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 الملخص

نيري دجمة الفرات ىما اطول االنيار في جنوب غرب آسيا والدول المستفيدة منيا ىي تركيا وسوريا 
ين، أما روافد والعراق وايران، تنبع ىذه االنيار من تركيا مما تجعميا الدولة المييمنة عمى ىذين النير 

نير دجمة فتنبع من ايران مما يجعميا المييمنة عمى روافد نير دجمة، وبيذا عمى العراق وسوريا ان 
 يحاوال تأمين حصصيم المائية لسد احتياجاتيم لموقعيم الجغرافي في اسفل دول المنبع.

ك ظيرت الخالفات تقع كل ىذه الدول في منطقة الشرق االوسط التي تمتاز بقمة مياىيا ونتيجة لذل
بين ىذه الدول منذ السبعينيات لعدة اسباب اىميا النمو السكاني، االمن الغذائي، الحاجة الى 
دارتيا. إن  الطاقة، التطور االقتصادي والتقني، التفتت السياسي، التوعية الجماىيرية وتوفير المياه وا 

االحيان ولحل ىذه المشاكل ال  ىذه االمور ّصعدت الخالفات بين الدول الى حافة الحرب في بعض
بد من وجود وسيط يستطيع تجميع ىذه الدول عمى طاولة المفاوضات، ولحل ىذه المشاكل عمى 
سوريا والعراق اعطاء حوافز معينة لتركيا وايران لضمان حصصيم المائية عمى ان تقوم كافة ىذه 

ية ممكنة من الفواقد المائية الدول باعتماد خطط رشيدة إلدارة واستيالك المياه لضمان اقل كم
 خاصة وان كافة الدراسات تشير الى ان الموارد المائية ستتناقص بشكل اكبر في المستقبل.

 المقدمة .1

 [4]بميون متر مكعب 4.4تقدر كمية المياه عمى الكره االرضية بمقدار 
وان كمية المياه المطموبة لتمبية احتياجات البشر سنويًا تقدر بحوالي 

% التي 97وكمية المياه المالحة ىي  [2]متر مكعب لمشخص 4111
%، وىذه 3تشكل مياه البحار اما ما يتبقى من المياه العذبة فيو 

% 22% منيا يكون عمى شكل جميد في القطبين و77الكمية الضئيمة 
منيا يشكل ما يعرف بالمياه الجوفية ورطوبة التربة وتشكل البحيرات 

% والمياه الموجودة في الجو ىي بحدود .1.3واالىوار ما يعادل 
وىذه [ 3]% من المياه العذبة1.14% والمياه في االنيار تشكل 1.14
نقول % من احتياجات البشر عمى االرض وبيذا يمكن ان 81تغذي 

% من الكمية الكمية لممياه 1.113ان االنيار تحمل في مجارييا 
 .  [4]الموجودة عمى سطح االرض 

دولة يعانون من  81ل العالم الثالث والبالغ عددىا معظم سكان دو 
بميون  4.2مشكمة نقص المياه بشكل يومي وتشير الدراسات الى ان 

بميون نسمة يفتقرون  4.8نسمة يعانون فيزيائيًا من نقص المياه وان 
% من سكان العالم الثالث 81، كما وان [4]الى انظمة الصرف الصحي

% منيم يتوفون لنفس 31صالحة و يمرضون نتيجة المياه غير ال

دولة سيعانون من نقص  37، وتشير الدراسات الى ان سكان [4]السبب
ستثمار اكبر كميات ، وليذا السبب تحاول الدول ا [5] 2125المياه عام 

 ممكنة من المياه لسد النقص.

% من احواض االنيار الموجودة في العالم تشترك بيا اكثر 61حوالي 
 :    [4]تشر ىذه االحواض عمى النحو التاليوتن [6]من دولة

 57 .منيا في افريقيا 

 35 .منيا في امريكا الشمالية والجنوبية 

 41 .منيا في آسيا 

 48 .منيا في اوروبا 

% من مساحة االراضي اليابسة عمى الكرة 47وتَغطي ىذه االحواض 
% في قارة افريقيا 61% منيا في قارة آسيا و 65االرضية تتوزع 

في امريكا الجنوبية، ونظرًا ألىمية استخدام المياه وتوزيعو بين % 61و
معاىدة دولية بيذا الخصوص احتوت  311الدول المتشاطئة تم توقيع 

بندًا تخص المياه ومع ذلك يالحظ عدم جدية  3111عمى ما يقارب 
 .[ 4]التعاون الدولي واالقميمي إلدارة متكاممة ألحواض المياه
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، وفي [7]حوضًا النيار مشتركة بين الدول  465وجد في العالم الثالث ي
كل ىذه االحواض توجد دولة مييمنة وفي حالة نيري دجمة والفرات 

ومنطقة الشرق االوسط معروفة بشحة  [4]فإن تركيا ىي الدول المييمنة
، وال [8-43]مممتر 466مياىيا حيث ال يزيد معدل االمطار سنويًا عن 

دولة في  42متر مكعب في  511ويًا عن تزيد حصة الفرد لممياه سن
، وعمى ضوء ىذه الحقائق فإن المياه ضرورية [45،44]الشرق االوسط 

جدًا إلدامة الحياه واالستقرار السياسي في المنطقة. وفي ىذه الدراسة 
سيتم التطرق الى اسباب الخالف بين الدول المتشاطئة في حوضي 

 .(1ل )شكدجمة والفرات وسبل حل ىذه الخالفات 

 جغرافية حوضي دجمة الفرات .2

نير الفرات ىو اطول نير جنوب غربي آسيا يميو نير دجمة في الطول 
وينبع النيرين من تركيا اما روافد نير دجمة فمعظميا ينبع من ايران 

كميو متر في تركيا ويدخل  4478، يبمغ طول نير الفرات (1)شكل 
كميو متر الى ان يصل  614منيا الى سوريا حيث يكون طول مجراه 

 4461الى الحدود السورية العراقية حيث يبمغ طول مجراه في العراق 
كميو متر شمال  45كميو متر. في تركيا يبدأ النير برافدين يمتدان 

غرب مجينة ايالزيج مكونة نير الفرات الرافد االول اسمو قره صو 
ل الى والثاني مرات صو، ويمر النير عبر جبال طوروس وبعدىا يص

الحدود السورية عند مدينة كركاميس. داخل سوريا ىناك ثالثة روافد 
لنير الفرات ىي صابور والبميخ والخابور وال توجد روافد لنير الفرات 
داخل العراق، وجنوب مدينة القرنة يمتقي الفرع االيسر من نير الفرات 
 بنير دجمة مكونين شط العرب والفرع االخر يمتقي بشط العرب بعد

كميو متر ليصل الى  432مسافة قصيرة جنوبًا. ويسير ىذا النير 
الخميج، وىناك عدد من الروافد التي تبنع من جبال زاكروس تصب في 

كيمو متر  32النير واىميا نير الكارون الذي يمتقي بشط العرب 
جنوب مدينة البصرة ويمثل شط العرب الحدود الدولية مع ايران لمسافة 

  قصيرة.

 

 
 ([16]: حوضي نهري دجمة والفرات )المصدر 1ل شك

 

كميو متر  425111تبمغ مساحة حوض نير الفرات في تركيا بحدود 
كميو  4611%( وفي سوريا تكون مساحة حوض النير 28.2مربع )

كميو متر مربع  47711%( اما الباقي فيبمغ 47.4متر مربع )
ان نشير الى ان %( يقع داخل االراضي العراقية، وىنا ال بد و 39.9)

جزءًا من حوض ىذا النير يقع ضمن اراضي المممكة العربية السعودية 
كميو متر مربع( ولكنيا ال تغذي النير بأية مياه عدا فترة  66111)

 ىطول االمطار والتي تكون قصيرة جدًا.

تصاريف نير الفرات تكون كبيرة نسبيًا خالل الفترة من شير آذار الى 
% من 63ثل تصاريف ىذه الفترة بحدود شير حزيران حيث تم

تصريف النير السنوي، اما التصاريف الدنيا فتكون عادة خالل الفترة 
من شيري تموز وآب، وخالل فترة الفيضان تحمل مياه النير كمية 

وتشير الدراسات الى ان ما يحممو النير من [ 47]كبيرة من الرواسب
تغطي مساحة تقدر رواسب في يوم واحد خالل الفيضان يمكن ان 

، وفي الحقيقة ىذا ىو سبب تكوين السيل [4]ىكتار 611بحدود 
 الرسوبي.

يعد نير دجمة ثاني اطول نير جنوب غرب آسيا حيث يبمغ طولو 
كميو متر مربع تقع  235111كميو متر وتبمغ مساحة حوضو  4748

%( وايران 2%( وسوريا )47ضمن حدود اربعة دول وىي تركيا )
. وينبع نير دجمة قرب بحيرة ىازار (1)شكل %( 52اق )%( والعر 29)

جنوب شرق تركيا ويسير النير باتجاه الحدود التركية السورية ويمثل 
كميو متر وبعدىا يدخل النير  45الحدود الدولية بين البمدين لمسافة 

كميو مترات شمال فيش خابور قرب مدينة زاخو.  4االراضي العراقية 
روافد ىي  5اخل االراضي العراقية يصب فيو وخالل جريان النير د

. (1)شكل الخابور والزاب االعمى والزاب االسفل والعظيم وديالى 
معظم ىذه الروافد تنبع من جبال زاكروس ومصدر مياه ىذه الروافد 
ىي مياه االمطار ومياه الثموج الذائبة واعتمادًا عمى حالة ىذه المصادر 

ير، وتدل الدراسات الى ان ما يحممو يتأثر تصريف نير دجمة بشكل كب
مميون  52الى  35نير دجمة من رسوبيات في مدينة بغداد يتراوح بين 

 .  [48،49]طنًا سنوياً 
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تدل سجالت تصاريف نيري دجمة الفرات عمى تذبذبيا حيث يمكن ان 
مرة من  81تصل تصاريف نير دجمة في الفيضان الى اكثر من 

تصل تصاريف نير الفرات اثناء  تصريفو االدنى بينما يمكن ان
، ونتيجة ىذا [4]مرة من تصريفو االدنى 21الفيضان الى اكثر من 

التذبذب في التصاريف جعل الدول المتشاطئة بالشروع ببناء السدود 
)جدول  وذلك لضمان االمن المائي نتيجة ىذا التذبذب في التصاريف

اضول ، ومن ىذه المشاريع ىو مشروع جنوب شرق االن(1رقم 
منيا عمى  44سد ) 22( الذي يحوي عمى GAPالمعروف بمشروع )

محطة توليد لمطاقة  49منيا عمى نير دجمة( و  8نير الفرات و 
 .[21]الكيربائية

 

 ([21،22،23] : السدود المقامة عمى نهري دجمة والفرات وروافدهما )المصدر1جدول 
Dam River Height (m) Purpose Completion 

Date 

IRAN 

Dez Shatt Al-Arab/Karun 203 I/P 1963 
Shahid Abbaspour (Karun1) Shatt Al-Arab/Karun 200 P 1976 
Masjed Sulaayman(Karun 2) Shatt Al-Arab/Karun 164 P 1976 

Karun 3 Shatt Al-Arab/Karun 205 I/P/F 2002 
Karun 4 Shatt Al-Arab/Karun 230 I/P/F 2010 
Garan Tigris/Diyala/Sirwan 62 I 2005 

Darayan Tigris/Diyala/Sirwan 169 I/P 2010 
Upper Gotvand Shatt Al-Arab/Karun 180 P 2012 
Lowe Gotvand Shatt Al-Arab/Karun 22 P 1977 

Karkha Shatt Al-Arab/Karkha 127 I/P 2001 
Seimare Shatt Al-Arab/Karkha 180 P 2013 

Khersan 3 Shatt Al-Arab/Karun/Karkha 195 P/F 2015 
Turkey 

Ḉetin Dam (Alkumru) Tigris/Botan 145 P 2016 
Aslandaḡ Tigris/Greater Zab/Bembo 60 I/M/P(future) 2012 
Beyyurdu Tigris/Greater Zab/Bembo 48 I/M/P (future) Under Construction 

Atatṻrk (Karababa) Euphrates 169 P 1992 
Balli Tigris/Khabour  /Hezil/Ortasu 49 I/M/P Under Construction 

Batman Tigris/Batman 74 I/P 1999 
Beyhan I Euphrates/Murat 97 P 2015 
Beyhan II Euphrates/Murat 62 P Planned 

Birecik Euphrates 6225 I/P 2001 
Burḉ Bendi Euphrates/Gṏksu 47 P 2010 

Cizre Tigris/Botan 46 I/P Planned 

Ḉoukurca Tigris/Greater Zab/Gṻzedlere 4525 W/M Under Construction 

Dumluka Euphrates/Bugur 30 I 1991 
Erkenek Euphrates/Adiyaman - P Operational 

Gṏksu Euphrates/Gṏksu 52 I 1991 
Hecihider Euphrates/Sehir 42 I 1989 
Hancaḡiz Euphrates/- - I 1988 

Ilisu Tigris 135 I/P/F 2017 
Upperkalekṏy Euphrates/Murat 13725 P 2017 
Lower kalekṏy Euphrates/Murat 115 P Planned 

Karakaya Euphrates 158 P 1987 
Karkamiṣ Euphrates 2121 P 2000 

Kavsaktepe Tigris/Khabour  /Hezil/Ortasu 66 W/M Under Construction 

Kayacik Euphrates/Sajur 45 I/P 2005 
Keban Euphrates 207 P 1974 

Kirazlik Euphrates/Botan 60 I/P 2011 
Kralkizi Tigris/Maden 113 I/P 1997 

Musatatepe Tigris/Khabour  /Hezil/Ortasu 3425 W/M Under Construction 

Silope Tigris/Khabour  /Hezil 7925 W/M/P 2012 
Silvan Tigris/Batman 17425 I/P 2017 

Sirrntiṣ Tigris /Birimşe 92 I 2013 
Ṣirnak Tigris/Khabour  /Hezil/Ortasu 5628 W/M 2012 

Uludere Tigris/Khabour  /Hezil/Ortasu 5525 W/M Under Construction 

Syria 

Baath Euphrates 14 P, I, F 1988 
Tabaqa Euphrates 60 P, I 1975 
Tishrine Euphrates 40 P 1999 

Upper Khabour Khabour  I 1992 
F: Flood Control I: Irrigation M: Military P: Power W: Water supply 
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عند التقاء نيري دجمة والفرات عند مدينة القرنة يشكالن شط العرب، 
العراق وايران وأىم روافده ىو نير وحوض ىذا النير تتشاطر فيو 

الكارون الذي ينبع من داخل ايران ومن الجدير باإلشارة ان ايران 
حولت مياه ىذا النير الى داخل اراضييا في الفترة القريبة الماضية 

[24] . 

اضافة الى ما تقدم، فإن التغير المناخي خالل العقود القميمة الماضية 
المائية في المنطقة حيث اثر الجفاف اثر بشكل كبير عمى الموارد 

. وتدل السجالت الخاصة [42،43،25،26،27] (2)شكل عمى سوريا والعراق 
إن معدل تصريفو السنوي  4973-4938بتصاريف نير الفرات لمفترة 

بميون متر مكعب عند مدينة جرابمس في سوريا، بعد ىذه  31كان 

بدأ تصريف النير الفترة بدأت الدول المتشاطئة بإنشاء السدود و 
 4998-4974بميون متر مكعب لمفترة  25.4يتناقص ووصل الى 

2141-4991بميون متر مكعب لمفترة من  22.8والى 
، ولوحظ [46]

نفس التغيير عمى تصاريف نير دجمة عند مدينة الموصل حيث كان 
-4934بميون متر مكعب لمفترة  24.3معدل التصريف السنوي لمنير 

-4985بميون متر مكعب خالل الفترة  49.4انخفض الى  4973
 0.14، وىذه االرقام تدل عمى ان النقص بحدود [46] 2115

9
x10 3م 

 0.19مكعب سنويًا بالنسبة لنير دجمة و 
9

x10 سنويًا بالنسبة لنير  3م
 .[28] (4،3الفرات )االشكال 

 

 
 : الجفاف في حوضي دجمة والفرات2شكل 

 

 اسباب الخالف: .3

 المياه: . توفر 123

ىناك العديد من االرقام التي تنشر حول حصة الفرد من المياه من 
وىذه االرقام ال تشمل إعادة االىوار  (3،2)الجداول الدول المتشاطئة 

في العراق، وكذلك تجاىمت تأثير مشروع جنوب شرق االناضول في 
حال اكتمالو وبغض النظر عن االرقام المدرجة فإن تركيا تدعي ان 

 .[29]المائية لمعراق وسوريا كافية لتمبية احتياجات ىذه الدول الحصص

 

: الحصص المائية لمفرد كل سنة في الدول المتشاطئة في حوضي 2جدول 
 ([30،31]دجمة والفرات )المصدر

Country Water Allocation (m3/Capita/year) 
1990 2000 2010 2020 

Turkey 3223 2703 2326 2002a, 980b 
Syria 1636 1170 880 760a,780b 
Iraq 2352 1848 1435 1062a,950b 
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 ([48،47،46،45]: مواصفات السكان في حوضي دجمة والفرات )المصدر 3جدول 
Country Population 

(million) 
Rate of 
Growth 

)%( 

Projected 
population 

(million) 

Percept 
Urban 

2025 2050 
Turkey 84.94 4.45 86,42 95.62 

95.849** 
74 

Syria 48.28 3.7 23.44 34.12 
34.91** 

75 
 

Iraq 39.33 2.78 47.49 84.49 
83.65** 

66.9 
 

Iran 82.14 
 

4.15 
 

86.72 
 

93.55 
92.24** 

73.8 

Total 224.53  243.44 314.68  

**Wikipedia, List of countries by future population (United Nations, medium fertility variant) 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(United_Nations,_medium_fertility_variant) 
 

تدل السجالت عمى ان تصاريف ىذه االنيار تتناقص مع الزمن 
اعالي والسبب الرئيسي لذلك ىو بناء السدود في  (4،3)االشكال 

، وستقل كمية [36،35،34،33،32]احواض ىذه االنيار والتغير المناخي 
. اضافة الى ذلك فالمتوقع ان [38،37]المياه الجوفية مع الزمن كذلك 

، وبيذا [39]كمية االمطار ستقل ويصاحبيا ارتفاع في درجات الحرارة 
ن يتوقع ان تؤدي ىذه التغيرات الى عواقب خطيرة وكمثال عمى ذلك فإ

%( من مياه نير الفرات تأتي من االمطار التي تيطل عمى حوضو 7)
، وىذا سيؤدي الى زيادة في التبخر وفترات الجفاف [41]في تركيا 

، ويشير تقرير االمم المتحدة ان ىذه الظروف ستسبب جفاف [41،44،42]
2141نيري دجمة والفرات عام 

وستعاني كافة الدول بالمنطقة  [43]
 نتيجة نقصان المياه.ضغوطًا كبيرة 

 

 
 )بعد انشاء السدود( 1997-1982)قبل انشاء السدود( والفترة  1980-1950: معدل تصريف نهر الفرات في ذي قار خالل الفترة A: 3شكل 

B ([28]: معدل التصريف اليومي لنهر دجمة قبل شط العرب )القرنة( قبل وبعد تطوير الحوض )المصدر 
 

 
 ([28]لنهري دجمة والفرات )المصدر : معدل التصريف4شكل 

 

 . النمو السكاني واالمن الغذائي: 223

يعتبر معدل النمو السكاني عاليًا في منطقة الشرق االوسط خاصة في 
كان يسكن المنطقة  4751، تأريخيًا وتحديدًا عام [44]العراق وسوريا 

 286مميون نسمة فقط وازداد ىذا العدد ليصل الى  21من العرب 

، وفيما يخص الدول االربعة المتشاطئة [44] 4996مميون نسمة عام 
مميون  224.53في حوضي دجمة والفرات فإن عدد سكانيا يبمغ 

وبحدود  2125% عام 41وسيزداد ىذا العدد بنسبة  [45،46،47،48]نسمة
، وعمى ىذا االساس ستنخفض (3)جدول  2125% في عام 37
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متر مكعب/لمشخص/عام ثم الى  887.6الى  [49]حصة الفرد المائية
، ومما تجدر االشارة 2125متر مكعب/لمشخص/عام في سنة  719.2

اليو ان ىناك تقارير اخرى تحمل ارقامًا تختمف عما ذكر اعاله إال ان 
 كافة التقارير تؤكد ان المياه ستتناقص مع الزمن. 

ي تحاول دول منطقة الشرق االوسط من تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائ
وليذا نجد ان اكبر مستيمك لممياه ىو القطاع الزراعي حيث يصل 

اما فيما يخص الدول  [41،51]% من المياه المستخدمة66استيالكيا الى 
المتشاطئة في حوضي دجمة والفرات فإن القطاع الزراعي يستيمك ما 

، ويعتبر ما تستيمكو (4)جدول % من المياه المستخدمة 84.3مقداره 
اض الزراعية ىو االعمى بين ىذه الدول حيث يصل الى ايران لألغر 

وعميو  [54،53،52،54،51]%73% بينما يكون استيالك تركيا بحدود 92
يتطمب الموضوع دراسة شاممة لمزراعة بشكل موضوعي ومعالجة 

، حيث ان ىذه التطمعات غير [55]مشكمة نقص المياه بشكل كافي
يتطمب االمر الى تغير جوىري واقعية من االكتفاء الذاتي من الغذاء و 

دارة المياه حيث ان تحديات المستقبل شديدة  [56]في التوقعات الوطنية وا 
لمغاية لتمبية الطمبات المتزايدة عمى المياه وىي تتجاوز قدرات كل بمد 

، وتحاول تركيا مثاًل ان تحول منطقة مشروع جنوب [55]بصورة منفردة 
يؤثر بصورة كبيرة عمى الدول شرق االناضول الى سمة غذاء وىذا س

 . [57]الواقعة اسفل حوضي نيري دجمة والفرات 

 

 ([69،59،58]: استخدام المياه في حوضي دجمة والفرات )المصدر 4جدول 
Country Water Allocation 

Per inhabitant 

(m3/y) 

Cultivated area 
(ha) 

Water withdrawal 

(106 m3/y) 
Total Irrigation 

+livestock 
Municip-

alities 

Industry 

Turkey 

 

563 26616111 41411 29611 
73% 

6211 4311 

Syria 

 

924 5742111 46 691 44 669 
87% 

4 426 595 

Iran 

 

4356 48417111 93311 86111 
92% 

6211 4411 

Iraq 2632 6141111 66111 52111 
79% 

4311 9711 

Total   246191 482269 
84.3% 

48426 
8.4% 

45695 
7.3% 

  

كانت سوريا والعراق من الدول المصدرة لمحبوب اما االن فإنيا تستورد 
ىذه الحبوب، كما وان قابميتيا عمى انتاج الحبوب اقل مما ىي عميو 

، ولقد حاولت سوريا منذ فترة طويمة ان [57]بالمقارنة مع انتاج تركيا 
بزيادة الرقعة الزراعية وذلك تحقق االكتفاء الذاتي من الغذاء وذلك 

باستخدام طرق الري بالتنقيط وكانت النتيجة ان انتاج الحنطة انخفض 
%، اضافة الى نفوق الكثير من الثروة الحيوانية وذلك 51بنسبة 

النخفاض كميات المياه في المتاحة، مما اجبر العديد من المواطنين 
، اما العراق [64]يش الى االنضمام الى حركات التمرد ليتمكنوا من الع
حيث [ 63،62] 2147فحاول جاىدًا ان يكون مصدرًا لمحبوب في العام 

قام بتنفيذ مشاريع اروائية عديدة اال ان اىمال صيانة االراضي 
الزراعية ومشاريع البزل، بعد حرب الخميج الثانية جعل ىذه المشاريع 

في القطاع تعاني من تممح التربة، وواجو العراق مشاكل جدية عديدة 
الزراعي مما جعمو بمدًا مستوردًا لمغذاء وىذا يعكس تدىور كارثي في 

، وحاليًا ال تعتبر قضية االمن الغذائي من [64،65]القطاع الزراعي 
اولوليات الحكومتين العراقية والسورية، حيث ان االمن الوطني 

 ومكافحة االرىاب اصبحت ىي الشاغل االول ليذه الدول.

النفط منذ بداية القرن العشرين اما سوريا فبدأت بتصدير  يصدر العراق
، [66]إال ان تركيا ليس لدييا اي مخزون طبيعي لمنفط 2114النفط عام 

وليذا السبب تحاول تركيا ان تقمل اعتمادىا عمى النفط كمصدر 
الطاقة، ولتحقيق ىذا اليدف تحاول ان تعتمد عمى الطاقة الكيرومائية 

% من حاجتيا الى الطاقة من ىذا 41ب من لتحصل عمى ما يقار 

ومشروع جنوب شرق االناضول ىو جزء من ىذه  [67]المصدر
مميون  28االستراتيجية حيث تأمل ان تقمل من استردادىا لمنفط بحدود 

 طن بعد اكتمال مشروع جنوب شرق االناضول.

تعتمد سوريا والعراق جزئيًا عمى الطاقة الكيرومائية لتوليد الطاقة 
كيربائية عمى الرغم من انيا بمدان تحوي خزين نفطيًا، وليذا تحاول ال

تركيا من تقميل تصاريف نير الفرات من خالل مشروع جنوب شرق 
االناضول لمضغط عمى سوريا والعراق، عمى الرغم من ان الحكومة 
التركية اعمنت ان ىذا المشروع ىو انمائي بحت، اال ان الدراسات التي 

من الباحثين يعتقدون ان ىذا المشروع لو اىداف اخرى اجراىا العديد 
 .[73،72،74،71،69،68]داخمية وخارجية غير معمنة

 إدارة الموارد المائية:  .423

سوء إدارة الموارد المائية ادى الى تفاقم مشكمة شحة المياه في الدول 
حيث ان استخدام طرق الري القديمة ال يزال معمواًل بو  [49]المتشاطئة

كما وان قنوات الري غير مبطنة او غير مغطاة، وكل ىذه االمور تزيد 
من الفواقد المائية، كما وان نوعية مياه االنيار بدأت بالتدىور نتيجة 
االستخدام الكبير لألسمدة والمبيدات الكيماوية، اضافة الى ان مياه 
 الري الراجعة، وكذلك رمي النفايات المنزلية والصناعية في االنيار
ساعد في تسريع تدىور نوعية مياىيا، وتشير الدراسات الحديثة الى 

الى  2111زيادة المموحة في نيري دجمة والفرات بشكل اكبر منذ عام 
ولوحظ نفس االمر من قبل المنظمة  [74] (5)شكل  2144عام 



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

172 

. تبمغ تراكيز االمالح الذائبة في [46]االقتصادية لدول جنوب غرب آسيا
جزء بالمميون تزداد الى اكثر من  311د سد اتاتورك نير الفرات عن

العراقية وىذه النسبة غير  –جزء بالمميون عند الحدود السورية  611
مقبولة كثير من االغراض ثم تزداد ىذه النسبة جنوبًا لتصل الى 

. اما مموحة نير دجمة [76،75]جزء بالمميون عند مدينة السماوة  4211
بيعي جنوب بغداد بسبب كثافة المشاريع فإنيا تزداد بشكل غير ط

الزراعية، ولمتغمب عمى مشكمة المموحة في العراق تم إنشاء مبزل النير 
كميو متر  565الثالث جنوب بغداد ويصب في الخميج حيث ان طولو 

ويقوم ىذا النير بتجميع مياه البزل من المشاريع الزراعية التي تغطي 
 241ع بتصريف اقصى يعادل كميو متر مرب 451111مساحة قدرىا 

، ولمتغمب عمى مشكمة تممح التربة الزراعية [77،44]متر مكعب بالثانية
وانحسار المياه انشأت شبكة ضخمة من قنوات البزل السطحية وتحت 

 [79،78]السطحية في االراضي الزراعية وتم توصيميا الى النير الثالث
% من 4ير الى ان ومع كل ىذه االجراءات فإن الدراسات الحديثة تش

% منيا 51االراضي المروية في العراق تعاني من مموحة شديدة وان 
. [81]% منيا تعاني من مموحة بسيطة21تعاني من مموحة متوسطة و

إن ازدياد المموحة في نيري دجمة والفرات كمما اتجينا جنوبًا مع 
تناقص تصاريفيا أثرت بشكل كبير عمى الفعاليات الزراعية وسط 

 ب العراق مما قد يؤدي الى مشاكل مع الدول المتشاطئة.وجنو 

 

 
 ([28])المصدر  2010-2000: تميز االمالح الذائبة في نهري دجمة والفرات لمفترة 5شكل 

 

 التطور االقتصادي:  :523

% 51يمر الشرق االوسط بمرحمة لمتطور االقتصادي مما جعل حوالي 
المدن، ان ىذا االمر يزيد من من سكان المناطق الريفية ينزحون الى 

مرة  42او  41مشكمة شحة المياه حيث ان استيالك المياه سيزداد 
، كما وان زيادة [44]لمشخص الواحد عند نزوحو من الريف الى المدينة

اسعار النفط ادى الى زيادة اقتصادية مضطردة ورفع مستوى المعيشة 
ول يتأثر بالفساد عممًا بأن اقتصاد ىذه الد [49]في العراق وسوريا

االداري والمالي والمشكمة االمنية مع داعش لسنوات عديدة، وىذا 
التطور جعل العراق وكذلك سوريا تطالب بزيادة احتياجاتيا من المياه، 
وليذا اذا جمع احتياج تركيا وسوريا والعراق الى المياه فيصل المجموع 

ىي دولة غير ، وبما ان تركيا [66]% مما ىو متاح من مياه449الى 
مصدرة لمنفط فأنيا تحاول ان تتعامل مع المياه كسمعة لمتفاوض مع 

عند افتتاح سد اتاتورك  4992الدول االخرى حيث صرح رئيسيا عام 
بما يمي: "ال يحق لسوريا والعراق المطالبة بالمياه من تركيا مثمما ال 

ركيا يحق لتركيا مطالبتيم بما لدييم من نفط، فإن المياه ىي ممك ت
مثمما ان النفط ىو ممكيم وعميو ال يمكننا ان نقاسميم نفطيم وىم ال 

، كما وان تركيا اقترحت خط انابيب السالم [84]يمكنيم مشاركتنا مياىنا" 
 . [83،82]لنقل المياه الى دول منطقة الشرق االوسط 

  التطور التكنولوجي: .623

ببناء السدود عمى قامت الدول المتشاطئة في حوضي دجمة والفرات 
النيرين ولدييا ايضًا النية في بناء سدود جديدة، وىذه السدود اخذت 

بزيادة كمية المياه المتبخرة من خزاناتيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة 
في منطقة الشرق االوسط اضافة الى ذلك فإن طرائق الري بقيت كما 

وحاولت سوريا  ىي عميو دون تطوير مما يؤدي الى زيادة فقدان المياه
استخدام طرق ري حديثة وواجيت مشاكل عديدة عند التطبيق اىميا 

 .[85،84]عدم ادراك المزارعين كيفية التعامل مع ىذه الطرق 

 التفتت السياسي:  .723

كانت منطقة الشرق االوسط تحت السمطة العثمانية منذ القرن الثالث 
سيم المنطقة الى دول عشر لغاية الحرب العالمية االولى وبعدىا تم تق

كانت تحت سيطرة االحتالل البريطاني والفرنسي خالل ىذه الفترات لم 
يكن ىناك صراع بين سكان المنطقة، اال ان التعصب العرقي ادى الى 
تزايد التفاوتات والتنافس في المنطقة كما وان الصراع بين الواليات 

ل فترة ما يعرف المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي وحمفائيم خال
بالحرب الباردة مما ادى الى تصعيد الصراع بين دول المنطقة واصبح 
بعد ذلك استخدام المياه وتموثيا ىو سبب رئيس لمنزاعات في المنطقة، 

بين الدول العربية واسرائيل التي  4967وىناك امثمة عمى ذلك كحرب 
المائية كان احد اسبابيا غير المعمنة ىو االستحواذ عمى المصادر 

، حيث سيطروا عمى 4982وكذلك احتالل  اسرائيل لجنوب لبنان عام 
نير الميطاني وحولو مياىو، ولغرض تمبية احتياجاتيا المتصاعدة من 

% من مياىيا التي تستيمكيا من قطاع 41المياه تقوم اسرائيل بسحب 
. ىناك العديد من السدود التي اقيمت عمى [44]غزة والضفة الغربية 

وكل ىذه السدود والمشاريع  (1)جدول دجمة والفرات وروافدىما  نيري
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االروائية تقام نتيجة اتخاذ احدى الدول قرارىا بذلك بدون مشاورة الدول 
المتشاطئة معيا مما ادعى الى تصعيد الصراع الى حافة الحررب في 

بين سوريا  4974، وكمثال عمى ذلك ما حدث عام [24]بعض الحاالت 
تقاسم مياه نير الفرات، وتشير كافة الدراسات الى ان  والعراق حول

مستقبل المياه السطحية والجوفية سيأخذ بالتناقص مع الزمن في منطقة 
وليذا السبب صرح سكرتير عام  [91،89،88،87،86،38،37،46]الشرق االوسط

ان الحرب العالمية  4985االمم المتحدة السيد بطرس غالي عام 
 .[94]شكمة المياه وليست السباب سياسية القادمة ستكون حول م

 قوانين المياه الدولية:  .823

عممت المجنة الدولية لقوانين المياه سن قانون الستخدامات المياه في 
األنيار غير المالحية لمدة ثالثة عقود والتي اقرتيا الجمعية العامة 

، واعترضت ثالثة دول عمى 4997تموز عام  48لألمم المتحدة في 
، وفي ىذه القوانين تم [4]ه القوانين وىي تركيا والصين وبروندي ىذ

اإلشارة الى حقوق الدول والى كيفية استخداميا لممياه لتالفي المشاكل 
مع الدول األخرى إال ان ىذه القوانين ال تصمح لمنطقة جافة مثل 

، إضافة الى ما تقدم فإن المبادئ التي ذكرت في [43]الشرق األوسط 
وانين لم تذكر أية الزام لمدول لتطبيقيا او انيا لم تفرض اية ىذه الق

، وفي مثل ىذه الحالة فإن [92]عقوبات عمى الدول التي ال تمتزم بيا 
االمر يعتمد عمى نوايا الدول المتشاطئة، وأىمية الموضوع بالنسبة لكل 

 .[93]دولة وكذلك قوة الدولة لتنفيذ سياساتيا

  التوعية الجماهيرية: .923

عمى الرغم من ان سوريا والعراق يعانيان من شحة المياه اال ان دول 
منطقة الشرق األوسط كافة ستعاني من نفس المشكمة مستقباًل وذلك 
بسبب التغير المناخي والزيادة السكانية والتطور وىذا يتطمب تحسين 
وتطوير أنظمة التزويد المائي واستخداماتو مما يؤمن المياه لألجيال 

دمة وىذا االمر يستدعي مشاركة كافة األطراف المعنية لموصول القا
 .[94]الى اليدف المطموب

ال بد من وجود برنامج توعية جماىيرية استراتيجي يحوي عمى فعاليات 
مؤثرة وفي ىذا الخصوص ال بد وان يبدأ ىذا البرنامج بتثقيف 

ديرييا السياسيين ومتخذي القرار وّصناعو ومخططي الموارد المائية وم
والكوادر التدريسية، حول أىمية المياه وضرورة ترشيد االستيالك كي 
صدار القوانين المالئمة  يتمكنوا من توعية المواطن واتخاذ القرارات وا 

. كما وال بد من ادخال ىذا االمر ضمن برامج التوعية لمطمبة، [43]
، اضافة الى ضرورة مشاركة وسائل االعالم كافة في برامج التوعية

وىنا ال بد وان يتم تثقيف الفالحين حول كيفية استخدام التقنيات 
 الحديثة وشرح فوائدىا، الن القطاع الزراعي ىو اكبر مستيمك لممياه.

في الواليات المتحدة تم وضع برنامج حول المحافظة عمى المياه 
 :[95]وكيفية استخداميا ويتضمن ىذا البرنامج ما يمي 

  حول كيفية استخدام المياه ومياه الصرف القوانين والتعميمات
 الصحي.

 .كيفية استخراج المياه وتوزيعو 

 .كيفية جمع مياه الصرف الصحي وتنقيتيا 

 .كيفية القيام بأعمال الصيانة واالدامة من قبل المؤسسات العامة 

  .كيف تقوم المؤسسات العامة بخدمة الزبائن 

 .ما ىي اجراءات المحافظة عمى المياه 

معرفة اىمية الموضوع فإن حصة العراق من المياه المتوقعة وكمثال ل
 (6)شكل بميون متر مكعب فقط  21.3ستكون بحدود  2141عام 

وىذا الرقم يجب ان يدق جرس االنذار الن احتياجات العراق الفعمية 
 .[96]ستكون اكثر من ىذا الرقم بكثير 

 

 
 ([96]ر )المصد 2040-1995: الموازنة المائية لمعراق 6شكل 

 

 



 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

174 

 

 االتفاقيات الدولية:  .4

 نظرة تأريخية: .124

تركيا وسوريا وايران والعراق ىي الدول الرئيسية المتشاطئة في حوضي 
دجمة والفرات ونظرًا لوقوع سوريا والعراق جغرافيًا اسفل ىذه االحواض 
فمذلك تحاول ىذه الدول تأمين احتياجاتيا من المياه لألغراض 

إضافة الى ذلك فإنيا تعتبر النيرين ىي انيار دولية ال بد المختمفة، 
وان تتعامل الدول المتشاطئة عمييا عمى ىذا االساس إال ان تركيا 

اي  (tans-bouadaryتعتبر نيري دجمة والفرات انيار عابرة لمحدود )
انيا تحت سمطتيا المطمقة الى ان تعبر حدودىا وعند التقاء النيرين 

فعند تمك النقطة تعتبر ىذه انيار دولية كما وان  ليكونا شط العرب
تركيا ىي من ضمن الدول الثالثة التي صوتت ضد قانون المياه 
الدولي في الجمعية العامة لالمم المتحدة وال تعتبر نفسيا ممزمة بتطبيق 

، كما وتعتبر تركيا نيري دجمة والفرات ضمن حوض [97]ىذا القانون
ذا الحوض لتشكل شط العرب، إضافة الى واحد، حيث انيا تمتقي في ى

ذلك فيي تحاجج عمى تحويل كميات من مياه ىذه االنيار الى 
منخفض الثرثار عممًا بإن العراق وسوريا تعتبران ىذين النيرين يقعان 

 في حوضين مختمفين وليس في حوض واحد.

تأريخيًا خضعت المنطقة لسيطرة امبراطوريات مختمفة وبعدىا الى 
البريطانية والفرنسية وفي ىذا المجال فإن اول اتفاقية وقعت السيطرة 

بين بريطانيا وروسيا وتركيا وايران حول استخدام شط  4943عام 
العرب، وبما ان فرنسا كانت تسيطر عمى سوريا وبريطانيا كانت 

لتنظيم استخدام  4921تسيطر عمى العراق فقد وقعا اتفاقية بينيما عام 
وبعدىا تم توقيع اتفاقية  [98،46]ل لجنة مشتركة مياه النيرين من خال

بين تركيا وفرنسا  4923تم تمتيا اتفاقية عام  4924اخرى عام 
وبريطانيا عرفت باتفاقية لوزان خاصة بنير الفرات ونير كيفيك وضمن 

، التي تحتم عمى تركيا ان تتشاور مع 419ىذه االتفاقية كانت المادة 
، بعد ذلك [98،46]ي مشروع ىيدروليكيالعراق عند رغبتيا بإنشاء ا

لمتعاون حول استخدام نير  4926وقعت نفس االطراف اتفاقية عام 
الفرات ثم تال ذلك اتفاقية تنظيم الحدود بين تركيا وسوريا واعتبار نير 

 .[46] 4931دجمة يمثل الحد بين الدولتين وذلك في عام 

وقع  4973في عام تم اعالن المممكة العراقية وبعدىا  4932في عام 
العراق وايران اتفاقية تحديد حدودىما خالل منطقة شط العرب وكل ىذه 
االتفاقيات تستخدم حاليًا لتحديد السياسات المائية بين ىذه الدول 

تم توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بين العراق  4946، وفي عام [46،44]
اخبار العراق تضمنت قيام تركيا بإجراء قياس التصاريف و  [98]وتركيا

من االتفاقية( وكذلك اعالم العراق عن اية  3دوريًا بيا )الفقرة 
كما وتعيدت تركيا بعدم التالعب بتصاريف نير الفرات  [98،46]مشاريع

بدون عمم العراق وسمح لمعراق بإقامة محطات مراقبة داخل االراضي 
انات التركية عمى النيرين بغية معرفة التصاريف لتالقي تأثير الفيض

 .[99]عمى العراق 

أولى المشاريع المقامة في العراق عمى نيري دجمة والفرات بدأت في 
الخمسينيات حيث بدأ العمل بناظم سامراء وسدي دوكان ودربندخان 

تم عقد اول اجتماع بين تركيا وسوريا  4965، وفي عام [411،98]
العالقة بين . بعد ذلك تغيرت [414]والعراق وتقرر فيو الغاء االتفاقيات

الدول الثالث عندما بدأت تركيا ببناء كيبان في الستينيات تم عقد 
حيث  4964اجتماع بين الجانب العراقي والتركي في حزيران عام 

متر مكعب الثانية من  351وافقت تركيا عمى تزويد العراق بما يعادل 
اسفل سد كيبان عمى ان يكون تصريف النير الطبيعي يساعد عمى 

قترحت تركيا تشكيل لجنة فنية لمتعاون وتقوم ىذه المجنة برصد ذلك وا
تصاريف االنيار وتحديد االحتياجات الخاصة بالدول المتشاطئة عمى 
نير الفرات وبعد ذلك عمى المجنة تقديم تقرير يحوي عمى مقترحاتيا 

 .[412]لعقد اتفاقية حول الموضوع 

سوريا والعراق في تم عقد اجتماع ثالثي بين تركيا و  4965في عام 
بغداد تم خاللو تثبيت احتياجات تركيا وسوريا والعراق من نير الفرات 

بميون متر مكعب عمى التوالي كما وتم مناقشة  48،43،44بحدود 
اجتماع توقفت اعمال  22السدود المقترحة )كيبان والطبقة( وبعد عقد 

ا في عقد ، ومن اىم االمور التي طرحتيا تركيا ىو رغبتي[413]المجنة
اتفاقية عمى شرط ان تتضمن كافة مصادر المياه المشتركة بينيا وبين 

وبعدىا سد الطبقة  4973. بعدىا تم تشغيل سد كيبان عام [414]سوريا 
وىذا ادى الى حدوث توتر شديد في العالقات بين سوريا  4974عام 

تر مميون م 211والعراق وبعدىا تعيدت سوريا بتزويد العراق بما يعادل 
 4975مكعب من المياه من سد الطبقة وازداد التوتر بين البمدين عام 

، وتدخمت السعودية لحل النزاع، وفي [98]عند التخزين في بحيرة االسد 
 .[412]اعمنت تركيا عن مشروع جنوب شرق االناضول  4977عام 

ثم وقعت سوريا  4981وقع العراق وتركيا برتوكول لمتعاون عام 
، اما فيما يخص مياه نيري دجمة والفرات فتقرر 4983 بروتوكوال عام

ان تدرسيا لجنة فنية، وبعدىا سمحت سوريا لممتمردين االكراد واالرمن 
الذين يياجمون مشروع جنوب شرق االناضول باتخاذ مقر قيادة ليم 

بينما سمح العراق لتركيا ان يياجموا المتمردين االكراد  [415]في سوريا
تم توقيع برتوكول تعاون بين  4987لعراق وفي عام الموجودين شمال ا

( من ذلك البرتوكول نصت عمى ان تركيا يجب 6تركيا وسوريا، الفقرة )
متر مكعب بالثانية عمى  511ان تزود تصريفًا من نير الفرات يعادل 

 –االقل من سد اتاتورك اثناء التخزين وبعدىا عمى الحدود التركية 
( من االتفاق عمى ضرورة ان تقوم تركيا 7)السورية كما نصت الفقرة 

وسوريا والعراق بالتعاون حول تصاريف نيري دجمة والفرات، كما 
( عمى ضرورة تعاون تركيا وسوريا حول المشاريع 9ونصت الفقرة )

وبعدىا اتفقت سوريا والعراق عمى ان تقوم  [415،46]االورائية والكيرومائية
% من مياه الفرات المستممة من 58سوريا بتزويد العراق بما يعادل 

ونظرًا لعدم دعوة العراق لمتوقيع عمى تمك االتفاقية، فقام [ 416]تركيا 
، وصعد 4988العراق بمنع تركيا من مياجمة المتمردين االكراد عام 
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منيم الى  61111العراق من ضغطو عمى االكراد كما تسبب بنزوح 
 .[417]تركيا 

ق وسوريا انيا ستبدأ بإمالء سد اتاتورك ابمغت الحكومة التركية العرا
، إال ان الجيات العراقية والسورية اعترضت عمى ذلك، 4989عام 

وطالبت باستحداث معاىدة حول تقاسم مياه نير الفرات كما تم االتفاق 
% من مياه الفرات التي تدخل الى اراضييا 58عمى ان تعطى سوريا 
لك حدث توتر اخر في ، اضافة الى ذ[412]من تركيا الى العراق

العالقات بين سوريا والعراق من جانب وتركيا من الجانب االخر عام 
، واتفقت الحكومة  [412]عندما بدأت تركيا بإنشاء سد بيرجيك 4996

العراقية والسورية عمى تنظيم استخدام مياه نير الفرات لتالفي آثار 
ي حزيران انشاء السد المذكور، ولحل ىذه االزمة اقترحت تركيا ف

عمى الحكومة السورية لمتعاون عمى تقسيم مياه الفرات بينيما  4996
عمى اساس االراضي الزراعية إال ان الحكومة السورية طالبت بنصف 

ولم يتم اي اتفاق بين الطرفين، وقامت الحكومة  [418]كمية مياه الفرات
ة السورية كرد فعل عمى مساعدة المتمردين االكراد مما دفع الحكوم

، 4998التركية الى ارسال تيديدًا لمحكومة السورية في تشرين االول 
لوقف مساعدتيا لممتمردين، وأخيرًا تم توقيع معاىدة تعاون تعرف 
بمعاىدة ادنو بين الحكومتين، تبعيا توقيع معاىدة تعاون اخرى عام 

2114 [98]. 

تقوم  تم االتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية عمى ان 2112عام 
وفي عام  [46]االخيرة بنصب محطات ضخ المياه عمى نير دجمة

تم تفعيل عمل المجنة الفنية بين تركيا وسوريا وذلك بتبادل  2117
المعمومات المناخية ونوعية المياه، ومن الجدير ذكره ان كمية المياه 

-2117التي اطمقتيا تركيا تأثرت بالجفاف الذي ساد المنطقة لمفترة 
وقعت الحكومتين السورية والتركية اتفاقية  2119ي عام . وف2119

تعاون استراتيجي وكان التركيز في ىذه االتفاقيات عمى كيفية تقاسم 
، وقامت تركيا في تمك الفترة بمساعدة [46]مياه االنيار ونوعية المياه 

 .[419]العراق بإطالق كميات اكبر من المياه 

ضي االيرانية، وتتشاطئ ايران تنبع قسمًا من روافد دجمة من االرا
والعراق عمى شط العرب وفي ىذا المجال فإن اول اتفاقية وقعت عام 

وقعت بتشجيع من عصبة  4937، تمتيا اتفاقية اخرى عام 4943
االمم، وبموجب ىذه االتفاقيات يكون شط العرب تحت السيادة 

ليذا العراقية، ومع ذلك بقيت ايران تطالب بنصف االيرادات المائية 
النير، دأبت ايران عمى مساعدة المتمردين االكراد في السبعينات 

وقعت اتفاقية  4975لتضغط عمى العراق بشأن شط العرب، وفي عام 
الجزائر بين البمدين وبموجبيا اعترف العراق بإعطاء نصف شط العرب 

، وشعر العراق باإلىانة مما [441]الى ايران وعندىا انتيى تمرد االكراد 
، وانتيت الحرب 4981ب الحقًا باندالع الحرب مع ايران عام تسب

وىذا االمر ميم الن ايران قامت [444]بدون ان تحل مشكمة شط العرب 
 :[24]بعدة اجراءات يمكن تمخيصيا كما يمي

  مما جعل مدينة خانقين  4961إنشاء سد عمى نير الوند عام
 د اخرى الحقًا.تعاني من شحة المياه، كما وانشأت ايران ثالثة سدو 

 .تحويل مياه نير سيروان وىو من اىم روافد نير ديالى 

  إنشاء سدود عمى الوديان الموسمية التي كانت تزود مياىيا نير
 دجمة وروافده.

 .إنشاء سدود عمى نير الكرخة 

 .تحويل مياه نير الكارون الى داخل االراضي االيرانية 

لمعراق وخاصة بالنسبة  وىذه االعمال ادت الى تفاقم الشحة المائية 
لسكان المناطق الحدودية بين العراق وايران كمدن خانقين ومندلي وبدره 

 وجصان وقمعة دزه وحمبجة.

 . القانون الدولي ومشاكل تقاسم المياه:224

بدأت مشكمة تقاسم مياه نيري ودجمة والفرات بصورة جدية بين الدول 
لدول بإنشاء السدود المتشاطئة منذ السبيعنيات عندما بدأت بعض ا

اضافة الى الجفاف الذي بدأ يصيب المنطقة، وفي ىذا المجال فإن كل 
دولو ليا تفسيراتيا الخاصة لمقانون، ومبرراتيا لما يعرف بقانون 

 [443،442]ىمسنكي وقانون برلين وقانون الممرات المائية غير المالحية
مشتركة ان تحترم  وىذه القوانين تحتم عمى الدول التي تقع عمييا انيار

كل دولة حقوق الدول االخرى في مصادر مياه االنيار المشتركة، 
وباإلضافة الى ما تقدم فإن ىذه القوانين تناولت المشكمة من خالل 
نظرية اىتمام المجتمع، ونظرية السيادة المحدودة لتعكس الطابع 
المترابط ألنظمة المياه، وفي ضوء ىذه النظريات يجب النظر الى 

ىمية االستخدام المعقول وعدم تسبب اي ضرر لألطراف االخرى، ا
وعميو فعمى الدول المتشاطئة ان تعترف بالتقييد الذي تقرضو الدورة 
الييدرولوجية، وىذا يعني ان الكمية المخطط سحبيا من المياه يجب 
ان ال تتجاوز الكمية التي تتمقاىا من الدورة الييدرولوجية وينبغي عمى 

تكون قادرة عمى التجدد في الدورة الييدرولوجية وغير  المياه ان
 .[444]مموثة

تدعي سوريا والعراق ان تركيا تستخدم كميات من المياه اكثر من 
حاجتيا، وعميو يطالبون بزيادة حصصيم المائية لسد احتياجاتيم، 
وعمى الجانب االخر تدعي تركيا ان ىذه االدعاءات غير صحيحة 

بميون متر مكعب سنويًا ال  481ن السطحي ىو حيث ان مقدار الجريا
بميون متر مكعب منيا ىو صالح  441يمكن استخدام اكثر من 

بميون متر مكعب يمكن توفيره فقط، وان ىذه  25.9لالستخدام، و 
االقام تعتمد عمى المعطيات الجيولوجية والطبوغرافية والتقنية مما 

، وعند اخذ [447،446،445]تجعل ىذا المورد شحيحًا في فترات معينة
، ال بد من وان نالحظ انيا (2)جدول حصص الفرد بنظر االعتبار 

. وعمى الرغم من (3)جدول سوف تتغير نتيجة لمزيادة السكانية 
مطالبات سوريا والعراق بمياه نير الفرات، استنادًا الى القوانين الدولية 

دارة  إال ان تركيا دائمًا تتيم سوريا والعراق باستخدام طرق ري قديمة، وا 
غير حكيمة لمموارد المائية، مما تسبب ضائعات كبيرة، وتقترح ان تقوم 
الدول الثالثة بإجراء مباحثات تقنية بين االطراف الثالثة لحل المشاكل 

، وتطمب تركيا ان تكون الحصص المائية لكل دولة مقسمة [448]العالقة 
 استنادًا الى:

 طموبة لكل دولة.تقدير الموارد المائية الم أ.
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 تقدير الموارد االرضية. ب.

 تحسين طرق الري. جـ.

وتستند ىذه االمور عمى اعتبار ان نيري دجمة والفرات ىما ضمن 
حوض واحد، إضافة الى ان االحتياجات المائية يجب ان تكون مبنية 
عمى اسس عممية لحاجة كل دولة، إال ان سوريا والعراق ترفض ىذه 

اعتبار انيا عامة وغير واضحة وتمنح تركيا المييمنة المطالب عمى، 
 عمى النيرين اكثر من حقيا.

اضافة الى ما تقدم فإن تركيا تعتبر ان النيرين تقع ضمن حوض واحد 
وعميو يمكن تحويل قسمًا من مياه نير دجمة الى الفرات عن طريق 
منخفض الثرثار، اال ان العراق يرفض ىذا االدعاء ويعتبر حوض 

ة منفصل عن حوض الفرات، ىذا وان فرضية النيرين يقعان دجم
ضمن حوض واحد لم تعد قائمة بعد إنشاء سد اليسو اضافة الى تأثير 

 الجفاف والتغير المناخي.

العراق وسوريا يتيمان تركيا بإيقاع االذى عمييما استنادًا الى قوانين 
من الجزء  7( وقانون االمم المتحدة )الفقرة 46ىمسنكي وبرلين )فقرة 

الثاني(، حيث ان تركيا جعمت تصاريف االنيار تنخفض نتيجة مشروع 
جنوب شرق االناضول حيث ان ىذا المشروع ألحق االذى بالفعاليات 
الزراعية في العراق وسوريا وعمى ىذا االساس فإن المشروع المذكور 
لو نتائج سمبية عمى المواطنين والبيئة في البمدين حيث اثر ىذا 

روع عمى نوعيو مياه النيرين وىنا ال بد وان نشير الى ان العراق المش
ىو الدولة االكثر تضررُا ألنيا تتأثر بالمشاريع المقامة بتركيا وايران 
وسوريا كما وان المشاكل االمنية في سوريا والعراق جعمت مشكمة المياه 

 امر ثانوي خالل البضعة سنين الماضية.

 المناقشة .5

في الشرق االوسط جعمت حدوث جو سياسي مشحون  إن شحة المياه
بين دول المنطقة تتصاعد احيانًا الى الحرب بينيا، ويعتبر نيري دجمة 
والفرات مصدر رئيسي لممياه بالنسبة لمدول المتشاطئة في حوضييا، 
كما وان الدول الرئيسية المتشاطئة )تركيا، ايران، سوريا والعراق( لم 

حول الحصص المائية، حيث تدعي كل  تصل الى اي اتفاق بينيا
دولة منيا ان مواردىا المائية شحيحة وان الدول االخرى تستيمك مياه 

. ان قياس معدل االعتماد يؤشر [421،449]االنيار بصورة غير معقولة 
%( ثم العراق 6.56% اعتمادًا وتتبعيا ايران )4الى ان تركيا ليا 

 . [424] (7 )شكل %(72.36%( واخيرًا سوريا )53.45)

( من القانون العالمي لممياه الخاص باالمم المتحدة 4( فقرة )6المادة )
تنص عمى كافة المستخدمين ليم نسبيًا نفس االولوية والوزن، واذا 
اخذنا ىذه المسألة بنظر االعتبار فنجد ان بالنسبة الى االحتياجات 

ا بفارق بسيط ( تميي4.94المائية يكون العراق اول دولة )وزن االحتياج 
( وىذا يدل عمى ان ىذه الدول الثالثة ليا 2.16( ثم تركيا )2.1سوريا )

، إال ان ىذا قد ال يكون [96]حصص متساوية في مياه نير الفرات
صحيحًا اذا ما اخذ بنظر االعتبار الى ان حاجة اي من ىذه الدول 
لغرض معين قد ال يكون بنفس االىمية لمدول االخرى، وعمى ىذا 

مبدأ تم ايجاد مقياس اخر يعتمد عمى اولوية االحتياج اواًل وعمى ال
وعند تطبيق ىذا المقياس [96]االمن المائي ثانيًا والمؤشر البيئي ثالثًا 

نجد ان حاجة تركيا الى الطاقة ىي اىم من حاجتيا لممياه لمزراعة، 
ؤدي وعند تطبيق ىذه المقاييس تفقد تركيا اولويتيا الن الفعاليات فييا ت

( من القانون الدولي 7الى تموث مياه االنيار وىذا ما يناقض المادة )
 الذي يفرض عدم المساس بالبئية سمبًا.

 
 ([121]: نسبة االعتماد العالمية )المصدر 7شكل 

 

إن عدم وجود اتفاقية بين الدول المتشاطئة تجعل كل دولة تتخذ قرارات 
ؤدي الى تأثر الحوض كاماًل احادية الجانب، وتقيم مشاريعيا التي ت

بصورة سمبية، وتقمل من االستفادة منو لالغراض الزراعية والسكانية، 
وفي ىذا المجال نالحظ ان تركيا ركزت جيودىا عمى مشروع جنوب 

 .[98]شرق االناضول كي تقمل من اعتمادىا عمى استيراد النفط 

تداخل في ومن الجدير ذكره ان ىناك اسباب سياسية وعسكرية ايضًا ت
ىذه المسألة وكمثال عمى ذلك الصراع بين تركيا وسوريا حول 

، ومساعدة 4939االراضي السورية التي منحتيا فرنسا لتركيا عام 
، اما االمثمة العسكرية [98]الحكومة السورية لممتمردين االكراد في تركيا

بين العراق وسوريا عندما بدأت االخيرة بتخزين  4975فما حدث عام 
ياه في سد الطبقة، وتحركت القوات العسكرية من الدولتين، الى الم
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الحدود بينيما، ومساعدة الحكومة السورية لممتمردين مثال عسكري 
اخر كما ان حرب الخميج بين العراق وايران كانت بسبب شط العرب 

 .[98]بشكل اساسي 

من البدييي ان تركيا ىي الدولة المييمنة في حوضي دجمة والفرات، 
موقعيا الجغرافي وعمييا فإنيا غير جدية في التفاوض مع العراق ل

وسوريا لمتوصل الى حمول حول الحصص المائية، إال انيا تحضر 
ىذه االجتماعات كي ال تتعرض لممالمة من االمم المتحدة او 
المجموعة االوروبية او الواليات المتحدة االمريكية، كما وانيا سوف ال 

مرت بالتفاوض والنقاش وعميو ولغرض جعل تخسر اي شيء اذا است
تركيا اكثر جدية، فال بد من منحيا محفزات معينة كالغاز الطبيعي 
بأسعار مخفضة، كما وال بد لسوريا والعراق اتخاذ اجراءات سريعة 
لوضع خطة حكيمة إلدارة مواردىا المائية بعيدة االمد، كما وان مثل 

من ىو الحاكم او الوزير ىذه الخطة يجب ان تنفذ بغض النظر عن 
وال بد ليذه الخطة ان تعتمد عمى نظرية اعتماد الموارد، وىذه الخطة 
مبنية عمى اساس القوى البشرية الجيدة والتمويل الجيد والمعمومات 

 .[425،424،423،422]العممية الدقيقة وعالقات دولية جيدة

 الحمول المطموبة الالزمة المائية .6

صاد والسياسة والوضع العسكري لمدول المتشاطئة ىناك تباين في االقت
في حوضي دجمة والفرات، وحاليًا تعتبر سوريا ىي اضعف ىذه الدول 
نسبيًا النشغاليا في الحرب والمشاكل االمنية ويمييا في الضعف العراق 
الذي انشغل بحربي الخميج االولى والثانية وحاليًا يعاني من الوضع 

لعراق تقعان جغرافيًا في اسفل حوضي دجمة االمني كما وان سوريا وا
والفرات وليذا فإن العراق ىو الدولة االكثر تأثرًا نسبة لمدول المتشاطئة 
االخرى واذا بقت االمور عمى ما ىي عميو اآلن فإن المستقبل ينذر 

وعميو ال  [426]بان كافة دول المنطقة ستعاني من شحة الموارد المائية
ريعة لمتغمب عمى التوتر والخالف بين الدول بد من اتخاذ اجراءات س

 المتشاطئة لحل المشاكل القائمة بينيا.

إن الجيود السابقة من مباحثات ومناقشات ثنائية او اتفاقيات لم تكن 
كافية لحل المشاكل القائمة بين الدول المتشاطئة في حوضي دجمة 

الدول والفرات، وليذا ال بد من وجود جية ضامنة لتتمكن من جمب 
المتشاطئة عمى طاولة المفاوضات الجدية، وبما ان مسألة المياه تقع 
ضمن االمور السياسية، عميو ال بد من وضع محفزات اخرى لجمب 

 . [66]ىذه الدول لالتفاق عمى حل المشاكل العالقة 

بما ان تركيا ىي الدولة المييمنة في حوضي دجمة والفرات، فال بد من 
تعاون مع الدول االخرى، ويمكن ان يتم ذلك مثاًل تحفيزىا لمتفاوض وال

من خالل امرين ميمين بالنسبة لتركيا، االول ىو اكمال مشروع جنوب 
شرق االناضول وىذا يمكن انجازه بواسطة جية ممولة كالبنك الدولي 
او المجموعة االوروبية مثاًل ولغرض انجاز ىذا االمر يتم الطمب من 

الالزمة لضمان حصص الدول المتشاطئة  تركيا ان توقع االتفاقيات
معيا قبل ان يتم تمويل المشروع، اما بالنسبة لمعراق وسوريا فإن 
المحفز ىو المساعدة في تطويرىا بالمساعدات المادية والتقنية وزيادة 
جودة المياه وكفاءتيا التي ستساىم في تطوير القطاع الزراعي، اضافة 

النضمام الى المجموعة االوربية الى ىذه االمور فإن تركيا تسعى ل
وىنا يمكن وضع شروط مسبقة النضماميا مثل ضمان الحصص 

، وكما ذكر سابقًا فإن االتفاق [66]المائية لمدولة المتشاطئة معيا 
النيائي بين الدول المتشاطئة ال بد ان يكون لو جية ضامنة تمعب دور 

االتفاق الوسيط في المفاوضات بحيث تجعل كل دولة مشاركة في 
تتصور انيا قد حصمت عمى مكاسب من ىذه االتفاقية وبعكسو 

 ستخسر مكاسب عديدة.

 لموصول الى ىذا اليدف فإن ىذه الجية الضامنة يمكن ان تكون:

 البنك الدولي:  أ.

لدى البنك الدولي خبراء في معالجة الضائعات المائية لمدول المعنية، 
لمبنك يمكن ان تجذب الدول اضافة الى ذلك فإن القدرة المالية 

المتفاوضة لالستفادة منيا في تمويل مشاريعيا كما وان لمبنك الخبرة 
 الجيدة كوسيط لحل النزاعات الخاصة بالمياه.

 ب. الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي: 

ىذه الجيات لدييا النفوذ السياسي الكبير عمى الصعيد الدولي وكذلك 
ية والتقنية الممتازة التي تساعدىا ان تكون وسيطًا جيدًا في القدرة المال

مثل ىذه المسائل، كما وان كافة الدول المتشاطئة ترغب ان تحصل 
عمى المساعدات التقنية والمالية والخبرة من الواليات المتحدة االمريكية 
واالتحاد االوروبي، اضافة الى ذلك فإن تركيا ىي ضمن حمف شمال 

الواليات المتحدة االمريكية، كما وانيا تسعى ان تكون االطمسي مع 
عضوًا في االتحاد االوروبي اضافة الى انضماميا الى معاىدات 

 عسكرية مع االتحاد االوروبي.

 االمم المتحدة:  جـ. 

لدى االمم المتحدة المعمومات الكافية عن احتياجات الدول المتشاطئة 
(، وىذا UNDP, UNEP, FAOمن خالل المنظمات التابعة ليا )

يفيد كثيرًا خالل المفاوضات، كما وان االمم المتحدة لدييا الخبرة الجيدة 
في حل النزاعات في مختمف ارجاء العالم ويمكنيا ايضًا ان تمجأ الى 
 مجمس االمن الدولي، لتفرض االتفاقات المطموبة عمى الدول المعنية.

 المممكة العربية السعودية:  د.

العربية السعودية نفوذًا جيدًا في منطقة الشرق االوسط، لدى المممكة 
ولدييا القدرة المالية الكبيرة لتمويل المشاريع ذات العالقة بالمياه في 
الدول المتفاوضة اضافة الى خبرتيا في التوسط في مثل ىذه 

وكذلك  4974-4975المنازعات، كما حصل بين العراق وسوريا عام 
 ي حصمت بين سوريا وتركيا.عند االزمة الت 4998عام 

 مصر:  هـ.

لدى جميورية مصر العربية الخبرة في مسائل النزاع عمى المياه، من 
خالل المشاكل التي حصمت حول نير النيل التي يمكن ان تفيد في 

 حل مشاكل حوضي دجمة والفرات.

اضافة الى ما تقدم فإن عمى الدول المتشاطئة في حوضي نير دجمة 
ل بشكل جدي لوضع خطط وطنية شاممة إلدارة الموارد والفرات ان تعم

المائية فييا النيا ستواجو عاجاًل او آجاًل مشكمة شحة الموارد المائية، 
 وكما يمي: [43]ويمكن ان تكون الخطوط العريضة كما رسميا
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 اواًل: النظرة االستراتيجية إلدارة المياه:

اعات الحكومية خطة شاممة بعيدة االمد تقوم بتصميميا كافة القط -
المعنية بالموارد المائية حيث تشترك فييا وزارة الموارد المائية ووزارة 
الزراعة ووزارة البمديات واساتذة الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات 
غير الحكومية، اضافة الى ممثمين لممنظمات االقميمية والدولية المعنية 

 بالموضوع.

ي تشمل محطات تنقية المياه، إعادة تأىيل البنية التحتية والت -
 محطات الضخ.... الخ.

برنامج لمتوعية الجماىيرية حول اىمية ترشيد االستيالك وما ىو  -
متوقع من مشاكل مستقبمية اضافة الى برنامج لتعميم الفالحين عمى 

 التقنيات الحديثة لمري وفوائدىا.

تحديد احتياجات الدوائر فيما يخص التعيينات وبرامج تدريب  -
 القوى البشرية.

االخذ بنظر االعتبار التزويد المائي واالستيالك وفي ىذا المجال  -
ال بد من استخدام الطرق غير التقميدية لزيادة الموارد المائية مثل 
الحصاد المائي والتغذية االصطناعية لممياه الجوفية وتنقية المياه 

عادة استخداميا.  العادمة وا 

 ر في ىذا المجال.تشجيع القطاع الخاص لالستثما -

ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر المعنية بالموارد المائية مما  -
يوفر الجيود والوقت والمال وال بد وان يكون ىناك ال مركزية في العمل 

 واتخاذ القرار في مجال الري والتزويد المائي والصرف الصحي.

 التعاون االقميمي والدولي: ثانيًا:

 بد من اتخاذ الخطوات التالية:في ىذا المجال ال 

 تحديد االحتياجات المؤسسية والتقنية لمتعاون المطموب. -

التحاور والتفاوض بين الدول المتشاطئة لمتوصل الى حل المشاكل  -
 القائمة والمتوقعة مستقباًل.

التعاون مع منظمات االمم المتحدة والمعاىد الدولية والجامعات  -
 .العالمية لالستفادة من خبراتيم

التعاون مع الدول االخرى والشركات العالمية في الدول المتقدمة  -
لالستفادة من خبراتيم ونصائحيم لموصول الى خطة رصينة إلدارة 

 الموارد المائية.

 الري والزراعة: ثالثًا:

االستفادة من التقينات الحديثة لمري بما يتالئم وظروف كل دولة  -
الزراعة المطموبة، كما وال بد من  من التربة وتوفر المياه ونوعيتيا ونوع

ترك تقنيات الري القديمة المستخدمة حاليًا ويمكن اعتماد طرق الري 
بالتنقيط لمبساتين واستخدام طرق الري بالرش لمحبوب حيث ان ىذه 

 التقنيات توفر كميات كبيرة من المياه.

صيانة وتطوير شبكة نقل وتوزيع المياه، وفي ىذا المجال فإن  -
االنابيب لتوصيل ونقل المياه يقمل من الضائعات المائية  استخدام

 ويمنع االحتكاك بين مياه الري والمياه الجوفية المالحة.

تحسين شبكة البزل في االراضي الزراعية لتأمين غسل التربة  -
وتقميل مموحتيا واستخدام انابيب البزل المثقبة وعدم السماح لمياه الري، 

نيار والتقميل من استخدام االسمدة الراجعة من الوصول الى اال
والمبيدات الكيماوية التي تؤدي الى ردائة نوعية مياه االنيار عندما 

 تصميا مياه الري الراجعة.

استخدام طرق جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه البزل  -
 إلعادة استخداميا لألغراض الزراعية.

يين الفالحين تحسين اداء المؤسسات واعتماد الالمركزية وتع -
 ضمن مالكاتيا.

 تشجيع استثمار القطاع الخاص. -

 وضع برنامج توعية لمفالحين حول استخدام طرق الري الحديثة. -

 التزويد المائي والصرف الصحي: رابعًا:

 تحسين أداء شبكة توزيع مياه الشرب. -

 معالجة النضوح من شبكات توزيع وجمع المياه. -

عالية لمنع وتقميل الضائعات إقامة مشاريع جديدة ذات كفاءة  -
 المائية.

 .ICTتحسين الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة مثل  -

إنشاء شبكات جمع مياه الصرف الصحي وتوصيميا بمحطات  -
 التنقية لتجنب تموث المياه الجوفية. 

 البحث والتطوير: خامسًا:

إنشاء بنك المعمومات يحوي كافة المعمومات المناخية والجيولوجية  -
الييدرولوجية والييدروجيولوجية وغيرىا ويكون متاحًا لمباحثين وطمبة و 

 الدراسات العميا.

القيام ببحوث رائدة الختيار التقنيات الحديثة المالئمة لظروف  -
 البمد.

إجراء البحوث الريادية حول استخدام الطرق غير التقميدية لزيادة  -
 الموارد المائية مثل الحصاد المائي.

ت تدريبية لمفنيين والميندسين وصناع القرار كي يكونوا القيام بدورا -
 عمى اطالع عمى التطورات العممية والتكنولوجية.

وضع الخطوط العريضة لبرامج التوعية الجماىيرية وتوعية  -
 الفالحين.

تشجيع الجامعات عمى اعطاء كورسات خاصة بييدرولوجية  -
 المناطق الجافة.

تقنيات الحديثة والمبادرات العممية منح المكافئات لمبحوث الرائدة وال -
 الجديدة.

 وضع برامج عممية رصينة لالستخدام االمثل لممياه الجوفية. -
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