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إشكاليات المياه وآفاق العالقات العراقية التركية ما بعد تحرير الموصل
أ.م.د .فالح خمف كاظم الزهيري
العراق  /المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة 1/
الملخص
تشكل اؼبوارد اؼبائية احد اىم اؼبوارد الطبيعية اليت ركزت عليها مفاىيم التنمية اؼبستدامة الرتباطها الوثيق بالبيئة وبالتنمية الشاملة ،فهي
اؼبصدر األساس عبميع أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية واغبفاظ على صحة النظم البيئية ،وبالنظر لندرة ىذا اؼبورد وتوزيعو
واستخداماتو فضال عن تشابك العديد من العوامل األخرى (البيئية واالقتصادية واالجتماعية )تفاقمت ازمة اؼبياه واضحت مسألة ربقيق امن
مائي يف ظل التحديات الراىنة ىدف للسياسات االقتصادية وصناع القرار  ،اذ بات من اؼبهم البحث عن كيفية مواجهة ىذا الواقع واعتماد
اغبلول اؼبناسبة وفق زبطيط متكامل ومستدام  ،والعراق واحد من البلدان اؼبرشحة غبدوث ازمة مائية هتدد مستقبلو االقتصادي واالجتماعي
والبيئي االمر الذي الزم ازباذ اػبطوات اؼبناسبة ومنها اغبوار مع تركيا وسوريا اللتان يتوقف عليهما ادراك وتفهم اؼبعاناة العراقية ودورىم يف
تقدًن اؼبساعدة وتبادل اؼبصاحل اؼبشًتكة وتذليل الصعوبات اليت تعًتض سبل الوصول اذل تفانبات مناسبة وىذا ما نعول عليو يف اؼبستقبل
،آخذين بنظر االعتبار حجم اؼبشكلة ونتائجها الكارثية على مستقبل شعوب البلدان اؼبتشاطئة.
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Water problems and horizons of Iraqi-Turkish relations
After the liberation of Mosul.
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Summary
Water resources are one of the most important natural resources on which the concepts of sustainable
development have focused. They are the main source of all social and economic development
activities and the preservation of the health of ecosystems. In view of the scarcity, distribution and
uses of this resource, as well as many other factors (environmental, economic and social) ) The water
crisis has been exacerbated. The issue of achieving water security in light of current challenges has
become a goal for economic policies and decision-makers. It is important to find out how to face this
reality and adopt the appropriate solutions according to integrated planning and Iraq is one of the
candidate countries for a water crisis threatening its economic, social and environmental future,
which necessitated taking the appropriate steps, including the dialogue with Turkey and Syria, which
depends on understanding and understanding the Iraqi suffering and their role in providing assistance
and exchanging common interests and overcoming difficulties in reaching appropriate
understandings. In the future, taking into account the magnitude of the problem and its disastrous
consequences for the future of the peoples of the riparian countries.

الكلمات المفتاحية  /اشكاليات  ،اؼبياه ،اآلفاق  ،العالقات العراقية-الًتكية  ،ربرير اؼبوصل
المقدمة

اؼبياه ىي أىم مورد على اإلطالق بالنسبة إذل البشرية ،فهي تقًتن جبميع األنشطة االجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت يضطلع هبا اإلنسان،
وىي ركيزة اغبياة على سطح األرض ،ويبكن أن تكون عامالً يعزز أو يعرقل التقدم االجتماعي والتكنولوجي ،كما يبكن أن تكون مصدراً
اثرت وستأثر يف رسم
للرفاه أو البؤس ،أو سبباً للتعاون أو التنازع ،وتشكل اؼبياه احدى العقد الصعبة يف العالقات العراقية الًتكية اذ ّ
مسارات ىذه العالقات مستقبال كون العراق وبفعل عوامل طبيعية وداخلية وخارجية مقبل على أيام عصيبة فيما ىبص رصيده اؼبائي اؼبرتبط
بأمنو الغذائي والنبية ىذا اؼبوضوع جاء اختيار موضوع ىذه الدراسة اليت وزعت مادهتا العلمية على ثالث ؿباور رئيسية  :تناول األول تتبع
اؼبسار التارىبي للعالقات العراقية الًتكية والعوامل اؼبؤثرة فيها وخصص احملور الثاين لبحث االتفاقيات العراقية حول اؼبياه واثر اؼبشاريع اؼبائية
الًتكية على العالقات بُت الدولتُت اما احملور الثالث فقد حبث مشكلة اؼبياه واثرىا يف مستقبل العالقات العراقية الًتكية ىذا فضال عن اؼبقدمة
واػباسبة واىم االستنتاجات والتوصيات اليت توصلت اليها الدراسة ،واستعان الباحث باؼبنهج التحليلي الذي يتطلب الولوج يف أعماق
الظاىرة موضوع الدراسة ؼبعرفة أسباهبا ودوافعها وما تؤدي اليو ،وعزز ذلك التوجو باؼبنهج التارىبي الذي ساعد يف فهم وربليل مشكلة
الدراسة .
أوال  /أىمية الدراسة :

تعد اؼبوارد اؼبائية من اؼبرتكزات االساسية وأحد اىم اؼبتطلبات إلدامة اغبياة اإلنسانية واستمرارىا،تؤدي دورا" رئيسيا" بالتنمية بكافة جوانبها
وال سيما التنمية الزراعية واألمن الغذائي الذي يعد جزءاً ال يتجزأ من األمن اؼبائي ،كما ؽبا أنبية كبَتة يف اية اسًتاتيجية دولية مقبلة ويف
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إعادة توزيع خارطة القوى السياسية يف اؼبنطقة حبيث تصبح الدول ذات اؼبصادر اؼبائية اؼبتوافرة ىي القوى اإلقليمية اعبديدة واؼبؤثرة من
الناحية السياسية واالقتصادية ،وعليو ازدادت حدة االزمة الغذائية اليت تتطلب وضع اؼبزيد من اغبلول بُت الدول اؼبعنية دبشكلة اؼبياه سواء
كانت دول اؼبنبع ام دول اؼبصب .
ثانيا  /إشكالية الدراسة  :الشك ان مفهوم االمن اؼبائي أصبحت لو خططو اػباصة على مستوى دوائر التخطيط والسًتاتيجية يف البلدان

اليت تسعى اذل إشاعة االمن واالستقرار على اؼبستويُت القريب اؼبنظور والبعيد اؼبدى ،لذا فان األمن اؼبائي يسهم يف تكريس السيادة الوطنية
لألمن القومي الشامل ،ومنطقيا جدا تكون ىناك عالقة وطيدة بُت االمن اؼبائي من جهة واالستقالل السياسي واالقتصادي من جهة
أخرى ،ومن ىنا فان تفعيل التعاون العراقي الًتكي اصبح من ضروريات مواجهة االزمات اؼبستقبلية.
ثالثا  /فرضية الدراسة  :انطلقت فرضية الدراسة من أساس يرى ان مشكلة اؼبياه مستقبال ستكون اكثر تعقيدا" فبا مرت بو من إشكاليات
خالل العقود اػبمسة اؼباضية ،وان مستقبل العراق اؼبائي يف حوضي دجلة والفرات سوف يتأثر بدرجة كبَتة جدا اذا ما استمرت السياسات
اؼبائية (لدولة اؼبنبع ) على شكلها اغبارل ،وعلى ىذا األساس وضع الباحث األسئلة اآلتية إلسناد فرضية الدراسة :
 ما حدود آفاق تعامل تركيا مع اغبكومة العراقية دبوضوع اؼبياه ما بعد داعش .– ما حدود تأثَت ازمة اؼبياه
– ما اإلجراءات اؼبتوقع ان تتخذىا اغبكومتان العراقية والًتكية يف حسم ملفات اؼبياه اؼبشًتكة.
اؼبقبلة على استقرار اؼبنطقة وأمنها يف ظل اؼبتغَتات اغبالية وانعكاساهتا على مستوى العالقات بُت البلدين مستقبال .

توطئة :مفهوم األمن المائي وابعاده

مكونات اإلنسان العضوية ككائن حي ،ومن أىم مرتكزات حياتو االجتماعية ،واؼبياه حاجة بيولوجية ضرورية غبياة
تعد اؼبياه من أىم ِّ
االنسان إن بشكل مباشر من خالل الشرب ،أو غَت مباشر يف الزراعة وتربية اغبيوان الالزمُت لغذائو ،كما أن أكثر من ثلثي جسم االنسان
يتكون من اؼباء ،ووبتاج الناس إذل اؼبياه بقدر حاجاهتم إذل األوكسيجُت إذ بدوهنما ال يبكن أن تكون حياة  ،ويعرف األمن اؼبائي
نفسو ّ
ٍ
لّب االحتياجات اؼبختلفة كماً ونوعاً ،مع ضمان استمرار
بانو :عبارة عن كميّة اؼبياه اعبيّدة والصاغبة لالستخدام البشري اؼبتوافرة
بشكل يُ ّ
ُ
ىذه الكفاية دون تأثَت وُيبكن ربقيق ذلك من خالل حسن استخدام اؼبوارد اؼبتاحة من اؼبياه ،وتطوير أدوات وأساليب ىذا االستخدام،
باإلضافة إذل تَنمية موارد اؼبياه اغبالية ،مثّ البحث عن موارد جديدة 1.وىناك من يرى ان االمن اؼبائي يعٍت تلبية االحتياجات اؼبائية اؼبختلفة
كماً ونوعاً مع ضمان استمرار ىذه الكفاية دون تأثَت سلبية من خالل ضباية وحسن استخدام اؼبتاح من اؼبياه ،وتطوير أدوات وأساليب ىذا
االستخدام ،عالوة على تنمية موارد اؼبياه اغبالية مث يأ ي بعد ذلك البحث عن موارد جديدة سواء كانت تقليدية أو غَت تقليدية ،وىذا
اؼبفهوم يربط بُت األمن اؼبائي وبُت ندرة اؼبياه .ويرتبط مفهوم األمن اؼبائي دبفهوم األمن الغذائي فكالنبا يؤدي إذل بعضهما البع ،،بكون
اؼباء ىو يف األساس غذاء ،ونقص كميّات اؼبياه الصاغبة الستخدام البَشر يؤدي لإلضرار باألمن الغذائي واألمن القومي لل ّدول نتيجة اعتِماد
2
ِ
األعمال.
األفراد و ّ
اؼبؤسسات على اؼبياه يف صبيع َ

1االمن اؼبائي يف البلدان النامية يف القرن ،21كليب سعد كليب، 2010،ؾبلة الدفاع الوطٍت اللبنانية ،العدد( )73سبوز ،ص. 58
 2االمن اؼبائي األردين التحديات واالخطار  ،عطا فهد عبدالرضبن اؼبناصَت 2012 ،رسالة ماجستَت ،جامعة الشرق األوسط ،األردن  ،ص 5
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عرف اؼبنتدى العاؼبي الثاين للمياه عام  ،2000والذي عُقد يف ىولندا ربت شعار" :األمن اؼبائي يف القرن اغبادي والعشرين" أن "األمن
و َّ
اؼبائي من مستوى اؼبنزل إذل اؼبستوى العاؼبي ،يعٍت أن يكون لكل شخص إمكانية اغبصول على ما يكفي من اؼبياه اآلمنة بتكلفة يستطيع
ربملها ليعيش حياة نظيفة وصحية ومنتجة ،مع ضمان التأكيد على أن البيئة الطبيعية ؿبمية ومعزز.1
ُّ
اما منظمة الشراكة العاؼبية للمياه ) (GWPفًتى يف األمن اؼبائي بانو سلعة عاؼبية اذ إن عاؼبا يتمتَّع باألمن اؼبائي ىو العادل الذي هبمع بُت
ً
كل من االىتمام بالقيمة اعبوىرية للمياه وؾبموعة كاملة من استخداماتو الالزمة لبقاء اإلنسان ورفاىيتو ،كما أن مثل ىذا العادل يُ َس ِّخر َّقوة
ٍّ
اؼباء اإلنتاجية ويقلِّل من َّقوتو التدمَتية ،إنو عادل ينعم فيو كل شخص دبا يكفي من اؼبياه اآلمنة ،وبأسعار معقولة ليعيش حياة نظيفة وصحية
2
ومنتجة ،وىو عادل تتم فيو ضباي ة اجملتمعات من الفيضانات ،واعبفاف ،واالهنيارات األرضية ،واقبراف الًتبة ،واألمراض اليت تنقلها اؼبياه
ويبكن من خالل ما تقدم التوصل اذل ان مفهوم االمن اؼبائي ىو ؿباولة اغبفاظ على الرصيد اؼبائي اؼبتوفر وضمان استدامتو مستقبال
واستخدامو بالشكل األفضل وعدم تلويثو وترشيد استخدامو يف كافة األغراض والسعي اؼبتواصل كبو البحث عن مصادر مائية جديدة.
نص على أن "حق اإلنسان
وىذه النظرة تتفق مع اإلعالن الذي أطلقتو عبنة األمم اؼبتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي ّ
يف اؼبياه هبب أن يكفل للجميع إمكان اغبصول على اؼبياه بشكل ٍ
كاف وآمن ومقبول وبسعر مناسب مع القدرة على الوصول إليها وذلك
ألغراض االستخدام الشخصي واؼبنزرل ،ويصبح اغبصول على اؼبياه وفق ىذا اؼبنطق ح ًقا من اغبقوق األساسية لإلنسان ،إذ "أ ّن التمسك
باغبق اإلنساين يف اؼبياه ىو غاية يف حد ذاتو ووسيلة الستنهاض حقوق أكثر مشوالً وردت يف اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان ويف غَته من
3
الوثائق اؼبلزمة قانونيًا ،دبا يف ذلك اغبق يف اغبياة والتعليم والصحة واؼبسكن الالئق .
المحور االول  /المسار التاريخي للعالقات العراقية التركية والعوامل المؤثرة فيها

مرت العالقات الدولية دبراحل ـبتلفة بُت التعاون والتنافس والصراع حبسب ما تتأثر بو من متغَتات داخلية وخارجية وترتكز عليو من عوامل
تتحدد وفقها طبيعة ىذه العالقات بُت السلب واإلهباب ،وىذا األمر ينطبق على العالقات العراقية الًتكية وما سبر بو من مراحل ـبتلفة،
والعالقات العراقية الًتكية تأثرت دبجموعة من العوامل يُشكل بعضها ؿبفزات للتطور اإلهبايب واآلخر كان كاحباً أو سبباً يف توترىا ،كما أن
ىذه العالقات ليست دبعزل عن التأثر والتأثَت يف ؿبيطها اإلقليمي والدورل حاضراً ومستقبالً ،ويف ضوء التقارير السًتاتيجية خبصوص مستقبل
اؼبياه اليت تؤكد ان ىناك بوادر ازمة مائية كبَتة سيشهدىا العادل ومنها منطقة الشرق األوسط وبضمنها العراق ،فأن تركيا سيكون ؽبا موقف
من تلك االزمة ،وعلى الرغم من خصوصية روابط التاريخ والدين والثقافة بُت العراق وتركيا ،إال أن التطورات اؼبعاصرة يف العالقات بينهما
أتسمت بالتميز تارة والفتور تارة أخرى وسبثل ىذه اؼبتناقضات يف العالقات بُت الطرفُت تراكمات السياستُت :اػبارجية والداخلية لكال
مرورا باغبروب واالزمات اليت واجهها طيلة العقود اػبمسة اؼباضية ،وكان لًتكيا
البلدين منذ تأسيس اعبمهورية الًتكية اغبديثة )عام ً ،)1923
فيها مواقف سياسية متباينة ،وذلك نتيجة النعكاس اذباىات مراكز صنع القرار يف تركيا.
من خالل متابعة تطورات العالقات الًتكية – العراقية يبكن وصفها بأهنا غَت مستقرة وذات طبيعة متقلبة ؼبا مرت ِبو من ٍ
مد وجزٍر عرب
مراحلها اؼبختلفة فمرحلة تشهد تعاون وأخرى فتور وغَتىا توتر مث تعود للوئام مرة أخرى وىكذا  ،فإذا عدنا اذل ما بعد إعالن تأسيس
1 Global Water Partnership (GWP), Towards Water Security Framework for Action (Stockholm, Sweden:
)Global Water Partnership, 2000
2 Global Water Partnership, “Increasing Water Security Development Imperative,” Perspectives Paper, 2012,
(www.gwp.org www..gwptoolbox.org
 3تقرير التنمية البشرية للعام  ،2006صادر عن برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،UNDPص3
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الدولتُت العراقية  ، 1921والًتكية  ، 1923سنجد أن عقد العشرينات شهدت فيو العالقات بُت الدولتُت مشاكل عدة منها عدم حسم
قضية اغبدود اؼبشًتكة بينهما ومطالبة تركيا بوالية اؼبوصل ،إال أن ىذه اؼبشاكل سرعان ما مت ذباوزىا يف مرحلة توافق منذ بداية عقد
الثالثينات إذل انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية عام  ،1945وتأثرت العالقات الًتكية – العراقية باؼبتغَتات اإلقليمية والدولية اليت مرت هبا منطقة
الشرق األوسط والعادل ومنها االنقسام الدورل الذي خلفتو أجواء اغبرب الباردة وانضمام تركيا إذل حلف مشال األطلسي "الناتو" وتأسيس
حلف بُت تركيا والعراق عام 1952م ،ليكون نواة ميثاق بغداد عام 1955الذي انضمت إليو بريطانيا وإيران وباكستان فيما بعد ،وانتهت
ىذهِ اؼبرحلة عقب تغيَت نظام اغبكم يف العراق عام 1958م ،وما تبعو من إعالن تركيا نيتها التدخل العسكري يف العراق إلعادة النظام
اؼبلكي مث تراجعت ،وما غبقو من اصطفاف العراق إذل جانب االرباد السوفييت حبيث مرت العالقات الًتكية  -العراقية دبرحلة توتر يف ىذهِ
اغبقبة  ، 1وشهد عقدا السبعينات والثمانينات عهد جديدا يف العالقات الًتكية – العراقية قائمة على اساس ازدياد رغبة الطرفُت يف التعاون
بعد تقلص عوامل االختالف اليت شهدهتا اؼبرحلة السابقة وبناءا عليو ربسنت ىذهِ العالقات وبشكل خاص يف الثمانينيات إبان اغبرب
العراقية – اإليرانية ،مث انتكست العالقات مرة اخرى اثناء وبعد حرب اػبليج الثانية عام  1991واشًتاك تركيا فيها  2.اال ان ىذه العالقة
شهدت نوع من االنفتاح االقتصادي الًتكي على العراق ال سيما يف هناية عقد التسعينات وانفتاح سياسي سبثل برف ،تركيا لشن أي حرب
على العراق .
وبعد االحتالل االمريكي للعراق عام  2003وتغيَت النظام السياسي فيو وما غبقها من تطورات دخلت العالقات الًتكية العراقية مرحلة
جديدة من عدم االستقرار والتقلب يف اؼبواقف من كال البلدين وظهور بوادر االختالف يف وجهات النظر حول القضايا العالقة بينهم
(القضية الكردية  ،تصدير النفط ،العالقات االيرانية العراقية  ،ملف اؼبياه .. ،اخل ) ،إال أن العالقات بينهما شهدت ربسناً ملموساً بلغ
ذروتو باالتفاق على تأسيس اجمللس األعلى للتعاون االسًتاتيجي عام  ، 2008وتوقيع ما يزيد على  40مذكرة تفاىم يف أكتوبر /تشرين
األول  ، 2009يف اعبوانب األمنية واالقتصادية والطاقة وغَتىا  .3ولكن عالقات بغداد وانقرة عادت وتوترت مرة ثانية ال سيما يف اعبانب
السياسي منها عندما اهتمت اغبكومة العراقية السابقة برئاسة نوري اؼبالكي تركيا بالتدخل يف الشؤون الداخلية للعراق وعالقتها اؼبتنامية مع
إقليم كردستان ،وباؼبقابل اهتمت اغبكومة الًتكية حكومة اؼبالكي بالطائفية وإقصاء وهتميش عدد من مكونات اجملتمع العراقي  ،وبعد
انتخابات عام  2014وتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة حيدر العبادي ويف ظل توجو متبادل لًتميم العالقات الثنائية بُت الدولتُت مت
االتفاق على تبادل الزيارات الرظبية وتوجو لتطوير العالقات يف ؾباالت الطاقة واالقتصاد واألمن وال سيما عرض اغبكومة الًتكية لتقدًن
4
مساعدات عسكرية يف ؾباالت التسليح والتدريب وتبادل اؼبعلومات االستخباراتية

 1الدور الًتكي احملتمل يف العراق يعد االنسحاب االمريكي  ،خضَت عباس النداوي ،ؾبلة آراء حول اػبليج ،العدد (89جدة ،مركز اػبليج لألحباث ، 2012 ،ص . 63-62
 2األمن الًتكي والشرق األوسط  ،شادي ارغوفنتش ؾبلة الدراسات الفلسطينية  ،العدد  ، 26اجمللد ( ، 7بَتوت  :مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،ربيع  ، )1996ص– 2
ص4
 ، 3عالقات تركيا اؼبتغَتة مع العراق تعزيز العالقات مع كردستان يؤدي اذل ضعفها مع بغداد  ،سونر ﭽاغاﭘتاي وتايلر إيفانز ،متاح على الرابط :
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq)2016/1/24( kurdistan-up-baghdad-down
 :4مستقبل العالقات الًتكية العراقية وانعكاسها على دول اػبليج واؼبنطقة العربية  ،مثٌت فائق العبيدي 2016،ؾبلة اراء حول اػبليج  ،العدد (  ) 105يناير ، ،ص. 87-86
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وبعد احتالل داعش ؼبساحات واسعة من االراضي العراقية ويف مقدمتها ؿبافظة نينوى ىذا االمر اجرب اغبكومة العراقية على تركيز جهودىا
دبكافحة نشاطات ىذا التنظيم وربرير اراضيو من براثنو  ،اال ان ىذه العالقات عادت وتأزمت مرة اخرى هناية عام  ، 2015على إثر
دخول قوات تركيا إذل معسكر بعشيقة يف ؿبافظة نينوى مشال العراق ودل ربسم تلك القضية غبد االن.
وشبة عوامل اساسية تتحكم يف سياسة الًتكية ازاء العراق ما ينعكس تاثَتاىا على العالقات بُت البلدين وىي القضية الكردية وتداعياهتا على
مستقبل االستقرار السياسي يف تركيا ومستقبل االقلية الًتكمانية واؼبصاحل االقتصادية الًتكية يف العراق وعلى اؼبستوى االقليمي والدورل
والسيما ما يرتبط بالوجود االمريكي ،فثمة متغَتات ؽبا دور فاعل يف مسار العالقات بُت البلدين منها  .1 :اؼبتغَتات الدولية واثرىا يف
تعميق الدور الًتكي يف الرؤية األمريكية .2 .الرؤية الًتكية للعراق ما بعد االحتالل وفيها تتجسد العوامل االساسية اليت تتحكم يف السياسة
1
الًتكية  .3 .الرؤية األمريكية للدور الًتكي يف الشرق االوسط بعد االحتالل .
مفتوحا بُت تركيا وجارتيها العراق
وتعد قضية اؼبياه من أبرز اؼبلفات الشائكة اليت تعًتض طريق العالقات العراقية الًتكية ،وبقي ىذا اؼبلف
ً
وسوريا منذ حوارل نصف قرن ،فاؼبفاوضات حول مياه هنري دجلة والفرات تتواذل ،وأضحت اؼبياه مشكلة قائمة بُت تركيا وسوريا والعراق
وسيكون ؽبا منعطفا آخر بعد اؼبتغَتات اليت شهدهتا اؼبنطقة بعد القضاء على عصابات داعش وربرير مدينة اؼبوصل  .ومن بديهيات
العالقات الدولية سعي كل الدول اذل أن تنتهج سياسة ربقق مصاغبها ،وتضمن أمنها ،وضباية حدودىا  ،وتركيا والعراق اعباران ال ىبرجان
عن ىذا الوصف وال سيما وان البلدين يبتلكان تاريخ مشًتك ،ومصاحل متبادلة فرضت ضرورة التعاون ال الصراع يف مسائل كثَتة لذلك
تأثرت عالقات البلدين دبجموعة من احملددات منها اآل ي:
 –1حدود اعبوار اعبغرايف
يتمتع كل من العراق وتركيا دبوقع جغرايف متميز زاد من األنبية االسًتاتيجية لكل منهما ،إذ دل ِ
تأت أنبية العراق اعبيواسًتاتيجية من اؼبوقع
أيضا ،كما يرتبط العراق وتركيا حبدود مشًتكة
اعبغرايف فقط ،بل من الًتكيبة السكانية اليت يتميز هبا ،والقدرات البشرية والعسكرية ً
تبلغ( 380كم)  ،فبا شكل أنبية أمنية كبَتة لًتكيا ،وربدي كبَت يف الوقت نفسو ،ألهنا تعد من أكثر اغبدود غَت اؼبستقرة ،فضال عن أن
أنبية العراق جاءت من أنبية اؼبنطقة اليت يوجد فيها ،وىي منطقة اػبليج العريب ذات األنبية االسًتاتيجية للقوى الكربى ،دبا سبتلكو من
مؤىالت جيوبولتيكية واقتصادية ،وأنبية خاصة يف االسًتاتيجيات الدولية  ،بسبب سبيزه بثرواهتا وموقعها االسًتاتيجي اؼبهم ،فمنذ القدم شبة
دول عمدت اذل السيطرة ،والنفوذ على ىذه اؼبنطقة اغبيوية  2 .وجعل ىذا اؼبوقع العراق يف نقطة االحتكاك اؼبكاين والزماين بُت ثالث
أيضا على حدود منطقة انقسمت خالل القرن
حضارات كربى ىي  :العربية والفارسية والعثمانية ،كما أن جغرافيتو حتمت عليو أن يقع ً
احدا من القوى الفاعلة يف اؼبنطقة ،فبا أثار عليو
العشرين من الناحية السياسية بُت الوالء للغرب والعداء لو ،كما فرض عليو أن يكون و ً
مشكالت جغرافية وبشرية واقتصادية عدة مع قوى إقليمية أخرى ومنها تركيا اذ تبلورت حول قضايا رئيسة منها قضايا اؼبوصل – كركوك،
وقضية االكراد ،فضال عن قضية اؼبياه  3.وانعكست أنبية اؼبوقع اعبغرايف لًتكيا على أداء دورىا ووظائفها يف احمليط االقليمي عن طريق
 1مستقبل العالقات العراقية وبلدان الطوق دراسة يف ظل بيئة دولية متغَتة  ،عاطف اليف مرزوك، 2009 ،اؼبركز العراقي للبحوث والدراسات ،بغداد  ، ،ص152
 2العراق يف االدراك االمريكي ألمن اػبليج العريب  :رؤية ،مستقبلية  ،فكرت نامق العاين2007 ،بغداد ،دراسات عراقية ،العدد) ، ( 7اعبمعية العراقية للبحوث والدراسات
االسًتاتيجية ،العدد( ، )7ص . 85
3القيود االقليمية على تغيَت نظام صدام حسُت يف العراق ،إبراىيم نوار ،1995 ،مركز االىرام للدراسات السياسية واالسًتاتيجية  ،القاىرة  ،ؾبلة السياسة الدولية  ،العدد
، 122ص . 157
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فاعليتها يف النظام الشرق االوسطي ودورىا يف احمليط الدورل ،لذا فهي تسعى اذل تنشيط ىذا الدور أزاء اؼبنطقة ،وهبذا فاؼبوقع اعبغرايف لًتكيا
من خالل اطاللتها على البحر اؼبتوسط ،وحاجتها اذل نفط اػبليج يف تطوير دورىا االقليمي يف النظام الشرق اوسطي اعبديد انعكس على
عالقاهتا بالبلدان العربية ،ومنها  :العراق ،وىكذا أصبح ؼبوقع اعبوار اعبغرايف الًتكي العراقي أنبية يف التوجو الًتكي كبو منطقة اػبليج العريب،
اذ ان العراق يعد اقصر طريق ذباري بُت تركيا وبلدان ؾبلس التعاون اػبليجي .1
 .2المحددات التاريخية

يف اجملال التارىبي بُت البلدين ىناك صبلة من االحداث اليت تفسر الكثَت من توجهات السياستُت الًتكية والعراقية يف الوقت اغباضر اذ ان
التاريخ السياسي اغبافل بُت البلدين والعقد اليت اصابت ىذا التاريخ الزالت تلقي بظالؽبا على عالقة البلدين اذ ورثت الدولة الًتكية اغبديثة
الدولة العثمانية اليت سيطرت على مساحات واسعة من اؼبنطقة العربية واستمرت ىذه السيطرة قرابة األربعة قرون ،مث جاءت الدولة الًتكية
اؼبعاصرة اليت أسسها مصطفى كمال اتاتورك وذبددت مشكالت عدة بُت البلدين منها قضية اؼبوصل ويف مرحلة الحقة القضية الكردية
فضال عن قضية اؼبياه واغبدود من أىم القضايا العالقة بُت اغبكومتُت  :الًتكية والعراقية ،واليت الزالت اذل االن تؤثر يف طبيعة رسم مسارات
مبوذجا يلفت االنتباه ،ليس ؼبا ينص عليو
العالقات بُت الطرفُت .ويأ ي قباح ذبربة حزب العدالة والتنمية يف جعل النظام السياسي يف تركيا ً
نظريًا وإمبا للتفاعالت اليت نتجت عنو وللمفاعيل اليت يبكن أن ينتجها فيما لو مت تطبيق ذبربتو يف أماكن أخرى على الصعيد اإلقليمي ،بعد
2
أن أصبحت ىذه التجربة سبثل النموذج الذي يرتكز على ثالث قيم ،ىي  :الديبقراطية والعلمانية واالسالم.
 .3المحددات االستراتيجية

ّمثل صعود حزب العدالة والتنمية بعد عام)  ، ( 2002أحد التحوالت اؼبهمة يف قضايا منطقة الشرق األوسط واؼبؤثرة يف التوازن اإلقليمي
خصوصا ،بقواسم مشًتكة ،منها عوامل التاريخ واعبغرافية والدين
عموما ،والعراق وسوريا
ً
يف ىذه اؼبنطقة ،كون تركيا تتشارك مع العرب ً
ىاما يف مستقبل التوازن
دورا ً
واغبدود واؼبياه واؼبصاحل االقتصادية والتجارية – كما ذكرنا  -ودبوجب ىذا الصعود فإن تركيا يبكن أن تؤدي ً
اإلقليمي باالعتماد على إمكانياهتا االقتصادية والعسكرية ،ورصيدىا لدى الرأي العام العريب واإلسالمي ،ووزهنا السياسي الناجم عن حالة
انفتاحها على دول اؼبنطقة دبوجب عالقات متميزة ،ال سيما أن منطقة الشرق االوسط واجهت خالل السنوات العشرة االخَتة(-2003
 )2013صبلة من اؼبشكالت واألزمات اليت أؼبت دبختلف أوجو اغبياة سواء على اؼبستوى الفكري والثقايف  ،أو على اؼبستوى التنظيمي
واؼبؤسسي ،وأصبحت تعيش يف ظل ؾبموعة من التحوالت والتغَتات اؼبتتالية على الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ودبوجب ىذا
التوجو قبحت تركيا يف اقامة أوسع شبكة عالقات إقليمية .وقبح اغبزب وقادتو( اردوغان ،وغول ،واوغلو) ،يف دفع تركيا كبو االرتقاء
إمبوذجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مستوى اؼبنطقة ،ترافق ذلك مع صياغة
االقليمي والدورل ،عرب تعزيز قوهتا الناعمة  ،وجعلها
ً
نظريات ومفاىيم تركية تتناسب مع متطلبات الصعود ،مثل :العمق االسًتاتيجي ،ودبلوماسية تصفَت اؼبشكالت بشكل هبعل من تركيا
اؼبركز الذي تدور حولو باقي الدول يف اؼبنطقة ،وهبعلها تؤدي دور اقليميا فاعال  ،لكن وقوع العراق ربت االحتالل األجنّب ،وما حصل من
تطورات يف اؼبوقف الًتكي إزاء النزاع الفلسطيٍت االسرائيلي قد أزاح قضية اؼبياه قليال إذل الوراء بعد تصاعد اآلمال بدور تركي يف القضايا
العربية يف ظل الضعف الذي ينتاب العمل العريب اؼبشًتك.وىناك ؾبموعة من العوامل اؼبؤثرة يف مسَتة العالقات العراقية الًتكية يأ ي يف
مقدمتها العامل االقليمي الضاغط بشدة ال سيما يف ىذه اؼبرحلة اليت تشهد تصاعد وتَتة التحديات االمنية واالقتصادية يف منطقة الشرق
 1النزاع على اؼبياه بُت العراق وتركيا ( ،)2014-2003فرح عبد الكرًن ، 2014 ،رسالة ماجستَت غَت منشورة جامعة الشرق االوسط  ،األردن ،ص. 103
 2اؼبصدر نفسو ،ص104
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االوسط .والشك ان التجاور اعبغرايف والتنافس التارىبي بُت بلدين كبَتين حبجم تركيا والعراق انتج فضاءا واسعا للتنافس والتعاون يف ان
واحد اذ عد التوجو السياسي واالسًتاتيجي الًتكي كبو العراق ناجم عن االستجابة لتحديات اؼبوقع اعبيوسياسي الذي يفرض على تركيا
1
االىتمام باالعتبارات االقليمية احمليطة هبا كمصدر هتديد ألمنها القومي او كمجال للحركة والنفوذ االقليمي او إلقامة عالقات اقتصادية.
ويبكن تأشَت صبلة عوامل إقليمية ودولية تؤثر يف مسار العالقات العراقية الًتكية منها:
 العالقات الًتكية مع حكومة اقليم كردستان  /بالرغم من الرف ،الًتكي لقيام إقليم أو إدارة ذاتية لألكراد لعقود طويلة إال أن التحوالتالداخلية واإلقليمية أسقطت ىذا الرف ،الًتكي وبدأ التحول الكبَت يف تعامل تركيا مع إقليم كردستان العراق منذ عام 2008م ،وبدأ
االتصال الرظبي بُت اؼبسؤولُت األتراك والزعامات الكردية العراقية الذي أسس لعالقة رظبية بُت تركيا وكردستان العراق على ـبتلف الصعد ويف
مقدمتها االقتصادية وحقل الطاقة ،وفتحت تركيا قنصليتها يف أربيل عام  .2011ليتم إبرام العديد من االتفاقيات يف ؾبال الطاقة
واالستثمار والتبادل التجاري حىت ُعد إقليم كردستان من أىم شركاء تركيا التجاريُت ،وىذا االنفتاح دل يأت من فراغ بقدر ما كان مشفوعاً
بعدة أسباب أنبها ؿباولة تركيا االستفادة من أكراد العراق يف مواجهة وربجيم حزب العمال الكردستاين اؼبتواجد يف اؼبناطق اغبدودية مع
العراق وإيران ،فضالً عن الرغبة اؼبتبادلة يف تأمُت اؼبصاحل االقتصادية .
بيد أن ىذهِ العالقة بُت تركيا وإقليم كردستان أثرت سلباً على العالقات الًتكية – العراقية يف ظل اػبالف بُت اغبكومة االربادية وحكومة
اإلقليم من جهة ،ومن جهة ثانية ال يبكن عد االتفاق بُت تركيا واقليم كردستان ال سيما يف ؾبال مد أنابيب النفط من اإلقليم بصورة
مستقلة ومن دون إشراك اغبكومة العراقية يف العملية خياراً واقعياً وقانونياً ،إذ تقتضي اؼبصاحل االسًتاتيجية للدولتُت أن تتعامل تركيا مع
العراق كوحدة واحدة ،ويف ظل ىذه االجواء واؼبتغَتات اليت حدثت والسيما بعد فشل االستفتاء الكردي االخَت يبكن ان تكون لقضيو اؼبياه
دورا اكرب يف التفانبات والًتتيبات االقليمية القادمة تنعكس اهبابيا يف اهباد حلول منصفة للجميع والسيما العراق اؼبتضرر االكرب من ىذه
االزمة.
 قضية حزب العمال الكردستاين ،تشكل قضية وجود حزب العمال الكردستاين اؼبناى ،لًتكيا يف بع ،مناطق مشال العراق ،ؿبوراً أساسياًيف ترتيبات األمن اؼبشًتك بُت تركيا والعراق ،يضاف إليها انعكاس التداعيات األمنية والسياسات اليت تشهدىا الساحة العراقية على
اؼبشهدين السياسي واألمٍت الًتكيُت ،األمر الذي يؤثر يف التعاطي الًتكي مع ملفات العراق اؼبختلفة ،إذ تتعامل اػبطط العسكرية الًتكية مع
اؼبناطق اليت يقطنها األكراد يف مشال العراق ويف جنوب شرق تركيا على أهنا ساحة عمليات واحدة ربتوي على عناصر حزب العمال
الكردستاين الذي هبب على تركيا مواجهتهم ،وردبا ان الوصول اذل تفانبات بُت اعبانبُت العراقي والًتكي حول قضية حزب العمال
الكردستاين يبكن ان يسهم كثَتا يف الوصول اذل حل منصف لقضية اؼبياه السيما وان تركيا تؤكد للمسؤولُت العراقيُت اهنا ملتزمة بوعودىا يف
منح العراق كميات اكرب من هنر الفرات يف مقابل التزام بغداد دبحاربة حزب العمال الكردستاين .2
 ورقة األقلية الًتكمانية ،وتُعد قضي ة شائكة بالنسبة لًتكيا يف عالقتها مع العراق ،وترى تركيا بأن االقلية الًتكمانية يف العراق جزءاً من األمةالًتكية اؼبنتشرة من أواسط آسيا إذل أقصى غرهبا ،وأن مدينة كركوك تشكل خطاً أضبراً إذا ما أقدم أكراد العراق على اؼبطالبة بضمها إذل إقليم

 1حبث مقدم ؼبؤسبر االستقرار األمٍت واجملتمعي يف العراق ؼبرحلة ما بعد داعش ،فراقد داود سلمان ،الذي عقد من قبل مركز الدراسات االسًتاتيجية والدولية جامعة بغداد،
وبالتعاون مع مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم بتاريخ .2017/10/23
 2ازمة اؼبياه يف العراق .التحديات واغبلول ،اضبد حسن علي ، 2018 ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،بغداد، ،ص13
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إشكاليات المياه وآفاق العالقات العراقية التركية ما بعد تحرير الموصل
أ.م.د .فالح خمف كاظم الزهيري
كردستان ،ويبكن من خالل وجود ىذه االقلية يف العراق ان تنفتح آفاق ونوافذ جديدة تسهل التوصل اذل تفانبات مرضية لقضية اؼبياه
1
ويبكن للًتكمان ان يؤدوا دورا اهبابيا يف الدفع هبذا االذباه .
 -العوامل االقتصادية ،وتؤدي دوراً مهماً متعدد األبعاد يف العالقات الًتكية – العراقية ،وسبثل حاجة متبادلة بُت الدولتُت ،فبالنسبة للعراق

تشكل تركيا مدخالً حيوياً لوارداتو التجارية ،ومصدراً ؼبختلف أنواع السلع والبضائع ألسواقو من جهة ،ومنفذاً مهماً لتصدير نفطو عرب
أنابيب النفط اليت سبر عرب األراضي الًتكية إذل موانئ البحر اؼبتوسط ومن مث إذل األسواق العاؼبية من جهة أخرى .أما بالنسبة لًتكيا فإهنا
تدرك أنبية تواجدىا يف الساحة العراقية اليت تتطلب اؼبزيد من الشركات للعمل يف ؾبارل اإلعمار واالستثمار وحاجة األسواق العراقية
اؼبستهلكة للسلع والبضائع ،وتعمل مئات الشركات الًتكية يف ـبتلف القطاعات الصناعية والتجارية والتصنيع واإلعمار والزراعة يف العراق،
وعلى وفق صحيفة حرييت الًتكية ،فإن تركيا تستورد ما يعادل  % ٦,٦٦من النفط اػبام من طبس دول ىي) العراق دبقدار  ٢,٦مليون
طن ،وإيران  ٦,٦مليون طن ،وروسيا  ٢,٣مليون طن ،والكويت  ٥,٢مليون طن ،والسعودية  ١,٢مليون طن ،وخالل عام ، ٢١١٧
البفضت حصة العراق من  ٪ ٤١إذل  ٪ ٣١من بُت أكرب طبسة مصدري للنفط اػبام إذل تركيا ،وعلى الرغم من ذلك ما زال العراق
اؼبصدر األكرب لًتكياُّ (.
ويعد العراق الشريك التجاري الثالث لًتكيا بعد كل من أؼبانيا واؼبملكة اؼبتحدة ،حيث يستورد العراق) اؼبالبس،
واؼبواد الغذائية ،واؼبنسوجات ،وصناعات اؼبعادن ،ومعدات النقل( ،وتشكل السوق العراقية نسبة  ٪ ٤,٥من الصادرات الًتكية .

2

 العامل األمريكي ،تتشاطر تركيا والواليات اؼبتحدة األمريكية العديد من األىداف األساسية يف العراق ،وبشكل خاص مسألة اغبفاظعلى وحدة العراق أو ال يتفتت إذل دويالت على أساس عرقي أو طائفي ويأمالن بوجود عراق ديبقراطي مستقر ،وكلتانبا رببذان وجود
حكومة مركزية قوية قادرة على ربقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واألمٍت ،ودبوجب ىذا التوافق يبكن للواليات اؼبتحدة األمريكية رعاية
اية اتفاقيات او تفانبات مستقبلية بُت العراق وتركيا تشكل ارضية مناسبة لوضع حلول عملية ومرضية للطرفُت تأخذ بنظر االعتبار تضرر
العراق اقتصاديا واجتماعيا من الوضع اغبارل لقضية اؼبياه والضغط على الطرفُت للتوصل التفاق سريع .

 تأثَتات األزمة السورية ،يُشكل تباين موقف كل من العراق وتركيا إزاء االزمة السورية كاحباً يف مسار العالقات الًتكية – العراقية حينمااصطف العراق إذل جانب نظام األسد وساندت تركيا قوى اؼبعارضة السورية بشقيها السياسي واؼبسلح ودعم كل منها الطرف الذي وقف
إذل جانبو ،فكانت ىذهِ األزمة دبا ضبلتو من ملفات معقدة وتداعيات وتأثَتات اقليمية ودولية عامالً سلبياً يف العالقات بُت تركيا والعراق.3
ويبكن ىنا حل اؼبشاكل السياسية واالمنية العالقة بُت دول اعبوار والسيما تركيا الن بقاء تلك اؼبشاكل وتفاقمها سوف يدفع اعبميع اذل
استخدام كل الوسائل اؼبؤثرة يف حل ىذه اؼبشاكل ومنها اؼبياه .
ثانيا  /االتفاقيات العراقية التركية حول المياه وأثر المشاريع المائية التركية على العالقات بين الدولتين

 1عن ىذه العوامل ينظر  :مستقبل العالقات الًتكية العراقية  ،مثٌت فائق العبيدي ،مصدر سبق ذكره  ،ص  88وما بعدىا .
 2ازمة اؼبياه يف العراق ،اضبد حسن علي مصدر سبق ذكره ،ص. 13
 3مستقبل العالقات الًتكية العراقية ،مثٌت فائق العبيدي  ،مصدر سبق ذكره .ص.89
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ابرم العراق وتركيا وسوريا ؾبموعة من االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون على مدى السنوات اؼبنصرمة يف ؿباولو إلهباد تفانبات ؼبوضوعة
اؼبياه ،وأرست ىذه االتفاقيات مرتكزات مهمة للتعاون بُت تركيا والعراق وسوريا ،وذلك بعد أن ترسخت الصفة الدولية للنهرين يف أعقاب
1
قيام الدولة يف كل من العراق وسوريا بعد انتهاء اغبرب العاؼبية األوذل ،وتربز يف ىذا اجملال االتفاقيات واؼبعاىدات اآلتية:
أ  .معاىدة باريس كانون الثاين  1920 :وىي اؼبعاىدة اؼبعقودة بُت فرنسا وبريطانيا بصفتهما دوليت االنتداب على العراق وسوريا ،وتشَت
اؼبعاىدة إذل تسمية عبنة مشًتكة تقوم بدراسة أي مشروع تقوم بو حكومة االنتداب الفرنسي لتنظيم الري يف سوريا من شأنو أن يؤثر يف مياه
هنري دجلة والفرات عند نقطة دخوؽبما إذل األراضي العراقية الواقعة ربت االنتداب الربيطاين (وثيقة معاىدة باريس  ، 1920اؼبادة الثالثة(
.
ب  .معاىدة لوزان سبوز  1923 :وىي اؼبعاىدة اليت وقعتها دول الوفاق وتركيا واليت تتضمن مادة خاصة شاملة ؼبوضوع اؼبياه تنص " :
عند غياب األحكام اؼبخالفة ،هبب عقد اتفاق بُت الدول اؼبعنية من أجل احملافظة على اغبقوق اؼبكتسبة لكل منها ،وذلك عندما يعتمد
النظام اؼبائي يف دولة ما على األعمال اؼبنفذة يف إقليم دولة أخرى ،أو عندما يكون االستعمال اؼبائي يف إقليم دولة ومصادر ىذه اؼبياه يف
دولة أخرى بسبب تعيُت حدود جديدة ،وعند تعذر االتفاق ربسم اؼبسألة بالتحكيم( وثيقة معاىدة لوزان . 1923اؼبادة .109
ج .االتفاقية الًتكية – العراقية ( : )1946/3/29وىي اتفاقية صداقة وقعت بُت تركيا والعراق غبق هبا دبوجب اؼبادة ( )6من ىذه

االتفاقية ستة بروتوكوالت عاجل البند األول منها تنظيم جريان هنري دجلة والفرات واالستفادة من قبل الدولتُت ،وأوجبت اؼبادة اػبامسة
منها على موافقة تركيا باطالع العراق على أية مشروعات تقوم هبا دبا ينسجم مع مصلحة الطرفُت كما ورد ذكر اؼبوارد اؼبائية اؼبشًتكة بُت
الدولتُت يف ملحقُت ؽبذه االتفاقية نبا اؼبلحق األول واػبامس ويتضمن النقاط اآلتية .
 -1تضافر اعبهود بُت الدولتُت بدراسة شاملة للموارد اؼبائية يف هنري دجلة والفرات ضمن األراضي الًتكية وتبادل
اؼبعلومات مع العراق .
 -2قيام السلطات الًتكية بدراسة اؼبواقع اػباصة إلنشاء السدود واػبزانات وإبالغ العراق بذلك فضالً عن إشعاره عن
وضعية األهنار يف أوقات الفيضانات .
 -3تقوم تركيا بأبالغ العراق خططتها يف ما ىبص صيانة موارد الثروة اؼبائية يف حوضي دجلة والفرات والسيطرة عليهما
ويتم ذلك باتفاقية خاصة  .وما يالحظ على ىذه االتفاقية أهنا سبت بُت تركيا ( دولة اؼبنبع ) والعراق كما ىو
 1ؼبزيد من التفصيل عن ىذه االتفاقيات ينظر :
 النزاع على اؼبياه بُت العراق وتركيا ،فرح عبد الكرًن  ،مصدر سبق فرح ذكره ،ص . 97-94 اؼبسألة اؼبائية يف السياسة السورية ذباه تركيا ،عبد العزيز اشحادة اؼبنصور  2000 ،بَتوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ، ،ص . 146-145 إسرائيل وحرب اؼبياه القادمة ،معد بن خضراء ، 1998 ،دمشق ،دار كنعان للدراسات والنشر ،ص. 118 اؼبياه والعالقات الدولية دراسة يف أثر أزمة اؼبياه على طبيعة ومبط العالقات العربية الًتكية ،داليا إظباعيل ؿبمد 2006 ،،القاىرة ،مكتبة مدبورل ، ،ص. 48-47 مشكلة اؼبياه يف الوطن العريب واحتماالت الصراع والتسوية ،رمزي سالمة  2001 ،اإلسكندرية ،منشأة اؼبعارف ،ص130 نصت اؼبادة اػبامسة ( تقوم تركيا باطالع اغبكومة العراقية خبططها بشأن أقامو وصيانة اؼبنشآت على كال النهرين أو روافدنبا وذلك لغرض تبٍت ىذه اؼبنشآت قدر اإلمكان
وعن طريق اتفاقية عامة ؼبصاحل كل من تركيا والعراق ) .أنظر نص اؼبادة اػبامسة من الربوتوكول رقم 1بشأن تنظيم مياه دجلة والفرات وروافدنبا اؼبلحق دبعاىدة الصداقة وحسن
اعبوار بُت العراق وتركيا لعام .1946
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معروف دولة اؼبصب وذباىلت سوريا (دولة اؼبصب الوسط ) اليت هبري هنر الفرات مسافة كبو ( )600كم يف
أراضيها  ،وردبا ان عدم دعوة سوريا االشًتاك يف ىذه االتفاقية او تبليغها دبضموهنا يعد احد االسباب اليت جعلت
من احكام ىذه االتفاقية يف طي الكتمان الن تنفيذىا عمليا يتطلب مشاركة سوريا .
د .اؼبفاوضات الثنائية والثالثية بُت تركيا والعراق وسوريا ، 1962جرت مفاوضات عدة بُت الدول اؼبتشاطئة الثالث يف هنري دجلة
والفرات ،وذلك من أجل التوصل التفاق حول اؼبياه اؼبشًتكة ،ودل تتوصل تلك اؼبفاوضات إذل نتائج ،وكان من أبرزىا  :أوال :مفاوضات
سوريا والعراق للمدة  1974- 1962ثانيا :مفاوضات سوريا وتركيا للمدة  1971 -1962ثالثا :اؼبفاوضات الثالثية للمدة
1971 -1965رابعا :بروتوكول التعاون االقتصادي والفٍت بُت العراق وتركيا كانون الثاين  ، 1971إذ تطرق الربوتوكول إذل اتفاق
الطرفُت على إجراء اؼبشاورات عند قيام تركيا دبليء خزان كيبان ،وذلك بغية تأمُت حاجة العراق وتركيا من اؼبياه دبا يف ذلك متطلبات ملئ
خزان اغببانية.
ه .ؿبضر اجتماع اللجنة العراقية الًتكية اؼبشًتكة للتعاون االقتصادي والفٍت كانون األول  1980 :جرى توقيع ىذا احملضر يف العاصمة
الًتكية أنقرة بُت العراق وتركيا ،مث انضمت إليو سوريا عام  ( 1983 ).واختص الفصل اػبامس منو بقضية اؼبياه اإلقليمية ،إذ اتفق الطرفان
على التعاون يف ؾبال السيطرة على تلوث اؼبياه اؼبشًتكة يف اؼبنطقة .ووافق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الفنية اؼبشًتكة خالل شهرين من
تاريخ توقيع احملضر لدراسة اؼبواضيع اؼبتعلقة باؼبياه وبشكل خاص هنري دجلة والفرات ،ومع انقضاء اؼبوعد احملدد حالت تركيا دون انعقاد
اجتماع اللجنة اؼبذكورة
و .بروتوكول التعاون االقتصادي والفٍت بُت سوريا وتركيا  1987 :وقع الطرفان على ىذا الربوتوكول الذي يقضي بإلزام اعبانب الًتكي
بتصريف معدل سنوي من مياه هنر الفرات يزيد على )  ( 500م 3/ثانية على اغبدود الًتكية السورية ،وذلك خالل مدة إمالء سد أتاتورك
وإذل حُت التقسيم النهائي ؼبياه النهر بُت الدول الثالث العراق وتركيا وسوريا
ز .االتفاقية اؼبؤقتة بُت العراق وسوريا نيسان  1990 :حددت ىذه االتفاقية حصة العراق من مياه هنر الفرات بنسبة ) (%58من اؼبياه
الواردة عند اغبدود الًتكية السورية ،وحصة تركيا بنسبة ) (%42منها ،وذلك إذل حُت التوصل إذل اتفاقية ثالثية هنائية بشأن تقسيم مياه هنر
الفرات مع تركيا .وقد جاءت ىذه االتفاقية نتيجة أكثر من عقدين من اؼبباحثات بُت الطرفُت ودببادرة عراقية ،وكانت هتدف لوضع أرضية
مشًتكة ؼبوقف عراقي سوري يف اؼبفاوضات مع تركيا.
لكن ما ورد يف ىذه االتفاقيات دل هبري االلتزام بو من قبل تركيا وسوريا اذ قامت السلطات الًتكية بإنشاء مشاريع حديثة يف حوضي دجلة
والفرات ( مشروع جنوب شرق األناضول ) ويضم ىذا اؼبشروع ( )13مشروعاً رئيساً و( )7مشاريع تقع على حوض الفرات و( )6مشاريع
تقع ضمن حوض دجلة ويضم كل مشروع من ىذه اؼبشاريع عدد من السدود لإلرواء وتوليد الطاقة الكهربائية ،وقامت سوريا ىي االخرى
بال تخطيط الستغالل هنر الفرات عن طريف إنشاء مشاريع جديدة تضم سدود زبزينية عدة وتوليد الطاقة الكهربائية وإرواء أراضي جديدة
بعد استصالحها وىذه االمور عقدت اؼبشهد بُت االطراف وزاد من حالة الشك اليت بدأت وتَتتو تصاعد شيئا فشيئا االمر الذي يدخل
العالقات بينهما يف نفق مظلم .
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انطالقا من ىذه الرؤية شرعت اغبكومة الًتكية بأنشاء العشرات من اؼبشاريع االروائية واػبزنية والكهرومائية اذ امتلكت تركيا مشاريع
طموحة وكبَتة لتطوير لكل من دجلة والفرات ،لكنها تورل اىتمامها الكبَت إذل إنشاء اؼبشاريع التخزينية والكهرومائية عرب إنشاء السدود
واػبزانات.
وتقوم الرؤية الًتكية على اساس أن ىدف مشاريعها اؼبائية ومنها مشروع جنوب شرق األناضول ال وبمل أية جوانب سلبية عبَتاهنا العرب،
أساسا تنمية اؼبنطقة من خالل ربسُت نظم الري وتوليد الطاقة الكهربائية ،من أجل زبليص اؼبنطقة من الفقر وإيصاؽبا إذل
وإنو يستهدف ً
مستوى مناطق تركيا األخرى  ،كما اهنا تسعى من خالل إقامة ىذه اؼبشاريع اؼبتعددة إلنعاش اؼبنطقة اقتصاديًا هبدف إضعاف النوايا
االنفصالية لألكراد ولكسب أصواهتم عرب الربامج االنتخابية لألحزاب السياسية ،رغم إجالء حوارل )  170ألف مواطن كردي ( من
سكان اؼبنطقة بسبب انغمار مناطقتهم دبياه خزانات اؼبشروع ،إذ جرى توطينهم يف قرى جديدة بعيدة عن مناطقهم القديبة بغية تشتيتهم
وباألخص التجمعات السكانية اليت تؤيد صباعات حزب العمال الًتكي احملظور .

1

اما وجهة النظر العراقية فتقوم على أساس أن ىذه اؼبشاريع تؤثر على األمن الغذائي العراقي اذ ان تركيا تفكر بالتعامل مع اؼبياه العذبة
بوصفها سلعة تصدرىا للخارج ،وستكون ؽبا أنبية كأنبية النفط ولذلك تسعى للدخول يف سوق ذبارة اؼبياه وبقوة .ومن ىنا يبكن القول ،
أن اؼبشاريع الًتكية ستؤثر على مياه هنري دجلة والفرات ومن مث فإن آثارىا ستنعكس بدرجة عالية على اقتصاد دول اغبوض األخرى وال
سيما يف القطاع الزراعي  ،وأن العراق الذي سيتأثر تأثراً كبَتاً ويبتد ىذا التأثَت ليشمل سبع ؿبافظات تقع على حوض النهر و( )25مركز

قضاء و( )58ناحية وكبو ( )400قرية يسكنها أكثر من ( )10ماليُت نسمة يعتمدون على كبو رئيس على الزراعة  .وأن الضرر اؼبباشر
آثارا سلبية على اؼبوارد اؼبائية للعراق من خالل اغبقائق اآلتية:
من مشروع جنوب شرق األناضول يكمن يف أنو سيًتك ً

 . اؼبشاريع الًتكية على هنر الفرات  :أقامت تركيا على هنر الفرات اؼبشاريع اآلتية:
 .1سد كيبان أُقبز عام .2 1974سد قره قاية اقباز عام ) .3. ( 1987سد اتاتورك اقبز عام  .4 . 1990سد قرقاميش اقبز عام  .5 . 1999سد بَتجيك  :أقبز
عام )  .6 ( 2000نفق اروفة اقبزت اؼبرحلة االوذل منو عام  1994وفيو مراحل اخرى .
ؼبزيد من التفاصيل عن ىذه اؼبشاريع ينظر :
 السياسة اؼبائية الًتكية واثرىا على االمن القومي العريب  ،عبد الغٍت ؿبمد عبد العزيز 2004 ،رسالة ماجستَت (غَت منشورة )  ،اؼبعهد العارل للدراسات السياسية والدولية،اعبامعة اؼبستنصرية  ،ص  61وما بعدىا .
 اؼبياه والعالقات الدولية دراسة يف أثر أزمة اؼبياه  ،داليا إظباعيل ؿبمد ،مصدر سبق ذكره ، ،ص. 126 اؼبياه يف العالقات العربية – الًتكية ،ناجي علي حرج  2012 ،يف ؿبمد نور الدين( ،تقدًن) ،العرب وتركيا ربديات اغباضر ورىانات اؼبستقبل ،الدوحة ،اؼبركز العريبلألحباث ودراسة السياسات ،ص .382
اما اؼبشاريع الًتكية على هنر دجلة فهي:
.1مشروع دجلة كَتل كيزي  :أُقبز عام )  .2. ( 1997مشروع باطمان  :أُقبز عام ) . 3. ( 1998مشروع باطمان – سلفان  :أقبز عام ) . 4. ( 1998مشروع كرزان
. 5 .مشروع أليسو  :وىو من أىم اؼبشاريع على هنر دجلة وبدأت اؼبرحلة االوذل ؼبلىء السد يف حزيران  6. 2018مشروع جزره  ،ومشروع سهل صلويب  ،وىناك سد ديوه
كيجيدي  ،فضال عن ذلك ىناك مشاريع إروائية أخرى غَت منجزة .عن اؼبشاريع الًتكية على هنر دجلة ينظر :
 السياسة اؼبائية الًتكية وأثرىا على دول اعبوار  ،ضبيد فارس سليمان، 2000 ،رسالة ماجستَت (غَت منشورة) ،كلية العلوم السياسية  ،جامعة بغداد  ،ص . 71وايضا ينظر : تركيا تصعيد حرب اؼبياه مع سوريا والعراق  ،الدار العربية للدراسات والنشر( ، 2001 ،مصر  ،اعبيزة  ،شارع سليمان أباظة  ،كانون أول )  ،ص. 32 1الصراع على اؼبياه يف الشرق األوسط ،صبال مظلوم وآخرون 1995 ،بَتوت ،الدار العربية للدراسات والنشر والًتصبة ،ص . 84

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(8), June 2018

1192

إشكاليات المياه وآفاق العالقات العراقية التركية ما بعد تحرير الموصل
أ.م.د .فالح خمف كاظم الزهيري
 .1اؼبشروعات الًتكية ربجز اؼبليارات من االمتار اؼبكعبة من مياه هنري دجلة والفرات ( حبدود  100مليار م  3وما نسبتو % 50-40
من مياه هنر دجلة ومن  % 34 – 18من مياه هنر الفرات غباجة مشارعيها اؼبنشأة على النهرين ؽبذه الكميات تؤثر على حصة
1
العراق وسوريا اؼبائية وانعكاساهتا على األوضاع االجتماعية واالقتصادية ويف ؾباالت والزراعة والصناعة .
 .2اإلضرار دبشاريع توليد الطاقة الكهربائية ،ال سيما أن العراق يضع خططو بإقامة السدود لتوليد الطاقة على أساس اؼبعدل السنوي
عبريان اؼبياه يف النهرين .
 .3تأثَت على نوعية اؼبياه وخصائصها من خالل زيادة اؼبلوحة يف اجملاري السفلي داخل العراق لنهري دجلة والفرات بسبب راجعات اؼبياه
والبالغة  %30يف تركيا ويف سوريا ( )% 30- 20وان قلة كمية الغرين – الطُت األضبر اليت ينقلها دجلة والفرات ،خاصة يف موسم
الفيضان ،نتيجة استئثار تركيا بكميات كبَتة من مياه النهرين ،األمر الذي يؤدي إذل تقليل خصوبة الًتبة وظهور بوادر التصحر
والتلوث بسبب مياه اؼبرذبعات ،ألن الفضالت تعود إذل النهرين دون معاعبة مباشرة من ؾباالت الري يف األراضي الًتكية ولعدم تدويرىا
2
وإعادة خلطها مع مياه النهرين ،فبا يؤدي إذل زيادة اؼبشكالت الصحية يف العراق .
: .4إن تنفيذ مشروع جنوب شرق األناضول سيكون لو تأثَت مباشر على دول اؼبصب العراق وسوريا فبا يؤدي مستقبال اذل فجوة
واضرار يف العالقات العراقية الًتكية السورية .
وال بد من أن تنجم عن ىذه اؼبشاريع هبذا اغبجم والتعقيد أضرار سلبية فاالستخدام اؼبفرط للمياه الذي تتطلبو كل ىذه اؼبشاريع التابعة لو
تأثَتا
وما جرى إنشاؤه من البنية التحية الالزمة ،وما تفرضو التغَتات يف أعداد السكان وتوجهاهتم ومتطلبات حياهتم ،كلها عوامل مؤثرة ً
مباشرا يف كيفية استخدام مياه هنري دجلة والفرات ،األمر الذي يفاقم الوضع يف العراق ويوجد مشكالت حقيقية يف األمن الغذائي العراقي
ً
.
اما تأثَت تلك اؼبشروعات على مستقبل العالقات العراقية الًتكية  ،فقد زادت من حالة التشابك والتعقيد يف ملف اؼبوارد اؼبائية بُت العراق
وتركيا ،األمر الذي أدى اذل حدوث نقص شديد يف كميات اؼبياه الداخلة اذل العراق وانعكاس ذلك سلبيًا على الزراعة والري والسقي،
وزيادة مساحات التصحر واؼبلوحة يف مناطق كبَتة ما جعل القطاع الزراعي يعاين من نقص كبَت يف االنتاج ،واالضطرار اذل استَتاد أكثر
االحتياجات الزراعية  ،وذلك االمر يستدعي اقامة اتفاقًا منص ًفا مع اعبانب الًتكي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين.
ان تبٍت تركيا سياسة مائية ذباه ما يعرف باألهنار الوطنية اعبارية خارج اغبدود ـبالفة للقانون الدورل الذي عرف األهنار الدولية على أهنا
تلك اليت تشًتك فيها دولة اؼبنبع ودول اجملرى ودولة اؼبصب ،األمر الذي يوجب التشاور فيما بُت ىذه الدول عند تقسيم اغبصص اؼبائية،
اال ان ىذا الوضع الذي تغَت بعد وصول حزب العدالة والتنمية إذل سدة اغبكم يف تركيا ،فدخلت سياسة تصفَت اؼبشاكالت مع دول اعبوار
حيز التطبيق وبدأت العالقات بالتحسن وارتبط البلدين اقتصاديًا ببعضهما  .وكان للعامل الدورل دوره يف دعم اؼبوقف الًتكي يف ملف اؼبياه
دعما دوليًا ومساندة كبَتة من الدول األوروبية واألجنبية األخرى لتقوية مكانتها يف
العالق منذ عدة عقود بُت تركيا والعراق ،إذ تلقت تركيا ً
منطقة الشرق األوسط ،وجاء ذلك الدعم وتلك اؼبساندة يف قبول األطراف الفاعلة يف البيئة اإلقليمية والدولية ؼبشروع جنوب شرق

 1مقاسة اؼبياه اإلقليمية الدولية يف الشرق األوسط ،حسن عامر عباس ، 1986،رسالة دبلوم عال غَت منشورة ،يف العلوم العسكرية من كلية الدفاع الوطٍت ،جامعة البكر،
بغداد،ص111
 2فرح عبد الكرًن :النزاع على اؼبياه بُت العراق وتركيا ،مصدر سبق ذكره .ص129-127
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األناضول وسبويلو والذي يعد أحد أبرز اؼبشاريع الًتكية اؼبائية اليت أوجدت تداعيات على العالقات العراقية الًتكية  1ويبكن ادراج بع ،ىذه
التداعيات ومنها:
أ .تعرض السياسة التشغيلية للموارد اؼبائية الًتكية مع تلك السياسة لكل من العراق وسوريا ،إذ يعيق موقع ىاتُت الدولتُت يف أدىن اجملرى
اؼبائي تنفيذ اػبطط اليت يتم وضعها ،وذلك ناجم عن ربكم تركيا يف عملية إطالق اؼبياه اليت يتم السيطرة عليها بعد إنشاء السدود الضخمة
اليت تتحكم دبياه النهرين بصورة كاملة ووفق السياسة التشغيلية احملددة ألغراض توليد الطاقة الكهربائية والسيطرة على الفيضانات وإرواء
مساحات من األراضي الزراعية.
ب .تتطلب عملية ملئ خزانات السدود قبل تشغيلها وفق ما يسمى اػبزن اؼبيت أو الساكن ،حجز مياه النهر اؼبقام عليو السد ؼبدة
ؿبدودة ،األمر الذي يعرض سوريا والعراق خالؽبا ألضرار كبَتة قد تنشأ عنها أزمات حقيقية ،كما حدث عند ملىء خزان كيبان يف تركيا
عام  ،1973والطبقة يف سوريا عام)  ، ( 1974وكذلك ما حدث عند تعبئة خزان أتاتورك عام ،1990وما وبدث حاليا من اضرار
نتيجة لبدأ ملئ سد اليسو على هنر دجلة(  ) 2018وما تتناقلو الفضائيات من صور توضح تناقص كبَت يف مياه النهر يف اكثر من موقع يف
ؿبافظات العراق االمر الذي ينذر دبخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية خطَتة.
ج .توفر السدود الًتكية اؼبخطط ؽبا القابلية الستيعاب معظم مياه اؼبوجات الفيضانية اليت يعتمد عليها يف ملئ اػبزانات ،وبذلك تكون
2
وخصوصا خالل السنوات اليت تكون مواردنبا اؼبائية قليلة من ملئ خزاناهتما.
لدى تركيا إمكانية حرمان العراق وسوريا
ً
د .يًتتب عن إقباز بناء السدود واؼبشاريع اإلروائية اؼبرتبطة هبا من قبل تركيا على هنر دجلة قرب اغبدود العراقية ،خلق واقع زراعي جديد،
وقيام مدن وقرى وحضور سكاين كثيف مصحوبًا بنشاط بشري مكثف قرب اغبدود ،ما يثَت مشكالت أمنية فيها .ومن خالل ما تقدم
فقد ألقت اؼبشاريع الًتكية اؼبائية بضالؽبا على العالقات العراقية الًتكية على الرغم من عقد عدة جوالت من اؼبفاوضات بُت اعبانبُت 3.من
خالل ما تقدم يالحظ أن تركيا حاولت عن طريق اؼبفاوضات احاطة مسألة اؼبياه بإطار سياسي من خالل سعيها الدائم إلطالة امد
اؼبفاوضات دبا ىبدم اىدافها يف ربسُت وضعها االقتصادي واالجتماعي.
ثالثا  /مشكلة المياه وأثرىا في مستقبل العالقات العراقية التركية

ان التنبؤ دبصَت العالقات العراقية الًتكية شيء صعب اذ ان تاريخ العالقات بُت الطرفُت متقلب وغَت واضح اؼبعادل رغم ما هبمع البلدين
من مشًتكات كثَتة انبا التقارب اعبغرايف ومشًتكات والتاريخ االجتماعي بُت الشعبُت واؼبصاحل السياسية واالقتصادية اؼبتبادلة بُت البلدين
االمر الذي وبتم على صانعي القرار يف البلدين ان يضعانو يف اغبسبان ويعمالن على انعاش فرص التالقي وزيادة وشائج ىذه العالقات بدل
االنكفاء والقطيعة اليت ال زبدم أي منهما وعليهما النظر اذل ان ربقيق اؼبصاحل اؼبشروعة لكليهما ال يعٍت بالضرورة اغباق األذى بالطرف
االخر والنظر اذل فرص السالم واالمن واالستقرار يف أي منهما ىبدم االخر وهبذه الروحية فقط يبكن حل مشكلة اؼبياه وضمان استمرار
العالقات بُت الدولتُت  ،اذ تعد أزمة اؼبياه يف العراق من أىم اؼبشاكل اليت تواجو االقتصاد العراقي والسيما القطاع الزراعي كون العراق كان
وما زال بلد زراعي ،وأن حجم مشكلة اؼبياه كبَتة وان دل تظهر واضحة اليوم فإهنا سوف تكون عاصفة وخطَتة مستقبال  ،حىت أن قسما
من الباحثُت واحملللُت السياسيُت يطلقون على األلفية الثالثة باغبقبة اؼبائية  ،بدالً من اغبقبة النفطية اليت اتصفت هبا السنوات السابقة ،
 1اؼبياه مصدر التوتر يف القرن  ،21ؿبمود ابو زيد  ،1998 ،القاىرة ،مركز االىرام للًتصبة والنشر  ،ص.127
 2اؼبياه يف العالقات العربية – الًتكية ،ناجي علي حرج يف ؿبمد نور الدين( ،تقدًن) ،العرب وتركيا ،مصدر سبق ذكره ،ص.389-388
 3اؼبياه والعالقات الدولية دراسة يف أثر أزمة اؼبياه  ،داليا إظباعيل ؿبمد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص147
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ويرجع ذلك اذل أن اؼبوارد اؼبائية وما ينجم عنها من مشكالت ىي من ابرز القضايا اليت تواجو العراق حاضرا ومستقبالً .لذا البد أن نعي
اػبطر القادم بل علينا مواجهتو بالفعل ووضع اؼبعاعبات الالزمة  .ومع ذلك يبكن ان نضع التصورات اغبالية احملتملة غبل عقدة اؼبياه اليت
باتت اكثر تعقيدا وال سيما ؿباولة اطراف إقليمية ودولية التدخل وإبقاء االزمة دون حلول مرضية  .وىذه السناريوىات اؼبتوقعة اآلتية ىي :
اوال  /استمرار خطوات التعاون  /ىذا االمر مرجح لعدة اسباب منها اآلتية:
العوامل االقتصادية  /تؤدي ىذه العوامل دوراً مهماً ومتعدد األبعاد يف العالقات الًتكية – العراقية ،وسبثل حاجة متبادلة بُت الدولتُت،
فبالنسبة للعراق تشكل تركيا مدخالً حيوياً لوارداتو التجارية ،ومصدراً ؼبختلف أنواع السلع والبضائع ألسواقو من جهة ،ومنفذاً مهماً لتصدير
نفطو عرب أنابيب النفط اليت سبر عرب األراضي الًتكية إذل موانئ البحر اؼبتوسط ومن مث إذل األسواق العاؼبية من جهة أخرى .أما بالنسبة
لًتكيا فإهنا تدرك أنبية تواجدىا يف الساحة العراقية اليت تتطلب اؼبزيد من الشركات للعمل يف ؾبارل اإلعمار واالستثمار وحاجة األسواق
العراقية اؼبستهلكة للسلع والبضائع ،وتعمل مئات الشركات الًتكية يف ـبتلف القطاعات الصناعية والتجارية والتصنيع واإلعمار والزراعة يف
العراق .والعراق يعد االن سوقا رائجة للبضائع الًتكية من ناحية كما ان االيرادات اليت يدرىا مرور النفط العراقي عرب االراضي الًتكية اذل
ميناء جيهان تقدر حبوارل 9مليار دوالر سنويا فضال عن امكانية االستثمارات اؼبستقبلية والتوسع االقتصادي اؼبتوقع يف العراق على اؼبدى
اؼبنظور وتأثَت ذلك يف التجارة اػبارجية الًتكية وما ؽبذا من اثار ؿبمودة عل ؾبمل معدل النمو االقتصادي ومعدالت التبادل التجاري ميزان
اؼبدفوعات الًتكي  1.كما ان تفعيل اتفاقية اجمللس األعلى للتعاون االسًتاتيجي بُت العراق وتركيا وما يبثلو ذلك من تطور للعالقات الثنائية
بُت الدولتُت يبكن ان يسهم يف زيادة اواصر ووشائج التعاون يف ؾباالت اخرى يف الزراعة والصناعة والتكنلوجيا والتقنيات اغبديثة والدراسات
التخصصية يف التعليم العام والعارل بُت البلدين وىذا االمر يفتح االبواب على مصراعيها امام فرص التكامل اؼبستقبلي بُت البلدين السيما
وان االمكانات والعوامل الالزمة لذلك متوفرة لكن ينقصها ارادة القرار السياسي الذي يبكن يفعل كل ذلك ،وفبا يرجح ىذا االحتمال ايضا
انتهاج اغبكومة العراقية لسياسة متوازنة مع الدول االقليمية وعدم اؼبيل لطرف على حساب طرف اخر وىذا االمر سَتسل رسائل اطمئنان
اهبابية لدول اعبوار السيما ان السياسة العراقية القادمة قائمة على اسس التعاون والبحث عن السالم وعدم التدخل يف شؤون الغَت وبعد
اهنائو صفحة االرىاب االسود الذي اراد ان وبل اػبراب والدمار والتخلف يف اراضيو وىو مقبل على االنفتاح واالعمار والبناء واعادة ترميم
ما تركو ىذا االرىاب من آثار نفسية ومادية على الشعب العراقي  ،كما ان حصول ضغط أمريكي على كل من تركيا والعراق لقيام عالقات
متوازنة بُت الطرفُت كون الواليات اؼبتحدة األمريكية طرف مؤثر على العراق وحليف تركيا وتسعى لتطوير عالقة حلفائها من شأنو ىو اآلخر
ان يسهم يف تطوير تلك العالقات ودفعها اذل امام ،وكل ذلك سيسهم ويدفع باذباه التوصل اذل حلول منصفة وعادلة إلشكاليو اؼبياه اذ ان
تعميق فرص االستثمار االقتصادي بُت البلدين سيسرع يف حل ىذه االزمة بُت البلدين .
االمن  /ستدفع اغباجة اؼبتبادلة لكل من تركيا والعراق وال سيما يف ؾبال األمن ومكافحة االرىاب إذل تطوير العالقات الًتكية العراقية كون
ىذا اجملال يشكل حاجة ماسة لكل منهما ذباه اآلخر .ال سيما يف ظل األزمة األمنية العراقية ومواجهة اإلرىاب وتوجو تركيا ؼبواجهة حزب
العمال الكردستاين الذي تعده تركيا منظمة إرىابية وان تفعيل التعاون االستخبارا ي وتبادل اؼبعلومات بُت الدولتُت يبكن ان يسهم ويساعد
يف توفَت بي ئة آمنة غبركة رؤوس االموال والتبادل االقتصادي الذي يقوي من فرص الوصول اذل تفانبات سريعة لكثَت من االشكاليات والعقد
ومنها اشكالية اؼبياه .
 1مستقبل العالقات الًتكية العراقية  ،مثٌت فائق العبيدي  ،مصدر سبق ذكره ،ص.90-89
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ثانياً :استمرار الوضع على ما ىو عليو /يفًتض ىذا اؼبشهد استمرار العالقات الًتكية – العراقية على ما ىي عليو يف الوقت الراىن يف
اؼبستقبل دون تراجع أو تطور ،وىذا اؼبشهد يبدو ضعيفاً يف ظل تطورات وأحداث متسارعة تشهدىا منطقة الشرق األوسط قد تعصف
باؼبنطقة وربدث ربوالت كبَتة يف وقت قصَت.
ثالثاً :الصراع والتراجع /يفًتض ىذا تراجع العالقات الًتكية العراقية يف حال ربقق عدد من اؼبعطيات ،أنبها:
 -1ازدياد شدة التباين يف مواقف تركيا والعراق إزاء العديد من القضايا الداخلية واالقليمية اؼبشًتكة األمر الذي يتسبب بتدىور العالقات
1
بُت الدولتُت
مؤثرا يف مسار العالقات بُت تركيا والعراق فيما لو بقيت اػبالفات مستمرة بُت اغبكومة
 -2تشكل عالقة تركيا مع إقليم كردستان ً
عامال ً
2
االربادية وحكومة اإلقليم من جهة ،والتعامل الًتكي مع حكومة اإلقليم خارج رضا وموافقة اغبكومة االربادية العراقية من جهة أخرى .
-4تؤثر االستقطابات االقليمية اليت تشهدىا اؼبنطقة سلباً على العالقات الًتكية – العراقية وتفرض عليها الًتاجع يف حال استمرار انضمام
العراق إذل التحالف الرباعي واستمرار انضمام تركيا إذل التحالف اإلسالمي كون كل ربالف منها موجو بالضد من اآلخر.
 -5تدخل تركيا يف العراق حبجة ؿباربة اإلرىاب أو دعم أطراف معينة على حساب أخرى دون موافقة اغبكومة العراقية ،ال سيما يف ظل
وجود قوات تركية يف معسكر بعشيقة قرب مدينة اؼبوصل ،وقد يكون ىذا اؼبشهد يف ظل اؼبعطيات الراىنة أكثر ربققاً على اؼبدى القريب إذا
استمرت عواملو بالبقاء  ،وىذا االمر ردبا يعرقل الوصول اذل تفانبات مهمة يف قضية اؼبياه بل ويصرف النظر عن تداعياهتا وآثارىا على
التعاون االقتصادي اؼبتنامي بُت العراق وتركيا.
الخاتمة
سبثل اؼبياه أحد أبرز األزمات اليت تؤثر يف طبيعة العالقات بُت تركيا والعراق وقد ذبلى ذلك يف تنامي حالة عدم الثقة اؼبتبادلة بُت العراق
وتركيا خالل اؼبدة ما بُت  2003واذل االن نتيجة االذباىات اليت تسَت عليها تركيا اؼبقلقة للعراق اليت جعلت من الفائ ،اؼبائي الذي يتوافر
لديها يصبح موضوع اإلشكالية بينها وبُت العراق ،إذ أرادت تركيا الًتكيز على مقولة التعاون اإلقليمي يف توزيع كميات اؼبياه ألجل اسقاط
اغبقوق التارىبية للعراق هبذه اؼبياه ومن أجل تعزيز السيادة الًتكية على ىذه الثروة اؼبشًتكة واالنفراد الكلي باستثمارىا ،حىت أصبحت مواقف
تركيا تظهر سياسة األمر الواقع على ؾبرى هنري دجلة والفرات ،مع اإلصرار على رف ،قسمة اؼبياه بدون سند قانوين ،فبا عرض عالقات
البلدين للتوتر الذي أخذ يتصاعد إذل حد تفجَت األزمات والتلويح باستخدام سالح اؼبياه.
لكن العالقات العراقية الًتكية شهدت تقلبات وأزمات نتيجة اؼبشاريع اؼبائية اليت عمدت تركيا على إنشائها على هنري دجلة والفرات ،فبا زاد
من حالة التأزم يف ملف اؼبوارد اؼبائية بُت العراق وتركيا ،األمر الذي أدى اذل حدوث نقص شديد يف كميات اؼبياه الداخلة اذل العراق
وانعكاس ذلك سلبيًا على الزراعة والري والسقي ،وزيادة مساحات التصحر واؼبلوحة يف مناطق كبَتة ما جعل القطاع الزراعي يعاين من نقص
 ، 1الدور الًتكي احملتمل يف العراق بعد االنسحاب األمريكي  ،خضَت عباس النداوي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .65
2العراق يف حسابات تركيا االسًتاتيجية والتوجهات اؼبستقبلية  ،علي حسُت باكَت  ،متاح على الرابط :
)2018/4/4(.htm201511895950841529/01/2015http://studies.aljazeera.net/reports/91 ،
وايضا ينظر :مستقبل العالقات الًتكية العراقية  ،مثٌت فائق العبيدي ،مصدر سبق ذكره ،ص .91
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كبَت يف االنتاج ،واالضطرار اذل استَتاد أكثر احتياجات العراق الزراعية من اػبارج .والشك ان ىذا الوضع ينتج ـباطر حقيقية على الواقع
الزراعي واؼبعيشي فيو ،وذلك يستدعي اتفاقًا منص ًفا مع اعبانب الًتكي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين وهبنبو مواجهة مواقف
فباثلة يف اؼبستقبل.
االستنتاجات
اوال  /ان قضية اؼبياه (وقبل ان تكون ربت أي عنوان) ىي قضية انسانية بالدرجة االساس تالمس اؼبصدر الغذائي ؼباليُت البشر من الشعب
العراقي الذين يعتاشون على ىذا اؼبصدر اؼبائي وىم حباجة اذل ديبومة استمراه ؼبواصلة حياهتم ،واذا كان ىناك تقصَت حكومي يف اقامة
اؼبشاريع والسدود واػبزانات اليت تضمن توفر ىذا اؼبصدر فان السنوات اؼباضية من حروب وعدم استقرار امٍت ومن مث احتالل لثلث اراضيو
اجربت اغبكومات العراقية على تركيز اىتمامها على اعبوانب االمنية وربقيق االمن واالستقرار مث لتأ ي ؿبنة البفاض اسعار النفط ودخول
البالد حالة التقشف لتزيد من اؼبعاناة بصورة اكرب  ،وأن ادراك الطرفان الًتكي والقوى السياسية العراقية بكل توجهاهتا والسيما اليت لديها
عالقات متينة مع تركيا ،أن القطيعة ليست يف صاحل البلدين ،وال يف صاحل شعبيهما ،وان إعادة اصالح اػبلل يف تلك العالقات والعمل
على اعادة مساراهتا كما كانت عليو ،سيعود بفوائد صبة ،تنعكس بشكل اهبايب وفاعل على اقتصاد البلدين ،ويسهم بسد ثغرة وردمها يف
جدار العالقات ،هتدد مستقبل عالقات البلدين والشعبُت اعبارين اؼبسلمُت باؼبزيد من اؼبخاطر مستقبال.
ثانيا  /اذا كانت تركيا قد أسهمت قبل سنوات يف استقبال آالف الالجئُت العراقيُت بعد االحتالل األمَتكي للعراق وما اعقبو من صراعات
وحروب طائفية ،فضال عن ذلك مسانبتها يف استقرار العراق ،فمن اؼبصلحة العراقية أن ربافظ على ىذا التاريخ الذي يسجل ؽبا على أنو
خطوة اهبابية ،أن خففت عن كثَت من العراقيُت أعباء الغربة والتشرد ،ولتكمل ىذه الصورة االهبابية عن طريق ابداء اؼبرونة يف قضية اؼبياه
وفتح حوارات جديدة سبهد السبيل لالنفتاح االقتصادي العراقي على تركيا وزيادة مساحات االستَتاد والتبادل التجاري وىذا ما يفضي
مستقبال لعقد مزيد من االتفاقيات اليت تتيح للشركات الًتكية العمل يف العراق إلعادة االعمار والسيما ىناك بوادر ازمة مائية جديدة بُت
العراق وتركيا من خالل حجز مياه هنر دجلة عن طريق مشروع سد اليسو (حزيران  ) 2018اذ بدأت تًتاجع مستويات هنر دجلة وقد
اشار اذل ذلك صراحة وزير اؼبوارد اؼبائية العراقي .
التوصيات

أوال  /ان وقائع التاريخ ومعطيات اعبغرافية بُت العراق وتركيا ترسم مسارات العالقات اغباضرة واؼبستقبلية بُت البلدين اذ ان تلك العالقات
الوشيجة بينهما كفيلة بًتميم كل الفجوات اليت زادت من حاالت التباعد واالفًتاق ال سيما وان اؼبشًتكات عديدة بُت شعّب البلدين وان
ذباوز اإلشكاليات ربتاج اذل مزيد من التفهم واستيعاب اآلخر.
ثانيا  /ان سيناريو التعاون واالتفاق ىو األكثر مقبولية منو على سيناريو الصراع او اؼبواجهة اذ ما ادرك الطرفُت ان اؼبنطقة ال تتحمل اؼبزيد
من التأزم او صراع ال سيما واهنا سبر اليوم يف مرحلة عاصفة من االزمات ربركها اطراف إقليمية ودولية ،لكن اؼبعطيات اليت توصلت اليها
الدراسة ان البلدين ىم أصحاب القرار الرئيس يف تسوية ىذه اإلشكالية عن طريق تنسيق جهود الدول اؼبستفيدة من مياه هنري دجلة
والفرات وبذل اؼبزيد من التعاون يف ميدان استثمار اؼبوارد اؼبائية االستثمار األمثل وال حاجة لتدخل تلك األطراف
ثالثا  /ال شك ان وضع حلول ؼبشكلة اؼبياه سيسهم اذل حد كبَت يف معاعبة ملفات أخرى عديدة منها موضوع اؼبهجرين وقضايا التجارة
ومكافحة اإلرىاب.
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رابعا  /ضروري التعاون وتقبل وجهات النظر األخرى بشأن وضع آليات عادلة لتوزيع اؼبياه احملتكمة لالتفاقيات الدولية وبرعاية األمم
اؼبتحدة .
خامسا  /وعلى الصعيد الوطٍت فان الدراسة خرجت بتوصية مفادىا ضرورة وضع اسًتاتيجيات طموحة يف ميدان استغالل اؼبوارد اؼبائية
وتقليل نسبة الضائعات منها فضال عن مراعاة مشاريع االرواء والتخزين واستخدام الوسائل اغبديثة يف الري والسقي وزيادة اؼبساحات
اؼبزروعة والعمل على تأسيس مشروع وطٍت يتعامل مع دراسة التغَتات اؼبناخية وتصرفات الدول اؼبتشاطئة مع العراق وتأثَتىا على الواردات
اؼبائية واسلوب التعايش معها ،وإنشاء سدود وحبَتات جديدة ػبزن كميات من اؼبياه يف مناطق مالئمة مع أعطاء أولوية لتنفيذ ما مت اقباز
دراسات اعبدوى االقتصادية والفنية لو  ،وىذا يستلزم اقرار قانون عراقي وبدد حصة كل ؿبافظة عراقية من مياه دجلة والفرات حيت يؤسس
على ىذا القانون اي مشاريع مائية مستقبال كالسدود والبحَتات او الزراعة.
ثامنا  /التأكيد على أنبية الربط العضوي بُت االمن اؼبائي واالمن الغذائي بوصفهما الوسيلة الفعالة يف ربقيق التنمية الزراعية اؼبستدامة اليت
هتدف اذل ربقيق اعلى مستوى يف االكتفاء الذا ي.
تاسعا  /ذباوز إشكاليات الوضع السياسي اؼبتأزم الذي شهدتو اؼبنطقة ومن مث إعادة عمل وانشطة اللجان الفنية اؼبشًتكة الًتكية العراقية
السورية ذات الصلة دبوضوع معاعبة إشكالية اؼبياه بُت تلك البلدان
خالصة القول إن العالقات الًتكية – العراقية تضم يف جنباهتا قضايا معقدة جعلتها تصطبغ بالتقلب والتغَت يف التقدم والًتاجع لعقود
طويلة ،وبالرغم فبا سبر بو ىذهِ العالقات من انتكاسات إال أنو من الضروري بالنسبة للدولتُت ذباوز خالفاهتما لتحسُت العالقات الثنائية ؼبا
وبققو التوافق والتالؤم من مصاحل مهمة لكال الطرفُت ،كما أن ؽبذه العالقات انعكاساهتا وتأثَتاهتا على الوضع االقليمي والدورل برمتو وال
يبكن لطرف ما أن يتجاىل اآلخر ،وقد تشهد العالقات الًتكية – العراقية ربوالت عديدة مستقبالً يف ظل تسارع األحداث والتطورات اليت
تشهدىا منطقة الشرق األوسط ردبا تزيد من توترىا أو تكون دوافع إهبابية لتطورىا بشكل فاعل على امل ان يتفهم اعبانب الًتكي ـباوف
العراق من ازمة اؼبياه اغبالية ووبلها ويبعث رسائل اطمئنان يف ذلك.
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