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 المقدمة  

فٝ جغذٞة َٟأ دشًة ٘ايفزات بٓظب عايٟة ، يذذا فنْٗذا جُرذى زبذزس جؼارل جزنٟا 

ِ طٟاطذذحٗا ايُاةٟذذة ث جذذطذز فكذذن فذذٝ ْـذذٟب ايذذل٘و ايذذل٘و ايُحؼذذامعة َذذا ايأذذزا  ٘ز

ا٠خزٚ َّ ايُٟأ َّ ايٓاظٟة ايهُٟة ٘ايٓٙعٟة فعظب ، ٘إُْذا ُٞحذل جنذٟزٖذا فذٝ جعلٞذل 

 ايظٟاطة ايُاةٟة ٘جٙشٟٗٗا يبكٟة ايبًلاِ ا٠خزٚ .

َّ ٖذذا ايُٓلًذف فذنِ ايُظذحكبى ٞعُذى فذٝ مٟاجذٕ بذٙادر زسَذات خلٟذز  جُذض 

زُٖٗذا َذا ٞحأًذف بنسَذة ٔ َّ ايذل٘و ايُحؼذامعة َذا جزنٟذا ٘يأذى ايؼنِ ايأزاقٝ باعحبار

قٟذاٌ ايصاْذب ايحزنذٝ باْؼذاك ايهرٟذز َذّ ايُؼذارٞا ا٤ر٘اةٟذة ٘ايظذل٘د عًذٛ  ايُٟأ بأذل

خًف َؼارٞا جُٓٙٞة فٝ َٓلكذة شٓذٙش ػذز  ْ٘ٗزٜ دشًة ٘ايفزات يحعكٟف َـايعٗا 

غن طٟاطذذٟة َذذا د٘و ( ٘اطذذحالاٌ ايُٟذذأ نٙطذذًٟة كذذ GAPاثْاكذذٙو ز٘ َذذا ٞظذذُٛ   

ايصٙار ايُحؼامعة َأٗا َاحزقة بذيم ايكٙاعل ٘ايكٙاّْٟ ايل٘يٟة ايُٓظُة يعكذٙ  ايذل٘و 

 ٘ظــٗا ايُاةٟة .

 ( ايُحٙقذا إْؼذا ٔإِ ٖذٔ ايُؼارٞا ا٤ر٘اةٟة ٘ايظل٘د   ٘خـٙؿاً طذل ايٟظذٙ 

 عًٛ ْٗزٜ دشًة طحطدٜ إيٛ فكذلاِ نُٟذات نبٟذز  َذّ َٟذأ ايٓٗذزّٞ عٓذل دخٙيٗذا إيذٛ

ايأزا  َُا طٟطدٜ إيٛ خًذف ثذذار طذًبٟة فذٝ َصُذى ايكلاعذات ايُهْٙذة يًبٟٓذة ايحعحٟذة 

جحُرى بشٞاد  ْظبة ايحصفٟذ  ي٣راكذٝ ايشراعٟذة ٘ارجفذاب ْظذبة ايًُٙظذة فٟٗذا ٘جذزدٜ 

ْٙعٟة ايُٟأ ٘جًٙذٗا ، َُا ٞعحٍ عًٛ ايصاْب ايأزاقٝ اجااذ ايحذلابٟز ايزسَذة يًحافٟذ  

٘جفأٟى عُى ايًصاِ ايُؼحزنة َا ايصاْب ايحزنٝ بؼذنِ قظذُة  َّ ظل  ا٢سَة َعًٟاً ،
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ايُٟذذأ ٘فذذف ايكذذٙاّْٟ ايل٘يٟذذة خارشٟذذاً ، ٘بُذذا ُٞٓذذا َذذّ جـذذاعل ايحذذٙجز عًذذٛ ؿذذأٟل 

 ايأزقات اياارشٟة بّٟ ايبًلّٞ .

 

كذُّ إدرانذٕ َذّ زشذى : زِ طأٝ ايصاْب ايحزنٝ يٙكا َظذنية ايُٟذأ  مشكلة البحج

نذيم ٘رقة كغن طٟاطٝ يحأشٞش َٙقإٔ بذّٟ ٘ٓٙش جزنٟا جعكٟف َؼارٞا جُٓٙٞة فٝ ش

د٘و ايأايٍ ناِ ايظبب فٝ قٟإَ بإْؼاك ايُؼارٞا اثر٘اةٟة ٘ايظل٘د عًٛ ْٗذزٜ دشًذة 

٘ايفزات خزفاً يًكاِْٙ ايل٘يٝ َّ٘ ذذٍ خًذف ثذذاراً إٞصابٟذة جـذب فذٝ َـذًعحٕ ٘ثذذاراً 

 طًبٟة جٓأهض عًٛ ايصاْب ايأزاقٝ .

 

د٘ر ايُؼذذارٞا ا٤ر٘اةٟذذة ٘ايظذذل٘د ايُكاَذذة عًذذٛ ْٗذذزٜ دشًذذة : جٙكذذٟط  هدددا البحددج

٘ايفذزات ٘زذزٖذذا فذذٝ جافذٟق نُٟذذات ايُٟذذأ ايلاخًذذة إيذٛ ايأذذزا  ٘اْأهاطذذاجٗا ايظذذًبٟة 

عًٛ َصُى ايكلاعات ايُهْٙة يًبٟٓة ايحعحٟة َ٘ذّ ذذٍ ٘كذا ايعًذٙو ايزسَذة يًحافٟذ  

 َّ ظل  ا٢سَة .
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 ك التركي : أوالً / المياه في اإلدرا

جـز جزنٟا عًٛ إعحبار ايُٟأ ايٓابأة َّ زراكٟٗا ذز٘  َذّ ذز٘اجٗذا ايلبٟأٟذة 

بغذذق ايٓظذذز عذذّ اثعحبذذارات ٘ايُٙاذٟذذف ايل٘يٟذذة ايحذذٝ جذذٓظٍ عًُٟذذة إقحظذذاٌ ايُٟذذأ بذذّٟ 

ايذذل٘و ايُحؼذذامعة ، َ٘ذذّ ٖذذذا ايُٓلًذذف باجذذث جحـذذزا بُٟذذأ دشًذذة ٘ايفذذزات بٙؿذذفٗا 

٘زعلذذث يٓفظذذٗا ايعذذف فذذٝ إقاَذذة عذذلد نبٟذذز َذذّ ايُؼذذارٞا ايُايذذم ايٙظٟذذل يُٟاُٖٗذذا ، 

عًٛ ٖذذّٞ ايٓٗذزّٞ ياذشِ ايُٟذأ بايؼذهى ايذذٜ ٞفذٙ  ظاشذة جزنٟذا  ا٤ر٘اةٟة ٘ايظل٘د

َٓٗذذا ، َُذذا ٞهؼذذ  عذذّ ر بحٗذذا فذذٝ اطذذحالاٌ ايُٟذذأ ، ٘جعلٞذذلاً َؼذذارٞا شٓذذٙش ػذذز  

ٞا ( ( نٙطذذًٟة كذذغن طٟاطذذٟة كذذل د٘و ايصذذٙار   ايأذذزا  ٘طذذٙر GAPا٢ْاكذذٙو   

٤شبارُٖذذذا عًذذذٛ اثطذذذحصابة يلًباجٗذذذا طذذذٙاك َذذذا ٞحـذذذى بذذذايعكٙ  ايظذذذٟادٞة   يذذذٙاك 

اثطهٓلرْ٘ة ْ٘ٗز ايأاؿٝ ، ظٟد جحٍٗ طٙرٞا َّ قبى جزنٟا باطذحعٙاذٖا عًذٛ ناَذى 

ايذٙارد ايُذذاةٝ يٓٗذز ايأاؿذذٝ ايحذٝ جُذذز بًذٙاك اثطذذهٓلرْ٘ة ايذذٜ كذذٍ إيذٛ ا٢راكذذٝ 

ظذذٙرٞا ( ايحزنٟذذة َٓذذذ سَذذّ اثْحذذلاش ايفزْظذذٝ ي
 1)

. ز٘ بحصلٞذذل ايُلايبذذة بُعذذافظحٝ  

ز عذذّ ذيذذم َذذّ إشذذزاكات فظذذُٟذذا ٞحأًذذف بايصاْذذب ايأزاقذذٝ َ٘ذذا ٞايُٙؿذذى ٘نزنذذٙل ف

جحأًف بحغٟٟز ايعل٘د َا نًُٟٗا 
 2)

، ٘إجبذاب طٟاطذات َأٟٓذة جاذلٌ َـذايعٗا َذّ قبٟذى  

ا ، ( ٘ا٢رَٟٓذذذة ايُٓا٘ةذذة يحزنٟذذذ PKKإٞكذذاا ايذذذلعٍ ايظذذٙرٜ يًحٓظُٟذذذات ايهزدٞذذة   

٘ايعًٟٙيذذة دِ٘ ظـذذٙو اجفذذا  بذذّٟ ايعهَٙذذة ايأزاقٟذذة ايعايٟذذة ٘ا٢نذذزاد يكٟذذاٌ نٟذذاِ 

 طٟاطٝ نزدٜ ػُاو ايأزا  َّ ػنْٕ زِ ٞلٟ  َؼانى يحزنٟا َا زنزادٖا .

زِ ايظٟاطة ايُاةٟة ايحزنٟة فٝ ظٙف ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات جالٌ َبلز َكاٞلذة 

بّٟ ايصاْبّٟ ايحزنذٝ  1791فا٘كات ايُاك بايٓفن ٖ٘ذا ايُٙكٙب يٟض شلٞلاً ، ففٝ َ

٘ايأزاقذذٝ ، ٘شذذل ايأذذزا  زِ جزنٟذذا جظذذاٌ٘ عًذذٛ ظـذذحٕ ايُاةٟذذة َكابذذى ظـذذٙيٗا عًذذٛ 

ايٓفن باطأار َافلة ، ٘ؿزض اثجذزال ظٟٓٗذا    زِ َذا ٞٗذٍ جزنٟذا ٖذٙ جٙيٟذل ايلاقذة 

ايهٗزباةٟة بٙاطلة طل نٟباِ عًٛ ْٗز ايفذزات فذٝ زقذزش ٘قذث َُهذّ ٘ذيذم يعاشحٗذا 

عًذٛ َذا ٞهفٟذٕ َذّ إيٟٗذا ، فذٝ ظذّٟ َذا ٞٗذٍ ايأذزا  فذٝ ٖذذا ايُصذاو ايعـذٙو  ايُاطة

ايُٟذذأ ٘بُذذا إِ ايأذذزا   ٓذذٝ بذذايٓفن ايذذذٜ ُٞهٓذذٕ جٙيٟذذل ايلاقذذة ، فحـذذبط ٘ايعايذذة ٖذذذٔ 

إَهذذاِ إعلذذاك ايأذذزا  نُٟذذة زنبذذز َذذّ ايُذذاك ... َكابذذى بٟذذا ايذذٓفن ايأزاقذذٝ بإطذذأار    
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َافلة (( 
 3)

طحٟزاد بن 1711قا َّ خزو قٟاٌ جزنٟا عاٌ ا. ُ٘ٞهّ اطحلرال ٖذا ايٙ 

% َٓٗا َّ ايأزا   63,5( ًَِٟٙ مّ َّ ايٓفن ناْث ْظبة  5,,1  
 4)

 . 

يكذذذل ؿذذذزظث ايعهَٙذذذة ايحزنٟذذذة بذذذنِ ايأذذذزا  ٞصذذذب زِ ٞـذذذلر ْفلذذذٕ عبذذذز 

٘إث يّ ٞهِٙ ٖٓذال  1775ا٢راكٝ ايحزنٟة عٓل جلبٟف قزار ايٓفن َكابى ايغذاك عاٌ 

 هؼ  ٖذا ايحـزٞط جـٍُٟ جزنٟا اطحالاٌ ايُٟأ يحنَّٟ ايٓفن يٗا .َٟأ يًأزا  ، ٘ٞ

زِ ايظٟاطة ايُاةٟذة ايحزنٟذة جًكذٛ دعُذاً ٘جنٟٞذلاً د٘يٟذّٟ ، ٘خـٙؿذاً َذا ٞحأًذف 

( َذّ قبذى زَزٞهذا  GAPبايلعٍ ايُادٜ ايذٜ قلٌ يُؼز٘ب شٓذٙش ػذز  ا٢ْاكذٙو   

( ًَٟذذِٙ د٘ثر  ,,25٘نٓذذلا ٘ايٟابذذاِ ٘فزْظذذا ٘زيُاْٟذذا ، ٘ايبذذاي  بعذذل٘د   
 5)

، ٖ٘ذذذا  

٘زظذذل ايُؼذذارٞا  ايُؼذذز٘ب ٞأحبذذزٔ ايظٟاطذذِٟٙ اثجذذزال ز٘و َؼذذز٘ب جُٓذذٜٙ إقًُٟذذٝ

 . ايأايٍ ا٢نرز جغٟٟزاً فٝ

زِ جزنٟا جعا٘و ْؼز َبذلز شلٞذل فذٝ ايأزقذات ايل٘يٟذة ٞحُرذى ببٟذا ايُٟذأ يذل٘و 

ٔ ْٗز َزٞس َذا ٖذٙ إث َا بًغارٞا يؼزاك َٟا 1773ايُٓلكة ٘يأى جٙقٟأٗا ثجفاقٟة عاٌ 

( ًَٟذذِٙ د٘ثر  4َعا٘يذذة شذذاد  يحزطذذٟا ٖذذذا ايُبذذلز ، ظٟذذد زكذذلزت جزنٟذذا يذذلفا   

( ًَِٟٙ ٌ 22يبًغارٞا يًعـٙو عًٛ   
3
َّ َٟأ ايٓٗز ايُذنٙر  

 6)
 . 

زِ اثطحكزار فٝ ايُصاو ايُاةٝ يحزنٟا َّ خذزو إْؼذاكٖا يًُؼذارٞا ا٤ر٘اةٟذة 

ت ٞظذذاٍٖ فذذٝ سٞذذاد  َطػذذزات ايحُٟٓذذة اثقحـذذادٞة ٘ايظذذل٘د عًذذٛ ْٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزا

قحـاد ايحزنٝ عًٛ ايـأٟل ايل٘يٝ ، ٖ٘ذذا ايُبذلز قذل عذشس بؼذهى ٘ٞأشس َّ َهاْة اث

 نبٟز َّ َهاْة ايُٟأ كُّ ا٢درال ايحزنٝ .
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  : ثانياً / المشاريع التركية المتوقع انشاؤها على نهري دجلة والفرات

ايحزنٟة عًٛ ا٢فاد  َذّ ايُذٙارد ايُاةٟذة يٓٗذزٜ دشًذة  إعحُلت ايظٟاطة ايُاةٟة

٘ايفذذزات َ٘ٓابأُٗذذا ٘جُرًذذث طٟاطذذحٗا بؼذذهى ٘اكذذط فذذٝ َاللاجٗذذا ٤ْؼذذاك َؼذذز٘ب 

ا٢ٖلاا ٞٓلذٜٙ عًذٛ  ( ٖ٘ٙ َؼز٘ب إُْاةٝ َحألد  GAPشٓٙش ػز  ا٢ْاكٙو   

% ( َذّ  7,6طل٘د ٘خشاْات َ٘علات جٙيٟل ايلاقذة َ٘ؼذارٞا رٜ ٘اطذأة جغلذٝ   

ظاظة جزنٟا َ
 9)

َّ ذزذذة عؼذز َؼذز٘عاً ، طذبأة َٓٗذا (  GAP، ٘ٞحني  َؼز٘ب    

فٝ ظٙف ايفزات ٘طحة َٓٗا فٝ ظٙف دشًة . ٘نى َؼز٘ب َّ ٖذٔ ايُؼارٞا ٞلذٍ 

( طلاً ٘جبًذ  ماقذة خذشِ ايُٟذأ  21علداً َّ ايُؼارٞا ايراْٙٞة ٘ايفزعٟة ٞبً  علدٖا   

ٌ( ًَٟذار  121فٝ ٖذٔ ايُؼارٞا بعذل٘د   
3
ٖ٘ذٙ َذا دفذا ايصاْذب ايحزنذٝ يحاـذٟؾ  

( َّ اياشٞٓة ايأاَة يحزنٟا  % 7ـ  6َٙارد َايٟة بًغث   
 1)

 . 

زِ ايظٟاطة ايُاةٟة ايحزنٟذة جزنذش عًذٛ ظذف ايظذٟاد  ايُلًكذة يٗذا فذٝ َٙاردٖذا 

ايُاةٟذذة يٓٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزات داخذذى ا٢راكذذٝ ايحزنٟذذة دِ٘ َزاعذذا  يعكذذٙ  ايذذل٘و 

شات اثقحـادٞة ٘اثشحُاعٟة يًظذهاِ افٝ ذات ايٙقث عًٛ ايع ايُحؼامعة َأٗا ٘جؼلد

فٝ َٓلكة شٓٙش ػذز  اثْاكذٙو ٘عُذٌٙ ظٙكذٝ ايٓٗذزّٞ ناطذحصابة ٘اقأٟذة يحشاٞذل 

   ايظذذذهاِ ايُحظذذذارب فٟٗذذذا ٘عذذذلٌ ٘شذذذٙد َذذذٙارد مبٟأٟذذذة زخذذذزٚ جذذذٙاسٜ َهاْذذذة ايُٟذذذأ 

ٞأزا بُٓظَٙذة  ٘زُٖٟحٗا ، ٘يٗذا خللث ْ٘فذت علداً َّ ايُؼارٞا ايُاةٟة كُّ َا

  GAP  ّعًٛ شُٟا ايز٘افل ايحٝ جغذٜ ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات ، ٘ٞأحبز طل ايٟظٙ َذ )

زٖذذٍ ايظذذل٘د كذذُّ ٖذذذٔ ايُٓظَٙذذة ايذذذٜ طذذٟحٍ جٓفٟذذذٔ عًذذٛ ْٗذذز دشًذذة بلاقذذة جاشٟٞٓذذة 

( ًَٟذذار ٌ 41,,1اعحٟادٞذذة جبًذذ    
3 

( َُذذا ٞطنذذل ظصذذٍ اثطذذحٓشاا  1  زْظذذز شذذل٘و 

 ٔ ٖذا ايٓٗز .ايُاةٝ ايهبٟز ايذٜ طٟفكل

ايحزنٟة ٘كأث كُّ َاللاجٗا اطذحغزو َٟذأ ْٗذز ايفذزات َذّ زِ ايعهَٙة 

ٟبذذاِ ايذذذٜ ًذذٛ ٖذذذا ايٓٗذذز ٘قذذل ْفذذذت طذذل ٘خذذشاِ نخذذزو إقاَذذة ايُؼذذارٞا ا٤ر٘اةٟذذة ع

( ًَٟذذذار ٌ 9,,3ٞأحبذذز َذذذّ ايُؼذذارٞا ايهبٟذذذز  ٘بلاقذذة اطذذذحٟأابٟة جبًذذ    
3 

َ٘ظذذذاظحٕ 

( نذٍ  ,67اثؿلٓاعٟة جبًذ    
 7)

، ٘ٞأحبذز ايُؼذز٘ب ا٢طاطذٝ فذٝ عًُٟذات جاذشّٞ  

 ايفاةق ايُاةٝ عًٛ ايُلٚ ايلٙٞى .



 5 

( جعكذذذف كذذذايحٗا  GAP٘بٗذذذذا ايـذذذلد فذذذنِ جزنٟذذذا َ٘ذذذّ خذذذزو َٓظَٙذذذة   

َذذذة يُؼذذذز٘ب َحهاَذذى َ٘حأذذذلد ا٢ٖذذذلاا فذذٝ ايُصذذذاثت اثقحـذذذادٞة ٙظباعحبارٖذذا َٓ

 ٘ايظٟاطٟة ٘اثشحُاعٟة ٘اثطحزاجٟصٟة .

 

 ( 1ايصل٘و رقٍ   

 ( Ilisuايُأًَٙات ايفٟٓة يظل   ايٟظٙ 

  ايحفاؿٟى ت

 دشًة ايزةٟظٝ ايٓٗز 1

 إَزةٝ + رناَٝ ْٙب ايظل 2

 ايلاقة ايٗلا َّ إْؼاةٕ 3

 ٌ ,53 َٓظٙش قُة ايظل 4

 ٌ 521 َٓظٙش اياشِ ايفٟلاْٝ ا٢قـٛ 5

 ٌ 525 َٓظٙش اياشِ اثعحٟادٜ 6

 ٌ 415 َٓظٙش اياشِ ايُٟث 9

ًَٟار ٌ ,11,4 ايهًٝ ظصٍ اياشِ 1
3 

ًَٟار ٌ 41,,1 ظصٍ اياشِ اثعحٟادٜ 7
3 

ًَٟار ٌ 3,,3 ظصٍ اياشِ ايُٟث ,1
3 

ٌ ,,191 ايحـزٞ  ا٢قـٛ َّ ايُظٟى ايُاةٝ 11
3 

 / ذا

 َٟها٘ام ,,Installed capacity 12ماقة ايحٙيٟل  12

 نٟها٘ام طاعة ,313 ماقة ايحٙيٟل ايظٓٙٞة 13

 ٌ 131 ركٟحٕ   ا٢طض (ارجفاب ايظل نٍ ز 14

 ًٍَ 1367 ايحباز ايظٜٓٙ 15

نٍ 324 ايُظاظة ايظلعٟة يبعٟز  اياشاِ 16
2 

   عٓل اياشِ ايفٟلاْٝ (

نٍ ,,3
2 

   عٓل اياشِ اثعحٟادٜ (

ن111ٍ
2 

   عٓل اياشِ ايُٟث (
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 ثالثاً / األثار المحتملة من إق امة المشاريع والسدود التركية :

ةٟذذة ايحزنٟذذة فذذٝ ظذذٙف ْٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزات إيذذٛ شأذذى جٗذذلا ايظٟاطذذة ايُا

جزنٟذذا ايُـذذذلر ايزةٟظذذٝ يًُٓحصذذذات ايغذاةٟذذة فذذذٝ َٓلكذذة ايؼذذذز  ا٢٘طذذن ، ٘جأحُذذذل 

( ظٟد ٞحٙقا زِ جـبط َٓلكة شٓذٙش  GAPيًٙؿٙو إيٛ ٖذا ايٗلا عًٛ َؼز٘ب   

 ػز  جزنٟا بُرابة قاعل  يٓؼٙك ايـٓاعات ايشراعٟة ايُأل  يًحـلٞز .

جزنٟذذا َذذّ خللٗذذا ٘بزاَصٗذذا فذذٝ ظذذٙف ْٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزات ٘قذذل مذذٙرت 

يحٙفٟز ايُٟأ يزٜ َظاظة ٘اطأة َّ ايٗهحارات فٝ َٓلكة ػز  جزنٟا َّ زشذى خلَذة 

زٖلاا جزنٟا ٘اْأهاص ذيم بؼهى طذًبٝ عًذٛ بأذق د٘و ايصذٙار ٘خـٙؿذاً ايأذزا  

راً طذًبٟة ظذبب فذٝ خًذف زذذاجايذٜ طٟفكل نُٟات ٖاةًة َّ َٟذأ ْٗذزٜ دشًذة ٘ايفذزات ٘

 ُٞهّ إشُاو زُٖٗا بُا ٞنجٝ : 

 

 / تأحيرات كمية ) كمية المياه (  1

طذذححنذز نُٟذذات ايُٟذذأ ايذذٙارد  إيذذٛ ايأذذزا  ْحٟصذذة ٤قاَذذة َؼذذارٞا ايحاذذشّٞ ٘ا٤ر٘اك 

ايصلٞل  عًٛ ظٙف ْٗزٜ دشًذة ٘ايفذزات َذّ قبذى جزنٟذا ، إذ زِ َصُذٙب اثطذحٗزل 

( ًَٟذذار ٌ 5,7ايظذذٜٓٙ يٗذذذٔ ايُؼذذارٞا جبًذذ  بعذذل٘د   
3 

٘زِ يٗذذذا اثطذذحٗزل ايأذذايٝ 

جنذٟزات عًٛ ٘اردات ْٗز دشًة إيٛ ايأزا  ٘باثخؾ فٝ ايظذٓٙات ايؼذعٟعة نُذا زِ 

ٌ 199ايحـزٞ  ايرابث ايُلًف َّ طل ششر  ٞبً    
3 

/ ذا ( * ، زٜ َا ٞأادو إمذز  

( * ًَٟذار ٌ 5,51طٜٓٙ َكلارٔ   
3 

فكذن  ، زَذا ايحـذارٞ  ايُظذصًة فذٝ َٙقذا شذشر 

( ًَٟذذار ٌ 11,14بعذذل٘د   
3
، ٘ظٟذذد زِ ايذذٙارد ايلبٟأذذٝ يٓٗذذز دشًذذة عٓذذل فٟؼذذاابٙر  

( ًَٟذذار ٌ 73,,2عًذذٛ ايعذذل٘د ايحزنٟذذة ـ ايأزاقٟذذة ٞبًذذ    
3
ايُحٙقذذا ، فذذنِ ايذذٙارد  

( ًَٟار ٌ 7,97( طٟـى إيٛ    GAPَظحكبزً بأل جٓفٟذ َؼارٞا   
3 

، ٘بأبار  زخذزٚ 

٘اردٔ ايلبٟأذٝ ، ٖ٘ذذا ايذٓكؾ ايٗاةذى طذٟٓأهض بؼذهى % ( َّ  53طٟفكل َا ْظبحٕ   

طًبٝ عًٛ إَهاْٟة ايأزا  َّ إداك فأايٟاجٕ فٝ شُٟا ايكلاعات ايُهْٙذة يبٟٓحذٕ ايحعحٟذة 

 ٘خـٙؿاً قلاب ايشراعة .
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 / تأحيرات نىعية ) تلىث المياه (  2

( إيذٛ إشذزاك جغٟٟذز  GAPجٗلا جزنٟا َذّ جٓفٟذذ َؼذز٘ب شٓذٙش ػذز  ا٢ْاكذٙو   

ُذٙ زافٝ يًظذذهاِ فذذٝ ايُٓلكذذة ٘إْؼذذاك جصُأذذات طذذهاْٟة شلٞذذل  ٘شًذذب زٞذذلٜ عاًَذذة دٞ

يزطحرُار فٝ َؼارٞا ا٤ر٘اك ايُالن يٗا َ٘ا ٞزافكٕ َّ َؼذارٞا خذلَات َ٘ؼذارٞا 

ؿٓاعٟة ، ٘زِ َرى ٖذذٔ ا٤شذزاكات ٞحزجذب عًٟٗذا اْأهاطذات طذًبٟة عًذٛ ْٙعٟذة َٟذأ 

 ّ خزو : ايحًٙخ َاثْٗز ايأزاقٟة ٘جطدٜ إيٛ سٞاد  

ـ زِ ايُؼارٞا ا٤ر٘اةٟة ايُالن يٗا جعحاز إيٛ َباسو يًعل َّ ارجفاب َٓاطٟب ايُٟذأ 

ايصٙفٟذذة ٘زِ َـذذبات ٖذذذٔ ايُبذذاسو طذذحهِٙ فذذٝ ْٗذذز دشًذذة بايحعلٞذذل َُذذا طذذٟطدٜ إيذذٛ 

 ارجفاب ْظبة ايًُٙظة عًٛ مٙو َظار ايٓٗز .

ٕ اطذحالاٌ نبٟذز ي٣طذُل  ـ إِ اطحالاٌ ايزٜ فٝ زراٍف سراعٟة شلٞل  ثبذل ٘زِ ٞزافكذ

جـب فٝ ا٢ْٗذار ايأزاقٟذة ٘جذطدٜ إيذٛ ٘ حٝ بل٘رٖا طحذٖب إيٛ ايُباسو٘ايُبٟلات اي

 جًٙذٗا .

يبؼذزٜ يٗذذٔ ايُٙاقذا ٘رَذٝ ايُاًفذات ايركًٟذة شذزاك اثطذحٗزنات ـ إِ سٞاد  ايٓؼام ا

 خ فٝ ٖذٔ ا٢ْٗز .ايُلْٟة ز٘ ايـٓاعٟة طٟطدٜ إيٛ َشٞل َّ ايحًٙ

ايأايٟذة َذّ ايُذٙاد ايألذٙٞة فذٝ َٟذأ ايُصذارٜ َٟ٘ذأ ايـذزا ايشراعذٝ ـ زِ ايٓظب 

ايُعٙيذذة إيذذٛ اياذذشاِ طحظذذبب فذذٝ ٖذذزل ايعٟذذا  ايُاةٟذذة ٘جكًٟذذى اث٘نظذذصّٟ ، ٖ٘ذذذا 

 طٟصأى ايحـارٞ  ايُلًكة َّ اياشاِ جعحٜٙ عًٛ نُٟة قًًٟة َّ اث٘نظصّٟ .

٢ ذزاف ايؼذزش بايهُٟذة  ـ زِ ٘ر٘د ايُٟذأ بٓٙعٟذة ردٞعذة طذٟطذز عًذٛ ايُٟذأ ايُأذل 

٘ايٓٙعٟة ايُلًٙبة ٘بلبٟأة ايعاو فنِ ايحغٟذز فذٝ َهْٙذات ايُٟذأ ثبذل ٘زِ ٞذطدٜ إيذٛ 

اْأهاطذذذذذات خلٟذذذذذز  عًذذذذذٛ َصُذذذذذى ايهاةٓذذذذذات ايعٟذذذذذة   ا٤ْظذذذذذاِ ، ايُشر٘عذذذذذات ،        

   ايعٟٙاْات ( .
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 تأحيرات اقتصادية :

جـذب فذٝ جعكٟذف جُٟٓذة  GAP 7زِ ا٢ٖلاا ايُظحكبًٟة ايُالذن يٗذا َذّ َؼذز٘ب   

اقحـادٞة فٝ َٓلكذة ايُؼذز٘ب ايحذٝ جحـذ  بهْٙٗذا ا٢نرذز فكذزاً فذٝ جزنٟذا ، ٖ٘ذٙ َذا 

ٞٗلا إيٛ شأًٗذا طذًة  ذذاك ايؼذز  ا٢٘طذن ٘قاعذل  سراعٟذة ـ ؿذٓاعٟة جذطَّ شذذش 

اثطذذحرُارات ا٢شٓبٟذذة ، ٘جأُذذى عًذذٛ سٞذذاد  ايـذذادرات ايحزنٟذذة إيذذٛ د٘و اياذذارز 

٘خـٙؿاً ا٢٘ربٟة 
 1,)

، فلزً عّ ايشٞاد  ايُحٙقأة فٝ إْحاز ايلاقة ايهٗزباةٟة يظل  

 ظاشة ايظهاِ ايُحشاٞل  فٝ جزنٟا .

ايصاْذذب ايأزاقذذٝ ٘ثذذذاراً  ذذذاراً اقحـذذادٞة طذذًبٟة ٞحعًُٗذذازِ ٖذذذٔ ايُؼذذارٞا طذذحأهض ث

 إٞصابٟة جـب فٝ ؿايط ايصاْب ايحزنٝ ، ُ٘ٞهّ ذنز زٍٖ ٖذٔ ا٠ذار با٠جٝ : 

 تأحيرات اقتصادية ) سلبية ( : .1

زِ ايأزا  طٟهِٙ ايُحلزر ا٢نبز َذّ إقاَذة ايظذل٘د ٘ايُؼذارٞا ا٤ر٘اةٟذة ثػم 

عًٛ ْٗزٜ دشًة ٘ايفذزات بظذبب سٞذاد  ظاشحذٕ إيذٛ ايُٟذأ َذا جشاٞذل عذلد ايظذهاِ 

 طٟؼهى عبعاً إكافٟاً ي١ذار ايُعحًُة َّ إقاَة ايظل٘د ٘ذيم َّ خزو : ـ ايذٜ 

ظاظات ػاطأة َّ ا٢راكٝ ايشراعٟة عًذٛ َٟذأ دشًذة ٘ايفذزات ، ٘زِ ـ اعحُاد َ

ْكذذؾ ايهُٟذذات ايٗاةًذذة َُٓٗذذا طذذٟطدٜ إيذذٛ جصفٟذذ  َظذذاظات سراعٟذذة جكذذلر بذذا٠ا 

ايٗهحذذارات ، ظٟذذد زِ ْكذذؾ ًَٟذذار َحذذز َهأذذب َذذّ ٘اردات ايٓٗذذز طذذٟطدٜ إيذذٛ 

 ( زي  ٖهحار . 62,5جصفٟ  َظاظات سراعٟة جكلر بعل٘د   

 ُة ايكلاب ايشراعٝ فٝ جهّٙٞ ايٓاجس ايُعًٝ ا٤شُايٝ .ـ زْافاف َظاٖ

ـ كأ  خـٙبة ايحزبة بظبب اْافاف نُٟات ايلّٟ ا٢ظُز ايحٝ ٞصًبٗا ايٓٗذزاِ 

 طٓٙٞاً .

ـذذ اْافذذاف نبٟذذز فذذٝ جٙيٟذذل ايلاقذذة ايهٗزباةٟذذة ٘خـٙؿذذاً فذذٝ طذذل ايُٙؿذذى ايذذذٜ 

 ٞأحبز ايظل ايزةٟظٝ .

 ًؼزش ٘جزدٜ ْٙعٟحٗا .ـ ْكؾ نُٟات نبٟز  َّ ايُٟأ ايـايعة ي

 ـ سٞاد  ْظبة ايحـعز .

 ـ اْافاف فٝ دخٙو ايفزظّٟ . 
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 تأحيرات اقتصادية ) إيجابية ( : .2

ايُكاَذة عًذٛ ْٗذزٜ دشًذة ٘ايفذزات طذحطدٜ زِ زبأاد ايُؼارٞا ا٤ر٘اةٟة ٘ايظذل٘د 

إيذذٛ جغٟٟذذز فذذٝ ايظٟاطذذة اثقحـذذادٞة ٘اثشحُاعٟذذة يًصاْذذب ايحزنذذٝ بؼذذهى ًَعذذٙ  

( َؼذز٘ب َذاةٝ  21ايكادَة ، فايحالٟلات ايحٝ جؼذٟز إيذٛ خًذف    خزو ايظٓٙات

( طحطدٜ بؼهى َباػز ز٘  ٟذز َباػذز  GAPفٝ َٓلكة شٓٙش ػز  ا٢ْاكٙو   

 إيٛ فٙاةل اقحـادٞة جـب فٝ ؿايط ايصاْب ايحزنٝ َّ خزو : 

ا بٗذذ يهٗزباةٟة َّ خذزو اطذحغزو َٟذأ ايٓٗذزّٞـ ايشٞاد  ايهبٟز  فٝ جٙيٟل ايلاقة ا

 اياـٙؽ .

( ًَِٟٙ فزؿة  1,6جٙفٟز فزؽ عُى إكافٟة جكلر بعل٘د   
 11)

 . 

 ـ جافٟق ظصٍ ايبلاية فٝ اثقحـاد ايحزنٝ .

ـ خًف إٞزادات إكافٟة يًأُاو ٘ايُظاُٖة فٝ ايعذل َذّ  ذاٖز  ايفكذز فذٝ ايُصحُذا 

 ايحزنٝ .

ة فذذٝ ـذذ جعكٟذذف فٙاةذذل َايٟذذة فذذٝ َصذذاثت اثػذذغاو ٘ايٓكذذى ٘جعظذذّٟ ايبٟٓذذة ايحعحٟذذ

 قلاعات ايلز  ٘ايصظٙر ٘طهم ايعلٞل ٘خلٙم ْكى ايهٗزباك ٘ا٢بٟٓة .

ـ جأشٞش ايفذاةق َذّ ايغًذة ايشراعٟذة ايحذٝ طحلذٟ  َـذلراً شلٞذلاً َُ٘ٗذاً يًذلخى 

 ايكَٙٝ .

 ـ جأشٞش ايُهاْة اثقحـادٞة يحزنٟا عًٛ ايـأٟل ايل٘يٝ .

 

كٟكٗا ٘ايحٝ جأذشس َذّ ُٞهّ ايكٙو زِ ا٢ٖلاا ايحُٓٙٞة ايحٝ جزبٙ جزنٟا إيٛ جع

َهاْحٗا ايل٘يٟة ٖٝ زٖلاا إٞصابٟة جـب فٝ َـًعة ا٢َّ ايكَٙٝ ايحزنٝ ، يهذّ َذّ 

( طٟؼذهى عٓـذز جٗلٞذل ي٣َذّ ايكذَٙٝ يًذل٘و  GAPايٙشٗة ا٢خزٚ فذنِ َؼذز٘ب   

ايُصا٘ر  يٗا ، فًٟض َّ ايُظذحبأل زِ ٞذطدٜ ػذل  ا٢سَذة إيذٛ جـذأٟل طٟاطذٝ ٞذٓأهض 

ا  ٘طذذٙرٞا إذا َذذا زؿذذزت عًذذٛ قلذذا ايُٟذذأ يًلذذغن عًذذٛ عًذذٛ عزقاجٗذذا َذذا ايأذذز

ايل٘يحّٟ يحعكٟف َلايب إقًُٟٟة ٘ظل٘دٞة ، ٘قل ٞعـى ْشاب ربُا ٞحلٙر إيذٛ َظذحٙٚ 

 ايـزاب بُٟٓٗا ٞٓأهض عًٛ زَّ َٓلكة ايؼز  ا٢٘طن .
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 رابعاً / القواعد الق انونية الخاصة باستغالل نهري دجلة والفرات :

ٙكٝ ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات فذٝ اطذحالاٌ زنبذز نُٟذة زِ ايأزا  قل طبف د٘و ظ

َّ َٟاُٖٗا ، ٘جأل جزنٟا زخز ايُظحفٟلّٞ فٝ جذارٞا اطذحالاٌ َٟذأ ايٓٗذزّٞ ، ٘جأذزا 

ايًذذٙاةط ايكاْْٟٙذذة ايحذذٝ ٘كذذأث يحٓظذذٍٟ اطذذحالاَات اثْٗذذار ايل٘يٟذذة فذذٝ اث ذذزاف 

ز٘ ٞاحذز  عذل  ايُزظٟة ، بنِ ايٓٗز ايل٘يٝ ٖٙ   ايٓٗز ايـايط يًُزظذة ايذذٜ ٞفـذى 

د٘و ( 
 12)

ايٓٗز د٘يٟاً ٞأحُل عًٛ ٘قٙب زششاك َٓذٕ فذٝ  زٜ زِ ايُأٟار ا٢طاطٝ يهِٙ 

د٘يحّٟ ز٘ زنرز ٖ٘ذا َا ٞصأى َٟأ ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات َٟاٖاً د٘يٟذة نْٙٗذا جُذز بذل٘و 

جزنٟذذا ٘طذذٙرٞا ٘ايأذذزا  َ٘ذذّ ايكٙاعذذل ايحذذٝ ٘ردت فذذٝ َأظذذٍ ايُأاٖذذلات ٖذذٝ ظزٞذذة 

ايُٟذذأ ايحذذٝ جُذذز عبذذز زراكذذٟٗا كذذُّ قٙاعذذل ايكذذاِْٙ ايذذل٘يٝ  ايذذل٘و فذذٝ اطذذحالاٌ

٘كز٘ر  ايحؼا٘ر قبى إقاَة ايُؼارٞا ايحٝ جطذز عًٛ َصزٚ ايٓٗز ٘إشزاك ايحفذا٘ف 

إذا نذذاِ َذذّ ايُعحُذذى زِ ٞحظذذبب ايُؼذذارٞا كذذزراً يل٘يذذة زخذذزٚ ، ٖ٘ذذذٔ ايكٙاعذذل يذذٍ 

ر٘اةٟذة عًذٛ ْٗذزٜ دشًذة جزاعٟٗا د٘ية جزنٟا عٓل قٟاَٗذا بحٓفٟذذ ايُؼذارٞا ٘ايظذل٘د اث

 ٘ايفزات .

عًٛ ظف نى د٘يذة َحؼذامعة عًذٛ ْٗذز د٘يذٝ  زِ ايكٙاعل ايكاْْٟٙة ْـث زٞلاً 

بٓـذذذٟب عذذذادو َ٘أكذذذٙو َذذذّ َٟاٖذذذٕ ، ٘ز٘شبذذذث عًذذذٛ ايذذذل٘و ايُحؼذذذامعة اجاذذذاذ نذذذى 

ا٤شذذذزاكات ٘ايحذذذلابٟز يُهافعذذذة َ٘ٓذذذا جًذذذٙخ َٟذذذأ ايٓٗذذذز ٘ظذذذى ايُٓاسعذذذات بذذذايلز    

 ايظًُٟة . 

خزجزطذذاث زٖذذٍ ايكٙاعذذل ايأزفٟذذة فذذٝ َصذذاو اطذذحالاٌ ايُصذذارٜ َذذّ شاْذذب ز

ايُصذذزٚ ايُذاةٝ ايذذل٘يٝ إشذزاك زٞذذة جغٟٟذزات عًذذٛ  يُاةٟذة ايل٘يٟذذة باجصذأ جعذذزٍٞ د٘يذةا

ايُصزٚ َّ ػنْٗا زِ جطذز فٝ ظكٙ  ايل٘و ا٢خذزٚ ايُحؼذامعة َأٗذا ، إث بأذل إبذزاٌ 

ايُصذزٚ ايُذاةٝ عًذٛ زطذاص  اجفا  َأٗا ، ٘نذيم جُحا ايل٘و ايُحؼامعة بعف اطحالاٌ

 ايُظا٘ا  ايحاَة فٝ ايعكٙ  .

زِ ٘اقا ايعاو ٞؼٟز إيٛ زِ ايصاْب ايحزنٝ َّ خزو إقاَة ايظل٘د ٘ايُؼذارٞا 

ا٤ر٘اةٟذذة ، فنْذذٕ ٞزجهذذب َاايفذذة قاْْٟٙذذة يصُٟذذا ايكٙاعذذل ايكاْْٟٙذذة ايُٙكذذٙعة بؼذذنِ 
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َذّ َٟذأ ْٗذزٜ دشًذة  جٓظٍٟ ايُٟذأ ايل٘يٟذة ، إذ طذٟطدٜ ذيذم إيذٛ فكذلاِ نُٟذات نبٟذز 

 % ( نُا زػزْا طابكاً . 53٘ايفزات جكلر بٓظبة   

 

 خامساً / موقف تركيا من الق انون الدولي :

ث جأحذذزا جزنٟذذا بل٘يٟذذة ْٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزات ، ٘جأحبزُٖذذا ْٗذذزّٞ عذذابزّٞ 

يًعذذل٘د ٘يٗذذا زِ جظذذحالٌ َذذا جؼذذاك َذذّ َٟاُٖٗذذا ، ٘بُٙشذذب ٖذذذا اثعحبذذار فذذنِ دشًذذة 

ًٚ َاةٟذاً د٘يٟذاً فكذن عٓذلَا ًٞحكٟذاِ فذٝ ٘ايفزات ظظب  ايُٓظٙر ايحزنذٝ ٞـذبعاِ َصذز

 شٓٙش ايأزا  يٟؼهز ػن ايأزش .

َذذّ ٖذذذا ايفٗذذٍ ٘ايُٙقذذ  جٓلًذذف ايز ٞذذا ايحزنٟذذة يكلذذٟة إقحظذذاٌ َٟذذأ ايٓٗذذزّٞ 

٘إَهاْٟة َذٓط ايذل٘و   ايأذزا  ٘طذٙرٞا ( ظـذحٕ ز٘ قظذُة َذّ ايُٟذأ جأذٙد إيذٛ جكذلٞز 

 ُٙق  ٘ظاشات ايل٘يحّٟ .َـايعٗا دِ٘ اعحبار ي

عًذذٛ ٖذذذا ا٢طذذاص فذذنِ يحزنٟذذا ايعذذف فذذٝ ايحـذذزا بهُٟذذة ايُٟذذأ ايحذذٝ جُٓعٗذذا 

يًذذل٘و ايعٙكذذٟة بُٟٓذذا جظذذحالٌ ٖذذٝ َذذا جؼذذاك َذذّ ظاشحٗذذا إيذذٛ َٟذذأ ايٓٗذذزّٞ ظاكذذزاً 

ى ـ رةذٟض ٘سراك جزنٟذا اثطذبف ـ يٗذا ايٓٗس فكل قاو طًُٟاِ دُٞزٞذ َ٘ظحكبزً ، ٘جننٟلاً 

ِ يحزنٟذذا ايظذذٟاد  عًذذٛ َٙاردٖذذا ايُاةٟذذة ٘ث ٞٓبغذذٝ زِ جاًذذف ايظذذل٘د    ز ,177عذذاٌ 

ايحٝ جبٟٓٗا عًٛ دشًة ٘ايفزات زٜ َؼهًة د٘يٟذة ، ٘ٞصذب زِ ٞذلرل ايصُٟذا زِ ث ْٗذز 

ايل٘يٟة ، فُٗذا َذّ اثْٗذار ايحزنٟذة ظحذٛ ايٓكلذة ايفزات ٘ث ْٗز دشًة ُٖا َّ ا٢ْٗار 

ٓٗز ث ُٞهذذّ اعحبذذارٔ ْٗذذزاً د٘يٟذذاً إث إذا نذذاِ ايحذذٝ ٞغذذادراِ فٟٗذذا اثقًذذٍٟ ايحزنذذٝ ، فذذاي

ٞؼذهى ايعذذل٘د بذذّٟ د٘يحذذّٟ ز٘ زنرذذز ٘يهذذى د٘يذة ايعذذف ايلبٟأذذٝ فذذٝ اطذذحغزو َٙاردٖذذا 

، ٘زِ ايكذاِْٙ  ثعحزاف عًٛ ذيذمايُاةٟة نُا جؼاك ٘يٟض ٢ٞة د٘ية زخزٚ ايعف فٝ ا

ا٢خزٚ ظذٙو  ايل٘يٝ ث ٞفزف عًٛ بزدٔ ايحٙؿى إيٛ زٜ ْٙب َّ اثجفا  َا ايل٘و

َٙارد ايُٟأ (( 
 13)

 . 

يكل ذٖذب زبأذل َذّ ذيذم ايُظذط٘و ايحزنذٝ ـ نذاَٟزاِ اْٟذاِ ـ عٓذلَا قذاو    إذا 

زراد ايأزا  ٘طٙرٞا زِ ٞهِٙ يُٗا ْـذٟب فذٝ ايُٟذأ ايحزنٟذة   دشًذة ٘ايفذزات ( فذنِ 

عًذذٛ جزنٟذذا ظٟٓعذذذ زِ جلايذذب بعكٗذذا فذذٝ بحز٘يُٗذذا ، ٘بذذلثً َذذّ زِ جؼذذهٙ ايذذل٘يحاِ َذذّ 
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( ٞصب عًُٟٗا ايُظاُٖة فٝ ْفكاجٕ (( . زِ ٖذٔ ايحـزٞعات َّ قبذى  GAPَؼز٘ب   

ايظٟاطذذّٟٟ اثجذذزال ٞهؼذذ  ْٙاٞذذا ايصاْذذب ايحزنذذٝ باطذذحالاٌ ايُٟذذأ نٙرقذذة يًلذذغن 

ٝ ايحـزا ايُلًف بُٟأ ايٓٗذزّٞ دِ٘ ٘جبٟط يٓفظٗا ٘بؼهى عًُ ايظٟاطٝ َّ شاْب ،

قذذة بذذذيم ايُٙاذٟذذف ٘ايكذذٙاّْٟ ايل٘يٟذذذة َزاعذذا  يعكذذٙ  ايذذل٘و ايُحؼذذامعة َأٗذذا َاحز

 ايُحأًكة بُظنية ايُٟأ .

 

 سادساً / موقف العراق الق انوني من إق امة المشاريع التركية  

طذذأٛ ايأذذزا  َ٘ٓذذذ ٘قذذث َبهذذز يًذذلخٙو فذذٝ َفا٘كذذات َذذا ايذذل٘و ايُحؼذذامعة        

ٟذا ـ   جزنٟا ٘طٙرٞا ( يغزف ايحٙؿى إيٛ اجفا  ٞلُّ ظـؾ ايبًلاِ ايرزذذة   جزن

ايأذذزا  ـ طذذٙرٞا ( فذذذٝ َٟذذأ ْٗذذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذذزات مبكذذاً يكٙاعذذذل ايكذذاِْٙ ايذذذل٘يٝ 

بذّٟ ايذل٘و  ,171٘اثجفاقٟات ايرٓاةٟة ، ٘بذايز ٍ َذّ جؼذهٟى يصٓذة فٟٓذة َؼذحزنة عذاٌ 

ايرزذة ثٞصاد قظذُة عاديذة يًُٟذأ ايُؼذحزنة ٘اْأكذاد طذحة عؼذز  اشحُاعذاً إث زِ عُذى 

َذذّ شٗذذٙد ايحٙؿذذى إيذذٛ ْحذذاةس َزكذذٟة ، ٘بذذايز ٍ دِ٘  1772ايًصٓذذة جٙقذذ  عذذاٌ 

 ايأزا  ثطحعٓاا عُى ايًصٓة إث زْٗا يٍ جأكل زٜ اشحُاب بأل ايحارٞا ايُذنٙر .

عًٟٕ فنِ َٙقذ  ايأذزا  ايكذاْْٙٝ َذّ ايُٟذأ ايُؼذحزنة جًاذؾ بُصُٙعذة َذّ 

ايٓكام زُٖٗا 
 14)

  : 

 ز ايل٘يٝ .ـ زِ ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات ْٗزاِ د٘يٟاِ مبكاً يحأزٞ  ايٓٗ

ـذذ زِ ظذذٙف ْٗذذزٜ دشًذذة ٘ايفذذزات ُٖذذا ظٙكذذاِ َٓفـذذزِ ٘ظذذل٘د نذذى ٘اظذذل َُٓٗذذا 

 ٘اكعة .

ـذذ ايحننٟذذل عًذذٛ عكذذل اجفذذا  ذزذذذٝ يٙكذذا قظذذُة عاديذذة َ٘أكٙيذذة يًُٟذذأ نُذذاً ْ٘ٙعذذاً بذذّٟ 

 ْحفذاب ايُأكذٙو ايُظذحٓل إيذٛ ايأذزاايل٘و ايُحؼامعة ٘اثيحشاٌ بنطض قظُة ايُٟذأ ٘اث

 ّ .٘ايكاِْٙ ايل٘يٟٟ

ـ اثيحشاٌ بايكٙاعل ٘ا٤شزاكات ايحٝ جحلًذب َظذحًشَات ايعفذا  عًذٛ ايبٟعذة ايٓٗزٞذة ، 

٘٘شذذٙش اجاذذاذ إشذذزاكات يُٓذذا َ٘هافعذذة ايحًذذٙخ فذذٝ َٟذذأ ايٓٗذذزّٞ شذذزاك ايُؼذذارٞا 

 اثر٘اةٟة ٘ايشراعٟة ٘ايُاًفات ا٢خزٚ .
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 كٙك َا ذنز زعزٔ فنِ ايُٙقذ  ايكذاْْٙٝ يًأذزا  ٞحأذارف َذا إشذزاكاتفٝ 

ايصاْذذب ايحزنذذٝ ٤قاَذذة ايُؼذذارٞا ا٤ر٘اةٟذذة ٘ايظذذل٘د ٘اياشاْذذات عًذذٛ ْٗذذزٜ دشًذذة 

 ٘ايفزات ٘اطحغزو َٟاُٖٗا خزفاً يُبادئ ٘قٙاعل ايكاِْٙ ايل٘يٝ . 
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 الخاتمة

زِ َؼهًة ايُٟأ فٝ ايأزقات ايحزنٟة َا د٘و ايصٙار ايُحؼامعة َأٗذا طذحبكٛ  

ٜ ٞزكذٝ شُٟذا ا٢مذزاا ٘ذيذم ثخذحزا َٓلًكذات ايز ٞذا يٗذذٔ بأٟل  عّ ايعذى ايذذ

ايُؼذذهًة ٘طذذبى ايعذذى ، ٘ثػذذم زْٗذذا طذذحبزس بذذّٟ ايعذذّٟ ٘اثخذذز نأذذاةف مايُذذا زؿذذز 

 GAPايصاْب ايحزنٝ عًٛ رفق َبلز ايكظُة ايأادية يًُٟأ ٘طذأٟٗا ثْصذاس َؼذز٘ب 

 بهافة َزاظًٕ يٙكا ايلزا ا٢خز زَاٌ ا٢َز ايٙاقا .

ايعهَٙذذة  5,,2صًذذض ا٢َذذّ ايكذذَٙٝ ايحزنذذٝ فذذٝ جؼذذزّٞ ا٢٘و يكذذل ز٘ؿذذٛ َ

و ٘ايحزنٟذذذة بلذذذز٘ر  اثطذذذزاب فذذذٝ اْصذذذاس نافذذذة ٘ظذذذلات ايُؼذذذز٘ب قبذذذى زِ جحٓذذذا

ايُفا٘كذذات َذذا اثجعذذاد اث٘ربذذٝ ًَذذ  ايُٟذذأ ظٟذذد طذذبف يزجعذذاد زِ اقحذذزض فذذزف 

ادو رقابة ز٘ر٘بٟة عًٛ ًَ  ايُٟذأ بؼذنِ اقحظذاٌ َٟذأ ْٗذزٜ دشًذة ٘ايفذزات بؼذهى عذ

 بّٟ نٍى َّ جزنٟا ٘ايأزا  ٘طٙرٞا .
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ؿذذبزٞة زظُذذل ثفذذٝ ايغزٞذذزٜ ـ ايظٟاطذذة ايُاةٟذذة ـ َأٗذذل ايلراطذذات ا٢طذذٟٙٞة  (9

 . 24ـ ؽ 1714٘ا٢فزٞكٟة ـ بغلاد ـ 

جٍ ايعـٙو عًٟٗا َّ ػأبة اثظـذاك ٘اثبعذاخ فذٝ ٘سار  * شُٟا اثرقاٌ ٘ايٓظب 

 ايُٙارد ايُاةٟة .
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فذٝ زظُل ػآٖٟبٙس ـ َؼذز٘ب شٓذٙش ػذز  ا٢ْاكذٙو َـذلر  ذذاةٝ شلٞذل    (11

ايؼز  ا٢٘طن ـ َصُٙعة باظرّٟ ـ َعاكز  ظٙو ايؼز  ا٢٘طن َ٘ظنية ايُٟذأ 

 . 25ـ ؽ 1775ـ جأزٞب َٟظٍ ظًٙاْٝ ـ يٟبٟا ـ 

د. طذذًُٟاِ عبذذل م اطذذُاعٟى ـ ايظٟاطذذة ايُاةٟذذة يذذل٘و ظٙكذذٝ دشًذذة ٘ايفذذزات  (11

٘اْأهاطذاجٗا عًذٛ ايكلذٟة ايهزدٞذة ـ َزنذش نزدطذحاِ يًلراطذات اثطذحزاجٟصٟة ـ 

 . 124ـ ؽ 4,,2ًُٟاْٟة ـ ايظ

 1719د. عـاٌ علٟٕ ـ ايكاِْٙ ايل٘يٝ ايأاٌ ـ ايلبكة ايزابأة ـ شاَأة بغذلاد ـ  (12

 . 232ـ ؽ

ؿبزٞة زظُذل ثفذٝ ايغزٞذزٜ ـ اطذحرُار ايُذٙارد ايُاةٟذة ايظذلعٟة فذٝ ايأذزا   (13

٘زذزٖذا فذٝ ا٢َذّ ايذٙمٓٝ ـ زمز٘ظذة دنحذٙرأ ـ نًٟذة ا٢داش ـ شاَأذة بغذلاد ـ 

 . ,6ـ ؽ 1776

شِٙ بزيٙل ، عادو در٘ٞغ ـ ظز٘ش ايُٟأ ٘ايـذزاعات ايكادَذة فذٝ ايؼذز   (14

ـ  1777ا٢٘طذن ـ جزشُذة ٖاػذٍ زظُذل َعُذل ـ ايُصًذض ا٢عًذٛ يًركافذة ـ دَؼذف 

 . 75ؽ

 . 393د. طًُٟاِ عبل م إطُاعٟى ـ َـلر طابف ـ ؽ (15
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 االستنتاجات

ْزاٖذذا َٓاطذذبة بؼذذنِ اثطذذحٓحاشات ايحذذٝ  ايعذذاو ٞصأًٓذذا ْلذذا بأذذقزِ ٘اقذذا 

 ايُٙكٙب :

ـذذ زِ ايفحذذزات ايشَٟٓذذة ايُظذذحكبًٟة طحؼذذٗل زُٖٟذذة نبٟذذز  يًُٟذذأ ، َ٘ذذّ ايُحٙقذذا زِ ٞذذحٍ 

ن َكابذذى بزَٟذذى َذذاك ، ٘يٗذذذا جظذذأٛ ايعهَٙذذة ايحزنٟذذة يًظذذٟلز  لذذة بزَٟذذى ْفذذَكاٞ

 ٘جاشّٞ زنبز نُٟات َُهٓة َّ ايُٟأ .

ايُٟذأ نٙرقذة كذغن كذل ايعهَٙذة  ـ َّ ايُحٙقا زِ جظذحالٌ ايعهَٙذة ايحزنٟذة َظذنية

 ( ايُحُزد  كل ايعهَٙة ايحزنٟة . PKKايأزاقٟة يًكلاك عًٛ ايفـاةى ايهزدٞة   

ـ ظزؽ جزنٟا عًٛ جأشٞش د٘رٖا ا٤قًُٟٝ فٝ َٓلكة ايؼز  ا٢٘طن ٘ايظٟلز  عًذٛ 

 ايُٟأ يلعٍ ؿٙرجٗا نأٓـز جٙاسِ ٘اطحكزار فٝ ايُٓلكة .

 التوصيات

يُٗحُذذة بايصٙاْذذب ايبٟعٟذذة   ايبزْذذاَس اثُْذذاةٝ ي٣َذذٍ ايُحعذذل  ـذذ َفاجعذذة ايُٓظُذذات ا

UNDP  ِيًلذذغن عًذذٛ ايصاْذذب ايحزنذذٝ ٘اقٓاعذذٕ با٠ذذذار ايالٟذذز  ايحذذٝ ُٞهذذّ ز )

 جظببٗا ايُؼارٞا ا٤ر٘اةٟة ٘ايظل٘د عًٛ ايبٟعة ايأزاقٟة .

او ذزٖذا عًذٛ ايذل٘و ايأزبٟذة كذُّ زعُذزـ َفاجعة ايصاَأة ايأزبٟة بلرز فكز  ايُٟذأ ٘

نى َطجُز قُة عزبٝ ٘ايحنذٟز عًٛ ايصاْب ايحزنٝ ٘إقٓاعٕ بُؼز٘عٟة ايعذف ايأزاقذٝ 

 بُٟأ ْٗزٜ دشًة ٘ايفزات .

ـ جؼهٟى يصاِ عايٟذة ايحُرٟذى َذّ ٘سارات   ايُذٙارد ايُاةٟذة ـ اياارشٟذة ـ  ايشراعذة ( 

 ْ٘كذذى ايحٙؿذذٟات ايُٓاطذذبة بؼذذنِ زسَذذة ايُٟذذأ إيذذٛ ايصاْذذب ايحزنذذٝ َذذّ خذذزو ايٟٗعذذات

 ايلبًَٙاطٟة ايأزاقٟة فٝ جزنٟا .

ـ ظد ٘سار  ايشراعة ٤ٞصاد بلاةى يأًُٟات ايظذكٝ ٘جلذٙٞز جكاْذات ايذزٜ يُٓظَٙذات 

 ايزٜ بايزع ٘ايحٓكٟن .

باعذذلاد بذذزاَس جٙعٟذذة يًُذذٙامّٟٓ يعذذرٍٗ عًذذٛ جزػذذٟل اثطذذحٗزل  ايركافذذةـذذ قٟذذاٌ ٘سار  

 ايَٟٙٝ ٘ايغٟز َبزر يًُٟأ .


