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 .1المقدمـــــة :

يعتبر الماء من العناصر االساسية لمحياة  .ومن المكوناات االساساية

الزدهار الحضارات  .وهكذا كان وما زال في حضارة بالد ما بين النهرين ،
حضارة وادي الرافدين حيث كانت مياه نهري دجمة والفرات تنساب منذ القادم
م اان تركي ااا ال اام العا ارال ما ااكمة ك اال الحض ااارات الت ااي ناا ا ت بع ااد امتالكه ااا

مقومات الحضارة االخرى .

ومنااذ القاادم ولحااد االن لاام يعاااني البمااد ماان ايااة ماااكمة حيااث تنساااب
المياااه باااكل منااتظم الساايما وان بمااد المنبااك تركيااا لاام تكاان بحاجااة الاام المياااه
ولاام يكاان لااديها ايااة مااااريك تنمويااة زراييااة السااتنالل مياااه هااذين النه ارين ،

الم ان ظهرت متنيرات جديدة اخرى اثرت يمم معادلة اساتهال الميااه فاي
تركي ااا فجعمته ااا تني اار سياس ااتها الماليا ااة ناهيا ا ي اان ت اادخل الق ااوى االجنبيا ااة
االخرى لمت ثير يمم تركيا في هذا المجال مما ادى الم حصاول ازماة مالياة

ادت الم الت ثير يمم العالقات االقتصادية التركية ا العراقية نتيجة لذل .

 .2مشكمة البحــــث :
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تتمثاال ماااكمة البحااث فااي وجااود ماااكمة حقيقيااة نتيجااة العجااز المااالي
الااذي سياااهده الق ار والااذي نجاام نتيجااة السياسااات الماليااة المسااتخدمة فااي
دولة المنبك تركيا .

 .3هدف البحــــــث :

يركز البحث يمم متنيرات العار

وال ماب الماالي فاي دولتاي المنباك

والمصب ( تركيا والعرال ) والسياسات واالحتياجات المالية لكال البمدين مان
اجل التعرف يمم حجم الماكمة وت ثيرها يمم العالقات بينهماا .

 .4فرضية البحـــث :

يسااتند البحااث يماام فريضااة اساسااية مفادهااا امكانيااة تالفااي الماااكمة

واالزمة المالية التي حصمت وسوف تتفاقم وذل مان خاالل اساتثمار الماوارد
المالية امثل استثمار ممكن والتعاون والتنسيل المساتمر باين كال مان العارال
وتركيا .

 .5الموارد المائية في تركيا والعراق واستخداماتها والتعـاون بينهمـا
في مجال الميـاه :

أ .الموارد المائية في العراق واستخدامها :
لاام تكاان لفتارة قصاايرة مناااات رليسااية يماام نهااري دجمااة والفارات

لمسي رة يمم منابعهما العميا لاذل كانات الفيضاانات تحادث اضا ار ار
كبيرة وخاصة في السهل الرسوبي الزرايي  ،وقد اكتمل اناااء يادد
م اان الس اادود الكبيا ارة يم اام نه اار الفا ارات ف ااي ك اال م اان تركي ااا وس ااوريا
واصا اابحت تصا اااريف النها اار مسا ااي رة يميها ااا ما اان قبا اال دول المنبا ااك

والماارور وبساابب قيااام تركيااا بتوساايك مااااريك الااري وانااااء الساادود
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وخصوصااا مااا يااديم بماااروال جنااوب ااارل االناضااول ( الناااب )
والذي نجم يان تخفاي

دجمة والفرات .

االياراد الماالي الاوارد الام الق ار فاي نهاري

لقااد بمااد معاادل ال اوارد المااالي الساانوي وحسااب معمومااات دوالاار
الري وقبل قيام تركيا بماروال جنوب ارل االناضول ( الناب ) في

حاادود (  ) 08مميااار م 3تاااكل الم اوارد الماليااة لنهاار دجمااة ورواف اده
حا اوالي (  ) 58ممي ااار م 3ويحت اال الب اااقي (  ) 38ممي ااار م 3مع اادل
الا اوارد الس اانوي لنه اار الفا ارات  .كم ااا ان الج اازء االكب اار م اان الما اوارد
المالي ااة يتحق اال ف ااي فص اال الربي ااك ونهاي ااة ا اابا ال اام اول حزيا اران

بالنس اابة لنهااار دجما ااة ومااان زذار ال اام نهاياااة حزيا اران بالنسا اابة لنهااار

الفرات(. )1

ول ااو يممن ااا ان الا اوارد الم ااالي ف ااي نه ااري دجم ااة والفا ارات يمث اال

النسبة الكبرى من الموارد المالية في العارال يمكنناا اساتنتاج الانق
الحاصل والعجز الذي سياهده الق ار نتيجاة سياساات تركياا المالياة

الحالية والمستقبمية  .حيث قادرت بعا

الد ارساات الام ان يانخف

الوارد المالي الم الق ر بمقدار (  ) 11مميار م 3سنوياً(.)2
( )1المهندس علي غالب  ،الموارد المائية في العراق  ،بحث مقدم الى مؤتمر الموارد المائية  /عمان . 1191 /

( ) 1بيتر روجر  ،المياه في العالم العربي  :افاق واحتماالت المستقبل  ،ترجمة شوقي جالل  ،الطبعة االولى  ،ابو ظبي 1111 ،
 ،ص. 104
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ومن خالل الجدول االتي يتباين باان العارال سايعاني مان يجاز
فااي الماوارد الماليااة بمقاادار ( 46ر ) 31مميااار م / 3ساانويا وذلا فااي

يااام  ، 2840وذلا بساابب ت ازيااد االحتياجااات الماليااة المسااتمرة بساابب
تزايد يدد السكان وازدياد اساتخدامات الميااه مان جهاة ونتيجاة الانق
الحاصل والمتوقك من االيراد الماالي القاادم مان تركياا مان نهاري دجماة

والفرات .

كمااا يبااين الجاادول ان نصاايب الفاارد الع ارقااي ماان الماوارد الماليااة
سا ا ااوف يت ارجا ا ااك ما ا اان (  ) 2248م 3سا ا اانويا فا ا ااي يا ا ااام  1118الا ا اام

( ) 581م 3سنويا في يام . 2840
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