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 يا إردوغان العرب ؟ .. وماذا عن املاء 
   

  ١ زاهر فليح حسن

  

اشتهر بدوره يف قيادة القوات العربية ذلك الضابط األنكليزي الذي ) لورنس العرب(ن منا ال يتذكر م     
العرب، حيث  ضد اإلمرباطورية العثمانية عن طريق اخنراطه يف حياة الثوار ١٩١٦خالل الثورة العربية عام 

   .بشكل كبري يف مساعدة العرب أبان الثورة العربية ساهم 
ومل يتبق منه اآلن سوى  ١٩٣٥لقد مضى على وفاة لورنس العرب مخس وسبعون عاماً حيث تويف يف عام      

أعمدة احلكمة "تلك الذكرى اليت تركها يف قلوب العرب وكتابه الذي ألفه كسرية ذاتية لشخصه واليت أمساها 
األوسط بعد سقوط الدولة العثمانية  قوضع فيها خالصة لتجربته السياسية يف إدارة أنظمة الشرواليت " السبعة

. وكيف استطاع أن حيول القبائل املتناحرة، اليت ال تدين ألحد أبدا، لتقف صفا واحدا مع اإلجنليز ضد األتراك
بك ويؤمن برسالتك، سوف  أن العريب حني يصدق"وقد قال عبارة مهمة يف وصف الروح العربية، حيث قال 

   ".يتبعك إىل أقاصي الدنيا، ولو بذل يف ذلك حياته
، حيث حتدث بإسهاب "الال منتمي" إن أفضل حتليل هلذا الكتاب، للكاتب اإلجنليزي كولن ولسون، يف كتابه 

ة أسطورية عن املعاناة الروحية اليت كان مير ا لورنس، وكيف أن هذه املعاناة هي اليت قادته ليصبح شخصي
   .خلدها التاريخ

ويف عصرنا الطيين هذا يظهر لنا رجل يسري على غرار ما سار عليه لورنس العرب أال وهو رئيس الوزراء   
التركي رجب طيب أردوغان الذي يزبد ويرعد وكأن هناك من أوكل اليه قضية العرب وأنه أردوغان العرب 

   )! .حليفه القوي( جاء كي يوحد القبائل العربية جتاه أسرائيل 
فوق كل ) فلسطني ( فاملطلع على تصرحيات الرجل يرى أنه قائد عريب ثوري جماهد يضع قضية العرب األوىل     

قضايا، وما تصرحياته اليت يديل ا يف مناسبات عدة إال دليالً على ذلك، إذا ما أفترضنا أا ليست جمرد كلمات 
الكلمة اليت وجهها يادة حجم األستثمارات العربية يف تركيا، حيث قال يف ألستماله قلوب العرب قادة وشعوباً لز

التركية الناطقة باللغة العربية واليت بدأت بثها كأول قناة تركية باللغة . يت. ر. إىل مجهور العامل العريب عرب قناة يت

                                   
١  zaherflaih@yahoo.com    
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وقد تكون احلدود  مصري ومستقبل اسطنبول ال خيتلف عن مصري ومستقبل الدول العربية،"أن  -العربية 
السياسية قد خطت بني أوطاننا يف التاريخ القريب، ورمبا زرعت األلغام بني دولنا، ورمبا شيدت اجلدران 

، وحنن ال نعلم إذا " والسدود بني أراضينا، إال أننا منتلك من القوة واإلرادة ما جيعلنا نتجاوز كل هذه العقبات
    ! ته العثمانية اجلديدةيتحدث عن حدود دول) أردوغان العرب(كان 

ان بالده تبذل جهودا من اجل حتقيق الوفاق العراقي وعرب عن "كما أكد أردوغان العرب، يف حديث آخر،    
قلقها من تدخل دول اجلوار، وكأنه تركيا ليست من دول اجلوار، يف الشأن الداخلي العراقي االمر الذي ال 

ماهو الوفاق الوطين وخطط تركيا ال زالت قائمة ألختطاف املوصل وال نعلم ". يصب يف صاحل الوحدة الوطنية
   .وكركوك حتت خمتلف الذرائع 

فمنذ عهد الرئيس التركي أوزال والذي أراد بشىت الطرق أستثمار نتائج حرب اخلليج الثانية لضم املدينتني   
 دخل العسكري من أجل حتقيقبالفعل إىل رئيس األركان جنيب طورومتاي باالستعداد للت وأنه أصدر أوامره

اخلطوة حاال دون  ذلك، لكن معارضة رئيس األركان التركي، ورفض رئيس احلكومة يلديرمي قبولوت، هلذه
   . حتقيق طموحات أوزال، وأوقف العملية

 لقد كانت لتركيا سياساهتا اخلاصة جتاه الثروة املائية وبالذات ري دجلة والفرات حيث قامت تركيا،من خالل  
تبين سياسة أحادية، ودون التشاور مع حكوميت العراق وسوريا وخالفاً لكل األعراف واملواثيق الدولية ،بتشييد 
السدود الكبرية والضخمة ومنها سد أتاتورك ، حينها ابلغ الرئيس التركي أوزال أن بالده ستتحكم بالثروة املائية 

ه سيأيت اليوم الذي تقايض تركيا العرب برميل املاء بربميل والذي نعتقده أن! كما يتحكم العرب بالثروة النفطية
   .النفط وهو يوم قريب 

لقد ظهرت سياسة تركيا حول املاء بصورة جليه يف عصرنا احلايل من خالل بناءها لسد أليسو الذي تزمع أقامته 
   على ر دجلة الذي ينبع من أراضيها وينحدر جنوباً ليدخل العراق،

، يعترب من أكرب السدود سوف تقيمها ٢٠٠٦لعرب حجر األساس له يف عام وضع أردوغان ا وسد أليسو الذي 
تركيا على ر دجلة ، أما حجم املخاطر اليت ستطال العراقيون من أنشاؤه فهي أكرب التحديات اليت ستواجههم 

مليار متر  ٩.٧بعد تشكيل احلكومة اجلديدة، حيث سيؤدي بناءه اىل أخنفاض الواردات املائية للعراق اىل أقل من 
مليار متر مكعب يف السنة  ٢١مكعب يف حني أن الواردات الطبيعية ومبوجب األتفاقيات الدولية جيب أن تقارب 

من وارداته املائية، ونتيجة لذلك فستخرج ثلث األراضي %  ٥٠وهذا معناه أن العراق سيفقد مايقارب الـ 
املياه من ) أستجداء(لك ستبدأ معانات العراقيني يف الزراعية من اخلطط الزراعية للحكومة العراقية ، عند ذ
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  أردوغان العرب ولكن على حساب ثرواته وكرامة 
   .شعبه 

وإضافة اىل ما ذكر فأن األرض الزراعية ستعاين بقسوة من ظاهرة التصحر وستتقلص املساحة السكانية بدرجة 
ت الصرف الصحي وسترتفع نسبة التلوث لكوا ستمر يف منظوما) املتبقية(كبرية بسبب تلوث مياه الشرب 

لتر ، ناهيك عن توقف عمل منظومات الطاقة الكهربائية اليت تعمل وفق مناسيب /ملغ ١٨٠٠وامللوحة فيها اىل 
حمددة ملياه النهر وما تسببه حالة التوقف تلك من تأثر الصناعة إذا ما افترضنا ان العراق خيطط لثورة صناعية 

   .ا يهدر من عملته الصعبة يف األسواق العاملية املختلفة وطنية جبارة توفر له م
وعلى الرغم من معارضة البنوك السويسرية والنمساوية واألملانية يف متويل السد ،كونه يشكل خطراً كبرياً إال أن 

   !حكومة أردوغان العرب مستمرة ببناء السد وبتمويل حكومي 
ة لبناء هذا السد جيب أن تؤشر لدى الساسة العراقيني وأن يبادر أحد ما أن التأثريات البيئية واالقتصادية اهلائل  

يف التحذير اجلدي من خماطر بناءه وحماولة استصدار القرارات األممية مبنعه وإال فذنب هذا الشعب الصابر 
كم اليت برقبتكم وستجرون العراق يوماً للتفريط بكل ثرواته من أجل املاء بسبب عدم جدية حساباتكم وعنجهيت

تقف اآلن كأكرب عقبة أمام تشكيل حكومتكم وملا ال يتقاوى أردوغان وأنتم على هذه احلال منذ سقوط النظام 
   .السابق ال حتكمكم سوى مصاحلكم الشخصية الفئوية الضيقة 

عراق يف ال) كم١٨٠٠(أحد التقارير األخرية ملنظمة املياه األوروبية الذي صدر حديثاً يتوقع جفاف ر دجلة 
 ٣٣كما يشري التقرير اىل أن ر دجلة يفقد سنويا . بسبب السياسة املائية اليت تعمل ا تركيا ٢٠٤٠حبدود عام 
من مياهه، وينقل عن اخلبري الفرنسي دي مونيت املدير التنفيذي للمنظمة القول أن العراق يعاين ازمة  ٣مليار م

ت اللجنة املرسلة من منظمة البيئة العاملية وعلى لسان رئيسها و اشار! حتتاج اىل جهود دولية مكثفة مياه حادة
لتر بينما يفترض ان تكون النسبة مقاربة اىل / ملغ ١٨٠٠اخلبري فرنسان بيون اىل وصول نسبة التلوث مبقدار 

   .لتر/ملغ ٨٠٠املعدل العاملي 
 ٢٢تعملُ تركيا على بناءها وبعدد  ولتعلم احلكومة العراقية أن سد أليسو ماهو إال مشروعاً واحداً من مشاريع

  سداً عمالقاً ومنظومة حمطات كهربائية كبرية اطلقت عليها 
   .واليت إذا ما نفذت قد تدخل العراق يف عصر الغاب إذا ما حنن قد دخلناه بالفعل ) . مشاريع الغاب(

شتركة وليس من حق اي دولة تعد اارا دولية م) دجلة والفرات(إن عدم قانونية مشاريع الغاب الن مثل ري 
احتجاز املياه فيها عرب السدود ومنظومات احلجز املائي العمالقة حسب اتفاقية قانون ااري الدولية غري املالحية 

آلية التعاون بشأن التدابري املزمع إقامتها فقد نصت املادة على أن ) ١١(اليت حددت يف مادهتا  ١٩٩٧لعام 
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دولياً واسع ) حراكاً ( ي املعلومات ،أقول أن هذا يعطي احلق القانوين للعراق أن يبدأ تتبادل دول ارى املائ
النطاق عرب كافة املنظمات األنسانية والدولية يف العامل لوضع احلد أمام األطماع األردوغانية يف مياه دجلة ، ولو 

ا حكومتهم لتم حلحلة القضية واألتفاق كان للقادة السياسيني حراكاً مثلما يفعلوه اآلن وهم حياولون أن يشكلو
   !على مبادئ أساسية ودولية مع تركيا حول هذا املوضع ولكن يبدوا أن ال حياة ملن تنادي 

اليت ستكتبها يوماً ما من خطط جديدة " أعمدة احلكمة السبعة" أما أنت يا أردوغان العرب، ماذا ستضم    
   .يدة ألخضاع العرب وبناء الدولة العثمانية اجلد

    
    
   

    
 

  


