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و ١٩  ٢٢ سدا من غاب مشرع يتألف
ومشروعات الكھربائية للطاقة محطة
الزراعة قطاعات متنوعة فـــي أخرى
والـــري والمواصـــالت والصناعـــة
حيـــث مـــن والغـــاب واالتصـــاالت،
مشروع في العالم المساحة ھو أضخم
إتمامه وعند محافظات ثماني ويشمل
من مســـاحة الزراعة المروية تقارب
نحو ١٩  أي ھكتار ٨,٥ مليون خالله
المروية األراضي مساحة بالمائة من
فرصة  ١٠٦ مليون وتوفير تركيا. في
ذات ھـــذه المناطق في عمل جديـــدة

الكوردية. األكثرية
مشـــروع الغاب، ســـدود ومـــن أھـــم
السد ھذا دشـــن وقد ســـد أتاتورك:
رؤســـاء  ١٩٩٢ بحضور فـــي تمـــوز
نحو  إلى إضافـــة ٢٩ دولـــة وممثلـــي
نھر على الســـد يقع مئة دبلوماســـي،
مدينة  من ٢٤ كلـــم بعد على الفـــرات
في العالم الثالـــث يعد وھو بوزوفـــا،
٨٤,٥ مليون  قاعدته حجـــم من حيث
١٩٠م االرتفاع من حيث والثامن م٢،
حيث حجم المياه والخامس عشر من
من عشـــر والثامن الســـد، في بحيرة
الكھربائية، الطاقـــة إنتاج حيث حجم
كمية الســـد ســـتبلغ امتالء وفي حال
م٣  مليـــون  ٤٨,٧ المخزنـــة الميـــاه
المياه لمنســـوب األقصـــى واالرتفـــاع
مجموعه  ما أي ١٥ مترا بعرض ١٦٢م

ھكتار. ألف ٨٨٢
ھناك أتاتـــورك ســـد وإلـــى جانـــب
تركيا تنفذھـــا أخرى عديدة ســـدود

GAP مشروع تعرف عن ماذا

دجلة نھـــري مياه على اعتمـــادا
قرة بريجيـــك، منھـــا: والفـــرات
عنتاب، غـــازي قايـــا، قرقميـــش،

الخ. ... ودجلةو كيبان،
بتنفيذھـــا أنھـــا تركيـــا تعتقـــد 
ســـتصبح فإنھا الغاب لمشـــروع
المائـــي باألمـــن دولـــة متحكمـــة
فضال لـــدول المنطقة، والغذائـــي
كثـــروة الميـــاه عـــن اســـتخدام
أو يمكـــن مبادلتھا بالنفط وطنية
أمنية، مطالـــب كســـالح لتحقيـــق
أتاتورك سد تدشـــين ففي حفل
ھـــدد الرئيـــس التركي ســـليمان
رئيسا الذي كان آنذاك ديميريل
مياه الفرات «إن قائـــال: للوزراء
ھـــذه ومصـــادر ودجلـــة تركيـــة
أن كما تركية مـــوارد المياه ھي
آبـــار النفـــط تعـــود ملكيتھـــا إلى
نقول ال نحن وســـورية، العـــراق
نشاركھما والعراق إننا لســـورية
لھما يحق وال مواردھما النفطية
مواردنا إنھما تشـــاركاننا القول
إن مســـألة ســـيادة. إنھا المائية.
في أن ھـــذه أرضنـــا ولنا الحـــق
ديميريل نريد وقد كرر ما نفعـــل
كل مشروع افتتاح مع أقواله ھذه
الذي غاب ومشروع جديد. مائي
تحقيق إلى األســـاس في يھـــدف
تركيا شـــرقي جنوبي في التنمية
الكـــوردي فيه فضـــال عـــن البعد
التركية بعض األوســـاط (تعتقـــد
جنوبي فـــي العنـــف أن مســـألة

غياب و سببه البطالة تركيا شرقي
سيلحق المشروع ھذا فإن التنمية)
والصناعة بالزراعة بالغـــة أضرارا
في ســـورية واألراضي والكھربـــاء
المصادر السورية والعراق، وتقدر
ســـتتدفق التـــي أن كميـــة الميـــاه
الغاب اســـتكمال إلى ســـورية بعد
وإلى  ٤٠ بالمائة. بمقدار ستنخفض

بالمائة. ٨٠ العراق بنسبة
بأضرار بالغة النقص ويتسبب ھذا
الكھربـــاء والصناعة فـــي مجـــاالت
وكذلـــك البشـــري واالســـتخدام
الزراعية باألراضي مضاعفة بأضرار
والتصحر كتزايد نســـبة الملوحـــة
التأكيدات ضوء في خاصة والتلوث
ھذه أن جـــزء من علـــى الســـورية
مســـئول اعترف وقد ملوثة. المياه
تركيا شـــل النفطية فرع في شركة
نصف نحو بضـــخ بقيـــام الشـــركة
اإلنتاجية المياه مـــن برميل مليون
والمذيبات وغيرھا بالنفـــط الملوثة
في وطرحھا الكيميائية من المـــواد
ميديات حوض الميـــاه الجوفية في
محاذاة على تركيا شـــرق بجنوب
مما العراقيـــة الحـــدود الســـورية-
الشـــرب ميـــاه أصـــاب احتياطـــات

بالتلوث.
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