
 

        

          

 

 

35 

 

 

:  

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الموصـل                       

 مركز الدراسات اإلقليمية            

                                 الرقم:

                                                                                                               17/9/2020التاريخ:  

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

mailto:dr.ryan1974@gmail.com
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

                 
  

 

 

36 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

mailto:dr.ryan1974@gmail.com
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

        

          

 

 

37 

 

 

:  

 

 

 السقجمة
تعديد مكانتيا االستخاتيجية في السشصقة العخبية، مغ خالل رّكدت تخكيا عمى 

اعتسادىا عمى السياه، لتكػن سمعًة قابمًة لمتدػيق، في ضػء ما تعانيو الجول العخبية، 
تكاد تدج  ال وبخاصٍة الخميجية، مغ انخفاٍض كبيخ في مػاردىا السائية الستاحة التي

 أعمشت مغ القخن الساضي، ثسانيشياتلامع بجاية متصمباتيا االقترادية والدكانية. 
لكغ الطخوف  ،تخكيا عغ مذخوعيا السائي لتدويج السسمكة العخبية الدعػدية بالسياه

 حالت دون ذلظ. التي مخت بيا السشصقة  الدياسية
 أىسية البحث:

يتّعخض البحث الى دراسة أحج السذاريع السقتخحة مغ قبل تخكيا لتدويج دول 
وحل مذكمة  تػشيج االمغ والدالم في السشصقة، اه، تحت شعارالخميج العخبي بالسي

تمقفت وقج  السياه التي تعاني مشيا البمجان الخميجية عبخ تدػيق السياه التخكية الييا.
يجفعيا  ،تشفيحهعمى مػافقتيا السبجئية أعمشت و  ،االمارات العخبية الستحجة ىحا السذخوع

ل التعاون مع تخكيا في مجال السياه، وتبادل مدتقبمية حػ  في ذلظ ما تحسمو مغ افكارٍ 
 الغاز الصبيعي مقابل السياه التخكية العحبة.

 مذكمة البحث:
ات القخن يثالثيش الى حجيثة العيج، بل تعػد فكخة نقل السياه باألنابيب لع تكغ

العذخيغ، عشجما شخح العخاق فكخًة مبجئية، تخمي الى نقل السياه مغ نيخ الفخات أو 
وتػالت بعجىا االفكار السصخوحة مغ شط العخب الى الكػيت، وباقي الجول الخميجية. 
مبجيًة  ،لجخػل بقػٍة الى ىحا السيجانقبل الجول الغشية بالسياه مثل تخكيا التي قخرت ا

  دويج دول السشصقة بالسياه لغخض سج احتياجاتيا الزخورية.استعجادىا لت
 ىجف البحث:

ييجف البحث الى تػضيح مػقف دولة االمارات العخبية الستحجة، مغ السذخوع 
، 2:93الحي شخحتو تخكيا عمى دول الخميج العخبي، لتدويجىا بالسياه العحبة مشح عام 
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السبجئية عمى اقامتو، لػال الطخوف  وبيان وجية نطخىا وافكارىا تجاىو رغع مػافقتيا
 الدياسية التي حالت دون ذلظ في الشياية.

 فخضية البحث 
تقػم فخضية البحث التي نجتيج في إثباتيا عمى مختكديغ أساسييغ: أوليسا إن 
التعاون السائي السقتخح بيغ تخكيا ودول الخميج العخبي، مّثل وجيًا ججيجًا لتصػر 

كغ عامل الذظ والخيبة وقف حائاًل أمام إنجاح ىحا التعاون، العالقات بيغ الصخفيغ، ل
سيسا وان تخكيا تجاىمت االعتخاف بحقػق العخاق وسػريا فيسا يتعمق باقتدام السياه 
السذتخكة بيشيع. وثانييسا إن محاولة اقحام اسخائيل في السذاريع السائية التي تصخحيا 

خبي، قج أدت الى تزييق العسل دول السشصقة ومشيا تخكيا عمى دول الخميج الع
السذتخك في مجال السياه عمى السدتػى االقميسي، مسا عّخض السشصقة ككل الى 
الجخػل في أزماٍت ججيجة ناجسة عغ الرخاع السحسػم لمدّيصخة عمى السػارد السائية 

 والتحّكع بيا.
  هيكمية البحث:

 تزسغ البحث أربعة محاور رئيدة كاآلتي:
 االمارات العخبية الستحجةالسحػر االول:  السػارد السائية في 

 التخكي المنابيب مياه الدّ أفكخة مذخوع سحػر الثاني:  ال
  ذخوعـة لمسـالسػاصفات الفشيالسحػر الثالث:  

 مػقف االمارات العخبية الستحجة مغ مذخوع السياه التخكي السقتخح: السحػر الخابع
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ر دولة االمارات العخبية الستحجة تأثيخ كبيخ في تػزيع وانتذار مرادكان لسػقع 

( 6,37و  33السياه السػجػدة فييا، فػقػعيا شسال خط االستػاء بيغ دائختي عخض )
( درجة شخقًا، تختب عميو بان تكػن 6,67و  62، وبيغ خصي شػل )درجة شساالً 

قخيبة مغ السشاشق ذات االجػاء الحارة مشو الى الجيات التي تترف باالعتجال في 
ي كسيات االمصار الداقصة، بحيث قمل مشاخيا، مسا ادى الى ضيػر تبايغ واضح ف

ذلظ مغ وجػد الغصاء الشباتي، وزراعة بعس السحاصيل الدراعية دون غيخىا في ىحا 
وسط تدايج مداحات  ،البمج الرحخاوي الحي يعاني مغ ارتفاع في درجات الحخارة

ثخ بجوره عمى ديسػمة االندان ونذاشو أ مسا ،الجفاف في اغمب اوقات الدشة
 .  (2)الحياتي

في تاميغ احتياجات  دولة االماراتمرادر اساسية تعتسج عمييا  ثالثةىشاك 
)الدصحية والجػفية(، ومياه السياه ىي السياه الصبيعية ونقرج بيا  ،سكانيا مغ السياه

ومياه الرخف الرحي السعالجة ونقرج بيا )االصصشاعية(. بالشدبة  ،البحخ السحالة
%( مغ 2الى السياه الدصحية )التقميجية( فإنيا قميمة ججا ال تكاد ندبتيا ترل الى )

، كػنيا تقع كسا تع ذكخه انفا في بيئة حارة تترف (3)السرادر السائية الستػفخة فييا
مسا دفع بالدمصات السخترة الى بشاء  ،وتتسيد بقمة سقػط االمصار ،بالسشاخ الجاف

مغ اجل خدن السياه واالستفادة مشيا في  ،وتذييج العجيج مغ الدجود الرغيخة والكبيخة
 نحػاوقات الزخورة. وقج بمغ عجد السذاريع السكػنة مغ الدجود والحػاجد السائية 

ت /ثا، اسيس4( مميػن م231( سجا قجرت سعتيا الترسيسية بحػالي بشحػ )241)
اكثخ مغ  مجسػع خدنيا الى نحػجسيعيا في تاميغ مرادر السياه التي وصل 

 . (4)ثا/4( مميػن م711)
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دولة االمارات لمحرػل عمى السياه في  فتعج السرجر االساس السياه الجػفيةأما 
لكغ ذلظ لع يكغ الحل الشاجع الحي  ،بدبب عجم وجػد االنيار فييا العخبية الستحجة،

مسا اضصخىع الى االعتساد عمى بجيل اخخ ىػ تحمية السياه  ،انمشو الدك استفاد
بعج ان اصبح مغ غيخ  ،نطخا  لمتصػر التكشػلػجي الحي شيجتو االمارات ،السالحة

نطخًا لقمتيا وعجم ايفائيا لمستصمبات الحياتية مغ الساء  ،السسكغ تػفيخ السياه الجػفية
 .(5)العحب

ان السياه الجػفية في االمارات صشفت عمى انيا مياه احفػرية غيخ متججدة، 
استشادا الى البحػث السيجانية التي قامت بيا الػكالة الجولية لمصاقة الحرية، ثع جخى 

وبعس السختريغ العامميغ  ،اعادة الشطخ بيا مغ قبل احجى شخكات الحفخ االماراتية
 كية، حيث تبيغ ان ىحه السياه يعػد عسخىا الىفي شخكة السدح الجيػلػجية االمخي

( الف سشة. ومعخوف ان االمارات تذتخك مع بكية البمجان الخميجية في 31) نحػ
 ،. اما نػعية السياه(الجمام)و (ام الخخسة)استثسار الخدانيغ الجػفييغ الػاقعيغ في 

ام )ة كسا ىػ الحال في مشصق ،فيختمف مدتػاىا بحدب السشاشق السػجػدة فييا
سان، حيث السحاذية لمحجود الجولية مع السسمكة العخبية الدعػدية وسمصشة ع   (الدمػل
 .(6)( الف وحجة لمسميػن 276)نحػ بمغت 

الحي يعػد تاريخ  ،ويػجج نػع اخخ مغ السياه الدصحية وىي االفالج والعيػن 
( 59سػى ) عيشًا لع يتبق فعميا (261) لى فتخات بعيجة، قجر عجدىا بشحػاستخجاميا ا

لكشو يتأثخ بالستغيخات  ،مشيا ما يكػن ترخيفو ثابتا مدتسخا ،وىي عمى ثالثة انػاع
، (الجاوية)التي تتعخض ليا مدتػيات السياه الجػفية السغحية ليا ويدسى باألفالج 

، اما الشػع (الغيمية)ومشيا ما يعتسج عمى مياه االمصار السػسسية ويدسى باألفالج 
فالج فانو يدتقي مياىو مغ باشغ االرض العسيقة وتترف بكػنيا الثالث مغ ىحه اال

 . (7)مياىا كبخيتية حارة تفيج في مجال االغخاض الصبية
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( واديا تتجسع فييا مياه 38حػ )نبالشدبة الى مياه االودية فيػجج في االمارات 
 صار الجارية في ىحهاالمصار التي تدقط في مػسع الذتاء. ويرل معجل كسيات االم

االمارات /الدشة. وىحا ما دفع بالجيات الحكػمية في 4( مميػن م261) االودية نحػ
عمسا ان  ،( يقع عمى معطع ىحه االودية2ججول رقع( سجا )يشطخ 46الى بشاء )

 . (8)4( مميػن م81كسيات السياه التي تحتجدىا ىحه الدجود تقجر بشحػ )
اول محصة ليحا الغخض عام ت ز تحمية السياه فان االمارات انذأوفيسا يخ 
. واستسخت (9)( مميػن جالػن يػميا6,6، بمغت شاقتيا االنتاجية حػالي ):2:7

الستدايجة  ستصمباتلغخض تمبية ال ،الحكػمة االماراتية ببشاء السديج مغ معامل التحمية
( 6مغ السياه السحالة مغ قبل الدكان الحيغ اخح عجدىع يدداد تجريجيا، فأقامت )

، واستسخ ( في مجيشة الذارقة2( في مجيشة دبي، و)3، و)ي مجيشة ابػ ضبيفمرانع 
 . (:)بشاء السديج مشيا في بكية ارجاء البالد بعجىا

( محصات 9وبالشدبة الى معالجة مياه الرخف الرحي فقج انذات االمارات )
لغخض تشكية السياه واعادة استخجاميا مخة ثانية، وىي مشتذخة في معطع السجن 

وقج وصل انتاج ىحه . (21)يغاراتية اىسيا في ابػضبي والذارقة ودبي والعاالم
اخح يدداد بعج ذلظ  ثع ،في الدشة 4( مميػن م81حػالي ) 1::2السحصات مشح عام 

في  4( مميػن م91) انذاء ىحه السحصات ليرل الى نحػالحاصل في  نتيجة لمتػسع
 .(22)3111الدشة عام 

ثيخ واضح أشيجه القصاعيغ االقترادي والدكاني تكان لمتصػر الدخيع الحي 
مسا ادى  ،بدبب عجم وجػد مرادر بجيمة كافية ،عمى تجىػر الخديغ السائي لمبالد

الى  باإلماراتاالمخ الحي اضصخ  ،الى استشداف السياه الجػفية في باشغ االرض
تؤرقيا ت التي بجأ ،البحث برػرة ججية عغ حمػل حكيكية يكفل ليا حل نجرة السياه

 . (23)مغ خالل دراسة السقتخحات التي قجمت الييا الحقاً 
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 ( يػضح1رقع ) ججول
 االمارات العخبية الستحجةدولة الدجود السقامة في  أىع              

           
 دبمػماسية السرجر: )شارق السجحوب، السياه ومتصمبات االمغ السدتقبمي: دراسة في     

 . 143 ، ص1999، 1السياه اكاديسية نايف العخبية لمعمػم االمشية، ط              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سشػيًا( 3حجع التخديغ )مميػن م اسع الػادي ت
 5,7 وادي البيح 1
 7 وادي حام 2
 3 وادي ححف 3
 5,3 وادي سكت 4
 5,19 وادي الصػييغ 5
 125,0 وادي جمفا 6
 05,0 وادي أذن 7
 5,4 وادي حتا 8
 20 وادي الذػيب 9
 3 وادي شي 10
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اولػية اساسية مغ اولػيات الحكع في  ،ل وجػد السياه مغ الشاحية التاريخيةمثّ 
بػصفيا  ،الجولة العثسانية التي حخصت بجورىا عمى وجػد امجاد مشطع لمسػارد السائية

احج الػسائل التي تعسل عمى تخسيخ مفيػم الػالء لدمصتيا السخكدية وديسػمة استسخار 
، مدتذار رئيذ الػزراء (Cem Duna)ودّلل عمى ذلظ جيع دونا .(24)حالة الدمع فييا

العثسانية ضسشت تعديد الػالء لدمصتيا  جولةالتخكي لمذؤون الخارجية بقػلو: "ان ال
. واتفق معو ايزا في ىحا الصخح أحج االساتحة (25)مجادات السياه"السخكدية مغ خالل ا

السختز في مجال   (Eruli Mansyali) ايخولي مانديالياالتخاك ويجعى 
االقتراد بجامعة اسصشبػل عشجما أكج ان السياه جعمت مغ تخكيا قػة كبيخة ال يدتيان 

 .(26)بيا في عسػم السشصقة
إعادة الشفػذ الدياسي في رغبة وعميو، تػلج لجى بعس الدياسييغ االتخاك 

، لكغ باشار ججيج قائع عمى استخجام ورقة السياه مع واالقترادي لتخكيا في السشصقة
الجول السجاورة، بيجف تحقيق مكاسب سياسية واقترادية تعدز مغ السكانة االقميسية 

 لتخكيا.
قترادية يسيغ في تعديد العالقات االمن مرجريغ ولسا كان الشفط والسياه يذكال

فقج اقتخح االتخاك عمى حكػمات ىحه الجول تدويجىا  ،الخميجية بيغ تخكيا والجول
 . (27)بالسياه مغ خالل اقامة مذخوع مذتخك بيشيسا

لع تكغ فكخة مذخوع السياه التخكي السصخوح مشح اوائل ثسانيشيات القخن الساضي 
الى فكخة قجيسة سبق لمعخاق ان  نذأتو بل تعػد ،الداحة اإلقميسيةبالذيء الججيج عمى 

 السسمكة العخبية قام بصخحيا في اوائل الثالثيشات مغ القخن ذاتو عمى الكػيت ثع
، لكغ السذخوع فذل ا بالسياه العحبة مغ نيخ الفخات او شط العخبسالدعػدية لتدويجى

 .(28)في نياية السصاف ولع يخ الشػر
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الفكخة ذاتيا في نياية االربعيشيات ايزا مغ قبل الػاليات الستحجة وجخى شخح 
الى   (Harry Truman) 2:56- 2:64 االمخيكية عشجما دعا ىاري تخومان 

سحب السياه مغ نيخي دجمة والفخات الى "شبو الجديخة العخبية" العتقاده الذخري 
مػارد السياه  بان ىشاك مذكمة ستتعخض ليا ىحه السشصقة ناجسة عغ قمة وجػد

 . (29)فييا
ل الالفت لمشطخ وجػد تذابو كبيخ بيغ مذخوع السياه الحي شخحتو تخكيا عمى ولعّ 

 (:2)الخميجية، ومذخوع السياه الحي قام بػضعو السيشجس االسخائيمي اليذع كالي جولال
، حيث كان مغ السؤمل نقل جدء (31)مغ حيث الفكخة واالعجاد والتدسية 2:85عام 

نيخ الشيل الى صحخاء الشقب عغ شخيق بشاء قشاة خاصة تجخي تحت قشاة  مغ مياه
 .(32)الدػيذ
جي بإقامة ىحا السذخوع ألول مخة في اواخخ سبعيشيات القخن التفكيخ الجّ  أبج

عشجما قخرت تخكيا انذاء عجد مغ الدجود عمى حػضي دجمة والفخات،  ،الساضي
مقتخحة سحب السياه مشيسا او مغ نيخي سيحان وجيحان ونقميا الى دول السشصقة 

 .  (33)العخبية
بسخاحل كثيخة مغ  ،مخت فكخة شخح السذخوع الحي تبشتو تخكيا عمى الجول العخبية

شيائي مع مصمع تذخيغ الو بذكميا الى ان تبمػرت فكخت ،التخصيط والجراسة
، عشجما جخت دراستو مغ قبل لجشة خاصة تابعة لسشطسة 2:93الثاني/نػفسبخ 

 ،(34)الدعػدية (ججة)في احج االجتساعات التي عقجتيا في مجيشة  ،السؤتسخ االسالمي
عبخ انذاء خط  ،وفييا اقترخت فكختو عمى سحب السياه العحبة مغ االراضي التخكية

يديخ الى االراضي يبجأ مغ االسكشجرونة ثع  ،( كيمػمتخ4861يبمغ شػلو )انابيب 
وبكية السجن  (الطيخان)الكػيت ومشيا الى  بعجىا الى (،بغجادثع ) (مػصلالعخاقية )

. وبمغت كمفة انذائو شػرة(السجيشة السالدعػدية )الخياض، مكة السكخمة، ججة، 
 . (35)( مميػن دوالر671)نحػ
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راء رئيذ الػز  (Turgut Ozal    :2:9-2:94) (36)زالتػلى تػركػت او 
 Peace)تبشاه شخريا باسع مذخوع انابيب الدالم  التخكي التخويج لسذخوعو الحي

Pipeline Project) ، وبسداعجة مقجمة مغ قبل مدتذاره لمذؤون الخارجية جيع دونا
تذخيغ  36. وتػاصل العسل لصخح ىحا السذخوع في 2:97وذلظ في مصمع عام 
عشجما نطع بخنامج دراسات الذخق االوسط التابع لسخكد  ،الثاني مغ العام نفدو

 Center For Strategic and)الجراسات الجولية واالستخاتيجية في واششصغ 

International Studies –CSIS)  نجوتو البحثية االولى حػل )الدياسة الخارجية
وسط: اداة الدالم والتشسية(، حزخىا وفػد االمخيكية تجاه مرادر السياه في الذخق اال

استعخاض السقتخح الحي تقجمت بو تخكيا مغ اجل  ، جخى فيوعخبية واسخائيمية وامخيكية
 .(37)الماقامة مذخوع انابيب مياه الدّ 

وجاء االعالن الخسسي عغ السذخوع لجى زيارة قام بيا اوزال الى العاصسة 
، حيث اشار في محاضخة القاىا في 2:98االمخيكية واششصغ في شباط/ فبخايخ 

 ،جسعية اصجقاء تخكيا االمخيكييغ الى امتالك بالده مياىا وفيخة تؤمشيا معطع انيارىا
الم سيقػم بتدويج كل مغ مؤكجا ان مذخوعو الحي اشمق عميو اسع خط انابيب الدّ 

حتاجو مغ الدعػدية وعجد مغ دول الذخق االوسط بسا تالسسمكة العخبية سػريا ولبشان و 
 36. كسا سارع جيع دونا الى تقجيع عخض تػضيحي لمسذخوع السحكػر في (38)السياه

 .(39)حديخان/ يػنيػ مغ العام نفدو
 -2:82)(:3)ع االماراتيػن وفي مقجمتيع الذيخ زايج بغ سمصان ال نييانتصمّ 

الى البحث عغ مذخوع يداعج في حل ما تعانيو االمارات مغ  ،( رئيذ البالد3115
تخاجع كبيخ في مػاردىا السائية التي باتت تتجىػر شيئًا فذيئًا، فقج ابجى الذيخ زايج 

الم السصخوح مغ قبل تخكيا، واضيخ رغبة اكيجة تساما كبيخا بسذخوع انابيب مياه الدّ ىا 
مت عمى عسق دلّ . ولع يكتف بحلظ بل شخح ىػ االخخ فكخة مبجئية، (41)في انذائو

كشعان وىحا ما ذكخه ذكمة السياه عمى السجى البعيج، نطختو الذخرية تجاه حل م
الدابع لمجسيػرية التخكية في  الخئيذ (:Kenan Evren2:94- 2:9  ((42)ايفخيغ
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الخميجية(  التي اجخيت معو مغ قبل مجمة )اخبار البتخول ،احج المقاءات الرحفية
 ،نبيغان فكخة ىحا السذخوع شخحت مغ قبل الجا، حػل 2:99اذار/مارس  38في 

عشجما بادر الذيخ زايج الى اقتخاح يقزي بشقل الساء العحب مغ تخكيا بػاسصة 
"الشاقالت" السخررة لتحسيل البتخول عشج رجػعيا فارغة، ورد عميو ايفيخيغ مقتخحا 
جخ السياه مغ خالل شبكة مغ االنابيب تتجو نحػ بمجان الخميج العخبي بجال مغ 

الم بيحا الذكل ولجت فكخة مذخوع انابيب الدّ . و (43)ذىابيا الى البحخ الستػسط
السبجئية عمى  ماراتية عغ مػافقتيابريغتيا الشيائية. كسا اعخبت الحقا الحكػمة اال

 مبادلة الغاز الحي تشتجو بالدىع بالسياه التخكية.
انتجبت تخكيا احجى الذخكات االمخيكية لمكيام بػضع دراسة ججوى عغ السذخوع 

التي  (Brown and Root International)روت الجولية  ىي شخكة بخاون انج
سسيح بيميغ واشار الدفيخ التخكي  .( مميػن دوالر8,3حػ )شقجرت تكاليف اقامتو ب

(Semih Bilen)  الى ان دراسة الججوى اسيست بيا كل مغ تخكيا
( الف دوالر، والػاليات 111,811( الف دوالر، وبخيصانيا بـ)111,911بحػالي)

لطخوف الخئيذ مشيا ىػ دراسة ا( مميػن دوالر. مؤكجا ان الغخض 3,2بـ)الستحجة 
االنابيب ومشابع تػصيل السياه وغيخ ذلظ. الى جانب التي ليا صمة بسشاشق انذاء 

معخفة الكمفة الشيائية لمسذخوع، وجسع البيانات الستعمقة بو وعخضيا عمى البمجان 
قتيع مغ عجميا. وكحلظ استعخضت السذتخكة فيو مغ اجل مداعجتيع عمى تحيج مػاف

الجراسة تحجيج سيخ الخصػط الشاقمة لمسياه، وبيان السػاقع السخررة لشرب 
السحصات التي تقػم بزخ السياه وتقجيخ كسياتيا السصمػبة، وما يراحب ذلظ مغ 

ومعخفة كمفة الكيام بإجخاء التحميالت السصمػبة  ،اعسال إلدارة ىحه االمػر وصيانتيا
السياه التي ستزخ الحقا. وىحه االمػر البج ليا مغ اجخاء دراسات لفحز ىحه 

السسمكة العخبية ميجانية معسقة في الجول السذاركة بالسذخوع وىي تخكيا واالردن و 
مغ اجل االشالع  ،وسمصشة عسان العخبية الستحجة الدعػدية والكػيت وقصخ واالمارات

حتياجات والفػائج التي ستتختب عمى ومعخفة اال ،بذكل اوسع عمى البيانات السصمػبة
 . (44)اقامتو
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قبل الجخػل في التفاصيل الفشية لمسذخوع البج مغ الحجيث عغ الشػاحي الصبيعية 
دبة لشيخ سيحان فان مشابعو تقع في مشصقة جبمية فبالش يغ؛غ الشيخ يوالجغخافية ليح

( م عغ مدتػى سصح البحخ. يرل 3611تجعى جبال شػروس البالغ ارتفاعيا )
( كع وترب مياىو في خميج االسكشجرونة الػاقعة شخقي مجيشة 411شػلو الى )

، بيشسا تبمغ 3( الف كع33مخسيغ في تخكيا. اما مداحة حػضو السائي فتقجر بـ)
( ىكتار. وفيسا يتعمق بشيخ جيحان فانو يشبع ايزا مغ 54القابمة لمدقي ) السداحة

( 311( م عغ مدتػى سصح البحخ، ويبمغ شػلو )411جبال شػروس عمى ارتفاع )
، 3( الف كع31كع ويرب قخب خميج االسكشجرونة. وتقجر مداحة حػضو السائي بـ)

 . (45)( ىكتار29بيشسا ترل السداحة القابمة لمخي في حػضو )

، لحلظ 4( مميػن م:2,4ويرل متػسط الترخيف اليػمي لمحػضيغ حػالي )
في ري  4( مميػن م34سعى االتخاك الى التخصيط مغ اجل استغالل حػالي )

 ت بكية السياه الغيخ مدتغمة نحػبيشسا قجر  ،االراضي الدراعية وانتاج الكيخباء
البحخ الستػسط، لحلظ قخرت تخكيا  الىبدبب ذىابيا سجى  4( مميػن م2,27)

عغ شخيق نرب ، / يػم مغ اجل تدويج الجول السعشية بالسياه4( مالييغ م7استغالل )
مغ نيخي سيحان وجيحان مخورا بدػريا التي يتفخع مشيا  أيبج ،( م5انبػب يبمغ قصخه )

 . (46)الى خصيغ يدودان الجول الخميجية بالسياه العحبة



 

                 
  

 

 

48 

 

 

 

 

 

:  

 

م، تقخر ان تديخ ىحه االنابيب وفق مداريغ رئيدييغ يتجو عمى ما تقج وتأسيداً 
 :. كسا سيتع تػضيحو(47)احجىسا الى الغخب فيسا يتجو االخخ الى الذخق 

 انبػب السياه الغخبي: -1

الغخبي حيث يشصمق مغ مجيشة -اوليسا الخط الغخبي ،ويتفخع بجوره الى خصيغ
ان. وصػال الى عسّ  مكة االردنيةالسسالتخكية ثع يتابع سيخه في كل مغ سػريا ف (اضشة)

لكػن السياه التي سيشقميا ىحا  ،تساما، ولع تتكمع عشو وقج تكتست االوساط السعشية
 . (48)اسخائيل في حالة السػافقة عمى انذائو يااالنبػب مغ السحتسل ليا ان تدتفاد مش

فيػ يشصمق مغ نفذ مكان انصالق الخط الدابق  ، الذخقي-اما الخط الغخبي 
) حمب فحساه ثع  ليديخ نحػ الجشػب باتجاه السجن الدػرية ،في االراضي التخكية

لعخبية لسسمكة ا)عسان( فا السسمكة االردنيةيػاصل سيخه الى ، ثع حسز ودمذق(
الكيام . ومغ اجل (49)الدعػدية )تبػك، السجيشة السشػرة، يشبع، ججة، مكة السكخمة(

( محصة مخررة لمزح ترل 22بايرال السياه الى ىحه السجن فانو يشبغي نرب )
( كع. وييجف الى نقل 3761( ميكا واط. ويرل شػلو حػالي )11:شاقتيا الى )

 . (:4)( مميػن شخز:-9يػميا مغ اجل تدويج ما بيغ ) 4( مميػن م6,4حػالي )

 (: العخبي انبػب السياه الذخقي )الخميج -2

، ثع يػاصل شخيقو باتجاه ويبجا مغ الخط الغخبي الػاقع في السشاشق الدػرية
مختخقا اراضي الرحخاء الغخبية قخب الحجود  ،ثع السسمكة العخبية الدعػديةاالردن، 

 ،حتى يرل الى اولى محصاتو في الكػيت ثع السسمكة العخبية الدعػدية ،العخاقية
، فيػاصل سيخه الى (الخبخ)، (اليفػف)، (مامالج)حيث يدود مجنيا التالية بالسياه: 
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فدمصشة (، ام القيػيغ)، (فعجسان)، (ابػ ضبي)قصخ فالسجن االماراتية: 
ت السياه التي سيقػم ( كع، وتقجر كسيا4:11. ويرل شػلو الى )(51)عسان)مدقط(

يػم. وبدبب كػن ىحا الخط ذو مدافة شػيمة  مغ السياه/ 4( مميػن م6,3) بشقميا نحػ
ويديخ باتجاه االراضي  ،تقخر ان يكػن لو بجيل ثاني يتفخع مغ الخط االول فقج

وذلظ لتقميل تكاليف انذاء السذخوع  ،سانالدعػدية حتى يشتيي في سمصشة ع  
 . (52)اقتراديا

( مميار دوالر، 6,9يالحظ ان تكاليف انذاء انبػب الخط الغخبي ترل الى )
قجر عسخه االفتخاضي حػالي  ،شػات( س21-9يجخي العسل عمى تشفيحه ما بيغ )

الى  ،)الخميج العخبي( خسدػن سشة. بيشسا ترل تكاليف انذاء انبػب الخط الذخقي
( مميار دوالر وفقا السعار 32( مميار دوالر اي بتكمفة اجسالية ترل الى )6,23)

 .(53)2:97عام 

ميجية بتكمفة ان يقػم بتػفيخ السياه لمجول الخ ،تصمع القائسػن عمى تشفيح السذخوع
 ترل تكمفتومقارنة بسا تشتجو محصات التحمية لمستخ السكعب الػاحج الحي  ،مشخفزة

بيشسا تبمغ تكمفة نقل السياه في خط االنبػب الغخبي حػالي  ،خسدة دوالرات نحػ
 العخبي( نحػ ( دوالر، وتكمفة السياه التي سيشقميا خط االنبػب الذخقي )الخميج95,1)
 . (54)بحدب ما اشارت اليو الجيات التخكية السعشية( دوالر 18,2)
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اىتساما كبيخا مغ قبل االوساط الحكػمية في  ،لقي ىحا السذخوع في البجاية

فقج اضيخ  ان يداعج عمى حل مذكمتيا السائية؛في  تأملكػنيا كانت  ،االمارات
ورغبة صخيحة في االتفاق  ،الذيخ زايج بغ سمصان ال نييان تحسدا شجيجا تجاىو
 . (55)عمى انذائو اكثخ مغ بكية السدؤوليغ في الجول العخبية

وبحدب السخصصات االولية لمسذخوع، فان السياه التي سيشقميا الخط الذخقي 
مػزعة عمى  4( الف م111,711) العخبي( الى االمارات ستبمغ نحػ )انبػب الخميج
ام )، (عجسان)، (الذارقة)، (دبي)، (ابػ ضبي)(: 3انطخ ججول رقع )السجن االتية 

 .(56)(الفجيخة)، (راس الخيسة)، (القيػيغ
 ( 2ججول رقع )

 تػزيع كسيات السياه السخررة في مذخوع انابيب مياه الدالم يػضح
 الصاقة االنبػب الصاقة االنبػب

 الغخبي:االنبػب -2
 تخكيا-
 سػريا:-
 حمب 
 حساه 
 حسز 
 دمذق 

 االردن )عسان(-
السسمكة العخبية -

 الدعػدية:

111,611,4 
111,411 
111,11,2 
111,411 
111,211 
111,211 
111,711 
111,711 
111,611,2 

111,211 

 االنبػب الذخقي-3
 الكػيت-
السسمكة العخبية -

 الدعػدية
 جبيل
 الجمام

 القريخ
 ىفػف

 البحخيغ )السشامة(-
 قصخ )الجوحة(-

111,611,3 
111,711 
111,911 
111,311 
111,311 
111,311 
111,311 
111,311 
111,211 
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 تبػك       
 السجيشة السشػرة       
 يشبع       
 ججة       
 مكة السكخمة       

 
 

111,411 
111,211 
111,611 
111,611 

 
 

االمارات العخبية -
 الستحجة:

 ابػ ضبي          
 دبي          

الذارقة، عجسان،  
 ام القيػيغ

راس الخيسة  
 والفجيخة

111,711 
111,391 
111,271 
111,231 

111,51 

سمصشة -
 عسان )مدقط(

111,311 

 111,111,7 االجسالي
 
 السرجر: عبجالعديد شحادة السشرػر، السدالة السائية في الدياسة الدػرية تجاه تخكيا،

 .194ص  ،2000الػحجة العخبية،  ، مخكد دراسات2ط
كانت لجييع الخغبة في تدويج كل مغ السسمكة العخبية  ،ويطيخ ان االتخاك

اقامة السذخوع السحكػر  عغ شخيق ،الدعػدية واالمارات العخبية الستحجة بالسياه
وزيخ االسكان واالشغال  (Safa Giray) (57)بحدب ما اشار اليو صفاء غيخاي

عمى ان السياه السشقػلة الى الجول  وتأكيجه، (:2:9-2:94) مة في حكػمة اوزالالعا
عبخ مج انبػبيغ احجىسا باتجاه االراضي  ،الخميجية ستكػن مغ نيخي سيحان وجيحان

تكػن كمفة السياه السشقػلة لمستخ اتجاه االراضي االماراتية، عمى ان الدعػدية والثاني ب
%( مغ تكاليف تحمية السياه التي 61دوالرات او ما يعادل )( 4السكعب الػاحج ىي )

 . (58)يحرالن عمييا
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وسخعان ما بجأت الجػالت السكػكية بيغ تخكيا والجول الخميجية لمتباحث حػل 
اقامة السذخوع السحكػر، لعل مغ ابخزىا تمظ الديارة التي قام بيا وزيخ الصاقة وشؤون 

، السح فييا الى السشافع الستبادلة 2:98ػل / سبتسبخ السياه االماراتي الى انقخة في ايم
التي سيجشييا الصخفان في حال السػافقة الشيائية عمى انذائو، متػقعا ان يفتح ىحا 

لمكيام ببشاء الكثيخ مغ السذخوعات  ،الباب امام القصاع الخاص في بمجييسا ،السذخوع
 . (59)التخكي بعج االنتياء مغ انذاء مذخوع انابيب السياه ،الثشائية

حػل التعاون مع االتخاك فيسا يخز بيع  ،تػلجت لجى االماراتييغ فكخة اولية 
، حدب ما ذكخه سػراي وتدويج ما تحتاجو تخكيا ،الغاز الصبيعي الحي تشتجو بالدىع

اثشاء لقائو بشطيخه  ،وزيخ الصاقة والسػارد الصبيعية التخكي (Suray Tural) تػرال
لسياه االماراتي، مذيخا الى وجػد نػاحي ايجابية في ذلظ مقابل وزيخ الصاقة وشؤون ا

 . (:5)قيام االتخاك بتدويج االمارات بسا تحتاجو مغ السياه العحبة
تخكيا العسل عمى تدػيق مذخوعيا  بجأتازاء ىحا االىتسام الكبيخ بالسذخوع، 

لمجول السعشية بو مغ خالل المجان االقترادية السذكمة بيشيسا، حيث جخى بحث ذلظ 
عشج  انعقاد االجتساعات الخاصة بالمجان الدعػدية التخكية واالماراتية  2:99عام 

الدفيخ التخكي  (Tugay Ulucenik) يظش. وىحا ما صخح بو تػغاي اولػج(61)التخكية
بان المجشة االقترادية السذتخكة بيغ البمجيغ ستشاقر في مدتيل  ،لجى االمارات

يظ ش. واضاف اولػج:2:9اذار / مارس  :3-39ججول اعساليا ىحا السذخوع يػمي 
ان ىشاك تشديقا عاليا مع االمارات حػل مداىستيا في دراسة الججوى الخاصة 

 .(62)بالسذخوع السحكػر
التعبيخ لجى االوساط االماراتية تجاه قيام دول  ػف او تخدد ان صحتخّ  ساد

( بحجب العخبي السجخى االعمى التي يشصمق ويسخ في اراضييا الخط الذخقي )الخميج
 .  (63)السياه عشيا
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لتعخض خصي االنابيب الى خصخ التخخيب  ،كسا ان ىشاك احتساالت مسكشة
ال، مسا جعل الجول الستعسج او اليجسات العدكخية السعادية مغ قبل اسخائيل مث

 ،ىحا السذخوع او حتى دعسوواالمارات بػجو خاص متخددة في قبػل  العخبية عامة
 . (64)رغع نفي السدؤوليغ االتخاك حرػل ذلظ

في نياية السصاف، ايقشت االمارات ومعيا السسمكة العخبية الدعػدية والكػيت 
مغ الشاحية  مججٍ  خنو غيالم التخكي لكػ عجم امكانية تشفيح مذخوع انابيب مياه الدّ 

الحي  ،(66)ناصخ عػيذ وزيخ السياه االماراتي حسيج ، بحدب ما ذكخه(65)االقترادية
بيغ ان فاتػرة مج االنابيب الخاصة بو مختفعة ججا مقارنة بتكاليف بشاء السحصات 

 . (67)التي تقػم بتحمية السياه مغ البحخ
 الخاتسة

االمغ القػمي لإلمارات، التي عانت وتعاني مغ مّثمت السياه جدءًا ال يتجدأ مغ 
تجىػر كبيخ في مػاردىا السائية، بحكع التصػر التكشػلػجي الحي تعيذو مجنيا 
االقترادية، وتدايج أعجاد الدكان بذكٍل كبيخ، جعل مغ الرعب عمى الجيات 

 ويسكغ اإلشارة إلى أىع .فيخ مرادر السياه عمى نصاٍق اوسعالسخترة في البالد تػ 
 االستشتاجات كسا يأتي:

بغ سمصان ال نييان، أفكار سيع الذيخ زايج غ وعمى رأخصخت لجى االماراتيي -2
تجعػ لمتغمب عمى ىحا التحجي الصبيعي الحي يػاجو بمجىع، عبخ تبشي خصط عجيجة 

شسػحة تعسل عمى زيادة مػاردىع الصبيعية مغ السياه، فأقامػا الدجود والسشذآت التي 
سياه، وشجعػا عمى اتباع الصخق الحجيثة في السحافطة عمى استخجام تقػم بخدن ال

 السػارد السائية وحسايتيا مغ اليجر والزياع.
عشجما شخحت تخكيا مذخوعيا السدسى انابيب الّدالم مغ اجل تدويج الجول  -3

الخميجية بالسياه العحبة، تمقفتو الحكػمة االماراتية باىتسام كبيخ، واتدع مػقفيا مشح 
لبجاية بالسخونة والسػافقة الذكمية عمى اقامتو اكثخ مغ بكية البمجان الخميجية، لكػنيا ا
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رات فيو بارقة امل في حل مذكمتيا السائية، سيسا ان الذيخ زايج كان اكثخ الحكام 
العخب اىتسامًا بالسػضػع. لحلظ شخح عجة افكار مقابل نقل السياه التخكية الى بالده، 

سيل الشاقالت العائجة مغ تخكيا بالسياه العحبة، ومشيا ما أرتبط مشيا ما تّعمق بتح
 بسقايزة الغاز االماراتي بالسياه التخكية.

ان السػقف االماراتي سخعان ما تّغيخ، وبجأ يشدجع ويتشاغع مع مػاقف الجول  -4
في السذخوع السحكػر،  الشياية دخػل اسخائيل كصخف رئيذٍ  الخميجية التي أيقشت في

واستفادتيا الفعمية مغ السياه التي سيشقميا احج خصػشو السار في االراضي الفمدصيشية 
 السغتربة.

جاء تػقيت اإلعالن عغ السذخوع وشخح فكختو، في وقت غيخ مالئع ومجروس،  -5
بدبب الطخوف الدياسية التي مخت بيا السشصقة آنحاك، ، ناليظ عغ ارتفاع تكاليف 

 مسا حال دون نجاحو في الشياية. امتو أيزًا،اق
قخرت االمارات وبكية البمجان الخميجية التغاضي عغ ىحا السذخوع والتػجو الى  -6

زىا مغ قبل بعس الجول الػاقعة في ااالعتساد عمى مرانع التحمية، خػفًا مغ ابتد 
 اعمى الخصػط الشاقمة لمسياه، واحتسال لجػئيا الى قصع السياه عشيع.

فيسا بعج ضيخت مذاريع اخخى مذابية لمسذخوع التخكي، مثل مذخوع مياه  -7
االيسان االماراتي لتدويج كل مغ قصخ والكػيت بالسياه االيخانية، وتػجيو الجعػة مغ 
قبل ايخان الى السسمكة العخبية الدعػدية ايزا لتدويجىا بالسياه. كل ذلظ جعل مذخوع 

 غيخ قابل لمتشفيح.الى مذخوع  انابيب مياه الدالم يتالشى ويتحػل
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 شكل يػضح
 خارشة مدار أنابيب مذخوع مياه الدالم التخكي السقتخح

 الى دول الخميج العخبي بزسشيا دولة االمارات العخبية الستحجة*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 1شارق السجحوب، ال احج يذخب: مذاريع السياه في استخاتيجية اسخائيل، طالسرجر: 
 . 236، ص 1998رياض الخيذ لمكتب والشذخ، بيخوت، 
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 والسرادر اليػامر
                                                 

دمحم صالح العجيمي، دولة االمارات العخبية الستحجة: دراسة في الجغخافيا الدياسية، مخكد  (1)
 .21،ص 2000، 1، ط45االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية، العجد 

، 1مؤشخ امغ الساء والغحاء، طاسامة دمحم سالم، البرسة السائية لإلمارات العخبية الستحجة:  (2)
 .89، ص 2016لشجن، 

نيفيغ حديغ، االمغ السائي في دولة االمارات العخبية الستحجة، ادارة التخصيط ودعع القخار، وزارة  (3)
 . 5، ص 2017االقتراد،

عبجالسالظ خمف التسيسي، السياه العخبية: التحجي واالستجابة، مخكد دراسات الػحجة العخبية،  (4)
 . 192، ص 1999 ،1ط

 .192السرجر نفدو، ص   (5)

السياه ومتصمبات االمغ السدتقبمي: دراسة في دبمػماسية السياه اكاديسية نايف  شارق السجحوب، (6)
 .141، ص 1999، 1العخبية لمعمػم االمشية، ط

 . 142السرجر نفدو، ص  (7)

السدتجامة لمسػارد السائية لجى دول مجمذ دمحم عبجالحسيج داود، االدارة الستكاممة والتشسية  (8)
، 1، ط133التعاون لجول الخميج العخبية، مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية، العجد 

 . 20، ص 2008

 . 194-193التسيسي، السرجر الدابق، ص ص  (9) 
 .148ص االمغ السدتقبمي..،  السياه ومتصمبات السجحوب، (10)

ي، مذكمة السياه في شبو الجديخة العخبية، االمانة العامة، ادارة البحػث، قدع ابخاهيع دشت (11)
 . 60، ص 2001الجراسات االجتساعية، مجمذ االمة الكػيتي، 

 .60السرجر نفدو، ص  (12)
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ورقع حسجي الصاىخي، مدتقبل السياه في العالع العخبي، دار نيزة مرخ لمشذخ، بال تاريخ  (13)
 وصفحة.

عػني عبجالخحسغ الدبعاوي، إسخائيل ومذاريع السياه التخكية: مدتقبل الجػار السائي العخبي،  (14)
، 1997، 1، مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية، ط10دراسات استخاتيجية، العجد 

 .55-54ص ص 

 .55السرجر نفدو، ص   (15)

عالقات العخبية التخكية، مصبعة الخاية، بغجاد، خميل ابخاهيع الشاصخي، التصػرات السعاصخة في ال (16)
 .163ص  1990

لمتعخف بذكل اكثخ عغ ىحا السذخوع يشطخ: ريان ذنػن العباسي، " أزمة السياه في مشصقة   (17)
الخميج العخبي.. والبجائل السقتخحة لحميا"، نذخة تحميالت استخاتيجية، ترجر عغ مخكد 

 . 2007(، شباط  2(، الدشة )2(، السجمج )14العجد )  الجراسات اإلقميسية، جامعة السػصل،

 الحسجي، السرجر الدابق . (18)

ميشجس معخوف عسل في مؤسدات إسخائيمية كثيخة مشيا شخكة تاىال لمسياه القصخية في  (19)
مذخوعا يقزي بشقل جدء مغ السياه العائجة لشيخ الشيل ترل  1974إسخائيل. شخح في عام 

مغ اجل تدويج مشاشق الشقب وقصاع غدة والزفة الغخبية ، عغ شخيق بشاء %( سشػيًا، 1نحػ )
شبكة انابيب تعبخ اسفل قشاة الدػيذ بالقخب مغ مجيشة االسساعيمية السرخية. يبمغ شػل ىحه 

( كيمػمتخ. لسديج مغ التفاصيل، يشطخ: مػقع دام بخس، " مغ ىختدل إلى 200االنابيب نحػ )
، ص 2006حديخان  23إلسخائيمي في سج الشيزة"، مشذػر في نتشياىػ .. خمفيات الجور ا

 متاح عمى السػقع االلكتخوني لذبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت(: .1
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=102&id=99142 

 2020اب  23تع زيارة السػقع اعاله في     

التخكي( في الدياسة السائية خالل عقج -عبجالشاصخ دمحم سخور، التعاون )االسخائيمي (20)
التدعيشات، مجمة الجامعة االسالمية، سمدمة الجراسات االندانية، العجد االول، السجمج 

 . 189، ص 2008الدادس، كانػن الثاني 

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=102&id=99142
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، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، 1ع كالي، السياه والدالم: وجية نطخ اسخائيمية، طاليذ (21)
 . 91، 90، ص 1991بيخوت، 

عبجالغشي دمحم عبجالعديد، الدياسة السائية التخكية واثخىا عمى االمغ القػمي العخبي، رسالة  (22)
الدياسية والجولية، ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم الدياسية، السعيج العالي لمجراسات 

 .116، ص 2004الجامعة السدتشرخية، 

، رياض الخيذ 1شارق السجحوب، ال احج يذخب: مذاريع السياه في استخاتيجية اسخائيل، ط (23)
 . 235، ص 1998،  لمكتب والشذخ، بيخوت

، رياض الخيذ 1عمي جسالػ، ثخثخة فػق الفخات: الشداع عمى السياه في الذخق االوسط،ط (24)
 .111، ص 1996مكتب والشذخ، بيخوت،ل

درس االبتجائية . في مجيشة مالشيا الػاقعة شخقي تخكيا 1927تذخيغ األول  13ولج في  (25)
والستػسصة في مشاشق مختمفة مغ األناضػل، وتخخج برفة ميشجس كيخبائي مغ قدع 

مؤسدة بسعجل جيج، وبعج تخخجو عسل في  1950الكيخباء بجامعة اسصشبػل التقشية عام 
-1951الكيخباء التخكية في أنقخة ثع غادر إلى الػاليات الستحجة األمخيكية ما بيغ عامي 

لكي يتخرز في مجال االقتراد واليشجسة، وعشجما عاد إلى تخكيا عيّغ مجيخًا لألمانة  1952
-1958العامة لمجشة التخصيط التي تذكمّت مغ قبل حكػمة عجنان مشجريذ ما بيغ عامي 

مداعجًا لمسجيخ العام لسؤسدة الكيخباء التخكية  1965-1961عسل خالل الفتخة  ، كسا1959
، أعج خالليا دراسات وتراميع ىشجسية 1966-1965ثع أصبح بعجىا نائبًا لمسجيخ في عامي 

لبعس مذاريع تػليج الصاقة الكيخبائية مغ بيشيا محصة سج كيبان الكيخومائية القخيبة مغ 
ليتػلى مشرب  1966خ انو سخعان ما تخك مشربو ىحا في عام مجيشتو األم مالشيا، غي

السدتذار الفشي الخاص لخئاسة الػزراء التخكية ثع وكياًل لسشطسة التخصيط الػششية عام 
، وفييا قجم أوزال دراسة ميجانية إلى السؤتسخ الجولي الستثسار السػارد السائية مغ أجل 1967

كيا وأىسية مذخوع جشػب شخقي األناضػل . بعج ذلظ الدالم، تشاول فييا حػض الفخات في تخ 
 31اخح يتبػأ السشاصب الخفيعة في الجولة كان أخخىا انتخابو رئيدًا لمجسيػرية التخكية في 

واستمع مشربو  في جمدة نيابية قاشعتيا أحداب السعارضة الدياسية، 1989تذخيغ األول 
.يجيج التحجث بالمغتيغ 1989ي تذخيغ الثان 9الججيج مغ الخئيذ كشعان ايفيخيغ في 
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، لسديج مغ التفاصيل حػل 1993نيدان  17اإلنكميدية والفخندية بصالقة، تػفي في 
 شخريتو ودوره الدياسي في تاريخ تخكيا، يشطخ:

سفارة الجسيػرية العخاقية بأنقخة )الجائخة الرحفية(، التقخيخ الرحفي األسبػعي )الدخي(  -     
السخسل إلى وزارة الثقافة واإلعالم )دائخة اإلعالم  24/10/1989في  272بخقع: ص/ 

( ؛ صحيفة أضػاء األنباء التخكية، 7الخارجي(، سجل وثائق الخارجية العخاقية بخقع )
 .1989تذخيغ الثاني  2في  44/89ع

ىذام فػزي عبجالعديد، "مذخوع انابيب مياه الدالم التخكي والسػاقف العخبية مشو"، مجمة  (26)
 .253، ص 2008(، جامعة ال البيت،14(، السجمج )2رة)االردنية(، العجد )السشا

ابخاهيع خميل العالف، مذكمة السياه والسػارد السائية في الذخق االوسط، سمدمة شؤون  (27)
 . 35، ص 2005مخكد الجراسات االقميسية، ايمػل  ،5اقميسية، العجد 

 .253ىذام فػزي، السرجر الدابق، ص  (28)

بي . وبعج ض . وعشجما اصبح يافعا تػلى حكع مشصقة العيغ التابعة المارة ابػ1916ولج عام  (29)
. امتاز بالحكاء الحاد والفصشة والقجرة 1966اب  6خمع اخيو شخبػط  تػلى الحكع مكانو في 

تحت  ماراتيةعمى حفظ االسساء واالماكغ مقارنة باخػتو االخخيغ. استصاع مغ تػحيج الجدر اال
دوره في  . لسديج مغ التفاصيل عغ1971واحج ىػ االمارات العخبية الستحجة عام مدسى 

 انذاء ىحه الجولة، يشطخ:

ميخان محسػد الدعبي وعبجالسجيج زيج السذشاق، " جيػد الذيخ زايج بغ سمصان ال نييان  -      
االندانية  م("، مجمة دراسات العمػم 1979-1968في تػحيج دولة االمارات العخبية الستحجة )

 .2602، ص 2016، 6، السمحق 43واالجتساعية )االردن(، السجمج 

 .282السجحوب، ال احج يذخب..، ص  (30)

. واصبح الخئيذ الدابع 1980ايمػل  12. قاد االنقالب العدكخي الثالث في 1917ولج عام  (31)
 1989 وبقي في مشربو حتى تذخيغ االول 1982لمجسيػرية التخكية في كانػن االول 

 ليخمفو تػركػت اوزال الحي اصبح الخئيذ السجني الثامغ لمبالد. لالشالع، يشطخ:
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، مخكد دراسات 1جالل عبجهللا معػض، صشاعة القخار في تخكيا والعالقات العخبية التخكية،ط -   
 .25، ص 1998الػحجة العخبية، بيخوت، 

،سمدمة شؤون اقميسية رقع 1990-1973التخكية-ميثاق خيخهللا جمػد، العالقات الخميجية (32)
(، مخكد الجراسات االقميسية، دار ابغ االثيخ لمصباعة والشذخ، جامعة السػصل، 15)

 .153،ص2008

ابخاهيع خميل احسج،" مذخوع مياه الدالم التخكي: اىجافو واثاره عمى مدتقبل السرادر السائية  (33)
خخون، السػارد السائية لجول حػضي في الػشغ العخبي" في عبجالخزاق عبجالحسيج شخيف وا

مخكد الجراسات التخكية،  دجمة والفخات واقعيا وافاقيا السدتقبمية ، مذكمة السياه والسػارد،
 .194، ص 1993جامعة السػصل، 

 .255-254عبجالعديد، السرجر الدابق، ص ص  (34)

 .154-153جمػد، السرجر الدابق، ص ص  (35)

، دار الذخوق 1الرخاع عمى السياه في الذخق االوسط )الحخب والدالم(،طعادل دمحم العزايمة،  (36)
 .283، ص2005لمشذخ والتػزيع،

، مخكد 1عبجالعديد شحادة السشرػر، السدألة السائية في الدياسة الدػرية تجاه تخكيا،ط (37)
 .191،ص2000دراسات الػحجة العخبية، 

 (38) Michael Schulz,  "Turkey, Syria and Iraq: A Hydro political Security 

Complex", in : " Hydro politics Conflicts Over As A Development 

Constraint, Edited By: Leif Ohlsson, University Press Ltd, Dhaka, 
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