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I.  Οἱ σχέσεις Τουρκίας - Συρίας - Ἰράκ:
Ἕνα ὑδρογεωπολιτικὸν παίγνιον

[Εἰσήγησις πρὸς τὸ 4ον Πανελλήνιο Γεωγραφικὸ Συνέδριο/12- 13- 14 Ὀκτωβρίου 
1995, Ἀθήνα τῆς Ἑλληνικῆς Γεωγραφικῆς Ἑταιρείας]

1. Σχέσεις Τουρκίας-Συρίας

Οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἱστορικῶς, θὰ ἐλέγαμε, τεταμένες. 
Ἡ Τουρκία, ἔχουσα πλήρη συνείδηση τῆς χρησιμότητος τοῦ ὕδατος ὡς ρητορι-
κοῦ ὅπλου ἀλλὰ καὶ ἰσχυροῦ διαπραγματευτικοῦ μέσου ἔχει διατυπώσει urbi 
et orbi τὰς ἀντιρρήσεις της πρὸς πάσης φύσεως παραχωρήσεις στὸ θέμα αὐτό.

1.1. Τὸ Ζήτημα τοῦ Χατάϋ- Ἀλεξανδρέτας καὶ τὰ ὕδατα τοῦ Ὀρόντη

Οἱ δύο κύριες πηγὲς τριβῶν μεταξὺ ∆αμασκοῦ καὶ Ἀγκύρας συνίστανται μὲν 
στὸ ζήτημα τῆς ἀπὸ τὴν Συρία παρεχομένης ὑποστήριξεως πρὸς τὶς ἀντιπολι-
τευτικές ὁμάδες τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος καὶ σὲ μικρότερο βαθμὸ ἀπὸ τὶς δι-
ατυπωθεῖσες διεκδικήσεις ἀπὸ τὴν ∆αμασκὸ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν κυριότητα τῶν 
ἐδαφῶν τοῦ Χατάϊ (Σαντζάκιον τῆς Ἀλεξανδρέτας). Ἡ ἐν λόγῳ περιοχὴ πα-
ρουσιάζει ἰδιαίτερο στρατηγικὸ ἐνδιαφέρον λόγῳ τῶν ὑδατίνων ἀποθεμάτων 
της ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ ὄρη τοῦ Ταύρου. Τὸ 1939, τὶς παραμονὲς δηλ. τοῦ 
πολέμου, τὸ Σαντζάκιον, ὅπου διεβιοῦσε πολυάριθμος τουρκικὴ μειονότης, ἐξε-
χωρήθη παρανόμως1 ἀπὸ τὴν Γαλλία στὴν Τουρκία2 μὲ σκοπὸ νὰ ἐξασφαλίσει 

1.  Ἡ ἐκτίμησις περὶ «παρανομίας» δὲν ἀνήκει στὸν γράφοντα, ἀλλὰ στὸ Γάλλο Καθη-
γητὴ τῆς Γεωπολιτικῆς Yves Lacoste, ∆ιευθυντὴ τοῦ Paris-VIII τοῦ πανεπιστημίου τῆς 
Σορβόννης καὶ συντάκτη τοῦ Dictionnaire de la Géopolitique, Flammarion, Paris, 1993, 
σελ. 1443, λῆμμα: La question du Sandjak d'Alexandrette.

2.  Τὴν 3ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1918, ὁ Ἐμίρης Φεϋζάλ, γὑιός του Σέριφ Χουσέϊν, κατακτᾷ 
τὴν ∆αμασκό. Ἐχοντας πολεμήσει τὸν ὀθωμανικὸ στρατὸ ἑτοιμάζεται νὰ ἱδρύσει 
ἀνεξάρτητο ἀραβικὸ κράτος συμφώνως πρὸς τὴν δοθεῖσα πρὸς αὐτὸν ὑπόσχεση ἀπὸ 
τὸ Λονδῖνον. ∆υστυχῶς, ὅμως, γι’ αὐτόν, ὁ γαλλικὸς στρατὸς θέτει τέλος στὶς φιλο-
δοξίες του στὶς 24 Ἰουλίου 1920, (βάσει τῆς ἤδη συναφθείσης μὲ τοὺς Βρετανοὺς —μυ-
στικῆς τότε— Συμφωνίας Σάϊκς-Πικὸ τοῦ 1916) καὶ τὸν ἐκδιώκει ἀπὸ τὴν ∆αμασκό. 



626 

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

τὸ Παρίσι τὴν ἀποδοχὴ τῆς Ἀγκύρας στὴν ἐγκατάσταση ἀεροπορικῶν βάσεων 
ποὺ θὰ ἐχρησίμευαν γιὰ μιὰ πιθανὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν πετρελαιοπηγῶν τοῦ 
Μπακοῦ, σὲ περίπτωση συρράξεως τῆς ∆ύσεως μὲ τὴν Σοβιετικὴν Ἑνωση.

Ἡ κίνησις αὐτὴ τοῦ Quai d' Orsay προεκάλεσε τὴν ἀγανάκτηση τῶν Σύ-
ρων διανοουμένων καὶ μέχρι σήμερα ἡ ∆αμασκὸς διεκδικεῖ τὸ Σαντζάκιον 
ὡς ἀδιάσπαστο τμῆμα τοῦ συριακοῦ ἐδάφους. Ἡ ὑπόθεσις τοῦ Χατάϋ ἀποτε-
λεῖ ἕνα σημαντικὸ τμῆμα τῶν συροτουρκικῶν ἀντιπαραθέσεων ἀπὸ τὸ 1916 
(Sykes - Pikot) μέχρι τὶς ἡμέρες μας καὶ παραμένει «θερμὴ» μέχρι σήμερα3. Ἡ 
ὑπόθεσις τοῦ Χατάϋ, ὅμως, ἐπηρεάζει καιρίως τὸ ζήτημα τῆς διευθέτησεως 
τῶν ὑδάτων τοῦ Ὀρόντη ὁ ὁποῖος δὲν θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Συρία «διεθνὴς πο-
ταμὸς» ἐφ’ ὅσον εὑρίσκεται κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος του στὸ συριακὸ ἔδα-
φος, ἀλλὰ καὶ καταλήγει στὴν διεκδικούμενη ἀπὸ τὴν ∆αμασκὸ περιοχὴ τοῦ 
Χατάϋ-Ἀλεξανδρέττας.

Ἡ κατάστασις ὀξύνεται μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν διότι ἡ Συρία ἐννοεῖ νὰ κα-
τασκευάσει φράγμα ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Ἀφρὶν καὶ ἕνα δεύτερο στὴν τοποθεσία 
Κρεμὶς (κοντὰ στὴ πόλη Χάμα) ἐπὶ τοῦ Ὀρόντη. Προβλέπεται μὲ αὐτὲς τὶς κα-
τασκευὲς νὰ ἀντληθοῦν περὶ τὰ 130 ἑκατ. κυβ. μ. τοῦ Ἀφρὶν γιὰ ἄρδευση ἐπὶ τοῦ 
συριακοῦ ἐδάφους4.

Τὰ ἐναπομένοντα 270 ἑκατ. κυβ. μ. θὰ εἰσέρχονται στὴν Τουρκία. Ἡ ποσότης 

Τότε τίθεται ἐν ἰσχύϊ ἡ γαλλικὴ Ἐντολὴ ἐπὶ τῆς Συρίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Λίβανο, ἡ πε-
ριοχὴ χωρίζεται εἰς τέσσερα κρατίδια (τῆς ∆αμασκοῦ, τοῦ Χαλεπίου, τὸ ἁλλαουηι-
τικὸν καὶ τὸ δρουζικὸν Ντζεμπὲλ) τὰ ὁποῖα θὰ ἐπανενωθοῦν τὸν ∆εκέμβριο τοῦ 1936.

3.  Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 46ης ἐπετείου τῆς προσαρτήσεως τοῦ Χατάϋ στὴν Τουρκία, ὁ 
τότε Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Χαλέφογλου ἐδήλωσε «Τὸ Χατάϋ 
ἀνήκει στὴν Τουρκία καὶ θὰ παραμείνει σ' αὐτήν. Ὅ,τι καὶ ἂν κάμουν, ὅσο καὶ ἂν 
κατασκευάζουν χάρτες ποὺ δείχνουν ὅτι ἀνήκει στὰ ἐδάφη ἄλλων, δὲν πρόκειται νὰ 
ἀλλάξει ἀπολύτως τίποτε». Ἀκόμη πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1989, 
οἱ συριακὲς ἔνοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ἀεροσκάφος τῆς τουρκικῆς τοπογραφικῆς 
ὑπηρεσίας τὸ ὁποῖον ἵπτατο ἐντὸς τοῦ ἐναερίου χώρου τοῦ Χατάϊ καὶ τὸν ∆εκέμβριο 
τοῦ 1989, ὁ σῦρος Ὑπουργὸς Τύπου καὶ Πληροφοριῶν ἐδήλωσε σὲ συνέντευξη τύπου 
στὴν Λευκωσία ὅτι «ἡ Συρία οὐδέποτε θὰ ἀναγνωρίσει τὴν τουρκικὴ ἐπικυριαρχία 
στὸ Χατάϋ», Σχετικὴ ἀπόφασις τῆς Σ. Ἀραβίας (Ἰούνιος τοῦ 1985) νὰ μὴ χορηγεῖ θεώ-
ρησις στοὺς γεννηθέντες στὴν περιοχὴ τοῦ Χατάϋ, ἀποδεικνύει ὅτι μία ἀπὸ τὶς σημα-
ντικώτερες οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς δυνάμεις τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, μᾶλλον 
συμπλέει μὲ τὴν συριακὴ τακτικὴ στὸ θέμα αὐτό. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ ζήτημα φαίνεται νὰ 
περνᾷ στὸ ἐπίπεδο «ἀραβοτουρκικῆς» καὶ ὄχι μόνον συρο-τουρκικῆς διαμάχης. Τὸ γε-
γονὸς αὐτὸ ἐξηγρίωσε τὶς τουρκικὲς ἀρχές, ποὺ μέσῳ τοῦ τύπου τους, ἐξαπέλυσαν σχε-
τικὲς ἀπειλὲς ἐναντίον τῆς Σ. Ἀραβίας, Εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητο νὰ τονισθεῖ ὅτι μέγα 
μέρος τῆς κυριάρχου ἁλλαουϊτικῆς ὁμάδος στὰ πλαίσια τοῦ μπααθικοῦ καθεστῶτος 
τῆς ∆αμασκοῦ, ἕλκει τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Σαντζάκιον τῆς Ἀλεξανδρέττας

4.  Ὑπενθυμίζομε ὅτι ἡ παροχὴ τοῦ Ὀρόντη στὰ συροτουρκικὰ σύνορα καταλήγει νὰ εἶναι 
170 ἑκατ. κυβ. μ. Τότε δέχεται τὰ ὕδατα τοῦ ποταμοῦ Ἀφρὶν (230 ἑκατ. κυβ. μ.) ποὺ πηγάζει 
στὴν Τουρκία ἀλλὰ διασχίζει ἕνα τμῆμα τοῦ συριακοῦ ἐδάφους πρὶν εἰσέλθει στήν, διεκ-
δικουμένη ἀπὸ τὴν Συρία, περιοχὴ τοῦ Χατάϋ καὶ καταλήξει στὴν Μεσόγειο θάλασσα.
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ὅμως αὐτὴ θεωρεῖται ἀπαραδέκτως μικρὰ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς διότι δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀλεξανδρέττας καὶ 
τῆς περιοχῆς της, ποὺ γνωρίζει ἔντονη πληθυσμικὴ αὔξηση. Ἀπὸ τὴν ἄλλην 
πλευρά, ὁποιαδήποτε διευθέτησις μεταξὺ Ἀγκύρας καὶ ∆αμασκοῦ θὰ ἐσήμαι-
νε, κατὰ τὰς ἐκτιμήσεις τῆς Συρίας, μιὰ de jure ἀποδοχὴ τῆς τουρκικῆς ἐπικυ-
ριαρχίας στὸ Χατάϋ. Ἡ ∆αμασκὸς προσθέτει ἐπίσης ὅτι ὁποιαδήποτε διμερὴς 
ρύθμισις στὸ καθεστὼς τῶν ὑδάτων τοῦ Ὀρόντη θὰ ἀπῄτει ἀπὸ πλευρᾶς της 
μιὰν προκαταρκτικὴ συμφωνία γιὰ τὸν Εὐφράτη ἡ ὁποία θὰ τὸν ἀνεγνώριζε ὡς 
«διεθνῆ ποταμὸ» γιὰ ὅλα τὰ παρόχθια κράτη.

1.2. Τὸ Κουρδικὸ ζήτημα ὡς ἀντίβαρον στὴν διμερῆ γεωπολιτικὴ τῶν ὑδάτων5

Ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴν πλευράν της κατηγορεῖ τὴν Συρία ὅτι ὑποστηρίζει τοὺς 
Κούρδους τοῦ ΡΚΚ6, τοὺς ἀρμενίους τοῦ ASALA (Ἀρμενικὸς Μυστικὸς Στρατὸς 
γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Ἀρμενίας), ὅπως καὶ τὸ ἀριστερὸ ἀντάρτικο πόλε-
ων τοῦ Dev-Sol, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς δεκαετίας τοῦ '80. Κυρίως τὸ 
ΡΚΚ ἔχοντας ὡς ὁρμητήριο τὰ ἐδάφη τῶν βορείων συνόρων τῆς Συρίας μὲ τὴν 
Τουρκία, ἐπεδόθη σὲ πολυάριθμες ἐπιθέσεις ἐναντίον στόχων στὰ τουρκικὰ 
ἐδάφη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1980 καὶ 1985. Καμμία διπλωματικὴ προσέγγισις τῆς 
καταστάσεως ἢ ὑπογραφὴ ἀμοιβαίων συμφωνιῶν ἐκδόσεως δὲν κατώρθωσε νὰ 
μειώσει σημαντικῶς τὴν σφοδρότητα καὶ τὴν συχνότητα αὐτῶν τῶν ἐπιθέσε-
ων. Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ σύρου πρωθυπουργοῦ Ἄμπντ ἀλ-Ραοὺφ ἀλ-Κάσεμ στὴν 
Τουρκία τὸ Μάρτιο τοῦ 1986 ἐπανενηργοποίησε τὶς διαπραγματεύσεις μεταξὺ 
τῶν δύο χωρῶν. Ἔτσι κατὰ τὰ ἔτη 1986-1987 μεταξὺ ἄλλων θεμάτων ποὺ σηνε-
ζητοῦντο ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἐθίγησαν καὶ οἱ φόβοι τῆς Συρίας εἰς ὅ,τι ἀφεώρα 
μιὰ πιθανὴ ἀπίσχναση τῆς ροῆς τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου ποὺ ἀνῆκαν στὴν δι-
καιοδοσία της, λόγῳ τοῦ GAP7.

5.  Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν διεθνεῖς καταγγελίες ἐναντίον τῆς Τουρκίας 
εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στοὺς χειρισμούς της γιὰ τὸ κουρδικὸ ζήτημα βλ. Ι.Θ. Μάζης, Γεω-
γραφία τοῦ Ἰσλαμιστικοῦ κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, Ἑλληνικὲς Πανεπιστημι-
ακὲς Ἐκδόσεις, Ἀθήνα, 1992, σ.σ. 222-227.

6.  Ἡ Ἄγκυρα ἔχει κάθε λόγο νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ κουρδικοῦ στοιχείου 
στὴν Ν/Α Ἀνατολία διότι τὸ στοιχεῖο αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει τὸ 82% τοῦ πληθυσμοῦ 
τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Περιοχῆς ὅπου εὑρίσκονται οἱ πηγὲς τοῦ Εὐφράτου ἀλλὰ καὶ 
διέρχονται δύο μεγάλοι πετρελαιαγωγοὶ ποὺ ἐκκινοῦν ἀπὸ τὸ Β. Ἰρὰκ (ἐπίσης κουρ-
δικὴ περιοχὴ) καὶ καταλήγουν στὸν κόλπο τῆς Ἀλεξανδρέττας (περιοχὴ διεκδικουμέ-
νη ἀπὸ τὴν Συρία).

7.  Ἀκόμη, ἡ Συρία ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁποιαδήποτε προσπάθειά της νὰ ὑποκαταστήσει 
τὴν ὑδροηλεκτρικὴ ἐνέργεια ποὺ τῆς παρέχει τὸ φράγμα Ἄσαντ στὸν Εὐφράτη, μὲ 
ἀτμοκίνητες ἢ πετρελαιοκίνητες γεννήτριες, εἶναι καταδεδικασμένη σὲ ἀποτυχία 
ἀπὸ τὸ γεγονὸς καὶ μόνον τῆς διαφορᾶς κόστους: τὸ ὑδροηλεκτρικὸ KW κοστίζει 4 
πιάστρα ἀντὶ τῶν 60-90 πιάστρων/KW, τοῦ παραγομένου ἀντιστοίχως ἀπὸ γεννήτριες 
ἀτμοῦ ἢ πετρελαίου. Ἐπίσης, οἱ συριακὲς διαμαρτυρίες ἔχουν ὡς ἀντικείμενο καὶ τὴν 
μείωση τῆς παραγόμενης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀπὸ τὸ συριακὸ φράγμα ἀλ-Θάουρα, 
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Ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ προκύψασες διμερεῖς συμφωνίες δὲν ὡδήγησαν καὶ 
σὲ ἀνάλογον μείωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ΡΚΚ. Ἕνα πρωτόκολλο γιὰ 
θέματα ἀσφαλείας ποὺ ὑπεγράφη τὸ 1987, ὡς συνέχεια μιᾶς συμφωνίας οἰκο-
νομικῆς συνεργασίας ἡ ὁποία περιεῖχε καὶ ρῆτρες σχετικὲς μὲ τὰ ὕδατα τοῦ 
Εὐφράτου, δὲν ἀπέφερε ἐπίσης σημαντικοὺς καρποὺς καὶ εἶναι μᾶλλον δύσκο-
λο νὰ διακρίνομε ποιός εὐθύνεται γιὰ τὸ ἀτυχὲς ἀποτέλεσμα.

Ἡ συριακὴ ἐπιφυλακτικότης καὶ δυσπιστία ἀπέναντι στὴν Τουρκία στὸ 
εἰδικὸ αὐτὸ θέμα πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἀκόμη καὶ στὸ ὅτι ἡ ∆αμασκὸς δὲν 
πρόκειται νὰ λησμονήσει εὐκόλως τὴν αἱματηροτάτη ἀντικαθεστωτικὴ ἐξέγερ-
ση στὴν συριακὴ πόλη Χάμα (2/02/1976) ποὺ προεκλήθη ἀπὸ τοὺς Ἀδελφοὺς 
Μουσουλμάνους τῆς Συρίας καὶ κατεστάλη μὲ λουτρὸ αἵματος ἀπὸ τὸν συ-
ριακὸν στρατόν8. Οἱ εἰδικὲς ὑπηρεσίες τῆς ∆αμασκοῦ εἶναι πεπεισμένες ὅτι ὁ 
ὁπλισμὸς τῶν ἐπαναστατῶν προῆλθε ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Τὸ βέβαιον ὅμως εἶναι ὅτι τὸ γενικὸν ἐπιτελεῖον τοῦ ΡΚΚ ἐγκατέλειψε τὴν πα-
ραμεθόριον περιοχὴ τῶν συροτουρκικῶν συνόρων καὶ μετεφέρθη στὴν κοιλάδα 
Μπεκάα τοῦ Λιβάνου, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν συριακῶν δυνάμεων.

Ἡ Συρία ἐσταμάτησε ἐκεῖ τὶς ὑποχωρήσεις καὶ ἠρνήθη, κατ' ἐφαρμογὴν 
τοῦ δικαίου περὶ πολιτικῶν προσφύγων, νὰ ἐκδώσει τὸν Κοῦρδο ἀρχηγὸ τοῦ 
κινήματος (τὸν Ἄπο) στὴν Τουρκία, θεωρῶντάς τον πολιτικὸ πρόσφυγα9. Ἡ 
στάσις αὐτὴ τῆς Συρίας θὰ πρέπει πιθανὸν νὰ ἐξηγηθεῖ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ Τουρκία 
θεωρεῖ ὅτι οἱ ποσότητες ὕδατος ποὺ ἐκχωροῦνται βάσει τοῦ πρωτοκόλλου τοῦ 
1987 στὴ Συρία εἶναι «ὁριστικὲς» καὶ ὄχι minimum10 καὶ ἀπορρίπτει τὰ αἰτήμα-
τα τῆς ∆αμασκοῦ καὶ τῆς Βαγδάτης γιὰ αὔξηση τῆς ποσότητος τῶν ποσοστώσε-
ων κατὰ 700 κυβ. μ./sec, δηλ. Συνολικῶς 1200 κυβ. μ./sec ἀντιλέγοντας ὅτι οἱ δύο 
χῶρες πρέπει νὰ προβοῦν σὲ πλέον λελογισμένη χρήση τῆς ἤδη παραχωρηθείσης 

τὸ ὁποῖον εἶναι κατεσκευασμένο χαμηλότερα στὴν κοιλάδα τοῦ Εὐφράτου. Σύμφω-
να ὅμως μὲ δυτικοὺς παρατηρητάς, δὲν εὐθύνεται μόνον ἡ μείωσις τῆς παροχῆς τοῦ 
Εὐφράτου, λόγῳ τοῦ GAP· σημαντικὴ εὐθύνη πρέπει νὰ βαρύνει τὸν ἐλαττωματικὸ 
σχεδιασμὸ της ἐγκατάστασεως τοῦ φράγματος ποὺ ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ σοβιετι-
κοὺς τεχνικούς. Μία συμβατικὴ ἐγκατάστασις, ὅπως αὐτὴ τοῦ ἀλ-Θάουρα, κατα-
ναλώνει κατὰ τὴν διαδικασία τῆς ψύξεως, περίπου 9 κυβ. μετ. ὕδατος/sec γιὰ τὴν πα-
ραγωγὴ 250 ΜW ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας.

8.  Οἱ ὀπαδοὶ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων κατέλαβαν ἀστυνομικὰ τμήματα, τὰ γρα-
φεῖα τοῦ Μπάαθ, τὴν φυλακὴ καὶ τὴν ἕδρα τοῦ κυβερνήτου τῆς Χάμα, διανέμοντες 
ταὐτοχρόνως ὅπλα στοὺς κατοίκους τῆς πόλεως. Οἱ 27η καὶ 47η μεραρχίες τοῦ συριακοῦ 
στρατοῦ κατέστειλαν τὴν ἐξέγερση στὶς 25/02/1976, μὲ ἄγνωστο τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν 
νεκρῶν πού, πάντως, ἐκτιμᾶται μεταξὺ 10-25.000. (Βλ. Ι.Θ. Μάζης, Γεωγραφία τοῦ ἰσλα-
μιστικοῦ κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, Ε.Π.Ε, Ἀθήνα 1992, σελ. 230).

9.  Φυσικά, ἡ τύχη τοῦ Ἄπο ἐὰν ἐξεδίδετο στὴν Ἅγκυρα διεφαίνετο μᾶλλον ἐπισφαλής, 
δεδομένης τῆς ἐπιδειχθείσης ἀδικίας τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως ἕως καὶ ἔναντι τῶν 
κουρδικῆς καταγωγῆς βουλευτῶν, στελεχῶν τοῦ ∆ημοκρατικοῦ Κόμματος καὶ μελῶν 
τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, τὰ ὁποία βασανίζονται μέχρι σήμερα στὶς τουρκικὲς 
φυλακές, παρὰ τὴν διεθνῆ καὶ εὐρωπαϊκὴν κατακραυγή.

10.  Βλ. αὐτόθι, § 2.3. Τὸ νερὸ στὶς σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ.
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ποσότητος ὕδατος. Ἡ Τουρκία λησμονεῖ ὅτι ἡ παροχὴ τῶν 500 κυβ. μ./sec πρὸς 
τὴν Συρία δὲν μπορεῖ νὰ τῆς πιστωθεῖ ὡς παραχώρηση πρὸς τὴν ∆αμασκό, ἐφ’ 
ὅσον ἀπετελοῦσε συμβατικὴ ὑποχρέωση τῆς Ἀγκύρας τὴν ὁποία καὶ τῆς ἐπέβαλε 
τὸ ∆ιεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ὥστε νὰ πληροῦνται οἱ ἀπαιτούμενοι ἀπὸ αὐτὸ 
ὅροι δανειοδοτήσεως τοῦ Σχεδίου GAP στὴν Ν/Α Τουρκία11.

1.2.1.  Τὸ σύγχρονο διπλωματικὸν πλαίσιον τῶν Τοῦρκο-συριακῶν ἐπαφῶν γιὰ 
τὴν διευθεύτησιν τοῦ Κουρδικοῦ ζητήματος στὰ πλαίσια τοῦ ὑδρογεω-
πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ἀγκύρας

Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοῦ λόγους ἴσως θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, 
ἀπὸ τὸ 1980 μέχρι σήμερα, οἱ ἐπιθέσεις τοῦ ΡΚΚ δὲν ἐσταμάτησαν ἀπὸ καμμία 
βάση τῆς Ὀργανώσεως, σὲ ὅποια ἐδάφη καὶ ἂν ἦτο αὐτὴ ἐγκατεστημένη12.

11.  Ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, δὲν φαίνεται διαθέσιμη νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν σο-
βαρότητα τῶν διεθνῶν καταγγελιῶν ἀπὸ κράτη καὶ διεθνεῖς ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τὶς ὁποῖες καθημερινῶς δέχεται γιὰ τὴν «στρατιωτικὴ τελικὴ λύση» 
ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσει στὸ κουρδικὸ ζήτημα. ∆ὲν φαίνεται νὰ προσδίδει ἰδιαιτέ-
ραν σημασία στὶς ἐκφρασθεῖσες ἀνησυχίες τῆς Ἑνώσεως τῶν Τούρκων Βιομηχάνων, 
ἡ ὁποία καταγγέλει καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της τὴν μέθοδο τῶν ἐθνικῶν διωγμῶν 
καὶ ἐκκαθαρίσεων τοῦ κουρδικοῦ στοιχείου ὡς ἰδιαίτερα βλαπτικὴ γιὰ τὴν ἀξιο-
πιστία τῆς χώρας στοὺς ξένους ἐπενδυτὰς καὶ καλεῖ τὴν κυβέρνηση τῆς κ. Τσιλὲρ 
νὰ ἀποδώσει τὶς ὑπεσχημένες γλωσσικές, πολιτισμικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἐλευθερίες 
στὸ κουρδικὸ στοιχεῖο τῆς Τουρκίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, τὸ Φράγμα Ἀτατοὺρκ 
ἀντιμετωπίζει ἀπὸ τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο τῆς περιοχῆς ὡς «λαθραίαν ὑπεξαίρεση τοῦ 
ὑδατίνου πλούτου τοῦ λαοῦ τοῦ Κουρδιστὰν» καὶ ἀπειλεῖται ἀπὸ σαμποτὰζ ἀπὸ 
πλευρᾶς τῶν πεσμεργκᾶς (κούρδων πολεμιστῶν).

12.  Ὁ τότε πρόεδρος Ὀζὰλ εἶχε ἀπειλήσει ἐπανειλημμένως ὅτι θὰ βομβαρδίσει τὶς βὰσεις 
τοῦ PKK στὴν Μπεκάα, κατηγορῶντας τὴν Συρία ὅτι αὐτὴ ὑποκινεῖ καὶ ἐξοπλίζει τὴν 
ὀργάνωση. Τὸ παράδειγμα τοῦ Ὀζὰλ στὶς καταγγελίες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἠκολούθησε 
καὶ ὁ νῦν πρόεδρος τῆς Τουρκίας κ. Σ. Ντεμιρὲλ (κατὰ τὸ διάστημα ὅμως τῆς πρωθυ-
πουργίας του ὑπὸ τὸν κ. Ὀζάλ), ἀπαιτῶντας ἀδιακόπως τὴν ἐκδίωξη τῶν ἐπιτελείων 
τοῦ PKK καὶ τοῦ Dev-Sol ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Μπεκάα καὶ ἀπειλῶντας καὶ αὐτὸς μὲ 
βοβμαρδισμὸ τῶν ἐδαφῶν αὐτῶν. Βέβαια, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν ∆αμασκὸ στὶς 
17 Ἀπριλίου τοῦ 1992, ὁ τοῦρκος Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν ἔλαβε τὴ ρητὴ διαβε-
βαίωση ἀπὸ τόν σῦρο Πρόεδρο Ἄσαντ ὅτι τὸ PKK παρεκλήθη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς 
∆αμασκοῦ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Μπεκάα καὶ τὰ στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως τῶν μα-
χητῶν στὴν περιοχὴ ἔκλεισαν. Μὲ τὴν ὑπογραφὴ ἑνὸς συμφώνου ἀμοιβαίας ἀσφαλεί-
ας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν ποὺ ἔλαβε χώρα κατὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, ἕνα στρατόπεδο 
τοῦ Dev-Sol στὴ Μπεκάα, διέκοψε ἐπίσης τὴν λειτουργία του. Στὰ πλαίσια «τηρήσε-
ως» τοῦ ἀνωτέρω συμφώνου ἡ ∆αμασκός, καὶ ὡς ἔνδειξη καλῆς θελήσεως πρὸς τὴν 
Ἄγκυρα, παρέδωκε στὴν τουρκικὴ Μ.Ι.Τ. πληροφορίες ποὺ ὡδήγησαν τὶς τουρκικὲς 
ἀρχὲς ἀσφαλείας στὴν ἐξάρθρωση ἑνὸς δικτύου τῆς Dev Sol στὴν Κωνσταντινούπο-
λη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1993. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ παραχώρηση χωρὶς ἰδιαίτερο 
κόστος τῆς Συρίας πρὸς τὴν Ἄγκυρα, ἐφ’ ὅσον ἡ κουρδικὴ πτυχὴ (Ρ.Κ.Κ.) δὲν θίγε-
ται. Τὰ γεγονότα ποὺ ἀναφέρω ἀνωτέρω μᾶς πείθουν γιὰ τὴν δυσκαμψία ποὺ χαρα-
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Τὴν 1ην Αὐγούστου τοῦ 1992, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ κ. 
Τσετὴν στὴν ∆αμασκό, ὁ τουρκικὸς τύπος13 ἀνεφέρθη σὲ ψευδῆ πληροφόρη-
ση τοῦ τούρκου ἀξιωματούχου ἀπὸ τοὺς σύρους Ὑπουργοὺς Ἐσωτερικῶν καὶ 
Ἐξωτερικῶν κ.κ. Χάρμπαχ καὶ ἀλ-Σαράα14.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ τοῦ κ. Τσετὴν στὴ ∆αμασκὸ (3/08/1992) εἶχε σκοπὸ νὰ δι-
ασκεδάσει τὶς ἀνησυχίες τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος, ἀνησυχίες ποὺ ἐδημιούργη-
σαν οἱ δηλώσεις Ντεμιρὲλ (Ἰούλιος 1992, κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ GAP) γιὰ τὸ 
ὅτι «τὰ ὕδατα τοῦ Εὐφράτου εἶναι ἀποκλειστικῶς τουρκικά». Ἀπὸ τὴν ἄλλην 
πλευρά, τὸ καθεστὼς τῆς ∆αμασκοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τῆς Βαγδάτης, γνωρίζοντας 
ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἤθελε νὰ παρατείνει τὶς ὁποιεσδήποτε συνομιλίες σχετικῶς πρὸς 
τὴν κατανομὴ τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου, μέχρι τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ GAP καὶ 
ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ἡ πιθανὴ ὑπογραφὴ μιᾶς διμεροῦς σχετικῆς συμφωνίας 
μέχρι τότε θὰ ἦταν ἀντίθετῃ μὲ τὰ τουρκικὰ συμφέροντα15 εἶχαν κάθε λόγο νὰ 
πιέζουν τὴν Ἀγκυρα νὰ δεσμευθεῖ πρὶν τὸ κρίσιμο ἔτος 1996. Ἐτσι, ὁ Σῦρος 
ΥΠΕΞ ἐπρότεινε στὸν ἐπισκέπτη τοῦρκο ὁμόλογό του, τὴν δημιουργία μιᾶς τρι-
μελοῦς ἐπιτροπῆς Συρίας, Ἰρὰκ καὶ Τουρκίας ἡ ὁποία θὰ ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἀξιω-
ματούχους τῶν Ὑπουργείων Ἀρδεύσεως καὶ Ἐξωτερικῶν τῶν τριῶν χωρῶν. Ἡ 
ἐπιτροπὴ θὰ συνεδρίαζε στὴν ∆αμασκὸ ἀπὸ 15-19 Σεπτεμβρίου 1992.

Τελικῶς, οἱ ἐργασίες ἔλαβαν χώρα στὴν Ἄγκυρα στὶς 16-18 Σεπτεμβρίου τοῦ 
1992, ὅπου ὁ Σῦρος Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Μωχάμαντ Χαρμπὰχ συ-
νεμφώνησε ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μὲ τὸν τοῦρκο ὁμόλογό του κ. Ἰσμὲτ Σεζγκὴν στὴ 
δημιουργία μιᾶς σειρᾶς διμερῶν ἐπιτροπῶν ἀσφαλείας τῶν συνόρων μὲ σκοπὸ 
τὴν διασφάλιση τῆς καλῆς τηρήσεως τοῦ πρωτοκόλλου τῆς 17ης Ἀπριλίου. 
Μετὰ ἀπὸ συνομιλίες ποὺ εἶχε μὲ τὸν τότε Πρωθυπουργὸ κ. Σ. Ντεμιρέλ, ὁ Σῦρος 
Ὑπουργὸς ἐδήλωσε ὅτι οἱ δραστηριότητες τοῦ ΡΚΚ θεωροῦνται ἐκτὸς νόμου 
στὸ συριακὸ ἔδαφος.

Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς διπλωματικῆς κινητικότητος, τὸν Μάρτιο τοῦ 

κτηρίζει τὴν Συρία νὰ θίξει τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο ὡς ἀντίβαρο πρὸς τὴν τουρκικὴν 
ἀδιαλλαξία στὸ ζήτημα τῆς ἰσοκατανομῆς τῶν νερῶν τοῦ Εὐφράτου.

13. Βλ. ἐφημερὶς «Μιλιέτ», 4/08/1992.
14.  Ὅπως δημοσιεύεται σὲ πρωτοσέλιδο ἄρθρο τῆς «Μιλιὲτ» (4/08/92), ἐνῷ ὁ ἀλ-Σαράα 

ἀνέφερε στὸν Τσετὴν ὅτι τὸ Ρ.Κ.Κ. ἐξεδιώχθη τελείως ἀπὸ τὰ συριακὰ ἐδάφη, καὶ τὸ 
ἴδιο ἰσχυρίσθη καὶ ὁ κ. Μωχάμετ Χάρμπαχ συμπληρώνοντας ὅτι τὸ Ρ.Κ.Κ. ἐξεδιώχθη 
τελείως καὶ ἀπὸ τὴν κοιλάδα Μπεκάα, πιεζόμενος ἀπὸ τὸν Τοῦρκο ΥΠΕΞ, ὁ κ. ἀλ-
Σαράα, παρεδέχθη τελικῶς ὅτι τὸ Ρ.Κ.Κ. δὲν ἔχει ἐκδιωχθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὰ ἐδάφη 
τῆς Συρίας. Τὴν ἀναφορὰ αὐτὴ ὅμως τοῦ Σύρου ΥΠΕΞ, διέψευσε ἀμέσως λαμβάνο-
ντας τὸν λόγο —συμφώνως πάντα πρὸς τὴν «Μιλιὲτ»— ὁ ἴδιος ὁ Χάρμπαχ ὁ ὁποῖος 
ἐπέμεινε ὅτι «δὲν ὑπάρχει πλέον στρατόπεδο τοῦ Ρ.Κ.Κ. στὰ ἐδάφη τῆς Συρίας καὶ 
ὅτι, συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα ποὺ αὐτὸς διαθέτει, ὁ Ἀμπαλλὰ Ὀτσαλὰν (Ἄπο) 
δὲν εὑρίσκεται πιὰ στὴν Συρία».

15.  ∆εδομένου ὅτι ἡ ἀρδευομένη ἔκτασις τῶν τουρκικῶν ἐδαφῶν θὰ ηὐξάνετο σημα-
ντικῶς καὶ λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ στοιχεῖο τῆς ἐπιφανείας τῶν ἀρδευομένων 
ἐδαφῶν θὰ ἀπετελοῦσε σοβαρότατο κριτήριο γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν ὑδάτων τοῦ 
Εὐφράτου μεταξὺ τῶν παραχθίων κρατῶν.
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1992, οἱ δύο χῶρες ὑπέγραψαν συμφωνία ἐναερίου ἐπιτηρήσεως τῆς συνορι-
ακῆς τους ζώνης.

Ἡ ἐπακολουθήσασα ἐπίσκεψις τοῦ (τότε) τούρκου Πρωθυπουργοῦ κ. Ντε-
μιρὲλ στὴν ∆αμασκό, (Ἰανουάριος 1993) κατέστησε σαφὲς τὸ ὅτι ἡ Ἀγκυρα δὲν 
ἔχει πραγματικὴν πρόθεση νὰ ὀπισθοχωρήσει, ἔστω καὶ κατ' ἐλάχιστον, στὸ 
θέμα τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τώρα τὸ θέμα τῶν ὑδάτων, τὸ ἐκδοθὲν κοινὸν ἀνακοινωθὲν 
ἔκαμε λόγο γιὰ τὴν «ἀποδοχὴ τῶν δύο πλευρῶν νὰ καταλήξουν σὲ ὁριστικὴ συμ-
φωνία ἡ ὁποία θὰ συμπληρώνει καὶ θὰ συνεχίζει τὸ συρο-τουρκικὸ πρωτόκολ-
λο τοῦ 1987, πρὸ τοῦ τέλους τοῦ 1993». Τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει εἶναι ὅτι 
ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ χρονοτριβῆς ἐξῆλθε νικηφόρα καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση.

Εἶναι χαρακτηριστικὸν τὸ ὅτι ὅταν ὁ τοῦρκος Πρωθυπουργὸς ἠρωτήθη ἀπὸ 
δημοσιογράφους, κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν ∆αμασκό, 
ἐὰν πιστεύει ὅτι ὁ Ἄπο εὑρίσκεται ἀκόμη στὴν Συρία ἀπήντησε λακωνικῶς 
«οὐδὲν σχόλιον». Ἡ χιουμοριστικὴ (;) ἄλλωςτε, παρατήρησις τοῦ κ. Ντεμιρὲλ ὅτι 
«ἂν ἡ Συρία ἐπιθυμεῖ διαμοιρασμὸ τῶν ὑδάτων, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴ ἀποδε-
χθεῖ καὶ διαμοιρασμὸ τῶν πετρελαίων της μὲ τοὺς γείτονές της», ἀποδεικνύει καὶ 
τὴν ἀμφίβολη διάθεση τῆς Τουρκίας νὰ ὑλοποιήσει τὶς ὑποσχέσεις της.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐπηκολούθησε ἀμέσως μετὰ τὴν 
ἐπίσκεψη Ντεμιρέλ, εἶχε σημειωθεῖ σημαντικὴ μείωσις τῆς κινητικότητος καὶ 
τῶν βαθμῶν ἐλευθερίας τῶν πυρήνων τοῦ Ρ.Κ.Κ. στὴν Συρία καὶ ἐγκατεστάθη 
ἕνας δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν δύο χωρῶν μὲ 
σκοπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν στὸ θέμα αὐτό. Ἡ κατάστασις ὅμως αὐτη 
δὲν διήρκεσε ἐπὶ μακρὸν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς μονομεροῦς καταπαύσεως τοῦ 
πυρὸς ἀπὸ πλευρᾶς Κούρδων, περὶ τὰ τέλη Μαΐου τοῦ '93, ἐπανελήφθησαν οἱ 
ἐπιχειρήσεις τῶν Πεσμεργκᾶς στὴν Ν/Α Τουρκία οἱ ὁποῖες, ὅπως κατήγγειλε 
τότε ἡ Ἀγκυρα, ἔτυχαν τῶν σχετικῶν διευκολύνσεων ἀπὸ συριακῆς πλευρᾶς. Ἡ 
Συρία φυσικά, γιὰ νὰ διασκεδάσει τοὺς τουρκικοὺς φόβους καὶ νὰ ἀποδείξει 
τὴν μὴ συμμετοχήν της στὶς κινήσεις αὐτὲς τοῦ Ρ.Κ.Κ., ἐπρότεινε στὴν Τουρκία 
τὴν δημιουργία κοινῶν συνοριακῶν περιπόλων προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ 
ἡ ἀνακρίβεια τῶν τουρκικῶν καταγγελιῶν. Τὸ κλῖμα αὐτὸ συνεχίζει, ὥσπου ἡ 
Συρία ἀφ’ ἑνὸς μὲν α) τὸν Αὔγουστο τοῦ 1993 ἀποφασίζει νὰ «παγώσει» τὶς συ-
ζητήσεις τῶν ἐπιτροπῶν ἐμπειρογνωμόνων μὲ αἴτιο λογικὸ ὅτι ἡ Ἄγκυρα δὲν 
ἐτήρησε τὶς ὑποσχέσεις της (ποὺ ἐδώθησαν κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἐπίσκεψη Ντε-
μιρὲλ στὴν ∆αμασκὸ) περὶ ὑπογραφῆς συμφωνίας διανομῆς τῶν ὑδάτων μεταξὺ 
τῶν δύο χωρῶν, μέχρι τέλος τοῦ ἔτους, καὶ ἀφ’ ἑτέρου β) ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι 
δὲν θὰ ἦταν εἰς θέσιν νὰ τηρήσει καὶ αὐτὴ μὲ ζῆλο τὰ ἐπισήμως, διὰ στόματος 
Ἄσαντ, ὑπεσχημένα πρὸς τὴν Τουρκία περὶ ἀποφυγῆς τοῦ καθεστῶτος τῆς ∆α-
μασκοῦ νὰ ἀνεχθεῖ στὸ ἔδαφός της, δραστηριότητες στρεφόμενες ἐναντίον τῆς 
Ἀγκύρας (Κοῦρδοι τοῦ Ρ.Κ.Κ.)16.

16.  Ἄλλωςτε, ἡ Συρία ἔχει κάθε λόγο νὰ φοβεῖται ἀνάλογες ἐπεμβάσεις τῆς Τουρκίας στὸ 
ἔδαφός της (βλ. ἐξοπλισμὸ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Συρίας ἀπὸ τὴν Ἄγκυ-
ρα) ἀλλὰ καὶ σὲ ἐδάφη γειτονικῶν χωρῶν, ὅπως τοῦ Ἰρὰν (βλ. καὶ ἐξοπλισμὸ τῶν 
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Εἶναι ὅμως γνωστόν, ὅτι καὶ πάλιν ὁ κ. Ντεμιρέλ, εἶχε θέσει ὡς ὅρο —στὸ 
πλαίσιο τῶν συνομιλιῶν αὐτῶν— τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ πλευρᾶς Συρίας γιὰ τὴν 
ὁριοθέτηση κοινῶν τουρκοσυριακῶν συνόρων. Κάτι τέτοιο εἶναι ὅμως ἀδύνα-
τον νὰ συμβεῖ, τοὐλάχιστον ὅσον εὑρίσκεται ἐν ζωῇ ὁ ἁλαλουΐτης Ἄσαντ καὶ 
οἱ ὁμόθρησκοί του στὴν ἡγετικὴ καθεστωτικὴ ὁμάδα τῆς ∆αμασκοῦ, οἱ ὁποῖοι 
ἀνήκουν στὸ ἴδιο θρησκευτικὸ δόγμα μὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀράβων κατοίκων τοῦ, 
διεκδικουμένου ἀπὸ τὴν Συρία, Χατάϋ. Ἀλλά, ὅπως ἤδη προανεφέραμε, μιὰ 
παρομοία συριακὴ ἀποδοχὴ θὰ ἐνεσωμάτωνε τὴν περιοχὴν αὐτήν, καὶ de jure, 
στὴν Τουρκία, πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ ἐγίνετο γιὰ κανένα λόγο ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν 
∆αμασκό.

Ἕνα μῆνα μετά, δηλαδὴ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους (1993), τὸ τουρ-
κικὸν ΥΠΕΞ ἀποφασίζει νὰ εἰσηγηθεῖ στὴν τουρκικὴ κυβέρνησιν τὴν σύνα-
ψιν 20ετοῦς συμφωνίας μὲ τὴν Συρία εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν παροχὴ ὕδατος πρὸς 
τὴν χώραν αὐτήν. Ἡ συμφωνία αὐτή, σύμφωνα μὲ τὸν τότε ΥΠΕΞ κ. Τσετήν, 
θὰ ἀπετελοῦσε τὸ διαπραγματευτικὸ ἀντίβαρο πρὸς τὴν Συρία γιὰ τὴν ἐκδίω-
ξη ἀπὸ τὰ ἐδάφη της τοῦ Ἄπο καὶ τὴν ἀπαγόρευση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ 
Ρ.Κ.Κ. Ἡ ποσότης, ὅμως, τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου ποὺ διετίθετο νὰ διαπραγ-
ματευθεῖ ἡ Ἀγκυρα μὲ τὴν ∆αμασκό, δὲν ἦταν ἀποδεκτὴ πλέον ἀπὸ τὴν τελευ-
ταία διότι περιωρίζετο στὰ γνωστὰ μας 500 κυβ. μ./sec. Ἦταν λοιπὸν φυσικὸ ἡ 
κίνησις νὰ πέσει στὸ κενὸ ἐφ’ ὅσον ἡ Συρία ἀπαιτεῖ πλέον 1200 κυβ. μ./sec.

Στὴν ἐν γένει σύγχυση καὶ δυσπιστία ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς τουρκο-συριακὲς σχέσεις 
συμβάλλει καὶ ἡ νοοτροπία τῆς Ἀγκύρας ποὺ ἐννοεῖ νὰ θέτει ἀπὸ θέσεως ἰσχύος τὸ 
ζήτημα τῆς κατανομῆς τῶν ὑδάτων καὶ νὰ ὁμιλεῖ περὶ αὐτοῦ ὡς ἰδιοκτήτης καὶ νόμι-
μος κάτοχος τῶν ὑδατίνων ἀποθεμάτων. Ὡς παράδειγμα τῆς νοοτροπίας αὐτῆς, ποὺ 
συνεχίζει τὸ «δόγμα Ντεμιρὲλ» εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὰ ὕδατα τοῦ Εὐφράτου, ἔχομε τὴν 
δήλωση τῆς κ. Τ. Τσιλὲρ (Νοέμβριος 1993): «Ἡ Τουρκία δὲν θέλει νὰ χρησιμοποιήσει 
τίποτε ἐναντίον κανενός. Ὅμως τὸ δικαίωμα καὶ ἡ δυνατότης αὐτὴ ἀνήκουν στὴν 
Τουρκία. ∆ιότι σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου ἀφ' ὅπου ἀναβλύζει τὸ νερό, τὸ δικαίω-
μα χρήσεώς του ἀνήκει εἰς τὴν χώρα ἐκείνην. Ἡ Τουρκία δὲν θὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ 
δικαίωμα χρήσεως τοῦ ὕδατος, ὅμως θέλομε νὰ δώσομε καὶ στοὺς φίλους μας. Ὅσο 
διαρκοῦν οἱ καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς γείτονές μας, θὰ τοὺς δίδομε17».

Ἡ ἀπάντησις δὲν ἐβράδυνε νὰ ἔλθει ἀπὸ πλευρᾶς ∆αμασκοῦ. Σὲ συνάντηση 
μεταξὺ τῶν τριῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Τουρκίας, Συρίας καὶ Ἰρὰν ποὺ ἔλαβε 
χώραν στὶς 5/02/1993, ὁ σῦρος ΥΠΕΞ ἀπαντῶντας σὲ ἐρώτηση δημοσιογράφων 
γιὰ τὸ ἐὰν ἡ χώρα του ὑποστηρίζει ἢ ὄχι τὸ Ρ.Κ.Κ., συνεσχέτισε τὸν ἀγῶνα τοῦ 
Ρ.Κ.Κ. μὲ τὸν ἀγῶνα τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ στὰ κατεχόμενα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ 
ἐδάφη. Ἦταν φυσικὸ νὰ προκληθεῖ λοιπὸν ἔντασις κατὰ τὴν συνάντηση αὐτήν, 
λόγῳ τῆς ἀπαντήσεως αὐτῆς τοῦ ἀλ-Σαράα, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νὰ συμπληρώσει: 

ἰρανῶν Μουτζαχεντὴν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα).
17.  Βλ. πρωτοσέλιδο ἐφημερίδας «Τζουμχουριὲτ» τῆς 15ης/11 /1993. Ἡ Πρωθυπουργὸς 

τῆς Τουρκίας ἀπαντᾷ σὲ ἐρώτηση σχετικῶς πρὸς τὸ ἐὰν ἡ Τουρκία θὰ χρησιμο-
ποιήσει τὸ νερό, ὡς ὅπλο, ἔναντι τῆς Συρίας, Πρόκειται γιὰ δημοσίευση τῆς συνε-
ντεύξεως τῆς Τσιλὲρ ποὺ ἐδόθη στὸ μαγκαζῖνο «Πανόραμα» τοῦ τουρκικοῦ ἰδιωτι-
κοῦ διαύλου «Κανὰλ 6», στὶς 14/11/1993.



633 

I. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΣΥΡΙΑΣ - ΙΡΑΚ: ΕΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

«ἡ Συρία δὲν διευκολύνει κατ' οὐδένα τρόπον τὴν τρομοκρατία καὶ τὸ Ρ.Κ.Κ. 
καὶ σέβεται τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Τουρκίας».

Ἐδήλωσε ὅμως ὁ ἴδιος, ὅτι κατὰ τὶς ἐπαφές του μὲ τὸν κ. Τσετὴν καὶ τὴν 
κ. Τσιλέρ, ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκεια τῆς κυβερνήσεώς του εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ 
ζήτημα τῆς διανομῆς τοῦ ὕδατος τοῦ Εὐφράτου καὶ ὑπενεθύμισε στὴν τουρκικὴ 
πλευρὰ ὅτι εἶχε δεσμευθεῖ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ συνθήκης μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἤδη 
παρελθόντος ἔτους μὲ θέμα τὸ διακανονισμὸ τῆς κατανομῆς τῶν ὑδάτων τοῦ 
ἀνωτέρω ποταμοῦ μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἡ ἀπάντησις, ὅμως, ποὺ διέρρευσε 
ἀπὸ ἁρμοδίους κύκλους τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ, ὅτι δηλ. «δὲν τίθεται θέμα ὑπο-
γραφῆς συμφωνίας σχετικὰ μὲ τὸ νερό», ἐπέτεινε τὴν δυσαρέσκεια τῆς συριακῆς 
πλευρᾶς καὶ τὴν σύγχυση στὶς τουρκοσυριακές σχέσεις18.

∆ὲν θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ μᾶς διαφύγει τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ πλευρᾶς ∆αμα-
σκοῦ, ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη μέσον ἄσκησεως πιέσεων πρὸς τὴν Ἄγκυρα ὡς ἀντίβα-
ρο τῆς τουρκικῆς ὑδρογεωπολιτικῆς. Πρόκειται γιὰ τὴν παρουσία σημαντικῆς 
ἀρμενικῆς παροικίας στὸ συριακὸ ἔδαφος ποὺ ἀποτελεῖ γέφυρα καλῶν σχέσε-
ων τῆς ∆αμασκοῦ μὲ τὸ Γιερεβάν. Ἡ συριακὴ κυβέρνησις προτρέπει νὰ ἐνισχύει 
τὰ μέλη τῆς ἀρμενικῆς κοινότητος νὰ μετοικήσουν στὴν ἀνεξάρτητο πλέον 
Ἀρμενία, ὅπου αὐτοὶ κατατάσσονται στὶς ἔνοπλες δυνάμεις. Ἐπίσης ἐνισχύει 
τὴν Ἀρμενία μὲ ὁπλισμόν, πρᾶγμα ποὺ ἐρεθίζει τὴν Ἀγκυρα ἡ ὁποία μὲ τὴν σει-
ράν της κατηγορεῖ τὴ ∆αμασκὸ ὅτι «καλύπτει καὶ ἐνισχύει δραστηριότητες τοῦ 
Μυστικοῦ Ἀρμενικοῦ Στρατοῦ (ASALA)».

Οἱ οἰκονομικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν εἶναι σχετικῶς περιωρισμένες 
ἀλλὰ παρὰ τὶς πολιτικές τους τριβές, τὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο καὶ οἱ ἀνταλ-
λαγές προϊόντων (ζῷα τουρκικῆς προελεύσεως ἔναντι συριακῶν δημητριακῶν) 
γνωρίζουν ἄνθηση.

2. Σχέσεις Τουρκίας-Ἰρὰκ

Οἱ δύο χῶρες εὑρίσκουν πολὺ συχνὰ πεδίο συνεννοήσεως στὸν τομέα ποὺ 
ἀφορᾷ τὶς κουρδικὲς αὐτονομιστικὲς διεκδικήσεις. Παρατηροῦμε μιὰ σιωπηρὰν 
ἕως ἐξώφθαλμο στρατιωτικὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν ποὺ ἐντοπίζε-
ται ἀνάγλυφα μετὰ τὸ χουντικὸ πραξικόπημα τοῦ στρατηγοῦ Ἑβρὲν στὴν 
Τουρκία, τὸ 1980.

2.1. Τὸ Κουρδικὸ ζήτημα ὡς ἀντίβαρο στὴν διμερῆ γεωπολιτικὴ τῶν ὑδάτων19

Οἱ τουρκικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Κούρδων τοῦ Β. Ἰρὰκ συνέπεσαν πολλὲς 
φορὲς μὲ τὶς στρατιωτικὲς ἐπιθέσεις τῆς Βαγδάτης ἐναντίον τῶν ἰρακινῶν κουρ-

18. Βλ. ἐφημερίδες «Χουριὲτ» καὶ «Σαμπὰχ» τῆς 6ης/02/1994.
19.  Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα σχετικὰ ὠς πρὸς διεθνεῖς καταγγελίες ἐναντίον τῆς 

Τουρκίας εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στοὺς χειρισμούς της γιὰ τὸ κουρδικὸ ζήτημα βλ.: Ι.Θ. Μάζης, 
Γεωγραφία τοῦ Ἰσλαμιστικοῦ κινήματος στὴν Μέση Ἀνατολή, Ἑλληνικὲς Πανεπι-
στημιακὲς Ἐκδόσεις, Ἀθήνα, 1992, σ.σ. 222-227.
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δικῶν ὀργανώσεων ὅπως ἡ Πατριωτικὴ Ἕνωσις τοῦ Κουρδιστὰν (U.Ρ.Κ-Ρ.U.Κ.) 
καὶ τὸ ∆ημοκρατικὸ Κόμμα τοῦ Κουρδιστὰν (Ρ.D.Κ.-D.Ρ.Κ.)20. Εἶναι γνωστὴ ἡ 
συνθήκη τὴν ὁποίαν ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰρὰκ προσυπέγραψαν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1984 ἐπὶ τοῦ «δικαιώματος τῆς ἀμέσου21 καταδιώξεως». ∆εδομένου, ὅμως, τοῦ 
γεγονότος ὅτι τὸ Ἰρὰκ ἐκείνην τὴν περίοδο εὑρίσκετο σὲ πόλεμο μὲ τὸ Ἰράν, τὸ 
ὁποῖον ἐκινοῦσε μέρος τῶν νημάτων τῆς κουρδικῆς ἐξέγερσεως, οἱ διώξεις τῶν 
Κούρδων ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατιωτικὰ ἀποσπάσματα διενηργοῦντο μὲ κάθε 
ἄνεση στὰ ἐδάφη τοῦ Β. Ἰρὰκ καὶ εὐλογίαις τῆς Βαγδάτης, ὅπως καὶ ἡ πρόσφα-
τος ἐπανάληψις του, τοῦ Μαρτίου-Ἀπριλίου '95.

 Ἡ δυσαρέσκεια ὅμως τῆς Βαγδάτης, ἡ ὁποία ἠκολούθησε τὸν ἀποκλεισμό 
της ἀπὸ τὸ συρο-τουρκικὸ οἰκονομικὸ πρωτόκολλο τοῦ 198722 καὶ ἰδιαίτερα ἡ 
μὴ πρόσκλησις της στὶς συρο-τουρκικὲς συζητήσεις γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν ὑδάτων 
τοῦ Εὐφράτου, τὴν ὡδήγησαν σὲ μιὰ ἐφεκτικὴ –θὰ ἔλεγα ἐλαστικὴ– στάση στὸ 
ζήτημα τῆς συνεργασίας της μὲ τὴν Τουρκία μὲ σκοπὸ τὴν ἐξόντωση τῶν κουρ-
δικῶν πληθυσμῶν καὶ τὴν συντριβὴ τῆς κουρδικῆς ἐξεγέρσεως. Ἔτσι, ἤδη ἀπὸ 
τοῦ 1988, τὸ Ρ.Κ.Κ. ἀρχίζει νὰ ἀποκτᾷ περισσοτέραν ἄνεση στὶς ἐπιχειρήσεις του 
ἐναντίον τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ μὲ βάση ἐξορμήσεως τὰ ἐδάφη τοῦ Β. Ἰράκ.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Περσο-ἰρακινοῦ πολέμου καὶ τὴν συντριβὴ τῆς κουρδικῆς 

20.  Μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο στὴν περιοχὴ μεταξὺ Ἰράν, Ἰράκ, Τουρκίας 
καὶ Συρίας θὰ εἶναι χρήσιμα γιὰ τὸν ἀναγνώστη. Τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο πληθυσμικῶς 
κατανέμεται ὡς ἑξῆς: στὴν Τουρκία 12 ἐκ. ἐπὶ συνόλου τουρκικοῦ πληθυσμοῦ 58 ἐκ., 
στὸ Ἰρὰν 6 ἐκ. ἐπὶ συνόλου 56 ἐκ., στὸ Ἰρὰκ 3,5-4 ἐκ. ἐπὶ συνόλου 18 ἐκ. καὶ στὴν 
Συρία 800.000-1 ἐκ. ἐπὶ συνόλου 13 ἐκ. Περίπου 300.000 κοῦρδοι ζοῦν στὶς περιοχὲς 
τοῦ Καυκάσου καὶ τῆς Κ. Ἀσίας, ἀρκετὲς δεκάδες χιλιάδες ζοῦν στὴν Βηρυτὸ καὶ 
ἡ συνολικὴ κουρδικὴ διασπορὰ στὴν Εὐρώπη ἀνέρχεται σὲ 600.000 ἄτομα. [Βλ. Ε. 
Picard (sous sa direction), La question Kurde, Ed. Complexe, Paris, 1991, p. 9], Ἐπίσης, 
πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι «17 τουρκικὲς ἐπαρχίες ἐπὶ συνόλου 73, διεκδικοῦνται ἀπὸ 
τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο. Ὁ πληθυσμός τους ἀνήρχετο τὸ 1980 σὲ 35,9% ἀστικὸ καὶ 
64,1% ἀγροτικό, ἐνῷ τὸ 1985 σὲ 41% ἀστικὸ καὶ 59% ἀγροτικὸ» (ibid. σελ. 44, πηγὴ: 
M. Sönmez, Dogu Anadolunum Hikâyesi, Ankara, Arkadas Yayinlari, s.d.).

21.  «droit de suite à chaud». Π.χ. Στὶς 18 Ἰουλίου 1991, οἱ κοῦρδοι «πεσμεργκᾶς» (= πολε-
μιστὲς ποὺ πᾶν μπροστὰ ἀπ' τὸν θάνατο) κατέλαβαν ἐκ νέου τὴν Σουλεϊμανέϋα στὸ 
Ἰρὰκ καὶ τον Ὀκτώβριο τοῦ 1991 ἐξετέλεσαν περίπου ἑξῆντα ἰρακινοὺς στρατιωτι-
κοὺς ποὺ συνέλαβαν σ' αὐτὴν τὴν πολη σὲ ἀντίποινα τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Ἰρα-
κινῆς ἀεροπορίας. Τὸν Αὔγουστο ὅμως, τοῦ 1991, ἡ τουρκικὴ ἀεροπορία, συμφώνως 
πρὸς τὸ «δικαίωμα ἀμέσου διώξεως» ἔκαμε χρήση τοῦ ἰρακινοῦ ἐναερίου χώρου καὶ 
ἐβομβάρδισε ἀνηλεῶς τοὺς κουρδικοὺς πληθυσμοὺς τῆς γειτονικῆς ἰρακινῆς ἐπαρχίας 
τοῦ Ἐμπρὴλ (Ἄρβυλα), μὲ σκοπὸ τὴν «ἐκδίωξη τῶν μελῶν τοῦ ΡΚΚ» στὴν περιοχή. 
Ἡ ἐπιχείρησις αὐτὴ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας, ἔγινε δεκτὴ μὲ ἀπόλυτον ἱκανοποίη-
ση ἀπὸ τὴν Βαγδάτη.

22.  Βλ.: «Πρωτόκολλο ἐπὶ θεμάτων οἰκονομικῆς συνεργασίας μεταξὺ τῆς ∆ημοκρατίας 
τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἀραβικῆς ∆ημοκρατίας τῆς Συρίας», Τὰ ἄρθρα 6-10 ἀναφέρο-
νται στὶς σχετικὲς συμφωνίες γιὰ τὰ ὕδατα. Πηγὴ: T.C. Resmî Gazete, 10 Aralik 1987, 
Kodu 101287.
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ἐξεγέρσεως στὸ Β. Ἰρὰκ μὲ ὠμότητες καὶ ὁμαδικὲς σφαγὲς μεταξὺ τῶν ὁποίων 
καὶ ἡ διαβόητος σφαγὴ τῆς Χαλαμπέϋα (τὸν Μάρτιο τοῦ 1988) μὲ χημικὰ ὅπλα 
ποὺ ἐχρησιμοποίησε ἐναντίον τῶν κουρδικῶν πληθυσμῶν τὸ καθεστὼς τῆς 
Βαγδάτης, περίπου 60.000 Κοῦρδοι23 ἐπέρασαν στὰ τουρκικὰ ἐδάφη24. Ὁ ἰρα-
κινὸς στρατὸς δὲν ἔδειξε τὴν διάθεση νὰ τοὺς ἀκολουθήσει καὶ τὰ πράγματα 
τὸν ἐδικαίωσαν ἐφ’ ὅσον ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀγκύρας ἔκαμε πᾶν τὸ δυνατὸν γιὰ 
νὰ ἐξυπηρετήσει τὴν Βαγδάτη, ὅταν αὐτὴ θὰ ἦταν εἰς θέσιν νὰ «ἀξιοποιήσει» 
τὴν «προσφορά» της, δηλαδὴ μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου ποὺ ἦταν, ἔστω καὶ μὲ 
πολλὲς ἀπώλειες, νικηφόρος γιὰ τὸ Ἰράκ.

Ἔτσι, ἡ κουρδικὴ γενοκτονία, ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ αὐτὴν τὴν φορὰ καὶ ὑπὸ τὸ 
εὐτυχὲς βλέμμα τῆς Ἀγκύρας, συνεχίσθη ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τῆς περσοϊρα-
κινῆς συρράξεως. Ὁ Σαντὰμ Χουσέϊν ἐβομβάρδισε ἀνηλεῶς τὶς συνοριακὲς ζῶνες 
μεταξὺ Β. Ἰρὰκ καὶ Ἰρὰν διαγράφοντας ἀπὸ τὸν χάρτη 5.000 κουρδικὰ χωριά.

Ἡ Τουρκία ὅμως δὲν περιορίζεται στὴν πολιτικὴ τῶν στρατιωτικῶν διώξε-
ων ἐναντίον τῶν Κούρδων τῶν Ν/Α ἐδαφῶν της. Φροντίζει νὰ φανεῖ ἐπίσης 
ἀρεστὴ στοὺς Κούρδους τοῦ βορείου Ἰράκ, κάμνοντας μνεία διὰ χειλέων τοῦ 
ἐκπροσώπου τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ κ. Φερχὰτ Ἀταμὰν25 τῶν συνταγματικῶν 
τους δικαιωμάτων (συμφώνως πρὸς τὸ ἰρακινὸ σύνταγμα) γιὰ αὐτονομία, μὲ 
σκοπὸ τὴν διαίρεση τοῦ ἑνιαίου δυνητικῶς κουρδικοῦ μετώπου μεταξὺ τῶν 
ἔνθεν κἀκεῖθεν τῶν τουρκο-ἰρακινῶν συνόρων κουρδικῶν πληθυσμῶν. Τὸ 

23.  Picard, E. (1990): «Les relations entre la Turquie et ses voisins arabes: les contraintes 
idéologiques à celles de la géostrategie». Exposé présenté au colloque de Strasbourg sur 
la Turquie, novembre 1990 in Magreb - Machreq, No 138, Oct.-Dec. 1992, p. 58.

24.  Εἶναι σκόπιμο ὅμως νὰ παρακολουθήσομε τὴν τύχη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν στὰ τουρ-
κικὰ ἐδάφη, ὥστε νὰ ἔχομε καὶ μιὰν εἰκόνα τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Τουρκίας ἔναντι 
τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐζήτησαν σ' αὐτὴν καταφύγιο, ὅπως καὶ 
τὴν ἀντίληψη τοῦ καθεστῶτός της εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Με-
ταφέρω σὲ δική μου μετάφραση ἀπὸ τὸ Χρονικὸ τῆς ∆ιεθνοῦς Ἀμνηστίας, Αὔγουστος 
1990: «Περισσότεροι ἀπὸ 100.000 Κοῦρδοι κατέφυγαν στὸ Ἰρὰν καὶ στὴν Τουρκία 
ὅπου ἐστοιβάχθησαν σὲ στρατόπεδα προσφύγων. Ἡ Ἄγκυρα ἡ ὁποία δὲν εἶχε καμμία 
διάθεση νὰ προσφέρει διαρκὲς ἄσυλο στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς [...] ἠπείλησε νὰ 
τοὺς ἐπαναπατρίσει διὰ τῆς βίας. Γιὰ νὰ τοὺς ἀναγκάσει δὲ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ 
Ἰράκ, ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις περιώρισε τὶς ποσότητες τροφῆς καὶ ὕδατος, ἐμείω-
σε τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη, ἐπέβαλε ὑποχρεωτικὸν περιορισμὸν στὸ ὡράριο φωτι-
σμοῦ τῶν ἐγκαταστάσεών τους καὶ ἐμείωσε τὶς μετακινήσεις τους». (La chronique 
d' Amnesty, no 45, août 1990 in Chapour Haghighat, Histoire de la crise du Golfe, Ed. 
Complexes, Paris, 1992, p. 103).

25.  Ὀλίγες ἡμέρες πρὶν τὴν προγραμματισμένη διήμερον ἐπίσκεψη τοῦ ἰρακινοῦ Ὑφυ-
πουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν ∆ρὸς Ρυὰντ ἀλ-Καϊσῆ, στὴν Ἀγκυρα στὰ μέσα Ἰανου-
αρίου 1994, ὁ κ. Ἀταμὰν ἐδήλωσε ὅτι: «Τὸ ἰρακινὸ σύνταγμα περιλαμβάνει ἄρθρα 
ποὺ δίδουν τὸ δικαίωμα στοὺς Κούρδους τοῦ Β. Ἰρὰκ νὰ ἀποκτήσουν αὐτονομία» 
καὶ ὅτι «τὸ Ἰρὰκ ἔχει, ὄντως, παραχωρήσει αὐτονομία στοὺς κουρδικούς του πλη-
θυσμοῦς τὸ 1975». Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι λησμονεῖ τήν, μετὰ τρία χρόνια, σφαγὴ διὰ χη-
μικῶν ἀερίων τῶν Κούρδων τῆς Χαλαμπέϋα ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς Βαγδάτης.
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τουρκικὸ αὐτὸ στρατήγημα μᾶλλον ἐστέφθη ἀπὸ ἐπιτυχία, ἐὰν ἐξετάσουμε τὴν 
στάση τῶν κ.κ. Μπαρζανῆ καὶ Ταλαμπανῆ στὴν πρόσφατο γενοκτόνο ἐπίθεση 
ποὺ ἐξαπέλυσε ἡ Τουρκία ἐναντίον τοῦ κουρδικοῦ λαοῦ τοῦ Β. Ἰράκ.

∆ὲν στοχεύει ὅμως μόνον ἐκεῖ ἡ Ἄγκυρα. Τὸ διπλωματικόν της παιγνίδι εἶναι 
ἀληθῶς ἀξιοθαύμαστο, ἂν καὶ σχετικῶς ἁπλοϊκό, ὅπως καὶ εὐανάγνωστο. Ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν σκοπεύει νὰ ἀσκήσει πιέσεις στὴν οὕτως ἢ ἄλλως εὑρισκομένη σὲ διεθνῆ 
ἀπομόνωση κυβέρνηση τοῦ Ἰράκ, ὥστε ἡ Βαγδάτη νὰ ἀποδεχθεῖ νὰ παραχωρήσει 
στὴν Ἄγκυρα τὸ ἥμισυ τοὐλάχιστον τοῦ πετρελαίου, τοῦ περιεχομένου στὸν 
σφραγισθέντα κατὰ τὴν ἰρακο-κουβεϊτιανὴ κρίση, ἀγωγὸ πετρελαίου Κιρκοὺκ-
Γιουμουρταλίκ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὠθεῖ τοὺς Τουρκομάνους τοῦ Β. Ἰρὰκ σὲ δηλώσεις 
δῆθεν διεκδικήσεως αὐτονομίας, ὁμοίως πρὸς τοὺς Κούρδους τῆς περιοχῆς μὲ τὸ 
αἰτιολογικὸ τῆς ἴσης μεταχειρίσεως τῶν μειονοτήτων τοῦ Β. Ἰρὰκ καὶ κατὰ τρίτον 
ἀποσκοπεῖ πάντα στὰ πετρελαϊκὰ κοιτάσματα τῆς Μοσούλης καὶ τοῦ Κιρκούκ26.

Οἱ κινήσεις αὐτὲς γίνονται ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ἡγέτου τῶν Τουρκομά-
νων τοῦ Β. Ἰράκ, Μουτζαφὲρ Ἀρσλὰν μὲ τὸ τουρκικὸ ΥΠΕΞ27 καὶ ἔχουν ὡς 
στόχο τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὑπεσχημένων τῆς Ἀγκύρας πρὸς τοὺς Κούρδους τοῦ 
Β. Ἰράκ, μὲ τὴν δικαιολογία ἔναντι τῶν κούρδων ἡγετῶν ὅτι οἱ κινήσεις αὐτὲς 
τῶν Τουρκομάνων δημιουργοῦν φόβους στὴν διεθνῆ κοινότητα γιὰ ἁλυσιδωτὲς 
ἀντιδράσεις αὐτονομήσεων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ συμπεριλάβουν καὶ τοὺς 
σηῖτες τοῦ Ν. Ἰρὰκ καὶ νὰ ὁδηγήσουν ἀφ’ ἑνὸς μὲν στὴν διάλυση τοῦ Ἰράκ, 

26.  Βλ. σχετικὴ δήλωση τοῦ Τούρκου Προέδρου κ. Σ. Ντεμιρέλ, ὁ ὁποῖος στὶς 2 Μαΐου 
1995, ἐδήλωσε ὅτι «τὰ σύνορα εἶναι ἡ γραμμὴ τοῦ πετρελαίου: Ἡ Τουρκία ἀρχίζει 
ἐκεῖ ὅπου τελειώνει τὸ πετρέλαιο. Τὰ ἐχάραξαν γεωλόγοι καὶ δὲν ἀποτελοῦν μέρος 
τοῦ Ἐθνικοῦ Συμφώνου...». Ὁ Ντεμιρὲλ ἰσχυρίσθη ἐπίσης πὼς ἡ ἰρακινὴ ἐπαρχία τῆς 
Μοσούλης «δὲν ἀφέθη στὸ Ἰρὰκ μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης» καὶ πὼς «ἡ Μοσου-
λη ἀνήκει ἀκόμη στὴν Τουρκία» (Ἐλευθεροτυπία, 3/05/95, ἄρθρο μὲ τίτλο: Νέα σύνο-
ρα μὲ Ἰρὰκ ζητεῖ ὁ Ντεμιρέλ).

27.   Ὁ ἴδιος, ὁ Ἀρσλάν, ἀναφέρει στὴν Turkish Daily News τῆς 5/01/1994: «Οἱ ἀξίω-
ματοῦχοι τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ, μὲ τοὺς ὁποίους εὑρισκόμεθα σὲ συνεχῆ ἐπαφή, 
τονίζουν ὅτι φροντίζουν τὰ δικαιώματα τῶν Τουρκομάνων». Μεταξὺ ἄλλων ὁ 
Ἀρσλὰν ἐδήλωσε ὅτι «Μιὰ αὐτόνομη περιοχὴ γιὰ τοὺς Κούρδους τοῦ Β. Ἰρὰκ δὲν 
εἶναι ἀποδεκτὴ» καὶ ὅτι «ἐὰν ἕνα τέτοιο δικαίωμα ἐδίδετο στοὺς Κούρδους, θὰ ἔπρε-
πε νὰ δοθεῖ καὶ στοὺς Τουρκομάνους. Ἂν μιὰ ὁμοσπονδία ἐπρόκειτο νὰ ἱδρυθεῖ γιὰ 
τοὺς Κούρδους γιατί νὰ μὴ συμβεῖ τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς Τουρκομάνους». Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη ὅμως πλευρὰ ἄφησε νὰ διαφανεῖ πόσον ὁ ἴδιος πιστεύει σὲ αὐτὰ ποὺ δῆθεν «δι-
εκδικεῖ» λέγοντας: «Τὸ αὐτόνομο σύστημα ἔχει ἐφαρμοσθεῖ καὶ πρὶν στὸ Ἰρὰν καὶ 
δὲν ἐλειτούργησε, γιατί τώρα πρέπει νὰ ξαναδοκιμασθεῖ;». Ἐσυνέχισε δὲ ὁ Ἀρσλὰν 
τονίζοντας, ὅπως εἶπε, στοὺς ἁρμοδίους τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ, ὀλίγες ἡμέρες πρὶν τὴν 
πραγματοποίηση τῆς τριμεροῦς συνόδου Τουρκίας-Ἰρὰν καὶ Συρίας, ὅτι «ὁ στόχος 
τοῦ κόμματός του εἶναι νὰ ἐξασφαλίσει τὰ ἴδια ὀφέλη γιὰ τοὺς Τουρκομάνους μὲ 
αὐτὰ ποὺ πιθανὸν νὰ ἐξασφαλίσουν οἱ Κοῦρδοι».

Χαρακτηρίζω τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα μὲ ὀλίγες λέξεις: διπλωματικῶς ἀσυνάρτητα, 
χωρὶς καμμία συνέχεια καὶ λογική, γεγονὸς ποὺ καθιστᾷ εὐανάγνωστες τὶς προθέσεις 
τοῦ λέγοντος.
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ἀφ’ ἑτέρου δὲ στὴν ἰσχυροποίηση τοῦ καθεστῶτος τῆς Τεχεράνης στὴν περιοχή, 
πρᾶγμα ποὺ ἐπίσης δημιουργεῖ φόβους καὶ δυσφορία στὴν διεθνῆ κοινότητα. 
Φόβους, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐξαναγκάζουν τὴν Ἄγκυρα νὰ προβαίνει στὴν ὑλο-
ποίηση τῶν ὑποσχέσεών της πρὸς τὴν ἰρακο-κουρδικὴ πλευρά.

Συμπέρασμα: τὰ μηνύματα ποὺ ἀποστέλλει ἡ Τουρκία πρὸς τοὺς δρῶντες 
τῆς περιοχῆς εἶναι τὰ ἑξῆς: α) Οἱ Κοῦρδοι θὰ πρέπει νὰ ἐπαφίενται στὶς καλὲς 
προθέσεις τῆς Ἀγκύρας, οἱ ὁποῖες θὰ ἐνεργοποιηθοῦν ἐν «εὐθετωτέρῳ» χρόνῳ καὶ 
νὰ μὴν ὑποθάλπουν τὶς «τρομοκρατικὲς» δραστηριότητες τῶν ὁμοεθνῶν τους στὰ 
ἐδάφη τῆς Ν/Α Τουρκίας28, β) Πρὸς τὸ Ἰράκ, τὸ μήνυμα ὅτι αὐτὴ κρατεῖ εἰς χεῖράς 
της τὰ νήματα δύο ἐθνικῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν στὰ ἐδάφη του καί, ὡς ἐκ 
τούτου, ἡ Βαγδάτη ἔχει κάθε συμφέρον νὰ ἀφουγκράζεται τὶς ἐπιθυμίες της. Καὶ 
αὐτὸ διότι μιὰ δυσηρεστημένη Ἄγκυρα θὰ μποροῦσε νὰ στραφεῖ στὴν ἱκανοποίη-
ση τῶν αὐτονομιστικῶν αἰτημάτων τῶν «φίλων» της εἰς βάρος φυσικὰ τῶν ἰρα-
κινῶν συμφερόντων, γ) Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ δηλώσεις Ἀρσλὰν καὶ Ἀταμὰν «προ-
ηγήθησαν» τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἰρακινοῦ Ὑφ. ΥΠΕΞ, καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν δι-
μερῶν συνομιλιῶν του μὲ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, δηλ. ἡ ἐκκένωσις τοῦ τουρ-
κο-ἰρακινοῦ πετρελαίου ἀπὸ τὸν ἀγωγὸ Κιρκοὺκ-Γιουμουρταλήκ, μᾶς κάμνουν 
νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν λόγο ποὺ ὁδηγεῖ τὴν Ἀγκυρα στὴν «κινητικότητα» αὐτήν. 
Ἡ Τουρκία ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ πετρέλαιο παραμένει στὸν ἀγωγὸν ἀπὸ τοῦ 1990, 
ὅταν ἐσφραγίσθη κατ' ἐπιταγὴν τοῦ ΟΗΕ, λόγῳ τῶν ἐχθροπραξιῶν.

∆ὲν εἶναι ὅμως τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως θέλει ἡ Τουρκία νὰ τὰ παρουσιάσει 
διότι πρὶν ἀπὸ κάθε στρατηγική της ἐνέργεια θὰ πρέπει νὰ ἀπαντήσει στὰ ἑξῆς 
ἐρωτήματα: α) Γνωρίζει ἡ Ἀγκυρα ὅτι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ κερδίσει τὴν ἐμπι-
στοσύνη τῶν Κούρδων τοῦ Β. Ἰρὰκ καὶ ὅτι μόνον τὴν ἀναγκαστικὴ ἀνοχή τους 
ἐξασφαλίζει, λόγῳ τῶν διωγμῶν καὶ τῶν σφαγῶν ποὺ ὑφίστανται καὶ αὐτοὶ 
ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Σαντὰμ Χουσέϊν; β) Γνωρίζει ἀκόμη ἡ Ἄγκυρα, ὅτι θὰ 
εἶναι μεγάλη ἡ ὀργὴ τῆς ∆ύσεως καὶ σκληροτάτη ἡ ἀπάντησις της σὲ ἐκεῖνον τὸν 
μαθητευόμενο μάγο ὁ ὁποῖος θὰ ἀπελευθερώσει τὸ σηιτικὸν «τζίνι» τῆς ἰρανικῆς 
ἰσλαμικὴς ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὸ λυχνάρι του; γ) Γνωρίζει ἡ Ἄγκυρα ὅτι κάθε 
ἀπίσχνασις τῶν δυνάμεων τοῦ Ἰράκ, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἡ διάλυσίς του, ἐνισχύει 
ὄχι μόνον τὴν Τεχεράνη καὶ τὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα τὸ ὁποῖον ἤδη κατατρώγει 
τὰ σπλάχνα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ της συστήματος, ἀλλὰ 
ἐνισχύει καὶ ἐνδυναμώνει τὸν ἕταιρο ἰσχυρόν της ἀντίπαλο στὴν περιοχή, τὴν 
Συρία τοῦ Ἄσαντ;* δ) Γνωρίζει ἡ Ἀγκυρα πῶς ἐκτιμᾷ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ μιὰ τέτοια 

28.  ∆εν φαίνεται ὅμως νὰ ἔχουν πεισθεῖ γιὰ τοῦτο οἱ Κοῦρδοι τοῦ Ἰράκ, ἐὰν λάβομε ὑπ’ 
ὄψιν τὴν δήλωση τοῦ Νετσιρβὰν Μπαρζανῆ, ἡγέτου τοῦ Κουρδικοῦ ∆ημοκρατικοῦ 
Κόμματος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀναχωρήσεως του μὲ ἀντιπροσωπεία τῶν 
Κούρδων τοῦ Ἰρὰκ γιὰ τὴν Ἄγκυρα 3/05/1995, ἐδήλωσε ὅτι «θὰ εἶναι πολὺ δύσκολο 
οἱ Κοῦρδοι νὰ συνεργσθοῦν μὲ τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἐξώργισαν τοὺς ἐντόπιους 
μὲ τὴν εἰσβολή, λεηλατῶντας καὶ βομβαρδίζοντας ἀδιακρίτως». Προσέθεσε ἐπίσης 
ὅτι: «ὅλοι ἀντιλαμβάνονται πὼς οἱ ἀντάρτες δὲν πολεμοῦνται ἔτσι».

 *    Ὄντως, είκοσιδίο χρόνια μετά, δηλ. τὸ 2017, ποὺ γράφεται αὐτὴ ἡ παρατήρησις, 
ἡ πρόβλεψίς μας ἐδικαιώθη ὅπως πλέον διακρίνεται ἡ ἐξέλιξις καὶ κατάληξις τοῦ 
πολέμου στὴν Συρία.
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προοπτικὴ ἐμμέσου ἐνισχύσεως τῆς ∆αμασκοῦ, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ κυβέρνησίς 
του εὑρίσκεται σὲ φάση διαπραγματεύσεων μὲ τὴν ∆αμασκὸ γιὰ τὰ ὑψίπεδα 
τοῦ Γκολάν; ε) Γνωρίζει ἡ Ἄγκυρα ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις, γιὰ πολλοστὴ 
φορά, ἀντιστρατεύεται τὰ συμφέροντα τοῦ μοναδικοῦ σταθεροῦ καὶ φερεγγύ-
ου στρατηγικοῦ συμμάχου τῆς ∆ύσεως στὴν περιοχὴ τῆς Γονίμου Ἡμισελήνου, 
δηλ. τοῦ Ἰσραήλ:

2.2.  Τὸ ζήτημα τῶν ἰρακινῶν πετρελαϊκῶν ἀγωγῶν ὡς σημεῖον ἐξαρτήσεως τῆς 
Βαγδάτης ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὶς τουρκο-ἰρακινὲς σχέσεις παρατηρεῖται μιὰ ἄνθησις ἀπὸ 
τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ '80, παρὰ τὸ ἀμοιβαῖον κλῖμα δυσπιστίας καὶ τοὺς 
ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν διατυπωθέντες φόβους περὶ ὑπερβολικῆς ἀλληλε-
ξαρτήσεως.

Ἀπὸ τὰ ἰρακινᾷ pipe-lines μέσῳ Τουρκίας μεταφέρονται περὶ τὸ 1,5 Μβ/
ἡμέρα29 ἰρακινοῦ πετρελαίου, ποσότης ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὰ τρία τέταρτα 
τῆς πετρελαϊκῆς παραγωγῆς τῆς Βαγδάτης ποὺ προορίζεται γιὰ ἐξαγωγή, ἰδι-
αίτερα μετὰ τὴν διακοπὴ τῆς λειτουργίας τοῦ συρο-ἰρακινοῦ ἀγωγοῦ Βαγδάτης-
Μπανιᾶς (Συρία) τὸ 198230.

Βέβαια, ἡ κατάστασις γιὰ τὸ Ἰρὰκ μετὰ τὸ 1984 ἤρχισε νὰ βελτιώνεται εἰς 
ὅ,τι ἀφεώρα τὴν διέλευσή του πρὸς ἐξαγωγὴ πετρελαίου τοῦ μέσῳ τουρκικῶν 
ἐδαφῶν μὲ τὴν αὔξηση τῆς παροχῆς τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Κιρκοὺκ-Ντορτυὸλ 
ποὺ ἐπέτρεψε στὸ Ἰρὰκ νὰ αὐξήσει τὶς ἐξαγωγές του κατὰ 1 Μβ/ἡμέρα.

Ἀκόμη, τὸ 1987, ἕνας νέος παράλληλος πετρελαιαγωγὸς μεταξὺ Κιρκοὺκ καὶ 
Γιουμουρταλὴκ (Τουρκία), ἐπέτρεψε στὸ Ἰρὰκ νὰ ἐξάγει —ἀθροιστικῶς— ἀπὸ 
βορρᾶ τὴν ἀνωτέρω ποσότητα τῶν 1,5 Μβ/ἡμέρα. Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι οἱ 
ἀγωγοὶ αὐτοὶ ὅπως καὶ τὰ σημαντικὰ κοιτάσματα πετρελαίου τῆς Μοσούλης, 
τοῦ Κιρκοὺκ καὶ τοῦ Ντιγιαρμπεκὴρ εὑρίσκονται σὲ ἐδάφη ποὺ κατοικοῦνται 
κατ' ἐξοχὴν ἀπὸ κουρδικοὺς πληθυσμοὺς ἀλλὰ καὶ ποὺ οὐδέποτε ἡ Ἄγκυρα 
ἔπαψε νὰ θεωρεῖ ὡς στρατηγικοὺς στόχους της.

Ἡ Τουρκία εἰσήγαγε τὸ 60% τῶν ἀναγκῶν της σὲ πετρέλαιο ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ 
καὶ μάλιστα ἕνα μέρος του ὑπὸ καθεστὼς εἰδικῶν προνομιακῶν τιμῶν, ἀλλὰ 
καὶ εἰσέπραττε σημαντικὰ τέλη διελεύσεως γιὰ τὸ ὑπόλοιπο. Ἐπίσης πρέπει νὰ 
ἐπισημάνομε τὶς πολλὲς Joint-ventures οἱ ὁποῖες ἔχουν συναφθεῖ μεταξὺ τῶν δύο 
χωρῶν ὅπως ἡ διασύνδεσις μεταξὺ δικτύων ἠλεκτροδοτήσεως ἢ ἡ κατασκευὴ 
μιᾶς διεθνοῦς σιδηροδρομικῆς συνδέσεως πρὸς τὴν κουρδικὴν περιοχὴ τῆς συ-
νοριακῆς πόλεως τοῦ Ζάχο (Β/∆ Ἰράκ)31 ποὺ ἐγειτνίαζε καὶ μὲ τὸν ἰρακινο- 

29. 1 Μβ/ἡμέρα = 1.000.000 βαρέλια/ἡμέρα.
30.  Πρὸς τὸ τέλος τοῦ περσοϊρακινοῦ πολέμου τὸ ἐπίπεδον τῶν ἰρακινῶν πετρελαϊκῶν 

ἐξαγωγῶν ἀπὸ κάθε δυνατὴ ὁδό, ἔφθασε τὰ 2 Μβ/ἡμέρα. Μέχρι σήμερα τὸ Ἰρὰκ δὲν 
ἔχει κατορθώσει νὰ ἐπανέλθει στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐξαγωγῶν πετρελαίου ποὺ εἶχε δια-
μορφώσει πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ἐχθροπραξιῶν.

31.  Στὴν περιοχὴν αὐτήν, ἔστω καὶ μὲ καθυστερημένες ἐνέργειες τῶν ἀμερικανικῶν, 
ἀγγλικῶν, γαλλικῶν, καναδικῶν καὶ ὁλλανδικῶν δυνάμεων, ἐδημιουργήθη μιὰ 
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τουρκικὸ πετρελαιαγωγὸ Κιρκοὺκ-Ἀλεξανδρέττας. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἄλλωςτε, 
εὑρίσκεται οὐσιαστικῶς σήμερα ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν ἀμερικανικῶν καὶ τῶν 
ὑπολοίπων συμμαχικῶν δυνάμεων ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν τελευταίαν ἰρακο-
κουβεϊτιανὴ σύρραξη, λόγῳ τῆς ἐξαγγελθείσης στὶς 3 Ἀπριλίου 1991 ἀπὸ τὸν 
τ. ἀμερικανὸ πρόεδρο Μποὺς «ζώνης ἀπαγορεύσεως πτήσεων καὶ ἐπεμβάσεων 
ἰρακινῶν δυνάμεων» βορειότερον τοῦ 36ου παραλλήλου, ὁ ὁποῖος διέρχεται 50 
χλμ. νοτίως τῆς Μοσούλης32.

Ὁ ὄγκος τῶν διμερῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν 
ηὐξήθη σημαντικῶς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ περσοϊρακινοῦ πολέμου, ἀλλὰ μετὰ τὸ 
πέρας του, τὸ Ἰρὰκ παρουσίαζε ἔναντι τῆς Ἀγκύρας ἕνα χρέος $ USA 2 δίς33. Ἡ 
Τουρκία λοιπὸν δικαίως ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν σπουδὴ γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία 
τῶν ἰρακινῶν πετρελαιαγωγῶν ποὺ καταλήγουν στὸν λιμένα τῆς Ἀλεξανδρέττας 
οἱ ὁποῖοι διέκοψαν τὴν λειτουργία τους τὸν Αὔγουστο τοῦ 1990, ἀμέσως μετὰ 
τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ἰρὰκ στὸ Κοβέϊτ. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἀσκεῖ μᾶλλον πολιτικὴ 
ἐκβιασμοῦ στὴν ἰρακινὴν κυβέρνηση προσπαθῶντας νὰ ἐπιτύχει τὸ μεγαλύτερο 
δυνατὸν ὄφελος ἀπὸ τὴν ὑπὸ διεθνὲς ἐμπᾶργκο Βαγδάτη, διότι ὅταν ὁ ἰρακινὸς 
Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Τάρεκ Ἁζὴζ ἐπεσκέφθη τὴν Ἄγκυρα τὸν Ἰούνιο τοῦ 
199134, μὲ σκοπὸ τὴν διεξαγωγὴ συνομιλιῶν γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία αὐτῶν τῶν 
ἀγωγῶν, ἀντεμετώπισε τὶς ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς εἰς ὅ,τι 
ἀφεώρα τὰ δικαιώματα διελεύσεως καὶ τὶς δαπάνες ἐκμεταλλεύσεως35.

2.3. Τὸ νερὸ στὶς σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὅλες οἱ προσπάθειες ποὺ ἔγιναν μεταξὺ τῶν τριῶν κρατῶν 
γιὰ τὴν χρήση τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριδος ἀλλὰ καὶ τοῦ 
Ὀρόντου (σὲ συρο-τουρκικὸ ἐπίπεδο), δὲν ἀπέδωκαν κανένα συγκεκριμένο 
ἀποτέλεσμα ποὺ νὰ ἱκανοποιεῖ ὅλες τὶς πλευρές.

∆ὲν ὑπάρχει κατ' ἀρχὰς καμμία τριμερὴς συμφωνία ποὺ νὰ καλύπτει τὸ ζήτη-
μα τῆς κατανομῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν ὑδάτων τῆς λεκάνης τοῦ Τίγριδος καὶ 
τοῦ Εὐφράτου. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 περιεῖχε μιὰ ρήτρα ἡ ὁποία 
ἐπέβαλε στὴν Τουρκία νὰ συμβουλεύεται τὸ Ἰρὰκ πρὶν προβεῖ σὲ ὁποιοδήποτε 
ὑδραυλικὸν ἔργο.

«ζώνη ἀσφαλείας» ποὺ ἐπέβαλε στὴ Βαγδάτην τὴν ἀπόσυρση τῶν δυνάμεών της 
ὥστε νὰ ἐπιτρέψει στοὺς κουρδικοὺς πληθυσμοὺς οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαφύγει πρὸς τὰ 
ἐδάφη τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Τουρκίας νὰ ἐπιστρέφουν στὶς ἑστίες τους στὶς περιοχὲς 
τοῦ Β/∆ Ἰράκ.

32.  Ἄρα δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε ἐμεῖς στὴν ∆ύση, γιὰ τὰ πετρέλαια τῆς περιοχῆς τῆς 
Μοσούλης. Εἶναι σὲ καλὰ χέρια!

33.  Ν. Beschorner, «Le rôle de l’ eau dans la politique regionale de la Turquie», Magreb-
Machrek, p. 58.

34.  Ὁ πόλεμος τοῦ Κόλπου ἐτελείωσε ἐπισήμως στὶς 3 Ἀπριλίου 1991 μετὰ τὴν Ἀπόφα-
ση 687 τοῦ Σ.Α. τοῦ ΟΗΕ ποὺ ἐξαναγκάζει τὸ Ἰρὰκ σὲ καταστροφὴ τῶν μὴ συμβα-
τικῶν ὅπλων καὶ τῶν βαλλιστικῶν πυραύλων του.

35. Βλ. Middle East Economic Survey, 7/10/1991.
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Ἡ Συνθήκη τοῦ Χαλεπίου τοῦ 193036, περιεῖχε μιὰ σύντομον ἀναφορὰ στὰ 
δικαιώματα τῆς Συρίας ἐπὶ τῶν ὑδάτων τοῦ Τίγρητος, ἐνῷ τὸ Σύμφωνο φιλίας 
καὶ καλῆς γειτονίας μεταξὺ Ἀγκύρας καὶ Βαγδάτης ποὺ ὑπεγράφη στὴν Ἄγκυ-
ρα τὸ 1946 ἔθετε καὶ πάλι τὴν ἰδία ρήτρα περὶ ὑποχρεώσεως τῆς Τουρκίας νὰ 
ζητήσει τὴν συμβουλὴ τῆς Βαγδάτης πρὶν προβεῖ σὲ ὁποιοδήποτε ὑδραυλικὸ 
ἔργο στὸν Εὐφράτη ἢ στὸν Τίγρι37.

Τὰ ἔτη 1974-75, ὅταν ἡ Τουρκία καὶ ἡ Συρία ἐδεσμεύθησαν ἀμοιβαίως σὲ με-
γαλεπήβολα προγράμματα κατασκευῆς φραγμάτων, σοβαρὲς τριβὲς ἐξεδηλώθη-
σαν μεταξὺ τῶν τριῶν κρατῶν ἐν ὄψει τῆς ἐξευρέσεως δίκαιου καθεστῶτος ἐκμε-
ταλλεύσεως τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου. Ἡ κατασκευὴ τοῦ φράγματος Κεμπὰν 
ἀπὸ τὴν Τουρκία προεκάλεσε τὴν ἀνησυχία καὶ τὶς ἐπίσημες καταγγελίες τῆς 
Συρίας, διότι ἡ Βαγδάτη ἀνησυχοῦσε κυρίως διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς Τουρκίας εἰς 
κράτος δυνάμενον νὰ ἐλέγξει τὸν ποταμὸ κατὰ τὰ ἀνάντη.

Προτοῦ ἡ Τουρκία ἀρχίσει νὰ κατασκευάζει φράγματα στὸν Εὐφράτη, ἡ μέση 
ἐτησία ροὴ τοῦ ποταμοῦ στὰ τουρκο-συριακὰ σύνορα ἦτο 30 δισεκατομμύρια 
κυβικὰ μέτρα περίπου. Λαμβανομένου ὅμως ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ GΑΡ ἀναμένεται 
νὰ προκαλέσει τὴν ἀφαίρεση μέχρι 14 δισεκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὕδα-
τος ἀπὸ τὸν ποταμὸ ἐτησίως καὶ προστιθεμένων τῶν ἀπωλειῶν λόγῳ ἐξατμί-
σεως, ἡ συνολικὴ μείωσις ἀναμένεται νὰ φθάσει στὸ ὕψος τῶν 17 δισεκατομ-
μυρίων κυβικῶν μέτρων ἐτησίως. Ἔτσι, στὴν Συρία θὰ μείνουν μόνον 13 δισε-
κατομμύρια κυβικὰ μέτρα38. Τὴν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον δημιουργουμένη ἔντα-
ση αὐξάνει τὸ ὅτι ἡ Συρία ἔχει φιλόδοξα σχέδια γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἀρδευ-
ομένων γαιῶν. Τὴν δεκαετία τοῦ '70 εἶχαν τεθεῖ ἐπὶ τάπητος ἔργα γιὰ τὴν ἐγγει-
οβελτίωση τοὐλάχιστον 640.000 ἐκταρίων γῆς στὴν κοιλάδα τοῦ Εὐφράτου. 
Παρ’ ὅλα αὐτὰ, ἡ πρόοδος ἦταν ἀργὴ καὶ καλλιεργήθησαν ἢ πρόκειται νὰ καλ-
λιεργηθοῦν στὸ ἐγγὺς μέλλον μόνον 61.000 ἐκτάρια γῆς. Οἱ ἀνάγκες σὲ νερὸ τῶν 
νέων περιοχῶν αὐτῶν εἶναι ἐλάχιστες καὶ μποροῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ καλυ-
φθοῦν ἀπὸ τὰ 12 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα τῶν ταμιευτήρων τῆς λίμνης 
Ἄσαντ ἢ ἀπὸ τὴν ποτάμιο ροή. Μακροπροθέσμως πάντως, ἡ μείωσις τῶν πο-
σοτήτων ὕδατος τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ποὺ εἰσέρχονται στὴν χώρα θὰ περι-
ορίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν συριακὴ γεωργία.

36.  Οἱ συνθῆκες ὅμως αὐτὲς δὲν ἀπεδείχθησαν ἱκανὲς ὅταν «ἐδοκιμάσθησαν» στὴν πράξη 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ διοίκηση. Οὐδεμία ἐξ αὐτῶν ἔγινε σεβαστή, ὡς εἴθισται ἄλλωςτε, 
ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα.

37. Βλ.: S.A., The Jordan River Dispute, Martinus, Nijhoff, 1968, p. 59.
38.  Οἱ ἐπιπτώσεις, κυρίως οἱ μακροπρόθεσμες, εἶναι δραματικές. Κατὰ πρῶτον λόγο, ἡ 

περιωρισμένη ὑδατίνη ροὴ θὰ εἶχε σοβαροτάτην ἐπίπτωση ἐπὶ τοῦ συριακοῦ ὑδροη-
λεκτρικοῦ σταθμοῦ τοῦ φράγματος ἀλ-Θάουρα στὴν περιοχὴ Τάμπκα (1975), ἀνατο-
λικῶς τοῦ Χαλεπίου. Ἡ ροὴ τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου στὴ Συρίαν εἶχε μειωθεῖ ἤδη 
συνεπείᾳ τῆς πληρώσεως τῶν ταμιευτήρων ὀπίσω ἀπὸ τὰ πρῶτα τουρκικὰ φράγμα-
τα. Τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ σὲ διάφορες περιπτώσεις, τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα ὕδατος 
στοὺς ταμιευτῆρες ὀπίσω ἀπὸ τὸ φράγμα περιώρισαν τὴν ἔξοδο τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ 
ἐργοστασίου, θέμα ἰδιαιτέρας σημασίας, ἂν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ Συρία ὑποφέρει 
ἀπὸ σοβαρὰν ἔλλειψιν ἐνεργείας.
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Τοὺς συριακοὺς φόβους ἐνισχύουν καὶ ἐπιστημονικὲς ἐκτιμήσεις: τὸν Ἰούλιο 
τοῦ 1987, σὲ μία διάσκεψη μὲ ἀντικείμενο τὴν συριακὴ οἰκονομία ἡ ὁποία δι-
ωργανώθη στὴν Σχολὴ Ἀνατολικῶν καὶ Ἀφρικανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπι-
στημίου τοῦ Λονδίνου, ὁ δρ J.A. Allan, ἐπίκουρος καθηγητὴς Γεωγραφίας στὸ 
Πανεπιστήμιον αὐτό, ἀνέφερε ὅτι τὰ σχέδια τῆς Τουρκίας «μποροῦν νὰ ἔχουν 
μόνον σοβαρὰν περιοριστικὴν ἐπίπτωση στὴν (μακροπρόθεσμη) ἱκανότη-
τα τῆς Συρίας νὰ ἀναπτύσσει ἀρδευόμενες γαῖες, γιὰ νὰ μὴ γίνει ἀναφορὰ 
στὴν ἐπίδραση στὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὸ φράγμα τῆς λίμνης 
Ἄσαντ»39.

Ὁ Εὐφράτης ἔχει καταστεῖ καυτὸ θέμα τῶν τουρκοσυριακῶν σχέσεων40. Εἶναι 
σαφὲς ὅτι τὸ ὁποιοδήποτε ἀντικειμενικῶς εὐεργετικὸ μέτρο ληφθεῖ στὸ ζήτημα 
τῆς διευθέτησεως τῆς ροῆς τῶν ἀνωτέρω ποταμῶν, θὰ διυλισθεῖ πρωτίστως ἀπὸ 
τὰ πολιτικὰ φίλτρα τῶν ἐνδιαφερομένων κυβερνήσεων καὶ θὰ ἀπορριφθεῖ ἢ 
θὰ γίνει ἀποδεκτό, μὲ γεωπολιτικὰ καὶ ὄχι τεχνοκρατικὰ κριτήρια. Ἡ ἀντίλη-
ψις αὐτὴ τῶν δύο ἀραβικῶν χωρῶν, ἂς μὴ γελοιόμεθα, ἐτροφοδοτήθη καὶ ἀπὸ 
τὴν ἐπιδειχθεῖσα τάση τῆς Τουρκίας εἰς ὅ,τι ἀφοροῦσε στὸ σεβασμὸ τῶν συμ-
φωνιῶν τῆς Λωζὰννης καὶ Χαλεπίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ «Συμφώνου φιλίας καὶ 
καλῆς γειτονίας» μὲ τὶς δύο ἐξεταζόμενες χῶρες. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἄλλωςτε, 
ἡ μονόπλευρος ἀπόφασις τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος 
GAP, ἐξελήφθη ὡς ἐπιθετικὴ καὶ ἀπρεπὴς ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς δύο ἄραβες γείτο-
νες της. Ἄλλωςτε, ἔκαμε αἰσθητὴ στὴν διεθνῆ κοινότητα, γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, 
τὴν ἀπουσία τῶν καταλλήλων συμβουλευτικῶν μηχανισμῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν 
νὰ ρυθμίζουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς πρωτοβουλίες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν διεκόπη-
σαν οἱ διμερεῖς συνομιλίες ποὺ ἀφοροῦσαν τὰ ζητήματα τῶν ὑδατίνων πόρων. 
Τὸ 1982 ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰρὰκ συνέστησαν μιὰ μικτὴ τεχνικὴ ἐπιτροπὴ στὴν 
ὁποία προσετέθη καὶ ἡ Συρία ἕνα χρόνο μετὰ (1983). Ἡ ἐπιτροπὴ ἐλειτούργη-
σε κανονικὰ μέχρι τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1990 γιὰ γενικὲς συζητήσεις καὶ ἀνταλλαγὴ 
πληροφοριῶν41. Ἡ 16η συνεδρίασις της ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ λάβει χώρα στὶς 4 
Αὐγούστου τοῦ 1990, δὲν πραγματοποιήθη λόγῳ τῆς ἐκρήξεως τοῦ πολέμου τοῦ 
Κόλπου, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ἰρὰκ στὸ Κοβέϊτ καὶ ἡ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν της 
διήρκεσε μέχρι τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1992.

Στὶς 3 Αὐγούστου 1992, κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισκέψεως στὴν ∆αμασκὸ τοῦ 
τούρκου Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Χικμὲτ Τσετήν, ἡ Ἄγκυρα ἐδεσμεύθη 
νὰ τηρήσει τὶς ποσοστώσεις ποὺ καθωρίσθησαν τὸ 1987 ὑπὸ τὸν ὅρον καὶ ἡ 
Συρία νὰ σεβασθεῖ τὸ ἀμοιβαῖον σύμφωνον ἀσφαλείας τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1992. 

39. Βλ.: «The Middle East», Wrangle over the Euphrates, Oct. 1987.
40.  Tὸν ∆εκέμβριο τοῦ 1986, ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία ἰσχυρίσθη ὅτι εἶχε ἀνακαλύψει μία 

τρομοκρατικὴ ἐπιχείριση, ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὴν Συρία, γιὰ τὴν ἀνατίναξιν τοῦ 
φράγματος Ἀτατούρκ, Τὸν ἴδιον μῆνα, ὁ Ἐρντουχὰν Μπαγιντήρ, γενικὸς διευθυντὴς 
τοῦ ἔργου Ἀτατούρκ, ἐπεβεβαίωσε ὅτι οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἦσαν πιθανές. 
«Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ διατηροῦμε τόσον μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις 
στὸν χῶρο καὶ στὴν γύρω περιοχή», ἀνέφερε.

41.  Βλ.: «Σχέδιο ἐκμεταλλεύσεως τῶν Ὑδάτων Τίγρητος καὶ Εὐφράτου» ποὺ προωθοῦσε 
ἡ τουρκικὴ πλευρὰ στὸν κύκλο αὐτῶν τῶν συνομιλιῶν.
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Ἡ συνεδρίασις ὅμως ποὺ ἔλαβε χώρα ἕνα μῆνα μετά, στὴν Ἄγκυρα, κατέληξε σὲ 
ἀδιέξοδο ὑπὸ τὶς καταγγελίες τῆς Συρίας ἐναντίον τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία κατη-
γορεῖτο ἀπὸ τὴν ∆αμασκὸ ὅτι ἠρκεῖτο σὲ κάθε λύση ποὺ προϋπέθετε «ἰσότιμη 
κατανομὴ» τῶν ὑδάτων.

Τὸ πρωτόκολλον οἰκονομικῆς συνεργασίας ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ Συρίας καὶ 
Τουρκίας τὸν Ἰούλιο τοῦ 1987 μεταξὺ ἄλλων εἶχε προβλέψει καὶ τὴν προμήθεια 
μιᾶς minimum ἠγγυημένης ποσότητος ὕδατος τοῦ Εὐφράτου σὲ ἀντάλλαγ-
μα τῆς συνεργασίας τῆς ∆αμασκοῦ στὰ θέματα διασυνοριακῆς ἀσφάλειας. Τὸ 
ἄρθρον 6 τοῦ κειμένου ὁρίζει42: «Τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ πληροῦται 
ἡ τεχνητὴ ὑδατοδεξαμενὴ τοῦ φράγματος Ἀττατοὺρκ καὶ μέχρι τὴν τελικὴν κα-
τανομὴ τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου μεταξὺ τῶν τριῶν παροχθίων κρατῶν, ἡ 
τουρκικὴ πλευρὰ δεσμεύεται νὰ ἐπιτρέπει μιὰ μέση ἐτήσια ροὴ τῆς τάξεως τῶν 
500 κυβ. μ./sec πρὸς τὰ συρο-τουρκικὰ σύνορα καὶ στὴν περίπτωση ὅπου ἡ 
μέση παροχὴ δὲν θὰ ἔφθανε τὰ 500 κυβ. μ./sec, ἡ τουρκικὴ πλευρὰ δεσμεύεται 
νὰ ἀντισταθμίσει τὴ διαφορὰ τὸν ἑπόμενο μῆνα». Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ἀνωτέρω 
πρωτοκόλλου, προεκάλεσε τὶς διαμαρτυρίες τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἰρακινῆς κυ-
βερνήσεως Ταχὰ Γιασὴν Ραμάντα, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἄγκυ-
ρα ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του, στὸν τότε πρόεδρο Ὀζάλ, γιὰ τὸ γεγονὸς 
τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Ἰρὰκ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦσαν 
στὰ ζητήματα τοῦ ὕδατος τοῦ Εὐφράτου. Ὁ τοῦρκος Πρόεδρος τὸν καθησύχα-
σε λέγοντας ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ μιὰ προσωρινὴ διμερῆ συμφωνία μεταξὺ 
Ἀγκύρας καὶ Βαγδάτης καὶ ὅτι «μιὰ πραγματικὴ συνθήκη»43, μιὰ τριμερὴς συμ-
φωνία θὰ ὑπεγράφετο «κἄποτε» μεταξὺ τῶν παρόχθιων κρατῶν.

Φαίνεται ὅτι ἡ ἀόριστος ὑπόσχεσις τοῦ τούρκου τότε προέδρου δὲν κα-
θησύχασε καθόλου τὴν Βαγδάτη, οὔτε φυσικὰ καὶ τὴν ∆αμασκό, διότι ὅταν, 
τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1990, ἡ Τουρκία ἤρχισε τὰ ἔργα ἐκτροπῆς τοῦ Εὐφράτου μὲ 
σκοπὸ τὴν πλήρωση τῶν τεχνητῶν ὑδατοταμιευτήρων Κεμπάν, Καρακάϋα καὶ 
Ἀττατούρκ, ἐξέσπασε ἕνας σκληρός πόλεμος ἀνακοινώσεων στὸν ὁποῖον συμ-
μετεῖχε καὶ ἡ ∆αμασκός. Ἡ ἀπόφασις τῆς Τουρκίας νὰ κατακρατήσει τὰ νερὰ 
τοῦ Εὐφράτου, ἀπὸ τὶς 13 Ἰανουαρίου μέχρι τὶς 12 Φεβρουαρίου τοῦ 1990, δι-
ετάραξε σοβαρὰ τὸ πολιτικὸ κλῖμα στὴν περιοχὴ καὶ τὰ δύο παρόχθια, κατὰ 
τὰ κατάντη ἀραβικὰ κράτη ἐδήλωναν ὀξύτατα τὴν ἀντίθεσή τους στὴν τουρ-
κικὴν τακτικὴ νὰ μὴ παραχωρεῖ οὐδεμία ἐγγύηση εἰς ὅ,τι ἀφοροῦσε τὶς ποσότη-
τες τὶς ὁποῖες θὰ τοὺς παραχωροῦσε ἡ Τουρκία ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς κατα-
κρατήσεως αὐτῆς. Ὅπως εἶχαν ἀναφέρει ἡ ∆αμασκὸς καὶ ἡ Βαγδάτη, κατὰ τὴν 
τριμερῆ συνάντηση τοῦ Νοεμβρίου 1989, δύο ἑβδομάδες —καὶ ὄχι τέσσαρες—
ἦσαν ἀπολύτως ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πληρώσεως τῆς τεχνητῆς ὑδα-
τοδεξαμενῆς τοῦ φράγματος Ἀτατούρκ. Ἐζήτησαν ἐπίσης τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς 
τριμεροῦς συμφωνίας στὸ ζήτημα τῶν ποσοστώσεων. Τὸ Ἰρὰκ ἐδήλωσε ὅτι ἡ 

42.  Βλ.: «Πρωτόκολλον ζητημάτων σχετικῶν μὲ τὴν οἰκονομικὴ συνεργασία μεταξὺ τῆς 
Τουρκίας καὶ τῆς Ἀραβικῆς ∆ημοκρατίας τῆς Συρίας» Τουρκικὴ Ἐφημερὶς τῆς Κυ-
βερνήσεως. 1987.

43.  Μεταφέρω ἐπακριβῶς τὴν φράση στὸ Magreb - Machreq, No 138, Oct.-Dec. 1992, «Le 
rôle de l’ eau dans la politique régionale de la Turqie», Natascha Beschorner, p. 60.



643 

I. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΣΥΡΙΑΣ - ΙΡΑΚ: ΕΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ἀναγγελθεῖσα ἀπὸ τὴν Τουρκία μείωσις θὰ ἔπληττε τὸ ἀρδευτικό του πρόγραμ-
μα (1,3 ἑκατ. ha) καὶ θὰ τὸ ὑπεχρέωνε νὰ θέσει ἐκτὸς λειτουργίας ὑδροηλεκτρι-
κοὺς σταθμοὺς ποὺ προμήθευαν τὸ 40% τῶν ἀναγκῶν σὲ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια τῆς 
χώρας του44. Ἡ Τουρκία ὑπεστήριζε ὅτι ἡ Συρία ἐδέχετο τοὐλάχιστον 120 κυβ. 
μ./sec ἀπὸ τοὺς παραποτάμους ποὺ εὑρίσκετο στὰ καντάντη τοῦ φράγματος 
Ἀτατοὺρκ καὶ ἐπιπλέον 750 κυβ. μ./sec, συμπληρωματικῶς45, μεταξὺ 23ης Νο-
εμβρίου 1989 καὶ 13ης Ἰανουαρίου 1990.

Ἐξ ἄλλου, ἰσχυρίζετο ἡ Ἄγκυρα, ἡ ὅλη ἐπιχείρησις θὰ ἐλάμβανε χώρα μεταξὺ 
Ἰανουαρίου καὶ Φεβρουάριου, περίοδον κατὰ την ὁποίαν τὸ ἐπίπεδο ζητήσεως 
σὲ νερὸ ἦταν τόσο πλέον χαμηλὸ καὶ στὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ. Παρά, ὅμως, τοὺς 
τουρκικοὺς ἰσχυρισμούς, ἡ Συρία προσέφυγε στὴν Ἀραβικὴν Ἑνωση ζητῶντας 
«ἰσότιμη κατανομὴ» τῶν ὑδάτων καὶ μείωση τοῦ χρόνου πληρώσεως τῆς τε-
χνητῆς ὑδατοδεξαμενῆς τοῦ φράγματος Ἀττατούρκ. Οἱ σῦροι μηχανικοὶ ἐδήλω-
ναν ὅτι ἡ στάθμη τοῦ Εὐφράτου ἐμειώθη κατὰ τρία μέτρα, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 
1990, μεταξὺ τῶν συρο-τουρκικῶν συνόρων καὶ τῆς ὑδατοδεξαμενῆς Ἄσαντ, 
γεγονὸς ποὺ προεκάλεσε ζημιὲς στὴν χειμερινὴ ἐσοδεία καὶ διακοπὲς νεροῦ στὸ 
Χαλέπι. Ἀκόμη ἐμέμφοντο τὴν Τουρκία ὅτι δὲν παρεῖχε ἀρκετὲς τεχνικὲς λε-
πτομέρειες γιὰ τὰ ὑδραυλικά της προγράμματα. Ἡ Ἀραβικὴ Ἕνωσις μὲ ἀνακοι-
νωθέν της στὶς 18/01/1990, κατέστησε σαφὲς ὅτι θεωρεῖ πώς: «ἡ κατακράτησις 
τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου βλάπτει τὰ καλῶς νοούμενα συμφέροντα τῆς Συρίας 
καὶ τοῦ Ἰράκ, χωρῶν ποὺ ἔχουν ἀπαράγραπτους ἱστορικοὺς δεσμοὺς μὲ τὰ ὕδα-
τα τοῦ ποταμοῦ, σύμφωνα καὶ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου». Ἐπίσης 
«ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις θὰ ἐπανεκτιμήσει τὴν χρονικὴ 
διάρκεια τῆς κατακρατήσεως αὐτῆς καὶ ὅτι θὰ ἐπιτευχθεῖ συμφωνία μεταξὺ τῆς 
Τουρκίας καὶ τῶν Ἀράβων γειτόνων της, ἡ ὁποία θὰ βασίζεται στοὺς κανόνες 
τοῦ διεθνοῦς δικαίου»46.

44. Ibid. p. 60.
45.  Ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς κυβερνήσεως Τσιλὲρ κ. Μεχμὲτ Γκιολχὰν (Mehmet Göl-

han) ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς: «Ἀπὸ τὶς 23 Νοεμβρίου 1989, μέχρι τὶς 13 Ἰανου-
αρίου 1990, ὅταν τὸ νερὸ εἶχε ἀρχίσει νὰ συγκεντρώνεται, ἡ ροὴ παροχῆς στὴν 
Συρία ἦταν, κατὰ μέσον ὅρον 780 κυβ. μ./sec. Ἀκόμη καὶ στὴν διάρκεια τῆς πε-
ριόδου ποὺ τὸ φράγμα Ἀτατοὺρκ ἦταν κλειστό, οἱ παραπόταμοι τοῦ Εὐφράτου ἐξη-
κολουθοῦσαν νὰ ρέουν στὴν Συρία. Ἀπὸ τὶς 23 Νοεμβρίου 1989 ἕως τὶς 13 Ἰανου-
αρίου 1990, ἡ ποσότης τοῦ ὕδατος ποὺ κατέληξε στὴν Συρία ἀνῆλθε σὲ 3,75 δὶς κυβ. 
μ., δηλ. σὲ 531 κυβ. μ./sec κατὰ μέσον ὅρον. Ἔτσι ἀκόμη καὶ στὴν διάρκεια τῶν ἐργα-
σιῶν στὸ φράγμα Ἀττατούρκ, ἡ Τουρκία ἀνταποκρίθη στὸ αἴτημα τῆς Συρίας νὰ 
παρέχονται κατὰ μέσον ὅρον 500 κυβ. μ./sec ὕδατος. (Συνέδριο μὲ θέμα «Νερό: Συ-
ντελεστὴς Συνεργασίας καὶ Ἀνάπτυξεως στὴν Μ Ἀνατολὴ» ποὺ ἔγινε στὴν Ἄγκυρα, 
στὶς 5 Ὀκτωβρίου 1993). 

46.  Τὸ ἴδιο ἀνακοινωθὲν ὑπεγράμμιζε ὅτι: «ἡ ἀπόφασίς του ἐλήφθη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ 
κυβέρνηση καὶ ποὺ ἐτέθη ἐν ἰσχύιν ἀπὸ τὴν 13η τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου [....] ἀπή-
τει διαβουλεύσεις καὶ ὑπογραφὴ συμφωνίας μεταξὺ τῶν χωρῶν ποὺ ἀποτελοῦν 
ἀπὸ κοινοῦ χρῆστες τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ καὶ ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως τῶν 
πηγῶν τοῦ ποταμοῦ στὸ τουρκικὸ ἔδαφος δὲν δικαιολογεῖ τὴν μονομερῆ ἐφαρμογὴ 
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Εἶναι εὐανάγνωστος ἡ προσπάθεια τῆς Συρίας γιὰ ὅσον τὸ δυνατὸν μεγαλυ-
τέραν διεθνοποίησιν τοῦ ζητήματος τῆς κατανομῆς τῶν ὑδάτων τοῦ Εὐφράτου 
ὥστε, μὲ τὴν ὑποστήριξήν του ἀπὸ τὸν ἀραβικὸ κόσμο, νὰ ἐπιτύχει τὴν ρύθμισή 
του μέσῳ ΟΗΕ.

Οἱ ἀπόψεις, τώρα, τῆς Τουρκίας, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν διευθέτησιν τῶν προ-
βλημάτων ποὺ ἀναφύονται στὶς σχέσεις της μὲ τοὺς ἄραβες γεῖτονές της, συ-
νοψίζονται σὲ δύο θεμελιώδεις ἀντιλήψεις: α) τὸ νερὸ εἶναι καὶ θὰ παραμείνει 
στενὰ συνδεδεμένο πρὸς τὴν ἐθνικήν της ἀσφάλεια καὶ τὶς ἰσορροπίες ἰσχύος 
στὴν περιοχή, παρὰ μὲ οἱεσδήποτε ἀναπτυξιακὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις 
τοῦ γεωγραφικοῦ συστήματος τῆς Μ. Ἀνατολῆς καὶ β) δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀπο-
δεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καμμία ἄλλη ρύθμιση παρὰ αὐτὴ τῆς διμεροῦς φύσεως, 
διότι διεθνεῖς ρυθμίσεις δὲν ἔχουν νομικὸ ἔρεισμα ἐφ’ ὅσον δὲν ὑφίσταται παγι-
ωμένο σύστημα διεθνῶν κανόνων ποὺ νὰ διέπουν τὰ θέματα τῶν «διεθνῶν πο-
ταμῶν». Ξεκινῶντας ἀπὸ αὐτὰ τὰ τουρκικὰ θέσφατα, ἡ Ἄγκυρα ὑποστηρίζει ὅτι 
τὸ Ἰράκ, ἀντὶ νὰ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν ποσότητα ὕδατος ποὺ λαμβάνει ἀπὸ 
τὸν Εὐφράτη, ἀναφερόμενο σὲ ἀφῃρημένα «δικαιώματα ἐπὶ τῶν ὑδάτων», θὰ 
μποροῦσε νὰ κάμει καλλιτέραν ἀξιοποίηση τῶν ὑδάτων τοῦ Τίγρητος. Σύμφω-
να μὲ τὸ Τουρκικὸ σκεπτικό, τὰ ὕδατα τῆς λεκάνης τῶν δύο μεγάλων πο-
ταμῶν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ ἐὰν ἡ χρήσις τους ἀπὸ πλευρὰ 
τῶν ὁμόρων παρόχθιων κρατῶν εἶναι «λελογισμένη». Κατὰ τὴν κοινὴ λογικὴ 
ὅμως, ὁ ὅρος «λελογισμένη» πρέπει νὰ ὁρισθεῖ ἀπὸ κοινὰ ὄργανα τῶν ἐνδιαφε-
ρομένων κρατῶν καὶ ὄχι μονομερῶς ἀπὸ τὴν Τουρκία.

τοῦ ἀνωτέρω μέτρου». Τὸ κείμενο προσέθετε ἐπίσης ὅτι: «ἡ Ἀραβικὴ Ἕνωσις ἡ ὁποία 
διαρκῶς ἐπιδιώκει τὴν ἐνδυνάμωση τῶν ἀραβοτουρκικῶν σχέσεων καὶ ἐνδιαφέρε-
ται γιὰ τὴν συνεχῆ ἀνάπτυξή τους, ἐλπίζει ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις θὰ φροντίσει 
νὰ μειώσει τὴν διάρκεια κατακρατήσεως τῶν ὑδάτων καὶ νὰ ἐπανεκτιμήσει τὴν 
ποσότητα τῶν ὑδάτων ποὺ θὰ ρέουν κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὑδατοταμιεύσεως».


