حــرب امليــاه عــى شــال ورشق ســوريا
يهــدد حيــاة املاليــن من البرش بـــ الهالك

1

إن نهــر الفـرات هــو املصــدر األســايس مليــاه الــرب والــري واملحــرك الرئيــي للنشــاط الزراعــي واالقتصادي
وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لســوريا عموم ـاً وبشــكل خــاص شــال ورشق ســوريا ،نتيجــة تخفيــض تركيــا
لـــ منســوب امليــاه أنخفــض إىل مــا يقــارب  200م/ ᵌث منــذ تاريــخ  2021 /1/27و مازالــت مســتمرة
حتــى تاريخنــا هــذا ,مــا أدى اىل انخفــاض املناســيب يف ســدود البحـرات الثــاث إىل مناســيب منخفضــة
جــدا ً  .حيــث بلــغ أدىن منســوب مســجل لـــ بحــرة ترشيــن 320.73م .مطلــق بتاريــخ  ,2021/2/27وبلــغ
منســوب بحــرة الفـرات  300.94م .مطلــق بتاريــخ 2021/3/14
وهــذه الكميــة مــن امليــاه الــواردة ال تكفــي الســتهالك ميــاه الــرب والــري  ,إضافـ ُة إىل ظاهــرة التبخــر
التــي تحصــل يف فصــل الصيــف .يف حــال اســتخدمت كليـاً يف الطاقــة الكهربائيــة فســتولّد مــا يعــادل 160
ميغــا وات فقــط ,بينــا الحاجــة الكليــة لشــال ورشق ســوريا تقــدر بـــ  800ميغــا وات .حيــث تعتــر
الكهربــاء القــوة املحركــة األساســية لعجلــة الحيــاة يف املنطقــة .
مــن املعــروف إن اســتقرار الســكان يف وادي الفـرات مرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً بـــ كميــة امليــاه فيهــا ،يف هــذه
الحالــة دولــة العـراق أيضــا تواجــه تأثـرات ســلبية وكارثيــة لـــ قلــة الــوارد املــايئ مــن تركيــا وتنعكــس هذه
التأثـرات الكارثيــة عــى جميــع القاطنــن عــى ضفــاف نهــر الفـرات .
وفقــا لربوتوكــول عــام  1987بــن ســوريا و تركيــا يجــب عــى تركيــا الســاح مبــرور امليــاه مبعــدل شــهري
قــدره  500مــر مكعــب يف الثانيــة ويف حــال انخفــض منســوب امليــاه الشــهري يعــوض العجــز يف الشــهر
التــايل.

وضع املوارد املائية املشرتكة يف حوض الفرات:
 إن املعدل السنوي لحجم الجريان الطبيعي لنهر الفرات مأخوذا ً من سجالت تاريخية قبلتنظيم املياه بلغ عند محطة جرابلس  31.4مليار مᵌ
ـ أقىص حجم جريان سنوي للنهر الفرات كان عام  1969 /1968حيث بلغ  57مليار مᵌ
 -أما أدىن حجم جريان سنوي للنهر كان عام 1962/1961حيث أنخفض اىل 15مليار مᵌ

العام

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

متوسط املياه الواردة من تركيا
 s/m3يف السنة

538
809
686
783
712
642
436
586
596
740
594
454
425
643
394
312
مكتب الطاقة يف شامل رشق سوريا

توليد الطاقة
( كيلو واط يف الساعة )

896293000
1308427000
116923000
1285718000
1146052000
939054000
733906000
937415000
982975000
1200541000
860587000
749082000
484247000
500521000
580359000
400120000
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أما اآللية التي يتم التحكم بها ملياه النهر املشرتكة فقد كانت كام ييل :

يوجــد خمــس ســدود رئيســية يف تركيــا (كيبــان _ قــره كايــا  -اتاتــورك  -براجيــك  -كركميــش ) بـــ األضافــة
اىل ســدود صغــرة أغلبهــا عــى روافــد النهــر بتخزيــن أجــايل
 90.557مليار م 3وتخزين حي  42.55مليار م3
الســدود الثالثــة يف ســوريا ( الفـرات  -ترشيــن  -البعــث ) يصــل تخزينهــا االجــايل اىل  16.13مليــار م3
,والتخزيــن الحــي  11.544مليــار م3
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أمــا يف الع ـراق فــأن الســد الرئيــي هــو (القادســية ) بأجــايل تخزيــن  8.28مليــار م , 3وتخزيــن حــي
 8.28مليــار م , 3أضافــة لســدود أصغــر ( البغــدادي  -الحبانيــة ) ...بأجــايل تخزيــن يصــل يف العـراق اىل
 118.267مليــار م , 3واجــايل تخزيــن حــي يصــل اىل  63.784مليــار م3

نسبة تخزين املياه يف الدول الثالثة املحيطة بنهر الفرات:

 التخزين اإلجاميل لرتكيا  % 569,76والتخزين الحي % 709,66 التخزين اإلجاميل لسوريا  % 638,13والتخزين الحي % 530,16 التخزين اإلجاميل للعراق  % 79,9والتخزين الحي % 756,16وهكذا نستنج بأن قدرة تركيا التخزينية تقارب  3أضعاف حجم الجريان السنوي لنهر الفرات و 1.35
مرة بالنسبة للحجم الحي  ،يف حني أن سوريا والعراق متقاربتني بالنسبة للتخزين الحي.

أغالق السدود كارثة عىل شامل و رشق سوريا:
يف الطبقــة انخفــض منســوب امليــاه مــن  303إىل  298مـرا منــذ  24كانــون الثــاين  ,قــال أحــد املســؤولني
أن ســد الطبقــة ســيتم إغالقــه متامـاً يف حــال انخفــاض منســوب امليــاه إىل  296مــر ســيتم اغــاق ثلثــي
التوربينيات للســد.
وأصــدر منســقو األمــم املتحــدة لشــؤون اإلنســان يف ســوريا بيان ـاً أعربــوا فيــه عــن «القلــق العميــق»
إزاء االنخفاضــات التاريخيــة املســجلة عــى نهــر الف ـرات والتــي ســترتك املاليــن مــن النــاس دون ميــاه
رشب وطاقــة كهربائيــة بـــ اإلضافــة اىل ذلــك نقــص امليــاه أدى إىل تلوثهــا  ,كشــف أحــد األطبــاء يف مدينــة
الحســكة مؤخ ـرا ً أن املشــفى أســتقبل أكــر مــن مئــة حالــة مرضيــة نتيجــة هــذا تلــوث.

اآلثار الناجمة عن انخفاض منسوب املياه يف نهر الفرات بسبب قطع تركيا للمياه:
قطــع تركيــا للميــاه آثــار ســلبية وخطــرة عــى البيئــة واملجتمــع حيــث أثــر عــى حيــاة الســكان
بالكامــل وبــكل جوانبهــا وأصيبــت الحركــة االقتصاديــة بالشــلل وأصبــح هنــاك نقــص بإمــدادات ميــاه
الــرب للســكان وخرجــت العديــد مــن مضخــات ميــاه الــرب عــن الخدمــة بســبب نقــص املنســوب يف
النهــر والبحـرات نتيجــة شــح املــوارد املائيــة وكذلــك كان التأثــر واضحـاً وجليـاً عــى القطــاع الزراعــي,
باســتمرار األزمــة فقــد املزارعــون يف هــذه املنطقــة محاصيلهــم التــي تقــدر املســاحات املزروعــة فيهــا
أكــر مــن ثالمثئــة ألــف هكتــار وتــزرع فيهــا كافــة أنــواع الخضــار والفواكــه واملحاصيــل املختلفــة التــي
تشــكل األمــن الغــذايئ لســكان هــذه املنطقــة ونتيجــة قلــة امليــاه زادت تراكيــز املــواد امللوثــة يف امليــاه
مــا انعكــس عــى البيئــة النباتيــة والحيوانيــة يف النهــر وعــى ضفافــه ال شــك يف حــال اســتمر انخفــاض
الــوارد املــايئ كــا هــو الحــال ســتصل الســدود إىل مناســيب الحجــوم امليتــة لهــا وتخــرج عــن الخدمــة
وســيكون الوضــع كارثي ـاً عــى شــعوب املنطقــة كلهــا دون اســتثناء وعــى الحيــاة الحيوانيــة واألســاك
والنباتــات يف البيئــة املائيــة النهريــة.
رغــم أن للشــعوب حقوقــاً إنســانية وتاريخيــة يف ميــاه هــذا النهــر ,التــي تــرب بهــا تركيــا بعــرض
الحائــط حاليـاً عندمــا اســتخدمت امليــاه كســاح يف الحــرب عــى هــذه املنطقــة متجــاوزة كل املعاهــدات
واالتفاقــات والقوانــن الدوليــة التــي تؤكــد عــى الحقــوق املكتســبة لهــذه الشــعوب يف االنتفــاع مــن
ميــاه النهــر ورضورة الحفــاظ عــى هــذه الحقــوق وعــدم املســاس بهــا مهــا كانــت األســباب.

4

Email: ricarabic@gmail.com
Tel: +963 997 005 342
rojavainformationcenter.com/ar/

