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 إهداء:

 

 إلى والدي ووالدتي، من زرعوا فينا حب العلم وشغف الدراسة.

 إلى زوجي الغالي، من كان لي السند القوي.

 إلى أوالدي، مع تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق.

إلى أساتذتي من وقفوا بجانبي وقدموا الدعم الكبير بالعلم والوقت والنصح وعلى رأسهم الدكتور 

 نزار ميهوب، والدكتور أيمن ديوب.

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير: 

 

يب لي عرفاناً بالجميل أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل إلى كل من وقف بجانبي ولم يط

 يبخل بالمعلومات والوقت.

الشكر والتقدير واالمتنان األكبر لألكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير على جهودهم ويبقى 

المبذولة خالل الدراسة واالعداد لنيل درجة الدبلوم في إدارة األزمات والكوارث والدعم في 

 التحضير لهذه الدراسة.

 ور أيمن ديوب.كل الشكر واالحترام والتقدير للدكتور نزار ميهوب، واألستاذ الدكت
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 ملخص الدراسة:

 

تناولت الدراسة األبعاد السياسية واالقتصادية لمشكلة المياه في حوض الفرات وتداعياتها على 

سورية، حيث تعد منطقة حوض نهر الفرات من أكثر المناطق في العالم عرضةً لالبتزازات 

لمجتمع العربي ألهمية المياه ودورها السياسية، لذا جاءت هذه الدراسة لتساعد على تنمية وعي ا

الفعال في الحياة المعاصرة على أمل أن تضع الحلول المناسبة لبعض المشاكل بين الدولتين تركيا 

نهر الفرات، لذا تناولت الدراسة إقامة السدود والخزانات مياه وسورية والتي تتعلق بتقاسم 

 ة في تفاقم مشكلة المياه في سورية.والمشاريع التنموية في حوض الفرات وأثارها السلبي

لقد تم التوصل لمجموعة من النتائج الهامة حيث أظهرت الدراسة الدور التركي في استخدامه 

للمياه كعنصر سياسي للضغط على الدول حيث سعت تركيا لتعلب دور مركزي إقليمي في الشرق 

 صراعاً مفتوحاً في المستقبل.بأن الصراع على المياه سيبقى األوسط كما أظهرت الدراسة 

لذا نوصي بضرورة التوصل من خالل قرار ثنائي تركي سوري إلى حل دائم ونهائي لمشكلة 

المياه بين الدولتين، وإلى تطوير الكفاءات الفنية والعلمية المتخصصة بالدراسات العلمية وذلك 

اه، وضرورة تبني استراتيجية لالهتمام بالمياه الجوفية كي تفتح أفاقاً جديدة للحصول على المي

مائية مشتركة في كل من تركيا وسورية على المدى البعيد لتحقيق التوازن بين ما هو متاح من 

موارد مائية وما هو مطلوب لالستهالك، وحسب األولويات الوطنية واإلقليمية بما ينسجم مع 

 خطط التنمية في كل بلد ويحقق مصالح جميع األطراف.

 

Study summary: 

 

The study dealt with the political and economic dimensions of the 

water problem in the Euphrates Basin and its repercussions on 

Syria, where the Euphrates River Basin region is one of the most 

vulnerable regions in the world to political extortion, so this study 

came to help develop the Arab community’s awareness of the 

importance of water and its effective role in contemporary life, 

hoping to put Appropriate solutions to some of the problems 

between the two countries, Turkey and Syria, related to sharing the 

Euphrates River, so the study dealt with the construction of dams, 

reservoirs and development projects in the Euphrates Basin and 

their negative effects on the aggravation of the water problem in 

Syria. 

A set of important results have been reached. The study showed the 

Turkish role in its use of water as a political element to put pressure 

on countries, as Turkey sought to play a central regional role in the 
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Middle East. The study also showed that the conflict over water will 

remain an open conflict in the future. 

Therefore, we recommend the need to reach, through a Turkish-

Syrian bilateral decision, a permanent and final solution to the water 

problem between the two countries, and to develop technical and 

scientific competencies specialized in scientific studies in order to 

take care of groundwater in order to open new horizons for obtaining 

water, and the need to adopt a joint water strategy in both Turkey 

and Syria to The long-term to achieve a balance between the 

available water resources and what is required for consumption, 

according to national and regional priorities, in line with the 

development plans of each country and achieve the interests of all 

parties. 

 مقدمة: 

 

هذا  ىوسبب رئيسي من أسباب بقاءنا أحياًء عل ،نتحدث اليوم عن مصدر من مصادر الحياة

ها تشكل عصب الحياة وهو أعلى مركب يتعامل أنالكوكب، أنها المياه، وخاصة المياه العذبة، حيث 

معه اإلنسان وبدونه ال يمكننا أن نحيا أو نعيش وبندرته ال يمكن أن نتحدث عن التنمية االقتصادية 

، وبينما يزداد تعداد سكان العالم تزداد الحاجة إلى خلق توازن واالجتماعية والطاقة وإنتاج الغذاء

بين جميع المتطلبات من الموارد المائية بما يسمح للمجتمعات الحصول على كفايتها من مصدر 

الحياة وتحتل دراسات المياه ومشكالتها وطرق حلولها العامل األساسي في استقرار الدول 

 ألنهار.المتشاركة في المنابع الطبيعية ل

وحيث أن هذا المصدر هو جوهر الترابط البشري في أي بلد من البلدان بما يخدمه من األغراض 

المعيشية والبيئية، كان ال بد من أن تهتم اإلدارات الوطنية للمياه في العالم بإحداث توازن بين 

خالل نظام مشترك الدول المتنافسة على المياه والربط بين مستخدمي المياه في مختلف البلدان من 

يحقق األمن المائي الذي يعتبر من أعقد األمور وأصعبها في المشرق العربي حيث تصنف أراضيه 

 من المياه العالمية %50بالجافة وشبه الجافة لندرة موارده المائية العذبة التي ال تشكل 

في حالة طبيعية  وصوالً إلى نهاية القرن العشرين لم تكن 1946استقاللها عام  ةمنذ نالت سوري

ا ضم تركيا مع تركيا بل سادت حالة من العداء والتأزم وذلك على خلفية أسباب عديدة، أهمه

)لواء اسكندرون( وعلى أثره دخل البلدان في نزاع ألكثر من مرة  ةألراضي واسعة من سوري

ل موارد كانت تؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وامتد النزاع ليشم

المياه حيث قامت تركيا بإنشاء العديد من السدود على نهر الفرات منطلقة من أنها بلد المنبع 

وعملت على حجز القسم األكبر من مياهه حتى انخفضت نسبة المياه المتدفقة والمتبقية في النهر 

بي ويشكل الخطر والمتجهة إلى سوريا، كل ذلك كان يهدد فيما بعد األمن االستراتيجي القومي العر

 األكبر على البالد.
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ري للمحاصيل الزراعية عد نهر الفرات من األنهار المهمة والجديرة بالدراسة لما يوفره من ي

على طرفيه مثل القطن والحبوب والقمح بشكل كبير، وأيضاً لما له من دور كبير في تأمين الطاقة 

 واالجتماعية والمعيشية لكل بلدان حوضه.المشاريع التنموية االقتصادية دعم الكهربائية و

حصة سورية من لسوريا مما يعني تعرض  الجغرافيةوحيث أن منابع النهر تقع خارج الحدود 

للخطر مستقبالً نتيجة المشاريع المائية التي تقوم بها تركيا بلد المنبع على الجزء من مياه النهر 

امها باالتفاقيات المنصوص عليها بين الدول النهر الذي يمر في أراضيها وعدم اعترافها والتز

المتشاركة في حوض النهر، وكذلك طرحها ألفكار غير مسبوقة حول نقل المياه عبر تغيير مجرى 

أجزاء من نهر الفرات ونقل المياه وبيعها مقابل النفط للبلدان ذات الندرة المائية والتي يعتمد أغلبها 

 على تحلية مياه البحر المالحة.

باً ما شكل االختالف حول مفهوم المياه الدولية والمياه العابرة للحدود ذريعة أساسية تبرر بها وغال

 تركيا سبب تعدياتها على مياه نهر الفرات متجاهلة الضرر الذي يسببه ذلك على بالد الجوار.

ف مثال ذلك مشروع غازي عنتاب التنموي، ومشروع أنابيب السالم التي قامت بها تركيا ألهدا

سياسية بعيد المدى تطمع من خاللها إلى تحقيق عمليات تنموية اقتصادية وزراعية وصناعية 

كبيرة بحيث تضمن فيما بعد االنضمام لالتحاد األوروبي الذي كان يأخذ عليها التضخم الكبير في 

 اقتصادها وسوء اإلدارة.

 

 الدراسة: إشكالية

 

 منابع نهر الفرات؟ماهي أثار المشاريع التركية وتحكمها في 

 ماهي تداعيات المشاريع التركية على المشاريع التنموية في سوريا؟

 

 أهداف الدراسة:

  

 .التعرف على أهم المشاريع التنموية المائية التركية حول حوض نهر الفرات .1

 على منطقة الحوض. تأثير المشاريع التنموية التركية .2

 .حوض الفرات أبرز العوامل لتفاقم الصراع حول المياه في .3

 .األثر التركي للتحكم بكميات المياه باعتبارها دولة المنبع .4

 

 

 

 



7 
 

 أهمية الدراسة:

 

وعي  التعرف على المنهجية التركية الخاصة لموضوع المياه في حوض الفرات يساعد على تنمية

تركيا في ور المجتمع العربي والدولي بواقع األزمة المائية بين تركيا وسوريا على نهر الفرات ود

 وض والمنطقة.تصعيد وخلق مشكلة مائية في سوريا مما يؤثر على االستقرار بين دول الح

 

  بحوض نهر الفرات التعريف :المبحث األول

 

 سنتناول في المبحث األول التعريف بحوض نهر الفرات من حيث الدول التي تتشارك الحوض

 وأيضاً أهمية نهر الفرات في سوريا.

 

 الدول التي تتشارك حوض نهر الفرات المطلب األول:

 

طول وسنتناول في المطلب األول الحديث عن المساحة التي تشغلها كل دولة على ضفاف الفرات 

 النهر فيها وأيضاً كل ما يتعلق به.

 ةوسندرس أهمية نهر الفرات في سوري

 أوالً: التعريف بحوض نهر الفرات

 ةانياً: أهمية نهر الفرات في سوريث

 

   التعريف بحوض نهر الفرات أوالً:

 :ةسوري

ي تبلغ مساحة األراض 2019كيلو متر مربع حسب إحصائيات عام  185000التي تبلغ مساحتها 

طوروس  من هذه المساحة الكلية، يمر فيها نهر الفرات الذي ينبع من جبال %45الزراعية فيها 

 األراضي السورية.قبل مروره في في تركيا ثم ينضم إليه فروع عديدة 

يعد من أغزر األنهار في الوطن العربي، يدخل الشمال السوري عند مدينة جرابلس ثم ينضم إليه 

الذي ينبع من ينابيع بلدة رأس العين السورية وكان متوسط تصريفه ) نهر البليخ ثم نهر الخابور

كم ثم يصب  460متر مكعب في الثانية، يجري نهر الخابور في سورية  45السنوي يصل إلى 

فظة ثم يمر في محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى دير الزور ويخرج منها عند محا 1 (في نهر الفرات

                                                            
 51-39ص ، 1997المياه من الفرات إلى النيل، دار المستقبل، الخليل، ، حرب نبيل السمان 1
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متر عند المصب  2000إلى  200كم، ويتراوح عرضه بين 610 ةالبوكمال، يبلغ طوله في سوري

 في الخليج العربي.

شكل كمية كبيرة من المياه تتوجد عدة سدود على نهر الفرات أكبرها سد الفرات يحجز خلفه 

 مليار متر مكعب قبل مدينة الرقة. 11,6بحيرة األسد تصل المياه فيها 

يروي نهر الفرات األراضي المحيطة به ويغذي الكثير من المحاصيل الزراعية بشكل يغطي 

 .2 هكتار من األراضي الخصبة 8,6مساحات تصل إلى 

 تركيا: 

 91لى إكم مربع، يتوقع الخبراء أن يصل عدد سكانها  780,000هي دولة المنبع وتبلغ مساحتها 

 .2025مليون نسمة في غضون عام 

وق فمتر  3000ينبع نهر الفرات من هضبة أرمينيا في الجبال التركية على ارتفاع يزيد عن 

 كم ومساحة 470سطح البحر، ويتكون النهر من التقاء رافدين رئيسيين هما قره صو طوله 

 40,000كم ومساحة حوض تغذيته  600طوله كم مربع مع مراد صو و 22,000يته حوض تغذ

 كم مربع.

 العراق:

 كم. 1,195لغ طول النهر في العراق يب

 

 أهمية نهر الفرات في سوريا ثانياً:

 

ة يروي نهر الفرات األراضي المحيطة به ويغذي مساحات كبيرة من األراضي الخصبة الصالح

ما تبقى  مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بينما يستهلك السكان 10,64للزراعة التي تستهلك 

 من المياه في حياتهم المعيشية.

 القطن:

من السكان السوريين يعملون في زراعة القطن، حيث يسمونه الذهب األبيض  %20قد كان 

 ً ن  موتعتمد الدولة على إراداته االقتصادية كعامل أساسي في دعم االقتصاد السوري، وأيضا

ات من انتجاها بينما تستهلك شرك %45الصادرات األساسية بحيث تصدر سوريا سنوياً حوالي 

درة على لكن نتيجة انحسار مياه النهر وعدم الق من انتاجها للقطن السوري %50الغزل المحلية 

 توفير الكميات الالزمة لري األراضي المزروعة بالقطن، تراجعت النسب بشكل ملحوظ.

 القمح: 

يين طن مال 4ما تشتهر به المناطق الشمالية الشرقية السورية، فقد كانت تنتج بما يقارب  وهو

ً في أعوام الوفرة المائية وتصدر  صادية مليون طن منه، مما يدعم المشاريع االقت 1,5سنويا

 واالجتماعية.

                                                            
  1994، ، دمشقالعربية، دار طالس للدراسات والترجمة والنشرد. زكريا السباهي، المياه في القانون الدولي وأزمة المياه  2
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 2,4و 2.1لمتحدة، أنتجت سوريا بين بحسب تقديرات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم ا

، وترتب على ذلك خسائر اقتصادية كبيرة تعود إلى نقصان مياه الري 2019مليون طن في عام 

ً على كثير من نواحي الحياة، بداً من رغيف الخبز وحتى الطاقة  الضرورية، انعكس ذلك سلبا

 الكهربائية وهي التي تعتبر المشغل األساسي للصناعات بجميع قطاعاتها.

نهر الفرات بما يوفره من سبل عيش ألبناء شمال شرق سوريا الذين يعتمدون أيضاً تكمن أهمية 

عليه في تربية المواشي والدواجن وزراعة الفاكهة وأشجار الزيتون والتبغ واألرز والذرة 

 والشعير، نجد أنه حيثما وجدت المياه وجد الناس بمجتمعاتهم وحياتهم.

سدود ودورها الكبير، حيث المحطات الكهربائية ال نستطيع التحدث عن نهر الفرات دون ذكر ال

 المنشأة عليه، حيث تؤمن كهرباء على المساحة السورية كاملة والشرقية خاصة.

بعد أن تناولنا في المطلب األول دراسة تعريفية لحوض نهر الفرات وأهمية نهر الفرات في سوريا 

نهر الفرات في كال الدولتين سوريا  ننتفل في المطلب الثاني إلى دراسية المشاريع المائية على

 .وتركيا

 

المشاريع المائية في حوض نهر الفرات من الجانبين السوري  المطلب الثاني:

 والتركي.

 

 أوالً: السدود المنشأة على نهر الفرات وأهميتها في سوريا.

 ثانياُ: المشاريع المائية التنموية التركية على نهر الفرات.

 

 المنشأة على نهر الفرات وأهميتها في سوريا من الجانب السوري.السدود  أوالً:

متر وعرضه  4,500يبلغ طول سد نهر الفرات و 1978تم تشغيله عام سد الفرات: -أ

 8مليون متر مكعب من المياه ويحتوي  41متر ويحجز خلفه  60متر، وارتفاعه  512

 كمن أهمية سد الفرات:، وتبوابات لتصريف المياه مزودة بعنفات توليد الكهرباء

هكتار  640,000الري: تستطيع المياه المحجوزة خلف سد الفرات ري ما يقارب  -1

من األراضي، وبذلك يتم توسيع رقعة األراضي الزراعية المروية البعيدة عن 

المؤثرات السلبية التي تخلفها تقلبات المناخ وعدم انتظام سقوط األمطار، وهذه 

 البوكمال. األحواض تمتد من حلب حتى

ميغا واط  880توليد الكهرباء: تولد المحطات المشادة على جسم السد ما يقارب  -2

محطات رئيسية تغذي األراضي  8مليار كيلو واط سنوياً عبر  2.5أي بحدود 

السورية كاملة بالكهرباء وتغذي المنطقة الشرقية خاصة، مما يجعلها تعتمد عليها 

انع والمعامل وردف المنشأت الزراعية اعتماد كبير أساسي في تشغيل المص

 والصناعية وكافة القطاعات األخرى بكمية الطاقة الكهربائية الضرورية.

الثروة السمكية: إن تجمع هذه الكميات الكبيرة من المياه خلف السد يشكل بيئة  -3

مائية مناسبة لتنظيم الثروة السمكية بما يغطي االستهالك المحلي في المنطقة 

متر خالل أوقات الوفرة  3,4اع األعظمي لمنسوب المياه يصل إلى حيث االرتف

 المائية.
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واالستفادة من محطته في توليد الطاقة  1988سد البعث: تم تشغيله بالكامل عام  -ب

 أمتار. 10متر وارتفاعه  60متر وعرضه  3,069الكهربائية، يبلغ طول السد 

المفيض في سد الفرات مندمج سد البعث أصغر من سد الفرات ويختلف عنه في أن 

مع المحطة الكهربائية أي يأتي فوقها، أما سد البعث المفيض إلى جانب المحطة 

 الكهرومائية.

كان الهدف من سد البعث هو دعم سد الفرات عبر تمكين محطته الكهربائية من العمل 

مياه في نظام الذروة وتحسين أدائها بما يحقق زيادة استطاعتها واالستفادة من ال

المخزنة في البحيرة خلف جسم السد لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة كما يعتمد عليه 

 لتحسين ظروف الزراعة بالري على جانبي النهر.

 

 1999سد تشرين: يقع في ريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، تم إنشائه في عام  -ج

م في إيصال الكهرباء مجموعات توليد كهربائية ضخمة لها دور كبير ومه 6يحتوي على 

 لبلدات ومدن ريف حلب الشرقي الذي يعتمد عليها بشكل كبير.

 

 المشاريع المائية التنموية التركية على نهر الفرات: ثانياً:

 

 السدود التركية المنشأة على نهر الفرات من الجانب التركي-1

 

يصل معدل سقوط تغلب على الشرق األوسط ظروف مناخية صعبة من ندرة مياه وجفاف حيث 

ملم سنوياً، مما دفع المراقبين السياسيين لالهتمام بالمنطقة الشرق  400و 250األمطار بين 

 أوسطية حيث أن السياسات المستقبلية سوق تتشكل على ضوء االحتياجات المائية للدول.

وتيرة التنمية كما أن ارتفاع معدالت نمو السكان في سائر أنحاء المنطقة دفع المهتمين إلى زيادة 

رد المياه الطبيعية االقتصادية خاصة في مجال الزراعة والصناعة، وبالتالي االستفادة من كل موا

المتاحة وتطويرها والبحث عن مصادر جديدة وذلك بإمكانية بناء السدود والخزانات الطبيعية 

ه الالزمة للري في المائية خلفها بغية حماية األراضي من خطر الفيضانات من جهة وتأمين الميا

 فصل الصيف وزيادة مساحة البقع الزراعية الخضراء من جهة أخرى.

 كل ذلك دفع تركيا إلى بناء عدة سدود على نهر الفرات في الجزء الذي يمر من أراضيها:
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 أهمها: 

ر متر مليا 48,5وهو رابع أكبر سد في العالم تبلغ طاقته التخزينية  1992 :سد أتاتورك-أ

 كم. 65متر تفصله عن الحدود السورية  179ل ارتفاعه إلى مكعب ويص

لغ قوتها يغذي هذا السد الطاقة الكهربائية وري األراضي الزراعية فهو يضم محطة كهرومائية تب

ميغا واط، تروي مناطق جنوب شرقي تركيا ذات المستوى االقتصادي المعيشي  2,520

 المنخفض مقارنة بالغرب التركي.

مليار متر  30,6متر والسعة التخزينية لبحيرته  207يبلغ ارتفاعه  1973 سد كيبان:-ب

مكعب من الماء، مما يجعل بحيرة السد هي أكبر بحيرة صناعية في تركيا بعد بحيرة سد 

ميغا واط، هذه المنشأة  1,330أتاتورك، ويبلغ إنتاج الكهرباء في محطة سد كيبان ما يعادل 

 3لكهرباء في تركيامن انتاج ا %20 التي غطت وحدها

عد من مليار كيلو وواط/الساعة، وي 7,5يبلغ معدل انتاجه من الطاقة  1986 :سد قرقايا -ج

 رية والسدود المهمة في تركيا ورافد كبير لالقتصاد التركي من حيث الطاقة الكهربائي

 المحاصيل الزراعية المتنوعة.

 

 مشروع التنمية التركي )مشروع غازي عنتاب(:-2

من مساحة  %10كم مربع، تمثل  74,000فقيرة سكانها غالبية كردية، مساحتها وهي هضبة 

 تركيا، يجتازها نهري دجلة والفرات ويهدف مشروع غازي عنتاب إلى التوسع الزراعي على

ا إلى منطقة مليون هكتار في هذه المنطقة اعتماداً على الري من مياه النهرين وتحويله 1,7مساحة 

 للحبوب والخضار والفواكه وتصدير الفائض.زراعية خصبة منتجة 

نهرين والتي وإضافة إلى انتاج الطاقة الكهربائية من السدود المنشأة فيها أو التي ستقام على ال

 تقدر بنصف الطاقة الكهربائية الحالية المنتجة في تركيا.

ي ف 6في حوض الفرات و 7مشروع صغير منها  13ويتألف مشروع غازي عنتاب الكبير من 

 المعدة للري. داً على جانبيه العديد من المنشئاتحوض دجلة يشمل كل منها س

محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على نهري دجلة والفرات،  19سداً و 22وإجمالي السدود يبلغ 

حيث يعتبر هذا المشروع الصناعي الزراعي في جنوب شرق الهضبة األناضولية التركية كأداة 

وزيادة فرص السياسي فيها عبر تنميتها من خالل إرساء البنية التحتية الزراعية لتحقيق االستقرار 

العمل اإلنتاجية لتحقيق استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي يساهم في بلوغ أهداف التنمية الوطنية 

وكذلك تطوير قطاعات التصنيع والسياحة لرفع مستوى الدخل لسكان هذه المنطقة التي  4التركية 

تعد أقل المناطق التركية تطوراً العتمادها على الزراعة البسيطة التقليدية كزراعة المحاصيل 

 مثل )العدس، الفستق، ....(.الجافة 

لكن ليس تحقيق التنمية التركية ولذا توجهت الحكومة لزيادة فرص العمل اإلنتاجية لتساهم في 

 فقط لهذه األهداف، إنما كان لها غايات أخرى:

                                                            
 194-191ص  ،1993، دار االعتصام، القاهرة، نبيل فارس، حرب المياه والصراع العربي اإلسرائيلي 3
 91حبيب عاتب، المياه في الشرق األوسط، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام، القاهرة ص  4
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 ت السيطرة التامة على مياه نهري دجلة والفرات من خالل سلسلة من السدود والقنوا

راضي المائية التي يتم تصريف المياه خاللها إلى الجزء السفلي من نهر الفرات في األ

 السورية.

 وبذلك  دة التي شكلها المشروع ال تتألم مع النزاعات االنفصالية،هذه الجغرافية الجدي

 تتخلص من مطالب األكراد المتعلقة باالستقالل الذاتي عن تركيا.

  إيجاد فاصل طبيعي بين المناطق التي يعيش فيها األكراد والقواعد الخلفية لمتمردي حزب

الفاصلة بين تركيا والدولتين العمال الكردستاني الموجودين في الجانب األخر من الحدود 

 .5 سوريا والعراق حيث ينتقل األكراد بشكل طبيعي إلى تلك المنطقة البعيدة عن الحدود

ة حيث أنه في كل هذه اإلنشاءات المفتعلة والمشاريع المقامة أثارت قلق الدولة السورية والعراقي 

في  ن إجمالي مشاريع الطاقةم %7محطات هيدروليكية وما زال  6تم افتتاح  2002نهاية عام 

ُ من األراضي الزراعية المخطط لريها، فيما يجري %12مرحلة التحضير، وكذلك ري   فعليا

 االعداد لري الباقي منها.

هاية نمصنع  680أيضاً بناء مدن صناعية في كل من غازي عنتاب وأورفة وديار بكر بلغ عددها 

خم جهزة وقيد التنفيذ في هذا المشروع الض، فضالً عن الكثير من المشروعات الم2002عام 

ة بذلك لتحقيق معظم األهداف التركية في استغالل أكبر قدر ممكن من مياه نهر الفرات متجاوز

لعنصر االتفاقيات الدولية بشأن تقسيم مياه نهر الفرات، كان هدف تركيا من ذلك توطين اكل 

لى رفض إة المركزية، وستدفعهم بعد فترة البشري وإلغاء تمرد السكان األكراد فيها ضد الحكوم

ه البقعة االنفصال عن تركيا، كما أن جذب سكان من غير األكراد ومن كافة أنحاء البالد إلى هذ

 سوف يجعل األكراد أقلية فيها.

وقعت تركيا مع سوريا بروتكوالً ينص على االتفاق على التعاون بين البلدين  1987في عام 

متر مكعب/ بالثانية إلى سوريا  500حد معين من مياه نهر الفرات يقدر ب وتلتزم تركيا بمرور 

هبط منسوب مياه نهر الفرات في  1990ولكن بعد االنتهاء من ملء خزان سد أتاتورك عام 

 640ألف هكتار من أصل  110وخروج أكثر من  متر مكعب/بالثانية 300سوريا ليصل إلى 

 .6 أراضي غير صالحة للزراعة ألف هكتار تود سورية ريها تحولت إلى

ومع االنتهاء من تنفيذ مشروع غازي عنتاب سينخفض التصريف السنوي لنهر الفرات في سوريا 

ً  16إلى  30من  وسيعود الجزء المتبقي إلى سوريا والعراق  مليار متر مكعب من الماء سنويا

الحشرات الزراعية محمالً بكميات كبيرة من األمالح والرواسب ومخصبات التربة ومبيدات 

ومخلفات سامة تزيد سميتها عن مياه الصرف الصحي وذلك عبر نهر البليخ والتي  واألعشاب

ة المستفيدين من وتروي حوالي نصف سكان سوري ،1996مازالت مستمرة في التدفق منذ عام 

 نستنتج عنه: ،7مياه نهر الفرات 

تطوير مشروع غازي عنتاب يصل إلى  أن ما سوف تحتاجه تركيا عندما تنتهي من جملة مشاريع

 8مليار متر مكعب من المياه سنوياً وأن ثمة مشكلة حقيقية البد من حلها  24

 وعدم قدرة سوريا على الوقوف منفردة ضد تركيا. 1987لم تلتزم تركيا باتفاقية عام 

                                                            
 90األهرام، القاهرة ص بالمياه في الشرق األوسط، مراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية حبيب عاتب،  5
 86ص  ،1996، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، جمالو، ثرثرة فوق الفرات علي 6
 ر سبق ذكره.علي جمالو، ثرثرة فوق الفرات، مصد 7
 56نبيل السمان، مصدر سبق ذكره ص  8
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 أنابيب السالم التركية:-3

وسط مياه تركيا إلى دول الشرق األيعمل مشروع أنابيب السالم التركية على توجيه جزء من 

باشر في والخليج العربي، ولو تم إقرار هذا المشروع ألتاح بذلك الفرصة لتركيا لتدخل بشكل م

لخريطة اشؤون المنطقة االقتصادية والسياسية وفرض نفسها كقوة إقليمية هامة في إعادة تشكيل 

نهار جنوب انات الكبيرة المقامة على أالجيوسياسية للشرق األوسط. حيث يتم نقل المياه من الخز

 لمنطقة.اشرق األناضول وتزويدها لتلك الدول وبذلك تجد سبيل السترداد مركزها كدولة كبرى في 

 كما ترغب من خالل ذلك المشروع بمقايضة الماء بالبترول من الدول العربية.

ة حيث أخرى في المنطق سيحان وجيحان مع بلدانيسمح مشروع أنابيب السالم بتقاسم مياه نهري 

 يجريان بأكملهما في تركيا إلى أن يصبا في البحر المتوسط عند خليج اسكندرونة.

 لبحر.امليون متر مكعب تذهب إلى  16لكن الفائض عما يتم استهالكه للطاقة والري بما يعادل 

( بإعداد دراسات Brown & Rootومن أجل ذلك عهدت تركيا لشركة براون أند رووت ) 

 وى اقتصادية وتقنية لمشروع خط أنابيب المياه.جد

 خط المياه الغربي )الخط الغربي( من األراضي التركية إلى عمان مرحلة أولى: -1

ية تصل إلى السعود ومرحلة ثانيةتمر المياه من تركيا إلى حلب، حماة، حمص، دمشق، 

 ن متر مكعب يومياً(.مليو 3,5)ستضخ هذه األنابيب 

 خط المياه الشرقي )الخط الشرقي(:  -2

طر قمن تركيا إلى الكويت، السعودية )الدمام، الخبر(، إلى البحرين )المنامة(، ثم 

 )الدوحة(، اإلمارات العربية المتحدة )دبي، عجمان(، ثم ُعمان.

 مليون متر مكعب/يومياً. 2,5تضخ هذه األنابيب 

 

الخط عما يحتاجه من محطات الضخ  إلى عدد أقل)خط الخليج( سيحتاج الخط الشرقي 

، مما غرافية، ناتجة عن انحدار األراضي عن الخط الغربيالغربي نتيجة لعوامل طوبو

 .9يعني إنفاق أقل من الطاقة والعمالة وتوليد الكهرباء

ا إن تصميم األتراك على ترويج مشروع أنابيب السالم نابع من اعتقادهم أن مثل هذ

ر لتركيا بلدان المنطقة فرصة للتعاون المشترك فضالً عن أنه يوفالمشروع البد أن يوفر ل

ً نظير بيع المياه إلى الدول العربية الخليجية، وهو ما يعني  عائدات مالية كبيرة سنويا

 مقايضة المياه بالنفط العربي الذي تستورده تركيا.

عربية مارات التأمل تركيا فيما لو تم تنفيذ المشروع أن تحصل على حصة أكبر من االستث

المباشرة وحصول الشركات التركية على حصة أكبر في األسواق العربية لتصريف 

رق منتجاتها وتعزيز دورها كعنصر أساسي للتوازن واالستقرار والسالم في منطقة الش

 .األوسط الحافلة باالضطرابات والمرشحة في المستقبل لنشوب صراعات مائية

 ً لمحاولة القيام بدور فعال في الشرق األوسط عبر منابع المياه  حيث تسعى دوما

والمشروعات المشتركة وإناطة دور فعال في إطار هذا المشروع على حساب الدول 

                                                            
األبعاد الجيوسياسية لمشكلة حوض مياه نهر الفرات وأثرها على العالقات التركية السورية، رسالة ماجستير، جامعة د. نضال بدر،  9

 .56، ص 2012األزهر، غرة، 
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العربية من أجل الهيمنة على هذه المنطقة، وهو ما يعد أهم أهداف هذا المشروع والذي 

وف تعود تركيا تدريجياً لتصبح سوف يمنح تركيا السيطرة على المنطقة ونتيجة لذلك س

أهم عنصر جغرافي في المنطقة وتخلق ذريعة هامة في حجب المياه عن سوريا والعراق 

)مياه نهر الفرات( حيث تكرر ذريعتها بأنها مضطرة إلى خفض كميات مياه نهر الفرات 

م تقيم المتدفقة إلى سوريا بسبب احتياجاتها الكبيرة من المياه في جنوبها الشرقي ومن ث

السدود على الفرات وتحول المياه إلى األراضي المنبسطة من هذه المنطقة، ومن جانب 

أخرى تعرض تركيا بيع المياه سنوياً إلى سوريا مما يثير االستغراب )وذلك أنه بوسع 

تركيا تحويل فائض نهري سيحان وجيحان عبر النفق المخطط إقامته تحت الجبال إلى 

 رفة الذي سيتدفق فائض مياهه إلى سوريا(.مناطق غازي عنتاب وأو

وبما أنها ال تفعل فإنه نستطيع االستنتاج أن الدافع الرئيسي هو السيطرة عن طريق المياه 

التي ستشعر جميع األماكن الواقعة جنوباً بنقصها والتي سوف يصبح سعرها أعلى من 

 سعر النفط.

منطقة لسمح األتراك بتمرير كميات ولو أن هناك رغبة في تقليل حدة أزمة المياه في ال

إضافية منها في نهري دجلة والفرات تكفي لتحويلها إلى الخليج العربي عبر جنوب 

العراق وبهذا سوف يتم توفير األموال الطائلة التي سيحتاجها تنفيذ مشروع أنابيب السالم 

 .التركية ولكن تركيا تتطلع وبشكل مباشر للتدخل في شؤون المنطقة

المياه وسيلة ضاغطة بيد تركيا، يقول )جيم دونما( مستشار الوزير التركي للشؤون وتكون 

 الخارجية أمام مؤتمر قومي للمياه.

يجب التنبيه إلى أنه بمجرد أن تصبح هذه الدول معتمدة على هذين الخطين، سوف يساعد )

ل الخليجية ، أما الدو(ذلك على تقوية موقع تركيا بين دول المنطقة وهذا لمصلحة تركيا

عند تنفيذ المشروع سوف تعتمد على استيراد المياه، وبذلك سوف تكون عرضة لالبتزاز 

 التركي وال سيما إذا حدثت تطورات تتعارض مع المصالح التركية.

أبرزت الدراسات بأن تركيا عندما تعتبر المياه السالح الرئيس بيد األتراك، فهي تسعى 

 وسط، لدور مركزي إقليمي في الشرق األ

 تخطط تركيا لهذا المشروع على أساسين:

 أن يتم تمويله بالكامل من الدول العربية الخليجية.-

من النفط والغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية وزيادة حصة  آنيةأن تحصل على منافع -

 الصادرات التركية في األسواق العربية، أال أن الدول العربية أبدت تخوفها مستندة إلى:

يؤدي اعتمادها على هذا المشروع إلى غياب الحافز لمواصلة مشروعاتها الرامية أن -

لالعتماد على الذات لتوفير حاجاتها المائية وال سيما أنها قد أنفقت الكثير من المال في 

 محطات تحلية مياه البحر.

 تقوية دور تركيا في الشرق األوسط.-

 إتاحة فرصة لشركات أمريكية إلنشاء المشروع.-

 

األساسية هي تخوف جميع البلدان العربية المشتركة في هذا  إن العقبةلكن نعود ونقول 

المشروع من هيمنة تركيا وسيطرتها على المنطقة، خاصة أن هذه البلدان لها تاريخ 

 عدائي مشترك فيما بينها في حقبة من الزمن.
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أثر المشاريع التنموية التركية وتداعياتها في منطقة حوض نهر  المبحث الثاني:

 الفرات والشرق األوسط. 

 

لقد تناولنا في المبحث األول التعريف بحوض نهر الفرات من حيث الدول التي تتشارك 

وأهمية نهر الفرات في سوريا، وتناولت الدراسة المشاريع المائية في كال البلدين  شطأنه

ً أثر المشاريع التنموية التركية وتداعياتها في منطقة الحوض سوريا وتركيا وأ يضا

 والشرق األوسط.

 

 االقتصادي األثر المطلب األول:

 

سنتناول في المطلب األول تداعيات أزمة انحسار مياه نهر الفرات على سوريا ونتائجها 

 على اقتصاد البالد.

نهري دجلة والفرات سبب إن ما قامت به تركيا من سدود ومنشأت مائية على مجرى 

الضرر الكبير على األمن المائي والبيئي من خالل خسارة سوريا لتدفقات حصص مياه 

 .1970نهر الفرات وكان ذلك منذ بداية 

تهدف بذلك إلى عدة أهداف، مثالُ أن تتطبق سياسة تسعير الماء حتى يضطر العرب 

ً تخطط تركيا عبر زيادة مس احة األراضي الزراعية لتكون لشرائها مقابل النفط وأيضا

المنتجات الغذائية مستغلة فائض الماء لديها باعتبارها بلد المنبع وتستطيع التحكم ممول 

بكمية المياه العابرة إلى سوريا والعراق ونتيجة لذلك تم إصدار بروتوكوالت لمعالجة 

ركة لدراسة وهو يقضي بتشكيل لجنة فنية مشت 1983مشكلة المياه وأهمها بروتوكول عام 

المشاكل المتعلقة بالمياه اإلقليمية )خاصة مياه نهري دجلة والفرات( وأيضاً بروتوكول 

متر مكعب  500يتعهد خالله الجانب التركي بأن يوفر معدالً سنوياً يزيد عن  1987عام 

في الثانية، ولكن رغم كل هذه البروتوكوالت الموقعة تستمر تركيا في بناء المشاريع 

التي أدت إلى تكبيد دول المجرى في المياه ونوعيتها من حيث تلوث المياه في  المائية

أجزاء كبيرة من األراضي والجفاف البيئي والتصحر الناجم عن قطع إمدادات المياه 

 وتخفيض تدفق المياه إلى سوريا.

محطة كهربائية  19سد و  22وقد تحدثنا سابقاً عن مشروع غازي عنتاب الذي يحوي 

وره تهديد حقيقي على األمن المائي السوري و ضرر في الزراعة السورية عامة شكل بد

والصيفية بشكل خاص، وعطش حلب ثاني أكبر المدن السورية وبذلك اضطرت سوريا 

توربينات على جسم السد، وندرة المياه  7إلى تقليص انتاج الطاقة الكهربائية حيث توقفت 

اه الواردة إلى المحاصيل الزراعية وخاصة في أدت إلى زيادة نسبة الملوحة في المي

دفع إلى توقف المشاريع الزراعية مواسم انخفاض مواسم انخفاض كمية األمطار، كل ذلك 

الحيوية واالقتصادية التي تحتاج إلى طاقة في انتاج عملها ما عدا النفايات الني تلقي بها 

 النهر المتدنية. مخلفات المشاريع التركية الصناعية القريبة من مستويات

إن انحسار الماء العذب هو الخطر الحقيقي الذي يهدد االستقرار في البالد حيث دفع 

الكثير من المزارعين وأصحاب األراضي الخصبة إلى هجرة أراضيهم وبذلك أصبحت 

أراضي بور وخسر االقتصاد السوري الرادف األول والكبير في الدعم مثل محصول 

ة من الماء فيما عدا تسبب االزدحام السكاني القطن والقمح حيث يحتاج إلى كميات كبير

في مناطق على حساب مناطق ومدن أخرى كهجرة المزارعين إلى المناطق األكثر وفرة 
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بالمياه، انعكس ذلك على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في دعم االقتصاد المحلي 

ر وتدهور السوري كما أثر على التوازن البيئي حيث أدى إلى زحف مساحات التصح

وتهديد الثروة السمكية  المراعي الطبيعية وانخفاض انتاجها في المناطق القريبة من النهر

 ونسبة تكاثرها الذي سيؤدي إلى انقراض أنواع كثيرة منها في النهر.

 

 السياسي األثر المطلب الثاني:

 

اً نتائج ذلك قتصادي للمشاريع المائية التركية، وليس بعيدتحدثنا فيما سبق عن األثر اال

 على البالد سياسياً.

حيث سنتناول في المطلب الثاني األهداف التركية السياسية بعيدة المدى في الشرق األوسط 

من إنشاء هذه المشاريع المائية وتتناول الدراسة كيف اعتبرت في ذلك أنها تملك القوة 

 نظراً لكونها بلد المنبع في تبرير تصرفاتها. 

 

المحللين السياسيين واالقتصاديين يرون أن الحرب القادمة هي حرب الماء، إن الكثير من 

فمن يسيطر على مصادر المياه ومنابعها ويتحكم بها سيفرض إرادته السياسية 

واالقتصادية على اإلقليم ثم المنطقة بأكملها وستكون مصادر المياه الطبيعية أهم أسباب 

ا التي تعطي لنفسها سلطة مطلقة على المياه من النزاعات المستقبلية في المنطقة، وتركي

أراضيها تقر بأن مصادر المياه كمصادر البترول، وأن لها الحق الكامل في التصرف 

بالمياه كما تعتقد دول الخليج العربي أن البترول هو مصدر قوتها وسلطتها، وما يؤكد 

ولكنهما نهرين  ذلك هو عدم اعتراف تركيا أن نهري دجلة والفرات نهرين دوليين،

عابرين للحدود، وعليه تفترض بأنه من حقها التصرف في كمية المياه التي تمنحها للدولة 

، فيما عدا الحوضية الجارة، بينما تعتبر نفسها تملك السيادة المطلقة لكونها دولة المنبع

 ذلك إن سوريا والعراق يؤكد أن النهرين هما نهرين دوليين وأن ما يصل إلى حدودهما

وليس ما تعتبره تركيا أنه ليس  1987من مياه هو حق طبيعي شرعي وفقاً التفاق عام 

لسوريا حق أصلي في مياه نهر الفرات. إذاً لم تكن نهدف تركيا بإقامتها للمشاريع المائية 

والسدود والمحطات الكهربائية فقط إنجاز مشاريع تنموية في أراضيها إنما تهدف ألبعاد 

ض هيمنتها على المنطقة مستقبالً من خالل الماء الذي تعتبره السالح سياسية ومنها فر

ً ولديها منه الكثير وبذلك تحقق أكبر قدر من سيطرتها على المنطقة وحل  األشد فتكا

مشكالتها الداخلية مستغلة بذلك حاجة دول الشرق األوسط للمياه في الري وتوليد الطاقة 

عدد سكانها ومشاكل المياه الجوفية فيها وتلوثها وكل  ألراضيها القاحلة مستفيدةً من تزايد

ماي جعل الماء مطلب أساسي للتحكم فيه مخترقة بذلك كل االتفاقات الدولية 

والبروتوكوالت المتخصصة بتقاسم المياه، نستطيع القول بأن تركيا من خالل هذه 

طقة الجغرافية المشاريع تنوي استهالك القسم األكبر من هذه المياه في ري هذه المن

من النزاعات االنفصالية وبذلك  خلصراعية والصناعية بحيث تتوتنميتها بالمشاريع الز

 تتخلص من مطالب األكراد المتعلقة باالستقالل الذاتي.
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 الخاتمة: 
 

تهدف الدراسة إلى معرفة التأثير السلبي للمشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات 

وتتبلور المشكلة في توضيح ورصد أثار هذه المشاريع على نهر الفرات  على سوريا،

وبالتالي أثرها السلبي على سوريا واألمن البيئي الشامل في المنطقة، وتوصلت الدراسة 

إلى أن هذه المشاريع تؤدي إلى ارتفاع نسبة تلوث المياه في سوريا وزيادة نسبة الملوحة 

ل الزراعية، كما أن قطع إمدادات نهر الفرات ا تسببه من أضرار على المحاصيوم

وتخفيض تدفق المياه الناتج عن تلك المشاريع أدى إلى الجفاف البيئي والتصحر في 

الشمال الشرقي السوري وتقليص الرقعة الزراعية وتهجير السكان وتوقف المحطات 

البنية التحتية  الهيدرو كهربائية وبالتالي توقف المشاريع الحيوية واالقتصادية ومشاريع

 في البالد.

فيما عدا ذلك أنه لو تم إنجاز المشاريع التركية المتبقية كاملة، لحققت تركيا أهدافها في 

المنطقة من فرض سيطرتها وهيمنتها على منطقة الشرق األوسط بذريعة تبادل الماء 

 مقابل النفط.

 50استقرار المنطقة حيث أن  نجد مما سبق أن الشرق األوسط هو على حافة حرب مستقبلية تهدد

% من سكانه يعتمدون في الحياة اليومية على مياه أنهار ال تنبع من أراضيهم وهذا يعني بأنه 

يمكن استخدام المياه كعنصر أساسي للضغط على دول الجوار المتشاركة بنفس الحوض من أجل 

والتوفيق بين الموارد المتاحة  تحقيق أهداف معينة وأنه البد من التعاون الدولي لحل مشكلة المياه

 والتقسيم العادل بين الدول المتشاركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 : توصياتال
 

ً لبرتوكول عام  وكخطوة  1987يتمسك السوريون بحقهم الثابت في نهر الفرات وفقا

 أساسية من الحل، نقترح: 

هبوط مستوى  وقف كافة المنشأت المائية واألعمال على نهر الفرات التي تتسبب في -1

المياه عن حدها الطبيعي، والشروع في مباحثات جدية على مستوى وزراء الخارجية 

 لرسم خارطة حلول تخفف من حدة مشكلة المياه بين البلدين.

تتعهد تركيا بأن تحافظ على طبيعة المياه وسالمتها بعدم تلويثها ببقايا ومخلفات  -2

يشكل ضرر على الدولة  في المياه مماالمنشأت الصناعية القريبة من النهر برميها 

حوض الفرات، لكن الحكومة التركية تعتبر مياه نهري الفرات  ة معهاالجارة المتشارك

ودجلة ثروة قومية خاضعة للسيادة التركية وحدها أي عابران للحدود الجغرافية وهذا 

الحقوق السورية يعني أن تركيا تقدم ما يزيد عنها إلى الدول الجارة مما يعتبر إجحافاً ب

حيث تضطر سوريا لمواجه كارثة إنسانية لندرة المياه العذبة والعطش وانقطاع التيار 

الكهربائي الذي يعتبر عصب الصناعات السورية وما يلحق به ذلك من تدهور المياه 

الجوفية نتيجة لالستخراج الغير منتظم لتعويض حاجات السكان الذين اضطروا إلى 

  لتدني الزراعة وتربية المواشي والدواجن.هجر أراضيهم نظراً 

يتوجب التوصل إلى قرار ثنائي تركي سوري بوساطة دولية سياسية يؤدي إلى حل  -3

دائم ونهائي لتوزيع حصص مياه نهر الفرات لكال الدولتين يعمل على تحقيق التوازن 

خطط  بينهما بما هو متاح من موارد مائية وما هو مطلوب لالستهالك بما ينسجم مع

 التنمية والعمل وإصدار تشريعات مائية للحد من التجاوزات وتكون ملزمة للطرفين.

 45 – 38ساعة شمسية/سنة و  3270 – 2800تتمتع األراضي السورية بما يعادل  -4

يوم غائم في السنة، يمكن استغالل ذلك في انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق استغالل 

لفتها مما يعوض النقص الناتج عن تعطل المحطات الطاقة الشمسية نظراً لرخص تك

ربائية بسبب انخفاض منسوب المياه، نوصي بتقديم تسهيالت و منح للمستثمرين الكه

الذين يستوردون األلواح الشمسية وتركيبها في مناطق قريبة من المحطات الكهربائية 

 3000استخدم فيها األساسية على النهر، مثل منشأة حماة لتوليد الطاقة الكهربائية، 

ميغا واط، وهي نواة لمشاريع مستقبلية كثيرة تؤمن الدعم  2لوح شمسي تنتج حوالي 

 لالستثمار في الطاقة البديلة كطاقة الشمس والرياح.

في مجرى النهر،  والدول المتشاركةزيادة التبادل التجاري بين دولة المنبع تركيا  -5

صيل الزراعية السورية مثل القطن كحصول تركيا على الغاز السوري وبعض المحا

والقمح والشعير والعنب والفستق والبقول مقابل ما يغطي احتياجاتها األساسية من 

 مياه نهر الفرات وفق اتفاقيات تبادلية بين الطرفين.

نقترح أيضاً اللجوء إلى معالجة وتنقية المياه المالحة التي تأتي من الروافد الصغيرة  -6

 ي المستويات الدنيا له.المتفرعة عن النهر ف

نوصي بالترشيد التقني للمياه واستخدام التقانات الحديثة في ري األراضي الزراعية  -7

باستخدام التنقيط والرشاشات، وإنشاء خزانات وأحواض اسمنتية أرضية لتجميع مياه 

األمطار وتفادي زراعة محاصيل زراعية تحتاج لكميات كبيرة من المياه ولمدة 

 طويلة.
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يمكن تحلية مياه البحر، إال أن هذا الخيار يحتاج لتكاليف مادية عالية وما يتبعه كما  -8

من كلفة استجرار المياه لمسافات طويلة ومراقبتها والتأكد من الحفاظ على خصائصها 

 األساسية والعناية بها.
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