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 املشروع العربي الستغالل مياه نهر األردن وروافده

1954 

 

رأت اللجنة الفنية العربية أنه يستحيل عملياً وضع مشروع الستغالل موارد املياه بحوض 

نهر األردن وروافده على أساس إغفال احلدود السياسية بين البالد التي يف أحواض هذه األنهار 

وأنه لذلك يجب أن يوضع مشروع استغالل مياه األنهار املذكورة بحيث تؤخذ بعين االعتبار 

القائمة بين هذه البالد وبحيث يكفل املشروع لكل دولة ضمن حدودها االنتفاع بري  احلدود

 املناطقاألراضي الصاحلة للزراعة التي يف مناطق ينابيع وأحواض األنهار فعال مع إفادة هذه 

  .مما يمكن توليده من القوى الكهربية فيها

  

  :اخلطوط الرئيسية للمشروع العربي

  :املتقدمة رأت اللجنة الفنية العربية أن يشمل املشروع العربي ما يليوتمشياً مع املبادئ 

  .استغالل مياه اليرموك ألغراض الري وتوليد القوى الكهربية –أ 

استغالل مياه نهر األردن وروافده شمال بحيرة طبرية ألغراض الري وتوليد  –ب 

  .الكهرباء

  .طبرية ألغراض الرياستغالل مياه نهر األردن وروافده جنوب بحيرة  -جـ 

  .استغالل مياه الوديان واآلبار –د 

  

  :استغالل مياه نهر اليرموك ألغراض الري وتوليد القوى الكهربية

ورأت اللجنة أن يكون استغالل مياه نهر اليرموك بتخزينها يف جمرى هذا النهر ألغراض 

 4قية املبرمة بينهما يف الري وتوليد القوى الكهربية ملصلحة األردن وسورية وعلى حسب االتفا

  .1953من يونيو سنة 

  :ورأت اللجنة عدم اللجوء إىل تخزين مياه هذا النهر يف بحيرة طبرية وذلك لألسباب اآلتية
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إن هذه البحيرة كل شواطئها يف إسرائيل وسينتج عن استعمالها كخزان رئيسي لنهر  – 1

بخزن املياه التي حتتاج إليها وكذلك يف اليرموك أن تكون األردن حتت رحمة إسرائيل فيما يتعلق 

  .تمويلها لترعتي الغور الشرقية والغربية

جزءاً يف املليون على حين يبلغ  88إن متوسط امللوحة يف مياه نهر اليرموك نحو  – 2

جزء من املليون وسينتج عن ذلك ضخامة زيادة  300متوسط امللوحة يف مياه بحيرة طبرية نحو 

  .ملوحة املياه التي يستعملها األردن من نهر اليرموك يف حالة تخزين مياهه يف بحيرة طبرية

ل بحيرة طبرية كخزان ملياه نهر اليرموك يؤدي إىل ضياع كميات كبيرة إن استعما – 3

 300ومعلوم أن الفاقد من مياه هذه البحيرة يف الوقت احلاضر يبلغ نحو . من مياه النهر بالبخر

سنوياً ويالحظ أنه يف حالة تخزين مياه نهر اليرموك يف إحدى مناطق حوض هذا النهر  3ممليون 

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً  15أن يزيد البخر عن ) وادي خالداملقارن أو (نفسه 

بمراجعة تصريفات نهر اليرموك خالل عشرين سنة يتضح أنه إذا خزنت مياه هذا  – 4

مليوناً من األمتار املكعبة على  830النهر يف بحيرة طبرية على أساس جعل سعة التخزين فيها 

إىل ضياع كميات من املياه التي ستزيد من هذه  سيؤديك حسب تقدير مشروع جونستون فإن ذل

 150السعة، وقد وجد أن كميات املياه الضائعة يف النهر خلف البحيرة يف هذه احلالة تصل إىل 

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً وهذا الفاقد هو غير الفاقد بالبخر الذي سبق التنويه عنه

ية على حسب اقتراح جونستون إىل ارتفاع املياه سيؤدي التخزين يف بحيرة طبر – 5

مما سيؤثر حتماً على معامل األماكن املقدسة املنتشرة على شواطئ هذه  مترينفيها بمقدار 

  .البحيرة

  :وترى اللجنة أن يكون استغالل مياه نهر اليرموك ملصلحة سورية واألردن كما يلي

وادي خالد بحسب ما تظهر األبحاث ينشأ سد تخزيني بحوض النهر عند املقارن أو  – 1

كتخزين  3ممليون  100منها  3ممليون  400أفضليته وجتعل سعة التخزين الكلية أمام هذا السد 

ثابت ألراضي توليد الكهرباء وملقابلة رسوب الطمي بحوض اخلزان وباقي سعة اخلزان وقدرها 

  .مليوناً من األمتار املكعبة 375تضمن سحباً سنويًا من اخلزان مقداره   3مليون م 300
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ينشأ سد تخزيني على نهر اليرموك بالقرب من العدسية لضمان سحب التصريف  –2

 60املتوسط بين موقع اخلزان على اليرموك عند املقارن أو وادي خالد والعدسية وهو يبلغ نحو 

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً

مليون  100والشاملة للتخزين املوسمي بنحو  وتقدر سعة اخلزان املطلوبة لهذا الغرض

  .من األمتار املكعبة

=  60+  375(وبذلك يكون مقدار ما يمكن سحبه سنوياً من اخلزانين السالفي الذكر  –3

  .مليوناً من األمتار املكعبة) 435

مليوناً من األمتار املكعبة نظير فاقد البخر بحوض اخلزانين فإن  15فإذا نقصنا من ذلك 

مليوناً من األمتار املكعبة وهو ما يمكن االنتفاع به على الوجه  420باقي ما يمكن سحبه يصبح 

  :اآلتي

  

  يف سورية –أ 

مليوناً من األمتار املكعبة تؤخذ مما يمكن سحبه من اخلزان وذلك لتأمين احتياجات  90

يف  250ي تعلو منسوب األراضي السورية الصاحلة للزراعة أمام خزان املقارن أو وادي خالد والت

دونم ثم استصالح وري  68000سهول حوران بجهة مزيريب وتل شهاب وتبلغ مساحتها نحو 

ماليين من األمتار املكعبة سنوياً لري األراضي الصاحلة للزراعة  10 –ألف دونم منها فعال  22

  .يف وادي اليرموك بين موقع السد عند املقارن أو وادي خالد والعدسية

  

  األردن يف –ب 

مليوناً من األمتار املكعبة سنويًا يجري سحبها يف ترعة الغور الشرقية ألغراض  330

  .سنوياً 3ممليون  420الري فيكون اجملموع 

إنشاء حمطة لتوليد القوى الكهربية عند موقع سد خزان اليرموك عند املقارن أو وادي  – 4

  .خالد

) عند املقارن أو وادي خالد(إنشاء قناة تأخذ مياهها من أمام سد خزان اليرموك  – 5

  .وتتجه إىل الغرب حتى العدسية حيث تنشأ حمظة أخرى لتوليد القوى الكهربية
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عند موقع السد باملقارن أو (ويمكن استغالل حمطتي توليد القوى الكهربية املتقدم ذكرها 

ة األردن وسورية على حسب االتفاقية املعقودة بين البلدين يف ملصلح) وادي خالد وعند العدسية

  .1953من يونيو سنة  4

  

  :استغالل مياه نهر األردن وروافده شمال بحيرة طبرية ألغراض الري وتوليد القوى الكهربية

رأت اللجنة الفنية العربية أن يكون استغالل مياه نهر األردن وروافده شمال بحيرة طبرية 

  :بحيث يضمن

   .ري املساحات الصاحلة للزراعة بأحواض هذه األنهار يف لبنان وسورية وإسرائيل

  :لبنان يف

احلاصباين يحتاج يف ريها من مياه النهر  نهرألف دونم بحوض  35إن مساحة قدرها 

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً 35إىل نحو 

  

  :مالحظة

أسقط املشروع األمريكي املوحد من حسابه ري أية أراضي سورية بحوض نهر  – 1

  .بانياس مع أن هذا النهر ينبع ويمر يف األراضي السورية

دونم يف منطقة البطيحة شمال شرق بحيرة طبرية يحتاج ريها من  22000مساحة  – 2

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً  22مياه النهر إىل نحو 

  : مالحظة

دونم تروى  15000 تتمتع بالري فعال من هذه املنطقة يف الوقت احلاضر مساحة تقدر بـ

ومع ذلك أغفل املشروع املوحد إدراج أية مساحات يف هذه املنطقة ضمن . من نهر األردن

  .املساحات املقرر انتفاعها منه

  :يف إسرائيل - جـ 

 66دونم بمنطقة احلولة يحتاج ريها من مياه النهر إىل نحو  7800إن مساحة  – 1

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً
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  :مالحظة

  .دونم تتمتع فعال بالري يف الوقت احلاضر 7000يدخل ضمن هذه املساحة نحو 

 يحتاج ريها من مياه النهر إىل) ابليت هاشاحار(دونم بمنطقة  3000إن مساحة  – 2

  .مليوناً من األمتار املكعبة 30نحو 

يمكن ريها من اآلبار بها وال ) بانفيل(دونم بمنطقة وادي  22000إن مساحة  – 3

  .حتتاج إىل شيء من مياه النهر

استغالل االنحدار الكبير يف نهر احلاصباين لتوليد القوى الكهربية ملصلحة لبنان حيث 

  .ينبع ويمر هذا النهر

  

  :ترى اللجنة القيام باألعمال اآلتية) 2(و) 1(ض املنوه عنها يف الفقرتين وتنفيذاً لألغرا

إنشاء سد تخزيني على نهر احلاصباين أمام موقع التقاء هذا النهر بنهر األردن بنحو  – 1 

  .عشرين كم

  

إنشاء قناة تأخذ من أمام سد احلاصباين لغرض ري األراضي اللبنانية الصاحلة  – 2

ألف دونم حتتاج لريها من  35النهر والتي سبق التنويه عنها والتي تبلغ نحو للزراعة بحوض هذا 

  .مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً  35مياه النهر إىل نحو 

  

إنشاء حمطة لتوليد القوى الكهربية الناجتة عن سقوط املياه من قناة الري السالفة  – 3

  .نهر احلاصباين –الذكر 

  

إنشاء قناة تستمد مياهها من نهر بانياس خلف بلدة بانياس لغرض ري األراضي  – 4

ألف دونم حتتاج لريها من مياه  12السورية الصاحلة للزراعة على يمين النهر ومقدارها نحو 

  .وقد شرعت سورية فعال يف إنشاء هذه القناة. مليوناً من األمتار املكعبة سنوياً 12النهر إىل نحو 
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اء قناة تستمد مياهها من نهر بانياس خلف بلدة بانياس لغرض ري األراضي إنش – 5

دونم حتتاج لريها من مياه  8000السورية الصاحلة للزراعة على يسار نهر بانياس مقدارها نحو 

  .ماليين من األمتار املكعبة سنوياً 8النهر إىل نحو 

  

اصباين بعد استقطاع واحل جتميع التصريفات الباقية يف نهر بانياس والدان – 6

بانياس كما نوهنا عن ذلك  نهراحتياجات لبنان من نهر احلاصباين واحتياجات سورية من 

سابقًا، يف قناة تسير شمايل منطقة احلولة مبتدئة من نهر بانياس ومتجهة نحو الغرب حتى 

ئيل بمنطقة تصب مياهها يف نهر األردن بعد أن توخذ منها قنوات الري الالزمة لري أراضي إسرا

مليوناً من األمتار املكعبة  66دونم حتتاج لريها من مياه النهر إىل ) 7800وهي نحو (احلولة 

مليونًا  30دونم حتتاج لريها من مياه النهر إىل  30,000وهي نحو (وبمنطقة ايليت هاشاحار 

ريها من اآلبار ألف دونم فيمكن  22أما منطقة وادي بافينال ومساحتها نحو ) من األمتار املكعبة

  .التي بها

  

  :استغالل مياه نهر األردن وروافده ألغراض الري جنوب بحيرة طبرية

يتضح مما سبق أن كميات املياه التي ستؤخذ من التصريفات الواردة إىل نهر األردن 

  :وروافده شمال بحيرة طبرية كما يأتي

  اللبنانية نهر احلاصباين      لري األراضي 3ممليون  35

  السورية بمنطقة البطيحة      لري األراضي 3مليون م 20

  السورية بحوض نهر بانياس      لري األراضي 3مليون م 22

  اإلسرائيلية بمنطقة احلولة      لري األراضي 3مليون م 66

  اإلسرائيلية بمنطقة ايليت هاشاحار      لري األراضي 3مليون م 30

  اجملموع      3مليون م 173

  

وروافده شمال بحيرة طبرية فينساب إىل هذه البحيرة حيث  أما باقي تصريف نهر األردن

  :يجري باستمرار لتأمين االحتياجات الالزمة لري املساحات اآلتية
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  :يف إسرائيل

  .سنوياً 3مليون م 45دونم بمنطقة املثلث وحتتاج من مياه النهر إىل  6000مساحة  – 1

مليون  93دونم بمنطقة الغور الغربية وحتتاج من مياه النهر إىل  78000مساحة  – 2

  .سنوياً 3م

  

  مليون متر مكعب سنوياً  84    :اجملموع

  

  :يف األردن

لهذا  –خلف بحيرة طبرية  –استكمال أراضي الغور الشرقية وتقدر كميات املياه الالزمة 

  :الغرض كما يلي

  

  سنوياً  3ممليون  935  :ن النهر لري أراضي الغوريرها مكمية املياه الالزم تدب

  كمية املياه التي يمكن سحبها من نهر 

  سنوياً  3مليوم م 330      :الشرقيةاليرموك لري أراضي الغور 

  

  فيكون الباقي وهو ما يلزم سحبه من خزان

  سنوياً  3مليون م 65    :بحيرة طبرية الستكمال ري أراضي الغور الشرقية

  

  ري أراضي الغور الغربية وتقدر كميات املياه – 2

  سنوياً  3مليون م 305      :الالزمة خلف بحيرة طبرية لهذا الغرض بـ

  سنوياً  3مليون م 370    اجملموع        
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  :وعلى هذا األساس تكون كميات املياه الالزم سحبها خلف خزان بحيرة طبرية

  سنوياً  3مليون م 84    إلسرائيل

  سنوياً  3مليون م 370      لألردن

  سنوياً  3مليون م 454    اجملموع

  

  :استغالل مياه الوديان واآلبار

  :لقد شملت موارد املياه التي اعتمد املشروع العربي يف استغاللها

  التصريف املستمر يف الوديان وهو مستعمل فعال للري يف الوقت احلاضر ويقدر بـ –أ 

  سنوياً  3مليون م 268                          

  سنوياً  3مليون م 40          تصريف اآلبار ويقدر بـ –ب 

  سنوياً  3مليون م 74      التحكم يف مياه فيضانات الوديان ويقدر بـ 

  

  سنوياً  3مليون م 382                  اجملموع        

  

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/resources/documents 


