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 مشروع إعادة إحياء وتأهيل نهر قويق في سوريا

 د. رّيان ذنون العّباسي
رئيس قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/ مركز الدراسات اإلقليمية/  جامعة مدرس/ 

 الموصل

 ملخص البحث
تجربةةف فريةةدة مةةن نوعهةةا خيتهةةا سةةوريا وعةةادة إحيةةاء وتأهيةةل نهةةر  مهةة  مةةن 

أربعينةام الرةرن الما،ةيس بسةبا سياسةف ترليةا الهادفةف أنهارها التةي جتةم مياهةن منةذ 
إلةةا اتسةةتتادة مةةن جميةةا مواردهةةا الماةيةةف المتاحةةف لةةديهاس دون مراعةةاة  للحرةةوق التةةي 
نصةةم عليهةةا اتتتاقيةةام والمعاهةةدام التةةي عرةةدتها مةةا جارتيهةةا العةةراق وسةةوريا. لةةذل  

رةاذ أحةد اهنهةار التةي اعتزمم الحلومف السوريف علا تنتيذ مشروع  لبيةر يهةدإ إلةا إن
عادة الحياة إلين من جديةد وللةن بحلةف  أخةرت تختلةإ عمةا لةان  انريعم مياهن عنهاس وا 
عليةةن فةةي الما،ةةيس حيةةث بنيةةم علةةا ،ةةتافن أمةةالن سةةياحيف ترفيهيةةفس وأقيمةةم لةةذل  
منشام صناعيف وصحيف في منيرتةن أ  ممنيرةف المشةروعوس وتة  هةذا للةن عةن يريةق 

وينيف السوريف فري. وبعد هةذا النجةاا اللبيةر قةررم سةوريا تعمةي  اتستعانف باللوادر ال
هذه التجربف علا بعض اهنهار الجاريف في البالد وخاصًف في العاصمف دمشق وبعةض 
المدن اهخرت مثل مدينف حمص وغيرهةا مةن أجةل اتسةتتادة مةن المةوارد الماةيةف بشةلل 

       صحيح يالة  اهغراض الزراعيف والبيةيف والصحيف.

 مردمف
دّبت الحياا  ماج جدياد نار قوار قويادت ولاادت مليا  الميااة تجار  مار   

ٍ   –أكبر المحانظات السورية  –ثاقية نر مجراة وسط مديقة حلب  بعد اققطاا
دام نتر   طويلةت جّفت خاللوا مياة القور وتّحاول ملام مكاب  للقفاياات والاروائ  
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لثقيلااااةت ناقاااادا  روققاااا  الكريوااااةت القاتجااااة لااااج تجمااااح مياااااة الصاااار  الصااااحر ا
 وجمالية مقظرة الذ  تّعود أهالر المديقة للم رؤيت  نر الماضر.

بااادأ حلااام ملااااد  الحياااا  ملااام هاااذا القوااار ياااراود أذهااااج المساااؤوليج نااار 
سوريا مقذ زمج  طويل أماال  نار تحقيقا  حتام تكلّال لوام ذلاي نار صابيحة ياوم 

الارئيس بااار ادساد  لقدما انتات  ت8002الخامس مج كاقوج الثاقر / يقاير 
حياااق قوار قويااد نار حلااب( مطلقاا  مياااة قوار الفاارات  تماارٍو )ملاااد  تلهيال واء

ملاام مجاارر قواار قويااد. وقااد التباار هااذا الحاادط تجربااة  نريااد  خطتوااا سااوريا 
دول ماار  ناار تاريخوااات لقاادما خططاات وقفااذت هااذا المااارٍو الحيااوّ  بعقااول  

 .بيةوكوادر وطقية دوج االستعاقة بل  خبرات  أجق
تللفت هيكلية البحط مج أربعة مباحط رئيساةت تقااول المبحاط ادول 
أصل كلمة قويد والتوزيح الجغرانر للقور مج مقبع  نر تركيا ملم مصب  نر 
سااوريا. واسااتعرم المبحااط الثاااقر قاااوق نكاار  المااارٍو وتطورهااا مااح ماااار   

ساااوريا خاصااة ملاام المحااااوالت التركيااة التااار أدت ملاام قطاااح مياااة القوااار لااج 
خااالل سااقوات القاارج الماضاار. وتطاارد المبحااط الثالااط ملاام وصاا  المااارٍو 
وأبااارز ادقساااام التااار تااالل  مقواااا. أماااا المبحاااط الراباااح وادخيااار نرّكاااز للااام 

 أهدا  المارٍو الصقالية والزرالية والسياحية والصحية والبيئية.

 التوزيا الجغرافي للنهر: المبحث اهول
قياااة بمصاااادر الميااااة المالئماااة قياساااا  ملااام تّعاااد ساااوريا ماااج البلاااداج الغ

حجاااام سااااكاقوا ومساااااحة أراضاااايوا الصااااالحة للزرالااااة. بالقساااابة ملاااام ادقوااااار 
الجارية نر هذا البلد نإقوا تقسام ملام قساميج أقواار داخلياة الجريااج أهمواا  ) 
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الخابورت البليخت الساجورت السجت بردرت ادلوجت الكبير الجقاوبرت باقيااس(ت 
الفااااراتت العاصاااارت لفااااريجت قوياااادت  ت) دجلااااة  ماااااتركة هاااار وأقوااااار دوليااااة

 .(1)اليرمويت الكبير الامالر(
مااا يومقااا مااج هااذا كلاا  هااو قواار قويااد الااذ  كاااج يمثاال ناار الماضاار 
أحد أهم الموارد المائية لمديقة حلبت جقبا  ملم جقب مح بقية ادقوار ادخارر 

. (8)د قوار الفارات(أحد روان-التر تجر  نيوا وهر  ) لفريجت قراصوت الذهب
وقباال الخااوم ناار الحااديط لااج التوزيااح الجغراناار لوااذا القواار يقبغاار اإلاااار  

 أوال  ملم أصل تسميات  وأبرز الدالالت والمعاقر التر حملوا قديما .
 التسميام التي أيلرم علا النهر -1
أوردت العديااااد مااااج المصااااادر التاريخيااااة القديمااااة أسااااماق  كثياااار  لقواااار   

اقتاارج بلسااماق اداااخان الااذيج قاااموا بحفاار مجااراة وصااياقت ت قوياادت بعضااوا 
وبعضااااااوا ادخاااااار قساااااابت ملياااااا  مسااااااميات  ريبااااااة اقترقاااااات بوجااااااود القباتااااااات 
والحيواقات التر لاات للام ضافان ت مقواا للام سابيل المثاال ماا ذكارة خيار 

م( ناار موسااولت  )حلااب المقارقااة( لااج ساابب 1071-1000الااديج ادسااد  )
)قويد( قول   " قرأت نر كتابة  للام الحجاار  قبارا  هاذا تسميت  بوذا االسم أ  

..الحاانر لمجارر قوار ...قوياد.ضري  الوالر الزاهد الاايخ محماد باج لباد اه
حلاب الاااوبا ". ولااذلي يعتقاد أج القواار قااد سامّر باساام مااج ااد مجااراة وهااو ) 

. والم جاقب هاذا الارأ  هقالاي حقيقاة أخارر مقارباة لماا أوردة (3)الايخ قويد(
االساااد  ومفاااادة أج كلماااة قوياااد تعاااود ملااام ااااخن  أخااار يااادلم )قوياااد أ اااا 
التركاااار( قااااام )بااللتقاااااق بوااااذا القواااار ورصاااا  مساااااحة مااااج أرضاااا  بااااالبالط 

 .(4)الحجر (
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 – 073هااا /  440 – 363لكااج الاااالر المعاارو  أبااو العااالق المّعاار  )
يد للم مذ صّور تسمية قو  تم( أورد رأيا  آخر مخال  لما ذكرقاة آقفا   1007

أقوااا كلمااة )قاااد( أ  قساابة  ملاام صااوت الغااراب كقايااة  للاام ققاايم الضاافادٍ 
. بيقمااااا ذكاااار المااااؤرو ياااااقوت الحمااااو  (0)التااار ياااااب  صااااوتوا صااااوت الغااااراب

م( مؤلا  كتاااب )معجام البلاداج( أج كلمااة  1886-1172هاا / 074-683)
قويااااد هااااو تااااابي  لصااااوت الضاااافدٍ وذلااااي بساااابب وجااااود ألااااداد  كبياااار   مااااج 

التااار كاقااات تعاااايه للااام ضااافان ت نسااامّر بوااااذا االسااام قسااابة  ملاااام  الضااافادٍ
 .(6)الصوت الذ  كاج يخرج مقوا

أمااااا ناااار اللغااااة الساااارياقية نتعقاااار كلمااااة قويااااد )القماااال وطيااااور الماااااق 
. ويقطبد هاذا الارأ  ماح مااا (7)وبعم القباتات( التر تقمو للم حانتّر القور

م( الااذ  أكااد  1010-1447هااا /  081 -201أوردة المااؤرو ابااج الاااحقة )
أج هذا القور سمر )بقواد( قسبة  ملم قاوٍ  ماج الااجر الاذ  كااج يازٍر بكثار  

 . (2)للم جاقبي  يعر  با)اجر الحور( ومعقاها باللغة التركية )قواد(
وهقالااي أيضااا  تسااميات أخاارر للقواار مثاال )اااالوس( و )الخاااليس( و )قواار 

ول بيت ااعر  ورد نيا  اسام حلب الاوبا( قسبة  لكوق  يمر نر مديقة حلب. وأ
قور قوياد يعود للااالر البحتر ت ثم أخذ بعد ذلي كثير مج الاعراق يتغزلوج 

 .(0)ب  وبمياه  التر أ دقت للم السكاج خيرات  ونير  ولطايا كثير 
 التوزيا الجغرافي للنهر -1

يقبااح هااذا القواار ناار الماضاار مااج مديقااة ليقتاااب ناار تركيااات ويصااب 
ية لقااد مقطقااة تاادلم )المااتخ( أو )ساابخة المااتخ( الواقعااة ناار ادراضاار السااور 

 .(10)نر الجقوب الغربر مج مديقة حلب بالقرب مج قرية تسمم )العيس(
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( كااااام داخااااال تركياااااا 10مقواااااا ) ت( كااااام180يبلاااااه طولااااا  اإلجماااااالر )    
( كم داخل ساوريا. أما لاج طااول المساانة التار يقطااعوا داخال مديقاة 110و)

 .(11)( كم12اقوبوا نيبله )حلب مج امالوا ملم ج
تصب نر القور قبل دخول  مديقة حلاب بعام اليقاابيح المقتاار  نار    

المقطقااة مثاال )العاايج البيضاااق( و )لاايج التاال(. وبعااد أج يجتاااز قريااة )الااايخ 
سعيد( تصب ني  )العيج المباركة(ت ثم تواصل مياه  جرياقوا نتسقر بسااتيج 

البساتيج ادخارر الواقعاة نار الجقاوب  قريتّر )الوضيحر( و )الحاضر( وبقية
ليصاااب نااار القواياااة لقاااد بحيااار  صاااغير  تااادلم الماااتخ الواقعاااة جقاااوب مديقاااة 

 .(18)حلب
كااج قوار قوياد يقاح نار السااابد خاارج أساوار مديقاة حلاب القديماة. وكاقاات 
ت التر  المقطقة المحيطة ب  لبار  لج مكاج  يكثر ني  وجود البساتيج والمزاٍر

ديقااة مااج أجاال التقاازة والراحااة واصااطياد ادسااماي المقتااار  يقصاادها سااكاج الم
نر مياه . أما اليوم ناج القور يمر نر وسط المديقةت بعاد أج تّحولات معظام 
البساتيج التر تحيط ب  ملم حاارات  تحمال قفاس التسامية مثال )بساتاج الزهار ( 
و )بساتاج القصار( و )بسااتاج الباااا( وهار ملاام االج ماج المقااطد المزدحمااة 

 .(13)بالسكاج

 نشأتن وتيوره مشروع مياه نهر قويق: المبحث الثاني
لاام تاالت نكاار  محياااق قواار قويااد مااج قباال الحكومااة السااورية مااج ناارا ت 
بل جاقت قتيجة  لضرورات  ملّحة أملتوا الظرو  البيئية والصحية التر باتت 
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تثقاال كاهاال المااواطج السااور ت جااراق تّحااول مجاارر القواار ملاام مكااب  للقفايااات 
 .والقاذورات المسببة القتاار ادوبئة وادمرام المّعدية بيج سكاج المديقة

المقطلااد اتجواات أقظااار الحكومااة السااورية ملاام العماال للاام  مج هذا
لااد  الحياا  ملام مجاراة ماج جدياد بعاد طاول  يااب وهاذا ماا  معالجة القورت واء

   .سو  قّفصل الحديط لق  الحقا  
 نهر قويق عن سوريا  المحاوتم الترليف لريا مياه -1

لمد ادتراي نر بداية اقدالٍ الحرب العالمية ادولمت ملم قطاح ميااة 
قوار قوياد لاج ساوريا نار محاولااة  ماقوم للضاغط للام الفرقساييج الاذيج قاااموا 

. وبود  تقظيم (14)باحتاللوات ناقعكس ذلي للم ادوضاٍ االقتصادية للبالد
ا ونرقسااا بالتبارهااا الدولااة المقتدبااة لمليااة اسااتثمار مياااة هااذا القواار باايج تركياا

للم ساوريات جارت مفاوضاات بيقوماا اقتوات نار القواياة باالتوقيح للام اتفااد  
 80( ناار Franklin--Boillonبويااوج -لاار  نيمااا بعااد باتفاقيااة ) نااراقكليج

( مااد  قصات مادتواا 13ت تللفات بقودهاا ماج )1081تاريج ادول / أكتاوبر 
يااااد سااااو  تااااوٍز باااايج مديقااااة حلااااب السااااورية ( للاااام أج مياااااة قواااار قو 18ألااااا)

والمقطقة الامالية الجدياد  التار آلات ملام تركياا وحصالت لليواا بموجاب هاذة 
ت ااارط أج يقاااوم (10)االتفاقيااةت توزيعااا  لاااادال  ومتساااويا  يرضااام لقاا  الجااااقبيج

ممثليوما باتخااذ كاناة اإلجاراقات الالزماة لتطبياد مبادأ االقتفااٍ المااتري ماج 
د كاار ال يااؤد  ترساايم الحاادود الجديااد  التاار تاام تحدياادها باايج مياااة  قواار قوياا

الطاارنيج ملاام حرماااج أهااالر حلااب مااج احتياجاااتوم المائيااة ناار االسااتفاد  مااج 
. وبذلي أصب  لتركيا طبقا  لما جاق نر بقود هذا االتفااد الحاد (16)مياة القور
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قاة حلاب نر استثمار مياة القور مقاصفة  بيج مقطقتوا الامالية الجدياد  ومقط
 .(17)السورية

نر الواقاح بقار هاذا االتفااد مجارد حبار  للام ورد بسابب لادم التازام 
ملاام تحويااال  1080الحكومااة التركيااة بتطبيااد ماااا ورد نياا ت نلجاالت نااار لااام 

مجااااارر القوااااار الاااااذ  تقاااااح مقابعااااا  داخااااال أراضااااايوا ماااااج أجااااال مرواق المااااازاٍر 
زارليج نر سوريا التار والبساتيج العائد  مليوات مما اثر بدورة للم أراضر الم

ولاام تكتاا  تركيااا بااذلي باال سااارلت ملاام مقااااق  .(12)أصاابحت مواادد   بالجفااا 
السدود ومااريح الرّ  ادخرر للم مجراة بود  تحويل قسام  ماج مياها  ملام 
مقااطد أخاارر ادماار الااذ  أدر ملاام جفاناا  نار سااوريا نبقاار يعتمااد للاام مياااة 

 .(10)ادمطار نقط
كية للام هاذا المقاوال حتام قواياة ادربعيقاات استمرت التجاوزات التر 

مج القرج الماضر لقدما قامت تركيا بتحويل مجرر القوار بااكل  كامال لاج 
ت بعااااد أج كاااااج هااااذا القواااار ياااازود مديقااااة حلااااب أكباااار (80)ادراضاااار السااااورية

المحانظااااات السااااورية بمياااااة الااااارب وياااارو  مساااااحات واسااااعة مااااج أراضاااايوا 
رارا  نادحة بالزرالة وصال نيا  ادمار ملام حاد الزراليةت ليلحد هذا القطح أض

. ومماا زاد نار (81)متال  مئات  مج المساحات الزرالية الموجاود  نار المديقاة
الطيج بلة جفا  اليقابيح التر كاقت تسالد نر تغذية مياة القور لقاد دخولا  

 . (88)ادراضر السورية
 نشوء فلرة المشروع وتيورها -1

نحرصااات  تتماماااا  كبيااارا  باااالثرو  المائياااةأولااات ساااوريا نااار الماضااار اه
للم كرّ  ادقوار الجارياة نيواا ماج أجال المحانظاة للام ديمومتواا واساتمرار 
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وصااول مياهوااا ملاام المسااتفيديج مقوااا. كمااا كاقاات الحكومااة تقااوم قااديما  لااج 
طرياااااد دائااااار  البلدياااااة بجماااااح بعااااام الماااااال ساااااقويا  ماااااج ادااااااخان الاااااذيج 

والزرالااة يطلااد للياا  اساام )مااال القواار(ت يسااتخدموج مياهاا  د اارام الااارب 
يخصن مج أجل ملاد  بقاق ضفتي  بإزالة ادتربة لق  والرواسب التر تغمر 

 . (83)مياه 
وبعااد اققطاااٍ مياااة القواار لااج سااوريا مقااذ أربعيقيااات القاارج الماضاار 
ظلت نكر  ملاد  الحيا  ملي  حلما  راود مخيلة الكثير مج كباار المساؤوليج نار 

(ت الذ  لاه جازقا  8000-1070م رأسوم الرئيس حانظ ادسد )البالد ولل
مااج ذكريااات حياتاا  مااح هااذا القواار لقاادما كاااج ياادرس ناار المدرسااة الحربيااةت 
حيااط لرضاات للياا  نكاار  محيائاا  أثقاااق حضااورة اجتمالااا  مااح بعاام وجواااق 

ت لكقوا ظّلت نكر   بعيد  المقال حتم أصبحت حقيقاة  1078مديقة حلب لام 
 .(84)ود خلف  باار ادسدملموسة نر ل

نر الواقح طرأت نكر  لدر المسؤوليج المختصيج نر ساوريا تاتلخن 
بإمكاقياااة االساااتفاد  ماااج حصاااة بالدهااام ماااج ميااااة قوااار الفااارات لتحويلواااا ملااام 
مجرر قور قويد بعد ملاد  تلهيل  وتقظيفا  نار خطاو   ترمار ملام محيائا  مار   

.. الماارٍو .قاادر البقر بقولا   " ثاقية. وهذا ما أوضح  وزير الارّ  الموقدس
/ثاا لبار الققاا  الرئيساةت القادماة ماج قوار الفارات 3م 00سيتي  االستفاد  مج 

/ثاااا باتجااااة 3م 4ملااام ساااوول حلااابت باإلضاااانة دخاااذ ملخاااذ بطاقاااة تصاااريفية 
وللياا  قاااررت  تكاام 12مجاارر قواار قويااد الاااذ  يختاارد مديقااة حلااب لمساااانة 

 .(80)كم " 00ق ققا  جر بطول الحكومة التر رصدت االلتماد مقاا
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لاااد  محياااق القواار ناار  باادأت ادلمااال ادوليااة لتقفيااذ هااذا المااارٍو واء
تاااااام خاللوااااااا  8002ت واسااااااتمرت لغايااااااة (86)8004كاااااااقوج ادول / ديساااااامبر 

االقتواااق مااج تقفيااذ المراحاال ادخياار  مااج مااارٍو ضااخ مياااة الفاارات ناار قواار 
/ثاااااا( 3م  3ملااااام ضاااااخ )  قويااااادت ثااااام ألقبااااا  القياااااام بعملياااااة تجريبياااااة تواااااد 

السااااتجرار المياااااة مااااج قواااار الفاااارات لكاااار تصااااب باااااكل  ااااااللر ناااار مقطقااااة 
(ت ماارورا  بالحديقااة العامااة 1حقاادرات ااامال مديقااة حلااب )اقظاار الملحااد رقاام 

التااار تتوساااطوا وصاااوال  ملااام محطاااة المعالجاااة التااار تقاااح نااار مقطقاااة )الاااايخ 
 .(87)سعيد( نر الجوة الجقوبية مج المديقة

 تاا الرسمي للمشروع وأهميتناتفت -8
جاارت مراساام انتتااا   8002ناار الخااامس مااج كاااقوج الثاااقر / يقاااير 

حياااق قواار قويااد ناار حلااب( مااج قباال الاارئيس باااار  مااارٍو ) ملاااد  تلهياال واء
ت وبحضاااور رئااايس مجلاااس الاااوزراق الموقااادس محماااد قااااجر لطااار  (82)ادساااد

ة والبيئاااة الموقااادس ووزيااار الااارّ  الموقااادس قاااادر البقااار ووزيااار اإلدار  المحليااا
هالل ادطره ومحانظ حلب تامر الحجة. وابتدأ الرئيس ادساد جولتا  بزياار  
محطة )مسكقة  رب( الواقعة نر مقطقة )السفير ( ارقر مديقاة حلابت حياط 

( كااام لاااج موقاااح 80أطلقااات الميااااة ماااج ققاااا  جااار قوااار الفااارات والتااار تبعاااد )
ميااذاقا   ت/ثااا(3م 3ند بلااه )ت بتااد(80)السااقوط الااااللر باتجاااة مجاارر قواار قويااد

بعاود  الحياا  ملام هااذا القوار الاذ  يختاارد حلاب ماج ااامالوا ملام جقوبواا بعااد 
ٍ  دام زمقا  طويال    . (30)اققطا

وبعاااادها تااااولم وزياااار الاااارّ  ومحااااانظ حلااااب وماااادير المااااارٍو محمااااد 
للم تقديم لمحة  موجز  لج مراحل تقفياذ الماارٍو وأهدانا  وأقساام ت  تالكريط
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ملاام مصااب  ناار خاازاج طوماااج مااج خااالل اااااة  الكتروقيااة ماازود  مااج ملخااذة 
 .(31)بالصور الثابتة والفيديو

ثااام تسااااقل الااارئيس ادساااد لاااج نااارد مقساااوب الميااااة وتكلفاااة لملياااة 
الضااااخ وتجمياااال وتلهياااال مجااااراة داخاااال المديقااااةت ولااااج موقااااح ماااااتل مديريااااة 

محااانظ الزرالااة الواقااح ضاامج خااط ساايرةت قباال أج يعطاار الاارئيس توجيوااا  ملاام 
حلب بضرور  تحويل هذا الماتل وكانة موجوداتا  ملام مكااج  أخار تخصان 

 .(38)( هكتار يتم مقااؤها خالل لام  واحد18ل  حديقة لامة تبله مساحتوا )
بعاااد ذلاااي اطلاااح ادساااد للااام مقااااا  الساااقوط الاااااللر لقاااد )ماااافم 

قبواا الكقد ( الذ  ياّكل أول أقساام الماارٍو وادلماال التار أقجازت نيا ت أل
تفّقد لملية مسالة المياة نر مجرر قوار قوياد نار الحديقاة العاماة والاذ  يبلاه 

( م ليااهد مج خاللوا المياة وهر تجر  قحو مجراة الذ  يققسم 600طول  )
 .(33)ملم قسميج مسقو  ومكاو 

ونر ساياد  متصال أكاد رئايس مجلاس الاوزراق الموقادس محماد قااجر 
م هذة التجرباة الفرياد  للام بقياة المادج لطر ت أج حكومت  لازمة للم تعمي

السااورية ادخاارر بقولاا   " هااذا المااارٍو جعلقااا قفكاار ناار أج قعاارج أمثااال هااذا 
المارٍو نار لادد  ماج المادج الساوريةت وقاد تحادثت ماح وزيار الارّ  أج قطباد 
هذة التجربة نر مديقة دماد الجزق المعمور نيواا وأيضاا  نار حمان وحمااةت 

  ادقوااااار داخااااال المااااادج الساااااورية بإمكاقياتقاااااا الفقياااااة وأج قعياااااد محيااااااق مجاااااار 
. مؤكااادا  أج  " تجرباااة جااار (34)وبوساااائلقا وقااادرات موقدسااايقا وخبراتقاااا الفقياااة "

المياااة ملاام الماادج سااتطبد ناار دماااد وحماان وحمااا  والماادج السااورية كانااة " 
(30). 
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"مج باالدة تعمال الياوم   أما وزيار الارّ  الموقادس قاادر البقار نقاد قاال
محياق ادقوار الجانة وهار قااضية موماة ودائماا  قساامح لاج أقواار  جفّات للم 

 .(36)وال قسمح لج أقوار  لادت لوا الحيا  "
وناار سااياد  متصاال أّيااد وزياار اإلدار  المحليااة والبيئااة الموقاادس هااالل 
ادطاره مااا ذهاب ملياا  وزيار الاارّ  قااائال  " هقااي تعاااط  حقيقار وجااّد  مااح 

قوار الجاناة نار دماادت حمااةت حمانت و يرهاا ماج موضٍو ملاد  الحياا  لأ
 .(37)المدج "

 وصإ المشروع وأبرز أقسامن التنيف: المبحث الثالث
قحااااول ناااار هااااذا المبحااااط أج قسااااّلط الضااااوق للاااام التفاصاااايل الفقيااااة 
حياااق قواار قويااد ناار حلاابت كوقاا  يمثاال تجربااة  نريااد   لمااارٍو ملاااد  تلهياال واء

جاهااد   أج تسااتثمر جميااح ثروتوااا  وهاار تحاااولت مااج قولوااا ناار تاااريخ سااوريا
 المائية نر مجال تقمية البالد مج القواحر االقتصادية والسياحية. 

   يتلل  هذا المارٍو مج اقيجوصإ المشروع -1
 /ثةا مةن نهةر التةرام إلةا مجةرت نهةر قويةةق:8و  1الشةق اهول جةر م -

بارهاا وتم ذلي لج طريد الققا  الرئيسة التر ترو  مااريح مسكقة  ارب بالت
. ويمكج وصفوا بلقوا لبار  لج ققاا   تّاكل المصدر المائر المغذ  للمارٍو

. (32)/ثا3( م00اب  مقحرنة مكسو  بالبيتوجت وذات تدند يصل ملم حوالر )
وتسااتمد هااذة الققااا  مياهوااا مااج بحياار  ادسااد قاارب قريااة )تاال حاصاال( الواقعااة 

لبااابير ( للاام خلاا  سااد الفااراتت لباار محطااة الضااخ الرئيسااة ناار مقطقااة )ا
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طااول قاارر )مياار الحصاايج( و)تيااار ( و)ققاااربيج( و)الااايخ زيااات( و)لويجااة( 
(30). 

وبحسب المخطط الموضٍو لوذا الاد ناج حصاة المديقة الصاقالية 
/ثاااا ملااام 3( م3نااار حااايج يجااار  البااااقر ) ت/ثاااا3( م1نااار الاااايخ قجاااار تبلاااه )

مديقة حلب مصب مجرر قور قويد لقد ققطة مخيم )حقدرات( الواقح امال 
( 80وصوال  نر القواية ملم مقطقاة الاايخ ساعيد جقاوب المديقاة بطاول يبلاه )

 .(40)كم 
ويباادأ مااج مصااب مااارٍو جاار الشةةق الثةةاني تأهيةةل مجةةرت نهةةر قويةةق: -

/ثااا ااامالر المديقااة لقااد مااافم الكقااد  ماارورا  بماااتل مديريااة الزرالااة 3( م4)
لقاد مصااب  نار محطااة  والحديقاة العاماة وسااود الواال والاايخ سااعيدت ويقتوار

 .(41)معالجة مياة الصر  الصحر للمديقة
( كم بدقا  مج داخل 12وبله طول ملاد  تلهيل هذا المجرر حوالر )

المديقااة حيااط تاام اكساااق وصااياقة وتجديااد مقاطعاا  العلويااة لمجااراة العااام للاام 
 .(48)( كم18مساحة )

 وهر تتفٍر ملم اقيج أيضا   أقسا  المشروع -1
/ثةا مةةن نهةر التةرام إلةا مجةرت نهةةر 8و  1الخةاص بجةر م الشةق اهول -

 قويق ويتألإ من:
مقال  الملخذ للام الققاا  الرئيساية التار تارو  ماارٍو مساكقة  ارب ماح  -1

البوابات المعدقياة  التار تقاح نار مقطقاة محطاة ضاخ الباابير  للام قوار 
 الفرات. 
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بطااول  ققااا  مكاااونة مكسااو  بااالبيتوج المسااّل  ذات مقطااح اااب  مقحاار  -8
 .( م840)
محطة الضخ المؤلفة مج )أرباح( مضاخاتت ثاالط مقواا رئيساية والرابعاة  -3

( 03,1احتياطيااااة ) أنقياااااة ذات طاااارد مركز (تيبلاااااه تاااادند كااااال واحاااااد  )
 ./ثا3( م4وتعطر تدنقا  قدرة) ت/ثا3م

 ( كم.680,6( ملم بطول )1700أقبوب الدنح الفوالذ ت وقطرة ) -4
 مقال  المفر  السيفوقر. -0
( كام بالقسابة 4خط اإلساالة الاذ  يتالل  ماج أقباوب بيتوقرتيبلاه طولا  ) -6

(ملااااااااام 1700(متوأقطااااااااار)4لمقاااااااااطد الحفاااااااار ذات العمااااااااد اقاااااااال مااااااااج)
( ملاااام 1600(ملم.ومااااج أقبااااوب بااااولر ايثيلاااايج  بلقطااااار تبلااااه)8000و)
 (كم نر مقاطد الحفر العميقة.020,2(ملم ذات طول يبله)1200و)

( 4مام مخايم حقادرات نار قواياة ماارٍو الجار )مقال  السقوط الااللر أ -7
 .(43)/ثا لقد مافم الكقد 3م

  ويبدأ من الشق الثاني الخاص بإعادة تأهيل مجرت نهر قويق -
مقطقة الساقوط الاااللر لقاد ماافم الكقاد  حتام جسار مديرياة الزرالاة  -1

( م داخااااال المااااااتل الزرالااااار خلااااا  0200( كااااام يتخللااااا  )0,6بطاااااول )
كسااق  مديرية الزرالةت حيط تم مكساق المقطح العلو  بالحجر ادصفرتواء

( م للجازق المكااو  اقتوااق  000مجرر القور نر موقح الحديقاة بطاول )
بالقسااام الجقاااوبر ماااج المجااارر الاااذ  يبااادأ ماااج مقطقاااة ساااود الواااال ملااام 

( م وياادلم بالقساام الجقااوبر مااج 6600محطااة المعالجااةت وهااو بطااول )
  (44)مجرر القور ويقسام ملم جزئيج
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 ( م.8400يسير ادول مج سود الوال ملم جسر السقدياقة بطول )  -
 .(40)( م4800يسير الثاقر مج جسر السقدياقة ملم الودار بطول )  -
القيام بتقفيذ ألمال مزالة االكسااق البيتاوقر القاديمت وتقفياذ لملياات الحفار  -8

كسااق ادكتاا10والردمت وتقفيذ قمين بيتوقر مسل  بسماكة )   ( سمت واء
( م مااح اكساااق 0,1( ساام ولاارم )18ادنقيااة بااالبيتوج المساال  بسااماكة)

الميااااول الخارجيااااة ضاااامج الماااااتل الزرالاااار بااااالحجر ادصاااافر المقاااااور 
 .(46)( سمت وتقفيذ ألمال الصر  للمياة الجونية10بسماكة )

 التلاليإ الماديف ونشاء المشروع -8
حيااا اق هاااذا القوااار بلغااات التكاااالي  اإلجمالياااة لماااارٍو ملااااد  تلهيااال واء

 ت8004الذ  بوار العمل ني  مقذ مقتص  كاقوج ادول / ديسمبر مج لام 
( ملياااار ليااار  ساااورية بماااا نيواااا تكاااالي  تورياااد وتركياااب التجويااازات 8,1قحاااو )

ت بحجااوم  الميكاقيكيااة والكوربائيااة والويدروميكاقيكيااة وخااط ققاال القاادر  للمااارٍو
( 06360يات المخاتلفةت و)للردم 3( مليوج م8,1ألمال رئيسة وصلت ملم )

 .(47)لألمال البيتوقية 3م
 دور الشرلام التنيف اتستشاريف في بناء المشروع -1 

بذل القائموج للم مقااق المارٍو جوودا  مضقية اساتحقت أج تكاوج 
مفخر  لعمل جبار وكبير تفتخر ب  سوريا للم جميح ادصعد ت بعد أج تمت 

بخبارات  وماؤهالت  وطقياة قامات بواا كاوادر  ألمال التصميم والتقفيذ والتمويال
(. ونيمااا يلاار اسااتعرام 8)أقظاار الملحااد رقاام  (42)الاااركات العامااة السااورية

 مختصر دهم ادلمال التر قامت بوا هذة المؤسسات.
 الشرلف العامف للمشاريا الماةيف -1
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قامااات كاااوادر هاااذة المؤسساااة بتقفياااذ وتلهيااال مجااارر قوااار قوياااد نااار 
( م. وأوضاااا  ماااادير الاااااركة )معااااد 600لااااذ  يبلااااه طولاااا  )الحديقااااة العامااااة ا

المدلجر( ملم أج )المااركات( التر قدمتوا اركت  أيضا  ااملت لملياة ضاخ 
 .(40)مياة الفرات القظيفة باتجاة مجرر محياق القور

 فرع حوض الترام اهعلا -المؤسسف العامف تستصالا اهرا،ي -1
ر اااركت  اقتصاار للاام أوضاا  مااديرها )لبااد المجيااد المصاار ( أج دو 

المسااااهمة نااار مكماااال لمليااااة الضاااخ التجريبااار الااااذ  سااابد لملياااة االنتتااااا  
 .(00)القوائر للمارٍو

 مؤسسف تنتيذ اونشاءام العسلريف ممتاعو -8
أكااد الماادير التقفيااذ  لوااذة المؤسسااة )أياااد طاا ( تجاااوز كاال العقبااات 

ديات التاار نرضااتوا التاار وقفاات حااائال  أمااام تقفيااذ المااارٍو مااايرا  ملاام  " التحاا
ألماااال الحفااار الكبيااار  وماااد ادقابياااب مال أج كااال ادماااور تيسااارت لتقتوااار بعاااد 

 .(01)" 8000اوريج مج العمل الدؤوب الذ  بدأقاة لام 
 الشرلف العامف للصرإ الصحي -1

أاااااار الماااادير العااااام لوااااذة الاااااركة )وائاااال للااااواج( أج الاااااركة التاااار 
ت تعتباااار بحااااد 8003ٍو مقااااذ لااااام اسااااتبقت لمليااااات المباااااار  بتقفيااااذ المااااار 

الجقااد  المجوااول الااذ  أزال مصاابات الصاارنيج الصااحر والصااقالر والباااله 
( مصاابا ت تباادأ مااج جساار الكقااد  ملاام محطااة المعالجااة لمساااحة 40لااددها )
( كاااام وصااااوال  ناااار القوايااااة ملاااام لمليااااات اإلزالااااة مااااا لاااادا مقطقااااة 84تبلااااه )

  معالجتوااا الحقااا  بإقااااق الاادبا ات الواقعااة جقااوب مديقااة حلااب والتاار ساايجر 
 .(08)محطة معالجة خاصة بوا
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 مجموعف شرلام مالمتينو للتجارة والصناعف -1
أاار رئيسوا )لبيب اخواج( ملم أج  " أقابيب البولر ايتيليج صقعتوا 
محاادر اااركات مجمولتقااا التاار تعماال ناار مجااال الصااقالات الزراليااة ومقوااا 

( مت وتكااد تكاوج صاقالة 8000( ملام ملام )16صقالة ادقابيب مج قطار )
هااذة ادقابيااب قفااز  قوليااة للاام مسااتور الصااقالة السااورية وخاصااة  لأقطااار 

ر قويااد وخصوصااا  ناار ألماااد بلغاات ناار بعاام ( م المقفااذ  بقواا80الكبياار  )
(م؛ وكقا بلغقاا الصاعوبات التار واجوتقاا نار ألماال التركياب 80المواقح ملم )

لجوااة تضاااريس المااارٍو واقحقاقاتاا  وتكيفقااا مااح طبيعتاا  بمااا يخاان مسااللة 
وهاار سااابقة ادولاام مااج قولوااا ناار سااورية قطماا  ملاام  تادلماااد وااللتااواقات

 .(03)ماابوة "تعميموا نر مااريح أخرر 

 أهداإ المشروع: المبحث الرابا
تحاارن الحكومااة السااورية للاام وضااح الخطااط والدراسااات الطموحااة 
لقظااام  اسااتثمار  ااااملت يضاامج لوااا تحقيااد أهاادا  هااذا المااارٍو ناار أسااٍر 
وقت  ممكج وبالاّكل ادمثلت بما يسوم ويعزز ازدهار محانظة حلب وتقدموا 

 ادهدا  وتطورها. ونيما يلتر أبرز هذة 
 
 

 اههداإ الصناعيف -أوتً 
لغااارم تقمياااة االساااتثمار بصاااور   صاااحيحة نااار مديقاااة حلااابت تقااارر 

/ثااات 3( م1تاالميج االحتياجااات الضاارورية لمقطقااة الااايخ قجااار بتاادند قاادرة )
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للااام التباااار أقواااا تمثااال المديقاااة الصاااقالية التااار يقبغااار لواااا أج تتاااونر نيواااا 
تتفالااااال ماااااح بقياااااة القطالاااااات جمياااااح مساااااتلزمات االساااااتثمار القااااااج  لكااااار 

 .(04)االقتصادية ادخرر
 اههداإ الزراعيف -ثانياً 

تّعااد مديقااة حلااب مااج أكثاار المقاااطد الزراليااة ناار سااوريات نفيوااا لاادد 
كبياار مااج الماازاٍر والبساااتيج. كمااا أج تربتوااا  قيااة بعقاصاار الحديااد لوااذا مااال 

دناااح الحكوماااة ت وهاااذا ماااا (00)لوقواااا ملااام الحمااار  مماااا جعلواااا صاااالحة  للزرالاااة
السااورية ملاام التفكياار مليااا  ناار ملاااد  محياااق قواار قويااد مااج أجاال العماال للاام 
استثمار هاذة ادراضارت وهاو ماا أوضاح  رئايس مجلاس الاوزراق محماد قااجر 

أمتار مكعبة نر الثاقية التر أصبحت تضخ هر  3لطر  بقول   " مج كمية 
( 100حاااوالر ) قفاااس الكمياااة التااار كاقااات لليواااا  ااازار  قوااار قوياااد ساااابقا أ 

كماا أكاد لطار   .(06)مليوج متر مكعب سقويات سترو  سوول جقوب حلاب "
أج هقالااااي أهاااادا  أخاااارر تقااااو  سااااوريا تحقيقوااااا مااااج أجاااال القوااااوم بااااالواقح 

 الزرالر لمحانظة حلب خاصة  والبالد بصور   لامة هر 
مقااق سد تقظيمر نر موقح خزاج طوماج الذ  سيوضح حجر أساس   -1

( 70( مليااار لياار  سااوريةت مااج أجاال تخاازيج حااوالر )0كلفااة قاادرها )قريبااا ت وبت
( ألا  هكتاار 80مج مياة قور قوياد التار ستساتخدم الستصاال  ) 3مليوج م

 للم مدر الخطة الخمسية العاار  وبداية الخطة الحادية لار .
سيسالد هذا السد للم درق مخاطر الفيضاج التر تتّعرم لوا مقطقة  -8

 قوب حلب.السيحة الواقعة ج
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( ألاا  هكتااار ناار مقطقااة الساايحة المغمااور  بالمياااة 88تجفياا  حااوالر ) -3 
 اآلسقة.

 ( أل  هكتار نر سوول مديقة حلب. 60استصال  حوالر ) -4 
( ألاا  60االسااتفاد  مااج ااابكة الصاار  الزرالاار التاار سااتقوم بااإرواق ) -0 

بالغاة مساااحتوا هكتاار الماااار مليواا أقفااا ت وكاذلي ادراضاار المغماور  بالمياااة ال
( ألااا  هكتاااار نااار ساااوول حلاااب الجقوبياااة ماااج أجااال تخزيقواااا نااار خااازاج 88)

( آال  هكتااار. وبعبااار   أخاارر ناااج المساااحة التاار 10مااويل  الااذ  ساايرو  )
( أل  هكتار وتسمم باا) المقظوماة المتكاملاة 107سيتم مرواؤها جميعا  تبله )

 .(07)( مليار لير  سورية80) إلدار  الموارد المائية( بكلفة تقديرية تبله حوالر
 .تدقيد ومعايقة التركيبات الكوربائية نر مبقم التحكم لمحطة الضخ -6
اساااااتعمال ميااااااة ذات خاااااوان جياااااد  مالئماااااة للااااارّ  بماااااا يحقاااااد الفائاااااد   -7

 .(02)االقتصادية المرجو 
 اههداإ السياحيف -ثالثاً 

  لاج نس  مقااق هاذا الماارٍو البااب أماام ساكاج مديقاة حلاب للترنيا
أقفسااوم وقضاااق أوقااات  سااعيد  ناار التمتااح بمااااهد  المقاااات السااياحية التاار 
تماات مقامتوااا نااار مقطقااة الماااارٍو ناار أوقاااات نصاال الصاااي  الحااارت حياااط 
ستتحول مقطقة السقوط الااللر لقور قويد والمقاطد المحيطة ب  ملام متقازة  

الكثيار ماج يقصدة ادهالر مج أجل االستمتاٍ بواذة المقااظر. كماا سايتوانت 
الاااباب ملاام البحياار  الصااغير  التاار تصااب نيوااا الاااالالت مااج أجاال ممارسااة 

(ت وهااذا مااا جعاال الكثياار مااج العوائاال 1رياضااة السااباحة )اقظاار الملحااد رقاام 
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التر تسكج بالقرب مقوا تستغقر لج السفر ملم الساحل السور  نر الالذقية 
 .(00)مج أجل االستجمام وممارسة السباحة

طلااد قااررت الجوااات المسااؤولة لااج المااارٍو مقامااة لاادد  مااج مااج هااذا المق
المتقزهااات بوااد  تحساايج الحالااة االقتصااادية واالجتماليااة للمقاااطد وادحياااق 

حسااب التوجيواات التار أولزهااا الارئيس باااار  ت(60)المطلاة للام جاااقبر القوار
ت مقوااااا القيااااام بمساااا  المقطقااااة  ادسااااد لمحااااانظ حلااااب لقااااد انتتاحاااا  المااااارٍو

وتحويلواا ملام مقااطد جاذب ساياحية  -الااالالت-المسقط الااللرالمحيطة ب
 .(61)ومتقزهات تعمل للم تعزيز السياحة الاعبية نر المديقة

ونر سياد  متصل طلب الرئيس ادسد أيضاا  ماج محاانظ المديقاة وألضااق 
مجلسااااوا القيااااام بإقااااااق الحديقااااة السادسااااة التاااار تقااااح قاااارب الماااااتل الزرالاااار 

( هكتار اارط 18لزرالةت وتخصين مساحة لوا قدرها )الحالر مج مديرية ا
 .(68)نر  ضوج لام  واحد اأج يتم اقجازوه

"هذا الماارٍو يقادم لحلاب   مج جاقب  أوض  محانظ حلب تامر الحجة أج
يّااااكل ققطاااة اساااتقطاب ساااياحية وتقموياااة وااااعبية  -لاااد  نوائاااد هاماااة  أولواااا

اق أوجااد لطاااق  أخاار المااارٍو لطاا -مومااة دهااالر حلااب وزوار حلااب. ثاقيااا  
بإطالد الحديقة السادسة نر حلب لتزيد مج المساحات الخضراق والمتقفسات 

وّجاااا  الساااايد رئاااايس الجمووريااااة بتاااااكيل مدار    -الاااااعبية دبقاااااق حلااااب. ثالثااااا  
    .(63)خاصة للحفاظ للم هذا المجرر وصياقت "

 اههداإ الصحيف والبيةيف -رابعاً 
قاااائوا نيمااا ترتّااب للاام قيااام تركيااا ب      قطااح مياااة قواار قويااد لااج سااوريات واء

بعاااد لعااادد  ماااج السااادود للااام مجاااراةت قتاااائ  سااالبية كثيااار  لّعااال ماااج أهمواااا هاااو 
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تّحول مصب  الواقح داخال ادراضار الساورية ملام مكااج  لتّجماح ميااة الصار  
الصحر الثقيلة والفضالت المختلفة القاتجاة لاج مّخلفاات المعامال الصاقالية 

ٍ  كثياار  مااج الحااارات الواقعااة للاام ضاا فتي تمما سااالد ذلااي للاام اقتاااار أقااوا
التاار تساابّبت ناار مصااابة الكثياار مااج أهااالر المديقااة بادوبئااة وادماارام مقوااا 
"حبة حلب" أو ما يعر  محليّا با" حبة السقة" التر تقت  لج قرصة البعاوم 

 .(64)الذ  يعيه للم أطرا  هذا القور
لوثاة للبيئاةت والحاد ماج تادهور وبود  القضاق للم هاذة الظاواهر الم

الحالااة الصاااحية للسااكاجت لجااالت الجواااات المااارنة للااام تقفيااذ الماااارٍو ملااام 
تحقيد جملة  مج ادهدا  التر تعمل للم تحسيج الحالة البيئياة للمديقاة ماج 
خالل تقظي  مجرر القورت والتخلن مج المخلّفات الموجاود  نيا ت والقضااق 

ت ملام (60)للام طاول مساارة ضامج مديقاة حلابللم الروائ  الكريوة المقتار  
جاقاااب تاااونير الماليااايج ماااج الليااارات التااار كاقااات تصااار  نااار الماضااار للااام 
معالجة مرم )اللياماقيا( والاذ  كااج مجارر القوار هاو السابب المبااار نار 

 .(66)حدوث 
وناااار هااااذا السااااياد أكااااد تااااامر الحجااااة أج  " هااااذا المااااارٍو يّعااااد مااااج 

وادول بيئيا  للام مساتور المقطقاة مذ تّحولات نكار  المااريح الحيوية والرائد ت 
المارٍو مج حلم  راود أهالر حلب ملم حقيقة  ستكوج لوا آثار بيئية وسياحية 

 .(67)مومة"
وأّيد وزيار اإلدار  المحلياة والبيئياة الموقادس هاالل ادطاره ماا ذهاب 

يقر ملي  محانظ حلب حول أهمية المارٍو بيئيا  نقال  " مج هقاي تعاط  حق
 تحماان تحماااة توجااّد  مااح موضااٍو ملاااد  الحيااا  لأقواار الجانااة ناار دماااد
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و يرهاا ماج المادج الج هقااي تغييارا  نار التعااطر ماح ادحاوام المائياة وهااذا 
التغيير ل  أبعاد بيئية كبير  لدا لج تّحول مجار  ادقوار ملم بؤر   لمّخلفات 

 تار  صاحية وبيئياةالصر  الصحر والمخلفات الصقاليةت وماا تحملا  ماج آثا
نمسللة معالجة ادقوار أولوية ومارٍو اليوم سيققل حلب مج مديقاة متادهور  

 . (62)بيئيا  ملم مديقة مقتعاة وقايطة سياحيا  واقتصاديا "

 فمالخات
خطاات سااوريا اليااوم تجربااة  نريااد   مااج قولوااا تكاااد تكااوج هاار ادولاام 

ذلي بإحيائواا أحاد ادقواار للم صعيد استثمار الموارد المائية نر المقطقةت و 
الجاناااة الاااذ  كاقااات تصاااب مياهااا  ساااابقا  نااار مديقاااة حلاااب أكبااار المحانظاااات 
السورية وهو قور قويدت لتعيد ملي  الحيا  مر   ثاقية ولكج بحلة  جدياد  وروقاد  
أخااار. ويااالتر هاااذا التحاااري نااار مطاااار خطاااو   هادناااة ترمااار ملااام مثباااات قااادر  

لغرم االستفاد  ماج جمياح  تمائية مماثلة الحكومة للم القيام بتقفيذ مااريح
المصااااادر المائيااااة المتاحااااة ناااار الاااابالد حتاااام تااااتمكج مااااج مواجوااااة التغّياااارات 
الطبيعيااة والمقاخيااة التاار تاااودها المقطقااة حاليااا  بساابب االقخفااام الملحااوظ 

  .نر معدالت سقوط ادمطار وكثر  حدوط موجات الجفا 
وا ئساااوريا نااار مجاااال مقااااامج القجاااا  الكبيااار والمتمياااز الاااذ  حققتااا  

للمااريح اإلستراتيجية ومقوا هذا المارٍو الذ  اختاارت أج تطلاد لليا  اسام 
حياق قور قويد(ت جاق قتيجة  اللتمادها للم القدرات  )ماارٍو ملاد  تلهيل واء

التر قجحات قجاحاا  بااهرا   تالذاتية وكفاق  كوادرها الفقية والعلمية المتخصصة
واااذا العماااال ل هات والعراقياااال المختلفاااة لقاااد تقفياااذنااار التغلاااب للااام الصاااعوبا
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خصوصا  نيما يتعلد )بالتضاريس المّعقد  للقوار( و)مااكلة التلاوط الحاصال 
ناار مجااراة(ت ممااا دنااح الجوااات الحكوميااة ملاام أج تساااٍر ناار اإللااالج رسااميا  

للام بقياة ادقواار ادخارر التار تعااقر  تلج لزموا للم تعمايم هاذة التجرباة
مااكل مااابوة لقوار قوياد يالتر نار مقادمتوا الماااكل البيئياة هر أيضا  مج 

 .والصحية المقتار  نر أقوار مدج دماد وحمن وحماة
ماروٍ  أخر و  قور قويد مارٍوبيج  تااب    وجودالالنت للقظر هقات 

ادقاضاااول  هاااو ماااارٍو جقاااوب اااارقرّ أال و نااار تركياااا  حالياااا    يجااار  اساااتكمال
أبااارز مالمااا  هاااذا التاااااب  وجاااود برقاااام    المعااارو  اختصاااارا  )بالكااااب(.ومج

ااااامل للتقمياااة االقتصاااادية لجمياااح القّطالاااات نااار كااال واحاااد  مقوماااات وكاااذلي 
 وجود برقام  مستّقل إلدار  وحدات كل مارٍو للم حدا.

  التجااااربتيج السااااورية حاكاااااويقيقااااا  أققااااا ناااار العااااراد بحاجااااة  ماسااااة ملاااام م    
الخطااااط  لااااج طريااااد وضااااحائيااااةت مااااوارد المالوالتركيااااة ناااار مجااااال اسااااتثمار 

والبااارام  الطموحاااة التااار ماااج اااالقوا أج تاااؤد  ملااام لااادم ضاااياٍ هاااذة الثااارو  
نكثياار مااج ادقوااار التاار تجاار  ناار العااراد اليااومت قااد ّجفاات مياهوااا  المومااةت

ادراضااار الزرالياااة وهجااار   جفاااا ب نااار خساااارتوا و دساااباب كثيااار  مماااا تسااابّ 
الروانااااد  ال بالقساااابة لااابعمهاااو الحاااملااام المااادجت كمااااا  مقوااااا ساااكاج ادرياااا 

اللذيج أخذت مياهوما تالوقد وسيرواج الحدودية الماتركة مح ميراج مثل قور ّ 
بتحويااال مجراهماااا ملااام داخااال  السااالطات اإليراقيااة تقحساار وتجااا  بسااابب قياااام

أراضايوا.كما يقبغار للام الحكومااة العراقياة أيضاا  أج تتحااري ماج أجال محياااق 
لمااا نياا  مااج مقااانح اقتصااادية  8003ام مااارٍو رّ  الجزياار  المتوقاا  مقااذ لاا

 كبير  للبالد.
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  و: منيرف السروي الشاللي في مخي  حندرام1ملحق رق  م 
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حياء نهر قويق في حلا1محلق رق  م  و: الشرلام الوينيف السوريف المساهمف في مشروع تأهيل وا 
 مدة التنتيذ اهعمال الموللف إليها تنجاز المشروع اس  الشرلف م
 إعداد الدراسام الخاصف بالمشروع -1 الشرلف العامف للمشاريا الماةيف -1

الريا  بتنتيذ أعمال تأهيل قس  مةن  -1
المجةةةرت الواقةةةا ،ةةةمن الحديرةةةف العامةةةف 
للجةةةةةزء الملشةةةةةوإ الةةةةةذ  يبلةةةةة  يولةةةةةن 

 و  .111م
لريةةةةا  بتنتيةةةةذ إعةةةةادة تأهيةةةةل الجةةةةزء -8

الممتةةةد مةةةن منيرةةةف السةةةروي الشةةةاللي 
جسةةر الزراعةةف عنةةد مشةةتا اللنةةد  إلةةا 

 و .1811بيولم

 

المؤسسةةةةةف العامةةةةةف تستصةةةةةالا  -1
مديريةةةف فةةةرع حةةةوض -اهرا،ةةةي

 الترام اهعلا

  تدقيق اهعمال واوشراإ عليها -1

مؤسسةةةةةةةف تنتيةةةةةةةذ اونشةةةةةةةاءام  -8
 العسلريف ممتاعو

 الشرلف المنتذة للمشروع -1
تنتيةةةةذ أعمةةةةال تأهيةةةةل الجةةةةزء اهول  -1

الممتةةةةد مةةةةن سةةةةوق الهةةةةال إلةةةةا جسةةةةر 
 و  .1111نديانف بيول مالس

و أشهر 8خالل م
اعتبارا من 

8/11/1111 

المؤسسةةةةةف العامةةةةةف تستصةةةةةالا  -1
 وزارة الر -اهرا،ي

  الجهف المستثمرة للمشروع -1

مجموعف شةرلام المتةين للتجةارة  -1
 والصناعف

  توريد وترليا أنابيا مياه النهر -1

 المصادر المستخدمف في البحث.* الجدول من إعداد الباحث موبتصرإو اعتمادًا علا 
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Syrian Quyaq River Reviving And Rehabilitation 

Dr. Rayan Thanoon AL-Abbasi 
Lecturer/ Head of Political& Strategic Department ,  Regional 

Studies Center, Mosul Of University 

Abstract 

Syria has made a unique experience in reviving and  

rehabilitation of an important river that dried since 1940 's. Because 

of Turkish Policy which aimed at using all its available water 

resources without taking into consideration the agreements that 

have been made with Iraq and Syria. So, Syrian government 

decided to implement a great project to rescue a run out river and 

giving it life in another different manner , and constructed 

Luxurious and tourist places and also established health and 

industrial installations in the region of the project , all of that was 

by Syrian cadres. After that , Syria decided to circulate this 

experience on all rivers in Syria especially in Demascus and  other 

cities such as Homs city to make use of water resources in a proper 

way for environmental and agricultural purposes.     
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 الهوامش 
                                                 

س الموارد 1جامعف الدول العربيفس المنظمف العربيف للتنميف الزراعيفس برامج اهمن الغذاةي العربيس ج  و1م
 .118-111وس ص ص 1181اليبيعيفس مالخريو س 

 :موقا علاشف جيران السور  المنشور علا شبلف المعلومام الدوليف ماتنترنمو و1م

www.okashah76.jeeran.com/halb.ppt. 
" " شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإ"س المنشور علا شبلف المعلومام  و8م

              الدوليف ماتنترنمو علا موقا حلا:
www.ealeppo.sy/,round.php?filename=20008721050317. 

 .المصدر السابق سموقا علاشف جيران السور  و1م

 1,1بتللتف مردارها  -عاماً  11جريدة اتقتصاديف مالسوريفوس" إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و1م
منشور علا شبلف  سام في نهر قويق بحلا "الرةيس اهسد يدّشن تدفق مياه نهر التر -مليار ليرة

 :المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا الموقا

www.igtissadiya.com/archives.datail.asp?issue=326&id=2795&categry=local. 
 .م " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق" شالت و1م

 .المصدر نتسن و1م
 .المصدر نتسن و8م

عامةةةًاس  11إحيةةةاء النهةةةر حلةةة  ينتظةةةره الحلبيةةةون  ؛المصةةةدر السةةةابق سموقةةةا علاشةةةف جيةةةران السةةةور  و1م
 .المصدر السابق

س مالميبعف 1ةرافيف عامفس يدراسف جغ -داود صليبا ومصةيتا الحاج إبراهي س العال  العربي و11م
؛ " شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل 11وس ص 1118دمشقس سالجديدة

 .الصيإسالمصدر السابق

عامًا..س المصدر السابق؛ " الرةيس اهسد يتتتح مشروع  11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م
حياء نهر قويق في حلا " س منشور علا شبلف المعلومام 1111لثاني لانون ا 1 سإعادة تأهيل وا 

 www.syrianews.com                 حلا:-الدوليف ماتنترنمو علا موقا ولالف سيريا نيوز

استثمار المشروع اقتصاديا -صحيتف الثورة مالسوريفوس " الرةيس اهسد ييلق مياه الترام في قويق و11م
س منشور علا شبلف 1118لانون الثاني  1إقامف حديرف سادسف بحلا"س اهحد في -يةياً وب

 :المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا الموقا
www.thawra.alwehda.sy/-archive.asp?filename=92400746320080106004055  

 ." شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق و18م

http://www.okashah76.jeeran.com/halb.ppt
http://www.ealeppo.sy/,round.php?filename=20008721050317
http://www.ealeppo.sy/,round.php?filename=20008721050317
http://www.igtissadiya.com/archives.datail.asp?issue=326&id=2795&categry=local
http://www.syrianews.com/
http://www.thawra.alwehda.sy/-archive.asp?filename=92400746320080106004055
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في عبد الرزاق عبد الحميد شريإ  س" اهبعاد السياسيف لمشاريا ترليا الماةيف " سنبيل محمد سلي  و11م

 سيفس مرلز الدراسام الترليفوآخرونس الموارد الماةيف لدول حو،ّي دجلف والترام واقعها وآفاقها المستربل
 .111ص  سو1118م دار اللتا لليباعف والنشرس جامعف الموصلس 

(15) Vahe. J, Sevian , " International water Laws and Agreements 

Affecting-Iraq and the Basin of the  Shatt -AL- Rrab", AL-Muhands 

Magazine (Baghdad) , No. 1 , Year 4 , Serial 12 , 1960 , P. 20.  
 111وس ص1111مدار النه،ف العربيفسالراهرةس سحامد سليانس الرانون الدولي العا  في وقم السل  و11م

اويار التاريخي"س بحث -سحر عبد المجيد المجاليس " اتتتاقيام الدوليف هحواض اهنهار المشترلف و11م
ن مرلز دراسام المستربل بجامعف أسيوي بجمهوريف مرد  إلا أعمال المؤتمر السنو  الثالث الذ  نظم

و 11-11مصر العربيف تحم عنوان: " المياه العربيف وتحديام الررن الحاد  والعشرينو للتترة من م
 .81ص  س1118تشرين الثاني 

-عماد الجواهر  وصالا سلي  عليس " مشاريا التنميف الترليف علا الترام والعالقام العراقيف و18م
و 1ما إشارة  خاصف إلا سد أتاتور "س مرلز الدراسام الترليف ماهرشيإ والتوثيقوس ملتف برق  م الترليف

 .1مياهس جامعف الموصلس بال سنفس ص 
 .عامًا..س المصدر السابق 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م

عف المتوسيس بيرومس صباا محمود محمد وعبد اهمير عباسس السياسف الماةيف الترليفس م ميب و11م
؛ محمد أحمد السامراةيس نهر الترام بين اتستحواذ الترلي واهيماع الصهيونيفس 11وس ص 1118

 .18وس ص 1111وس مدار الشؤون الثرافيف العامفس بغدادس11س سلسلف أفاق برق  م1ي

عربيمباريسوس : الماء أه  من النتي"س مجلف الوين ال1111يالل يعمفس " حروا المياه في عا   و11م
؛ حسا  شحاذةس " موقا الترام في عمليف التنميف 81س ص 1111س شباي 18س س 111-111ع 

 .11س ص 1111س 11س س 81والصراع في المنيرف "س مجلف صامد اتقتصاد معّمانوس ع 
 ." شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق و11م

 .ق مياه الترام في قويق..س المصدر السابقالرةيس اهسد ييل و18م
 .عامًا..س المصدر السابق 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م

 .الرةيس اهسد ييلق مياه الترام في قويق..س المصدر السابق و11م
 ." شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق و11م

حياء نهر قويق في حلا"س " الرةيس اهسد  و11م منشور  س1118لانون اهول  1يدّشن مشروع تأهيل وا 
  :موقا دنيا الوين علا شبلف المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا

www.alwatanvoice.com/arabic/content-1167.htmi.33k. 
 ." شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق و18م

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-1167.htmi.33k
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الرةيس اهسد يتتتح مشروع إعادة ؛ عامًا..س المصدر السابق 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م

حياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق  .تأهيل وا 

 11برل : ولالف اهنباء السوريفس  سحلا" " الرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في و81م
 :موقا عرا بزنسمنشور علا شبلف المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا  س1118لانون الثاني 

www.arabianbusiness.com/arabic/507578  
 عامًا..س المصدر السابق. 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و81م
 .المصدر نتسن و81م

س المصدر السابق؛ إحياء النهر حل  الرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في حلا و88)
 .عامًاس المصدر السابق 11ينتظره الحلبيون 

حياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق و81م  .الرةيس اهسد يتتتح مشروع إعادة تأهيل وا 
 عامًا..س المصدر السابق. 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و81م

 .الرةيس اهسد ييلق مياه الترام في قويق..س المصدر السابق و81م
 .المصدر نتسن و81م

  :وزارة الرّ  السوريف موقا سمنشور علا شبلف المعلومام الدوليفمشروع نهر قويق"س  و88م
 www.irrigation.gov.sy/index.php?=15537-k 

 عامًا..س المصدر السابق. 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و81م
 الرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق. و11م
 .س المصدر السابقمشروع نهر قويق و11م

 .صا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق" شالتم " م و11م
 .س المصدر السابقمشروع نهر قويق و18م

لانون اهول  18عامًا من التلوث..نهر قويق يعود إلا الحياة بعد اهعياد"س الثالثاء  11" بعد  و11م
 س منشور علا شبلف المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا موقا علس السير:1111

www.aksalsaer.com/?pege=view-news&id=5f9e49f1a26&2d2cd5fe292c6602110 
 .س المصدر السابقمشروع نهر قويق و11م
 .لمصدر السابقعامًا..س ا 11المصدر نتسن؛ إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م

 المصدر نتسن. و11م

 .س المصدر السابقالرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في حلا و18م
 .عامًا..س المصدر السابق 11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و11م

 المصدر نتسن. و11م

http://www.arabianbusiness.com/arabic/507578
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?=15537-k
http://www.irrigation.gov.sy/index.php?=15537-k
http://www.aksalsaer.com/?pege=view-news&id=5f9e49f1a26&2d2cd5fe292c6602110
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 المصدر نتسن. و11م

 المصدر نتسن. و11م

 المصدر نتسن. و18م

 .يلق مياه الترام في قويق..س المصدر السابقالرةيس اهسد ي و11م
 .المصدر السابق سموقا علاشف جيران السور  و11م
حياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق و11م  .الرةيس اهسد يتتتح مشروع إعادة تأهيل وا 
 11البني: المشروع جزء من منظومف للرّ  بتللتف -" إيالق المياه في نهر قويق الشهر الخامس و11م

 :موقا حلامنشورعلا شبلف المعلومام الدوليف ماتنترنمو علا س1111مليارليرة"س لانون اهول 
www.aleppo-

sy.com/news/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=422 
الرةيس السور  يدّشن مشروع عامًا..س المصدر السابق؛  11إحياء النهر حل  ينتظره الحلبيون  و18م

 .س المصدر السابقإحياء نهر قويق في حلا
 ." شالتم " مصا نهر قويق...متنّتس حلا في فصل الصيإس المصدر السابق و11م

 لاس المصدر السابق.الرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في ح و11م
حياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق و11م  .الرةيس اهسد يتتتح مشروع إعادة تأهيل وا 

 المصدر نتسن. و11م

 .الرةيس اهسد ييلق مياه الترام في قويق..س المصدر السابق و18م

 الرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في حلاس المصدر السابق. و11م
 .س المصدر السابقوع نهر قويقمشر  و11م

 .س المصدر السابقالرةيس السور  يدّشن مشروع إحياء نهر قويق في حلا و11م

 .س المصدر السابقعامًا من التلوث..نهر قويق يعود إلا الحياة بعد اهعياد 11بعد  و11م

 .الرةيس اهسد ييلق مياه الترام في قويق..س المصدر السابق و18م
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