
 الموارد المائية في الوطن العربي

 أوال: المياه السطحية :

  تتمثل المٌاه السطحٌة بمٌاه األمطار التً تعتبر المصدر الرئٌسً للمٌاه العذبة فاألمطار

الهاطلة تتحول بعد قلٌل من سقوطها إلى ماء جار سرعان ما ٌتحد فً مجاري صغٌرة 

 تصل لألنهار. لتتحد هً األخرى مكونه السٌول و األودٌة حتى

  ٌتمٌز الوطن العربً بوجود عدة أنهار دولٌة ذات تصرٌف مائً مرتفع مثل النٌل و دجلة و

الفرات باإلضافة إلى العدٌد من األنهار الداخلٌة الصغٌرة و التً تكون معظمها فً إقلٌم 

 مناخ البحر المتوسط حٌث ٌتجه معظمها لٌصب فً البحر المتوسط.

 :األنهار الخارجية 

 ر النيل:نه .1

  ٌنبع نهر النٌل من هضبة البحٌرات )فكتورٌا و البرت و كٌفو و كٌوجا( أي من المنطقة

 االستوائٌة وٌتجه شماال بعد أن ٌتحد بعدد من روافده 

  من اٌرادات نهر النٌل ثم ٌخرج منها النهر لٌعبر بحٌرة كٌوجا 02تشكل بحٌرة فكتورٌا %

لسودان باسم بحر الجبل وٌستمر بعد ذلك حتى ٌلتقً ثم بحٌرة البرت ثم ٌتجه شماال لٌعبر ا

به رافده الرئٌسً بحر الغزال القادم من الغرب قبل أن ٌصبح اسمه نهر النٌل األبٌض ثم 

 ٌستمر حتى ٌلتقً أول رافد قادم من أثٌوبٌا وهو نهر سوباط .

 رطوم ٌلتقً وٌستمر باالتجاه شماال حتى ٌرفده نهر النٌل األزرق  عند الخرطوم وشمال الخ

 بعطبرة واألنهار الثالثة من أثٌوبٌا 

  قبل دخوله األراضً المصرٌة ٌعترض النٌل ست مساقط مائٌة تدعى بمنطقة الشالالت 

  كم بدءا من الحدود السودانٌة 0022ٌجري نهر النٌل فً مصر مسافة 

 062تها ولقد أقٌم السد العالً جنوب مدٌنة أسوان و الذي أدى إلى تكوٌن بحٌرة تبلغ سع 

ملٌار هكتار من األراضً الزراعٌة و  0.9ملٌار م مكعب تسمى بحٌرة ناصر تروي 

 م. 072ارتفاع السد 

  ثم ٌستمر النهر فً االتجاه شماال وفً شمال القاهرة تبدأ دلتا نهر النٌل حٌث ٌتفرع النهر

 نٌل إلى فرعٌن رئٌسٌٌن هما الفرع الشرقً دمٌاط و الغربً رشٌد مكونا دلتا نهر ال

  ملٌار متر مكعب. 92كم و تصرٌفه 6722طول نهر النٌل 



 . نهر الفرات:2

 ٌنبع نهر الفرات من السفوح الجنوبٌة لجبال طوروس 

  كم وفً العراق 722كم وٌبلغ طوله فً سورٌا 022كم ٌجري فً تركٌا 0502ٌبلغ طوله

 كم.0002ٌزٌد طوله عن 

 ٌا و ٌلتقً الرافدان لٌشكالن نهر من أهم روافده فرات صو و مراد صو فً هضبة أرمٌن

 الفرات الذي ٌقطع جبال طوروس عبر خان عمٌق.

  ملٌار متر مكعب بسبب  05ملٌار متر مكعب سنوٌا انخفض إلى  50ٌبلغ معدل التصرٌف

سد أكبرها  05المشارٌع المائٌة التً أقامتها تركٌا على النهر حٌث تعمل تركٌا على بناء 

 ملٌار متر مكعب99م سعته 0990بنائه عام  سد أتاتورك الذي انتهت من

   ٌتجه النهر فً سورٌا إلى الجنوب الشرقً و قد أقامت سورٌا على النهر سد الطبقة أو سد

كم 652الثورة وحجزت مٌاه النهر فً بحٌرة ضخمة تسمى بحٌرة األسد تبلغ مساحتها 

 ألف هكتار كما ٌتم تولٌد الطاقة منه.692مربع ٌروي 

  م فً فصل الفٌضان0022-م022النهر ما بٌن وٌتراوح عرض 

  ملٌون متر مكعب سنوٌا و نهر الخابور  002من أهم روافده فً سورٌا نهر بلٌخ وٌزوده

 ملٌار متر مكعب. 0.0وهو أخر الروافد فً سورٌا وٌبلغ تصرٌفه 

   ًمتر مكعب  522ثم ٌدخل األراضً العراقٌة بالقرب من مدٌنة أبو كمال بتصرٌف مائ

 م0222-022ثانٌة و ٌتراوح عرضة ما بٌن فً ال

 بٌنهما  ةوٌقترب نهر دجلة من نهر الفرات عند الرمادي قرب بغداد حٌث ال تزٌد المساف

 كم حٌث أقٌم علٌة سد القادسٌة و سد الرمادي ثم ٌعود و ٌنفرج مره أخرى 52

 العرب وٌصب فً الخلٌج العربً جنوب شرق الفاو بعد التقاءه بنهر دجلة مكون معه شط 

  00ملٌار متر مكعب سنوٌا تصل إلى  09ٌقدر حجم المٌاه الواصلة لنهر فً تركٌا نحو 

 ملٌار متر مكعب عند دخوله العراق 07ملٌار متر مكعب فً سورٌا و إلى 

  من مٌاهه فً منطقة األهوار العراقٌة حٌث ٌتسع مجراه وتغور مٌاه فً 62ٌفقد النهر %

 رمال الصحراء

 



 . نهر دجلة3

 كم ٌجري منها 0822بع من هضبة أرمٌنٌا )طوروس( فً تركٌا حٌث ٌبلغ طوله ٌن

 كم داخل األراضً العراقٌة0922

  ألف كم مربع592مساحته 

  من أهم روافده فً تركٌا بوتان صو و فً العراق الزاب الكبٌر الذي ٌزوده بثلث مصدره

فً فصل الشتاء  من المٌاه و الزاب الصغٌر و العظٌم وهو واد مؤقت الجرٌان ٌجري

 )كردستان العراق( 

  ملٌار متر مكعب سنوٌا  02معدل تصرٌفه سنوٌا 

  ملٌار متر مكعب سنوٌا. 82تبلغ كمٌة مٌاه دجلة و الفرات 

 سد  -سد دٌالً -سد سامراء -قد أقام العراقٌٌن علٌه مجموعة من السدود منها ) سد صدام

 الكوت(

 . نهر السنغال:4

 و فً غٌنٌا و ٌصب فً المحٌط األطلسًٌنبع من مرتفعات فوتاجال 

  00تبلغ حصة مورٌتانٌا من مٌاه% 

 .ٌشكل الحد السٌاسً بٌن السنغال و مورٌتانٌا 

 . نهر شبيلي:5

 ٌنبع من هضبة الحبشة 

  كم فً الصومال0052كم منها 0988طولة 

  ٌتجه للجنوب الشرقً حتى ٌدخل األراضً الصومالٌة ثم ٌنحرف للجنوب لٌتحد مع نهر

 ا قبل أن ٌصب فً المحٌط الهندي.جوب

 :األنهار الداخلية 

 نهر العاصي

 ًٌنبع من سهل البقاع شمال بعلبك و ٌسٌر شماال بعكس أنهار بالد الشام لذلك سمً العاص 

  ٌصب فً خلٌج إنطاكٌا بعد مروره فً سهل الغاب و سهل العمق 



   كم فً لبنان 96كم منها 572طوله 

  م م مكعب902تصرٌفه السنوي 

 نهر الليطاني:

 ٌنبع من سهل البقاع جنوب بعلبك و ٌصب شمال صور 

  كم 062طوله 

  م م مكعب702تصرٌفه 

 .توجد عده أنهار فً لبنان منها النهر الكبٌر و الدامور و الكلب و ابراهٌم و البارد 

 نهر الملوية:

 ٌنبع من جبال أطلس العظمى و الوسطى و ٌصب فً البحر  بوهو من أنهار المغر

 وسطالمت

  كم982طوله 

  م م مكعب سنوٌا 0922تصرٌفه 

 أقٌم علٌه سدان سد محمد الخامس و سد حمادة 

 نهر سيبو

  ًٌنبع من جبال أطلس الوسطى و جبال أطلس الرٌف و ٌصب فً المحٌط األطلس 

  كم602طوله 

  م م مكعب لذلك فهو من أغزر أنها المغرب العرب9922ًتصرٌفه 

 أم الربيع

 و ٌصب فً المحٌط األطلسً ٌنبع من أطلس الوسطى 

  كم000طوله 

  م م مكعب.5722تصرٌفه 

 



 نهر السوس:

 ًٌنبع من جبال أطلس العظمى عند طوبقال و ٌصب فً المحٌط األطلس 

  كم022طوله 

  م م مكعب 002تصرٌفه 

 المياه الجوفية في الوطن العربي:

 :تقسم المٌاه الجوفٌة فً الوطن العربً إلى قسمٌن 

فتتمثل فً الطبقات الجوفٌة الواقعة فً التراكٌب الجٌولوجٌة ضمن  المتجددة المياه الجوفيةأ: 

ملم سنوٌا و تصل فً بعض 502اإلقلٌم المناخً للبحر المتوسط حٌث تسقط األمطار التً تزٌد على 

ملم سنوٌا وتشمل هذه المناطق الجبلٌة فً كل من فلسطٌن و سورٌا و لبنان و األردن 022الجهات 

 خضر فً لٌبٌا و جبال أطلسو الجبل األ

فً باقً أراضً الوطن العربً و التً تغطً حوالً  وتوجد المياه الجوفية غير المتجددةب: 

 % من مساحة الوطن العربً وهً المناطق الصحراوٌة.82

  والمٌاه الجوفٌة الغٌر متجددة فً الوطن العربً هً مٌاه قدٌمة و احفورٌة أي تسربت إلى

الجوفٌة وذلك عندما كانت الصحراء العربٌة فً فترة الزمن المطٌر  الطبقات الجٌولوجٌة

 )عصر البالٌستوسٌن( حٌث ٌقدر عمرها بأكثر من عشرة آالف سنة.

 :ًومن أشهر الخزانات المائٌة فً الوطن العرب 

خزان العرق الغربً و خزان العرق الشرقً وٌغطً هذان الخزانان معظم أراضً  -

 أجزاء من جنوب تونس.الصحراء الجزائرٌة و 

خزان  فزان جنوب غرب لٌبٌا و خزان الكفرة فً جنوب شرق لٌبٌا وخزان سرٌر وسط و  -

 شرق لٌبٌا.

 خزان الصحراء الغربٌة فً الشمال غرب السودان و جنوب غرب مصر -

خزان الربع الخالً فً جنوب شبة الجزٌرة العربٌة وخزان الرٌاض فً وسط شبة الجزٌرة  -

 النفوذ فً شمال و شمال غرب السعودٌة.العربٌة وخزان 

 ألف كم مربع فً  00ألف كم مربع منها 022الوطن العربً  ًتقدر كمٌة المٌاه الجوفٌة ف

 02ألف فً شبة الجزٌرة العربٌة و  00ألف كم مربع فً مصر و السودان و 00لٌبٌا و

 آالف كم مربع فً الجزائر.



 لة خطٌرة و هً مشكلة الضخ المستمر للمٌاه تتعرض المٌاه الجوفٌة فً الوطن العربً لمشك

 الجوفٌة غٌر المتجددة وبشكل مستمر مما سٌؤدي إلى تملحها تدرٌجٌا 

  كما انه من الخطأ أن تستعمل لري األراضً الزراعٌة فً الصحراء وذلك الن معدل البخر

المٌاه مرتفع طول العام وبالتالً سوف تستهلك الزراعة كمٌة كبٌرة من المٌاه على حساب 

 الجوفٌة الغٌر متجددة مما ٌهدد األمن المائً

 مصدر أخرى للمياه

تحلٌة مٌاه البحر: حٌث تقوم لٌبٌا ودول الخلٌج العربً بتحلٌة مٌاه البحر، وتمثل مٌاه البحر  .0

 0.80% من المٌاه المستخدمة فً دول الخلٌج العربً بكمٌة تصل إلى 70المحالة أكثر من 

% من إجمالً إنتاج المنطقة العربٌة من المٌاه المحالة. 92الً ملٌار متر مكعب، أي حو

% من إجمالً محطات إزالة الملوحة من مٌاه البحار فً 50وتشٌر بعض المصادر إلى أن 

% من إجمالً الطاقات المتاحة لها عالمٌا موجودة فً العالم العربً وخاصة فً 60العالم و

 الجزٌرة العربٌة. 

دة مٌاه الصرف الزراعً والصناعً والصرف الصحً واستخدامها إعادة المعالجة: كإعا .0

فً الزراعة والصناعة. وتقدر كمٌات الصرف الزراعً والصحً المستخدمة فً العالم 

 ملٌارات متر مكعب.  7.6-6.0العربً بٌن 

 تجمع مٌاه األمطار  .5

 تلقٌح السحب إلنزال المطر الصناعً. .9

 استهالك المياه

العربً من المٌاه خمسة مرات خالل الخمسٌن عاما الماضٌة، وٌنحصر تضاعف استهالك العالم 

 052االستهالك الحالً فً مجاالت الزراعة والصناعة والشرب. وٌقدر االستهالك السنوي بحوالً 

ملٌار متر  087ملٌار متر مكعب ٌستهلكها فً الشرب والصناعة و 95ملٌار متر مكعب، منها 

 مكعب فً الزراعة.

 ي العربي مهدد وذلك لألسباب التالية: األمن المائ

وجود منابع أو مرور أهم مصادر المٌاه العربٌة المتمثلة فً األنهار الكبٌرة فً دول غٌر عربٌة،  -

بمنابعه اإلثٌوبٌة واألوغندٌة، وفً نهر دجلة بمنابعه التركٌة واإلٌرانٌة، كما هو الحال فً نهر النٌل 

وفً الفرات بمنابعه التركٌة وأخٌرا كما هو الحال فً نهر األردن بمنابعه الخاضعة لسٌطرة 

إسرائٌل، وهو ما ٌجعل خطط التنمٌة االقتصادٌة مقٌدة بتصرفات الدول التً تنبع منها المٌاه، كما 

دي ذلك إلى جعل المٌاه وسٌلة ضغط تستخدم ضد الدول العربٌة فً ظل الخالفات ٌمكن أن ٌؤ

 السٌاسٌة بٌن تلك الدول أو عند تعارض المصالح فٌما بٌنها.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7D5958DC-BA15-4C13-B945-5961F3E27750.htm


احتمال نشوء نزاعات إقلٌمٌة بٌن دول عربٌة تمر بها نفس األنهار، حٌث ٌمر نهر النٌل بمصر  -

ر األردن، كما تشارك سورٌا العراق فً نهر والسودان وٌشترك األردن وسورٌا ولبنان فً نه

 الفرات.

 الزٌادة السكانٌة المطردة التً ٌقابلها تناقص فً نصٌب الفرد من المٌاه بسبب محدودٌة مواردها -

العجز المستمر فً الطاقات اإلنتاجٌة واللجوء المستمر للعالم الخارجً لسد النقص الغذائً  -

مواد الغذائٌة على مستوى العالم ولجوء بعض الدول إلى ارتفاع أسعاره ال المحلً، وفً ظل

استغالل الحبوب فً إنتاج الوقود فإن األمور سوف تزداد تعقٌدا فً العالم العربً وٌصبح التوسع 

 الزراعً هو المخرج الوحٌد وهذا لن ٌتم إال بحل مشكلة المٌاه.

بدٌلة فً مواجهة نقص المٌاه ضعف القدرة المالٌة لدى بعض الدول العربٌة للبحث عن حلول  -

 مقابل الزٌادة السكانٌة المستمرة وتأثٌر ذلك على اقتصاد البالد وتنمٌتها وأمنها.

وقد راج فً السنوات األخٌرة الحدٌث عن أزمة المٌاه واحتمال أن تكون أحد أسباب الحروب فً 

 المنطقة العربٌة، وكان من أهم هذه األسباب:

 ربً وتدنً معدل المٌاه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمً.تناقص المخزون المائً الع 

 .االستٌالء واالستغالل غٌر الشرعً لموارد المٌاه العربٌة 

 .تزاٌد الطلب على الماء نظرا لتزاٌد االحتٌاجات اإلنسانٌة والتنموٌة 

 وجود منابع المٌاه الرئٌسٌة خارج المنطقة العربٌة، حٌث إن ثمانً دول مجاورة للدول 

% من منابع المٌاه الداخلٌة التً أصبحت مهددة بسبب إنشاء 80العربٌة تتحكم بأكثر من 

 مشروعات مائٌة تشكل تعدٌا على الحقوق العربٌة فً المٌاه المشتركة.

  عدم وجود أو تقادم االتفاقٌات الدولٌة التً تنظم العالقة بٌن دول المنابع غٌر العربٌة

 المجاورة ودول المصب العربٌة.

 


