
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "نهر الهالك" 

 "نهر الهالك"  
اعات ز ي مناطق شمال سوريا المتأثرة باليز

ز
 تأثير انسكابات النفط عىل الصحة وسبل العيش ف

 ملخص باللغة العربية عن البحث األصلي 

 



  
 
 
ي شهر مارس عندما  كان يوما مشمسا
 
ي شمال سوريا. رسعان ما ت  اخذ ف

 
ة ف ء رسبالنفط الخام بالتدفق عبر قرية صغبر   النهر الملي

ر قد حل بالفعل وان الخطر   المشكلة، كان المحليون أدرك السكان اىل الطرقات وعبر المنازل والحقول. عندما  بالقطران الض 

   .
 
 المحدق بقراهم كارثيا

ة  القادم من  تلوث النفطي  ان ا بالنسبة  كانزيرو  كر   القريبة منمنشأة صهاري    ج تخزين النفط الكببر
ً
ا مألوف

ً
  اذ  المنطقة لسكانتهديد

ي السنوات  االجواء  تمتل  ما غالًبا  
 
ةبرائحة كري  هة. لكن ف ي إلحاق   دة وتدهور الشديتسببت األمطار   األخبر

 
البنية التحتية النفطية ف

ي المنطقة. 
 
ار غبر مسبوقة بالممرات المائية ف يكها المحلي  PAX قد وثقتلأض 

هذه االنسكابات عل    تأثبر  PEL- Civil Waves ورسر

ي تعتمد  المحلية  صحة وبيئة المجتمعات 
ي المنطقة عل الموارد المائية باألساس  الت 

 
االستقصاء   تقنيات حيث تم توظيف . ف

ي  
ي القرى الواقعة  باالستعانة بالبضي البيت 

 
صور األقمار الصناعية والمعلومات مفتوحة المصدر والصور والمقابالت مع السكان ف

اعات كيف أن التلوث النفطي الناتج عن ال  قمنا بتوضيح .  الملوثعل طول النهر  تدمبر  عل مع ضعف اإلدارة البيئية  تظافر قد   ب  

ي بالطاقة  
ي هذا الجزء الغت 

 
وإهمال البنية التحتية والحصار   ت االعتمادية أد كيفالتقرير  هذا   يبير  سوريا. من األرواح وسبل العيش ف

ي مناطق ال نرى انها إىل 
 
ي قاس ف

 أي إغاثة أو مساعدة  ستتلق   تلوث بيت 
 
ي هذا الجزء من  ف . قريبا

 
حت  بعد تهدئة الكثبر من القتال ف

ا   سوريا ال 
ً
ء وزحفه الب  بسميتهمن نوع اخر يتسم  يزال المدنيون يواجهون عنف  .  طي

 

 المجتمع الدوىلي يتجاهل االزمة

  
ق سوريا و   يةحقول النفط بالترامب   ادعاء  بير   ي رسر

  ير  الدوريات الروسية الوصول إىل هذه المنطقة، يكافح المدنيون السوري محاولة ف 

ي الحسكة 
ي اثرت  يةالنفط  ة عن الصناع  الناتجتلوث ال  بسببف 

ي القرى بشكل كببر عل حياتهم   والت 
ي  ف 

ة ف  . أدت الترسيبات األخبر

ي المياه السطحية ه النفط الخام ومخلفات انترسر  عندما   هائلأنابيب النفط إىل تلوث 
ي    الرئيسية والفرعيةتدفق عبر األنهار  بعد ان  ف 

ف 

ة 1  ي   نهري الجغجغ  والخابور.  تشبر أبحاث االستشعار عن بعد األخبر
المنطقة و   وصول إىل مدينة الحسكة  حيث انتىه به األمر ف 

لية ومياه الضف الصحي الناتجة عن الممارسات   ا من النفايات الصناعية والمب  
ً
ا بيئًيا شديد

ً
إىل أن هذه األنهار تواجه بالفعل تلوث

. مبيدات اآلفاتمنها   ،الزراعية   

ا    160لذي يبلغ طوله يتعرج النهر الصغبر ا  ً ي جنوًب باتجاه الكيلومب  ي تشكل جزًءا من "سلة    الغربر
عبر المناطق الزراعية الخصبة والت 

ة وبلدة عل طول مجرىغذاءال ي سوريا. تقع ما يقرب مائة قرية صغبر
ة ف  للمزارعير     مياه رئيسي   مصدر   الذي يعتبر النهر  هذا   " الشهبر

ي تجوب 
ق سوريا طقةالمن  والعديد من األغنام الت  ي يسيطر  و  (AANES) . تعتمد السلطات المحلية لإلدارة المستقلة لشمال ورسر

الت 

ي ال
ي من سوريا  جزءعليها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ف 

ف  النفط إلبقاء المنطقة واقفة عل قدميها. ال   عل (PYD) الشماىلي الرسر

ي  2تزال حقول النفط 
يت رميالن تضخ النفالالخاضعة لسيطرتها ف  ي بالكبر

بمعدل أقل مما كان عليه قبل    لكنط الخام الثقيل الغت 

اع  ي القدرة عل تخزين النفط  3برميل يومًيا. لكن الحرب السورية تركت خسائر فادحة  20.000- 15يقرب  ما ب  ايالب  
  بعد وتكريره ف 

رة وخطوطخزانات التخزين  ان اصبحت ي المؤقتة انتشار األنابيب متداعية و  متض 
ان واألبخرة  المصاف  ي اشتعال النبر

ي تسببت ف 
الت 

اء   .  فوق الحقول الخض 

ي هذا البحث ومن خالل توظيف
كاء التعاون مع التحقيق مفتوح المصدر واالستشعار عن بعد و  أساليب لقد بينا ف  المحليير   الرسر

ة عل آالف العائالت السورية  وز اىل بر  السنة أدىعل مدار   أن تلوث النهر  كيف  ي يبلغ آثار صحية وبيئية خطبر
 عددها  والت 

 
  تقريبا

ي  200
ينت من  تجمع سكاب  ات آالف  هذا التلوث  يؤثر  . عل طول مجرى النهر   رسر مخاطر  ب سببتيالزراعية و  من الهكتارات  عل عرسر

ب حيث سببت االنسكابات المياه شديدة لمصادر  ب  فية و تلوث المياه الجو   الصالحة للرسر ي من المرجح ان تلوث مياه رسر
الت 

 
1 Kaba, Rami & Majar, Ahmad. (2020). Spatial and Temporal Variability Analyses of Water Quality in Jaghjagh 

River, Syria. 11. 62-70. Accessed at 
https://www.researchgate.net/publication/339643112_Spatial_and_Temporal_Variability_Analyses_of_Water
_Quality_in_Jaghjagh_River_Syria/citation/download 
2 BBC (2019) Syria war: Who benefits from its oil production? Accessed at 
https://www.bbc.com/news/50464561 
3 Zwijnenburg, W. (2018) Nefarious Negligence: Post-Conflict Oil Pollution in Eastern Syria. Accessed at 

https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/09/nefarious-negligence-post-conflict-oil-pollution-in-
eastern-syria/  
 

https://www.researchgate.net/publication/339643112_Spatial_and_Temporal_Variability_Analyses_of_Water_Quality_in_Jaghjagh_River_Syria/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/339643112_Spatial_and_Temporal_Variability_Analyses_of_Water_Quality_in_Jaghjagh_River_Syria/citation/download
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/09/nefarious-negligence-post-conflict-oil-pollution-in-eastern-syria/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/09/nefarious-negligence-post-conflict-oil-pollution-in-eastern-syria/


ي سوريا اذ  
 
ي 4 ف ي تصاعد  حدة العنف  بشكل تدريحر

 
الماشية أيضا . تساهم الترسيبات المستمرة واالنسكابات ومشاكل تخزين النفط ف

. تخسر المجتمعات المحلية عل صحتها ومستقبلها   

 

 

ق سوريا  ي شمال رسر
 تاري    خ التلوث ف 

 

ي هذا الجزء من سوريا تحديد مصادر تدفق 
تجمعات  ال األنهار وأعداد وطرق تدفق  النفطيتطلب فهم نطاق وتأثبر التلوث النفطي ف 

االستشعار عن بعد والمصادر المحلية  سنوثق مصدر   تقنيات يتدفق النفط. بمساعدة اىل أي اتجاهالقريبة من األنهار و  السكانية

ي وتاري    خ االنسكابات والحواد 
ي تلوث األنهار واألراض 

ي ال تزال تساهم ف 
. ث األخرى الت   

 المصدر 
 

ا جنوب غرب    15عل بعد  ً ة لتخزين النفط كانت مملوكة   " المالكية"أو كما يطلق عليه باللغة العربية  ديريك، كيلومب  وهي منشأة كببر

كة النفط  ا لرسر
ً
ا باسم الجزيرة أو حقل   السويدية،تجمع كل النفط الخام القادم من حقل نفط   يتم السورية، سابق

ً
والمعروف أيض

ي ال
. ف  ا مليون برميل من   2.4يمكن للمنشأة تخزين ما يصل إىل   مثالية، ظروف    رميالن النفطي

ً
اء من موقع تتبع    النفط وفق للخبر

ي   .TankerTrackers.com النفط الشهبر 
ي تلوح ف 

لكن القصة عل األرض أبعد ما تكون عن المثالية. بدأت الكارثة البيئية الت 

ي عام 
ي وقت مبكر بعد اندالع الضاع ف 

استوىل حزب االتحاد الديمقراطي بقيادة كردية عل معظم المناطق من   عندما   2011األفق ف 

ي الترسبات  بداية ام السوري. تظهر صور األقمار الصناعية أن النظ
ي المنشأة   النفطية ف 

ي مرحلة الحقة تم حفر  و   2014عام   كانت ف 
ف 

ي من المنشأة النفطية ل  ي الغربر ي سبتمبر   ربطها قناة من الجانب الجنوبر
ي وقت ما ف 

النفط   ترسباتت أبدعندما    2014مع نهر محلي ف 

ك تدفق منتالخام  . من المحتمل أن يكون هذا بمثابة نوع من الصمام لتحرير الضغط من  ة النفطيةأارض المنش وعل  البر

ي الموقع االنسكابات 
 .، حيث لم يكن لدى السلطات المحلية مواد أو قدرة كافية للتعامل مع المشاكل ف 

 
4 Davies, T. (2019). Slow violence and toxic geographies: ‘Out of sight’ to whom? Environment and Planning C: 

Politics and Space. https://doi.org/10.1177/2399654419841063  
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 االنهار 
 

ي من  جدول صغبر  اىلالخام النفط و   يةمخلفات النفط ال تدفقت ي الجانب الغربر
كما هو    جنوب ال  رسي باتجاهي  بدوره  المنشأة والذيف 

ي الصورة السابقة. يتدفق هذا ال
. منذ اندالع   الرميلة وينتىهي إىل وادي  جدولموضح ف  ي وادي العوارض وهو نهر أكبر

اع  به األمر ف  الب  

ي تخطيط االستجابة اإلنسانية. المخاوف بشأن تلوث األنهار من النفايات الصلبة والنفط مشكلة متكر  كانت
عل سبيل المثال  ف رة ف 

ي عام 
ا إىل تقارير و  ACAPS أظهر تقييم االحتياجات من قبل  2014ف 

ً
بشأن تلوث   تواجد هذه المخاوف  المفتوحة در ا مصالاستناد

 .5نفط النهر من النفايات وال

ين ووقود   ينتج عنها تم تكرير نسبة من النفط الخام بطرق بدائية " الديزل منخفض الجودة. تنطوي هذه األساليب البدائية  بب  
بة والمياهعالية السالمة عل مخاطر انفجارات   جراءات ونقص ا   " ومن المتوقع أن تؤدي إىل تلوث خطبر للب 

ي مارس  
مخاوف المواطنير  الذين   6سمارت نيوز    نقلت ،2018كما تم توثيق هذه المشاكل من قبل وسائل اإلعالم المحلية. ف 

ي تل حميس عل بعد ي
ا تقريًبا من منشأة    70عيشون ف  ً ومن مرافق نفطية أخرى   ه المنشاةمن أن النفط القادم من هذ  زيرو كر كيلومب 

ي اتجاه المصب ويلوث النهر والبيئة المحلية
 .بالقرب من القامشلي  يتدفق ف 

ي المؤقتة شمال تل حميس تعمل  ال تزال 
ة من المصاف  ي األنهار  و اليوم اىل مجموعات كببر

هي مسؤولة عن إلقاء نفايات النفط ف 

ي المصب. قامت
ي تلوث المياه ف 

ي نوفمبر  هذه بزيارة   PAX القريبة مما تسبب ف 
ي ف 
المشكلة   حيث اكدت استمرار   2018المصاف 

ي هذه المع عدم وجود إدارة مناسبة للنفايات الهناك 
ي نفطية ف 

ا إىل تحليل االستشعار عن ُبعد الخاص بنا مصاف 
ً
ي . استناد

  لمصاف 

ي هذه المناطق، ال يزال هناك أكبر من  
ي عام   300النفط المؤقتة ف 

ة مجموعة. ف  ي عرسر
مصفاة تعمل عل األقل، موزعة عل اثنت 

ي التكرير هذه بسبب مخاوف ال AANES أغلقت  2017
اإلبقاء  الصحية والبيئية  مع  خاطر بشأن الم  المستمرة سكانآالف مصاف 

ين والديزل للسوق المحليةعل   .7عدد محدود فقط  ال تزال تعمل لتوفبر البب  

 
5 ACAPS (2014) Al-Hasakeh Governorate profile Syria Needs Analysis Project. Accessed at 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/15_al_hasakeh_governorate_profile_february_2014.pd
f 
6 SMART News Agency (2018) Civilians in Tal-Hamis city, al-Hasakah, complain about pollution due to oil waste. 
Accessed at https://smartnews-agency.com/en/wires/2018-03-18-civilians-in-tal-hamis-city-al-hasakah-
complain-about-polluti 
7 Zwijnenburg, W. (2019) Where Black Rivers Flow. The Ecologist. Accessed at 

https://theecologist.org/2019/aug/28/where-black-rivers-flow 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/15_al_hasakeh_governorate_profile_february_2014.pdf
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والفيضانات  االمطارموسم   

ي الزراعية 8. 
ي التأثبر بشكل كببر عل السكان المدنيير  حيث نزحت آالف األرس وأثر عل المحاصيل واألراض 

 
استمر تدفق المياه ف

ي أبريل ق
 
 ف
ً
التحذير   خاصةهذه المخاوف   لمعالجة  2020دم االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر نداًء عاجال

 لألرقام الصادرة عن االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
 
ي المناطق ذات العمليات النفطية. ووفقا

 
  األحمر من اآلثار ف

ي  20.000فدان حول تل حميس ، و   85.000من  فقد غمرت المياه أكبر 
 
ي  10.000و  الجزعة فدان ف

 
ة إىل أن  الفدان ف رميالن مشبر

. التلوث النفطي كان مصدر قلق كببر لخدمات المياه والضف الصحي والنظافة  

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بتوزي    ع خزانات   والنظافة قامالمياه والضف الصحي   مساعداتكجزء من  

ي تل حميس وحدها  وما مجموعه   4000المياه وأوعية مياه نظيفة ومستلزمات النظافة العائلية إىل 
 
عائلة نتيجة للتلوث النفطي ف

ي جميع مناطق العمليات  29.500
 
ي فهم خطورة  شخص. ساعدت ا   130.000  ا يقاربم  حيث تم مساعدةف

 
لتقارير المحلية ف

ي مقطع فيديو بثه تلفزيون سوريا 9  يتحدث المزارعون المحليون من قرية  
التلوث النفطي الذي أثر عل المزارعير  وعائالتهم. ف ق 

ر الذي الحقته مناسيب عن كيفية   زعةالج   عل أراضيهم  مما يؤثر عل محاصيلهم من الكمون والقمح  المتصاعدة األنهار الض 

. والعدس  

 حادثة النفط  -٢٠٢٠ربيع 
 

ي 
وأبلغت عنها وكالة أنباء   2020رميالن عندما وقعت حادثة أواخر مارس الغمرت موجة جديدة من النفط الخام الحقول والقرى ف 

ي   
ي الزراعية وف 

ي نظام خط أنابيب متآكل إىل انسكاب نفطي طويل  تدفق اىل األنهار واىل األراض 
محلية 10. أدى انفجار محتمل ف 

ي مغمورة بالنفط الخام عل صور األقمار الصناعية
. شوارع خراب أبو غالب. يمكن رؤية امتداد طويل من مجاري األنهار واألراض   

 

 

 

 
8 SMART News report, March 2018 https://www.youtube.com/watch?v=sWpXV1ALCuw ; ARTA FM, April 2019, 
https://www.artafm.com/news/15842 
9 Syria TV (2019) Rumailan oil spill causes great damage to agricultural crops in Al-Qamishly countryside 
(Google Translate version). Accessed at https://www.youtube.com/watch?v=ri-totKBrUY 
10 Vedeng News Agency (2020) Rivers of oil in the streets. (Google Translated title) Accessed at 
https://www.facebook.com/watch/?v=1142643532757007 

https://www.youtube.com/watch?v=sWpXV1ALCuw
https://www.artafm.com/news/15842
https://www.youtube.com/watch?v=ri-totKBrUY
https://www.facebook.com/watch/?v=1142643532757007


 والصحية جراء التلوث النفطي  البيئيةمخاوف السكان حول المخاطر 
 

لتوثيق التلوث النفطي والتحدث مع القرويير     غالبخراب أبو زار مراسل محلي بلدة  2020بعد وقت قصبر من وقوع أحداث ربيع  

ي مقطع فيديو يمكن  
 
ح القرويون كيف يمثل التلوث   Facebook عل  Vedeng عل صفحة  مشاهدته بشأن مخاوفهم. ف ، يرسر

وأن الترسب الحاىلي نتج عن انفجار خط أنابيب قديم. أرسلت   لمعالجتها، المحلية البلدية رغم مناشدتهم النفطي مشكلة مستمرة  

. يخبر أحد  يةمخلفات النفطال رفع السلطات المساعدة ولكن لم يكن لديها القدرة عل تنظيف المنطقة ومعالجتها بشكل صحيح و 

 خلقد طلبنا  الرجال كيف يشعر أن حياة السكان المحليير  ال قيمة لها. “ 
ً
ي ضل ظروف انتشار االن  اصةحال

وس  ف  طلبوا   كورونا. فبر
أطفالنا  ال يستطيع آالف األمراض.  لنفط الخام. يسبب ا رونا الشارع أصبح أكبر خطورة من كو لكن منا أن نغسل أيدينا ومنازلنا 

 "11لنفط الخام ا قادمة من الخروج وال نستطيع النوم بسبب الرائحة والفضالت ال

يكالمشاكل المحتملة  معلومات ادق حول  للحصول عل ي    PEL- Civil Wavesمن ظمتنا   أجرى رسر
 
مقابلة مع السكان المحليير  ف

ي مايو  الواقعة  القرى 
 
ي قرية    21سائق شاحنة عمره  ،  . جابر حسير  2020عل طول النهر ف

 
.  خراب أبو غالبعاًما يعيش مع عائلته ف

ة بالتفصيل تعرض النهر لل يروي     اندالع رزيرو حت  قبلكنفايات النفط القادمة من منشأة    تم تضيف  حيثيلة طو تلوث لفب 

اعاتال فقط  ذلك ولكن بعد ذلك تمكنت الحكومة من وضع حد له وإعادة استخدام نفايات النفط وبدا أن المشكلة تم حلها. كان   ب  

ة  ة قصبر
اعاتلفب  ي النه  فبعد اندالع الب  

 
األرض. قام  الملوثة  مطر تغمر المياه يتساقط ال عندما و ر تم إلقاء المياه الملوثة مرة أخرى ف

رها وأصدقاؤه بتوثيق االنسكابات وحاولوا زيادة الوعي  جابر  أن مستقبله يبدو   جابر   ولكنهم لم ينجحوا حت  اآلن. يشعر  حول ض 

 .قاتما 

ي القرية عل    عائلة  تكوينعن مستقبل أفضل للعيش و اليوم  كشاب أبحث "انا  
ي لن أتمكن من العيش ف 

ي مندهش من حقيقة أنت 
لكنت 

 
ً
ال ي أملك مب  

ا الرغم من أنت 
ً
ي الزراعية   فيها خوف

ي األراض 
ي بسبب هذا التلوث. أدى التلوث إىل فرص قليلة لالستثمار ف 

من مرض عائلت 
ي 
ي أي منطقة  القرية لذا ف 

"قبل . اليوم أشعر باليأس وليس ىلي مستاخرىاضطررت للعمل ف    

عاًما مع عائلته. تعرضت المنطقة الزراعية    35حيث يعيش إبراهيم مدرس يبلغ من العمر   مشان،إىل الجنوب من قريته بلدة تل  

ي ديسمبر 
ي القرية لفيضانات نفطية ف 

ف  نا كيف كان التلوث مشكلة2018رسر ي هذه المقالة. يخبر
ا ف 
ً
ي هذه   دائمة  ، كما هو موثق سابق

ف 

ي نشأ ف
غرقت  أ حيث   كرزيرو  منشأةيها ولكن عل مدى العامير  الماضيير  ازداد الوضع سوًءا بسبب المياه الملوثة من  المنطقة الت 

ي بمخلفات النفط مما جعل الحصاد عديم الفائدة. 
ي بعض األحيان ت فاألمطار الغزيرة األراض 

 النهر اىل من الفائضةالنهر  مياهتوغل  ق 

العديد من حاالت اإلجهاض.  حيث عانت منناجمة عن التلوث ال مراض األ  ة ابراهيم تخسر زوج . االصلي  مجرى النهر   عنكيلومب  

ي أنه   30" حيث يمتد عبر أكبر من  هالكيسمونه "نهر ال
ي  قرية ويشتبه القرويون المحليون ف 

 .العديد من األمراض السبب ف 

ي خوف دائم من تأثبر هذا التلوث علينا  "
. مثل معظم ،  أعيش ف  ي  إ  القرويير 

ي مكان آخر فلن أتردد ف 
ذا أتيحت ىلي الفرصة للعيش ف 

 " .مغادرة هذا المكان عل الفور

ي النفط    2017 بالقلق من اآلثار الصحية والبيئية لصناعة النفط. قبل عام ير  يشعر السكان المحلي
كان هناك اآلالف من مصاف 

ي 
ي جميع أنحاء المنطقة. نظم الناس احتجاجات ف 

الشوارع ووسائل التواصل االجتماعي ضدهم ودعوا إىل المؤقتة المستخدمة ف 

ي   يقول "ال يزال هناك الكثبر من  مإبراهيإغالقها. لكن 
ي القرى  هذه المصاف 

واسعة  حيث يغطي الدخان المنبعث مسافة   المجاورة،ف 
ي بعض األحيان إىل  تصل
ها  يقتض  . ال وسماء المنطقة مغطاة بالغيوم السوداء"  كم،  30ف  نفايات  ال اىل مبارسر الرضهم تععل    تأثبر

ات عل الحيوانات حيث نفطية  ا التأثبر
ً
ء لم يسبق غامقة لبيض الدجاج   أكبر وقشور األغنام سوداء  لون أصبحبل يرى أيض ي

  وهو شر

 . رؤيته لهم

 
11Vedeng Agency (2020) Rivers of oil in the street. Accessed via Vedeng’s Facebook page 
https://www.facebook.com/VedengAgency/videos/1142643532757007/   

https://www.facebook.com/VedengAgency/videos/1142643532757007/


 

 

التلوث من مجاري األنهار   عن يؤكد قصة إبراهيم  عاًما،  30معلم يبلغ من العمر   أيضا،من سكان تل مشان يارس محمود العلي  

ي 
ي المياه وتلوث الهواء من المصاف 

ال يطاق خاصة خالل الصيف الحار    تقريبا   جعل العيشمما   المؤقتة بسبب مخلفات النفط ف 

ي منازلهمحيث تجبر الروائح والدخان الناس عل البقاء 
ي "جو قاتم   ف 

ك القرويير  ف 
 "مما يب 

ا من المال قد و يعتمد عل األرض كمزارع فهو  كما أنه   ً ا كببر
ً
 :استثمر فيها مبلغ

ي أفضل أرض"
ي الماض 

ي توقفنا عن الري بسبب تلوث النهر   زراعية  كانت هذه األرض ف 
ألنها األقرب إىل النهر. لكن العام الماض 

ي 
ي أدت إىل فيضان النهر واألراض 

، تعرضت المنطقة لموجة من السيول الت  ي
ي هذا العام والعام الماض 

حوله   البعيدة بمواد سامة. ف 
ي   توغلت  حيث

  2019مما أدى إىل تلف محاصيلي الزراعية بالكامل خالل عامي  مجراه، واحد من  إىل كيلومب  بعض المناطق ف 
ي السنوات 2020و

بة عل هذه األرض وأعتقد أنه ف  ا تلوثت الب 
ً

بة القادمة لن. أيض ي الب 
 " أتمكن من زراعتها بسبب بقع الزيت ف 

 ثرًيا  نفسهيارس   يعتبر 
ً
ي فقد كان رجال

ي الماض 
تدريس  ال ه أن يتخل عن الزراعة ويتوىل وظيفة عليف اما االنقادًرا عل إعالة أرسته   ف 

ي القرية ال يزال الناس يستخدمونها ومن المحتمل أن تكون  
لتسديد ديونه. ويواصل حديثه عن كيفية وجود آبار سطحية مختلفة ف 

. ملوثة ولكن ال أحد يختبر المياه وال يوجد مصدر بديل   

مخلفات النفط جنوًبا عبر األنهار   ية مطار الموسماأل  تدفع سكان حيث لل فا مألو امرا   أصبح"الذهب األسود" يبدو ان مشهد تدفق 

ي هذا الجزء من الحسكة. تقع إىل الجنوب من تل ميشان قرية
ة   والجداول ف  وهو  ،  الدردرة حيث يعيش بشبر المجدل تدع صغبر

تم  القرى آنذاك.  أجمل كانت من   حيثالنهر اف يذكرنا باأليام األوىل عندما تم بناء القرية عل ضف . عاًما   60مدرس يبلغ من العمر 

ة من   رياستخدمت القرية مضخات المياه ل حيثمن األنهار  ورويت هكتار من القمح    1500غرس  ة وجبر 
. ولكن بعد فب  ي

األراض 

كة  النهر وتوقف المزارعون عن استخدام  اىل نفايات إنتاج النفط   ترسبتيقول بشبر  عاًما،   40قبل حواىلي  للنفط،رميالن  البناء رسر

ببب  حفروها ل مياه اىل القرية  لحر  سكان. واألمراضتحولت إىل مصدر للتلوث والروائح الكري  هة  بعد ان النهر لري األرض  عل    لرسر

ا من   150بعد   ً ت  النهر لكنمب  كة المياه اختبر تهم بب  الرسر ب. لذا قام وأخبر كة بحفر بب   أنها شديدة التلوث وغبر مناسبة للرسر ت الرسر

ي جودة  بشبر  ال يزال ذلك، مع   مب    100بعمق  و أخرى، هذه المرة عل بعد كيلومب  واحد من النهر  
طعمها غبر   المياه ألنال يثق ف 

ي . يل يوجد بدال   جيد كفاية لكن
اوح بير  الرسطان واألمراض الجلدية   100 اآلن تعاب 

ي القرية من مشاكل صحية تب 
عائلة ف 

:  والليشمانيا.  ي منطقتنا ألنها تؤثر بشكل مبارسر عل صحتنا  ىلي "بالنسبة  يقول بشبر
 ."يعتبر ترسب النفط أكبر مشكلة ف 

 



  الخالصة

 

ق سوريا للخطر. من خالل التحقيق    المتداعية يةنفطالصناعة ال تستمر  ي شمال رسر
 
ي تعريض حياة وسبل عيش ومستقبل الناس ف

 
ف

مليون برميل من النفط الخام   2.4تخزين   ذات طاقةمنشأة نفطية    ترسيبات أظهرنا أن األرض، توثيق المعلومات عل البضي و 

ي حوادث تلوث تؤثر بشكل مبا   ذات بنية
 
ي التسبب ف

 
ي  تحتية متداعية تستمر ف

 
رسر عل صحة الناس. تتسبب ترسيبات النفط الخام ف

ا   160تلويث النهر الذي يبلغ طوله   ً ي إىل انتشار النفط الخام   كيلومب 
  المناطق الزراعية اىل وتؤدي الفيضانات الموسمية لألراض 

ي ل السكان مما يؤثر عل دخل المجاورة 
من األرض قد تأثر   كيلو مب  مرب  ع    20ما يقارب  ه. تشبر أرقامنا الحالية إىل أنهمواألمن الغذاب 

ي عام  
 
 .2019بانسكابات النفط الخام ف

ي  المتبقية عل ة النفطيتؤثر البقع يمكن أن  
ي هذه المناطق وعل موارد المياه الجوفية عل المدى الطويل  اراض 

 
 .رعي الماشية ف

ا للمصادر المحلية فإن هذا 
ً
ب  التلوث يؤثر بالفعل علووفق ي  جودة مياه الرسر

 
 .اآلبار المحلية ف

ي   ر صب هذا النهي  ذلك، عالوة عل  
 
اعات حيث اصبح   متدنية اصال أكبر مما يفاقم جودة المياه النهر   الجغجغ وهو ف بسبب الب  

لية والصناعية.     الجغجغ مكبا للنفايات المب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التوصيات 
 

حيث   مختلفة جهات فاعلة وهي موجهة لالتوصيات التالية  ب PEL-Civil Waves و  PAXخرجت  ،هذا البحث  بناًء عل نتائج 

 . عل معالجة اآلثار البيئية للتلوث النفطي حثهم  نهدف اىل

 :إىل التحالف الدوىلي بقيادة الواليات المتحدة 
من الموارد عل هزيمة داعش و   الكثبر نظًرا إلنفاق .  لوقف التلوث النفطي   اإلدارة الذاتيةتوفير إمكانيات ومعدات اىل  ●

ي ُيزعم أنها محمية. ف"حماية النفط" 
 هناك حاجة ملحة لمعالجة اإلرث النفطي من الصناعة الت 

ي العسكرية  تعتبر بيانات االستهداف من الحملة   . مشاركة المعلومات المتعلقة بالمناطق المتأثرة بالتلوث النفطي  ●
  الت 

ي ترسي    ع لتحتية للنفط مفيدة تقودها الواليات المتحدة ضد البنية ا 
 
ي تقييم   البيئية والمساعدةتحديد النقاط الساخنة ف

 
ف

اع.   البيئة بعد انتهاء الب  

  :المجتمع الدوىلي  إىل
ي  دعم جمع البيانات وتحليلها من المصادر ذات الصلة ●

ر البيت  . من ضمنها منظمات األمم المتحدة لغرض مراقبة الض 

 والمخاطر الصحية عل التجمعات السكانية. ومشاركة هذه المعلومات مع السلطات المعنية والمنظمات المحلية.  

ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ●
ز
ي أن تأذن الدول األعضاء ف

العراق  بإعادة فتح معبر اليعربية الحدودي مع   ينبغز

ق سوريا  الوصول اىل  األمم المتحدة اتللسماح بمساعد رة وضمان الدعم  لغرض شمال رسر عالج المناطق المتض 

رة ي المتخصص للمجتمعات المتض 
 . اإلنساب 

ي المحلية لمواجهة المخاطر الصحية ●
اعات من    دعم منظمات المجتمع المدنز ي والناتج عن الب  

الناجمة عن التلوث البيت 

البحث والتقصي للمواطنير  لتحديد ومراقبة المخاطر البيئية وكذلك اخذ نماذج   خالل تزويدهم بمواد التوعية وأدوات

بة والمياه.    من الب 

امج والمشاري    ع والسياسات اإلنمائية ●    دعم تطوير وتنفيذ الير
 
اعات   أينما كان الزما بهدف منع أو الحد من آثار الب  

 (. 2017)   1/ 3(  2016)  15/ 2دعا إليه قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة   حسب ما  المسلحة عل البيئة الطبيعية

 

ي شمال  إىل
قاإلدارة الذاتية ف    :سوريا رسر

اتيجيات ● ي ومشاري    ع اإلصالح  وضع خطط واسير
 . تهدف إىل تحديد أولويات التقييم البيت 

ي اال  ●
ز
ميم ستثمار ف ي المناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية  واإلنتاج اآلمنالير

 للنفط والغاز ف 

بة ، وضمان أن يكون لدى    توفير تدريب التوعية بالمخاطر من خالل التوعية المجتمعية ● بشأن تلوث المياه والب 

.   نقطة اتصال المحلية مجتمعات ال ي حالة تجدد حوادث التلوث النفطي
 ف 

 


