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ВОВЕД 

 

Античките народи познавале четири основни елементи: земја, воздух, оган и вода, 

кои ги сметале за основа на животот. Денешните гледишта, иако се засноваат на безброј 

научни истражувања во изминатите години, се мошне слични. Можеме да видиме дека 

трите основни компоненти на земјата – почвите во литосферата, гасовите во атмосферата и 

водата во хидросферата, сѐ уште ни ги обезбедуваат основните средства за одржување на 

животот. (...) Со исклучок на кислородот во атмосферата, ниеден ресурс не е понеопходен 

за човековиот опстанок од водата. (Крег, Воган, Сконер 2010:433).  

На почетокот на човековата цивилизација, водата се употребувала само за 

задоволување на најосновните потреби на човекот, за денес, во 21 век, да биде ресурс без 

кој не можат да се сфати животот и цивилизацијата воопшто. Најстарите цивилизации се 

населувале на просторите околу големите реки на просторот на Блискиот Исток, во 

Месопотамија, на бреговите на реките Тигар и Еуфрат, по долината на реката Нил, по реките 

Инд и Ганг. Најдобар водоводен систем и канализациони мрежи создаваат Римјаните во 

градот Рим, преку градење аквадукти, уште во 312 год. п.н.е.  

Водата е најраспространетата супстанца на земјата. Поради тој факт и заради 

нејзините особини, таа се користи како животна намирница, сировина во индустријата и 

земјоделството, извор и преносник на енергија (како разладувачки и загревачки флуид, во 

термоелектраните), транспортер (хидрауличен транспорт), средство за одржување хигиена 

и здравје, медиум за развој и одгледување аквакултури, средина за рекреација и спорт, 

средина за одвивање сообраќај итн (Шћибан, Клашња 2008:1).  

Земјината хидросфера содржи околу 1.360 милиони кубни километри вода. Водата е 

најнеопходен минерален ресурс, бидејќи е неопходна за опстанокот на човекот. 97,2% од 

земјината хидросфера се содржани во океаните, оваа вода е солена, содржи 3,5% сол и е 

неупотреблива за повеќе цели. Поголем дел од питката вода во светот, 2,15% од 

целокупното количество вода на земјата, се наоѓа во ледените покривки и глечерите и е 



недостапен за употреба од страна на човекот. Најголемата резерва на питка вода достапна 

за човекот се јавува како подземна вода. (Крег, Воган, Сконер 2010:433). 

Само околу 1% од вкупната количина на слатка вода му е достапна за користење на 

човекот и човештвото.  

Најважна за снабдувањето на населението со квалитетна вода за пиење е подземната 

вода. Неа ја има околу 8 000 000 km3 или 0,58%, односно 22,4% од слатката вода. (...) И 

речните, и езерските води се значаен извор за потребите на луѓето. Светските резерви на 

вода во реките и езерата изнесуваат 225 000 000 km3 или само 0,02% од водата. Треба да се 

напомене дека некои езера се солени. Исто така, во атмосферата има континуирано 

присуство во вид на пареа или ситни капки, околу 13 000 km3 или 0,001%, кое во текот на 

годината се обновува. Речните води кои се слатки, и чија количина изнесува околу 2000 

km3, од кои во текот на една година во светот протекуваат околу 38 830 km3, имаат мошне 

големо значење, затоа што најмногу се употребуваат за потребите на населението и 

индустријата.(...) Всушност, само 22,56% од слатките води може да се користат за потребите 

на човекот, а тоа се подземните води и слатките води на реките и езерата (Димовски 1994:6). 

Оттука, намалувањето на водните ресурси и обезбедувањето на доволно квалитетна 

вода за сите намени, наметнува потреба од специфичен однос кон водите и нивното 

управување. Се работи за сложен процес што е тесно поврзан со искористувањето на 

водните ресурси во сите сектори, нивната заштита од загадување, како и спречување на 

нивното штетно дејство (Блажевска 2016:3).  

Во текот на 21 век доаѓа до забрзан пораст на индустриското производство, посебно 

изразено после Втората светска војна. Со растот и развојот на човековата цивилизација на 

почетокот на 20 век, состојбата на ресурсите на водата за пиење се влошува. Доаѓа до 

зголемување на потрошувачката на вода во сите сфери на човековиот живот, со што 

просечната потрошувачка на вода се зголемува за околу шест пати. Порастот на 

индустриското производство не ја условил само потрошувачката на вода, туку доведе и до 

нејзина деградација (загадување). Во водотеците секоја година се зголемуваат количините 

на тешки метали, нафта, нафтени деривати и останати отровни и штетни соединенија, за 

чија неутрализација е потребно 5-12 пати повеќе чиста вода за пиење (Остојић 2016:82).  

 Нерамномерната распределба на водите често води до конфликти околу користењето 

на водата, бидејќи државите ги сметаат своите водни ресурси како  прашање на национален 



суверенитет и интегритет, третирајќи ги како национални водни ресурси. Реките заради 

својата географска местоположба често претставуваат државна граница помеѓу две или 

повеќе држави или  поминуваат низ повеќе држави инивното искористување претставува 

извор на регионални конфликти. 

Прашањето на безбедноста е клучното прашање во студиите за Меѓународни односи, иако 

за определување на поимот безбедност немаеднозначност во различните дефиниции.  

Денес, субјектите и објектите на меѓународната безбедност се помногубројни и 

поразноврсни од било кога. На почетокот на дваесетиот век,  во меѓународниот систем 

субјекти и објекти на меѓународната безбедност  претставуваа државите, и државите беа 

тие кои како објекти на безбедноста можеле да го доведат во прашање опстанокот на 

другите држави како субјекти на безбедноста. Меѓутоа, денес сме сведоци дека секојдневно 

се појавуваат нови облици на загрозување на безбедноста,преку сѐ поинтензивната 

приватизација на безбедноста се појавуваат и нови субјекти и објекти на безбедноста, 

односно формирање на приватни војски, безбедносни и разузнавачки компании. Со самото 

тоа ниту прашањето за зачувување или воспоставување на безбедноста веќе не е само во 

рацете на државите, иако тие сѐ уште остануваат како доминантни фактори во креирањето 

на војните. 

Иако денес најактуелни се конфликтите што се водат околу другите ресурси, 

првенствено нафтата, гасот и стратешки значајните и ретки минерали и елементи, водата е 

препозната како клучен ресурс за опстанок кој нема супститут (...) Нееднаквоста во 

достапноста на водата, е причина за бројни антагонизми и тензии на регионално и 

меѓународно ниво, било таа нееднаквост да произлегува од ограниченоста на ресурсот или 

од неговата неправилна дистрибуција (Јаковљевић, Ђурић 2016:30). 

Она што е особено значајно за надминување на ваквата актуелна негативна состојба 

во сферата на заштита на животната средина, е фактот дека националните држави кои имаат 

еколошки проблеми, не можат самостојно да ги решат проблемите. Имено, еколошките 

закани се интернационални и се однесуваат на повеќе држави или за целокупната светска 

популација (Малиш-Саздовска 2014:7).  

 Бидејќи еколошките закани покрај личната, ја загрозуваат и националната и 

меѓународната безбедност и претставуваат  предмет на истражување на дисциплината 

еколошка безбедност. Еколошката безбедност претставува врска помеѓу животната средина 



и безбедноста.Денес оваа мултидициплинарна научна дисциплина станува сѐ поактуелна во 

светски рамки. Во овој труд, ќе се осврниме на полето на ограничувањето на природниот 

ресурс вода, како извор на конфликти. Во тудот ќе бидат разгледани и факторите кои 

придонесуваат за намалување на водните ресурси како што се демографските фактори, 

растот на индустријата, земјоделството итн. Колку што е поголем бројот на населението, 

поголема е и потрошувачката на вода за пиење. Затоа, хидрополитиката претставува важно 

безбедносно прашање, бидејќи од него зависи животот на луѓето, нивното здравје и 

квалитетот на живеењето.  

Причините за конфликтите можат да бидат од најразлична природа. Во последниот 

период, доколку се разгледа состојбата на Блискиот Исток, може да се констатира дека се 

отвараат нови можности за конфликти околу еден природен ресурс, покрај нафтатат и 

природниот гас, односно станува збор за водата. Постојат големи тензии помеѓу одредени 

држави во поглед на искористувањето на природните извори на водата за пиење, особено 

во сливните подрачја на реките Нил, Еуфрат и Тигар. (Милески 2006:89)  

Блискиот Исток со векови наназад е подрачје во кое изобилуват најразлични 

конфликти и војни. И денес, овој простор претставува полигон за геостратешко 

позиционирање на големите сили, но, за разлика од минатото, во поновата историја се 

формираат нови држави, како што е примерот со Државата Израел.  

 Предмет на промислување на овој труд ќе биде поделбата на ресурсите на водата на 

реките Јордан, Нил, Тигар и Еуфрат, како и можноста од предиѕвикување конфликт помеђу 

државите по нивното течение,  и тоа по течението на реката Јордан, државите: Либан, 

Сирија, Израел и Кралството Јордан, по течението на Реката Нил: Етипија, Судан и Египет, 

по течението на реките Тираг и Еуфрат државитe: Сирија, Турција и Ирак, како извор на 

безбедносни конфликти.    

 

 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТСКО- МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

1.1 Предмет на истражувањето  

 

Основен предмет на ова истражување ќе биде конфликтот помеѓу Израел и 

арапските земји за контрола на водата во реката Јордан, како и меѓународните договори 

што го регулираат прашањето за распределбата на водните ресурси на реката Јордан. Ова 

истражување ќе даде поширока слика за водата како ресурс и тенденцијата за отворање на 

нови безбедносни предизвици и ризици кои може да се појават од нерамномерната 

распределба и искористувањето на овој ресурс. 

 

1.2 Операционално определување на предметот на инстражување  

 

Операционалното оопределување на овој труд ќе се реализира низ неколку сегменти , и тоа: 

дефинирање на конфликтите и нивната поделба, вториот сегмент ќе биде разгледувањето 

на ресурсот вода како извор на конфликти, трет сегмент ќе биде разгледувањето на арпаско-

израелските конфликти за вода и тоа преку приказ на историските конфликти за водата во 

ХХ век, днсосно по создавањето на Државата Израел, како и решенијата кои се договорени 

за решавање на конфликитите. Последниот, четврт сегмент ќе биде разгледувањето на 

современите конфликти за вода на реката Јордан како и поврзаноста на ресурсот вода со 

растот на населението, со растот на индустриското производство и растот на 

земјоделството. Понатаму ќе бидат истражена и поврзаноста на недостигот на вода со 

демографските фактори, односно порастот на населението, порастот на индустриското 

производство и порастот на земјоделското производство.  

 

1.3 Временско определување на истражувањето 

 

Предметот на истражување од временски аспект опфаќа краток историски преглед на 

арапско-израелскиот конфликт, односно од крајот на Втората светска војна до денес.  

 

 



1.4 Просторно определување на истражувањето 

 

Предметот на истражување се однесува на подрачјето на Блискиот исток, државите Израел, 

Либан, Сирија и кралството Јордан, односно басенот на реката Јордан.  

1.5 Дисциплинарно определување на предметот 

 

Предметот на истражување има мултидисциплинарен карактер, составен од повеќе научни 

дисциплини и тоа од научните подрачја: безбедносни науки (меѓунардната безбедност), 

правни науки, географски науки, историски науки, социолошки науки и политички науки. 

1.6. Методолошка рамка на истражувањето 

 

Сложеноста на појавата на регионални конфликти и регионални кризи поврзани со 

контрола на ресурсот вода, бара примена на повеќе методи за собирање на искуствена 

евиденција, како и за нејзина анализа. Начинот на истражување, како и изборот на методите 

дефинирани се со предметот на истражување, целите на истражувањето и хипотезите на 

истражувањето. Од методолошки аспект, анализата се состои од споредбена анализа и 

графичка визуелизација на податоците, пресметка на коефициентите на корелација помеѓу 

променливите, АНОВА тест за разликите во просечната потрошувачка на вода по глава на 

жител помеѓу земјите, како и регресивна анализа (прост регресивен модел) за утврдување 

на влијанието помеѓу населението и потрошувачката на вода. 

 

1.7 Цели на истражувањето 

 

Основната цел на истражувањето е стекнување на научно сознание.  

Општата научна цел на истражувањето ќе биде да се изврши научна дескрипција и да се 

утврди дали водата за пиење и нејзиното користење и распределба претставува извор на 

конфликти на Блискиот Исток.   

Со истражувањето ќе се бара одговор не следните прашања: 

- Дали порастот на населението во басенот на реката Јордан води кон конфликти за 

ресурсот вода? 



- Дали нерамномерната распределба на водата како ресурс може да придонесе во 

создавање конфликти? 

-  Со оглед на фактот дека водните ресурси често се наоѓаат на гранични зони помеѓу 

две или повеќе држави, ќе се утврди дали нивната меѓузависност во врска со ресурсот вода 

доведува до стабилизација или дестабилизација на Блискиот Исток? 

- Дали доколку државите соработуваат околу создавањето регулатива за искористување 

на водите, може да имаат поголема меѓудржавна соработка и благосостојба? 

- Дали државите потписнички на договорите ги почитуваат или во одредени делови се 

создава хидрохегемонија и неможност за унапредување на регионалната соработка во 

одржливо користење, употреба и заштита на расположливите ресурси на водата за пиење, 

со цел воспоставување мир?  

- Дали меѓународните инститиуции ќе можат да придонесат во зачувување на мирот и 

безбедоста во регионите каде што ќе се појават конфликти околу водата за пиење? 

 

1.8Хипотези 

 

Во ова истражување ќе се водиме од една општа хипотеза од која ќе се генерираат неколку 

посебни хипотези.  

1.8.1 Општа хипотеза 

 

Нерамномерната распределба на ресурсот вода за пиење создава недостиг на вода што 

предизвикува конфликти и вооружени конфликти.  

1.8.2 Посебни хипотези 

 

Од општата хипотеза произлегуваат и следните хипотези 

- Колку е поголем порастот на населението, се зголемува побарувачката на водата која е 

ограничен ресурс а со тоа се зголемува и бројот на конфликти.  

- Колку што е поголем растот на индустриското и земјоделското производство, се зголемува 

и побарувачката за вода, тогаш се зголемуваат и тензиите околу нејзината распределбаа, 

што води до конфликти.  



- Хидрохегемонијата на Државата Израел и нејзината доминација во креирање на  

хидрополитика врз заедничките водни ресурси кои припаѓаат и на соседните држави нужно 

води кон отворање на нови конфликти за водата.  

1.9 Методи на истражувањето 

 

Со оглед на тоа дека ќе бидат разледани повеќе расположливи извори на податоци кои ја 

обработуваат темата на водата како извор на конфликти но и каузалните односи помеѓу 

водата како страшки ресурс и конфликтите кои настануваат поради нејзиниот дефицит, 

природата на ова истражување бара примена на повеќе научни методи на истражување. 

Покрај методот анализа на содржината, кој ќе го користиме при прибирањето на 

податоците, ќе се користат и логичките методи како што се анализа и сентеза, индукција и 

дедукција, апстракција и конкретизација, класификација, генерализација и спецификација.  

Со оглед на тоа дека предмет на истражување во овој труд се политички појави, ќе го 

користиме методот анализа на содржината, а во поглед на користењето на релевантни 

извори на податоци, претжно ќе бидат користени различни научни дела и резултати од 

претходни истражувања од областите на безбедноста, географијата, историјата, 

социологијата, правото, политологијата и конфликтологијата., Со оглед на тоа дека 

проблемот на истражување бара и приказ на статистички податоци за расположливоста на 

расеурсот вода, како и порастот на бројот на населението во регионот предмет на ова 

истражување. Понатаму, ќе бидат претставени и статистички  податоци за бројот на 

конфликти.  

1.10 Општествена и научна оправданост на истражувањето 

 

Истражувањето може да се смета за општествено оправдано, бидејќи се занимава со 

употребата и распределбата на ресурсот вода, која во дадени региони на светот доведува до 

тензии и конфликти меѓу државите, и го нарушува регионалниот мир.  

Општествената оправданост на ова истражување се состои во тоа што преку согледбата на 

безбедносните импликации поврзани со контролата на водата како ресурс, ќе биде од полза 

на научната и пошироката општествена јавност.  

Научната оправданост на истражувањето се согледува во широкото спознавање за 

предметот на истражување, на водата како ресурс и извор на конфликти на блискиот исток, 



односно реката Јордан, и безбедносните ризици околу распределбата на водата. Ова 

истражување, со оглед на тоа што досега не е третирано во Македонија, ќе претставува 

новина за македонската научна јавност која се бави со областите на безбедносните науки, 

географските науки, меѓународното право, меѓународните односи и разрешувањето 

конфликти.  

 

2. ПОИМ ЗА КОНФЛИКТ И ВИДОВИ КОНФЛИКТИ 

 

Историјата на човештвото е историја на насилството. Насилството ја следи секоја 

развојна етапа, секоја историска епоха и прагма на човештвото, менувајќи го својот облик, 

начинот на дејствување и артикулација, извршено влијание и постигнатите ефекти, но 

никогаш не го напушта човекот, ниту однатре, ниту однадвор. Насилството, од една страна 

е иманентно впишано во биолошките предиспозиции на човекот преку нагонот за 

деструкција, а од друга страна – насилството е инструмент што надворешниот свет 

(општеството) го практикува врз човекот, она што Фројд го нарекува неугодното во 

културата. Притиснат помеѓу потенцијалното насилство на внатрешниот нагон за 

деструкција и насилството на надворешниот свет, кое постојано се произведува во 

мултиплицитетот на односи и формации на сеприсутната моќ, човекот неизбежно 

практикува и претрпува насилство во најразлични форми и облици. (Гаџова Свидерска 

2018:9) 

Хана Арент (HannahArendt) смета дека главната причина за настанување на насилството е 

слабеењето на моќта, според неа, насилтвото е сретство со кое се остварува целта на 

придобивање, задржување или зајакнување на моќта.  

Суштината на насилниот акт е секогаш раководена од категориите средства-цел, чија главна 

карактеристика, применета врз човековите работи секогаш е под опасност средствата да ги 

надвладеат целите што треба да ги оправдаат. (Arendt 1970:4).  

Рене Жирар (René Girard) смета дека насилството е антрополошка категорија, присутна 

уште од најстарите примитивни заедници, односно архаичните општества. 

Основното прашање што се наметнува кога зборуваме за конфликтите  е прашањето зошто 

доаѓа до општествени конфликти, односно дали се работи за вродени склоности на луѓето 

за конфликто однесување или за однесување што се учи.  



Најчестиот одговор на ова прашање е дека општествениот конфликт е резултат на нагоните, 

односно инстинктивното однесување на организмот (...) Основниот нагон што го наоѓаме 

кај луѓето и кај животните е нагонот за преживување, самоодржување.(...) во таа смисла за 

општествените конфликти, може да зборуваме како за последици на нагонското реагирање 

со цел заштита на себеси и заштита на својата група. (Милићевић-Пророковић 2012: 19-20) 

Оттука, бидејќи предмет на разгледување на овој труд е водата како извор на конфликти, 

може да се заклучи дека меѓу другото,  во основата на конфликтите за вода лежи инстинктот 

за преживување и самоодржување на човекот и човековите заедници, затоа што водата е 

еден од најсуштествените чинители на самоодржувањето и преживувањето.  

 

           2.1 Дефинирање на конфликтите 

 

Иако постојат мноштво на обиди за дефинирање на конфликтите, во овој труд ќе се 

потпираме на дефиницијата дека конфликтот претставува судир на различни интереси.  

 

2.2 Класификација на конфликтите 

 

Во конфликтологијата постојат повеќе обиди за класификација на конфликтите и тоа 

според: природата на конфликтот, според последиците кои конфликтите ги предизвикуваат 

врз политичкиот систем, според тоа дали на конфликтите се гледа како на цел или средство 

за постигнување на некоја друга цел итн. Во ова истражување ќе се осврнеме на 

класификацијата на конфликтите според природата на конфликтот, односно ќе ги 

разгледуваме трите елементи на конфликтот (субјектите на конфликтот, предмет на 

конфликтот и средствата кои се на располагање на учесниците во конфликтот).  

 

3. ВОДАТА КАКО ИЗВОР НА КОНФЛИКТИ  

 

3.1 Водата како стратешки ресурс и како безбедносно прашање 

 

Ресурсите на слатка вода не се рамномерно распределени на планетата, што 

дополнително го усложнува проблемот за здрава вода за пиење. Подрачјата кои располагаат 



со најмала количина на вода по жител на годишно ниво се: Бахреин, Јордан, Кувајт, Либија, 

Малдиви, Малта, Катар, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Јемен.1 

Управувањето со природни ресурси во голем број земји е условено со постанокот и развојот 

на низа различни безбедносни појави.  

На 28 Јули 2010 година со резолуцијата 64/292. Генералното собрание на ОН експлицитно 

го призна човековото право на вода и санитарни услови, препознавајќи дека чистата вода 

за пиење е есенцијална за остварување на човековите права. Ако просечниот Европјанец 

троши од 200 до 300 литри вода дневно, граѓаните на Мозамбик трошат помалку од 10 

литри. Во исто време, скоро половина од вкупното население во земјите во развој страда од 

здравствени проблеми предизвикани од лоша вода и санитарни услови, па оттука, 

статистиките покажуваат дека нечистата вода и лошата канализација се втор најголем убиец 

на деца во светот. Во Таџикистан скоро една третина од населението користи вода од канали 

и канали за наводнување, со огромни ризици од зараза. На 28 септември 2011 година, 

Советот за човекови права на ООН донесе нова резолуција со која човековото право на 

безбедна вода за пиење и санитарни услови оди чекор понапред.  

 

Резолуцијата ги повикува државите да обезбедат доволно финансирање за одржлива 

испорака на вода и санитарни услуги.2 

Крег, Воган и Скинер сметаат дека водата денес станува сериозно политичко прашање кое 

ќе добива на важност на локално, национално и на интернационално ниво, а зголеменеата 

побарувачка ќе создава нови конфликти, упатувајќи на фактот дека водата петставува 

најкритичен ресурс на XXI век.   

Распространетоста на природните ресурси во границите на една држава, одредени автори 

(Kronenberg, 2004; Bhattacharyya, 2010, Van der Ploeg, 2011) ги сметаат за „проклетство“ 

/анг. Curse, повеќе отколку „благослов“ /анг. Blessing (Томић 2019:285). Во литературата се 

укажува за важноста и на други аспекти на оваа проблематика.  

                                                             
1Review of World Water resources by Country. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome: 

Water reports 23, 2003,pp 19.    
2Water for Life Decade>>Human right to water: United Nations. Достапно на: 

https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20t

hrough,realisation%20of%20all%20human%20rights.&text=It%20is%20a%20prerequisite%20for%20the%20realiz

ation%20of%20other%20human%20rights%22. (Пристапено 25.01.2021) 

https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20through,realisation%20of%20all%20human%20rights.&text=It%20is%20a%20prerequisite%20for%20the%20realization%20of%20other%20human%20rights%22
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20through,realisation%20of%20all%20human%20rights.&text=It%20is%20a%20prerequisite%20for%20the%20realization%20of%20other%20human%20rights%22
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=On%2028%20July%202010%2C%20through,realisation%20of%20all%20human%20rights.&text=It%20is%20a%20prerequisite%20for%20the%20realization%20of%20other%20human%20rights%22


Деградацијата на животната средина веќе придонесува за насилните конфликти во многу 

делови на светот во развој, што придонесува за рапидното зголемување на бројот на 

еколошки мигранти. Порастот на бројот на бегалци е првиот знак за пораст на насилството 

во наредните децении, што ќе биде предизвикано од недостигот и исцрпувањето на 

природните ресурси. (…) Сиромашните општества ќе бидат посебно погодени, затоа што 

се помалку способни да се одбранат од деградацијата на животната средина и 

општествените кризи (Homer-Dixon 1994: 5-40).  

Се претпоставува дека водата во иднина ќе биде ресурс околу кој ќе се водат конфликти 

ширум планетата. Според извештајот на Обединетите нации, во светот, над 780 милиони 

луѓе немаат пристап до здрава вода за пиење. До 2030 година 4% од светската популација 

ќе живее во подрачја со недоволна количина вода, објавено е во извештајот на 

Организацијата за економска соработка и развој (Jefticatal, 2018: 23-40).  

Постои сложена корелација помеѓу конфликтите и водата како ресурс. Историјата на 

конфликтите познава конфликти за пристап до вода, напади на водоводи и водни системи 

за време на војна. Станува збор за ресурс со фундаментално значење, а се поголем е бројот 

на популација што се натпреварува за пристап до него.  

Тврдењето дека водните ресурси ретко биле единствен извор на насилни конфликти и војни, 

не влијае на десекуритизација на прашањето на водата, туку како последица го има 

игнорирањето на корелацијата што постои меѓу водата и безбедноста. Потребите за вода ќе 

се зголемуваат пропорционално со растот на населението; модернизацијата и техничко-

технолошкиот развој и понатаму ќе ја зголемуваат потребата од вода, наместо да ја 

смалуваат. Исто така, може да се очекува дека ситуацијата во подрачјата каде што веќе 

постои недостиг на вода ќе се влоши, додека многу подрачја што денес се богати со овој 

ресурс, во иднина ќе го достигнат својот лимит по прашањето на достапноста на водата 

(King 2000:62).  

По завршувањето на Втората светска војна, па сѐ до денес, изворите на вода за пиење, како 

и пропратната инфраструктура, многу често во регионот на Блискиот исток претставувала 

стратешка цел во вооружените судири. Така на пример, во текот на Арапско- Израелските 

војни, секогаш страдала водната инфраструктура. Истото се однесува и за конфликтот 

помеѓу Иран и Ирак. Нападот на Ирак врз Кувајт за време на Првата заливска војна како 

последица го имаше безмалку целосното уништиување на кувајтската инфраструктура за 



снабдување со вода. Понатаму, за време на интервенцијата на сојузничките сили, уништена 

е инфраструктурата за снабдување со вода на главниот град на Ирак- Багдад. (Милески 

2006:89).  

Околу 20% од почвата на планетата земја е премногу сува за да се обработува. (...) Во 

еколошка смисла, сушата негативно влијае врз процесите на екосистемите, а во 

земјоделството се вели дека настапува суша кога водата во почвата не е доволна за 

потребите на растенијата. (...) Паѓањето на дождовите, големината на сушниот период и 

режимот на дождовните импулси ги одредуваат ресурсите и го оформуваат екосистемот, 

неговата структура и функционирање. (...) Сушите отсекогаш влијаеле врз човековото 

општество и имале големо влијание низ историјата. На пример, инвазијата на варварските 

племиња од Азија во Европа, за време на распаѓањето на Римската Империја, се смета дека 

било предизвикано од сушење на пасиштата. Подоцна, на почетокот на седумнаесетиот век, 

населувањето на Северна Африка од страна на Британците, се случило во време на огромни 

суши.(...) И денес имаат голема улога во меѓународната политика. Ова особено се однедува 

на земјите со голема популација како: Египет, Иран или Сирија, што користат големи 

количества вода за наводнување, но зависат од протокот на водата во реките од соседните 

земји. Со зголемувањето на светската популација и подобрувањето на животниот стандард, 

особено во развиените земји, се очекува да се зголеми и потребата за вода. (Морисон и 

Моркрофт 2009: 118)  

 

 

3.2. Достапноста до водата како извор на конфликти 

 

Се смета дека достапноста до чист вода пред сѐ за пиење, но и за наводнување и за 

индустријата во блиска иднина ќе претставува регионален проблем на Блискиот Исток, 

посебно контролата и користењето на водите на реките тигар и Еуфрат, Нил и реката Јордан 

што е предмет на ова истражување. Од година во година, опаѓа потенцијалната 

расположливост на водата за пиење по жител, заради брзиот раст на населението во 

регионот, но и зголемените потреби за индустријата и земјоделството, што е видливо во 

табела 1.  

 



Табела 1. Потенцијална расположливост на водата за пиење по жител во периодот 

1970-2025.(Остојић, Поповић, Милинчић 2016:39). 

Реден број Година Достапна колочина на вода 

за пиење по жител (m3) 

1 1970 12.900 

2 1990 9.000 

3 2000 7.000 

4 2025 5.100 

 

Од Табела 1 може да се забележи дека со растот на светската популација, потенцијалната 

расположливост на водата за пиење по жител брзо опаѓа од 12.900 m3 во 1970 година, на 

7.000m3 во 2000 година и со предвидување за  само 5.100 m3 во 2025 година.Од ваквите 

податоци може да се заклучи дека конфликтите за вода може да растат со  намлувањето на 

количината на потенцијалната расположливост на водата за пиење.  

 

Графикон 1 Количина на вода за пиење по жител во m3. 

Од Графикон 1 може да се заклучи дека количината на достапна вода за пиење по глава на 

жител во регионот на Блискиот Исток рапидно опаѓа со тенденција да претставува 

регионален проблем и извор на идни конфликти заради недостигот на вода за пиење.  
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3.3  Подрачја со голем ризик за избивање конфликти  

 

Гледајќи низ историска перспектива, во минатото доаѓало до голем број на 

конфликти, во еден дел е поврзан и со ресурсот вода. Последната деценија, заради се 

почестото користење на овој обновлив, но ограничен природен ресурс, се поизразени се 

тензиите кои лесно може да се претворат во вооружен конфликт. Науката како 

високоризични подрачја за избивање на вооружени конфликти во литературата најчесто 

набројува 4 региони и тоа: подрачјето на Блискиот Исток, Североисточна Африка (басенот 

на реката Нил), централна Азија.  

 



 

Слика 1. Водниот ризик на подрачјето околу реката Јордан3 

 

На слика 1 е претставен водниот ризик на подрачјето околу реката Јордан, односно 

државите Либан, Сирија, Израел и Јордан. Можеме да забележиме дека скоро целата 

територија преовладува висок и екстремно виоск воден ризик, што го прави ова подрачје 

                                                             
3BetaAqueductWaterriskatlas, достапно на https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-
atlas/#/?advanced=false&basemap=satellite&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=31.68143311662596&lng=35.024
41406250001&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolut
e&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=baseline&zoom=6 Пристапено на 8.2.2021 

 

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=satellite&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=31.68143311662596&lng=35.02441406250001&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=basel
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=satellite&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=31.68143311662596&lng=35.02441406250001&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=basel
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=satellite&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=31.68143311662596&lng=35.02441406250001&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=basel
https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=satellite&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=31.68143311662596&lng=35.02441406250001&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=basel


дефицитарно во однос на водата како ресурс. Средно низок, и Средно висок ризик постои 

околу делтата на реката Нил, и на западните територии на Кралството Јордан.  Територијата 

на басенот на реката Јордан што е предмет на ова истражување спаѓа во подрачјето со висок 

и екстремно висок воден ризик.  

Се поставува прашањето дали ваквата ситуација е одржлива на долг рок, имајќи во предвид 

дека бројот на конфликтите за водата како ресурс постојано растат, што е видливо во табела 

број 2.  

 

Табела 2. Број на конфликти за вода од 1941-20104 

                       Год. 

Континент 

1941- 

1950 

1951-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

Вкупно 

Европа 9 - - - - 10 4 25 

Азија 8 4 8 5 6 19 36 86 

Африка - 1 2 4 6 6 15 34 

Северна Америка - - 2 3 1 2 6 14 

Средна и Јужна 

Амерка 

- - 2 - 1 2 4 9 

Австралија - - - - - - 2 2 

СВЕТ 17 5 14 12 14 39 67 169 

 

 

Како што можеме да забележиме од Табела 2, во периодот од 1941-210 во светот имало 169 

конфликти поврзани со водата. Најголем број на конфликти се евидентирани во Азија и тоа 

86 конфликти, а најмалку во Австралија, само 2. Конгликтите во Азија растат посебно после 

1991 година, како што е и со остатокот од светот. Исто така, од табелата може да се забелжи 

дека почнувајќи од 1941 година, бројот на конфликтите за вода постепено расте. Тоа се 

должи на фактот што после втората светска војна имаме процеси на забрзаната 

индустријализација, расте и потреба од вода за индустријата, а со неа и конфликтите за вода.   

Во периодот од 2010-2020 година во светот се забележани вкупно 172  конфликти за вода 

во светот. 5 Оттука, може да се забележи дека конфликтите за водата се зголемиле од 169 

                                                             
4Wikipedia, Listofwars: 1900–1944. Достапно на: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars:_1900%E2%80%931944 Пристапено на: 11.02.2021 
5Waterconflictchronology. Достапно на : http://www.worldwater.org/conflict/list/ Пристапено на 7.2.2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars:_1900%E2%80%931944
http://www.worldwater.org/conflict/list/


конфликти за периодот (1941-2010) за период од 70 години, на 172 конфликти за само 10 

години (2010-2020). Овде станува збор за конфликти во кои водата е причина за конфликт, 

односно каде што постоел спор за контрола на водата или системите за вода, или пак, 

региони во кои што економскиот или физичкиот пристап до водата или недостатокот на 

вода поттикуива насилиство.  

Во ова истражување не се земаат во предвид и конфликитите во кои водата се користи како 

„оружје(weapon)“ во конфликтотна пример,контаминирање на водата за пиење или водата 

за наводнување итн, користење на намерни рестрикции на вода итн, ниту конфликтите во 

кои водата е „жртва (Casualty)“ како што се терористички напади  на водоводните системи 

и водоводната мрежа, пречистителните станицивили  

Водата како „оружје“ и инструмент во конфликтот и водата како „жртва“ односно, предмет 

на терористички акт,наоѓаме во примерот со затворањето на браната на Липковското езеро 

за време на конфликтот во 2001 година, кога градот Куманово остана без вода за пиење 

дванаесет дена.  

 

4.  ГЕОСТРАТЕШКАTA ПОЛОЖБАНА БЛИСКИОТ ИСТОК 

 

Блискиот Исток е политички поим од колонијалното минато за географскиот 

простор во кој влегуваат три континенти на стариот свет; Азија, Африка и Европа. Гледано 

географски, најголем дел од тој простор ѝ припаѓа на Азија. Називот „Блиски Исток“ 

потекнува од Првата светска војна, под кој се подразбирале земји на тогашното Турско 

царство, вклучувајќи ги и тие на Балканскиот полуостров. (Мишовић 2014:9). 

4.1 Природни, демографски и хидрографски карактеристики на Блискиот 

Исток 

 

Површината на просторот на Блискиот Исток изнесува 7.185.070 км2 што изнесува 

16,18% од вкупната поврѓина на Азија. На просторот на Блискиот исток се издвојуваат 

четири макрорегиони и тоа: 1. Малоазиско- Месопотамски (Турција, Кипар, Сирија, Либан 

и Ирак), 2. Нилско-Синајски (Египет, Јордан и Израел) 3. Арапски (Саудиска Арабија и 

земјите на полуостровот) и 4. Ирански.(Мишовић 2014:11-12). 



Блискиот Исток има многу поволна и важна географска и геостратешка положба. Постојат 

повеќе значајни  елементи на географска, политичка и економска природа: 1. Блискиот 

Исток поврзува три континенти: Европа, Азија и Африка и преку тој простор со векови се 

одвивала трговијата преку најзначајните континентални патишта, но и морски линии на 

поврзување како што се Црно Море- Дарданели- Босфор- Средоземно море- Суецки канал 

– Црвено Море- Индиски Океан.Понатаму, поради изобилството на природниот ресурс на 

нафтата, Блискиот Исток со децении наназад претставува полигон за геостратешко 

позиционирање на големите сили, со што станува кризно подрачје со голем број на 

конфликти.  

Блискиот Исток е сиромашен со реки. Сувата клима и малиот број на дождови и високите 

температури,  се основните обележја на хидлографската карта на овој регион. Најголеми 

реки се: Нил, Тигар, Еуфрат, Кизил Ирмак, Кизил Узен, Керха и Шат ел Араб (што всушност 

е река која настанува со спојување на реките Тигар и Еуфрат). 

 

5 ВОДАТА КАКО ИЗВОР НА АРАПСКО-ИЗРАЕЛСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

 

5.1 Историски развој на конфликите за вода  

 

Првиот бран на „модерните“ Еврејски миграции започнува во 1882 година и трае до 

Од 1903. Во овој период во Палестина се енаселуваат околу 30.000 Евреи. Набрзо потоа,  во 

периодот од 1904-1914во оваа област се доселуваат околу 40.000 Евреи, а со третиот (1919-

1923) и четвртиот бран (1924-1929) на просторите на Палестина се доселуваат околу 100.000  

Евреи. На тој начин, ноколу средината на дваесетиите години на ХХ век, , во оваа област 

11% од населението го сочинувале Евреи. Со растот на нацизмот во Германија во 1930-те 

години, приливот на мигранти пораснува на 250.000 годишно, што довело до револт кај 

арапското население, посебно во периодот 1936-1939. (...)До крајот на Втората светска војна 

Евреите сочинуваа 33% од територијата на Палестина. (...)После Втората светка војна, 

илјадници преживеани од Холокаустот се населуваат во Палестина. (Остојић, Поповић, 

Милинчић 2016:37)  

Јазот околу водата започнат во 1948 година, со создавањето на Државата Израел,  што 

кулминира со вооружени конфликти во 1967, 1969 и 1973 година помеѓу Арапските земјите 



и Израел, кад ешто водата за пиење се јавува како еден од главните фактори . Со договорот 

од 1994 година, договорено е Израел да користи 54,8% , Јордан 35%, Палестинските 

територии 8,2% од водата на Реката Јордан. За значењето на водата во овој регион, укажува 

и основачот на Државата Израел во 1956 година, кога изјавуава „Со Арапите водиме војна 

за водата, и од исходот на таа војна зависи нашата иднина.“ Дека овие наводи се точни 

потврдува тоа што 35 години подоцна хашемитскиот крал Хусеин вели „Водата е 

единствената причина заради која Јордан ќе влезе во војна.“(Остојић 2016:107 ). 

5.2 Други фактори кои влијаат врз загрозувањето на водата како ресурс  

 

Покрај демографските фактори, постојат и други фактори што влијаат врз загрозувањето на 

водата како ресурс, а тоа растот на земјоделското производство, растот на индустриското 

производство, ширењето на урбаните средини и растото на концентрацијата на населението 

во градовите, како и климатските промени, од кои најзагрозувачки фактор претставува 

сушата. Конфликтите за контрола на ресурсот вода  помеѓу Арапските земји и 

Израелнајповеќе се изразени  на Голанската Висорамнина6, и текот на реката Јордан7.  Како 

што можевме да видиме погоре, демографските фактори, порастот на населението и растот 

на урбаните средини, како и сѐ поголемото индустриско производство, и енормните 

колочини вода за потребите на  земјоделското производство, како и сушата како климатски 

фактор се најзначајните фактори за загрозување на ресурсот вода во басенот на реката 

Јордан. Почетоците на арпаксо-израелските конфликти за водата почнуваат со 

доселувањето на Евреите на просторите на Палестина.  

 

5.3 Арапско- Израелските конфликти за вода од 1948 до денес 

 

По потпишувањето на примирјата од војната за независност во 1948 година, во 1949 година 

Израел го ангажира британското претпирјатие MurdochMacDonaldandPartnersда изврши 

                                                             
6BBC: Golan Heights: Trump signs order recognising occupied area as IsraeliДостапно на 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47697717 посетено на 10.02.2021 
Голанската Висорамнина е окупирана од страна на Израел 1967 година, анексирана е 1981 година, . Со ова, 

Израел ја заокружува својата територија и од западната страна на Галилејското езеро, со што тоа целосно 

влегува во терирторијатa на Израел. 
7 Реката Јордан е долга 251 км, Извира во јужен Либан, тече низ Галилејското езеро и се влива во Мртвото 

море. На својот пат поминува како граница помеѓу Израел и Сирија и Израел и Јордан (но, со окупацијата и 

анексијата на Голанската висорамнина течението, реката веќе не поминува низ територијата на Сирија). 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47697717%20посетено%20на%2010.02.2021


процена за можностите на експлоатација на вода во реката Јордан. После извршенит 

епроцени и добиениот предлог, Израел во 1951 година почнува со проектот за дренажа на 

мучуриштето Хулех. На тој начин ја наруши неповредливоста на демилитаризираната зона 

са Сирија, што претставува прв конфликт за водаод низата конфликти по создавањето на 

државата Израел. Оваа акција доведува и до вооружени погранични судири што подоцна во 

1951 година ќе ескалираат. Сирија реагира во ООН, но нејзиното барање се одбива, и Израел 

продолжува со работата.  

До средината на 1950-тите години Кралството Јордан презема активност за подобрување на 

земјоделието преку план за преусмерување на реката Јармук во Галилејското езеро и 

изградба на систем  со канали заради зголемување на површините за наводнување. Во текот 

на 1952 американскиот инженер Бунгер предложува план со кој на реката Јурмук би се 

изградила акумулацијата „Макарин“ со капацитет од 480 милиони м3, која би обезбедувала 

наводнување на 43.500 хектари обработлива површина во Јордан и 6.000 хектари во Сирија. 

Со овој проект би се обезбедило и производство на електрична енергија за потребите на на 

овие две држави. Работите на проектот почнуваат во 1953 година, на што Израел остро 

протестира во ООН. Во текот на месец јули истата година, Израел започнува со работа во 

демилитаризираната зона на пренасочување на течението на реката Јордан. ООН ја усвојува 

жалбата на Сирија и со Резолуцијата бр. 100 на Советот за Безбедност на ООН ја повикува 

државата Израел да ги прекине започнатите работи. Меѓутоа дури под притисок на САД и 

под закана од економски санкции, Израел ги запира работите. Подоцна, на инстистирање 

на Израел, Советот за безбедност на ОН  по испитувања направени на терен, ја отфрла 

жалбата на Сирија, наведувајќи дека работите не ја кршат правната  регулатива, со што 

проектот на пренасочување на реката Јордан е продолжен и завршен во 1957.  Во меѓувреме 

и во Јордан, заради недостаток на финансиски средства прекинува и иреализцијата на 

планот на Бунгер. (Munther, Uri: 19) 

САД плашејќи се дека иден конфликт помеѓу Арапските земји и Израел би значел 

вмешување и ширење на влијанието на СССР на Блискиот Исток, во 1953 година за време 

на претседателствувањето на Ајзенхауер, САД назначуваат специјален пратеник за 

соработка (Ерик Џонскон) кој после четири круга преговори, успеал да ги приближи Израел 

и арпаксите земји кон договор (JohnsonPlan). 



Договорот го прифаќаат и Израел и Арапските земји.Но, на 11 октомври 1955, Советот на 

Арапската лига не го ратификува овој план, со заклучок дека Лигата не сака со тој акт и 

формално да ја признае државата Израел. Влијанието на Египет во Советот на Арапската 

лига беше пресудно, бидејќи со овој план, беше предвидено дел од реката Нил да се 

пренасочи кон западниот дел на Синајскиот Полуостров на кој беше предвидено 

населување на околу два милиони палестински бегалци. Така, двогодишниот ангажман на 

САД пропаѓа. (Остојић 2016:112). 

Арапската лига, сметаше дека со прифаќање на договорот, и формално ќе ја зајакнува 

израелската економија, а обезбедувањето дополнителни количини вода ќе ја поттинкува 

имиграцијата на еврејските доселеници, а со тоа директно би се смалила можноста за 

враќање на палестинските бегалци од војната во 1948. По неуспехот на Џонсоновиот план, 

Јордан и Израел одделно започнуваат со свои проекти во областа на стопанисувањето со 

водите. Израел започнува со изградба на својот Национален водовод, додека Јордан 

започнува со изградба на Големиот канал „Крал Абдулах.“ На тој начин, Израел со 

изградбата на националниот водовод си обезбеди вода за пустинскиот југ на земјата, за 

крајбрежните градови на југот на државата Еилат, како и наводнување на земјиштето во 

пустината Негев.  

Непосредно пред завршувањето на израелскиот националниот водовод во 1964 година, на 

вториот самит на арапската лига, донесена е одлука да се спречи неговата 

реализација/изградба. Бидејќи е одбиен предлогот за воен напад, одлучено е да се 

оневозможи Израел да црпи големи количини вода од Галилејското езеро, така што дел од 

водата од реката Јармук, ќе сев пренасочи за наводнување на земјоделските земјишта во 

Сирија и Либан, преку т.н проект „Хеадватер“. Пренасочувањето на водите од реката 

Јармук, започнува во 1965 година изградба на двете брани Мукхеиба, со капацитет од 200 

милиони метри кубни вода, и Макарин со капацитет од 350 милиони метри кубни. (Postel 

1998:69). 

На овие постапки Израел остро протестира, наведувајќи дека таквото пренасочување на 

водите претставува остро кршење на правото на израелскиот суверенитет и дека таквиот 

проект би го лишил Израел за 35% од водата од Галилејското езеро.  



Бидејќи Јордан и Сирија остануваат глуви на израелскиот протест, Израел одговара со 

воздушни напади врз Сирија, со цел да се спречи изградбата на браната. Два месеца 

подоцна, овие тензии кулминираат во шестдневна арапско-израелска војна, во која Израел 

ја окупира Голанската висорамнина и со тоа ја лиши Сирија од пристапот до Галилејското 

Езеро, но и 10 км од течението на реката Јурмук.. Покрај Голанската висроманина, Израел 

го окупира Синајскиот полуостров, Западниот брег и појасот Газа. И по 1967 година и 

завршувањето на војната, тензиите околу поделбата на ресурсот вода, растат тензиите 

помеѓу арапските земји и Израел.По завршувањето на војните на Израел со арапските 

соседни земји, постоеја низа обиди на меѓународен план, да се постигне решение за 

распределбата на водата за пиење, меѓутоа, таквите обиди не дале резултати кон решавање 

на недоразбирањата. 

Во октомври 1994 година, потпишан е договор со кој е предвидено распределба на водите 

од реката Јордан, така што Израел добива 54,8%, Јордан 35%, а Палестинските територии 

8,2% вода. (Postel 1998:71). 

Како последица на долготрајните сушни периоди, количината на вода во реките во овој 

регион опаѓа за повеќе од 20%, што повторно создава тензии и на тој начин се поставува 

прашајњето дали потпишаниот договор од 1994 година за поделба на количините вода од 

реката Јордан  претставува трајна гаранција за мирот во регионот. Со потпишувањето на 

овој договор и завршувањето на војните, конфликтите околу водата за пиење се пренесуваат 

на релација Израел – Палестина.  

Кон тоа придонесува и одлуката на Израел подземните води и подземните извори да ги 

прогласи за стратешки ресурс, со што директно ги става под воена контола, и од тој период 

започнуваат строги рестрикции на вода за Палестинците. Посебно тешка е состојбата во 

појасот Газа, каде заради преголемото повлекување на подземните води, нивото опадна за 

неколку десетици метри. Па така, повеќето бунари што ги користат Палестинците се вон 

употреба заради продирањето на морската вода во нив. Ваквата состојба ги става 

палестинските територии во категоријата на земји со „апсолутен недостаток на вода“.8 

                                                             
8 Апсолутен недостаток на вода е појава која настанува во местата кај што достапната годишна количина по 

жител е помала од 500 m3. 



 

5.4  Порастот на населението и намалувањето на количините на достапна вода 

 

Подобрите услови за живот, подобрите социјални и економски прилики во градовите за 

разлика од селата, овозможуваат миграции на населението село-град, а со тоа се зголемува 

бројот на жители во градовите и потребата за вода Во Израел, постојано се населуваат 

имигранти, така нивниот број од година во година варира: во 1948 година изнесува 101,828 

имигранти, во 1986 има најмал број на имигранти 9,505, со распадот на СССР во 1991 доаѓа 

до зголемување на бројот на мигрантите 176,100, во 2019 година 34,000 имигранти а во 2020 

година 20.0009. Брзиот развој наземјоделското производство и индустријата на кои отпаѓа 

најголемиот дел од потрошувачката на вода, од ден ги намалува расположливите ресурси 

на вода достапни по глава на жител.  

Со порастот на населението во наведените држави, се очекува и да се продлабочи јазот за 

користењето на ограничените ресурси на водата. Зголемениот број на население има 

потреба од поголема количина на достапна вода.   

 

Табела 3 Количина на достапни обновливи ресурси на вода по жител10 

Држава  

Количина на 

достапна вода по 

жител (m3/год) 

 

Потрошена вода (%) 

1960 1990 2025 домаќинства индустрија земјоделство 

Израел 1.025 467 311 16 5 79 

Јордан 529 224 91 29 6 59 

Либан 2.000 1.407 809 11 4 85 

Сирија 1.196 439 161 7 10 83 

Палестински 

територии 

187 165 109 27 3 70 

 

 

                                                             
9Jewishvirtuallibrary. Достапно на: https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-immigration-to-israel-by-year 

Пристапено на 14.2.2021 
10World Bank. Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters) - Middle East & North Africa. 

Достапно на: https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC?locations=ZQ Пристапено на 10.02.2021 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/total-immigration-to-israel-by-year
https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC?locations=ZQ


 

Графикон 1 Потрошувачка на вода во (%) по држави 

 

Во однос на потрошувачката на вода по држави може да се забележи дека најголем дел од 

потрошената вода во сите држави предмет на ова истражување, отпаѓа на потрошена вода 

во земјоделството, и тоа од 70% до 85 %, а најмал дел отпаѓа на потрошена вода во 

индустријата, со исклучок на Сирија.  

За потребите на ова истражување, во понатамошниот тек,  користени се податоци за 

вкупната потрошувачка на вода за пиење и вкупното население во четирите земји од 

басенот на реката Јордан (Израел, Либан, Јордан и Сирија). Податоците се петгодишни, за 

периодот од 1977 до 2017 година (вкупно 9 временски периоди). Извор на податоците е 

базата на Светска банка (https://data.worldbank.org). 

Во ова истржување,  анализата се состои од споредбена анализа и графичка визуелизација 

на податоците, пресметка на коефициентите на корелација помеѓу променливите, АНОВА 

тест за разликите во просечната потрошувачка на вода по глава на жител помеѓу земјите, 

како и регресивна анализа (прост регресивен модел) за утврдување на влијанието помеѓу 

населението и потрошувачката на вода. 

- АНОВА тест 

Согласно податоците, највисока просечна потрошувачка на вода по глава на жител кај 

земјите од басенот на реката Јордан, во периодот од 1977 до 2017 година, има Сирија, со 
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потрошени 7.172 метри кубни вода годишно, додека пак најмала потрошувачка на вода има 

Јордан, со 0,8 милијарди метри кубни вода (прсоек за 5 години).  

Графикон 2: Просечна потрошувачка на вода по жител 

 

Извор: Илустрација на авторот 

 

Доколку се направи споредба помеѓу просечната годишна потрошувачка на вода во 1977 и 

2017 година, кај сите земји освен кај Сирија се забележува намалување, и тоа кај Израел 

речиси 70%, кај Јордан речиси 60% и кај Либан речиси 15%, додека пак кај Сирија се 

забележува зголемување од 50%. Ваквата состојба е прикажана во Графикон 3, во 

продложение. 

 

Графикон 3: Просечна потрошувачка на вода по жител, споредба 1977 и 2017 година 



 

Извор: Илустрација на авторот 

Со цел утврдување дали разликите помеѓу просечната годишна потрошувачка на вода во 

секоја земја се статистички значајни или спроведен е АНОВА тестот. Статистиката на овој 

тест изнесува 68,9 што е поголемо од соодветната критичната вредност која изнесува 2,9, 

што значи дека помеѓу четирите земји постојат статистички значајни разлики во просчената 

годишна потрошувачка на вода по глава на жител во набљудуваниот период. 

 

- Регресивна анализа 

Согласно теоријата, вкупната потрошувачка на вода се поврзува со населението во една 

земја, при што се препоставува позитивна врска. Со други зборови, очекувањето е дека 

земјите со поголем број на жители ќе имаат поголема вкупна потрошувачка на вода.  

Линеарната врска помеѓу потрошувачката на вода и бројот на жители во земјите од басенот 

на реката јордан е прикажана на Графинкон 4, во продолжение. Како што може да се види 

од прикажаното, помеѓу двете променливи постои силна позитивна врска, при што 

коефициентот на корелација изнесува 0,92. Сепак, видливо од сликата е дека оваа 

позитивната врска не важи кога бројот на жители е под 2 милиони. 

 



Графикон 4: Линеарна врска помеѓу потрошувачката на вода и населението кај земјите од 

басенот на реката Јордан, во периодот 1977 – 2017 година 

 

Извор: Визуелизација на авторот 

 

Табела 4 во прдолжение го покажува степенот на линеарна врска помеѓу потрошувашката 

на вода и населението во периодот од 1977 до 2017 година, одделно за секоја земја. Она што 

е интересно е дека за разлика од арапските земји, во случајот на Израел постои изразена 

негативна линеарна поврзаност помеѓу потрошувачката на вода и вкупното население во 

набљудуваниот период. Со други зборови, како што се зголемува бројот на жители во оваа 

земја, речиси со исто темпо се намалува потрошувачката за вода, што не е случај кај 

останатите земји, каде помеѓу двете променливи постои изразена позитивна врска. 
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Табела 4: Коефициенти на корелација помеѓу потрошувачката на вода и вкупното население 

Земја Корелација 

Израел -0,94 

Јордан 0,69 

Либан 0,91 

Сирија 0,88 

Извор: Пресметка на авторот 

Сепак, корелацијата не претставува каузалност. Односно, преку овој тип на анализа не може 

да се согледа влијанието на порастот на населението врз потрошувачката на вода. За таа 

цел, се користи регресивна анализа (прост модел), каде потрошувачката за вода е земена 

како зависна променлива, а населението како независна. 

Потрошувачка на вода = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ Население + 𝜀 (1) 

 

Каде, 𝛽0 и 𝛽1 се коефициенти на отсечок и наклон, соодветно, а 𝜀 е случајна грешка.  

Оценката на овој модел се врши со примена на методот на обични најмали квадрати, при 

што добиените резултати се прикажани во Табела 5 во продолжение. Моделот е оценет 

збирно за сите земји од примерокот, како и одделно за секоја земја.  

Табела 5: Оценка на модел 1 

Земја  
Оценети коефициенти 95% интервали на доверба Дијагностика 

Отсечок Население Долна 

граница 

Горна 

граница 

F - stat. R^2 

Сите 

земји 

-2,950 0,914 0,774 1,053 178 0,84 

Израел 2,070 -0,096 -0,127 -0,064 52 0,88 

Јордан 0,550 0,043 0,003 0,084 6,5 0,48 

Либан 0,501 0,189 0,112 0,266 34 0,83 

Сирија 0,244 0,788 0,401 1,176 23 0,77 

Извор: Пресметка на авторот 



Согласно добиените резултати, на ниво на целиот регион, доколку бројот на жители се 

зголеми за 1 милион, вкупната потрошувачка на вода гоишно во просек ќе се зголеми за 

0,914 милијарди кубни метри, под услов се друго да остане непроменето. Доколку се земат 

предвид 95%-те интервали на доверба, може да се констатира дека ефектот од зголемување 

на населението за една единица (1 милион жители) во просек би се движел помеѓу 0,774 и 

1,053 милијарди кубни метри вода годишно. Сепак, ваквиот ефект се разликува помеѓу 

земјите, при што најголем ефект имаме кај Сирија (0,788 милијарди метри кубни 

зголемување во просек), додека пак најмал кај Јордан (0,043 милијарди метри кубни 

зголемување во просек). Согласно претходните наоди, кај Изразел се забележува негативно 

влијание, односно зголемувањето на бројот на жители за 1 милион ќе доведе до просечно 

намалување на потрошувачката на вода за 0,096 милијарди кубни метри годишно. 

Разликите помеѓу влијанието на населението врз потрошувачката на вода кај земјите од 

басенот на реката Јордан се прикажани во графикон 5 во продолжение. 

 

Графиикон 5: Графички приказ на оценетите коефициенти на наклон β1 

 

Извор: Илустрација на авторот 
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Од аспект на веродостојноста на оценетиот модел, важно е да се истакне дека станува збор 

за проста регресија, каде како единствена независна променлива е земена бројот на жители 

во земјата. Ова претставува своевидно ограничување од причина што врз потрошувачката 

на вода може да влијаат и други фактори кои не се земени предвид. Влијанието на овие 

фактори е изразено преку случајната грешка во модело (ε), што може да предизвика 

одредена пристрасност на добиените резултати. Сепак, од прикажаниот коефициент на 

детерминација гледаме дека населението добро ја објаснува потрошувачката на вода кај 

земјите од примерокот. Со исклучок на Јордан, каде овој коефициент е околу 0,5, кај 

останатите земји истиот е значително повисок, достигнувајќи речиси 0,9 во случајот на 

Израел. Со други зборови, тоа значи дека околу 90% од варијациите во потрошувачката на 

вода во Израел може да се објаснат преку варијациите во вкупното население. 

Дополнително, F -статистиките за секој модел се високи, односно покажуваат дека 

оценетите модели се статистички значајни на ниво на значајност од 0,05, што исто така се 

однесува и на оценетите коефициенти. 

Според горенаведените податоци, може да се ѕаклучи дека:  

- Помеѓу земјите од басенот на реката Јордан постојат статистички значајни разлики 

помеѓу просечната годишна потрошувачка на вода по глава на жител, шри што истата 

е највисока кај Сирија (797 метри кубни), а најниска кај Јордан (174 метри кубни); 

- Споредбено со 1977 година, во 2017 година постои намалување на вкупната годишна 

потрошувачка на вода по глава на жител кај 3 од набљудуваните 4 земји, и тоа: Израел 

-69%, Јордан -58% и Либан -15%, додека пак кај Сирија постои зголемување за 50%; 

- Помеѓу потрошувачката на вода и населението во земјите од примерокот постои 

изразена позитивна корелација (0,92), која особено доаѓа до израз кога населението е 

над 2 милиони жители. Гледано по земји, од оваа констатација се издвојува Израел, 

каде постои изразена негативна корелација (-0,94); 

- Доколку населението во земјите кои се предмет на анализа се зголеми за 1 милион 

жители, вкупната потрошувачка на вода годишно во просек ќе се зголеми помеѓу 0,774 

и 1,053 милијарди кубни метри годишно, под услов се друго да остане непроменето; 

- Влијанието на населението врз потрошувачката на вода е различно кај секоја земја, при 

што: 



o Кај Израел зголемување на населението за 1 милион жители ќе предизвика 

намалување на вкупната потрошувачка на вода за 96 милиони метри кубни во 

просек, ако се друго остане непроменето; 

o Кај Јордан зголемување на населението за 1 милион жители ќе предизвика 

зголемување на вкупната потрошувачка на вода за 43 милиони метри кубни во 

просек, ако се друго остане непроменето; 

o Кај Либан зголемување на населението за 1 милион жители ќе предизвика 

зголемување на вкупната потрошувачка на вода за 189 милиони метри кубни во 

просек, ако се друго остане непроменето; 

o Кај Сирија зголемување на населението за 1 милион жители ќе предизвика 

зголемување на вкупната потрошувачка на вода за 788 милиони метри кубни во 

просек, ако се друго остане непроменето. Но, со оглед на долгогодшната граѓанска 

војна во Сирија, очекувано е населението да се намалува. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Денес, водата претставува сериозно безбедносно и политичко прашање, посебно во 

регионите во кои таа веќе претставува извор на интер-етнички или  регионални конфликти 

помеѓу државите, посебно околу реките кои поминуваат преку две или повеќе држави.  

Конфликтите за ресурси, а посебно оние за вода не се непознати на конфликтологијата. 

Арапско-Израелскиот конфликт има длабока историска заднина дека причините на војните 

кои се водеа помеѓу арапските земји и палестинците против Израел, во голема мера беа 

поврзани со контролата над водата,посебно во Голанската висорамнина и реката Јордан. 

Гледано низ призмата на природата на конфликтот Арпаско-Израелскиот конфликт, може 

да се заклучи дека станува збор за долготраел конфликт, во кој секоја од страните ги штити 

своите интереси на хидрополитика, кои пак, се вкрстуваат околу контролата над ресурсите 

вода во пограничните региони а следствено на тоа доаѓа до конфликти, најчесто вооружени. 

Секоја од страните настојува на остварување на сопствените цели, но, се чини дека Израел 

се јавува како хидрохегемон, односно креатор на политиките на користењето на ресурсот 



вода во регионот, особено со новиот и екстремно скап процес на десаленизација 

(отсолување на морската вода) со што е во голема предност пред соседните држави. По 

постојаните победи над арапските соседи, Израел, воспоставува своја хидрохегемонија и е 

лидер во хидрополитиката во регионот, што е доказ дека ОН, советот за безбедност на ООН 

и другите меѓународни тела не успеваат да ги менаџираат конфликтите за вода на Блискиот 

исток, од што може да се заклучи дека меѓународните организации преку 

меѓународноправни механизми и дипломатски патишта не успеваат да дојдат до решение 

на ова прашање.  

Со потпишувањето на овој договор и завршувањето на војните, конфликтите околу водата 

за пиење се пренесуваат на релација Израел – Палестина. Напорите преку дијалог и мировно 

разрешување на недоразбирањата по прашањето на поделбата за водата за пиење, 

остануваат привидни, а постигнувањето на траен мир е неизвесно. Овие мировни договори, 

во повеќето случаи не претставуваат трајно решение бидејќи сегашната состојба поврзана 

со поделбата на водата не им одговара на спротивставените страни. Недостатокот на 

доволни количини чиста вода го ограничува развојот на земјоделството и индустријата, со 

окупацијата на палестинските територии, Израел оневозможува развој на палестинска 

водоводна инфраструктура, со што Палестинците се принудени недостатоците од вода да 

ги обезбедуваат преку купување на вода од Израел. Неоспорно е дека е потребна соработка 

на државите по течението на реката Јордан, околу идното регулирање на водите од реката, 

загадувањето и климатските промени.  
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