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  جمعية العلوم االقتصادية السوريةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

  ندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشرون
 
 

 ثار االجتماعية ألزمة الجفاف في المنطقة الشرقّيةألا
 ياض الشايبر. د

 
  :لمحة عن األهمية االقتصادية للمنطقة الشرقية -1

وإنتاج  اإلستراتيجيةالمنطقة األولى في زراعة المحاصيل  ،)والرقة ،محافظات الحسكة، دير الزور( يةتعتبر المنطقة الشرق

وتقدر المسـاحة   إجمالي المساحة المزروعةمن  %42الثروة الحيوانية في سورية، حيث تبلغ المساحة المزروعة فيها حوالي 

من إجمالي إنتاج القطـن   %69من إجمالي إنتاج القمح، %57ج من إجمالي المساحة المروية وتنت %56المروية فيها بحوالي 

  .إنتاج الشوندر السكري من إجمالي %33و

من إجمالي القطيـع الموجـود فـي    % 37كما تسهم أيضاً بقدر كبير من اإلنتاج الحيواني حيث تصل نسبة المواشي فيها إلى 

  .ي إنتاج الحليبمن إجمال %21من إجمالي إنتاج الصوف السوري و% 34سورية وتنتج 

  .من إجمالي الموارد المائية في سورية، إضافة إلى كونها المنتج الرئيسي للنفط والغاز% 58دها المائية حوالي روتشكل موا

التخطيط السـتدامة األمـن    وال يمكن الحديث عن أول حجر الزاوية في مقولة األمن الغذائي المستدام أي أن هذه المنطقة تشكّ

الحضـرية  مناطقهـا   تعاني من الفقر وتعد ما تزال ومع ذلك فهي ،عنها وعن دورها في إجمالي الناتج الوطنيالغذائي بمعزل 

المناطق في سورية، ومن ضعف في الرعاية الصحية وانخفاض في مؤشرات القراءة والكتابة  من أفقر على حد سواء الريفيةو

  .اإلستراتيجيةالغذائية وضعف في تصنيع المحاصيل الزراعية  وتدن في مستويات التعليم وقلة االستثمارات في الصناعات

 .على كافة المستويات االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية تميز ببعد استراتيجيت ة لهذه المنطقةالمتكامل التنميةلذلك فإن 

  

  :لمحة عن الظروف المناخية -2

إلى أسوأ موجة جفـاف   2008-2007في موسم ) بشكل عام وسورية(تعرضت المحافظات المعطاءة الثالث بشكل خاص 

المطري وسوء توزعه وانحباسه لفترات طويلة ما أدى إلـى عـدم اإلنبـات    تمثلت بقلة الهاطل  خمسين عام الماضيةخالل ال

بشكل كبيـر علـى   في مناطق االستقرار الثانية والثالثة والرابعة، وبالصقيع المستمر الذي أثر  اإلستراتيجيةللمحاصيل الشتوية 

وتدني الرطوبة الحقلية، وبارتفاع درجات الحرارة عن معدالتها خالل النصف الثاني من شـهر آذار   ونسبة اإلنبات وبطء النم

 .السديمي المغبر الذي ساد المنطقة في أغلب األيام ووطيلة شهر نيسان، إضافة إلى الج

  

م عن المحروقات على الزراعة والوضع االجتماعي واالقتصـادي  اآلثار السلبية للجفاف وتحرير األسعار ورفع الدع -3

  :للمنطقة الشرقية

وبرنـامج  " الفاو"منظمة األغذية والزراعة الدولية (تسبب الجفاف حسب تقديرات الجهات الرسمية ومنظمات األمم المتحدة 

، وخسارة موسم الشعير 2007عام العن % 82بحوالي  2008بانخفاض إنتاج القمح في المناطق البعلية في عام ) الغذاء العالمي

مليـون   2.1على التوالي، حيث تدنى إنتاج القمح إلى % 67و% 47بالكامل، وانخفاض اإلنتاج اإلجمالي للقمح والشعير بنسبة 

 261، وتدنى إنتاج محصول الشعير إلـى  2006مليون طن في العام  4.9وبـ  2007مليون طن في العام  4طن مقارنة بـ 
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وانخفضـت المسـاحة   ، 2006مليون طن فـي العـام    1.2و 2007ألف طن في العام  785يقابلها  2008ن في العام ألف ط

، وزادت مساحة محصـول  2007-2006ألف هكتار عنها في الموسم  182بمقدار  2008-2007المزروعة بالقمح في موسم 

  .2007-2006ألف هكتار بالمقارنة مع موسم  55بحوالي  2008-2007الشعير في موسم 

الذي لحق بمحصول الشعير والنعدام المراعي في البادية السـورية التـي    ضرر الكبيرالماشية نتيجة ال وتضرر مربكما 

من ماشيتهم ولجأ بعضهم إلـى  % 70الماشية حوالي  و، حيث فقد مربمن األعالف% 60ومن المواشي وتوفر نح% 80تؤوي 

ستويات العرض المتدنية جداً، واضطر البعض اآلخـر لبيـع حيوانـاتهم إلطعـام     شراء األعالف بأسعار مرتفعة جداً بسبب م

  .كل مواشيهم -أي الذين يمتلكون أقل من مائة رأس من الماشية-ألفاً من صغار المربين  59أطفالهم، وخسر ما يقارب 

كالشـعير   اإلسـتراتيجية  وفي هذا الوقت برز نهج اقتصاد السوق الذي فسح المجال أمام التسويق الحر لبعض المحاصيل

األسـمدة،  (والذرة الصفراء وحتى القمح، وألغي معظم الدعم الذي كان القطاع الزراعي يستفيد منه لتأمين مستلزمات اإلنتـاج  

  .)مواد المكافحة، البذار، العبوات والمواد العلفية

تر المازوت ثالث مرات ونصف في مما أدى إلى تضاعف سعر ل 2008ثم رفع الدعم عن المحروقات في بداية شهر أيار 

فالقمح أصبح بحاجة إلى سقاية أخيرة بعد االرتفاع الكبير في درجات الحـرارة  ( وقت حرج لمحصولي القمح والقطن المرويين

في بداية  والذي ه خالل شهر نيسان لتعويض فقدان الرطوبة الحقلية الالزمة الستمرار نموه ولتحسين نوعيته وإنتاجيته، والقطن

سلباً على الزراعة المروية نتيجة االرتفاع الحاد فـي تكـاليف    هذا الرفع أثر، و)أيضاً بحاجة إلى السقاية وور اإلنبات والنمط

انخفاض كبير فـي   فنتج عن ذلك عمليات الخدمة الزراعية وأدى إلى توقف بعض الفالحين عن متابعة خدمة هذين المحصولين

، وتعديل من القمح في السنوات الجافة% 70-60علماً أن الزراعة المروية تنتج حوالي  -سابقاًا كما بينَّ-إنتاج وإنتاجية القمح 

محصول القطن بعد إعفاء مجلس الوزراء للفالحين والمزارعين المخالفين للخطة الزراعية في محافظة في المساحة المزروعة ب

  .السابقة الحسكة مما عدل في كمية اإلنتاج واإلنتاجية مقارنة مع السنوات

والتجاري سلباً كون المنطقة تعتمد في صناعتها وتجارتهـا علـى المواشـي     االقتصاديونتيجة لهذا الوضع تأثر النشاط 

للمصـرف   موالمنتجات الزراعية، حتى أن بعض العاملين في هذين المجالين لم يتمكنوا من تسديد األقسـاط المترتبـة علـيه   

  .لشعبيمصرف التسليف ا والزراعي التعاوني أ

ويبين التقرير المعد من قبل المنظمات الدولية ووزارة الزراعة أن الفئة األشد تأثراً بهذا الوضع هم صغار المزارعين والمربين 

هي ) الحسكة، دير الزور والرقة(ة والخامسة في البادية وما حولها وبذلك تكون المحافظات الثالث في منطقتي االستقرار الرابع

ألـف   800حـوالي  (ألف أسـرة   75تضررت منها ) مليون نسمة 1.3حوالي (ألف أسرة  160وكما يقدر أن نحاألشد معاناة، 

  .كانت األشد تأثراً وتضرراً) نسمة

الالذقية وطرطوس  -درعا  –حمص  –حلب  –ونتيجة لهذا الواقع هاجر الكثير من المتضررين إلى محافظات دمشق وريفها 

  ).عاملةالقوى الأي تلك التي تحتاج إلى (د فيها المعامل والمصانع والحركة العمرانية الجاذبة للمهاجرين والتي تتواج

ألف أسرة مـن الحسـكة وحـدها،     37ألف أسرة من بينها  60-40وتشير نفس المصادر السابقة إلى أن العدد يتراوح ما بين 

ألرقام أقل من الواقع وأن معدالت الهجـرة زادت  ونظراً الستمرار تنقل الناس في كل األوقات فإنه من المرجح أن تكون هذه ا

  .2007مقارنة بالعام  2008في عام % 30-20بنسبة 

مدرسة في محافظـة الحسـكة، وازداد عـدد التالميـذ      24فقد تم دمج وإغالق  09/08/2009وبحسب جريدة الثورة بتاريخ 

تلميذاً إلى خارج المحافظة  3240في نهايته، كما تم نقل  تلميذاً 7381تلميذاً في بداية العام الدراسي إلى  6102المتسربين من 

 2008لاللتحاق بأوليائهم في مراكز عملهم الجديدة إضافة إلى التناقص في عدد التالميذ والطالب بشكل ملحوظ بـين عـامي   

 .2009و
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 :جهود الحكومة -4

حقيقيـة تتمثـل    بأزمـة حافظة الحسكة تمر أمام هذا الوضع، فإننا نستطيع القول بان المنطقة الشرقية وبصورة خاصة م

والبطالة وهجرة العديد من األسر بحثاً عن فرص العمـل، وتفتقـر إلـى    . بعزوف الفالحين والمزارعين عن النشاط الزراعي

د للموارد المائية وخاصة الجوفية منهـا وغيـاب التخطـيط    غير المرشَّ لالستخداممصدر مائي دائم للزراعة والشرب كنتيجة 

ه الموارد وعدم االعتماد على معايير إدارة الطلب التي تعني الموازنة بين المتاح مـن المـوارد والطلـب عليهـا     ذكامل لهالمت

وخاصة في حقبة الثمانينات بحيث وصل العجـز حاليـاً فـي    ) السياحة –الصناعة  –الزراعة  -الشرب (لألغراض المختلفة 

  .سنة/عبمتر مكمليار / 2/زنة المائية ألكثر من الموا

 ةة الغذاء السورية من النواحي الزراعيلذلك كان ال بد من دراسة واقع المنطقة وبصورة خاصة محافظة الحسكة، التي تعتبر سلَّ

ما في القطاع الزراعي واالطالع ميدانياً على النشاط الزراعـي  ة ال سيَّواالقتصادية والخدمية والتنموية وتحديد احتياجاتها الملحَّ

واللجنـة   2008الحكومية برئاسة السيد وزير المالية فـي تشـرين األول    الحزبيةفكان تشكيل اللجنة  .التي تواجهه والتحديات

  .2009الوزارية برئاسة السيد وزير الزراعة في أيار 

ـ  وبناًء على توصيات هاتين اللجنتين اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والتد  د مجموعـة مـن  ابير العاجلـة واعتم

صدر بعضها بقوانين ومراسـيم تشـريعية   موية والخدمية في محافظة الحسكة التوجيهات والخطوات الالزمة في القطاعات التن

المتعلق بجدولة الديون الزراعية ومنح مساعدة غذائية عاجلة لألسر المتضررة كل شهرين على شـكل  / 11/القانون رقم : منها

وإعـادة النظـر    2009-2008ائدة للمصرف الزراعي التعاوني لغاية الموسم الزراعي سلة غذائية، وجدولة ديون الفالحين الع

بموضوع نظام رسملة فوائد قروض المصرف الزراعي وذلك في ضوء جدولة الديون المترتبـة، وإعفـاء الفالحـين الـذين     

، وتأمين 2009- 2008هم للموسم يستثمرون مساحات من أراضي الدولة البعلية من األجور العقدية وأجور المثل المترتبة علي

جراء مسح ع تمكين المرأة الريفية والعمل إلل لكل قرية متضررة لتنفيذ مشرومليون ليرة سورية على األق/ 2/ود رأسمال بحد

ريفي سريع لألسر المهاجرة للوقوف على مكان التوطين الحالية واألوضاع المعيشة لهم ومستلزمات عودتهم إلـى المحافظـة   

وزارة الري بمتابعة إنجاز تحديث دراسة محطة الضخ على نهر دجلة ومشروع تغذية نهر الخابور، وتسوية أوضـاع  وتكليف 

دعـم اإلنتـاج    قآبار لمياه الشرب، إضافةً إلى إحـداث صـندو  بئراً والسماح بحفر / 9733/ددها اآلبار المخالفة التي يبلغ ع

، وإحداث صندوق للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه اإلنتاج الزراعي الخاص بالمحاصيل اإلستراتيجية والرئيسية

وتأمين  2009س في عام .ل/ 20/وإلى  2008في عام س .ل/ 17/س إلى .ل/ 11.8/الزراعي ورفع سعر القمح القاسي من 

  .األعالف المركزة لقطعان الثروة الحيوانية بأسعار مناسبة

امج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة مشروع الطوارئ للحد من أثار الجفاف في المنطقـة  عت هيئة تخطيط الدولة مع برنووقَّ

ت ألف مستفيداً من األرامل والمطلقـات المعـيال  / 330/ إمدادمليون دوالر أمريكي، يتضمن / 22/الشمالية الشرقية بميزانية 

  %/.75/ة الغذائية لتغطي احتياجات المستفيدين اليومية بنسبة بالمواد الغذائية، وتحديد السلوصغار مربي الماشية والمزارعين 

سياسـة تحريـر    خرة بعدما فعل الجفاف فعلته وزادتعلى الرغم من هذه القوانين والقرارات والتدابير فقد جاءت متأ  

طـابع اإلجرائـي   ناهيك عن أن معظمها مرحلية ويغلب عليها ال والمأساةاألسعار ورفع سعر المحروقات من عمق هذه األزمة 

فإن عدد القرارات التـي   11/01/2009فحسب حديث وزير الزراعة لجريدة االقتصادية بتاريخ  .ولكن تبقى العبرة في التنفيذ

كونـه  قراراً، تسعة منها تخص وزارة الزراعة، نفذ منها ثمانية والتاسع في طريقه للحل / 24/أقرتها اللجنة الحزبية الحكومية 

رئيس اتحاد  في حين أفاد. )ألنه يتعلق بموضوع األرض المؤجرة( من قبل الوزارات المختصة وإلى مرسومبحاجة إلى دراسة 
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مطلب إقراض أن مطالب و/ 5/ما نفذ لم يتعدى أن  27/12/2009بتاريخ  Syria Stepsفالحي محافظة الحسكة حسب موقع 

 .ينفذ بعدالفالحين بغض النظر عن المديونية الذي يعتبر المطلب األبرز لم 

  

  :التعامل مع الجفاف -5

لمنطقـة   ومما يؤدي إلى عجز في الموارد المائية للبلـد أ انحباسه زمناً طويالًً  وانعدام الهاطل المطري أ والجفاف ه

لميـة  المنظمة العا(رضية ضاراً على نظم إنتاج الموارد األ تأثيرامعينة فيها، مقارنة بالكميات المتوسطة التي تتلقاها مما يؤثر 

 ووأن التنبـؤ بحـدوثها أ  ) عشوائية الحدوث(ويتصف بأنه ظاهرة مناخية طبيعية متكررة لكنها غير دورية ). لألرصاد الجوية

لعدم كفايـة المعلومـات    بحدوثهلذا يصعب التكهن . شدتها مرتبط بعوامل كونية متعلقة بمناخ الغالف الجوي لألرض بمجملها

قدرة أنظمة اإلنذار المبكر للكشف المبكر عن  وأفضل مؤشر لتحديد فترة الجفاف األولية ه نإو. اء عملية التنبؤالمتوافرة ألجر

  ).جامعة تشرين-كلية الزراعة(النقص المحتمل لألمطار 

أن سوريا تعرضت إلى تسـع موجـات مـن    / 2008-1959/الهطوالت المطرية على مدى خمسين عاماً  نتائجتشير معالجة 

مم للموسم /184/و/ 1973-1972/مم في الموسم /120/تراوح فيها الوسطي المثقل للهطول المطري الجفاف بفترات مختلفة 

-2007/مم بينما كانت أكثر المواسم جفافاً وأقسـاها  /247/في حين أن الوسطي المثقل للفترة المرصودة بلغ / 1969-1970/

مم /147/إذ كان وسطي الهاطل المطري / 1960-1959/مم وقد تجاوزت في جفافها وقسوتها موسم /131/إذ بلغت / 2008

وبالرغم من تكـرار حـدوث ظـاهرة    . ، وتدل هذه النتائج على عشوائية هذه الظاهرة وأنها ليست دورية)جورج صومي. د(

  .الخطط لمواجهتها نعّدكيف  وأالتعامل معها  بعد كيفية الجفاف لم نتعلم

ه حدثاً مناخياً طبيعياً ال مناص منه ولكنه غير دوري، ويتعين على ضحاياه أن إن التعامل مع الجفاف ينبغي النظر إليه باعتبار

على توقع حدوثه، بل ينبغي توقع مدى استعداد البلد لمواجهة مثل  االقتصار ييتعلموا كيف يواجهونه ويتعايشوا معه كما ال يكف

  :يلي لموقف الصعب، والتأهب له بمجموعة من التدابير بغية تخفيف آثاره السلبية من خالل ماذلك ا

  .فاف في المدى القصير والمتوسط والطويل على حد سواءللج لالستعدادوضع خطط وطنية   -  أ

فيـذ  تعزيز تدفق معلومات اإلنذار المبكر إلى متخذي القرار والفالحين والمزارعين بحيث يمكن للبالد من تن  - ب

 .استراتيجيات التدخل في حالة الجفاف

وضع برامج إغاثة بحالة الجفاف ووسائل لمعالجة مشاكل الالجئين البيئية ودمج هذه البرامج والوسائل فـي    - ت

 .التخطيط التنموي
   - ث

  :الوضع الراهن للتنمية في المنطقة الشرقية -6

باألهمية الالزمة خالل الفترة الماضية حيث  ية، إال أنها لم تحظالشرق على الرغم من الدور االقتصادي الكبير للمنطقة          

ـ  ) أراضي –مياه (على اقتصاد أحادي الجانب يقوم على استثمار الموارد الطبيعية  أساسياعتمدت بشكل  د وبشكل غيـر مرشَّ

المنطقة ومنذ االستقالل أيـة   وقد غابت عن. )جوفيةال(وغير متوازن أدى في معظم األحيان إلى استنزاف لهذه الموارد المائية 

 –الثقافـة   –التوعيـة   –التعلـيم   –الصحة (البشرية لتطوير المنطقة تشمل  –االجتماعية –برامج متكاملة للتنمية االقتصادية 

الزراعي وخاصـة المـروي    اإلنتاجوإنما ظل اقتصاد هذه المنطقة كما ذكرنا مقتصراً على ). السياحة –التسويق  –التصنيع 

لوقوع معظم األراضي في المنطقة باستثناء مساحات محدودة في القسم الشمالي والشمال الشرقي من محافظة الحسـكة،   نتيجة

أنه ولتاريخه لم تقام أي محطة لمعالجة مياه الصرف الصـحي   لالستغراب وإضافة إلى اإلهمال الكبير للجانب البيئي، وبما يدع
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اه إلى األنهار والسدود التي تشكل مصدراً استراتيجياً لتزويد السكان المقيمين في في المحافظات الثالث، حيث تصرف هذه المي

  .المدن والبلدات والقرى الواقعة في هذه المحافظات

طرحت الحكومة في السنة األخيرة عدداً من المشاريع للتطوير المتكامل للمنطقة الشرقية ويعتقد بأن هـذه المشـاريع     

خدام المرشـد للمـوارد   نها من قواسم مشتركة تشمل التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية واالسـت المقترحة متكاملة فيما بي

وبالتالي يحدد الهدف الرئيسي واالستراتيجي في تحسـين الوضـع المـائي    . التنمية المستدامة لألمن الغذائيان مالطبيعية لض

  .والصحي والثقافي والتربوي للسكان

إلـى   إضـافة ليات المحكمة للتنسيق فيما بينها بما يضمن تجنب ازدواجية النشاطات وتكرارها يالحظ برأينا غياب اآل  

  :اآلليات واإلجراءات الالزمة لمتابعة هذه النشاطات من خالل استعراض مقتضب لهذه المشاريع المتضمنة لما يلي

  .مشروع تنمية المنطقة الشرقية -

 .مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشرقية -

 .مشروع ترشيد استخدامات المياه -

 .مشروع دراسات المنطقة الشرقية -

  .يضاف إلى ذلك المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث

حيوياً وأساسياً في التنمية البشرية المتكاملة لهذه المحافظات، وقد خصصت لـه  " تنمية المنطقة الشرقية" يعتبر المشروع األول

العاشرة، ويشمل بشكل أساسي إقامة البنى التحتية ومواقع تقام عليها المراكز الصحية والخدميـة  اعتمادات في الخطة الخمسية 

  .والثقافية

التنمية الريفية المتكاملة وترشيد استخدامات المياه وتشكيل قواعد بيانات لتكون أساساً للتخطـيط   أما المشاريع األخرى فمحورها

  .للمستفيدينالحيواني لتحسين الدخل  اإلنتاجالزراعي بالتكامل مع  نتاجاإلوإدارة الطلب إضافة إلى قضايا تنويع 

  

  :لى قوةمية المنطقة وتحويل عوامل ضعفها إتن -7

إن تمركز إنتاج المنطقة بمحافظاتها الثالث حول الزراعة، وانتقال فائضها االقتصادي بمعظمه إلى داخل البالد، وهجـرة  

، وجهل السلطات المركزية الممتد حتى وقت قريب بأحوالهـا وإمكاناتهـا، واإلهمـال    أفضل كوادرها إلى داخل وخارج البالد

المتراكم لتطورها االقتصادي واالجتماعي والثقافي إلى حد االستغالل والظلم، هي من أهم العوامل المشتركة التـي أدت إلـى   

ض الشيء فيما بينها نجمت عـن األحـداث   ناهيك عن تعرضها خالل العقدين المنصرمين لتأثيرات سياسية تختلف بع. ضعفها

الجارية في العراق والعالقات المتوترة معه من جهة، وعن األحداث الجارية في تركيا والعالقات المتوترة معها أيضاً من جهة 

  .أخرى

ة باستمرار في حـين  إضافة إلى األخذ بعين االعتبار أن محافظتي الرقة ودير الزور تتأثران تاريخياً بالبادية وأوضاعها المتبدل

  .الديموغرافي المرافق لتطورها منذ نشأتها اإلثنيمحافظة الحسكة بالتنوع  تتأثر

وبما أنه ال يصح أن ننظر إلى المنطقة الشمالية الشرقية بمعزل عن باقي مناطق البالد والتي لكل منها مشاكلها وشـكاويها  

ضرورة ووجوب العمل بكامـل الجديـة علـى التخطـيط اإلقليمـي      وعوامل ضعفها وقوتها، لذلك ال يسعنا إال أن نؤكد على 

والقطاعي في إطار الخطة الخمسية الحادية عشر بحيث يتم وضع برامج ومهام محددة وملزمة قابلة للقياس وخاضعة لمراقبـة  

  .السلطات والمنظمات المحلية بالدرجة األولى
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ال يمكن  ،ةتكنوقراطي إدارة وضع في أدراج المكاتب وضمن إطارت ،خططو ونحن نقول ذلك ألننا متأكدون من أن أية برامج أ

ودون مشـاركة جديـة   يعلي من شأن العمل الوطني ويحمي مصالح الكادحين، إنجازها بشكل مقنع دون توجيه سياسي واضح 

  .ألصحاب المصلحة في تنفيذ تلك الخطط واالستفادة منها

دور الدولة اإلنمائي والرعائي وعدم إهمال التشاور والتعاون الفعـالين مـع    من هنا تأتي أهمية اإلقالع عن التفكير في تقليص

  .ز الحريات الديمقراطية في البالدالنقابات والمنظمات الجماهيرية وعدم التغاضي عن تعزي

مـن  كونه من الواضح أن الزراعة الحديثة تعتمد على مدخالت صناعية مختلفة عن الزراعة التقليدية وكذلك مخرجاتها، ف

هنا تأتي أهمية البرامج المتكاملة الداعمة لبعضها البعض والمتوافقة مع الطلب المتنامي كماً ونوعاً من جهـة، ومـع الريعيـة    

  .االقتصادية من جهة أخرى

ن طالما بلدنا بالذات أهمية خاصة تتعلق بالتراكم واالدخار االجتماعيي ونعني بالريعية االقتصادية للزراعة إنتاجيتها ألن لذلك في

  .ة لتأمين استثمارات دائمة التجدديتفتقر البالد لمصادر أخرى كاف

وال يمكننا في ما يتصل بالزراعة إال أن نولي أهمية خاصة للري وخصوبة األرض وأنظمة استخدام هذين المرفقين، حيـث ال  

يد إضافة إلى عالقات تعاونيـة تحكمهـا   بد في هذين المجالين من توفر أنظمة وقوانين تقدمية تحقق المصلحة المباشرة للمستف

المعرفة العلمية واإلدارة والسياسة وبصورة خاصة قانون العالقات الزراعية وقوانين العمل، فالحياة الحضارية للريف ال تقـل  

المنـاطق  أريافنا في غرب البالد يمكن تعميمه على بقية المناطق بما فيهـا   أهمية عن مثيلتها في المدينة، وما نشهده في بعض

  .فية في الحسكة ودير الزور والرقةالري

تتوفر في المحافظات الثالث كافة مقومات التصنيع والبحث العلمي واالندماج بين مجمل فروع االقتصاد والتـي مـن     

  .شأنها خلق ريعية مشتركة عالية وتوسيع سوق االستهالك وضمان تشغيل الناس طوال العام وليس في المواسم فقط

موس تجدر اإلشارة إلى تلك المشاريع التي تعنى بصناعة األسمدة واإلسمنت والحلج والغزل والمعـدات الزراعيـة   وبشكل مل

واألعالف والزيوت القطنية والسكر والخميرة، ألنه بدون الصناعات المتطورة ال يمكن خلق مجاالت دخـل عاليـة لمسـتوى    

  .المعيشة

الذي ساد طويالً عن المنطقة والذي يدعي بدون وجه حق ضـعف المسـتوى    وال بد هنا من الرد وبحزم على الرأي الخاطئ

أمر يؤخذ ذريعة إلهمال التصنيع فيها، علماً أنها تعتمد في زراعتها وأنظمة الري فيها و المهني للعاملين في هذه المحافظات وه

  ).المحافظات(على أنظمة وآليات حديثة ومتطورة يديرها أبناء هذه المناطق 

فشل الليبرالية الجديدة في إدارتها، وحصر قوانين السوق ضمن حـدود  و ما أسفرت عنه األزمة العالمية األخيرة ه إن أهم

آلياتها، وصعود األهداف االجتماعية واإلنسانية والبيئية إلى المرتبة األولى في نضال الشعوب ومناهج الدول النامية والناشـئة  

  . منها على وجه الخصوص

يقتضي بالدرجة األولى إنتاج المزيد من الغـذاء  و ثم القضاء على الفقر في رأس تلك األهداف االجتماعية، وه يأتي الحد ومن

وتحسين توزيعه بتقليص خضوعه لقوانين السوق الجائرة واعتباره من الحقوق الطبيعية لإلنسان شأنه في ذلـك شـأن التعلـيم    

يادة االهتمام بالزراعة وبالموارد الطبيعيـة وبمسـتوى الفـالح المهنـي     والرعاية الصحية والضمانات االجتماعية مما يعني ز

كافة فئات السكان للعمل  ويحفزوالمعاشي، وهل يمكن الشك في أن تعميم هذه الحقوق إنما يضمن التشغيل الكامل لطالبي العمل 

  .المشتركو الخاص أو سواء في القطاع العام أ ياإليجاب

عي الليبرالية الجديدة في مسعاها للتهرب من اإلدانة واتهام مجمل النظـام الرأسـمالي   التي تدَّوفي معرض الحديث عن البطالة 

هؤالء النـاس  في حين أن ، "أنها مشكلة أناس معظمهم فائضون يشكلون عبئاً على المجتمع" :وال يعيش بدونها الذي يتسبب بها

  .طورهالية في سياق تهم أحد أهم الموارد والقوى االجتماعية التي تهدرها الرأسما
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ونعتقد أن بناء المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية يمكن أن توفر فرص عمل وتخلق موارد رزق، مما سيؤدي إلى تشغيل 

اليد العاملة الفائضة وامتصاص البطالة، وبالتالي ستساهم في حل المشاكل االجتماعية الناجمة عنها وفي التطـور االقتصـادي   

 . الالحق للبالد

    

  :المقترحات

أمام هذا الواقع الذي أثر وما يزال يؤثر على بالدنا بشكل عام وعلى المنطقة الشرقية بمحافظاتها الثالث بشـكل خـاص   

إلـى منعكسـات سـلبية فـي المجـال       وما يزال يهدد واقعنا الزراعي ويؤدي وهدد ،وعلى وجه الخصوص محافظة الحسكة

التالية التي يمكن أن تساهم في معالجة اآلثار السـلبية للجفـاف    تبالمقترحاالمائية، نتقدم االجتماعي واألمن الغذائي والموارد 

 :التنمويةو سواء من الناحية االجتماعية أ

  

  :إدارة الجفاف والتخفيف من آثاره –أوالً 

 .على حد سواء والبعيد للجفاف على المدى القصير والمتوسط لالستعدادوضع خطط وطنية  .1

المبكر باستخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية وتطوير منظومة الرصد الجوي بهدف إقامة  إلنذاراإنشاء نظام  .2

والـذي   المحتمـل ية وخاصة ما يتعلق بالكشف عن نقص األمطار نظام للطوارئ يرصد األوضاع البيئية والمناخ

 .يعتبر أفضل مؤشر لتحديد فترة الجفاف

متخذي القرار والفالحين والمزارعين لتمكين الـبالد مـن تنفيـذ    تعزيز تدفق معلومات اإلنذار المبكر إلى  .3

 .استراتيجيات التدخل في حالة الجفاف

وضع برامج إغاثة في حالة الجفاف ووسائل لمعالجة مشاكل الالجئين البيئية ودمج هذه البرامج والوسـائل   .4

 .في التخطيط التنموي

الموقع مع برنامج الغذاء العالمي واالستفادة القصوى بتنفيذ مشروع الطوارئ للحد من آثار الجفاف  اإلسراع .5

 .من التقرير المعد من قبل وزارة الزراعة والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة

تعزيز وتركيز معظم الجهود على تنفيذ المشروع الوطني للري الحديث في األحواض المائية ذات العجـز   .6

 .الخابورالمائي وعلى وجه الخصوص في حوض دجلة و

مشـروع سـد    في أهميتهني يعادل نهر دجلة بالتنفيذ كونها مشروع وطبوضع محطة الضخ على  اإلسراع .7

 .الفرات

السطحي في البادية السورية وحيثما أمكن ذلك والجريان تقنيات حصاد ونشر مياه األمطار التوسع باستخدام  .8

 .موارد المائية المتاحةلرفع كفاءة استخدام الموارد المطرية التي تعتبر رديفاً لل

اإلسراع بإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي المستهلكة لألغراض المنزلية والتي تشـكل حـوالي    .9

ولسد العجز  أساسيثية لضمان االستخدام األمثل لهذه المياه كرديف من مياه الشرب على مبدأ المعالجة الثال% 70

 .الحاصل بين المتاح والطلب

 .ية بما يتماشى مع الموارد المائية المتاحةلوصالزراعية وتراكيبها المح لى الدوراتإجراء تعديالت ع .10

تعزيز دور البحوث العلمية الزراعية في مجال تحسين إنتاج وإنتاجية القطـاع الزراعـي بشـقيه النبـاتي      .11

 .وحة والجفافحملة للملتوالرئيسية الم اإلستراتيجيةتطوير بحوث استنباط أصناف من المحاصيل والحيواني، و
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تفعيل دور اإلرشاد الزراعي كوسيط فعال بين مراكز البحوث العلمية الزراعية وبين الفالحين والمزارعين  .12

 . في مجال نقل نتائج البحوث بصورة مبسطة، والتدريب على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة

  

  :في المجال التنموي للمنطقة الشرقية:ثانياً

إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة بحيث يتم وضـع بـرامج   والقطاعي في  إلقليمياالعمل على التخطيط  .1

 .حلية بالدرجة األولىمومهام محددة وملزمة قابلة للقياس وخاضعة لمراقبة السلطات والمنظمات ال

 .ار دور الدولة اإلنمائي والرعائي، والتعاون والتنسيق مع المنظمات الجماهيريةضرورة استمر .2

 .إنتاج الغذاء وتوزيعه لقوانين السوق الجائرة تقليص خضوع .3

إعداد البرامج المتكاملة والداعمة للزراعة المتوافقة مع الطلب كماً ونوعاً من جهة، ومع الريعية االقتصادية  .4

 .من جهة أخرى

حيث تحقق المصلحة المباشـرة للمسـتفيد، وعالقـات    بإصدار األنظمة والقوانين المتعلقة بالمياه واألرض  .5

، وبالتالي ال بد من إعادة النظر بقانون العالقات الزراعية بمـا  واإلدارة والسياسة تحكمها المعرفة العلميةاونية تع

 .يضمن استقرار الفالح في األرض التي يعمل فيها

والصناعات  هامخرجاتمدخالتها تمد على التي تعالداعمة للزراعة والمشاريع الصناعية ودعم إقامة وتطوير  .6

 . الحد من هجرة الكوادر الفنية المؤهلةو لوقف هجرتها، واستيعاب اليد العاملة العاطلة عن العملاألخرى، 

تطوير جامعة الفرات بإحداث كليات ، ميكانيك اآلالت الزراعية، والعلوم الهندسية، الطب البيطري والطب  .7

 .البشري

ولتأمين التدريب النوعي المسـتمر   ،يينإحداث مراكز للتأهيل والتدريب لتطوير وتنمية قدرات السكان المحل .8

 .للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الحكومية
 


