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  الجفاف وأثره على األمن الغذائي للفالحين والمواطنين في سورية

  

من عشر سنوات لظاهرة الجفاف والتصحر وانخفاض وتراجع  رتتعرض سورية و منذ أكث           

زايدت حدة هذه الظاهرة في السنتين األخيرتين بشكل واضح ومقلق فعالً وأصبح الهطوالت المطرية وت

  .الجفاف تحدياً جدياً لمسيرة التنمية األقتصادية في سورية 

وتبين المعلومات المتوفرة واإلحصاءات إلى أن الجفاف يهدد مساحات كبيرة من األراضي تشكل بحدود 

طـق المتأثرة والمهددة هي المناطـق الشرقية والشماليـة من المساحة اإلجماليـة ، وأهم المنا% 60

ملم سنوياً وهذا ال يعني أن المناطق  250_ 100الشرقيـة من سـورية والتي يتراوح معدل أمطارها بين 

  .األخرى غير متأثرة بالجفاف إنما تأثرها أقل 

المناطـق المعرضـة وتشير الدراسـات إلى أن ربع ســكان سوريـة أو أكـثر قـليالً يعيش في 

للجفـاف والتصحر بشـكـل مبــاشر ، ويـؤدي تعـاقب سـنوات الجفـاف إلى تفاقـم األوضـاع 

األقتصادية واالجتماعية لسكان المناطق المتأثرة ، ويساهم في حدة ظاهرة الجفاف انخفاض الوعي البيئي 

سات واإلجراءات والتدابير والمستوى التعليمي لسكان هذه المناطق إلى جـانب ضعف وقصور السيا

الحكومية التي كان يجب اتخاذها وتطبيقـها بشـكل فعـال لمعالجة هذه المشكلة وأسبابها من كافة الجوانب 

  .األجتماعية واالقتصادية 

هذا ويسـاهم معدل النمو السكاني في سوريـة في تفاقـم ظاهرة الجفـاف والتصحر ووصولها             

  .في هذه األيام  إلى ما وصلت إليه

  : ويمكن تحديد أهم آثار مظاهر الجفاف في سورية بما يلي             

  ـ ازدياد مساحة األراضي البور والراحة وخروج مساحات كبيرة من األراضي الزراعية 1

  .البعلية من الزراعة     
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  انخفاض قيمـة ـ تدني إنتاج المراعي وزيادة الضغط عليها بسبب تزايد أعداد الحيوانات و 2

  .إنتاج المراعي بشكل واضح      

  ـ تراجع الحالـة العامـة للثروة الحيوانـية وزيـادة الحـاجـة إلى األعـالف وارتفـاع أسـعار 3

  .األعالف واللحوم وزيادة الحاجة الستيراد هذه المواد       

  من مساحة %30ـ تعرض مساحات كبيرة من األراضي لالنجراف الريحي تقدر بحدود  4

  الحسكة ، دير الزور،( البادية وأكثر ، وانتشار الغبار والعواصف الترابية في محافظات     

  وما نتج وينتج عنـها من مشاكل صحـية للفالحـين والمواطنـين وقــطع)  الرقة  وغيرها     

  .الطرق      

  وأحياناً) شعير ، البقول القمح ، ال( ـ انخفاض مردود وحدة المسـاحة للمحاصـيل البعلـية  5

  .عدم الحصول على أي أنتاج وتضمين المساحات المزروعة للرعي      

  .ـ انخفاض مردود المحاصيل المروية بسبب تأثرها بنقص المياه والجفاف  6

  .ـ انخفاض مستوى ماء األراضي في اآلبار وارتفاع تكاليف الري  7

  قمح ، قطن ، الشوندر( واألشــجار في سورية  ـ انخفاض اإلنتــاج اإلجمــالي للمحاصيل 8

  ) . السكري      

  ـ تراجع تنفيذ الخــطط الزراعـية وارتــفاع تكـاليف اإلنتاج حتى المحاصيل اإلستراتيجية  9

  .والرئيسية      

  .ـ تأثر بساتين األشجار المثمرة وانخفاض إنتاجها وجفاف وموت عدد كبير من األشجار  10

  .دد كبير من الغراس حديثة الزراعة لعدم توفر مياه الري ـ موت ع 11

  ـ تراجع وضع الغـابات وازديـاد المسـاحـات المحروقـة منها وموت الغراس الحديثة في  12

  .مناطق التحريج        

  ـ أثر الجفاف بشكل عام على الحياة البرية وأدى إلى اختفاء عدد من الحيوانات والطيور 13
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  .نتيجة التدهور في البيئة الخاصة بها والصيد الجائر  البرية      

  .  ـ انخفاض واضح في مخازين المياه في السدود  14

  .ـ التأثير على المناخ وازدياد التلوث الهائي والمائي  15

أن انخـفاض المردود واإلنتـاج اإلجـمالي للزراعة بشقـيه النبـاتي والحيواني أدى إلى انخفاض         

ل النـاجم عنها وبالتـالي انخفاض مساهمة الزراعة في الدخـل والنـاتج الوطني اإلجمالي وانخفاض الدخ

وانعكاس ذلك على الميزان التجاري وميزان المدفوعات )  ال بل الحاجة لالستيراد ( الفائض المتاح للتصدير 

.  

لمساحات التي خرجت من وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن قيمـة اإلنتاج الضـائع من ا        

  . مليار ليرة سورية سنوياً  8إلى  5االستثمار خالل السنوات األخيرة تقدر ما بين 

ولعـل من أهـم أثـار الجفـاف توقـف الفالحـين وســكان المناطـق المـتأثرة بالجفـاف عن       

الـكبيرة ، مما أدى إلى  ممارسة عملهم ونشاطهم في الزراعة وهجرتهم إلى المـدن المجـاورة والمـدن

ازديـاد الضغط السـكاني وازديـاد الكثافـة السـكانيـة في هذه المـدن وانتشـار ظـاهرة السكن 

العشوائي وقد ساهم ذلك في ازدياد حـدة الـفقر ونسـبة البطالـة في سـورية ، كما ازداد الضغط على 

ـكات الري والكهربـاء والماء والصرف المرافق العامـة والخدمـات في تـلك المـدن كالـطرق وشب

الصحي والهاتف والمواصالت والمدارس والمحروقات ووسـائل النقل مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة هذه 

  .الخدمات من ناحية وزيادة الحاجة إلى المزيد من االستثمارات الحكومية لتغطية االحتياجات المتزايدة 

ائج األقتصاديـة للجفـاف انعـكاسـه على موضـوع األمـن كما أن مـن أهـم وأخطـر النتـ        

الغذائي الوطني الذي تبنته سورية مما جعلها في مقدمـة الـدول العربيـة التي تتمـتع بمـستوى جيد من 

االكتفاء الذاتي من الـغذاء وبعيدة عن الضغوط السياسيـة واالقتصاديـة التي تمارسها بعـض الـدول 

مات الماليـة ، ولـكن في السنتـين األخيرتين ونتيـجة لسـنوات الجفـاف المتعاقبـة األوربيـة والمنظـ
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ولبعض اإلجـراءات غير الموفقـة اضطرت سوريـة إلى اسـتيراد أكثر من مليون طن من القمح وحتى 

  . السماح باستيراد القطن إضافة للمواد الغذائية األخرى العديدة 

لجفـاف والتصحر على المـدن والمحافظات السورية باإلضافة إلى ارتفاع وإذا اسـتمر تـأثير ا         

سوف  1/4/2009وتحرير أسعار األسمـدة اعتباراً من  2008أسعار المازوت الذي حصل في منتصف عام 

يدفع عدد كبير من األخوة الفالحين إلى هجرة العمل الزراعـي نظـراً لفقرهم وعدم توفر السيولة المالية 

وبذلك ينخفض عدد العاملين في الزراعـة ويتراجـع اإلنتاج الزراعي ونصبح سوقاً للـدول األخرى لديهم 

  .وهذا ليـس في مصلحـة الفالحـين واالقتصـاد الوطني معاً 

وفي ضـوء ما سبق نالحـظ أن الجفاف بشـكل أساسي أصبح يشكل تحدياً كبيراً أمام الخطط            

  قتصادية واالجتماعية في سوريـة إضافـة للتحديات األخرى ،والسياسات التنموية األ

وقد عمدت سورية خالل السنوات العشر السابقة إلى وضع وتنفيذ الخطط الخمسية والسنوية وحققت تقدماً جيداً  

على كافة األصعدة وأصدرت الـعديد من التشريعـات والتعليمـات وعدلت بعض األنظمة والقوانين أال أن هذه 

راءات لم تستطيع الحد من مشكلة الجفاف والتصحر بدليل استمرار وزيادة المسـاحات المتأثرة وأن هذه اإلج

المشكلـة تحتـاج إلى تضافر كافة الجهود للـوقـوف أمـامـها ومعـالجتـها إضـافـة للمشـاكـل 

الخـطر ورفـع فـي األخـرى الـتي تواجـه القطاع الزراعي وقد استشعراألتحـاد العـام للفالحـين هـذا 

عدة مذكرات إلى الحـكومة والقيـادة القطريـة بين فيهـا أثـار الجفـاف  2009وبدايـة عام  2008عـام 

والتصحر وأثـار رفع أسعار المازوت وتحرير األسمدة على القطاع الزراعي وطلب اتخاذ ما يلزم لمواجهة ذلك 

  :وتحقيق األمن الغذائي والمائي ضمن ما يلي 

  ضرورة اإلسـراع بانجـاز الدراسـات الالزمـة لالستفـادة مـن جمـيع الهطـول المطـري  ـ    

  .والثلجي في جميع المناطق مهما بلغ الثمن        

  .ـ اإلسراع بتنفيذ السدود قيد الدرس ووضعها في الخدمة مهما بلغ الثمن أيضاً    

  ر إلى المـدن والقرى المحتاجة وخاصةـ اإلسراع بالدراسات الالزمة لجر المياه من األنه   
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  .ومهما بلغ الثمن ) من خارج حوضها ( مدينة دمشق التي تضم ثلث عدد السكان       

  .ـ دراسة أمكانية تحلية مياه البحر لمواجهة المستقبل مهما بلغ الثمن    

  .رات ـ إعادة النظر بعملية استصالح األراضي وتكاليفها المرتفعة جداً في حوض الف   

  .ـ جر المياه إلى السهول واألراضي الخصبة واستثمارها زراعياً بطرق مكثفة    

  ـ اتخاذ اإلجـراءات الـالزمـة لترشـيد استـخدام الميـاه ، التحـول إلى الـري الحـديث وحـل    

  .مشاكله وتأمين مستلزماته فعلياً       

  في العمل الزراعي ضرورة إعـادة النظرـ من أجل استقرار الزراعة واستمرار الفالحين    

  بأسعار المازوت واألسمـدة وتقديـم الدعم الحقيقي لهذا القطـاع لتستمر العمليـة الزراعية      

  . رابحة وضمن تكاليف معقولة منافسة      

  

  

  

  االتحاد العام للفالحين                  

  مدير مكتب الشؤون الزراعية                   

  موفق الشعار  المهندس                   

  

  


