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  2010كانون الثاني  19 - دمشق

في المنطقة الشرقية من الجمهورية أزمة الموارد المائية 

  العربية السورية

  )2(، معن دانيال داود)1(جورج ملكي صومي

  

من الجمهورية  الشرقيةتشكل محافظات الرقة ودير الزور والحسكة ما يسمى حالياً المنطقة الشمالية 

متد على رقعة واسعة من العربية السورية، وإذا نظرنا إلى الموارد المائية في هذه المحافظات الثالث التي ت

حوض الفرات وسهول حلب وتشكل كامل مساحة حوض الخابور ودجلة المائيين في الجمهورية العربية 

السورية، نرى أنه ال وجود عملياً ألزمة مائية مرتبطة بنقص الموارد المائية، أو عجزها عن تلبية الطلب 

إنما ترتبط هذه األزمة في هاتين المحافظتين المأمول حالياً، في نطاق محافظتي الرقة ودير الزور، و

  : بمشكلتي

إدارة الموارد المائية المتوفرة، وآليات التعامل معها ضمن مفهوم التخطيط اإلقليمي أو اإلدارة  -

 .المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض أو المستوى الوطني

ياجات قطاعات االقتصاد الوطني؛ تصميم منشآت الري والصرف والمنظومات المائية لتلبية احت -

% 60- 55حيث تصل كفاءة منظومات الري اإلجمالية عند التصميم في مجمع الفرات المائي إلى 

كحد أقصى، أي أن المصمم يفترض ضياعاً محدداً مسبقاً في كميات المياه بين المأخذ والنبات 

 %.45-40تصل إلى 

  .ية الشرقية من الجمهورية العربية السوريةالموقع العام للمنطقة الشمال) 1(ويبين الشكل 

                                                            
   .ري وصرف وإدارة الموارد المائية، عضو األكاديمية الروسية لعلوم المياه: دكتوراه في العلوم التقنية -)1(

  .إدارة واستثمار الموارد المائية، رئيس لجنة الري والصرف في شبكة خبراء المياه السوريين: في العلوم التقنيةدكتوراه   -)2(
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الموقع ): 1(الشكل 

الجغرافي للمنطقة 

الشمالية الشرقية 

من الجمهورية 

  .العربية السورية

 

 

 

  

  

جمالي في الجمهورية العربية اإلويبين الجدول التالي المساحات المروية في هذه المنطقة ونسبتها من 

  .السورية

محافظة (ى أزمة الموارد المائية، كماً ونوعاً، في حوض دجلة والخابور لذا تركز هذه الدراسة عل

، كونه أكثر األحواض المائية الوطنية معاناة، وكان لألزمة المائية فيه أثر اجتماعي واقتصادي )الحسكة

وسيتم استعراض باقي البنود . سلبي، انعكس ليس فقط على سكان المحافظة واقتصادها بل وسورية عموماً

مرتبطة بالمحافظتين األخريين من خالل أثر  آليات التخطيط الزراعي لكامل إمكانيات تحقيق إنتاج زراعي ال

مستدام، واستقراء للمكون المائي الموضوع من قبل المحاضرين لصالح مشروع التنمية الريفية في المنطقة 

ت المستخدمة في القطاع الزراعي، الشمالية الشرقية لتطوير منظومات الري وتحسين إدارة المياه والتقنيا

والمنفذ بتمويل من عدة جهات عربية ودولية إضافة إلى الحكومة السورية، والذي ًأِعدت الدراسة الخلفية 

  ).IFAD(له من قبل المنظمة الدولية للتنمية الزراعية 

  .2005/2006المساحات المروية للموسم الزراعي ): 1(الجدول 

  المكون

  ةالمنطقة الجغرافي

الجمهورية 

  العربية السورية

  المنطقة الشرقية

  الفرات  دجلة والخابور
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 :المساحات المروية، ألف هـ

  منها في زمام المياه الجوفية، ألف هـ 

                               %  

  في زمام المياه السطحية، ألف هـ   

                              %  

1492.3

  
805.8  
54.0  
686.4  
46.0  

472.4  
  
31.7  

359.9  
  
24.1  

  

 :الموقع والمساحة .1

 تقع محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية، بين خطي عرض

أي ما ، 2كمألف  23.334شرقاً، مساحتها اإلجمالية  42.16- 40.65شماالً وخطي طول  37.15- 36.25

فهي عبارة عن : تميز المحافظة بطبوغرافية قليلة التعقيدت. من إجمالي مساحة سورية% 12.6نسبته 

سهول منبسطة واسعة االمتداد، باستثناء المناطق الجبلية، كجبل عبد العزيز؛ وبعض المرتفعات في منطقة 

  .المالكية

خمسة مناطق استقرار زراعي حسب المعايير المعتمدة حالياً، والمقّرة  لىتتوزع أراضي المحافظة ع

  :1972 منذ العام

من إجمالي مساحة % 24.58، تعادل 2كم 5734.82منطقة االستقرار األولى بمساحة إجمالية   ) أ

ثلثي في سنة /مم 300سنة وال يقل عن /مم 350المحافظة، حيث تزيد معدالت الهاطل المطري عن 

 .السنوات المرصودة

من % 21.09ته ، أو ما نسب2كم 4920.78منطقة االستقرار الثانية بمساحة إجمالية قدرها   ) ب

سنة وال يقل /مم 350-250مساحة المحافظة، حيث يتراوح معدل الهاطل المطري السنوي في المجال 

 .سنة في ثلثي السنوات المرصودة/مم 250عن 

من مساحة المحافظة، % 11.05، أي 2كم 2578.15منطقة االستقرار الثالثة بمساحة إجمالية   ) ت

 %.50سنة وال يقل عن ذلك الحتمال ورود /مم 250عن  ويزيد فيها معدل الهاطل المطري السنوي

من مساحة  21.95، وبنسبة 2كم 5122.19بمساحة إجمالية ) الهامشية(منطقة االستقرار الرابعة   ) ث

سنة وال يقل عن /مم 250- 200المحافظة، يتراوح فيها معدل الهاطل المطري اإلجمالي في المجال 

 %.50سنة الحتمال ورود /مم 200

من مساحة % 21.33، نسبتها 2كم 4977.67وتبلغ مساحتها ) البادية(ستقرار الخامسة منطقة اال  ) ج

 %.50سنة الحتمال /مم 200المحافظة، وتقل فيها معدالت الهاطل المطري السنوي عن 
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  .المنطقة الشرقيةتوزع مناطق االستقرار الزراعي في ) 2(رقم الشكل ويبين 

  

  

  

  

  

  

توزع مناطق ): 2(الشكل 

المنطقة ار الزراعي في االستقر

  .1970لعام  2421وفق المرسوم  الشرقية 

  

من إجمالي مساحة محافظة الحسكة، % 67.18تعادل المساحة القابلة للزراعة، رياً وبعالً، حوالي 

من إجمالي مساحة سورية، مما يعني أن نسبة األراضي الصالحة لالستثمار % 32.64بينما هي فقط 

من إجمالي المساحات القابلة للزراعة على المستوى % 26.6طنياً، وهي تعادل الزراعي ضعفي مثيلتها و

من إجمالي أراضي % 45وبالرجوع إلى توزع مناطق االستقرار الزراعي يتبين أن أكثر من . الوطني

محافظة الحسكة مناسبة من حيث معدالت الهاطل المطري المعتمدة في تحديد مناطق االستقرار لتحقيق 

راعية اقتصادية بريعية مرتفعة للمحاصيل اإلستراتيجية، كالقمح وبعض البقوليات، ويمكن تحقيق إنتاجية ز

  .مراديد أفضل وإنتاج أكثر استقراراً في حال استخدام تقانات الري التكميلي

من مساحة المحافظة بالشعير وبعض البقول بعالً حسب معدالت الهطول، % 11يمكن زراعة حوالي 

راعة البعلية أن تكون أكثر ريعية عند تأمين عدد محدود من الريات في مرحلتي اإلنبات ويمكن لهذه الز

  .نيةالقرالثمار وتكون السنابل أو 

من مساحتها، وتشمل المنطقة الهامشية والبادية، فهي غير % 43أما باقي مناطق المحافظة وبحدود 

صادية، ومن األفضل لالقتصاد الوطني ومن مناسبة من حيث معدالت الهاطل المطري ألية زراعة بعلية اقت

كافة النواحي البيئية االجتماعية المحافظة عليها كمراع طبيعية للثروة الحيوانية وتطوير غطائها النباتي 

  .الطبيعي
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  ألفاً  477مليون نسمة، منهم  1.329حوالي  2004بلغ عدد سكان محافظة الحسكة حسب تعداد العام 

ألفاً  582من سكان المحافظة، ويعيش الباقون البالغ عددهم % 35.9ات وبنسبة يعيشون في المدن والبلد

وقد بلغ معدل نمو . ويمارسون الزراعة والنشاطات المرتبطة بها% 64.1في الريف ويشكلون نسبة 

، وبعد أن كانت المحافظة جاذبة للسكان في فترات سابقة %2.46حوالي  2006- 2000السكان في الفترة 

  .خاصة في سنوات الجفاف المتكررة ،دة لهم وبشدةأصبحت طار

األهمية االقتصادية لمحافظة الحسكة والمنطقة الشمالية الشرقية في أية عملية تبين هذه المعطيات 

مما يعطيها األولوية المطلقة في صيرورة هذه العملية على المستوى  ،تنموية اقتصادية اجتماعية متكاملة

المالحظات المتعلقة بآليات وخطط التعامل مع الموارد المائية واستخداماتها  األمر الذي تبينه، الوطني

  .المختلفة

 :حوض دجلة والخابور .2

تقدر المساحة اإلجمالية لحوض دجلة والخابور، حسب المفهوم السوري، والواقعة في أراضي 

فية، ويقع جزء حسب حدود الحوض الهيدروغرا 2ألف كم 21.129الجمهورية العربية السورية، بحوالي 

   .كبير منه في أراضي الجمهورية التركية، ومساحة صغيرة محدودة في األراضي العراقية

أما المساحة اإلجمالية لحوض نهر 

، منها في 2كم 31.800الخابور فهي 

وفي الجمهورية  2ألف كم 19.200سورية 

و  2كمألف  11.000التركية ما يقارب 

يتكون  .في األراضي العراقية 2كم 160.0

حوض نهر الخابور في جزءه الواقع في 

محافظة الحسكة من عدد من األحواض 

الجغجغ، جرجب، الزركان، : المائية الفرعية

وتبلغ المساحة اإلجمالية .... الهول، الرد، 

من حوض نهر دجلة في الجمهورية العربية 

، 2كم 835السورية ضمن المحافظة حوالي 

كم،  45لشمالية الشرقية للمحافظة مع كل من تركيا والعراق ولمسافة ويشكل نهر دجلة أقصى الحدود ا

  ).3(الشكل رقم 
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تتكون معظم الواردات المائية الجوفية في حوض دجلة والخابور في أحواض تغذية خارج أراضي 

 ، ويكون اتجاه حركة المياه الجوفية عموماً من الشمال)الجمهورية التركية(الجمهورية العربية السورية 

والشمال الغربي نحو الجنوب والجنوب الشرقي، إال أن هذه القاعدة ليست مطلقة، وهناك اتجاهات محلية 

حركة تختلف على مستوى  تلحركة المياه الجوفية على مستوى األحواض المائية الفرعية، بل واتجاها

حية لكل من نهري أما في ما يخص الواردات المائية السطحية فتتكون الواردات السط. الحوض الصباب

لذا فإن أي استجرار . األحواض الفرعية مختلفة ي، وتكون واردات باقدجلة والجغجغ في األراضي التركية

للمياه بشكل غير مدروس ومتوازن من قبل الجانب التركي، خاصة من المياه الجوفية، سوف يؤثر على 

   . حوض نهر الخابورالواردات المائية الجوفية، بل والسطحية، لكامل الحوض وخاصة 

  . في الجمهورية العربية السورية حوض نهر الخابورلشبكة الهيدروغرافية لالمخطط العام ل): 3(الشكل 

 :تحديات التنمية وسبل مواجهتها .3

  :تتعرض محافظة الحسكة ضمن المنطقة الشرقية لمجموعة من التحديات التنموية المختلفة وأهمها

 : وتشمل التحديات الداخلية  ) أ

 ، مما ينعكس تبايناً كبيراً في معدالت الهاطلموقع الجغرافي والمناخي في منطقة جافة وشبه جافةال 

 100سنة في أقصى الشمال الشرقي ينخفض دون /مم 600المطري السنوي والموسمي يتراوح بين 

سنة حوالي نصف مساحة /مم 250وتشكل مساحة المحافظة التي تتلقى أقل من . سنة في البادية/مم

، وقد انخفضت معدالت الهاطل المطري في هذا الجزء إلى حوالي )المنطقة الهامشية والبادية(المحافظة 

وال يمكن زراعة هذه المناطق . سنة ودون ذلك بسبب تعاقب سنوات الجفاف في العقد األخير/مم 100

إلجراءات المساعدة في بعالً بريعية اقتصادية لذا من األفضل تركها كمراع للثروة الحيوانية مع اتخاذ ا

 .الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته

، وهو مؤشر أساسي لبيان مدى الكفاءة المتدنية الستخدامات المياه في كافة القطاعات االقتصادية 

الكفاءة االقتصادية الستخدامات الموارد المتاحة، وخاصة المياه والطاقة، وهي ترتبط بالتقنيات 

قل وتوزيع المياه من المأخذ وحتى المستهلك النهائي، النبات في الزراعة والمستخدم المستخدمة في ن

البنى (ويدخل ضمن هذه الكفاءة الكفاءة اإلدارية . النهائي عند التزويد بمياه الشرب واالستخدام المنزلي

ياه الجوفية ، خاصة عند الحديث عن استجرار الم)المؤسسية والكوادر وآليات التوزيع وسويات اإلدارة

وعلى مستوى المحافظة إلى  لوال تصل كفاءة االستخدام اإلجمالية في أفضل األحوا. وفق المتجدد المائي

التي ال تصل إلى الهدف (من إجمالي المياه المستجرة % 55- 50، أي أن الفاقد يتجاوز 50%- 45

 .، وخاصة في الزراعة)النهائي



  8

نظراً لكون ن كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية، أولت الحكومة السورية أهمية كبيرة لتحسي

من خالل تحسين كفاءة منظومات قطاع الزراعة هو المستخدم األكبر للموارد المائية السطحية والجوفية، 

 52القاضي بتخصيص رأسمال قدره أكثر من  2005لعام  91وذلك باستصدار القانون رقم الري اإلجمالية، 

وضمنه :الري الموضعي(للفالحين الراغبين بالتحول إلى تقنيات وتقانات مرشدة للمياه  س لمنحها.مليار ل

حسب (، وأعطيت األولوية لعدد من المحافظات )التنقيط، الري بالرذاذ بأنواعه، الري السطحي المحسن

مد في وعلى رأسها محافظة الحسكة، كونها تعت) الوضع المائي في األحواض التابعة لها هذه المحافظات

  .تأمين المياه لكافة االستخدامات على الموارد الجوفية المستنزفة

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات أخرى بتشكيل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسته 

وعضوية الوزراء المختصين، ولجنة فنية إلدارة المشروع، ولجان فرعية في المحافظات برئاسة 

جملة من التعليمات والقرارات التي تتناول آليات وشروط االستفادة من القروض،  المحافظين، إضافة إلى

ومعايير تقويم وتأهيل الشركات المحلية واألجنبية من حيث نوعية التجهيزات المنتجة لديهم، واالختبارات 

قد ُحِددت و. الواجب إجراؤها على هذه التجهيزات ومدى مطابقتها للمواصفات، وقضايا فنية وإدارية أخرى

% 20سنوات وبدون فوائد مع فترة راحة لسنتين، كما ُحِددت مساهمة الصندوق بـ  10مدة القرض بـ 

العامة، للمساحات الواقعة في زمام شبكات الري % 10من كلفة الشبكة للمساحات المروية من اآلبار وبـ 

مناطق واألحواض والجفاف المتكرر وقد زادت الحكومة مساهمتها، نتيجة الوضع المائي الحرج في غالبية ال

والجزء اآلخر يسدد من قبل المستفيد على مدى عشرون % 50واالنخفاض الحاد في الموارد المائية، إلى 

  .عاماً بفوائد مخفضة

رغم كل هذه التسهيالت المالية والفنية إال أن المساحات المحولة كانت دون األهداف الحكومية 

محافظة الحسكة خصوصاً وإنما على المستوى الوطني بشكل عام، ومع  المرجوة، ليس فقط على مستوى

ألف هكتار  55تجاوز إعطاء األولوية في هذا المشروع لمحافظة الحسكة إال أن المساحات المحولة فيها لم ت

من إجمالي المساحات المروية المخططة في المحافظة للعام % 12.6، أي حوالي ) ري موضعي وبالرذاذ(

  .ألف هكتار في زمام كافة المصادر المائية 437والبالغة أكثر من  2008-2009

 43.1وتبين معطيات مديرية زراعة الحسكة أن المساحات المحولة قبل إحداث الصندوق كانت حوالي 

سنة، مما يتطلب فترة طويلة /ألف هكتار 3.0ألف هكتار بمعدل  12.0ألف هكتار وما حول بعد إحداثه فقط 

، مع أهداف المشروع الوطني بتحويل معظم المساحات المروية إلى تقنيات ري مرشدة للمياهجداً إلنجاز 

المياه المائية من  احتياجاتهامن المساحة المروية في المحافظة تؤمن % 80-75عتبار أن األخذ بعين اال

  .الجوفية المستنزفة أصالً

  :المذكور بما يلي تتلخص األسباب المعيقة لتحسين وتائر إنجاز المشروع الوطني
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صعوبة الحصول على قروض، وضرورة إيجاد حلول منطقة وعقالنية لموضوع الكفالة وضمانات  -

 .مع إعطاء تقييم موضوعي لقيمة األرض الداخلة في الكفالة العقارية. القرض

المشاكل المرتبطة بتسوية أوضاع اآلبار غير المرخصة، علماً أن القانون والقرارات الناظمة تنص  -

على تسوية وضع هذه اآلبار وفق المتجدد المائي للحوض الفرعي، ووجوب الترخيص الزراعي لكافة 

اآلبار وفق المساحات الممكن استثمارها وفق هذا المتجدد؛ أما في الواقع فيتم استجرار المياه من 

ويحسب البئر، مرخصاً كان أم غير مرخص، ويتم التخطيط لألراضي المروية من آبار غير مرخصة، 

 .إنتلجها عند تقويم حالة اإلنتاج

ضرورة البت بإمكانية تركيب عدادات على المصادر المائية الجوفية، أو نظام مراقبة يحدد استجرار  -

كل مستفيد، كون عقلنة االستخدام وترشيده هي الهدف األول الستخدام تقنيات الري المطورة، لجعل 

لبعيد من المشروع الوطني فهو إعادة التوازن للموارد المائية أما الهدف ا. اإلنتاج الزراعي أكثر ريعية

لذا يبقى هذا الموضوع أساسياً . بين المتاح منها والطلب عليها، وليس التوسع في المساحات المروية

في تغيير آليات التوعية واإلرشاد، ويجب على الجهات الوصائية المعنية إعطاء األولوية لمواضيع 

ر اإلدارة والكادر البشري والبنى المؤسساتية ومنظومات المراقبة والتقويم، كونها إدارة الطلب وتطوي

 .حالياً تعطي أولويتها خطأ إلدارة التزويد

إنجاز إقامة مخابر متخصصة، مزودة بالكوادر الفنية واإلدارية عالية التأهيل، الختبار مدى مطابقة  -

صفات القياسية، كون المردود االقتصادي لعملية المصنعة محلياً أو المستوردة للموا تجهيزات الري

  التحول وللمشروع عموماً يرتبط بالعمر االقتصادي لهذه التجهيزات ومواصفاتها الفنية والكفاءة العامة

  . حسب الخيارات المطبقة للتحول للمنظومة

وضين هو أحد حمحافظة الحسكة -، إن حوض دجلة والخابورضعف دور لجنة إدارة الحوض المائي 

 4-2بين (واحدة ، ألن معظم األحواض المائية تتوزع غالباً على عدة محافظات يقعان في محافظة 

، 2005لعام  31القانون  ونظراً ألن .مما يعقد دور وعمل لجنة إدارة الحوض المائي) محافظات

ة الحوض لجنأعطى ، 2007و لعام /628و و /627المعروف بالتشريع المائي والقرارات الناظمة رقم 

المائي صالحيات كبيرة في إدارة وتوزيع الموارد المائية والتخطيط الستخداماتها، والحماية البيئية 

اتحاد فالحين، (للموارد ومصادرها، وتمثلت فيها كافة الوزارات المعنية والمنظمات المدنية واألهلية 

دور جميع المستفيدين من تبرز ضرورة تفعيل  وغيرهم من المستفيدين،...) غرف زراعة وصناعة،

المياه في إدارة هذه الموارد وتوزيعها والحفاظ عليها بهدف ترشيد استخدامها وتحسين أداؤها 

االقتصادي االجتماعي من خالل المشاركة الفعالة لجمعيات مستخدمي المياه التي نص عليها التشريع 

 .   المائي السوري
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، يبرز ذلك من خالل االختالل بين الطلب على لب عليهامحدودية الموارد المائية قياساً بحجم الط 

الشرب واالستخدام المنزلي، الصناعة، (الموارد المائية واحتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة 

وتبين . والمتاح من هذه الموارد...) الزراعة والري، السياحة واالستجمام، تغطية االحتياجات البيئية،

، خاصة على المصادر المائية )الموازنة المائية(جود عجز كبير في تلبية الطلب المعطيات المتوافرة و

يظهر ذلك بشكل واضح في العقد الخير مع تضافر جميع األسباب المذكورة مع ظواهر الجفاف . الجوفية

 والتغيرات المناخية التي أثرت على المنطقة الشمالية الشرقية، وخصوصاً محافظة الحسكة، وتبين نتائج

 .ذلك 2009- 2008و  2008- 2007العامين الهيدرولوجيين 

، يتجلى هذا من خالل التخطيط للمساحات المروية على االستخدام غير المستدام للموارد المائية 

المصادر المائية الجوفية والسطحية على موارد مائية متجددة محتملة متفائلة، لسنين وسطية، وليس 

كما نص عليه قرار رئاسة % 75تماالت ورود سنة جافة باحتمال على أساس الموارد المتجددة الح

للجنة الحكومية المشكلة بقرار  باعتماد التقرير الفني  2002كانون ثاني  02مجلس الوزراء بتاريخ 

والمعتمد في األسس الموجبة وخلفيات إصدار . 2001تموز  16و تاريخ .م/9رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . التشريع المائي

االختالل بين الواردات المتجددة المتاحة واالستخدامات المختلفة، وانعكس على المصادر ذلك إلى أدى 

المساحات ويالحظ أن ، )توقف التدفق الحر لها(تجلى ذلك في جفاف ينابيع نهر الخابور . المائية سلباً

من إجمالي % 80إلى بالضخ في حوض دجلة والخابور وصلت  اآلبارالمروية من المياه الجوفية في زمام 

من إجمالي المساحات المروية في زمام % 45المساحات المخطط لريها في محافظة الحسكة، وتبلغ حوالي 

وتزيد احتياجات هذه المساحات عن الواردات المائية المتجددة ألكثر . هذه المصادر على مستوى الجمهورية

  %.25االحتماالت تفاؤالً من حيث الواردات باحتمال 

 آليات تطبيق السياسة المائية الوطنية في الجمهورية العربية السورية ال تزال لتاريخه معتمدة علىإن 

آليات إدارة التزويد، من خالل زيادة عوامل االستثمار وبناء سدود جديدة والتوسع في عمليات التخزين، 

ة بين المتاح من الموارد ودون إعطاء األهمية ال بل إهمال مواضيع إدارة الطلب ، الذي يعني الموائم

 .والطلب عليها للحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي

، تأثرت نوعية الموارد المائية، الجوفية والسطحية، بشكل كبير تحت ضغط تدهور نوعية المياه 

اليب استخدام المياه وإهمال الجانب البيئي في إدارة ـالتنموية وأسالعديد من العوامل المتعلقة باألنشطة 

 :تبرز هذه العوامل من خالل. المائية خصوصاً الموارد

تلوث الترب واألراضي الزراعية نتيجة استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري  -

 ).القامشلي(المحاصيل 



 11

يؤدي إلى ارتفاع الناقلية الكهربائية المعيار المعتمد في أدى وزيادة استجرار المياه الجوفية مما  -

 ).4(، الشكل رقم الملوحة تحديد

زيادة إطالقات مياه الصرف الصحي والمديني غير المعالج إلى المجاري المائية الطبيعية واألودية،  -

الشهيد باسل األسد  - تلوث مياه بحيرة سد الخابور الجنوبي: وإلى بحيرات السدود في بعض األحيان

 ).بمياه نهري الجغجغ والخابور الملوثة

لجوفية في المناطق القريبة من مكبات القمامة، وخصوصاً المخصصة لتأمين تلوث المصادر المائية ا -

، ونتيجة صرف )مكب القامشلي في منطقة الهاللية، ومكب تل أبيض على منابع البليخ(مياه الشرب 

 ).5(المياه غير المعالجة إلى نهري الخابور والجغجغ، الشكل 

لحسكة بسبب ارتفاع نسب األمالح وتشكل األشنيات تلوث مياه الشرب واالستخدام المنزلي في مدينة ا -

 .في بحيرة سد الخابور الشرقي، مما أعطى هذه المياه رائحة وطعماً غير مستساغين

بفعل المياه ) تل عدس(تلوث األراضي الزراعية القريبة من محطات معالجة مياه الشرب ومآخذها  -

 سارات خطوط نقل النفط الخام نتيجة انتهاء عمرالمرافقة إلنتاج النفط، وكذلك في األراضي المحيطة بم

 .تشغيلها االفتراضي  

 

 .في محيط ينابيع رأس العين) والمياه ملوحة التربة(تغير الناقلية الكهربائية  نطاقات) 4(الشكل 
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يتم صرف المياه المدينية غير المعالجة إلى المجاري المائية الطبيعية والبحيرات وخزانات السدود 

لمعالجة ) على مستوى المحافظة(م وجود أية محطة معالجة لهذه المياه، وانعدام مخطط إقليمي نتيجة عد

المخلفات السائلة أو الصلبة الناجمة عن النشاطات اإلنسانية المختلفة، كما لم يتم إقامة أي معمل لتحويل 

 .خلفات إلى طاقة وأسمدةالقمامة المنزلية أو غيرها ومعالجتها بغرض الحد من تلويث البيئة وتحويل الم

  

  

 .)إلى اليسار مقلب قمامة تل أبيض على بحيرة نبع البليخ( في المنطقة الشرقيةبحيرات التلوث ): 5(الشكل 

، إذ تعاني محافظة الحسكة خصوصاً، كما سوريا عموماً، من ضعف ضعف التوعية واإلرشاد المائي 

تخصصة والمؤهلة أيضاً مما يؤثر على نشر الوعي المائي عن التوعية واإلرشاد المائيين لقلة الكوادر الم

ويغيب غالباً  .طريق الدورات والندوات والنشرات اإلرشادية المتعلقة بالحماية البيئية للمصادر المائية

عن النشاطات التركيز على حق األجيال القادمة بالحصول على المياه بالنوعية والكمية المناسبين وأهمية 

 .خدامات المياه بمعناه االجتماعي وضمن االقتصاد الكلي واقتصاد البيئةترشيد است

يستدعي هذا من الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، واستخداماتها وضع 

برامج محددة معلنة قريبة وبعيدة المدى لتأهيل الكوادر والقوى البشرية على كافة المستويات لتكون قادرة 

فعلى سبيل المثال يعاني . اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، واالستدامة واإلدارة الفعالة: تحقيق منهجيعلى 

تقنيات : المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وبشكل حاد، من قلة الكوادر المتخصصة في مجاالت

، تقييم وتطوير البنى التحتية، ومنظومات الري، تركيب وتجهيز الشبكاتوتقانات الري، وتصميم الشبكات 

بينما تتطلب محافظة الحسكة عشرات االختصاصيين في هذه المجاالت .  ...االقتصاد المائي للمنظومات،

، إضافة إلى تطوير ورفع عديد الكوادر المتخصصة في )في مجالي التصميم والتركيب 20منهم أكثر من (

  .تفيدينمع المس مجالي اإلرشاد المائي وآليات التعامل

 :التحديات اإلقليمية والمناخية  ) ب
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ة، وتمثل ـلة والخابور من مصادر سطحية وأخرى جوفيـون الموارد المائية لحوض دجـتتك

الواردات المائية السطحية بمياه نهري دجلة والجغجغ بشكل رئيس، أما واردات نهر الخابور الرئيسية 

تتكون . 2001وانقطع تصريفها الحّر في بداية عام  فتشكلت من مياه ينابيع رأس العين التي جفت تماماً

الموارد المائية لينابيع الخابور في رأس العين في المساقط المائية وأحواض التغذية الرئيسية الواقعة في 

تركيا، ويؤثر على الواردات الجوفية لها أي استجرار غير متوازن للمياه الجوفية سواء في مناطق التغذية 

  .مباشر المحيطة، وهي مناطق واسعة تمتد على مناطق االستقرار األولى والثانية والثالثةأو التأثير ال

إضافة إلى ذلك فإن واردات نهر الجغجغ تطلق عملياً من الجانب التركي عندما تزيد عن إمكانيات 

  ).تنظيف مجرى النهر(تخزين بحيرة السد ، أو بناء على طلب الجانب السوري لألغراض البيئية 

ذا ال بد من الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف لتقاسم المياه وفق مبادئ حسن الجوار وعدم إلحاق ل

في هذا اإلطار . الضرر بأي من الدول المتشاطئة أو المشاركة في الحوضين السطحي أو الجوفي المشتركين

ق المبادئ المبينة، يصبح ذا أهمية استراتيجية الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن واردات مياه نهر دجلة وف

 1250علماً أن كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية اتفقتا على تخصيص سورية بـ 

ويعتبر هذا . ألف هكتار في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة 150سنة لري /3مليون م

ه في منطقتي االستقرار الزراعيتين المشروع غاية في األهمية لوقوع قسم كبير من األراضي في زمام

. مضاعفة اإلنتاجية والعائد البيئي واالقتصادي عند استخدام تقانات الري التكميلياألولى والثانية، وإمكانية 

، وُيعاد النظر بهذه المكونات بناء على المتغيرات 1985وقد ُأنجزت دراسات ومكونات هذا المشروع عام 

  .ريعية اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً األخيرة ولجعل المشروع أكثر

كما أن تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية نحو النقص فيها الحتماالت السنوات الجافة، 

ترخي % 30.5وبنسبة % 95باحتمال منها، واألشد جفافاً % 27.5وبنسبة تصل إلى % 75باحتمال 

المائية على المدى البعيد، وتعطي للتعاون المائي في إدارة  بظاللها على إمكانيات تأمين الطلب على الموارد

 .الموارد المائية على المستوى اإلقليمي متعدد األطراف مبرراته وخلفيته اإلنسانية والبيئية

 :مشاريع الري والدراسات المتعلقة بالتنمية اإلقليمية .4

 ية،ـيدرولوجية، الهيدروجيولوجاله: رياتـُأنجِز لحوض نهري دجلة الخابور عدد من الدراسات والتح

المناخية، التربة والبيديولوجيا، الطبوغرافية، والهندسية الطاقية، من قبل عدد من الشركات األجنبية 

والوطنية وبيوتات الخبرة، غير أن النقيصة األساسية في ذلك عدم التنسيق وغياب التكامل في الكثير من 

الواردات المائية السطحية والجوفية المتجددة والمتاحة لالستخدام هدفت هذه الدراسات إلى تحديد . األحيان

لألغراض المختلفة، مواقع هذه االستخدامات ونوعيتها، المساحات الممكن ريها وفق دورات زراعية 

إضافة إلى تحديد البنى . وتراكيب محصولية مرتبطة بالمؤشرات الفنية واالقتصادية لالستخدامات المختلفة
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لمنشآت المكونة لهذه المشاريع من سدود ومآخذ وشبكات تزويد وري وصرف ومحطات تحويل التحتية وا

كما حددت بعض هذه الدراسات والمشاريع الحاجة من الطاقة ألغراض ... وضخ وطرقات وأبنية مساعدة

  ...محددة

 مكن أن تطرأ علىأخذت هذه الدراسات بعين االعتبار الموازنات المائية للمياه الجوفية والتغيرات التي ي

كما استخدم الموديل . نوعية هذه المياه  للحوامل المائية الجوفية المختلفة كنتيجة لالستخدامات المخطط لها

الرياضي لتدقيق الموازنة المائية لبعض أجزاء الحوض، وتم التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية إلمكانية زيادة 

المياه التغيرات المتوقعة لمناسيب بيان ائية المضمونة، واالستجرار ومدى تأثير ذلك على الواردات الم

  .الجوفية للحوامل المائية

تم من خالل هذه الدراسات والتحريات إعداد المذكرات الفنية والتصاميم التنفيذية لبعض المشاريع، 

ل إلى أكثر منها ما نُفذ على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التدقيق وإعادة الدراسة بمقاييس تتيح الوصو

  .الحلول اقتصادية ونجاعة تأخذ بعين االعتبار استدامة المصدر المائي ومحيطه البيئي والمتغيرات المراقبة

 .مشروع ري الخابور  ) أ

نهر الخابور، أو باألحرى كان، أهم يعتبر 

نهر داخلي في الجمهورية العربية السورية 

نظراً لوجود منابعه الرئيسة في محافظة 

ان باإلمكان التحكم بكامل الحسكة، حيث ك

وارداته المائية إضافة إلى طبيعة ينابيعه 

المتميزة باالستقرار لغاية بداية التسعينات من 

لذا اعتُبر مشروع ري الخابور . القرن العشرين

وكان . من المشاريع االستراتيجية والهامة

الهدف منه، في حينه، زيادة اإلنتاج واإلنتاجية 

يواني والنباتي، لتحسين الزراعية بشقيها الح

والريع وضع األمن الغذائي في سوريا 

االقتصادي للعمل الزراعي في محافظة 

  .الحسكة

ألف  150ُأنجزت كافة التصاميم لمكونات المشروع المختلفة، وفق الخطة المعتمدة في حينه، إلرواء 

ستخدام الموارد المائية لحوض هكتار تمتد من ينابيع رأس العين وحتى بلدة الصور في محافظة الحسكة با

  :متضمنة 1986واعتمدت المخططات التنفيذية في العام  .)6(، الشكل رقم الخابور
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السابع من نيسان، الثامن من آذار، الشهيد باسل األسد (ثالثة سدود تخزينية على من نهر الخابور  -

 ).بما فيها الحجم الميت( 3ممليون  928بطاقة تخزينية إجمالية أعظمية بحدود ) أو الخابور الجنوبي

 .عدد من محطات الضخ والتحويل وشبكات ري أنبوبية وشبكات ري وصرف مكشوفة -

 .شبكة من الطرقات المعبدة لتخديم المستفيدين والمشروع -

  .مخطط الموقع العام لمشروع ري الخابور): 6(الشكل 

  :قسم المشروع إلى ثالثة مناطق

ألف  55.0ى سدي الحسكة الشرقي والغربي بمساحة إجمالية من رأس العين وحت: المنطقة األولى 

 .هكتار

في زمام شبكات ري سدي الحسكة الشرقي والغربي إلى شمال وشمال شرق مدينة : المنطقة الثانية 

 .ألف هكتار 43.2الحسكة بمساحة إجمالية 

ر ـفظة ديدة الصور في محاـكة وحتى بلـمن سد الخابور جنوبي مدينة الحس: المنطقة الثالثة 

 الزور

 .ألف هكتار 42.0بمساحة إجمالية   

  .كما ُأضيف إلى المشروع مشروع ري تل مغاص، المشروع الذي يعود إلى خمسينات القرن العشرين

على وارد مائي لينابيع الخابور % 200ألف هكتار بنسبة تكثيف  150خطط المشروع لري مساحة 

غير أنه وقبل إنجاز المشروع، وباألحرى قبل إنجاز  %.50ثانية الحتمال ورود /3م 50الرئيسية بحدود 

الدراسات والتصاميم النهائية للمشروع حدثت صعوبات ومشاكل تتعلق بتأمين المياه الالزمة لتغطية 

  :احتياجاته، يعود ذلك إلى

ر في حفر اآلبار والتوسع بالمساحات المروية في زمام مصادر المياه الجوفية يالتسارع الكب 

مما أثر سلباً على تصاريف ينابيع الخابور الرئيسية وساهم في انخفاض  1984من العام بدءاً 

 . المناسيب الساكنة والحركية للمياه الجوفية
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، 1984بئراً في العام  232كان العدد اإلجمالي لآلبار في منطقة التأثير المباشر على الينابيع  

لترتفع المساحات المروية في زمامها من بئراً  1652إلى  1991-1984ازدادت خالل الفترة 

حيث وصل عدد اآلبار  2006هكتاراً، واستقر هذا لغاية العام  34265هكتار إلى أكثر من  2400

  ).7(هكتاراً، الشكل رقم  44550بئراً في حين قاربت المساحات المروية في زمامها  2391إلى 

وية في زمامها في منطقة التأثير على ينابيع نهر العالقة بين عدد اآلبار والمساحات المر): 7(الشكل 

 .2006-1984الخابور في رأس العين خالل الفترة 

االنخفاض الكبير والمتسارع في التصريف اإلجمالي للينابيع الرئيسية للخابور في رأس العين،  

 :حيث تغير وسطي تصاريف الينابيع اإلجمالي وفقاً للجدول التالي). 8(الشكل رقم 

  .2001-1942تغير إجمالي تصاريف ينابيع رأس العين خالل الفترة ): 2(ل الجدو

  ثانية/3وسطي تصريف الينابيع اإلجمالي، م الفترة الزمنية للمراقبة

1942/1943-1969/1970 45.82  

1970/1971-1979/1980 44.33  

1980/1981-1989/1990 37.49  

1990/1991-1996/1997 23.07  

1996/1997 15.01  

1997/1998 14.66  

1998/1999 9.82  

199/2000 5.93  
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  انعدام الجريان الحر وبدء الضخ من الينابيع 2000/2001
  

  

 .2003- 1942منحني تغير التصاريف اإلجمالية لينابيع الخابور في رأس العين خالل الفترة ): 8(الشكل 

  :ترتب على ذلك النتائج والعواقب التالية

المباشرة بالضخ من الينابيع مع المعرفة بالتأثيرات السلبية المستقبلية على الحوض، إال أنه لم يعد  -

 .باإلمكان تغيير المشروع عن الخطط المعتمدة

وحتى هذه المساحات . ألف هكتار فقط 50.0اقتصار المشروع على المساحات المنفذة البالغة حوالي  -

وتم التحول إلى . وفق الدورة الزراعية المعتمدة ومقننها المائي لم تؤمن لها احتياجاتها المائية

التخطيط للزراعات الشتوية فقط، مع تقديم عدد محدود من السقايات في حال توفر مخزون مائي في 

سدي الحسكة الشرقي والغربي، بعد احتساب حاجة مدينة الحسكة من مياه الشرب واالستخدام 

 .المنزلي

الريعية االقتصادية المخططة للمشروع عند تصميمه رغم إنجاز البنى التحتية عدم إمكانية تحقيق  -

 .سدود، شبكات ري، شبكات صرف، محطات تحويل، محطات ضخ، أقنية الجر الرئيسية: األساسية له

التأثير سلباً على تزويد البلدان والقرى الواقعة على مجرى النهر بمياه الشرب مما انعكس هزات  -

 ).ة بيئيةهجر(اجتماعية 
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الخسائر الكبيرة في القطاع الزراعي للمنطقة وعلى مستوى المزارع الفردية نتيجة جفاف عدد كبير  -

 .من األشجار المثمرة على طول مجرى نهر الخابور

 الصور مع شبكات لتوزيع المياه لتأمين مياه الشرب أوالً للقرى - إنشاء واستثمار مشروع الفرات -

األسفل، مما كلف الدولة مبالغ باهظة للبنى التحتية واالستثمار خاصة في  الواقعة على مجرى الخابور

 .الطاقة

مليون  450- 400إعادة النظر بمشروع ري دجلة لدراسة إمكانية تخصيص جزء من مياهه، بحدود  -

سنة لسد العجز في المياه لتأمين احتياجات مياه الشرب وبعض أجزاء من مشروع ري الخابور /3م

وقد مولت إعادة دراسة المشروع من قبل مشروع التنمية الريفية للمنطقة  .المنجزة وفق الدراسات

، صندوق أوبك للتنمية، )IFAD(إيفاد : الشمالية الشرقية الممول من عدة منظمات وصناديق دولية

  .البنك اإلسالمي للتنمية

 ية إلى قناة الجربئر على مجرى نهر الخابور وبعض روافده لضخ المياه الجوف 100حفر أكثر من  -

ثانية لتأمين المياه للمساحات المروية المنفذة في /3م 20- 15الرئيسية وفي النهر، بتصريف إجمالي 

مشروع ري الخابور، وتم تجهيز هذه اآلبار وإيصال خطوط الطاقة إليها مما كلف أمواالً إضافية غير 

وقد انخفضت إنتاجية . تزود بالطاقةخاصة لل ،منظورة سابقاً في البنى التحتية وكنفقات استثمارية

 .2006ثانية منذ نهاية العام /3م 3.0وتصريف هذه اآلبار دون 

ال بد من اإلشارة هنا إلى توقف عمليات الضخ من الينابيع نتيجة األضرار التي لحقت بكافة التجهيزات 

  إلضافية المؤدية إلىأو بسبب التأثيرات ا 2005/2006بسبب الفيضانات في موسم الميكانيكية المركبة 

  .االنخفاض الشديد في المناسيب

  !لماذا حدث هذا؟ ألم يكن باإلمكان تجنب ذلك؟: سؤال يطرحه الكثيرون

لدى الجهات الوصائية، وانعدام اإلرادة الحقيقية لوقف  إستراتيجيةيعود ذلك أساساً إلى غياب أية رؤى 

ثة التي حدثت وكلفت الدولة، وليس الحكومة فقط، أي لم يتخذ أي إجراء علمي عقالني لمنع الكار. ذلك

  .والمواطنين أوالً نفقات غير مبررة نتيجة عدم ممارسة هذه الجهات صالحياتها ومهامها وواجباتها

لقد أعلمت الجهة الدارسة للمشروع الجهة الوصائية على الموارد المائية في حينه بخطورة الموقف، 

بار، كونها ستؤدي إلى التأثير سلباً على مستقبل المشروع من الناحية وطلبت إيقاف كافة عمليات حفر اآل

كما أكد كتاب مديرية المنطقة الشرقية الستصالح األراضي  .1985شباط  07تاريخ  9المائية، بكتابها رقم 

الموجه إلى محافظ الحسكة خطورة الموضوع وضرورة اإليقاف  1985شباط  21تاريخ ص /292رقم 

إضافة إلى ذلك قدم المهندس المشاور تقريراً . أعمال حفر اآلبار في زمام ينابيع رأس العينالفوري لكافة 
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وجميع مناطق التأثير (فنياً تضمن ضرورة تنظيم االستجرار من اآلبار الواقعة في منطقة رأس العين 

لتأمين بإقامة مشروع ري جماعي على المياه الجوفية وعدم تجاوز السحب ) المباشر على الينابيع

  .االحتياجات الزراعية ما هو مخطط له في المشروع

 .مشروع ري دجلة  ) ب

يشكل مجرى نهر دجلة الحدود السورية في أقصى الشمال الشرقي مع كل من الجمهورية التركية 

كم مع تركيا، وحوالي  39.2: كم، منها 45.0وجمهورية العراق، ويبلغ طول المجرى المتشاطئ بحدود 

سنة، أي ما /3مليار م 18.3تبلغ الواردات المائية الوسطية لدجلة في موقع عين ديوار . كم مع العراق 5.2

  .ثانية/3م 580يعادل 

وقع عقد دراسات وتصميم لمشروع ري دجلة بكافة مكوناته  1980قبل إحداث وزارة الري وفي العام 

  :الكبرى، وهدف إلىمن قبل مؤسسة المشاريع ...) سدود، بحيرات تخزين، أقنية ري، محطات ضخ، (

 .ألف هكتار باستخدام حصة سورية من مياه النهر 150تأمين مياه الري لسقاية  

 .تأمين مياه الشرب واالستخدامات المنزلية للمدن والبلدان والقرى الواقعة في زمام المشروع 

 .الحد من استنزاف المياه الجوفية للحوض 

واردات دجلة، على حصة سورية من  2002نيسان  09تم االتفاق مع الجمهورية العراقية بتاريخ 

سنة، وُوِضع برنامج خاص الستجرارات الجانب السوري الكمية والزمنية مع /3مليون م 1250وحددت بـ 

  .ثانية/3م 2000- 50األخذ باالعتبار نظام جريان نهر دجلة، الذي يتغير موسمياً بشكل كبير بين 

المائي ومواصفاتهما ومكـوناتهما بناء على االتفاق  ُحِدد موقع محطة الضخ الرئيسية والمأخذ

ية واحتياجاتها المائية، وبحثت ـللدورة الزراع ةكيب المحصولياار جديدة للترـكما اقتُرِحت أفك والبرنامج،

  د ـإمكانية رف

حوض الخابور بكمية من المياه لسد النقص الذي حصل في تغطية احتياجات مشروع ري الخابور من المياه 

تيجة خروج الينابيع من االستثمار، إضافة إلى تأمين مياه الشرب واالستخدامات المنزلية لمدن وبلدان ن

  .الشريط الشمالي من سورية

  :استندت المقترحات الجديدة إلى اختيار التركيب المحصولي للدورة الزراعية في مشروع ري دجلة كما يلي

 .سنة تروى تكميلياً/مم 500عدل الهطول المطري ألف هكتار في المناطق التي يتجاوز فيها م 20 
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، ألف هكتار 100.5ع بالمحاصيل الشتوية، أي حوالي زَرتُالمتبقية من مساحة المشروع % 75 

 .سنة/3مليون م 400وتبلغ االحتياجات المائية لهذين القسمين 

مليون  400من المساحة المتبقية تزرع بالمحاصيل الصيفية، وتبلغ احتياجاتها المائية % 25 

  . سنة/3م

بعد إعادة النظر في التراكيب المحصولية خُِصص للمشروع لتلبية احتياجاته المائية وفق التصميم 

سنة إلى حوض الخابور لتأمين /3م 450ستَجر باقي الحصة البالغ وتُسنة، /3مليون م 800الجديد حوالي 

تشمل المساحات المنجزة في مشروع ري الخابور ولم تتبق مياه (ألف هكتار  56مياه الشرب ولري حوالي 

  .)لريها

نظراً للتغيرات التي طرأت على أهداف المشروع قامت وزارة الري بوضع دفتر شروط فنية إلعادة 

. النظر بمكونات الدراسة في ضوء األهداف الجديدة، خاصة في مشروع ري الخابور، وأعلنت المناقصة

ورية المعنية حالياً إلى جعل االتفاق الثنائي بين سورية والعراق اتفاقاً ثالثياً نهائياً بين وتسعى الجهات الس

من أجل المباشرة في تنفيذ بعض المكونات األساسية ) تركيا وسورية والعراق(ة الدول المتشاطئة الثالث

  .السد التحويلي، المأخذ الرئيسي، ومحطات الضخ: للمشروع

لسياق التدخل مع الجانب التركي، الذي يقيم سداً على نهر دجلة، للوصول إلى من الضروري في هذا ا

اتفاق بإقامة سد تنظيمي في موقع الحدود المشتركة لتنظيم جريان النهر وتفادي االختالفات الكبيرة في 

 الواردات موسمياً، يهدف ذلك إلى تسهيل أمور استجرار سورية لحصتها من المياه ولجعل عمل مجموعات

 .الضخ ذي كفاءة عالية

 .مشاريع السدود السطحية وشبكاتها  ) ت

  :وهي، سدود متوسطة وصغيرةتسعة مجموعة من 

 معظمها مخصص. كريمة، باب الحديد، الجوادية، معشوق، الجراحي، السفان، المنصورة، الحاكمية

  .لألغراض الزراعية والري أما السفان فخصص للتزويد بمياه الشرب

مليون  109.24، أما التخزين الحي المفيد منه فهو 3مليون م 113.75ا اإلجمالي يبلخ مجموع تخزينه

، تؤمن مياهها من الجريانات السطحية في المجاري المائية الموسمية وتعتمد على الهطوالت المطرية 3م

  .هكتار 7800إلى حد كبير، وتبلغ المساحة المروية في زمام شبكاتها حوالي 

 :محافظة الحسكة - ض دجلة والخابورالموارد المائية في حو .5
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 ة بنسب وكميات متفاوتةـمحافظة الحسك - لة والخابورـرية ضمن حوض دجـتتوزع الهطوالت المط

سنة في البادية جنوباً إلى /مم 150ومتباينة بشكل كبير ضمن الموسم ومن سنة ألخرى، وتتراوح من دون 

  .سنة في أقصى الشمال والشمال الشرقي/مم 600أكثر من 

هذه الهطوالت هي المصدر األساسي لتشكيل الجريانات المائية السطحية ومصدر تغذية للمياه الجوفية، 

علماً أن معامالت التغذية تتفاوت بين األحواض الفرعية المكونة لحوض دجلة والخابور ومن موسم مطري 

تربة الالزمة للزراعات كما أن هذه الهطوالت المطرية تشكل المصدر األساسي لتأمين رطوبة ال. آلخر

من إجمالي المساحات القابلة للزراعة في % 68- 63البعلية، والتي تشكل المساحات المستخدمة لها حوالي 

  .المحافظة

بينت الدراسات الهيدرولوجية التي أجريت في السنوات األخيرة، والتي اعتمدت طرق التحليل الرياضي 

ئية الناجمة عنها، وحددت احتماالت الورود المختلفة لمختلف اإلحصائي للهطوالت المطرية والموارد الما

رطبة، متوسطة، جافة، شديدة الجفاف، أن االتجاه العام لمنحى الهطوالت المطرية، والموارد : السنوات

المائية الناجمة عنها والمتجدد من هذه الموارد، يتجه نحو التناقص مؤكداً استمرارية ظاهرة الجفاف، 

تأثير التغيرات المناخية على المنطقة الجغرافية وأثر تعاقب موجات الجفاف التي تعرضت ويعبر ذلك عن 

لقد كانت المناطق الشمالية الشرقية من  .لها المنطقة اإلقليمية التي تمتد علها سورية في العقد األخير

واهره كانت ظ سورية، وخاصة محافظة الحسكة، من أكثر المناطق المتعرضة للجفاف تأثراً، حيث

  .، مما ترتب علها آثار اجتماعية وبيئية سلبية وعميقةومنعكساته أكثر حدة

  :نبين أدناه أهم هذه الدراسات ونتائجها

دراسة هيدرولوجية لمعطيات الهطول المطري في الجمهورية  - تحليل وتقييم الهاطل المطري  ) أ

  :)3(مشية وخط الباديةالعربية السورية وأثرها على توضع ومسار حدود منطقة االستقرار الها

نفذت هذه الدراسة بناء على طلب لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب بهدف تحديد تأثير ظاهرة 

الجفاف وتناقص الهطوالت المطرية وتغيراتها على تغير مسار خط البادية ومناطق االستقرار الزراعي 

  . 1970لعام  2421قم األخرى مقارنة مع حدودها وفقاً للتعريف الوارد في المرسوم ر

تقويماً أجرى فريق من الخبراء والمختصين في مجاالت الهيدرولوجيا والموارد المائية وإدارتها 

محطة مناخية موزعة على كافة مناطق  500وتحليالً معمقاً لمعطيات الهاطل المطري السنوي ألكثر من 

                                                            
صومي جورج ملكي، معن دانيال . مستشار لجنة الري والزراعة في مجلس الشعب - بإشراف الدكتور جورج ملكي صومي -)3(

مجلس الشعب، دمشق، . الجزء الثاني - ية السورية ومسار خط الباديةتحليل وتقييم الموارد الزراعية للباد. آخرونوداود 

2006 . 
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 المجال لتغطيرة، امتدت هذه المعطيات الجمهورية العربية السورية وفي مناطق قريبة في الدول المجاو

  .عاماً هيدرولوجياً 41، أي لفترة 2003/2004-1963/1964الزمني 

ُأنجَِزت الدراسة باعتماد التحليل اإلحصائي الرياضي للمعطيات الهيدرولوجية، معادالت منكل كيرتزلي 

ة المطرية منفذة باستخدام مع المخططات النهائية لخطوط التسوي 2006في نهاية العام  ،III ‐وبيرسون

نظام المعلومات الجغرافي، إضافة إلى قاعدة بيانات الهطوالت المطرية على مستوى المحافظة والحوض 

  :نتاج الدراسة التي توصلت إلى) 9(ويختصر الشكل . المائي لالحتماالت المختلفة

عريف الوارد في المرسوم من مساحتها المحددة وفق الت% 6.4ازدياد مساحة البادية السورية بنسبة  -

سنة /مم 200البادية هي المنطقة التي تقل فيها الهطوالت المطرية السنوية عن ( 1970لعام  2421

 .ألف هكتار 10866، لتتجاوز مساحتها %)50الحتمال ورود 

وهي تقع بين خطي تسوية لمعدالت الهاطل (منطقة االستقرار الرابعة  - توسع المنطقة الهامشية -

ألف هكتار، وبنسبة  2763بشكل كـبير لتصل إلى %) 50سنة الحتمال ورود /مم 250- 200المطري 

 .عن المساحة المحددة وفق التعريف الوارد في المرسوم% 50.7زيادة قدرها 

تم هذا التوسع على حساب منطقة االستقرار الثالثة وجزء من منطقة االستقرار الثانية، حيث التهمت   

يراً من منطقة االستقرار الثالثة في محافظة الحسكة، بل وبعضاً من منطقة االستقرار هذه الزيادة جزءاً كب

  .كما التهمت كامل منطقة االستقرار الثالثة في محافظة الرقة عملياً. الثانية فيها

  .خطوط التسوية المطرية المحددة لمنطقة االستقرار الهامشية والباديةخارطة تغير ): 9(الشكل 
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 : )4(وإعادة تقييم الموارد المائية 2007/2008خطة الزراعة المروية للعام مالحظات على   ) ب

بناء على  2007/2008بينت نتائج هذه الدراسة الهيدرولوجية المنفذة في نهاية العام الهيدرولوجي 

المعطيات الهيدرولوجية والقياسات المتاحة المتوفرة، والمتضمنة تحليالً معمقاً وتفصيلياً لبيانات 

طوالت المطرية والواردات المائية الناجمة عنها والموارد المائية التقليدية المتجددة للفترة الممتدة اله

عاماً هيدرولوجياً، أن أعلى هاطل مطري سنوي وسطي  49، ولمدة 2007/2008- 1959/1960خالل 

ي سنة خالل العام الهيدرولوج/مم 383على مستوى الجمهورية العربية السورية كان بحدود 

سنة، أما أدنى /مم 559.4، قابله في حوض دجلة والخابور هاطل مطري وسطي مقداره 1968/1969

 2007/2008هاطل مطري سنوي وسطي مسجل في تاريخ الرصد المناخي السوري فسجل في العام 

سنة، وهو /مم 70.4سنة، قابله في حوض دجلة والخابور هاطل مطري وسطي /مم 131.0وكان بحدود 

  .1959/1960العام الهيدرولوجي : السنوات المرصودة جفافاً في السابق أكثرأدنى من 

 2008- 1959التالي نتائج معاملة معطيات الهطول المطري خالل الفترة المرصودة ) 3(يبين الجدول 

  .واحتماالت الهطول المطري والواردات المائية المقابلة لها

ووارداتها المائية المطرية الحتماالت مختلفة خالل متوسط الهطوالت المطرية السنوية ): 3(الجدول 

  .2008-1959الفترة 

  المكون
المتوسط 

  السنوي
  %50احتمال 

  %75احتمال 

  )سنة جافة(

  %95احتمال 

جافة  سنة(

ً

ريا
سو

  

  136.0  190.5  234.0 243.0 سنة/متوسط الهاطل المطري، مم

  25.2  35.3 43.4 44.5 سنة/3الوارد المائي المطري، مليار م

ة 
جل
 د
ض
حو

خا
ال

  144.0  206.0  264.0 281.0 سنة/متوسط الهاطل المطري، مم

  2.926  4.185  5.367 5.703 سنة/3الوارد المائي المطري، مليار م

الوارد المائي المطري لحوض دجلة

 %الوارد المائي الوطني،/ والخابور
12.82  12.37  11.86  11.75  

  

االنخفاض الكبير في الواردات المائية المطرية على مستوى سورية يتبين من معطيات الجدول 

عموماً وعلى مستوى حوض دجلة والخابور خصوصاً، وعند مقارنة هذه األرقام بمعطيات العام 

، أي %95حيث كان الهاطل المطري والوارد المائي أدنى منه في احتمال  2007/2008الهيدرولوجي 

                                                            
دراسة تفصيلية تقييماً للخطة الزراعية والطلب على المياه، أعدت في وزارة الري، وزعت بشكل محدود جداً، دمشق،  -)4(

2008 .  
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وكان لذلك األثر . ية التي تُحسب على أساسها موثوقية تأمين مياه الشربأكثر جفافاً من السنة المعيار

الكبير على الواردات المائية المتجددة، الجوفية والسطحية، ورطوبة التربة طوال الموسم الشتوي، مما 

ينعكس . انعكس على اإلنتاج الزراعي بشكل حاد، وتأثرت كذلك الزراعات المروية في محافظة الحسكة

  .ى الواردات المائية التقليدية المتجددة، سطحية أم جوفية، المتاحة لالستخدامات المختلفةذلك عل

  :ما يلي) 4(تبين نتائج استقراء وتحليل المعطيات الواردة في الجدول 

سنة كمتوسط خالل الفترة /3مليار م 13.264انخفاض الواردات المائـية التقليدية المتجـددة من 

سنة المقابلة الحتمال سنة جافة جداً، وهي تزيد بنسبة قليلة عن /3مليار م 9.869إلى  1959-2008

يقابلها انخفاض الواردات المائية السطحية المتجددة وخالل . 2007/2008واردات العام الهيدرولوجي 

، %95سنة الحتمال ورود /3سنة مليار م/3مليار م 6.579سنة إلى /3مليار م 8.030نفس الفترة من 

سنة في العام /3مليار م 3.269سنة إلى /3مليار م 5.234واردات المائية الجوفية المتجددة من وتدني ال

  .المقابل تقريباً الحتمال سنة جافة جداً 2007/2008

سنة إلى /3مليار م 1.622انخفاض واردات حوض دجلة والخابور كمتوسط للفترة المدروسة من  - 

، أما 2007/2008يقابل العام الهيدرولوجي % 95 سنة فقط عند احتمال ورود/3مليار م 0.635

سنة في السنة /3مليار م 0.264الواردات المائية السطحية، جريانات ومسيالت، فانخفضت من 

 1.358الوسطية إلى الصفر عند احتمال سنة جافة جداً، ويتدنى حجم الواردات المائية الجوفية من 

، %95ة في سيناريو السنة الجافة جداً باحتمال ورود سن/3مليار م 0.635سنة وسطياً إلى /3مليار م

  .2007/2008والذي تحقق في العام 

تغيرات الواردات المائية المتجددة التقليدية لسوريا ولحوض دجلة والخابور الحتماالت ): 4(الجدول 

  .2008- 1959مختلفة وفق معطيات 

  المكون
المتوسط 

  السنوي
  %50احتمال 

  %75احتمال 

  )سنة جافة(

  %95احتمال 

سنة جافة (

ً

ريا
سو

  

الموارد المائية الوطنية التقليدية

 :سنة/3المتجددة، مليار م

  

  سنة /3سطحية متجددة، مليار م

                 %  

  سنة /3جوفية متجددة، مليار م

                % 

  
13.264  
8.030  
60.54  
5.234  
39.46 

  
12.904  
7.791  
60.38  
5.113  
39.62 

  
11.48  
7.178  
62.52  
4.302  
37.48 

  

9.869 )5(  

6.579  
66.66  
3.269  
33.34  

                                                            
  .2007/2008وهو مساو عملياً الحتمال الموارد المائية المتجددة للعام الهيدرولوجي  -)5(
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ور
خاب
وال

ة 
جل
 د
ض
حو

  

الموارد المائية التقليدية المتجددة في

حوض دجلة والخابور، مليار 

  :سنة/3م

  سنة /3سطحية متجددة، مليار م

                 %  

  سنة /3جوفية متجددة، مليار م

                % 

  
1.622  
0.264  
16.28  
1.358  
83.72 

  
1.511  
0.196  
12.97  
1.315  
87.03 

  
1.098  
0.090  
8.169  
1.008  

91.804  

  

0.635 )6(  
0  
0  

0.635  
100.0  

 من واردات سورية %

  من الواردات السطحية% 

  من الواردات الجوفية% 

12.23  
3.30  

25.45 

11.71  
2.52  

25.72 

9.57  
1.25  

23.43 

6.4  
0.0  

19.4  
  

المائية اإلجمالية المتجددة التقليدية، سطحية وجوفية، في حوض نهر دجلة لقد شكلت الموارد  - 

من إجمالي واردات الجمهورية % 12.33- 6.4 حوالي 2008- 1959والخابور خالل الفترة المدروسة 

العربية السورية المقابلة، إال أن المساحات المروية المخططة ضمن نطاق الحوض، في محافظة 

% 80- 75من إجمالي المساحات المخطط لريها في سوريا، وكان % 32- 30الحسكة، وصلت إلى 

  .منها على مصادر المياه الجوفية بالضخ من اآلبار

عند (وبالمقارنة مع المعطيات الديموغرافية لعدد السكان على مستوى الجمهورية وفي المحافظة 

  بداية 

 600تراوح ما بين السطحية والجوفية  يتبين أن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة) 2008العام 

سنة لسيناريو واردات /فرد/3م 420سنة عند الواردات الوسطية، وتنخفض هذه الحصة إلى /فرد/3م

أما على . 2007/2008، والتي اعتمدناها قريبة من العام الهيدرولوجي %95سنة جافة جداً باحتمال 

سنة عند وسطي الواردات /فرد/3م 1150مستوى حوض دجلة والخابور فكانت هذه الحصة تقابل 

أي إن حصة الفرد الوسطية على مستوى . سنة في السنوات الجافة/فرد/3م 454وتتدنى إلى 

سنة /فرد/3م 1000الجمهورية العربية السورية أصبحت دون حد الفقر المائي االفتراضي المقدر بـ 

بقليل في الحوض المدروس إال أن لكافة االستخدامات، ورغم أن وضع هذه الحصة رقمياً هو أفضل 

نمط توزعه على القطاعات االقتصادية الريعية في الحوض يفاقم أزمة الموارد المائية مقارنة مع باقي 

  .مناطق الجمهورية وليس العكس

                                                            
لم تقام لتاريخه محطات الضخ وأقنية (لم تؤخذ واردات نهر دجلة باالعتبار كونها غير منظمة، أي لم تتم إقامة أية منشآت  -)6(

سنة ، ويتم االستفادة حالياً من كميات /3مليون م 1250لالستفادة من حصة سورية والمقدرة بحدود ) الجر وبحيرات التخزين

  .بل القطاع الخاص بواسطة مضخات صغيرةضئيلة للغاية من ق
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 :استخدامات الموارد المائية في حوض دجلة والخابور .6

مائية المستخدمة حالياً لكافة من إجمالي الموارد ال% 90-88تستهلك الزراعة والري ما يقارب 

) 5(وتبين معطيات الجدول . )شرب واستخدام منزلي، صناعة، زراعة، سياحة واستخدام بيئي(القطاعات 

وقد تم حساب . بعض المقارنات بين الواردات المائية المتجددة والطلب عليها لبعض السنوات الهيدرولوجية

خذ بعين االعتبار درجة التنظيم والضياعات بالتبخر من الموازنة المائية بين المتاح والطلب مع األ

  ... . المسطحات المائية، وبالتسرب خارج حدود الجمهورية العربية السورية، 

في الموازنة، عن عدم إمكانية الموارد المائية تلبية الطلب المأمول عليها ) - (يعبر العجز، أو إشارة 

مول أو مخطط، وغياب إمكانيات تحقيق أية فرصة اقتصادية منعكسات ذلك على تحقيق إنتاج مادي مأ بكل

يزداد هذا العجز عند  .بديلة، مع الفواقد المادية والريعية نتيجة عدم إنجاز الخطط السنوية الجاري تنفيذها

 8.460، و 1.745، و 3.310: احتساب احتياجات مياه الشرب واالستخدام المنزلي والصناعة وغيرها إلى

  .على التوالي للسنوات المذكورة سنة/3مليار م

الموازنة المائية الوطنية بين المتاح من الموارد التقليدية والطلب ألغراض الزراعة ): 5(الجدول 

  .2008-2000لسنوات هيدرولوجية مختارة خالل الفترة 

  البند

  السنة الهيدرولوجية

2001/2002 

سنة دون (
2002/2003  

 )سنة وفيرة المياه(

2007/2008  

   )سنة جافة جداً(

  9.869  14.454 12.310 سنة/3واردات مائية إجمالية متجددة، مليار م

  1502.267  1361.211 1332.781 المساحات المروية المخططة، ألف هكتار

  16.750  14.620 14.041 سنة/3احتياجات الزراعة المروية، مليار م

  6.881 -  0.166 - 1.731 - سنة/3الموازنة المائية، مليار م

  

من إجمالي % 40-33لم تشكل الموارد المائية الجوفية المتجددة خالل الفترة المدروسة أكثر من 

بالضخ من اآلبار، (الواردات المتجددة المتاحة، ورغم ذلك يتم التخطيط لمساحات مروية على المياه الجوفية 

لمخطط لريها من كافة من إجمالي المساحات ا% 60- 55بنسبة تصل إلى ) مرخصة أو غير مرخصة

ذا إلى اختالل كبير بين المتجدد المائي الجوفي المتاح وحجوم المياه المستجرة ـأدى ه. المصادر المائية

  .من المتجدد% 315- 250الحوامل المائية الجوفية، وبلغت درجة االستنزاف في بعض السنوات  من
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ي العقد األخير والتي ساهمت في رغم االستنزاف الحاصل وموجات الجفاف التي اجتاحت سورية ف

تفاقم النقص الحاصل في تلبية الطلب على المياه من إجمالي الواردات المتاحة، يستمر التخطيط لمساحات 

مليار  14.5ألف هكتار، وباحتياجات مائية تزيد عن  1492.0تصل إلى  2009- 2008مروية خالل العام 

  .تاح، رغم العجز الكبير في المتجدد المائي الم3م

لقد بدأ تطور العجز منذ أواسط ثمانينات القرن العشرين وازداد وتفاقم باطراد تحت تأثيرات السببين 

  :الرئيسين

 . التوسع بالمساحات المروية وخاصة في زمام مصادر المياه الجوفية بالضخ من اآلبار -

 .2008- 2006و  2001-1999تعاقب موجات الجفاف في العقد األخير وخاصة الفترتين  -

بشكل متسارع من  2005- 1985ازدادت المساحات المروية في حوض دجلة والخابور خالل الفترة 

أتت هذه الزيادة . ألف هكتار 351.690ألف هكتار، وبزيادة مقدارها  468.933ألف هكتار إلى  117.243

إلى  1985العام ألف هكتار في  74.254بشكل أساسي في زمام المصادر المائية الجوفية، التي ازدادت من 

% 84.0ألف هكتار، أي ما يعادل  295.180، وبزيادة بلغت 2005ألف هكتار في العام  369.430أكثر من 

وأدت الزيادة الكبيرة في استجرار  ).6(ادة المحققة في المساحات المروية، الجدول رقم من إجمالي الزي

نابيع، ثم إلى انقطاع التدفق الحر للينابيع في رأس المياه من الحوامل الجوفية إلى تدني الواردات المائية للي

وبقي مشروع ري الخابور المعتمد على ملء سدوده الثالثة من واردات الينابيع بشكل رئيس دون . العين

  .مياه، إضافة إلى ذلك ُحرِم سكان البلدات والقرى على طول مجرى الخابور من مياه الشرب والري

في الجمهورية العربية السورية ومحافظة الحسكة ) المخططة(ة المساحات المروي): 6(جدول ال

  .، ألف هكتار1985-2009

  البيان
 العام  

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

المساحات المروية اإلجمالية 

 1496.8 1502.7 1505.6 1492.2 1489.6 1276.1 1095.9 693.0 651.9 :في سوريةالمخططة 
 814.3 814.1 831.7 836.4 840.5 629.2 602.0 342.0 318.3 م المياه الجوفيةفي زما

 682.5 688.6 673.9 655.8 649.1 646.9 493.9 351.0 333.6 في زمام المياه السطحية
المساحات المروية المخططة 

 456.5 467.5 467.5 465.1 468.9 384.9 368.7 151.0 117.3 :في محافظة الحسكة
 353.4 364.4 364.4 364.4 369.4 294.9 295.9 109.3 74.3 مام المياه الجوفيةفي ز

 103.1 103.1 103.1 100.7 99.5 90.0 72.8 41.7 43.0 في زمام المياه السطحية
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انعكست نتائج آليات اإلدارة والتخطيط المبينة على تصاريف معظم الينابيع في سورية، خاصة في 

محافظة  –الشمالية الشرقية، وتحديداً على الوضع المائي في حوض دجلة والخابورالمنطقتين الشمالية و

الحسكة، حيث جفت غالبية الينابيع أو انقطع جريانها الحر معظم أوقات السنة، ينطبق ذلك على ينابيع رأس 

  ).10(العين، وكذا بعض ينابيع البليخ في محافظة الرقة، الشكل 

تم حساب الموازنة لتلبية احتياجات الزراعة المروية فقط، (مختارة مائية  ويبين الجدول التالي موازنات

ودون النظر باحتياجات القطاعات االقتصادية األخرى، من باب التبسيط، ونظراً ألن المعلومات المتعلقة 

حوض دجلة والخابور في بعض في ) بشكل يلبي الحاجة العلمية بباقي القطاعات غير مدققة أو متوفرة

  .نوات الهيدرولوجية للعقد األخيرالس

 

واقع ): 10(الشكل 

ينابيع الخابور في 

رأس العين لسنوات 

مختلفة، نبع 

أعلى : الكبريتي

، 1998اليسار عام 

، 2004أسفل اليسار 

  .2006اليمين 

  

ض الموازنة المائية لحوض دجلة والخابور بين المتاح من الموارد التقليدية والطلب ألغرا): 7(الجدول 

  .)7(2008- 2000لزراعة لسنوات هيدرولوجية مختارة خالل الفترة ا

  البند

  السنة الهيدرولوجية
2001/2002 

سنة دون (

2002/2003 

سنة وفيرة (

2007/2008  

  ) سنة جافة جداً(

                                                            
لم يؤخذ باالعتبار عند حساب الموارد المائية الراجع الصحي كونه غير معالج، كما لم تحتسب واردات نهر دجلة ضـمن   -)7(

  : غير أن الجدول يعتمد على. الموارد السطحية كونها غير منظمة

  .2004وزارة الري، دمشق، . 2003-1992تحليل الواقع المائي في الجمهورية العربية السورية  -

  .2008وزارة الري، دمشق، . وإعادة تقييم الموارد المائية 2007/2008مالحظات على خطة الزراعة المروية للعام  -
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  467.503  425.372 420.508 إجمالي المساحات المروية، ألف هكتار

  وفية، ألف هكتارفي زمام مصادر المياه الج

                               %  
357.024  

84.9  
389.189  

91.5  
364.430  

78.6  

 في زمام مصادر المياه السطحية، ألف هكتار

                               % 
63.848  

15.1  
36.185  

8.5  
103.073  

22.0  

  4722.0  4314.0 4311.0 سنة/3االحتياجات المائية الكلية، مليون م

 سنة/3من مصادر المياه الجوفية، مليون م

                                % 
3570.0  

83.0  
3892.0  

90.2  
3680.0  

78.0  

  سنة/3من مصادر المياه السطحية، مليون م

                               % 
740.0  
17.0  

422.0  
9.8  

1040.0  
22.0  

  635.0  2594.0 1814.0حة، مليونالموارد المائية المتجددة المتا

  4087 -  1720 - 2497 -الطلب، مليون–المتاح= الموازنة المائية

  

  .يزداد هذا العجز عند احتساب احتياجات مياه الشرب واالستخدام المنزلي والصناعة وغيرها

 أن إجمالي الطلب 2009- 2008للموسم الزراعي يبين تحليل الخطة اإلنتاجية الزراعية الوطنية وكما 

: منها ،ألف هكتار 459.95مساحة  لري 3مليون م 3268.8يبلغ  ة الحسكةعلى الموارد المائية في محافظ

 لتلبية احتياجات الدورات الزراعية في زمام المصادر المائية الجوفية بالضخ من اآلبار 3مليون م 2505.8

ية هذا الطلب في زمام باقي المصادر المائية لتلب 3مليون م 450.98، و ألف هكتار 353.38ولمساحة 

وعند تقييم مدى إمكانية . ألف هكتار 106.57ولمساحة  )أنهار وينابيع وبحيرات تخزين السدود المختلفة(

تلبية الطلب المأمول في الخطة المذكورة بالتوافق مع الموارد المائية المتاحة، وفقاً لآلليات المعمول بها في 

السوري والقرارات الناظمة الصادرة عن المجلس الزراعي األعلى واللجنة العليا للمياه؛ التشريع المائي 

والممكن التخطيط ) محافظة الحسكة عملياً(يتبين أن إجمالي كميات المياه المتاحة في حوض دجلة والخابور 

للتخطيط الزراعي  لالحتمال المعتمد) الخطة الزراعية اإلنتاجية للمحاصيل المروية(عليها ألغراض الري 

سنة على /3مليون م 1018سنة، منها /3مليون م 1122لم تزد عن ، %)75لسنة جافة باحتمال ورود (

لم تستطع هذه ). الينابيع والحوامل المائية الجوفية المستثمرة بالضخ من اآلبار(المصادر المائية الجوفية 

 : هي تكفي لتغطية احتياجات المساحات التالية فقط، واحتياج الخطة اإلنتاجية الزراعيةالموارد تأمين كامل 

  

 .وفق آليات وضع الخطةحوض دجلة والخابور المساحات الممكن ريها في ): 8(الجدول 

 المساحات الممكن ريها، هكتار الموقع
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على المصادر

 المائية الجوفية

على المصادر

 المائية السطحية
 من المخطط%  إجمالي 

  34.12 156958.0 14951.0 142007.0 الحسكةمحافظة 

 14.03 40.18  من المخطط% 

  

آليات مخالفة مترتبة عن  القتصاد الوطنيل ئرخساإمكانية حدوث إن تحليل بيانات هذا الجدول ُيظهِر 

  :فيالفاقد  اتمثل هذيلقرارات الحكومية الناظمة، لو يةلقانونلنصوص اللمنهج العلمي ول المتبعةالتخطيط 

ضياع التكاليف المنفقة على األعمال التحضيرية  الممكنة نتيجة) للفالحين(عية الخسائر المزر -

  .ألف هكتار، دون عوائد اقتصادية 300للزراعة في أكثر من 

ستلزمات إنتاج وحوامل طاقة م(خسائر االقتصاد الكلي الناجمة عن ضياع النفقات المقدمة عيناً  -

بعد جدولتها، وضياع القيم المادية للفرص البديلة  ، وفوائد القروض قصيرة األمد)والدعم بأشكاله

 . وعوائدها

خسائر االقتصاد المحلي والكلي الناجمة عن التأثيرات البيئية والصحية، على المجتمعين البشري  -

 .الموقع العام الجغرافي دون مردود أو حماية بيئيين وتدهوروالحيواني، للعواصف الغبارية 

شآت غير المستخدمة، أو ذات معدل االستثمار المنخفض دون الحدود خسائر البنى التحتية والمن -

 ).دون إمكانية تبريرها الحقاً(الريعية الدنيا، بما في ذلك النفقات على الصيانة وكوادر التشغيل 

   .الخسائر الناجمة عن التأثيرات االجتماعية والبنيوية وغيرها، بما في ذلك الهجرة -

نخفاض الوسطي المثقل لمراديد المحاصيل المروية الشتوية الرئيسية عند بحوث حتمية االوتبين نتائج 

  .هـ/كغ 1755~ هـ، للشعير/كغ 2505~ للقمح إلى : نمذجة وتقدير اإلنتاج وفق المعطيات المتاحة

  .هذه الخسائرقيم لتحديد  الحقة دراسات اقتصادية تفصيلية األمرويتطلب 

ة على تغيرات كميات الموارد المائية المتاحة لالستثمار الزراعي، عند إجراء تقييم أثر التغيرات المناخي

وللتخطيط للزراعة المروية المضمونة، تبين النتائج انخفاض كميات المياه المتاحة في حوض دجلة 

  والخابور 

  .األمر الذي سينعكس على المساحات المروية السطحية والجوفية بنفس النسبة% 27.5بنسبة 

ر الموارد المائية واستخداماتها في إطار مشروع التنمية الريفية للمنطقة الشمالية مقترحاتنا لتطوي .7

 :الشرقية
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، 2006في بداية العام  )8(لريفية للمنطقة الشمالية الشرقيةتم إعداد المكون المائي لمشروع التنمية ا

وقد تم ). IFAD(ة عند إعداد وثيقة المشروع من قبل عدد من خبراء الصندوق الدولي للتنمية الزراعي

التركيز على هذا المكون نظراً ألهميته الكبرى في التنمية المتكاملة للمنطقة خصوصاً وللجمهورية العربية 

من % 70الحسكة، دير الزور، والرقة حوالي : السورية، حيث تضم المحافظات الثالثة ضمن المشروع

  .جددة المتاحة لالستخدامالمساحات المروية في سورية، ومعظم الموارد المائية المت

  :ويتضمن المكون المائي لمشروع التنمية المذكور النشاطات التالية

 1960وتتضمن تقويم وتحليل الدراسات السابقة المنفذة منذ عام : دراسة حوض دجلة والخابور  ) أ

بناء على و...). الهيدرولوجية، الهيدروجيولوجية، الطبوغرافية، التربة والبيديولوجيا، : في المجاالت(

أسس الدراسة ومكوناتها بهدف الوصول إلى المعطيات الدقيقة للموارد المائية الجوفية والحوامل ذلك يتم 

المائية، واتجاهات حركة المياه وانتشارية العناصر المحمولة، ومصادر التغذية ونطاقاتها، والمتجدد 

واقتراح السيناريو . المائية السطحيةكذلك بيانات الموارد و. والمتاح من الموارد لالستخدام المرشد

 .األمثل لالستخدام المستدام لهذه الموارد وفق آليات اإلدارة المتكاملة

وضعت وزارة الري الشروط الفنية لهذا المكون الفرعي وأعلنت مناقصة لتنفيذ كامل مكوناته 

  .والختيار الجهات المؤهلة للتنفيذ واإلشراف وتدقيق األعمال

بناء على تنفيذ الدراسة يتم اإلعداد لتجهيز : ومنظومة المراقبة الهيدرولوجية بنك المعلومات  ) ب

محطات رصد مناخي، مواقع رصد هيدرولوجي للمياه السطحية : الحوض بكافة التجهيزات الالزمة

وتجهيزات قياس الواردات السطحية والجريانات والشدات المطرية، منظومة مراقبة مناسيب ونوعية 

ية، بهدف تشكيل قاعدة بيانات مؤهلة لدعم اإلدارة المائية المرشدة والمستدامة على مستوى المياه الجوف

الحوض المائي وأحواضه الفرعية، ويتم جمع هذه المعطيات وتعالج ضمن عدد من مراكز التجميع، 

 .وتقيم وتحلل في المقر المركزي في الحسكة

النهج  وإتباعوتقانات مرشدة للمياه، وتضم نشاطات استخدام تقنيات  :تنفيذ مشاريع رائدة  ) ت

في إدارة وتحصيص المياه على مستوى األحواض الصغيرة، من خالل جمعيات مستخدمي  التشاركي

المياه الجوفية في : على أن تشمل هذه المشاريع الرائدة. المياه في المحافظات الشمالية الشرقية الثالث

لري الحكومية في الرقة، مشاريع الري التعاونية التابعة العين، مشاريع ا رأس - زمام اآلبار في الحسكة

 .لجمعيات الفالحين في دير الزور

                                                            
كفريق برئاسة  2006عمل فريق الدراسة في إعداد وثيقة المكون والورقة الخلفية لمشروع التنمية المذكور خالل عام  -)8(

 .رج صومي، وبالتعاون مع خبراء إيفادالدكتور جو
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إقامة مخبر متكامل إلجراء االختبارات الالزمة والمتكاملة لنوعية المنتج المحلي واألجنبي من   ) ث

مدينة لتخديم المنطقة الشمالية الشرقية مقره  ):الموضعي وبالرذاذ( تجهيزات ومكونات شبكات الري

ية العالمية هو ـة، إن اختبار هذه التجهيزات ومكوناته وبيان مطابقتها للمواصفات القياسـالحسك

 .الوحيدة لتحقيق الهدف االقتصادي للمشروع الوطني لتطوير طرق وتقنيات الري الضمانة

 قامت إدارة مشروع التحول في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بوضع الشروط الفنية لكافة

مكونات المشروع والتجهيزات الالزمة له بالتعاون مع إدارة مشروع التنمية الريفية، وأعلنت 

المناقصة، على أن تقدم المباني الالزمة والبنى التحتية من قبل الوزارة المعنية في مدينة الحسكة، 

 .وتقدم التجهيزات من قبل مشروع التنمية بتمويل من إيفاد

، التي تتضمن عدداً من النشاطات الفرعية في كل من المحافظات ئيبحوث الري واإلرشاد الما  ) ج

 :الثالثة

 .بحوث الزراعات البديلة وتحسين الدخل المزرعي 

 .بحوث تقنيات الري في الظروف المختلفة ضمن تراكيب محصولية ودورة زراعية مثلى 

 .تجهيز محطات بحوث الري والصرف وتطوير الكادر البحثي المائي 

 ... .تقنيات الري، برمجة الري، التوعية واإلرشاد المائي، : مجاالتالتدريب في  

للوصول إلى  تحديث دراسة مشروع ري دجلة في ضوء المستجدات المناخية وتغيرات الموارد  ) ح

 .البيئية-أفضل المؤشرات الفنية واالقتصادية واالجتماعية

 :أهم المقترحات .8

مية القوى البشرية في المحافظات الشمالية الشرقية، إعطاء األهمية البالغة واألولوية الرئيسية لتن )1

 :خاصة في المناطق الريفية، على أن تشمل

  .التربية والتعليم وإعداد المدارس المؤهلة -

 .الصحة والمستوصفات والرعاية الطبية األولية واألسرة -

 .التربية الرياضية واالستجمام والسياحة البيئية -

  .خدام المنزلي ومعالجة المياهقطاع التزويد بمياه الشرب واالست -
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تنويع النشاطات االقتصادية والتحول من االعتماد على الزراعة في االقتصاد المحلي، وزيادة  )2

صناعات زراعية، (االستثمارات الحكومية والخاصة إلقامة مشاريع مولدة للدخل وتمتص اليد العاملة 

  :ذلكويمكن أن يشمل  ...).دية، يسياحة، صناعة نسيج، حرف تقل

حدادة بأنواعها، أعمال الميكانيك، (التركيز على التعليم والتدريب المهني التخصصي  

  ...).، إصالح المعدات الزراعية، وااللكترون النجارة، الكهرباء

تنشيط فرص منح القروض الصغيرة والمتوسطة لبدء نشاطات اقتصادية محلية بتسهيالت  

 .ميسرة للراغبين في المحافظات الثالث

وير البنى التحتية األساسية في المنطقة الشمالية الشرقية، محافظة الحسكة خصوصاً، مع تط )3

 :التأكيد على تلك المرتبطة بحماية البيئة المحلية، من خالل

 .زيادة مخصصات تنفيذ وتطوير وصيانة الطرق الزراعية والطرق العامة القائمة 

على المنتج الزراعي المحلي كمواد أولية، إقامة معامل للصناعات الغذائية والتقليدية تعتمد  

 .إعطاء االستثمار في هذا المجال ميزات تفضيلية على المستوى الوطني مع

إقامة محطات معالجة الصرف الصحي في المدن والبلدات، إذ تصرف المياه العادمة  

متاحة والمخلفات السائلة إلى األنهار والمجاري المائية، مما يؤثر على نوعية الموارد ال

 .لتأمين مياه الشرب

إقامة معامل معالجة المخلفات الصلبة والقمامة المنزلية، واالستفادة من نواتجها في إنتاج  

الطاقة وتصنيع األسمدة، مع التأكيد على أولوية معالجة ظاهرة المكبات المقامة قرب 

 ).القامشلي، تل أبيض(المجاري المائية ومصادر مياه الشرب 

األراضي الزراعية بمنتجات استخراج النفط وصناعته، وإلزام الجهات الحد من تلوث  

المسؤولة عن ذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة، ووضع منظومة مراقبة بيئية تتابع من قبل 

 .مديريات البيئة

معالجة المواضيع المرتبطة بالهجرة الداخلية والخارجية التي تسارعت نتيجة تفاقم الفقر والبطالة  )4

ال بد هنا من  .مع التأثيرات البيئية والمناخية، مع التركيز على إيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة مترافقة

  :األمور التاليةضرورة العمل على  التأكيد على
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جمعيات خيرية، (واألهلي ) األحزاب والنقابات(تنشيط دور المجتمع المدني وفعالياته  

لعام، خاصة في المجاالت االجتماعية في مجاالت البيئة والعمل ا) منظمات غير حكومية

 .والخيرية، وإقامة دور العجزة والرعاية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة

تنشيط االتصاالت مع المغتربين السوريين في المهاجر لالستثمار في المحافظات الثالث،  

ذلك وهو من ضمن االهتمامات المترتبة على وزارة الدولة المعنية، ووضع ميزات خاصة ب

 .تتعلق بمحافظات المنطقة الشرقية

الوقود، (وضع آلية عملية مرتبطة بواقع المنطقة لدعم مدخالت اإلنتاج الزراعي  

 ...).األسمدة،

لعام  31تنشيط عمل لجان األحواض المائية وفق التشريع المائي السوري الصادر بالقانون  )5

ويشمل هذا األمور  .يات اإلدارة المتكاملة، ووضع خطط استثمار وإدارة المصادر المائية وفق آل2005

 :التالية

واردات مائية التخطيط للمساحات المروية وفق مبدأي االستدامة البيئية وإدارة الطلب وعلى  

 %.75الحتمال سنة جافة باحتمال ورود 

إقامة مشاريع ري جماعية في زمام المصادر المائية الجوفية أسوة بمشاريع الري على  

طحية مما يعطي للجهة الوصائية إمكانية التحكم باستجرار المياه وفق المتجدد المصادر الس

 .المتاح

إنجاز الدراسات الالزمة لتطوير مشروع ري دجلة، في هذا اإلطار من المفيد النظر في  

 رات ـاحتمال إقامة مشروع للري التكميلي كأحد السيناريوهات، واختيار األفضل وفق المؤش

 .ية والعائد البيئي االجتماعيالفنية واالقتصاد

إيجاد حل قانوني عملي للصعوبات التي تعترض المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث،  )6

وخاصة الكفاالت العقارية، بحيث يتم تقييم أسعار األراضي بشكل موضوعي من قبل المصرف الزراعي 

  :يتضمن ذلك .التعاوني

 للقيام...) مهندسين، فنيين، مدربين، (مؤهل الالزم توفير الكادر الفني والعلمي واإلداري ال 

وإيجاد نظام حوافز مجز بناء على . الدراسة، التصميم، التركيب، تقويم األداء: بأعمال

 .معايير معلنة لتقييم األداء
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وضع برنامج تفصيلي مادي وزمني مرتبط بتطوير الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ أعمال  

 .ائيالتوعية واإلرشاد الم

، األكاديمية والتطبيقية، تفعيل دور البحوث العلمية الزراعية، ومراكز البحوث العلمية والمائية )7

ووضع إستراتيجية وآليات مناسبة الستنباط أصناف زراعية متحملة للملوحة والجفاف لمواجهة ظاهرة 

 .الجفاف وتدني الواردات المائية

  معن دانيال داود  جورج ملكي صومي
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