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قطاعي الموارد المائية والزراعة في الجمهورية العربية السورية في ظل األزمة 
 االقتصادية االجتماعية البنيوية متعددة األطياف

 (1)معن دانيال داود

لبيئي الحادين، هي يعاني االقتصاد الوطني السوري من أزمة بنيوية لها طابعيها االجتماعي وا
أزمة ينعكس فيها "تردي أحوال الشعب السوري بكافة أطيافه نتيجة نهب الثروات الوطنية وارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة، ونتيجة األزمة االقتصادية االجتماعية المتفاقمة" بفعل األحداث الجارية منذ 

د المعاناة االقتصادية للجماهير في انعكاس علني لالنفجار الحاصل على خلفية تزاي 2011آذار 
الشعبية وتهميشها، يصبح هذا أكثر عمقًا في ظل التهميش المتزايد وتنامي رقعة الفقر وتفشي 
البطالة، خاصة بين الشباب وخريجي المؤسسات التعليمية المهنية والعليا، كنتاج مباشر للسياسات 

 . (2)ع مستوى الفساد بمعدالت مذهلة وانتشارهاالقتصادية المرتبطة بلبرلة االقتصاد الوطني مع ارتفا

إن ترافق األزمة الراهنة مع التدخل الخارجي الفظ في األوضاع الجارية في الجمهورية العربية 
السورية يؤدي إلى تفاقم التأثيرات الكارثية لهذه األزمة، كما يساعد اإلرهاب المستفحل ضد مقدرات 

ت على القطاعات االقتصادية الوطنية المختلفة، ويهدد إلى حد ٍّ الشعب السوري في زيادة هذه التأثيرا
بعيد استقاللية القرار الوطني الحر ليس فقط في المجال السياسي بل وفي جميع مجاالت السيادة 

الثقافية. ولعل أبرز هذه التأثيرات وأكثرها  -الوطنية: االقتصادية، واالجتماعية، والتنموية، والعلمية
دى البعيد ستكون في القطاعين المحددين األساس للتنمية االجتماعية واالقتصادية في عمقًا على الم

دارة استخداماتها، وقطاع الزراعة، وخاصة في مكوناتهما  سورية: قطاع التزويد بالموارد المائية وا 
 .األكثر كلفة: التزويد بمياه الري، البنى التحتية لمشاريع الري والصرف )المديني أو الزراعي(

الديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية على الدوام الضمانة  -"لقد كانت اإلصالحات السياسية
، إال أن النهج (3)األساس لصد المؤامرات على وطننا سورية، وتحقيق التقدم في جميع المجاالت"

متعددة  االقتصادي الحكومي في السنوات األخيرة، إضافة إلى تأثيرات األعمال اإلرهابية المختلفة
األطراف، ساهمت وتساهم في تدهور الوضع الفني لقطاعي المياه والزراعة السوريين بشكل يعمق 

 الخسائر المختلفة التي تتراكم باطراد.

                                                           
 عضو أجنبي في األكاديمية الروسية للعلوم الزراعية، عضو أمانة المكتب الزراعي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري. (1
(. وثائق المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد، 2011للحزب الشيوعي السوري ) 11الفتتاحية للمؤتمر الـ الكلمة ا (2

 .12-11، منشورات الحزب الشيوعي السوري الموحد، دمشق، ص 2011آذار  19-16دمشق: 
 . 14المصدر السابق، ص  (3
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ورغم أن للمهمة الوطنية أولي ة أساسية مطلقة حاليًا، إال أن النجاح في تحقيقها )وفي الدفاع عن 
( 1، وخاصة: (4)ناتهما( مرتبط بنجاح إنجاز المهام األخرى الوطن واستقالله وسيادته في جميع مكو 

االجتماعية للجماهير الشعبية، واحترام المواطنين، وحرياتهم،  -تحسين األوضاع االقتصادية
( حل  التناقض األساس بين الحاجة إلى التنمية وبين االتجاهات والتيارات المعرقلة لها، 2وكراماتهم؛ 

( معالجة 3على حساب مصالح الغالبية العظمى من الشعب السوري؛  أو الساعية إلى امتطائها
التناقض بين ضرورة الديمقراطية )وليس فقط السياسية، بل واالجتماعية واالقتصادية والثقافية( وبين 

 تهميشها؛ ... وغيرها.

ار يبرز هنا جليًا ارتباط صمود الجمهورية العربية السورية كوطن لجميع أبنائه بتحقق واستمر 
تأمين األمن الغذائي )النسبي من خالل تأمين احتياطيات كافية من مخزون القمح بشكل أولي، حيث 
ال يمكن أن يكون القرار السياسي الوطني مستقاًل ومحافظًا على حقوق الدولة السيادية إال في حال 

نساني فعالً  -تأمين الطلب على المحصول الزراعي النباتي الرئيس:القمح(، وتأمين مستوى الئق   -وا 
لحياة الجماهير الشعبية، وتحقيق تنمية اجتماعية شاملة تراعي المصالح األساسية للفئات الفقيرة 
والمهمشة في المجتمع السوري )وخاصة: توفير فرص العمل، ووضع سـياسة عـادلة لألجور، 

 حماية حـقوق والتركـيز على تأمين الضمان االجتماعي والصحي للجماهـير الشعـبية(، وكـذا 

 .2007العاملين بأجر وجماهير الفالحين المكتسبة عبر نضاالت مريرة خالل الفترة ما قبل 

االجتماعية والسياسية المتفاقمة في البالد االقتصاد الوطني على  -لقد وضعت األزمة االقتصادية
ارة واستثمار حافة االنهيار، خاصة تحت الضربات العنيفة المتتالية التي وجهت إلى قطاعي إد

 الموارد المائية والزراعة )بمكونيها: النباتي والحيواني(، بفعل:

تعمق تأثيرات نقاط الضعف والسمات العامة التي أعطت تراكمًا تاريخيًا في هذين القطاعين،  (1
 وخصوصًا:

التخطيط غير العقالني، وغير الرشيد، والمرتكز على أسس ال علمية، في القطاع الفرعي  -أ
تهالكًا للموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، الزراعة المروية )ويقصد بها: اإلنتاج األكثر اس

النباتي في الزراعة المروية(، بكل ما ترتب، ويترتب، عن ذلك من ظهور عجوزات تخطيطية 
في ما سمي  الحقًا "موازنات الطلب على الموارد المائية"، والتي يعتبرها البعض من العاملين 

 يط الحكومي خطأ "استخدامات فعلية للموارد المائية"؛في التخط
                                                           

وثائق المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد، (. 2011السوري )للحزب الشيوعي  11التقرير السياسي للمؤتمر الـ  (4

 .98-97، منشورات الحزب الشيوعي السوري الموحد، دمشق، ص 2011آذار  19-16دمشق: 
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عدم حل مشاكل التداخل القسري في الصالحيات )وتدخل ما يسمى "الجهات الوصائية"  -ب
بشكل يخالف أبسط مبادئ إدارة الدولة واالقتصاد الوطني(، واالزدواجية المعرقلة في التخطيط 

ما انعكس عنه انفصامًا حادًا بين القطاعي بين جهات حكومية عاملة في هذا القطاع، م
الخطط الحكومية وبين متطلبات التنمية المكانية وكذا مع ما جرى ويجري تنفيذه مكانيًا، وكان 

 هذا في صلب مكونات وهيكلية هذه األزمة البنيوية المعقدة؛

غياب مبدأ التشاركية في إدارة قطاعي المياه الزراعة عبر تهميش أو إهمال كبير لدور  -ت
تشاركين الرئيسيين )الفالحين والعمال الزراعيين وممثلي المجتمع المدني، المحلي وعلى الم

قرار القرارات المصيرية للمشاريع  المستوى الوطني( مساهمة ومشاركة في إعداد واتخاذ وا 
المرتبطة بالتنمية متعددة القطاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالزراعة المروية، وكذا في جميع 

الفرعية المرتبطة بالتزويد بالموارد المائية وصرف المستخدم منها، أو معالجة القطاعات 
 التلوث الناجم عن استخدامها بجميع أشكاله؛ 

غياب التكاملية في إدارة مختلف القطاعات وخاصة قطاعي المياه والزراعة على الرغم  -ث
العاملة في الزراعة لدى الجهات  من استحداث بنى ووحدات إدارية تعنى باإلدارة المتكاملة

والمياه لتنسيق العمل بينهما إال أن غياب األرضية واألساس العلمي والكادر المتخصص حال 
 دون الوصول إلى نتائج مرضية.

االجتماعية والسياسية الراهنة والمتفاقمة، والتي لما تظهر  -آثار ومنعكسات األزمة االقتصادية (2
 ي تؤثر بشكل جدي  في منحيين اثنين:بشكلها النهائي بعد، هذه المنعكسات الت

التدهور المريع والسريع في الريعية االقتصادية المباشرة للقطاعين اإلنتاجيين االجتماعيين  -أ
، وانعكاس ذلك بشكل  الرئيسين، بصفتهما قاطرتين رئيستين أساس لالقتصاد الوطني الكلي 

نتاجية المكونين الماديين األساس في الع ملية اإلنتاجية الزراعية: اإلنتاجين مباشر على إنتاج وا 
النباتي والحيواني، وبالتالي على دخل العاملين والمرتبطين بهذه العملية، وعلى إمكانية تحقيق 

 . (5)األمن الغذائي من السوية الدنيا بحده األولي

، (6)تفاقم انحسار دور العلم والبحث العلمي لصالح التزمت وعدم القبول بالرأي اآلخر -ب
في مجاالت التخطيط واإلدارة، وذلك بفعل تزايد التجهيل المتعمد القائم على أساس خاصة 

                                                           
 ياً.أي تأمين أو إنتاج الحد األدنى من الغذاء المطلوب: "القمح لتصنيع الخبز"، وإيصاله ألوسع الجماهير بسعر مدعوم مركز (5
(. جمعيات مستخدمي المياه األداة المثلى للتشارك في إدارة قطاع المياه والري في الجمهورية العربية 2008صومي جورج، معن داود ) (6

 . 152-129(. منشورات الحزب الشيوعي السوري الموحد، دمشق، ص 2السورية// مواقف وآراء في السياسة واالقتصاد )الجزء 



5 
 

المصلحة االقتصادية لتجار األزمة المتحالفين مع التيارات الليبرالية الجديدة والفاسدين الذين 
كانوا، وما يزالون، في صلب أساس هذه األزمة، وأبرز المعارضين للحل السلمي الديمقراطي 

 لها. 

 بدى األثر المباشر لألزمة في:وت

تراجع إنتاج غالبية المحاصيل والمنتجات الزراعية على المستوى الوطني، سواء منها التي  (1
تدخل في مكونات السلة الغذائية الوطنية )بمكونيها النباتي أو الحيواني(، أو تلك التي تشكل أحد 

ق والمستلم مدخالت الصناعات الوطنية السورية ومادة أولية لها، فقد ا نخفض اإلنتاج المسو 
، وهو ما يشكل 2013ألف طن/سنة في العام  55-40حكوميًا من القطن الخام إلى حدود 

من إنتاج الجمهورية العربية السورية خالل السنوات الثالث السابقة لتفج ر األزمة  % 6.1-11.6
 بشكلها العلني. 

بالقمح، بنوعيه الطري والقاسي، على  ( تغي ر إنتاج المساحات المزروعة1ويبين الجدول )
 :2013-1994المستوى الوطني خالل السنوات 

نتاجه وطنيًا خالل األعوام 1الجدول ) ، ألف هـ 2013-1994(: تغي ر المساحات المزروعة بالقمح وا 
 (7)وألف طن.

 العام

المساحة 
المروية 
المزروعة، 
 ألف هـ

اإلنتاج 
 المروي، 

 ألف طن

المساحة 
البعل 

روعة، المز 
 ألف هـ

اإلنتاج 
البعل، ألف 

 طن

المساحة 
المزروعة 
قمحًا، ألف 

 هـ

إنتاج القمح، 
 ألف طن

1994 619.7 2236.9 933.7 1466.1 1553.4 3703.0 
1995 624.7 2439.9 1018.9 1744.2 1643.6 4184.1 
1996 625.5 2314.5 993.7 1765.9 1619.2 4080.4 
1997 684.8 2020.1 1076.0 1011.0 1760.8 3031.1 
1998 689.9 2478.4 1031.5 1633.2 1721.4 4111.6 
1999 669.9 2065.5 933.1 626.0 1603.0 2691.5 
2000 694.5 2396.6 984.3 708.9 1678.8 3105.5 
2001 682.8 2744.2 1001.0 2000.4 1683.8 4744.6 

                                                           
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.مديرية اإلحصاء والتخطيط، (. 2013-1994ئية الزراعية )المجموعات اإلحصا (7
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2002 752.5 3275.2 926.8 1500.2 1679.4 4775.4 
2003 814.5 3421.4 981.5 1491.6 1796.0 4913.0 
2004 857.5 3392.7 973.8 1144.8 1831.2 4537.5 
2005 855.9 3471.1 1048.0 1197.6 1903.8 4668.7 
2006 810.1 3567.7 976.5 1363.9 1786.7 4931.5 
2007 791.4 3130.0 876.4 911.1 1667.7 4041.1 
2008 730.3 1973.9 755.7 165.4 1486.0 2139.3 
2009 656.9 3037.6 780.4 664.2 1437.3 3701.8 
2010 744.8 2290.4 854.3 792.6 1599.1 3083.0 
2011 763.6 3246.6 757.4 611.7 1521.0 3858.3 
2012 818.8 3055.1 784.0 554.0 1602.8 3609.1 
2013 698.1 2186.8 676.0 816.0 1374.1 3002.8 

سابق أن زراعة القمح تواجه صعوبات جدية رغم كونه معيار تبادل وتبين أرقام الجدول ال
أساسي، وأحد المعايير التي اعتمدت وطنيًا والمرتبطة بمفهوم األمن الغذائي، إذ ال تستقر  
المساحات المروية المزروعة بنوعيه من جهة وبطريقتي ريه، وخاصة في اإلقليم الشمالي الشرقي 

ية، ويكون تذبذب المساحات المزروعة بعاًل كارثيًا من الناحية من الجمهورية العربية السور 
التخطيطية الوطنية )بمنعكساته البيئية واالقتصادية(. ومن جهة أخرى يالحظ التذبذب الواسع في 
إنتاجية هذا المحصول ذي الطابع االستراتيجي )من حيث أهميته في تحقيق األمن الغذائي( 

ة( مروية وبعاًل، وفي جميع المحافظات عمليًا عدا محافظة الرقة، بجميع أصنافه )القاسية والطري
 ( إنتاجية زراعة القمح وطنيًا وفي بعض مناطق اإلنتاج الرئيسة مرويًا وبعاًل. 2ويبين الجدول )

نالحظ في هذا السياق تذبذب إنتاجية القمح وطنيًا، مع وجود منحى عامًا نحو انخفاض هذه 
لألقماح المزروعة  1999لألقماح المروية، ومنذ العام  2007عام اإلنتاجية )وخاصة منذ ال

بعاًل(، وقد ساهمت األزمة البنيوية الحالية في زيادة تدني اإلنتاج واإلنتاجية، كما انعكست على 
المساحات المزروعة فعاًل )وليس فقط المخطط لها(، حيث لم تتجاوز نسبة المساحات المزروعة 

على المستوى الوطني،  %70حوالي  2014-13ططة للموسم الشتوي بالقمح من مساحاته المخ
 ، األمر الذي ينعكس الحقًا على كميات اإلنتاج عمومًا.%58ومن المروي في محافظة الحسكة 

(: تغي ر إنتاجية المساحات المزروعة بالقمح )وطنيًا، وفي محافظات: الحسكة، الرقة، 2الجدول )
 هـ.\، كغ2013-1994حلب، والغاب( خالل األعوام 
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 هـ\إنتاجية المساحات المزروعة بعاًل، كغ هـ\إنتاجية المساحات المزروعة مروية، كغ العام
 وطنياً  الحسكة الرقة حلب الغاب وطنياً  الحسكة الرقة حلب الغاب

1994         3610         1570 
1995 4500 3434 4261 3415 3906 3100 1850 543 1996 1712 
1996 3776 4232 3791 3487 3700 2764 2251 1059 1781 1777 
1997 2160 3043 3736 2811 2950 1050 881 465 1008 940 
1998 4185 3758 3828 3463 3593 3004 1604 339 1689 1583 
1999 4094 3381 3268 2951 3083 2203 1027 190 277 671 
2000 4151 3740 4230 3124 3451 2549 878 0 280 720 
2001 4386 3805 3956 4247 4019 3597 1646 1569 2377 1998 
2002 4069 4380 5279 4133 4352 3204 2232 1034 1385 1619 
2003 5084 4167 4544 4011 4200 3324 1746 706 1309 1520 
2004 4622 4331 4692 3422 3957 2848 1478 622 988 1176 
2005 5085 3777 4690 3580 4056 3047 1586 583 791 1143 
2006 5020 4778 4729 4150 4404 3250 1753 612 1198 1397 
2007 4833 4231 4566 3495 3955 3313 1021 172 1123 1040 
2008 3566 2878 3273 2185 2703 1764 332 0 0 219 
2009 5071 4603 5259 4615 4624 3834 1122 46 405 851 
2010 3048 2973 3589 2900 3075 860 1060 0 885 928 
2011 4630 3902 5430 3860 4252 3493 941 1 363 808 
2012 3575 3961 4936 3225 3731 2412 1157 111 311 707 
2013 3371 3347 3100 3017 3133 2005 1270 0 1250 1207 

( أعاله ارتباط واضح لتذبذب إنتاجية القمح مرويًا وبعاًل في غالبية المحافظات 2ويبين الجدول )
عدم دقة البيانات  -1السورية ومناطق اإلنتاج الرئيسة، مما يمكن تفسيره باألمرين التاليين: 

نتاج اإلحصائية واعتمادها على تقديرات غير دقيقة في بعض األحيان )مثال تقديرات مساحة وا  
عدم اختالف  -2في محافظات حلب والرقة ودير الزور(،  2012/2013إجمالي القمح للموسم 

كما يبين منحني تغي ر اإلنتاجية في  -التعامل وتكنولوجيا اإلنتاج مع صنفي الزراعة مروية وبعاًل 
 .-(1الغاب، ويشذ عن هذه القاعدة بوضوح زراعة القمح المروي في محافظة الرقة، الشكل )
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(: تغيرات إنتاجية زراعة القمح مرويًا وبعاًل وطنيًا )أعلى( الرقة )وسط( والغاب )أسفل( 1الشكل )

 هـ.\، كغ2013-1984خالل الفترة 
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)في دير  2011رغم التوجهات العامة في الزراعة المروية السورية التي أقر ت في شباط   (2
نية وسطية لألقماح المروية ال تقل عن الزور(، والتي تفترض ضرورة الوصول إلى إنتاجية وط

، إال أن تطور مناحي اإلنتاجية الوسطية على 2020هـ خالل الفترة حتى العام \كغ 5000
مستوى مناطق اإلنتاج الرئيسة تؤكد ابتعاد الواقع الفعلي عن هذا الهدف، وتساهم األزمة القائمة 

توسط بفعل تأثيرات ومخرجات األزمة. في تأجيل الوصول إلى هذا الهدف على المدى القريب والم
ينعكس هذا حتمًا ليس على اإلنتاج الوطني فقط، بل وعلى احتياطات مخازين القمح الوطنية 
أيضًا، ويبين الجدول التالي المعلومات اإلحصائية الحكومية إلنتاج واستيراد وتخزين هذا 

 المحصول وطنيًا:

 العام

المساحة 
المروية 
 المزروعة،

 ألف هـ

نتاج اإل
، (8)المروي 

 ألف طن

اإلنتاج 
 ، (9)الوطني

 ألف طن

االستيراد 
 الوطني،

 ألف طن

 ،(10)المستلم

 ألف طن

 ،(11)المباع

 ألف طن

2008 730.3 1973.9 2139.3    
2009 656.9 3037.6 3701.8 1371.0 2834.0 2633.0 
2010 744.8 2290.4 3083.1 220.0 2384.0 2484.0 
2011(12) 763.6 3246.6 3858.3 127.0 2548.0 2756.0 
2012 818.8 3055.1 3609.1 427.0 1957.0 2566.0 
2013 698.1 2186.8 3002.8 700.0 838.6 2800.0 

الطاقة التخزينية الحكومية اإلجمالية المتاحة في صوامع ومستودعات  -وباالستناد إلى بيانات: أ
ووجود طاقات تخزين  -لمؤسسات العامة؛ بالمؤسسة العامة لتسويق وتخزين الحبوب وغيرها من ا

ألف طن(، سواء كان ذلك لدى تجار الحبوب أو المطاحن  300-280لدى القطاع الخاص )بحدود 
ألف طن لدى الفالحين المنتجين )بذارًا وغذاء(، وبمعدل  340-320واستيعاب حوالي  -الخاصة؛ ج

-800فالحين المنتجين إلى حوالي طن لكل عائلة وسطيًا )في حين يصل هذا المخزون لدى ال 1

                                                           
 .الزراعة وزارة عن الصادرة السنوية اإلحصائية المجموعة وفق قمحا   المزروعة المروية األراضي إنتاج هنا المقصود (8
 .بعل   وعةوالمزر المروية األراضي من وقاسي، طري بنوعيه، القمح إنتاج كامل (9

 .للحبوب العامة المؤسسة قبل من والمستلمة المسوقة الكميات (10
 .للمطاحن العامة الشركة إلى للحبوب العامة المؤسسة قبل من بيعه تم ما (11
 (.صحتها من التأكد يمكن وال) الزراعة وزارة في الدولي والتعاون التخطيط مديرية توقعات وفق 2012 و 2011 للعامين (12
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ووجود رصيد مخَزن لدى  -(؛ د2013و  2012ألف طن في سنوات األزمات وخاصة عامي  850
 . وعلى اعتبار أن:2013ألف طن من األقماح في نهاية العام  2946المؤسسة بلغ 

الرصيد الوطني في نهاية العام= الرصيد الوطني في العام السابق+)المستلم 
 )المباع+التصدير(-الستيراد(الوطني+ا

 لنفس السنة(الفالحين استيعاب+الخاصة التخزين طاقات+الوطني المستلم) ≥اإلنتاج الوطني 

 يبين تحليل معطيات الجدول السابق ما يلي:

لم ينخفض الرصيد االستراتيجي الوطني من مخازين القمح بنوعيه خالل الفترة بعد عامي  -أ
ألف طن خالل السنوات  4200دون  2008-07دأ واإلصابة بالص 2007-06الجفاف 
رغم التأثيرات الكارثية لألزمة الراهنة، التي بدأت باالنعكاس )من خالل تنامي  2009-2012

 استيراد األقماح( بشكل مؤثر على هذا المخزون في سنتها الثالثة؛ 

حتياجات من اال %105مقاباًل لحوالي  2013يبقى هذا الرصيد المخزون في نهاية العام  -ب
اإلجمالية للكميات المطلوبة لصناعة الخبز ومشتقاته على المستوى الوطني )لمتطلبات ما قبل 

دون الحاجة  2014األزمة(، مما يعني إمكانية تغطية هذا الطلب الوطني حتى نهاية العام 
 لالستيراد؛ 

ة والخاصة، تصبح المهمة الرئيسة تأمين وصول منتج األقماح ومخزونه إلى المطاحن العام  -ت
وتزويد صناعة الرغيف بكميات الدقيق الالزمة زمانيًا ومكانيًا، ليس فقط في المدن الرئيسة، بل 

 وعلى كامل مساحة الوطن.  

تراوحت نسبة تكاليف تشغيل مشاريع الري الحكومية على المستوى الوطني )للمساحات  (3
ح المنتج ضمن المجال من من إجمالي سعر القم 2010المزروعة بالقمح المروي( في العام 

في مشاريع محافظة حلب، األمر الذي يبرز  %18.6في مشاريع محافظة الرقة إلى  7.8%
انخفاض ريعية استمرار زراعة هذه المحاصيل بالطرق والتكنولوجيا المتبعة حاليًا، ويعزز مستقباًل 

قطاعات المرتبطة منحى ازدياد خسائر االقتصاد الوطني عمومًا، والقطاع الزراعي وباقي ال
بإنتاجه خصوصًا. كما أن تدمير العديد من مكونات شبكات الري الحكومية والعامة )التعاونية 
وفي جمعيات مستخدمي المياه، وخاصة في وادي الفرات والقلمون(، وخروج أجزاء رئيسة من هذه 

في زيادة  الشبكات من الخدمة الرشيدة والفعالة على كامل مساحة الوطن، ساهم، وسيستمر،
 الخسائر االقتصادية والبيئية بنتاج األزمة. 
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تدهور نوعية الموارد المائية الناجم عن التلوث بمخلفات النفط الخام وتكريره، وكذلك بمخلفات  (4
 األعمال القتالية وتأثيراتها.

 التدهور الناجم عن االستخدام المتسارع للمياه الجوفية في السهول الساحلية، وتأثيرات تداخل (5
 المياه البحرية المالحة في الحوامل المائية الجوفية المستنزفة.

تدهور األراضي، وخاصة الناتج عن زيادة المساحات المتملحة، وبشكل رئيس في سرير نهر  (6
الفرات )في زمام مشاريع الري الحكومية ومشاريع جمعيات مستخدمي المياه التي تعرضت 

ًا على إنتاجية المحاصيل؛ إضافة إلى زيادة حدة ألعمال التخريب(، األمر الذي ينعكس سلب
عمليات اإلنجراف، سواء الريحي أم المائي، للغطاء الترابي الناتج عن تدهور الغطاء النباتي 
الطبيعي في مناطق العمليات العسكرية والتي ستظهر نتائجها مستقباًل منعكساتها على قطاعي 

 الزراعة والمياه.

ن قبل قطاع الزراعة السوري )في العمليتين اإلنتاجيتين النباتية إن تراجع إنتاج الغذاء م
والحيوانية(، وكذلك تدهور الوضع االستثماري للبنى التحتية األساسية للتزويد بالمياه في غالبية المدن 
والبلدات السورية، يساهم في تخفيض كميات المياه المستخدمة فعاًل، ليس على المستوى الوطني 

مستوى غالبية األحواض المائية الرئيسة وحويضاتها الفرعية. ورغم بعض اآلثار  فقط، بل وعلى
اإليجابية الظاهرة في عودة الغطاء النباتي الطبيعي في األراضي غير المعرضة لألعمال الحربية أو 

غير المستثمرة وخصوصًا في بعض أجزاء 
البادية السورية، إال أن غالبية المناطق السورية 

ًا تدميرية مرعبة لتدهور البيئة تعاني آثار 
الطبيعية، يبرز هذا في مناطق توزع الغابات 
الطبيعية )الفرنلق، محمية سوالس، الجبل 
الوسطاني، حراج وادي نهر األبيض، جرود 
الجبل العلوي، جرود القلمون، جبل البلعاس،... 
( وفي سرير نهر الفرات، وخصوصًا في حراج 

منعكسات ذلك من تدمير لألصول البرية والمجتمعات الحية النباتية  حوائج وزور نهر الفرات، بكل
والحيوانية الطبيعية وأصولها البرية )التي تعتبر جزءًا ال يمكن تعويضه من التراث البيئي العالمي(، 

 وفقدان قسم رئيس من إرث ونتاج العمل البحثي الوطني.
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  اليًا، سوية هذه التأثيرات المدمرة.وتبين بعض الصور الفضائية والفوتوغرافية، المرفقة ت

 

 . 2013(: تدهور الغطاء األرضي وتلوث البيئة الطبيعية في زور نهر الفرات 1الصورة )

كما وتعم ِّق تأثيرات األزمة الراهنة أزمة قطاعي الموارد المائية والزراعة عمومًا ليس فقط من خالل 
من خالل: أ( االستنزاف النوعي للموارد المائية، ب( تأثيرها الحاد على استخدامات المياه، بل وأيضًا 

انحطاط األحواض المائية الصبابة وتدني كميات الموارد المائية المتاحة لالستخدام الموائمة نوعيًا، 
ج( تواتر األعطال الفنية بشكل أكبر )ويظهر هذا من خالل التقنين الكمي والنوعي المتزايد(، د( 

ضعف وتدني سوية إدارة المخاطر، ه( التأثيرات الصحية على  تنامي الخسائر الناجمة عن
 المجتمعات الحية.

سيساهم هذا في تدهور وضع المناطق )مصدر/مسرح التوترات االجتماعية والسياسية( من 
الناحية البيئية، وبتفاعل دياليكـتيكي متصاعد/متنام حلزوني يفاقـم الصراعات والخالفات السياسية 

حلية والوطنية، ويعزز المنحى العام لتنامي الخسائر البيئية المعب ر عنها بأرقام واالجتماعية الم
اقتصادية محددة، ويساهم تخلف الوعي والتخندق المتسارع وعدم إدراك/تفهم آليات معالجة األزمات، 

 وحل ها من منطلق علمي سليم، في زيادة بؤر هذه األزمات المترابطة وتوسعها. 

يتزايد تدهور وضع اإلنتاج الزراعي بمكونيه الرئيسين )النباتي والحيواني(، وتتنامى  في هذه األثناء
بشكل سريع الفجوة بين الطلب على الغذاء مع اإلنتاج الفعلي، وخصوصًا المتاح للشراء من قبل 
غالبية المستهلكين النهائيين، منعكسًا على األمن 

ذلك الغذائي لغالبية المواطنين السوريين، بما في 
غالبية األسر التي اعُتبِّرت آمنة اجتماعيًا حتى 

، وتتدهور األوضاع الصحية 2011نهاية العام 
وسويات تأمين الغذاء للمواطنين السوريين في 
كافة المناطق. هذا وتزيـد األوضاع األمنـية 
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والمتدهور واألعـمال الحربية من سوء إمكانيات تسويق اإلنتاج الزراعي القليل، غير الكافي كمًا، 
 نوعًا. 

 

 

 

(: التأثيرات المدمرة لتدهور بيئة منطقة هجين في الفرات األسفل، أ( يمينًا في األعلى 2الصورة )
، ج( يسارًا في 2013تشرين األول  8، ب( يمينًا في األسفل بتاريخ 2009تشرين الثاني  23بتاريخ 

 .2013 كانون األول 9األسفل بتاريخ 

يط القطاعي ومتعدد القطاعات للمنهج العلمي يفاقم إمكانيات حدوث إن مخالفة آليات التخط
الخسائر المختلفة على المستويين المحلي  والوطني، ويعزز حصول تأثيرات اقتصادية سلبية في 
المجالين القطاعي والكلي، ويتزايد هذا مع استعصاء األزمة الراهنة على الحل السياسي المتوائم مع 

ن والشعب. كما أن عدم توفر أو تقنين الموارد المائية، إضافة إلى مخالفته متطلبات حماية الوط
المبدأ التخطيطي العلمي األساس: "عدم جواز وضع خطط اقتصادية تكون موازنات الطلب على 
الموارد المائية فيها سالبة"، يؤدي إلى منع تلبية الطلب المأمول على هذه الموارد بكل منعكسات ذلك 

ق إنتاج مادي مأمول أو مخطط، وغياب إمكانيات تحقيق أية فرصة اقتصادية بديلة، من عدم تحقي
 .  (13)مع منعكس ذلك على تنامي الفواقد المادية والريعية لالقتصاد الوطني

لذا ال بد في هذا المجال أن ُتحقق متطلبات تنفيذ الخطط التنموية الشروط الحدية الستخدامات 
، معبرًا (14)ات االقتصادية المختلفة على مستوى األحواض المائية الرئيسةالموارد المائية في القطاع

 عنها من خالل المحددات التالية:

ال يجوز أن يزيد الطلب على الموارد المائية لتأمين احتياجات قطاع توليد الطاقة غير  (1
لمائـية ، عـن الواردات اΨ≥ 99.9%الكهرومائية في نطاق الحـوض المعني، وبموثوقـية تزويـد 

 الطبيعـية المتـاحـة لالسـتثمار في هـذا 

 .P =97-98%الحوض عند احتمال ورود 
                                                           

(. إدماج تخطيط المنظومات المائية االقتصادية ضمن تخطيط االقتصاد الوطني واستثمار مكوناته. المعهد الوطني 2013د معن )داو (13
 لإلدارة العامة، دمشق.

(. اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي في الجمهورية العربية 2012علي عرفان، جلل المسدي، زياد عربش، معن داود وآخرون ) (14
 هيئة التخطيط اإلقليمي، دمشق.. "مسودة" السورية
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ال يجوز أن يزيد الطلب على الموارد المائية لتأمين مجموع احتياجات قطاعي توليد الطاقة  (2
غير الكهرومائية والتزويد بمياه الشرب واالستخدامات المنزلية، ضمن الحوض المعني وبموثوقية 

، عن الواردات المائية الطبيعية المتاحة لالستثمار في هذا الحوض عند Ψ≥ 99.7% تزويد
. ويتم تأمين المياه لسقاية المواشي والدواجن )اإلنتاج الحيواني في P =95%احتمال ورود 

 القطاع الزراعي( على قدم المساواة مع تأمين مياه الشرب.

فعاليات القطاع الصناعي من خالل تحقيق يتم تأمين المياه لتلبية احتياجات تطوير باقي  (3
شرط عدم تجاوز إجمالي طلبها مضافًا إلى الطلب المعبَّر عنه في البند السابق، ضمن الحوض 

، عن الواردات المائية الطبيعية المتاحة لالستثمار في هذا Ψ≥ 99.5%المعني وبموثوقية تزويد 
 .P =90%الحوض عند احتمال ورود 

د الموارد ال (4 مائية اإلجمالية المتاحة للتخطيط للزراعات المروية )اإلنتاج النباتي المروي( ُتحدَّ
وفق الموارد المائية المتاحة لالستخدام والمقابلة للموارد المائية للحوض المعني عند احتمال ورود 

P =75% والمعب رة عن واردات سنة جافة، وذلك بعد خصم الطلب على الموارد المائية لتلبية ،
جات القطاعات االقتصادية ذات األولي ة األعلى. ويضاف إلى هذه الموارد المياه غير احتيا

التقليدية المتاحة من رواجع الصرف الصحي والمديني، وبعض رواجع الصرف الصناعي، 
 المعالجة بما يطابق مواصفات مياه الري المقيَّد، ورواجع الصرف الزراعي.

دارة الطلب سويًا، وبشكل ال ينفي هذا إمكانيات استخدام اآللي ات الفنية المختلفة إلدارة التزويد وا 
فعال ورشيد، من أجل المساعدة في وضع خطط تنموية إقليمية متعددة القطاعات للمحاور ذات 
األولوية الوطنية، تتضمن مشاريع تم تحليلها وتقييمها في جميع مكوناتها بجوانبها الفنية والبيئية 

واالقتصادية والمؤسسية وفق آليات تحديد ريع/ربح رأس المال الموظف. يهدف واالجتماعية والمالية 
هذا لدراسة وتبرير نقل المياه بين األحواض المائية المختلفة على أسس علمية اقتصادية، وبما يحفظ 
استدامة الموارد البيئية والمالية )أليس من األفضل الحديث المباشر عن عمليات نقل المياه بين 

ض في إطار اإلجراءات الطارئة التي تفرضها الضرورة الملحة التي تفرضها التغيرات السلبية األحوا
 البيئية الناتجة سواء عن النشاط البشري أم التغيرات الطبيعية(.

 كما وتبرز من خالل المراجعة السريعة آلليات الخروج من األزمة القائمة، ضرورة التأكيد على:

راعي وقطاع التزويد بالمياه، وخاصة لألغراض الزراعية، وفق آليات إعادة هيكلة االقتصاد الز  (1
تقييم علمية مستندة إلى آليات التقييم التخطيطية، ووفق منهجية علمية ـ تعتمد في أساسها على 
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لى  تكامل المدخالت فيما بينها ـ تراجع دوريًا، مستندة إلى اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي وا 
 ف نتائج البحث العلمي في االقتصاد السوري. سياسة وطنية لتوظي

العمل على تطوير البنية المؤسساتية الموجودة وآلية اإلدارة المنتشرة، وتطويرها من خالل  (2
اعتماد مبدأ اإلدارة باألهداف في جميع مؤسسات قطاعي الموارد المائية والزراعة، مما سينعكس 

 ارية والكوادر وتقديمها وآلية التأهيل المتبعة. تغييرًا جذريًا في الهيكليات التنظيمية واإلد

إعادة النظر في الخطط اإلنتاجية الزراعية، ومناقشة وا عادة النظر في تراكيبها المحصولية،  (3
والخروج من سيطرة الدورات الزراعية المعتمدة على المحاصيل "اإلستراتيجية"، كي تكون الدورات 

الشقين النباتي والحيواني، وتحقق أعلى ريعية وطنية الزراعية: أكثر توازنًا، وتضمن تكامل 
.  الستخدام المياه في االقتصاد الكلي 

نجاز المخطط المائي العام للجمهورية العربية  (4 تعزيز دور التخطيط اإلقليمي المكاني، وا 
السورية بمكوناته ذات الطابع البحثي، والمعتمدة على تعميم استخدام منتجات البحوث القطاعية، 

لى مستوى كل من األحواض المائية الرئيسة وحويضاتها الفرعية ذات األهمية، يحقق هذا وع
االستخدام الفع ال للمنتج البحثي بما يعمق ترشيد استثمار واستخدام الموارد الطبيعية، وخاصة 
المياه والطاقة واألراضي، وهذا يستدعي العمل في إطار تطوير ما يسمى اإلرشاد الزراعي 

رشاد المائي وبناءه على أسس علمية تضمن نقل التكنولوجيا إلى المستخدم الحقيقي وخاصة اإل
 بالشكل األمثل والمستدام.

حداث الهيئة العامة للبحوث المائية مؤسسة مرجعية  (5 شهار دور المؤسسات البحثية، وا  تعزيز وا 
ت، وبحوث إدارة علمية لدعم العمل في بحوث السياسات المائية والتخطيط المائي متعدد القطاعا

دارة النظم المائية،  استخدام الموارد المائية، وكل ما يتفرع عن ذلك، إضافة إلى بحوث التقييم وا 
 خاصة وقد ُأنجِّزت مسودة قانون تشكيلها ومالكها العددي وهيكلها التنظيمي.

َي "مشروَع التحول إلى الري الحديث"، وتقييم أداءه ومنتجاته، ع (6 لى خلفية إعادة النظر بما سم ِّ
نتائج البحوث العلمية القطاعية، وباالستناد إلى التوجهات الصادرة بنتاج الندوة الحكومية حول 

 2011تطوير وترشيد استخدامات الموارد المائية في االقتصاد الوطني، الندوة المنعقدة في شباط 
 في دير الزور.

المؤسسات العامة العاملة قيام فريق فني متخصص واسع الطيف من الخبراء الوطنيين، ومن  (7
والمستفيدة من قطاع المياه الوطني، بوضع سيناريوهات ممكنة التطبيق لتطوير القطاع. مع 
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وضع برامج مادية وزمنية تفصيليـة، ألفضل ما يمكن تنفـيذه منها، وفق األولويات المادية للخروج 
  (15)من األزمة وا عادة إعمار المجتمع السوري.

اإلقليمية المكانية المتكاملة إلدارة الموارد الطبيعية )مياه، وطاقة، وتربة،  إن وضع البرامج   
وغطاء نباتي: طبيعي ومستزرع( والمالية والبشرية المتاحة على مستوى محاور ومناطق تنموية 
محددة يوف ِّر الظروف األكثر مناسبة للخروج من األزمة الحالية بأقل األضرار، ويؤمن اإلمكانات 

إلزالة مسببات هذه األزمة وعناصرها وآثارها، ويمنع ـ إلى حد ٍّ بعيدـ حدوث أزمات  الحقيقية
 اجتماعية بنيوية مشابهة مستقباًل.  -اقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 وفي والعامة والتعاونية الحكومية القطاعات جميع في وذلك العاملة، والكوادر البشري العامل منها وخاصة مكوناته، بكل المجتمع (15

 . للدولة التحتية البنى بناء إعادة في فقط وليس أيضا ، الخاص القطاع


