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ملخص
تظهر العديد من املؤشرات أن األمن املائي في سورية يتعرض إلى مجموعة من التحديات املعقدة التي تعد واحدة من أبرز
ً
القضايا التي سوف تجابه سورية في املستقبل القريب ،ال سيما وأن مقدماتها أصبحت واضحة مؤخرا.
وضمن هذا السياق تهدف هذه الورقة إلى تناول املؤشرين الكمي والنوعي لألمن املائي في سورية من خالل تحليل واقع
املوارد املائية املتاحة في األحواض املائية من حيث مصادرها وتوزيعها وتقييم الطلب عليها وتحديد التغيرات الحاصلة فيها
ومعدالت تلوثها ،حيث تعد هذه العوامل من األولويات األساسية الالزمة إلعداد سياسة مائية فاعلة تضمن تحقيق التوازن
بين اإليراد املائي واملتطلبات املختلفة للمجاالت التنموية.
خلصت الدراسة إلى وجود تفاوت بين عدد السكان وحجم املياه املتاحة في بعض األحواض املائية ،نتيجة أسباب عدة لعل
أبرزها سوء تخطيط وإدارة املوارد املائية من قبل الجهات التي أوكل لها النظام إدارة هذه املوارد ،األمر الذي أفرز نتائج
سلبية تمثلت بشكل رئيس في استنزاف هذه املوارد وزيادة معدالت تلوثها ،والوصول إلى حالة العجز املائي في بعض
األحواض ،واالنخفاض املتواصل في حصة الفرد من املوارد املائية املتجددة.
وفي هذا اإلطار تم وضع مجموعة من السيناريوهات الخاصة باملوارد املائية في سورية في بعديها الكمي والنوعي ،ففي البعد
الكمي يمكن اللجوء إلى مناقلة املياه بين األحواض ذات الفائض لسد العجز الحاصل لدى األحواض األخرى ،واستخدام
التقنيات الحديثة في الري والصرف الصحي ،وتطبيق اإلدارة املتكاملة في إدارة املوارد املائية ،والتعاون اإلقليمي مع
الدول املتشاطئة معها.
أما فيما يتعلق بحل مشكلة تلوث املوارد املائية فيمكن القيام بالتوسع في بناء املنشآت الالزمة ملعالجة مياه الصرف
الصحي والصناعي والزراعي ،وتطوير التشريعات واللوائح الناظمة الستغالل املوارد املائية ،وإحكام الرقابة على تطبيقها،
َ
ووضع نظام ملراقبة األنهار واملسطحات املائية املغلقة واآلبار الجوفية وقياس مستوى التلوث فيها بصورة منتظمة
ملعالجته بشكل فوري ،ونشر الوعي لدى أفراد املجتمع بخطورة تلوث املوارد املائية وترشيد استهالك املياه ،وإدخال
البعد البيئي في عملية التخطيط للمشروعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من املشروعات لحماية
املوارد املائية من التلوث.
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متهيد
تبرز أهمية األمن املائي بوصفه من املوضوعات االستراتيجية ذات العالقة باألمن الوطني واألمن القومي الشامل ،وكونه
مكون أساس ي للسيادة الوطنية ألي دولة ،وليس ثمة شك من وجود عالقة وطيدة بين األمن املائي واالستقالل االقتصادي
والسياس ي ،وإن تحقيق األول يقود إلى تحقيق الثاني ،كما أن فقدان األول ينتهي إلى فقدان الثاني .وفي حين كانت تجرى
الدراسات في مراكز األبحاث الغربية عن املياه في منطقة املشرق العربي منذ عقود عدة ،لم توليه مراكز البحث العربية
ً
اهتماما يوازي حيويته.
تظهر العديد من املؤشرات على مستوى سورية أن األمن املائي يتعرض إلى مجموعة من التحديات املعقدة التي تعد واحدة
ً
من أبرز القضايا التي سوف تجابه سورية في املستقبل القريب ،ال سيما وأن مقدماتها أصبحت واضحة مؤخرا.
ً
أدت األزمة املجتمعية السياسية في سورية إلى تفاقم األوضاع ووصولها إلى مستويات خطيرة فبات لزاما دراسة التداعيات
الحالية واملستقبلية لهذه األزمة ومدى ارتباطها باملؤشرات الخاصة باألمن املائي ،حيث تمثل ندرة املوارد املائية وتزايد
ً ً
الطلب عليها في سورية تحديا مهما ،مما يتطلب التقييم املستمر لهذه املوارد من حيث مصادرها وتوزيعها وتقييم الطلب
عليها وتحديد التغيرات الحاصلة فيها ،والتي تعد من األولويات األساسية الالزمة إلعداد سياسة مائية فاعلة تضمن تحقيق
التوازن بين اإليراد املائي واملتطلبات املختلفة ملجاالت التنمية.
لذلك وضمن هذا السياق سنسعى إلى تناول موضوع األمن املائي في سورية من خالل تقييم واقع املوارد املائية من حيث
كمية ونوعية هذه املوارد ،ومعدل حصة الفرد املائية ،ودراسة املوازنة املائية.
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أوالً :مفهوم األمن املائي
يشكل املاء  -باعتباره أحد أهم موارد الطبيعة  -محور الجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ في أي بلد،
وأساس التفاعالت الحضارية والصراعات والتدخالت الخارجية ،وبسبب األهمية املتنامية للماء في العصر الحديث ،ظهر
في العقود األخيرة مصطلح جديد من املصطلحات االستراتيجية وهو األمن املائي،
الذي أفردت له املؤسسات واألفراد في الدول الواعية الكثير من العناية
واالهتمام ،فنال أكبر قدر من الدراسة والتحليل ،األمر الذي أدى إلى تبلور
مفهومه بشكل أفضل ،بحيث أخذ ُينظر إليه كهدف استراتيجي تسعى الدول
جاهدة لتحقيقه ،كجزء ال يتجزأ من أمنها واستقرارها العسكري واالقتصادي
ً
والغذائي ،وترى في معناه العام تعبيرا عن حل مشكلة العجز املائي ،من خالل
املحافظة على املوارد املائية املتوفرة في الدولة واستخدامها بالشكل األفضل،

ً
ً
يمثل األمن املائي هدفا استتتراتيجيا
تس ت ت ت تتة ال تتدول تتاه تتدة لتحقيق ت
ف ت تهت تتو ت تتزء ال ي ت تت ت تج ت تزأ مت تتن أم ت ت ت ته ت تتا
واس ت تتتقرارها و التاعي يدت عملية
املح تتافظ تتة عا املوارد امل تتائي تتة من
أهم الوا بات الوطنية والتنموية.

بحيث يمكن تجاوز هذا العجز والوصول إلى وضعية مستقرة ملوارد املياه
يستجيب فيها عرض املياه للطلب عليها ،والعمل على عدم تلوثها وترشيد استخدامها في الري والصناعة والشرب ،والسعي
بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ،ورفع طاقات استغاللها ،وبالتالي غدت عملية املحافظة على
املوارد املائية من أهم الواجبات الوطنية والتنموية.
ويعرف األمن املائي بأنه " :قدرة السكان على الحفاظ على النفاذ املستدام على كميات كافية من املياه بجودة مقبولة،
باعتبارها السبيل األساس ي للعيش وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وضمان حمايتها من التلوث وتدارك الكوارث
املتعلقة بها ،والحفاظ على النظم الحيوية في مناخ من السالم واالستقرار السياس ي" ( .)1وعليه فإن الهدف األساس ي لألمن
املائي ( )2يتمثل في تحقيق الكفاية ،واالستدامة ،والعدالة ،واإلدارة املستقبلية للموارد املائية (.)3
تساهم عوامل عديدة في تحقيق األمن املائي تشمل العوامل البيوفيزيائية والعوامل املتعلقة بالبنية التحتية واملؤسسية
والسياسية واالجتماعية واملالية ،وكثير من هذه العوامل يقع خارج املجال املائي مما يضع األمن املائي في قلب العديد من
املجاالت األمنية األخرى.
ً
كما تتعدد املؤشرات التي يمكن االعتماد عليها لتحديد حالة األمن املائي وفقا لظروف كل دولة ،ومن أبرز هذه املؤشرات
مؤشر اإلدارة املتكاملة للموارد املائية واملؤشر الكمي واملؤشر النوعي واملؤشر االقتصادي ومؤشر القوة العسكرية الشاملة
ومؤشر الظروف املناخية ومؤشر النزاعات في الحوض الدولي ،وسنتناول في ورقتنا هذه املؤشر الكمي والنوعي للموارد
املائية.

)IWEH (2013), p.2. (1
ً
ً
) (2مع ضرورة النظر إلى مفهوم األمن املائي باعتباره مفهوما نسبيا ،حيث يوجد مستويات مختلفة لألمن املائي في البلدان املختلفة أو في البلد الواحد حسب مراحل تطوره.
) (3تعرف املوارد املائية بأنها “املياه املتاحة أو التي يمكن إتاحتها ،الستخدامها في مكان ما وخالل فترة زمنية لتلبية طلب محدد وفق كمية ونوعية كافية “. G (2001)،Feng
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اثنياً :املؤشر الكمي لألمن املائي يف سورية

ً
يعد املؤشر الكمي من أهم املؤشرات التي يمكن استخدمها لقياس حالة األمن املائي في سورية ،نظرا ملحدودية املوارد
املائية فيها ،ولإلحاطة بشكل أفضل بهذا املؤشر ال بد من تسليط الضوء على مفهومه ،وواقع البيانات اإلحصائية للموارد

املائية ،وكذلك ال بد من تحليل مكونات املوارد املائية التقليدية وغير التقليدية في األحواض املائية.

 -1مفهوم املؤشر الكمي لألمن املائي
يرتبط مفهوم األمن املائي وفق هذا املؤشر بمفهوم امليزان املائي ()4

حيث يمثل األمن املائي دالة في امليزان املائي ألية دولة،

ً
ً
وانعكاسا مباشرا له ،وبشكل أكثر دقة يمكن القول إن األمن املائي دالة في محدودية املوارد املائية؛ إذ يقل األمن املائي كلما

زادت درجة املحدودية في املوارد املائية ،والعكس بالعكس .وينصرف مفهوم املحدودية في املوارد املائية حسب املعيار الكمي
إلى كل من حالة الفقر املائي ،والتي يقل فيها نصيب الفرد السنوي من املياه عن  1000متر مكعب (حيث تمثل هذه الكمية
ً
حد الفقر املائي عامليا) ( ،)5وحالة العجز املائي وهي الحالة التي يفوق حجم االحتياجات املائية املوارد املائية املتجددة
واملتاحة ( ،)6وعندما يصل العجز إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة ،فإنه يسمى باألزمة
املائية.
ً
ينشأ مفهوم األزمة في صيغته املائية من ذلك الطابع التركيبي متعدد األبعاد واملستويات ملشكلة املياه ،ففضال عن ندرة
ومحدودية املوارد املائية وتدني نوعيتها ،فإن الفجوة بين املوارد واالحتياجات في بعض الدول ،والطموح اإلقليمي لدى
بعضها اآلخر في استخدام املشتركات املائية وغيرها من العوامل تتضافر وتتشابك وتتقاطع خالقة جملة من املعضالت
ً
ً
واملشكالت واالختناقات املمتدة من املاض ي مرورا بالحاضر والتي يتوقع استمرارها مستقبال.

(  )4يقصد بامليزان املائي عملية املوازنة واملقارنة بين إجمالي حجم املوارد املائية التقليدية وغير التقليدية في فترة زمنية معنية ،وإجمالي حجم االحتياجات املائية الالزمة لسد
مختلف االحتياجات (الطلب على املياه) ،خالل الفترة الزمنية نفسها ألي نظام مائي بغرض تحديد التوازن .ويأتي امليزان املائي في ثالث صور تتمثل في حالة التوازن املائي،
وحالة الوفرة املائية ،وحالة الندرة املائية أو الفجوة املائية.
ً
(  )5تم تحديد هذا املقدار من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة كحد أدنى مقبول لنصيب الفرد من املوارد املائية .ويرفض الكثير من خبراء املياه اعتبار هذا الرقم حدا للفقر
ً
ً
املائي ،كونه يعبر عن قيمة مطلقة ال تعني شيئا ،فضال عن أن قياس مستوى األمن املائي بنصيب الفرد من املوارد املائية املتاحة ال يكفي وحده.
(  )6يقصد باالحتياجات املائية كمية املياه املطلوبة في وقت معين بمعدل معين لتغطية ما يتطلبه غرض ما كالزراعة أو الشرب أو الصناعة.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة5 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

األمن املائي في سورية :واقع املوارد املائية املتاحة

 -2البياانت اإلحصائية للموارد املائية
ً
توصف البيانات اإلحصائية الصادرة عن الدوائر الحكومية في سورية وفقا
للعديد من املختصين في الشأن اإلحصائي بعدم شفافيتها إذا ما تم إسقاطها على

لتتم تتكتتن ال تب تي ت تتان ت تتات اإلحص ت ت ت ت ت تتائ تي ت تتة

املعايير املهنية الدولية لنشر البيانات واإلحصائيات ،فخالل العقود املاضية

الص تتادر ة عن الدوائرالحكومية في

ومنذ استالم حزب البعث للسلطة في سورية ،عمل النظام على تشويه هذه

ست تتورية منم است تتتالم حز البع

البيانات بشكل متواصل وتقديمها مغلوطة لألفراد املهتمين بها ،مما صعب من

للس ت ت ت تتلطت تتة إال أداة س ت ت ت تتتخت تتدمهت تتا

مهمة البناء عليها واالتكاء على قوتها ومعانيها ودالالتها والتخطيط على أساسها،

النظت تتام ل هت تتل مقت تتدرات الش ت ت ت تعت تتل

ولم تخرج هذه البيانات عن املسار الذي حدده النظام للتعامل معها طوال هذه
ً
ً
غطاء
العقود بعد أن قام بتجنيدها ضمن منظومته األمنية ،مستخدما إياها
يخفي وراءه أجندته السياسية واالقتصادية التي تركزت بشكل جوهري على نهب
مقدرات الشعب السوري من املوارد الطبيعية ،وإحكام السيطرة على املفاصل
األساسية لالقتصاد الوطني ،وقد أسهم ذلك في تكوين صورة ضبابية لهذه
املفاصل وما يرتبط بها من املؤشرات االقتصادية على املستوى الكلي والجزئي.

الس ت ت ت تتوري ظع ت تتد أن ق ت تتام النظ ت تتام
بتتتجتنتي ت تتد ه ت تتمه التبتي ت تتان ت تتات ضت ت ت ت تمتن
متنتظتتومتت ت ت األمتنتي ت تتة لتيتتتتم رفتعته ت تتا
ً
وخفضها وفق مشيئت مستخدما
إي تتاه تتا يط ت ًتاء يخفي وراءه أ ن تتدت ت
السياسية واالقتصادية.

ً
وفي الشأن املائي( )7عمل النظام جاهدا على عرقلة أية إحصاءات أو دراسات خاصة بالتقييم الحقيقي للموارد املائية من
الناحية الكمية والنوعية ،مما أدى إلى غياب الصورة الواضحة عنها لدى عموم أفراد الشعب واملختصين ،إلى جانب تعامله
على مر العقود املاضية مع املوارد املائية باعتبارها قضية أمن قومي محاطة بـ " ثقافة السرية " ،وظل يعمل قطاع املياه
السوري في حقيقتين ،الرواية الرسمية من جهة وهي الواجهة ،التي تصور سورية على أنها بلد شحيح في موارده املائية
بشكل طبيعي وأنها تعمل بنشاط على "تحديث" قطاع املياه لديها ،والواقع على األرض من جهة ثانية والذي يتمثل بنظام
حكم غير فعال وفاسد ،ونظم إدارة مياه غير مرنة أسهمت في االستغالل املفرط للموارد املائية واألراض ي الزراعية على
نطاق واسع ،وأحدثت املزيد من الفقر والحرمان وسط املجتمعات الريفية ،بسبب غياب الشفافية وانعدام املساءلة
ً
والرقابة ،ودحضت ادعاءات النظام حول قدرته على تحقيق األمن الغذائي ،والذي اتخذه شعارا سوغ من خالله هذا
ً
االستغالل الكبير للموارد املائية ،مما خلق مشاكل جمة بدأت تظهر مؤخرا وعلى نحو مضطرد في كمية ونوعية هذه املوارد.

( )7لم يتم تخصيص دائرة لإلحصاءات البيئية في املكتب املركزي لإلحصاء إال بعد عام  ،1994وكان ذلك ضمن فعاليات مشروع تطوير العمل اإلحصائي الذي قدم من قبل
األمم املتحدة للجمهورية العربية السورية.
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اثلثاً :املوارد املائية املتاحة يف سورية
تشمل املوارد املائية التقليدية في سورية املوارد املائية السطحية التي تتكون من مجموعة من املجاري املائية أي األنهار
الداخلية والخارجية وموارد املياه الجوفية ،إضافة إلى املوارد املائية يير التقليدية التي تشمل مياه الصرف الصحي
والزراعي والصناعي ومياه التحلية.
توصف املوارد املائية في سورية بالقليلة واملحدودة ،وقد صنفت سورية في مجموعة البالد الفقيرة باملاء منذ عام ،2000
حيث تحدد العوامل الطبيعية والجغرافية والسياسية حجم هذه املوارد .ويبلغ عدد األحواض املائية الرئيسية التي تختزنها
األراض ي السورية سبعة أحواض مائية (هيدرولوجية) هي حوض الفرات وحلل ،وحوض د لة والخابور ،وحوض
الساحل ،وحوض البادية ،وحوض العاص ي ،وحوض بردى واألعوج ،وحوض اليرموك .ويبين الشكل ( )1توزع هذه
األحواض ضمن أراض ي سورية ،كما يبين الشكل ( )2بعض خصائص األحواض املائية في سورية حتى نهاية عام .2011

شكل ( )1خريطة األحواض املائية الرئيسية في سورية

يقدر مجموع كمية املوارد املائية في سورية ما بين ( )18.209-16.375مليار م/3سنة من املياه ( ،)8ويغطي املقدار احتياجات
سورية في الوقت الحاضر دون حدوث أي فجوة ،ويرى بعض املختصين في الشأن املائي حدوث فجوة مائية قادمة بسبب
ً
االستنزاف والتلوث الكبير للموارد املائية الذي شهدته سورية خالل العقود املاضية ،وازداد هذا األمر سوءا مع بداية عام

( )8ال بد من اإلشارة هنا إلى أنه قد تختلف األرقام في املوارد املائية من دراسة ألخرى ،وذلك حسب املعدالت السنوية التي أخذت بعين االعتبار في الحسابات ،ومن املرجح
العمل به في اإلحصاءات املائية هو اختيار أطول سجل تاريخي ممكن في الحسابات ،للوصول إلى أقرب تقدير ممكن .كما تعتمد األرقام اإلحصائية الواردة في هذه الدراسة
بشكل أساس ي على البيانات املنشورة من قبل الجهات السورية املتمثلة بكل من املكتب املركزي لإلحصاء ،ووزارة اإلنشاء والتعمير ،ووزارة الزراعة ،ووزارة املوارد املائية،
ومنظمة الفاو ،ما لم يشر إلى خالف ذلك.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

الصفحة7 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

األمن املائي في سورية :واقع املوارد املائية املتاحة

 ،2011بسبب التدمير املمنهج لهذه املوارد املمارس من قبل قوات النظام ،باإلضافة لآلثار املحتملة على كل من السكان
والتنمية املستدامة وعمليات إعادة اإلعمار.
عدد السكان

بردى
واألعوج

الساحل

املساحة بالهكتار
بردى
اليرموك واألعوج الساحل
العاصي

البادية
الفرات
وحلب

دجلة
والخابور

البادية

اليرموك
دجلة
والخابور

العاصي

الفرات
وحلب

معدل الهطول املطري السنوي (ملم)3

اليرموك

حجم املياه املتاحة (مليون م)3
بردى
اليرموك واألعوج

بردى
واألعوج
الساحل

الساحل

العاصي

البادية

العاصي
دجلة
والخابور
دجلة
والخابور

الفرات
وحلب

الفرات
وحلب

البادية

شكل ( )2بعض خصائص األحواض املائية في سورية حتى نهاية عام 2011

توضح البيانات املقدمة عدم التوازن بين التوزيع السكاني واملوارد املائية املتاحة في بعض األحواض املائية كما يبين الشكل
( .)3حيث تمثل املياه املتوفرة في حوض بردى أقل من ( )%5من موارد املياه في البالد في حين يقطنه ( )% 29.7من مجموع
السكان ،أما في حوض الفرات وحلب فتمثل املياه املتوفرة ( )% 49في حين أنه يضم فقط ( )% 31.6من إجمالي عدد
السكان .ويرجع هذا التفاوت بين عدد السكان وحجم املياه املتاحة في هذه األحواض لعوامل عدة منها:
 طبيعة التكوين الجيولوجي لهذه األحواض وتوزعها داخل األراض ي السورية.
 سوء تخطيط وإدارة املوارد املائية ضمن هذه األحواض من قبل الجهات القائمة على الشأن املائي في سورية.
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إخفاق السلطة الحاكمة في إحداث تنمية إقليمية فاعلة ضمن البلد ،مما أدى إلى تركز الكثافة السكانية والصناعية
في بعض املدن وبالتالي إلى استنزاف املوارد املائية ألحواضها املائية ،نتيجة الضغط الكبير على استهالك املياه ،كما في
حوض بردى واألعوج.

ً ً
 لعبت الظروف املناخية املرتبطة بالجفاف دورا هاما في اختالل التوازن بين األحواض املائية وعدد السكان.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
عدد السكان
الساحل

البادية

الفرات وحلب

حجم املياه املتاحة
دجلة والخابور

العاص ي

اليرموك

بردى واألعوج

شكل ( )3يبين نسبة التوازن بين عدد السكان وحجم املياه املتاحة في األحواض املائية

وفيما يلي عرض موجز للموارد املائية في سورية وفق التفصيل التالي:

 -1اهلطوالت املطرية
ُ
يتم االعتماد على مياه األمطار في سورية بصورة رئيسة ،وتقسم املناطق املطرية إلى خمس مناطق تتراوح كمية الهطوالت
فيها ما بين ( )50-30مليار م/3سنة ،وتتسم هذه الهطوالت بأنها غير منتظمة ومتفاوتة في كميتها من سنة إلى أخرى ضمن
نفس املنطقة ومن منطقة ألخرى ،وتتراوح هذه الكمية بين ( )1600-200مم في منطقة الساحل السوري ،في حين تكون
أقل من ( )100مم في البادية ،ويبلغ املعدل السنوي لكمية الهطول املطري في أكثر من ( )%90من مساحة البالد ( )350مم
ً ً
سنويا نظرا لوقوع معظم األراض ي السورية في املناطق الجافة وشبه الجافة.
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 -2املوارد املائية السطحية
يقدر حجم املوارد املائية السطحية بـ ( )11,515مليار م 3باإلضافة إلى حصة سورية في نهر دجلة البالغة ( )1250مليار م.3
مساحة البحيرات في سورية ( كم ) 2

مسعدة
(القنيطرة)

البعث
(الرقة)

مزيريب
(درعا)

خاتونية
(الحسكة)

العتيبة
(دمشق)

قطينة
(حمص)

تشرين
(حلب)

جبول
(حلب)

األسد
(الرقة)

شكل ( )4يبين مساحة البحيرات املائية وتوزعها في سورية حتى عام 2010

تتكون هذه املوارد من عدد من البحيرات واألنهار والتي تقسم إلى داخلية ودولية مشتركة مع الدول املجاورة ،وتتغذى هذه
ً
األنهار بمعظمها بينابيع موسمية حادة سريعة النضوب في بعض األحيان ،ويبلغ عدد األنهار في سورية ( )16نهرا مع
روافدها ،ومن أكبر هذه األنهار الفرات ودجلة والخابور والعاص ي واليرموك ،ويبلغ متوسط تصريف األنهار التي تجري في
سورية نحو ( )33مليار م ،3ويبلغ عدد البحيرات في سورية تسع بحيرات تتوزع بين غالبية املحافظات السورية كما يبين
الشكل (.)4
تستهلك املياه السطحية كاملة في األغراض املنزلية وأغراض الصناعة والري ،كما يستهلك القطاع الزراعي أكثر من ()%80
ً
ً
ً
من املوارد املائية املتاحة ،وتبعا لذلك تلعب املوارد املائية دورا أساسيا في تحقيق التنمية الزراعية واستقرارها.
ومن أجل تحقيق االستفادة القصوى من مياه األمطار وزيادة املخزون املائي تم بناء العديد من السدود في سورية ،وتبلغ
ً
السعة التخزينية اإلجمالية لهذه السدود تقريبا ( )19.7مليار م ،3وتبلغ القدرة التخزينية ملجموع هذه السدود ما يقارب
ً
( )18مليار م .3كما يبين الجدول ( ،)1كما يوجد العديد من السدود الصغيرة يبلغ عددها اإلجمالي ( )161سدا ،ويبلغ
مجموع الطاقة التخزينية لها ) (4.077.360مقدرة بـ ( )1000م.3
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جدول ( )1يبين السدود الكبيرة واملتوسطة في سوريا حتى عام 2010

اسم السد

املوقع

الطاقة التخزينية

مساحة الحوض

االرتفاع

(1000م)3

املائي(1000م)2

األعظمي (م)

سنة إنجاز

الطول (م)

السد

سد الفرات

الرقة

14163000

640000

60

4500

1978

سد الرستن

حمص

228000

21000

67

382

1960

سد قطينة

حمص

200000

60000

7

1120

1939

سد تلدو

حمص

15000

1650

22

1769

1975

سد محردة

حماة

67000

4500

41

228

1960

-3املوارد املائية اجلوفية
تبين الدارسات الهيدرولوجية والجيولوجية التي أجريت في سورية أن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بنوعيها املتجددة
واملخزونة تنتشر في جميع املناطق السورية ،وهي تنتمي إلى طبقات جيولوجية مختلفة .كما أن هناك تفاعل قوي بين
مستويات املياه الجوفية وتدفق الينابيع ،ويظهر تضاؤل التدفق مع ازدياد استخراج املياه الجوفية الستكمال احتياجات
مختلف القطاعات املستخدمة للمياه ،فاستخدام املياه الجوفية يتم بالتوازي مع استخدام املياه السطحية ،وفي بعض
ً
املواقع تكون املوارد الجوفية املورد املائي الوحيد ،حيث يوفر استخراج املياه الجوفية إمدادات موثوقا بها من املياه
لألراض ي الزراعية مقارنة بمشروعات الري السطحي املنفذة من قبل الدولة.
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

املساحة املروية من اآلبار

إجمالي عدد اآلبار

شكل ( )5عدد اآلبار واملساحات املروية في املدن الرئيسية في سورية لعام 2012
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تقدر كمية تغذية املياه الجوفية بحوالي ( )4.2كم/3سنة ،منها ( )3.3مليار م/ 3سنة تغذى عن طريق الينابيع ،و ()1.35
مليار م/ 3سنة تغذى عن طريق تدفق املياه الجوفية من دول الجوار ،منها ( )1.2مليار م/ 3سنة من تركيا و ( )0.13مليار
م/ 3سنة من لبنان ،أما بالنسبة للمياه الجوفية املتدفقة من األردن فال يوجد إحصاء دقيق لنسبة تدفقها إال أنها ال تقل
قيمة عن لبنان واألردن.
ً
وقد تختلف وتتباين التقديرات املتعلقة باملياه الجوفية املسحوبة ،إال أنها بحسب مختلف التقديرات تتراوح كميتها سنويا
بين ( )6-3مليار م ،3وبحسب مصادر وزارة الري تبلغ هذه الكمية نحو ( )5.6مليار م.3
يبين الشكل ( )5عدد اآلبار واملساحات املروية في املدن السورية ،وتشير املعطيات امليدانية إلى تزايد عددها بشكل مضطرد
ً
ً
خالل السنوات القليلة املاضية ،حيث بلغ عدد اآلبار ( )228,988بئرا وبمساحة مروية بلغت ( )785,653هكتارا حتى نهاية
عام  2012على مستوى البلد .إال أن هذا التزايد لم يأخذ بعين االعتبار -سواء من قبل املواطنين أو من قبل الحكومات
ً
ً
املتعاقبة للنظام خالل العقود الخمس املاضية -أن املياه الجوفية غير املتجددة تمثل مخزونا استراتيجيا للمستقبل ،مع
ً
ما يوجبه ذلك من الحرص على استغالله ومحاولة الحفاظ عليه طاملا توافرت فرصة لعدم استنفاده باعتباره حقا لألجيال
القادمة.

 -4املوارد املائية ير التقليدية
تشكل املوارد املائية غير التقليدية نحو ( )%17.9من إجمالي املوارد املائية
املتاحة ،وهي تتكون من مياه الصرف الصناعي ،ومياه الصرف الصحي ،ومياه

تتميزاملوارد املائية ييرالتقليدية في

الصرف الزراعي ،ومياه االستمطار ،ومياه التحلية.

سورية بقلة مساهمتها في املوازنة

وتتميز املوارد املائية غير التقليدية بقلة مساهمتها في املوازنة املائية ،حيث تشكل
مياه الصرف الزراعي النسبة األكبر من املوارد املائية غير التقليدية ،وقد بلغت
كميتها ( )1917مليار م 3وشكلت نسبة ( )%64.8من كمية املوارد املائية غير
التقليدية ،ونسبة ( )%11,6من إجمالي املوارد املائية املتاحة .أما مياه الصرف

املائية .وقد أدى قلة عدد محطات
املعالجة إع

عل االستفادة من

همه املوارد أقل من املستوى
املطلو .

الصحي والصناعي فبلغت كميتها ( )1041مليار م 3وشكلت نسبة ( )%35.1من كمية املوارد املائية غير التقليدية ،ونسبة
( )%6.3من مجمل املوارد املائية املتاحة.
وتختلف كمية املوارد املائية غير التقليدية بحسب األحواض املائية ،إذ يالحظ ارتفاع حصة حوض الفرات وحلب من مياه
الصرف الصحي والصرف الصناعي والصرف الزراعي ،في حين تنخفض قيمة هذه املياه في أحواض الساحل واليرموك
والبادية.
ً ً
تعد هذه املوارد عنصرا مهما في رفد املوارد املائية في الدول التي تعاني من أزمة مائية ،حيث ترتبط املتوسطات العظمى ملياه
الصرف الصحي والصرف الصناعي بالزيادة السكانية وكثرة املنشآت الصناعية ،لكن قلة عدد محطات املعالجة في سورية
جعل االستفادة من هذه املوارد أقل من املستوى املطلوب ،حيث بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي ()6
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محطات قيد التشغيل ،و ( )4محطات قيد اإلنشاء موجودة قرب املدن السورية الكبرى ،كما تشكل كمية املياه التي تعالج
فيها نسبة قليلة من الوارد إلى تلك املحطات ،أما ما يتعلق بمياه الصرف الزراعي فهي تقدر بحوالي ( )1250مليار م /3سنة،
ً
أي ما يعادل تقريبا حجم مياه الشرب املستهلكة في جميع أنحاء سورية ،وعلى الرغم من توافرها بكميات كبيرة باإلضافة
إلى الحاجة املاسة لها في الري إال أن االستفادة منها ترتبط بمدى توفر تقنيات معالجة حديثة ،على الرغم من اآلثار الناجمة
عن عدم استغاللها واملتمثلة بزيادة تملح التربة والقضاء على مساحات قابلة للري .وفيما يتعلق بحجم مياه الصرف
الصناعي فقد قدر بأكثر من ( )100مليون م/3سنة.
ا مل وا رد ا ملائي ة يي ر ا لت ق ليدي ة

6956

مياه الصرف الصحي والصناعي

الموارد المائية التقليدية

مياه الصرف الزراعي

927
460

308

252

273
299

236
252

1641

1852

1756

77
20

0
30

44
40

287

359

766

شكل ( )6متوسط حجم املوارد املائية التقليدية وغير التقليدية في األحواض املائية في سورية بين عامي ( )2009-1992مقدرة بـ (مليون م)3

أما مياه التحلية فال توجد تقديرات دقيقة عنها لحداثة االستفادة منها ،حيث يوجد ثالث محطات تحلية صغيرة للمياه
الجوفية قليلة امللوحة في كل من مدن دمشق وحلب وحماة .ويمكن تعميم هذه التجربة في املواقع التي تمتاز مياهها
الجوفية بهذه الخاصية نتيجة لكبر حجم العائد االقتصادي وزيادة اإلنتاجية التي تقدمها هذه املحطات للمزارعين،
وسدها لقسم كبير من احتياجات مياه الشرب لإلنسان والحيوان .ويبين الشكل( )6متوسط حجم املوارد املائية في
األحواض الهيدرولوجية ما بين عامي  2009-1992باالعتماد على بيانات وزارة الري خالل هذه الفترة.
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رابعاً :جماالت استخدام املوارد املائية حسب القطاعات
تتركز مجاالت استخدام املوارد املائية في األحواض على كل من قطاع مياه الشرب وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة والتبخر.
ً
ويبين الشكل ( )7التوزيع الكمي والنسبي الستخدامات املياه والتبخر بحسب األحواض املائية ووفقا للقطاعات الرئيسية
باالعتماد على بيانات وزارة الري للفترة .2008-1992

125

43

467

265

56
19

16
6

الساحل

البادية

400

96

245

80

100%

322

90%
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5688

60%

4372

1942

27
118

204
139

26
31

العاص ي

اليرموك

329

50%

888

40%
30%

92
1622

الفرات وحلب دجلة والخابور

قطاع مياه الشرب

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

20%

56
4
بردى واألعوج

10%
0%

التبخر

شكل ( )7يبين التوزيع الكمي والنسبي الستخدامات املياه والتبخر حسب األحواض املائية

 -1قطاع مياه الشرب
بلغ متوسط استخدام مياه الشرب ( )1311مليار م ،3وما نسبته ( )%7.4من االستخدام الكلي .وهي دون النسبة العاملية
بقليل والبالغة ( ،)%8وتتفق هذه النسبة مع تدني نصيب الفرد من املياه في سورية والتي سنأتي على ذكرها في سياق هذه
الدراسة.
ً
يبين الشكل ( )7كميات ونسب هذه االستخدامات في األحواض املائية وفقا للقطاعات ،حيث بلغ متوسط االستهالك ()245
مليون م 3في حوض العاص ي أي ( )%9.7من املجمل العام .و ( )400مليون م 3في حوض الفرات وحلب أي ( ،)%5.1و ()322
مليون م 3في حوض بردى واألعوج أي ( ،)%25.4و( )125مليون م 3في حوض الساحل أي ( ،)%18.7و( )96مليون م 3في
حوض دجلة والخابور أي ( ،)%2.1و( )80مليون م 3في حوض اليرموك أي ( ،)%17.1و( )43مليون م 3في حوض البادية أي
(.)%13
تفسر التباينات السابقة في نسب استخدام مياه الشرب من استخدامات املياه الكلية لكل حوض بعوامل مرتبطة بالزيادة
السكانية ،وتطور املستوى املعاش ي ،ونسبة النمو الحضري ،والحركة السياحية في بعض املحافظات.
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 -2قطاع الزراعة
بلغ متوسط استخدام املياه في القطاع الزراعي ( )13195مليار م ،3أي ما نسبته ( )%78.9من االستخدام الكلي للمياه،
ً
ووفقا لتقديرات أخرى تجاوزت هذه النسبة عتبة ( ،)%80وينظر إلى هذا القطاع
باعتباره املستهلك األساس ي للمياه في سورية .ويبين الشكل ( )7ارتفاع متوسط

أدت س ت ت تتياس ت ت تتة النظام الزراعية

ونسبة استخدام املياه في قطاع الزراعة على مستوى األحواض ،حيث تتراوح هذه

إع ارتفتتاع العجز املتتائي في خم

النسبة بين ( )%94.8في حوض دجلة والخابور إلى ( )%69.9في حوض بردى
واألعوج .وقد ازداد الطلب على املياه ما بين عامي  2009-1992من ( )11430إلى
( )16180مليار م/ 3سنة بسبب سياسة األمن الغذائي التي اتبعها النظام
السوري على مدى العقود املاضية ،مما أدى إلى ارتفاع العجز املائي في خمس
أحواض مائية ،ولم تقف املشكلة عند هذا الحد ،وإنما تعدتها إلى القيام
باالعتماد على املياه الجوفية لسد هذا العجز ،مما أثر بشكل كبير على املخزون
االستراتيجي له والذي بدأت تظهر آثاره خالل السنوات القليلة املاضية.

أحواض متتائيتتة وزيتتادة االعتمتتاد
عا املي تتاه الجوفي تتة لس ت ت ت ت تتد ه تتما
العجز مما أثرظش ت ت ت تتكل كبير عا
املخزون االستتتراتيلي لهما املورد
املت تتائي الهت تتام الت تتمي بت تتدأت تظهر
آث ت تتاره خالل الس ت ت ت تتنوات القليل ت تتة
املاضية.

 -3قطاع الصناعة
بلغ متوسط استخدام املياه في القطاع الصناعي ( )447مليون م ،3أي ما نسبته ( )%2.7على مستوى األحواض ،وهي دون
النسبة العاملية بكثير والتي تتراوح بين ( .)%25- %22ويرجع هذا إلى ضعف القطاع الصناعي في سورية واعتماده بشكل
كبير على الصناعات الخفيفة التابعة للقطاع الخاص .مع تدني مستوى املنشآت الصناعية في القطاع العام نتيجة اإلهمال
الذي تعرضت له من قبل النظام خالل العقود املاضية.
وقد ازداد الطلب على املياه لألغراض الصناعية ما بين عامي  2009-1992من ( )315مليون م 3إلى ( )608مليون م/ 3سنة،
وبشكل عام تعد نسبة االستخدام املائي في قطاع الصناعة قليلة كما يبين الشكل ( ،)7وتتباين املتوسطات ونسب
االستخدام بين األحواض املائية بسبب التموضع املكاني للمنشآت الصناعية في بعض املحافظات.
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خامساً :موازنة املوارد املائية
تنبع أهمية النشاط املحاسبي في املوارد املائية من خالل قدرته على التحديد الدقيق لعناصر املوازنة املائية املتمثلة
بمدخالت ومخرجات هذه املوازنة ،ويتيح بالتالي الوصول إلى األمثلية في توزيع هذه املوارد وتحديد حجم العجز املائي فيها
والذي ينعكس بشكل مباشر على حصة الفرد من املوارد املائية ،لذا وضمن هذا السياق ال بد من تناول املفاهيم التالية:

 -1حصة الفرد من املوارد املائية
يعد نصيب الفرد من املوارد املائية أحد املؤشرات الهامة في تحديد وضع االستقرار املائي لدى أي بلد .وفيما يتعلق بحصة
الفرد من املوارد املائية املتجددة في سورية ،فقد أشارت العديد من الدراسات أن هناك العديد من العوامل املؤثرة على
هذه الحصة ،ويأتي النمو الديمغرافي للسكان كأحد أهم هذه العوامل ،حيث ثمة عالقة دالية مباشرة بين االحتياجات
ً ً
املنزلية للمياه وعدد السكان ،كما يلعب التوازن بين عدد السكان وكمية املياه املتوافرة في األحواض املائية دورا هاما في
تحديد حصة الفرد املائية ،وتختلف نسبة الزيادة في عدد السكان بين األحواض املائية السورية .كما يبين الشكل ()8
الزيادة السنوية في نسبة عدد السكان في األحواض املائية في عام .2008
2.9
2.3

2.3

2.4

1.8

1.7

1.5

الساحل

البادية

الفرات وحلب دجلة والخابور

العاص ي

اليرموك

بردى واألعوج

ً
شكل ( )8النسبة املئوية للزيادة في عدد السكان وفقا لألحواض املائية في عام 2008

كذلك ترتبط حصة الفرد السنوية من املياه بطبيعة النشاطات البشرية كاالستخدام املنزلي والزراعي والصناعي ،ويرتبط
ً
ً
ً ً
ذلك بتوفر املياه املتجددة سنويا .كما وتلعب درجة التحضر السكاني دورا بارزا في استهالك املياه والتي تتناسب طرديا مع
درجة التحضر .أما التطور في القطاع الصناعي فهو اآلخر من العوامل التي تؤثر في واقع الطلب على املاء .ويتم تقدير الطلب
في هذا القطاع ً
بناء على عدد املشاريع الصناعية ،حيث قدرت الزيادة السنوية في هذه املشاريع بين عامي ()1970-2010
بنسبة (.)%3
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شكل ( )9حصة الفرد من املوارد املائية املتجددة في سورية مقدرة بـ (م)3

ويبين الشكل ( )9حصة الفرد من املوارد املائية العذبة الداخلية املتجددة في سورية ( )9حيث تشير األرقام إلى االنخفاض
التدريجي في أرقام حصة الفرد السوري من املوارد املائية املتجددة خالل السنوات املاضية ،حيث انخفضت هذه الحصة
من ( )2684م 3في عام  1970إلى ( )620م 3في عام  2025وبلغت الحصة ( )683م 3في عام  ،2010في حين تراجعت الحصة
ً
بشكل سنوي منذ عام 1982وفقا لتقديرات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

 -2حساب املوازنة املائية
تم االعتماد على متوسطات املوارد املائية املتاحة خالل املدة الحسابية املدروسة في كل حوض مائي ،وقد شملت املوارد
املائية السطحية والجوفية ،ومياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي .وقد قورنت بمتوسطات االستخدامات املائية في
ً
قطاعات الزراعة ومياه الشرب والصناعة وأيضا بالفاقد منها بواسطة التبخر.
وقد تبين من خالل املقارنة السابقة أن هناك توازن سنوي سلبي في املوارد املائية يتم تغطيته عن طريق الضخ الجائر
ً
للمياه الجوفية من أحواض الفرات ودجلة والعاص ي ،نتيجة للطلب املرتفع على املياه لتغطية اإلنتاج الزراعي تماشيا مع
الهدف السياس ي للحكومة واملتمثل بتحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصة في القمح .حيث لوحظ التوسع السريع في
الزراعة املروية منذ عام  1990وازدياد إجمالي املساحة املروية في القطر ،كما أن الزيادة في عدد السكان رافقها زيادة في
الطلب على املياه ،إضافة إلى مجموعة من عوامل أخرى مثل الخلل الحاصل في شبكات مياه الشرب والري ،وعدم ترشيد
استخدام املياه ،وسوء إدارة املوارد املائية.
ً ً
ومن جانب آخر يلعب التبخر ( )10دورا هاما في حسابات املوازنة املائية ،حيث تعد نسبة التبخر في سورية كبيرة بسبب
طبيعة موقعها الجغرافي في املنطقة الجافة وشبه الجافة ،وتباين معدل التبخر بين األحواض املائية نتيجة للتباين في
درجات الحرارة والرطوبة .وقد بلغ متوسط حجم التبخر ما بين عامي  2009-1992كمية ( )1939مليون م 3بنسبة ()%11
ً
وهي نسبة كبيرة جدا من االستهالك الكلي للموارد املائية ،حيث تركز متوسط التبخر األعظمي في حوض الفرات وحلب
( )1622مليون م 3بنسبة قدرها ( )%20.8وذلك لوجود سدود الثورة والبعث وتشرين.

( )9إن املوارد املائية املتاحة لالستخدام السنوي قد تختلف من عام آلخر في سورية حسب الهطول املطري ،وبالتالي تبقى هذه النسبة تقديرية.
ً
ً
( )10يعد التبخر عنصرا أساسيا في املوازنة املائية ويمثل جزء من الفواقد املائية في هذه املوازنة.
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الصفحة17 :

عمران للدراسات االستراتيجية

Omran for Strategic Studies

األمن املائي في سورية :واقع املوارد املائية املتاحة

وتشير التوقعات إلى أن متوسط درجة الحرارة في الشرق األوسط سيرتفع بمقدار ( )2.5درجة سلسيوس حتى عام ،2050
ً
مما سيحدث تأثيرا على كمية املياه املتبخرة (.)11
املوارد املائية املتاحة

املوارد املائية املستخدمة

املوازنة املائية
10000
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الساحل

البادية

الفرات وحلب دجلة والخابور

العاص ي

اليرموك

بردى واألعوج

-2000
-4000

شكل ( )10يبين املوازنة املائية في األحواض الهيدرولوجية ما بين عامي  2009-1992مقدرة بمليون م3

ويبين الشكل ( )10املوازنة املائية في األحواض الهيدرولوجية ما بين عامي  ،2009 – 1992حيث يعاني امليزان املائي السوري
ً
ً
في ضوء تقديرات الطلب على املياه خلال واضحا ،فمن املتوقع أن يتواصل العجز املائي خالل األعوام القادمة ،وستضعف
قدرته على تغطية االحتياجات املائية الالزمة ،ولهذا سيصبح هدف تحقيق األمن املائي من أهم األهداف التي ستشغل
املسؤولين واملخططين لها في املرحلة القادمة.

 -3حتديد حجم العجز املائي
بلغ متوسط حجم العجز املائي ما بين عامي  2009-1992على مستوى البلد ( )1.031مليار م ،3ويبين الشكل ()10
األحواض التي تعاني من العجز املائي وذات الفائض املائي ،حيث يشهد حوض دجلة والخابور أعلى متوسط لهذا العجز
يقدر بـ ( )2209-مليون م ،3يليه حوض العاص ي بمتوسط ( )202-مليون م ،3ثم حوض بردى واألعوج بمتوسط ()116-
ً
مليون م ،3وحوض اليرموك ( )23-مليون م ،3وأخيرا حوض البادية ( )13-مليون م.3
ً
وبشكل أكثر تفصيال فإن املوازنة املائية تبين أن جميع األحواض املائية تعاني من عجز مائي بدرجات مختلفة ،باستثناء
ً ً
حوض ي الفرات والساحل الذين يشهدان انخفاضا ثابتا ،نتيجة الطلب املتزايد على املوارد املائية املتاحة واملحدودة ،وبقاء
ً
املساحة املروية سابقا واتساعها ،مما يدفع بضرورة الحال إلى القيام بعمل جدي لتدارك هذا العجز وتأمين االحتياجات
املائية املستقبلية من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وذلك بتخفيف الضغط على املوارد املائية التقليدية واالعتماد على
املوارد املائية غير التقليدية رغم ارتفاع تكلفتها ووجود بعض اآلثار البيئية املصاحبة لها.

)Trondalen, M. J (2009) (11
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سادساً :املوازنة املائية املستقبلية

ً
يجب علينا أن نتذكر دائما أن عوامل املستقبل متغيرة ،وكلما تمكنا من وضع سياسات مائية أكثر مالئمة وديناميكية
ً
ملقتضيات املرحلة التي يمر بها البلد ،ينعكس ذلك ايجابيا على التحسن في توفير املوارد املائية الالزمة لألغراض التنموية.
مياه الصرف الصناعي
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شكل ( )11توقعات املوارد املائية املتجددة في سورية حتى عام ( 2050مليون م)3

ً
ً
إن حالة عدم التأكد التي تكتنف توفر املوارد املائية في سورية مستقبال يعزى ملتغيرات ستحددها الحقا تأثيرات التغير
املناخي ،وسياسات إدارة املياه .وبالتالي سيكون لهذين العاملين تأثير واضح على التوفر املستقبلي للمياه في سورية .فمن
املتوقع أن يخفض التغير املناخي من املياه السطحية والجوفية بمقدار ( )1300مليار م 3في عام  ،2050وأن يخفض
الجفاف بمقدار ( )190مليون م 3في عام  .2050ويبين الشكل ( )11توقعات املوارد املائية املتجددة في سورية حتى عام
ً
 ،2050وفقا لدراسة (.)Mourad & Berndtsson, 2011
ويبين الشكل ( )12املوازنة املائية املستقبلية للعقود الخمسة القادمة ،وفيه يظهر أن العجز املائي املستقبلي سيبلغ حجمه
األعظمي في العقد األول من القرن الواحد والعشرين ويقدر بـ ( )- 1653مليار م .3وسيتركز هذا العجز في حوض ي دجلة
والعاص ي يليها أحواض بردى واليرموك والبادية ،فيما سيتركز الفائض املائي في حوض ي الفرات والساحل ،فيما يتوقع
تناقص هذا العجز في العقود التالية نتيجة للتوقعات املرتبطة بتطوير إدارة املوارد املائية وإدارتها بشكل علمي وتحديد
أولوية القطاعات املائية ،واالعتماد على التقانات الحديثة في إدارة واستثمار املوارد املائية ،واالعتماد بشكل أكبر على
املوارد املائية غير التقليدية.
ً
وقد تم حساب املوازنة املائية املستقبلية اعتمادا على التقديرات الخاصة بمتوسط النمو السكاني ،ومتوسط الطلب على
املياه من القطاعات األساسية ،ومتوسط حجم املوارد املائية املتجددة في األحواض املائية السورية.
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التبخر
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شكل ( )12املوازنة املائية املستقبلية في سورية حتى عام ( 2050مليون م)3

وقد تم االعتماد على مجموعة من االفتراضات تضمنت:






ً ً
نتيجة للعجز املائي املتوقع ،والتنمية الحضرية فإن من املتوقع أن يبقى حجم األراض ي الزراعية ثابتا وفقا للسلسلة الزمنية
ً
( ،)2008-1970وسيوفر تطبيق املمارسات الحديثة في الري ما نسبته ( % )0.5سنويا من املياه املستهلكة.
ً
من املتوقع أن يزيد الطلب الصناعي على املياه بنسبة ( % )2سنويا نتيجة للتنمية الوطنية املستقبلية.
ً
من املتوقع أن ينخفض النمو السكاني سنويا بنسبة (% )0.02



من املتوقع أن تساهم التحسينات في البنية التحتية للمياه في تخفيض كمية استهالك الفرد ليبلغ معدل هذا االنخفاض
ً
سنويا (.% )1.9



من املتوقع أن تساهم السياسات التنموية الوطنية في ارتفاع متوسط الزيادة
السنوية من مياه الصرف الصحي املعالجة ،ومياه الصرف الصناعي بمقدار ()1ا
 %و ( % )0.5على التوالي.



من املتوقع أن يصل االنخفاض السنوي في موارد املياه الجوفية والسطحية
بنحو ( % )0.25نتيجة للتغيرات املناخية ،كذلك من املتوقع أن يرتفع معدل
التبخر السنوي (.% )0.25
تشير التقديرات األولية إلى وجود خسائر بمليارات الدوالرات األمريكية نتيجة
سياسة التدمير املمنهج للنظام التي استهدفت قطاع املياه واملرافق الحيوية
والبنية التحتية والخطوط الناقلة وشبكات املياه والصرف الصحي إللحاق أكبر
ً
أذى ممكن بالسكان ،غير آبه باآلثار الكارثية التي يمكن أن يسببها ذلك ،فضال

من املتوقع أن يبلغ العجز امل تتائي
املس ت ت ت تتتقباي حجمت ت األعظمي في
العق تتد األول من القرن الواح تتد
والعشت ت تترين ويقدرب ت ت ت ت ت ت ت ()- 1653
مليارم .3وس تتيتركزهما العجزفي
حوض ت ت ت ت ي د لة والعاص ت ت ت ت ي يليها
أح ت ت تتواض ب ت ت تتردى وال ت ت تي ت ت تترم ت ت تتوك
والبادية فيما ست تتيتركز الفائ
امل ت تتائت تتي فت تتي حت تتوض ت ت ت ت ت تتي ال ت تفت تترات
والساحل.

عما سيتحمله الشعب من كلف إعادة اإلعمار في قطاع املياه.
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ولكن على الرغم من أن التوقعات التي عكستها املوازنة املستقبلية عن حالة التوازن املائي في سورية أعدت في ظروف
ً
اتسمت باالستقرار مقارنة بظروف سورية حاليا ،إال أنه يمكن البناء عليها واالستفادة منها في وضع تصور مستقبلي عن
ً
كيفية إدارة املوارد املائية في سورية ،خصوصا وأنه ال يمكن الوقوف على رقم حقيقي لألضرار والخسائر التي لحقت بقطاع
املياه جراء الحرب.

سابعاً :املؤشر النوعي لألمن املائي
يقصد بمفهوم محدودية املوارد املائية – حسب هذا املؤشر – عدم صالحية كل أو بعض الحجم املتاح من املياه
لالستخدام التنموي ،أو ما يسمى الندرة الكيفية للمياه .ويطرح املختصون في املجال املائي في هذا الخصوص مفهوم املياه
القابلة للشرب كمعيار لضمان تحقق األمن املائي .وتشكل قضية تردي نوعية املياه ،وخاصة مياه الشرب ،ظاهرة خطيرة
ً
تهدد الحياة البشرية ،فتلوث املياه لم يقتصر على املياه السطحية فقط بل تعداها إلى املياه الجوفية أيضا ،واالستخدام
ً
غير العملي لألسمدة واملخ ِصبات ،وإلقاء الفضالت الصناعية في مجاري املياه أصبح خطرا يهدد مصادر املياه ،وأثر بذلك
على مقدار املياه الصالحة لالستخدام ،إذ أن ضعف الوعي املائي والبيئي زاد في استفحال هذه املشكلة وتطورها.
وبهذا لم تعد تقتصر مشكلة املياه في دول املشرق العربي على الندرة فقط ،بل أخذت تمتد إلى نوعية املياه التي راحت
تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة لالستخدام بسبب التلوث الذي لحقها.

 -1عوامل تلوث املوارد املائية

ً
ً
تؤكد التقارير في سورية أن هناك تلوثا واستنزافا كبيرين للموارد املائية نتيجة
للعديد من العوامل املتمثلة بـ :

أدت ال تتزي ت تتادة الت ته ت تتائت تل ت تتة ف تتي ع ت تتدد



الزيادة الهائلة في عدد السكان.

الس ت ت ت ت تك ت تتان وال تت تتوس ت ت ت ت تتع ال تتزراع تتي



التوسع الزراعي والعمراني الكبير في العقود املاضية.

والعمراني في العقود املت تتاض ت ت ت تيت تتة



عدم اتباع الوسائل املناسبة في معالجة مصادر التلوث.



انعدام التخطيط السليم لالستفادة من املوارد املائية غير التقليدية.



وجود سحب جائر من املياه الجوفية التي أسهمت بنصف حصة الري
ً
تقريبا خالل العقود املاضية ،وما ترتب على ذلك من انخفاض
ً
مستواها بشكل كبير ،فضال عن زيادة نسبة األمالح والنترات فيها ،مما

وعدم اتباع الوس تتائل املناس تتبة في
معالجة مصت تتادر التلوث وانعدام
التخطيط الست تتليم للموارد املائية
يتيتر التتتقتلتي ت تتدي ت تتة إعت تتلتوث املتوارد
املائية واستنزافها.

أثر على مدى صالحيتها لالستخدام البشري.
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 -2مصادر تلوث املوارد املائية
أ .مياه الصرف الصحي

ً ً
لعب تلوث املياه الجوفية دورا كبيرا في تلوث املياه العذبة ،فتسرب الفضالت الصناعية إلى املياه السطحية ثم إلى املياه
الجوفية أدى إلى تلوثها خالل السنوات القليلة املاضية(  ،)12حيث تم رصد تلوث مياه نھر بردى بمياه الصرف الصحي،
وتعرض نھر الفرات إلى تلوث مباشر بسبب صبیب مياه الصرف الصحي ملدن الرقة والبوكمال ودير الزور في مياه النهر
دون معالجة .كذلك تم رصد تلوث املياه بالنترات في بعض آبار ريف دمشق حيث أصبحت تراكيزها أعلى من املسموح به
ملیاه الشرب ،مما أدى في عام  2005إلى وقف استثمار أكثر من ) (200بئر للشرب في مناطق متعددة من الغوطة ،وتدهور
في جودة میاه الشرب في بعض آبار حوض اليرموك .وتعرضت املیاه الجوفية في حوض الساحل للتلوث بمياه الصرف
الصحي بسبب وجود شبكات صرف غير كتيمة ،وعدم تخديم معظم التجمعات السكانية بشبكات الصرف الصحي
ً
املطلوبة ،حيث يتم استخدام الحفر الفنية النفوذة أحيانا مما يؤدي إلى وصول املياه اآلسنة إلى املیاه الجوفية .كما
لوحظ تلوث مياه بحيرات السدود في منطقة السويداء الجنوبية بمياه الصرف الصحي ،وتلوث مجموعة من السدود في
حوض اليرموك بسبب انتهاء شبكات الصرف الصحي إلى مجاري الوديان املغذية لها ،كما تلوثت بحيرتي سدي الحسكة
الغربي والشرقي وهما املصدر الوحيد للشرب في مدينة الحسكة بمياه الصرف الصحي ملدينة رأس العين.
ب .مياه الصرف الصناعي

ً
غالبا ما تؤدي مياه الصرف الصناعي إلى تلوث هذه املوارد املائية ،وقد تم رصد العديد من الحاالت مثل تلوث وتدهور
میاه الحبس السفلي من نھر بردى ونهر قويق نتيجة صرف میاه الدباغات بدون معالجة ،وتعتبر مخلفات معاصر
الزيتون السبب الرئيس ي لتلوث األنهار واملياه الجوفية في حوض الساحل ،حيث يظهر هذا التلوث أثناء مواسم عصر
الزيتون.
ج .مياه الصرف الزراعي
تلوث مياه الصرف الزراعي املياه السطحية والجوفية عندما يتم طرح تلك املياه الفائضة عن حاجة النبات محملة
باملبيدات الحشریة واملخ ِصبات التي يمكن أن تصرف في املسطحات املائیة أو تتسرب إلى املياه الجوفية ،وتتركز مصادر
التلوث الرئيسة في حوض الفرات األوسط وحوض الفرات األدنى ،كذلك تتأثر بحيرة الجبول بمياه الصرف الزراعي مما
يؤدي إلى ارتفاع تراكيز النترات واملبيدات.

ع ت تتد التلوث واس ت ت ت تتتنزاف املوارد

ويمثل ما سبق بعض حاالت تلوث املوارد املائية في سورية في األعوام القليلة

امل تتائي تتة من أهم املش ت ت ت تتكالت ال ي

املاضية والتي راحت تزداد بشكل مضطرد حاملة معها العديد من التهديدات

ش ت ت ت تهت تتدهت تتا القطت تتاع املت تتائي خالل

لنوعية الحجم املتاح من املياه الالزم لالستخدام التنموي ،لذا عدت مشكلة

العقود املاضية.

التلوث إلى جانب استنزاف املوارد املائية من أهم املشكالت التي شهدها القطاع املائي في سورية خالل الفترة املاضية.

ً
( )12يؤكد خبراء املياه أن كل 1م 3من املياه امللوثة صناعيا تلوث 50-40م 3من املياه الطبيعية.
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 -3آاثر تلوث املوارد املائية
هناك العديد من الدالئل على تعرض املواطنين آلثار صحية كبيرة بسبب تلوث املياه ،ففي عام  1996أبلغ عن ()900.000
ً
حالة تقريبا من اإلصابة بأمراض تنقلها املياه ،مع وجود عدد كبير من الحاالت التي لم يبلغ عنها وكذلك تم رصد ارتفاع
حاالت اإلصابة باإلسهال لدى الرضع ،مع نسبة وفيات تصل إلى ( )%10في بعض املناطق السكنية غير النظامية التي ال
تصلها شبكة اإلمداد بمياه الشرب.
وفي الفترة املمتدة من ( )1991-2000تضاعفت معدالت اإلصابة بالتيفوئيد والتهاب الكبد عشرات املرات ،كما أن معدالت
ً
اإلصابة باإلسهال تضاعفت مرتين .وتأثرت الحيوانات صحيا حيث أصيبت بالعديد من األمراض الناتجة عن استخدام
املياه العادمة غير املعالجة في ري محاصيل األعالف.
وقد قدر برنامج املساعدة التقنية البيئية في البحر األبيض املتوسط التابع للبنك الدولي في عام  2004أن تكلفة التدهور
ً
البيئي في سورية تبلغ ( % )4.1-2.6من الناتج املحلي اإلجمالي سنويا على أساس أرقام عام  ،2001أي ما يقدر بـ  600مليون
دوالر أمريكي في السنة .حيث تنظم تقديرات الخسارة بحسب الفئات البيئية ،فتكلفة أمراض اإلسهال والوفيات الناجمة
عنها تقدر بـ ( % )1.0 – 0.7من الناتج املحلي اإلجمالي ،والذي حدث بسبب عدم الحصول على مياه الشرب اآلمنة وبسبب
عدم توفر خدمات الصرف الصحي الالزمة ،كما تقدر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية النظافة املنزلية والشخصية
والصحية بـ ( % )1.0 – 0.7من الناتج املحلي اإلجمالي.
كما أن عدم القدرة على ضبط استنزاف وتلوث املصادر املائیة ،وانخفاض الطاقة التشغيلية ملحطات تصفية املياه
وخاصة مياه الشرب ،وتوقف محطات تصريف املياه الثقيلة وشبكات تصريف مياه األمطار قد ساهم بشكل كبير في
الدمار الحياتي والبيئي ،هذا باإلضافة إلى مما سببه تقادم التقنية املستخدمة في شبكات املياه ونظم إدارتها من هدر املياه
وتدني نوعية مياه الشرب ،كذلك أدى انخفاض كفاءة تشغيل مشاريع إسالة املاء إلى زيادة نسب التسرب وزيادة الفاقد
املائي ،ما أثر على معدل إسالة املاء الصالح للشرب وديمومته للمواطن ،وقد قاد ذلك إلى عدم العدالة في توزيع املياه،
وانخفاض حصة املواطنين من املاء العذب وصعوبة الحصول عليه في مراكز املدن والريف مما أدى إلى حدوث االضطرابات
في العديد منها.
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اثمناً :سيناريوهات املستقبل
في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ،والتي عكست صورة واضحة لواقع املوارد املائية املتاحة في سورية في إطار
مؤشري الكم والنوع ،والتنبؤات املستقبلية بشأنها ،وبغية وضع حلول مستقبلية للتغلب على العجز املائي املتوقع
والوصول إلى حالة التوازن املائي ،يمكن استخدام عدة سيناريوهات لحل مشكلة العجز املحتمل في بعض األحواض املائية
وعدم التوازن بين التوزيع املكاني للسكان واملوارد املائية املتاحة وتشمل:


مناقلة املياه بين األحواض املائية ذات الفائض لسد العجز الحاصل لدى األحواض األخرى ،ويتم ذلك من خالل
العمل على إحداث التوازن بين األحواض املائية املتجاورة ،مثل القيام بمناقلة بين حوض ي الساحل والعاص ي والقيام
بمناقلة بين حوض ي الفرات ودجلة ،مع األخذ بعين االعتبار أن الوصول لوضع التوازن بين األحواض املائية املتجاورة
ً
يتم عبر مراحل زمنية متدرجة اعتمادا على خصائص هذه األحواض وتوافر اإلمكانات الفنية للقيام بذلك.



استخدام التقنيات الحديثة في الري والصرف الصحي مثل تحسين شبكات التزويد باملياه ،واستعمال األجهزة
الحديثة لتوفير املياه التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تخفيض معدل االستهالك السنوي للمياه املنزلية،
واستخدام تقنيات حصاد مياه األمطار وغيرها من التقنيات األخرى التي يمكن أن تساهم في الحد من استنزاف
املوارد املائية ضمن األحواض املائية ذات العجز.

تطبيق اإلدارة املتكاملة في إدارة املوارد املائية ،والتي تشمل العديد من النظم الفرعية املتمثلة بنظام إدارة املوارد
املائية ،ونظام إدارة خدمات املياه ،ونظام إدارة التبادالت الالزمة للموازنة بين العرض والطلب على املياه .ويعتمد
ً
نجاح هذه اإلدارة بشكل كبير على املعرفة الكافية واإلملام باملوارد املائية املتاحة وديناميتها فضال عن استخداماتها
وخصائص املستخدمين .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تخصيص املوارد املالية الكافية ،وتجهيز املوارد البشرية
القادرة على توفير البيانات ذات النوعية األفضل عبر الرصد واإلبالغ عن املوارد املائية ،مما يؤدي إلى زيادة املعرفة
ودعم القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة لتحسين إدارة هذه املوارد وتعزيز األمن املائي.
 التعاون اإلقليمي مع الدول املتشاطئة معنا ،حيث يمكن من خالل توطيد هذا التعاون التغلب على العجز املائي في
بعض األحواض واالستفادة منه في إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن في األحواض التي تعاني من نقص املياه مثل
أحواض دجلة وبردى واليرموك.
أما فيما يتعلق بحل مشكلة تلوث املوارد املائية فيمكن استخدام السيناريوهات التي يمكن تطبيقها بالتزامن مع
السيناريوهات السابقة وتشمل:
 زيادة االهتمام بمحطات تكريرومعالجة املياه ،من خالل التوسع في بناء هذه املنشآت الالزمة ملعالجة مياه الصرف
الصحي والصناعي والزراعي ،والعمل على رفع كفاءتها بالتعاون مع املنظمات الدولية املختصة.
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 التركيز عا اإلطار القانوني املتعلق بالشأن املائي من خالل تطوير التشريعات واللوائح الناظمة الستغالل املوارد
املائية ،وإحكام الرقابة على تطبيقها بمنتهى الشفافية وتغليظ العقوبات على املخالفين.
 تفعيل أنظمة املراقبة والفحص من خالل وضع أنظمة متطورة ملراقبة األنهار واملسطحات املائية املغلقة واآلبار
الجوفية وقياس مستوى التلوث فيها بصورة منتظمة ملعالجته بشكل فوري.
 إيالء الشأن املائي االهتمام املطلو ضمن الوعي املجتمةي من خالل التركيز على نشر الوعي لدى أفراد املجتمع
عبر وسائل اإلعالم بالقضايا املتعلقة بخطورة تلوث املوارد املائية وترشيد استهالك املياه باعتبارها موارد ناضبة
وليست متجددة.
 التركيز عا نشر الثقافة البيئية والعمل على إدخال البعد البيئي في عملية التخطيط للمشروعات السكنية
والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من املشروعات لحماية املوارد املائية من التلوث.
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خامتة
ً
ً
يوما بعد يوم يزداد االهتمام بموضوع األمن املائي لدى حكومات بلدان املشرق العربي ،كما أنها تصبح أكثر تنبها للمخاطر
التي يمكن أن تهدد مجتمعاتها جراء التراجع في كمية ونوعية املوارد املائية .وتصبح كذلك معنية بشكل أكبر في معرفة واقع
الثروة املائية لديها من حيث مخزونها وتنوع مصادرها وطرق استخدامها واستثمارها وتحسين نوعيتها وضمان توافرها
ً
بالقدر الذي يلبي االستهالك البشري واإلنتاج الزراعي والنمو الصناعي والتوازن البيئي ،حيث يعد تقييم هذه املوارد كما
ً
ونوعا من املقومات األساسية في التخطيط لتنميتها واستثمارها بالشكل األمثل لضمان هذا التوافر.
ً
وتواجه سورية أزمة مياه حقيقية ،ال سيما وأن النظام انتهج عبر العقود املاضية أسلوبا يعتمد في خياراته االقتصادية
على الزراعة وتأمين األمن السياس ي الذي يعتبر أحد أهم األهداف السياسية املائية -الزراعية لديه ،ومن املرجح أن تزداد
ً
هذه األزمة سوءا مع مرور الزمن ،فنصيب الفرد من املياه املتوافرة آخذ بالتناقص ،مما ستكون له عواقب خطيرة تؤدي
إلى تفاقم الضغوط الحالية على مكامن املياه الجوفية ومصادر املياه الطبيعية فيها.
وفي ضوء التوقعات اآلنية واملنظورة حول التغيرات التي ستشهدها سورية في هيكل السكان واالقتصاد في السنوات القليلة
القادمة ،وما سيترتب عليها من زيادة الطلب على املوارد املائية الالزمة لعملية التنمية وإعادة اإلعمار .فإن السؤال الذي
سيطرح من قبل الجهات التي سيعهد إليها بهذه املهمة يتركز حول مدى كفاية مواردنا املائية من حيث الكم والنوع لتلبية
ً
االحتياجات املطلوبة لهذه املهمة ،ويبقى الجواب على هذا السؤال رهنا للتطورات الجارية على األرض ،فمع استمرار
الحرب التي يشنها النظام على الشعب سيزداد حجم االستنزاف الكبير لهذه املوارد ،وسيزداد حجم الدمار الذي سيلحق
بالبنية التحتية لها ،إضافة إلى زيادة حجم التلوث الكبير الذي سيصيبها ،وما سيترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية
كبيرة ستمثل إحدى أبرز التحديات التي ستواجه الشعب السوري في املرحلة القادمة.
لذا ال بد أن يكون لحماية املوارد املائية أولوية لدى القائمين على الشأن املائي ،والسعي إلى حماية نوعية املوارد املائية من
التلوث ،حيث تعد هذه املوارد من أهم املوارد الطبيعية في سورية والتي ستتحكم بتوزيع السكان وأنشطتهم االقتصادية
في املستقبل ،وهي بذلك تعد من أهم مرتكزات األمن الغذائي واألمن الوطني .مما يدعو األفراد والجهات املعنية بالشأن
املائي في املرحلة القادمة إلى ضرورة تقدير قيمة هذه املوارد عند إعداد املشاريع ورسم االستراتيجيات الخاصة بعمليات
التنمية وإعادة اإلعمار ،إلى جانب السعي الدائم إلى تحقيق الفعالية املطلوبة في إدارة هذه املوارد لتنميها واملحافظة عليها
من النفاد.
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