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َّ
ملخــص :يواجــه الحصــول علــى ميــاه ُّ
والــري فــي ســوريا تحديــات ِع َّ
ــدة متراكمــة مــن قبــل
الشــرب
ّ
والتوصــل إلــى حلــول مناســبة لهــا ،فإنــه
الصــراع ،وقــد ازدادت فــي أثنائــه ،وإن لــم يتــم تحديدهــا
ُّ
ســيكون مــن الصعــب تحقيــق االســتقرار واألمــن والســام .فمــن المؤكَّــد أن االســتقرار االقتصــادي
ٍّ
والتعايــش االجتماعــي واســتتباب األمــن والســلم األهلــي مرتبـ ٌ
ـر -بدرجــة تأميــن ميــاه
ـط -إلــى
حــد كبيـ ٍ

ـري .لذلــك فــإن رســم اســتراتيجية مائيــة قــادرة علــى توزيــعٍ عــادل ٍ للميــاه فــي فتــرة االنتعــاش
الشــرب والـ ّ
ـم تدعيــم
ـما فــي تعزيــز الترابــط االجتماعــي والمصالحــة ،ومــن َثـ َّ
ومــا بعــد الحــرب ســيكون عامـ ًـا حاسـ ً
االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي واألمــن والســلم األهلــي فــي ســوريا .لقــد أ�جريــت الدراســة علــى
ً
حــوض العاصــي الــذي َّ
أساســيا للصــراع الدائــر فــي ســوريا ،فقــد تعــرَّ ض قســم كبيــر مــن
مركــزا
مثــل
ًّ
ســكَّان حــوض العاصــي للتهجيــر الممنهــج ،كمــا ُد ِّمــر جــزء رئيــس مــن بنيتــه التحتيــة .كمــا أن لحــوض
العاصــي أهميــة اســتراتيجية فــي أثنــاء النــزاع ،وســيكون لــه ً
أيضــا أهميتــه فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع
بســبب أهميتــه الســكَّانية واالقتصاديــة.
 -1الموقع االستراتيجي لحوض العاصي
ـوع
تتشــاطر لبنــان وســوريا وتركيــا حــوض العاصــي المتميــز بموقعــه الجغرافــي االســتراتيجي فــي ســوريا ،وتنـ ُّ
أهــم شــبكة
يضــم حــوض العاصــي الواقــع فــي القســم الغربــي مــن ســوريا
تركيبتــه االجتماعيــة .حيــث
َّ
ُّ
يضــم
للمواصــات فــي البــاد ،وال ســيما الطريقيــن ( M4حلب-الالذقيــة) و( M5حلب-حماة-دمشــق) ،كمــا
ُّ
شــبكة للســكة الحديديــة .وتربــط هــذه الشــبكة مــن الطــرق المنافـ َ
ـذ البحريــة بالداخــل ،وكذلــك الجنــوب مــع
الشــمال .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه يتاخــم لبنــان جنو ًبــا وتركيــا شـ ً
ـمال (الشــكل .)1
فــي عــام  ،2010كان يعيــش فــي حــوض العاصــي حوالــي  4مالييــن نســمة ،أي مــا يعــادل ربــع سـكَّان ســوريا،
يقطــن مليــون شــخص منهــم فــي مدينتــي حمــص وحمــاة .وباإلضافــة إلــى المــدن الرئيســة ،فــإن هنــاك
العديــد مــن المــدن والبلــدات ذات األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التــي ِّ
تمثــل البوابــات بيــن الباديــة
والمعمــورة.
ـوع الديموغرافــي فــي ســوريا
مــن ناحيــة ثانيــة ،فــإن التــوزع ِ
العرقــي والدينــي فــي حــوض العاصــي يعكــس التنـ ُّ
والســنة فــي القســم األوســط
والــدول المجــاورة واإلقليميــة .حيــث يوجــد العلويــون فــي القســم الغربــي،
ُّ
يضــم اليزيدييــن ً
ِّ
أيضــا .كمــا
ويمثــل األكــراد الغالبيــة العظمــى فــي الشــمال الشــرقي منــه الــذي
والشــرقي.
ُّ
يشــكِّل اإلســماعيليون الغالبيــة العظمــى فــي منطقــة ســلمية الواقعــة شــرق حــوض العاصــي األوســط .فــي
حيــن يتركَّــز التركمــان فــي مدينــة حمــص وريفهــا ،ال ســميا فــي منطقــة الحولــة وبعــض القــرى فــي منطقــة
القصيــر .أمــا بالنســبة إلــى المســيحيين ،فهــم يتوزعــون فــي قطينــة ومحــردة ومصيــاف وبعــض القــرى فــي
محافظــات حمــص وحمــاة وإدلــب .وينتشــر الــدروز فــي قلــب لــوزة والقــرى المحيطــة بهــا بمحافظــة إدلــب.
يضــم الحــوض العديــد مــن
يضــم الحــوض بعــض قــرى الشــركس والداغســتان .كمــا
وباإلضافــة إلــى ذلــك،
ُّ
ُّ
الرحــل منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي إطــار
أسســتها واســتقرت فيهــا القبائــل َّ
القــرى والبلــدات التــي َّ
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الرحــل منــذ العهــد العثمانــي وحتــى
مشــاريع االســتيطان التــي أطلقتهــا الحكومــات المتعاقبــة لتوطيــن البــدو َّ
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي .وتنتشــر هــذه القــرى فــي أريــاف كافــة المحافظــات التــي تتقاســم حــوض
العاصــي.
 -2منهجية البحث
واســعة مــن الباحثيــن،
تــم االعتمــاد فــي جمــع البيانــات عــن األضــرار علــى مســتوى القريــة علــى
شــبكة
َّ
ٍ
ٍ
ُّ
بالتحقــق مــن البيانــات وتحليلها
باإلضافــة إلــى المعلومــات الــواردة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية .وقــام
مهندســون زراعيــون ومدنيــون وفنيــون واقتصاديــون كان قســم كبيــر منهــم موظفيــن ســابقين لــدى وزارات
تمــت دراســة تطــور المســاحات المرويَّ ــة باالســتعانة بتقنيــة ومعطيــات االستشــعار
الدولــة ومؤسســاتها .وكذلــك َّ
ُّ
صحــة البيانــات والتكامــل فيمــا بينهــا بواســطة برامــج ُن ُظــم المعلومــات الجغرافيــة.
ـم
التحقــق مــن َّ
عــن بُعْ ــد .وتـ َّ
 -3حوض العاصي في سوريا :الطبيعة والنشاط البشري
المائــي الرئيــس فــي الحــوض ،وترفــده مجــاري العديــد مــن الينابيــع والوديــان
يشــكِّل نهــر العاصــي المجــرى
َّ
التــي ِّ
منبعــه فــي عيــن الزرقــا فــي
تغذيــه علــى امتــداد مجــراه .ويقطــع العاصــي مســافة  512كــم تقري ًبــا مــن
ِ
لبنــان حتــى مص ّبــه فــي البحــر األبيــض المتوســط عنــد ســمنداغ (الســويدية) فــي تركيــا .ويعبــر فــي طريقــه فــي
ســوريا مدينتَ ْيــن كبيريتَ ْيــن :حمــص وحمــاة ،باإلضافــة إلــى مدينــة جســر الشــغور المتوســطة .ومــن أهــم الروافــد
التــي ِّ
ـرة فــي
تغذيــه نهـ ُـر عفريــن واألســود والســاروت واألبيــض (الشــكل .)1
ـات كبيـ ٍ
يتميــز حــوض العاصــي بتباينـ ٍ
َّ
المطــري الســنوي بيــن الغــرب والشــرق ،الــذي يتــراوح بيــن  1500مــم فــي الســنة فــي الغــرب،
معــدَّ ل الهطــول َ
َّ
تتقلــب مــن ســنة إلــى أخــرى (الشــكل
و 250مــم فــي الشــرق (الشــكل  .)2وكذلــك فــإن معــدالت الهطــول المطــري
كبيــرا فــي اإلنتــاج الزراعــي ،الــذي يكــون
تأثيــرا
 .)3إن التقلبــات الســنوية فــي معــدل الهطــول المطــري تؤثــر
ً
ً
ســيئًا جــدًّ ا أحيا ًنــا فــي فتــرات الجفــاف الطويلــة.
تتغيــر مــن مــكان إلــى آخــر بســبب الطبيعــة الجيولوجيــة فــي كل منطقــة مــن الحوض.
كذلــك فــإن خصوبــة التربــة َّ
ـوع اإلنتــاج الزراعــي وتكاملــه
وهكــذا نجــد أن تبايــن الهطــول المطــري واختــاف خصوبــة التربــة يُ سـ ِـهم فــي تنـ ُّ

فــي شــقيه النباتــي والحيوانــي فــي حــوض العاصــي .وفــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ،شــهد
خص ً
الحــوض انتشــا ًرا
صــة
ثمــرة فــي كافــة المناطــق ،وال ســيما تلــك التــي كانــت ُم َّ
كبيــرا لزراعــة األشــجار ُ
الم ِ
ً
للثــروة الحيوانيــة .فانتشــرت زراعــة الزيتــون فــي المناطــق الشــرقية والكــرز فــي القلمــون علــى حســاب إنتــاج
الثــروة الحيوانيــة.
وحتــى الســنة الزراعيــة  ،2012-2011كان يُ ــزرع فــي حــوض العاصــي مــا يقــارب  40نوعً ــا مــن المحاصيــل
والخضــراوات ،مــن أهمهــا القمــح والشــعير والعــدس والحمــص والخيــار والبنــدورة والبطاطــا والشــمندر الســكري
والبصــل .وانتشــرت فــي العشــرين ســنة الماضيــة زراعـ ُ
ـة النباتــات العطريــة ،كالكمــون واليانســون والحبــة الســوداء
والكزبــرة ،وكذلــك الفســتق الســوداني .ويجــدر بالذكــر أن حــوض العاصــي كان مــن بيــن أهــم المناطــق إلنتــاج
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ً
ملحوظــا فــي الســنوات األخيــرة ،حتــى إنهــا ُمنعــت
القطــن فــي ســورياَّ ،إل أن زراعتــه قــد تراجعــت تراجعً ــا
ـري ،وذلــك لتخفيــف الضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة فــي
فــي بعــض المناطــق التــي تعتمــد علــى اآلبــار فــي الـ ّ
نفســه كالحبــوب ،وال ســيما
زراعــات تســتهلك الكثيــر مــن الميــاه ،وتشــجيع الزراعــات الشــتوية فــي الوقــت ِ
ٍ
القمــح.
وفيمــا يخــص األشــجار المثمــرة ،فإنــه يوجــد فــي منطقــة حــوض العاصــي أكثــر مــن عشــرين نوعً ــا مــن األشــجار
مقتصــرا علــى منطقــة عفريــن وســرمين وإدلــب وحــارم ،ولكنــه
المثمــرة ،مــن أهمهــا الزيتــون الــذي كان
ً
حاليــا فــي كافــة أنحــاء الحــوض مــن حــارم وعفريــن إلــى حــدود الباديــة شــرقي حمــص وحمــاة .فقــد
ينتشــر
ًّ
خصصـ ً
خصصــة
الم َّ
انتشــرت زراعتــه فــي مناطــق كانــت ُم َّ
ـة إلنتــاج الشــعير أو فــي األراضــي الصخريــة والبــور ُ
الــري انتشــا َر زراعــة الزيتــون فــي مناطــق ذات معــدالت َمطريَّ ــة
لرعــي األغنــام .ولقــد ســهَّ ل االعتمــاد علــى
ّ
منخفضــة .وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى زراعــة الكــرز ،فبعــد أن كان محصــو ًرا فــي جبــل الزاويــة فــي أريحــا،
فقــد انتشــرت زراعتــه فــي القلمــون وفــي عفريــن .أمــا شــجرة الفســتق الحلبــي ،فهــي تنتشــر بكثــرة فــي مركــز
حــوض العاصــي فــي خــان شــيخون وكفرزيتــا ومــورك .وباإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تنتشــر زراعــة التيــن والرمــان
ـب قليلـ ٍـة (الشــكل .)4
والمشــمش واللــوز فــي الحــوض ولكــن بنسـ ٍ
ويُ قــدَّ ر إســهام حــوض العاصــي مــن اإلنتــاج الزراعــي فــي ســوريا بـــ  ،%25ويأتــي معظــم اإلنتــاج مــن مســاحة
مــزودة بشــبكات
 300ألــف هكتــار مرويَّ ــة مــن الميــاه الســطحية والجوفيــة ،منهــا  130ألــف هكتــار
الــري
َّ
ّ
الحكوميــة.
ومــن ناحيــة أخــرىِّ ،
يمثــل حــوض العاصــي المركـ َـز األول فــي الصناعــات الثقيلــة والخفيفــة فــي ســوريا ،فهــو
ـم مناطــق صناعيــة مهمــة فــي مدينتــي حمــص وحمــاة ،باإلضافــة إلــى الصناعــات المنتشــرة فــي المــدن
يضـ ُّ
المتوســطة والصغيــرة األخــرى ،كســلمية وســلحب وجســر الشــغور .وشــهد الحــوض مبكـ ًـرا تطــو ًرا فــي ميــدان
ـم إنشــاء معمــل تكريــر الســكر فــي حمــص عــام  ،1948ومعمــل
الصناعــات التحويليــة لإلنتــاج الزراعــي .فقــد تـ َّ
معاصـ ُـر الزيتــون ومعامــل البيريــن ،ومنشــآت غــزل
تجفيــف البصــل فــي ســلمية .وانتشــرت بكثــرة فــي الحــوض
ِ
القطــن ونســيجه.
ـم الحــوض مصفــاة البتــرول فــي حمــص التــي أ�نشــئت فــي عــام  ،1957باإلضافــة إلــى معامــل األســمدة
ويضـ ُّ
الفوســفاتية واآلزوتيــة علــى ضفــاف بحيــرة قطينــة فــي عــام  .1972وكذلــك تســارعت وتيــرة إنشــاء المصانــع
المتوســطة والصغيــرة فــي الحــوض مــع االنفتــاح االقتصــادي 1فــي مطلــع عــام  ،1990وكان معظمهــا يتبــع
للقطــاع الخــاص .وهكــذا وصــل إســهام المنشــآت الصناعيــة فــي حــوض العاصــي فــي اإلنتــاج الصناعــي 2فــي
ســوريا إلــى أكثــر مــن .%30
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مثَّ ــل توســيع المســاحة المرويَّ ــة بهــدف زيــادة مــردود وحــدة المســاحة واإلنتــاج الزراعــي أولويـ ً
ـة مــن أولويــات
ـري
التنميــة االقتصاديــة فــي بدايــات القــرن الماضــي .فقــد قامــت ســلطة االنتــداب بإعــادة تأهيــل شــبكات الـ ّ
ـري إلــى ســهول الرســتن
ور ِفــع جــدار ســد بحيــرة قطينــة ثالثــة أمتــارُ .
فــي منطقــة القصيــرُ .
ومــدَّ ت قنــوات الـ ّ
وســهول حمــاة بطــول  71كــم لتــروي حوالــي  10800هكتــار.)473 .De Vaumas,p( 4-3
ـات تنمويـ ً
ـوالت
ـة أســهمت فــي تحـ ٍ
وفــي مطلــع عــام  ،1950أطلقــت الــدول المتشــاركة فــي حــوض العاصــي سياسـ ٍ
ـرة فــي البيئــة المائيــة للحــوض .فقــد ّ
جففــت مســتنقعات الغــاب والــروج فــي ســوريا فــي عــام  1959والعمــق
كبيـ ٍ
العامــة
ـري
َّ
أراض زراعيــة جديــدة .كمــا تـ َّ
فــي تركيــا ،وذلــك الكتســاب ٍ
ـم إنشــاء العديــد مــن الســدود وشــبكات الـ ّ
التــي أدت إلــى زيــادة المســاحة المرويَّ ــة واإلنتــاج الزراعــي وتحســين المــردود.
العامــة ،فقــد قــام المزارعــون بحفــر اآلبــار
ولــم تقتصــر زيــادة المســاحة المرويَّ ــة علــى األعمــال الحكوميــة
َّ
للــري.
الجوفيــة
الخاصــة الســتجرار الميــاه
َّ
َّ
ّ
والخاصــة.
العامــة
ـول إلــى ورشــة للمنشــآت المائيــة
َّ
َّ
فــي الحقيقــة ،يمكننــا القــول إن حــوض العاصــي قــد تحـ َّ
الم َّ
غطــاة بشــبكات
ري
وهكــذا بلغــت المســاحة ُ
الــري  130ألــف هكتــار .وتشــمل هــذه المســاحة ســبع شــبكات ٍّ
ّ
عامــة كبيــرة (القصيــر ،حمص-حمــاة ،تلــدو ،العشــارنة-طار العــا ،الغــاب ،الــروج ،عفريــن) .باإلضافــة إلــى
َّ
ـم بنــاء  41ســدًّ ا فــي القســم
ـري صغيــرة المســاحة (بــرج عبــد اللــو ،الغزالــة) .وكذلــك تـ َّ
العديــد مــن شــبكات الـ ّ
الســوري مــن حــوض العاصــي .وتختلــف هــذه الســدود فــي أحجامهــا ووظائفهــا .إذ تبلــغ َســعة بحيــرة ســد
حجمــا فــي حــوض العاصــي ،فــي حيــن أن بحيــرة قطينــة هــي األكبــر مسـ ً
ـاحة؛
الرســتن  210مــم ،3وهــو األكبــر
ً
َّ
يتعلــق بأغــراض
إذ تصــل مســاحتها فــي الــذروة إلــى  60كــم 2بطاقــة تخزينيــة تبلــغ  200مــم .3أمــا فيمــا
الســدود ،فهــي أغــراض متنوِّ عــة :توليــد الطاقــة ،وتنظيــم الجريــان ،ودرء الفيضانــات ،وتخزيــن الميــاه ،وتأميــن
ميــاه الشــرب ،وتأميــن الميــاه للمواشــي ،وترشــيحية لدعــم الميــاه الجوفيــة .وقــد يكــون أحــد الســدود متعـ ِّ
ـدد
الوظائــف كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى ســد الرســتن.
َّ
يتعلــق بالنشــاط الفــردي الخــاص ،فهــو ال يقـ ُّـل أهميـ ً
ـة عــن نشــاط القطــاع العــام .فقــد اســتثمر فــي
أمــا فيمــا
ـري مــن الميــاه الجوفيــة فــي
ميــدان اســتغالل الميــاه الجوفيــة مــن خــال حفــر اآلبــار ،فــازداد االعتمــاد علــى الـ ّ
بدايــة الثمانينيــات .وبلغــت نســبة المســاحات المرويَّ ــة بهــذا المــورد  %60مــن إجمالــي المســاحة المرويَّ ــة ،وبلــغ
الخاصــة المســتثمرة حتــى عــام  2010نحــو  60000بئــر ،تــروي حوالــي  165000هكتــار (الشــكل .)5
عــدد اآلبــار
َّ
البعليــة للزراعــة المرويَّ ــة باالعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة بعوامــل اقتصاديــة
ـول مــن الزراعــة
لقــد تأ َّثــر التحـ ُّ
َّ
شــجعت فــورة ارتفــاع أســعار القطــن العالمــي إبَّــان
محليــة وإقليميــة ودوليــة .ففــي بدايــات الخمســينيات،
َّ
ـري القطــن .وأســهم
الحــرب الكوريــة علــى زراعتــه وعلــى حفــر اآلبــار ،حيــث ال توجــد مــوارد مائيــة ســطحية لـ ّ
المســتثمرون مــن س ـكَّان المــدن فــي ذلــك مــن خــال دعمهــم للمزارعيــن المتحمســين لزراعــة القطــن .وهكــذا
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ـعة مــن حــوض العاصــي ،خاصـ ً
انتشــرت زراعــة القطــن فــي مسـ
ـة فــي ســلمية وريفهــا وفــي ريــف
ٍ
ـاحات واسـ ٍ
اســتنزاف المخــزون المائــي الجوفــي لبعــض المناطــق،
حمــاة الجنوبــي والقصيــر وعفريــن .وأدى ذلــك إلــى
ِ
ـوط حـ ٍّ
ـاد فــي مســتوى الميــاه الجوفيــة فــي مناطــق أخــرى .وكذلــك فــإن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة قــد
وهبـ ٍ
تغيــر حركــة الميــاه الباطنيــة .وتــا ذلــك -ال ســيما فــي المناطــق المعتمــدة علــى الميــاه الجوفيــة فــي
أدى إلــى ُّ
ـري -األزمــات المعروفــة التــي ترافــق الجفــاف ونقــص المــوارد المائيــة ،كالفقــر والهجــرة مــن الريــف للمدينــة.
الـ ّ
وفــي منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي ،تب َّنــت الحكومــة مبــادرة االكتفــاء الذاتــي ،ووضعــت المحفــزات لزيــادة
اإلنتــاج ،وخاصـ ً
ـة إنتــاج القمــح ،ومنهــا تقديــم القــروض بمعـ
ـدالت منخفضـ ٍـة للفائــدة .وكانــت ُتقــدّ م كقــروض
ٍ
متوســطة لحفــر اآلبــار وتجهيزهــا أو كقــروض قصيــرة لتأميــن مســتلزمات اإلنتــاج وإصــاح المعــدات بهــدف
ـول إلــى الزراعــة المرويَّ ــة .وقــد تزامنــت هــذه السياســة مــع وصــول األمــوال مــن المغتربيــن الســوريين،
التحـ ُّ
وخاصـ ً
ـول إلــى
ـة مــن أولئــك المقيميــن فــي دول الخليــج الذيــن جذبهــم االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي «التحـ ُّ
الزراعــة المرويَّ ــة» .وقــد تـ َّ
ـوزع حفــر اآلبــار فــي كافــة أرجــاء الحــوض مــع كثافــة كبيــرة فــي مناطــق القصيــر
البعليــة ،وإنمــا ً
أيضــا األراضــي
وســلمية ومحــردة وكفرزيتــا والهبيــط .ولــم يقتصــر حفــر اآلبــار علــى المناطــق
َّ

الــري؛ ألن هــذه األخيــرة لــم تعُ ــد قــادر ًة علــى تغطيــة الحاجــات المائيــة للمســاحات
التــي تغطيهــا شــبكات
ّ
المزروعــة ،وذلــك بســبب انخفــاض ُّ
ِّ
ـري.
تدفــق الينابيــع
وتدنــي كفــاءة نقــل الميــاه فــي أقنيــة الـ ّ
َّ
يتعلــق بميــاه الشــرب ،فقــد كانــت شــبكة تزويــد ميــاه الشــرب تصــل إلــى أغلــب القــرى والمــدن فــي
أمــا فيمــا
ســوريا .ففــي عــام  ،2010بلغــت نســبة الســكَّان الذيــن يحصلــون علــى الميــاه  %96فــي المناطــق الحضريــة،
و %88فــي المناطــق الريفيــة .لكــن هــذا لــم يمنــع مــن النقــص فــي حجــم االحتيــاج وجــودة الميــاه .فبحســب
بيانــات وزارة المــوارد المائيــة لعــام  ،2010فــإن معــدَّ ل حاجــة الفــرد مــن الميــاه يتــراوح مــا بيــن  55و 75لتـ ًـرا فــي
اليــوم لــكل شــخص.
العينــة المدروســة ( )8610عــن نوعيــة الميــاه فــي ســوريا كانــت
تشــير معطيــات وزارة
َّ
الصحــة إلــى أن  %6مــن ّ
لو ً
ثــة بالقولونيــات .ومــن المحتمــل أن يكــون معــدَّ ل التلــوث فــي حــوض العاصــي مرتفعً ــا ،بســبب غيــاب
ُم َّ
ـب فــي مجــرى العاصــي.
محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي للمــدن الواقعــة فــي الحــوض التــي تصـ ُّ
ِّ
رئيســا لميــاه الشــرب للمــدن واألريــاف ،ففــي حــوض العاصــي يوجــد مــا
تمثــل الميــاه الجوفيــة مصــد ًرا
ً
يقــارب  1500محطــة ضــخ كهربائيــة ،وغال ًبــا مــا تكــون محطــات صغيــرةَّ .إل أن هنــاك بعــض االســتثناءات،
مثــل :محطــة اللــج التــي تــروي  39قريــة ،ومحطــة نبــع الفــوار التــي تــروي  16قريــة ،ومحطــة الشــومرية
التــي تــروي  10قــرى ،ومحطــة بلبــل التــي تــروي حوالــي  16قريــة ،ومحطــة بــرج عبــد اللــو التــي تــروي  7قــرى.
ـزود بميــاه الشــرب مــن عيــن التنــور وعيــن الســمك .وأمــا شــبكة حمــاة-
أمــا بالنســبة إلــى مدينــة حمــص ،فهــي تتـ َّ
ســلمية باإلضافــة إلــى تزويدهــا هاتيــن المدينتيــن ،فإنهــا تــزوِّ د القصيــر وقطينــة والرســتن باإلضافــة إلــى 65
ـوزع علــى طــول الشــبكة .وتتغـ َّ
قريــة تتـ َّ
ـذى هــذه الشــبكة مــن نهــر العاصــي مــن مأخــذ العميــري علــى الحــدود
الســورية اللبنانيــة.
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 -5حوض العاصي :السياق التاريخي من التكوين إلى االنفجار
إن المســتوى المنخفــض لمجــرى نهــر العاصــي عــن مســتوى األراضــي الزراعيــة المجــاورة ،ومــروره فــي أغلــب
ً
حافــزا لتطويــر هندســة اإلنشــاءات المائيــة
األحيــان فــي أخاديــد عميقــة فــي مناطــق شــبه جافــة ،شــكَّال
ـري أراضيهــم .وتشــير
لتجــاوز هــذا العائــق الطبوغرافــي الــذي يمنــع المزارعيــن مــن االســتفادة مــن ميــاه النهــر لـ ّ
ـري والســدود المائيــة منــذ العصــر البرونــزي ،وقــد يعــود تاريــخ بعــض
الدراســات إلــى أنــه تـ َّ
ـم إنشــاء شــبكات الـ ّ
هــذه اإلنشــاءات إلــى قبــل ذلــك فــي حــوض العاصــي األعلــىَّ .إل أنــه مــن الثابــت أن العهديــن الرومانــي
بتطــور المنشــآت المائيــة فــي الحــوض ،كالنواعيــر الشــهيرة التــي مــا يــزال بعضهــا
تميــزا
ُّ
والبيزنطــي قــد َّ
قســم مــن شــبكات
تــم إعــادة تأهيــل
تــم
الــري ،ففــي عــام َّ 51920
يعمــل حتــى اآلن فــي مدينــة حمــاة ،وقــد َّ
ٍ
ّ
ِّ
لســد بحيــرة قطينــة.
ري القصيــر وزيــادة ارتفــاع الجــدار البازلتــي
تأهيــل شــبكة ّ
تــم كســر العتبــة البازلتية فــي موقــع قرقــور ،التــي
بــدأت خطــة تجفيــف ســهل الغــاب فــي عــام  ،1956فقــد َّ
ـم البــدء بتجفيفــه فــي عــام  1958مــن القــرن
يبلــغ عرضها بيــن  11و 30متـ ًـرا ،وســماكتها بيــن  4و 6أمتــار ،وتـ َّ
ـري ً
ـم تجفيــف مســتنقع ســهل
أيضــا .وفــي هــذه األثنــاء ،تـ َّ
ـم تـ َّ
الماضــي ،ومــن َثـ َّ
ـم إنشــاء شــبكات الصــرف والـ ّ
الــروج .وفــي أثنــاء تنفيــذ المشــروعَ ْين ،حصلــت تغيــرات سياســية واقتصاديــة جذريــة متمثلــة فــي الوحــدة بيــن
ســوريا ومصــر فــي  22فبرايــر /شــباط  ،1958ثــم االنفصــال الــذي وقــع فــي  28ســبتمبر /أيلــول  ،1961وبعــد ذلــك
االنقــاب العســكري الــذي أوصــل حــزب البعــث إلــى ســدَّ ة الحكــم فــي  8مــارس /آذار  1963فــي ســوريا .ولقــد
أســهمت بعــض هــذه التحــوالت السياســية وأدواتهــا االقتصاديــة -كالتأميــم واإلصــاح الزراعــي -فــي إحــداث
ـرات فــي البنيــة الهيكليــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال رســم خارطــة جديــدة للقــوى االقتصاديــة
تغيـ ٍ
المـ َّـاك المصــادَ رة فــي ســوريا.
ـم توزيــع أراضــي كبــار ُ
والسياســية واالجتماعيــة علــى الســاحة الســورية .فقــد تـ َّ
ــاك فــي حــوض العاصــي فــي ٍّ
الم َّ
كل مــن طــار العــا والعشــارنة وســهل
كمــا شــمل اإلصــاح الزراعــي كبــار ُ
الــروج ومنطقــة معــرة النعمــان وحــارم وســهول حمــص والقصيــر وعفريــنَ ،و ْف َ
ــق قانــون اإلصــاح الزراعــي

رقــم  161بتاريــخ  11يونيــو /حزيــران  1958وتعديالتــه بالقانــون رقــم  3بتاريــخ  20فبرايــر /شــباط ،1962
ـم توزيــع أراضــي
وتوزيــع أراضيهــم علــى الفالحيــن (محــدودي الملكيــة أو الفالحيــن بــا أرض) .وكذلــك فقــد تـ َّ
نفســها ،فــكان النصيــب األكبــر منهــا لس ـكَّان الجبــال
الغــاب المســتصلحة فــي عــام  1969علــى الفئــات الســابقة ِ
وتحــول ســكَّان جبــل
المحيطــة بســهل الغــاب والعشــارنة ،كطــار العــا وجبــل الزاويــة والجبــال الســاحلية.6
َّ
المـ َّـاك،
الزاويــة وس ـكَّان الجبــال الســاحلية ،الذيــن كانــوا يمثلــون الخــزان البشــري للعمالــة الزراعيــة عنــد كبــار ُ
إلــى قاعــدة شــعبية لحــزب البعــث المعــارض فــي ذلــك الحيــن بعــد انتفاعهــم مــن اإلصــاح الزراعــي فــي عهــد
الوحــدة ،وبعــد االنفصــال تابــع حــزب البعــث تطبيقــه بعــد وصولــه للســلطة فــي عــام  ،1963وتبــع ذلــك توزيــع
أراضــي الغــاب والــروج علــى الفالحيــن .وتكْ ُمــن أهميــة هــذه القاعــدة الشــعبية مــن وجودهــا فــي أكثــر األماكــن
ً
ـم حمــص وحمــاة وســلمية ومعــرة النعمــان وخــان شــيخون وعفريــن ،باإلضافــة إلــى
اسـ
ـتراتيجية؛ حيــث تضـ ُّ
مــدن وقــرى علــى تواصــل ٍ وثيــق ٍ مــع مــدن وقــرى حــوض العاصــي ،مثــل ســراقب وســرمين وحواضــر الباديــة
ـم أغلبيــة كبــار ُمـ َّـاك األراضــي الزراعيــة (اإلقطاعييــن) والزعمــاء السياســيين
الســورية .وكانــت هــذه المــدن تضـ ُّ

الم َّ
بشــري مــن
ــاك ومنافســيهم مــن الطبقــة الوســطى .فقــد
مــن كبــار ُ
َّ
ٍّ
تحــول حــوض العاصــي إلــى خــزان ٍ

|

المســتفيدين الجــدد ،مشـ ً
ـكل طبقــة اقتصادية-اجتماعيــة ناشــئة متنوِّ عــة األعــراق واألديــانِّ ،
توحدهــا ذاكرتهــا عــن
المـ َّـاك الســابقة ،التــي ُفتــح لهــا المجــال للصعــود علــى
تعرضــوا لهــا مــن طبقــة اإلقطــاع وكبــار ُ
«المظالــم» التــي َّ
الســلم السياســي واإلداري بقيــادة الطبقــة الوســطى.7
ُّ
تعرضــت العالقــة الحميميــة بيــن القيــادة البعثيــة وقاعدتهــا الشــعبية -التــي اســتمرت أكثــر مــن ثالثــة عقــود-
لقــد َّ
ً
سياســة تبتعــد عــن دعــم
إلــى الترهُّ ــل فــي نهايــة التســعينيات فــي القــرن العشــرين ،حيــث اتبعــت الحكومــة
قاعدتهــا الشــعبية ،خاصـ ً
ـة الفالحيــن .ولقــد تعـ َّـزز هــذا االبتعــاد مــع وصــول بشــار األســد إلــى هــرم الســلطة فــي
تغيرات
ســوريا عــام  ،2000وتب ِّنــي ودعــم سياســة االنفتــاح وسياســة الســوق االقتصادي-االجتماعــي ،التي أحدثــت
ٍ
الســلطة العليــا عالقاتهــا مــع كبــار
بنيويــة عميقــة فــي هيكليــة العالقــات بيــن القاعــدة ورأس الهــرم .فقــد عـ َّـززت ُّ
والمحدَ ثيــن .فقــد كانــت الحكومــة هــي مــن يشــتري ويحـ ِّ
ـدد أســعار اإلنتــاج الزراعــي
رجــال األعمــال التقليدييــن ُ
للمحاصيــل االســتراتيجية -كالقمــح والقطــن -علــى أســاس التكاليــف .وبينمــا َّ
ظلــت أســعار شــراء المحاصيــل ثابتـ ً
ـة
منــذ عــام  1996وحتــى عــام  ،2007فــإن أســعار المدخــات الزراعيــة وتكاليــف األعمــال الزراعيــة مــن فالحــة
ـم
ـر فــي اإلنتــاج الزراعــي ،ومــن َثـ َّ
ـور كبيـ ٍ
وبــذار وحصــاد قــد تضاعفــت مر َت ْيــن أو ثــاث مــرات ،ممــا أدى إلــى تدهـ ٍ

انخفــاض دَ ْخــل المزارعيــن والعامليــن فــي الميــدان الزراعــي.

ـم التخلــي -ضمــن ســياق سياســة الســوق االجتماعي-االقتصــادي -عــن دعــم المحروقــات فــي عــام ،2007
كمــا تـ َّ
وكذلــك عــن دعــم األســمدة فــي الســنة التاليــة ،ممــا أدى إلــى صدمــة كبيــرة عنــد المزارعيــن .وقــد أدت السياســة
ـديد لــدى طبقــة
ـار شـ ٍ
االقتصاديــة المتبعــة التــي ترافقــت مــع ســنوات جفــاف متتاليــة ،منــذ عــام  ،2006إلــى إفقـ ٍ
الفالحيــن .8وتشــير معطيــات المصــرف الزراعــي التعاونــي إلــى أن معــدَّ ل تحصيــل الدَّ يْ ــن الــذي كان يبلــغ %81.56

فــي عــام  2000لــم يتعــدَّ  %39.69فــي عــام  .20089إن المحــاوالت البســيطة التــي تبنَّتهــا الحكومــة لتخفيــف
صدمــة إلغــاء الدعــم عــن المــازوت واألســمدة بالدفــع المباشــر لــم تكــن فعَّ الـ ً
ـة ألســباب إداريــة َّ
معقــدة .فقــد أدخلــت
دوامــة بيروقراطيــة داخــل دوائــر الدولــة المختلفــة :المصالــح العقاريــة ،والســجل المدنــي،
صغــار المزارعيــن فــي َّ
والمصالــح الزراعيــة ،والمصــرف الزراعــي التعاونــي .فقــد حالــت بهــم دون الحصــول علــى التعويضــات المقدَّ مــة.
فــي الواقــع ،لقــد َّ
ولــد هــذا االنعطــاف الشــديد فــي سياســات «الحكومــة اإلصالحيــة» لــدى القاعــدة الشــعبية
شــعو ًرا بالتهميــش مــن الدولــة التــي َّ
تخلــت عنهــا لصالــح فئــة محــدودة مــن كبــار المســتفيدين.
يبيــن أنهــا لم
إن تحليــل المعطيــات والخطــط واالســتراتيجيات المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي التــي اتبعتهــا الســلطاتِّ ،
ـد ذاتــه فقــط ،وإنمــا ً
تســتهدف انهيــار القطــاع الزراعــي بحـ ِّ
أيضــا إفقــار المزارعيــن وتهميشــهم.
بالســلطة إلــى إعــادة نظــام الملكيــات
إن جملــة هــذه اإلجــراءات تشــير إلــى أن هنــاك ُّ
توجهً ــا لــدى المتنفذيــن ُّ
الكبــرى عــن طريــق إفقــار المزارعيــن بهــدف تســريع ِّ
تخليهــم عــن أرضهــم وبيعهــا .فقــد شــهد العقــد األول مــن
ً
ً
نشــطة لبيــع األراضــي الزراعيــة ،ممــا أدى إلــى تزايــد طبقــة الفالحيــن بــا أرض ،الذيــن
القــرن الجــاري
حركــة
هاجــر معظمهــم إلــى المــدن الكبــرى لينضمــوا إلــى قاطنــي عشــوائياتها.
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مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن المعاييــر التــي اتبعتهــا السياســة الحكوميــة لمكافحــة الفســاد المستشــري فــي مختلــف
المكــون مــن آالف
حولــت الوضــع مــن منظومــة الفســاد الصغيــر
َّ
قطاعــات الدولــة الســورية لــم تكــن إلَّ أدا ًة َّ
ـم إقصــاء الغالبيــة
ـدود مــن المســتفيدين .فقــد تـ َّ
ـدد محـ ٍ
المســتفيدين إلــى منظومــة الفســاد الكبيــر لصالــح عـ ٍ
عــدد
محــدود منهــم اســتطاع االلتحــاق
العظمــى مــن المســتفيدين مــن منظومــة الفســاد الصغيــر باســتثناء
ٍ
ٍ
ً
ـريحة كبيــر ًة مــن المتضرريــن مــن مكافحــة الفســاد
بمنظومــة الفســاد الكبيــر .ويجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن شـ
الصغيــر هــم مــن س ـكَّان حــوض العاصــي.
ـد للنظــام الحاكــم ،الــذي كان
ـر مــن السـكَّان إلــى خصـ ٍـم جديـ ٍ
لقــد أســهمت هــذه السياســة فــي تحويــل قطــاعٍ كبيـ ٍ
المبعَ ديــن عــن نظــام الفســاد مــن موظفيــن
باألمــس
المفقريــن وطبقــة ُ
ـون مــن المزارعيــن ُ
داعمــا لــه ،وهــو يتكـ َّ
ً

وشــبكة المتنفذيــن الســابقين وشــريحة كبيــرة مــن رجــال األمــن والشــرطة .فلــم تعُ د طبقــة المعارضيــن التقليدين
ـم إخمادهــم مــن ِق َبــل النظــام بعــد أحــداث حمــاة وجســر الشــغور فــي الثمانينيــات ،والمعارضيــن الذيــن
الذيــن تـ َّ
ُّ
التخلــص
ش ـكَّلوا حركــة ربيــع دمشــق وحدهــم ،فقــد بــدأ تبلــور طبقــة اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة يجمعهــا
ـول حــوض العاصــي مــن قاعــدة شــعبية مســتفيدة مــن النظــام وداعمــة
مــن النظــام الحاكــم .ومــن َثـ َّ
ـم فقــد تحـ َّ
لسياســته ،أو علــى األقــل صامتــة علــى ممارســاته ،إلــى أكثــر البيئــات احتقا ًنــا ضــده .إن الحــراك الشــعبي الــذي
بــدأ فــي الجنــوب ســرعان مــا انتقــل وبقــوة إلــى حــوض العاصــي .فقــد شــهدت مزارعــه ُ
وقــراه وكبــرى مدنــه
ـعبيا مناو ًئــا للنظــام.
فــي القلمــون وحمــص وحمــاة وســلمية ومعــرة النعمــان وجســر الشــغور وعفريــن حــراكًا شـ ًّ
ففــي يوليــو /تمــوز مــن عــام  ،2012خرجــت حوالــي نصــف أراضــي حــوض العاصــي عــن ســيطرة النظــام ،بمــا
ري حمص-حمــاة وعفريــن.
ـري مثــل القصيــر والــروج وتلــدو ،وجــزء مــن ســهل الغــاب وشــبكة ّ
فيهــا شــبكات الـ ّ
ـي للصــراع ،وشــهد أعنــف النزاعــات وأكثرهــا دمويـ ً
ـة
لقــد تحـ َّ
ـز أساسـ ٍّ
ـول حــوض العاصــي بعــد ذلــك إلــى مركـ ٍ
وديمومـ ً
حاليــا شــبه مســتقر فــي معظــم أنحــاء ســورياَّ ،إل أنــه لــم يُ حســم بعــدُ فــي حــوض
ـة .وأصبــح الوضــع
ًّ
العاصــي ،حيــث مــا تــزال عمليــات انتهــاك منطقــة خفــض التصعيــد مســتمر ًة فــي الحــدود الفاصلــة بيــن
قــوى النظــام وقــوى المعارضــة فــي الشــمال الســوري.
وتحول السيطرة الجغرافية للقوى المتصارعة
 -6الصراع في حوض العاصي
ُّ
فــي بدايــة عــام  ،2013لــم يكــن فــي يــد قــوات النظــام والقــوات الرديفــة ســوى  %40مــن إجمالــي أراضــي
ـوزع علــى النحــو التالــي %40 :لـ ٍّ
حــوض العاصــي .فقــد كانــت الســيطرة فــي حــوض العاصــي تتـ َّ
ـكل مــن قــوات
َّ
يتعلــق بالمناطــق
النظــام وقــوات المعارضــة ،و %20هــي مناطــق صــراع فــي مركــز الحــوض وجنوبــه .أمــا فيمــا

َ
الطرف ْيــن .والجديــر بالذكــر هنــا أن تنظيــم
الشــرقية ضعيفــة الكثافــة السـكَّانية ،فقــد عرفــت الكـ َّـر والفـ َّـر مــن كال
جغرافيــا فــي حــوض العاصــي َّإل فــي مناطــق محــدودة فــي أطرافــه الشــرقية
داعــش لــم يتمكَّــن مــن الولــوج
ًّ
المحليــة قبــل
ـم طــرده مــن ِق َبــل فصائــل المعارضــة
وبعــض مناطــق القلمــون ،وذلــك لفتــرات قصيــرة .وقــد تـ َّ
َّ
ُّ
التدخــل الدولــي ضــد تنظيــم داعــش.
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فــي هــذه الفتــرة ،كانــت الســيطرة علــى األراضــي فــي حــوض العاصــي مرتبطـ ً
ـة إلــى حـ ٍّ
ـر بالتــوزع الدينــي-
ـد كبيـ ٍ

والســنة فــي القســم
العرقــي فــي المنطقــة .ففــي الحــوض األوســط يوجــد العلويــون فــي القســم الغربــي،
ِ
ُّ
َ
الطرف ْيــن المســيحيون والشــركس والداغســتان والــدروز والتركمــان والشــيعة
الشــرقي منــه ،ويوجــد فــي كال
واإلســماعيليون .أمــا فــي الشــمال الشــرقي ،فالغالبيــة هــم مــن األكــراد .أمــا فــي القصيــر ،فهنــاك تداخــل بيــن
والســنية والعلويــة.
القــرى المســيحية والشــيعية والتركمانيــة
ُّ
وفــي يوليــو /تمــوز َّ ،2013
الســنية واعتبرهــا
تدخــل حــزب اهلل فــي منطقــة القصيــر
َّ
وهجــر سـكَّان معظــم القــرى ُّ
منطقــة عســكرية .وفــي عــام  ،2014اســتطاع النظــام الســيطرة علــى قــارة ،وقــام بحصــار ٍّ
كل مــن الرســتن
والحولــة اللتيــن تعرضتــا لقصــف شــديد .وفــي عــام ً 2014
أيضــا ،وعلــى الرغــم مــن تمكُّــن حــزب اهلل وقــوى
النظــام مــن الســيطرة علــى القصيــر وجبــال القلمــون ،فــإن قــوى المعارضــة أبــدت مقاومـ ً
ـة فــي الشــمال ،وأصبــح
ـم ْين %50 :لــكل جهــة منهمــا ،وأصبــح مركــز الحــوض (الرســتن والحولــة) محاصـ ًـرا
الحــوض منقسـ ً
ـما إلــى قسـ َ
ً
ومعرضــا للقصــف مــن ِق َبــل قــوات النظــام وحلفائــه .وكذلــك اســتهدف القصــف الشــديد كرنــاز وكفرنبــودة

ـوالت
تغيــر ميــزان القــوى ،فأســفر ذلــك عــن تحـ
ٍ
وكفرزيتــا ومــورك .وفــي نهايــة عــام  2014وبدايــة عــام َّ ،2015
فــي الســيطرة العســكرية علــى األرض .إذ تمكَّنــت قــوات المعارضــة مــن الوصــول إلــى مــورك بعــد ســيطرتها
علــى معســكر وادي الضيــف ،وإلــى جســر الشــغور بعــد تقدُّ مهــا علــى محــور إدلــب ومعســكر القرميــد والمســطومة
شــديد ،وأصبحــت َّ
كفــة قــوات
ٍ
وأريحــا وأورم الجــوز .ولقــد وضــع التقــدُّ م الســريع قــوات النظــام فــي حــرجٍ
ً
وتحولــت خطــوط المواجهــة إلــى الطــرف الغربــي للغــاب .وفــي منتصــف مايــو /أيــار،
راجحــة،
المعارضــة
َّ
َّ
تدخــل الطيــران األمريكــي لينفــذ عمليــة ضــد إحــدى مجموعــات المعارضــة ليوقــف زحفهــا باتجــاه الالذقيــة.10
أمــا بالنســبة إلــى النظــام ،فقــد طلــب المســاعدة مــن روســيا التــي َّ
تدخلــت فــي مطلــع مايــو /أيلــول .2015
وبعــد ُّ
تدخــل الطيــران الروســي ،اســتعادت قــوات النظــام والقــوى المواليــة لهــا مناطـ َ
ـق مــن حــوض العاصــي
َو ْفـ َ
توافقيــا ،كمــا هــو الحــال فــي منطقتَ ــي الرســتن والحولــة ذات األغلبيــة التركمانيــة،
ـق إجراءيــن :األول كان
ًّ
تــم انســحاب قــوى المعارضــة مــن تلــك المنطقتَ ْيــن تحــت حمايــة روســية-تركية ،ومــن تبقــى مــن
حيــث َّ
الس ـكَّان ظلــوا تحــت حمايــة الشــرطة العســكرية الروســية .أمــا فــي بقيــة المناطــق فــكان الحــل عســكريًّ ا ،إذ
ش ـنَّت قــوات النظــام والطائــرات الروســية حملــة عســكرية َو ْفـ َ
ـق سياســة األرض المحروقــة ،شــملت المــدارس
تهجيــر كامــل ٍ للســكَّان ألكثــر مــن  150قريــة وبلــدة.
والمشــافي ،ممــا أدى إلــى
ٍ
َّ
حاليــا)
يتعلــق بمنطقــة عفريــن ،فبعــد أن كانــت قــوات حمايــة الشــعب (قــوات ســوريا الديمقراطيــة
أمــا فيمــا
ًّ
تســيطر عليهــا منــذ عــام َّ ،2012
تدخــل الجيــش التركــي مــع «الجيــش الوطنــي (فصائــل الجيــش الحــر)» فــي
 22ينايــر /كانــون الثانــي  ،2018واســتطاعا الســيطرة عليهــا وطــرد قــوات حمايــة الشــعب منهــا .وأحكمــا الســيطرة
نفســه.
عليهــا فــي  25مــارس /آذار مــن العــام ِ
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حاليــا ،هــي قــوات النظــام والقــوات الرديفــة :حــزب اهلل ،والجيــش
إن القــوى المســيطرة علــى حــوض العاصــي
ًّ
الحــر ،والجيــش الوطنــي ،وجبهــة تحريــر الشــام ،وأحــرار الشــام .وكذلــك فــإن كلًّ مــن الجيــش التركــي
والجيــش الروســي موجــودان فــي حــوض العاصــي.
 -7أثر الصراع في البنية التحتية للموارد المائية
 7.1الحصول على مياه الشرب في فترة الصراع
تحــول إلــى صــراع
جمــة بعــد الحــراك الشــعبي الــذي ســرعان مــا
تعــرض قطــاع ميــاه الشــرب إلــى أضــرار َّ
َّ
َّ
ُمسـ َّـلح .فقــد أصبــح الحصــول علــى ميــاه الشــرب مــن ِق َبــل األهالــي متعــذ ًرا ،وتعـ َّـرض الس ـكَّان إلــى األمــراض
الملوثــة .فــإن أكثــر مــن  %65مــن الس ـكَّان القاطنيــن فــي الحــوض يحصلــون علــى
الناجمــة عــن شــرب الميــاه
َّ

الكميــة الدنيــا المحــدَّ دة مــن ِق َبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي حالــة
أقــل مــن  20لتـ ًـرا للفــرد فــي اليــوم .وهــي
َّ
الطــوارئ.
كان انقطــاع الميــاه فــي البدايــة محصــو ًرا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة القــوى العســكرية المواليــة
توفــر الطاقــة أو تضـ ُّـرر المحطــة ،فقــد َّ
للنظــام ،وذلــك لعــدم ُّ
توقفــت المؤسســات الحكوميــة المســؤولة عــن تزويــد
كثيــر
محطــات الميــاه بالطاقــة وعــن تزويــد الخدمــات للمناطــق التــي ســيطرت عليهــا قــوى المعارضــة .وفــي
ٍ
مــن األحيــان ،لحقــت األضــرار بالمحطــات أو خزانــات الميــاه بســبب القصــف المتعمــد أو غيــر المتعمــد أو النهــب،
ممــا أخــرج المحطــات عــن الخدمــة .أمــا بالنســبة إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ،فقــد كانــت خدمــات
ـبيا مقارنـ ً
ـة بالمناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوى المعارضــةَّ ،إل أنــه بعــد مــرور ســنتَ ْين مــن األزمــة
الميــاه أفضــل نسـ ًّ
أصبــح الحصــول علــى ميــاه الشــرب متماثـ ًـا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام كمــا فــي تلــك الخارجــة عــن
ســيطرته.
َّ
يتعلــق بشــبكات تزويــد الميــاه الكبيــرة التــي تمـ ُّـر فــي مناطــق متعـ ِّ
ـددة الســيطرة ،كشــبكة
إن األمــر يختلــف فيمــا
ميــاه العميــري (حماة-الرستن-ســلمية) ،فهــي لــم تتوقــف فــي أثنــاء الصــراع باســتثناء توقفــات لفتــرة قصيــرة،
ـم إصــاح األعطــال .فشــبكة الميــاه حماة-ســلمية تضــررت شــمال غــرب منطقــة الوعــر فــي
حيــث ســرعان مــا يتـ ُّ
ـم قطــع الميــاه عــن القــرى
ـم إصالحهــا خــال ثالثــة أســابيع .فــي حيــن أنــه تـ َّ
 26ينايــر /كانــون الثانــي  ،2014وتـ َّ
التــي كانــت تســتفيد مــن هــذه الشــبكة ،وال ســيما تلــك التــي كانــت تقــع خــارج ســيطرة النظــام قبــل أن يعــود
ويســيطر عليهــا ،كقريــة الــدار الكبيــرة.
كذلــك َّ
توقفــت محطــة عيــن التنــور وعيــن الســمك عــن تزويــد مدينــة حمــص ،فقــد انقطعــت الميــاه عــن بعــض
األحيــاء لفتــرات قصيــرة خــال عــام  ،2014كبــاب ســباع والقرابيــص والقصــور والخالديــة والحميديــة والنزهــة
وديــر بعلبــه وجــب الجندلــي وجــورة الشــياح والمدينــة القديمــة .وكذلــك فــإن العــدد المحــدود للس ـكَّان الذيــن
نقصــا حــادًّ ا فــي ميــاه
ُســمح لهــم بالعــودة إلــى قراهــم فــي القصيــر فــي عامــي  2019و 2020مــا زالــوا يعانــون ً
الشــرب.
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 7.2الحصول على مياه
الري
ّ
تعــرض بنيتــه
تعــرض القطــاع الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي لتدهــور شــديد خــال الصــراع ،بســبب
َّ
ُّ
ـري ،ســواء مــن شــبكات
التحتيــة للتخريــب .وكان الضــرر األكبــر الــذي لحــق باإلنتــاج النباتــي
ً
ناجمــا عــن توقــف الـ ّ
ـري العامــة أو اآلبــار الخاصــة ونقــص المــواد الضروريــة لإلنتــاج الزراعــي .فباإلضافــة إلــى التهجيــر الممنهــج
الـ ّ
للمزارعيــن مــن بعــض المناطــق ،فقــد تعـ َّـرض أكثــر مــن ثلثــي سـكَّان الحــوض للنــزوح علــى األقــل لمــرة واحــدة.
ـري عــن الخدمــة؛ إمــا ألنهــا دُ مــرت بالقصــف فــي أثنــاء المعــارك،
لفــد خــرج قسـ ٌ
ـم كبيـ ٌـر مــن البنيــة التحتيــة للـ ّ
تــم قطــع الميــاه عــن قنــوات
الــري
وإمــا بســبب مــرور اآلليــات العســكرية أو النهــب .ففــي بعــض الشــبكاتَّ ،
ّ
الــري الســبع
وانخفضــت المســاحة المرويَّ ــة فــي حــوض العاصــي ألكثــر مــن  ،%50نتيجــة توقــف شــبكات
ّ
جزئــي .أمــا بالنســبة إلــى اآلبــار
لــي أو
ّ
التــي ُتنتــج نصــف اإلنتــاج الزراعــي فــي حــوض العاصــي بشــكل ٍ كُ ّ

كبيــر منهــا للتدميــر أو النهــب.
تعــرض
الخاصــة ،فقــد
قســم
ٌ
ٌ
َّ

َّ
وتوقفــت شــبكة حمــص وحمــاة التــي تتغــذى
ـري فــي منطقــة القصيــر فــي عــام ،2011
كمــا تـ َّ
ـم قطــع شــبكات الـ ّ
مــن بحيــرة قطينــة بعــد إغــاق القنــاة الرئيســة فــي عــام  ،2012وقــد أ�صيبــت أقنيتهــا الثانويــة بأضــرار
َّ
جزئيــا فــي شــبكة ســهل
ـي .وقــد كان القطــع
ًّ
كبيــرة .وكذلــك توقفــت شــبكة ســهل الــروج والحولــة بشــكل ٍ كُلـ ّ
الغــاب وطــار العال-العشــارنة ،وشــبكة عفريــن (الشــكل .)6
ـم نهــب معــدات  2620بئـ ًـرا مــن أصــل  6342بئـ ًـرا .11كمــا ُســرق أكثــر مــن نصــف معــدات
وفــي منطقــة القصيــر ،تـ َّ
بئــرا .وأصبــح حوالــي  20500هكتــار
مــروي
اآلبــار ،فقــد َّ
بئــرا مــن أصــل ً 11460
تــم ســرقة تجهيــزات ً 5565
ّ
مسـ
ـم تخريــب اآلبــار المتبقيــة
بعليــة .لكــن بعــد ســيطرة قــوات النظــام وحــزب اهلل علــى منطقــة القصيــر ،تـ َّ
ٍ
ـاحات َّ
َّ
زراعي ْيــن ،إال أنــه بعــد ذلــك بــدأ الضبــاط المســيطرون
ـم ْين
ونهبهــا،
وظلــت األراضــي دون اســتثمار لمــدَّ ة موسـ َ
َّ
البعليــة،
علــى تلــك المناطــق بتأجيــر األرض إلــى مســتثمرين .واعتمــد معظــم هــؤالء المســتثمرين علــى الزراعــة
َّ
ـري.
فــي حيــن أن البعــض اآلخــر قــام بإعــادة تجهيــز اآلبــار للـ ّ
َّ
يتعلــق بريــف حمــاة ،فــإن نســبة األضــرار تتفــاوت كثيـ ًـرا .ففــي حيــن أن األضــرار محــدود ٌة ومرتبطـ ٌ
وفيمــا
ـة
بأســعار مســتلزمات اإلنتــاج فــي المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا قــوات النظــام كمحــردة ،فإنهــا تبلــغ ذروتهــا
وســرقت معــدات  %71منهــا .أمــا فــي كفرزيتــا
فــي مــورك وكفرنبــودة ،حيــث  %42مــن اآلبــار قــد ُخربــت ُ
ور ِدمــت ُ
وكرنــاز والهبيــط وقلعــة المضيــق ،فــإن التراجــع يُ قــدَّ ر بأكثــر مــن  ،%60بســبب نقــص الطاقــة والتخريــب الــذي
حصــل لـــ  %5مــن اآلبــار ومعداتهــا فــي الســنة الزراعيــة  .2013-2012أمــا فــي الحملــة األخيــرة إ َّبــان ربيــع 2019
التــي ش ـنَّها النظــام وروســيا علــى المنطقــة ،فقــد ُنهبــت معــدات كافــة اآلبــار.
ـم قطــع الميــاه مــن ســد تلــدو ،ممــا
ـري فــي الحولــة ألضــرار ،فإنــه تـ َّ
علــى الرغــم مــن عــدم تعـ ُّـرض شــبكة الـ ّ
ـول  6500هكتــار مــن الزراعــة المرويَّ ــة إلــى الزراعــة
ـري
أدى إلــى تحـ ُّ
َّ
البعليــة .فقــد كان يســيطر علــى شــبكة الـ ّ
قــوات المعارضــة ،فــي حيــن أن الســد كانــت تحــت ســيطرة قــوات النظــام والقــوات الرديفــة التــي منعــت مياهــه
ـري.
مــن الوصــول لشــبكة الـ ّ
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يعــود انخفــاض المســاحة المرويَّ ــة فــي الغــاب إلــى االنخفــاض الحــاد فــي مســتوى الميــاه فــي ســدي قســطون
ـري .فقــد انخفــض حجــم الميــاه
وأفاميــا ،حيــث إنهمــا فــي مســتوى الحــد األدنــى المطلــوب لتزويــد قنــوات الـ ّ
الــواردة لشــبكات الغــاب مــن  500مــم 3فــي الســنة المطريــة  2011-2010إلــى  70مــم 3فــي الســنة المطريــة -2012
 .2013أمــا الغــاب الغربــي ،فقــد اســتمر ريُّ ــه مــن نبــع جوريــن .وبالنســبة إلــى ســهل الــروج الــذي تبلــغ مســاحته
تحولــت المنطقــة
 11500هكتــار ،فقــد كان يُ ــروى مــن ميــاه عيــن الزرقــا (إدلــب) ومــن اآلبــار فــي عــام  ،2012ثــم َّ
ً
البعليــة بســبب تخريــب المحطــة .وفــي الســنوات الزراعيــة  2012-2011و 2013-2012و-2013
الحقــا إلــى الزراعــة
َّ
 ،2014كان  2000هكتــار ال يســتطيع المزارعــون االقتــراب منهــا ،بســبب ُقربهــا مــن منطقــة عســكرية .وفــي
ـري فــي ســهل الــروج التــي تــروي مــا يقــارب  1600هكتــار.
عــام  ،2018تـ َّ
ـم تأهيــل جــزء مــن شــبكة الـ ّ
ـري .فــي حيــن أن األراضــي التــي
ري عفريــن بالضــخ مــن الـ ّ
لقــد ُحرمــت األراضــي الزراعيــة المســتفيدة مــن شــبكة ّ
َّ
َّ
ُتــروى بالراحــة مــا زالــت مرويَّ ــة .وفــي عــام  ،2020لــم يبـ َ
مضخــات
مضخــة واحــدة عاملــة مــن أصــل 7
ـق ســوى
َّ
فالمضخــة تــروي حوالــي  150هكتــا ًرا.
ال تعمــل َّإل بجــزء مــن طاقتهــا،
البعليــة -التــي لــم تشــهد أعمــال عنــف -بارتفــاع أســعار مدخــات
لقــد تأ َّثــر اإلنتــاج الزراعــي فــي المناطــق
َّ
اإلنتــاج (البــذار واألســمدة والمبيــدات) لندرتهــا ،وبســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات الــذي أ َّثــر تأثيـ ًـرا مباشـ ًـرا فــي
ـاض فــي اإلنتــاج بلــغ مــا بيــن  20إلــى  .%30ومــن
إنجــاز األعمــال الزراعيــة الضروريــة .وقــد أدى ذلــك إلــى انخفـ ٍ
ناحيــة أخــرى ،فــإن ظــروف عــدم االســتقرار التــي تســود فــي الحــوض دفعــت المزارعيــن إلــى تب ِّنــي سياســة
االســتثمار بالحــد األدنــى؛ وذلــك ألنهــم غيــر واثقيــن مــن قدرتهــم علــى جنــي المحاصيــل ،بســبب العديــد مــن
يتعرضــون لهــا ،كالحرائــق أو تبــدالت فــي القــوى المســيطرة.
المخاطــر التــي
َّ
كانــت األشــجار المثمــرة تغطــي قبــل األزمــة نحــو  %50مــن المســاحة القابلــة للزراعــة فــي حــوض العاصــي.
وكانــت شــجرة الزيتــون مــن أغلــب األشــجار المزروعــة ،باإلضافــة إلــى أشــجار الفســتق الحلبــي والكــرز والتيــن
ـم
تعرضــت األشــجار كغيرهــا ألضــرار شــديدة .ففــي بدايــة عــام  ،2014تـ َّ
والرمــان والخوخيــات والمشــمش .لقــد َّ
تخريــب  %15مــن مســاحة  26ألــف هكتــار مــن األشــجار فــي  112قريــة فــي إدلــب وحمــص وحمــاة .وفــي عــام
تــم إزالــة األشــجار منهــا بالقطــع أو الحــرق حوالــي  %60فــي منطقــة القصيــر.
 ،2019بلغــت المســاحة التــي َّ
ويهــدف قطــع األشــجار -فــي أغلــب األحيــان -إلــى بيــع الخشــب ،لكــن بعــض المصــادر تشــير إلــى أن الهــدف
كان تأميــن مســاحة زراعيــة لزراعــة النباتــات الممنوعــة ،كالحشــيش أو الخشــخاش.
ـات أقـ َّـل -للقطــع فــي منطقــة عفريــن بعــد ســيطرة
تعرضــت بعــض حقــول الزيتــون -ولكــن بدرجـ ٍ
وكذلــك فقــد َّ
«الجيــش الوطنــي» عليهــا ،بهــدف التدفئــة أو البيــع .وكذلــك تعرضــت أشــجار الفســتق الحلبــي والزيتــون للحــرق
والقطــع فــي ريــف حمــاة.
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عمــا كان عليــه فــي الســنة الزراعيــة
لقــد انخفــض اإلنتــاج الزراعــي فــي موســم  2013-2012بمــا يقــارب َّ 12%70
ً
عمــا
تحســن قليــل فــي اإلنتــاج فــي بعــض المناطــق ،فــإن اإلنتــاج مــا زال
 ،2011-2010وإن لوحــظ
منخفضــا َّ
ُّ
ـم اســتخدامها
ـما كبيـ ًـرا مــن األراضــي يتـ ُّ
كان عليــه فــي الســنة الزراعيــة  2011-2010بمــا يعــادل %60؛ ألن قسـ ً
بالحــد األدنى.
 -8المياه :من أجل توطيد األمن وبناء السالم
اجتماعيــا
فــي ظــل الواقــع الحالــي للمجتمــع الســوري ،حيــث العقــد االجتماعــي يميــل إلــى أن يكــون عقــدً ا
ًّ
ً
عنيفــا ،فــإن الميــاه تلعــب دو ًرا موحــدً ا فــي المجتمــع الســوري؛ ألنهــا حاجــة أساســية يســتخدمها الجميــع،
حياديــة بالنســبة إلــى جميــع أطيــاف المجتمــع الســوري .13لذلــك يمكــن القــول بــأن عمليــة
وتتمتَّ ــع
بخاصيــة
ٍ
ٍ
تأميــن ميــاه الشــرب وتقاســمها ُتعَ ــدُّ وسـ ً
ـيلة لبــدء المفاوضــات بيــن األطــراف المتنازعــة ،وتجــاوز المحنــة التــي
ـوات أولــى فــي عمليــة
يتعـ َّـرض لهــا المجتمــع الســوري ،وتعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن المســتفيدين ،كخطـ ٍ
المصالحــة 14وتوطيــد األمــن واالســتقرار .ويجــب اإلشــارة هنــا إلــى أنــه ال يمكــن تعميــم ذلــك علــى كل أرجــاء
ســوريا .ولذلــك ال بــدَّ مــن دراســة مفصلــة تأخــذ بعيــن ِ االعتبــار األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والطبيعيــة
لــكل حالــة علــى حــدة .لقــد حــدَّ دت الدراســة المنجــزة مــن ِق َبــل معهــد جنيــف الدولــي للعالقــات الدوليــة

مائيــا يمكــن
وللدراســات التنمويــة بالتعــاون مــع جيــو اكســبرتيز فــي عــام  2017مــا يقــارب مــن  25مصــد ًرا ًّ
تعزيــز الســام مــن خــال تقاســم مياههــا.
الخاتمة
ـوع مناطقــه الزراعيــة التــي تؤمِّ ــن تنوعً ــا
يتميــز حــوض العاصــي بموقعــه الجغرافــي وغنــاه بالمــوارد المائيــة وتنـ ُّ
َّ
غنيــا فــي اإلنتــاج الزراعــي .وقــد جذبــت إليــه هــذه المقومـ ُ
ـات االسـ
ـتثمارات التنمويــة منــذ مطلــع القــرن الماضــي
ِ
ًّ

فــي مختلــف القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والمواصــات .فقــد تركَّــزت فيــه الصناعــات الثقيلــة والمتوســطة
البعليــة إلــى الزراعــة المرويَّ ــة عــن طريــق شــبكات
ـول أكثــر مــن  300000هكتــار مــن الزراعــة
والصغيــرة ،وتحـ َّ
َّ
الخاصــة .إلــى أن وصــل إســهام اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي فــي حــوض العاصــي
العامــة أو اآلبــار
الــري
َّ
َّ
ّ
ِّ
بالنســبة إلــى إجمالــي اإلنتــاج فــي ســوريا حوالــي  %30و %25علــى التوالــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يشــكل
حــوض العاصــي عقــدة الوصــل بيــن الداخــل والســاحل والجنــوب والشــمال فــي ســوريا ،بفضــل شــبكة الطــرق
ـة جاذبـ ً
الرئيســة والســكة الحديديــة الموجــودة فيــه .وقــد جعلــت هــذه النشــاطات مــن حــوض العاصــي منطقـ ً
ـة
للهجــرة الداخليــة .إذ ِّ
يمثــل الس ـكَّان فــي حــوض العاصــي  %25مــن إجمالــي الس ـكَّان ،ويمثلــون كامــل مكونــات
الشــعب الســوري.
ـم التخطيــط لهــا أو البــدء فيهــا قبــل تولــي
علــى الرغــم مــن أن المشــاريع التنمويــة واإلصــاح الزراعــي قــد تـ َّ
حــزب البعــث للســلطة فــي  8مــارس /آذار مــن عــام  ،1963فإنــه اســتطاع اســتخدام هــذه السياســات والمشــاريع
التنمويــة لبنــاء قاعــدة شــعبية فــي الوســط الريفــي خــال ثالثيــن ســنة بعــد اســتالمه الســلطةَّ .إل أن العقــد
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ـداء مــن منتصــف
االجتماعــي التضامنــي بيــن الســلطة البعثيــة الحاكمــة والقاعــدة الشــعبية قــد بــدأ بالتدهــور ابتـ ً
ِّ
وتخليهــا عــن دعــم مســتلزمات اإلنتــاج ،وخاصـ ً
التســعينيات بســبب السياســات التــي اتبعتهــا الســلطة الحاكمــة،
ـة
َ
َ
الضربــة
القاســمة لهــذا العقــد
فــي القطــاع الزراعــي .إن رفــع دعــم المــازوت فــي عــام  2007قــد شــكَّل
االجتماعــي .إذ اعتبــرت القاعــدة الشــعبية أن جوهــر هــذه السياســات المتمثلــة فــي اقتصــاد الســوق-االجتماعي
هــو ِّ
تخلــي الســلطة الحاكمــة عنهــم لصالــح البرجوازيــة الطفيليــة الجديــدة المحصــورة فــي الحلقــة االقتصاديــة
المقربــة مــن رأس الســلطة الحاكمــة .وقــد َّ
تجلــى هــذ االنفصــال مــا بيــن القاعــدة الشــعبية ورأس النظــام مــن
َّ
خــال االنتقــال الســريع للحــراك الشــعبي مــن المــدن إلــى األريــاف والبلــدات التــي كانــت ِّ
تمثــل القاعــدة الشــعبية

التجمعــات الســكنية فــي حــوض العاصــي بريفهــا ومدنهــا .وســرعان مــا
للســلطة الحاكمــة .فقــد شــمل الحــراك
ُّ
ـول هــذه الحــراك إلــى صــراعٍ مســلحٍ ،وشــهد حــوض العاصــي األحــداث األكثــر دمويـ ً
ـة فيــه .وقــد شــهدت
تحـ َّ
حاليــا فــي
خارطــة الســيطرة فــي حــوض العاصــي بيــن الفئــات المتصارعــة فــي ســوريا تحــوالت كبيــرة .ويوجــد
ًّ
ٌ
قــوات مــن الجيــش الروســي (دولــة عظمــى) ،والجيــش التركــي (قــوة إقليميــة وعضــو فــي الناتــو)،
الحــوض
باإلضافــة إلــى إيــران (قــوة إقليميــة) التــي توجــد بشــكل ٍ غيــر مباشــر مــن خــال وجــود حــزب اهلل اللبنانــي

والميليشــيات األخــرى التــي جلبتهــا .وكذلــك توجــد قــوى المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام وقــوى النظــام والقــوى
تعــرض ثلثــا ســكَّان حــوض العاصــي -علــى أقــل تقديــر -للنــزوح ،وتعرضــت العديــد مــن
الرديفــة لهــا .لقــد
َّ
مناطقــه -كالقصيــر والغــاب وكفرزيتــا وخــان شــيخون -لتهجيــر ممنهــج،
ـري
َّ
وتعرضــت منشــآته المائيــة (ميــاه الـ ّ
ُّ
والشــرب) ألضــرار جســيمة أدت إلــى انخفــاض اإلنتــاج الزراعــي الــى أكثــر مــن  .%70وكذلــك فــإن الحصــول علــى
ملوثــة ،وأكثــر مــن  %50مــن س ـكَّان
ميــاه الشــرب أصبــح متعــذ ًرا ،وغال ًبــا مــا يكــون مــن مصــادر غيــر آمنــة أو َّ
الحــوض يحصلــون علــى أقــل مــن  20لتـ ًـرا فــي اليــوم للشــخص الواحــد.
إن هــذه األهميــة لحــوض العاصــي -التــي الحظناهــا فيمــا ســبق -قــد جعلــت منــه المنطقــة األكثــر تأ ُّثـ ًـرا بالحــرب
الدائــرة علــى المســتوى العســكري أو السياســي ،وســتبقى منطقــة محــددة لالســتقرار والســام فــي ســوريا.
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الشكل  :1تموضع حوض العاصي وتوزع الطرق داخله
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 متوسط الهطول المطري في حوض العاصي:2 الشكل

Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M. Al Dbiyat et A. Haj Asaad (Eds), e Atlas Orontes River
.2016 ,Basin
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 متوسط الهطول المطري في حوض العاصي في سنة رطبة وفي سنة جافة:3 الشكل

Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M. Al Dbiyat et A. Haj Asaad (Eds), e Atlas Orontes River
.2016 ,Basin
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ّ
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عن المؤلف
يتولــى أحمــد حــاج أســعد االشــراف علــى برنامــج حــول الميــاه لالحتياجــات األساســية والتماســك
االجتماعــي والقــدرة علــى الصمــود فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع فــي ســوريا .نشــر العديــد مــن
المقــاالت حــول مــوارد الميــاه وإدارتهــا فــي مناطــق األراضــي الجافــة فــي حــاالت األزمــات.
حاصــل علــى إجــازة فــي الهندســة فــي االقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة حلــب  ،ســوريا  ،وديبلومــات
حاليــا
عليــا فــي دراســات التنميــة واإليكولوجيــا البشــرية والجيوماتكــس مــن جامعــة جنيــف .يقــوم
ً
بإكمــال درجــة الدكتــوراه فــي جامعــة لــوزان بسويســرا .تركــز أبحــاث الدكتــوراه الخاصــة بــه علــى
إدارة الميــاه كأداة لبنــاء الســام والمصالحــة بعــد الصــراع فــي ســوريا.
وهــو متعــاون علمــي مــع المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة واإلنمائيــة فــي جنيــف  -سويســرا .وهــو
المؤســس المشــارك والمديــر التنفيــذي للمنظمــة غيــر الحكوميــة  Geo Expertiseبسويســرا.
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