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 ملخص الدراسة
بيئي املأسوي قبل الحرب األهلية السورية، والتغيرات ط الضوء على الواقع التهدف الدراسة إلى تسلي

وأثر ذلك مباشرة في حياة (. واألرض ،هواءوال ،املاء)ببتها الحرب على عناصر البيئة األساسية الكارثية التي س

 .ة اآلمنة أو يهددهماالتنوع الحيوي، وشروط الحياالسوريين، وفي سالمة البيئة العامة في البالد بما يحفظ 

واالحتياجات اإلنسانية، فإنها وإذ تهتم وسائل اإلعالم والرأي العام في الصراعات املسلحة بالضحايا 

 في الحالة السورية، وكان أن ساغالًبا ما تهمل اآلثار ا
ً

همت الحرب في صنع مزيد من لبيئية املتدهورة أصال

السوريين لو استمرت الحال، بحياة تنذر بالعجز واملوت االختالالت والتشوهات فيها، ليتحدد مستقبل 

واملياه الفتاكة، من خالل امللوثات الكامنة في األطعمة السمية  املبكر، والتعايش مع األمراضالبطيء 

 .والهواء

 رئيًسا قبل الحرب، و 
ً

سبب في صنع الكارثة البيئية ب إسهامهوتشير الدراسة إلى دور النظام بوصفه فاعال

اب على حسالجتماعية الرامية إلى تكريس املكاسب السريعة لنخبه االقتصادية سياساته االقتصادية وا

لفاسدة وغياب التفكير باملصلحة العامة مجمل الشروط والقواعد البيئية الصحيحة، وبسبب طبيعته ا

، وتكشف الدراسة دوره لي لحياة اإلنسان، وعدم استثمار البيئة االستثمار األمثلأو التخطيط املستقب

ولة كشف األرض وجرف ة ومحاالواعي والقصدي في تخريب البيئة بالحصار واتباع سياسة األرض املحروق

 .األشجار ألسباب عسكرية وغير عسكرية

طر االستمرار بهذا الواقع، وخصوًصا في ظل تراجع دور النظام وإمكاناته خأتي الدراسة تحذيًرا من تو 

اآلنية وانحسارها إلى حدود هم االستمرار السياس ي بعيًدا عن أي معيار للسالمة الفردية وتبدالت أهدافه 

كساته ا سيكون له منعوأي عطب يطاله ،ة للمواطن السوري وللوطن، فالبيئة هي الحياةلجماعيأو ا

 .السلبية على صورة الحياة املقبلة ونوعها

معنى في ظل افتقاره إلى مقومات ملواطن لن يكون له أي أن الوعي البيئي عند ا :وال تنس ى الدراسة أن تذكر

، وأًيا تكن األسباب، ستدفعه إلى التعام مصادر التدفئةنعدام ألن ا ؛الحياة االقتصادية واإلنسانية
ً

ل مثال

 .ع الغابات من أجل الحصول على الحطبيطقتمع البيئة بالشكل الجائر، كما هو الحال في 

 

 مقدمة
بفعل القمع الوحش ي للمتظاهرين والعسكرة  ،ة املطالبة بالحريةالسلمية السوري تحولت التظاهرات

ف الضحايا إلى حرب مركبة ضروس حصدت مئات آال  ،مي والتدخل اإلقليمي والدوليك السلالالحقة للحرا

 مئات آالف املنازل، وشردت نصف السكان داخلًيا -جزئًيا أو كلًيا -ن، ودمرتوماليين الجرحى واملعوقي

 ،يف الصحوالصر  ،واملياه ،والصحة ،التعليم :في قطاعاتإلى حد كبير وخارجًيا، ودمرت البنية التحتية 

-تقتصر تأثيراتها في ما ذكر  مل حرب. اعيةواملدن الصن ،إضافة إلى املنشآت ،والنقل ،والطاقة ،والكهرباء

وشلت نواحي  ،أزمة بيئية خانقة بفعل الحرب ها إلىوحولت ،بل إنها فاقمت املشكالت البيئية -على فظاعته
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 فقدبعة لعناصر البيئة األساسية املنخفض أساًسا، واملتاوأوقفت مستوى االهتمام  ،الحياة املختلفة

تلف أنواع األسلحة واملواد املتفجرة، من االقتتال إلى حقل تجارب ملختحولت سورية عبر ثماني سنوات 

ربما احتاج . املدمرة املديدة الظاهرة واملستترة في عناصر البيئة من جهة أخرى األمر الذي ترك آثاره 

يدفعون ثمنها يومًيا، بسبب التي و  ،إلدراك حجم الكارثة البيئية التي حلت ببالدهمعقود  السوريون إلى

 .ثدى التلوث البيئي، وبحكم اآلثار بعيدة املدى لبعض أشكال التلو ياب االختبارات والقياسات ملغ

الردع وإذا كانت األطراف املتصارعة تلتزم عموًما درجة من أصول التعامل في زمن الحرب في حالة 

منفلتة األهلية، تكون  فإنها في الحروب. ملتبادل أو في حال خشيتها من ردات الفعل الدولية على تجاوزاتهاا

يصبح عادًيا وشائًعا  ؛ضاع العاديةوال تلتزم أي ضوابط أو معايير، وما يبدو مرعًبا في األو  ،من عقالها

 
ً

 .يا الحروب األضعفًما ضحاوغالًبا ما يكون األطفال والنساء والبيئة عمو . ومقبوال

ينعكس ضرًرا على الجميع من دون  ُيهمل الدمار والتخريب الذي يلحق بعناصر البيئة في الحروب، ما

ملناطق والبلدان املجاورة بصور أحياًنا ابل يطال  ،ر على ساحة الصراعتمييز، ومن دون أن يقتصر الضر 

 .مباشرة وغير مباشرة

 

 
ا

 ره ئي وتطو حول أهمية الوعي البي: أوًل
وبقدر ما يتوافق هذا  ويمارس فيه نشاطه وفاعلياته، ،البيئة هي الرحم الكبير الذي يحيا فيه اإلنسان

( واألرض ،والهواء ،املاء)ها وهذه الفاعلية مع املحافظة على عناصر الطبيعة األساسية وتجددالنشاط 

نوع الحيوي العام، والعكس على التهم في املحافظة على شروط الحياة املالئمة لإلنسان نفسه، و يس

ويغدو  ،رط وجوده على املدى الطويليدمر شفإنه  ؛بالعكس، فبمقدار ما يخرب عناصر الطبيعة األساسية

 .عرضة لألمراض على نحو متزايد

على أساس أن كل ش يء في البيئة مسخر لخدمتها، وتعيث فيها  كة لوسائل اإلنتاجتتصرف القوى املال

ا وراء الربح السريع من دون مراعاة شروط املحافظة على البيئة، وألن اإلنسان ليس ا سعيً تخريًبا وتدميرً 

ستمرار يضمن ا لكائن الوحيد على هذه األرض، فمن الواجب عليه أن يحمي سالمة بيئاتها وتنوعها الذيا

مع محيطه العيش  التنوع الحيوي فيها، وتشكل املحافظة عليه مؤشًرا مهًما على مدى عقالنيته ورغبته في

 عن املحافظة على حق األجيال املقبلة في بيئة س
ً

 .ليمة معافاةبصورة صحية وسليمة، فضال

 

 البيئة في التشريعات الدولية  .1

لبيئة، نشأت عنه لتطور الصناعي وما سببه من تلوث متزايد لالوعي البيئي هو وعي حديث نسبًيا أفرزه ا

وأمراض خطرة مهددة للجنس البشري ما حدا بالعقالء إلى كوكبنا، مخاطر جمة على التنوع الحيوي في 

غامرة والعدمية، واملحافظة على حقوق األجيال املقبلة، فعقد املؤتمر األول مواجهة السياسات البيئية امل

 :في السويد الذي أقر الحق في بيئة سليمة 1972كهولم في ستو للبيئة 
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الذي كان له عميق األثر في صوغ خصائص  1972ة كهولم سنالحق في بيئة سليمة بدأ مع مؤتمر ستو "

إضافة إلى تأسيس منظومة قانونية للحق ” األمم املتحدة للبيئة امجبرن“هذا الحق حيث جرى في إثره إحداث 

ا  افي بيئة سليمة دوليًّ  1.”وإقليميًّ

في الحياة  اصة الحقيهدف الحق في بيئة سليمة إلى حماية بقية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وبخ

يتها خصوًصا بوصفها ضامنة والصحة وما يتبعهما من امتيازات من جهة، وحماية استمرار الدولة ومشروع

  2.لهذه الحقوق وترجمتها على أرض الواقع

املتعلق بحماية ضحايا  1977والبروتوكول اإلضافي التابع لها لعام  1949م نصت اتفاقات جنيف لعا

حظر استخدام وسائل القتال أو أساليبه، يقصد "على ( 35)من املادة ( 3)لفقرة في ا وليالنزاع املسلح الد

ونصت املادة ". بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمدقد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراًرا  بها أو

  3.ئةار بالبيعلى تجريم تعمد اإلضر  خرى األ بجرائم الحرب الخاصة الثامنة من نظام محكمة روما 

 

 البيئة في التشريعات السورية . 2

عي رقم قة بحماية البيئة، فقد صدر املرسوم التشريصدرت في سورية مجموعة من التشريعات املتعل

 عن  4.ا ملتطلبات حمايتهاصيدها وفًق  املائية من خالل تنظيم املتعلق بحماية األحياء 1964لعام  30
ً

فضال

الذي  1972لعام  10تهدف إلى حماية املوارد الطبيعية مثل القانون رقم  تفرقة التيمجموعة من القوانين امل

لبري ية السورية من التلوث بالنفط ومخلفات الزيوت، وقانون تنظيم الصيد اية املياه اإلقليميهدف إلى حما

ا معينة في املركبات، مثل اال 1994لعام  7وقانون األحراج رقم 
ً
امل في حتراق الك، وحدد قانون السير شروط

 .املحرك وتصريف غاز العادم وفق ضوابط بيئية محددة

وكذلك مجلس البيئة عبر املرسوم رقم  ،البيئة حداث الهيئة العامة لشؤونحدثت النقلة التشريعية بإ

، 1994لعام  16نما أحدث مركز األبحاث العلمية والبيئية وفق املرسوم التشريعي رقم بي، 1991لعام  16

مهمات أخرى إلى الهيئة  2003لعام  71واملرسوم التشريعي رقم  ،2002لعام  50م رقالقانون وأضاف 

 5.سواملجل

                                                           
 .ليلى اليعقوبي ،لحق في بيئة سليمة، ا2013يونيو  /العدد الثاني حزيران ،مجلة جيل حقوق اإلنسان ،ركز جيل البحث العلميم1

 http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/JiL-Dts-second-number.pdf 
  .السابق رجعامل2
 زياد محمد الوحشات، على الرابط.ود ،ناصر عبد الرحيم علي.، د962ص  ،ء االول الجز ،2العدد ،1لنزاعات املسلحة، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة األولى، املجلد ولية عن التلوث أثناء ااملسؤولية الد3

 aId=140927et/iasj?func=fulltext&ps://www.iasj.nhtt 
 .77-76 /العددين  2004آب  –ية تموز مجلة البيئة والتنمعدد  ،حماية البيئة السورية في ظل التشريعات 4

details.aspx?id=1196&issue=&type=4&cat= http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections 
 .77-76 ، ص 2004( وغسطسأ -يوليو)آب  –تموز  ،لبيئة والتنميةعات، عدد مجلة اة السورية في ظل التشريحماية البيئ 5

www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1196...type  

 

 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=140927
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=140927
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=140927


 
 6 

صدر  2012وعام . بإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة 25مرسوم تشريعي رقم  2009كذلك صدر عام 

 ،ين البيئيةيم والقوانقانون وزارة الدولة لشؤون البيئة لينهي العمل في مجموعة من املراس ،12قانون رقم 

فقد  2016لعام  18نون رقم القاأما . وليشكل اإلطار التشريعي والقانوني الناظم للعمل البيئي في سورية

 .في وزارة اإلدارة املحلية والبيئة دمج وزارة اإلدارة املحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة

لبيئة مسؤولية الدولة واملجتمع حماية ا"ن على أ 27 في املادة 2012الدستور السوري لعام كما حدد 

 ". وهي واجب على كل مواطن

التزمت سورية بمعاهدات بيئية كثيرة، كاتفاقات التنوع البيولوجي " قدف ،أما على الصعيد الدولي

ية وحماية طبقة األوزون وتغير املناخ ومكافحة التصحر، وغيرها من االتفاقيات الدول واألراض ي الرطبة

 6".ية العامليةذات األهم البيئية

بيئة في املستوى النظري، أما في واكبت التشريعات البيئية في سورية تزايد االهتمام العاملي بقضايا ال

، وفرصة للكسب غير املشروع رة على املجتمعلة إلحكام السيطالتطبيق العملي فلم تكن أكثر من وسي

 . ئيةلنخب النظام وعناصره كما سنرى في السياسات البي

 

اقع البيئي في سورية قبل الثورة : اثانيا   الو
وسائل )لغربية من سلع ومنتجات استهالكية وصناعية مع الدخول املتزايد لكل ما أنتجته الحضارة ا

وانتقال أنماط الحياة من الشكل القروسطي البسيط إلى ..( .وأسمدة  ،ومواد كيماوية ،ومصانع ،مواصالت

ك مع معدالت الهجرة املتنامية من الريف إلى املدينة وما يتطلبه من ، ترافق ذلأشكال حديثة أكثر تعقيًدا

وخدمات  ،والكهرباء ،املياه :على توفير شروط مالئمة للعيش والخدمات من تأمينضغوط بيئية شديدة 

  ،الصحيالصرف 
 
ئق م بروز أساليب مختلفة في التعامل مع مصادر املياه وطراوالتخلص من النفايات، ومن ث

صالت، ومخلفات الصرف الصحي والنفايات، وكذلك مع االنبعاثات الغازية الناتجة عن وسائل املوانقلها، 

 عن مئات املصانع والورشات القريبة من التجمعات السكنية وأحياًنا داخله
ً

ب كان  .افضال
ّ
التوجه العام يغل

لضارة واملخلفات الصناعية النفايات ا، وكذلك التخلص السهل من عملية إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها

 . السلع والخدمات في ظل الطلب الشديد على هذه وبخاصة 7على االلتزامات البيئية

من فوض ى في نشوء شكل غياب التخطيط العمراني وعدم وجود مدن صناعية، وما تال ذلك 

غ تبل ،وحلب مناطق سكن عشوائي في سورية وبخاصة في دمشق 209حوالى ) العشوائيات السكنية

 (8اطق الحضريةفي املئة من عدد السكان في املن 30 حونويعيش في هذه املناطق . هكتار 26,600مساحتها 

زمة التي تلزم املنشآت بمعايير األمان وزحف على املساحات الخضراء املحيطة باملدن، وغياب القوانين املل

ي البري عبر تقييد االستيراد وفرض لنقل السور بب الفساد، وتقادم أسطول االبيئي أو عدم تطبيقها بس

                                                           
 املرجع السابق6
 .الثانية أيًضافية وهو ما شهدته الصين في أواخر األل هذا التوجه كان سائًدا خالل املراحل األولى للتصنيع الرأسمالي،7
 .وزارة اإلدارة املحلية والبيئة -الوضع البيئي في سورية8
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  تحولت قدول ،شكاله املختلفةإلى تراكم التلوث بأقد أدى الرسوم الجمركية املرتفعة؛ 
ً

فروع نهر بردى مثال

ل بحيرة قطنية إلى بؤرة بيئية وتحولت منطقة سياحية ومتنفس ملدينة حمص مثإلى مستنقعات آسنة، 

: أو تحول نهر قويق بحسب وصف أحد التحقيقات 9الجهاز التنفس ي يطها أمراضتكثر في مح ،ساخنة

وكذلك مناشر الحجر التي تصب  .هر لوثته وقللت من هيبتهفهدارات الصرف الصحي التي تصب في الن"

شاهدنا ما لم  ،ملحاذية نوًعا ما ملحطة املعالجةهر قويق وعند وصولنا إلى منطقة الدباغات امخلفاتها في ن

 .10"نرغب فيه

النفايات في كل مكان مكبات تنتشر  ،وفي ظل الفوض ى والعشوائية وغياب التخطيط في املدن واألرياف

عها األمراض والتلوث، وهو صحية في أمكنة وجودها وطرائق معالجتها ناشرة مدون مراعاة للقواعد ال من

 عما يما كشفته األرقام واإلحصاءات عن كون التلوث البيئي في سورية مسؤ 
ً

في املئة من األمراض  25عادل وال

واألطفال دون  ،الحواملالنساء و  ،ءالنسا :وسوء الصحة العامة بين السكان، وأكثر أفراد املجتمع تأثًرا هم

 11.األمراض املزمنة و وذو  ،ن و واملسن ،سنواتالخمس سن

يئي وتحليله في الوضع الب تشير مديرة سالمة املياه إلى أن فرق العمل الوطنية العاملة على تقويم

  :املستوى الوطني قد حددت األولويات البيئية بما يأتي

خلص راض ي، وتراجع نوعية الهواء، والتة والجوفية وتلوثها، وتدهور األ استنزاف املوارد املائية السطحي"

 12."غير السليم من النفايات الصلبة، إضافة إلى نمو املناطق السكنية والصناعية العشوائية

ملعايير والشروط التي حددها برنامج األمم املتحدة للبيئة إطاًرا مرجعًيا حول القضايا األساسية تشكل ا

ا للوصول إلى بيكافة يئيةت الباملجاال في 
ً
 .ئة سليمة وآمنة، ويشكل االلتزام بها شرط

 

 موارد املياه . 1 

حجم املوارد املائية املتاحة ويشير متوسط تقع سورية في املنطقة املدارية الجافة وشبه الجافة، 

تراجع "إذ  ؛ردإلى محدودية هذه املوا 2009-2008وبين  ،1993-1992بين األعوام ( 3مليار م 16،575)

وتناقص إلى  2002-2001متر مكعب سنة  1000ير التطور وبلغ نصيب الفرد الذي أصبح معياًرا من معاي

لذا تعد سورية من الدول  ؛(2013)م مكعب في السنة  700ا ويبلغ حاليً  ،2005-2004متر مكعب عام  895

 13.الفقيرة مائًيا

                                                           
 .تحقيق الصحافي علي حسون  / (أريج)إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية  ،ملنكوبة بالتلّوث بانتظار معجزة تعيدها إلى الحياةا ...قطينة »انظر 9

 ...نضع أخبار العالم بين  ،الجمل بما حمل ،نهر قويق تحت الحصار ،انظر الرابط10
 .تحليل الوضع البيئي الراهن ،وزارة الدولة لشؤون البيئة11
 .لشؤون البيئة ربه مديرة سالمة املياه في وزارة الدولةريم عبد  ،نظرا12

 http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=1654 
 على الرابط 2013 -4+3العدد  29املجلد ، مجلة جامعة دمشق13

585.pdf-2013/a/551-ories/3www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/st 

https://arij.net/report/عشرات-السنين-واللجان-والقرارات-لم-تكن/
https://arij.net/report/عشرات-السنين-واللجان-والقرارات-لم-تكن/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3pDz9YrgAhWMGuwKHeLZDX0QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aljaml.com%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AOvVaw3LVoBJvBcSpEfJFCiRERvE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3pDz9YrgAhWMGuwKHeLZDX0QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aljaml.com%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AOvVaw3LVoBJvBcSpEfJFCiRERvE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3pDz9YrgAhWMGuwKHeLZDX0QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aljaml.com%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AOvVaw3LVoBJvBcSpEfJFCiRERvE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3pDz9YrgAhWMGuwKHeLZDX0QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aljaml.com%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AOvVaw3LVoBJvBcSpEfJFCiRERvE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB3pDz9YrgAhWMGuwKHeLZDX0QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aljaml.com%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25B1%2520%25D9%2582%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1&usg=AOvVaw3LVoBJvBcSpEfJFCiRERvE
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3-2013/a/551-585.pdf
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في  10مياه الشرب والصناعة من تستخدم ئة، بينما املفي  90إلى في املئة  88تستخدم الزراعة حوالى 

والخابور، وك، ، واليرمواألعوج ،بردى :تشير اإلحصاءات إلى وجود عجز مائي في أحواض( في املئة 12 إلىاملئة 

ومع النمو السكاني وتزايد  ،وسيتراكم العجز املائي آنف الذكر في حال تعاقب سنوات جافة أو جافة جًدا

  14.ملياه الشرب واالحتياجات الصناعيةاالحتياجات 

صرف الصحي املنزلي السبب الرئيس لتلوث املياه السطحية والجوفية في القرى واألرياف، ياه التعّد م

أما في ، ؛(واملبيدات ،األسمدة)التلوث مع ازدياد عدد السكان وزيادة النشاط الزراعي وتتناسب شدة 

ه، حيث تفتقر ملنزلي والصناعي والطبي مصدًرا لتلوث امليااملناطق الحضرية فتشكل مخلفات الصرف ا

 عن الريف -معظم املدن السورية
ً

من وجود وعلى الرغم  إلى وجود محطات معالجة املياه العادمة، -فضال

ن اعتمادها فإ ،ابيتها في تخفيف التلوثإيجعدد من محطات معالجة الصرف الصحي في املدن الرئيسة و 

ملياه في دمشق في الوقت طة ملعالجة امثال يوجد مح)يم ومتهالك وعدم شمولها على نظام صرف صحي قد

تداخل ب ،يزيد تعقيد املشكلة، (املياه العادمةالذي يفتقر معظم محيط دمشق القريب إلى محطات ملعالجة 

مثل مصانع الدباغة والرصاص والزئبق والنحاس والنيكل )مياه الصرف الصحي مع مياه الصرف الصناعي 

( ملنظفات ومصانع تعقيم األلبان واملسالخ ومصانع تكرير السكرومصانع الدهانات واإلسمنت والزجاج وا

 .في عدد من املناطق

  15:ياه السطحية والجوفية كما يوضح الجدول اآلتيلفات املهذه املخإذ تلوث  

 امللوثات املوجودة املوقع

وفي  ،لب املراصدملعايير مياه األنهار في أغ BODالـ  يتجاوز تركيز األمونيا و ( 2000 – 1995)نهر بردى 

في املئة من العينات وبخاصة في الجزء األسفل من النهر في أشهر  80حوالى 

  .لتحاريقا

ابيع واملياه الجوفية في الين

 - 1995)حوض بردى 

2000 ) 

مياه اآلبار والينابيع في حوض بردى ملوثة جرثومًيا بسبب تلوثها بمياه 

عض اآلبار في غوطة دمشق الصحي، وتتجاوز تراكيز النترات في ب الصرف

  .الحدود املسموح بها ملياه الشرب

املياه السطحية القريبة 

 باغات من الد

ل في نهر الداعياني /ملغ 10لى إرتفعة جًدا من الكروم الثالثي وصلت كيز ماتر 

  .الزبلطاني أضعاف القيمة املسموح بها في اآلبار في منطقة 10والى حدود 

 - 1995)مياه نهر العاص ي 

2000 ) 

ألغلب العينات املقطوفة  BODتجاوزت قيم األمونيا والجزيئات املعلقة و الـ 

واصفات مياه األنهار في الجزء األسفل من النهر بينما تعد ود واملعايير ملالحد

 .املياه جيدة في أعالي النهر

                                                           
  .رة اإلدارة املحلية والبيئةوزا ،وريةالوضع البيئي في س14

 www.mola.gov.sy/...البيئ20%الوطنية20%العمل20%وخطة20%تراتيجيةاالس/البيئي... 
 املرجع السابق15

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC3rOQn5XgAhXM8uAKHSnKC5oQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mola.gov.sy%2Fmola%2Findex.php%2Flegislation%2F458-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2F860-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw1m7CH3WA48KUtn9XsLx-wH
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بالقرب من )نهر الساجور 

 ( حلب

. ا املعايير السوريةلنترات واألمونيوتتجاوز تركيز ا: سيئة جًدا املياهنوعية  -

هار في أغلب تمدة ملياه األنواألمونيا والنترات املعايير املع BODيتجاوز تركيز  -

املراصد ومعظم أوقات السنة بسبب صرف مياه املجاري واملياه الصناعية 

  .إلى مجرى النهر من دون معالجة

ن الحدود املسموح بها ملياه عادن الثقيلة عواألمونيا وامل BODتفع تركيز الـ ر ي نهر القويق 

 .األنهار

املياه الجوفية في املنطقة 

  الساحلية

تحاليل لبعض اآلبار السطحية املستخدمة مصدًرا ملياه تبين نتائج ال

الشرب وجود تركيز عاٍل من النترات واألمونيا بسبب التلوث بمياه الصرف 

بار في منطقة في مياه بعض اآل  وترتفع امللوحة ،واستخدام األسمدةالصحي 

  .دمسرخو نتيجة تداخل مياه البحر مع املياه العذبة

 

بأنه كميه األوكسجين املستهلك بوساطة البكتيريا للقضاء  BODاملستهلك الحيوي  وكسجينيعرف األ 

 ع تركيز الوكلما ارتف 16.أيام 5ئوية ملدة ه مدرج 20على املواد العضوية املوجودة في عينه مخففه في حرارة 

BOD (أي الحاجة إلى األوكسجين )كانت درجة التلوث أكبر . 

ملعادن مثل النيكل واملنغنيز والرصاص والكروم والكادميوم والزنك صغير لكثير من ايعّد التركيز البينما 

عادن إذ إن وجود مثل هذه امل. ي لصناعوالنحاس والحديد إضافة إلى الزئبق مهًما في مياه الصرف الصحي وا

  17.يؤثر في استخدام املياه نظًرا إلى سميتها بكميات مرتفعة سوف

وأيون  ،األمونيا). أو إزالتها من مياه الصرف يعّد ضرورة ملحةبات النيتروجين وكذلك فإن اختزال مرك

 18(.ض األمينية واألميناتحمااأل )والنيتروجين العضوي  ،واليوريا ،والنيتريت ،والنترات ،األمونيوم

تشير  ،صول على مياه الشفة النظيفة أولوية قصوى لتجنب عدد من األمراض والوفياتالح يشكل

إلى أن خامس أكبر سبب لوفيات النساء في العالم ( ووتر ايد)التنفيذي في منظمة املدير " فروست باربرا"

 20.بتلوث البيئةن الخامسة يعود إلى أسباب تتعلق ، ووفاة طفل من كل أربعة أطفال دو 19هي املياه امللوثة

 ،والديدان املعوية ،والكوليرا ،ةيوالحمى التيف ،كالزحار :إذ تنقل املياه واألغذية امللوثة عدًدا من األمراض

 . وغيرها ،واإلسهاالت ،والتهاب الكبد آ ،وشلل األطفال

بلغ عن 
ُ
ذلك،  وعلى الرغم من. 1996املياه عام حالة من األمراض املنتقلة عن طريق  900,000وقد أ

 21.هناك احتمال كبير لعدم وجود إبالغ كاف عن عدد الحاالت الحقيقيف

                                                           
  /www.marefa.org الصحي_رفالص_مياه16
 السابق  املصدر17
 .بقااملصدر الس18
 post_82.html-https://www.taleemnajeh.com/2018/03/blog .املياه امللوثة خامس أكبر سبب لوفاة النساء بالعالم19

20https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/ar/  
  .ي في سوريةالوضع البيئ21
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 موارد األراض ي .2

 وغاباٍت، وما تزال يعّد ثلث األراض 
ً
 صخرية

ً
ي السورية صالًحا للزراعة فيما يشكل الباقي بادية وجباال

يث شكل اإلنتاج الزراعي اإلنتاج الحيواني في حياتها، حقطاعات واسعة من السوريين تعتمد على الزراعة و 

ت الزراعية الخاطئة ، بيد أن السياسا2010في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي لعام  20والحيواني حوالى 

زحفت : تدهور التربة والطرائق البدائية املستخدمة في العمل الزراعي متضافرة مع عوامل املناخ أدت إلى

الحة، وتملحت ي الرعوية في البادية نتيجة الرعي الجائر والفعت سوية األراض كل مكان، وتراج الصحراء في

وشكل االستخدام املفرط لألسمدة الكيماوية إلى تلوث  جة نظام السقاية،أجزاء من األراض ي الزراعية نتي

 ،الصحي والصناعي التربة واملياه، وكذلك تلوثت املناطق الزراعية القريبة من املدن بمخلفات الصرف

) تقدر مساحة األراض ي التي تعاني نوًعا ما من التدهور "لى أراض للبناء حيث واسعة منها إ وتحولت أجزاء

إضافة ". "في املئة من كامل مساحة سورية 18أي  ؛ألف هكتار 3165بـ  1996لعام ( ملائيةرية الريحية واتعال

كغبار )نبعاثات الغازية ناعية باملخلفات الصناعية واال إلى تلوث املناطق الزراعية على حدود املدن الص

ت ملوثة حيطة بدمشق أصبحوبعض املناطق الخضراء امل( وبانياس ،حمص)أو مصافي النفط ( سمنتاإل 

الناتج من اإلدارة غير السليمة للمراعي، والرعي ) 22إضافة إلى تملح التربة وتدهور األراض ي الرعوية. "كثيًرا

وإذا كان تدهور األراض ي قد نتج جزئًيا من نظام التوريث (. الفالحة على أراض ي املراعيالجائر والتعدي ب

لوزارات املسؤولة عن إدارة األراض ي وتخطيط فقد أدى تعدد ا ؛الذي أدى إلى تشتت امللكية وتوزعها

املخططات  التأخير في وضع هذه"استخدام األراض ي التي تعدها لجان محلية طبًقا للمعايير الحكومية إلى 

ي ومناطق الصناعات غير بيق األنظمة املوجودة وقيام مناطق السكن العشوائدرة على تطوعدم الق

 .23"ملساحات الخضراءالنظامية، وفقدان ا

ا على سوء  ،يشكل الزحف العمراني على ما تبقى من غوطة دمشق
ً
 صارخ

ً
وكذلك سهل الغاب، مثاال

عقارية بحكم سياسات البناء الزراعية الخصبة إلى ملكيات  إدارة موارد األراض ي، حيث تتحول األراض ي

 . البناءكن استثمارها في واملضاربات، في الوقت الذي تتوافر فيه مناطق قريبة غير خصبة يم

 

 الهواء نوع. 3

على غازي األكسجين واآلزوت وبعض الغازات والعناصر القليلة  يحتوي الهواء في األحوال الطبيعية

وكذلك على بعض . إضافة إلى ذرات الغبار الناعمة وحبوب الطلعبة من العوالق الهوائية، األخرى وعلى نس

على أن تكون دون العتبة الضارة  ،نسان الصنعيأساسية عن نشاط اإل املواد والغازات الناجمة بصورة

 .بصحته ومحيطه

                                                           
 .سابقاملرجع ال22
 .املرجع السابق23
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ا للهو اسية األكثر تلويعناصر الستة األسالفإن ( EPA) وبحسب معايير وكالة حماية البيئة األمريكية
ً
اء ث

وية أول أكسيد الكربون، والرصاص، وأكاسيد النيتروجين، واملركبات العض: هي، "على كوكب األرض

أسباب حديثة  10أن أكثر  ،ا لبياناتهاواعتبرت وفًق . أكسيد الكبريت، واملخلفات الصلبة املتطايرة، وثاني

 : لتلوث الهواء هي

واستخدام املذيبات، ومحطات  ،بة، والصناعةق الوقود، والغبار واألتر انبعاثات السيارات، واحترا)

 24.فايات، والنفايات املشعةالتخلص من النو راعة، البنزين، وغاز الطهي في املنازل، والحرائق، والز 

أما منظمة الصحة العاملية فقد حددت مواصفات الهواء الجيد باستخدام مؤشر قطر الجسيمات 

PM ،(الكبريتات والنترات واألمونيا وكلوريد الصوديوم  :هي ،سيماتن منها الجسية التي تتكوّ العناصر الرئي

 (.اءوالكربون والغبار املعدني وامل

، يصل الحد املقبول (PM10)ميكرومتر  10ات املوجودة في الهواء التي يبلغ قطرها بالنسبة للجسيم 

فيكون املقبول  PM2.5ر تميكروم 2،5تي يبلغ قطرها أما الجسيمات ال ³م/غرام ميكرو  20منها في الهواء إلى 

  25(.³م/غرام ميكرو  10ا حتىمنها في الهواء سنويً 

تزايد التهاب الشعب الهوائية، واالنتفاخ الرئوي، "الهواء وتسبب بأنها تعيق تبادل  PM2.5ـ ال ركمن خطي

ل ي القسري، وزيادة معدوانخفاض السعة الحيوية القسرية والحجم الزفيري القسري والتدفق الزفير 

ملناطق عاًما في ا 14سنوات، وبمعدل قد يصل إلى  3-2األزمات القلبية، وخفض العمر املتوقع بمعدل 

ها بارتباطها بالرصاص ر كمن خطيكما  26"الطاقة التي تعمل بالفيول أو الفحم الحجري حيطة بمحطات امل

  27.صاصمن كمية الر  ملئةفي ا 72 إلى 50بين  املوجود في الهواء بنسبة تتراوح ما

تشكل "حيث  ،الهواءوبينما تشير نتائج املراقبة املحدودة التي أجريت في املدن الكبيرة إلى تدني نوعية 

في املئة من العوالق األقل  48في املئة من مجموع العوالق الكلية و 23ميكرون نسبة  3ق األقل من العوال

 " كافة وذلك كمتوسط للمدن السورية ،ميكرون 10من 

  

                                                           
 انظر24

 https://arabic.rt.com/news/788760 / 
 انظر25

 https://www.sasapost.com/the-10-worst-air-polluted-countries-ranked-by-world-health-organization/ 
  :انظر26

ً
 احلب تتصدر قائمة املدن األكثر تلوث

 https://www.zamanalwsl.net/news/article/15510 
ــئـه 27 ــ ــ ــ ـــ  T1T.Net www.t1t.net/researches/envi/3.doc  -حــــق البـيــ

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KIbMvTr5ZcyM4APKhXNyoA;_ylu=X3oDMTEyYWZhaWNiBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4ODFfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1553408083/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fwww.t1t.net%2Fresearches%2Fenvi%2F3.doc/RK=2/RS=V69CIy2zDBnR2SpfPQACg6kSX7s-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KIbMvTr5ZcyM4APKhXNyoA;_ylu=X3oDMTEyYWZhaWNiBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjY4ODFfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1553408083/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fwww.t1t.net%2Fresearches%2Fenvi%2F3.doc/RK=2/RS=V69CIy2zDBnR2SpfPQACg6kSX7s-
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العوالق ذات األقطار  TSP العوالق الكلية املدينة

 ميكرون 10األقل من 

العوالق ذات األقطار 

 ميكرون 3 األقل من

 115 ±27 222 ±86 588-231 دمشق

 174 ±28 287 ±95 603-303 حلب

 92 ±14 157 ±36 376-218 حمص

 84 ±21 202 ±74 486-115 طرطوس

 68 ±48 118 ±55 386-169 السويداء

 107 ±6 194 ±31 486-263 دير الزور

الحد املسموح 

حسب ببه 

منظمة الصحة 

 العاملية

120 70 15 

  

وأول أكسيد ( SO2) من امللوثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكبريت لعوالق يوجد العديدة إلى اباإلضاف

بالرصاص، العطرية والتلوث واألوزون واملركبات الحلقية ( NO2و NO)وأكاسيد النتروجين ( CO)الكربون 

ا مضاعفة عن الحد املسموح به عاملا أن جميع أشكال التلوث علًم 
ً
ًيا ناشئة بشكل التي تجاوزت أضعاف

وسائل املواصالت خاصة القديمة والصناعات )ير مباشر عن نشاطات اإلنسان الصنعية مباشر أو غ

 .(...طق العشوائيةط املدن واملناالقريبة من املدن والتدفئة باستخدام املازوت وطبيعة تخطي

مية للعوالق الهوائية أن متوسط التراكيز اليو  2009وأوضحت القياسات التي أجريت في حلب عام "

حسب املواصفات القياسية السورية بما يعادل عشرة أضعاف القيمة  قد تجاوز الحد املسموح به لكليةا

سمنت ومناشر الحجر وغيرها من اإل وجود معمل  املسموح بها في منطقة الشيخ سعيد، ويعود ذلك إلى

وأظهرت نتائج " ..."دينة نتيجة الكثافة املروريةكما زاد تركيز ثاني أكسيد اآلزوت في مركز امل. الفعاليات

أن هناك عدة تجاوزات للمعيار  2010القياسات التي نفذت في مواقع مختلفة من مدينة دمشق خالل عام 

وباب  ثاني أكسيد اآلزوت وخاصة في مواقع املحافظة وامليسات والبرامكةالكبريت و اليومي لغاز ثاني أكسيد 

  28"ل النقل التي تعمل على املازوتالكثافة املرورية وخاصة وسائمصلى، ويعود هذا إلى 

                                                           
 .سابقاملرجع ال28
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كربونات تحت تأثير تتفاعل امللوثات األولية وخاصة أكاسيد النتروجين مع األكسجين بوجود الهيدرو 

ضوئية مجموعة من امللوثات الثانوية،  وتتكون نتيجة هذه التفاعالت الكيميا. ةالبنفسجياألشعة فوق 

على الصحة  هر زيد خطيي قد ذوال ،الذي يخيم على هواء املدن ًما في تشكيل الضباب الدخانيهمتلعب دوًرا 

تسبب "إذ  ؛ءسووهذه املركبات أصبحت معروفة بتأثيراتها الصحية بالغة ال. أكثر من امللوثات األولية

ربو والتهاب القصبات احتقان األغشية املخاطية للجهاز التنفس ي وتهيج العيون، إضافة إلى استثارة ال

  29".مواد البناء واألبنية التاريخية الحساسة ىلعكما تؤثر هذه املركبات . غيرهاوالسعال و 

في األشجار وعدد  السنوي  أما الغبار الناتج عن صناعة اإلسمنت، فيؤدي إلى انخفاض طول النمو"

ضافة إلى تي تخرج واقعًيا من اإلنتاج، إاألوراق ووزنها ومساحتها، كما يؤدي إلى موت أجزاء من األشجار ال

 30."تدني اإلنتاجية للنبات والتربة

يؤدي إلى مخاطر صحية بالغة، حيث يتداخل مع الجمل "إذ  ؛التلوث بالرصاص خطًرا شديًدا عدي 

عصاب والكلى وأعضاء التكاثر، يب الحيوي للهيموغلوبين، كما يؤدي إلى تسمم األ الترك ويخفض األنزيمية،

ويترافق  ،الدم وخفض معدل الذكاء وبخاصة عند األطفاليسبب اضطرابات قلبية وزيادة ضغط و 

لت وقد وص 31." باضطرابات عدوانية ونقص في التركيز واالنتباه، إضافة إلى إهمال الواجبات الدراسية

مشق قبل ا للقياسات التي أجريت في مدينة دطبًق  3م/غرام ميكرو  1- 5،0ة الرصاص في الهواء إلى نسب

أما  3م/غرام ميكرو  28،0 - 17،0حيث وصلت النسبة بعدها إلى  32في الخدمةاص إدخال البنزين خالي الرص

ا أن وكالة حماية ًم لع (3م /ميكرو  5،1) في مدينة حلب فال تزال تراكيز الرصاص مرتفعة في بعض مناطقها

  3.33م /ميكرو غرام 15،0كية حددت الحدود القصوى لتركيز هذا العنصر ير البيئة األم

بناًء على  ،كيز املرتفعة للملوثات في مدينة دمشق القديمة في شكايات مرضية عدةوقد انعكست الترا

 . لرئةووظائف انتائج الفحوص السريرية واملخبرية والصور اإلشعاعية وتخطيط سمع 

امللوثة تفوق مثيالتها  ، أن إصابات الجهاز التنفس ي في املناطق1995وجدت وزارة الصحة في عام "كما 

  ."مرات 4إلى  3نظيفة بمعدل في املناطق ال

في املئة من املرض ى الذين راجعوا مركز طرطوس الصحي يعيشون  76وإذ تشير اإلحصائيات إلى أن 

في املئة ممن راجعوا مركز بانياس الصحي يعيشون بالقرب من  51ت طرطوس، وبالقرب من معمل إسمن

  34.أمراض تنفسية وأشار التشخيص إلى وجود. ومصفاة النفطمعمل توليد الطاقة 

                                                           
  .الوضع البيئي في سورية29
  .املصدر السابق30
 .السابق االستشهادات بين األقواس في هذه الفقرة مأخوذة من املصدر31
 تحليل الوضع البيئي الراهن –شؤون البيئة وزارة الدولة ل32

 https://wikileaks.org/syria-files/attach/221/221999_Env.%20Report.doc 
33 table-pollutants/naaqs-air-https://www.epa.gov/criteria 
  .الوضع البيئي في سورية34

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi_r9Kl757gAhUQMuwKHbY3AgcQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fsyria-files%2Fattach%2F221%2F221999_Env.%2520Report.doc&usg=AOvVaw0JIYLRigc5Y-JPGUds1__p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi_r9Kl757gAhUQMuwKHbY3AgcQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fsyria-files%2Fattach%2F221%2F221999_Env.%2520Report.doc&usg=AOvVaw0JIYLRigc5Y-JPGUds1__p
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi_r9Kl757gAhUQMuwKHbY3AgcQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fsyria-files%2Fattach%2F221%2F221999_Env.%2520Report.doc&usg=AOvVaw0JIYLRigc5Y-JPGUds1__p
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 مصادر النفايات وكمياتها. 4

ر قدوت"بمستوى تطور البلد،  ،ةبدرجة معين ،تختلف كمية النفايات املنزلية من بلد إلى آخر وترتبط

مية النفايات ض أن كبافترا)طن يومًيا  5000 حونية التي يتم ترحيلها إلى املكبات بايات املنزلكمية النف

  35."(يومًيا/كغ 0.65املناطق الحضرية هي حوالي  الناتجة عن الفرد في

رات تقوم الجهات الحكومية بنقل النفايات إلى مكبات خاصة مكشوفة بجوار املدن والبلدات عبر سيا

قف الجهات الرسمية الحرب وانعدام األمان إلى تو  أحوالفي الريف، أدت محافظة والبلديات خاصة تابعة لل

ا أدى إلى تراكمها في الشوارع والحارات، مشكلة مرتًعا للحشرات م ،ل النفاياتد من املناطق عن نقعدفي 

حيث وصل  ؛لحشراتل األمراض عبر اياه والهواء ونقمصدًرا لتلوث امل شكال والقوارض، وتحللها أو حرقها

 إلى أرقام 
ً

بير في عدد األمراض وزارة الصحة السورية أشارت إلى ازدياد ك)فلكية عدد إصابات الليشمانيا مثال

أعداًدا ضخمة ( 2016) الجلدية، أبرزها مرض الليشمانيا، الذي سجل خالل الشهر األول من العام الحالي

  36.(حالة 00166وصلت إلى 

خلص منها، وكذلك ملسالخ تنقل إلى مكبات خاصة ليتم التالصناعية الخطرة وا كما أن بعض النفايات"

الحاالت تمزج النفايات الطبية والصناعية الخطرة إلى جانب النفايات  النفايات الطبية، ولكن في معظم

 وال توجد سوى محطة ،ي ومتعمد أحياًناتحرق النفايات بشكل عشوائو  ،37"املنزلية في املكبات النهائية

لى تحويل النفايات العضوية إلى سماد، مشق تتضمن وجود مطمر نظامي إضافة إمعالجة واحدة في د

 .صغيرة في الالذقيةومحطة أخرى 

 

 التنوع الحيوي واملوارد البيئية .5

اتي وحيواني كبيرين، إضافة شكل التنوع والتباين التضاريس ي واملناخي في سورية بيئة مناسبة لتنوع نب

البشرية  نشاطللطيور املهاجرة، بيد أن التشكل سورية معبًرا ع التي استجلبت إلى البيئة، كذلك إلى األنوا

في املئة من إجمالي املساحة  1,26إلى تراجع مساحة الغابات التي تشكل رئة سورية إلى  ىأد سبغير املنا

على الغابات عبر الحرائق  في املئة منذ عدة عقود بسبب التعدي الدائم 15 بعد أن كانت تتجاوز  38السورية

للنباتات الرعوية في البادية  إضافة إلى الرعي الجائر .راض زراعية أو عبر القطع الجائرأل  أو لجهة تحويلها

 من نباتاتفي املئة  20يطال التهديد حوالي وكذلك االستغالل املفرط للنباتات الطبية إلى أن  ،السورية

األنهار )في واستخدام السموم واملتفجرات يوانات والطيور أدى الصيد الجارف للحبينما  39(سورية

                                                           
 . املصدر السابق 35
 عامها الخامس لم تبق ولم تذر حرب السورية فيال36

  http://greenarea.me/ar/73741/ 
  .الوضع البيئي في سورية37
 .تحليل الوضع البيئي الراهن38
  .املصدر السابق39
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في املئة  40 ىيطال حوالتبين أن التهديد وتدمير موائله، حيث  إلى تأثر التنوع الحيواني في سورية( والبحيرات

السالالت واألنواع املهددة باالنقراض لهذه  مند يدعلاهناك  نأ امك ،من أنواع الحياة الحيوانية السورية

 .40"ألسبابا

ي، النمر السور )نواع الحيوانية قبل الحرب، حيث انقرضت بعض األ  ثمة تدهور حاد في النظام البيئي 

، كما أن 41...(الدب البني السوري من البيئة البرية، وأنواع ال تحص ى من الفراشات والنحل البري السوري

 . في سوريةير تحليل الوضع البيئي األنواع املهددة كما يش هناك العديد من

 

 
ا
 يئةالب فيتأثير الحرب  :اثالث

ي تقوم بها القوى املسلحة ذاللنشاط امن خالل  زمن السلمتؤثر األعمال العسكرية على البيئة خالل 

غطاء النباتي وتخرب موائل من تدريبات وتحصينات وعمليات حفر تغير طبيعة التربة وتزيل األشجار وال

...( واملجنزرات ،الدبابات، وناقالت الدباباتو  الطيران،)لعسكرية الثقيلة تستهلك اآلليات او  ....(الحيوانات

يشكل الوقود األحفوري العامل الرئيس ي في االحترار العاملي وتغير املناخ وينشر "يث ح ،قدًرا كبيًرا من الوقود

ا لوقود عامليً تهالك اا في اسكية عامليً ر يترتيب وزارة الدفاع األمحيث كان  ،ة والدخانكميات كبيرة من الحرار 

طق املحاصيل واألشجار في منا تخرب هذه اآلليات ى ذلك أنيضاف إل. 42".بعد دولة العراق وقبل السويد 34

 .عبورها

 ع ،اعف مراًران التأثيرات السابقة تتضإأما في حالة الحرب فيمكن القول 
ً

تأثير القذائف  لىفضال

ن أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة وما تزال م يئةالب كانت" .واملواد املتفجرة والدمار الذي تحدثه

وطبقة أوزون، وعلى  ،وهواء ،وماء ،من تربة :وكان لها تأثير قاٍس على البيئة بمكوناتها كافة.. .على حد سواء

وهذا ما يزيد معاناة البشر  ،ية التحتيةاملتعاقبة، كما أنها تتسبب في دمار البن صحة اإلنسان واألجيال

 43."ًعابيئة موال

 

 املياه ومصادرها فيتأثير الحرب . 1

من األولويات ( 201344املتوسط السنوي عام  ³م 700)إدارة املوارد املائية في بلد فقير باملوارد املائية  دتع

كان أثر الحرب واضًحا من . دورات الجفاف، والتأثر بالتغيرات املناخية العاملية مع تواليالسيما  ،األساس

                                                           
  .املصدر السابق40
 التقرير الوطني الخامس التفاقية التنزع الحيوي 41

 ar.pdf-05-nr-ld/sy/syhttps://www.cbd.int/doc/wor 
 األثر البيئي للحرب، على الرابط42

 Wikipedia -pact of war Environmental im  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_war 
 عبد هللا الكروش ا العراق نموذجً  ،سلحة النووية والكيماوية وتأثيرها املباشر على البيئةنظر استخدام األ ا ،مركز جيل للبحث العلمي43

 http://jilrc.com/  
 .2013  4+3العدد ،  29املجلد  ،مجلة جامعة دمشق ،مريم جمعة عيس ى :انظر44

https://www.cbd.int/doc/world/sy/sy-nr-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/sy/sy-nr-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/sy/sy-nr-05-ar.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQruyu_aHgAhXl6eAKHWaEABwQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironmental_impact_of_war&usg=AOvVaw0TA8LSDq0b6hVyN9Ln5vc5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQruyu_aHgAhXl6eAKHWaEABwQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironmental_impact_of_war&usg=AOvVaw0TA8LSDq0b6hVyN9Ln5vc5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQruyu_aHgAhXl6eAKHWaEABwQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironmental_impact_of_war&usg=AOvVaw0TA8LSDq0b6hVyN9Ln5vc5
http://jilrc.com/استخدام
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ية، واستمرار تلوث املياه بمستويات أعلى، وتوقف محطات معالجة املياه عن املوارد املائ إدارة ل سوءخال

 .حرب من قبل النظام أساًسا سالح  ياه استخدام املالعمل، و 

سد الفرات، وكذلك )عن سيطرة النظام بسبب العمليات الحربية مثل  يسةئر خرجت موارد مائية 

ا وجود الكادر الفني إل عدم أدى و  ،(جنوبيةسدود املنطقة ال
ً
ليها نقص مدخالت الزراعة إدارتها، مضاف

 من ت قياسية، فقد إلى تراجع الزراعة إلى مستويا ،وغياب األمن
ً

 ن طنمليو  3،9انخفض إنتاج القمح مثال

ج الحيواني إلى وكذلك تراجع اإلنتا ،حسب أرقام وزارة الزراعةب( 2016ألف طن عام  425إلى  2010في عام 

 .بيرد كح

لري توقفت املشاريع املائية الجديدة بما فيها تلك املشاريع اإلستراتيجية الخاصة بتأمين مياه الشرب وا"و

ألف هكتار في ريف دير  26ة لري وع حلبية وزلبيألف هكتار ومشر  200كمشروع ري دجلة على مساحة 

 .45"الزور

التي اعتمدت في بياناتها على ، انفوردفي جامعة ست" يكجورل ستيفن"وقد أظهرت دراسة البروفيسور 

ة املوارد على األراض ي وتقييم كيفية إدار  ،صور األقمار الصناعية بسبب صعوبة الوصول إلى املناطق

الواقعة في  11ـوتقلصت خزانات املياه ال ،في املئة 49املروية إلى  راض ي السوريةتقلص مساحة األ "السورية 

 حوض اليرم
ً

 46".في حركة تدفق األنهار وك، كان التغير هائال

طاعات زادت انقخاصة في فصل الصيف، فقد  ،بمياه الشرب اشًح  املناطق السوريةعدد من تعاني 

وتخريب الشبكات بسبب األعمال الحربية، إضافة إلى ذلك  ربائيةطاقة الكهانقطاع الاملياه الناجمة عن 

. يرةإلى القطع املتعمد في أماكن كث ، حيث تعرضت إمدادات مياه الشربربح حسال استخدمت املياه 

وسيلة من " الجوع أو الركوع"افة إلى تكتيك إض" التعطيش" 2018 -2011بين عامي واستخدم النظام 

ظمة األمم املتحدة يوضح مدير قسم إمدادات املياه بمنوسائل الحرب إلجبار خصومه على االستسالم، و 

تعطيش مناطق بعينها من خالل تدمير أنابيب املياه " تم أنه" أندرياس كناب"النمساوي  للطفولة الخبير

تم رصد "مياه نقية وآمنة حيث إلى ول املئة من السكان ال يستطيعون الوص في 70وأوضح أن ". ومضخاتها

الناس لضخ املياه الجوفية يدوًيا  الحاالت يضطر ، وفي كثير من2016ثالثين عملية قطع مياه متعمدة عام 

  47"لهذه الطريقة ال تحمي الناس من امليكروبات بشكل فعاوترشيحها، ولكن 

 

                                                           
  www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/3-2013/a/551-585.pdf 

 
 .معاناة وكوارث محدقة :رية تحت خط الفقر املائيسو شوقي محمد، 45

https://7al.net 
 .التعطيش أداة الحرب الفعالة في سورية: حرب املياه :انظر46

 syria-in-https://www.sasapost.com/water 
  -https://eldorar.com/node/113753 :انظر 47

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnPjksPHeAhUmz4UKHWE5DyoQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.damascusuniversity.edu.sy%2Fmag%2Fhuman%2Fimages%2Fstories%2F3-2013%2Fa%2F551-585.pdf&usg=AOvVaw3ct5JWsUR0nqJgfQ39Ex-s
https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://eldorar.com/node/113753
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قال خبراء حقوق اإلنسان في األمم "حيث  2017مدينة دمشق خالل عام الحالة األبرز هي ما عانته 

في ضواحي دمشق، وهو ما أدى إلى انقطاع  املتحدة إن الطيران الحكومي السوري تعمد قصف نبع للمياه

  48."ن يقيمون في املدينة وحولهاو يلم 5.5إمدادات املياه عن 

تجديد شبكات  التقصير السابق بعدم - 2014ام بحسب ما أكدت مؤسسة املياه ع -كشفت الحرب كما 

دة غير مقبولة عاملًيا، ن معظمها قديم ومصنوع من مادة اإلسبستوس، وهي ماإحيث  ،ريف دمشقفي  املياه

إلصابة إلى اوقد تؤدي في بعض األحيان  ،ه الشربضارة بميا دوتع ،سيةومخالفة للمواصفات القيا

 49بالسرطان

. إلى شرب مياه اآلبار امللوثة ارضةاضعة لسيطرة املعد من املناطق الخعدفي ين املحاصر اضطر السكان 

 املنظمات اإلغاثيةمنعْت عمل ( 2015مسكنة )سيطر، ففي تكانت  ش حيثه داعتوما بدأه النظام أكمل

املياه من نضطر اليوم إلى جمع مياه األمطار وجلب "ول املساعدات كما منعْت دخبحجٍج شتى،  جميعها،

  50."ونعيش بدون حماماٍت ومراحيض. بيعبعض الينا

بإطالق مياه سد الفرات، الذي كان يغذي ( " لسبب مجهول )تقريًبا قام تنظيم داعش،  املدة نفسهافي 

ما أدى إلى بوار وعطش هذه األراض ي، وأوقف  ،لقطنح واقمعبر قنوات الري مناطق زراعية شاسعة تنتج ال

شكل مشابه قامت القوى املسلحة بإغالق قنوات الري القائمة على نهري بانياس بو  51."يهاالنشاط الزراعي ف

  52."العليا دى إلى ارتفاع منسوب بحيرة طبريا في الجوالن السوري املحتل إلى حدودهاواليرموك، ما أ

ياه ث املاملناطق مصدًرا آخر الستمرار تلو  عضبمياه الصرف الصحي في  شكل توقف محطات معالجة

غيرها د من املحطات األخرى في حلب وريف دمشق و عدحيث توقفت محطة عدرا و  ،لسطحية والجوفيةا

في املئة  50ترافق ذلك مع تزايد استخدام مياه الصرف الصحي في سقاية املزروعات . بسبب األعمال الحربية

باألمراض التي  ى إلى زيادة اإلصابةأدا م ،، ليفاقم تلوث التربة واملياه53عيةقاية األراض ي الزرامن نسبة س

ألف حالة  30تم رصد أكثر من »: إنه« إليزابيث هوف»يبة ممثلة املنظمة الطبتنقلها املياه امللوثة وكما تقول 

( كانون الثاني)ألف مصاب في شهر يناير العام الفائت، وهناك أكثر من ( أ)إصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي 

اه فقط قد أصبحت نقية وصالحة للشرب، والبقية ملوثة، بعد أن كانت نسبة املي وثلث العام الجاري،

  54 .«ئةاملفي  100نقائها 

                                                           
  tp://www.bbc.com/arabic/middleeastht-65029392: انظر48
 .واقع مياه الشرب في سورية خالل سنوات الحرب.. .باألرقام 49

 11-10-2017  
 .زمة املياه في سورية شبح قديم تفاقمه الحربأ50

  459/ar magazine.org/details/-http://suwar 
 السورية في عامها الخامس لم تبق ولم تذر. الحرب51

 greenarea.me/ar/73741/ -2 

 .السابق جعر امل52
 .يعلم متى ستتخلص من أمراضها ،حدأهك التربة الزراعية وال الحرب السورية تنت53

 https://www.alsouria.net/content    
 .التعطيش أداة الحرب الفعالة في سورية :حرب املياه: انظر54

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39265029
https://7al.net/2017/10/11/بالأرقام-واقع-مياه-الشرب-في-سورية-خلا/
https://7al.net/2017/10/11/بالأرقام-واقع-مياه-الشرب-في-سورية-خلا/
https://7al.net/2017/10/11/بالأرقام-واقع-مياه-الشرب-في-سورية-خلا/
http://suwar-magazine.org/details/أزمة
https://www.alsouria.net/content
https://www.alsouria.net/content
https://www.alsouria.net/content
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 موارد األراض ي فيتأثير األعمال العسكرية  .2

ا يجعل تأثيرها وتلويثها للتربة أقل تتحرك اآلليات العسكرية في زمن السلم ضمن طرق محددة غالًبا، مم 

إذ  ؛ن الحرب فهي تتحرك في طول البالد وعرضها ما يجعل تأثيرها مضاعًفا مرات عديدةمز ضرًرا، أما في 

ت الثقيلة على التربة في األراض ي الزراعية إلى دمك التربة وتلوثها بمخلفات الزيوت حرك اآلليايسبب ت

لالزمة تعرضت لعمليات دمٍك وإغالٍق للمسامات والفراغات ا" إضافة إلى تخريب املحاصيل ،والنفط

 55."في عديد من الحاالت ها ويمنع من االستفادة منهاتءكفا فيا يؤثر لتنفس التربة بفعل تغيير كثافتها، م

في زيادة العواصف "حركة اآلليات في البادية والصحراء إضافة إلى األعمال الحربية والجفاف  وتسهم

( الحصباء)ة سطح الصحراء من طبقة الصلبوخ لى تعري، حيث تؤدي حركة اآلليات الكثيفة إ...الترابية 

 حبيبات التربة الناعمة عرضة لعصف 
ً
 ...الرياح تاركة

ً
كانت زيادة تواتر وشدة هذه العواصف نتيجة

 56."ناخيلألنشطة البشرية التي تشمل خلخلة سطح التربة والتصحر وتدهور األراض ي، إلى جانب التغير امل

، 2015ة العنيفة التي ضربت مناطق واسعة من بالد الشام في عام الغبارييمكن اإلشارة إلى العاصفة 

نقص الغطاء النباتي "تي عزتها بعض التقديرات إلى ناطق شمال شرق سورية الالتي بلغت أشدها في م

 57."والقصف املكثف الذي أدى إلى تحريك التربة

أي تبخر وتحلل املواد  ؛التربةاحتراق  2000لتي تفوق درجة حرارتها ارات ااالنفجمن جهة أخرى، تسبب 

وي فيها بعد موت ما تحتويه من بكتيريا تنوع الحيوينهي ال ،العضوية املوجودة فيها مما يفقدها خصوبتها

دميرية ال نملك أرقاًما عن حجم القوة الت 58".نافعة وحيواناٍت دقيقة تساعد في تكوين التربة ونمو النبات

في العديد من األوقات على مئات الجبهات، يمكننا تدميًرا لتي شهدت ورية، اسالتي تعرضت لها األراض ي ال

نها تعرضت إلى ما يعادل القوة التدميرية ملئات القنابل إ :خالل ما سمعناه وشاهدناهالقول ببساطة من 

 . لتربةالنووية في كامل مساحة البالد بكل ما يعنيه ذلك من قطع نسل ا

يضاف إلى ذلك  ،للتربة إضافة إلى التلوث الكيميائي الذي تسببهزيائية تغير القذائف الخواص الفي

 ،واألنتيمون  ،والنحاس ،كالرصاص :ة التي تحتويهاف واملواد املتفجرة واملعادن الثقيلالتلوث بشظايا القذائ

لنباتي على الغطاء ار هذه املواد الضارة وهناك احتمال أن تؤث ،والزئبق، واملواد املتفجرة ،والتنغستين

 59"."املوجود أو عن طريق تغيير كيمياء التربة

                                                           
 syria-in-https://www.sasapost.com/water 

 :هاخصائص التربة-فقدأ الزراعية قصف األراض ي55

 https://alresalah.ps/... 
  .السابق رجعامل56
  .السابق رجعامل57
 السابق.58
 mental_issues_in_Syriavironhttps://en.wikipedia.org/wiki/En  :الرابط انظر59

https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://www.sasapost.com/water-in-syria
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi91Z-Lu6ngAhVFZ1AKHe5LC7sQFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Falresalah.ps%2Fpost%2F120244%2F%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25AE%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B5%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B1-%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9&usg=AOvVaw2ijoJFvaEETMQbbQIjN3WQ
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 على احتراق للتربة سبب القصف الوحش ي الذي تعرضت له غوطة 
ً

وتلوثها " وقطع نسلها "دمشق مثاال

والشظايا  التي خلفتها مئات آالف الصواريخ والقنابل ...والزئبق ،والنحاس ،كالرصاص :باملعادن الثقيلة

أدت حركة اآلليات العسكرية إلى دمك وإغالق املسامات والفراغات الالزمة و  ،اياهاواملواد املتفجرة وبق

إضافة إلى اقتالع األشجار وتخريب  ،عالوة على تلوثها بالنفط والزيوت ،وتغيير كثافتها ،التربة لتنفس

 على ماة، املحاصيل وامتناع الفالحين عن زراعة أراضيهم أو جني محاصيلهم بسبب العمليات الحربي
ً

 فضال

 . سببه ذلك من تلوث الهواء واملياه الجوفية والسطحية

د ال يبقى التراب ية لم تدمر سطح األرض فقط، بل امتدت إلى تربتها وأعماقها، وقوم في سور الحرب الي"

، وال السوري، بعد الحرب، كما كان عليه قبل الحرب، ولن تكون منتجات سورية غًدا، كما كانت باألمس

 60."ما كانتوتعود ك ،لتتخلص هذه األراض ي من أمراضها ؛ر املدة الزمنية الالزمةأحد يستطيع أن يقد

 

 الركام

ير مسبوقة خالل ثماني سنوات من الحرب، د من املدن السورية إلى مستويات غعد وصل الدمار في

عض أحياء وب ،يذكر بالدمار الذي لحق باملدن األملانية في الحرب العاملية الثانية، تبدو حلب الشرقية

 ،وحي القابون  ،ومخيمي فلسطين واليرموك ،جوبر)وبعض أحياء دمشق  ،حمص ودير الزور ودرعا والرقة

، دمرت املنازل واملدارس واملشافي وخدمات املياه "درسدن"ـ وبعض مدن ريف دمشق أشبه ب( تشرين وحي

لت إلى مدن للموت والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، دمرت الجسور والطرق والبنى التحتية وتحو 

 . ملالجئ واألقبيةستمرت فيها، فقد استمرت بأشكال بدائية في اوالخراب، وإذا كانت بعض أشكال الحياة قد ا

الذي لحق باملنازل السورية في مختلف املحافظات السورية، ذكر  لى واقع الدمارللتعرف أكثر ع"

، أن ثلث العقارات في سورية دمرت جراء (سكوااإل )مجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي لغرب آسيا 

مع تضرر ألف مدمر جزئًيا،  300ألف منزل، و 400وبلغ عدد املنازل املدمرة كلًيا حوالي عمليات القصف، 

 61."نصف مليون منزل  حونالبنية األساسية ل

 ،2017يون منزل حتى بداية مل 1،7بلغ  ، قدأن عدد البيوت املدمرة كلًيا أو جزئًيا بينما يرى البنك الدولي

املئة قد أصابها الدمار في  20وأن  ،في املئة من حجم املساكن 27ا بلغ حجم البيوت املدمرة كليً  نحي

 ،الجسور  :مثل ،دمار البنية التحتية واملرافق العامة ذات الصلة بالواقع السكني عدا عن 62،الجزئي

هذه األرقام في حسابها حجم الدمار الذي لحق مدن لم تدخل . والخدمات العامة ،ستشفياتوامل ،واملدارس

سيكون وبحساب بسيط  ،ة والعديد من مدن وادي الفراتإضافة إلى الرق ،2018الغوطة الشرقية في بداية 

سواء  ،لدينا مئات ماليين األمتار املكعبة من الردم التي ستشكل في كل األحوال مشكلة بيئية لزمن طويل

                                                           
 /s://www.alsouria.nethttp حرب السورية تهلك التربة الزراعية:ال60

 سوريا ماليين املنازل مدمرة وشروط حكومة النظام للترميم تعجيزية  61

018/09/3057al.net/2/https:/ / 
 https://www.alsouria.net/content يون ليرة،مل 250صل إلى سعر بعضها و 62

https://7al.net/2018/09/305
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 من الركام عبر الجغرافية السورية مع ما تطلقه من ملوثات لعناصر البيئة  شكلت مأ أعيد تدويرها
ً

جباال

 .ايا املواد املتفجرةإضافة إلى ما تحتويه من بق( واء والتربة واملاءاله)األساسية 

 

 الركام ونواتجه خطر 

تحتوي الخرسانة، "ما بين يحتوي الركام على الخرسانة ويقايا القذائف وبقايا املواد الشائعة في املنزل،

املواد والشوائب الشائعة في التي تتكون عموًما من إسمنت بورتالندي ممزوج باملاء والركام الخشن، 

. ليط من أكاسيد الكالسيوم واألملنيوم والحديد والسيليكون واملغنيسيومسمنت البورتالندي، وهو خاإل 

ائب األخرى، اعتماًدا على مصدر املكونات وعملية الشو كما قد يحتوي أيًضا على السيلينيوم والثاليوم و 

وإضافة . ها من امللوثات البيئية الخطيرة على صحة اإلنسانالتي يمكن أن تصبح جميعالتصنيع املعنية، 

إلى مواد البناء، فإن مواد مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور املستخدمة في العزل وفي الترانزستورات 

 63.عديد من املواد الشائعة في املنازل، يمكن أن تسبب مخاطر صحية وبيئيةوال واملكثفات،

فجارات، يتم سحق ي بالذخائر أو تتضرر من خالل موجات الضغط الناتجة عن االنعندما تصاب املبان"

السامة املحتملة بسبب درجات  PBMsويتم توليد بعض . ، وتوليد كميات كبيرة من الغبارمواد البناء

ة تكون مواد البناء عاد. من املباني املدمرة PBMsأعلى من  اصحيً  اخطرً قد تشكل  ثم منالعالية، و ارة الحر 

 ( PBMs) املسحوقة
ً
 ،ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  ،عادنوامل ،اإلسمنت :مثل ،من املواد اخليط

التعرض لهذه املواد خطًرا كبيًرا  يمكن أن يسبب. ألخرى واأللياف االصطناعية ا ،واألسبستوس ،والسيليكا

تكشف األبحاث 64كما  .أثناء إدارة ما بعد الصراع والتخلص منهفي أثناء النزاع أو في على الصحة، سواء 

 .“ PBMاملخاطر املرتبطة بالالعلمية الحالية بوضوح 

 ارة الفعالة للـى إزالة أنقاض الصراع واإلدشدد برنامج األمم املتحدة للبيئة بانتظام على الحاجة إل"و

PBM  سبيل املثال في غزة، حيث وجد برنامج األمم املتحدة للبيئة في التقييمات البيئية بعد انتهاء النزاع، على

 من األسبستوس األزرق 
ً

على الرغم من . في عدد من املواقع( الكريسوليت)واألبيض ( كروسيدوليتال)كال

في لبنان . بيضمرة عن شكله األ  500ن األسبست األزرق يزيد إفاد املسببة للسرطان، أن كليهما من املو 

على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي توجد في الترانزستورات الكهربائية  ُعثر وغزةوكوسوفو 

 اإلسمنتي واملواد الثقيلة، التي إن التأثيرات الصحية املحتملة للمواد السامة، ال سيما الغبار. كثفاتوامل

 . قات الصراعتطلقها املباني املدمرة ال يمكن مقارنتها في أوقات السلم بأو 

س، تتكّدس مئات ماليين األطنان من األنقاض التي تحتوي على مزيج من املواد الخطرة مثل األسبستو 

 رة، وبقايا جثث متحللة، دون وجودواملعادن الثقيلة، والنفايات الصناعية، وأيًضا على ذخائر غير منفج

 .طرخأية خطة ملعالجتها أو التخلص منها مع كل ما تشكله من 

                                                           
 ...we-syria-risdeb-the-amidst-report-https://www.paxforpeace.nl/.../pax :انظر63
 .السابق رجعامل64

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6qmTn8zgAhVN26QKHTcNApoQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.paxforpeace.nl%2Fmedia%2Ffiles%2Fpax-report-amidst-the-debris-syria-web.pdf&usg=AOvVaw3R4RCJszD7JJeOJXQE0wFV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6qmTn8zgAhVN26QKHTcNApoQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.paxforpeace.nl%2Fmedia%2Ffiles%2Fpax-report-amidst-the-debris-syria-web.pdf&usg=AOvVaw3R4RCJszD7JJeOJXQE0wFV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6qmTn8zgAhVN26QKHTcNApoQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.paxforpeace.nl%2Fmedia%2Ffiles%2Fpax-report-amidst-the-debris-syria-web.pdf&usg=AOvVaw3R4RCJszD7JJeOJXQE0wFV
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توفر اللوائح واملبادئ التوجيهية الخاصة بوقت السلم لعمال البناء والهدم بعض اإلرشادات حول 

ن واألنف والحلق للصحة، والتي تشمل التأثيرات املباشرة مثل العي PBM لة التي تشكلهااملخاطر املحتم

 65".الرئوي املزمن إضافة إلى أمراض طويلة األمد مثل تضيق الرئة وعرقلة االنسدادوتهيج الجلد، 

 

 التأثيرات السمية لألسلحة .3

كرية لجيش النظام التي راكمها عبر تحولت سورية إلى ساحة لتجريب األسلحة بدًءا من الترسانة العس

، 66من مختلف أصناف األسلحة الروسية نوع 200اإلسرائيلي إلى أكثر من  -نصف قرن من الصراع العربي

ا إليها بعض شحنات األسلحة التي حصلت  ،لتحالف الدولي ضد داعشمروًرا بالضربات الجوية ل
ً
مضاف

 .ى خر أأو ب صورةعليها املعارضة املسلحة ب

لعناصر األساسية للبيئة من حيث القذائف واملواد املتفجرة داخلها عوامل تلوث خطرة على اتشكل  

سائل في حال استخدامه، تحتاج املراقبة ايا أغلفة الذخائر واملواد املتفجرة داخلها والوقود الطبيعة شظ

 : لدان النزاعومعرفة مدى درجات التلوث وآثارها إلى مخابر وإمكانات متطورة يصعب أن تتوفر في ب

صر واملركبات دام العسكري األخرى على مجموعة من العناتحتوي الذخائر واملتفجرات ومواد االستخ"

املعدنية الشائعة في ذخيرة األسلحة الصغيرة والخفيفة  وتشمل املكونات. التي يحتمل أن تكون خطرة

يشكل  على سبيل املثال ،(W) نوالتنغست( Sb) واألنتيمون ( Hg) والزئبق( Cu) والنحاس( Pb) الرصاص

 . ية والقنابل اليدويةملئة من املكونات املعدنية للذخائر العسكر في ا 97 إلى 95 الرصاص

 "dinitrotoluene" ُيعترف بأنها سامة، وهي سائدة في الذخائر، كل منومن بين املواد الحيوية التي 

(DNT)  ،وtrinitrotoluene (TNT)و ،hexahydrotrinitrotriazine (RDX)و ، 

ctahydrotetranitrotetrazocine (HMX) ا ما توجد في أسلحة رً ثيوتشمل املواد السامة األخرى التي ك

الصواريخ والقذائف مثل الهيرازين، بينما النتروجليسرين لة ملختلف أنواع القذائف الصلبة أو السائ

(NG) ،nitroguanidine (NQ) nitrocellulose (NC)، 2،4 dinitrotoluene (DNT)، ومختلف تركيبات 

perchlorate  ...صحة اإلنسان  فياث تلوث بيئي وقد تؤثر سلًبا ، فإن هذه املواد لديها القدرة على إحد

ال تتوافر سوى القليل من البيانات عن مدى التلوث في أوضاع . اعتماًدا على الجرعة واملدة وطريقة التعرض

 يمكن أن يتالمس  قد تشهد استخداًما مكثًفا للذخائر وحيثالنزاع ال سيما في املناطق التي 

  67."السكان مع املخلفات

                                                           
 .السابق65
 سوريا-في-سالح-200-جربت-روسيا/don.com/opinion/2017/12/29https://www.almo .املدن، مهند الحاج علي: انظر66
 ...we-syria-debris-the-amidst-report-.paxforpeace.nl/.../paxhttps://www .املصدر السابق67

https://www.almodon.com/opinion/2017/12/29/روسيا-جربت-200-سلاح-في-سوريا
https://www.paxforpeace.nl/.../pax-report-amidst-the-debris-syria-we...
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 لحة الكيماوية واأللغاماألس

في الحرب األهلية السورية، واستخدم السارين  امتكرًر  اًمااستخديماوية استخدمت األسلحة الك 

ز السارين حيث يتحلل غا ،كشفها الحًقا البيئة يمكن فيوالكلور مئات املرات لكونهما ال يتركان آثاًرا مديدة 

اإلفالت من  مع إمكان 69دمها مئات املرات،هذا ما جعل النظام يستخ 68نيك والكلور و إلى حمض الفوسف

 .العقاب

  األلغام

تحولت أجزاء واسعة من األرض السورية إلى مناطق ملوثة باأللغام، وتنقل لنا األخبار باستمرار حوادث 

الصراع سيطر داعش على نصف مساحة  مرحلة من مراحلدنيين واألطفال، ففي انفجار األلغام بامل

كان يلغم البناء واألرض بما فيها األراض ي  ،االنسحاب والتقهقر يحاصر ويجبر علىوحيثما كان  ،سورية

 .الزراعية

رائط ما يخلق استحالة في معرفة خ ؛األلغام في الحالة السورية في تعدد األطراف الفاعلة ركمن خطي 

مدينة  ل زيارتها إلىهيومن رايتس ووتش، خال ويجعل منها تهديًدا مستمًرا؛ فقد وجدت ،وتوزع هذه األلغام

واملنظمات الطبية " الهالل األحمر الكردي"، من خالل معلومات من 2018كانون الثاني /الرقة أواخر يناير

، أصابت 2018كانون الثاني /يناير 20و 2017 تشرين األول /أكتوبر 21أنه بين . "الدولية العاملة في املنطقة

، وقتلت 157شخًصا، بينهم  491األلغام ما ال يقل عن 
ً

من املؤكد أن العدد الفعلي للضحايا . أغلبهم طفال

  70.أعلى بكثير نظًرا لوفاة الكثيرين قبل تلقيهم أي مساعدة طبية وعدم توثيق هذه الحاالت بالضرورة

وثالثين ضحية وعشرات الجرحى في  استً  2019غام خالل شهر شباط األل قتلتفقد أما في وسط حماة  

من تعرض أكثر من ( 2018)وقد حذرت مسؤولة أممية .  71راض ي الزراعيةغام في األ لأللعدة انفجارات 

ق من املناطق املوبوءة باأللغام والخطرة في املناط كثيروجد وي؛  72.ثمانية ماليين سوري لخطر األلغام

للحرب  بقةتعود ملراحل سا ،وكذلك في جبهة الجوالن مع العدو اإلسرائيلي ،الحدودية الشماليةواملمرات 

 . السورية

 

                                                           
  A7%D8%B1%D9%8A%D9%86https://www.marefa.org/%D8%B3%D%8انظر �68
 انظر69

   t/archives/53873https://halabtodaytv.ne  
70https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/12/314926 
 .شفق نيوز "، امدنيً  24انفجار وسط سورية يسفر عن مقتل "71

 http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/34ea4bcc-fbe7-4855-a9f2-2f222853f6fa 
 يهدد ثمانية ماليين سور تلغام ممية األأمسؤولة 72

 https://www.dw.com/ar/ /a-45692141 

https://www.marefa.org/سارين
https://halabtodaytv.net/archives/53873
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikl8Ghq8rgAhWDzqYKHZjpC5EQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%2Fa-45692141&usg=AOvVaw2PciAhEKGQruErVq1rQhFA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikl8Ghq8rgAhWDzqYKHZjpC5EQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%2Fa-45692141&usg=AOvVaw2PciAhEKGQruErVq1rQhFA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikl8Ghq8rgAhWDzqYKHZjpC5EQFjAEegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%2Fa-45692141&usg=AOvVaw2PciAhEKGQruErVq1rQhFA


 
 23 

 تلوث الهواء .4

 تلو ينشأ تلوث الهواء 
ً
وسائل املواصالت، و تدفئة باملازوت، )اإلنسان نشاط أو غير مباشر من  امباشرً  اث

سيتفاقم الوضع  ،ل الواسع ملعالجة هذه القضاياوما لم يحصل التدخ...( املدن العشوائيةو عامل، وامل

ا إليه كل األ مللوثات الغاالسابق وتزداد العوالق وا
ً
السيئة  وضاعزية، حيث استمر تزايد تلوث الهواء مضاف

 : التي تخلقها الحرب في

لة في طول البالد وعرضها شكلت الحركة املستمرة والدائمة لعشرات آالف اآلليات العسكرية الثقي .أ

 . دًرا إضافًيا لتلوث الهواء عبر احتراق الوقود األحفوريمص

 ،مصانع اإلسمنت :مثل ،الحربية التي استهدفت املناطق الصناعيةلناتج عن األعمال التلوث ا  .ب

وخطوط األنابيب النفطية قرب حمص، ومحافظة  ،واألحياء الصناعية في حلب وحولها، ومصافي النفط

الذي قامت به  -ينهجقصف املبما في ذلك ال 73الفرق املتناحرة جميعهابل الزور الغنية بالنفط، من ق دير

مواقع اآلبار واملصافي وصهاريج "على  - مهادعمصادر داعش، وتجفيف  رةصمحان أجل كل األطراف م

حيث تطلق هذه الوسائل  ،ه إلى وسائل بدائية لتكرير النفطؤ ولجو  ،ليهاالنفط التي كان داعش يسيطر ع

رية كربونات العطريت وثاني أكسيد النتروجين وأول أكسيد الكربون والهيدرو ني أكسيد الكبالبدائية ثا

عمليات الحرق املستمرة املتعمدة أو العرضية للمنشآت واملنازل  وكذلك 74."متعددة الحلقات والرصاص

رة طق شبه املدمكانت الحرائق تستمر ألسابيع في املنا ،ففي كل املناطق التي دخلها جيش النظام ،باتوالغا

 .(كابالت الكهرباء)كلًيا 

ائل بحد ذاتها مصادر إضافية لتلوث الهواء والبيئة شكلت القذائف واملتفجرات وحجم الركام اله .ج

  .كما سيتضح الحًقا

د من املدن والبلدات واملناطق عدالحرب، ألسابيع وحتى أشهر، في  أوضاعأدى تراكم النفايات بسبب و 

زمن ال توجد معطيات عن نسب التلوث في . مزيد من تلوث الهواء والبيئةإلى  ،وحرقها ،، وتحللهااملحاصرة

وفيات  4فاة بين كل و "توجد  -العادية حوالحسب منظمة الصحة العاملية وفي األ ب - الحرب، ولكن إذا كانت

،  75..."هاالتتنفسية واإلساألمراض ال"لألطفال دون سن الخامسة بسبب األمراض املرتبطة بالتلوث البيئي 

بسبب املواد "التي تصيب السوريين فسيصبح مفهوًما أن يحتل مرض السرطان املرتبة األولى بين األمراض 

  76."السامة واملؤكسدة وأشكال التلوث األخرى 
ً

حاالت اإلجهاض وتشوه املواليد بسبب التلوث   عنفضال

 . البيئي

                                                           
 اع، تلوث وتحديات مناخية في سوريةنز : حكايات مريرة من الهالل73

  lhrb-tmzwqh lty-swry-fy-mnkhy-wthdwyt-tlwth-nz-lhll-mn-mryr-ar/2016/12/16/hkyt/https://lb.boell.org 
 انظر الرابط74

  https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Syria 
75death/ar-child-https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution/ 
 ين التلوث الفكري والتلوث البيئيسورية ب76

 News, Cost of War|ptember 20176 Se |Osama EsberBy  ,العربية 

https://lb.boell.org/ar/2016/12/16/hkyt-mryr-mn-lhll-nz-tlwth-wthdwyt-mnkhy-fy-swry-lty
https://salonsyria.com/category/news/
https://salonsyria.com/category/cost-of-war/
https://salonsyria.com/author/osama-esber/
https://salonsyria.com/category/arabic/
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 اء النباتيدمار الغابات وتراجع الغط .5

تعرض  ،(2006)حسب تقرير الوضع البيئي ب اهكتارً  461,871الغابات في سورية حوالي  تبلغ مساحة

ن عدد الحرائق منذ إحصاءات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تشير إلى أ"ألف هكتار للحرائق  22أكثر من 

 570حرائق إذ بلغت ال ؛2016رها عام ، كان أكثحريق 3400تجاوز ( 2018)وحتى العام املاض ي  2011عام 

بينما يشير تحليل الوضع البيئي  77"ألف دونم 220حريًقا، واملساحات التي تم إخماد الحرائق فيها تجاوزت 

هذه األرقام . وهي تعادل نصف املساحة السابقة ،املئة في 1,26إلى أن مساحة الغابات هي ( 2012)في سورية 

على أساس أن مساحة ) هكتاًرا 0,03رد السوري حيث تبلغ حصة الف. كلها االعتباراتكارثية وفق جميعها 

البالغة نحو وهي أقل بكثير من حصة الفرد في العالم  ،(القطرفي املئة من مساحة  3الغابات تشكل حوالي 

عبر حرائق سياسات غير الصديقة واألعمال العسكرية البيئة من آخر دفاعاتها جردت ال. 78هـكتاًرا62,0

دلب وريف إخسرت غابات تراجع الزراعة املروية والغطاء النباتي، وهكذا الغابات واالحتطاب الجائر و 

في املئة من مساحتها بسب قصف النظام واالحتطاب  70أكثر من  2018إلى  2011ل حلب الغربي خال

 79.الجائر

احلية إلى مدنهم وقراهم، إضافة إلى هجرة شكلت هجرة عائالت العسكريين واملوظفين في املنطقة السو  

ا بيئًيا شإاد كبيرة من السوريين من حلب وحمص و أعد
ً
ديًدا على دلب إلى املنطقة الساحلية، ضغط

 ،وانقطاع الكهرباء ،قودوغالء أسعار الو  ،وانعدام فرص العمل خارج العسكرة ،الغابات، حيث شكل الفقر

ه العوامل إضافة سببت هذ. وسيلة للتدفئة ولصناعة الفحمائر للغابات لقطع الجلوغياب الدولة حافًزا 

  . إلى تناوب فترات الجفاف واملطر الغزير تزايد التعرية املائية

 عن 
ً

القطع الجائر وقطع غالًبا ما تكون املساحات التي احترقت أكبر بكثير من األرقام املعلنة، فضال

ن إلقول يمكن ا. محافظات الالذقية وطرطوس وريف حماة الغربي األشجار املعمرة واألنواع النادرة في

ية له من العمر أكثر من جرادرجة أنه صار من الصعب أن تجد جذع شجرة حإلى رة وية وخطاألرقام مأس

 التي ال تعتبر منطقة عمليات عسكرية بضعة أعوام خارج حرم املزارات الدينية في منطقة مصياف 
ً

مثال

 . مباشرة

 

                                                           
 تحترق غابات سورية " خر لألركيلةواآل .. نصف للتحطيب والتدفئة" ،ونالينأاملشهد 77

 http://www.almashhadonline.com/article/5c8ea5fb7ae78 
 .التفاقية التنزع الحيوي التقرير الوطني الخامس 78
 الرابط  ئة سورية  علىانظر قصف النظام واالحتطاب الجائر يدمران ر  ، 2018إلى  2011من مساحتها خالل  باملئة 70ثر من كدلب وريف حلب الغربي أإخسرت غابات 79

 https://www.alaraby.co.uk/investigations/2018/11/4 
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 (قية التنوع الحيوي التقرير الوطني الخامس ًلتفا)عدد الحرائق ومساحتها عن 

 

 تهديد التنوع الحيوي  .6

ل األرض السورية تهديًدا للتنوع الحيوي في سورية، حيث تعرضت شكلت األعمال الحربية على مجم

ل الريم واملها العربي، والقتل غزابمثل ى التخريب والسرقة وذبح الحيوانات النادرة إل( املوائل)املحميات 

تعرضت الغابات للحرق و ، (في محمية طائر أبو منجل في مدينة تدمر األثريةآخر طيور أبو منجل الشمالي )

. ..ن األنواع النباتيةم كثيرشجار النادرة واملعمرة للقطع، والنباتات الطبية لالستغالل الجائر، وتضرر واأل

من غير ضوابط، لم يسلم التنوع الحيوي البحري من وتصديرها الحيوانات البرية ونشطت تجارة 
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التنوع الحيوي في سورية عانى . 80مثل أسماك القرش ،مة واملهددة باالنقراضهتعديات، خاصة األنواع املال

 .من ذلكلم يسلم نفسه من تحدي صراع البقاء، حتى اإلنسان السوري 

 

اقع البيئيالسياسات : ارابعا   البيئية ومعالجة الو
كاستجابة للنمو السكاني الطبيعي،  أدى غياب التخطيط العمراني إلى نشوء العشوائيات السكنية 

مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكيفية )فأنجزت البنية التحتية  وهجرة الريف الواسعة إلى املدينة،

بعيًدا عن الدراسة  ،في هذه املناطق بشكل اعتباطي( خرى فايات إضافة إلى الخدمات األ التخلص من الن

ا على . لنمو والتوسع السكاني اآلنية وامللحةوالتخطيط، وغالًبا استجابة لحاجات ا
ً
شكل هذا ضغط

ى األرض زحف البناء والتلوث إل. ي املناطق املنظمة املالصقة أدى إلى تدهورها وتدني مستواهاالخدمات ف

دون مراعاة الشروط  من للصدفة والعشوائية ينان توزع املصانع وانتشارها خاضعالزراعية الخصبة، وك

 عن البيئية، فتلوث
ً

أسطول النقل ت املياه الجوفية والسطحية بمخلفات الصرف املنزلي والصناعي، فضال

وتدني  ،ذي أدى إلى تلوث الهواءالسوري البري الذي يذكر بتاريخ تطور صناعة السيارات لقدمه وبدائيته ال

 .هنوع

سات االقتصادية شح مياه الشرب، تتراجع السيا د من املناطق السوريةعدفي الوقت الذي تعاني فيه 

دون أن تقدم واقعًيا بدائل فعالة  ، منللمياه ستهلك األساسالليبرالية الجديدة عن دعم الزراعة كونها امل

 ديثة وتقديم القرو في استخدام أساليب الري الح
ً
ا ض والتسهيالت، والتوجه نحو محاصيل أقل استهالك

 . صرف الصحي املعالجةوإيجاد أسواق لها، واالستفادة أكثر من مياه ال ،للمياه

ن نسبًيا، فقد كانت املؤسسات ديكوًرا أكثر موجود بنية تشريعية وكوادر بيئية جيدة من رغم على الو 

ا يجعل اتخاذ أي قرار مهمة شبه م ،ةياه تتبع لوزارات عدوكانت األراض ي وامل .مؤسسات حقيقية كونها

ات الدولية ا توقيع النظام على االتفاقأم( عداد مخطط مدينة دمشق عشر سنواتإاستغرق )مستحيلة 

نفسه عاملًيا على أنه نظام يهتم بالبيئة، وللحصول على املساعدات  هدف إلى تسويق النظاميف ؛البيئية

 . بة غير مباشرة للضغوط البيئية عليهجااستالدولية، و 

عن األعمال رة من التلوث الناجمة ها مستويات خطإليوتضيف  ،جاءت الحرب لتفاقم سوء األحوال

اقع البيئي طبًقا للطرق القديمة املقتصرة تستمر معالجة الو  ا،ا جعل الحياة في سورية جحيًم الحربية، م

ملياه والصرف الصحي ووسائل النقل والطاقة وبعض اعات اعلى بعض املعالجات اإلسعافية في قط

يص إعادة بناء أو ترميم بيوتهم عفاءات ملدة عام من تراخإ"الخدمات املحدودة األخرى، ومنح املواطنين 

مما يعني ... به تعجيزية، أو التشدد في مراسيم حماية الحراجاملدمرة، أو منحهم قروض ترميم بشروط ش

لتدهور البيئي، وستستمر جبال الركام في األحياء، وسيضطر الناس للتعايش معها ا من اأننا سنشهد مزيًد 

وترميمها بطرق  -حيث ُسمح لهم بذلك -ما تبقى من بيوتهم  العودة إلىومع مخلفات الحرب، فقد بدؤوا 

                                                           
 .ة التنوع الحيوي التقرير الوطني الخامس التفاقي80
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ا منهم أن  ؛اللجوء إلى املساعدات الحكوميةدون من بدائية 
ً
كون يطول، وستلحقيقة أن انتظارهم ساإدراك

وتتعامل مع مآس ي الوطن  ،التي ترفض الحلول السياسية" القوى املنتصرة" جدواه محدودة جًدا في ظل

 . فرصة للربح واإلثراء واملواطن على أنها

ود عبر خطة إعادة اإلعمار املرتبطة بالحل السياس ي ستكون معالجة الخلل البيئي الذي تراكم خالل عق

ادية واالجتماعية والسياسية والبيئية، وتهدف إلى بناء أسس اقتصاد عاد االقتصالتي تتداخل فيها األب

والتخلف والفقر، بما فيها إعادة بناء البنية التحتية متطور ومستدام، وينتشل سورية من براثن االستبداد 

افق مع وبما يتو  ،والتعافي من الخلل الذي أصابها ،يساعد البيئة على تجديد نفسهاأو تحسينها، بما 

 : وكإطار عام تشمل الخطة. صفات البيئية لألمم املتحدةاملوا

 

 املستوى العام والشامل

 لضمن إعادة اإلعمار ويقتض ي تقييًما  
ً

ومعالجتها وفق خطة كلها، لمشكالت واألزمات البيئية شامال

وي لغابات والتنوع الحية صديقة للبيئة، تشمل املوارد املائية وموارد األراض ي وحماية اتنمية مستدام

ومعالجة النفايات الصلبة بما يضمن إعادة كلها، مدن سورية وقراها ومحطات معالجة املياه العادمة في 

تشجيع وتجديد أسطول النقل السوري البري املتهالك و  ،نتاج الطاقة النظيفة واملتجددةتدويرها، وإ

دن والعمران السوري املوتخطيط و  ،ءدة الهواالصناعات التي تتقيد بالشروط البيئية بما يضمن جو 

، اتوحماية املناطق األثرية واآلثار، وتطبيق الشروط البيئية على املدن الصناعية والصناعه، موتنظي

 
ً

األفضل لحياة  وضاعي، وضمان األ ملحافظة على الشروط املالئمة الستمرار التنوع الحيوي والبيئإلى اوصوال

 . وازدهاره اإلنسان

 معالجة األمور امللحة 

ويحددها  ،بمعالجة آنية وسريعة للنقاط الساخنة والقضايا امللحة التي ال تحتمل التأجيلوتتعلق  

الحصول على مياه شرب  :مع منظمات األمم املتحدة املعنية بالشأن البيئي، مثلخبراء بيئيون بالتعاون 

 . لغامتحديد املناطق الخطرة بسبب األو ظيفة، ن

 املستوى املتوسط

ة بعض أشكال التلوث ضمن برنامج يهدف إلى الوصول للمستويات الدولية بما وهو تخفيف حد 

ة من اإلجراءات الصديقة للبيئة، للوث الهواء عبر سلستخفيف حدة ت)ينسجم مع املستوى العام والشامل 

 
ً

 (...يكون الهدف هو إعادة التدويرع النفايات الصلبة مرحلًيا على أن التعامل م :مثال
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 راحات وتوصياتقتا: اخامسا 
، ويحمل كلها نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالوضع البيئي معقد ومتشابك مع  .أ

ي واألهلي املجتمع املدن)د الجميع سيئة من املاض ي، تحتاج معالجته إلى تضافر جهتركة ثقيلة و 

عن حسابات الربح  ًدابعي ،لعمل في أية خطوة من شأنها تحسين الواقع البيئيعلى ا( والحكومات

 . ولزمن طويل نسبًيا ،والخسارة اآلنية

وع الحيوي الذي ورثناه عن حماية التن واجبه ويقتض ي ،من حق اإلنسان العيش في بيئة سليمة .ب

 . ل القادمةاألسالف، واملحافظة على حقوق األجيا

ة آنية وبعيدة املدى مهمة أساسي( رئة الحياة السورية)لتشجير وإعادة الغابات السورية يشكل ا .ج

، على أن تتولى الجمعيات البيئية وأشكال العمل األهلية األخرى كافة عاليات الحكومية واملدنيةفل

شكال العمل الشعبي وقيادة بعض أهمة دوًرا ريادًيا في نشر الوعي البيئي الحكم املحلية املسوأشكال 

 ) مكن أن تقدمها جهات حكومية مستفيدة من بعض التسهيالت التي ي ،املستقل والتطوعي
ً

: مثال

للوصول إلى سورية ( ية لكل مواطنجشعار زرع شجرة حرا حمالت التشجير والتعبئة حول 

  .الخضراء 

ار، وتضررت مدينة القديمة للدماآلثار ضحية من ضحايا الحرب، حيث تعرضت مدينة حلب  .د

ج إلى جهد دولي ومحلي لترميمها واستعادة اآلثار تدمر األثرية ونهبت مئات املواقع األثرية، وهذا يحتا

 . املسروقة

ه من اهتمام عبر أن تولي البيئة ما تستحق ،يجب على قوى وأحزاب املعارضة في املرحلة الحالية .ه

في برامجها، وعبر وسائل اإلعالم يظهر هذا  أنو  ،اإلعمارلحل السياس ي وإعادة إلى اسعيها 

 . وكل ما يمكن أن يساعد في تصحيح الخلل البيئي الكبير. واملحاضرات والبرامج الخاصة

 

 خاتمة
ا يشير إلى درجة رفاهاملحافظة على البيئة هواية يمارسها اإلنسان في أوقات فراغه، وال تر  تليس 

ً
 ف

 ؛ة في رحاب الطبيعة، إنها ضرورة لبقائه وإبقاء شروط وجوده السليمةت رحلة جميلالحياة، كما أنها ليس

بيئة هي املجال الطبيعي اآلمن واملتوازن الذي يحقق الشروط الصحية املثلى التي استقرت عليها الحياة فال

 .نات الحيةخالل ماليين السنين له كما لغيره من الكائ

 جب العمل الجاد والدؤوب على الحد منها قدر املستطاعي ،ة حقيقيةالواقع البيئي السوري يمر بكارث 

سعافي آنية تتخذ شكل الطابع اإل  ةوجود أولويات حيامن على الرغم  ،اهلك املتاحة الوسائل والسبلب

 وأ مع شروط املحافظة على البيئةن تحقيق تلك األولويات اآلنية يجب أال يتعارض فإللمواطن السوري، 

 .كلها ناحي الحياةا ملها استثماًرا مستقبلًيا آمنً وصفبيتناقض معها، 
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بدًءا من  ،املحافظة على التنوع الحيوي للحياة :هو ،رية الغنية تاريخًيااملحافظة على البيئة السو  

 إلى هوائها ومناخ ولي البسيطتدرجها النباتي األ 
ً

عكس سلًبا على أحد مفرداتها سينها، وأي عبث بوصوال

بث بها على تنوعنا الحيوي، والعكس بالعكس، نعفتحافظ علينا و  ؛نحافظ عليها :وجود الطبيعيمقومات ال

فستعيد إلينا عبثنا واستهتارنا مزيًدا من األمراض واألوبئة ونقًصا في معدالت الحياة وجودتها،  ؛وندمرها

 .مشعًرا لعالقتنا مع البيئةه عدن تنوعنا الحيوي الذي يمكفي وإفقاًرا 

لحرب واالستهتار بعناصرها األساسية، وخصوًصا بعد مفاعيل ا ،ستمرار إهمال السالمة البيئيةا

يستدعي ضرورة دق جرس اإلنذار قبل أن تتحول األزمات البيئية إلى كوارث تجعل  ،الطاحنة واملدمرة

نسان الزراعة األبجديات، وأول ما مارس اإل أولىو  مستحيلة حيث نشأت أولى الحضارات، -والعيش -الحياة

 مات، تضاف إلى سلسلة مهسطبالت أوجياسإومثل مهمة هرقل الشاقة في تنظيف ... وتدجين الحيوانات

السوريين مهمة تصحيح الخلل البيئي الشديد الذي خلفه االستبداد والحرب، وإعادة إعمار بلدهم بشروط 

 . لحيوي بما فيه اإلنسانا بيئية سليمة تحافظ على التنوع
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