«املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص» هو الثالث يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي
للبيئة والتنمية «�أفد» .وهو يلي تقريري «البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل» و«�أثر تغري املناخ على البلدان
العربية».
لقد مت ت�صميم تقرير  2010للم�ساهمة يف النقا�ش حول االدارة امل�ستدامة للموارد املائية يف العامل العربي،
وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه يف املنطقة من دون �أن يكون تقني ًا �أو اكادميي ًا يف طبيعته �أكرث مما ينبغي.
التقرير يقدم ا�صالحات يف ال�سيا�سات واالدارة لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية ،كما ي�س ّلط
ال�ضوء على درا�سات حاالت ،حتتوي على ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم الفائدة.
من امل�أمول �أن ي�ساهم تقرير «�أفد»  2010يف فتح حوار حول م�ستقبل املياه ويحفز على اجراء ا�صالحات
م�ؤ�س�ساتية و�صو ًال اىل اتخاذ �إجراءات فاعلة لو�ضع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف البلدان العربية.
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تمهيد
املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص هو الثالث يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية عن و�ضع البيئة
العربية ،التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) .التقرير الأول ،الذي �صدر عام 2008
بعنوان البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل ،عر�ض لأبرز امل�شاكل البيئية التي تواجه املنطقة� .أما
التقرير الثاين بعنوان �أثر التغري املناخ على البلدان العربية ،فقد �صدر عام  2009وعالج تعر�ض
الدول العربية لت�أثريات تغري املناخ و�سبل املعاجلة .التقرير احلايل يغطي مو�ضوع املياه يف املنطقة
الأكرث جفاف ًا يف العامل.
املياه هي التحدي الأكرب الذي يواجه املنطقة العربية ،التي دخلت فع ًال مرحلة النكبة املائية.
احلادة� ،أي �أقل
وبحلول �سنة � 2015ست�صبح جميع البلدان العربية تقريب ًا حتت خط ندرة املياه
ّ
من  500مرت مكعب للفرد �سنوي ًا ،و�سينخف�ض الرقم يف ت�سعة بلدان اىل �أقل من  200مرت مكعب،
تتدنى يف �ستة منها اىل ما دون  100مرت مكعب ،وهذا �أق�صى درجات الفقر املائي .وال �شك �أن تغري
املناخ �سيزيد الو�ضع �سوء ًا .ومن النتائج انخفا�ض جريان املياه يف نهر الفرات بن�سبة  30يف املئة
ويف نهر الأردن بن�سبة  80يف املئة .كما �سي�سفر ارتفاع درجات احلرارة درجتني مئويتني فقط
عن تخفي�ض تدفق مياه نهر النيل اىل الن�صف .ويف حني ي�ستخدم  85يف املئة من املياه العذبة
يف العامل العربي لأغرا�ض الزراعة ،يتم خ�سارة �أكرث من ن�صف الكمية ب�سبب ممار�سات الري غري
الكفوءة .وتتدنى كفاءة ا�ستخدام املياه لال�ستعمال الب�شري اىل حدود خطرية ،حتى يف الدول
التي تعتمد على حتلية مياه البحر .ومع �أن املنطقة تنتج �أكرث من ن�صف كمية املياه املحالة يف
العامل ،فهي ما برحت تعتمد كلي ًا على التكنولوجيات واملعدات امل�ستوردة ،مما ي�ضع عالمات
ا�ستفهام على الأمن املائي.
باال�ضافة اىل عر�ض �أحدث املعلومات عن و�ضع املياه يف البلدان العربية ،مت ت�صميم هذا التقرير
للم�ساهمة يف نقا�ش جدي حول �سبل االدارة امل�ستدامة للموارد املائية .فقد متت معاجلة املو�ضوع
من منظور �شامل ومتعدد االخت�صا�صات ،بحيث يوفر التقرير للجمهور واخلرباء و�أ�صحاب القرار
حتلي ًال نقدي ًا مبني ًا على بيانات دقيقة ،مع جتنب الدخول يف النواحي التقنية املف�صلة .يجمع
التقرير يف جملد واحد جمموعة كبرية من املواد املهمة حول املياه من م�صادر خمتلفة ،فيحللها
ويناق�ش ق�ص�ص جناح وف�شل لتجارب يف املنطقة ،و�صو ًال اىل اقرتاح �سيا�سات مائية مالئمة .و�إذ
ي�ساهم بتعميم املعرفة واملعلومات ،يهدف التقرير يف املح�صلة النهائية اىل الت�شجيع على العمل
الفعلي لأجل �سيا�سات مائية م�ستدامة.
لقد كان قطاع املياه العربي مو�ضوع ًا لعدد كبري من الدرا�سات التي قامت بها هيئات حكومية
ومنظمات دولية ومراكز �أبحاث .وقد مت ب�شكل عام حتديد امل�شاكل الرئي�سية يف وثائق متعددة،
قد يكون �أحدثها التقرير الذي �أ�صدره البنك الدويل عام  2009بعنوان “املياه يف العامل العربي:
االدارة واالبتكار” .ولي�س الق�صد من تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية هذا تكرار ما ن ُِ�شر
�سابق ًا ،بل البناء عليه القرتاح تغيريات حمددة وخطة عمل.

V

VI

متهيد
على الرغم من اال�ستثمارات يف البنى التحتية للمياه ،ال تزال االدارة امل�ستدامة والآمنة والعادلة
للموارد املائية نادرة يف املنطقة العربية ،مع ما يرتكه هذا من م�ضاعفات �سلبية على ال�صحة العامة
ورفاهية الب�شر .هذا التقرير يحاول �أن يحدد �أ�سباب البطء يف حتقيق الفوائد املوجودة والتحديات
املطلوب جمابهتها للو�صول اىل مرحلة اال�ستدامة املائية يف املنطقة.
ي�صف التقرير �أي�ض ًا االجتاهات اجلديدة والتوقعات اال�صالحية امل�ؤثرة يف م�ستقبل املياه يف
البلدان العربية .وهو يعالج ،من بني �أمور �أخرى ،حوكمة املياه ،و�إدارة امل�صادر املائية امل�شرتكة،
ودور القوانني والت�شريعات ،وا�ستدامة حتلية املياه ،وعوائق �إعادة ا�ستخدام املياه ،وت�سعري
املياه ،وا�ستخدام الأدوات التحليلية مثل اال�ست�شعار عن بعد ،و�إدارة املياه يف الزراعة وال�صناعة
والبلديات.
يود املنتدى العربي للبيئة والتنمية �أن ي�شكر جميع الذين دعموا هذه املبادرة ،خا�صة املحرر
الرئي�سي للتقرير الدكتور حممد الع�شري ،والدكتور م�صطفى كمال طلبه والدكتور حممد
الق�صا�ص اللذين �ساعدا يف و�ضع منهجية العمل ومراجعة التقرير ،والدكتور �شوقي الربغوثي
الذي و�ضع بت�صرفنا املوارد العلمية للمركز الدويل للزراعات امللحية .كما ي�شكر املنتدى �صندوق
�أوبك للتنمية الدولية (�أوفيد) لدعمه املتوا�صل لربامج املنتدى ،والبنك اال�سالمي للتنمية،
وجميع الذين قدموا الرعاية لهذا العمل من �شركات ومنظمات وو�سائل �إعالم .وال�شكر مو�صول
اىل م�ؤلفي التقرير وجميع اخلرباء الذين �ساهموا يف �إعداد حمتوياته ومراجعته ،كما اىل فريقي
التحرير واالنتاج يف جملة “البيئة والتنمية” للعمل الد�ؤوب خالل جميع مراحل االعداد و�صو ًال
اىل �إنتاج التقرير يف كتاب مب�ستوى رفيع وخالل وقت قيا�سي.
يتمنى املنتدى العربي للبيئة والتنمية �أن ي�ساهم هذا التقرير يف النقا�ش القائم حول م�ستقبل
املياه يف البلدان العربية ويكون حافز ًا على �إ�صالحات م�ؤ�س�سية .و�إذا جنح هذا التقرير يف �إظهار
احلقائق وامل�ساعدة يف تطوير �سيا�سات عامة مالئمة الدارة م�ستدامة للمياه يف العامل العربي،
يكون حينئذ قد حقق الهدف املرجو منه.

جنيب �صعب

الأمني العام
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

البيئة العربية :املياه

الملخ�ص التنفيذي

البيئة العربية

المياه� :إدارة م�ستدامة لمورد متناق�ص
يواجه العامل العربي خطر النق�ص يف املياه والغذاء ما مل تتخذ خطوات �سريعة وفعالة ملعاجلة �أزمة
ال�شح املائي .حتى لو �أمكن ا�ستخدام كل م�صادر املياه العذبة املتوافرة يف املنطقة ،فالدول العربية
ّ
ويحذر املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف
�ستجد نف�سها ،كمجموعة ،حتت خط ندرة املياه.
تقريره ل�سنة  2010من �أن العرب �سيواجهون ،بحلول �سنة  ،2015و�ضعية “ندرة املياه احلادة”،
حيث تنخف�ض احل�صة ال�سنوية من املياه للفرد اىل �أقل من  500مرت مكعب .وهذا الرقم يقل �أكرث
من  10مرات عن املعدل العاملي الذي يتجاوز  6000مرت مكعب للفرد .وت�شكل ندرة املياه عائق ًا �أمام
التنمية االقت�صادية و�إنتاج الغذاء وال�صحة الب�شرية ورفاه االن�سان.
ملاذا ُيعترب كل ما هو دون  500مرت مكعب ( 500‚000ليرت) للفرد ندرة مائية حادة؟ بع�ض الأرقام
ت�ساعد يف فهم هذه امل�س�ألة :فنجان واحد من القهوة يحتاج اىل  150ليرت ًا من املياه النتاج ملعقة
النب التي ُح ّ�ضر منها ،بينما يحتاج �إنتاج كيلوغرام واحد من القمح اىل  1.300ليرت ،و�إنتاج
كيلوغرام من حلم العجل اىل  15‚000ليرت من املياه .وكلما كرب الفارق بني موارد املياه املتجددة
يف منطقة ما واحتياجاتها املائية ،ارتفعت خماطر �ضعف الأمن املائي والغذائي.
يتم ا�ستغالل امل�صادر املائية يف العامل العربي ،التي يقع ثلثاها خارج حدود املنطقة ،اىل �أق�صى
احلدود .ثالث ع�شرة دولة عربية هي بني الدول الت�سع ع�شرة الأفقر باملياه يف العامل .وكمية املياه
املتوافرة للفرد يف ثماين دول هي اليوم �أقل من  200مرت مكعب �سنوي ًا� ،أي �أقل من ن�صف الكمية
املعتربة ندرة حادة يف املياه .وينخف�ض الرقم اىل ما دون  100مرت مكعب يف �ست دول� .سنة
� 2015سيبقى فوق خط ندرة املياه� ،أي �أكرث من  1‚000مرت مكعب للفرد ،دولتان عربيتان فقط هما
العراق وال�سودان ،هذا اذا ا�ستمرت االمدادات من تركيا و�إثيوبيا على م�ستواها احلايل .لذا ،ففي
غياب تغيريات جذرية يف ال�سيا�سات واملمار�سات املائية� ،سيزداد الو�ضع تدهور ًا ،مع ما ي�ستتبعه
ذلك من م�ضاعفات اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية خطرية.
البلدان العربية تقع يف املنطقة الأكرث جفاف ًا يف العامل ،حيث �أكرث من  70يف املئة من الأرا�ضي
قاحلة ،واملطر قليل وموزع على نحو غري متوازن .تغري املناخ �سيزيد الو�ضع تعقيد ًا� ،إذ من املتوقع
�أن تواجه البلدان العربية مع نهاية القرن احلادي والع�شرين انخفا�ض ًا ي�صل اىل  25يف املئة يف
املت�ساقطات مع ارتفاع  25يف املئة يف معدالت التبخر .وكنتيجة لهذا �ستقع الزراعات املروية يف
دائرة اخلطر ،مع معدل انخفا�ض يف االنتاجية ي�صل اىل  20يف املئة.
تت�صدر الزراعة ا�ستعماالت املياه يف املنطقة العربية ،حيث ت�ستخدم نحو  85يف املئة من املوارد
املائية العذبة ،مقابل معدل عاملي ال يتعدى  70يف املئة .كما �أن كفاءة الري منخف�ضة جد ًا يف
معظم البلدان ،حيث ال تتجاوز  30يف املئة مقابل معدل عاملي ي�صل اىل  45يف املئة .وال تزال
االنتاجية الزراعية تقا�س بكمية الأطنان املنتجة يف كل هكتار من الأر�ض من دون اعتبار لكمية
املياه امل�ستخدمة ،بينما يجب �أن تقا�س بكمية االنتاج الزراعي مقابل كل مرت مكعب من املياه ،ليتم
ح�ساب ا�ستخدام املياه كجزء من كلفة االنتاج.
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VIII

ملخ�ص تنفيذي
وملا كانت �إمدادات املياه ال�سطحية عاجزة عن تلبية احلاجات املتعاظمة لزيادة ال�سكان والتنمية
االقت�صادية ،مت ا�ستغالل املياه اجلوفية مبا يتجاوز احلدود امل�أمونة .وقد �أدى هذا اىل انخفا�ض
كبري يف م�ستوى طبقات املياه وت�سبب بتلويث اخلزانات اجلوفية .ويعترب تلوث املياه حتدي ًا
رئي�سي ًا يف املنطقة ب�سبب ازدياد ت�صريف املياه املنزلية وال�صناعية املبتذلة يف الأج�سام املائية،
�إ�ضافة اىل التلويث باملواد الكيميائية الزراعية ،مما يرفع املخاطر ال�صحية ،خا�صة بني الأطفال.
ويتم ت�صريف �أكرث من  43يف املئة من املياه املبتذلة يف املنطقة بال معاجلة ،بينما ال ُيعاد ا�ستخدام
�أكرث من  20يف املئة منها .و�أ�سفر ال�سحب املفرط للمياه اجلوفية يف املناطق ال�ساحلية عن ت�سرب
املياه املاحلة اىل اخلزانات اجلوفية.
لقد دفع النق�ص يف املياه عدد ًا من البلدان العربية اىل االعتماد القوي على حتلية مياه البحر
لتلبية اجلزء الكبري من حاجاتها البلدية وال�صناعية .واملفارقة �أن العامل العربي ،الذي ي�ضم 5
يف املئة فقط من �سكان العامل ،ال يحتوي على �أكرث من واحد يف املئة من م�صادر املياه العذبة
املتجددة ،بينما ينتج يف املقابل �أكرث من  50يف املئة من مياه البحر املحالة يف العامل .ووفق توقعات
الزيادة ال�سنوية يف قدرات م�صانع التحلية� ،ستت�ضاعف القدرة االنتاجية ملعامل التحلية العربية
مع حلول �سنة  ،2016وذلك يف معامل ت�ستخدم تكنولوجيات م�ستوردة كلي ًا و�شديدة الكلفة
والتلويث .وت�ستخدم بع�ض بلدان املنطقة جزء ًا من مياه البحر املحالة ذات الكلفة العالية لري
مزروعات قليلة القيمة� ،أو حتى لري مالعب الغولف .وي�ساهم ت�صريف ف�ضالت حمطات التحلية
ب�شكل كبري يف زيادة ملوحة املياه ال�ساحلية وارتفاع درجات احلرارة فيها .ان قدرة م�شاريع
التحلية على اال�ستمرار يف تلبية احلاجات املائية املتزايدة تعتمد على التو�صل اىل اخرتاق كبري
يف التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية ،مما يجعل تكنولوجيا التحلية �أقل كلفة و�أقل �ضرر ًا
بالبيئة .وميكن حتقيق هذا عن طريق تطوير وا�ستخدام تكنولوجيات مبتكرة للتحلية بوا�سطة
الطاقة ال�شم�سية.
وجد تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية �أن معظم امل�ؤ�س�سات العامة يف العامل العربي ،التي
تخدم الري �أو االحتياجات البلدية ،ال تعمل ب�شكل �صحيح وال تخدم زبائنها بفعالية .ان م�س�ؤولية
�إدارة املياه وخدماتها موزعة على م�ؤ�س�سات خمتلفة ،نادر ًا ما تن�سق يف ما بينها .ي�ضاف اىل هذا
�أن �آلية اتخاذ القرار هي من القمة اىل القاعدة ،بال م�شاركة فاعلة للمجموعات امل�ستفيدة.
يرى التقرير �أن املياه املجانية هي مياه �ضائعة .ف�أ�سعار املياه املنخف�ضة على نحو غري طبيعي
والدعم الكبري خلدمات املياه هما يف �أ�سا�س م�شكلة انعدام الكفاءة ،واال�ستخدام املفرط ،والتلويث
املرتفع ،والتدهور البيئي .وكمثل على هذا ،ف�إن معدل ما يتم جبايته لقاء تزويد املياه يف املنطقة
ال يتجاوز  35يف املئة من كلفة االنتاج والتوزيع ،ويف حال مياه التحلية ،فهو  10يف املئة فقط.
وبينما حظيت فكرة الت�سعري العادل للمياه بدعم يف املنطقة منذ وقت طويل ،خا�صة لأغرا�ض
الري ،مل يتم تطبيقها �إال يف حاالت قليلة ،مع �أنها عن�صر �أ�سا�سي جلذب مزيد من اال�ستثمارات
التي يحتاجها تطوير قطاع املياه.
غري �أن اال�ستثمارية وحدها ال تكفي ملعاجلة حتديات املياه ،لأن احللول التكنولوجية والهند�سية
غري كافية �إال مبوازاة �إدخال اال�صالحات ال�ضرورية يف ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات والت�شريعات.
تتطلب االدارة ال�سليمة المدادات املياه البلدية وال�صناعية �إدخال �آليات مالئمة للت�سعري .عند
تقييم �أ�سعار املياه لال�ستعماالت البلدية وال�صناعية ،على �صانعي القرار البحث عن تركيب
للأ�سعار ي�ضمن قبول امل�ستخدمني املحليني ،والكفاءة االقت�صادية ،وا�سرتجاع الكلفة ،والعدالة.
يجب ا�ستبدال الأ�سعار املوحدة للمياه بتعرفة ذات �شقني� :سعر ثابت لالحتياجات الأ�سا�سية
ي�ساعد يف ت�أمني �سيولة مالية مل�ؤ�س�سات املياه ،و�سعر متحرك يعتمد على م�ستوى اال�ستخدام،
وذلك لت�شجيع حت�سني الكفاءة وتعديل �أمناط اال�ستهالك.

البيئة العربية :املياه
امل�شاكل التي تواجه �إدارة املياه يف املنطقة العربية كبرية جد ًا ،وح�صر املعاجلة بتطوير م�صادر
جديدة مل يعد خيار ًا قاب ًال للحياة .هناك حاجة ملحة لتحول ا�سرتاتيجي من ثقافة تنمية م�صادر
املياه اىل ثقافة حت�سني �إدارة املياه ،وتر�شيد اال�ستهالك ،وت�شجيع �إعادة اال�ستعمال ،وحماية
امل�صادر املائية من اال�ستهالك املفرط والتلوث� .إحدى التو�صيات املحورية يف تقرير املنتدى العربي
للبيئة والتنمية �أنه قبل االقدام على ا�ستثمار مبالغ طائلة لزيادة �إمدادات املياه ،يجب تنفيذ تدابري
�أقل كلفة لتخفي�ض خ�سارة املياه وحت�سني كفاءتها .هذا يعني �إعادة النظر يف دور احلكومة،
املزود للمياه اىل دور الهيئة الناظمة واملخططة.
فيتحول من الرتكيز احل�صري على دور ِّ
�إن تو�سيع نطاق املعرفة حول املياه اجلوفية والأرا�ضي الرطبة وامل�ستنقعات والبحريات و�أحوا�ض
الأنهار �شرط �ضروري الدارة املوارد املائية على نحو م�ستدام .وهناك العديد من تكنولوجيات
اال�ست�شعار عن بعد التي ميكن �أن ت�ساهم مبعلومات قيمة الدارة �أنظمة املياه الطبيعية وا�ستك�شاف
م�صادر املياه اجلوفية .وتعالج درا�سات التقييم التغيريات احلا�صلة يف �أنظمة املياه العذبة نتيجة
للن�شاط االن�ساين �أو تغري املناخ .وهناك حاجة اىل املزيد من الأبحاث التي تركز على تطوير �أنواع
حملية من املحا�صيل التي حتتمل اجلفاف وامللوحة ،ومعاجلة حتديات الأمن الغذائي والتكيف
مع تغري املناخ.
ال يحتمل العرب خ�سارة نقطة ماء واحدة .على احلكومات �أن تطبق فور ًا �سيا�سات م�ستدامة
الدارة املياه ،تقوم على تر�شيد الطلب لت�أمني ا�ستخدام �أكرث كفاءة .وميكن حتقيق هذا بفر�ض
قيمة اقت�صادية على املياه ،يتم قيا�سها وفق القيمة الفعلية للمنتج النهائي ا�ستناد ًا �إىل كمية املياه
امل�ستخدمة .على احلكومات تطبيق تدابري لفر�ض ا�ستخدام املياه بكفاءة ،والتحول من الري
بالغمر اىل �أنظمة �أكرث جدارة مثل الري بالتنقيط ،و�إدخال حما�صيل حتتمل امللوحة وتتطلب
كمية �أقل من املياه ،وتدوير املياه و�إعادة ا�ستخدامها ،وتطوير تكنولوجيات رخي�صة للتحلية .كما
�أن هناك حاجة اىل مزيد من الأبحاث والتعاون العلمي على امل�ستوى االقليمي ملجابهة حتديات
الأمن الغذائي والتكيف مع تغري املناخ.
الر�سالة الرئي�سية من هذا التقرير ت�أخذ ثالثة اجتاهات� :أو ًال ،العامل العربي دخل فع ًال يف �أزمة
مائية من املحتوم ان تزداد �سوء ًا مع ا�ستمرار التقاع�س يف معاجلتها .ثاني ًا ،ميكن معاجلة الأزمة
املائية ،على �ضخامتها وتعدد وجوهها ،من خالل �إ�صالحات يف ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات ،وعرب
الرتبية والأبحاث وحمالت التوعية .ثالث ًا ،ان و�ضع حد للأزمة واملعاناة املائية يف العامل العربي
ممكن فقط �إذا �أخذ ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات قرارات ا�سرتاتيجية باعتماد التو�صيات اال�صالحية
املطلوبة �سريع ًا.
�إن و�ضع املوارد املائية يف العامل العربي خطري ويزداد �سوء ًا .قد تكون ندرة املياه التحدي الأكرث
خطورة الذي يواجه املنطقة خالل العقود املقبلة .ويف غياب جهود كبرية لتح�سني �إدارة املياه
وم�ؤ�س�ساتها ،فاالجتاه الوحيد هو نحو مزيد من التدهور.
الكارثة املائية تقرع �أبواب العرب ،وقد دقت �ساعة العمل لوقفها.

IX

الطاقة

 6.5بليون قطرة

اال�ستعماالت املنزلية

املجارير

الف�ضالت الب�شرية غري
املعاجلة قد تلوث امدادات
املياه ،لكن معاجلة املياه
املبتذلة ت�ستهلك كثري ًا من
الطاقة وتزيد انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون.

المدني على خمزون املياه والأنهار
الطلب ُ
يعيد توجيه التدفق الطبيعي للمياه
العذبة.

نقل البخار

الدورة الهيدرولوجية حركت املياه حول العامل لآالف ال�سنني .لكن
التدخل املتزايد لالن�سان يف هذه الدورة زاد الو�ضع وامل�ضاعفات تعقيداً.
ومع �أن الكمية االجمالية للمياه حول العامل لن تتغري ،فكل تدخل ب�شري
ميكن �أن يغيرّ يف م�سار املياه وتركيبها الكيميائي وفائدتها وتوافرها حيث
هناك حاجة اليها .جميع �سكان العامل الذين يتجاوز عددهم اليوم �ستة
باليني ون�صف بليون ن�سمة ي�ساهمون يف هذه التغريات.

الزراعة
قد تعرقل �سدود توليد
أ�سمدة
ل
وا
املكثف
الري
الكهرباء الأنظمة الطبيعية
واملبيدات املت�سربة من املزارع للأنهار.
تلوث الأنهار واملياه اجلوفية.

تبادل ا�شعاعي

ال�سحب

ت�ساقط
�سحب املياه بالقرب من
ال�شواطئ يقلل من �ضغط
املياه مما ي�سمح ملياه البحر
املاحلة باالختالط مب�صادر
املياه العذبة.

تبخّ ر

التحلية

جريان املياه اجلوفية

ف�ضالت حمطات التحلية تزيد
من ملوحة مياه البحر املحلية.

انبعاثات الكربون

تختزن املحيطات غاز ثاين �أوك�سيد
الكربون املنبعث يف اجلو وبهذا
ترتفع حمو�ضة املياه.

�صيد الأ�سماك

االفراط يف ال�صيد ميكن �أن
ي�ؤدي اىل ا�ستنزاف امدادات
الغذاء الأ�سا�سية ب�شكل
ال ميكن الرجوع عنه واىل
تخريب �أنظمة احلياة املائية.

النقل البحري

امل�صدرWater, IBM, 2009 :

تقوم ال�سفن بتفريغ مياه التوازن
امللوثة على م�سافة �أميال بعيدة من
م�صدرها ،وبذلك تدخل �أنواع
جديدة من الكائنات الغريبة �إىل
الأنظمة املائية املحلية .
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}BchE /1¢D gE'wh{E )1'/%' ¡c¤D'
eRCG Ö©Ù d©ah ©j¡S GÄ£N J Ú e AG¬dGh ÃÇÙG Ô ¢²¾dG £N ÈH©dG Ú©dG ÂLGÄj
ÇH©dG ºhda ,²£¾ÙG Ô IaGÄÙG H©dG ÃÇÙG QO¡e ¹c ½G¡SG ¿µeCG Äd ÅM .ÈFÙG ¡dG
q
Ô Ç»¾dGh Ç¸d ÈH©dG i¾ÙG Qjh
.ÃÇÙG IQf ¤N Ð ,YÄ»»c ,Á¡¯f ¡S
,“IO×G ÃÇÙG IQf” Ç©¡Vh ,2015 ¾¡S ºÄ¸H ,ÀÄÁLGÄÇ¡S ©dG ÀCG ¿e 2010 ¾¡d Ãj²J
ícCG ¹²j ¼bdG Ggh . ©µe ëe 500 ¿e ¹bCG ÛG O¯¸d ÃÇÙG ¿e jÄ¾¡dG ¡×G ¢ ¯¾J ÇM
½eCG k ²FY ÃÇÙG IQf ¹µ¡Jh .O¯¸d ©µe ëe 6000 Rhj ÉdG ÈÙ©dG º©ÙG ¿Y Ge 10 ¿e
.À¡fÕG ÃaQh j¡dG ¡dGh AG¬dG fEGh jO¡bÕG Ç»¾dG
½bQCÕG ¢ ©H ?IOM ÇFe IQf O¯¸d (ëÇd 500‚000) ©µe ëe 500 ÀhO Äg e ¹c é©jo GPÙ
²©¸e fÕ ÃÇÙG ¿e Gk ëÇd 150 ÛG j IÄÁ²dG ¿e MGh À¾a :dC¡ÙG Ãg ¼Áa Ô Y¡J
fEGh ,ëÇd 1^300 ÛG »²dG ¿e MGh ½GZÄ¸Çc fEG j »¾ÇH ,Á¾e ¡ q Mo ÈdG êdG
IOÙG ÃÇÙG OQGÄe òH ´Q¯dG éc »¸ch .ÃÇÙG ¿e ëÇd 15‚000 ÛG ¹©dG ¼× ¿e ½GZÄ¸Çc
.ÈFG¬dGh ÈFÙG ¿eCÕG °©¡V Wß ©¯JQG ,ÇFÙG ÁJLÇMGh e ²£¾e Ô
Å¡bCG ÛG ,²£¾ÙG OhM QN g¸K ª²j ÈdG ,ÈH©dG Ú©dG Ô ÇFÙG QO¡ÙG ºî¬¡SG ¼j
ÃÇÙG Ç»ch .Ú©dG Ô ÃÇÙH ²aCÕG I¡Y ª¡dG ºhdG òH Èg ÇHY dhO I¡Y îK .Oh×G
Ç»µdG °¡f ¿e ¹bCG ÉCG ,k jÄ¾¡S ©µe ëe 200 ¿e ¹bCG ½ÄÇdG Èg ºhO æ»K Ô O¯¸d IaGÄÙG
¾¡S .ºhO ¡S Ô ©µe ëe 100 ÀhO e ÛG ¼bdG ¢ ¯¾jh .ÃÇÙG Ô IOM IQf Ié©ÙG
»g ¤²a ÀÇHY ÀdhO ,O¯¸d ©µe ëe 1‚000 ¿e ícCG ÉCG ,ÃÇÙG IQf ¤N ´Äa Å²Ç¡S 2015
È¯a ,Gd .Ü×G gGÄ¡e Å¸Y ÇHÄÇKEGh ÇcJ ¿e GOGeÕG »¡SG GPG Gg ,ÀGOÄ¡dGh ´G©dG
Â©¡j e ªe ,Gk QÄgJ ª¡VÄdG OGOÇ¡S ,ÇFÙG ¡SQ»ÙGh ¡SÇ¡dG Ô jQL GñÇ¬J ÇZ
.Iñ£N jO¡bGh Ç¡SÇ¡Sh ÇY»LG ¯Y¡ e ¿e ¶dP
È¡VGQCÕG ¿e ÙG Ô 70 ¿e ícCG ÇM ,Ú©dG Ô k a¯L ícCÕG ²£¾ÙG Ô ª²J ÇH©dG ÀG¸dG
ªbÄÙG ¿e PEG ,Gk Ç²©J ª¡VÄdG jÇ¡S ¾ÙG ñ¬J .ÀRGÄe ñZ Äf Å¸Y «RÄeh ¹Ç¸b £ÙGh ,¸Mb
Ô ÙG Ô 25 ÛG ¹¡j k ¡V¯fG ¿j¡©dGh ÉO×G À²dG jÁf ªe ÇH©dG ÀG¸dG ÂLGÄJ ÀCG
Ô jhÙG YGQdG ª²¡S GÁd Ç¾ch .dG Õ©e Ô ÙG Ô 25 «¯JQG ªe £b¡ÙG
.ÙG Ô 20 ÛG ¹¡j ÇLfÕG Ô ¢V¯fG º©e ªe ,£ØG IFGO
OQGÄÙG ¿e ÙG Ô 85 Äf ½¡J ÇM ,ÇH©dG ²£¾ÙG Ô ÃÇÙG Õ»©¡SG YGQdG Q¡J
Ô Gk L ¡ ¯¾e ÉdG IA¯c ÀCG »c .ÙG Ô 70 i©j Õ ÈÙY º©e ¹H²e ,H©dG ÇFÙG
ºGJ Õh .ÙG Ô 45 ÛG ¹¡j ÈÙY º©e ¹H²e ÙG Ô 30 RhJ Õ ÇM ,ÀG¸dG ¼¦©e
Ç»µd QYG ÀhO ¿e ¢VQCÕG ¿e Qµg ¹c Ô ¾ÙG À¾WCÕG Ç»µH ¢S²J ÇYGQdG ÇLfÕG
¼Çd ,ÃÇÙG ¿e ©µe ëe ¹c ¹H²e ÈYGQdG fÕG Ç»µH ¢S²J ÀCG j »¾ÇH ,e¡ÙG ÃÇÙG
.fÕG ¯¸c ¿e Ac ÃÇÙG ½G¡SG ¡M

ÉÇ¯¾J ¢¸e

Ç»¾dGh Àµ¡dG IOjd »X©ÙG L×G Ç¸J ¿Y ILY Ç£¡dG ÃÇÙG GOGeEG fc Ùh
¢V¯fG ÛG Gg iOCG bh .fÄeCÙG Oh×G Rhj Ì ÇaÄÖG ÃÇÙG ºî¬¡SG Ó ,jO¡bÕG
k jÐ ÃÇÙG Ä¸J é©jh .ÇaÄÖG fGØG jÄ¸H ¡Jh ÃÇÙG ²W iÄ¡e Ô ñc
,ÇFÙG ½¡LCÕG Ô dÙG ÇY¾¡dGh Çd¾ÙG ÃÇÙG °j¡J OjORG ¡H ²£¾ÙG Ô k Ç¡ÇFQ
.º¯WCÕG òH ¡UN ,Ç¡dG WÙG ªaj à ,ÇYGQdG ÇFÇ»ÇµdG OGÄÙH jÄ¸dG ÛG a¡VEG
½G¡SG O©jo Õ »¾ÇH ,Ö©e îH ²£¾ÙG Ô dÙG ÃÇÙG ¿e ÙG Ô 43 ¿e ícCG °j¡J ¼jh
¡J ¿Y Ç¸M¡dG ³W¾ÙG Ô ÇaÄÖG ÃÇ»¸d ¥¯ÙG ¡dG ¯¡SCGh .Á¾e ÙG Ô 20 ¿e ícCG
.ÇaÄÖG fGØG ÛG ×ÙG ÃÇÙG
dG ÃÇe Ç¸Ð Å¸Y ÉÄ²dG O»YÕG ÛG ÇH©dG ÀG¸dG ¿e Gk OY ÃÇÙG Ô ¢²¾dG ªaO ²d
5 ¼¡ j ÉdG ,ÈH©dG Ú©dG ÀCG bQ¯ÙGh .ÇY¾¡dGh j¸dG ÁJLM ¿e ñµdG AÖG Ç¸d
H©dG ÃÇÙG QO¡e ¿e ÙG Ô MGh ¿e ícCG Å¸Y ÉÄj Õ ,Ú©dG Àµ¡S ¿e ¤²a ÙG Ô
©bÄJ ³ahh .Ú©dG Ô IîÙG dG ÃÇe ¿e ÙG Ô 50 ¿e ícCG ¹H²ÙG Ô ¾j »¾ÇH ,IOÙG
ÇH©dG Ç¸dG ¹e©Ù ÇLfÕG IQ²dG °Y¡ ¡S ,Ç¸dG ªf¡e GQb Ô jÄ¾¡dG IOjdG
¯¸µdG Ij¡Th k Ç¸c IOQÄ¡e ÇLÄdÄ¾µJ ½¡J ¹e©e Ô ¶dPh ,2016 ¾¡S ºÄ¸M ªe
Éd Çd©dG ¯¸µdG GP IîÙG dG ÃÇe ¿e Gk AL ²£¾ÙG ÀG¸H ¢ ©H ½¡Jh .jÄ¸dGh
Ç¸dG £Þ î¡ a °j¡J ¼g¡jh .°dÄ¬dG Yîe Éd ÅM hCG ,»Ç²dG ¸Ç¸b YhQe
ªjQ¡e IQb ÀG .ÁÇa IQG×G LQO «¯JQGh Ç¸M¡dG ÃÇÙG MÄ¸e IOjR Ô ñc ¹µ¡H
ñc ´GëNG ÛG ¹¡UÄdG Å¸Y »©J IjGÙG ÇFÙG L×G Ç¸J Ô QG»¡SÕG Å¸Y Ç¸dG
Gk Q¡V ¹bCGh ¯¸c ¹bCG Ç¸dG ÇLÄdÄ¾µJ ¹©j à ,Ç¾WÄdG GQ²dG jÄ£Jh ÇLÄdÄ¾µdG Ô
£¡SGÄH Ç¸¸d Iµe ÇLÄdÄ¾µJ ½G¡SGh jÄ£J ³jW ¿Y Gg ³Ç²Ð ¿µçh .ÇdH
.Ç¡»¡dG b£dG
ÈdG ,ÈH©dG Ú©dG Ô e©dG ¡¡SDÄÙG ¼¦©e ÀCG Ç»¾dGh Ç¸d ÈH©dG i¾ÙG j²J Lh
ÇdhDÄ¡e ÀG .Çd©¯H Á¾FHR ½J Õh Ç¡U ¹µ¡H ¹»©J Õ ,j¸dG LÇMÕG hCG ÉdG ½J
Gg ÛG ±¡ j .Á¾ÇH e Ô ³¡¾J e Gk QOf ,¯¸ß ¡¡SDÄe Å¸Y YRÄe ÁJeNh ÃÇÙG IQGOEG
.IÇ¯¡ÙG YÄ»»¸d ¸Ya cQ¡e îH ,IY²dG ÛG »²dG ¿e Èg QG²dG PJG ÇdBG ÀCG
È©ÇW ñZ Äf Å¸Y ¡ ¯¾ÙG ÃÇÙG Q©¡SCa .©F¡V ÃÇe Èg ÇfÙG ÃÇÙG ÀCG j²dG ij
jÄ¸dGh ,¥¯ÙG ½G¡SÕGh ,IA¯µdG ½G©fG ¸µ¡e ¢S¡SCG Ô »g ÃÇÙG eØ ñµdG ¼YdGh
²£¾ÙG Ô ÃÇÙG jhJ A²d ÂjL ¼j e º©e ÀEa ,Gg Å¸Y ¹»ch .ÈÇdG QÄgdGh ,ª¯JÙG
.¤²a ÙG Ô 10 ÄÁa ,Ç¸dG ÃÇe ºM Ôh ,ªjRÄdGh fÕG ¯¸c ¿e ÙG Ô 35 Rhj Õ
¢VGZCÕ ¡UN ,¹jÄW bh ¾e ²£¾ÙG Ô ¼YH ÃÇ»¸d ºO©dG ñ©¡dG Iµa Ç¦M »¾ÇHh
GQ»¡SÕG ¿e je Ö È¡S¡SCG ¡¾Y ÁfCG ªe ,¸Ç¸b ÕM Ô ÕEG Á²Ç£J ¼j Ú ,ÉdG
.ÃÇÙG «£b jÄ£J ÁLj ÈdG
Ç¡S¾ÁdGh ÇLÄdÄ¾µdG ºÄ¸×G ÀCÕ ,ÃÇÙG jÐ Ö©Ù È¯µJ Õ gMh jQ»¡SÕG ÀCG ñZ
.©j¡dGh ¡¡SDÄÙGh ¡SÇ¡dG Ô jQh¡ dG Mî¡UÕG ºNOEG IGRGÄÌ ÕEG Çac ñZ
¾Y .ñ©¡¸d »Fîe ÇdBG ºNOEG ÇY¾¡dGh j¸dG ÃÇÙG GOGeÕ »Ç¸¡dG IQGOÕG ¸£J
ÇcJ ¿Y dG QG²dG È©f¡U Å¸Y ,ÇY¾¡dGh j¸dG Õ»©¡Sîd ÃÇÙG Q©¡SCG ¼ÇÇ²J
.dG©dGh ,¯¸µdG «Lë¡SGh ,jO¡bÕG IA¯µdGh ,òÇ¸ÙG òe¡ÙG ºÄb ¿»¡ j Q©¡SCîd
Ç¡S¡SCÕG LÇMîd HK ©¡S :ò²¡T GP a©H ÃÇ»¸d IMÄÙG Q©¡SCÕG ºG¡SG j
,½G¡SÕG iÄ¡e Å¸Y »©j ·e ©¡Sh ,ÃÇÙG ¡¡SDÄÙ Çde dÄÇ¡S òeCJ Ô Y¡j
.·îÁ¡SÕG ¥äCG ¹j©Jh IA¯µdG ò¡Ð ªÇ¡d ¶dPh
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QO¡e jÄ£H Ö©ÙG ¡Mh ,Gk L Iñc ÇH©dG ²£¾ÙG Ô ÃÇÙG IQGOEG ÂLGÄJ ÈdG ¹c¡ÙG
QO¡e Ç»¾J a²K ¿e ÈÇJGë¡SG ºÄd ¸e LM ·¾g .IÇ¸d îk Hb Gk QÇN ©j Ú IjL
j»Mh ,º»©¡SÕG IOYEG ªÇ¡Jh ,·îÁ¡SÕG Ç¡TJh ,ÃÇÙG IQGOEG ò¡Ð a²K ÛG ÃÇÙG
ÈH©dG i¾ÙG j²J Ô jQÄÙG Ç¡UÄdG iMEG .Ä¸dGh ¥¯ÙG ·îÁ¡SÕG ¿e ÇFÙG QO¡ÙG
ñHGJ Ç¯¾J j ,ÃÇÙG GOGeEG IOjd ¸FW de Q»¡SG Å¸Y ½GbÕG ¹b ÂfCG Ç»¾dGh Ç¸d
,eÄµ×G QhO Ô ¦¾dG IOYEG È¾©j Gg .ÁJA¯c ò¡Ðh ÃÇÙG IQ¡N ¢ Ç¯d ¯¸c ¹bCG
.££ÙGh »X¾dG ÇÁdG QhO ÛG ÃÇ»¸d Ohu ÙG QhO Å¸Y É¡×G ÇcëdG ¿e ºÄÇa
¢VGÄMCGh GñdGh ©²¾¡ÙGh WdG È¡VGQCÕGh ÇaÄÖG ÃÇÙG ºÄM a©ÙG ´£f ªÇ¡SÄJ ÀEG
ÇLÄdÄ¾µJ ¿e j©dG ·¾gh .½G¡e Äf Å¸Y ÇFÙG OQGÄÙG IQGOÕ ÉQh¡V ¥¡T QÁfCÕG
±¡µ¡SGh Ç©Ç£dG ÃÇÙG »¦fCG IQGOÕ »Çb eÄ¸©Ì ¼g¡J ÀCG ¿µç ÈdG ©H ¿Y Q©¡¡SÕG
Çf H©dG ÃÇÙG »¦fCG Ô ¸¡U×G GñÇ¬dG ¼ÇÇ²dG ¡SGQO d©Jh .ÇaÄÖG ÃÇÙG QO¡e
«GÄfCG jÄ£J Å¸Y cJ ÈdG HCÕG ¿e jÙG ÛG LM ·¾gh .¾ÙG ñ¬J hCG æ¡fÕG ¥¡¾¸d
°ÇµdGh ÈFG¬dG ¿eCÕG jÐ Ö©eh ,MÄ¸ÙGh ±¯ÖG ¹»Ð ÈdG ¹Ç¡UÙG ¿e Ç¸Þ
.¾ÙG ñ¬J ªe
eG¡e ¡SÇ¡S Gk QÄa ³£J ÀCG eÄµ×G Å¸Y .IMGh Ae £²f IQ¡N ©dG ¹»j Õ
¢V¯H Gg ³Ç²Ð ¿µçh .IA¯c ícCG ½G¡SG òeCd ¸£dG Ç¡TJ Å¸Y ½Ä²J ,ÃÇÙG IQGOÕ
ÃÇÙG Ç»c ÛEG Gk O¾¡SG ÈFÁ¾dG ¾»¸d Ç¸©¯dG »Ç²dG ³ah Á¡SÇb ¼j ,ÃÇÙG Å¸Y jO¡bG »Çb
ÉdG ¿e ºÄdGh ,IA¯µH ÃÇÙG ½G¡SG ¢V¯d ñHGJ ³Ç£J eÄµ×G Å¸Y .e¡ÙG
¸£Jh MÄ¸ÙG ¹»Ð ¹Ç¡UÞ ºNOEGh ,¤Ç²¾dH ÉdG ¹e IQGL ícCG »¦fCG ÛG »¬dH
»c .Ç¸¸d ¡ÇNQ ÇLÄdÄ¾µJ jÄ£Jh ,ÁeG¡SG IOYEGh ÃÇÙG jhJh ,ÃÇÙG ¿e ¹bCG Ç»c
jÐ ÁHÙ È»Ç¸bÕG iÄ¡ÙG Å¸Y È»¸©dG Àh©dGh HCÕG ¿e je ÛG LM ·¾g ÀCG
.¾ÙG ñ¬J ªe °ÇµdGh ÈFG¬dG ¿eCÕG
eRCG Ô îk ©a ¹NO ÈH©dG Ú©dG ,Õk hCG :gÎG KîK NCJ j²dG Gg ¿e Ç¡ÇFdG d¡SdG
eRCÕG Ö©e ¿µç ,k ÇfK .ÁÖ©e Ô ¢Y²dG QG»¡SG ªe Gk AÄ¡S OGOJ ÀG ½ÄÙG ¿e ÇFe
éYh ,¡¡SDÄÙGh ¡SÇ¡dG Ô Mî¡UEG ºîN ¿e ,ÁgÄLh O©Jh Áe¡V Å¸Y ,ÇFÙG
ÈH©dG Ú©dG Ô ÇFÙG If©ÙGh eRCîd M ª¡Vh ÀG ,k dK .ÇYÄdG î»Mh HCÕGh ÇHëdG
ÇMî¡UÕG Ç¡UÄdG O»YH ÇÇJGë¡SG GQGb eÄµ×Gh ºhdG A¡SDhQ NCG GPEG ¤²a ¿µà
.k ©j¡S HÄ¸£ÙG
ícCÕG ÉdG ÃÇÙG IQf ÀÄµJ b .Gk AÄ¡S OGOjh ñ£N ÈH©dG Ú©dG Ô ÇFÙG OQGÄÙG ª¡Vh ÀEG
ÃÇÙG IQGOEG ò¡d Iñc OÄÁL ÇZ Ôh .¸²ÙG OÄ²©dG ºîN ²£¾ÙG ÂLGÄj ÉdG IQÄ£N
.QÄgdG ¿e je Äf Äg ÇMÄdG ÃÎÕa ,ÁJ¡¡SDÄeh
.Á¯bÄd ¹»©dG Y¡S bO bh ,©dG GÄHCG «²J ÇFÙG KQµdG

IQ¾dG
OÁLÕG
¢V©dG OhM

g{D' ° /yD eE ÇE

g(xD' ¡c¤D' yA'¢*

FAO, UN, World Resources Institute, 2007 :Q¡ÙG
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2010 "wA#'" g¤hD'H g`¤dD ¥(yD' IwhD ¦¢{D' yJyhD'

©¡SGÄdG ÀjOÄdG ª£²j ÈLÄdÄÇL ¹e©c ¤²a ¢Çd ,¢VQCÕG ÂLh OÐ ÃÇÙG fc ,¿edG jGH ¾e
ÁWÄ²¡Sh GQ¡ ×G ¢VÄÁf Ô È¡ÇFQ ¹e©c k ¡ jCG ¹H ,QÄ¡dG ¾jÄµJ ¾jh ²Ç¡ dGh
:iéc QÁfCG ±¯¡V Å¸Y »Ç¦©dG GQ¡ ×G ÛhCG C¡f bh .ºhdG òH JÄdGh «G¾¸d Q¡eh
.ò¡dG Ô Äg fGÄgh À¡cH Ô ¢ShfÕGh ¿jaGdG OîH Ô G¯dGh ¸LOh ¡e Ô ¹Ç¾dG
Á¡¯f GQ¡ ×G Ãg ¿µd .¾e ¢VQCÕG ¸©Lh Iñc ÉQ ¼¦f ¾H GQ¡ ×G Ãg ªÇ»L
¥£fG ÀCG ²©jh . ¡S¾e ñZ ¹µ¡H ÁJQGOG Ò hCG ÇFÙG GOGeÕG ¡T e¾Y QÁfG
¸jÄ£dG ±¯ÖG LÄe ¿e Ïf ,ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ,¿jaGdG OîH Ô jeÄ¡dG IQ¡ ×G
ÃÇÙG ÉQÝ g ¡J ,¹ÙHh .HëdG Ô ¸ÙG ¼cGJ ¿Y ¯¡SCG ÈdG Ç¡dG ÉdG ¡SQàh
.jhG¡U dM ÛG ²£¾ÙG IOÄ©H Ç²jaCG º»¡T Ô fGØGh GÄ¾²dGh ÇfehdG
,ÇYÄ¾dGh Ç»µdH ¤JJ ÇÙ©dG ÃÇÙG eRCGh .Ç»¾dGh ÇdG §¯Ð »c ,IÇ×G §¯Ð ÃÇÙG
ÁfEG .IÇ¸d »YGdG ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG QÄgJh ÇÙ©dG ÇÇdG eRCÕH ²ÇKh bîY Å¸Y Ègh
±c ñZ ¹jÄÒh ,¯Ç©¡V ÇfÄfb ¼¦fh ,ÇaGh ñZ ¡SÇ¡Sh ,ICGÝ ¡¡SDÄe :IQGOG eRCG
.Ç¡SÇ¡dG IOGQÕG Ô Yh ,Ä¸dG aµeh ÇFÙG GOGeîd
¿Y îk ¡ a ,QÄgdG Ggh .ÈÇdG QÄgdH Çe¾dG ÀG¸dG Ô ªj¡dG æµ¡dG Ä»¾dG ¼g¡jh
°ÇdµJh Iñc Ç¡U ¹c¡e ÃQhH ¡j ,ÇaµdG ñZ Ç¡dG eØGh ÇFÙG GOGeÕG
LÇMG ¡d È¯µJ OµdH ÁfCG ÅM ÇFÙG GOGeÕG QO¡e ºA¡ Jh .²ge jO¡bG
´Äa ¹»s Ðo hCG IOÄ²¯e eEG Èg Ç¡dG ³aGÙGh .k ÇFe k ¡T Ú©dG ¿e Iñc AGLCG ÂLGÄJh ,Àµ¡dG
Àµ¡S OY OGORG ,¿j¡©dG À²dG Ôh .Y¡H OGOj ÇaÄÖGh Ç£¡dG ÃÇÙG Ä¸Jh ,ÁJQb
òjîH 3 dÄj ±Ä¡S ,2050 ¾¡S ºÄ¸Hh .±©¡VCG ¡S ÃÇÙG º»©¡SG ª¯JQGh Ge îK Ú©dG
.ÇFe ¢bGÄf ¿e îk ¡UCG æ©J ÀG¸H Ô k dZ Ô¡VEG Oa
Oa ÀÄÇ¸H 1^2 ·¾gh ,If©ÙG Å¡bCG ÀÄÁLGÄj ¿jdG ¼g ÀÙG ºÄMh Ç¯jdG ³W¾ÙG Ô AG²¯dG
Ü»LÕG O©dG ¸jh .Ç¡S¡SCG Ç¡U eN ÀhO ¿e ÀÄÇ¸H 2^6h fÄeCe ÃÇe ÛG Àh²¯j
¢U¡TCÕG OY i©jh ,ÀÄÇ¸e 1^8 fÄeCÙG ñZ ÃÇÙG ¡H ÀÄJÄç ¿jdG ¢U¡TCîd ÉÄ¾¡dG
¿e ícCG ¢Ç©j ±Ä¡S ,2025 ¾¡S ºÄ¸Hh .ÀÄÇ¸dG j¬dG AÄ¡Sh «ÄÖG ¿e ÀÄf©j ¿jdG
Ç¾©ÙG ÇdhdG ÇeÄµ×G ÇÁdG ÂJLCG ¼ÇÇ²J ñ¡jh .ÈFe ¡T Ô ¾cÄc Å¸Y Àµ¡dG °¡f
10 ¡¾H ÃÇÙG aGÄJ ¢ ¯¾j ±Ä¡S ,¾ÙG ñ¬J ¡H ,ÂfCG ÛG 2007 ½Y (IPCC) ¾ÙG ñ¬H
ªbÄÙG ¿e ,¹ÙHh .ÈFe OÁLG ¿e k ÇdM Á¡ ©H æ©j ÈdG ,¸M²dG ³W¾ÙG Ô ÙG Ô 30 ÛG
³W¾ÙG Ô ÃÇÙG aGÄJ ¢ ¯j à ,jÇ¸ÖG QÁfCÕG Ô fÙG ÇFÙG GOGeÕG ¢ ¯¾J ÀCG
ÀCG ªbÄÙG ¿e ,ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ,Ç¡SBG Ôh .Ú©dG Àµ¡S ¢S¡S ¿e ícCG k ÇdM ÁÇa ¼Ç²j ÈdG
ÀÄÇ¸e 132 ¢V©j bh ,2020 ¾¡S ºÄ¸H ÙG Ô 10 ÛG 2^5 ¡¾H ÇYGQdG ¹Ç¡UÙG ¢ ¯¾J

e²e

.2050 ¾¡S ºÄ¸H W¯e YÝ hM £Ø ²£¾ÙG Ô ¢¡T
Ô º²j »c “È¡S¡SCG É¡H ³M” Èg ÇaµdG ¯Ç¦¾dG ÃÇÙGh “IÇ×G Èg ÃÇÙG” fc GPG
¡SCÕG MCG ÀEG ?A¤dG Gg ¹c ÇFÙG eRCÕG ªe ¹e©dG Ô ½²dG Á¡j GPÙ ,ÇdhdG j¾ÙG
¢ ¯¾e ÇdhdGh Ç¾WÄdG GY¡ÙG ÇfGÇe ¼¦©e Ô ¹jÄ»da .ÔµdG ñZ ¹jÄ»dG Äg
Â²¯¾j eh L×G òH ,º©aCÕGh eGdÕG òH ½¡¯fG ·¾gh .¡gdG ÛG ÄYj ¹µ¡H
.Ä¬dG Õchh eÄµ×G ¿e ñc ¹©¯dH
ÀÄjdG ¿e A¯YÕGh ÈF¾dGh ÜhdG ¹jÄ»dGh Ç¾WÄdG ÇeÄµ×G fRGÄÙG òH ª»ÖG Ä¸£ÙG
eÄµ×G Å¸Y jh .ª»ÙG iÄ¡e Å¸Y OQGÄÙG ¹Ç©¯J fL ÛG ,¢UØG «£²dG GQ»¡SGh
¢UØGh ½©dG òY£²dG òH cG¡dGh ¡UØG GQ»¡SÕG ªÇ¡J ¿»¡ J Ç¸µÇg ª¡Vh k ¡ jCG
.ÃÇÙG ñ©¡J ¿e GF©dG Äg ¹jÄ»¸d È¡ÇFQ Q¡e ·¾gh .Ç¡U eNh ¯Ç¦f ÃÇe ¹LCG ¿e
Äg (´îWÕG Å¸Y Q©¡SCG jÐ ½Y k fÇMCGh) ª¾£¡e ¹µ¡H ÇFÙG eØG Q©¡SCG ¢V¯fG ÀEG
,W¡Hh .ÈÇdG QÄgdGh IFGdG KÄ¸ÙG K©fGh ¥¯ÙG º»©¡SÕGh IA¯µdG ½Y ¸¡U Ô
Ô k ¡UÄ¡N ,¹jÄW ¿eR ¾e ÃÇÙG ñ©¡J ÇjCJ Ó òM Ôh .IOe ÃÇe Èg ÇfÙG ÃÇÙG Àa
.«£²dG Ô Q»¡SÕG IOjd ÉQÄÞ ÂfCG ¼ZQÅ¸Y ,CGÙG Gg ³Ç£d òfGÄb ¾¡So e Gk QOf ,ÉdG
eØG ¹LCG ¿e GQ»¡SÕG Å¸Y ¸£dG Ç¸J ªÇ£¡J Õ Çe¾dG ÀG¸dG Ô eÄµ×Gh
¿µd .ºÄ²©e FY Âd ¿eDÄj Ú e »¡j ¿d ¢UØG «£²dGh .¹²¡ÙG Ô ¶dch ,ÀBÕG ÇFÙG
,ÜÙG ¼YdG ¿e ÈjQdG ¢¸dGh ÃÇÙG ñ©¡J eh²e Ô »¡J Çe¾dG ÀG¸dG eÄµM
Gk Q©¡SCG ªaJ Å£¡SÄdG ²£dG ³W¾e ÀCG ªbGÄdGh .ªadG Å¸Y ¼Ád IQb Õ AG²¯dG ÀCH dOÝ
ÀÄ©aj AG²¯dG ÀCG òM Ô ,e©dG µ¡dG £¡SGÄH Á¸¡J ÈdG ÃÇÙG eN A²d ¡ ¯¾e
.jQÁ¡dG YH ¿e ÇYÄf CGÄ¡SCG ÃÇe Å¸Y ºÄ¡×G A²d Gk ñc Å¸YCG Gk Q©¡SCG
HdG òJh .ÇÙ©dG ÇFÙG eRCÕG ¹j ¿d ÃMh ¹jÄ»dG ¿µd ,jgÄL Çde OQGÄe Ä¸£ÙG
Ç¡SÇ¡dG Mî¡UÕG ÀhO ¿e d©a ÀÄµJ ¿d gMh Ç¡S¾ÁdG hCG ÇLÄdÄ¾µdG ºÄ¸×G ÀCG
,ñ©¡dG ¡SÇ¡S ò¡Ðh ,¢VQCÕG Çµ¸e Mî¡UEa .jQh¡ dG ÇfÄf²dGh ÇJ¡¡SDÄÙGh
ÇfÄf²dG Ç¸µÇÁdG ò¡Ðh ,jO¡bÕG aGÄ×Gh ,a¯¡dG ªjRÄdG ¼¦fh ÇFÙG ´Ä²×Gh
AGLCG k ©Ç»L Èg ,jñg»ÖG cQ¡ÙGh ,¢VGÄMCÕG IQGOG £¸¡S G¡SGh ,Ç»Ç¦¾dGh
AG²¯dGh ÇF¡¾dG YÄ»ÙG òµÒ k ¡ jCG ÉQh¡ dG ¿eh .È¡SÇ¡dG î¡UÕG ¿e jQh¡V
.ÇcQ¡dG GQG²dG ª¾¡U Ô ±c Ä¡U Ád ÀÄµÇd æÙG ª»ÙG Çgh ¡dGh
H¬dG ºGhRh È¡VGQCÕG QÄgJ ¹e iNCG eRCG ¿Y º©Ì ÇFÙG eRCîd É¡dG ¿µç Õh
òH ¤HGhdG QYÕG Ô NCj ¹eµe Á¾e O»YG ÀC¡T ¿eh .ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG IQ¡Nh
ÀCG ,ÕÙG Ãg ªÇ»L Ô jQh¡ dG GQ»¡SÕGh Mî¡UÕG AGLGh ,¢S¾dGh È¡VGQCÕGh ÃÇÙG
ÃÇÙG ©»¡e QÄgJh H¬dG ºGhR È¾©jh .eG¡e ÇFe IQGOG ÃÎH ¸jÄW a¡e ©£²j
,¹¡ aCG IQGOG ºîN ¿e H©dG ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG fÇ¡U Y¡Jh .¹bCG HY ÃÇe aGÄJ
.k ¡ jCG ÁÇYÄf Å¸Y äGh , ¡a IaGÄÙG ÃÇÙG Ç»c Å¸Y ¨¯×G Ô ¤²a ¢Çd
eØG ³Ç¡¾J ¼Ç¡S °Çµa .ÁLGÄÙG Å¸Y IQ²dG ¿e écCG k fÇMCG »ÁÙG hJ ,ÃÇÙG IQGOG Ô
IQGOGh ÇFäÕG ±GgCÕGh ÇdGh ½Ä¸©dGh ·»¡SCÕG F¡eh YGQdGh ¹²¾dGh IQdGh Y¾¡dGh
«£²dGh ÇeÄµ×G GQGOÕGh YÄ¾ÙG ÇdhdG ÕcÄdG ·G¡TG ¼Ç¡S °Çc ?Àµ¡dG «Ä¾Jh ÃÇÙG
ÜYCG Ô ºhdG iJ e¾Y ÜhO AGLG ZÇ¡U ¼¡S °Çc ?ÇeÄµ×G ñZ »¦¾ÙGh ¢UØG
¹¯¡SCG Ô ÃÇÙG Èe¡e Å¸Y KDÄj ÉdG Ä¸dG °bh Ô ¸Ç¸b I¡Te IFa QÁfCÕG ÉQÝ

XII

XIII

ÃÇÙG :ÇH©dG ÇdG
¹Ç©J ÈdG WdG È¡VGQCÕG j»× Gk ñ¬¡U Gk aM Ç¸M¡dG ÀG¸dG iJ e¾Yh ,QÁfCÕG ÉQÝ
ÇaÄL ÃÇe fGN Ájd ÈdG ÀG¸dG ©¡J e¾Yh ,iNCG ºhO Á¸¬¡J ÈdG ·»¡SCÕG F¡e
?ÁfGñL QHBG Ô KDÄj ÉdG QÄgdG ¿e ÃÇÙG OÎ ³W¾e j»H e¸e ñZ ÁfCH Oh×G éY
È£¬J ,ÇdhO QÁfCG ¢VGÄMCG Ô ÀÄ¡Ç©j Ú©dG Àµ¡S ¿e ÙG Ô 43 ÀCÕ ,ÁaJ ¸¡SCG ¡Çd Ãg
ÃÇÙG QÁfCG ³aJ ¿e ÙG Ô 80 ¿e ícCG ÉÄÐh ¢VQCÕG cÄc Å¸Y ¡HÇdG £¡S °¡f Äf
¿eh .Ç¡SÇ¡dG Oh×G RÎ ÈdG ÇaÄÖG ÃÇÙG fGN ¿e Å¡j Õ OY k ¡ jCG ·¾gh .H©dG
Gk O©HCG ÇFÙG eRCîd ¿µd .ÇFÙG OQGÄÙG ¼¡S²J ÈdG ºhdG òH GJÄdG ÃÇÙG ¡T jj ÀCG ¹»ÙG
³W¾e Ô k Ç¡f IaGhh ³W¾ÙG ¢ ©H Ô Ç¡T ÇFÙG GOGeÕGh .³W¾ÙG éY °¸J Iñc
.³W¾ÙG éY Ç©dG iÙG Ô ¾ÙG ñ¬J GñKCJ °¸J ÀCG k ¡ jCG ¹»ÙG ¿eh .iNCG

g¤(yD' gµ' ° ¡c¤µ'
ÁJQGOEGh ÇFÙG OQGÄÙG dMh .ÇH©dG ²£¾ÙG Ô IÄ²H ¢µ©¾J ÇÙ©dG ÇFÙG eRCÕG eÄ²e ªÇ»L
Ô ÃÇÙG Å¸Y ÂH ¤JÙG ¸£dGh æµ¡dG Ä»¾dG iOCG bh .ÁÇa ·Äµ¡e ÇH©dG ÀG¸dG ¼¦©e Ô
ñ¬J ÀhO ¿eh .1960 ½Y ÁÇ¸Y Àc ÈdG jÄ¡ÙG ªHQ ÛG Oa ¹µd OGeÕG ¢ Ç¯J ÛG ²£¾ÙG
.jO¡bÕGh Ç¡SÇ¡dG ÂJ©¡J ªe ª¡VÄdG ¼b¯j ±Ä¡S ¡SQ»ÙGh ¡SÇ¡dG Ô È¡S¡SCG
ÀG¸dG Ô ÃÇÙG ºÄM 2010 ¾¡d (aCG) Ç»¾dGh Ç¸d ÈH©dG i¾»¸d ÉÄ¾¡dG j²dG ÀG
IQGOÕG ¿e je ÛG L×Gh ²£¾ÙG Ô Ád»©¡SGh ÃÇÙG IQGOG dM Å¸Y AÄ¡ dG ¤¸¡j ÇH©dG
IQGOÕG ºÄM ¼F²dG ¢T²¾dG Ô »g¡»¸d ¼»¡e j²dGh .¼Ç²dGh Ç¡dG OQÄÙG GÁd eG¡ÙG
¶ddh , fGÄÖG IO©eh ©¡SGh «Ä¡VÄÙG Ö©e ÀEG .ÈH©dG Ú©dG Ô ÇFÙG OQGÄ»¸d eG¡ÙG
Gg ¡f ¿e ±ÁdGh .È¬¾j à ícCG ÇçOcCG hCG Ç¾²J ÀÄµJ ÀCG ÀhO ¿e k j²f k »Áa aÄJ ÈÁa
Ç¡UÄJ ª¡Vh Ô ¹Ç©dGh ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÇFe Mî¡UG AGLÕ ³j£dG ÇÁÒ Äg j²dG
.¡¡SDÄÙGh òfGÄ²dG jÄ£dh ,æî²Y ¹µ¡H Ád»©¡SGh ÃÇÙG IQGOÕ Ç¡SÇ¡S
.Më²ÙG Ç¡UÄdGh F¾¸d ¢¸e ÈJCj e Ô

¡c¤µ' £9 gEc9 )yF
IñNCÕG JÙG Ô ÈJCJ ÇH©dG ²£¾Ùa .IO©e ¥Ä¬¡V ¿e ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÃÇÙG «£b æ©j
13 k ÇdM ·¾gh .Ú©dG Ô iNCÕG ³W¾ÙH fQ²e O¯¸d IOÙG H©dG ÃÇÙG aGÄJ ÇM ¿e
ÀG¸H 8 Ô O¯¸d ÃÇÙG aGÄJh .Ú©dG Ô ÃÇÙH k ¡T ícCÕG ¡Y ©¡dG ÀG¸dG ¿e Èg k ÇHY Gk ¸H
ÃÇ»¸d ÉÄ¾¡dG aGÄdG º©e ÀÄµj ÀCG ªbÄÙG ¿eh .¾¡dG Ô ©µe ëe 200 ¿e ÅfOCG Äg ÇHY
ñ¡j e ,O¯¸d ©µe ëe 500 ¿e ÅfOCG 2015 ¾¡S ºÄ¸H YÄ»»c ÇH©dG ÀG¸dG Ô H©dG
´Äa »gMh ´G©dGh ÀGOÄ¡dG ÀÄµj ÀCG ªbÄÙG ¿e ,2025 ¾¡S ºÄ¸Hh .ÈFÙG ¡dG IM ÛG
OQGÄÙG IQb Çd»LÕG ÇFÙG HÄ¡dG RhÎ ,ÇH©dG ÀG¸dG ¢ ©H Ôh .ÈFÙG ¡dG iÄ¡e
ÀG¸dG ¼¦©e Ô O¯¸d Ç¸NGdG IOÙG H©dG ÃÇÙG OQGÄe ÀCG ªbGÄdGh .IaGÄÙG IOÙG ÇFÙG
ÈÙY º©e ªe fQ²ÙH , ©µe ëe 1000 ddG ÈFÙG ¡dG iÄ¡e ¿e Gk ñc ÅfOCG Èg ÇH©dG
Àh²¯j GÄdGR e ÈH©dG Ú©dG Ô ¢¡T ÀÄÇ¸e 45 ¿e ícCG ·¾gh . ©µe ëe 6000 Rhj
Ç¡S ÉdG ,ò¸²ÙG ¿j²©dG ºîN æµ¡dG Ä»¾dGh .fÄeCe Ç¡U eN hCG ¯Ç¦f ÃÇÙ
k ¡UÄ¡N ¸£dG Ãg Ç¸d È¡SÇ¡dG ¤¬¡ dG jj ±Ä¡S ,Çfeo ³W¾e Ô Â¾e ÙG Ô 90
.ÈY¾¡dGh Ü¾ÙG º»©¡Sîd

e²e
ÇFÙG eØG ¿e jÄ¡e è²J ¹»Ð ªÇ£¡J OµdHh îk ¡UCG IÇ²e ÇeÄµ×G ÇfGÇÙG ¿µd
°Ç¡ j IOjdG Ãg ¼¦©e .k jÄ¾¡S ÙG Ô 3 ÛG 2 ¡¾H ÀhOGOj ¿jdG ,òÇd×G Àµ¡¸d IAÄ¯µdG
¤£ØG ÀC¡T ¿eh .îk ¡UCG Çac ñZ eN Å¸Y ¹¡Ð ÈdGh »MOÙG G¸dGh ÀÙG Å¸Y k £¬¡V
.IM
q ÇFÙG ¢bGÄ¾dG jJ ÀCG ªÇ¾¡dG IñJh IOjRh ªj¡S ÉO¡bG Ää ³Ç²d MÄ»£dG
fYÕG «¯JQGh ÃÇÙG a©J ¢V¯fH ¡J ÉdG ,È¡SÇ¡dG ÉO¡bÕG ½¦¾dG ¼g¡S bh
½Mh Ç¡dG ÇFÙG OQGÄ»¸d ¥¯e º»©¡SH ,ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÃÇÙGh OÄbÄdH ¡UØG
ÀÙG Ô ÇFÙG GOGeÕG µ¡T ª¡Vh Å¸Y ¨¯¸d ÁÇdG L×G ¢eCH ¼g GOGjG ¿e ¿jOhÙG
Ô ¢Vh¯ÙG ©¡dG È£¬j ÀG ªbÄÙG ¿eh .ÇFjÇ¯dGh Ç¡dGh ÇdÙG ÈMGÄ¾dG ¿e ±jQCÕGh
Ô ¡Vh¯ÙG Q©¡SCÕGh ,GOGeÕG ¯¸c º©e ¿e ¤²a ÙG Ô 35 Äf ÃÇÙG Å¸Y ºÄ¡×G ¹H²e
.Gk ñc ¹bCG Èg ÉdG ¼¦f ¿e ñc
Iñc ºGÄMCG Ô eÄµ×G ©¡T ,Èe¾ÙG ¸£dG È¸J ÀCG ¿µç Õ IOÙG ÇFÙG OQGÄÙG ÀCÕh
¿e ÉÄ¾¡dG G¡SÕG º©e ¸H ,ºÙG ¹Ç¡S Å¸©a .ÇaÄÖG ÇFÙG OQGÄ»¸d ¥¯ÙG ºî¬¡SÕG
.ÉÄ¾¡dG OdG º©e ¿e ÙG Ô 160 Äf ÀOQCÕG Ô ÇY¯dG ¢VGÄMCÕG ªÇ»L Ô ÇaÄÖG ÃÇÙG
òYQGÙG ªaj e ,È©Ç£dG OdG ¿Y Ge ªHQCG jj º©Ì ÇaÄÖG ÃÇÙG ¡V ¼j ,¿»ÇdG Ôh
Rhj ÉdG ÇaÄÖG ÃÇ»¸d ¥¯ÙG G¡SÕGh .Å¡ e e Ô ¾e fc ÈdG ÀjOÄdG ·J ÛG
,ÇaÄÖG ÃÇÙG Ä¡¾e Ô ÇµÇJeGQO ¡V¯fH ¤²a ¡j Ú ÀÄeCÙG fÕG jÄ¡e
¢ ©H ½Ä²Jh .×ÙG dG ÃÇÌ Ç¸M¡dG ³W¾ÙG Ô ÇaÄÖG ÃÇÙG fGN Ä¸H k ¡ jCG äEGh
¿µd .Ád»©¡SG IOYGh dÙG ÃÇÙG Ö©e Ôh dG ÃÇe Ç¸Ð Ô Q»¡SÕG ªÇ¡SÄH ÀG¸dG
ñc ³¸b Q¡e Àîµ¡j ÕGR e bGÙG Ád»©¡SG IOYGh ¡S¾e ¹µ¡H dÙG ÃÇÙG Ö©e
.jL WÙ ÇdGh e©dG ¡dG ¢V©j
OGÄÙG ¿e ÇdY jÄ¡e º»©¡SG ÛG ¡¾jo ,²£¾ÙG Ô k jL k jÐ k ¡ jCG ÃÇÙG Ä¸J ¹µ¡jh
½¡LCÕG ÛG ÇY¾¡dGh Çd¾ÙG dÙG ÃÇÙG ²aJ OjORG ÛG a¡VG ,YGQdG Ô ÇFÇ»ÇµdG
H©dG ÃÇÙG QO¡e Ä¸J Ô Ç¡U ³aGe ÛG Àµ¡dG ¿e Iñc FG¡T Q²aG ¼g¡jh .ÇFÙG
dG ÃÇe Ç¸Ð £Þ ¿e MÄ¸ÙG Ij¡dG ÃÇÙG °j¡J ÉODÄjh .Ö©ÙG ñZ ±¡dG ÃÇÌ
¿e k ¾W 65h QÄ¸µdG ¿e k ¾W 24 Äf Ç¸ØG ÀG¸H ±¡Jh .Ç¸M¡dG jdG ³W¾ÙG QÄgJ ÛG
.k ÇeÄj Ç¸ØG Ô ¢S¾dG ¿e ½GZÄ¸Çc 300 Äfh QÄ¡²dG ÀÄq µd ©fÙG ÇHfCÕG °Ç¦¾J OGÄe
ÀG¸dG Ô ÃÇÙG «£b jÐ ÁLGÄÙ Çac ¡Çd ¹LCÕG Iñ¡²dG ºÄ¸×Gh ©j¡dG Ö©ÙG
j¡ ²¸d i¡J Ç¡SÇ¡S Mî¡UG È¾Jh Q¡ÙG ÁLh ñÇ¬J ¡SÇ¡dG È©f¡U Å¸Y .ÇH©dG
ÇFe OQGÄe jÄ£J Ô Q»¡SÕG ¿Y ÈÇJGë¡SG ºÄÐ AGLG ¼ÁÇ¸Yh .Ç¡ÇFdG ÇÇJGë¡SÕG
¾J ÃÇÙG Å¸Y ¸£dG IQGOG ÀCG K bh .IA¯µH IaGÄÙG ÇFÙG OQGÄÙG GOGeG IQGOG ÛG IjL
.GOGeîd jÇ¸²dG IQGOÕG GAGLG ¿e ¯¸c ¹bCG Iñc ÀÇMCG Ô ÀÄµJ bh jgÄL FGÄa
²j£H ÃÇÙG ªjRÄJ ¹j©d ÇdBG G¡SÕ ¡U¯dG ¡SÇ¡dG È©f¡d ¸£dG IQGOG aÄJ ±Ä¡Sh
,Yh¡e ÇYGQdGh ÇY¾¡dGh j¸dG Y£²¸d ÇFÙG LÇMÕG ÀEG .eG¡SGh Õk Y ícCG Èg
¼¦¾dGh QÁfCÕG ¢VGÄMCGh ÇaÄÖG ÃÇÙG fGNh WdG È¡VGQCÕG eî¡S Å¸Y ¨¯×G jÄdhCG ¿µd
.k ¡ jCG Yh¡e Èg iNCÕG ÇLÄdÄµjÕG
G¡TDÄe ¢SÇbh jd ÇdY jÄdhCG A£YG j ,IjL Ç¡SÇ¡S Ç¸µÇg ºNOG ¾Yh
jO¡bÕG GñKC¸d ´ÄKÄÙG ¡MÕGh .Ç¡SÇ¡dG Mî¡UÕG GñKCJ bGÙ bÄKÄe AGOG
Äf ºÄq Ð GMÕ ©af ÇÁÇLÄJ k WÄ£N aÄj IjÖG ¡SÇ¡¸d ÇÇdGh ÇY»LÕGh
.½G¡e ÈFe ¹²¡e

XIV

XV

ÃÇÙG :ÇH©dG ÇdG

vcµ' Í*H g¤&cµ' /1'¢µ'
ªeh .ÇH©dG ²£¾ÙG dÄb ¿Y dhDÄ¡ÙG jÄÖG ¹eGÄ©dG ¡J ÀCG ªbÄÙG ¿e ,¾ÙG ñ¬d Ç¾c
£b¡ÙG Ô ¢²f ¿e ÇH©dG ÀG¸dG æ©J ÀCG ªbÄÙG ¿e ,¿j¡©dGh ÉO×G À²dG jÁf
ñ¬J Pä ³ah ,ÙG Ô 25 Á¡f dG Õ©e Ô IOjRh ,ÙG Ô 25 Â¡f £ØH Q¾j
Õ©e ¢ ¯¾J ÇM ,£¸d Q£eCÕG ÁjhJ ÈdG YGQdG ¢V©¡S ,¶dd Çfh .¾ÙG
FGÖG Ô ÙG Ô 40 ¡¾Hh ,©»Ý ÇH©dG ÀG¸dG iÄ¡e Å¸Y ÙG Ô 20 ¡¾H ¹Ç¡UÙG
«¯JQGh È©Ç£dG ÈFÙG ¡dG ¹©¯H îk ¡UCG ªbGh eCG Ègh ,ÇFÙG ¢bGÄ¾dG ¼b¯J ±Ä¡Sh .¬ÙGh
±Ä¡S ÀBÕG °ÇµJ
t ÇÇJGë¡SG jÄ£J Ô °¸dG ÀEG .²£¾ÙG Ô ÃÇÙG Å¸Y ¸£dG Ô ò¸j Õ
.¹²¡ÙG Ô écCG If©e hM Ô ¼g¡j
iNCG ¥Ä¬¡ d ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÇFÙG OQGÄÙG ¢V©J ,ÈN¾ÙG G£¡VÕG ÛG a¡VÕHh
ÈFÙG ¡dGh É£ÙG ºÄ£ÁdG ¿jJh È¡VGQCÕG º»©¡SG ¥äCG ñ¬Jh æµ¡dG Ä»¾dG ¹e
»Fb HQ²e Àa ,¶dd .¾ÙG ñ¬d ¢V©¸d Gk j¬e ¥Ä¬¡ dG ÃÁd ¢V©dG ¢Çdh .È©Ç£dG
¼F²dG ¢V©¸d É¡dGh ¹NdG ¡SÇ¡S ªaO Ô Çd©a ícCG ÀÄµ¡S KCdGh ¢V©dG Å¸Y
ÀCG »c .(ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ¾ÙG ñ¬J) È¸²¡ÙG ¢V©¸dh (ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ¸¡UCÙG dÄ²dG)
»cGëe IéNh a©e Å¸Y Ç¾e ÇÇJGë¡SG ZÇ¡H ¡SÇ¡dG È©f¡d »¡¡S HQ²ÙG Ãg
.ÇH©dG ²£¾ÙG Ô °ÇµdG Å¸Y IQ²dGh fhÙG ¹eGÄY ¼Áa Ô

g(xD' ¡c¤D g¤,¢D¢J±' D' gDc«Ä¾¸d jQh¡V ¹FGÄe aÄJh ÃÇÙH ÇH©dG ²£¾ÙG OhJ H©dG ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG
¸ZCG Ô ÇH©dG ÀG¸dG ¿µd .Gk L »Áe ÁdM ºÄM eÄ¸©ÙG Àa ,¶dd .ÈFÙG ÈLÄdÄÇdG
WdG È¡VGQCÕG dM ºÄM jMh bÄKÄeh ÇÁ¾e eÄ¸©e ñaÄJ Å¸Y IQOb ñZ ºGÄMCÕG
eÄµ×G Àa ¶dd .ÇLÄdÄÇdG ÁJGhKh MGÄdGh QÁfCÕG ¢VGÄMCGh GñdGh ©²¾¡ÙGh
¹LCG ¿e ®îHGh bGeh ¼ÇÇ²J ÇdBG ª¡VÄd OQGÄÙG ¢Ç¡Jh ¼YdG ñaÄH ×H d£e ÇH©dG
ÀÄµJ ÀCG j ,ÁÇd©a À»¡ dh .H©dG ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG dM ¿Y ¡SGQO AGLG
«Q¡d Gk ¦fh .GQG²dG ª¾¡U LÇMH ¸¡dG ²ÇKhh k Ç»¸Y bÄKÄe Ç»ÇÇ²dG ¡SGQdG
q ÀCG j ,ÇH©dG ÀG¸dG Ô H©dG ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG ªe j¡dG îY¯dG
cJ
Èg eh ,¹»¡ J hCG gOJ fc GPG eh ,¼¦¾dG Ãg ñ¬J °Çc a©e Å¸Y Ç»ÇÇ²dG ¡SGQdG
ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG jd Àh¡j ¡SÇ¡dG Ä©f¡U ¹gh ,ÁÁLGÄJ ÈdG IjÖG jdG
ÈLÄdÄÇdG «Ä¾dG eG¡SG OÁJ ÈdG Q£NCÕG Å¸Y AÄ¡ dG ¤¸¡J ÀCG k ¡ jCG ÁÇ¸Yh .Çd©¯H Ãg
.ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dGh
ÀCGh a©ÙG ¶¸J ¿e IO¯¡SÕG Å¸Y ÁJQb jJ ÀCH ×H k ¡ jCG d£e ÇH©dG eÄµ×Gh
ÇFÙG OQGÄÙG ÈÇ¡U¡NG IQb R©J IOGQÕG Ãg .¹©a ÛG a©ÙG ¹jÄd Ç¡SÇ¡dG IOGQÕG ¾Î
ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾¸d eG¡ÙG IQGOÕG ¹LCG ¿e d©a îNJ ¼ÇÇ²Jh Ç¯¾Jh ¼Ç»¡J Å¸Y
.H©dG

g¤9'1zD' ¡c¤µ' )1'/'
ÙG Ô 90 ÛG Õk Ä¡Uh ,ÇH©dG ²£¾ÙG Ô ÃÇÙG º»©¡SG ¿e ÙG Ô 83 ¿e ícCH YGQdG KC¡J
,Iñ£ØG ÇFÙG ¢bGÄ¾dG ¼ZQ Å¸Yh .ÙG Ô 70 Â¡f ÈÙY º©e ¹H²e Ô ,ÀG¸dG ¢ ©H Ô
ÃÇÙG WÇMGh ,©F¡T ¡ ¯¾ÙG ÃÇÙG Q©¡SCG dGR eh ,ÙG Ô 40 ` 30 ¾Y ÉdG GA¯c Å²J

e²e

³JY Å¸Y I²¸ÙG ¸£dGh .Ád OÄLh Õ ÉdG ò¡Ð aGÄMh ,ªj¡S ¹µ¡H ±¾¡oJ ÇaÄÖG
»g¡ÙG jÐ eG¡ÙG ÇH©dG YGQdG ÂLGÄJh .Ç©bGh ñZ ÁÇdZ ,Iñc ÈYGQdG «£²dG
¹jÄÐh ,±jQCÕG Ô ¹»Y ¢Ua òeCJh ,AG¬dG OGñ¡SG IQÄJa ¢ Ç¯Jh ,ÈFG¬dG ¿eCÕG Ô
ÇYÄf GP ÃÇe ªe ¼¸bCdGh ,ÈY¾¡dGh É¸dG º»©¡SÕG ÛG H©dG ÃÇÙG Ô Á¡M ¿e ¢ ©H
MÄ¸e OjORG ¿Y k ¡ jCG dhDÄ¡e ÇYGQdG ¡SQ»ÙGh .¾ÙG ñ¬J ªe °ÇµdGh ,É¸d Ç¡eg
Å¸Y Oh¡dG ebGh ,ÇYGQdG ÇFÇ»ÇµdG OGÄÙG º»©¡SG ¿e Ï¾dG ½¡dG Ä¸dGh ,ÃÇÙGh HëdG
.WdG È¡VGQCÕG QeH £JÙG ÈLÄdÄÇdG «Ä¾dG IQ¡Nh ,QÁfCÕG
¿e je ºîN ¿e ÁÖ©e ¿µç ,O©HCÕG IO©eh jL ÁfCG ¼ZQ Å¸Y ,½Ä»ÁdG Ãg
È©f¡U Å¸Yh .Ç¾²dG GQµHÕGh ,aGÄ×G Ç¸µÇg Ô GñÇ¬dGh ,ÇJ¡¡SDÄÙG Mî¡UÕG
Ç©Ç¡dG eÄ¡×G ¹e ,jO¡bÕG ÇdBÕG ¿e k je QYÕG Ô GhNCj ÀCG ¡SÇ¡dG
´Ä²×G ÛG ºÄ¡UÄdGh ,Q©¡SCÕG G¡TDÄeh ,aÁ¡ÙG ÇdÙG fYÕGh ,¡ ¯ÙG FG¡ dGh
òYQGÙG «¾bÕ jO¡bÕG aGÄ×G ¿e gñZh ,Á¡ j²e ¿µç ÈdG ÃÇÙG ¢ÇNGJh ,ÇFÙG
¢ Ç¯Jh ,ÉdG ÝH ò¡Ðh ,ÇYGQdG ¥äCÕG ñÇ¬Jh ,ÉdG GA¯c ÇLÄdÄ¾µJ O»YH
.Çd©dG »Ç²dG GP ¹Ç¡UÙG ÛG ÇYGQdG W¡¾dG ¹jÄÐ k eÄ»Yh ,¥¯ÙG G¡SÕG
¹Ç¡UÞ «GÄfCG jÄ£J Å¸Y cJ ÇH OÄÁÖ ÜÙG ¼YdG aÄJ ÀCG k ¡ jCG ÇH©dG eÄµ×G Å¸Y
Å¸Y »©J ÈdG ÀG¸dG ÛG ¡¾dHh .MÄ¸ÙGh dÄ²dG ºGÄMCG ¹»Ð Å¸Y IQOb IjL Ç¸Þ
Q»¡SÕGh Q£eCÕG ÃÇe O¡M ¼¦f ò¡d aGÄM OjEH Å¡UÄjo ,Q£eCÕG ÁjhJ ÈdG YGQdG
.ÁÇa
Ggh .ÃÇ»¸d jL È¡SÇ¡S ÉO¡bG ½¦f ¿Y Ç¡SÇ¡dG Mî¡UÕG Ãg ¯¡J ±Ä¡S ,ªbGÄdG Ô
¿e ÃÇ»¸d zÇ¡VGëaG{ IRÇM »µM QYÕG Ô NCJ ÀCG ÇH©dG eÄµ×G ¿e ¸£j ñÇ¬dG
ÇFÙG OQGÄÙG ¢¡J »¾ÇH ,ÃÇÙH Ç¾Z ÀG¸H ¿e ,ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ,Ä×G OGñ¡SG ºîN
ÀCG Á¾µç ÇdY »Çb GP ¹Ç¡UÞ ¾Jh ÃÇÙG ¿e ¡ ¯¾e Ç»c ¶¸Á¡J ¹Ç¡UÙ Ç¡dG
.Ç©bGh ícCG Gk QÇN jQÎ ¡SÇ¡S ºîN ¿e ÈFGZ ¿eCG ³Ç²Ð Å²jh .Ç¾LCG î»Y È¾Î

¡c¤µ' ch3' )/c9'
10 HGb ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÈY¾¡dGh Ü¾ÙG ÀY£²dG gdÄj ÈdG dÙG ÃÇÙG ¼M ¸j
ÀGg ¢Vë¯jh .Ö©»¸d ª¡ J ©µe GëeÄ¸Çc 5^7 Á¾e ,¾¡dG Ô ©µe GëeÄ¸Çc
.d©e ñZ ¹µ¡T Ô Â¯j¡J ¼j k jÄ¾¡S IdÄÙG dÙG ÃÇÙG ¿e ÙG Ô 43 Âd©e e ÀCG À»bdG
¼M k ©j¡S Ä»¾j ÀCG ªbÄÙG ¿eh .¤²a ¸dG º»©¡SG O©j ,d©J ÈdG dÙG ÃÇÙG ¼M ¿eh
Àµ¡dG OGYG «¯JQG ¡H ÃÇÙG ½G¡SG OjORG Çf ÇH©dG ÀG¸dG Ô IdÄÙG dÙG ÃÇÙG
ÀG¸dG Ô Ö©ÙG dÙG ÃÇÙG ÇYÄf ºÄM ·Äµ¡T ·¾gh .¡Ç©ÙG jÄ¡e «¯JQGh ªÇ¾¡dGh
º»MCG Ö©Ì Ád »¡jh .Gk ñc Ij¬e IA¯c ÇH©dG ÀG¸dG Ô Ö©ÙG £Ùh .ÇH©dG
dÙG ÃÇÙG òH ª»ÖG ¡SQàh .ÁÇd©a ³Ç©j à ,ÁJQb OhM i©J dÙG ÃÇÙG ¿e
.¢Ve ¹µ¡H ¹»©dG Å¸Y £ÙG IQb Å¸Y Gk OÄÇb ¢V¯J Ö©ÙG ¹LCG ¿e ÇY¾¡dGh Çd¾ÙG
aGÄJ ½Y Çf Ö©e ñZ de ÃÇÌ YhQÙG ÉQ ¢SQç ,ÇH©dG ÀG¸dG ¢ ©H Ôh
.YGQ¸d Çac HY ÃÇe
Ô ÇFÙG GOGeÕG IOjd Ád»©¡SG IOYGh dÙG ÃÇÙG Ö©Ù I»¡ÙG ñZ fµeÕG ÀEG
È¡SÇ¡S ½GdG QÁXG ¡SÇ¡dG È©f¡U Å¸Yh .¡S¾e Ç¡SÇ¡S îNJ ¸£J ÇH©dG ÀG¸dG
Ç¸µÇg ª¡Vhh ,Ád»©¡SG IOYGh dÙG ÃÇÙG ¿e IO¯¡Sîd Ç¾Wh ÇÇJGë¡SH ¹LCÕG ¹jÄW
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ÃÇÙG :ÇH©dG ÇdG

¡S¾e ¡SÇ¡S jÄ£J ¹»¡j ÀCG jh .ÃÇÙG º»©¡SG IOYÕ ¡SÇ¡Sh ¡S¾e Ç»Ç¦¾J
¡fh ,º»©¡SÕG IOYGh Ö©ÙG GQÇØ ÉO¡bG ¹Ç¸Ð Å¸Y º»©¡SÕG IOYG jhëd
î»Mh È¾ÁÙG jQdGh ,°ÇdµdG OGOë¡SG ÇdBGh ,¡SQ»ÙG ¹¡ aCG jÄ£Jh ,Ç¸»©dG a©ÙG
IOYG eGH QYÕG Ô NCJ ¯Çµe ÇÁÇLÄJ ¥Ä£Nh ¢Çj²e O»YGh ,jñg»ÖG ÇYÄdG
.ÇdÙGh Ç¾²dG OQGÄÙGh º»©¡SÕG
Ö©e ¿¡¡ÙG ¿e ,ÃÇÙG Ç¡T ²£¾e Ô k »Çb Gk OQÄe ¹Ò Ö©ÙG dÙG ÃÇÙG ÀCÕh
²¸©ÙG ±GgCÕG Ç¸J ¿Y Gk Ç©H ¿µd .Ö©ÙG ÃÇÙG ¹c º»©¡SG IOYGh IdÄÙG dÙG ÃÇÙG ¹c
Ád»©¡SG IOYGh ºÄ¡UCÕG ¡M dÙG ÃÇÙG Ö©e ¼Çµ×G ¤Ç£dG È¡ ²j ,Ç»µdH
.ÇdGh ¡dG j»M ¸£e ³ah ¡S¾e ¹µ¡H
ÇFÁf eG¡SGh ¯¸ß Ö©e jÄ¡e Å¸Y Ç¾e QG»¡Sîd ¸Hb GQÇN ¼ÇÇ²J jh
,e©dG ³FG×G ÉQh ,ÇFG¬dG ñZh ÇFG¬dG ¹Ç¡UÙG ¶dP Ô Ì) dÙG ÃÇ»¸d YÄ¾e
¿Y îk ¡ a ÇYÄ¾dG ò¡Ð QYÕG Ô Ö©ÙG GQÇN NCJ ÀCG jh .(ÇaÄÖG ÃÇÙG jÎh
IOYG ÛG ¡¾dHh .ÁfÇ¡Uh ÁbGeh ¹e©ÙG ³aGe ¹Ç¬¡d Ç¸Þ HQe ¹»Y IÄb aGÄJ
.³Ç£dG Gëah ÉdG ´Wh ¹Ç¡UÙG QÇNG ñj©e IYGe j ,YGQdG Ô º»©¡SÕG
¿e dÄ²eh Ç¸ÙG «¡VhCîd ¡S¾e dÙG ÃÇÙG Ö©e ÇLÄdÄ¾µJ ÀÄµJ ÀCG jh
º»©¡SÕG IOYG ÀÄµJ ÀCG j ,Gk ñNCGh .Á¾»K ÀÄ©aÇ¡S ¿jdG IQb ´£f Ôh òe¡ÙG
.Çd©¯H ¸£dG ¼¦¾Jh jJ écCG ÇFe ÇÇJGë¡SG ¿e Gk AL

gAyµ'H gE'wh3±'H ¤DchD' )1'/' g¤qhD'
O»YÕG Å¸Y ÇH©dG ÀG¸dG ¿e Gk OY IOÙG ñZh IOÙG ÇFÙG QO¡ÙG Ô ¢bGÄ¾dG éLCG
,ÇH©dG ÀG¸dG ¡M ¸Jh .ÇY¾¡dGh j¸dG ÃÇÙG ¿e ÁJLÇMG ¼¦©e Ç¸d Ç¸dG Å¸Y
Ó ÈdG Ç»cGëdG Ç¸dG IQb ¹c ¿e ÙG Ô 50 ,Ú©dG Àµ¡S ¿e ÙG Ô 5 ÉÄÐ ÈdG
,¹²ÙG ²©dG ºîN jÄ¾¡dG IOj¸d ª¯JÙG º©ÙG QG»¡SG ªeh .1944 ½Y ¾e Ú©dG Ô gDh¾H
ªbÄÙG ¿eh .ÇdY ¯¸c ¹H²e Ô j Ggh ,2016 ¾¡S ºÄ¸H Çd×G IQ²dG °Y¡ ¡S
Ú©dG Ô dG ÃÇe Ç¸Ð £Þ ¹Ç¬¡Jh IQGOGh fG Ô jÄ¾¡dG GQ»¡SÕG ¹¡J ÀCG
fG ¿e ÙG Ô 25 ¹»©¡j ,k ÇdMh .¹²ÙG ²©dG ºîN QÕhO ÀÄÇ¸H 20h 15 òH e ÛG ÈH©dG
Ä»¾d Çd×G Õ©ÙG ¢S¡SCG Å¸Yh .ÃÇÙG fGh AHÁµdG ÇdÄd k Ç¸Þ ÉOÄ©¡dG R¬dGh ¤¯¾dG
¼ZQ Å¸Yh .òjOÄ©¡S òdhDÄ¡e ³ah ,2030 ¾¡S ºÄ¸H ÙG Ô 50 ¡¾dG Ãg ÀÄµ¡S , ¸£dG
ÃÇÙG a©a . ¸£dG fL ¿e ±¡fG ÉCG LÄj Õ ,IîÙG ÃÇÙG fG Ô IµÙG ¯¸µdG «¯JQG
e ¶¸Á¡j ²a ,¢VGëYG ÀhO ¿e ÃÇÙG ¼YO »¡SG GPGh .¯¸µdG ¿e ÙG Ô 10 Âd©e e È£¬J
¾¡S ºÄ¸H ÈÇ¸ØG Àh©dG ¢¸Ý ÀG¸H ¢ ©H Ô ¤¯¾dG GFY ¿e ÙG Ô 10 ÛG ¹¡j
ÀG¸H Ôh .ÙG Ô 40h 20 òH e ªjRÄdG µ¡T ¿e ÃÇÙG ¡J Õ©e ÀÄµJ ÀCG Q²jh .2025
Å¸YCÕG Ägh ,Gk ëÇd 750 ` 300 O¯¸d ÈeÄÇdG ÃÇÙG ·îÁ¡SG º©e ¸H ,ÈÇ¸ØG Àh©dG ¢¸Ý
.Ú©dG Ô
jL Mî¡UG AGLG ¼j e ,Ç©dG iÙG Ô Á¾Y «adG ¿µç Õ ©¯JÙG °ÇdµdG Ãg
,Ç¸dG £Þ Ô ñc º»¡SCGQ °ÇXÄJ ¹bh .Ç¸dG «£b eG¡SG ºÄM ±hÙG FÁd
¢ Ç¯H °ÇdµdG IQGOÕ ÇdY jÄdhCG È£©J ÀCG ÃÇÙG Å¸Y £¸¡dG ¢SQÒ ÈdG ¡¡SDÄÙG Å¸Y
Ç¸d ¯¸c ¹bCÕG QÇØG Äg GÁa .Ád»©¡SGh ÃÇÙG fG Ô IA¯µdG j©Jh ªjRÄdG ÃÇe F¡N
a©J ¢V¯H jñ©¡dG ÁJÇÇJGë¡SG Ô ¦¾dG Ç©J ÀCG eÄµ×G Å¸Yh . ¸£dG «¯JQG
.ÃÇ»¸d AÄ¯µdG º»©¡SÕG A²d aGÄc òµ¸Á¡»¸d eÄ¡M aÄJ »¾ÇH °ÇdµdG Oë¡J

e²e

Á¸Ç¬¡Jh £ÙG Çµ¸e ¿Y Å¸J ÀCG ×H eÄµ×G ¿e ¸£j ,ie ºÄWCG QÄ¦¾e ¿eh
OÄLÄH ,QÄ£j Èµd ¢UØG «£²¸d ¢U¯dG k ÇF²¸J aÄj ±Ä¡S ºÄdG Gg .¼¦¾ÙG QhO ÛÄJh
¼Ç»¡dG º»YH ½Ä²J Ç»Ç¸bGh Ç¸Þ IYb GPh Ç¡a¾J ícCG Ç¸Ð Y¾¡U ,ÇeÄµM aGÄM
QhdGh ´Ä¡dG ¼M e¡ d Gk ¦fh .jÄ£dGh HCÕGh ¹Ç¬¡dGh A¡fÕGh ªÇ¾¡dGh
¿eh .jO¡bÕG FGÄ¯dG j²J Ô IÕ¬e îa ,ÇH©dG ÀG¸dG ¢ ©H Ô Ç¸¸d ÈÇJGë¡SÕG
ª¡SÄJ ÉCG ¤HJ ÀCG ÇH©dG eÄµ×G Å¸Y ,ÇfÄHµdG K©fÕG ºÄM ±h»¸d É¡dG ¹LCG
.IíµH IaGÄÙG IOÙG b£dG QO¡e Ô Iñc GQ»¡SH Ç¸dG IQb Ô È¸²¡e

g¤&cµ' jcJy|hD'
¾¡So ²a .Gk ÇL ¡VÄe ÇFe ©j¡J ÀBÕG ÅM ÇH©dG ºhdG id ¢Çd ,Gk L ¸Ç¸b GA¾¡SG ªe
´£fh gÄL ¿µd .IOÞ hCG ¯¸ß ÇFe j¡ b Ö©Ù ÃÇÙH ³¸©J ¯¸ß ©j¡J bÄdG ªe
©j¡J eEG Ç¾dG fch .¿jCGÝh ¿jOhÞ fÄµj ÀCG ÛG ÀîÇç ÁH WÄ¾ÙG »ÁÙG ¼¦©e
¸£ÙH È¯J Õh Á©dG eO²e JH ¸NGe òfGÄb eEGh ,ÇFÙG OQGÄÙG ªe ¹e©J ¤²a ÅfOCG H
ÇM ,ÇH©dG ÀG¸dG ¿e ñc Ô Ç©H M ÛG jce ÃÇÙG IQGOG dGR e ,k ÇJ¡¡SDÄeh .¾gGdG
AÄ¡Sh IA¯µdG ½G©fG ÛG ÉODÄj à ,ÇFÙG £¸¡dGh GQGRÄdG ¿e ñc òH ¡e ÇdhDÄ¡ÙG
.OhÞ ÃÇÙG ©j¡J Ç¯¾J ÀCG »c ,Gk L OhÞ hCG FZ ÃÇÙG ¡V Å¸Y ±G¡TÕGh .IQGOÕG
½G¡SÕ Ç»¡SQ ÇfÄfb ÇJJ Çd©¯H ¹»µJ ÁfCG KCG YÄ¾e IO©e ÇJJ ÀCG ¼ZQ Å¸Yh
Å¸Y ÇcëdG IO©e ÇHY ºhO ¹¡UGÄJ ,(À»Yo Á¾e) ÇH©dG ÀG¸dG ¢ ©H Ô ÇFÙG OQGÄÙG
jÇ¸²dG ñHGdG »Çb Q²J Õ Iñc ÇHY k fG¸H ÀCG hjh .Çe¦¾dG ÇJëdG º»©¡SG
¼Ç¦¾Jh ,¡V×G bÄdG Ô ÇFÙG Ç»µ×G j¡ ²d O¡TQÕG ñaÄd ÁJ©»Ý Ô ÁÇ¸Y ±Q©ÙG
,HÄ²©dGh ¯dÙGh ,YG¾dG Ô ¤¡SÄdGh ÃÇÙG ªjRÄJh ,ÇFÙG OQGÄÙG IQGOGh ,eØG
.Áj»Mh ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dGh ÇFÙG OQGÄÙG Å¸Y ¨¯×Gh
Mî¡UÕG ¹Á¡J ÀCG ÁfµeH ¸e¡T Ç¾Wh ÇFe ©j¡J ¿¡J ÀCG ÇH©dG eÄµ×G Å¸Y
IY²dG ¼ÁJ ÈdG ÇcQ¡dG ÇFÙG »cÄ×G ºµ¡TCG ¿e jÙ ÇfÄfb j»M aÄJh ¡¡SDÄÙG Ô
òÇFÙG ¿jjÙGh òÇfÄf²dG AGéØG Å¸Y Jëj ,¶dH ½Ç²¸dh .Ç¸gCÕG ÇÁdGh Ç©¡dG
¿Y ÇdhDÄ¡ÙG jÐh ,jÇ¸²dG Ça©dG ÇFÙG ¡¡SDÄÙGh ÇJë¸d È×G GëdG ÛG ÃfÕG
.Çe¦¾dG ÇFÙG òfGÄ²dG ªe Å¡T»j Ì ÇFÙG ©j¡dG Ô Ç¸²dG Gg ºNOG
òfGÄ²dG Ô »F²dG GÄ¯dG d©j ÀCG j ÇH©dG ºhdG Ô H¡SÕG ªj¡S ÈFe ªj¡J ÉCG
j©Jh ,Â»Ç¦¾Jh ÃÇÙG ÛG ºÄ¡UÄdG Å¸Y ±G¡Tîd ÇdBG ÇFÙG òfGÄ²dG OÐ ÀCG jh .jQ¡dG
Ä¸dG aµe ¿e òµ»dGh ,jO¡bÕG aGÄ×Gh ¹F¡SÄ¸d ½¦f ºîN ¿e ÃÇÙG º»©¡SG IA¯c
OQGÄ»¸d jÄÇM Ç»Þ ³W¾e ebGh ,ÇJ¡¡SDÄÙG ÇJëdG ¹ÇÁ¡Jh ,ÈÇdG KCÕG ¼ÇÇ²J Ç¯¾Jh
¯dÙH ³¸©J Ç¯¾¸d ¸Hb eGZ jÐh ,È¡VGQCÕG º»©¡SG ¤Ç£d ¥ÇMÕGh ,ÇFÙG
Ô IOQGÄdG ¢UÄ¡¾dG ÀÄµJ Õ ÀCG ¾ÙG ñ¬J ªFbh ¢V¯J ,Gk ñNCGh .ÇFÙG OQGÄÙH Gk Q¡V ³¸J ÈdG
Õh ¾ÙG ÁKj ¸²d ícCG ¡VY ÀfÄµÇ¡S ÁÇYÄfh ÃÇÙG aGÄJ ÀCÕh .IeL ÃÇÙG òfGÄb
.·Äµ¡dG Ãg ÈYGJ ÀCG j ÇFÙG ©j¡dG Àa ,²H ÁH ¿ÁµdG ¿µç

/Hw³' Å9 g¤&cµ' /1'¢µ' )1'/'
Á»¡S²J ÇaÄL fGNh QÁfCG Å¸Y ÇFÙG ÁJGOGeG òeCd ÇH©dG ºhdG ÇdZ »©J
¿e À¸dG ª¾j ,ÇH©dG ÀG¸dG Ô IOÙG ÇFÙG OQGÄÙG ªÇ»L ¿eh .IQhÝ ÀG¸H ªe

XVIII
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ÃÇÙG :ÇH©dG ÇdG

IQGOÕH ³¸©J IMGh Ç»¡SQ Çb¯JG ²£¾ÙG Ô LÄJ Õ ¶dP ªeh .²£¾ÙG QN QO¡e
áCÕG Çb¯JG Å¸Y ¤²a ÇHY ºhO ª¡S bO¡U bh .cë¡ÙG ÇFÙG OQGÄ»¸d ÇY»ÖG
OÙG °¾¡J ÈdG ,ÇdhdG ÇFÙG ÉQ»¸d ÇMîÙG ñZ Õ»©¡SÕG ÀÄfb ºÄM IÙG
ÃÇÙG IQGOH ³¸©J cë¡e Çb¯JG ²©d ¹»©¡J e k dZh ÜhdG ÃÇÙG ÀÄf²d Ç¡ÇFdG
.Á»¡S²Jh
ÇH©dG ÀG¸dG Å¸Y ,cë¡ÙG ÇaÄÖG ÁJfGN hCG ÃÇÙG ¢VGÄMCÕ ÇY»ÖG IQGOÕG j©dh
ÀÄfb ºÄM IÙG áCÕG Çb¯JG Oe ¢S¡SCG Å¸Y Çfh©J Çb¯JG ²Y ÛG Å©¡J ÀCG
eÄ¸©ÙG ¼¡S²J RhÎ »µ×G ¿eh .ÇdhdG ÇFÙG ÉQ»¸d ÇMîÙG ñZ Õ»©¡SÕG
ÁÁLÄJ ,ÃÇÙG ¼¡S²d eG¡e ¬Ç¡U jd jL GÄ£N PJGh Ç¡S¡SCÕG GQ¡¡SÕGh
Å¸Y O»YÕG ¿e Õk H ,iPCH ¡dG ½©H ½GdÕGh ,ºÄ²©eh ºOY º»©¡SÕ ÇfÄfb Oe
IÙG áCÕG Çb¯JG Ô k aGWCG ¡Çd ÈdG ÇH©dG ÀG¸dG Å¸Yh .Çd×G iÄ²dG fRGÄJ ºîNG
.ÁÇ¸Y ´O¡Jh Çb¯JÕG ªbÄJ ÀG IQÄcÙG
¹H ,¤²a ÇFÙG OQGÄÙG ÈÇ¡U¡NG Ô IQÄ¡Þ cë¡ÙG ÇFÙG OQGÄÙG IQGOG ·J ½Y jh
.¸dG Ô ÇLQØG ÀhDÄ¡dG ÈÇ¡U¡NGh òÇ¡SeÄ¸jdG Qc º»YCG ºhL Å¸Y k ¡ jCG Á©¡Vh
³Ç©J ÈdG OÄÇ²dH ¦¾dG IOYG ÇH©dG ÀG¸dG Ô jÄ¡ÙG Å¸YCG Å¸Y GQG²dG È©f¡U Å¸Yh
A£YÕ GÄ£N PJGh ,Oh×G éY ÇFÙG OQGÄÙG IQGOGh ¼¡S²J ºÄM dOYh d©a Çb¯JG ½GHG
Ãg ZÇ¡d Ä¸£ÙG ÜÙGh ÉQGOÕG ¼YdGh eRîdG ÇMî¡dG ¸dG Ô ÃÇÙG ÈÇ¡U¡NG
.gÇ¯¾Jh Çb¯JÕG

g¤&cµ' gC¢³'
CWGÄJ bh .ÇFÙG »cÄ¸d ¯Ç©¡V Ç¸µÇÁH k £Je ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÃÇÙG «£b QÄ£J Àc
d ¯©¡ÙG ñZ Ç¡SÇ¡dG GO¡bÕGh ÇdÙG fYÕGh iéµdG ÇeÄµ×G ÇFÙG Y£²dG
±¡e º»©¡SGh ºOY ñZ ªjRÄJ Ô ¢µ©¾j Ggh .cQ¡ÙGh dA¡ÙGh QÄÁ»ÖG Ä¡U ¿e
¢Ç¡SCJ ¼ZQ Å¸Yh .IAÄ¯c ñZ ÇFe eN Q¡fGh Ça¯¡dG ½G©fGh Ä¸dG ÛG ¹ÇÙG OjORGh
¡ jÄ¯dG Àa ,É¸d ÇcQ¡J IQGOG ¿e ¹µ¡c ÀG¸dG ¿e OY Ô ÃÇÙG Èe¡Ù Ç©»L
dOCÕG ¼ZQ Å¸Y Gg .©H ¹»µJ Ú hCG IOÄ²¯e dGR e Á»Áe òµÒh ¼Yd HÄ¸£ÙG ÇfÄf²dG
ò¡Ð ¶dP Ô Ì ,IA¯c ícCG «£b jÄ£H gOÄLh ¾Y ¼g¡J ÃÇÙG Èe¡e Ç©»L ÀCH
.º»©¡SÕGh fÇ¡dGh ¹Ç¬¡dGh ÇdG Ç¾dG ½Ä¡SQ ª»L
ÇFÙG GOGeÕGh ÉdG LÇMG ½J ÈdG ,ÇH©dG ÀG¸dG Ô ½©dG «£²dG »¦¾e ÇdZ ÀEG
ÇdhDÄ¡e «RÄJh .IA¯µH Á¾FHR eN Å¸Y IQOb ñZ Ègh , ¡S¾ÙG ¹µ¡dH ¹»©J Õ ,ÀÙG Ô
Ç¸»Y NCJh .Á¾ÇH e Ô ³¡¾J e Gk QOf ,IO©e ¡¡SDÄe òH ÇFÙG eØGh ÃÇÙG IQGOG
Ç¾©ÙG ÁÖG cQ¡e Ç¬H Ç»¡SdG ÁÖGh ¢U¡NÕG ¡UCG ¿e ÂÇLÄdG QG²dG ª¾¡U
£¸¡dGh ¡SÇ¡dG È©f¡U òH eÄ¸©ÙG ¼¡S²J ¼j e Gk QOfh .Á¸b ¿e d©a ñZ cQ¡Ì hCG
,IA¯µdH ²¸©ÙG ±hÙG ¿Y îk ¡ ah .òÇeÄµM ñZ hCG òÇeÄµM ò¸Ya òH hCG Ç¯¾dG dÄÙG
¼g º¯WCÕGh A¡¾dGh AG²¯dG ÇM ,¾gGdG ÇFÙG ¡SQ»ÙG dG©H ³¸©J jL ¹c¡e ·¾g
¼µÐ ÈdG GQG²dG ¿e Gk ñc ÀCG ²£¾ÙG Ô ÃÇÙG «£b ·Qj Ú ,¶dP Å¸Y IhîYh .If©e ícCG
.ÂLQN J ÃAGOG
È©f¡U Å¸Yh .ÇFÙG OQGÄÙG IQGOG ò¡d IGOCG ÁfCG Å¸Y IÇÖG »cÄ×G ÛG ¦¾dG j
Èe¡e ©»Ý ªÇ»Ö »¡J ,ÇJ¡¡SDÄe Ç¸»Y Ç¯¾dG Çb GÄ©¡ j ÀCG ©dG ¡SÇ¡dG

e²e
jh .IQGOÕG ¿Y îk ¡ a ,ÃÇÙH ²¸©ÙG GQG²dG ª¾¡U Ô cQ¡ÙH ¿jÇ¯¡ÙGh ÃÇÙG
ÛG £¸¡dGh ÇdhDÄ¡ÙG ¹jÄÐ ªÇ¡Jh jceîdG IOjd ½©dG «£²dG Å¸Y Mî¡UG ºNOG
¡¡SDÄÙG jÄ²d d©¯dG GAGLÕG ¿e je ÛG LM ·¾gh .òÇ¸ÙG òe¡ÙG YÄ»Ý
IQGOG ¿Y îk ¡ a ,¢UØGh ½©dG òY£²dG òH ÇcQ¡dG IQ²dG ªÇ¡SÄd ÇfÄf²dG Ç¸µÇÁdGh
.ÇY»LÕG dG©dGh WÙG

w( 9 1c|h3±' g3'¢( g¤A¢²' ¡c¤µ' ¢- gAyµ'
¸£dGh É¡dG ·îÁ¡SÕG LM ¡d ÇaÄÖG ÃÇÙG Å¸Y Gk ñc ÇH©dG ÀG¸dG ÇdZ »©J
.ÈH©dG Ú©dG Ô ÇaÄÖG ÃÇÙG OQGÄÙ ¸»µe ¤FGN ª¡VÄJ Ú ,¶dP ªeh .ÉdG ÃÇe Å¸Y
.OQÄÙG eG¡SG ¥¯ÙG ¡ dGh ³Ç»©dG ¯×G OÁj ,¾e ÇaÄL fGN OÄLh ±©j »ÇMh
G¡SÕG Õ©e jd ÉQh¡V ³¡e ¥¡T Äg ÇaÄÖG ÃÇÙG OQGÄe ºÄM a©ÙG ò¡Ð ÀG
jÐ ¿Y îk ¡ a ,½G¡e ¹µ¡H ÁJQGOGh ,ò¡a¾e òe¡Ù dOY ¢¡M ÇJh fÄeCÙG
¡SGQO ÉÎ ÀCG ÇH©dG eÄµ×G Å¸Y ,¶dd .£¡dG Ð IjL ÇFe ©»Î ¿ceCG
ÃÇÙG G¡SG ¼j ÈdG ÇaÄÖG fGØG ª¡Vh bGeh IjL ÇaÄL ÃÇe ¢VGÄMCG ±¡µ¡SÕ
¿e ¹Ç¸dGh ÈF¡ ¯dG jÄ¡dG £¡SGÄH ©H ¿Y Q©¡¡SÕG ÇLÄdÄ¾µJ ÀµeHh .¥¡¾H Á¾e
.ÇaÄÖG ÃÇ»¸d ¸»ÙG ¾jÄµdG ºÄM »Çb eÄ¸©Ì òMdG OhJ ÀCG ÇY¾£¡UÕG Q»bCÕG
ºÄM ¸¡SCG ¿Y HLîd a©ÙG Ãg ½G¡SG Å¸Y ¼ÁJQb IOjR ©dG ¡SÇ¡dG È©f¡U Å¸Yh
,fhÙG ÃÇÙG ÇYÄfh ,MÄ¸ÙG jÄ¡eh ,ÔÄÖG ÀGØG ³»Yh ,ÇaÄL ÃÇe ¢VÄM ¹c OhM
¿eh bÄdG Qhe ªe ñj©ÙG Ãg Ô Gñ¬dG jÐh bGe jh .½G¡ÙG ¡ dG Õ©eh
.ÃÇÙG Èe¡e ªe Á»¡S²J ¿µç ÈdG eÄ¸©ÙG YGÄb ¼¦f º»©¡SH Ç×G ÇM
³jW ¿Y ¡µÙG a©ÙGh .eÄ¸©ÙG ¿e Gk ñc ¸£J ÇaÄÖG ÃÇÙG OQGÄÙ ¡S¾ÙG IQGOÕG
ÇaÄL ÃÇe ¢VGÄMCG jÐ Ô Ç©H M ÛG ÃÇÙG È££ß Y¡J ÀCG ¿µç ©H ¿Y Q©¡¡SÕG
.½G¡e ¹µ¡H ÁJQGOGh »µH Ád»©¡SÕ ¡SÇ¡S jÄ£J ¿Y îk ¡ a ,¸»Þ IjL

g¤Ech. jc-ÊE
dGR e ÇFÙG ¡SÇ¡¸d I»¡ÙGh ¸e¡dG Mî¡UÕGh .ÇFe eRCG îk ¡UCG ÈH©dG Ú©dG Á¡j
¹gh ?ÃÎÕG Gg ¢µY ÛEG Õk Ä¡Uh ,ÁÇYÄfh ÃÇÙG Ç»c Ô QÄgdG °bh ¿µç ¹Áa .IOÄ²¯e
?¸Ke iMCÕH hCG ,µÇ¡Th ÃÇe eRCG ¾Î ¿µç
¢ ©H Ô jQL ÇJ¡¡SDÄeh Ç¡SÇ¡S Mî¡UG ÛG j²dG Gg jÐ Ô ÀÄ»g¡ÙG Q¡TCG ²d
³²J ÀCG ¹b GÄ¾¡S ´¬¡J ±Ä¡Sh ÁjGH Ô Èg Mî¡UÕG Ãg ¿µd .ÇH©dG ÀG¸dG
ÂÇLÄJh Mî¡UG ºNOÕ ÇFÙG OQGÄ»¸d eY £N OGYG Gk NDÄe ÈXÄHCG ¡TH bh .ÁFf
ÃÇ»¸d ÇH©dG ÇçOcCÕG OÄ²Jh .IQeÕG Ô ÇFÙG OQGÄ»¸d ¸eµe IQGOG ¹LCG ¿e ÇÇJGë¡SG
.ÇH©dG ÀG¸dG Ô ÇJ¡¡SDÄÙG IQ²dGh É¡dG º»¡SCGdG jÄ£d »Áe Gk OÄÁL ÈHO g²e ÈdG
¡¡SCJ bh .¸e¡T ÇFe òfGÄb ÀG©j ÈH©dG Ú©dG Ô ¿j¸H ºhCG »g ¿»ÇdGh ¬ÙGh
«£²dG ½Ä²jh .¿»ÇdGh ¢fÄJh À»Yh
o ¬ÙGh ÇÇdh ÀOQCÕGh ¡e Ô ÃÇÙG Èe¡Ù Ç©»L
ÀOQCÕGh ¢fÄJ ²²Mh .ÇFÙG eØG è²J Ô Iñc »g¡Ì ÀG¸dG ¢ ©H Ô ¢UØG
¹e ,jÇ¸²dG ÇFÙG IQGOÕG ¼¦f fch .Ád»©¡SG IOYGh dÙG ÃÇÙG Ö©e Ô k aÕ k e²J
ÇJJ Å¸Y Ç¾e ÇFÙG »cÄ¸d d©a ¼¦f ª¡Vh Ô ÈF¾¡SG ¹µ¡H Lf ,À»Yo Ô îaCÕG
ÇdY HCG AGLH k eGdG ícCG Ç»Ç¸bÕG ÇFÙG HCÕG cGeh ©eÖG ¡UCGh .ÇaY
.²£¾ÙG Ô Ç¯ÇµdG IQ²dG jÄ²Jh jÄ£d IOÄÖG

XX

XXI

ÃÇÙG :ÇH©dG ÇdG

IÇ©H ÇFe Mî¡UG È¾J Ô Ç£H ÇH©dG ÀG¸dG ºGJ Õ ,ÇHjÕG OÄÁÖG Ãg ¼ZQ Å¸Yh
fGN ¹¬¡oJh .Ç©H M ÛG ¡ ¯¾e ÉdG IA¯ch ,¯¸µdG ÀhO ÃÇÙG a©J Å²Jh .iÙG
Ö©e ÃÇÙG Ä¸J ¸£jh .H©dG ÃÇ»¸d ÇLÄdÄµjÕG ¼¦¾dG ñeJ ¼jh ,¥GaH ÇaÄÖG ÃÇÙG
ÉO¯dG ·îÁ¡SÕG Õ©e Å¸YCG »Fb ¢SCGQ Å¸Y ªHëJ ÇH©dG ÀG¸dG ¢ ©H dGR eh .jL
OGÄÙG G¡SGh MÇ¡dG Y£b Ô ÇH©dG eÄµ×G GQ»¡SG Èe¾Jh .Ú©dG Ô ÃÇ»¸d
.²£¾ÙG Ô ÃÇÙG ¹²¡Ù j²J ªe ÇL ¹µ¡H ³aGÄj Õ ,ºÙG ¹Ç¡S Å¸Y ,b£dGh ÇdhCÕG
òH cG¡dGh .ÇFL ºÄ¸M Å¸Y ºeBG ³Ç¸©J ©¡dG ¿e ,ÇFÙG GJÄdG I× Gk ¦fh
ÀhO ¿e ¾gGdG ÃÇÙG ñ©¡J Ç¸µÇg Ç²H GPG ¾J ÀCG ¿µç Õ ¢UØGh ½©dG òY£²dG
¿¡J ¿dh .ÇfÄfb j»M QGbG ¼j Ú GPG ¾J ÀCG ¿µç Õ ÃÇÙG Èe¡e Ç©»Lh .¹j©J
ÀÄµJ ¿dh .ñc ¹µ¡H Á¡ Ç¯J hCG ¸e¡dG ÇdÙG fYÕG A¬dG ¼j Ú GPG ÃÇÙG ½G¡SG IA¯c
ÀhO ¿e ÁJj¯f ÉQÝ °j¡H Y¾¡dG »¡SG GPG d©a dÙG ÃÇÙG Ö©e £Þ
GPG ¶dc ÀÄµJ ÀCG È¬¾j Õ ?Gk L ¸Ç¡Vh Gk ñc INCe ÇMî¡UÕG OÄÁÖG Ãg ¹Áa .Ö©e
½GdH ºÄdG ´î£fG ¥¾jh .È¡SÇ¡S î¡UÕ ¹e¡Th È²Ç²M ÁL ´îWH ©dG IO²dG ½dG
.jOÇ²dG jÄ¡ÙG Å¸YCG Å¸Y ¹©ah
¡SÇ¡dG ñÇ¬d IOÞ Ç¡UÄJ ë²jh ,ÃÇÙG «£b Ô Mî¡UÕ ¢S¡SCÕG j²dG Gg È¡Sj
¢Çd ñÇ¬dG ÀCG Gk ¡S ¢Çdh .QÄÁ»ÖG ÇYÄJh ¼Ç¸©¸d »FGO eGH ¿Y îk ¡ a ,ÇFÙG ¡SQ»ÙGh
¼Ájd ¿jdG ¶dhCG ¹b ¿e È¡SÇ¡dG ¤¬¡ dG ÈJCj ±Ä¡Sh .aRÝ Ô ºÄNdG ½¸¡jh îk Á¡S
dÄ²©e a©J ¢Vah ÜÙG ¼YdG A¬dH ¿jKCe ¼Á¸©j ª¡Vh Ô ¼g ¿jdGh ¾¡Þ d¡e
½G¡e ÈFe ¹²¡e ¹LCG ¿e k eRM îk »Yh jL IOÇb ¸£J ÇFÙG Mî¡UÕG ÀG .ÃÇÙG Å¸Y
.eO²dGh Çd×G ºÇLCîd ¹eCÕH ¼©¯e

ÉdG ¹²¾dG

Water, IBM, 2009 :Q¡ÙG

·»¡SCÕG Ç¡U

ÀCG ¿µç Ç¡dG Ô ¥GaÕG
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¿µd .ò¾¡dG ±ÕBÕ Ú©dG ºÄM ÃÇÙG cM ÇLÄdhQÇÁdG IQhdG
.Gk Ç²©J ¯Y¡ ÙGh ª¡VÄdG OGR IQhdG Ãg Ô À¡fîd jGÙG ¹NdG
É¡H ¹NJ ¹µa ,ñ¬J ¿d Ú©dG ºÄM ÃÇ»¸d Çd»LÕG Ç»µdG ÀCG ªeh
ÇM gaGÄJh ÁJFah ÈFÇ»ÇµdG ÁÇcJh ÃÇÙG Q¡e Ô ñ¬j
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قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة

الف�صل 1

 .Iمقدمة
يف مزيد من النظم املائية وامل�صادر املائية غري التقليدية
الأكرث كلفة والأقل مالءمة .وت�شمل هذه امل�صادر حتلية
يواجه قطاع املياه يف البلدان العربية حتديات متعددة .مياه البحر ،ومعاجلة مياه ال�صرف العادة ا�ستعمالها،
ويحظى هذا القطاع باهتمام متزايد من قبل �صانعي و�ضخ االمدادات املائية غري املتجددة من الأحوا�ض اجلوفية
ال�سيا�سة ووكاالت التنمية يف املنطقة .فعلى �سبيل املثال ،العميقة.
كر�س البنك الدويل تقريره االقليمي اخلا�ص بالتنمية يف
ال�شرق الأو�سط عام  2007لقطاع املياه ( World Bank,وتركزت ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املائية التي
 .)2007و�أ�صدر بنك التنمية اال�سالمي تقرير ًا خا�ص ًا حول عززتها برامج حكومية ووكاالت تنمية دولية وثنائية
املياه يف البلدان الأع�ضاء احتفا ًال بذكراه ال�سنوية الثالثني على الق�ضايا الآتية :خيارات الدارة �شاملة للمياه
( .)IDB, 2005و�أفرد تقرير التنمية الب�شرية العربية كمورد ايكولوجي متكامل� ،سيا�سات وقواعد و�أنظمة
ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة االمنائي عام  2009ف�ص ًال ملعاجلة مو�ضوع املياه ك�سلعة عامة خ�صو�ص ًا مع تراجع
خا�ص ًا لق�ضايا تتعلق بالأمن املائي والبيئي يف املنطقة املوارد من حيث الكمية والنوعية ،االطار امل�ؤ�س�ساتي
( .)UNDP, 2009ويعتمد هذا الف�صل ب�شكل كبري على لتنفيذ هذه ال�سيا�سات والأنظمة ومراقبتها بكفاءة،
الدور االقت�صادي للمياه يف زيادة االنتاجية الزراعية
ق�ضايا وبيانات ُقدمت يف هذه التقارير الثالثة.
والأمن الغذائي ،الت�أثري على الفقراء ،ادارة املوارد املائية
�إن املوارد املائية املتجددة املتاحة للفرد يف العامل العربي والطلبات وتوزيعها على م�ستخدمني متنوعني �ضمن
هي من الأدنى يف العامل .و�سوف يفاقم النمو االقت�صادي منهج متكامل وت�شاركي ،ت�سعري املياه ومتويلها ،االدارة
املتو�سع وازدياد عدد ال�سكان يف املنطقة ت�أثريات �شح امل�ستدامة للمرافق املائية ،حقوق املياه ،تخطيط �أحوا�ض
املياه .ولتلبية الطلبات املتزايدة على اال�ستعماالت املائية الأنهار ،والتعاون الدويل.
املنزلية والزراعية وال�صناعية ،يتم ال�ضخ من �أحوا�ض
املياه اجلوفية مبعدالت تفوق حدود جتددها .وهذا يثري يعالج هذا الف�صل ت�شكيلة من هذه الق�ضايا وتداعياتها على
�أ�سئلة جدية حول قدرة هذه النظم املائية املتجددة على اداء قطاع املياه يف العامل العربي .وا�ضافة اىل ذلك ،يناق�ش
اال�ستمرار و�سالمتها يف امل�ستقبل .وبت�ضافر هذه الق�ضايا ،الدور املتعدد الأبعاد للمياه يف التنمية االقت�صادية،
ما زال املاليني يف العامل العربي يفتقرون اىل مياه نظيفة وحماية البيئة ،ودفع التنمية االجتماعية ،و�صون ال�صحة
وخدمات �صحية م�أمونة .وجترب �صرامة النواق�ص املائية والنظافة ال�صحية .كما ي�سلط ال�ضوء على عوامل ت�ؤثر
كثري ًا من البلدان يف املنطقة على زيادة املوارد املائية يف تزويد اخلدمات املائية اىل ماليني املنازل ،خ�صو�ص ًا
ال�سطحية وحتت ال�سطحية التقليدية من خالل اال�ستثمار الفقراء ،لتح�سني نوعية حياتهم.
ال�شكل 1

موارد املياه العذبة املتجددة الفعلية للفرد ،بح�سب املنطقة

ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
جنوب �آ�سيا
�أوروبا الغربية
�شرق �آ�سيا والبا�سيفيكي
(مبا يف ذلك اليابان والكوريتان)

جنوب ال�صحراء الأفريقية
�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى
�أمريكا ال�شمالية
امريكا اجلنوبية والكاريبي
او�سرتاليا ونيوزيلندا
0

امل�صدر:

World Bank, 2007
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البيئة العربية :املياه
اجلدول 1

توافر املياه وا�ستخدامها يف الدول العربية

البلد

بليون
م/3ال�سنة

اجلزائر
البحرين
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
قطر
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
االمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

م /ال�سنة

م ()2006

11.50

0.07

Neg.

350

297

261

4.59

40

25

15

60

0.11

0.14

Neg.

157

125

106

0.25

170

26

3

71

0.02

0.00

Neg.

367

306

260

0.02

113

88

0

12

61.90

00.06

5.90

773

641

552

73.10

108

6

8

86

80.00

0.03

n.a.

2652

1989

1551

42.80

48

3

5

92

0.87

0.00

0.07

164

114

98

0.98

104

26

7

68

0.11

0.65

0.12

7

5

4

0.76

87

37

2

60

3.20

0.00

n.a.

1110

999

919

1.29

40

28

4

68

0.80

0.03

n.a.

99

80

67

3.89

469

9

4

87

20.00

0.02

0.07

940

620

558

16.84

84

5

-

95

1.60

0.12

0.02

550

440

365

1.22

74

9

1

93

0.05

0.12

n.a.

71

50

40

0.28

n.a.

23

3

74

2.50

2.28

0.15

96

77

64

17.00

506

15

1

84

24.00

0.00

00

1711

1369

1122

19

5

6

5

89

18.70

0.00

0.26

865

650

550

14.70

78

9

1

87

3.35

00.0

0.14

450

405

373

2.53

72

12

4

84

0.20

0.95

0.14

35

26

20

1.60

180

24

10

67

0.76

0.00

0.01

215

160

120

0.44

57

51

49

58

2.50

0.02

0.03

97

70

50

3.20

امل�صدرWorld Bank, 2003 :

(جمعت الأرقام يف  2002ـ )2003
ُ

اال�ستخدام ال�سنوي ن�سبة اال�ستخدام بح�سب القطاع
 ** 2025 ** 2015بليون م 3كن�سبة املنزيل ال�صناعي الزراعي
من املوارد
(توقعات (توقعات
«�أفد») «�أفد»)
املائية
3
3
االجمالية
م
م

التوافر ال�سنوي
املوارد مياه نهائية اعادة توافر املياه
املتجددة حمالة ا�ستخدام املتجددة
الطبيعية بليون مياه ال�صرف للفرد
3
*
3
بليون
م/3ال�سنة

3

126

5

2

93

 :Negحجم زهيد للمياه امل�ستخدمة
 :n.a.غري متوافر

* �أرقام اجمايل املوارد املائية املتجددة الفعلية ( )TARWRللفرد من تقريري التنمية املائية العاملية  )2006( 2و،)2009( 3
.

.

 UNESCOجداول  TARWRمبنية على AQUASTAT

 FAOومت مراجعة موقع  Index web-updateيف  19متوز (يوليو) http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/table_4.3_Updated.pdf .2010

** توقعات  2015و 2025طورها “�أفد” ،على �أ�سا�س التغريات الفعلية بني عامي  2000و ،2006ومتو�سط املعدل املتوقع للنمو ال�سكاين يف كل بلد ،وفق بيانات ق�سم ال�سكان
يف الأمم املتحدة ،وقد ن�رشت يف “التوقعات العاملية لل�سكان” ،تنقيح http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2 2008
الأرقام ت�شري �إىل اجتاهات عامة ب�سبب الطرق والأدوات املختلفة امل�ستعملة الحت�ساب امل�صدر الرئي�سي االجمايل للمياه.
ت�أخذ التوقعات اجلانب الأدنى للنمو ال�سكاين يف املنطقة ،وال ت�أخذ يف احل�سبان �أثر الزيادة يف الناجت املحلي االجمايل واملتغريات الأخرى التي تدفع الطلب اىل الأعلى ،وال عوامل
مثل ازدياد اجلفاف والت�أثريات الأخرى لتغري املناخ التي تدفع توافر املياه نزو ًال.

 .IIاملوارد املائية يف العامل العربي �شحيحة
وامل�صادر اجلديدة باهظة الثمن
تعاين جميع البلدان العربية نق�ص ًا يف املياه .وي�صنف
تقرير للبنك الدويل ( )2007البلدان العربية يف املرتبة
الأخرية من حيث توافر املياه العذبة املتجددة للفرد
باملقارنة مع مناطق �أخرى يف العامل ،كما هو مبني يف

ال�شكل  .1ومن املتوقع �أن يفاقم ارتفاع معدالت النمو
االقت�صادي وازدياد عدد ال�سكان ب�شكل �سريع وتغري املناخ
النواق�ص املائية يف املنطقة.
يلخ�ص اجلدول  1بيانات توافر املياه يف البلدان بح�سب
امل�صدر وا�ستخدام املياه بح�سب القطاع (املنزيل ،ال�صناعي،
الزراعي) .ويف بع�ض البلدان ،فاقت ال�سحوبات املائية

الف�صل 1
ال�شكل 2

موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالب ًا �أدنى من م�ستويات ال�شح واملعدل العاملي2005 ،
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UNDP, 2009

االجمالية املوارد املائية املتجددة املتاحة .ويف الواقع ،فان
موارد املياه العذبة املتجددة الداخلية للفرد يف معظم
البلدان العربية هي �أ�ص ًال �أدنى من م�ستوى ال�شح املائي،
كما هو مو�ضح يف ال�شكل .2
مبا �أن غالبية البلدان يف هذه املنطقة لديها موارد مائية
متجددة حمدودة و�سكانها يزدادون �سريع ًا ،فان �أو�ضاع
املياه �ستكون قا�سية على اخل�صو�ص .وي�شري اجلدول  2اىل
�أن �سحب املياه يف عدد من البلدان العربية ازداد بني عامي
 1985و 2000بنحو  50يف املئة .ويف الفرتة ذاتها ،ازداد �سكان

اجلدول 2

يتم ال�ضغط على الوكاالت احلكومية لتح�سني نقل املياه
امل�أمونة والنظيفة اىل �سكان الأرياف واملدن الذين تزداد
�أعدادهم .والنمو يف عدد ال�سكان يف العقدين املقبلني،
الذي �سيحدث  90يف املئة منه يف مناطق ُمدنية� ،سوف

الزيادة يف الطلب على املياه يف بلدان عربية خمتارة

البلد
تون�س
اجلزائر
ليبيا
املغرب
م�صر
�سورية
لبنان
املجموع
ن�سبة التغيري
امل�صدر:

هذه البلدان بن�سبة  40يف املئة .ومن املتوقع �أن ُيالحظ هذا
االجتاه يف معظم البلدان العربية خالل ال�سنوات املقبلة.
ومن املتوقع �أن تقوى التحديات التي تواجهها هذه البلدان
نظر ًا ال�ستمرار النمو االقت�صادي يف االزدياد وارتفاع الطلب
على املياه يف املراكز ا ُملدنية املكتظة.

Plan Bleu/UNEP Database, 2005

ال�سكان 1985
(مليون)

ال�سكان 2000
(مليون)

اجمايل �سحوبات املياه
( 1985بليون م)3

اجمايل �سحوبات املياه
( 2000بليون م)3
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�سوف يعي�ش مزيد من النا�س يف مناطق ُمدنية
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World Bank, 2007

يزيد ال�ضغط ال�سيا�سي لتلبية هذه الطلبات ،خ�صو�ص ًا
لال�ستعمال املنزيل وال�صناعي .وكما يبني ال�شكل  ،3ف�إن
مزيد ًا من النا�س يف العامل العربي �سيعي�شون يف املدن
بحلول �سنة  .2030و�سوف يفوق اجمايل ال�سكان يف
العامل العربي ما هو يف �أوروبا ،بينما يتاح لهم جزء ب�سيط
فقط من املوارد املائية املتوافرة ل�سكان �أوروبا.
خ�ص�صت بلدان عدة يف املنطقة موارد ال ي�ستهان بها
لتطوير وادارة االمدادات املائية واخلدمات ال�صحية
النظيفة والري مما ي�ساهم يف م�ستويات جوهرية من
النمو االقت�صادي وخف�ض الفقر .وقد �شارك يف الفوائد
االقت�صادية لتو�سيع الري ماليني املزارعني ال�صغار
والفقراء يف معظم البلدان العربية.
لكن ما زال �أكرث من  45مليون �شخ�ص يف العامل العربي
يفتقرون اىل مياه نظيفة �أو خدمات �صحية م�أمونة
( )UNDP, 2009وفق ما ي�شري ال�شكل  .4وا�ضافة اىل ذلك،
هناك جزء كبري من االمدادات املائية يف معظم البلدان
العربية ،ال ُيعرف م�صريه .وكثري من املدن يف بلدان
عربية عدة هي مبثابة “دالء م�س ِّربة” .ويتحمل الفقراء
ح�صة غري متكافئة من ت�أثري اخلدمات املائية وال�صحية غري

الكفوءة .وقليل من النا�س الفقراء مو�صولون بامدادات
مائية تنقلها الأنابيب .وعندما يتوافر لهم الو�صول ،يجب
�أن ي�ستفيد من املن�ش�آت مزيد من النا�س .ويدفع الفقراء يف
معظم املدن العربية �أ�سعار ًا مرتفعة مقابل امدادات املياه،

5
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ن�سبة ال�سكان الذين يفتقرون اىل خدمات مائية و�صحية م�أمونة 15 ،بلداً عربي ًا2007 ،
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جزر القمر

ال�سودان

موريتانيا

اليمن

م�صر

�سورية

اجلزائر

املغرب

وجترب بلدان عربية متعددة مناهج خمتلفة ملعاجلة عدم
توفري املياه واخلدمات ال�صحية للمجتمعات الفقرية.
ويتوىل البع�ض حت�سني اخلدمات عموم ًا ،على افرتا�ض
�أن جعل اخلدمات متاحة للجميع �ضروري جلعلها متاحة
للفقراء ( .)IDB, 2005وتقوم بع�ض احلكومات ،خ�صو�ص ًا
يف �شمال �أفريقيا وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي،
بدعوة القطاع اخلا�ص للم�ساعدة يف هذا اجلهد .والنتائج
ال تكون دائم ًا ناجحة .وتعترب احلكومات يف �أنحاء العامل
�أنها م�س�ؤولة عن توفري البنية التحتية للمياه ومتويلها

الأردن

جيبوتي

باتت مهمة حتقيق تغطية عاملية لالمدادات املائية
واخلدمات ال�صحية �أكرث حتدي ًا لأن بلدان ًا عربية متعددة
متار�س ا�شراف ًا مالي ًا �صارم ًا على املوازنات العامة (World
 .)Bank, 2007ومتتد م�ؤ�س�سات اخلدمة اىل ما بعد
املوارد التقنية واملالية املتوافرة .وهي نادر ًا ما ت�ستطيع
احلفاظ على خدمات كفوءة لل�سكان احلاليني ،الذين
يزدادون بن�سبة  2ـ  3يف املئة �سنوي ًا .ومعظم هذه الزيادة
ي�ضيف �ضغط ًا على املدن والبلدات التي هي �أ�ص ًال مكتظة
وتعاين من خدمات غري وافية.

االمارات

تون�س

تزيد عموم ًا على تلك التي تدفعها �أ�سر �أكرث ثراء مو�صولة
ب�شبكة الأنابيب (.1)World Bank, 2007

لبنان

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

امل�صدر:

UNDP, 2009

ال و�صول اىل مياه م�أمونة

قطر

0

الدول العربية
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قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة

ال و�صول اىل خدمات �صحية

وتنظيمها وبنائها .وهي تقوم بذلك ل�سببني وجيهني ،هما
اخلوف من انهيار الأ�سواق والقلق ب�ش�أن حتقيق العدالة
االجتماعية ( .)World Bank, 1993وتقوم بلدان متعددة
يف املنطقة برتقية المركزية اخلدمات املائية املقدمة اىل
احلكومات املحلية واملجال�س البلدية واملجتمعات .وهذه
العملية هي يف مراحلها الأوىل ،ويجب القيام باملزيد
لتقوية ملكية اخلدمات وامل�س�ؤولية عنها ،خ�صو�ص ًا جتاه
املجتمعات الفقرية.
ومتيل احلكومات اىل معاجلة هذه امل�شكلة من خالل منهج
ت�صاعدي للم�شاريع مركز ب�شكل حمدود ،لكنه �سهل
الت�صميم والتنفيذ .هذا االجراء قد ي�سمح مبهل ا�شراك
عاجلة للوكاالت التنفيذية ،ومكاف�آت فورية للمجتمعات
امل�ستفيدة .لكن املوثوقية واال�ستدامة على املدى البعيد
قد تعانيان �إذا نُفذ هذا اال�ستثمار من دون ا�سرتاتيجية
امنائية متكاملة لقطاع املياه.
هذا ما جعل ال�صحة االقت�صادية واملالية لقطاع املياه يف هذه
البلدان يف خطر .وكان كثري من اال�ستثمار ميول من خالل
االنفاق احلكومي واملوازنات الوطنية .2وكانت خم�ص�صات
هذا القطاع يف ركود �أو تراجع (.)World Bank, 2004a
وتختلف خم�ص�صات ال�صناديق احلكومية بح�سب البلد.

البيئة العربية :املياه
فم�صر تخ�ص�ص نحو  10يف املئة من موازنتها ال�سنوية
للقطاع ول�صيانة بنيته التحتية ،خ�صو�ص ًا نظم الري
احلكومية ( .)World Bank, 2007وهي ت�سمح بن�سبة
 5يف املئة ا�ضافية للتو�سع والتنمية .3وتنفق الكويت نحو
 15يف املئة من موازنتها ال�سنوية العانات املياه (World
 .)Bank, 2004bوت�شري درا�سة حديثة اىل �أن االمارات
العربية املتحدة تنفق نحو  3.4باليني دوالر �سنوي ًا
على قطاع املياه (لتغطية نفقات الت�شغيل وال�صيانة
واال�ستثمار يف حمطات مياه جديدة) (World Bank,
 .)2004bوتخ�ص�ص بلدان �أخرى �أع�ضاء يف جمل�س
التعاون اخلليجي موارد ال ي�ستهان بها لقطاع املياه حيث
تزيد اال�ستثمار يف التحلية وم�صادر املياه غري التقليدية.
وينفق اليمن والأردن نحو  9يف املئة من موازنتيهما
ال�سنويتني على ت�شغيل و�صيانة اخلدمات يف قطاع الري
( .)World Bank, 2004bوال تتوافر بيانات عن امدادات
املياه واخلدمات ال�صحية لأن خم�ص�صات املوازنتني تتوزع
ب�شكل كبري على املحافظات املحلية وجمال�س املدن .وال
تتوافر �أرقام من البلدان الأخرى لأن قلي ًال من اجلهد ُبذل
ملراجعة وتقييم االنفاق احلكومي خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق
بتقدمي اخلدمات اىل الفقراء.4
وميكن الت�صدي الزدياد العبء املايل من خالل ا�صالح
م�ؤ�س�ساتي حقيقي بامكانه حت�سني كفاءة اخلدمات
وتقوية ال�شراكات مع م�ستخدمي املياه .والبحث عن
م�صادر بديلة للتمويل يجب �أن ي�شمل م�ساهمة من
قبل م�ستخدمي املياه ،ومتكني امل�ستفيدين ،وخيارات
ت�شاركية مع القطاع اخلا�ص تتم مناق�شتها بعناية.

ال�شكل 5

7

وهناك بعد �آخر يتعلق بتنامي االهتمام بادارة �أف�ضل
للمجاري املائية الدولية امل�شرتكة .ويتم تقا�سم معظم
املوارد املائية ،ال�سطحية واجلوفية ،بني بلدان خمتلفة
تقع على �ضفاف الأنهار .وقد �أ�صبح التقا�سم املن�صف
هم ًا رئي�سي ًا خلف�ض ال�صراعات املحتملة على احلقوق
املائية املتنازع عليها ،ما يح�ض على دعوات ال�ستخدام
تعاوين كفوء وا�ستثمار م�شرتك على طول حو�ض النهر.
واملتطلبات املالية الالزمة لتحقيق هذا الهدف هي �أبعد
من املوارد املتاحة يف كثري من بلدان املنطقة (World
.)Bank, 1999
�إن م�شاكل �شح املياه احلالية وامل�ستقبلية يف �أربعة ع�شر
بلد ًا عربي ًا 5هي جدية اىل حد �أن عم ًال فوري ًا مطلوب على
جبهات متعددة :معاجلة تنامي االحتياجات املائية ل�سكان
يتزايدون ،زيادة اال�ستثمار يف البنية التحتية للمياه،
تو�ضيح اخليارات ال�سيا�سية اخلا�صة بتوزيع املياه ب�شكل
من�صف وكفوء على خمتلف امل�ستخدمني ،اال�ستثمار يف
تكنولوجيات جديدة لتح�سني كفاءة املياه يف الزراعة،
وزيادة املوارد املائية القائمة من م�صادر غري تقليدية.
وت�شمل امل�صادر غري التقليدية تو�سيع حتلية مياه البحر
وا�ستخدام مياه ال�صرف املعاجلة ح�سب الأ�صول واملياه
املنخف�ضة النوعية يف الزراعة .وت�ستخدم بلدان عربية
كثرية املياه املاحلة للري وت�ستثمر يف اعادة تدوير مياه
ال�صرف واعادة ا�ستعمالها يف الزراعة .ومن املتوقع �أن
ت�ؤدي هذه امل�صادر غري التقليدية دور ًا �أكرب ب�شكل متزايد
يف املوازنة بني الطلب على املياه وعر�ضها يف ال�سنوات
املقبلة.

ن�سبة املوارد املائية العذبة االقليمية املخزنة يف �أحوا�ض جوفية
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قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة

 .IIIازدياد كلفة تطوير
موارد مائية جديدة
بالن�سبة اىل جميع البلدان العربية ،يعترب ا�ستغالل موارد
مائية جديدة باهظ الكلفة .وقد مت تطوير معظم املوارد املائية
املتاحة ( .)World Bank, 2007وكما ي�شري ال�شكل  ،5ف�إن �أكرث
من  80يف املئة من جميع املوارد املائية ال�سطحية يف العامل
العربي خمزّن يف �أحوا�ض جوفية (.)World Bank, 2007
لقد مت تطوير معظم امل�صادر املائية العذبة املنا�سبة والتي
ميكن الو�صول اليها ,وت�ستمر كلفة بناء �سدود و�أحوا�ض
تخزين جديدة يف االزدياد ب�شكل �سريع .واملعار�ضة
املت�صاعدة من قبل البيئيني واملنظمات غري احلكومية
�أثرت �سلب ًا على دعم وكاالت التنمية الدولية لتمويل �سدود
و�أحوا�ض جديدة .ويعني ارتفاع كلفة ال�سدود اجلديدة
مقرتن ًا بازدياد تدهور الأحوا�ض القائمة وتر�سب الطمي
فيها ان �صايف تخزين املياه ثابت �أو يرتاجع يف كثري من
البلدان ( .)World Bank, 2004aواحلكومات ال متلك
املوارد الالزمة لال�ستثمار يف بناء مرافق جديدة لتخزين
املياه .وقد ا�شتد ال�سحب املفرط للموارد املائية اجلوفية يف
معظم البلدان العربية .وانخفا�ض منا�سيب املياه يجعل
كلفة اال�ستخراج عالية جد ًا.
هذا الو�ضع يثبت �أن هناك فر�ص ًا حمدودة وباهظة الكلفة
ال�ستخدام موارد مائية ا�ضافية يف املنطقة .وبد ًال من
ذلك� ،سمحت احلكومات با�ستغالل مو�سع للموارد املائية
اجلوفية لتلبية تنامي الطلب على املياه ،بكلفة �ضخ ونقل
عالية ،خ�صو�ص ًا يف املراكز ا ُملدنية املزدهرة واملدن املكتظة
يف املنطقة .وتو�سع بلدان �أخرى اال�ستثمار يف حتلية مياه
البحر ومعاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها.
ونتيجة لذلك ،من املتوقع ان ي�شتد ال�ضغط لتوزيع املياه
على خمتلف امل�ستخدمني يف العقد املقبل .ومبا �أن الزراعة
املروية هي امل�ستخدم الرئي�سي لهذه املوارد ال�شحيحة ،فان
ال�ضغط يت�صاعد يف بلدان متعددة يف املنطقة لتعديل
توزيع املياه على الزراعة .واملربر هو تلبية تنامي طلبات
ال�سكان املتزايدين ،والوفاء بطلبات املراكز ا ُملدنية املتو�سعة،
وتزويد ال�صناعات اجلديدة باملياه (.)UNDP, 2009
وا�ضافة اىل ذلك ،يجب تخ�صي�ص املزيد من املياه الحياء
النظم االيكولوجية حفاظ ًا على قدرتها على توفري اخلدمات
البيئية ب�شكل م�ستدام.
يف املجتمعات ا ُملدنية والريفية ،حتدد الأبعاد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية اجلدية �شكل النقا�ش حول

توزيع املياه .وال�ضغط للوفاء بالطلبات الفورية قد ي�سفر
عن قرارات مت�سرعة تتعلق باعادة التوزيع مع قليل من
التنبه للتداعيات الطويلة الأمد على املجتمع من الناحيتني
االجتماعية واالقت�صادية .النقا�ش �شديد يف الأردن
واليمن وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف ما يتعلق
مبربر تخ�صي�ص كميات كبرية من املياه للقطاع الزراعي
على رغم �أن م�ساهمة هذا القطاع بالنمو االقت�صادي
الوطني تت�ضاءل (.)UNDP, 2009
وفق تقرير للبنك الدويل (� ،)2007سوف يزيد التمدن
والت�صنيع �أي�ض ًا الطلب على الكهرباء والطاقة املائية.
هذه التطورات ت�شكل حتديات كبرية للحكومات يف
جهودها الدارة املوارد املائية ب�شكل �أف�ضل من دون
�أن تزيد االنبعاثات الكربونية .والتحديات اخلا�صة
باالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية يجب �أن تلبي �أي�ض ًا
تراكم الطلبات مع تلبية حاجات �سكان يتزايدون ولديهم
مداخيل مرتفعة .وهناك الآن طلبات متزايدة لتو�سيع
اخلدمات ال�صحية ومعاجلة ا�ضافية ملياه ال�صرف .لكـن
النظم القائمة لالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية ا ُملدنية
فـي كثري مـن البلدان ف�شلت يف توفري اخلدمات املنا�سبة،
ومـن املتوقـع �أن تزداد امل�شاكل التـي ي�سببها التلوث ا ُملدين
( .)World Bank, 2007وللت�صدي لهذه التحديات ب�شكل
منا�سب ،يجب على هذه البلدان �أن ت�ضع �سيا�سات مائية
جديدة ،و�أن ت�ستثمر �أكرث يف �إدارة قطاع املياه ،و�أن تطور
مناهج جديدة و�أطر ًا م�ؤ�س�ساتية كفوءة من �أجل ادارة املياه
وتوزيعها ب�شكل �أف�ضل.
لقد قدرت درا�سة حديثة �أن معدل التعرفة التي تتقا�ضاها
مرافق املياه يف كثري من املدن يف املنطقة �سوف يزداد.
ففي العا�صمة الأردنية عمان ،على �سبيل املثال ،ارتفع
معدل الكلفة الت�صاعدية للمياه من  0.41دوالر لكل مرت
مكعب خالل ثمانينات القرن الع�شرين اىل  1.33دوالر
لكل مرت مكعب يف الت�سعينات ،نتيجة نواق�ص فـي املياه
اجلوفية ( .)Rosegrant et al., 2002aوتـم االبالغ عـن
اجتاهات مماثلة حـول كلفـة نظـم الري اجلديدة فـي عدد
مـن البلدان العربية .وكانت الكلفة احلقيقية للـري ترتفع
خـالل العقود الثالثة املا�ضية ،مـا �أ�سفر عـن “انخفا�ض
معدالت العائد االقت�صادي مـن ان�شاء نظـم ري جديدة”
( .)Rosegrant et al., 2002aالتكاليف املرتفعة جنمت
عن ان�شاء اخلزانات الالزمة لتنظيم تدفقات الأنهار،
والتقلبات املناخية احلادة التي ت�ستوجب فر�ض ر�سوم
ري مرتفعة ،وخطط باهظة الكلفة للتحكم بالفي�ضانات،
و�أعمال ان�شاء يف �أماكن نائية تتطلب تكاليف نقل
مرتفعة ،وبنية حتتية �أ�سا�سية (.)World Bank, 2006

البيئة العربية :املياه

املحا�صيل املقاومة للملوحة
�شعيب �إ�سماعيل

تربز امللوحة ،منذ العقد املا�ضي ،ك�أحد العوامل الرئي�س ّية القليلة
التي ت�ؤ ّثر يف م�ستويات الإنتاج ّية الزراع ّية .وتطال ت�أثرياتها ال�سلبية
من ّو النباتات يف �أنحاء العامل ،وخ�صو�ص ًا يف الأرا�ضي املرو ّية التي ُتنتِج
الري ،ب�شكل عام ،حتتوي �أمالحاً
ثلث الأغذية العامل ّية .وحيث �إنّ مياه ّ
ذائبة ،ف�إنّ عملية مت ّلح الرتبة تتفاقم وتت�سارع ب�شكل فادح من ج ّراء
الري.
�أعمال ّ
ويبدو �أنّ هذه احلالة �ستزداد �سوءاً نظراً لأنّ كم ّيات املياه املتوافرة
�آخذة يف التناق�ص وم�ستوى جودتها يتدنّى .ت�شري تقديرات الأمم
املتحدة �إىل �أنّ الأرا�ضي الزراع ّية تنق�ص ثالثة هكتارات كل دقيقة ب�سبب
امللوحة .كما �إنّ العديد من املحا�صيل التي ُط ّورت �سابق ًا لتكون عالية
الإنتاج ّية ال تعطي النتائج املرج ّوة يف ّ
ظل تغيرّ �أو�ضاع امللوحة .وقد
حتم ًال للملوحة و�/أو البحث
جرت حماوالت لتطوير حما�صيل �أكرث ّ
عن حما�صيل ميكن �أن تتك ّيف مع م�ستويات ملوحة �أ�ش ّد .وهذا اخليار
الأخري يقوم على تعديل املمار�سات الزراع ّية مبا ي� ّؤدي
�إىل رفع الإنتاج �إىل �أق�صى ح ّد ممكن .وترتاوح تقن ّيات
تطوير حما�صيل جديدة بني برامج اال�ستيالد التقليد ّية
والتكنولوجيا احليو ّية ونقل اجلينات (املو ِّرثات) الخ...
لكن بالن�سبة للعديد من املحا�صيل (النباتات التي حتتمل
حتمل امللح
مع ّدالت حم ّددة من امللوحة) ف�إنّ حدود طاقة ّ
قد و�صلت �إىل �أق�صاها .وهذا يعني �أنّ م�ستقبل الزراعة
ّ
يتوقف على حدوث تط ّور عظيم يتم ّثل � ّإما يف �إحداث تغيري
جذري يف الرتكيبة اجلين ّية للمحا�صيل املوجودة حالياً،
و� ّإما يف ح�صول انتقاء طبيعي ملحا�صيل/نباتات جديدة
حتمل امللوحة� .إال
(ونباتات ملح ّية) ذات قدرة فائقة على ّ
�أنّ التح�سني املن�شود لي�س يف املحا�صيل فح�سب ،بل يجب
�أن ي�شمل �أي�ض ًا الإدارة املتكاملة للموارد (الرتبة واملاء)
بحيث تكون الأ�سا�س للزراعة امل�ستدامة.
مت يف ال�سنوات القليلة املن�صرمة تطوير العديد من املحا�صيل ُ
واخل َ�ضر
املقاومة للأمالح لتتالءم مع �أو�ضاع امللوحة (يف الرتبة واملاء) .ي�ضاف �إىل
ذلك حتقيق �إجنازات باهرة على �صعيد نظم �إنتاج �أخرى وبديلة مثل
الأعالف والوقود وال َب ْ�س َتنة وزراعة احلدائق واملناظر الطبيع ّية وما
والري با�ستخدام
�شابه ،حيث �أ�صبح بالإمكان املحافظة على املاء العذب ّ
املياه ال�شديدة امللوحة �أواملعتدلة امللوحة (جمموع اجلوامد الذائبة
وت�ضم الئحة �أنواع النباتات امل�ستن َبتة
 17000 – 7000جزء يف املليون).
ّ
�أعداداً كثرية ،العديد منها مرتبط مبواقع حم ّددة �أو ظروف مع ّينة من
حيث املناخ والرتبة واملاء .وقد اقت َب�ست مناطق ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا عن مناطق دول �أمريكا الو�سطى والبحر الكاريبي العديد من

�أنظمة الإنتاج الزراعي و�أدخلتها يف �أنظمتها الزراع ّية الوطن ّية من �أجل
زيادة الإنتاج.
وثمة �إمكان ّيات بالعمل �أي�ض ًا على �أعلى م�ستويات امللوحة (ملوحة ماء
ّ
البحر) بحيث ميكن تعزيز بع�ض املحا�صيل و�أنظمة الإنتاج الأخرى.
فاملنغروف مث ًال معروف بفائدته حلماية املناطق ال�ساحل ّية بالإ�ضافة
وي�شار يف هذا املجال �إىل
�إىل توفري نظم بيئ ّية مالئمة للإنتاج البحريُ .
ُ
�أنّ بالإمكان ا�ستخراج زيت ج ّيد النوع ّية من �أنواع الأ�شنان الذي ميتاز
�أي�ض ًا بقيمة جتار ّية لكونه من ُ
اخل َ�ضر ،كما ميكن زراعة �أنواع الع�شبة
امللح ّية با�ستخدام مياه البحر بالكامل ،وهي ذات قيمة بالن�سبة
للحبوب والأعالف واحلدائق واملناظر الطبيع ّية.
بالإ�ضافة �إىل غ ّلة املحا�صيل (و�/أو �أنظمة الإنتاج) ف�إنّ للنواحي البيئ ّية
عوائدها ،نظراً لأنّ العديد من الأنظمة الزراع ّية ميكن �أن ي�ساهم،
ب�شكل ملحوظ ،يف حت�سني البيئة ال�صغرى والبيئة الكلية على �ضوء
احتماالت التغيري املناخي.

حتمل امللوحة �سي�صبح مطلب ًا �أكرث �إحلاح ًا
خال�صة القول� :إنّ رفع قدرة ّ
يف ال�سنوات املقبلة ب�سبب حمدود ّية املوارد .كما ينبغي تطوير �أنظمة
حم�سنة وغريها من املزروعات املقاومة
الإنتاج
ّ
لت�ضم �أ�صناف غالل ّ
للأمالح� ،سواء �أكان ذلك عن طريق �أنظمة االنتخاب الطبيعي �أم
بوا�سطة التقنيات احلديثة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ هذه العملية يجب
�أن تكون متوا�صلة لأنه ال ب ّد من حدوث املزيد من التب ّدالت يف الرتبة
ّ
ما�سة �إىل حت�سني
واملاء والظروف املناخ ّية ،وبالتايل
�ستظل احلاجة ّ
نوع ّية املحا�صيل والأنظمة الإنتاج ّية.
د� .شعيب �إ�سماعيل ،خبري يف املركز الدويل للزراعة امللح ّية ،دبي
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قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة
وعلى رغم ارتفاع تكاليف تطوير موارد مائية جديدة ،ما
زالت حكومات كثرية تف�ضل تو�سيع االمدادات املائية،
ما �أدى اىل ا�ستثمار يف بنية حتتية كان ميكن جتنبها �أو
ت�أجيلها .وغالب ًا ما يدفع م�ستخدمو املياه يف العامل العربي
مبالغ زهيدة لقاء مياه الري التي تزودهم بها احلكومة
( ،)World Bank, 2007عدا عن قلة احلوافز لالمتناع عن
زرع حما�صيل م�سرفة يف ا�ستهالك املياه �أو للحفاظ على
املياه .ويف بع�ض املناطق القاحلة� ،أ�سعار املياه منخف�ضة
جد ًا بحيث �أنها جذابة لزرع حما�صيل منخف�ضة القيمة.
وباملثل ،تتقا�ضى بلدات ومدن كثرية ر�سوم ًا ال توفر �أي
حافز للحفاظ على املياه .ووجد ا�ستعرا�ض حديث مل�شاريع
االمدادات املائية البلدية اجراه البنك الدويل ()2007
�أن الثمن املفرو�ض لقاء احل�صول على املياه ال يغطي �إال
نحو  35يف املئة من معدل كلفة االمدادات ،والر�سوم
يف كثري من نظم الري هي �أقل كثري ًا (World Bank,
 .)2006وتذهب فوائد هذه املياه الرخي�صة الثمن ب�شكل
كبري اىل الطبقة الو�سطى والأغنياء .فالفقراء يعتمدون
عادة على بائعي املياه ،وقد يدفعون مقابل احل�صول على
عما يدفعه االثرياء الذين يتمتعون
املياه مبالغ م�ضاعفة ّ
عادة مبياه ت�صلهم بالأنابيب .لذلك ُيعتقد �أن االعانات
املتقاطعة التي يغطي مبوجبها الزبائن ذوو الدخل الأعلى
جزء ًا من كلفة خدمة الفقراء ميكن حتقيقها من خالل
ادخال “جدول ت�صاعدي للتعرفة” ،لكن يف املمار�سة
غالب ًا ما تُ�ستغل االعانات ب�شكل �سيئ (Rosegrant et
.)al., 2002b

 .IVا�ستخراج املياه اجلوفية العميقة
ا�ستنزف االحتياطات املائية اال�سرتاتيجية
مع انت�شار ال�ضخ بوا�سطة الطاقة الكهربائية يف كثري من
البلدان العربية ،ازداد ا�ستخراج املياه اجلوفية العميقة
ب�شكل �أ�سا�سي لري الأرا�ضي ولتوفري مياه ال�شرب للماليني
من �سكان املجتمعات الريفية غري املو�صولة ب�شبكات نقل
املياه الوطنية .و�أدى التو�سع يف تكنولوجيا ال�ضخ غالب ًا
اىل انخفا�ضات ملحوظة يف من�سوب املياه اجلوفية يف
مناطق تعاين من جتدد منخف�ض �أو ال يحدث فيها جتدد
( .)World Bank, 1999وقد تطورت طرق احلفر كثري ًا
يف ال�سنوات الأخرية ،ويعود الف�ضل يف ذلك ب�شكل كبري
اىل التكنولوجيا التي طورتها �صناعة البرتول .ومتكن
م�ضخات قوية امل�ستخدمني من �سحب كميات كبرية من
املياه من �آبار عميقة ،ما ي�ؤثر على من�سوب املياه اجلوفية
خارج حدود ممتلكاتهم وي�ستنزف �آبار ًا بعيدة اعتُربت
يف ال�سابق �أنها تقع على م�سافة �آمنة من املنطقة املحفورة
(.)World Bank, 1999

�أدركت بلدان كثرية هذه امل�شكلة و�أدخلت �أنظمة ال�ستغالل
املياه اجلوفية .لكن تنفيذ هذه الأنظمة معدوم لأن املياه
اجلوفية ،كاملياه ال�سطحية ،هي �سائل ال يعرتف بحدود.
والنزاع �شائع على ا�ستعمال املياه اجلوفية بني املالكني
من القطاع اخلا�ص وبني دول تتقا�سم الأحوا�ض املائية
اجلوفية .ومعايري ار�ساء احلقوق واالن�صاف يف تقا�سم
املوارد املائية اجلوفية هي غري حمددة جيد ًا بال�شكل املنا�سب
يف كثري من البلدان �أو بني البلدان (.)World Bank, 1999
وحيثما جتري املياه اجلوفية طبيعي ًا من دولة اىل �أخرى،
يجب التعاون يف جماالت مثل تبادل املعلومات والبيانات
الالزمة ملراقبة وادارة نوعية املياه وكميتها ب�شكل �أف�ضل.
واملهم على وجه اخل�صو�ص هو تقا�سم املعلومات حول جتدد
املياه ،والتغريات الأخرى يف منا�سيب املياه اجلوفية من
�أجل تن�سيق وتعديل معدات ال�سحب بني املالكني �أو الدول
الواقعة على �ضفاف الأنهار (.)Grey and Sadoff, 2003
اليمن ،على �سبيل املثال ،و�سع ا�ستخراج املياه اجلوفية
من خالل االقتبا�س الوا�سع االنت�شار لتكنولوجيا الآبار
االنبوبية (املبا�شرة) بغية توفري املياه اجلوفية لال�ستخدام
الزراعي واملنزيل ب�شكل �أف�ضل .ويتم �ضخ املياه اجلوفية
مبعدل يزيد تقريب ًا �أربعة �أ�ضعاف على معدل التجدد
الطبيعي ( .)World Bank, 2007ونتيجة لذلك ،تعاين
بع�ض الوديان املنتجة نق�ص ًا �شديد ًا يف املياه ،وبناء
على ذلك يتم التخلي عنها .وينت�شر النزاع على تقا�سم
املياه اجلوفية وتوزيعها بني م�ستخدمني متناف�سني.
واال�ستغالل املفرط للموارد املائية اجلوفية هو نتيجة
عملية المركزية حلفر الآبار من دون التقيد بخطة مائية
وطنية .مثل هذه اخلطة كان يلزمها مراقبة مت�أنية
وجتميع للبيانات و�أنظمة ل�ضبط احلفر وحتديد �أولويات
ويح�ضر اليمن الآن ،مب�ساعدة
ا�ستخدام املياه وتوزيعها.
ّ
مانحني متعددين ،خطة �شاملة الدارة املوارد املائية ،من
�ش�أنها �أن توفر بع�ض اخلطوط التوجيهية لتنظيم عملية
ا�ستخدام املياه اجلوفية وتوزيعها.
ت�أتي ن�سبة كبرية من االمدادات املائية ال�شاملة يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي من موارد مائية جوفية ،وهي
يف معظمها غري متجددة طبيعي ًا (فقط يف ُعمان متثل
املياه اجلوفية املتجددة جزء ًا ال ي�ستهان به من االمدادات
املائية امل�ستعملة لأغرا�ض منزلية و�صناعية) .وتُ�ستمد
املياه من �أحوا�ض جوفية عميقة تقع يف ال�سعودية
وعمان .واملياه "املتحجرة" يف هذه الأحوا�ض اجلوفية
ُ
ا�ستقرت يف هذه التكوينات قبل ماليني ال�سنني .وعلى
رغم �أن بلدان جمل�س التعاون اخلليجي توا�صل ا�ستعمال
ادوات منذجة على نطاق وا�سع ،فان حجم املياه املخزنة يف

البيئة العربية :املياه
هذه الأحوا�ض اجلوفية غري حمدد ب�شكل كبري .وحتتوي
هذه االحتياطات كميات كبرية لكن غري معروفة من املياه
القليلة امللوحة ،ويزيد عمق املياه ال�صاحلة لال�ستعمال
على  500مرت .وال تفر�ض �أي تعرفات على ا�ستخراج املياه
اجلوفية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ما �أدى اىل
زرع حما�صيل منخف�ضة القيمة مثل احلبوب ،وحما�صيل
الف�صة والعلف
ت�ستهلك كميات كبرية من املياه مثل
َّ
الأخ�ضر اخلا�ص باملوا�شي وانتاج م�شتقات الألبان.
ان اال�ستخراج املفرط للمياه اجلوفية مبا يتجاوز
م�ستويات االنتاجية امل�أمونة ت�سبب يف تلويث �أحوا�ض
املياه اجلوفية القائمة ،نتيجة ت�سرب مياه البحر املاحلة
و�صعود االمدادات املائية القليلة امللوحة واملاحلة من
الأحوا�ض اجلوفية الأكرث انخفا�ض ًا .وهذا خطري على وجه
اخل�صو�ص يف ليبيا والأردن واليمن وعمان والبحرين
واالمارات وقطر ،حيث لوحظ ومت قيا�س تدهور نوعية
املياه اجلوفية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية (World
 .)Bank, 2007وا�ستعادة الأحوا�ض اجلوفية ،حتى
مع ادخال االجراءات املنا�سبة ،قد ت�ستغرق �أجيا ًال.
وم�س�ؤولية م�صالح املياه احلكومية هي �ضمان حماية
هذه املوارد ب�شكل �أف�ضل وادارتها على نحو م�ستدام
للأجيال املقبلة .لكن املهارات التقنية املتاحة حمدودة،
والبيئة ال�سيا�سية املخولة مقيدة ب�شكل كبري .والتو�سع
يف امدادات املياه اجلوفية غري املتجددة وا�ستعمالها غري
املقيد يف كثري من البلدان يب ّينان بو�ضوح �أثر ال�سيا�سات
غري املنا�سبة واال�ستثمار غري املدرو�س يف هذا القطاع.
وغياب �إطار مائي وطني ا�سرتاتيجي حلماية االمدادات
املائية غري املتجددة يدفع كثري ًا من البلدان العربية
اىل هدر املوارد املائية الثمينة على ن�شاطات ،مثل زرع
تتلق تقدير ًا وتقييم ًا
حما�صيل منخف�ضة القيمة ،مل
َ
اقت�صادي ًا �أو بيئي ًا كافي ًا.
ميكن الت�صدي لهذا الو�ضع من خالل مناهج متكاملة
الدارة املياه يتم تطويرها و�صياغتها على نحو مت�أن وتكون
م�صممة خ�صي�ص ًا لتغيري الطريقة التي يتم بها ا�ستخراج
املياه اجلوفية وا�ستخدامها .وهذا يتطلب ادراك ًا ب�أن املياه
اجلوفية جزء من الدورة املائية املتكاملة يف البالد ،مبا
يف ذلك �أحوا�ض الأنهار ال�سطحية و�شبكات جريان املياه
حتت الأر�ض .هذا االدراك �ضروري جلعل ا�ستخدام املياه
من�سجم ًا مع الأهداف االجتماعية واالقت�صادية ذات
الأولوية العالية� ،ضمن �إطار يتدبر �أي�ض ًا االحتياجات
املائية للأجيال املقبلة .وتعرتف االدارة الكفوءة للموارد
املائية اجلوفية ب�أن بع�ض الأحوا�ض اجلوفية التي مت
ال�سحب منها مت�صلة ب�شبكة هيدرولوجية وطنية ،وب�أنه

قد يتم �أي�ض ًا جتديدها بوا�سطة �شبكات الري التي توزع
املياه ال�سطحية على احلقول .وهكذا ،ت�صبح ادارة املياه
اجلوفية جزء ًا ال يتجز�أ من خطة مائية وطنية.
يف الأردن ،على �سبيل املثال� ،أدركت م�صلحة املياه
احلكومية احلقيقة الهامة وهي �أن نظم الأحوا�ض
اجلوفية والنظم الفرعية مت�صلة �أ�سا�س ًا ب�أجزاء من النظام
الهيدروليكي ال�شامل يف البالد ،وان �أمناط ا�ستخدام املياه
اجلوفية مرتبط بع�ضها ببع�ض عادة وكثري ًا ما تكون
متتابعة .وقد �أدخلت احلكومة اطار ًا �سيا�سي ًا جديد ًا
لتنظيم وادارة القطاع الفرعي للمياه اجلوفية .ويبلغ معدل
اال�ستخراج ال�سنوي من املياه اجلوفية يف جميع اخلزانات
الفرعية يف البالد نحو  160يف املئة من معدل التجدد
ال�سنوي ( .)World Bank, 2007ويتم دعم ال�سيا�سة
املائية الوطنية التي ُ�سنَّت م�ؤخر ًا ب�أنظمة م�شددة .وهي
متنع ا�صدار رخ�ص جديدة حلفر �آبار جديدة �أو جتديد
الرخ�ص املوجودة ،وتفر�ض رقابة تامة على حفر �آبار املياه
يف �أنحاء البالد ،وت�سمح فقط للم�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية بتجديد رخ�صها ال�ستخراج املياه اجلوفية.
ونحو  90يف املئة من جميع الآبار مزودة بعدادات لفر�ض
�أ�سعار جديدة بناء على حجم املياه اجلوفية امل�ستخرجة.
كما ي�شمل االطار اجلديد �آلية جديدة م�صممة لرتاقب
بانتظام و�ضع املوارد املائية اجلوفية من خالل �آبار مراقبة،
ولتحديد وفر�ض االجراءات الالزمة حلماية املوارد املائية
و�ضبط النوعية (.)World Bank, 2007
وحتدد االجراءات اجلديدة بو�ضوح �أولويات تطوير
كل حو�ض فرعي ،وت�ضع خطوط ًا توجيهية لتوزيع
املياه ،وتدخل �أدوات �سيا�سية حمددة لرتكيب معدات
اال�ستخراج وقيا�سه ،وتفر�ض قواعد تهدف اىل منع احلفر
غري القانوين .كما توفر ال�سيا�سة الدعم البحاث طويلة
الأمد حول نوعية املياه ،وادارة الأحوا�ض املائية اجلوفية
امل�شرتكة ،والتوا�صل مع اجلمهور وتثقيفه.

 .Vالتحلية لتوفري مياه ال�شرب
ملاليني الأ�سر
كانت بلدان �شبه اجلزيرة العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي على وجه اخل�صو�ص تواجه تاريخي ًا نواق�ص
�شديدة يف االمدادات املائية املوثوقة .وتقع حتت منطقة
اخلليج �أحوا�ض جوفية عميقة كبرية حتوي امدادات غري
متجددة من املياه املتحجرة .هذا املورد وفر تنمية زراعية
يف بع�ض �أجزاء اخلليج ،لكن له حياة حمددة ب�أجل ،عدا
عن حمدودية �أنواع االنتاج املتاحة .وب�سبب هذه احلدود،
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الف�صل 1

قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة
جل�أت جميع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اىل حتلية
مياه البحر واملياه القليلة امللوحة لتوفري موارد مائية عالية
اجلودة وموثوقة اىل مواطنيها .وكانت حتلية مياه البحر
يف �شبه اجلزيرة العربية تُ�ستخدم منذ خم�سينات القرن
الع�شرين .وفيما كانت التكنولوجيا امل�ستخدمة يف البداية
مبنية على التقطري ،وكان نطاق العمليات عادة �صغري ًا،
دخل التنا�ضح العك�سي حيز االنتاج يف �سبعينات القرن
الع�شرين ،و�أ�صبحت هذه التكنولوجيا مرت�سخة جد ًا من
الناحية التجارية يف ثمانينات القرن الع�شرين.
هناك متطلبات فائقة تتعلق بادارة املياه يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ب�سبب ال�ضغط للحفاظ على
الأمن الغذائي واال�ضطرار اىل االعتماد على املوارد املائية
ال�شحيحة لتوزيعها على الزراعة .ويف الوقت ذاته ،تواجه
هذه البلدان تو�سع ًا �سريع ًا يف الطلب على مياه عالية
اجلودة لدعم تزايد ال�سكان وتنامي ال�صناعات .وقد
قدمت احلكومات اعانات لتو�سيع الزراعة املروية .وتتم
اعادة النظر بادارة املوارد املائية يف االمارات وال�سعودية
وعمان �ضمن عملية حمددة جيد ًا لتحديث امل�ؤ�س�سات
ُ
املائية وا�صالح ال�سيا�سات املائية وحت�سني التكنولوجيات
املائية (.)GCC, 2008
وتوا�صل البلدان الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي
اال�ستثمار يف حمطات �ضخمة لتحلية مياه البحر لتوفري
االمدادات املائية ملاليني املنازل .اجلدول  3يو�ضح التو�سع
يف قدرة انتاج املياه املحالة يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي .وتتكهن تقارير حديثة ب�أن اال�ستثمارات
ال�سنوية النتاج حمطات لتحلية مياه البحر وادارتها

اجلدول 3

قدرة التحلية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي (مليون م/3ال�سنة)

البلد

1990

2000

2008

البحرين

75

104

371

الكويت

318

522

1662

عُ مان

55

60

294

قطر

112

178

941

ال�سعودية

950

1278

3341

االمارات

502

1081

4878

املجموع

2012

3223

11487

امل�صدرGCC, 2008 and World Bank, 2005 :

وت�شغيلها يف العامل العربي يحتمل �أن تكون بني  15و20
بليون دوالر يف العقد املقبل ( .)GWI, 2010ان معظم
هذه املياه توزع على املدن والقرى ،يف حني توزع املياه
اجلوفية على الزراعة.
ووفق ًا ل�سجل االح�صاءات املائية يف جمل�س التعاون
اخلليجي ( ،)2008يقدر �أن ي�صل جمموع ا�ستخدام املياه
املحالة يف املنطقة اىل �أربعة باليني مرت مكعب عام
 .2011ومبتو�سط كلفة مقدارها دوالر واحد لكل مرت
مكعب من املياه املحالة ،تنفق املنطقة �أكرث من �أربعة
باليني دوالر �سنوي ًا للح�صول على املياه من هذه امل�صادر
( .)GCC, 2008ثالثة بلدان هي ال�سعودية واالمارات
والكويت ،هي اىل حد بعيد �أكرب م�ستخدمي املياه املحالة
اذ يبلغ ا�ستهالكها  77يف املئة من اجمايل القدرة االنتاجية
االقليمية ،وت�ست�أثر ال�سعودية وحدها بـ 41يف املئة
(.)World Bank, 2004c
حتى �ستينات القرن الع�شرين ،كانت حمطات التحلية
باهظة الكلفة و�صعبة الت�شغيل .وكانت عملية التقطري
الوم�ضي املتعدد املراحل ( )MSFهي تكنولوجيا التحلية
الرئي�سية فـي جميع بلـدان جمل�س التعاون اخلليجي .ومع
�أنها الطريقة الأكرث ا�ستعما ًال علـى نطاق وا�سع ،لكـن مـا
زال هنـاك جمال لتح�سينها مـن خـالل ا�ستخدام النمذجة
الكومبيوترية ب�شكـل �أف�ضل ،واال�ستفادة مـن احلـرارة
املنخف�ضة ،ومتديد حيـاة املحطة (Rogers and Lyndon,
 .)1994ولأنها ت�ستطيع ا�ستخدام حرارة منخف�ضة ،يتم
عادة تركيب عملية التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل
كجزء من حمطة مزدوجة الغر�ض ،ا�ضافة اىل مهمة توليد
الطاقة .ولهذه العملية �أف�ضلية على التنا�ضح العك�سي
( )ROلأنها حتتاج اىل خربة تقنية متخ�ص�صة �أقل وهي
�أقوى كثري ًا .وهذه العملية منا�سبة �أكرث لتحلية مياه البحر
املحتوية على تركيزات كبرية (تزيد على  35.000جزء من
املليون) من اجمايل اجلوامد الذائبة ،يف حني �أن التنا�ضح
العك�سي منا�سب �أكرث لتحلية املياه القليلة امللوحة املحتوية
على ما بني  5.000و 10.000جزء يف املليون من اجلوامد
الذائبة .لكن منذ عهد قريب ،يزداد تركيب وت�شغيل نظم
التنا�ضح العك�سي لتحلية مياه البحر على �أ�سا�س جتاري.
ويدور التحليل االقت�صادي للتحلية حول كلفة االنتاج
و�سعر مياه ال�شرب والقدرة على احتماله .وميكن جتزئة
الكلفة اىل كلفة ر�أ�سمالية وكلفة انتاج .وتتعلق الكلفة
الر�أ�سمالية باال�ستثمار الر�أ�سمايل ،حيث كلفة االنتاج
تتكون من بنود متغرية جتعل ت�شغيل حمطة التحلية
ممكن ًا .والكلفة الوحيدة الأكرب لتحلية املياه هي كلفة
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(Roger and

الطاقة ،تليها مبا�شرة الكلفة الر�أ�سمالية
 .)Lyndon, 1994وكثري ًا ما ُيفرت�ض للر�أ�سمال عمر ميتد
 20عام ًا ،لكن بع�ض املحطات التي تعمل بطريقة التقطري
الوم�ضي املتعدد املراحل كانت تعمل على نحو مر�ض يف
الكويت طوال  26عام ًا ،نتيجة عمليات الت�شغيل وال�صيانة
الكفوءة.

وكان القطاع اخلا�ص ي�ؤدي دور ًا مهم ًا يف حتلية املياه يف
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي با�ستثمار حايل �سنوي
مقداره نحو  3ـ  4باليني دوالر �سنوي ًا (.)GCC, 2008
وتعترب حكومات كثرية يف بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي م�شاركة القطاع اخلا�ص خطوة اىل الأمام يف ما
يتعلق بادارة وت�شغيل مرافق التحلية .والدوافع الرئي�سية
مل�شاركة القطاع اخلا�ص هي ازدياد الو�صول اىل الر�أ�سمال
اخلا�ص ،وازدياد القدرات االدارية والتكنولوجية ،وازدياد
الكفاءة الت�شغيلية وانخفا�ض احلاجة اىل اعانات مالية.
واملعايري اخلا�صة بتحديد اخليار ال�صحيح مل�شاركة
القطاع اخلا�ص يف تقدمي خدمات التحلية هي ما اذا كان
اال�ستثمار الر�أ�سمايل مطلوب ًا ،وما اذا كان يجب �أن تبقى
اال�صول ملكية عامة ،واىل �أي مدى تريد احلكومات �أن
تبقى م�شرفة على العمليات ،وما هي املخاطر التي تريد
احلكومات حتويلها اىل القطاع اخلا�ص .وهناك حاجة اىل
جمموعة قواعد و�أنظمة حتدد الأدوار وامل�س�ؤوليات ويجب
تبني عملية �شفافة ملنح العقود اىل مقدمي اخلدمات.
وحيثما يتم اعتماد اخل�صخ�صة ،يجب ادارتها من قبل
�سلطة تنظيمية قد تكون هيئة م�ستقلة �أو وكالة حكومية.

 .VIنوعية املياه وتلوثها
ين�ص تقرير التنمية الب�شرية العربية على �أن «تلوث املياه
هو الآن ٍ
حتد جدي يف املنطقة» ( .)UNDP, 2009وين�سب
التقرير تلوث املياه اىل ارتفاع ا�ستعمال املواد الكيميائية
يف الزراعة ،ف�ض ًال عن ازدياد ت�سرب مياه ال�صرف
املنزلية وال�صناعية اىل دورة املياه (.)UNDP, 2009
وافتقار �شرائح كبرية من ال�سكان اىل خدمات �صحية
نظيفة ي�ساهم يف تلوث املياه عن طريق مياه ال�صرف غري
املعاجلة .ويبني اجلدول � 4أن البلدان الزراعية الرئي�سية
يف املنطقة (م�صر ،اجلزائر ،تون�س ،املغرب ،العراق)
هي �أي�ض ًا البلدان الرئي�سية الأكرث تلويث ًا للمياه ،كما ت�شري
بيانات حول االنبعاثات اليومية للملوثات املائية الع�ضوية
( .)UNDP, 2009وما ي�سبب �أي�ض ًا تلوث ًا بيئي ًا هو ازدياد
ا�ستخدام حتلية مياه البحر.
حتدث م�شاكل تلوث املياه نتيجة احلجم الكبري ملياه

الت�صريف التي تولدها حمطات التحلية يف البلدان
اخلليجية و�أماكن �أخرى .ووفق تقرير للبنك الدويل
(“ ،)2007ي�ؤثر ت�صريف املحلول امللحي ( )brineاحلار
والكلور املتخلف واملعادن النزرة والهيدروكربونات
املتطايرة واملواد املانعة لتكون الرغوة والق�شور على البيئة
البحرية القريبة من ال�شاطئ يف اخلليج” .واملحلول امللحي
الناجت من عملية حتلية مياه البحر هو عايل امللوحة .ويف
االمارات العربية املتحدة ،قد ي�صل تركيز اجمايل اجلوامد
الذائبة ( )TDSيف املحلول امللحي اىل  65.000مليغرام
يف الليرت ( .)EAD, 2009هذا املحلول امللحي العايل
امللوحة ميكن �أن ي�ؤذي احلياه البحرية والتنوع البيولوجي
يف املناطق ال�ساحلية .وما يفاقم هذه الت�أثريات ال�سلبية
هو العدد الكبري ملحطات التحلية التي تقع على املناطق
ال�ساحلية يف اخلليج حيث ت�صرف البلدان حملولها
امللحي ،ما يت�سبب يف ازدياد ملوحة مياه البحر .وت�صرف
بلدان اخلليج نحو  24طن ًا من الكلور و 65طن ًا من مواد
تنظيف الأنابيب ومنع تك ّون الق�شور فيها ،ونحو 300
كيلوغرام من النحا�س يف اخلليج يومي ًا (Alshaaer,
 .)2009وميكن اعتبار اخلليج بحر ًا مقف ًال حيث جتدد
املياه ي�ستغرق �سنوات للحلول مكان مياه البحر امللوثة.

 .VIIاملياه والأمن الغذائي
�إن املع�ضلة يف مناق�شة �سيا�سات تتعلق باالكتفاء الذاتي
الغذائي هي املتطلبات املتناق�ضة للمحافظة على املياه
ب�شكل �أف�ضل ،خ�صو�ص ًا يف بلدان حيث �شح املياه هو يف
م�ستوى ينذر باخلطر ،ويف الوقت ذاته يلبي الطلبات
املتنامية على ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية ،خ�صو�ص ًا
احلبوب .وحتتاج ال�سيا�سات الغذائية اىل تقييم �أ�سا�سي
ب�سبب ازدياد العوملة يف التجارة الزراعية املرتبطة
بازالة احلواجز التجارية وحت�سن الو�صول اىل �أ�سواق
تناف�سية ال�سترياد احلبوب (.)Barghouti et al., 2004
وتخ�صي�ص كميات كبرية وثمينة من املياه النتاج ال�سلع
الزراعية التي ميكن ا�ستريادها من مناطق غنية باملياه
ومدعومة اىل حد بعيد يجب حتليله بعناية .ومفهوم
الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي الغذائي يف ال�سوق العاملية
الراهنة يحتاج اىل تقييم عاجل ،ب�سبب املالب�سات املتعلقة
بالقطاع املائي ( .)Lipton, 2004واملقاي�ضات بني حتقيق
االكتفاء الذاتي الغذائي واملحافظة على الأمن الغذائي يف
بلدان عربية متعددة هي م�س�ألة هامة حتتاج اىل حتليل
�سيا�سي مت�أن وتقييم مو�ضوعي للأولويات الوطنية .وقد
تعامل بع�ض احلكومات مع ا�سترياد احلبوب كحيازة مياه
افرتا�ضية .فكل طن من احلبوب (قمح �أو �شعري) يحتاج
اىل  2000ـ  3000مرت مكعب من املياه ،على �أ�سا�س كفاءة
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قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة
طرق الري امل�ستعملة (.)Barker and Molle, 2004
ويف حتليله النتاج احلبوب ،يقدم خان ( )2003بيانات
ت�شري اىل �أن االكتفاء الذاتي بانتاج احلبوب هو �أقل من 50
يف املئة يف بلدان متعددة يف غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا.
ويو�ضح اجلدول  5احلجم الكبري للمياه االفرتا�ضية
املت�ضمنة يف احلبوب امل�ستوردة اىل البلدان العربية .وقد
بلغت م�ستوردات احلبوب ال�سنوية يف غرب �آ�سيا و�شمال
�أفريقيا نحو  59مليون طن يف الفرتة  2000و.2001
“املياه االفرتا�ضية” املت�ضمنة يف احلبوب امل�ستوردة
تعادل التدفق ال�سنوي ملياه نهر النيل و�ضعفي التدفق
ال�سنوي ملياه نهر الفرات ( .)IDB, 2005ويتم ا�سترياد
املزيد من املياه االفرتا�ضية من خالل �سلع غذائية �أخرى
مثل اللحوم .ومن املتوقع ان تزداد الفجوة الغذائية ب�سبب
النمو ال�سكاين وزيادة الدخل ،مما ي�سمح بازدياد وتنوع
ا�ستهالك املنتجات الزراعية مبا فيها احلبوب ال�صغرية
العالية اجلودة ومنتجات حلوم املا�شية .لذلك ،يجب على
�صانعي ال�سيا�سة �أن يقيموا فوائد اخليارات ال�سيا�سية
املتنوعة املتعلقة مبحا�سن ا�سترياد احلبوب الغذائية.

اجلدول 4

م�صر
اجلزائر
تون�س
املغرب
العراق
�سورية
ال�سعودية
الكويت
الأردن
اليمن
االمارات
عُ مان
ال�سودان
لبنان
ليبيا
الواليات املتحدة
االحتاد الرو�سي
امل�صدر:

UNDP, 2009

 .VIIIا�صالح قطاع املياه:الذهاب �أبعد من
ادارة البنية التحتية للمياه وخدماتها اىل
ادارة القطاع
�أعدت بلدان عربية متعددة ،خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،خطط عمل للمياه ت�سلط ال�ضوء على �أهمية املياه
يف النمو االقت�صادي العادل واالدارة البيئية امل�ستدامة.

م�ستويات تلوث املياه من ملوثات ع�ضوية يف  15بلداً عربي ًا وبلدين �صناعيني 1990 ،ـ 2003
(برتتيب تنازيل مبني على م�ستويات التلوث عام )1990
انبعاثات ملوثات املياه
الع�ضوية (�أطنان يومي ًا)
يف 1990

البلد

ولتعزيز الأمن الغذائي الطويل الأمد ،من املهم تطوير
ادارة منا�سبة ملخزونات احلبوب ومرافق التخزين ،بد ًال
من اال�ستثمار يف تطوير موارد مائية باهظة الكلفة
و�شحيحة لزيادة انتاج الغذاء .ومن الثابت جيد ًا �أن البلدان
العربية هي م�ستوردة رئي�سية لل�سلع الغذائية الأ�سا�سية
وال ت�صدر �إال كميات �صغرية من املحا�صيل العالية اجلودة
مثل الفواكه واخل�ضار .لذلك ،هناك حاجة اىل درا�سة
�أف�ضل للتوازن يف املياه االفرتا�ضية بني ا�سترياد وت�صدير
ال�سلع الزراعية يف البلدان العربية من �أجل اختيار النظم
االنتاجية الكفوءة ،التي قد ت�ضمن عائد ًا معقو ًال على
اال�ستثمار يف موارد مائية قيمة و�شحيحة للري.

انبعاثات ملوثات املياه انبعاثات ملوثات املياه
الع�ضوية (�أطنان الع�ضوية (كيلوغرامات لكل
عامل يومي ًا) يف 1990
يومي ًا) يف 2003

211.5

186.1

انبعاثات ملوثات املياه الع�ضوية
(كيلوغرامات لكل عامل يومي ًا)
يف 2003

0.20

0.20

107.0

-

0.25

-

44.6

55.8

0.18

0.14

41.7

72.1

0.14

0.16

26.7

-

0.19

-

21.7

15.1

0.22

0.20

18.5

-

0.15

-

9.1

11.9

0.16

0.17

8.3

23.5

0.19

0.18

6.9

15.4

0.27

0.23

5.6

-

0.14

-

0.4

5.8

0.11

0.17

-

38.6

-

0.29

-

14.9

-

0.19

-

-

-

-

2562.2

1805.2

0.15

0.13

1991.3

1388.1

0.13

0.18
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وكان تقييم املوارد املائية وا�صالح ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات
املائية قيد التنفيذ يف اليمن والأردن وتون�س وال�سعودية
وم�صر واالمارت .وت�شمل العنا�صر الرئي�سية التي جتيزها
هذه ال�سيا�سات اجلديدة ادارة املوارد املائية الوطنية كنظام
متكامل للهيدرولوجيا والتنمية ،وادخال الالمركزية
ك�أ�سا�س الدارة اخلدمات ،وحتديد القواعد والأنظمة
واحلوافز لزيادة م�شاركة اجلهات املعنية والقطاع اخلا�ص
واملجتمعات املحلية يف ادارة املياه (.)World Bank, 2007
وقد �شجعت بلدان متعددة املجتمعات املحلية لتحمل
املزيد من امل�س�ؤولية وال�سلطة واال�شراف على حت�سينات
وعمليات اخلدمات املائية وتطوير موارد مائية حملية
لتلبية االحتياجات املحلية .ومت �أي�ض ًا متكني املجتمعات
الريفية ملعاجلة الطلبات النا�شئة يف املجتمعات .هذه
ال�شراكة ت�ضمن ادارة عادلة ملياه الري واالمدادات املائية
من خالل عمل املجتمع بالتعاون مع م�ستخدمي املياه
وم�ؤ�س�سات اخلدمات العامة.
تقوم معظم البلدان بتحويل اهتمامها من الرتكيز الكبري
على البنية التحتية للمياه اىل ادارة املوارد املائية ب�شكل
�أف�ضل .ونتائج هذا التحول متنوعة ،لأن التدخل يف قطاع
املياه هو عملية معقدة .وتواجه بع�ض البلدان �صعوبات
يف حتديد �سيا�سات مائية وا�ضحة نتيجة االفتقار اىل
�أهداف امنائية وا�ضحة لقطاع املياه .وكما ُذكر �سابق ًا،
ي�ستطيع قطاع املياه ان يخدم عدة �أهداف امنائية ،وهذه
يجب تو�ضيحها بعناية وحتديد �أولوياتها وارفاقها بخطط
عمل واقعية لتحقيقها .وهذه الأهداف لي�ست مت�ساوية
جميع ًا .وتواجه بلدان كثرية �صعوبات يف حتديد �أولويات
بني هذه الأهداف .وحتديد الأولويات يجب �أن يكون
مدعوم ًا �أي�ض ًا مب�ؤ�شرات �أداء موثوقة لقيا�س نتائج الأطر
ال�سيا�سية اجلديدة .وكانت بلدان كثرية منخرطة يف
ا�صالح القطاع ،لكنها مل حتدد حتى الآن م�ؤ�شرات مطلوبة
اختُربت ميداني ًا لتقييم ت�أثري �سيا�سات مو�صى بها حديث ًا
تتعلق ب�أداء قطاع املياه �ضمن الو�ضعني الوطني واملحلي.
امل�سائل املائية جتذب عادة اهتمام القادة ال�سيا�سيني ،على
امل�ستويني الوطني واملحلي ،خ�صو�ص ًا يف �أوقات الأزمات
التي تتكرر نتيجة تكرار حدوث موجات اجلفاف وما يرافقها
من نواق�ص و�شح املياه يف املنطقة .وامل�س�ؤولون احلكوميون
الرفيعو امل�ستوى يف قطاع املياه كثري ًا ما ينخرطون يف ادارة
الأزمات املائية ،وبذلك يرتكون قلي ًال من الوقت للرتكيز
على خطط ا�سرتاتيجية طويلة الأمد باال�شرتاك مع نافذين
�آخرين من القطاعات املت�أثرة .و�سيكون من املرغوب فيه
ت�شكيل فرق من اخلرباء املتخ�ص�صني املتعددي املهارات
للقيام بحل امل�شاكل وادارة الأزمات ،ونقل امل�س�ؤوليات اىل

اجلدول 5
املنطقة
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املياه االفرتا�ضية يف م�ستوردات احلبوب يف العامل
العربي2001 / 2000 ،
احلبوب امل�ستوردة
( 1000طن)

ما يعادلها باملياه االفرتا�ضية
(بليون مرت مكعب)

غرب �آ�سيا

32,368

64,736

�شمال �أفريقيا

26,687

53,374

امل�صدر:

Khan, 2003 and IDB, 2005

امل�ستويات الوطنية ،بحيث توجهها �أهداف ا�سرتاتيجية
وطنية .القيام بهذه الأعمال �سوف يحرر الوكاالت
احلكومية لكي تركز ا�سرتاتيجي ًا على تخطيط ال�سيا�سات
ومراقبتها وتنفيذها ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالقواعد
والأنظمة امل�صممة لتح�سني املوارد املائية وحمايتها.
معظم الربامج اال�ستثمارية ورزم اال�صالحات املرتبطة بها
يقدم الدعم لبناء امل�ؤ�س�سات وتعزيز القدرات .والتحدي
الرئي�سي الذي يجب التغلب عليه هو حتديد اطار �شامل
الدارة قطاع املياه وا�شراك اجلهات املعنية الرئي�سية ،مبا
يف ذلك القطاع اخلا�ص وامل�ستهلكون ،يف عمليات �صنع
القرار املطلوبة لدعم تقدمي اخلدمات ب�شكل �أف�ضل.
وت�شمل عنا�صر �أخرى لهذا املفهوم حتو ًال يف التخطيط،
من هند�سة وان�شاء مرافق جديدة فح�سب ،اىل تخطيط
�أكرث �شمو ًال الحتياجات قطاع املياه االقت�صادية واملالية
واالجتماعية .ويجب �أن يدعم هذا التحول اعتماد متزايد
على اخلدمات الالمركزية ونظام اداري على امل�ستوى
املحلي .والعملية الالمركزية يجب �أن يدعمها اطار قانوين
وا�ضح .ولأن معظم البلدان ال متلك �شبكات وطنية مركزية
لنقل املياه لها فروع لت�صل اىل جمتمعات متفرقة ،فان
المركزية تقدمي خدمات املياه �سوف ت�سمح با�ستجابات
كفوءة لالحتياجات املحلية ولت�صميم ُبنى واقعية منا�سبة
لتلبية الأو�ضاع املحلية.
االطار املتكامل يجب �أن يحدد �أي�ض ًا �سيا�سات لتوجيه
ت�سعري املياه والطاقة وا�سرتداد التكاليف .وت�ستعمل
الطاقة ب�شكل متزايد ل�ضخ املياه من الأحوا�ض اجلوفية
العميقة ولتحلية مياه البحر .و ي�ضيف دعم �أ�سعار الطاقة
مزيد ًا من العوائق اىل اجلهود الوطنية الدارة املوارد املائية
ب�شكل �أف�ضل .وا�ضافة اىل ذلك ،ال ميكن اجراء ا�صالح
لل�سيا�سات املائية مبعزل عن اال�صالحات يف القطاع
الزراعي ،خ�صو�ص ًا يف ت�سعري ال�سلع واالجتار بها .ومتيل
احلكومات اىل تربير دعم الري على �أ�سا�س �أن املزارعني
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ال�شكل 6

قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة
ا�ستهالك املياه ( )%بح�سب القطاع يف البلدان العربية،
 1999ـ *2006
7%
8%

85%

�سحب املياه الزراعية ( %من اجمايل �سحب املياه العذبة)
�سحب املياه املنزلية ( %من اجمايل �سحب املياه العذبة)
�سحب املياه ال�صناعية ( %من اجمايل �سحب املياه العذبة)
* �آخر الأحجام املتوافرة جلميع البلدان العربية الـ22

امل�صدر:

UNDP, 2009

مطالبون ببيع �أجزاء من انتاجهم اىل الوكاالت احلكومية
ب�أ�سعار حمددة م�سبق ًا .ومتيل ال�سيا�سات الت�سعريية
املتعلقة باالمدادات املائية والزراعة يف كثري من البلدان
العربية اىل تف�ضيل االعانات وت�شجيع التوزيع غري الكفوء
وغري العادل وغري امل�ستدام بيئي ًا للموارد الأر�ضية واملائية
ال�شحيحة (.)Barghouti, 1999
وهناك جمال مهم ال�صالح قطاع املياه هو حت�سني
اال�ستخدام الكفوء للمياه يف الري .وكما هو مبني يف
ال�شكل  ،6ت�ستمر الزراعة يف ا�ستهالك �أكرث من  80يف املئة
من جميع املوارد املائية يف املنطقة ( .)UNDP, 2009وهذا
ٍ
حتد جدي لأن العائد على اال�ستثمار املائي يف كثري من
برامج الري يف معظم البلدان العربية منخف�ض باملقايي�س
الدولية ( .)World Bank, 2006وكثافة زراعة املحا�صيل
(التي هي الن�سبة بني م�ساحات املزروعات املروية حيث
حت�سب امل�ساحات املزدوجة �أو الثالثية املحا�صيل مرتني
�أو ثالث مرات على التوايل ،وامل�ساحات الطبيعية املجهزة
للري) يف معظم البلدان العربية تراوح بني �أقل من 0.8

و .2.2وتظهر الأرقام املتوافرة لبع�ض البلدان كثافة يف
زراعة املحا�صيل مقدارها  1.66يف م�صر ،و 1.19يف �سورية،
و 1.15يف ُعمان ،و 1.07يف الأردن (.)FAO AQUASTAT
ويف ال�سعودية والبحرين والكويت� ،أفيد �أن كثافة زراعة
املحا�صيل هي �أقل من  ،1.00رمبا لأنه من غري املمكن
جني املحا�صيل يف الف�صل احلار .ويظهر حتليل لكثري
من بيانات ميزانيات املزارع اخلا�صة بامل�شاريع املروية �أن
كثافة يف زراعة املحا�صيل التي تقل عن  1.00ال تكون دائم ًا
قابلة لال�ستمرار اقت�صادي ًا (.)Barghouti et al., 2004
وانخفا�ض كثافة زراعة املحا�صيل من ال�صعب �أن تكون
مربحة للمزارعني ال�صغار.7
املناطق التي توجد فيها كثافة منخف�ضة يف زراعة
املحا�صيل تعاين عادة من انخفا�ض توافر املياه ،وتدعم
فقط زراعة منخف�ضة االنتاج ،وتنتج عائد ًا على الزراعة
املروية منخف�ض ًا اقت�صادي ًا (.)FAO, 2001
اخلطوط التوجيهية ال�سيا�سية واحلوافز املنا�سبة �سوف
تكون مطلوبة لت�شجيع املزارعني يف هذه املناطق على
اال�ستثمار يف تكنولوجيا التوفري يف مياه الري� ،أو
لتعوي�ضهم كحافز للزراعة املروية احلالية يف االجمال.
هذه التغيريات قد ت�سبب ا�ستخدام ًا للمياه �أكرث كفاءة يف
قطاعات �أخرى .ويف معظم البلدان العربية ،ت�صبح م�س�ألة
اعادة ت�أهيل نظم الري وحتديثها هامة ب�شكل متزايد ب�سبب
النق�ص يف الأرا�ضي املنا�سبة ال�صاحلة للزراعة و�شح املياه
( .)IDB, 2005وا�ضافة اىل ذلك ،فان ازدياد التناف�س بني
القطاعات امل�ستخدمة للمياه ي�ؤثر يف نوعية وكمية املياه التي
تخ�ص�ص للزراعة .و�ضبط التوزيع على الري وال�سيا�سات
الت�سعريية �ضرورية لتخفي�ض الهدر وال�ضرر الذي يلحق
بقاعدة املوارد .م�صر و�سورية والعراق ولبنان وتون�س ال
تواجه نواق�ص مائية فورية .والتحديات الرئي�سية يف هذه
البلدان هي حت�سني �أداء اال�ستثمار احلايل يف قطاع املياه،
خ�صو�ص ًا يف الري ،وحتقيق تغطية عاملية يف االمدادات
املائية واخلدمات ال�صحية ،ومعاجلة امل�سائل النا�شئة يف
نوعية املياه واملخاطر التي تهدد البيئة (.)IDB, 2005
تون�س واملغرب واجلزائر والأردن واليمن ،واىل حد ما
م�صر وال�سعودية و�سورية ،كانت ت�شجع املزارعني على
تبني نظم قائمة على تكنولوجيا الري احلديثة (IDB,
 .)2005هذه النظم ميكنها تعزيز االنتاج الزراعي ،وزيادة
كفاءة ا�ستخدام املياه ،وتخفي�ض اخل�سائر املائية على
م�ستوى احلقل .وتكنولوجيات الري التقليدية (الري من
خالل الأثالم وقطع الأر�ض ال�ضيقة والري بالغمر) التي
تتوىل نقل املياه اىل النباتات بفعل اجلاذبية وت�سببت

البيئة العربية :املياه
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توقعات توافر املياه العذبة يف البلدان العربية

املياه (م / 3الفرد  /ال�سنة)
3000
2500
2000

االجهاد املائي
ندرة املياه
ندرة املياه احلادة

1500
1000
500

اجلزائر

البحرين

م�صر

العراق

الأردن

ليبيا

املغرب

عُ مان

قطر

ال�سعودية

ال�سودان

�سورية

تون�س

الكويت

عادة بخ�سائر مائية ال ي�ستهان بها وانتظام حمدود يف
توزيع املياه ( ،)Hillel, 2008مت ا�ستبدالها فقط يف
بع�ض املناطق بتكنولوجيات ري حديثة ،خ�صو�ص ًا الري
باملر�شات والتنقيط لزيادة كفاءة ا�ستخدام املياه.
برهنت م�صر على اال�ستخدام الناجح لنظام ري حديث على
�أر�ض ُطورت حديث ًا يف غرب الدلتا ومناطق �أخرى تغطي
�أكرث من  13يف املئة من الأرا�ضي املروية يف البالد (World
 .)Bank, 2007وقد �سمحت تكنولوجيا االنتاج والري
املح�سنة ،مبا يف ذلك �أحدث االبتكارات يف �إنتاج املحا�صيل
و"الزراعة البال�ستيكية" والدفيئات املحمية ونظم تو�صيل
الري امل�ضغوط ذات احلجم املنخف�ض لكن عالية الرتددات،
بتغيري �سريع يف املناطق املطورة حديث ًا .8لكن هذه
التكنولوجيات ال يتم تبنيها �إال ب�شكل بطيء يف مناطق
زراعية �أخرى ،ت�شكل �أكرث من  87يف املئة من اجمايل
امل�ساحات املروية يف البالد .وجناح التكنولوجيا احلديثة
يف م�صر قد ميهد الطريق العتماد �أو�سع يف �أنحاء البالد،
مما ي�ساهم يف حتويل الأرا�ضي املروية يف م�صر لت�صبح
من الأرا�ضي الأحدث والأكرث انتاجية يف العامل .هذه
االمكانية قد ت�سمح �أي�ض ًا باملحافظة على املوارد املائية
ب�شكل كبري .والتحديات قد تكون يف ح�شد موارد مالية
كبرية مطلوبة لهذه االحتماالت االمنائية املبتغاة ،و�سوف
تتطلب تغيريات جوهرية يف �أنظمة ت�سعري املياه وان�شاء
نظم حديثة لنقل املياه وقيا�س كمياتها.

جادل الربغوثي (� )1999أن نظم الري اجلديدة هذه
«�أتاحت فر�ص ًا �أكرب حلراثة الأتربة التي لها قدرة منخف�ضة
على احتجاز املاء (�أتربة رملية و�صخرية) ولزراعة
الأرا�ضي واملنحدرات احلادة املنخف�ضة اجلودة» .كما ان
هذه التكنولوجيا مكنت املزارعني يف املناطق التي تواجه
امدادات مائية حمدودة من تنويع نظمهم االنتاجية،
والتحول من املحا�صيل املنخف�ضة القيمة التي تتطلب
كميات كبرية من املياه مثل حما�صيل احلبوب ،اىل
املحا�صيل العالية القيمة التي تتطلب كميات منخف�ضة
من املياه مثل الفواكه واخل�ضار والبذور الزيتية .و�سمحت
�أي�ض ًا با�ستعمال مياه منخف�ضة اجلودة (�أي مياه �صرف
عالية امللوحة ومعاجلة) يف مناطق تعاين من درجات
حرارة عالية ومعدالت تبخر عالية (.)Barghouti, 1999
وحتى مع اجراءات الحتواء الطلب على املياه وادارته
ب�شكل �أف�ضل وحت�سني كفاءة النظم القائمة� ،ستكون
هناك حاجة اىل امدادات مائية جديدة للزراعة واملناطق
ا ُملدنية .وكما ذكر �سابق ًا ،فان م�صادر املياه الأدنى كلفة
والأكرث موثوقية مت تطويرها فع ًال يف كثري من البلدان.
وامل�صادر اجلديدة لالمدادات التي تتم درا�ستها حالي ًا لها
تكاليف مالية وبيئية �أعلى من تلك التي مت تطويرها يف
وقت �سابق .و�سوف تزيد �أكرث تكاليف االمدادات املائية
البلدية والري عند ادخال مرافق ت�صريف وخدمات �صحية
منا�سبة ك�أجزاء �أ�سا�سية من هذه اال�ستثمارات .وبالن�سبة
اىل معظم املدن يف املنطقة ،فان كلفة مرت مكعب من

االمارات

لبنان

امل�صادر:
* بيانات  2006من
** بيانات  2015و 2025من توقعات "�أفد" (انظر اجلدول )1
FAO/UNESCO

ال�ضفة الغربية وغزة

*2006

**2015

**2025

اليمن

0
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اجلدول 6
ال�سيناريو

املياه

�سيناريوهات م�ستقبلية لتغري املناخ :املياه والزراعة
نوع التغيري
ارتفاع درجتني مئويتني يف حرارة الأر�ض

بليون اىل  1.6بليون �شخ�ص يت�أثرون
بالنواق�ص املائية

افريقيا ،ال�رشق الأو�سط� ،أوروبا
اجلنوبية� ،أجزاء من �أمريكا
اجلنوبية والو�سطى

ارتفاع  3درجات مئوية يف حرارة الأر�ض

ازدياد االجهاد املائي لـ 155اىل  600مليون �شخ�ص ا�ضايف

�شمال �أفريقيا

تغري املناخ

تكرار خطر حدوث جفاف ُعرف يف ال�سنوات
الأخرية ،مع ت�أثريات اقت�صادية و�سيا�سية

موريتانيا ،ال�سودان ،ال�صومال

تغري املناخ

انخفا�ض معدل هطول الأمطار

ارتفاع م�ستويات البحار

خطر حدوث في�ضانات وتهديدات للمدن ال�ساحلية

تغري املناخ

انخفا�ض بن�سبة  %50يف توافر املياه املتجددة

م�رص ،الأردن ،لبنان ،الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة
�ساحل اخلليج يف �شبه اجلزيرة
العربية
�سورية

ارتفاع  1.2درجة مئوية يف حرارة الأر�ض

انخفا�ض توافر املياه بن�سبة ٪15
انخفا�ض جريان مياه الأمطار يف م�ستجمع
مياه كويرغا بن�سبة %10
نواق�ص مائية �أكرب

ارتفاع درجة مئوية يف حرارة الأر�ض
تغري املناخ
تغري املناخ

الزراعة

امل�صدر:

الت�أثريات على الأمن الب�شري

املناطق املت�أثرة

انخفا�ض تدفق املياه بن�سبة  40اىل  60يف املئة

لبنان
املغرب
اليمن
نهر النيل

ارتفاع  3درجات مئوية يف حرارة الأر�ض

ازدياد خماطر ارتفاع املياه ال�ساحلية وحدوث في�ضانات

القاهرة

ارتفاع احلرارة يف املناطق اال�ستوائية درجتني
اىل  3درجات مئوية

انخفا�ض بن�سبة  25ـ  %35يف انتاج املحا�صيل
(مع تخ�صيب كربوين �ضعيف) وبن�سبة  15اىل %20
(مع تخ�صيب كربوين قوي)

�أفريقيا وغرب �أفريقيا
(البلدان العربية م�شمولة)

ارتفاع  3درجات مئوية يف حرارة الأر�ض

انخفا�ض االنتاجية الزراعية واملحا�صيل غري امل�ستدامة

�شمال �أفريقيا

ارتفاع  1.5درجة مئوية يف حرارة الأر�ض

انخفا�ض بن�سبة  %70يف غالل ال�رسغوم

ال�سودان (كردفان ال�شمالية)

تغري املناخ

اغراق  4.500كيلومرت مربع من الأرا�ضي الزراعية
مبياه الفي�ضانات ونزوح  6ماليني �شخ�ص

م�رص

UNDP, 2009

املياه التي يقدمها “امل�شروع التايل” قد تكون �ضعفي �أو
ثالثة �أ�ضعاف كلفة االمدادات احلالية ،حتى قبل حتليل
عوامل التكاليف البيئية ( .)IDB, 2005ويف هذا ال�سياق
من ا�شتداد التناف�س على موارد حمدودة �أو مت�ضائلة ،فان
التحدي الرئي�سي ل�صانعي ال�سيا�سة هو حتديد التوزيع
الأمثل للموارد املائية للري ،مع التقليل من الأثر البيئي
ال�سلبي ال�ستخدام املياه.
ان تو�سيع الري يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،الذي
يعتمد كلي ًا على تكنولوجيا الري احلديثة ،خلق فر�ص ًا
جذابة لزراعة حما�صيل غذائية ب�شكل ناجح يف ظل �أحوال

قا�سية .هذا النجاح حتقق من خالل اعانات مالية �سخية،
وبكلفة عالية جد ًا ال�ستخراج املياه من �أحوا�ض مياه
جوفية غري متجددة ( .)World Bank, 2004cويحتاج
ا�ستخدام املياه يف ظل هذه الأحوال اىل تقييم مت�أن،
خ�صو�ص ًا يف �ضوء حقيقة �أن م�ساهمة الزراعة يف الناجت
املحلي االجمايل ( )GDPيف هذه البلدان لي�ست كبرية يف
الغالب� ،إال يف ال�سعودية .وفيما اال�ستثمارات يف الري قد
توفر فر�ص عمل لعدد كبري من العمال الريفيني الذين ال
ميلكون �أر�ض ًا والفقراء يف كثري من البلدان العربية ،فان
الري يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وبع�ض البلدان

البيئة العربية :املياه
الأخرى ي�شغل ب�شكل كبري قوة عمل �أجنبية وي�ساهم قلي ًال
يف حت�سني العمالة الريفية (.)World Bank, 2004c

اىل حتقيق معدل عال من االكتفاء الذاتي الغذائي.
وحتقيق هذا الهدف قد يكون غري واقعي.

ويف ا�ستعرا�ضهما للمياه يف �شبه اجلزيرة العربية ،جادل
العلوي وعبدالرزاق ( )1994ب�أن بلدان �شبه اجلزيرة
العربية ،خ�صو�ص ًا ال�سعودية ،التي يحفزها حتقيق اكتفاء
ذاتي بالغذاء� ،شجعت اال�ستثمار يف الزراعة املروية ،وب�أن
“برامج الدعم واحلوافز الناجحة ت�سببت بتو�سع على
نطاق كبري يف الن�شاطات الزراعية التي ت�ستخدم متطلبات
مائية كبرية” .و�أورد امل�ؤلفان يف مقالتهم �أن الطلب على
املياه خالل فرتة � 10سنوات ( 1980ـ  )1990قفز من  6اىل
 22.5بليون مرت مكعب يف ال�سنة .وا�ستهلكت الن�شاطات
الزراعية كميات كبرية من املياه التي ُقدمت يف الدرجة
الأوىل من �أحوا�ض جوفية عميقة .وقدم امل�ؤلفان ()1994
بيانات ت�شري اىل �أن م�ستويات املياه يف الأحوا�ض اجلوفية
العميقة تنخف�ض ،و�أن تكاليف ال�ضخ تزداد ،و�أن ت�سرب
املياه املاحلة يلوث الأحوا�ض اجلوفية ويحدث ا�ضطراب ًا
للتوازن الديناميكي بني الأحوا�ض اجلوفية .هذه العوامل
�أدت اىل التخلي عن الأرا�ضي الزراعية ،وانخفا�ض يف
االنتاجية الزراعية ،وزيادة يف النزوح بعيد ًا من املناطق
الريفية .)Al Alawi and Abdulrazzak, 1994( 9

وتبذل جهود يف عدة بلدان عربية ملعاجلة مياه ال�صرف
وتخ�صي�صها للري يف مقابل مياه عذبة يتم حتويلها من
الزراعة لتلبية الطلبات املتنامية على االمدادات املائية
ا ُملدنية والريفية� .إن العملية معقدة و�سارعت بع�ض البلدان
اىل هذه املقاي�ضة مع �إيالء قليل من االهتمام للمخاطر
الكبرية املحتملة املتعلقة بالأخطار البيئية وال�صحية
املرتبطة با�ستخدام مياه ال�صرف (.)Qadir, 2007

ان دور الزراعة فـي االقت�صاد الوطني يراوح مـن �أقل مـن
 3يف املئة فـي بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اىل 29
يف املئة يف اليمن ،لكنه ي�شغل �شريحة كبرية ن�سبي ًا من
القوة العاملة ( .)World Bank, 2004bومع ا�شتداد �شح
املياه ،فان الزراعة املروية ونظم االنتاج الغذائي املوثوقة
املرتبطة بهـا �ستكون فـي خطر ،مـا لـم ُيبذل جهد جدي
ويتم اال�ستثمار فـي حتديث الـري وتنويع الزراعة .ويجب
�أن يخ�ضع نظام االنتاج املروي ال�سائد يف العامل العربي
لعملية تعديل جدية ،لأن معظم هـذه البلدان �سوف تجُ رب
علـى ادخـال تعديالت فـي القطاع الزراعي ليتما�شى مـع
العوملة وحتريـر التجارة بال�سلع الزراعية (Barghouti,
 .)1999, Molden and et al., 2007عملية التعديل
هذه يجب تخطيطها وتنفيذها بعناية �ضمن �سيا�سة مائية
�شاملة ،تعرتف �أي�ض ًا ب�أهمية احلوافز يف توجيه حتول
�سل�س يف الزراعة ،وما يتعلق به من تعديل يف حقوق
املياه التقليدية وتوزيعها.
وامل�سائل التي تواجه عادة توزيع املياه بعيد ًا من الزراعة
يف املنطقة هي يف الدرجة الأوىل �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية .وقد حاز معظم املزارعني على حقوق يف املياه
التي ي�ستعملونها لري �أرا�ضيهم منذ �أجيال متعددة .ويود
قادة �سيا�سيون يف بع�ض البلدان الت�شديد على احلاجة

 .IXاال�ستثمار يف �أبحاث املياه
�إن تعقيد ادارة املياه وتوزيعها يتطلب مقاربة ن�شطة
لتخطيط طويل الأمد مبني على عملية من�سقة
الكت�شاف علمي و�أبحاث وثيقة ال�صلة لتطوير املوارد
املائية وتقدميها وادارتها .وهناك دور مهم لأبحاث يف
منذجة العر�ض والطلب ف�ض ًال عن اجتاهات جمتمعية
�أخرى مثل التغيريات الدميوغرافية .وقد طورت
م�ؤ�س�سات �أكادميية وبحثية متعددة مناذج نافعة لدرا�سة
املتطلبات املائية وفق خيارات بديلة للتخطيط املائي
والنمو ال�سكاين والتغيريات يف ا�ستخدام املياه ونوعيتها،
واجتاهات اقت�صادية واجتماعية �أخرى قد يكون لها ت�أثري
على املدى البعيد .ومت �أي�ض ًا تكييف الأبحاث امليدانية
والنمذجة لدرا�سة القدرات املائية امل�ستقبلية لأحوا�ض
الأنهار لتلبية تنامي االحتياجات وفق �سيناريوهات
بديلة للنمو والتنمية .وهناك حاجة �أي�ض ًا اىل مناذج
بحثية لدرا�سة توازن امللح يف جماري املياه و�شبكة
الت�صريف درا�سة منتظمة ،ولتقييم تكنولوجيا حديثة
للتحلية والتخل�ص من خملفات امللح يف كثري من البلدان
العربية .هذه الأدوات �ضرورية من �أجل فهم �أف�ضل
للق�ضايا التقنية واالقت�صادية والبيئية التي ت�ؤثر يف قطاع
املياه ،وال�ستنباط خطط منا�سبة الدارة وا�ستخدام مزيج
املوارد املائية املختلفة ب�شكل منا�سب.
�إن االحتياجات املائية يف امل�ستقبل ل�سكان تزداد �أعدادهم
يف البلدان العربية لن يتم حلها من خالل ان�شاء م�شاريع
مائية جديدة فح�سب .ويجب عدم اال�ستخفاف ب�أهمية
االدارة .لكن ادارة املوارد املائية ميكن �أن تكون �سليمة
وموثوقة فقط اذا كان لها و�صول اىل معطيات ومعلومات
بحثية جتريبية م�ستحدثة حول الق�ضايا املائية ،واذا
كانت م�ستعدة وقادرة على تبني ابتكارات تكنولوجية.
وبا�ستطاعة البلدان العربية �أن تفعل املزيد لدعم اال�ستثمار
يف ابحاث القطاع العام حول املياه.

19

20

الف�صل 1

قطاع املياه يف العامل العربي :نظرة عامة
يواجه قطاع املياه حتديات معقدة يف ال�سنوات املقبلة،
وعلى �صانعي ال�سيا�سة تطوير �أطر علمية لتوجيه خطط
املياه الوطنية للت�صدي لهذه التحديات .فقط بلدان قليلة،
مثل م�صر والكويت ،ا�ستثمرت يف هذا النوع من الأبحاث.
وهناك حاجة اىل مزيد من الأبحاث التي تعترب �أن بلدان ًا
�صغرية كثرية ال ت�ستطيع حتمل اال�ستثمار يف الأبحاث
نتيجة انعدام املوارد ونق�ص يف اعداد اخلرباء امل�ؤهلني
وحمدودية القدرة على بناء مرافق بحثية متخ�ص�صة يف
هذه املجاالت.
ت�ضم املجموعة اال�ست�شارية للأبحاث الزراعية الدولية
( 15 )CGIARمركز �أبحاث دويل ،يدعمها �أكرث من 60
بلد ًا .واملجموعة مكر�سة للبحث عن تكنولوجيات وحلول
علمية لتلبية تنامي الطلبات على الغذاء وادارة املوارد
الطبيعية ب�شكل م�ستدام .لكن جناح املجموعة قد ال يكون
ممكن ًا اال اذا مت دعمه من قبل م�ؤ�س�سات مقتدرة على
امل�ستوى الوطني وب�أمكانها اختبار تكنولوجيات جديدة
وتكييفها وفق االحتياجات املحلية.
على البلدان العربية �أن ت�ستثمر �أكرث يف نظمها البحثية
الوطنية لتطور وتقوي �أكرث قدراتها يف علم وادارة املياه،
ولتكت�سب خربة يف الت�صدي حلاالت التعر�ض والتحديات
امل�ستقبلية التي ي�سببها تغري املناخ .وقد زادت بلدان عدة
ا�ستثمارها يف الأبحاث لتقييم �أثر تغري املناخ على املياه
والزراعة .تقع البلدان العربية يف احدى املناطق الأكرث
تعر�ض ًا حيث تغري املناخ قد تكون له تداعيات خطرية
كما ورد يف تقارير خمتلفة للأمم املتحدة .اجلدول  6هو
ملخ�ص لبع�ض التداعيات املتوقعة.
ويف حني �أن خطر تغري املناخ على املوارد املائية ال�شحيحة
�أ�ص ًال جدي اىل �أبعد احلدود� ،أظهرت البلدان العربية
قلة اهتمام بدرا�سة �أثر هذه التغريات على الن�شاطات
االقت�صادية احلالية وامل�ستقبلية .ومن امل�ؤ�سف القول
ان البلدان العربية التزمت ب�أقل مبلغ من املوارد املالية
احلكومية لال�ستثمار يف م�ؤ�س�ساتها املعنية بالأبحاث
والتكنولوجيا ودعمها ،والتي هي الزمة للت�صدي
للتحديات املتنامية لتغري املناخ (.)UNDP, 2009
لتلبية هذه احلاجات ،من امل�ستح�سن ت�أ�سي�س مركز
اقليمي للأبحاث املائية خلدمة بلدان املنطقة .هذه
امل�ؤ�س�سة قد تو�سع العمل البحثي املحدود ،لكن املهم ،الذي
ي�ؤديه املركز الدويل للزراعة امللحية .هذا املركز الذي يوجد
يف دبي اكت�سب �شهرة كبرية لدى مراكز دولية متفوقة
يف ا�ستعمال املياه املاحلة لالنتاج الزراعي .وميكن لدعم

ا�ضايف ان ي�ستهدف الأ�سا�س الذي �أر�ساه املركز ويبني
عليه .مثل هذه املقاربة متكن املركز من تو�سيع مهمته،
وجتاوز االهتمام بالزراعة امللحية لتغطية م�سائل �أو�سع يف
ادارة قطاع املياه ،واقامة �شراكات قوية مع معاهد وطنية
للأبحاث ،مثل مركز �أبحاث املياه يف م�صر ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية (.)KISR
ومن املهم �أي�ض ًا بناء �شراكات مع برامج �أبحاث يتوالها
القطاع اخلا�ص .هذه ال�شراكات الزمة لتحفيز االبتكارات
يف معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها ،ويف حت�سني
نوعية املياه ،ويف ادارة املياه اجلوفية ومراقبتها ،ويف
حتلية املياه املاحلة واملياه القليلة امللوحة .هذه ال�شركات
�سوف ت�ساعد �أي�ض ًا يف توجيه اال�ستثمارات اىل اعادة
ت�أهيل مرافق املياه القائمة وحتديثها ،مبا يف ذلك
تكنولوجيا الري واالمدادات املائية واخلدمات ال�صحية.

 .Xخال�صة
على قطاع املياه يف جميع البلدان العربية �أن يبذل
جهده للت�صدي ملجموعة من التحديات املعقدة خالل
العقود املقبلة .فالنواق�ص يف املياه النظيفة واخلدمات
ال�صحية التي فاقمتها �سيا�سات غري م�ستدامة وانعدام
القدرة امل�ؤ�س�ساتية والتعر�ض لتغري املناخ تت�صدر قائمة
التحديات .وقد قدم هذا الف�صل عر�ض ًا عام ًا للو�ضع املتوتر
لقطاع املياه يف البلدان العربية ،مع الت�شديد على احلاجة
امللحة الدخال ا�صالحات ت�ضمني ادارة املوارد املائية ب�شكل
كفوء ومن�صف وقليل الكلفة وم�ستدام بيئي ًا.
لقد �سمحت ال�سيا�سات املائية يف البلدان العربية با�ستعمال
غري مقيد للموارد املائية ال�شحيحة .وو�ضعت تعرفات املياه
املنخف�ضة واالعانات املالية املرتفعة ال�صحة املالية والو�ضع
الفيزيائي ل�شبكات االمدادات املائية ا ُملدنية والريفية مو�ضع
ال�شبهة .وباالقرتان مع �ضعف �سيا�سات ادارة الطلب ،فان
عبء امليزانيات الناجت عن ذلك يجعل من ال�صعب جمع
املوارد املالية الالزمة لتلبية الطلب املتنامي.
وهناك دافع رئي�سي �آخر الجراء ا�صالح مائي هو التناف�س
امل�شتد بني اال�ستعماالت املنزلية والزراعية وال�صناعية
والبيئية .هذه الهموم ت�ستحق فح�ص ًا مت�أني ًا من قبل
�صانعي ال�سيا�سة العرب ،الذين يجب �أن يحددوا اطارات
�سيا�سية منا�سبة لتوجيه عملية ا�صالح مائي �صارمة.
ويهدد �سيناريو �أ�ساليب العمل املعتادة مبزيد من الهدر يف
توزيع املياه وت�أخري اال�صالحات ال�ضرورية املطلوبة باحلاح
ل�ضمان توافر املياه النظيفة واخلدمات ال�صحية للماليني

البيئة العربية :املياه
يف العامل العربي الذين حرموا منها ب�سبب اال�ستثمارات
امل�ستهدفة ب�شكل �سيئ يف قطاع املياه.

يف م�شاريع كبرية لنقل املياه ُ�صممت لنقل املياه م�سافات
بعيدة اىل املدن النامية.

يجب على البلدان العربية �أن تدعم �صياغة وتنفيذ
�سيا�سات تفر�ض ادارة الطلب على املياه .وفيما ال ميكن
املبالغة ب�أهمية جانب العر�ض ،فان فعالية ادارة الطلب هي
الآن مقبولة عاملي ًا ،خ�صو�ص ًا حيثما تكون املياه �شحيحة
وتهدر بال داع .و�ضمان اال�ستعمال الكفوء لالمدادات
املتوافرة قد يولد فوائد جوهرية ،وقد يثبت يف �أحوال كثرية
�أنه �أكرث اقت�صاد ًا بالكلفة من اجراءات االدارة التقليدية
لالمدادات .وكثري ًا ما تكون االدارة الكفوءة للطلب �أقل
كلفة ر�أ�سمالية ،ولذلك تكون �أكرث اقت�صاد ًا بالكلفة ،لكن
هي �أي�ض ًا مكيفة ب�شكل �أف�ضل ملعاجلة احلاالت «الطارئة».
وادارة الطلب ب�شكل �أف�ضل تخف�ض الهدر واملياه غري
املعروفة امل�صري ،وحت�سن �ضبط الت�سربات ،وتعزز نوعية
اخلدمات املائية وموثوقيتها .وت�شمل االجراءات الرئي�سية
لرتويج ادارة الطلب �أنظمة وتكنولوجيا �أكرث كفاءة من
�أجل نظم تقدمي املياه واالنتاج الزراعي .وقد يلزم ا�ستثمار
ا�ضايف ل�ضمان امكان احل�صول على فوائد من زيادة كفاءة
ا�ستخدام املياه .ويلزم هذا اال�ستثمار لتحديث نظم الري
واالنتاج والنقل القائمة .وال ميكن اال�ستخفاف بت�أثريات
رفع الوعي لدى اجلمهور واحلث على تغريات �سلوكية من
خالل حوافز مالية �إ�ضافة اىل ا�ستعمال العدادات وت�سعري
املياه بناء على احلجم.

ان و�ضع قطاع املياه ،الذي يعاين من �ضغوط يف كثري من
البلدان العربية ،يتطلب نوع ًا جديد ًا من املدراء القادرين
ب�شكل �أف�ضل على الت�صدي ملجموعة خمتلفة من التحديات
من ف�صل اىل ف�صل ،مثل ادارة �أف�ضل للجفاف واالمدادات
املو�سمية ال�شحيحة .ويجب �أن تكون هناك طبقة جديدة من
مدراء املياه قادرة �أي�ض ًا على الت�صدي لتهديدات الفي�ضانات
والكوارث الطبيعية وتدهور نوعية املياه ،ف�ض ًال عن ال�شكوك
املتعلقة باملوارد املائية امل�شرتكة .ويجب حتديد الأهداف
اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه ،مبا يف ذلك اجراء
مناوبات يف توزيع املياه على القطاعات ،وادخال �سيا�سات
ت�سعري جديدة ،و�سن قواعد و�أنظمة جديدة ملعاجلة
ا�ستخراج املياه ،وت�صميم خطط لتنظيف املجاري املائية
العامة من النفايات ال�صناعية والتلوث .لذلك ،فان ادارة
متعددة الر�ؤى �ضرورية لتحديد هذه اخلطط ال�سيا�سية
واال�ستثمارية من �أجل املحافظة على قاعدة املوارد ،ف�ض ًال
عن ادارة تنفيذ هذه اخلطط ب�شكل تكيفي على املدى
البعيد .هذه املهمات معقدة ومرتابطة وتتطلب حتديث ًا
منتظم ًا للمهارات الوظيفية وادخال �أنواع جديدة من اخلربة
يف عداد املوظفني .لقد تعر�ض الهيكل التنظيمي لكثري من
م�صالح املياه احلكومية تقليدي ًا لهيمنة مكثفة من قبل خرباء
يف البنية التحتية للمياه ،يعتقدون �أن معظم امل�شاكل املائية
ميكن حلها ببناء املزيد من م�شاريع البنى التحتية للمياه.
ومن ال�صعب التوقع ب�أن تكون م�صالح املياه احلكومية ،التي
تتبع طرق ًا تقليدية يف التوظيف وادارة املياه ،قادرة على
قيادة هذا القطاع وهي تواجه حتديات متعاظمة متعددة
الأبعاد واالخت�صا�صات يف طبيعتها .لذلك ،يجب على
م�صالح املياه احلكومية يف البلدان العربية اجتذاب خليط
متوازن من اخلرباء الذين ي�ستطيعون ت�صميم خطط مائية
ا�سرتاتيجية وتنفيذها ومراقبتها.

وتبقى اعادة التوزيع من امل�سائل الأكرث ح�سم ًا يف ما يتعلق
بادارة الطلب .وهذا يتطلب تطوير خطوط توجيهية
�سيا�سية فعالة لتح�سني �أداء القطاع الزراعي ،امل�ستهلك
الأكرب للمياه اىل حد بعيد .وعلى احلكومات العربية �أن
تزيد اال�ستثمارات لالرتقاء بنظم الري التقليدية من خالل
اعتماد تكنولوجيا حديثة لنقل املياه .هذه التكنولوجيا
�سوف حت�سن انتاجية املياه (قطرة قطرة �أو ح�ساب املردود
املايل لكل وحدة مياه يتم نقلها) ،وقد تزيد تنوع الزراعة
وا�ستغاللها .هذا التحول يجب �أن يكون تدريجي ًا ،وان
ي�شمل امل�ستفيدين ،و�أن يكون انتقائي ًا يف حتويل النظم
التقليدية اىل �شبكات نقل رفيعة الأداء.
وميكن تن�سيق �سيا�سة �أكرث اندفاع ًا لتوزيع املياه ،مبنية
على مفهوم االدارة املتكاملة للموارد املائية ،مع �سيا�سات
ا�ستخدام الأرا�ضي لتنظيم منو غري مرغوب به يف مراكز
ُمدنية مكتظة �أ�ص ًال .وميكن ا�ستعمال حوافز يف توزيع
املياه لت�شجيع ال�صناعات املحلية وامل�شاريع ال�سكنية على
ا�ستهداف املناطق الفقرية ،حيث ميكنها ا�ستحداث
وظائف وفر�ص اقت�صادية .وهذا �أف�ضل كثري ًا لال�ستثمار

ويجب تقوية احلكمية املائية يف البلدان العربية من
خالل بناء �شراكات مع امل�ستفيدين والقطاع اخلا�ص.
ويجب على احلكومات �أن ت�شجع اال�ستثمار امل�شرتك من
قبل القطاع اخلا�ص وجمتمع امل�ستفيدين يف خدمات
لنقل املياه ،تكون ع�صرية ومن�ضبطة التوقيت ومراقبة
ب�شكل جيد ويتم قيا�سها بوا�سطة العدادات .ويجب تعزيز
ازدياد الالمركزية ومتكني جمعيات م�ستخدمي املياه من
�أجل حتويل م�س�ؤوليات ادارة وت�شغيل اخلدمات املحلية
اىل جمتمعات امل�ستخدمني .وا�ضافة اىل ذلك ،يجب
على البلدان العربية �أن تدرك الهدف املهم الذي يق�ضي
بتو�صيل اخلدمات املائية اىل الفقراء وتو�سيعها اىل جميع
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املجتمعات ،خ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية .ويجب اعطاء
الأولوية لتو�سيع اخلدمات املائية اىل املجتمعات ال�سريعة
الت�أثر وت�شجيع املبادرات املحلية يف بناء هذه اخلدمات
وادارتها.
ويف مواجهة هذه التحديات ال�شاملة ،هناك حاجة
اىل تغيريات �صارمة يف الهياكل والنتائج امل�ؤ�س�ساتية
اخلا�ضعة مل�ؤ�شرات رقابية جيدة التحديد .وميكن قيا�س
هذه امل�ؤ�شرات على امل�ستوى ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي.
وت�شمل امل�ؤ�شرات القانونية االجراءات والقواعد والأنظمة
التي يتم اعتمادها و�سنها ف�ض ًال عن االجراءات التي تتخذ
لتعزيز قدرة امل�ؤ�س�سات .وهناك م�ؤ�شرات �أخرى تتعلق
بالأثر االجتماعي على الأ�شخا�ص املت�أثرين ،مبا يف ذلك
حت�سني نقل مياه ال�شرب وما يرتبط به من حت�سينات يف
نوعية احلياة وال�صحة والنظافة .هذه امل�ؤ�شرات تقي�س
املقدار الذي كانت تقدم به اخلدمات املائية اىل جميع
�شرائح ال�سكان ،خ�صو�ص ًا الفقراء .وميكن ا�ستعمال
م�ؤ�شرات اجتماعية �أخرى لقيا�س مقدار امللكية وامل�شاركة
لدى م�ستخدمي املياه .وبالن�سبة اىل م�شاريع البنى
التحتية املائية الكبريةُ ،يقرتح �أن ت�شمل م�ؤ�شرات تتعلق
بت�أثري هذه امل�شاريع على �أولئك املت�أثرين مبا�شرة بان�شاء
مرافق جديدة مثل ال�سدود والقنوات ،وكفاية التعوي�ض
عن اعادة توطني املجتمعات املت�أثرة وترحيلها.
ويجب �أي�ض ًا قيا�س �أداء قطاع املياه با�ستخدام م�ؤ�شرات
اقت�صادية ومالية لتقييم االيرادات املح�صلة من
امل�ستهلكني لقاء ا�ستخدام املياه ،وا�سرتداد الكلفة وانتاجية
املياه الزراعية وا�ستثمارات القطاع اخلا�ص .كما ميكن
ت�صميم م�ؤ�شرات �أخرى لتقييم �أثر ال�سيا�سات اجلديدة
على حماية البيئة وتخفي�ض التلوث وا�ستعادة املوائل
الطبيعية والتنوع البيولوجي يف مناطق ت�أثرت بان�شاء
م�شاريع املياه.

 املياه:البيئة العربية
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هوام�ش
 بعنوان2004  تقرير التنمية الدولية للعام.1
«جعل اخلدمات تعمل ل�صالح الفقراء» يقدم
حتلي ًال مف�ص ًال للأ�سباب وراء خدمات غري
 ويرى �أن مقدمي اخلدمات.وافية للفقراء
هم عموم ًا معر�ضون للم�ساءلة �أمام �صانعي
 فالزبائن الفقراء.ال�سيا�سة �أكرث من الزبائن
لي�س لهم �صوت �سيا�سي وغالب ًا لي�س لهم خيار
.لدى مقدمي اخلدمات
 مل تكن البيانات حول االنفاق احلكومي.2
.متوافرة يف ت�سل�سل زمني لهذه الدرا�سة
وتقييم االنفاق على قطاع املياه ي�صعب جمعه
.ب�سبب جتزئة االنفاق على وكاالت متنوعة
كما �أن االنفاق من قبل املزارعني واملجتمعات
.حدث دائم ًا
َّ ال ُي
 طور خرباء يف الري منهجية تقريبية ب�شكل.3
 وهي مبنية على مراجعة كلفة،غري ر�سمي
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الري ونظم نقل مياه .و�سهلت حلول الري
على نطاق �صغري ،خ�صو�ص ًا الآبار االنبوبية
وم�ضخات املياه ال�صغرية ،تبني طرق توفري
املياه وحت�سني نقلها يف بلدان متعددة.
 .9يقدم امل�ؤلفون نقا�ش ًا مف�ص ًال حول و�ضع املياه
يف �شبه اجلزيرة العربية ،والتحدي النا�شئ بني
املوارد املائية احلالية والطلب املتنامي على املياه
يف بلدان املنطقة.

ت�شغيل و�صيانة نظم الري يف بلدان نامية
متعددة ،مفرت�ضني �أن كلفة اعادة ت�أهيل
البنية التحتية للري هي نحو  150ـ  180دوالر ًا
للهكتار وكلفة الت�شغيل وال�صيانة هي 50
ـ  60دوالر ًا للهكتار .وبوجود ثالثة ماليني
هكتار قيد الري ،تخ�ص�ص م�رص نحو بليون
دوالر �سنوي ًا للت�شغيل وال�صيانة و�أعمال اعادة
ت�أهيل رئي�سية� .أما البيانات حول االنفاق
على االمدادات املائية واخلدمات ال�صحية فهي
لي�ست م�شمولة يف هذه العملية احل�سابية.
 .4تقرير التنمية الدولية للعام  2004بعنوان
«جعل اخلدمات تعمل ل�صالح الفقراء» يكر�س
ف�ص ًال خا�ص ًا ملياه ال�رشب واخلدمات ال�صحية.
 .5بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ال�ستة
(االمارات ،عمان ،ال�سعودية ،الكويت،
البحرين ،قطر) ،الأردن ،ليبيا ،اليمن،
اجلزائر ،املغرب ،موريتانيا ،ال�صومال ،وال�ضفة
الغربية وغزة.
 .6ت�صنيف اقليمي �أجراه البنك الدويل:
ـ �رشق �آ�سيا والهادئ (ال�صني ،اندوني�سيا،
الو�س ،الفيليبني ،تايلند ،فيتنام) ECA ،ـ
�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى (البو�سنة والهر�سك،
كازاخ�ستان ،جمهورية القرغيز ،االحتاد
الرو�سي ،طاجيك�ستان ،تركيا ،تركمان�ستان،
اوزبك�ستان) LAC ،ـ �أمريكا اجلنوبية
والكاريبي (بوليفيا ،الربازيل ،غواتيماال،
املك�سيك) MNA ،ـ ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا (م�رص ،ايران ،املغرب ،اليمن)SAS ،
ـ جنوب �آ�سيا (افغان�ستان ،بنغالد�ش ،بوتان،
الهند ،املالديف ،نيبال ،باك�ستان� ،رسي النكا،
و SSAـ جنوب ال�صحراء االفريقية.
EPA

 .7البيانات حول كثافة زراعة املحا�صيل متوافرة يف
قاعدة بيانات اح�صاءات منظمة الأغذية والزراعة
(.)www.fao.org/ag/aquastat
(فاو)،
وللأ�سف ال يتم حتديث البيانات بانتظام.
وقد انخف�ضت كثافة زراعة املحا�صيل يف كثري
من البلدان ب�سبب النواق�ص املائية يف كثري من
برامج الري.
 .8ت�سود يف البلدان العربية خمتلف طرق

الف�صل 2
وتغي املناخ
موارد املياه
رّ
ع�ساف
حامد ّ

25

26

الف�صل 2

وتغي املناخ
موارد املياه رّ

 .Iمقدمة
متتد املنطقة العرب ّية عرب حزام من كتلة �أر�ض ّية �شمال ّ
خط
ّ
اال�ستواء معروفة بندرة مياهها وجفافها .وهذا ما ُي�س ّبب
هدد تط ّورها
اختالل التوازن املائي يف الدول العرب ّية و ُي ّ
االجتماعي ـ االقت�صادي .وظروف اجلفاف هذه ناجتة عن
حركة الت ّيارات الهوائية التي غالب ًا ما تدفع الرطوبة �إىل
مناطق جماورة على خطوط العر�ض .و ُينتظر � ْأن ت� ّؤدي
ّ
حدة هذه احلركة
التغيرّات املناخية
املتوقعة �إىل زيادة ّ
وبالتايل �إىل تفاقم درجات اجلفاف واحلرارة (Assaf,
 ،)2008لأنّ نظام الرياح املناخي الذي يجلب الأمطار
�إىل �شمال �أفريقيا و�شرق املتو�سط ُي ّ
توقع �أن ينتقل �شما ًال
ً
و ُي ِ
كميات الت�ساقط القليلة �أ�صال .هذه ال�صورة
نق�ص بذلك ّ
القامتة توجب على الدول العربية املبادرة �إىل اتخاذ تدابري
فاعلة بعيدة املدى ،لردم اله ّوة املتّ�سعة بني الطلب املتنامي
على املاء وا�ستنزاف املوارد املائية ون�ضوبها.
تغي املناخ على موارد
نعالج يف هذا الف�صل م�س�ألة ت�أثريات رّ
ّ
املياه يف املنطقة العرب ّية ونطرح على خمططي ال�سيا�سات
عدد ًا من �إجراءات وا�سرتاتيج ّيات التك ّيف املقرتحة .ونعر�ض
تغي
نهج ًا قائم ًا على مكامن ال�ضعف ملعرفة حقيقة ت�أثريات رّ
املناخ من �ضمن عوامل الإجهاد الرئي�سية الأخرى ،كالنم ّو
ّ
وتبدالت ا�ستخدام الأر�ض وانعكا�س ذلك على
ال�سكاين ّ
�أو�ضاع موارد املياه يف املنطقة و�إدارتها .ويف هذا الف�صل
حتدد جوانب
�أي�ض ًا �إبراز لبع�ض العوامل املع ّينة التي ّ
ال�ضعف ،وذلك مل�ساعدة �أ�صحاب القرار يف اتّخاذ �سيا�سات
لتغي املناخ فح�سب ،بل تعالج
فعالة ال
ّ
متكاملة ّ
تت�صدى رّ
�أي�ض ًا ال�ضغوط الأخرى على موارد املياه.

التغي املناخي
 .IIاحتماالت
رّ
يف املنطقة العربية
بتغي املناخ لعام
يف تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
تغي املناخ
 2007والبحث اخلا�ص ال�صادر عنها حول ت�أثريات رّ
على املياه ( )Bates et al., 2008ملحة �شاملة عن التغيريات
املناخية املرتقبة يف �أنحاء الكرة الأر�ضية .وهذه التغيريات
ّ
تظهر ً
خمططات انبعاثات الغازات امل�س ّببة
عادة يف �إطار
لالحتبا�س احلراري �ضمن التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
االنبعاثات ،وهي ت�ص ّور جمموعة متن ّوعة من التط ّورات
االقت�صادية واالجتماعية العاملية .يف ال�شكل  1عر�ض
للتبدالت ّ
املعدالت ال�سنوية للمتغيرّات اجل ّوية
املتوقعة يف ّ
ّ
الهيدرولوج ّية (الت�ساقطات ،واجلريان ،ورطوبة الرتبة
والتبخّ ر) يف ال�سنوات الثالثني الأخرية من القرن احلادي
والع�شرين ،مقابل م�ستوياتها يف ال�سنوات الثالثني الأخرية

بناء على ّ
خمططات االنبعاثات الواردة
من القرن الع�شرينً ،
يف التقرير التي مت ّثل نقطة الو�سط .وتحُ �سب ّ
التوقعات على
معدل الناجت من  15منوذج ًا �أ�سا�سي ًا لدوران الت ّيارات
�أ�سا�س ّ
العاملية .وتُعترب املناطق املرجع ّية هي حيث تتوافق  80باملئة
من النماذج مع منحى التغيري.
وكما يظهر يف ال�شكل  ،1ف�إنّ معظم مناذج دوران الت ّيارات
العامل ّية تُظهر ّ
توقعات قامتة بالن�سبة للق�سم ال�شمايل من
املنطقة العرب ّية ،من حيث التدنيّ امللحوظ يف الأمطار
والزيادة يف التبخّ ر وما يلحق ذلك من انتقا�ص اجلريان
ّ
املتوقع �أن يتجاوز انخفا�ض كميات
ورطوبة الرتبة .من
الت�ساقط  25يف املئة مع زيادة م�ستوى التبخّ ر  25يف املئة،
مما يعني تدنيّ ان�سياب املياه ال�سطح ّية بن�سبة خطرية
املح�صلة
توازي  50يف املئة يف نهاية القرن .و�ستكون
ّ
النهائية لذلك نق�ص ًا هائ ًال يف موارد املياه املتوافرة ،مما يزيد
من تفاقم الو�ضع املائي ال�شحيح حالي ًا .و�سيكون هذا النق�ص
الهائل يف موارد املياه نا�شئ ًا ،يف جزء منه ،خارج املنطقة
العربية يف البلدان املجاورة ،وخ�صو�ص ًا تركيا و�إيران اللتني
ُيحتمل تع ّر�ضهما لظروف م�شابهة� .إ ّال �أنّ اجراءات التك ّيف
التي ميكن �أن تتّخذها هاتان الدولتان قد تنعك�س �آثار ًا �أفدح
على املوارد املائية يف املنطقة العربية .وقد ط ّورت تركيا
عدة م�شاريع خلزن املياه ونقلهاّ ،
ومتكنت بف�ضلها
بالفعل ّ
كميات كثرية من مياه حو�ضي دجلة والفرات
حتويل
من
ّ
ً
�سد على نهر
�إىل مناطق �أكرث جفافاّ � .أما �إيران فقد �أنهت بناء ّ
هامة من املياه �إىل االرا�ضي
اخلابور مينع و�صول �إمدادات ّ
الرطبة وامل�ستنقعات يف جنوب العراق .و ُينتظر �أن تقوم
كميات �أكرب من املياه خالل فرتات اجلفاف
الدولتان بتحويل ّ
ال�شح املائي وينذر بتفاقم
م�شكلة
ة
حد
�سيزيد
مما
ّ
الطويلةّ ،
ّ
�أو�ضاع اجلفاف يف �سوريا والعراق.
بالتبدل
كما �ست�صاب دول �شمال �أفريقيا ،ب�شكل خا�ص،
ّ
ّ
املتوقع للرياح الغربية ،وهذا ما �سيجعل املغرب واجلزائر
وليبيا وتون�س مع ّر�ضة ملخاطر فرتات طويلة من اجلفاف
وفقدان املحا�صيل .كما �سيكون الو�ضع م�شابه ًا يف �شرق
املتو�سط حيث �س ُيعاين ّ
كل من لبنان والأردن وفل�سطني
كميات الأمطار� .أما دول اخلليج
من النق�ص ال�شديد يف ّ
ف�ست�شهد كذلك تدنّي ًا يف م�ستويات الأمطار ،لكن من دون
�أن يكون لذلك �أثر بالغ �أو ملمو�س على التوازن املائي ،لأنّ
م�صدر املاء الأ�سا�سي يف تلك الدول هو التحلية .ومقابل
ّ
التوقعات املناخية بالن�سبة ملياه �أعايل نهر النيل يف
ذلك ،ف�إنّ
حد ما اجلزء اجلنوبي من �شبه اجلزيرة
إىل
�
و
أفريقيا،
�شرق �
ّ
العربية ،هي حدوث زيادة �صافية يف ت�ساقط الأمطار
وبناء على ذلكُ ،ي ّ
توقع ،ب�شكل
وان�سياب املياه ال�سطحية.
ً
يتح�سن التوازن املائي يف م�صر وال�سودان نتيجة
عام� ،أن
ّ

البيئة العربية :املياه

ال�شكل 1

التغيات اجلوية الهيدرولوجية ال�سنوية ( )2090 – 2080مقابل ()1999 – 1980
متو�سط رّ
بنا ًء على ناجت  15منوذج ًا لدوران الت ّيارات العاملية ُمعدَّة ّ
ملخطط االنبعاثات يف التقرير
اخلا�ص عن �سيناريوهات االنبعاثات.

رطوبة الرتبة

املت�ساقطات

التبخر

اجلريان ال�سطحي

امل�صدرBates et al., 2008 :

للزيادة املتوقعة يف جريان نهر النيل .لكنّ ذلك �سيعادله
النق�ص ّ
املتوقع يف هطول الأمطار يف م�صر و�شمال ال�سودان
وكذلك الزيادة الإجمالية يف التبخّ ر الناجمة على ارتفاع
درجات احلرارة.

 .IIIالنهج القائم على مكامن ال�ضعف
تغي املناخ
للتك ّيف مع رّ
عادة ّ
ً
تغي املناخ على
ترتكز معظم درا�سات التك ّيف مع رّ
حمدد �أو قطاعات
ت�أثري التغيرّات املناخية املرتقبة على قطاع ّ
حمددة ،وذلك لدعم تطوير �سيا�سات و�إجراءات التك ّيف.
ّ
ومع �أنّ هذه الدرا�سات ّ
ت�شكل خطوة �ضرورية الكت�ساب فهم
�ضدها
�أف�ضل لطبيعة امل�شكلة� ،إ ّال �أنّ من امل�آخذ التي تُ�ساق ّ
اعتمادها على مناذج مناخ ّية غري مكتملة التط ّور وال تزال
ّ
وال�شك (Adger
يف مراحلها الأوىل ويكتنفها الغمو�ض

ّ
احلجة
 .)and Kelly, 1959وهذه
التحفظات قد ت�ضعف ّ
التي تدعو �إىل اعتمادها والإرادة ال�سيا�سية يف دعم جهود
الت�صدي للم�شاكل وتطبيق �أ�ساليب التك ّيف البيئي� ،إذ قد
ّ
ال يقتنع �أ�صحاب امل�صلحة بتمويل جهود مكافحة م�شاكل
«حمتملة» غري م� ّؤكدة.
توجه اجلهود نحو حتديد
من هنا الدعوة ،بد ًال من ذلك� ،إىل ّ
مكامن ال�ضعف وقدرات التك ّيف يف الأنظمة الب�شرية
والطبيعية والبيئية .وميكن حتديد �أوجه ال�ضعف ب�سهولة
ا�ستناد ًا �إىل الظروف و�أو�ضاع الإجهاد احلال ّية من دون
احلاجة �إىل �إخراج ت�ص ّورات مناخية م�ستقبلية .ومن �ش�أن
التو�صل �إىل فهم عميق ودعم �أكيد لإجراءات
التوجه
مثل هذا ّ
ّ
التك ّيف التي ال تعالج الظروف و�أو�ضاع الإجهاد احلال ّية
فح�سب ،و�إمنا ت�أخذ فـي احل�سبان كذلك الت�أثريات املناخية
�شح ًا مائي ًا خط ً
ريا
فـي امل�ستقبل .مث ًال تواجه املنطقة العرب ّية ّ
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الف�صل 2

وتغي املناخ
موارد املياه رّ
هدد
ي�ؤ ّثر �سلب ًا علـى من ّوها االجتماعي ـ االقت�صادي وقـد ُي ّ
بقاء بع�ض جمتمعاتها .لـذلك ف�إنّ معاجلة عوامل حتديد
بال�شح املائـي تدفـع �إلـى �صياغة ال�سيا�سات
�سرعة الت�أ ّثر
ّ
وا�ستنباط الإجراءات التـي تتيح �إدارة نقـاط ال�ضعف املذكورة
فـي الظروف الراهنـة ،وكذلك اال�ستعداد ملواجهة �أي تفاقـم
لتغي املناخ (.)Adger and Kelly, 1999
محُ تمل نتيج ًة رّ
ويتّخذ مفهوم القابل ّية للت�أ ّثر باملخاطر يف الكتابات املتع ّلقة
عدة معانٍ وتف�سريات ،وخ�صو�ص ًا املواد املتع ّلقة
بهذا ال�ش�أن ّ
بالأمن الغذائي وم�صادر اخلطر الطبيعي ،واملجاعات،
تغي املناخ .حتى �إنّ تقرير التقييم الثالث ال�صادر
وم� ّؤخر ًا رّ
بتغي املناخ يحتوي على
عن الهيئة احلكوم ّية الدولية املعن ّية رّ
تعريفات خمتلفة ومتناق�ضة لقابل ّية الت�أ ّثر (Adger et al.,
مفهومني
 .)2004ويعود بع�ض هذا االرتباك �إىل وجود
َ
متم ّيزَين لقابلية الت�أ ّثر بالرغم من وجود رابط بينهما .ال ّأول
هو نقاط ال�ضعف البيولوج ّية ـ الطبيعية والثاين هو نقاط
ال�ضعف االجتماع ّية/الذات ّية (.)Adger et al., 2004
النوع الثاين هو ميزة من مم ّيزات �أي نظام ب�شري �أو بيئي/
حتمل م�صدر
�سيا�سي/طبيعي ّ
حتدد قدرة هذا النظام على ّ
اخلطر والتغ ّلب عليه وا�ستعادة و�ضعه الطبيعي� .أمـا النوع
الأول فهـو ناجت من النوع الثاين ومـن م�صدر اخلطر الذي
يتع ّر�ض له النظام .وهـو بهذا ُي�شبه مفهوم اخلطـر ح�سب
وروده يف الكتابات املتع ّلقة بالكوارث ،حيث يكون اخلطر
من نواجت ت�أثريات م�صادر اخلطر على النظام واحتماالت
حدوثها ( .)Adger et al., 2004ونُعالج يف هذا الف�صل
املخاطر «االجتماعية/الذاتية».

 .IVحتديد قابل ّية ت�أ ّثر املياه
بتغي املناخ
يف املنطقة العرب ّية رّ
متعددة اجلوانب وتطال
بتغي املناخ
ّ
م�س�ألة قابل ّية الت�أ ّثر رّ
قطاعات كثرية وتتع ّلق مبجموعة متن ّوعة من الأ�شخا�ص
الفاعلني يف نطاقات زمن ّية ومكان ّية خمتلفة .للماء يف
ّ
أهمية خا�صة لكونه �أعظم و�أ�صعب
املناطق �شبه
اجلافة � ّ
العوامل امل�ؤدية �إىل التط ّور االجتماعي ـ االقت�صادي .وكما
�أ�شرنا �سابق ًا ،تقع البلدان العرب ّية يف منطقة حرجة من حيث
التغي املناخي ،حيث ّ
يتوقع �أن ي�ؤدي انخفا�ض م�ستويات
رّ
ً
التبخّ
ر والنتح،
معدالت
هطول الأمطار ،م�صحوبا بارتفاع ّ
�إىل تعاظم عدم ا�ستقرار التوازن املائي .ومن املفيد النظر
�إىل تاريخ املنطقة العربية وخربتها الطويلة يف مواجهة
ندرة املياه على خمتلف امل�ستويات ملعرفة كيفية تفاعل كافة
عوامل الإجهاد وت�أثريها على املنطقة ،والكت�شاف �إمكان ّيات
التك ّيف ودرا�سة التجارب ال�سابقة ،الناجحة والفا�شلة ،يف
تطبيق �إجراءات التك ّيف .وهذه املعرفة املكت�سبة ميكن

�أن ت�ساعد يف حتديد مواطن القوة وال�ضعف يف معاجلة
م�شاكل املياه ،خ�صو�ص ًا ندرتها .كما ت�ساهم هذه املعرفة يف
ت�شكيل �إطار عمل قائم على مكامن ال�ضعف ملعرفة عوامل
حتديد �أوجه ال�ضعف ،وتهيئة الأ�سا�س لتطوير ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات املوجودة حالي ًا �أو و�ضع بدائل لها .وهذا
بالتغي
توجه �شمويل لتخفي�ض مدى الت�أ ّثر
التوجه هو ّ
ّ
رّ
املناخي وبعوامل الإجهاد الأخرى ولتعزيز القدرة على
التك ّيف.
لي�س الهدف من النهج القائم على مكامن ال�ضعف �أن يكون
�إطار ًا �شام ًال وتوجيهي ًا� ،إمنا هو لتوفري خطوط عري�ضة
لتحديد املوا�ضع احلرجة يف قطاع مائي مع ّر�ض لعدد كبري من
عوامل الإجهاد ،كالنم ّو ّ
ال�سكاين وتغيرّات ا�ستخدام الأر�ض
و�سواها ،وهي عوامل ّ
مر�شحة للتفاقم ب�سبب املتغيرّات
والتبدالت املناخية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن العجز احلايل
ّ
ً
عمان العائد �أ�سا�سا لندرة
يف �شبكة �إمدادات املياه يف بلدية ّ
ّ
والتو�سع احل�ضري و�سرعة النم ّو ال�سكاين،
املياه الطبيعية
ّ
يجعل ّ
ّ
�سكان املدينة �أكرث عر�ضة للت�أ ّثر بالتدنيّ
املتوقع يف
هطول الأمطار ح�سبما يظهر من النماذج املناخية .و�إذا ما
ّ
والتو�سع يف حتليل وجه ال�ضعف هذا ،ميكن
مت التدقيق
ّ
اكت�شاف م�شاكل �أخرى حمتملة مرتبطة به ،منها ظهور
حمددة يف �شبكة املياه ،وعدم فعال ّية �سيا�سات
نواق�ص ّ
ثم ميكن
ومن
العمالء.
خدمات
كفاءة
عدم
أو
�
و/
الت�سعري،
ّ
اال�ستناد �إىل ما ُيظهره مثل هذا التحليل لتطوير حلول
حمددة لهذه امل�شاكل �أو ّ
حل متكامل لها جميع ًا.
متعددة ّ
ّ
عامتان
عند درا�سة قابل ّية الت�أ ّثر رّ
بتغي املناخ تظهر فئتان ّ
عامة وعوامل
من عوامل حتديد �سرعة الت�أ ّثر :عوامل ّ
خا�صة باملخاطر .وت�شري الفئة الأوىل �إىل عوامل التحديد
ّ
ّ
العامة مثل الفقر والإدارة والتنظيم والبنية
املتعلقة بامل�سائل ّ
التحت ّية والتعليم والو�ضع االجتماعي ،وهي عنا�صر ميكن

البيئة العربية :املياه
عامة ت�شمل ّ
كل بلد
ا�ستخدامها للخروج بعوامل حتديد ّ
ب�شكل عام وتو�صل �إىل متييز البلدان ال�شديدة التع ّر�ض
للمخاطر� .أما عوامل التحديد اخلا�صة باملخاطر فيمكن �أن
ت�شمل �أ�سعار ال�سلع ال�صامدة (التي ال تتلف ب�سرعة) ،وعدد
مالجئ العوا�صف يف ّ
كل حم ّلة ،ومعايري البناء (Brooks et
 .)al., 2005وت�شمل العوامل ذات ال�صلة باملاء مدى تغطية
اخلدمات املتاحة ،وتوافر �شبكات �إمدادات املياه وبنيتها
التحت ّية و�أحوال تلك املن�ش�آت و�إمكانيات الو�صول �إىل م�صادر
مياه بديلة مثل التحلية �أو نقل املياه من مناطق �أو بلدان
�أخرى ،واخلزن الإ�سرتاتيجي للمواد الغذائية ال�صامدة،
والو�صول الدائم �إىل �أ�سواق للمواد الغذائية ذات �أجواء مالئمة
ت�ساعد البالد على اجتياز فرتات فقدان املحا�صيل.
العامة وخدماتها يف العامل
بعد ا�ستق�صاء �أو�ضاع موارد املياه ّ
العربيّ ،
عدة مكامن �ضعف لها عالقة باملياه
مت حتديد ّ
وحتتاج �إىل معاجلة كي تتعزّز قدرة التك ّيف يف املنطقة
تغي املناخ الداهمة .يف اجلدول 1
العرب ّية ملواجهة �أخطار رّ
عر�ض عام لعوامل حتديد �أوجه ال�ضعف هذه ،وعواقبها
املحتملة ،وخيارات التك ّيف معها ،و�أمثلة عليها من
املنطقة العرب ّية .ويبدو جل ّي ًا يف اجلدول �أنّ �أوجه ال�ضعف
املتع ّلقة باملياه ترتبط مبختلف جوانب التط ّور االجتماعي ـ
االقت�صادي وال�سالمة البيئية .ونذكر �أنّ ندرة املياه الطبيعية
هي ال�سبب ال�شائع لق ّلة املناعة ،لأنّها تعيق التط ّور احل�ضري
وال�صناعي وتع ّر�ض الإنتاج الزراعي والغذائي للمخاطر.
كما �إنّ عدم كفاءة اخلدمات املائية املتوافرة هي من العوامل
عدة م�ؤ ّثرات ،منها ندرة املياه
الهامة الناجمة عن ّ
الأخرى ّ
وفقدان ر�أ�س املال وعدم جدية امل�ساءلة واملحا�سبة واالفتقار
�إىل حوافز الأ�سعار .وهناك م�صدر خطر �آخر على اال�ستقرار
الإقليمي يعود �إىل عدم وجود اتفاقات �أو �أنظمة تعاون دول ّية
ب�ش�أن موارد املياه العابرة للحدود ،لأنّ ذلك قد ُي�شعل فتيل
ال�صراعات يف حال حدوث فرتات طويلة من اجلفاف .و�إذا
ما تفاعلت ّ
كل هذه العوامل ،ف�إ ّنها �ستدور يف حلقة مفرغة
حدة الأو�ضاع ال�سيئة وتقود �إىل عدم اال�ستقرار
ميكن �أن تزيد ّ
ال�سيا�سي والهجرات اجلماعية و�سوء التغذية و�/أو ّ
التفكك
االجتماعي.

 .Vالأمن الغذائي واملياه االفرتا�ض ّية
بذل العديد من الدول العرب ّية ،خالل العقود املن�صرمة،
جهود ًا حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي ،وذلك بالإنتاج
املح ّلي حتى ولو ك ّلف ذلك ا�ستنزاف املياه اجلوف ّية القدمية
املتجددة .وقد واجهت معظم الدول العرب ّية حقيقة
غري
ّ
احلاد يف تكاليف �ضخ
ال�شح املائي الفعلي ،واالرتفاع
ّ
ّ
املاء نتيجة الرتفاع �أ�سعار الطاقة ،وانخفا�ض م�ستويات

املياه يف الطبقات اجلوف ّية الإ�سرتاتيجية .فعمدت �إىل
�إعادة توجيه �سيا�ساتها الغذائية و�أخذت تعتمد على
الري على املحا�صيل العالية
اال�سترياد واقت�صرت يف ّ
القيمة .و�أنتجت هذه التغيريات الإ�سرتاتيجية فائ�ض ًا
مت�ضمنة
يف توازن املياه االفرتا�ض ّية ،ل ّأن املياه �أ�صبحت
َّ
يف املنتجات الزراعية امل�ستوردة ( )Allam, 1997التي
كميات م�ساوية ،ال بل �أكرب ،من
كان ميكن �أن ت�ستهلك ّ
ً
موارد املياه املح ّلية ،وذلك تبعا لظروف اجلفاف .وقد
ُر ِّوج ملفهوم مقاي�ضة املياه االفرتا�ض ّية كو�سيلة لت�سوية
االختالل يف توزيع موارد املياه على ال�صعيد العاملي
و�شدة التع ّر�ض لت�أثريات
�شح املياه ّ
وم�ساندة جهود �إدارة ّ
التغيريات املناخية .وقد �أ�شارت درا�سة ()Allam, 1997
«منيت
�إىل � ّأن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قد ُ
بنق�ص املياه يف ال�سبعينات» لكنّها جنحت يف تدبري
حاجتها الغذائية ،وبالتايل زيادة مواردها املائية ،باملبادرة
�إىل زيادة ا�سترياد ال�سلع الغذائية وخ�صو�ص ًا القمح.
�إ ّال �أن نق�ص املواد الغذائية الذي حدث م�ؤخر ًا ،وما حلقه من
ارتفاع �أ�سعارها ،و�ضع الدول ال�شديدة الت�أ ّثر التي ت�ستورد
الأغذية حتت رحمة تق ّلبات الأ�سواق العاملية وتوافر املواد
الغذائية منها .وهذا ما حدا بعدة دول خليجية �إىل ال�سعي
لتم ّلك � ٍ
أرا�ض غن ّية باملوارد وحتى حقوق �صيد الأ�سماك
يف بع�ض البلدان النامية يف �أفريقيا و�آ�سيا ،وذلك ل�ضمان
الغذاء ّ
ل�سكانها الذين تتزايد �أعدادهم ب�سرعة (Woertz et
 .)al., 2008ومع �أنّ هذه ال�سيا�سات تُعترب معقولة لأنّها
تزيد ا�سترياد املياه االفرتا�ض ّية ،فهي قد �أثارت املخاوف
ب�ش�أن �سيادة البلدان املنتجة للأغذية لأنّها ،يف غالب ّيتها،
ت�صارع لأن تُطعم �شعوبها �أي�ض ًا .لذلك ف�إنّ لهذه امل�س�ألة
ح�سا�سية خا�صة يف ّ
ظل ظروف نق�ص املواد الغذائية عاملي ًا،
الذي �سيدفع الأ�سعار �صعود ًا وقد يو�صل الفقراء يف البلدان
حد املجاعة.
املنتجة للأغذية �إىل �سوء التغذية ،ورمبا �إىل ّ

للمتغيات عند ت�صميم
 .VIاالحتياط
رّ
وت�شغيل ال ُبنى التحت ّية للموارد املائ ّية
تغي املناخ الطبيعة االحتمالية للمتغيرّات
يتوقّ ع �أن ّ
يبدل رّ
وبخا�صة التوزّ ع املكاين – الزماين لت�ساقط
أر�صادية
ال
ّ
ّ
ً
م�صممة
للماء
ة
ي
التحت
البنية
نات
و
مك
أن
�
ا
علم
املطر،
َّ
ّ
ّ
أر�صادية �أو خ�صائ�صها
على افرتا�ض ثبات املتغيرّات ال
ّ
الإح�صائية الثابتة .وهذا يوقع يف م�صاعب من زاويتني:
امل�صممة
الطاقة الإنتاج ّية الق�صوى وال�سالمة .فاملك ّونات
َّ
على �أ�سا�س كرثة الأمطار ميكن �أ ّال تكون فاعلة وقد تف�ضي
�إىل هدر املوارد املالية العزيزة .من ذلك مث ًال م�شروع

29

30

الف�صل 2

وتغي املناخ
موارد املياه رّ

ال�سدود حلفظ املياه يف لبنان
فادي قمري
طي يف لبنان بكم ّيات مطر وفرية خالل
يتّ�سم املناخ
املتو�سطي َ
ّ
النم ّ
�شح ت�ستغرق الأ�شهر ال�سبعة الباقية من
ف�صل ال�شتاء ،تتبعها فرتة ّ
ال�سنة� .إال � ّأن ت�أثري البحر والت�ضاري�س ال�سطح ّية ووجود بادية ال�شام
يف ال�شمال من العوامل التي ت�س ّبب تغيرياً يف املناخ املوقعي داخل البالد
حادة يف توزّع درجات احلرارة وكميات املطر.
�إذ تكون
التباينات ّ
ُ
ُيق ّدر مع ّدل �سقوط املطر ال�سنوي بـ  800مليمرت ،مرتاوح ًا بني 600
�إىل  900مليمرت على ال�سواحل و  1400مليمرت يف اجلبال .وينخف�ض
املع ّدل �إىل  400مليمرت يف املناطق ال�شرق ّية و� ّ
أقل من  200مليمرت يف
�شمال �شرق البالد.
تت�ألف كميات الت�ساقط الأ�سا�س ّية يف املناطق التي يفوق ارتفاعها
 2000مرت من الثلوج ،وهذه مفيدة جداً يف تغذية  2000منبع ماء
تر�سب املياه ما بني � 80إىل 90
ُي�ستفاد منها يف فرتات
ّ
ال�شح .يحدث ّ
يوم ًا يف ال�سنة هي ،يف الغالب ،بني �شهري ت�شرين الأول (�أكتوبر)
وني�سان (�أبريل) .ويحدث  %75تقريب ًا من االن�سياب ال�سطحي خالل
خم�سة �أ�شهر بني كانون الثاين (يناير) و�أيار (مايو) ،و %16يف �شهري
حزيران (يونيو) ومتوز (يوليو) ،و %9فقط خالل الأ�شهر اخلم�سة
املتبقية� ،أي من �آب (�أغ�سط�س) حتى كانون الأول (دي�سمرب) .وقد
بلغت موارد املياه امل�ستخدمة يف لبنان ،يف العام  ،2000حوايل 1.5
بليون مرت مكعب �سنوي ًا ،علم ًا ب�أن الطلب ال�سنوي على املاء �آخذ يف
مما �سي� ّؤدي �إىل عجز مائي فادح يف وقت غري بعيد ال يتجاوز
االزدياد ّ
�سنة . 2015
يبلغ �إجمايل احلجم ال�سنوي التقديري للمياه اجلوف ّية يف لبنان 567
مكعبّ � ،أما ّ
ال�شح� ،أي بني متّ وز (يوليو)
مليون مرت ّ
التدفقات يف فرتة ّ
وت�شرين ال ّأول (�أكتوبر) ،يف خمتلف الأحوا�ض املائ ّية ،فتق ّدر بحوايل
 141مليون مرت مكعب .ويف حني تتمتّع البالد مب�ستوى ج ّيد من
التدفقات الرتاكم ّية ،ف� ّإن ُ
ّ
توافر املياه يكون يف حدود �ض ّيقة
حيث
ال�شح .هذا بالإ�ضافة �إىل �صعوبة الظروف
خالل خم�سة �أ�شهر من
ّ
اجليولوج ّية املتم ّثلة يف وعورة املناطق ال�صخر ّية اجلري ّيةّ � .أما �إجمايل
مكعب يف العام
الطلب ال�سنوي على املاء فهو يتجاوز بليوين مرت ّ
وي ّ
توقع �أن ي�صل �إىل  3.4بليون مرت مكعب �سنة . 2040
ُ ،2010
وثمة ّ
العامة للموارد
خطة �إ�سرتاتيج ّية ع�شر ّية و�ضعتها املدير ّية
ّ
ّ
املائ ّية والكهربائ ّية يف لبنان ل�ضمان ُ
توافر ما يكفي من املياه للوفاء
بحاجة جميع القطاعات .وهي عبارة عن ّ
خطة متكاملة للموارد
املائ ّية وت�شتمل على م�شاريع تقن ّية رئي�س ّية للبنية التحت ّية يف قطاع

املياه ،مع الإ�شارة �إىل � ّأن لهذه امل�شاريع �أهم ّية بالغة بالن�سبة للتنمية
ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية الع�شر ّية على تطوير ما
االقت�صاد ّية .تقوم
يلي:
•موارد مياه �إ�ضاف ّية (�سدود ،بحريات� ،إعادة تغذية طبقات املياه
اجلوف ّية ،ينابيع املاء العذب يف البحر ،التحلية� ،إلخ)...
•م�شاريع مياه ال�شرب (�شبكات التوزيع وفعال ّيتها ،وم�شاركة
العام� ،إلخ)...
القطاع اخلا�ص وال�شراكة بينه وبني القطاع ّ
ري منا�سبة (�ضمان الأمن الغذائي ،فعال ّية ال�شبكات،
•م�شاريع ّ
�إلخ)...
•جمع مياه ال�صرف ومعامل ملعاجلتها (�إعادة ا�ستخدام املاء
للري ،ا�ستخدام البلد ّيات� ،إعادة التغذية الإ�صطناع ّية لطبقات
ّ
املياه اجلوف ّية� ،إلخ)...
•البنية التحت ّية الالزمة ملكافحة الفي�ضانات ،وت�صحيح وتقومي
جماري الأنهار.
وقد � ّأدى ارتفاع الطلب على املاء �إىل تفاقم العجز املائي يف مناطق املدن
التي تقع �إجما ًال على طول ّ
اخلط ال�ساحلي ويف جبل لبنان ،وكذلك يف
ويذكر � ّأن ا�ستغالل
املناطق الريف ّية يف اجلنوب و�سهل البقاع وال�شمالُ .
املياه املتوافرة واملتج ّددة ال يكفي للوفاء بحاجة لبنان خالل مو�سم
ال�شح .كما � ّإن كثافة ا�ستخدام املياه اجلوف ّية ،من جانب القطاعني
ّ
أهمها نق�ص ّ
تدفقات املاء
�
عديدة،
م�شاكل
بت
ب
�س
قد
واخلا�ص،
العام
ّ
ّ
ُ
وتداخل
وانخفا�ض م�ستويات املياه يف الطبقات اجلوف ّية يف �سهل البقاع
مياه البحر يف الطبقات اجلوف ّية احلاملة للماء يف املناطق ال�ساحل ّية.
ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية تلحظ زيادة كفاءة ا�ستخدام كميات
ومع � ّأن
الري من � % 60إىل  % 85خالل ع�شر �سنوات،
و�شبكات
املتوافرة
املياه
ّ
ّ
مكعب
ف�سيظل التوازن املائي يف عجز كبري (�أكرث من  600مليون مرت ّ
يف العام  .)2020ويف هذا دليل على وجوب �إن�شاء ال�سدود والبحريات
اجلبلية لتخزين املياه الناجتة من كميات املاء الهاطلة يف ف�صل
ال�شح .لكن ينبغي �أن ي�سبق تنفيذ هذه
ال�شتاء ال�ستخدامها يف ف�صل ّ
الأحوا�ض املع ّدة خلزن املياه ال�سطح ّية الأعمال التالية� :إعداد خرائط
مف�صلة ،ومراقبة م�ستويات املياه
جيولوج ّية وهيدروجيولوجية ّ
اجلوف ّية ،وحماية الطبقات اجلوف ّية احلاملة للماء وم�صادر املياه.
كان �س ّد �شربوح � ّأول م�شروع ُن ّفذ يف ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية الع�شر ّية.
وقد بد�أ بناء هذه املن�ش�أة املائ ّية الأ�سا�س ّية يف �شهر �آب (�أغ�سط�س)
 2002و�أُجنز يف �شهر ت�شرين ال ّأول (�أكتوبر)  .2007وهو امل�شروع
تت�ضمنها ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية
الوحيد ا ُملن َّفذ من بني � 17س ّداً رئي�س ّي ًا
ّ
الع�شر ّية .كما ُبدئ ب�إن�شاء �س ّد عند منبع نهر العا�صي يف ق�ضاء
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مياه الطبقات اجلوف ّية ،الأمر الذي ينجم عنه مع�ضالت بيئ ّية
متع ّددة.
 عدم وجود معامل ملعاجلة مياه ال�صرف يعيق قدرة قطاعيالزراعة والبلديات على اال�ستفادة من املوارد غري التقليد ّية .كما
� ّإن هذه املوارد ميكن �أن تُ �ستخدم يف �إعادة التغذية اال�صطناع ّية
لطبقات املياه اجلوف ّية ،بالإ�ضافة �إىل ت�س ّببها يف زيادة ال�ضغوط
على النظم البيئ ّية يف املجاري املائ ّية.
 االفتقار �إىل و�سائل تخزين املياه ال�سطح ّية منذ العام  ،1960وهذااملتو�سط وت�صل �إىل
ت�صب يف البحر
ما � ّأدى �إىل هدر املياه العذبة التي ّ
ّ
حوايل  1.2بليون مرت مكعب �سنوي ًا .وهذا الت�ص ّرف غري امل�س�ؤول
من جانب م�س�ؤويل �إدارة املياه و�أ�صحاب القرار ال�سيا�سيني ي�شكل
العامة ُيق ّدر بحواىل  100بليون دوالر.
هدراً للموارد املال ّية ّ
 عدم بناء �أي �س ّد حتّى العام  2002با�ستثناء �س ّد القرعونّ � .أما �س ّد�شربوح الذي �أجنز بنا�ؤه يف العام  ،2007فقد كان امل�شروع الوحيد
الذي ُن ّفذ من ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية الع�شرية الرئي�س ّية.
لكن العمل ّ
توقف يف �شهر متّ وز (يوليو)
الهرمل ،يف العام ّ ،2005
 2006ب�سبب ق�صف الطائرات الإ�سرائيل ّية ملوقع بناء ال�س ّد .ولو � ّأن
جميع ال�سدود املق َّررة يف ّ
اخلطة ُبن َيت لكان مبقدور لبنان �أن يخزن
مما َ
ميكنه من تاليف � ّأي
العذب
املاء
من
إ�ضافية
مكعب �
 850مليون مرت ّ
ّ
نق�ص يف املياه حتى العام .2040
تُ ظهر درا�سة املوارد املائ ّية يف لبنانّ ،
بكل و�ضوحّ � ،أن البالد تنعم
مكعب �سنوي ًا� ،إال � ّأن جملة
بكم ّيات مطر مبع ّدل حواىل  8باليني مرت ّ
عوائق تقف حائ ًال دون �إمتام اال�ستفادة من كم ّيات املياه الوفرية
هذه .ومن هذه العوائق:
  %90من كميات املطر تهطل خالل فرتة ثالثة �أ�شهر. ُيق ّدر مع ّدل التبخّ ر والنتح بحوايل  ،%50مع الإ�شارة �إىل � ّأن هذااملع ّدل ّ
تغي املناخ.
مر�شح لالزدياد ب�سبب ظاهرة رّ
 الطبيعة اجليولوج ّية للأر�ض اجلري ّية يف لبنان التي ت�س ّبب ارتفاعدرجات ّ
الرت�شح.
 اعتماد ا�ستغالل املياه اجلوف ّية م�صدراً رئي�س ّي ًا لإمدادت املياهلل�سكّ ان ي�شكّ ل ممار�سة �ضا ّرة ت�ؤ ّثر �سلب ًا على و�ضع خطط
التوجه �إىل الإفراط يف �سحب
املاء و�إدارتها يف لبنان .ويقود هذا
ّ

الري بحاجة �إىل تطوير وحت�سني
 �شبكات مياه ال�شرب ومياه ّلت�ستويف معايري الإدارة املتكاملة للموارد املائ ّية يف ما يتع ّلق
بفقدان املياه ورفع م�ستوى تغطية اخلدمات.
 املوارد غري التقليد ّية الأخرى لال�ستخدام يف امل�ستقبل ،مثل ينابيعاملاء العذب يف البحر والتحلية و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف.
وهذه ت�ستلزم �إدخال تعديالت تكميل ّية على ّ
اخلطة الإ�سرتاتيج ّية
الع�شر ّية الرئي�س ّية ،مع الأخذ يف االعتبار �ضرورة اللجوء بالدرجة
الأوىل �إىل ت�أمني املياه من هذه املوارد باجلاذب ّية.
� ّإن ت�أثريات التغيري املناخي تُ ف�ضي ،بالتدريج� ،إىل زيادة اجلفاف يف
الأرا�ضي اللبنان ّية .ومن البديهي � ّأن � ّأول التدابري التي ينبغي على
احلكومة اللبنان ّية اتّخاذها هو احل ّد من كم ّيات املياه ا ُملف َّرغة يف البحر.
لكن تبينَّ � ّأن تنفيذ هذا ّ
احلل كان �صعب ًا للغاية ،وذلك عائد ،بالدرجة
الأوىل ،لعاملني �أ�سا�سينيّ � :أولهما هو �أنّه على الرغم من و�ضع �أولو ّيات
امل�شروع على �أ�سا�س امل�ستويات احلالية وامل�ستقبيلة لإدارة الطلب
على املياه على ال�صعيد الوطني ،ف� ّإن ال�سيا�سيني يحاولون �أن يك ّيفوا
هذه الأولو ّيات وفق امل�صالح الآنية .والعامل الثاين هو ا�ستمرار �إعاقة
متويل امل�شروع لأغرا�ض �سيا�سية.
املتو�سطية لوكاالت الأحوا�ض ،ومدير عام املوارد
د .فادي قمري رئي�س ال�شبكة
ّ
املائية والكهربائية ،وزارة الطاقة واملياه ،لبنان.
ّ
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الري ُ�ص ِّم َم على �أ�سا�س فرتات �سابقة
للبنية التحتية ملياه ّ
وافرة املطر يف املغرب .وهو مل ِ
يف باحتياجات املزارعني
ل ّأن ال�سدود مل متتلئ حتى ن�صف �سعتها ،ومل يكن يف
الري مياه كافية خالل معظم فرتة عقدين بدء ًا
قنوات ّ
من منت�صف الثمانين ّيات ( .)World Bank, 2007ويف
املقابل ،ف� ّإن التغا�ضي عن احتماالت زيادة وترية ت�ساقط
املطر وكثافته قد يوقع بع�ض ال�سلطات يف �سوء تقدير
خماطر الفي�ضان و�إن�شاء جتهيزات ت�صريف غري مالئمة.
جدة التي حدثت م� ّؤخر ًا (راجع درا�سة احلالة)
وكارثة ّ
وتبعتها في�ضانات يف الريا�ض ودبي� ،أمثلة �صارخة على
ّ
�شدة العوا�صف املمطرة
�إخفاق
املخططني يف تقدير ّ
املحتملة و�أ�ضرارها� ،إذ � ّإن ق�صر نظر ّ
املخططني قد جعلهم
يق ّررون عدم �إن�شاء �شبكة ت�صريف �شاملة معتربين � ْأن ال
ل�شدة اجلفاف يف املنطقة.
حاجة لها نظر ًا ّ
املتغية يقت�ضي انتهاج �أ�سلوب
� ّإن التعامل مع الطبيعة
رّ
�أكرث مرونة وطواعية للتك ّيف يف تخطيط البنية التحت ّية
للموارد املائية وت�صميمها وت�شغيلها .وهذا بدوره ي�ستلزم
تعميق معرفة التغيريات يف الأحوال اجلوية ا�ستناد ًا �إىل
ر�صد البيانات واملعلومات وحتليلها ب�شكل �شامل .وميكن

التو�صل �إىل املرونة الت�شغيل ّية بربط �سيا�سات الأعمال
ّ
بالتوقّ عات امل�ستحدثة جلريان املياه يف املدى القريب واملدى
البعيد .فمث ًال ،بعد مرور فرتات طويلة من اجلفاف يف
�أوا�سط الثمانين ّيات يف م�صر ،عمدت وزارة املوارد املائية
والري (راجع درا�سة احلالة) �إىل ت�أ�سي�س مركز تنب�ؤات
ّ
بتدفّ
توقّ
قات املياه �إىل بحرية نا�صر.
النيل لإعداد عات
ي�ستخدم املركز يف عمله نظام ًا لإعداد النماذج باال�ست�شعار
عن ُبعد متّ تطويره مب�ساعدة فن ّية من الإدارة الوطنية
الأمريكية لدرا�سة املحيطات والغالف اجل ّوي ومنظمة
الأغذية والزراعة (.)Conway, 2005
تغي
بالإمكان معاجلة هذا الو�ضع املائي غري امل� َّؤكد الناجم عن رّ
املناخ بتنويع خيارات �إمدادات املياه واعتماد �إ�سرتاتيج ّية
تنمية تدريج ّية .فبد ًال من تطوير م�شاريع ُبنى حتت ّية
الري يف املغرب،
�ضخمة غري فاعلة وباهظة الكلفة كم�شروع ّ
ميكن جتزئة امل�شاريع الكبرية �إىل عدة مراحل والبدء ب�أكرثها
التغي
التدرج مرحلي ًا مع ّ
تو�ضح م�سار رّ
جدوى اقت�صاديةّ ،
ثم ّ
املناخي .من �أمثلة ذلكّ ،
اخلطة احلال ّية لنقل املياه من نهر
الليطاين �إىل بريوت وهي مبن ّية على �أ�سا�س مرحلتني:
خطة �أولية ت�شمل �إن�شاء ّ
ّ
خط انابيب لنقل املياه من بركة
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اجلفاف يف �سورية :مليون �إن�سان يعانون
�أجرب اجلفاف يف املناطق ال�شرقية وال�شمالية ال�شرقية من �سورية
حوايل  300.000عائلة على النزوح اىل امل�ستق ّرات احل�ضرية ،مثل حلب
ودم�شق ودير الزور ،بحث ًا عن فر�ص للعملّ .
و�شكلت تلك احلالة
واحدة «من �أكرب الهجرات الداخلية التي �شهدها ال�شرق الأو�سط يف
ال�سنوات الأخرية» ،وذلك وفق ًا ملا ورد يف تقرير ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
االن�سانية التابع للأمم املتحدة ،يف العام  .2009و�أ�ضاف التقرير � ّأن
نق�ص املياه قد حرم ما يزيد على � 800.000إن�سان ،يف �شرق �سورية
جمة» ،كما � ّإن حواىل
«من معظم موارد رزقهم و�أوقعهم يف �صعوبات ّ
 80يف املئة من �أ�ش ّد املت�ضررين «يعي�شون على غذاء يقت�صر على اخلبز
وال�شاي املح ّلى».
ويزداد نق�ص املياه يف �سورية ح ّدة ،عام ًا بعد عام .ففي عام ،2006
�شح املطر تظهر يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية مثل احل�سكة
بد�أت �آثار ّ
والقام�شلي .و�سرعان ما بد�أ املزارعون ومنتجو نباتات املحا�صيل يف
مناطق اجلنوب وال�شرق يعانون من النق�ص احلاد يف كميات املطر.
واجلدير بالذكر �أنّ الأمم املتحدة و�صفت الو�ضع ب�أنه «�أ�سو�أ جفاف يحدث
يف �سورية خالل �أربعني عام ًا» ،ودعت �إىل امل�ساعدة لنجدة املت�ض ّررين.
وورد يف �أحد التقارير �أنّ ما ُيق ّدر بحوايل  59.000من �صغار املزارعني
ال�سوريني قد خ�سروا كل موا�شيهم تقريب ًا ،يف حني �أنّ  47.000مزارع
فقدوا ما بني  50و  60يف املئة.
قال �أحمد �أبو حامد حميي الدين ،وهو مزارع قمح من مدينة القام�شلي:
«لقد �أ�صبحت �آبارنا ّ
جافة ،واملطر ما عاد يهطل .ال ميكننا االعتماد على
الدعاء وال�صالة فقط لإنبات حما�صيلنا .وها �إنّنا جئنا �إىل املدينة حيث
حمالني يف
ميكن �أن نك�سب املال» .والواقع �أنّه و�أوالده الثالثة يعملون ّ
�أ�سواق اخل�ضار يف العا�صمة.
وروى حميي الدين كيف �أنّه غادر القام�شلي بعد �أن جفت بئره ومل يكن
لديه من املال ما يكفي ل�شراء ّ
م�ضخة جديدة .فباع قطيع ًا من الغنم لأن
املراعي قد ذبلت ومل يكن لديه علف جتاري .وجاء اىل دم�شق يف �شهر �أيار
(مايو)  2009حيث يعي�ش بني الأزقة املغ ّربة التي تف�صل بني اخليام
الب�سيطة امل�صنوعة من �صفائح البال�ستيك ورقع الكتان .و�أ�ضاف حميي
مياه موجودة حالي ًاّ ،
�سد من �أجل خزن
متممة لبناء ّ
وخطة ّ
كميات �إ�ضافية من املياه (.)Watson, 1998
ّ
من فوائد تنويع خيارات �إمدادات املياه �أنّ ه يوفّ ر �ضمانات
والتبدالت املناخية .كما � ّإن �إعادة
�إ�ضاف ّية ملواجهة التغيرّات
ّ
تغذية املياه اجلوفية با�ستخدام فائ�ض مياه �أمطار ال�شتاء

الدين�« :أظن �أنّنا قد نتمكن من بناء بيت �صغري هنا .ال ميكن �أن نعود اىل
القام�شلي .لقد انتظرنا طوي ًال هناك ،لكنّ املطر مل ينزل».
وعلى �صعيد �آخر ،ورد يف تقرير لوزارة اخلارجية الأمريكية ،يف �شهر
�شباط (فرباير) �« ،2010أنّ �سورية ،للمرة الأوىل على مدى عقدين من
�صاف للقمح اىل بلد م�ستورد ٍ
الزمن ،قد حت ّولت من بلد م�ص ّدر ٍ
�صاف».
و�أ�شار التقرير �إىل �أنّ الزراعة ّ
�شكلت ،يف العام  ،2008حواىل  17يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل.
يحذر االقت�صادي ال�سوري نبيل ّ
�سكر من �سوء الو�ضع قائ ًال�« :إنّ الو�ضع
خطري جداً .و�إذا ما ا�ستم ّر اجلفاف �سنتني �أخريني ف�سندخل يف �أزمة
حقيقية� ...إننا للأ�سف مل ن�ستخدم التكنولوجيا احلديثة ،لذا ال نزال
نعتمد كلي ًا على هطول املطر»� .إال �أنه ي�شري �إىل �أنّنا يجب �أال ننحو بالالئمة
على هطول املطر� ،أو عدم هطوله ،فقط .ف�سورية والعراق تعتربان �أن
جمموعة ال�سدود الرتكية ال�ضخمة على نهري دجلة والفرات هي ال�سبب
يف نق�ص �إمدادات املياه بن�سبة  .%50فرتكيا هي موقع �أعايل هذين
وثمة اتفاق غري ر�سمي
النهرين احليو ّيني بالن�سبة ل�سورية والعراقّ ،
يح ّدد مقدار التدفقات املائية يف جمريي النهرين.
وي�ضيف ّ
�سكر« :حني كانت عالقاتنا مع تركيا �سيئة ،كان الأتراك
يخ ّف�ضون التدفقات املائية ،بالرغم من وجود االتفاق املذكور .لكننا
نحمداللـه الآن لتح�سن العالقات مع تركيا ،ون�أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل عدم
قطع املاء جمدداً».
واجلدير بالذكر �أن نهر الفرات يجري عميق ًا يف جنوب �شرق تركيا
مبياهه الزرقاء ال�صافية ،حيث يحجز �س ّد �أتاتورك املياه ال�ستخدامها
�سمى م�شروع
يف �أحد �أكرب امل�شاريع العاملية للري وتوليد الكهرباء ،ا ُمل ّ
جنوب �شرق الأنا�ضول الذي بلغت كلفته باليني الدوالراتُ .ي�شار �إىل �أنّ
رئي�س اجلمهورية الرتكية ال�سابق� ،سليمان دميرييل ،قال عند تد�شني
امل�شروع ،منذ �أكرث من ع�شر �سنوات� ،إنّه «لي�س ل�سورية وال العراق حق
املطالبة باملياه الرتكية ،متام ًا مثل عدم مطالبة تركيا ب�أي حقّ لها يف
النفط العربي».

�أو مياه ال�صرف املعاجلة تزيد االحتياطات الإ�سرتاتيجية
الالزمة يف �أيام اجلفاف .وقد ازدادت م�ؤخر ًا �إمكانيات
اعتماد خيار التحلية وخ�صو�ص ًا يف املناطق ال�ساحلية
املكتظة بال�سكان ،وذلك لتعزيز الو�سائل التقليدية
للح�صول على �إمدادات املاء �أو للحلول حم ّلها (Brekke,
.)2009
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نقاط �ضعف قطاع املاء يف العامل العربي وعواقبها وخيارات التك ّيف

عوامل حتديد
�أوجه ال�ضعف

العواقب املحتملة

خيارات التك ّيف

�أمثلة

خدمات ماء بلدية غري
مالئمة نتيجة لندرة
والت�رسب
املياه الطبيعية
ّ
و�ضعف خدمات
امل�شرتكني ب�شكل غري
منا�سب.

نق�صان ّ
وتقطع �إمدادات املياه
ال�صحة
مما ي� ّؤدي �إىل م�شاكل يف
ّ
ّ
وتدن م�ستوى املعي�شة.
العامة
يّ
قد يعمد ّ
ال�سكان ،يف بع�ض
الأحيان� ،إىل ت�أمني حاجتهم من
م�صادر مياه غري م�أمونة.

للتو�صل �إىل
حتليل الأ�سباب
ّ
احللول وتطبيقها ،ومنها
رفع م�ستوى امل�ساءلة وو�ضع
هيكلية �أ�سعار منا�سبة و�إعادة
ّ
للحد من
ت�أهيل ال�شبكة ّ
الت�رسب وحت�سني خدمات
ّ
امل�شرتكني ورفع م�ستوى
التوعية.

ُتعاين بريوت من انقطاع خدمات املياه البلدية .تعود
الت�رسبات من ال�شبكة وعدم كفاية
امل�شكلة �إىل كرثة
ّ
عدادات مياه
�إمدادات املياه للوفاء بالطلب وعدم وجود ّ
مالئمة و�ضعف خدمات امل�شرتكني .اقترُ ح يف تقرير
للبنك الدويل على احلكومة �إعادة ت�أهيل خدمات املياه
بعدادات منا�سبة (World
مع الت�شديد على قيا�س املياه ّ
.)Bank, 2009

نواق�ص يف �شبكات
مياه ال�رصف وت�رصيف
مياه الأمطار نتيجة
ل�ضعف الت�صميم وعدم
كفاءة ال�صيانة و�/أو
اخلدمات.

زيادة �أخطار الفي�ضانات وطفح
املجاري يف حاالت هطول املطر
بكثافة .وتكون ملثل هذه
�ضارة
الظروف عادةً ت�أثريات ّ
ال�صحة العامة ،وميكن �أن
على
ّ
ب�رشية فادحة يف
خ�سائر
إىل
�
ي
ت� ّؤد
ّ
احلاالت ال�شديدة.

مراجعة املعلومات
اجلوية
وال�سج ّالت
ّ
الهيدرولوجية لتعديل
ّ
هند�سة البنية التحتية
القائمة وحت�سينها .مراجعة
�سيا�سات التخطيط احل�رضي
للحد من التطوير العمراين
ّ
التعر�ض
ال�شديدة
املناطق
يف
ّ
للمخاطر.

جدة م� ّؤخر ًا – راجع الدرا�سة
حادثة الفي�ضانات يف ّ
اخلا�صة – ت�س ّلط ال�ضوء على م�س�ألة الإهمال واحتمال
التحتية يف املدينة لت�رصيف
الف�ساد يف تطوير البنية
ّ
مياه الفي�ضان ومعاجلة مياه ال�رصف والتخ ّل�ص منها.
وكما هو مذكور يف درا�سة احلالة ،ف� ّإن �آثار الفي�ضانات
كان ميكن �أن تكون ب�سيطة لو � ّأن �شبكة الت�رصيف
كانت �أف�ضل ت�صميم ًا وبنا ًء ولو � ّأن املنطقة التي �أُ�صيبت
بالفي�ضان كانت خا�ضعة لتنظيم �أف�ضل .كما كان
ال�سد الذي يحجز
ممكن ًا �أن تكون العواقب �أفدح لو � ّأن ّ
مياه املجاري انهار خالل احلادثة.

عدم وجود اتفاقات
حول املجاري املائية
اجلوفية
وطبقات املياه
ّ
الدولية.
ّ

ميثّ ل هذا م�صدر خطر كبري
ُينذر بحدوث نزاعات ،وهو ي�ؤدي
حالي ًا �إىل الإفراط يف ا�ستغالل
اجلوفية.
موارد املياه
ّ

العمل لعقد اتفاقيات بني
ي�صعب ّ
حل النزاع حول حو�ض نهر الأردن نظر ًا لت�س ّلط
الدول .ومع � ّأن هذا اخليار
�إ�رسائيل .ويجد الفل�سطينيون �أنف�سهم ،نتيجة ل�ضعف
بعيد االحتمال يف كثري من
موقعهم ال�سيا�سي ،يف و�ضع غري م�ؤات لنيل حقّ هم يف
احلاالت ،فندرة مثل هذه
املوارد املائية (.)Zeitoun and Allan, 2008
حتتم على الدول
االتفاقات ّ
�إن�شاء عالقات تعاون لتحقيق يف املقابل ،بالرغم من وجود اتفاق وحيد بني م�رص
وال�سودان القت�سام موارد النيل املائية ،ف� ّإن مبادرة حو�ض
التنمية امل�ستدامة ملواردها.
النيل كانت فاعلة يف املحافظة على عالقات �سليمة ،ولو
غري م�ستقرة ،بني بلدان حو�ض النيل .كما � ّأن النزاع
الداخلي يف دارفور يعود ،بالدرجة الأوىل� ،إىل التناف�س
ّ
املغطاة بالنبات
على موارد املياه ال�شحيحة والأرا�ضي
ً
( .)UNDP, 2009ويزداد الو�ضع تفاقما ب�سبب فرتات
اجلفاف الطويلة.

الريفيني
كرثة ال�سكان
ّ
يف البلدان الفقرية �شبه
اجلافّ ة الذين يعتمدون
كثري ًا على الزراعة
والرعي.

ه�ؤالء ال�سكان �شديدو الت�أثّ ر
بالتبدالت املناخية نظر ًا ل ّأن
ّ
فرتات اجلفاف الطويلة قد ت� ّؤدي
�إىل فقدان املحا�صيل وخ�سارة
املوا�شي.

معظم قطاعات ال�سكان يف البلدان الزراعية بالدرجة
معر�ضون ،ب�شكل
الأوىل ،مثل اليمن وال�سودان ،هم ّ
التبدالت املناخية واجلفاف .مل
خا�ص،
ل�سلبيات ّ
ّ
تقت�رص عواقب ذلك على �سوء التغذية واملجاعة فح�سب،
بل حدثت �رصاعات داخلية تدهورت ،يف ال�سودان� ،إىل
أهلية طويلة الأمد.
حد
ّ
ّ
التحول حلرب � ّ

تخطيط �إنتاج املحا�صيل
وم�ساعدة ّ
�سكان الأرياف
بتوفري خدمات الإر�شاد
الزراعي .تنويع االقت�صاد
وتطوير املوارد الب�رشية.
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الف�صل 2

وتغي املناخ
موارد املياه رّ

درا�سة حالة ـ تك ُّيف م�صر
مع التب ّدالت املناخ ّية يف النيل

ح�صري على ّ
تدفقات النيل
تعتمد م�صر ب�شكل �شبه
ّ
الذي يجري �آالف الأميال من اله�ضبة الإثيوب ّية
وبحرية فكتوريا (ال�شكل  .)2ظ ّلت م�صر �آالف
ال�سنني حتت رحمة تق ّلبات النيل التي �أتت باملوت
والدمار مع الفي�ضانات و�س ّببت املجاعات يف �سنوات
ال�سد العايل يف �أ�سوان ،يف �أوائل
القحط� .إ ّال �أنّ بناء ّ
�ضد تق ّلبات النهر
ح�صن البالد فع ًال ّ
ال�ستّينات ،قد ّ
ال�سنو ّية .لكن �سنوات اجلفاف ال�شديد بني 1978
و  - 1987وهي �سنوات مل ت�شهد م�صر مثي ًال يف
ق�ساوتها منذ العام � - 1870أنق�صت ميـاه حو�ض
ال�سد �إلـى م�ستويات خطرية جـد ًا وو�ضعت البالد
ّ
حادة وع ّر�ضت مواطن
علـى حافـة �أزمة نق�ص مياه ّ
�ضعفها للمتغيرّات خالل العقود الزمنية يف حو�ض
النيل ( .)Conway, 2005واتّخذت احلكومة،
عدة تدابري لتخفي�ض الطلب� ،شملت
�إزاء ذلكّ ،
الري يف ال�شتاء وت�صغري امل�ساحات
متديد حظر ّ
املخ�ص�صة لإنتاج الرزّ وحت�سني و�سائل نقل املاء
ّ
وكفاءتها ( .)Conway, 2005وبالرغم من انتهاء
فرتة اجلفاف الطويل يف العام  1988ب�إنتاج حم�صول
وافر ،ف�إنّ خطوات ملمو�سة قد اع ُتمدت لتطوير
قدرات التنب�ؤ اجل ّوي ـ الهيدرولوجي� ،إذ �أُن�شئ �أو ًال
يف وزارة املوارد املائية والري «ق�سم التخطيط و�إعداد
النماذج» ،ثم حت ّول هذا الق�سم �إىل «مركز تنب�ؤات
النيل» مب�ساعدة مالية من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ودعم فنّي من الإدارة الوطن ّية (الأمريكية)
لدرا�سـة املحيطات والغـالف اجل ّوي ومنظمة
الأغذية والزراعة ( .)Conway, 2005يعتمد مركز
تنب�ؤات النيل على معلومات باال�ست�شعار عن ُبعد
للتو�صل �إىل تنب�ؤات حول
عن مناطق منابع النيل
ّ
تدفقات النهر .بالإ�ضافة �إىل ذلك �أُ ّ�س�س نظام دعم
بناء على
اتّخاذ القرارات يف �إدارة حو�ض النيل ً
درا�سات مناذج مك ّونات حو�ض النيل الهيدرولوج ّية
والبيئية وبنيته التحت ّية .و ُي�ستخدم نظام �إدارة
حو�ض النيل لإعداد وتقييم خمتلف ال�سيناريوهات
املناخية والإدارية ( )Conway, 2005الالزمة
تغي املناخ.
ل�صياغة �إ�سرتاتيجيات التك ّيف مع رّ
�سعت م�صر لتخفيف التوتّرات حول اقت�سام موارد
مياه النيل ،فعملت على �إن�شاء مبادرة حو�ض النيل
التي جمعت يف ع�ضو ّيتها ّ
كل الدول الواقعة على

النيل .و ُتعقد يف �إطار املبادرة اجتماعات رفيعة
امل�ستوى و ُتقام ور�ش عمل ومنتديات لبناء القدرات.
وبالرغم من عدم حتقيق اتفاق �شامل بني جميع دول
النيل ،ف�إنّ املبادرة قد ّ
حدة التوتّر و�أوجدت
خففت ّ
منرب ًا للحوار والف�صل يف النزاعات يف حال وقوعها.
لذلك ُتعترب مبادرة حو�ض النيل �إ�سرتاتيجية هامة
للتك ّيف ت�ساهم يف �إزالة �إمكانيات الوقوع يف �صراعات
قد تن�ش�أ ب�سبب التناف�س على موارد مائية حمدودة
لتغي املناخ ومن ّو الطلب
�آخذة يف التناق�ض تبع ًا رّ
وخ�صو�ص ًا يف البلدان الواقعة عند منابع النهر.

درا�سة حالة ـ حادثة في�ضانات ج ّدة

جدة هي املدينة الثانية حجم ًا يف اململكة العربية
ّ
ال�سعودية .يف  26ت�شرين الثاين(نوفمرب) ،2009
ه ّبت عا�صفة كربى نزل خاللها �أكرث من  90ملمرت ًا
من املطر خالل � 4ساعات� ،أي ما يوازي �ضعفي
جتمعت مياه املطر يف منت�صف
ّ
املعدل ال�سنويّ .
ً
النهار و�أ�صبحت �سيوال عارمة جرفت الأحياء الفقرية
املحتجزة
يف جنوب املدينة و�أغرقت �آالف ال�سيارات
َ
عجل يف حدوثها انغمار
يف زحمة مرور خانقة ّ
الطرق ال�سريعة �سابق ًا .ح�صدت موجة الفي�ضان
مئات املباين وجرفت �آالف ال�سيارات واحلافالت
املليئة ّ
بالركاب .وو�صل عدد ال�ضحايا �إىل ما يفوق
الـ  )Usher, 2009( 150وت�ض ّرر �أكرث من 8000
منزل و� 7000سيارة (.)Alsharif, 2009
هدد بحدوث كارثة
جدة خلطر داهم ّ
كما تع ّر�ضت ّ
ً
�صحية عامة نظرا الرتفاع م�ستويات مياه ال�صرف
ّ
املتدفقة �إىل بحرية «امل�سك» (Abumansour,
 .)2009وهذه كانت قد �أنُ�شئت �أ�ص ًال ملكافحة
الفي�ضان و�إمدادات املياه� ،إ ّال �أنّها حت ّولت �إىل حو�ض
ال�صحي لأنّ املدينة تفتقر
لتفريغ �صهاريج ال�صرف
ّ
ويقدر �أنّ البحرية ،يف
عملي ًا �إىل �شبكة جمارٍ .
ّ
ذروة العا�صفة ،كانت حتتوي حواىل  50مليون مرت

البيئة العربية :املياه
مكعب من مياه ال�صرف.
جدة لي�ست
وعلى الرغم من � ّأن حادثة الفي�ضان يف ّ
بتغي املناخ ،فهي تُربز خطورة
بال�ضرورة مرتبطة رّ
مكامن ال�ضعف املرتبطة ببواعث التغيرّات املناخية
املتوقعة (ازدياد كثافة هطول الأمطار) .ال تُعترب
احلادثة خطرية جد ًا من منظور هيدرولوجي
عدة عوامل
بحت� .إ ّال �أنّ ها �أتت بكارثة الجتماع ّ
�ضعف على �صعيد الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمع.
كانت �أكرث املنازل ت�ض ّرر ًا تلك املقامة يف بطن ٍ
واد
لي�س فيه �شبكة ت�صريف باملعنى احلقيقي .كما
�سهال �إن�شاء
� ّإن �سوء التخطيط والف�ساد املزعوم قد ّ
ّ
مكتظة،
مبانٍ هزيلة ع�شوائية و�أكواخ متال�صقة
بالعمال الوافدين .ومت ّر يف املنطقة
يف الأغلب،
ّ
عدة طرق �سريعة تزدحم
املنكوبة تقاطعات ّ
بحركة املرور وتفتقر �إىل التخطيط وال�ضبط ،وقد
مت بناء كثري منها ،كما امل�شاريع ال�سكنية ،فوق
جماري ال�سيول .وحتّى � ّإن معظم ّ
ركاب ال�سيارات
مل يتن ّبهوا للخطر املحدق بهم ومل يالحظوا ،يف
البداية ،تدفّ ق املياه ،وهذا ما � ّأدى �إىل حالة الفو�ضى
الحق ًا وارتفاع عدد ال�ضحايا .وا�شتكى العديد من
الناجني من عدم حت ّرك ال�شرطة والدفاع املدين
ومن �صعوبة االت�صال بال�سلطات نظر ًا الن�شغال
خطوط هاتف الطوارئ �أثناء احلادثة .لذلك احتُجز
الكثريون ومل يتلقّ وا �أي م�ساعدة .وقد ازداد الو�ضع
�سوء ًا بانقطاع الت ّيار الكهربائي ل ّأن املياه الثائرة
ّ
قطعت خطوط الكهرباء.
يعود ارتفاع عدد ال�ضحايا �إىل عدة نقاط �ضعف
خمت�ص
عام ومنها ما هو
�أ�سا�سية ،منها ما هو ّ
ّ
حمدد .ت�شمل نقاط ال�ضعف العامة
مب�صدر خطر ّ
الفقر والو�ضع االجتماعي والإدارة (الف�ساد،
امل�ساءلة) والبنية التحتية� .أما نقاط ال�ضعف
اخلا�صة مب�صدر خطر حمدد ،فمنها عدم كفاءة
الت�صريف ومعاجلة مياه املجاري والتخل�ص منها،
و�ضعف الأبنية ،ورداءة تنظيم املرور ،والتخطيط
احل�ضري غري املنا�سب ،وعدم وجود خطة جاهزة
ّ
للتدخل يف �أحوال الطوارئ .وهكذا ف� ّإن هذه
عدة نقاط �ضعف للت�أثر
احلادثة قد ك�شفت عن ّ
مبخاطر املناخ التي ميكن �أن تزداد �سوء ًا يف ّ
ظل
تقدم در�س ًا يجب
تغي املناخ املرتقب .وهي بالتايل ّ
رّ
�أن يتّعظ به امل�س�ؤولون و�أ�صحاب املنازل واملجتمع
ب�شكل عام للعمل على تعزيز املناعة يف وجه
م�صادر اخلطر هذه.

 .VIIخال�صة وتو�صيات
ُيعالج هذا الف�صل مدى ت�أ ّثر موارد املياه يف البلدان العربية
بتغي املناخ .ونظر ًا لوقوع هذه البلدان يف منطقة خطوط
رّ
العر�ض الو�سطى ،فمن املنتظر �أن تعاين من عجز يف التوازن
ّ
املتوقع يف م�ستويات ت�ساقط املطر
املائي نتيج ًة لالنخفا�ض
معدالت ّ
التبخر .ويرتدي هذا امل�أزق طابع اخلطورة
مع زيادة ّ
بالن�سبة اىل الدول العربية نظر ًا لأنّ معظم مواردها املائية
املتجددة تنبع من خارج حدودها ،يف مناطق ُيحتمل �أي�ض ًا �أن
ّ
صريا م�شابهاً.
تواجه م� ً
وتغي املناخ هو واحد من عوامل الإجهاد ،بالإ�ضافة �إىل النم ّو
رّ
ّ
حدة
وتغي ا�ستخدامات الأر�ض ،وهذه العوامل تزيد ّ
ال�سكاين رّ
نقاط ال�ضعف املتع ّلقة باملياه .وباعتبار �أنّ ّ
تغي املناخ
توقعات رّ
ال تزال غري م� ّؤكدة متام ًا ،ف�إنّ اعتماد منهج قائم على مكامن
ال�ضعف ّ
يوفر �إطار ًا منطقي ًا الختيار و�صياغة �إ�سرتاتيجيات
ً
للتك ّيف ،ا�ستنادا �إىل املعلومات املرتاكمة حول نقاط �ضعف
خمتلف القطاعات والأنظمة ،ونقاط ق ّوتها ،حيال بع�ض
عوامل حتديد �سرعة الت�أ ّثر .ف�إذا ما متّ ت معاجلة هذه العوامل،
والتبدالت املناخية والأ�سباب الدميوغرافية
ومنها ندرة املياه
ّ
وتغيرّات ا�ستخدام الأر�ض والثغرات يف خدمات املاء ،ي�صبح من
املمكن تعزيز قدرة الأنظمة املختلفة على التك ّيف مع التغيرّات
املناخية املتوقعة .وهذا الو�ضع �سيكون منا�سب ًا للدول العربية
ت�ستعد ملواجهة امل�شاكل الراهنة واملنتظرة يف جمال املاء.
التي
ّ
عر�ضنا يف هذا الف�صل درا�ستني حلالتني خمتلفتني �أظهرتا
�أوجه التعامل مع املتغيرّات املناخية .فر�أينا يف حادثة
جدة م�ؤخر ًا �صورة عن �إخفاق م�س�ؤويل التخطيط يف
في�ضانات ّ
معاجلة مكامن ال�ضعف العامة العائدة �إىل عدم كفاءة �شبكات
الت�صريف و�سوء التخطيط احل�ضري وعدم اال�ستعداد ملواجهة
الطوارئّ � .أما يف حالة م�صر فقد ر�أينا يف جتربتها لإدارة
ّ
تدفقات مياه النيل منوذج ًا لدولة َّ
منت قدرتها على التك ّيف
التبدالت املناخية يف
املتغية .و ُتعترب معاجلة ّ
مع �أو�ضاع النهر رّ
ً
ً
ّ
بتغي
كلتا احلالتني «تدريبا ا�ستعداديا» ملواجهة حاالت الت�أثر رّ
املناخ ّ
املر�شحة لالزدياد يف امل�ستقبل.
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الف�صل 3

�أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العرب ّية

 .Iمقدمة
البلدان العرب ّية من �أكرث بلدان العامل ندرةً يف املياه،
حيث � ّإن ظروف اجلفاف ال�سائدة حالي ًا يف املنطقة
التبخر التي تتجاوز  2000ميليمرت �سنوي ًا
ومعدالت
ّ
ّ
حد كبري ،يف
( )El-Quosy, 2009ت�ساهم� ،إىل ّ
كميات املياه العذبة املتوافرة .ويزداد هذا
تخفي�ض ّ
الأمر تفاقم ًا ب�سبب ارتفاع عدد �سكان البلدان العربية
منو �سنوي يبلغ  %2.7يف املتو�سط (ESCWA,
ّ
مبعدل ّ
 .)2003وعلى الرغم من � ّأن ثلثي موارد املياه املتجددة
يف البالد العربية تنبع ،يف الواقع ،خارج املنطقة (El-
 )Quosy, 2009ف� ّإن امل�س�ؤولني عن �إدارة املياه ومق ّرري
مق�صرين يف �إدارة معظم هذه املوارد
ال�سيا�سات ما زالوا ّ
�إدارة م�ستدامة .كما � ّإن العديد من �أحوا�ض املوارد
املائية ،ال�سطحية منها واجلوف ّية ،هي موارد م�شرتَكة
حتديات �صعبة �أمام
بني عدد من البلدان .وهذا يطرح ّ
الإدارة امل�ستدامة ملوارد املياه ويجعل البلدان العربية
مع ّر�ضة للنزاعات ،خ�صو�ص ًا مع تعاظم ال�ضغوط
لت�أمني الطلب املتزايد على املياه لال�ستخدامات املنزلية

ال�شكل 1

امل�صدر:

WRI, 2003a

م�ستجمع مياه نهر النيل
َ

والزراعية وال�صناعية والبيئية .ومن املتوقع �أن تزداد
حدة هذه الظروف ال�سلبية بفعل تغيرّ املناخ.
ّ
وال �شك يف � ّأن الظروف ال�صعبة التي تعاين منها املوارد
املائية يف البلدان العربية قد � ّأثرت �سلب ًا على �أحوال
الأنظمة البيئية للمياه العذبة والتن ّوع البيولوجي .ونعلم
� ّأن الأنظمة البيئية للمياه العذبة توفّ ر للبلدان العربية
جمة كم�صدر ملياه ال�شرب وم�صائد الأ�سماك
منافع ّ
والزراعة املروية ،لكن بالرغم من �أهمية هذه االنظمة
بالن�سبة لت�أمني �سبل العي�ش وا�ستمرارها ،ف� ّإن معظمها
يتع ّر�ض لأ�ضرار بالغة ناجمة عن الأن�شطة الب�شرية.
لذلك من ال�ضروري معرفة �أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه
العذبة يف البلدان العرب ّية لالهتداء بها عند و�ضع خطط
الإدارة املتكاملة لهذه الأنظمة التي ت�ساهم يف ا�ستخدامها
ب�شكل م�ستدام وجتديدها و�صونها .و ُي�شار �إىل � ّأن نق�ص
البيانات واملقايي�س املنهج ّية والتوثيق املتع ّلق ب�أو�ضاع
مهمة بالغة التعقيد ،وهذا
هذه الأنظمة يجعل �إدارتها ّ
امللحة للح�صول على البيانات
بدوره ي�شري �إىل ال�ضرورة ّ
والر�صد ب�شكل متوا�صل وموثوق.

البيئة العربية :املياه
ال�شكل 2

امل�صدر:

م�ستجمع مياه نهري دجلة والفرات
َ

WRI, 2003b

 .IIتوزيع الأنظمة البيئية
للمياه العذبة يف العامل العربي

ثم يلتقي النهران قرب العا�صمة ال�سودانية ،اخلرطوم.
ويجري النيل و�صو ًال �إىل البحر املتو�سط .ويظهر يف ال�شكل
 1م�ستجمع مياه حو�ض نهر النيل.

يف العامل العربي  34نهر ًا جاري ًا دائم ًا ،وهي تتفاوت من
حيث معدالت تدفّ قها و�أحجام م�ستجمعات مياهها.
وميكن ت�صنيف الأنهار يف البلدان العربية ،ب�شكل عام،
يف ثالث فئات:

ينبع نهر الفرات ( 2289كلم) من جبال طورو�س يف
تركيا ويجري يف �سورية والعراق ،حيث يلتقي بنهر دجلة
�شمال الب�صرة ليك ّونا �شط العرب الذي يجري نحو اخلليج
العربي .يبلغ �إجمايل م�ساحة م�ستجمع مياه النهر
 387000كلم 2ويغطي م�ساحات يف تركيا و�سورية والعراق
و�إيرانّ � .أما نهر دجلة ( 1862كلم) فينبغ من جبال
طورو�س يف تركيا ،ثم يخرج منها ومي ّر على احلدود بني
�سورية والعراق ويدخل العراق ومي ّر مبدينة بغدادُ .يبينّ
ال�شكل  2م�ستجمع مياه نهري دجلة والفرات.

�أ ـ الأنهار واجلداول

الأنهار الطويلة :النيل ودجلة والفرات هي �أهم ثالثة �أنهار
يف البلدان العربية ،وهي توفّ ر حواىل  ٪80من �إجمايل
تدفّ قات املياه ال�سطحية يف العامل العربي.
ُيعترب نهر النيل �أطول نهر يف العامل ( 6650كلم) .وهو يت�أ ّلف
من رافدين يجريان �شما ًال :النيل الأزرق والنيل الأبي�ض.
النيل الأبي�ض هو الأطول ،لكن الأزرق هو م�صدر معظم مياه
النيل .ينبع النيل الأبي�ض يف منطقة البحريات الكربى يف
�أفريقيا الو�سطى ،ويتّجه �شما ًال عرب تنزانيا وبحرية فكتوريا
و�أوغندا وجنوب ال�سودانّ � .أما النيل الأزرق فينبع من بحرية
تانا يف �أثيوبيا ،ويدخل �إىل ال�سودان من اجلنوب ال�شرقي.

ويف املغرب نهر وادي درعة ،هو �أطول �أنهارها ( 1200كلم)،
وي�صب يف املحيط الأطل�سي.
وينبع من جبال الأطل�س
ّ
ويظهر يف ال�شكل  3م�ستجمع مياه نهر وادي درعة.
الأنهار ال�صغرية :يف البلدان العربية العديد من اجلداول
أهمها:
والأنهار ال�صغرية .ويف ما يلي و�صف موجز ل ّ
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�أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العرب ّية
ال�شكل 3

امل�صدر:

م�ستجمع مياه نهر وادي درعة
َ

WRI, 2003c

وي�صب
نهر الليطاين ( 140كلم) ينبع يف البقاع بلبنان
ّ
يف البحر املتو�سط �شمايل مدينة �صور .نهر العا�صي
( 402كلم) ينبع يف �سهل البقاع ويجري يف لبنان و�سورية
حيث مي ّر بحم�ص وحماه ،ثم يدخل جنوب تركيا حيث
وي�صب يف البحر املتو�سط.
ينعطف غرب ًا
ّ

ال�شيخ ،ونهر اللدان الذي ينبع اي�ض ًا يف �سفح جبل ال�شيخ.
� ّأما نهر بردى ( 71كلم) ،فيخرتق عني الفيجة قرب
دم�شق .وهو ينبع من بحرية نبع بردى التي تقع على
وي�صب النهر يف
م�سافة  8كيلومرتات من الزبداين.
ّ
بحرية العتيبة.

ويف بالد املغرب العربي عدد من الأنهار التي تنبع من
وت�صب � ّإما يف البحر املتو�سط و� ّإما يف
جبال الأطل�س
ّ
ت�صب يف املتو�سط
التي
أنهار
ل
ا
ومن
أطل�سي.
املحيط ال
ّ
املجردة يف تون�س ،وال�شليف يف اجلزائر وامللوية يف
ت�صب يف املحيط الأطل�سي فهي
املغربّ � .أما الأنهار التي
ّ
أهمها نهر �سبو ونهر �أم الربيع ونهر
جميع ًا يف املغرب ،و� ّ
ال�سو�س.

ب ـ الأرا�ضي الرطبة

أهم الأنهار الداخلية يف البالد
الأنهار الداخل ّية :من � ّ
العرب ّية نهرا الأردن وبردى .ينبع نهر الأردن من منطقة
احلدود اللبنانية – ال�سورية ويخرتق بحرية طربيا ،ثم
يتلقّ ى رافديه الأ�سا�س ّيني ،نهر الريموك ونهر الزرقاء.
ومن روافده الأخرى نهر احلا�صباين الذي ينبع من لبنان،
ونهر بانيا�س الذي ينبع قرب مدينة بانيا�س يف �سفح جبل

تزخر البدان العرب ّية بالأرا�ضي الرطبة وامل�ستنقعات.
وميكن ت�صنيفها �إىل � ٍ
أرا�ض رطبة دائمة �أو عار�ضة ،و�إىل
� ٍ
مد ّية �أو مغذّ اة من الأنهار �أو مغذّ اة من
أرا�ض �ساحل ّية او ّ
أهم الأرا�ضي
الينابيع .يف اجلدول  1الئحة خمت�صرة ب� ّ
الرطبة يف بع�ض البلدان العربية.

ج ـ البحريات

يف العامل العربي عدة بحريات طبيعية وا�صطناعية.
أهم البحريات يف بع�ض البلدان
ويف اجلدول  2الئحة ب� ّ
العربية.

د ـ املياه اجلوف ّية والواحات

تُعترب طبقات املياه اجلوف ّية امل�صدر الرئي�سي لتوفري

البيئة العربية :املياه
اجلدول 1

�أهم الأرا�ضي الرطبة يف بع�ض البلدان العرب ّية

الدولة

الأرا�ضي الرطبة الرئي�سية

اجلزائر

�ساحلية ،مثل �سبخة وهران ،وبحريات �أرزيو املاحلة ،وم�ستنقعات �سهل هربا ،وم�ستنقعات �سهل جرب�س ،وغارة
معظم الأرا�ضي الرطبة هي
ّ
ميقادة.

م�صر
العراق

دلتا النيل ،وبحرية مريوط ،وبحرية �إدكو ،وبحرية الربل�س ،وبحرية املنزلة ،و�سبخة الربدويل.
امل�سيب الرطبة ،وهور ابن جنم،
م�ستنقعات احلويجة ،و�أرا�ضي بعقوبة الرطبة ،و�سهول العطارية ،وهور ال�شبي�شة ،وم�ستنقعات الرمادي ،و�أرا�ضي ّ
والأرا�ضي الرطبة يف جنوب بالد الرافدين.

الأردن

ميكن تق�سيم الأرا�ضي الرطبة يف الأردن �إىل �أربع مناطق� )1( :أرا�ضي حو�ض نهر الريموك الرطبة يف �شمال وادي الأردن (مبا فيها بركة الري�س)،
ووادي العرب ووادي �صقلب )2( .نهر الزرقاء و�سد امللك طالل يف وادي الأردن الأو�سط والأرا�ضي الرطبة يف الأردن الأ�سفل (وادي دامية ،وبركة كيبد،
و�سد �شعيب ،وبركة ال�سوامية) )3( .وادي املوجب يف جنوب وادي الأردن )4( .غدير برقع يف ال�صحراء ال�رشقية.
و�سد كفرينّ ،

الكويت

الطبيعية يف خليج
واملحمية
الطبيعية ،ودوحة كاظمة،
حممية بركة اجلهرة
الطبيعية الوحيدة يف البالد هي بحرية و�ساحلية مثل
الأرا�ضي الرطبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�صليبخات و�شبه جزيرة الدوحة ،واخلريان.

لبنان
ليبيا
موريتانيا

عميق هو امل�ستنقع الكبري الوحيد.
م�ستنقع ّ

املغرب

الأرا�ضي الرطبة هي �ساحلية مثل م�ستنقعات ال�ساحل الغربي وخليج �رست.
ال�ساحلية م�ستنقع طمب�س ،وم�ستنقعات �أفطويلت ال�ساحلي ،والأغوار ال�ساحلية،
و�ساحلية .ت�شمل امل�ستنقعات
مد ّية
توجد يف موريتانيا م�ستنقعات ّ
ّ
ّ
ورقّ ة نهر ال�سنغال ،ودلتا نهر ال�سنغال.
ومد ّية .ومن النوع الأول� :سبخة تزرا (بحرية خنيف�س ،واملرجة الزرقاء ،وبحرية النا�ضور.
رئي�سيان من الأرا�ضي الرطبة:
يف املغرب نوعان
�ساحلية ّ
ّ
ّ
دوارة،
ومن الأرا�ضي الرطبة ّ
املد ّية :بحريتا وليدية و�سيدي مو�سى و�سيدي بورحابا (بحرية املهدية) ،ومرجة �سيدي حممد بن من�صور ومرجة ّ
وم�ستنقعات وبحريات ريو مارتني.

ال�سودان

من امل�ستنقعات الدائمة :م�ستنقع لوتاغيبي ،وم�ستنقع كيناموك/كوبوين ،وم�ستنقعات لوتيال ،وم�ستنقع باديغريو ،وم�ستنقعات فيفينو/
عاديات/ليليبوك ،وم�ستنقعات م�شار.

�سورية

الرد وطوال العبا .ومن امل�ستنقعات املرتبطة بالفرات يف منطقة اجلزيرة يف �سورية :حلبية زلبية وال�شميطية
الأرا�ضي الرطبة الرئي�سية هيّ :
وحويجة امليادين.

امل�صدر:

Based on Scott, 1995

احتياجات املياه يف العديد من البلدان العربية نظر ًا لعدم
كفاية موارد املياه ال�سطحية .وهذا ما � ّأدى �إىل عجز يف
معدالت تغذية هذه الطبقات
املياه وثغرات خطرية بني ّ
ومعدالت اال�ستخال�ص منها .ومن الأمثلة الوا�ضحة
ّ
على هذا االختالل و�ضع طبقة املياه اجلوف ّية ال�ساحل ّية
يف غزة ،حيث � ّأدى فرط ا�ستغاللها �إىل عجز ي�صل �إىل 30
مكعب نظر ًا ل ّأن متو�سط �إجمايل اال�ستخراج
مليون مرت ّ
مكعب (.)Ghabayen, 2010
يبلغ  150مليون مرت ّ
تُظهر اخلريطة يف ال�شكل  4مناطق املياه اجلوفية يف
العامل العربي ،ويتبينّ منها وجود �ست مناطق مياه جوف ّية
خمتلفة وفق ًا لت�صنيف اليون�سكو (.)UNESCO, 2009
كما يظهر � ّأن معظم طبقات املياه اجلوف ّية يف العامل
العربي هي م�شرتكة .ويو�ضح ال�شكالن  5و 6توزّ ع �شبكات

طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدودّ � ،أما اجلدول 3
واجلدول  4فيوردان الئحتني بهذه الطبقات .مع الإ�شارة
�إىل وجود العديد من الطبقات املحلية داخل ّ
كل بلد ،لكنّها
مل تُذكر هنا.
املتجددة املتوافرة بني بلد
وتتفاوت �أحجام املياه اجلوف ّية
ّ
و�آخر ،كما يتّ�ضح من اجلدول  ،5مع احتالل ال�سودان
املركز الأول .ويتجاوز �إجمايل حجم املياه اجلوف ّية
امل�سحوبة يف العديد من البلدان العربية �إجمايل حجم
املتجددة ،بفارق كبري ،كما هو احلال يف الأردن
املياه
ّ
يتم ا�ستغالل طبقات املياه اجلوفية ب�شكل يتجاوز
حيث ّ
احلدود املقبولة (.)Arab Environment Watch, 2010
ت�ضم الواحات يف العامل العربي 1عدد ًا كبري ًا يف ليبيا،
ّ
مثل واحات منطقة غات وواحات �سبها وواحات الكفرة.
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الف�صل 3

�أهم البحريات يف بع�ض البلدان العرب ّية

اجلدول 2

�أهم البحريات

الدولة
رئي�سيتان� :أبيه و� ّأ�سال.
بحريتان
ّ

جيبوتي
اجلزائر
م�صر
العراق
ليبيا
موريتانيا
ال�سودان
�سورية

فزارة ،و�سهل الوادي الكبري ،وهور املالح ،وبحرية عبرية ،وبحرية تونغا.
بحرية نا�رص.
احلبانية ،وبحرية رزازة (بحر امللح).
منخف�ض الرثثار ،وبحرية
�سامراء ،وبحرية �شاري ،وبحرية ّ
ّ
بحريات واو النامو�س.

بحرية ركيز ،وبحرية تيانربانك ،وبحرية دياولنغ ،وبحرية نتري ،وبحرية �أليغ ،وبحرية مال ،وبحرية كنكو�سا ،وبحرية حممود ،وبحرية البحري.
بحرية كيالك ،وبحرية كوندي ،وبحرية �أمبادي ،وبحرية مليت ،وبحرية يريول ،وبحرية �أنيي ،وبحرية نريوبو.
املد ،وبحرية البعث ،و�سبخة اجلبول ،و�سبخة املوح ،وبحرية قطينة ،وبحرية الالحة ،وبحريات جبل �سي�س ،وبحرية
بحرية اخلاتونية ،وبحرية ّ
املزيريب ،وبحرية م�سعدة ،وبحرية بلوران ،والبحريات ال�سبع ،وبحرية زرزر ،وبحرية الر�سنت ،وبحرية الأ�سد.
بحرية القرعون (بحرية ا�صطناعية).

لبنان
فل�سطني
امل�صدر:

بحرية طربيا ،وبحرية لوط (البحر امليت) ،وبحرية احلولة (جفّ فتها �إ�رسائيل).

Based on (with the exception of Palestine and Syria) Scott, 1995

 .IIIاملخاطر التي تهدّ د الأنظمة البيئية
للمياه العذبة

ويف موريتانيا توجد واحة الرببرةّ � .أما يف م�صر فمن
أهم الواحات تلك املوجودة يف �سيوة ،ومنخف�ض ّ
القطارة
� ّ
ووادي النطرون والوادي اجلديد .ويف الأردن تُعترب واحة
الأزرق الواحة الرئي�سية يف ال�صحراء الأردنية ال�شرقية
(.)Scott, 1995

�شبكات طبقات املياه اجلوفية يف البلدان العربية يف غرب �آ�سيا

اجلدول 3

الرقم على اخلريطة
(ال�شكل )5
1
2

3
4
5
6
امل�صدر:

من �أكرب املخاطر على الأنظمة البيئية للمياه العذبة تلك
الناجمة عن �أن�شطة ب�شرية .فالأن�شطة الب�شرية النا�شئة

UNESCO, 2009

الدول

ا�سم طبقة املياه اجلوف ّية
اجلزيرة العليا/بالد الرافدين

العراق� ،سورية ،تركيا

�رشق املتو�سط:
طبقة املياه اجلوفية اجلبلية الغربية
طبقات املياه اجلوفية اجلورا�سية والطبا�شريية ال�شمالية واجلنوبية
حو�ض احلا�صباين ـ الوزاين اجلويف
طبقة املياه اجلوفية اجلبلية ال�شمالية ـ الغربية
اجلبلية ال�رشقية
طبقة املياه اجلوفية
ّ
طبقة املياه اجلوفية يف قطاع غزة
حوران وجبل العرب

فل�سطني�( ،إ�رسائيل) ،الأردن� ،سورية ،لبنان.
فل�سطني� ،إ�رسائيل
لبنان� ،سورية
لبنان�( ،إ�رسائيل)
فل�سطني�( ،إ�رسائيل)
فل�سطني�( ،إ�رسائيل)
فل�سطني�( ،إ�رسائيل)
الأردن� ،سورية ،ال�سعودية

بادية ال�شام

العراق ،الأردن ،ال�سعودية� ،سورية

حو�ض الدي�سي ،ال�ساق

الأردن ،ال�سعودية

�رشق اجلزيرة العربية

البحرين ،العراق ،الكويتُ ،عمان ،قطر ،ال�سعودية ،الإمارات ،اليمن

البيئة العربية :املياه
والتو�سع االقت�صادي والت�صنيع
التو�سع احل�ضري،
من
ّ
ّ
�إنمّ ا ت� ّؤدي �إىل عواقب غري مق�صودة تُ�س ّبب تدهور موارد
املياه العذبة النادرة ،وتنذر بتفاقم حالة النظم البيئية
املائية التي تعاين �أ�ص ًال من �إجهاد �شديد.
يتم
فعندما يواجه الب�شر زيادة يف الطلب على املاءّ ،
الكميات الزائدة الالزمة عن طريق حتويل
عادةً توفري ّ
جماري املياه �أو بناء ال�سدود .ومثل هذه الأعمال ّ
تعطل
م�سارات هجرة الأ�سماك وت�س ّبب اختالل املواطن
املعي�ش ّية ونق�صانها .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ي ّ
�شكل �سريان
هدد بتل ّوث
مياه العوا�صف يف املدن ومياه ّ
الري خطر ًا ُي ّ
الأنظمة البيئية للمياه العذبة ،مبا فيها املياه ال�سطحية
وطبقات املياه اجلوفية.
التو�سع احل�ضري والتطوير العقاري بجوار
غالب ًا ما ي� ّؤدي
ّ
الأرا�ضي الرطبة �إىل ن�ضوب تلك الأرا�ضي وجفافها ،و�أحيان ًا
�إىل تدمري املواطن املعي�شية فيها .وبالتايل ف� ّإن الأنواع التي
تعتمد دورة حياتها املائية على الأرا�ضي الرطبة للتفريخ
والغذاء ت�صبح يف خطر �شديد .فالأرا�ضي الرطبة توفّ ر لها
احلماية من الظروف املناخية القا�سية ،ف�إذا تدهور الو�ضع
البيئي لهذه الأرا�ضي ف�إنها تفقد القدرة على تخفيف

ال�شكل 4

� ّأما يف الأردن ،ف� ّإن واحة الأزرق يف ال�صحراء ال�شرقية
كانت �سابق ًا مك ّونة من عدد من امل�ستنقعات والربك التي
ّ
تغذيها الينابيع .وح�سبما �أورد البديري ()Budeiri, 2010
ُ
ف� ّإن «الأرا�ضي الرطبة الوا�سعة يف واحة الأزرق قد �أتلفت
بالكامل ب�سبب فرط ا�ستغالل املياه اجلوفية وبناء ال�سدود

خريطة مناطق املياه اجلوف ّية

مفتاح اخلريطة:

 – 13الأطل�س
� – 14أحوا�ض �شمال �أفريقيا
املت�صدع �رشق �أفريقيا
 – 18الوادي
ّ

امل�صدر:

الت�أثريات ال�سلب ّية حلاالت الفي�ضان واجلفاف.
وميكن يف هذا ال�سياق� ،إيراد عدد من الأمثلة .فبعد �أن
�سد �أ�سوان يف م�صر ،تدنّ ى عدد �أنواع الأ�سماك
بد�أ عمل ّ
ا َمل�صيدة يف النيل بحواىل الثلثني وانخف�ض �صيد
ال�سردين يف البحر املتو�سط ب�أكرث من  80يف املئة (Postel,
حو�ضي دجلة
 .)1996وتتع ّر�ض املواطن املعي�ش ّية حول
َ
والفرات ،امل�شرتكة بني تركيا والعراق و�سورية و�إيران،
ً
نتيجة لتزايد بناء ال�سدود وتفاقم النزاعات ،للمزيد من
املخاطر الناجمة عن تدهور �أو�ضاع الأرا�ضي الرطبة
الغنية بيولوجي ًا مثل �أهوار جنوب العراق التي ت�أوي عدد ًا
الهامة .والواقع � ّأن �أهوار العراق ـ التي كانت
من الأنواع
ّ
�سابق ًا ّ
تغطي م�ساحة توازي ن�صف م�ساحة �سوي�سرا
تقريب ًا وت� ّؤمن �سبل العي�ش لن�صف مليون من ا َملدن �أو
عرب الأهوار ـ قد �أتلفت متام ًا (.)WWF, 2010

Adapted from UNESCO, 2009

 – 19حو�ض �أوغادين – جوبا
 – 30املنب�سط امل�رشقي والعربي
 – 31الدرع العربي

مو�ضح يف اجلدول – )3
(مفتاح اخلريطة ّ
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الف�صل 3
ال�شكل 5

�أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العرب ّية
خريطة �شبكات طبقات املياه اجلوف ّية يف البلدان العربية الأفريقية

امل�صدر:
مو�ضح يف اجلدول 3
مفتاح اخلريطة ّ

adapted from UNESCO, 2009

يف الوديان الرئي�سية» ،وهذا ما قطع �إمدادات املياه من
النبعني الأ�سا�س ّيني يف الواحة .بالإ�ضافة �إىل ن�ضوب
هذه الأرا�ضي الرطبة ،ف� ّإن ال�صيد قد ّ
�شكل خماطر على
احلياة الربية يف املنطقة املحيطة بها .ونتيجة هذه العوامل
ال�ضارة كادت العديد من الأنواع املائية يف الأردن تنقر�ض،
ّ
�إن مل تكن قد انقر�ضت فع ًال ( .)Budeiri, 2010يف العام
ُ ،2008بدئ العمل «مب�شروع �إعادة ت�أهيل واحة الأزرق الذي
يهدف �إىل �إعادة ت�أهيل ق�سم كبري من واحة الأزرق (املوقع
التابع لإتفاقية رام�سار) ،مع حفظ توازن ا�ستخدامات املياه
واملحافظة على خدمات النظم البيئية ومعاجلة بعيدة املدى
حلقوق املجموعات املحرومة يف املجتمعات امل�ستهدفة يف
احل�صول على املاء (.)IUCN, 2010
لقد �ساءت �أو�ضاع الكثري من الأرا�ضي الرطبة يف البلدان
العرب ّية بنتيجة التفريغ وحتويل �إمدادات املياه لأغرا�ض
الري والتل ّوث وجرف الأعماق والتطوير احل�ضري وغري
ّ
ذلك من الأن�شطة الب�شرية ،مما �س ّبب ن�ضوبها وانهيار
نظمها البيئية ب�أكملها (Desert Research Center,
 .)2009; Fishar, 2009; LAS, 2009و ُي�شار �أي�ض ًا �إىل
�أن فرط ا�ستغالل موارد املياه اجلوفية م�شكلة مزمنة
تعاين منها الكثري من البلدان العربية .وميكن �أن ن�أخذ
مث ًال فل�سطني والأردن .ففي فل�سطني ُي�ضخّ املاء من
مبعدالت تفوق
طبقة املياه اجلوف ّية ال�ساحل ّية يف غزة
ّ
معدالت �إعادة تغذيتها ،مما ي�ساهم يف زيادة ت�س ّرب
ّ

ل�سد حاجة
مياه البحر �إىل العديد من الآبار امل�ستخدمة ّ
املنازل ورفع درجة ملوحتها (ّ � .)PWA, 2007أما يف
معدل الإ�ستخال�ص ال�سنوي من
الأردن ف� ّإن متو�سط ّ
جميع الأحوا�ض يتجاوز متو�سط �إعادة تغذية التجديد
وي�صل حالي ًا �إىل  159يف املئة (.)JMWI, 2010

 .IVا�ستخدام وتوزيع موارد املياه
يف الأنظمة البيئية للمياه العذبة
ُ�ستمد املوارد ،عموم ًا ،من الأنظمة البيئية
ميكن �أن ت
ّ
لأحوا�ض الأنهار .وتوفّ ر هذه الأنظمة البيئية خدمات
مثل املياه العذبة لل�شرب والطهي وكذلك ال�ستخدامات
مرتبطة بالأر�ض مثل الزراعة و�إنتاج الطاقة واال�ستخدام
ال�صناعي والتعدين وتطوير املناطق احل�ضرية.
ت�ضم العديد من الأنظمة الأخرى
غري � ّأن �أحوا�ض الأنهار ّ
املرتبطة بهذه الأحوا�ض ,مثل املنحدرات املح َّرجة
والأرا�ضي الرطبة يف ال�سهول الفي�ضية عند جماري
الأنهار .وحاجة هذه النظم الطبيعية للماء قد تفر�ض
�إعادة توزيع ا�ستخدامات املياه وو�ضع قيود على الن�شاطات
املتع ّلقة با�ستخدام الأر�ض .وهذا ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
ت�ضارب امل�صالح بني امل�ستخدمني املتناف�سني .و�إذا ما
التو�صل �إىل ت�سويات وحتقّ قت �أهداف �إعادة التوزيع،
متّ
ّ
ف� ّإن النظم البيئية يف �أحوا�ض الأنهار التي تغذّ ي الرتبة

البيئة العربية :املياه
واملواطن املعي�شية للأ�سماك والتن ّوع البيولوجي املائي قد
ال تنال الن�صيب الكايف من املاء.
لذلك ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ،عند ا�ستخدام املياه
وتوزيعها� ،سالمة الأنظمة البيئية والتن ّوع البيولوجي
الذي يعتمد عليها .كما ينبغي �أن ُينظر ب�أمر الإدارة
املتكاملة للأر�ض واملياه على م�ستوى حو�ض النهر
ب�أكمله ,بحيث يكون ا�ستخدام املياه عند منابع النهر
متالئم ًا واحتياجات الأنواع احل ّية املوجودة يف �أ�سفل
املجرى .وهذا يفر�ض �أي�ض ًا �إعادة ت�أهيل م�سارات هجرة
�أنواع كائنات املياه العذبة وذلك بتح�سني هند�سة البنى
التحت ّية �أو �إدخال تعديالت عليها .فمث ًال قد ت�ستوجب
التعديالت التحديث ّية لأحد ال�سدود القائمة مراعاة منط
امل�ستهدفة ,وكذلك �إدخال تعديالت يف
هجرة الأنواع
َ
البنية املادية والهيدرولوجية ملرفق �سحب املياه .وهناك
احلد من
�أمثلة كثرية على م�شاريع تعديل �سدود بهدف ّ
الت�أثريات ال�سلبية على ممرات هجرة الأنواع املائية على
طول الأنهار وعرب ال�سدود.

التنوع البيولوجي يف الأنظمة البيئية
.V
ّ
للمياه العذبة
تكون الأنظمة البيئية للمياه العذبة عادةً موطن ًا لعدد
هائل من �أنواع الأ�سماك والنباتات املائية والالفقاريات
ً
ونتيجة للنم ّو ال�سكاينّ و�سرعة
املجهرية.
والكائنات احل ّية
ّ
التو�سع احل�ضري وزيادة ا�ستخدام املياه العذبة يف
وترية
ّ
العامل العربي ,ازدادت ال�ضغوط على الأنظمة البيئية
وتفاقم �إجهاد الكائنات النبات ّية واحليوانية املتواجدة فيها
ونتج عن ذلك �ضعف خدمات الأنظمة البيئية (Krupp et
.)al., 2009
�إن تلف املواطن املعي�ش ّية هو ال�سبب الأ�سا�سي يف فقدان
ربي يف العامل العربي ،حيث ت�ستم ّر
التوازن البيولوجي ال ّ
منذ �آالف ال�سنني �أعمال �إزالة الغابات وال�صيد و�إرهاق
املراعي و�إتالفها .وقد تفاقمت ،يف القرن املا�ضي ،املخاطر
على النظم البيئية الناجمة عن «التطوير احل�ضري
والنم ّو ال�صناعي والتل ّوث ،وو�صلت �إىل م�ستويات خطرية
(.)Krupp et al., 2009
من املعلوم �أنّ الكثري من الأرا�ضي الرطبة وامل�ستنقعات (يف
هامة بالن�سبة للطيور املائية املهاجرة
العراق مث ًال) هي مواقع ّ
للتجمع والإ�شتاء (.)Scott, 1995
التي ت�ستخدمها كمناطق
ّ
وكما ورد يف «دليل الأرا�ضي الرطبة يف ال�شرق الأو�سط»،
ف�إنّ مار�شان ومكناب قد «�أ�شارا �إىل وجود ت�شكيلة وا�سعة

من ّ
البط وطيور ال�شواطئ وغريها من الطيور املائية (يف
ّ
والبط املجزّع .كما ر�صدا
م�ستنقعات احلويجة) ،منها الواق
مرور ما ي�صل �إىل  2000طائر من الأوزّ ة ال�ضاحكة وما بني
 75و  100من ُّ
الط َّول ال�شائع (.)Scott, 1995

 .VIالتقييم االقت�صادي خلدمات الأنظمة
البيئية للمياه العذبة
وفق ًا لدايلي ،فان خدمات النظم البيئية هي الظروف
والعمليات التي تُل ّبي بوا�سطتها النظم البيئية الطبيعية
والأنواع التي تك ّونها احتياجات احلياة الب�شرية .فالأنظمة
البيئية املختلفة توفّ ر لأ�شكال احلياة الب�شرية وغري
هامة كالغذاء ومعاجلة املاء وتنقية الهواء
الب�شرية خدمات ّ
ومكافحة الفي�ضانات وتنظيم املناخ (.)Daily, 2005
التقدم يف جمال علوم الأنظمة البيئية ،خالل
وقد �ساعد ّ
العقود املن�صرمة ،يف التعريف بالفوائد املتن ّوعة التي
تقدمها هذه الأنظمة .وعلى غرار �سائر الأنظمة البيئية،
ّ
ف� ّإن م�صادر املياه العذبة ك�آبار املياه اجلوف ّية والينابيع
والبحريات والأنهار واجلداول ت� ّؤدي خدمات كثرية
للمجتمع الب�شري .وت�شمل هذه اخلدمات �سلع ًا وخدمات
م�س ّوقة كمياه ال�شرب و�أخرى غري م�س َّوقة كالتن ّوع
البيولوجي ،علم ًا ب� ّأن الكثري من ال�سلع واخلدمات التي
ميكن �أن توفّ رها م�صادر املياه العذبة يف الدول العربية
اليوم ال تُ�شرتى وال تُباع ،فال �أ�سعار ُمعلنة لها .لذلك ينبغي
بناء على عوامل
تخمني القيمة االقت�صادية لهذه اخلدمات ً
الكم ّي للأنظمة البيئية للمياه
خمتلفة ،ويتط ّلب التقييم ّ
العذبة خربة ومعرفة يف العلوم االجتماعية والطبيعية.
الكمي القت�صاديات
فالأ�ساليب
املتي�سرة املتّبعة يف التقييم ّ
ّ
الأنظمة البيئية للمياه العذبة ال تزال تُعترب غري متط ّورة
وغري دقيقة وغري حا�سمة.
توفّ ر الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف العامل العربي
خدمات خمتلفة ميكن ق�سمتها �إىل جمموعتني:
�1 .1سلع وخدمات م�س َّوقة مبا�شرة تتم ّثل يف توفري املياه
امل�ستخدمة لل�شرب والري والنقل وال�سياحة البيئية
وتوليد الكهرباء.
�2 .2سلع �أو خدمات غري م�س َّوقة مثل م�ؤازرة التن ّوع
البيولوجي ،واملواطن املعي�شية للحياة النباتية
واحليوانية ،واحلاجات الثقافية والروحية املرتبطة
بالبحريات والأنهار.
و�إذا ما متّ تقدير القيمة االقت�صادية ل�سلع وخدمات الأنظمة
البيئية غري املتداولة يف الأ�سواق تظهر التكاليف �أو الفوائد
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�أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العرب ّية
ال�شكل 6

امل�صدر:

خريطة �شبكات طبقات املياه اجلوفية يف البلدان العربية يف غرب �آ�سيا

adapted from UNESCO, 2009

مو�ضح يف اجلدول – )4
(مفتاح اخلريطة ّ

االجتماعية التي ال ميكن معرفتها او تقديرها �إ ّال بهذه
الطريقة .لذلك ازداد اهتمام اخت�صا�صيي البيئة وعلماء
االجتماع وم�س�ؤويل الإدارة البيئية بتقييم خدمات و�سلع
الأنظمة البيئية غري امل�س ّوقة (Wilson and Carpenter,
 .)1999وقد ظهرت طرق تقييم خمتلفة لتقدير
قيمة ال�سلع واخلدمات التي توفّ رها الأنظمة البيئية.
وا�ستخدمت �أربع من هذه الطرق ب�شكل وا�سع لتقييم
تقدمها الأنظمة البيئية للمياه العذبة.
اخلدمات التي ّ
�أكرث املناهج ا�ستخدام ًا لقيا�س القيمة االقت�صادية
للخدمات البيئية هو “طريقة التقييم االحتمايل”.
يعتمد هذا الأ�سلوب على الت�شاور املبا�شر مع امل�ستفيدين
ب�ش�أن خياراتهم يف الدفع .وهذه الطريقة تتيح لع ّينة من
امل�ستفيدين من مورد معينّ �إطالع الباحثني مبا�شرة ،يف
ا�ستطالع للر�أي ،على ما ميكن ان يدفعوه مقابل حت�سني
حمدد يف جودة البيئة .من مميزات هذه الطريقة القدرة
َّ
على معرفة قيمة ا�ستخدام االنظمة البيئية املائية (مث ًال،
ا�ستخدام مياه الري) وقيمة عدم ا�ستخدامها (حماية
التن ّوع البيولوجي) ( .)Kramer, 2005لكن اال�ستطالعات
ت�سمح للم�شرتكني بالتعبري عن ا�ستعدادهم للدفع
الحظ� ،أي � ّأن
ت�سجل �أي ت�ص ّرف
فعلي قد ُي َ
من دون �أن ّ
ّ
�إجاباتهم قد تنطوي على �شيء من املحاباة.

هناك منهج �آخر ُي�ستخدم بكرثة يف تقييم خدمات الأنظمة
البيئية املائية ،هو “طريقة تكاليف ال�سفر” ،وذلك بدرا�سة
كيفية اختيار النا�س ن�شاطاتهم الرتفيهية وتقييمها.
وتُ�ستخدم يف هذه الطريقة الأ�ساليب الأح�صائية لرتجمة
البيانات املتع ّلقة بنفقات الرتفيه وتواتُر زيارة املواقع
املائية ومميزات املواقع �إىل ما يعك�س القيمة االقت�صادية
ملواقع الأنظمة البيئية املائية (.)Kramer, 2005
واملنهج الثالث هو طريقة «التغيري يف الإنتاج ّية» املبني
تبدالت �أ�سعار ال�سوق الناجمة عن خدمات
على تقرير ّ
الأنظمة البيئية .يق ّرر هذا املنهج �أنّ ه حني ت� ّؤثر التغيريات
يف جودة البيئة على �إنتاج ال�سلع امل�س ّوقة ،ف� ّإن هذه
الت�أثريات ميكن معرفتها مبراقبة ما يجري يف �سوق ذات
�صلة ( .)Kramer, 2005ف�إذا ما تغيرّ م�ستوى جودة املياه
العذبة �أو حدث تل ّوث يف املاء ونتج عن ذلك انخفا�ض �إنتاج
اخل�ضر ،ميكن تقدير قيمة هذا الأثر بت�سجيل املتغيرّ ات يف
�أ�سعار اخل�ضر .ويف هذه احلالة ،ميكن تقدير قيمة املياه
العذبة بالقيمة الدوالرية للنق�صان يف مبيعات اخل�ضر.
� ّأما منهج «قيمة الأمالك على �أ�سا�س مميزاتها ال�سياحية»
فيفرت�ض �أنّ ه بالرغم من �أن العديد من ال�سلع البيئية
لي�ست مطروحة يف الأ�سواق ،ف� ّإن وجودها قد يكون م�ؤثر ًا

البيئة العربية :املياه
اجلدول 4

�شبكات طبقات مياه اجلوفية يف البلدان العربية يف �أفريقيا

الرقم على اخلريطة
(ال�شكل )6
401
402
403
404
405
406
407
408
409
415
416
418

امل�صدر:

الدول

ا�سم طبقة املياه اجلوف ّية
طبقة املياه اجلوفية تندوف

اجلزائر ،املغرب

حو�ض الر�شيدية

اجلزائر ،املغرب

�شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى

اجلزائر ،ليبيا ،تون�س

حو�ض ُم ُرزق – جادو
�شبكة طبقات احلو�ض النوبي

ت�شاد ،ليبيا ،النيجر
ت�شاد ،م�رص ،ليبيا ،ال�سودان

احلو�ض ال�سنغايل – املوريتاين

غامبيا ،غينيا بي�ساو ،موريتانيا ،ال�سنغال

حو�ض تاودين

اجلزائر ،مايل ،موريتانيا

طبقة كري�ستالني

اجلزائر ،مايل ،النيجر

حو�ض تني �رسيرين

اجلزائر ،النيجر

حو�ض النيل الأعلى

�أثيوبيا ،ال�سودان

طبقة وادي �أوا�ش

جيبوتي� ،إثيوبيا

طبقة �أوغادين – جوبا

�إثيوبيا ،كينيا ،ال�صومال

UNESCO, 2009

على قيمة الأمالك ( .)Kramer, 2005فالأر�ض القريبة
من بحرية قد تكون �أغلى ً
قيمة ب�سبب عدد من املم ّيزات
التي ميكن �أن جتذب امل�ستهلكني ،مثل املناظر الطبيعية
�أو الريا�ضات الرتفيهية �أو ال�صيد .ثم تُ�ستخدم التقن ّيات
الإح�صائية لف�صل قيمة ت�أثريات خدمات النظم البيئية
عن القيمة الإجمال ّية للممتلكات (.)Kramer, 2005

تعر�ض النظم البيئية للمياه العذبة
ّ .VII
تغي املناخ وتك ّيفها معها
أثريات
لت�
رّ
تتع ّر�ض الدول العرب ّية ل�شتّى الظروف املناخية التي
ت�ستتبع م�ستويات متفاوتة يف كميات املطر املت�ساقط
ودرجات احلرارة� .إ ّال � ّأن املنطقة� ،إجما ًال ،تتّ�سم بظروف
و�شدة اجلفاف .ووفق ًا للهيئة
اجلفاف و�شبه اجلفاف
ّ
احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ ف� ّإن هذا اجلفاف
يعني �أن املنطقة �سوف تتع ّر�ض ّ
ب�شدة لت�أثريات تغيرّ
املناخ ( .)IPCC, 2007و ُينتظر �أن ينتج عن التغيرّ املناخي
مما يزيد عوامل الإجهاد يف
كميات املطر ّ
زيادة تق ّلبات ّ
ً
هذه املنطقة ذات املوارد املائية ال�شحيحة .ووفقا لتقرير
املنتدى العربي للبيئة والتنمية ل�سنة  ،2009ف� ّإن درا�سات
و�ضع النماذج قد ا�شارت �إىل �أن البلدان العربية �سوف
تواجه ،يف نهاية القرن احلادي والع�شرين ،ارتفاع ًا يف
درجات احلرارة ال�سطحية بني  °2و  °5.5درجات مئوية،
كميات املطر يرتاوح بني �صفر و 20يف املئة
وانخفا�ض ًا يف ّ
(.)Abou Hadid, 2009

ومما ي�ستتبع م�ؤ�شرات التغيرّ املناخي املرتقب املذكورة
�أعاله حدوث حاالت هطول مطر كثيف مع ق�صر مدة
ف�صل ال�شتاء .وينجم عن هذا الأمر نق�ص �شديد يف �إعادة
تغذية املياه اجلوف ّية وزيادة ال�سريان ال�سطحي .ولي�س
لدى البلدان العربية التي ت� ّؤمن حاجاتها املائية من موارد
املياه اجلوفية ،بالدرجة الأوىل ،ما يلزم من بنية حتتية
لتجميع الزيادة يف كميات املياه ال�سطحية اجلارية .و�إذا
ما �أخذنا بعني االعتبار � ّأن معظم البلدان العربية تعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على املياه اجلوفية لت�أمني حاجتها الالزمة
من املياه ،مل�سنا فع ًال مدى خطورة الت�أثريات ال�سلبية
لتغيرّ املناخ على هذه الدول.
واكرث البلدان عر�ضة للت� ّأثر �سلب ًا بتغيرّ املناخ هي بلدان
�شمال–غرب �أفريقيا (تون�س واجلزائر وموريتانيا
واملغرب) ،ذلك �أنها تعتمد �أكرث ما تعتمد على مياه الأمطار
( .)El-Quosy, 2009وكذلك ف� ّإن �سورية والعراق وم�صر
وال�سودان تعتمد على مياه الأنهار ،وبالتايل تعترب مع ّر�ضة
معدل
ب�شدة للت� ّأثر بتغيرّ املناخ .وقد �أثبتت الدرا�سات � ّأن ّ
تدفّ ق نهر النيل �شديد الت� ّأثر بهطول املطر يف اله�ضبة
الإثيوبية ( .)El-Quosy, 2009ف�إذا ما ارتفعت احلرارة
معدل تدفّ ق النهر  ٪50يف
مئويتني فقد ينخف�ض ّ
درجتني ّ
البحريات اال�ستوائية وبحر الغزال (ّ � .)El-Quosy, 2009أما
بلدان �شبه اجلزيرة العربية فهي � ّ
أقل البلدان ت� ّأثر ًا بتغيرّ ات
املتجدد حمدودة جداً،
املناخ ل ّأن مواردها الذات ّية من املاء
ّ
وبالتايل فال ت�أثريات �إ�ضافية عليهاّ � .أي � ّأن هذه البلدان ال
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ر�أي

ك�سر حلقة ال�شح املائي العربي
حممد عبد الفتاح الق�صا�ص
ق�صور موارد املياه العذبة واحدة من امل�شاكل الرئي�سية يف االقليم
العربي .الأر�ض الزراعية  3.4يف املئة� ،أرا�ضي املراعي  18.8يف
املئة� ،أرا�ضي الغابات والأحراج  10يف املئة .جملة الأرا�ضي املنتجة
 4.1مليون كيلومرت مربع� ،أي نحو  30يف املئة من م�ساحة الأر�ض
الياب�سة العربية ،والباقي ،اي  70يف املئة ،ارا�ض جافة و�صحراوية.
لذا ينبغي �أن يتوجه اجلهد العلمي العربي اىل التعا�ضد والتكامل
للت�صدي لق�ضايا املوارد املائية على ثالثة �صعد رئي�سية:
ـ كيف نزيد موارد املياه العذبة.
ـ كيف نرفع كفاءة ا�ستخدام املياه العذبة املتاحة.
ـ كيف نحافظ على نوعية املياه العذبة املتاحة.
لدى دول االقليم العربي امكانات للبحوث والدرا�سات يف اجلامعات
ومراكز البحوث قادرة على الكثري من العمل النافع .ولو جمع بينها
اطار العمل امل�شرتك املتكامل واجلاد واملتوا�صل ال�ستطاعت �أن تعني
هذه الدول على �إيجاد احللول لق�ضايا املوارد املائية ،وعلى جتاوز
هذه العتبة من عتبات التنمية واملعا�صرة.
يف ما ي�أتي عدة جماالت لتوجه اجلهود العلمية:
 .1موارد املياه يف القطاعات النهرية التي تعتمد على الزراعة املروية
من مياه الأنهار ،يف العراق و�سورية وم�صر وال�سودان ،ت�أتي من
منابع خارج الإقليم (تركيا يف القطاع ال�شرقي ،واثيوبيا واملنابع
اال�ستوائية حلو�ض نهر النيل) ،والدول العربية املعنية يف
�أقاليم امل�صبات ،اي يف مواقع َ
احل َرج الذي تربز �أهميته يف املواقف
ال�سيا�سية والقدرات على �إدارة احلوار الإقليمي بني دول املنابع
ودول امل�صبات ،وهو حوار يفرق بني ال�صراخ «باحلقوق
التاريخية املكت�سبة» واحلوار يف �إطار موازين القوى الدولية.
 .2موارد املياه املطرية يف العامل العربي حمدودة ،تعتمد عليها
الزراعات املطرية ومناطق املراعي (البادية) .وحتتاج �إدارة
هذه املناطق اىل م�سوح ودرا�سات علمية حتدد قواعد التنمية
امل�ستدمية للموارد� ،أي �صون النظم البيئية املنتجة من التدهور
والت�صحر .وال يكون الهدف تعظيم االنتاج بل ا�ستدامته.
تتعر�ض �أقاليم الزراعة املطرية واملراعي لنوبات اجلفاف

(�سنوات املطر دون املتو�سط) .وادارة هذه «الكوارث
الطبيعية» حتتاج اىل �إطار يجمع بني:
ـ

نظام علمي لالنذار املبكر (التنب�ؤ باجلفاف قبل حدوثه).

ـ

نظام جمتمعي ي�ستعد به املجتمع ليواجه الكارثة عند
وقوعها.

ـ

نظام لعون املجتمعات املت�ضررة ومتكينها من احتمال
ال�ضرر.

 .3موارد املياه اجلوفية يف النطاق العربي ثرية ،والتكاوين
اجليولوجية ت�شمل طبقات حاملة للمياه يف �شبه اجلزيرة
العربية وامتداداتها يف بالد ال�شام ،ويف �شمال �إفريقيا من
م�صر اىل املغرب وموريتانيا .كميات املياه �سخية ،ولكنها غري
متجددة ،وغالب ًا ما تكون عند �أعماق بعيدة .ان ادارة هذه
املوارد ينبغي �أن تعتمد على م�سوح تقدر حجم املوارد واحلد
الآمن ملا ينزح منها  -وهذه من ق�ضايا العلوم  -و�أن تكون
تنمية هذه املوارد يف �إطار حمددات املدى الزمني وم�س�ؤولية
اجليل احلايل جتاه حقوق �أجيال الأبناء والأحفاد .يراعى كذلك
�أن موارد املياه اجلوفية يف �أحوا�ض كربى تتجاوز احلدود
الوطنية ،و�أن تنمية هذه املوارد وتر�شيد ا�ستغاللها ينبغي
�أن يكونا يف اطار التعاون االقليمي وح�سن اجلوار .والتعاون
االقليمي ال�سليم يعتمد على البيانات واملعارف العلمية التي
تتعاون الدول امل�شاركة يف احلو�ض املعني على النهو�ض بها.
 .4ا�ستخدام موارد املياه يعتمد على كمها ونوعها .ونق�صد بالنوع
درجة التلوث ذات ال�ضرر .يف كثري من املواقع تتعر�ض مياه
الأنهار وفروعها اىل التلوث املنقول من املنابع اىل امل�صبات،
واملحمول من املدن والقرى التي مير بها النهر ويتلقى منها
خملفات ال�صناعة وال�سكن .يف �أغلب الدول ،ويف ظروف �شح
موارد الري ،يعتمد التو�سع الزراعي على اعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف (البزل) الزراعي ،وهذه م�سالة بارزة يف خطط تنمية
موارد املياه يف م�صر ويف دول الزراعة املروية .البحث العلمي
هو ال�سبيل اىل ايجاد الو�سائل التقنية ملعاجلة مياه ال�صرف
الزراعي لتكون �صاحلة العادة اال�ستخدام يف الري ،وهو ال�سبيل
اىل اختيار املحا�صيل واختيار و�سائل الري املنا�سبة لذلك.
ا�ستخدام املياه اجلوفية ينبغي �أال يعر�ض �أحوا�ضها للتلوث،
فتلوث هذه املياه املختزنة يف باطن الأر�ض ت�ض ُّرر لي�س بني
�أيدينا و�سائل عالجه وال تقنيات �إ�صحاحه .يعني هذا �أن �ضخ
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املياه اجلوفية يلزم �أن يت�ضمن �أدوات الوقاية ،و�أن احلقول
التي ترويها هذه املياه ال يت�سرب منها اىل باطن الأر�ض ما يلوث
م�صادر املاء .كل هذا يحتاج اىل ابتكارات علمية وتقنية لوقاية
�أحوا�ض املياه الأر�ضية.
 .5بني يدي االقليم العربي درا�سات م�ستفي�ضة قامت بها
اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية ،باال�ضافة اىل مراكز البحوث
االقليمية العربية والدولية (�أك�ساد يف دم�شق وايكاردا يف حلب)
واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا التابعة للأمم
املتحدة (�إ�سكوا) يف بريوت .هذه الدرا�سات ت�شمل تقديرات
علمية لكميات املياه املتاحة ،وهي من الأ�س�س الر�شيدة
خلطط التنمية الزراعية يف االقليم العربي .الظاهر ،مع الأ�سف
ال�شديد� ،أن الربط واهن �أو معدوم بني البيانات واملعارف
العلمية والقائمني على تخطيط التنمية الزراعية ،وعلينا �أن
نبحث عن �أدوات لتوثيق الروابط بني املراكز العلمية ومراكز
اتخاذ القرار .هذه العالقة ت�شوبها �أو�ضاع م�أ�سوية ،تلخ�صها
ثالثة �أمور:
�أو ًال ،املعارف والبيانات العلمية ال جتد االعتبار الكامل يف
م�شروعات التنمية ،والفرق وا�ضح بني «االعتبار الكامل»
الذي ي�أخذ بيانات الأوجه جميع ًا ،و «االعتبار اجلزئي» الذي
ي�أخذ الوجه الواحد ويهمل الأوجه الأخرى.
ثاني ًا ،عالقة التوج�س بني العلماء و�أ�صحاب التقنية من جهة
و�أ�صحاب القرار من جهة �أخرى ،التي عربت عنها مقولة «�أهل
الثقة مف�ضلون على �أهل اخلربة» ،واخللط امل�أ�سوي بني الر�أي
العلمي واملوقف ال�سيا�سي ،وهو خلط دفع املجتمع العربي تكاليفه
الباهظة ب�أن �أق�صى خرية علمائه الذين هاجروا اىل اخلارج.
ثالث ًا ،عالقة التوج�س بني الع�شرية العلمية واملجتمع العربي،
مما زحزح املجتمع العربي اىل الوراء ب�إ�شاعة الأفكار ال�سلفية،
وهي �أفكار ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب� ،أثمرت ما نحن
فيه من تبلبل جمتمعي وتخلخل يف خطى التقدم ،زاد عليها
اتهام العامل الظامل ب�أن بالدنا ح�ضانات االرهاب .لقد �أ�صبح
�شغلنا ال�شاغل حماوالت غري ذات جدوى للدفاع عن �أنف�سنا،
ولي�س من �سبيل للدفاع الدامغ �إال الأخذ ب�أهداب العلم والتقدم
التكنولوجي.
 .6االقليم العربي� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن االقاليم اجلافة يف العامل،
يحتاج اىل اال�ستزادة من موارد املياه العذبة ليزيد من م�ساحات
االنتاج الزراعي والرعي .ون�شهد جتارب يف �سورية واململكة

العربية ال�سعودية ال�ستمطار ال�سحب� ،أي زيادة ح�صة املطر،
ولي�س يف هذا ب�أ�س .وهناك ثالثة �سبل لزيادة م�صادر املياه
العذبة ال�صاحلة للزراعة يف العامل:
ـ

املياه الأر�ضية �سخية ،ولكن ثمة حاجة اىل تطورات جوهرية يف
تقنيات ال�ضخ تكون ذات كلفة �أقل .التقنيات احلالية تعتمد
على الطاقة احلرارية من البرتول وم�شتقاته ،ونحن يف حاجة
اىل اجتهادات تك�سر احلاجز االقت�صادي يف تقنية ال�ضخ ويف
م�صادر طاقة ال�ضخ .وت�شري بع�ض تقنيات امل�ضخات ال�شم�سية
وم�ضخات الرياح اىل امكانات مزيد من التطوير.

ـ

التقنيات احلالية لتحلية مياه البحر املاحلة منت�شرة يف
االقليم العربي ،وخا�صة يف �شبه اجلزيرة العربية واخلليج،
واقت�صاديات االنتاج جتعلها �صاحلة ومقبولة لال�ستخدام
املنزيل .نحتاج اىل نقلة تقنية تي�سر ا�ستخدام املياه املحالة يف
الزراعة .لقد كان مل�صر خالل  1964ـ  1965م�شروع �إن�شاء مفاعل
نووي يف �سيدي كرير ،غرب اال�سكندرية ،من �أهدافه الرئي�سية
حتلية مياه البحر بق�صد ا�ستخدامها يف الزراعة ذات الري الكفء،
ومن امل�ؤ�سف توقف امل�شروع� .أما م�شروع قناة الربط بني خليج
العقبة والبحر امليت ،في�ستهدف انتاج طاقة ت�ستخدم من
حتلية املياه ،وهو ما زال مو�ضوع نقا�ش ومفاو�ضات.

ـ

من م�صادر املياه العذبة على �سطح الأر�ض كتل اجلليد يف
املناطق القطبية واجلبال العالية .وقد جرت جتربة ،بعون
من الأمري حممد الفي�صل ،ل�سحب كتلة جبل جليد من املحيط
املتجمد اجلنوبي اىل �شبه اجلزيرة العربية ،ولقيت التجربة
�صعوبة عبور الكتلة لباب املندب .لكن الفكرة ما زالت ت�ستحق
النظر والبحث عن تقنيات جديدة .لقد كان بني يدي دول
�أمريكا ال�شمالية م�شروع �ضخم هو «االحتاد االمريكي للمياه
والطاقة» ،لنقل املياه من املناطق القطبية يف �أال�سكا و�شمال
كندا اىل مناطق اجلفاف يف جنوب غرب الواليات املتحدة و�شمال
املك�سيك ،وما زال امل�شروع يف باب الأماين.
اخلال�صة �أن احلاجة وا�ضحة يف االقليم العربي ،ويف االقاليم
اجلافة الأخرى يف العامل ،اىل برامج طموحة للبحث العلمي
والتطوير التقني لك�سر حلقات ال�شح املائي .وهي برامج
حتتاج اىل التعا�ضد االقليمي والدويل.
د .حممد عبدالفتاح الق�صا�ص� ،أ�ستاذ �رشف يف جامعة القاهرة
والرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة.
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الف�صل 3

�أو�ضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة يف البلدان العرب ّية
اجلدول 5

الأحجام ال�سنوية للمياه اجلوفية املنتجة داخلي ًا ،والداخلة �إىل البالد

الدولة
اجلزائر
البحرين
جزر القمر
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
عمان
ال�ضفة وغزة
قطر
ال�سعودية
ال�صومال
ال�سودان
تون�س
الإمارات
اليمن
امل�صدر:

من َتج داخل ًّيا
(كلم�/3سنة)

داخل �إىل البالد
(كلم�/3سنة)

�إجمايل املياه املتجددة �إجمايل املياه املتجددة
(كلم�/3سنة)
(م/3للفرد)

1.487

0.030

1.517

43

0.000

0.112

0.112

142

1.000

0.000

1.000

1479

0.015

0.000

0.015

17

1.300

0.000

1.300

17

3.200

0.080

3.280

107

0.450

0.270

0.720

114

0.000

0.020

0.020

7

3.200

0.000

3.200

758

0.500

0.000

0.500

78

0.300

0.000

0.300

91

10.000

0.000

10.000

316

1.300

0.000

1.300

457

0.740

0.010

0.750

181

0.056

0.002

0.058

41

2.200

0.000

2.200

86

3.300

0.000

3.300

361

7.000

0.000

7.000

179

1.495

0.100

1.595

154

0.120

0.000

0.120

26

1.500

0.000

1.500
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تعتمد �أ�ص ًال على املطر للزراعة �أو لتجميع املياه.
و ُيتوقّ ع �أن يكون لتغيرّ املناخ ت�أثريات بالغة على �إمدادات
مما �سيخلق� ،أو ُيفاقم ،نق�ص ًا مزمن ًا يف املياه وتدنّ ي ًا
املياه ّ
يف جودتها .كما �إن ارتفاع م�ستوى �سطح البحر �سوف
ُيف�ضي �إىل ت�س ّرب مياه البحر �إىل طبقات املياه اجلوف ّية
مما قد ي� ّؤثر �سلب ًا على توافر موارد املياه.
ال�ساحل ّية ّ
(ومدة)
كمية وكثافة
ّ
و ُيحتمل �أن ينجم عن التغيريات يف ّ
�سقوط املطر تكا ُثر الفي�ضانات واجلفاف وزيادة الطلب
للري (.)Arnell and Liu, 2001
على املاء ّ
بتبدالت
بالن�سبة للأنظمة البيئية ،ف�إنّ ها مت ّر ،عموم ًاّ ،
ظاهرة وملمو�سة مثل التغيرّ ات يف �أوان هجرة الطيور
و�إزهار النبات .وتكون للأنواع املتنقّ لة كالطيور واحليوانات

الأكرب حجم ًا قدرة على الهجرة ب�سرعة نتيجة للأمناط
املناخية املتغيرّ ة ،يف حني � ّأن العديد من مك ّونات الأنظمة
البيئية ،مبا فيها عدد كبري من �أنواع الأ�شجار ،هي ذات
قدرة � ّ
أقل على التح ّرك (Malcolm et al., 2006; Root et
.)al., 2003; Parmesan and Yohe, 2003

و�إذا ما ت� ّأملنا بدقّ ة يف �أمر الأنظمة البيئية للمياه العذبة
�أدركنا �أن تغيرّ املناخ ي�ؤدي �إىل ارتفاع درجات احلرارة،
وهذا بدوره يقود �إىل ازدياد الطلب على املاء .ولت�أمني
كميات �إ�ضافية من املياه للوفاء بزيادة الطلب ميكن
ّ
بناء �سدود جديدة على الأنهار .وبذلك تتباط�أ حركة
يتم
املياه وتتدنّ ى ّ
معدالت جريانها .ويف حاالت �أخرىّ ،
حتويل املزيد من املاء من جمرى النهر الأ�سا�سي ،وينجم
عن ذلك ت�أثريات �سلبية فادحة على املواطن املعي�شية
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يف مناطق املياه العذبة .و�إذا ما تزامن تغيرّ املناخ مع
تو�سع ح�ضري ومن ّو ّ
�سكاين ،ازدادت احتماالت �إ�صابة
ّ
النظم البيئية للمياه العذبة بانحطاط �شديد وباختالل
التن ّوع البيولوجي ( .)Gitay et al., 2001وال ّ
�شك ب� ّأن
الت�أثريات املزدوجة من تغيرّ املناخ والإجهاد املبا�شر بفعل
الإن�سان �سوف تغيرّ العمليات الهيدرولوج ّية والكيميائية
اجليولوجية الأحيائية ،وبالتايل تغيرّ املجموعة النباتية
واحليوانية يف الأنظمة البيئية للمياه العذبة .ونقطة
ال�ضعف هذه �سوف تقود �إىل ظروف �أكرث ه�شا�شة من
حيث توافر املياه واالنتفاع بها يف البلدان العربية.

تلوث �شط العرب يهدد ب�أوبئة و�أمرا�ض

 .VIIIخال�صة وتو�صيات
يتم �إجراء الدرا�سات التقييمية لأحوال الأرا�ضي الرطبة
ال ّ
وامل�ستنقعات والبحريات و�أحوا�ض الأنهار والواحات
وغريها من النظم البيئية للمياه العذبة يف البلدان
العربية ب�شكل منهجي �أو بتوقيت �سليم .فالت�أثري الب�شري
على هذه الأنظمة البيئية املائية متح ّرك ومت�سارع حيث
ّ
خمططات تعديل م�سارات املجاري املائية والت�صريف
� ّإن
والتو�سع احل�ضري وا�ستنزاف
ال�سدود
وبناء
الزراعي
ّ
املوارد والنزاعات والتغيرّ املناخي عوامل �سي�ستم ّر وقعها
ال�سلبي يف الت�أثري على خمتلف البيئات املائية .لذلك
ينبغي حتديث املعلومات املتوافرة عن �أو�ضاع النظم
البيئية للمياه العذبة ب�شكل منهجي وبا�ستمرار .كما
ن�صح ب�إن�شاء نظام �إدارة معارف خا�صة بالأنظمة البيئية
ُي َ
العربية للمياه العذبة.
يف حال عدم اكت�ساب البيانات املنا�سبة وزيادة املقدرة على
توليد املعارف املتع ّلقة بالأنظمة البيئية للمياه العذبة
ّ
خمططات حماية النظم البيئية املائية
وا�ستخدامها ،ف�إنّ
ّ
بد من �إجراء
وغري
عقيمة
�ستظل
و�إدارتها املتكاملة
فعالة .وال ّ
ّ
درا�سات حديثة لتقييم �أو�ضاع الأرا�ضي الرطبة وامل�ستنقعات
والواحات والأنهار والبحريات يف الدول العربية ولت�سليط
تهدد التن ّوع البيولوجي وا�ستدامة
ال�ضوء على املخاطر التي ّ
النظم البيئية .كما �إنّ الدول العربية مدع ّوة لبذل املزيد من
اال�ستثمارات يف �أنظمة �شبكات ر�صد املياه.
واملطلوب �أي�ض ًا �إجراء املزيد من الأبحاث التطبيقية
للح�صول على تقديرات دقيقة ملدى ت� ّأثر املوارد املائية يف
تكيف على �ضوء
العامل العربي بتغيرّ املناخ و�إيجاد تدابري ُّ
هذه الأبحاث .كما يجب �إعداد مناذج ح�ساب ّية لتحديد
خ�صائ�ص موارد املياه العذبة لتي�سري حتليل �سيناريوهات
ت�أثري خمتلف ال�سيا�سات وعوامل الإجهاد (مث ًال تغيرّ
والتو�سع احل�ضري والنم ّو ال�سكاين).
املناخ
ّ

�أفاد تقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية (اوت�شا) �أن �شط
العرب ،الذي ينتج عن التقاء نهري دجلة والفرات يف حمافظة الب�صرة جنوب
العراق ،بات مل ّوث ًا ب�صورة كبرية ما قد يت�سبب بانت�شار �أوبئة و�أمرا�ض .وقال
الدكتور مالك ح�سن ،مدير مركز علوم البحار التابع جلامعة الب�صرة� ،إن �شط
العرب يواجه حالة خطرية من التلوث بعد �أن �أ�صبحت مياه املجاري ت�صب
مبا�شرة يف نهري دجلة والفرات� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن النفايات ال�صناعية واملواد
البرتولية وخملفات الأ�سلحة املتبقية من حروب العراق الأخرية ،وال �سيما
حرب الثمانينات بني العراق وايران .و�أ�ضاف �أن عدم رفع الأوحال امل�ستقرة
أك�سد بقايا الأ�سلحة
يف قاع النهرين �أدى بهذه املواد اىل �أن ت�صبح �سامة .فت� ُ
وتفاعُ ل النفايات ال�صناعية والطبية يولدان �سموم ًا قد تبقى ن�شطة لقرون
عديدة وتنفذ اىل �أج�سام النا�س ،وهذا قد يت�سبب بانت�شار حاالت �سرطانية
بني ال�سكان الذين يعي�شون بالقرب من النهر ويعتمدون عليه يف معي�شتهم،
باال�ضافة اىل زيادة الأمرا�ض املنقولة عن طريق املياه كالكولريا.
جملة البيئة والتنمية

� ّإن تطوير نظام �شامل للمعلومات هو املفتاح الأ�سا�س
للتو�صل �إىل الإدارة املتكاملة ملوارد املياه وا�ستدامتها .وال
ّ
ّ
�شك ب� ّأن الدول التي تت�شارك يف املوارد املائية ال�سطحية
�أو اجلوف ّية ،بحاجة للتعاون يف م�شاريع الأبحاث لتفعيل
ج ّو الثقة بينها ول�ضمان ا�ستدامة ا�ستخدام موارد
املياه العذبة امل�شرتكة وحمايتها و�إدارتها املتكاملة على
�أف�ضل وجه .لكن ال غنى للإدارة ال�صحيحة للموارد
ّ
تغطي املجاالت
املائية امل�شرتكة عن قاعدة معرفة
ومما ي�ساهم يف حتقيق
التقن ّية وال�سيا�سية والقانونيةّ .
ّ
ومنظمة
ذلك توافر قاعدة بيانات ومعلومات منهج ّية
وموثوقة حول موارد املياه وا�ستخداماتها .وبالإمكان
توفري متويل الأبحاث الالزمة ّ
لكل ذلك عن طريق �إن�شاء
�صندوق م�شرتك للأمن املائي العربي.
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الري
�إدارة مياه ّ

 .Iمقدمة
ّ
قيدا من القيود ال�شديدة على الزراعة،
�شح املياه ً
ي�شكل ّ
التي ت�ست�أثر ب�أكرث من  %83من املياه امل�ستخدمة يف
املنطقة العربية ( .)IFAD, 2009و�سوف تتفاقم حاالت
النق�ص يف املياه خالل ال�سنوات املقبلة مع ازدياد
ّ
لكن م�شاكل املياه ت�سوء
ال�سكان يف املنطقة العربيةّ ،
ً
ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
تردد يف تر�شيد ا�ستخدام املياه بني
املائية احلالية :من ّ
م�ستهدفة ب�شكل
القطاعات املتناف�سة ،وا�ستثمارات غري
َ
قوي ،وم�ؤ�س�سات �ضعيفة الأداء ،و�إنفاق غري مالئم،
ّ
املدربني يف جمال املياه ،و�إدارة
املحرتفني
توفر
يف
وعجز
َّ
�ضعيفة ل�ش�ؤون املياه (.)Molden et al., 2007
وبح�سب تقرير �صادر عن ال�صندوق الدويل للتنمية
الزراعية (�إيفاد) ،يتحتّم على القطاع الزراعي �أن
يواجه عدد ًا من التحديات البارزة .ف�سوف يواجه � ّأو ًال
املمار�سة لإنتاج املزيد من الأغذية ،ومكافحة
ال�ضغوطات َ
انعدام الأمن الغذائي واملائي ،وتخفي�ض الإنفاق املتنامي
يف البلدان العربية على الواردات الغذائية ،الذي بلغ
 28مليار دوالر يف العام  .)IFAD, 2009( 2006كما � ّأن
القطاع الزراعي ،ب�صفته �أكرب م�سته ِلك للمياه ،يخ�ضع
ل�ضغوط من �أجل �إعادة توجيه كميات �أكرب من ح�صته
من املياه النظيفة ،وب�شكل تدريجي ،لال�ستجابة �إىل
احلاجات املتنامية �إىل املياه يف املراكز املدينية املحلية
وال�صناعة .و�سوف يتحتّم على القطاع الزراعي �أي�ض ًا،
ب�صفته �أكرب القطاعات ا�ستخدام ًا لليد العاملة يف املناطق
الريفية� ،أن ي�ستجيب للدعوات �إىل مكافحة الفقر يف
املناطق الريفية وت�سريع توليد فر�ص توظيف جديدة ،ما
ي�ساعد على تخفي�ض هجرة ال�ش ّبان من الريف �إىل املراكز
ً
إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن  37يف املئة� ،أو  47.6مليون
املدنية� .
�شخ�ص ،من �أ�صل فئة ّ
تقدر بـ
�سكانية نا�شطة اقت�صاد ًّيا َّ
 126مليون ًا ،كانوا يعملون يف الزراعة يف العام ،2006
برتاجع عن ن�سبة  47.8يف املئة يف ت�سعينات القرن
الع�شرين .فاملزيد من التوظيف يف املناطق الريفية من
�ش�أنه �أن ي�ساهم يف خف�ض الهجرة الريفية ،واال�ستجابة
لطلب متزايد يف ال�سوق ورمبا قلب الرتاجع يف م�ساهمة
القطاع الزراعي يف �إجمايل الناجت املحلي للبلدان العربية
(.)IFAD, 2009
الرد على هذه الطلبات ،ينبغي على القطاع �أن
ويف �إطار ّ
يط ّور قدرة للتك ّيف مع تراجع يف الت�ساقطات ،وموجات
اجلفاف ،وارتفاع يف درجات احلرارة ،والظواهر املناخية
املهددة للمحا�صيل
ال�شديدة ،والظروف املناخية املتقلبة ِّ

ً
إ�ضافة �إىل معاجلة نقاط
كنتيجة للتغيرّ املناخي .و�
ال�ضعف حيال التغري املناخي ،من املعرتَف به الآن � ّأن
الزراعة لي�ست جم ّرد ن�شاط ب�شري �أ�سا�سي مع ّر�ض للتغيرّ
املناخي فح�سب ،بل تعتبرَ � ً
أي�ضا ِّ
موجه ًا �أ�سا�س ّي ًا للتغيرّ
بحد ذاته (.)Abou-Hadid, 2009
البيئي واملناخي ّ
ّ
�سي�شكل
وت�شري هذه املفارقات �إىل � ّأن القطاع الزراعي
قطاع ًا �أ�سا�سي ًا يف �إدارة املوارد املائية يف املنطقة العربية
مما ال ّ
�شك فيه � ّأن ال�سيا�سات
اليوم ويف ال�سنوات املقبلةّ .
واال�سرتاتيجيات الزراعية �ستكون حا�سمة يف مواجهة هذه
ال�ضغوط املتنامية وامل�شاكل املت�صلة بها يف قطاع املياه.
الري يف البلدان
ويقدم هذا الف�صل مراجعة لإدارة مياه ّ
ّ
العربية ويقرتح تغيريات يف املمار�سات الزراعية مل�ساعدة
التحديات املذكورة �أعاله.
القطاع على التك ّيف مع
ّ

� .IIإ�صالحات قطاع املياه يف الزراعة
 1ـ الإ�صالحات يف ال�سيا�سة

املوجهات الأ�سا�سية ل�سيا�سات
حتى وقت قريب ،ظ ّلت ِّ
املياه ّ
تركز على زيادة توفري املياه لال�ستجابة �إىل الطلب
اجلديد املتنامي ،مع �إهمال تطوير ال�سيا�سات الناظمة
لإدارة الطلب .كما � ّأن عمليات الدعم ملعظم م�شاريع
الري من �أجل دعم الإنتاج الزراعي ما زالت رائجة ،وما
ّ
الري تع َر�ض ب�سعر �أدنى بكثري من �سعر تقدمي
مياه
زالت
ّ

البيئة العربية :املياه

احلالة � :1إدارة الطلب على املياه يف �سورية
مقتب�س من  :التقدم يف �إدارة توفري املياه

(Advances in Water Supply Management (Salman and Mualla, 2003

ت�ص َّنف �سورية من البلدان �شبه القاحلة يف ال�شرق الأو�سط .كان عدد
�سكانها  18مليون ن�سمة يف العام  ،2002ويقدَّر جمموع مواردها املائية
املتجددة بـ  16بليون م 3يف ال�سنة .بتعبري �آخرّ � ،إن ح�صة الفرد الواحد
البالغة  889م/3ال�سنة � ّ
أقل من م�ؤ�شر ندرة املياه وهو 1000م/3
ال�شخ�ص/ال�سنة .ومع � ّأن هذا الأمر قد ي�صنّف �سورية من بني
البلدان التي تعاين �إجهاداً مائي ًا معتد ًال ،ف�سوف ت�ص َّنف قريب ًا كبلد
حاد ،يف حال ا�ستم ّر من ّوها ّ
ال�سكاين بالوترية احلالية
فيه �إجهاد مائي ّ
(حوايل  )%3ومل ترتفع فعالية ا�ستخدام املياه ب�شكل فاعل.

كافة اال�ستخدامات .ومبا � ّأن احلاجات �إىل مياه ال�شرب تعطى �أولوية
ق�صوى يف ال�سيا�سة احلكومية ،قد يواجه توفر املياه لال�ستخدام
حادة .فالزراعة ت�ساهم بن�سبة  %32من �إجمايل الناجت
الزراعي قيوداً ّ
ً
املحلي وت�ستخدم  %31تقريبا من القوة العاملة ،وتعتمد عليها %50
�أخرى من القوة الت�صنيعية .ويف العام ُ ،2000ق ّدرت امل�ساحة املزروعة
يف �سورية بـ  5.5ماليني هكتار ،ما يعادل حواىل  %30من م�ساحة
البالد ،وحواىل  %20من امل�ساحة املزروعة (�أي  1.2مليون هكتار) هي
مروية.

ت�ستهلك الزراعة يف �سورية حوايل  %87من الرثوة املائية يف البالد ،فيما
ي�ستهلك اال�ستعمال املنزيل  %9وال�صناعي  .%4و�إذ يزداد الطلب على
املياه يف املدن وب�سرعة بفعل مع ّدل من ّو ّ
�سكاين عالٍ
وتو�سع �صناعي
ّ
َّ
ويتوقع
كبري ،باتت امل�صادر اجلديدة للمياه نادرة ومكلفة للغاية.
�أن ي�سوء العجز يف املياه �أكرث من ذلك ،ما �سيزيد من ال�ضغط على

و�إىل وقت قريب ،متّ الت�شديد على زيادة �إمكانيات جديدة لتوفري املياه
لال�ستجابة �إىل الطلبات املتزايدة على املياه .ومبا �أنّ م�صادر املياه
اجلديدة باتت بعيدة املنال �أكرث ف�أكرث و�أ�صبحت كلفة امل�شاريع الرامية
�إىل زيادة توفري املياه عالية جداً ،حت ّول الرتكيز �إىل بدائل �أخرى ال�ستخدام
الري وتنفيذ �إدارة الطلب على املياه.
فعال للمياه ،مثل حتديث ّ

اخلدمة ( .)AOAD, 1998وال ميكن �أن تكون احلاجة
�إىل قوانني و�سيا�سات جديدة لتنظيم ا�ستخدام املياه �أكرث
و�ضوحا يف املنطقة .وبح�سب املنظمة العربية للتنمية
ً
الزراعية (ّ � ،)AOAD, 1998إن �إدارة منا�سبة للطلب على
املياه يف القطاع الزراعي ت�ستلزم �إن�شاء بنية من احلوافز،
والأنظمة ،والقيود التي �ست�ساهم يف توجيه املزارعني
الري والت�أثري على هذا
يف ا�ستخدام املياه بفعالية يف ّ
اال�ستخدام وتن�سيقه .ويجب �ضبط ا�ستخراج املياه
الري .كما ينبغي تقلي�ص ا�ستعمال
اجلوفية لأغرا�ض ّ
الري غري الفعالة وا�ستبدالها بتكنولوجيات
تقنيات
ّ
�أكرث فعالية .كما يجب تنظيم اعتماد ممار�سات �إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي ب�شكل �صارم حلماية
ال�صحة العامة .وينبغي �أن تنعك�س احلوافز االقت�صادية
الري يف � ّأي نظام
لتغيري �أمناط الزراعة �أو لتحديث طرق ّ
جديد.
يالحظ � ّأن احلاجة �إىل �إ�صالح القطاع الزراعي تلقى �شيئ ًا
َ
ً
ف�شيئا املزيد من اال�ستجابة �ضمن الوكاالت وامل�ؤ�س�سات
احلكومية .ونظر ًا �إىل القيود الأخرية يف جمال املوازنة،
والنق�ص املتزايد يف املياه ،والطلب املتزايد على املياه،
تتّجه بع�ض الدول العربية نحو خف�ض بع�ض �أوجه الدعم
من �أجل توليد عائدات كافية لأعمال الت�شغيل وال�صيانة
املروية ،وتخفيف العبء امللقى على املوازنات
للمناطق
ّ
احلكومية ،ويف الوقت نف�سه خلق حوافز مبا�شرة

وغري مبا�شرة للمزارعني لال�ستثمار يف تكنولوجيات
للري وزرع حما�صيل ال تتطلب الكثري من املياه.
موفّ رة ّ
وميكن مواجهة هموم قطاعية كهذه من خالل مزيج
من الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ،والتغريات يف بنى احلوافز،
واالبتكارات التقنية .وتعتبرَ الأدوات االقت�صادية مثل
امل�ستهدف،
احل�سومات ،وال�ضرائب املخفّ �ضة ،والدعم
َ
ً
وم�ؤ�شرات الأ�سعار ،وحوافز اقت�صادية �أخرى �أمثلة عن
الإجراءات املالية التي تبينّ �أنّ ها فعالة.
خ�ضعتال�سيا�ساتوامل�ؤ�س�ساتوالقواننيواال�سرتاتيجيات
اخلا�صة باملياه لتغريات ومراجعات وتعديالت عرب
املنطقة� .إ ّال � ّأن �إنفاذ القوانني من خالل التنظيم الت�شاركي
وال�شفافية يف �صنع القرار ما زال ّ
ي�شكل حلقة �ضعيفة يف
�سل�سلة �إ�صالحات ال�سيا�سة املائية (.)InWEnt, 2008
وكذلك � ّأكد خرباء على �أنّ ه من ال�ضروري �أي�ض ًا تعزيز �إنفاذ
القوانني القائمة املتعلقة باملياه خلف�ض االنتهاك امل�ستمر
( .)Kandil et al., 2002وينبغي على � ّأي ت�شريع جديد �أو
خا�ص باملياه �أن يعالج م�سائل العدالة االجتماعية.
َّ
معدل ّ
ويف �أطر كثرية يف املنطقة العربيةّ ،
�شكل فقراء الريف
الذين ال يتمتّعون ب� ّأي فر�ص لال�ستفادة من املياه اجلوفية،
�أو فر�صهم هذه قليلة ،الفئة اخلا�سرة .ووحدهم الذين
ميلكون املال الكايف ال�ستمالك �آبار �أعمق و�ضخّ مياهها
تدريج ًا هم من ا�ستطاع حتقيق املنافع من ذلك (FAO,
� .)2010إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،تتزايد الأدلة على تراجع ن�سب
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الف�صل 4

الري
�إدارة مياه ّ

خطة �سعودية للتحول اىل زراعات مقت�صدة باملياه
بد�أت احلكومة ال�سعودية العمل بخطة زراعية جديدة تكافئ
املزارعني الذين يتحولون اىل زراعة حما�صيل تتطلب كميات �أقل
من املياه .وقال عبداللـه الربيعان ،رئي�س جمل�س ادارة �صندوق
التنمية الزراعية احلكومي ،ان ا�سرتاتيجية الزراعة امل�ستدامة
تهدف يف الأ�سا�س اىل خف�ض ا�ستهالك املياه اىل الن�صف خالل
ثالث �سنوات ،م�ضيف ًا �أن اخلطة تعني التخلي عن زراعة الأعالف
اخل�ضراء لتغذية الرثوة احليوانية يف اململكة.
وت�ست�أثر الزراعة بـ 85يف املئة من املياه التي ت�ستهلكها ال�سعودية،
�أي نحو  17,5بليون مرت مكعب ،ي�أتي معظمها من الآبار واملياه
املحالة التي تتلقى دعم ًا حكومي ًا كبرياً .و�أكد الربيعان �أن زراعة
الأعالف اخل�ضراء ت�ستهلك �ستة باليني مرت مكعب من املياه
�سنوي ًا.
وقد بد�أت احلكومة �أخرياً خف�ض انتاج القمح بن�سبة  12,5يف املئة
�سنوي ًا ،متخلية بذلك عن برنامج لزراعته ا�ستمر  30عام ًا وحقق
االكتفاء الذاتي لكنه ا�ستنزف املوارد املائية للبالد .وقال الربيعان
ان زراعة القمح يف اململكة ت�ستهلك �أربعة باليني مرت مكعب من
املياه.
وتهدف اخلطة اىل حتقيق اال�ستفادة املثلى من باليني الرياالت
التي تنفقها احلكومة على الدعم ال�سنوي للمزارعني من �أجل
ا�ستمرار الزراعة يف البالد .و�أو�ضح الربيعان“ :ثمانون يف املئة من
الدعم احلكومي املوجه للزراعة يتم توجيهه اىل الرتبية احليوانية،
ولكن انتاج هذا القطاع �ضعيف جداً ،م�ضيف ًا �أن ال�سعودية ما زالت
من كبار م�ستوردي اللحوم احلمراء ،حيث يبلغ االنتاج املحلي
ال�سنوي � 160ألف طن من  12مليون ر�أ�س ما�شية .وقال“ :اململكة
تواجه حتدي ًا كبرياً .املاء هو التحدي الأول” .و�شدد على انه وفق ًا

للخطة اجلديدة فان توزيع الدعم احلكومي الذي ي�شرف عليه
�صندوق التنمية الزراعية �سيكون على �أ�سا�س مكاف�أة املحا�صيل
التي ت�ستهلك كميات �أقل من املياه.
و�سيتم تعوي�ض االنخفا�ض يف االنتاج املحلي من الأعالف اخل�ضراء
بزيادة ا�سترياد الأعالف اخل�ضراء كالذرة وفول ال�صويا وال�شعري.
و�أفاد وزير الزراعة �أن ال�سعودية هي �أكرب م�ستورد لل�شعري يف
العامل ،حيث ت�ستورد  7,5ماليني طن �سنوي ًا متثل نحو  60يف املئة
من جتارة ال�شعري العاملية.
و�سوف تدوم خدة الزراعة امل�ستدامة خم�س �سنوات ،وتهدف �أي�ضاً
اىل تطوير �سل�سلة التوزيع وت�شجيع زراعة املحا�صيل الع�ضوية.
وثمة م�ؤ�شرات عن اجتاه �سعودي لال�ستثمار الزراعي ،يف خمتلف
دول العامل ،مثل تركيا وال�سودان والفيليبني و�إثيوبيا و�أوكرانيا
وم�صر وباك�ستان والهند و�إندوني�سيا وتايالند.
وت�شهد الأ�سواق ال�سعودية مناف�سة بني موردي الرز الذي يعد من
�أهم ال�سلغ الغذائية التي ت�ستوردها اململكة .وت�شري الأرقام اىل �أن
ال�سعودية ا�ستهلكت �أكرث من � 700ألف طن �سنوي ًا متثل  4,3يف
املئة من اال�ستهالك العاملي وتبلغ قيمتها نحو ثالثة باليني ريال
( 800مليون دوالر).
و�أكد تقرير لوزارة التخطيط �أن متو�سط ا�ستهالك الفرد ال�سعودي
من الرز  43كيلوغرام ًا يف ال�سنة.
وكانت الفيليبني قد �أبدت ا�ستعدادها لتخ�صي�ص � 100ألف هكتار
يف جزيرة مانداناو لزراعة رز وحبوب با�ستثمارات من ال�سعودية،
على �أن تخ�ص�ص املحا�صيل لال�ستهالك يف اململكة ،بعد حمادثات
مع فريق �سعودي موفد من وزارة التجارة وال�صناعة.

لكن
انعدام امل�ساواة بني اجلن�سني يف بلدان عربية عدةّ .
املر�أة غالب ًا ما تكون قدرتها حمدودة يف عملية �صنع القرار
وا�ستفادتها من املوارد الطبيعية هي �أي�ض ًا حمدودة.

 2ـ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية

بينما ي�ستلزم �إ�صالح ال�سيا�سات ت�شريعات جديدة �أو
معدلة لتحقيقه ولتوفري الأدوات اخلا�صة باالمتثال به ،فهو
ّ
ي�ستلزم �أي�ض ًا �إ�صالحات م�ؤ�س�سية .فالتح ّول امل�ؤ�س�سي يجب
�أن ي�ؤ ّثر على البنية التنظيمية ،و�آليات التن�سيق ،وامل�ساءلة،
وال�شفافية ،وامل�شاركة العامة ،وو�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات،
والتدريب املهني ،و�إدارة �ش�ؤون املياه .ومن �ش�أن م�شاركة

جملة البيئة والتنمية

�أكرب من اجلهات املعنية يف مراقبة املوارد املائية و�إدارتها
�أن تزيد من االلتزام بال�سيا�سات والت�شريعات اجلديدة
واالمتثال بها (.)Appelgren 1998
حث الوعي املتزايد ل�ضرورة الإ�صالح
خالل العقد املا�ضيّ ،
امل�ؤ�س�سي الكثري من البلدان العربية على اعتماد تغريات
م�ؤ�س�سية يف قطاعاتها الزراعية كما يف قطاع املياه ب�صورة
عامة .على �سبيل املثال� ،أن�ش�أ ال�سودان وكالة م�ستقلة
ملعاجلة �سيا�سات ت�سعري املياه والأنظمة اخلا�صة بها.
�أ�شار عبدو و�أحمد ،يف �إطار تقييم اقت�صادي ك ّلي

البيئة العربية :املياه
لل�سيا�سات القطاعية املائية والزراعية املت�صلة بالإ�صالح
امل�ؤ�س�سي يف البلدان العربية� ،إىل � ّأن الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
هو عن�صر متكامل ل ّأي ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية متكاملة
لتنمية املياه ومن ّو م�ستدام للزراعة .ويربز عدد من
اخليارات القابلة للحياة ،من الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية التي
تت�ضمن �إعادة هيكلة �إدارية وتنظيمية� ،إىل الالمركزية
يف امل�س�ؤوليات� ،إىل �إن�شاء مرفق عام على �أ�سا�س مفهوم
حتويل كامل خلدمات الري �إىل القطاع اخلا�ص ورابطات
املزارعني .كمـا يربز وعـي �أكرب على ما يبدو لقيمة
م�شاركة املزارعني يف ت�صميم توزيع املياه وتطبيقه
علـى م�ستوى املزرعة يف ال�شرق الأدنى (Abdou and
.)Ahmad, 1998
ومن اخليارات التي �أخذ بها عدد من البلدان يف املنطقة
ِ
مل�ستخدمي املياه ( )WUAيف �سبيل
�إن�شاء رابطات
الري وال�صرف من خالل
زيادة رفاه املزارعني وتطوير ّ
توفري بديل الحتكار املرافق العامة .وبح�سب عبدو
و�أحمد ،كان املغرب وتون�س من بني البلدان الأوىل يف
�ضمنت م�شاركة املزارعني
منطقة ال�شرق الأدنى التي ّ
يف توزيع املياه (.)Abdou and Ahmad, 1998
بد من �إيالء
مهامها ،ال ّ
و�إذ تتخ ّلى احلكومات عن بع�ض من ّ
اهتمام منا�سب لتعزيز الدور اجلديد الذي ت�ؤديه احلكومة
يف �إدارة القطاع الفرعي للمياه .فدور احلكومة اجلديد ،مع
�أنه ال يت�ضمن ّ
مو�س ًعا يف الإنتاج ويف التوزيع املادي
تدخ ًال ّ
وحتدي ًا .ويف هذا ال�صدد ،ت�شري
أهمية
ّ
للأن�شطة ،يزداد � ّ
التجربة يف املنطقة �إىل �ضرورة تن�سيق امل�س�ؤوليات ودجمها
يف اجتاه واحد ما بني امل�ؤ�س�سات والوكاالت املتعددة
امل�س�ؤولة عن التخطيط وال�سيا�سات املت�صلة باملياه �ضمن
ّ
كل بلد .كما � ّأن تعزيز فعالية دور احلكومة يف �إدارة قطاع
املياه قد ميلي �ضرورة تخ�صي�ص ا�ستثمار مبا�شر يف تطوير
الري و�صيانته وخف�ض الإنفاق الهائـل املخ�ص�ص
نظام ّ
عادة لتغطية تكاليف �إدارة الدولة امل�ضخَّ مة .ويجب �أن
ي�شمـل �إ�صالح �سيا�سة امليـاه الإ�صالح املـ�ؤ�س�سي ال�ضروري
(.)Abdou and Ahmad, 1998
�إعتمدت م�صر م�ؤخر ًا مقاربات ت�شاركية لإدارة ا�ستخدام
للري ،مع دعم تقني من وكاالت التنمية الدولية.
املياه ّ
و�أُطلقت الربامج التالية:
ِ
مل�ستخدمي املياه ( )WUAعلى
�1 .1إن�شاء رابطات
م�ستوى امل�سقاة؛
ِ
�2 .2إن�شاء رابطات م�ستخدمي املياه بالأنابيب الفرعية
()BCWUAs؛

.3
.4
.5
.6
.7
.8

ِ
مل�ستخدمي املياه لإدارة املياه اجلوفية
�3إن�شاء رابطات
يف ال�صحراء الغربية؛
4مطابقة خدمات تقدمي مياه الري مع الطلب على
املياه ح�سب املح�صول؛
�5إحالل �أ�صناف ال ُأرز الق�صرية املدة مكان الأ�صناف
الطويلة املدة؛
ري ق�صب ّ
ال�سكر؛
6زيادة فعالية ّ
الري على �أ�سا�س م�ستوى
7االنتقال من �إدارة مياه ّ
املياه �إىل �إدارة على �أ�سا�س احلجم؛
8زيادة �إعادة اال�ستخدام الو�سيطة ملياه ال�صرف
الزراعي.

لإطالق هذه الربامج ،متّ تنظيم تدريب مك ّثف و�أن�شطة
والري
بناء قدرات للعاملني يف وزارة املوارد املائية
ّ
ووزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي كما لأع�ضاء جمل�س
ِ
م�ستخدمي املياه.
رابطات

 .IIIاال�ستثمار يف حت�سني �أنظمة الري
وحتديثها
� ّإن تطوير م�صادر جديدة لتوفري املياه لال�ستجابة �إىل
الطلب املتزايد ي�صبح يف غاية ال�صعوبة .وتزداد الطلبات
�أكرث ف�أكرث على القطاع الزراعي كي يخف�ض ال�ضغط على
ا�ستخدام املياه ،وحتى ا�ستعمال املياه الهام�شية ذات
لري املحا�صيل .وهذا يرتك القطاع يف
النوعية املقبولة ّ
حالة اندفاع دقيق لل�سيا�سة اال�سرتاتيجية :ت�سريع وترية
اعتماد �إدارة الطلب على املياه يف القطاع وت�سهيل هذا
التح ّول من خالل �سيا�سات جديدة ِ
مبدعة ،وبناء قدرات
و�أبحاث وتدريب .كما ينبغي على �إدارة الطلب على املياه
للزراعة �أن ت�صبح �أولوية ل�صانعي ال�سيا�سات واملعنيني
ب�إدارة �ش�ؤون املياه.
�شددت املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف العام ّ ،1998
الري يف
( )AOADعلى ا�سرتاتيجيات لإدارة مياه
ّ
للري
البلدان العربية .ف�أ�شارت �إىل � ّأن اعتماد ر�سوم
ّ
يعتبرَ �شرط ًا م�سبق ًا هام ًا لإدارة ج ّيدة للطلب على الري،
يالحظ هو �أنّ ه بالرغم من النواق�ص املائية ،ف�إن �سوء
ل ّأن ما َ
ا�ستخدام املياه يف الزراعة وا�سع االنت�شار يف املمار�سات
الري .وهذا عائد ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الف�شل
احلالية لإدارة ّ
يف املا�ضي يف الإقرار بالقيمة االقت�صادية للمياه والكلفة
احلقيقية لتوفري خدماتها .بالتايل فمن املقبول اليوم �أن
هامة يف
تعتبرَ �إدارة املياه ب�صفتها �سلعة اقت�صادية �أداة َّ
حتقيق ا�ستخدام فعال ومن�صف للمياه ،وكذلك ت�شجيع
املحافظة على املوارد املائية النادرة وحمايتها .ولكن
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الري
�إدارة مياه ّ
بالن�سبة �إىل الكثري من البلدان العربية ،من ال�صعب
الت�سوية بني مفهوم املياه ك�سلعة اقت�صادية واالعتقاد
التقليدي ك�ضرورة �أ�سا�سية وحق �إن�ساين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ال�سعي وراء الفر�ص الكفيلة بتح�سني
الري من خالل �أنظمة �أف�ضل لإدارة
�إدارة الطلب على مياه ّ
املياه يف املزارع ،ويجب الرتكيز على خف�ض خ�سائر توزيع
الري ،وتغيري �أمناط املحا�صيل ،وحت�سني برجمة
مياه ّ
الري ،واعتماد تكنولوجيات الري الفعالة.
ّ
الري يف معظم املنطقة العربية جوهرية.
خ�سائر املياه يف ّ
الري باملقارنة مع م�ستواها
فعالية
وميكن حت�سني
ّ
احلايل املنخف�ض والبالغ  30ـ  %40من خالل تطبيق
�أنظمة تو�صيل املياه ب�أنابيب �أو جمارٍ ّ
مبطنة وم�شغّ لة
الري احلديثة وحت�سني
جيد ًا ،وتطبيق تكنولوجيات ّ
ً
البديهي فعال � ّأن
الري ال�سطحي التقليدية .ومن
طرق ّ
ّ

احلالة � :2إدارة الطلب على املياه يف م�صر
للري يف م�رص A demand driven design
موجه نحو الطلب ّ
مقتب�س من :ت�صميم ّ
)for irrigation in Egypt (Baietti and Abdel-Dayem, 2008

منذ �أواخر �ستّينات القرن الع�شرين ،وبدعم من احلكومة ،ا�ست�صلح املزارعون
امل�صريون �أرا�ضي �صحراوية للتعوي�ض عن خ�سارة الأرا�ضي الزراعية يف دلتا
النيل بفعل مت ّدد املدن .من املناطق التي خ�ضعت ملوجة ا�ست�صالح الأرا�ضي
منطقة الدلتا الغربية ،املك ّونة من � 255ألف ف ّدان (الفدان يوازي  0.42هكتار)
على تخوم دلتا النيل .وبف�ضل ا�ستغالل املوارد املائية اجلوفية ،تط ّورت
املنطقة لت�صبح اقت�صاداً زراعي ًا مزدهراً منذ �أوائل الت�سعينات.
� ّأما اليوم فت�ساهم املنطقة �سنوي ًا يف  300ـ  500مليون دوالر �أمريكي يف االقت�صاد
امل�صري ،مق ّدمة فاكهة وخ�ضاراً عالية القيمة �إىل ال�سوق املحلية و�إىل �أ�سواق
الت�صدير يف االحتاد الأوروبي .كما � ّأن املنطقة ت�ؤوي اليوم � 500ألف �شخ�ص
ّ
لكن التطور ال�سريع � ّأدى
وتوفر � 250ألف فر�صة عمل يف القطاع الزراعي وحدهّ .
ّ
�إىل ا�ستغالل مفرط لالحتياطي من املياه اجلوفية .وبات �ضخ املياه اجلوفية
تردي جودة املياه.
يجري على عمق �أكرب ويكلف �أكرث مع ّ
لكن املخاوف من انهيار هذا االقت�صاد املزدهر ّ
حث احلكومة على اعتماد
ّ
ري باملياه ال�سطحية ّ
يحل مكان ّ
�ضخ املياه اجلوفية .كما � ّأن احلكومة
م�شروع ّ
ا�ستفادت من فر�صة اعتماد جمموعة جريئة من الإ�صالحات يف قطاع الزراعة،
الري ترتكز على ا�سرتجاع كامل
ما ي�شكل جزءاً من مقاربة جديدة مل�شاريع ّ
للكلفة ،والت�سعري بالقيا�س الكمي ،واعتماد �ضوابط ر�سمية ملخ�ص�صات املياه،
وم�شاركة خا�صة يف التمويل والإدارة.

حد
بع�ض البلدان العربية قد خف�ضت خ�سائر املياه �إىل ّ
الر�ش والتنقيط ،مث ًال يف
ّ
كبري با�ستخدام �أنظمة مثل
املغرب والأردن ،حيث يعزى االرتفاع يف م�ستويات
الري �إىل حواىل  %70ب�شكل �أ�سا�سي �إىل اعتماد
فعالية ّ
هاتني التقنيتني (.)AOAD, 1998
الري بالتنقيط يف معظم �أنحاء
كان من نتائج تطبيق ّ
املنطقة العربية تخفي�ض خ�سائر املياه وزيادة الإنتاجية
الزراعية .على �سبيل املثالّ � ،أدى تطبيق هذه الطريقة
لري  %60من املنطقة �إىل زيادة متو�سط
يف وادي الأردن ّ
عائدات اخل�ضار وم�ضاعفة عائدات الفاكهةّ � .أما يف
�سوريا ،فتط َّبق تقنيات الري بالتنقيط ،على � ّ
أقل من %1
من امل�ساحة املروية الإجمالية ،لكنّها ميكن �أن تخف�ض
خ�سائر املياه بن�سبة  ،%45بينما با�ستطاعة تقنيات
الر�ش تخفي�ض اخل�سائر بن�سبة  %20فقط .ويف م�صر،
ّ
بالر�ش  %27من جمموع امل�ساحة املروية،
ّ
الري
يتعدى ّ
ال ّ
باملقارنة مع  ٪16يف املغرب ،و %11يف تون�س.
ّ
وبالر�ش
الري بالتنقيط
بالإ�ضافة �إىل قدرة تكنولوجيات ّ
على زيادة فعالية ا�ستخدام املياه ،فب�إمكانها �أي�ض ًا �أن
أرا�ض قليلة اجلودة ،و� ٍ
توفر فر�ص ًا لزراعة � ٍ
أرا�ض رملية
و�صخرية ،وت�سمح لبع�ض البلدان التي فيها موارد مائية
حمدودة بتغيري �أمناط املحا�صيل بالتح ّول من املحا�صيل
امل�سته ِلكة جد ًا للمياه والقليلة القيمة� ،إىل املحا�صيل القليلة
اال�ستهالك للمياه والعالية القيمة (.)AOAD, 1998
وتت�ضمن احلواجز الأ�سا�سية التي تعرت�ض اعتماد
ري �أكرث فعالية يف البلدان العربية �سعر
تكنولوجيات ّ
ً
�شراء عالي ًا ،وتكاليف ت�شغيل و�صيانة عالية �أي�ضا ،وعدم
توفر �سل�سلة موثوقة لتوفري الأجهزة والقطع وخدمات
ال�صيانة ،والنواق�ص يف العاملني املحرتفني املاهرين
واملدربني .ومن بني اال�سرتاتيجيات املعتمدة �أي�ض ًا،
َّ
الري احلديثة بعناية وتكييفها مع
تقنيات
انتقاء
يجب
ّ
البيئة الطبيعية والزراعية واالقت�صادية االجتماعية
املحلية ،ومع املهارات التقنية والإدارية التي يتمتع بها
الري القائمة
املزراعون املحليونّ .
لكن حتديث خطط ّ
يجب �أن ت�سبقه يف معظم احلاالت جتارب ملفاهيم
ت�صميم بديلة .وميكن تربير اعتماد التكنولوجيات
املح�سنة املكلفة فقط �إذا كانت �إمكانياتها الزراعية
ّ
واالقت�صادية م�ستغ ّلة ك ّلي ًا.
املح�سنة على م�ستوى النظام كما
الري
كما � ّأن برجمة ّ
َّ
على م�ستوى املزرعة حتتاج �إىل نيل �أولوية عالية للحر�ص
على اال�ستجابة �إىل امل�ستلزمات الق�صوى ال�ستخدام مياه

البيئة العربية :املياه

املحا�صيل ب� ّ
أقل قدر من خ�سائر املياه ،مع جتنّب مت ّلح الرتبة
وت�ش ّبعها باملاء ،وذلك �ضمن قيود ت�صميم النظام والقدرات
الإدارية املتوفرة .يف �أ�صقاع عدة من العامل� ،أدى تطبيق
كرد على قيا�سات رطوبة الرتبة بالن�سبة �إىل
برجمة ّ
الري ّ
الري ،بينما
معدالت ّ
اعتماد �أنظمة ّ
ري حديثة �إىل خف�ض ّ
ارتفعت الإنتاجية يف الوقت نف�سه .ولأنظمة كهذه �إمكانية
الري بكلفة معقولة ن�سب ّي ًا.
لتحقيق وفورات كبرية فـي مياه ّ
لكن اعتمادها فـي البلدان العربية ما زال حمدود ًا جد ًا �إالّ
ّ
فـي بع�ض احلاالت القليلة يف دول اخلليج ،حيث ت�ضاف
�إىل ا�ستخدام �أنظمة ري دائرية لإنتاج القمح �أثبتت جناحها
(.)AOAD, 1998

ي�ستعمل التنظيم والقيود ك�أدوات لإدارة الطلب
وميكن �أن
َ
الري .على �سبيل املثال ،من �ش�أن الرت�شيد
على مياه ّ
وخدمات توفري املياه بطريقة دورية �أن حتقق �ضبط ًا جيداً
ت�ستعمل �أثناء موجات
للطلب على مياه الري ،ويجب �أن
َ
ّ
الري القدرة املادية
اجلفاف وحيث
يتخطى الطلب على مياه ّ
الري املتوفرة .وبا�ستطاعة تطبيق قيود كهذه
لأنظمة ّ
الري ،خا�صة خالل
�أن ي� ّؤدي �إىل وفورات هائلة يف مياه ّ
فرتات اجلفاف .وت�شمل الأدوات الفعالة الأخرى لت�شجيع
الري احلوافز
التغيريات يف �أمناط الطلب على مياه ّ
املالية مثل احل�سومات والتخفي�ضات ال�ضريبية لقاء �شراء
الري (.)AOAD, 1998
تكنولوجيات توفري مياه ّ

يف الق�سم الأكرب من املنطقة العربية ،ما زالت احلوافز
الري غري متوفرة .بالتايل ال
االقت�صادية واملالية لتح�سني ّ
بد من �إيالء �أولوية ق�صوى لتح�سني �إدارة الطلب على مياه
ّ
الري بت�شجيع املزارعني على اال�ستثمار يف تكنولوجيات
ّ
توفري املياه وزراعة حما�صيل تتطلب كمية �أقل من املياه.
فاحلوافز االقت�صادية املرتكزة على ا�سرتجاع كلفة توفري
الري ميكن �أن ت� ّؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حت�سني الطلب
مياه ّ
بالتوجه نحو طلبات ق�صوى
املزارعني
إقناع
�
ب
الري
مياه
على
ّ
ّ
من حيث الأداء .وتخ�ضع عملية انتقاء �آلية ا�سرتجاع
الكلفة املنا�سبة للدول العربية على اختالفها لت�أثري
عدد من العوامل ،مثل اال�ستخدام القطاعي ،وم�ستوى
الري ،والقدرة على الت�سديد ،والرفاه
الدعم ،وحفظ مياه ّ
االجتماعي الريفيّ � .أما الهدف املزدوج لتوليد الدخل
الري من خالل �سيا�سة ا�سرتجاع
وت�شجيع فعالية مياه ّ
ِ
الكلفة فمن �ش�أنه �أن يتطلب ت�صميم مقاربات مبدعة مع
م�شاركة قوية من املزارعني.

الري باملياه اجلوفية
 1ـ اال�ستثمار يف ّ

� ّإن
التح�سنات التي طر�أت على تكنولوجيات ال�ضخّ
ّ
ّ
مكنت املزارعني من االعتماد على املياه اجلوفية
كمكمل للمياه ال�سطحية
كم�صدر ح�صري للمياه �أو
ّ
الري باملياه اجلوفية
يف
ولال�ستثمار
ومياه الأمطار.
ّ
ري
منافع كثرية .فهو ي�سمح للمزارعني ب�ضبط عمليات ّ
املكعب تبلغ ثالثة
�أرا�ضيهم .كما � ّأن املحا�صيل بالقدم ّ
�أ�ضعافها مع ا�ستعمال الري باملياه اجلوفية باملقارنة مع
ا�ستعمال املياه ال�سطحية ،بح�سب تقرير للبنك الدويل
ً
إ�ضافة �إىل ذلكّ �« ،إن
حول م�ستقبل املياه يف الزراعة� .
اال�ستثمار يف املياه اجلوفية ،ال �سيما يف الآبار القليلة
العمق والقليلة الكلفة ،ميكن �أن يكون له �آثار يف خف�ض
الفقر� ،إذ يوفّ ر م�صادر مياه لال�ستخدام املنزيل كما
للحدائق واملحا�صيل» ( .)World Bank, 2005وي� ّؤكد
التقرير �أي�ض ًا على � ّأن �أكرب امل�شاكل هي اال�ستخراج املفرط
والرتدي يف جودة املياه.
للمياه
ّ
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الري
�إدارة مياه ّ
معدل ا�ستنفاد املياه اجلوفية مقلق يف كثري من البلدان
�إنّ ّ
العربية ،ما يجعل عملية امل�ضي يف �ضخّ ها � ّ
أقل �إفادة من
حيث الكلفة .وبح�سب املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (ّ � ،)ISESCO, 1997أدى �سوء �إدارة املوارد املائية
اجلوفية �إىل تراجع يف عمق املياه (من  150مرت ًا يف ثمانينات
القرن الع�شرين �إىل  400مرت يف �أواخر الت�سعينات) يف
املنطقة ال�شمالية من الإمارات العربية املتّحدة ،وملوحة
يف الرتبة يف �سلطنة عمان (ب�سبب �آالف الآبار امل�شغّ لة
بالديزل) ،واال�ستغالل املفرط ملوارد املياه اجلوفية غري
املتجددة يف كفرى ،ليبيا والوادي اجلديد يف م�صر .وحتى
ّ
حيث للقيود على حفر الآبار وجود ،كما يف حو�ض �صنعاء،
“يقدر �أنّ �أكرث من  2500بئر ت�ستنزف
�إ ّال �أنّها ال تن َّفذ .فهناكَّ ،
اخلزّانات اجلوفية” (.)ISESCO, 1997

احلالة  :3مياه ال�صرف يف م�صر
مقتب�س من :تخفيف الأثر البيئي لتنمية املياه الزراعية

Alleviating the

)environmental impact of agricultural water development (FAO, 2003

وو�صف و�ضع املياه يف م�رص (.Water Profile of Egypt (FAO, 2010

مو�سع لل�صرف خالل العقود الأربعة املن�صرمة
يف م�صرُ ،و�ضع برنامج وطني ّ
وذلك ل�ضبط الت�ش ّبع باملاء وامللوحة .ففي العام  ،2003متّ ت�صريف املياه يف
�أكرث من  3ماليني هكتار من جمموع امل�ساحة املروية ،منها  2.2مليون هكتار
ب�صرف حتت �سطحي .وت�شكل امل�ساحة اخلا�ضعة لل�صرف حتت ال�سطحي
�أكرث من  %56من جمموع امل�ساحة املزروعة .فمياه ال�صرف من امل�ساحات
الزراعية من جانبي وادي النيل تعاد �إىل نهر النيل �أو قنوات الري الأ�سا�سية
ت�ض ّخ جم ّدداً
يف م�صر العليا ويف جنوب الدلتاّ � .أما مياه ال�صرف يف الدلتا ف� ّإما َ
الري لإعادة ا�ستخدامها �أو َ
ت�ض ّخ �إىل البحريات ال�شمالية �أو البحر
�إىل قنوات ّ
املتو�سط (.)FAO, 2010
ّ
التدخل الكربى يف �إدارة املياه يف
يعتبرَ برنامج ال�صرف يف م�صر �أحد م�شاريع
العامل .فاال�ستثمار الإجمايل ي�صل �إىل  1000مليون دوالر �أمريكي .ومنذ �إن�شاء
حت�سن هائل يف الأرا�ضي املت�أثرة بامللوحة
�أنظمة ال�صرف ،زادت العائدات وظهر ّ
(.)FAO, 2003
� ّإن �إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف البلدية وال�صناعية يف الزراعة املروية �أمر
وا�سع االنت�شار .ب�صورة عامة ،يعمل الكثري من حمطات معاجلة املياه يف
البلدان النامية ،منها م�صر ،دون قدرتها امل�صممة لها ،ما ي�ساهم يف ت�س ّرب
َ
مياه �صرف � ّ
و�س ّجل وجود �أثر عنا�صر
أقل
معاجلة يف قنوات ّ
الري وال�صرفُ .
مل ّوثة ،مثل الكادميوم ،يف الرتبة ويف املحا�صيل مب�ستويات م�ض ّرة لل�صحة
الب�شرية .بالتايل ،يعتبرَ بع�ض مياه ال�صرف غري مالئم لإعادة اال�ستخدام،
لي�س ب�سبب الن�سبة العالية من امللح التي يحتوي عليها بل ب�سبب ن�سبة
تل ّوث املياه (.)FAO, 2003

و�أ�سباب اال�ستخراج املفرط متعددة :حرية الو�صول �إىل
املياه اجلوفية ،وا�ستعمال التكنولوجيا غري املالئمة ،والدعم
املقدم للوقود �أو الطاقة الكهربائية ،و�سهولة احل�صول على
َّ
ائتمانات ،وت�سعري غري عقالين ،ما نتج عنه ا�ستخدام غري
فعال ملوارد املياه اجلوفية .وبالتايل ،فمن �ش�أن �أي �سيا�سة
ت�سعري منا�سبة �أن ت�ستلزم على املدى الطويل �أن تكون
احلدية للفر�صة البديلة قادرة على الت�أكيد على
التكلفة ّ
القيمة بني الأجيال ال�ستنزاف املياه اجلوفية ،وهي قيمة
ت�أخذ باالعتبار التكلفة املبا�شرة ال�ستخدام املوارد ،والتكلفة
للم�ستعملني ،والتكلفة ما بني القطاعات (ISESCO,
ّ
وي�شكل فر�ض ال�ضرائب وتعيني احلقوق باملياه
.)1997
�إجراءات �إ�صالحية �إ�ضافية متوفرة للحكومات العربية من
�أجل تخفي�ض اال�ستخراج املفرط ومنع املزيد من التدهور يف
جودة املياه اجلوفية وكميتها.

 2ـ اال�ستثمار يف مياه ال�صرف

توفّ ر �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف و�إعادة تدوير ال�صرف
الزراعي فر�ص ًا لإنتاج حما�صيل م�ستهدفة يف بع�ض البلدان
لكن ذلك يجب �أن ي�ستكمل باعتماد �إجراءات فعالة
العربيةّ .
لت�أمني �سالمة املنتج ،ومعايري جودة �صارمة ،وتوجيهات
لإعادة ا�ستخدام املياه املعالجَ ة .ف�إعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف لها �أهمية كربى للمنطقة .فهي ميكن �أن ّ
ت�شكل
مورد ًا �إ�ضافي ًا للزراعة املروية ول�ضخّ املياه اجلوفية ،ما
يخفف من ا�ستخراج املياه اجلوفية الذي ّ
ي�شكل �آفة لكثري
ّ
احلظ
من بلدان �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .حل�سن
وعمان واليمن)
�أن بلدان ًا كثرية (مث ًال الأردن واملغرب ُ
خ�ص�صت �أحكام ًا قانونية لتنظيم معاجلة مياه ال�صرف
وب�صورة خا�صة �إعادة ا�ستخدامها.
متار�س عملية �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ب�شكل
و�سيط على نطاق وا�سع يف م�صر ،حيث يعاد ا�ستعمال
 5000مليون م 3من مياه ال�صرف الزراعي (ما يعادل
 %10من جمموع املوارد املائية) �سنوي ًا بعد خلطها باملياه
العذبة .وتمُ َار�س �إعادة ا�ستخدام ال�صرف الزراعي على
نطاق � ّ
أقل يف العراق واململكة العربية ال�سعودية و�سورية
(.)World Water Forum, 2006

 3ـ اال�ستثمار يف تقنيات �إدارة �ش�ؤون املياه
يف املناطق البعلية

الزراعة البعلية وا�سعة االنت�شار يف البلدان العربية.
ف�أكرث من ن�صف الأرا�ضي الزراعية يف اجلزائر والعراق
والأردن ولبنان وليبيـا وموريتانيـا واملغرب وال�سودان
و�سوريـة وتون�س واليمن تعتمـد علـى مياه الأمطار
( .)World Bank, 2009bوبح�سب التقرير نف�سه،

البيئة العربية :املياه

احلالة  :4تقنيات ح�صاد املياه
مقتب�س من :تقنيات ح�صاد املياه يف املنطقة العربية

(Water Harvesting Techniques in the Arab Region (Zaki et al., 2006

ب ّينت درا�سة لأنظمة ح�صاد املياه التقليدية � ّأن الأنظمة التالية
م�ستعملة يف املنطقة العربية:
ت�ستعمل هذه التقنية ب�شكل وا�سع يف اليمن كتقنية
بناء املد ّرجات:
َ
ت�ستعمل ب�صورة ناجحة ال�ستخدام
ّها
ن
�
أ
كما
املياه.
فعالة حلفظ
َ
مياه الأمطار وحفظ الرتبة يف املناطق اجلبلية يف جنوب غرب اململكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان .ويف املنطقة العربية جمموعة
متنوعة من �أنظمة املد ّرجات مثل مد ّرجات ال�سدود ال�صغرية عرب
الوديان ال�ض ّيقة ،ومد ّرجات ال�سدود ،ومد ّرجات احلقول اجلافة
اخلطية ،واملد ّرجات ال�س ّلمية .وطريقة الزراعة البعلية معتمدة على
املد ّرجات يف جمتمعات كثرية يف اليمن ،حيث ُزرع �أكرث من  1.5مليون
هكتار ب�شكل منتظم.
الفي�ضي :تعتمد هذه الطريقة ب�صورة �أ�سا�سية على غمر
الري
ّ
ّ
املياه حيث حت َّول مياه الفي�ضان من جمرى الوادي �إىل منطقة مزروعة
الفي�ضي يف ال�سودان واليمن وعمان
الري
جماورة له .متا َر�س طريقة ّ
ّ
والإمارات العربية املتحدة وتون�س واجلزائر وال�سعودية .فالأرا�ضي
الزراعية ُت َ�س ّوى ُ
وت َق َّ�سم �إىل �أحوا�ض لل�سماح بتخزين كمية كافية من
املياه للمو�سم .بالتايل يجب �أن تكون الرتبة عميقة وفيها قدرة كافية
حلب�س املياه .يف الوديان الوا�سعة ب�سيول عاليةُ ،تبنى �سدود ترابية
موقتة لت�أخري ّ
ّ
تدفق موجة الفي�ضان الأوىل.

ت�ستعمل يف ح�صاد
امل�سقاة  :Meskatنظام امل�سقاة طريقة قدمية
َ
مياه الأمطار ال �سيما يف تون�س ،واملغرب ،و�شمال غرب ليبيا .وامل�سقاة
ّ
م�سطحة بانحدار خفيف (� 3إىل  )%6مع
عبارة عن قطعة �أر�ض
قنوات �صرف قليلة �أو معدومةُ .
وت َع ّد الأر�ض حل�صاد مياه الأمطار
توجه املياه لقطعة �أر�ض �أخرى بن�صف م�ساحتها وتقع حتت
من ثم َّ
املجمعة حيث ُتزرع املحا�صيل.
�سمى الأر�ض ِّ
الأوىل مبا�شرة ،وهي ُت ّ
ويف الوقت احلا�ضر ،تدهورت حال هذه “امل�ساقي” ب�سبب التنمية
الزراعية املك ّثفة منذ منت�صف القرن املا�ضي.
ال�سدود واخلزّانات :متّ بناء �سدود ب�أحجام خمتلفة يف معظم
الري) ،و�ضبط الفي�ضانات،
البلدان العربية لتخزين املياه (لأغرا�ض ّ
و�إعادة تعبئة املياه اجلوفية .وت�س َتخدَم معظم ال�سدود التي بنيت يف
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان
لإعادة تعبئة اخلزانات اجلوفية امل�ستنزفة .كما �أنّ �سدوداً كبرية قليلة يف
م�صر ،واململكة العربية ال�سعودية وتون�س وال�سودان والأردن لها �أغرا�ض
متعددة .وتبنى ال�سدود � ّإما على ر�أ�س �أحوا�ض جتميع املياه �أو يف الأجزاء
يف �أ�سفل هذه الأحوا�ض (عند م�صبها) كما يف اململكة العربية ال�سعودية
وال�سودان وم�صر وتون�س ،والأردن واليمن والإمارات العربية املتحدة
و�سلطنة عمان .وبف�ضل الطبيعة املنب�سطة واملياه اجلارية املحدودة يف
يتم اللجوء
بلدان �أخرى كالبحرين والكويت وقطر و�أجزاء من ال�سودانّ ،
�إىل بنى حتويل �صغرية بد ًال من ال�سدود لإن�شاء �أحوا�ض احتجاز املياه.

ف� ّإن  80يف املئة على ال ّ
بعلي
أقل من �إنتاج احلبوب هو
ّ
يف املغرب العربي وال�سودان واليمن ،وبني ن�صف هذا
االنتاج �إىل ثلثيه بعلي يف امل�شرق.

املدرجات ،وحواجز غمر املياه ،وامل�سقاة،
وغمرها (مث ًال ّ
ً
للري) .وجند و�صفا لبع�ض تقنيات ح�صاد
و�سد التحويل ّ
ّ
املياه يف احلالة رقم .4

وت�ؤدي �أنظمة ح�صاد مياه الأمطار دور ًا بارز ًا يف جعل
الزراعة البعلية ممكنة يف �أجزاء كثرية من املنطقة
العربية .فبنى احل�صاد تلتقط مياه الأمطار �أو مياه
ال�سيول وحت ّولها وتخزّنها ال�ستخدامات الحقة .كما
ت�ستعمل �أي�ض ًا لإعادة ت�أهيل املراعي احلرجية وحماية
َ
الرتبة من الت� ّأكل (� .)Zaki, 2006; Droubi, 2006أنظمة
احل�صاد باملياه موجودة يف العامل العربي منذ 9000
�سنة ( ،)Zaki, 2006وهذه �شهادة على قدرة املنطقة
�شح املياه وظروف القحل .وقد �صنّف
على التك ّيف مع ّ
زكي ( )Zaki, 2006تقنيات احل�صاد باملياه املمار�سة
يف املنطقة العربية بفئتني�( :أ) �أنظمة احل�صاد باملياه
وال�سد ال�صغري ،واحلفري،
والتخزين (مث ًال اخلزّان،
ّ
والغدير) و(ب) �أنظمة ح�صاد املياه و�أنظمة ح�صاد املياه

يطرح التغيرّ املناخي خماطر حقيقية على الزراعة
البعلية فـي البلدان العربية .وبح�سب البنك الدويل
(� )World Bank, 2009aسوف ي� ّؤدي التغيرّ املناخي
�إىل تراجع يف توافر املياه ،واملزيد من ال�شعور بانعدام
اليقني والتق ّلب ،ما يزيد مـن �ضغط اخللل بني توفري
معدل هطول
فيتوقَّ ع �أن يرتاجع ّ
املياه والطلب عليهاَ .
الأمطار ال�سنوي بن�سبة  %10يف ال�سنوات اخلم�سني
املقبلة بح�سب مناذج التغيرّ املناخي املو�ضوعة (World
 .)Bank, 2009bونتيجة لذلك� ،سوف تتق ّلب املحا�صيل
معدل املحا�صيل اتجّ اه ًا
البعلية مع الوقت و�سي�سلك ّ
تراجعي ًا ،هابط ًا بن�سبة  %20يف البلدان العربية ّ
ككل
وبن�سبة  %40تقريب ًا يف اجلزائر واملغرب (World Bank,
.)2009b
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الف�صل 4

الري
�إدارة مياه ّ

 .IVا�ستخدام املياه املاحلة يف الزراعة
حدة يف املناطق القاحلة
تعتبرَ امللوحة من امل�شاكل الأكرث ّ
و�شبه القاحلة ،ب�سبب هطول الأمطار بكمية غري كافية
�سنوي ًا للدفع بالأمالح املرتاكمة خارج منطقة جذر الزرع.
ملحة �إىل ا�ستخدام
ويف مناطق كهذه ،تربز حاجة ّ
للري ب�سبب املوارد املائية املحدودة .وميكن
مياه ماحلة ّ
حتقيق النجاح يف ا�ستخدام املياه املاحلة لإنتاج حما�صيل
اقت�صادية باعتماد املمار�سات الإدارية الف�ضلى خلف�ض
الآثار ال�سلبية للملوحة على �إنتاجية املحا�صيل� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،قد يكون من ال�ضروري تطوير حما�صيل
تتحمل امللوحة وزراعتها.
جديدة و�أنواع جديدة
ّ
تتنوع الطرق والتجارب اخلا�صة با�ستعمال املياه املاحلة
لري الزرع بني البلدان يف ال�شرق الأدنى و�شمال
ّ
ت�ستخدم املياه املاحلة يف
�أفريقيا .على �سبيل املثال،
َ
لري حما�صيل خمتلفة ،ال �سيما الأ�شجار املثمرة
تون�س ّ
والرمان) ،مع نتائج �إيجابية
(مثل الزيتون ،والف�ستق،
ّ
على النم ّو والإنتاجية ( .)Abou-Hadid, 2000كما
اختُربت املياه املاحلة يف الأرا�ضي القاحلة من الأردن
لإنتاج حما�صيل مع ّينة مثل ال�شعري والب�صل .وقد ّ
وثقت
الدرا�سات �أف�ضل نظام لإدارة �ش�ؤون املياه ال�ستخدام
للري يف الأردن (.)Fardos et al., 1998
املياه املاحلة ّ
للري وا�ست�صالح الأرا�ضي
ويعتبرَ ا�ستخدام املياه املاحلة ّ
ً
أولوية يف كثري من بلدان اخلليج.
ال�صحراوية والقاحلة �
ويف م�صرّ ،
ركزت الدرا�سات على حتليل نتائج الإنتاج
الزراعي يف ّ
ري باملياه املاحلة ملحا�صيل
ظل ظروف ّ
خمتلفة (قمح ،و�شعري ،و�أرز ،وقطن ،ودوار ال�شم�س،
وفول ال�صويا ،وخ�ضار ،و�شمندر �سكري ،وخيار،
وفراولة ،وخ�ضار ورقية ،و�أ�شجار مثمرة)ّ .
وركزت
تتحمل
الدرا�سات يف م�صر على زراعة املنتجات التي
ّ
ري منا�سبة
امللوحة (خا�صة القمح) وتطبيق �أنظمة ّ
( .)Abou-Hadid, 1998ومتّ ت درا�سات كثرية يف مواقع
خمتلفة يف اجلزائر من �أجل حتديد املقاربة الف�ضلى
لإنتاج املحا�صيل يف ّ
ظل ظروف تربة ماحلة .فتوزيع
امللح يف الرتبة قُ ّدر ب�أعماق خمتلفة با�ستخدام تقنيات
مرتكزة على الأقمار ال�صناعية (.)Bahloly, 1998
� ّأما يف العراق ،فقد ا�ستعملت املياه املاحلة يف الزراعة ملدة
طويلة يف مناطق خمتلفة حيث هطول الأمطار منخف�ض.
ويف مناطق كهذه ،ف�إن مياه الآبار �شديدة امللوحة ،وبالتايل
ت� ّؤثر �سلب ًا على املحا�صيل وموا�صفات الرتبة .واملحا�صيل
املزروعة يف هذه الظروف ت�شمل البندورة والب�صل والثوم

واخليار ،والأ�شجار املثمرة مثل الإجا�ص وامل�شم�ش والتفاح
والرمان .ت� ّأثرت الرتبة �سلب ًا باال�ستخدام
والعنب والزيتون ّ
الطويل الأمـد للمياه املاحلـة للري ،وا�ضط ّر املزارعون �أن
يغادروا �إلـى تربة �أخرى مع تراكم ّ
تركزات عالية من امللوحة
(.)Saleh and Hassan, 1998

 .Vتقييم الآثار االجتماعية واالقت�صادية
الري
والبيئية لال�ستثمارات يف مياه ّ
 1ـ الآثار االجتماعية لال�ستثمارات يف مياه
الري
ّ

ينبغي على �صانعي ال�سيا�سات يف البلدان العربية �أن
يهتموا باال�ستفادة والتخ�صي�ص العادلني للمياه .ف� ّأي
ّ
ا�ستثمارات زراعية م�ستهدفة من �ش�أنها �أن ت�سيء اىل
الو�ضع املتدهور �أ�ص ًال ،لكنّها قد ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل زعزعة
اال�ستقرار االجتماعي� .أ�شارت ورقة عـن ندرة املياه والنزاع
يف اليمن وردت يف تقرير للبنك الدويل (World Bank,
� )2009aإىل � ّأن عملية “التقاط املوارد” املت�صلة ب�أعمال
احلفر وا�ستخراج املياه اجلوفية بطريقة غري م�ضبوطة
ويف “ال�سباق نحو القعر” يف الأحوا�ض اجلوفيةّ � ،أدت
�إىل تهمي�ش اقت�صادي َملن هم غري قادرين على املناف�سة
بال�سلطة وباملال .ف�صغار املزارعني ،واجلماعات الفقرية
التي ت�سكن يف اتجّ اه امل�صب ،والن�ساء والأوالد هم الذين
يتحملون عبء ال�شح.
ّ
�صدرت تقارير كثرية عن جماعات وقرى تركت مزارعها
وما�شيتها لأنّ ها فقدت قدرتها على التك ّيف مع ال�ضغط
امل�ستم ّر يف جمال املياه املت�أتّ ي عن م�ستويات منخف�ضة
من املياه اجلوفية ،واجلفاف ،والتل ّوث ،وامللوحة ،و�/أو
النزاعات (.)World Bank, 2009a

 2ـ الآثار االقت�صادية لال�ستثمارات يف مياه
الري
ّ

�أ�شار الدروبي (� )Droubi, 2009إىل � ّأن �أمناط اال�ستثمار
والري يف بلدان عربية كثرية
احلالية يف مياه الزراعة
ّ
ي�صعب تر�شيدها .وهو ي� ّؤكد على � ّأن “املزارعني يف
ري
املنطقة العربية ي�ستخدمون مياه ًا من �شبكات ّ
مم ّولة من القطاع العام لزراعات قليلة القيمة ،ويف
التخ�ص�ص
�أغلب الأحيان مبحا�صيل منخف�ضة ،بد ًال من
ّ
يف الزراعات العالية القيمة” ،ما يع ّر�ض للخطر
فر�ص الإتيان بقيمة م�ضافة حمتملة .بالإ�ضافة �إىل
تغيري �أمناط املحا�صيل نحو اعتماد �أنواع نباتات عالية
القيمة وقليلة اال�ستهالك للمياه .وقد دعا الدروبي �إىل
اقت�صاد �سيا�سي جديد للمياه ،حت َّول فيه بع�ض املياه
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من اال�ستخدام الزراعي �إىل تطبيقات �أكرث �إنتاجية من
الري.
الناحية االقت�صادية �أو حيث تزيد فعالية مياه ّ
الري �إىل ن�سبة  70ـ  %80مقارنة
وميكن حت�سني فعالية ّ
امل�سرتجعة
املياه
با�ستعمال
معدل  %50احلايل،
مع ّ
َ
لتلبية الطلب املتزايد على مياه ال�شرب� ،أو ميكن �أن
ري � %50أكرث من الأرا�ضي (Sadik
حت َّول هذه املياه �إىل ّ
.)and Barghouti, 1997
وبرز افرتا�ض ب� ّأن منح حقوق اال�ستفادة من املياه
ِ
ي�سهل تداول املياه ،ما قد ي�ضمن
للم�ستخدمني ميكن �أن ّ
�أن توفَّ ر املياه لال�ستخدامات ذات املردود االقت�صادي
الأعلى .وهذا قد يح ّول الرتكيز نحو �أمناط زراعية تنتج
كميات �أكرب من املحا�صيل ذات الأ�سعار الأعلى .وي� ّؤكد
الدروبي � ّأن هذا الت�صرف �سي�سمح للبلدان العربية
با�سترياد املنتجات الغذائية الأ�سا�سية ،ويف الوقت نف�سه
�ضمان توافر التمويل ال�ضروري لهكذا ا�سترياد بطريقة
م�ستدامة (.)Droubi, 2009

 3ـ الآثار البيئية لال�ستثمارات يف مياه الري

يطرح تقرير ملنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ()FAO, 2003
�س�ؤا ًال حول “ما الذي ّ
ي�شكل النجاح يف الإنتاج الزراعي يف
حال جاءت الزيادات الكربى يف املحا�صيل على ح�ساب البيئة
وال�صحة ”.ويطرح �سيمانتوف ( )Simantov, 1989ال�س�ؤال
هامة �ستح�صل بني
بطريقة خمتلفة بالإ�شارة �إىل �أنّ مبادل ًة ّ
ا�ستخدام �أق�صى للمياه املوجودة ـ ما ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت
ترديها ـ وا�ستخدام �أكرث عقالنية للمياه ـ ما يحفظ جودتها
�إىل ّ
للم�ستقبل وال ي�ستلزم عمليات �إعادة تدوير مكلفةّ � .أما الآثار
الري فهي مرتبطة باحلوافز
البيئية ال�سلبية لتطوير مياه ّ
واملمار�سات الإدارية امل�ض ّرة التي ت�ساهم يف ا�ستخدام ّ
مبذر
للمياه ،والزيادات يف ملوحة املياه والرتبة ،والتلوث ال�سمي
املواد الكيماوية الزراعية ،وبناء ال�سدود
الناجم عن ا�ستعمال ّ
يف الأنهر ،وخ�سارة التنوع البيولوجي املت�صل بتدمري
الأرا�ضي الرطبة .وي�شمل التدهور يف الأ�صول لي�س املوارد
بحد ذاتها فح�سب بل �أي�ض ًا تدوير
الطبيعية للرتبة واملياه ّ
ّ
املغذيات وتثبيتها ،وتك ّون الرتبة ،وال�ضبط البيولوجي،
واحتجاز الكربون والتلقيح (.)FAO, 2003
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الف�صل 4

الري
�إدارة مياه ّ

الرتابط بني الت�صحر و�إدارة املياه يف العامل العربي
عبدالـله الدروبي
يعرف الت�صحر وفق ًا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر ()UNCCD
ب�أنه “تدهور الأرا�ضي يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ،واجلافة �شبه
الرطبة ،الناجت عن الأن�شطة الب�شرية والتبدالت املناخية” .فالت�صحر
مرتبط �إذاً بالأن�شطة الب�شرية وهذه الأخرية تعترب �أحد امل�سببات
الرئي�سة لتدهور الأرا�ضي ،وكالهما يت�سببان يف تقلي�ص الأرا�ضي املنتجة
وانخفا�ض �إنتاجيتها .ونظراً لأن املاء والأر�ض ي�شكالن املرتكز لأية جهود
تنموية زراعية ،لذا ف�إن �سوء ا�ستخدام �أحدهما �أو كالهما يت�سبب يف
حدوث تدهور يف الأرا�ضي ومقدمة لت�صحرها.
ومبا �أن الت�صحر يرتبط وفق ًا لتعريفه مبناطق مناخية حمددة ،يف حني
�أن تدهور الأرا�ضي يحدث يف كافة املناطق ،ف�إن املنطقة العربية التي تقدر
م�ساحتها يف حدود  14.1مليون كيلومرت مربع ميتد معظمها (حواىل
 )%90عرب �أقاليم جافة و�شبه جافة ،تعترب من املناطق ذات البيئة
اله�شة الأكرث تعر�ض ًا للت�صحر يف العامل يف حال مل يتم ا�ستثمار مواردها
الطبيعية ب�صورة عقالنية وم�ستدامة .وت�شري التقديرات �إىل �أن حواىل
 %64من �أرا�ضي املنطقة العربية قد �أ�صبحت مت�صحرة (�أك�ساد .)2007
وال�شك �أن العوامل املناخية التي ت�سود املنطقة العربية تعترب حجر
الأ�سا�س �أي�ض ًا يف انت�شار الت�صحر� ،إذ ان انخفا�ض معدالت الأمطار ي�ؤدي
�إىل ندرة يف املوارد املائية الطبيعية املتجددة ،كما �أن �سوء توزيعها زمني ًا
ومكاني ًا ي�ؤدي بدوره �إىل انح�سار الغطاء النباتي الرعوي من مناطق
حمددة �إىل مناطق �أخرى مما يدفع مبربي املا�شية والرعاة لالنتقال �إىل
تلك املناطق ،مما يت�سبب يف ازدياد احلمولة الرعوية وتدهور الغطاء
النباتي فيها ،وبالتايل تعر�ضها للت�صحر .ولقد �ساهمت وت�ساهم التغريات
املناخية ،وخا�صة تلك املتمثلة يف تكرار دورات اجلفاف ،يف انح�سار الأمطار
على مدى عدة �سنوات متتالية ،كما حدث يف �سوريا خالل موا�سم 2006
ـ  2007ـ  2008مما �أدى �إىل انخفا�ض �إنتاج احلبوب يف املناطق الزراعية
التي تعتمد على مياه الأمطار �إىل ما يقارب ال�صفر ،وبالتايل �أ�صبحت
تلك املناطق معر�ضة �أكرث من غريها للت�صحر .والدليل على ذلك التكرار
املتزايد للعوا�صف الرتابية التي �أ�صبحت ت�ضرب املدن ال�سورية املجاورة
للبادية مثل دير الزور والرقة وحتى العا�صمة دم�شق .كما �أدى اجلفاف
الذي �أ�صاب تلك املناطق �إىل هجرة ال�سكان �إىل مناطق �أكرث ا�ستقراراً من
حيث التغريات املناخية ،مما �أدى �إىل ازدياد ال�ضغط على املوارد الطبيعية
يف تلك املناطق و�أ�صبح يهدد ا�ستقرارها .كما �أن من املظاهر الرئي�سية
للتغريات املناخية ازدياد العوا�صف املطرية وما ينجم عنها من في�ضانات
مدمرة ت�ؤدي �إىل اجنراف الرتبة وت�صحرالأرا�ضي ،وهناك العديد من
الأمثلة عليها كتلك التي �أ�صابت م�ؤخراً ال�سعودية واالمارات واملغرب
واجلزائر وتون�س.

لقد �شهدت املنطقة العربية خالل العقود الثالثة الأخرية طفرة
تنموية مت�سارعة مت فيها الرتكيز ب�شكل رئي�سي على التو�سع يف
التنمية الزراعية الأفقية ملواجهة الطلب املتزايد على الغذاء نتيجة
النمو ال�سكاين املت�سارع ،الذي يقدر حالي ًا يف حدود  %2على م�ستوى
املنطقة ،حيث بلغ عدد ال�سكان يف عام  2007حواىل  331مليون ًا،
ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  385مليون ًا يف عام ( 2015تقرير التنمية
االن�سانية العربية  .)2009وكان لل�سيا�سات الزراعية التي اعتمدت
يف العقدين الأخريين من القرن املا�ضي من قبل كافة الدول العربية،
وخا�صة �سيا�سات الأمن الغذائي القطري دور كبري يف ت�شجيع التو�سع
الزراعي الأفقي يف معظم الدول العربية و�إدخال مناطق زراعية جديدة
والتو�سع يف الزراعة املروية وتبديل �أمناط الإنتاج الزراعي التقليدية
بحجة �أنها تعترب عاجزة عن تلبية احتياجات ال�سكان املتزايدة للغذاء
(التحول من الزراعة البعلية �إىل زراعة مروية وزراعة حما�صيل ال
تالئم الرتبة) .فعلى �سبيل املثال زادت امل�ساحات املروية يف �سورية من
 0.65مليون هكتار عام � 1985إىل  1.4مليون هكتار عام ( 2004ايفاد
 .)2004وجاء هذا التو�سع يف معظمه دون �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
الطاقة الإنتاجية وقدرة التجدد لتلك الأرا�ضي ،مما فاقم من ال�ضغوط
عليها وبد�أ يهدد اال�ستدامة البيئية فيها ويعر�ضها للت�صحر .كما �أدت
هذه ال�سيا�سات الزراعية تدريجي ًا بالتوافق مع �سيا�سات اال�ستقرار
التي اعتمدتها معظم الدول العربية ،والتي ركزت على توطني البدو
الرحل يف مناطقهم� ،إىل حتول يف الأمناط االجتماعية له�ؤالء ال�سكان.
فبعد �أن كان معظمهم وخا�صة يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة
يعتمدون الرعي املحدود كو�سيلة للعي�ش وك�سب الرزق ،حتولوا
تدريجي ًا �إىل الزراعة وخا�صة الزراعة املروية ،دون �أن يتوفر لديهم
�أي خربة �أو تدخل من احلكومات لت�أهيلهم على هذا النمط اجلديد
من العمل ،مما �أدى �إىل �سوء ا�ستخدام الأر�ض واملاء والغطاء النباتي
و�ساهم يف قطع الأ�شجار من �أجل احل�صول على مزيد من الأرا�ضي
الزراعية ،وهذا الأمر �ساهم يف تدهور الغطاء النباتي وتدهور الرتبة
وبالتايل زيادة احتماالت تعر�ضها للت�صحر.
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ولقد تركز هذا التو�سع الزراعي على ا�ستخدام الري وخا�صة من املياه
اجلوفية نظراً لندرة املياه ال�سطحية يف املنطقة العربية مما �أدى �إىل
ن�ضوبها ،حيث تقدر ن�سبة املوارد املائية امل�ستخدمة يف الزراعة على
م�ستوى املنطقة العربية يف حدود  %88من جممل اال�ستعماالت املائية
( UNEP 2010و�أك�ساد .)2009
ويعترب الري ال�سطحي بالغمر يف الوقت الراهن من �أكرث طرق الري
امل�ستخدمة يف املنطقة العربية ،حيث يمُ ار�س يف  %80.3من املجموع
الكلي للمناطق املروية  ،بينما يمُ ار�س الري بالر�ش يف  %22.8منها
والري بالتنقيط يف  %2.8منها ( .)UNEP 2010وقد ارتفع ا�ستخدام
املياه للأغرا�ض الزراعية يف املنطقة العربية يف الفرتة ما بني � 1995إىل
 2003من نحو  160مليار مرت مكعب ()CEDARE and AWC 2004
�إىل نحو  200مليار مرت مكعب ( .)FAOSTAT 2008فعلى �سبيل املثال
�أدت الإعانات الزراعية للآبار والوقود يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية وغريها من مدخالت الإنتاج الزراعي وبرامج دعم
الأ�سعار واحلماية� ،إىل جانب عدم وجود �ضوابط على ا�ستخراج املياه
اجلوفية� ،إىل زيادة املناطق املروية ب�شكل كبري و�ساهمت يف ا�ستنزاف
ون�ضوب املياه اجلوفية .وقد زادت م�ساحة الأرا�ضي الزراعية املروية
يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العقدين املا�ضيني بن�سبة
.)UNEP 2010( %300
ومن اجلدير بالذكر �أن التو�سع ال�سريع يف مناطق الري يف اململكة
العربية ال�سعودية �أدى �إىل زيادة يف ا�ستخدام املياه الزراعية بحواىل ثالثة
�أ�ضعاف ،حيث زاد حجم املياه امل�ستخدمة يف الزراعة من حواىل  7.4مليار
مرت مكعب يف عام � 1980إىل حواىل  20.2مليار مرت مكعب يف عام .1994
وقد �أدى هذا التو�سع الزراعي غري املتوازن واعتماد نظم ري غري
منا�سبة واال�ستثمار غري العقالين للموارد املائية لي�س فقط �إىل ن�ضوب
تلك املوارد ب�سبب اال�ستثمار اجلائر ،و�إمنا �أي�ض ًا �إىل تدهور يف الأرا�ضي
الزراعية نتيجة التملح والتغدق نتيجة �سوء ا�ستخدام املياه والرتبة،
حيث تقدر امل�ساحات املتاثرة بامللوحة يف �سورية يف حدود  ،%45ويف
م�صر �( %50أك�ساد  .)2009هذا �إ�ضافة �إىل هجر الأرا�ضي الزراعية
ب�سبب ن�ضوب املورد املائي مما �ساعد يف انت�شار الت�صحر� ،إذ �أنه من
املعروف ب�أن الأرا�ضي يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة تت�صف ب�سيادة
الرتبة غري املتطورة وال�ضحلة وتكون ه�شة جتاه �أية تدخالت خارجية
(�أك�ساد  ،)2009وخا�صة احلراثة (تقدر الأرا�ضي املعر�ضة للت�صحر
اجلزئي �أو الكامل يف حدود  %44من �أ�صل  9ماليني هكتار مزروعة
يف اجلزائر) .وتخ�سر اجلزائر �سنوي ًا  7000هكتار من الأرا�ضي نتيجة
الت�صحر الذي يعود �إىل تبدل الأمناط الزراعية من تقليدية �إىل حديثة
مبا فيها اال�ستخدام غري الر�شيد للمياه والأر�ض ،وحتول الرعي من
هدف للبقاء واحلياة من قبل ال�سكان املحليني �إىل جتارة لرعاية
قطعان كبرية من املوا�شي ينه�ض بها جتار لديهم قدرات مالية كبرية

ويقطنون يف املراكز احل�ضرية يف ظل الطلب املتنامي على اللحوم
(تقرير التنمية االن�سانية العربية .)2009
من جهة ثانية ف�إن هجرة الأرا�ضي الزراعية ب�سبب نق�ص املياه �أو التملح �أو
اجلفاف والذي يجعلها ذات ه�شا�شة عالية وغري مقاومة لالجنراف الريحي
واملائي ،ي�ؤدي بها �إىل التدهور وامتداد الت�صحر عليها .ففي املغرب يهدد
االجنراف املائي حواىل  12.5مليون هكتار من الأرا�ضي الزراعية واملراعي
(يقدر الفاقد من الرتبة ب�سبب االجنراف املائي بنحو  20طن/هكتار) ،ويف
تون�س ف�إن حواىل  %60من الأرا�ضي القابلة للزراعة مهددة �أي�ض ًا باالجنراف
املائي (يقدر االجنراف املائي يف حدود  9ماليني طن�/سنة ،ويف الأردن يقدر
الفاقد من الرتبة بفعل االجنراف املائي يف حدود  200طن �سنوي ًا (�أك�ساد
 .)2009ويف اليمن زادت م�ساحة الأرا�ضي املت�أثرة باالجنراف املائي من 5.5
ماليني هكتار عام � 1992إىل  12مليون هكتار عام .2000
و�أخرياً ال بد من اال�شارة هنا �إىل �أنه من املتوقع �أن يزداد الطلب على املاء
يف املنطقة العربية لتلبية االحتياجات املائية لل�شرب واال�ستعماالت
املنزلية ،نتيجة التزايد ال�سكاين والتو�سع احل�ضري الكبري الذي ت�شهده
الدول العربية .ففي عام  1975كان حوايل  %35من ال�سكان يعي�شون
يف املناطق احل�ضرية وارتفعت هذه الن�سبة �إىل  %55يف عام ،2005
ومن املتوقع �أن تتجاوز  %60يف عام ( 2020تقرير التنمية االن�سانية
العربية  .)2009وهذا الأمر �سي�ؤدي بال �شك ،يف ظل حمدودية املوارد
املائية� ،إىل تخفي�ض ح�صة املياه املخ�ص�صة للزراعة ،مما يعني انح�ساراً
للأرا�ضي الزراعية وزيادة فر�صة تعر�ضها للت�صحر يف حال مل تتخذ
�إجراءات منا�سبة لذلك ،ويف مقدمها التو�سع يف ا�ستخدام املياه املعاجلة
يف الزراعة ومكافحة الت�صحر ل�سد النق�ص يف املياه الطبيعية.
د .عبداللـه الدروبي مدير �إدارة املوارد املائية يف املركز العربي لدرا�سات املناطق
اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد).

املراجــع:

�أك�ساد :2007 ،حالة الت�صحر يف الوطن العربي (درا�سة حمدثة) ،املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد).
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ـ املكتب الإقليمي للدول العربية :2009 ،تقرير
التنمية الإن�سانية العربية� 288 ،صفحة.
�إيفاد :2004 ،وثيقة م�رشوع تنمية املنطقة ال�شمالية ال�رشقية من �سورية.
�أك�ساد :2009 ،الت�صحر يف الوطن العربي ـ جملة الزراعة واملياه ،العدد � ،24صفحة  12ـ .19
�أك�ساد :2009 ،وثيقة م�رشوع الإدارة املتكاملة للموارد املائية ـ م�رشوع مقدم �إىل
القمة االقت�صادية واالجتماعية ،الكويت .2009
UNEP, 2010: Global Environment outlook in the Arab region.
CEDARE, AWC, 2004: State of the water report in the Arab region, 102
pp.
FAO State, 2008: AQUASTAT Database Query Results.
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الري
�إدارة مياه ّ
و�أ�شار دايف (� )Duffy, 2002إىل �أنّ ه غالب ًا ما تغيب � ّأي
�أحكام خا�صة بتقييم الأثر البيئي ور�صد املمار�سات
الزراعية ب�صورة عامة وممار�سات �إدارة �ش�ؤون املياه
ب�صورة خا�صة .وبح�سب الفاو ( )FAO, 2003يط َّبق
تقييم الأثر البيئي عادة على تخطيط امل�شاريع املادية
(مث ًال ال�سدود والطرقات والأنابيب وال�صناعات) ،ولكن
نادر ًا ما يط َّبق على ممار�سات املزارع وامل�شاريع الإمنائية
الريفية .ونتيجة لذلك ،ا�ستم ّر التخطيط غري املالئم
واملمار�سات غري املنا�سبة ال�ستغالل الأرا�ضي .ويف
ت�ستعمل الرتبة والأرا�ضي واملوارد املائية
مناطق كثرية،
َ
مرتدية ،بينما الفقر
بطريقة غري فعالة� ،أو هي يف حالة
ّ
والفوارق يف الدخل تزداد .كما يو�صي تقرير الفاو ب�أن
ت�شمل �سيا�سات تقييم الأثر البيئي للم�شاريع الزراعية
"نقل املعرفة ال�ضرورية �إىل الفقراء يف الريف ،من خالل
ّ
يتمكنوا من امل�شاركة يف
التو�سع الزراعي ،لكي
خدمات
ّ
التقييم البيئي لإدارة املوارد املائية الزراعية وتخطيط
امل�شاريع" .وي� ّؤكد دايف على "� ّأن الرابط بني تخفيف الفقر
واحلماية البيئية واملحافظة على التنوع البيولوجي يجعل
املح�سنة
البديهي �أن تكون اال�ستثمارات واملمار�سات
من
ّ
ّ
الإيجابية بيئي ًا قادرة على توليد منافع هائلة على املدى
الطويل .بالفعل ،هذا هو التربير املنطقي الأ�سا�سي وراء
تخفيف الأثر البيئي" .يف الواقعّ � ،إن الربامج موجودة
وم�صممة للتعوي�ض على املزارعني مقابل �إدارة
اليوم
ّ
ً
مزارعهم بطريقة م�ستدامة بيئيا من خالل حفظ الرتبة،
واملحافظة على اخلدمات البيئية ،و�إ�صالح الأنظمة
البيئية وحمايتها (مث ًال الأرا�ضي الرطبة) .وبح�سب
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعة ( ،)IFAD, 2009يزداد
الإقرار ب� ّأن للخدمات البيئية وخدمات �إدارة امل�ستجمعات
املائية قيمة بكونها م�صدر ًا حمتم ًال لدخل �إ�ضايف لفقراء
الريف� .إ ّال � ّأن تقييم خدمات النظام البيئي ما زالت يف
بداياتها والآليات امل�ؤ�س�سية للزيادة الن�سبية والتنفيذ ما
زالت تناقَ �ش يف �صفوف جمموعة كبرية من الأطراف
املعنيني.

 .VIالتفاعل بني ا�ستخدامات املياه
الزراعية وغري الزراعية
�أ�شار الدروبي (� )Droubi, 2009إىل � ّأن �إ�صالحات
ال�سيا�سات املائية يف البلدان العربية مل ت� ّؤد �إىل نتائج
مر�ضية ،ب�سبب الت�أثري القوي الذي متار�سه ال�سيا�سات
املو�ضوعة للتجارة وال�ش�ؤون املالية والطاقة وتخطيط
ا�ستخدام الأرا�ضي والتنظيم ا ُملدين وبرامج �شبكات
الأمان االجتماعية .وتُناق�ش هذه ال�سيا�سات خارج
م�ؤ�س�سات املياه .وي�شري الدروبي �إىل � ّأن اختيار املحا�صيل

حمدد �أ�سا�سي ال�ستخدام املياه يف الزراعة،
هو عن�صر
ِّ
وهذا يت� ّأثر �أكرث بكثري بال�سعر الذي يح�صل عليه املزارع
الري الذي يكون عادة
لتلك املحا�صيل منه ب�سعر خدمات ّ
ح�صة �صغرية جد ًا من تكاليف املزارعّ � .أما �سعر ال�سلع
فيحدد بدوره مبجموعة من ال�سيا�سات غري
الزراعية
َّ
املتعلقة باملياه مثل التجارة والنقل والأرا�ضي واملالية.
بالتايل ،ال تكون النتائج املرج ّوة ل�سيا�سات املياه م�ستدامة
ِ
م�ستخدمو املياه جميعهم قادرين على
�إ ّال عندما يكون
التوا�صل والتن�سيق والتخطيط ا�سرتاتيجي ًا .مبا � ّأن املياه
الزراعية مت ّثل نحو  %85من ا�ستخدام املياه يف البلدان
العربية ،فهي يجب �أن ت�شرع يف التك ّيف مع املناف�سة
املتزايدة على املوارد املائية النادرة .و�أ�شار �سيمانتوف
(� )Simantove, 1989أي�ض ًا �إىل � ّأن املياه� ،إىل جانب
حتدد احلجم الن�سبي
عوامل اجتماعية بنيوية �أخرىّ ،
للقطاعات االقت�صادية على اختالفها يف بلد ما ،كعن�صر
هام يف التبادالت بني الزراعة والقطاعات غري الزراعية.
ّ
وكمثل على احلاجة �إىل تغيري �أمناط ا�ستخدام املياه،
ي�شري �سيمانتوف �إىل � ّأن املياه �ست�صبح النقطة الأ�سا�سية
للتفاعل بني ال�سيا�سات الزراعية وتلك اخلا�صة بحماية
البيئة ،ما �سيولد احلاجة �إىل حفظ جودة املياه ولكن
�أي�ض ًا احلاجة �إىل �إعادة تدوير املياه وحت�سني جودتها.
ومن �ش�أن هذا التفاعل �أن يخلق حالة ربح متبادل،
للمحافظة على �صحة الأنظمة البيئية املائية مع املحافظة
على القدرة على زرع ال�سلع الغذائية على املدى الطويل.

 .VIIخال�صة وتو�صيات
يقع العامل العربي يف منطقة قاحلة و�شبه قاحلة ،حيث
عتمد منط خمتلط من زراعة مروية وبعلية .وبالتايل
ُي َ
التحديات املطروحة كبرية وت�ستلزم مقاربات جديدة
ف� ّإن
ّ
لتحقيق الإدارة الفعالة ملورد مائي حمدود �أ�صالً.
ف�سيا�سات ّ
كل بلد يجب �أن ت�أخذ بثالثة حماور:
•تنمية املوارد املائية؛
•مكا�سب فعالية ا�ستخدام املياه؛
•حماية ال�صحة العامة والبيئة.
ي�شمل املحور ال ّأول تنمية املياه اجلوفية ،من دون �إغفال
متجددة ،مع � ّأن عملية تنميتها وا�ستخدامها
�أنّ ها لي�ست
ّ
ت�ستلزم ال�ضبط ،والر�صد والتنظيم ب�شكل م�ستم ّر.
بد من تو�سيع نطاق ا�ستخدام
ويف املناطق البعلية ،ال ّ
تكنولوجيات ح�صاد املياه والتوزيع .كما � ّأن التعاون ما
بني بلدان حو�ض النهر يجب �أن يحفّ ز تنمية املوارد املائية
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 ويو�صى بتطبيق �إ�صالح.طرف املنطقة مو�ضوع الطلب
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 .Iمقدمة

�سوف ت�صبح املياه ،كما هي الطاقة� ،أهم ق�ضايا املوارد
الطبيعية ح�سا�سية التي تواجه معظم دول العامل .بحلول
�سنة � 2025سوف يعي�ش  %35من جممل �سكان العامل
حتت ظروف ال�شح �أو الإجهاد املائي مقارنة بن�سبة  %6يف
العام � .)Al Radif, 1999( 1990أما يف العامل العربي،
والذي �سبق و�صف بع�ض �أجزائه بالهالل اخل�صيب ،ف�إن
كمية هطول الأمطار قليلة وتزداد ن�سبة حدوث موجات
اجلفاف ،وهنالك فقط القليل من الأنهار الدائمة .و�ضمن
�سيناريو الو�ضع الراهن ف�إن دول املنطقة �سوف تتعر�ض
لنق�ص حاد يف املياه يف ال�سنوات القادمة وهذا �سي�ؤدي �إىل
�آثار وخيمة على خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن العديد من اخلرباء يحذرون مـن
�أن اخلالفات على املياه ميكن لها �أن تخلق توتر ًا �سيا�سي ًا
( .)Darwish, 1994ولهذا ف�إن املياه تعترب عام ًال مهم ًا
ميكن �أن يعزز اال�ستقرار والتعاون �أو مينعهما مع ًا .وتعترب
امل�شكلة الرئي�سية يف مواجهة �أزمة املياه هي غياب الإرادة
ال�سيا�سية لتعزيز تر�شيد اال�ستهالك واتخاذ م�سارات ومتزايد .يتناول هذا الف�صل امل�شكلة احلالية من خالل
جديدة او الإ�ستثمار يف البحوث احلديثة .ويف حماوالتها ثالثة حماور مرتابطة:
الالمتناهية حلل م�شاكل العجز يف املياه ،حتتاج الدول
ً
ً
العربية �إىل االعتماد على امل�صادر غري التقليدية للمياه 1 .1يقدم الف�صل عر�ضا خمت�صرا عن توقعات الطلب
وخا�صة التحلية ومعاجلة املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها
والإمدادات املائية يف الدول الأع�ضاء يف جلنة
ملواجهة الطلب املتزايد (.)Chatila, 2003
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) �إىل �سنة  .2050وقد مت حتديد توقعات
ومن �أجل مواجهة �شح املياه ،على احلكومات العربية �أن
النمو ال�سكاين بناء على البيانات املزودة من ق�سم
ت�ستهدف الو�صول �إىل اال�ستخدام الأمثل للموارد املائية
الإح�صاءات يف مكتب الإ�سكوا يف بريوت .كما مت
املتاحة وت�ضيف عليها عن طريق ا�ستغالل موارد جديدة،
تطوير توقعات الطلب على املياه ح�سب اال�ستهالك
�سواء �أكانت طبيعية �أو غري تقليدية .وميكن حتقيق ذلك
الفردي يف القطاعات البلدية والزراعية وال�صناعية
من خالل �إعادة ا�سرتداد املياه العادمة وحتلية املياه �شبه
بالإ�ضافة �إىل الطلب الكلي يف كل قطاع بناء على
املاحلة ومياه البحر وح�صاد مياه الأمطار .وعلى كل حال
توقعات النمو ال�سكاين والطلب الفردي ،وبعد ذلك
ف�إن تعزيز املوارد املائية لن يقدم بال�ضرورة ح ًال م�ستدام ًا،
مت حتديد �سنة التوازن ما بني الطلب املتوقع والتزويد
املتوقع لكل دولة.
حيث تتطلب مواجهة حاالت نق�ص املياه تبني �سيا�سات
خمططة بطريقة منا�سبة وتركز على حت�سني �إدارة املياه 2 .2منظومة من ال�سيا�سات والت�شريعات املقرتحة
بهدف التخفيف من حدة النق�ص املائي يف امل�ستقبل
وتر�شيد ا�ستهالكها وحماية امل�صادر املائية من اال�ستخدام
القريب.
اجلائر والتلوث .من املطلوب وجود منظومة من
الت�شريعات وال�سيا�سات التي تقوم احلكومات من خاللها 3 .3مناق�شة تطوير نظام منا�سب للتعرفة املائية مع
مبادئ مقرتحة لت�سعري املياه البلدية والزراعية
ب�إنفاذ معايري وموا�صفات �شمولية ،ومنها املوا�صفات
وال�صناعية.
ال�صحية .ويقدم هذا الف�صل جمموعة من التو�صيات
املتعلقة بال�سيا�سات والت�شريعات التي ميكن �أخذها بعني
 .IIالطلب والتزويد املائي
الإعتبار يف التخطيط املائي.

�أ ـ التوقعات ال�سكانية

�إن الن�سبة العالية للنمو ال�سكاين يف الدول العربية تتجاوز
بكثري ن�سبة منو امل�صادر املائية .ونتيجة لذلك ،ف�إن ح�صة ت�ضم منطقة الإ�سكوا  13دولة ت�صل م�ساحتها جمتمعة
الفرد ال�سنوية من امل�صادر املائية ترتاجع مبعدل عال �إىل  4ماليني كيلومرت مربع ،وهي مق�سمة جغرافي ًا

البيئة العربية :املياه
عدد ال�سكان (ال�سابق واملتوقع) يف دول الإ�سكوا من ( 2050-1950بالألف)

اجلدول 1
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية
وغزة
اليمن

1960

1950

156.1
115.6
27840.0 21834.0
6847.0 5158.3
1694.0
916.0
278.0
152.2
45.0
25.0
558.2
456.4
1857.4 1442.7
4074.7 3201.4
4561.0 3495.1
90.2
69.6

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

219.6
35285.0
9356.0
1703.7
744.3
111.3
722.9
2469.0
5744.8
6258.0
222.8

347.0
43749.0
13007.3
2165.9
1374.9
229.2
1130.0
2669.2
9604.4
8704.0
1015.2

490.0
56332.8
18078.1
3423.3
2143.0
485.4
1784.5
2555.3
16045.3
12386.0
1920.5

617.2
68469.7
23114.9
5003.1
1971.6
599.1
2541.7
3281.8
21606.7
16124.6
2441.4

713.1
80063.3
30338.7
6279.7
2419.7
692.2
3517.5
3722.9
28778.5
20464.1
2851.2

812.2
90490.7
37664.3
7837.9
2813.4
760.6
4719.3
4172.5
36424.2
24555.1
3169.7

991.6
947.5
895.9
114844.2 108369.4 100371.0
54915.7 49476.3 43929.1
13837.9 11607.6
9610.7
3526.9
3347.7
3115.2
844.1
818.0
793.3
8309.9
7208.5
5996.3
5168.9
4928.5
4605.9
54461.0 48661.2 42990.7
34490.1 31624.6 28078.1
3615.2
3509.3
3375.9

2040

2050

560.6

740.9

938.5

1207.4

1838.8

2859.6

3244.0

4095.7

5065.3

6153.7

7361.7

4316.0

5247.0

6331.6

8218.7

11589.6

18112.1

25366.2

34189.8

43734.1

51855.8

58801.1

و�إيكولوجي ًا �إىل منطقتني فرعيتني هما امل�شرق و�شبه
اجلزيرة العربية .وتت�ضمن منطقة امل�شرق ك ًال من لبنان
و�سورية والأردن والعراق وفل�سطني (ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ،باال�ضافة �إىل م�صر ،بينما تت�ضمن منطقة
�شبه اجلزيرة العربية البحرين والكويت وعمان وقطر
وال�سعودية والإمارات العربية املتحدة واليمن .وتقل
كميات الأمطار الهاطلة على  %72من املنطقة عن 100
ملم �سنوي ًا ،بينما ت�صل �إىل  100ـ  300ملم يف %18
من امل�ساحة ،وال تزيد امل�ساحة التي ت�صل فيها كميات
الأمطار اىل ما بني  300ـ  1300ملم عن ACSAD,( %10
.)1997

اجلدول 2
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يف هذا الف�صل مت جمع البيانات التاريخية حول التعداد
ال�سكاين يف دول املنطقة حتى العام  2000من مكتب
الإح�صاءات يف الإ�سكوا ،وبناء عليها مت �إعداد توقعات
للنمو ال�سكاين حتى العام  2050بناء على مناهج �إح�صائية
وحتليل الإنحدار .وقد مت ا�ستخدام هذه الأرقام لتقدير
الطلب على املياه البلدية والزراعية وال�صناعية ،ويظهر
اجلدول رقم  1الإح�صاءات ال�سكانية ال�سابقة واملتوقعة يف
منطقة الإ�سكوا.
هذه الزيادة يف النمو ال�سكاين هي �أعلى من املعدل العاملي،
وتتجاوز كثري ًا معدل النمو ال�سكاين يف الدول ال�صناعية.

الطلب على املياه البلدية (ال�سابق واملتوقع) للفرد يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050ليرت للفرد يومي ًا)

الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

1990
540
130
160
130
540
540
130
356
356
130
540
90
90

2000
555
135
170
135
555
555
135
370
370
135
555
95
95

2010
585
145
190
145
585
585
145
380
380
145
585
105
105

2015
600
150
200
150
600
600
150
390
390
150
600
115
115

2020
620
157
214
157
620
620
157
396
396
157
620
125
125

2025
642
164
228
164
642
642
164
404
404
164
642
136
136

2030
667
172
245
172
667
667
172
412
412
172
667
150
150

2040
723
191
282
191
723
723
191
428
428
191
723
182
182

2050
789
213
326
213
789
789
213
446
446
213
789
221
221
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الف�صل 5
اجلدول 3

�إدارة املياه البلدية وال�صناعية
الطلب على املياه ال�صناعية (ال�سابق واملتوقع) للفرد يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050ليرت للفرد يوميا)

الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

1990
95
30
50
30
15
95
15
55
30
30
95
5
15

2000
100
35
75
35
20
100
20
65
35
35
100
10
20

2010
110
45
125
45
30
110
30
95
45
45
110
20
30

2015
115
50
150
50
40
115
40
115
50
50
115
25
40

2020
119
55
184
55
50
119
50
142
55
55
119
32
50

ويبني اجلدول �أن عدد ال�سكان �سوف يت�ضاعف خالل
ال�سنوات الـ 25القادمة ،وهذا ما �سيكون له ت�أثري كبري
على املوارد املائية املتاحة .وينطبق الو�ضع نف�سه على
الدول العربية الأخرى.

ب ـ توقعات الطلب

يهدف هذا الف�صل �إىل حتديد توقعات الطلب على املياه
البلدية وال�صناعية والزراعية يف دول الإ�سكوا حتى
�سنة  ،2050حيث مت ح�ساب جممل الطلب لكل دولة
ومقارنته باملوارد املائية املتاحة يف الدولة ،كما مت حتديد
�سنة التوازن لكل دولة .وقد مت حتديد توقعات الطلب
بناء على درا�سات متعددة حول املوارد املائية وجداول

اجلدول 4
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

2025
123
61
221
61
61
123
61
174
61
61
123
39
61

2030
128
68
261
68
75
128
75
211
68
68
128
47
75

2040
139
84
355
84
107
139
107
299
84
84
139
66
107

2050
150
103
465
103
146
150
146
407
103
103
150
88
146

مت �إعدادها من قبل الإ�سكوا �أو جتميعها من عدة م�صادر
واجتماعات ملجموعات اخلرباء يف مكاتب الإ�سكوا يف
بريوت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل لقاءات
وات�صاالت �شخ�صية مع الوزارات املعنية و�سلطات املياه
يف الدول الأع�ضاء .ومع �أن هذا الف�صل يهتم ب�شكل
خا�ص ب�إدارة املياه البلدية (املنزلية) وال�صناعية ،ف�إننا قد
�أدخلنا توقعات الطلب على املياه للقطاع الزراعي لأغرا�ض
املقارنة.
مت جمع البيانات التاريخية حول الطلب على املياه البلدية
للفرد وما يقابلها من طلب من قبل القطاع ال�صناعي
والزراعي من م�صادر الإ�سكوا .وبناء على التطبيقات

الطلب على املياه الزراعية (ال�سابق واملتوقع) للفرد يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050ليرت للفرد يومي ًا)
1990
671
2,417
6,853
520
102
615
1,766
938
2,493
1,533
1,355
209
638

2000
554
2,395
1,0728
433
139
876
1,632
793
1,874
2,612
1,571
208
463

2010
772
2,119
6,087
330
138
615
1,139
1,171
1,358
2,076
1,555
206
315

2015
820
2,070
5,886
302
139
500
1,014
1,256
1,151
2,070
1,602
202
304

2020
866
2,024
5,725
352
140
513
917
1,328
975
2,087
1,661
197
269

2025
919
1,982
5,617
259
142
743
838
1,402
826
2,097
1,726
192
229

2030
980
1,950
5,553
243
146
763
776
1,475
699
2,103
1,798
188
219

2040
1128
1,928
5,410
219
158
814
706
1,623
498
2,134
1,969
184
190

2050
1297
1,934
5,253
200
173
860
672
1,781
353
2,202
2,135
185
171

البيئة العربية :املياه
اجلدول 5
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

الطلب على املياه البلدية (ال�سابق واملتوقع) يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050مليون مرت مكعب)
1990
97
2,673
1,056
162
422
96
85
332
2,085
588
379
60
381

2000
125
3,374
1,434
247
399
121
125
443
2,918
795
495
99
628

2010
152
4,237
2,104
332
517
148
186
516
3,992
1,083
609
124
972

احلديثة مت ا�ستخدام معادالت من الدرجة الثانية لإنتاج
بيانات مالئمة مبعامل �إرتباط معقول يقرتب من التماثل
يف معظم احلاالت .ومع �أن التماثل الأ�سي ميكن �أن يقدم
نتائج جيدة ،لكن التماثل املتعدد احلدود كان �أكرث جناح ًا.
وقد مت حتديد توقعات الطلب على �أ�سا�س ح�صة الفرد
لل�سنوات  2010حتى  2050با�ستخدام املناهج الإح�صائية
والتحليل الإنحداري ،كما هو ظاهر يف اجلداول  2و 3و.4
وقد مت ا�ستخدام بيانات توقعات النمو ال�سكاين مع بيانات
توقعات الطلب على املياه من �أجل احل�صول على �إجمايل
الطلب بوحدة مليون مرت مكعب للقطاعات البلدية
وال�صناعية والزراعية كما يف اجلداول  5و 6و.7

اجلدول 6
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

75

2015
167
4,669
2,482
386
573
159
225
562
4,641
1,232
659
154
1,250

2020
184
5,186
2,942
449
637
172
270
603
5,265
1,407
717
187
1,560

2025
200
5,712
3,395
522
695
182
321
647
5,855
1,575
767
227
1,934

2030
218
6,301
3,928
603
758
193
376
693
6,465
1,763
822
277
2,394

2040
250
7,555
5,093
809
883
216
503
770
7,602
2,205
926
409
3,445

2050
286
8,929
6,534
1,076
1,016
243
646
841
8,866
2,681
1,041
594
4,743

ميثل الطلب على املياه البلدية جمرد جزء ب�سيط من
�إجمايل املياه امل�ستخدمة ،خا�صة عند مقارنتها مبا
ي�ستخدم يف القطاع الزراعي .وقد �أدى التطور يف
م�ستويات املعي�شة ،واخلدمات املقدمة للم�ستهلكني
والهجرات �إىل املناطق احل�ضرية� ،إىل زيادة يف الطلب
على املياه البلدية .وتتجه البنية التحتية ال�صناعية يف
العديد من دول الإ�سكوا �إىل �إنتاج الب�ضائع الإ�ستهالكية
و�إنتاج النفط ،حيث ترتكز معظم الن�شاطات قريب ًا من
املراكز احل�ضرية .تتطلب بع�ض ال�صناعات قدر ًا حمدد ًا
من املوارد املائية والتي تختلف ح�سب نوعية ال�صناعة،
بينما يح�صل القطاع الزراعي على ح�صة الأ�سد من املياه.
وتظهر البيانات امل�أخوذة من الإ�سكوا �أن املناطق املزروعة

الطلب على املياه ال�صناعية (ال�سابق واملتوقع) يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050مليون مرت مكعب)
1990
17
617
330
37
12
17
10
51
176
136
67
3
63

2000
23
875
633
64
14
22
19
78
276
206
89
10
132

2010
29
1,315
1,384
103
26
28
39
129
473
336
114
24
278

2015
32
1,556
1,862
129
38
30
60
166
595
411
126
33
435

2020
35
1,817
2,530
1 57
51
33
86
216
731
493
138
48
624

2025
38
2,125
3,291
194
66
35
119
279
884
586
147
65
867

2030
42
2,491
4,185
239
85
37
164
355
1,067
697
158
87
1,197

2040
48
3,323
6,411
356
131
41
282
538
1,492
970
178
148
2,025

2050
54
4,318
9,321
520
188
46
443
768
2,047
1,297
198
236
3,134
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اجلدول 7
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

�إدارة املياه البلدية وال�صناعية
الطلب على املياه الزراعية (ال�سابق واملتوقع) يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050مليون مرت مكعب)
1990
120
49,697
45,219
650
80
109
1,150
875
14,600
6,931
950
140
2,699

2000
125
59,854
55,076
791
100
192
1,514
950
14,779
15,373
1,400
217
3,061

2010
201
61,924
67,405
756
122
155
1,462
1,591
14,265
15,506
1,618
244
2,916

2015
228
64,431
73,048
778
133
133
1,524
1,810
13,696
17,007
1,760
271
3,304

2020
257
66,851
78,704
1,007
144
142
1,580
2,022
12,962
18,705
1,922
295
3,357

يف العام  1997كانت حوايل  20.2مليون هكتار ،منها
 %44.6مروية با�ستخدام املياه ال�سطحية واجلوفية ،بينما
تعتمد بقية املناطق على الأمطار.

لبنان و�سورية والليطاين يف لبنان ونهر الأردن يف الأردن
وال�ضفة الغربية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يتم دعم هذه املوارد
من خالل االحتياطي من املياه اجلوفية.

ج ـ توقعات التزويد املائي

يف املقابل ،ف�إن دو ًال مثل ال�سعودية والكويت والبحرين
وقطر والإمارات وعمان واليمن تت�سم باملناخ ال�صحراوي،
حيث �أن كمية املياه ال�سطحية قليلة جد ًا ،ولذلك ف�إن هذه
الدول تعتمد على املوارد غري التقليدية مثل التحلية
ومعاجلة املياه العادمة .وتوفر الأحوا�ض اجلوفية
مب�ستوياتها املختلفة من امللوحة م�صدر ًا �آخر للمياه،
حيث يتم ا�ستخدامها لتلبية متطلبات املياه البلدية
والزراعية .وبناء على عدة تقارير قطرية مت تقدميها يف
اجتماعات فريق اخلرباء التي عقدت يف مقر الإ�سكوا يف

تختلف م�ستويات تطوير ا�ستخدام املوارد املائية ال�سطحية
واجلوفية بني الدول العربية يف منطقة الإ�سكوا اعتمادا
على الظروف واخل�صائ�ص لكل دولة .بع�ض الدول مثل
لبنان و�سورية والأردن وم�صر والعراق وفل�سطني حتتوي
على موارد �سطحية منا�سبة نظر ًا لوجود كميات عالية
ن�سبي ًا من الهطول املطري ،حيث تتمثل املوارد املائية يف
هيئة الأنهار الرئي�سية والينابيع .ومن �أهم الأنهار النيل
يف م�صر ودجلة والفرات يف العراق و�سورية والعا�صي يف

اجلدول 8
الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

2025
286
69,038
83,642
825
154
211
1,639
2,246
11,971
20,143
2,062
321
3,257

2030
320
71,439
89,037
852
166
221
1,698
2,480
10,968
21,553
2,216
348
3,496

2040
390
76,262
97,698
928
193
243
1,858
2,920
8,845
24,633
2,522
413
3,596

2050
469
81,070
105,292
1,010
223
265
2,038
3,360
7,017
27,721
2,817
497
3,670

�إجمايل الطلب ال�سنوي على املياه (ال�سابق واملتوقع) يف دول الإ�سكوا من  1990ـ ( 2050مليون مرت مكعب)
1990
234
52,987
46,605
850
514
221
1,245
1,258
16,861
7,654
1,395
204
3,143

2000
272
64,103
57,143
1,101
514
335
1,658
1,471
17,973
16,373
1,984
327
3,821

2010
382
67,476
70,893
1,192
665
331
1,687
2,237
18,729
16,926
2,342
392
4,166

2015
427
70,656
77,392
1,293
744
322
1,810
2,537
18,932
18,650
2,546
458
4,989

2020
476
73,853
84,176
1,614
832
348
1,936
2,842
18,958
20,605
2,777
529
5,541

2025
525
76,875
90,328
1,541
914
428
2,079
3,172
18,711
22,304
2,976
614
6,058

2030
580
80,232
97,151
1,694
1,010
451
2,239
3,527
18,500
24,012
3,195
712
7,088

2040
688
87,139
109,202
2,093
1,207
500
2,642
4,227
17,939
27,807
3,626
970
9,066

2050
809
94,316
121,147
2,606
1,426
554
3,127
4,969
17,930
31,699
4,056
1,327
11,547

البيئة العربية :املياه
اجلدول 9
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الإمدادات املائية من امل�صادر التقليدية يف دول الإ�سكوا (مليون مرت مكعب)

الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

املياه ال�سطحية
0
55,500
70,370
350
0
1
918
2,500
2,230
16,375
185
30
2,250

خمزون الأحوا�ض اجلوفية املجدد
100
4,100
2,000
277
160
85
550
600
3,850
5,100
130
185
1,400

ا�ستخدام املياه اجلوفية
258
4,850
513
486
405
185
1,644
240
14,430
3,500
900
200
2,200

�إجمايل التزويد املائي
358
64,450
72,883
1,113
565
271
3,112
3,340
20,510
24,975
1,215
415
5,850

* Water supply data are based on years 1995, 1996, 1997, and 1999

بريوت يف  1995و1996و 1997و ،1999ف�إن البيانات التالية
حول التزويد املائي متثل املوارد املائية التقليدية يف الدول
الأع�ضاء.
وقد مت تقدير �سنة التوازن ما بني الإمدادات والطلب
لكل دولة كما هو مو�ضح يف اجلدول � .10سوف ت�ستمر
بع�ض الدول يف االعتماد على املياه ال�سطحية من الأنهار
الرئي�سية ،بينما �سيكون اعتماد الدول الأخرى على املياه
اجلوفية واملحالة.

د ـ مناق�شة عامة

تتجاوز ن�سبة النمو ال�سكاين العالية يف غرب �آ�سيا بكثري
معدل تنمية املوارد املائية .ونتيجة لذلك ف�إن ح�صة الفرد
ال�سنوية من املياه ترتاجع مبعدل �سريع .وتظهر هذه
الدرا�سة �أن تطوير املوارد املائية ح�سب �أ�سلوب الو�ضع
الراهن �سيرتك املنطقة عر�ضة لنق�ص حاد يف املياه
وخا�صة يف �شبه اجلزيرة العربية حيث �سي�صل العجز
املائي �إىل حوايل  %67من الطلب يف العام  .2015ومن
الوا�ضح �أن م�صادر املياه احلالية ال ميكن �أن تلبي الطلب
امل�ستقبلي �أبعد كثري ًا من حدود العام  2005بدون تطوير
موارد جديدة �أو و�ضع �سيا�سات حديثة .ومن املمكن فعلي ًا
تقليل العجز املائي ،ولكن لي�س �سد هذا العجز ،خا�صة
يف حال الرتكيز على �إيقاف الهدر يف اال�ستخدام ،خا�صة
يف قطاع الزراعة الذي ي�شكل الن�سبة الأكرب من ا�ستخدام
املياه يف املنطقة ،و�أي�ض ًا من خالل حتويل ال�سيا�سات
القائمة حالي ًا بعيد ًا عن الرتكيز الكبري على حتقيق
الإكتفاء الذاتي الغذائي .يتم ا�ستغالل احلدود الق�صوى
من موارد املياه املتجددة يف املنطقة حالي ًا �أو �أنها جتاوزت

فع ًال حدود الأمان ،بينما �سوف ي�ستمر الطلب بالإزدياد.
وحالي ًا يتم تعوي�ض جزء من النق�ص املائي بوا�سطة
التحلية واال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية ،الذي من
�ش�أنه الت�سبب بالإ�ستنزاف ال�سريع للمخزون املائي اجلويف
وتدهور نوعية املياه وزيادة امللوحة يف الرتبة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن مرافق معاجلة املياه العادمة القائمة حالي ًا
ميكن �أن تت�سبب مبخاطر �صحية ب�سبب طرح املياه
العادمة غري املعاجلة .وعلى العموم ف�إن قطاع املياه يعاين
من �ضعف امل�ؤ�س�سات وعدم كفاية القدرات الفنية و�ضعف
التن�سيق بني ال�سلطات املعنية .بناء على ذلك هنالك حاجة
ما�سة �إىل مراجعة ال�سيا�سات املتعلقة بتنمية املوارد املائية
وا�ستخدامها املنا�سب يف كل املنطقة .و�سوف يتطلب
تطوير م�صادر مائية �إ�ضافية درا�سات دقيقة وتف�صيلية
ومتكاملة يتم التخطيط لها ب�شكل منا�سب حول القدرات
التي متتلكها املوارد املائية ال�سطحية واجلوفية وغري
التقليدية لتلبية الطلب املتزايد والتعاون ما بني الدول يف
�إجراء هذه الدرا�سات .وتعتمد عملية تطوير ال�سيا�سات
ب�شكل مكثف على وجود البيانات ،وبالتايل ف�إن توفر
البيانات املوثوقة يعترب الأ�سا�س الفعلي للتخطيط ال�سليم
وتطبيق هذه ال�سيا�سات.
توجد عدة خيارات ملواجهة عدم التوازن ما بني الطلب
والإمدادات على املياه .ويفرت�ض خيار ا�ستمرار الو�ضع
الراهن عدم توقع حتقيق اية تنمية �إ�ضافية للموارد املائية،
ويركز بالتايل على حتديد الأولويات يف ا�ستخدامات
املياه للقطاع املنزيل ومن ثم ال�صناعي فالزراعي .وعلى
العموم ف�إن ميل الدول عادة يتجه نحو ا�ستغالل امل�صادر
املائية الأكرث �سهولة من حيث الإتاحة ،بينما تتطلب
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�إدارة املياه البلدية وال�صناعية
املوارد الباقية ا�ستثمارات كبرية ودرا�سات طويلة وبرامج
بحث علمي مكثفة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن �أن تن�ش�أ
النزاعات يف ما يتعلق باملوارد املائية امل�شرتكة �إذا مل يتم
تطوير �أدوات وبرامج فعالة حلل النزاعات .اخليار الثاين
لتعزيز الإ�ضافة �إىل املوارد احلالية هو الإ�ستثمار يف املوارد
غري التقليدية لتلبية احتياجات امل�ستخدمني ،وهذا
اخليار لي�س �سهل التنفيذ بكلفة معقولة .ولكن من املهم
التذكري ب�أن التطور امل�ستمر يف التكنولوجيا وت�شغيل
املرافق والبنية التحتية �ساهم يف تقليل الكلفة الر�أ�سمالية
والت�شغيلية للم�صادر غري التقليدية.
�أحد اخليارات املالئمة هو تبني �إجراءات و�سيا�سات
ت�صحيحية ميكن �أن حتقق تراجع ًا مطرد ًا ومنا�سب ًا يف
�أمناط اال�ستهالك من خالل ممار�سات حت�سني الكفاءة
يف الري وفر�ض تعرفة على ا�ستخدامات املياه وحت�سني
�إدارة املياه العادمة .ولهذا ف�إن هنالك حاجة ما�سة �إىل
درا�سات مكثفة وبرامج �إ�صالح وتنمية لتطوير م�صادر
املياه الإ�ضافية املطلوبة وتقلي�ص الفاقد املائي والت�أثري
على حتقيق اال�ستخدام الأمثل للمياه.

 .IIIالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية
ميكن �أن ينتج �شح املياه عن قلة الإمدادات و�/أو �إ�ساءة
ا�ستخدام ما هو متاح من املوارد .وي�ساهم التلوث ال�صناعي
واملياه العادمة من املدن ومياه ال�صرف الزراعي يف تدهور
نوعية امل�صادر املائية و�صالحيتها .لقد مت توثيق الرتاجع
امل�ستمر يف م�ستويات املياه اجلوفية ب�سبب ال�ضخ اجلائر
من الأحوا�ض ،كما ت�ساهم املمار�سات الزراعية غري
املنا�سبة يف زيادة ملوحة الرتبة و�إجنرافها وت�ؤدي �إىل
زيادة يف �أحمال الروا�سب يف املجاري املائية .وي�ؤدي تدفق
املياه العادمة ال�صناعية �إىل املياه ال�سطحية �أو خلطها مع
املياه العادمة املنزلية �إىل �إثارة القلق من حدوث تداعيات
بيئية و�صحية� .أما املمار�سات غري املن�ضبطة ال�ستخدام
املياه العادمة للري فهي تعترب �سبب ًا �أ�سا�سي ًا لتدهور
ال�صحة العامة.
تتطلب الإدارة املالئمة للمياه البلدية وال�صناعية جمموعة
من ال�سيا�سات واملوا�صفات واملعايري والت�شريعات التي
من �ش�أنها �ضمان �إتاحة املياه وجتنب التلوث وحماية
ال�صحة العامة .ويجب �أن يتغري دور احلكومات من املزود
�إىل املنظم �أو املخطط ،وعلى �سبيل املثال يجب �أن تقوم
امل�ؤ�س�سات املائية احلكومية بالتخطيط للإ�ستثمارات
املائية وتطرح الدرا�سات وتنظم تطبيق امل�شاريع �ضمن
خطة �شمولية ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع املياه .يجب �أن

تو�ضح مثل هذه اخلطة كيف �سيتم تطوير امل�صادر املائية
املتاحة وتخ�صي�صها لال�ستخدامات املختلفة ،وحتديد
احتياجات الت�شغيل وال�صيانة وو�سائل ا�ستعادة الكلفة
وجمموعة من م�شاريع �إعادة الت�أهيل وبرامج الرت�شيد
ورفع الكفاءة والبنية الإدارية لتحقيق �أهداف اخلطة.
كما يجب �أن تتحمل دوائر املياه امل�س�ؤولية الرئي�سية يف
�إعداد موا�صفات املياه وال�صحة وتنظيم وتر�شيد ا�ستخدام
املياه منزلي ًا و�صناعي ًا وزراعي ًا ،واحلد من الو�صالت
غري ال�شرعية وت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص وو�ضع
موا�صفات اخلدمات املقدمة و�إ�ست�شارة امل�ستخدمني
ودعم م�شاركة املجتمعات الريفية يف ن�شاطات ال�صيانة
والت�شغيل و�إدخال التكنولوجيا والأجهزة املالئمة.
وبالرغم من عدم وجود التوثيق الر�سمي وغري الر�سمي،
توجد لدى غالبية الدول العربية� ،إن مل يكن كلها،
جمموعة من ال�سيا�سات الفنية والت�شغيلية لإدارة املياه
البلدية وال�صناعية .وتت�ضمن تلك ال�سيا�سات توجيهات
تتعلق مب�ستويات توفري اخلدمات للم�ستهلكني ونوعية
املياه التي يتم تزويدها والقيا�س اخلا�ص بالأنظمة وقيا�س
ا�ستهالك امل�شرتكني واملوا�صفات الأن�سب واملمار�سات
احلالية يف �إختيار املواد والبناء .ومن املهم �إعداد وثيقة
موحدة ومرجعية لكافة املمار�سات اخلا�صة ب�إدارة املوارد
املائية يف كل دولة ،بحيث تقوم بتوفري املعايري الإر�شادية
للمهند�سني واجلهات املعنية الأخرى للو�صول �إىل
الت�صاميم الأمثل لأنظمة النقل والتوزيع� ،إ�ضافة �إىل
املوا�صفات الت�شغيلية يف قطاع الإمدادات املائية والإلتزام
باملتطلبات التي حتددها �سلطات املياه .ونتيجة للنق�ص
املوجود حالي ًا ميكن اقرتاح هذه املنظومة من التو�صيات
يف جمال �إ�صالح ال�سيا�سات:

�أ ـ حماية البيئة

يجب �أن تركز ممار�سات �سلطات املياه على حماية
وتعزيز و�إعادة ت�أهيل نوعية املياه ومنع تلوثها ،ومن
املهم دعم اجلهود الرامية �إىل حت�سني وتو�سعة نطاق
ال�صرف ال�صحي الفعال ومعاجلة املياه العادمة .ويتوقع
من �سلطات املياه �أن تطبق برامج ت�سعري تعزز الكفاءة
للت�شجيع على تر�شيد ا�ستهالك املياه ،وكذلك تطبيق
مبد�أ «امللوث يدفع» من خالل فر�ض ر�سوم تلوث لتقليل
حاالت التلوث من املخلفات ال�صناعية وال�صرف املائي
الناجت عن التعدين وتدفق املياه العادمة .ومن املهم
ا�ستخدام �سيا�سة متوازنة تت�ضمن احلوافز االقت�صادية
والت�شريعات الفعالة واملوا�صفات والإر�شادات التنظيمية
مل�ستويات �ضبط التلوث ،من �أجل تقليل حجم املخلفات
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ال�سائلة يف امل�صدر ،خا�صة يف حال وجود املواد ال�سامة.
�أما بالن�سبة للتلوث الناجم عن الن�شاطات الزراعية ،فيجب
دعم املبادرات الهادفة �إىل تقليل �إجنراف الرتبة و�إعادة
ت�أهيل وحماية املياه ال�سطحية واجلوفية التي تدهورت
نوعيتها بفعل امللوثات الزراعية.
ويجب تطبيق �إ�سرتاتيجيات و�أدوات جمدية اقت�صادي ًا
للإدارة امل�ستدامة �إيكولوجي ًا ،وحماية و�إعادة ت�أهيل
مناطق �إعادة �ضخ املياه �إىل الأنظمة الإيكولوجية املائية
مثل الأرا�ضي الرطبة ومناطق الغمر املائي واملناطق
ال�ساحلية .وبناء على الأهمية املتزايدة للمياه اجلوفية،
من املهم تعزيز الربط ما بني املياه اجلوفية وال�سطحية يف
�إدارة الأحوا�ض النهرية وتطوير برامج و�سيا�سات ت�ساهم
يف حماية و�إعادة ت�أهيل نوعية املياه اجلوفية ومناطق
�إعادة ال�ضخ.
ويتطلب تقليل تلوث املياه يف املناطق احل�ضرية �سيا�سات
وخطوات من�سقة لتقليل حجم تدفق املياه العادمة البلدية
وال�صناعية .وبهدف تقلي�ص كلفة معاجلة املخلفات يجب
على ال�سلطات منح حوافز لكل من ال�صناعات والبلديات
للتقليل من �أحمال املخلفات الناجمة عنها .وميكن
فر�ض ر�سوم خا�صة ملعاجلة املياه العادمة البلدية ت�ضاف
�إىل ر�سوم �إمدادات املياه وتعتمد على حجم املخلفات.
ويجب �أن يعتمد الإ�ستخدام ال�صناعي ل�شبكات ال�صرف
ال�صحي البلدية على موا�صفات حمددة بو�ضوح ،من
املعاجلة امل�سبقة ور�سوم ا�ستخدام ترتبط بدورها بحجم
و�أحمال التلوث املوجودة يف املخلفات ال�صناعية ال�سائلة.
ميكن تطوير معايري لأف�ضل املمار�سات للو�صول �إىل
امل�ستويات الدنيا من التلوث يف كل من م�صادر املخلفات
البلدية وال�صناعية وتطبيق هذه املعايري .ويتطلب تطوير
املوا�صفات املثلى حتلي ًال دقيق ًا للتكاليف والعوائد� ،آخذين
بعني الإعتبار الكلفة العالية لعمليات التنظيف واملراقبة
والإلتزام والإلزام .ميكن ال�ستخدام �أنظمة مبتكرة
حلماية املياه و�إدارة الطلب وف�صل امللوثات ال�سامة و�إعادة
اال�ستخدام للمياه يف الزراعة �أن تقلل من كلفة معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي.

ب ـ م�شاركة املجتمع والقطاع اخلا�ص

يجب تطوير منظومة جديدة من ال�سيا�سات والت�شريعات
الكفيلة بت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة املياه،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن مل�شاركة املجتمعات املحلية
�أي�ض ًا �أن حت�سن من فر�ص الإلزام .بوجود معلومات
ودعم قانوين �أف�ضل ميكن لهذه امل�شاركة �أن توفر طريقة
جمدية اقت�صادي ًا لتحديد امل�شاكل املتعلقة بالإلزام.

اجلدول 10

�سنة التوازن بني املوارد املائية املتاحة والطلب على
املياه يف دول الإ�سكوا

�سنة التوازن بناء
على الإمدادات الفعلية

الدولة
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
قطر
عمان
لبنان
ال�سعودية
�سورية
الإمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن
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()1

�سنة التوازن بناء على
()2
الإمدادات الفعالة

1995
2000
2007
1990

2009
2001
2011
2003
2001
1997

مت جتاوزها
مت جتاوزها
م�ستويات �آمنة

موارد كافية

2018
1995
2017

2027
2010
2035

1999
2010

2005
2020

�سيئة

عجز كبري

( )1ي�شري م�صطلح الإمدادات الفعلية �إىل م�صادر املياه التقليدية فقط.
( )2ي�شري م�صطلح الإمدادات الفعالة �إىل م�صادر املياه التقليدية وغري التقليدية مع ًا.

�أن العن�صر اجلوهري هو الإف�صاح العام عن املعلومات
املتعلقة مب�صادر التلوث ال�صناعية والبلدية ،حيث ي�ساهم
الإف�صاح يف حت�سني الإلزام عن طريق دعم �أنظمة املراقبة
لدى امل�ؤ�س�سات العامة بالتعاون مع املجتمعات املت�أثرة.
مثل هذا التطور يعزز جهود الإلزام من خالل تركيز جهود
امل�س�ؤولني على م�شاكل البيئة وال�صحة املرتبطة بعدم
الإلتزام .ويجب منع الهدر يف ا�ستخدام املياه وتنظيم
و�ضبط عمل ن�شاطات التعدين التي ت�ضر املوارد املائية.
ويف ما يتعلق بالإ�ستثمارات يف م�شاريع قطاع املياه ،يجب
منح �أهمية كبرية للأبعاد البيئية حلماية الأنظمة البيئية
الطبيعية وتوجيه م�شاريع التطوير ملناطق بيئية �أقل
ح�سا�سية وت�أثر ًا� ،أو مت بالفعل تغيري نظامها الطبيعي.

ج ـ موا�صفات طرح املياه العادمة

يجب �أن تقوم ال�سلطات ب�إعداد موا�صفات عامة لنوعية
املياه املعاجلة التي يتم طرحها �إىل املجاري املائية وغريها
من الأج�سام املائية .ويجب ت�صميم هذه املوا�صفات
ملنع التلوث وانت�شار الأمرا�ض الناجتة عن الطرح غري
امللتزم للمخلفات .لقد �أدى التمييز بني املخاطر البيئية
والإن�سانية ال�ستخدامات املياه املختلفة �إىل تطوير
املوا�صفات التي يتم حتديدها بناء على القدرة الإ�ستيعابية
الق�صوى للمياه لفئات متعددة من امللوثات ،وخا�صة
تلك التي يتم طرحها �إىل البيئة البحرية .يجب دائم ًا �أن
تكون املخلفات ال�صناعية خا�ضعة للمعاجلة ،وكنوع من
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�إدارة املياه البلدية وال�صناعية

مياه «رمادية» تروي حدائق ت ّنورة
هل �سمعت ببلدة َو َ�صل الهاتف العمومي اىل منازلها
قبل �أن ت�صل اليها مياه ال�شفة؟ انها الق�صة احلقيقية
لأهايل بلدة تنورة يف البقاع الغربي يف لبنان.

منذ ع�شرين عام ًا وبلدية تنورة حتاول حل عقدة املياه بالتعاون
مع �شخ�صيات نافذة يف املنطقة ،من دون �أن ينفذ �أي م�شروع ب�شكل
كامل.

الأطفال يرك�ضون جيئة وذهاب ًا حاملني «غالونات» فارغة ،فيما
�أمهاتهم يو�ضنب الغالونات اململوءة باملاء يف عربات اليد .وحمار
يحمله �صاحبه براميل املاء ،فيما
ينتظر على جانب الطريق لكي ّ
يطلق �سائق �صهريج بوقه الخالء الطريق .اجلمع ينتظر انتهاء
زهية وبناتها من تعبئة �آخر غالون من نبع بلدة تنورة .قالت لنا
زهية« :كل هذا العناء من �أجل تعبئة قليل من املاء الذي ال �أ�ستعمله
اال مل�سح الأر�ض .فهو ملوث جداً ،حتى �أنني ال �أغ�سل به مالب�س
العائلة».

�أتى عام  2006ببع�ض الأمل لأهايل تنورة ،عندما �شرع مركز ال�شرق
الأو�سط للتكنولوجيا املالئمة ( )MECTATواجلمعية اللبنانية
للتكنولوجيا املالئمة يف تنفيذ م�شروع ملعاجلة “املياه الرمادية”
الناجتة عن �أحوا�ض اجللي يف املطابخ وغ�ساالت املالب�س واحوا�ض
اال�ستحمام ،واعادة ا�ستخدامها كمورد موجود مل ي�ستغل حتى
الآن وميكنه توفري مياه الري وتعزيز انتاج املزروعات الغذائية يف
احلدائق املنزلية.

هذه البلدة اللبنانية يف ق�ضاء را�شيا ال تعاين فقط من نق�ص املياه،
بل من جميع امل�شاكل املتعلقة باملياه .ونبع البلدة ،الذي كان امل�صدر
الوحيد لل�شرب ،بات ملوث ًا مبياه ال�صرف اىل حد ال ميكن ا�ستعمال
مياهه يف غ�سل ال�صحون.
يرتتب على �أهايل تنورة �شراء املياه التي تنقلها �شاحنات �صهريجية
بكلفة  10دوالرات لكل  2000ليرت ،ما يرهق كاهل العائالت التي
تعي�ش بدخل �شهري ال يتجاوز  450دوالراً كمعدل و�سطي ،وحتتاج
اىل �أربع حموالت يف ال�شهر .ومبا �أن بع�ض املقيمني ال ي�ستطيعون
حتمل هذا العبء ،كان عليهم �أن يتبعوا �سلوكيات مقت�صدة.
فمعظم العائالت تعيد ا�ستعمال املياه مرتني �أو ثالث مرات قبل
ت�صريفها يف احلفرة ال�صحية .على �سبيل املثال ،جتمع مياه غ�سل
املالب�س لتنظيف الأر�ضيات ،ومن ثم جتمع من جديد ال�ستعمالها
يف املراحي�ض.
لو كانت هناك م�سابقة عاملية لإدارة الطلب على املياه ،لفازت بلدة
تنورة باجلائزة الأوىل!
زودت بلدة تنورة ب�شبكة �أنابيب وخزانني عموميني للمياه منذ
�أربعني �سنة ،مت ا�ستبدالها بعد � 20سنة اذ ت�شققت لعدم �ضخ
املياه فيها .وحتى الآن مل ت�صل قطرة اىل منازل الأهايل ،لأن �شبكتهم
مل تو�صل ب�شبكة مياه نبع �شم�سني التي تزود ق�ضاء را�شيا
مبياه ال�شرب .و�أخربنا رئي�س البلدية مفيد �أبو زور �أن «ال�شبكة
واخلزانني باتت الآن �صدئة من جديد لأنها مل متلأ باملياه على
الإطالق .والأهايل فقدوا الأمل بحل م�شكلتهم ،وباتوا ال يثقون ب�أي
م�شروع مقرتح».

زود كل منزل جمموعة
ي�ستفيد من امل�شروع  35منز ًال يف البلدة .وقد ِّ
من ثالثة براميل �أو �أربعة ،تعالج فيها املياه الرمادية الهوائي ًا ،ومن
ثم ت�ضخ اىل �شبكة للري بالتنقيط تركب يف احلديقة .تقول �أمل
�سرحال“ :بف�ضل م�شروع املياه الرمادية� ،أ�ستطيع الآن اال�ستفادة
من حديقتي القاحلة ،ف�أزرع اخل�ضر والفاكهة الطفايل با�ستعمال
املياه التي ن�ستهلكها يف املنزل ،من دون كلفة �أو جهد”.
م�شروع املياه الرمادية ،الذي موله املركز الدويل لبحوث التنمية يف
كندا ( ،)IDRCلي�س جمرد بحث علمي ،وامنا ينطوي �أي�ض ًا على
عن�صر اجتماعي وتثقيفي ت�شاركي هدفه حت�سني نوعية حياة
الأهايل .ويتم متكني الن�ساء من خالل دورات تدريبية ون�شاطات
تتطلب اتخاذ قرارات .تقول �إخال�ص �أبو زور“ :بف�ضل التدريب على
ت�صنيع امل�أكوالت �أ�صبحت قادرة على توفري املال بتح�ضري م�ؤونة
العائلة”� .أما عتاب التقي ،التي يبلغ عمرها � 18سنة وهي ع�ضو
يف جلنة امل�ستفيدين من املياه الرمادية ،فت�أمل �أن حتفز م�شاركتها
ن�ساء �أخريات على امل�ساهمة يف حت�سني بيئة بلدتهن.
ان جناح م�شروع املياه الرمادية يف تنورة وت�سع بلدات �أخرى يف
ق�ضاء را�شيا ،من �ش�أنه �أن ي�شجع احلكومة على تبني م�شاريع
�صغرية ملعاجلة املياه الرمادية ي�سهل تنفيذها وتعم فائدتها على
امل�ستويني املنزيل واملجتمعي.
بلدة تنورة لي�ست ا�ستثناء يف العامل العربي ،فهناك �ألوف البلدات
التي تعاين من امل�شاكل ذاتها ،حيث االهمال يبقي نق�ص املياه ق�ضية
حياتية حتى يف هذا الع�صر احلديث.
نادين حداد وليا قاعي ،جملة البيئة والتنمية
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تكنولوجيا ب�سيطة ملعاجلة املياه الرمادية
�أربعة براميل بال�ستيك ( )PEت�صل بينها �أنابيب بال�ستيك ()PVC
ت�شكل وحدة معاجلة املياه الرمادية .الربميل الأول يف�صل ال�شحوم
والزيوت واجلوامد ،وكذلك يعمل كحجرة معاجلة م�سبقة �أو �أولية،
حيث ترت�سب يف �أ�سفله اجلوامد التي حتملها املياه الرمادية ،وتطفو
على ال�سطح املكونات اخلفيفة مثل ال�شحوم ورغوة ال�صابون.
هذا الربميل مزود بغطاء وا�سع ي�سمح بتنظيفه من املواد الطافية
واملرت�سبة.
بعد احتبا�س اجلوامد املرت�سبة واملواد الطافية يف الربميل الأول ،تدخل
املياه الأنقى ن�سبي ًا اىل �أ�سفل الربميل الثاين .ومن ثم تدخل من �أعلى
الربميل الثاين اىل �أ�سفل الربميل الثالث ،وتنتقل اىل الربميل الرابع
بالطريقة ذاتها .يف الربميلني الأو�سطني ،تعمل بكترييا الهوائية
على تفكيك املواد الع�ضوية املوجودة يف املياه .ويكون الربميل
الأخري مبثاية خزان للمياه املعاجلة .وعندما ميتلئ ،ت�شغل ع ّوامة
(ف ّوا�شة) م�ضخة تدفع املياه املعاجلة عرب �شبكة للري بالتنقيط يف
حديقة املنزل حيث ت�سقي  20اىل � 30شجرة مثمرة او ت�شكيلة من
اخل�ضار والبقول ال�صيفية .وقد بينت النتائج املخربية ان الري
باملياه الرمادية املعاجلة م�أمون ولي�س له ت�أثريات بيئية و�صحية.

ر�سم بياين لتدفق املياه داخل نظام الأربعة براميل ملعاجلة املياه الرمادية

خمرج املياه
الفائ�ضة

فوا�شة

انبوب خروج
الغازات

مواد
طافية

انبوب خروج
املياه املعاجلة

انبوب دخول
املياه الرمادية

مرت�سبات

م�ضخة
الربميل الرابع

الربميل الثالث

الربميل الثاين

الربميل الأول

هذا النظام حمكم ال�سد هوائي ًا ومائي ًا .الأ�سهم الرمادية ت�شري �إىل وجهة ان�سياب املياه الرمادية يف الرباميل الأربعة والأ�سهم اخل�ضراء
ت�شري اىل وجهة الغازات املنتجة خالل عملية اله�ضم ،التي تخرج عرب �أنبوب فوق م�ستوى �سطح املنزل .ال رائحة يف املوقع.
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ال�ضمان الإ�ضايف ب�أن هذه املخلفات التي يتم طرحها لن
تتجاوز القدرة اال�ستيعابية الق�صوى للبيئة البحرية ،ف�إن
املوا�صفات الرئي�سية للمخلفات املطروحة يجب �أن تطبق.
ويتم التعبري عن املوا�صفات اخلا�صة باملخلفات املطروحة
ب�شكل رقمي من �أجل ت�سهيل مراقبتها و�ضبطها من قبل
ال�سلطات املعنية.

د ـ �إعادة ا�ستخدام املياه العادمة

يزداد ا�ستخدام املياه العادمة املعاجلة كم�صدر للمياه،
ومع ذلك ف�إن هذه املياه املعاجلة ت�ستخدم غالب ًا لري
املحا�صيل العلفية واحلدائق و�أ�شجار الطرق واملتنزهات
( .)Zubari, 1997ويتم طرح الكميات الباقية من املياه
العادمة يف مناطق خم�ص�صة للتخل�ص منها ،حيث
تن�ساب �إىل الأحوا�ض املائية ال�ضحلة �أو يتم طرحها �إىل
البحر .ميكن للمياه العادمة امل�ستعادة �أن يكون لها
دور كبري كم�صدر غري تقليدي للمياه ،ب�شرط تطبيق
املمار�سات الزراعية ال�صحيحة .يعتمد م�ستوى املعاجلة
على اال�ستخدام النهائي للمياه العادمة املعاجلة� ،سواء
للزراعة �أو لإعادة �ضخ املياه اجلوفية .ومن املهم التعامل
ب�شكل خا�ص مع مراقبة التغريات البيئية التي تنجم عن
�إعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة للزراعة وتطوير منهجيات
ممكنة تكنولوجيا وجمدية اقت�صادي ًا للمعاجلة الثالثية
للمياه العادمة امل�ستعادة.

ال�شبكة ،كما يجب مراقبة ال�ضغط دوري ًا يف ال�شبكة
وجمع البيانات التي يتم احل�صول عليها من هذه املراقبة
امل�ستمرة للتدفق وال�ضغط ونوعية املياه لإن�شاء قاعدة
بيانات حول الأداء الطويل الأمد.

ز ـ �إدارة الطلب

تت�ضمن �إدارة الطلب على املياه ثالث �سيا�سات مرتابطة
بهدف تقليل فقدان املياه وال�ضغط الكبري على �أنظمة
التوزيع ،بالعالقة مع امل�ستوى امل�صمم من اخلدمة و�ضبط
التدفق يف �شبكات وو�صالت اخلدمة.

.1

�سيا�سة الت�سرب :يجب على الكوادر يف ال�سلطات
املعنية حتديد م�ستوى مقبول من الت�سرب لكل
منطقة تزويد وتطوير برنامج لتحقيق هذا الهدف.
وفور �إدخال العدادات اخلا�صة بكل منطقة يجب
�إجراء تقييم تف�صيلي للتباين يف الت�سرب �ضمن كل
منطقة تزويد ،وهذا ما �سيو�ضح �أي تزايد تدريجي �أو
�سريع مل�ستويات الت�سرب.

.2

تقليل ال�ضغط :يف بع�ض احلاالت يجب �أن تركز
ال�سلطات املحلية �أثناء ت�صميم الو�صالت الإ�ضافية
لل�شبكة وقراءة عدادات املناطق على حتديد الفر�ص
املتاحة لتقليل ال�ضغط الكلي ،بحيث يكون جمدي ًا
اقت�صادي ًا .ويجب �أن يتم االخذ بعني الإعتبار �أي�ض ًا
املخططات التي ت�ؤدي �إىل تقليل جزئي لل�ضغط
خالل جزء من اليوم �أو املو�سم.

.3

�ضبط اال�ستهالك :يجب على ال�سلطات املعنية
فر�ض ر�سوم واقعية عندما يتم حتقيق م�ستوى
مقبول من خدمات التزويد .يتم ت�صميم تعرفة املياه
حيث ال توجد عدادات مبعدل ثابت ،بينما يجب
�أن تهدف ال�سلطات �إىل قراءة ا�ستهالك العدادات
الفردية والتي تعترب طريقة منا�سبة على املدى
الطويل لتحديد الر�سوم.

هـ ـ نوعية املياه املزودة

يجب �أن تلتزم نوعية املياه �أو تتجاوز معايري منظمة
ال�صحة العاملية ملياه ال�شرب ( .)WHO, 1993يجب تنفيذ
برامج جلمع العينات املنهجية والع�شوائية من قبل �سلطات
املياه املحلية ملراقبة التغريات يف نوعية املياه على امتداد
�شبكات التوزيع من امل�صدر �إىل حنفيات امل�ستهلكني.
يجب �أن يكون تكرار جمع العينات كافي ًا للح�صول على
معلومات مفيدة �إح�صائي ًا وتغطي منهجي ًا كافة النقاط
غري الظاهرة يف منطقة التزويد .يجب �أن تقوم ال�سلطات
املعنية ب�إجراء مراقبة م�ستمرة لنوعية املياه يف كل املواقع
التي يتم �أخذ املياه منها مبا�شرة من املياه ال�سطحية لأجل
املعاجلة ،وكذلك حيثما ي�شري تقييم اخلطورة �إىل وجود
خماطر كبرية من احل�صول على مياه ال تطابق معايري
منظمة ال�صحة العاملية وتت�ضمن تداعيات �سلبية على
ال�صحة العامة.

و ـ مراقبة ت�سرب املياه

يعترب ت�سرب املياه من �شبكة التوزيع م�صدر ًا مهم ًا لفقدان
املياه .يجب �أن يتم احل�صول على عينات من املياه من
مناطق دائمة جلمع العينات يف مواقع رئي�سية �ضمن

 .IVالتعرفة املائية
يجب �أن تقوم ال�سلطات املعنية بتحديد تعرفة مائية على
امل�ستهلكني دفعها مقابل خدمات التزويد املائي .ويف
احلقيقة يجب �أن ت�ساهم هذه التعرفة من حيث املبد�أ يف
تغطية الكلفة الكلية لتزويد مياه بنوعية جيدة وكميات
منا�سبة .ولكن يف واقع الأمر ف�إن تعرفة املياه البلدية
غري كافية لتغطية رواتب املوظفني وتكلفة ال�صيانة.
ويتم بيع املياه املنزلية مبعدالت احلد الأدنى من التدفق

البيئة العربية :املياه
اليومي حيث تكون املعدالت �أدنى يف البلدات ال�صغرية
وتتزايد مع حجم املدن .وال يقوم جميع امل�ستخدمني
بالدفع وال تكون �سلطات املياه قادرة على ال�سيطرة التامة
ومنع الو�صالت غري القانونية� .أما بالن�سبة اىل املمار�سات
الزراعية ،فيتم ت�سعري املياه مبعدل ثابت �أو مبعدالت
ترتبط مع املناطق التي ي�سمح للم�ستهلكني بالإ�ستثمار
فيها .ويو�ضح هذا الق�سم �أبعاد ًا خمتلفة من بنية التعرفة
املائية ويقدم مفاهيم وتو�صيات لت�صميم نظام جديد
للتعرفة املائية .ومن املهم الإنتباه �إىل �أن االعتبارات
االقت�صادية �أ�صبحت مهمة يف حت�ضري الأطر املالئمة
للقرارات اخلا�صة بتزويد املياه يف امل�ستقبل .ومن ال�شائع
واملقبول حالي ًا توقع وجود ارتفاعات كبرية يف الكلفة
الهام�شية لتزويد املياه يف امل�ستقبل ،حيث قد يتم ا�سترياد
املياه العذبة �أو انتاجها عن طريق حتلية مياه البحر .ولهذا
�سيكون من ال�صعب احلفاظ على التعرفة املائية املنخف�ضة
حالي ًا ،وعلى امل�ستهلك �أن يكون م�ستعد ًا لتحمل ارتفاعات
جوهرية يف الكلفة احلقيقية للتزويد املائي.

�أ ـ عوامل حتديد التعرفة

هنالك عدة عوامل ميكن �أن ت�ؤثر على حتديد التعرفة
املائية يجب �أن ت�ؤخذ بالإعتبار .يف القطاع املنزيل
يجب �أن ت�ستجيب التعرفة لعوامل خمتلفة منها نوعية
اخلدمة وم�ستوى اال�ستهالك امل�ستمر و�أغرا�ض ا�ستخدام
املياه .يف القطاع الزراعي يجب �أن تعك�س اال�سعار كثافة
ا�ستخدام املياه لكل حم�صول وعدد �أجهزة ا�ستخدامات
املياه وم�ساحة الأر�ض املروية� .أما يف القطاع ال�صناعي ف�إن
الت�سعري يجب �أن ي�أخذ باالعتبار التبانيات بني ال�صناعات
يف كثافة اال�ستخدام ونوعية امل�صدر املائي وجودة املياه
املزودة ونوعية املخلفات ال�سائلة الناجمة.

ب ـ معايري التعرفة

ت�ستند معايري حتديد تعرفة ا�ستخدامات املياه اىل عدة
عوامل ،منها م�ستوى القبول املحلي والكفاءة االقت�صادية
وا�ستعادة الكلفة والعدالة .ويتمثل م�ستوى القبول من
قبل امل�ستخدمني بالقدرة على الدفع ،ويعترب من املعايري
املهمة حيث يجب الإعتناء ب�ضرورة تلبية الإحتياجات
اال�سا�سية للفقراء �أو الفئات التي ال ت�ستطيع دفع املعدالت
اجلديدة من التعرفة .وتركز الكفاءة االقت�صادية على
حتقيق اال�ستفادة من اخلدمات املائية بالكلفة الأدنى،
والتي ميكن الو�صول �إليها عندما يكون �سعر املياه معاد ًال
للكلفة الهام�شية .وت�شري ا�ستعادة الكلفة �إىل �أن ال�سعر
يعك�س الكلفة احلقيقية للمياه ،بحيث يتم تغطية �صيانة
وتو�سعة نظام التوزيع املائي .وتعتمد العدالة على تقا�سم
كلفة نظام تزويد املياه بني امل�ستهلكني بطريقة من�صفة.

ويجب �أن يتم �أي�ض ًا الأخذ بعني الإعتبار وجود م�ستهلكني
كبار يف القطاع ال�صناعي والزراعي ،حيث تكون ال�سلطات
جمربة على الإ�ستمرار يف ت�شغيل �أنظمة تزويد كبرية
لتلبية احتياجاتهم ،وحيث تكون هنالك خماوف ب�أن
امل�ستهلكني ال�صغار �سي�ضطرون لدفع كلفة املياه بد ًال
من امل�ستهلكني الكبار .يجب مراقبة العدادات اخلا�صة
للم�ستهلكني الكبار يف القطاع ال�صناعي والتجاري
وامل�ؤ�س�سات ب�شكل دوري ،ومقارنتها ب�سجالت التح�صيل.
ويجب �أن تت�ضمن البنى الفعالة لتعرفة املياه �أدوات
ال�ستعادة الكلفة احلقيقة للخدمات املائية ،من دون �أن
ينجم عن هذا التقليل من الأ�سعار �أو املبالغة فيها �أو تقدمي
الإعانات لبع�ض امل�ستهلكني على ح�ساب الآخرين.

ج ـ �إ�سرتاتيجيات ت�سعري املياه

تدعو الإعتبارات االقت�صادية ـ االجتماعية وكذلك
ال�سيا�سية �إىل حتول تدريجي نحو تطبيق �سيا�سة
لت�سعري املياه تت�ضمن الكلفة الهام�شية والإ�ستثمارية
للمياه .وقبل ال�شروع ب�إعداد وتنفيذ خطط الت�سعري من
ال�ضروري �إجراء تقييم ملوارد املياه وخ�صائ�ص الطلب على
املياه والظروف االقت�صادية واالجتماعية .يجب �أن يتم
منح �إعتبارات عالية لطبيعة املوارد املائية ،بحيث تعك�س
تباينات مكانية وزمانية .ويف حال ا�ستمرت �أمناط
اال�ستهالك املنزيل احلايل بال تعديل ،ف�إن احلكومات
العربية �ستكون بحاجة �إىل تخ�صي�ص موارد مالية لإن�شاء
البنى التحتية الهيدروليكية و�أنظمة التوزيع ومرافق
الدعم ذات القدرات املطلوبة ال�ستيعاب الطلب املتزايد.
�سوف تكون هناك �أي�ض ًا حاجة �إىل عدد كبري من حمطات
معاجلة املياه العادمة ،للتعامل مع احلجم الكبري للمياه
العادمة الناجم ،ومثل هذا الإ�ستثمار الكبري قد ي�ؤدي �إىل
�ضغوط اقت�صادية على الدول ،خا�صة يف ظل حمدودية
املوارد املالية واملوازنات املقيدة .ومع ذلك ف�إن منظومة
منا�سبة لتحقيق �إدارة متكاملة للطلب والتزويد� ،إ�ضافة
�إىل التخ�صي�ص العادل للموارد املائية امل�شرتكة ،ميكن �أن
ي�ساهما ب�شدة يف تخفيف العجز املائي .ويف هذه احلالة،
من املهم تطبيق برامج لإدارة الطلب تت�ضمن تطبيق
معايري اقت�صادية منا�سبة تركز على الت�سعري املالئم
ل�سد الفجوات الناجمة عن عدم التوازن ما بني الطلب
والعر�ض ،وكذلك تنفيذ �إجراءات فعالة لتح�سني كفاءة
اال�ستخدام.
تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على ر�ؤية مفادها �أن املياه متثل
�سلعة قابلة للتداول يف ال�سوق وذات قيمة حتدد بوا�سطة
قانون العر�ض والطلب� .إن عملية ربط القيمة االقت�صادية
باملياه من �ش�أنها �أن تعزز الرت�شيد والكفاءة وت�شجع
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الف�صل 5

�إدارة املياه البلدية وال�صناعية

ّ
حمطة ال�صليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي يف الكويت
�إبراهيم الغ�صني
عرفت منطقة اخلليج يف ال�شرق الأو�سط ،منذ �أوا�سط القرن املا�ضي ،فرتة
انتعا�ش غري م�سبوقة ،كان من بني نتائجها انعكا�سات �سلبية على موارد
املياه يف املنطقة .فازدهار �أ�سواق النفط ،مع ما رافقه من ارتفاع املداخيل
ّ
وتدفقات ّ
مما �أف�ضى �إىل ازدياد
ال�سكان ،زاد من �إجهاد موارد املنطقة النادرة ّ
بالتو�سع يف
عموما عن ذلك
وتو�سيع معامل التحلية من غري التعوي�ض
ً
ّ
قدرات معامل معاجلة مياه ال�صرف .وظ ّلت امل�صادر اجلديدة للماء ،على
مدى عقود من الزمن ،تقت�صر على بناء مرافق جديدة للتحلية ،ومل يبد�أ
التفكري اجلدّي ب�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف �إال يف الآونة الأخرية.
ويف العام ّ 1998
حققت املنطقة قفزة رائدة يف جمال �إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف وتنقيتها .وجتاوز هذا التط ّور عمل ّيات �إعادة ا�ستخدام مياه
تو�صل
ال�صرف املعاجلة ثالث ّي ًا لري احلدائق واملناظر الطبيعية ،حيث ّ
�إىل �إنتاج مياه ال�صرف ّ
املنقاة التي ت�ضاهي مياه ال�شرب يف جودتها ،وذلك
يف ّ
حمطة ال�صليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي يف الكويت.
�ضمت
انطلق امل�شروع عام  1998مع البدء بت�أهيل اتحّ ادات �شركات ّ
متخ�ص�صني ،وذلك
م�ستثمرين حمل ّيني و�أجانب بالإ�ضافة �إىل مقاولني
ّ
لإن�شاء ّ
حمطة معاجلة وتنقية مياه ال�صرف على �أ�سا�س نظام البناء
ً
ّ
والت�شغيل ونقل امللك ّية وفقا خلطة حكومة دولة الكويت الهادفة �إىل م�شاركة
فعال ،يف تدعيم االقت�صاد الوطني بتوليّ تنفيذ
القطاع
اخلا�ص ،ب�شكل ّ
ّ
حتقق من م�شروع ّ
م�شاريع البنية التحتية .وهذا ما ّ
حمطة ال�صليب ّية.
و�شركة تنمية املرافق ،وهي �شركة حمدّدة الغاية ،م�شروع م�شرتك بني
جمموعة اخلرايف الوطن ّية الكويت ّية و�شركة �أيونك�س (جرنال �إلكرتيك).
وقد ت�أ�س�ست يف الكويت ،عام  ،2001للقيام بتنفيذ عقد امتياز ّ
حمطة
ال�صليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي ملدة ثالثني عام ًا ّ
املوقع

مع حكومة دولة الكويت ،وذلك وفق ًا لنظام البناء والت�شغيل ونقل
امللكية .وهذا امل�شروع هو � ّأول م�شروع بنية حتت ّية يف املنطقة ُيبنى وفق
وحمطته هي �أكرب ّ
ّ
حمطة من نوعها يف العامل تعمل با�ستخدام
هذا النظام،
تقن ّية التنا�ضح العك�سي لتنقية مياه ال�صرف ال�صحي .واجلدير بالذكر �أنّ
موا�صفات املياه ّ
املنقاة املن َتجة يف حمطة ال�صليبية تفوق ،يف نقائها ،معايري
منظمة ال�صحة العاملية ملياه ال�شرب .تبلغ قيمة �أعمال الهند�سة وت�أمني
املوادّ والإن�شاء يف امل�شروع  500مليون دوالر ،وجمموع مداخيله حوايل 1.8
توقع �أن ّ
بليون دوالر .و ُي ّ
يوفر امل�شروع على حكومة الكويت ،خالل فرتة
االمتياز ،ما يزيد على  12بليون دوالر.
وتعترب حمطة ال�صليبية ملعاجلة وتنقية مياه ال�صرف ال�صحي م�شروع ًا
فريداً من نوعه ،ال يف ال�شرق الأو�سط فح�سب حيث �إ ّنها �أول مرفق بنية
حتت ّية بهذا احلجم ُين ّفذ وفق نظام البناء والت�شغيل ونقل امللكية ،و�إنمّ ا
�أي�ض ًا على نطاق العامل ب�أ�سره لكونها �أكرب مرفق من هذا النوع ُت�ستخدم
فيه تقن ّية التنا�ضح العك�سي لتنقية مياه ال�صرف ال�صحي .بد�أت املحطة
العمل مبعاجلة ما ي�صل �إىل  425.000مرت مكعب من ماء ال�صرف ال�صحي
اخلام يوم ّي ًا .و ُينتظر �أن ت�صل طاقتها يف نهاية الأمر ،على مدى مدة االمتياز
البالغة ثالثني عام ًا� ،إىل  600.000مرت مكعب يوم ّي ًا ،علم ًا ب�أنّ املحطة تعالج
حوايل  %60من جممل مياه ال�صرف ال�صحي يف الكويت.
ُي�شار �إىل �أنّ اال�ستفادة من هذه املياه ّ
املنقاة حم�صورة يف اال�ستخدامات
الزراعية وال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل ب�ضعة احتماالت �أخرى لال�ستخدام يف
ري احلدائق وغ�سل املباين وال�سيارات .ف�ض ًال عن ذلك ،ميكن �إعادة حقنها
يف الطبقات اجلوفية لتكون خمزون ًا مائي ًا �إ�سرتاتيجي ًا .و ُيذكر �أنّ حكومة
دولة الكويت ت�شرتي كل �إنتاج املحطة من املياه ّ
املنقاة.
ي�ضم م�شروع حمطة ال�صليبية املرافق التالية:
ّ
ّ
وال�ضخ يف العار�ض ّية.
 -1حمطة املعاجلة االبتدائية

على خ�صخ�صة عمليات تطوير ومعاجلة وتوزيع املوارد
املائية ،كما ميكن لها �أن تعمل كمعيار لتح�سني �أ�ساليب
حتديد خم�ص�صات املياه والكلفة الإدارية لها� .أن الربط
املبا�شر ما بني املياه وتكاليف �إنتاجها يجب �أن يتم �ضمن
ال�سياق االجتماعي يف الدولة ،حيث يجب �أن يحظى
الفقراء بحقوق مطالبة مبياه ال�شرب مت�ساوية مع غريهم
و�ضمن �سعر عادل .وحتت ظروف معينة ميكن ا�ستخدام
الإعانات لتزويد احلد الأدنى املطلوب من كميات املياه،
كما يجب �إعالم الر�أي العام عن �أهمية �سيا�سات الت�سعري
كو�سيلة لإدارة املوارد املائية وحمايتها للأجيال القادمة.

وبالتايل ف�إن تطوير وتطبيق �سيا�سة مالئمة لت�سعري املياه
ميكن لها �أن ت�ساهم بقوة يف الإدارة امل�ستدامة للموارد
املائية.
ميكن لهذا النظام املقرتح للتعرفة املائية يف حال تطبيقه
�أن يحقق عوائد �إ�ضافية ،حيث من ال�ضروري تغطية
تكاليف طاقة �ضخ املياه ودفع الرواتب لكوادر الت�شغيل
وال�صيانة و�إجراء الت�صليحات لأجهزة ال�ضخ وال�شبكات
وكلفة املواد والطاقة امل�ستخدمة ،لأن �سلطات املياه تقع
حتت �ضغط متطلبات زيادة العوائد وتغطية تكاليف

البيئة العربية :املياه

 -2خطوط النقل من العار�ض ّية �إىل ال�صليبية.
 -3مرافق املعاجلة البيولوجية يف ال�صليبية.
 -4حمطة التنقية يف ال�صليبية.
تبد�أ املعاجلة االبتدائية ملياه ال�صرف لدى و�صولها �إىل من�ش�آت املاء الداخل يف
العار�ضية بعمليات الت�صفية و�إزالة الرمال وال�شحوم .بعد ذلكُ ،توجَّ ه مياه
كل منهما  67مرتاً وعمقه � 7أمتارّ .
ال�صرف �إىل خ ّزانني للموازنةُ ،ق ْطر ّ
ينظم
اخل ّزانان ّ
تدفقات املياه الآتية �إىل العار�ضية قبل ّ
�ضخها �إىل ال�صليبية.
ّ
ّ
ّ
م�ضخات ،منها اثنتان
ال�ضخ يف العار�ضية على 8
حمطة
حتتوي
احتياط ّيتان ،لدفع مياه ال�صرف عرب ثالثة خطوط �أنابيب �ضغط ّية يبلغ
قطر كل منها  1400ملم ،وهي متت ّد م�سافة  25كيلومرتاً من العار�ضية �إىل
ال�صليبية .وحر�ص ًا على �ضمان حماية البيئة يف حميط من�ش�آت املاء الداخل
يف العار�ضية نظراً لقربها من مناطق �سكن ّية ،ف�إنّ جميع املن�ش�آت يف املوقع
مزودة ب�أحدث �أنظمة معاجلة و�ضبط الروائح.
مغطاة ،ف�ض ًال عن �أنها َّ
واملعاجلة البيولوجية هي �أ�سا�س عملية املعاجلة يف حمطة ال�صليبية،
لذلك توجد ت�سعة خطوط للمعاجلة البيولوجية يت�ألف ّ
كل منها من
حو�ض تهوئة (طوله  147مرتاً ،وعر�ضه  28مرتاً ،وعمقه � 8أمتار) وحو�ض
تر�سيب ثانوي دائري بقطر  56مرتاً وعمق � 8أمتار .ثم جتري املياه املعاجلة
ثنائي ًا �إىل حمطة التنقية.
فيتم تكثيفها يف ُمك ِّثفات ثقال ّية،
� ّأما احلم�أة امل�ستق ّرة يف �أحوا�ض الرت�سيب ّ
ثم ه�ضمها يف ثمانية �أحوا�ض ه�ضم هوائية ،يبلغ طول كل منها  58مرتاً
وعر�ضه  24مرتاً وعمقه � 7أمتارُ .ت ّ
�ضخ احلم�أة ،بعد انتهاء عملية اله�ضم،
�إىل �أحوا�ض خا�صة لتجفيفها ،وتخ ّزن بعد ذلك مدّة �ستة �أ�شهر� ،أي �إىل �أن
ي�صبح بالإمكان ا�ستخدامها ك�سماد طبيعي.
يبد�أ العمل يف حمطة التنقية بخم�سة ّ
دوارة ،ث ّم ُتر�سل
مر�شحات قر�ص ّية ّ
املياه �إىل مبنى الرت�شيح الفائق ّ
الدقة الذي يت�ألف من  5خطوط ت�ض ّم 8704
الت�شغيل ،كما يجب فر�ض الر�سوم والغرامات على �سوء
ا�ستخدام املياه.
�أما يف ما يتعلق بالتزويد املائي يف املناطق احل�ضرية،
فيجب �أن تقوم الإ�سرتاتيجية اجلديدة با�ستبدال الر�سوم
املوحدة ال�شائعة حالي ًا بنظام تعرفة جديد مكون من
جزئني ،هما ر�سم موحد وثابت و�آخر متبدل .توفر
التعرفة املوحدة والثابتة للمزود تدفقا من العوائد ميكن
التعويل عليه لتغطية النفقات اجلارية ،بينما تقدم
التعرفة املتغرية للم�ستهلك خيارات وحوافز ال�ستخدام

�أغ�شية للتنقية .وتن�ساب املياه من معمل الرت�شيح الفائق الدقة �إىل معمل
من�صات .وي�ض ّم
التنا�ضح العك�سي الذي يت�ألف من  6خطوط للتنقية على ّ 3
كل ّ
املن�صات
من�صات ّنقالة ،ويبلغ جمموع �أغ�شية التنقية يف هذه ّ
خط ّ 7
التامة للموادّ ال�صلبة
 20832غ�شاء .وت�ضمن �أغ�شية الرت�شيح هذه الإزالة ّ
املع ّلقة واجلراثيم .تنتقل املياه ّ
املنقاة بعد ذلك �إىل حو�ض التجميع ،ومنه
ُت ّ
�ضخ يف خطوط �أنابيب �إىل من�ش�أة وزارة الأ�شغال العامة يف ال�صليبية.
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن معظم عمل ّيات املعاجلة والتنقية يف خمتلف مرافق
تتم ب�شكل �آيل بالكامل و ُت�ستخدم فيها �أحدث �أنظمة الكومبيوتر
املحطة ّ
واملراقبة.
بعد �إنتاج �أول قطرة من املياه ّ
املنقاة يف  14ت�شرين الثاين (نوفمرب) 2004
ومع بداية ت�شغيل املحطة على نطاق جتاري يف الأول من �شهر كانون الأول
(دي�سمرب)  ،2004وذلك قبل موعده املق ّرر �سابق ًا ،تو ّلت جمموعة اخلرايف
الوطنية ،باال�شرتاك مع �شركة يونايتد يوتيليتيز الربيطانية� ،أعمال
ت�شغيل و�صيانة املحطة ،على �أن ت�ستم ّر يف هذه الأعمال �إىل حني انتهاء
فرتة االمتياز .وقد تعاقدت جمموعة اخلرايف الوطنية مع �شركة �إيطالبا
(جي �إي) لتنفيذ �أعمال ت�شغيل و�صيانة حمطة التنقية يف ال�صليبية.
د� .إبراهيم الغ�صني مدير عام �رشكة تنمية املرافق -جمموعة اخلرايف الوطنية ،الكويت

املياه بطريقة �أكرث كفاءة .وعلى الرغم من ذلك ف�إن الر�سوم
الثابتة يجب �أن تكون عالية ب�شكل يكفي ال�ستدامة تدفق
مايل لهيئات املياه ،حتى يف حال مل يقم امل�ستهلكون
با�ستخدام املياه بكميات كبرية� .إن جدوى ربط الر�سوم
بحجم اال�ستهالك تعتمد متام ًا على فعالية ا�ستخدام
العدادات ،حيث من ال�ضروري �إدخال معدالت متزايدة
من الأ�سعار لال�ستخدامات العالية ،وتقليلها �إىل حد ما
بالن�سبة لأ�صحاب اال�ستهالك العايل جد ًا ،وهذا ما يقلل
من ت�أثريات �سيا�سة الت�سعري على �أمناط اال�ستهالك.
وكذلك ف�إن النظام نف�سه يجب �أن ينطبق على ال�صناعات.

85

86

الف�صل 5

�إدارة املياه البلدية وال�صناعية
ومن الأهمية مبكان العمل على درا�سة مدى جدوى
فر�ض �ضريبة خا�صة على املياه التي يتم تزويدها للمرافق
ال�صناعية من �أجل توفري متويل جزئي مل�شاريع مياه
ال�شرب يف القرى واملراكز �شبه احل�ضرية.
بالن�سبة ملياه الري ،ف�إن �أ�سلوب الت�سعري ميكن �أن يفر�ض
ر�سوم ًا بناء على معدل اال�ستهالك بد ًال من الكلفة
الهام�شية للتزويد .يجب �أن تقوم الهيئات املائية بح�ساب
هذه الر�سوم عن طريق تق�سيم معدل كلفة اخلدمات على
م�ساحة الأر�ض املروية ،مع تعديل النتائج ح�سب املوا�سم
ونوعية املحا�صيل �أو التكنولوجيا امل�ستخدمة .وميكن �أال
يتم تعديل الر�سوم ح�سب املنطقة حتى يف حال وجود
تباينات �إقليمية يف املياه املتاحة تكون بدورها م�س�ؤولة
عن التكاليف املختلفة للمياه والتكنولوجيا امل�ستخدمة.

د ـ التعرفة املقرتحة

يجب �أن متتلك هيئات املياه القوة الكافية لفر�ض وتعديل
�أ�سعار املياه من خالل تبني الت�سعري املعتمد على العدادات
وكميات اال�ستهالك و�إزالة التعرفة الثابتة والأ�سعار
املنخف�ضة .وهنالك �أي�ض ًا حاجة �إىل زيادة م�ؤثرة يف �أ�سعار
املياه جلميع امل�ستخدمني ،وذلك من خالل تنفيذ خطط
لت�سعري املياه لتحقيق �أهداف ق�صرية وطويلة الأمد
وا�ستعادة التكلفة وت�شجيع تر�شيد ا�ستهالك املياه وحماية
البيئة وتوفري حوافز مرتبطة بطبيعة االداء ملزودي املياه،
وذلك لتقليل كلفة التزويد املائي ،وحلث امل�ستخدمني على
ا�ستخدام املياه بطريقة �أكرث كفاءة ،وتالي ًا جمموعة من
�أمناط التعرفة املائية املقرتحة لأهم م�ستخدمي املياه.

تعرفة املياه البلدية واملياه املعاجلة

يجب �أن ت�صمم تعرفة املياه البلدية واملياه العادمة املعاجلة
من خالل حتديد ا�سعار لأحجام اال�ستهالك ،بحيث تزداد
�أ�سعار التعرفة مع زيادة اال�ستهالك .ويف هذه النوعية
من التعرفة ف�إن الدخل العائد منها لكل فرد ي�ؤخذ بعني
الإعتبار اثناء حتديد كلفة كل وحدة ا�ستهالك .ويجب
�أن تغطي التعرفة كلف �ضخ املياه من امل�صدر وتطويرها
ومعاجلتها ونقلها وتخزينها ومعاجلتها و�إعادة ا�ستخدام
املياه املعاجلة والتخل�ص منها وكافة الت�أثريات البيئية
املرتبطة بها ،مثل تقليل خمزون املياه اجلوفية الأحفورية
(غري املتجددة) .وميكن تلخي�ص هذه التكاليف يف ثالث
فئات هي:
•الكلفة الر�أ�سمالية
•الكلفة الت�شغيلية
•الكلفة املرتبطة بنق�صان �أو تغذية امل�صادر.

ملخ�ص القول �أنه �إذا زادت كفاءة التزويد واال�ستخدام
املائي وتراجعت اخل�سائر يف نظام التزويد ومت التخل�ص
من الو�صالت غري القانونية ،ف�إن عوائد املياه �سوف تتمكن
عندئذ من تغطية كلفة التزويد .ولكن ذلك يتطلب مراقبة
فعالة وعمليات �ضبط وتنظيم تطبق من قبل �سلطات
املياه.

تعرفة مياه الري

ميكن �أن يتم ت�صميم تعرفة مياه الري املطبقة على
املزارعني من خالل نظام موحد للت�سعري �أو تزايد يف
الأ�سعار .التوجه الأكرث جدوى هو التحول نحو نظام
الت�سعري املتزايد ،لأنه يعترب �أداة كفوءة ت�سمح بالإدارة
املالئمة للطلب على املياه وتعك�س مدى فداحة نق�ص
املياه وتوفر حوافز فعالة لرت�شيد اال�ستهالك.

تعرفة املياه ال�صناعية

يجب �أن يتبنى القطاع ال�صناعي نظام التعرفة املتزايدة
نف�سه املقرتح لقطاع املياه البلدية� ،سواء �أكانت ال�صناعات
حت�صل على املياه من هيئات املياه �أو من �آبار خا�صة.
ويف كثري من احلاالت ،توجد �آبار خا�صة لبع�ض
ال�صناعات الكبرية �أو املتو�سطة ،واجلامعات ووحدات
اجلي�ش واملنظمات احلكومية ،وهي ال تقوم بالدفع نظري
ا�ستخدامها لهذه الآبار .ويف هذا ال�سياق تكون لها مطلق
احلرية يف �ضخ الكميات التي تريدها من دون �أية رقابة
�أو �أدوات �ضبط .ه�ؤالء امل�ستخدمون ال يدفعون �إال الكلفة
الت�شغيلية لأجهزتهم اخلا�صة ،وهذه املمار�سات ال ت�ساعد
�أبد ًا على تعزيز حفظ وكفاءة ا�ستخدام املياه ،وت�ؤدي غالب ًا
�إىل الهدر يف اال�ستخدام ون�ضوب موارد املياه اجلوفية.
وهذه حاالت مت توثيقها ،و�سببها غياب الرقابة وكذلك
املبالغة يف �إ�ضافة املياه العذبة لتخفيف تراكيز التلوث
يف املياه العادمة من �أجل تلبية الإ�شرتاطات واملوا�صفات
لطرح هذه املياه يف الأودية �أو مناطق التخل�ص الأخرى
يف البيئة املحيطة.

 .Vخال�صة وتو�صيات
من�أجلمواجهةالتحدياتاملائيةامل�ستقبليةوالتخفيفمن
نق�ص املياه ،ال بد من �أن تركز ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
املائية على املنهج التكاملي لتحقيق الإدارة املتزامنة للطلب
والعر�ض ،ومنها املعايري االقت�صادية يف تخ�صي�ص املوارد
املائية للقطاعات املختلفة والكفاءة يف ا�ستخدامها.
وهنالك حاجة �إىل تقييم مزايا ربط قيمة اقت�صادية باملياه،
حيث يتم التعامل مع املياه كمورد اقت�صادي �شحيح ويتم
حمايته بهذا التوجه.
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يجب �أن تتبنى الدول العربية ا�سرتاتيجيات مائية تركز
على احلاجة �إىل حت�سني �إدارة املوارد املائية البلدية
وال�صناعية ،مع تركيز خا�ص على ا�ستدامة اال�ستخدامات
احلالية وامل�ستقبلية .وبناء على ذلك ،يجب �أن ترتكز
الإ�سرتاتيجيات املائية على الأبعاد التالية :تنمية و�إدارة
املوارد ،الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والت�شريعية� ،إدارة املوارد
املائية امل�شرتكة ،التوعية العامة ،الأداء ،املوا�صفات
ال�صحية ،م�شاركة القطاع اخلا�ص ،ال�شراكة بني القطاع
العام واخلا�ص ،م�شاركة املجتمع ،التمويل ،منع التلوث،
مراقبة النوعية ،منع ن�ضوب املوارد ،البحث والتطوير.

الطلب والتزويد

ال تكفي موارد املياه التقليدية يف دول الإ�سكوا للوفاء
بالطلب على املياه العذبة يف ظل النمو ال�صناعي املتزايد
وامل�ستويات العالية للمعي�شة ،والتي يتوقع �أن ت�سبب
زيادة يف الطلب على املياه .ويتم حالي ًا ا�ستنزاف احلد
الأق�صى املتاح من موارد املياه املتجددة يف املنطقة،
وبالتايل ال ميكن معاجلة العجز املائي �إال عن طريق تبني
اال�ستخدامات املالئمة وزيادة الكفاءة و�إعادة ا�ستخدام
املياه العادمة وحفظ املوارد املائية والتحلية ،واخليار
الأخري �سوف يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف توفري كميات �إ�ضافية
من املياه �إىل املوارد التقليدية� .سوف ت�ستمر بع�ض الدول
يف االعتماد على املياه ال�سطحية من الأنهار الرئي�سية،
بينما تعتمد الأخرى على املياه اجلوفية ،ولهذا ف�إن

التوقعات اخلا�صة ب�إتاحة املياه يف العامل العربي تت�سم
بعدم اليقني وتتطلب ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية من قبل
الدول العربية يف �إعادة تخ�صي�ص املياه للقطاعات
املتناف�سة وزيادة كفاءة اال�ستخدام .ميكن �أن تتبع هذه
الإجراءات املتعلقة ب�إدارة بع�ض الإ�ستثمارات يف املوارد
غري التقليدية لتنمية م�صادر �إ�ضافية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن مدى قابلية االعتماد على املوارد املائية يف امل�ستقبل
�سوف ت�صبح ق�ضية �أكرث �أهمية وتتطلب �إجراءات طوارئ
منهجية ل�ضمان اال�ستجابات ال�سريعة والفعالة للجفاف
والفي�ضانات والتغريات املناخية الأخرى وتقليل �آثارها
ال�سلبية .يعترب تطبيق هذه ال�سيا�سات هو املفتاح ملعاجلة
�أزمة عجز املياه ،وميكن �أن ينجم عن الف�شل يف معاجلة
عدم التوازن بني الطلب والعر�ض مزيد من التدهور يف
نوعية املياه وكميتها.

�إ�صالح ال�سيا�سات

�إن تبني �إطار �شامل لتحليل ال�سيا�سات من �ش�أنه توجيه
�سيا�سات �إدارة املوارد املائية �إىل حيث توجد �أو تظهر
امل�شاكل ذات الأهمية ،يف ما يتعلق ب�شح املياه وكفاءة
اخلدمات وتخ�صي�ص ا�ستخدامات املياه �أو الأ�ضرار
البيئية� .سوف يختلف م�ستوى تعقيد هذا التحليل بناء
على القدرات والظروف يف كل حالة ،ولكن ميكن لأطر
حتليل ب�سيطة ن�سبي ًا �أن تو�ضح الق�ضايا ذات الأولوية.
يجب �أن يعمل التحليل على حتديد جميع الأولويات
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االجتماعية والبيئية واالقت�صادية ،وعلى تقييم حالة
املوارد املائية باملقارنة مع م�ستوى بنية الطلب املتوقع ،كما
يجب توجيه اهتمام خا�ص �إىل �آراء جميع ا�صحاب ال�ش�أن.
ومن خالل فهم عام للقوانني وال�سيا�سات واملوا�صفات
واملقايي�س املختلفة التي حتكم عملية �إدارة املياه واملياه
املعاجلة ،ميكن اقرتاح ما يلي:
-

-

-

-

-

�أ.

تخفيف الإجهاد املائي املتوقع من خالل الإجراءات
ال�ضرورية لتح�سني الكفاءة يف اال�ستخدام ودمج
�إعادة تغذية املياه اجلوفية �ضمن خطط �شاملة
لإدارة الأحوا�ض املائية.
احل�صول على بيانات حول نوعية املياه لت�أ�سي�س
بنك بيانات متكامل با�ستخدام املنهجيات
الدولية املوحدة ودمج التدريب كجزء رئي�سي من
العملية.
املعاجلة املالئمة للمياه العادمة قبل طرحها لتجنب
التلوث ،ودمج ممار�سات �إعادة اال�ستخدام و�إ�صدار
ت�شريعات وتعليمات بيئية يف م�شاريع التخطيط.
تبني منهجية متكاملة لإدارة امل�ساقط املائية لتنفيذ
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات تنمية و�إدارة وحماية
امل�صادر املائية واختيار التكنولوجيا املالئمة التي
تن�سجم مع القدرات واخل�صائ�ص االجتماعية
واالقت�صادية.
تطبيق برامج نظم املعلومات اجلغرافية ك�أداة
ا�سا�سية يف التخطيط مل�شاريع �إدارة املوارد املائية
والرتكيز على الظروف املائية املناخية �أثناء تطبيق
التقنيات احلديثة.
ت�أ�سي�س �آلية تن�سيق بني الوزارات املعنية والهيئات
احلكومية لتجنب ت�شتت امل�س�ؤوليات بني ال�سلطات
والهيئات املختلفة.
تطوير م�ؤ�شرات ملراقبة الت�أثريات املختلفة لهذه
ال�سيا�سات ومدى حتقيقها لأهدافها.
حت�سني ا�ستعادة الكلفة وحتديث الأنظمة الإدارية
واملالية يف البلديات.
تبني مقاربات م�ستدامة ال�ستخدامات املياه لو�ضع
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات تطوير و�إدارة وحماية
املوارد املائية قيد التنفيذ ،بحيث يتم الرتكيز على:
اال�ستخدامات النموذجية للمياه :ترتبط
التوجهات يف ا�ستخدامات املياه مع امل�ؤ�شرات
االجتماعية ـ االقت�صادية الرئي�سية ،و�أحيان ًا توفر
اال�ستخدامات الق�صوى واملو�سمية فر�ص ًا للتوفري
الرا�سمايل الفعال .ولكن اخل�سائر من النظام تكون
عالية يف الكثري من املناطق.

ب .املبادرات التقنية :تطبيق تقنيات ب�سيطة
ولكن فعالة لتوفري ا�ستهالك املياه ،بالإ�ضافة �إىل
برامج وحمالت �إر�شادية للتوعية العامة .ت�شجيع
ا�ستخدام تقنيات لتقليل الفاقد والت�سرب ،حيث
ميكن لتقنيات الت�صليح و�إعادة الت�أهيل �أن تكون
جمدية اقت�صادي ًا.
ج .املبادرات التمويلية :تعترب كلفة تقييم اخلدمات
مهمة جد ًا للهيئات املائية من �أجل الت�شغيل الكفوء.
هنالك حاجة �إىل حتديد الأ�سعار لت�شجيع �إن�شاء
�أنظمة م�ستدامة وحت�سني التح�صيل واجلرد،
وكذلك ف�إن تقليل الدعاوى والعقوبات يعترب فعا ًال
مثل حتليل الديون و�إعادة الهيكلة.
د .مبادرات الت�شغيل وال�صيانة :وهي تت�ضمن
اخل�صخ�صة واال�ستعانة بخدمات خارجية
والتناف�سية يف الأداء والتدقيق والتقومي الت�شغيلي
و�إعادة الهيكلة والت�صميم التنظيمي وخطط دفع
احلوافز والتدريب والتطوير'.
هـ .موارد تكميلية :وتت�ضمن املياه املعاجلة املعاد
تدويرها واحل�صاد املائي و�أنظمة احتجاز مياه
الأمطار والتقاط مياه اجلريان من الفي�ضانات
واملياه ذات امللوحة املتو�سطة والينابيع حتت البحر،
وا�ستبدال املحا�صيل والتحلية.
وعلى �سيا�سات املياه �أن حتقق الأهداف التالية:
-

ال�صناعات :تطبيق �إجراءات مكثفة لزيادة كفاءة
ا�ستخدام املياه للتقليل جوهري ًا من كمية املياه
امل�ستخدمة لكل وحدة �إنتاج ،ومنع تلويث امل�صادر
املائية �أو تقليل حجم املياه العادمة التي يتم �إنتاجها
من خالل تغيريات يف عملية الإنتاج والت�أكد
من معاجلة املخلفات لتلبية املوا�صفات الرقابية
ال�صارمة قبل طرحها.

-

املياه البلدية ومياه ال�صرف ال�صحي:

تطبيق �أنظمة �أكرث كفاءة لتزويد اخلدمات املائية
وجمع مياه ال�صرف ال�صحي ومعاجلتها والتخل�ص
منها ،مع حتقيق الهدف الرئي�سي يف الو�صول �إىل
التغطية التامة .ومن املهم �أي�ض ًا تو�سيع املوارد
املتاحة من خالل كفاءة ا�ستخدام املياه و�إعادة
ا�ستخدامها ،وذلك من خالل طرق م�ستدامة ،مع
احلر�ص على �إ�شراك القطاع اخلا�ص واملنظمات
غري احلكومية وجمموعات امل�ستخدمني وحماولة
حتقيق ا�ستعادة الكلفة ل�ضمان اال�ستدامة املالية،
مبوازاة فر�ض ر�سوم تدريجية لدعم الفقراء.

البيئة العربية :املياه

تدوير املياه يف تون�س
�شهد ال�صرف ال�صحي يف تون�س تو�سع ًا وتنامي ًا كبريين ،باجناز
م�شاريع �ضخمة من �أبرزها تركيز منظومة معاجلة مياه ال�صرف يف
منطقة �سيدي ح�سني ال�سيجومي ،حيث انطلق بناء حمطة �صرف
�صحي عمالقة بطاقة ا�ستيعاب � 60ألف مرت مكعب يف اليوم ،مع مد
 40كيلومرتاً من ال�شبكات .ومن املنتظر �أن ينتهي �سنة  2010ت�أهيل
منظومة املعاجلة لتون�س الكربى ،التي ت�شمل  132كيلومرتاً من
القنوات .ويف اجلمهورية التون�سية اليوم  106حمطات معاجلة ،حيث
بلغت كمية املياه املعاجلة  238.5مليون مرت مكعب �سنة .2009
ي�شمل هذا القطاع �أي�ض ًا املناطق ال�صناعية ،حيث يجري تو�سيع
جمال معاجلة املياه التي تفرزها امل�صانع .وقد مت ان�شاء �أول
حمطة يف ال�ضاحية اجلنوبية للعا�صمة يف منطقة بن عرو�س،
وت�شجيع ال�صناعيني على تركيز حمطات للت�صفية الأولية بدعم
مادي من الدولة ،ال �سيما من خالل الآليات التي يتيحها �صندوق
مقاومة التلوث.
ومن �أ�صل  238.5مليون مرت مكعب متت معاجلتها عام ،2009
�أعيد ا�ستعمال  63مليون مرت مكعب� ،أي ما ن�سبته  ،%27حيث
بلغت امل�ساحات املروية باملياه املعاجلة نحو ع�شرة �آالف هكتار.
وينتظر رفع ن�سبة اعادة اال�ستعمال لت�صل �سنة  2014اىل ما ال
يقل عن  50يف املئة من جمموع الكميات التي تفرزها حمطات
املعاجلة.
كما ينتظر قريب ًا اجناز م�شروع فريد و�ضخم لتحويل كميات من
املياه املعاجلة من ال�شمال اىل مناطق يف الو�سط ،حيث �ستخ�ص�ص
م�ساحات كربى لزراعة االعالف والأ�شجار املثمرة� ،إ�ضافة �إىل
م�صدات لوقف زحف الرمال ومقاومة الت�صحر ،و�إنتاج حبوب
�صاحلة للوقود احليوي .و�سيتم متويل امل�شروع يف �إطار الآلية
الدولية للتنمية النظيفة.
يف �إطار قرار معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف الريف وحت�سني
�إطار العي�ش يف القرى التون�سية ،عهد اىل مركز تون�س الدويل
لتكنولوجيا البيئة بالبحث عن تقنيات حملية وب�سيطة وغري
مكلفة ملعاجلة املياه امل�ستعملة يف املناطق الريفية .فبادر املركز،
بالتعاون مع وزارة البحث العلمي والديوان الوطني للتطهري ،اىل
اجناز املحطة النموذجية ملعاجلة املياه امل�ستعملة يف جهة ال�شمال
ال�شرقي ،وذلك اعتباراً خل�صو�صية املناخ والرتبة والنباتات
املوجودة يف املنطقة والتي ميكن ا�ستعمالها ك�أداة طبيعية لتطهري
املياه ،عو�ض ًا عن التجهيزات الكهروميكانيكية امل�ستعملة تقليدي ًا
يف حمطات املعاجلة.

وقد �أن�ش�أ املركز حمطة منوذجية جتريبية لقرية جوقار يف والية
زغوان ،يتم فيها تطبيق تقنية معاجلة املياه امل�ستعملة بوا�سطة
النباتات املائية ،تبلغ طاقتها مرتاً مكعب ًا واحداً يف ال�ساعة ،وهي
تخدم نحو � 800ساكن .وميكن اعادة ا�ستعمال املياه املعاجلة
يف الري .والتوجه الآن هو الن�شاء حمطات تطهري ريفي مماثلة
مت�أقلمة مع خمتلف املناخات التون�سية يف ال�شمال الغربي
والو�سط واجلنوب ،والتعميم التدريجي لهذه املحطات على
خمتلف املناطق.
ويذكر �أن الربنامج الوطني لالقت�صاد يف مياه الري ،الذي انطلق
عام  ،1995قدم دعم ًا مالي ًا وتكنولوجي ًا مما �أدى �إىل تزويد 345.000
هكتار من الأرا�ضي الزراعية باملعدات املقت�صدة يف املياه.
�سليمان بن يو�سف ،جملة البيئة والتنمية
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-

مياه الري� :إدخال ممار�سات الري احلديث مع
حر�ص �أكرب على ا�ستعادة الكلفة وال�سيطرة على
�أنظمة الت�صريف وامللوحة و�إجراءات احلد من
التلوث وحت�سني ال�صيانة والت�شغيل يف الأنظمة
القائمة وتقوية الإ�ستثمارات.

�أن فوائد عديدة �ستنتج عن نقل م�س�ؤوليات الإدارة �إىل
امل�ستخدمني ،حيث تقوم جمموعات م�ستخدمي املياه
بجمع الر�سوم على املياه وحتافظ على مرافق البنية
التحتية ،بل �أن هذا التوجه �أ�صبح هو املف�ضل من �أجل
حت�سني اال�ستدامة املالية لأنظمة املياه.

-

حماية البيئة واحلد من الفقر :يجب �إبداء
احلر�ص ال�شديد على التقليل من �إجراءات �إعادة
التوطني وحماية التنوع احليوي والأنظمة
الإيكولوجية اثناء ت�صميم امل�شاريع املائية
وتنفيذها .ميكن ا�ستخدام موارد املياه والطاقة التي
يتم احلفاظ عليها بد ًال من تطوير م�صادر جديدة
لتو�سعة نطاق اخلدمات للفقراء ،وبالتايل حماية
الأنظمة البيئية .ويجب دائم ًا العمل على ال�سعي
لتنفيذ �إجراءات قليلة الكلفة ورفيقة بالبيئة.

يحدث حالي ًا تغري جوهري يف منظومة �إدارة املياه ،بحيث
تقوم املحددات املالية واالجتماعية والبيئية ب�إعادة تعريف
قيمة املياه ،والتي ال تت�ضمن فقط كلفة الإنتاج واملعاجلة
ولكن �أي�ض ًا الت�أثري العام على نوعية احلياة وال�صحة
وال�سالمة والت�أثريات االقت�صادية على املجتمع وال�صناعة.
ولهذا ف�إن املجتمعات يف العامل العربي مطالبة بامل�ساهمة
يف التقليل من ا�ستهالك املياه وتعليم الأطفال القيم
العملية والأخالقية لتوفري ا�ستهالك املياه من �أجل الأجيال
القادمة وحماية البيئة .ال يجب �أن ينظر �إىل م�شاركة الر�أي
العام واملنظمات غري احلكومية يف �ش�ؤون املياه ب�أنها جمرد
خيار ،ولكن ك�شرط رئي�سي للإدارة الفعالة وحماية موارد
مياه ال�شرب با�سعار ميكن حتملها.

هيكلية التعرفة

على هيئات املياه ت�صميم تعرفات مائية منطقية من
�أجل ا�ستعادة الكلفة ،ولكن بطريقة تدريجية .ومن �أجل
احلر�ص على الظروف االقت�صادية واالجتماعية ،يجب
�أن ال تتم م�ضاعفة التعرفة مرتني وثالث مرات لتعك�س
الكلفة احلقيقية خالل فرتة ق�صرية .هنالك حاجة لفر�ض
تعرفات مائية با�سعار قابلة للدفع بناء على م�ستويات
الدخل لقطاعات املجتمع املختلفة .ويجب �إظهار حر�ص
خا�ص لتلبية الإحتياجات الأ�سا�سية للفقراء من �أجل
جتنب �أية �ضائقة و�صعوبات ،بحيث يتم ت�صميم التعرفة
بناء على بيانات اجتماعية واقت�صادية وفنية حقيقية.
ويجب �أي�ض ًا �أن يرتافق تطبيق التعرفة مع حملة توعية
وات�صال �شعبية لإقناع الر�أي العام بقبول مبد�أ "امل�ستهلك
يدفع" .كما يجب �أن ترتبط اية �سيا�سة ت�سعري للمياه
فعالة وجمدية اقت�صادي ًا مع وجود وحدات م�ؤ�س�سية
�إدارية متلك �أدوات تقنية ومالية و�صالحيات م�ؤثرة.
ال ميكن �إنكار حقيقة �أن تطبيق �سيا�سات ت�سعري املياه
يعترب �أمر ًا يف غاية ال�صعوبة ،حيث ميكن �أن يقاوم
امل�شرتكون يف خدمات املياه �ضرورة الدفع للح�صول
على املياه ،كما ميكن �أن يلج�أوا لل�ضغط ال�سيا�سي لوقف
�أية �سيا�سات �إ�صالحية يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن القدرة
الإدارية والفنية قد ال تكون كافية لتقييم وفر�ض خطط
الت�سعري اجلديدة .ويف هذه احلاالت قد تلج�أ احلكومات
يف العامل العربي �إىل �إجراءات غري ت�سعريية لت�شجيع
امل�ستهلكني على ا�ستخدام املياه مبزيد من الكفاءة،
ومنها نقل م�س�ؤوليات الإدارة ملجموعات امل�ستخدمني �أو
ت�شجيع تطوير حقوق املياه �أو ا�سواق املياه .ومن املعتقد
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 .Iمقدمة

هذه املبادئ التي ُعرفت �أو ًال مببادئ دبلن املائية ،يف
ا�شارة اىل امل�ؤمتر الدويل حول املياه والبيئة يف العا�صمة
االرلندية دبلن عام  ،1992مت تنقيتها ودجمها الحق ًا يف
جدول الأعمال الذي �أقره م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة
والتنمية يف ريو دي جانريو عام Agrawal et al.,( 1992
 .)2000وبت�شديدها على ثالثية الكفاءة االقت�صادية
والعدالة االجتماعية واال�ستدامة البيئية ،ما زالت مبادئ
دبلن ـ ريو املائية م�ستمرة يف حتديد املو�ضوع املركزي
لالدارة املعا�صرة للموارد املائية .ويع ِّرف هذا الف�صل
منوذج االدارة املتكاملة للموارد املائية ومبادئ دبلن ـ ريو
التي ت�شكل �أ�سا�س ًا لها ،ويقدم اطار ًا را�سخ ًا لتنفيذها مع
تركيز على م�سائل املوارد املائية يف املنطقة العربية.

يو�صف املاء دائم ًا يف الأدب ال�شعبي واملعرفة العامة
ب�أنه مادة نفي�سة ال تقدر بثمن ومن دونها ملا وجدت
احلياة على الأر�ض .ومع ذلك فهي املادة ذاتها التي
يتربم كثريون من ت�سديد ثمنها ويقومون ،عن ق�صد
�أو من غري ق�صد ،بتبديدها وتلويثها واظهار قلة اهتمام
بدورها البارز يف احلفاظ على احلياة .واحل�صة الأكرب
من ا�ستهالكنا للمياه تذهب ،من دون انتباه ،يف انتاج
الغذاء والعمليات ال�صناعية� ،أو بب�ساطة كناقل للنفايات.
ولن يتم توزيع الفوائد الناجتة من موارد املياه بالت�ساوي
بني خمتلف قطاعات املجتمع �أو بني الأجيال املتعاقبة،
اذا مل تتم حماية املوارد احلالية ال�ستعمالها يف امل�ستقبل.
والوترية ال�سريعة لتطوير موارد املياه يف العقود القليلة
املا�ضية �ألقت بثقلها على البيئة من حيث ازدياد التلوث  .IIن�شوء منوذج االدارة املتكاملة
وتدمري الأرا�ضي الرطبة وا�ستنزاف املخزونات ال�سمكية للموارد املائية
وتعري�ض احلياة البحرية للخطر يف م�صبات الأنهار.
خطت ادارة املوارد املائية خطوات كبرية عززها فهم �أف�ضل
ومما يزيد تفاقم هذه الق�ضايا املعقدة املتعلقة با�ستعمال للعمليات الطبيعية التي ت�سري الدورة املائية ،وحت�سن يف
املياه �شح املياه يف املناطق �شبه اجلافة واجلافة يف جمع البيانات وحتليلها ،وتقدم يف �صناعة االن�شاء مما
املنطقة العربية .ويف ظل هذه الأو�ضاع ،ت�صبح املياه مكن من تطوير بنية حتتية وا�سعة ومعقدة .وقد �شهدت
العامل الأكرث ح�سم ًا بالن�سبة اىل التنمية االجتماعية ـ �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا تطوير م�شاريع بنى حتتية مائية
االقت�صادية .ومع االرتفاع امللحوظ يف الطلب ،قد تكون �ضخمة حتى �ستينات القرن الع�شرين� ،أدت اىل دعم خطط
للتنمية املائية ت�أثريات �سلبية على الأو�ضاع البيئية .لقد ري كبرية ومنو ُمدين عززه و�صول �أكرب اىل املياه وحماية
كان �شح املياه قاعدة احلياة يف املنطقة العربية منذ �آالف �أف�ضل من الفي�ضانات .لكن حتو ًال يف املوقف الثقايف نحو
ال�سنني .فاملنطقة مهد �أقدم احل�ضارات التي تكيفت مع حماية الطبيعة ،وازدياد القلق املتعلق بحقوق االن�سان
هذه الأحوال الطبيعية القا�سية ،من خالل تطوير �شبكات واحلق يف امتالك الأر�ض بالن�سبة اىل جمتمعات �أ�صلية
ري كفوءة تخف�ض النتح امل�صحوب بالتبخر وحتافظ على ت�ستوطن مناطق مت�أثرة ،وارتفاع ًا يف عدد الكوارث
توزيع موارد املياه على نحو قابل لال�ستمرار ومن�صف .وقد واحلوادث البيئية �ألهب حركة بيئية قوية يف ال�سبعينات
�شهد نظام القنوات حتت �سطح الأر�ض وال�ساقية والربامج والثمانينات جابهت ال�سيا�سات االمنائية احلكومية.
التقليدية لتوزيع املياه بع�ض عمليات التجديد التي دامت هذه التطورات �أجربت حكومات غربية كثرية على تغيري
حتى يومنا هذا ( .)Jagannathan et al., 2009لكن �سيا�ساتها املتعلقة بتطوير املوارد املائية ،من تلك التي تركز
االرتفاع الهائل يف عدد ال�سكان يف مطلع القرن الع�شرين ب�شكل ح�صري تقريب ًا على النمو االقت�صادي اىل تلك التي
فاق التو�سع يف امدادات املياه الذي �أحدثته اال�ستثمارات تكافح لتحقيق عدالة اجتماعية وا�ستدامة .وي�شمل مفهوم
يف البنية التحتية للمياه .هذه الأو�ضاع �أوقعت ب�سرعة اال�ستدامة حتقيق تنمية اجتماعية ـ اقت�صادية مثلى
الكثري من البلدان العربية يف فقر مائي من �ش�أنه� ،إن للموارد الطبيعية ،مع احلفاظ على قدرتها على اال�ستمرار
مل يتم التعامل معه يف الوقت املنا�سب� ،أن يعيق النمو ال�ستعمالها من قبل الأجيال املقبلة و�صون خدماتها البيئية
ويفاقم الفقر ويزيد �أكرث عدم اال�ستقرار يف املنطقة.
والتوازن االيكولوجي الطبيعي .ونتيجة لهذه التحوالت
املثرية يف ال�سيا�سة ،توقف ان�شاء ال�سدود الكبرية متام ًا
وعلى �أثر �أزمات كربى �سببها اجلفاف يف عدة بلدان نامية و�أُخرجت �سدود عدة من اخلدمة للم�ساعدة يف �إحياء
يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أدت اىل �سوء تغذية وجماعة� ،أجرى جتمعات �سمكية ،مثل ال�سلمون �شمال غرب الواليات
املجتمع الدويل ،ا�ستجابة لها ،تقييم ًا حا�سم ًا للحديث املتحدة .ومتتلك وكالة حماية البيئة الأمريكية �سلطة حق
حول تنمية موارد املياه ،واجتمع يف قمتني هامتني نق�ض م�شاريع تتعلق باملوارد املائية ،وقد مار�ستها مرات
لتقدمي املبادئ الرئي�سية لالدارة املتكاملة ملوارد املياه .عدة لتجميد خطط تتعلق مب�شاريع مائية كربى .وقد

البيئة العربية :املياه

ُو�ضعت قواعد تنظيمية �أكرث ت�شدد ًا يف �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا لوقف تلوث املوارد املائية ال�سطحية واجلوفية.
وكمـا ُذكر �سابق ًا ،حر�ضت كوارث مدمرة كربى متعلقة
باجلفاف علـى بـذل جهود عـاملية لتطوير مبادئ دبلـن
ـ ريـو املائية ،التـي حتدد بالتف�صيل منهج ًا �شمولي ًا الدارة
متكاملة للمـوارد املائية علـى النحـو الآتي (Slanes and
:)Gonzalez-Villarreal, 1999
 املبد�أ الأول :املياه العذبة مورد حمدود و�سريع الت�أثر،وهو �ضروري للحفاظ على احلياة والتنمية والبيئة.

 -املبد�أ

الثاين :يجب �أن تكون تنمية املياه وادارتها

مبنية على منهج ت�شاركي ،ي�شمل امل�ستخدمني
واملخططني و�صانعي ال�سيا�سة على جميع
امل�ستويات.
 املبد�أ الثالث :ت�ؤدي الن�ساء دور ًا حموري ًا يف ت�أمنياملياه وادارتها وحمايتها.
 املبد�أ الرابع :للمياه قيمة اقت�صادية يف جميعا�ستعماالتها التناف�سية ،ويجب اعتبارها �سلعة
اقت�صادية.
ي�شدد املبد�أ الأول على الدور الرئي�سي للمياه العذبة يف
احلفاظ على جميع �أ�شكال احلياة و�ضرورتها للتنمية
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االجتماعية ـ االقت�صادية .وعلى رغم وفرة املوارد املائية
العذبة يف اجزاء معينة من العامل ،فهي موجودة بكمية
طبيعية حمدودة وميكن �أن تت�أثر �سلب ًا بالن�شاطات
الب�شرية التي ال جتعلها غري مالئمة لال�ستهالك الب�شري
فح�سب ،وامنا ّ
تخل �أي�ض ًا بالتوازن االيكولوجي .هذا املبد�أ
ً
يدعو النا�س �ضمنا اىل اتخاذ اجراء حلماية هذه املوارد
احليوية واحلفاظ عليها.
ويعرتف املبد�أ الثاين ب�أهمية ا�شراك جميع املعنيني يف
عملية ادارة املوارد املائية .وعدم القيام بذلك ،من خالل
ثني اجلمهور عن امل�شاركة يف �صنع القرار وتقييد امل�ساءلة
وتهمي�ش الفقراء ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل عدم توازن يف
توزيع املياه وخدماتها.
وي�سلط املبد�أ الثالث ال�ضوء على ورطة كثري من الن�ساء،
خ�صو�ص ًا الفتيات ،يف البلدان الفقرية املتخلفة ،اللواتي
ت�شغلهن با�ستمرار ن�شاطات م�ضنية تتعلق بجلب املياه،
قد تتطلب ال�سري عدة كيلومرتات كل يوم .والفتيات
ال�صغريات قد يخ�سرن فر�صهن التعليمية واالمنائية
نتيجة لذلك .وحت�سني خدمات املياه وتو�صيلها يحرر
الن�ساء وي�سهل عليهن االقبال على التعلم وممار�سة
ن�شاطات منتجة �أكرث.
وي�شدد املبد�أ الرابع على القيمة االقت�صادية للمياه التي
يوجد اجتاه اىل اغفالها �أثناء و�ضع �سيا�سات تتعلق
بادارة املياه يف بع�ض البلدان ،ما ي�ؤدي اىل مبالغة يف
اال�ستغالل وفقدان االنتاجية .وحتديد �سعر للمياه
قد يكون م�س�ألة مثرية للنزاع يف بع�ض البلدان ب�سبب
اعتبارات ثقافية ودينية .لكن و�ضع �سيا�سات ت�سعريية
منا�سبة ميكن �أن ينقل اىل امل�ستهلكني القيمة احلقيقية
للمياه ويحفز امل�ستخدمني على التعامل معها على
هذا الأ�سا�س ،ما يدفعهم اىل زيادة انتاجيتهم وتر�شيد
ا�ستعمالهم لها.
وعلى رغم املوافقة على هذه املبادئ عاملي ًا ،فهي ال توفر
�إال خمطط ًا عام ًا لالدارة املتكاملة للموارد املائية ،من
دون �أن تقدم تعريف ًا وا�ضح ًا للطريقة التي ميكن �أن تنفذ
بها .وهناك اتفاق عام على �أن ادارة املوارد املائية يجب �أن
حتقق توازن ًا بني الكفاءة االقت�صادية والعدالة االجتماعية
واال�ستدامة البيئية .وقد تبنى البنك الدويل هذا املنهج
يف ورقة عن �سيا�سة ادارة املوارد املائية نُ�شرت عام ،1993
و�أعاد ت�أكيد التزامه باالدارة املتكاملة للموارد املائية
يف من�شور حديث يحدد اال�سرتاتيجية (World Bank,
) .2004وم�ست�شهد ًا بتحليل �أجرته منظمة التعاون

االقت�صادي والتنمية لقطاع املياه يف البلدان املتقدمة� ،أقر
البنك الدويل ،مع ذلك ،ب�أن و�ضع االدارة املتكاملة للموارد
املائية قيد املمار�سة يعرت�ضه كثري من ال�صعوبات حتى
يف البلدان املتقدمة جد ًا .ويف مقدم هذه العقبات ادخال
غيـر كاف للق�ضايا البيئية فـي �سيا�سات قطاعية �أخرى،
ومقايي�س لنوعية املياه غيـر �شاملة ،وهياكل ت�سعريية
للمياه غري وافية حتوز علـى القيمة االقت�صادية والبيئية
التامة للمياه ،وانعدام التقدم فـي حت�سني كفـاءة املياه،
وادارة لينة للطلب علـى املياه ،وا�صرار علـى االعانات فـي
القطاع الزراعي ).(World Bank, 2004
وكمدافع عنيد عن االدارة املتكاملة للموارد املائية،
قادت ال�شراكة العاملية للمياه جهود ًا لرتجمة مفاهيم
االدارة املتكاملة للموارد املائية اىل �إطار مفهوم عملي
ميكن تكييفه يف خمتلف �أو�ضاع البلدان .الأجزاء الآتية
�ستعتمد على هذه اجلهود كما نُ�شرت يف (Agarwal et
 ،)al. 2000ملناق�شة جمموعة حتديات االدارة املتكاملة
للموارد املائية وميزاتها ومنهجيات تنفيذها.

 .IIIالق�ضايا التي يجب �أن تعاجلها االدارة
املتكاملة للموارد املائية
�إن ادارة املوارد املائية هي عمل دقيق يوازن بني تلبية
الطلب واحلفاظ على ا�ستمرار املوارد ال�ستعمالها يف
امل�ستقبل من دون تعري�ض �سالمة البيئة للخطر .وت�شكل
تلبية الطلبات الأ�سا�سية للب�شر الهدف الأول ال�ستخدام
املوارد املائية .وعلى رغم �أن جمتمعات متقدمة عدة
حققت �شبه كمال يف تلبية هذه املطالب ،فان بلدان ًا
نامية عدة ما زالت متخلفة يف ت�أمني احل�صول على مياه
نظيفة لل�شرب واخلدمات ال�صحية .وهناك �أي�ض ًا تباينات
كبرية بني قطاعات اقت�صادية ـ اجتماعية خمتلفة ،حيث
الأثرياء يح�صلون على مياه نظيفة منخف�ضة الأ�سعار
بينما على الفقراء �أن ير�ضوا بامدادات مائية عالية
الأ�سعار وغري جديرة بالثقة وقد تكون ملوثة.
ويف البلدان �شبه اجلافة واجلافة ،ت�شكل املياه عام ًال
حا�سم ًا يف احلفاظ على قطاع زراعي قابل لال�ستمرار
ال ينتج فقط الغذاء ،ولكن �أي�ض ًا ي�شغل �شريحة كبرية
من ال�سكان .وموجات احلر الطويلة ميكن �أن ت�ؤدي اىل
�ضعف املحا�صيل وخ�سارة املوا�شي مما قد يت�سبب بنزوح
ال�سكان و�أوبئة ونزاعات و�سوء تغذية وحتى جماعة يف
بلدان حيث �شرائح كبرية من ال�سكان تزاول ن�شاطات
زراعية ورعوية لك�سب رزقها .وعلى �سبيل املثال ،ادخلت
موجات جفاف طويلة يف ثمانينات القرن الع�شرين

البيئة العربية :املياه
البلدان الواقعة جنوب ال�صحراء الأفريقية يف نوبات
جماعة متعددة قتلت مئات �آالف الأ�شخا�ص.
وا�ضافة اىل احلفاظ على احلاجات احلياتية الأ�سا�سية
والزراعة ،فاملياه عن�صر رئي�سي يف معظم القطاعات
ال�صناعية ،مبا يف ذلك انتاج الطاقة و�صنع الغذاء
وال�صناعة الثقيلة .وعلى العموم ،تعيق االمدادات املائية
غري الكافية التنمية االجتماعية ـ االقت�صادية وقد ت�ؤدي
الأو�ضاع املائية املقيدة ب�شكل كبري اىل تراجع عام يف
املجتمعات.
وميثل تقلب املت�ساقطات وتوزعها املتفاوت حتديات
لتوفري امدادات مائية م�أمونة ووقاية من الفي�ضانات.
فعلى �سبيل املثال ،على رغم �أن لبنان لديه توازن مائي
ايجابي �شامل ،فان مدنه ال�ساحلية املكتظة بال�سكان،
وخ�صو�ص ًا بريوت التي ت�ؤوي ن�صف عدد �سكان لبنان،
لديها موارد مائية غري كافية لتلبية الطلبات البلدية.
وعدم قدرة بلدية بريوت على تلبية طلب زبائنها �أدى
اىل تكاثر ال�سحب غري امل�شروع للمياه من اخلزان اجلويف
ال�ساحلي املحلي لرفد الطلب ،ما �أدى اىل ت�سرب خطري
ملياه البحر اىل هذا اخلزان (.)Saadeh, 2008
وكمثال على ال�صعوبات يف ادارة خطر حدوث في�ضانات
يف مناطق جافة ت�شهد هطو ًال مطري ًا متقطع ًا ،تتعر�ض
مدن كربى يف اململكة العربية ال�سعودية لعوا�صف
مطرية نادرة لكنها بالغة ال�شدة مثل تلك التي عانت منها
جدة يف �أواخر عام  .2009ومما فاقم كارثة جدة عدم قدرة
�شبكة ت�صريف مياه الأمطار على اال�ستيعاب .و ُيروى
�أن م�صممي البنية التحتية افرت�ضوا �أن املنطقة ت�شهد
م�ستويات هطول متدنية جد ًا و�أهملوا التح�سب حلوادث
هطول بالغ ال�شدة.

 .IVتنفيذ االدارة املتكاملة للموارد املائية

ان التغريات الدميوغرافية واالجتماعية ـ االقت�صادية
ت�ؤثر كثري ًا يف الطلب على املياه ونوعية املياه والأو�ضاع
االيكولوجية .ويتحول املزيد من ال�سكان العرب اىل
العي�ش يف املدن وما زالوا يتو�سعون مبعدالت هي من
الأعلى يف العامل .وقد �س ّبب التمدن زيادة يف اجمايل
الطلب والطلب للفرد .كما �أخل الزحف ا ُملدين على
الأرا�ضي الزراعية والأرا�ضي الرطبة وجتمعات املياه
بالتوازن االيكولوجي لهذه النظم االيكولوجية وزاد
تعر�ضها للتلوث ال�صناعي والبلدي .والإبادة �شبه الكاملة
للأ�سماك يف بحرية املنزلة يف م�صر نتيجة دخول كميات
كبرية من مياه ال�صرف غري املعاجلة اليها من القاهرة
( )Abbassy et al., 2003هي مثال �صارخ على الطريقة

كما ُذكر �سابق ًا ،فان مبادئ دبلن ـ ريو هي جمرد خطوط
توجيهية ترتك جما ًال كبري ًا للتف�سري والتنفيذ .والأجزاء
الآتية مبنية على االطار املقبول على نطاق وا�سع الذي
اقرتحته ال�شراكة العاملية للمياه ،واملبني يف ال�شكل
 .1وقد مت ترتيب الأهداف الرئي�سية الثالثة لالدارة
املتكاملة للموارد املائية ،وهي الكفاءة االقت�صادية
والعدالة االجتماعية واال�ستدامة االيكولوجية لتحيط
مبثلث ميثل عنا�صر التنفيذ من �أجل الت�شديد على
�أهمية ابقائها متحدة يف جميع قرارات وطرق التنفيذ.
وي�شدد الهدف الأول على �ضرورة االرتقاء با�ستخدام
املياه اىل الدرجة الق�صوى خ�صو�ص ًا يف ظل �أو�ضاع �شح
املياه .ولتجنب جعل جماعات �أقل ت�أثري ًا وفقرية يف و�ضع

التي ميكن �أن يت�آمر بها النمو ال�سريع لتدمري �صحة النظم
االيكولوجية وت�شتيث م�صادر رزق قاطنيها .وهي ت�ؤكد
�أي�ض ًا التباين يف القوة بني �سكان املدن و�سكان الأرياف
يف ادارة املوارد املائية.
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االدارة املتكاملة ملوارد املياه
االدارة املتكاملة للموارد املائية ال�صادرة يف اطار ال�شراكة العاملية للمياه
ا�ستدامة ايكولوجية
بيئة ِّ
ممكنة

ائل

و�س

رية

ادا

•خم�ص�صات
•�أنظمة
•�أدوات اقت�صادية
•...

•�سيا�سات
•قوانني
•منتديات و�آليات
للم�شاركة
•تعاون دويل
•...

كفاءة اقت�صادية
امل�صدر:

�أد

وا
تم

�ؤ�
س�سا

•م�ستوى العمل
•حدود االدارة
•بناء القدرات
•...

تية

عدالة اجتماعية

Agarwal et al., 2000

غري م�ؤات نتيجة انعدام التمثيل �أو القدرة على دفع املال
مقابل اخلدمات ،يدعو الهدف الثاين اىل خم�ص�صات �أو
تعوي�ضات خا�صة لهذه اجلماعات .وعلى �أي ا�سرتاتيجية
�أو �أداة تنفيذية �أن حترتم القواعد التي حددها الهدف
الثالث.

لدعم ن�شاطاتها واجلهات امل�ؤثرة فيها .وهي حتتاج اىل
ثقافة ت�سهل وت�شجع توا�صل وم�شاركة جميع املعنيني،
خ�صو�ص ًا اجلماعات املهم�شة التي متيل اىل �أن تكون
الأكرث ت�أثر ًا بها ومع ذلك لديها �أدنى فر�صة للتعبري عن
ر�أيها حول القرارات املتعلقة بادارة املوارد املائية.

ومت تنظيم عنا�صر �إطار ال�شراكة العاملية للمياه اخلا�ص
باالدارة املتكاملة للموارد املائية حتت ثالثة عناوين
ِّ
املمكنة" و"الأدوار امل�ؤ�س�ساتية"
رئي�سية" :البيئة
و"الو�سائل االدارية" ( .)Agarwal et al., 2000وميثل
العن�صر الأول ملخ�ص ًا لل�سيا�سات والت�شريعات والأنظمة
املتوافرة للجهات املعنية .ويحدد العن�صر الثاين �أدوار
خمتلف الالعبني واملعنيني يف امل�ؤ�س�سات .وي�شكل
العن�صر الثالث جمموعة وا�سعة من الأدوات اخلا�صة
بالتنظيم واالرتقاء بالو�ضع االقت�صادي واملراقبة.

�أ .دور احلكومات يف االدارة املتكاملة
للموارد املائية

 .Vالبيئة ِّ
املمكنة لالدارة املتكاملة
للموارد املائية
حتتاج االدارة املتكاملة للموارد املائية اىل نظام من
ال�سيا�سات والقوانني والأنظمة والربامج والآليات

مراعاة للطبيعة العامة للمياه ،ت�ؤدي احلكومات دور ًا
رئي�سي ًا يف ادارتها .ومن املتوقع �أن حتافظ احلكومات
على �أدوارها يف و�ضع ال�سيا�سات املائية وتطوير االمدادات
املائية ومكافحة الفي�ضانات والبت يف النزاعات بوا�سطة
التحكيم .وتركز احلوكمة املائية املعا�صرة على �أن يكون
للحكومات دور �أقل يف توفري اخلدمات املائية ،مع احلفاظ
على دور تنظيمي .والقطاع اخلا�ص الذي تراقبه وت�شرف
عليه �أنظمة �شفافة بامكانه �أن يقدم خدمات مائية
�أكرث كفاءة وموثوقية وم�ساءلة .ويف حاالت حيث على
احلكومات �أن ت�أخذ دور مقدمي اخلدمات ،يجب عليها
�أن تتبع منهج ًا �شام ًال يف�صل بني الهيئات التنظيمية
والهيئات املقدمة للخدمات للحفاظ على ال�شفافية
وامل�ساءلة.

البيئة العربية :املياه
ويجب على الأنظمة �أن ت�أخذ يف االعتبار على وجه
التحديد ن�صو�ص ًا خا�صة لتخفيف �أو منع الأثر ال�سلبي
ل�سيا�سات التنمية املائية وت�سعري املياه على الفقراء .وهذا
مهم خ�صو�ص ًا يف املدن الكربى التي منت ب�شكل كبري يف
العقود املا�ضية نتيجة هجرة �سكان الأرياف وامل�شردين
اىل �ضواحيها الفقرية �أو �أحياء الب�ؤ�س فيها .كواحدة
من �أكرب املدن يف العامل ،متثل القاهرة كيف �أن النمو
الع�شوائي جتاوز تطوير البنية التحتية لالمدادات املائية،
ما يجعل كثري ًا من النا�س ال يح�صلون على مياه عذبة �أو
خدمات �صحية .واىل درجة �أقل ،تو�سعت بريوت خالل
العقود الثالثة املا�ضية نتيجة انتقال مئات الآالف اىل
�أجزاء من املدينة كانت غري م�سكونة �أ�ص ًال وتعاين من
�سوء اخلدمات ،للهروب من م�آ�سي االحتالل والتدمري
اال�سرائيلي للأجزاء ال�شرقية واجلنوبية من البالد.
و�أيد البع�ض اقامة �أ�سواق للمياه ك�آلية فعالة لتحقيق
ا�ستخدام �أمثل للموارد املائية .ومن املتوقع �أن حتول
الأ�سواق ا�ستخدام املياه من قطاعات منخف�ضة القيمة
اىل قطاعات عالية القيمة .ويف املمار�سة ،فان احل�صول
على املعلومات ب�شكل غري كاف �أو متفاوت ،و�سوء
حتديد احلقوق املائية ،وخطر حدوث احتكار ،وا�ستبعاد
الفقراء ،واال�ستخفاف بالقيم االجتماعية والبيئية للمياه
�أو اهمالها متام ًا ،من �ش�أنه �أن يخلق �أو�ضاع ًا غري م�ؤاتية
لأ�سواق املياه .ومن املتوقع من احلكومات �أن تطور وتنفذ
�أنظمة ت�ضبط هذه الأو�ضاع ال�سلبية لت�سهيل ايجاد
�أ�سواق ناجحة للمياه.

ب .ت�شريع مائي لت�سهيل االدارة املتكاملة
للموارد املائية

يحدد الت�شريع �سلطات وم�س�ؤوليات وحقوق خمتلف
املعنيني يف ادارة املوارد املائية .وبالتحديد فهو يعطي
ال�سلطة للحكومة كي تبادر اىل تنفيذ وفر�ض �أنظمة
املياه .كما يو�ضح الدور الذي يتوجب على خمتلف
املعنيني ممار�سته ،ويحدد القواعد الدارة املوارد املائية.
ويجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار م�سائل عدة عند تطوير
ت�شريع جديد �أو حتديث ت�شريع قائم .كما يجب �أن تو�ضع
مو�ضع التنفيذ �سيا�سة وطنية للموارد املائية م�ؤيدة
لالدارة املتكاملة للموارد املائية الر�ساء الأر�ضية لتطوير
ت�شريع فعال .ويجب �أن تتطرق ال�سيا�سة لقطاع املياه
والقطاعات غري املائية يف حتديد �أولويات لتحقيق تنمية
اجتماعية ـ اقت�صادية وحماية بيئية مثلى .ويجب �أن
ت�شجع امل�شاركة من قبل جميع املعنيني ،وخ�صو�ص ًا من
خالل و�ضع ن�صو�ص خا�صة للجماعات الأقل هيمنة.
وعلى الت�شريع �أن يحدد بو�ضوح احلقوق املائية حلماية

احلقوق الأ�سا�سية للملكية ولت�سهيل ح�سم املنازعات
و�إقامة �أ�سواق كفوءة للمياه .كما يجب �أن يحدد اجراءات
وقائية �ضد احتكار اخلدمات املائية (Agarwal et al.,
.)2000

ج� .أدوار وم�س�ؤوليات يف تطوير
وا�ستثمار املوارد املائية

ال يوجد عموم ًا و�صف جيد التحديد لالختالف بني
م�ساهمة ال�سلطات احلكومية والقطاع اخلا�ص يف
تطوير وا�ستثمار املوارد املائية .لكن من املتوقع �أن تكون
احلكومات م�س�ؤولة عموم ًا عن تطوير وادارة البنية
التحتية التي توفر �سلع ًا وخدمات عامة مثل مرافق
التخزين والتحويل الدارة تقلب املياه ،والتوزيع املتفاوت،
واحلماية من الفي�ضانات وموجات اجلفاف الطويلة.
وا�ضافة اىل ذلك ،يكون مل�شاريع البنية التحتية ،مثل
ال�سدود ،عمر طويل و�أوقات طويلة ال�سرتداد الكلفة،
ولذلك من ال�صعب �أن جتتذب �أموا ًال من القطاع اخلا�ص
لتمويل ان�شائها.
وعلى العك�س ،فان اخلدمات املائية البلدية ،مثل تقدمي
اخلدمات املائية وجتميع مياه ال�صرف ومعاجلتها،
حيث الفوائد الفردية حمددة جيد ًا ،ميكن �أن يتم
تطويرها وادارتها بكفاءة �أكرث من قبل م�ستثمرين من
القطاع اخلا�ص .لكن تخ�صي�ص املرافق احلكومية ال
ي�ؤدي بال�ضرورة اىل حت�سني اخلدمات وجعلها �أكرث
كفاءة من حيث الكلفة� .أما الف�ساد وال�سيا�سات املائية
غري املرنة والتدخالت ال�سيا�سية واالفتقار اىل املعلومات
فيمكن �أن يعرقل اخلدمات املائية �أو حتى ي�ؤدي اىل
ف�شلها .وعالوة على ذلك ،فان عدم وجود ت�شريع �أو
�آليات منا�سبة حلماية الفقراء من �أ�سعار املياه التي
ال ي�ستطيعون احتمالها قد يخلق تباينات كبرية يف
احل�صول على خدمات املرافق.

د .التن�سيق بني القطاعات وم�ستخدمي
جممعات املياه واخلزانات اجلوفية الوطنية

ت�ؤدي املياه دور ًا مهم ًا يف خمتلف القطاعات مبا يف
ذلك الطاقة وال�سكن وال�سياحة والتجارة .ونتيجة لذلك،
يجب �أن ي�شمل التخطيط ال�شامل للموارد املائية خمتلف
الوزارات ل�ضمان توزيع �أمثل للموارد املائية ،وتن�سيق
االنفاق احلكومي على تطوير هذه املوارد ،وجتنب
ال�سيا�سات املتناق�ضة .فعلى �سبيل املثال ،على الوزراء
امل�س�ؤولني عن التنمية ا ُملدنية والري وحماية البيئة �أن
ين�سقوا �سيا�ساتهم ون�شاطاتهم ل�ضمان توزيع اجتماعي ـ
اقت�صادي وبيئي �أمثل للموارد املائية .ويف بع�ض البلدان،
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االدارة املتكاملة ملوارد املياه
قد ي�ؤدي جو من التناف�س املعوق لبلوغ الهدف بني خمتلف
الوزراء اىل ادارة غري م�ستدامة للموارد املائية.
�إن الطبيعة الديناميكية للمياه ك�سائل يجري �ضمن
جممع مائي �أو خزان جويف ،جتعل التعاون بني خمتلف
امل�ستخدمني �أمر ًا حا�سم ًا جد ًا بالن�سبة اىل ا�ستعمالها
امل�ستدام .ويجب على م�ستخدمي املوارد املائية يف
جممع مياه �أو خزان جويف �أن ين�سقوا ن�شاطاتهم ل�ضمان
توزيع عادل وم�ستدام لهذه املوارد وتخفيف النزاعات
املحتملة .ومتثل االدارة املتكاملة جلمع مياه �أو خزان
جويف منوذج ًا ناجح ًا الدارة جممعات املياه �أو اخلزانات
اجلوفية الواقعة داخل �أر�ض وطنية واحدة .فعلى �سبيل
املثال ،جنحت م�صلحة نهر الليطاين يف لبنان يف ت�أمني
متويل دويل جوهري يف خم�سينات القرن الع�شرين
لتطوير االمكانيات الكهرمائية للجزء العلوي من
احلو�ض .وكان النظام الكهرمائي للم�صلحة مفيد ًا يف
التنمية االجتماعية ـ االقت�صادية للبالد� ،إذ وفر �أكرث من
 70يف املئة من اجمايل حاجة البالد للكهرباء حتى �أوا�سط
�سبعينات القرن الع�شرين .وعلى رغم �أن امل�صلحة واجهت
�صعوبات جوهرية نتيجة االفتقار اىل متويل وم�سائل
ادارية وطول مدة االحتالل واحلرب الأهلية ،فهي تخطط
حالي ًا م�شاريع �أ�سا�سية لالمدادات املائية والري.

هـ .ادارة املياه عرب احلدود الوطنية

كما ُذكر �سابق ًا ،لالدارة املتكاملة ملجمعات املياه واخلزانات
اجلوفية ح�سنات يف تن�سيق اجلهود على امل�ستوى
الوطني .لكن ما �إن تعرب املياه احلدود الوطنية حتى تربز
ال�سيادة الوطنية كعقبة رئي�سية لتعاون منتج .وعلى
رغم وجود قوانني مائية دولية حلل النزاعات بني البلدان
الواقعة على �ضفاف الأنهار ،فان هذه البلدان غري ملزمة
بالتقيد بها وقد تختار عدم التقيد يف حال �صدور قرارات
حمتملة قد تقو�ض امتيازاتها الراهنة .وي�ؤكد زيتون و�أالن
(� )Zeitoun and Allan 2008أن توازن القوة عامل حا�سم
يف ادارة املياه عرب احلدود .وعلى رغم االفتقار اىل اتفاقية
ملزمة ،توفر بع�ض املبادرات ،مثل مبادرة حو�ض النيل،
منتدى للبلدان الواقعة على �ضفاف الأنهار لتن�سيق
اجلهود وتبادل املعلومات واخلربة التقنية .وعلى رغم �أن
املبادرة جنحت يف احلفاظ على �أو�ضاع �سلمية يف حو�ض
النيل ،فهي مع ذلك مل تكن ناجحة يف م�ساعدة البلدان
ال�ضفية لالتفاق على معاهدة نهائية.
وعلى رغم هذه العقبات ،على البلدان الواقعة على �ضفاف
الأنهار �أن تنا�ضل للتو�صل اىل اتفاقيات ت�سهل االدارة
امل�ستدامة للموارد املائية امل�شرتكة .وعدم القيام بذلك من

�ش�أنه �أن ي�ضر يف املدى البعيد مب�صالح جميع الأطراف،
لي�س فقط يف ما يتعلق باملوارد املائية املتنازع عليها،
لكن مبجمل ن�شاطاتها امل�شرتكة مثل التجارة وال�سياحة
والتبادل الثقايف .والأطراف امل�ستقلة امل�ؤثرة ،مثل البنك
الدويل بت�أثريه الدويل الوا�سع على متويل امل�شاريع املائية،
ميكن �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف حل الق�ضايا املثرية للنزاع
بني البلدان الواقعة على �ضفاف الأنهار.

 .VIو�سائل ادارة املياه
يقدم �أغاروال ر�ؤية مو�سعة للطرق واملناهج الرا�سخة التي
ميكن ا�ستخدامها يف ادارة املوارد املائية .وهي ت�شمل
جمموعة وا�سعة من الو�سائل التي ت�ستعمل يف تقييم
املوارد املائية والأنظمة واالدارة االقت�صادية وحل النزاعات
واالت�صاالت والتكنولوجيا اجلديدة .ويغطي هذا اجلزء
جزئي ًا بع�ض هذه الطرق (.)Agarwal et al., 2000

�أ .تقييم املوارد املائية

ي�شمل تقييم املوارد املائية احل�صول على معلومات
حول توزعها املكاين ـ الزمني ،والنوعية ،واخلدمات
االجتماعية والبيئية ،باال�ضافة اىل حتديد الطلب يف
قطاعات خمتلفة ،واخليارات االمنائية املحتملة ،وق�ضايا
النزاع املحتملة .وتختلف قائمة املعلومات املهمة وفق ًا
لرتكيز التنمية.
وتطوير قاعدة معلومات �شرط مهم الجراء تقييم موثوق
للموارد املائية .وت�شكل هذه املهمة حتدي ًا ،خ�صو�ص ًا يف
البلدان العربية اذا �أخذنا يف االعتبار الفجوات اجلوهرية
يف املعلومات التي تراكمت مع مرور ال�سنني ،ويف
الدرجة الأوىل نتيجة حتديد �أولويات �أدنى جلمع البيانات
وحتليلها .وي�صف �إيفانز ( )Evans et al., 2004ال�شرق
الأو�سط ب�أنه من املناطق الأكرث "�ض�آلة بالبيانات"
يف العامل .هذا النق�ص عقّ د على الأخ�ص كثري ًا من
اجلهود البحثية واالمنائية املائية يف املنطقة العربية.
ومن ال�ضروري �أن ت�ستثمر البلدان العربية يف مراقبة
املعلومات املتعلقة باملياه وجمع البيانات اخلا�صة بها.
�إن فهم وادارة املالب�سات االجتماعية والبيئية لتطوير
املوارد املائية هما يف �صلب االدارة املتكاملة للموارد
املائية .وهناك حت�سن عام يف املنطقة العربية يف ما يتعلق
ب�أهمية هذه الق�ضايا التي يدفعها يف الدرجة الأوىل �ضغط
جماهريي ومطالبة كثري من اجلهات املمولة الدولية،
مثل البنك الدويل ،باجراء تقييمات �شاملة للأثر البيئي
للم�شاريع املائية ك�شرط للموافقة عليها.

البيئة العربية :املياه

وهناك �أدلة متزايدة ،ترتبط عموم ًا بتغري املناخ ،وتتعلق
بتزايد تكرار حوادث في�ضانات �شديدة (مثل اململكة
العربية ال�سعودية واجلزائر) وموجات جفاف طويلة
(مثل �سورية و�شمال �أفريقيا) ون�شوب �أعمال عنف
تتعلق ب�شح املوارد املائية (مثل دارفور) .ويف �ضوء
الغمو�ض الكبري والعواقب الوخيمة لهذه الأحداث ،من
الأف�ضل التعامل معها من خالل منهج الدارة املخاطر
يربط اال�ستثمار يف االجراءات التخفيفية بفوائد تخفي�ض
خ�سارة الأرواح وال�ضرر املادي.

ب .الطرق التنظيمية

بنـاء علـى طريقة التطبيق ،ي�صنف �أغاروال الو�سائل
التنظيمية فـي ثالث فئات :ال�ضوابط املبا�شرة ،والو�سائل
االقت�صادية ،والتنظيم الذاتي .ال�ضوابط املبا�شرة هي تلك
التي تطبقها ال�سلطات احلكومية المالء ا�ستعمال املياه �أو
الت�أثري فيه ( .)Agarwal et al., 2000وتلج�أ احلكومات
اىل الأنظمة التنفيذية لتنفيذ قواعد معينة مثل القيود
املفرو�ضة على ا�ستخراج املياه اجلوفية �أو التخل�ص من

مياه ال�صرف ال�صحي .ويف ظروف معينة ،خ�صو�ص ًا
�أثناء التعامل مع �أزمات و�شيكة ،قد تكون الأنظمة
جمد الأردن
التنفيذية فعالة وكفوءة .فعلى �سبيل املثالَّ ،
منح تراخي�ص حلفر الآبار وو�ضع حد ًا للآبار القائمة
عمان ـ الزرقاء يف حماولة لوقف الهبوط
يف حو�ض ّ
املثري يف م�ستويات املياه اجلوفية وتدهور نوعية املياه.
وعلى رغم املقاومة العنيدة التي يبديها مالكو الأرا�ضي
الأقوياء ،فر�ضت احلكومة غرامات باهظة وعقوبات
بال�سجن لتنفيذ الأنظمة .ومما يثري االهتمام� ،أن الزيادة
امللحوظة يف �أ�سعار وقود الديزل ،التي تعاظمت وتريتها
منذ �أوا�سط الت�سعينات اىل عام  ،2007ف�ض ًال عن الرفع
التدريجي العانات الوقود من قبل احلكومة ،كبحت �أكرث
ا�ستخراج املياه (.)Assaf, 2009
�إن تثبيت حقوق املياه هو طريقة تنظيمية مبا�شرة �أخرى
مت تطبيقها بنجاح يف الواليات املتحدة واو�سرتاليا لتوزيع
املياه ال�ستخدامات ذات قيمة �أعلى .لكن ال يتم تق ّبل
تنظيم حقوق املياه عموم ًا ب�شكل م� ٍ
ؤات وال تُنظم ح�سب
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خطة الدارة املوارد املائية يف �أبوظبي
حممد �أ .داود
�سجل ا�ستخدام املياه ً
فورة يف �أبوظبي
منذ �ستينات القرن الع�شرينّ ،
وتو�سع الزراعة يف الأرا�ضي املحيطة
نتيج ًة ل�سيا�سات حتريج ال�صحراء ّ
بالواحات التقليدية .كما � ّأن اكت�شاف احتياطات كبرية من املياه
اجلوفية يف لوا وبني لوا والعني� ،سمح بتو�سيع الزراعة لت�شمل املناطق
ال�صحراوية �ساب ًقا .ومتّ حتريج م�سالك �صحراوية وا�سعة وطرق نقل.
وطوال الفرتة نف�سها ،ارتفع عدد ّ
ال�سكان ب�شكل كبري ليبلغ  1.5مليون
ن�سمة حال ًّيا .وبينما ّ
وفرت املياه اجلوفية يف �ستّينات القرن الع�شرين
مياه ال�شرب ال�ضروريةّ � ،أدت الزيادة الالحقة يف الطلب على الطاقة
وعلى املياه �إىل بناء ّ
حمطات كربى للتوليد امل�شرتك للطاقة احلرارية.
كان للنمو ال�سريع يف االقت�صاد الريفي واملديني طوال ال�سنوات الـ 48
الأخرية �أثر عميق على املوارد الطبيعية يف �أبوظبي .فقد ج ّفت الواحات
التقليدية ُ
وا�ستنفدت جيوب املياه اجلوفية العذبة ال�صغرية التي كانت
أ�سا�سا لتلبية الطلب اجل�شع
تغ ّذي املجتمعات الريفية وال�ساحلية � ً
الآتي من القطاع الزراعي .و� ّأدت طبقة املياه اجلوفية املرتاجعة �إىل ّ
تدفق
املزيد من املياه املاحلة من امل�ستويات الأدنى يف اخلزان اجلويف وجانب ًّيا
� ً
أي�ضا من املناطق املجاورة.
يف املناطق ال�شاطئية يف اخلليج ،تهدد عمليات ال�سحب الكثيفة ملياه
البحر لأغرا�ض التحلية التنوع البيولوجي للبيئة البحرية وت�ساهم يف
زيادة درجات احلرارة ملياه البحر ،وهي من الأعلى حال ًّيا يف العامل.
(Plan Abu

هذه الهموم حتظى باهتمام خطة �أبوظبي 2030
 )Dhabi 2030التي ّ
توفر ت�ص ّو ًرا لعا�صمة عاملية تعطي �أولوية كربى
لال�ستدامة البيئية.

خلطة املوارد املائية يف �أبو ظبي ثالثة �أهداف� :إعداد تقييم بيئي
ا�سرتاتيجي لدور املياه يف الإمارة ،حتديد اخلطوات ال�ضرورية يف قطاع
املياه لت�صليح الأنظمة البيئية املائية وحمايتها ،تعزيز بنية املياه
والإدارة البيئية.
بالتايل ،تقت�ضي اخلطة تو�ضيح الأهداف الإمنائية والبحث يف اخليارات
الإمنائية ال�ضرورية لتحقيق هذه الأهداف .وتخ�ضع هذه الأهداف
للقيود املفرو�ضة بفعل بيئة �أبوظبي ،والتكنولوجيا املتوفرة ،وتكييف
الأمثوالت امل�ستخل�صة من التجربة العاملية.
وال�سبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف كثرية ،فالـخطة تقرتح م�سالك
ميكن اتّباعها وحت ّدد الإجراءات التي يجب اتّخاذها.

�إ�صالح ا�ستخدام املياه اجلوفية

ت�ستهلك الزراعة والغابات ثلثي املوارد املائية اجلوفية املتجددة
امل�ستخدمة يف �أبوظبي .وكال هذين القطاعني ال ي�ستعمل املوارد املائية
بفعالية ب�سبب عمليات الدعم املك ّثف ،مبا فيها تلك الداعمة لبناء
املزارع ،و�إ�صالح الأرا�ضي ،والبنى التحتية للري .كما � ّأن عمليات الدعم
للكهرباء وللمدخالت تق ّل�ص تكاليف الت�شغيل ،بينما عمليات الدعم
للمخرجات ت�ضمن نتائج ج ّيدة .وقد �ساهمت هذه ال�سيا�سات يف
للري ،الذي و�صل �إىل ذروته يف العام .2007
التطور ال�سريع ّ
تعتب الغابات ظاهرة غريبة يف مناخ �أبوظبي ال�صحراوي والقاحل ،مع
رَ
�أنّها ّ
ّ
وت�شكل م�صدر فخر
تغطي � 300ألف هكتار من م�ساحة الأرا�ضي
وطني .فبينما ّ
توفر موائل هامة يف النظام البيئي ،يبقى كثري منها يف
الري باملياه اجلوفية املموحلة
خالل
من
فقط
�صيانتها
وتتم
ّ
حالة مزرية ّ
التي تتوفر بكلفة عالية.
واخليارات اال�سرتاتيجية ثالثة:
تدريجا طوال
1 .1عدم الت�ص ّرف وترك النظام الزراعي يف�شل
ً
ال�سنوات الـ 40-20املقبلة؛
2 .2اتّخاذ �إجراءات �إيجابية لتخفي�ض الطلب على املياه؛
3 .3اال�ستجابة �إىل الطلب من القطاع الزراعي بوا�سطة املياه
املح ّالة.
لي�س عدم الت�ص ّرف خيا ًرا� ،إذ قد يكون له نتائج اجتماعية .ووف ًقا للخيار
الثالث ،ت�ستهلك الزراعة ر�سم ًّيا  %11من كميات املياه املح ّالة املنتجة يف
البالد .ولكن عمل ًّيا هذه الن�سبة املئوية هي �أعلى بكثري .وما من حتاليل
اقت�صادية �أو مالية متوفرة لتقدمي تربير اقت�صادي لهذه املقاربة .لكن
التحليل الدقيق الذي تال ال�سابقة التي ّ
حققها �إ�صالح قطاع �إنتاج البلح
بقيادة ال�شيخ حمد بن زايد �آل نهيان ،ميكن ا�ستن�ساخه يف �أجزاء �أخرى
من القطاع الزراعي .كخيار �آخر ،ت�ستطيع احلكومة �أن تعتمد �سيا�سات
تق ّدمية لقطاعي الزراعة والطاقة وتطبيق اخليار الثاين .كما يجب
ت�سريع �أي برنامج يهدف �إىل تقلي�ص الدعم الزراعي .ويجب دعم اخلطط
ت�شجع الأجنا�س التي تتحمل اجلفاف ،ما من �ش�أنه �أن يخ ّف�ض
التي ّ
ا�ستخدام املياه �إىل الن�صف� .أما الطاقة امل�ستهلكة يف القطاع الزراعي
ف�أ�سعارها � ّ
أقل من امل�ستوى املقبول ،فاملزراعون يدفعون  %14فقط من
كلفة الكهرباء الفعلية ،وتربز �أ�سباب مالية �صائبة لزيادة التعرفات
ّ
وت�شكل التعرفات �أداة فعالة .فح�سب التجربة
ال�سرتجاع التكاليف.
ّ
العاملية� ،إنّ زيادة بن�سبة  %10يف التعرفات تخف�ض الطلب بن�سبة
 .%7-4بالتايل ،ف�إنّ زيادة تعرفات الطاقة من �ش�أنها �أن جترب املزارعني
على زيادة فعالية ا�ستخدام املياه واعتماد �أمناط زراعة جديدة ت�ستهلك
كمية � ّ
أقل من املياه ،مع تف�ضيل اخل�ضار على حما�صيل احلقول .وبينما
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الكثري من املزارعني �سيرتكون جمال الزراعة ،ف�إنّ النتائج االجتماعية
تتم معاجلتها ب�صورة �أف�ضل من خالل برامج دعم مبا�شر للدخل
لذلك ّ
تكون �شفافة وال يكون لها تلك النتائج البيئية غري املتوقعة.

ا�ستهالك الأ�سر املفرط للمياه

ت�شري التوقعات الأخرية ل�شركة �أبوظبي للماء والكهرباء ()ADWEC
لطلب الذروة على الطاقة �إىل �أن قدرة التوليد امل�شرتكة القائمة لن
ت�ستجيب للطلب على املياه بعد �سنة  .2012و�سوف تربز احلاجة �إىل
يتم
قدرة جديدة �إ ّال �إذا متّ تقلي�ص الطلب .ومبا � ّأن معظم املياه املح ّالة ّ
�إنتاجها بوا�سطة التوليد امل�شرتك للطاقة واملياه ،فهذا �سوف ي�ؤ ّثر على
العر�ض امل�ستقبلي ملياه ال�شفة لال�ستجابة �إىل طلب الأ�سر ،واحلكومة،
والتجارة ،وال�صناعة .وي�شري النظر يف املوارد الغازية وم�صادر الطاقة
البديلة �إىل � ّأن حمطات الكهرباء امل�ستقلة بذاتها ميكن �أن تق ّدم ّ
احلل
الأكرث مرون ًة لال�ستجابة �إىل الطلب امل�ستقبلي .وقد اتُّ خذ قرار
با�ستطالع �إنتاج الطاقة النووية .يف هذا القطاع ثالثة خيارات لت�أمني
تزويد املياه يف امل�ستقبل :تقلي�ص الطلب ،زيادة العر�ض� ،أو مزيج من
اخليارين ال�سابقني.
يف الوقت احلايل ،ي�ضيع  %17فقط من املياه يف عملية النقل والتوزيع.
لكن الكلفة
وبف�ضل �إدارة ع�صرية ميكن تخفي�ض هذه الن�سبة �إىل ّ ،%10
الهام�شية ت�صبح مرتفعة ب�شكل متزايد .فالتكنولوجيات الكفيلة
تعتمد حال ًّيا يف قطاع خدمات
بتقلي�ص اخل�سائر معروفة ج ّيدًا وهي َ
املياه يف �أبوظبي ،وهو من القطاعات التي تتمتع ب�أف�ضل �إدارة و�أف�ضل
تنظيم يف ال�شرق الأو�سط .ومن ناحية اال�ستجابة للطلب ،من �ش�أن
برامج تخفي�ض الت�س ّرب �أن ت� ّؤجل فقط الفجوة بني العر�ض والطلب
من �سنة  2012حتى �سنة  .2014بعد ذاك التاريخ� ،ستزداد الفجوة
بني العر�ض والطلب ب�سرعة .على غرار الكهرباء ،تبينّ �أن تعرفات
املياه �أداة فعالة لتخفي�ض الطلب ومفعولها مماثل � ً
أي�ضا .بالتايل ف� ّإن
زيادة ت�صاعدية يف تعرفات املياه ميكن �أن تخف�ض الطلب ب�أكرث من
الن�صف.
ومن النتائج البارزة � ّأن نظام جتميع مياه ال�صرف ال�صحي فائق
الفعالية ،وهو على الأرجح �أف�ضل بن�سبة  %90من جتميع املياه املنزلية
الداخلية .ومن �ش�أن فر�ض تعرفات املياه �أن ت�ؤثر �أو ًال على ا�ستخدام
املياه اخلارجي للأ�سر ،وكمية قليلة منها يلتقطها نظام ال�صرف
ال�صحي .بالتايل لن ت�ؤدي الزيادة يف التعرفات على املياه بال�ضرورة �إىل
انخفا�ض يف مياه ال�صرف املعالجَ ة ،التي ت�شكل م�صدر مياه هام ًا لري
امل�ساحات اخل�ضراء ولال�ستخدام اليومي.
�أما بالن�سبة �إىل العر�ض ،في�شار �إىل � ّأن حمطات �إنتاج املياه اجلديدة
تتجه لأن تكون كبرية ومكلفة جدًّا ،مبا يتعدى بليوين دوالر .ويلزم
�ست �سنوات لت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب
هذه اال�ستثمارات الكبرية حتى ّ

من ناحية الت�صميم ،والتعاقد ،والبناء .ويف غياب �إدارة للطلب ال
خيار �إ ّال يف بناء قدرة جديدة .وبح�سب املمار�سة العاملية الف�ضلى ،ف�إن
ملحطات التنا�ضح العك�سي �أف�ضلية من حيث الكلفة واملنافع البيئية
على عمليات التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل الرائجة حال ًّيا .ومع
امليل على ال�صعيد الوطني �إىل اعتماد الطاقة النووية ،يق َرتح �أن تكون
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية الفورية ردم الفجوة بني العر�ض والطلب على
مراحل �صغرية ن�سب ًّيا .ميكن حتلية املياه اجلوفية املموحلة بالتنا�ضح
العك�سي بن�صف كلفة حتلية مياه البحر بالتنا�ضح العك�سي� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،لهذه الطريقة منفعة �إ�ضافية يف توليد كمية من املياه القلوية
املركزة � ّ
أقل بالن�صف �أو بثالثة �أرباع وتخفي�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة
�إىل ح ّد كبريعندما ي� َؤخذ توليد الطاقة بعني االعتبار .لكن هذا االقرتاح
�سوف يلقى معار�ضة �شر�سة ب�سبب امل�صالح اخلا�صة التي احتكرت
توليد املياه يف منطقة اخلليج منذ �ستينات القرن الع�شرين ،ما
معم ًقا �أكرب بكثري مما كان ممك ًنا يف هذه اخلطة.
�سي�ستلزم حتلي ًال ّ
وت�شكل �سنغافورة و�أو�سرتاليا مثلني ممتازين للمنافع االقت�صادية
والبيئية للتنا�ضح العك�سي.

�سيكون الإ�صالح امل�ؤ�س�سي �ضرور ًيا

لتحقيق التغيريات املقرتحة لهذا التقييم اال�سرتاتيجي ،ال ب ّد من تطوير
البنى امل�ؤ�س�سية لإمارة �أبوظبي يف �إدارة املياه والبيئة .والتو�صية الأهم
هنا هي �إن�شاء جمل�س للمياه يف �أبو ظبي ،يكون م�س�ؤو ًال عن التخطيط
جميعا.
اال�سرتاتيجي والتنمية عرب امل�صادر املائية كافة وم�ستخدميها
ً
فالنظام احلايل عبارة عن �سل�سلة من الأجراءات التي تقوم على توا�صل
ا�سرتاتيجي حمدود بني جمموعات �إدارة نظام املوارد املائية الأ�سا�سية
وجمموعات امل�ستخ ِدمني .ومن �ش�أن جمل�س املياه اجلديد �أن ي�ضمن
ّ
ويوفر توجيهًا
�سيا�سات مدجمة ومتما�سكة للمياه يف امل�ستقبل.
و� ً
إ�شرافا م�ستق ّلني للتو�صل �إىل اال�سرتاتيجية الأكرث عقالنية من الناحية
االقت�صادية لال�ستجابة �إىل احلاجات �إىل املياه عرب م�سته ِلكي املياه
كافة ،واحلر�ص على �أن تكون هذه احلاجات متوازنة يف �إطار النظرة
امل�ستقبلية لتوفري املياه والطاقة املمكنة التي تل ّبي �أهداف ال�سيا�سة
البيئية الوطنية .ويف موازاة ذلك ،تربز احلاجة الفعلية لهيئة ناظمة
للبيئة .كما تربز احلاجة �إىل و�ضع معايري و�أنظمة وممار�سات مقبولة
وكفيلة با�ستغالل املوارد الطبيعية و�ضبط التخل�ص من املياه الآثمة
يف البيئة وذلك من �أجل ال�سيطرة على �آثار التطورات النا�شئة ،مبا
يف ذلك توفري املياه والطاقة .ومن دون �إ�شراف ناظم� ،سوف يتع ّر�ض
اال�ستخدام امل�ستدام للمياه وللموارد الطبيعية الأخرى ملزيد من اخلطر
يف امل�ستقبل مع تردٍّ هائل يف الرفاه االقت�صادي .كما �أنه من ال�ضروري
التخطيط لبناء القدرات ولتطوير املوارد الب�شرية يف الإمارة من �أجل
املراقبة وفر�ض التطبيق.
د .حممد داود مدير دائرة املوارد املائية ،هيئة البيئة � -أبوظبي ،الإمارات
العربية املتحدة.
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ادارة املياه حتت ال�شح الت�صاعدي
ا�ستجابة

هدف ال�سيا�سة
كفاءة توزيعية

قيمة �أكرث
لكل قطرة

كفاءة اال�ستخدام
النهائي للخدمات

ا�ستخدام �أكرث
لكل قطرة

م�ساءلة

منظمات

هند�سة
ادارة االمدادات

مزيد
من املياه

امل�صدر :البنك الدويل2007 ،

الأ�صول يف معظم البلدان العربية ،حيث تعترب املياه
�سلعة عامة .وما يثري االهتمام� ،أن نظم ًا را�سخة حلقوق
املياه واالجتار بها ،كالنظام املعمول به يف املغرب واملبني
على اجلريدة ـ وهي قائمة متوفرة عموم ًا حلقوق املياه
التي تحُ َّدد بناء على �ساعات التدفق التام ـ متت ممار�ستها
منذ عقود على رغم الأنظمة الأكرث حداثة ،التي و�ضعتها
احلكومة والتي حتد من قيام املزارعني ببيع املياه العذبة
اىل م�ستخدمني يف املدن (.)World Bank, 2007
وميكن تنظيم الأرا�ضي ل�ضبط ا�ستخدام املياه وتخفي�ض
التلوث وتقدمي خدمات اجتماعية .واحلكومات يف
بع�ض البلدان تفر�ض ب�شكل روتيني قيود ًا على التنمية
ال�سكنية وال�صناعية ملنع تلوث االمدادات املائية .فعلى
�سبيل املثال� ،ضرب الأردن نطاق ًا حول مناطق خمتارة
ملنع تلوث م�صادر املياه اجلوفية .وحولت م�صر النمو
ا ُملدين عن مدنها الكربى اىل مناطق �صحراوية لتخفيف
ال�ضغط على نظم االمدادات املائية وتخفي�ض التلوث
الناجت من التخل�ص من مياه ال�صرف.
وعلى رغم ان الطرق التنظيمية املبا�شرة هي �أكرث انت�شار ًا،
فان الو�سائل االقت�صادية ت�ستعمل ب�شكل متزايد للت�أثري
على ال�سلوك اال�ستهالكي للم�ستخدمني وتوفر الأموال
لدعم النفقات االدارية .ويف مقدم هذه الو�سائل حتديد
�أ�سعار للمياه بغية ا�سرتداد عامل كلفة املياه .وميكن
تطبيق االعانات املالية لتخفيف ال�ضائقة املحتملة التي

يعاين منها الفقراء .واالعانات املبا�شرة التي ت�ستهدف
امل�ستخدمني الفقراء من خالل ت�شخي�ص موثوق هي �أف�ضل
من االعانات ال�شاملة لأن الأخرية ال ت�شجع االقت�صاد
يف ا�ستخدام املياه وقد توفر حماية غري كافية لل�شريحة
الفقرية .وكبديل �أو بالتوازي مع االعانات ،ميكن بفعالية
ت�صميم هيكل ر�سوم مائية ت�صاعدي العاقة اال�ستخدام
امل�سرف وتوفري احلماية للجماعات الأقل انتفاع ًا.
الر�سوم املفرو�ضة على التخل�ص من مياه ال�صرف
تقل�ص الطلب على املياه وت�شجع اعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف .وتُفر�ض على امل�ستخدمني يف املدن عادة
ر�سوم لقاء التخل�ص من مياه ال�صرف على �أ�سا�س
حجم املياه امل�ستخدمة ،مما ي�شجع االقت�صاد باملياه.
ومما يثري االهتمام ،انه يف الأماكن التي ال تتوافر فيها
�شبكات مياه �صرف وت�ستعمل احلفر ال�صحية ،كما يف
قرى �صغرية يف لبنان والأردن والأرا�ضي الفل�سطينية،
يقت�صد امل�ستخدمون باملياه لتجنب دفع ر�سوم باهظة
اىل م�شغلني من القطاع اخلا�ص لقاء خدمات التخل�ص
من مياه ال�صرف .والر�سوم املفرو�ضة على نوعية وكمية
مياه ال�صرف ال�صناعي التي يتم التخل�ص منها حتفز على
االقت�صاد باملياه واعادة ا�ستعمالها.

.VIIمواجهة حتدي ال�شح الت�صاعدي
ووفق البنك الدويل ،ف�إن ادارة املوارد املائية فـي �أو�ضاع

البيئة العربية :املياه
ال�شح متر عرب ثالث مراحل مـن التغيريات فـي ال�سيا�سة
واال�ستجابة (ال�شكل � .)2أو ًال� ،سيكون الت�شديد علـى
ت�أمني امدادات مائية مـن موارد تتمتع ب�أدنى كلفة
تطوير .لقد تـم حتقيق ذلك ب�شكل كبري فـي بلدان عربية
تفتخر ب�أن لديها �أعلى ن�سبة من املياه املخزنة لكل مورد
مائي متجدد ( .)World Bank, 2007وعندما مت تطوير
موارد مائية ميكن احتمالها �أكرث ،حتول الت�شديد اىل
تطوير وتقوية منظمات م�س�ؤولة عن خدمة امل�ستخدمني
لالرتقاء با�ستخدام املياه اىل درجة ق�صوى على م�ستوى
امل�ستخدم .ومع تزايد ال�شح ،هناك حاجة �أكرث �إحلاح ًا
ال�ستنباط �سيا�سات لتحقيق توزيع �أكرث كفاءة للمياه على
امل�ستخدمني .هذه املهمة الأخرية والأكرث حتدي ًا تتطلب
نظام ًا م�ؤ�س�ساتي ًا �شفاف ًا ي�ضمن امل�ساءلة ويخلق جو ًا من
الثقة والأمان بني امل�ستخدمني و�صانعي ال�سيا�سة.

 .VIIIاملياه ك�سلعة اقت�صادية
�إن الت�شديد على املياه ك�سلعة اقت�صادية يعك�س حقيقة
عملية ب�أن قابلية اخلدمات املائية للتطبيق مالي ًا ت�ستوجب
ا�سرتداد ًا تام ًا للكلفة .وتوفري خدمات مائية ب�أدنى من
كلفتها احلقيقية ي�شجع اال�ستخدام امل�سرف ويفر�ض
على املجتمع تكاليف مائية متليها الفر�ص .والت�شديد

ال�شكل 3

على القيمة االقت�صادية للمياه كان حماط ًا باجلدل لأن
تطبيقه قد يت�سبب يف اهمال الدور االجتماعي والبيئي
للمياه ،خ�صو�ص ًا يف تقليل حمتمل لقدرة اجلماعات
الأقل ي�سر ًا على الو�صول اىل مياه عذبة ويف تدمري
حمتمل للموائل الطبيعية.
وحل�سم هذا الإبهام املعقد ،يجب التمييز بني "حتديد
قيمة" للمياه و"فر�ض �سعر لها" (.)Agarwal et al., 2000
وتتعلق قيمة املياه بفائدتها مل�ستخدميها وبوجودها هي.
وميكن جت�سيد الفائدة على اعتبار اقت�صادي� ،أي مادي،
وهي تتكون من قيمتها مل�ستخدميها املبا�شرين وغري
املبا�شرين ،و�صايف الفوائد من العائد ،والتدفقات غري
امل�ستعملة ،والفوائد لأهداف اجتماعية مثل م�ساعدة
الفقراء (ال�شكل  .)3وفهم املكونات املختلفة لقيمة املياه
�ضروري لو�ضع �سيا�سات واجراءات لالرتقاء با�ستخدامات
املياه اىل احلد الأق�صى.
ومتييز ًا عن قيمتها ،تتعلق الكلفة الكاملة للمياه بكلفة
ا�ستخدامها .وهذا ال ي�شمل فقط النفقات الر�أ�سمالية
والتكاليف الت�شغيلية وال�صيانية ال�ستخراجها ومعاجلتها
وحتويلها وتوزيعها ،ومعاجلة النفايات ،لكن ي�شمل
�أي�ض ًا التكاليف التي متليها الفر�ص ،مثل الفوائد املحققة

قيمة املياه

القيمة احلقيقية

تعديل لأهداف اجتماعية
القيمة التامة
القيمة
االقت�صادية

�صايف الفوائد من
ا�ستخدامات غري مبا�شرة
�صايف الفوائد
من تدفقات العوائد
القيمة مل�ستخدمي املياه

امل�صدر:

Agarwal et al., 2000
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الكلفة التامة للمياه

اخلارجيات البيئية
اخلارجيات االقت�صادية
الكلفة التامة

الكلفة التي متليها الفر�ص

الكلفة االقت�صادية

نفقات ر�أ�سمالية
الكلفة التامة
لالمدادات

امل�صدر:

كلفة الت�شغيل
وال�صيانة

Agarwal et al., 2000

من ا�ستخدامات حمتملة �أخرى ـ ف�ض ًال عن العوامل
اخلارجية االقت�صادية والبيئية (ال�شكل  .)4ويق�ضي
ت�شغيل اخلدمات املائية املتعقل اقت�صادي ًا ب�أن ت�سرتد
الكلفة التامة .والف�شل يف حتقيق هذا الهدف ي�ؤدي
اىل ف�شل عمليات الت�شغيل ب�صورة خا�صة� ،أو يف حالة
املرافق احلكومية ،اىل حتويل الدفعات من االحتياطات
احلكومية .هذه هي القاعدة يف معظم البلدان العربية
حيث املياه مدعومة اىل حد بعيد .ويف البلدان اخلليجية
على �سبيل املثال ،تباع املياه املحالة مقابل جزء �ضئيل من
كلفتها .ومياه الري يف معظم البلدان العربية مدعومة
اىل حد بعيد ،تقيد ًا بال�سيا�سات العامة التي يحفزها
حتقيق اكتفاء ذاتي يف الغذاء ودعم ال�سكان الذي يعملون
يف الزراعة.

 .IXدرا�سة حالة ـ م�شروع املوارد املائية
يف حو�ض �صنعاء
يواجه حو�ض �صنعاء ،موطن ر�أ�سمال اليمن ،ا�ستغال ًال
مفرط ًا ملوارده املائية ال�سطحية واجلوفية .واالفتقار
املطلق اىل اال�شراف على �أعمال احلفر والتلوث غري

املميز وممار�سات الري غري الكفوءة �ألقت بثقلها على
توافر ونوعية املوارد املائية يف احلو�ض (World Bank,
 .)2004وميول البنك الدويل م�شروع ًا مدته � 10سنوات
من �ش�أنه �أن يحث على حتول مثري يف االقت�صاد الريفي
لي�صبح �أقل اعتماد ًا على املياه .وهذا يتحقق من خالل
توحيد ادارة املوارد الأر�ضية واملائية ،وتقوية الأطر
القانونية وامل�ؤ�س�ساتية ،وادخال معدات وطرق ري حديثة
لتح�سني الكفاءة الزراعية واالنتاجية املائية ،واعادة
ت�أهيل البنية التحتية اخلا�صة بتحويل املخزونات املائية
لتخفي�ض اخل�سائر وحت�سني الكفاءة ،وت�سهيل م�شاركة
اجلمهور يف �صنع القرارات ،وبناء القدرات يف نظم ادارة
املعلومات ودعم القرارات (.)World Bank, 2004

 .Xو�ضع االدارة املتكاملة للموارد املائية
يف املنطقة العربية
ا�ستعر�ض وجدي و�أبو زيد عـدة درا�سات ملركز البيئة
والتنمية فـي املنطقة العربية و�أوروبا (�سيداري)
تفح�صت التقدم يف اعتماد االدارة املتكاملة للموارد
املائية من قبل البلدان العربية .وا�ستغرقت الدرا�سات
الفرتة املمتدة مـن عـام  2000الـى عـام  .2006و�أ�شارت

البيئة العربية :املياه
الدرا�سة الأوىل يف عام  2000الـى �أن البلدان العربية
بد�أت مـع نهاية القرن الع�شرين تفكر جديـ ًا بخيارات
الطلب على املياه بعد �أن تعر�ضت لنواق�ص مائية خطرية
قـد ال ميكن ادارتها مـن خالل تطوير املوارد املائية القليلة
املتبقية غري امل�ستثمرة .ولـم تكن امل�سائل املتعلقة بنوعية
املياه والبيئة قـد عوجلت ب�شكـل مالئم .و�أ�شارت درا�سة
الحقة �أجراها (�سيداري) عام  2003الـى حت�سن فـي
ادراك ودعم االدارة املتكاملة للموارد املائية علـى م�ستوى
�صنع ال�سيا�سة ،ف�ض ًال عـن ازدياد م�شاركة املعنيني مـن
خالل ت�شكيل جلان وجمال�س وطنية للمياه (تون�س
وليبيا) ،وجمعيات م�ستخدمي املياه (م�صر) وتطوير
�سلطات االدارة املتكاملة للأحوا�ض (اجلزائر) (Wagdy
.)and Abu Zeid, 2006
يف عام � ،2006أجرت �سيداري درا�سة م�سحية �أكرث اتقان ًا
بناء على ا�ستبيان �صممه املعهد الهيدروليكي الدمناركي
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب).
يتناول اال�ستبيان و�ضع االدارة املتكاملة للموارد
املائية يف بلد ما ،مبا يف ذلك توافر ون�ضج ال�سيا�سات
والت�شريعات والأنظمة املائية الوطنية ،والأطر والقدرات
والقيود امل�ؤ�س�ساتية ،وادراك االدارة املتكاملة للموارد
املائية لدى خمتلف املعنيني (Wagdy and Abu Zeid,
 .)2006و�أ�شارت اال�ستجابات لال�ستبيان اىل �أن لدى
جميع البلدان العربية �سيا�سات وقوانني وت�شريعات
مائية وطنية تدعم م�شاركة اجلمهور ،وتعترب املياه ملكية
عامة ،وال تفرق على �أ�سا�س اجلن�س.
وعلى رغم دمج االدارة املتكاملة للموارد املائية يف
الت�شريعات املائية� ،أظهرت الدرا�سة ثقة �أقل بفعالية
الأنظمة املائية .و ُين�سب هذا بالدرجة الأوىل اىل عدم
الوعي لدى امل�ستخدمني والر�سميني باال�ضافة اىل
�ضعف القدرة امل�ؤ�س�ساتية ،وبدرجة �أقل ،تعقيد الأنظمة
و�ضعف تنفيذ العقوبات.
ونظرت الدرا�سة �أي�ض ًا يف العنا�صر الرئي�سية للقدرة
امل�ؤ�س�ساتية على تنفيذ االدارة املتكاملة للموارد املائية.
واعترب �ضعف املراقبة والرتاخي يف ا�سرتداد التكاليف
العيب الأكرب .واىل درجة �أقل ،تبني من تقييم تخطيط
املوارد وحمايتها واملحافظة عليها �أن ذلك غري كاف.
ومن اجلانب االيجابي ،اعترب ا�ستنباط ال�سيا�سة ،وجمع
البيانات وادارتها ،واىل درجة �أقل تقييم املوارد املائية
والتقييم البيئي و�صوغ الت�شريعات ،مر�ضي ًا .ومت حتديد
عوامل متعددة تعيق تطوير م�ؤ�س�سات �صحية الدارة املوارد
املائية ،وهي ت�شتمل على معدات غري مالئمة ،وتداخل يف

الأدوار وامل�س�ؤوليات لدى معاهد خمتلفة ،و�أوامر غام�ضة
وحكمية �سيئة ومتويل �ضعيف .و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ض ًا
اىل نواق�ص يف م�ستويات تدريب املوظفني ومو�ضوعيته.
ومن دون حتديد البلدان بالإ�سم� ،أ�شارت الدرا�سة اىل
انه من �أ�صل البلدان الثمانية التي تناولتها ،لدى ثالثة
منها خطة عمل تتعلق باالدارة املتكاملة للموارد املائية،
وتتوىل �أربعة تطوير خطة ،وبلد واحد لي�ست لديه خطط
يف هذا ال�ش�أن �إطالق ًا.

 .XIخال�صة وتو�صيات
قدم هذا الف�صل ر�ؤية عامة لالدارة املتكاملة للموارد املائية،
م�شدد ًا على الكفاءة االقت�صادية والعدالة االجتماعية
واال�ستدامة البيئية .وقد بحث التحديات يف تنفيذ االدارة
املتكاملة للموارد املائية خ�صو�ص ًا يف التعامل مع �شح املياه
والق�ضايا االجتماعية والبيئية .وقدم الف�صل �إطار ًا تنفيذي ًا
لالدارة املتكاملة للموارد املائية كما اقرتحته ال�شراكة
العاملية للمياه مع تركيز على املنطقة العربية.
ال�شح مدفوع ًا ب�أ�سباب طبيعية ،وارتفاع الطلب ،وتغري
املناخ ،هي التحديات املائية الأكرث �إحلاح ًا للبلدان العربية.
وقد جتاوزت املنطقة العربية مناطق �أخرى يف العامل
يف تطوير بنية حتتية تتعلق باملوارد املائية املتجددة.
والبلدان العربية التي تواجه ارتفاع ًا يف الطلب يتجاوز
االمدادات املائية التي ميكن احتمالها ،عليها �أن تتخذ
اجراء قوي ًا لتقوية القدرة امل�ؤ�س�ساتية والأجهزة التنظيمية
وامل�ساءلة يف تخطيط املوارد املائية .ويجب اعتماد منهج
�أكرث تكام ًال ي�شمل قطاعات �أخرى غري مائية جلعل توزيع
املياه �أولوية وحتقيق الكفاءة ،مع توفري احلماية للفقراء
واحلفاظ على اال�ستدامة البيئية.
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معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
الكمية املمكنة ،من خالل ا�ستعمال املياه املعاجلة ح�سب
 .Iمقدمة
الأ�صول لأغرا�ض الري ،كبديل من م�صادر املياه اجلوفية
يف معظم البلدان العربية تفر�ض موارد املياه املحدودة قيود ًا وال�سطحية التقليدية (.)AHT Group AG, 2009
�صارمة على التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتهدد �سبل
عي�ش النا�س .وفيما تتناق�ص املياه ال�سطحية املتوافرة� ،أدى �إن اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة يف املنطقة العربية
ال�ضخ املفرط للمياه اجلوفية ،مبا يتجاوز معدالت التجدد ت�ستهدف الزراعة بالدرجة الأوىل ،خ�صو�ص ًا يف تون�س
الطبيعي ،الـى تخفي�ض من�سوب املياه ،و�سبب زيادة فـي و�سورية والأردن .كما �أن ري احلدائق العامة ومالعب
ملوحة املياه اجلوفية ،وا�ستنزاف ًا للميـاه اجلوفية ،وتدهور ًا الغولف هو يف ازدياد يف البلدان الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
اخلليجي ويف �شمال �أفريقيا ( .)World Bank, 2007لكن
ايكولوجي ًا (.)World Bank, 2009
ً
هناك قيودا اقت�صادية وم�ؤ�س�ساتية و�صحية وبيئية تعيق
وقد �شهد العامل العربي يف العقود الثالثة املا�ضية اجهاد ًا اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف واعادة تدويرها ب�شكل م�ستدام
مائي ًا متنامي ًا ،من حيث �شح املياه وتدهور نوعيتها .هذه وم�أمون .ويحتاج الت�صدي لهذه القيود اىل جهد والتزام
الأزمة التي تلوح يف الأفق حفزت حكومات كثرية على م�شرتك من قبل احلكومات العربية واىل دعم من منظمات
ال�سعي اىل مزيد من اال�ستعمال الكفوء ملوارد املياه وتطوير اقليمية ودولية لزيادة كميات مياه ال�صرف املعاجلة وكذلك
�أ�ساليب لت�ضييق الفجوة بني العر�ض والطلب يف املنطقة .اجلزء من مياه ال�صرف املعاجلة الذي يعاد ا�ستعماله.
من املعتقد �أن اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف البلدية هي
ا�سرتاتيجية ّ
تدخل حمتملة لتطوير موارد مياه غري تقليدية.
ويف معظم البلدان العربية ،ف�إن الزراعة هي اىل حد بعيد
امل�ستهلك الرئي�سي للمياه� ،إذ ت�ست�أثر مث ًال بنحو  80يف املئة
من جمموع امدادات املياه يف تون�س وما ي�صل اىل  90يف املئة
يف �سورية ( .)AHT Group AG, 2009لذلك ،فان اعادة
املو�سع ملياه ال�صرف املعاجلة يف الري ولأغرا�ض
اال�ستعمال َّ
�أخرى ميكن �أن ت�ساهم ب�شكل كبري يف تخفي�ض "الإجهاد
املائي" و"�شح املياه" يف البلدان العربية كجزء من منهج ادارة
متكاملة ملوارد املياه ( .)Qadir et al., 2007ويف الواقع،
ف�إن النتائج الأف�ضل العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف ،من حيث

وقد حفز �شح املياه واحلاجة اىل حماية البيئة واملوارد
الطبيعية البلدان العربية على �إدخال معاجلة مياه ال�صرف
واعادة ا�ستعمالها كمورد مياه ا�ضايف يف خططها الوطنية
الدارة موارد املياه .ويف بع�ض الدول العربية ،باتت معاجلة
مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها ممار�سة م�ؤ�س�ساتية اىل حد
ما ،لكن ما زال هناك جمال كبري لتو�سيع تطبيقها.
ي�ستعر�ض هذا الف�صل ممار�سات وجتارب وتطبيقات اعادة
ا�ستعمال مياه ال�صرف يف البلدان العربية .و ُبنيت البيانات
معمقة لعدد
على مطالعات ملن�شورات تقليدية ،ومطالعة َّ
كبري من م�شاريع �إعادة ا�ستعمال املياه العربية ،وعلى
النتائج التي تو�صلت �إليها �أوراق علمية .وي�شري هذا التقييم
اىل �أنه من �أجل زيادة ا�ستخدام مياه ال�صرف امل�ست�صلحة،
هناك حاجة لرتتيبات م�ؤ�س�ساتية �أو�ضح ،وو�سائل اقت�صادية
�أكرث تفاني ًا ،وو�ضع خطوط توجيهية العادة ا�ستعمال املياه.
و�سوف ي�ساعد بالت�أكيد االبتكار التكنولوجي واقامة �أف�ضل
املمار�سات ،لكن ما هو مطلوب ب�شكل كبري هو تغيري يف
نظرة اجلهات املعنية اىل دورة املياه.

 .IIم�ستقبل اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
يف املنطقة العربية
التحدي الرئي�سي ملعظم البلدان العربية هو ت�أمني الو�صول
اىل مياه م�أمونة وخدمات �صحية نظيفة .ويقدر جمل�س
املياه العربي (� )2006أن  83مليون ن�سمة يحتاجون اىل
�إمدادهم مبياه م�أمونة و 96مليون ًا ما زالوا بحاجة اىل
خدمات �صحية نظيفة للوفاء بالأهداف االمنائية للألفية.
وقد و�ضعت حاجات عدد متزايد من ال�سكان ،يقدر بنحو
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جمموع �سحب املياه ومياه ال�صرف غري املعاجلة املولدة ومياه ال�صرف املعاجلة يف خمتلف البلدان العربية
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 343.8مليون ًا (� ،)AOAD, 2009ضغط ًا م�ضاف ًا علـى
جمموع �سحب املياه .وي�ستهلك القطاع الزراعي نحو  86فـي
املئة مـن هـذا املجموع ( .)Qadir et al., 2009وعالوة على
ذلك ،من املتوقع �أن يزداد الطلب على املياه ال�ستعماالت
منزلية وبلدية و�صناعية مدفوع ًا بتو�سع ُمدين �سريع
وت�صنيع وهجرة ريفية اىل املدن.
وبناء على تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة
للأمم املتحدة ( ،)FAO AQUASTATيظهر يف اجلدول 1
حجم مياه ال�صرف التي يولدها القطاعان املنزيل وال�صناعي
يف خمتلف البلدان العربية.
ان ن�سبة مياه ال�صرف املعاجلة بح�سب احلجم اىل تلك
املولدة يف املنطقة العربية ت�صل �إىل  ،%54وهي �أعلى مما
هي عليه �آ�سيا ( )%35و�أمريكا الالتينية  /الكاريبي ()%14
و�أفريقيا ()Qadir et al., 2009( .)%1

 .IIIممار�سات اعادة اال�ستعمال يف املنطقة
العربية
يف العامل العربي ،ف�إن تون�س والأردن وبلدان جمل�س
التعاون اخلليجي هي الدول الرائدة يف جمال ا�ست�صالح
مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها .ويختلف الو�ضع يف الدول
الأخرى بن�سب متفاوتة.

�أ .تون�س

لدى تون�س خربة طويلة (منذ  )1965يف ا�ستعمال
مياه ال�صرف املعاجلة لري ب�ساتني احلم�ضيات و�أ�شجار
الزيتون �ضمن م�شروع �سكرة للري ( 8كيلومرتات �شمال
�شرق تون�س) الذي يغطي م�ساحة  600هكتار (Bahri,
.)2008a
يف العام  ،2008كان عدد حمطات معاجلة مياه ال�صرف
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العاملة يف تون�س  61حمطة ،جتمع  0.24بليون كيلومرت
مكعب من مياه ال�صرف ،منها �أقل من  30يف املئة يعاد
ا�ستعمالها لري ب�ساتني الكرمة واحلم�ضيات (Chenini,
 ،)2008و�أ�شجار الزيتون واخلوخ واالجا�ص والتفاح
والرمان ،واملحا�صيل العلفية مثل الف�صة وال�سرغوم،
واملحا�صيل ال�صناعية مثل القطن والتبغ ،واحلبوب،
ومالعب الغولف يف مدينة تون�س واحلمامات و�سو�سة
واملن�ستري .وتتم معاجلة مياه ال�صرف حتى م�ستويات
ثانوية ويدفع املزارعون �أ�سعار ًا مدعومة مقابل مياه
ال�صرف املعاجلة التي ي�ستعملونها لري حقولهم (Bahri,
.)2008a

ب .الأردن

ت�ستعمل مياه ال�صرف يف الأردن للري منذ عدة عقود.
وكان ادخال اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف يف اال�سرتاتيجية
املائية الوطنية للبالد منذ  1998دلي ًال على اعطاء حجم
املياه امل�ست�صلحة �أولوية عالية .ومتثل مياه ال�صرف  10يف
املئة من جمموع امدادات املياه يف الأردن (WaDlmena,
 )2008ويعاد ا�ستعمال ما ي�صل اىل  85يف املئة من مياه
ال�صرف املعاجلة ( .)MED WWR WG, 2007لكن اجلدير
بالذكر �أن مياه ال�صرف املعاجلة تمُ زج مع املياه العذبة ومن
ثم ت�ستعمل لري غري ح�صري يف وادي الأردن.
يف العام  ،2009مت ن�شر اال�سرتاتيجية املائية الوطنية

اجلديدة .ولزيادة الدعم العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف يف
الري ،تقرتح خطة  2008ـ  ،2022بني �أمور �أخرى ،ما ي�أتي:
 ادخال تعرفات وحوافز مائية منا�سبة لتعزيز كفاءةاملياه يف الري ورفع العائدات االقت�صادية للمنتجات
الزراعية املروية؛
 ادارة ميـاه ال�صرف املعاجلة كم�صدر ميـاه دائـم يجب�أن يكون جزء ًا ال يتجز�أ من املوازنة املائية الوطنية؛
 �ضمان تعزيز املقايي�س ال�صحية لعمال املزارعوامل�ستهلكني ووفاء كل مياه ال�صرف املعاجلة املنتجة
من جميع حمطات معاجلة مياه ال�صرف البلدية �أو
ال�صناعية باملقايي�س الوطنية ذات ال�صلة ومراقبتها
بانتظام؛
 القيام على نحو دوري بتحليل ومراقبة جميع املحا�صيلاملروية مبياه �صرف معاجلة �أو مياه ممزوجة؛
 ت�صميم وتنفيذ برنامج حول توعية اجلمهور واملزارعلتعزيز اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة ،وطرق
الري ،ومعاملة االنتاج (.)JMWI, 2009a
يوجد يف الأردن  21حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف املنزلية
�أنتجت عام � 2008أكرث من  100مليون مرت مكعب من مياه
ال�صرف املعاجلة ( .)JMWI, 2009aوتقع حمطات املعاجلة
يف مدن كربى لكنها تخدم مناطق كبرية حتيط بهذه
املدن .جميع املياه املعاجلة الناجتة من حمطات املعاجلة
ت�ستعمل �إما مبا�شرة للري �أو تخزن �أو ًال يف خزانات �أو �سدود

البيئة العربية :املياه
ت�ستعمل للري .وتقدر وزارة املياه والري �أن كمية مياه
ال�صرف املعاجلة التي ت�ستعمل للري �سوف ت�صل اىل 223
مليون مرت مكعب بحلول �سنة .)FOEME, 2010( 2020
ومنذ عام  ،2002تنفذ حكومة الأردن ،بدعم من منظمات
دولية ،عدة ن�شاطات مبا�شرة تتعلق باعادة ا�ستعمال املياه
يف العقبة ووادي مو�سى هدفها �إثبات �أن اعادة ا�ستعمال
املياه امل�ست�صلحة قد تكون موثوقة وقابلة للتطبيق جتاري ًا
ومقبولة اجتماعي ًا وم�ستدامة بيئي ًا وم�أمونة.
م�شروع مزرعة وادي مو�سى التجريبي قرب مدينة برتا
التاريخية ي�ستعمل املياه املعاجلة يف حمطة معاجلة مياه
ال�صرف االقليمية يف برتا لزرع ت�شكيلة من املحا�صيل
الف�صة والذرة وع ّباد ال�شم�س وح�شي�شة
الزراعية مبا يف ذلك َّ
ال�سودان ،واملحا�صيل ال�شجرية مثل الفت�سق احللبي
واللوز والزيتون ونخيل التمور والليمون واحلور والبي�سية
والعرعر ،وكثري من �أنواع الأزهار الزينية مثل ال�سو�سن
و�إبرة الراعي والبطونية وزهرة الربيع.

ج .لبنان

يف العام  ،2001مت انتاج  310ماليني مرت مكعب من مياه
ال�صرف يف لبنان من قبل القطاعني املنزيل وال�صناعي
( .)FAO AQUASTATويف العام  ،2004متت معاجلة 4
ماليني مرت مكعب من مياه ال�صرف ومت ا�ستعمال مليوين
مرت مكعب لري غري ر�سمي ( .)FAO AQUASTATويتم
�أي�ض ًا اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف غري املعاجلة للري يف
مناطق متعددة من لبنان .وهذا يحدث يف منطقة البقاع
حيث يتم �سد بع�ض املجارير عمد ًا لتمكني مياه ال�صرف
من التحول للري .ويف مناطق �أخرى ،يتم ت�صريف مياه
ال�صرف يف الأنهار �أو اجلداول التي ت�ستعمل للري كما
يحدث يف عكار والبقاع (ر�أ�س العني وزحلة).
�إن �إعادة اال�ستعمال غري القانوين وغري املن�ضبط ملياه
ال�صرف غري املعاجلة ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،هي
�أحيان ًا ممار�سة �شائعة يف لبنان يعود تاريخها اىل الأزمنة
القدمية .وتهيمن اعادة اال�ستعمال للري الزراعي وال
تحُ رتم القيود املفرو�ضة على املحا�صيل .واملزارعون �أو
العمال الذين يتعاملون مع مياه ال�صرف غري املعاجلة ال
يتبعون دائم ًا التو�صيات املتعلقة بال�صحة العامة وكثري ًا ما
يهملون انتعال �أحذية عالية ال�ساق وقفّ ازات وقائية .وقد
�أظهرت التجربة �أن التما�س مع مياه ال�صرف املعاجلة ثانوي ًا
وم ِعدية ـ معوية
ميكن �أن يثري احل�سا�سية و�أمرا�ض ًا جلدية َ
خطرية �أخرى .وا�ستهالك منتجات ُرويت مبياه �صرف
غري معاجلة ميكن �أن يعر�ض امل�ستهلكني ملخاطر �صحية
ال ي�ستهان بها .ومياه ال�صرف غري املعاجلة التي ت�ستعمل

لري منتجات وخ�ضار ت�ؤكل غري مطبوخة ميكن �أن ت�سبب
ال�ص َغر ()Ascaris
انتقا ًال لأمرا�ض دودية ت�سببها دودة َّ
والدودة ال�سوطية ( .)Trichurisوقد �أظهرت �أدلة كثرية
�أن الكولريا ميكن �أن تنتقل من خالل القناة ذاتها .ولتجنب
تف�شي هذه الأمرا�ض ،يجب معاجلة مياه ال�صرف بال�شكل
املنا�سب لتتما�شى مع نوع املح�صول الذي يجب �أن ُيروى
وفق اجراءات الوقاية ال�صحية املكيفة.

د .بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجيُ ،ي�ستعمل نحو 40
يف املئة من مياه ال�صرف املعاجلة لري حما�صيل ال ت�ؤكل
وعلف املا�شية ف�ض ً
ال عن احلدائق العامة (Al-Zubari,
 .)1997ويف الكويت ،تُعترب حمطة معاجلة وا�ست�صالح
مياه ال�صرف يف ال�صليبية اىل حد بعيد املرفق الأكرب من
نوعه يف العامل الذي ي�ستعمل نظم تنقية املياه الغ�شائية
بوا�سطة التنا�ضح العك�سي ( )ROوالرت�شيح الفائق الدقة
( .)UFوتبلغ القدرة اليومية الأولية للمحطة  375000مرت
مكعب ،ميكن تو�سيعها اىل  600000مرت مكعب يومي ًا يف
امل�ستقبل .و ُيعتقد �أن مياه ال�صرف املعاجلة �سوف ت�ساهم
بن�سبة  26يف املئة من جمموع الطلب ال�شامل على املياه
يف الكويت ،ما يخف�ض الطلب ال�سنوي من م�صادر غري
�صاحلة لل�شرب من  142مليون مرت مكعب اىل  26مليون
مرت مكعب.

هـ� .سورية

بح�سب منظمة ال�صحة العاملية ( ،)2005ت�ست�أثر حمطتا
دم�شق وحم�ص ملعاجلة مياه ال�صرف يف �سورية ب�أكرث
من  98يف املئة من كل مياه ال�صرف املعاجلة� ،إذ تبلغ قدرة
الأوىل  177مليون مرت مكعب يف ال�سنة والثانية  49مليون
مرت مكعب يف ال�سنة .وقد تدخل حيز الت�شغيل حمطات
جديدة ملعاجلة مياه ال�صرف هي قيد االن�شاء يف مدن
�أخرى مثل حلب والالذقية .ووفق منظمة ال�صحة العاملية
( ،)2005يعاد ا�ستعمال نحو  177مليون مرت مكعب من
مياه ال�صرف املعاجلة �سنوي ًا لري  9000هكتار يف دم�شق.

و .م�صر

تنتج م�صر �سنوي ًا نحو  3.5باليني مرت مكعب من مياه
ال�صرف البلدية ،بينما قدرة املعاجلة احلالية هي يف
حدود  1.6بليون مرت مكعب يف ال�سنة .وتُ�ستهدف قدرة
معاجلة ا�ضافية تبلغ  1.7بليون مرت مكعب بحلول �سنة
 .)Tawfic, 2008( 2017وعلى رغم �أن زيادة القدرة
كبرية ،فهي لن تكون كافية لتلبية الزيادة امل�ستقبلية
يف انتاج مياه ال�صرف من م�صادر بلدية ،ولذلك فان
الأحمال غري املعاجلة التي �ست�صل اىل الأج�سام املائية
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املياه الرماد ّية :تطبيقات عمل ّية يف املجتمعات الريف ّية العربية
بوغو�ص غوكا�سيان
يف ّ
ظل ا�ستمرار النق�ص يف املياه العذبة� ،أ�صبحت منطقة ال�شرق الأو�سط
ما�سة �إىل م�صادر بديلة للمياه .ومت ّثل املياه الرماد ّية،
و�شمال �أفريقيا يف حاجة ّ
بو�صفها م�صدر مياه غري تقليدي ،ح ًّال ممكن ًا بالن�سبة للأُ َ�سر ،وخ�صو�ص ًا يف
املناطق الريف ّية وتخوم املدن ،لريّ حدائق املنازل على �أ�سا�س المركزيّ .
كل منزل ،وهي عبارة عن مياه �صرف � ّ
تنتج املياه الرماد ّية يف ّ
أقل تل ّوث ًا
وغ�ساالت املالب�س و�آالت غ�سل
ناجمة عن ا�ستخدام �أحوا�ض املطابخ ّ
ّ
(الد�ش) ،وهي ال ت�شتمل على
ال�صحون ومغا�سل الأيدي و�أحوا�ض االغت�سال
تت�ضمن كم ّيات كبرية
مياه ال�صرف ال�صحي «ال�سوداء» من املراحي�ض التي
ّ
من املواد الغائط ّية والبول .ومع �أن املياه الرماد ّية ال ت�سهم �إال بجزء �ضئيل
يف الر�صيد املائي الوطني فهي ُتعترب �أداة فاعلة يف جمال �إدارة الطلب على
املياه .وهي ت�شبه جتميع مياه الأمطار حيث ي�ستطيع املرء �أن يجمع املياه
املفيدة يف موقعه ،خ�صو�ص ًا يف املناطق الريف ّية.
منذ العام  ،1998دعم مركز بحوث التنمية الدول ّية الكندي وم ّول ع�شرة
م�شاريع اختبار ّية ملعاجلة املياه الرماد ّية و�إعادة ا�ستخدامها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،وقد ُن ّفذت يف ّ
كل من فل�سطني والأردن ولبنان واليمن
بني العامني  1998و .2008وجتاوزت ا�ستثمارات املركز املليوين دوالر.
وبف�ضل ا�ستخدام �أ�ساليب معاجلة املياه الرماد ّية �أ�صبح مبقدور العائالت،
يف املناطق التي تعاين من �إجهاد مائي ،توفري ما بني  100و 150مرتاً مكعب ًا
من املياه الرماد ّية يف ّ
لري ما بني  20و� 30شجرة
كل عام ،وهي كم ّية كافية ّ
ّ
وت�شكل املياه الرماد ّية ما بني 50
يف فناء املنزل وزيادة �إنتاج املحا�صيل.
و %70من مياه ال�صرف املنزل ّية ،ف�إذا ما متّ ت معاجلة هذه الكم ّيات و�أعيد
ا�ستخدامها ف�إنها ت�سهم يف حت�سني �أو�ضاع ال�صحة العامة والظروف البيئ ّية،
كما �أنّ م�ستخدميها يجنون فوائد اقت�صاد ّية.
وقد ا�س ُتخدمت يف خمتلف البلدان تقنيات متنوِّعة ملعاجلة املياه الرماد ّية
تتفاوت من حيث الكفاءة والفعال ّيةّ � .أما امل�شاريع التي دعمها مركز بحوث
التنمية الدول ّية يف بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا فقد َط ّورت نظامني
للمعاجلة هما نظام الرباميل الأربعة ونظام اخلندق املح�صور ،وهما يتم ّيزان
معتمدين الآن
ب�سهولة اال�ستخدام وانخفا�ض الكلفة .وقد بات هذان النظامان َ
يف �أجهزة معاجلة املياه الرماد ّية لال�ستخدامات غري املركز ّية ،علم ًا ب�أن طريقة
الأداء فيهما تتوافق مع املبادئ التوجيه ّية حول اال�ستعمال امل�أمون ملياه
ال�صرف والإفرازات واملياه الرماد ّية ،ال�صادرة عن ّ
ال�صحة العامل ّية يف
منظمة ّ
العام  ،2006وهي تعطي الأولو ّية لتحقيق الأهداف ال�صح ّية والإدارة اجليدة
للمياه الرماد ّية على م�ستويات جودة املاء.

مت تركيب نظام ملعاجلة املياه الرماد ّية يف ّ
نتائج واعدة .ف�إذا ما ّ
كل منزل فقري
ً
وراءه فناء �صغري وكل مدر�سة لديها رقعة �أر�ض ت�صلح لتكون ب�ستانا ويف كل
م�سجد ،يف �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ف�إن وقع ذلك �سيكون
بالغ الإيجاب ّية على �أو�ضاع الفقر والأمن الغذائي وتوافر املياه.
تتم ّيز جتهيزات املعاجلة بالب�ساطة ،فال معدّات ميكانيك ّية فيها ،بل
ّ
كل ما يلزم ملجموعة معاجلة املياه الرماد ّية بالرباميل هو �أربعة براميل
بال�ستيك ّية� ،سعة ّ
كل منها  200 - 160ليرتُ .ت ّ
�صف الرباميل متجاورة،
و ُيربط يف ما بينها بوا�سطة �أنابيب من بال�ستيك البويل فينيل كلورايد
تتم معاجلة الدفق الداخل من املياه الرماد ّية من دون التعر�ض
(ّ .)PVC
للهواء ،وهو يجري من املنزل بفعل اجلاذبية من�صب ًا يف الربميل الأول حيث
تحُ جز املواد الطافية والقابلة للر�سوبّ .ثم ُتوجَّ ه املياه الرماد ّية ال�صافية
ن�سبي ًا �إىل �أ�سفل الربميل الثاين ف�إىل �أ�سفل الربميل الثالث .و�أثناء ان�سياب
املياه الرماد ّية �صعوداً يف الربميلني الثاين والثالث ،ف�إنّ اجلراثيم الالهوائ ّية
ته�ضم املل ِّوثات الع�ضو ّية املوجودة يف املياه الرماد ّية وتعالج تلك املياهّ � .أما
الربميل الرابع فهو مبثابة خ ّزان للمياه الرماد ّية املعالجَ ة التي ُت ّ
�ضخ �آلي ًا �إىل
الري بالتنقيط الذي يروي الأ�شجار وغريها من املزروعات.
نظام ّ
و�أ�ساليب معاجلة املياه الرماد ّية هي عازلة للهواء وللماء ،وال ميكن �أن
يتوالد فيها البعو�ض �أو �أي ح�شرة �أخرى .ال ي�صدر عن العمل ّية روائح يف
املوقع ،فالغازات املنبعثة �أثناء اله�ضم يف الربميل ُتن َفث من فوق م�ستوى
�سطح املنزل� .إال �أ ّنه �أثناء دورة ّ
ال�ضخ التي تدوم  10دقائق كل يوم تنبعث
بع�ض الروائح من �أنابيب �شبكة الري بالتنقيط.

�أظهرت امل�شاريع االختبار ّية الع�شرة التي ُن ّفذت يف �أربع دول عربية عدم
الري� .إ ّال �أنّ
وجود خماطر �صح ّية من ا�ستخدام املياه الرماد ّية املعالجَ ة يف ّ
مدى تق ّبل الر�أي العام لفكرة تقن ّية املياه الرماد ّية هو حجر الأ�سا�س للنجاح
يف اعتماد �إعادة ا�ستخدام املياه الرماد ّية على م�ستوى املنازل .وقد لوحظ،
حل�سن ّ
احلظ� ،أنّ امل�ستفيدين قد تردّ دوا يف البداية� ،إال �أنهم كانوا يظهرون
لقد ّ
متكن �شركاء مركز بحوث التنمية ،حتى الآن ،من جتهيز ما يربو على  2000عدم املمانعة يف ا�ستخدام املياه الرماد ّية يف حال ا�ستيفائها املعايري املرع ّية
ّ
منزل يف الأردن وفل�سطني ولبنان مبعدات معاجلة املياه الرماد ّية وحققوا بالن�سبة للنفايات ال�سائلة .كما �إن ا�ستخدام املياه الرماد ّية مل يتك�شف عن
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�أي حم ّرمات �أو حمظورات ،والذين حافظوا على �صيانة جتهيزات املياه وت�شري امل�شاريع التجريب ّية التي ُن ّفذت يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
الرماد ّية بال�شكل املنا�سب ّ
حققوا زيادة يف �إنتاج املحا�صيل وجنوا فوائد �أفريقيا �إىل �أن العائالت التي حتافظ على �صيانة جتهيزات املياه الرماد ّية
بال�شكل املنا�سب ّ
حتقق ا�ستفادة �صافية مبعدّل  300دوالر �سنوي ًا لكل عائلة.
اقت�صاد ّية ،وكانوا كذلك را�ضني عن �أداء هذه التجهيزات.
هذا عدا عن الفوائد غري املبا�شرة مثل تخفي�ض اال�ستثمارات الر�أ�سمال ّية يف
بالن�سبة للبنان ،ف�إنّ النتائج ا ُملر�ضية التي ّ
حققها م�شروعا املياه الرماد ّية خ ّزانات التعفني والت�أثريات البيئ ّية الإيجاب ّية وغريها من الفوائد.
االختبار ّيان املدعومان من مركز بحوث التنمية الدول ّية وال ّلذان ُن ّفذا يف
الفرتة  ،2008 - 2002حفزت جمتمعات حملية �أخرى ومانحني �آخرين و ُي�شار �إىل �أن اجلدوى املال ّية لإعادة ا�ستخدام املياه الرماد ّية وكذلك جدواها
على تكرار تطبيق �أ�سلوب معاجلة املياه الرماد ّية يف بلدات �أخرى .فمث ًال ،التقنية و�سالمتها من الناحية الأخالق ّية قد �أ�صبحت �أموراً ثابتة .بيد
ثمة عقبات قد حتول دون ا�ستدامة ا�ستخدام تقنيات املياه الرماد ّية
ُن ّفذت ،يف جنوب لبنان يف الفرتة بني  2008و ،2010ثالثة م�شاريع مياه �أنّ ّ
رماد ّية جديدة �إذ ُر ّكب يف ثالث بلدات ،مئة وحدة معاجلة بح�سب نظام والإقبال عليها وتكرار جتربتها ،على ر�أ�سها:
الرباميل الأربعة يف املنازل وخم�س وحدات خنادق حم�صورة يف �أربعة
•قِ �صر مدّة امل�شاريع التي ترتاوح بني �سنتني وثالث �سنوات ،فهي
م�ساجد ومدر�سة رو�ضة �أطفال .ونظ ًرا للفوائد امللمو�سة التي ّ
حققتها هذه
بالتايل غري كافية لتحقيق نتائج ملمو�سة للم�ستفيدين.
اليوم
ؤها
�
يتم بنا
احل�س بامل�س�ؤول ّية لدى بع�ض امل�ستفيدين.
امل�شاريع ،ف�إنّ ت�صميم كثري من البيوت اجلديدة التي ّ
•فقدان ّ
�أ�صبح ي�أخذ يف االعتبار م�س�ألة ف�صل املياه الرماد ّية و�إعادة ا�ستعمالها.
الري ،وذلك لأنها اعتادت �أمناط
•عدم تقدير بع�ض الأ�سر �أهم ّية مياه ّ
ّ
يهتمون ب�صيانة جتهيزات
الزراعة املطرية التقليد ّيةّ � .أما الذين ّ
وعلى �صعيد �سيا�سات التخطيط ،ف�إنّ النجاح يف تطبيق م�شاريع املياه
املعاجلة بال�شكل املالئم فيح�صلون على نتائج جيدة ويواظبون على
لجَ
الرماد ّية يف لبنان قد �أف�ضى �إىل تعاون ب ّناء مع وزارة الطاقة واملياه التي
ا�ستخدام املياه الرماد ّية املعا ة.
�أدرجت ،م�ؤخراً ،مفهوم �إعادة ا�ستخدام املياه الرماد ّية يف ّ
ّ
اخلطة الع�شرية
•ثمة �صعوبة �أخرى تتمثل يف ت�صحيح بع�ض املمار�سات اخلاطئة لر ّبات
ّ
املنازل ،مثل عدم التن ّبه ل�ضبط م�صادر الزيوت وال�شحوم ُ
للمياه يف لبنان .ومن ناحية �أخرى� ،أ�صبحت خمتلف البلد ّيات يف لبنان
واجل َ�س ْيمات
تويل اهتمام ًا لرتويج مبد�أ �إعادة ا�ستخدام املياه الرماد ّية .وي�شار يف هذا
الكربى يف املطبخ ،وذلك لتجنب اختالطها باملياه املتوجِّ هة للمعاجلة.
املجال �إىل �أنّ اتحّ اد بلد ّيات ق�ضاء بنت جبيل قد ق ّرر تعميم مفهوم معاجلة
•من الناحية التقن ّية ،حتتاج عملية معاجلة املياه الرماد ّية �إىل املزيد من
التح�سينات لي�صبح ت�شغيلها خالي ًا من الإزعاج والعناء و� ّ
املياه الرماد ّية يف بلد ّياته االثنتي ع�شرة.
أقل حاجة
�إىل ال�صيانة.
• َيعترب بع�ض امل�ستفيدين �أنّ م�س�ألة الروائح هي املعيار الأ�سا�سي
� ّأما يف الأردن فقد �أدّ ى تنفيذ ثالثة م�شاريع للمياه الرماد ّية �إىل و�ضع "املبادئ
لتقييم جتهيزات معاجلة املياه الرماد ّية ،مع العلم ب�أن الروائح تنبعث
الوطن ّية ال�ستخدام املياه الرماد ّية" ويجري العمل على ت�ضمني "ف�صل
ّ
عند بدء عمل ّية ال�ضخ فقط.
املياه الرماد ّية و�إعادة ا�ستخدامها" يف قوانني البناء املعمول بها يف البالد.
وعلى ّ
كل حال ،ف�إنّ حت�سني الو�ضع بحاجة �إىل ّ
تدخل حكومي لتحقيق
ما يلي:
ويف اليمن ،وبعد تنفيذ م�شاريع جتريب ّية ملعاجلة املياه الرماد ّية و�إعادة
•جعل املياه الرماد ّية جزءاً ال يتج ّز�أ من برامج �إعادة ا�ستخدام املاء التي
ا�ستخدامها ب�شكل ناجح يف «املقا�شم»� ،أي الب�ساتني املتاخمة للم�ساجد
تقرها الوزارات.
والتابعة لها ،ازداد الإقبال على اعتماد تقن ّيات �إعادة ا�ستخدام املياه
•توفري البلد ّيات ووزارة املوارد املائ ّية احلوافز االقت�صاد ّية مل�ستخدِمي
الرماد ّية يف الب�ساتني املجاورة للعديد من امل�ساجد الأخرى يف البالد ،وذلك
العامة للموارد املائ ّية ّ
املحتملني.
ة
ي
الرماد
املياه
واملنظمات الأهلية.
َ
ّ
بالتعاون مع احلكومة والهيئة ّ
•و�ضع مبادئ توجيه ّية وطن ّية ملعاجلة املياه الرماد ّية و�إعادة
ال�صحة العامل ّية يف
ا�ستخدامها ،على �ضوء املبادئ التوجيه ّية ملنظمة
لقد �أثبتت امل�شاريع االختبار ّية للمياه الرماد ّية يف بلدان ال�شرق الأو�سط
ّ
العام  2006ونتائج الأبحاث والتجارب املحل ّية على املياه الرماد ّية.
حتقيق فوائد �أ�سا�س ّية من �إعادة ا�ستخدام املياه الرماد ّية املعالجَ ة الغن ّية
•ت�شجيع تطبيق معاجلة املياه الرماد ّية يف املناطق الريف ّية ،وذلك
لري نباتات املحا�صيل ،خ�صو�ص ًا و�أنّ البديل عن ذلك هو �إلقا�ؤها
باملغ ِّذيات ّ
بفر�ض قوانني البناء املنا�سبة.
يف حفر املجاري �أوالوديان �أوتفريغها مع املياه ال�سطح ّية.
•حتديد املعايري الالزمة لإن�شاء االنظمة املنا�سبة ملعاجلة املياه الرماد ّية
وت�شجيع الأبحاث يف هذا املجال.
وقد عاد ا�ستخدام املياه الرماد ّية املعالجَ ة بثالثة �أنواع من الفوائد على
امل�ستخدِمني الذين �أظهروا حت ّليهم بروح امل�س�ؤول ّية .فهي ّ
وفرت لهم املاء
لري املزيد من نباتات املحا�صيل ،و�ساهمت يف تعزيز الأمن الغذائي لأفراد بوغو�ص غوكا�سيان مدير اجلمع ّية اللبنان ّية للتكنولوجيا املالئمة  /مركز ال�رشق
ّ
ّ
الأ�سر ،وحلت م�شاكل طفح خزانات التعفني وغريها من امل�شاكل ال�صح ّية .الأو�سط لنقل التكنولوجيا املالئمة.
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الف�صل 7

معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
اجلدول 2

اخلطوط التوجيهية العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف يف بع�ض البلدان العربية

منظمة ال�صحة العاملية
الأردن
املغرب
فل�سطني
�سورية
تون�س
الكويت
عُ مان
ال�سعودية
اليمن
م�صر

القولونية الربازية  100 /مل

بيو�ض ديدان
�سلكية  /ليرت

1000

<1

100
1000

<=1
غياب

1000

<1

1000

<1

-

<1

20

<1

200

<1

2.2

<1

�أي.كويل �أو البكترييا

معايري �أخرى

1

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

حما�صيل م�سموح ب�أكلها
غري مطبوخة
نعم
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
نعم
ال

قانون قواعد
املمار�سة
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال مقيا�س حمدد
املر�سوم  ،44/2000لكن ال مقيا�س حمدد

امل�صدر:

Xanthoulis, 2010
BOD5, COD, NO3, TSS, EC 1

ال يتوقع �أن تنخف�ض يف ال�سنوات املقبلة .تنتج منطقة
الدلتا وحدها �أكرث من بليوين مرت مكعب يف ال�سنة،
غالبيتها نا�شئة من �أكرب مركزين ُم ُدنيني يف م�صر هما
القاهرة واال�سكندرية .وتخدم حمطات املعاجلة  55يف
املئة من ال�سكان يف قرى ومدن ( .)Tawfic, 2008ويعاد
ا�ستعمال معظم مياه ال�صرف املعاجلة لري املحا�صيل
الغذائية وال�صناعية والوقودية والتجميلية واحلزام
الأخ�ضر والأ�شجار على الطرق ال�صحراوية والغابات.
ويبنى نظام اعادة ا�ستعمال املياه يف م�صر على املر�سوم
 44/2000الذي يحدد نوع الرتبة وطريقة الري واملحا�صيل
التي يجب �أن تروى.

 .IVالقيود املفرو�ضة على اعادة ا�ستعمال
مياه ال�صرف يف املنطقة العربية
�أ .ال�سيا�سة والعوامل ال�سيا�سية

�إن عدم وجود التزام �سيا�سي و�سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية وطنية
لدعم معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها ي�شكل قيود ًا
جوهرية يف معظم البلدان العربية.
ففي املغرب مث ًال ،باال�ضافة اىل القيود املالية وانعدام
الوعي لدى م�ؤ�س�سات ال�سلطات احلكومية ،ال توجد
�سيا�سة وطنية العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف .وم�ؤخر ًا،
مت اطالق خطة رئي�سية وطنية للخدمات ال�صحية بغية
حماية موارد املياه .ويف الواقع ،ومب�ساعدة من منظمات
دولية ،خ�ص�ص املغرب موازنة تبلغ نحو �أربعة باليني

يورو مل�شاريع �صرف �صحي �سيتم اجنازها بحلول �سنة
 .2015وقد �أظهرت جتارب اختبارية لري حما�صيل
متعددة (خ�ضار� ،أعالف ،حبوب ،حما�صيل زينية) فائدة
ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة يف زيادة انتاج املحا�صيل
وتوفري الأ�سمدة وحماية البيئة (Choukr-Allah,
 .)2005لكن اخلربة املكت�سبة فـي م�شاريع معاجلة ميـاه
ال�صرف واعادة ا�ستعمالها ولدت قلي ًال مـن التقدم فـي
املمار�سة نتيجة قيود �سيا�سية ( .)Chenini, 2009ويف
العام  ,2008اطلقت احلكومة املغربية م�شاريع متعددة
العادة اال�ستعمال ركزت �أ�سا�س ًا على توفري مياه الري
ملالعب الغولف والغرا�ض جتميل املناظر الطبيعية
يف مدن مراك�ش وبن�سليمان و�أغادير ،تغطي م�ساحة
�سطحية مقدارها  3000هكتار.
يف املنطقة العربية ،ينزع كثري من الأ�شخا�ص اىل ال�شك
باعادة اال�ستعمال لأنهم غري مت�أكدين من نوعية املياه
املعاجلة .وتوافر مياه ال�صرف غري املعاجلة جمان ًا يجعل
من ال�صعب اقناع املزارعني بدفع ر�سوم مقابل مياه
م�ست�صلحة يعتربون �أنها لي�ست ذات نوعية جيدة .وت�شري
م�شاريع عديدة اىل �أن الطلب علـى املياه امل�ست�صلحة من
قبل املزارعني هو �أدنى عموم ًا من الطلب علـى م�صادر
مياه عذبة بديلة .هذا االرتياب يبدو جلي ًا فـي تون�س ،حيث
ال�سعر الـذي يفر�ض علـى املزارعني مقابل مياه ال�صرف
امل�ست�صلحة هـو �أدنى �أربع مرات مـن �أ�سعار املياه العذبة.
ورمبا يكون الأهم �أن تعذر ا�ستعمال املياه امل�ست�صلحة لـري
حما�صيل نباتية عالية القيمة يثبط عزمية نحـو ن�صف
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مزارعـي املحا�صيل ال�صاحلـة للأكل ( .)Bahri, 2002وقد
تبني �أن القبول االجتماعي والأنظمة اخلا�صة بخيارات
املحا�صيل واالعتبارات الزراعية الأخرى ت�ؤثر بقوة على
القرارات املتعلقة باعادة ا�ستعمال املياه (.)Shetty, 2004
يف فل�سطني ،ترتبط م�شاريع اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
يف ال�ضفة الغربية بعقبات �سيا�سية ،باال�ضافة اىل العقبات
املالية واالجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية والتقنية .وال تزال اعادة
ا�ستعمال مياه ال�صرف مرتبطة بالق�ضايا ال�سيا�سية
املتعلقة باحلقوق املائية الفل�سطينية ،لأن ا�سرائيل تعترب
مياه ال�صرف املعاد ا�ستعمالها جزء ًا من جمموع احل�صة
الفل�سطينية يف املياه العذبة .وما زالت تُفتقد ر�ؤية متكاملة
لق�ضايا اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف ،وهذه يجب ان ت�شمل
اجلوانب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سة املائية والتوعية
والت�سويق والتعرفات (.)Samhan, 2008
لهذه الأ�سباب جميع ًا ،يتطلب تدوير مياه ال�صرف يف
البلدان العربية عادة التزام ًا حكومي ًا طويل الأجل .ويجب
تكري�س جهد �أكرب النتاج مياه �صرف معاجلة جيدة النوعية
ال�ستعمالها يف الري غري احل�صري .ويجب تعزيز الوعي
اجلماهريي واالمتثال التنظيمي واملراقبة.

ب .الت�أثريات ال�صحية والأمان البيئي

و ُيعتقد �أن املخاوف املتعلقة بال�صحة الب�شرية والبيئة هـي
�أهم القيود التي تعيق اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة
( .)Fatta et al., 2005واحلالة يف كثري من الأحيان �أن
حمطات معاجلة مياه ال�صرف يف البلدان العربية ال تعمل

ب�شكل مر�ض ،ويف معظم احلاالت تفوق ت�صريفات مياه
ال�صرف املعاجلة احلدود الق�صوى املقبولة قانوني ًا و�صحي ًا.
وهذا يعزى لعدم وجود موظفني مدربني ب�شكل منا�سب
ممن لديهم مهارات تقنية لت�شغيل هذه املحطات ،ف�ض ًال
عن االفتقار اىل موازنة كافية ل�صيانة املحطات وت�شغيلها.
ي�سبب الري مبياه �صرف معاجلة ب�شكل غري كاف خماطر
�صحية عامة جدية ،نظر ًا اىل �أن مياه ال�صرف هي م�صدر
رئي�سي ملمر�ضات موجودة يف الرباز مثل اجلراثيم
والفريو�سات والأوليات والديدان التي ت�سبب �أمرا�ض ًا َم ِعدية
ـ معوية لدى الب�شر" .وي�سبب ا�ستعمال مياه ال�صرف
ب�شكل غري منا�سب خماطر مبا�شرة وغري مبا�شرة على
ال�صحة الب�شرية نتيجة ا�ستهالك حما�صيل و�أ�سماك ملوثة.
واملزارعون الذين هم على متا�س مبا�شر مع مياه ال�صرف
والرتبة امللوثة معر�ضون �أي�ض ًا للخطر" (WaDlmena,
 .)2008كما �أن اعادة ا�ستعمال مياه �صرف غري منا�سبة
يف الزراعة قد ي�ؤدي اىل �أمرا�ض ت�صيب املوا�شي.
املخاوف املتعلقة باعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف امل�ست�صلحة
ال تقت�صر على البنية التحتية للمعاجلة وتكنولوجيا
املعاجلة املطبقة ذات ال�صلة ،لكن متتد اىل معايري رئي�سية
�أخرى مثل نوعية املياه املعاجلة ،ا�ضافة اىل خيارات اعادة
اال�ستعمال الالحقة وفق مقايي�س النوعية احلالية كما
هي حمددة يف الت�شريعات الوطنية (AHT Group AG,
حمملة ب�شكل
 .)2009مياه ال�صرف يف املنطقة العربية َّ
متزايد مبواد ا�ضافية قد تكون م�ضرة مثل املعادن الثقيلة
وملوثات ت�شتمل على مركبات ع�ضوية وغري ع�ضوية،
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معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
وملوثات نا�شئة مثل املواد ال�صيدالنية ،وهذه يجب
ازالتها جميع ًا قبل اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف .كما �أن
مكونات غري ع�ضوية ذائبة ،مثل الكال�سيوم وال�صوديون
والكربيتات ،قد يكون من الواجب ازالتها العادة ا�ستعمال
مياه ال�صرف .وت�صريف جماري املياه ال�صناعية غري
املعاجلة يف �شبكة ال�صرف ال�صحي ي�شكل عبئ ًا ا�ضافي ًا
على نوعية مياه ال�صرف املعاجلة (التي يف النهاية �سوف
يعاد ا�ستعمالها يف الزراعة) .وهذه هي احلال يف �صناعات
م�صايد الأ�سماك يف �أغادير باملغرب ،التي ت�ص ِّرف �أحما ًال
كبرية من امللح الذي ي�ؤدي اىل ازدياد امللوحة يف املياه
املعاجلة ال�صادرة عن حمطة ملزار.
ومن حيث الأمان البيئي ،قد ي�ؤدي الري غري املنظم مبياه
ال�صرف اىل م�شاكل مثل تدهور بنية الرتبة (تكتل الرتبة
نتيجة ارتفاع حمتوى اجلوامد العالقة يف مياه ال�صرف
املعاجلة) ،مما يت�سبب برداءة يف الرت�شيح ومتلح الرتبة
�س ِّمي على النبات (Choukr-Allah and Kampa,
وت�أثري ُ
 .)2007ويف الأردن ،ما زالت م�ستويات امللح يف الرتبة
متيل اىل االزدياد يف بع�ض املناطق التي ُرويت مبياه
�صرف معاجلة ،و ُين�سب ذلك اىل ملوحة مياه ال�صرف
ف�ض ًال عن ادارة العمل يف املزارع (.)Fatta et al., 2004
ويعني ارتفاع امللوحة �أن عدد ًا معني ًا من املحا�صيل الأقل
مقاومة ال ميكن ريها مبياه ال�صرف.
�إن الت�أثريات البيئية املحتملة الناجتة من اعادة ا�ستعمال
مياه ال�صرف يف الزراعة قد ت�شمل �أي�ض ًا تلوث املياه اجلوفية
وال�سطحية ،ف�ض ًال عن تدهور املوائل الطبيعية والنظم
االيكولوجية .يف تون�س ،على �سبيل املثال ،القيد النوعي
البيئي الرئي�سي الذي يعيق اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
هو زيادة النيرتوجني.

ج .املقايي�س والأنظمة

هناك عن�صر مهم يف معاجلة مياه ال�صرف واعادة
ا�ستعمالها ب�شكل م�ستدام هو �صياغة مقايي�س و�أنظمة
ميكن حتقيقها وتنفيذها (.)AHT Group AG, 2009
واملقايي�س غري الواقعية والأنظمة التي يتعذر تنفيذها قد
ت�سبب �ضرر ًا �أكرث من عدم وجود مقايي�س و�أنظمة على
االطالق ،لأنها تحُ دث و�ضع ًا من الالمباالة جتاه القواعد
والأنظمة عموم ًا ،وذلك لدى املل ِّوثني واالداريني على حد
�سواء .فعلى �سبيل املثال ،قد تكون كلفة معاجلة مياه
ال�صرف وفق مقايي�س ميكروبيولوجية عالية مانعة اىل
حد �أن ا�ستعمال مياه ال�صرف غري املعاجلة ي�سمح بحدوثه
من دون �أن يكون منظم ًا للوفاء بالأهداف املتعلقة باالنتاج
(.)Fatta et al., 2004

ومن دون �شك ،يبقى تنفيذ اخلطوط التوجيهية
امليكروبيولوجية �أو القيود املفرو�ضة على املحا�صيل
مهم ًا ،لكن يجب حتقيق توازن �أف�ضل بني حماية �صحة
امل�ستهلكني (واملزارعني) وحماية �سبل عي�ش املزارعني،
خ�صو�ص ًا يف �أو�ضاع تكون فيها التغيريات املطلوبة يف
معاجلة املياه �أو الهند�سة الزراعية غري واقعية (Choukr-
.)Allah and Kampa, 2007
عادةُ ،يبنى تركيب املقايي�س والأنظمة على ممار�سات
دولية �أخرى .ومعظم مقايي�س اعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا تبنى
�إما على اخلطوط التوجيهية ال�صادرة عن وكالة حماية
البيئة الأمريكية �أو منظمة ال�صحة العاملية (WaDlmena,
 .)2008لكن يف بع�ض احلاالت ،هناك حاجة لو�ضع
مقايي�س وخطوط توجيهية �أكرث تكيف ًا ت�أخذ يف االعتبار
ال�شروط املحددة يف كل خطة وبلد (.)Abu-Madi, 2004
لقد طورت بع�ض البلدان يف املنطقة خطوط ًا توجيهية
�صحية العادة ا�ستعمال املياه ،كما هي مبينة بالتف�صيل
يف اجلدول  .2وعلى �سبيل املثال ،تبنت البحرين والأردن
واملغرب ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،اخلطوط التوجيهية ال�صادرة عن
منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة .وتبنت
وعمان وال�سعودية واالمارات
بلدان �أخرى ،مثل الكويت ُ
العربية املتحدة ،خطوط ًا توجيهية �صحية �صارمة العادة
اال�ستعمال مماثلة لتلك املعمول بها يف بع�ض الواليات
الأمريكية (�أي �أن البكترييا القولونية الربازية تقل عن 2.2
م�ستعمرة يف كل  100مليليرت) .وقد �أر�ست هذه البلدان
البنية التحتية اخلا�صة باملعاجلة والالزمة لتحقيق هذه
املتطلبات .لكن بلدان ًا �أخرى ت�ستخدم قوانني ال�صحة
العامة الوطنية لتنظيم ممار�سات اعادة اال�ستعمال ،فيما
بع�ض البلدان تفتقر اىل �أي نوع من اخلطوط التوجيهية
التنظيمية (.)MED WWR WG, 2007
طورت البلدان العربية مناهج خمتلفة حلماية ال�صحة
العامة والبيئة .لكن العامل الرئي�سي الذي ي�سيرِّ
ا�سرتاتيجية تنظيمية العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف هو
العامل االقت�صادي ،خ�صو�ص ًا كلفة املعاجلة واملراقبة .وقد
و�ضعت غالبية بلدان جمل�س التعاون اخلليجي خطوط ًا
توجيهية �أو مقايي�س منخف�ضة املخاطر ب�شكل وقائي (مثل
مقايي�س كاليفورنيا) مبنية على مفهوم تكنولوجيا متقدمة
ذي ،كلفة عالية .لكن املقايي�س العالية وتكنولوجيات
الكلفة العالية ال ت�ضمن دائم ًا انخفا�ض املخاطرة لأن اخلربة
الت�شغيلية غري الكافية وارتفاع تكاليف الت�شغيل وال�صيانة،
واال�شراف التنظيمي قد تكون لها ت�أثريات �سلبية.
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تدوير مياه الو�ضوء ل�سقي حديقة م�سجد يف ُعمان
�صمم باحثون يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عُ مان نظام ًا رخي�ص ًا
لإعادة تدوير مياه الو�ضوء ل�سقي حديقة م�سجد .وتعد مياه الو�ضوء
من “املياه الرمادية” ،لأنها ال تختلط مبياه ال�صرف ال�صحي التي
تعد من “املياه ال�سوداء”.
مير ماء الو�ضوء �أو ًال بطبقة من الرمل لت�صفية املواد ال�صلبة ،ثم
بطبقة من الكربون املن�شط لإزالة الروائح ،وبعدها مب�ضخة كلور
لإبادة اجلراثيم .وتتجمع املياه املعاجلة يف خزان �أر�ضي مت�صل
بنظام ري باملر�شات.
مل يكلف املر�شح (الفلرت) الذي �صممه فريق �أبحاث من ق�سم الرتبة
واملياه والهند�سة يف اجلامعة �سوى  390دوالراً .وهو بذلك �أرخ�ص
بكثري من �أنظمة معاجلة املياه الرمادية امل�ستوردة من الدول
ال�صناعية .وبلغت الكلفة االجمالية للنظام كله  3900دوالر.
وقال املهند�س �سيف بن �سامل العدوي ،الذي �شارك يف ابتكار املر�شح
املحلي ،ان كلفة ال�صيانة ال�سنوية ال تزيد على  200دوالر ،وهي
ت�شمل ق�شط طبقة من حاجز الرمل ب�سماكة خم�سة �سنتيمرتات
وتغيري الكربون املن�شط .و�أ�ضاف �أن العمر االفرتا�ضي للمر�شح هو
ع�شر �سنني.
دعي نظام املعاجلة اجلديد هذا  WWWوذلك اخت�صاراً لعبارة
باالنكليزية تعني �أ�شغال مياه الو�ضوء (.)Wadu Water Works

وت�ؤيد البلدان العربية املنخف�ضة الدخل ا�سرتاتيجية
�أخرى ل�ضبط املخاطر ال�صحية من خالل اعتماد مفهوم
تكنولوجيا منخف�ضة بكلفة منخف�ضة ،مبني على تو�صيات
منظمة ال�صحة العاملية .ويجب التنبه �أي�ض ًا حلاالت
تكون فيها الأنظمة القائمة غري كافية للتعامل مع مطلب
ن�شاطات اعادة ا�ستعمال املياه .فمث ًال يف م�صر ،ين�ص
قانون اال�ستعمال على مقايي�س �صارمة العادة اال�ستعمال
املبا�شر ،و�أنواع املحا�صيل التي ميكن ريها مبياه �صرف
معاجلة حمدودة جد ًا .لكن �أيا من هذه الأنظمة ال�صارمة
ال ينطبق على �إعادة اال�ستعمال غري املبا�شر ملياه ال�صرف
بوا�سطة قنوات الت�صريف الزراعية ،التي هي ممار�سة
�شائعة يف م�صر .هنا ،القوانني ذات ال�صلة تنظم فقط
املقايي�س اخلا�صة بالتفريغ يف قنوات الت�صريف الزراعي.
وعملي ًا ،ال تتقيد نوعية املياه املعاجلة يف كثري من حمطات
املعاجلة و�أجهزة التفريغ املبا�شر بهذه املقايي�س .وا�ضافة اىل
ذلك ،ال تن�ص القوانني على �أي قيود تتعلق باملحا�صيل التي
تروى مبياه قنوات الت�صريف (.)AHT Group AG, 2009

وهو يعمل حالي ًا يف م�سجد حممد بن حمود يف ال�سيب ،بالقرب من
العمانية م�سقط .ويعالج زهاء �ألف ليرت من املياه يومي ًا،
العا�صمة ُ
ويزداد هذا املقدار يف �أيام اجلمعة وخالل �شهر رم�ضان .وتبلغ
�سعته االجمالية �أربعة �أمتار مكعبة ،وهي كافية ال�ستيعاب زيادة
اال�ستخدام يف امل�ستقبل.
ومن املتوقع �أن ي�ؤدي انت�شار هذا النظام الرخي�ص يف دول اخلليج
وبقية البلدان اال�سالمية اىل �إحداث طفرة بيئية ،لأن هذه املناطق
تقع يف احلزام اجلاف و�شبه اجلاف وتعاين من �شح املياه.

د .اخلطوط التوجيهية العادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف
ميكن تق�سيم البلدان العربية اىل ثالث فئات وفق ًا ملمار�ساتها
املتعلقة بالتخل�ص من مياه ال�صرف على النحو الآتي:

وعمان وال�سعودية
الفئة  :1ت�شمل هذه املجموعة البحرين ُ
وقطر والكويت واالمارات العربية املتحدة .وتتبع جميع
البلدان يف جمل�س التعاون اخلليجي طرق ًا مماثلة للتخل�ص
من مياه ال�صرف .ويعاد ا�ستعمال ن�سبة عالية من مياه
ال�صرف بعد معاجلة الحقة يف ري الأرا�ضي الزراعية �أو يف
جتميل املناظر الطبيعية ،بينما يتم التخل�ص من البقية يف
البحر بعد كثري من خطوات املعاجلة املتقدمة .هذه املمار�سة
�شائعة يف منطقة اخلليج ب�سببب توافر حمطات معاجلة
جمهزة جيد ًا ومتقدمة .وتُتبع مقايي�س نوعية �صارمة قبل
التخل�ص واعادة اال�ستعمال ،لكن يعتقد �أنه ميكن تخفيف
بع�ض املعايري من �أجل ا�ستعمال احلجم املتزايد على الدوام
للمياه املعاجلة ثانوي ًا ا�ستعما ًال تام ًا.

جملة البيئة والتنمية
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«وفري» مبادرة لإيجاد �سوق للكفاءة املائية يف قطاع ال�صناعة والأعمال التجارية يف ال�سعودية
طارق �أمطرية
ثمة �إمكان ّيات لتوفري كميات كبرية من املياه يف جميع
ُيعتقد � ّأن ّ
اخلا�ص يف البلدان العربية .غري � ّأن
الن�شاطات االقت�صادية للقطاع
ّ
هذه الإمكانيات ال تزال غالب ًا بحاجة �إىل درا�سة منهجية .و�إذا �أخذنا
مث ًال بلداً مثل اململكة العربية ال�سعودية ،حيث ُتع ّد كلفة �إنتاج املاء
من الأغلى يف العامل ،تزداد �أهم ّية درا�سة مثل هذه الإمكان ّيات .لذلك
�أطلقت جمموعة من �شركات القطاع اخلا�ص يف العام  ،2007بدعم من
وزارة املياه والكهرباء ،مبادرة «وفري» لدرا�سة �إمكان ّيات الكفاءة املائية
يف القطاع ال�صناعي ال�سعودي.
ونظراً لنق�ص املعلومات حول اخلربات التقنية املح ّلية يف جمال كفاءة
املياه يف القطاع ال�صناعي ،عمد ّ
منظمو املبادرة �إىل و�ضع برنامج
جتريبي بالتعاون مع �شركاء دوليني ومب�شاركة جمموعة خمتارة
من ال�شركات يف مدينة ج ّدة ال�صناعية .كان هدف الربنامج تقييم
مقاربة منهجية لرت�شيد ا�ستخدام املياه يف املن�ش�آت ال�صناعية وحتديد
الفر�ص االقت�صادية والتقن ّية لتوفري املياه بتطبيق مبادئ «التخفي�ض
و�إعادة التدوير و�إعادة اال�ستخدام» .و َتق َّرر توثيق الدرو�س امل�ستفادة
من العمل مع ال�شركات الرائدة ونتائج �إجراءات التدخل وذلك لن�شرها

واحتمال تو�سيع الربنامج لي�شمل مدن ًا �أخرى يف اململكة .ومن �أهداف
الربنامج �أي�ض ًا بناء القدرات وتدريب املهند�سني املحل ّيني على اعتماد
التدقيقات املائية وا�ستخدام و�سائل املحا�سبة املائية.
�أُطلق الربنامج التجريبي يف �أوائل العام  2008وانتهى يف ت�شرين
الأول(�أكتوبر)  .2009واجتذب الربنامج ثالث ع�شرة �شركة للم�شاركة
يف تدقيقات مائية طوعية �أثناء تلك الفرتة .وقد ُ�ص ّممت هذه التدقيقات
لر�سم دورة ّ
تدفقات املاء ومتكني فريق الربنامج من ر�سم خرائط
ب�صر ّية للماء ُتظهِ ر ّ
تدفقات املاء الداخلة واخلارجة يف كل ُمن�ش�أة
(مث ًال ّ
خمطط �سانكي) .ووجد فريق الربنامج ،بنتيجة التوا�صل مع
امل�شاركنيّ � ،أن هذه ّ
املخططات مفيدة جداً كو�سيلة �إي�ضاح ب�صر ّية يف
التباحث مع مديري ال�شركات حول احتماالت توفري املياه يف مرافق
�شركاتهم.
بعد االنتهاء من ر�سم خرائط ّ
التدفقات املائية ،عمل فريق الربنامج مع
للتعمق يف حتديد وتقييم �أ�ساليب
�سبع من�ش�آت من ال�شركات الرائدة
ّ
تر�شيد ا�ستهالك املياه عن طريق �إجراءات ح�سن التدبري و�إعادة
اال�ستخدام الداخلي ملياه العمل ّيات النظيفة ،و�إعادة التدوير الداخلي
قبل الت�صريف ،و�/أو فر�ص ا�ستخدام املياه املعاجلة خارج ّي ًا .ودر�س

منوذج خمطط �سانكي من �إحدى املن�ش�آت امل�شاركة

البيئة العربية :املياه

فريق الربنامج ،يف بع�ض احلاالت ،جدوى
اال�ستثمار يف تقن ّيات بديلة يف العمليات
تكون � ّ
أقل ا�ستهالك ًا للمياه مثل بع�ض
الو�سائل التقن ّية البديلة يف برج التربيد.
وقد �أمكن ،بنا ًء على هذه الدرا�سات ،تطوير
خطط لإدارة الكفاءة املائية يف خم�س
من�ش�آت .وكان اجلامع امل�شرتك بني نتائج
خمتلف التقييمات وجود �إمكانيات لتوفري
املياه باعتماد �إجراءات ب�سيطة بحاجة
�إىل ا�ستثمارات منخف�ضة �أو متو�سطة ال
تتجاوز فرتة ا�سرتدادها �سنة واحدة .ويف
حني � ّأن �إمكان ّيات �إقفال الدورة املائية عن
طريق �إعادة اال�ستخدام والتدوير داخل ّي ًا
مرتفعة جداً ،ف� ّإن هذه الإجراءات ،من
ناحية �أخرى ،حتتاج �إىل ا�ستثمارات �أكرب
وتكون فرتة ا�سرتداد كلفتها �أطولُ .يذكر � ّأن
ّ
هذه النتائج ،بالإ�ضافة �إىل غريها من نتائج املبادرة املوثقة ،من�شورة يف
موقع الربنامج على �شبكة الإنرتنت ( .)www.wafeer.netوت�شري
بع�ض املالحظات والدرو�س الأ�سا�سية امل�ستفادة من هذه املبادرة
�إىل ع ّدة فر�ص �ضائعة لتفعيل �إدارة املياه بالإ�ضافة �إىل معيقات من
امل�ؤ�س�سات يف كافة �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
عامة
�أظهر الربنامج ،على ال�صعيد
العملي ،عدم وجود � ّأي مقاربة ّ
ّ
لإدارة املياه �أو � ّأي فهم وا�ضح للدورة املائية يف معظم املن�ش�آت التي
متّ ت درا�ستها .فقد تبينّ مث ًال � ّأن ّ
املوظفني امل�س�ؤولني عن الإنتاج مل
ّ
يتمكنوا من الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما هي العمليات التي ت�ستهلك �أكرب كميات املياه؟
ما هي كميات املياه املفقودة يف خطوات العمليات �أو يف الأنابيب؟
ما هي الفر�ص املمكنة لإعادة التدوير و�إعادة اال�ستخدام داخل ّي ًا؟
� ّأي العمليات ميكن ربطها باملياه املعاجلة؟
هل جتد �ضرورة لف�صل جماري مياه ال�صرف لزيادة �إمكان ّيات �إعادة
اال�ستخدام؟
ويف مثل هذه احلالة ،كان ا�ستخدام و�سائل املحا�سبة املائية و�أدوات
ر�سم اخلرائط املنهجية ،مثل خمطط �سانكي املذكور �أعالهُ ،معين ًا
مفيداً للم�شاركني يف تقدير التكاليف املرتبطة با�ستخدام املياه يف
كل خطوة من خطوات عمليات الإنتاج والبحث عن َم ِ
ّ
التدخل
كامن
املحتمل يف الدورة املائية.
َ
وح ّددت نتائج الدرا�سة �أي�ض ًا بع�ض ا ُملعيقات التي تعرت�ض �إجراءات

توفري املياه وو�ضعتها يف �إطارها امل�ؤ�س�ساتي .فمث ًال ،الت�ساهل مع
امل�شاريع ال�صناعية يف تنفيذ القوانني املتع ّلقة بتفريغ مياه ال�صرف
ال�صناعي ال ّ
فعا ًال لال�ستثمار يف �إجراءات توفري املياه .ويزداد
يوفر حافزاً ّ
هذا الأمر تفاقم ًا ب�سبب عدم توافر العاملني املد ّربني وامل� ّؤهلني يف
�إدارة املياه ال�صناعية والنق�ص يف مرافق ت�صنيف املياه �ضمن املن�ش�آت
ال�صناعية .لذلك كان من الع�سري ج ّداً متابعة العديد من املقرتحات
املطروحة يف تقارير املراجعة.
لكن �إذا ُو�ضعت الإجراءات مو�ضع التنفيذ من حيث التطبيق الدقيق
ل�ضريبة تفريغ مياه ال�صرف و�ضبط التفريغ غري القانوين وتوفري حوافز
للم�ساندة الفن ّية واال�ستثمار يف كفاءة املاء واخلدمات ذات العالقة –
فمن �ش�أن كل ذلك �أن يعطي نتائج منظورة يف بلد مثل اململكة العربية
ال�سعودية .و�إذا متّ العمل بنتائج م�شروع مبادرة وفري ف�إن توفريات
املاء املحتملة يف اململكة العربية ال�سعودية من اال�ستثمار يف التح�سينات
الداخلية �ضمن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية احلالية ال�صغرية احلجم واملتو�سطة
مكعب �سنو ّي ًا .وا�ستناداً �إىل �أ�سعار
وحدها ُتق ّدر بني  30و  35مليون مرت ّ
ال�سوق احلالية ور�سوم تفريغ مياه ال�صرف ،ف�إنّ التوفري يف التكاليف
ميكن �أن يكون يف حدود  100 – 60مليون دوالر �سنو ّي ًا .وال �شك ب�أن
حتقيق هذه الأهداف يتط ّلب اال�ستثمار يف بناء القدرات وتنفيذ
الإجراءات التطبيقية .لكن حتى يف حال ارتفاع هذه اال�ستثمارات �إىل 200
مليون دوالر ،كما هو ُم َّ
املرجح قيام �سوق ن�شطة
توقع يف الربنامج ،فمن ّ
ُ
للكفاءة املائية �شريطة �أن ُتزال املعيقات الأ�سا�سية.
د .طارق �أمطرية مدير برنامج وفري  .2009 – 2008باحث رئي�سي يف املعهد
الدويل لالقت�صاديات ال�صناعية البيئية يف جامعة لوند ،ال�سويد.
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�أو بالتفريغ يف الأرا�ضي .وقد يبدو �أن هناك خرق ًا لهذه
الأنظمة يف املناطق الريفية لأنها ال تنتفع ب�شبكة مياه
ال�صرف �أو غري مو�صولة بها.
الفئة  :3ت�شمل هذه املجموعة ال�ضفة الغربية واليمن
ولبنان ،حيث يتم التخل�ص من جزء كبري من مياه ال�صرف
يف الوديان وت�ستعمل الحق ًا لري الأرا�ضي الزراعية بال
معاجلة .ويف ال�ضفة الغربية ،يتم التخل�ص من مياه
ال�صرف الطبيعية يف الوديان ومن هناك تُ�ستعمل لري
جميع �أنواع املحا�صيل واخل�ضار .وال ُيعطى للعمال
واملنتجات والرتبة واحتمال تلوث املياه اجلوفية �أي اعتبار
يتعلق باال�شراف البيئي وال�صحي .ويف اليمن ،تُ�ستعمل
مياه ال�صرف الطبيعية للري حيثما وجد من دون �أي
معاجلة �ضرورية للوفاء مبقايي�س اعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف.

هـ .املراقبة والتقييم

يف حاالت كثرية ،ال ي�ستويف ت�صريف نظم معاجلة مياه
ال�صرف مقايي�س نوعية حمددة� ،إما لعدم اتباع اجراءات
ت�شغيل قيا�سية (كما هو مذكور �أعاله) �أو لعدم توافر
موظفني م�ؤهلني تقني ًا لال�شراف على ت�شغيل املحطات
ومراقبتها .وال�سلطات امل�س�ؤولة عن مياه ال�صرف يف معظم
بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا غري قادرة على
�أن تراقب با�ستمرار املعايري الت�شغيلية يف حمطة املعاجلة.
ووجود م�شغلني متدربني هو مطلب �أ�سا�سي لال�شراف
على جميع عمليات املعاجلة واعادة اال�ستعمال ومراقبتها
(.)Fatta et al., 2004

الفئة  :2ت�شمل هذه املجموعة م�صر والعراق والأردن
واملغرب و�سورية .وتتبع هذه البلدان �أنظمة معتدلة
للتخل�ص من مياه ال�صرف .واملياه الناجتة من حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال تفي باملقايي�س الوطنية �أو
الدولية .وهذا قد يكون ناجت ًا من توا�ضع القدرات �أو من
عدم قدرة حمطات املعاجلة القائمة على تلبية �أحمال
كبرية من مياه ال�صرف الطبيعية الداخلة اليها .وبناء
على هذه احلقيقة يتم التخل�ص من ن�سبة عالية من مياه
ال�صرف اخلارجة يف �أج�سام مائية �سطحية ال�ستعمالها
الحق ًا يف الري .وحتدد الأنظمة يف هذه البلدان �أنواع
املحا�صيل التي ميكن ريها با�ستعمال هذا النوع من املياه
املعاجلة .وا�ضافة اىل ذلك ،يجوز ا�ستعمال هذه املياه
لتجميل املناظر الطبيعية �أو لأغرا�ض �صناعية .واحلكومة
ال ت�سمح بالتخل�ص من مياه ال�صرف الطبيعية يف الوديان

�إن مراقبة وتقييم نظم اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
يف كثري من البلدان العربية هي خمالفة للأ�صول وغري
متطورة ب�شكل جيد .ويبدو �أن هذا �سببه �أ�سا�س ًا �ضعف
امل�ؤ�س�سات ،ونق�ص املوظفني املدربني ،واالفتقـار �إلـى
معدات املراقبة ،واالرتفـاع الن�سبي فـي الكلفة التـي
تتطلبها عمليات املراقبة� .إن �إهمال اجراءات املراقبة
وتنفيذ املراقبة ب�شكل غري منتظم وغري �صحيح ميكن �أن
ي�سببا ت�أثريات �سلبية خطرية على ال�صحة ونوعية املياه
واال�ستدامة البيئية وااليكولوجية (Chukr-Allah and
 .)Hamdy, 2004وباال�ضافة اىل ذلك ،مـن املهم ادخال
اجراءات تقنية وتنظيمية منا�سبة بامكانها �أن ت�صدر
ب�شكل منهجي وموثوق حتذير ًا بحدوث �أعطال و�شيكة
فـي ت�شغيل حمطة معاجلة مياه ال�صرف الـى مديري
اعادة ا�ستعمال هـذه املياه ،وذلك تفادي ًا لتدفق مياه
ال�صرف غيـر املعاجلة فـي �شبكة التوزيع (Chukr-Allah
.)and Kampa, 2007

البيئة العربية :املياه
واختيار تكنولوجيا مياه ال�صرف املنا�سبة ميكن �أن
يخفف م�شاكل التمويل واملراقبة .وحمطات مياه ال�صرف
حتتاج عموم ًا اىل ر�ساميل كبرية وم�شغلني متخ�ص�صني
ومدربني ب�شكل جيد .لذلك ،وقبل اختيار تكنولوجيا
معاجلة مياه ال�صرف واال�ستثمار فيها ،يجب القيام بتحليل
لفاعلية الكلفة وتقييمها مقابل اخليارات املتوافرة الأخرى.
واحللول الب�سيطة التي تتكرر ب�سهولة وت�سمح بتح�سن
ا�ضايف وفق ما يقت�ضيه التغيري ،والتي ميكن ت�شغيلها
و�صيانتها من قبل قوة عمل حملية مدربة غالب ًا ما تعترب
الأكرث مالءمة واقت�صاد ًا بالكلفة .ويجب �أن يعتمد اختيار
التكنولوجيا على نوع اعادة اال�ستعمال .ويجب انتقاء خيار
اعادة اال�ستعمال على �أ�سا�س معقول .واملياه امل�ست�صلحة
هي مورد مائي ق ّيم لكنه حمدود .ويجب �أن تكون التكاليف
اال�ستثمارية متنا�سبة مع قيمة املورد .وا�ضافة اىل ذلك،
يجب �أن يكون موقع اعادة اال�ستعمال �أقرب ما ميكن
من مرافق معاجلة مياه ال�صرف وتخزينها .ويجب �أن
تكون تكنولوجيات معاجلة مياه ال�صرف م�ستدامة بيئي ًا
ومنا�سبة للأو�ضاع املحلية ومقبولة من امل�ستخدمني وميكن
احتمالها من قبل �أولئك الذين عليهم �أن يدفعوا ما ًال مقابل
احل�صول عليها.
ويجب على الدول العربية �أن تخ�ص�ص الأموال الالزمة
لدعم الأبحاث التطبيقية املخ�ص�صة لتطوير عمليات
معاجلة م�ستدامة ملياه ال�صرف قابلة للتكيف مع الأو�ضاع
االجتماعية ـ االقت�صادية واملناخية يف املنطقة.

 .Vتو�صيات
من املرغوب فيه التنبه للأفعال واحلاجات البحثية التي
تعترب �أولويات للتغلب على ما مت بحثه �سابق ًا من قيود
رئي�سية تعيق معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
يف البلدان العربية� .إن التو�صيات مبنية على مراجعة
املن�شورات ذات ال�صلة وتبادل اخلرباء يف �سياق م�شاريع
عدة تتوالها م�ؤ�س�سة «�أعمال التن�سيق» (Coordination
 )Actionsيف االحتاد الأوروبي.
تهدف هذه التو�صيات اىل تطوير �إطار عربي م�شرتك
من اخلطوط التوجيهية لتخطيط اعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف املعاجلة ،ونوعية املياه ،وا�ستعماالت مياه ال�صرف
املعاجلة .ويوفر هذا االطار �أي�ض ًا مفهوم ًا متناغم ًا الدارة
املخاطر ال�صحية والبيئية .ورغم �أن االطار املقرتح لي�س
�إلزامي ًا ولي�س له و�ضع قانوين ر�سمي ،فهو ي�ساهم يف هدف
م�شرتك يف حني ي�سمح مبرونة مفهوم يتنا�سب مع الأو�ضاع
الوطنية واالقليمية �أو املحلية.

�أ .اجلوانب ال�سيا�سية والتنظيمية

حتتاج اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة يف املنطقة
العربية اىل دعم �سيا�سي قوي وتطوير ا�سرتاتيجيات
منا�سبة تعزز اعادة اال�ستعمال يف �سياق خطة
�شاملة الدارة موارد املياه يف كل بلد .وااللتزام باعادة
ا�ستعمال مياه ال�صرف يجب �أن يكون جزء ًا من �سيا�سة
وا�سرتاتيجية مائية معلنة يف جميع بلدان املنطقة
العربية .وعدم وجود تنظيم يف قطاع اعادة اال�ستعمال
يجب معاجلته كم�س�ألة ملحة بغية حتديد الهيكلية
امل�ؤ�س�ساتية املنا�سبة املطلوبة لتطوير القطاع وجمموعة
احكامه وقواعده التنظيمية .ويجب تنفيذ مقايي�س
تتما�شى مع الأنظمة القائمة �أو اجلديدة حلماية البيئة
ووقاية �صحة امل�ستهلك .والبلدان العربية مطالبة باحلاح
ب�أن تطور خطة عمل �شاملة العادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف املعاجلة على �أن تكون لها �أدوار تنفيذية حمددة
بو�ضوح .ويجب اعادة النظر باخلطة وتكييفها دوري ًا
كلما مت اكت�ساب معارف.
تون�س والأردن هما مثالن جيدان للبلدان التي اتخذت
خطوات مهمة باجتاه ك�سب دعم �سيا�سي العادة ا�ستعمال
مياه ال�صرف (WaDlmena, 2008, MED WWR WG,
 .)2007وجدير بالذكر �أن هذين البلدين حققا �أعلى
معدالت ا�ستعمال مياه ال�صرف يف املنطقة حتى الآن.

ب .ال�صحة والبيئة

لتخفيف املخاطر ال�صحية والبيئية ،يجب �أي�ض ًا و�ضع
قواعد ومقايي�س م�شرتكة العادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
املعاجلة يف املنطقة العربية (Al Salem and Abouzaid,
 .)2006وحتى الآن ،اتخذت بلدان عربية متعددة مناهج
ومقايي�س تنظيمية خمتلفة الدارة اعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف املعاجلة واحلم�أة .ويف هذا ال�سياق ،من املهم
التقيد باملعايري االطارية التي ن�صت عليها اخلطوط
التوجيهية 1ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية ال�ستعمال
مياه ال�صرف ب�أمان.
ولكي تكون اخلطوط التوجيهية املذكورة وثيقة ال�صلة
باملو�ضوع و�سريعة اال�ستجابة ،يجب تكييفها لتتما�شى مع
الأو�ضاع املحلية يف كل بلد عربي .واحلقيقة �أن م�ستويات
خمتلفة من مقايي�س النوعية املقبولة �سوف تعطي حوافز
لتح�سني نوعية مياه ال�صرف مع مرور الوقت .ويجب
تقييم خيارات قابلة للتطبيق قائمة على م�ستويات معاجلة
خمتلفة وا�ستعماالت نهائية خمتلفة ملياه ال�صرف (مبا يف
ذلك املحا�صيل الغذائية وغري الغذائية �أو جتميل املناظر
جتدد املياه اجلوفية) بغية حتديد املعايري
الطبيعية �أو ُّ
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معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
اخلا�صة بالقبول االجتماعي يف املنطقة العربية.
وا�ضافة اىل املتطلبات االلزامية ،يو�صى بو�ضع قواعد
�أف�ضل املمار�سات ال�ستعمال مياه ال�صرف يف خمتلف
البلدان يف تطبيقات متنوعة .ويجب �أن حتتوي قواعد
�أف�ضل املمار�سات على ن�صو�ص معينة من �أجل عدم
اف�ساد نوعية املياه اجلوفية ،وملنع االرت�شاح من اخلزانات،
والختيار فرتات التطبيق بناء على �أحوال الطق�س .كما
يجب �أن ت�شمل �أف�ضل املمار�سات اختيار معايري للمحا�صيل
ولطرق الري املنا�سبة .ويعتمد خيار طريقة تطبيق الري
مبياه ال�صرف على نوعية املياه املعاجلة ،واملحا�صيل التي
يجب زرعها ،وتقاليد املزارعني وخلفياتهم ومهاراتهم،
و�أخري ًا ،على اخلطر املحتمل الذي يهدد امل�ستخدمني
وال�صحة العامة .وتوفر تقنيات الري املركزية (�أي الري
بالفوارات والتنقيط والن�ضي�ض) للمزارعني �أق�صى
حماية �صحية لأنها تو�صل مياه ال�صرف مبا�شرة اىل
النباتات.
كان الأردن من �أوائل البلدان العربية التي تبنت اخلطوط
التوجيهية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة
الأغذية والزراعة ب�ش�أن اعادة ا�ستعمال املياه املعاجلة يف
الري ( ،)Al-Uleimat, 2008ما ي�شكل الأ�سا�س للمقيا�س
الأردين (الن�سخة احلالية  )2006/893ب�ش�أن "مياه
ال�صرف امل�ست�صلحة" و"مياه ال�صرف املنزلية" (GTZ/
 .)JVA, 2006وبدعم من م�شروع املياه امل�ست�صلحة ،مت
اقرتاح خطوط توجيهية ا�ضافية لنوعية مياه الري ونوعية
املحا�صيل ،ولنظم املراقبة واملعلوماتية (.)GTZ, 2009
كما �أن امل�شروع طور خطوط ًا توجيهية زراعية من �أجل
اال�ستعمال امل�أمون للمياه امل�ست�صلحة يف وادي الأردن
( ،)Abdel-Jabbar, 2008بهدف تخفي�ض ا�ستعمال
الأ�سمدة التجارية والتكاليف املرتبطة بها .وا�ضافة اىل
ذلك� ،أ�سهم تنفيذ ن�شاطات املراقبة مبزيد من ال�شفافية
يف ما يتعلق بال�صحة والت�أثريات البيئية للري مبياه
م�ست�صلحة (.)Vallentin, 2006
هناك حاجة �أي�ض ًا خلطط مف�صلة لتخفي�ض كمية املواد
�أو العنا�صر �أو املركبات التي قد تكون خطرة وتنتهي يف
املجرور ،ومن ثم يف مياه ال�صرف وحم�أة مياه ال�صرف.
وتدين هذه املواد الكيميائية بوجودها يف مياه ال�صرف
لال�ستعمال اليومي ملنتجات التنظيف واملطهرات
وم�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية والأدوية (Oller et
 .)al., 2009لذلك ،يجب تزويد امل�ستهلكني مبعلومات
حول تركيب هذه املواد التي قد تنتهي يف املجرور وكيفية
التخل�ص منها بطريقة ال تلوث مياه ال�صرف.

ج .ادارة الطلب على املياه

ان ا�سرتاتيجيات ادارة الطلب واحلفاظ على املياه هي
بو�ضوح املناهج الأقل كلفة لتخفي�ض ال�سحوبات ،ولذلك
لكي تفي اعادة اال�ستعمال باملراد ،يجب �أن تكون جزء ًا
من ا�سرتاتيجية مائية �أكرب تدير وتنظم الطلب بفعالية
( .)Kfouri et al., 2009ومن الأمثلة اجليدة على ذلك
حمطة معاجلة وا�ست�صالح مياه ال�صرف بال�صليبية يف
الكويت ،التي �سوف ت�ساهم بنحو  26يف املئة من جمموع
الطلب على املياه يف الكويت ،ما يخف�ض الطلب ال�سنوي
من م�صادر غري �صاحلة لل�شرب من  142مليون مرت مكعب
اىل  26مليون مرت مكعب.
ويجب تكييف اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف وفق
خطة ي�سريها الطلب من خالل الرتكيز على م�شاريع
تلتزم باعادة اال�ستعمال .وهناك مثال جيد على ذلك
تو�ضحه ال�شراكة بني م�صلحة توزيع املياه يف مراك�ش
( )RADEEMAودولة املغرب ومالكي  24ملعب غولف.
و�سوف ت�ساهم م�صلحة التوزيع مببلغ ي�صل اىل 46.7
مليون دوالر ،ومالكو مالعب الغولف بـ 36.7مليون دوالر
والدولة بـ 16.1مليون دوالر .و�سوف تنتج املحطة 24
مليون مرت مكعب من مياه ال�صرف الثالثية املعاجلة التي
�سوف ت�ستعمل للري .ومثال جيد �آخر هو ال�شراكة القائمة
بني مالعب الغولف يف �أغادير ومراك�ش يف املغرب
وم�صالح املياه يف هاتني املدينتني لتزويدهما مبياه �صرف
معاجلة م�ستمرة .والطلب على مياه ال�صرف املعاجلة
يدفعه �شح هذا املورد يف مراك�ش وارتفاع ملوحة املياه
اجلوفية يف منطقة �أغادير.

د .التوعية

يجب على البلدان العربية �أن تطور اطار ًا لن�شر املعرفة
املكت�سبة من مرافق معاجلة مياه ال�صرف القائمة يف
املنطقة العربية .وتقا�سم املعرفة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل
حت�سني توافر املعلومات حول الفوائد االقت�صادية واملالية،
و�أحجام مياه ال�صرف املعاجلة واملعاد ا�ستعمالها ،والفوائد
التي يجنيها النظام االقت�صادي املائي ،وا�ستعادة كلفة
نظم اعادة ا�ستعمال املياه.
ويجب على �صانعي ال�سيا�سة تطوير خطط وحمالت
توعية ذات �أبعاد وطنية لن�شر الثقافة حول ا�ستعمال مياه
ال�صرف املعاجلة ودعم هذا اال�ستعمال .ومن ال�ضروري
�أي�ض ًا نقل املعلومات احلديثة حول تكنولوجيات الت�صنيع
وحماية املحا�صيل املالئمة اىل ال�سلطات امل�س�ؤولة عن
معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها واىل امل�ستخدمني
النهائيني.

123

 املياه:البيئة العربية

املراجع
Abdel-Jabbar, S. (2008). “Efficient Reclaimed Water Use
– Benefits for Farmers in the Jordan Valley.” Stockholm
International Water Institute.
http://www.siwi.
org/documents/Resources/Synthesis/2008_Abstract_
Volume.pdf [Accessed June 9, 2010].
Abu-Madi, M.O. (2004). “Incentive Systems for
Wastewater Treatment and Reuse in Irrigated Agriculture
in the MENA Region: Evidence from Jordan and Tunisia.”
Dissertation. Delft University of Technology/UNESCO-IHE
Institute for Water Education, Taylor & Francis Group,
London.
Al Salem, S.S. and Abouzaid, H. (2006). “Wastewater
reuse for agriculture: regional health perspective.”
Eastern Mediterranean Health Journal, 12, 3&4, 2006:
446-458.
Al-Uleimat, A. (2008). “Policy Guidelines, Regulations
and Standards of Reclaimed water and Reuse in
Jordan.” Stockholm International Water Institute. http://
www.siwi.org/documents/Resources/Synthesis/2008_
Abstract_Volume.pdf [Accessed June 9, 2010].
Al-Zubari, W.K. (1997). “Toward the Establishment of a
Total Water Cycle Management and Re-use Program in
the GCC Countries.” In Water in the Arabian Peninsula:
Problems and Policies, (ed. K. A. Mahdi). Ithaca Press,
Reading, UK.
AHT Group AG (2009). “Identification and Removal
of Bottlenecks for Extended Use of Wastewater for
Irrigation or for other Purposes - Summary Report.”
EUROMED European Investment Bank. http://www.
eib.org/attachments/med/study-on-the-reuse-ofwastewater-en.pdf [Accessed 11 June, 2009].
AOAD (2007). Strategy for Sustainable Arab Agricultural
Development for the Upcoming Two Decades (20052025). Arab Organization for Agricultural Development
(AOAD), Khartoum, Sudan.
AOAD (2009). “Arab Agricultural Statistics Yearbook,
Volume 29.” Arab Organization for Agricultural
Development (AOAD). http://www.aoad.org/Statistical_
Yearly_Book_Vol_29.pdf [Accessed June 5, 2010].
AWC (2006). “Local Actions for a Global Challenge
- Middle East and North Africa Regional Document
- Mexico 2006 4th World Water Forum.” Arab Water
Council (AWC). http://www.worldwaterforum4.org.mx/
uploads/TBL_DOCS_109_21.pdf [Accessed June 5,
2010].
Bahri, A. (2002). “Water Reuse in Tunisia: Stakes
and Prospects.” In Vers une maîtrise des impacts
environnementaux de l’irrigation: Atelier du PCSI.
Montpellier, France: CEMAGREF, CIRAD, IRD, Cédérom
du CIRAD.
Bahri, A. (2008a). “Case Studies in Middle Eastern
and North African countries.” In Water Reuse: An
international Survey of Current Practice, Issues and

 خال�صة.VI
 مليون343.8  نحو2008 بلغ عدد ال�سكان العرب عام
 يف املئة منهم يف55 ) يوجدAOAD, 2009( ن�سمة
10  وهم ينتجون،)World Bank, 2007( مناطق ُمدنية
 اننا نح�ض.باليني مرت مكعب من مياه ال�صرف �سنوي ًا
احلكومات العربية على تكري�س جهد جدي والتزام وا�ضح
لتعزيز اعادة ا�ستعمال هذه املياه غري االعتيادية كجزء ال
.يتجز�أ من ادارة مواردها املائية
لدى جميع بلدان املنطقة العربية برامج العادة ا�ستعمال
 وتُروى املحا�صيل العلفية.مياه ال�صرف املعاجلة يف الري
واحلبوب والف�صة و�أ�شجار الزيتون والأ�شجار املثمرة على
 لكن لدى بلدان قليلة خطوط.�أو�سع نطاق باملياه املعاجلة
توجيهية م�ؤ�س�ساتية لتنظيم اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف
.)MED WWR WG, 2007( املعاجلة
ويبدو من م�شاريع اعادة ا�ستعمال متعددة يف املنطقة
العربية انه يجب علينا �أن نتفح�ص عن كثب ما اذا كانت
اعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة خارج الزراعة
 والواقع �أن اعادة.جمدية اقت�صادي ًا وم�ستدامة ايكولوجي ًا
ا�ستعمال مياه ال�صرف يف ال�صناعة واملناطق الرتفيهية
 ولتلبية حاجات مالعب الغولف تبدو اقت�صادية،واحلراجة
 وميكن �أي�ض ًا �أن تزيد ن�سبة مياه ال�صرف املعاد،�أكرث
 وهذا قد ي�ساهم يف زيادة كفاءة اال�ستعمال.ا�ستعمالها
.الوطني ال�شامل للمياه
 مل يتم ادراك القيمة الكاملة ملياه ال�صرف،ومع ذلك
املعاجلة �إال يف بلدان عربية قليلة تعاين اجهاد ًا مائي ًا
 يف.) بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، الأردن،(تون�س
، حتدد الأنظمة املحلية �أو احلكومية املكتملة،هذه البلدان
 ال�شروط الأ�سا�سية،التي تدعمها خطوط توجيهية وطنية
.ملعاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها ب�أمان
يجب اعتبار ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة و�سيلة لزيادة
 فتكون اعادة ا�ستعمال املياه جزء ًا ال يتجز�أ من،توافر املياه
.خطة ا�سرتاتيجية مائية وطنية يف كل بلد
 انظر اخلطوط التوجيهية لال�ستعمال امل�أمون ملياه ال�رصف.1
 ا�ستعمال مياه ال�رصف والرباز يف:3 والرباز واملياه الرمادية ـ املجلد
: على،تربية املائيات

www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg3/en/
index.html

معاجلة مياه ال�صرف واعادة ا�ستعمالها
Needs (eds. B. Jimenez and T. Asano). IWA Publishing,
London.
Bahri, A. (2008b). “Water reuse in Middle Eastern and
North African countries.” In Water Reuse: An international
Survey of Current Practice, Issues and Needs (eds. B.
Jimenez and T. Asano). IWA Publishing, London.
Chenini, F. (2008). “Evaluation and assessment of
three decades of treated wastewater use in irrigated
agriculture in Tunisia.” In Towards an Integrated
approach for Wastewater Treatment and Reuse in
the Mediterranean Region - Proceedings of Capacity
Building Programme, 15-17 December, 2008, Ismailia,
Egypt.
Chenini, F. (2009). “INNOVA-MED Deliverable 11:
Critical overview of new practices in the re-use of
treated wastewater and sludge in the Mediterranean
Region.” Internal Report of the INNOVA-MED Expert
Working Group 3.
Choukr-Allah, R. and Kampa, E. (2007). “INNOVA-MED
Deliverable 6: Setting the scene for WP4, identifying the
issues and the role of WP4 in INNOVA-MED capacity
building activities.” Internal Report of the INNOVA-MED
Expert Working Group 4.
Choukr-Allah, R. (2008). “Moroccan experiences on
the treatment and reuse.” In Towards an Integrated
approach for Wastewater Treatment and Reuse in
the Mediterranean Region - Proceedings of Capacity
Building Programme, 15-17 December, 2008, Ismailia,
Egypt.
Choukr-Allah, R. (2005). “Wastewater Treatment and
Reuse in Morocco: Situation and Perspectives.” In Nonconventional Water Use - WASAMED Project (eds. A.
Hamdy, F. El Gamal, N. Lamaddalena, C. Bogliotti, R.
Guelloubi). CIHEAM.
Choukr-Allah, R., and Hamdy, A. (2004). “Wastewater
Treatment and Reuse in Mediterranean Region as
a Potential Resource for Drought Mitigation.” http://
ressources.ciheam.org/om/pdf/b47/05002272.pdf
[Accessed June 8, 2010].
FAO AQUASTAT Database. Global information system
on water and agriculture. http://www.fao.org/nr/water/
aquastat/main/index.stm [Accessed 15 May, 2010].
Fatta, D., Arslan Alaton, I., Gokcay, C., Rusan, M.M.,
Assobhei, O., Mountadar, M., and Papadopoulos, A.
(2005). “Wastewater Reuse: Problems and Challenges
in Cyprus, Turkey, Jordan, and Morocco.” European
Water, 11-12, (2005): 63-69.
FOEME (2010). “Towards a Living Jordan River:
An Economic Analysis of Policy Options for Water
Conservation in Jordan, Israel and Palestine.” Friends
of the Earth Middle East. http://www.globalnature.
org/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=72
74&sp=D&domid=1011&fd=0 [Accessed June 16,
2010].
GTZ (2009). “Use of reclaimed wastewater in
agriculture - Jordan Valley, Jordan.” Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit (GTZ). http://www2.gtz.
de/Dokumente/oe44/ecosan/en-use-of-reclaimedwastewater-in-agriculture-2009.pdf [Accessed 9 June,
2010].
GTZ/JVA (2006). “Irrigation Water Quality Guidelines
- Revised Version 2006.” Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ)/Jordan Valley Authority
(JVA). http://waterinjordan.net/images/stories/Docs/
IWQGL_2006_english_version.pdf [Accessed 9 June,
2010].
JMWI (2009a). “Water for Life – Jordan’s Water Strategy
2008-2022.” Jordan Ministry for Water and Irrigation
(JMWI). http://www.semide.net/media_server/files/K/g/
JO_Water-Strategy09.pdf [accessed 2 June, 2009].
Kfouri, C., Mantovani, P., Jeuland, M. (2009). “Water
Reuse in the MNA Region: Constraints, Experiences, and
Policy Recommendations.” In Water in the Arab world:
Management Perspectives and Innovations Middle East
and North Africa, (eds. N. Vijay Jagannathan, Ahmed
Shawky Mohamed, Alexander Kremer). World Bank,
Washington, DC.
Louati, M.H. and Bucknall, J. (2009). “Tunisia’s
Experience in Water resource Mobilization and
Management.” In Water in the Arab world: Management
Perspectives and Innovations Middle East and North
Africa, (eds. N. Vijay Jagannathan, Ahmed Shawky
Mohamed, Alexander Kremer). World Bank, Washington,
DC.
MED WWR WG (2007). “Mediterranean Wastewater
Reuse Report.” Mediterranean Wastewater Reuse
Working Group - Joint Mediterranean EUWI/WFD
Process. http://www.semide.net/media_server/files/
c/e/Final%20report.1.pdf [Accessed 17 December,
2007].
Oller, I., Malato, S., Fernández-Ibáñez, P., Berber, R.,
Tawfic Ahmed, M., Fuerhacker, M., Choukr-Allah, R.
(2009). “INNOVA-MED Deliverable 10: Overview of
innovative technologies for WW treatment, including
an informative package proposing solutions to actual
problems or a friendlier alternative to actual treatments
in MPC.” Internal Report of the INNOVA-MED Expert
Working Group 2, 2009.
Qadir, M., Sharma, B.R., Bruggeman, A., Choukr-Allah,
R., and Karajeh, F. (2007). “Non-Conventional Water
Resources and Opportunities for Water Augmentation
to Achieve Food Security in Water Scarce Countries.”
Agricultural Water Management, 87, 2007: 2-22.
Qadir, M., Bahri, A., Sato, T., Al-Karadsheh, E. (2009).
“Wastewater production, treatment, and irrigation
in Middle East and North Africa.” Irrigation Drainage
Systems, 24, 2009: 37-5.
Samhan, S. (2008). “Obstacles to enhance groundwater
aquifer by reclaimed water using artificial recharge as
a reuse option in West Bank/Palestine.” In Proceedings
of 3rd INNOVA-MED: Innovative Processes and
Practices for Wastewater Treatment and Re-use in the
Mediterranean region.” 28 April - 1 May, 2008, Agadir,

7 الف�صل

Morocco.
Shetty, S. (2004). “Treated Wastewater Use in Tunisia:
Lessons Learned and the Road Ahead.” In Wastewater
Use in Irrigated Agriculture: Confronting the Livelihood
and Environmental Realities (eds. C.A. Scott, N.I.
Faruqui, and L. Raschid-Sally), CABI Publishing.
Tawfic Ahmed, M. (2008). “Wastewater, Challenges and
Opportunities - An Egyptian Perspective.” Presentation
in INNOVA–MED workshop, Agadir, Morocco, April 2008.
http://www.iavcha.ac.ma/galerie/file/choukrallah/
pdf/29/s1/02.pdf [Accessed June 7, 2010].
Vallentin, A. (2006). “Agricultural Use of Reclaimed
Water - Experiences in Jordan.” Water Practice &
Technology, 1, 2, 2006.
WaDImena (2008). “Wastewater Reuse for Water
Demand Management in the Middle East and North
Africa”. WaDImena water brief. http://www.idrc.ca/
uploads/user-S/12295007471Water_brief-WDM_&_
wastewater_reuse_Eng.pdf [Accessed 7 June, 2010].
WHO (2005). A regional overview of wastewater
management and reuse in the Eastern Mediterranean
Region. World Health Organization (WHO), Regional
Office for the Eastern Mediterranean, Cairo.
World Bank (2007). Making the Most of Scarcity:
Accountability for Better Water Management in the
Middle East and North Africa. World Bank, Washington
DC.
World Bank (2009). Water in the Arab World:
Management Perspectives and Innovations. World
Bank, Washington, DC.
Xanthoulis, D. (2010). “Report on Wastewater reuse and
Sludge Valorization and reuse: Proposition for Lebanese
Wastewater Reuse Guidelines.” Project UTF/LEB/019/
LEB.

124

الف�صل 8
التحلية
عادل ب�شناق

125

126

التحلية

الف�صل 8

ال�شكل 1

 .Iمقدمة

� .IIأعمال التحلية يف البلدان العربية

مت ّثل املياه املح ّالة ن�سبة �صغرية من املياه امل�ستخدمة يف
العامل� ،إ ّال �أنّ ها يف الكثري من املدن العربية ،كما يف عدد
متزايد من بلدان املنطقة ،مت ّثل كامل �إمدادات املاء.
ويبلغ املجموع الك ّلي للطاقة الإنتاجية املتوافرة يف جميع
معامل التحلية يف البلدان العربية ،منذ العام  ،1944وفق ًا
ملا ورد يف تقرير غلوبال ووتر �إنتلجن�س ،ما يزيد عن 24
مكعب يف اليوم ( .)GWI, 2010وهذا يوازي
مليون مرت ّ
حواىل  50يف املئة من �إجمايل طاقة �إنتاج التحلية عاملي ًا.
و ُينتظر �أن يزداد دور التحلية كم�صدر �أ�سا�سي لت�أمني
�إمدادات املياه املنزلية يف البلدان العربية ،نظر ًا للنم ّو
ّ
التو�سع احل�ضري والت�صنيع وا�ستنزاف
ال�سكاين وزيادة
ّ
يتوجب �إدخال �إ�صالحات يف
امل�صادر غري املتجددة .لكن ّ
ال�سيا�سات وممار�سات الإدارة يف معظم الدول العربية
جلعل التحلية م�صدر ًا م�ستدام ًا للماء .لذلك ّ
يركز هذا
وي�شدد على
الف�صل على تبيان الإ�صالحات املطلوبة
ّ
�ضرورة و�ضعها مو�ضع التنفيذ.

كانت ندرة املياه يف املنطقة العربية �سبب ًا العتماد التحلية
منذ �آالف ال�سنني يف بالد ما بني النهرين والإ�سكندرية
وفل�سطني (� .)Al-Sofi, 2000أما يف التاريخ احلديث ،فقد
عاد ا�ستخدام التحلية �إىل منطقة البحر الأحمر يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر ،يف بع�ض املدن مثل �سواكن و�أبوقري
وجدة .ووفق ال�صويف ( )Al-Sofi, 2000ف�إنّ � ّأول
وعدن ّ
جهاز تقطري �أحادي الأثر قد ا�ستخدم حواىل العام 1895
وكان ُيعرف �آنذاك با�سم :كندا�سة .و�أُعيد جتديده بعد
احلرب العاملية الأوىل ،ثم ُج ِّد َد ثانية بعد احلرب العاملية
جدة تعتمد على حتلية مياه
الثانية ،جاع ًال بذلك مدينة ّ
البحر لت�أمني حاجتها من مياه ال�شرب طيلة مئة عام
و�أكرث .ثم ا�ستخدمت وحدات تقطري م�شابهة يف البحرين،
متعددة الآثار يف الكويت
و�سرعان ما �أُن�شئت �أجهزة تقطري
ّ
والظهران ور�أ�س تنورة واخلرب .ويورد ال�صويف "�أنّه ُبدئ،
املتعدد
الوم�ضي
يف اخلم�سينيات ،با�ستخدام التقطري
ّ
ّ
ً
املراحل على نطاق جتاري ،يف الكويت �أوالّ � .أما � ّأول معمل

املكعب يف اليوم)
املجموع الكلي للطاقة الإنتاج ّية املتوافرة يف معامل التحلية منذ العام ( 1944باملرت ّ
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لتحلية مياه البحر با�ستخدام التنا�ضح العك�سي للإمدادات
املائية البلدية خارج الواليات املتحدة فقد بد�أ ت�شغيله يف
جدة يف العام .1978
ّ
وكما �أ�شرنا ،ف� ّإن معظم تقن ّيات التحلية التجارية احلال ّية
قد ُط ِّورت عرب تطبيقات وا�سعة النطاق يف عدد من
ُعد اليوم دول جمل�س التعاون اخلليجي
الدول العربية .وت ّ
بالإ�ضافة �إىل اجلزائر وليبيا وم�صر �أكرب م�ستخدمي هذه
التقنيات يف املنطقة ،كما يتبينّ من املجموع الك ّلي للطاقة
مو�ضح يف
الإنتاج ّية يف معامل التحلية لديها ح�سبما هو ّ
ال�شكل .1
و�ستتوا�صل ن�سبة الزيادة ال�سنو ّية العالية يف الطاقة
الإنتاج ّية املق ّررة خالل العقد القادم ( ،)GWI, 2010كما
التو�سع الكبري مراجعة
يو�ضح ال�شكل  .2وي�ستلزم هذا
ّ
ال�سيا�سات واملمار�سات احلال ّية ،مبا فيها كيف ّية زيادة
القدرات املحل ّية واملعرفة والقيمة امل�ضافة لالقت�صادات
املحل ّية.
واملالحظ �أنّ معظم معامل التحلية الكربى تبنيها م�ؤ�س�سات
العامة احلكوم ّية ،مثل امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املنافع ّ

5000000

الطاقة احلالية

املاحلة يف ال�سعودية وهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وهيئة
كهرباء ومياه دبي� ،أو وزارات املياه .ويف العادة ،ت�ستغرق
احلكومات عدة �سنوات قبل املوافقة على �أي عقد ملعمل مياه
كبري ،ويتبع ذلك فرتة من عدة �سنوات للبناء ،ويف �أثناء
ذلك يكون الطلب يف املدن الكربى قد ارتفع ارتفاع ًا كبري ًا.
وهذا يخلق فجوات زمن ّية بني ذروة الطلب والعر�ض وي�ؤدي
�إىل دورات معروفة من نق�ص املياه والطاقة الفائ�ضة.
وبالإمكان جتنّب هذه امل�آزق ب�إدخال �إ�صالحات على حيازة
معامل املاء والإعالن م�سبق ًا عن � ّأي طاقة �إنتاج ّية جديدة �أو
مو�سعة مق َّررة يف ّ
و�سنتو�سع الحق ًا يف
كل مدينة �أو منطقة.
ّ
ّ
الإ�صالحات املطلوبة يف هذا ال�ش�أن.
من الإ�صالحات الأخرى التي ينبغي �إدخالها على ال�سيا�سات
�إعطاء �أولو ّية ملكافحة املياه املت�س ّربة وغري املع َّللة يف �شبكات
التوزيع ،وذلك قبل �إن�شاء �أي طاقة �إنتاجية جديدة للتحلية.
ّ
وتوفر مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية الإطار العملي
للبدء بتلك املمار�سات .فقبل توظيف مبالغ ر�أ�سمالية كبرية
لزياة الإمدادات ينبغي �أو ًال القيام با�ستثمارات � ّ
أقل كلف ًة
لتخفي�ض هدر املياه.
واجلدير بالذكر �أنّ القدرات واملعارف على ال�صعيد املحلي يف

0
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التنا�ضح العك�سي
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التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل

التقطري املتعدد الآثار

هجينة

الديلزة الكهربائية/نزع الأيونات

GWI, 2010

تهتم بت�صميم
املنطقة َّ
موجهة نحو الت�شغيل وال�صيانة ،وال ّ
املعامل �أو الت�صنيع �أو البناء ،حتّى يف البلدان التي تعتمد
اعتماد ًا كبري ًا على التحلية لت�أمني ن�سبة كبرية من حاجتها
للمياه املنزل ّية .وبالرغم من توافر املهارات اال�ستثنائية
املحلية ،فهي لي�ست كافية لتلبية الطلب الكبري على �آالف
التقن ّيني واملهند�سني الإ�ضاف ّيني الالزمني ّ
كل عام ،نظر ًا
لزيادة احلاجة �إىل العمالة املاهرة يف الدول العربية .و�إذا
مل تعمد احلكومات �إىل تقدمي الدعم احلقيقي ،ف�إنّ �صناعة
الرتدي ،وقد تالقي امل�صري
التحلية لن تخرج من حالة
ّ
نف�سه الذي وقعت فيه ال�صناعات الأخرى التي تعتمد على
التكنولوجيا.

� .IIIأمناط تكنولوجيا التحلية
كانت تقن ّية التنا�ضح العك�سي الطريقة الأكرث ا�ستخدام ًا يف
�أنحاء العامل خالل ال�سنوات الـ  25الأخرية ،كما يظهر من
ال�شكل  .3وتعتمد دول جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سلوب
التوليد املزدوج للكهرباء واملاء يف املعامل الكربى من
�أجل زيادة كفاءة ا�ستخدام الوقود .ولذلك ي�شيع ا�ستخدام
تقنيات التحلية احلرارية يف هذه البلدان .غري �أنّه يف حال
توافر الطاقة الكهربائية �أو حني يكون املاء املمولح هو م�صدر
اللقيم ،تُ�ستخدم تقن ّيات الأغ�شية.
ميكن ت�صنيف التقنيات التجارية امل�ستخدمة اليوم يف
التحلية �إىل فئتني ،هما التقن ّيات احلرارية وتقن ّيات
الأغ�شية ،وذلك على ال�شكل التايل:

التقن ّيات احلرارية:

•التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل
•التقطري املتعدد الآثار
•�ضغط البخار

تقن ّيات الأغ�شية:

•التنا�ضح العك�سي ملاء البحر
•التنا�ضح العك�سي للماء املمولح
•الديلزة الكهربائية  /نزع الأيونات
•الرت�شيح الدقيق.

يتوقف اختيار التقنية املعتمدة لتحلية املاء املمولح على
درجة ملوحته .وي�شيع اليوم ا�ستخدام التنا�ضح العك�سي �إذا
كانت درجة ملوحته مرتفعة ،يف حني �أنّ الديلزة الكهربائية
�أكرث فعالية لتحلية املاء املنخف�ض امللوحة.
يظهر يف ال�شكل  4توزّ ع ن�سب تقن ّيات التحلية من �أ�صل
املجموع الك ّلي للطاقة الإنتاجية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا ،منذ العام  .1944واملالحظ �أنّ تقنية التقطري
املتعدد املراحل ما زالت ت�سيطر على ال�سوق بالرغم
الوم�ضي
ّ
من زيادة طاقة �إنتاج التنا�ضح العك�سي م�ؤخر ًا.
ُي�شار �إىل ازدياد ا�ستخدام تقن ّية التنا�ضح العك�سي يف العامل
وللتح�سن الذي طر�أ على
م�ؤخر ًا نظر ًا النخفا�ض تكاليفها
ّ
الأغ�شية .وميكن �أن ُت�ستخدم يف امل�ستقبل تقنيات هجينة
لزيادة الكفاءة عند احلاجة لتوليد الطاقة الكهربائية ،ومنها

البيئة العربية :املياه
املجموع الكلي للطاقة الإنتاجية املتوافرة منذ العام  1944يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ح�سب التقن ّيات
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مث ًال التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل والتنا�ضح العك�سي،
املتعدد الآثار والتنا�ضح العك�سي .و�إذا ما �أثبتت
�أو التقطري
ّ
امل�شاريع التجريبية احلالية واحللول التقنية قدرة على املناف�سة
التجارية ،ف�إنّ معامل التوليد املزدوج الكربى يف امل�ستقبل
ميكن �أن جتمع بني الرت�شيح الدقيق والتقطري الوم�ضي
املتعدد الآثار والتنا�ضح العك�سي.
املتعدد املراحل والتقطري ّ
ّ
وثمة عدد من تقن ّيات التحلية اجلديدة التي ال تزال قيد
ّ
التطوير يف العديد من مناطق العامل .ومن هذه التقنيات
التقطري بالأغ�شية ،و�أغ�شية الأنابيب النانوية الكربونية،
و�أغ�شية الأكوابورين (�إلكرتونات حيوية) ،والأغ�شية
الدقيقة الرتكيب ،والتنا�ضح الأمامي ،والديلزة الكهربائية/
نزع الأيونات .غري �أنّ بع�ض خرباء التحلية ي�شك ّون يف
�إمكانيات هذه التقنيات يف حتلية مياه البحر (Hanbury,
.)2010

 .IVالتحدّ يات التي تواجه التحلية

خيارات خف�ض التكاليف مبهارات الت�شغيل وتغيرّ ات نوعية
ّ
املاء ّ
فتتوقف على نوعية
امللقم� .أما التكاليف الر�أ�سمالية
املاء والطاقة الإنتاجية والبنية التحتية الالزمة ،وكفاءة
املواد ،وعوامل �أخرى ترتبط باملكان.
املعمل ،واختيار
ّ
أعلم من خربتي �أنّ التكلفة الر�أ�سمالية للوحدة يف معامل
و� ُ
منوذجي �سنة ،2010
حتلية مياه البحر ترتاوح ،على نحو
ّ
ً
بني  1000و  2000دوالر ّ
مكعب يوميا من الطاقة
لكل مرت ّ
وتقدر التكلفة الر�أ�سمالية للوحدة يف
امل�صممة الق�صوىّ .
َّ
معامل املاء املمولح مبا بني  25و  45يف املئة من تكلفة الوحدة
يف معامل مياه البحر .يو�ضح ال�شكل  5تكاليف الت�شغيل
الن�سبية لتقن ّيات التحلية الأ�سا�سية الثالث يف معامل
التوليد املزدوج ،علم ًا ب�أنّ نفقات ت�شغيل املعامل احلرارية
هي �أعلى بكثري من التكاليف املو�ضحة الحق ًا يف هذا الف�صل
�إذا مل تتوافر احلرارة �أو البخار يف املوقع .كما نعلم �أنّ التحلية
هي ً
عادة �أكرث خيارات م�صادر املياه كلف ًة من بني اخليارات
املحل ّية الأخرى.

التحديات املحل ّية و�إدخال �إ�صالحات
ينبغي التغ ّلب على
ّ
حمددة يف ال�سيا�سات والإدارة كي ت�صبح التحلية م�صدراً
ّ
م�ستدام ًا للماء يف الدول العربية.

�ستد ّل من التحليل الوارد �أعاله �أنّ �إدارة التكاليف م�س�ألة
ُي َ
دقيقة ينبغي �أن يواجهها �صانعو القرارات .و�إذا ما اتّبع نهج
جديد يف ال�سيا�سات ،كما هو مو�ضح �أدناه ،ميكن �إحراز
تقدم يف هذا املجال.
ّ

ت�ستهلك التحلية الكثري من ر�أ�س املال والطاقة .وتت�أ ّثر

احلد من الت�س ّرب
•� ّأول خيار �أ�سا�سي يجب تطبيقه هو ّ
من �شبكات التوزيع مع تعزيز �سيا�سات توفري املياه

�أ ـ �إدارة التكاليف
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تكاليف الت�شغيل الن�سب ّية لتقن ّيات التحلية يف معامل التوليد املزدوج.
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كيماويات
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يد عاملة
�أغ�شية
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طاقة حرارية

0.2

طاقة كهربائية

0.1

التقطري املتعدد الأثار

التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل

واحلوافز ،وذلك قبل البدء ببناء معامل حتلية جديدة.
قد ت�ستغرق هذه الطريقة �سنوات قبل حتقيق فوائدها،
لكنّها �ست� ّؤدي �إىل توفري كبري يف التكاليف الر�أ�سمالية
باال�ستغناء عن نفقات بناء معامل جديدة.
•ينبغي على الهيئات احلكومية �أن تدر�س �إمكانية
حتويل دورها من بانٍ ملعامل التحلية �إىل م�ش ٍرت للماء.
وهذا التغيري يف ال�سيا�سات �سي�ضمن تطبيق �أف�ضل
التقنيات و�أ�ساليب الت�شغيل .كما �إنّه ي�ساهم م�ساهمة
فاعلة يف بناء املهارات والقدرات املحل ّية وتو�سيع دور
القطاع اخلا�ص يف �صناعة التحلية .وعلى �صعيد �آخر
ال ّ
يقل �أهمية� ،سيتح ّول دور احلكومة من ِّ
م�شغل �إىل
هيئة ناظمة .ولتحقيق �أف�ضل النتائج من هذه ال�سيا�سة
كميات املياه التي
ال ّ
بد �أن تعلن الدوائر احلكومية عن ّ
ً
ّ
تتوقّ ع �شراءها �سنويا يف كل مدينة.
•يف حال ا�ستمرار الهيئات احلكوم ّية يف توليّ
م�س�ؤول ّيات بناء معامل حتلية كبرية وت�شغيلها ،يجب
اتّخاذ اخلطوات الالزمة لإدارة هذه الأ�صول على
حد
�أ�سا�س تقلي�ص تكاليف دورة حياة املاء �إىل �أق�صى ّ
ممكن ،وينبغي �إن�شاء م�ؤ�س�سات حكوم ّية لهذه الغاية،
على �أن تعمل هذه امل�ؤ�س�سات احلكوم ّية كما تعمل
فتقدر قيمة الطاقة بح�سب �أ�سعار
ال�شركات
اخلا�صةّ ،
ّ
الأ�سواق العاملية ومتنح احلوافز لت�أ�سي�س دوائر للبحث
للحث على االبتكار الذاتي يف الو�سائل
والتطوير ،وذلك ّ

التنا�ضح العك�سي

م$/ 3

0.4

0

التقن ّية و�أعمال الت�شغيل .وعليها �أي�ض ًا �أن ت ِ
ُقدم على
بع�ض املجازفة ب�إجراء جتارب على تقنيات جديدة.
وميكن مراقبة �أدائها ب�إجراء تدقيقات داخلية.
•على احلكومات �أن تعيد النظر يف الفر�ضية القائلة �إنّه
ك ّلما كرب حجم املعامل انخف�ضت النفقات .فاملعامل
ً
عادة يف مواقع بعيدة عن املناطق
ال�ضخمة تُبنى
ّ
املكتظة ،خ�صو�ص ًا معامل التوليد املزدوج.
احل�ضرية
لذلك ف�إنّ التكاليف الإ�ضافية لنقل املياه وخزنها
وتوزيعها جتعل املعامل ال�صغرية غري املركزية �أقل
كلفة و�أكرث �أمان ًا من الناحية الإ�سرتاتيج ّية و�أقل
عر�ضة للأعطالُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ املعامل الأ�صغر
يتقدمون
حجم ًا جتتذب عدد ًا �أكرب من املقاولني الذين ّ
مما يعني
بعطاءات للتناف�س على نيل عقود بنائهاّ ،
خف�ض التكاليف الر�أ�سمال ّية واخت�صار املدة التي
ي�ستغرقها الإن�شاء.
•قد يكون ا�ستخال�ص معادن وفلزات خمتارة ذات قيمة
عالية من املاء املمولح يف معامل التحلية ال�ضخمة عام ًال
م�ساهم ًا يف زيادة العائد االقت�صادي لال�ستثمارات
وخف�ض تكاليف املاء.

ب ـ التحلية امل�ستدامة

بالإمكان حتقيق اال�ستدامة املالية والبيئية ل�صناعة التحلية
كم�صدر للماء �إذا ما ّ
للتحديات التالية:
الت�صدي
مت
ّ
ّ

البيئة العربية :املياه
ال�شكل 6

131

تعزيز م�ستويات �إمدادات الطاقة �إىل احل ّد الأمثل اعتماداً على تخزين املياه يف الطبقات اجلوف ّية وا�ستخال�صه منها
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جمموع الطلب على الطاقة
الطلب على املياه
احلمل الأ�سا�سي للتحلية احلرارية
جمموع �إنتاج املياه (حراري  +تنا�ضح عك�سي) مع التخزين يف الطبقات اجلوفية)
امل�صدر:

Sommariva, 2010

•ينبغي فر�ض تعريفات للماء ال�سرتداد �إجمايل تكاليف
املاء ومياه ال�صرف ،مبا فيها تكاليف التوزيع والنقل
واملعاجلة والآثار البيئية .ول�ضمان �إي�صال املاء �إىل
املحتاجني ،ميكن اللجوء �إىل الإعانات احلكوم ّية فقط
�إذا كانت تخدم هذه الغاية دون �سواها.
•�إذا ما ّ
املتجددة املتوافرة
مت ا�ستخدام م�صادر الطاقة
ّ
بكرثة يف الدول العربية ،مثل الطاقة ال�شم�س ّية ،من
فعالة
�أجل التحلية ،ف�إنّ ذلك ميكن �أن ُي�ساهم م�ساهمة ّ
يف حتقيق اال�ستدامة وتخفي�ض الب�صمة الكربون ّية
املبني على
و�إدخال االقت�صادات املحل ّية يف طور الإنتاج ّ
املعرفة ،مع و�ضع احلوافز املالئمة والدعم الالزم للبحث
والتطوير يف ال�شركات املحلية ال�صغرية .وينبغي
على الدول العربية �أن تتعاون على ال�صعيد الإقليمي
لتحقيق اال�ستفادة ا ُملثلى من الطاقة ال�شم�س ّية الهائلة
التي تنعم بها ،وخ�صو�ص ًا لت�أمني �إمدادات املاء.
•يجب �أن تكون كفاءة ا�ستخدام الطاقة معيار ًا �أ�سا�سياً
ُيراعى يف ّ
كل عملية جتهيز ملعامل جديدة �أو حت�سني
التو�صل �إىل كفاءة الطاقة
ملعامل قائمة .لكن ال ميكن
ّ
ً
�إذا كانت كلفة الوقود املتوافر متدنّية جدا عن �سعر
ال�سوق ،كما هي احلال يف معظم دول جمل�س التعاون

3

2

الطلب على الطاقة

1

0
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انبعاثات الكربون بالكيلوغرام من ثاين �أك�سيد الكربون ّ
مكعب) من املاء الناجت يف معامل التوليد املزدوج
لكل وحدة حجم (مرت ّ
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التنا�ضح العك�سي ملاء البحر التنا�ضح العك�سي ملاء البحر
(ما عدا اخلليج)
امل�صدر:

2

3.2

التقطري املتعدد الآثار التوليد امل�شرتك لنطاق
التقطري املتعدد االثار

Sommariva, 2010

اخلليجي .و ُي�شار �إىل �أنّ  25يف املئة من �إنتاج النفط
والغاز يف اململكة العربية ال�سعودية ُي�ستخدم حم ّلي ًا
لتوليد الكهرباء و�إنتاج املاء (.)Al-Husayn, 2009
امل�سجلة حالي ًا ف�إن
معدالت من ّو الطلب
وعلى �ضوء ّ
ّ
هذه الن�سبة �سرتتفع �إىل  50يف املئة �سنة Al-( 2030
 .)Husayn, 2009وال جدل يف �أن االقت�صاد ال�سعودي
ال ميكن �أن يزدهر يف مثل هذا الو�ضع.
من الطرق التي ميكن �أن ت� ّؤدي �إىل كفاءة ا�ستخدام الطاقة
ا�ستعمال الطاقة االحتياطية لتوليد الكهرباء املتوافرة يف
معظم بلدان جمل�س التعاون اخلليجي لإنتاج وخزن املاء
مو�ضح يف ال�شكل  .6فتخزين
خارج �ساعات الذروة ،كما هو ّ
املاء يف الطبقات اجلوف ّية املوجودة حتت معامل التحلية �أو
القريبة منها وا�ستخال�صه ،من الأمور التي حتتاج �إىل درا�سة
وتطوير ،لأنّ ذلك ميكن �أن يحقّ ق هذا ّ
احلل املحتمل� .إ ّال �أنّ
خرباء التوليد املزدوج للطاقة واملاء يرون �أنّ هذه املبادرة
معقولة يف بلدان مثل الإمارات العربية املتحدة لكن لي�س
يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث تُ�ستخدم كل الطاقة
الكهربائية الناجتة يف معامل التوليد امل�شرتك لتغذية
احلمل الأ�سا�سي (.)Al-Sofi, 2010
•يجب ال�سعي لإقامة نظام غري مركزي مك ّون من
معامل حتلية �صغرية ،وذلك لتحقيق الغايات
التالية�(:أ) زيادة توافر املاء ب�شكل �إجمايل( .ب)
خف�ض تكاليف النقل والت�س ّرب ّ
وكل ما يتع ّلق ب�شبكة
التوزيع( .ج) حتقيق مواعيد ق�صرية لتنفيذ تلزمي

التوليد امل�شرتك لنطاق
التقطري املتعدد االثار
و�ضغط البخار احلراري

التوليد امل�شرتك لنطاق
التقطري الوم�ضي
املتعدد املراحل

0

امل�شاريع وبنائها و�إدارتها .د) �ضمان الأمن املائي عرب
توفري عدة وحدات .هـ) توفري الفر�ص للمقاولني
املح ّليني القادرين على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية ب�شكل
فعال واقت�صادي �أكرث من امل�شاريع ال�ضخمة التي حتتاج
ّ
�إىل اخلربة اللوج�ست ّية التي ال تتوافر �إ ّال لدى املقاولني
العامل ّيني.
تخ�ص�ص حوافز لل�شركات املح ّلية
أن
�
احلكومات
•على
ّ
جلذب اال�ستثمارات يف ت�صنيع مك ّونات معامل
التحلية حملي ًا مثل �أغ�شية التنا�ضح العك�سي وم�ضخّ ات
ال�ضغط العايل و�أجهزة ا�ستعادة الطاقة .وميكن
حتقيق ذلك بالبدء مب�ساعدة امل�صنّعني املحل ّيني
يف الإنتاج وفق ًا ملعايري اجلودة الدولية ودفع مقاويل
العقود املتكاملة �إىل ت�أمني املواد من ال�سوق املحلية.
•كذلك ُينتظر �أن تدعم احلكومات امل�شاريع النا�شئة
واال�ستثمارات املحلية يف قطاعات االقت�صاد امل�ستندة
�إىل املعرفة ،وذلك لت�شجيع االبتكار حملي ًا وحتقيق
اال�ستدامة االقت�صادية يف ال�صناعات الإ�سرتاتيجية
كالتحلية والطاقة ال�شم�سية .و�إذا ما حقّ قت الدول
العربية مركز ًا عاملي ًا رائد ًا يف هذين القطاعني
الإ�سرتاتيج ّيني� ،ستكون �أكرث امل�ستفيدين من ذلك
نظر ًا العتماد اقت�صاداتها عليهما.
•

ج ـ املخاوف البيئية

الت�صدي
تثري معامل التحلية القلق حول عدة نقاط ينبغي
ّ
لها ومعاجلتها ،منها:
•يتع ّلق الأثر البيئي الرئي�سي الناجت عن معظم معامل

البيئة العربية :املياه

مياه من ال�ضباب يف ال�سعودية و�صناعة املطر يف االمارات
جتميع املياه من ال�ضباب طريقة علمية مت اعتمادها يف �أماكن كثرية
من العامل .وقد �أجرى مركز فقيه ال�سعودي للأبحاث والتطوير درا�سة
ميدانية يف ثالثة مواقع تابعة ملنطقة ع�سري ال�سعودية ،هي :حممية
ريدة ومنتزه ال�ضباب (كلتاهما يف منطقة ال�سودة) ومدينة �أبها.
�أثبتت نتائج املقارنة االقت�صادية ،التي �أجراها الباحثون بني هذه
الطريقة وطرق �أخرى للح�صول على املياه ،مثل التحلية وال�ضخ من
الآبار� ،أن هناك فارق ًا كبرياً بني التكاليف مل�صلحة مياه ال�ضباب ،التي
قد تكون �أف�ضل من حيث اجلودة والنوعية.
جممعات معيارية لل�ضباب،
قام فريق البحث بت�صميم وت�صنيع ثالثة َّ
جممع يت�ألف
اعتماداً على ت�صميم مت ا�ستخدامه يف دولة ت�شيلي .وكل َّ
من �شبك قما�شي بن�سبة تظليل (1م × 1م) ،وعوار�ض معدنية،
وم�ستوعب معدين للمياه ،وتو�صيالت و�أدوات لتجميع املياه،
بالإ�ضافة �إىل غرفة من ال�شبك املعدين حلماية املن�ش�أة .و�أجريت درا�سة
ميدانية ملناطق ال�ضباب ،وبنا ًء عليها مت اختيار املناطق الثالث.
بد�أ جتميع املياه من ال�ضباب ب�شكل يومي ،ابتداء من �آخر �شهر �آذار
(مار�س)  ،2006مع الو�ضع يف االعتبار �أن يتم احل�صول على �أعلى
قيمة و�سطية للمياه املجمعة يومي ًا ،خ�صو�ص ًا يف ف�صل ال�شتاء باعتبار
�أن مو�سم ال�ضباب الكثيف يبد�أ عادة مع بداية ال�شتاء.
مبقارنة كميات املياه املح�صودة من ال�ضباب يف منطقة ع�سري مع
بع�ض النتائج التي مت احل�صول عليها يف مناطق خمتلفة من العامل،
تبينَّ �أن الكميات املجمعة يف منطقة ال�سودة هي من الأعلى عاملي ًا،
وذلك للأ�سباب الآتية :االرتفاع الكبري عن م�ستوى �سطح البحر (2260
ـ  3200مرت) ،الظروف املناخية واجليولوجية ،موقع �سل�سلة جبال
ع�سري املجاورة للبحر الأحمر ،اجتاه الرياح ال�سائدة يف املنطقة (من
البحر يف اجتاه �سل�سلة اجلبال).
امل�صادر املائية املتوافرة يف املنطقة التي �شملتها الدرا�سة تنح�صر يف
مياه التحلية ،ومياه الآبار ،و�أخرياً مياه ال�ضباب .وقد �أ�شارت النتائج
الو�سطية لتجميع املياه من ال�ضباب يف منطقة الدرا�سة �إىل اجلدوى
االقت�صادية املمتازة لهذه التقنية .و�إذ ال يتوافر حالي ًا م�شروع متكامل
للح�صول على املياه من ال�ضباب� ،سوف يتم �إجراء مقارنة اقت�صادية
�أولية بني ت�أمني  28مرتاً مكعب ًا من مياه التحلية ل�سكان منطقة
امل�شروع (ال�سودة) ،وجتميع هذه الكمية من ال�ضباب ملدة  12عام ًا
هي العمر االفرتا�ضي لل�شبك امل�ستخدم.
وملا كانت كميات املياه املجمعة من ال�ضباب يف منطقة ال�سودة م�شجعة
جداً ،ونظراً لوجود ال�ضباب يف هذه املنطقة على مدار ال�سنة وخ�صو�ص ًا

يف ف�صل ال�شتاء حيث تزداد كثافته مع قلة الأمطار� ،أو�صت الدرا�سة
باعتماد هذه الطريقة للتزود باملياه ـ حتى لل�شرب ـ بعد �إجراء
املعاجلة ال�ضرورية .وقد مت اعتماد هذه التقنية يف �أماكن خمتلفة من
العامل �أقل ارتفاع ًا وال يتوافر فيها ال�ضباب بالكثافة املتوافرة يف منطقة
ع�سري.
من جهة �أخرى ،عززت االمارات العربية املتحدة م�ستوى �سقوط
الأمطار فيها بن�سبة  10يف املئة عن طريق ا�ستمطار ال�سحب املحملة
باملياه ،عرب حتليق طائرات متخ�ص�صة واطالق كريات من يوديد
الف�ضة عليها ،ما يزيد من قطرات املياه ويعجل �سقوط الأمطار.
وحتتاج االمارات اىل زيادة مياهها لتغطية احتياجات �سكانها الذين
يتزايد عددهم ،يف غياب بحريات و�أنهار على رغم خمزونات املياه
اجلوفية يف الواحات ال�صحراوية ومن بينها العني وليوا .وتعترب
حمطات حتلية املياه امل�صدر الرئي�سي ملياه ال�شرب والزراعة ،لكنها
مكلفة ب�سبب القدر الكبري من الطاقة الذي ت�ستهلكه.
وينفذ برنامج ا�ستمطار ال�سحب يف منطقة العني اجلبلية �شرق
العا�صمة �أبوظبي التي حتتوي على اجلانب الأكرب من الأرا�ضي
الزراعية .ويف ال�سنة املا�ضية نفذت  97طلعة طريان لتعزيز موارد
املياه .و�سيزيد عدد مرات اال�ستمطار خالل هذه ال�سنة ب�سبب امتالك
االمارات للطائرات فال يتعني عليها ا�ستئجارها .ويكلف برنامج
اال�ستمطار  1.5مليون دوالر �سنوي ًا.
د .عبدالرزاق �سلطان ،جملة البيئة والتنمية
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حمطتان للتحلية بالطاقة ال�شم�سية يف �أبوظبي
�أن�ش�أت هيئة البيئة ـ �أبوظبي حمطتني جتريبيتني لتحلية املياه اجلوفية
العالية امللوحة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية .وقال الدكتور حممد داود،
مدير فريق موارد املياه يف الهيئة ،ان ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة يف
التحلية هو جزء �أ�سا�سي يف م�ستقبل �صناعة التحلية يف املنطقة لتقليل
الكلفة وزيادة الكفاءة ،م�شرياً اىل �أنه مت ا�ستخدام تقنية جتميع الطاقة
ال�شم�سية ووحدات حتلية تعتمد �أغ�شية التنا�ضح العك�سي.
و�أ�شار اىل �أن التحدي احلقيقي هو يف زيادة كفاءة نظام جتميع الطاقة
ال�شم�سية وتقليل الأثر البيئي ،م�ضيف ًا �أن الهيئة تقوم حالي ًا بو�ضع �آلية
للتخل�ص الآمن من “مياه الرجوع” بزيادة كفاءة املحطة اىل �أكرث من  80يف
املئة ،و�إمكانية ا�ستخدام هذه املياه العالية امللوحة يف انتاج الأمالح �أو الأعالف
احليوانية �أو الأ�سمدة واملخ�صبات الزراعية .وهذا �سوف يح�سن اقت�صاديات
مثل هذه الأنظمة م�ستقب ًال ويقلل الأثر البيئي لإلقاء مياه الرجوع يف اخلليج
�أو حقنها يف اخلزانات اجلوفية العميقة.
جملة البيئة والتنمية

التحلية مب�صادر طاقتها وبب�صماتها الكربونية .يو�ضح
ال�شكل  7التفاوت الكبري يف الب�صمة الكربونية ملختلف
التقن ّيات امل�ستخدمة اليوم يف معامل التوليد املزدوج،
حيث ترتاوح الب�صمة الكربونية ملعامل التقطري الوم�ضي
املتعدد املراحل بني  10و  20كيلوغرام ًا من ثاين �أوك�سيد
ّ
املكعب� ،أما بالن�سبة ملعامل التقطري
الكربون يف املرت ّ
املتعدد الآثار�/ضغط البخار احلراري فهي يف جمال
ّ
 19.6 – 11.2كيلوغرام ًا من ثاين �أوك�سيد الكربون يف
ملعدل دورة احلرارة (Sommariva,
املكعب وفق ًا ّ
املرت ّ
 .)2010وتبلغ الب�صمة الكربونية للمعامل احلرارية

الأحادية الغر�ض (غري واردة يف ال�شكل � )7أ�ضعاف هذه
امل�ستويات �إذا مل تتوافر احلرارة املهدورة .ومن اجلدير
باملالحظة �أي�ض ًا �أنّ معظم املعامل احلرارية تقريب ًا يف
منطقة اخلليج حتاول خف�ض التكاليف الر�أ�سمالية،
فال ت�ستخدم دورات حرارة منخف�ضة ،وينجم عن ذلك
ب�صمة كربونية �أكرب .ومن املفيد كذلك �أن نذكر �أنّ
الب�صمة الكربونية ملعامل توليد الطاقة ترتاوح بني 0.5
و  0.8كيلوغرام من ثاين �أوك�سيد الكربون لكل كيلوواط
�ساعة وفق ًا لنوعية الوقود امل�ستخدم وكفاءة املعمل
(.)Sommariva, 2010
معمقة لآثار املاء املطروح من معامل
•مل جت ِر �أي درا�سة ّ
وثمة ما يثري
إقليمي.
ل
ا
امل�ستوى
التحلية احلرارية على
ّ
القلق من الآثار املحتملة لت�صريف املياه املاحلة على
البيئة البحرية .وح�سبما جاء يف تقرير للبنك الدويل
(" )2007ف�إنّ ت�صريف املاء املالح ال�ساخن والكلور
املتخ ّلف والآثار املعدن ّية والهيدروكربونات املتطايرة
واملواد املانعة ّ
ّ
والتق�شر هي عوامل ذات ت�أثريات
للرتغي
�ضارة على البيئة البحر ّية القريبة من ال�شاطئ يف
ّ
ً
اخلليج" .علما ب�أنّ ازدياد �أعداد النباتات يف اخلليج
وارتفاع درجات حرارة مياهه� ،أمران ي�ستدعيان
�إجراء درا�سات �شاملة و�إعداد مناذج ملواجهة امل�شاكل
امل�ستقبل ّية املحتملة و�إيجاد حلول لها.
•ميكنّ ،
بكل �سهولة ،التخفيف من �آثار املياه املاحلة
الناجتة من التنا�ضح العك�سي ملاء البحر على احلياة
البحرية ،وذلك ب�إجراء عمليات التخفيف املالئمة
وتعديل ت�صميم املخارج� .أما املاء املالح من معامل
ّ
هم ًا �أكرب من
التنا�ضح العك�سي للماء املمولح
فيظل ّ
الناحيتني البيئية واملالية .وينبغي �أن تُعطى الأولوية
كميات املاء املالح من هذه املعامل
لهدف تخفي�ض ّ
وا�ستخدامه لأغرا�ض �أخرى مفيدة مثل �إنتاج الطاقة.
ُالحظ يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،على
•مل ت َ
�صحية حمتملة
مدى ع�شرات ال�سنني� ،أي خماطر ّ
مرتبطة بنوع ّية مياه ال�شرب املح ّالة� .إ ّال �أنّه من
ال�ضروري �إجراء املزيد من الدرا�سات لتعيني احلدود
ال�صحية لتواجد معادن مع ّينة يف البيئات املحلية.
•توجد يف بع�ض البلدان العربية قوانني بيئية ّ
تنظم
�أعمال بناء معامل التحلية وت�شغيلها� ،إ ّال �أنها ال ُت َن َّفذ.
وينبغي تخ�صي�ص املوارد الالزمة ل�ضمان تق ّيد من�ش�آت
القطاع اخلا�ص واملن�ش�آت احلكوم ّية بهذه الأنظمة.

د ـ تطوير القدرات

ي�شتمل تطوير القدرات املحلية على اكت�ساب املقدرة لإيجاد
املعرفة املتط ّورة والقابل ّية ال�ستخدام هذه املعرفة من �أجل
رفع القيمة االقت�صادية عن طريق التجديد واالبتكار

البيئة العربية :املياه
والت�سويق العاملي .كما ينطوي ذلك على رعاية القيادات
املتخ�ص�صة املحلية وتوفري الدعم املايل واللوج�ستي لإتاحة
ّ
املجال �أمام �أ�صحاب املواهب املحلية لتوظيف �أفكارهم و�إنتاج
قيمة عاملية امل�ستوى .ويف ما يلي بع�ض الإ�صالحات التي
ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق ذلك:
•توفري احلكومات العربية الدعم املايل ال�سخي
للم�ساعدة يف تطوير تقن ّيات جديدة و�إجراء
اختبارات جتريبية لها .كما ينبغي منح اجلامعات
املحلية والإقليمية �صناديق ائتمان ّية لإطالق حركة
ت�أ�سي�س �شركات امل�شاريع اجلديدة .وهذا ما �سريدم
الهوة القائمة حالي ًا بني امل�ؤ�س�سات التجارية ومعظم
اجلامعات يف البلدان العربية .و ُي�شار �إىل �أنّ يف بع�ض
الدول العربية (كاململكة العربية ال�سعودية مث ًال)
خم�ص�صات �ضخمة للمبادرات العلمية والتكنولوجية
ّ
بناء على النموذج املذكور �أعاله .ومل يتّ�ضح
الطموحة ً
بعد �إذا كانت اجلامعات املحل ّية �ستنجح يف حتويل
طاقاتها الفكر ّية البحث ّية ،عرب م�شاريع جديدة� ،إىل
موارد اقت�صادية ق ّيمة.
•تفتقر �أكرثية البلدان العربية �إىل �صناديق للم�شاريع
اجلديدة �أو التمويل املدعوم حكومي ًا مل�ؤ�س�سات
التكنولوجيا اجلديدة ذات املخاطر العالية .ووفق ًا
للمعلومات املتوافرةُ ،ي�ستثنى من ذلك تون�س � ّأو ًال ،ثم
املغرب.
وميكن �أن ن�أخذ املثل من اليابان وكوريا اجلنوبية حيث
يتج ّلى الدور احلكومي احليوي يف تخطيط وتعزيز قدرات
مما جعل االقت�صاد يف هذين البلدين
املعرفة املحليةّ ،
ّ
م�صاف �أوائل الدول يف
يقفز ،يف غ�ضون ب�ضعة عقود� ،إىل
ال�صناعات والتقن ّيات احلديثة.
تقدم احلكومات العربية منح ًا درا�سية �سخ ّية
•ينبغي �أن ّ
للط ّالب الواعدين ومتنح م�ؤ�س�سات املنافع املحلية الدعم
املايل الذي ّ
ميكنها من �إقامة مراكز للتدريب .تقوم
احلكومة ال�سعودية ،بالتعاون مع ال�شركات املحلية،
املتخ�ص�صة
ببناء وجتهيز مثل تلك املراكز التدريبية
ّ
لزيادة فر�ص العمل املتاحة ملواطنيها .ولدى امل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املياه املاحلة مركز التدريب الوحيد يف
املخت�ص بالتحلية.
املنطقة
ّ
•ي� ّؤدي املجل�س العربي للمياه دور ًا فاع ًال يف بناء
القدرات وذلك ب�إن�شائه الأكادميية العربية للمياه
وال�شبكة العربية لتكنولوجيا التحلية ،من �أجل ت�سهيل
التوا�صل وبناء القدرات والتعاون بني خرباء التحلية
يف الدول العربية ويف العامل ب�شكل عام .وتُعترب
الأكادميية العربية للمياه ،ومركزها �أبو ظبي ،مث ًال

ج ّيد ًا على فوائد التعاون العربي الإقليمي .وقد بد�أت
الأكادميية براجمها لبناء القدرات يف تنظيم و�إدارة
املياه .كما �إ ّنها ّ
�ضم
نظمت� ،سنة ّ � ،2010أول اجتماع ّ
كبار القادة امل�س�ؤولني عن م�ؤ�س�سات املياه يف البلدان
العربية الذي ُينتظر �أن ينجم عنه مبادرات وبرامج
عرب ّية م�شرتكة مفيدة يف جمال تطوير القدرات.
•بد�أت �شركة املياه الوطنية يف اململكة العربية
ال�سعودية م�شروع ًا طموح ًا لبناء مركز وطني للتدريب
جدة خلدمة املنطقة ب�أكملها وليكون منوذج ًا عاملي ًا
يف ّ
يف اجلمع بني التدريب والتطوير التكنولوجي ،وذلك
لتعزيز املعرفة واالبتكار يف جميع احلقول املتع ّلقة
باملياه ،ومن �ضمنها التحلية.

 .Vتو�صيات
يف ما يلي جملة مقرتحات ت�ساهم يف جعل حتلية مياه
البحرم�صدر ًا م�ستدام ًا للمياه:
•زيادة تعرفات املاء ال�سرتداد كامل كلفة �إمدادات املياه
وخدمات مياه ال�صرف ،وذلك لتحقيق اال�ستدامة
املالية والبيئية لتوفري خدمات املياه .وينبغي �إقرار
وموجهة للفقراء ،بد ًال
�إعانات حكوم ّية هادفة وذك ّية
ّ
العام للماء ،وذلك من �أجل �ضمان املحافظة
من الدعم ّ
على املياه والعدالة االجتماعية.
•احلد من املياه املت�س ّربة من ال�شبكات وغري املع ّللة قبل
ّ
زيادة الإمدادات ،برفع م�ستويات الطاقة الإنتاجية
ملعامل التحلية القائمة �أو بناء معامل جديدة .وهذا �أمر
�أ�سا�سي ل�ضمان املحافظة على املوارد الطبيعية واملالية.
مهمة البلديات وكبار م�ستخدمي املياه �إىل �شراء
•حتويل ّ
وبكميات ونوع ّيات
للوحدة
أدنى
�
ب�سعر
باجلملة
املاء
ّ
ً
حمددة بدال من �شراء معامل حتلية متكاملة .وينبغي
ّ
ّ
�أن ّ
تكف احلكومات عن متلك الأ�صول املادية ملعامل
التو�سع
ينبغي
كما
تنظيمي.
بدور
وتقوم
التحلية
ّ

135

136

الف�صل 8

التحلية
القطاعني العام واخلا�ص
يف امل�شاريع امل�شرتكة بني
َ
وكذلك تعميم �صناديق املاء/مناذج الوقف.
ّ
عامة حكوم ّية ك�صناديق م�ستقلة للماء
•�إن�شاء منافع ّ
(�أوقاف) �أو ت�شغيلها ك�شركات جتارية ذاتية التمويل
وذلك لتوفري املياه املوثوقة وامل�ستدامة بكلفة دنيا
بالن�سبة للأجيال احلا�ضرة والقادمة.
•فر�ض تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة وت�صغري الب�صمة
الكربون ّية بالن�سبة ّ
لكل وحدة ماء منتَجة على جميع
معامل التحلية اجلديدة .وينبغي �أن ت�ضع احلكومات
العربية حدود ًا ق�صوى النبعاثات الكربون من معامل
املياه.
•يجب �أن يكون تطوير تقن ّيات حتلية جديدة عاملة
بالطاقة ال�شم�سية لل�شبكات الكبرية وال�صغرية على
ر�أ�س �أولو ّيات برامج الأبحاث والتطوير يف العامل
العربي .وميكن �أن ّ
ت�شكل املنتجات واحللول التقنية
قاعدة اقت�صاد ّية ثابتة بالن�سبة للعديد من بلدان
ّ
تخطط لت�صدير
املنطقة .وعلى الدول العربية ان
الطاقة ال�شم�سية لتحقيق االزدهار يف امل�ستقبل بقدر
ما تعتمد حالي ًا على ت�صدير النفط والغاز يف الع�صر
احلا�ضر.
•تثبيت وتطبيق املعايري البيئية احلالية على جميع
معامل التحلية� ،سواء �أكانت مملوكة للقطاع اخلا�ص
�أم الهيئات احلكومية .وينبغي و�ضع مهل زمنية
حمددة للعديد من املعامل التي متلكها �أو تديرها
ّ
احلكومات والتي تت�س ّبب يف تل ّوث املاء والهواء كي
تلتزم باملوا�صفات القانونية.
•املطلوب من احلكومات �أن تدعم بال حدود اال�ستثمارات
اخلا�صة يف الأبحاث والتطوير ،والتدريب ،وامل�شاريع
التكنولوج ّية اجلديدة ،وال�صناعات املحل ّية القائمة
على املعرفة .وينبغي �أن يكون هذا الدعم متكام ًال
بحيث يحقّ ق النتائج االقت�صادية املحلية الوطنية
ويخدم �أهداف الت�صدير يف ال�صناعات الإ�سرتاتيجية
مثل التحلية والطاقة ال�شم�سية.
•من م�صلحة الدول العربية �أن ت�ضع برامج م�شرتكة
املتجددة
للأبحاث والتطوير خا�صة بالتحلية والطاقة
ّ
حد ممكن ،قيمة الأفكار اجلديدة
و�أن ترفع� ،إىل �أق�صى ّ
ونتائج الأبحاث التي ت�صدرها مراكز املعرفة النظامية
اجلديدة مثل جامعة امللك عبد اللـه للعلوم والتقنية
وم�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم.

 .VIخال�صة
التحلية ميكن �أن تكون م�صدر ًا م�ستدام ًا للماء بالن�سبة اىل
الدول العربية وحم ّرك ًا لالقت�صاد املبني على املعرفة ،وذلك

�إذا ما جرى تطبيق الإ�صالحات والتو�صيات الالزمة .وعلى
احلكومات �أن تبد�أ بالإ�صالحات يف تعرفات املياه واملحافظة
على مواردها وبرامج �إدارتها املتكاملة .ويجب و�ضع التحلية
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية على ر�أ�س �أولو ّيات التطوير
التكنولوجي املطلوب يف الدول العربية .كما �أنّ من
الأولو ّيات التي يجب و�ضعها على ر�أ�س �إ�صالحات ال�سيا�سات
املائية املحافظة على املاء و�إدارة الطلب جلميع اال�ستخدامات
وخ�صو�ص ًا يف الزراعة.
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تنويه

يتوجه امل�ؤلف ببالغ التقدير �إىل اخلرباء الوارد
ذكرهم �أدناه الذين ت�سلموا �أول م�سودة لهذا الف�صل،
وللمالحظات القيمة املتعددة التي �ساهموا بها:
الربوف�سور وليام هانبوري ،حممد ال�صويف� ،أمري
با�شا ،حممد �سعود ،والدكتور ماهر العودان.
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 .Iمقدمة

أهمية التي �أولوها للماء،
ّ
عبقرية �أ�سالفنا ،وهي ُتعبرّ عن ال ّ
ومنها ال�سدود يف �سب�أ وبالد ما بني النهرين ،وحدائق ق�صر
احلمراء ،وحمكمة املاء يف بلن�سية (الأندل�س) ،والأفالج
يف �سلطنة ُعمان( .)2وقد �ساهم العرب ،عرب الع�صور ،يف
التقدم الذي �أحرزه الإن�سان يف جمال املاء ومار�سوا بع�ض ًا
ّ
ّ
من �أف�ضل �أنظمة حوكمة املياه .وما من �شك يف � ّأن زيادة
االطالع على �أنظمة املياه القدمية وم�ؤ�س�ساتها تزيد من
القدرة على معاجلة مو�ضوع املياه وتُ�ساهم يف التغ ّلب
التحديات العامل ّية يف هذا املجال .ويف معظم الدول
على
ّ
العرب ّية «تنتظم �أعمال ا�ستخدام الأر�ض والو�صول �إىل
بناء على �أنظمة عرفية معظمها غري مكتوب
مياه ّ
الري ً
ّ
حد ما» ( .)Majzoub et al., 2010aوفيما
إىل
ومطاط �
ّ
يلي درا�ستان حلالتني ّ
نركز فيهما على التقاليد العرفية
لت�سيري �إدارة موارد املياه.

ينبغي �أن ت� ّؤكد الت�شريعات على املبادئ واملفاهيم التي
تدعم الإدارة املتكاملة للموارد املائية �أي الإرادة ال�شمول ّية
واال�ستدامة والإن�صاف وامل�ساواة بني اجلن�سني والقيمة
االقت�صادية للماء واحلوكمة .فالت�شريعات القومية تكون
الأ�سا�س لتنفيذ �سيا�سات و�إ�سرتاتيج ّيات املياه وتوفّ ر الإطار
املالئم لن�شاط الهيئات احلكوم ّية وغري احلكوم ّية وكذلك
الأفراد.

ُيعرف الفلج �أي�ض ًا با�سم القناة يف �إيران .وال تزال
توجد �أنظمة مماثلة يف العديد من �أنحاء العامل ،كما
يف �أفغان�ستان واجلزائر وجزر الكناري (،)Galerias
وال�صني ( ،)Karez Kanjingو�إيطاليا (،)Ingruttato
واليابان ( ،)Manibo, Mappoوكوريا (Man-man-
 ،)poواملغرب واليمن.

لي�س املاء ع�صب احلياة والبقاء فح�سب ،بل هو �أي�ض ًا من
مق ّومات �سالمة البيئة وال�صحة اجل�سد ّية واال�ستقرار
االجتماعي والنم ّو االقت�صادي .وقد يكون من املفيد
للحكومات ،يف �سعيها الد�ؤوب لتحويل مرافق املياه ال�س ّيئة
الأداء �إىل م�ؤ�س�سات لتوفري خدمات م�ستدامة� ،أن تعمد �إىل
�إ�شراك املعنيني �أنف�سهم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ك�أحد
اخليارات املتاحة .غري �أن جتربة ال�سنوات الع�شر املن�صرمة
جمة.
�أظهرت �أنّ عمل ّية التغيري يف قطاع املاء تواجه �صعوبات ّ
فاخلالفات بني املعنيني حول الأولو ّيات والو�سائل ،وعدم
والتوج�س من �إ�شراك
و�ضوح الأدوار املطلوبة وامل�س�ؤوليات،
ّ
القطاع اخلا�ص هي �أمور ت� ّؤدي غالب ًا �إىل ارتفاع كلفة التطوير
تقدم .والعربة ا ُمل�ستخ َل�صة من حماوالت
وتعيق �إحراز � ّأي ّ
التطوير املختلفة هي وجوب توجيه االهتمام نحو الإدارة
املتكاملة للموارد املائية وحوكمة املياه (� )water governanceأ ـ احلالة رقم ـ  :1الأفالج
الفجارات (مفردها:
أو
�
فلج)
تُعترب الأفالج (مفردها:
كعن�صرين �أ�سا�س ّيني ال�ستدامة املياه يف املنطقة العربية.
ّ
أ�سا�سي يف �سلطنة ُعمان،
التقليدي ال
فجارة) نظام املاء
ّ
ّ
ّ
وبالرغم من عدم وجود تعريف متّفق عليه للحوكمة و ُيعتقد �أنّ ه ُب ِد َئ ب�إن�شائها منذ حواىل � 2700سنة .وبالرغم
الر�شيدة للمياه ،ف� ّإن امل�سائل واملبادئ الأ�سا�سية لتحقيق من البدء بحفر الآبار ال�سطح ّية واجلوف ّية ،ف� ّإن الأفالج
لري الأرا�ضي الزراع ّية يف
ذلك ت�شمل ا�شرتاك جميع املعنيني (احلكومة والقطاع ال تزال الو�سيلة الأ�سا�س ّية ّ
اخلا�ص واملجتمع املدين) ،وال�شفافية ،ومكافحة الف�ساد ،ال�سلطنة وت�أمني مياه ال�شرب و�إ�سقاء املوا�شي وغري ذلك
من اال�ستخدامات املنزل ّية (.)ROSTAS, 1986
وتعزيز الت�شريعات واللوائح املائية.

ن�ستعر�ض يف هذا الف�صل �إمكانيات حتويل �أنظمة املياه
العرفية (�أو الأعراف التي جرى عليها العمل) وقوانينها
ُ
�إىل ت�شريعات مائية قومية .ونورد ،حيث �أمكن ،درا�سة
إفرادية يف �إدارة املياه لإبراز بع�ض مناذجها
حاالت � ّ
الناجحة و�/أو الدرو�س امل�ستفادة منها .بالإ�ضافة �إىل
مو�سع حول ما ميكن �أن ينطوي عليه
ذلك ،هناك بحث ّ
�أي ت�شريع مائي .ويف نهاية الف�صل بع�ض اال�ستنتاجات
ُ�سهل ال�صياغة الت�شريعية(.)1
والتو�صيات التي ت ِّ

تت�أ ّلف البنية الأ�سا�س ّية للفلج من البئر الأم (الرئي�سية)
التي قد ي�صل عمقها �إىل ما بني  65قدم ًا و  200قدم،
والقناة الرئي�سية وفتحات املنافذ (�أي الفر�ض) التي تبعد
الواحدة منها عن الأخرى � 50أو  60مرت ًا على طول القناة.
يكون ّ
لكل مزارع ن�صيب يف املاء يتوقّ ف على م�ساحة
�أر�ضه �أو �أرا�ضيه الزراع ّية وم�ساهمته يف بناء الفلج .و�إذا
كانت معظم الأفالج مملوكة ،مئة باملئة ،للمزارعني ،ف� ّإن
احلكومة متلك بع�ضها كل ّي ًا �أو جزئي ًا.

ميكن �أخذ ماء ال�شرب عند �أعلى الفلج حيث تكون القناة
مفتوحة (ال�شريعة) .وبعد مرافق ال�شرب و�أحوا�ض
� .IIأنظمة املياه العرفية
اال�ستحمام للرجال ،ثم للن�ساء والأطفال ،مي ّر املاء يف
تُعترب �أنظمة املاء �أو م� ّؤ�س�ساته القدمية �شواهد ح ّية على القالع وامل�ساجد �إىل �أن ي�صل �إىل مغ�سلة املوتى .ال

البيئة العربية :املياه

تكون ح�ص�ص املاء ،يف ّ
كل فلج ،ملك ًا للأفراد ،و�إنمّ ا هي
خم�ص�صة للجماعة .بعد اال�ستخدام املنزيل ُي�ستفاد من
ّ
ً
ري الأرا�ضي الزراع ّية الدائمة (النخيل
يف
ال
أو
�
الفلج
ّ
ري الأرا�ضي الزراعية املو�سم ّية .ويف
يف الغالب) ،ثم ّ
حال حدوث جفاف ،يق ّلل املزارعون م�ساحة الأرا�ضي
املزروعة باملحا�صيل املو�سم ّية .ويوزَّ ع املاء على �أ�سا�س
حتدد ،يف �أحيان قليلة ،على
وحدة زمن ّية ،لكن الأن�صبة ّ
�أ�سا�س احلجم .وعلى ّ
كل حال ،ف� ّإن نظام التوزيع بالغ
التعقيد لكنّه يتم ّيز بالإن�صاف والفعال ّية (Majzoub et
.)al., 2010a
تت�أ ّلف �إدارة الأفالج الكبرية عادةً من الوكيل لإدارة نظام
الفلج ،وعريفني ملعاجلة امل�شاكل التقن ّية� ،أحدهما للمياه
اجلوف ّية والثاين للمياه ال�سطح ّية ،والقاب�ض �أو �أمني
الدفرت لتوليّ الأمور املال ّية .وهناك �أي�ض ًا الد ّالل الذي
الع ّمال
ُي�ساعد القاب�ض يف بيع املاء للمعنيني ،وعدد من ُ
َ
بناء على تو�صية
اليوم ّينيُ .يعينّ �شيخُ القرية
الوكيل ً
ّ
�أ�صحاب الفلج .تُباع الأن�صبة لكل دورة مياه �أو �سنة باملزاد
العلني (.)Majzoub et al., 2010a
يكون الوكيل م�س�ؤو ًال عن �إدارة الفلج (توزيع املياه ،و�إيجار
املياه ،ونفقات الفلج �أو ميزان ّيته ،وت�سوية النزاعات حول

املاء بني املزارعني ،والأحداث الطارئة) .يف حال ن�شوب
نزاعات ميكن للوكيل �أو مالكي الفلج تقدمي �شكوى
لل�شيخ .و�إذا مل ّ
يتمكن ال�شيخ من ت�سوية النزاع ف�إنّ ه يرفع
العادية التي تط ّبق
امل�س�ألة للوايل الذي ُيح ّولها �إىل املحاكم
ّ
ال�شريعة الإ�سالم ّيةّ .
الدوران
ينظم �أحد العريفني برنامج َ
مهمة
(�أي توزيع املياه) بني املزارعني �أو امل�ساهمنيّ � .أما ّ

الإطار � :1أ�سباب جناح نظام الأفالج

العماين املياه م�صدراً للحياة ،وت� ّؤدي الأفالج دوراً
•يعترب املجتمع ُ
�أ�سا�سي ًا يف هذا املجال .لذلك ف� ّإن احرتام تنظيم الأفالج هو من
أهم �أ�سباب احلياة.
ال�ضرورات التي ت�صون � ّ
ىّ
•تتول اجلماعات املحل ّية �إدارة �شبكة الأفالج عن طريق نظام �إداري
ويعول على هيكل ّية اجتماع ّية را�سخة تنبع من التكافل
ُمك َّر�س
ّ
والت�ضامن والقيم االجتماعية .وقد ازداد هذا النظام املائي ـ ال�سيا�سي
ر�سوخ ًا مع الإ�سالم و�أ�صبح عقداً اجتماع ّي ًا قائم ًا على قواعد دين ّية.
•ي�ستند النظام �إىل االلتزامات الدين ّية املنغر�سة يف النفو�س واحرتام
الب�شرية
التقاليد املوروثة والأعراف والوالء القبلي ومراعاة العالقات
ّ
بني الأفراد والعائالت والتزام العائالت بواجباتها جتاه املجتمع.
()Majzoub, 2005
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القاب�ض فهي �ضبط مداخيل الفلج (�أن�صبة املاء والأر�ض
ّ
وينظم القاب�ض ب�صفته «ما�سك دفاتر
و�/أو الغالل).
الفلج» مزادات بيع املاء للم�ساهمني ،وذلك مب�ساعدة
العمال فت�شمل
الد ّالل الذي يع ّينه هو .و� ّأما واجبات ّ
تنظيف القناة والأنفاق ،و�إ�صالح �إنهيارات حجارة الدعم
واجلدران .وت� ّؤمن ر�سوم �إيجار املاء عادةً مدخول الفلج،
و ُي�ستخدم املدخول لل�صرف على تكاليف ت�شغيل الفلج
و�صيانته وحت�سينه وكذلك ملعاجلة احلاالت الطارئة مثل
الفي�ضان �أو اجلفاف (.)Majzoub, 2005
وتتّخذ حكومة ُعمان ،ب�شكل منتظم ،اخلطوات
الالزمة ل�صيانة �أنظمة الأفالج يف البالد واملحافظة
عليها .وقد �صدر �آخر قانون للمحافظة على موارد املياه
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم 2000/29
( )2000/4/15الذي �ألغى املر�سوم ال�سابق رقم .88/82
وزاري الئحة
وبعد ذلك بخم�سة �أ�شهر �صدرت بقرار
ّ
تنظيم الآبار والأفالج .ويف الف�صل  5من الالئحة املذكورة
(املادتان  29و  .)30ون�ستنتج
�أحكام منح رخ�ص الأفالج
ّ
من درا�سة الأفالج هذه � ّأن التنظيمات القانون ّية ميكن
�أن تتكامل مع التقاليد العرفية لإدارة املوارد املائ ّية يف
ُعمان ( .)Majzoub et al., 2010aويف الإطار رقم ـ 1
لخ�ص ب�أهم املم ّيزات التي �ضمنت بقاء نظام الأفالج
ُم ّ
وا�ستمراريته.
ّ

ب ـ احلالة رقم ـ  :2حمكمة املاء الأندل�س ّية

أهم مم ّيزات حمكمة املاء يف الأندل�س
الإطار ّ � :2

•الب�ساطة :ب�إمكان امل�شرف �أو الطرف املت�ض ّرر �أو املتّهم �أن يرفع
ق�ض ّيته �إىل امل�س�ؤول و�أن ُيح�ضر الأد ّلة وال�شهود من دون �شكل ّيات
ور�سم ّيات و�صيغ قانونية.
•ال�شفه ّية :كانت ّ
كل مراحل املحاكمة �شفه ّية ،وهي ت�شمل تقدمي
ال�شكوى ،واال�ستجواب (لتو�ضيح الوقائع �أو �شرحها �أو تربيرها ،مع
ّ
تدخل الرئي�س وامل�س�ؤولني الذين ي�ستجوبون الطرفني) و�إ�صدار
الأحكام.
•ال�سرعة :تلتئم املحكمة ّ
كل �أ�سبوع ،وتعالج التع ّديات احلا�صلة منذ
يوم اخلمي�س ال�سابق ،وال ميكن ت�أجيل الق�ضايا �أكرث من  21يوم ًا،
وذلك يف حال عدم احل�ضور �إىل املحكمة ،ح�صراً.
•االقت�صاد :ال ُيفر�ض يف املحاكمة � ّأي نوع من الر�سوم الإجرائية .كما
� ّأن امل�س�ؤولني ال ّ
يتلقون رواتب �أو م�صروفات .وعلى املتّهم �أن يدفع
نفقات انتقال امل�شرف �أو محُ �ضر املحكمة ،علم ًا � ّأن التعوي�ضات عن
الأ�ضرار ال تُ عترب من الر�سوم الإجرائية.
()Majzoub, 2005

حمكمة املاء يف بلن�سية هي ،بال ّ
�شك� ،أقدم م� ّؤ�س�سة
ق�ضائية يف �أوروبا .ويعود تنظيم هذه امل�ؤ�س�سة املائ ّية �إىل
�أيام اخلالفة يف قرطبة (عبد الرحمن النا�صر لدين اللـه
َ
واحلكم امل�ستن�صر باللـه) .كانت هذه املحكمة م�س�ؤولة
عن حفظ ال�سلم بني املزارعني و�ضمان عدالة توزيع املياه
(.)Majzoub et al., 2010a
مهمات املحكمة حول نهر تورية ( )Turiaوقنواته
تدور ّ
الرئي�سية الثماين ،ومنها خم�س على �ضفّ ته اليمنى
وثالث على �ضفّ ته ال ُي�سرى .وقد ُط ِّبقت معادلة
فعالة لتوزيع مياه النهر :جميع املزارعني
ب�سيطة ّ
الذين يروون �أرا�ضيهم من �إحدى قنوات التو�صيل هم
املالكون العموم ّيون للمياه التي يح�صلون عليها والتي
تُوزّ ع بالتنا�سب مع م�ساحة الأر�ض اململوكة .و ُي ِّ
�شكل
جمموع الأرا�ضي املروية من القناة الرئي�سية ،عرب �شبكة
قنوات التو�صيل الأ�صغر حجم ًا ،ما ُيعرف با�سم رابطة
امل�ستفيدين .وقد �أوجدوا لأوقات نق�ص املياه وحدة حجم
متغيرّ ة ُ�س ِّميت � filaأتاحت توزيع املياه بطريقة حكيمة
(.)Majzoub, 2005

البيئة العربية :املياه
كانت حتكم رابطات امل�ستفيدين من القنوات قوانني
ثمة جمل�س �إدارة ُي�شرف على االلتزام
قدمية .وكان ّ
ويتم تغيري املجل�س م ّرة كلّ
ال�صارم بالأ�صول واملبادئّ ،
�سمى امل�س�ؤول،
ي
و
املجل�س،
�سنتني �أو ثالث .وكان رئي�س
ُ ّ
ُينتخب من جميع �أع�ضاء رابطة امل�ستفيدين ،وي�شرتط
�أن يزرع �أر�ضه� ،أو �أرا�ضيه ،مبا�شرة و�أن تكون م�ساحتها
كبرية تكفي لتعيله .كما كان ُي�شرتط �أن يكون م�شهود ًا
له ب�أنّ ه «�إن�سان نزيه».
تت�أ ّلف املحكمة من م�س�ؤويل القنوات الثماين ،وميكن
التعديات
التقدم بالدعاوى يف حال حدوث � ّأي من
ّ
ّ
ال�شح ،و�إحلاق الأ�ضرار
أيام
�
يف
املياه
�سرقة
التالية:
ّ
بالأقنية �أو اجلدران ،ومترير كميات كبرية من املياه
الري ،وعدم
اىل احلقول املجاورة ،وتغيري الأدوار يف ّ
والري من دون احل�صول على
املحافظة على نظافة الرتع،
ّ
دور .كان امل�شرف على قناة التو�صيل ي�ستدعي املتّهم
يف يوم اخلمي�س التايل ،ف�إذا مل يح�ضر ُي�ستدعى م ّرتني
بعد ذلك .و� ْإن متنَّع عن احل�ضور اعتُربت التُهمة مثبتة
وحكم عليه غيابي ًا .ول�ضمان التج ّرد التام ،ف� ّإن امل�س�ؤول
ُ
عن القناة التي ينتمي �إليها املتّهم ال ي�شرتك يف النظر يف
العرف املتّبع �أنّ ه حني يكون املتّهم من
الق�ضية .وكان ُ
قناة واقعة على ميني �ضفة النهر ف� ّإن احلكم ي�صدر عن
م�س�ؤويل القنوات التي على ي�سار �ضفة النهر ،والعك�س
�صحيح .كانت الأحكام غري قابلة لال�ستئناف و ُي�شرف
على تنفيذها م�س�ؤول القناة (.)Majzoub, 2005
ا�ستم ّرت هذه امل�ؤ�س�سة الأندل�س ّية قرون ًا عديدة بالرغم
من الإ�ضطرابات ال�سيا�سية ،وقد �أُدخلت عليها حت�سينات
عديدة .وتظهر يف الإطار رقم ـ � 2أبرز مم ّيزات حمكمة
املاء.

ج ـ ما هو املغزى امل�ستفاد من درا�سة احلالتني
ال�سابقتني؟

ّ
أهمية التكامل بني
تركزت الدرا�ستان �أعاله على �إبراز � ّ
التنظيمات القانونية والتقاليد العرفية يف عمليات
تطوير موارد املياه ومعاجلة م�شاكل �إدارة املياه وت�سوية
النزاعات .ولي�س املق�صود منهما �أن تكونا و�صفتني
جاهزتني جلميع م�شاكل املياه يف العامل العربي ،و�إنمّ ا
جت�سدان اقرتاح ًا ب�أنّ ه من املفيد دائم ًا اال�ستئنا�س
هما ّ
ّ
بتجارب الآخرين .وعلى كل حال ف� ّإن الدول ت�ستطيع
�أن جتد طريقة لال�ستفادة من هذه التقاليد العرفية التي
جرى العمل بها.
من �أمثلة التقاليد العرفية لإدارة املياه التي �أ�صبحت

�شرائع بحكم الأمر الواقع جمال�س املياه يف هولندا
( .)waterschappenويربهن هذا النموذج الهولندي
� ّأن بع�ض احلكومات ال ميكنها اال�ستغناء عن الأعراف
االجتماعية امل�ستم ّرة التي ت� ّؤثر على �أف�ضل الت�شريعات
أ�شد وا�ضعي ال�سيا�سات حزم ًا و�أكرث ال�سيا�س ّيني
املائية .حتى� ّ
نفوذ ًا ال ي�ستطيعون جتاهل ق ّوة التقاليد العرفية.
لكن هل � ّإن جميع التقاليد العرفية قابلة للدمج يف
الت�شريعات املتع ّلقة بالإدارة املتكاملة للموارد املائية؟
هناك العديد من �أ�شكال التقاليد العرفية ال�شفهية/غري
املكتوبة املتواجدة بالتزامن مع معايري حقوق الإن�سان
املتعارف عليها ،والتي قد تتعار�ض معها �أحيان ًا (حقوق
َ
الأفراد مقابل حقوق اجلماعات) ،مع الت�شريعات �أو
القوانني .علم ًا � ّأن ا�ستخدام التنظيمات القانونية ُيجيز
الت�سامح مع بع�ض الأخطاء �أو النواق�ص ،لكن ذلك غري
جائز بتات ًا عند اتّ باع التقاليد العرفية.
العامة ،ف� ّإن اال�ستغالل
وبالإ�ضافة �إىل هذه الأفكار
ّ
املحتمل للتقاليد العرفية ميكن �أن ي� ّؤدي
ال�سيا�سي
َ
�إىل بع�ض العواقب «غري املرغوب فيها» مثل التململ
ال�سيا�سي لبع�ض اجلماعات غري املعرتف بها قانون ًا.
وعلى ّ
هم َ�شة غالب ًا ما ال تُالئمها
كل حال ،ف� ّإن اجلماعات ا ُمل ّ
التنظيمات القانونية.
ونتو�سع يف ما يلي ببحث مفهوم جمعيات م�ستخدمي
ّ
املياه ون�ضعها يف �إطار الأعراف التي جرى عليها العمل.

� .IIIإعادة تفعيل جمعيات م�ستخدمي
املياه
تتم ،حتى عهد قريب
كانت �إدارة املياه يف املنطقة العربية ّ
جد ًا ،ب�شكل مركزي من دون م�شاركة تُذكر من املعنيني
�أنف�سهم ومن املجتمع املدين� .أما اليوم فقد �أُن�شئت
جمعيات للمعنيني املحل ّيني وللم�ستخدمني يف م�صر
وعمان وتون�س واليمن.
والأردن وليبيا واملغرب ُ
جتمع ال ي�ستهدف الربح
وجمعية م�ستخدمي املياه هي ّ
ي� ّؤ�س�سه ويديره عدد من م�ستخدمي املياه على طول
�شبكة مائية فرع ّية واحدة �أو �أكرث ،مهما يكن نوع ا َملزارع
املروية ( .)FAO, 2003واملق�صود مب�ستخدمي املياه
العاديون والأفراد امل�شاركون يف املزارع
زُ ّراع الأر�ض
ّ
يتم �إمداد
امل�ست�أجرة ،و�أ�صحاب حدائق املنازل و�سواهمّ .
بناء على عقود و�/أو
ملورد املياه ً
املياه وت�سديد الر�سوم ِّ
تن�ص
املياه
د
ومور
املياه
م�ستخدمي
اتّ فاق ّيات بني جمعية
ِّ
ّ
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الت�شريعات والأعراف املائية
بنودها على حقوق وواجبات الطرفني وتوقيت تزويد
املياه والكم ّيات املتّفق عليها.
ويظهر من التجربة احلديثة يف بع�ض البلدان العربية
بناء على
� ّأن بع�ض جمعيات م�ستخدمي املياه قد �أُ ِّ�س�ست ً
نهج الت�شاور املنطلق من جتاوب ال�سلطات مع تطلعات
العاديني .ويف تلك احلاالت كانت
م�ستخدمي املياه
ّ
املبادرة لت�أ�سي�س جمعيات م�ستخدمي املياه نابعة من
امل�ستخدمني �أنف�سهم .وقد جنحت تلك اجلمعيات يف
كثري من احلاالت يف ا�سرتداد تكاليف املاء وتكاليف
الري والت�صريف و�صيانتها .وقد �أمكن
ت�شغيل �إن�شاءات ّ
عامة النا�س
من
املياه
م�ستخدمي
أن
ا�سرتداد التكاليف ل
ّ
ّ
ي�شعرون مبلكيتهم للم�شروع وال يته ّربون من دفع
الر�سوم.
طبع ًا ال تزال �أمام تطبيق نظام جمعيات م�ستخدمي املياه
يف املنطقة العربية عقبات ينبغي التغ ّلب عليها (World
التحديات الإقليم ّية بعني
 .)Bank, 2009و�إذا ما �أخذنا
ّ
االعتبار ف� ّإن بالإمكان تن�شيط جمعيات م�ستخدمي املياه

يف املنطقة العربية باتّ خاذ اخلطوات الت�سع التالية:
•�إعادة ن�شر التوعية بجمعيات م�ستخدمي املياه
ومهماتها.
وفوائدها ودورها وتنظيمها
ّ
ّ
الري
خدمة
ة
خلط
أ�سا�سية
•حتديد العنا�صر ال
ّ
والت�صريف.
•ا�ست�شارة م�ستخدمي املياه حول الرتتيبات
امل� ّؤ�س�ساتية املنا�سبة (هيكل ّية جمعيات م�ستخدمي
املياه و�أجهزتها ،و�شروط الع�ضوية ،ووالية املم ّثلني،
و�إجراءات االنتخاب ،والقواعد والأنظمة الإدارية)،
َ
املنتخبني ،ومتثيل كل جمرى مائي
�صفات املم ّثلني
بكامله لت�شكيل اجلمعية العامة.
•اختيار جمل�س ورئي�س للجمعية و�أع�ضاء جلنة
ت�سوية النزاعات وجلنة درا�سة التعديالت.
•�إعداد وثائق الت�أ�سي�س (امليثاق ،والأنظمة،
واخلرائط املختلفة ،ومنطقة اخلدمة).
•اعتماد امليثاق والأنظمة (خطط زراعة املحا�صيل،
والطلب على املاء ،وتوزيع ح�ص�ص املياه ،و�صيانة
ال�شبكة ،ور�سوم الع�ضوية ،وم� ّؤهالت الع�ضوية،
ومهمات خمتلف
و�إنهاء الع�ضوية ،وواجبات
ّ

الإطار  :3دور جمعيات م�ستخدمي املياه يف �إ�صالح الريّ يف م�صر
بت�رصف من GWP Tool Box – Case Study N° 110
مقتب�س
ّ

•و�صف احلالة

ُتعاين موارد املياه يف م�صر من �ضغط �شديد .وهذا ما ي�ستوجب رفع
الري نظراً لأنّ قطاع الزراعة هو
كفاءة ا�ستخدام املياه بتح�سني �إدارة ّ
للري قدمية ـ مبعظمها
امل�ستهلك الأكرب للمياه ،علم ًا �أن البنية التحت ّية ّ
الري من امل�شاريع
ويعترب برنامج حت�سني ّ
ـ وبحاجة لإعادة ت�أهيلُ .
ّ
الوا�سعة النطاق التي ت�ساهم يف دعم خطة التنمية الطموحة يف م�صر.
يت�ضمن الربنامج جمموعة من التغيريات التقن ّية واال�ستثمارات يف
ّ
البنية التحتية ،بالإ�ضافة �إىل تعديالت م� ّؤ�س�سات ّية وتنظيم ّية يف �إدارة
الري .ومن �أهم عنا�صر امل�شروع الدور الرئي�سي املنوط بجمعيات
مياه ّ
م�ستخدمي املياه يف �صنع القرار ويف ت�شغيل و�صيانة ّ
امل�ضخات وامل�ساقي
الري
الري) من دون االعتماد كثرياً على م�ساعدة موظفي خدمات ّ
(ترع ّ
الري
اال�ست�شارية .والتعديل اجلوهري الذي يق ّدمه برنامج حت�سني ّ
هو ّ
التوقف عن ّ
�ضخ املزارعني املاء �إفرادي ًا يف عدة نقاط على طول
ّ
لل�ضخ اجلماعي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ُتقام
امل�سقاة وحتديد نقاط مع ّينة
الري
منتديات وور�ش تدريب ّية مل�ستخدمي املياه وموظفي خدمات ّ
اال�ست�شارية و�سائر املوظفني ذوي العالقة بتنفيذ الربنامج.

•الدرو�س امل�ستفادة

الري ال�سابقة .فهناك
�أفاد الربنامج اجلديد من جتربة برامج ّ

ّ
�سجل حافل من املعارف التي ُج ّربت واختُ ربت وميكن �أن تُ �شكّ ل
الأر�ضية الأ�سا�سية للإ�صالحات اجلديدة .وال ب ّد لرفع كفاءة
و�أداء النظام من �إ�شراك امل�ستخدمني يف �إدارة املوارد ،ل ّأن قرارات
امل�ستخدمني و�آراءهم لها ت�أثري عظيم على ا ُمل�شغّ لني وعلى عمل ّية
حتديث النظام ،فاالهتمام الذاتي (من قبل امل�ستخدمني) بالإدارة
ّ
ويتوقف ازدياد �إنتاج املحا�صيل واالقت�صاد
ي�ضمن ا�ستدامة النظام.
الفعلي يف ا�ستهالك املياه على وعي م�ستخدمي النظام وم�شغّ ليه
والقيمني عليه .ويحتاج تطوير قدرات جميع املعنيني �إىل الكثري من
التدريب .وهناك يف م�صر اليوم جيل جديد من املزارعني وامل�شغّ لني
والإدار ّيني يف جمال املاء الذين اقتنعوا بفكرة امل�شاركة يف �إدارة املياه،
والري �إن�شاء جمعيات م�ستخدمي
وقد �ش ّرعت وزارة املوارد املائية
ّ
املياه.

•انعكا�س امل�س�ألة على الإدارة املتكاملة للموارد املائية

أهمية بناء امل�ؤ�س�سات املالئمة بالتوازي
ُتظهر درا�سة هذه احلالة � ّ
مع �إدخال التغ ّيريات التقن ّية ،وت�ضع �إ�صالحات الري يف �إطار �سيا�سي
�أو�سع مثل التحرير العام االقت�صادي والزراعي .كما � ّإن هذه امل�سالة
ُتربز �أهمية جتربة الربامج واختبارها على مدى ع ّدة �سنوات
للتو�صل �إىل م�ؤ�س�سات متينة البنيان (.)GWP, 2008a
ّ
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الإطار � :4إدارة جماعة ملوارد املياه يف وادي �إمليل قرب مراك�ش يف املغرب
بت�رصف من GWP Tool Box – Case Study N° 77
مقتب�س
ّ

•و�صف احلالة

�إزاء نق�ص املياه والتق ّلبات املو�سم ّية ووجود مراكز املياه يف
جتمعات ّ
�سكان ّية يف وادي
مواقع نائية ،ت�ضافرت جهود خم�سة ّ
�إمليل لتعزيز �إمدادات املياه وانتظام توافرها ،وذلك مب�ساعدة
مبني
جمع ّية مغرب ّية �أهل ّية .دعا امل�شروع �إىل تطوير نظام للماء ّ
على �أ�سا�س تقاليد اجلماعة يف تنظيم �ش�ؤون املياه .ح ّدد النظام
اجلديد �شروط احل�صول على املياه وا�ستخدامها .كما ح ّدد
�أولو ّيات م�ستخدمي املياه ،ولوائح �أع�ضاء جلان املياه ،واحلقوق
والواجبات ،والغرامات .ومتّ  ،بنتيجة الت�شاورّ ،
حل اخلالفات
حول مواقع و�أنواع �شبكات �إمدادات املياه بني الأرا�ضي اخلا�صة
والأرا�ضي اجلماعية ،وحول نوع ّية التنظيمات التي يجب �أن ىّ
تتول
م�س�ؤولية �إدارة املياه .كما ُو ِّفر التدريب للجمع ّيات املحل ّية ،ف�ساهم
ذلك يف تنمية املعرفة وتطوير املهارات يف جماالت التقنية والقانون
وال�صحة واالت�صال .وبنتيجة امل�ساعدات ّ
متكنت اجلمع ّيات املحل ّية
ّ
من �إعطاء القرو ّيني ت�سهيالت ائتمان ّية.

•امل�شاكل التي برزت

 ارتفاع الطلب على املاء الناجم عن زيادة توافره قد �سبب �إجهاداملوارد املائية يف ف�صول اجلفاف.
يتم �إ�شراك املر�أة ب�شكلٍ ٍ
كاف يف عملية اتّخاذ القرارات.
 مل ّ مل ُتر َبط زيادة �إمدادات املياه ب�إدارة مياه ال�صرف ،وجن َم عن ذلك�صحية (كانت�شار الأمرا�ض).
م�شاكل ّ
القيمني ،و�أوقات االجتماعات و�إجراءاتها ،وجمع
الأموال ،و�آل ّيات ت�سوية النزاعات ،والعقوبات)
و�سائر امل�ستندات املتع ّلقة ّ
بكل ذلك.
•بناء القدرات وتدريب القيمني على اجلمعية.
التقدم
•تطوير م�ؤ�شرات ومقايي�س مرجعية لقيا�س
ّ
يف االدارة بال�شراكة.
•نقل �إدارة ال�شبكة �إىل جمعية م�ستخدمي املياه.
(GWP Tool Box – Case

نعر�ض هنا حلالتني
 ،)Studiesالأوىل عن دور جمعيات م�ستخدمي املياه يف
الري يف م�صر (الإطار رقم ـ  ،)3والثانية و�صف
�إ�صالح ّ
لإدارة جماعة ملوارد املياه يف املغرب (الإطار رقم ـ .)4
ُي�ستفاد من التجربة العربية �أنّ ه �إذا �أُن�شئت جمعيات
ً
مفرو�ضة على القاعدة فر�ض ًا ف�إنّ ها �ستكون
م�ستخدمي املاء
�ضعيفة ويغلب �أن تالقي الف�شل� .إنمّ ا الأف�ضل � ْأن ُيتَّبع يف

 ب�سبب هجرة النا�س من اجلبال العالية �إىل الوادي ازداد عدديتوجب تزويدهم باملاء.
ال�سكان الذين ّ
 برزت بع�ض اخلالفات حني جتاوزت ّمنظمة غري حكوم ّية �أجنب ّية
نظام اجلماعة ،فح ّددت موقع �أحد مراكز املياه يف منزل رئي�س
اجلمع ّية .وكانت اجلمع ّية املغرب ّية قليلة اخلربة يف جمال الإدارة
املتكاملة للمياه.

•الدرو�س امل�ستفادة

(مدونات املاء)
 تظهر �أهمية و�ضع �أنظمة وا�ضحة منذ البدايةّ
والت�أ�سي�س على الأعراف القائمة مثل تقاليد اجلماعة و�آل ّيات
التعاون املتبادل والت�ضامن.
املهم جداً تناول م�س�ألة موارد املياه من زاوية النظر �إىل حو�ض
 من ّالنهر مبجمله ولي�س على �أ�سا�س ّ
كل قرية مبفردها ،وربط �إمدادات
املياه ب�إدارة مياه ال�صرف.
يتم الت�ص ّدي مل�س�ألة امل�ساواة بني اجلن�سني منذ املراحل ال ّأولية
 مل ّنظراً العرتا�ض امل�سنّني واملحافظني من �سكان القرى ،ما يعني �أنَ
الن�ساء مل ي�شاركن بالقدر الكايف.

•انعكا�س امل�س�ألة على الإدارة املتكاملة للموارد املائية

ت� ّؤكد هذه الدرا�سة احلاجة لو�ضع خطط لزيادة ا�ستهالك املياه
حني تزداد �إمدادات املياه املتاحة ولإمتام الإ�صالحات املح ّلية يف
الإطار االجتماعي ـ االقت�صادي الأو�سع (.)GWP, 2008b

ّ
ولعل �أف�ضل
�إن�شائها نهج الت�شاور املنطلق من القاعدة.
طريقة لإحياء جمعيات م�ستخدمي املياه يف البلدان
العربية هي بالعمل مع املزارعني وم�ستخدمي املياه
لكي يكون لهم م�صلحة يف ملك ّية امل�شروع واال�ستفادة
ين�ضمون
من منافعه وجناحه .فم�ستخدمو املياه حني
ّ
�إىل اجلمعية يتمتّعون بجملة مزايا ،على ر�أ�سها :توزيع
املياه بالعدل والإن�صاف ،واحل�صول على �إمدادات املياه
ب�شكل موثوق ومتنا�سب مع احتياجات حما�صيل الغالل،
ف�ض املنازعات على ال�صعيد املح ّلي ،وح�سن
و�سرعة ّ
واحلد من �سرقة املياه .والنقطة الفا�صلة
�صيانة القنوات،
ّ
يف �صياغة الت�شريعات هي النجاح يف املزاوجة بني
التقاليد العرفية وحقائق الإدارة املتكاملة للموارد املائية.

 .IVالت�شريعات املائية

دفعت ندرة املياه معظم البلدان العربية �إىل تركيز
االهتمام على احلاجة التّ خاذ التدابري التي ت�ساهم
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الت�شريعات والأعراف املائية
يف حت�سني م�ستوى �إدارة موارد املياه و�إر�ساء تدابري
ؤ�س�سات ّية وو�سائل قانون ّية فاعلة (Majzoub et al.,
م� ّ
.)2010b
ثمة م�شاكل وقيود ًا ال تزال تعيق �أداء قطاع املاء
�إ ّال � ّأن ّ
ً
ّ
يف معظم البلدان العربية وت�ؤثر �سلبا على موارد املياه
أهم املعيقات القانون ّية
يف امل�ستقبل القريب .وفيما يلي � ّ
وامل� ّؤ�س�سات ّية يف جمال املياه:
•م�س�ؤوليات املياه م�شتّتة بني العديد من الوزارات
و�سلطات املياه واللجان والهيئات ،وهذا ما � ّأدى
�إىل �ضعف التن�سيق و�سوء الإدارة وازدواج اجلهود
وعدم كفاءة توزيع املياه وا�ستخدامها .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تنعدم� ،أو تكاد تنعدم ،مراقبة و�ضبط �ضخّ
املياه وا�ستخراجها.
ً
•تطبيق �أنظمة املياه حمدود جدا لالعتبارات
املكت�سبة على املياه
وللتم�سك باحلقوق
ال�سيا�سية
َ
ّ
(مثل املذهب ّية �أو القبل ّية �أو العالقات العائلية)
بالإ�ضافة �إىل ت�ص ّلب مواقف معظم املزارعني
ومقاومتهم.
•االفتقار �إىل البيانات واملعلومات الدقيقة حول موارد

الإطار  :5ما هو قانون املاء؟ ما هي الت�شريعات املائية؟

كل الأحكام التي ّ
«يجمع قانون املاء ّ
تنظم ،ب� ّأي �شكل من الأ�شكال ،خمتلف
جوانب �إدارة املياه� ،أي املحافظة على املياه ،وا�ستخدامها �إدارتها ،و�ضبط
�ستم ّد قانون املاء من
�آثارها
وتلوثها ،وما �شابه» .وميكن �أن ُي َ
ال�ضارةّ ،
ّ
إدارية واملدنية واجلنائية والزراعية وقوانني الرثوة
القوانني
الد�ستورية وال ّ
ّ
ٍ
املعدنية واملوارد الطبيعية/البيئة/ال�صحة العامة يف بلد ما ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سوابق الق�ضائية و�آراء الفقهاء.
حتى عهد قريب ،مل يكن قد �أُ ِق َّر يف � ّأي جمل�س ت�شريعي (برملان) يف � ّأي بلد
عربي �أي ت�شريع حم ّدد حتت عنوان :ت�شريع املياه .وقد متّ ت �صياغة عدةّ
ت�شريعات متع ّلقة باملاء ،يف �أوقات خمتلفة ،ملعاجلة ق�ضايا مائية �شتّى� .إالّ
خمت�ص ًا ح�صراً باملاء.
� ّأن � ّأي ًا منها مل يكن
ّ
والتح ّدي املاثل �أمام ّ
خمططي ال�سيا�سات هو �إيجاد طريقة ل�صهر خمتلف
الت�شريعات املتع ّلقة باملياه وتطوير �سيا�سة مائية متما�سكة تقود �إىل
وي�شار �إىل � ّأن العقود الأخرية ال�سابقة �شهدت
فعالُ .
ت�شريع وطني مائي ّ
الإقرار بوجوب �أن تكون الإدارة املتكاملة للموارد املائية املحور الأ�سا�سي ل ّأي
ت�شريع مائي.
مقتب�س منCaponera, 1992 :

وكمياتها ونوع ّيتها.
املياه ّ
ّ
وموظفي ال�صيانة،
•تدنيّ م�ستوى كفاءة التقن ّيني
والتدخل
ّ
وانعدام التمويل الالزم لتدريب املوظفني،
ال�سيا�سي يف التعيينات .وقد ترك ّ
كل ذلك �أثره
ال�سلبي يف نوع ّية القوى العاملة يف قطاع املاء
ّ
عام.
ب�شكل ّ
� ّإن معظم الدول العرب ّية بحاجة �إىل ت�شريعات مائية
أهمها:
�سليمة (الإطار رقم ـ  )5وذلك ّ
لعدة �أ�سبابّ � ،
•�إن�شاء �آل ّيات ل�ضبط وتنظيم احل�صول على املياه
و�ضخ مواردها.
أولويات التخ�صي�ص
�
(
املياه
ا�ستخدام
•تعزيز كفاءة
ّ
والتوزيع واحلوافز).
•دعم الأدوات واملبادئ االقت�صادية املالئمة (مثل
ر�سوم املاء ،وا�سرتداد التكاليف).
•�إتاحة قيا�س كم ّيات املياه امل�ستخرجة.
احلد من التل ّوث وتقييم الأثر
•تطبيق معايري
ّ
البيئي.
•�إعداد التدابري امل� ّؤ�س�سات ّية لآل ّيات التخطيط
والتن�سيق (بناء امل�ؤ�س�سات ،واملبادئ التوجيه ّية
مثل �إدارة الطلب على املياه).
•�إقامة مناطق حمم ّية حول موارد املاء.
•التمهيد ملراقبة ا�ستخدام الأر�ض وو�ضع خططها.
•حتديد الغرامات والعقوبات املفرو�ضة على
املخالفات التي ينجم عنها �إ�ضرار مبوارد املاء.
ولقد �سنّت البلدان العرب ّية الكثري من القوانني التي
حمددة� ،إ ّال � ّأن نطاقات والياتها تبدو
تدور حول م�شاكل ّ
يتو�ضح من اجلدول رقم ـ  .1ففي معظم
حمدودة ،كما
ّ
ّ
حد �أدنى من الت�شريعات املتعلقة
الدول العربية � ّإما ّ
مبوارد املياه ،و�إما قوانني قدمية متداخلة ال تُل ّبي
املتط ّلبات احلديثة .لذلك ف� ّإن �إعداد و�إقرار ت�شريعات
أهم التدابري التي ينبغي
مائية حديثة ومقبولة من � ّ
اتخاذها يف العامل العربي.
أهمية الت�شريعات
بد�أت ّ
عدة بلدان عرب ّية م� ّؤخر ًا �إدراك � ّ
املائية ال�سليمة ،وراحت بالتايل تتّخذ اخلطوات الالزمة
لتحديث القوانني القائمة �أو �إدخال ت�شريعات وقوانني
جديدة وتعزيز التدابري امل� ّؤ�س�سات ّية .وقد �سعت م�صر
والأردن واملغرب وعمان وال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية
واليمن ،خالل ال�سنوات الـ  15املن�صرمة �إىل تعديل
�أو حتديث قوانني املاء املوجودة .والواقع � ّأن «املغرب
واليمن كانتا من اوائل الدول (يف املنطقة العربية)
التي عملت بقانون �إطاري للماء يعك�س املبادئ احلديثة
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اجلدول 1
الدولة
الأردن
لبنان

عُ مان

اململكة العربية
ال�سعودية

الت�شريعات املائ ّية يف بع�ض الدول العرب ّية
و�ضع الت�شريعات
�سابق ًا

امللك ّية

حالي ًا

ملكية الدولة
متفرقات� .أحدثها القانون
�آثار من املجلة العثمانية،
ّ
ّ
رقم  18والقانون رقم  19يف (�رصيحة)
وب�ضعة قوانني،
العام 1988
1988 –1937
عامة
متفرقات ،لكن هناك
�آثار من املجلة العثمانية
�أمالك ّ
ّ
(�ضمنية)
تفكري بو�ضع قانون �شامل
والقوانني الفرن�سية
ّ
وب�ضعة قوانني ومرا�سيم،
1985 -1925
ملكية الدولة
متفرقة
ال�رشيعة ،والأعراف املتبعة ،قرارات
ّ
ّ
تنظيمية ّ
(�رصيحة)
للآبار والأفالج1995 ،
وقوانني ت�سجيل الآبار
والأفالج،
1988 -1975
ملكية الدولة
يوجد م�رشوع لو�ضع قانون
ال�رشيعة ،والأعراف،
ّ
(�ضمنية)
�شامل
وعدد
و�أنظمة حفظ املاء
ّ
كبري من املرا�سيم،
1988 -1932

�آثار من املجلة العثمانية ،قانون �شامل للمياه يف
طور الإعداد
وال�رشيعة ،والعديد من
اجلمهور ّية
املرا�سيم والقوانني-1925 ،
العرب ّية ال�سور ّية
1995

الإمارات العرب ّية
املتّحدة
امل�صدر:

عامة
�أمالك ّ
(�ضمنية)
ّ

عامة
م�سودة م�رشوع
ال�رشيعة ،والأعراف ،وعدد ُو�ضعت
ّ
�أمالك ّ
(�ضمنية)
من املرا�سيم 1994 -1980 ،مائي �شامل يف العام 1995
ّ

اال�ستخدام

امل�ؤ�س�سات

التنظيم ب�إ�صدار رخ�ص م�ؤ�س�سة واحدة :وزارة املياه
والري ،بالإ�ضافة �إىل �سلطتني
ال�سطحية
للمياه
ّ
ّ
للماء1988 ،
واجلوفية
ّ
التنظيم ب�إ�صدار رخ�ص ،وزارة املوارد املائية والكهربائية،
وب�ضع وزارات �أخرى والعديد
وقانون زراعي قدمي
من اللجان املح ّلية
تنظيم �شامل ب�إ�صدار
رخ�ص لتطوير املياه
اجلوفية والأفالج
ّ

م�ؤ�س�سة واحدة :وزارة املوارد
املائية1989 ،

التنظيم ب�إ�صدار رخ�ص ،م�ؤ�س�سة واحدة :وزارة املاء
اجلوفية ب�شكل والكهرباء (�أن�شئت عام 2002
للمياه
ّ
وجمعت كل هيئات املياه:
عام
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة ،مياه ال�رصف ،الخ)...
عدة وزارات ،وعموم ًا وزارة
مف�صل لإ�صدار
ّ
نظام ّ
الرخ�ص .نظام م�صادر الزراعة ( ،)1982لكن ُي�ضاف
واجلوفية �إليها الإ�سكان والزراعة
ال�سطحية
املياه
ّ
ّ
العامة واملوارد املائية
والأ�شغال ّ
تنظيم حمدود ب�إ�صدار
اجلوفية
رخ�ص للمياه
ّ

وزارات ،منها وزارة الزراعة
وامل�صائد ووزارة الكهرباء واملاء،
وبلديات ،واملجل�س الأعلى
ّ
للمياه1981 ،

ESCWA, 1997

اخلا�صة ّ
بكل من
يف هذا املجال و ُيعالج امل�شاكل املائية
ّ
البلدين ،علم ًا ب� ّأن قوانني املغرب هي الأكمل بني هاتني
الدولتني» (.)World Bank, 2009
تواجه قطاعات ا�ستخدام املياه يف البلدان العربية،
توجهات الإدارة
ب�شكل عام ،حت ّوالت
جذرية مع انتقال ّ
ّ
من الرتكيز على القطاعات املنفردة �إىل مبد�أ التكامل
فيما بني القطاعات املختلفة .ولهذا النهج �آثاره البالغة
على تنظيم القطاعات وعلى طريقة �إدارة �أُطر التطبيق.
وهكذا ف� ّإن الإدارة املتكاملة للموارد املائية لن تب�صر النور
يتم �إقرار الإطار القانوين الالزم ومل ُتتَّخذ التدابري
�إذا مل ّ
امل� ّؤ�س�سات ّية املطلوبة .ونُ�شري �إىل � ّأن الظروف التي تُتيح
�إن�شاء �إطار ثابت للإدارة املتكاملة للموارد املائية هي على
ال�شكل التايل:

•الإطار امل� ّؤ�س�ساتي املالئم ،وي�شمل املهام القانونية
للم�ؤ�س�سات وامل�س�ؤوليات ا ُملناطة بها ،وتنظيم
العالقات فيما بينها.
•�آل ّيات لتعزيز دور املر�أة ومتكني �سائر املعنيني من
امل�شاركة يف �إدارة املياه.
•�آل ّيات لت�سوية النزاعات.
•احلقوق وامل�س�ؤول ّيات املرتبطة مبرافق املاء وما يتع ّلق
بها (حقّ احل�صول على املاء ،ومعايري املرفق).
•نظام التعريفات ونظام ت�سعري املاء ،مع مراعاة
مبادئ العدالة ،وال�سعر املعقول ،وحماية الأكرث
فقر ًا.
للحد من النزاعات
•�آل ّيات وا�ضحة لأ�سواق املاء
ّ
وخماطر اال�ضطراب االجتماعي.
(مقتب�س من)Garcia – Pachon, 2005 :
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القيمة الإجتماعية والإقت�صادية للمياه :حالة ال�ضفة الغربية
�أنيت ت .هوبر ـ يل
املياه يف و�ضع املناف�سة �أو النزاع تُ فهم عادة ب�أنها لعبة �صفرية
املجموع ( .)Zero sum gameوما يك�سبه �أحد الأطراف،
يخ�سره الطرف الآخر .وهذا ميثل نظرة حمدودة اىل الدور الذي
ت�ؤديه املياه يف املجتمع والنظم االيكولوجية .وللمياه قيمة تعتمد
على الكمية املتاحة .والليرت الأول من مياه ال�شرب تقريب ًا ال يقدر
بثمن بالن�سبة اىل �أحد الأفراد .لكن اىل احلد الأق�صى الآخر ،خالل
حدوث في�ضان ،ال يكون للمياه �أي قيمة ويف الواقع تفر�ض كلفة
على ذلك الفرد بالذات.
وبالنظر اىل مقيا�س �أحد البلدان ،اذا كان له �ساحل بحري ،فان
امكانية حتلية مياه البحر ت�ضع �سقف ًا على قيمة املياه .واملفاجئ
�أن ذلك ال�سقف قد يكون منخف�ض ًا ـ منخف�ض ًا اىل حد ان الت�أكيد
منطقي ًا �أن احلرب املقبلة �ستكون حول املياه بل خرافة .لكن
الدر�س املهم هنا لي�س �أن التحلية هي جواب على النزاعات
املتعلقة باملياه ،بل �أن املياه لي�ست فوق ال�سعر و�أن التفكري حول
املياه من حيث قيمتها ال من حيث الكميات وامللكية ي�ؤدي اىل نتائج
قوية .وجميع ًا مع الزمالء ،طورنا مناذج بناء على ذلك الأ�سا�س:
الأول ،ويدعى “نظام توزيع املياه” ( )WASمت تطويره يف �أواخر
ت�سعينات القرن الع�شرين للأردن وفل�سطني ،والن�سخة املح�سنة
التي تدعى “نظام توزيع املياه املتعدد ال�سنوات” هو الآن قيد
التطوير واال�ستعمال من قبل �سلطة املياه الفل�سطينية .ويف كلتا
الن�سختني ،يتم التعامل مع املياه على �أنها �سلعة خا�صة بحيث
ي�ستطيع امل�ستخدم �أن يفر�ض قيوداً تعك�س القيم االجتماعية
التي لي�ست جمرد قيم خا�صة.
�إن نظام توزيع املياه املتعدد ال�سنوات ي�أخذ قائمة مب�شاريع البنية
التحتية املحتملة والأو�ضاع الهيدرولوجية البديلة ويعيد ن�صائح
حول تلك التي يجب بنا�ؤها ،يف �أي وقت وب�أي ترتيب وحتى �أي
�سعة .وميكن ا�ستعماله �أي�ض ًا لتوجيه ادارة اخلزانات اجلوفية
ودرا�سة ت�أثريات التقلب املناخي وتغري املناخ.
وفوق هذا ،ت�ؤدي النماذج اىل خطة للتعاون يف جمال املياه ـ خطة
ينتفع بها جميع الأطراف ،وميكن نظري ًا �أن تتخذ �شكل تراخي�ص
�شراء وبيع ق�صرية الأجل ال�ستخدام مياه بع�ضهم بع�ض ًا .وهكذا
ت�صبح النزاعات املتعلقة باملياه �أو�ضاع ًا يف �صالح كل الأطراف بد ًال
من �أن تكون �ألعاب ًا �صفرية املجموع .وا�ضافة اىل ذلك ،وفيما ال
ي�ؤثر ا�ستعمال هذا النظام يف قدرة �أي طرف على ت�أكيد مطالباته
بحقوق يف املياه وملكية املياه ،نبني ان امل�شاركة يجب �أال تنتظر
حتى يتم ح�سم هذه املطالبات .فاملياه م�شكلة قابلة للحل.

لقد مت ا�ستحداث تطبيق مبكر جلنوب ال�ضفة الغربية يف
فل�سطني ،مبا يف ذلك بيت حلم واخلليل و�أريحا .ومت تطوير
عدد من ال�سيناريوهات يف حماولة اليجاد و�سائل لتخفيف الأزمة
املائية احلالية .املياه مقيدة جداً الآن ـ �إذ ان معدالت ا�ستخدام
املياه بالن�سبة اىل الفرد �أدنى �أربعة �أ�ضعاف من املعدالت التي
�أو�صت بها منظمة ال�صحة العاملية ـ بحيث �أن قيمة املرت املكعب
اال�ضايف من املياه تزيد على  20دوالراً لكل مرت مكعب.
�سلطة املياه الفل�سطينية هي يف �صدد تقييم خيارات متعددة
تتعلق بالبنية التحتية لتخفيف الأزمة ،خ�صو�ص ًا يف اخلليل
وبيت حلم .وي�شمل �أحد اخليارات حفر �آبار جديدة قرب البحر
امليت حيث توجد مياه جوفية قليلة امللوحة ،وحتلية تلك املياه
و�ضخها عدة مئات الأمتار اىل خزان احتجاز �صغري ليتم بعد ذلك
تزويد اخلليل وبيت حلم .هذا اخليار مكلف ن�سبي ًا ،لكن نظراً
للنق�ص ال�شامل وقيمة املياه ،يثبت �أنه ي�أتي بفوائد تفوق النفقات
الر�أ�سمالية التي تقدر مبئات ماليني الدوالرات.
وكما هو معروف جيداً ،فان زيادة و�صول الفل�سطينيني اىل املياه
يف اخلزان اجلويف اجلبلي ونهر الأردن ,هي من البنود املدرجة على
جدول الأعمال اخلا�ص مبفاو�ضات الو�ضع النهائي .وهناك طريقة
�أكرث اقت�صاداً بالكلفة لزيادة االمدادات املائية اىل اخلليل وبيت
حلم هي ال�سماح بالو�صول اىل اخلزان اجلويف بر�أ�سمال �أقل بكثري
(يوفر ع�شرات ماليني الدوالرات) وتكاليف ت�شغيل و�صيانة
(توفر ن�صف دوالر اىل دوالر لكل مرت مكعب).
ان ادراك الت�ضحيات االقت�صادية واالجتماعية املتعلقة مبختلف
البنى التحتية والتغريات يف الو�صول اىل املياه هو عامل رئي�سي
لتزويد املعلومات اىل �أي عملية �صنع قرارات ومفاو�ضات .وبالنظر
اىل املياه من منظور قيمتها ،تزيد قدرة النظام على التكيف من
خالل ال�سماح مبزيد من املرونة يف التوزيع ال�ستخدامات �أعلى
قيمة ـ با�ستعمال علم االقت�صاد الذي تزوده القيم االقت�صادية
باملعلومات .وميكن �أن ترتاوح هذه القيم من �إيالء الأولوية
للتوزيع اىل ال�شرائح الأفقر يف املجتمع ،اىل تقييم املياه من �أجل
الزراعة �أو النظم االيكولوجية .والنقطة الرئي�سية هي �أن الإن�سان
ال ميلك كمية املياه وحدها ،و�إمنا القيمة االجتماعية واالقت�صادية
التي ميكن ا�شتقاقها من املياه .هذه الطريقة يف التفكري تزيد
قدرة املجتمع على ح�سم النزاعات يف ظل تغري املناخ والأو�ضاع
االجتماعية.
�أنيت ت .هوبر  -يل باحثة زائرة ،جامعة تافت�س ،ما�سات�شو�ست�س

البيئة العربية :املياه

�أ ـ ترجمة ال�سيا�سة املائ ّية �إىل ت�شريعات

ينبغي وجود �سيا�سة مائ ّية وطن ّية مع �أهداف حكوم ّية
وا�ضحة تقود �إىل الإدارة املتكاملة ملوارد املياه .ومن
الطبيعي �أن يكون للت�شريع املائي مواقف خمتلفة يف جملة
م�سائل ،منها :حقوق املاء ،خ�صخ�صة املاء �أو امتيازاته،
العام للماء (الإطار رقم ـ .)6
اال�ستخدام
اخلا�ص �أو ّ
ّ
وال ت�ستطيع �أي دولة و�ضع �سيا�سة مائ ّية �إ ّال �إذا كان
تقريبي ملواردها املائ ّية واحتياجاتها احلالية
لديها تقدير
ّ
املكت�سبة على
أو
�
ة
ي
التاريخ
احلقوق
ونطاق
وا ُملرتقبة
َ
ّ
املياه.
ُ�سهل تنفيذ
� ّإن ال�سيا�سة املائ ّية املر�سومة ج ّيد ًا هي التي ت ّ

ُي�سر ُ�س ُبل التك ّيف مع الظواهر
الت�شريعات املائ ّية وت ّ
غري املتوقّ عة .فاملنطقة العرب ّية ال تواجه خماطر ارتفاع
أ�شد خطورة
درجات احلرارة فح�سب ،بل كذلك ظاهرة � ّ
هي ُّ
مما ُي�س ّبب ا�ضطراب هطول
تقطع الدورة املائ ّية ّ
ال�شح املائي وبروز �صعوبات
الأمطار وبالتايل تفاقم
ّ
تُعيق توزيع املياه يف خمتلف ن�شاطات التنمية (AFED,
.)2009
ت�ستند ال�سيا�سة املائ ّية اجل ّيدة �إىل املعرفة العلم ّية
بالطبيعة وتتك ّيف مع اخلربات والتجارب يف هذا
لكن العلم وال�سيا�سة املائ ّية ال ميكن �أن يقودا �إىل
املجالّ .
ّ
اليقني يف ظل تغيرّ املناخ .فخ�صائ�ص املياه (ال�سطح ّية
مت�شعبة ومتق ّلبة لدرجة جتعل من ال�صعوبة
واجلوف ّية)
ّ
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الإطار  :6فهر�س ملك ّية املاء

ظهرت ،خالل الألفي �سنة ال�سابقة� ،ستّة �أنظمة قانون ّية متع ّلقة باملياه
هي :القانون الروماين ،وال�شريعة الإ�سالم ّية ،واملذهب ال�شيوعي،
وال�شرائع الهندو�س ّية ،ونظام القانون املدين ،ونظام القانون االجتهادي
(.)common law
يعهد القانون االجتهادي مبلك ّية املياه �إىل اجلماعة .وت�شتمل املياه
اخلا�صة على الأمطار واملياه اجلوف ّيةّ � .أما يف القانون الروماين فكانت
ّ
املياه ثالثة �أنواع :املياه التي ي�شرتك فيها اجلميع ،ومياه اجلماعة،
البلدية .وقد ت� ّأثرت �أنظمة القانون املدين بالقانون الروماين .ويف
واملياه
ّ
تُ
عامة .كان للنا�س نوعان
ملكية
اجلارية
املياه
عترب
ة،
ي
إ�سالم
ل
ا
ال�شريعة
ّ
ّ
الري .من ناحية �أخرى ،كانت القوانني
من احلقوق :حقّ العط�ش وحقّ ّ
ال�شيوع ّية تعترب املياه ملك ًا للدولة با�ستثناء بع�ض �أنواع املياه املحدودة
ة/البوذية حيث ال جمال بتات ًا لوجود
جداً .وكذلك يف القوانني الهندو�س ّي
ّ
امللك ّية اخلا�صة للمياه.
ال تزال هذه الأنظمة القانون ّية منت�شرة يف خمتلف بقاع العامل .لكن ال يزال
التوجه
ثمة التبا�س بني حقوق النا�س يف املياه وملك ّية الدولة لها� .إ ّال � ّأن
ّ
ّ
ً
عامة وال يتمتّع الأفراد �إ ّال
ة
ي
ملك
املياه
اعتبار
هو
ا
اعتماد
أكرث
�
أ�صبح
�
الذي
ّ ّ
بحقوق اال�ستخدام (�أي الف�صل بني ملك ّية الأر�ض وا�ستخدام املياه).

(مقتب�س من)Gupta and Leendertse, 2005 :

مبكان تقييدها ب�أحكام قانون ّية �صارمة �أو و�ضعها يف
عادية.
�إطار نظام قواعد ثابتة كما لو كانت الظروف
ّ
تتبدل الظواهر الطبيع ّية كذلك يجب �أن تكون
فكما ّ
الت�شريعات املائية وتوزيعات ح�ص�ص املياه مرنة لتواكب
الوقائع املتغيرّ ة (.)Majzoub, 2005

� ّإن اعتماد الهيكل ّية املنا�سبة يف �إدارة حو�ض النهر ينبغي
يتوجه نحو معاجلة امل�سائل التالية :كيف تط ِّور
�أن
ّ
وتن�سقها
م�ؤ�س�سة حو�ض النهر ال�سيا�سة املائية وتنفّ ذها
ّ
حتدد
وكيف
(�سواء �أكانت جلنة �أم جمل�س ًا �أم هيئة)؟
َّ
واملهمات وامل�س�ؤول ّيات؟
الأدوار
ّ

ب ـ العنا�صر الأ�سا�سية للت�شريعات املائية
الوطن ّية

ينبغي �أن تكون الت�شريعات املائ ّية بعيدة عن التعقيد و�أن
تُ�صاغ بعبارات وا�ضحة .وبالرغم من عدم وجوب �أن تكون
هذه الت�شريعات ثابتة فمن ال�ضروري �أن تكون م�ستدمية
و�أن تتيح تدخل ال�سلطة التنفيذية (اللوائح واملرا�سيم
والقرارات الإدارية).

يحدد الت�شريع املائي امل�سائل الأ�سا�سية بدء ًا
يجب �أن ِّ
العامة مع الأخذ بعني االعتبار
من حتديد الأحكام
ّ
ا�ستخدام العبارات ّ
(كل حتديد يف القانون َخ ِطر) وتنفيذ
ت�شريع/قانون املاء .كما ينبغي تو�ضيح ملك ّية موارد
املياه وااللتفات اىل االعتبارات البيئ ّية (مث ًال التدفّ ق
الن�ص على الرتتيبات امل� ّؤ�س�سات ّية
الأدنى) .ويجب
ّ
مثل جلان وجمال�س وهيئات �أحوا�ض الأنهار ووكاالت
�إدارة م�ستجمعات املياه ،على �أن ت�شمل هذه الرتتيبات
ال�صالح ّيات والواليات وامل�س�ؤول ّيات ،بالإ�ضافة �إىل
حقوق املعنيني والتزاماتهم و�أدوارهم (مثل جمعيات
م�ستخدمي املياه ،و�إ�شراك اجلن�سني) .بالإ�ضافة �إىل
ذلك يجب �أن ّ
أولويات
تغطي الن�صو�ص مناهج التنظيم و� ّ
توزيع املياه وحتديد �إطار ت�سوية املنازعات وتبيان
خمالفات املياه ،وكذلك �إيراد الأحكام االنتقال ّية والنهائية
الالزمة (.)Majzoub et al., 2010b
ونعر�ض يف الإطار رقم ـ  8العنا�صر الأ�سا�سية للت�شريع
املائي.

املحددة لل�سيا�سة املائ ّية هي تطبيق
و�إذا كانت الغاية
ّ
مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائ ّية ،ف�إنّ ها لن تكون
ذات جدوى �إذا مل تُرتجم �إىل ت�شريع متكامل �أو تُعزّز
بدعم م� ّؤ�س�ساتي متني .وفحوى الكالم :الإدارة اجل ّيدة
ملوارد املياه يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار العنا�صر الأ�سا�س ّية
الثالثة لإدارة املوارد املائ ّية� ،أال وهي :ال�سيا�سة ،والقانون،
وامل�ؤ�س�سات (الإطار رقم ـ .)7

و ُينتظر �أن يعطي الت�شريع املائي التوجيه ال�صحيح
و�أن يكون �إطار ًا قاب ًال للتطوير الحق ًا عن طريق لوائح
إدارية ميكن تعديلها وتكييفها ح�سب
ومرا�سيم وقرارات � ّ
تغيرّ الظروف.

وينبغي �أن ي� ّؤكد الت�شريع على املبادئ �أو العنا�صر التي
تدعم الإدارة املتكاملة للموارد املائية مثل مبد�أ “املل ِّوث
يدفع” ،والإن�صاف ،والعدالة االجتماع ّية ،والتوزيع،
والكفاءة االقت�صادية ،واجلدوى املال ّية ،و�إ�صدار
الرتاخي�ص ،بالإ�ضافة �إىل نهج الإدارة على �أ�سا�س كامل
حو�ض النهر.

ويف ما يلي بع�ض الدرو�س امل�ستفادة من بع�ض التجارب
واخلربات:
•ينبغي �إجراءات مقارنات بني الت�شريعات املائية
واخلربات الوطنية يف بع�ض البلدان العربية وغري
العربية ،وذلك قبل ال�صياغة الت�شريعية وخاللها.
•من امل�ستح�سن ا�ستخدام امل�صطلحات التي اختُربت

البيئة العربية :املياه
يف املناق�شات ال�سابقة ،وجتنّب الغمو�ض حني
خمت�ص باملياه.
يتع ّلق الأمر ب�أكرث من قانون واحد
ّ
•ينبغي �أن يكون الت�شريع املائي مقبو ًال اجتماعياً
وقاب ًال للتنفيذ اداري ًا.
ً
•يجب �أن ُيقيم الت�شريع املائي توازنا بني ال�شمولية
واملرونة.
•من ال�ضروري �أن يراعي الت�شريع املائي العالقة بني
الأر�ض واملاء (من حيث الكم ّية والنوعية).
بد من مراجعة احلقوق املكت�سبة على املاء بت� ٍأن
•ال ّ
وو�ضع الأحكام االنتقال ّية الالزمة.
•يجب �أن ي�أخذ الت�شريع املائي الوطني يف االعتبار
االتفاقيات الدولية.

 .Vخال�صة

متعددة امل�ستويات
ف�صياغة الت�شريعات املائ ّية م�س�ألة
ّ
أولويات خمتلفة
تنطوي على ديناميك ّيات وطن ّية �شتّى و� ّ
بالإ�ضافة �إىل عدد من التقاليد العرفية والتنظيمات
القانونية .و ُيذكر � ّأن عدد ًا من البلدان العرب ّية قد ّ
ركزت
على اعتماد التنظيمات القانون ّية ،مع � ّأن بع�ض ًا منها
عدة تقاليد عرفية للو�صول �إىل موارد املياه
قد ط ّبق ّ
وا�ستخدامها .و ُيعتقد � ّأن عدد ًا قلي ًال من الن�شاطات ميكن
تنظيمه وفق ًا للتنظيمات القانونية وحدها ،و� ّأن �إهمال
بع�ض التقاليد العرفية قد ي� ّؤدي �إىل ف�شل الت�شريع املائي
و�/أو تطبيق الإ�صالحات القانون ّية يف ال�ش�أن املائي.

 .VIتو�صيات

بالرغم من �ضخامة اال�ستثمارات يف قطاعي املياه
ال�صحي يف العامل العربي ،ف� ّإن النتائج املبا�شرة
وال�صرف
ّ
كم ًا ونوع ًا .ومل تتحقّ ق الفوائد املرج ّوة
مل تكن ُمر�ضية ّ
من هذه اال�ستثمارات ل ّأن البنية الت�شريع ّية وامل� ّؤ�س�سات ّية
الالزمة � ّإما غائبة و� ّإما عقيمة.

ت� ّؤديالت�شريعاتاملائ ّيةدور ًا�أ�سا�سي ًايفتطبيقال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات املائية .فالت�شريعات املائية توفّ ر الأُطر
القانون ّية حلوكمة املياه ،والإ�صالحات امل� ّؤ�س�سات ّية،
والقواعد النظامية ،والأنظمة الإدارية ،وتنفيذ القوانني.
ّ
خمططي ال�سيا�سات
وفيما يلي تو�صيات مقرتحة تفيد
يف العامل العربي يف �صياغة ت�شريعات مائية جديدة
و�/أو �إجراء �إ�صالحات قانون ّية يف جمال املياه:

وال ي�ستجيب الت�شريع ،يف معظم البلدان العربية،
ملطالب املعنيني و ُيهمل �إ�شراك املجتمع املدينُ .ي�ضاف
�إىل ذلك � ّأن �إدارة موارد املياه هي غالب ًا يف عهدة م�ؤ�س�سات
ّ
ال�شك يف �شرع ّية
فوقي ،وهذا ما دعا �إىل
تتعامل بنهج
ّ
تلك امل�ؤ�س�سات وفعال ّيتها.

أهم التدابري التي يجب �أن يتّخذها �صانعو القرار يف
من � ّ
معظم البلدان العربية �إعداد و�إعالن ت�شريعات مائ ّية
وع�صرية .وينبغي وجود �سيا�سة مائ ّية وطن ّية
مقبولة
ّ
توجهات حكوم ّية وا�ضحة نحو الإدارة املتكاملة
عن
ّ
تعبرّ
للموارد املائية.

وكما ذكرنا يف هذا الف�صل ،ف� ّإن بع�ض البلدان العربية
حتدث قوانينها املائية الراهنة �أو تعمل على �صياغة
ّ
ت�شريعات جديدة بهدف تعزيز م� ّؤ�س�ساتها املائية .غري
� ّأن حمتوى ونطاق هذه القوانني/الت�شريعات قد يف�شل
يف الت�أ�سي�س لتطبيق منهج متكامل وحتقيق �أف�ضل
م�ستويات تطوير املوارد املائية و�إدارتها.

هناك حاجة �إىل البدء ب�إ�صالح امل�ؤ�س�سات انطالق ًا من جهد
تعاوين وت�شاوري ي�شمل التقاليد العرفية والتنظيمات
القانونية لرت�سيخ االقتناع بعمل ّية التغيري وتبنّيها.
وم�س�ؤولو �إدارة املياه العرب مدع ّوون ملراجعة �أنظمة املياه
وم� ّؤ�س�ساتها القدمية وتعميق معرفتهم بها لال�ستفادة
من التقاليد العرفية «احل ّية» مثل مفهوم اجلماعة،

فعال
الإطار  :7العنا�صر الأ�سا�سية الثالثة لإدارة املوارد املائية ب�شكل ّ
املو�ضوع

�إدارة املوارد املائية

ال�سيا�سة

الإدارة املتكاملة للموارد
املائية

القانون

ت�رشيع املياه/
قانون املياه

امل�ؤ�س�سات

نظام مركزي لإدارة املياهنظام المركزي لإدارة املياهنظام ال ح�رصي لإدارة املياهجمل�س وطني�/أعلى للمياهجلان/جمال�س/هيئات لأحوا�ض الأنهار-وكاالت املياه�/أحوا�ض الأنهار
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الف�صل 9

الت�شريعات والأعراف املائية

الإطار � :8صيغة مقرتحة للعنا�صر الأ�سا�سية للت�شريع/القانون املائي
أولويات ال�سيا�سة املائية املتّبعة)
مق ّدمة (بيان الأ�سباب املوجبة ،مع ملحة موجزة عن مبادئ و� ّ

عامة
•الق�سم ال ّأول� :أحكام ّ

(�أ) حتديد امل�صطلحات امل�ستخدمة.
(ب) ال�سلطات امل�س�ؤولة عن التنفيذ.

•الق�سم الثاين :ملك ّية موارد املياه/ت�صنيف املياه
(�أ) املياه ال�سطح ّية (مثل الوديان).
(ب) املياه اجلوف ّية.

•الق�سم الثالث :املحافظة على موارد املياه وحمايتها
(�أ) التحكم بالفي�ضانات.
(ب) حماية النظم البيئية واال�ستدامة البيئية.

•الق�سم الرابع� :إدارة موارد املياه

(�أ) الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية (�إدارة �أحوا�ض الأنهار ،وكاالت �إدارة
م�ستجمعات املياه).
(ب) ال�صالحيات والواليات وامل�س�ؤوليات.
(ج) حقوق والتزامات و�أدوار املعنيني (جمعيات م�ستخدمي
املياه� ،إ�شراك اجلن�سني).

•الق�سم اخلام�س :تنظيم مرافق املياه

(�أ) ت�سعري املياه.
(ب) ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص ،واالمتيازات،
واخل�صخ�صة.

•الق�سم ال�ساد�س :توزيع املياه

(�أ) املياه املنزل ّية واحلقّ يف املاء.
(ب) املياه الزراع ّية ،مياه الزراعة املائية� ،إدارة املناطق
ال�ساحل ّية ،املياه ال�صناعية.
(ج) تراخي�ص وت�صاريح واجازات املياه.
(د) مراقبة ال�سدود.
(هـ) جتارة/تخ�صي�ص/نقل املياه.

•الق�سم ال�سابع :ت�سوية املنازعات

(�أ) املحاكم.
(ب) التحكيم والأ�ساليب البديلة لت�سوية النزاعات
(.)ADR

•الق�سم الثامن :خمالفات موارد املياه وعقوباتها
(�أ) �سلطات ال�ضبط ملوظفي مرافق املياه.
(ب) الإجراءات.
(ج) العقوبات.

•الق�سم التا�سع� :أحكام انتقال ّية ونهائية

(�أ) حقوق املاء احلالية واحلقوق املكت�سبة لبع�ض
اجلماعات.
(ب) التعاون الدويل ب�ش�أن املجاري املائية (الأنهار) امل�شرتكة.

والتعاون املتبادل ،والتكافل والت�ضامن.
فعال كي
الإ�صالحات الناجعة حتتاج �إىل �إطار قانوين ّ
يكون �أ�سا�س ًا متين ًا لنهج ت�شاوري يف �إدارة وتنظيم املياه
ينطلق من القاعدة و ُي�شرك م�ستخدمي املياه وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين .كما � ّإن تعزيز قدرات جميع املعنيني
يتط ّلب تدريبات مك ّثفة وحمالت وطنية للتوعية.
من امل�ستح�سن �أن يدمج �صانعو ال�سيا�سات يف البلدان
العرب ّية خمتلف القوانني املتع ّلقة باملياه يف بوتقة �أداة
قانونية �شاملة ومتكاملة و�أن ي�صوغوا �سيا�سات مائية
فعالة.
مرتابطة ت�ساعد على و�ضع ت�شريعات مائ ّية وطن ّية ّ
ينبغي �إيالء عناية بالغة لبناء امل�ؤ�س�سات املنا�سبة بالتزامن مع
�إدخال تغيريات تقنية ل�ضمان ا�ستمرار ّية تلك امل�ؤ�س�سات.

()Majzoub et al., 2010b

على �صانعي ال�سيا�سات املائية �أن ّ
يخططوا للإ�صالحات
املالئمة وي�ضعوها يف �إطارها االجتماعي ـ االقت�صادي.
�سهل �إدارة الطلب على
�إذا كان الت�شريع ج ّيد ال�صياغة ف�إنّ ه ُي ّ
املياه ويحافظ على �إمداداتها ويحمي البيئة .عالوةً على
ذلك ،ينبغي �أن يكون الت�شريع املائي مقبو ًال اجتماعي ًا وقاب ًال
للتنفيذ �إداري ًا ومع ً
برّا كذلك عن الأو�ضاع ال�سائدة يف البلد
ال�صعد ال�سيا�سية والتقنية واالجتماعية
املعني على كافة
ُ
طبيعي
واالقت�صادية وامل�ؤ�س�ساتية والقانونية .وهذا �أمر
ّ
نظر ًا للتالزم الدائم بني املياه والن�شاطات الب�شرية.
وبقدر �إدراكنا � ّأن م�ستقبل املنطقة العربية مرتبط باملياه
علينا �أن نلتفت اىل تاريخنا املائي .وعلى ّ
كل بلد �أن
يدر�س مدى ت�أثري التدابري العرفية على بيئته ال�سيا�سية
وعلى طريقة ا�ستخدامه للموارد املائية.
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تتلم�س معامل م�صريها
ال ميكن ل ّأي ح�ضارة �أن
َّ
.تفهمت تاريخها وما�ضيها
ّ وم�ستقبلها �إذا مل تكن قد
وامل�ؤ�سف �أننا مل نلتفت بعد �إىل تراثنا املائي العظيم
 هناك.لن�ستلهم منه ما يعيننا على ت�شكيل م�ستقبلنا
قول م�أثور مفاده «�أنّ ك لن تعرف �شيئ ًا عن م�صريك �إذا
بد منه �إذا
ّ  فا�ستعرا�ض ما�ضينا �أمر ال.»مل تفهم تاريخك
 وعلينا.�أردنا �أن يكون لنا م�ستقبل زاهر يف املجال املائي
ّ �أن نتخ ّل�ص من
كل الأوهام والعقد التي تقطع �صلتنا
.مبا�ضينا املجيد يف تنظيم املوارد املائية
 ف�إما �أن نتّخذ زمام املبادرة و� ّإما:�إننا �أمام مفرتق طرق
 و�إذا مل نح ّرك �ساكن ًا تركنا.�أن نكون �أ�صحاب ردود فعل
ّ
.خمتل التوازن
املجال م�ش َّرع ًا لقيام نظام �إدارة مائ ّية
 على،لكن �إذا ا�ستبقنا الكارثة وبادرنا �إىل العمل ف�إننا
 قد نفتح ك ّوة تُنري �أمامنا،�ضخامة امل�س�ؤوليات ورهبتها
،طريق م�ستقبل م�شرق يف اال�ستفادة من املوارد املائية
خ�صو�ص ًا �إذا ا�ستلهمنا ما�ضينا الغني يف �إ�شراك جميع
.املعن ّيني باال�ستفادة منها
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هوام�ش
 ي�ستند هذا الف�صل ب�شكل �أ�سا�سي �إىل املرجعني1 .
:التاليني
- Stream of Law (Majzoub et al., 2010)
- Potential Legislative Water Governance in
ESCWA Region (Majzoub, 2005)

 كان مينا � ّأول فرعون بنى،بالإ�ضافة �إىل ذلك2 .2
 وا�ستخدمت،وحول جمراه
ال�سدود على النيل
ّ
مقايي�س النيل (من حجر بالريمو) لت�سجيل
 ومن.).م. ق3000 م�ستويات الفي�ضان (العام
�سنها ملك
ّ االجنازات الأخرى قوانني املاء التي
،).م. ق1750 ، حمورابي (�رشيعة حمورابي،بابل
99 وبئر يو�سف قرب القاهرة الذي يبلغ عمقه
و�سد مردوك على نهر دجلة
ّ ،).م. ق1700( مرت ًا
 وم�صاطب اجلدران،).م. ق1500( �سامراء
قرب
ّ
للحد من �إجنراف الرتبة يف فينيقيا
ال�صخرية
ّ
الري والت�رصيف يف نيبور
ّ  و�شبكات،).م. ق1500(
و�سد م�أرب
ّ ،).م. ق1300( يف بالد ما بني النهرين
.).م. ق750( �سب�أ يف اليمن
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 .Iمقدمة

ترت�سخ بعد .لذلك ينبغي بذل
ل�شبكات املياه امل�شرتَكة مل ّ
الكثري من اجلهود �إذا �أريد اال�ستفادة من ا�ستخدام موارد
املياه امل�شرتَكة يف املنطقة ب�شكل م�ستدام ومن�صف ووفق ًا
ملبادئ القانون الدويل للمياه .ي�ستعر�ض هذا الف�صل،
عامة ،الو�ضع الراهن للمياه امل�شرتَكة يف املنطقة
ب�صورة ّ
العربية ويبحث ال�سبل الكفيلة بو�ضع اتفاقات للتعاون
امل�ستدام يف �ش�ؤون املياه امل�شرتَكة.

املنطقة العربية هي من �أكرث مناطق العامل التي تعاين
من ندرة املياه .وينبع ثلثا موارد املياه املتجددة يف املنطقة
من م�صادر يف خارجها ( .)El-Quosy, 2009وتت�شارك
بلدان املنطقة يف ما بينها ومع بلدان �أخرى خارج املنطقة
يف موارد املياه ال�سطحية واجلوفية ،علم ًا � ّأن ثالثة �أنهر،
هي النيل ودجلة والفرات ،توفّ ر معظم املياه ال�سطحية يف
املنطقةّ .
وكل من هذه الأنهر الثالثة م�شرتَك بني �أكرث من  .IIالو�ضع الراهن
بلدين .ومن م�صادر املياه ال�سطحية امل�شرتَكة الأخرى نهر
ّ
لي�ست ترتيبات التعاون املتعلقة باملياه امل�شرتَكة مفقودة
الأردن والنهر الكبري اجلنوبي ونهر العا�صي.
ك ّلي ًا يف املنطقة العربية ،فهناك اتفاقات ر�سمية بني الدول
وثمة
تعتمد املنطقة العربية ب�شكل كبري على املياه اجلوفية
خا�صة ببع�ض الأحوا�ض (ال�سطحية �أو اجلوفية)ّ ،
ّ
حد ما ،يف هذا ال�ش�أن.
املوجودة يف عدد من طبقات املياه اجلوفية امل�شرتَكة تعاون متط ّور� ،إىل ّ
مثل طبقة املياه اجلوفية البازلتية امل�شرتَكة 1بني الأردن
و�سورية ،وطبقة املياه اجلوفية الباليوجينية امل�شرتَكة االتفاقات احلالية
بني ُعمان والإمارات العربية املتحدة ،وحو�ض الدي�سي يف �أنحاء العامل حواىل  263حو�ض ًا مائي ًا م�شرتَك ًا بني
امل�شرتَك بني الأردن واململكة العربية ال�سعودية ،و�شبكة دولتني �أو �أكرث ،وتوجد حالي ًا العديد من االتفاقات حول
طبقات احلو�ض النوبي امل�شرتَكة بني ت�شاد وم�صر وليبيا هذه الأحوا�ض .ويبلغ عدد طبقات املياه اجلوفية العابرة
يتم التو�صل
وال�سودان .وكما هو حال املياه ال�سطحية ،ف� ّإن �أكرب للحدود املعروفة اليوم حواىل  ،270مع �أنّ ه مل ّ
طبقات املياه اجلوفية يف املنطقة م�شرتَكة بني دولتني �أو بعد �إىل حتديد العدد الدقيق ( .) UNESCO, 2009بيد
اخلا�صة بتلك الطبقات اجلوفية حمدود
�أكرث .والواقع � ّأن معظم الدول املتجاورة �إقليمي ًا يف ال�شرق � ّأن عدد املعاهدات
ّ
جدا .ويف حني � ّأن هناك اتفاق ًا �شام ًال وحيد ًا حول �إدارة
الأو�سط و�شمال �أفريقيا تت�شارك يف طبقات املياه اجلوفية
ًّ
2
واحدة من طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود  ،فهناك
حد �سواء.
املتجددة وغري املتجددة على ّ
ب�ضعة اتفاقات �أخرى حمدودة النطاق ،منها اثنان يف
املتعارف عليه � ّأن معظم الدول العربية املنطقة العربية.
لذلك �أ�صبح من
َ
تعتمد ،لت�أمني حاجتها من املياه ،على �أنهر و�/أو طبقات
مياه جوفية م�شرتَكة مع بلدان جماورة .و ّملا كان ا�ستنفاد 1ـ االتفاقات ب�ش�أن املياه ال�سطحية امل�ش َرتكة
موارد املياه ال�سطحية امل�شرتَكة �آخذ ًا يف التفاقم ،من متّ توقيع اتفاقني بني لبنان و�سورية حول النهرين
حيث الكمية و�/أو النوعية ،فلقد ازداد� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،امل�شرتَكني بينهما ،وهما اتفاق نهر العا�صي املوقّ ع يف
مما �أدى �إىل الإفراط العام  1994واتفاق النهر الكبري اجلنوبي املوقّ ع يف العام
االعتماد على موارد املياه اجلوفيةّ ،
ً
حتديا .2002
يف ا�ستغالل هذه املوارد .لذلك ف� ّإن املنطقة تواجه ّ
خطري ًا .وال جدال يف � ّأن الإدارة امل�ستدامة ل ّأي ج�سم مائي
ّ
وال�شك �أ .اتفاق نهر العا�صي
م�شرتَك ينبغي �أن ت�شمل جميع البلدان املعن ّية.
ب� ّأن التعاون يف �إدارة موارد املياه امل�شرتَكة �ضروري يف نهر العا�صي نهر م�شرتَك ينبع من لبنان ومي ّر يف
املناطق النادرة املياه ل�ضمان �صون تلك املوارد وتنميتها �سورية وينتهي يف تركيا .وقد وقّ ع لبنان و�سورية ،يف
بتقا�سم مياه نهر العا�صي،
امل�ستدامة .وتعرف املنطقة حالي ًا �شيئ ًا من �إجراءات العام  ،1994االتفاق املتعلق
ُ
التعاون ،بع�ضها مك َّر�س ر�سمي ًا يف اتفاقات بني الدول ،ولي�ست تركيا طرف ًا يف هذا االتفاق ،ومل ت� ِؤد املفاو�ضات
ثم
وبع�ضها الآخر على �شكل جلان تقنية �أو اجتماعات بني �سورية وتركيا حول هذا ال�ش�أن �إىل � ّأي نتيجةّ ،
خرباء �أو م�شاريع م�شرتَكة .ومن ناحية ثانية ،اليزال �أ�ضيف ملحق �إىل االتفاق ال�سوري-اللبناين يف العام
العديد من الأحوا�ض املائية امل�شرتَكة حتت �إدارة الدول  .1997وقد �أق ّره املجل�س الأعلى اللبناين–ال�سوري يف
�سد على
املعن ّية ب�شكل � ّ
أحادي من دون � ّأي تعاون م�شرتَك .وحتى العام  .2001و�أن�شئ ،مبوجب هذا االتفاقّ ،
مكعب
يف حال وجود �إجراءات تعاونية لتبادل البيانات و�إعداد نهر العا�صي يف لبنان �سعته  37مليون مرت
ّ
النماذج و�أنظمة املعلومات ،ف� ّإن الإدارة امل�شرتَكة الفعل ّية (.)ESCWA, 2006

البيئة العربية :املياه

ب .اتفاق النهر الكبري اجلنوبي

ّ
ي�شكل النهر الكبري اجلنوبي حدود لبنان ال�شمالية مع
اجلمهورية العربية ال�سورية .وتبلغ جممل م�ساحة
مربع ًا ،منها
َ
م�ستجمع مياه النهر حواىل  990كيلومرت ًا ّ
مربع ًا يف لبنان ( .)ESCWA, 2006وقد
 295كيلومرت ًا ّ
بو�شرت املباحثات بني لبنان و�سورية حول اقت�سام مياه
النهر الكبري اجلنوبي فيما كانت املباحثات حول اقت�سام
متقدم .ومتّ التو�صل �إىل
مياه نهر العا�صي يف طور
ّ
اتفاق يف العام  .2002ي�ستند االتفاق �إىل مبادئ م�أخوذة
من اتفاقية قانون ا�ستخدام املجاري املائية الدولية فـي
�صدق عليها ّ
كل من لبنان
الأغرا�ض غري املالحية ،3التي ّ
مواد
و�سورية ،وقد �صيغت �أحكامه الرئي�س ّية على �أ�سا�س ّ
تلك االتفاقيةّ .
يركز االتفاق على التوزيع العادل والأمثل
ً
ملياه النهر الكبري اجلنوبي ويبني �أحكامه وفقا ملبد�أ حتقيق
الفوائد امل�شرتَكة للطرفني .كما �إنّ ه �أوجد �أ�سلوب ًا للتعاون
بني البلدين عن طريق جلنة م�شرتَكة لتبادل املعلومات
بناء على االحتياجات واملتط ّلبات
والنتائج .وقد تق ّررً ،
وري
املحددة للبلدين يف جميع القطاعات (ماء �شرب ّ
ّ
4
�سد م�شرتَك يف موقع �إدلني
وا�ستخدام �صناعي)� ،إن�شاء ّ
(�سورية) ونورا التحتا (لبنان) تبلغ �سعة ا�ستيعابه

مكعب وفق ًا للدرا�سات التقنية ودرا�سات
 70مليون مرت ّ
اجلدوى االقت�صادية (.)ESCWA, 2006
اعتُرب االتفاق �أ�سا�س ًا �صاحل ًا للتعاون بني لبنان و�سورية،
�إال � ّأن امل�صاعب املالية والإدارية وال�سيا�سية �أعاقت تنفيذه
(.)ESCWA, 2006

ج .االتفاق ب�ش�أن الريموك

الرئي�سي لنهر الأردن ،وقد كان
نهر الريموك هو الرافد
ّ
أ�سا�سي لالتفاق املعقود بني الأردن و�سورية بناء
الهدف ال
ّ
ّ
�سد وحمطة لتوليد الطاقة الكهربائية على هذا النهرُ .وقّ ع
ّ
االتفاق ال ّأول يف العام  ،1953لكنّه مل ُينفّ ذ .وا�ستُبدل به
معدل يف العام  .1987وقد توافقت الدولتان ،يف
اتفاق ثانٍ ّ
�سد الوحدة على نهر الريموك
االتفاق الثاين ،على «بناء ّ
على �أن يبلغ ارتفاعه مئة مرت و�سعة ا�ستيعابه  225مليون
مكعبِ � .
ال�سد،
أدخلت تعديالت على موا�صفات
مرت
ّ
ّ
وجعل ارتفاعه  87مرت ًا و�سعة ا�ستيعابه
،2003
العام
يف
ُ
ال�سد
مكعب» (ُ .)FAO, 2008
ود ّ�شن ّ
 110ماليني مرت ّ
ً
�أخري ًا يف العام  .2008لكن نظرا للنزاع ال�سيا�سي الراهن
يف املنطقة ،ال ُيعترب و�ضع نهر الريموك حم�سوم ًا ب�شكل
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نهائي ،فهو جزء من حو�ض نهر الأردن ،لذلك يقت�ضي
�أن يكون جزء ًا من اتفاق �أو�سع ي�شمل حو�ض ال�صرف
ب�أكمله.
ومن الوا�ضح �أنّ ه يف غياب � ّأي ت�سوية �سيا�سية لل�صراع
ّ
�ستظل ال�سيطرة على موارد
بني �إ�سرائيل وجريانها
املياه امل�شرتَكة خا�ضعة لتوازنات القوى يف املنطقة ،كما
يظهر من هذين االتفاقني .و�ستظل املنافذ م�سدودة
�أمام حماوالت التعاون للتو�صل �إىل �إدارة م�شرتَكة لهذه
املوارد.

 2ـ االتفاقات ب�ش�أن طبقات املياه اجلوفية
امل�ش َرتكة

كما ذكرنا �أعاله ،تعتمد املنطقة العربية ،ب�شكل كبري،
على موارد املياه اجلوفية املوجودة ،مبعظمها ،يف
�شبكات طبقات جوفية حتت �أرا�ضي دولتني �أو �أكرث،
علم ًا � ّأن بع�ض هذه ال�شبكات كبري جد ًا كتلك املوجودة يف
�شبه اجلزيرة العربية .ويفوقها حجم ًا �شبكة طبقات املياه
اجلوفية يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى ،و�شبكة طبقات
احلو�ض النوبي .وقد عقدت الدول ا ُمل�شارِ كة يف هاتني
خا�ص ًا ّ
بكل منهما ،يف ما بينها ،الدارته
ال�شبكتني اتفاق ًا ّ
ب�شكل م�شرتَك .وهما من بني االتفاقات القليلة ،على
النطاق العاملي ،لإدارة طبقات املياه اجلوفية امل�شرتَكة.

�أ .اتفاق �شبكة طبقات احلو�ض النوبي

متتد �شبكة طبقات احلو�ض النوبي على م�ساحة تفوق
مربع ،وهي تخرتق �شرق ليبيا وم�صر
مليوين كيلومرت ّ
عددا
و�شمال �شرق ت�شاد و�شمال ال�سودان .ت�ضم ال�شبكة ً
من طبقات املياه اجلوفية املت�صلة �أفقي ًا و�/أو عمودي ًا،
أهمية �إ�سرتاتيجية لهذه املنطقة
«وهي مورد �إقليمي ذو � ّ
القاحلة التي لي�س فيها �سوى النزر الي�سري من موارد املياه
العذبة البديلة وتعاين من عدم انتظام ت�ساقط الأمطار
والت�صحر.
للتحات
واجلفاف الدائم وتتع ّر�ض �أرا�ضيها
ّ
ّ
ويف ّ
ظل الظروف املناخية ال�سائدة ،تُعترب �شبكة احلو�ض
ً
ً
النوبي موردا حمدودا غري متجدد للمياه اجلوفية»
(.)Yamada, 2004
وقّ عت م�صر وليبيا ،يف �شهر متوز/يوليو  ،1992اتفاق ًا
ب�ش�أن «�إن�شاء الهيئة امل�شرتَكة لدرا�سة وتنمية مياه �شبكة
ان�ضمت �إليه الحق ًا ّ
كل من ت�شاد
ثم
ّ
احلو�ض النوبي»ّ ،
وال�سودان« .والهيئة امل�شرتَكة م�س�ؤولة عن جمع وحتديث
البيانات ،و�إجراء الدرا�سات ،وو�ضع اخلطط والربامج
لتنمية موارد املياه واالنتفاع بها ،وتنفيذ �سيا�سات �إدارة
املياه اجلوفية امل�شرتَكة ،وتدريب املوظفني الفنيني،

وتر�شيد ا�ستخدام املياه اجلوفية ،ودرا�سة الت�أثريات
البيئية الناجمة عن تنمية املوارد املائية» (Yamada,
 .)2004غري � ّأن الهيئة امل�شرتَكة مل تنجز عملها ب�شكل تام
ومالئم حتى الآن.

ب .التعاون ب�ش�أن �شبكة طبقات املياه اجلوفية
يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى

ي�شرتك يف �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب
ال�صحراء الكربى ،كما يظهر يف ال�شكل ّ ،1
كل من اجلزائر
متتد على م�ساحة تتجاوز مليون
وليبيا وتون�س ،وهي
ّ
مربع يف اجلزائر
مربع (منها  700000كيلومرت ّ
كيلومرت ّ
مربع
كيلومرت
و250000
تون�س
يف
ع
مرب
كيلومرت
و80000
ّ
ّ
يف ليبيا ( .)OSS, 2008وهذه ال�شبكة هي م�صدر املياه
ّ
الدائم الوحيد حلواىل  5ماليني من ّ
إجمايل
قدر �
ال�سكان ،و ُي ّ
مكعب.
احتياطاتها النظرية بحواىل  60مليون كيلومرت ّ

بد�أ حتديد اخل�صائ�ص العلمية ل�شبكة الطبقات اجلوفية
يف ال�ستين ّيات ،وتط ّور يف الثمانين ّيات ،خ�صو�ص ًا بني
ان�ضمت ليبيا �إىل هذه اجلهود يف وقت
ثم
ّ
اجلزائر وتون�سّ .
اخلا�صة
الفنية
اللجنة
مثل
ثنائية
جمال�س
الحق ،و�أن�ش َئت
ّ
باملياه والبيئة بني اجلزائر وتون�س (يف الثمانين ّيات)،
اخلا�صة مبوارد املياه بني اجلزائر وليبيا
واللجنة الفنية
ّ
اخلا�ص
القطاعات
املتعدد
واملجل�س
ات)،
ي
(يف الت�سعين ّ
ّ
بالزراعة بني تون�س وليبيا (يف الت�سعين ّيات) (OSS,
 .)2008ويف العام � 1998أطلقت الدول الثالث م�شروع ًا
م�شرتَك ًا يهدف لإن�شاء �آل ّية للتن�سيق.
�أقيمت �آل ّية م�ؤقتة �أوىل بني البلدان الثالثة يف العام .2002
مهمتها الأ�سا�سية �إدارة قاعدة البيانات والتحديث
وكانت ّ
ثم حت ّولت هذه
املنتظم لنموذج �شبكة الطبقات اجلوفيةّ .
الآل ّية �إىل تنظيم دائم يف العام  ،2008وكما يو�ضح ال�شكل
ّ
تت�شكل من:
 ،2ف� ّإن الآل ّية
•جمل�س الوزراء امل�س�ؤولني عن موارد املياه يف البلدان
الثالثة.
•جلنة توجيهية مك ّونة من امل� ّؤ�س�سات الوطنية
امل�س�ؤولة عن موارد املياه يف البلدان الثالثة.
املهتمة
ت�ضم امل� ّؤ�س�سات الأخرى
•جلان وطنية
ّ
ّ
ّ
واملنظمات غري
مبوارد املياه وجمعيات م�ستخدميها
احلكومية.
•فرق عاملة وطنية و �إقليمية م�ؤ َّلفة من مهند�سني
وتقنيني.
من�سق يف مركز مر�صد
•وحدة تن�سيق برئا�سة
ّ
ال�صحراء الكربى وال�ساحل 5يف تون�س.
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امل�صدر:

تكوين �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى

OSS, 2008

ويتم ّثل دور �آل ّية التن�سيق يف توفري �إطار لتبادل املعلومات
والتعاون بني البلدان الثالثة ،وذلك عن طريق:
•قيا�س م� ّؤ�شرات موارد املياه والطلب على املاء.
اخلا�صة ب�إدارة تنمية احلو�ض.
•تطوير ال�سيناريوهات
ّ
•تنفيذ وحتديث قاعدة البيانات امل�شرتَكة عرب تبادل
البيانات واملعلومات.
•تطوير و�إدارة �أنظمة الر�صد امل�شرتَك ل�شبكة طبقات
املياه اجلوفية.

ج .الو�ضع اخلا�ص للمياه امل�شرتكة يف اتفاقات
عملية ال�سالم

املق�صود هنا اتفاقان :معاهدة ال�سالم بني اململكة الأردنية
الها�شمية ودولة �إ�سرائيل يف العام  ،1994واالتفاق
الفل�سطيني–الإ�سرائيلي املوقت ب�ش�أن ال�ضفة الغربية
ين�ص هذان
وقطاع غزة� ،أو �أو�سلو  ،2يف العام ّ .1995
االتفاقان على �أحكام تتعلق مبوارد املياه امل�شرتَكة ،لكنها
مت�أثرة جد ًا بال�صراع ال�سيا�سي وتوازن القوى.

ي�ضم االتفاق بني �إ�سرائيل والأردن ملحق ًا هو امللحق الثاين
ّ
املعنون «امل�سائل املتعلقة باملياه» الذي يدور حول نهر
الريموك ونهر الأردن واملياه اجلوفية يف وادي عربةُ .ي�شار

�إىل �أنّ نهر الأردن م�شرتَك بني خم�سة بلدان تقع على
جماريه ،وهي� :إ�سرائيل والأردن ولبنان و�سورية والأرا�ضي
الف�سلطينية .واالتفاق معقود بني اثنتني فقط من الدول
الواقعة على النهر ،وهما �إ�سرائيل والأردن ،لكن هذا ال ي�ؤدي
�إىل �إدارة جماعية لنهر الأردن ،بل يخت�صر يف توزيع املياه.
يخت�ص بتوزيع املياه بني الدولتني
وحتى �أنّ امللحق املذكور
ّ
يتم حتى الآن الإقرار
املوقّ عتني .ومن اجلدير بالذكر �أنّه مل ّ
بحق الفل�سطينيني يف احل�صول على مياه نهر الأردن.
ومن ناحية �أخرى ،ف� ّإن املادة  40من الربوتوكول الثالث
التفاقية �أو�سلو  2تعالج م�سائل املياه بني �إ�سرائيل
والأرا�ضي الفل�سطينية ،يف ما يتعلق مث ًال بطبقات املياه
اجلوفية اجلبلية .ومع �أنّ ه يبدو يف الظاهر � ّأن �أو�سلو
 2يعرتف بحقوق الفل�سطينيني يف املياه ،ف� ّإن هذا
االتفاق يحافظ على ال�سيا�سات املتّبعة يف ظل االحتالل
الع�سكري ،وي�ش ّرع �سيطرة �إ�سرائيل على موارد املياه.

مبادرات وحماوالت التعاون الأخرى

كان الهدف من الق�سم ال ّأول من هذه النظرة العامة
ا�ستعرا�ض الو�ضع الراهن ملوارد املياه امل�شرتَكة يف املنطقة
العربية واال�شارة �إىل احلاالت التي اتّ خذ فيها التعاون
إطارا ر�سم ًّيا يف �صيغة اتفاقيات .ويف الق�سم التايل تركيز
� ً
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الف�صل 10

الهيكل التنظيمي لآل ّية التن�سيق امل�ش َرتك ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى

ال�شكل 2

جمل�س الوزراء
امل�س�ؤولني عن �إدارة املياه
(اجلزائر ،ليبيا ،تون�س)

اللجان الوطنية

اللجنة التقنية الدائمة

اجلزائر
ليبيا
تون�س
فرق العمل الوطنية

وحدة التن�سيق

GTA = Groupes de Travail ad hoc
UC = Unité de Coordination

امل�صدر:

)ANRH = Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (Algeria
)GWA = General Water Authority (Libya
)DGRE = Direction générale des Ressources en Eau (Tunisia

Latrech, 2008

للتو�صل �إىل
على الأحوا�ض التي جتري ب�ش�أنها مبادرات
ّ
التعاون بني الدول املعن ّية.

�أ .الفرات ودجلة

بالرغم من وجود اتفاقات ثنائية ومعاهدات �صداقة
وبروتوكوالت وعقد اجتماعات للجان تقنية من �أجل التعاون
يف �إدارة حو�ض نهري دجلة والفرات ،ف� ّإن الدول الثالث،
تركيا و �سورية والعراق ،مل ّ
التو�صل
تتمكن حتى الآن من
ّ
�إىل اتفاق �أو �إطار وا�سع النطاق ،خ�صو�ص ًا “ب�سبب النزاع
حول تطوير تركيا م�شروع جنوب �شرق الأنا�ضول وملء
�سد �أتاتورك” ( .)ESCWA, 2009وال يزال الو�ضع بالن�سبة
ّ
حلو�ض هذين النهرين مت�أزم ًا و ال تزال تركيا ما�ضية يف

م�شروعها منفردة ،لذلك تكرث الأقاويل واالتهامات املتبادلة
يعج بال�سدود
بني الدول الثالث .والواقع � ّأن “نهر الفرات ّ
الرتكية وال�سورية والعراقية حتى � ّإن ّ
امل�صب
�سكان منطقة
ّ
يف الب�صرة ي�ضطرون لالنتقال مئات الكيلومرتات �شما ًال
للح�صول على حاجتهم من املاء” (.)Zeitoun, 2010

ب .نهر النيل

نهر النيل� ،أطول �أنهار العامل ،هو عبارة عن رافدين
رئي�س ّيني :النيل الأزرق والنيل الأبي�ض .ينبع النيل
الأبي�ض من بحرية فكتوريا يف و�سط �أفريقيا ال�شرقية،
ويجري �شما ًال عرب �أوغندا �إىل ال�سودان حيث يلتقي بالنيل
الأزرق الذي ينبع من اله�ضبة الإثيوبية .والنيل الأزرق هو
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مبادرة حو�ض النيل
مبادرة حو�ض النيل منوذج ج ّيد للتمكّ ن من التع ّرف �إىل فوائد
وخماطر التعاون يف �إدارة موارد املياه امل�ش َرتكة .يقود املبادرة
جمل�س وزراء ال�ش�ؤون املائية يف الدول الع�شر امل�شرتِكة يف حو�ض
النيل .وي�ستند برنامج العمل الإ�سرتاتيجي للمبادرة �إىل ر�ؤية
م�ش َرتكة لتنمية احلو�ض وذلك باالنتفاع املن�صف مبوارد مياه
حو�ض النيل .7ت�شمل املبادرة برناجم ًا للم�ساعدة التقنية يتعلق
بكامل احلو�ض وبرامج ا�ستثمار فرعية حملية ملكافحة الفقر
وتعزيز النمو وحت�سني الإدارة البيئية .بد�أت مبادرة حو�ض
النيل يف العام  1999ووفرت �إطاراً متفق ًا عليه على كامل م�ساحة
احلو�ض ملحاربة الفقر وتعزيز التنمية االقت�صادية يف املنطقة.
ن�ص لإطار للتعاون ،يف �أوائل العام
ومتّ التو�صل �إىل و�ضع م�شروع ّ
 .2000والهدف املبا�شر هو �إيجاد �إطار للتعاون الإقليمي يكون
مقبو ًال من ّ
كل دول احلو�ض بغية تعزيز التعاون يف كافة �أنحاء
احلو�ض يف جمال التخطيط والإدارة املتكاملني للموارد املائية.
تتكون املبادرة من جمل�س وزراء ال�ش�ؤون املائية يف دول حو�ض
ّ
عامة مركزها يف عنتبة.
النيل ،وجلنة ا�ست�شارية تقنية ،و�أمانة ّ
يت�ضمن برنامج الر�ؤية امل�ش َرتكة ،على كامل نطاق احلو�ض،
ّ
�سبعة م�شاريع .من هذه امل�شاريع �أربعة ذات طبيعة مو�ضوعية
حم ّددة �إذ تعالج امل�سائل املتعلقة بالإدارة البيئية ،وجتارة الطاقة،
م�صدر معظم مياه نهر النيل ( 85يف املئة) .عند التقاء
النيل الأبي�ض والنيل الأزرق يتّجه النهر �شما ًال �إىل داخل
م�صر حيث ّ
ي�شكل دلتا قبل �أن ي�صب يف البحر الأبي�ض
املتو�سط .وحت�صل م�صر على  97يف املئة من حاجتها للمياه
من نهر النيلّ � .أما ال�سودان في�ستفيد من كميات كبرية من
النيلني الأزرق والأبي�ض قبل التقائهما قرب اخلرطوم.
ولقد جمعت مبادرة حو�ض النيل ،6التي �أُطلقت يف
العام  ،1999الدول الع�شر الواقعة على النيل ،وهي م�صر
وال�سودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الدميقراطية
و �إريرتيا (مراقب) و�إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا
و�أوغندا .تهدف املبادرة �إىل االنتفاع مبياه النهر بطريقة
وامل�شاركة يف املنافع االجتماعية-االقت�صادية
تعاون ّية
َ
أعد،
الهامة وتعزيز ال�سالم والأمن يف املنطقة .وقد � ّ
ّ
من �ضمن هذه املبادرة ،اتفاق �إطار تعاون .وعلى الرغم
من االعرتا�ضات ال�شديدة التي �أبدتها م�صر وال�سودان
تدعيانه من حقوق تاريخية يف مياه النيل،
املتم�سكتان مبا ّ
ّ
فقد ُفتح باب التوقيع على االتفاق خالل فرتة �سنة ،وذلك
يف احتفال �أقيم يف عنتبة� ،أوغندا يف � 14أيار/مايو.2010
وقد وقّ عت على االتفاق حتى الآن خم�س دول هي �إثيوبيا و
كينيا ورواندا وتنزانيا و�أوغندا ،وينتظر �أن توقّ ع عليه قريبا

وكفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة ،وتخطيط و�إدارة املوارد املائية.
� ّأما امل�شاريع الثالثة املتبقية فهي م�شاريع ت�سهيلية تدعم جهود
بناء الثقة و�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة ،والتدريب العملي ،والتطوير
االجتماعي ـ االقت�صادي وتقا�سم املنافع .كما متّ و�ضع برناجمي
ي�ضم حال ًّيا م�صر وال�سودان
عمل فرعيني :النيل ال�شرقي الذي ّ
و�إثيوبيا ،ومنطقة بحريات النيل اال�ستوائية وت�ضم �ست دول
يف الق�سم اجلنوبي من احلو�ض باال�ضافة �إىل الدولتني عند �أعلى
النهر ،وهما م�صر وال�سودان .وقد ح ّدد فريقا الربناجمني فر�ص
اال�ستثمارات امل�ش َرتكة التي حتتاج �إىل املزيد من الدرا�سة والإعداد.
كما � ِّأ�س�س احتاد دويل للتعاون ب�ش�أن النيل لدعم برنامج عمل
املبادرة.
مل ت�سفر االجتماعات التي ُعقدت م�ؤخراً بني الدول الواقعة على
جمرى النيل عن � ّأي نتائج ملمو�سة يف املجاالت الثالثة التالية:
حماية احل�صة العائدة تاريخي ًا �إىل الدولتني عند �أعلى النهر،
والإدارة ،وعملية اتّ خاذ القرارات حيث مل تتّفق الأطراف على
اقرتاح اتّ خاذ القرارات بالإجماع وخ�صو�ص ًا يف ما يتع ّلق بعمليات
اال�ستثمار يف احلو�ض.

بوروندي وجمهورية الكونغو الدميوقراطية .واتفاق �إطار
م�ستوحى من اتفاقية قانون ا�ستخدام
التعاون اجلديد
ً
املجاري املائية الدولية يف الأغرا�ض غري املالحية .وال
لكم ّيات املياه و� مّإنا
ي�شتمل اتفاق �إطار التعاون على توزيع ّ
ؤ�س�س لإن�شاء �إطار للتعاون بني دول حو�ض النيل (Le
ي� ّ
يحدد يف �صيغة
 .)Monde,2010ومن �ش�أن االتفاق �أن ّ
ر�سمية حتويل مبادرة حو�ض النيل �إىل جمل�س دائم
حلو�ض نهر النيل ليتولىّ �إدارة موارد املياه ً
نيابة عن دول
احلو�ض .و ُينتظر �أن تكون نتائج االتفاق اجلديد وفوائده
مربحة جلميع دول النيل ،كما ُيتوقّ ع �أن ي�ضمن التنمية
امل�ستدامة ملوارد مياه النيل امل�شرتَكة .ويق�ضي االتفاق
بوجوب ت�صديق �ست دول عليه كي ي�صبح �ساري املفعول.
ومع � ّأن م�صر وال�سودان قد �صرفتا النظر عن اتفاق �إطار
التعاون و �أعلنتا �أنّ هما لن توقّ عا عليه و�أنّ ه لي�س ملزِم ًا،
ف�إنّ هما بذلتا جهود ًا دبلوما�سية ودخلتا يف حوارات يف
املنطقة منذ توقيع الدول الأخرى عليه.

 .IIIاحتماالت امل�ستقبل
ا�ستعر�ضنا يف الق�سم ال ّأول من هذا الف�صل ملحة عامة 8عن
الو�ضع الراهن لبع�ض �أحوا�ض املياه ال�سطحية واجلوفية

�شوقي الربغوثي

160

الف�صل 10
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وثمة �أحوا�ض نهرية �أخرى
امل�شرتَكة يف املنطقة العربيةّ .
يف املنطقة غري التي ُذكرت ،وهي مبعظمها مل تعرف
جهود ًا م�شرتَكة لإدارة مياهها ،بل � ّإن الدول املعن ّية تقوم
با�ستخدام موارد املياه امل�شرتَكة ب�شكل �إفرادي من دون
ت�شاور فيما بينها� .إال � ّأن هناك �إمكانيات لإقامة التعاون
مما �سي�ساهم يف ت�أمني
وتطوير االتفاقات القائمة حالي ًا ّ
املتبادلة يف ا�ستخدام املياه جلميع الدول املعن ّية،
الفوائد
َ
على املدى البعيد.

الإجنازات والنتائج :الدرو�س امل�ستفادة

مي ّثل التعاون ب�ش�أن �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال
غرب ال�صحراء الكربى �أكرب �إجناز يف املنطقة العربية حتى
اليوم .وقد كان ظهور بوادر تدهور �أو�ضاع �شبكة طبقات
املياه اجلوفية احلافز الذي حدا بالدول الثالث ا ُمل�شارِ كة،
تون�س واجلزائر وليبيا ،للبدء مب�شروعها ال ّأول املتعلق
بال�شبكة املذكورة .فقد لوحظ «ازدياد احتماالت النزاع
بني تلك الدول ،ومت ّلح املياه ،والنق�ص يف حفر �آبار التدفق
الأرتوازي ،وجفاف املنافذ ،وتفاقم ن�ضوب �آبار ال�ضخ»
( .)Mamou et al.,2006وكانت هذه الظواهر ناجمة عن
فرط ا�ستغالل الدول الثالث ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية.
و�إذا كانت هذه الدول قد تعاونت �سابق ًا يف امل�سائل املتعلقة
ب�شبكة طبقات املياه اجلوفية ،ف� ّإن هذا التعاون ّ
ظل ثنائي ًا،
كما ذكرنا �آنف ًاّ � .أما حني مل�ست الدول الثالث تزا ُيد املخاطر
تهدد م�ستقبل طبقات املياه ف�إنّ ها �أخذت تعمل مع ًا.
التي ّ
�شملت املرحلة الأوىل من امل�شروع ( 9)2002-1998درا�سة
هيدروجيولوجية ل�شبكة الطبقات ،و�إعداد نظام قاعدة
بيانات ،وو�ضع مناذج ح�سابية ،و�إن�شاء �آل ّية للت�شاور .وقد
�أخرجت ،نتيجة ذلك «قاعدة بيانات جتمع ّ
كل املعلومات
اجلديدة والقدمية حول مراكز املياه وم�ستوياتها
وتدفّ قاتها» ( .)Mamou et al., 2006وبا�ستطاعة � ّأي
من الدول الثالث ّ
االطالع على قاعدة البيانات والنموذج
احل�سابي ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية.
كان هناك ،قبل امل�شروع امل�شرتَك ،مفهومان متوازيان
جليولوجية مياه ال�صحراء ناجتان عن درا�سات �سابقة
منف�صلة:
ً
•منوذج للجانب اجلزائري–التون�سي يعالج كال من
جزئي ال�شبكة ب�شكل منف�صل وير�سمهما كطبقتي
مياه جوفية م�ستق ّلتني.
ً
متعدد
•منوذج للجانب الليبي ،يعتربه تكوينا
ّ
الطبقات.
لكن امل�شروع امل�شرتَك �أدى �إىل �إخراج منوذج موحد ي�ضمن
ّ
�أف�ضل ظروف املحاكاة ويعطي �صورة �شاملة عن ال�شبكة.

املقدمة من
وا�ستندت قاعدة البيانات �إىل املعلومات
َّ
مما ا�ستلزم جهد ًا جبار ًا يف التوفيق بني
الدول الثالثّ ،
املعلومات وتن�سيقها و�أدى �إىل �إنتاج قاعدة بيانات موحدة
تن�سجم مع قواعد البيانات املنفردة لدى الدول الثالث
(.)Mamou, et al , 2006
كانت �أوىل م�س�ؤوليات �آل ّية الت�شاور املوقتة ا ُملن�ش�أة يف
العام  2002الت� ّأكد من �صيانة هذه الأدوات وتطويرها
وموا�صلة حتديثها و�إتاحة املجال لتبادل البيانات ب�شكل
دوري ( .)OSS, 2008وقد �ساهمت روح التعاون التي
�سادت خالل امل�شروع يف بناء ج ّو الثقة بني الفرق التقنية
وجعلت اجلميع يلم�سون � ّأن م�شاكل املياه التي يواجهها
� ّأي بلد هي ،على الأرجح ،ناجمة عن �أعمال فردية.
واقتنعت جميع الأطراف ،يف نهاية املطافّ � ،أن العمل
التو�صل �إىل نتائج �أف�ضل و�أكرث فعال ّية
امل�شرتَك ي�ساهم يف
ّ
و� ّأن تبادل املعلومات �أمر ال غنى عنه (Mamou et al.,
.)2006
كان منوذج العمل ا ُمل�شار �إليه �أعاله مفيد ًا جد ًا .وهو يربز
أهمية عاملني �ضروريني لتطوير التعاون:
� ّ
أهمية الق�صوى لتحديد الهيئات الوطنية امل�س�ؤولة
•ال ّ
م�شاركة اخلرباء
عن جمع البيانات وتوثيقها مع
َ
املهم جد ًا تبادل املعلومات
الوطنيني .كما كان من ّ
بني الدول الثالث وتطوير املعرفة العلمية ب�شبكة
طبقات املياه اجلوفية.
•م�شاركة اخلرباء الوطن ّيني يف جميع مراحل امل�شروع
َ
�أمر حيوي للغاية.
جرى التعاون يف �ش�أن �شبكة طبقات املياه اجلوفية
يف �شمال ال�صحراء الغربية خطوةً خطوة ا�ستناد ًا �إىل
التعاون العلمي الذي كان جاري ًا �سابق ًا بني الدول املعن ّية،
وذلك من �أجل تطوير املعلومات املتوافرة حول ال�شبكة
املذكورة .فبد ًال من البدء ب�إن�شاء م� ّؤ�س�سات م�شرتَكة
توجه نحو �إن�شاء تنظيم
ثمة ّ
كبرية ذات طابع ر�سمي ،كان ّ
م�شرتَك مرِن ،حت ّول الحق ًا �إىل نظام دائم .وقد � ّأدت
املنظمة الإقليمية ،مر�صد ال�صحراء الكربى وال�ساحل،
دور ًا حموري ًا ،خ�صو�ص ًا لكونها مركز قاعدة البيانات
و�آل ّية الت�شاور ( .)OSS, 2008ومن ناحية ثانية تعتمد
ّ
كل من الدول الثالث منف�صل ًة على النتائج امل�أخوذة من
قاعدة البيانات امل�شرتَكة ومن النموذج لإعداد خططها.
وما زالت الدول الثالث تفتقر �إىل الإدارة املتكاملة
أهمية
واجلماعية ل�شبكة طبقات املياه اجلوفية .ونظر ًا ل ّ
تبادل املعلومات وامل�شاريع التقنية امل�شرتَكة ،ي�ؤمل �أن

البيئة العربية :املياه
تخطو م� ّؤ�س�سات املياه يف البلدان الثالثة خطوة �أبعد من
�إجراء درا�سات علمية م�شرتَكة وت�صل �إىل �إدارة كامل
ال�شبكة ب�شكل جماعي .لذلك ُي�ستح�سن تطوير �آل ّية
امل�شاركة يف اتّ خاذ القرارات و�إدارة موارد
تعاون لتحقيق
َ
مياه ال�شبكة وا�ستثماراتها .و�إن مل يتحقّ ق ذلك فال �سبيل
�إىل تلبية احتياجات املنطقة االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية بالكامل.
على �صعيد �آخر ،ف� ّإن مبادرة حو�ض النيل ،بالرغم من
�أنّ ها اليوم عند منعطف غري م�ضمون النتائج ،قد �أحدثت
هامة بالن�سبة لهذا احلو�ض .فبعد �أن �سيطرت
تغيريات ّ
لتم�سكهما
ال�سنوات
ع�شرات
النيل
نهر
على
وال�سودان
م�صر
ّ
باتفاقني يعودان �إىل العام  1929والعام  1959ومينحانهما
حقوق ًا متييزية يف مياه النهر ،جمعت املبادرة ،للمرة
الأوىلّ ،
كل الدول الواقعة على حو�ض النيل .وبالرغم من
� ّأن م�صري اتفاق �إطار التعاون اجلديد يبدو ،حتى الآن،
فثمة َمن يعترب � ّأن الو�ضع الراهن ال ميكن �أن
غري م� ّؤكدّ ،
تقا�سم املياه .ومن
ي�ستم ّر ،وبالتايل ال ّ
بد من بروز م�سائل ُ
ح�سنات هذه املبادرة �أنّ ها �أطلقت �آل ّية للت�شاور و�أوجدت
نهج ًا جديد ًا العودة عنه تُ�شارِ ك فيه ّ
كل الدول املعن ّية.
لذلك ،ف� ّإن من احلكمة الآن �أن تعمد جميع دول حو�ض
النيل �إىل مبادئ اتفاقية قانون ا�ستخدام املجاري املائية
للتو�صل �إىل
الدولية يف الأغرا�ض غري املالحية ،يف �سعيها
ّ
املالحظ
�صيغة عادلة وم�ستدامة
لتقا�سم مياه النيل .ومن َ
ُ
� ّأن جوالت املفاو�ضات الأخرية حول اتفاق �إطار التعاون
جرت بني دبلوما�س ّيي الدول ووزراء خارجيتها ،ال وزراء
أهمية الإ�سرتاتيجية التي
مما يعك�س ال ّ
املوارد املائيةّ ،
توليها دول حو�ض النيل للرتتيبات امل�ستقبلية املتع ّلقة
با�ستخدام ح�ص�ص مياه النهر و�إدارتها.
وقد جند لدى دول يف مناطق �أخرى مناذج ج ّيدة ميكن
�أن نحذو حذوها .ففي حالة نهر الدانوب مث ًال ،يجري
التعاون بني الدول الواقعة على جمرى النهر منذ فرتة
طويلة نظر ًا ال�ستخدام النهر للمالحة .وقد ُبدئ العمل،
يف العام  ،1991بالربنامج البيئي حلو�ض نهر الدانوب.
أعدت ،مبوجب هذه املبادرةّ ،
خطة عمل �إ�سرتاتيجية
و� ّ
واتُّ فق على �أن تكون ّ
خطة العمل الإ�سرتاتيجية �أداة
لتنفيذ اتفاقية حماية نهر الدانوب ( .)1994وقد ارتبطت
10
ّ
خطة العمل الإ�سرتاتيجية ب�شكل وثيق ب�إعداد االتفاقية
(.)ICPDR, 2006

و�ضع منهجيات للتعاون

أهم ما
ميكن �إعداد �صيغ للتعاون يف املنطقة العربية .و� ّ
عملي
ينبغي مراعاته يف هذا املجال هو اعتماد منهج
ّ

تدريجي واملثابرة على تنفيذ م�شاريع تعاونية بعيدة املدى
وتطبيق �أحكام االتفاقات احلالية.

1ـ االعتماد على االتفاقات املوجودة واحيا�ؤها

خا�صة
كما �أ�شرنا يف الق�سم ال ّأول ،توجد اتفاقات قائمة ّ
ببع�ض الأحوا�ض امل�شرتَكة ،لكن ال يجري تطبيقها.
وينبغي �أن ّ
ت�شكل تلك االتفاقات والآليات ا ُملن�ش�أة مبوجبها
نقطة انطالق لإعادة �إحياء التعاون بطريقة بنّاءة.
تطرقنا �سابق ًا �إىل مو�ضوع النهر الكبري اجلنوبي .وقد
اعتُرب االتفاق ب�ش�أنه بني لبنان و�سورية ،عند توقيعه،
منوذج ًا جيد ًا التفاقات املياه امل�شرتَكة ،وذلك العتماده
�أحكام ًا م�ستقاة من اتفاقيات الأمم املتحدة وقراراتها ذات
ال�صلة� .إال � ّأن تنفيذ االتفاق غا�ص يف م�صاعب �إدارية
املد
ومالية ( .)ESCWA, 2006كما كان االتفاق �ضحية ّ
واجلزر يف و�ضع العالقات ال�سيا�سية بني البلدين على
م ّر ال�سنني .وينبغي ،كخطوة �أوىل� ،إعادة �إحياء اللجنة
امل�شرتَكة التي مت ّثل �آل ّية التعاون بني البلدين .ويجب �أن
مهماتها وذلك
ُيتاح لهذه اللجنة امل�شرتَكة املجال لت�أدية ّ
مبنحها ال�صالحيات و�إمدادها باملوارد الالزمة لتنفيذ
�أحكام االتفاق.
وثمة م�س�ألة �أخرى تتعلق بهذا احلو�ض ينبغي النظر فيها
ّ
علما ب� ّأن
وهي املياه اجلوفية التي مل يتط ّرق �إليها االتفاقً ،
غني باملياه اجلوفية نظر ًا
حو�ض النهر الكبري اجلنوبي ّ
الرتفاع معدالت ت�ساقط املطر .كما � ّإن جيولوجية احلو�ض
مالئمة لتكوين طبقات املياه اجلوفيةّ � .إن ا�ستدامة
موارد املياه يف احلو�ض تتط ّلب العناية باملياه ال�سطحية
واجلوفية ور�صدها من �ضمن ترتيبات م�شرتَكة لإدارة
املوارد .وقد ُح ّددت م�ستلزَمات الر�صد الهيدرولوجي
ّ
رئي�سي ،نوعية
لتغطي ،ب�شكل
للحو�ض وال�ضرورية
ّ
املياه ال�سطحية ،وكمية ونوعية املياه اجلوفية ( Drouby,
.)2008
من الأمثلة الأخرى على التعاون من دون وجود اتفاق
ر�سمي و�ضع طبقة املياه اجلوفية البازلتية بني الأردن
و�سورية .وقد بد�أت اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) درا�سة حول هذه الطبقة اجلوفية
يف العام  ،1994وذلك بالتعاون مع �سلطات املاء املعن ّية يف
البلدين .و�سعي ًا ملتابعة وتعزيز التعاون والتن�سيقِ � ،أع ّدت
مذكرة تفاهم بني البلدين ،يف العام  ،2002لكنّها مل تُوقّ ع
�أبد ًا ( .)ESCWA, 2006و�إذا �أريد العمل اليوم مبذكرة
ن�صها بحاجة �إىل تعديل ،كما � ّإن الدرا�سة قد
التفاهم ف� ّإن ّ
حتتاج �إىل حتديث.
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 2ـ على ال�صعيد الإقليمي :االعتماد على نتائج
خمتلف االجتماعات/امل�شاريع املتعلقة باملياه
امل�ش َرتكة

مببادرات من منظمات �إقليمية مثل الإ�سكوا ومر�صد
عدة
ال�صحراء الكربى وال�ساحل و�سواهماُ ،عقدت ّ
اجتماعات وحلقات عمل وم�شاريع وور�ش تدريب ب�ش�أن
موارد املياه امل�شرتَكة .وقد جمعت هذه املبادرات خرباء
املخت�صة باملوارد
املياه الذين مي ّثلون م�س�ؤويل الوزارات
ّ
املائية يف املنطقة العربية وخرباء دوليني وعرب من خارج
املنطقة .تو�صلت االجتماعات وامل�شاريع املذكورة �إىل
أهمية
تو�صيات و� ُأطر عمل ميكن درا�ستها من �أجل �إيالء ال ّ
الالزمة مل�سائل �إدارة املياه امل�شرتَكة .وقد عقدت الإ�سكوا
اجتماعات وتدريبات متعلقة بهذا املو�ضوع ،منها« :حلقة
العمل حول الإطار القانوين لتطوير و�إدارة املياه اجلوفية
امل�شرتَكة يف منطقة الإ�سكوا» ( ،)2003و»حلقة العمل
لتدريب املد ِّربني على تطبيق املبادئ التوجيهية للإدارة
املتكاملة للموارد املائية يف املنطقة العربية» (.)2005
وت�ضمنت هذه احللقة الأخرية وحدة حول «�إدارة موارد
ّ
املياه امل�شرتَكة يف املنطقة».

كما تعاونت الإ�سكوا مع اللجنة االقت�صادية لأوروبا
واللجنة االقت�صادية لأفريقيا والربنامج الهيدرولوجي
الدويل التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو) ،يف تن�سيق م�شروع «بناء القدرات
لالنتفاع امل�ستدام باملياه اجلوفية امل�شرتَكة دولي ًُا يف
منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط و�إدارتها وحمايتها».
املتو�سطية فقط� ،إال � ّأن الهدف
�شمل امل�شروع دول الإ�سكوا
ّ
للم�شاركة يف
عيت
د
أخرى
�
بلدان
كان �إي�صال نتائجه �إىل
ُ
َ
حلقات العمل الأخرية .كان الغر�ض الأ�سا�سي للم�شروع
رفع م�ستوى الوعي باملعايري الدولية يف جمال الإدارة
امل�ستدامة لطبقات املياه اجلوفية امل�شرتَكة وتطبيقها
أهم
يف دول ال�شراكة الأوروبية–املتو�سطية .وكان من � ّ
نتائج امل�شروع اخلروج مببادئ توجيهية و�إطار لل�سيا�سات
املتعلقة ب�إدارة املياه اجلوفية امل�شرتَكة يف منطقة
ال�شراكة الأوروبية–املتو�سطية .كما ّ
نظمت الإ�سكوا ،يف
بريوت بني  1و 3كانون ال ّأول/دي�سمرب  2009اجتماع ًا
لفريق خرباء ،بالتعاون مع املعهد االحتادي]الأملاين
لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية حتت عنوان« :تطبيق
مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف �إدارة موارد
املياه امل�شرتَكة :نحو ر�ؤية �إقليمية» .وكانت �أهداف
االجتماع:11
•توفري منرب للتباحث حول االرتباط بني مبادئ
القانون الدويل للمياه ومبادئ الإدارة املتكاملة

للموارد املائية يف النطاق الإقليمي.
ّ
•االطالع على املبادرات اجلارية واملق َّررة والأفكار
املفيدة وامل�صالح واالحتياجات التي يعر�ضها
التحديات التي تواجه الإدارة
ا ُمل�شارِ كون ،ومناق�شة
ّ
املتكاملة للموارد املائية يف �إدارة موارد املياه
امل�شرتَكة.
•حتديد الفر�ص و�أوجه الت�آزر و�سبل التن�سيق التي
ت�ساهم يف تطوير الإدارة املتكاملة ملوارد املياه
امل�شرتَكة.
وعقد اجتماع �آخر متع ِّلق باملياه امل�شرتَكة يف املنطقة
ُ
العربية بني  7و  9حزيران/يونيو ّ ،2010
نظمه برنامج
�إدارة �ش�ؤون املياه التابع للمكتب الإقليمي للدول العربية
يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،12لبحث «احتياجات
القدرات الوطنية لتفعيل الإدارة امل�شرتَكة ملوارد املياه
امل�شرتَكة يف الدول العربية» .ناق�ش االجتماع مو�ضوع ًا
هام ًا بالن�سبة للدول العربية ،وكانت غايته التو�صل �إىل
جمموعة تو�صيات حول ال�صيغة الف�ضلى للم� ّؤ�س�سات
الوطنية املطلوبة والرتتيبات الت�شريعية وقدرات
متعددة االخت�صا�صات والبنى التحتية
املوارد الب�شرية
ّ
ً
التقنية وقدرات التفاو�ض الالزمة جميعا لإمتام الإدارة
امل�شرتَكة ملوارد املياه امل�شرتَكة بال�شكل املنا�سب ،مع �أخذ
خ�صو�صيات املنطقة العربية بعني االعتبار (WGP-
.)AS,2010
وال �شك يف � ّأن املنظمات الإقليمية ت�ستطيع �أن ت� ّؤدي
دور ًا حا�سم ًا و�أ�سا�سي ًا يف ن�شر املعرفة والتوعية بال ُأطر
القانونية امل�ستوحاة من مبادئ القانون الدويل للمياه
لإدارة موارد املياه ال�سطحية واجلوفية امل�شرتَكة .لكن
يبدو � ّأن قدرة احلكومات العربية على اال�ستفادة من
هذه احللقات واالجتماعات حمدودة ،فال بوادر على
ترجمة هذه الو�سائل �إىل تقدم عملي ملمو�س يف تعزيز
الإدارة امل�شرتَكة للأحوا�ض املائية �أو طبقات املياه اجلوفية
امل�شرتَكة .وقد يكون من املفيد �أن نعرف �أ�سباب ذلك.
وينبغي على م� ّؤ�س�سات املاء يف البالد العربية �أن تبذل
جهود ًا �أكرب لال�ستفادة من هذه احللقات واالجتماعات،
كما ينبغي حترير الإدارة امل�شرتَكة ملوارد املياه امل�شرتَكة
من ت�أثريات املتغيرّ ات ال�سيا�سية يف املنطقة ،علم ًا ب� ّأن
عدم الإقدام على اتّ خاذ � ّأي موقف يف هذا ال�ش�أن �سيزيد
أحادية اجلانب والتناق�ضات
من تفاقم ت�أثريات الأعمال ال ّ
ال�سيا�سية .ويتوجب على احلكومات العربية �أي�ض ًا �أن
تُقبِل على الإفادة من الفر�ص الفريدة التي تقدمها الهيئات
امل�ستقلة ،مثل مر�صد ال�صحراء الكربى وال�ساحل ،يف
توفري مواقع حمايدة لرتكيز قواعد البيانات والنماذج
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وعقد امل�شاورات و�إعداد الدرا�سات التحليلية.

 3ـ املراجع والأدوات املرجعية الدولية للدول
ا ُملت�شارِكة يف املياه

على امل�ستوى العامليِ � ،أق ّرت وثيقتان دوليتان لتوفري
�إطار قانوين ميكن اعتماده مرجع ًا و�أداة مرجعية لإدارة
موارد املياه امل�شرتَكة .الوثيقة الأوىل منهما هي اتفاقية
قانون ا�ستخدام املجاري املائية الدولية يف الأغرا�ض غري
املالحية ( .)1997ما زالت هذه االتفاقية غري �سارية ل ّأن
الت�صديقات عليها مل ت�صل �إىل العدد املطلوب (.)35
�صدقت عليها حتى الآن �سبع دول عربية هي العراق
وقد ّ
والأردن ولبنان وليبيا وقطر و�سورية وتون�س .ووقّ عتها
دونت هذه االتفاقية
اليمن ،لكنّها مل ّ
ت�صدق عليها بعدّ .
املبادئ الأ�سا�سية للقانون الدويل للمياه التي �أ�صبحت الآن
تن�ص هذه املبادئ على
جزء ًا من القانون الدويل العريفّ .
اال�ستخدام املن�صف واملعقول وعلى االلتزام بعدم الت�سبب
يف � ّأي �ضرر .كما �أق ّرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،يف
�شهر كانون ال ّأول/دي�سمرب  ،2008القرار  124/63ب�ش�أن
قانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود .وهذا القرار
ي�شجع الدول املعن ّية على اتّ خاذ
هو قرار غري ُملزِم ،لكنّه ّ
الرتتيبات املنا�سبة لإدارة طبقات مياهها اجلوفية العابرة
للحدود ب�صورة �سليمة على �أ�سا�س مبادئ م�شاريع املواد
واملت�ضمنة يف مرفق
أعدتها جلنة القانون الدويل
التي � ّ
َّ

قرارا مرجعي ًا للدول يف �ش�ؤون
القرار .لذلك ف�إنّ ه ُيعترب ً
طبقات املياه اجلوفية امل�شرتَكة.
اجلد ّية يف
اقرتحنا �سابق ًا ،يف هذا الق�سم� ،أن تكون
ّ
االعتماد على االتفاقات املوجودة و�إحيائها مدخ ًال لتنفيذ
�أحكام االتفاقات التي عقدتها تلك الدول .غري � ّأن حماولة
�سوي يراعي توازنات
نفخ احلياة يف اتفاق «�سيئ» �أو غري ّ
القوى �أكرث من املبادئ القانونية ،ميكن �أال ت�ؤدي ،يف
بع�ض احلاالت� ،إىل نتائج �إيجابية .وقد يكون من الأن�سب
يف �أحوال كهذه ال�سعي للتو�صل �إىل اتفاق جديد على
�أ�سا�س التق ّيد باتفاقيات الأمم املتحدة وقراراتها ومبادئ
"اال�ستخدام املن�صف واملعقول" و"�أولوية الإن�صاف"
و"عدم الت�سبب يف � ّأي �ضرر" املذكورة �أعاله .و ُي�ستح�سن
�أن تقوم الدول العربية غري الأطراف يف قانون ا�ستخدام
املجاري املائية الدولية يف الأغرا�ض غري املالحية ببذل
غاية جهدها لتوقيع تلك االتفاقية والت�صديق عليها .كما
� ّأن من املهم جد ًا �أن ت�ستلهم تلك الدول مبادئ االتفاقية
املذكورة لو�ضع �أ�سا�س للإدارة امل�شرتَكة ملواردها املائية
امل�شرتَكة.

 4ـ العقبات التي ينبغي التغلب عليها

العقبات التي حتول دون التعاون املثمر يف جمال موارد
املياه امل�شرتَكة يف العامل العربي هي ،بالدرجة الأوىل،
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�إدارة موارد املياه العابرة للحدود
ذات طبيعة حملية .فامل� ّؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن موارد
املياه ،على ال�صعيد الوطني ،هي يف الغالب متعددة
مما ي�ؤدي تارةً �إىل ت�شابك يف
وغري َّ
حمددة امل�س�ؤوليات ّ
ال�صالحيات وطور ًا �إىل ثغرات ونواق�ص .وال توجد عادةً
م� ّؤ�س�سات وطنية لإدارة الأحوا�ض املائية ،لذلك ال تُعرف
الهيئة �أو امل� ّؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن � ّأي ج�سم مائي م�شرتَك مع
دولة جماورة.
تتّ�سم ال ُأطر القانونية الوطنية املتعلقة باملياه غالب ًا بعدم
�شمول ّيتها و�إحاطتها بجميع امل�سائل الأ�سا�سية املرتبطة
ب�إدارة موارد املياه .ومع ذلك ف�إن لهذه ال ُأطر القانونية
تتم
أهمية
� ّ
ّ
خا�صة ل ّأن �إدارة � ّأي ج�سم مائي م�شرتَك ّ
ً
ُ
أهمية هذه الأطر
� ّأوال على ال�صعيد املحلي .كما تكمن � ّ
القانونية املحلية يف �أنّ ه عند عقد اتفاقيات مع الدول
الأخرى ا ُمل�شارِ كة يف املياه ينبغي �أن تكون القرارات املتّخذة
ِ
متوافقة مع القوانني
العام العابر للحدود
على ال�صعيد
ّ
الوطنية وقابلة لل�صياغة يف قوالبها.

املح ّفزات واخلطوات املمكنة

فعالة لتحفيز
مي ّثل تطوير م�شاريع م�شرتَكة �إمكان ّية ّ
وتطوير الفر�ص التي تتيح التعاون بني الدول ب�ش�أن
موارد املياه امل�شرتَكة .وقد �أ�شارت درا�سة (Havasné,
� )2007إىل � ّأن امل�شاريع امل�شرتَكة هي �أف�ضل طريقة للتقدم

�إىل الأمام.
ومن �ش�أن امل�شاريع امل�شرتَكة بني الدول التي تت�شارك يف
ت�سهل عملية التعاون ،وذلك عن طريق
املوارد املائية �أنّ ها ّ
ما يلي:
•جمع امل�س�ؤولني عن �إدارة املياه من جانبي احلدود
منتدى واحد.
مع ًا يف ً
•تعزيز عملية بناء الثقة عرب امل�شاورات وامل�شاريع
العلمية امل�شرتَكة.
للتعمق
وا�ستخدامها
العلمية
احلقائق
•التو�صل �إىل
ّ
ّ
يف معرفة �شبكة املياه امل�شرتَكة ولإقرار التو�صيات
املالئمة لإدارتها.
ي�ساهم اجتماع التقن ّيني وامل�س�ؤولني عن �إدارة املياه
من الدول ا ُمل�شارِ كة يف املياه للعمل مع ًا على م�شاريع
م�شرتَكة يف �إ�شاعة الإح�سا�س ب� ّأن الإدارة امل�ستدامة ملوارد
ت�ضم جميع الدول امل�شرتِكة
املياه امل�شرتَكة ينبغي �أن
ّ
يف احلو�ض املائي .بالن�سبة للمنطقة العربية ،يرتدي
التعاون ب�ش�أن �شبكة طبقات املياه اجلوفية يف �شمال غرب
التو�صل
أهمية بالغة بالرغم من عدم
ال�صحراء الكربى � ّ
ّ
�إىل الإدارة امل�شرتَكة ب�شكل كامل .وميكننا �أن نتّخذ من
م�شروع �شبكة طبقات غواراين للمياه اجلوفية (الأرجنتني
والربازيل وباراغواي و�أوروغواي) مث ًال للتعاون الإقليمي
يف هذا املجال .من �أهداف هذا امل�شروع «دعم الدول الأربع
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يف العمل مع ًا على و�ضع �إطار تنظيمي وتقني م�شرتَك
لإدارة و�صون �شبكة غواراين ،وحفظها لأجيال امل�ستقبل»
( .)Rucks,2009وقد �أوجد امل�شروع حافز ًا قوي ًا للتعاون
على ال�صعد املحلية والوطنية والإقليمية .و� ِأع ّدت خالل
هامتان ،هما:
امل�شروع وثيقتان ّ
•التحليل الت�شخي�صي العابر للحدود الذي �أتاح املجال
لتحديد احلاجات امل�شرتَكة.
حدد عدد ًا من
وقد
إ�سرتاتيجي،
•برنامج العمل ال
ّ
أولويات لو�ضع ال�سيا�سات العامة.
ال ّ
َ
امل�شاركة والتعاون
العمل خالل �إعداد الوثيقتني روح
و�ساد
َ
التي رفعت م�ستوى فعال ّية عملية الإدارة.

 .IVخال�صة
تعتمد دول كثرية يف املنطقة العربية ،لت�أمني حاجتها
من املياه ،على موارد املياه ال�سطحية و�/أو اجلوفية
امل�شرتَكة مع دول جماورة .وعلى الرغم من �ضرورة
ثمة �إدارة م�شرتَكة
التعاون يف �إدارة هذه املوارد ،فلي�س ّ
�سليمة ملوارد املياه امل�شرتَكة يف العام العربي .هناك ب�ضع
حاالت يجري فيها ت�شاور وتبادل معلومات� ،أو ُعقدت
(�سد معني مث ًال)
حمددة ّ
ب�ش�أنها اتفاقات حول م�سائل ّ
َ
تعرقل تنفيذها ،لكن مل ت�شهد املنطقة حتى
�أو اتفاقات
الآن � ّأي عمل حقيقي يف �إدارة م�شرتَكة ل ّأي �شبكة مياه
م�شرتَكة .ومع � ّأن العمل امل�شرتَك يف �شبكة طبقات املياه
اجلوفية يف �شمال غرب ال�صحراء الكربى مي ّثل منوذج ًا
جيد ًا للتعاون ،ف�إنّ ه ما زال مق�صور ًا على تبادل البيانات
و�إعداد النماذج وحتديثها .وهو بحاجة لأن يتجاوز تبادل
امل�شاركة يف اتّ خاذ القرارات واال�ستثمار
املعلومات �إىل
َ
امل�شرتَك يف �شبكة طبقات املياه اجلوفية� .صحيح � ّأن
بناء الثقة وتر�سيخ التعاون يف الإدارة اجلماعية لطبقات
املياه اجلوفية امل�شرتَكة عملية طويلة الأمد� ،إال � ّأن
الفوائد الناجمة عن ذلك وفرية جد ًا من حيث التنمية
واحلد من النزاعات واال�ستدامة
االجتماعية–االقت�صادية
ّ
البيئية لكامل النظام البيئي املائي ،وذلك من �أجل
ّ
لل�سكان الذين يعتمدون ،يف
الفوائد امل�شرتَكة العائدة
معي�شتهم ،على احلو�ض النهري �أو طبقة املياه اجلوفية.
ويف ما يلي نقاط مقرتحة بر�سم وا�ضعي �سيا�سات املاء يف
املنطقة العربية ت�ساهم يف ال�سري قدم ًا نحو �إدارة م�شرتَكة
من�صفة وم�ستدامة ملوارد املياه امل�شرتَكة:
•تطوير م�شاريع م�شرتَكة ت�شمل الدول الواقعة على
ج�سم مائي م�شرتَك ،وذلك من �أجل التو�صل �إىل

معلومات جديدة حول مورد املياه ورفع م�ستوى
القدرة على االنتفاع بتلك املعلومات ،خ�صو�ص ًا
بالن�سبة لطبقات املياه اجلوفية غري املنظورة.
•طلب م�ساعدة املنظمات الإقليمية والدولية يف توفري
منرب حمايد وخمت�ص وموثوق ليكون موقع ًا لرتكيز
البيانات والنماذج و�إعداد الدرا�سات التحليلية
وعقد امل�شاورات.
•توقيع اتفاقية قانون ا�ستخدام املجاري املائية الدولية
يف الأغرا�ض غري املالحية والت�صديق عليها.
•ال�سعي لعقد اتفاقات مع جميع الدول ا ُمل�شارِ كة يف
موارد املياه ال�سطحية واجلوفية ،ا�ستناد ًا �إىل املبادئ
امل�ستم ّدة من اتفاقية قانون ا�ستخدام املجاري املائية
َ
الدولية يف الأغرا�ض غري املالحية وقرار اجلمعية
العامة املتعلق بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة
للحدود.
•عقد اتفاقات ال تقت�صر على تبادل املعلومات
والدرا�سات الفنية ،بل ت�شمل �آليات موثوقة ذات
�صالحيات لتفعيل الأعمال امل�شرتَكة يف �إدارة موارد
املياه امل�شرتَكة وا�ستثماراتها.
•البحث عن الو�سائل التي تعك�س مبادئ اال�ستخدام
املن�صف واملعقول وااللتزام بعدم الت�س ّبب يف � ّأي
�ضرر بد ًال من االعتماد على اختالل توازن القوى
القائم حالي ًا.
•اال�ستفادة من اخلربات واملبادرات ال�سابقة يف جمال
موارد املياه امل�شرتَكة و�أخذ العرب من مكامن �ضعفها
وقوتها و�إجنازاتها ،و�إدخال التعديالت الالزمة
عليها.
فعال يف املنتديات الدولية التي تعالج
ب�شكل
كة
•امل�شار
َ
ّ
ّ
وامل�ستجدات
واالطالع على التط ّورات
�ش�ؤون املياه
ّ
(عرب هيئات الأمم املتحدة مث ًال) ،وذلك للتعرف �إىل
�أف�ضل املمار�سات و�أحدث ال ُأطر القانونية.
•�إ�شراك املنظمات الإقليمية والدولية كو�سائط
لت�سهيل �أعمال بناء التعاون واال�ستفادة من اخلربات
التي توفّ رها.
•اال�ستفادة من التجارب املماثلة يف مناطق �أخرى من
العامل.
• حت�سني �إدارة موارد املياه امل�شرتَكة على ال�صعيد
املحلي.
ويبدو � ّأن االهتمام مبو�ضوع املياه امل�شرتَكة قد ازداد م� ّؤخر ًا
على ال�صعيد الإقليمي ،فقد در�س وزراء املوارد املائية
العرب ،يف اجتماعهم ال ّأول يف �شهر حزيران/يونيو
 ،2009اتفاقية الأمم املتحدة لقانون املجاري املائية ()1997
موحد ب�ش�أنها.
و�أقروا مبد�أ اتّ خاذ موقف عربي ّ

165

166

الف�صل 10

�إدارة موارد املياه العابرة للحدود

حاجز من ماء� :شهادة حول نهر الأردن
دون ِب ْلت ,جم ّلة نا�شونال جيوغرافيك

نهر الأردن ،الذي يرتبط ا�سمه بالكتاب املقدَّ�س وال�سالم الإلهي ،هو
اليوم بعيد عن ال�سالم .ومن منبعه َّ
امللطخ ب�آثار احلرب على �سفوح
جبل حرمون �إىل جمراه املوحل نحو البحر الأحمر على بعد �أكرث من
 300كيلومرت ،ي�صارع نهر الأردن للبقاء و�سط بيئة قا�سية ،حيث
النا�س يزرعون الألغام الأر�ض ّية ويتقاتلون الكت�ساب ت ّلة رمل ّية .لقد
كانت املياه على الدوام عزيزة يف هذه املنطقة القاحلة .وها هو النزاع
يتج ّدد بني اال�سرائيليني والفل�سطينيني والأردنيني على مياه النهر
�ست �سنني من اجلفاف واالزدياد ال�سكّ اين.
بعد ّ
هت �صبيحة يوم من �أيام �شهر
َوج ُ
و�سط هذا الواقع غري العادي ،ت َّ
متوز (يوليو) � 2009إىل النهر ،حيث كان ثالثة علماء ـ �إ�سرائيلي
وفل�سطيني و�أردين ،مع مواكبة ع�سكرية ـ يقفون واملياه ترتفع
حتى َ
ركبهم ،وذلك على بعد نحو  65كيلومرتاً جنوب بحرية اجلليل،
ُ
حتت احلطام املتقلقل للج�سر الذي ق�صف خالل حرب الأيام ال�ستّة
يف حزيران (يونيو)  .1967وكان العلماء الثالثة مي�سحون النهر
حل�ساب جمع ّية �أ�صدقاء الأر�ض لل�شرق الأو�سط ،وهي منظمة غري
حكومية مك َّر�سة لإقامة ال�سالم عرب الن�شاطات البيئية� .إنه يوم
قائظ يف منطقة �شهدت احلرب �سابق ًا .وقد ا�ستطاع �أولئك الرجال
برباعة تغطية هواج�سهم من اال�صابة ب�ضربة �شم�س �أو من �سقوط
قطعة �إ�سمنت �ضخمة عليهم �أو من دَو�سهم لغم ًا حمله الت ّيار �إىل
هناك.
«انظ ْر ،يا �سامر ،هذا الكائن ال�صغري» ،يقول عالمِ البيئة اال�سرائيلي
�ساريغ غافني ،الذي يعتمر ق ّبعة خ�ضراء عري�ضة احلا�شية ،خماطب ًا
املهند�س البيئي الأردين ال�شاب �سامر تالوزي ،فيما ُي ِ
نعم هذا النظ َر
يف كائن الفقاري �صغري و�ضعه غافني يف وعاء زجاجي .ويع ّلق تالوزي
�ضاحك ًا�« :إنه كائن َح ّي من ف�صيلة الق�شريات».
على بعد �أمتار قليلة ي�شقّ َبنان ال�شيخ ،وهو عالمِ نبات جريء
ومرِح من ال�ض ّفة الغربية ،طريقه ب�صعوبة و�شرود عك�س الت ّيار يف
َ
ً
ّ
ْ
مياه النهر املوحلة ،م�سلطا �آلة الت�صوير على �شجرة مزهرة مرتفعة
و�سط الق�صب الطويل و�سواه من النبات النامي على �ض ّفتَي النهر.
وحذا ِر �أن تط�أ لغم ًا».
ويناديه غافني« :انتبه خلطواتك يا �صديقيَ ،
�إىل جانب الذخائر احلربية الفتاكة التي يحويها ،يعاين هذا اجلزء من
نهر الأردن ـ وهو ب َِعر�ض �سبعة �أمتار ون�صف مرت وعمق �أمتار قليلة
التلوث تغدو معه فر�صة وجود الكائنات احل ّية �ضئيلة
ـ مقداراً من ُّ
جداً .وهذا عائد ،يف �أحد جوانبه� ،إىل ندرة املياه ،علم ًا �أن نهر الأردن

فقد ن�سبة  90يف املئة من مياهه خالل العقود اخلم�سة الأخرية.
ويف �أعلى املجرى عند بحرية اجلليل ،تتو َّزع مياه النهر العذبة على
�إ�سرائيل التي تَو َّلت ج ّر املاء �إىل املدن واملزارع عرب قناتها الوطنية
تن�صب معظم روافد النهر
ل َن ْقل املياه ،وعلى الأردن و�سورية حيث
ّ
يف الأرا�ضي الزراعية .هكذا مل َ
يبق اليوم يف املجرى الأ�سفل للنهر �أثر
�سام من املياه املاحلة والنفايات
مزيج
للمياه النظيفة ،بل كل ما هناك
ّ
ال�سائلة املتدفقة من البواليع املنزلية واملزارع.
� ّإن ال�صراع على نهر الأردن مي ّثل �إمكان ن�شوب �صراع حول املاء يف � ّأي
مكان من العامل .نحن نعي�ش على كوكب طاملا �شهد ،طوال �آالف
ال�سنني ،نزاعات م�س َّلحة بني الدول املتجاورة ب�سبب مياه الأنهار.
(جتدر اال�شارة �إىل �أن عبارة «خ�صم» يف بع�ض اللغات الأوروبية ،وهي
ّ
م�شتقة من كلمة  rivalisالالتينية ،ومعناها الأ�صلي اخل�صام
،rival
على نهر  .)riverوهناك الئحة طويلة من جماري املياه حول العامل
التي حتفل مبناو�شات بني الدول املجاورة لهذه املجاري .لنذك ْر،
مث ًال ،ال�صراع بني الهند وباك�ستان على نهر الإندو�س ،وبني �إثيوبيا
وم�صر على النيل ،وبني تركيا و�سورية على الفرات ،وبني بوت�سوانا
وناميبيا على �أوكافانغو ( .)Okavangoوقد تبينّ ملجموعة باحثني
من جامعة والية �أوريغون الأمريكية � ّأن من بني  37نزاع ًا ع�سكري ًا على
املياه منذ  ،1950هناك  32نزاع ًا جرت يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
و�أن ثالثني من هذه النزاعات جرت بني �إ�سرائيل والدول العربية
املجاورة ،وكان معظمها على مياه نهر الأردن وروافده ،وهي تمُ ِ ّد
وري.
املاليني ب�أ�سباب احلياة من �شراب وا�ستحمام ّ
وتعود النزاعات امل�س َّلحة على نهر الأردن �إىل ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل
عام  ،1948وهي تدرك �أن م�صادر املياه التي حتتاجها تقع خارج
حدودها .فبقا�ؤها ٌ
وقف على نهر الأردن الذي تقوم منابعه يف �سورية
وت�صب معظم مياهه يف بحرية اجلليل فيما ت�أتي روافده من
ولبنان
ّ
البلدان املجاورة ،هذه البلدان التي تواجه �أزمة مياه مماثلة .لذلك
كان بقا�ؤها هي الأخرى يف خطر .وهذا يعني �أن النزاع بني �إ�سرائيل
وجريانها على املياه �أمر ال مفر منه .ويف �ستينات القرن الع�شرين
ٍ
ّ
�سورية
حماوالت
تلقت �سورية �ضربات ع�سكرية من �إ�سرائيل بعد
ّ
جلر مياه نهر بانيا�س ،وهو �أحد روافد نهر الأردن العليا يف مرتفعات
وجه العرب �ضرباتهم �إىل القناة الوطنية اال�سرائيلية
اجلوالن ،كما ّ
لنقل املياه .وكان �أن �أ�شعلت تلك ال�ضربات املتبادلة فتيل حرب الأيام
ال�ستة ( .)1967وكادت احلرب �أن تقع بني �إ�سرائيل والأردن عام
 1979لال�ستيالء على امتداد رملي يف نهر الريموك .ويف العام ،2000
ّ
تلقى لبنان تهديدات متكررة من �إ�سرائيل با�ستعدادها لق�صف
ّ
حمطات الري الزراعي على نهر احلا�صباين جنوب ًا.
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�إال �أن هناك وجه ًا �آخر لل�صراع على املياه ،هو �أنه �أف�ضى �إىل حوا ٍر
�أحيان ًا .ويالحظ جدعون برومربغ ،املدير امل�شارك جلمعية �أ�صدقاء
الأر�ض يف ال�شرق الأو�سط� ،أن “م�صادر املياه الرئي�سية غري العابرة
للحدود قليلة ،الأمر الذي ي�سفر عن اتكال متبادل بني الدول”.
معرباً نحو ال�سالم ،لأنها
وي�ضيف �أن امل�شاركة يف املياه ميكن �أن تكون ْ
ً
ّ
حتث املعنيني على التعاون .ففي ال�سبعينات ،مثال ،اتفق الأردن
َقا�سم املياه .ومل
و�إ�سرائيل ـ وهما يف حالة حرب �آنذاك ـ على كيفية ت ُ
يتوقف التعاون املائي بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني حتى مع مواجهة
�س ُبل ال�سالم الأخرى حائط ًا م�سدوداً .ويقول ت�شاك لو�سن ،وهو
م�س�ؤول �أمريكي �سابق عمل خالل الت�سعينات على م�سائل املياه بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني� ،إن “هذا االتفاق يبدو مناق�ض ًا للبديهة،

لكن املياه من الأهمية بحيث ال يجوز التقاتل عليها .فبالرغم من
الأو�ضاع ال�سيا�سية ،يحتاج النا�س �إىل املاء .وهذا حافز قوي للتعاون
يف هذا ال�سبيل”.
يف �أحد �أيام ني�سان (�أبريل) � ،2009أخذين برومربغ �إىل النبع الطبيعي
يزود قرية َعوجا باملاء ،تلك البلدة الفل�سطينية ذات الـ4500
الذي ّ
ن�سمة ،املرتفعة فوق التالل اجلرداء على بعد كيلومرتات قليلة غرب
نهر الأردن بالقرب من �أريحا .وي�ستمد النبع ماءه من �أمطار ال�شتاء،
وينبج�س و�سط واحة �صغرية تك�سوها اجلالميد .و�شققنا طريقنا
ّ
مب�شقة على طرف القناة التي حتمل املاء ب�ضعة كيلومرتات اىل
ً
ً
القرية .وقال برومربغ“ :تعتمد زراعة َعوجا اعتمادا تاما على هذه

البيئة العربية :املياه

للري”.
املياه .ومع جفاف النبع ،لن يبقى هناك ماء ّ
وتجَ ْ َمع �شخ�صية برومربغ ال ُبعدَين النظري وال�سيا�سي العمالين.
وهو ُولد يف �إ�سرائيل وترعرع يف �أو�سرتاليا قبل عودته اىل م�سقط
ر�أ�سه عام  1988للم�ساهمة يف عملية ال�سالم يف املنطقة .وعن طريق
َح ّث بلده على اقت�سام املياه ب َِعدْ ل ،ا�ستطاع �أن يوقظ ال�سيا�سيني
اال�سرائيليني املت�شددين ،الذين يرون يف املياه ق�ضية �أمن قومي ،من
�سباتهم.
منذ احتاللها ال�ضفة الغربية عام � ،1967أقامت �إ�سرائيل ع�شرات
امل�ستوطنات يف وادي نهر الأردن� ،أ�ضيفت �إىل نحو  120م�ستوطنة يف
�أمكنة �أخرى من ال�ضفة الغربية .وتتوىل ال�شركة القومية اال�سرائيلية
للمياه (ميكوروت  )Mekorot /ت�أمني املاء ل�سكان امل�ستوطنات
بعد َح ْفرها  42بئراً يف ال�ضفة ل�سد حاجات املدن اال�سرائيلية .ويذهب
تقرير �أع ّده البنك الدويل عام � 2009إىل �أن ا�ستهالك املاء للفرد الواحد
يف �إ�سرائيل يفوق معدل ا�ستهالك الفرد الفل�سطيني ب�أربعة �أ�ضعاف،
و�أن معظم هذا الفائ�ض ُي�ستخدم لري املزروعات .لكن اال�سرائيليني
ي�شككون يف �صحة هذا التقرير ،قائلني �إنهم يتجاوزون الفل�سطينيني
مبقدار �ضعفني فقط ،و�إنهم ي�ستخدمون املاء بحكمة .ومهما يكن
الأمر ،ف�إن امل�ستوطنني اال�سرائيليني يف ال�ضفة الغربية يح�صلون
على ما يكفي من املاء مللء �أحوا�ض ال�سباحة ور�ش الع�شب وري
م�ساحات كبرية من احلقول والبيوت اخل�ضراء.
يف املقابلُ ،منع فل�سطين ّيو ال�ضفة الغربية حتت احلكم الع�سكري
اال�سرائيلي من حفر الآبار اجلوف ّية العميقة ،فيما ُح ِ�ص َرت م�صادرهم
املائية بالآبار ال�سطحية والينابيع الطبيعية ومياه املطر التي َّ
تتبخر
�سريع ًا يف الهواء ال�صحراوي اجلاف .وعندما تن�ضب هذه املوارد
�صيف ًا ،يقول برومربغ �إنه ال يبقى �أمام �أهايل َعوجا �سوى �شراء املياه
من �إ�سرائيل مقابل دوالر واحد لكل  0.75مرت مكعب .وهم بهذا �إمنا
يبتاعون مياههم اجلوفية التي َ�ض َّختها �شركة ميكوروت ف�أنق�صت
خمزونهم املائي اجلويف وال�سطحي.
وفيما كنت وبرومربغ نتّجه نحو نبع َعوجا �شرق ًا� ،صادَفنا جمموعة
من امل�ضخّ ات والأنابيب خلف �سياج من الأ�سالك ال�شائكة ،ت�ستخدمها
�شركة ميكوروت حلفر بئر يف طبقة �صخرية على عمق  600مرت.
وع َّلق برومربغ على امل�شهد بالآتي“ :املوا�سري الزرقاء والبي�ضاء هي
َ
ال�شهادة على �سرقة املياه يف هذا اجلزء من العامل” .غري �أن نوح
كينارتي ،كبري املفاو�ضني اال�سرائيليني على املاء ،ال يوافق على هذا
الر�أي ،قائ ًال �إن املياه اجلوفية ال تعرف حدوداً ،و�إن اال�سرائيليني
�أي�ض ًا ال يح�صلون على املاء ب�سهولة .و�أ�ضاف ،وهو يف منزله القائم
جممع �سكني قرب بحرية اجلليل“ :يظن الفل�سطينيون �أن �أي
�ضمن ّ
قطرة ماء ت�سقط فوق ال�ضفة الغربية ملك لهم .لكننا ،يف حمادثات
�أو�سلو ،اتفقنا على تقا�سم املياه”.

�إن جمعية �أ�صدقاء الأر�ض لل�شرق الأو�سط بد�أت جتابه هذه
امل�سائل املعقدة عام  ،2001خالل مرحلة من املناو�شات احلادة بني
الفل�سطينيني واال�سرائيليني .وبرتكيزها �أو ًال على الطرائق الآيلة �إىل
حت�سني نوعية املياه ،ا�ستطاعت بناء الثقة وتوفري الدعم عرب مادة
تربوية �أحدثتها يف برنامج التعليم الأ�سا�سي حتت ا�سم “جريان املاء
الط ّيبني” .وهي تعمل على �إقامة حديقة لل�سالم فوق �إحدى اجلزر
و�سط النهر .ولعل �أهم ما �أجنزته َح ّث احلكومات على تنفيذ البنود
املتعلقة بتقا�سم املياه يف اتفاقات ال�سالم� ،سعي ًا �إىل جعل الأردن
منوذج ًا لتحويل الأنهار من عامل حرب �إىل عامل �سالم .وحول هذا
الأمر يقول منقذ مهيار ،مدير اجلمعية يف الأردن“ :لقد بات النا�س
حول العامل يربطون ا�سم نهر الأردن بال�سالم .ونحن نفعل ما يف
و�سعنا ليكون هذا �صحيح ًا”.
عند عودتي �إىل قرية َعوجا مطلع �أيار (مايو)  ،2009كان نبعها قد
�صار َو َ�ش ًال ،و�آثار اجلفاف ظاهرة يف كل مكان .فاحلقول املحيطة
باتت م�ستنفدة وخالية .ور�أيت جمموعة من الفتية يلعبون كرة
دوامة من الغبار املرتفع �سحاب ًا فوق ر�ؤو�سهم.
القدم و�سط ّ
وتوقفت عند منزل مزارع متقدم يف ال�سن ،ا�سمه حممد �سالمة،
بادرين قائ ًال“ :مل تجَ ْ ِر املياه �إىل هذا البيت طوال الأ�سابيع اخلم�سة
الأخرية .و�أنا الآن �أبتاع برميل ماء يومي ًا من �شركة ميكوروت ل�سد
حاجات عائلتي وخرايف وجدائي وجيادي” .كذلك ،عليه �شراء
علف ملا�شيته � ْإذ ال ماء هناك لري املحا�صيل .ومن �أجل ت�أمني هذه
امل�صاريف ،ا�ضطر �إىل بيع عدد من ر�ؤو�س املا�شية ،كما ا�ضطر �أبنا�ؤه
�إىل العمل يف م�ستوطنة �إ�سرائيلية حيث يروون اخل�ضار والفاكهة
واحلبوب باملياه نف�سها املحظورة عليهم .وقال حممد وهو ي�سكب يل
ك�أ�س ماء من قنينة بال�ستيك حتم ا�سم ميكوروت“ :باللـه عليك ،ما
الذي ن�ستطيع فعله؟ هذا هو الظلم عينه ،لكن ال نقوى على �شيء
لدفعه عنا”.
كان ذلك اليوم �صافي ًا .ومن نافذة البيت الأمامية رحنا ننظر �إىل
الوادي اجلاف الظامئ ووراءه �إىل النبات الذاوي على �ض ّفتَي املجرى
ال�ض ّيق لنهر الأردنُ .
وخ ِّيل �إلينا للوهلة الأوىل �أن مياه النهر يف متناول
ذياك
�أيدينا� ،إىل �أن قطع حممد حبل ال�صمت بقوله“ :يلزمني لبلوغ ّ
املكان �أن �أقفز فوق �سياج معدين مكه َرب و�أعرب حقل �ألغام و�أحارب
اجلي�ش اال�سرائيلي .ومعنى هذا بدء حرب جديدة على املاء”.
املحررين لل�ش�ؤون اخلارجية يف جملة
دون ِب ْلت ( )Don Beltهو كبري ِّ
نا�شونال جيوغرافيك� .صدر مقاله هذا يف عدد ني�سان (�أبريل) 2010
من املجلة ،وهو عدد خا�ص بال�ش�ؤون املائية .وح�صل املنتدى العربي
للبيئة والتنمية على حقوق ترجمته ون�رشه.
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تعترب املياه العذبة مورد ًا حمدود ًا ميثل  %3فقط من
جممل كمية املياه على كوكب الأر�ض ،كما �أن %70
من هذه املياه العذبة موجود على �شكل �أنهار جليدية،
وتظهر الن�سبة الباقية على �شكل �أنهار وبحريات ومياه
جوفية .هذه املوارد املائية لي�ست موزعة ب�شكل متجان�س،
وتعاين بع�ض املناطق من قلة تواجد املياه فيها مقارنة
باملناطق الأخرى .وعلى �سبيل املثال توجد يف املنطقة
العربية التي تت�ضمن  %5من جممل �سكان العامل ن�سبة
ال تتجاوز  %1فقط من كميات املياه العذبة املتاحة عاملي ًا.
ويتميز املناخ يف العامل العربي بكونه جاف ًا �إىل جاف جد ًا
مع معدالت قليلة من الأمطار ،كما �أن �أكرث من  %60من
املياه ال�سطحية يف العامل العربي تنبع من خارج املنطقة.
وتراجع معدل ح�صة الفرد من املياه يف املنطقة �إىل �أقل من
 1000مرت مكعب �سنوي ًا مقارنة باملعدل العاملي الذي ي�صل
�إىل  7000مرت مكعب .ومن املتوقع �أن يرتاجع هذا املعدل
ب�شكل م�ستمر لي�صل �إىل �أقل من  500مرت مكعب يف العام
 ،2025على �أبعد تقدير .ويف بع�ض الدول العربية مثل
الأردن وفل�سطني واليمن و�صلت ح�صة الفرد بالفعل �إىل
ما دون  200مرت مكعب �سنوي ًا.
لقد ارتبط النمو ال�سكاين ال�سريع ،بالإ�ضافة �إىل ت�سارع

ال�شكل 1

الروابط ما بني الإدارة املتكاملة للموارد املائية وحوكمة املياه
ال ُبعد ال�سيا�سي

الماء
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الحوكمة
ُبعد اال�ستدامة البيئية

ال ُبعد االجتماعي

ال ُبعد االقت�صادي
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حوكمة املياه
التنمية االجتماعية يف الدول العربية خالل الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ،مع �ضعف يف البنية التحتية
امل�ؤ�س�سية وتردي يف �أنظمة حوكمة املياه .وينعك�س ذلك
من خالل التخ�صي�ص غري املت�ساوي مل�صادر املياه ،والهدر
يف اال�ستخدام وزيادة م�ستويات التلوث وغياب ال�شفافية
وعدم الكفاءة يف خدمات املياه .وقد ترافقت زيادة الطلب
على املياه مع �ضعف احلوكمة يف تكثيف ال�ضغط على
املوارد الطبيعية �إىل م�ستويات خطرية .وا�صبح حت�سني
حوكمة و�إدارة املوارد املائية �أمر ًا ال مفر منه من �أجل
حتقيق احتياجات الأجيال احلالية والقادمة بطريقة
م�ستدامة� ،إ�ضافة �إىل �ضمان حماية البيئة.
يف هذا الف�صل �سوف يتم تو�ضيح التحديات التي تواجه
حوكمة املياه ومراجعة م�سار حوكمة املياه الذي من �ش�أنه
�أن يحقق �أهداف اال�ستدامة يف الدول العربية ،وتلخي�ص
التقدم الذي حتقق يف حت�سني �أنظمة احلوكمة ومراجعة
النتائج املرغوبة �سيا�سي ًا من �إ�صالح حوكمة املياه ،وقد مت
�أي�ض ًا اال�ستعانة ببع�ض احلاالت الدرا�سية عند توفرها
لتو�ضيح ق�ص�ص النجاح و�/أو الدرو�س امل�ستفادة.

 .IIماذا تعني حوكمة املياه؟
يعترب م�صطلح «حوكمة املياه» جديد ًا ن�سبي ًا يف ال�سياق
العاملي يف الإدارة املائية .وقد مت الرتكيز على «حوكمة
املياه» خالل املنتدى العاملي الثاين للمياه يف مدينة
الهاي الهولندية عندما �شددت «ال�شراكة العاملية للمياه»
على �أن «الأزمة املائية هي ب�شكل �أ�سا�سي �أزمة حوكمة»
(.)GWP, 2000
وي�شيـر م�صطلح «حوكمة املياه» �إلـى «نطاق من الأنظمة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والإدارية التي يتم
تطويرها لتنظيم تنمية و�إدارة املوارد املائية وتوفري خدمات
املياه يف م�ستويات خمتلفة من املجتمع ()GWP, 2000
مع الت�أكيد على الدور الذي تلعبه اخلدمات البيئية
(.)Rogers and Hall, 2003
وعند مقارنة تعريف حوكمة املياه مع م�صطلح الإدارة
املتكاملة للموارد املائية 1تبدو الروابط وا�ضحة ،حيث
يت�ضمن املفهومان �أربعة �أبعاد وهي االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والبيئية ،كما هو مو�ضح يف
ال�شكل  .1ويوفر مفهوم الإدارة املتكاملة للموارد املائية
توجه ًا �شمولي ًا لتنمية و�إدارة املوارد املائية ويعالج �إدارة
املياه كونها مورد ًا وكذلك �إطار ًا لتوفري اخلدمات املائية
(.)Abdel-Dayem et al., 2002, WWAP, 2006
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ويوفر مفهوم «حوكمة املياه» الإطار الذي ميكن من
خالله تطبيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،ويتعامل
مع الطريقة التي يتم من خاللها تنفيذ الأبعاد ال�سيا�سية
املتعلقة بتحديد خم�ص�صات وتنظيم �إدارة املوارد املائية
(الطبيعية واالقت�صادية واالجتماعية) (Rogers and
.)Hall, 2003
ويف الإطار الأو�سع ميكن �إعتبار احلوكمة ب�أنهـا "مفهوم
احتوائي يت�ضمن عمليات متعددة الأوجه ،حيث يتـم
ال�سعي �إىل حتقيق الأهداف االجتماعية عـن طريق
التفاعل بيـن جميع الأطراف املعنية فـي حقل معني مـن
التنمية .تتطلب هـذه العملية ت�شجيع احلوارات الهادفة
�إلـى اتخاذ القرار وم�شاركة العديد مـن ا�صحاب امل�صلحة،
كمـا ت�أخذ بعني االعتبار الطرق التـي تتفاعل مـن خاللها
احلكومات واملنظمات االجتماعية وكيف ترتبط مـع الر�أي
العام وكيف يتـم اتخاذ القرارات وكيف تتـم �إدارة مفهوم
امل�ساءلة" (.)Graham and Plumptra, 2003

 .IIIحتديات حوكمة املياه يف الدول العربية
يتميز قطاع املياه يف العامل العربي بالتباينات الهائلة يف
االحتياجات االقت�صادية ـ االجتماعية ،وذلك على م�ستوى
التمويل والتنظيم الإداري والأطر الت�شريعية وم�شاركة
�أ�صحاب امل�صلحة والقطاع اخلا�ص والتحديات العابرة
للحدود وم�ستويات ال�ضغط املائي .وعلى كل حال ف�إنها
جميعا حتديات م�شرتكة مع �أنها تختلف يف م�ستوياتها
وحجمها بني الدول .لقد ت�سببت ندرة املياه يف الدول
العربية يف خلق احتياجات متناف�سة من اخلدمات املائية
�أدت �إىل تعقيد كبري يف حتديات احلوكمة .لعقود طويلة
بقيت �إدارة املياه عن طريق التزويد حيث تقوم احلكومات
بتطوير البنية التحتية الالزمة لتخزين وتوزيع املياه �إىل
امل�ستخدمني بينما تتجاهل �إدارة الطلب .وقد ترافق ذلك
مع غياب ال�سيا�سات املنا�سبة والأدوات االقت�صادية وعدم
كفاءة �إي�صال خدمات املياه من قبل القطاع العام والتو�سع
الكبري يف الري .ومتثل املياه امل�ستخدمة لأغرا�ض الزراعة
 %85من جمموع ا�ستهالك املياه يف املنطقة .ومع ذلك
ف�إن هنالك هدر ًا كبري ًا يف ا�ستخدامات املياه الزراعية
لأن احلوافز املقدمة للمزارعني لتبني تكنولوجيا حديثة
تقلل من ا�ستخدام املياه ال تزال غري كافية ،كما �أن كميات
كبرية من املياه املخ�ص�صة لال�ستخدامات البلدية ال تزال
تتعر�ض للهدر وال�ضياع.
تك�شف مراجعة ال�سيا�سات املائية التي �سادت يف القرن
الع�شرين وجود اختالل بني ا�سرتاتيجيات �إدارة املياه من

الإطار  :1ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية
غري املتجددة
ان الطفرة التي ت�سبب بها نظام الري يف ال�صحراء ،الذي كان مدعوم ًا بكثافة
يف اململكة العربية ال�سعودية منذ بداية الثمانينات ،تعك�س �صورة مثرية
للقلق عندما يتم تقييمها من منطلق ندرة املياه .هذه الن�شاطات الزراعية
ت�سببت يف زيادة بثالثة ا�ضعاف لكمية املياه امل�ستخدمة للزراعة من 6.8
بليون مرت مكعب يف العام � 1980إىل حواىل  21بليون مرت مكعب يف العام 2004
وما جمموعه  463بليون مرت مكعب يف ال�سنوات الثالثني الأخرية (حواىل
�ستة ا�ضعاف التدفق ال�سنوي للمياه يف نهر النيل) .ان الزيادة احلادة يف
�ضخ املياه اجلوفية و�صلت �إىل قمتها يف بداية الت�سعينات ( 22.7بليون مرت
مكعب) عندما و�صل �إنتاج القمح �إىل الذروة .وكانت النتيجة تراجع ًا حاداً
يف م�ستويات املياه اجلوفية يف الأحوا�ض الرئي�سية يف الفرتة  1980ـ .2000
ففي املحافظة ال�شرقية هبط م�ستوى املياه اجلوفية مبعدل � 10أمتار �سنوي ًا،
ومبجموع هبوط ي�صل �إىل  150مرتاً مع تو�سع �إنتاج حما�صيل الأعالف ،عندما
�أ�صبح انتاج الألبان ن�شاط ًا مربح ًا اقت�صادي ًا .هذا النمط نف�سه مت توثيقه
بحدة �أ�شد �أو �أقل يف كل الأحوا�ض الرئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وكان هذا التوجه هو ال�سبب الرئي�سي وراء التغيري يف �سيا�سات �إدارة املياه يف
ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
امل�صدر :مقابالت �شخ�صية
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حوكمة املياه
كلفة التدهور البيئي الناجم عن تلوث املياه يف بع�ض الدول العربية
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جهة واحلقائق اجلديدة حول املوارد والأبعاد االجتماعية
االقت�صادية واحتياجات التنمية من جهة �أخرى .ال ميكن
اال�ستمرار يف تطبيق النماذج ال�سابقة من �سيا�سات
�إدارة املياه يف ع�صر ندرة املياه التي تت�ضاعف ب�سبب
ت�أثريات تغري املناخ والنمو ال�سكاين واملخططات التنموية
الطموحة .والرتكيز على احللول الهند�سية واعتبار املياه
�سلعة جمانية وطريقة حتديد املخ�ص�صات املائية والإدارة
البريوقراطية ،تعترب الآن غري متجان�سة مع احتياجات
وحتديات الع�صر اجلديد ()Saleth and Dinar, 2004
لندرة املياه� .إن �أحد التحديات الكربى كان وال يزال �إدخال
�إ�صالح يف ال�سيا�سات وتطوير تدابري م�ؤ�س�سية جديدة
ميكن لها �أن تعالج وبكفاءة احلقائق اجلديدة حول ندرة
املوارد املائية ،وحتقق احتياجات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية بطريقة م�ستدامة بيئيا.
وهنالك اعرتاف متنام ب�أن �أزمة قطاع املياه قد ا�ستمرت
لفرتة طويلة ب�سبب �ضعف امل�ؤ�س�سات الداعمة ،وهنالك
نظريات تقول �إن الأزمة املائية قد "ك�شفت احلدود املت�أ�صلة
يف امل�ؤ�س�سات القائمة حاليا يف التعامل الكفوء مع منظومة
جديدة من امل�شاكل املرتبطة بتحديد خم�ص�صات و�إدارة
املوارد �أكرث من ارتباطها بتنمية هذه املوارد" (Saleth
 .)and Dinar, 2004ان معظم م�ؤ�س�سات القطاع العام
املائية يف الدول العربية (والتي تقدم خدمات توفري مياه
الري وال�شرب مع ًا) ال تعمل ب�شكل منا�سب ،وكانت غري

قادرة على توفري اخلدمة الكفوءة للم�ستخدمني .وتتوزع
م�س�ؤوليات �إدارة املياه وخدمات املياه بني عدة م�ؤ�س�سات
نادر ًا ما تت�صل مع بع�ضها �أو تن�سق يف عملياتها .وت�أخذ
عمليات اتخاذ القرار منط القرار الفوقي مع غياب �أو عدم
كفاءة م�شاركة ا�صحاب امل�صلحة ،بينما ال يتم تبادل
املعلومات �إال نادر ًا بني �صناع ال�سيا�سات وال�سلطات التي
تتحمل م�س�ؤوليات التنفيذ �أو بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية .التحدي هو يف تطوير تدابري م�ؤ�س�سية
بديلة تت�ضمن �إ�شراك القطاع العام والقطاع اخلا�ص
واملجتمعات وتزويدهم بالأدوات الفنية واالقت�صادية
والت�شريعية ال�صحيحة للعمل ب�شكل منا�سب.
وتظهر مالمح ال�ضعف يف حوكمة املياه يف عدة ا�شكال
تنتج عنها تداعيات اقت�صادية واجتماعية وبيئية غري
م�ستحبة .وعلى �سبيل املثال ف�إن معظم الدول العربية
ت�ضخ املياه اجلوفية مبا يتجاوز معدل التجديد ،خا�صة
ب�سبب وجود الإعانات املوجهة للطاقة والتي ت�ساعد يف
تقليل كلفة ال�ضخ (�أنظر الإطار رقم  .)1ومع �أن املياه
ت�صبح �أكرث ندرة ،ف�إن كفاءة اال�ستخدام ترتاجع �أي�ض ًا
ب�شكل متوا�صل .وبغ�ض النظر عن امل�شاكل اخلا�صة
بكفاءة اال�ستخدام ،ف�إن هنالك م�شاكل خطرية �أي�ض ًا
تتعلق بالإن�صاف والعدالة يف املمار�سات احلالية لإدارة
املياه .يف املناطق احل�ضرية ،يعتمد ال�سكان يف املواقع
غري املخدومة جيد ًا ب�شبكات املياه على املياه املزودة من
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قبل باعة من القطاع اخلا�ص� ،أحيان ًا با�سعار ت�صل �إىل
 10ـ � 20ضعف ًا من الأ�سعار الر�سمية .ويف املقابل ف�إن
غياب املياه النظيفة املخ�ص�صة لل�شرب يف املناطق الريفية
يجرب ال�سكان على قطع م�سافات طويلة للح�صول على
احتياجاتهم ،وهي مهمة عادة ما توكل للن�ساء والأطفال
الذين يدفعون كلفة هذا اجلهد .ويف كل احلاالت ف�إن
الفقراء هم الذين يتعر�ضون لأ�شد �أنواع املعاناة.
وت�ؤدي املياه العادمة غري املعاجلة من امل�صادر البلدية
وال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل مياه الت�صريف الزراعي� ،إىل
تلويث الأحوا�ض ال�ضحلة والأنهار واجلداول والبحريات.
وتت�سبب الزيادة يف تلوث املياه ،م�ضاف ًا �إليها �ضعف
الإمدادات املائية وال�صرف ال�صحي ،يف �أ�ضرار على ال�صحة
العامة وزيادة كلفة �إدارة املرافق املائية وتراجع حما�صيل
الأ�سماك واخلدمات البيئية التي تقدمها الأرا�ضي
الرطبة ومتلح الأرا�ضي الزراعية ،وبالتايل خ�سارة فر�ص
اقت�صادية كبرية .وتقدر الدرا�سات كلفة التدهور البيئي
يف املنطقة ب�سبب تلوث املياه بحواىل � 0.5إىل  %1.2من
الناجت املحلي الإجمايل (البنك الدويل .)2007
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن قطاع املياه يف املنطقة مل يدرك
وملدة طويلة �أن كثري ًا من القرارات التي حتكم �أداءه تتم
من خارج هذا القطاع .ولهذا ف�إن �سيا�سات املياه خ�سرت
الروابط احلا�سمة مع القطاعات االقت�صادية الأخرى،
حيث تعاملت مع م�شاكل �إدارة املوارد املائية ب�أنها تقت�صر
على قطاع املياه فقط ،ولي�س من املالئم عـزل اقت�صاديات
املياه عـن قوى ال�سوق عـن طريق النظام الرا�سخ �سيا�سي ًا
والـذي يقت�ضي قيـام القطاع العـام بتزويد امليـاه وتقدمي
الإعانات لكلفة اخلدمات املائية ،خا�صة يف منطقة تعاين
من ندرة املياه ( .)Saleth and Dinar, 2004ونتيجة
لذلك ،ال يتم احت�ساب القيمة االقت�صادية للمياه يف تطوير
ال�سيا�سات الزراعية والتجارية يف عدة دول عربية .وعلى
�سبيل املثال ،ف�إن املياه ال�شحيحة ت�ستخدم يف زراعة
حما�صيل ذات ا�ستهالك عال للمياه مثل الأرز وق�صب
ال�سكر واملوز .ويف العام  2009كانت املنطقة املزروعة
مبحا�صيل الأرز يف دلتا النيل �أكرث من �ضعف امل�ساحة
التي مت اقرتاحها يف مرحلة ما بعد �إن�شاء ال�سد العايل
يف �أ�سوان 2كما مت ت�صدير ن�سبة كبرية من املح�صول �إىل
الأ�سواق اخلارجية.
ولهذا ف�إن القدرة على مواجهة حتدي �إدارة موارد املياه
ال�شحيحة ب�أقل الكلف البيئية واالجتماعية �سوف تعتمد
على �إدخال �إ�صالحات يف ال�سيا�سات والأطر امل�ؤ�س�سية
التي ميكن لها �أن تخلق بنى جديدة ومطلوبة للحوكمة من
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البيئة التمكينية للحوكمة الر�شيدة
الإرادة
ال�سيا�سية
ال�سيا�سات
املنا�سبة

امل�ؤ�س�سات
الفعالة

احرتام
احلاجات
والكرامة

مفاتيح
احلوكمة الر�شيدة

م�شاركة
�أ�صحاب
ال�ش�أن

ال�شراكة بني
القطاعني العام
واخلا�ص

�أجل حتديد املخ�ص�صات والإدارة امل�ستدامة للمياه (Saleth
 .)and Dinar, 2004وعلى �سبيل املثال ف�إن الدول العربية
بحاجة �إىل تبني �سيا�سات مائية ت�ستطيع حتقيق التوازن
بني كلفة �إي�صال املياه لال�ستخدامات الزراعية والعوائد
الناجتة عن زراعة املحا�صيل .هذه ال�سيا�سات يجب �أن
تدعم زراعة حما�صيل ذات �إنتاجية عالية وقيمة م�ضافة
كبرية ،وحتقيق ذلك ي�سمح للدول �أن ت�ستورد منتجات
الغذاء اال�سا�سية بينما ت�ضمن وجود التمويل الالزم
لدفع كلفة هذه امل�ستوردات بطريقة م�ستدامة .ولهذا
ف�إن �سيا�سات املياه والزراعة يجب �أن تكون مرتابطة و�أن
تكون قابلة للتكيف مع التغريات يف الأ�سواق العاملية ،مع
زيادة اجلهود املبذولة من �أجل رفع كفاءة ا�ستخدام املياه
ومدخالت الإنتاج وحتقيق عوائد �أعلى لكل وحدة من
امل�ساحة الزراعية ولكل وحدة من املياه امل�ستهلكة.

 .IVالتقدم ب�أجندة حوكمة املياه
ت�صبح احلوكمة "فعالة" و"ر�شيدة" عندما ت�سود ظروف
امل�ساواة ،امل�ساءلة ،امل�شاركة ،ال�شفافية ،القدرة على
التوقع والإ�ستجابة ( .)Tiihonen, 2004وبناء على
الإطار املفهومي الذي �صاغه كوميان ف�إن احلوكمة هي
منتج معقد من التفاعالت االجتماعية واالقت�صادية
التي يتعامل من خاللها عدة م�شرتكني اجتماعيني

الإطار
الت�شريعي
والتنظيمي
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الف�صل 11

حوكمة املياه
وعلى عدة م�ستويات ( .)Kooiman, 2003ويف
حالة حوكمة املياه ،ف�إن هذه التفاعالت �سوف تقوم
بتطوير نواجت من ال�سيا�سات املختلفة والتي ت�ؤثر على
قطاعات الزراعة والغذاء وال�صحة والتعليم والتنمية
االقت�صادية ومكافحة الفقر .ومن �أجل �أن حتقق هذه
العالقات املعقدة جناحا ،يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار
�أنها جميعا مرتبطة ببع�ضها البع�ض وال ميكن لعن�صر
�أو جمموعة �أو قطاع واحد �أن ميتلك كل املعرفة واحلقائق
املطلوبة ل�صناعة ال�سيا�سات واتخاذ القرارات وتنفيذها
( .)Kooiman, 2003وب�سبب هذا التعقيد ف�إن احلوكمة
الر�شيدة ال تظهر من تلقاء نف�سها بل هي تعترب النتيجة
النهائية لعميات متعددة الأوجه وطويلة الأمد ،يجب �أن
يتم التخطيط لهـا وتنميتها بعناية (;Rhodes, 1996
 .)Kooiman, 2003: Tiihonen, 2004ومـن �أجل
حتقيق احلوكمة الر�شيدة ف�إن الظروف املنا�سبة فـي
املحتوى يجب �أن تكون موجودة و�أن تتـم رعاية تطويـر
بيئة متكينية منا�سبة ( )Tiihonen, 2004كمـا هـو

مو�ضح فـي ال�شكل  .3يجب �أن تكون الأطراف املعنية
متقبلة ل�ضرورة االلتـزام باتخاذ القرار جماعي ًا ،كمـا
يجب تطويـر امل�ؤ�س�سات الفعالة ويجب �أن تكون الأطر
ال�سيا�سية والت�شريعية والتخطيطية منا�سبة للأهداف
التي يتم ال�سعي �إىل حتقيقها للمنفعة العامة (Rohdes,
.)1996; Kooiman, 2003; Tiihonen 2004
لقد بد�أت دول عربية عدة �إطالق �إ�صالحات يف حوكمة
املياه� ،سواء �أكان ذلك نتيجة التحديات العديدة التي
تواجهها يف �سبيل حتقيق الإدارة امل�ستدامة للموارد
املائية �أو كان ذلك نتيجة ال�ضغوط من الدول واجلهات
املانحة .وتت�ضمن �أجندة الإ�صالحات ق�ضايا م�ؤ�س�سية
رئي�سية تتعلق بالنواحي الت�شريعية والإدارية وال�سيا�سية
لتنمية املوارد املائية .و�سيتم هنا مناق�شة ثالثة عنا�صر
�أ�سا�سية من احلوكمة يتم العمل على تعزيزها ،وهي
�إ�صالح القطاع العام وم�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة وال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص.

الإطار  :2الإدارة الت�شاركية ملياه الري
مت ت�صميم م�شروع حت�سني الري املدعوم من البنك الدويل يف
اليمن حول مبد�أ الإدارة الت�شاركية ملياه الري .وقد �شجع امل�شروع
احلكومة على تطوير بيئات قانونية وم�ؤ�س�سية منا�سبة من
�أجل �إن�شاء جمموعتني رئي�سيتني مل�ستخدمي مياه الري ،وهما
جمعيات م�ستخدمي املياه وجمال�س الري .وتكون كل جمعية
مل�ستخدمي املياه م�س�ؤولة عن تنفيذ امل�شروع يف منطقة الري
املحددة لها .وتتلخ�ص م�س�ؤوليات هذه اجلمعيات يف )1( :توفري
خدمات ري م�ستدامة وموثوقة )2(،القيام بال�صيانة و�إعادة
الت�أهيل )3( ،حت�صيل الأجور من امل�ستفيدين )4( ،تطوير القدرات
الذاتية املطلوبة للت�شغيل وال�صيانة .ويف مراحل متقدمة والحقة
مت �إن�شاء جمال�س الري يف كل من وادي الزبيد ووادي طوبان وذلك
بتمثيل قوي من قبل جمعيات م�ستخدمي املياه .وتقوم جمال�س
الري بدور ال�سلطة التنفيذية والإدارية العليا لكل واد (جمرى
نهري) ،ومتثل احلكومة املحلية وجمعيات م�ستخدمي املياه
ووزارة الزراعة والري .وتتلخ�ص م�س�ؤوليات جمال�س الري يف:
( )1تطبيق الأنظمة القانونية اخلا�صة مبجال�س الري وتطبيق
تعليماتها التنفيذية )2(،التن�سيق بني ال�سلطات احلكومية التي
ال زالت م�س�ؤولة عن الت�شغيل وال�صيانة للقنوات الرئي�سية وبني
جمعيات م�ستخدمي املياه امل�س�ؤولة عن الت�شغيل وال�صيانة يف
القنوات الثانوية واملراحل الالحقة )3( ،حفظ حقوق م�ستخدمي
املياه وحل النزاعات والق�ضايا العالقة )4( ،مراقبة الأداء االجتماعي
واملايل والتقني جلمعيات م�ستخدمي املياه.

يف منطقة دلتا النيل ،متكنت خطط العمل املبنية على مبد�أ
الإدارة املتكاملة للموارد املائية من م�أ�س�سة بع�ض الإجراءات
التي �ساهمت يف تقوية �صوت م�ستخدمي املياه يف �صيانة
وت�شغيل اخلدمات املائية .وقد فو�ضت وزارة املوارد املائية والري
م�س�ؤوليات الت�شغيل وال�صيانة �إىل جمعيات م�ستخدمي املياه يف
م�ستوى القنوات يف املرحلة الثالثة (امل�سقاة) .وتت�ضمن خطط
الإدارة املتكاملة للموارد املائية متكني جمعيات م�ستخدمي املياه
يف القنوات الفرعية لإدارة الت�شغيل وال�صيانة املتعلقني بالري
والت�صريف على امل�ستوى القنوات الثانوية �أو القنوات الفرعية.
ومبا �أن القنوات الفرعية هي �أي�ض ًا م�صدر ملياه ال�شرب ،ف�إن
ع�ضوية اجلمعيات تت�ضمن عائالت وت�شهد متثي ًال قوي ًا للن�ساء
اللواتي ي�شرفن على نوعية املياه وق�ضايا ال�صحة والبيئة .ويف
عملية موازية ،مت ت�أ�سي�س مناطق �أو مقاطعات للإدارة املتكاملة
للمياه والري لدمج اخلدمات العامة كافة يف هيئة واحدة تعمل
عن كثب مع جمعيات م�ستخدمي املياه وجمعيات م�ستخدمي
القنوات الفرعية� .أن الإجراء الرئي�سي املتبع هنا هو تعديل للقانون
رقم  12للعام  1984مبا ي�سمح بتمكني جمعيات م�ستخدمي
املياه .والآن يتم تنفيذ م�شاريع ري على نطاق وا�سع ب�إتباع مبد�أ
الإدارة املتكاملة للموارد املائية بقيادة جمعيات م�ستخدمي املياه
لتعظيم الفوائد االقت�صادية واالجتماعية مع املحافظة على البيئة
يف نف�س الوقت ،كما هي حالة امل�شروع التكاملي لإدارة وحت�سني
الري يف م�صر.
امل�صدر :البنك الدويل 2009

البيئة العربية :املياه

�أ� .إ�صالح القطاع العام

يعترب مدى التقدم يف امل�ساءلة يف القطاع العام �أمرا مهما
ب�شكل خا�ص من �أجل النجاح يف تطبيق �أجندة �إ�صالح
احلوكمة يف املنطقة .لقد مت تطوير ا�سرتاتيجيات وخطط
وطنية لقطاع املياه منذ نهاية الت�سعينات يف عدة دول يف
املنطقة ،ومنها البحرين وجيبوتي وم�صر والأردن ولبنان
وليبيا وال�سعودية و�سوريا وتون�س وال�ضفة الغربية وغزة
واليمن ( .)World Bank 2007وتدمج ال�سيا�سات
اجلديدة ما بني زيادة الإمدادات املائية وما بني �إدارة
الطلب .بع�ض الدول مثل م�صر والأردن واملغرب قامت
ب�إن�شاء وحدات م�ؤ�س�سية للتخطيط والتن�سيق على
م�ستوى عال من �أجل اجلمع ما بني الوزارات التي لها
ت�أثريات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على قطاع املياه ،مثل
الزراعة والإ�سكان واملالية والتجارة .وت�شهد وزارات املياه
يف املنطقة عمليات من �إعادة الهيكلة امل�ؤ�س�سية لتطوير
املرونة والفعالية يف عملياتها عن طريق الالمركزية يف
املهام.
ويف العام  2000ح�ضرت �سلطة املياه الفل�سطينية خطة
وطنية للمياه لو�ضع توجهات ا�سرتاتيجية للقطاع حتى
العام  ،2020وكان الهدف من ذلك حتقيق الأهداف
القطاعية وتو�ضيح �أدوار مزودي اخلدمات ونقل مهام
ال�سلطة �إىل املرافق الإقليمية .وتعترب هذه املرافق حالي ًا
هي امل�س�ؤولة عن العمليات وال�صيانة والت�صليح وجمع
ومعاجلة املياه العادمة ومعظم الإمدادات املائية و�إعادة
ا�ستخدام املياه وحتديد تخ�صي�ص املياه لال�ستخدامات
ال�صناعية والزراعية .ومت ت�أ�سي�س جمل�س للمياه يقوده
رئي�س �سلطة املياه مع تواجد ممثلني عن جمعيات
م�ستخدمي املياه والوزارات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
واملرافق الإقليمية .وت�ستمر احلكومة يف امتالك �أ�صول
مرافق املياه الإقليمية مع متثيل للمجتمعات املحلية يف
جمال�س الإدارة .ومن خالل م�سعاها لتقوية احلوكمة يف
قطاع املياه طورت �سلطة املياه الفل�سطينية قانون ًا �شام ًال
وجديد ًا للمياه يف العام  2002غطى �ش�ؤون �إدارة املياه مثل
تنمية و�إدارة املوارد وزيادة ال�سعة والقدرات وحت�سني
النوعية ومنع تلوث وا�ستنزاف املياه.
وت�شهد م�ؤ�س�سات الإمدادات املائية وخدمات ال�صرف
ال�صحي حتو ًال م�ستمر ًا يف الدول العربية لكي ت�صبح
�أكرث ا�ستجابة للم�ستهلكني مع حت�سني القدرات
امل�ؤ�س�سية لل�سعي لتحقيق مبادئ الكفاءة وال�شفافية
وامل�ساءلة والعدالة يف تزويد اخلدمات للعمالء .لقد مت
ت�صميم هذه التحوالت ملواجهة امل�شاكل التي ت�ؤثر على
امل�ؤ�س�سات ،مثل حدود امل�س�ؤولية غري الوا�ضحة يف

الإطار  :3ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
يف الري
يغطي م�شروع جردان يف املغرب حواىل � 10آالف هكتار من الأرا�ضي الزراعية
التي تخدم  600مزارع حم�ضيات يف منطقة ج َّفت فيها م�صادر املياه اجلوفية.
وكانت احلكومة املغربية على ا�ستعداد لتخ�صي�ص مياه الري مـن �سد
�شاكوكان ـ �أولوز وامل�شاركة فـي متويل م�شـروع لبناء �أنبـوب توزيـع ميـاه
ري بطول  60مي ًال .وفـي متوز (يوليو)  2004فاز بالعطاء ائتالف تقـوده
جمموعة �صناعية مغربية هـي ()Omnium Nord-Africain ONA
وب�شراكة مع �شركات فرن�سية ومن�ساوية .و�سوف يدخل هذا الإئتالف
يف عقد امتياز مدته � 30سنة لبناء وامل�شاركة يف متويل وت�شغيل و�إدارة
�شبكة الري .و�سوف يكلف امل�شروع حواىل  85مليون دوالر ،ت�ساهم
احلكومة املغربية بحواىل  50مليون دوالر منها ،تنق�سم �إىل منح وقرو�ض
ب�شكل مت�ساو .وقـد مت حتديد تعرفة املياه التـي قبلها الإئتالف يف احلد
الأدنى مـن مـدى الأ�سعار اخلا�صة ب�إمدادات املياه اجلوفية ،وبالتالـي ف�إن
املزارعني �سوف ي�ستفيدون مـن التوفري فـي �سعر املياه (World Water
.)Forum, 2004
ويعترب م�شروع ري غرب الدلتا �أحد امل�شاريع الرئي�سية التي تعمل من
خالل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،ويت�ضمن بناء وت�شغيل
�أنظمة �أنابيب الري لنقل مياه من النيل لدعم تنمية املحا�صيل الزراعية
عالية القيمة يف منطقة تبلغ م�ساحتها � 100ألف هكتار يف غرب دلتا النيل.
وقـد كانت املنطقة تعتمد �سابق ًا على املياه اجلوفية يف التنمية الزراعية،
والتي تظهر حالي ًا �إ�شارات وا�ضحة على التدهور يف النوعية واال�ستنزاف
يف الكمية .وقـد تـم �إعتبار اخليـار االف�ضـل للم�شروع هـو خيار الت�صميم
والبناء والت�شغيل  DBOوم�ساهمة ر�أ�سمالية مـن قبل م�شغل خا�ص
واملزارعني امل�شاركني� .سوف تت�ضمن ر�سوم امليـاه �سعراً ثابت ًا لتغطية
كلفة البنية التحتية و�سعراً متغرياً لتغطية كلف الت�شغيل وال�صيانة
والربح .وقـد تـم ت�أ�سي�س جمعية مل�ستخدمي امليـاه منذ بداية امل�شروع
لتكون م�شاركة ب�شكـل كامل يف حت�ضري امل�شروع والإ�شراف علـى �أداء امل�شغل
اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إلـى مكتب تنظيم م�ستقل .وقـد بـد�أ التح�ضري للم�شروع
فـي العـام  2005مـن خالل تقييم بيئـي ا�سرتاتيجي فح�ص بدقـة الكلفـة
والفوائد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للم�شروع ،بنـاء علـى عمليـة
ت�شاوريـة علـى نطـاق احلـو�ض املـائي مـع �أ�صحاب ال�شـ�أن كافـة (World
Water Forum, 2006; Biaetti and Abdel-Dayem, 2008; World

.)Bank, 2009

العمليات والتعرفة ال�ضئيلة وال�صعوبات يف االحتفاظ
باملوارد الب�شرية الكفوءة والتدخالت ال�سيا�سية فـي
�سيا�سات التوظيف وجوانب �أخرى مـن العمليات
( .)World Bank, 2007ففي م�صر قامت احلكومة
بالف�صل ما بني الإمدادات املائية والت�شريع يف قطاع
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تزويد املياه وال�صرف ال�صحي ،حيث مت ت�أ�سي�س ال�شركة
القاب�ضة يف العام  2004والتي متلك �سلطة م�ستقلة وتدار
من قبل جمل�س �إدارة يتكون من عدد كبري من ا�صحاب
ال�ش�أن .وتعمل ال�شركة القاب�ضة على امل�ستوى املحلي من
خالل ال�شركات امل�س�ؤولة عن الإمدادات املائية والعمليات
و�صيانة ال�شبكات يومي ًا ويتم مراقبة �أدائها �شهري ًا مـن
خالل جمموعة مـن م�ؤ�شرات الأداء .و�إلـى جانب ال�شركة
القاب�ضة تـم �إن�شاء جهاز تنظيم املياه فـي م�صر مـن �أجـل
توفري التنظيم والإطار الت�شريعي االقت�صادي لقطاع
املياه .ويقـوم اجلهاز بالربط مـا بني احلكومة واملجتمع
وتقوم ال�شركة ب�ضمان تنفيذ ال�سيا�سات والت�شريعات
الوطنية (.)World Bank, 2007, 2009
ويف تون�س تقوم ال�شركة الوطنية ال�ستغالل وتوزيع املياه
ب�إتباع �سيا�سة ت�سعري ت�ضمن ا�ستعادة الكلفة الكاملة
لتنفيذ عمليات تزويد خدمة املياه ،حيث تقوم امل�ؤ�س�سات
ال�سياحية بدفع �أعلى املعدالت واملنازل �أقلها .وقد مت تقليل
الفاقد املائي يف تون�س �إىل �أقل من � .%10أما يف املغرب
فقد قامت احلكومة ب�إجراءات نحو المركزية م�س�ؤولية
تزويد خدمات �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي ونقلها
�إىل البلديات ،وتركت لها حق اختيار كيفية �إدارة هذه
اخلدمات من الئحة من اخليارات املختلفة املتاحة .وميكن
للبلديات �أن تدير املياه بنف�سها �أو �أن تن�شئ م�ؤ�س�سة عامة
م�ستقلة لإمدادات املياه لتفوي�ضها هذه ال�صالحيات �أو
تفوي�ض ال�صالحيات للمكتب الوطني ملياه ال�شرب �أو �أن
تتعاقد مع مزودين من القطاع اخلا�ص (World Bank,
.)2007, 2009
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قام املغرب ب�إدخال منوذج اال�ستقاللية
واخل�صخ�صة للإمدادات املائية يف املناطق احل�ضرية
( .)Saleth and Dinar, 2004ومن �أجل ت�شجيع تر�شيد
ا�ستهالك املياه قامت احلكومة بت�أ�سي�س نظام للقرو�ض
الدوارة للم�ستخدمني يف املناطق احل�ضرية ،لتغطية
تكاليف تركيب عدادات املياه والتعديل التحديثي لأجهزة
املياه ( .)Saleth and Dinar, 2004ومت �أي�ض ًا تنفيذ
�إجراء مبتكر وهو �إن�شاء م�ؤ�س�سات لإدارة �أحوا�ض الأنهار،
تعترب م�ؤ�س�سات �إدارة �أحوا�ض الأنهار يف املغرب فريدة
من نوعها ،حيث تتم �إدارتها من قبل امل�ؤ�س�سات الزراعية
وتقوم بالعمل ك�أدوات م�ؤ�س�سية لدمج خدمات �إمدادات
املياه مع توفري املدخالت الزراعية (Saleth and Dinar,
.)2004

ب .م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة

تعترب م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة �أمر ًا مركزي ًا لتعزيز

احلوكمة الر�شيدة حيث يخلق ذلك مناخا من امل�ساءلة
وال�شفافية
 .)2006ومتثل م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة «جانب
الطلب» من احلوكمة الر�شيدة ،كما �أن هنالك �أهمية كبرية
لتح�سني ظروف امل�شاركة لي�س فقط لت�ضمني حاجات
و�آراء وقيم ه�ؤالء امل�شاركني املت�أثرين من الإ�صالحات،
بل �أي�ض ًا للت�أكيد على �أن �آثار النماذج التنموية اجلديدة
مقبولة من قبل املجتمعات .ويت�ضمن �إ�شراك �أ�صحاب
امل�صلحة عدة جوانب ،منها امل�ساهمة يف تخطيط وت�صميم
وتنفيذ وعمل و�صيانة البنية التحتية املائية ،ويف حتديد
و�إدارة التعرفة والإ�شراف على التنفيذ و�ضبط اجلودة.
ويعترب و�صول النا�س �إىل املعلومات ذات ال�صلة بق�ضايا
املياه �شرط ًا م�سبق ًا �أ�سا�سي ًا للم�شاركة الناجحة.
(Abdel-Dayem et al., 2004; WWAR,

�أكرث عمليات م�شاركة م�ستخدمي املياه تنظيم ًا هي يف
قطاع الزراعة ،حيث حققت عدة دول يف املنطقة تقدم ًا
ملحوظ ًا يف نقل بع�ض ال�صالحيات املتعلقة بتنظيم
و�إدارة �أنظمة مياه الري �إىل جمموعات معروفة بجمعيات
م�ستخدمي املياه .وت�شجع دول مثل م�صر والأردن وليبيا
واملغرب وعمان وتون�س واليمن م�شاركة م�ستخدمي
املياه الزراعية يف ن�شاطات مثل �إدارة و�صيانة وت�شغيل
البنية التحتية املحلية (الإطار  .)2وقد ظهرت مبادرات
�إن�شاء جمعيات م�ستخدمي املياه من �إطار م�شاريع
الري ذات التمويل املتعدد �أو الثنائي الأطراف ،والتي
ت�ضمنت مكونات خا�صة بتطوير ال�سيا�سات والإ�صالح
امل�ؤ�س�سي .وما زالت هذه املبادرات يف م�ستويات خمتلفة

البيئة العربية :املياه

من التطبيق ومل يتم تقييم مدى ا�ستدامتها بعد انتهاء
الفرتات الزمنية للم�شاريع .وبالرغم من �أن �أهداف
�إن�شاء جمعيات م�ستخدمي املياه هي مت�شابهة على
امتداد املنطقة ،ف�إن البنية امل�ؤ�س�سية والو�ضع القانوين قد
ي�شهدان الكثري من االختالف ( .)Salman, 1997ويف
ّ
وميكن
بع�ض احلاالت ف�إن الإطار الت�شريعي الذي يدعم
جمعيات م�ستخدمي املياه قد ال يكون متوفر ًا بعد �أو مير
بفرتة تطوير بطيئة ( .)World Bank, 2009ويرتبط هذا
الإطار القانوين ب�شكل كبري مع �سرعة الإ�صالح ال�سيا�سي
واالقت�صادي الذي يحدث يف كل دولة .ومن املهم الإدراك
�أن امل�شاركة املجدية ال ميكن حتقيقها بدون وجود نقل
�أكرب للم�س�ؤوليات وال�سلطات واملوارد �إىل الأطراف املعنية
(.)World Bank, 2009
ال يزال هنالك غياب للرتتيبات والآليات الفعالة الالزمة
ملراقبة وتقييم التقدم والت�أثري الذي حتدثه مناهج الإدارة
الت�شاركية للري على اال�ستدامة املالية وا�ستدامة قاعدة
املوارد الطبيعية وتقليل املعامالت والنفقات العامة
التي ميكن جتنبها ،وكذلك تنفيذ �أف�ضل املمار�سات
ونقلها وتو�سيع �إطارها .ولهذا فمـن املبكر جد ًا القيام
با�ستنتاجات حـول نوعية خدمات الـري املقدمة من قبل
جمعيات م�ستخدمي املياه مقارنة بتلك التـي كانت تقدم
�سابق ًا من قبل امل�ؤ�س�سات احلكومية .وقـد تـم تطويـر
م�ؤ�شرات لقيا�س مدى التقدم فـي الإدارة الت�شاركية للـري
واختبارها فـي مناطق �أخرى ،ولكن قلما تـم ا�ستخدامها
فـي الـدول العربية (.)Gonzalez and Salman, 2002

ويف هذا ال�سياق ،ف�إن التوجه ال�سيا�سي يف تون�س ي�سري
ب�إطراد نحو الالمركزية والإدارة الت�شاركية من �أجل
ردم الفجوات يف نظام �إدارة املياه .ولهذا ف�إن م�ستويات
الإدارة العامة كافة قامت بجهد كبري مل�ساعدة املنظمات
املحلية لتحمل م�س�ؤولية ت�شغيل و�صيانة مرافق �إمدادات
املياه املحلية �ضمن الإطار العام للإدارة املتكاملة للموارد
املائية� .إن �أحد العنا�صر الرئي�سية للنجاح هو التنظيم
الذي يقود مثل هذا التوجه نحو املزيد من امل�شاركة من
قبل امل�ستفيدين و�أ�صحاب امل�صلحة .وقد �أبرز تقرير
�صادر عن الأمم املتحدة يف العام  2009الدور اجلوهري
لزيادة م�شاركة م�ستخدمي املياه ،و�أو�صى تون�س بال�سري
قدم ًا يف تنفيذ امل�شاريع التي تهدف �إىل حتقيق التنمية
االقت�صادية االجتماعية امل�ستدامة ،عن طريق التوفيق ما
بني احتياجات امل�ستخدمني والقيمة االجتماعية والبيئية
للمياه (.)WWAP, 2009

ج .ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

كان �إدخال مفهوم ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص
تطور ًا مهم ًا يف تقدمي اخلدمات املائية يف الدول العربية
( ،)AWC, 2008ولكنه مل ي�ستبدل توفري املياه من
قبل القطاع العام كالو�سيلة الأ�سا�سية يف تزويد هذه
اخلدمات .لقد كان الت�أثري الأ�سا�سي لهذا النهج حتريك
ر�أ�س املال اخلا�ص لتزويد اخلدمات يف املراحل العليا مثل
معاجلة املياه والتحلية ،مع وجود مدن قليلة فقط اختارت
التحول نحو تزويد خدمات املياه للم�ستهلكني من قبل
القطاع اخلا�ص.
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ا�سرتاتيجية مائية مقرتحة لالمارات العربية املتحدة
عمار ورا�شيل ماكدونل
خليل ّ

تقع االمارات العربية املتحدة �ضمن املناطق املناخية ال�شديدة اجلفاف
واجلافة يف �شبه اجلزيرة العربية ،وي�ؤدي الهطول املطري املحدود اىل �شح
املياه الطبيعية .وازاء �أو�ضاع االمدادات ال�ضئيلة هذه ،ازداد الطلب على
املياه العذبة مع ت�سارع النمو ال�سكاين وارتفاع م�ستويات املعي�شة وتو�سع
القطاعات الزراعية والغابية وال�صناعية .وا�ستهالك املياه بالن�سبة اىل الفرد
هو الآن من الأعلى يف العامل ،مما يخلق اجهادات �ضخمة للموازنة املائية.
هذا الطلب املتنامي كان ُي�ستوفى يف البداية من خالل �ضخ املوارد املائية غري
املتجددة ،لكن كثرياً من هذه اخلزانات اجلوفية �أ�صبحت الآن م�ستنزفة،
مما �أدى اىل انخفا�ض م�ستويات املياه وتدهور نوعيتها .لذلك حتول
االعتماد اىل موارد مائية غري تقليدية وخ�صو�ص ًا املياه املحالة واملعاجلة،
ل�سد الفجوة بني العر�ض والطلب على رغم ان ذلك يزيد ال�ضغوط على
امدادات الطاقة والنظم االيكولوجية.
وا�ضافة اىل هذه التحديات املائية ،فان احلوكمة املائية يف هذا البلد لها
حتدياتها اخلا�صة .فاالمارات العربية املتحدة دولة احتادية ود�ستورها
ال�صادر عام  ،1971ن�ص مبوجب املادة  23على �أن املوارد الطبيعية هي
ملك لكل امارة على حدة .ونتيجة لذلك ،ويف حني �أن الوزراء االحتاديني
يحتفظون ببع�ض امل�س�ؤوليات اال�سرتاتيجية والتن�سيقية ،فان امل�ؤ�س�سات
والت�شريعات والأنظمة التي حتكم املوارد املائية الطبيعية ،وم�ؤخراً
املوارد املائية غري التقليدية ،يجب �أن ت�ؤول اىل كل امارة على انفراد .كما
�أن العمليات واالدارة اليومية حتدث على امل�ستوى املحلي .وا�ضافة اىل
ذلك ،هناك مدخالت متزايدة اىل االدارة والأنظمة املائية (والطاقوية) من
اتفاقيات جمل�س التعاون اخلليجي.

ازاء هذه اخللفية� ،أجريت �أبحاث يف املركز الدويل للزراعة امللحية يف دبي
لتطوير �أفكار تتعلق ب�سيا�سة ا�سرتاتيجية جديدة لالمارات .و�شمل هذا
العمل تطوير تقييم م�ستحدث ومتكامل للموارد املائية وا�ستخدامها يف
االمارات ،ومت منه حتديد خيارات لتح�سني كفاءة توزيع املياه وا�ستخدامها
وتخفي�ض التكاليف وحت�سني الأو�ضاع البيئية .و�أُعيد النظر �أي�ض ًا يف
حوكمة املياه ،وخ�صو�ص ًا م�س�ؤوليات وقوانني و�أنظمة خمتلف امل�ؤ�س�سات
املعنية.
ومت حتديد عدد من املبادرات الرئي�سية والو�سائل ال�سيا�سية املرتبطة بها،
وهي حالي ًا قيد املراجعة .ومن غري املفاجئ �أن جما ًال ذا �أولوية ل�سيا�سات
مائية جديدة هو ادارة الطلب على املياه ،خ�صو�ص ًا يف الزراعة .وهذا
�سوف يحقق تنمية م�ستدامة وتخفي�ضات جوهرية يف اال�ستثمارات
امل�ستقبلية ذات العالقة يف القدرة االنتاجية والبنية التحتية .وهناك
جمال رئي�سي �آخر هو تن�سيق احلوكمة املائية بني خمتلف االمارات التي
تدعم زيادة التناغم وال�شفافية يف جماالت مثل الأنظمة واملقايي�س التقنية
واالقت�صادية والبيئية .وهذا قد يجلب درجات �أكرب من االقت�صاد يف تطوير
البنية التحتية يف امل�ستقبل ف�ض ًال عن مزيد من اال�شراف التنظيمي الفعال.
املبادرات الرئي�سية هي على النحو الآتي:

املبادرة الأوىل

تطوير ت�شريعات ومقايي�س و�آليات احتادية لتن�سيق ادارة املوارد املائية
من �أجل تطوير ال�سيا�سة عرب االمارات وعرب القطاعات:
 التحرك لتوزيع املوارد املائية ح�سب الأ�صول وا�ستعمالها بفعاليةملنفعة الأجيال الراهنة واملقبلة.
 -تطوير �أنظمة ومقايي�س وموا�صفات لتقييم االدارة.

وقامت �سلطنة عمان بجهود حثيثة لتو�سيع قاعدة م�شاركة
القطاع اخلا�ص وحت�سني مناخ الإ�ستثمار الأجنبي ،من
خالل اخل�صخ�صة وتعديل قانون الإ�ستثمار االجنبي .وقد
متت تو�سعة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لت�شمل
�إدارة �شبكات �إمدادات املياه يف الأردن واملغرب ،بالإ�ضافة
�إىل بناء �أنظمة جديدة للتزويد املائي وال�صرف ال�صحي يف
اجلزائر وم�صر وقطر وال�سعودية والإمارات .ومت توقيع عقود
عمان
للإدارة مع القطاع اخلا�ص لت�شغيل املرافق يف مدينتي ّ
والدار البي�ضاء� .أما يف قطاع الري فيتم حالي ًا بناء م�شروع
جردان يف املغرب ،بينما و�صل م�شروع الدلتا الغربية يف
م�صر �إىل مراحل طرح العطاءات (الإطار  .)3ويف العام
� 2010أقر الربملان امل�صري قانون ًا جديد ًا لإن�شاء �شراكات من
القطاعني العام واخلا�ص يف تنمية البنية التحتية ،والذي
من املتوقع له �أن ي�ساهم يف تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف
القطاعات االقت�صادية كافة ومنها املياه.

د .درا�سة حالة :ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف قطاع املياه احل�ضرية يف الأردن
يقدم قطاع �إدارة املياه وال�صرف ال�صحي يف الأردن در�سني
ثاقبني حول ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص:

عقد �إدارة خدمات �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي يف
عمان الكربى
يف العام  1999مت توقيع عقد �إدارة ما بني �سلطة املياه يف
الأردن و�إئتالف من القطاع اخلا�ص حتت �إ�سم ليما ،ي�ضم
عدة �شركات وهي (�سويز ومونتغمري واط�سون و�شركة
�آرابتيك جردانة الأردنية) و�إنتهى هذا العقد يف  31كانون
الأول (دي�سمرب)  .2006كانت �شركة ليما هي امل�شغل
امل�س�ؤول عن �إدارة وت�شغيل و�صيانة املرافق كافة بطريقة
فعالة من حيث التكلفة ،مع تقلي�ص يف الكلفة وزيادة يف
�أرباح عمليات �إمدادات املياه وت�شغيل ال�صرف ال�صحي
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دعم التن�سيق والتفاهم بني املعنيني.
اجراء عملية تكامل بني النتائج املتوقعة للتغري املناخي والبيئي.
توجيه ا�ستحداث قاعدة بيانات وطنية للمياه واال�شراف عليه.
حظر ت�صدير املياه.
اقامة جمل�س وطني للمياه لتن�سيق الن�شاطات بني املعنيني
وتوفري منتدى للحوار.

املبادرة الثانية

تعزيز حماية املوارد املائية الطبيعية وتطوير احتياط ا�سرتاتيجي من املياه
اجلوفية:
 ادخال موازنات مائية على امل�ستويات الوطنية واالقليمية واملحليةتكون م�س�ؤولة عن جميع االمدادات واال�ستخدامات املائية.
 تن�سيق دمج الن�شاطات على م�ستوى االمارات لتكوين نظام وطنيملراقبة كمية ونوعية املياه.
 تطوير ا�ضايف لت�شغيل ال�سدود االختبارية يف �شمال االماراتلتح�سني احتجاز مياه الفي�ضانات وجتدد املياه اجلوفية.
 -تعزيز حتديد املناطق وجتدد املياه اجلوفية اال�صطناعية.

املبادرة الثالثة

تطوير �سيا�سة زراعية وطنية تهدف اىل احلفاظ على املياه وزيادة قيمة
اىل االقت�صاد:
 اجراء مزيد من البحوث لتعميق املعرفة باالقت�صاد الزراعي يفاالمارات وا�ستخدامها للمياه.
 البناء على هذه املعرفة ملبا�شرة خطة زراعية للمحافظة ب�شكل�أف�ضل على املوارد املائية ال�شحيحة.
ً
 تعزيز منوذج جديد للتنمية الزراعية بحيث يكون مقت�صدا باملياهيف منطقة اخلدمات يف مدينة عمان .وقد مت ت�أ�سي�س
وحدة �إدارة امل�شاريع ،3وهي وحدة م�ؤ�س�سية يف �سلطة
املياه من �أجل مراقبة مدى التقدم الذي حدث يف برنامج
التزويد املائي يف منطقة عمان الكربى .وكان هدف
عقد الإدارة وبرنامج الإ�ستثمار الر�أ�سمايل �إعادة هيكلة
و�إعادة ت�أهيل �شبكة �إمدادات املياه يف عمان .وتعترب
منطقة حمافظة عمان الكربى �أكرب ا�سواق خدمات املياه
البلدية يف الأردن ،وكانت مكا�سب امل�شغل ترتبط ب�شكل
وثيق بقدرته على تقليل التكاليف الت�شغيلية بينما تزيد
الأرباح من امدادات املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي.
ويتم دفع مبلغ �سنوي للم�شغل وي�سمى “تعوي�ضات
حوافز الأداء” ،والذي ي�سمح للم�شغل باالحتفاظ بن�سبة
من الأرباح طوال مدة العقد .وقد ت�ضمنت م�س�ؤوليات
امل�شغل اخلا�ص نقل املياه �إىل حمطات تنقية املياه وتوزيع
املياه املعاجلة و�إدامة عمل املرافق وفق موا�صفات حمددة

ور�ؤوف ًا بالبيئة وقاب ًال لال�ستمرار جتاري ًا.

املبادرة الرابعة

تر�شيد ا�ستهالك املياه ليكون �ضمن معدل اال�ستهالك العاملي اليومي
للمياه بالن�سبة اىل الفرد:
 توفري املياه باحلد من اال�ستهالك اليومي للفرد بحيث يكون قريب ًامن املعدل العاملي البالغ  200ليرت للفرد يف اليوم ،وذلك من خالل
برامج وحمالت توعية ،واعتماد نظم وتكنولوجيات حديثة لتوفري
املياه يف خمتلف القطاعات.

املبادرة اخلام�سة

مراجعة وتطوير �سيا�سة وا�ضحة لت�سعري املياه:
 تر�شيد نظام التعرفات بحيث يكون الت�سعري املق�سم اىل �شرائح�شام ًال يف جميع االمارات.
 تخفي�ض االعانات املالية التي تدفعها احلكومات الغالق الفجوة بنيالكلفة الفعلية والتعرفات املفرو�ضة.
 ا�ستعرا�ض احتماالت ادخال �أ�سعار للمياه اجلوفية واملياهامل�ست�صلحة.
يف الأ�شهر القليلة املقبلة �سوف ينظر اىل هذه املبادرات بعمق �أكرب ،و�أي
تغيريات هيكلية العتمادها �سوف تتطلب مفاو�ضات مت�أنية بني خمتلف
املعنيني� .إن �شح املياه هو من �أركان التنمية امل�ستقبلية يف االمارات و�أي
قرارات �سوف ُتتخذ لن تكون �سهلة .لكن ال ميكن تفادي التحديات املائية
يف االمارات وال يف �أي بلد عربي �آخر.
عمار ود .را�شيل ماكدونل خبريان يف املركز الدويل للزراعة امللحية ،دبي.
د .خليل ّ

من ال�صيانة ،وتطوير برنامج �شامل لإدارة ال�صيانة
و�إعادة ت�أهيل املرافق ح�سب احلاجة وتزويد مياه ال�شرب
للم�شرتكني وحتمل م�س�ؤولية اجلباية من امل�شرتكني
يف منطقة اخلدمة والتعاون مع �سلطة املياه يف تنفيذ
برناجمها للإ�ستثمار الر�أ�سمايل ( .)WAJ, 1999bوقد
مت تقييم �أداء �شركة ليما وفق  60هدف ًا قاب ًال للقيا�س
الرقمي.

عقد امل�ست�شار الإداري ل�سلطة املياه يف حمافظات ال�شمال
يف العام  2004نظمت �سلطة املياه ،ومن خالل وحدة
�إدارة امل�شاريع ،مناف�سة مفتوحة للتعاقد مع �شركة
خبرية ب�إدارة خدمات وت�شغيل مرافق املياه وال�صرف
ال�صحي لتعمل كم�ست�شار �إداري .وكان الهدف من ذلك
م�ساعدة �سلطة مياه حمافظات ال�شمال لزيادة كفاءة
خدمات املياه وال�صرف ال�صحي .وتعترب هذه ال�سلطة
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حوكمة املياه
وت�ضمن دور امل�ست�شار الإداري ت�شغيل مرافق املياه
وال�صرف ال�صحي والقيام بالك�شف عن الت�سربات يف
�شبكة املياه وت�صليحها ،والقيام بامل�س�ؤوليات اخلا�صة
بتقليل كميات فاقد املياه 4وتطوير برنامج �شامل
لإدارة ال�صيانة و�إعداد وحت�صيل الفواتري والعالقة مع
امل�شرتكني ومهام اخلدمات والو�صول �إىل الهدف املحدد
للت�شغيل وهو ا�ستعادة الكلفة بن�سبة  5%105وتدفق
مايل متوازن وحتقيق كل املعايري املطلوبة من قبل
�سلطة املياه لكي تفو�ض م�س�ؤوليات �إدارة خدمات املياه
وال�صرف ال�صحي �إىل ال�شركة امل�شغلة .ومت تقدير قيمة
العقد بحواىل  6.5مليون دوالر ومت متويل جزء منه من
قبل بنك التنمية الأملاين ،ومتت مراقبة الأداء من قبل
وحدة �إدارة امل�شاريع ،التي طورت نظام ًا مل�ؤ�شرات الأداء
ل�سلطة املياه يف حمافظات ال�شمال.

هيئة مائية تقوم بتزويد خدمات املياه حلواىل � 210آالف
م�شرتك (�سكني وجتاري) يف املحافظات ال�شمالية
الأربع يف الأردن (عجلون� ،أربد ،جر�ش ،املفرق).
ومتثلت ال�شراكة يف هذه احلالة يف عقد ملدة � 3سنوات
بني �سلطة املياه (وحدة �إدارة امل�شاريع) وامل�ست�شار
الإداري ،والذي يتكون بدوره من �شركة ت�شغيل املياه
الربيطانية  Severn Trent Internationalو�شركة
هند�سية حملية هي «مركز الإ�ست�شارات الهند�سية».
وقد احتفظت �سلطة املياه مب�س�ؤولية �إي�صال اخلدمات
والإدارة العامة والو�صاية على املرافق وال�ش�ؤون اخلا�صة
باملوظفني وكل متطلبات التمويل لإي�صال اخلدمات
وملكية الأ�صول ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية القانونية لكل
الن�شاطات الإدارية .بينما كانت امل�س�ؤولية اال�سا�سية
للم�ست�شار الإداري توفري اخلدمات للهيئة اجلديدة
(�سلطة مياه حمافظات ال�شمال) وم�ساعدة الهيئة على
حتقيق التوازن املايل لت�صبح �شركة ت�شغيل للمياه من
القطاع العام خالل � 3سنوات.

الدرو�س امل�ستفادة
ك�شفت درا�سة م�ستفي�ضة للتجربتني ال�سابقتني من
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف الأردن �أن
هنالك ثالثة عوامل م�ؤ�س�سية ظهر �أنها الأكرث �أهمية يف
حتديد فعالية هذه ال�شراكة ،وهذه العوامل هي مرونة
العقود وامل�ساءلة ،وبنية احلوكمة ،والإطار القانوين.
�أو ًال ،وفر العقد الإداري ملنطقة عمان املرونة الكافية يف
ما يتعلق بالقدرة على مراجعة وتعديل العقد .وعلى
الرغم من ذلك ف�إن كال من عقدي الإدارة يف عمان وعقد
امل�ست�شار الإداري ل�سلطة املياه يف حمافظات ال�شمال،
كانا خاليني من املرونة يف ما يتعلق مبنح مزود اخلدمات
الدرجة من احلرية التي احتاجها لكي يكون فعا ًال .ومن
املمكن �أن يقال ان هذين العقدين املخ�ص�صني للمناطق
احل�ضرية قد عززا امل�ساءلة جتاه امل�شرتكني واحلكومة.
لقد كانت م�ؤ�شرات الأداء يف احلالتني �صريحة ووا�ضحة
مع �أنها كانت غري قابلة للتحقق كما �أ�شار البع�ض.
ثاني ًا ،كان حجم امل�شاركة يف عقد عمان �أقل وذلك ب�سبب
الأ�س�س الداخلية .فعلى عك�س عقد امل�ست�شار الإداري
ملحافظات ال�شمال مل تقم �شركة ليما بتطوير �أية خطة
للأعمال .ونتيجة لذلك مل تكن هنالك ر�ؤيا لل�شركة
وال وثيقة مرجعية ميكن �أن يجمع كادر ال�شركة عليها
لتحديد �شعور م�شرتك بالغايات الواجب حتقيقها .ويف
اخلال�صة ف�إن كال من منط احلوكمة الداخلي واخلارجي
كانا �ضعيفني يف ليما ،وهذا ما قلل بدوره من النهج
الت�شاركي .وال�سبب الآخر الذي ي�شري ب�أن عقد امل�ست�شار
الإداري ملحافظات ال�شمال كان �أكرث ت�ضمين ًا ملبد�أ
الت�شاركية هو �أنه احتوى على ترتيبات �إدارية مف�صلة
لعملية اتخاذ القرار ،والتي ت�ضمنت م�شاركني من داخل
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وخارج �سلطة مياه حمافظات ال�شمال.
ثالث ًا ،كانت �أكرث القوانني تقييد ًا التي واجهت عمل �شركتي
ليما وامل�ست�شار الإداري هي  )1(،نظام امل�شرتيات احلكومي
الأردين املبني على نظام الأ�شغال احلكومية رقم  71للعام
 1986ونظام اللوازم رقم  32للعام  ،1993وكال النظامني
يتميزان ب�شدة البريوقراطية ويركزان على اختيار �أرخ�ص
الأ�سعار املقدمة للم�شرتيات والتي من �ش�أنها �أن ت�ساوم
على معايري النوعية لكل عملية �شراء )2(،م�ؤ�س�سات
التدقيق املتعددة وغري املتجان�سة يف �أ�ساليب تقييمها،
( )3نظام اخلدمة املدنية للعام  2002وهو نظام متزمت
وحمدد لأنه ال ي�سمح ل�شركة مثل ليما �أن تعمل على �أ�س�س
جتارية )4( ،قانون �سلطة املياه وال�صرف ال�صحي 1973
الذي ال يحدد �أية عقوبات قابلة للتطبيق عندما يتم �إجراء
الربط غري القانوين خلطوط ت�صريف مياه الأمطار على
خطوط ال�صرف ال�صحي ،وهذا ما �سبب �صعوبات كثرية
ل�شركة ليما وامل�ست�شار الإداري لإجبار امل�شرتكني على
�إزالة هذه الروابط غري ال�شرعية.
�أحد الت�أثريات ال�سلبية للإطار القانوين احلايل كانت
وال تزال غياب الإجماع على ماهية اجلهة التي يجب �أن
توكل �إليها م�س�ؤولية تنظيم قطاع املياه يف الأردن .وهذا
يعني �أن حدود امل�س�ؤوليات بني امل�ؤ�س�سات الرئي�سية
تبقى غام�ضة .وعلى الرغم من ذلك ف�إن جممل القوانني
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والتعليمات �ساهمت يف توفري جمموعة �شاملة من
معايري التحقق من واجبات كل م�ؤ�س�سة مبا ي�ضمن بيان
حدود امل�س�ؤوليات .ولكن االثر النهائي ظهر يف عدم
قدرة هذه امل�ؤ�س�سات على توفري اخلدمات للم�ستهلكني
بالفعالية املن�شودة.

 .Vمدى التقدم والقيود املعيقة
لقد �شهد العقدان الأخريان تقدم ًا ملحوظ ًا نحو حت�سني
حوكمة املياه يف الدول العربية ،والذي ميكن و�صفه ب�أنه
تقدم بطيء ولكنه ثابت امل�سار .ولكن من ال�صعب اخلروج
با�ستنتاجات عمومية ب�سبب تنوع الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة .وبالن�سبة لتقرير
البنك الدويل  2007ف�إن متو�سط م�ؤ�شر نوعية الإدارة
وامل�ساءلة املائية يف  10دول يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا 6كان �أعلى من املعدل العام لـ 27دولة يف فئة
الدخل املنخف�ض واملتو�سط من خارج املنطقة (�أنظر
ال�شكل  .)4ويغطي امل�ؤ�شر مدى كفاية ما ي�سميه مزيج
ال�سيا�سات (الت�شريعات ،حقوق امللكية و�آليات حتديد
خم�ص�صات املياه) بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات واالدوات
امل�ستخدمة ل�ضبط تلوث املياه (املوا�صفات ،الأجهزة
وم�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة) .ويعترب ذلك دلي ًال على
تقدم اجلهود التي بذلتها دول املنطقة لتح�سني �إدارة
املياه يف �آخر  10ـ � 20سنة.
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ر�أي

يا برملانيي العرب حتركوا ل�ضمان �أمن املياه
عدنان بدران

احلق يف املياه هو مبد�أ لت�أمني املياه للجميع .والربملانيون ،كهيئة
ت�شريعية ،يجب �أن يجعلوا هذا املبد�أ ن�ص ًا �صريح ًا يف قوانني جميع
البلدان ،كحق �إن�ساين �أ�سا�سي.
لت�أمني ذلك ،يجب على بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أن تنظر اىل املياه كقاعدة م�شرتكة �أ�سا�سية و�سلعة عامة ل�سوق
اقت�صادية م�شرتكة ،حيث تقام �شبكة مياه عرب احلدود وتتقا�ضى
الدول الغنية باملياه من البلدان الفقرية بها ثمن املياه التي ت�ستهلكها،
بطريقة مماثلة ل�شبكة الربط الكهربائي ذي التوتر العايل عرب
احلدود يف املنطقة العربية .وبامكان البلدان العربية �إقامة اقت�صاد
م�شرتك للمياه والطاقة ،كما فعل االحتاد الأوروبي من قبل ب�ش�أن
الفوالذ والفحم.
على الربملانيني �أن ي�سنّوا قوانني لتعزيز تكامل املوارد املائية وتوزيعها
عرب احلدود ،من خالل �إقامة �شبكة عرب ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
تنقل املياه من مناطق الوفرة اىل مناطق ال�شح.
تقع البلدان العربية يف املنطقة �شبه اجلافة ،ولذلك هي على عتبة خط
الفقر املائي .وموجات اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة والتذبذب املو�سمي
ل�سقوط الأمطار وارتفاع م�ستوى البحر هي نتيجة التغري املناخي املتوقع.
و�أي انخفا�ض يف �سقوط الأمطار �أو ارتفاع يف درجة احلرارة �سوف يهدد
النظام االيكولوجي اله�ش لهذه البلدان ويزيد ت�صحر الأرا�ضي العربية.
يدمر نظام دعم احلياة البيولوجية ،وهذا قد ي�ؤدي اىل تف�شي
و�سوف َّ
الأمرا�ض و�سوء التغذية ،وانت�شار وا�سع للأوبئة ،والفقر ،وهجرة النا�س
بتب�صر و�سرعة ،و�أن يتخذوا
اىل ال�شمال .لذا على الربملانيني �أن يتحركوا ّ
�إجراءات وقائية �ضد كوارث تغري املناخ.
يجب اال�سراع يف �سن قوانني حلوكمة جيدة و�إدارة �أف�ضل للموارد املائية
وا�ستعمال كفوء لـ 70يف املئة من املياه يف الزراعة و 20يف املئة يف ال�صناعة،
من خالل خف�ض الهدر وتكنولوجيات �أف�ضل يف الري و�إعادة تدوير املياه
و�سوى ذلك.
�أحوا�ض املياه العابرة للحدود ،مثل حو�ضي دجلة والفرات بني تركيا

و�سورية والعراق ،يجب �أن تو�ضع يف �إطار قانوين .ويجب �إبرام اتفاقية
دولية لتجنب نزاعات م�ستقبلية حول حقوق اجلريان يف هذين
احلو�ضني ،ولتجنب نزاعات وحروب يف املنطقة م�ستقب ًال.
ويجب �أي�ض ًا و�ضع حو�ض النيل يف �إطار قانوين ،و�إبرام اتفاقية دولية
بني البلدان الأفريقية االثني ع�شر التي تتقا�سم مياهه من �أجل ايجاد
نظام قانوين ملزم ومنظم .واملياه العابرة للحدود ميكن �أن تكون عام ًال
م�ساعداً يف خلق اال�ستقرار وال�شراكة االقت�صادية بني دول الأحوا�ض
امل�شرتكة ،مبا يف ذلك الأنهار والبحريات واخلزانات اجلوفية الكبرية.
وبخالف ذلك ،فان هذه الدول قد تذهب اىل حروب حول حقوق املياه.
ويعترب الأردن رابع �أفقر البلدان مائي ًا يف العامل .وهو يتخذ اجراءات
لبناء �سدود يتوقف امتال�ؤها على �سقوط الأمطار ،ويقوم ببناء �شبكة
وطنية لنقل املياه اجلوفية من اجلنوب اىل ال�شمال .كما يتحول اىل
حتلية املياه من خالل م�شروع "قناة البحرين" بني البحر الأحمر والبحر
امليت ،لتوفري مياه ال�شرب ،ومنع كارثة بيئية ناجتة من انكما�ش البحر
امليت كما ح�صل يف بحر �أرال ،وتوليد الطاقة الكهربائية ،وتلطيف البيئة
القا�سية يف وادي عربة.
نحن الربملانيني يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا علينا �أن نت�صدى
لق�ضايا املياه الرئي�سية ،من خالل �سن قوانني مالئمة ت�ضع حلو ًال
للم�شاكل الوطنية والعابرة للحدود ،بغية التغلب على تداعيات تغري
املناخ من مبد�أ النظر عاملي ًا والعمل حملي ًا .ومن ال�ضروري تطبيق �إدارة
�شاملة للموارد املائية ،وت�سخري العلم والتكنولوجيا من �أجل ا�ستخدام
فعال للمياه و�صناعة التحلية و�إعادة اال�ستعمال ،ونظم فعالة للري،
وتطوير حما�صيل جديدة تنمو يف ظروف �إجهاد فيزيولوجي من �شح
املياه ومتلحها.
علينا �أن نتحرك الآن لبناء ال�سالم حول الطاقة واملياه مل�صلحتنا
ومل�صلحة �أجيال امل�ستقبل.
الدكتور عدنان بدران ع�ضو جمل�س الأعيان يف الأردن ورئي�س �سابق للحكومة
الأردنية ،وع�ضو يف جمل�س امناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية .وهو �ألقى
هذه الكلمة يف افتتاح م�ؤمتر برملانيي ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الذي عقد
خالل املنتدى العاملي اخلام�س للمياه يف ا�سطنبول يف �آذار (مار�س) .2009

التقييم النهائي الذي ظهر يف درا�سة البنك الدويل ي�شري
�إىل �أنه ،فيما يتعلق بق�ضايا �إ�صالح احلوكمة والإدارة ،ف�إن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا تعترب عالية يف
امل�ؤ�شرات املرتبطة بالثبات ال�سيا�سي ،وجيدة يف تزويد
اخلدمات ومكافحة الف�ساد ومنخف�ضة يف �إظهار �صوت

الر�أي العام وامل�ساءلة وامل�شاركة .وحتدد الدرا�سة حجم
القطاع العام ب�أنه العائق الأكرب �أمام الإ�صالح ،حيث ي�شري
تقرير البنك الدويل � 2007إىل “�أن ال�سيا�سات واملنظمات
اجلديدة ال حتقق �أهدافها املن�شودة بالكامل يف معظم
الدول” نتيجة )1( :النظام احلايل من الإعانات والتي

البيئة العربية :املياه
ال ت�شجع منو القدرة التنظيمية )2( ،الت�شريعات التي
غالب ًا ما تخلو من حتديد الأدوار والتعليمات التنفيذية،
(� )3ضعف الإلزام .وي�شري تقرير البنك الدويل �إىل �أن
“احللول املمكنة مل�شاكل املياه يف املنطقة معروفة جيد ًا
لكنها مل تطبق غالب ًا ب�سبب القيود الناجمة عن االقت�صاد
ال�سيا�سي العام يف كل دولة”.
ويبقى الو�صول �إىل البيانات املوثوقة وتبادل املعلومات
واحد ًا من املعوقات الكبرية .يتم جمع البيانات وتنفيذ
برامج املراقبة من قبل جمموعة من الهيئات بدون
تن�سيق وال تكامل .وعندما تكون البيانات متوفرة
ف�إنها لي�ست م�ستمرة وال قابلة للمقارنة وال موثوقة وال
يتم ن�شرها بطريقة �سليمة �أو �إ�شهارها للراي العام.
وتعترب املعلومات اخلا�صة ب�إدارة املوارد املائية (الكمية
والنوعية) و�أداء قطاع املياه يف بع�ض الأحيان معلومات
�سرية ال ميكن الك�شف عنها .وميكن �أن تكون الدوافع
وراء ذلك �سيا�سية ب�سبب الرغبة يف جتنب زيادة االهتمام
�أو ال�ضغط ال�شعبي� ،أو اقت�صادية تتمثل باحلاجة �إىل
حماية ال�صادرات وال�سياحة ،و�أحيان ًا تكون الدوافع
بريوقراطية بحتة ومتثل املفهوم القدمي ب�أن “ال�سلطات
العامة ت�سيطر على املعلومات”.
مل يتم حتى الآن الرتكيز الكايف على الدور اجلوهري
لتقوية البحث العلمي يف خلق قاعدة املعرفة املطلوبة
لتح�سني حوكمة املياه .هنالك حاجة �إىل االبتكارات يف
جمال العلوم والتكنولوجيا من �أجل الإدارة امل�ستدامة
مل�صادر املياه التقليدية وغري التقليدية .وميكن للبحث
العلمي ذي ال�صلة الوثيقة بق�ضايا املياه �أن ي�ساهم يف
حت�سني القدرة امل�ؤ�س�سية و�أداء احلوكمة وتخفي�ض
النفقات اجلارية .وتوجد يف ب�ضع دول عربية مراكز
عالية ال�سمعة تقوم ب�إجراء البحوث العلمية يف جمال
�إدارة املوارد املائية .ويعترب املركز القومي لبحوث املياه
يف م�صر واحد ًا من هذه املراكز يف املنطقة ،حيث تتوافق
�أجندة عمل املركز ومنتجاته البحثية مع �سيا�سات املياه
الوطنية يف الدولة .ويتطور البحث العلمي �أي�ض ًا يف
دول اخلليج حيث باتت البحوث واالبتكارات العلمية
رافد ًا �أ�سا�سي ًا يف تطوير ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات
املياه .وميكن احل�صول على النتائج الإيجابية من هذه
الأبحاث ب�سرعة ،كما حدث من خالل الت�صنيف الدويل
جلامعة امللك �سعود يف الريا�ض الذي حت�سن ب�شدة يف
فرتة ق�صرية ب�سبب برنامج طموح للتنمية الأكادميية
(.)AWC, 2009
هنالك الكثري من االهتمام املتنامي الذي يوجه للتقدم يف

جماالت بناء القدرات والتدريب وتنمية املهارات املهنية
ملواجهة التحديات القائمة وامل�ستقبلية .وتهدف املراكز
7
الإقليمية احلديثة الإن�شاء مثل املجل�س العربي للمياه
واجلمعية العربية ملرافق املياه� 8إىل تعزيز احلوكمة
الر�شيدة للمياه يف املنطقة العربية ،حيث تقوم بتنفيذ
برامج لبناء القدرات والتدريب ،مع �إعطاء الأولوية
للإ�صالح امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي وحوكمة املياه و�إدارتها.
ويف العام � 2009شارك املجل�س العربي للمياه ب�إن�شاء
�أكادميية املياه العربية ومقرها يف �أبوظبي ،لت�صبح
مركز ًا للتميز وعام ًال للتغيري يف جماالت �إدارة املياه،
وتزويد خدمات املياه والتمويل املائي والدبلوما�سية
املائية .ومن الأمثلة الإقليمية اجليدة على برامج بناء
القدرات يف جمال حوكمة املياه "منرب ال�شركاء حول
حوكمة املياه يف الدول العربية" ،الذي بد�أ يف العام
 2006ويتم تطبيقه حالي ًا من قبل املجل�س العربي للمياه
واجلمعية العربية ملرافق املياه بالإ�شرتاك مع م�ؤ�س�سة
"�إنفنت" الأملانية لبناء القدرات .ويقدم هذا الربنامج

185

186

الف�صل 11

حوكمة املياه
خربات عاملية ودرو�س ًا م�ستفادة وحاالت درا�سية من
دول العامل ومن املنطقة ،ويعطي الفر�صة لل�شركاء من
الدول العربية للتفاعل يف املراجعة والتحليل واملناق�شة
والتحاور حول التوجهات والطبيقات املتعلقة باحلوكمة
الر�شيدة للمياه يف املنطقة .ويف العام � 2009أطلق
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي برنامج «حوكمة املياه
يف الدول العربية» ملواجهة التحديات املائية الإقليمية
الناجمة عن الظروف اجلغرافية واملناخية وغياب
ال�سالم والأمن والنمو ال�سكاين وزيادة الطلب على املياه
والو�صول غري الكايف للمياه النظيفة وال�صرف ال�صحي
والقدرات غري الكافية واملوارد املحدودة ،بالإ�ضافة �إىل
النق�ص يف املعلومات و�أدوات املراقبة.

 .VIخال�صة
يعاين قطاع املياه يف العامل العربي من بنية حوكمة
�ضعيفة ب�سبب ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات غري الفعالة يف
الكفاءة .ان املحددات امل�ؤ�س�سية و�شح املياه يجربان
احلكومات العربية على تبني �إ�صالحات من �أجل خلق
�آليات منا�سبة ولكن فعالة لتحديد خم�ص�صات املوارد
املائية و�إدارتها ( .)Saleth and Dinar, 2004لقد
متكنت دول عربية عدة من حتقيق تقدم خالل العقدين
الأخريين يف �إ�صالح �سيا�ساتها املائية وتعزيز م�ؤ�س�ساتها
وحتديث �أطرها الت�شريعية وبناء قدراتها لتح�سني �إدارة
املياه .وتدريجي ًا ولكن ببطء يتم النظر �إىل امل�ستفيدين
من خدمات املياه كعمالء �أو �شركاء (Saleth and Dinar,
 .)2004ويف بع�ض الدول العربية هنالك �أعرتاف
ب�ضرورة منح اجلماعات غري احلكومية دور ًا �أكرب يف
حوكمة املياه.
لقد مت تطوير �سيا�سات للتنمية امل�ستدامة للمياه ،ولكنها
تواجه حتديات يف التنفيذ وهنالك غياب لأدوات املراقبة.
�إن امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة حتقق تقدم ًا نحو املزيد
من امل�ساءلة وال�شفافية وحكم القانون ،ولكن عدة فجوات
يف ال�سيا�سات والتمويل والقدرات ما زالت موجودة.
وقد مت حتقيق حت�سن يف �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة
ومنظمات املجتمع املدين ،كما يتنامى م�ستوى م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف الإمدادات املائية وال�صرف ال�صحي
وكذلك يف �إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية يف م�شاريع
الري .وحت�سنت الت�شريعات والتعليمات ،لكنها ما زالت
بحاجة �إىل التقوية وقوة الإلزام ملواجهة التغريات احلالية
واملقبلة ،ويف الكثري من الدول ما زال الإطار الت�شريعي
غري فعال وهنالك حاجة لتوفري دعم مايل وتقني �أف�ضل
حلوكمة املياه.

ويف املجمل ف�إن عمليات الإ�صالح اجلارية موجهة
نحو الإدارة امل�ستدامة للمياه والتي حتقق التوازن ما
بني الطلب (الأدوات االقت�صادية) وبني الإمدادات
(�إي�صال اخلدمات) .وقد �أدركت بع�ض الدول العربية
�أن الإ�صالحات اجلذرية يف �إدارة املياه �سوف حتدث
على الأرجح من خالل تغري �سيا�سات التجارة والأمن
االجتماعي واالدوات االقت�صادية ،عو�ض ًا عن التغريات
حتت �سيطرة وزارات املياه (.)World Bank, 2007
وميكن للإ�صالحات ال�سيا�سية التي تت�ضمن تغريات
م�ؤ�س�سية على النطاق الوطني �أن تقلل من كلفة
الإ�صالحات املبا�شرة لقطاع املياه ،لأن التغريات يف
قطاع املياه ال ت�شكل �إال جزء ًا ي�سري ًا من عملية الإ�صالح
ال�شاملة .ولهذا ف�إن قابلية دول املنطقة على �إحداث
�إ�صالحات يف قطاع املياه �سوف تعتمد ب�شكل جوهري
على �سرعة الإ�صالحات ال�سيا�سية العامة التي يتم الأخذ
بها بهدف خلق البنية اجلديدة للحوكمة املطلوبة للإدارة
وحتديد املخ�ص�صات امل�ستدامة للموارد املائية.
ومع �أنه ميكن مالحظة الآثار الإيجابية يف املنطقة،
فال تزال هنالك حاجة �إىل املزيد .وحتى الآن مل يتحول
االهتمام املتزايد حول ق�ضية املياه �إىل جعل الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية والت�شريعية م�س�ألة ذات �أولوية يف برنامج عمل
حوكمة املياه �أو احلوكمة على امل�ستوى الوطني الأ�شمل.
�إن التقدم بجدول �أعمال الإ�صالحات يف قطاع املياه
يعترب �أمر ًا حيوي ًا لتعزيز الإ�ستثمار وتفعيل �سيا�سات
�إ�سرتاتيجية للمياه و�ضمان التنفيذ املتنا�سق .ان حالة
نظام احلوكمة العام على امل�ستوى الوطني �سوف حتدد
بدورها �إىل �أي مدى ميكن حلوكمة املياه �أن تتقدم.

 .VIIتو�صيات
هنالك حاجة ما�سة �إىل تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات املعنية
ل�صياغة ومراقبة تنفيذ اخلطط الوطنية واملحلية للإدارة
املتكاملة للموارد املائية ،خا�صة على امل�ستوى املحلي،
ومن ال�ضروري �أي�ض ًا حت�سني الأطر الت�شريعية وحكم
القانون .ومن �أجل حت�سني كفاءة خدمات املياه و�ضمان
امل�ساءلة ،يجب �أن يقوم القطاع العام ب�صياغة قواعد
وتعليمات جديدة حتكم م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
�إدارة املياه .هنالك حاجة �إىل خلق �إطار ت�شريعي �أكرث
توازن ًا يحقق التوافق ما بني امل�س�ؤولية التي يحملها
القطاع العام وم�صالح القطاع اخلا�ص ،وبالتايل �إدارة
املخاطر بطريقة فعالة ال تكبح الريادة والإبتكار .ومن
ال�ضروري تطوير اخلربات والإجراءات التي تقوي من
قدرات امل�ؤ�س�سات املعنية ،وذلك لتو�سيع نطاق ال�شراكة

 املياه:البيئة العربية
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بني القطاعني العام واخلا�ص وحت�سني قدرتها لتحقق
م�ساهمة حقيقية يف الوفاء بالإحتياجات املتنامية
.للخدمات املائية يف املناطق احل�ضرية
ويجب عدم اعتبار امل�شاركة كهدف بحد ذاته مع منو
 بل �أن امل�شاركة،جمموعات م�ستخدمي املياه كهدف نهائي
يجب �أن تكون �أداة للو�صول �إىل امل�س�ؤوليات امل�شرتكة يف
كل م�ستويات عمليات اتخاذ القرار حيث ي�شكل امل�شاركون
.جزء ًا من امل�شكلة وكذلك جزء ًا من احلل
 حددت منظمة التعاون والتنمية،يف درا�سة حديثة
 خم�س فجوات ت�شريعية وتنمويةOECD االقت�صادية
يجب مواجهتها من �أجل تعزيز التقدم املحرز يف حت�سني
:حوكمة املياه وهي
فجوة التمويل من �أجل تغطية التكاليف املالية1
،لإن�شاء الهيئات الت�شريعية و�ضمان ا�ستدامتها
فجوة القدرات لرفع اخلربة التقنية والكفاءة لكافة2
،الكوادر
فجوة ال�سيا�سات التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستقاللية3
،الهيئات الت�شريعية عن ال�سلطة التنفيذية
فجوة املعلومات بهدف تقليل عدم جتان�س4
،املعلومات بني املنظم وامل�شغل وامل�ستخدم
فجوة امل�شاركة لل�سماح مب�شاركة حقيقية5
.للمواطنني يف عمل الهيئات الت�شريعية

.1
.2
.3
.4
.5

وبالرغم من �أن هذه الفجوات تعترب منت�شرة على امل�ستوى
 ف�إنها تنطبق ب�شدة على العامل العربي كما مت،العاملي
 يجب ح�شد املزيد من اجلهود.مناق�شتها يف هذا الف�صل
لإغالق الفجوات يف ال�سيا�سات والإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
وبناء القدرات واملهارات و�إ�شهار املعلومات ورفع الوعي
.وال�سماح بامل�شاركة الأو�سع لأ�صحاب امل�صلحة
 هنالك حاجة �إىل �إجراءات،يف الدول العربية اليوم
تعاون ا�ستثنائية على امل�ستويات املحلية والوطنية
والإقليمية لتح�سني الأمناط القائمة من حوكمة املياه يف
 بالإ�ضافة �إىل القيم،�ساحة ت�سود فيها امل�صالح املختلفة
 ولهذا ف�إن الطريق �إىل الأمام يف.والأعراف غري املت�شابهة
الدول العربية مير عرب تعزيز �أهمية التخطيط وتطبيق
 ت�أخذ بعني الإعتبار الأبعاد،�أطر حلوكمة املياه الر�شيدة
،االجتماعية واالقت�صادية والبيئية والثقافية املختلفة
مبا فيها �إدخال عمليات التفاعل بني الدولة والهيئات
غري الر�سمية و�آليات لتحديد امل�س�ؤوليات امل�شرتكة من
.�أجل الو�صول �إىل احلوكمة الر�شيدة
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حوكمة املياه

.5

.6

.7

.8

كمية املياه التي يتم �إنتاجها وكمية املياه التي يتم
حت�صيل الفواتري بها .وتوجد للفاقد املائي ثالثة
عنا�رص وهي اخل�سائر الفيزيائية (احلقيقية) مثل
الت�رسبات يف ال�شبكات وطوفان املياه من اخلزانات
املنزلية ،واخل�سائر التجارية مثل �رسقة املياه عن
طريق الروابط غري القانونية وتغيري معايري قراءة
العدادات لدى امل�شرتكني واالخطاء يف التعامل مع
البيانات ،و�أخريا اال�ستهالك املرخ�ص والذي ال يتم
ح�ساب فواتريه مثل مكافحة احلرائق واملياه التي
يتم توفريها جمانا لبع�ض فئات امل�ستهلكني
(البنك الدويل .)2006
5تعني ن�سبة  %105من الت�شغيل �أن العوائد تتجاوز
تكاليف الت�شغيل بن�سبة  %5وتت�ضمن م�صادر
الربح من الت�شغيل مبيعات املياه يف مناطق
اخلدمات ور�سوم ال�رصف ال�صحي والت�رصيف
املائي ور�سوم الإ�شرتاك يف العدادات ومبيعات املياه
ملحافظات �أخرى ور�سوم الربط ب�شبكة املياه ور�سوم
الربط ب�شبكة ال�رصف ال�صحي ومبيعات املياه عن
طريق ال�سيارات التي متلكها �سلطة املياه� .أما
التكاليف الت�شغيلية فتت�ضمن الر�سوم والكهرباء
�إلخ (مقابلة �شخ�صية).
6منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا ح�سب
ت�صنيف البنك الدويل ت�ضم الدول العربية و�إيران،
وال تت�ضمن ال�سودان وال�صومال وجيبوتي ،وهي
م�صنفة �ضمن منطقة افريقيا.
7مت �إن�شاء املجل�س العربي للمياه يف ني�سان�/أبريل
 2004كمنظمة �إقليمية غري هادفة للربح مفتوحة
لكافة ال�رشكاء و�أ�صحاب ال�ش�أن يف قطاع املياه لتعزيز
الإدارة املح�سنة للمياه من �أجل التنمية امل�ستدامة
يف الدول العربية.
8مت �إن�شاء اجلمعية العربية ملرافق املياه يف ني�سان
�/أبريل  2007كمركز �إقليمي للتميز للم�شاركة
مع مرافق تزويد املياه وال�رصف ال�صحي يف الدول
العربية لتقدمي �أف�ضل املمار�سات يف تزويد اخلدمات
للم�شرتكني.
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هوام�ش
.1

.2

.3

.4

1الإدارة املتكاملة للموارد املائية هي عملية تدعو �إىل
التنمية والإدارة املتنا�سقة للمياه والأر�ض واملوارد
املرتبطة بها ،من �أجل تعظيم الفوائد االقت�صادية
واالجتماعية الناجمة عنها بطريقة عادلة بدون امل�ساومة
على ا�ستدامة الأنظمة البيئية (.)GWP, 2000
2بعد بناء ال�سد العايل مت اقرتاح تخ�صي�ص م�ساحة
�سنوية تبلغ � 315ألف هكتار يف الدلتا ال�شمالية
للنيل للحماية من ت�رسب مياه البحر املاحلة ومتلح
الرتبة.
3هذه وحدة مهمة يف الإطار التنظيمي للعقد الإداري
لأن الوحدة �أن�شئت يف العام � 1997ضمن �سلطة
املياه لتقوم مبهام التن�سيق ومراقبة تنفيذ عقود
تزويد املياه وخدمات ال�رصف ال�صحي يف منطقة
عمان الكربى ،بالإ�ضافة �إىل الإ�رشاف على برنامج
الإ�ستثمار الرا�سمايل يف عمان وحت�ضري املحافظات
الأخرى لتحويل منط عمل مرافقها املائية �إىل
النمط التجاري وال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص (.)PMU, 2007
4الفاقد املائي هو حجم املياه املقا�سة بالأمتار الذي
ال يحقق عوائد وبالتايل فهو ي�شكل الفارق ما بني
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الربط بني الأبحاث وال�سيا�سات املائية

 .Iمقدمة
نظر ًا �إىل الو�ضع الدقيق لقطاع املياه يف املنطقة العربية،
نظري ًا� ،إىل “�سيليكون
تتحول،
ّ
كان يفرتَ�ض باملنطقة �أن ّ
متو�ص ًلة �إىل حلول مبدعة
فايل” يف جمال املياه،
ّ
متقدمة يف علوم املياه ،و�سبل جديدة ملواجهة التحديات
ّ
املائية يف املنطقةّ � .أما احلالة اليوم فهي لي�ست هكذا
املحرز ،يبقى م�ؤ�شر
�إطالق ًا .فبالرغم من بع�ض التقدم َ
املعرفة الإجمايل الإقليمي (مبا يف ذلك علوم املياه) من
الأدنى يف العامل ( .)World Bank, 2008aونتيجة
لذلك ،مل يدخل الطلب على الأبحاث املائية بعد عن�صر ًا
تلقائي ًا من دورة ال�سيا�سة املائية ،حتى ما بني الوكاالت
احلكومية التي توفّ ر التمويل ملنظمات الأبحاث .وت�ستم ّر
منظمات الأبحاث التي ال تلقى متوي ًال كافي ًا ،وال تتمتّع
بجهاز عامل ٍ
كاف ،ومي ّيزها �أداء �ضعيف ،بال�سيطرة
على م�شهد الأبحاث املائية الإقليمية مع بقع �أمل قليلة
( .)Taylor et al., 2008كما � ّأن احلالة املزرية للدوائر
التي تعنى ب�ش�ؤون املياه يف املنطقة� ،أكانت يف اجلامعات
الوطنية �أو مراكز الأبحاث ،جترب احلكومات العربية
على ال�سعي �إىل خربة م�ست�شارين من خارج املنطقة
لتلبية الطلب على اخلطط اال�سرتاتيجية لإدارة املوارد
املائية .وما يجعل من النقا�ش حول ربط الأبحاث املائية
بال�سيا�سات� 1أولوية ق�صوى ،الطلب العايل على وثائق
�سيا�سة مائية �أ�سا�سية من جانب �صانعي ال�سيا�سات،
�إىل جانب حالة مراكز الأبحاث املائية املزرية .وتعترب
حيويني للإعداد ل�سيا�سات
الأبحاث واالبتكار �أمرين
ّ
مائية فعالة ت� ّؤمن اال�ستدامة ،والفعالية والإن�صاف
يف الو�صول �إىل املوارد املائية النادرة املتوفرة يف الدول
العربية وا�ستخدامها.
يف هذا الإطار ،قام رئي�س الوزراء ال�سوداين ال�سابق
ال�صادق املهدي ب�إلقاء كالم ب�سيط ولكنه بليغ جد ًا،
يف كلمته االفتتاحية خالل اجتماع جمل�س حمافظي
املجل�س العربي للمياه يف اال�سكندرية يف حزيران/
يونيو  ،2007قائ ًالّ �« :إن اجلهود التي َ
تبذل لإ�صالح قطاع
املياه يف املنطقة العربية �ستكون كزهور يف ال�صحراء
يذهب عطرها هدر ًا� ،إ ّال �إذا ّ
�شكل العلم ال�صالح مطلب ًا
�أ�سا�سي ًا ل�صانعي ال�سيا�سات من �أجل االختيار بني
خيارات ال�سيا�سات املختلفة».
برهنت �أبحاثنا � ّأن جهد ًا قلي ًال بذل لربط العلم بال�سيا�سة
يف املنطقة العربية ،وب�صورة خا�صة يف قطاع املياه.
وب�إمكان الرابط بني العلم وال�سيا�سة �أن ي�ساهم ب�شكل
ملحوظ يف حت�سني �إدارة �ش�ؤون املياه كعملية �صنع

قرار وم�شاركة يف ال�سلطة ،ويف �إدارة املياه كنتيجة
لتلك العملية ( .)Laamrani et al., 2008ويعطي
كاردن ( )Carden, 2009الدليل على ذلك يف كتابه
املخ�ص�ص ك ّل ًّيا لهذا املو�ضوع والذي يحتوي على تفكري
يف ربط املعرفة بال�سيا�سات على �أ�سا�س درا�سات حالة
بلدا عرب العامل مبا فيها بع�ض بلدان املنطقة
لـ ً 23
العربية" :ب�إمكان الأبحاث �أن ت�ساهم يف حت�سني �إدارة
التق�صي
�ش�ؤون املياه بثالث طرق على الأقل :بت�شجيع
ّ
املفتوح والنقا�ش ،وبتمكني النا�س باملعرفة لكي ي�سائلوا
احلكومات ،وبتو�سيع نطاق خيارات ال�سيا�سات واحللول
املتوفرة لعملية ال�سيا�سات".
� ّأما علة وجود منظمات الأبحاث فهي ّ
بكل ب�ساطة توليد
معرفة جديدة ميكن �أن ت�ستعملها املجتمعات ملواجهة
التحديات الإمنائية االجتماعية االقت�صادية .يف هذا
ال�صدد ،ميكن اعتبار املنطقة العربية حافلة مبهارات
لكن الفجوة احلالية
تقنية فردية ممتازة يف قطاع املياهّ .
تعني �أكرث عملية م�أ�س�سة العلم واالبتكار .فاملنطقة
العربية تنق�صها كتلة كبرية من الباحثني من الطراز
العاملي ،ال�ضروريني لبناء منظمات بحثية يف جمال
املياه .بالتايل ،ف� ّإن القدرة على �إنتاج علم عايل التطور
ب�شكل م�ستدام ،للت�أثري على �صناعة ال�سيا�سات ،هي
�ضعيفة .ولي�س مو�ضوع هذا الف�صل �إ ّال تلك الأمور التي
حتتاج �إليها هذه املنطقة ملواجهة هذه النواق�ص .وتتم ّثل
النية من وراء ذلك يف �إلقاء ال�ضوء على كيفية قيام البحث
وال�سيا�سات يف املنطقة العربية بتبادل التوجيه والتغذية
من �أجل العمل "يف �سل�سلة" بد ًال من العمل "بالتوازي".
حتدي بع�ض االفرتا�ضات التي تعتبرَ �أمر ًا
ويف ن ّيتنا �أي�ض ًا ّ
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مفروغ ًا منه حول البحث وال�سيا�سات ،والتي قد ال تكون
�صائبة �أق ّله يف �سياق بع�ض البلدان العربية� ،إنطالق ًا من
العمل الأخري الذي قادته مبادرة الطلب على املياه لل�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا (.)WaDImena

ّ
لكل باحثّ � .أما م�ساهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي
ملن�شورات العلوم والتكنولوجيا ،والرباءات ،و�صادرات
املنتجات العالية التكنولوجيا ،فلم تكن ذات قيمة كافية
كي َ
لكن ن�سب ًا عالية جد ًا من هذه
يك�شف �أو يب َّلغ عنهاّ .
ت�سجلها بلدان من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا
امل�ؤ�شرات
ّ
و�آ�سيا ،ما ينعك�س بو�ضوح على م�ستواها االجتماعي
االقت�صادي العايل.

ي�شكل البحث يف �ش�ؤون املياه واالبتكار العلمي يف املنطقة
جزء ًا من نظام بحثي عاجز .بالفعل ،باملقارنة مع مناطق
وبلدان �أخرى من العامل ،با�ستثناء �أفريقيا (يف ما عدا
جنوب �أفريقيا) ،تعتبرَ املنطقة العربية يف �أدنى ال�س ّلم يف
العامل يف جمال العلم والتكنولوجيا ،كما ورد يف تقرير
معهد الإح�صاء يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة ( .)UNESCO, 2001وكما يبينّ اجلدول ّ � ،1إن
الدول العربية هي دون م�ستوى مناطق العامل ك ّلها من
حيث احل�صة العاملية لنفقات البحث والتطوير (،)R&D
والإنفاق املحلي الإجمايل يف البحث والتطوير ()GERD
كن�سبة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي ( ،2)GDPوعدد
الباحثني ّ
لكل مليون ن�سمة ،و�إنفاق البحث والتطوير

ّ
وظل مركز الدول العربية املتدنيّ من حيث م�ساهمتها
يف العلوم والتكنولوجيا ظاهر ًا با�ستمرار يف جميع
تقارير اليون�سكو العلمية ،مع بع�ض التق ّلبات باملقارنة
مع امل�ؤ�شرات الفقرية الواردة يف اجلدول  .1على �سبيل
قدم بدران ( )Badran, 2005تقرير ًا �شام ًال راجع
املثالّ ،
حالة العلم يف الدول العربية .و�أ�شار كاتب التقرير �إىل � ّأن
أداء �ضعيف ًا يف العلوم والتكنولوجيا
املنطقة ت�شهد اليوم � ً
بفعل اال�ضطراب ال�سيا�سي ،وم�ستوى التعليم املتدين،
والبنى التحتية غري املالئمة للبحث والتطوير .وخل�ص
اىل القول � ّإن املنطقة العربية ف�شلت يف تقدمي العلماء
النوعيني الذين حتتاج �إليهم لبناء اعتماد ذاتي اقت�صادي
وقدرة على االبتكار يف املنطقة .ويف هذا التقرير �أظهرت

 .IIالبحث والتطوير يف البلدان العربية:
�أين نحن؟

اجلدول 1
املنطقة/
البلد

الواليات املتحدة
�أوروبا
�آ�سيا
�أمريكا الالتينية
والكاريبي
�أفريقيا (با�ستثناء
الدول العربية)
جنوب �أفريقيا
الدول العربية
املعدل العاملي
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حالة �أنظمة البحث يف العلم والتكنولوجيا يف الدول العربية باملقارنة مع مناطق �أخرى من العامل
االنفاق املحلي
احل�صة من
الإنفاق العاملي االجمايل على البحث
على البحث والتطوير كن�سبة
مئوية من �إجمايل
والتطوير
الناجت املحلي
يف 97/1996

عدد الباحثني
ّ
لكل مليون
ن�سمة

�إنفاق البحث
والتطوير ّ
لكل
باحث
(�ألف دوالر
�أمريكي)

الإنتاج العاملي
ملن�شورات العلم
والتكنولوجيا
()%

ح�صة الرباءة
من الن�سبة العاملية ()%
USPTO

EPD

36.2

2.6

3698

203

36.6

35.2

51.5

28.8

1.7

2476

89

37.5

46.3

19.2

27.8

1.3

537

85

15.2

15.5

27.5

3.1

0.5

715

48

1.8

0.2

0.2

0.5

0.3

113

49

0.7

0.2

0.1

0.4

0.7

1031

49

-

-

-

0.4

0.2

356

24

-

-

-

100

1.6

946

105

-

100

100

امل�صدر :مقتب�س من تقرير اليون�سكو ()2001
املكتب الأوروبي لرباءات االخرتاع EPD: European Patent office
مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية USPTO: United States Patent and Trademarks Office
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الف�صل 12

الربط بني الأبحاث وال�سيا�سات املائية

الإطار  :1املوارد الب�شرية واملالية املحدودة
ت�ؤدي �إىل �أثر حمدود
�أظهرت درا�سة قام بها تايلور (ّ � )Taylor et al., 2008أن منظمات البحث
يف ال�ش�ؤون املائية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (مينا) تواجه
العراقيل التالية:
�أ .عدم توافر كتلة حيوية من الباحثني الكفوئني يف املنطقة.
ب .عدم فعالية �إدارة منظمات البحث وقيادتها.
ج .انعدام الروابط بني جمموعات البحث وال�سيا�سات.
د .الفر�ص املهنية للباحثني يف املنطقة قد ال تتمتّع بالإلزامية الكافية
للمحافظة عليهم.
هـ .الربط املحدود مبجموعات البحث الدولية يعرقل النمو املهني،
والتع ّلم ،والتع ّر�ض لأفكار جديدة ،وك ّلها �أمور حيوية لنجاح � ّأي عمل
يف البحث.
و .منظمات كثرية يف املنطقة ينق�صها برنامج �أبحاث داخلي “متلكه”
املنظمة نف�سها .فمنظمات بحث كثرية ت�شعر ب�أنّ ها ملزمة اتّ باع
برامج اجلهات الواهبة ،التي ال تكون بال�ضرورة متنا�سبة مع حاجات
املجموعة �أو احلاجات الوطنية .بالتايل ،قد ي�شعر الباحثون ب�أنّ هم
يقومون “بعقد باطني” التّباع برنامج الآخرين ،ما يو ّلد �إحباط ًا
وح�س ًا بالعجز.
ز .املنظمات التي يتمثل هدفها الأويل يف الت�أثري على ال�سيا�سات غالب ًا ما
تلج�أ �إىل ا�ستخدام باحثني لهم معارف كرث و�سمعة ج ّيدة من �أجل
زيادة ثقة �صانعي ال�سيا�سات يف بحثهم� .إ ّال � ّأن ال�سمعة يف املنطقة
العربية تبدو مت�صلة ات�صا ًال وثيق ًا بالأقدمية والعالقات ال بالأداء من
ناحية الأبحاث ذات ال�صلة والعالية اجلودة .ويبدو � ّأن �أهمية الأقدمية
ت�صعب على الباحثني ال�ش ّبان �أمر جذب التمويل �أو الدعم لأفكارهم
ّ
البحثية اخلا�صة (.)Taylor et al., 2008
املعتمدة للمياه للعام � 2000أرقام ًا �أدنى قابلة
امل�ؤ�شرات
َ
للمقارنة بتلك املجمعة يف اجلدول  :)1997/1996( 1مل
يربز � ّأي تغيري يف الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير
( )GERDكن�سبة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي؛
وتراجع عدد الباحثني ّ
لكل مليون ن�سمة �إىل 124؛ � ّأما
الإنفاق ّ
لكل باحث فلم يرتفع �إ ّال �إىل � 48ألف دوالر �أمريكي
باملقارنة مع � 238ألف دوالر �أمريكي يف الواليات املتحدة
الأمريكية .و� ّأكد التقرير على امل�ستويات املتدنية نف�سها
للعام  2000يف امل�ؤ�شرات الأخرى كافة ،و�أعطى تفا�صيل
كمية �أكرث عن هذه امل�ؤ�شرات يف بلدان عربية خمتلفة.
على �سبيل املثال� ،شهدت اململكة العربية ال�سعودية
امل�سجلة ( )67للفرتة -1995
تقدم ًا بارز ًا يف الرباءات
ّ
 ،1999باملقارنة مع البلدان الأخرى يف املنطقة كافة� .إالّ
�سجلتا  9984براءة للأوىل
� ّأن جمهورية كوريا و�إ�سرائيل ّ

و 3076للثانية يف خالل الفرتة نف�سها .كما � ّأن الدول
�سجلت ن�سبة �أعلى
الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي ّ
ِ
م�ستخدمي االنرتنت يف العام  2003كن�سبة مئوية من
من
عدد ال�سكان ،باملقارنة مع بلدان �أخرى يف املنطقة .و�أ�شار
التقرير �أي�ض ًا �إىل �أداء �ضعيف لدى بلدان املنطقة بالن�سبة
�إىل م� ّؤ�شرين �آخرين :ترجمة �أوراق علمية ون�شرها ،وعدد
املقاالت املقتب�س منها من �صحف م�شهورة .على �سبيل
تذكر ّ
املثال ،بلغ عدد الأوراق العلمية التي غالب ًا ما َ
لكل
مليون ن�سمة  0.02يف م�صر ،و 0.07يف اململكة العربية
ال�سعودية ،و 0.01يف اجلزائر ،و 0.53يف الكويت مقابل
 43يف الواليات املتحدة الأمريكية و 80يف �سوي�سرا.
تقدم ملمو�س يف مناطق خمتلفة من
بينما يجري ّ
ناحية �أداء منظمات الأبحاث يف قطاعات خمتلفة حيث
ت�ستعمل موارد مائية ،مثل الأبحاث الزراعية ،ي�شهد
َ
تقدم ًا حمدود ًا ب�صورة عامة (World
العامل العربي ّ
 .)Bank, 2008bويف م�ؤمتر ّ
نظمته يف العام 2008
ّ
كل من اليون�سكو واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
ِ
والعلوم (�ألك�سو) وجامعة الدول العربية ،لوحظت وترية
التغيري البطيئة يف دور البحث والتطوير وقدرتهما على
تغيري الواقع يف املنطقة العربية ،وال ي�شكل البحث يف
�ش�ؤون املياه � ّأي ا�ستثناء .يف التقرير الذي و�ضعه �صالح
( )Saleh, 2008عن االجتماع� ،أ�شار �إىل غياب �سيا�سات
وطنية للعلوم والتكنولوجيا والتن�سيق ما بني منظمات
الأبحاث ،وكذلك عدم توافر البيانات البحثية.

 .IIIم�ؤ�س�سات الأبحاث يف �ش�ؤون املياه:
�أ�صول حمدودة� ،أداء حمدود
يف معظم البلدان العربية ،تعمل منظمات العلوم والأبحاث
املائية كهيئات معاونة ملنظمات الأبحاث الزراعية ،وكليات
الهند�سة املدنية ،وهيئات الأبحاث اخلا�صة بالبنى
بحد ذاتها .واملهمة
التحتية ،ونادر ًا ما تعمل ككيانات قائمة ّ
الأ�سا�سية لكثري منها هي التعليم العايل مع برنامج �أبحاث
يرتَك لرغبة هيئة املع ّلمني وم�صاحلها اخلا�صة .كما � ّأن
الأولوية املتدنية التي متنَح ملنظمات البحث يف �ش�ؤون املياه
ال توازي الدور احليوي الذي ت�ؤديه املياه يف ت�أمني املعي�شة،
وال�صحة العامة ،والتنمية.
وو�ضع تايلور ت�صنيف ًا للأ�صول والقيود لدى املنظمات
و�شدد
الوطنية للبحث يف �ش�ؤون املياه يف اخلانة .1
ّ
الكتاب على جمموعة من القيود التي ت� ّؤثر على �أداء
منظمات البحث وقدرتها على الت�أثري يف �صياغة
ال�سيا�سات وتنفيذها وتقييمها (.)Taylor et al., 2008
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الإطار  :2لي�ست املهارات نادرة فح�سب بل ت�صعب املحافظة عليها
يف ّ
ظل حوافز �ضعيفة وبيئات عمل “معيقة”
والري امل�صري يف ت�صريح عن
�أعلن وزير املوارد املائية
ّ
امل�شاكل احلقيقية التي تواجهها وزارته ،وذلك يف خطابه
�أمام اجلمعية العامة الثانية للمجل�س العربي للمياه
يف القاهرة يف كانون الأول/دي�سمرب ّ � ،2009أن التحدي
الأول لوزارته اليوم لي�س نق�ص التمويل ،بل انتقال
ينبغي على املنطقة العربية �أن ت�شرع ا�سرتاتيجي ًا يف بناء
جيل جديد من الباحثني يف ال�ش�ؤون املائية .وتربز حاجة
مدربني
ّ
ملحة اليوم �إىل باحثني ل�ش�ؤون املياه يكونون ّ
ج ّي ًدا مثل املهند�سني والعلماء مع �سج ّالت مثبتة للأداء،
جد ًا لبيئة ال�سيا�سات.
لكنّهم يتمتّعون �أي�ض ًا بفهم ج ّيد ّ
وب�إمكان اجلامعات وكليات الهند�سة يف املنطقة �أن
تعتمد برامج ب�شهادتني تدمج بني درا�سات الدكتوراه
يف اخت�صا�ص هند�سي وبرنامج درا�سة جامعي يف
ال�سيا�سة العامة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يحتاج مدراء الأبحاث
�إىل اال�ستفادة ب�شكل ٍ
كاف من منوذج الأعمال املعروف
بـ"جممعات وحا�ضنات العلوم" التي ن�ش�أت يف بلدان
ّ
مثل م�صر والأردن واملغرب وتون�س.
�إىل جانب كفاءة الباحثني والعلماء وقدراتهم ،يربز
حتديان �أ�سا�س ّيان هما قدرة منظمات الأبحاث املائية على
ّ
املحافظة على املهارات (�أنظر الإطار  )2و�آليات التمويل.
غال ًبا ما ي�أتي التمويل الأ�سا�سي من الوكاالت احلكومية.
لكن التمويل العام مق َّيد وغالب ًا ما يزول مع الوقت ،ما
ّ
يجعل � ّأي تخطيط م�ستقبلي ق�صري الأمد ،ومرجتالً،
التحديات� ،إ ّال �إذا
تتم مواجهة
ّ
وغري م� ّؤكد .وال َّ
يرجح �أن ّ
ً
اعترب البحث �أ�سا�س ّيا يف و�ضع ال�سيا�سة املائية.
يكون �أداء منظمات الأبحاث يف �ش�ؤون املياه ،القادرة
على جذب متويل خارجي� ،أف�ضل عادة .وي�ستم ّر الأفراد
واملنظمات القادرون على التناف�س على فر�ص التمويل
الدويل يف اجتذاب الأموال التي ت�سمح لهم بخو�ض
�أبحاث ما كانت ممكنة لوال هذه الأموال .وقد � ّأدى بع�ض
هذه الأبحاث �إىل نتائج ميكن ا�ستعمالها للت�أثري على
�صنع ال�سيا�سات بدعم من املنظمات املانحة .على �سبيل
حد كبري يف جعل
املثال� ،ساهمت املنظمات الدولية �إىل ّ
�إدارة الطلب على املياه عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من الإ�صالحات
املائية ،بح�سب الدرا�سة التي �أجريت حول االقت�صاد
ال�سيا�سي لإدارة الطلب على املياه.

اخلرباء املوهوبني من كبار و�صغار �إىل خارج الوزارة
�سعي ًا وراء فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص واملنظمات
الدولية والإقليمية .وقال“ :ال ت�ستطيع املواهب ال�شابة
�أن تقاوم ال�صفقات اجلذابة وبيئة العمل املح ّفزة التي ال
نتحمل ّ
بكل ب�ساطة �أن نتك ّبد كلفتها يف الوزارة”

لكن تايلور وفريقه ( )Taylor et al., 2008قد �أ�شاروا �إىل
� ّأن بع�ض الباحثني امل�ستجوبني عبرّ وا عن حتفّ ظات حول
الوقع احلقيقي للتمويل الدويل على ال�سيا�سة العامة،
يو�ضع على �أ�سا�س حاجات
نظر ًا �إىل � ّأن الربنامج ال َ
مهام املانحني وم�ستلزماتهم.
وطنية بل على �أ�سا�س
ّ
وت�ستلزم اجلودة العالية للبحوث املائية برناجم ًا وطني ًا
للعلوم والأبحاث ،ودعم ًا �سيا�سي ًا ،ومدراء �أبحاث
ّ
ب�سجل م� َّؤكد يف ح�سن القيادة ،و�آليات
بارعني يتمتّعون
متويل م�ستدامة ،وحوافز لتطوير امل�سار املهني الجتذاب
حم�سنة
املواهب ال�شابة والبالغة وا�ستبقائها ،وروابط
َّ
بني جماعات الأبحاث وجماعات ال�سيا�سات.

.IVالطلب احلكومي على الأبحاث
بح�سب كاردن ( ،)Carden, 2009من العنا�صر الأ�سا�سية
التيتربطالأبحاثبال�سيا�ساتطلباحلكومةواال�ستخدام
ال�شمويل لنتائج الأبحاث يف �صياغة ال�سيا�سات يف � ّأي
قطاع .ويوافق هذا البيان نتائج امل�سح الذي قام به تايلور
وفريقه ( )Taylor et al., 2008يف اجلزائر وم�صر
والأردن ولبنان واملغرب وفل�سطني وال�سودان وتون�س
واليمن ،مع درا�سات حالة يف �أربعة بلدان (م�صر والأردن
ولبنان واملغرب) و�شمل  70منظمة �أبحاث.
خل�صت الدرا�سة �إىل � ّأن طلب احلكومة على الأبحاث
يبدو حمدود ًا للغاية يف الوقت احلا�ضر .وحيث توجد
يرجح �أن مت َّثل من خالل �أعمال �أفراد
م�صلحة حكوميةَّ ،
حمددين .والباحثون ومدراء منظمات البحث بحاجة
ّ
�إىل �إيجاد ا�سرتاتيجيات و�آليات لتطوير عالقات �شخ�صية
مع ه�ؤالء الأفراد الذين مييلون �إىل منح �أف�ضلية للق ّلة.
بالتايل ف� ّإن بناء عالقات م�ؤ�س�سية بني منظمات البحث
وهيئات �صنع ال�سيا�سات من ال�صعب �إطالقه واملحافظة
ت�شجع الأفراد على حفظ
عليه .كما � ّأن عقلية التحفُّ ظ ّ
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تطوير القدرات الب�شرية وامل� ّؤ�س�ساتية يف قطاع املاء العربي
الأكادميية العربية للمياه :مركز �إقليمي للتم ّيز يف تثقيف الإداريني التنفيذيني
�أ�سماء القا�سمي
للمنطقة العربية تاريخ حافل باالبتكارات يف املجاالت املائية ،وقد ّ
متكن
القياد ّيون يف ال�ش�ؤون املائية ،خالل العقود الأخرية ،من زيادة �إمكان ّيات
احل�صول على مياه ال�شرب وتوفري ال�صرف ال�صحي ورفع طاقات
الهامة،
التخزين وتو�سيع �شبكات الري .وبالرغم من هذه اخلطوات ّ
ال تزال الإنتاجية املائية يف املنطقة هزيلة .وقد � ّأدى الإفراط يف ا�ستخراج
املياه اجلوفية �إىل ا�ستنزاف الطبقات احلاملة للماء والت�أثري �سلب ًا على
توافر موارد املياه املوثوقة واملنخف�ضة الكلفة .علم ًا �أن الإنفاق على
يتوجه دائم ًا ب�شكل حُم َكم نحو اال�ستثمارات
البنية التحتية للمياه ال ّ
الأجدى اقت�صاد ّي ًا .كما �إنّ م�ستويات �أداء البنى التحت ّية لإمدادات املياه
والري غالب ًا ما تكون دون امل�ستوى ،وت�صل م�ستويات فقدان املياه �إىل
ّ
.% 50
وحيث تفتقد �إدارة املوارد املائية �إىل الفعالية ترتتب عواقب اقت�صادية
وبيئية واجتماعية خطرية .فالأعباء املالية و�ضغوط امليزانية تتزايد،
كما � ّإن الت�أثريات ال�سلبية على البيئة تتفاقم ،ف�ض ًال عن النتائج غري
وتزايد الفقر وخماطر حدوث نزاعات وتوتّرات
املالئمة لل�صحة العامة ُ
حمل ّية.
ميكن القول اخت�صاراً � ّإن عدم كفاءة �إدارة املياه يرتّب نتائج �سلبية على
املنطقة العربية ال ميكن جتاهلها .والوقائع من الناحية االقت�صادية
مثرية ،حيث � ّإن الإفراط يف ا�ستخراج املياه اجلوف ّية ُي ِ
�ضعف املوارد
الوطنية مبع ّدالت ت�ساوي بني  1و  % 2من الناجت املح ّلي الإجمايل ّ
كل
عام ،وامل�شاكل البيئية الناجمة عن �سوء �إدارة املياه ميكن �أن تك ّلف
خ�سائر ترتاوح بني  0.5و  ٪2.5من الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي،
وخ�سائر الأمرا�ض والوفيات املرتبطة بعدم كفاية �أعمال جتميع
ومعاجلة مياه ال�صرف قد تتجاوز ،يف بع�ض احلاالت  % 2من الناجت
املحلي الإجمايل.
وخالل القرن احلادي والع�شرين تزداد امل�شاكل التي يواجهها العامل
العربي ،فالتزايد ال�سكاين والنم ّو االقت�صادي املت�سارع والنتائج
ّ
املتوقعة للتغيري املناخي ك ّلها عوامل �ستزيد ال�ضغط على
ال�سلبية
تُ
املياه يف املنطقة .وما مل ع ّدل ال�سيا�سات والتقن ّيات والأ�ساليب
ال�شح املائي �سوف يخ ّف�ض الإنتاج الزراعي ويه ّدد الأمن
ف�إن تفاقم
ّ
ومما يزيد من تعقيدات هذه احلالة امل�ستع�صية
الغذائي يف املنطقةّ .
� ّأن حواىل  % 70من مياه املنطقة جتري عرب احلدود الدولية وينبغي
�إدارتها ب�شكل عادل مل�صلحة جميع املعنيني جتنّب ًا لقيام عداوات بني
املجتمعات .وال ّ
�شك � ّأن مواجهة هذه التحديات امل�شرتكة ومعاجلتها

ت�ستلزمان �إعطاء الأولوية لال�ستثمار يف تطوير ر�أ�س املال الب�شري
وقدرات امل�ؤ�س�سات.
من املعروف اليوم �أن هناك حاجة �إىل زيادة الرتكيز على الإدارة املتكاملة
للموارد املائية �أكرث من تنمية الإمدادات وتوفري اخلدمات .وهذا املفهوم
اجلديد يتط ّلب تغيرياً جذر ّي ًا يطال �إعادة حتديد برامج تنمية املعرفة
وبناء القدرات .وما من �شك يف �أن العامل العربي يفخر ب�أنه ا�ستثمر يف
تدريب مهند�سني هيدرولوجيني ممتازين �ساهموا ،مبهارة فائقة ،يف
بناء العديد من م�شاريع البنى التحت ّية للماء وخدمة املدن و�أنظمة الري
وامل�ساعدة على �ضبط الفي�ضانات .غري �أنّ م�شاكل املياه �آخذة يف التحول
�إىل م�سائل تتعلق بامل� ّؤ�س�سات وال�سيا�سات و�أ�صبحت لها �آثار بالغة على
نوعية الإدارة كما على حَ ْو َكمة املياه (التنظيم العام ل�سلطة املياه و�إدارتها
وي�شار �إىل �أنّ تقا�سم و�إدارة هذا املورد النادر يف املنطقة مع
و�سيا�ساتها)ُ .
�ضمان العدالة االجتماعية وكذلك اال�ستدامة املالية والبيئية هي �أمور
ت�ستلزم مهارات ال تقف عند حدود التدريب الهند�سي التقليدي بل ت�شمل
كذلك االقت�صاد وال�سيا�سة وعلم البيئة والديبلوما�سية والدميوقراطية.
ً
عالوة على ذلك� ،إذا �أريد للمنطقة �أن تنجح يف الت�ص ّدي لهذه املوجة
تن�صب اجلهود على
اجلديدة من التحديات يف جمال املياه فال ب ّد من �أن
ّ
واملخت�صني يف قطاع املياه.
تعميق املعرفة واملهارات لدى �صنّاع القرار
ّ
ت�أ�س�ست الأكادميية العربية للمياه لت�س ّد النق�ص يف توفري املعرفة
للإداريني التنفيذيني وتطوير القيادات .ونظ ًرا لكون الأكادميية مبادرة
�إقليمية فريدة على �صعيد تطوير القدرات الب�شرية وامل�ؤ�س�ساتية،
مهمتها عدم االكتفاء بالتعليم والتدريب التقليد ّيني،
ف�إن من �صلب ّ
و� مّإنا ممار�سة دورها “كق ّوة عاملة على التغيري” .وهذا التغيري هو
انعكا�س للتح ّول من م�ستوى علم املياه البحت �إىل م�ستوى املياه يف
�سبيل اال�ستدامة والنم ّو.
�أُن�شئت الأكادميية لتكون مركزاً �إقليم ّي ًا للتم ّيز بهدف حتقيق ما يلي:
 تزويد امل�شاركني ب�أحدث املهارات والأفكار والأدوات لتطوير�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة موارد املياه على نطاق تكاملي
يجمع بني خمتلف القطاعات.
 م�ساندة امل�شاركني يف جهودهم الرامية �إىل تعزيز البيئة املالئمةللعمل ،والأُ ُطر الداعمة للم�ؤ�س�سات ،وال�سيا�سات ،والقدرات
التنظيمية يف بلدانهم.
وفيما تواجه ّ
كل دولة يف املنطقة العربية حت ّدياتها اخلا�صة يف �إدارة
عامة متع ّددة ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق الإدارة
فثمة فر�ص ّ
املياهّ ،

البيئة العربية :املياه

ّ
ويرتكز اهتمام الأكادميية العربية للمياه
املتكاملة للمياه يف املنطقة.
على ثالثة جماالت:
(� )1سعة ّ
وب ْعد الر�ؤية لدى القياد ّيني لدفع �إ�سرتاتيج ّيات
االطالع ُ
التغيري قدم ًا.
ً
( )2الإدارة ا�ستنادا �إىل �أحدث املعارف واملهارات.
( )3التوعية العامة مب�سائل املياه وامل�شاركة يف �إيجاد احللول مل�شاكلها
امل�ستع�صية.
ت�شمل برامج الأكادميية وخدماتها ما يلي:
•منتدى القادة حيث ُتناق�ش املفاهيم والأفكار الآيلة �إىل ر�سم
ال�سيا�سات املائية يف امل�ستقبل.
•تثقيف امل�س�ؤولني التنفيذيني لتعميق املعرفة وتعزيز املهارات.
•جتمعات املعرفة لتبادل الأفكار وحتفيز اجلهود.
ّ
امللحة.
للم�شاكل
العلمية
احللول
إيجاد
ل
اخلربة
أهل
�
•م�شورة
ّ

تق ّدم الأكادميية �سنة  2011 – 2010الربامج التعليمية التالية :حوكمة
املياه وتطوير القيادات ،ت�صميم وتنفيذ �إ�صالح مرافق املياه ،م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف �أعمال املياه ،ديبلوما�سية املياه :تقا�سم املنافع .هذا
بالإ�ضافة �إىل ور�شة عمل ّ
متنقلة يف �أ�سرتاليا و�أبو ظبي حول م�صادر
املياه غري التقليدية.
تو ّلت الأكادمي ّية ،خالل ال�سنة الأوىل بعد �إن�شائها ،القيام بخطوات
ناجحة لإر�ساء دعائم و�ضعها كمركز �إقليمي للتم ّيز .فهي م�ؤ�س�سة
رائدة يف جمال تطوير الكفاءات على ال�صعيد الإقليمي ،وقد ّ
وفرت
برامج تعليم ّية رفيعة امل�ستوى للقيادات التنفيذية �شارك فيها �أكرث
من مئة م�س�ؤول فنّي ينتمون �إىل  18دولة عرب ّية ،علم ًا �أن ما يفوق
 %80من امل�شاركني يف الربامج الأ�سا�سية للأكادميية كانوا من كبار
�صنّاع القرار وامل�س�ؤولني الفنّيني.

لذلك ُتعترب الأكادميية العربية للمياه مركزاً �إقليم ّي ًا للمعارف حيث ّ
تتلقى
م�ستجدّات الأفكار املتع ّلقة مبو�ضوع املياه من املنطقة العربية وجميع
ويتم توفري هذه املعارف وفق ًا لأحدث �أ�ساليب التعليم.
�أنحاء العاملّ .

وهكذا ف�إن الأكادميية العربية للمياه ،ب�إطالقها زخم ًا جديداً حلركة
تطوير قاعدة املعرفة يف املنطقة وتنمية اقت�صاداتها � ،مّإنا ّ
توفر للعامل
العربي منرباً فريداً حافزاً على حتقيق الريادة يف �إدارة املياه يف القرن
احلادي والع�شرين.

تتوجه برامج الأكادميية لتثقيف الإداريني �إىل كبار الفنّيني ومق ّرري
ّ
م�صممة لتفتح
العام
واخلا�ص .وهذه الربامج َّ
ّ
ال�سيا�سات يف القطاعني ّ
�آفاق ًا جديدة على موا�ضيع �إدارة الطلب ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات ،وا�سرتداد
التكاليف ،والتكامل بني هيئات قطاع املياه و�سائر القطاعات،
اخلا�ص ،واال�ستدامة البيئ ّية.
وم�شاركة القطاع
ّ

د� .أ�سماء القا�سمي مديرة الأكادميية العربية للمياه� ،أبو ظبي.
�أن�شئت الأكادميية العربية للمياه يف �أبوظبي يف متوز (يوليو)  2008مببادرة
من املجل�س العربي للمياه وبالت�شاور مع القياديني واخلرباء يف جمال املياه من
مقر
املنطقة العربية و�سائر �أنحاء العامل .وت�ست�ضيف هيئة البيئة – �أبوظبي ّ
امللحية.
الأكادميية باال�شرتاك مع املركز الدويل للزراعة
ّ
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الربط بني الأبحاث وال�سيا�سات املائية
خريطة ال�سلطة مقابل امل�صالح لدى الالعبني الأ�سا�سيني يف ال�سيا�سة املائية يف اليمن

عالية
�شيوخ املزارعني

�أ�صحاب الأرا�ضي

م�صالح
ت�صنيعية
م�صلحة املوارد املائية الوطنية
وزارة املالية
املزارعون ال�صغار
الباحثون

وزارة الإدارة املحلية

منخف�ضة

وزارة املياه والبيئة

ت�شجيع �إدارة الطلب على املياه

عالية
امل�صدر :زيتون

املانحون
جمعيات
م�ستخدمي
املياه
الربملانيون

قدرة الت�أثري على التنفيذ

وزارة الزراعة
والري
ّ

معار�ضة �إدارة الطلب على املياه

عالية

Zeitoun 2009

ات�صاالتهم ومواردهم وحتى نتائجهم بغر�ض ت�شاركها
يف �أحداث دولية من �أجل اجتذاب التمايز والتمويل.
ويبدو � ّأن هذا يخف�ض من فر�ص منظمات الأبحاث
لتقديـم م�ساهمة فـي التغيري الإيجابي على امل�ستوى
الوطني �أو حتـى الإقليمي (.)Taylor et al., 2008

 .Vاملعرفة العلمية وحدها غري كافية
لتمكني ح�صول تنمية م�ستدامة
� ّإن كيفية تفاعل املعرفة وال�سيا�سات تر�سم تطور
ال�سيا�سات لإدارة م�ستدامة للموارد املائية .فالتفاعل

ما بني ال�سياق االجتماعي االقت�صادي ،وامل�ؤ�س�سات،
وامل�صالح ،والأفراد ،ي� ّؤدي �أي�ض ًا دور ًا يف تعزيز التنمية
امل�ستدامة �أو تقييدها .ومع � ّأن توليد الفهم العلمي هو
مبثابة مترين للتفكري العقالين والتحليل املو�ضوعي،
ف� ّإن �سلوك الأطراف املعنية يف مناطق كثرية من
العامل العربي تقودها جوانب قائمة من عدم التوازي يف
ال�سلطة.
�إنطالق ًا من اخلال�صة التي قام بها زيتون
 ،)2009ي�شري الر�سم البياين يف ال�شكل � 1إىل مراكز
ال�سلطة للأطراف املعنية املختلفة يف �ش�ؤون املياه يف

(Zeitoun,
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اليمن بالن�سبة �إىل موقفها من الإ�صالح .بالفعل ،يتم ّثل
العن�صر الأكرث بروز ًا يف الر�سم يف � ّأن الباحثني الداعمني
لإدارة الطلب على املياه كو�سيلة لت�أمني ا�ستدامة املوارد
املائية اجلوفية ،يتمتعون ب�سلطة حمدودة لإمالء
�صياغة ال�سيا�سات وتنفيذها .فالأطراف املعنيون الذين
ي�ستفيدون من الو�ضع الراهن يعار�ضون �إدارة الطلب
على املياه و�سوف ي�ستعملون مركزهم الأقوى ملنع
ال�سيا�سات الإ�صالحية من التبلور �أو على ال ّ
أقل من �أن
تنفَّ ذ .ويعي �صانعو ال�سيا�سات البدائل املتنوعة للعمل،
لكن الكلفة ال�سيا�سية للعمل العقالين ل�سيا�سات مائية
ّ
م�ستدامة هي ما ال ي�ستطيع �صانعو ال�سيا�سات تك ّبده يف
�أغلب الأحيان.
ويجدر التفكري يف عجز مدراء �ش�ؤون املياه واملحرتفني
عن اعتماد ممار�سات تقلب املمار�سات غري امل�ستدامة،
مثل ا�ستنفاد خزّانات املياه اجلوفية .وقد �أظهرت درا�سات
االقت�صاد ال�سيا�سي التي �أجرتها  WaDImenaيف الأردن
واليمن ،وب�صورة نوعية يف املغرب ،بع�ض اخلال�صات
يهدد املمار�سات
الأوليةّ � .إن تنفيذ تغيري يف ال�سيا�سات ّ
املرت�سخة يف ال�سياقات
املتجذّ رة ب�شكل عميق وامل�صالح
ّ
الهرمية ،مثل تلك املوجودة يف اليمن والأردن ،ي�ستلزم
فهم ًا ج ّيد ًا لعالقات ال�سلطة التي ت�ساندهاّ � .أما �أ�شكال
عالقات ال�سلطة املتنوعة بني الأطراف املعنية يف قطاع
املياه يف البلدين فهي � ّإما �أ�شكال “قا�سية” �أو �أ�شكال
“لطيفة” ،لكنها �أ�سا�س ًا “لطيفة” .وت�شمل �أ�شكال
ال�سلطة “اللطيفة” �سلطة التفاو�ض و�سلطة ت�أطري
امل�سائل بطريقة جتعلها غري قابلة للدح�ض (Zeitoun,
.)2009
بالتايل ،تعتمد نتائج ال�سيا�سات املائية امل�ستدامة يف
املنطقة العربية على عمليات وم�ؤ�س�سات تعطي الأطراف
املعنية كافة احلق يف االعرتا�ض وت�سمح لها ب�أداء دور يف
�صياغة ال�سيا�سات ،بغ�ض النظر عن �أوجه الالتنا�سق
القائم حالي ًا يف ال�سلطة .وي�ستلزم ذلك حوار ًا �سيا�سي ًا
ما بني جميع �أ�صحاب العالقة .كما � ّأن املعرفة التقنية
والعلمية� ،إذا ما اعتربت ذات م�صداقية و�صلة بالأطراف
تعدل
املعنية ،ميكن �أن توفّ ر �أ�سا�س ًا م�شرتك ًا ميكن �أن ّ
املحتجة اختالفاتها .وميكن للمعرفة �أن
عليه املجموعات
َّ
ً
املهم�شة وو�سيلة لت�سوية
للمجموعات
ا
�صوت
توفر �أي�ض ًا
َّ
ميدان العمل.
مثل بارز �آخر على الدور الهام�شي املعطى للمعرفة التقنية
املروية با�ستخدام املوارد املائية غري
هو �سيا�سة الزراعة
ّ
املتجددة يف مناطق �صحراوية يف بلدان عربية كثرية.

وقد اعترب الفهم العلمي لعلم املياه اجلوفية م�سبق ًا � ّأن
ان ال�سعي
هذا �سيكون ا�سرتاتيجية غري م�ستدامة� .إ ّال ّ
�إىل الأمن الغذائي و�سلطة جمموعات ال�ضغط الزراعية
لري
ظ ّال �سائدين .وقد انطلق ا�ستغالل املياه اجلوفية ّ
ال�صحراء يف ثمانينات القرن الع�شرين وا�ستم ّر ثالثة
عقود ،مع � ّأن �إجراءات الدعم للمياه قد خف�ضت م� ّؤخر ًا
يف انقالب تدريجي لل�سيا�سات.
الحظ الزباري (� )Al-Zubari, 2005أنّ ه "خالل العقود
الثالثة املن�صرمة �ساندت ال�سيا�سات االقت�صادية
و�إجراءات الدعم ال�سخ ّية يف معظم بلدان جمل�س
تو�سع الزراعة املروية يف جهد يهدف
التعاون اخلليجي ّ
ً
ت�ستعمل مياه
�إىل حتقيق الأمن الغذائي .وغالبا ما
َ
الري ب�شكل غري فعال من دون الأخذ بكلفة الفر�صة
ّ
االقت�صادية لأغرا�ض ال�شرب كما لأغرا�ض مدينية
و�صناعية .وت�ساهم الزراعة يف � ّ
أقل من اثنني يف املئة من
�إجمايل الناجت املحلي يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
ّ
ت�ستغل موارد املياه اجلوفية ،و�أكرثها من املياه
لكنّها
اجلوفية الأحفورية ،ما ي� ّؤدي �إىل ا�ستنفادها وتدهور
جودتها ب�سبب تغلغل مياه البحر و�صعود املياه املاحلة.
رد على
وال وجود "ال�سرتاتيجية خروج" وا�ضحة لإيجاد ّ
ما يح�صل لو زالت املياه".
وي�شري ال�شكل � 2إىل تغريات �ضخمة يف منظر ال�صحراء
يف اململكة العربية ال�سعودية كنتيجة لهذه ال�سيا�سة.
واملثل الذي ن�أخذه من اململكة العربية ال�سعودية هو واحد
من بني �أمثلة كثريةّ � .إن تدهور موارد املياه اجلوفية
يف حو�ضي �صنعاء وتعز يف اليمن كما ه�ضبة �ساي�س
و�سو�س ما�سة درعة يف املغرب ،ك ّلها ت�شري �إىل غياب وقع
مالئم التوقيت للعلم على ال�سيا�سة ،وتظهر � ّأن كلفة هذه
الت�أخريات قد تكون غري قابلة للمقاومة �أو التعوي�ض.

 .VIكيف يرتبط العلم بال�سيا�سات؟
مهامه حمدودة بتوليد
من بني علماء املياه ،ثمة َمن يرى ّ
مهمة �صنع الرابط بني املعرفة
الأدلة العلمية ،تارك ًا ّ
وال�سيا�سة �إىل حمرتفني �آخرين .بالتايل ،ف� ّإن امل�شكلة
ّ
تتخطى توليد معرفة عالية اجلودة لت�صل �إىل
القائمة
تطوير القدرة على ا�ستخدام املعرفة بطريقة منا�سبة من
حيث التوقيت من جانب جمموعات و�ضع ال�سيا�سات.
حتدد
ول ّأن الآليات النظامية لربط املعرفة بال�سيا�سة مل َّ
بعد يف العامل العربي ،اقرتح كاردن ()Carden, 2009
على �أ�سا�س حتليل  23درا�سة حالة� ،إن�شاء منظمات
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امل�صدر:

التغريات يف منظر ال�صحراء كنتيجة للزراعة املروية يف اململكة العربية ال�سعودية

UNEP/GRID-Sioux Falls

قادرة على �أن تكون و�سيط معرفة.
من الهيئات التي ميكن �أن ت� ّؤدي دور «و�سطاء املعرفة»،
اللجان ما بني الوزارات حول �ش�ؤون املياه ،التي تعمل
وحمددة الوقت.
�أكرث كفرق عمل مك ّلفة مبهام معينة
ّ
�إ ّ
ال � ّأن اللجان ما بني الوزارات ،بح�سب لوزي (Luzi,
 ،)2010لي�ست فاعلة �أو ترتك �أثر ًا قلي ًال بفعل و�صف
مهام غري وا�ضح ،ونق�ص البنى الداعمة الدائمة ،و�آليات
ّ
معلومات راجعة غري فاعلة.
كما � ّأن هيئات دائمة مثل الهيئة امللكية للمياه يف الأردن
�أو املجل�س الأعلى للمياه واملناخ يف املغرب ميكن �أن
ت�شكل �أي�ض ًا «و�سطاء معرفة» .ويف بلدان �أخرى ،ميكن
�أن ّ
ي�شكل هذا جزء ًا من م�ؤ�س�سة فكرية متعددة املهام،
مثل مركز املعلومات ودعم اتّ خاذ القرار يف جمل�س
الوزراء امل�صري (.3)IDSC
وي�شكل املركز الوطني لأبحاث املياه يف م�صر هيئة
جتمع معاهد متخ�ص�صة
فريدة من نوعها� .إنّ ه عبارة عن ّ
�أن�شئ يف العام  1975كذراع بحثية لوزارة املوارد املائية
وت�ستعمل نتائج م�شاريع البحث التي تخو�ضها
والري.
َ
معاهد خمتلفة وب�شكل نظامي من جانب دوائر خمتلفة
يف الوزارة .ومع � ّأن هذه �آلية مثالية لربط �أبحاث
املياه بال�سيا�سة ،فهناك بع�ض �أوجه الق�صور البنيوية
(.)IPTRID, 2007

 .VIIخال�صة
�أ .لي�ست الأبحاث يف �ش�ؤون املياه يف العامل العربي
اليوم عن�صر ًا نظامي ًا من دورة ال�سيا�سة املائية.
حتدي ًا مزدوج ًا بالن�سبة
فاملنطقة العربية تواجه ّ
�إىل ربط علم املياه بال�سيا�سة العامةّ � .أو ًال ،تنق�ص
القدرة على توليد بحث علمي عايل اجلودة .ثان ًيا،
مل تط َّور الروابط امل�ؤ�س�سية النظامية بعد ال�ستخدام
املعرفة يف �صنع ال�سيا�سات .بالتايل ،ف� ّإن القدرة
على �صياغة �سيا�سات مائية فعالة وتنفيذها تبقى
حاد.
مق ّيدة ب�شكل ّ
بّ �	.إن تفاعل املعرفة وال�سيا�سة �ضمن هيكلية
م�ؤ�س�سية يوفر �إطار ًا ج ّيد ًا لإطالق �سيا�سات مائية
وتطويرها� .إ ّال � ّأن بيئة ال�سيا�سة املائية يف الدول
املتزمتة وعالقات
العربية تت�أثر ب�سيا�سة امل�صالح
ّ
ال�سلطة غري املتوازية �أكرث من ت�أثرها بخطاب
مرتكز على املعرفة .كما � ّأن الآليات امل�ؤ�س�سية التي
تعطي �صوت ًا للأطراف املعنية ك ّلها مل تط َّور ج ّيد ًا
بعد.
ج .تواجه املنظمات البحثية يف البلدان العربية عرقلة
ب�سبب غياب �سيا�سات وطنية للعلوم والتكنولوجيا
وانعدام التن�سيق .فربامج الأبحاث تعك�س �أحيان ًا
م�ستلزمات منظمات التمويل الدولية بد ًال من �أن
ّ
ت�شكل �صدى حلاجات املجتمع املحلي والأهداف

البيئة العربية :املياه

الوطنية.
د .منظمات البحث يف ال�ش�ؤون املائية يف الدول
العربية تنق�صها املوارد الب�شرية واملالية وال تتمتّع
مهني داعم وواعد
بالقدرة على تقدمي م�ستقبل
ّ
للباحثني ال�ش ّبان .كما � ّأن الباحثني لديهم توا�صل
حمدود باجلماعات البحثية الدولية.

 .VIIIتو�صيات
�أ .ينبغي على البلدان العربية �أن تعطي �أولوية
لتطوير قدرة على توليد �أبحاث مائية ذات
م�صداقية وذات �صلة .وي�ستلزم هذا الأمر �سيا�سة
علوم وطنية ،وبرنامج �أبحاث خا�ضع للم�ساءلة
حملي ًا ،والتزام ًا �سيا�سي ًا ،و�إدارة �أبحاث وقيادة
ممتازتني ،و�آليات متويل م�ستدامة ،وحوافز
تطوير مهني جلذب املواهب ال�شابة والبالغة
واملحافظة عليها.
ب .يجب حت�سني الروابط بني جماعات الأبحاث
حد كبري ،ما قد يعزّز قدرة
وال�سيا�سات �إىل ّ
احلكومات على ا�ستعمال املعرفة لتلبية حاجاتها
ل�صنع ال�سيا�سات.
ج .يجب �إن�شاء جمموعات باحثني ومفكرين يف
ال�ش�ؤون املائية ومراكز امتياز خا�صة باملياه لكي
ت� ّؤدي دور ًا و�سيط ًا يف تقريب علوم املياه من
ال�سيا�سة.

د.

هـ.

و.

ز.

ح.

يجب �إن�شاء �آليات وعمليات م�ؤ�س�سية لت�سوية
ميدان العمل و�إعطاء �صوت جلميع الفاعليات
االجتماعية التي تت�أثر بال�سيا�سات املائية .وميكن
�أن توفّ ر هذه الآليات منتدى لكافة الأطراف املعنية
خلو�ض حوار �سيا�سي وا�ستخدام املعرفة يف
التفاو�ض ب�ش�أن اختالفاتها.
ت�شجيع اجلامعات ومراكز البحث املائي املعنية
لتقدم برامج
بامل�ساعي الأكادميية يف العامل العربي ّ
مبدعة مب�ستوى �شهادات جتمع بني الدرا�سة
الهند�سية ودرا�سات ال�سيا�سة العامة املحرتفة.
ت�شجع العلماء وخرباء
ينبغي على احلكومات �أن
ّ
املياه ال�ش ّبان لتطوير فهم عام لدورة ال�سيا�سة ،حيث
يتح�س�سها
هي موجودة ،ولتوليد معرفة علمية
ّ
�صانعو ال�سيا�سات لكونها ذات م�صداقية وذات
�صلة بحاجاتهم.
ينبغي على �صانعي القرار �أن يحموا القرارات
اال�سرتاتيجية يف الأبحاث وال�سيا�سات املائية من
ت�أثري برامج امل�ساعدة الدولية ،مع املحافظة على
م�ستوى عالٍ من التعاون العلمي مع مراكز �أبحاث
ذات م�ستوى عاملي.
ومهام
حتتاج منظمات الأبحاث املائية �إىل التزامات
ّ
�سيا�سية قوية لو�ضع الأبحاث يف �صلب ال�سيا�سة
املائية ،وحتديد ال�سيا�سة املائية يف قلب ال�سيا�سة
الإمنائية ال�شاملة ،ال العك�س.
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هوام�ش
"يعود ت�أثري ال�سيا�سات �إىل ت�صنيفات "لندكوي�ست1 .1
 كما وردت يف الإطار الذي و�ضعهLindquist
: ب�شكل ثالثة �أنواع من الت�أثري،Carden ""كاردن
 تو�سيع �آفاق ال�سيا�سات،تو�سيع قدرات ال�سيا�سات
.والت�أثري على الأنظمة
ت�سجل املنطقة �أدنى العائدات يف البحث والتطوير
ّ 2 .2
بد من الإ�شارة �إىل ذلك مبا � ّأن
ّ  وال.الزراعيني
الزراعة تعترب القطاع امل�ستهلك الأكرب للمياه يف
ّ املنطقة وال
.أقل فعالية
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف جمل�س3 .3
الوزراء امل�رصي هو م�ؤ�س�سة فكرية تابعة ملجل�س
الوزراء ي�ستخل�ص نتائج الأبحاث وي�ضعها يف
.متناول �صانعي القرار
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 .Iمقدمة
تقع الدول العربية يف �أكرث الأرا�ضي جفاف ًا يف العامل ،التي
تت�ضمن �شمال �أفريقيا و�شبه اجلزيرة العربية (ال�شكل .)1
ويف املنطقة ثالثة �أنهار رئي�سية فقط ،هي النيل ودجلة
والفرات ،تزود قطاعات �ضيقة من الأرا�ضي مبياه م�ستمرة
طوال ال�سنة� .أما بقية املنطقة فهي م�ضطرة لالعتماد
على موارد مائية متوا�ضعة .ويتم تزويد املياه لأغرا�ض
ال�شرب عن طريق حتلية مياه البحر ،خا�صة يف منطقة
اخلليج العربي .ولكن بقية الدول تعتمد ب�شكل كبري على
املياه اجلوفية لأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري والن�شاطات
الزراعية .ولهذا ،ف�إن املياه اجلوفية متثل عن�صر ًا رئي�سي ًا
للحياة يف املنطقة العربية.
اعتمدت املناطق التي �شهدت جتمعات ب�شرية قليلة على
املياه التي تن�ساب عرب ال�صخور يف املناطق املرتفعة لتخرج
على �شكل ينابيع ،وهي ت�سمى "واحات" يف �شمال �أفريقيا
و"عيون ًا" يف ال�شرق الأو�سط و"�أفالج ًا" يف جنوب �شبه
اجلزيرة العربية .كانت هذه املوارد كافية للمجتمعات القليلة
االنت�شار والعدد يف املا�ضي ،ولكن كميات كبرية من املياه مت
�ضخها م�ؤخر ًا من الآبار العميقة ،حيث تراجعت طبقات املياه
اجلوفية ،ما �أعطى انطباع ًا با�ستنزاف هذه املوارد.
من �أ�سباب االعتقاد ال�شائع مبحدودة املياه اجلوفية:
�أو ًال ،حفر عدد كبري جد ًا من الآبار يف مواقع متقاربة،
ويف معظم احلاالت �إىل العمق نف�سه .ثاني ًا� ،ضخ املياه

ال�شكل 2

توزع املياه على �سطح الكرة الأر�ضية

م�ستنقعات
٪11

مياه
�سطحية
٪0.3

مياه جوفية
٪30.1

مياه �سطحية
عذبة �سائلة

مياه عذبة

من املفيد هنا تو�ضيح كيفية توزع املياه على كوكب الأر�ض
(ال�شكل  .)2متثل املياه املاحلة يف املحيطات والبحار
 %97من كل املياه على الكوكب الأزرق .ولكن الأج�سام
املائية العذبة التي ترتك �أثر ًا ملمو�س ًا علينا ت�شكل ن�سبة
�ضئيلة من خمزونات املياه العذبة التي متثل  %3من املياه
على الأر�ض .وحتتوي الكتل اجلليدية القطبية والأنهار
اجلليدية اجلبلية على  %70من املياه العذبة� .أما املياه
اجلوفية فتمثل الـ %30املتبقية ،وهي ن�سبة تزيد �أكرث من
� 30ضعف ًا على جمموع املياه العذبة املوجودة يف الأنهار
والبحريات وامل�ستنقعات على �سطح الأر�ض.
مثل هذه الأرقام جتعلنا نت�أمل كيف تتوزع هذه املوارد
املائية غري املرئية ،و�أين تكمن ،لكي نتمكن من معرفة
مواقعها وكيفية ا�ستخدامها و�إدارتها بحكمة .ان املياه
اجلوفية يف العامل العربي هي �أكرث كمية وانت�شار ًا من
االعتقاد ال�سائد ،خا�صة يف ال�صحارى املغطاة بالرمال
والبعيدة عن مراكز ال�سكان .ومن املهم �أن نعرف �أن هذه
املياه جتمعت وتراكمت خالل مناخات �أكرث رطوبة يف
املا�ضي ،ولهذا فانها ال تتجدد حالي ًا ،وتتوجب �إدارتها
ب�شكل منا�سب ل�ضمان ا�ستدامتها.

 .IIموارد املياه اجلوفية

بحريات
٪87
كتل
جليدية و�أنهار
٪68.7

ميكانيكي ًا مبعدالت �أعلى بكثري من معدل حركة املياه يف
م�سام ال�صخور .وقد نتجت هذه املمار�سات من غياب املعرفة
ببيئة املياه اجلوفية� ،سواء من قبل امل�س�ؤولني الر�سميني �أو
املزارعني املحليني .و�ساهمت هذه املمار�سات ونتائجها يف
�شيوع االعتقاد اخلاطئ ب�أن موارد املياه اجلوفية ال ميكن
االعتماد عليها ،و�أنها ا�ستُنزفت يف جزء كبري من العامل
العربي .ولكن الواقع هو �أن موارد املياه اجلوفية تكون �أكرث
وفرة لو مت تر�سيمها بدقة وا�ستخدامها بحكمة و�إدارتها
ب�شكل �سليم.

مياه ماحلة
(حميطات)
٪97

مياه الأر�ض

تبد�أ ق�صة املياه اجلوفية عندما تتجمع مياه الأمطار على
�سطح الأر�ض .اجلاذبية هي القوة الدافعة لهذا احلراك،
حيث تنتقل املياه من املناطق الأعلى �إىل الأقل ارتفاع ًا
فوق ال�صخور وخاللها .واملياه املوجودة حتت ال�سطح
تكون حممية من ال�سخونة والتبخر بفعل �أ�شعة ال�شم�س،
وبالتايل تبقى حمتجزة يف بنية ال�صخور لآالف ال�سنني.
وخالل رحلتها عرب ال�صخور ،تنتقل عرب النفاذية الأولية
�أي امل�ساحات املفتوحة بني حبيبات ال�صخور ،و�/أو النفاذية
الثانوية التي حتدث بتك�سر ال�صخور �أو ت�صدعها.
يعتقد كثريون يف العامل العربي �أن املياه حتت �سطح

البيئة العربية :املياه
الأر�ض موجودة على �شكل بحريات �أو �أنهار جوفية .لكنها
يف احلقيقة موجودة يف الفراغات بني حبيبات ال�صخور �أو
يف ال�شقوق .يف احلالة الأوىل ،ميكن �أن تتخيل ك�أ�س ًا مليئة
برمال ال�شاطئ :الرمال متلأ الك�أ�س ،ولكن تبقى فراغات
كبرية بني احلبيبات .ا�سكب ماء يف الك�أ�س ،و�سوف جتد
�أن املاء يحتل امل�ساحات املتاحة بني حبيبات الرمال .هذا
يف�سر طبيعة الأحوا�ض اجلوفية الكبرية يف �أنحاء كثرية
من املنطقة العربية.
ال�صخور التي تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من حبيبات رملية
متجاورة� ،أو ال�صخور الرملية ،و�صخور �أخرى مثل احلجر
اجلريي �أو الكل�سي ،تتواجد فيها فراغات غري متجان�سة
ولكن مرتابطة ت�سمح مبرور املياه .يف بع�ض احلاالت،
تتكون فراغات كبرية من خالل تذويب ال�صخور احلا�ضنة،
فتت�شكل الكهوف املائية .وتن�ساب املياه يف هذه ال�صخور
لتنتقل من املناطق العالية �إىل املنخف�ضة .وحتتوي
ال�صخور اجلريية على مواد كيميائية قابلة للذوبان ،فتقوم
املياه العابرة باذابة الأمالح .ويف حاالت غري عادية ي�ؤدي
ذوبان الأمالح يف ال�صخور احلا�ضنة �إىل جعل املياه �أكرث
ملوحة من مياه البحار.
بالإ�ضافة �إلـى امل�سام بيـن حبيبات ال�صخور ،متـر املياه
ال�سطحية عبـر ال�شقوق فـي ال�صخور ال�صلبة (El-Baz,
 .)1998aومع �أن ال�صخر نف�سه يكون غري نفاذ ،ف�إن
حركة كتل ال�صخور بع�ضها على بع�ض ت�ؤدي �إىل خلق
م�سام .واذ تتحرك الكتل على امتداد �شق� ،أفقي ًا �أو عمودي ًا،
تتحطم ال�صخور املتواجدة على هذا االمتداد ،ما ي�ؤدي �إىل
خلق ممرات مفتوحة ومت�صلة ت�ساهم يف �إحداث نفاذية
ثانوية ( .)NRC, 1996وميكن للمياه �أن تنتقل من ارتفاع
�أعلى اىل �أدنى من خالل هذه ال�شقوق ملئات الكيلومرتات
(ال�شكل  .)3وقد تتواجد على �شكل ينابيع �أو واحات �أو
عيون �أو �أفالج ()Rizk and El-Etr, 1997; Rizk, 1998
 ،وقد تظهر على �شكل �سبخات �أو بحريات على ال�سطوح
ال�صحراوية املنخف�ضة وعلى م�سافات بعيدة جد ًا عن
م�صدر املياه.
تن�ساب كميات كبرية من املياه �إىل جوف الأر�ض عن
طريق النفاذية الطبيعية (يف فجوات ال�صخور) �أو النفاذية
امل�ستحدثة (التي تت�سبب بها ال�صدوع) (El-Baz and
 .)Bisson, 1987ويبد�أ تدفق املياه من ارتفاعات عالية،
وت�ستمر يف االنحدار �إىل م�ستويات �أدنى عن طريق
اجلاذبية ،وال تتوقف �إال عندما ت�صل �إىل �سطح م�شبع
باملياه �أو غري نفاذ .بهذه الطريقة تتكون الأحوا�ض اجلوفية
التي تبلغ �سماكتها مئات الأمتار ،مثل احلو�ض النوبي

ال�شكل 3

امل�صدر:

الدورة املائية

Government of South Africa

يف �شمال �أفريقيا وحو�ض الربع اخلايل يف �شبه اجلزيرة
العربية ( .)El Baz, 1998a and bويف �أماكن متفرقة،
تعوق هذا احلو�ض الوا�سع املكون من احلجر اجلريي،
والذي يبدو �أفقي ًا ،كتل �صخرية غري نفاذة ،مبا يف ذلك
جبال من الغرانيت و�صخور بركانية .لكن هذه الأحوا�ض
عموم ًا متتد حتت الكثبان الرملية يف ال�صحراء الكربى �أو
�شبه اجلزيرة العربية مل�سافات �شا�سعة.

 .IIIتراكم املياه اجلوفية
يعتمد اجتاه جريان املياه ال�سطحية على الت�ضاري�س
الطبوغرافية (ال�شكل  ،)3فكلما ازدادت درجة امليالن
ال�سطحي ازداد ت�سارع اجلريان .ولكن هذا النمط يعتمد
عادة على اجتاه ال�صدوع وال�شقوق يف ال�صخور ال�سطحية.
وبينما تقوم املياه ال�سطحية بتعرية ال�صخور لتخلق م�سار ًا
�سه ً
ال لها (ال�شكل  ،)4ين�ش�أ منط للت�صريف املائي (Gaber
 . )et al., 2010الأطراف احلادة للم�سار الذي يتخذ �شكل
 Vت�شري �إىل اجتاه املياه نحو الأ�سفل .مثل هذا النمط يف
الأرا�ضي اجلافة ي�شري �إىل الت�ضاري�س التي كانت متواجدة
�أثناء ن�شوئها ،ولهذا ف�إن حتليل النمط الذي تركته املياه
اجلارية يف املا�ضي على الأر�ض يعترب �أمر ًا �أ�سا�سي ًا للتنب�ؤ
برتاكم املياه اجلوفية.
هكذا �أي�ض ًا ي�ؤدي تراكم املياه ال�سطحية يف الأحوا�ض
الطبوغرافية املنخف�ضة �إىل ت�شكيل بحريات قد تبقى
لآالف ال�سنني .وعلى حدود البحريات تت�شكل م�صاطب
متدرجة (جلول) نتيجة تراكم حطام ال�صخور من الأنهار
وال�سيول التي تغذي الأحوا�ض اجلوفية .ويف حال تغري
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
م�ستوى البحرية ،رمبا ب�سبب تراجع كميات الأمطار،
تتكون م�صاطب جديدة يف م�ستويات �أدنى .وعلى حدود
البحريات حيث تكرث امل�صاطب املتدرجة ،ميكن ت�أريخ
امل�ستويات املختلفة للبحرية بوا�سطة بقايا الكائنات احلية
املدرجات.
يف ّ
هذا يو�ضح �أن لكل َم ْعلم من املعامل التي نراها يف الأرا�ضي
اجلافة اليوم هنالك ق�صة حول كيفية وماهية وزمان و�آلية
ت�شكيل خ�صائ�صه ال�سطحية .وتنوع هذه اخل�صائ�ص
يجعل من ال�ضروري درا�سة تفا�صيل الأرا�ضي ال�صحراوية
مـن �أجل فهم تاريخها .ان درا�سة �أ�شكال الأرا�ضي علـى
امتداد م�ساحات �شا�سعة مـن املنطقة العربية تتطلب
ر�ؤية عامة �شاملة ،كمـا يو�ضح ال�شكل  4مث ًال .وتقدم
�صور الأقمار اال�صطناعية �أف�ضل م�صدر للمعلومات حـول
املناطق ال�صحراوية ،خا�صة فـي مـا يتعلق با�ستك�شاف
املياه اجلوفية (.)El-Baz, 1988, 1998b

� .IVصور الأقمار اال�صطناعية
�شهدت تقنيات ت�صوير الأر�ض من الف�ضاء تقدم ًا تقني ًا
مطرد ًا خالل العقود اخلم�سة املا�ضية .كانت �أوىل ال�صور
الف�ضائية تلك التي التقطها رواد الف�ضاء من املركبات
الف�ضائية التي دارت حول الأر�ض يف �ستينات القرن
املا�ضي .ومت توثيق معظمها على �أفالم ملونة ،زودتنا
بتلميحات حول طبيعة وتركيبة املناطق التي مت ت�صويرها.
ولكن توافرت معلومات �أكرث الحق ًا بوا�سطة ال�صور املتعددة
الأطياف.

ال�شكل 4

�شبكات الت�صريف املت�شعبة كما تظهر يف �صورة ف�ضائية

ال�صور املتعددة الأطياف
()Multispectral images

ال�صور الف�ضائية الأكرث �شيوع ًا كانت تلك التي التقطتها
املج�سات الرقمية والتي بد�أت من خالل برنامج «الند�سات»
لوكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» عام  .1972كانت العملية
تتم من املركبة الف�ضائية على ارتفاع  900كيلومرت فوق
جم�س بالإطالع على �صفوف
�سطح الأر�ض ،حيث يقوم
ّ
من النقاط الدقيقة ،فيقي�س �أ�شعة ال�شم�س املنعك�سة من
كل نقطة ،ويح ّول البيانات اخلا�صة بكثافة ال�ضوء �إىل
قيم رقمية ير�سلها �إ�شعاعي ًا �إىل حمطات ا�ستقبال على
الأر�ض.
ي�سمح الت�صوير الرقمي من الف�ضاء با�ستخدام فالتر �أمام
املج�س لف�صل ال�ضوء املنعك�س �إىل موجات خمتلفة
عد�سة
ّ
الأطوال (ال�شكل  .)5كمـا ي�سمح بتكرار تغطية املنطقة
ذاتها من االرتفاع ذاته وبالأداة ذاتها لغايات املقارنة بهـدف
اكت�شاف التغريات الزمانية .عندما ينفّ ذ ذلك عـن طريق
و�ضع جمموعتني مـن البيانات �إحداهما فوق الأخرى
بوا�سطة برنامج كومبيوتر ،يتم �إنتاج خرائط دقيقة حتدد
التغريات يف املنطقة ( .)Singh, 1989وتعترب هذه
العملية جوهرية لتقييم التغريات البيئية ،وخا�صة زيادة
ا�ستخدام املياه اجلوفية يف الزراعة.
ال�صور التي يتم التقاطها عن طريق نظام «الند�سات»
جم�س املخطط املو�ضعي املعزز
ال�شائع ،وال �سيما
ّ
( ،)Enhanced Thematic Mapperتلتقط البيانات
يف �سبع موجات طيفية .ويتميز هذا النظام بدقة و�ضوح
ت�صل �إىل  30مرت ًا يف الأطياف املرئية ودون احلمراء
الق�صرية املوجة .ويحوي النظام �أي�ض ًا حزمة بانكروماتية
ح�سا�سة للألوان تغطي مدى وا�سع ًا من الطيف املرئي
بدقة و�ضوح ت�صل �إىل  15مرت ًا .بالإ�ضافة �إلـى ذلك ،تقوم
حزمتان �إ�شعاعيتان بجمع البيانات مـن املنطقة حتت
احلمراء احلرارية ،وهـي مفيدة فـي عـدة تطبيقات اذ ان
دقـة و�ضوحها العالية جتعلها منا�سبة لتحديـد اخل�صائ�ص
الطبيعية لت�ضاري�س الأر�ض (.)Lillesand et al., 2004
ال يقت�صر ا�ستخدام بيانات الند�سات املتعددة الأطياف على
املجاالت الفيزيائية ،فعلى �سبيل املثال ميكن ا�ستخدامها
يف حتديد معدل التبخر يف الزراعة املروية .ان املعلومات
حول التبخر ميكن �أن جتعل ا�ستخدامات املياه مقت�صرة
على االحتياجات املحددة للنباتات.

البيانات احلرارية ()Thermal data

ال�شذوذات الباردة التي تظهر على البيانات احلرارية للأرا�ضي

البيئة العربية :املياه
ال�شكل 5

الطيف الكهرو ـ مغناطي�سي

متثل مواقع تواجد املياه على ال�سطح �أو قربه .هذا لأن املحتوى
احلراري الكامن للمياه (الرطوبة يف الرتبة) يبطئ امت�صا�ص
الإ�شعاع احلراري وانعكا�سه .وبنـاء علـى ذلـك ،ففـي وقت
حمـدد �ضمن دورة الت�سخني النهارية يت�أخـر ت�سخني الرتبة
الرطبة ( .)Pratt and Ellyett, 1979كذلك ،يتباط�أ التربيد
�أثناء الليل �أي�ض ًا .ولهذا ف�إن للرتبة الرطبة ق�صور ًا ذاتي ًا حراري ًا
�أعلى ( ،)higher inertiaيظهر على �شكل �شذوذات باردة يف
البيانات احلرارية التي يتم جتميعها خالل �ساعات النهار.
ميكن �أي�ض ًا ك�شف املياه العذبة التي تت�سرب �إىل البحار عن
طريق التباينات يف درجة احلرارة.
يتم حتديد ال�شذوذات احلرارية وت�سربات املياه العذبة
با�ستخدام بيانات برنامج  MODISالكومبيوتري املتاح
جمان ًا .فتُ�سرتجع البيانات لفرتات خمتلفة بعد حاالت
ت�ساقط املطر ال�شديد ،وهي متوافرة يف برنامج «بعثة
و�ضع خرائط ت�ساقط الأمطار يف املناطق الإ�ستوائية» منذ
العام  .1998ويتم ت�أكيد وجود ال�شذوذات احلرارية ومداها
با�ستخدام بيانات الند�سات ذات الدقة املكانية العالية.
و�أخري ًا تُقرن مواقعها وتوزيعها مع اخل�صائ�ص البنيوية
وخ�صائ�ص الت�صريف املائي على اخلرائط.
طبقت هذه الإجراءات بنجاح يف �شمال الإمارات العربية
املتحدة ،حيث مت حتديد �شذوذ حراري يف �إمارة ال�شارقة
وربطه مبرور مياه الأمطار عرب �صدع رئي�سي يقود �إىل
منطقة �أدنى غرب جبل فاية (ال�شكل � .)6إىل ذلك،

ال�شكل 6

�صورتان حراريتان لل�شارقة (الإمارات العربية املتحدة)
قبل وبعد �سقوط الأمطار على جبال ُعمان �إىل ال�شرق
والتي ت�سببت بحدوث تغري �شاذ نحو الربودة (املنطقة
الداكنة) قرب جبل فاية

تت�سرب املياه العذبة �إىل خليج ُعمان من خالل �صدوع
جبلية مت حتديدها �أي�ض ًا با�ستخدام البيانات احلرارية
(.)Ghoneim et al., 2005

الرادار الت�صويري ()Imaging radar

توافر اجليل الثالث مـن �صور الأقمار اال�صطناعية عـن
طريق اال�ست�شعار عن بعد بوا�سطة الرادار (Elachi and
 .)Granger, 1982; Elachi et al., 1984وبعك�س
الإ�ست�شعار ال�سلبي ال�شعاع ال�شم�س املنعك�س ،ف�إن
جم�س الرادار ير�سل املوجات نحو الأر�ض وي�سجل احلزمة
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي

ال�شكل 7

موجات الرادار تك�شف م�سار نهر
قدمي حتت رمال ال�صحراء

� Radarsat 1إىل مدار قريب من املناطق القطبية ومتواقت
مع ال�شم�س على ارتفاع  798كيلومرت ًا فوق الأر�ض .وبعك�س
الأقمار اال�صطناعية الب�صرية التي تتح�س�س �أ�شعة ال�شم�س
املنعك�سة ،ف�إن �أنظمة الرادار تبث طاقة املوجات ال�صغرى
نحو ال�سطح وت�سجل االنعكا�س .وهكذا ي�ستطيع الرادار �أن
ي�صور الأر�ض يف الليل والنهار حتت �أي ظروف جوية� ،سواء
الغيوم �أو الأمطار �أو الثلوج �أو الغبار �أو ال�ضباب.

ال�صور العالية الو�ضوح
()High resolution imaging

يعترب «ايكونو�س» مثا ًال على قمر ا�صطناعي ملراقبة
الأر�ض لأغرا�ض جتارية ،يتميز ب�صور عالية الو�ضوح
وبدورة �إعادة ت�صوير من  11يوم ًا .يف املوقع الأ�سفل (نظري
ال�سمت) يغطي نظام الت�صوير لهذا القمر رقعة بعر�ض
 11كيلومرت ًا ويطبق تكنولوجيا التنظيم اخلطي (linear
 )arrayويجمع البيانات يف �أربع حزمات متعددة الطيف
بدقة و�ضوح ت�صل �إىل � 4أمتار على الأر�ض (Lillesand et
.)al., 2004

الال�سلكية العائدة� ،أو ما ي�سمى ال�صدى .بهذه الطريقة
تبدو �سطوح طبقات ال�صخور والرت�سبات اخل�شنة براقة
ب�سبب االنعكا�س املنت�شر� .أما الرتبة املل�ساء فتبدو داكنة
ب�سبب انعكا�س موجات الرادار بعيد ًا عن اللواقط التي
ت�ستقبل الإ�شارات واملوجودة على املركبة الف�ضائية� .إحدى
مزايا هذه الطريقة هي قدرة الرادار على اخرتاق الرمال
الدقيقة اجلافة لإظهار الت�ضاري�س اخلفية (ال�شكل .)7
وي�ساعد هذا املبد�أ على ك�شف م�سارات الأنهار ال�سابقة حتت
رمال ال�صحراء ،التي تعطي دالالت حول مواقع جتمعات
املياه اجلوفية يف البيئات اجلافة .وقد مت �إخ�ضاع هذا املبد�أ
للتجربة يف عدة مواقع يف �شرق ال�صحراء الكربى.
رادار الت�صوير املكوكي � SIRسل�سلة من ثالثة �أجهزة
رادار عملت على املكوك الف�ضائي الأمريكي .وكان اجلهاز
الثالث جزء ًا من مهمة م�شرتكة جلمع �أول بيانات متعددة
الأطياف واال�ستقطابات ناجتة عن اجلهازين (SIR-C/
.)XSAR Jensen, 2000
�إىل ذلك ،قامت كندا ب�إطالق �أنظمة «رادار�سات» ك�أقمار
ا�صطناعية جتارية ملراقبة الأر�ض� .أطلق �أول تلك الأقمار

كذلك ،مت �إطالق القمر «كويك بريد» من قبل �شركة
ديجيتال غلوب يف مدار متواز مع ال�شم�س ومنخف�ض
ن�سبي ًا على ارتفاع  450كيلومرت ًا ،مما ي�سمح للكامريا
املثبتة عليه بتمييز الأج�سام املوجودة على الأر�ض بقطر
� 61سنتيمرت ًا .بهذا امل�ستوى العايل جد ًا من دقة الو�ضوح
ميكن ب�سهولة متييز تفا�صيل الأبنية والبنى التحتية.
ويعادل املدى الطيفي ذلك الذي يتميز به �إيكونو�س.
وقد قامت دول �أخرى ب�إطالق �أقمار ت�صوير متعددة
الأطياف ،لقدرة هذه الأقمار على درا�سة البيئة واملوارد
الطبيعية على الأر�ض .على �سبيل املثال� ،أر�سلت فرن�سا
جمموعة من رحالت  SPOTوتبعتها �أقمار رو�سية
وهندية ويابانية و�صينية .وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
�أطلقت بع�ض الدول العربية �أقمار ًا للت�صوير ،حيث بد�أت
ال�سعودية بهذا التوجه ،وتبعتها م�صر التي تقوم الآن
ب�إدارة نظام متعدد الأطياف بدقة ت�صوير ت�صل �إىل 7.8
�أمتار على �سطح الأر�ض .وتخطط اجلزائر حالي ًا لإطالق
قمرها اخلا�ص ،كما تفكر الإمارات العربية املتحدة يف
�إطالق وت�شغيل �أقمار ا�صطناعية للت�صوير .وت�ساعد هذه
الأنظمة يف امل�سح الدقيق للموارد الطبيعية على امتداد
العامل العربي ،مع الرتكيز اخلا�ص على املياه اجلوفية.

 .Vاملنهجيات
يتطلب اال�ستك�شاف احلديث ملوارد املياه اجلوفية جمموعة

البيئة العربية :املياه
من عمليات حتويل ال�صور وجتهيزها ،وحتلي ًال قائم ًا على
نظم املعلومات اجلغرافية ( .)GISكما يتطلب �أعما ًال
م�ساندة يف املختربات وامليدان للتحقق من املعلومات
امل�ستقاة من الأقمار اال�صطناعية .يو�ضح الق�سم الآتي
الطرائق امل�ستخدمة يف هذه الأبحاث.

حتليل البيانات الرقمية

التجهيز امل�سبق ل�صور الأقمار اال�صطناعية يتيح �إنتاج
خرائط لأنظمة الت�صريف (ال�سطحية والقريبة من
ال�سطح) ،والرتاكيب اجليولوجية ،وال�شذوذات احلرارية،
والوحدات اجليولوجية واجليومورفولوجية ،وتوزع الغطاء
النباتي .يتم تنفيذ عمليات التجهيز امل�سبق لل�صور قبل
حتليل البيانات ،وتت�ضمن الت�صحيح الرقمي الإ�شعاعي
واجليومرتي .يف الت�صحيح الإ�شعاعي ،يتم �إحداث توافق
بني جميع ال�صور التي مت جمعها يف �أيام و�أوقات خمتلفة،
ومن قبل عدة جم�سات ،لي�صبح من املمكن مقارنتها
مبا�شرة� ،إال يف حالة ن�سبة املوجات التي تنتج قيم ًا ن�سبية
ولي�س مطلقة� .أما الت�صحيحات اجليومرتية (الريا�ضية)
فتتناول البيانات غري املنتظمة من املج�سات وو�ضوح
املناطق الأر�ضية واالنحناء ودوران الأر�ض .وتعتمد هذه
الت�صحيحات على نوعية البيانات امل�ستخدمة.
حتويل ال�صور يت�ضمن عدة نطاقات من البيانات (�صورة
واحدة متعددة الأطياف� ،أو �صور متعددة الأزمنة� ،أو
�صور من عدة جم�سات) لإنتاج �صورة واحدة تو�ضح
خ�صائ�ص حمددة من �سطح الأر�ض .بع�ض الأمثلة على
حتويل ال�صور اقتطاعها �أو حتديد ِن َ�سبها (subtraction
 .)or ratiosيتم تطبيق �أ�سلوب اقتطاع ال�صور لتحديد
االختالفات �أو التغريات بني �صور للمنطقة نف�سها ولكن
يف تواريخ خمتلفة� .أما �أ�سلوب ن�سبية ال�صور فيتم تطبيقه
للح�صول على معلومات حمددة حول حالة �سطح الأر�ض،
مثل م�ؤ�شرات الغطاء النباتي ،حيث ينعك�س وجود غطاء
نباتي �سليم ب�شكل وا�ضح يف الأ�شعة حتت احلمراء ،ويتم
امت�صا�صه بقوة يف نطاق ال�ضوء املرئي الأحمر من الطيف،
مقارنة بالرتبة واملياه التي تظهر انعكا�سات �شبه متماثلة
يف الطيف االحمر �أو الأ�شعة حتت احلمراء القريبة.
ويتم تطبيق �أ�ساليب تعزيز ال�صور يف املراحل النهائية
لتح�سني مزاياها الداللية .ينتج عن العملية تغيريات يف
القيم الرقمية ،ولذلك يجب �أن تكون هذه اخلطوة يف نهاية
مراحل جتهيز ال�صور .وميكن �أن حتدث العملية عن طريق
امتدادات تعمل مع املخطط البياين لل�صور �أو من خالل
فالتر مكانية تو�ضح �أو تكبح اخل�صائ�ص املختلفة بناء على
ترددها املكاين.

وميكن �أن ي�ساهم �إنتاج �صورة ف�سيف�سائية من عدة �صور
ف�ضائية منفردة يف تزويد تغطية �شاملة لدولة كاملة.
تت�ضمن هذه العملية ثالث خطوات� :أو ًال� ،إعادة اختزال
ال�صور �إىل دقة �أعلى .ثاني ًا ،مطابقة م�ستوى ال�سطوع
لكل ال�صور .ثالث ًا ،مزج املناطق املتداخلة .يف حالة م�صر،
مت ا�ستخدام �صورة ف�سيف�سائية (ال�شكل  )8للمرة الأوىل
لك�شف ق�صة املياه اجلوفية .وتو�ضح ال�صورة بجالء �أن
خطوط الكثبان الرملية تتجه من ال�شمال �إىل اجلنوب (El-
تهب
 .)Baz, 1979وال�سبب يف ذلك �أن الرياح يف م�صر ّ
عادة من ال�شمال .هذه الرمال املكونة من الكوارتز ال توجد
لها �أ�صول من ال�صخور يف ال�شمال .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن
ال�صخور املك�شوفة �إىل اجلنوب تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
ال�صخور الرملية .فتـم االفرتا�ض ب�أن الرمال مل تنتقل مـن
امل�صدر بوا�سطة الرياح ،بـل بوا�سطة املياه مـن اجلنوب.
وبناء على ذلك بد�أ البحث عن جمارٍ مدفونة لأنهار قدمية
(.)El-Baz, 1982, 1988 and 2000
ت�صنيف ال�صور هو ا�ستخدام املعلومات الطيفية يف �صورة
متعددة الأطياف لت�صنيف كل «بك�سل» من ال�صورة من
�أجل �إنتاج خرائط قطاعية متثل �أنواع ًا خمتلفة من الغطاء
الأر�ضي .وهنالك نوعان رئي�سيان من الت�صنيف :غري
اخلا�ضع للإ�شراف واخلا�ضع للإ�شراف .الت�صنيف غري
اخلا�ضع للإ�شراف يكون مفيد ًا يف التمييز الأويل لأنواع
الطيف ،وهو عملية ا�ستك�شافية حيث احت�ساب الت�صنيف
يحدد الفئات الطيفية من دون �إ�شراف امل�ستخدم� .أما
الت�صنيف اخلا�ضع للإ�شراف فيت�ضمن معرفة م�سبقة
بالبيانات من �أجل «تدريب» الكومبيوتر على حتديد
الفئات يف ال�صورة بناء على املعلومات املتوافرة (Gaber
.)et al., 2010
ك�شف التغري هو عملية حتديد االختالفات يف حالة
ج�سم �أو ظاهرة ما عن طريق مراقبتها يف �أوقات خمتلفة
( .)Singh, 1989وهنالك عدة و�سائل لك�شف التغري قد
تتعلق مبوارد املياه اجلوفية يف ال�صحراء ،مثل حتديد
االختالفات يف الغطاء النباتي .يتم تقييم التغريات بني
الت�صنيفات كمي ًا يف �صور املراحل الأوىل والنهائية.
وتعترب خرائط حتديد التغري مثالية لتو�ضيح االختالفات
يف ال�صور بني وقتني خمتلفني.

نظم املعلومات اجلغرافية

�أف�ضل عر�ض مرئي يربط بني املجموعات املعقدة
من املعلومات الرقمية يتم من خالل ا�ستخدام قاعدة
بيانات منظمة بنيوي ًا وترابطي ًا .يقدم نظام املعلومات
اجلغرافية  GISالأدوات اال�سا�سية لإنتاج قاعدة البيانات
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
�صورة ف�سيف�سائية “موزاييك” مكونة من � 65صورة فردية من “الند�سات” تظهر خطوط ًا متوازية من الكثبان الرملية يف م�صر

هذه للخ�صائ�ص املكانية وال�سمات واملواقع اجليولوجية
املحددة.
ت�ساهم عملية معاجلة البيانات وحتليلها يف نظم املعلومات
اجلغرافية يف حل م�شاكل بحثية حمددة .ويتم �إجراء
بع�ض هذه املهام يف نطاق ارتفاعات الأرا�ضي والهطول
املطري وامليالن وغري ذلك ،بينما يعالج البع�ض الآخر مثل

تكوين الرتبة و�أنواع ال�صخور و�أمناط ا�ستخدامات الأرا�ضي
اعتماد ًا على مزايا امل�ؤ�شرات لكل جمموعة من البيانات
(.)Gaber et al., 2010
قد حتتوي خمرجات نظم املعلومات اجلغرافية على
معلومات مت ا�ستخال�صها من جمموعة من طبقات
اخلرائط با�ستخدام �أي مزيج من عمليات التحليل� .أما

البيئة العربية :املياه
املخرجات النهائية فهي خرائط تفاعلية يف �شكل رقمي
متثل خ�صائ�ص منطقة الدرا�سة .و�سيتم اي�ضاح ذلك يف
درا�سات احلاالت الواردة �أدناه.

 .VIدرا�سات حاالت
ال ميكن لأي م�ساهمة �أن تكون �شاملة بالدرجة الكافية
لتغطي جميع احتماالت تواجد املياه اجلوفية يف املنطقة
العربية .يف ما ي�أتي �أمثلة من الأجزاء ال�شرقية من
ال�صحراء الكربى و�شمال �أفريقيا (م�صر وليبيا وال�سودان)
وعمان) ومنطقة �شرق
و�شبه اجلزيرة العربية (ال�سعودية ُ
املتو�سط (لبنان).

�شرق العوينات (جنوب غرب م�صر)

متثل ال�صحراء الكربى �أكرب حزام �صحراوي علـى الأر�ض،
حيث متتـد مل�سافة  6000كيلومرت تقريب ًا مـن ال�شرق �إلـى
الغرب .وتت�ضمن �أجزا�ؤها ال�شرقية بعـ�ض �أ�شـد املناطق
جفاف ًا علـى الكوكب ،حيث يعتبـر الإ�شعاع ال�شم�سي
الذي تتلقاه قادر ًا على تبخري � 200ضعف من كميات املياه
املت�ساقطة عليها ( .)Henning and Flohn, 1977هذه
الظروف ال�شديدة اجلفاف تتطلب اعتماد ًا كام ًال على املياه
اجلوفية من �أجل اال�ستهالك الب�شري والن�شاطات الزراعية.
وقد تفاقمت تلك احلالة نتيجة ازدياد ال�سكان واحتياجاتهم
من الغذاء والألياف (.)El-Baz and El-Ashry, 1991
وعلـى رغـم �أن ال�صحراء الكبـرى هـي حالي ًا جـافة
ومعر�ضة لت�أثريات �شـدة الرياح الآتية مـن ال�شمال،
فـ�إن الدالئل الأثرية ت�شري �إلـى �أن هـذه املنطقة �شهـدت
مناخ ًا �أكرث رطوبة فـي املا�ضي (;Wendorf et al., 1977
Haynes, 1985; Haynes and Mead, 1987; Haynes

et al., 1979 and 1989; Pachur and Hoelzmann,
1991; Pachur and Wunnemann 1996; Pachur and

 .)Rottingen, 1997وقـد �أدى وجود املياه ال�سطحية �أثناء
فرتات املناخ الرطب يف املا�ضي �إلـى ت�شكيل بحريات فـي
�أحوا�ض طبوغرافية .وتعتبـر �صور الأقمار اال�صطناعية
�أدوات ممتازة لدرا�سة خ�صائ�ص ال�صحارى (El-Baz,
 .)2000وبالإ�ضافة �إلـى �أنـواع البيانات املذكـورة �أعاله،
ميكـن ا�ستخدام بيانات بعثة مهمـة الدرا�سة الطبوغرافية
للرادار املكوكي ( )SRTMو�إظهار م�شاهد ثالثية الأبعاد
ل�سطح الأر�ض (El-Baz et al., 2000; Ghoneim and
.)El-Baz 2007a and b
يف جنوب غرب م�صر منطقة رملية منب�سطة على م�سافة
 300كيلومرت ،متتد على احلدود امل�صرية ـ ال�سودانية،

وت�سمى «�صفيحة �سليمة الرملية الكربى» ن�سبة �إىل واحة
�سليمة الواقعة على حدودها ال�شرقية .وتعترب هذه الواحة
موقع ًا هام ًا على امتداد درب الأربعني لقوافل اجلمال،
من دارفور يف �شمال غرب ال�سودان نحو وادي النيل يف
م�صر .وقد مت اكت�شاف العديد من خطوط الت�صريف املائي
يف مناطق مرتفعة عن �صفيحة �سليمة الرملية الكربى
بوا�سطة �صور الأقمار اال�صطناعية ،ومنها �أربعة خطوط
رئي�سية تقود اليها مبا�شرة من جهة الغرب (ال�شكل .)9
�أما نظام الت�صريف الواقع يف �أق�صى ال�شمال فيتجه نحو
ال�شرق وميتد مل�سافة  150كيلومرت ًا يف الطول ،كما �أن �أطول
و�أعر�ض �أنظمة الوديان تتواجد مبحاذاة اجتاه �شمال �شرق
ـ جنوب غرب ( .)NE-SWهذه القنوات العري�ضة تتكون
عادة يف ظروف في�ضان على امتداد ال�صفيحة مع كميات
مياه �سطحية وفرية (.)El-Baz, 2000
تظهر �صور  SIR-Cالف�ضائية العالية الدقة �أن العديد من
هذه القنوات العري�ضة تت�ضمن جداول �صغرية يف قاعها،
مما ي�شري �إىل عدة فرتات من تدفق املياه� .أما املالحظات
امليدانية الناجتة عن اخلنادق التي حفرها يف �أيار (مايو)
 1998فريق م�شرتك ،من �سلطة امل�سوحات اجليولوجية
واملعدنية يف م�صر واملعهد امل�صري لل�صحراء ،فت�شري اىل
�أن الرطوبة تبد�أ على عمق � 25سنتيمرت ًا يف الغطاء الرملي
للقنوات ال�ضحلة يف منطقة بئر ال�صف�صاف يف جنوب
م�صر .وهذا قد يدل على �أن الرطوبة الناجتة من عوا�صف
وحفظت خالل الفجوات الرملية يف
مطرية متفرقة انتقلت ُ
القنوات القدمية (El-Baz, 1998b and Hoelzmann et
.)al., 2001
�أظهرت �صور الرادار يف البداية م�سارات �أنهر وجداول يف
�شمال غرب ال�سودان ،حيث ت�شري �أعر�ض القنوات �إىل تلك
املنطقة .وميكن تف�سري هذا النمط ب�أنه ي�شري �إىل تواجد
وتراكم املياه اجلوفية يف املنطقة ال�شرقية الأكرث انخفا�ض ًا.
وقد قام امل�ؤلف بالتنبيه �إىل هذه احلالة تكرار ًا لوزارة
الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي يف م�صر منذ العام  .1982ويف
النهاية ،بد�أت احلكومة يف العام  1995بحفر جمموعة من
الآبار اال�ستك�شافية ومراقبتها لل�سنوات اخلم�س الالحقة،
لت�أكيد وجود كميات كبرية من املياه اجلوفية .ويف العام
 2000مت تخ�صي�ص � 10آالف فدان من �أجل التنمية الزراعية
ل�شركات من القطاع اخلا�ص يف م�صر.
اليوم هناك �أكرث من  500بئر يف منطقة �شرق العوينات
ل�سقاية احلقول الزراعية با�ستخدام الري الدائري بالرذاذ.
وتت�ضمن املحا�صيل املزروعة القمح والفول ال�سوداين
وغريها من املحا�صيل الغذائية اال�سا�سية .وقد �أثبت القمح
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منطقة �شرق العوينات يف جنوب غرب م�صر حيث تظهر بيانات الرادار الطبوغرافية وجود عدة م�سارات
لأنهر قدمية ت�ؤدي اىل منطقة منخف�ضة تقوم فيها ن�شاطات زراعية (املنطقة داخل االطار)

ب�شكل خا�ص �أهميته لإنتاج الطحني يف طواحني �أ�سوان
من �أجل اخلبز الذي يوزع يف قرى وبلدات جنوب م�صر.
ان هذه امل�صادر املائية املثبتة كفيلة بدعم زراعة �أكرث من
� 150ألف فدان ملدة ال تقل عن � 100سنة (;El-Baz, 1998
 .)Robinson et al., 1999 and 2000هذه احلالة بالذات
ت�ؤكد احلاجة املا�سة اىل درا�سة الت�ضاري�س ال�صحراوية يف
املنطقة العربية لك�شف م�صادر املياه اجلوفية الكامنة من
�أجل فائدة �شعوبها.
يف مثل هذه البيئة احلارة واجلافة ،ي�ستخدم الري
ّ
بالرذاذ(مر�شات) للمحا�صيل
بالتنقيط لال�شجار والري
مثل احلبوب .يف حالة الري بالرذاذ ،تكون قيا�سات التبخر
خالل عدة موا�سم مفيدة جد ًا ،اذ ت�ضمن اقت�صار الري
بالرذاذ على االحتياجات الأ�سا�سية للمحا�صيل.

منطقة كفرى (جنوب �شرق ليبيا)

�إىل ال�شمال الغربي من منطقة �شرق العوينات يف م�صر،
تظهر ال�صور امل�أخوذة من الند�سات و�أبولو ـ �سويوز
ملناطق جنوب �شرق ليبيا �أن واحة كفرى هي املكان

ال�شكل 10

�صورة لرادار املكوك الف�ضائي تظهر
نهرين قدميني جنوب واحة كفرى يف
جنوب �شرق ليبيا

البيئة العربية :املياه
امل�أهول الوحيد يف هذه املنطقة من ال�صحراء الكربى
ال�شرقية .كانت هذه الواحة موقع ًا هام ًا لقوافل اجلمال
الآتية من ت�شاد يف اجتاه ال�شمال نحو البحر املتو�سط.
وقد مت تطوير مزارعها ذات منط الري الدائري يف بداية
ال�ستينات عن طريق �شركة «�أوك�سيدنتال» النفطية،
ك�أحد امل�شاريع املت�ضمنة يف اتفاقية االمتياز املمنوحة
لها ال�ستك�شاف النفط .وكانت هذه املزارع مرئية لرواد
الف�ضاء يف دورانهم حول الأر�ض ،نتيجة التباين الوا�ضح
بني لون الغطاء النباتي واملناطق الرملية املحيطة .هذا
التباين مل يتم التقاطه فقط من خالل ال�صور املرئية ،بل
�أي�ض ًا عن طريق الأطياف حتت احلمراء القريبة وبيانات
الرادار.

ال�شكل 11

بحرية دارفور ال�شمالية القدمية كما �أظهرتها �صور املكوك
الف�ضائي والبيانات الطبوغرافية

ك�شفت بيانات رادار�سات والرادار املكوكي م�سارات قناتني
قدميتني مدفونتني حتت الرمال (ال�شكل  .)10القناة
الغربية الأطول والأ�ضيق والتي متر يف واحة كفرى تبد�أ
من اجتاه احلدود مع ت�شاد� .أما القناة ال�شرقية الأعر�ض
فتتجه يف م�سار من ال�شمال الغربي �إىل اجلنوب ال�شرقي،
وتبد�أ من املناطق املرتفعة الواقعة غرب ه�ضبة اجللف
الكبري يف جنوب غرب م�صر .ولهذا بدا وا�ضح ًا �أن مواقع
واحة كفرى واملزارع ذات الري الدائري ترتبط مبا�شرة
بوجود هذين النهرين ال�سابقني (.)El-Baz, 2000
جدير بالذكر �أن منطقة كفرى هي واحدة من خم�سة
�أحوا�ض رئي�سية يتم �ضخ املياه منها لتزويد م�شروع النهر
اال�صطناعي العظيم يف ليبيا الذي يعتمد ب�شكل مبا�شر
على هاتني القناتني .لقد كان النهران اللذان غذيا القناتني
ن�شيطني خالل فرتات رطبة يف املا�ضي ،متام ًا كما يف
حالة م�صر .ومن امل�ؤكد �أن هاتني القناتني امتلأتا باملياه
يف الفرتة التي ترتاوح منذ � 11ألف �سنة �إىل � 5آالف �سنة
خلت .ومبا �أن بع�ض الغيوم املمطرة ت�صل ب�شكل متقطع
�إىل جبل تبي�ستي ،يحدث بع�ض التجديد للمياه اجلوفية
يف املنطقة عن طريق القناة الغربية.

دارفور ال�شمالية (�شمال غرب ال�سودان)

يقع �إقليم دارفور (موطن قبيلة فور) يف �شمال غرب
ال�سودان ،جنوب منطقة �شرق العوينات يف م�صر ومنطقة
كفرى يف ليبيا .وينق�سم حالي ًا �إىل ثالث حمافظات:
ال�شمالية والغربية واجلنوبية (والآن هنالك اجتاه
لتق�سيمها �إىل �أربع حمافظات) .ومتثل حمافظة دارفور
ال�شمالية ب�شكل خا�ص مثا ًال وا�ضح ًا على اخل�صائ�ص
البيئية للمناطق ال�شرقية من ال�صحراء الكربى يف �شمال
�أفريقيا ،حيث يزداد اجلفاف كلما اجته املرء �شما ًال نحو
م�صر وليبيا.

وميتد جبل مرة يف املحافظات الثالث .وهو ي�ساهم يف
�سقوط بع�ض الأمطار ،ولكن ب�شكل متباعد ومتفاوت يف
املكان والزمان .وقد ت�سبب اجلفاف الكبري خالل العقدين
املا�ضيني يف �سنوات من اال�ضطراب والنزاع على امتداد
حافة حزام «ال�ساحل» ال�صحراوي يف �شمال �أفريقيا،
وت�سبب يف هجرات �سكانية تبعتها حرب �شر�سة يف �إقليم
دارفور .كان �شح املياه هو ال�سبب الرئي�سي يف اندالع
ال�صراع الذي حدث بني املجتمعات الزراعية والرعوية
املرحتلة يف دارفور .و�أحلقت املجتمعات الرعوية �أ�ضرار ًا
بالغة بالكثري من املجتمعات الزراعية .ولهذا من ال�ضروري
تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتحديد مواقع م�صادر
مائية �إ�ضافية لتلبية احلاجات امللحة للنا�س.
يف دارفور ال�شمالية� ،أ�شارت حتليالت ال�صور الف�ضائية �إىل
حتديد خ�صائ�ص خطية مقو�سة ّ
ت�شذ عن البيئة املحيطة ،على
ارتفاع  573مرت ًا فـوق �سطح البحر (Ghoneim and El-Baz,
 .)2007bو�أثبـت التحليل اجليومورفولوجي الدقيق لهـذه
املعامل اخلطية غيـر املتوا�صلة �أنهـا بقايـا �سواحل بحرية قدميـة
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نظام ف�ضائي لدمج البيانات الأر�ضية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
را�شيل ماكدونل
ال يخفى ما للبيانات ال�صحيحة من �أهمية بالن�سبة التخاذ القرارات
ال�سليمة .ففي جمال املاء ،ال ب ّد من فهم معدّالت و�أحجام عدد من العنا�صر
داخل � ّأي توازن مائي يف خمتلف الظروف املناخية ،وذلك لو�ضع �سيا�سات
املياه و�إدارتها ب�شكل م�ستم ّر وفاعل .و�إذا كانت بع�ض املعلومات متوافرة يف

اجلدول �أ
معايري ثابتة

حتملة يف نظام دمج البيانات الأر�ضية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
البيانات ا ُملدخلة وا ُملخرجات ا ُمل َ
حقول الت�أثري الأر�صادي

االرتفاع
ت�ساقط املطر
نوعية النبات /ا�ستخدام الأرا�ضي الإ�شعاع الهبوطي
عل ّو النباتات
درجة حرارة اجل ّو
دليل كثافة الغطاء النباتي
الرطوبة النوع ّية
خ�شونة ال�سطح
�سرعة واجتاه الريح
كثافة وعمق اجلذور
ال�ضغط ال�سطحي
ن�سيج الرتبة
ن�سبة انعكا�س الإ�شعاع ال�شم�سي
الق�صور الذاتي احلراري
االبتعاث ّية

ال�شكل �أ

منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حول املتغيرّ ات الأر�صاد ّية ّ
وتدفقات
هامة حول عدد من العنا�صر
املياه ال�سطح ّية واجلوف ّية ،ف�إنّ معلومات ّ
الرئي�سية الأخرى ،يف كثري من بلدان املنطقة ،هي � ّإما غري موجودة و� ّإما
م�ضطربة من حيث تغطيتها الزمانية واملكانية .ويبدو �أنّ هناك �صعوبة يف
أهميتها لعدد كبري من
فهم حرك ّية ا�ستخدام املياه وا�ستهالكها بالرغم من � ّ
خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة.
معطيات حول الو�ضع

ع ّينات مخُ رجات نظام دمج البيانات

الغطاء النباتي
الغطاء الثلجي
رطوبة الرتبة ال�سطحية
خزن املاء الأر�ضي
درجة احلرارة ال�سطحية

التوازنات املائية
خرائط �أنواع املحا�صيل وا�ستخدام الأرا�ضي
ا�ستهالك املياه بح�سب املحا�صيل والنباتات
مراقبة م�ستويات املكامن وتق ّلبات من�سوب
املياه اجلوفية
تدفقات املياه ال�سطحية واجلوفية

ت�ساقط املطر امل�أخوذ من �أجهزة ا�ست�شعار الأقمار ال�صناعية للإدخال يف منوذج نظام دمج البيانات الأر�ضية
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

�ضخمة (ال�شكل  .)11و�أظهرت النمذجة الهيدرولوجية حلو�ض
البحرية �أنها فـي امتدادها الأق�صى احتلت م�ساحة 30.750
ً
ً
مكعبا من
مربعا ،ورمبـا احتوت علـى  2530كيلومرت ًا
كيلومرت ًا
املياه �أثناء امتالئها.)Ghoneim and El-Baz, 2007b( .

احلجم الهائل لهذه البحرية واحلالة الطبوغرافية للمنطقة
ي�شريان �إىل �أن البحرية ت�شكلت يف فرتات الع�صر
البلي�ستو�سيني (احلديث الأقرب) الرطبة ،عندما كان
املطر وفري ًا على مدى فرتات طويلة من الزمن.

البيئة العربية :املياه

ال�شكل ب

دورة املياه

وللم�ساهمة يف ّ
حل هذه امل�شكلة ،ف�إن مركز غودارد للرحالت الف�ضائية
التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) قد ط ّور ،بتمويل من وكالة التنمية
خمت�ص ًا ّ
بكل منطقة حمدّدة لدمج بيانات
الدولية الأمريكية ،منوذج ًا
ّ
الأرا�ضيَ .ت�ستخدم هذه املجموعة املت�شابكة من برامج الكومبيوتر
معادالت ح�ساب ّية لتو�ضيح العمليات الطبيعية خلزن املياه ّ
وتدفقها.
وقد متّ �إعداد مناذج ملناطق �أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية و�أوروبا.
وي�ستند نظام و�ضع النماذج �إىل بيانات الأقمار اال�صطناعية التابعة لوكالة
نا�سا ،ومعطيات الر�صد امليداين من بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،والتحليالت املتوافرة التي تتيحها خمتلف جمموعات الأبحاث
الدولية .ويكت�سب نظام دمج البيانات الأر�ضية مبنطقة ال�شرق الأو�سط
يوحد املعطيات
و�شمال �أفريقيا �أهمية خا�صة بالن�سبة للمنطقة نظراً لأنه ّ
من م�صادر عديدة متن ّوعة وميكن بوا�سطته �إ�صدار بيانات حول املواقع التي
تفتقر �إىل نقاط ر�صد �أر�ضي .ت�شتمل عملية �إعداد النموذج على خطوات
ّ
ب�سجل البيانات
خا�صة ت�ضمن ربط البيانات الناجتة ربط ًا وثيق ًا
ح�سابية ّ
املر�صودة ،يف حال توافره ،وذلك للح ّد من الأخطاء.
يو�ضح اجلدول �-أ البيانات امل�ستخدمة يف �إعداد النموذج ،كما تظهر يف ال�شكل�-أ
ع ّينة من مُ َ
دخالت جمموعة بيانات ت�ساقط املطر اخلا�صة باملنطقة.
ّ
�سوف ّ
والتدفقات املائية ذات ال�صلة
يوفر النموذج تقديرات للأحوال
ب�إدارة املوارد املائية يف جميع �أنحاء املنطقة .كما �إنه �سيُ�صدِر �سل�سلة
هامة مثل تق ّلبات املياه وخزنها ،ورطوبة الرتبة،
خرائط موقوتة ملتغيرّ ات ّ
ودرجة احلرارة ال�سطحية ،وا�ستهالك املياه بح�سب املحا�صيل والنباتات،
�أما يف الع�صر الهولو�سيني ،فقد �شهدت املنطقة فرتات
مطرية متكررة ولكـن بكميات �أمطار �أقل مقارنة مبا
ّ
حدث يف الع�صر البلي�ستو�سيني .وكـانت املنطقة الوحيدة
التي �شهدت �إغراق ًا باملياه العذبة هـي اجلزء املركزي ممـا

ال�شكل ج

213

دورة املياه

وجريان الأنهار ،وخزن مياه الثلوج .ويف ال�شكلني ب و ج منوذجان من
الهامة ُتقا�س
هذه ا ُملخ َرجات .ومبا �أنّ بيانات بع�ض املتغيرّ ات الأر�صادية ّ
ب�شكل متك ّرر ف�إ ّنه ميكن �أي�ض ًا القيام مبراقبة �شبه �آنية للعمليات املائية
الأ�سا�سية.
يتم حال ّي ًا �إعداد املحور املركزي لنظام دمج البيانات الأر�ضية ملنطقة ال�شرق
ّ
�سترتكز
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف املركز الدويل للزراعة امللح ّية يف دبي ،حيث
الن�شاطات البحث ّية على �إنتاج جمموعات بيانات �إقليمية لتو�ضع بت�صرف
م�س�ؤويل �إدارة املياه و�أ�صحاب القرار حيث ميكنهم الو�صول �إليها عرب موقع
رئي�سي على �شبكة الإنرتنت .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيت ّم تطوير القدرات يف
�سين�صب عمل
عدد من مراكز اال�ست�شعار النائية يف بلدان املنطقة حيث
ّ
�إعداد النماذج على م�شاكل املياه وخ�صو�ص ًا تلك التي ته ّم البلدان املعن ّية.
تر�سخت هذه القدرات ،ف�إن تلك املراكز ميكن �أن تكون منرباً
و�إذا ما ّ
توقعات ّ
�سريكز اجلهود على ّ
تنطلق منه �أبحاث جديدة ،وهذا ما ّ
تدفقات
املياه وا�ستخداماتها يف امل�ستقبل بنا ًء على حرك ّية التح ّوالت البيئية
واملناخية واالقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة .كما �إنّ �إمكانيات التقديرات
امل�ستقبلية �سوف ت�سهّ ل على �ص ّناع القرار اختيار ال�سيا�سات واملبادرات
الالزمة ملواجهة ال�صعوبات التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل على �صعيد توافر
املياه والأمن الغذائي.
د .را�شيل ماكدونل م�ست�شارة يف املركز الدويل للزراعة امللح ّية ،دبي.

يدعى «بحرية دارفور ال�شمالية العظيمة» .وتـوزعت
بقايـا ر�سوبيات البحرية الهولو�سينية يف منت�صف منطقة
البحرية ،ومت حتديد واحاتها ب�شكل دقيق جد ًا (Haynes,
1985; Haynes and Mead 1987; Haynes et al., 1979
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
and 1989; Pachur and Hoelzmann, 1991; Pachur
and Rottingen, 1997; Pachur and Wunnemann,

.)1996; Hoelzmann et at., 2001

�أثناء فرتة بقاء املياه يف منخف�ض دارفور ال�شمايل ،والتي
ا�ستمرت لآالف ال�سنني ،ت�سربت الكمية الأكرب �إىل حتت
�سطح الأر�ض ،عن طريق النفاذية اال�صلية لل�صخور
الرملية املوجودة حتت ال�سطح و�/أو النفاذية الثانوية التي
تت�سبب بها ال�شقوق يف ال�صخور .وكما ظهر وا�ضح ًا من
بيانات «رادار�سات  ،»1ف�إن هنالك مقطع ًا �شبه مت�صل
ميتد مل�سافة نحو  48كيلومرت ًا ما زال حمفوظ ًا ب�شكل جيد
يف الزاوية ال�شمالية ال�شرقية من البحرية .ميثل هذا
املقطع خط ًا �سليم ًا بعر�ض كيلومرت واحد تقريب ًا ،ويحتوي
على �أربع عالمات �أفقية متوازية ل�سواحل �سابقة ،حتدد
مراحل متمايزة وخمتلفة من انح�سار البحرية .ومبا �أن
هذه العالمات تت�سم ب�إ�شارات داكنة يف �صور الرادار ،ف�إنها
غالب ًا ما تتكون من ر�سوبيات ذات حبيبات دقيقة ن�سبي ًا.
ت�شري اخلطوط ال�ساحلية �إىل �أن م�ستوى البحرية بقي
ثابت ًا لفرتات طويلة .وتتميز املنطقة التي يقع فيها مقطع
ال�ساحل بنمط معقد من الكثبان الرملية الرباقة و�شبه
املتحركة ( .)Haynes, 1985وبالإ�ضافة �إىل منطقة
اخلط ال�ساحلي للبحرية ،هنالك العديد من الوديان
ال�صغرية على بيانات «رادار�سات  »1تختفي عندما تت�صل
مبنطقة اخلط ال�ساحلي ،وهذا ما ي�شري �إىل احتمال تعديل
خل�صائ�ص القنوات يف هذا امل�ستوى املحدد من م�ستويات
البحرية .ان اخرتاق اخلطوط ال�ساحلية اخلارجية بينما
بقيت املناطق الداخلية �سليمة يدل على �أن اجلريان املائي
على ال�سطح �أ�صبح �أ�ضعف و�أن الأودية ال�صغرية مل تعد
ت�صل �إىل البحرية مثل الأودية الأكرب منها (Ghoneim
.)and El-Baz, 2007b
على احلافة ال�شمالية ال�شرقية ملنخف�ض البحرية ،هنالك
مقطع �آخر حمفوظ جيد ًا من اخلط ال�ساحلي على
امل�ستوى ذاته ( 573مرت ًا فوق �سطح البحر) ويتميز بوجود
�أ�شكال طبوغرافية متميزة التقطتها بيانات رادار�سات
 .)Ghoneim and El-Baz, 2007a and b( 1طول
هذا املقطع املق ّو�س نحو  20كيلومرت ًا ،وعر�ضه كيلومرت،
وارتفاعه  3ـ � 5أمتار .وت�شري احلواجز املتوازية التي متيزه
�إىل �أن البحرية القدمية كانت م�ستقرة لفرتات طويلة على
هذا امل�ستوى ،كما ميكن متابعة امتداد اخلط ال�ساحلي
املقابل على اجلهة الغربية يف كل البيانات التي متت
درا�ستها.
بعد انتهاء تر�سيم حدود البحرية من خالل البيانات

الف�ضائية ون�شر النتائج� ،أو�صل امل�ؤلف نتائج الدرا�سة �إىل
امل�س�ؤولني يف ال�سودان ،مبن فيهم الرئي�س ال�سوداين ووزير
الزراعة واملوارد املائية .وقد تبنى ه�ؤالء امل�س�ؤولون مبادرة
« 1000بئر من �أجل دارفور» .و�أجريت العملية نف�سها يف
دارفور ال�شمالية ،حيث رحب امل�س�ؤولون املحليون بالنتائج
العلمية.
وقد رحبت الأمم املتحدة بهذه التطورات ،وركزت على
�أهمية التحليل العلمي وعملية اختيار الآبار .وتبذل جهود
حالي ًا لو�ضع مبادرة الألف بئر حتت رعاية الأمم املتحدة
ل�ضمان امل�ساءلة وال�شرعية .ومن ال�ضروري اختيار مواقع
هذه الآبار بحيث تكون يف متناول املناطق الكثيفة ال�سكان
يف دارفور جنوب البحرية القدمية.
وهذا ممكن ،لأن هطول الأمطار ال�سنوي خالل مو�سم
العوا�صف يعيد تغذية املياه اجلوفية عن طريق قنوات
عديدة على امتداد منحدرات جبل مرة .ويف الوقت
احلايل يقوم فريق جامعة بو�سطن با�ستخدام كل البيانات
الف�ضائية املتاحة الختيار �أف�ضل املواقع حلفر الآبار بحث ًا عن
م�صادر جديدة للمياه .ويف التحليل النهائي ،ف�إن الربنامج
املقرتح حلفر الآبار هو مثال ملمو�س على ا�ستخدام
تكنولوجيا ال�صور الف�ضائية املتقدمة حلل م�شاكل �شح
املياه وتخفيف الأزمات الإن�سانية.

الربع اخلايل (�شبه اجلزيرة العربية)

�شبه اجلزيرة العربية م�ساحة �شا�سعة مـن ال�صحراء
يف�صلها البحر الأحمر عـن ال�صحراء الكربى فـي �شمال
�أفريقيا .حتدهـا مـن الغرب واجلنوب �سال�سل جبلية
عالية ،تنحدر تدريجي ًا الـى منطقة منخف�ضة فـي اجلزء
اجلنوبي الأو�سط من �شبه اجلزيرة .يف هذه املنطقة
املنخف�ضة تقع الكثبان الالمتناهية للربع اخلايل (El-Baz,
 .)1998bوكما يف غرب م�صر ،يحوي الربع اخلايل كل
�أ�شكال الكثبان تقريب ًا :امل�ستقيمة والهاللية والنجمية.
ويوجد يف �شمال الربع اخلايل مثال كامل لرتكيز املياه
اجلوفية عن طريق ال�شقوق .يف هذه احلالة ،تقتفي منطقة
ال�صدوع م�سار نهرين �سابقني .يبد�أ النهر الغربي يف جبال
احلجاز على �شكل منط من الت�صريف املائي ي�شبه �أغ�صان
ال�شجر ويقود �إىل قناة واحدة هي وادي الرماح .وبعد
منطقة ظلت مغطاة لفرتة طويلة بانهيارات رملية حتركها
الرياح ،ظهر مقطع م�ستقيم �آخر لواد برز من حتت الرمال،
هو وادي البطني .وال بد �أن الواديني كانا مت�صلني فـي
مرحلة مـا (ال�شكل  )12لتكوين نظام موحد فـي املا�ضي
(.)El-Baz, 1998a

البيئة العربية :املياه
تعر�ضت املنطقة الواقعة بني م�ساري النهرين �إىل الكثري
من العوامل التي �أدت �إىل ال�شقوق والك�سور ال�صخرية.
ويعتقد �أنها كانت م�صدر ًا رئي�سي ًا لأحوا�ض املياه اجلوفية
يف منطقة الق�صيم يف و�سط �شبه اجلزيرة العربية .ومت
حفر العديد من الآبار يف هذه املنطقة �إىل �أعماق جتاوزت
الكيلومرت ،وت�ضاعف ال�ضخ لري مزارع القمح بكثافة طوال
�أكرث من عقدين .لذلك تراجع من�سوب املياه اجلوفية يف
احلو�ض �سريع ًا �إىل حالة خطرة ،ومت هجران الكثري من
املزارع.

املكوك الف�ضائي ،حيث �أظهرت البيانات الطبوغرافية عدة
م�سارات لأنهار قدمية نحو املنخف�ض الذي يطوق كثبان
الربع اخلايل .ويعتقد �أن هذه الأودية كانت جماري �أنهار
بائدة جلبت كميات كبرية من املياه �إىل املنخف�ض الذي
ميثل حالي ًا الربع اخلايل .وهذا ي�شري �إىل �أن باطن الكثبان
يف الربع اخلايل ميكن �أن يحتوي على �أكرب جتمعات املياه
اجلوفية يف �شبه اجلزيرة العربية .وال بد من الإ�شارة �إىل
�أن �آبار النفط التي مت حفرها يف املنطقة قد وجدت املياه
على �أعماق متعددة ومب�ستويات خمتلفة من امللوحة.

على كل حال ،ومتام ًا مثل حالة النهر القدمي الذي �أدى �إىل
ن�شوء واحة كفرى يف جنوب �شرق ليبيا ،ف�إن هذه الأودية
حددت مواقع ثالث بلدات ـ واحات هي بريدة وعنيزة وحفر
الباطن (ال�شكل  .)12و�أ�صبح هذا الواقع عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف �إثبات �أن �سطح الأر�ض يف دولة الكويت كان �سابق ًا
عبارة عن دلتا النهر القدمي الذي �ص ّرف املياه من جبال
احلجاز على بعد  850كيلومرت ًا �إىل غرب �ساحل اخلليج
العربي ( .)El-Baz, 1998aوقد مت تطوير هذه النظرية
من خالل �أدلة �إ�ضافية لبيانات م�ستقاة من الأر�ض حول
خ�صائ�ص �سطح الأر�ض يف الكويت (El-Baz and Al
.)Sarawy, 1996

حو�ض �آل وهيبة الرملي (�شرق ُعمان)

ان حقيقة وجود �أنهار كانت متر عرب �شبه اجلزيرة العربية
مت �إثباتها الحق ًا عن طريق البيانات الف�ضائية لرحالت
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رمال �آل وهيبة هي عبارة عن جتمعات من اجل�سيمات
ت�شبه احلبال ،متواجدة يف منخف�ض ي�شبه ثمرة االجا�ص
على امتداد ال�ساحل ال�شرقي ل�سلطنة عمان .وقام بدرا�سة
هذه املنطقة فريق بحثي من جامعة بو�سطن بهدف تقييم
مكامن املياه اجلوفية يف البالد.
تظهر ال�صور الف�ضائية ب�شكل وا�ضح ت�أثري الت�صريف
املائي ال�سطحي والقنوات القدمية على تطور رمال
حو�ض �آل وهيبة .فقد �أظهرت �صور الرادار عدة قنوات
قدمية ومظاهر مت�صلة بها .وي�صل االمتداد اجلنوبي
ال�شرقي خلطوط الت�صدع من املرتفعات �إىل �شمال
حو�ض �آل وهيبة ومنه �إىل النهاية اجلنوبية الغربية
للرمال العالية .وقد ظهر �أن الت�آكل النهري امل�ستمر لهذا

نهر �شبه اجلزيرة العربية كما مت تر�سيمه بوا�سطة ال�صور الف�ضائية
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
رمال �آل وهيبة يف عُ مان

وت�شري الر�ؤية يف هذه املنطقة �إىل �أن الأنظمة النهرية
امل�ضبوطة بنيوي ًا ،التي كانت �سائدة يف املراحل الرطبة
من تاريخ املناخ ،و�ضعت كمية كربى من املواد الأ�صلية يف
رمال �آل وهيبة على فوهة نظام الت�صريف املائي .وكانت
تلك احلالة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن الأحجام الكبرية للمياه
اجلوفية التي مت ت�صريفها �إىل حو�ض �آل وهيبة .وبناء على
هذه املالحظات مت اكت�شاف حو�ض مائي ي�صل عمقه �إىل
 100مرت وميتد على م�ساحة  1000كيلومرت مربع ويحتوي
على نحو  12بليون مرت مكعب من املياه اجلوفية.
ما �إن تغري املناخ و�سادت الظروف اجلافة ،حتى �أ�صبحت
الرياح هي العامل الرئي�سي امل�ساهم يف تعديل ت�ضاري�س
ال�سطح .ف�أعادت ت�شكيل وفرز الرمال التي ر�سبتها املياه
يف الكثبان الرملية وحقول الرمال التي ت�شكل معامل
اليوم ،وهو ت�سل�سل من الأحداث م�شابه ملا لوحظ يف
�صفيحة �سليمة الرملية يف �شرق ال�صحراء الكربى (El-
 .)Baz, 1988, 1998a and b, 2000وكما هي احلال يف
�شرق ال�صحراء الكربى ومناطق جافة �أخرى ،ف�إن التغري
من الظروف الرطبة �إىل اجلافة مل يكن ب�سيط ًا ،حيث
كانت هنالك فرتات من اجلفاف ون�شاطات متزايدة للرياح،
تتناوب مع فرتات ماطرة منذ الع�صر الثالثي �إىل بداية
الع�صر الهولو�سيني.
ان كثافة الرمال يف حو�ض �آل وهيبة تعك�س مدى عمق
هذا احلو�ض .لقد امتلأ مركز احلو�ض ب�أكثف الر�سوبيات
من الرمال العالية ،ويحوي �أكرث تراكيز املياه اجلوفية� .أما
اجلوانب اجلنوبية فهي مليئة بكميات �أقل من الرمال.
وميكن فهم مدى �سماكة الرمال اذا �أُخذت الأ�صول النهرية
بعني االعتبار� .أما املناطق اجلنوبية ال�شرقية ،وهي عبارة
عن وديان م�ضبوطة من جبال احلجر (�شوهدت عن
طريق �صور الند�سات والرادار) ،فهي متثل النمط ال�سائد
من الرت�سبات النهرية التي زودت الكمية الأكرب من الرمال
التي متلأ احلو�ض .كما �أن هذه الوديان رمبا �أو�صلت
املكونات الرملية �إىل املنطقة ال�شمالية لتكوين الأيوليانيت
( )Aeolianiteالذي ميتد �إىل اخلارج ،علم ًا �أن حافات
الرمل والأيوليانيت غنية بالكربونات.

النظام كان ال�سبب الرئي�سي لظاهرة وجود خط م�ستقيم
للحافة اجلنوبية الغربية للكثبان الكبرية .وهذا احلال
يذكر باملواقع الأخرى حيث حتدث نهايات الكثبان نتيجة
قطع القناة .وعلى نحو م�شابه ،ت�سببت مناطق ال�صدوع
والأودية يف ا�ستقامة احلافات ال�شمالية ال�شرقية لرمال �آل
وهيبة (ال�شكل .)13

ويعتقد �أن الأيوليانيت تك َّون من تر�سبات كل�سية من
البحرية قامت بتجميع الكربونات وت�سببت يف تالحم
وتقوية الرت�سبات الرملية يف العمق� .أما الرت�سبات العليا
من املادة نف�سها فبقيت رخوة ،ما جعلها معر�ضة لآثار
الرياح خالل فرتات املناخ اجلاف .و�أما الرمال الأكرث
ن�ضوج ًا والرثية بالكوارتز يف اجلنوب ،فيمكن �أن تعزى
اىل امل�سافات الكبرية التي قطعتها من اجلبال ال�شمالية
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ال�شكل 13

ر�سم تخطيطي للمياه العذبة وهي تن�ساب يف املناطق ال�ساحلية

(املزود الرئي�سي للرمال) ،اذ ان انتقال الرمال مل�سافات
بعيدة ي�ؤدي �إىل ذوبان ن�سب �أكرب من الكربونات.
هذا الرتابط بني الرتكيب ال�سائد للرمال مع نوعية ال�صخور
املحيطة يبدو وا�ضح ًا �أي�ض ًا يف حالة �صفيحة �سليمة الرملية
يف جنوب غرب م�صر ( ،)El-Baz, 1998bحيث الرمال
غنية بالكوارتز كما هو متوقع اذا ن�ش�أت من ال�صخور
الرملية النوبية املوجودة حتت �صفيحة �سليمة الرملية واىل
الغرب ،مقارنة بال�صخور الكل�سية يف املنطقة ال�شمالية
ال�شرقية .ويتطابق ذلك مـع نظام الرت�سبات النهرية املتجه
نحـو ال�شرق وال�شمال (كما يالحظ من اجتاهات الت�صريف
القدمية ( )Robinson et al., 1999 and 2000خالل
املراحل املناخية الرطبة ،التي تبعتها �أنظمة الرياح املتجهة
من ال�شمال �إىل اجلنوب والتي ال تزال �سائدة حتى اليوم
(.)El-Baz et al., 2000
بناء على ذلك ،ف�إن م�شاهدات اال�ست�شعار عن بعد ت�شري
�إىل �أن حو�ض �آل وهيبة يت�ضمن م�صادر �شا�سعة من
املياه اجلوفية ،وهو ن�سخة م�صغرة عن املنخف�ضات املليئة
بالرمال يف �شرق ال�صحراء الكربى (�أكرب كتلة معروفة من

املياه العذبة يف العامل ( .)El-Baz, 1998bهذا الو�ضع يبدو
�شبيه ًا ب�صحارى راج�ستان الرملية يف �شمال غرب الهند،
ومنطقة �سمب�سون يف او�سرتاليا ،ومنطقة تاليماكان يف
ال�صني ( .)EL-Baz, 1998bولهذا يبدو �أن جتمع كميات
كبرية من الرمال ال�سطحية يف املناطق اجلافة حالي ًا قد
ميثل �إ�شارات �سطحية اىل وجود مياه جوفية.

�شرق البحر املتو�سط (لبنان)

مت التيقن من مرور املياه اجلوفية عرب مناطق ال�شقوق
ال�صخرية يف عدة مناطق .وتعترب حركتها يف ال�صدوع
�إحدى الآليات املمكنة لتجمع املياه بكميات كبرية (El-
 .)Baz and Bisson, 1987; NRC, 1996اىل ذلك ،ف�إن
اجلريان ال�سطحي للمياه نحو البحر يجب �أن يحظى بكثري
من االهتمام على طول املناطق ال�ساحلية يف العامل العربي.
ويحدث ت�صريف املياه العذبة �إىل البحر �إما عن طريق اجلريان
ال�سطحي املبا�شر (من الأنهر واجلداول) واما كت�صريف من
املياه اجلوفية وهي الظاهرة التي ت�سمى عادة «ينابيع حتت
البحر» �أو «الأنهر اخلفية» .وتعترب منطقة �شرق البحر
املتو�سط مثا ًال منوذجي ًا لهذه الظاهرة الهيدرولوجية ،خا�صة
يف �سواحل لبنان (.)Shaban et al., 2005

217

218

درا�سة خا�صة

اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
ال�شكل 14

حتديد مواقع املياه اجلوفية من خالل تركيبة حتت �سطح الأر�ض حيث ميكن وجود بئر جافة
بني بئرين منتجتني

ت�ؤدي املعدالت العالية لهطول الأمطار يف املنطقة (مبعدل
 950ـ  1100ملم) �إىل تواجد كميات كبرية من مياه
اجلريان ال�سطحي التي تتدفق ب�سرعة نحو البحر ب�سبب
انحدار �سطح الأر�ض� .إىل ذلك ،تت�سرب املياه اجلوفية
من الأحوا�ض ال�ساحلية �إىل البحر على امتداد ال�صخور
(ال�شكل � ،)14إ�ضافة �إىل �أنظمة ال�صدوع املتعددة التي تزيد
تدفق املياه اجلوفية نحو البحر (.)Shaban et al., 2007
يوجد يف لبنان  14نهر ًا �صغري ًا ،ثالثة منها داخلية تن�ش�أ
من �سهل البقاع ،وهو منخف�ض يقع بني �سل�سلتني
جبليتني .وتتدفق مياه الأنهر ال�ساحلية مبا�شرة �إىل البحر
املتو�سط .ومت م�ؤخر ًا ا�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن بعد
يف الدرا�سات الهيدرولوجية يف املنطقة .وكما يف حالة
الإمارات العربية املتحدة (ال�شكل  )6مت ا�ستخدام بيانات
 TRMNو MODIS-Terraب�سبب �إمكانية احل�صول عليها
ب�شكل يومي وهذا ما ي�سمح باملراقبة املتكررة .وميكن لهذا
التوجه يف حال مت حت�سينه �أن ي�ستبدل التقنيات الأخرى
بف�ضل الكلفة الب�سيطة واملوثوقية العالية.
وتعترب املناطق ال�ساحلية يف لبنان مثالية ال�ستخدام

هذه التطبيقات ،لأنها حتوي عدد ًا من الأنهار وتنوع ًا
يف الظروف املناخية .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن حمطات
قيا�س الأمطار واملخططات الهيدرولوجية غري كافية �أو
غري متوفرة .ويتميز الهطول املطري يف هذه املنطقة
مبعدالت عالية وتكرارات لذروات الهطول .وتت�سبب
املنحدرات اجلبلية ( 75ـ  100م/كلم) وق�صر الأنهار
(�أقل من  50كلم) يف طاقة عالية للتدفق املائي نحو
البحر ،حيث تكون املدة عادة �أقل من � 5ساعات .وهذا ما
يظهره التباط�ؤ الزمني املنخف�ض الذي ي�صل معدله اىل
.)Shaban et al., 2005 and 2007( 2.4
تخف طاقة التدفق العالية للمياه اجلارية من الأنهر
ال�ساحلية يف لبنان عرب ال�صدوع وقنوات الكار�ست
والكهوف ،بالإ�ضافة �إىل الن�سبة العالية للتعرجات يف
م�سارات الأنهر .وي�شري الفقدان الكبري للمياه العذبة
من الأنهر عن طريق هذا النظام الهيدرولوجي �إىل
احلاجة امللحة لتنفيذ م�شاريع حل�صاد املياه ال�سطحية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �إن�شاء �سدود على جماري
الأنهار بهدف احل�صاد املائي قد يطيل زمن بقاء املياه
على ال�سطح من �أجل تغذية الأحوا�ض اجلوفية العديدة
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يف املنطقة.
من املهم �أي�ض ًا �أن ن�أخذ يف االعتبار ت�أثريات الرتاكيب
املوجودة حتت ال�سطح على مواقع تواجد املياه اجلوفية.
ان وجود الرتاكيب غري املنتظمة حتت ال�سطح ب�سبب
طي طبقات الأر�ض وت�صدعها يت�سبب يف اقت�صار تواجد
املياه على مناطق حمددة .يف مثل هذه احلاالت� ،أي بئر
يتم حفرها بني بئرين منتجتني ميكن �أن تكون جافة
(ال�شكل  .)15ولهذا ف�إن معرفة الرتكيبة اجليولوجية
ملنطقة ما تعترب �ضرورية ال�ستك�شاف املياه اجلوفية.

املياه اجلوفية يف �شرق ال�صحراء الكربى .لقد مت حتديد
بحريتني قدميتني هائلتني يف جنوب غرب م�صر ويف
�شمال غرب ال�سودان .كما مت ك�شف جمريني لنهرين
قدميني كانا �سبب ن�شوء واحة كفرى ومياهها اجلوفية
يف جنوب �شرق ليبيا .كذلك مت حتديد منطقة الربع
اخلايل يف و�سط �شبه اجلزيرة العربية ،ومنطقة وهيبة
يف �شرق ُعمان ،كمواقع ميكن �أن تتواجد فيها كميات
كبرية من املياه اجلوفية .وين�ساب بع�ض هذه املياه �إىل
البحر عرب �شقوق حتت �سطح الأر�ض.

 .VIIخال�صة

بناء على هذه النتائج ،نقرتح هنا �إطالق درا�سة كربى يف
املنطقة العربية كافة ،بهدف حتديد املواقع التي ميكن
�أن حتتوي على جتمعات من املياه اجلوفية .ويجب جمع
كل البيانات املتاحة لكل دولة �أو منطقة ،لأن ا�ستخدام
بيانات جزئية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج مغلوطة.
كما يجب معاجلة البيانات وحتليلها والربط بينها
وحتديثها �ضمن قاعدة بيانات فعالة من نظم املعلومات
اجلغرافية .ويف الدول املتجاورة ،يجب تبادل قواعد
بحرية من �أجل التخطيط لال�ستخدام املن�صف
البيانات
ّ
مل�صادر املياه اجلوفية امل�شرتكة .ويجدر اعتبار هذه
املبادرة ذات �أولوية ق�صوى من �أجل ا�ستثمار هذا املورد
الثمني مل�صلحة ال�شعوب العربية.ولكي يتم تطبيق ذلك
بالطريقة ال�صحيحة ،علينا �أن نتبنى مقاربة جديدة
بعيدة عن الطريقة التقليدية يف العمل .ان التم�سك
بنظريات قدمية حول املياه اجلوفية يف العامل العربي
من �ش�أنه �أن يعيق ا�ستفادتنا من هذا املورد احليوي.
يجب �أن نتقبل الأفكار اجلديدة بينما نقوم بتطبيق
النظريات ال�سليمة الختبار اقرتاحات جديدة .علينا �أن
نكون �شغوفني بتعلم ما هو جديد ،وم�ستعدين لتحدي
النظريات املقبولة ،وقادرين على القيام بالتجارب من
�أجل �إنتاج معرفة جديدة .ان هذه املعرفة اجلديدة �سوف
ت�سمح لنا با�ستخدام مواردنا ب�شكل فعال و�سليم من
دون �أن ن�ؤذي البيئة.

متثل املياه اجلوفية �أحد �أثمن املوارد الطبيعية يف العامل
العربي .ونتيجة للظروف اجلافة و�شح الأمطار يف
املنطقة ،هنالك اعتقاد خاطئ ب�أن املياه اجلوفية �شحيحة
�أو مت ا�ستنزافها .ويف واقع الأمر �أن �أجزاء وا�سعة يف
هذه املنطقة ما زالت تنتظر ا�ستك�شاف مكامنها من
املياه اجلوفية ،مبا يف ذلك امل�ساحات ال�شا�سعة املغطاة
بالرمال يف ال�صحراء الكربى والربع اخلايل .وال�سبب
هو الإدراك احلديث �أن هذه الرمال العربية مت تدوير
�شكلها ونقلها وتر�سيبها بوا�سطة مياه �سطحية جارية
�أثناء فرتات املناخ الرطب ،الذي تناوب مع املراحل اجلافة
يف املا�ضي اجليولوجي ،وكانت �آخر الفرتات الرطبة قبل
� 5000سنة .وخالل املراحل اجلافة ،مثل الفرتة احلالية،
تعمل الرياح على الرت�سبات الرملية لتكوين الكثبان
ال�صحراوية.
وتعترب ال�صور الف�ضائية �أداة منوذجية للبحث عن
احتمال وجود املياه اجلوفية يف ال�صحارى العربية.
وتت�ضمن هذه البيانات� :أو ًال ،ال�صور املتعددة الأطياف
التي تعك�س املظاهر ال�سطحية بو�ضوح وت�سمح با�ستدالل
تاريخها اجليولوجي .ثاني ًا ،ال�صور احلرارية التي تظهر
مواقع جتمع مياه الأمطار حتت ال�سطح والتي ميكن �أن
تعيد تغذية املياه اجلوفية ،وكذلك ت�سرب املياه اجلوفية
�إىل البحر على طول املناطق ال�ساحلية .ثالث ًا ،بيانات
الرادار التي تخرتق الغطاء الرملي لك�شف الطبوغرافيا
ال�سفلى .رابع ًا ،بيانات االرتفاع التي تو�ضح اجتاه تدفق
املياه ال�سطحية يف املا�ضي وكذلك يف احلا�ضر .ان الربط
بني هذه املجموعات من البيانات يف نظم املعلومات
اجلغرافية يتيح لنا معرفة �أف�ضل الطرق لتحديد
وا�ستغالل موارد املياه اجلوفية.
هذا الف�صل يقدم �أمثلة حول ا�ستخدام البيانات وال�صور
الف�ضائية لك�شف املوارد الكامنة غري املعروفة �سابق ًا من

مر�سم بدقة
من الوا�ضح �أن معظم العامل العربي ال يزال غري َّ
يف ما يتعلق بتواجد م�صادر املياه اجلوفية .واحلجم الهائل
للدرا�سات املن�شورة عن املياه اجلوفية يف العامل العربي
ي�شري �إىل الآتي� :أو ًال� ،سوف يزداد �شح املياه احلايل نتيجة
النمو ال�سكاين العايل وتغري املناخ .ثاني ًا ،هنالك �ضخ جائر
ي�ستنزف الأحوا�ض املائية املنتجة ،مع عدم وجود �ضوابط
ت�شريعية كافية ل�ضمان ا�ستدامتها .ثالث ًا ،مل يتم حتديد
كميات املياه اجلوفية التي ت�ضمن اال�ستخدام العادل يف
الأحوا�ض املائية امل�شرتكة .رابع ًا ،ما زالت م�ساحات �شا�سعة
من ال�صحارى العربية غري مدرو�سة وغري م�ستك�شفة.
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اال�ست�شعار عن بعد ال�ستك�شاف املياه اجلوفية يف العامل العربي
تنتمي هذه امل�سائل احل�سا�سة �إىل نطاق ال�سيا�سات،
حيث يجب �أن تقوم الهيئات احلكومية بجمع وحتليل
البيانات املطلوبة لتنظيم ا�ستخدام املياه اجلوفية .ومن
ال�ضروري �أي�ض ًا موا�صلة اهتمام �صناع ال�سيا�سات على
املدى الطويل بهذه الربامج والدرا�سات ،ولهذا يجب �أن
ن�أخذ بعني االعتبار جمموعة من الق�ضايا حتتاج �إىل
تنظيم من قبلهم.

�سيا�سات مقرتحة

من �أجل اال�ستثمار الأف�ضل مل�صادر املياه اجلوفية ،من
املهم ت�أ�سي�س قاعدة بيانات رقمية �شاملة ،وجتديدها
ب�شكل م�ستمر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة
وتقنيات النمذجة والتحليل البياين الأحدث .وجمع
البيانات مطلوب جلميع املناطق التي يحتمل فيها
ا�ستخراج املياه اجلوفية من �أجل اال�ستخدامات الب�شرية
�أو الزراعية �أو ال�صناعية .وتت�ضمن البيانات املطلوبة
مواقع الآبار برتميز جيولوجي ،و�أعماقها ،ونوعية
ال�صخور التي حتويها ،وملوحة املياه ،ومعدالت ال�ضخ،
ا�ضافة اىل بيانات تاريخية حول التغريات يف م�ستوى
املياه اجلوفية مكاني ًا وزمني ًا.
كل هذه البيانات �ضرورية من �أجل التقييم ال�سليم ملوارد
املياه اجلوفية التي يتم ا�ستخدامها با�ستمرار ،والو�صول
�إىل معدالت منا�سبة من ال�ضخ ل�ضمان ا�ستدامة
الأحوا�ض� .أحد الأمثلة ال�ساطعة على ال�ضخ اجلائر
الذي ال يخ�ضع لأي تنظيم هو مثال منطقة الق�صيم
يف و�سط اململكة العربية ال�سعودية ،حيث �أدى ال�ضخ
غري املن�ضبط للمياه اجلوفية من �أجل ري القمح اىل
ا�ستنزاف امل�صدر وهجران عدد كبري من احلقول.
�أما بالن�سبة اىل �أحوا�ض املياه اجلوفية امل�شرتكة التي
متتد �أبعد من احلدود الوطنية ،فهناك حاجة �إىل قاعدة
بيانات تركز على اال�ستخدام العادل للمورد .وت�شري
احلاالت الدرا�سية املذكورة �سابق ًا �إىل �أن مناطق عديدة
تت�ضمن �أحوا�ض ًا متتد عرب احلدود .ومن �أهم �أحوا�ض
املياه اجلوفية امل�شرتكة يف العامل العربي حو�ض �سليمة
بني م�صر وال�سودان ،وحو�ض �سيوة ـ جغبوب بني م�صر
وليبيا ،ومنطقة �صدع تبوك بني الأردن وال�سعودية،
وحو�ض احلماد بني �سورية والأردن وفل�سطني ،واملنطقة
اجلبلية ل�شرق البحر املتو�سط يف كل من لبنان و�سورية.
وي�ستح�سن جمع املعلومات ال�ضرورية الآن ،من �أجل
تفادي امل�شاكل املمكنة عندما ال تعود امل�صادر املوجودة
كافية للطلب يف امل�ستقبل .ويف هذه احلالة يجب �أن
تتم خيارات اتخاذ ال�سيا�سات و�أطر التنظيم الت�شريعي

بالتعاون بني احلكومات املختلفة.
احلالة الثانية ل�ضرورة جمع البيانات وحتليلها وو�ضع
الت�شريعات الالزمة تتعلق ب�إدارة املوارد الكامنة يف
ال�صحراء املفتوحة .وكما �شرحنا �سابق ًا يف هذا الف�صل،
ف�إن هنالك م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي مل يتم
ا�ستك�شافها بعد .والأ�سئلة الرئي�سية التي تتعني االجابة
عنها من خالل حفر �آبار ا�ستك�شافية يف ال�صحارى
املفتوحة تت�ضمن الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ما هي حدود كل حو�ض �أو طبقة للمياه اجلوفية؟
�2إىل �أي عمق ي�صل م�ستوى املياه اجلوفية؟
3ما هي ن�سبة ملوحة احلو�ض؟
4ما هي كمية املياه املحتواة يف كل حو�ض؟
5ما هي حدود ال�ضخ الآمن التي ت�ضمن ا�ستدامة
احلو�ض؟
6هل �سيتم ا�ستخدام املياه يف املكان نف�سه لأغرا�ض
الزراعة� ،أم �ستنقل �إىل مواقع التواجد الب�شري (كما
يف حالة النهر اال�صطناعي العظيم يف ليبيا)؟

يف هذه احلالة املحددة لوجود املياه اجلوفية يف
الأحوا�ض ال�صحراوية ،من ال�ضروري لوا�ضعي
ال�سيا�سات والت�شريعات الأخذ بعني االعتبار �أن كل
حو�ض للمياه اجلوفية هو يف الواقع "حو�ض �أحفوري".
وكما �أو�ضحنا يف هذا الف�صل ،ف�إن املياه تراكمت خالل
فرتات املناخ الرطب التي ا�ستمرت لآالف ال�سنني يف
املا�ضي اجليولوجي .وميكن �إعادة تغذية بع�ض املواقع
الثانوية على امتداد املرتفعات اجلبلية ،ولكن من النادر
جد ًا �أن ي�ؤدي ت�ساقط الأمطار �إىل �إعادة تغذية الأحوا�ض
اجلوفية ال�صحراوية .ومن وجهة نظر �صناعة ال�سيا�سات
والت�شريعات ،يجب اعتبار مثل هذه املياه اجلوفية
م�صدر ًا حمدود ًا �سي�ستمر لفرتة حمددة من الزمن.
يف اخلال�صة ،حتتاج م�صادر املياه اجلوفية يف العامل
العربي �إىل درا�سات دقيقة وتف�صيلية ،وكذلك �إىل جمع
البيانات عن طريق الأدوات احلديثة التي مت اختبار
جناحها يف �أجزاء �أخرى من العامل .ومن الوا�ضح �أي�ض ًا
�أن ا�ستخدام املياه اجلوفية يحتاج �إىل �إدارة �أف�ضل ،من
خالل ت�شريعات تنظيمية متطورة ومدرو�سة جيد ًا.
وال ميكن حتقيق �أي من هذين الهدفني من دون
االهتمام امل�ستمر ل�صناع ال�سيا�سات ،مع الرتكيز على
اال�ستخدام الطويل الأمد .هناك حاجة حالي ًا �إىل جهود
وخطط مت�ضافرة من �أجل مواجهة حتدي �شح املياه يف
امل�ستقبل.

 املياه:البيئة العربية
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ّ
الكتاب امل�شاركون
د� .أمين �أبوحديد

مدير املخترب املركزي للمناخ الزراعي يف القاهرة ،التابع لوزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي .م�ؤ�س�س ومدير وحدة الزراعة يف
املناطق القاحلة بجامعة عني �شم�س ،واملدير التنفيذي ال�سابق جلهاز �ش�ؤون البيئة امل�صري .له �أكرث من  250بحث ًا ،وهو �أدار
تغي املناخ والزراعة.
م�شاريع عدة يف جمال رّ

ر ّيا مارينا ا�سطفان

حمامية ،م�ست�شارة وخبرية يف قانون املياه .تتعاون مع الربنامج الهيدرولوجي الدويل التابع لليون�سكو منذ �أكرث من ع�شر
�سنني ،خا�صة يف جمال املياه اجلوفية .من�سقة اجلانب القانوين مل�شروع اليون�سكو  ISRAMاملتعلق بادارة الأحوا�ض اجلوفية
امل�شرتكة .ع�ضو يف م�شاريع عديدة متعلقة باملياه اجلوفية امل�شرتكة.

د .فاروق الباز

مدير مركز اال�ست�شعار عن بعد يف جامعة بو�سطن ،الواليات املتحدة الأمريكية� .أ�ستاذ زائر يف كلية العلوم ،جامعة عني �شم�س،
م�صر .ع�ضو يف جمل�س �أمناء اجلمعية اجليولوجية يف �أمريكا ،بولدر ،وع�ضو يف الأكادميية الوطنية الأمريكية للهند�سة.

د� .شوقي الربغوثي

مدير املركز الدويل للزراعات امللحية يف دبي ،االمارات العربية املتحدة .عمل مع البنك الدويل لفرتة  27عام ًا يف جمال علوم املياه
واال�ستثمار يف الزراعة واملياه .ع�ضو م�ؤ�س�س يف فريق “م�ؤ�س�سة فورد” الذي �أن�ش�أ املركز الدويل الزراعي لدرا�سة املناطق القاحلة
يف حلب� ،سورية.

د .عادل ب�شناق

رئي�س جمل�س ادارة جمموعة ب�شناق و"مويا ـ ب�شناق" يف اململكة العربية ال�سعودية ،املتخ�ص�صة فى ت�صميم وبناء وادارة ومتويل
حمطات حتلية مياه البحر ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي ومرافق املياه االخرى .م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى ال�سعودي
للمياه والطاقة و�أول رئي�س عربي جلمعية التحلية الدولية.

د .عنان اجليو�سي

�أ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س ،فل�سطني .يحمل درجة الدكتوراه يف �إدارة م�صادر املياه
من جامعة يوتا يف الواليات املتحدة الأمريكية .له �أكرث من  50بحث ًا يف املجالت ووقائع امل�ؤمترات� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف كتب يف
جماالت �إدارة املياه واقت�صاديات املياه والأمن الغذائي.

د .جان �شاتيال

�أ�ستاذ ورئي�س دائرة الهند�سة املدنية يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية .قام و�شارك بعدة م�شاريع ودرا�سات ا�ست�شارية وبحثية
بالتعاون مع عدد من ال�شركات املحلية والعاملية وامل�ؤ�س�سات احلكومية .مدير معهد موارد املياه وتكنولوجيا البيئة يف اجلامعة
اللبنانية الأمريكية.

د .ر�ضوان �شكراللـه

�أ�ستاذ ورئي�س خمترب امللوحة يف معهد احل�سن الثاين للهند�سة الزراعية والطب البيطري يف �أغادير ،املغرب .خبري يف الرتبة
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واملياه .له �أكرث من  25عام ًا من اخلربة يف جمال ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة ،وكتب العديد من الدرا�سات
يف جمال املياه غري التقليدية.

�أ .عابدين حممد علي �صالح

ا�ستاذ الهند�سة املدنية بجامعة اخلرطوم وع�ضو جمل�س ادارة معهد  UNESCO-IHEللتعليم يف جمال املياه والرئي�س ال�سابق
للمجل�س احلكومي للربنامج الهيدرولوجي الدويل لليون�سكو .زميل للعديد من االكادمييات العلمية العاملية وقد ن�شر حوايل 90
ورقة علمية يف جمال املياه.

د .وليد �صالح

املن�سق االقليمي لدول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف جامعة االمم املتحدة – معهد املياه وال�صحة والبيئة منذ عام .1997
ترتكز خربته من خالل عمله يف االمم املتحدة على التنمية امل�ستدامة من خالل تطبيق االدارة املتكاملة لتحقيق �أهداف االلفية.
له م�ؤلفات عدة وتقارير مل�شاريع بحثية تطبيقية.

د� .صفوت عبد الدامي

الأمني العام للمجل�س العربى للمياه و�أ�ستاذ متفرغ باملركز القومي لبحوث املياه فى م�صر� .شغل �سابق ًا منا�صب م�ست�شار البنك
الدويل لل�صرف ال�صحي فى وا�شنطن ورئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امل�صرية مل�شروعات ال�صرف ومدير معهد بحوث ال�صرف
ال�صحي يف م�صر� .ألف و�شارك يف ت�أليف العديد من البحوث والكتب املن�شورة يف جمال املياه والإدارة املائية.

د .حامد ع�ساف

�أ�ستاذ يف الهند�سة املدنية والبيئية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت� .إىل جانب تدري�سه موا�ضيع يف ادارة املياه و�أنظمة
تغي املناخ على م�صادر املياه و�أ�ساليب مواجهتها.
املعلومات اجلغرافية ،فهو يعمل على �أبحاث حول م�ضاعفات رّ

د .حمو العمراين

م�س�ؤول رئي�سي لربنامج الزراعة والأمن الغذائي مبركز بحوث التنمية الدولية الكندي ،مكتب ال�شرق الأو�سط يف القاهرة.
من�سق برامج �إقليمية لإدارة الطلب على املياه والت�شبيك املعريف يف التنمية الريفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
خبري �صحة املنظومات البيئية و�إدارة املوارد املائية ،جامعة كوبنهاغن .ع�ضو جمل�س املحافظني باملجل�س العربي للمياه.

د .نان�سي عودة

م�ست�شارة بيئية ،ح�صلت على �شهادة الدكتوراه من معهد َم�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،حيث �أجرت بحوث ًا ركزت على فاعلية
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وت�أثريها يف حت�سني �إدارة املياه يف مناطق املدينة والقرية يف قطاع املياه يف الأردن.
عملت يف معهد �ستوكهومل للبيئة وقبل ذلك يف وزارة البيئة يف كندا.

د .طارق املجذوب

حا�صل على البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت والدكتوراه بامتياز يف القانون الدويل من
عدة كتب ودرا�سات قانونية
جامعة رين يف فرن�سا .يرك ّز يف �أبحاثه على تفاعل القانونني الداخلي والدويل يف ق�ضايا املياه .له ّ
يف امل�شكالت املائيةٍ .
قا�ض يف لبنان ،خبري قانوين يف �ش�ؤون املياه الدولية وم�ست�شار.

د .حممد نهاد امل�صري

�أ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املدنية يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س ،فل�سطني .يقوم بتدري�س املياه اجلوفية وادارة م�صادر
املياه و ميكانيكا املوائع والهيدروليكا و الأقت�صاد الهند�سي ونظم املعلومات اجلغرافية .اهتماماته البحثية ت�شمل ادارة م�صادر
املياه اجلوفية وت�أثري التغري املناخي على هذه امل�صادر وتلوثها من النرتات.

البيئة العربية :املياه

املحررون
د .حممد الع�شري

زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة .الرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي ،واملدير ال�سابق لدائرة البيئة يف
البنك الدويل ،ونائب الرئي�س الأعلى ملعهد املوارد العاملي ،وع�ضو يف عدد من اللجان الدولية .ح�صل على جوائز عديدة
بينها «جائزة �أبطال الأر�ض».

جنيب �صعب

نا�شر ورئي�س حترير جملة “البيئة والتنمية” ،و�أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية .مهند�س معماري وكاتب ،بد�أ
حياته العملية مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،قبل ان يبا�شر العمل اخلا�ص يف الهند�سة املعمارية والت�صميم البيئي .له
ع�شرة كتب من�شورة يف التكنولوجيا املالئمة والبيئة والطبيعة.

ب�شار حممود زيتون

مدير برامج يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) .يقيم يف بو�سطن ،الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث تخرج من
معهد م�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا وجامعة هارفرد وعمل على �إقامة برامج �شراكة بيئية مع �شركات عاملية للم�ساعدة يف
�إعادة ت�صميم العمليات التجارية لزيادة الكفاءة وتخفي�ض انبعاثات تلوث الهواء.

اللجنة امل�شرفة
د .م�صطفى كمال طلبه ،رئي�س جمل�س �أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية واملدير التنفيذي ال�سابق لربنامج الأمم
املتحدة للبيئة.
د .حممد عبد الفتاح الق�صا�ص ،ا�ستاذ �شرف يف جامعة القاهرة والرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل ل�صون الطبيعة.
د .عدنان بدران ،رئي�س جامعة البرتاء ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق.
د .حممد الع�شري ،زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي.
د .عبد الرحمن العو�ضي ،الأمني التنفيذي للمنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية ووزير ال�صحة ال�سابق يف الكويت.
جنيب �صعب� ،أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئي�س حترير جملة “البيئة والتنمية”.
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الم�صطلحات المخت�صرة
ABSP
ACSAD
ADR
ADWEA

Agricultural Biotechnology Support Programme
Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
Alternative Disputes Resolution
Abu Dhabi Water & Electricity Authority

AEPC

African Environmental Protection Commission

AEPS

Arctic Environmental Protection Strategy

AEWA

African-Eurasian Waterbird Agreement

AFED

Arab Forum for Environment and Development

AGERI

Agricultural Genetic Engineering Institute

AHD
AHDR
AIA
AIDS

Aswan High Dam
Arab Human Development Report
Advance Informed Agreement
Acquired Immunodeficiency Syndrome

ALECSO

Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization

AMCEN

African Ministerial Conference on the Environment

AMU

Arab Maghreb Union

AoA

Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

AOAD
AU

Arab Organization for Agricultural Development
African Union

AUB

American University of Beirut

AWA

Arab Water Academy

AWC

Arab Water Council

AWCUA
BCH
BCWUA

Arab Water Countries Utilities Association
Biosafety Clearing House
Branch Canal Water User Association

BGR

German Geological Survey

BMP

Best Management Practices

BOD

Biological Oxygen Demand

BRO

Brackish Water Reverse Osmosis

BU

Boston University

CAB

Centre for Agriculture and Biosciences

CAN

Competent National Authority

CAMP
CAMRE

Coastal Area Management Project
Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

CBC

Community-Based Conservation

CBD

Convention on Biological Diversity

CBO

Community-Based Organization

CCS

Carbon Capture and Storage

CDM

Clean Development Mechanism

CDRs

Certified Emissions Reductions

CEIT
CEDARE

Countries with Economies in Transition
Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe

امل�صطلحات املخت�صرة
CERES

Coalition for Environmentally Responsible Economics

CFA

Cooperative Framework Agreement

CFC

Chloro-Fluoro-Carbon

CFL

Compact Fluorescent Lamp

CGIAR
CH4
CHP

Consultative Group on International Agricultural Research
Methane
Combined Heat and Power

CILSS

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

ClHEAM

International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies

CMS

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

CNA

Competent National Authority

CNG

Compressed Natural Gas

CO2

Carbon Dioxide

CO2eq

CO2-equivalents

COD

Chemical Oxygen Demand

COP

Conference of the Parties

CPB

Cartagena Protocol on Biosafety

CRS

Center for Remote Sensing

CSD

Commission on Sustainable Development

CSP

Concentrated Solar Power

CZIMP

Coastal Zone Integrated Management Plan

DALYs

Disability-Adjusted Life Years

DBO

Design-Build-Operate

DEM

Digital Elevation Model

DESA

Department of Economic and Social Affairs

DEWA

Dubai Electricity and Water Authority

EAD

Environment Agency AbuDhabi

ECA

Economic Commission for Africa

ECE

Economic Commission for Europe

ED
EEAA

Electrodialysis
Egyptian Environmental Affairs Agency

EGS

Environmental Goods and Services

EIA

Environmental Impact Assessment

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EMS
ENSO

Environmental Management System
El Niño-Southern Oscillation

EPA

US Environmental Protection Agency

EPD

European Patent Office

EPDRB

Environmental Program for the Danube River Basin

ESCWA

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

EPI

Environment Performance Index

ESBM

Ecosystem-Based Management

ESI

Environment Sustainability Index

ETM
EU
EU ETS
EVI
EWRA
FACE
FAO

Enhanced Thematic Mapper
European Union
European Union Emission Trading System
Environmental Vulnerability Index
Egyptian Water Regulatory Agency
Free Air Carbon Enrichment
Food and Agriculture Organization of the United Nations

228

229

 املياه:البيئة العربية
FDI
FOEME

Foreign Direct Investment
Friends of the Earth Middle East

G7

Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States

G8

Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan,

		
GAPs
GAS

Russian Federation, United Kingdom, United States
Good Agricultural Practices
Guarani Aquifer System

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GERD

Gross Domestic Expenditure on Research and Development

GBC

Green Building Council

GBIF

Global Biodiversity Information Facility

GCC

Gulf Cooperation Council

GCM

General Circulation Model

GCOS
GDP
GECF
GEF
GEMS
GEO
GHGs
GIS
GIWA
GLASOD
GLCA
GM
GMEF
GMO

Global Climate Observing System
Gross Domestic Product
Gas Exporting Countries Forum
Global Environment Facility
Global Environment Monitoring System
Global Environment Outlook
Greenhouse Gases
Geographical Information Systems
Global International Waters Assessment
Global Assessment of Soil Degradation
Global Leadership for Climate Action
Genetically Modified
Global Ministerial Environment Forum
Genetically Modified Organism

GNI

Gross National Income

GNP

Gross National Product

GRI
GRID

Global Reporting Initiative
Global Resource Information Database

GTZ

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

GWI

Global Water Intelligence

GWP

Global Water Partnership

ha
HACCP

Hectares
Hazardous Analysis and Critical Control Points

HDI

Human Development Index

HIV

Human Immunodeficiency Virus

IAS

Irrigation Advisory Service

IC
ICBA
ICPDR

Irrigation Council
International Center for Biosaline Agriculture
International Commission for the Protection of the Danube River

IDA

International Desalination Association

IDB

Islamic Development Bank

IDSC

Information and Decision Support Center

IDRC

International Development Research Center

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

ICAM
ICARDA
ICC
ICGEB
ICM

Integrated Coastal Area Management
International Center for Agricultural Research in Dry Areas
International Chamber of Commerce
International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
Integrated Coastal Management

امل�صطلحات املخت�صرة
ICT
ICZM

Information and Communication Technology
Integrated Coastal Zone Management

IEA

International Energy Agency

IFA

International Fertilizer Industry Association

IFAD
IHP

International Fund for Agricultural Development
International Hydrology Program

IIP

Irrigation Improvement Project

IIIP

Integrated Irrigation Improvement Project

ILO

International Labour Organization

IMF

International Monetary Fund

IMO

International Maritime Organization

InWEnt
IPCC

Capacity Building International-Germany
Intergovernmental Panel on Climate Change

IPF

Intergovernmental Panel on Forests

IPM

Integrated Pest Management

IPR

Intellectual Property Rights

IPTRID
ISESCO
ISO
IUCN
		

International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization
International Organization for Standardization
World Conservation Union
(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)

IWRB

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau

IWRM

Integrated Water Resources Management

IWMI

International Water Management Institute

JI
JMWI

Joint Implementation
Jordan Ministry for Water and Irrigation

JVA

Jordan Valley Authority

KfW

German Development Bank

KISR

Kuwait Institute for Scientific Research

KSA

Kingdom of Saudi Arabia

LADA
LAS

Land Degradation Assessment of Drylands
League of Arab States

LATA

Lebanese Appropriate Technology Association

LEED

Leadership in Environmental Design

LDCs

Least Developed Countries

LEMA

Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

LMBAs

Land and Marine Based Activities

LMEs

Large Marine Ecosystems

LMG

Like Minded Group

LMO

Living Modified Organism

LPG

Liquefied Petroleum Gas

LRA

Litani River Authority

MALR
MAP
MARPOL

Ministry of Agriculture and Land Reclamation
Mediterranean Action Plan
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MCM

Million Cubic Meters

MDGs

Millennium Development Goals

MEA
MECTAT
MED
MED WWR WG
MEMAC

Multilateral Environmental Agreement
Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
Multiple-Effect Distillation
Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
Marine Emergency Mutual Aid Centre
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MENA

Middle East and North Africa

MOU

Memorandum of Understanding

MPA

Marine Protected Area

MSF

Multi-Stage Flash

Mt
MW

Megatonnes
Megawatt

MWRI

Ministry of Water Resources and Irrigation

NASA

National Aeronautics and Space Administration

NBC
NBDF

National Biosafety Committee
Nile Basin Discourse Forum

NBF

National Biosafety Framework

NBI

Nile Basin Initiative

NBM
NF
NFC

Nile Basin Management
Nano-Filtration
Nile Forecast Center

NGWA

Northern Governorates Water Authority (Jordan)

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

NRC

National Research Council

NRW

non-revenue water

NSAS

Nubian Sandstone Aquifer System

NWRC

National Water Research Center (Egypt)

NWSAS

North Western Sahara Aquifer System

NEAP

National Environmental Action Plan

NFP

National Focal Point

NGO

Non-Governmental Organization

NPK

Nitrogen, Phosphates and Potash

NPP

Net Primary Productivity

O&M

Operation and Maintenance

OAU

Organization for African Unity

ODA

Official Development Assistance

ODS

Ozone-Depleting Substance

OECD
ONA
ONEP
OSS
PACD
PCB
PCFPI
PERSGA

Organisation for Economic Co-operation and Development
Omnium Nord-Africain
National Office of Potable Water
Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)
Plan of Action to Combat Desertification
Polychlorinated biphenyls
Per Capita Food Production Index
Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PICs

Pacific Island Countries

PIM

participatory irrigation management

PMU

Program Management Unit

PNA

Palestinian National Authority

PPIAF
PPP

Public-Private Infrastructure Advisory Facility
public-private partnership

POPs

Persistent Organic Pollutants

PPM

Parts Per Million

PPM

Process and Production Methods

PTSs

Persistent Toxic Substances

PV
PWA
RA

Photovoltaic
Palestinian Water Authority
Risk Assessment

امل�صطلحات املخت�صرة
R&D
RADEEMA

Research and Development
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech

RBO

River Basin Organization

RBP

Restrictive Business Practices

RCM

Regional Circulation Model

REMPEC

Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea

RO

reverse osmosis

RM

Risk Management

ROPME

Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area

		

surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and

		

the United Arab Emirates

RSA

Ropme Sea Area

RSGA

Red Sea and Gulf of Aden

S&T

Science and Technology

SAP

Strategic Action Program

SCP

Sustainable Consumption and Production

SEA

Strategic Environmental Assessment

SIR

Shuttle Imaging Radar

SIWI

Stockholm International Water Institute

SLR

Sea Level Rise

SPM

Suspended Particulate Matter

SONEDE
SoE

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
State of the Environment

SRES

Special Report on Emission Scenarios

SRTM

Shuttle Radar Topography Mission

SWCC

Saline Water Conversion Corporation

SWRO

Seawater Reverse Osmosis

TAC

Technical Advisory Committee

TAR

Third Assessment Report

TDS

Total Dissolved Solids

TOE

Tonnes of Oil Equivalent

TRI

Toxics Release Inventory

TRIPs
TRAFFIC
TRMM
UAE
UF
UNCED
UNESCO

Trade-Related Aspects of International Property Rights
Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce
Tropical Rainfall Measuring Mission
United Arab Emirates
ultrafiltration
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

UNESCO-ROSTAS UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States
UIS
USA

UNESCO Institute for Statistics
United States of America

USAID

United States Agency for International Development

USEPA

United States Environmental Protection Agency

USPTO

United States Patent and Trademark Office

UHI

Urban Heat Island

UN

United Nations

UNCBD

United Nations Convention on Biological Diversity

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNCHS

United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

UNCLOS

United Nations Convention on the Law of the Sea
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UNCOD
UNCTAD
UNDAF

United Nations Conference on Desertification
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Assistance Framework

UNDP

United Nations Development Programme

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA

United Nations Population Fund

UNHCR

United Nations High Commission for Refugees

UNICE
UNWTO
US
USCCSP
USEPA

United Nations Children’s Fund
United Nations World Tourism Organization
United States
United States Climate Change Science Program
United States Environmental Protection Agency

UV

Ultraviolet (A and B)

VC

vapor compression

WaDImena
WAJ
WALIR
WB
WDM
VOC

Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa
Water Authority of Jordan
Water Law and Indigenous Rights
West Bank
Water Demand Management
Volatile Organic Compound

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development

WCED

World Commission on Environment and Development

WCD

World Commission on Dams

WCP

World Climate Programme

WCS

World Conservation Strategy

WDPA

World Database on Protected Areas

WEF

World Economic Forum

WEI

Water Exploitation Index

WFP

World Food Programme

WGP-AS

Water Governance Program in the Arab States

WHO

World Health Organization

WMO

World Meteorological Organization

WRI
WSSCC
WSSD
WTO
WWAP

World Resources Institute
Water Supply and Sanitation Collaborative Council
World Summit on Sustainable Development
World Trade Organization
World Water Assessment Programme

WWC

World Water Council

WWF

World Wide Fund for Nature

WUA

water user association

WWAP

World Water Assessment Program

WWF

World Water Forum

WWI

First World War

WWII

Second World War
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البيئة العربية :تغري املناخ

للمرة الأوىل يو�ضع قيد النقا�ش العام تقرير �شامل وم�ستقل
حول البيئة العربية“ .البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل”
�أعده املنتدى العربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع بع�ض
�أبرز اخلرباء العرب.
يعر�ض التقرير حالة البيئة العربية ،ا�ستناد ًا �إىل �أحدث
املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب �أبعد من هذا �إذ يجري تقييم ًا
للتقدم احلا�صل يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
ويحلل ال�سيا�سات الراهنة متفح�ص ًا فعالية امل�ساهمات
العربية يف امل�ساعي البيئية الدولية .ويف املح�صلة ،يقرتح
التقرير �سيا�سات بديلة وحل ً
وال عملية لال�صالح.

“�أثر تغري املناخ على البلدان العربية” هو الثاين يف �سل�سلة
التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي للبيئة
والتنمية .وقد مت ت�صميم التقرير لتوفري معلومات موثوقة
للحكومات وقطاع الأعمال واالكادمييني واجلمهور عامة
تغي املناخ على الدول العربية ،وال�سبل املتاحة
حول �آثار رّ
ملواجهة التحدي .ويحلل التقرير م�ستوى التعامل العربي
مع التحدي العاجل التخاذ تدابري التك ّيف مع �آثار التغريات
املناخية .وهو ي�ستخدم �آخر ما تو�صلت اليه الأبحاث العلمية
تغي
لي�صف مواطن ال�ضعف يف الأنظمة الطبيعية جتاه رّ
املناخ ،و�أثر هذا على االن�سان .ويف حماولة للم�ساعدة يف
تطوير �سيا�سات منا�سبة ،يبحث التقرير اخليارات املتاحة
للدول العربية يف املفاو�ضات اجلارية لالتفاق على اطار
دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.
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www.afedonline.org
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