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سودوكو صعب

رواية لنجيب محفوظ
< كلمة السر
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كلمات للتشطيب

< بروكسيل : محمد التفراوتي 
في إطار أنشطتها الرامية إلى تطوير وتسهيل عمليات الحوار 
ف��ي منطقة  البحر االب��ي��ض امل��ت��وس��ط ل��دم��ج اع��ت��ب��ارات "ال��ت��راب��ط" 
)Nexus( في تخطيط إدارة املوارد املائية على املستويات الوطنية 
وع��ب��ر ال���ح���دود، ن��ظ��م��ت دائ�����رة ال��ب��رمل��ان��ي��ن امل��ت��وس��ط��ي��ن م���ن أج��ل 
التنمية املستدامة  )COMPSUD(   ومكتب معلومات البحر االبيض 
 ،)MIO-ECSDE ( املستدامة،  والتنمية  والثقافة  للبيئة  املتوسط 
 )GWP-Med(   والشراكة العاملية للمياه - البحر األبيض املتوسط
فهم  تتغيى  بروكسيل،  البلجيكية  بالعاصمة  مائدة مستديرة    ،
إطار عمل نظام  "الترابط" )Nexus( الخاص باملاء والطاقة والغذاء 
املفهوم  ه��ذا  لجعل  ال��ازم��ة  اإلج����راءات  ومختلف  البيئية  والنظم 
افريقيا )MENA( وفي  األوس��ط وشمال  الشرق  في منطقة  عملي 
ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ب��ح��ر األب���ي���ض، ف��ض��ا ع���ن م��ق��ارب��ت��ه ال��ع��م��ل��ي��ة مع  
املجموعات الهشة )النساء والشباب والفقراء( وبناء القدرات فيما 

يتعلق باملؤسسات وأصحاب املصلحة.
)Nexus( في بيئة  "الترابط"  امللتقى ملناقشة نظام  وينعقد هذا 
املياه والطاقة والغذاء، وذلك بغية تعزيز فهم إطار عمله وتحديد 

اإلجراءات الازمة لتشغيله في البحر األبيض املتوسط.
املياه واستخراجها ومعالجتها  الترابط بن استخدام  وي��زداد 
وإعادة توزيعها والطاقة. كما يتطلب إنتاج الطاقة بدوره موردا 
ل��ل��م��ي��اه. وت��ت��أث��ر أس��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ب��م��ورد ال��ط��اق��ة م��ن خ��ال 
صناعة األس��م��دة وال���زراع���ة وال��ن��ق��ل وال���ري وه��ك��ذا ه��و إذن ترابط 
والبيئية  املناخية  الضغوطات  تواتر  أم��ام  النظم  ه��ذه  بن جميع 

والتنمية االقتصادية وتزايد عدد السكان.
وب��م��ا أن ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ي��ت��ع��رض ل��ض��غ��وط خ��ط��ي��رة، مع 
وج����ود ح���وال���ي واح����د م���ن ك���ل أرب���ع���ة أن�����واع م���ه���ددة ب���االن���ق���راض ، 
لاتحاد  طموحة  استراتيجية  األوروب��ي��ة  املفوضية  اعتمدت  فقد 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ف��ق��دان  ل��وق��ف  البيولوجي  للتنوع  األوروب����ي 
وخدمات النظام البيئي في االتحاد األوروبي بحلول سنة 2020. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف هناك حاجة إلى فهم أفضل للترابط 
وخ��دم��ات  اإليكولوجية  النظم  ووظ��ائ��ف  البيولوجي  التنوع  ب��ن 

النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان.
وقد استخدم مصطلح "الترابط" )Nexus( في مجموعة متنوعة 
وه��ذا  القطاعات،  ارت��ب��اط  كيفية  فهم  تعزيز  بهدف  السياقات  م��ن 
ب��دوره يستدعي وجود إدارة شاملة ومتسقة. من ناحية، تصبح 
أخ��رى،  ناحية  وم��ن  الطلب عليها.  ازداد  كلما  ن���درة  أك��ث��ر  امل����وارد 
تصبح املقاربة القائمة على "الصومعة" )silo( في صنع السياسات 
القطاعية تصبح  السياسات  عبر  التسرب  آث��ار  ألن  خ��ط��ورة  أكثر 

 )Nexus( "أكثر تكلفة وال يمكن تحملها. وتراعي مقاربة "الترابط
بن الروابط والديناميات وبن نظم املوارد لضمان تدبير متسق 

ومسؤول.
وأوضح البروفيسور مايكل سكولوس رئيس مكتب معلومات 
MIO-( البحر االبيض املتوسط للبيئة والثقافة والتنمية املستدامة

ECSDE( أن "الترابط" )Nexus( املتبادل بن املياه والطاقة والغذاء 
بها  يمكن  التي  وطريقة  للتكامل  مثال  ه��و  اإليكولوجية  والنظم 
القطاعات بطريقة متسقة  السياسات والتدخات في هذه  تعزيز 
البيولوجي  وال��ت��ن��وع  مستدامة  التنمية  ت��ك��ون  وبحيث  ومنسقة 

محمي.
وق��ال سكولوس أنه منذ سنة 1972، أول مؤتمر لألمم املتحدة 
حول البيئة، تم فقدان ما يقدر بنحو ٪60 من الطيور والثدييات 
الخسارة بشكل  ه��ذه  الثديية. ويرتبط ج��زء كبير من  وال��زواح��ف 
مباشر أو غير مباشر بتدهور النظم اإليكولوجية وبسبب إنتاج 
وتوزيع األغذية املرتبطن بالزراعة املكثفة عبر املواد الكيميائية 
املعدلة وراث��ي��ا، وانخفاض كبير في كمية  األن���واع  الزراعية، وم��ن 
ون��وع��ي��ة امل��ي��اه املخصصة ل��ه��م، ث��م ال��ت��أث��ي��ر امل��ب��اش��ر للتلوث عبر 
النفايات الصلبة والسائلة، هذا فضا عن تفاقم كل ما سبق بفعل 

تغير املناخ.
واعتبر سكولوس أن الروابط بن املياه والغذاء  والطاقة والنظم 
اإليكولوجية  تستوجب إدماج األنظمة اإليكولوجية باملساواة مع 
مقاربة "الترابط" )Nexus( .ملفتا إلى أنه إذا تم سحب أحد أضاع 
هذا الرباعي )املياه والغذاء والطاقة والنظم اإليكولوجية( ، فسيتم 
 system of( هدم النظام بأكمله، ذلك انه سيوفر ، كنظام للتقارب
convergence( ، نقاط دخول "عادلة " للقطاعات املختلفة ومكونات 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة وس��ي��م��ك��ن م���ن ت��وف��ي��ر  " ف���ض���اء" ل��ل��س��ي��اس��ات 

وللتدخات تكون منسقة وُمحسنة بشكل وثيق.
وت��ن��اول س��ك��ول��وك��س خ��ص��وص��ي��ات ال��ج��وان��ب األرب��ع��ة ملكونات 
جهاز "الترابط" )Nexus( مشيرا على أنه ینبغي إعطاء المکونات 

األربعة وزنا کاما، للمساھمة في سیاساته المشترکة. 
وي��ت��ج��ل��ى ال���ت���راب���ط ب���ن ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ط��اق��ة 
ال��ص��ن��اع��ات، واستعمال  ف��ي  ال��ت��ب��ري��د  م��ي��اه  م��ن خ���ال  الكهرمائية 
ال��ط��اق��ة الس��ت��خ��راج امل��ي��اه وال����ري ولتحلية امل��ي��اه وم��ع��ال��ج��ة امل��ي��اه 
ال��زراع��ي،  ال��رم��ادي��ة. ف��ي ح��ن تتمثل الطاقة الغذائية ف��ي اإلن��ت��اج 
الغذائية.   امل���واد  ومعالجة  ونقل  الحيوانية،  وال��ث��روة  وال��ح��ص��اد، 
ك��م��ا أن تغير امل��ن��اخ ي��ع��د ط��ري��ق��ة إض��اف��ي��ة ي��رب��ط ال��ط��اق��ة بمفهوم 

 )Nexus( "الترابط"
وعرض سكولوس نموذج وضعية منطقة دلتا النيل، املعرض 
للغمر باملياه، والتي تصنف "منطقة حمراء "حيث من املتوقع أن 

يرتفع مستوى سطح البحر بها بمقدار متر واحد فقط خال هذا 
القرن.

 "Nexus " وحدد سكولوس خمس جوانب رئيسية ألمن "الترابط
تتمثل ف���ي  ت��ج��اوز ال��ت��وف��ر امل����ادي بسبب ال��ت��ف��اع��ات امل��ع��ق��دة بن 
بعن  أخ��د  ووج���وب  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  والنظم  الطبيعية 
على  التركيز  مع  املناخية  واملخاطر  الطبيعية  التقلبات  االعتبار 
الهشة وك��ذا تلبية  الفقراء والفئات  األف��راد ،خصوصا  احتياجات 

االحتياجات البيئية والنظم اإليكولوجية .

"الترابط" )Nexus(  واالستثمار
 ولتحقيق االرتباط األمني ضد ندرة املياه فإن االحترار العاملي 
للبنى  كبيرة  استثمارات  يتطلبان   ، البيولوجي  التنوع  وف��ق��دان 
التحتية "الصلبة" و "اللينة" ، من قبيل إزال��ة الكربون من الطاقة 
، واالس��ت��ث��م��ار ف���ي ك���ل م���ن م�����وارد امل���ي���اه غ��ي��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وإن��ت��اج 
. وينبغي  واس��ع  والتدريب على نطاق  والتعليم  املستدام   الغذاء 
تشجيع هذا املزج بن االستثمارات من أجل توفير منافع للمجتمع 
واألنظمة اإليكولوجية بما يسمح بالتكيف مع التغيرات املناخية 
طويلة األجل والصدمات املناخية. وستستفيد البلدان األكثر فقرا، 
بينما ستعزز التنمية االقتصادية. ذالك أن فضاء الترابط الكبيرة 

بما يكفي سيمكن من حلول رابح رابح ..
وتحدث أ.د. خالد أبو زيد  ، كبير مديري املوارد املائية اإلقليمية 
ال��غ��ذاء على الطاقة مذكرا  امل��ي��اه مقابل  س��ي��داري، ع��ن تأثير ن��درة 
في  مكعب  متر  مليار   24 ح��وال��ي  تستخدم  العربية  ال���دول  ب��ك��ون 
السنة من املياه الجوفية األحفورية غير املتجددة ألغراض الشرب 
وإن��ت��اج ال��غ��ذاء وه���ذا يجعل ال��ط��اق��ة األح��ف��وري��ة ، بفعل ض��خ هذه 
املستحيلة  االستدامة  وتستدعي  الضغط.  تحث   ، الجوفية  املياه 
أرك��ان  معالجة  إل��ى  املاسة  الحاجة  األحفورية  االحتياطيات  لهذه 
الطاقة  امكانية توليد  أن  )Nexus(   بشكل مائم.  كما  "الترابط" 
من خال عملية معالجة مياه الصرف الصحي يضيف متغير آخر 

   )Nexus( "ملعادلة "الترابط
البلدية والصناعية 24 مليار متر مكعب  وبلغت مياه الصرف 
هذا  م��ن  صغير  ج��زء  معالجة  تتم   . العربية  باملنطقة  السنة  ف��ي 
أق��ل من 1.6 مليار متر مكعب  إع��ادة استخدام كمية  الكمية ويتم 
في سنة بسبب انخفاض مستوى املعالجة. غير أنه من الواضح 
أن انخفاض مستوى إعادة استخدام مياه الصرف يعكس ارتفاع 
تكاليف ال��ط��اق��ة ف��ي معالجة وض��خ ون��ق��ل م��ي��اه ال��ص��رف الصحي 

إلعادة التدوير.
وق���ال أب��و زي��د أن ال��ط��اق��ة ه��ي أح��د امل��ك��ون��ات الرئيسية لتحلية 
املياه، حيث تصل نسبة تحلية مياه البحر في املنطقة العربية 60 

ما يقارب في املائة أي 7 مليار متر مكعب في السنة.
وعرض أبو زيد مقارنة سريعة الحتياجات الطاقة ملوارد املياه 
الصبيب  أن  الغذاء، مستنتجا  التي تم تطويرها إلنتاج  املختلفة 
م 3  الساعة /  إل��ى 0.37 كيلووات في  السطحية يصل  املياه  ضخ 
كيلو واط   0.48 الجوفية ب  املياه  اقتصادا من ضخ  أكثر  يكون   ،

للمتر املكعب.
األفضل  من  ، سيكون  املتجددة  العذبة  املياه  استغال  وعند 
إعادة استخدام املياه املستعملة املعالجة إلنتاج األغذية بمعدل  
1.0 إلى 2.5 كيلوواط للمتر املربع، عوض استخدام معدل 2.58 

إلى 8.85 -كيلو واط للمتر املكعب.
وأوصى أبو زيد بوجوب عدم اتخاذ القرارات السياسة العامة 
ف��ي أي م��ج��ال م��ن م��ج��االت األم���ن امل��ائ��ي أو أم��ن ال��ط��اق��ة أو األم��ن 
ب��ل يجب أن يتم ذل��ك في  ال��غ��ذائ��ي بمعزل ع��ن بعضها البعض، 

إطار مقاربة مترابطة.
وت��ن��اول��ت السيدة "م��ارت��ا م��وري��ن أب���ات" ، امل��دي��ر ال��ع��ام للبيئة 

للتعاون الدولي باملفوضية األوروبية
والدعم  األوروب����ي  لاتحاد  الوطنية  السياسات  ف��ي  العاقة   

اإلنمائي
 Global  ( للمياه   العاملية  الشراكة  وتناول فرانسوا بريك عن 
Water Partnership( عن دور املعنين املتعددي الشراكات لتطبيق 
مقاربة   "الترابط" )Nexus( مبرزا التحديات املشتركة للمعنين 

ذوي املقاربات والثقافات واالهتمامات   .
األدوار  وفهم   )Nexus( "ال��ت��راب��ط"  عناصر  امل��ش��ارك��ون  ودرس 
املراد مقاربتها وبناء بناء قاعدة معرفية لهذا املفهوم وتحسن 

فهم مجاله في منطقة البحر األبيض املتوسط.
وق����ارب امل��ش��ارك��ون امل��ف��ه��وم م��ن زواي����ا مختلفة م��ن قبيل دور 
أداء  ث��م معالجة  امل��دن��ي  اإلع���ام واملجتمع  البرملانين ووس��ائ��ط 
امل�����رأة )م���ق���ارب���ة ال���ن���وع ( وال���ش���ب���اب ف���ي س��ي��اق ت��ن��ف��ي��د م��ق��ارب��ات 

"الترابط" )Nexus( في املنطقة املتوسطية.
املتوسطين  البرملانين  دائ��رة  الرجدالي رئيس  وتناول موح 
م��ن أج��ل التنمية امل��س��ت��دام��ة ، ف��ي ال��خ��ت��ام ، ب��ال��درس والتحليل 
مختلف التقاط املتناولة واملراحل املرتقبة لتفعيل مختلف اآلراء 
والتصورات العملية والدقيقة إلنجاح تطبيق هذا املفهوم بدول 
محور الشمال والجنوب وفق أجندة عملية تروم تحقيق التنمية 

واالستدامة املتوخاة. 
ه��م��ت مختلف  ن��ق��اش��ات مستفيضة  امل��ل��ت��ق��ى ش��ه��د  أن  ي��ش��ار 
أعضاء  65 مشارك  قبل حوالي  باملوضوع من  املرتبطة  املحاور 
حوالي  من  الحكومية  غير  واملنظمات  واالعامين  البرملان  من 

20 دولة.

الترابط )Nexus( بين موارد المياه والطاقة والغذاء

<  محمد التفراوتي
ان�����ع�����ق�����د ب������ال������رب������اط ح����ل����ق����ت����ّي ن����ق����اش 
اللمسات  تشاوريتن متتاليتن إلضفاء 
النهائية على مشاريع املراسيم الخاصة 
ب����� " ال���ج���ف���اف وأم������ن امل����ي����اه" و " ت��ع��ي��ن 
حدود مناطق الحماية " من قبل مشروع 
امل��س��ت��دام��ة  اإلدارة  مل���ش���روع  ال���دع���م  آل���ي���ة 
آف���اق 2020  للمياه وم���ب���ادرة  وامل��ت��ك��ام��ل��ة 

املمول من االتحاد األوروبي.
ون������اق������ش امل������ش������ارك������ون خ��������ال ه���ات���ن 
املرسوم   مشروعي  محتويات  الحلقتن، 
ب��دق��ة م���ن ق��ب��ل س��ت��ن م��م��ث��ًا ع���ن ال��ق��ط��اع 
وزارة  املعنية  ال��وزاري��ة  واإلدارات  ال��ع��ام، 
ال���ف���اح���ة  وال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ق��روي��ة وامل��ي��اه وال��غ��اب��ات ووزارة النقل 
الصناعة  واملياه، ووزارة  واللوجستيات 
واالس����ت����ث����م����ار وال�����ت�����ج�����ارة واالق����ت����ص����اد 
ع�����ن وزارة  م���م���ث���ل���ن  وك�����ذل�����ك  وامل�����ال�����ي�����ة، 
الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة 
ووك��االت  املستدامة،  والتنمية  وامل��ع��ادن 
ال�����ح�����وض امل�����ائ�����ي، وم����دي����ري����ة األرص��������اد 

الجوية، واملكتب الوطني للكهرباء ومياه 
اإلدارة  آلية دعم  الشرب، وفريق مشروع 
امل��س��ت��دام��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��ي��اه وم���ب���ادرة 

آفاق 2020.
وق���د ت��م ع���رض ن���درة امل��ي��اه وال��ج��ف��اف، 
وت����ع����ري����ف م���ن���اط���ق ال���ح���م���اي���ة وم��ح��ي��ط 
ال���ح���م���اي���ة وال����ح����ظ����ر ف����ي امل�����غ�����رب، وك����ذا  
ال�����ت�����ج�����رب�����ة األوروب������ي������ة-امل������ت������وس������ط������ي������ة 
ل����ل����م����ش����ارك����ن. وب�����اإلض�����اف�����ة إل�������ى ذل�����ك، 
ت���م���ت م����راج����ع����ة امل����ش����اك����ل، واإلج�����������راءات 
ال��ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة ال����ت����ي ي���م���ك���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
والقضايا الفنية والقانونية واملؤسسية 

املتصلة بمناقشة مشاريع املراسيم. 
وتبادل  املعنين  ماحظات  وساهمت 
الصيغة  ف��ي وض��ع  كبيًرا  إس��ه��اًم��ا  اآلراء 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ن��ص��وص م��ش��اري��ع امل��راس��ي��م. 
و، ق���ام ف��ري��ق م���ش���روع آل��ي��ة دع���م اإلدارة 
املستدامة واملتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
القانون  تطبيق  ن��ص��وص  ب��إع��داد   2020
رقم 36-15 في محور آخر هو تحلية مياه 
البحر )أولوية قطاع املياه(. ويذكر أنه تم 
ذات صلة  ت��ش��اوري��ة  نقاش  تنظيم حلقة 

باملوضوع في شهر أكتوبر 2018. فضا 
ع���ن م���ح���وري األول����وي����ة ال���ج���ف���اف ون����درة 
املياه. وتحديد مناطق الحماية للمناطق 

املحمية والحظر.
اإلدارة  دع�����م  آل���ي���ة  م����ش����روع  أن  ي���ش���ار 
امل��س��ت��دام��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��ي��اه وم��ش��روع 
دع���م  آل����ي����ة  م�����ش�����روع  ي��������روم  آف��������اق 2020 
ل��ل��م��ي��اه  وامل���ت���ك���ام���ل���ة  امل���س���ت���دام���ة  اإلدارة 
وم��ش��روع آف��اق 2020 امل��م��ول م��ن االتحاد 
األوروب��������ي إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ال���ح���د من 
ال���ت���ل���وث ال���ب���ح���ري واالس����ت����خ����دام ال���دائ���م 
النفايات  وإدارة  الشحيحة  امل��ي��اه  مل���وارد 
البلدية واالنبعاثات الصناعية والصرف 
ال��ص��ح��ي ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة، وب��ال��ت��ال��ي 
والتغيرات  التقلبات  م��ع  التكيف  تعزيز 
امل��ن��اخ��ي��ة ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر وغ��ي��ر م��ب��اش��ر، 
م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ب��ل��دان ال��ش��رق األوس���ط 
املجتمع  ويتلقى مكون  إفريقيا.  وشمال 
املدني ملشروع آلية دعم اإلدارة املستدامة 
واملتكاملة للمياه ومشروع آفاق التيسير 
م��ن م��ش��روع وش��ب��ك��ة ب��ل��و-غ��ري��ن التابعة 

لاتحاد من أجل املتوسط. 

حلقات نقاش تشاورية حول الجفاف وأمن المياه وتعريف مناطق الحماية في المغرب
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نحو تحقيق التكامل وضمان تدبير متسق ومسؤول فى منطقة الحوض المتوسطي

اع��ت��رف��ت منظمة األغ���ذي���ة وال���زراع���ة ل��ألم��م امل��ت��ح��دة »ال���ف���او«، ي���وم الجمعة 
األرك���ان، »كموقع  املاضي، بنظام زراع��ي-رع��وي باملغرب يعتمد على أشجار 

يكتسي اهمية في التراث الزراعي العاملي«.
الغابوي بآيت ص��واب-أي��ت منصور  الزراعي  النظام  وأف��اد باغ للفاو بان 
باملغرب، »يعد منطقة فريدة حيث زرعت أشجار األرك��ان منذ قرون » مشيرا 
الى ان هذا النظام يرتكز على ممارسات الزراعة الغابوية في األراضي الجافة 

و املقاومة للبيئات القاحلة و لندرة املياه ، وفقر التربة .
الرعوية  النظام يستخدم فقط األص��ن��اف و األنشطة  إل��ى أن »ه��ذا  و أش��ار 
التي تتكيف مع الظروف املحلية و تعتمد على تدبير تقليدي للمياه بواسطة 

املطفية« )خزان لجمع مياه األمطار(
ف���إن« املجتمعات األص��ل��ي��ة األم��ازي��غ��ي��ة، وك��ذل��ك املجتمعات  ال��ف��او  وح��س��ب 
ذات األصل العربي طورت زراعة تقاسمت معارفها ومهاراتها التقليدية«. و 
زراع��ة  الفاحن يكسبون معظم مداخيلهم من  أن  ال��ى  أن��ه باالضافة  سجلت 
أشجار األرك��ان ،ف��إن النظام املندمج يوفر لهم أيضا م��واد غذائية ومنتجات 
أخرى ، تتمثل على الخصوص في محاصيل زراعية أساسية و حبوب وحطب 

للتدفئة و اللحوم و الصوف.
وتضم شبكة التراث الزراعي العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

)الفاو( 57 صنفا زراعيا متفردا في 21 بلدا عبر العالم.

الفاو تعترف بنظام زراعي- رعوي بالمغرب »كموقع يكتسي أهمية قصوى في التراث الزراعي العالمي«


