
التفراوتي محمد {

ومكرره أن القـــول بات من نافلة
المركب خصائص ذلـــك نحـــّذر مـــن
الذي الشـــفاف الســـائل الكيميائـــي
هيدروجيـــن ذرتيـــن مـــن يتشـــكل 
األصـــوات وأضحـــت وأكســـيجين،
الشيء، ذلك باستهالك تتعالى منددة
أصولنا الكونية، ذاكـــرة يحمل الذي

وشراهة. بإفراط
شيء كل منه ُجعل الذي الماء إنه
مختلف مناحيه نقارب حي، لكـــن أن
والتحليل يستوجب وأبعاده بالدرس
اإلثارةوالتشخيصالتشاؤمي تجاوز
التي التحاليـــل البديلـــة دون بســـط
مستدام عربي مائي مســـتقبل ترسم
المشـــرقة واآلفاق اآلمال يستشـــرف
وذلك والقادمـــة الحاليـــة لألجيـــال
عموم في المياه شح أزمة واقع أمام
في أكثر تمتـــد التي العربية الـــدول
والموسمة العالم في جفافًا المناطق

المدقع. بالفقر
والتـــي المعادلـــة لتنـــاول هـــذه
تتشـــكل أطرافهـــا بين مشـــهد مائي
تدخـــل علمي وجوب متـــأزم وبيـــن
للبيئة العربي المنتـــدى عمل رصين
غيـــر ’‘أفـــد‘‘،  كمنظمـــة والتنميـــة
وضع أغـــوار ســـبر على حكوميـــة،
العالم العربي فـــي المائية المـــوارد
إدارة لتحســـين العمـــل ودق ســـاعة
التدهور ووقف ومؤسســـاتها المياه
خالل المنطقة يواجـــه الذي المطرد
خالل مـــن وذلـــك العقـــود المقبلـــة
الثالث السنوي تقريره تقديم عرض
مســـتدامة إدارة ”الميـــاه: حـــول
في مؤتمر حاشـــر متناقص“ لمـــورد
لمورد مستدامة ”إدارة حول ببيروت
المعلومات يضم أحـــدث متناقـــص“
العربية، ويقترح حول وضـــع البيئة
لمواجهـــة المطلوبـــة السياســـات
تنـــاول تحديـــات العجـــز المائـــي،
نخبـــة عربيـــة من فيـــه مـــا يناهـــز
النتائج مختلف والباحثين الخبراء
لخالصات الرئيسية واالستنتاجات
مع وذلـــك بالتعاون بحثيـــة دقيقـــة،
المنطقة أبحاث وجامعات في مراكز

والعالم. العربية
محمد الدكتور التقرير كما حـــرر
لمرفق الســـابق الرئيس العشـــري،
مجلس أمناء وعضو البيئة العالمي
فاروق الدكتور فيه ويشارك المنتدى،
في الفضاء مركز أبحاث مدير الباز،
بدراسة األمريكية، بوســـطن جامعة
المياه مواقع استكشاف حول خاصة
العربيـــة الصحـــراء الجوفيـــة فـــي
االصطناعيـــة، األقمـــار  بواســـطة
وصور تنشر معلومات تحتوي على
التقرير ومن مؤلفـــي األولى. للمـــرة
البرغوثـــي، المدير شـــوقي الدكتور
الدولـــي للزراعـــات العـــام للمركـــز
العمراني، حمو والدكتـــور الملحية،
المركز فـــي الميـــاه منســـق برامـــج
والدكتور لبحوث التنميـــة، الدولـــي
األبحاث مركز رئيس أبوحديد، أيمن
والدكتور القاهـــرة، فـــي الزراعيـــة
الدولية مدير الجمعية بشناق، عادل

للتحلية....

محتومة أزمة

رسالة التقرير هذا من يستشـــف
اتجاهات: أوًال، ثالثة تأخذ رئيســـية
أزمة في فعـــًال دخل العربي العالـــم
ســـوءًا تزداد ان المحتوم من مائيـــة
في معالجتها. استمرار التقاعس مع
المائية، األزمة معالجة يمكـــن ثانيًا،
وجوهها، علـــى ضخامتهـــا وتعـــدد
السياســـات إصالحات في خالل من
التربيـــة وعبـــر والمؤسســـات،
إن ثالثًا، التوعية. وحمالت واألبحاث
المائية والمعاناة لألزمـــة حد وضع
أخذ إذا فقط ممكن العربي العالم في

قرارات والحكومـــات الدول رؤســـاء
التوصيات باعتمـــاد إســـتراتيجية

سريعًا. المطلوبة االصالحية
العربي العالم أن التقريـــر وذكر
المياه فـــي النقـــص يواجـــه خطـــر
سريعة خطوات تتخذ لم ما والغذاء
المائي. الشـــح أزمة لمعالجة وفعالة
كل مصادر اســـتخدام أمكن حتى لو
المنطقة، في المتوافرة العذبة المياه
نفســـها، ســـتجد فالـــدول العربيـــة

المياه. تحت خط ندرة كمجموعة،
العربي للبيئة  المنتـــدى  ويحّذر
٢٠١٠ من  تقريره لســـنة والتنمية في
سنة بحلول ســـيواجهون، أن العرب
الحادة“، المياه ”ندرة وضعية ،٢٠١٥
الســـنوية من الحصة حيث تنخفض
٥٠٠ متر  أقل مـــن الى الميـــاه للفـــرد
من أكثر يقـــل الرقـــم مكعـــب، وهذا
العالمي الذي  عن المعـــدل ١٠ مـــرات
للفـــرد.  ٦٠٠٠ متـــر مكعـــب يتجـــاوز
عائقـــًا أمام الميـــاه وتشـــكل نـــدرة
الغذاء وإنتاج  االقتصاديـــة التنمية

االنسان. ورفاه البشرية والصحة

ندرة مائية في فهم حدة أرقام تساعد

 ٥٠٠ دون هو ما كل ُيعتبـــر لماذا
ندرة  للفرد (٥٠٠,٠٠٠ ليتر) مكعب متر

حادة؟ مائية
يحتاج مـــن القهوة واحد فنجان
النتاج ملعقة  المياه من لترًا ١٥٠ الى
يحتاج بينما منها، ُحّضر التي البن
الى القمح من واحد كيلوغرام إنتاج
لحم  من كيلوغرام وإنتاج ١٫٣٠٠ ليتر،
من المياه.  ١٥,٠٠٠ ليتـــر الى العجـــل
المياه موارد بين الفـــارق كبر وكلما
واحتياجاتها ما منطقة في المتجددة
األمن ضعف ارتفعت مخاطر المائية،

والغذائي. المائي
اســـتغالل يتم أنه التقرير واكـــد
العربي، المائية في العالم المصادر
خـــارج حـــدود التـــي يقـــع ثلثاهـــا
ثالث أقصـــى الحدود. الى المنطقة،
الدول بيـــن هي دولة عربية عشـــرة
في بالميـــاه األفقـــر التســـع عشـــرة
للفرد المتوافرة المياه وكمية العالم.
من أقل اليـــوم هي دول فـــي ثمانـــي
من  أقل أي ســـنويًا، مكعب ٢٠٠ متـــر
حادة المعتبـــرة ندرة نصـــف الكمية

ما الى الرقم فـــي المياه. وينخفـــض
دول.  ســـت في مكعب ١٠٠ متـــر دون
ندرة  خط فوق ٢٠١٥  ســـيبقى ســـنة
مكعب  ١,٠٠٠ متر من أكثر أي المياه،
هما فقط عربيتـــان للفـــرد، دولتـــان
استمرت اذا هذا والسودان، العراق
على وإثيوبيا تركيـــا من االمـــدادات
غياب ففي لـــذا، الحالي. مســـتواها
السياســـات فـــي تغييـــرات جذريـــة
ســـيزداد المائيـــة،  والممارســـات
ذلك يستتبعه ما مع تدهورًا، الوضع
وسياســـية اجتماعية من مضاعفات

خطيرة. واقتصادية
المنطقة في العربية تقع البلدان
أكثر حيث العالم، فـــي جفافًا األكثـــر
قاحلة،  األراضي من المئة في ٧٠ من
غير نحو على قليل ومـــوزع والمطر
الوضع تغير المناخ سيزيد متوازن.
تواجه أن المتوقـــع من إذ تعقيـــدًا،
القرن العربيـــة مع نهايـــة البلـــدان
يصل انخفاضًا والعشـــرين الحادي
التســـاقطات  من ٢٥ فـــي المئة الـــى
معدالت  المئة في ٢٥ فـــي ارتفاع مع
ســـتقع لهـــذا وكنتيجـــة التبخـــر. 
الخطر، دائرة المروية في الزراعـــات
اإلنتاجية فـــي انخفاض مع معـــدل

المئة. في ٢٠ الى يصل

مهددة الزراعة

اســـتعماالت الزراعـــة تتصـــدر 
حيث العربية، المنطقـــة المياه فـــي
٨٥ فـــي المئـــة من  نحـــو تســـتخدم
معدل مقابل العذبة، المائية الموارد
كما أن  ٧٠ في المئة، يتعدى عالمي ال
في معظم جدًا منخفضة كفـــاءة الري
المئة  ٣٠ في تتجاوز ال حيث البلدان،
٤٥ في  الى يصل عالمي معدل مقابـــل
الزراعية اإلنتاجية تـــزال وال المئة.
كل في المنتجة األطنان بكمية تقاس
لكمية اعتبار دون األرض مـــن هكتار
يجب بينمـــا الميـــاه المســـتخدمة،
الزراعي االنتـــاج بكميـــة أن تقـــاس
المياه، ليتم من مكعب متر مقابل كل
من كجزء المياه اســـتخدام حســـاب

االنتاج. كلفة
الميـــاه إمـــدادات ولمـــا كانـــت
الحاجات تلبية عن عاجزة السطحية
الســـكان والتنمية لزيادة المتعاظمة

المياه اســـتغالل تـــم االقتصاديـــة،
الحـــدود يتجـــاوز بمـــا الجوفيـــة 
انخفاض الى هذا أدى وقد المأمونة.
طبقـــات المياه مســـتوى كبير فـــي
الجوفية. الخزانات بتلويث وتسبب
تلوث المياه تحديًا رئيســـيًا ويعتبر
تصريف ازدياد بســـبب في المنطقة
المبتذلة والصناعية المنزلية المياه
الى المائيـــة، إضافة فـــي األجســـام
الزراعية، الكيميائية بالمواد التلويث
خاصة الصحية، المخاطر يرفع مما
أكثر من تصريف ويتم األطفال. بيـــن
مـــن المياه المبتذلة في  ٤٣ في المئة
ُيعاد ال بينما المنطقة بال معالجـــة،

المئة  ٢٠ فـــي مـــن أكثـــر اســـتخدام
للمياه المفرط السحب وأسفر منها.
عن الســـاحلية المناطق في الجوفية
الخزانات الى المالحة المياه تسرب

الجوفية.

تحلية مياه البحر

في النقـــص أن وأفـــاد التقريـــر
العربية عددًا من البلدان دفع الميـــاه
تحلية علـــى الـــى االعتمـــاد القـــوي
الكبير الجـــزء ميـــاه البحـــر لتلبية
والصناعية. البلديـــة من حاجاتهـــا
الذي العربي، العالـــم أن والمفارقـــة
ســـكان  من فقط ٥ فـــي المئـــة يضـــم
واحد من أكثر على يحتوي العالم، ال
العذبة المياه مصـــادر من في المئة
المقابل في ينتـــج بينما المتجـــددة،
مياه  مـــن ٥٠ فـــي المئـــة مـــن أكثـــر
في العالـــم. ووفق البحـــر المحـــالة
في قدرات الســـنوية الزيادة توقعات
القدرة ستتضاعف التحلية، مصانع
العربية التحلية لمعامـــل  االنتاجية
وذلك في معامل ،٢٠١٦ سنة حلول مع
مستوردة كليًا تستخدم تكنولوجيات
وتستخدم والتلويث. الكلفة وشديدة
مياه من جزءًا المنطقة بعض بلـــدان
العالية الكلفة ذات المحـــالة البحـــر
القيمـــة، أو قليلـــة لـــري مزروعـــات
ويســـاهم الغولف. مالعب لري حتى
التحلية فضالت محطـــات تصريـــف
المياه ملوحة زيادة في كبير بشـــكل
درجات الحرارة الســـاحلية وارتفاع
على التحلية مشـــاريع قدرة ان فيها.
المائية الحاجات تلبية في االستمرار

التوصـــل علـــى المتزايـــدة تعتمـــد
التكنولوجيا كبير فـــي الى اختراق
ممـــا الوطنيـــة، وتطويـــر القـــدرات
كلفة أقل التحلية تكنولوجيـــا يجعل
تحقيق ويمكن بالبيئة. ضـــررًا وأقل
واســـتخدام تطوير هـــذا عن طريـــق
للتحليـــة مبتكـــرة تكنولوجيـــات

الشمسية. الطاقة بواسطة
العربي المنتـــدى تقريـــر  وجدد 
المؤسسات معظم أن والتنمية للبيئة
تخدم التي العربي، العالم في العامة
تعمل البلدية، ال االحتياجات أو الري
زبائنها تخـــدم وال بشـــكل صحيـــح
المياه إدارة مســـؤولية ان بفعالية.
مؤسســـات موزعة على وخدماتهـــا
فيما بينها. ما تنسق مختلفة، نادرًا
القرار اتخاذ آلية أن هذا الى يضاف
مشاركة بال القاعدة، الى القمة من هي

المستفيدة. للمجموعات فاعلة
المجانية المياه أن التقرير يـــرى
فأســـعار المياه ضائعـــة. هـــي مياه
طبيعي غير نحـــو على المنخفضـــة
هما المياه لخدمـــات الكبير والدعم
انعدام الكفاءة، مشـــكلة في األساس
والتلويـــث المفـــرط، واالســـتخدام
وكمثل البيئي. والتدهـــور المرتفع،
جبايته يتم ما معـــدل فإن على هذا،
ال فـــي المنطقة المياه لقـــاء تزويـــد
االنتاج  من كلفة المئة في ٣٥ يتجاوز
مياه التحلية، حـــال وفي والتوزيع،
حظيت  وبينما فقط. المئة ١٠ في فهو
بدعم العـــادل للمياه فكرة التســـعير
خاصة طويل، وقت منذ المنطقة فـــي
في تطبيقها إال يتم لم ألغراض الري،
أساسي عنصر أنها مع قليلة، حاالت
التي االســـتثمارات من مزيد لجـــذب
غير المياه. قطـــاع يحتاجها تطوير
وحدها ال الماليـــة أن االســـتثمارات
ألن المياه، تحديـــات لمعالجة تكفي
ال والهندســـية التكنولوجية الحلول
إدخال بموازاة فّعالة إال نتائج تعطي
في السياسات االصالحات الضرورية

والتشريعات. والمؤسسات

مائية سليمة إلدارة مالئمة.. آليات

إلمدادات السليمة اإلدارة تتطلب
والصناعيـــة إدخال البلدية الميـــاه
تقييم عند للتســـعير. مالئمة آليـــات

البلدية لالســـتعماالت المياه أسعار
القرار صانعـــي علـــى والصناعيـــة،
لألســـعار يضمن تركيب عن البحـــث
المحلييـــن، المســـتخدمين قبـــول 
واســـترجاع االقتصادية، والكفـــاءة
اســـتبدال يجب والعدالـــة. الكلفـــة،
بتعريفة للميـــاه الموحدة األســـعار
لالحتياجات ثابت سعر شقين: ذات
سيولة تأمين في يســـاعد األساسية
وســـعر المياه، ماليـــة لمؤسســـات
مســـتوى علـــى يعتمـــد متحـــرك 
تحسين لتشجيع وذلك االســـتخدام،

االستهالك. وتعديل أنماط الكفاءة
إدارة تواجـــه التـــي المشـــاكل
العربية كبيرة المياه فـــي المنطقـــة
بتطوير المعالجـــة جـــدًا، وحصـــر 
قابًال خيـــارًا يعد لم جديدة مصـــادر
لتحول ملحة حاجـــة هناك للحيـــاة.
تنميـــة ثقافـــة  مـــن  اســـتراتيجي 
تحســـين ثقافة الى مصادر الميـــاه
االســـتهالك، وترشـــيد المياه، إدارة
وحماية االستعمال، وتشجيع إعادة
االســـتهالك من المائيـــة المصـــادر
التوصيات إحدى والتلـــوث. المفرط
العربي المنتدى تقرير في المحورية
على االقدام والتنمية أنه قبل للبيئة
إمدادات لزيادة طائلة مبالغ استثمار
كلفة أقل تدابير تنفيذ يجـــب المياه،
وتحسين المياه خســـارة لتخفيض
في النظر إعادة يعني هـــذا كفاءتها.
التركيز من فيتحـــول دور الحكومة،
للمياه د المـــزوِّ دور علـــى الحصري
والمخططة. الناظمة الهيئة دور الى

المعرفة نطاق تعميم

حول المعرفة نطاق إن توســـيع
الرطبة واألراضي الجوفيـــة الميـــاه
وأحواض والبحيرات والمستنقعات
الموارد الدارة ضروري األنهار شرط
وهناك مســـتدام. نحو على المائيـــة
االستشـــعار تكنولوجيات من العديد
تســـاهم أن يمكـــن عـــن بعـــد التـــي
المياه الدارة أنظمة قيمة بمعلومات
مصـــادر واستكشـــاف الطبيعيـــة
دراســـات وتعالج الجوفية. الميـــاه
في الحاصلـــة التغييـــرات التقييـــم
للنشـــاط نتيجة العذبة المياه أنظمة
وهناك المنـــاخ. تغير أو االنســـاني
التي األبحاث المزيد من الـــى حاجة
من محلية أنـــواع تطوير على تركـــز
الجفاف تحتمـــل التي المحاصيـــل
األمن تحديات ومعالجة والملوحـــة،

تغير المناخ. الغذائي والتكيف مع
نقطة ال يحتمـــل العرب خســـارة
تطبق أن الحكومات على واحدة. ماء
الدارة مســـتدامة سياســـات فـــورًا 
الطلب ترشـــيد على تقـــوم الميـــاه،
كفاءة، ويمكن أكثر لتأمين استخدام
بفـــرض قيمة اقتصادية هذا تحقيق
القيمة قياسها وفق المياه، يتم على
اســـتنادًا النهائي للمنتـــج الفعليـــة
على المســـتخدمة. المياه إلـــى كمية
لفرض تدابيـــر تطبيـــق الحكومـــات
والتحول بكفـــاءة، المياه اســـتخدام
أكثر بالغمـــر الى أنظمـــة مـــن الري
وإدخال بالتنقيط، الـــري مثل جدارة
وتتطلب الملوحة تحتمـــل محاصيل
المياه وتدوير المياه، مـــن أقل كمية
وتطويـــر اســـتخدامها، وإعـــادة 
كما للتحلية. رخيصة تكنولوجيـــات
من األبحاث مزيد إلى هناك حاجة أن
المســـتوى العلمـــي على والتعـــاون
األمن تحديـــات لمجابهة اإلقليمـــي 

تغير المناخ. الغذائي والتكيف مع
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