تنمية الموارد المائية في الدول التي تعاني من العجز المائي
درادة حالة العراق والمغرب
أ.م .دودن صبيح حمدان
مركز المدتنصرية للدرادات العربية والدولية
المقدمة
يكاجه المالـ المربي زيادة مستمرة في الطلػ للػا الميػاي فػي كتػا تتراجػك فيػه وميػ ك كليػ
المياي المتاح بسب است زاؼ المياي الجكفي كتمرضها للتلكث ،إضػاف ن إلػا اسػتمرار تراجػك كارداا
المياي السطحي كتمرضها لمختلؼ أ كاع الملكثاا ،كال شؾ إف في زيادة لدد السواف كزيادة سػب

التحضر كارتفاع الطل للا اإل تاج الزرالي الذم يتبمه تكسػك فػي الزرالػ المركيػ  ،مػف المكامػؿ

الرئيسػ المؤديػ إلػػا زيػػادة الطلػ للػػا الميػػاي ،كتػػد أنػػبحا المكائمػ بػػيف وميػ الميػػاي المتاحػ
لالستهالؾ كالطل المتزايد لليها ،مف المسائؿ االستراتيجي الرئيس في الم طق .

كيمد مكضكع إدارة المياي كتكفيرها لسد االحتياجػاا المختلفػ مػف أوبػر التحػدياا التػي تكاجهػه

الم طق المربي  ،كمف خالؿ ذلؾ يموف تحديد مشػول البحػث التػي تقػكـ للػا التسػاؤؿ التػالي :هػؿ
باإلموػػاف فػػػي ظػػػؿ الظػػركؼ البيئيػػػ كالسياسػػػي الراه ػػ  ،اسػػػتثمار الميػػػاي المتاحػػ لسػػػد الحاجػػػاا

و
بشوؿ امثػؿ
المجتممي المختلف في الدكؿ المربي

مستقبالن كضماف كنكؿ المياي إلا مستخدميها

كهػؿ باإلموػاف مكاجهػ المجػز المػائي المتكتػك

كمف اجؿ الكتكؼ للا ويفي إدارة المكارد المائي المربي بما يػتالئـ كطبيمػ الم طقػ الجفرافيػ

كحجـ السواف كمقدار االحتياج الفملي للمياي ،تستمرض هذي الدراس ومقدم  ،حجـ المكارد المائي

المربي كمنػادرها المختلفػ لتقيػيـ كاتػك الميػاي المربيػ المتاحػ فػي الكتػا الحاضػر ،لتمػرج بمػدها
للا بياف الطل الفملي الحالي كالمستقبلي للػا الميػاي مػف خػالؿ نػي الفػرد مػف المتػاح الولػي
كمجمػػػكع االسػػػتخداـ مػػػف تبػػػؿ اد شػػػط االتتنػػػادي المختلفػػػ  ،ومػػػا يسػػػتمرض المبحػػػث الثػػػا ي
االسػػتراتيجياا الممتمػػػدة فػػي إدارة الميػػػاي لمكاجهػػ مشػػػول الػػ قص الحانػػػؿ ،مػػك اختيػػػار المػػػراؽ
كالمفر و مكذج للدراس .

المبحث األول :الموارد المائية في الوطن العربي الواقع وآفاق المدتقبل
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يقك الكطف المربي في طػاؽ اإلتلػيـ الجػاؼ كشػبه الجػاؼ بػيف دائرتػي المػرض36ق شػماالن ػ

4قج كبان ،كخطي الطكؿ 60قشرتان ػ 15قغربان ،كتنؿ مساح هػذا االمتػداد إلػا 14مليػكف وػـ 2أم
 %5مف مساح المالـ م هػا  %43نػحارم ،كتشػترؾ دكؿ المػالـ المربػي بنػفاا طبيميػ كبشػري
تواد توكف متشابه .1

تتسـ المياي في الدكؿ المربي بال درة ،كتمتبر مف أوثػر م ػاطؽ المػالـ فقػ ارن فػي المػكارد المائيػ ،

إذ تشوؿ حن الدكؿ المربي حكالي ( )%0.7فقط مف إجمالي المياي السطحي الجاري فػي المػالـ،

كال تتجاكز ومي ادمطػار المتسػاتط ( )%2.1مػف إجمػالي ادمطػار فػي المػالـ ،إلػا جا ػ تمػرض
المكارد المائي للهدر أك الضياع أك تػدهكر ال كليػ  ،كيقػدر حجػـ المػكارد المائيػ المربيػ التقليديػ
(السطحي كالجكفي ) كغير التقليدي (مياي التحلي كميػاي النػرؼ الممالجػ ) بحػكالي (348.6مليػار
ـ )3كتشػػوؿ الميػػاي السػػطحي حػكالي  %85مػػف إجمػػالي تلػػؾ المػكارد ،تليهػػا الميػػاي الجكفيػ ب سػػب

 %12كالم ػكارد غيػػر التقليدي ػ  ،%3كيسػػتحكذ اإلتلػػيـ ادكسػػط الػػذم يض ػـ حػػكض ال يػػؿ كالقػػرف
اإلفريقي للا حك  %40.1مف إجمالي المػكارد المائيػ المربيػ  ،يليػه إتلػيـ المشػرؽ المربػي الػذم
يضـ دكؿ المراؽ كسكريا كلب اف كادردف كادراضي المحتل ب سػب  ،%31ثػـ إتلػيـ المفػر المربػي
كالمتوكف مف ليبيا كتك س كالمفر كالجزائر كمكريتا يا ب سب  ،%23كأخيػ ار إتلػيـ الجزيػرة المربيػ
الذم يشتمؿ للا دكؿ مجلس التماكف الخليجي الست كاليمف بحكالي.2%5.9

أوالً  :مصادر المياه في الوطن العربي
 -1ادمطػػار  /تتسػػاتط ادمطػػار فػػي الم طق ػ المربي ػ بممػػدالا م خفض ػ  ،إذ يقػػدر متكسػػط ومي ػ
ادمطار الس كي بحكالي (645مليار ـ ،)3تتمرض هذي الومي للتبخر ب سػب 40ػػ %65حسػ

الم طق الجفرافي كالم اخ ،ففي الم اطؽ النحراكي كالم اطؽ شديدة الجفاؼ ترتفك سػب مػا
يتبخر مف مياي ادمطار إلا  ،%75إذ يسجؿ التبخر ممدالا مرتفم في دكؿ مجلػس التمػاكف
الخليجي ،مك ا خفاض في ممدؿ التساتط ادمر الذم يؤدم إلا لجز شديد فػي جريػاف الميػاي

السطحي كتسربها ،3كت خفض إلا  %45في الم ػاطؽ الممتدلػ  ،مثػؿ لب ػاف كبمػض الم ػاطؽ
في المفر كالجزائر كتك س كالسػكداف ،كبػالرغـ مػف تفػاكا ادرتػاـ إال ا ػه يموػف تقػدير وميػ

ادمطار المتبقي بمد التبخػر بحػكالي (320مليػار ـ ، 4)3أمػا الممػدؿ السػ كم للتسػاتط فيتػراكح

 1ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبس ،األِٓ اٌّبئٚ ٟاألِٓ اٌغزائ ٟاٌؼشث ،ٟداس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ،ث١شٚدٌ ،جٕبْ ،2009 ،ص.25
 2اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ  ،األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ،2008 ،ص.48
 3اإلسىٛاِ ،غّٛػخ اإلؽصبءاد اٌج١ئ١خ فِٕ ٟطمخ اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشث ٟآس١ب ،األُِ اٌّزؾذح ٛ٠ٛ١ٔ ،سن ،2007 ،ص.90
 4ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبس ِ ،صذس سبثك ،ص. 90
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بػػيف (250ػ ػ400ملػػـ /س ػ ) فػػي لمػػكـ الػػكطف المربػػي ،5إال ا ػػه يتبػػايف مػػف م طق ػ دخػػرل،
فتسػػتلـ  %64مػػف المسػػاح الولي ػ للػػكطف المربػػي أمطػػا ارن تقػػؿ لػػف (100ملـ/س ػ ) ،كبػػيف

(300_100ملـ/سػػػػػػػػػ ) فػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػاطؽ مجمػػػػػػػػػكع مسػػػػػػػػػاحتها تشػػػػػػػػػوؿ  ،%15.6كبػػػػػػػػػيف
(300ػ ػ600ملـ/س ػ ) فػػي  %10مػػف المسػػاح المربي ػ  ،أمػػا مػػا يزيػػد لػػف (600مػػاـ /س ػ )
فتقتنػػر للػػا  %7.8مػػف مسػػاح الػػكطف المربػػي ،6أمػػا الم ػػاطؽ التػػي يتجػػاكز فيهػػا ممػػدؿ
التسػػاتط الس ػ كم لػػف (1000ملـ/س ػ ) فهػػي محػػدكدة تقتنػػر للػػا الم ػػاطؽ المرتفم ػ مثػػؿ
جباؿ لب اف كالساحؿ السكرم كبمض مرتفمػاا الػيمف كج ػك السػكداف كبمػض المرتفمػاا فػي

المفر المربي ،بالمقابؿ يواد التساتط ي مدـ في م اطؽ النحارم الكاسم .7
كيختلؼ مكسـ التساتط المطرم مف م طق و دخرل حس ظاـ الم اخ المسػيطر لليهػا كطبيمػ
مكتمهػػػا الجفرافػػػي ،فتتمػػػرض الم ػػػاطؽ السػػػاحلي كالجبػػػاؿ القريبػػػ م هػػػا لتيػػػاراا هكائيػػػ بحريػػػ

كم خفضاا جكي تسب التساتط في فنكؿ كمكاسػـ ممي ػ  ،فالػدكؿ المربيػ المتػبثرة بم ػاخ البحػر
المتكسط تستقبؿ أمطا ار شتكي في المادة ،أما الدكؿ الكاتم ل د البحر المربػي كفػي بمػض م ػاطؽ

الجزيرة المربي كج ك السكداف فإ ها تتمرض لتبثير الرياح المكسمي النيفي الحاملػ لألمطػار،8

ومػػا تتميػػز ادمطػػار بمػػدـ اال تظػػاـ فػػي مكاليػػدها كتذبػػذبها ممػػا يػػؤثر سػػلبان للػػا الزرالػ المطريػ ،
كالتػػي تشػػوؿ فيهػػا مسػػاح ادراضػػي الزرالي ػ الممتمػػدة للػػا ادمطػػار ح ػكالي 28.2مليػػكف هوتػػار،
ادمر الذم يؤثر فػي مكاليػد الزرالػ كحجػـ اإل تػاج الػذم يتمػرض لال خفػاض فػي بمػض السػ كاا

لينؿ إلا (.9)%100

كيموف تكزيك ادمطار للا ادتاليـ المربي مف حيث ومي ادمطار كممدؿ التساتط الس كم فػي
الجدكؿ التالي:
جدكؿ ()1
ممدالا تساتط ادمطار في الكطف المربي
ِٕ 5زس خذاَ ،األِٓ اٌّبئ ٟاٌؼشث ٟاٌٛالغ ٚاٌزؾذ٠بدِ ،شوض دساسبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ،ط ،1ث١شٚد ،ص.22
 6سٚاء صؤٛ٠ ٟس اٌط ،ً٠ٛأصِخ اٌّ١بٖ ٚاألِٓ اٌّبئ ٟاٌؼشثِ ،ٟشوض اٌذساسبد اإللٍ١ّ١خ  ،سٍسٍخ شؤ ْٚإلٍ١ّ١خ ،عبِؼخ اٌّٛصً،2009 ،
ص.14
ِٕ 7زس خذاَِ ،صذس سبثك ،ص.22
 8اٌّصذس اٌسبثك ،ص.22
 9سٚاء صؤٛ٠ ٟس اٌطِ ،ً٠ٛصذس سبثك ،ص13ـ.14
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كفؽ ادتاليـ الجفرافي الرئيس
ومي ادمطار

اإلتليـ

مليارـ
238

3

إتليـ المشرؽ المربي

ممدؿ التساتط
الس كم ملـ/س
59.38

ال سب المئكي
%
36.9

إتليـ الجزيرة المربي

118.5

163.08

18.4

اإلتليـ ادكسط

249

43.06

38.6

إتليـ المفر المربي

39.5

13.15

6.13

المندر :زياد خليؿ الحجار ،ادمف المائي كادمف الفذائي المربي ،دار ال هض المربي  ،بيركا ،2009،ص 90ػ.91

 -2المياي السطحي  /تختلؼ التقديراا فػي تحديػد وميػ الميػاي السػطحي المربيػ الخػتالؼ منػادر
بشػوؿ و
و
وػاؼ ،كاالهػـ
المياي القادم مف خارج الحدكد مف فترة دخرل ،كلدـ تكفر آالا القياس
مف ذلؾ تبايف حجـ الكارد المائي إلا ادراضي المربي مػف سػ و دخػرل ،بفمػؿ لكامػؿ طبيميػ

كبشػػػري  ،كيقػػػدر إجمػػػالي المػػػكارد المائيػػػ السػػػطحي المتجػػػددة فػػػي المػػػالـ المربػػػي بحػػػكالي

(296مليػػػػارـ )3فػػػػي المػػػػاـ  ،2007يشػػػػوؿ المتػػػػاح لالسػػػػتخداـ م هػػػػا حػػػػكالي  ،%64.5أم
(191مليار ـ ،)3كيتكفر ثلث هذي المكارد مف داخؿ الدكؿ المربي .10

هارن دائم الجرياف ،وما هك الحاؿ فػي إتلػيـ الجزيػرة المربيػ ،
ال تمتلؾ ممظـ البلداف المربي أ ا

فمك ػدرة ادمطػار كلػدـ ا تظامهػا ،فػإف الميػاي السػطحي الجاريػ تليلػ فػي ممظػـ م ػاطؽ اإلتلػيـ،
و
بكجػه لػاـ فػي الم ػاطؽ
كفي حال تكاجدها فهػي تقتنػر للػا المجػارم المؤتتػ كالسػيكؿ ،كت مػدـ
الشمالي كالكسطا مف السمكدي كفي غالبي أراضي الوكيا كالبحريف كتطر كشػماؿ اإلمػاراا ،أمػا
الم ػػاطؽ الشػػمالي الفربي ػ مػػف السػػمكدي كغالبي ػ أراضػػي الػػيمف كادج ػزار الج كبي ػ مػػف اإلمػػاراا
كلماف فتتلقا ممدالا وافي مف ادمطار بحيث سػاهما بتشػويؿ مجػارم مائيػ تتػكفر فيهػا وميػاا
ممقكل مف المياي ،كيقدر المتكسط الس كم لحجـ المياي السطحي الجاريػ فػي هػذا اإلتلػيـ بحػكالي
(4.3مليػػار ـ )3غالبيتهػػا فػػي الػػيمف (2.4مليػػار ـ )3تليهػػا السػػمكدي (0.500مليػػار ـ،)3كال تتمػػدل
ومي الميػاي السػطحي فػي لمػاف كاإلمػاراا لػف(900مليػكف ـ ،11)3كتكجػد فػي وميػاا ضػئيل فػي

تطر كالوكيا كالبحريف ،12بالمقابؿ يتمتك وؿ مف إتليـ المشرؽ المربي ككادم ال يػؿ بوميػاا كفيػرة
مػػػف الميػػػاي السػػػطحي

ػ بالمقار ػػػ مػػػك البلػػػداف المربيػػػ ادخػػػرل

ػ بلفػػػا (94.86مليػػػار ـ )3ك

 10اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ،2008 ،ص.48
 11ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص.92
 12اإلسىٛاِ ،غّٛػخ اإلؽصبءاد اٌج١ئ١خ فِٕ ٟطمخ اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشث ٟآس١ب ِ ،صذس سبثك  ،ص.14

46

13 3

(81.11مليػػار ـ )

للػػا التػكالي ،كيحظػػا المػراؽ بال سػػب ادوبػػر مػػف الميػػاي السػػطحي فػػي إتلػػيـ

المشػرؽ المربػػي إذ تشػػوؿ  ،%67.4تليػه سػػكريا ب سػػب  ،%21.6أمػػا إتلػيـ المفػػر المربػػي فيػػبتي
ثالثان مف حيث ومي المياي السطحي كالبالفػ ( 44.82مليػار ـ )3ت فػرد المفػر ب سػب %51.3مػف
مجمكع المياي السطحي  ،في حيف تفتقر ليبيػا لهػذا المػكرد الحيػكم ،إال مػف بمػض اد هػار المؤتتػ

كالسيكؿ كتساهـ هذي ب سب  %5مف المياي السطحي في اإلتليـ.14

ػارن دكليػ تشػػترؾ فيهػػا لػػدة دكؿ ،تقػػك م ػػابك
إف ممظػػـ الميػػاي السػػطحي فػػي الػػدكؿ المربػػي أ هػ ا

البمض م ها في دكؿ الجكار الجفرافػي غيػر المربيػ  ،كالػبمض اتخػر ت بػك مػف دكؿ لربيػ كتجػرم
كتنػ فػػي دكؿ لربيػ أخػػرل ،ادمػػر الػػذم يخلػػؽ المديػػد مػػف أالزمػػاا كالمشػػاوؿ السياسػػي (الحػػظ
الشوؿ ( ،))1كيمتمد أوثر مف  %50مف سواف الم طق المربي للا مياي تتدفؽ مف خػارج الحػدكد

كأهمها:15ػ

أ  -هر ال يؿ في منر كالسكداف ،كتشترؾ فيه مك دكؿ ت از يا كوي يػا كبكرك ػدم كركا ػدا كأكغ ػدا
كزائير كاثيكبيا كالوك فػك كج ػك إفريقيػا الكسػطا ،كتبلػح مسػاح الحػكض (2.8مليػكف وػـ،)2
كيمتلػؾ ال هػػر المديػػد مػػف الركافػػد التػػي تشػػترؾ السػكداف فيهػػا مػػك المديػػد مػػف الػػدكؿ اإلفريقيػ

المجاكرة كخان ن إثيكبيا ،كأهمها ( ال يؿ ادزرؽ ،ال يؿ ادبيض ،السكباط ،لطبرة).

 حكضي دجل كالفراا ،كتقك م ابمهما في ترويا ،كيجرياف في وؿ مف سكريا كالمػراؽ ،كيمتلػؾهػػر الفػراا المديػػد مػػف الركافػػد المفذيػ فػػي سػػكريا ،كتشػػترؾ فيهػػا مػػك ترويػػا ،أمػػا هػػر دجلػ

فتفذيػػه لػػدة ركافػػد داخػػؿ ادراضػػي المراتيػ  ،ت بػػك غالبيتهػػا مػػف إيػراف (الػ از ادللػػا كادسػػفؿ
كديػػالا كالخػػابكر كالمظػػيـ) ،ومػػا يشػػترؾ الم ػراؽ مػػك إي ػراف فػػي ا هػػار أخػػرل تمتػػد للػػا طػػكؿ
الحدكد الشرتي أهمها هر الواركف الذم ين في شط المر .

ج  -هػر السػ فاؿ الػذم يشػوؿ خػػط الحػدكد الطبيميػ فػي القسػـ الج ػػكبي مػف مكريتا يػا مػك دكلػ
الس فاؿ وما تشترؾ فيه مك غي يا كمالي.
د  -أ هار جكبا كشيبيلي بيف النكماؿ كاثيكبيا ،ك هر الغ بكر بيف النكماؿ كاثيكبيا كوي يا.
كالػػا جا ػ هػػذي يكجػػد لػػدد مػػف اد هػػار النػػفيرة ذاا الطػػابك الػػدكلي ،تقػػك م ابمهػػا داخػػؿ
حػػدكد الػػكطف المربػػي ،مػػف أهمهػػا ،هػػر المانػػي الػػذم ي بػػك مػػف لب ػػاف كيجػػرم بالوامػػؿ فػػي سػػكريا
لين في البحر المتكسط ،ك هر ادردف كركافدي الذم ي بك مف لب اف كسكريا كيجػرم فػي فلسػطيف
 13اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ،2001 ،ص 301؛اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ،2004 ،ص.266
 14سٛسٓ صج١ؼ ؽّذاْ ِ ،سزمجً اٌطٍت ػٍ ٝاٌّٛاسد اٌّبئ١خ ف ٟإلٍ ُ١اٌّغشة اٌؼشث ،ٟثؾش غ١ش ِٕشٛس.
 15ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص.94
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ك (إسرائيؿ) كادردف لين في البحر الميا ،كيمتبر هر اليرمكؾ مف أهـ ركافدي ،ي بك مػف سػكريا

يجرم في ادردف ،16كفي إتليـ المفر المربي يمد كادم المجػردة ككادم مػالؽ مػف اد هػار الدائمػ
الجرياف كالتي تشترؾ فيها تك س مك الجزائر ،17وما تشترؾ المفر مك الجزائػر بب هػار كادم درلػ

ككادم الدكرة ككادم الجير ك هر تف ػ  ،18هػذا باإلضػاف إلػا المديػد مػف اد هػار النػفيرة المؤتتػ ،

كتلؾ التي تقك م ابمها كحدكد جريا ها ضمف حدكد دكل كاحدة.

 -3الميػػاي الجكفي ػ  /رغػػـ تبػػايف التقػػدي ارا حػػكؿ إجمػػالي المخػػزكف الجػػكفي مػػف الميػػاي فػػي الػػدكؿ
المربي  ،إال إف التقرير االتتنػادم المربػي المكحػد حػددها بحػكالي ( 7.1ألػؼ مليػار ـ )3كتػدر
حجـ التفذي الس كي لهذا المخزكف ب حك (42مليار ـ )3يستفؿ م ها ما مقداري (62مليار ـ/3

س ) ،19كتمتبر المياي الجكفي المندر الرئيس للمياي في المديد مف الدكؿ المربيػ وػالبحريف
كالتي تشوؿ فيها المياي الجكفي

سب  %100مف حجـ مكاردها المائيػ  ،ك %75فػي وػؿ مػف

اإلماراا كلمػاف كتطػر ،كتتػراكح بػيف 25ػػ %75فػي إتلػيـ المشػرؽ المربػي كالسػمكدي كالػيمف

بالمقابؿ ال تتجػاكز  %2فػي المػراؽ كمنػر ،20ومػا تشػوؿ  %37..مػف حجػـ المػكارد المائيػ

ِٕ 16زس خذاَِ ،صذس سبثك ،ص 29ـ.33
 17ػبدي وذٚدح اٌضث١ش ،ٞالزصبد٠بد اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ف ٟاٌّغشة ٚالغ ٚآفبق ؽبٌخ اٌغضائشِ ،غٍخ ػٍ َٛإٔسبٔ١خ  ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛااللزصبد٠خ ٚػٍَٛ
اٌزس١١ش ،عبِؼخ اٌغضائش اٌسٕخ  ،5اٌؼذد ِٛ.36لغ اٌّغٍخ ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔ١ذ.
 18ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبس ِ ،صذس سبثك  ،ص.94
 19اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ،2008 ،ص.49
 20اإلسىٛاِ ،غّٛػخ اإلؽصبءاد اٌؾ٠ٛ١خ فِٕ ٟطمخ اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشث ٟآس١بِ ،صذس سبثك ،ص. 14
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في إتليـ المفر المربي ،مك مالحظ تبايف هذي ال سػ بػيف دكؿ اإلتلػيـ ،إذ يالحػظ ارتفالهػا

في ليبيا إلا أوثر مف  %93مف مجمكع مكاردها المائي  ،مقابؿ  %24.1في مكريتا يا.21

إف االلتمػاد الػػرئيس للػػا الميػػاي الجكفيػ خلػػؽ كضػػمان حرجػان ،إذ تتجػػاكز فيػػه وميػ المسػػحك

للا ممدؿ التفذي الطبيمي  ،مما تمرض المخزكف لالست زاؼ ،ظػ ارن لزيػادة إ شػار مشػاريك التكسػك
الزرالي ادفقي في المديد مف الػدكؿ المربيػ ممػا ي ػت لػف ذلػؾ ا خفػاض مسػتكل الميػاي كتػدهكر
كليتها كزيادة ملكحتها بدرج لالي اثر تداخؿ مياي البحر مك المياي المذب .22

تقك خ از اا المياي الجكفي ضمف أحكاض مائي مشترو بيف مجمكل مػف الػدكؿ المتجػاكرة،

كت قسػػـ الميػػاي الجكفي ػ إلػػا ميػػاي متجػػددة كأخػػرل (احفكري ػ ) غيػػر متجػػددة ( الحػػظ الشػػوؿ (،))2

كتتكزع الخ از اا الجكفي للمياي المتجددة ضمف أتاليـ الكطف المربي الرئيس واتتي:

أ  -إتليـ المفر المربي ككادم ال يؿ (الشماؿ اإلفريقي)-

 المرؽ الفربي الوبير ،يقك ج ك سلسل جبػاؿ ادطلػس فػي الجزائػر كيمتػد إلػا تػك س ،كيحتػؿمسػػػاح تقػػػدر ب حػػػك (400الػػػؼ وػػػـ )2كيتفػػػذل مػػػف ادمطػػػار الهاطلػػػ للػػػا سلسػػػل الجبػػػاؿ
الشػػػمالي  ،كيمتبػػػر الحػػػكض ذك طبيمػػػ ارتكازيػػػ  ،تقػػػدر وميػػػ الميػػػاي المخزك ػػػ فيػػػه ب حػػػك

(1500مليار ـ ،)3كال يزاؿ هذا الحكض غير مستثمر تقريبان كال يثير أم مشوالا سياسي .23

 المػػرؽ الشػػرتي الوبيػػر ،كيقػػك شػػرؽ الخ ػزاف ادكؿ ،كالجه ػ الشػػرتي م ػػه تتػػاخـ الحػػدكد بػػيفالجزائػػر كتػػك س ،كتبلػػح مسػػاحته (375وػػـ )2كحجػػـ المخػػزكف فيػػه (1.7مليػػار ـ )3كيتفػػذل

طبيميان ب حك (600مليكف ـ /3س ).24

 حكض ت زركفا الكاتك ج ك حكض المرؽ الفربي الوبير في الجزائر ،كيشوؿ حجـ المخزكفالجكفي (0.4مليار ـ)3كطبيميان (20مليكف ـ /3س ) .

 حػكض فػزاف الكاتػػك فػي الجػػزر الج ػػكبي الفربػي مػػف ليبيػػا كحجػـ المخػػزكف بػػه (0.4مليػػار ـ)3كتتفذل طبيميان ب حك (60مليار ـ /3س ).25

 حكض دلتا ال يؿ ،كيقك فػي منػر كيقػدر مخزك ػه بحػكالي (300مليػار ـ )3أمػا حجػـ التفذيػالس كي فتنؿ إلا (206مليار ـ.26)3

 ادحكاض الرئيس في إتليـ المشرؽ المربي كالجزيرة المربي :27 21سٛسٓ صج١ؼ ؽّذاِْ ،صذس سبثك.
 22اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذِ ،2008 ،صذس سبثك ،ص.49
ِٕ 23زس خذاَ ِ ،صذس سبثك ،ص .23
 24ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص.100
 25اٌّصذس اٌسبثك ،ص.100
 26اٌّصذس اٌسبثك ،ص.101
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 حػػكض كادم حض ػرمكا ،كيتميػػز بإموا ياتػػه المحػػدكدة ،كتقػػدر التفذي ػ الس ػ كي لػػه بح ػكالي(257مليكف ـ /3س ).
 حػػكض ادزرؽ الػػذم يشػػفؿ مسػػاح (13الػػؼ وػػـ )2تقػػك ولهػػا فػػي ادردف كتقػػدر التفذيػػالس كي بحكالي (20مليكف ـ /3س ) .

 حكض لماف ػ الزرتػا ،كيحتػؿ مسػاح (850وػـ )2كتفذيتػه السػ كي بحػكالي (25مليػكف ـ/3س ).

أما المياي الجكفي اإلحفكري (غير المتجددة) فمكجػكدة فػي ألمػاؽ مختلفػ  ،اوتشػفا أث ػار

الت قي ػ لػػف ال ػ فط ،كتػػـ اوتشػػاؼ وميػػاا هائل ػ مػػف الميػػاي تحػػا النػػحارم ،ومػػا هػػك الحػػاؿ فػػي
النػػحرار الجزائريػ حيػػث يمتػػد الحػػكض المػػائي الجػػكفي مػػف أطػراؼ جبػػاؿ ادطلػػس كللػػا مسػػاح
نػػؼ مليػػكف وػػـ ،2كيسػػتطيك هػػذا الحػػكض أف يقػػدـ (1000ـ/3ثػػا) كلمػػدة  2000س ػ  ،أمػػا فػػي

اإلتلػػيـ ادكسػػط فيمتػػد الحػػكض ال ػػكبي للػػا مسػػاح (2.5مليػػكف وػػـ )2تحػػا النػػحارم فػػي منػػر
كشرؽ ليبيا كشماؿ السكداف كالتشاد ،كتقدر ومي المخزكف المػائي بحػكالي (5000مليػار ـ )3تقػك

للػا ألمػاؽ بػيف  800ػ 2500ـ ،28يرتفػك م سػك الحػكض فػي أطرافػه الشػرتي ليشػوؿ الكاحػاا
الداخلي كالخارجي كالفرافرة فػي منػر ،كفػي ليبيػا يسػتفاد مػف ميػاي هػذا الحػكض فػي تفذيػ ال هػر

الن الي المظيـ ،ل قؿ (2مليكف ـ/3يكـ) مف المياي إلا السػاحؿ الليبػي لػرم  180ألػؼ هوتػار مػف

اد راضػػي الزرالي ػ  ،29كفػػي الجزيػػرة المربي ػ يمتػػد الحػػكض الجػػكفي للػػا مسػػاح تنػػؿ إلػػا ثلثػػي
مساح الجزيرة ،كيتبلؼ هذا الحكض مف  12خزاف تقدر ومي المخزكف فيهػا حػكالي (2200مليػار

ـ )3يقػػك القسػػـ ادوبػػر م ػػه فػػي السػػمكدي  ،بػػالرغـ مػػف ا ػػه يطػػاؿ وافػ دكؿ اإلتلػػيـ ،30ومػػا ت تشػػر
أحكاض لديدة أخرل في الم طق المربي ذاا أهمي محلي .

 -4م ػكارد الميػػاي غيػػر التقليدي ػ  /مػػك تفػػاتـ المشػػاوؿ المائي ػ  ،كالت ػػاتص المسػػتمر فػػي الميػػاي مػػك
ارتفػاع ممػػدالا الطلػ لليهػػا ،أدل ذلػؾ إلػػا اال تبػػاي إلػػا مػكارد الميػػاي غيػػر التقليديػ ومحاكلػ
لسد ال قص الحانؿ في إمداداا الميػاي كلمختلػؼ اد شػط اإل سػا ي  ،مثػؿ تحليػ ميػاي البحػر
كالادة استمماؿ مياي النرؼ الممالج  ،كتلقيح السح إل زاؿ المطر الن الي كحناد الميػاي،
كس ػ بتي للػػا هػػذا المكضػػكع تفنػػيالن فػػي المبحػػث التػػالي ل ػػد اإلشػػارة إلػػا أهػػـ االسػػتراتيجياا
الممتمدة لزيادة الممركض المائي.

 27اٌّصذس اٌسبثك ،ص.100
 28اٌّصذس اٌسبثك ،ص 101ـ.102
ِٕ 29زس خذاَِ ،صذس سبثك ،ص.23
 30ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص.102
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ثانياً :الطلب على المياه والعجز المائي في المنطقة العربية
تلم االتجاهاا السوا ي دك ارن أساسيان في زيادة الطل للا المياي ،ففي الم طقػ المربيػ

أدل ال مك السوا ي المتسارع مك ارتفاع في مستكل الدخؿ القكمي كالفردم إلػا زيػادة فػي إجمػالي

استهالؾ المياي ،كيتكتك تزايد الطلػ للػا الميػاي خػالؿ المقػكد القادمػ كبممػدالا وبيػرة ،مػك تكتػك
تضالؼ لدد السواف كزيادة احتياجاا الت مي االتتنادي مف المياي ،كخان ن القطاع الزرالػي ،إذ
إف محاكل تبميف االوتفار الذاتي مف الفذار أك االتت ار م ػه يتطلػ زيػادة ميػاي الػرم إلػا الضػمؼ

تقريبان ،ادمر الذم يسب ا خفاض حن الفرد مف المياي المتاح مستقبالن.

بلػػح إجمػػالي لػػدد السػػواف فػػي الػػكطف المربػػي ح ػكالي (247مليػػكف  /سػػم ) فػػي المػػاـ ،1995

ارتفك بممدؿ مك س كم ( ،)%2.3كزيادة س كي (6.5مليكف سػم  /سػ ) ليبلػح فػي المػاـ 2007
31
حكالي (326.1مليكف /سػم )  ،كيتبػايف ممػدؿ ال مػك السػ كم مػف دكلػ و دخػرل ،ف جػدي م خفضػان
في لب اف كالنكماؿ ( ،)%1تك س ( ،)%1.1الجزائر كالمفر ( ،)%1.6بالمقابؿ يرتفك هذا الممػدؿ

في دكؿ مثؿ اإلماراا ( ،)%5.4كتطػر ( ،)%5كالوكيػا ( ،32)%4.8ادمػر الػذم يػؤدم إلػا تبػايف
لدد السواف بيف الدكؿ المربي .
ني الفرد مف المياي المتاح

 31اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ٍِ ،2008 ،ؾك  ،8/2ص. 282
 32اٌّصذس ٔفسٗ ،ص. 282
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تتبايف التقػديراا حػكؿ نػي الفػرد مػف الميػاي فػي الػكطف المربػي مػف فتػروة دخػرل كمػف و
بلػد
تخػػر ،بفمػػؿ تبػػايف حجػػـ الم ػكارد المائي ػ  ،كذلػػؾ بتػػبثير لكامػػؿ بشػػري متمثل ػ بإتام ػ المشػػاريك
اإلركائي ػ لتطػػكير الزرال ػ فػػي دكؿ الج ػكار الجفرافػػي غيػػر المربي ػ (دكؿ م ػػابك اد هػػار الرئيس ػ )،
ادمػػر الػػذم يخفػػض حجػػـ الػكارد المػػائي إلػػا ادراضػػي المربي ػ مػػف جهػ  ،كلكامػػؿ طبيميػ متمثلػ

بمكامػػؿ الجفػػاؼ المتقطمػ  ،كيموػػف تقػػدير الطلػ للػػا الميػػاي فػػي الػػكطف المربػػي فػػي المػػاـ 1995

بحػكالي (1411.5ـ /3سػ ) ا خفػػض فػػي المػػاـ  2007إلػػا (1068.9ـ /3سػ ) ،33مقابػػؿ متكسػػط

لالمي بيف ( 5000ػ 7000ـ / 3س ) ،34كرغـ ضمؼ مستكل حن الفػرد المربػي مػف الميػاي فػي
الكتػػػا الحاضػػػر ،فػػػإف الت بػػػؤاا المسػػػتقبلي تشػػػير إلػػػا أف هػػػذا المسػػػتكل يػػػ خفض فػػػي حػػػدكد
(623.2ـ )3بحلكؿ الماـ  2030كسينؿ إلا أهتؿ مف ذلػؾ فػي بمػض الػدكؿ المربيػ  ،كبػذلؾ يتكتػك
أف ينبح أوثر مف سواف المالـ المربػي تحػا خػط الفقػر المػائي ،يضػاؼ إلػا ذلػؾ احتمػاؿ ت ػاتص
وميػػاا الميػػاي التػػي تػػرد مػػف الخػػارج بسػػب الخالفػػاا مػػك دكؿ الج ػكار بمػػد إومػػاؿ ت فيػػذ مشػػاريمها

اإلركائي  ،كفيما يلي جدكؿ يبيف ني الفرد مف المكارد المائي المتاح في الػكطف المربػي حسػ
ادتاليـ الرئيس كالتكتك المستقبلي لما سيئكؿ لليه ني الفرد للس كاا 2025ػ.2030
جدكؿ ()2
ني الفرد مف المكارد المائي المتاح للس كاا
2030 ، 2025 ، 2007

2007

2025
ني

السواف

ني

السواف

ني

مليكف /سم
61.883

الفرد/ـ
1532.8

مليكف /سم
93.182

الفرد/ـ
1018.0

مليكف /سم
104.4

الفرد/ـ
908.6

المفر المربي

86.555

843.0

119.330

611.7

130.464

559.5

الجزيرة المربي

59.982

180.9

113.369

95.7

132.299

82.0

اإلتليـ ادكسط

19.999

928.3

165.634

616.4

195.578

550.2

اإلتليـ
المشرؽ المربي

السواف

2030

3

3

3

المندر :الجدكؿ مف لمؿ الباحث .

الطلب اإلجمالي على المياه

 33رمذ٠شاد ِٓ اسزخشاط اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍ ٝػذد اٌسىبْ ٌٍسٕٛاد  1995،2007اٌٛاسدح ف ٟاٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ٌسٕخ
 ،2008صٚ ،282ؽغُ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌٛاسدح ف ٟاٌزمش٠ش رارٗ .
 34ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص.84
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تتبايف ادهمي ال سبي في الم طق المربي للمياي تبمان لمدل تكفرها كمنادر الحنكؿ لليها

كتولفتها كمجػاالا اسػتخدامها ،ككفقػان لاحنػاراا كالمملكمػاا المتاحػ تبػيف إف مجمػكع اسػتخداـ

الميػػػاي فػػػي الم طقػػػ المربيػػػ بلػػػح (140مليػػػار ـ )3فػػػي المػػػاـ  ،1985ارتفمػػػا هػػػذي الوميػػػ إلػػػا

(157.7مليػػػػػار ـ )3فػػػػػي المػػػػػاـ  ،1990م هػػػػػا (143.3مليػػػػػار ـ )3لل شػػػػػاط الزرالػػػػػي أم ب سػػػػػب

( )%90.86ك (6مليػػار ـ )3للنػػ ال ب سػػب ( ،)%3.82ك(8.4مليػػار ـ )3لالسػػتخداـ الم زلػػي أم
ب سب ( ،35)%5.32كمف خالؿ ذلؾ يموف تقدير الطل اإلجمالي الحالي للػا المػكارد المائيػ مػف
تبؿ اد شط البشري المختلف للماـ  ،2007كالتكتك المستقبلي لهػا ،خانػ و كاف الزيػادة السػوا ي
المستمرة كالحاج إلا تػكفير الخػدماا كرفػك ممػدالا اإل تاجيػ الزراليػ لتػكفير الحاجػاا المحليػ
مف الفػذار يسػاهـ فػي زيػادة الطلػ للػا الميػاي ،كللػا افتػراض إف مقػدار الزيػادة السػ كي ثابػا،
ينبح الطل الحالي للػا المػكارد المائيػ (217.9مليػار ـ ،)3كبااللتمػاد للػا سػب مػا يسػتهلوه

وػػؿ شػػاط مػػف الميػػاي ،يموػػف تقػػدير حجػػـ مػػا تسػػتهلوه الزرال ػ بح ػكالي (197.9مليػػار ـ ،)3يليػػه
ال شاط الخدمي (الم زلي)بمقدار (11.6مليار ـ )3ثـ النػ ال بحػدكد (8.3مليػارـ،)3كبالمقار ػ مػك
حجػػػـ المتػػػاح مػػػف المػػػكارد المائيػػػ

جػػػد أف لمػػػكـ الػػػكطف المربػػػي اليػػػزاؿ يمتلػػػؾ فضػػػل مائيػػػ

بحدكد( ،)%37إال إف ذلؾ يختلؼ ل د تقييـ حجـ الميػاي فػي وػؿ دكلػ للػا حػدا ،إذ تمػا ي المديػد
مػػف الػػدكؿ المربي ػ مػػف لجػػز فػػي مي از هػػا المػػائي الرتفػػاع ممػػدالا الطل ػ مقابػػؿ محدكدي ػ كثبػػاا
مكاردها المائي المتاح .
المبحث الثاني :إدارة الموارد المائية في الوطن العربي
أوالً :االدتراتيجيات المعتمدة في الدول العربية
أدروػػا ممظػػـ الػػدكؿ المربيػ الحاج ػ الماس ػ إلدارة كت ميػ الم ػكارد المائي ػ كتخطيطهػػا ،كادارة
الطل ػ للػػا الميػػاي بمفهػػكـ اتتنػػادم كف ػػي كبيئػػي يضػػمف الديمكم ػ للم ػكارد الطبيمي ػ  ،كالت مي ػ

المستدام للزرال  ،خانػ ن أف مػا يزيػد مػف حػدة المشػول المائيػ ادسػالي التقليديػ التػي ال تػزاؿ
سػػائدة فػػي الزرالػ المركيػ  ،كيشػػوؿ هػػذا ال ػػكع مػػف طػػرؽ الػػرم ( )%75.6مػػف المسػػاح المركيػ

مقابػػؿ ( )%14.4ك ( )%10للػػرم بػػالرش كالت قػػيط للػػا الت ػكالي ،كيقػػدر ممػػدؿ االسػػتخداـ المػػائي
الولي للهوتار المركم بحدكد (14الؼ ـ/3س ) 36مك مالحظ تفاكا هذا الممدؿ بيف دكل و كأخرل،
تقػػدر مسػػاح ادراضػػي النػػالح للزرال ػ فػػي الػػكطف المربػػي بحػػدكد (198مليػػكف /هوتػػار) كمػػف

 35سٚاء صؤٛ٠ ٟس اٌطِ ،ً٠ٛصذس سبثك ،ص. 20
 36سٚاء صؤٛ٠ ٟس اٌطِ ، ً٠ٛصذس سبثك  ،ص. 25
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المؤمػػؿ أف يرتفػػك إلػػا (236مليػػكف /هوتػػار) فػػي حالػ استنػػالح ادراضػػي الزراليػ  ،كتقػػدر سػػب
المسػػتفؿ م هػػا فم ػالن ( )%27فقػػط ،ممػػا يشػػير إلػػا إموا ي ػ التكسػػك ادفقػػي ،خان ػ ن مػػك كجػػكد مػػا

يقار (9مليكف هوتار) مػف ادراضػي المكسػمي متركوػ دكف زرالػ  ،بالمقابػؿ يمتمػد ( )%68مػف

الزرال المربي للا ادمطار المكسمي  ،كتشوؿ محانػيؿ الحبػك الممػكد الفقػرم لا تػاج الزرالػي
و
فنػؿ دخػر كمػف م طقػ و دخػرل
غير إف تذبذ ادمطار كتباي ها ومان ك كلػان مػف سػ و دخػرل كمػف
يجمؿ مف النم التكسك ادفقي في الم اطؽ المطري .37

ه ػاؾ إموا يػػاا لتػكفير جػػزر وبيػر مػػف الميػاي المتجػػددة فػي الزرالػ أك النػ ال أك االسػػتخداـ

الم زلي ،بترشػيد اسػتخدامها بطػرؽ للميػ لػف طريػؽ م ػك التسػر كالهػدر كتطػكير أسػالي الػرم
كنيا

شبواا الرم كم شآته .

كتػػد التمػػدا الػػدكؿ المربي ػ المديػػد مػػف االسػػتراتيجياا كالسياسػػاا لحماي ػ ثركاتهػػا المائي ػ ،

تضػػم ا المديػػد مػػف اإلج ػراراا كالب ػرام التػػي تروػػز للػػا ت مي ػ الم ػكارد المائي ػ المتاح ػ كتمظػػيـ
االسػتفادة م هػا كزيػادة وفػػارة اسػتخدامها كاسػتفالؿ الميػاي غيػػر التقليديػ (ميػاي النػرؼ الممالجػ
كالتحلي ػ ) ،كالحفػػاظ للػػا كليتهػػا مػػف خػػالؿ إ شػػار شػػبواا الرنػػد كالمراتب ػ كتطكيرهػػا ،ككضػػك

الممايير كالقكا يف الالزم لحمايتها مف التلكث ،كمشارو القطاع الخاص في إدارة المػكارد المائيػ ،
خان ن في ألماؿ التشفيؿ كالنيا .38

 -1استراتيجياا إدارة الطل للا المياي

اتبما الدكؿ المربي لدة أسالي لتحسيف استخدامها للميػاي آخػذةن ب ظػر االلتبػار ػدرة مكاردهػا

مف المياي المذب  ،كتزايد الطل لليها ،كأكلكياا الت مي :

أ  -إلادة تكزيك المياي للا اد شط المختلف مف خالؿ تخفيض ني ال شاط الزرالي بالتبػاري
ال شاط ادوبر مف حيث االستخداـ ،كتحكيؿ ال س المخفض إلا بػاتي القطالػاا ،مػف خػالؿ

تطبيػػؽ خطػػط لتػػكفير الميػػاي مػػػف شػػب ها أف تقلػػؿ إلػػا أد ػػا حػػػد اتثػػار لهػػذا التمكيػػؿ للػػػا

المزارليف.39

 استخداـ التو كلكجيػا ذاا الوفػارة الماليػ فػي اسػتخداـ الميػاي ،خانػ ن فػي ال شػاط الزرالػي،واستخداـ أسالي التقطير كالػرش كخلػط ميػاي الػرم بالسػماد ،كيموػف مػف خػالؿ ذلػؾ تخفػيض

 37اٌّصذس اٌسبثك  ،ص. 26
 38اإلسىٛا ،إسشبداد ٌزط٠ٛش األطش اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌّؤسس١خ ٌزٕف١ز اإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌٍّٛاسد اٌّبئ١خ ػٍ ٝاٌّسز ٜٛاٌٛطٕ ٟفِٕ ٟطمخ اإلسىٛا،
اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشث ٟآس١ب ،األُِ اٌّزؾذحٛ٠ٛ١ٔ ،سن ،2007 ،ص.2
 39اإلسىٛأ ،ذسح اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشث ٟرمش٠ش اٌسىبْ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشث ٟآس١ب ،األُِ اٌّزؾذحٛ٠ٛ١ٔ ،سن،2003 ،
ص.23
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مػػف حجػػـ اسػػتخداـ الميػػاي كرفػػك القػػدرة اإل تاجيػ لأل راضػػي الزراليػ  ،كالحػػد مػػف تملػػح التربػ
كتلكث المياي ،كتد ساهما هذي الطػرؽ فػي كادم ادردف للػا خفػض اسػتهالؾ الميػاي ب سػب
20ػ ػ ،%50كفػػي تػػك س أدا هػػذي ادسػػالي إلػػا تػػكفير الميػػاي ب سػػب %20كزيػػادة محنػػكؿ
الحبك ب سب  %30في م طق (تال ).40

ج  -خنخن كتسمير المياي ،إذ لجبا المديد مف الدكؿ المربي للبحػث بشػوؿ متزايػد لػف كسػائؿ

و
بشػوؿ وبيػر ،كيموػف
لتحكيؿ جزر مف تواليؼ المياي للا المسػتهلؾ ،بمػد أف وا ػا تػدلـ ذلػؾ
ل ظـ تسميرة المياي أف تحفز المستهلويف خان ن في القطاع الن الي كالزرالي للا تخفػيض

استخدامهـ ،41كمف جه ثا ي تممؿ المديد مف الحوكماا المربي إلا إشػراؾ القطػاع الخػاص

فػػػي إدارة الميػػػاي ،والسػػػمكدي إذ كضػػػما تػػػ ار ارن يسػػػمح لشػػػرواا الخػػػاص بتكليػػػد الطاتػػػ كادارة
المياي ،وذلؾ تطر التي م حا لقكد امتياز إلدارة المياي المادم ضػمف سػياؽ إجػراراا لديػدة

تهػدؼ إلػا خنخنػ تطػػاع الميػاي ،ومػا لجػػبا المديػد مػف الػدكؿ إلػػا إنػدار تػكا يف إل شػػار
ك ازراا أك هيئاا مستقل إلدارة مكاردها المائي للا المسػتكل دكف المروػزم ،كهيئػاا لحمايػ
البيئ ػ  ،مثػػؿ منػػر التػػي أ شػػبا الهيئ ػ المليػػا للميػػاي مػػف اجػػؿ متابم ػ ت فيػػذ الخط ػ الكط ي ػ

للمكارد المائي  ،كاهتما دكؿ أخرل مثؿ سكريا بإدارة أحكاض اد هػار مػف خػالؿ توػكيف لجػاف
مستقل للا مستكل وؿ حكض مػائي بهػدؼ تحسػيف وفػارة تطػاع الزرالػ كترشػيد اسػتهالؾ
المياي ،كفي اليمف جرل إ شار لجاف مختلط مف الجا

الحوكمي كم ظماا المجتمك المػد ي

لمدد مف ادحكاض الجكفيػ الحرجػ تقػكـ بػإدارة السياسػ المائيػ فػي تلػؾ ادحػكاض ،42كفػي

تك س تكجد ( )2500جممي مائيػ تتػكلا إدارة شػبواا ميػاي الشػر كالػرم وجػزر مػف بر ػام
الحوكم لتطبيؽ الالمروزي .

د  -تقليؿ الفاتد مف المياي ،إذ ال تنؿ بمض المياي في شبواا التكزيك بسب التسر كالتبخػر أك
إتامػػػ كنػػػالا غيػػػر تا ك يػػػ د ابيػػػ الميػػػاي إلػػػا مسػػػتهلويها كتمػػػرؼ هػػػذي الميػػػاي (الميػػػاي
نػػؼ الميػػاي الم قكل ػ لبػػر الشػػبواا إلػػا لمػػاف

المفقػػكدة) فملػػا سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا يقػػار
كن مار مياي مفقكدة خالؿ لقد التسمي اا

43
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هػ  -توثيؼ حمػالا التكليػ الداليػ إلػا المحافظػ للػا الثػركة المائيػ مػف خػالؿ إدخػاؿ مفػاهيـ
المحافظ للا المياي ضمف الم اه الدراسي ككسائؿ اإللالـ وما يموف مف خػالؿ ذلػؾ تملػيـ
 40اٌّصذس اٌسبثك ،ص25ـ.26
 41اٌّصذس ٔفسٗ ،ص28ـ.29
 42اإلسىٛا ،إسشبداد ٌزط٠ٛش األطش اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌّؤسس١خ ٌزٕف١ز اإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌٍّٛاسد اٌّبئ١خِ ،صذس سبثك ،ص.10
 43اإلسىٛأ ،ذسح اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشثِ ،ٟصذس سبثك ،ص. 29
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المجتمماا المحلي ويفي نيا
ادلمػػاؿ كالمهػػف بتػػدري

للا المياي.44

شبواا المياي كتشػفيلها ،كفػي ادردف يقػكـ ػادم نػاحباا

سػػار ذكاا الػػدخؿ المػ خفض للػػا لػػرض كبيػػك م تجػػاا المحافظػ

 - 2استراتيجياا لزيادة الممركض المائي
إف تػػكفير م ػكارد مائي ػ إضػػافي يتطل ػ التمػػاد لػػدة طػػرؽ ،م هػػا مػػا هػػك متملػػؽ باسػػتخداـ
التق يػػاا الحديثػ  ،كادسػػالي المتطػػكرة فػػي الحنػػكؿ للػػا الميػػاي ،و ظػػاـ حنػػاد الميػػاي كاسػػتخداـ

المياي غير التقليدي  ،كم ها ما يتملؽ بالتماكف كالتبادؿ اإلتليمػي أك الػدكلي لمنػادر الميػاي كيموػف
إجمالها فيما يلي:
أ  -حناد المياي  /ه اؾ لدة طرؽ لتجميك كحناد المياي ،كتد أتيما لػدة مشػاريك لهػذا الفػرض

فػػي المديػػد مػػف الػػدكؿ المربيػ  ،كتممػػؿ ادردف كسػػكريا كالػػيمف للػػا إتامػ المديػػد مػػف السػػدكد

النػػفيرة للػػا اد هػػار كالمجػػارم المائيػ المؤتتػ لحجػػز ميػػاي ادمطػػار التػػي تهطػػؿ بفػزارة فػػي
فتراا متبالدة ،كيقػكـ القطػاليف الخػاص كالمػاـ فػي لب ػاف بت فيػذ لػدة مشػاريك فػي البحيػراا

الجبلي لتجميك مياي ادمطار كيوفي أف تت اس جيكلكجي كطبكغرافي ادرض لت فيذ مثؿ هذي

المشاريك،45كمف ادسالي ادخرل الق كاا كهي سلسل مف اد فاؽ ادفقي محفكرة فػي جػرؼ
أك في م طق جبلي كتوػكف مترابطػ كم حػدرة بحيػث تسػمح للمػار بػبف يسػيؿ كيوػكف كاحػاا،
كتمد مف الطرؽ القديم لجل المار إلا سطح ادرض ،كلهػذا ال ظػاـ لػدة مزايػا ،فكتػكع هػذي

الق ػكاا يقلػػؿ الفاتػػد مػػف الميػػاي بسػػب ال ػػز أك التبخػػر ،كلػػيس ه ػػاؾ حاجػ إلػػا المضػػخاا إذ
يقكـ هذا ال ظاـ بالوامؿ للا الجاذبي ادرضي  ،كال يستفؿ هذا ال ظػاـ مػف الميػاي الجكفيػ إال
ما هك متجدد ،كل دما يػتـ نػيا

الق ػاة ومػا ي بفػي فإ هػا تشػوؿ ظامػان مسػتدامان يػكفر الميػاي

لفتراا طكيل  ،كال تزاؿ هذي الق كاا المندر الرئيس لرم الحقكؿ في مدرجاا م حػدراا الػتال ؿ

في أجزار مف لماف كاليمف

46
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كه ػػاؾ طػػرؽ أخػػرل لتجميػػك الميػػاي تمتمػػد للػػا ميػػاي السػػطكح كالخ از ػػاا كغيرهػػا مػػف المنػػادر،

كيموػػف اسػػتفاللها دغ ػراض الػػرم أك االسػػتخداـ الم زلػػي ،كيوػػكف هػػذا اإلسػػلك بسػػيطان فػػي بمػػض

ادحياف ،إذ يمتمد حناد المياي بكاسط براميؿ تكضك تحا مر از لرم الحػدائؽ ،كتػد يوػكف ممقػدان
وتبسيس ظاـ متمدد الخ از اا يممؿ بالضػ أك الضػفط لتلبيػ االحتياجػاا الم زليػ أك الػرم ،كرغػـ

 44اٌّصذس اٌسبثك ،ص.29
 45ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبس ِ ،صذس سبثك  ،ص111
 46اإلسىٛا ٔ ،ذسح اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشثِ ،ٟصذس سبثك ،ص. 16
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تدـ هذا اإلسلك إال ا ه ال يزاؿ ممتمد في المديد مف الػدكؿ ومنػر إذ يقػكـ المزارلػكف باستنػالح

ادراضي الزرالي المتدهكرة مف خالؿ خزف مياي ادكدي المؤتت كب ار السدكد الترابي .47

 -المياي غير التقليدي  /كتشمؿ مياي النرؼ (النحي كالزرالػي كالنػ الي) الممالجػ  ،كتحليػ

الميػػاي المالح ػ  ،كالهػػدؼ مػػف إلػػادة اسػػتخداـ ميػػاي النػػرؼ هػػك حماي ػ البيئ ػ كمكاردهػػا مػػف
التلكث ال اجـ لف طرؽ التخلص مف الميػاي الثقيلػ دكف ممالجػ فػي اد هػار كالبحػار ،فضػالن
لف تكفير منادر للمياي اتم ػ للمسػاهم فػي سػد المجػز المػائي ،كتػد بػرزا منػر فػي هػذا

المجاؿ إذ تقكـ بممالج ما بيف (1ػ2مليار ـ /3س ) ،كتؤمف حكالي (8.9مليكف ـ )3مف ميػاي
النرؼ الزرالي الممالج كالادة استخدامها مػرة أخػرل فػي ال شػاط الزرالػي كالنػ الي ،ومػا

تممػػؿ سػػكريا للػػػا ممالجػػ مػػػا يقػػار (3.5مليػػكف ـ )3مػػػف ميػػاي النػػػرؼ الزرالػػي ،48ومػػػا
تجػػاكزا وميػ الميػػاي الممالجػ فػػي تػػك س (150مليػػكف ـ/3سػ ) ،كفػػي ليبيػػا بلػػح حجػػـ ميػػاي

النػػرؼ الممالجػ (110مليػػكف ـ/3سػ ) ،كفػػي ادردف (60مليػػكف ـ/3سػ ) ،أمػػا فػػي الجزيػػرة
المربيػ فػػإف هػذا القطػػاع يكاجػػه نػػمكباا كال يػزاؿ فػػي مراحلػػه ادكلػػا ،كيقػػدر مػػا تػػـ ممالجتػػه
كاسػػػػتخدامه فػػػػي هػػػػذا اإلتلػػػػيـ مػػػػف الميػػػػاي الممالجػػػػ بحػػػػكالي (480مليػػػػكف ـ/3سػػػػ ) م هػػػػا

(217مليكف ـ )3فػي السػمكدي  ،ك(30مليػكف ـ )3فػي الػيمف ،ومػا بػدأا المفػر كالجزائػر فػي

ت فيػػذ مشػػاريك السػػتمماؿ ميػػاي النػػرؼ الممالج ػ  ،49كتسػػتخدـ هػػذي الميػػاي أمػػا مباشػػرةن لػػرم
ادراضي الزرالي كالمساحاا الخضرار كالحدائؽ ،أك بشػوؿ غيػر مباشػر وػالحقف االنػط الي

لطبقػػاا الميػػاي الجكفي ػ لممالج ػ ا خفػػاض مسػػتكاها كم ػػك تسػػر الميػػاي المالح ػ إليهػػا مػػف
الم اطؽ الساحلي  ،كتد تتبثر كلي المياي الجكفي ب كليػ الميػاي المسػتخدم بممليػ التفذيػ
الن الي  ،كيومف الخطر في مدل التزاـ لملياا الشحف بالشركط كالقػكا يف ممػا يهػدد بتػد ي
كلي المياي الجكفي كلدـ نالحيتها ،في حاؿ استخداـ غير المطابقػ للمكانػفاا كالممػايير

الدكليػػػ  ،كمػػػف الػػػدكؿ التػػػي تسػػػتخدـ هػػػذي التق يػػػ فػػػي حقػػػف خ از ػػػاا الميػػػاي الجكفيػػػ دكلػػػ

الوكيا .50كبالرغـ مف أهمي هذا المندر إال إف ومي الميػاي الممالجػ بالمقار ػ مػك الحجػـ
الولػػي للمػكارد المائيػ المتاحػ فػػي الػػكطف المربػػي يمػػد ضػػئيالن جػػدان إذ يشػػوؿ %3

51

إجمالي المياي المربي .

 47اٌّصذس اٌسبثك  ،ص. 17
 48اإلسىٛا  ،اٌّغّٛػخ اإلؽصبءاد اٌؾ٠ٛ١خ فِٕ ٟطمخ اٌٍغٕخ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغٕٛة غشة آس١بِ ،صذس سبثك ،ص.15
 49ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص .109
 50اإلسىٛا ،رمٛٔ ُ١١ػ١خ اٌّ١بٖ فِٕ ٟطمخ اإلسىٛا ِ ،صذس سبثك ،ص.22
 51اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذ ،2008 ،ص.48
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فقػػط مػػف

أمػػا تحليػ الميػػاي المالحػ  ،فتمتلػػؾ م طقػ الشػػرؽ ادكسػػط كالشػػماؿ اإلفريقػػي أوثػػر مػػف نػػؼ
طات ػ التحلي ػ فػػي المػػالـ ،كتسػػتخدـ ػكات هػػذي التق ي ػ فػػي رم المحانػػيؿ غيػػر المسػػتخدم فػػي
ادغذي ػ بطريق ػ و مباشػػرة ،كرم المسػػاحاا الخض ػرار كالحػػدائؽ كفػػي لمليػػاا التبريػػد الن ػ الي،52

كتستخدـ هذي التق ي للػا طػا و
ؽ كاسػك فػي دكؿ مجلػس التمػاكف الخليجػي ال سػيما فػي السػمكدم
التػػي ت ػػت  ،%51تليهػػا اإلمػػاراا  ،%22كالوكيػػا  ،%15ثػػـ تطػػر  ،%5كالبحػػريف  ،%4كلمػػاف
 ،%2كأخيػ ار الػػيمف ب سػػب  ،%1كتقػػكـ مجمكلػ هػػذي الػػدكؿ بإ تػػاج (2مليػػار ـ ،)3ومػػا تقػػكـ ليبيػػا

بتحلي (130مليكف ـ )3مف المياي ،كتك س (150مليكف ـ ،)3أما في المراؽ فال تتجػاكز تدرتػه فػي

هذا المجاؿ (70مليكف ـ ،53)3غير إف اتثار الجا بي ال اتج لف لملي التحليػ السػيما الػتخلص
مف المياي الساخ

المالي الملكح كالحاكي للا الفضالا الويميائي تلحؽ أض ار ارن بالبيئ .

ج  -السدكد  /تمتبر مف الخياراا الجيدة في إدارة إمداداا الميػاي فػي الػدكؿ المربيػ لتلبيػ الطلػ

المتزايد للا المياي المذب كتكليد الطات الوهربائي  ،كومثاؿ للا ذلؾ خط لب اف فػي تحسػيف

إدارة المياي تتضمف تشييد  30سدان وبي ارن كنفي ارن بمسػالدة دكؿ ما حػ خػالؿ السػ كاا المشػر

القادمػ  ،للمػان إ هػػا تمتلػػؾ  5سػػدكد للػػا ارتفػػاع يتجػػاكز 15ـ ،كتمتلػػؾ ممظػػـ الػػدكؿ المربيػ

سدكدان للفرض فسه ،ففي سكريا  41سد ،كفي السمكدي  38سد ،كفي المراؽ  ،13سد كفي
ادردف  5سدكد.54

د  -تجارة المياي /تمتمد تجارة المياي للا التبار هذا المكرد الحيكم سلم يموف بيمها ك قلهػا مػف
م طق و دخرل بمدة كسائؿ ،كتلجب المديد مػف الػدكؿ المربيػ بالحنػكؿ للػا الميػاي مػف الػدكؿ
التػػي تمتلػػؾ فػػائض مػػائي لسػػد ال ػ قص الحانػػؿ لػػديها ،كتبػػرز فػػي هػػذا المجػػاؿ دكؿ مجلػػس
التماكف الخليجػي ،كه ػاؾ لػدة مشػاريك مقترحػ لتػكفير الميػاي المذبػ لهػذا اإلتلػيـ مػف الػدكؿ

المجاكرة ،إال أف ممظمها غير م فذ الرتفاع تواليؼ مشاريك قؿ المياي مف جه  ،كلما ت طػكم
لليه مف مخاطر مستقبلي مف ال احيػ السياسػي  ،كمػف هػذي المشػاريك قػؿ الميػاي مػف إيػراف
لبر أ ابي تحا ميػاي الخلػي إلػا دكؿ مجلػس التمػاكف المجػاكرة ،ك قػؿ الميػاي مػف باوسػتاف
إلػػا اإلمػػاراا لػػف طريػػؽ البػػكاخر أك اد ابيػػ  ،كمشػػركع قػػؿ الميػػاي مػػف ماليزيػػا إلػػػا دكؿ
المجلس بكاسط السفف ،وما طرح مشركع أ ابي السالـ التروي ل قػؿ الميػاي مػف هػر جيهػاف
في ترويا لبر أ ابي إلا الػدكؿ المربيػ كاسػرائيؿ ،أمػا المشػاريك المربيػ مثػؿ قػؿ الميػاي مػف
 52اإلسىٛا ،رم ُ١١إداسح ٔٛػ١خ اٌّ١بٖ فِٕ ٟطمخ اإلسىٛاِ ،صذس سبثك ،ص.23
 53ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك ،ص 107ـ.108
 54اإلسىٛأ ،ذسح اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشثِ ، ٟصذس سبثك ،ص. 18
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لب ػاف إلػا دكؿ إتلػيـ الجزيػرة المربيػ لبػر اد ابيػ  ،كوػذلؾ مػف السػػد المػالي فػي منػر لبػػر
البحر المربي إلا السمكدي

55

 ،وما تلجػب الػدكؿ المربيػ فػي الحنػكؿ للػا المػار المػذ إلػا

إ تاج كتسكيؽ كاستيراد المياي الممد ي الممببة في ت ا ي ،فيسػتهلؾ للػا سػبيؿ المثػاؿ %40

مف السواف في لماف المياي الممد ي  %21 ،في ليبيا %15 ،فػي الػيمف كسػكريا ك %12فػي
ادردف ،كغيرها.56

المبحث الثالث  :الديادات المائية في العراق والمغرب
أوالً :الموارد المائية المتاحة
إف اختيار ماذج لدراس السياساا المائي في الكطف المربي تمكد لكجكد كع مف التقار فػي
السياسػػاا المتبم ػ إلدارة الميػػاي بػػيف الػػدكؿ المربي ػ  ،ػػابك مػػف تشػػابه المكامػػؿ الطبيمي ػ كالبشػػري

كالظركؼ المؤثرة في المكارد المائي  ،فضالن لما تما يه ممظـ دكؿ الم طق مف تل في حجـ المياي
المتاح بالمقار مك حجػـ السػواف المتزايػد بشػوؿ مطػرد كممػدالا الطلػ كاالسػتهالؾ التػي تشػهد

مستمرن ،كليس تيج ن لت سيؽ مسبؽ بيف الدكؿ ،كينبح مػف اديسػر اختيػار مجمكلػ مػف
ا
ارتفالان
الدكؿ و مػكذج للدراسػ مػف جهػ  ،كلفػرض المقار ػ مػف جهػ و أخػرل ،كتػـ اختيػار المػراؽ كالمفػر
للتقػػػار بػػػيف البلػػػديف فػػػي الظػػػركؼ الطبيميػػػ كالبشػػػري كحجػػػـ المػػػكارد المائيػػػ كالطلػػػ الحػػػالي
كالمستقبلي.

يقػػػك المػػػراؽ فػػػي أتنػػػا الشػػػماؿ الشػػػرتي مػػػف الػػػكطف المربػػػي ،يحتػػػؿ مسػػػاح تنػػػؿ إلػػػا

(435052وػػـ ،)2كفػػي أتنػػا الشػػماؿ الفربػػي تقػػك المملو ػ المفربي ػ مطل ػ للػػا البحػػر المتكسػػط
كالمحيط ادطلسي ،بمساح تبلح ضمؼ مساح المراؽ تقريبان (710850وـ ،57)2يتبثر وػال البلػديف

ب ظػػاـ الهطػػكؿ الشػػتكم بفمػػؿ م خفضػػاا البحػػر المتكسػػط ،فض ػالن لػػف تػػبثيراا المحػػيط ادطلسػػي
بال سب ِ للجزائر كالخلي المربي بال سب ِ للمراؽ ،كيبلح متكسط الهطكؿ فػي المػراؽ 120ملػـ /سػ ،
كتمد مف الممدالا الم خفض لمػا وا ػا لليػه خػالؿ التسػمي ياا بفمػؿ مكجػاا الجفػاؼ المسػيطرة

للػػا القطػػر كال يختلػػؼ الحػػاؿ وثي ػ ارن فػػي الجزائػػر إذ يبلػػح ممػػدؿ تسػػاتط ادمطػػار ح ػكالي 240ملػػـ/

س

58

.

ٌّ 55ض٠ذ ِٓ اٌزفبص ً ١ثٙزا اٌصذد ٠شعِ ٝشاعؼخ :ػجذ اٌّبٌه خٍف اٌزّ ،ّٟ١اٌّ١بٖ اٌؼشث١خ اٌزؾذٚ ٞاالسزغبثخِ ،شوض دساسبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،
ث١شٚد ،1999 ،ص 202؛ سبِؼ ساشذ  ،رؾذ٠بد عذ٠ذح أِبَ الزصبداد دٚي ِغٍس اٌزؼب ،ْٚأصِخ اٌّ١بِٖ ،غٍخ آساءِ ،شوض اٌخٍ١ظ ٌألثؾبس،
ع ،2005 ،14ص17ـ.18
 56اإلسىٛأ ،ذسح اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼجِ ،ٟصذس سبثك ،ص.21
 57اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذٍِ ،2008 ،ؾك  ، 9/2ص.283
ِ 58ؾّذ إثشا٘ ُ١ؽسٓ ،عغشاف١ب اٌّ١بٖ أٔٛاػٙب ِٚمِٛبرٙب اإللٍ١ّ١خ ٚدٚس٘ب ف ٟاٌزٛسغ اٌؼّشأِ ،ٟؤسسخ شجبة اٌغبِؼخ ،اإلسىٕذس٠خ،2005 ،
ص 145ـ.146
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بلح حجـ المكارد المائي المتاح في المراؽ للفتػرة  2007ػ 2008حػكالي (30.6مليػارـ )3م هػا

 %79ميػػاي سػػطحي أم (24.2مليػػار ـ ،59)3ك %21ميػػاي جكفي ػ أم (6.4مليػػار ـ ،60)3كيالحػػظ
اال خفاض المستمر في حجـ الكارداا المائي الس كم للمياي السطحي  ،فقد بلفا خػالؿ الفتػرة مػف

 2008كلفايػ شػػهر يسػػاف مػػف المػػاـ  ،2009مػػا يقػػار (15.7مليػػار ـ ،61)3إذ يمتمػػد المػراؽ فػػي

مياهػػه السػػطحي للػػا أ هػ و
ػار دكليػ تقػػك م ابمهػػا كمفػػذياتها فػػي ادراضػػي الترويػ كاإلي ار يػ  ،ادمػػر

الذم أثر سلبان للػا كارداا المػراؽ السػ كي بفمػؿ المشػاريك اإلركائيػ المقامػ فػي ألػالي اد هػار،

مما تسب كيسب مستقبالن ا خفاضان مستم ارن في ومي ك كلي المياي الداخل إلا ادراضي المراتي ،

ممػػا يهػػدد ادمػػف المػػائي كالفػػذائي المراتػػي ،كيشػػوؿ لبئػان خطيػ ارن ممػػثالن با خفػػاض نػػي الفػػرد مػػف

المياي مقابؿ ارتفػاع فػي حجػـ الطلػ الولػي لمختلػؼ اد شػط االتتنػادي  ،ممػا يممػؿ للػا إدخػاؿ

المراؽ مستقبالن تائمػ الػدكؿ الكاتمػ تحػا خػط الفقػر المػائي ،أمػا المملوػ المفربيػ فتشػوؿ الميػاي

السػػطحي (23مليػػار ـ )3أم  %69.2مػػف حجػػـ الم ػكارد المائي ػ المتاح ػ كالبالف ػ (33.204مليػػار

ـ ،62)3في حيف تشػوؿ الميػاي الجكفيػ  %30.7أم (10.20مليػار ـ ،63)3ومػا تمتمػد المفػر للػا
مػػا يقػػار (4.3مليػػكف ـ )3مػػف الميػػاي مػػف منػػادر غيػػر تقليدي ػ ممظمهػػا تػػائـ للػػا تحلي ػ الميػػاي
المالح ػ  ،64تمتلػػؾ المفػػر المديػػد مػػف اد هػػار كالمجػػارم المائي ػ الدائم ػ كالمؤتت ػ كالممتمػػدة فػػي
جريا ها للا السيكؿ إال إ ها غير م تظم في المادة رغـ أهميتها الوبيرة في تفذي الميػاي الجكفيػ
فضالن لف اسػتخدامها فػي الزرالػ كاد شػط البشػري ادخػرل ،كأهػـ مػا يميػز اد هػار فػي المفػر

وك هػػا محلي ػ تقػػك م ابمهػػا كمنػػباتها ضػػمف حػػدكد المملو ػ  ،كبػػذلؾ توػػكف بميػػدة لػػف أم مشػػاوؿ
مائيػ تائمػ للػػا االسػػتهالؾ غيػػر المػػادؿ كهػػذا جا ػ تتميػػز بػػه لػػف المػراؽ كرغػػـ تمػػدد المجػػارم
المائي في المفر إال إف كاردها الس كم يمادؿ نؼ كارداا المراؽ.

يشوؿ السواف لامالن مهمان فػي تحديػد نػي الفػرد مػف الميػاي المتاحػ  ،كحجػـ الطلػ الولػي

الحػػالي كالمسػػتقبلي ،تػػدر لػػدد السػػواف المػراؽ حتػػا المػػاـ  2007ح ػكالي (29.681مليػػكف سػػم )

بممػػدؿ مػػك سػ كم  ،%2.7كال تختلػػؼ المملوػ المفربيػ وثيػ ارن إذ يشػػوؿ لػػدد السػػواف فيهػػا حػكالي

(32.070مليكف سم ) ممدؿ مك يمد مف ممدالا ال مك الس كي الم خفض فػي الػكطف المربػي إذ
 59ػجذ ٌٗ سبٌُ اٌّبٌى ،ٟظب٘شح اٌغفبف ف ٟاٌؼشاق ٚرأص١شارٙب اٌج١ئ١خ دساسخ عغشاف١خِ ،غٍخ اٌج١ئخ اٌؼشال١خ اٌغذ٠ذحِٕ ،ظّخ ِىبفؾخ اٌزٍٛس
اٌج١ئٚ ٟاٌزصؾش ف ٟاٌؼشاق ،اٌّغٍذ ،2اٌؼذد ،2009 ،1عذٚي  ،2ص. 162
Saad.Z.jasem.Jerme.C.Golf.Geology Of Iraq, Publichers Dolin, Prague & Moravian Museum, Zelny 60
trh 6, Bmo Czech Repoblic, First edition, 2006, P254 .
 61ػجذ هللا سبٌُ اٌّبٌىِ ،ٟصذس سبثك ،ص.162
 62ػبدي وذٚدح اٌضث١شِ ،ٞصذس سبثك .
 63ػّش وبًِ ؽسٓٔ ،ؾ ٛإسزشار١غ١خ ػشث١خ ٌألِٓ اٌّبئ ، ٟداس ِؤسسخ سسالْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ،دِشك ،2008 ،ص.16
 64ػبدي وذٚدح اٌضث١شِ ،ٞصذس سبثك.
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سجؿ  ،65%1.6كبااللتماد للا ممدالا ال مػك السػ كي يموػف تقػدير لػدد السػواف خػالؿ السػ كاا
و
بشوؿ وبير في المراؽ إلا (52.3مليػكف سػم ) مقابػؿ (42.6مليػكف
القادم كالتي يتكتك أف ترتفك
سم ) في المفر في الماـ  ،2025كبااللتماد للا ذلؾ يموف احتسػا

نػي الفػرد مػف المػكارد

3
المائي  ،ففي المراؽ كنؿ ني الفرد في المػاـ  2008بحػكالي (1016.6ـ /سػ ) ،كيتفػكؽ تلػيالن

نػػي الفػػرد مػػف الميػػاي فػػي المفػػر كللسػػ

فسػػها إذ يموػػف تقػػديري بحػػكالي (1037ـ/3سػػ )،

كبااللتمػػاد للػػا المتفيػراا فػػي حجػػـ السػػواف كالػكارداا المائي ػ يتكتػػك ا خفػػاض نػػي الفػػرد فػػي

المراؽ إلا (877ـ/3س ) في الماـ  ،2025ل د بقار الميػاي ل ػد حجمهػا الحػالي ،إال إف التكتمػاا
تشير إلا احتماؿ ا خفاضها بشوؿ اوبر ل د استوماؿ المشاريك التروي كبػذلؾ ينػبح نػي الفػرد
بحػػدكد (424.1ـ/3س ػ ) أم سػػيدخؿ الم ػراؽ فػػي مرحل ػ المجػػز المػػائي الخطيػػر ،كبالمقابػػؿ يتكتػػك
ا خفاض ني الفرد المفربػي إلػا (778.1ـ/3سػ ) كللفتػرة ذاتهػا ،كبػذلؾ يتشػابه مػك المػراؽ فػي

دخكله مرحل المجز المائي .

إال إف االستهالؾ الفملي للمياي في المراؽ مف تبؿ ال شػاط الزرالػي كالنػ الي كالخػدمي بلػح
حتا الماـ  2007حكالي (51مليار ـ )3كيتكتك أف يرتفػك إلػا (62.29مليػار ـ )3فػي المػاـ ،2025
كهذا يم ي أف المراؽ سيما ي مف لجز في مي از ه المائي يبلح (31.69مليػار ـ ،)3كتػد حػذر خبػرار
متخننكف مف كنكؿ المجز المائي خالؿ الس كاا المقبل في هرم دجل كالفراا إلػا أوثػر مػف
66 3

(40مليارـ )

فيما لػك كانػلا دكؿ الجػكار اسػتوماؿ مخططاتهػا االسػتثماري اإلركائيػ فػي ألػالي

ال هريف كركافدهما ،أما في المفػر فبػالرغـ مػف تطػكر اد شػط االتتنػادي كارتفػاع لػدد السػواف
الذم يفكؽ تليالن سواف المراؽ إال إف االستهالؾ الفملي للمياي في الماـ  2007بلح (15.506مليػار

ـ ،)3كيتكتك أف يرتفك إلا (26.357مليارـ )3في الماـ  ،2025مما يم ي كجػكد فػائض فػي مي از هػا
المائي ،كهذا يشير إلا إف االستراتيجي المتبم في إدارة الميػاي تمو ػا مػف المحافظػ للػا الثػركة
المائي المتاح كللا إبقار الميزاف المائي في حدكدي االيجابي حتا المقديف القادميف .
ثانياً :الديادة المائية في العراق
روزا السياس المائي المراتي السابق للا زيادة لػرض الميػاي كتكفيرهػا لػف طريػؽ التكسػك
اؾ و
في ب ار السدكد كالخ از اا كشبواا الرم ،لوف دكف إدر و
واؼ لآلثار المترتب للا ا تهاج سياسػ
مائي تروز للا جا

المرض فقط ،كمك أف هػذي السياسػ أسػهما فػي زيػادة المسػاحاا المركيػ

 65اٌزمش٠ش االلزصبد ٞاٌؼشث ٟاٌّٛؽذٍِ ،2008 ،ؾك  ،8/2ص. 282
 66اٌّٛضٛع ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔ١ذ ػٍ ٝاٌشاثظhttp://ar.aswataliraq.info/?cat=7 ،
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كزيػػادة اإل تػػاج الزرالػػي أكؿ ادمػػر  ،كلملػػا للػػا تالفػػي الػ قص الحانػػؿ فػػي ميػػاي الفػراا للفتػػرة
1974ػ ػ ،1975ل ػػد تطػػك الميػػاي مػػف تبػػؿ دكؿ الم بػػك لملػػ) خ از ػػي (ويبػػاف) التروػػي ك (الطبق ػ )
السكرم ،كذلؾ بػإجرار م اتلػ مائيػ دكؿ مػرة فػي المػراؽ مػف هػر دجلػ إلػا هػر الفػراا بكاسػط

جدكؿ الثرثار كالادتها مرة أخػرل لػف طريػؽ جػدكؿ الثرثػار ػ الفػراا ج ػك التػاجي إلػا دجلػ مػرة
أخرل ،إال أ ها أسهما في زيادة الملكحػ فػي ميػاي ال هػريف كتلكثهػا تيجػ المرتجمػاا ،67ومػا إف

لدـ االهتماـ الوافي بمراتب النرؼ أدل إلا ا تشار التفدؽ كالتملح فػي التػر الزراليػ  ،كلػـ يمػد

ه اؾ مبرر لالستمرار بهػذي السياسػ كتػكفير ميػاي تسػتخدـ بقيمػ متد يػ كوفػارة أتػؿ ،فضػالن لػف
تدهكر كليتها ،كمػف اجػؿ تالفػي ذلػؾ اتجهػا ال يػ بػربط مبػازؿ المشػاريك اإلركائيػ بمبػزؿ كاحػد

رئػػػيس فوػػػاف مشػػػركع المنػػػ المػػػاـ الػػػذم افتػػػتح فػػػي المػػػاـ  ،1992كالممتػػػد مػػػف شػػػماؿ بفػػػداد
(اإلسحاتي) إلا الخلي المربي كلمسػاف (565وػـ) ،كتػد شػملا الخطػ اإلركائيػ للخطػ الخمسػي

(1976ػ )1980إ شار  20مشركع للا هر دجل  13مشركع للا حكض الفػراا ،فدشػف مشػركع
(آزوي ولػؾ) للػا الػ از ادللػا لػاـ  ،1978كأتيمػا ػكاظـ للسػيطرة للػا تػدفؽ ميػاي دجلػ للػا
الجا بيف خالؿ الفيضاف س

 ،1979كمف اجؿ السيطرة للا فيضاف هر ديالا كركافػدي أ شػب فػي

المػػاـ  1986سػػد القادسػػي للػػا الفػراا ،ومحاكلػ لتالفػػي الػ قص المسػػتمر فػػي كارداا هػػذا ال هػػر
بفمؿ المشػاريك اإلركائيػ فػي ألػالي ال هػر ،إال إف تسػمان وبيػ ارن مػف مياهػه تمرضػا للتبخػر كالرشػح
بفمؿ سم المشركع ،كفي الس

ذاتها أ جز مشركع سد الفلكجػ للػا الفػراا لرفػك م سػك الميػاي

كتكزيمها للا ت كاا الرم المتفرل م ه ،كمشركع سد المكنؿ للا هر دجل  ،وما أ جػز مشػركع

رم الجزيرة الذم يتفذل مف مياي هذا السد في الماـ .681988

وا ا هذي المشاريك مساهم في كتتها مػف الحػد أك التقليػؿ مػف اتثػار المترتبػ للػا مشػاريك

دكؿ الج ػكار إال إف الخطػػر الػػرئيس هػػك تنػػكر السياس ػ المائي ػ السػػابق فػػي إدارتهػػا كاسػػتفاللها
كالحفاظ للا المكارد المائي مف التبديد ،إذ وا ا سياس سلبي ت ذر بمكات كخيمػ متمثلػ بسػكر
اسػػػتثمار الميػػػاي فػػػي المجػػػاؿ الزرالػػػي كالنػػػ الي كالم زلػػػي ،خانػػػ ن كاف ادسػػػالي كالممارسػػػاا
التقليدي للرم الحقلي ال تزاؿ سائدة في الزرال المركي  ،كيشػوؿ الػرم السػيحي حػكالي  ،%75أمػا
ظػػاـ الػػرش كالت قػػيط فػػال ت ػزاؿ محػػدكدة كدغ ػراض تجريبي ػ فػػي م ػػاطؽ ممي ػ مثػػؿ مشػػاريك( رم
الجزيرة ،ربيم  ،زمار ،شماؿ غػر المكنػؿ) مػك تنػكر ت ميػ المػكارد المائيػ  ،إذ لػـ يجػرم ت فيػذ
ِ 67ؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌضث١ذ ،ٞاألِٓ اٌّبئ ٟاٌؼشال ٟدساسخ ػٓ س١ش اٌّفبٚضبد :لسّذ اٌّ١بٖ اٌذ١ٌٚخ ،داس اٌشؤ ْٚاٌضمبف١خ  ،سٍسٍخ سسبئً
عبِؼ١خ ،ثغذاد ،ط ،2008 ،1ص. 214
 68اٌّصذس اٌسبثك ،ص215ـ.217
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طرؽ الخزف الحديث  ،إضاف إلا سكر التكزيك كالتفاكا الكاضح بيف الم اطؽ جفرافيان ،فيمد القسـ

الشرتي مف المراؽ غ يان بالمياي مقار ن مك تسمه الفربي ،سػكل بمػض اتبػار كالميػكف فػي الباديػ ،
ادمر الذم أدل إلا تبذير كاضح في القسـ ادلظػـ مػف احتيػاطي الميػاي الجكفيػ فػي أ شػط غيػر

م تج  ،69كومحاكل لترشيد االستهالؾ كخان ن في ال شػاط الزرالػي ،كضػك المػراؽ تػكا يف لضػماف
تق ػيف الميػاي يشػتمؿ للػا غرامػػاا كاجػراراا جزائيػ ل ػد توػرار المخالفػ كلػدـ الػدفك ،ومػا أنػػدر
تػا كف لنػػيا

شػػبواا الػػرم كالبػػزؿ فػػي المػاـ  1995تتضػػمف أحػػدل مػكادي اسػػتيفار أجػػكر سػ كي

مقطكلػ لػػف الػػدك ـ الكاحػػد مػػف ادرض كالػػذم لػػدؿ فػػي المػػاـ  1997لتنػػبح فتػػرة الجبايػ خػػالؿ
و
بدال مف ربمهػا ادكؿ ،70ومػا إف الخطػ االسػتثماري للمػكارد المائيػ التػي
ال نؼ ادكؿ مف الس
أدتها كزارة الرم (السابق ) في الماـ 1982كالتي تستمر لفاي  2000لـ يػتـ تمػديلها م ػذ ألػدادها،
كهػذا يمتبػر خلػالن وبيػ ارن ،لػذا تػـ كضػك اسػتراتيجي مائيػ جديػدة للفتػرة  2010ػ ،2014كاسػتراتيجي

مسػػتقل لفاي ػ  ،2030كهػػي بمثاب ػ سياس ػ مسػػتقبلي لتػػبميف الكضػػك المػػائي المراتػػي ،كيؤمػػؿ أف
تحاؿ إلا شرواا أج بي لت فيذها ،71تبخذ ب ظر االلتبار المتفيػراا الحانػل فػي الم طقػ كالمػالـ،

كالخطػػط التشػػفيلي لػػدل دكؿ الجػكار ،كتمتمػػد اإلسػػتراتيجي المكضػػكل  2010ػ 2014فػػي تطػػكير

المكارد المائي للا لدة مجاالا:72

أ  -االسػػتفادة مػػف الميػػاي الجكفيػ كالتػػي باالموػػاف اسػػتثمارها دغػراض الشػػر كالزرالػ لمسػػاحاا
محدكدة في الم اطؽ البميػدة لػف منػادر الميػاي السػطحي  /كتػد تػـ حفػر حػكالي ()3345بئػر

م ػذ المػػاـ  2003كلفايػ  ،2009كمػػف المخطػػط أف تقػكـ الهيئػ المامػ للميػاي الجكفيػ بحفػػر
( )1000بئر س كيان في محافظاا المراؽ واف .

 أ شػػار السػػدكد  :إذ يؤمػػؿ ب ػػار سػػدكد (بخم ػ كبػػادكش كم ػػداكة) للػػا ه ػر الخػػازر ،كاتام ػسػػدكد (باورمػػاف كخليوػػاف كطػػؽ طػػؽ كتػػرة للػػي كليتػػاف) ،كت فيػػذ الممالج ػ الجذري ػ كالدائم ػ

للمشاوؿ اله دسي كالجيكلكجي للتآوؿ الحانؿ في سد المكنؿ ، إضاف إلا ت فيذ لػدد مػف
السدكد النفيرة في النحرار الفربي مثؿ (الفدؼ كحامر كلرلر).

 69اٌّصذس ٔفسٗ  ،ص 217ـ. 218
 70اٌّصذس ٔفسٗ ،ص 234ـ . 235
 71ػجذ اٌٍط١ف عّبي سش١ذ (ٚص٠ش اٌّٛاسد اٌّبئ١خ)  ،اٌٛضغ اٌّبئ ٟف ٟاٌؼشاقِٛ ،ضٛع ِٕشٛس ػٍ ٝاالٔزشٔ١ذ ،اٌشاثظ:
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&page=4
 72اٌّصذس اٌسبثك .
 الزشػ ِششٚع سذ اٌّٛصً ف ٟاٌؼبَ  ،1952إال إْ خجشاء ثش٠طبٔ ٓ١١ؽزسٚا فٚ ٟلزٙب ِٓ اٌّخبطش اٌىج١شح ٌٙزا اٌّششٚع ػٍِ ٝذٕ٠خ اٌّٛصً
ف ٟؽبٌخ ؽذٚس رصذع أ ٚرخش٠ت أ ٚرٍف ف ٟاٌسذ ،فضالًال ػٓ إْ اٌّٛضغ غ١ش ِالئُ ِٓ إٌبؽ١خ االسزشار١غ١خ ٌمشثٗ ِٓ إٌّطمخ اٌؾذٚد٠خ.
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ج  -مشاريك الرم كاالستنالح :كمف أهػـ المشػاريك اإلركائيػ التػي يتطلػ االسػتمرار بت فيػذها أك
المباشرة بالممؿ فيها:
 مشركع شرؽ كغر الفراؼ في محافظتي كاسط كذم تار. -مشركلي ساري كمهركا في ديالا.

 مشاريك (الوفؿ ػ الش افي ) ك (حري ػ دغارة ) ك(ديكا ي ػ شافمي ) في الديكا ي . مشاريك (حل ػ هاشمي ) ك (حل ػ ديكا ي ) في محافظ بابؿ. مشركع الجزيرة الج كبي كالشرتي في محافظ ي كل. مشركع الحكيج  ،كاوماؿ مشركع رم وروكؾ. مشركع الرميث كالمث ا. مشركع (فلكج ػ المامري ) في اال بار. -مشركع شط المر .

 مشركع مخمكر كشمامكؾ في أربيؿ. -مشركع شهرزكر في السليما ي .

 مشركع الخازر ػ وكمؿ في دهكؾ.أما فػي مجػاؿ استنػالح ادراضػي الزراليػ فالمسػاح التػي يفتػرض استنػالحها ضػمف الخطػ
االستراتيجي المستقبلي تبلح حكالي (7.2مليكف) دك ـ ،كالمخطط خالؿ الماـ  2010ػ  ،2014يبلح

(4مالييف) دك ـ مكزل بيف المحافظاا.
ثالثاً  :الديادة المائية في المغرب

تقػػكـ السياس ػ المائيػػ المفربي ػ للػػا رويػػزة أساسػػي هػػي المحافظػػ للػػا الم ػكارد المائيػػ
المتاح كترشيد استخدامها كالبحث لف مكارد جديدة ،كتد حظيا المياي باهتماـ وبير كمشترؾ مػف

تبؿ دكؿ االتحاد المفربي المربي ،كفي هذا اإلطار تـ استحداث مجلػس كزرار الميػاي لػدكؿ اإلتلػيـ،
ومػػا أتػػر فػػي المػػاـ  2002إ شػػار المجلػػس كالمرنػػد المفػػاربي للم ػكارد المائي ػ بقنػػد التطػػرؽ إلػػا
كضمي المياي في دكؿ االتحاد كت ميتها كدلـ الهياوؿ القائم لترشيد هذي الثركة الحيكي  ،73كللا
طا و
ؽ خاص لجبا المفر للا تفطي الطل للا المياي إلػا االسػتفالؿ الم هجػي للمػكارد المائيػ

74
بإدماج السواف في شبو تكزيػك لمكميػ  ،كتطبيػؽ تػا كف التسػميرة المتزايػدة  ،كتػد بػذلا جهػكدان

 73إدس٠س ٌٚذ اٌمبثٍخ  ،إشىبٌ١خ اٌّ١بٖ ف ٟاٌّغشة اٌؼشث ،ٟاٌؾٛاس اٌّزّذْ ،اٌؼذد ،2003 ،620اٌّٛضٛع ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔ١ذ ػٍ ٝاٌشاثظ،
http://www.ahewar.org/debat/show.org.asp;aid:10739#
 74ػبدي وذٚدح اٌضث١شِ ،ٞصذس سبثك.
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حثيثػ م ػػذ المػػاـ  2000إلينػػاؿ ميػػاي الشػػر إلػػا جميػػك سػػواف الحضػػر كالريػػؼ مػػك حلػػكؿ المػػاـ

 ،752010كتب ي تخطيط نارـ كم هجي في االستهالؾ تسمح بتحسيف تدابير الميػاي تبمػان لحاجػاا
مختلؼ االستمماالا ،كلها تجربػ رائػدة فػي هػذا المجػاؿ فقػد حػددا تسػميرة ()1500درهػـ للهوتػار

المجهػػز ،كهػػي تفطػػي  %30مػػف توػػاليؼ التجهيػػزاا المتطػػكرة (أ ظمػػ الػػرش كالت قػػيط كالق ػػكاا
اد بكبي المبط ) ،76كتامػا المفػر بالمديػد مػف مشػاريك ت ميػ المػكارد المائيػ  ،وإ شػار السػدكد
الحتجػػػاز ميػػػاي ادمطػػػار كتخزي هػػػا لالسػػػتفادة م هػػػا فػػػي الزرالػػػ  ،77كتمتلػػػؾ المفػػػر مػػػا يقػػػار

(117سد) ،وما كيجرم التكسك في مسػاح ادراضػي المركيػ لزيادتهػا إلػا (1.350مليػكف) هوتػار
بحلكؿ الماـ  ،2020كهذا يتطل زيادة حجػـ الميػاي السػطحي مػف (7.5مليػارـ )3إلػا (11مليػارـ)3
كزيػادة حجػـ الميػاي الجكفيػ المسػتخدم مػف ( )3.5ػ ( 5مليػار ـ ،78)3كتامػا المفػر فػي ضػكر
سياسػػتها المائيػ للػػا افتتػػاح المجلػػس ادللػػا للميػػاي فػػي المػػاـ  ،792002ومػػا تػػـ إ شػػار (كوالػ

لألح ػكاض المائي ػ ) ،كتممػػؿ للػػا إنػػالح سياسػػتها المائي ػ بالتمػػاكف مػػك الب ػػؾ الػػدكلي كاالتحػػاد

ادكربػػي ،80كتتبػػك خطػ أساسػػي لمحاربػ التلػػكث كالتكجػػه حػػك الميػػاي غيػػر التقليديػ  ،مػػف خػػالؿ
ممالج المياي المادم كتحلي مياي البحر.

 75ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك  ،ص.38
ِ 76ؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ؽس ْٛاٌضث١ذِ ،ٞصذس سبثك ،ص.234
 77ػبدي وذٚدح اٌضث١شِ ،ٞصذس سبثك.
 78ص٠بد خٍ ً١اٌؾغبسِ ،صذس سبثك  ،ص.38
ِ 79ؾّذ اٌزفشاٚر ،ٟاٌؾٛاس اٌٛطٕ ٟؽٛي اٌّبء ف ٟاٌّغشة ،صؾ١فخ ث١بْ اٌ ،2007 ،َٛ١اٌّٛلغ ػٍ ٝاالٔزشٔ١ذ ػٍ ٝاٌشاثظ:
. http://www.arabenvironment.net/arabic/archive/2007/1/146197.htp
 80اٌؾسٓ اٌؼٍِ ،ٞٛخبٚف ِٓ سفؼ اٌّ١بٖ ف ٟاٌّغشة ،2008 ،اٌّٛلغ ػٍ ٝاالٔزشٔ١ذ ،ػٍ ٝاٌشاثظ: ،
http://www.alwyah.nwt/mag/artides.php.
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الخالصة
يشوؿ شح المياي هاجسان أخذ يؤرؽ المديد مف الدكؿ خان ن تلؾ التي تخضػك لتػبثيراا الم ػاخ

الجاؼ ،كيمد الكطف المربي وكحدة إتليمي متماثل يسيطر الجفاؼ للػا ممظػـ أجزارهػا ،مػف أوثػر
م اطؽ المالـ فق ارن في المكارد المائي  ،إذ يمتلؾ أتؿ مػف  %1إجمػالي الميػاي السػطحي الجاريػ فػي
المػػػالـ ،كممظػػػـ مػػػكاردي السػػػطحي أ هػػػا ارن دكليػػػ تتشػػػاط) ل ػػػدها لػػػدة دكؿ كتقػػػك ممظػػػـ م ابمهػػػا
كمفػػذياتها خػػارج الحػػدكد المربي ػ  ،كيمتمػػد لليهػػا أوثػػر مػػف  %50مػػف سػػواف المػػالـ المربػػي الػػذم
يتجاكز تمدادهـ اليكـ 300مليكف سم  ،ادمر الذم خلؽ المديد مػف أالزمػاا كالمشػاوؿ السياسػي
.

و
لجػز فػي مي از هػا المػائي الرتفػاع ممػدؿ الطلػ للػا
وما تمػا ي المديػد مػف الػدكؿ المربيػ مػف

الميػػاي مقابػػؿ محدكديػ كثبػػاا مكاردهػػا المائيػ المتاحػ  ،ادمػػر الػػذم يسػػاهـ فػػي ا خفػػاض نػػي
الفرد مف المياي إلا أتؿ مف 1000ـ /3س  ،أم كتكع المالـ المربي تحا خط الفقر المائي .

كتد أدروا ممظـ الدكؿ المربي الحاج الماس إلدارة كت مي مكاردها المائيػ  ،كالتمػدا المديػد
ِ
االسػتفادة م هػا ،ككضػك القػكا يف
مف االستراتيجياا كالسياساا لحماي هذي الثركة المهم كتمظػيـ
الوفيل بحمايتها مف التلكث مك اتخاذ إجراراا لديدة لتطكير كانالح المؤسساا المامل في حقػؿ
المياي كتشجيك مشارو القطاع الخاص لف طريؽ االستثمار في هذا المجاؿ.

كاتبمػػا الػػدكؿ المربي ػ لػػدة أسػػالي فػػي محاكل ػ تحسػػيف اسػػتخداـ الميػػاي ،وإلػػادة تحنػػيص
كخنخنػػػ كتسػػػميرة الميػػػاي ،كاسػػػتخداـ التو كلكجيػػػا ذاا الوفػػػارة الماليػػػ فػػػي جميػػػك القطالػػػاا

لتحسػػيف الوفػػارة فػػي اسػػتخدامها للمػػار كمحاكل ػ تقليػػؿ الفاتػػد م ػػه ،مػػك توثيػػؼ حمػػالا التكلي ػ

الدالي ػ إل ػا المحافظ ػ للػػا هػػذي الثػػركة ،ومػػا التمػػدا لػػدة أسػػالي لزيػػادة الممػػركض المػػائي
وااللتماد للا المياي غير التقليدي ( التحلي كميػاي النػرؼ الممالجػ ) كاتامػ السػدكد كالخ از ػاا،

كاتباع طرؽ حناد المياي كتجميمها ،فضالن لف تجارة المياي التي تمتمد للػا أسػلكبيف ،ادكؿ قػؿ

المياي مف الدكؿ التي تمتلػؾ فػائض مػائي إلػا الػدكؿ التػي تمػا ي مػف شػح فػي هػذا الجا ػ لبػر
اد ابيػػ أك بكاسػػط السػػفف ،أمػػا ادسػػلك اتخػػر فيمتمػػد للػػا إ تػػاج كتسػػكيؽ كاسػػتيراد الميػػاي

الممد ي الممببة في ت ا ي .

كيمد المراؽ كالمفر مف الدكؿ التي تما ي ا خفاضان في حجـ مكاردها المائي المتاحػ بالمقار ػ

مك الطل المتزايد لليها ،ادمػر الػذم دفػك وػال البلػديف إلتبػاع أسػالي كاسػتراتيجياا خانػ إلدارة
مكاردهػػا المائيػ  ،فقامػػا السياسػ المائيػ المراتيػ للػػا زيػػادة الممػػركض مػػف الميػػاي كتكفيرهػػا مػػف
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خػػػالؿ التكسػػػك فػػػي إتامػػػ المشػػػاريك اإلركائيػػػ مػػػف سػػػدكد كخ از ػػػاا كشػػػبواا رم ،كالتمػػػدا هػػػذي
السياس م ذ الخمسي ياا مف القػرف الم نػرـ كاشػتملا لليهػا الخطػ الخمسػي ( 1976ػ )1980
حيث ا شب 20مشركع للا هر دجل ك 13مشػركع للػا هػر الفػراا ،فضػالن لمػا تػـ ت فيػذي خػالؿ
السػػػ كاا الالحقػػػ مػػػف مشػػػاريك الخطػػػ االسػػػتثماري (1982

ػ ،)2000أمػػػا الخطػػػ الخمسػػػي

المكضكل للفترة ( 2010ػ )2014كالخط االستراتيجي المستقبلي لفاي  ،2030فقػد أخػذا ب ظػر
االلتبار المتفيراا البيئي كالمشاريك اإلركائي لدكؿ الجػكار كالتمػدا لتطػكير المػكارد المائيػ للػا

االستفادة ادوبر مف المياي الجكفي  ،كاتام السدكد كمشاريك الرم كاالستنالح.

أما المفر فالتمػدا سياسػتها للػا المحافظػ للػا المػكارد المائيػ المتاحػ مػف خػالؿ تطبيػؽ
تا كف التسميرة المتزايدة مك الممؿ للا إيناؿ المياي لجميك السواف في المملو (الريؼ كالحضػر)
بحلكؿ المػاـ  ،2020كالبحػث لػف مػكارد جديػدة مػف خػالؿ التمػاد مشػاريك ممالجػ الميػاي المادمػ
كتحلي مياي البحر ،وما تقكـ بإ شار السدكد الحتجاز مياي ادمطار.

ػوؿ لػػاـ كالحقػػكؽ المائي ػ المراتي ػ بشػ و
كمػػف اجػػؿ الحفػػاظ للػػا الحقػػكؽ المائي ػ المربي ػ بشػ و
ػوؿ

خاص ،يجػ الت سػيؽ بػيف الػدكؿ المربيػ المتشػارو فػي المػكارد المائيػ  ،ككضػك سياسػ محػددة

لتكزيك المياي كخانػ ن ميػاي اد هػار كالخ از ػاا الجكفيػ المػابرة للحػدكد ،ومػا يجػ كضػك تشػريماا
مائي لربي كدكلي .
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