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العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

نصيب الفرد ال يتجاوز  1744متراً مكعب ًا في العام

الموارد المائية في الوطن العربي
والمستقبل المجهول
بقلم :عبدالله العونية
يشكو العالم العربي من نقص كبير في م��وارده
املائية ،وخصوصا ً املوارد الداخلية ،فاملياه املتجددة
في الوطن العربي ال متثل اال أقل من  % 1من الثروات
املتجددة في العالم .كما أن نصيب الفرد العربي ال
يتجاوز  1744م  3في السنة ،بينما املعدل العاملي
يصل إلى  12900م  3في السنة.
وال شك أن هذا الوضع وليد الظروف الطبيعية
للعالم العربي ،ذلك أن  % 80من املساحة العامة
للوطن العربي عبارة عن أراض منبسطة ،الشيء
ال��ذي يساعد على تبخر امل��ي��اه املتهاطلة ،بينما
األراض���ي اجلبلية التي تساهم ع��ادة ف��ي تغذية
املجاري ،محدودة االمتداد.
واجليولوجيا عنصر مساعد على تخزين املياه
حيث متتد طبقات رسوبية راش��ح��ة ،خاصة في
شبه اجلزيرة العربية وفي الصحراء الكبرى ،أما
املناخ فهو القاسم املشترك األساسي حيث ينتمي
جل الوطن العربي للحزام اجل��اف وشبه اجلاف،
وال��ص��ح��راء احلقيقية تغطي  % 43م��ن املساحة
االجمالية ،وال يستثنى من هذه القاعدة اال جنوب
السودان ،وبعض جبال اليمن ،ومرتفعات املغرب
العربي وجبال الشام.
 - 1.1املوارد
السطحية

ش����������ح

األمطار وامتداد الصحاري عنصران يفسران الدور
الثانوي الذي تلعبه املياه السطحية النابعة من قلب
الوطن العربي ،اذا استثنينا غرب الشام واملغرب
العربي .فجل الوديان قصيرة ومؤقتة اجلريان،
وتبقى أهم املصادر السطحية تلك التي تعبر الوطن
العربي قادمة من افريقيا الشرقية «حالة النيل» أو
من اجلبال التركية أو االيرانية «الرافدين».
أ -املياه السطحية في املغرب العربي:
مرتفعات جبلية ،بعضها خزانات حقيقية ،متثل
املصدر املغذي ألنهار هامة ،تصب في البحر املتوسط
أو احمليط األطلنطي ،بينما البعض اآلخر ينزل جتاه
الصحراء حيث تختفي مياهه.
واالتاحات املائية االجمالية تساوي  48كم  3من
املياه القابلة للتعبئة ،منها  13كم  3مستعملة حاليا.
م���رك���زة ف���ي امل��غ��رب
ج��ل ه���ذه امل����وارد

األقصى ،وتدل االحصاءات على اتساع االمكانيات
املستقبلية لهذا اجل��زء من الوطن العربي حيث ال
يستعمل املغرب األقصى حاليا س��وى  % 33من
امكاناته «املجلس األعلى للماء ،الرباط.»1990 ،
ويختلف استخدام املياه السطحية حسب املجال
اجلغرافي ،ففي احلاشية الصحراوية ترتكز احلياة
الفالحية على الري ابتداء من بعض املجاري القادمة
من األطلس «مثال تافياللت ،جنوب املغرب» .وبناء
السدود الداخلية نصف اجلافة ،ف��ان سهول قدم
اجلبال قد عرفت انشاء قطاعات سقوية هامة «مثال
تادلة واحلوز» .وفي املجاالت اجلبلية ،عنف املياه
اضافة إل��ى قلة امتداد الرقعة الزراعية ،ميثالن
عائقا هاما .كما أن السهول املجاورة مهددة دائما
بالفيض .لذا فان التهيئة سعت في نفس الوقت إلى
تنظيم الصبيب عن طريق التخزين والى احلد
من خطورة الفيض .ومشاريع سبو ومد جردة
احسن األمثلة عن هذا الوضع «قصاب وستهم،
.»1980
ب -املياه السطحية في الشام الغربي
يتحكم الوضع التضاريسي والبنائي في توزيع املياه
داخل املجال الذي ينتمي لألخدود الكبير السوري -
االفريقي ،والذي يعتبر ذا بنائية
نشيطة تتمثل في فوالق
هامة هي املسؤولة عن
توزيع التضاريس
في جبال لبنان
وم���ن���خ���ف���ض
ا أل ر د ن
واملرتفعات
ال��ش��رق��ي��ة.
وأه������������م
األن����ه����ار
حت�����ت�����ل
م�����وق�����ع
ا ملنخفض
ال����ط����ول����ي
ألخدود الشام.
ح��وض��ان نهريان كبيران
ي��ت��ف��رع��ان ع��ن املجموعة
اجل��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي متثلها
مرتفعات لبنان الشرقية.
ح���وض ال��ع��اص��ي يتجه
شماال إلى أن يلتقي بروافد
قادمة من تركيان فيصب في
البحر .وحوض األردن يتجه
جنوبا عبر بحيرة طبريا
لينتهي عند البحر امليت ،بعد استقباله للبرموك
واملجاري من مرتفعات األردن .ومياه الشرق األدنى
تعتبر موارد ال بأس بها .لكن احلدود السياسية بني
الدول وخاصة التجاور مع اسرائيل يطرح اشكال

تشتهر المناطق
الصحراوية ضمن
الوطن العربي بفقر
مياهها السطحية

السطو الذي حتاول من خالله هذه الدولة االستيالء
على م��وارد األردن واجل��ن��وب اللبناني «خليفة،
.»1991
ج -مياه السيل في املناطق الصحراوية:
متتاز املناطق الصحراوية ضمن الوطن العربي
بفقر مياهها السطحية .وال تخرج عن هذه القاعدة
سوى بعض الكتل اجلبلية التي تغذي سيوال مؤقتة
هي نفسها تغذي فرشات مائية باطنية .وتدخل في
هذا االطار جبال الهكار وتبستي بوسط الصحراء
ال��ك��ب��رى ،ومرتفعات عسير على س��اح��ل البحر
األحمر .بعض هذه املياه ينزل بسرعة إلى البحر
األحمر والبعض اآلخر ينزل نحو سطوح الصحراء.
وكمية املياه التي تنزل إلى البحر األحمر في اجلزء
السعودي ،مت تقديرها بنحو  1.4كم مكعب سنويا
«عثمان »1986 ،اال أن جل هذه املياه ال يتم االنتفاع
بها وذلك بسبب سرعة تدفقها وفجائية صبيبها.
أما املجاري الداخلية فهي أطول لكنها أقل صبيبا.
وتزيد أهمية السيول في القطر اليمني .وقد استغلت
هذه السيول منذ القدمي وقامت عليها حضارة اليمن
الزراعية الشهيرة بتجهيزاتها ومنشآتها.
د.األنهار العابرة :النيل ،والفرات ودجلة
د .1.املياه السطحية في السودان ومصر:
متتد شمال ال��س��ودان وف��ي مصر ص��ح��راء قاحلة
يخترقها حادث جغرافي فريد من نوعه ،كان اطار
بزوغ احدى أعرق احلضارات العاملية ،ويتمثل في
نهر النيل الذي ترتكز حوله الفالحات الغنية والسكن
الكثيف .هذا النهر يعتبر عطاء يسميه الفالحون
«بحرا» ومت تأليهه من طرف احلضارات القدمية،
ميثل في نفس الوقت اخلشية عندما يزيد الفيض عن
مستواه العادي ،واألمل ألنه سنويا يحيي األراضي
املمتدة «بوزنسون.»1975 ،
ميثل النيل األبيض الصبيب القاعدي بسبب انتظامه
النسبي ،لكن نصيبه متواضع على املستوى السنوي
«أقل من ثلث الصبيب السنوي» وهو يتعرض لتبخر
الكثير من مياهه في منطقة السدود.
أما النيل األزرق والعطبرة فهما املسؤوالن األساسيان
عن فيض النيل السنوي وعن امتداد الرقعة الزراعية.
ويرتفع صبيب النيل األزرق ليصل الى ما يقترب من
 6000م  /3ث في نهاية الصيف.
والتبخر في الصحراء مسؤول عن تقليص القدر
االجمالي للصبيب حيث ال يصل إلى البحر سوى
ثلث املوارد.
كما أن هذا املورد الهام يتسم بعدم االنتظام من سنة
إلى أخرى «براهيم .»1987 ،وبسبب توالي سنوات
اخلصاص ،وسنوات الفيض املفرط ،مت التفكير في
جتهيز احلوض بشكل يضمن احلصول على املياه
الكافية ،دون حدوث خسائر.
وتوالت التجهيزات منذ القدمي إلى حني بناء السد
العالي الذي يهدف إلى التخزين املستدمي ملقاومة
سنوات جفاف متوالية .سعة التخزين تصل إلى

