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شبه الجزيرة العربية تتكون من درع قديم ويعتبر فقيراً بالمياه

 120كم 3مع انتاج  10مليار كيلواط  /ساعة من
الكهرباء .كما مت االتفاق على انشاء قنوات حتويل
في العالية لضمان استمرار تدفق املياه .وتقف
املشاكل السياسية واألمنية دون امتام هذه املشاريع
«ناف وماتسون.»1984 ،
ورغم مختلف هذه املشاريع تشكو مصر من نقص في
املياه اذا اعتبرنا منوها السكاني واتساع حواضرها.
والعجز املائي يعتبر سببا أساسيا يحد من امكانيات
التوسع الفالحي واالقتصادي.
د - 2.املياه السطحية في الصحراء السورية -
العراقية :مياه دجلة والفرات.
الصحراء السورية  -العراقية ذات مناخ قاري،
تشرف عليها جهة الشمال والشمال الشرقي جبال
تكسوها الثلوج ،بينما ج��ل امل��ج��ال ال��س��وري -
العراقي يوجد في منطقة حيث األمطار تقل عن 300
مم ،وجل هذه املوارد تتبخر بعد سيل قصير .ولذا
فجل املوارد املائية قادمة من خارج األرض العربية.
فخمسون في املئة من ايراد دجلة والفرات من تركيا
و % 30من ايران «املنظمة العربية للتنمية الزراعية
.»1981
ينطلق دجلة من الطوروس الشرقي وتخترق أوال
أراض��ي مغذية متثل  % 55من حوضها ،جلها في
جبال تركي وايران وتالل شمال العراق .ثم يتلقى
النهر روافد هامة قادمة من ايران .وارتفاع احلرارة
والتبخر في السهل العراقي ،سبب في متليح املياه
التدريجي ،إلى حني االلتقاء بنهر الكارون حيث
تصبح امللوحة معتدلة من جديد.وقد أقيمت املشاريع
العديدة على دجلة وروافدها من أجل تأمني املياه
وتخزينها ،وللوقاية من الفيض .وسد املوصل الذي
أقيم سنة  1986بسعة  13كم 3يسمح بالسيطرة على
موارد العالية التركية وتنظيم اجلريان ،كما يضمن
صبيب  32كم 3سنويا .وشيدت سدود أخرى متعددة
على روافد دجلة ،رفعت املقدار املائي املضمون وسط
العراق إلى نحو  40كم« 3الكسان.»1991،
أما الفرات فهو قادم من هضبة األناضول بوادر عام
يصل إلى نحو  30كم  .3أنشئت عليه سدود تركية
حديثة ،أهمها سد أتاتورك ،كان لها صدى تخفيض
الوارد املائي إلى سوريا «انخفاض الوارد عند مدخل
سوريا إلى  13كم  .»3أما سد الفرات السوري فهو
يسمح ب��ري  150.000هكتار وينتج  2.5مليار
كيلواط  /ساعة .وف��ي العراق أقيمت العديد من
املشاريع على الفرات من أهمها سد احلبانية الذي
ميأل منخفضا بسعة  3.3ك��م« 3املنظمة العربية
للتنمية الزرعية.»1981 ،
واحلاجات السورية  -العراقية من مياه الفرات
ترتفع إلى  24كم ،3بينما لم يبق يصل إلى البلدين
سوى  13كم .3وهذا يطرح اشكال اقتسام الثروة
املائية ب�ين ال���دول ال��ث�لاث بحدة كبيرة «خلفية،
.»1991
 - 2 .1املوارد اجلوفية
نصيبها مرتفع في الوطن العربي ،خاصة اذا اعتبرنا
جفاف املناخ وأهمية التبخر .املياه اجلوفية مقدارها
نحو  42كم 3وتساوي  15من مجموع امل��وارد كما
يتوفر الوطن العربي على مياه جوفية موروثة
أي غير متجددة ،متثل رصيدا ضخما في الصحراء
ال��ك��ب��رى وص��ح��راء اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة «خ���وري
والدروبي.»1990 ،
وينقسم ال��وط��ن ال��ع��رب��ي إل��ى
أحواض هيدروجيولوجية عدة:
أ  -شبه اجلزيرة العربية:
تتكون شبه اجل��زي��رة من درع
ق��دمي غ��رب��ا ،ص��خ��وره ضعيفة
النفاذية ،يعتبر فقيرا في املياه
اجلوفية وان كان مجال تغذية
مهما ،ومن حوض رسوبي ممتد
حتى جبال عمان وسالسل ايران
شرقا غني بالطبقات احلاملة
للماء.
وتنحني طبقات ه��ذا احل��وض
ن��ح��و س��واح��ل اخل��ل��ي��ج بسمك
يتعدى 5000م ،وي��ت��أل��ف من
طبقات جبرية ورملية .وتتدفق
عن هذه الطبقات بعض العيون
االرت��وازي��ة.ب��ع��ض ال��ف��رش��ات
م��وروث��ة بينما البعض اآلخ��ر
متجدد التغذية .وتستعمل هذه
املياه في العديد من األح��واض
ألغ����راض زراع���ي���ة أو لتغذية
امل���دن ب��امل��اء ال��ش��روب «خ��وري
والدروبي.»1990 ،
ب  -الشرق األدنى:
جبال الشرق األدنى مجال تغذية
الهالل اخلصيب باملياه اجلوفية

• حقائق عن املياه

التي تعتبر أساس بزوغ حضارات راقية ،وذلك ألن
منابع هذه املياه تغذي مباشرة املدن والقطاعات
الزراعية ،ومتثل منطلق أهم أنهار املنطقة كالليطاني
والعاصي واألردن.
وتتلقى سلسلة لبنان ودمشق أمطارا ً مهمة وثلوجا
تنزل على صخور كلسية راشحة .وهذا ما يفسر غنى
اخلزانات الباطنية صبي الينابيع الكبرى «احلكيم
 »1982مثل نبع ب���ردى ،وجعيطة وانطلياس،
والعني ال��زرق��اء .وتتضمن هضبة فلسطني طبقة
مائية تنحني نحو الغرب جتاه الساحل اال أن كثرة
املضخات االسرائيلية تستنزف حاليا هذه املياه
«خليفة.»1991 ،
ج -املياه اجلوفية في سهول العراق:
تركيب ال��ع��راق شبيه بحوض حتيط به حواش
مغذية وه��ذا ما يجعل منه وضعا مالئما لتخزين
املياه الباطنية ،وتصدر عدة عيون على هوامش
هذا السهل .بينما في أراضي ما بني النهرين ،اقتراب
الفرشة املائية من السطح أدى إلى تعرضها للتبخر
وبالتالي إلى ارتفاع درجة ملوحتها .لكن حاليا،
وما دامت املياه السطحية غزيرة ،فانه ال يستفاد اال
بقسط محدود من املياه اجلوفية.
ح  -وادي النيل والدلتا:
في غرين النيل فرشة مائية هامة تكون رصيدا
اضافيا ،هو في حالة ارتفاع مطرد بسبب استمرارية
السقي الشيء الذي يهدد الكثير من األراضي الزراعية
بامليهة وامللوحة .وحركات املاء اجلوفي خاضعة
أساسا الرتفاع مستوى النهر .وهي تنحي حاليا
نحو البحر والنهر .وفي الشمال تتصل بعض هذه
الفرشات احلبيسة مبياه البحر ،الشيء الذي يرفع
ملوحتها إلى مقادير عالية.
هـ -املياه اجلوفية في الصحراء الشرقية والسودان
والقرن االفريقي:
في شمال شرق افريقيا ترتفع أهمية املياه اجلوفية
وذل��ك بسبب امتداد مصادرها في وقت تكون فيه

مياه النيل السطحية محورية ومحدودة .ومتثل
هذه املياه اجلوفية تعويضا يغذي املراكز والواحات
املتباعدة .فجنوبا وعلى سواحل البحر األحمر تبرز
القاعدة القدمية لتختفي غربا وشماال حتت سمك هام
من الرواسب احلثية احلاملة للمياه «خزان احلجر
الرملي النوبي» .هذا اخلزان ميتد على  2مليون كم
 2ويحتوي على ما مقداره  75.000كم  3من املياه
املوروثة التي ال تتجدد اال بقسط ضعيف «خوري
والدروبي.»1990 ،
و -املياه اجلوفية في الصحراء الكبرى الغربية:
جنوب األطلس متتد سهول وهضاب صحراوية
تعلوها بعض السالسل اجلبلية وتستقر في هذا
احلوض الكبير طبقات مائية هامة موروثة من أهمها
حوض الكبير وح��وض م��رزوق وح��وض اجلفارة
«خوري والدروبي.»1990،
ي  -املياه اجلوفية في اجلزء املتوسطي من املغرب
العربي:
تتوفر املياه اجلوفية في جبال األطلس الكلسية التي
تتغذى بذوبان الثلوج وباألمطار .كما توجد فرشات
باطنية في سهول قدم اجلبل واملنخفضات داخل
الطبقات احلطامية احلديثة .ومقدار هذه الثروات
نحو  13كلم  ،3يتم استعمال  5كم  3منها حاليا.
وتلعب هذه املياه اجلوفية دورا مهما في تغذية
مراكز حضرية وزراع��ات كثيفة «ت��روان وآخرون،
.»1985
 -3.1املصادر املائية اجلديدة:
بسبب ندرة املوارد السطحية واجلوفية في بعض
املجاالت أو عدم كفايتها للحاجة امللحة ،اضطرت
بعض البلدان العربية إل��ى نهج ط��رق استثمار
جديدة للمياه قد متثل في املستقبل العالج األساسي
للخصاص املالحظ في الوطن العربي.
وتتلخص هذه املوارد اجلديدة في اعادة استخدام
املياه امللوثة أو على أثر تصريفها من قبل التربة بعد
سقي أول ،وفي حتلية مياه البحر.

ومتثل املياه املعادة االستعمال مقدارا مهما يصل
إلى  4.5كم  3يستخدم اجلزء األهم منها في الدولة
املصرية ،وهذا االستخدام يتم بالنحو التالي :على اثر
عملية الري في العالية وفي الدلتا ،يرتفع منسوب
الفرشة املائية ،الشيء الذي يضطر إلى انشاء قنوات
تصريف ترجع نظريا إلى النهر أو تذهب مباشرة
إلى البحر ،ومتتاز مياه قنوات التصريف بارتفاع
تعدنها بسبب امل��واد التي حتللت فيها ،من مواد
ترابية أصلية ومواد كيماوية يستعملها املزارعون،
وتكون في الغالب ذات نوعية غير جيدة ،لكن في
بعض احلاالت تبقى صاحلة لبعض الزراعات التي
ال تتطلب جودة خاصة للماء ولذا يتم استعمالها
لري أراضي السافلة «ابراهيم.»1987 ،
أما حتلية مياه البحر واملياه املاحلة ،فانها متثل في
بعض احلاالت السبيل الوحيد حلل معضلة العجز
املائي ،وهي في تطور مستمر رغم التكلفة العالية
« 6دوالرات للمتر املكعب في الوقت الراهن» .اال
أن األب��ح��اث مستمرة للوصول إل��ى ط��رق حتلية
بتكلفة أقل .ومعاجلة املياه مهمة جدا في األقطار
الصحراوية من الوطن العربي ،وخاصة منها دول
اخلليج ،وتصل نسبة استخدام مياه البحر من بني
مجموع املوارد املتوفرة إلى مقادير هامة في بعض
بلدان اخلليج « % 36في قطر» .وهناك خطة في
هذه الدولة لتحلية مياه البحر وتخزينها جوفيا في
القطاع الشمالي حيث الفرشات عذبة ،الستعمالها في
الري ،كما يتم في هذا البلد معاجلة مجاري الدوحة
واالس��ت��ف��ادة منها في ال��ري «الصندوق العربي،
الكويت.»1986،
خامتة:
تقومي شمولي ملوارد املاء في الوطن العربي:
عملية التقومي صعبة بسبب حداثة رصد امل��وارد
في ال��دول العربية «ع��دا مصر» وبسبب استمرار
اكتشاف موارد جديدة كانت مجهولة إلى أمد قريب.
كما أن التقوميات املتوفرة غير ممركزة وموضوعة
مبناهج غير متحددة ،لذا فالتقوميات الصادرة عن
املؤسسات القطرية أو عن باحثني جامعيني تصل
إلى مقادير جد متفاوتة يصعب التوفيق فيما بينها.
فتقديرات جامعة ال��دول العربية ،سنة  ،1986أو
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،سنة  ،1987أو
منظمة «أكساد» سنة  1990شديدة التفاوت ،كما أن
تقدير املياه اجلوفية يعتريه ابهام يتعلق باعتبار أو
عدم اعتبار  -حسب املؤلفات -للمياه املوروثة غير
املتجددة والتي تعتبر تخزينا قدميا.
وسوف نعتبر في هذا املقال آخر التقديرات املبنية
على أح���دث األب��ح��اث وه��ي األك��ث��ر ش��م��وال آلخر
االكتشافات.
هذا التقدير الصادر عن «أكساد» يعتبر أن املوارد
السطحية ترتفع إل��ى  2955ك��م  3واجلوفية
املتجددة إلى  .41أما املخزون اجلوفي االجمالي،
غير املتجدد فيعلو إلى نحو  8.000كم « 3خوري
والدروبي.»1990،
هذا التقدير يسمح بتحديد ميزانية عامة للمياه:
 املصادر املطرية متثل  2.200كم « 3تهاطل معدل 160مم على مساحة الوطن العربي».
 التسرب السنوي يساوي  40كم  3ليكون املياهاجلوفية املتجددة.
 السيل في حدود الوطن العربي مقداره  190كم 3بينما  105ك��م  3ه��ي م��وارد
س��ط��ح��ي��ة ق���ادم���ة م���ن خ���ارج
احلدود.
 يضيع ع��ن طريق التبخر مايقترب من  1.970كم  3وهو ما
ميثل نحو  % 90م��ن ال���واردات
املطرية.
بالنسبة للتوزيع اجلغرافي،
نالحظ أن هناك اختالفا كبيرا
تتركز امل���وارد في مجموعة من
الدول في مقدمتها مصر والعراق
وال���س���ودان بالنسبة للمياه
السطحية ،وامل���غ���رب ،ومصر
وسوريا بالنسبة للمياه اجلوفية
املتجددة ،ومصر ،والسعودية،
ول��ي��ب��ي��ا ،بالنسبة للمخزون
اجلوفي املوروث.
أم���ا فيما ي��خ��ص نسبة امل��ي��اه
املرتبطة بتصريف داخلي واملياه
القادمة من بلدان مجاورة ،فاننا
نالحظ أن شبه اجلزيرة العربية،
والشام الغربي واملغرب العربي
ال يتلقى مياها أجنبية  -بينما
مصر والسودان والشام الشرقي
والعراق جهات تتلقى جل مياهها
من مصادر أجنبية.

