
ق�ضايا �ملياه: عربيًّا و�إقليميًّا



»امل�ضروع احل�ضارّي العربّي«
�سل�سلة احلوارات العربّية

الإ�شراف العام
اأ.د. ُهمام غ�سيب     اأ. ثابت الطاهر

املراجعة والّتحرير والّتقدمي
اأ.د.م. منذر حدادين

التن�شيق واملتابعة
اأ. اأحمد طمليه    اأ. كايد ها�سم 

لة و�شبطها تفريغ الن�شو�ص امل�شجَّ
اأ. با�سل طلوزي

ترجمة وتلخي�ص الن�شو�ص من اللغة الرتكية
م. با�سم مرعي

الإخراج الفني
مي�ساء »حممد ها�سم« خلف



ا ا و�إقليميًّ ق�ضايا �لمياه: عربيًّ
عقدها  التي  الم�شتركة  ال��ن��دوة  وقائع 
م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ّي ب��ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�ش�شة عبد الحميد �شومان وجامعة البترا

في عّمان )3/21 - 2010/4/1(.

املراجعة والّتحرير والّتقدمي
الأ�شتاذ الّدكتور املهند�ص
منذر حدادين

منتدى �لفكر �لعربي
عّمان - الأردّن

1433ه� - 2012م

�لم�ضروع �لح�ضارّي �لعربّي  

2010/3�ضل�ضلة �حلو�ر�ت �لعربية

1



ISBN 9978-9957-417-37-6 ردمك

الطبعة الأوىل
1433هـ - 2012م

تــــــوزيــــعحقوق الّطبع والّن�شر حمفوظة للمنتدى

�ص.ب: 927651 عمان 11190 الأردّن
تلفون: 5606263 )962-6+(

نا�سوخ )فاك�ص(: 5606362 )962-6+(
E-mail: wardbooksjo@yahoo.com

URL: www.darwardjo.com

�ص.ب: 1541 عمان 11941 الأردّن
تلفون: 5333261 - 5333617 - 5333715)962-6+(

نا�سوخ )فاك�ص(: 5331197 )962-6+(
E-mail: atf@atf.org.jo
URL: www.atf.org.jo



املحتويــــــــــــــــــــــــــات

7 مقدمة  )�أ.د.م. منذر حد�دين( 
اجلل�ضة الإفتتاحية

15 - كلمة �ساحب ال�سمّو امللكّي الأمري �حل�ضن بن طالل 
20 - كلمة مدير عام موؤ�ّس�سة عبد احلميد �سومان 

    )�أ. ثابت �لطاهر( 
22 - كلمة اأمني عام منتدى الفكر العربي 

يب(    )�أ.د. ُهمام َغ�ضِ
اجلل�ضة الأوىل: عاّمة

27 تقدمي رئي�ص اجلل�شة: اأ. د. همام غ�سيب 
ق�سايا املياه .. نظرة عامة

29 اأ.د.م منذر حدادين 
41 مداخالت احل�سور 

اجلل�ضة الثانية: »حو�ض النيل«
53 تقدمي رئي�ص اجلل�شة: اأ.د. اأنور البطيخي 
55 الورقة الرئي�سية: حو�ص النيل وفر�ص التعاون في جمال املياه  

اأ.د. حممود اأبو زيد
71 مداخالت احل�سور 

اجلل�ضة الثالثة: »دجلة والفرات والعا�ضي« 
79 تقدمي رئي�ص اجلل�سة: د. حممود دويري  
80 الورقة الأوىل: نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات 

م. ر�سول عبد احل�سني �سوداي  
105  مداخالت احل�سور 
108 تقدمي رئي�ص اجلل�سة: د. حممود دويري  
109 الورقة الثانية: حــــو�ص الفـــــــرات  

د. نبيل ال�سمان 
118 مداخالت احل�سور  

الورقة الثالثة: الأو�ساع املائية يف تركيا
120  )H.E. Akif Ozkaldi( م. عاكف اأوزكالدي



اجلل�ضة الرابعة: حو�ض الأردن  
129 تقدمي رئي�ص اجلل�سة: م. مو�سى اجلمعاين 
130 الورقة الأوىل: حو�ص الأردنّ 

د. حازم النا�سر
140 تقدمي رئي�ص اجلل�سة: م. مو�سى اجلمعاين 
141 الورقة الثانية:حو�ص نهر الأردن: و�سع املياه في فل�سطني 

د. مروان حداد 
189 مداخالت احل�سور  

اجلل�ضة اخلام�ضة: ق�ضايا متفرقة
رئي�ص اجلل�سة: اأ. ثابت الطاهر

املياه اجلْوفّية واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
195 اأ.د. اليا�ص �سالمة 

دور حتلية املياه في معادلة املوارد وال�سكان
207 د. عادل اأحمد ب�سناق 
223 اأهمية املياه اخل�سراء في تقييم معادلة املوارد املائية وال�سكان 

اأ.د.م. منذر حدادين
229 مداخالت احل�سور 

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة: املائدة امل�ضتديرة 
239 تقدمي رئي�ص اجلل�سة: د.منذر حدادين 
239 م. مي�سون الزعبي  
241 اأ.د. معت�سم الفا�سل  
243  )H.E.SALIM FAKIOGLU( م. �سليم فاكي-اأُغلو
 244 د. نبيل ال�سمان 
246 الأ�سئلة واملداخالت 

املالحق
251 امل�ساركون يف الندوة 
254 برنامج الندوة 
255 مطبوعات املنتدى 



7

مقّدمـــــــــــة

اأ.د. م منذر حدادين* 

ق�شايا  تناولت  وموؤمترات  ندوات  تنظيم  على  الرائدة  الأردنية  املوؤ�ش�شات  داأبت 
عام  الطبيعية  امل�شادر  �شلطة  ما عقدته  اأولها  كان  باملياه،  مبا�شرة  ذات عالقة  خمتلفة 
1978 ثم جامعة الريموك عام 1984 فنقابة املهند�شني موؤخًرا، واآخرها الندوة التي نحن 
ب�شددها وهي ثمرة تعاون بني موؤ�ش�شتني للفكر رائدتني هما منتدى الفكر العربي وموؤ�ش�شة 
عبداحلميد �شومان مب�شاركة من جامعة البرتا ال�شاعدة. وعنوان الندوة والبحث »ق�سايا 
املياه، عربًيا واإقليمًيا«، وقد اأثرى الندوة م�شاهماٌت وم�شاركاٌت من خرباء عرب ودوليني 
اأر�شى  وممن  للقطاع  املوجهني  من  كانوا  بل  املياه،  قطاع  في  مبا�شرة  م�شوؤوليات  تولوا 
ا�شرتاتيجياته و�شيا�شاته، وما زال بع�شهم متعًبا بثقل تلك امل�شوؤولية بتاريخ عقد الندوة 
بتقدمي حتليالٍت  الندوة  وبذلك حظيت  اإبريل 2010.  ني�شان/   1 و  اآذار/ مار�ص  بني 31 
بلدان  في  الأمور  وقائع  من  اتخذت  باملياه  العالقة  ذات  الإ�شكالت  حللول  وو�شٍف  وروؤًى 
ا كانت  اخلرباء املرموقني وعالقاتها بدول الإقليم اأر�شية لتحليالتهم وروؤاهم، وبذلك اأي�شً
م�شاهماتهم مهنية وواقعية ت�شتند اإىل خربات ومهارات �شقلتها التجربة واأثرتها اخللفيات 

الأكادميية لكل منهم.

اأن الختالل في  اأو م�شاركان في النقا�ص على  وما اختلف في منرب الندوة خبريان 
معادلة املوارد املائية وال�شكان في الدول العربية هو بيت الق�شيد، واأنه ب�شبب ذلك وعوامل 
ميزان  في  مزمنة  �شنوية  هنالك عجوزاٍت  فرادى وجمتمعات  العربية  الدول  تواجه  اأخرى 
التجارة اخلارجية في املواد الغذائية، وما حاجة بي في هذا ال�شدد اإىل الإ�شارة على اعتماد 
الدول العربية في قوتها اليومي على الدول امل�شدرة للمواد الغذائية، وهي في الغالب دول 
اأن  �شّح  ما  فاإذا  اإ�شرائيل.  و�شالمة  اأمن  على  احلر�ص  عند  اخلارجية  �شيا�شاتها  تتقاطع 

* وزير مياه ورّي �شابق/ الأردّن.
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التو�شع  اإ�شرائيل يعتمد على التخل�ص من �شكان فل�شطني الأ�شليني وعلى مزيد من  اأمن 
على ح�شاب الوجود العربي، اأدركنا خطورة اعتماد الدول العربية في غذائها على حلفاء 
اإ�شرائيل واأ�شدقائها وتاأثري ذلك على اأمنها القومي. كما اأن احلرب الغربية على الإرهاب 
ت�شتهدف دوًل عربية واأخرى اإ�شالمية وهو ما يحّد من خيارات الدول العربية في التعامل 

مع حرب الغرب على الإرهاب.

وقد تطرقت الندوة في اإحدى اأوراقها وفي مناق�شة تلك الورقة اإىل تعداد مركبات 
موارد املياه لآي قطر، فهي املياه الزرقاء )ال�شطحية واجلوفية( واملياه اخل�شراء )رطوبة 
احت�شاب  هو  الأمر  في  واجلديد  )التحلية(.  الف�شية  املياه  ثم  الرمادية  واملياه  الرتبة( 
في  الثانية  من  كًما  اأكرث  الأوىل  اأن  وات�شح  الزرقاء،  املياه  من  اخل�شراء  للمياه  املكافئ 
دولة كالأردن، واأن من الأهمية مبكان احت�شابها �شمن املوارد املائية لأي بلد. كما تطرقت 
الورقة اإىل املياه الدولية امل�شرتكة واإىل احلكمانية في اإدارة املياه ودورها في زيادة الإنتاج 

من وحدة تدفق املياه وفي تقليل العجز بني املتوفر من املياه واملطلوب منها في اأي قطر.

العربية وجوارها، وهي  الدول  امل�شرتكة بني  املياه  الأوراق ق�شايا  وتناول عدد من 
الق�شايا العالقة على اأحوا�ص دجلة والفرات و�شط العرب واأطرافها تركيا و�شورية والعراق 
نهر  حو�ص  على  ثم  وتركيا،  و�شورية  لبنان  واأطرافها  العا�شي  نهر  حو�ص  وعلى  وايران، 
الأردن واأطرافها لبنان و�شورية واإ�شرائيل والأردن وفل�شطني، وعلى حو�ص النيل واأطرافها 
بالإ�شافة اإىل م�شر وال�شودان واإريترييا كل دول حو�ص النيل ال�شبع الباقية وهي رواندا 
وبروندي واأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الدميوقراطية واإثيوبيا. وبينت امل�شاهمات في 
الندوة احلاجة اإىل اإبرام اتفاقات �شاملة بني الأطراف كما تطرقت اإىل ما مت اإبرامه من 
اتفاقات ثنائية بني اأطراف على تلك الأحوا�ص من مثل اتفاقية العراق و�شورية على حو�ص 
الفرات عام 1990، واتفاقية �شورية ولبنان على حو�ص العا�شي، واتفاقية الأردن و�شورية 
على الريموك، واتفاقية الأردن واإ�شرائيل على حو�ص الأردن. وتناولت ورقة اخلبري 
ا وافًيا لأو�شاع نهر النيل ولالتفاقيات التي اأبرمت  د. حممود اأبو زيد من م�شر ا�شتعرا�شً
حول مياهه منذ اأواخر القرن التا�شع ع�شر حتى اأوائل القرن احلادي والع�شرين، اأي منذ 
وال�شودان  م�شر  باتفاقية  مروًرا   1891 عام  واإيطاليا  العظمى  بريطاتيا  بني  الربوتوكول 
عام 1959 وحتى مبادرة حو�ص النيل التي بداأت بتمويل من البنك الدويل ووكالة التنمية 
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الكندية ثم ازداد عدد املمولني لها. وقد تبنت م�شر هذه املبادرة ووقعت اتفاقيتها عام 
ثم  للجميع،  الفائدة  حتقيق  مببداأ  تبداأ  مبادئ  خم�شة  اإىل  املبادرة  تلك  وت�شتند   .1998
امل�شاركة بالفوائد بدًل من امل�شاركة في املوارد، يليها مبداأ تو�شيع دائرة املنتفعني، فالتو�شل 
اإىل اتفاق جماعي حول اإطار العمل القانوين واملوؤ�ش�شي بني الدول امل�شاركة، ثم اإن�شاء جلنة 

حو�ص النيل لتتوىل تنظيم املوارد املائية واإدارتها في دول احلو�ص.

وعر�ص للندوة املهند�ص ر�سول عبداحل�سني �سوداي، من العراق، واقع نهري دجلة 
والفرات، وا�شتعر�ص املحاولت التي ُبذلت للو�شول اإىل اتفاقات حول مياههما منذ ان�شالخ 
�شورية والعراق عن المرباطورية العثمانية اإثر احلرب الكونية الأوىل. فقد بنيَّ التفاقات 
التي اأبرمت بني بريطانيا وفرن�شا من جهة بالنيابة عن العراق و�شورية، وبني تركيا عام 
واأخرى بني  تركيا عام 1926،  �شورية وبني  نيابة عن  اأخرى بني فرن�شا  1920، ومعاهدة 
العراق وتركيا عام 1946، وبروتوكول عام 1980 بني العراق وتركيا وان�شمت اإليها �شورية 
عام 1983، ثم الربوتوكول الرتكي ال�شوري عام 1989 الذي مبوجبه تعهدت تركيا باإطالق 
بني  نهائي  لتفاق  التو�شل  يتم  ريثما  موؤقت  ب�شكل  الثانية  في  مكعب  مرت   500 من  اأكرث 
الدول الثالث. ونوه املهند�ص �سوادي بقانون ا�شتعمال جماري املياه الدولية لغري الأغرا�ص 
املالحية الذي اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1997 واعتربه منا�شًبا للو�شول 
اإىل التفاق املن�شود. وا�شتعر�ص د. نبيل ال�سمان من �شورية اأو�شاع الفرات ونهر العا�شي 
ق ما بني النهر الدويل والنهر العابر للحدود. وكالعر�ص ال�شابق ا�شتعر�ص د. ال�سمان  وفرَّ
تركيا مبوجب  القادمة من  الفرات  مياه  و�شورية عام 1990 لقت�شام  العراق  التفاق بني 

بروتوكول عام 1989 بني �شورية وتركيا. 

واحلايل  التاريخي  وت�شريفه  وروافده  الأردن  نهر  حو�ص  على  الندوة  جت  وعرَّ
البحر  �شطح  من�شوب  على  ال�شتعمالت  تلك  وتاأثري  والعربية،  الإ�شرائيلية  وال�شتعمالت 
امليت، وكذلك اأ�شار اإىل �شرورة دعم ت�شريف النهر من موارد اأخرى لإ�شالح الأ�شرار 
البيئية التي جنمت عن ا�شتعمالت مياهه. وخ�ش�شت جزًءا من مداولتها لعر�ص واقع 
الفل�شطيني  املياه  و�شع  ا�شتعرا�ص  في  واأ�شهبت  املحتلة.  الفل�شطينية  الأرا�شي  في  املياه 
لالأو�شاع  خمتلفة  �شيناريوهات  واإىل  الفل�شطينية،  لالأرا�شي  الإ�شرائيلي  الحتالل  حتت 
ا�شتخال�ص  مروان حداد على �شرورة  د.  التي قدمها  فل�شطني  ورقة  وركزت  امل�شتقبلية. 

احلقوق الفل�شطينية في املياه، خا�شة حقوقهم في نهر الأردن.
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حني  وفي  املياه.  حروب  ق�شية  بالنقا�ص  وتناولها  ال�شطح  اإىل  تطفو  اأن  وطبيعي 
احلروب  اأ�شلحة  فيها  ُت�شتعمل  �شاخنة  حروب  اإنها  بالقول  لها  فهمهم  عن  اخلرباء  عربَّ 
ال�شاخنة، عربَّ بع�ص امل�شاركني عن راأيهم بالقول بل املق�شود حروب تكون املياه اأ�شلحتها. 
والفهم الأول مطابق للمفهوم منها يوم انطلقت �شرخة »حروب املياه« الأوىل عام 1987 
بعد موؤمتر حول املياه الدولية في ال�شرق الأو�شط، دعا اإليه وتراأ�ص جل�شاته في وا�شنطن 
مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية يوم كان يعمل حتت مظلة جامعة جورج تاون قبل 
ا�شتقالله عنها. والغريب اأن �شرخة »حروب املياه« التي اأطلقتها ال�شيدة جوي�ص �شتار من 
ذلك املركز في ن�شرة له، ومن خالل مقالت في ال�شحف الأمريكية، قد ح�شرت حروب 
املياه في منطقة ال�شرق الأو�شط، متنا�شية نزاعات اأخرى ب�شبب املياه في اأحوا�ص دولية 
)اأو  املتحدة  الوليات  بني  وكالهما  ريوغراند  وحو�ص  الكولورادو  حو�ص  مثل  من  عديدة 
اأو العديد من  اآ�شيا،  اأو مثل حو�ص امليكونغ في جنوب �شرقي  بع�ص ولياتها( واملك�شيك، 

الأحوا�ص الأخرى بني اإ�شبانيا والربتغال.

ل  احلرائق  لإطفاء  ُت�شتعمل  بطبيعتها  املياه  اأن  املقدمة  هذه  �شاحب  ويرى 
اإن  اأغرا�ص خالًفا لطبيعتها يالقي �شعوبات جمة  لإ�شعالها، واأي تعامل معها خلدمة 
مل يكن حمكوًما بالف�شل. وفي تتبع ملا جرى من حروب في ال�شرق الأو�شط منذ �شرخة 
اإذ كانت  اإ�شعالها؛  املياه �شبًبا في  اأًيا منها مل تكن  اأن  املياه« عام 1987 نرى  »حروب 
احلرب العراقية الإيرانية م�شتعرة ول عالقة للمياه بها، تالها اجتياح العراق لدولة 
العراقية  القوات  لإخراج   1991 عام  ال�شحراء  عا�شفة  فحرب   ،1990 عام  الكويت 
من الكويت، ثم حرب اإ�شرائيل على الفل�شطينيني اإثر النتفا�شة الفل�شطينية الثانية، 
عام  املتحدة  الوليات  قادته  الذي  التحالف  يد  على  دولته  وتفكيك  العراق  فاجتياح 
2003، ثم حرب اإ�شرائيل على لبنان عام 2006. ومل يكن للمياه دور في اإذكاء نريان 
بكون  اأن  نفى  اأوزال(  )تورغوت   1991 عام  تركيا  وزراء  رئي�ص  اإن  بل  احلروب.  تلك 
في نية تركيا ا�شتعمال املياه من نهري دجلة والفرات لل�شغط على العراق اإبان حرب 
عا�شفة ال�شحراء. وحقيقة الأمر اأن التاريخ الب�شري مل ي�شهد حرًبا بني دولتني تذكيها 
العربية عام  الدول  اإ�شرائيل على جوارها من  املحللني عزا حرب  بع�ص  اأن  ولو  املياه 
1967 اإىل قرار جامعة الدول العربية بتحويل روافد نهر الأردن. ففي بحث ل�شاحب هذه 
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املقدمة اأودعه كتابه املعنون )Diplomacy on the Jordan( عام 2001 تبنيَّ من الأر�شيف 
الوطني للوليات املتحدة اأن اإ�شرائيل كانت مهتمة مبا يقوم به العرب من اأعمال لتحويل مياه روافد 
نهر الأردن، لكنها اأبلغت مبعوًثا للرئي�ص الأمريكي ليندون جون�سون، وهو الديبلوما�شي الأمريكي 
الرفيع اأفيريل هارميان، عام 1966 اأن اإ�شرائيل تعي اأهمية املياه لها لكن النزاع على مياه نهر 
الأردن م�شتدرك. واأردفت اإ�شرائيل اأن اخلطر الذي تعتربه مبثابة اإعالن حرب على اإ�شرائيل هو 
في  املالحة  حرية  وتهديد   1957 عام  منذ  �شيناء  في  املرابطة  الدولية  الطوارئ  قوات  ان�شحاب 
م�شائق تريان. وهذا ما فعلته م�شر في اأيار/ مايو 1967 عندما طلبت من الأمني العام لالأمم 
اأمام  املتحدة �شحب قوات الطوارئ الدولية من �شيناء واأعقب ذلك اإغالق م�شر مل�شائق تريان 
املالحة الإ�شرائيلية، وردت اإ�شرائيل على ذلك بالهجوم على م�شر ثم على الأردن و�شورية. وهذا 
اإ�شرائيل للعرب عام 1967. لكنه جدير بالذكر اأن  اأن املياه مل تكن ال�شبب في �شربة  دليل على 
اإ�شرائيل �شربت موقًعا واحًدا على قناة امللك عبداهلل في غور الأردن اأيام حرب ال�شتنزاف وقيام 
اأعوام  بني  املحتلة  الأرا�شي  وداخل  اإ�شرائيل  �شد  بعمليات  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  فيالق 
1967-1970، وعمل الأردن على اإ�شالح ترابي �شريع للجانب الذي اأعطبتة مدفعية اإ�شرائيل من 
القناة اخلر�شانية الرئي�شة التي تروي الأغوار من مياه نهر الريموك، ومتكن من اإ�شالحها اأ�شولًيا 

عام 1986. لكن املياه رغم اتخادها هدًفا للتخريب مل تكن ال�شبب في اأعمال العنف تلك.

من  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  في  وباك�شتان  الهند  بني  احلروب  اإىل  نظرة  اأن  كما 
القرن املا�شي يدل بو�شوح على ا�شتبعاد املن�شاآت املائية في حو�ص نهر ال�شند على كل من 

طرفي احلرب من الأهداف احلربية. 

وتعظيم  ا�شتعمالتها  كفاءة  وزيادة  املياه  اإدارة  مو�شوع  بجدارة  الندوة  وتناولت 
بلوغ  في  الر�شيدة  احلكمانية  دور  اإىل  واأ�شارت  منها،  والجتماعي  القت�شادي  املردود 
اأبحاث الندوة والنقا�ص حولها على جدلية العالقة بني املياه  تلك الأهداف. كما عرجت 
لتطوير  الإن�شان  تدخل  عند  البيئة  على  وا�شح  تاأثري  لهما  تواأمان  اأنهما  وبيَّنت  والطاقة، 
ا ملوارد تركيا املائية وما  اأي منهما اأو كليهما. وقدم م. عاكف اأوزكالدي من تركيا عر�شً
قامت به احلكومة لإناطة م�شوؤولية اإدارة اأنظمة الري بالبلديات وجمعيات امل�شتفيدين، ومل 

يتطرق اإىل طبيعة نهري دجلة والفرات واقت�شام مياههما.
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املياه اجلوفية  اأو�شاع  ا عن  الأردنية عر�شً اإليا�ص �سالمة من اجلامعة  اأ.د.  وقدم 
موؤكًدا  املتجددة،  غري  املياه  طبقات  وتعدين  ا�شتنزافها  وحقيقة  ا�شتعمالها  واأخالقيات 
�شرورة و�شع اأ�ش�ص لقت�شامها بني الدول التي متتد تلك املياه حتت اأرا�شيها لتجنب اإحلاق 
ذلك  على  اأمثلة  واأورد  املتجددة.  للمياه غري  ا�شتعمالت جارتها  من  بدولة جارة  ال�شرر 
ودول  ال�شعودية  بني  امل�شرتكة  واملياه  ال�شاق،  تكوين  وال�شعودية مبياه  الأردن  ا�شرتاك  في 

اخلليج، وكذلك بني م�شر وال�شودان وليبيا وت�شاد.

ق اإىل  ا عن دور التحلية في معادلة املوارد وال�شكان، وتطرَّ وقدم د. عادل ب�سناق عر�شً
تزايد احلاجة لتحلية املياه واأ�شبابها واختيار تقنية التحلية الأن�شب، كما ا�شتعر�ص توزيع 
العذب  املاء  اإنتاج  كلفة  متو�شط  اأن  وبنيَّ  التحلية،  لأعمال  والت�شغيلية  الراأ�شمالية  الكلفة 
ترتاوح بني 0.60- 2.00 دولًرا من مياه البحر وبني 0.15-0.75 دولًرا من الآبار، وتبلغ 
كلفة الطاقة من هذه الكلفة من 30% اإىل 45%. وعرج د. ب�سناق على النظم وال�شيا�شات 
املن�شودة واإىل نقل التكنولوجيا لتوطينها وبناء القدرات. كما قدم د. منذر حدادين ورقة 
ثانية تناول فيها اأهمية املياه اخل�شراء في تقييم معادلة املوارد املائية وال�شكان، واعترب 
اأنَّ اجلزء الأكرب من املياه اخل�شراء هي تلك التي تختزنها حبيبات الرتبة وتدعم الزراعة 
البعلية واملراعي والغابات. وبنيَّ اأن املياه اخل�شراء ل تقل كمياتها في بلد كالأردن عن املياه 

ال�شطحية واجلوفية املوجودة داخل حدود الدولة.

م فيها اأمني عام وزارة  وناق�شت مائدة م�شتديرة ما مت ا�شتعرا�شه في الندوة وقدَّ
و�شعها  التي مت  وال�شرتاتيجية  الأردن  في  املياه  اأو�شاع  ا عن  الأردنّية عر�شً والري  املياه 
في  الأمريكية  اجلامعة  من  الفا�سل  معت�سم  اأ.د.  فيها  تناول  كما  ال�شيا�شات،  وكذلك 

بريوت التحديات التي تواجهها الدول العربية في قادم ال�شنني.

وقد اأدت الندوة اأغرا�شها بجدارة وجنحت في تبيان اأو�شاع املياه عربًيا واإقليمًيا 
والتربيك  التهنئة  منظموها  وي�شتحق  م�شتقباًل،  املاآزق  من  للخروج  احللول  اقرتاح  وفي 
اأثروا  لنجاحهم في جمع خرباء من دول املنطقة وم�شاركني اآخرين من الأردن واملنطقة 

باأوراقهم ومناق�شاتهم مداولتها ونتائجها. 
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اجلل�سة االفتتاحية

- كلمة �شاحب ال�شمّو امللكّي �لأمري �حل�ضن بن طالل 

- كلمة مدير عام موؤ�ّش�شة عبد احلميد �شومان
    )�أ. ثابت �لطاهر(

- كلمة اأمني عام منتدى الفكر العربي
يب(    )�أ.د. ُهمام َغ�ضِ
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كلمة �ساحب ال�سمّو امللكّي االأمري احل�سن بن طالل*

بني  حائًرا  نف�شي  اأجد  الن�شانية,  والبيئة  والطاقة  املياه,  عن  احلديث  عند 
القول والفكر - وهو الدور الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شات كرمية, على غرار منتدى الفكر العربي 
وموؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان – وبني الفعل والتطبيق. وكنا نعتقد, ذات يوم, اأن هذه 
ال�شل�شلة من اللقاءات التي عقدت عرب ال�شنوات املا�شية �شتوؤدي اإىل جت�شري الفجوة 

ما بني الفكر و�شنع القرار.

غري اأنني اليوم, اأنا�شدكم باأن نتجاوز لقاءات النخب الوظيفية في ن�شر وتدوين 
الذاكرة املوؤ�ش�شية. وفي هذا املجال, اأبنينِّ لكم اأنني, وبتوفيق من اهلل تعاىل, �شاركت 
في ال�شبعينيات من القرن املا�شي, في لقاء كان ي�شتهدف بناء الوعي العام, من حيث 
بناء مراكز للمعلومات املجردة, في كل من القارات الالتينية والإفريقية والآ�شيوية 

من خالل تدوين املعلومة الإن�شانية والطبيعية والقت�شادية.

اإن بناء هذه القاعدة املعلوماتية ي�شكل بدياًل اآنًيا لدرا�شة حالت معينة من 
قطرية,  الفوق-  النظرة  اأن  اأرى  ولكنني  لقاءاتكم,  في  املدرجة  العظيمة  الأنهر 
جمموعة  عن  حتدثت  عندما  الأوروبية,  املجموعة  ا�شتحداثها  من  متكنت  التي 

رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه. *
ل. غ مع حترير طفيف من حديث �شمّوه اإىل امل�شاركني يف الندوة عرب فيديو م�شجَّ     الن�ّس مفرَّ
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اإقامة  من  املثال,  �شبيل  على  كالدانوب  العظيمة,  الأنهر  وعن  والفحم,  ال�شلب 
هيئة فوق- قطرية لإدارة هذه ال�شوؤون احليوية. وكانت هذه قد وجدت على الرغم 
وُتظهر  ال�شاخنة«.  واحلروب  الباردة,  »احلرب  �شّمي  فيما  املوجودة  اخلالفات  من 
لنا درا�شة اأجرتها جامعة ديبول في �شيكاغو, اأن جمموع الوفيات, منذ بداية احلرب 
قتلوا في  الذين  ي�شاوي جمموع  اأي ما  ن�شمة,  اإىل 190 مليون  الثانية, و�شل  الكونية 

احلربني الكونيتني؛ الأوىل والثانية.

يقولون اإن احلروب القادمة هي حروب حول املوارد, ومنها حروب املياه, اإل اأن 
تعظيم ال�شالح العام, والقوا�شم امل�شرتكة لكل اإقليم من اأقاليم العامل, اأمر مطلوب 
من اجلميع, ومن كل اإقليم في هذا العامل, بغية افتتاح لقاءات اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة عام 2012. ففي هذه الفرتة, ا�شتطعنا من خالل منابر خمتلفة - منها منرب 
غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا – اأن ُندِخل من خالل لقاءات متخ�ش�شة حول املياه, وحول 
اآخر,  مبعنى  اأي  البيئة,  حلماية  الدولية  للمنظمة  »احلمى«  مفهوَم  وغريها,  الإعمار 

ا�شتَعّنا بخربة فيرناندو ديزوتو, في اللجنة امل�شتقلة, جلعل القانون خادًما للجميع.

واأقول لكم اإن التقليب ما بني املعايري الدولية الفوق- قطرية وبني ال�شيا�شات 
امل�شتدامة - ول اأحتدث عن ال�شيا�شات املحلية وامل�شالح اخلا�شة, لكني اأحتدث عما 
هو فوق- قطري, اأو غري قطري, اأقول اإن هذا الإقليم )اإقليم غرب اآ�شيا( هو باأم�س 
ب�شندوق  طالبت  وقد   - الآ�شيوي  التنمية  بنك  من  بدعم  يدور,  ما  ملعرفة  احلاجة 
خالل  من  تركيًزا,  هناك  اأن  متاًما,  اأدرك  لأنني  اآ�شيوية,  �شحب  ب�شروط  اآ�شيوي, 

منظمة )كاريك( على املنطقة التي ت�شمى بو�شط اآ�شيا,

التعاون  برنامج  في  اخلا�شة  التقارير  من  فهمت  كما  تركيز,  هناك  ا,  واأي�شً
وكازاخ�شتان,  وال�شني  واأذربيجان  اأفغان�شتان  غرار  على  اآ�شيا,  و�شط  في  القت�شادي 
»درب احلرير«.  لإعمار  اإعادة  اأن هناك  وطاجيك�شتان,  ومنغوليا,  القرغيز,  وجمهورية 
ومن هنا اأقول لإخوتي العرب: هل ُنلقي القرتاحات املو�شوعية جانًبا ونلتقي فقط من 
اأجل تبادل الأفكار بني النخب, اأم ننتقل اإىل الف�شاء الثالث, احلكومي والأهلي والتجاري 
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وال�شناعي. هل لنا اأن نبحث عن م�شاركة عقالنية للذين يجدون اأنف�شهم- وهنا اأحتدث 
اأيام  اأنف�شهم في خانة التهمي�س- خارج ال�شورة بال وعي. وقبل  عن الذين يجدون 
ا�شت�شفت املن�شق العام للحكومة الهندية ِل�شْت وزارات معنية ب�شلة الغذاء, اأي الرتبة 
واملياه والتموين ... هذه الوزارات ال�شت اإىل جانب زميالتها معنية باإي�شال املعلومة 
للمزارع, من خالل الهاتف اخللوي ملعرفة الأو�شاع في ال�شوق قبل اأن يتعر�س املزارع 

الفقري اإىل تذبذبات ال�شوق.

املياه واإدارة املياه, بطبيعة احلال, تنق�شم اإىل ال�شتخدام املدين, وال�شناعي, 
والزراعي وغريها - واأنتم اأعلم بذلك - ولكن ا�شتخراج املعادن واإقامة املقالع دون 
اجلغرافية  اخلرائط  �شانعي  مع  التوا�شل  ودون  املن�شبط,  التمدن  على  الرتكيز 
الدقيقة, واأعني بذلك امل�شح املكاين واجليوفيزيائي. واأ�شري اإىل الطبقات ال�شطحية, 
�شبيل  على  كاليورانيوم  املعادن,  ل�شتخراج  ال�شطحية  الطبقات  جتريف  اإن  حيث 
املثال, يجعل من املناطق النائية معدومة الإنتاجية الزراعية لفرتة طويلة من الزمن. 

اأما في ما يتعلق باملعلومات اجليولوجية, فنجد اأن تعدين املياه في مدينة ك�شنعاء 
روؤية  للتنفيذ, �شمن  قابل  ي�شتوجب احلديث عن عمل  اأمر  هو   - املثال  �شبيل  على   -
اأحتدث,  ل  وهنا  النفط-  اإنتاج  منطقة  ال�شم�شية من  الطاقة  ل�شتيالد  )ديزرتريك( 
فقط, عن اخلليج العربي والتعاون اخلليجي, بل عن الإقليم املمتد من القفقا�س اإىل 
اآ�شيا الو�شطى واإىل منطقتنا. اأحتدث عن اإهليلج الطاقة واملياه. واأقول, في هذا ال�شدد, 
املوؤ�ش�شية.  الإقليم  متطلبات  في  التفكري  على  الفرتة  هذه  في  جهودنا,  نركز  ل  ملاذا 
فنحن نفتقر اإىل جمل�س اقت�شادي اجتماعي يلت�قي كل م�دة معينة ليق�دم, من خالل 
الف�شاء الثالث - اقرتاحات حول تاأ�شي�س هيئة فوق - قطرية للمياه والطاقة. ل بد اأن 
تكون هذه الهيئة في اإطار الإدارة امل�شرتكة مل�شادر املياه, م�شتقلة متاًما عن الأمزجة 
وامل�شالح اخلا�شة, بحيث يكون لها اعرتاف دويل ونظام م�شتقل, و�شلطة متكنها من 
اتخاذ القرارات املتعلقة باإدارة امل�شادر املائية والبيئية, �شمن مفهوم »احلمى«, واأنا 
التلوث,  منع  كل من:  على  ت�شتمل  وا�شعة,  مهمة  ولكن عن  »املحميات«  اأحتدث عن  ل 
ول  وجدناها.  التي  الق�شرية  الهجرات  عقب  بخا�شة  م�شتحقيها  اإىل  املياه  واإي�شال 
ن�شتطيع كما نعتقد, اأن منيز بني الالجئني ب�شنوفهم املختلفة �شواء منهم املقتلعني من 
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بيوتهم داخل الدول اأو الالجئني ال�شيا�شيني, كما ن�شفهم, اأو لجئي املناخ.

من هذا املنطلق, اأرى اأنه اآن الأوان للحديث عن الإجراءات الالزمة من جانب 
جميع الأطراف املعنية في الإقليم حلماية, لي�س فقط الأهمية التاريخية والرتاثية, 
ا حلماية الأهمية احلياتية. وكنت حتدثت مع كبار امل�شوؤولني في تركيا عن  ولكن اأي�شً

ل اإىل �شرق الأنا�شول. الذعر الذي ن�شعر به من كون الفرات الأعلى قد حونِّ

وتفكيك الفرات, بطبيعة احلال, يذكرنا باأحاديث مع الرئي�س الرتكي الأ�شبق 
بالعتماد  للتعافي,  وخطة  احتمالية,  خطة  عن  نتحدث  كنا  وباأننا  �أوز�ل,  تورغوت 
على املياه الرتكية وان�شيابها خالل املنطقة, لتخ�شري ال�شحراء على ما يرافق ذلك 
املجهود من زيادة في انبعاثات الكربون. لكني اأ�شري في هذا ال�شدد اإىل اأننا نعاين 
اأن  الأيام  هذه  ن�شتطيع  ل  اأننا  مبعنى  الإرادي,  والنحبا�س  املناخي,  النحبا�س  من 

نحرك الراأي العام يف اجتاه معني.

التخطيط  »جمموعة  ب�  املعروفة  املجموعة  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  اأتوجه 
 100 اإفراز  اإىل  �شتوؤدي  العبثية  �شيا�شاتنا  ا�شتمرار  اأن  ك�شفت  التي  ال�شرتاتيجي«, 

مليون عاطل عن العمل خالل الأعوام الع�شرة القادمة.

والتنمية  القت�شادي  التعاون  ومنتدى  للفقراء,  القانوين  التمكني  جلنة  اأما 
)OECD(, فال بد من اأن يقيما ج�شوًرا مع الغرب, اأي مع املجموعة اليورو اأو�شطية, 

وو�شط  البلقان,  من  كل  اأحوال  يدر�س  الذي  وار�شو,  في  املتخ�ش�س  املركز  واأ�شكر 
و�شرق اأوروبا, اإ�شافة اإىل القفقا�س وو�شط اآ�شيا. واأقول اإن الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
تو�شح للمواطن ماذا �شيحل بهذا الإقليم لو مل تتخذ الإجراءات الإ�شالحية املطلوبة 

في الوقت املنا�شب.

الأولويات  حتديد  في  ت�شاعد  لالإقليم,  املوؤ�ش�شي  التنفيذ  قواعد  اإن  اأقول 
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والنتقال من الفكر اإىل التطبيق العملي, ولكن العمل على تاأ�شي�س �شندوق للت�شامن 
في الإقليم, وال�شتفادة من خربات الدول الآ�شيوية في هذا املجال, �شيوؤدي اإىل حتقيق 
هذا التوجه, واأقول اإن هويتنا مهددة- ل اأقول هويتنا املائية فقط, ولكن اأ�شتذكر قول 
اهلل تعاىل: ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ]قري�س:4[. والأمن ل بد اأن 

يتحول اإىل اأمن مندمج, والهوية ل بد اأن توؤكد اأهمية الإن�شان.

منطقة  دول  ملواطني  الجتماعي  امليثاق  مل�شروع  الأوىل  امل�شودة  اإىل  واأ�شري 
غرب اآ�شيا و�شمال افريقيا, اإذ اإنه وفًقا للمادة 37 تت�شمن العنا�شر الرئي�شية لتنمية 
ال�شحية,  والرعاية  واملهارات,  والتنمية  والتدريب  التعليم  وهي  الب�شرية,  املوراد 
وال�شمان  ال�شحي,  وال�شرف  واملياه,  والبيئة  والإ�شكان  والتغذية,  الغذائي,  والأمن 

الجتماعي, والتمكني للم�شاركة في �شنع القرار. فالقرار هو قرار اجلميع.

كذلك نتحدث عن تناول الف�شل الربعي ملتابعة للقرارات امل�شريية. فالقمم 
العربية, كما نعلم, هي قمم اقت�شادية في بع�س الأحايني, ولكن جمموعات اخلرباء, 
اأحتدث عن  القرار, وعندما  التاأثري على �شانعي  اإىل مرحلة  الأ�شف, ل ي�شلون  مع 
في  ال�شاحلة  للمواطنة  والتاأهيل  التمكني  عن  احلديث  اأف�شل  الفقر,  على  الق�شاء 

القطاع الغذائي الزراعي وال�شناعي والإنتاجي.

واملبادرات  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  الت�شبيك  اأهمية  لتاأكيد  اأخرى  مرة  اأعود 
ر باأن العام 2012 ميثل فر�شة لنا جميًعا  لالإقليم لتاأكيد هوية الإقليم الفاعلة, ولأذكنِّ
تفاوت  اإن مل تكن موحدة, حول م�شتقبل ل ينطوي على  بروؤية متقاربة,  ن�شارك  اأن 

فقط, بل م�شتقبل روؤى لن�شع امل�شروعات �شمن روؤى خدمة ال�شالح العام.
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كلمة مدير عام موؤ�ّس�سة عبد احلميد �سومان

�أ. ثابت �لطاهر

ندوة:  في  م�شاركني  اليوم  جنتمع  ونحن  عّمان؛  في  بكم  اأرحب  اأن  ي�شرين 
بامل�شاركة  �شومان  عبداحلميد  موؤ�ش�شة  تت�شرف  التي  و�إقليميًّا«،  عربيًّا  �ملياه:  »ق�ضايا 
في تنظيمها, بالتعاون مع منتدى الفكر العربي وجامعة البرتا, ولي�س جديًدا - بالطبع 
- اأن نوؤكد اأهمية هذا املو�شوع احليوي واحل�شا�س, وبخا�شة في ظل الظروف العربية 

والإقليمية الراهنة.

غري اأن اجلديد الذي ا�شتوقفني, واأنا اأعد نف�شي لهذه الندوة, ر�شالة وردتنا من 
مكتبة ال�شكندرية في جمهورية م�شر العربية, تعلمنا عن انعقاد موؤمتر في املكتبة 
اإبريل )2010(, حول مو�شوع املياه وال�شيا�شات  اآذار/مار�س, و1 ني�شان/  يومي 31 
ال�شكندرية  مكتبة  ندوة  انعقاد  موعد  ويتزامن  البيئية.  التحديات  ملواجهة  العربية 

متاًما مع موعد انعقاد ندوتنا هذا اليوم.

اإن ما يثري الهتمام في هذه امل�شادفة املهمة, اأن مو�شوع املياه بات مو�شوًعا 
هاًما وحيوًيا, باعتبار املياه �شريان احلياة الرئي�شي, حيث يقول اهلل �شبحانه وتعاىل 
في كتابه الكرمي ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ]الأنبياء: 30[, فكيف ال�شبيل اإىل هذه 
احلياة لنا ولأجيالنا القادمة, ونحن نعي�س في منطقة تتجاذبها النزاعات, وتتهددها 
ومنطقتنا  بلدنا,  اأن  نعرف  ونحن  �شيما  ل  والدوائر,  النوايا  بها  وترتب�س  الأطماع, 
ب�شكل خا�س, يعانيان من ندرة املياه. وحتدوين ثقة باأنكم تقّدرون اأهمية هذا املو�شوع 
ا�شرتاتيجيات  عن  اأحتدث  اأن  نيتي  في  ولي�س  حتديات,  من  به  يحيط  ما  وخطورة 
اأن  الدور الذي ميكن  اأهمية  تاأكيد  الكلمة هو  و�شيا�شات, ولكن ما ق�شدته من هذه 
بالق�شايا  والتثقيف  والتنوير  للتحذير  العربية  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  به  ت�شطلع 

ل ق�شايا ال�شاعة في وطننا العربي. العربية احليوية, التي باتت ت�شكنِّ
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وي�شرين اإعالمكم في هذا ال�شياق, اأن موؤ�ش�شة عبداحلميد �شومان - واإ�شافة 
�لغذ�ئي  �لأمن  »حتديات  حول:  ندوة  عقدت  اأن  �شبق   - املهمة  الندوة  هذه  اإىل 
الدول  من  عدٍد  من  الخت�شا�س,  ذوي  الباحثني  من  نخبة  فيها  �شاركت  �لعربي« 
اأن  وحتر�س  نف�شه.  بالعنوان  �لقا�ضم  �ضبحي  للدكتور  كتاًبا  اأ�شدرت  كما  العربية, 
الق�شايا  هذه  مثل  تعالج  وندوات  حما�شرات  با�شتمرار  الثقافي  برناجمها  ي�شمل 

احل�شا�شة على م�شتوى الوطن العربي.

ال�شكر كل ال�شكر ل�شمّو الأمري �حل�ضن بن طالل, رئي�س املنتدى وراعيه, على 
تف�شله برعاية هذه الندوة, واإلقاء الكلمة الفتتاحّية فيها. كما اأ�شكركم على تلبيتكم 
الأ�شتاذ  دولة  بالذكر  واأخ�س  الندوة,  لهذه  الإعداد  في  �شاهم  من  ولكل  دعوتنا, 
حد�دين,  منذر  الدكتور  الأخ  ومعايل  البرتا,  جامعة  رئي�س  بدر�ن,  عدنان  الدكتور 
وال�شكر مو�شول بالطبع ملنتدى �لفكر �لعربي, ممثاًل باأمينه العام املثابر والن�شيط 
�شعادة الأ�شتاذ الدكتور همام غ�ضيب, اآمال لأعمال هذه الندوة كل التوفيق والنجاح.
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كلمة اأمني عام منتدى الفكر العربي

يب* �أ.د. ُهمام َغ�ضِ

الأَخواُت والإخوُة الأفا�شل

ال�ّشالُم عليكم ورحمُة اهلل وبركاُته 

ل�شيوِفنا  متمّنًيا  والعتزاز؛  الّتقدير  الّرقراق حتّيَة  باِح  ال�شّ في هذا  اأُحّييكم 
– با�ْشِمكم  ا  اأي�شً اأُحّيَي  اأْن  ُي�شعُدين  الأردّن. ولكْم  بلِدهم  الإقامِة في  ِطيَب  الأعّزاء 
ودْولة  الّزاهرة,  وموؤ�ّش�شَتُه  �لّطاهر  ثابت  الأُ�شتاذ  ديق  وال�شّ الأخ  – معايل  جميًعا 
الأُ�شتاذ الّدكتور عدنان بدر�ن )الذي مْل ي�شتطِع احل�شوَر اليوم ل�شفِرِه خارَج البالد( 
الّندوِة  املباَركة في هذه  وم�شاهمِتهم  املثمِر اخلرينِّ  العامرة, على عطائهم  وجامعَتُه 

املوّفقِة, باإذِنِه تعاىل. 

وال�ّشكر كلَّ ال�ّشكر خلبرِينا اجَلْهَبذ, معايل املهند�س الّدكتور منذر حّد�دين, 
الذي كان - ك�شاأِنِه دْوًما - خرْيَ ُم�شرٍف على اجلانِب العلمّي والّتقنّي للّندوة. وهو َمْن 

ا واإقليميًّا وعامليًّا.  هو في ق�شايا املياه: عربيًّ

�لأخو�ُت و�لإخوة 
اأّيام, احتفلت  َرَتٍل من املنا�شباِت املائّيِة املهّمة. فقبَل ب�شعِة  تاأتي ندوُتنا هذه �شمَن 
اأي  �شليٍم �شّحيًّا«؛  لعامَلٍ  »مياٍه نظيفٍة  تركيٍز على  َمَع  للمياه,  العامَلّي  باليوم  املعمورُة 

* اأمني عام املنتدى �شابًقا )خالل الفرتة ما بني 2009/8/1 - 2011/2/1(.
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على نْوعّيِة املياه والّنُظِم البيئّيِة اّل�شليمة. وها نحن و�شْلنا - ونحن هائموَن حائرون 
ِف الَعْقِد الّدويّل )2005-2015( للعمِل حتت �شعار »�ملياه من  �شاِرحون - اإىل منت�شِ

�أجل �حلياة«, ان�شجاًما َمَع الآيِة الكرمية. 

يحمُل  الذي  الإ�شكندرّية  موؤمتِر  مْوعَد  متاًما  ندوِتنا  مْوعُد  ُي�شادُف  كذلك 
َ �لغرِق و�لعط�ش: �ل�ّضيا�ضات �لعربّية  العنواَن الهادر »�ملياه �لّنادرة و�ملياه �لّثائرة بينْ
ملو�جهة �لتّحدياِت �لبيئّية«. ول نن�شى الْيَوم العلمّي لنقابِة املهند�شني الأُردنّيني حتت 

عنوان »�لأمن �ملائّي �لعربّي«. وقي�شوا على ذلك. 

كّل هذه املنا�شباِت العلمّيِة ومثيالِتها تتناوُل ق�شايا املياه باعتبارها اأُ�سَّ اأ�شا�ِس 
مَبْعِزٍل  الق�شايا  هذه  ُتناَق�َس  اأْن  مُيكُن  فال  املت�شابكة.  خيوِطها  بُكلنِّ  احلياة  ظاهرة 
عن الأمن الغذائّي, والأمِن الإن�شايّن, والأمن ال�ّشامل, والّنُظِم البيئّيِة املتكاملة. وما 
اأنف�َشنا  َت  ُن�شتنِّ ل  حّتى  عملّية,  لأغرا�ٍس  اإّل  هنا  املهّمة  الق�شايا  بع�ِس  على  تركيُزنا 
ِحْكًرا على خرباء  اأّن الق�شايا املائّيَة لي�شت  اأكرَث من اّلالزم. ولعّلُه من نافلِة القْول 
ال�ّشيا�شِة والقت�شاِد والجتماع, و�شاِئر مظاهِر  واإمّنا تتغلغُل هذه في  َوْحَدهم؛  املاء 
احلياة. ِمْن هنا جاءْت َجَراءتي في احلديِث عن هذا املْو�شوع في ح�شرِة اأهِل الّذكر 

واأهِل اخلربِة والخت�شا�س. 

واحلّق اأّن منتداكم ب�شدِد الإْعداد, في غ�شوِن الأ�شهِر القليلِة املقبلة, ملوؤمتٍر 
�ل�ّضامل,  �لعربّي  �لأمِن  اآخَر عن  وموؤمتٍر  �لعربّي,  �لوطن  �لِغذ�ئّي في  �لأمِن  عن 

لة, �شمَن ا�شرتاتيجّيٍة متكاملة.  وموؤمتراٍت اأخرى وثيقِة ال�شّ

اأ�ّش�شُه  اأّن املنتدى  اأذكَر  باأْن  ومَلن ل يعرُف منتدى الفكر العربّي, ا�شمحوا يل 
�شمّو الأمري �حل�ضن بن طالل - حفَظُه اهلُل ورعاه - في مثِل هذه الأّيام قبَل ت�شعٍة 
وع�شرين عاًما, َمَع خم�ٍس وع�شرين �شخ�شّيًة عربّيًة مرموقة, في اأعقاِب موؤمتِر القّمِة 

العربّيِة احلادي َع�َشر. 
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وكان هاج�ُس املنتدى منذ اليوِم الأّول َعْقَد احلواراِت الهادفِة العربّيِة العربّية, 
و�شانعي  العرب  املفّكرين  بنْي  الَفْجوِة  َج�ْشِر  في  وامل�شاهمَة  العربّية؛  غرْيِ  والعربّيِة 
القرار, وبنْي املفّكريِن اأنف�ِشهم. وبداأ املنتدى يّتجُه في ال�ّشنواِت الأخرية نحو اجلمهوِر 
اأ�شاَف  اأْن  فكاَن  عاٍل.  ب�َشْقٍف  ا  ُحرًّ ا  تنويريًّ ا  فكريًّ ِمنرًبا  باعتباره  العري�س,  الوا�شِع 
بنْيَ املفكِر واملواطِن  ّية حماولَة َج�ْشر الفجوِة  اإّبان احتفاِلِه ب�شنِتِه الف�شّ اأهداِفِه  اإىل 

العربّي. واأ�شبَح مفهوُم املواَطنة بُكّل اأبعاِدِه املت�شابكة على راأ�ِس مو�شوعاِته. 

اإْن هي اإّل �شذراٌت وكلماٌت معدودات, اأحبْبُت اأْن ُت�شاركوين فيها اليْوم. واإّنني 
اأتطّلُع - مبعّيِة اأ�شرِتنا الواحدة؛ اأعني موؤ�ّش�شَة عبد احلميد �شومان, وجامعَة البرتا, 
الذي ل  العملّي«  »الفكر  ُنها  ُيَزينِّ َجَل�شاٍت مثمرٍة ماتعة,  اإىل  العربّي -  الفكر  ومنتدى 
يقُف عند الّتنظرِي وْحَده, واإمّنا يتجاوُزُه اإىل الّتطبيق واملقرَتحاِت العملّيِة الّنرّية, التي 
على  الَبنّيِ  الَوْقِع  ذاِت  بالربامِج  القرار  �شانَع  دُّ  ومُتِ الأفعال,  اإىل  الأقواِل  تنقُلنا من 

ا املهّم�شني واله�ّشني منهم.  الّنا�س, خ�شو�شً

�حل�ضن بن طالل*,  َمَع كلمِة �شمّو الأمري  اأُحّييكم مّرًة اأخرى؛ واأترُككم الآن 
ورة. ْوِت وال�شّ حفَظُه اهلُل ورَعاه, رئي�ِس املنتدى وراعيه. وهي ت�شجيُلّ بال�شّ

* انظر ال�شفحات )15-19( من هذا الكتاب.
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اجلل�سة االأوىل: عاّمة

رئي�ص اجلل�شة: اأ.د. ُهمام َغ�سيب )الأردن(

- الورقة الرئي�سية: ق�سايا المياه .. نظرة عامة
    اأ.د. م. منذر حدادين )الأردن(

- مداخالت احل�سور
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تقدمي

رئي�س اجلل�شة: �أ. د. همام غ�ضيب*

معايل  يقدمها  واحدة  لورقة  املخ�ش�شة  الأوىل,  جل�شتنا  اهلل,  با�شم  نبداأ, 
الدكتور منذر حدادين, الذي اأ�شرف, بفعالية عالية, على برنامج هذا املوؤمتر. 

ومهند�س  واأ�شتاذ  موؤلف  باأنه  نف�شه,  ي�شف  اأن  على  حدادين,  د.  ويحر�س 
م�شت�شار, لكنه تقلد من�شب وزير املياه والري, بعد اأن �شارك �شمن الوفود الأردنية, 
في عملية ال�شالم في ال�شرق الأو�شط, بني اأعوام 1991 و 1995م. كما تقلد منا�شب 
اأعوام 1973 و 1987م, وكان ع�شًوا فاعال في تخطيط التطوير  حكومية مهمة بني 

القت�شادي والجتماعي, وتنفيذه, لالأغوار الأردنية, ووادي عربة.

اأعد الورقة ال�شرتاتيجية لتطوير اأخدود وادي الأردن, وله, مع رئي�شه, الف�شل 
في التفكري مب�شروع الربط بني البحر امليت والبحر الأحمر, وهو الذي قدم الفكرة 

على منرب املفاو�شات.

له مقالت من�شورة كثرية في املجالت املهنية العاملية, حازت اثنتان منها على 
جائزة اأح�شن بحث, وله من الكتب اأربعة, باللغة الإجنليزية, واثنان باللغة العربية.

* اأمني عام املنتدى �شابًقا )خالل الفرتة ما بني 2009/8/1 - 2011/2/1(.
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الهند�شة  وكلية   ,1957 �شنة  بعّمان  احل�شني  كلية  خريج  حدادين  والدكتور 
بجامعة  الهند�شة  وكلية  الثانية,  ال�شرف  مرتبة  مع   1963 عام  ال�شكندرية  بجامعة 
وا�شنطن ب�شياتل وفيها ح�شل على درجة ماج�شتري في الهند�شة املدنية �شنة 1966, 
ودرجة الدكتوراة �شنة 1969. وهو اأول مهند�س اأردين يعود ليعمل في البالد حاماًل 

درجة الدكتوراة في الهند�شة. 

باجلامعة  الهند�شة  وكلية  بعّمان,  امللكية  العلمية  اجلمعية  موؤ�ش�شي  من  وهو 
الأردنية, و�شلطة وادي الأردن وقد ُقلنِّد اأو�شمة رفيعة من ملك الأردن, وو�شام من كل 
من ملكة اململكة املتحدة, ورئي�س جمهورية اأملانيا, ورئي�س جمهورية اإيطاليا, ورئي�س 

جمهورية النم�شا, وبطريرك املدينة املقد�شة.

وقبل هذا وذاك, فالدكتور منذر حدادين اإن�شان كبري, وله م�شاهمات اأدبية, 
و�شينعك�س ذلك في الورقة الرئي�شية التي �شيقدمها. 

بانورامي  منظور  من  مو�شوعنا  �شترثي  متوقع,  هو  كما  حدادين,  د.  وورقة 
�شامل, حيث �شيتحدث عن »جيو ا�شرتاتيجيات« واإدارة املياه, وعن كل ما �شابه هذه 
اخل�شراء,  واملياه  الرمادية,  املياه  على  و�شيعرج  البال,  على  تعن  التي  املو�شوعات 

واملياه الزرقاء. 
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ق�سايا املياه .. نظرة عامة
�أ.د.م. منذر حد�دين*

اعرتف بدًءا اأنني ل�شت الأكرث خربًة بينكم في مو�شوع الندوة, واإن كنت من 
طالئع من واجه على امل�شتوى الر�شمي حتديات ق�شايا املياه, حملًيا وعربًيا واإقليمًيا, 

واكتوى ب�شعري تلك التحديات على برد م�شببها.

اإن  لأقول  ال�شباح؛  هذا  كلمتي  مو�شوع  مدخل  اإىل  اأهتدي  والربد,  ال�شعري  وبذكر 
القوي العزيز قال في حمكم التنزيل: ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)الأنبياء: 68(, 
هذا  من  واأفهم   ,)30 ڻ)الأنبياء:  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ذاتها:  ال�شورة  في  وقال 
الإعجاز القراآين اأن �شعري النار ممكٌن اأن ي�شتحيل اإىل برد و�شالم, واأن ل حياة من 

دون ماء.

ول يتطلب الأمر خارق الذكاء لندرك اأن املاء يتفاعل مع مناحي احلياة كافة 
ويوؤثر فيها, واأن ما قد ت�شببه املياه من �شعري ال�شدامات قد ي�شتحيل اإىل برد و�شالم, 
ما اأراد اهلل ذلك. واإذا انتقلنا اإىل الفل�شفة العلمانية اأمكننا القول اإن املياه تطفىء 
يتكّون  الكيمياء  علم  في  املاء  وجزيء  اإ�شعالهما,  عن  عاجزة  وهي  والنار,  احلرائق 
من ذرة واحدة من الأك�شجني, وهو العن�شر الالزم لالحرتاق, ولكنه في الوقت ذاته 
ومن  للطاقة,  مولنِّد  عن�شر  وهو  الهيدروجني,  من  ذرتني  ومن  للحياة,  عنه  غنًى  ل 
اآيات اهلل اأن جعل كل �شيء حي من التحام عن�شرين قابلني لإ�شعال احلرائق ون�شر 

* وزير املياه والري الأردين الأ�شبق.

ق�سايا املياه .. نظرة عامة
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اخلراب والدمار. واإذا عرجنا على اأقوال حكماء العرب نرى �أبا �لطيب �ملتنبي مردًدا 
اأو مغرًدا بقوله:

باأ�شعَب مْن اأْن اأجمَع اجلدَّ والفهما  وما اجلْمُع بني املاِء والناِر في يدي 

اإل  �ملتنبي,  ب�شعر  ول  احلكيم,  الذكر  باآيات  م�شتمعّي  لتذكري  بي  حاجة  وما 
عن  مبعزٍل   - املاء  اأن  وهي  ال�شحافة,  في  عنها  ودافعت  اتخذتها  لعقيدة  متهيًدا 
م�شببات النزاع الأخرى, وخا�شة ما يت�شل منها برتاب الوطن اأو بكرامة الأمة - ل 
اأ�شباب  اجتماع  بهم اىل الحرتاب  يدفع  واإمنا  اأن يجر على اجلريان حروًبا  ميكن 
بالأمة.  املهانة  واإحلاق  احلقوق  واغت�شاب  الأر�س  باحتالل  يت�شل  مما  ال�شدام, 
كان هذا  وقد  يعللها,  برهان  ول  لها  اأ�شا�س  ل  املياه«  »حروب  مقولة  اأن  يعني  وهذا 
موقفي منها قبل اأن جتد املقولة طريقها اإىل ال�شحافة عام 1986 اإثر ندوة تناولت 
والدولية  ال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  نظمها  العام,  ذلك  الأو�شط  ال�شرق  مياه 
اأن  الندوة,  تلك  اإثر  املدعون  ادعى  اآنذاك.  حل�شورها  دعوتهم  ولبيت  بوا�شنطن, 
ولي�س  املياه  �شت�شببها  الأو�شط  ال�شرق  في   )1986 عام  بعد  )اأي  القادمة  احلرب 
بالن�شيحة.  ياأخذوا  ومل  �شكوكهم  ن�شر  بعدم  ون�شحت  اّدعاءهم,  وخالفت  النفط, 
ولنا اأن ن�شتعر�س اجرتار منطقتنا للحروب مذ ذاك حني كانت رحى احلرب العراقية 
الإيرانية تدور, من دون اأمل في التوقف, ومل تكن للمياه عالقة بتلك احلرب, واإن كان 
ملجراها في �شط العرب دوٌر في النزاع على احلدود بني البلدين. وفي ا�شتعرا�شنا 
للحروب الالحقة, نتذكر اجتياح العراق للكويت عام 1990, تاله بعد اأ�شهر ت�شكيل 
حتالف دويل قادته الوليات املتحدة لتحرير الكويت اأوائل عام 1991, ومل تكن املياه 
قريبة من اأ�شباب هاتني احلربني. وتالهما عدوان م�شلح لإ�شرائيل على جنوب لبنان 
عام 1996, اأعقبته النتفا�شة الفل�شطينية الثانية وق�شف �شاروخي اأمريكي متواتر 
للعراق. ثم كانت احلرب الإ�شرائيلية الفل�شطينية عام 2002, تالها اجتياح الوليات 
اأعقبها من اأعمال عن��ف ومقاومة حتى يومنا هذا.  املتحدة للعراق عام 2003 وما 
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ول نن�شى احلرب الإ�شرائيلية على لبنان عام 2006 وخروجها جترجر اأذيال اخليبة, 
اأهداف �شل�شلة  اأن  اإقناعي  اإ�شرائيل على غزة عام 2008. ول ميكن لأحد  ثم حرب 
احلروب هذه كانت ال�شتئثار باملياه. فاملياه كما اأ�شلفنا ل ت�شعل احلرائق واإمنا يفعل 
ذلك باقتدار النفط املخزون في ال�شرق الأو�شط, م�شرح العمليات, من جهة وادعاءات 
اأمن اإ�شرائيل واأطماعها التو�شعية من جهة اأخرى. واإذا نظرنا اىل احتمالت احلروب 
في املدى املنظور, نراها بني اإ�شرائيل واإيران بدعم غربي؛ اأو بني اإ�شرائيل ولبنان؛ اأو 

كال احلربني مًعا. فاأين املياه من دوافع هذين الحتمالني؟

اأ�شباب  تكتنز  الأو�شط  ال�شرق  في  امل�شرتكة  املياه  اأن  لأبنينِّ  الآن  واأنتقل 
فهي  املياه عديدة.  امل�شاركة في حقوق  والأطراف  ا.  اأي�شً والنزاعات  بل  اخلالفات, 
والعراق  دجلة,  في حو�س  و�شورية  والعراق  وتركيا  اإيران  ال�شطحية جتمع  املياه  في 
واإيران في حو�س �شط العرب, وهي جتمع تركيا و�شورية والعراق في حو�س الفرات, 
وجتمع اليوم لبنان و�شورية وتركيا في حو�س العا�شي, وهي تفرق بني لبنان و�شورية 
وفل�شطني من جهة؛ واإ�شرائيل من جهة اأخرى في حو�س الأردن, ون�شت�شعر توتًرا خفًيا 
بني الأردن و�شورية في حو�س الريموك. وهناك بالطبع عالقات م�شر وال�شودان من 
جهة والأقطار الواقعة في حو�س النيل من رواندا وبروندي في اجلنوب اإىل اإثيوبيا 

واإرترييا في ال�شمال من جهة اأخرى.

املياه اجلوفية  اأما  الأو�شط,  ال�شرق  في  ال�شطحية  املياه  بالن�شبة ملجاري  هذا 
اأقطار املنطقة  بنوعيها املتجددة وغري املتجددة فحدث عن احتمالت اخلالف بني 
ما رغبت في احلديث؛ اإذ ل تخلو البلدان املتجاورة في املنطقة من خزانات جوفية 
للمياه ت�شرتك فيها هذه البلدان. فاملياه في جماريها ال�شطحية وم�شتقراتها اجلوفية 

ل تعرف احلدود الدولية وهي بذلك ل تتوقف عندها.

ق�سايا املياه .. نظرة عامة
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املعاهدات  اأو  التفاقيات  انعدام  هو  امل�شرتكة  املياه  في  املريح  غري  والأمر 
ال�شمولية بني الدول املت�شاطئة. ففي الوقت الذي يوجد فيه تفاهم بني العراق وتركيا 
حقوق  تنظم  لتفاقات  وجود  ل  اأن  نرى  دجلة؛  نهر  عن  والبيانات  املعلومات  لتبادل 
العراق  بني  اتفاقية  هناك  الفرات  حو�س  وفي  وم�شوؤولياتها.  عليه  املت�شاطئة  الدول 
و�شورية واتفاقية موؤقتة بني تركيا و�شورية وما من اتفاق �شامل بني الأطراف الثالثة. 
اإ�شراك  دون  ولبنان  �شورية  بني  واحدة  على  التفاقيات  تقت�شر  العا�شي  نهر  وعلى 
والأردن  �شورية  بني  واحدة  على  التفاقات  فتقت�شر  الأردن,  حو�س  في  اأما  تركيا. 
اإ�شرائيل وكل  اتفاق بني  واإ�شرائيل. وما من  الأردن  واأخرى بني  حول نهر الريموك, 
من لبنان و�شورية وفل�شطني, بل ل وجود لتفاق �شامل ت�شرتك فيه الأطراف كافة. 
وعلى نهر النيل تقت�شر التفاقات على واحدة بني م�شر وال�شودان منذ العام 1959, 
بالطبع  وهناك  الربيطاين.  المرباطوري  احلكم  اإبان  بها  املعمول  الرتتيبات  وعلى 
مبادرة النيل التي يقودها البنك الدويل لبدء الت�شاور والتفاو�س بني البلدان الواقعة 

في حو�شه.

ونحن نعي اأن اأقوى اللتزامات هي التفاقات املبا�شرة بني الأطراف املعنية في 
الأحوا�س امل�شار اإليها. وهناك دليل منا�شب لالعتماد عليه للو�شول اإىل اتفاق وهذا 
الدليل تو�شلت اإليه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1997, يخ�ّس ال�شتعمالت 
املتحدة  الأمم  في  دليل  م�شروع  هناك  اأن  كما  الدولية,  املياه  ملجاري  املالحية  غري 
القانون  من  جزًءا  الدليلني  هذين  احلقوقيون  ويعّد  اجلوفية.  املياه  خزانات  يخ�ّس 

الدويل.

اأحوا�س  في  املت�شاطئة  الأطراف  بني  العالقات  تطور  باأن  اأنوه  اأن  يفوتني  ول 
اتفاقات  اإىل  الو�شول  بهدف  البناء,  احلوار  بدء  ت�شجع  والعا�شي  والفرات  دجلة 
�شمولية. فالعالقات ال�شورية الرتكية �شهدت انفراًجا م�شجًعا )العام 2010(, كذلك 
الأهمية  من  ذلك  اأن  واأرى  الإيرانية.  العراقية  وحتى  اللبنانية  ال�شورية  العالقات 
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مبكان يربر اإعطاءها اأولوية في م�شرية تطوير العالقات الثنائية والإقليمية. ول اأرى 
ت�شوية للخالفات على حو�س الأردن بغري التفاو�س املبا�شر, وهذا رهن بتقدم اجلهود 

الرامية اإىل اإحياء عملية ال�شالم في ال�شرق الأو�شط.

معادلة  في  املزمن  الختالل  وهي  الثانية  الرئي�شة  الق�شية  اإىل  الآن  واأنتقل 
تلك  على  فاح�شة  نظرة  اإن  العربية.  اأقطارنا  معظم  في  وال�شكان  املائية  املوارد 
لإعادة  والدولية  الإقليمية  التجارة  اأهمية  على  ال�شوء  باإلقاء  قمينة  الختاللت 
التوازن في تلك املعادلة من جهة؛ وعلى اأهمية حت�شني املردود الإنتاجي من وحدة 

تدفق املياه من جهة اأخرى.

�س الختاللت هذه؛ اأرى واجًبا علّي الرتكيز على الدور املهم واملغَفل  وقبل تفحُّ
الذي توؤديه املياه اخل�شراء في تلك املعادلة. واملياه اخل�شراء هي الداعمة للزراعة 

البعلية لإنتاج الغذاء؛ وهي امل�شاهمة في تزويد املياه لأغرا�س البيئة.

واجتماعية  اقت�شادية  دالة  لها  قطر  لأي  املعادلة  لتزان  الالزمة  الكمية  اإن 
البحث.  مو�شوع  القطر  اإليه  ينتمي  الذي  القت�شادي  بامل�شتوى  تلخي�شها  ميكن 
ن�شيب  ملعدل  تبًعا  اقت�شادية  م�شتويات  اأربعة  حتت  تندرج  اأجمع  العامل  واأقطار 
القت�شاد  جمموعة  هي  الأربعة  وامل�شتويات  الإجمايل.  القومي  الدخل  من  الفرد 
الدخل  وتلك ذات  العايل؛  املتو�شط  الدخل  القت�شاد ذات  الدخل, وجمموعة  عايل 
منطقتنا  في  الأوىل  املجموعة  ودول  الداين.  القت�شاد  وجمموعة  الداين  املتو�شط 
هي اإ�شرائيل ودول جمل�س التعاون اخلليجي با�شتثناء ُعمان. وهناك دولتان تت�شفان 
بالدخل املتو�شط العايل وهما ُعمان ولبنان. اأما دول القت�شاد املتو�شط الداين فهي 
العراق و�شورية والأردن وفل�شطني وم�شر. وهناك دولة واحدة ُمدرجة حتت جمموعة 
وال�شكان  املائية  املوارد  معادلة  تتزن  ولكي  اليمن.  جمهورية  وهي  الداين  القت�شاد 
 ,1300 مقداره  املتجددة  العذبة  املياه  من  للفرد  ن�شيب  توافر  يجب  لكل جمموعة, 
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1500, 1700 و 1900 مرٍت مكعٍب �شنوًيا لأقطار جمموعات الدخل العايل, واملتو�شط 
وفًقا  املتزنة معادلتها  والأقطار  التوايل.  والداين على  الداين,  واملتو�شط  العايل, 
اأننا جند ثالثتها مع �شائر الأقطار العربية  لذلك هي العراق و�شورية ولبنان, اإل 
ذلك  ومرد  الغذائية,  للمواد  اخلارجية  التجارة  ميزان  في  مزمًنا  اختالًل  تواجه 
تفاعلها  وفي  املياه  في حكمانية  باأ�شباب احلداثة  الأخذ  في  تخلفها  اعتقادي  في 
مع اأ�شواق اخلارج مبجمل بنودها من تبني و�شائل التكنولوجيا احلديثة في الإنتاج 

الزراعي اإىل اأنظمة خدمة املياه.

اأنواع  وال�شكان من دون تعداد  املائية  املوارد  ي�شتقيم احلديث عن معادلة  ول 
املياه املتعددة؛ وهي املياه الزرقاء )اأي املياه العذبة ال�شائلة من �شطحية وجوفية(, 
واملياه اخل�شراء وهي الرطوبة التي تختزنها الرتبة بعد هطول املطر, واملياه ال�شهباء 
املحاّلة من  املياه  الف�شية وهي  واملياه  البلدية,  ا�شتعمالتها  بعد  املعاجلة  املياه  وهي 

مياه ماحلة.

في  املياه اخل�شراء   - وعند غرينا  عندنا   - �شبب جتاوز اخلرباء  كان  ورمبا 
حتليالتهم, ملا يتوافر من املياه, وبالتايل اإهمال اإدراجها في معادلة املوارد وال�شكان, 
ورمبا كان �شبب ذلك عجُزهم عن احت�شاب ما يكافئها من املياه الزرقاء. وقد تو�شل 
حمدثكم اإىل احت�شابها في بحث اأجراه اإبان عمله في جامعة ولية اأوريغون ون�شرته 
له جملة )Water Policy( عامي 2007 و 2008 من احت�شاب ذلك املكافيء للبالد 
�شبه اجلافة. ولدى تطبيقه في حالة الأردن تبني اأن مكافىء املياه اخل�شراء من املياه 
الزرقاء يناهز 866 مليون مرت مكعب باملعدل �شنوًيا, وهو ما يزيد قلياًل على جمموع 
معدل املياه الزرقاء االبالغ 752 مليون مرت مكعب �شنوًيا, الناجمة على معدل الهطول 
بالإمكان  اأ�شبح  اخل�شراء  املياه  مكافىء  وباحت�شاب  اململكة.  اأرا�شي  على  املطري 
احت�شاب ن�شبة التبخر بعد الهطول, وهي في الأردن تناهز 80% من معدل الهطول 
البالغ 8.2 بليون مرت مكعب �شنوًيا, اأي اأن كميات التبخر تعادل اأربعة اأمثال ما يتبقى 
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لنا من مياه. اإن اإهمال احت�شاب املياه اخل�شراء اأوقع اخلرباء وامل�شوؤولني وال�شحافة 
التي تنقل ت�شريحاتهم في اخلطاأ عند احت�شابهم لن�شيب الفرد من املياه؛ فالأرقام 
املتداولة ما هي اإل ن�شيب الفرد من املياه الزرقاء, وينبغي اإ�شافة 145 مرًتا للفرد 
)للعام 2010( اإىل الأرقام املتداولة لي�شبح ن�شيب الفرد هذا العام زهاء 330 مرًتا 
املائية  املوارد  معادلة  في  التوازن  ندرك  لكي  التزويد  من  يلزم  مبا  مقارنة  مكعًبا, 
اأن لدى الأردن حوايل 18% مما يحتاجه من  اأي  وال�شكان البالغ 1700 مرت مكعب. 
املياه العذبة املتجددة. فعالم ل ن�شمع �شراًخا ول نرى ازدحاًما ب�شبب هذا الختالل 

الفا�شح في معادلة املوارد وال�شكان؟

واجلواب ياأتي من حكمانية اإدارة املياه في بلدنا كما في غريه من بالد ال�شرق 
الأو�شط املبتالة باختالل املعادلة. وحتى في م�شر, هبة النيل, ل يتوافر للفرد اأكرث من 
815 مرًتا مكعًبا �شنوًيا مقارنة بحاجته البالغة 1700 مرت مكعب. اأي اأن ن�شبة الكتفاء 
حاجة  احت�شاب  عند  الن�شبة  هذه  وتقل  حاجاتها.  من   %48 اليوم  تناهز  م�شر  في 
م�شر من املياه في جمرى النيل لأغرا�س املالحة النهرية, ولأغرا�س توليد الطاقة 
املتو�شط  البحر  مياه  غزو  منع  ولأغرا�س  والري,  املالحة  مواعيد  خارج  الكهربائية 
اإدارة املياه.  ل�شبكات الري وال�شرف في الدلتا. قلت اإن اجلواب يكمن في حكمانية 
فقد داأبت الأطراف املعنية على توفير املياه على اإدارة الطلب با�شتعمال اآلية التعرفة اأو 
بالتقنني اأو بكليهما. اإل اأن الو�شيلة الرئي�شة لالقرتاب من التوازن هي توفير ما اأ�شميته 
»مياه الظالل«, وهي املكافىء الوطني للمياه التي ا�شتعملت لإنتاج ا�شترياد اململكة من 
الب�شائع �شواء منها املواد الغذائية اأو املواد امل�شنعة في بالد املن�شاأ. فاإنتاج طن من 
القمح في و�شط اأمريكا الغربي مثاًل يتطلب حوايل 1600 مرت مكعب, في حني يلزم 
الفالح الأردين زهاء 2200 مرت مكعب لإنتاج طن مماثل. وبذلك يكون ا�شترياد طن 
واحد من قمح نربا�شكا مثاًل )اأي 1600 م3( مدعاة لتوفير ما يلزم الفالح الأردين 
)اأي 2200 م3(, فكاأن الكمية الأردنية ظل لكمية املياه الأمريكية, فالأخرية هذه ل 
ه, والكمية الأردنية ل  ها في القمح الأمريكي, مثلما اأن ظل املرء ل ميكن م�شَّ ميكن م�شَّ

ت�شاوي الكمية الأمريكية مثلما اأن ظل املرء ل ي�شاوي حجمه.

ق�سايا املياه .. نظرة عامة
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معادلة  موازنة  في  الظالل  مياه  تلعبه  الذي  الدور  على  فاح�شة  نظرة  اإن 
خلدمة  الأجنبية  العملة  توفير  اأهمية  تبني  مثاًل؛  الأردن  في  وال�شكان  املائية  املوارد 
التجارة الإقليمية والدولية, وت�شي على امل�شتوى ال�شرتاتيجي باأهمية اختيار ال�شركاء 
�شيا�شية  التي تختار م�شارات  الدول  التجاريني, في ظل ما يفر�س من مقاطعة على 
رة للب�شائع  واقت�شادية ل تر�شى عنها الدول ذات الطموحات المرباطورية, امل�شدنِّ
التي حتتاجها املجموعة الأوىل. فكم عاًما م�شى على مقاطعة الوليات املتحدة لبلد 
مثل كوبا مثاًل؟ وكم عانى العراق من املقاطعة قبل اجتياحه؟ بل كم تعاين اإيران اليوم 

من �شنوف املقاطعة القت�شادية وال�شيا�شية؟ اإن في هذا لآيات لقوم يعقلون!

واأعرج الآن على اجلانب الأهم من ق�شايا احلكمانية. فحماية بيئة املياه و�شمان 
اإىل  اإ�شافة  املياه, وهي  بيئة  باإدارة  ا�شتعمالها رهن بكفاءة الأطراف املعنية  دميومة 
اجلهات الر�شمية من وزارة البيئة عندنا اأو �شواها عند غرينا, جموع امل�شتفيدين من 
وتردي  التلوث  بحمايتها من  املائية  باملوارد  العناية  فثقافة  ال�شعب.  املياه وهم عامة 
النوعية, ومن ال�شتنزاف والتملُّح اأو الن�شوب, ر�شيد مهم للحكمانية احل�شيفة, واأداٌء 
الوطنية  عن  وتعبري  ناطقة  ح�شارة  وذاك  هذا  اإىل  اإ�شافة  وهي  الوظيفة؛  لواجبات 
ال�شادقة. والو�شول اإىل كفاءة عالية ل�شتعمال املياه بع�س �شوؤون احلكمانية, والو�شول 
احلكومية,  لالإدارة  وا�شحة  هيكلة  في  لإدارتها  الأجنع  الأ�شلوب  باختيار  رهن  اإليها 
وحتديد اأكرث و�شوًحا لأدوار املنظمات غري احلكومية وللقطاع اخلا�س وامل�شتهلكني. 
كما اأن الو�شول اإىل الكفاءة العالية رهن باإعداد الكوادر الب�شرية وتدريبها امل�شتمر, 
وتزويدها بالبنية الأ�شا�شية ال�شليمة وو�شائل التحكم املتطورة, وتدريبها على ال�شتجابة 
ال�شريعة لإ�شالح الأعطال وللطوارىء. ويت�شل كل هذا بالقدرة على توفير املال الالزم 
للتنفيذ, ويعتمد هذا على قدرة امل�شتهلكني للمياه على مواجهة ما يرتتب على كل ذلك 
من اأكالف دون دعم من اخلزينة؛ اأو بق�شري العبارة على م�شتوى ن�شيب الفرد من 
الدخل القومي الإجمايل. ولذلك ترى الدول ذات القت�شاد العايل اأقدر على التو�شل 

اإىل الكفاءة العالية من الدول ذات القت�شاد الداين.
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بالبحر  امليت  البحر  تربط  اأن  املوؤمل  البحرين  قناة  م�شروع  اإن  مثاًل  فالقول 
لالأغرا�س  وال�شكان  املائية  املوارد  معادلة  اختالل  مواجهة  في  �شي�شاهم  الأحمر 
املنزلية, قول غري دقيق ول هو مكتمل. وتنق�شه الإ�شارة اإىل قدرة امل�شتفيدين على 
مواجهة الأكالف, وهنا تقبع امل�شكلة الواجب عالجها بالتنمية القت�شادية املت�شارعة 
لالأطراف امل�شتفيدة. وينطبق هذا على م�شروع جر مياه الدي�شي؛ فكلفة اإي�شال املياه 
منه اإىل امل�شتهلكني تزيد على ا�شتطاعتهم اأن يدفعوها في بيئة اقت�شادية قد متنع 
القت�شادية  اجلوانب  اإىل  التطرق  اإغفال  املياه.اإن  ل�شتهالك  اخلزينة  دعم  تقدمي 
ال�شرتاتيجي  املفهوم  �شمن  وال�شيا�شية,  الجتماعية  تاأثرياتها  واإىل  املياه,  مل�شاريع 
حماية  الغد  قبل  اليوم  عالجه  ينبغي  الر�شيدة,  احلكمانية  في  وا�شح  عيب  للبالد, 
اجليو�شيا�شية  اجلوانب  عن  احلديث  اإىل  الآن  واأنتقل  واأجيالها.  البالد  مل�شتقبل 
لتخ�شي�س املياه واإعادة تخ�شي�شها, وهو اأمر اعتدنا على �شماعه من بع�س �شركائنا 
ال�شرب  مياه  في  العجز  مواجهة  �شرورة  اإىل  ن�شائحهم  في  وي�شريون  التنمية,  في 
للمدن, باإعادة تخ�شي�س املياه العذبة املخ�ش�شة للري لتحويلها اإىل املدن. ول بد من 
الإ�شارة اإىل اأن ن�شبة ما يخ�ش�شه كل بيت من املياه لأغرا�س ال�شرب ل تتجاوز 1% من 
ن�شيبه من املياه املنزلية, ويخ�ش�س باقي الكمية للطهو والنظافة وغ�شيل ال�شيارات 
واحلدائق املنزلية وخالفه. ول تتطرق ن�شائح �شركائنا اإىل اجلوانب اجليو�شيا�شية 
لتخ�شي�س املوارد املائية. فالتجمعات ال�شكانية تعتمد على توفير املياه, وحتويلها من 
املناطق الريفية اإىل مناطق احل�شر دعوة ل�شكان الأرياف اإىل النزوح غري املربمج 
اإىل  الريف  املياه من  فيرافق حتويل  الرزق,  العمل وم�شادر  بحًثا عن فر�س  للمدن 
ت�شر  ل  خماطر  من  ذلك  يالزم  ما  مع  �شكانه,  من  وتفريغه  للريف  جتفيف  املدينة 

اخلواطر تلحق بالبالد والعباد, وتوؤثر على التوزيع ال�شكاين في رقاع اململكة. 

»اخلري  و�شف  الأمطار  هطول  على  العرب  اأطلق  ولذلك  للرثوة,  مولد  واملياه 
حمددة  �شاقية  ت�شرها  مما  اأكرث  الوجوه  له  تبت�شم  مثلما  الأنف�س  وحتييه  العميم«, 

ق�سايا املياه .. نظرة عامة
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املوقع وحمدودٌة فائدتها. ونرى لذلك ال�شاعر الفيل�شوف �أبا �لعالء �ملعري ي�شدح في 
ق�شيدة »ال�شرف الرفيع« بقوله:

�شحائب لي�س تنتظم البالدا فال هطلت عليَّ ول باأر�شي   

وهي لذلك و�شيلة ملحاربة الفقر با�شتحداث فر�س العمل املنتج, وعلى القائمني 
على اأمور املياه اأخذ هذا البعد بعني العتبار. فتحويل مياه الريف اإىل مناطق احل�شر 
له دللت اجتماعية �شلبية كمن يتعمد زيادة الفقري فقًرا والغنينِّ غنًى. وتتعقد الأمور 
اإن كانت هناك اختالفات عرقية اأو دميوغرافية بني �شكان م�شادر املياه في الريف 
احلكومات  تعجز  داخلية  �شيا�شية  تاأثريات  عندئذ  وتربز  احل�شر.  من  وم�شتهلكيها 

القوية عن التخفيف من غلوائها.

والطاقة,  املياه  ثنائية  اإىل  التطرق  دون  من  اإليكم  حديثي  خامًتا  اأخالني  ول 
ومن التعريج على التواأم الثالث وهي البيئة. واأركز على الوا�شح في حياتنا وهو اأْن ل 
ماء اأ�شاًل من دون طاقة. فدورة املياه على كوكبنا تبداأ بالبخر من املحيطات والبحار 
والأج�شام املائية بفعل الطاقة ال�شم�شية, وتت�شكل الغيوم من الأبخرة فت�شوقها طاقة 
الأر�س  على  والثلوج  الأمطار  تت�شاقط  حراري  تبادل  وبفعل  الياب�شة.  اإىل  الرياح 
واملحيطات جراء طاقة اجلاذبية, وجتري املياه عائدة اإىل الأج�شام املائية بفعل طاقة 
ال�شاللت  في  املياه  �شقوط  من  الطاقة  توليد  من  الإن�شان  ن  ومتكَّ ا.  اأي�شً اجلاذبية 
ن الإن�شان من  الطبيعية اأو ال�شناعية ببناء ال�شدود. ومبزيد من الريادة والخرتاع متكنِّ

ا�شتيالد املياه العذبة من املياه املاحلة, با�شتعمال الطاقة والتكنولوجيا في التحلية.

وغنيٌّ عن القول اإن خدمة املياه غري ممكنة من دون طاقة, ففي بدائية الأنظمة 
فيها  الدواب  ر  �شخَّ الذي  »ال�شّقا«  وظيفة  اأوجد  ثم  املنازل,  اإىل  املياه  الإن�شان  حمل 
ر الإن�شان طاقة اجلاذبية لري احلقول, ثم بنى �شبكات خدمة املياه  لتوزيع املياه. و�شخَّ
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و�شخ فيها املياه با�شتعمال الطاقة. ولنا اأن نتخيل ماذا �شتكون عليه اأو�شاع مزودي 
املياه اليوم لو انقطع التيار الكهربائي لفرتة طويلة. وفي حني ميكن تخزين املياه في 

خزانات حلني احلاجة, يتعذر على املرء تخزين الطاقة اإل با�شتعمال البطاريات.

اإن نظافة البيئة ودميومتها رهن بوفرة  والبيئة تواأم ثالث للمياه والطاقة, اإذ 
املياه, وبخالف ذلك تكون البيئة ونظافتها ه�شة غري متزنة. ونالحظ اأن التاأثريات 
البيئية لأن�شطة الإن�شان في اإدارة املياه �شلبية ينبغي عالجها. فبناء ال�شدود ترافقه 
تاأثريات �شلبية على الأحياء املائية وهجرات الأ�شماك, وعمليات حتلية املياه تالزمها 

�شرورات التخل�س من املياه عالية الرتكيز بالأمالح, وهكذا.

ا�شتحداث  من  اإًذا  احلياة, فال عجب  مناحي  كل  مع  تتفاعل  املياه  اإن  وحيث 
ال�شعارات العك�شية الآتية من وحي حتليالتنا, وهي:

- املياه للنا�س, والنا�س للمياه.

- املياه للبيئة, والبيئة للمياه.

- املياه للطاقة, والطاقة للمياه

- املياه للتطور, والتطور للمياه.

فيما  م�شار عالقات اجلوار  ال�شيا�شة حتدد  اأت�شاءل: هل  اأن  اأود  النهاية  وفي 
هي  املت�شاركة  الأطراف  لفائدة  ا�شتغاللها  وتنظيم  املوارد  اأن  اأم  باملوارد؟  يخت�س 
ُمعنٌي على اجلواب. فعندما كانت  التجارب الأوروبية  ال�شيا�شة؟ ويل من  التي توجه 
ال�شيا�شة حتدد م�شار العالقات, اندلعت ب�شببها في اأوروبا حربان في القرن الع�شرين 
اأي عندما  الثانية,  بعد احلرب  الرحى  املوارد قطب  كانت  وملا  العامل.  اإليهما  جرت 
اأخذت املوارد بتوجيه ال�شيا�شة, ت�شكلت جمموعة الفحم وال�شلب من اأملانيا وفرن�شا 

ق�سايا املياه .. نظرة عامة
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ا�شتغالل  للتعاون في  وبلجيكا وهولندا  ولوك�شمربغ  اإيطاليا  اللدودين, ومن  العدوين 
الفحم وال�شلب وت�شويقهما ل�شالح املجموع. وما لبثت املجموعة اأن ات�شعت وحتولت 
اإىل ال�شوق الأوروبية امل�شرتكة؛ فاملفو�شية الأوروبية, فالحتاد الأوروبي الذي نراه وقد 

زت اأوا�شر العالقات بينهم. كرث اأع�شاوؤه وتعزَّ

ولعل ت�شكيل جمموعة للمياه والطاقة في منطقتنا يلقى من اأ�شباب النجاح ما 
تاأ�شي�س جامعة  التعاون منذ  اأوروبا. فقد جربنا  لقيته جمموعة الفحم وال�شلب في 
الدول العربية وكانت ال�شيا�شة حتدد م�شارات التعاون, ولننظر حوالينا لرنى النتيجة. 
واأعتقد اأن الوقت قد اأزف جلعل اأوا�شر التعاون توجه ال�شيا�شة, وفي جمموعٍة للمياه 

والطاقة ما قد يجعلنا نبداأ م�شرية ظافرة يف اجتاه الحتاد العربي. 
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مداخالت احل�سور

د. �أنور �لبطيخي )�لأردن(
ما  التي عادة  املياه اخل�شراء؛  املُحا�شر عرج على مو�شوع  لأن  كثرًيا  �شعدت 
يتم اإهمالها عند احلديث عن معادلة املياه املتوافرة, وكذلك اإهمال النبات والرتبة 
املياه  اأن  امل�شكلة  اأن  النباتات. غري  املهيئة لري  املياه  املت�شلة مبجموع  املعادلت  في 
اأحياًنا في  اإدخالها  ال�شعب  ولذلك من  ثابتة,  لي�شت  املناطق اجلافة  في  اخل�شراء 
معادلت تتعلق بنواح معينة. فكمية مياه الأمطار في بالدنا, كما هو معلوم, متذبذبة 
ا في ال�شنوات اخلم�س املا�شية,  با�شتمرار بني 4-8 مليون مرت مكعب �شنوًيا, وخ�شو�شً

با�شتثناء هذا العام فقط. 

وتكمن امل�شكلة الأ�شا�شية في معادلة احت�شاب املياه اخل�شراء في تذبذب مياه 
لأنني متخ�ش�س في هذا  �شعيد بطرق هذا اجلانب  اأنني  الأمطار, وتخزينها, غري 
املو�شوع. وال�شوؤال كيف احت�شَب املُحا�شُر كميَة املياه في البادية الأردنية التي ت�شكل 
93% من الأرا�شي الأردنية, وهل هي متوافرة اأم غري متوافرة, وكيف احت�شَب عمق 

الرتبة في الأرا�شي العميقة؟ 

�أ. فالح �لطويل )�لأردن( 
ل �شك في اأن املحا�شرة جامعة, ولدي ا�شتف�شار في ما يتعلق بحروب املياه. فقد 
فهمت من املحا�شر باأنه يعتربها حروب اجليو�س والتدمري والحتالل والق�شف, غري 
اأين اأفهم تلك احلروب بطريقة خمتلفة. فاحلروب بو�شاطة اجليو�س تدمر وت�شتمر 
لفرتة ثم تنتهي, لكن حروب املياه عندما تطاول كل مواطن في رزقه, وعندما ت�شّعب 

ظروف املياه على النا�س, فهنا تكمن امل�شكلة. 
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في الأردن, مثاًل, تبلغ ح�شة الفرد 240 مرت مكعب �شنوًيا, وميكن احت�شابها 
ب�شهولة اإذا ق�شمنا معدل هطول الأمطار )بعد اأخذ التيخر بعني العتبار( على عدد 

املواطنني.

وامل�شكلة اأن حروب املياه, وهي حروب غري معلنة, ول ت�شتخدم فيها الطائرات, 
واجليو�س, بل الأر�س واجلغرافيا وال�شيا�شات. ونحن لدينا ح�شة في مياه نهر الأردن, 
لكننا ل ناأخذ منها غري جزء ي�شري, واملختزنة في بحرية طربيا من نهر الريموك, 
لكن لدينا ح�شة كبرية من نهر الريموك, ولكننا مُننع من بناء �شدود تخزين املياه 
عليه, ومُننع كذلك من ا�شتغالل املياه اجلوفية لأننا مُننع من احل�شول على املوارد 
املالية الكافية لفعل ذلك. واملحا�شر يعلم اأن مياه الدي�شي كانت تكلف قبل 10 �شنوات 

مثاًل نحو 200-300 مليون دولر, لكن التكلفة الآن حت�شب بالباليني. 

لهذه  اإدراكنا  على  تعتمد  والق�شية  احلروب.  هذه  نواجه  كيف  هنا  وال�شوؤال 
احلروب غري املعلنة امل�شتمرة على مدار الزمن, والتي مت�ّس حياة كل مواطن منا.

د. عبد �حلافظ �ل�ضخانبة )�لأردن( 
للمرة الثانية اأ�شمع د. حدادين يتحدث عن قناة البحرين وعن اأننا في الأردن 

لدينا نحو 18% من احتياجاتنا من املياه.

اأن  ميكن  ماذا  وبالتايل  املياه,  لتجميع  الوديان  على  كثريًة  �شدوًدا  بنينا  وقد 
نوفر عرب طريقة احل�شاد املائي اأكرث مما وفرنا اإىل الأن, واإذا مل يكن هناك م�شدر 
مياه متجدد فهذا يعني اأن ح�شة الفرد تت�شاءل اإىل اأدنى مما هي عليه, لأن النمو 

ال�شكاين اآخذ بالزدياد. 

وتربير املحا�شر باأن قناة البحرين لي�شت عملية جراء ارتفاع كلفتها, ل اأتفق 
اأكرث  �شتكون  التي  باحلاجة  مقارنة  للكلفة  م�شتقباًل  ننظر  لن  اأننا  اأرى  فاأنا  معه, 

اإحلاًحا. 
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اأن تقرر امل�شروع  واإذا اعتمد الأمر على �شخ املياه, فاإن مياه الدي�شي بعد 
مياه  من  نظريتها  من  اأقل  منها  املكعب  املرت  �شخ  كلفة  تكون  لن  التنفيذ,  وبداأ 
الطاقة  تولد  اأن  �شاأنها  البحرين من  قناة  اأن  يرون  واأن اخلرباء  �شيما  البحرين, ل 

ملحطات التحلية, ول�شخ املياه اإىل املناطق املرتفعة كالعا�شمة وال�شمال. 

د. حممود �أبو زيد )م�ضر( 
من  كثرًيا  حتل  الظالل«  »مياه  ب�  ي�شمى  ما  اأو  الفرتا�شية,  املياه  اأن  اأعتقد 
امل�شاكل؛ غري اأنه ل ينبغي اأن نغفل عن م�شاألة الأمن املائي والأمن الغذائي وهو من 
واجبات الدولة, التي عليها اأن توفر قدًرا معيًنا من احتياجاتها املائية, وعدم التو�شع 

في مو�شوع املياه الفرتا�شية/ مياه الظالل بالعتماد على ا�شترياد الغذاء

ونالحظ اأن تكلفة م�شروعات تنمية املوارد املائية في معظم دول املنطقة, هي 
تكلفة عالية جًدا, واأعتقد اأن تلك الدول ل ت�شتطيع حتمل تلك التكلفة. فما هي براأي 
ا  املحا�شر, الو�شيلة املثلى ل�شتعادة التكاليف, وتوفير العتمادات الالزمة, خ�شو�شً
واأنها ُقدرت, في وقت ما, بنحو 180 مليار دولر وملدة ع�شر �شنوات في الدول النامية. 

وقبل اأ�شبوع, �شاركت في موؤمتر لالحتفال بيوم املاء العاملي في الأمم املتحدة 
واأعجبني تعليق مفاده اأنه ل تنمية من دون �شالم, ول �شالم ول اأمن من دون مياه, اأي 

اأن مو�شوع املياه اأ�شا�شي في ما يت�شل بالأمن وال�شالم والتنمية.

تعقيب د. منذر حد�دين
على  اعتمدت  الرتبة,  وعمق  اخل�شراء  املياه  احت�شاب  مب�شاألة  يتعلق  ما  في 
ت�شنيف الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة وم�شاحتها في اململكة, ومعدلت هطول الأمطار, 

واأرا�شي املراعي.

ويظهر في املعدل املخت�شر, اأن املكافئ املائي لالأر�س البعلية ال�شاحلة للزراعة 
يبلغ 200 �شعف م�شاحة الأر�س, وللمراعي 25 �شعف م�شاحة اأر�س املراعي, وهذا 
يدل على تفاوت املكافئ بني اأرا�شي البادية والأرا�شي ال�شاحلة للزراعة )البعلية(. 
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الإنتاج  موازاة  على  اخل�شراء  املياه  ملكافئ  احت�شابنا  في  اأ�شا�ًشا  واعتمدنا 
النباتي بني الأرا�شي البعلية وتلك املروية, اآخذين يف احل�شبان الكفاءات املفرت�شة 

في الري داخل املزرعة, وفي النقل والتوزيع اإليها.

ينطبق  الأمر  اأن هذا  املياه اخل�شراء فهذا �شحيح, غري  تذبذب  اأما مو�شوع 
ا على املياه الزرقاء, وكال النوعني اأ�شلهما في بلدنا من الأمطار. ولذلك فنحن  اأي�شً
الواقع احلقيقي  باأن املعدل ل يعطي  واأنا اتفق  ناأخذ في ح�شابنا ما ي�شمى باملعدل. 

للمناطق املختلفة. 

الذي  الق�شد  والدمار, وهو  ت�شبب اخلراب  التي  تلك  املياه,  ق�شدت بحروب 
فيها  وعنت  املياه«,  »حروب  حول   1986 �شنة  اأطلقت  التي  ال�شرخة  مع  يتما�شى 

احلروب ال�شاخنة. 

املولد  للرزق  امل�شرتكة هو حماربة  املياه  يتم اقرتافه من خمالفات مت�س  وما 
للرثوة, ومن ي�شطو على مياهك فكاأنه ي�شطو على رزقك. 

اأما بالن�شبة ملقولة اإن لنا في مياه نهر الأردن ن�شيًبا م�شروًقا مل نح�شل عليه, 
فهذه مقولة خاطئة, لأنني عملت في هذا امليدان 15 عاًما وفي املفاو�شات مع اإ�شرائيل 

اأربع �شنوات ومع �شورية اإثنتي ع�شرة �شنة واأعلم بال�شبط ما هي ح�ش�شنا.

النهر,  الروافد يجف  النهر هو بروافده, وحني تقطع  وباخت�شار �شديد, فاإن 
روافده, وكل حقوقنا في حو�شه نح�شل عليها من  الأردن عن  نهر  ول ميكن ف�شل 
الروافد, وهو ما اتفق عليه العرب, بقيادة م�شرية ومب�شاركة �شورية ولبنانية واأردنية 
وتبيان  م�شاطيء  لكل طرف  املائية  في حتديد احل�ش�س   ,1955-1954 عامي  بني 
القرن  الأيام )في اخلم�شينيات من  له. وفي تلك  م�شدر كل ح�شة ومكان حتويلها 
املا�شي( مل تكن هناك اعتبارات للبيئة , واتفق الأطراف على اأن ياأخذ كٌل ح�شته 
من مياه نهر الأردن قبل خروجه من بحرية طربيا, وكذلك من الروافد ال�شفلى داخل 
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الأردن وال�شفة الغربية. وبذلك ُترك جمرى نهر الأردن جنوب بحرية طربيا لتجري 
فيه مياه ال�شرف الزراعي. 

ونحن ل مُنَنُع من بناء ال�شدود كما ظن الأ�شتاذ فالح �لطويل. اأما ال�شبب الذي 
يقف وراء امتناعنا عن بناء �شد على نهر الريموك, فيعود اإىل ا�شطرارنا ل�شت�شارة 
اإ�شرائيل واحلديث معها مبا�شرة, وهذا ما رف�شه الأردن, فتدخلت الوليات املتحدة 
حلل امل�شكلة على نحو غري مبا�شر, ولالأ�شف مل ن�شل باملفاو�شاات غري املبا�شرة اإىل 
اتفاق على بناء ال�شد, لأن هذا ال�شد يحتاج اإىل �شدٍّ حتويلي, يحول املياه لالأردن, وهذا 
�شد تتحكم ببنائه اإ�شرائيل لوجود كتفه الأمين داخل اأرا�س احتلتها عام 1967. ومن 
دون ال�شد التحويلي فاإن بناء �شد املقارن التخزيني ل معنى له, لأن مياهه �شتذهب 
اإل لحًقا  اإىل ا�شرائيل مبا�شرة على ح�شابنا نحن, ومل ن�شتطع بناء ال�شد التحويلي 

مبوجب معاهدة ال�شالم مع اإ�شرائيل وبعده اأن�شاأنا �شد الوحدة. 

كما اأن الأردن ل مُينع من ا�شتغالل املياه اجلوفية, وما يحد من هذا ال�شتغالل 
هو اأنظمتنا وقوانيننا الداخلية فقط, ولي�س باإمالءات من اخلارج, واإذا كان املق�شود 
التاأثريات  عن  ناجم  ل�شبب  عنا  ُمنع  الفائدة  متدين  التمويل  فاإن  الدي�شي,  م�شروع 
على  ينطوي  م�شروع  بناء  على  لتوافق  ال�شهلة  للقرو�س  املانحة  الدول  لأن  البيئية, 
مغامرة غري حم�شوبة العواقب, وهي مغامرة وا�شحة في حال ن�شوب املياه من خزان 

الدي�شي غري املتجدد.

�شحيح اأن حاجتنا للمياه املتوقعة من م�شروع قناة البحرين مهمة للغاية, ولكن 
موارد  في  حقيقي  افال�س  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  والتي  بالكلفة,  ناأتي  اأين  من  ال�شوؤال 
ا اإذا مل ن�شتطع احل�شول على م�شادر متويل خارجية. ولي�س �شحيًحا  الدولة, خ�شو�شً
اأن كلفة نقل املياه من الدي�شي لي�شت اأقل من نظريتها في م�شروع البحرين كما ظن 
د. �ل�ضخانبه, فكلفة ا�شتيالد املياه العذبة من قناة البحرين وكلفة �شخها اإىل املدن 

ان.  اأعلى من كلفة �شخ مياه الدي�شي اإىل عمَّ
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وفي ما يت�شل بالقرتاحات لتاأمني الكلفة وهو �شوؤال معايل الدكتور �أبو زيد, 
القت�شادية  التنمية  ت�شريع  وهو  واحد  اقرتاح  �شوى  لدي  لي�س  اإنه  القول  فا�شتطيع 
والجتماعية من جهة, والعتناء باأليات توزيع الدخل؛ اإذ ل يكفي الدعاء بتحقيق منو 
اقت�شادي مبعدل 7% مثاًل, اأو ازدياد الدخل القومي مبقدار تريليون دينار في ال�شنة, 
امل�شاريع  كلفة  ت�شديد  ميكن  القومي  الدخل  وبزيادة  للرثوة.  عادل  توزيع  دون  من 

)خدمة الديون( ومواجهة اأكالف الت�شغيل وال�شيانة.

د.غازي ربابعة )�لأردن( 
ر  اأود القول اإن املياه لي�شت ل�شد حاجة الأجيال املعا�شرة فقط, بل ينبغي اأن توفَّ
ا, ففي الوليات املتحدة الأمريكية, تدفع احلكومة للمزارعني  لالأجيال القادمة اأي�شً

اأمواًل مقابل عدم زرع اأجزاء منها, لتبقى ر�شيًدا لالأجيال القادمة. 

وت�شل فاتورة الغذاء العربي, حالًيا اإىل 50 مليار دولر جراء �شح املياه. وح�شب 
خط الفقر املائي العاملي, فاإن البلد الذي فيه تقل ح�شة الفرد ال�شنوية عن 1000 مرت 
العربي  الفرد  متو�شط ح�شة  يتعدى  ل  مائًيا, في حني  فقرًيا  يعد  املياه,  مكعب من 
800 مرت مكعب, اأي اأن الوطن العربي برمته يقع حتت خط الفقر املائي, اآخذين يف 

العتبار الزيادة ال�شكانية وارتفاع درجات احلرارة. 

وال�شوؤال كيف يكون مو�شوع املياه اأداة للتعاون, في ظل عدم التزام اإ�شرائيل 
مبنحنا ح�ش�شنا في املياه حتت ذرائع �شتى, منها ادعاء �شح املياه اأحياًنا هناك. 

وهناك درا�شات تقول اإن املياه في اإ�شرائيل لن تكفيها في �شنة 2015 اإل مبقدار 
10%, واأتوقع اأن تندفع اإ�شرائيل يف اجتاه »جريانها« لال�شتيالء على مياههم, ان�شجاًما 
مع الطروحات التي تقول اإن دافع احل�شول على املياه هو ال�شبب الكامن وراء حروب 
اإ�شرائيل كلها, و�ضمعون بريي�ش يقول: »اإذا اتفقنا على كل �شيء ومل نتفق على املياه 

فكاأننا مل نتفق على �شيء«.
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اأن 7% فقط من الأرا�شي الأردنية مروية باملياه, والبقية تعتمد على  واملعلوم 
ترد  واملياه  �شحراوية,  مناطق  عن  عبارة  العربي  الوطن  من  و%40  الأمطار,  مياه 
من خارج حدوده. واإ�شرائيل حت�شل على املياه من تركيا عرب »بالونات« جترها عرب 
البحر الأبي�س املتو�شط ل�شد حاجتها, واأثناء غزوها للبنان �شنة 1982 اأخفت اإ�شرائيل 

اأنابيب داخل اأحد اجلبال, وا�شتخدمتها جلر مياه الليطاين اإىل اأرا�شيها. 

اإىل 12  باأن م�شروع قناة البحرين مكلف وت�شل كلفته  حد�دين  واأتفق مع د. 
ولذلك  العاملية,  املالية  الأزمة  ظل  في  تاأمينه  ال�شعب  من  مبلغ  وهو  دولر,  مليار 
اأح�شن الأردن �شنًعا حني راأى تنفيذه على خم�س مراحل, ومن املرجح اأن يوؤمن 

ما مقداره 120 مرت مكعب من املياه �شنوًيا لالأردن, اإىل جانب مياه الدي�شي. 

اأنبوب  جانب  اإىل  اآخر  اأنبوب  مد  على  يقوم  الأف�شل  امل�شروع  اأن  اأرى  واأنا 
الدي�شي, الأمر الذي يحررنا من اللتزام مع اإ�شرائيل التي ل يوؤمن جانبها في هذا 
ا  الأمر, وتاريخها معروف منذ القدم, ولعل املحا�شر عانى بنف�شه حني كان مفاو�شً
ا من ال�شوء عما كان يدور  من مراوغة اجلانب الإ�شرائيلي, وكنا ناأمل لو األقى بع�شً

في كوالي�س املفاو�شات.

دة. رندة جري�ضات )�لأردن( 
من املعروف اأن ملياه البحر امليت خ�شائ�س معينة, وتعود بالفائدة على الأردن, 
اأثر على تلك اخل�شائ�س؟ وما مدى  البحرين  �شناعًيا و�شياحًيا, فهل مل�شروع قناة 
فعالية اعتمادنا على املياه في ا�شتخراج الطاقة في الأردن؟ ول اأدري ملاذا ل ُيوافق 

املُحا�شر على ا�شتخدام م�شطلح )حروب املياه(, على اأهميته عاملًيا؟

د. ع�ضام مكاوي )�لأردن(
جزيرة  تعد  التي  قرب�س,  مع  مقارنة  الأردن,  في  املائي  احل�شاد  دور  هو  ما 
�شغرية, جتيد عملية احل�شاد املائي بن�شبة 100%, وملاذا ل ن�شتفيد من هذه التجربة؟
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املياه,  لتجدد  بالن�شبة  �شحيحة  الدي�شي  حو�س  حول  الدرا�شات  اأن  واأعتقد 
واأما بالن�شبة مليالن املجرى ال�شفلي للحو�س فاأعتقد اأنه مييل يف اجتاه الأردن, ولي�س 
التي اأجنزت عملها في حو�س  ال�شركات  التعاقد قائًما مع  لل�شعودية. وملاذا مل يزل 
لأن  ا  واأي�شً هناك,  الزراعة  تلك  ايقاف  يتم  ل  وملاذا  الزراعة؟  جمال  في  الدي�شي. 
�شنة  في  العمل  وينتهي  دينار,  مليون   1075 تبلغ  علمت  كما  الدي�شي  م�شروع  تكلفة 
2013, بينما كلفة حتلية املياه �شنوًيا ترتاوح من 125 مليوًنا اإىل 150 مليون دينار, 
وبو�شع احلكومة اإي�شال املياه املحاّلة اإىل بيت كل مواطن على مدار 24 �شاعة, في 
حني اأن نقل مياه الدي�شي هو حل جزئي مل�شكلة العا�شمة, علًما اأن �شنة »الأمان« املائي 
املتوقعة �شتكون بعد نحو 13 عاًما, وهو توقع ل ياأخذ يف العتبار تزايد عدد ال�شكان. 
والنقطة الأخرى تتعلق بعملية )ناقل البحرين(. ثمة غمو�س كبري حول مدى 
تاأثريه على البحر امليت, فاملفرت�س بعد امل�شروع ان يتحول البحر امليت اإىل بحر حّي, 

فما هي التاأثريات البيئية التي �شيخّلفها هذا التحويل؟
�شتحتمل  زلزالية, فهل  امليت هي منطقة  البحر  اأن منطقة  ا,  اأي�شً واملعروف, 
الذي �شيرتتب  ال�شغط  الذي مّر عليها, ذلك  الزمني  العمر  بعد هذا  املنطقة,  تلك 

عليها بعد امل�شروع؟ 
وعندما اأن�شئت �شركة البوتا�س في البحر امليت, روعَي في اإن�شائها اأن تكون على 
امل�شتوى اجلاف من تلك املنطقة, فما هي الأ�شرار املتوقعة بعد زيادة من�شوب مياه 
ا ما هو التلوث النووي املحتمل من اجلانب  البحر امليت على ال�شركة وعملها؟ واأي�شً

الإ�شرائيلي على البحر امليت؟ 

د. مرو�ن حد�د )فل�ضطي( 
�شوؤايل يدور حول اأهم ق�شايا املياه في املنطقة, وفي راأيي اأن الق�شية الأ�شا�شية 
تتمثَّل بعاملي ال�شكان والزمن. فمن اأجل العمل على ا�شتقرار ال�شكان ومتتعهم بالأمان, 
من ناحية املياه والغذاء, تلزمنا تنمية اقت�شادية م�شتدامة, فهل ميكن لالتفاقيات 
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املربمة والتفاو�س املبا�شر مع الطرف الإ�شرائيلي اأن يحل مع�شلة هذه التنمية, وهل 
بو�شع م�شائل الحوا�س املائية, مثل حو�س نهر الأردن والريموك اأن ت�شهم في هذا 

احلل مبعزل عن املع�شالت ال�شيا�شية؟ 
اأعتقد اأن الإجابة عن هذه الأ�شئلة يقع على عاتق هذه الندوة, واأنا تاأثرت كثرًيا 
بكلمة �ضمو �لأمري �حل�ضن في مفتتح الندوة الذي كان يتحدث فيها بعمق و�شمولية.

وما يلزمنا هو )اتفاقيات حو�س(, ملعرفة حقوقنا وواجباتنا متهيًدا ل�شياغة 
اأ�شا�س للتنمية امل�شتدامة, فال ميكن مثاًل التعويل على مياه الظالل مقابل ماء الزراعة 
التي  القادمة  واملاء لالأجيال  الغذاء  تاأمني  التغلب على م�شكلة  املحلية, وكيف ميكن 
�شتزداد اأعدادها. واأعتقد اأن احلكومة هي من يعول عليها لقيادة التنمية امل�شتدامة. 
والقت�شادي, ول ميكن  ال�شيا�شي  العاملني  املوازنة بني  بد من  اأنه ل  واأعتقد 
اإلغاء اأي طرف ل�شالح الآخر حيث ميكن لكل طرف اأن يوؤدي دوًرا مهًما في مرحلة 

معينة.
وانطالًقا من عنوان الندوة, ينبغي اأن نفكر في امل�شتقبل ملًيا, وما هو الدور 
بني  امل�شرتكة  املاأ�ش�شة  و�شرورة  واإقليمًيا  وعربًيا  حملًيا  نوؤديه  اأن  علينا  يتعني  الذي 

الدول امل�شاركة في الأحوا�س املائية. 
تعقيب د. منذر حد�دين

ل �شك في اأن التاأثريات اجلانبية على البحر امليت من قناة البحرين واردة, 
البيئية  التاأثريات  ملعرفة  توظيفها  مت  ا�شت�شارية  �شركة  قبل  من  بحث  مدار  وهي 

للم�شروع برمته, مبا في ذلك مياه البحر امليت ذاتها. 
التوقعات  اأن  ا, غري  اأي�شً وارد  فهذا  بحر حّي,  اإىل  امليت  البحر  وحول حتويل 
لنخفا�س  نظًرا  ال�شطح  على  عائمة  مياًها  امليت  البحر  اإىل  القادمة  املياه  تظل  اأن 
كثافتها مقارنة بكثافة مياه البحر امليت, وجرت درا�شات خمتربية لإعطاء فكرة حول 

ما ميكن اأن يحدث. 
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اأما من حيث اعتمادنا على املياه في ا�شتخراج الطاقة وهو ما �شاألته دة. رندة 
اإدراك ذلك لأن كمية املياه ل تكفي لبلوغه من جهة, ولأن  جري�ضات, فمن ال�شعب 

ال�شدود م�شممة لتلبية طلبات الري اأوًل من جهة اأخرى, ولي�س الطاقة. 

غري اأنني اأعتقد اأن ا�شتيالد الطاقة الكهربائية ممكن من م�شادر احلرارة في 
جوف الر�س. اأما م�شاألة حروب املياه, فهي قابلة لالجتهاد وتباين الآراء في املحافل 

الدولية.

اأمر  فهذا  املياه  خمزون  وزيادة  للتوفير  و�شيلة  واأي  املائي,  للح�شاد  بالن�شبة 
بالتجربة  متاأثًرا  امل�شوؤولية,  مواقع  في  كنت  حني  عيني  ن�شب  ذلك  وكان  مطلوب, 
بغية  جة  مثاًل مدرَّ الغربية  اليمنية  �شفوح اجلبال  فكل  التاريخ  قبل  ما  اليمنية, منذ 

جتميع املياه, وكذلك الأمر بالن�شبة لل�شدود مثل �شد ماأرب.

بالن�شبة للتاأثري على م�شاريع �شركة البوتا�س, فيقت�شر التاأثري على بع�س �شدود 
املالحات, واحلل �شيكون برفع هذه ال�شدود.

واأما الطبيعية الزلزالية ملنطقة الأخدود فهي معروفة, لكن ما اأود قوله اإنه لن 
ترد مياه من امل�شروع اإىل البحر امليت اأكرث مما كان فيه اأ�شاًل قبل انخفا�س �شطحه, 
من�شوبه  و�شي�شبح  املفتوحة,  البحار  عن  مرًتا   392 يقل  كان  امليت  البحر  فمن�شوب 
بعد امل�شروع يقل 396 مرًتا عنها, اأي بنق�س للم�شتوى اجلديد عن امل�شتوى الأ�شلي 
مقداره 4 اأمتار, وبذلك لن ن�شيف وزًنا اإ�شافًيا على ما كان عليه احلال تاريخًيا. اأما 

التلوث النووي, فال عالقة له بهذا امل�شروع اإطالًقا.

اللتزام,  مراتب  اأعلى  هو  دولتني  بني  الثنائي  اللتزام  اأن  كلمتي  في  ذكرت 
واأ�شرت اإىل بذور حت�شن في عالقات دول عربية بدول جماورة كرتكيا واإيران, واأرى 
اأنه ينبغي اأن تقيم هذه الدول اتفاقيات م�شرتكة وثنائية مع دول اجلوار ب�شاأن الأهداف 

املائية.
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اجلل�سة الثانية: »حو�ض النيل«

رئي�ص اجلل�شة: اأ.د.  اأنور البطيخي )الأردن(

- حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
اأ.د. حممود اأبو زيد)م�شر(

- مداخالت احل�سور
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تقدمي

رئي�س اجلل�شة: �أ. د. �أنور �لبطيخي*
ووزير  املعروفين,  م�شر  رجال  من  رجل  تقدمي  فر�شة  يل  تتاح  اأن  ي�شعدين 
البكالوريو�س  �شهادة  العربية, حا�شل على  �شابًقا في جمهورية م�شر  املائية  املوارد 
في الهند�شة املدنية �شنة 1957 من جامعة القاهرة, واملاج�شتري في الري �شنة 1959, 
من جامعة كاليفورنيا, والدكتوراة في املياه اجلوفية �شنة 1962 من اجلامعة نف�شها, 

اإ�شافة اإىل دكتوراة فخرية من جامعة )I.H.E( في هولندا �شنة 1999.

اأبو زيد زميل معهد درا�شات اقت�شادية في البنك الدويل  والدكتور حممود 
لالإن�شاء والتعمري منذ العام 1972, ورئي�س جمل�س اإدارة الأكادميية العربية للمياه 
املائي  الدويل  الربنامج  ورئي�س  للمياه,  العاملي  املجل�س  ورئي�س   ,2008 العام  منذ 
ال�شت�شاري  املجل�س  ورئي�س  املائية,  للموارد  الدولية  الهيئة  ورئي�س  اليون�شكو,  في 
على  املائية  امل�شروعات  لأثر  الدويل  اخلرباء  جمل�س  ورئي�س  الهولندي,  امل�شري 
البيئة, ونائب رئي�س جمل�س اإدارة املركز الدويل للدرا�شات الزراعية املتقدمة لدول 
وع�شو   ,1996 العام  حتى  اإن�شائه  منذ  باري�س  في  املتو�شط  الأبي�س  البحر  حو�س 
لها ال�شكرتري العام  اللجنة ال�شت�شارية الدولية مل�شتقبل ا�شتخدامات املياه التي �شكَّ
لالأمم املتحدة, وع�شو الهيئة ال�شت�شارية لالأمم املتحدة لو�شع خطة مواجهة اآثار 

التغريات املناخية في العام 2010. 

* رئي�س جمعية اأ�شدقاء البحث العلمّي ومدير عام �شركة املثلث العلمي/الأردّن.
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نوط  منها  عدة.  جوائز  على  زيد  اأبو  الدكتور  ح�شل  خمتلفة,  اأعوام  وخالل 
المتياز للطبقة الأوىل �شنة 1986, وامليدالية الف�شية ملنظمة الأغذية والزراعة الدولية 
للعامني 1993 و1994, وجائزة اللجنة الدولية للهند�شة املدنية في جمال ا�شت�شالح 
الأرا�شي �شنة 1995, وجائزة اجلمعية الأمريكية للري وال�شرف في الوليات املتحدة 
الفار�س من  وو�شام  �شنة 2003,  للمياه  الكربى  الثاين  �شنة 1999, وجائزة احل�شن 

احلكومة الإيطالية �شنة 2009.

امل�شريني  العرب  العلماء  من  وهو  كتاًبا,   12 واأّلف  بحث,   200 من  اأكرث  له 
املرموقني الذين نفخر بهم, في كل حمفل ومنا�شبة.

احلركة  لدرا�شة  مو�شوًعا  كانت  العربية,  الدول  في  املياه  اأن  املعروف  من 
والنيل,  والليطاين,  الأردن,  نهر  اأحوا�س  وحتديًدا   ,1890 العام  منذ  ال�شهيونية 

والفرات.

في  نهر  اأطول  اأنه  اأي  مرت,  كيلو   6800 يبلغ  النيل  نهر  طول  اأن  جميًعا,  نعلم 
العامل, واأن روافده الكبرية تنبع من اأثيوبيا, ويحمل نحو 84 بليون م3 من املياه �شنوًيا 
 )55.5( م�شر  وتاأخذ  مكعب.  مرت  باليني   10 حوايل  منها  يتبخر  اأ�شوان(,  )عند 

بليون مرت مكعب من تلك املياه, وال�شودان 18.5 بليون مرت مكعب.

وقد ا�شتعانت اإثيوبيا في منا�شبات عدة بخرباء يهود و�شواهم وطرحت مو�شوع 
بناء �شد على النيل الأزرق, وحاولت باأ�شاليب كثرية ا�شتغالل مياه النيل بطريقة اأو 
في  م�شكلتنا  »اإن  كتبه  اأحد  في  بريي�ش  �ضمعون  الإ�شرائيلي  الرئي�س  وقال  باأخرى. 
اإ�شرائيل اأن الأنهار التي حتيط بنا �شغرية, اأما الكبرية فهي بعيدة عنا, وهذه الكبرية 

هي ما يجب اأن نلتفت اإليها, لأنها متثل حدود اإ�شرائيل الكربى, كالنيل والفرات«.
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حو�ض النيل وفر�ض التعاون يف جمال املياه

�أ.د. حممود �أبو زيد*

�شياق  اأود احلديث عنها, في  التي كنت  الق�شايا,  الكثري من  الواقع, ثمة  في 
املناق�شات التي جرت في اجلل�شة املا�شية, وكذلك في �شياق مو�شوع هذه الندوة, التي 
تخ�س الأمة العربية وق�شايا املياه, وارتباطها بالق�شايا ال�شيا�شية, غري اأنه, ول�شيق 
الوقت ف�شاأركز حديثي في مو�شوع حو�س النيل من دون اأن اأن�شى اأن اأعرج اأحياًنا على 

بع�س تلك الق�شايا, في الوقت املنا�شب. 

من املعروف اأن حو�س النيل, هو اأحد الأحوا�س الكربى في العامل, وي�شم بني 
جنباته نحو 200 مليون ن�شمة.

و�شي�شتمل حديثي على نقاط عر�س معينة هي: 
موقف املياه العاملي والإفريقي.  	•   

حتديات قطاع املياه فى دول حو�س النيل.  	•   
التعاون بني دول حو�س النيل وتطوره. 	•   

	مبادرة حو�س النيل.  	•   
الإجنازات منذ توقيع مبادرة حو�س النيل �شنة 1999. 	•   

	اأمثلة للتعاون الثنائى بني دول حو�س النيل.  	•   

* رئي�ص املجل�ص العربي للمياه/م�شر.

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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حتديات �ملياه �لعاملية 
لن اأتو�شع كثرًيا في هذا املو�شوع, نظًرا لأن حتديات املياه العاملية ت�شبه كثرًيا, 

التحديات املماثلة في عاملا العربي. 

وعلى وجه العموم, ميكن تلخي�س تلك التحديات على النحو الآتي:
- ندرة �ملياه املقرتنة بزيادة اأعداد ال�شكان. 

- تعذر �حل�ضول على �ملياه: ومن املعلوم اأنه ما يزال نحو مليار ن�شمة ل يح�شلون 
خدمات  على  يح�شون  ل  ن�شمة  مليار  ن�شف  ونحو  ال�شاحلة,  املياه  على 
ال�شرف ال�شحي املنا�شبة, ف�شاًل عن وجود اأمرا�س كثرية م�شاحبة للمياه, 
حيث ي�شل عدد الذين ميوتون �شنوًيا جراء تلك الأمرا�س اإىل نحو 5 ماليني 

ن�شمة �شنوًيا. 
- تدهور نوعية �ملياه: يلجاأ كثري من النا�س واملن�شاآت مبا فيها احلكومية, اإىل 
اإلقاء خملفات ال�شرف ال�شحي وال�شناعي في املجاري, ما يوؤدي اإىل تلوثها, 

ويجعلها بعيدة عن ال�شتخدام الآمن. 
- �إد�رة �ملياه ب�ضورة غري متكاملة: تتوافر في كل بلد كثري من الأجهزة والوزارات 

التي ت�شارك في اإدارة املوارد املائية, الأمر الذي تن�شاأ عنه مع�شالت عدة. 
- نق�ش �لتمويل لتنمية �ملو�رد �ملائية: ورد احلديث في اجلل�شة ال�شابقة عن هذا 
�شنة  للمياه  العاملي  املجل�س  درا�شة عن  في  �شادر  برقم  التذكري  واأود  النق�س, 
2004, يفيد اأن ما هو مطلوب للبنية الأ�شا�شية للدول النامية, مل�شروعات املياه, 
يبلغ نحو 180 مليار دولر, ملدة 15 �شنة. وقد مت البحث مطوًل عن كيفية متويل 
هذا الرقم واأعتقد اأننا عاجزون حتى الآن عن اإيجاد الو�شائل املنا�شبة لتوفيره.

- ق�ضور �لوعي بق�ضايا �ملياه: اأعتقد اأن اجلميع يعلم كيف يتم التعامل من قبل 
غالبية النا�س واملوؤ�ش�شات مع املياه. 
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�ملوقف �لعاملي للمياه خالل 100 عام 
في العام 1950, كان يوجد عدد حمدود من الدول التي تعاين من الفقر املائي, 
وهنا اأود اأن اأ�شري اإىل اأن حد الفقر املائي هو 1000 مرت مكعب للفرد �شنوًيا, علًما اأّن 
هناك كثرًيا من الدول - وبخا�شة في منطقتنا العربية - ن�شيب الفرد فيها اأقل من 
ذلك بكثري, على الرغم من اأن م�شتوى املعي�شة في بع�شها, مرتفع جًدا على غرار دول 

اخلليج. 

توافر  في  الختالفات  ملعرفة  موؤ�شًرا  يعد  املائي  الفقر  حد  فاإن  املجمل,  وفي 
املياه العذبة, ومياه الأنهار. 

 26 اإىل  وو�شل  املائي  الفقر  من  تعاين  التي  الدول  عدد  ارتفع  فقد  اليوم  اأما 
دولة, وهو مر�شح لالرتفاع اإىل 66 دولة في العام 2025.

��ضتخد�مات �ملياه على م�ضتوى �لعامل 
ميكن القول اإن ا�شتخدامات املياه في العامل, ومنه عاملنا العربي هي في تزايد 
مطرد. وما اأود اأن اأ�شري اإليه هنا, هو اأن ا�شتخدامات الزراعة تفوق كثرًيا نظريتها 
في ال�شناعة ومياه ال�شرب, حيث يقدر متو�شطها في البالد النامية بنحو 85% من 
جملة املوارد املائية في تلك البلدان, في حني ل تتجاوز هذه الن�شبة في العامل املتطور 
60%, علًما اأن للدول املتطورة قدرة على ا�شتثمار احلد الأق�شى من وحدة املياه في 
الزراعة, وهذا ما ينق�س الدول النامية, ومنها العربية. لذلك ينبغي التنبه اإىل اأهمية 

تعظيم اإنتاج وحدة املياه في عاملنا العربي.

ا ما يت�شل مبا اأ�شار اإليه د. منذر حد�دين حول مو�شوع التعديات  وثمة اأي�شً
على املياه, ومنها التعديات على ال�شتخدامات الزراعية من جانب من القطاعات, 
ومنها قطاع ال�شناعة وقطاع البلديات, نظًرا لأن مياه ال�شرب لها الأولوية في جميع 

دول العامل. 

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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�لعالقة بي �زدياد �ل�ضكان و�ملياه 
الحتياجات  تفاقم  اأثر كبري على  ذو  ال�شكاين  التزايد  اأن  فيه  �شك  مما ل 
املائية. وثمة رقم يت�شل بالتوقعات, موؤداه اأن عدد ال�شكان في العام 2025 �شيبلغ 

نحو 7.6 مليار ن�شمة, وهو ما �شيوؤدي اإىل ازدياد حجم الطلب على املياه. 
م�شر  بني  ما  النيل  اتفاقية  وقعت  عندما  تو�شيحي,  وكمثال  العدد,  وبهذا 
وال�شودان �شنة 1958, كان تعداد �شكان م�شر 20 مليون ن�شمة, اأما اليوم فيبلغ عدد 
تتغري, ومن  ثابتة ومل  املياه, ظلت  اأن ح�شة م�شر من  مليوًنا, في حني  �شكانها 80 

املتوقع اأن ي�شل عدد ال�شكان فيها اإىل 140 مليون ن�شمة �شنة 2050. 
ا, ما ذكره د. حد�دين, من اأن اإدارة املياه مهمة للغاية ملواجهة  اأوؤكد هنا, اأي�شً

ازدياد عدد ال�شكان. 

تناُق�ش متو�ضط كمية �ملياه �ملتاحة للفرد 
من الوا�شح اأن منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمايل اإفريقيا ُتعد الأخطر من حيث 
�شح املياه؛ اإذ من املتوقع اأن ينخف�س ن�شيب الفرد اإىل 500 مرت مكعب �شنوًيا في 

العام 2025.

ن�شيب  انخفا�س  اأن  من  الرغم  على  املنوال,  هذا  على  ت�شري  ا  اأي�شً واإفريقيا 
الفرد فيها ي�شري بوترية اأقل من �شابقاتها.

حتديات حو�ش نهر �لنيل 
وم�شر,  الدميقراطية,  والكونغو  بوروندي,  هي  دول,   10 النيل  حو�س  ي�شم 

واأرترييا, واإثيوبيا, وكينيا, ورواندا, وال�شودان, وتنزانيا, واأوغندا.

ويبلغ عدد �شكان احلو�س نحو 300 مليون ن�شمة حالًيا, ومن املتوقع اأن يرتفع 
اإىل 380 مليوًنا �شنة 2025. واملوارد الرئي�شية في حو�س النيل, هي ثالثة موارد؛ ففي 
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اجلنوب تقف اله�شبة الأثيوبية. مبا حتويه من بحرية فكتوريا, والبحريات املحيطة 
بها, وفي ال�شرق توجد اله�شبة ال�شتوائية التي تتكون منها ثالثة م�شادر, منها النيل 
م�شر  اإىل  ي�شل  اأن  اإىل  الطبيعي,  النيل  في  جميعها  امل�شادر  هذه  وتلتقي  الأزرق, 

وال�شودان, ثم ي�شب في البحر.

موؤ�ضر�ت �ضلبية في �حلو�ش 
تتوزع هذه املوؤ�شرات على النحو الآتي:

- ي�شم احلو�س اأربًعا من اأفقر ع�شر دول في العامل.
- ي�شهد كثرًيا من التغريات املناخية احلادة. 

ر, وقطع اأ�شجار الغابات. - تتدهور امل�شاحات اخل�شراء نتيجة الت�شحَّ
تاأثًرا  واأكرثها  النيل,  دول حو�س  الأ�شا�شية حمدودة في جميع  البنية  تعترب   -

م�شر وال�شودان, واإىل حد ما في اإثيوبيا.

توزيع �لأمطار 
معدلت  اإن  اإذ  للغاية,  جافة  مناطق  النيل,  في حو�س  ال�شمالية  املناطق  تعد 
الأمطار في تلك املنطقة حمدودة. ففي م�شر يبلغ معدل هطول الأمطار نحو 180 
كلما اجتهنا  الأمطار  وتزيد  ال�شمايل.  ال�شاحل  في  الهطول  ويرتكز  ال�شنة,  في  ملم 
النيل,  الت�شاقط املطري على حو�س  اإن جملة  القول  واأ�شتطيع  اإىل جنوبي احلو�س. 
يبلغ 1660 مليار مرت مكعب, وما ي�شل النهر يبلغ 84 مليار مرت مكعب, ومتثل 5% من 
ا بالتبخر 10 مليار  كمية الت�شاقط املطري, والباقي ي�شيع دون ا�شتغالل وي�شيع اأي�شً
مما ي�شل النهر. ولعل ذلك الأمر اأن يكون من الأ�شباب الرئي�شية التي �شاعدتنا في 

التفاو�س مع دول حو�س النيل.

وبع�س دول احلو�س لها اأحوا�س م�شرتكة اأخرى, مثل اإثيوبيا, التي تقع �شمن 

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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ما  �شامل بني دول احلو�س ل�شتغالل  اتفاق  ينبغي و�شع  اأنه  واأرى  ا,  ع�شرين حو�شً
جمموعه 7 اآلف مليار مرت مكعب. وثمة مثال في هذا ال�شاأن يتمثل بنهر الكونغو, 
الذي يقع خارج حدود حو�س النيل, ولكن هناك رافد �شغري منه يدخل في حو�س 
مليار  األف  منها  �شنوًيا,  مكعب  مرت  مليار   1500 الكونغو  نهر  ت�شريف  يبلغ  النيل. 
ت�شب في البحر, وهو ما يدل على م�شتوى الكميات الهائلة التي ل يتم ا�شتغاللها في 

حو�س النيل.

ما  وهو  اآخر,  اإىل  بلد  من  يتباين  فاإنه  امل�شتغلة  املياه  من  الفرد  ن�شيب  اأما 
يو�شحه اجلدول الآتي: 
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في  تبلغ  النيل,  حو�س  على  ت�شقط  التي  الأمطار  كمية  اأن  ذكرت  اأن  �شبق 
املتو�شط, 1660 مليار مرت مكعب, وتنق�شم على النحو املبني في اجلدول اأدناه, على 
الأحوا�س الفرعية حلو�س النيل, علًما اأن هذه املعلومات مل تكن متاحة لدول احلو�س؛ 
ويرجع الف�شل اإىل م�شر في كونها الدولة الوحيدة التي متكنت من اإجراء احل�شابات 
والقيا�شات حل�شر مياه حو�س النيل, وكان هذا احل�شر, من الأ�شباب الرئي�شية التي 
ا�شتخدمت لتحقيق التقارب بني دول حو�س النيل عند اإجراء املفاو�شات بينهما ب�شاأن 

املياه.

النيل حوض النيلفى حوض يلفى وض  ى  يل  وض  ى   
الفواقدالفواقد    لجريان السطحىلجريان السطحى

%%                سنوي    سنوي      33مممليار مليار                 
اسوان عند ن        و  

  1515    1313  97.5397.53            

00    00              100100

79.579.5      7171  87.9787.97

94.594.5      8484      94.9494.94

المياه المياهموقف يموقف يو  و 
الالاألمطار       األمطار       الحوض           الحوض           

سنوًيا     سنوًيا       33مليار ممليار م
المصدر ر  عند  

527527        اإلستوائيةاإلستوائيةالھضبة الھضبة 

544544        بحر الغزالبحر الغزال

  590590      االأثيوبيةاالأثيوبيةالھضبةالھضبة

16611661اإلجمالي  اإلجمالي  

تاريخ �لتعاون بي دول �حلو�ش 
يرجع تاريخ هذا التعاون اإىل �شنوات طويلة, لكن هناك اأكرث من 10 اتفاقيات 
الأكرث,  على  ثالث  اأو  دولتني  بني  متت  وجميعها   ,1891 العام  منذ  توقيعها  جرى 

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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امل�شتعمر  �شالح  في  ي�شب  كان  ومعظمها  م�شتعمرات,  الدول  هذه  كانت  وقت  وفي 
وا�شتثماراته, اإذ ن�شت تلك التفاقيات على اأنه ل يحق للدول امل�شتعمرة القيام باأي 
م�شروعات في حو�س النيل من دون اأخذ موافقة م�شر, ول ميكن اأن تقوم مب�شروعات 
ت�شر مب�شالح م�شر وال�شودان. ذلك اأن بريطانيا و�شواها كانت لها ا�شتثمارات داخل 
م�شر, في زراعة القطن, وغريه, لأن م�شر كانت الدولة الوحيدة التي حتتوي على 

�شبكة من الري. وميكن تلخي�س التفاقيات الدولية على النحو الآتي:

�لتفاقيات �لدولية
	 بروتوكول بني بريطانيا العظمى واإيطاليا يف عام 1891.•
	 اتفاق بني دولة الكونغو امل�شتقلة وبريطانيا يف عام 1894.•
	 املعاهدة بني بريطانيا العظمى وايطاليا واإثيوبيا يف عام 1902.•
	 املعاهدة بني بريطانيا وبلجيكا يف عام 1906.•
	 اتفاقية عام 1906 بني بريطانيا واإيطاليا واإثيوبيا. •
	 املذكرات املتبادلة بني اململكة املتحدة واإيطاليا يف عام 1925. •
	 اتفاقية مياه النيل عام 1929.•
	 التفاق ب�شاأن اإن�شاء خزان اأوين باأوغندا عام 1949.•
	 اتفاق بني م�شر وال�شودان لالنتفاع الكامل مبياه النيل عام 1959.•
	 اتفاق بني م�شر واأوغندا على تنفيذ م�شروع تو�شيع حمطة كهرباء خزان اأوين, •

وذلك يف اأيار/مايو 1991. 
	 اإطار عام للتعاون بني جمهورية م�شر العربية واإثيوبيا )متوز/يوليو 1993(.•
	 التعاون الفني مع كينيا فى جمال حفر الآبار اجلوفية.•
	 التعاون الفني مع اأوغندا فى جمال مقاومة ورد النيل ببحرية فيكتوريا. •
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اأما التعاون في الع�شر احلديث ما بني دول احلو�س, بعد اأن نالت تلك الدول 
ا�شتقاللها, فتنق�شم اإىل ثالثة م�شروعات كبرية, هي:

1- م�شروع ه�شبة البحريات ال�شتوائية )الهيدروميت 1992-1967(    

2- م�شروع التعاون الفني بحو�س النيل ) التيكونيل 1997-1993(    

3- مبادرة حو�س النيل )1998 - حتى الآن(: وتتفرع عنها مبادرات منها:    

- موؤمتر موؤ�ش�شات الدول املانحة )جنيف 2001(.

- م�شروعات برامج الروؤية امل�شرتكة التي اأمكن من خاللها توفير )122 
مليون دولر(. 

- م�شروعات الأحوا�س الفرعية. 

- م�شروعات النيل ال�شرقي لتوفير )49 مليون دولر( 

- م�شروعات النيل اجلنوبي لتوفير )30 مليون دولر( 

م�ضروع �لهيدرومت 
ه�شبة  في  الهيدرولوجية  البيانات  على  للح�شول  امل�شروع  هذا  ُخ�ش�سنِّ 
وا�شتمل  )الفاو(,  ومنظمة   )P.D.N.U( من  اأ�شا�شي  بتمويل  ال�شتوائية  البحريات 

على ثالث مراحل. على النحو الآتي: 
بتمويل من الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة  - املرحلة الأوىل: 1967- 1972 

بتمويل من الربنامج الإمنائي  - املرحلة الثانية: 1975 – 1981  
بتمويل من دول احلو�س - املرحلة الثالثة: 1981 – 1992 

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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ثم  تنزانيا,  ال�شودان,  كينيا,  م�شر,  فهي:  امل�شروع  يف  امل�شاركة  الدول   اأما 
مراقب  ب�شفة  بامل�شروع  اإثيويبا  التحقت  كما  عام 1967,  بامل�شروع  اأوغندا  التحقت 
الكنغو  التحقت  واأخرًيا  زائري,  ثم   ,1972 عام  وبوروندي  رواندا  وتلتها   ,1971 عام 

بامل�شروع عام 1977.

م�ضروع �لتيكونيل )1997-1993( 
حول  تدور  املح�شلة  وكانت  البيانات,  من  كثري  امل�شروع  هذا  قبل  توافرت 
من  بتمويل  ذلك  وكان  النيل,  حو�س  في  تنفيذها  ميكن  التي  امل�شروعات  ماهية 

هيئة التمويل الكندية.

والتحقت جميع دول احلو�س, تقريًبا, بهذا امل�شروع واأن�شئ له هيكل موؤ�ش�شي, 
يتاألف من املجل�س الوزاري وي�شم جميع وزراء املياه في دول احلو�س, واللجنة الفنية, 

وال�شكرتارية.

مبادرة حو�ش �لنيل
اأعتقد, �شخ�شًيا, اأن مبادرة حو�س النيل هي اأهم مبادرات التعاون بني دول 

احلو�س, وقد تبنت هذه املباردة م�شر �شنة 1994, ثم وقعت اتفاقيتها �شنة 1998.

اليوم  اأما  الكندية.  التنمية  ووكالة  الدويل,  البنك  من  التمويل  بداية  وكانت 
في�شارك في التمويل كثري من الدول املانحة.

ال�شت�شارية,  الفنية  واللجنة  الوزاري,  املجل�س  في�شم  العمل,  هيكل  اأما 
وال�شكرتارية الدائمة.

ويتوقع من هذه املبادرة اأن تعود ببع�س النتائج, علًما اأن اأ�شا�س التوقعات, كان 
يقوم على ا�شتفادة دولتني, على الأقل من هذه املبادرة, والتوقع الآخر, اأن ل تقيم اأي 

دولة منفردة, باإن�شاء م�شروعات تعود بال�شرر على دول احلو�س.
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وعليه, فاإن النتائج املتوخاة من هذه املبادرة هي: 
	 •.)Win-Win حتقيق الفائدة للجميع )ا�شرتاتيجية
	 امل�شاركة في الفوائد بدًل من امل�شاركة في املوارد. •
	 تعظيم دائرة املنتفعني. •
	 بني • ما  واملوؤ�ش�شي  القانوين  العمل  اإطار  حول  جماعي  اتفاق  اإىل  التو�شل 

الدول امل�شاركة.
	 اإن�شاء جلنة حو�س النيل, التي تتوىل تنظيم املوارد املائية واإدارتها في دول •

احلو�س. 

اأما ا�شرتاتيجية العمل في املبادرة فتتم على حمورين:
دول  جميع  تهم  التي  امل�شروعات  وهي  �مل�ضرتكة:  �لروؤية  م�ضروعات  �لأول، 
حو�س النيل, على غرار م�شروعات الربط الكهربائي, والرثوة ال�شمكية, وامل�شروعات 

الزراعية, وم�شروعات حماية البيئة وم�شروعات التنبوؤ.
اإىل  الع�شرة  احلو�س  دول  تق�شيم  مت  �لفرعية:  �لأحو��ش  حمور  �لثاين، 
واإثيوبيا  وال�شودان  م�شر  من  كاًل  وت�شم  ال�شرقي,  النيل  جمموعة  جمموعتني؛ 
الأخرى, وهناك م�شروعات  الدول  بقية  النيل اجلنوبي, وت�شم  واإرترييا, وجمموعة 
تهم كل جمموعة على حدة, علًما اأن م�شر وال�شودان ت�شرتكان في املجموعتني, في 
بع�س امل�شروعات في حني ترد اإليهما من نيل اله�شبة الإثيوبية نحو 85% من املياه, 

و15% من اله�شبة الإ�شتوائية.

م�ضروع �لإطار �لقانوين و�ملوؤ�ض�ضي لدول �حلو�ش 
تتوزع اأهداف هذا امل�شروع على ق�شمني:
1- �أهد�ف ق�ضرية �ملدى, وت�شمل:

- اإن�شاء اإطار للتعاون املقبول لكل دول حو�س.                                                

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه



66

- زيادة التعاون على م�شتوى احلو�س في الإدارة املتكاملة للم�شادر املائية.
2- �أهد�ف طويلة �ملدى, وت�شمل:

- حتديد اأن�شبة من�شفة لكل دولة من دول احلو�س من مياه النيل, بعد تعرف 
امل�شروعات التي ميكن اأن توفر مياًها اإ�شافية, لأنه ل ميكن العتماد على 
الآن, وقد �شكل هذا الأمر نقطة خالف  النهر حتى  اإىل  التي ت�شل  املياه 
كبرية, ذلك اأن ما ي�شل اإىل النهر حالًيا, هو 84 مليار مرت مكعب, وهناك 
من  اأخرى  كمية  ي�شيف  الفواقد,  من  جزء  وا�شتقطاع  للتو�شع,  اإمكانية 

املياه, ل�شالح اجلميع. 
والجتماعية  القت�شادية  الفائدة  لتحقيق  النيل  مياه  ا�شتخدام  حت�شني   -

ل�شائر دول احلو�س. 

�للجنة �لتفاو�ضية 
�شكلت جلنة تفاو�شية بناء على قرار املجل�س الوزاري ل�شتكمال اإنهاء الإطار 
القانوين, والتفاق على نقاط اخلالف التي مل يتم التو�شل فيها اإىل اتفاق بني جميع 
الأّول/دي�شمرب  كانون  �شهر  في  اجتماعاتها  اأول  اللجنة,  هذه  وبداأت  احلو�س.  دول 

�شنة 2003, في اأدي�س اأبابا باأثيوبيا.

وكانت النظرة امل�شتقبلة للفوائد املتوقعة من م�شروعات مبادرة حو�س النيل, 
تعتمد على اأمور عدة منها:

	 نهر • �شنوًيا على حو�س  ت�شقط  التي  الأمطار  اأن هناك كميات هائلة من   
النيل, تزيد على 1600 مليار م3 �شنوًيا, ف�شاًل عن فقدان كميات كبرية 
من املياه يف امل�شتنقعات, ومن ثم ميكن ا�شتقطاب جزء منها في اأغرا�س 

التنمية الزراعية وغريها. 
	 تتواف���ر طاق���ة كهرومائية كبرية ل ي�شتغل منه���ا اإل حوايل 4% فقط, ويوفر •
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الكهربائ���ي  الرب���ط  م�ش���روع 
ب���ني دول احلو����س والأحوا����س 
امل�شروعات في  اأه���م  الفرعي���ة 

هذا املجال.
	 دع���م فر�س النق���ل النهري بني •

دول حو�س النيل. 
	 ث���روة �شمكي���ة �شخم���ة • تواف���ر 

ميك���ن ا�شتغالله���ا م���ن النه���ر 
والبحريات.

�لإجناز�ت 
التي  امل�شتقبلية,  الروؤى  اأن  اأعتقد 
مهمة  درو�ًشا  متثل  �شابًقا,  عنها  حتدثنا 
لدول حو�س النيل, ينبغي درا�شتها جيًدا, 

ومن اأهم الدرو�س:
النيل,  حو�س  دول  بني  الثقة  1-  بناء 
الجتماعات  خالل  من  تولَّدت  التي 
والربملانيني,  امل�شوؤولني,  بني  امل�شرتكة 

وال�شحافيني, وال�شباب.
2-  م�شاركة العديد من املنتفعني من دول احلو�س, وتقريب وجهات النظر بينهم, من 
خالل الدورات التدريبية, والجتماعات املختلفة. من يزور اإثيوبيا, مثاًل, �شيجد 

اأن تقبُّل الإثيوبيني للم�شريني بات اأف�شل كثرًيا مما كان عليه قبل 10 �شنوات.

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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البيانات,  تبادل هذه  يكن ممكًنا  ومل  جًدا  مهمة  النقطة  وهذه  البيانات:  3-  تبادل 
تنفيذ  في  تفيد  �شخمة,  بيانات  قواعد  تنفيذها,  بعد  توفر  م�شروعات  دون  من 
م�شروعات ا�شتثمارية كربى داخل احلو�س, وهذه البيانات مهمة جًدا في عملية 

التنبوؤ بالفي�شانات, وكذلك ملعرفة اأثر التغريات املناخية. 

والكهرومائية  الزراعية,  بامل�شروعات  البيانات اخلا�شة  تبادل  يتم حالًيا  كما 
املقرتحة, وتلك التي قيد التنفيذ, والتي تعمل خارج اإطار املبادرة.

الفاقد  وقد بداأت بع�س دول احلو�س بدرا�شة م�شروعات م�شرتكة ل�شتقطاع 
من املياه, ولتوليد الكهرباء, يوجد حالًيا نحو 22 م�شروًعا, اأنفق حوايل 200 مليون 
دولر لدرا�شتها, وحتتاج نحو 30 مليار دولر لتنفيذها, وهو ما ي�شكل عقبة كبرية, 
ل �شيما مل�شروع ا�شتقطاع الفواقد املائية, علًما اأن هناك جماًل كبرًيا لإن�شاء العديد 
من ال�شدود, على النيل الأزرق, والنيل اجلنوبي, غري اأن معظم الهتمام ين�شب على 
توليد الكهرباء اأكرث من ال�شتفادة من املوارد املائية؛ لأن الت�شاقط املطري في هذه 
الدول كبري جًدا, وهو املعتمد اأ�شا�ًشا للري, اأما الري التكميلي من الأنهار فهو ثانوي.

وفي املح�شلة ثمة العديد من امل�شروعات املعدة للتنفيذ, وهي بانتظار احل�شول 
على التمويل املنا�شب.

وهناك اأمثلة على التعاون الثنائي بني دول حو�س النيل, علًما اأن معظم هذا 
التعاون ي�شمل م�شر, كونها متتلك القدرة واخلربات الالزمة مل�شاعدة دول احلو�س 
حوايل  اإىل  ي�شل  التبخر  من  جزء  ل�شتقطاع  )جوجنلي(  قناة  مثاًل  ومنها  جميًعاأ, 
60%, وقد توقفت اإثر ن�شوب ال�شراع في جنوب ال�شودان, و�شتوفر هذه القناة )4( 

مليارات مرت مكعب من املياه. لكل من م�شر وال�شودان.

وما يزال اجلنوب ميثل لكل من م�شر وال�شودان م�شدًرا رئي�شًيا للمياه, وبداأت 
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م�شر بتنفيذ بع�س امل�شروعات هناك منها, م�شروع تطهري املجاري املائية في بحر 
درا�شات  م�شروع  اإىل  اإ�شافة  دولر,  مليون   11 بكلفة  املائية,  احل�شائ�س  من  الغزال 

اجلدوى لإن�شاء )�شد واو( متعدد الأغرا�س بتكلفة )1( مليون دولر.

ا: وهناك اأي�شً
	 م�ش���روع حفر اآبار جوفي���ة ملياه ال�شرب بتكلفة 5 مالي���ني دولر, ف�شاًل عن •

م�ش���روع درا�ش���ة اجلدوى لإن�ش���اء �شد لتولي���د طاقة كهرومائي���ة على بحر 
اجلبل, بتكلفة 3 ماليني دولر.

الفني  التعاون  �شيما  واأوغندا, ل  ا م�شروعات م�شرتكة بني م�شر  اأي�شً وتوجد 
فكتوريا  بحرية  في  احل�شائ�س  مقاومة  جمال  في 
الأوىل  املرحلة  وبداأت  لها,  املجاورة  والبحريات 
منها �شنة 1999, و�شوًل اإىل العام 2006, ومتثلت 
نظريتها  اإىل  منحة  امل�شرية  احلكومة  بتقدمي 
اأما  دولر,  مليون   13.9 مقدارها  الأوغندية, 
 ,)2010-2007( من  املمتدة  الثانية  املرحلة 
ف�شملت منحة م�شرية مبقدار 4.5 مليون دولر. 

�ُشدَّ  العظمى  البحريات  عند  النيل  جمرى  لأن  اأوغندا,  من  بطلب  امل�شروع  هذا  بداأ 
بالكامل, ومل يكن يوجد اأي جمال ملزاولة ال�شيد, اأو لت�شريف املياه.

اأما التعاون بني م�شر وكينيا, ف�شمل حفر 150 بئًرا جوفية على النحو الآتي: 

	 املرحلة الأوىل �شملت حفر 100 بئر اإنتاجية بتكلفة اإجمالية قدرها 2.25 •
مليون دولر, ومت ت�شليمها اإىل كينيا في اآذار/مار�س �شنة 2000, خلدمة 
مرحلتان  الأوىل  املرحلة  وتلت  ما�شية.  راأ�س  األف  و260  ن�شمة,  األف   290
ثانية وثالثة, مت خاللهما حفر 50 بئًرا اإنتاجية بتكلفة تزيد على 2 مليون 

حو�ص النيل وفر�ص التعاون يف جمال املياه
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دولر, خلدمة اأكرث من 100 األف �شخ�س, 
واأكرث من 36 األف راأ�س ما�شية.

وتنزانيا,  بالتعاون بني م�شر  يت�شل  ما  وفي 
كاًل  ت�شرب  التي  اجلفاف  موجات  �شوء  وفي  فاإنه 
من كينيا وتنزانيا, فقد مت البدء بحفر 30 بئًرا في 

تنزانيا, بكلفة تقديرية تبلغ مليون دولر.

عموًما, ميكن القول اإن نحو 95% من التفاقية 
وما  تنفيذها,  مت  النيل,  حو�س  دول  بني  امل�شرتكة 
احلقوق  على  التفاقية  في  الن�س  كيفية  هو  تبقى, 
مرت  مليار   55.5 ت�شمل  التي  مل�شر,  التاريخية 
باأن  احلو�س  دول  اإقناع  واأمكننا  املياه,  من  مكعب 
اأن  عن  ف�شاًل  مل�شر,  تاريخي  الكمية هي حق  هذه 
التفاقيات  اإىل  بالإ�شارة  راغبة  تكن  الدول مل  تلك 
القدمية, باأي حال من الأحوال, على الرغم من اأن 

الن�س القانوين يوؤيد م�شر في هذا املجال.

ومن املنتظر اأن يتم ح�شم امل�شاألتني ال�شابقتني 
في اجتماع دول احلو�س القادم, في �شهر ني�شان/

اإبريل من �شنة 2011.
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مداخالت احل�سور 

د.علي عتيقة
�شوؤايل يدور حول ا�شتفتاء جنوب ال�شودان. املتوقع العام القادم والذي يتوقع اأن 

يف�شي اإىل النف�شال, فما مدى تاأثري خطوة كهذه على م�شاريع املنطقة؟

مد�خلة
هل هناك معايري دولية لقت�شام املياه بالن�شبة للدول املت�شاطئة, واإىل اأي مدى 
جنح م�شروع )تو�شكي( الذي ا�شتب�شرنا به بو�شفه م�شروًعا عمالًقا, للري الزراعي؟ 

مد�خلة 
ل ريب اأن م�شاريع تطوير حو�س النيل تعك�س جتارب ريادية اإقليمية في جمال 
املياه, لكن هل ن�شتطيع احل�شول على بع�س املوؤ�شرات القت�شادية التي تعك�س دللت 

الفوائد من هذا التعاون الإقليمي؟ 

تعقيب د.حممود �أبو زيد 
ل �شك اأنني ق�شدت من حما�شرتي و�شع اأر�شية مالئمة عامة, ت�شاعد على 

تفهم الو�شع, اأما الأ�شئلة املوجهة, فتعك�س الهتمام احلقيقي بو�شع حو�س النيل.

في ما يت�شل باإ�شرائيل, فنحن نعلم اأن لإ�شرائيل مطامعها اخلا�شة بالتمدد 
منا�شبة,  اأكرث من  في  اأكد  ح�ضني مبارك,  الرئي�س  اأن  الفرات, غري  اإىل  النيل  من 
اأنه ل يوجد فائ�س من املياه  اإ�شرائيل, ل�شببني, الأول  اإىل  ال�شماح بنقل املياه  بعدم 
في النيل, والثاين اأن نقل املياه اإىل اإ�شرائيل, يعني نقلها اإىل خارج حو�س نهر النيل, 
وهذا يناق�س اأحد اأهم املبادئ املقرة في التفاقية احلالية بني دول حو�س النيل, عدا 
ا مبداأ مرفو�س, علًما اأن هذه املبادئ مت التو�شل اإليها بعد عناء  اأن بيع املياه هو اأي�شً

طويل, ل �شيما واأن بع�س دول احلو�س ل حتتاج كثرًيا للمياه. 



72

ول �شك اأن لإ�شرائيل اأهداًفا خفية, تتمثل مبحاولة اإ�شعاف م�شر اقت�شادًيا, 
وكل هذه الأ�شباب تدفعها ملحاولة اإقحام نف�شها في ترتيبات حو�س النيل, والواقع اأن 
لها وجوًدا ما في هذا احلو�س, ل �شيما في اإثيوبيا, غري اأن الوجود ما يزال مق�شوًرا 

على بع�س امل�شاريع, بعيًدا عن امل�شا�س مبجرى النيل نف�شه. 

ا, هناك دول اأخرى لها م�شالح يف وجودها في حو�س النيل, ومنها دول  اأي�شً
غربية و�شرقية.

للغاية. وما مت من  تاأثريات خطرية  املناخية, فهي  بالتاأثريات  يت�شل  وفي ما 
ُبعد,  عن  الر�شد  على  القائمة  العاملية,  النماذج  على  تعتمد  الآن,  حتى  درا�شات 
الآن, وهناك جلنة  يتم حتى  الأر�س, وهو ما مل  الر�شد على  واملطلوب تطبيق هذا 

تنظر في كيفية تطوير هذه النماذج, لتح�شني التنبوؤات.

اأما التنبوؤات احلالية, فت�شري اإىل اأن كمية الأمطار �شوف تت�شاءل على �شمايل 
اإفريقيا, واأن هناك تغريات �شتطال من�شوب مياه البحر املتو�شط, حيث �شريتفع هذا 
على  التغريات  هذه  �شتوؤثر  وبالتايل  احلرارة,  درجات  في  التغريات  نتيجة  املن�شوب 
�شواطئ البحر املتو�شط والبحر الأحمر, وترتاوح التوقعات بني ارتفاع املنا�شيب من 
)1-5( اأمتار. غري اأن التوقعات املت�شلة مب�شادر حو�س النيل, ُت�شري اإىل اأن جميع 
التقديرات, هي تقديرات متفاوتة جًدا, فبع�شها ي�شري اإىل اأن ن�شبة الت�شاقط املطري 
�شريتفع بن�شبة 20% على دول احلو�س, في حني اأ�شارت تقديرات اأخرى اإىل اأن هذا 

الت�شاقط �شينخف�س اإىل %70.

ف  ولذلك بداأنا مب�شروع مع وكالة )نا�شا( الف�شائية لتحديث البيانات, وتعرُّ
على التغريات املناخية على نحو اأدق مما هو عليه الآن. 

في  مل�شر  بالن�شبة  موقع  اأهم  ميثل  الإقليم  هذا  فاإن  ال�شودان,  جنوبي  وحول 
حو�س النيل, لأن امل�شروعات القائمة هناك, اإ�شافة اإىل م�شروع )جوجنلي(, ت�شيف 
اإىل م�شر ح�شة مائية قدرها 9 مليارات مرت مكعب, وكذلك الأمر لل�شودان, وعليه 
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اإىل  تذهب  ال�شتوائية,  واله�شبة  الإثيوبية,  اله�شبة  من  املفقودة  املياه  معظم  فاإن 
ولو  ال�شودان.  جنوب  مع  التقارب  من  منا�س  ل  لذلك  ال�شودان؛  جنوبي  م�شتنقعات 
م�شر  بني  حالًيا  القائمة  الهيئة  اإىل  ممثلون  �شُي�شاف  اأنه  فاأعتقد  انف�شال,  حدث 
وال�شودان, عن اجلنوب, و�شت�شبح الهيئة ثالثية م�شرتكة, و�شت�شاف دولة اأخرى اإىل 

دول احلو�س لي�شبح املجموع 11 دولة, و�شيلتزم اجلنوب باتفاقية �شنة 1959.

في مو�شوع الأرا�شي الزراعية, فلي�س هناك ندرة مائية في م�شر, فهناك خطة 
ممتدة حتى العام 2017, توازن ما بني الحتياجات واملوارد املائية, علًما اأن املوارد 
املائية قائمة على تعظيم املوارد املتاحة, اأي اإنه ل توجد اأي موارد اإ�شافية حتى العام 
2017, وذلك من خالل تر�شيد ا�شتخدامات الري, واإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف 
اإىل حد ما, وحتلية مياه  املياه اجلوفية,  ا�شتخدام  والتو�شع في  والزراعي,  ال�شحي 

البحر.
�شنة  حتى  متتد  خطة  باإعداد  حالًيا,  تقوم  الدولة  فاإن   ,2017 العام  بعد  اأما 
2050, وت�شمل �شيناريوهات خمتلفة, اأحدها اأن نح�شل على املياه من حو�س النيل, 
اأما ال�شيناريوهات الأخرى, فتعتمد  ا للتعرث,  اأي�شً وهو �شيناريو قابل للتحقق, وقابل 
وكذلك  البحر  مياه  وحتلية  العميقة,  اجلوفية  املياه  ا�شتخدامات  في  التو�شع  على 
واأننا  ا  خ�شو�شً الظالل(,  )مياه  الفرتا�شية  املياه  على  والعتماد  اجلوفية,  املياه 
من حاجاتنا   %50 نحو  ن�شتورد  اإذ  الغذاء,  مو�شوع  في  ال�شترياد  على  كثرًيا  نعتمد 
الغذائية. ولذلك فقد تعمدت احلديث عن مو�شوع الأمن املائي, ل�شالح مياه ال�شرب, 

وال�شناعة التي لها اأولوية خا�شة. 
منذر حد�دين عن  الدكتور  املياه, فقد حتدث  اقت�شام  يت�شل مبعايري  ما  في 
املياه  العام ل�شتخدامات  الإطار  اأنها جميًعا تدور في  فئتني في هذا املو�شوع, علًما 
املالحية, املقّرة من الأمم املتحدة, ومل يتم ا�شتكمال الت�شديق عليها, بال�شورة التي 
جتعلها من�شفة ومقبولة جلميع الدول, ف�شاًل عن اتفاقيات اأخرى خا�شة باخلزانات 

ا حمل البحث.  اجلوفية, التي ما تزال اأي�شً
على  يعتمد  يزال  ما  والأمر  املياه,  لقت�شام  حمددة  قواعد  توجد  فال  وعليه, 
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اتفاقيات خا�شة بني الدول املت�شاطئة على نهر معني. والأمر, في حو�س النيل, يعتمد 
الدولة  في  اأخرى  مائية  موارد  توفر  ومدى  الزراعية,  والأرا�شي  ال�شكان,  على عدد 
املعنية, وهناك مبداأ ا�شتنزف وقًتا طوياًل من املفاو�شات, من حيث التفرقة ما بني 

احلو�س واملجرى.
اأما املوؤ�شرات القت�شادية للتعاون بني دول حو�س النيل, فهي كثرية جًدا, على 
غرار توليد الطاقة الكهربائية ملنفعة جميع الدول, ونقلها من اجلنوب اإىل ال�شمال, 
ثم اإىل اأوروبا, علًما اأن هذه الدول عانت طوياًل من الفقر والتخلف. ول ريب في اأن 
التعاون في املجالت التي ذكرتها, �شيوؤدي اإىل اإحداث تطورات ملمو�شة, اقت�شادًيا 

واجتماعًيا, في دول جنوب احلو�س.
اأما م�شروع )تو�شكا( فهو اأحد امل�شروعات, الداخلة في خطة 2017, والهادفة 
اإىل التو�شع الزراعي مبقدار 3.4 مليون فدان, منها 2 مليون مت ا�شت�شالحها. وعليه 
فاإن املياه اخلا�شة بهذا امل�شروع متوافرة. وقد ان�شب الهتمام في الفرتة املا�شية على 
اأما املرحلة احلالية فتن�شب على ال�شتثمار والزراعة.  ا�شتكمال ال�شبكة الأ�شا�شية. 
واإن�شاء جمتمع متكامل ي�شمح با�شتقطاب اأعداد كبرية من املواطنني. واأعتقد اأن هذا 
امل�شروع هو اأحد امل�شروعات احلتمية, لأننا ل ميكن اأن نت�شور اأن يظل نحو 140 مليون 

مواطن مرتكزين في 5% من م�شاحة الدولة, في منطقتي احلو�س والدلتا.
�شبق اأن �شمعت مقولة من اأحد ال�شا�شة امل�شريني, مفادها اأنه لو مت العتداء 
على احل�شة امل�شرية في مياه النيل, ف�شتعلن م�شر احلرب على م�شببه, فاإىل اأي حد 

تبلغ اجلدية امل�شرية في هذا ال�شاأن؟

مد�خلة
وا�شعة جًدا من  اأرا�شي مب�شاحات  لتاأجري  نتائج الجتاهات اجلديدة  ما هي 
دول خارج احلو�س, لتحقيق اإنتاج زراعي اأو حيواين, وهل يتعار�س ذلك مع املبادئ 
التي  العاملية  التجارة  باأنظمة  ذلك  عالقة  وما  النيل,  حو�س  دول  بني  عليها  املتفق 

ت�شجع هذا املنحى؟
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مد�خلة
تطرق املحا�شر اإىل حديث عن ح�شة م�شر من مياه النيل, ولكنه مل يتحدث 
يوؤكد  املياه  ووزير  �شيئة.  املياه  نوعية هذه  اأن  املعروف  اإذ من  املياه,  نوعية هذه  عن 
ذلك, بينما تتحدث اأنت عن اأن ال�شيء هو القنوات والرتع ولي�شت مياه النهر نف�شه, 

فما هو ال�شحيح في هذا املو�شوع؟

تعقيب د. حممود �أبو زيد
بع�شها  عدة,  جوانب  فله  النيل,  حو�س  اأرا�شي  تاأجري  مبو�شوع  يتعلق  ما  في 
فني, والآخر جتاري. فال�شودان مثاًل لديه نحو 200 مليون فدان �شاحلة للزراعة, في 
حني مل ي�شتخدم ال�شودان, حتى الآن, ثروته املائية الكاملة, وبالتايل ميكن لل�شودان 
ا اإذا ا�شتفاد من كميات املياه التي �شتتاح له في حال  اأن يتو�شع في الزراعة, خ�شو�شً

اإن�شاء �شد للمياه على النيل.
اأما في الدول الأخرى, فهناك ا�شتثمار �شعودي, مثاًل, في اإثيوبيا, ومب�شاحات 
كبرية. وفي راأيي اأن هذه التو�شعات ينبغي اأن تتابع ا�شتخداماتها املائية, ما ي�شتوجب 

الإ�شراع باإمتام التفاقية.
وم�شروع )تو�شكا( في م�شر, توجد فيه م�شاحة كبرية خم�ش�شة لال�شتثمار 
من  معقول  جزء  تخ�شي�س  تت�شمن  اأن  ينبغي  ال�شتثمار  �شروط  اأن  غري  الأجنبي. 

الإنتاج داخل البلد نف�شه, وت�شغيل ن�شبة من عمالة البلد يتفق عليها.
اأي دولة حتاول ال�شطو على ح�شة  اأن ت�شريح اإعالن احلرب على  وفي راأيي 
م�شر من مياه النيل, هو اأكرث الت�شريحات التي اأ�شرت مب�شر؛ اإذ كنا عندما ن�شافر 
قبل نحو 10 �شنوات اإىل اأوغندا اأو تنزانيا وغريهما, كنا ن�شمع هناك عبارات من قبيل 
اأننا �شنحاربهم من اأجل املياه, اأو من اأجل اأي م�شاريع للتنمية تقوم بها, علًما اأنكم 
باأن )ت�شريحات  الدول  تلك  لإقناع  الأمر طوياًل  مّنا  ا�شتغرق  تاأخذون مياهنا, وقد 

احلرب( ل �شحة لها.
وفي ما يتعلق بنقل املياه خارج الأحوا�س, ففي ت�شوري اأن الأمن املائي العربي, 
ظروف  لختالف  نظًرا  متكاملة,  واحدة  ا�شرتاتيجية  خطة  على  يعتمد  اأن  ميكن  ل 

الأحوا�س املائية من دولة اإىل اأخرى.
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ومنذ العام 1959, وحتى الآن, وفي ظل ثبات احل�شة املائية, فقد متّكنا من 
قوي  برنامج  وهناك  للخدمات,  اجلزئي  الرت�شيد  طريق  عن  الحتياجات  مواجهة 
لتطوير الري في الأرا�شي القدمية, واإىل اأن يتم ذلك, فاإننا نعتمد على مبداأ اإعادة 
ال�شتخدام للمياه ملرتني, علًما اأن هناك دول تعيد ا�شتخدام املياه 5 مرات ف�شاًل عن 

ا�شتخدام املياه الرمادية.
مغلًقا,  خزاًنا  اأ�شبح  والنيل  مل�شر,  كبرية  م�شكلة  في�شكل  للتلوث,  وبالن�شبة 
حالًيا, لأننا ل ن�شمح ب�شرف مياه كثرية اإىل البحر, ولكن نتيجة لنق�س م�شروعات 
ال�شرف ال�شحي, خا�شة في القرى, فاإنه يتم التخل�س من مياه ال�شرف ال�شحي 
في الرتع, وفي اخلزان الرئي�شي لنهر النيل, وهو ما ميثل م�شكلة حقيقية حتد من 

اإعادة ا�شتخدام املياه.
التلوث, لكن قدرته على  النيل, ورغم وجود بع�س م�شادر  لنهر  بالن�شبة  اأما 

التنقية الذاتية جتعل من مياهه �شاحلة بعد معاجلتها.
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تقدمي

رئي�ش �جلل�ضة: �أ.د. حممود دويري* 

ي���دور حمور هذه اجلل�شة ح���ول اأنهار دجلة والفرات والعا�ش���ي, ويتحدث فيها 
ثالثة من املخت�شني في هذا ال�شاأن.

الورقة الأوىل يقدمها املهند�س ر�شول عبد احل�شني �شوادي, من مواليد العراق, 
ويحم���ل �شه���ادة البكالوريو�س في الري م���ن جامعة املو�شل, وكان وزي���ًرا للزراعة في 
جمهوري���ة العراق, ووزيًرا لل���ري �شنة 2001, حتى 2003, وقبل ذلك عمل مديًرا لعدة 
م�شاري���ع لل���ري وال�شت�شالح في وزارة ال���ري, وبني العام���ني 2003-2006, عمل في 
القطاع اخلا�س في جمالت ال�شت�شارات واملقاولت والزراعة, ويعمل حالًيا في عّمان 

ا�شت�شارًيا في اأحد املكاتب الإقليمية. 

*  وزير الزراعة الأردين الأ�شبق، ورئي�ص جامعة عجلون/الأردن.
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نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات

م. ر�ضول عبد �حل�ضي �ضو�دي*

1- �ملقّدمة
يع���د املاء عن�ش���ًرا اأ�شا�شًيا لإدامة حي���اة جميع املخلوقات في الك���ون, بل واإنه 
العن�شر الأ�شا�شي بعد اله���واء, ولأن احلياة تتطور في اجلوانب واملجالت كافة, ولأن 
اخلال���ق �شبحانه خلق الإن�ش���ان ليعمر الأر�س, ف���اإن من امل�شتلزم���ات الأ�شا�شية لهذا 

التطور هو توافر املياه.

وبذل���ك يك���ون املاء �ش���رورة حلي���اة الإن�شان, وم�شاع���ًدا له في عملي���ة التطور 
امل�شتم���رة, وهك���ذا كان امل���اء ع���رب التاريخ ه���و العامل املوؤث���ر في احلق���ب التاريخية 
الوا�شح���ة, فه���و الذي جع���ل الإن�شان القدمي يتح���ول من احلياة املبع���رثة التائهة اإىل 
حي���اة التجمع وتكوين املجتمعات, حيث تكون املناط���ق املنخف�شة مواقع لتجمع املياه, 
وت�شتقط���ب النا�س لإدام���ة حاجتهم وحاجة حيواناتهم, وبذل���ك كانت نواة ال�شتقرار 

والتفكري الالحق في ا�شتخدامه لالأغرا�س الأخرى.

د احلاجات, والتط���ور الفكري والعمل���ي لل�شكان, بداأ  وم���ع تطور الزم���ن, وتعدُّ
ا�شتخدام املياه ف���ي قطاعات اأ�شا�شية في احلياة األ وهي الزراعة والنقل, وال�شناعة 

والكهرباء.

نت اأقدم احل�شارات على �شفاف الأنهر, حيث كانت  ومنذ القدم, وعرب التاريخ, تكوَّ
احل�شارة ال�شومرية والبابلية على �شفاف نهر الفرات, والآ�شورية على �شفاف دجلة.

* وزير رّي �شابق/ العراق.
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وف���ي كل حقبة تاريخية كان الإن�شان ُيبدع في ال�شتفادة من املاء في الأغرا�س 
املتع���ددة؛ فتم ت�شييد ال�شدود املختلفة و�شّق م�شاريع الري الكربى التي ماتزال ت�شّمى 
باأ�شماء منفذيها, والتي تهدف في الأ�شا�س اإىل تاأمني غذاء النا�س, وتاأمني امل�شتلزمات 

الأ�شا�شية في احلياة.

والي���وم, ومع تقدم احلياة وتطوره���ا, فعلى الإن�شان اأن يحافظ على هذا اخلري 
الواف���ر, واأن تكون فكرة الجتاه العام هي ال�شتف���ادة العادلة واملعقولة من املاء والتي 
ل تلح���ق اأي �ش���رر بالآخرين, حيث ت�شكل م���وارد املياه في الأنه���ار امل�شرتكة هاج�ًشا 
ب م���ن ا�شتثمارها من جانب دول���ة معينة على  م�شتم���ًرا لل���دول املت�شاطئة ف���ي التح�شُّ
ح�شاب الدول الأخرى. وفي هذا التقرير العام �شيتم اإلقاء نظرة موجزة على حو�شي 
نه���ري دجلة والفرات وروافدهما, ومعدل الإي���رادات والجتاه لال�شتفادة منها. ن�شاأل 

اهلل التوفيق وال�شداد.

2- طبيعة �لنهرين من �ملنبع �إىل �مل�ضب
دجل���ة والفرات, النه���ران العظيم���ان اخلالدان, ن�ش���اأت عل���ى �شفافهما اأوىل 
احل�ش���ارات الب�شرية, وفي اأحوا�شهما تعلَّم الإن�ش���ان كيفية التعامل مع املياه, تنظيًما 

وا�شتخداًما وت�شريًعا.

ع  ينب���ع النهران م���ن املرتفعات في اأع���ايل اجلبال الرتكية, حي���ث مناطق جتمُّ
الثل���وج وت�شاقط الأمطار, التي ت�ش���كل مناطق التغذيه الأ�شا�شي���ة لأحوا�س النهرين, 
ث���م ينحدران عرب الأرا�شي الرتكية, ويدخالن الأرا�ش���ي ال�شورية ثم العراقية, وعلى 
امت���داد اأطوالهم���ا تن�شاأ العديد م���ن املدن والق�شبات والق���رى , وت�شب فيهما روافد 

واأنهر, وتعزز وارداتهما في �شورية والعراق.

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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وخ��ال�شة و�شف النهرين, كالآتي:

�أ- نهـر دجلـة
 ينب���ع نهر دجلة م���ن مرتفعات �شرق ه�شب���ة الأنا�شول في تركي���ا, حيث تكون 
الثل���وج والأمط���ار م�شادر التغذي���ة في اأعايل النه���ر في منبعه, ثم ينح���در يف اجتاه 
الأرا�ش���ي ال�شورية والعراقي���ة, ويبلغ طول النهر )1700( كم يقطع منها في الأرا�شي 
ال�شوري���ة )44( كم. ثم يدخل الأرا�شي العراقي���ة في منطقة في�شخابور, ويقع اجلزء 
الأعظم من النهر في الأرا�شي العراقيه متجًها �شوب مدينة املو�شل, ثم و�شط العراق 
وجنوبه, حيث التقاوؤه نهر الفرات في مدينة القرنة, مكونني �شط العرب الذي يجري 

يف اجتاه اخلليج العربي.

 تق���ع على �شفاف نهر دجلة العديد م���ن املحافظات العراقية )املو�شل, �شالح 
الدي���ن, بغداد, وا�شط, مي�شان(, وتغفو على �شفتي���ه الكثري من املدن مثل )�شامراء, 
املدائ���ن, النعمانية, ال�شوي���رة, علي الغربي, املج���ر, قلعة �شالح, العزي���ر ... اإلخ(, 
وت�ش���ب ف���ي النهر العديد م���ن الروافد املنت�شرة ف���ي اأرا�شي تركيا, اإي���ران, العراق, 

واأكربها واأهمها )اخلابور, الزاب الكبري, الزاب ال�شغري, العظيم, نهر دياىل(.

وت�شكل مياه هذه الفروع حوايل 38% من كمية املياه الكلية اجلارية في نهر دجلة.

ويعد نهر دجلة امل�شدر الرئي�شي ملياه بالد وادي الرافدين, حيث ي�شكل النهران 
اأق���دم منظومة ري في الع���امل ... وكانا ما يزالن م�ش���دًرا ل�شتقرار احلياة ومتدنها 
وحت�شره���ا, وتقوم حالًيا ال���دول املت�شاطئة على هذا النهر, وخا�ش���ة تركيا والعراق, 
م املي���اه املتدفقة في عمود النهر, والكل  باإن�ش���اء العديد من ال�شدود, التي بداأت حتجنِّ
يتمنى اأن ل يكون مثل هذه امل�شاريع مبالًغا فيها, بحيث تتغري املميزات التاريخية لهذا 

النهر العظيم.
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نهر دجلة في مدينة املو�شل العراقية

)نهر دجلة في مدينة املو�شل العراقية(

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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ب- نهـر �لفـر�ت
الف���رات ه���و اأحد الأنهار الكبرية ف���ي جنوب غربي اأ�شيا, وتعن���ي كلمة الفرات 
املاء العذب, ويقال مياه فرات, والت�شمية وردت في القراآن الكرمي في موا�شع عديدة, 

ويرجع البع�س الت�شمية اإىل كلمة اآرامية قدمية )فرت(, وتعني اخل�شب والنمو.

ن�شاأت على �شفافه اأوىل احل�شارات في العامل, وتتكون منطقة التغذية الرئي�شية 
م���ن نهرين هما )مراد �شو( �شرًق���ا, ومنبعه من بحرية وان وجبال اأرارات في ه�شبة 

اأرمينيا برتكيا , و)قره �شو( غرًبا ومنبعه في �شمال �شرقي الأنا�شول.

 وعند التقاء النهرين )مراد �شو, وقره �شو( جتري مياه النهر جنوًبا, خمرتقًة 
�شل�شل���ة جبال طورو�س اجلنوبية, ثم يجري النه���ر اإىل اجلنوب ال�شرقي, وتن�شم اإليه 
ف���روع عديدة قبل مروره في الأرا�ش���ي ال�شورية. يدخل الأرا�شي ال�شوري��ة عند مدينة 
جرابل����س, حي���ث ي�شب فيه نهر البلي���خ ثم نهر اخلابور, وبعد اجتي���ازه مدن )الرقة؛ 
دي��رال���زور؛ البوكم���ال(, يدخل الأرا�ش���ي العراقية عند مدينة القائ���م, ثم يتجه اإىل 
و�ش���ط العراق وجنوبه, حيث تقع على �شفاف���ه العديد من املدن الكربى, مثال )راوه؛ 
حديث���ة؛ البغدادي؛ الرمادي؛ الفلوجة؛ بابل؛ الكوفة؛ املثنى؛القاد�شية؛ ذي قار؛ �شوق 
ال�شي���وخ؛ احلّمار؛ املدينة؛ القرنة(, وعن���د مدينة القرنة يلتقي الفرات مع نهر دجلة, 

مكونني �شط العرب, الذي يجري باجتاه اخلليج العربي مل�شافة تتجاوز 90 مياًل.

كان ي�شم���ى من جانب �شعوب املنطق���ة, بالنهر الكبري, وكان احلد الفا�شل بني 
العدي���د من احل�ش���ارات, وكانت �شفاف نهر الفرات )اإ�شاف���ة اإىل �شفاف نهر دجلة 
وم���ا بينهما(, امله���د الأ�شا�س لبتكار الزراع���ة املروية قبل ح���وايل 12 األف عام, كما 
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مار�ش���ت ال�شعوب املقيم���ة على �شفاف���ه �شيد الأ�شم���اك, والنقل النه���ري, والتجارة 
البينية, وتتابعت الأن�شطة الب�شرية القت�شادية, وُبنيت الآف املدن والقرى عرب اآلف 

ال�شنني على �شفافه, وبع�شها ما يزال حًيا اإىل اليوم.

للفرات تقدي�س خا�س في الأديان, وبخا�شة في الإ�شالم وامل�شيحية واملندائية, 
ولكلٍّ ق�شته مع هذا النهر العظيم.

م���ع مطل���ع ال�شبعينيات من القرن املا�ش���ي, بداأت اأو�شال النه���ر تتقطع, حيث 
بداأت البل���دان املت�شاطئة على النهر باإن�شاء العديد م���ن ال�شدود الكبرية, اإ�شافًة اإىل 
ال�ش���دات والنواظم التنظيمية, ومع كل ذلك ع�شى اأن يبقى الفرات �شريان خري وي�شر 

وبركة ل�شعوب املنطقة.

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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3- معدل و�رد�ت �لنهرين �ل�ضنوية 
اإن ال���واردات ال�شنوي���ة م���ن املياه, لنهري دجل���ة والفرات, تتغري م���ن �شنة اإىل 
اأخرى, ح�شب طبيعة الظروف اجلوية, ففي ال�شنوات التي تتكون فيها ثلوج مع ت�شاقط 
الأمطار, وح�شب املعدلت العامة, في اأحوا�س التغذية, تكون واردات النهرين مرتفعة, 
وعلى العك�س عند ال�شنوات اجلافة, ال�شحيحة الأمطار والثلوج, وتبًعا لهذه الظروف, 
فقد يكون هناك فارق وا�شح وكبري في واردات النهرين بني �شنة واأخرى, ومن الوثائق 
وال�شجالت املوجودة لدى وزارة املوارد املائية العراقية, فقد كانت واردات نهر الفرات 
تتغ���ري من 15 مليار م3 �شنوًيا اإىل 45 مليار م3 �شنوًيا عند دخوله الأرا�شي العراقية. 
)ُيالحظ ذلك م���ن الر�شم البياين املرفق(, وتكون معدل واردات نهر الفرات بحدود 

30 مليار م3/ �شنوًيا. 
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 اأما نهر دجلة فاإن وارداته تتغري من )15 – 30( مليار م3 / �شنة, عند دخوله 
الأرا�شي العراقية, ويكون معدل الواردات بحدود 20 مليار م3/ �شنوًيا. 

وف���ي املخططني البياني���ني الالحقني, تو�شي���ح لواردات نه���ري دجلة والفرات 
للفرتة من )1933 – 2009(. 

 

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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�لتعليق
ا في مع���دل الواردات ال�شنوية  ُيالح���ظ من الر�ش���م البياين باأن هناك انخفا�شً

للنهر كالآتي: 
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�ل�ضنوي  �لو�رد  معدل 
3/�ضنة م مليار  للعر�ق  ة لفرت �

30 1973 -1933
22.5 1984 -1974

19 1993 -1985
17 2009 -1994

م���ع مالحظ���ة اأن اأوطاأ الإي���رادات ح�شلت خالل فرتات م���لء ال�شدود الرتكية 
لالأعوام:

 1974, ملء �شد كيبان.
1986, ملء �شد قره قايا.
1990, ملء �شد اتاتورك.

�لتعليق
يالحظ من الر�شم البياين تغري معدل الواردات ال�شنوي لنهر دجلة كاآلتي:

للعر�ق  �ل�ضنوي  �لو�رد  معدل 
3/�ضنة م مليار  ة لفتـر �

21.2 1974 -1933
20.9 1984 -1975
21.7 1993 -1985
16.2 2009 -1994

4- منظومة �لري يف �لعر�ق
عل���ى م���ّر الع�شور التاريخية, قام �ش���كان بالد وادي الرافدي���ن باإن�شاء العديد 
م���ن م�شاريع ال���ري العمالقة, والتي كان يه���دف ق�شم منها اإىل تقلي���ل ال�شرر نتيجة 
الفي�شان���ات الت���ي كانت حت�ش���ل كثرًيا, والق�ش���م الآخر لالأغرا����س الزراعية, ومنها 
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م�شاري���ع )الإ�شحاقي, الر�شا�شي, النهروان ... اإلخ(, التي ما تزال اآثار العديد منها 
باقية اإىل هذه الأيام.

 وف���ي الع�شر احلديث, وحتديًدا خالل فرتة ت�شكيل جمل�س الإعمار في العراق 
ف���ي اأربعيني���ات وخم�شينيات الق���رن املا�شي, ب���داأت الدرا�شات اجلدي���ة والتخطيط 
امل�شتم���ر لل�شيط���رة على مي���اه نهري دجل���ة والفرات, وم���ن خالل منظوم���ة متكاملة 
)ال�ش���دود, ال�شدات, النواظ���م, م�شاريع الري(, ومت و�شع العدي���د من الدرا�شات في 
هذا الجتاه, واأخذ العديد من هذه امل�شاريع طريقه اإىل التنفيذ في الفرتات الالحقة 
ولغاية تاريخه, حيث مت ت�شييد ال�شدود الرئي�شية في العراق )�شد املو�شل؛ �شد حديثة؛ 
�ش���د حمرين؛ �شد دوكان؛ �ش���د دربندخان؛ �شد العظيم( في �شبعينيات القرن املا�شي 

وثمانينياته. 

كذلك مت تنفيذ العديد من ال�شدات التنظيمية )�شدة الرمادي؛ �شدة الفلوجة؛ 
�شدة الهندية؛ �شدة العمارة؛ �شدة العبا�شية؛ �شدة الكوفة؛ ... اإلخ(. 

ج���رى تنفيذ الكثري م���ن النواظم على ط���ول النهرين وفروعهم���ا, اإ�شافة اإىل 
تنفي���ذ العدي���د من م�شاريع ال���ري الكب���رية )الإ�شحاقي؛ ري كرك���وك؛ ري اجلزيرة؛ 
ال�شم���ايل؛ اخلال����س؛ بل���دروز؛ كفل �شنافية؛ غ���رب الغراف؛ �شرق الغ���راف... اإلخ(
عالوة عل���ى م�شاريع ا�شت�شالح خمتلفة, وفي اأغلب املحافظات, ويبني املخطط الآتي 

املحاور الرئي�شية ملنظومة الري في العراق. 
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5 - مياه �لنهرين وحجة �لدول �ملت�ضاطئة
اإن ازدي���اد ال�ش���كان ف���ي ال���دول املت�شاطئة على نه���ري دجلة والف���رات, وتعدد 
حاجاتهم ل�شتخدامات املياه, اإ�شافة اإىل رغبة هذه الدول في تو�شيع الرقع الزراعية 
لبلدانها, وحاجتها للمياه في ال�شتخدامات ال�شناعية ولأغرا�س الكهرباء, يقابل كل 
ذل���ك ثبات املعدلت العامة ل���واردات الأنهر, الأمر الذي يعني, م���ع ا�شتمرار التو�شع 
امل�ش���ار اإلي���ه اأعاله, اأنه �شتك���ون هناك حاجة لكمي���ات منا�شبة من املي���اه, وعلى هذا 
الفه���م تركز معظم الدرا�شات والبحوث على �ش���رورة وجود ت�شور وا�شح لدى الدول 
املعنية عن مواردها املائية واحتياجاتها لأغرا�شها املتعدده, ور�شم خطط ال�شتخدام 
الأمث���ل للمياه وكيفية معاجلة وتعوي�س النق�س املحتم���ل, وذلك بتطوير التقنيات في 

ال�شتخدام وحتديد الأولويات.

من هذا الفه���م العام تت�شاعد الدعوات لل�شري باإجراءات ق�شمة املياه وحتديد 
ح�شة كل بلد, وفق التفاقيات والقوانني الدولية.

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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ولو تطرقنا ب�ش���يء من التف�شيل, وفي �شوء املرت�شمات البيانية لواردات دجلة 
والفرات, لوجدنا الآتي:

اأ- اإن معدل واردات نهر دجلة )20 مليار م3/ ال�شنة(.
ب- اإن معدل واردات نهر الفرات )30 مليار م3/ ال�شنة(.

وكان معظم هذه الواردات يجري في جماري النهرين من تركيا ثم �شورية واإىل 
العراق, وكان ذلك حت���ى منت�شف ال�شبعينيات من القرن املا�شي حيث بداأت �شيا�شة 

اإن�شاء ال�شدود في الدول الثالث, التي تهدف اأ�شا�ًشا اإىل:

1- درء اأخطار الفي�شانات.

2- توليد الطاقة الكهربائية.

3- خ���زن املي���اه وا�شتخدامه���ا لالأغرا����س الزراعي���ة, اإ�شاف���ة اإىل الأغرا�س 
ال�شياحية, وتربية الرثوة ال�شمكية في اأحوا�س البحريات اأمام ال�شدود.

اإن ال�ش���دود املوؤث���رة على واردات النهر هي تلك الت���ي تن�شاأ في اأعايل النهر في 
دولة املنبع )تركي�ا(, وخا�شة عند وجود خطط ل�شتخدامها لالأغرا�س الزراعية حيث 
�شتوؤثر على املياه املتدفقة كًما ونوًعا, وهذا ما يح�شل في م�شروع �شرق الأنا�شول في 

تركيا.

وق���د خطط م�شروع جن���وب �شرق الأنا�ش���ول )GAP( )وي�شار اإلي���ه فيما بعد 
عربًي���ا ب� »الكاب«( لي�شل اإىل اأ�شفل نهري الفرات ودجلة �شمن حدود تركيا, ويهدف 

امل�شروع اإىل حتقيق التطوير املتكامل للزراعة املروية ولل�شناعة الزراعية.

ويحت���وي م�ش���روع جنوب �شرق الأنا�شول على 13 م�شروًع���ا رئي�شًيا, 7 منها في 
حو����س الف���رات, و6 في حو�س دجل���ة. ومن املنتظر بع���د التطوير الكام���ل, اأن ي�شم 
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امل�ش���روع 22 �ش���ًدا و19 حمطة كهرومائية لإرواء حوايل 1.7 ملي���ون هكتار, و�شتحول 
مي���اه خ���زان �شد اأتاتورك اإىل �شهل ح���ران بوا�شطة نظام نفق اأورف���ه, الذي يعد اأكرب 
الأنفاق في العامل بالن�شبة لطوله وت�شريفه, حيث يبلغ طول النفقني املزدوجني 26.4 
كم بقطر 7.62 م لكل نفق, وبت�شريف قدره 328 م3/ثانية, والذي ي�شكل ثلث معدل 

جريان نهر الفرات, اإ�شافة اإىل م�شاريع فرعية اأخرى.

بو�ش���ر مب�شروع الكاب ع���ام 1989 )امل�شاريع الإروائي���ة(. وباإكماله فاإن معدل 
28% م���ن طاقة املياه الرتكية املتاحة �شوف يكون حت���ت ال�شيطرة, من خالل املن�شاآت 

في حو�س النهرين )معدل ت�شريفهما م�شرتًكا اأكرث من 50 مليار م 3/ �شنوًيا(. 

اإن جمموع الأرا�شي املخططة لالإرواء حوايل 20% من جمموع الأرا�شي القابلة 
ل���الإرواء اقت�شادًي���ا )8.5 مليون هكت���ار(, كما يوؤمن امل�ش���روع 22% من جمموع 118 

مليار كيلو واط, هي طاقة توليد الكهرباء ال�شنوي لرتكيا.       

ويعد �شد اأتاتورك �شاد�س اأعلى �شد ركامي �شخري Rock Fill في العامل.

و�شتول����د املحطة الكهرومائية لل�شد 8.9 مليار كيل����و واط �شاعة من الكهرباء 
�شنوًيا, وفي ال�شعة الكاملة للخزان Full Capacity �شيكون بالإمكان اإرواء 882000 
هكتار م����ن الأرا�شي, منها 476000 هكتار �شيًح����ا, و 406000 هكتار بال�شخ, علما 
ب����اأن ال�شعة الكلية خلزان �شد اأتاتورك تبلغ 48.47 مليار/ م3 )منها 12 مليار /م3 

خزن حي(.

وبالرج���وع اإىل البيان���ات املتعلق���ة بتدف���ق مياه الف���رات, ومقارنته���ا مع حجم 
املطالب للدول الثالثة, يتبني ا�شتحالة تلبيتها, وكما هو مو�شح في اجلدول اأدناه:

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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�لأهد�ف �لإ�ضتهالكية )مليار م3/�ضنة(تدفق �ملياه )مليار م3/�ضنة(�لدولة
35%88.6018.42%31.58تركيا
22%11.4011.3%4�شورية
43%023%0العراق
100%10052.72%35.58املجموع

امل�شدر: ق�شايا املياه بني تركيا و�شورية والعراق )6.8(.

ويالح���ظ من معطي���ات اجلدول, ب���اأن الأ�شتهالك امل�شتهدف م���ن املياه للدول 
الث���الث, يتج���اوز اإجمايل معدل الوارد املائ���ي للنهر, بحدود 17,3 ملي���ار م3/ �شنة. 

وبالتايل ل ميكن تلبيتها.

 وكذلك فاإن املعطيات نف�شها تتكرر مع نهر دجلة والطلب عليها: 

�لأهد�ف �ل�ضتهالكية )مليار م3 / �ضنة(تدفق �ملياه )مليار م3/ �ضنة(�لدولة
13%51.856.87%25.24تركيا
4%002.6�شورية
83%48.1545%23.43العراق

100%10054.47 %48.67املجموع

امل�شدر: ق�شايا املياه بني تركيا و�شورية والعراق )8.8(.

ُيالحظ باأن الطلب على املياه في نهر دجلة يفوق اإجمايل معدل الوارد ال�شنوي 
بحوايل )3.80( مليار م3/ �شنوًيا.

6- ملحة تاريخية حول �ملفاو�ضات بي �لدول �ملت�ضاطئة
نظ���ًرا لزدي���اد �ش���كان ال���دول املت�شاطئة على نه���ري دجلة والف���رات, وتعاظم 
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حاجته���ا للمياه لال�شتعمالت املنزلية, ومع التطور العام حلياة النا�س وتقدم الزراعة 
والهتم���ام بها في هذه الدول, وتطور امل�شاريع ال�شناعي���ة, واحلاجة امل�شتمره للمياه 
ف���ي معظم جمالت احلياة, اأ�شبح م���ن ال�شروري, بل ومن املحت���م, اإقرار ا�شتخدام 
املي���اه بني هذه الدول, وتوقيع اتفاقيات ثنائية اأو ثالثية تبني فيها ب�شكل وا�شح وعادل 
ق�شمة مياه الأنهر امل�شرتكة بني هذه الدول املت�شاطئة, لكي يت�شنى لكل دولة اأن تر�شم 
خططه���ا التنموية ب�ش���ورة عامة, والزراعية ب�شورة خا�شة, ف���ي �شوء ما حتتاج اإليه 

من موارد مائية.

حت���ى مطلع الق���رن الع�شرين, كانت �شوري���ة والعراق جزًءا م���ن المرباطورية 
العثماني���ة, وكان نهرا دجل���ة والفرات نهري���ن داخليني؛ اإذ كانا ينبع���ان وي�شبان في 
اأرا�ش���ي المرباطورية, وملا انتهت احلرب الكوني���ة الأوىل, وانف�شلت �شورية والعراق 
ع���ن ال�شلطة العثماني���ة, اأ�شبح نهرا دجلة والف���رات نهرين دولي���ني, لكونهما ينبعان 
ويجري���ان ف���ي دول عدة, وقد راع���ت التفاقي���ات واملعاهدات التي عق���دت منذ ذلك 
احلني بني الدولتني املنتدبتني, على �شورية والعراق )فرن�شا وبريطانيا(, وبني تركيا, 
حق���وق البلدين في مي���اه النهرين وغريهما, غ���ري اأن تركيا مل تراع ه���ذه التفاقيات 
وه���ذه احلق���وق, وا�شتم���رت حتى الآن متتن���ع عن توقي���ع اتفاقية ثالثي���ة تثبت حقوق 
ال���دول الث���الث املت�شاطئة, هادف���ًة اإىل ك�شب الوق���ت حتى ت�شتكم���ل م�شاريعها وت�شع 
�شورية والعراق اأم���ام الأمر الواقع, وحينها تفكر في ق�شمة املياه الفائ�شة, وهي قليلة 

وبنوعيات غالًبا ما تكون غري �شاحلة ب�شبب التلوث.

وقد ح�ش���م اإقرار قانون ا�شتخ���دام املجاري املائية الدولية ف���ي الأغرا�س غري 
املالحية, من جانب اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1997, هذا اخلالف بتعريفه 
الوا�شح وال�شريح لالأنهار الدولية, رغم اعرتا�س تركيا عليه, وقد و�شع هذا القانون 

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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ا حًدا للمزاعم الرتكية باأن املياه الدولية مورد طبيعي مثل النفط, اإذ اإن العن�شر  اأي�شً
الأ�شا����س في املياه اأنها متحركة ودائمة التنق���ل, وكما يقول ميثاق اأوروبا للمياه 1967 
ف���ي مادته الثانية ع�شرة: »املاء ل يعرف احل���دود, وهو لذلك مورد م�شرتك ليقت�شي 
تعاوًن���ا دولًيا, بينما النف���ط ثروة دفينة في الأر�س وثابت���ة«. كذلك ورد مفهوم املوارد 
املائي���ة امل�شرتكة في اإعالن اجلزائر القت�شادي لدول عدم النحياز عام 1972, وفي 
تو�شي���ات موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة لعام 1973, وفي ق���رارات الأمم املتحدة للمياه 

لعام 1977.

اإن التفاقي���ات واملعاه���دات املعقودة ب���ني تركيا وبني كل م���ن �شورية والعراق, 
عق���ب انف�ش���ال �شورية والعراق ع���ن ال�شلط���ة العثمانية بعد احل���رب الكونية الأوىل, 
لحظ���ت اأهمية النهرين للبل���دان الثالث���ة املت�شاطئة, وكانت ته���دف اإىل حماية دول 
املج���رى الأو�شط والأ�شفل, وحت���ول دون حتكم دولة املنبع )تركيا( ب�شكل يلحق �شرًرا 
بالدولتني املت�شاطئتني )�شورية والع���راق(, وفيما ياأتي ت�شل�شل موجز لهذه املعاهدات 

بح�شب الرتتيب الزمني:

اأ- )معاه���دة بني الدولت���ني املنتدبتني بريطاني���ا وفرن�شا نيابة ع���ن �شورية والعراق( 
بتاري���خ 23/ 12/ 1920, ن�شت في مادتها الثالثة عل���ى ت�شكيل جلنة لدرا�شة اأي 
م�ش���روع �شوري قد يوؤدي اإىل نق����س في مياه الفرات بدرجة كب���رية عند اجتيازه 

للحدود العراقية. 

ب- )معاه���دة ال�شلح بني تركيا واحللفاء, ل���وزان, 24 متوز/يوليو 1922( ن�شت في 
مادته���ا رق���م 109 على الآتي: »عندما يك���ون نظام املياه اأقني���ة, تطويًفا, �شقاية, 
ت�شري���ف مياه, اأو م�شائ���ل م�شابهة لها, في دولة على اأث���ر تخطيط حدود جديدة 
يتعل���ق بالأعم���ال اجلارية في اأرا�شي دولة اأخ���رى, اأو عندما يجري ا�شتعمال فوق 
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اأرا�ش���ي دولة وفًق���ا لعادات �شابقة للحرب, مياه اأو ق���وة مائية حمركة مولدة على 
اأرا�ش���ي دول���ة اأخرى, يج���ب اأن يجري التفاق ب���ني ال���دول ذات العالقة ب�شورة 
يحتف���ظ فيها باملنافع واحلق���وق املكت�شبة لكل منها, وعند عدم التفاق ي�شار اإىل 

طريق التحكيم«. 

معاه���دة بني فرن�ش���ا نيابة عن �شورية وبني تركيا موقع���ة بتاريخ 30/ 5/ 1926,  ج- 
اأكدت في مادتها الثالثة ع�شرة ما جاء يف املعاهدة املعقودة بتاريخ 1921/10/20 

حول حقوق �شورية في نهر قويق, وحق حلب بالنتفاع من مياه نهر الفرات.

معاه���دة بني تركيا وبني الع���راق بتاريخ 1946/3/29, ت�شم���ن الربوتوكول رقم  د- 
واح���د امللحق به���ذه املعاه���دة اأحكاًما تنظم النتف���اع مبياه كل م���ن نهري دجلة 

والفرات بني الدولتني املتعاقدتني.

يف ع���ام 1962 ُعقدت مباحثات بني �شورية وتركي���ا تتعلق فقط بتبادل املعلومات  ه�- 
حول الأر�شاد اجلوية واملائية في حو�س نهر الفرات.

ف���ي عام 1964, اجتم���ع ممثلو البلدي���ن واأك���دوا التو�شيات ال�شابق���ة, و�شرورة  و- 
ت�شكيل جلنة فنية م�شرتكة للتو�شل اإىل اتفاق حول توزيع عادل ملياه نهر الفرات, 

وكذلك �شرورة م�شاركة العراق في هذه اللجنة.

كم���ا مت عقد �شتة اجتماع���ات ثنائية بني كل من �شورية والعراق خالل الفرتة من  ز- 
1962 حت���ى 1967, به���دف توحيد موق���ف القطرين ال�شقيقني م���ن الطروحات 
وامل�شاري���ع الرتكي���ة, وو�شع اأ�ش�س لقت�ش���ام عادل ومعقول ملياه نه���ر الفرات ومل 

تتو�شل هذه الجتماعات اإىل نتيجة.

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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مت عقد اجتماع ثالثي في بغداد )تركي, �شوري, عراقي( عام 1965, ومل يتو�شل  ح- 
الجتماع اإىل اأي اتفاق.

)بروتوك���ول بني العراق وتركيا ع���ام 1980 ان�شمت اإليه �شورية عام 1983, ن�سَّ  ط- 
على اإن�شاء جلنة فنية م�شرتكة للمياه الإقليمية الرتكية – ال�شورية - العراقية(, 
���ا حو�شي دجلة  مهمته���ا درا�ش���ة ال�ش���وؤون املتعلقة باملي���اه الإقليمي���ة, وخ�شو�شً
والف���رات, واقرتاح الطرق والأ�شاليب التي ت���وؤدي اإىل حتديد كمية املياه املعقولة 
والعادل���ة الت���ي يحتاجه���ا كل من البلدان الثالث���ة من الأنه���ار امل�شرتكة. وقد مت 
حتدي���د مدة عمل هذه اللجنة ب�شنتني فقط قابلة للتمديد �شنة ثالثة. واإذا احتاج 
الأمر ُترفع بعدها مقرتحاتها اإىل اجلهات العليا في البلدان الثالثة للنظر فيها, 
وقد عقدت اللجنة )16( اجتماًعا من بداية ت�شكيلها حتى بداية الت�شعينيات, ثم 

توقفت اأعمالها من دون التو�شل اإىل اتفاق.

بروتوكول �شوري - تركي عام 1987, ن�س على تعهد تركيا بتمرير كمية من مياه  ي- 
الف���رات عرب احلدود ال�شوري���ة - الرتكية امل�شرتكة, تزيد عل���ى 500 مرت مكعب 
بالثاني���ة خ���الل فرتة ملء خ���زان �شد اأتات���ورك, اأو حتى يتم التو�ش���ل اإىل اتفاق 

نهائي بني الدول الثالث حول توزيع مياه نهر الفرات. 

اتف���اق �ش���وري - عراقي ُعقد في بغداد بتاري���خ 1989/4/17, دخل حيز التنفيذ  ك- 
بتاريخ  1990/4/16, ين�ّس على تقا�شم الوارد من مياه نهر الفرات على احلدود 
ال�شوري���ة - الرتكي���ة امل�شرتكة, بن�شبة 58% للع���راق, و42% ل�شورية, وذلك ب�شكل 

موؤقت ريثما يتم التو�شل اإىل اتفاق نهائي بني الدول الثالث. 

وف���ي هذا املجال, ل بد م���ن الإ�شارة اإىل اهتم���ام الأمم املتحدة مبو�شوع املياه 
من���ذ فرتة طويلة الأمد, وقد ق���دم الباحثون واملخت�ش���ون والقانونيون الكثري في هذا 



99

املج���ال, اإىل اأن تاأط���رت هذه اجلهود باإقرار قانون ا�شتخ���دام املجاري املائية الدولية 
ف���ي الأغرا�س غري املالحي���ة. وكان ذلك بتاري���خ 1997/5/21, حيث اأقرت اجلمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة ه���ذه التفاقية, باأغلبية 103 دول ومعار�شة 3 دول فقط, حيث 
و�شعت ه���ذه التفاقية القواعد الأ�شا�شية والأ�ش���ول الواجب اتباعها في حفظ حقوق 
ال���دول املت�شاطئة عل���ى الأنهار الدولية وعرفت هذه الأنهار ب�ش���كل وا�شح مع حو�شها 
وروافدها, ب�ش���كل اأ�شبحت معه كل التعاريف الأخرى لغي���ة, وخا�شة التعريف الذي 

يعتربها اأنهاًرا عابرة للحدود ولي�شت دولية.

وق���د ا�شتف���اد وا�شع���وا  ه���ذه التفاقية م���ن الجته���ادات والقواع���د القانونية 
ومقررات جلان البحث املخت�شة واملعاهدات, والتفاقيات القائمة بني الدول.

وهن���ا ن�شري باإيج���از �شديد اإىل خال�شة امل���واد من هذه التفاقي���ة ذات ال�شلة 
مبو�ش���وع ق�شم���ة املياه لنه���ري دجلة والفرات بني ال���دول املت�شاطئة )تركي���ا؛ �شورية؛ 

العراق(:

اأو�ش���ح القانون في الفقرة )ب( من املادة الثاني���ة اأن املق�شود باملجرى املائي 
ه���و �شبك���ة املياه ال�شطحي���ة واملياه احلو�شية, الت���ي ت�شكل, بحكم عالقته���ا الطبيعية 
بع�شه���ا ببع�س, كاًل واحًدا, وتتدفق عادة �شوب نقط���ة و�شول م�شرتكة, وهذا يهدف 
اإىل نوع من التحديد اجلغرافي لنطاق قانون التفاقية, فكون حو�شي �شرف خمتلفين 
يت�ش���الن بوا�شطة قناة, ل يجعل منهما جزًءا من جمرى مائي واحد باملعنى املق�شود 
ف���ي هذا القانون, مث���ل م�شروع الرثثار العراقي, الذي ي�ش���ري اإليه الأتراك في املزعم 

باأن حو�شي دجلة والفرات حو�س واحد.

و- تن�س املادة اخلام�شة على احلقوق والواجبات الأ�شا�شية للدول مبا يتعلق بالنتفاع 
باملج���اري املائي���ة الدولية في الأغرا����س غري املالحية, �شمن القاع���دة الأ�شا�شية 
)النتف���اع املن�شف واملعقول(, اأي اأن هذا النتفاع مقيد بعدم التجاوز على حقوق 

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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الدول من جانب اإحدى دول املجرى, مبوجب عدم الت�شبب ب�شرر ج�شيم. وفي هذا 
املج���ال تت�شح املخالفات الرتكية الكربى والوا�شح���ة لأحكام هذه التفاقية؛ لأنها 
بقيامه���ا باإن�شاء العديد من امل�شاريع على جمرى نه���ري دجلة والفرات وفروعهما 
�شم���ن م�شروع جن���وب �شرق الأنا�ش���ول GAP, قد حتقق اأف���دح الأ�شرار بحقوق 
�شوري���ة والعراق ف���ي ال�شتفادة من مياه هذي���ن النهرين, ويوؤثر تاأث���رًيا بالًغا على 

نوعية املياه التي تطلقها تركيا اإليهما.

 وتر�شي املادة الثامن���ة قواعد اللتزام العام لدول املجرى املائي بالتعاون فيما 
بينه���ا للوفاء باللتزامات والأهداف التي ن�سَّ عليها القانون. وهذا اللتزام والتعاون 

مهمان لتحقيق توزيع من�شف ل�شتخدامات املجرى املائي الدويل ومنافعه.

وتطل���ب امل���ادة التا�شعة اإجراء تب���ادل منتظم للبيانات واملعلوم���ات عن احلالة 
الراهنة للنهر.

اأم���ا املواد )11( ولغاية )19( فتت�شم���ن تفا�شيل الإجراءات الواجب اتخاذها 
ف���ي حالة الأخطار والعرتا�شات املحتمل���ة لدول املجرى املائي, عندما تكون التدابري 
املزمع اتخاذها في دولة من دول املجرى قد حتدث اأ�شراًرا على دول املجرى الأخرى, 
ا بتلك  وت�ش���ع هذه امل���واد التزاًما عل���ى دول املجرى املائي, ب���اأن يخطر بع�شه���ا بع�شً
التداب���ري مرفق���ة بالبيانات واملعلوم���ات الكافية التي ميكن بوا�شطته���ا للدولة التي مت 

اإخطارها اأن ُتقّيم الآثار ال�شلبية التي قد تلحق بها جراء ذلك.

وه���ذا م���ا �شي�شاع���د دول املج���رى املائ���ي عل���ى جتن���ب املنازع���ات املت�شل���ة 
بال�شتخدامات اجلديدة للمجاري املائية. وهناك خطورة في هذه املواد, حيث تت�شمن 
ح���ق التنفيذ العاجل للتدابري املزمع اتخاذها؛ اإذ ت�شمح لدولة املجرى املائي اأن تتخذ 
تداب���ري م���ن جانب واحد اإذا ق���درت اأن الأمر بالغ ال�شتعجال, مم���ا قد يفر�س الأمر 

الواقع على دول املجرى املائي الأخرى, وقد ي�شبب لها �شرًرا ج�شيًما في م�شاحلها.
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وامل���واد م���ن )20( ولغاية )26( تن�شجم م���ع الكثري من التفاقي���ات والإعالنات 
الدولي���ة ب�ش���اأن حماي���ة البيئ���ة, وحماي���ة النظ���م الأيكولوجي���ة وحفظها, ومن���ع التلوث 
وتخفي�ش���ه ومكافحت���ه, واتخاذ التدابري الالزمة ملنع اإدخال اأن���واع غريبة اأو جديدة من 
الأحي���اء النباتي���ة اأو احليواني���ة في املجرى املائ���ي, والدخول في م�ش���اورات ب�شاأن اإدارة 
املج���رى املائي الدويل, والتعاون في جمال ال�شب���ط, اأي ا�شتخدام الأ�شغال الهند�شية اأو 
اإجراء اآخر لتعديل اأو تنويع تدفق مياه املجرى املائي الدويل اأو للتحكم فيه بطرق اأخرى.

كما تعال���ج هذه املواد مو�شوع حماية الإن�شاءات واملراف���ق والأ�شغال الهند�شية 
الأخ���رى, والأ�شرار الناجمة عن التدهور اأو ق���وى الطبيعة اأو الأن�شطة الب�شرية, التي 
ق���د ُتلحق اأ�شراًرا بالغة بدول اأخرى من دول املج���رى املائي الدويل, وتف�شل املادتني 
)27( و)28( كيفية الوقاية من الأحوال ال�شارة, والتخفيف من اآثارها, باتخاذ جميع 
التداب���ري املنا�شبة للوقاية من الإ�شرار بدول املجرى الأخرى اأو التخفيف من اآثارها, 

�شواء اأكانت ناجتة عن اأ�شباب طبيعية اأم عن �شلوك ب�شري.

اأم���ا بقية مواد ه���ذا القان���ون فتتعلق باجلوان���ب التنظيمي���ة والإجرائية, وهي 
باخت�شار:

- الإج���راءات واحلماية الواج���ب توفيرها للمجاري املائية الدولي���ة, واإن�شاءاتها 
املت�شل���ة بها وقت املنازعات امل�شلحة, وعدم جواز ا�شتخدامها ب�شورة تنطوي 

على انتهاك مبادىء القانون الدويل.

- ف���ي حال���ة عدم التمكن م���ن اإقامة ات�ش���الت مبا�شرة ب���ني دول املجرى املائي 
ال���دويل, يت���م تبادل البيان���ات واملعلوم���ات والإخطارات والإب���الغ وامل�شاورات 

واملفاو�شات عن طريق اأي اإجراء غري مبا�شر يحظى بقبولها.

 واخلال�ش���ة اأن���ه على الرغ���م من كل ه���ذه املعاه���دات والتفاقي���ات واللجان 
امل�شرتك���ة, فاإن اجلانب الرتكي مل يلت���زم بن�س منها, ومل يوافق حتى الآن على ق�شمة 

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات
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عادلة ومعقولة ملياه النهرين دجلة والفرات, وحتاول تركيا ك�شب الوقت لإكمال تنفيذ 
م�شاريعه���ا, لزجها في املفاو�شات الفني���ة كواقع حال.. الأمر الذي يتطلب من �شورية 
والع���راق ال�شتم���رار في املطالبة بحقوقهما في مياه النهري���ن, وطلب تدخل اجلامعة 

العربية في هذا الجتاه.

 كذل���ك, ف���اإن اجلان���ب الإيراين ه���و الآخ���ر مل ي�شرع باأي���ة مفاو�ش���ات جدية 
بخ�شو�س الروافد التي تنبع من الأرا�شي الإيرانية وتدخل الأرا�شي العراقية )روافد 
نهر دياىل, الكرخة, الكارون, الطيب, تويريج, ... اإلخ(, حيث مل تتوافر لدى اجلانب 
العراق���ي اأي معلومات ر�شمية من اجلانب الإيراين, حول ال�شدود وامل�شاريع التي تقام 
عل���ى هذه الروافد, وقد ت�شبب قطع مياه الكارون والكرخة عن �شط العرب في الفرتة 
الأخرية, في ترد وا�شح وخطري في مياه �شط العرب, حيث ارتفعت ن�شبة الأمالح من 
1500 ج���زء باملليون اإىل ما يتجاوز 8000 ج���زء باملليون, الأمر الذي يتطلب ا�شتمرار 
مطالبة اجلانب الإيراين باإعالم اجلانب العراقي بهذه امل�شاريع, ومبا ل يلحق �شرًرا 

مب�شاريع العراق.

6- مالحظات عامة للمحافظة على كمية �ملياه ونوعيتها
م���ن خالل ما تق���دم, فاإن جميع ال���دول املت�شاطئة, ومع م���رور الزمن, وب�شبب 
)زي���ادة ال�شكان, وتع���دد ا�شتخدامات املياه املتعددة الأغرا����س(, فاإنها �شتكون اأمام 

نق�س وا�شح في املوارد املائية الكافية.. وعليه فمن ال�شروري مراعاة الآتي:

 اأ- الت�شاور امل�شتمر بني هذه الدول, وتبادل اخلربات والتجارب في اجتاه ال�شتخدام 
الأمثل للمياه, وتقليل الهدر والفاقد.

 ب- منح الفنيني واملخت�شني واملعنيني في �شوؤون املياه, في هذه الدول, الفر�س الكافية 
لبح���ث املوا�شيع امل�شرتكة, والو�شول اإىل �شيغ مقبولة من اجلميع, وفق القوانني 
والأع���راف الدولية, وبالتايل حتديد ح�ش���ة كل بلد ب�شكل وا�شح,, ليت�شنى للبلد 
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املعني و�شع خططه وبراجمه امل�شتقبلية وفق م�شادر مياهه املتاحة واملعروفة.
 ج- ال�شتمرار والتو�شع في ا�شتخدام تقنيات الري احلديثة )الري بالر�س, التنقيط(, 

لتقليل الفواقد في املياه.
 د- ال�شتمرار في تنفي���ذ م�شاريع ا�شت�شالح الأرا�شي, وحت�شني نوعية الرتب وتقليل 

الأمالح, وبالتايل زيادة الغلة.
 ه�- اتخاذ الإجراءات امل�شددة يف اجتاه حماية الأنهر والقنوات من م�شادر التلوث, 
وذل���ك بعدم رم���ي خملفات املياه الثقيل���ة, وخملفات املعام���ل وامل�شت�شفيات اإىل 
الأنه���ر مبا�شرة من دون معاجلته���ا, وكذلك عدم حتويل مياه البزل اإىل جماري 

الأنهر الرئي�شية, واإمنا حتول اإىل املبازل الرئي�شية لت�شريفها.
 و- ال�شتف���ادة من املياه اجلوفية, وخا�شة املتجددة, �ش���واء لال�شتخدام الب�شري, اأو 

الري التكميلي.

7- �خلاتــــمة
املياه ع�شب احلياة, واأ�شا�س دميومتها وتقدمها في كل املجالت, لأنها امل�شدر 
الرئي�ش���ي لإنت���اج غذاء الإن�شان, وه���ي الأ�شا�س في اإدامة حياة الب�ش���ر, وم�شاعدتهم 
عل���ى التفكري والتطور, ومع تاري���خ الب�شرية الطويل, كانت املياه م�شدًرا للخري والنمو 
والرف���اه وال�شتقرار, وتتوزع املياه املوجودة على الأر�س بنوعني رئي�شيني: مياه ماحلة 
)مياه املحيطات والبحار(, ومياه عذبة )مياه الأنهر واجلداول(, التي ُت�شتعمل ب�شكل 
اأ�شا�س لال�شتخدامات احلياتي���ة, وت�شكل الأنهار الدولية امل�شرتكة امل�شدر املهم لهذه 
املي���اه, ومنها نهرا دجلة والفرات, حيث مياههم���ا من املياه العذبة وال�شاحلة جلميع 

ال�شتخدامات الب�شرية.
 اإن دجلة والف���رات من الأنهر التي جتمع �شعوب املنطقة وعلى اأ�ش�س م�شرتكة, 
حي���ث تنتفع ه���ذه ال�شعوب مبياه النهرين, وبذلك يتك���ون رابط مهم مبني على اخلري 

وال�شالم.
�س ال�شابق, �شنجد في يوم م���ا اأن املياه املتاحة لهذين  وم���ن ال�شتعرا�س امللخَّ
النهري���ن �شوف لن تكون كافية ل�ش���د احتياجات الدول املت�شاطئ���ة, ح�شب طموحاتها 

نظرة عامة على حو�سي دجــلة والفرات



104

ورغباته���ا وتف�شرياته���ا ملفهوم النتف���اع من املي���اه. وعليه فاإن هذه ال���دول مدعوة اأن 
متنح الفنيني واملخت�شني في �شوؤون املياه, الفر�شة الكافية لدرا�شة هذا املو�شوع وفق 
الأ�شول والأعراف والقوانني الدولية, ومن دون اأجواء التاأثريات ال�شيا�شية التي تربك 
البح���ث عند تدخلها فيه, وعند ذلك �شتكون التفاهم���ات امل�شرتكة واحللول املقرتحة 
مبني���ة على اأ�ش����س �شحيحة, بعيدة ع���ن الإ�شتئثار والتف�شري املنف���رد, وعند ا�شتمرار 
التف�ش���ريات املنف���ردة من كل دولة من هذه الدول ومب���ا ين�شجم مع م�شاحلها وروؤاها 
اخلا�ش���ة, فاإن امل�شكلة �شوف تتعقد مع مرور الزم���ن, وقد تتفاقم لرتقى اإىل امل�شاكل 
الكب���رية, وخا�شة عندما ت�شبح بحج���م يهدد غذاء النا����س وم�شتلزماتهم, وبالتايل 

تهدد حياتهم.
 ن�شاأل اهلل العظيم اأن مينح اجلميع التفكري ال�شليم امل�شرتك, مبا يخدم �شعوب 

املنطقة ب�شكل خا�س, وعامة النا�س ب�شكل عام.
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مداخالت احل�سور 

د. حممود دويري

ه���ل يتفق الفنيون, في كل من الع���راق وتركيا على حلول مل�شاكل املياه امل�شرتكة 
بني البلدين؟

تعقيب م. ر�ضول �ضو�دي

اأعتق���د اأن���ه لو ت���رك املجال للفني���ني من كال البلدي���ن, و�شمن اأج���واء هادئة, 
يوًم���ا واح���ًدا, اأو اأ�شبوًع���ا, اأو �شهًرا, ف�شي�شل���ون اإىل حلول مقبول���ة, بعيًدا عن تدخل 

ال�شيا�شيني.

د. حممد م�ضاحلة

ه���ل ميكن اعتبار تركيا و�شورية والع���راق دوًل مت�شاطئة, فعاًل, كما هي احلال 
ل���دول اأخرى؟ وفي اعتقادي اأن الو�شع يختلف اإىل حد ما, فهذه الدول الثالث ل تبدو 

مت�شاطئة فعاًل, بل ينبع النهر من مكان, وي�شري في مكان, وي�شب في مكان.

وهن���اك جانب اآخر, م���ن حيث الطبيعة الفني���ة, فالأتراك ينظ���رون اإىل املياه 
بو�شفه���ا �شلعة, وبالتايل ل ميكن حتييد الأمر عن اجلانب ال�شيا�شي. �شحيح اأن املياه 
م���ورد طبيعي وحق للجميع, لكن تركيا ل تنظ���ر اإىل الأمر كذلك, ولذلك من ال�شعب 

ف�شل اجلانب الفني عن اجلانب ال�شيا�شي في مو�شوع نهري دجلة والفرات.
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د.غازي ربابعة
اأعتق���د اأنه ل ميكن عزل الُبعد ال�شيا�شي ع���ن مو�شوع املياه, واإن كان املحا�شر 
ق���د اأخذ حتوًطا م���ن تدخل ال�شيا�شيني. فرئي�س تركيا ال�شاب���ق )�أوز�ل( قال مرة »اإن 
املياه اأداة تركيع �شيا�شي«, وقال للعرب »لكم نفطكم ولنا ماوؤنا«. ثم اإن حزب العدالة 
ق احلوار مع الوطن العربي, ومل تعد هناك م�شكلة  احل���ايل في تركيا, ب�شعة اأفقه, عمَّ
في تدفق املياه اإىل كل من �شورية والعراق, علًما اأن كمية املياه املتدفقة من تركيا تبلغ 

500م3 في الثانية. ول اأدري ما هي ح�شة العراق من هذه الكمية.

والق�شي���ة الأخ���رى اأن الع���راق �شن���ة 1974, كاد اأن يق�شف �ش���د الفرات, لأن 
�شورية حجبت املياه عنه, لول تدخل اململكة العربية ال�شعودية اآنذاك. ويح�شرين هنا 
اأن اأح���د اخلرباء الع�شكريني حاول اأن يتعرف على معامل معركة القاد�شية, جغرافًيا, 

لأنني وجدت اأن نهر دجلة يغري جمراه, كما تغري املراأة مزاجها.

م. با�ضم مرعي
�ش���وؤايل يتاأل���ف من �شقني: ال�ش���ق الأول, ملاذا تتب���ع اأوروبا اأنظم���ة لإدارة املياه 

امل�شرتكة على غرار نهر الدانوب, اأما نحن فال نفعل؟ 

وال�ش���ق الثاين يتعلق بعجز املياه, واأعتقد اأن ه���ذه امل�شاألة منوطة بالرت�شيد في 
ا�شته���الك املياه, فنحن حني نتحدث عن توف���ر نحو 55 مليار مرت مكعب من املياه في 
منطقتن���ا, فهي كمية كب���رية, لكنها بحاجة اإىل اإدارة جيدة لدينا في الأردن, واإل فاإن 

العجز �شيظهر فعاًل.

د. منذر حد�دين
اإذا كان نق�ش���ان تدف���ق كل من نهري دجلة والفرات, ي�ش���كل خطًرا, فالأخطر 
هو تردي نوعية املياه, فهل هناك اعتبار ملا �شيكون عليه احلال بعد اكتمال ري �شهول 
حران في تركيا, وال�شهول املزمع ريها في �شورية, ل �شيما من حيث البزل, اأو ال�شرف 

الزراعي امل�شرتك, من اأرا�شي الدول الثالث.
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تعقيب م. ر�ضول �ضو�دي
بالن�شب���ة لتعريف ال���دول املت�شائطة, فالت�شمية هنا ل تهم, ب���ل املهم هو ُح�شن 

النوايا, اأي اأن يكون مفهوًما اأن كل دولة لها ح�شة من هذا النهر.

ا, حمل خ���الف, والأجدى  اأم���ا القول باأن املي���اه �شلعة اقت�شادية, فه���ذا, اأي�شً
اأن نق���ول اإن املياه �شلعة اجتماعية, واملياه لي�ش���ت كالنفط, فالنفط خمزون في باطن 
الأر����س, وميكن للدولة اأن تتحكم به, اأما املي���اه فعابرة متدفقة �شوب نقطة حمددة, 
ف���ت كاًل من  واتفاقي���ة الأمم املتح���دة �شن���ة 1997, الت���ي وافق عليه���ا 103 دول, و�شّ
جمرى النه���ر, وحو�شه, على نحو دقيق, وبهذا التو�شيف ل عالقة بني النفط واملياه. 
اأم���ا تبادل امل�شالح فاأمر ممك���ن, والتعاون ممكن, بالن�شبة للفني���ني وال�شا�شة. اأقول 
اإن الفني���ني ميك���ن اأن يتفقوا, لو ترك���وا يعملون �شمن اجوائه���م الفنية اخلال�شة, ثم 
اأن يرفع���وا اآراءهم الفني���ة اإىل ال�شيا�شيني, اأما الفني الذي ياأت���ي معباأً بفكر �شيا�شي 
م�شب���ق, فه���ي م�شاألة حمل خ���الف. واأما القرار النهائ���ي, فهو بالتاأكي���د لل�شيا�شيني. 
بالن�شب���ة حل�شة الع���راق, فاإن التفاق ال�شوري الرتكي, ين�ش���ب على اأن يكون اإطالق 
املياه عند احلدود ال�شورية الرتكية, نحو 500م3 في الثانية, ومن ثم وقع اتفاق �شوري 
عراق���ي, اأن يخ�ش�س للعراق من تلك الكمي���ة 58%, و 42% ل�شورية. بالن�شبة لأوروبا, 
فهن���اك اأنظمة م�شرتكة لإدارة املياه, وليت اأن مثل تلك التفاقيات توقع بيننا في هذه 
املنطق���ة. اأم���ا بالن�شب���ة لتقنية املياه, فينبغ���ي على كل دولة اأن تفكر ف���ي هذه النقطة 
ملًيا, واملفرو�س في من ميتلك ثروة اأن يحافظ عليها, وعليه فاإن ال�شتخدام اخلاطئ 

للمياه هو تبديد للرثوة.

بالن�شب����ة لنوعية املياه, فهذا ه����و الهاج�س الأ�شا�شي بالن�شب����ة للعراق, فدوًما 
يطلب اجلانب العراقي من �شورية وتركيا التنّبه اإىل كيفية التعامل مع مياه )البزل( 
ف����ي امل�شاريع, ودوًما نقول باأن����ه ينبغي اأن تكون هناك ات�ش����الت واتفاقيات, ملتابعة 
ه����ذا الأم����ر. ولالأ�شف ف����اإن تفا�شيل اجلوانب التقني����ة لتلك امل�شاري����ع غري وا�شحة 

للجانب العراقي.
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تقدمي الورقة الثانية

رئي�ش �جلل�ضة: �أ.د. حممود دويري 
حمدثن���ا الث���اين في هذه اجلل�شة, ه���و الدكتور نبيل ال�شم���ان, مدير مركز 
البحوث والتوثيق في دم�شق, وهو يحمل �شهادة الدكتوراة في الهند�شة من جامعة 
اأوهايو في الولي���ات املتحدة الأمريكية, ويحمل اإجازة في اإدارة الأعمال, واأخرى 

في احلقوق من دم�شق.

عمل في الوليات املتحدة, في جامعات عدة, وفي اليابان, ويعمل ا�شت�شارًيا 
لعدد من املوؤ�ش�شات. له العديد من الكتب في القت�شاد وال�شيا�شة, واأربعة موؤلفات 
ف���ي موا�شي���ع املياه, اإ�شاف���ة اإىل بع�س الدرا�ش���ات حول م�شاكل املي���اه في �شورية 

وال�شرق الأو�شط. وهو ع�شو احتاد الكتاب العرب, وع�شو نقابة حمامي دم�شق.
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حــــو�ض الفـــــــرات

د. نبيل �ل�ضمان *

�شاأتن���اول في مداخلتي ال�شريعة مو�شوع تاأثري ال�شربات اجلوية الأمريكية على 
العراق, على الأحوا�س اجلوفية لكل من حو�س الفرات وحو�س دجلة.

فق���د اأثبتت الدرا�ش���ات اأن التفجريات الأر�شية تطلق ال���زلزل مبا فيها املقالع 
والتفجريات النووية, وبالتايل فاإن املياه املتجمعة في ال�شدود قد تتاأثر بهذه الزلزل.

و�شاأتط���رق اإىل مو�شوع مهم, عملت عليه في العام���ني املا�شيني وهو عن تاأثري 
تل���ك ال�شربات ف���ي كل من العراق واأفغان�شتان, حيث بداأت ت�شه���د اأفغان�شتان �شل�شلة 
م���ن الزلزل, زادت ن�شبتها مبعدل 3 م���رات خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية عما كانت 

عليه في ال�شابق.

و�شاركت في درا�شة كندية, تو�شلت اإىل اأن التفجريات في العراق, قد اأدت اإىل 
تغيري امل�شارات اجلوفية هناك, وبخا�شة ما ينجم عن القنبلة امل�شماة )ديزي ب�شرت(, 
التي تخرتق الأر�س �شاقولًيا مب�شافة 15 مرًتا, واأفقًيا مب�شافة 20 مرًتا, وبالتايل فاإنني 

اأطرح هذا املو�شوع ملزيد من الدرا�شات.

دم�شق/�شورية. في  والتوثيق  البحوث  مركز  مدير   *

حو�ص الفرات
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وع���ودة اإىل مو�شوعن���ا الأ�شا�شي ح���ول حو�س الف���رات, وحو����س دجلة. فلقد 
تطورت العالقات ال�شورية - الرتكية, بعد ت�شلُّم حزب العدالة الرتكي مقاليد ال�شلطة, 
وتقبلت �شورية ولأول مرة الدور الإقليمي لرتكيا بعد احتالل العراق, وقيام حكم ذاتي 
لالأكراد, حيث اأظهرت �شورية بع�س املرونة في تعاملها مع لواء ال�شكندرون, واإن مل 
ت حّدة الت�شريحات ال�شورية  يرتق الأمر اإىل ح���د تنازل �شورية عن هذا اللواء. وخفَّ
ع���ن تاأثري ال�ش���دود الرتكية, وُعقدت اتفاقي���ات اقت�شادية, ومل تع���د ق�شية املياه مع 
تركي���ا من اأولوي���ات احلكومة ال�شورية, ذلك اأن امل�شكل���ة الكردية بني تركيا والعراق, 
وامل�شال���ح امل�شرتكة, و�شعت البلدين اأمام حقيقة ا�شرتاتيجية, تتمثل بتدهور الو�شع 

الداخلي للعراق.

لق���د اأثبتت الأي���ام اأن ال�شيا�شة لها الباع الأول في ح���ل م�شاكل املياه؛ فالإرادة 
ال�شيا�شي���ة عل���ى ما يبدو تعلو عل���ى امل�شاكل التقني���ة والفني���ة, ول اأدل على ذلك من 
م�ش���اكل املياه ال�شورية- الرتكية, وكما ذكرت؛ فقدت تلك امل�شاكل اأهميتها, لي�س في 
ا في مو�شوع نهر العا�شي, كذلك, فاإن التعاون  مو�ش���وع دجلة والفرات فقط, بل اأي�شً
على حل م�شاكل املياه, كما يظهر, هو الطريق الأمثل, واإن مل ينطبق ذلك على جميع 

دول املنطقة.

لق���د تداع���ت ال�شيادات, في ظ���ل العوملة, ف���ي دول الحتاد الأوروب���ي, فلماذا 
التمح���ور الإقليمي ف���ي منطقتنا؟ ومن الأف�شل لنا اأن ن�شل���ك �ُشبل التعاون الإقليمي, 
ب���دًل من احللول املكلفة كتحلية املي���اه ونقلها, والدليل على ذلك التعاون في ا�شتثمار 
�شم���ال نه���ر العا�شي, حني �شمي ال�ش���د القائم هناك )�شد ال�شداق���ة(, بعد حت�شن 
العالق���ات بني �شورية وتركيا, غري اأنني اأ�شمي���ه )�شد دركو�س(؛ اإذ تعود فائدته على 

تركيا, يف الدرجة الأوىل.
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وق���د حدث تغيري جذري في ال�شيا�شة الرتكي���ة, يختلف عن مواقف احلكومات 
الرتكي���ة ف���ي الت�شعيني���ات, التي كان���ت ت�شم���ر موقًفا عدائًي���ا ل�شورية. ث���م حت�شنت 
العالق���ات ال�شورية- الرتكية, من خالل اتفاقي���ة اأ�شنة, واملوقف امل�شرتك اإزاء حزب 
العم���ال الكرد�شتاين, بل انقلب العداء ال�شوري- الرتكي اإىل تقارب يرقى اإىل م�شتوى 
عالق���ات ا�شرتاتيجية, واأعود فاأكرر باأنه ميكن حل م�ش���اكل املياه, من خالل التكامل 

القت�شادي وال�شيا�شي في املنطقة.

واأود اأن اأحت���دث ع���ن اجلان���ب القانوين؛ فلق���د تعاقبت على امل�ش���رق العربي, 
ل انهيار الدولة العثماني���ة �شنة 1918, ومعاهدة  تاريخًي���ا, الكثري م���ن الأحداث, و�شكَّ
مت اأحوا����س اأنهار الفرات  )�شايك�س-بيك���و(, الكث���ري من و�شع الأحوا����س, حيث ُق�شنِّ
والأردن والليطاين, بني �شيادات خمتلفة ذات م�شالح �شيا�شية واقت�شادية مت�شاربة.

وق���د تط���ور النزاع املائي الرتك���ي - ال�شوري - العراقي, خ���الل العقود الثالثة 
املا�شية, عندما بداأت تلك الدول ببناء من�شاآت مائية على نهري دجلة والفرات, حيث 
بن���ت �شورية )�شد الطبقة(, واأ�شافت اإليه �شدين تنظيمني اآخرين اأطلق عليهما )�شد 
ت�شرين و�ش���د العي�س(, ولكن الأمور تفاقمت, خالل العق���ود املا�شية, عندما اأن�شاأت 
تركيا 21 �شًدا, واأهمها �شد اأتاتورك العظيم. ومن �شاأن تلك امل�شاريع تخفي�س من�شوب 
مي���اه نه���ر الفرات ال���ذي يخرتق اأرا�ش���ي �شورية والع���راق, مبا يهدد املي���اه الزراعية 

والبيئية في هاتني الدولتني.

اإن ه���ذا امل�شروع من ال�شخامة, مبكان, بحيث يعد من اأهم امل�شاريع املائية في 
الع���امل, لي�س ب�شب���ب احلجم فقط, بل ب�شبب حجم كميات املي���اه التي �شيتم تخزينها 
ف���ي تلك ال���دول, لأغرا�س الري والكهرب���اء, والتي �شت�شكل �ش���رًرا حم�شو�ًشا ل�شورية 

والعراق, ومبا يخالف حقوق اجلوار ومبادئ القانون الدويل واملعاهدات.

حو�ص الفرات
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غ���ري اأن مواق���ف دول حو�س الفرات تختل���ف, ح�شب م�شاحله���ا؛ اإذ تركز كل 
دول���ة منه���ا على ثوابت معينة للدف���اع عن حقوقها من العتماد عل���ى القوة الع�شكرية 
اأحياًن���ا, اإىل القوة القت�شادي���ة, اأو الحتكام اإىل القوانني الدولية, فعلى �شبيل املثال, 
يعتم���د املوقف العراقي على مب���داأ احلقوق املكت�شبة لكل بل���د؛ للدفاع عن ح�شته من 
مي���اه الفرات, للمن�شاآت القائمة حالًيا, واقت�ش���ام الفائ�س على امل�شاريع الأخرى التي 
ه���ي يف طور التنفيذ. كم���ا يعترب العراق حو�شي دجلة والف���رات, حو�شني منف�شلني, 

وبالتايل عدم اإمكانية نقل مياه دجلة اإىل حو�س الفرات لأ�شباب تتعلق بامللوحة.

لكن حقوق نهر دجلة, منف�شلة عن نظريتها في نهر الفرات, ول بد من اعتبار 
ا واحًدا, وبالتايل ت�شهيل نقل املياه. احلو�شني حو�شً

وين�شج���م املوقف العراقي مع نظريه ال�شوري ومبادئ القانون الدويل, اخلا�شة 
باملي���اه امل�شرتكة, الت���ي ل توؤيد ا�شتخدامات مي���اه النهر ب�شورة ثابت���ة, بل تدعو دول 
احلو����س اإىل حتقيق ال�شتخدام العادل للمياه, وهذا ما ين�شجم مع التفاق ال�شوري- 
العراق���ي للع���ام 1990, لقت�شام نهر الفرات بن�شبة 58% للع���راق و 42% ل�شورية, وفي 
ظل اأحكام بروتوكول �شنة 1987 بني �شورية وتركيا, الذي يعطي ل�شورية ما يزيد على 
500 م3 ف���ي الثاني���ة, اإىل اأن يتم التفاق على كمية اأخرى. واأود اأن اأ�شري هنا اإىل اأنه, 
وعل���ى الرغم من حت�شن العالقات ال�شورية- الرتكية, فلي�س هناك اتفاق قن�شلي بني 
البلدي���ن على تقا�شم املياه, بل يوجد بروتوك���ول وت�شتطيع تركيا, في اأية حلظة, اإلغاء 

هذا الربوتوكول, ول بد من حتويله اإىل اتفاقية م�شرتكة.

ا واحًدا, واأن  ويتمحور املوقف الرتكي, على اعتبار حو�شي دجلة والفرات حو�شً
كالهم���ا عابر للحدود فقط, ولي�شا نهرين دوليني, وهذا ما مينح اجلانب الرتكي حق 
الت�ش���رف مبي���اه النهرين من دون الأخ���ذ بالعتبار حاجات كل م���ن �شورية والعراق؛ 

حو�ص الفرات
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لأنهم���ا ينبعان م���ن داخل الأرا�شي الرتكي���ة, على الرغم من اإق���رار تركيا باأحد اأهم 
مب���ادئ القانون الدويل, األ وهو مبداأ عدم الإ�ش���رار بالغري. ويحاول اجلانب الرتكي 
مقابلة مي���اه دجلة والفرات بالنفط العربي, بو�شفها ث���روة غري متجددة, وحمدودة, 
وقابل���ة للنفاذ. وترى اأن لها احل���ق با�شتثمار املياه على الوجه الذي تراه, غري اأن مياه 
دجل���ة والف���رات هي مياه متجددة, ول حتتاج اإىل ا�شتثم���ارات لكت�شافها, ومنذ الأزل 

وهي ت�شري فوق �شطح الأر�س, مبا ل مينع لأحد احلق باحتكار ملكيتها.

غ���ري اأن بزوغ الدول في الع�شر احلدي���ث, و�شع عوائق وحدوًدا �شيا�شية بينها. 
وكذل���ك ترى تركيا اأن تركيز �شورية والعراق على اقت�شام مياه كل من دجلة والفرات, 
ب�ش���ورة م�شرت�شل���ة يخال���ف مبادئ الن�شو����س املعتمدة ف���ي بروتوك���ول �شنة 1987, 
وبالت���ايل يتمركز اخل���الف ال�شوري-الرتكي حول املياه, من الوجه���ة القانونية, على 
املب���ادئ الت���ي يجب تطبيقها على النزاع, بحيث تكف تركي���ا عن اعتبار مياه النهرين 
مياًه���ا عاب���رة للحدود, واأن م���ن حقها الت�شرف بتل���ك املياه, كيفما ت�ش���اء, من دون 

اعتبار مل�شالح �شورية والعراق.

وتعتمد وجهة النظر القانوني���ة الرتكية, بخ�شو�س دجلة والفرات, على تقرير 
اأعده القانوين الرتكي جري�د جولق، املوظف في وزارة اخلارجية, وهو التقرير الذي 
تعتمد عليه في مفاو�شاتها؛ فقد اأقر جولق اأنه ل توجد حتى الآن جمموعة �شاملة من 
القواعد واملبادئ في القانون الدويل حتدد احلقوق والواجبات لدولة تقع دون اأرا�شي 
اأجزاء واأق�شام من جمرى مائي عابر للحدود؛ اأو منظومات جمار مائية. وعلى الرغم 
م���ن اإبرام العديد من التفاقي���ات الثنائية واملتعددة بني الأطرف املعنية. وهذا يعني, 
م���ن وجهة النظر الرتكية اأنها غري ملتزمة مببداأ ال�شيادة امل�شرتكة على حو�شي دجلة 
والف���رات, بل �شتلتزم باملب���ادئ القانونية التي تراها منا�شبة لتحقيق م�شاحلها, غري 
ا, اأن حت�شن العالقات ال�شورية-الرتكية, انعك�س اإيجابًيا على مو�شوع  اأنني اأكرر, اأي�شً
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املياه, وبالتايل مل يعد لق�شايا املياه اأولوية في البحث لدى الطرفين, بل اأ�شبح الرتكيز 
من�شًبا على الق�شايا ال�شيا�شية القت�شادية, وامل�شالح امل�شرتكة, والأكراد.

غري اأنني اآثرت ال�شرد التاريخ���ي, لكون ق�شية املياه امل�شرتكة حمور املباحثات 
الرتكية-العراقية-ال�شورية خالل الفرتة من 1980-1962.

على �شعيد اآخر, هناك عدد من التفاقيات والأحكام التي اأبرمت حول ا�شتعمال 
مي���اه الفرات, ومنها امل���ادة )109( من معاهدة لوزان ل�شن���ة 1923, التي عقدت بني 
تركي���ا وال���دول املنتدبة عل���ى �شورية والع���راق, وت�شمنت وجوب و�ش���ع اتفاقيات, بني 
الدول, تت�شمن و�شع حدود جديدة ترتبت على املعاهدة, واأ�شارت املادة )6( من تلك 
املعاه���دة بني الدولتني املنتدبتني, حت���ت مظلة ع�شبة الأمم, �شن���ة 1923, اإىل كمية 
املي���اه الت���ي ت�شل اإىل العراق, كما ن�شت املادة )109(, عل���ى �شرورة ت�شوية اأي نزاع 

بني الدول الثالث على اقت�شام املياه.

وفي ما يت�شل بالو�شع املائي في �شورية, ل يتجاوز متو�شط املياه املتجددة فيها 
10 ملي���ارات م3, واملي���اه ال�شطحية واجلوفية ل تزيد على 5.6 ملي���اًرا, والباقي ياأتي 
م���ن م�ش���ادر خارجية, التي تقدر بنم���و 6 مليارات م3, وبذلك ل تزي���د املوارد املائية 
ال�شورية الإجمالية عن 18 مليار م3 �شنوًيا, بينما يبلغ ال�شتهالك ال�شنوي نحو 17.5 
ملي���اًرا اإذا اأخذنا بعني العتبار جممل التقلبات اجلوي���ة, فاإنه ميكن القول اإن �شورية 

دخلت مرحلة التوازن املائي بني املوارد وال�شتعمالت املائية.

وف���ي مقابل امل���وارد املائية ال�شورية ال�شحيحة, مقارنة م���ع لبنان والعراق, فاإن 
امل���وارد املائية الرتكية تبلغ نحو 214 مليار م3 �شنوًيا, وفي العراق تبلغ تلك املوارد 76 

مليار م3 �شنوًيا.
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وامل�شكلة التي تعاين منها �شورية, اأن 88% من م�شادر مياهها تاأتي من اخلارج.
ول اأود الدخول في احلديث حول م�شروع )الكاب(, لكن باخت�شار, فاإن هذا امل�شروع 
�شخ���م جًدا, ويقع جنوب �شرقي الأنا�شول ويخدم 10% من �شكان تركيا, ويهدف اإىل 
ري 1.7 ملي���ار هكتار من الأرا�شي, وحوايل 20% من الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة في 
تركي���ا. ويت�شم���ن كذلك 22 �شًدا, و10 حمطات كهربائية عل���ى نهري الفرات ودجلة. 

ومن املتوقع اأن يوؤدي هذا امل�شروع اإىل م�شاعفة الطاقة الكهربائية في تركيا. 

وم���ن ثم, فاإنه وبحلول العام 2009, و�ش���ل الإنتاج الكهربائي مل�شروع )الكاب( 
اإىل 96% من طاقته, غري اأنه مل ينفذ من البنية التحتية اإل نحو 13 % من امل�شروع.

اإن اإنت���اج الطاقة الكهربائية يعد من الأولوي���ات الرئي�شية لرتكيا, وبالتايل يتم 
اإنفاق املوارد املالية املحلية على املن�شاآت الكهربائية.

وترى �شوري���ة اأن م�شروع )الكاب( اأو �شد )اأتاتورك(, الذي بداأ ينحو يف اجتاه 
تولي���د الطاقة الكهربائي���ة, من �شاأنه اأن يخف���ف الحتقان بني البلدي���ن. كما ي�شاعد 
ف���ي تخفيف الحتقان هجرة ماليني الأكراد م���ن منطقة جنوب �شرقي الأنا�شول اإىل 
ا�شطنب���ول اأكرب مدين���ة للتجمعات الكردي���ة, وبالتايل فاإن الرتكيز عل���ى الزراعة في 
ت حدته, الأمر الذي يرج���ح تاأجيل م�شاريع ري تلك  جن���وب �شرقي الأنا�شول ق���د خفَّ
املناطق, اإىل عقود لحقة؛ ومن �شاأن التاأخري اأن يفيد كاًل من �شورية والعراق, بتقليل 
الأث���ر عن مواردهما املائية, اإذ مت حتوي���ل اأقل من 20% من مياه النهرين ل�شتعمالت 

الري وال�شدود.

وهن���اك ثالثة �ش���دود في �شورية لتخزي���ن املياه, لكنها ل تق���ارن بنظريتها في 
تركي���ا من حي���ث كميات املياه املخزن���ة, اإذ تبل���غ 3 اأ�شعاف ما تخزن���ه �شورية , ف�شّد 
اأتاتورك يجمع حوايل 48 مليار م3, الأمر الذي �شيوؤدي اإىل حدوث عجز مائي, ف�شاًل 
عن ن�شوء م�شكلة حول نوعية املياه. فاملياه العائدة من الري الرتكي, تتدفق اإىل �شورية 
والع���راق, واأذكر اأن مياه الفرات كان���ت عند منطقة دير الزور �شاحلة لل�شرب, لكنها 

اأ�شبحت الآن اآ�شنة.

حو�ص الفرات



116

ول يوج���د, حتى الآن تنظيم �شامل لالنتف���اع باملياه الدولية. وهذه متثل م�شكلة 
قائمة بني تركيا و�شورية والعراق.

وتبل���غ ح�ش���ة �شورية م���ن واردات الف���رات 6.6 ملي���ار م3, اأي ت�شكل 42% من 
واردات النه���ر عن���د مدين���ة جرابل�س, واملقدرة مب���ا يزيد عل���ى 500م3/ثانية, والتي 
تع���ادل 50% من وارد الفرات البالغ 31.58 مليار م3. وملا كانت ح�شة العراق البالغة 
9.1 ملي���ار م3, والتي ت�شكل 58% من وارد املاء عن���د البوكمال, ت�شتلمها �شافية, من 
دون الأخ���ذ بعني العتبار الكميات ال�شائعة في الأرا�ش���ي ال�شورية, والتي ل ت�شتهلك 
منه���ا �شورية �شيًئا, فاإن ح�شة �شورية, فعلًيا لن تتج���اوز 600 مليون م3, علًما اأنني ل 
اأوج���ه النتقاد هنا اإىل تركيا, بل اإىل �شوري���ة؛ اإذ تبلغ م�شاحة البحريات الثالث على 
نه���ر الف���رات في �شوري���ة 874 كم2, وهو ما ي���وؤدي اإىل تبخر 2.18 ملي���ار م3, اأي اأن 
�شة ملزي���د من النخفا�س  ح�شتن���ا م���ن الفرات �شتنخف�س 3.8 ملي���ار م3, وهي معرَّ
ف���ي حال بناء �شدود جديدة في تركي���ا, وبالتايل فاإن ال�شحب الفعلي من مياه الفرات 
الدولي���ة, من جانب �شورية, هو اأقل مما يجب, ول يتجاوز حالًيا 210 م3/ثانية لتعرث 

ال�شت�شالح.

واأود اأن اأ�ش���ري اإىل مو�شوع مهم جًدا يتعلق بنه���ر العا�شي, الذي ي�شكل حدوًدا 
طبيعي���ة بني �شورية وتركيا في منطقة اإدل���ب وانطاكيا, في منطقة الق�شري, وهو نهر 
دويل ينب���ع من لبنان, ومي���ر في �شورية, وي�شب في تركيا. وق���د بلغ حت�شن العالقات 
ال�شوري���ة- الرتكي���ة درجة كبرية, واأنوه هن���ا اإىل اأن ال�شد الذي تعت���زم �شورية وتركيا 
اإقامت���ه عل���ى هذا النهر �شيجلب م�ش���رة على �شورية. كما اأن نب���ع الأزرق, الذي يزود 
مدين���ة اإدلب باملاء, يتوقع اأن يت�شمم نتيجة غمره باملياه. والفكرة تقوم على اأن �شورية 
�شتح�ش���ل على الكهرباء من هذا ال�شد, �شت�شتطيع ح�شب التفاقية ري 5 اآلف هكتار 
من الأرا�شي ال�شورية, مقابل امل�شاحة نف�شها من الأرا�شي الرتكية. وبعد هذا الغمر, 
�شيكون هن���اك 2000 هكتار من الأرا�شي ال�شورية غ���ري �شاحلة للزراعة. مبعنى اأننا 
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�شنخ�ش���ر 50 ملي���ار لرية �شوري���ة مقابل احل�شول على ما مق���داره 25 مليون لرية من 
الكهرباء.

 وعودة اإىل مو�شوع ال�شربات اجلوية مع العراق, اأقول اإن �شد اأتاتورك ُبني في 
ا اإىل بع�س ال�شدود في �شورية. وتتجدد الزلزل في تلك  منطق���ة زلزالية, اإ�شافة اأي�شً
املناط���ق كل 20 �شنة تقريًبا, ولن���ا اأن نتخيل لو حدث اليوم زلزال هناك. وقد حتدثت 
م���ع زمالء اأتراك حول مو�ش���وع �شد اأتاتورك, وقالوا اإن بو�شع���ه اأن يتحمل زلزاًل اإىل 
ح���دود 8.8 عل���ى مقيا�س ريخرت, غري اأنن���ا راأينا ما حدث في ت�شيل���ي. ولالأ�شف فقد 
تنا�شينا ال�شربات اجلوية الآن, ومل يعد اأحد يتحدث عنها, وبالتايل فمن الوا�شح اأن 

ال�شيا�شة ت�شبق الأخطار.

حو�ص الفرات
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مداخالت احل�سور 

مد�خلة
اأ�ش���ار املحا�شر ال�شابق م. ر�ضـــول �ضـــو�دي اإىل مو�شوع التع���اون الإقليمي, واأنا 
اأرى اأن ه����ذا املو�ش����وع حتدي����ًدا, ل ينبغي اأن يخ�ش����ع لل�شيا�شة. وف����ي املقابل اأ�شار 
املحا�ش����ر د. نبيل �ل�ضـــمان اإىل ق�شية معاك�شة قوامه���ا احلديث عما ميكن فعله لدى 
توافر الإرادة ال�شيا�شية. لكن اأرجو اأن اأو�شح اأننا في العامل العربي حني ربطنا الأمور 
كلها بالإدارة ال�شيا�شية ازدادت الأمة العربية تخلًفا, في حني اأن اأوروبا مل تكن بحاجة 
اإىل مث���ل ه���ذه الإرادة لكي تتوحد؛ ذلك اأنها ارتبطت من���ذ البداية ب�شبكة من الطرق 

وال�شكك احلديدية, حتى قبل التفكري بالوحدة.

���ا, اأن حتذو كل من تركيا و�شورية والع���راق, حذو دول حو�س النيل  اأمتن���ى اأي�شً
بتجربتها الغنية في التعاون الإقليمي, ول ي�شري هذه الدول الثالث اأن تعقد اجتماعات 

اإدارية للبحث والو�شول اإىل النتائج املتوخاة.

�أ. كمال �لقي�ضي
في اإطار تطوير عالقات ا�شرتاتيجية بني العراق والأردن, هناك درا�شة ذكرت 
اأنه بالإمكان نظرًيا نقل املياه من اأعلى نقطة عراقية في الفرات اإىل الأردن. و�شوؤايل 

هو ما جدوى هذا امل�شروع من الناحية الفنية والقت�شادية؟

د. علي عتيقة
ثب���ت, ف���ي كل النزاع���ات الدولية, اأن النزاع���ات حول احل���دود؛ اأو حول املياه, 
ت�شمح���ل عندما تنظر ال���دول املعني���ة اإىل م�شلحة م�شرتكة, على نح���و عام. فمثاًل, 
عندم���ا ب���داأت مالمح م�شكل���ة )جبل ط���ارق( بالظه���ور, اعتربت م�شكل���ة كربى بني 
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بريطاني���ا واإ�شباني���ا, غري اأن���ه اأمكن تال�شي امل�شكل���ة, عندما تقدم���ت اإ�شبانيا بطلب 
لالن�شم���ام اإىل الحت���اد الأوروب���ي؛ اإذ مل تق���ف بريطاني���ا في وجه ه���ذا الن�شمام, 
ث���م تط���ورت امل�شالح بني الدولت���ني اإىل درجة عالية واأن امل�شكلة ح���ول )جبل طارق( 
ا�شمحلت. اأما نحن فتتفاقم م�شاكلنا حني تكون الأ�شباب خارج حدود املياه واحلدود, 
ثم ت�شتعمل ق�شايا املياه واحلدود لتاأجيج اأ�شباب امل�شاكل. واأخ�شى, بالتايل, اأن يتفاقم 
اخل���الف ال�شوري- العراقي حول مو�شوع املياه, اإىل مرحلة اأ�شعب واأعنف من نظريه 
م���ع تركيا؛ ذل���ك اأن امل�شكلة بينهما - ف���ي راأيي- اأكرب من مو�شوع املي���اه. وعليه؛ اإذا 

اأرادت الدول العربية اأن حتقق التعاون, فعليها اأن تنظر اإىل م�شاحلها الكربى اأوًل.

وال�شوؤال للمحا�شر هو ما الفرق بني النهر الدويل, وبني النهر العابر للحدود؟

تعقيب د. نبيل �ل�ضمان
النه���ر ال���دويل يعن���ي اأن لكل دول���ة احلق بال�شي���ادة على كمية املي���اه في النهر 
كل���ه, ولي�شت على اجلزء املار في اأرا�شيه���ا, وبالتايل �شرورة تالفي الإ�شرار بالغري, 
وذل���ك ح�شب اتفاقية هل�شنك���ي, واتفاقية املجال املائي, الذي رف�ش���ت تركيا التوقيع 
علي���ه, وكذل���ك ال�شني. اأما النه���ر العابر للح���دود, فهو نهر ملك لدول���ة املنبع, وهي 
ح���رة الت�شرف فيه. غ���ري اأنني غري متفائل ب�شاأن م�شاألة واح���دة قوامها تلك النظرة 
الإيجابي���ة املتبادل���ة التي ت�ش���ود العالقة بني �شوري���ة وتركيا, حالًي���ا, بحيث اأ�شبحت 
العالق���ات القت�شادي���ة ب���ني البلدي���ن ذات اأولوية حتى عل���ى مو�شوع املي���اه. فتطوير 

القت�شاد ال�شوري قد يعو�س عن م�شكلة املياه.

د. حممود �أبو زيد
م���ن وجهة نظ���ري, فاإن ق�شمة املياه بني الدول املت�شاطئة ل تختلف من حيث اأن 

النهر هو عابر للحدود اأم نهر دويل.
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االأو�ساع المائية في تركيا

م. عاكف اأوزكالدي*
Akif Ozkaldi

املياه في املناطق القاحلة و�سبه القاحلة
املناطق القاحلة و�شبه القاحلة امل�شكونة ت�شكل ما ن�شبته 30% من م�شاحة الكرة   -

الأر�شية.
دميومـــة النمـــو القت�شادي فـــي املناطق القاحلـــة و�شبه القاحلـــة تعتمد ب�شكل   -

اأ�شا�شي على ا�شتمرار الإدارة الفاعلة للمياه لتاأمني دميومة توافرها. 
التحـــدي الأ�شا�شـــي يكمن فـــي فعاليـــة ال�شتخـــدام والتوزيع العـــادل ملجالت   -

ال�شتخدام ودميومته ملختلف املناطق.

م�سائل اإدارة املياه في املناطق القاحلة و�سبه القاحلة
توافر املياه.  -

ال�شغط الناجت عن زيادة ال�شكان والهجرة من الريف اإىل املدن.  -
نوعية املياه واملحافظة عليها.  -

اإدارة املياه وق�شايا ال�شيا�شة العاملة لرتتيب اأولويات ال�شتعمال.  -
تاأثري التغري املناخي على م�شادر املياه والتنوع البيولوجي.  -

ر.  اجلفاف والت�شحُّ  -

* مدير عام اإدارة املياه احلكومية )DSI(/تركيا.
    ُقّدمت هذه الورقة باللغة الرتكية، وقام برتجمتها اإىل العربية م. با�سم مرعي.
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الو�سع املائي في تركيا
ُت�شنـــف تركيا �شمن املناطق �شبه القاحلـــة، حيث تتباين كمية هطول الأمطار 
ب�شـــكل كبري، فبينما تكون فـــي و�شط الأنا�شول و�شواحل البحـــر الأبي�ص املتو�شط مبا 
يعادل250مم فـــي ال�شنة، ت�شل في ال�شمال وال�شمال ال�شرقي اإىل ما يعادل 2500مم 

في ال�شنة. 

تقـــدر كمية الأمطار فـــي تركيا مبا ن�شبته 501 بليون مرت مكعب �شنوًيا، ويتبخر 
منهـــا ما يعـــادل 274 بليون مرت مكعـــب �شنوًيا. وعليـــه يكون الناجت الإجمـــايل للمياه 

ال�شطحية على النحو التايل:
158 بليون مرت مكعب مياه �شطحية جارية.  -

28 بليون مرت مكعب �شنوًيا من الينابيع التي تغذي الأنهر.  -
7 بليـــون مرت مكعب �شنوًيا مـــن خارج تركيا؛ اأي من الـــدول املجاورة. وبذلك   -
ي�شبـــح جمموع املياه ال�شطحية 194 بليون مرت مكعب �شنوًيا، يت�شرب منها ما 
يعـــادل 72 بليون مرت مكعب �شنوًيا لتغذية امليـــاه اجلوفية. ويبقى �شافي املياه 

ال�شطحية املعد لال�شتعمال 112 بليون مرت مكعب �شنوًيا.

ن�سيب الفرد الرتكي من املياه 
ح�شـــة الفـــرد الرتكي من امليـــاه في تناق�ـــص م�شتمر. فبعـــد اأن كانت في عام 
1960 4000 مـــرت مكعب �شنوًيا انخف�شت الآن اإىل ما يعادل 2250 مرت مكعب �شنوًيا. 
ومن املتوقع اأن تنخف�ص في عام 2030 اإىل 1000 مرت مكعب في ال�شنة، وذلك ب�شبب 

التغري املناخي وزيادة عدد ال�شكان.

الربامج الرتكية لتطوير امل�سادر املائية وا�ستعمالها
تعتـــزم تركيـــا تطبيـــق وتنفيذ بع�ـــص الربامج لتطويـــر امل�شـــادر املائية وطرق 

الأو�ساع املائية يف تركيا
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ا�شتعمالهـــا في جميع املجالت الزراعية وال�شناعية وال�شتعمال املدين، حيث ل يزال 
هنالـــك الكثري لعمله في هذه املجالت. وعلى �شبيـــل املثال مت تنفيذ الآتي من الهدف 

املرجو: 
في جمال الري )ما ن�شبته 57% فقط(.   -

في جمال توليد الطاقة )ما ن�شبته 36% فقط(.   -
في جمال ال�شتخدام ال�شناعي )27% فقط(.  -

في جمال مراقبة الفي�شانات وما ينتج عنها من هدر للمياه )ما ن�شبته 20% فقط(.   -

تعتـــزم تركيـــا تطبيق هذه الربامج �شمـــن منظومة متكاملـــة جلميع الأحوا�ص 
ا، وح�شـــب الإمكانات املتوافـــرة والظروف  املائيـــة فـــي تركيا البالغ عددهـــا 25 حو�شً

املحيطة بكل حو�ص مع مراعاة الأمور الآتية: 
املعايري الأوروبية.  -

التطور العاملي الإقليمي.  -
-  دميومة املياه .

الحتياجات اخلا�شة وامل�شتقبلية للزراعة وال�شناعة واملياه احل�شرية.   -

كما اأن تركيا ا�شتعانت بدعم دول اأوروبية واأجرت الدرا�شات الآتية:
درا�شة في الأعوام 2002 – 2003 لتحديد اإطار التوجه العام للمياه الرتكية.   -

درا�شـــة لتح�شـــني اإدارة املياه في الأعـــوام 2006 – 2007، بحيـــث �شملت هذه   -
الدرا�شة اأُ�ش�ص اإدارة امل�شادر املائية واإدارة الت�شغيل بكل جوانبه.

درا�شـــة لتطوير قـــدرة الإدارة املائية والإدارة املالية جـــراء ان�شمام تركيا اإىل   -
الحتاد الأوروبي 2007 – 2009.

ونتيجـــة للدرا�شـــات املذكورة، مت تغيـــري �شيا�شة اإدارة مياه الـــري كما مت تغيري 
اإدارة نقل املرافق املائية وت�شغيلها. 
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اإدارة مياه الري 
مت تغيـــري طرق الـــري من القنـــوات املك�شوفة لالأنابيب والر�شـــات في 57% من   -

املناطق الزراعية.
مت حتديث املياه واأدوات الري.   -

تاأمني م�شادر اإمداد املياه مثل اإن�شاء ال�شدود وحمطات التقنية وخطوط النقل   -
املالئمة لإي�شال املياه اإىل م�شتخدميها. 

اإدارة نقل املرافق املائية وت�سغيلها
- مت نقل �شالحية اإدارة �شبكات الري ال�شطحي للمياه من الإدارة احلكومية اإىل 

اجلمعيات امل�شتخدمة للمياه. 
- نقل اإدارة مرافق مياه الري اجلوفية للجمعيات التعاونية التي تعتمد على املياه 

اجلوفية في الزراعة.

ُتـــدار اليوم في تركيا 96% من املياه امل�شتخدمـــة للزراعة من جانب اجلمعيات 
امل�شتخدمـــة للـــري، لـــري 2 مليون هكتـــار، دون اأي تدخـــل من احلكومة، بـــل اإن ذلك 
ينح�شـــر �شمن �شالحيات البلديـــات، وجمعية م�شتخدمي امليـــاه، واملجال�ص القروية 

واجلمعيات التعاونية امل�شتخدمة للمياه اجلوفية. 

وبذلك انخف�شت م�شاحة الأرا�شي التي كانت احلكومة م�شوؤولة عن تاأمني املياه 
لها من 105 مليون هكتار عام 1993 اإىل 100 األف هكتار فقط. 

مـــن اأبـــرز الفوائد التي حتققت من حتويـــل الإدارة اإىل جمعيـــات امل�شتخدمني 
الآتي: 

تخفيف الأعباء املالية على احلكومة املركزية.   -
حت�شني الأداء وحتقيق عدالة التوزيع.   -

الأو�ساع املائية يف تركيا
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حت�شني اإدارة مرافق املياه.    -
زيادة حت�شيالت العوائد لأ�شعار املياه.   -

-  والأهم زيادة وعي امل�شتعمل للمياه باأهمية املياه وتعميق روح النتماء.

وفي املح�شلة النهائية زيادة كمية املياه املتوافرة. 

تت�سمن برامج تركيا للمرحلة القادمة حتى 2023: 
- تطوير الإمكانات املائية بوجه عام.

- برامج واإجراءات وت�شريعات حلماية امل�شادر املائية. 
- اإدارة متكاملـــة ت�شمل تغذية املياه اجلوفيـــة، واإدارة ال�شتعمال، وخ�شخ�شة 

اإدارة توزيع املياه.
- اإن�شاء �شبكة متكاملة للمعلومات بدقة عالية. 

- اإن�شـــاء �شبكة ات�شال مع جميع م�شتخدمي امليـــاه لتعميق الوعي باأهمية املياه 
و�شرورة املحافظة عليها وحمايتها من اأي تلوث.

حو�ص دجلة والفرات
ينبعـــان من تركيا ويلتقيان في العراق وي�شبان في اخلليج. وت�شكل مياه حو�ص 

نهري دجلة والفرات ما ن�شبته 29% من جمموع املياه الرتكية.

اأ�ساليب تطوير هذا احلو�ص 
اإدارة مياه فعالة في تركيا اأوًل، ومن ثم في الدول املجاورة.   -

اإجراءات تركية ملعاجلة نتائج التغري املناخي.  -
- احلوار والت�شاور امل�شتمر بني دول املنطقة. 

بناء ال�شدود واخلزانات املائية يف الأماكن املنا�شبة.  -
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الإدارة احلالية لهذا احلو�ص 
عمـــاًل بالتفاقيـــة املوقعـــة بني تركيـــا و�شورية، وح�شـــب البنـــد ال�شاد�ص منها، 
فقـــد تعهدت تركيا باإ�شالة 500 مرت مكعب في الثانيـــة من املياه على احلدود الرتكية 
ال�شورية، وفي الأ�شهر التي كان يتعذر بها اإ�شالة هذه الكمية كانت تركيا تقوم بتعوي�ص 

الفرق في الأ�شهر التالية.

بلغـــت كلفة التزام تركيا باتفاقية عـــام 1987 )البند ال�شاد�ص منها( ما يعادل 
4750 كيلو واط طاقة في ال�شنة.

تاأثري التغري املناخي حلو�ص دجلة والفرات 
بلـــغ تاأثري التغري املناخي على حو�ص دجلة والفرات اأرقاًما قيا�شية، وذلك على 

النحو الآتي:
- انخف�شت الأمطار يف حو�ص الفرات اإىل ما ن�شبته 28% واجلريان بن�شبة %37 .
- انخف�شت الأمطار يف حو�ص دجلة اإىل ما ن�شبته 32% واجلريان بن�شبة %53.

التعاون الإقليمي الرتكي 
- ت�شرتك تركيا من خالل اتفاقيات ثنائية وثالثية مع جميع الدول املجاورة لها. 

- وقعت تركيا 50 مذكرة تفاهم مع العراق اأربعة منها بخ�شو�ص املياه.
- مذكرة تفاهم في جمال املياه. 

- مذكرة تفاهم في جمال الأر�شاد اجلوية واأبحاثها.
- مذكرة تفاهم في جمال البيئة.

ووقعت تركيا 50 مذكرة تفاهم مع �شورية، 4 منها بخ�شو�ص املياه، وهي:
- مذكرة تفاهم لبناء �شد ال�شداقة على نهر العا�شي.

- مذكـــرة تفاهـــم لرتكيب م�شخات ل�شحـــب مياه من نهر دجلـــة وت�شغيلها يف 
الأرا�شي ال�شورية.

الأو�ساع املائية يف تركيا
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- مذكـــرة تفاهم لتحديد ال�شتعمـــال الفعال مل�شادر املياه مـــن اأجل مكافحة 
اجلفاف.

- مذكرة تفاهم يف جمال معاجلة املياه امل�شتعملة واإعادة ا�شتعمالها.

التعاون وامل�ساركة الرتكية في املنظمات الدولية مثل:
 .)OIC( منظمة املوؤمتر الإ�شالمي -

   .)ATF( منتدى الفكر العربي -
.)SFG( املجموعة ال�شرتاتيجية لال�شتثمار -

 .)WWC( املجل�ص العاملي للمياه -
 .)IHA( الرابطة الدولية للطاقة الكهربائية -

.)EU( الحتاد الأوروبي -
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اجلل�سة الرابعة: حو�ض االأردن 

رئي�ص اجلل�شة: م. مو�سى اجلمعاين )الأردن( 

- الورقة الأوىل: حو�ص الأردن
د. حازم النا�سر )الأردن(

- الورقة الثانية: حو�ص نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
د. مروان حداد )فل�شطني( 

- مداخالت احل�سور 
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تقدمي الورقة الأوىل

رئيــ�ص اجلـل�شـة: م. مو�سى اجلمعاين*  

ممـــا ل ريـــب فيه اأن مو�شوع نهر الأردن هو مو�شـــوع مركب، لأنه لي�ص فنًيا، يف 
الأ�شا�ص، بل هو �شيا�شي يف الدرجة الأوىل.

اأمـــا الورقة الأوىل لهـــذه اجلل�شة، فقد اأعدهـــا د. حازم النا�شـــر، الذي ت�شلم 
وزارة امليـــاه والـــري في الأردن، يف مطلـــع الت�شعينيات. وعمل مديـــًرا للخطة ال�شاملة 
ج يف املنا�شـــب من م�شاعد  لقطـــاع امليـــاه، ثم مديًرا مل�شـــروع جر مياه الدي�شـــي. وتدرَّ
لالأمني العام، ثم اأميًنا عاًما لوزارة املياه والري من 1999-2002، ثم وزيًرا من �شنة 

2001- 2005، كما عمل وزيًرا للزراعة. 

حا�شل على درجة البكالوريو�ص واملاج�شتري من اجلامعة الأردنية، وعلى درجة 
الدكتـــوراة، فـــي مو�شوع امليـــاه اجلوفية من جامعـــة ميونيخ في اأملانيـــا، وحا�شل على 
�شهـــادة من جامعة هارفرد فـــي مو�شوع حتليل ال�شيا�شـــات القت�شادية والبيئية، وله 

اأكرث من 50 بحًثا، وله كتاب بعنوان )اإدارة م�سادر املياه ال�سحيحة(.

* اأمني عام �شلطة وادي الأردّن.
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حو�ض االأردن

د.حازم النا�سر*

يعـــد حو�ـــص نهـــر الأردن اأهم م�شـــدر مائي فـــي منطقة بالد ال�شـــام والهالل 
اخل�شيـــب، وتبلـــغ م�شاحة احلو�ص حـــوايل 18200 كم2، كما يبلـــغ طوله حوايل 250 
كـــم. وتاأتي اأهم روافده من احل�شباين في لبنان وبانيا�ص في �شورية، اإ�شافة اإىل نهر 
جالـــوت الذي ينبع من �شمـــايل فل�شطني، والذي احتلته اإ�شرائيـــل عام 1948. وتلتقي 
جميـــع هـــذه الروافد �شمال بحـــرية احلولة )�شابًقـــا( لتكوين ما ي�شمـــى بنهر الأردن 

الأعلى.

م�ســــــــارات
ي�شـــب نهر الريمـــوك، الذي ينبع من �شوريـــة والأردن، يف نهـــر الأردن جنوبي 
بحـــرية طربيا، وكذلـــك يف �شل�شلة من الأوديـــة اجلانبية �شرق النهـــر وغربه، قبل اأن 
ي�شـــب في البحـــر امليت، مبعدل جريـــان اأو ت�شريف �شنوي قبـــل تطوير م�شادره، 
بلـــغ حوايل )1471( مليون مـــرت مكعب موزعة على النحو الآتي، وكما هو مبني في 

اجلدول رقم )1(. واخلريطة رقم )1( تبني روافد نهر الأردن.

* وزير املياه والري الأردين الأ�شبق.
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التصريف
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504
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واإلستخدامات ھي 

)100(
140
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474
492
505 ن الحوض

1471

المصدر

األردن األعلى
الحاصباني

بانياس
األردن في الحولة

لة ال فاقد الحولةفاقد
مياه محلية تدخل النھر عند حبر بنات يعقوب

الداخل إلى بحيرة طبريا
مياه تدخل بحيرة طبريا من أمطار ومياه سطحية وينابيع

البحيرة
طبريا من تبخر من طبرياتبخر
خارج من طبريا

اليرموك
وديان شرق وغرب النھر، وينابيع ومياه سطحية ضمن

مجموع التدفق إلى البحر الميت

 الخريطة رقم )1(
Jordan River Basin Catchment

حو�ص الأردن
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الو�سع احلايل ملياه النهر )2009( يف اجلانب الإ�سرائيلي

منذ قيـــام الكيان الإ�شرائيلي وتوقيع اتفاقيات الهدنـــة مع الدول العربية، عام 
1949، نفذت اإ�شرائيل امل�شاريع الآتية:

	 حتويل نهـــر الأردن من خالل قناة بني بحرية احلولة، وبحرية طربيا، بعد •
جتفيف امل�شتنقعات؛ لنقل 100 مليون مرت مكعب بني عامي 1953 و1956.

	 حتويل جزء من مياه بحرية طربيا، وبواقع 70 مليون م 3 �شنوًيا اإىل املنطقة •
اجلنوبية الغربية في البحرية )قناة كنريت-بي�شان(، ما بعد 1956.

	 حتويـــل مياه نهـــر الأردن اإىل �شحـــراء النقب، من خـــالل الناقل القطري •
الـــذي يبداأ عند الزاوية ال�شمالية الغربية للبحرية، وبطول 130 كم، وينقل 

حوايل 400 مليون م 3 �شنوًيا.

	 حتويـــل املياه املاحلة في داخل البحرية ومن حولها اإىل نهر الأردن، وبواقع •
10-15 مليون م 3 �شنوًيا.

	 قامـــت اإ�شرائيل ببناء واإن�شـــاء حوايل 17 �شًدا وبركة جلمـــع مياه الأمطار •
والأودية في مرتفعات اجلولن، منذ عام 1984.

الو�سع احلايل ملياه النهر )2009( يف اجلانب الأردين

	 قـــام الأردن ببناء �شد الوحدة على نهر الريمـــوك عام 2005، وب�شعة 110 •
مليـــون م3، وحفر حوايل 220 بئًرا، اإ�شافة اإىل �شدين ترابيني �شحراويني 

جلمع مياه الفيا�شانات خالل ف�شل ال�شتاء.

	 قـــام الأردن بتحويـــل ميـــاه نهر الريمـــوك اإىل قناة امللك عبـــداهلل، مبعدل •
�شنوي بلغ لآخر )10( �شنوات 100 مليون م3.
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	 قام الأردن ببناء جمموعة من ال�شدود على الأودية اجلانبية ال�شرقية لنهر •
الأردن بلغت �شعتها الإجمالية حوايل 112 مليون م3.

	 ُيعـــد حو�ص نهـــر الريموك الأكرث ا�شتهـــالًكا من جانب الـــدول املت�شاطئة، •
بحيـــث اأ�شبحـــت م�شـــادره املائية غـــري م�شتدامـــة، وتنذر بخطـــر التملح 
والن�شـــوب، ووقـــف جريانـــه با�شتثنـــاء ف�شل ال�شتـــاء، وكما هـــو مبني في 

اخلريطة رقم )2(.

الو�سع احلايل ملياه النهر )2009( يف اجلانب ال�سوري
قامـــت �شوريـــة ببنـــاء حوايل 46 �شـــًدا في حو�ـــص الريموك خـــالل الفتـرة من 
1984-2009، وب�شعـــة تخزينيـــة بلغت حـــوايل 200 مليون م3، اإ�شافـــة اإىل حفر )7( 
اآلف بئر جوفي في حو�ص الريموك، الذي ُيعّد الرافد الرئي�شي لنهر الأردن الأ�شفل.

Water Bodies Identifi
Images from 

)2(الخريطة رقم 

ed from the Satellite 
1984 to 2009

حو�ص الأردن
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- 190 ن

- 30 30ل ل

- 100 ن

- 100-120 دن

االستخدام لمياه الحوض ح):3(جدول رقم
الدولة المصدر

إسرائيل األردن األعلى 

سورية وسطح(اليرموك سورية)جوف )جوفي وسطحي(اليرموك

إسرائيل ) باإلضافة إلى الفواقد(اليرموك 

األردن )جوفي وسطحي(اليرموك 

األردن األودية الجانبية الشرقية، باإلضافة إلى الفواقد 
والمياه الجوفية

إسرائيل الينابيع إلى باإلضافة الغربية، الجانبية يلاألودية ر إ بيع ي ى  إل إ ربي ب بي  ج ي  و
ومنطقة بيسان

فلسطين ااألودية الجانبية الغربية، باإلضافة إلى الينابيع 
والمياه الجوفية والفواقد

نھر األرد تصريف إلى نھر األردن، باإلضافة إلى المياه 
المالحة والراجعة، ومياه الفياضانات
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االستخدام من معدل التصريف /ستحواذ

ة ل ة ل النسبة المئويةف  صريف
)سنة/ 3 م

42% 35+30

25%  +190

19% 277
7% 1007% 100
7% 1-120

النسبة المئوية لالس): 4(جدول رقم     
األسفل األردن لحوض .التاريخي لحوض األردن األسفلالتاريخي

ل لة التصل
مليون(

الدولة

+544ل إسرائيل

180 األردن

7 سورية
0 0فلسطين ين
100 نھر األردن

الأ�ســــــــرار
نتيجة للممار�شات ال�شابقة من جانب الدول املت�شاطئة، فقد اأ�شبح املناخ العام 

على النحو الآتي:

توتر في العالقات ال�شيا�شية بني البلدان املت�شاطئة.•	

�شرر بيئي كبري لنهر الأردن، من حيث الكمية والنوعية، اأثرت على القيم التاريخية •	
وال�شياحية للنهر.

�شـــرر بيئـــي كبري في بيئـــة البحر امليت، مـــا اأدى اإىل هبوط �شنوي فـــي �شطح مياه •	
البحـــر امليت، تقدر بحوايل املرت في العام لآخر ثالثة عقود، وبالتايل هناك تهديد 
لوجود البحر امليـــت وخ�شارة لفوائده القت�شادية وال�شياحيـــة والتاريخية، كما هو 

مبني في اخلريطة رقم )3(. 

حو�ص الأردن
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The Dead Sea 
is Drying Upis Drying Up

الخريطة رقم  (3)

خـلـــق م�شـكلة نق�ص مياه، وبخـــا�شة لأغـــرا�ص ال�شــــرب في الأردن وفل�شطني، 
مـــا اأ�شبح يهـــدد اأمنهما، وما يرتتب على ذلـــك من تبعات اجتماعيـــة وتكاليف مالية 

باهظة ل�شد العجز املائي.

نظرة م�ستقبلية للتعامل مع الو�سع القائم على امل�ستوى القطري
تتطلب حماية موارد املياه في منطقة حو�ص الأردّن، اتخاذ الإجراءات الآتية:

	 رفع كفاءة ال�شتخدام. •

	 حمايـــة امل�شادر املائية من التلـــوث والن�شوب، من خـــالل و�شع ت�شريعات •
تالئم الو�شع املائي احلرج.
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على امل�ستوى الإقليمي

	 تفعيل التفاقيات املوقعة بني الدول املت�شاطئة، والتفاق على ما تبقى منها.•

	 و�شـــع اأر�شية فنيـــة مت�شابهـــة لأنظمة قيا�ـــص املعلومات املائيـــة وت�شجيلها •
وتخزينهـــا وتبويبهـــا، متهيـــًدا لو�شـــع خمطـــط �شمـــويل مل�شـــادر امليـــاه 
وا�شتخداماتهـــا في املنطقـــة )Regional Water Masterplan(، بحيث 
ت�شمن ال�شتخدامات والتخ�شي�شات والإجراءات املطلوبة للمحافظة على 
امل�شادر املائية، واحلقوق وامل�شاريع املطلوبة ل�شد العجز املائي، واملحافظة 

على البيئة.

	 التعــــاون جللب كميات مياه اإ�شافية؛ اإما لإ�شالح الأ�شرار البيئية اأو ل�شد •
العجــــز املائــــي اأو لكليهما مًعا، على غــــرار م�شروع قنــــاة البحر الأحمر- 

البحر امليت.

على امل�ستوى الدويل
	 اإيجـــاد جهة دولية متخ�ش�شة بف�ص النزاعات املائية تتبع الأمم املتحدة/ •

جمل�ـــص الأمن، للبت في النزاعات الدولية، لكـــون ما هو متوافر حالًيا من 
امليـــاه ل يفي بالغر�ص )حمكمـــة العدل الدولية والتفاقيـــة الدولية لالأمم 

املتحدة ل�شتخدامات املياه لالأغرا�ص غري املالحية(.

	 م�شاعـــدة الـــدول املت�شاطئة ودعمهـــا فنًيـــا ومالًيا للحفاظ علـــى امل�شادر •
املائيـــة، وكذلك اإيجاد بدائـــل جديدة للتزويد املائـــي، وخا�شة الدول غري 
القـــادرة على متويـــل امل�شروعات املائية الكبرية، التـــي اأ�شبحت ذات كلفة 

عالية جًدا ب�شبب ندرة املياه واإنتاجها ونقلها اإىل التجمعات ال�شكانية. 

حو�ص الأردنحو�ص الأردن
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تقدمي الورقة الثانية

رئيــ�ص اجلـل�شـة: م. مو�سى اجلمعاين

يقـــدم الورقـــة الثانية د. مروان حـــداد، وهو مولـــود في نابل�ـــص وحامل �شهادة 
البكالوريو�ـــص فـــي الهند�شـــة الإن�شائيـــة، والهند�شـــة املدنية �شنـــة 1976، وماج�شتري 
فـــي الهند�شة ال�شحية من جامعـــة �شرياكيوز الأمريكية �شنـــة 1983، والدكتوراة في 

الهند�شة البيئية من جامعة �شرياكيوز �شنة 1986.
ن�شـــر اأكرث من 150 ورقة بحث علمية، وو�شع ثالثـــة كتب في جمال اإدارة املياه 
واملوارد املائية. و�شارك يف ع�شوية الفريق الفل�شطيني في املباحثات الثنائية واملتعددة 

لعملية ال�شالم مع اإ�شرائيل. 
اأ�ش�ص مركز الدرا�شات املائيـــة والبيئية في جامعة النجاح، واأداره ملدة �شنتني. 
كما كان رئي�ًشا لق�شم الهند�شة املدنية ل�شت �شنوات وعميًدا لكلية الهند�شة في اجلامعة 

نف�شها. وي�شغل الآن من�شب مدير معهد الدرا�شات املائية والبيئية في اجلامعة. 
حا�شل على عدة جوائز دولية، وع�شو جلنة حترير املجلة الدولية للمياه ملدة 

�شت �شنوات. 
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حو�ض نهر االأردن: و�سع املياه يف فل�سطني

د. مروان حداد*

مقدمة
منـــذ بدايـــة الهجـــرة اليهوديـــة اإىل فل�شطني منـــذ اأكرث من قـــرن، وال�شيطرة 
الفل�شطينية على مياه فل�شطني واأر�شها تتناق�ص وتنتقل اإىل املهاجرين اأو امل�شتعمرين 
اليهـــود، الذين اأعلنـــوا قيام دولة اإ�شرائيل عام 1948 علـــى 78% من اأر�ص فل�شطني، 
واحتلـــوا بقية فل�شطـــني عام 1967. ونتيجة هذه الهجـــرة وال�شيطرة والحتالل، فاإن 
ال�شعـــب الفل�شطيني الآن مق�شم بني منطقـــة 1948 وفي ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 
وفي ال�شتات. ونظًرا ل�شيطرة اإ�شرائيل الع�شكرية، فاإن ال�شعب الفل�شطيني الذي يعي�ص 
في ال�شفة الغربية وقطاع غزة ل ي�شتطيع الو�شول اإىل موارده الطبيعية وتنميتها مبا 
فيهـــا الأر�ص وامليـــاه، وبالتايل فاإنه يعاين من النق�ص الإجبـــاري في اإمدادات املياه. 
هـــــــــذا النقـ�ـــص يــــوؤثر �شـــلًبـــا على التنميـــة الجتــمـاعية والقت�شاديـــة في ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة، وبالتايل على كيـــان ال�شــــعب الفل�شــطيني ووجوده على اأر�شـه. 
)United Nations 1991 and 2002, Haddad 1994, Haddad and Lindner 

2001, Haddad and Mizyed 1993, Haddad 2004, Haddad 2005, a and 

b, Haddad 2009, Haddad 2010 a and b(. 

ونتيجـــة لال�شتعمار اليهودي لفل�شطني واحلروب املرتبطة به، فاإنه يوجد اليوم 
اأكـــرث من مليوين لجيء فل�شطيني حتـــت حماية منظمة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل 

* مدير معهد الّدرا�شات املائّية والبيئّية، جامعة النجاح/فل�شطني.
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الالجئـــني الفل�شطينيـــني )الأونروا( ي�شكلـــون ثاين جتمع لجئني فـــي اآ�شــيا. اإن جلب 
اإ�شـرائيـــل لأعــــداد كبيــــرة من اليهـــود ال�شوفييت، ومـــن مناطق اأخـــــرى يتعار�ص مع 
م�شالـــح )في الأر�ص واملوارد الطبيعية( لل�شكان الفل�شطينيني الأ�شليني في الأرا�شي 

 .)United Nations 1991, 2002( الفل�شطينية املحتلة

منـــذ اليوم الأول لحتالل ال�شفة الغربية، اأُعطَي اجلي�ص الإ�شرائيلي واملوؤ�ش�شة 
الدفاعيـــة التابعة له دوًرا رئي�شًيا في اتخاذ القـــرار ب�شاأن ا�شتخدام الأرا�شي واملوارد 
املائيـــة. ومثال على ذلك الأمر الع�شكـــري الإ�شرائيلي رقم 2 ال�شادر في 7 حزيران/
يونيـــو 1967، الذي ذكر اأن جميع موارد املياه في الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة حديًثا 
مملوكة للدولة )اإ�شرائيل(. وهناك ثالثة اأوامر ع�شكرية لحقة في عام 1967 و1968 
منحـــت ال�شيطرة الكاملـــة لل�شلطة الع�شكرية، ممثلًة ب�شابـــط يعينه القائد الع�شكري 
الإ�شرائيلي للمناطق املحتلة، لتنفيذ الأوامر وو�شع نظام ترخي�ص حلفر اآبار جديدة، 
و�شخ ح�ش�ـــص مياه ثابتة للفل�شطينيني. كذلك فاإن �شركات املياه الإ�شرائيلية، ومنها 
ميكـــوروت وتاهـــال اأُعطيـــت امتيـــازات، ودوًرا مهًما فـــي تخطيط م�شاريـــع املياه في 
الأرا�شي الواقعـــة حتت الحتالل وتنفيذها وت�شغيلها، مع بع�ـــص ال�شتثناءات القليلة 

.)UNEP, 2003( لأعمال هام�شية اأُعطيت ملقاولني حمليني

ولتاأكيـــد ال�شيطـــرة الإ�شرائيلية على املـــوارد املائية الفل�شطينيـــة، فقد اأن�شاأت 
اإ�شرائيـــل بعـــد العـــام 1948 �شل�شلة من اآبار امليـــاه للغرب من خـــط الهدنة 1948 في 
ال�شفـــة الغربية وفي قطاع غـــزة لل�شرق من خط الهدنة 1948)اأنظر ال�شكل 1(. هذا 
اإ�شافـــة اإىل اأن غالبية الآبـــار الفل�شطينية على عمق بـــني 90-120 مرًتا، بينما الآبار 
الإ�شرائيليـــة علـــى اأعمـــاق تزيد على 500 مرت. هـــذا الإجراء يوؤمـــن لإ�شرائيل �شحب 

الكميات التي تريدها من املياه وجتفيف الآبار والينابيع الفل�شطينية مع الزمن.
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في اأعقاب التطورات الأخرية في عملية ال�شالم في ال�شرق الأو�شط، التي اأدت 
اإىل اإن�شـــاء ال�شلطـــة الوطنية الفل�شطينية عام 1995، ومن ثـــم وفي 26 ني�شان/اإبريل 
1995، اأن�شئت �شلطة املياه الفل�شطينية، وهي الهيئة الر�شمية الفل�شطينية التي تنظم 
وتكـــون م�شوؤولة عن املوارد املائية فـــي ال�شفة الغربية وقطاع غزة )اإعالن املبادئ في 
اأيلول/�شبتمـــرب 1993، واتفـــاق نقـــل ال�شلطة فـــي ال�شفة الغربية فـــي اأيلول/�شبتمرب 

1995 بني اإ�شرائيل ومنظمة التحرير الفل�شطينية(.

مـــن ناحيـــة، فاإن �شلطة امليـــاه الفل�شطينيـــة تتحمل امل�شوؤوليـــة مبوجب القانون 
الفل�شطيني لتاأمني اإمدادات املياه لل�شعب الفل�شطيني بكميات وافرة وماأمونة، وبتكلفة 
تتـــالءم مع اإمكانيـــات املجتمع. ومن ناحية اأخرى، فاإن ال�شلطـــة الوطنية الفل�شطينية 
و�شلطـــة املياه الفل�شطينيـــة ل ت�شتطيعان اإجراء اأي عمل مبا ي�شمـــل تنمية موارد املياه 
واإن�شاء �شبكات املداد للمياه اأو م�شاريع احل�شاد املائي وتطوير الوديان، وغريها، من 
دون اأخذ املوافقة الإ�شرائيلية امل�شبقة عليه، من خالل ما ي�شمى جلنة املياه امل�شرتكة. 
اإن الرد على املطالب الفل�شطينية من اجلانب الإ�شرائيلي ممثاًل بلجنة املياه امل�شرتكة 
ياأخـــذ �شنـــوات وقد ل يت�شلم اجلانـــب الفل�شطيني رًدا على بع�ـــص املطالب ل �شلًبا ول 
ـــا ل ي�شتطيـــع تنفيـــذ اأي م�شروع مـــن جانب واحد لأن قـــوات الحتالل  اإيجاًبـــا. واأي�شً

الإ�شرائيلي تدمره بالقوة.

كذلـــك، فـــاإن اجلانـــب الفل�شطيني ل ميلـــك البيانـــات الفعلية لكمية املـــوارد املائية 
الفل�شطينيـــة ونوعيتهـــا وتغريها مع الزمن، ومُينع بالقوة من اجلانـــب الإ�شرائيلي لو حاول 
حفـــر اآبار ا�شتك�شافية للمياه اجلوفيـــة، اأو لو و�شع اأجهزة قيا�ص للجريان على الأودية، عدا 
اأن اجلانـــب الفل�شطينـــي ل ي�شتطيـــع الو�شول اإىل نهر الأردن، حيـــث اإن املنطقة اأُعلنت من 
اجلانـــب الإ�شرائيلي منطقـــة ع�شكرية مغلقة. وكذلك وح�شب الأمـــر الع�شكري الإ�شرائيلي 
رقم 92، يحظر على الفل�شطينيني ن�شر نتائج حتاليل املياه اأو البحوث اأو البيانات الأخرى، 
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اأو عمـــل اأبحاث عملية ميدانية مل�شادر املياه )Lonergan and Brooks 1994(. لذلك 
فاإن اأي قرار ٌيتخذ من جانب �شلطة املياه الفل�شطينية للحفاظ على ا�شتدامة اإمدادات 
املياه للمجتمعات املحلية الفل�شطينية وموثوقيتها، اإما لل�شرب اأو الزراعة اأو ال�شناعة 
اأو لأي مـــن الأغرا�ص التنموية الأخرى، ينطوي علـــى قدر كبري من الظروف املعقدة، 

ومعلومات غري موؤكدة، عدا مو�شوع اأخذ املوافقة امل�شبقة لقوات الحتالل عليها. 

 Source: SUSMAQ 2004

�سكل رقم )1( �سبكات األآبار الإ�سرائيلية املجاورة خلط الهدنة 1948
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اإن ن�شيـــب الفرد من الفل�شطينيـــني الذين يعي�شون في الأرا�شـــي الفل�شطينية 

املحتلـــة مـــن امليـــاه يقدر بحـــوايل 76.1 مرت مكعب �شنوًيـــا، وُيعد هذا املعـــدل واحًدا 

مـــن اأدنى امل�شتويـــات من توافر املياه فـــي العامل، واأقل بكثري من احلـــد الأدنى لندرة 

املياه املطلقة. واإجمايل ا�شتخـــدام الفل�شطينيني في ال�شفة الغربية وقطاع غزة ُيقدر 

بحـــوايل 32% مـــن احلقوق املائيـــة الفل�شطينية لهذه املناطق، وحـــوايل 15% من مياه 

فل�شطـــني التاريخية. واإذا ما قورن هذا ال�شتخدام الفل�شطيني مبا للفرد اليهودي في 

اإ�شرائيل، جند اأن اليهودي ي�شتخدم حوايل 4.6 �شعف الفل�شطيني )حداد، 2010 ب(.

بالن�شبة لقطاع غـــزة بالتحديد، فاإن كمية املياه املتاحة ل�شتخدام الفرد ل�شائر 

الأغرا�ـــص ل تتعدى 36.5 مرًتا مكعًبا في ال�شنة. وعليـــه فقد ا�شطر ال�شكان لل�شحب 

من الأحوا�ص اجلوفية اأكرث من املتاح، ما اأدى اإىل زيادة متلح الأحوا�ص اجلوفية حتى 

و�شلت في املناطق اجلنوبية ال�شرقية من القطاع لدرجات ماأ�شاوية )حداد، 2010 ب(.

اأدى اتفـــاق اأو�شلـــو الثاين املوؤقت الـــذي وقع في عـــام 1995 اإىل جتزئة ال�شفة 

الغـربية اإىل ثــالث منـاطـــق: اأ )3% من امل�شاحة الكلية لل�شفة الغربية(، ب )24%(، ج 

)73%(. ومع عدم �شماح التفاق باأن تدخل اإ�شرائيل مناطق )اأ(، اإل اأن جميع املناطق 

الفل�شطينيـــة الآن وفـــي جميـــع الأوقات، م�شتباحـــة للجي�ص واملخابـــرات الإ�شرائيلية، 

 .)UNEP, 2003( وال�شيادة الفل�شطينية موجودة فعلًيا على ورق التفاق فقط
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Sources: Zeitoun 2008

ال�سكل رقم )2( ال�ستهالك املائي في فل�سطني ما بني عام 1947 وعام 2003

ومـــن خالل هـــذا الو�شـــع فـــاإن اجلانـــب الإ�شرائيلي يقـــوم وي�شتمـــر في جلب 
مهاجريـــن اأو م�شتعمريـــن ُجدد، ويبني لهم امل�شتعمرات اجلديـــدة املن�شاأة في ال�شفة 
الغربيـــة املحتلة، مبا فيها القد�ص ال�شرقية. ولتاأمني امل�شتعمرات الإ�شرائيلية اليهودية 
في ال�شفة الغربية، قامت اإ�شرائيل، وبغطاء ع�شكري من قواتها، ببناء �شبكات وا�شعة 
مـــن الطرق اللتفافيـــة، و�شبكات املياه والبنيـــة التحتية للخدمـــات الأخرى، مبا فيها 
الطاقـــة. وكل هـــذا كان على ح�شاب الأر�ص واملـــوارد املائية الفل�شطينيـــة. وتتمتع كل 
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الطرق خارج املدن ح�شب الأوامر الع�شكرية الإ�شرائيلية، مبنطقة عازلة )من 50 اإىل 
150 م(، وت�شل في بع�ص الأحيان اإىل 500 مرت. اأي اأن الطريق املوؤدي اإىل امل�شتعمرة 
الإ�شرائيليـــة من كل جانب منه يجـــب اأن يبقى خالًيا من اأي بناء. ويوؤدي هذا الإجراء 
اإىل زيادة تفتيت التوا�شل اجلغرافي بني مناطق ال�شفة الغربية ويفرز مناطق جديدة 

لال�شتعمار امل�شتقبلي.

فـــي عام 1970، كان عدد امل�شتوطنني/امل�شتعمريـــن الإ�شرائيليني الذين يعي�شون 
في الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 10514 ن�شمة. اإل اأنه ارتفع اإىل 12424 في عام 1980، 
وبعـــد مـــرور ع�شر �شنـــوات؛ اأي يف عام 1990، فبلـــغ 76000. وخـــالل ال�شنوات اخلم�ص 
التالية؛ اأي 1995، ت�شاعفت الأعداد تقريًبا لت�شل اإىل 146207 ن�شمة، وفي عام 2000، 
كان الرقم UNEP, 2003( 203067(. وتقدر م�شادر فل�شطينية اأن هناك ما بني 145-
198 م�شتعمـــرة فـــي ال�شفة الغربية، مع حـــوايل 390.000 يهـــودي، وي�شيطر الحتالل 
 The Palestine( وم�شيطرة على حوايل 42 % من م�شاحة الأرا�شي في ال�شفة الغربية

.)Monitor, 2007

اإ�شافـــة اإىل ذلك، فقد قـــررت اإ�شرائيل في ني�شان/اإبريـــل 2002، ومن جانب 
واحـــد، اإقامة احلاجز الدائم بني مناطق ال�شفة الغربية واإ�شرائيل. وغر�ص بناء هذا 
اجلـــدار يتلخ�ص يف عدة نقاط منها: ال�شيطرة الإ�شرائيلية على اأرا�شي و�شعت خلف 
اجلـــدار مبا فيها من اآبار مياه، وتدمري البنية التحتية للري للمزارعني الفل�شطينيني، 
وعرقلـــة التنقل والو�شول اإىل مـــوارد املياه والأرا�شي والري، وزيادة اجلفاف في كثري 
مـــن الأرا�شي الواقعـــة خلف اجلدار، اإ�شافـــة اإىل اآثار �شارة علـــى املجتمع وتاأثريات 

اجتماعية واقت�شادية، ودفع الفل�شطينيني اإىل الهجرة )2005 - حداد ب(. 
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ووفًقا لالتفاقات املوقعة بني الفل�شطينيني واجلانب الإ�شرائيلي، فقد مت تاأجيل 
الق�شايـــا املتعلقة بحقوق املياه اأو توزيع املوارد املائية ملفاو�شات الو�شع النهائي، وهي 
املرحلـــة التي بداأت منذ العام 1995، دون اإحـــراز اأي تقدم، وكان املفرت�ص اأن تنتهي 
بحلول عام 2000. وحالًيـــا، فاإن مفاو�شات ال�شالم النهائية والت�شالت الإ�شرائيلية 
الفل�شطينيـــة والتعاون، تواجه �شعوبات ونك�شات خطرية ول تب�شر بنهاية اإيجابية على 
املـــدى القريب. ولذلك، فاإن امل�شاألة لي�شت في �شحـــة اأهداف اإمدادات املياه املحددة 
ل�شلطـــة امليـــاه الفل�شطينيـــة بالقانون، لكن كيف ميكـــن تنفيذ هذه الأهـــداف والوفاء 
بهـــا في اإطار هذه املحددات وال�شعوبات، والقيـــود الع�شكرية الإ�شرائيلية، والظروف 

ال�شيا�شية املتغرية؟ 

يرمي الهدف الأول لهذه الورقة اإىل �شرح وجهة النظر الفل�شطينية من الإدارة 
املائيـــة حلو�ـــص نهـــر الأردن . اأما الهـــدف الأو�شع فهو زيـــادة املعرفـــة بالو�شع املائي 
احلـــايل للفل�شطينيني في ال�شفة الغربية وقطاع غـــزة، والإ�شهام في تو�شيح احلقوق 

املائية الفل�شطينية.

ملحة عامة
فل�شطـــني بلـــد عربي يقع فـــي مركز امل�شاحة التـــي تربط بني القـــارات الثالث 
اأوروبـــا واآ�شيا واإفريقيا، ويحدها البحر الأبي�ص املتو�شط من الغرب، والأردن و�شورية 
مـــن ال�شرق، ولبنان من ال�شمال، و�شبه جزيرة �شيناء من اجلنوب )اأنظر ال�شكل 3(. 
تقع فل�شطني بني خطوط الطول 34.3 و35.6، وخطوط العر�ص 29.5 و33.3. وتبلغ 
امل�شاحـــة الكلية لفل�شطني 27024 كيلو مـــرًتا مربًعا، ومتتد حوايل 400 كيلومرًتا طوًل 

ا )الدباغ 1967، وعبد ال�شالم 1990(. و80 كيلومرًتا عر�شً
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تنق�شـــم فل�شطني اإىل اأربعة مناطق طبوغرافية: ال�شهـــول ال�شاحلية، وال�شل�شلة 
اجلبليـــة، ووادي الأردن ، و�شحـــراء النقب. وثالث منها متتـــد طولًيا من ال�شمال اإىل 
اجلنوب، هي ال�شهول ال�شاحلية وال�شل�شلة اجلبلية ووادي الأردن . ويبني اجلدول رقم 
1 معـــدلت ت�شاقط الأمطـــار ال�شنوية، ومعدلت التبخر، ودرجـــات احلرارة للمناطق 
ا من البحر الأبي�ص املتو�شط من 15 اإىل 21 كيلو  الأربع. ومتتد ال�شهول ال�شاحلية عر�شً
مـــرًتا. والتحول من ال�شهول ال�شاحلية اإىل ال�شل�شلة اجلبلية حاد في املنطقة ال�شمالية 
من فل�شطني، وتقل حدته كلما اجتهنا جنوًبا حتى ت�شبح متو�شطه عند منطقة القد�ص 
وب�شيطة في اجلنوب �شمال �شحراء النقب. وامل�شافة الفا�شلة ما بني ال�شل�شلة اجلبلية 

ونهر الأردن حوايل 30 كيلو مرًتا )اأنظر ال�شكل 3(.

)جدول رقم 1( 
مناطق فل�سطني الطبوغرافية

�ملنطقة 
�لطبوغر�فية

معدل 
�لأمطار 

�ل�ضنوي/ملم

معدل 
�لتبخر 

�ل�ضنوي/ملم

معدل درجات 
�حلر�رة/درجة 

مئوية

درجات �حلر�رة 
�ل�ضغرى 
و�لكربى

13-50017001926-600ال�شهول ال�شاحلية
8.5-70018501722ال�شل�شلة اجلبلية

11-5023002340-150وادي الأردن 
11-5023002740-150�شحراء النقب

وي�شـــكل وادي الأردن الق�شم ال�شمـــايل من وادي النهدام ال�شـــوري الإفريقي. 
وكان هـــذا الوادي يربـــط بني بحرية طربيـــا والبحر امليت خالل الع�شـــر النيوجيني 
والبلو�شتو�شني. وتتكون قاعدة الوادي من طبقات من املارل ت�شكلت في الفرتة �شابقة 
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الذكر نف�شها. وتتجمع طبقات من ال�شلت على اجلهة الغربية من الوادي اأ�شفل منطقة 
ال�شل�شلـــة اجلبلية، وقد ُنقلت من اأعلـــى بوا�شطة مياه املطر والفي�شـــان. ويت�شع وادي 
الأردن كلما اجتهنا من ال�شمال اإىل اجلنوب. ويوجد في وادي الأردن منطقتا في�شان: 
الأوىل منطقة الزور املحاذية للنهر، والأخرى �شهل اأعلى من الزور هو الغور وميتد من 
ا ويف�شله عن الزور �شريط مـــن الأرا�شي الطينية املاحلة  ال�شمـــال اإىل اجلنـــوب اأي�شً

ي�شمى الكتار.

تاأثـــر ت�شنيف الـــرتب في فل�شطني بتغري املنـــاخ والتكوينـــات اجليولوجية على 
ال�شطح. واأحرز التغري والرتدد العايل في املناخ في فل�شطني اأنواًعا متعددة من الرتب، 
منهـــا الرندازينا اأو الرتب البنية في ال�شهول ال�شاحلية، وال�شخرية )الترياروزا( في 

ال�شل�شلة اجلبلية، والرتب الرملية واملتحللة واجلافة في اجلنوب وال�شرق.

ا معدلت ت�شاقط اأمطار متنوعة بني منطقة واأخرى، ومن  واأفرز تنوع املناخ اأي�شً
�شنة اإىل اأخرى. ومتتـــد الفرتة املاطرة في فل�شطني من ت�شرين الثاين/نوفمرب وحتى 
اأيار/مايـــو مع النخفا�ص احلاد لدرجات احلرارة في كانـــون الثاين/يناير و�شباط/
فربايـــر. ويبني اجلدول رقم 1 اأن مناطق ال�شهول ال�شاحليـــة وال�شل�شلة اجلبلية تتمتع 

بت�شاقط جيد، بينما مناطق وادي الأردن و�شحراء النقب تفتقد لهذه املعدلت.

وبـــداأت في نهاية القرن التا�شع ع�شـــر عملية هجرة يهودية منظمة من خمتلف 
دول العـــامل اإىل فل�شطـــني. ونتيجة لذلك فقـــد ازداد تعداد اليهود مـــع الزمن وقويت 
منظماتهـــم، و�شكلوا منظمات ع�شكريـــة هدفها تهجري ال�شـــكان املحليني وال�شتيالء 
علـــى الأر�ص، وتهيئة الظروف لقدوم عدد جديد من املهاجرين اليهود. ونتيجة تعاون 
املنظمة ال�شهيونية العاملية مـــع احلكومة الربيطانية يف اأثناء احلرب العاملية الأوىل، 
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فقـــد اأ�شدر وزير الدولة في هـــذه احلكومة وعًدا مب�شاعدة هـــذه املنظمات في اإقامة 
وطن قومي لهم في فل�شطني.

وخ�شعـــت فل�شطـــني بعد احلـــرب العامليـــة الأوىل لالنتداب الربيطـــاين، حتى 
العـــام 1948، مت خاللهـــا اإعطاء دعم ع�شكـــري ومادي من جانـــب �شلطات النتداب 
للمنظمـــات ال�شهيونية لل�شيطرة على الأر�ـــص واملوارد، وتهيئة الظروف لالإعالن عن 
دولة اإ�شرائيـــل. وفي العام 1948 اأعلنت املنظمات ال�شهيونية في فل�شطني عن اإن�شاء 
دولـــة اإ�شرائيل على م�شاحـــة مقدارها 78% مـــن امل�شاحة الكليـــة لفل�شطني. وو�شعت 
الأجـــزاء املتبقية من فل�شطني وما عرف لحًقا بقطاع غزة وال�شفة الغربية، مب�شاحة 
قدرها 22% من م�شاحة فل�شطني الإجمالية، حتت املراقبة الع�شكرية للجيو�ص العربية 

في كل من م�شر والأردن .

تبلـــغ م�شاحة ال�شفة الغربية حوايل 5572 كيلومـــرًتا مربًعا، ومتتد طوليا 155 
كيلومـــرًتا وعر�شًيا 60 كيلو مـــرًتا، وتقع معظمها �شمن منطقـــة ال�شل�شلة اجلبلية في 
و�شـــط فل�شطني. وتقع اأجـــزاء قليلة من ال�شفة الغربية في منطقـــة ال�شهول ال�شاحلية 
لفل�شطني، وهي في منطقة طولكرم وقلقيلية. كما اأن منطقة ال�شفوح ال�شرقية لل�شفة 
الغربية تقع �شمن حو�ص وادي الأردن الذي ميتد من وادي بي�شان �شماًل وحتى البحر 
امليـــت جنوًبـــا )انظر حداد 1990(. وتبلـــغ م�شاحة قطاع غـــزة 367 كيلومرًتا مربًعا، 
ا، وتقع كلهـــا �شمن منطقة  ومتتـــد طوًل حـــوايل 41 كيلومـــرًتا، و6 كيلومـــرتات عر�شً

ال�شهول ال�شاحلية لفل�شطني.

التطور التاريخي لل�سراع حول املياه في فل�سطني
ا للتطـــور التاريخـــي لل�شراع حـــول املياه في  �شـــوف اأ�شرد فيمـــا ياأتـــي ملخ�شً
فل�شطـــني ب�شكل عام، وحول حو�ص نهر الأردن ب�شكل خا�ـــص. وي�شتطيع القارئ، ومن 
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اأجـــل احل�شـــول على تفا�شيل اأكرث، الرجـــوع للم�شادر )علـــي 1964، والدباغ 1965، 
وعبد ال�شالم 1990، وحدادين 2004، وحدادين 2007(.

منـــذ بدايـــة القـــرن التا�شع ع�شـــر اأمت فل�شطـــني بعثـــات اأمريكيـــة وبريطانية 
عدة بهـــدف ا�شتك�شاف خوا�ص حو�ـــص نهر الأردن )حداديـــن 2004(. واملياه لي�شت 
مو�شوًعا جديًدا في ال�شـــراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي. وفي نهاية القرن التا�شع ع�شر 
بـــداأ التعـــاون بني املنظمـــة ال�شهيونية العامليـــة واحلكومة الربيطانية حـــول املياه في 
فل�شطني. وكنتيجـــة لهذا التعاون، فقد اأر�شلت اجلمعية العلمية امللكية الربيطانية في 
العـــام 1873 بعثـــة علمية اإىل فل�شطـــني للتحقق من اأمريـــن: الأول تقدير كمية املوارد 
املائية املتاحة في فل�شطني، والثاين اإمكانية هجرة اليهود اإىل مناطق منها مثل النقب 
وال�شكن فيها. وبعد عودة اللجنة في العام 1875 قدمت البعثة تقريًرا ورد فيه اأن املياه 
ميكن اأن تنقل اإىل النقب من الأجزاء ال�شمالية لفل�شطني، وعليه ميكن لليهود الهجرة 

والتوطن في النقب.

وخـــالل الفـــرتة ما بـــني 1875 و1948، متت عـــدة حماولت ملنظمـــات يـهودية 
بهــــدف حماولة ال�شيطرة اجلغرافية على مواقع املـــوارد املائية في فل�شطني واملناطق 
 ،Schmids 1984, Ionides 1939 and1953 , Dillman 1989( املحيطـــة بهـــا

.)Schmida, 1984( اأو نقل املياه من خارج فل�شطني )وعلي 1964
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ال�سكل رقم )3( خريطة طبوغرافية لفل�سطني التاريخية

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني



154

وفـــي خريف عـــام 1941، اأعلن رئي�ص الـــوزراء، ون�ستون ت�سر�ســــل في جمل�ص 
النـــواب الربيطاين، اأن قيـــادة املنظمـــات اليهودية طلبت من احلكومـــة الربيطانية 
كثمن مل�شاعدتها في احلرب العاملية الثانية �شد النازيني، اأن تعطيها بريطانيا مطلق 
احلرية في تنفيـــذ اأعمالها وخمططاتها في جميع اأنحـــاء فل�شطني واجلزء اجلنوبي 
من لبنان )علي، 1964(. وعلى اإثر ذلك مت منح امتياز لهذه املنظمات يعطيها احلق 
بالتـنقيـــب عـــن املياه وا�شـتغـــالل املــوارد املـائية فـــي فل�شــطني لفـتــــرة حمـدودة مـن 

 .)Schmids 1984, and Dillman, 1989( الـزمــن

وخـــرج العديد من اخلطـــط وامل�شاريع املائية لل�شطح وطرحـــت على الأطراف 
املعنيـــة فـــي ال�شـــراع )Schmids 1984, and Dillman(، لكن الأطـــراف امل�شاطئة 
واملعنيـــة في ال�شراع مل جتل�ص حول طاولة املفاو�شات جمتمعة ملناق�شة وحل م�شاكلها 
املائية. وجدير بالذكر اأن اجلانب القل�شطيني في جميع هذه امل�شاريع واملقرتحات كان 

مغيًبا وكاأن ل وجود اأو حقوق له.

مل يتـــم العثـــور في الفرتة ما قبـــل عام 1917 علـــى اأي دليل قانـــوين يدل على 
اأن �شلطـــة اخلالفة العثمانية قد اأعطت املنظمات واملجموعات ال�شهيونية اأي موافقة 
قانونية فيما يتعلق مبلكية اأو ا�شتغالل اأي من م�شادر املياه في فل�شطني. وينطبق هذا 

ا على الفرتة ما بني 1917 و1947.  اأي�شً

بعـــد قـــرار الأمم املتحدة رقـــم 181، الذي اعتمـــد �شنة 1947، واأمـــر بتق�شيم 
فل�شطـــني اإىل دولتـــني، اإحداهمـــا للفل�شطينيني )55% من الأر�ـــص(، والأخرى لليهود 
)45% مـــن الأر�ص( قامت اإ�شرائيل با�شتباحة املياه الفل�شطينية، حيث حفرت �شل�شلة 
مـــن الآبار اجلوفيـــة على امتداد خـــط الهدنة، كمـــا و�شعت م�شـــروع جتفيف احلولة 
وم�شروع الناقل القطري لنقل مياه طربية اإىل النقب، وغريهما من امل�شاريع ونفذتها. 



155

واكتملت ال�شيطرة الإ�شرائيلية علـــى مياه فل�شطني مع احتالل بقية فل�شطني )ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة( عام 1967.

وتوؤكـــد جميع قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطـــني منذ نهاية احلرب العاملية 
الأوىل والنتداب الربيطاين على فل�شطني، وجود ال�شعب الفل�شطيني على اأر�شه، كما 

توؤكد حقوقه بالأر�ص ومواردها الطبيعية، مبا ي�شمل مياه حو�ص نهر الأردن .

املوارد املائية املتاحة
اختلفت تقديرات اإجمايل املوارد املائية املتجددة في فل�شطني من م�شدر لآخر؛ 
فقد قدرت �شلطات النتداب الربيطاين هذه الكمية بـ 1500 مرت مكعب، بينما قدرها 
خـــرباء �شركة تاهال الإ�شرائيلية بـ3200 م3، وقدرتهـــا درا�شات اإ�شرائيلية اأخرى في 

الفرتة ما بني 1945 و1955 ب 1850 م3. 

مـــن الناحيـــة الهيدرولوجية، فاإن هنالك فا�شاًل ي�شّمى خـــط تق�شيم املياه، هو 
ال�شل�شلـــة اجلبلية الواقعة في و�شط فل�شطني )ومتتد من احلدود اللبنانية �شماًل حتى 
�شحـــراء النقـــب جنوًبا(، ويقطع هذا اخلـــط فل�شطني اإىل حو�شـــني مائيني رئي�شيني 
همـــا الغربـــي وال�شرقي )اأنظر ال�شكل رقم 3(. وكما هو مبـــني يف ال�شكل رقم 3، فاإنه 
مـــن اجلدير بالذكـــر واملالحظة اأن غالبية منطقة تغذيـــة هذين احلو�شني تقع �شمن 
م�شاحـــة ال�شفـــة الغربية. وميتـــد احلو�ص الغربي مـــن ال�شل�شلة اجلبليـــة حتى البحر 
الأبي�ـــص املتو�شط، بينمـــا ميتد احلو�ص ال�شرقـــي اإىل نهر الأردن واحلـــدود اللبنانية 

�شماًل.

لقـــد مت طرح العديد مـــن امل�شاريع واخلطط لإدارة املـــوارد املائية الفل�شطينية 
وتنميتها، غالبيتها مل يرق للمنظمات ال�شهيونية قبل العام 1948 اأو لإ�شرائيل بعدها، 
وبقـــي من دون تنفيذ، مثل خطة ايونيد�ـــص للعام 1939 )الأردن(، وخطة لودرميلك 
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للعـــام 1944 )الوكالة اليهودية(، وخطة هيز للعام 1947 )الوكالة اليهودية(، وخطة 
ال�شبـــع �شنوات للعام 1951 )اإ�شرائيـــل( ، وخطة ماكدونلد للعـــام 1951 )الأردن(، 
وخطـــة بنغـــر للعام 1953 )الأردن( ، وخطة كوتون للعـــام 1953 )اإ�شرائيل(، وخطة 
اللجنـــة العربيـــة الفنيـــة للعـــام 1953. ومت تنفيذ عـــدد من امل�شاريع املائيـــة التي اإما 
وافق عليها العرب واإ�شرائيل، وهي خطة جون�ستون للعام 1955 )الوليات املتحدة(، 
اأو خططتهـــا اإ�شرائيـــل ونفذتهـــا من جانب واحد مـــن دون اعتبار اجلانـــب العربي اأو 
الفل�شطينـــي، مثـــل جتفيـــف حو�ص احلولـــة والناقل القطـــري، وغريهمـــا، و�شنكتفي 

بالفقرات الآتية لذكر امل�شاريع التي مت تنفيذها جزئًيا اأو كلًيا.

و�شـــع جون�ستـــون خطة تق�شي باإن�شـــاء �شد على نهر احلا�شبـــاين لري اأرا�شي 
منطقـــة اجلليل، و�شد اآخـــر على نهر بانيا�ص للغر�ص نف�شه، كمـــا اقرتح ت�شريف مياه 
غور احلولة و�شد �شغري على خمرج بحرية طربيا لزيادة طاقتها التخزينية، ثم اإن�شاء 
�شـــد على نهر الريموك في منطقة املقارن و�شد في منطقـــة العد�شية لتحويل املياه في 
قناة الغور ولبحرية طربيا، وتوزيع مياه حو�ص النهر الإجمالية كما في اجلدول رقم 2: 

جدول رقم )2(
توزيع مياه حو�ص نهر الأردن ح�شب خطة جون�شتون الأ�شلية.

�لبلد
كمية �أو ح�ضة �ملياه

)مليون مرت مكعب(
م�ضاحة �لأر��ضي �مل�ضموح بريها 

)دومن(
774490000الأردن 
4530000�شورية

394416000اإ�شرائيل
0000لبنان

1213936000املجموع
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واجـــه املبعوث الأمريكي جون�شتون �شعوبات في اإقناع اجلانب العربي واجلانب 
الإ�شرائيلـــي، وبعـــد جدال طويل تو�شـــل اإىل اإقناع اجلانبـــني، وكان ذلك على ح�شاب 
احل�شة الأردنية التي تناق�شت من 774 مليون مرت مكعب عام 1953 اإىل 720 مليون 
مـــرت مكعب �شنوًيـــا )مبا فيها 15 مليوًنا ميـــاه ماحلة، و 16 مليون ميـــاه جوفية( عند 
انتهـــاء املفاو�شات في اأيلول/�شبتمـــرب عام 1955. وزادت ح�شـــة �شورية من 45 اإىل 
132 مليـــون مـــرت مكعب �شنوًيا، وح�شـــة لبنان من ل �شـــيء اإىل 35 مليون مرت مكعب 
�شنوًيا، وكذلك ازدادت ح�شة اإ�شرائيل اإىل 565 مليون مرت مكعب �شنوًيا. ولبلوغ ذلك 
ل جون�ستون ت�شريف النهر بزيادته، وكذلك باإ�شافة ما �شّماه املياه العائدة للنهر  عدَّ
بعـــد ال�شتعمـــال. وكانت ح�شة ال�شفـــة الغربية �شمن احل�شـــة الأردنية، حيث كانت 
ال�شفة اآنذاك جزًءا مـــن اململكة الأردنية الها�شمية. واحت�شبت ح�شة ال�شفة بحوايل 
241 مليـــون مرت مكعـــب؛ هي 8 مليون ميـــاه جوفية، و52 مليون مـــن الأودية اجلانبية 
فيهـــا، و81 مليون من نهـــر الريموك، و100 مليون من نهـــر الأردن ُت�شَحب من بحرية 
طربيا. وق�شت اخلطة باأن تنقل املياه لل�شفة بناقل من بحرية طربيا اإىل قناة رئي�شية 
فـــي الأردن عند العد�شية، ُت�شاف اإليهـــا ح�شة ال�شفة من نهر الريموك )81 مليون( 
ويتـــم نقل جمموعهما )181 مليون( بوا�شطة �شيفون حتت نهر الأردن مقابل دير عال 
اإىل قنـــاة الغور الغـــــربيـــة، وهناك ي�شاف اإليهـــا جممــــوع الأوديـــة اجلـــانبية واملياه 
اجلـــوفيـــة )60 مليوًنـــا( لتكتمل ح�شة ال�شفـــة الغربية، وهـــي 241 مليوًنا في ال�شنة 

ُخ�ش�شت لإرواء 16 األف هكتار تقع بني اجلفتلك والبحر امليت.  
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Source: UNEP 2002

ال�سكل رقم )4( حو�ص نهر الأردن 
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Source: Amnesty International 2009

ال�سكل رقم )5( اأحوا�ص املياه اجلوفية في فل�سطني 

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني



160

بلـــغ جمموع ا�شتهالك املياه في فل�شطني التاريخيـــة اإىل الغرب من نهر الأردن 
في عـــام 1994 نحو 3.050 مليون مرت مكعب )اأنظر اجلدول رقم 1(، الذي يت�شمن 
265 مليـــون مرت مكعب من اإعادة ا�شتخدام امليـــاه العادمة املعاجلة في الري )اجلزء 
الرئي�شـــي  213 مليون مرت مكعب ُي�شتخدم في اإ�شرائيل(. من هذا املجموع ا�شتخدام 
املياه للري حوايل 2000 مليون مرت مكعب )اأو 66 % من الإجمايل(، وا�شتخدام املياه 
لالأغرا�ص املنزلية حوايل 900 مليون مرت مكعب )اأو 30 % من الإجمايل(، وا�شتخدام 

املياه للمجالت ال�شناعية نحو 150 مليون مرت مكعب )اأو 4 % من الإجمايل(.

اجلدول رقم )3(
اإجمايل اإ�شتهالك املياه في منطقة غور الأردن )1994(

�لإجمايل
)مليون مرت 

مكعب /�ل�ضنة(

�إعادة ��ضتخد�م 
مياه عادمة

)مليون مرت 
مكعب /�ل�ضنة(

مياه جوفية
)مليون مرت 

مكعب /�ل�ضنة(

مياه �ضطحية
)مليون مرت 

مكعب /�ل�ضنة(

�لإقليم/�ملنطقة

2132 213 1234 685 غربي غور �لأردن

909 52 507 350 �ضرقي غور �لأردن

3041 265 1741 1035 �ملجموع

Source: GTZ 1997, 1996

اأ- املياه ال�سطحية
1- حو�ص نهر الأردن

يتكـــون حو�ص نهر الأردن من احلو�ص الأعلى، وحو�ص بحرية طربية واحلو�ص 
ر معـــدل الت�شريف ال�شنوي حلو�ـــص نهر الأردن  ال�شفلـــي وحو�ـــص البحر امليـــت. وقدِّ
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بحـــوايل 1320 مليـــون مـــرًتا مكعًبا )اأنظر الأ�شـــكال 7 و8 واجلـــداول 3 و4 (. وي�شل 
طـــول نهـــر الأردن اإىل 360 كيلومرًتا، ومن�شوبه احلايل عنـــد امل�شب في البحر امليت 
422 مرًتا حتت �شطح البحر. اأما احلو�ص الأعلى فيمتد من منابع الدان في اإ�شرائيل 
واحلا�شبـــاين فـــي لبنان وبانيا�ـــص يف �شورية حتى بحرية طربيـــة، وت�شريفه ال�شنوي 
حوايل 640 مليون مرت مكعب. وحو�ص بحرية طربية وت�شريفه ال�شنوي يقدر بحوايل 
620 مرت مكعب /ال�شنـــة. وحو�ص نهر الريموك الذي يقدر ت�شريفه ال�شنوي بحوايل 
460 مرت مكعب /ال�شنة. اأما احلو�ص ال�شفلي حلو�ص نهر الأردن الذي ميتد من بحرية 
ر ت�شريفه ال�شنوي بحوايل 240 م3/ال�شنة. وكان  طربيـــة وحتى البحر امليت، فقد قدِّ
توزيـــع �شحب الدول امل�شاطئـــة حلو�ص النهر عدا فل�شطني ممنوًعـــا بالقوة الع�شكرية 
الإ�شرائيليـــة منذ العـــام 1967، حيث منعت تلك الدول من الو�شول اإىل اأرا�شيها على 

احلو�ص وا�شتغالل مياهه، كما هو مبني باجلدول 2 وال�شكل 7.

2- نهر العوجا )الريكون(
يعـــد من اأكـــرب الأنهار في فل�شطني بعـــد نهر الأردن، وينبع مـــن م�شاقط جبال 
نابل�ـــص، وي�شـــري غرًبا اإىل اأن ي�شب فـــي البحر الأبي�ص املتو�شط �شمـــايل مدينة يافا، 
ـــا ينابيع منطقـــة راأ�ص العني الواقعـــة �شرقي مدينة يافـــا. وقدرت طاقة  وتغذيـــه اأي�شً

جريان نهر الريكون من ال�شلطات الإ�شرائيلية بحوايل 230 م3 �شنوًيا.

3- نهر املقطع )قي�سون(
ل يعـــد هذا النهر من الأنهـــر الدائمة اجلريان في فل�شطـــني، ويتكون من مياه 
الفي�شان من جبال اجلليل ووادي مرج ابن عامر، وطاقته حوايل 170 م3 في ال�شنة.

4- مياه الفي�سانات واجلريان ال�سطحي
مت ان�شاء جمموعـــة من ال�شدود ال�شغرية في مناطق �شمايل فل�شطني وغربيها 
بغر�ـــص حجز ميـــاه الفي�شان واجلريـــان ال�شطحي مـــن مناطق البلديـــات، واملناطق 

اخللوية الأخرى بطاقة تخزينية قدرها 90 م3 بال�شنة.

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
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ب- املياه اجلوفية والينابيع
هنالـــك ثالثة اأحوا�ص جوفيـــة رئي�شية فـــي ال�شفة الغربيـــة، بت�شريف �شنوي 
مقـــداره 679 م3، بينما توجد في قطاع غـــزة جمموعة متفرقة من الحوا�ص اجلوفية 
متعـــددة العمـــق، وبت�شريف �شنـــوي مقـــداره 55 م3 )انظر اجلـــداول 4-6(. وتتكون 
الأحوا�ـــص اجلوفية في اإ�شرائيل من حو�ص ال�شاحل، وحو�ص اجلليل، وحو�ص طربية، 
وحو�ص اجلولن )وهو حمتل(، وحو�ص الكرمل، وحو�ص وادي عربة والنقب، واأحوا�ص 
جوفية �شغرية متفرقة جميعها بطاقة ت�شريف �شنوي مبعدل 565 م3 )انظر اجلداول 
4-6(. ويبني اجلدول رقم 3 الينابيع الرئي�شة في فل�شطني ومعدل ت�شريفها ال�شنوي. 
ومن اجلدول رقم 5 جند اأن اإجمايل املياه اجلوفية املتاحة في فل�شطني يقدر بحوايل 
1218 م3/ال�شنـــة، وغالبيتها اإما موجودة في ال�شفة الغربية وقطاع غزة اأو اأن منطقة 

تغذيتها ترجع لهذه املناطق.

جدول رقم )4( توزيع ينابيع فل�شطني ح�شب املوقع و معدل الت�شريف ال�شنوي
�لت�ضريف �ل�ضنوي�ملوقع��ضم �لنبع

)مليون مرت مكعب(
259�شمال غور احلولةنبع الدان

220�شمال �شرقي يافاجمموعة ينابيع را�س
38�شمال غربي بحرية طربياجمموعة ينابيع الطابغة

42جنوب �شرقي عكانبع عني الكردانة
70منطقة وادي بي�شانجمموعة ينابيع بي�شان العذبة
50منطقة وادي بي�شانجمموعة ينابيع بي�شان املاحلة

7-21�شمال غرب اريحانبع العوجا
40�شمال غرب البحر امليتعني الف�شخة
9�شمال �شرق عكانبع الكابري
4.6�شرقي مدينة نابل�سنبع الفارعة
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جدول رقم )5(
توزيع اأنهار فل�شطني ح�شب م�شاحة منطقة التغذية وطول النهر ومعدل الت�شريف ال�شنوي

م�شاحة منطقة التغذيةا�شم النهر

)كيلو مرت مربع(

طول النهر 
)كيلومرت(

الت�شريف ال�شنوي

)مليون مرت مكعب(
640حو�س الأردن العلويحو�س نهر الأردن

620حو�س بحرية طربية

460نهر الريموك

240حو�س الأردن ال�شفلي

685اإجمايل امل�شتخدم من جانب اإ�شرائيل من حو�س نهر الأردن

137437.5نهر وادي القرن

47224نهر وادي املف�شوخ

28945وادي النعامني

10892810نهر املقطع

18125110نهر الزرقاء

10-6041515نهر وادي اخل�شرية

56137نهر ا�شكندرون

11313.58.5نهر الفالق

175225220نهر العوجا

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
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جدول رقم )6(
توزيع الأحوا�ص اجلوفية في فل�شطني ح�شب النوعية ومعدل الت�شريف ال�شنوي

مياه مياه عذبة�حلو�ش �جلوفي�ملنطقة
دلعة

�إجمايل 
�حلو�ش

�إجمايل كلي 
�ملنطقة

ال�شفة 
الغربية

32240362الغربي

11260172ال�شرقي

8065145679ال�شمايل ال�شرقي

555555------احلو�س ال�شاحليقطاع غزة

240240احلو�س ال�شاحلياإ�شرائيل

120120حو�س اجلليل

4545حو�س طربية

------------حو�س اجلولن

3030حو�س الكرمل

2020455احوا�س جوفية متفرقة

اأحوا�س غري متجددة 
في النقب ووادي عربة

2929484

1218فل�شطني
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اإمدادات املياه احلالية
وفًقـــا ل�شلطة املياه الفل�شطينية )2008(، فاإن اإجمايل اإمدادات املياه الفل�شطينية 
كانـــت فـــي عام 2008 حـــوايل 308.7 مليون مرت مكعب / �شنة، منهـــا 73.1 % ت�شخ من 
الآبـــار، 8.17 % مـــن الينابيـــع، و18.73 % مـــن خالل ال�شركـــة الإ�شرائيليـــة )مكروت( 
)اأنظـــر اجلدول رقـــم 2 و3(. وبلغ اإجمـــايل اإمدادات امليـــاه لالأغرا�ص املنزليـــة ولل�شنة 
نف�شها 185.5 مليون مرت مكعب/ �شنة وزعت على النحو الآتي: 86.7 % بوا�شطة �شبكات 
اأنابيب 3.4 % بوا�شطة تنكات متنقلة، 6.7 % من ح�شاد مياه الأمطار، و3.2 % من جهة 
و�شائل اأخرى )اجلهـــاز املركزي لالإح�شاء 2008(. والختالف في جمموع اإمدادات 
املياه املتاحة للفل�شطينيني )كما هو مو�شح في اجلدول رقم 2( يرجع اإىل التباين في 
جريـــان الينابيـــع، ولي�ص في املياه التي ت�شخ من الآبار اأو التي يتم احل�شول عليها عن 
طريـــق ال�شركة الإ�شرائيلية. وعلى �شبيل املثال، كان جريـــان الينابيع في عام 2007، 
)44.8( مليـــون مرت مكعب/�شنة، في حـــني اأن جريان الينابيع كان 25.2 مليون مرت 

مكعب/�شنة )في عام 2008(.

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
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اجلدول رقم )7(

اإجمايل اإمدادات املياه املتاحة في ال�شفة الغربية وقطاع غزة
�ل�ضنة �ملوؤ�ضر

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
308.7 335.4 319.1 315.2 295.8 .. 279.9 اإجمايل كميات املياه 

املتاحة �شنوًيا م3
225.7 241.2 223.5 214.7 196.1 .. 203.4 اإجمايل كميات املياه 

املتاحة �شنوًيا من 
الآبار اجلوفية م3

25.2 44.8 51.7 53.6 52.7 60.5 38.1 اإجمايل كميات املياه 
املتاحة �شنوًيا من 

الينابيع م3 
52.8 49.4 43.9 42.2 42.6 43.1 38.4 اإجمايل كميات املياه 

املتاحة �شنوًيا من 
�شركة مكروت م3 

185.5 175.6 160.2 153.2 142.9 .. 125.2 اإجمايل كميات املياه 
امل�شتخدمة )مناطق 

البلديات(/ م3 
123.2 159.8 158.9 162.0 152.9 -- 154.7 اإجمايل كميات 

املياه امل�شتخدمة في 
الزراعة /م3 

40.0 47.6 49.8 51.4 51.7 -- 55.3 ن�شبة كميات املياه 
امل�شتخدمة �شنويا 

في الزراعة %
Data Source: Palestinian Water Authority, 2009. Water Database. Ramallah - Palestine.

م3 = مليون مرت مكعب
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قـــدرت �شلطـــة امليـــاه الفل�شطينيـــة )PWA 2005( اأن املجتمعـــات الريفية في 
ال�شفة الغربية، التي يبلغ عدد �شكانها اأكرث من 217 األًفا اأو نحو 10.2 % من جمموع 
ال�شـــكان في ال�شفـــة الغربية، ل تزال حمرومة من احل�شول علـــى اإمدادات املياه من 
�شبكات اأنابيب. ويعتمد ال�شكان في هذه املجتمعات غري املخدومة على الينابيع املحلية 
وخزانـــات احل�شاد املائي للح�شـــول على املياه جلميع الأغرا�ـــص، واملياه امل�شتخدمة 

عادة ما تكون غري معروفة اجلودة.

وكمـــا هو مبني في اجلدول )2(، فاإن اجتاه النخفا�ـــص ال�شنوي في ا�شتخدام 
امليـــاه في الزراعـــة لالأعوام 2002 - 2008 كان يرتاوح من 55.3 % من اإجمايل املياه 
املتوافرة في عام 2002 اإىل 40 % في عام 2008. واإذا ا�شتمر هذا الجتاه بالنخفا�ص 

في ال�شنوات 20-40 القادمة ف�شوف يحدد و�شع قطاع الزراعة ب�شكل كبري.

وكان العـــدد الكلي لآبار امليـــاه الفل�شطينية في ال�شفة الغربيـــة يبلغ 306 اآبار، 
منهـــا حوايل 84 % م�شتخدمـــة في الزراعة و 16 % لالأغرا�ـــص املنزلية )انظر اجلدول 
4(. وفـــي قطاع غـــزة ت�شري البيانـــات املتاحة حملًيـــا اأن الآبار امل�شتخدمـــة لأغرا�ص 

البلديات هي )143 بئًرا(. 

اجلدول رقم )8(
اإجمايل اإمدادات املياه املتاحة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة )2008( ح�سب املنطقة

�ملنطقة
م�ضدر �ملياه - مرت مكعب في �ل�ضنة

بو��ضطة �ضركة 
من �لآبار من �لينابيعمكروت

�لإجمايل�جلوفية

57,726.325,237.8225,695.3308,659.4الأرا�شي الفل�شطينية

52,926.325,237.866,268.3144,432.4ال�شفة الغربية

4,800.00159,427.0164,227.0قطاع غزة
Data Source: PCBS 2008

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
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اجلدول رقم )9(
اإجمايل عدد البار في ال�سفة الغربية وقطاع غزة موزعة ح�سب املنطقة وقطاع ال�ستخدام

عدد �لآبار�ملحافظة
�لإجمايلمبناطق �لبلدياتفي �لزر�عة

غري حمدد257192الأرا�شي الفل�شطينية
5149306ال�شفة الغربية

7455جنني
5118طوبا�س
141263طولكرم
64519نابل�س
670-قلقيلية

7055رام اهلل والبرية
70--اأريحا والأغوار

1010بيت حلم
25766اخلليل

غري حمدد143غري حمددقطاع غزة
Data Source: PCBS 2008

وكان اإجمـــايل ن�شيب الفرد مـــن املياه لالأغرا�ص املنزلية فـــي ال�شفة الغربية 
بدًءا من 29 لرًتا للفرد في حمافظة طوبا�ص اإىل 215 لرًتا في حمافظة اأريحا )انظر 
اجلـــدول 6(. ويرجع ازدياد معدلت اإمدادات املياه في حمافظة اأريحا وطولكرم اإىل 
حقيقة اأن معظم النا�ص في هذه املحافظات يعي�شون في منازل فردية، وغالًبا ما تكون 
املنازل مرفقة باحلدائق التي حتتاج للري. بالن�شبة للقد�ص ورام اهلل، فاإن الزيادة في 
ن�شـــب ال�شتهالك الفردي للمياه ترجع اإىل ارتفاع م�شتويات املعي�شة في تلك املناطق. 
ويقـــدر متو�شط معدل الفاقد في �شبكات اإمدادات املياه في املناطق احل�شرية حوايل 
42 % من اإجمايل اإمدادات املياه )وترتاوح ما بني 25 و55 %(، ولذلك، واإذا اأُخذ هذا 
الفاقـــد باحل�شاب، فاإن متو�شط ا�شتهالك الفرد مـــن ا�شتهالك املياه املحلية في هذه 

املناطق هو اأقل بكثري من تلك املدرجة في اجلدول 6.
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اجلدول رقم )10(
توزيع اإمدادات املياه في مناطق البلديات ح�سب م�سدر املياه

تعد�د �ملحافظة
�ل�ضكان 

2007
ن�ضمة

�ل�ضتهالك 
�لكلي للمياه

م م م/ 
�ل�ضنة

توزيع �ل�ضتهالك ح�ضب م�ضدر �ملياه
�آبار ينابيعمكروت

زر�عية
�آبار 

مناطق 
بلديات

الأرا�شي 
الفل�شطينية

3,540.643175.6349.465.392.90117.88

ال�شفة 
الغربية

2,124,10485.5344.865.392.9032.38

256.1215.301.360.140.982.82جنني
48.7710.830.210.120.000.50طوبا�س
158.2138.270.330.000.897.05طولكرم
321.49311.023.152.370.055.45نابل�س
91,0466.310.470.000.954.89قلقيلية
59.4642.001.880.120.000.00�شلفيت

رام اهلل 
والبرية

278.01813.7010.880.000.002.82

اأريحا 
والأغوار

41.7244.521.852.640.030.00

141.5188.057.460.000.000.59القد�س
176.5158.667.100.000.001.56بيت حلم
551.13016.8710.170.000.006.70اخلليل

1,416.53990.104.600.000.0085.50قطاع غزة
Data Source: PCBS 2008

ووفًقـــا للجهـــاز املركزي الفل�شطينـــي لالإح�شـــاء )PCBS 2008(، فاإن هناك 
360.381 و�شلـــة من اإمدادات امليـــاه في فل�شطني، التي تتوزع 28.8% منها في قطاع 
ا هـــذه الو�شالت وح�شب نـــوع التوزيع بني  غـــزة، و71.2%، في ال�شفـــة الغربية. اأي�شً
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امل�شتخدمني، تتوزع كالآتي: 93.6% منها و�شالت بيتية لالأ�شر، ون�شبة 2.1% و�شالت 
للمحالت التجارية، ون�شبة 3.5% و�شالت لل�شناعة ، و0.6% و�شالت زراعية )انظر 

اجلدول رقم 7(.
اجلدول رقم )11(

توزيع ا�ستخدام الفرد في ال�سفة الغربية ح�سب املحافظات )لرت/اليوم( 
فظة ملحا ل�ضنة� �

200020012002200320042005
455548475252جنني

�س با 302929434046طو
م لكر 941079688106108طو
بل�س 948884818191نا
113107102120113131قلقيلية
687160697283�شلفيت

والأغوار ريحا  180200215157169175اأ
والبرية اهلل  115116115111116114رام 

�س لقد 115117115116114128ا
حلم 788291118129142بيت 

خلليل 788276768479ا
Data Source: PWA 2005

توقعات الطلب على املياه 
مت ح�شاب تقديرات الطلب على املياه في امل�شتقبل في فل�شطني )ال�شفة الغربية 
وقطاع غـــزة( با�شتخدام العتبارات والفرتا�شات الآتيـــة، التي تعك�ص خربة الكاتب 

في هذا املجال ولي�ص راأي اأية جهة اأخرى:

1- الإجمـــايل احلـــايل ل�شتخدام الفرد ال�شنوي من املياه فـــي فل�شطني هو 76.26 
مرًتا مكعًبا في ال�شنة. 
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2- افرُت�ـــص اأن ال�شتخـــدام امل�شتقبلـــي للفـــرد من امليـــاه في فل�شطني علـــى اأ�شا�ص 
ثالثـــة �شيناريوهات للطلب على املياه: ا�شتمرار الو�شع احلايل، واحلل املنقو�ص، 
واحلـــل كامل احلقوق املائية لدولة ذات �شيادة. هذا الفرتا�ص ُح�ِشَب وفًقا لآفاق 
التخطيط )خالل ال�شنوات 2030 و 2050(. وقد و�شعت توقعات الطلب منف�شلة 
لـــكل واحد من ال�شيناريوهات الثالثة التي تعك�ص اعتبارات حمددة وافرتا�شات. 
والتاليـــة هي الفرتا�شـــات والعتبـــارات ذات ال�شلة مع كل مـــن ال�شيناريوهات 

الثالثة للطلب على املياه: 

�سيناريو الو�سع القائم اأو ا�ستمرار الو�سع احلايل، ي�شري اإىل ا�شتمرار الحتالل   •
الع�شكـــري لالأرا�شـــي الفل�شطينيـــة واملـــوارد الطبيعية مبـــا فيها امليـــاه. و�شتكون 
اإمـــدادات امليـــاه في ظل هـــذا ال�شيناريو هـــي نف�شها على ما هي عليـــه يف الو�شع 
احلايل مـــع اإ�شافات �شغرية. ويفرت�ص معدلت منو ال�شـــكان موا�شلة ال�شيناريو 
احلـــايل نف�شه. والقطـــاع الزراعـــي الفل�شطيني في ظـــل هـــذا ال�شيناريو، �شوف 
ي�شتمـــر في النخفا�ص. ومن املتوقع للتنمية ال�شناعية اأن تكون حمدودة جًدا في 
ظـــل هـــذا ال�شيناريو ول يفرت�ص اأي زيادة في الطلب علـــى املياه لها. كما اأن مياه 
ال�شـــرف ال�شحي من املناطق احل�شرية واإعادة ا�شتخدامها في جمال الزراعة، 
فـــي اإطـــار هذا ال�شيناريو، حمدودة جـــًدا، ول يفرت�ص اأية زيـــادة في الطلب على 
املياه لها. وبناء عليه، فقد افرُت�ص اأن ن�شيب الفرد من الطلب ال�شنوي من املياه 

في ظل هذا ال�شيناريو بلغ 80 مرًتا مكعًبا في ال�شنة.

ال�سيناريـــو املنقو�ـــص، فـــي ظل هـــذا ال�شيناريو يفرت�ص اأن يتـــم التو�شل اإىل حل   •
و�شـــط �شيا�شي، والتفـــاق على ت�شوية بـــني الفل�شطينيـــني والإ�شرائيليني، مبا في 
ذلك حل و�شط/ اتفاق جزئي ب�شاأن املياه وتخ�شي�ص الأرا�شي. ومن املفرت�ص اأن 
�شيناريو احلل املنقو�ص يهيء الظـــروف للكثري من الأن�شطة القت�شادية وتطوير 
البنيـــة التحتية، و�شتجري وفًقا لذلك على البنيـــة التحتية للمياه واإمدادات املياه 
حت�شينـــات بدرجة كافيـــة. وافرُت�ص اأن معـــدلت النمو ال�شـــكاين ل�شيناريو احلل 
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املنقو�ص �شتنخف�ص من 3.3 % في �شيناريو ا�شتمرار الو�شع احلايل، اإىل 2.5 % 
خـــالل الفرتة املمتدة حتى عام 2030، واإىل 2 % بني عامي 2030 و2050. و�شتتم 
معاجلة جميع مياه ال�شرف ال�شحـــي في املناطق احل�شرية واإعادة ا�شتخدامها 
فـــي الزراعة، فـــي اإطار هـــذا ال�شيناريو، وتطويـــر القطاع الزراعـــي الفل�شطيني 
لإعادة ا�شتخـــدام مياه املجاري املعاجلة من املناطـــق احل�شرية. ومن املتوقع اأن 
تكـــون التنميـــة ال�شناعية خفيفـــة والطلب على امليـــاه يزداد نتيجـــة لهذا التطور 
بن�شبـــة 10%. اأما الفل�شطينيون، في ظل هـــذا ال�شيناريو ف�شيعودون اإىل فل�شطني 
مـــن ال�شتـــات )100 األف مـــن العائدين �شنوًيـــا لل�شفة الغربية، وقطـــاع غزة في 
ال�شنـــوات اخلم�ص الأوىل(. وبناء عليه، فقد افرت�ص اأن ن�شيب الفرد من الطلب 

ال�شنوي من املياه في ظل هذا ال�شيناريو يبلغ 100 مرت مكعب بال�شنة. 

�سيناريـــو كامـــل احلقـــوق املائيـــة لدولـــة ذات �سيـــادة، يفرت�ـــص اأن جميـــع حقوق    •
امليـــاه الفل�شطينية قد حتققـــت واأُتيحت للدولة الفل�شطينيـــة. ومبوجبه فاإن النمو 
القت�شـــادي والتنميـــة الجتماعيـــة يرتفعان، وعليـــه �شيكون متوفـــًرا الكثري من 
اإمدادات امليـــاه ومعاجلة مياه ال�شـــرف ال�شحي واإعـــادة ا�شتخدامها، وم�شتوى 
حيـــاة ال�شعـــب الفل�شطينـــي �شـــوف يتح�شن ب�شـــكل ملحوظ. و�شتتم فـــي ظل هذا 
ال�شيناريـــو معاجلة جميع ميـــاه ال�شرف ال�شحي في املناطـــق احل�شرية واإعادة 
ا�شتخدامها في الزراعة. كما يفرت�ص اأن ترتفع معدلت النمو ال�شكانية من %3.3 
فـــي �شيناريـــو الو�شع احلايل، اإىل 3.5 % خالل الفـــرتة املمتدة حتى عام 2030، 
وتعـــاود النخفا�ـــص اإىل 3.0 % بني عامـــي 2030 و2050 نتيجـــة لتدابري مراقبة 
اأف�شـــل وب�شبـــب ال�شتقـــرار ال�شيا�شـــي. و�شتخ�ش�ص مياه املجـــاري املعاجلة من 
املناطـــق احل�شرية لإعادة ا�شتخدامها في تطوير القطـــاع الزراعي الفل�شطيني.
اأمـــا بالن�شبة لتنمية ال�شناعة اخلفيفة، فاإن الطلب على املياه لأغرا�شها �شيزداد 
بن�شبـــة 10%. ومـــن املتوقـــع اأن الكثري مـــن الفل�شطينيني �شيعـــودون اإىل فل�شطني 
مـــن ال�شتات فـــي ظل �شيناريو حل الدولـــة الفل�شطينية )300 األـــف من العائدين 
�شنوًيا لل�شفة الغربية وقطاع غزة في ال�شنوات اخلم�ص الأوىل(. وبناء عليه، فقد 
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افرُت�ص اأن ن�شيب الفرد من الطلب ال�شنوي من املياه في ظل هذا ال�شيناريو يبلغ 
120 مـــرًتا مكعًبـــا بال�شنة حتى عـــام 2030، و 140 مرًتا مكعًبـــا بال�شنة بعد ذلك 

وحتى عام 2050.

•		جمموع املوارد املائية املتجددة في فل�شطني �شيزيد على 960 مليون مرت مكعب/
�شنـــة )257 ح�شـــة ال�شفة الغربية فـــي مياه حو�ص نهـــر الأردن، و703 من املياه 
اجلوفيـــة(. وقد افرت�ص اأنه خالل �شيناريو ا�شتمرار الو�شع احلايل �شوف ُي�شمح 
للفل�شطينيـــني من اجلانب الإ�شرائيلي )كمـــا ل يزال الحتالل الع�شكري ي�شمح( 
باحل�شـــول على مليـــون مرت مكعـــب اإ�شافية/�شنوًيـــا لالأغرا�ـــص املنزلية فقط، 
 اإىل 80 م3 �شنوًيا موزعة 

وهـــذا �شيزيـــد من جمموع املياه لـــكل فرد مـــن 76.3 م3
جغرافًيا اإىل 32 مليون مرت مكعب/�شنة لل�شفة الغربية، و 23 مليون مرت مكعب/
�شنـــة لقطـــاع غزة. وخالل �شيناريو احلل املنقو�ص فقـــد افرُت�ص اأن ما �شيح�شل 
عليـــه الفل�شطينيـــون ي�شاوي 50 % مـــن حقوق امليـــاه، اأي 480 مليون مرت مكعب/
�شنـــة، و في ظل �شيناريو كامل احلقـــوق املائية فقد افرُت�ص اأن ما �شيح�شل عليه 

الفل�شطينيون من املياه 960 مليون مرت مكعب/�شنة.

اجلدول رقم )12(
معدلت النمو ال�سكاين والطلب على املياه ح�سب ال�سيناريو 2050-2010

�حلل بكامل �حلقوق �ملائية�حلل �ملنقو�ش��ضتمر�ر �لو�ضع �حلايل�ل�ضنة
�لطلب 

على �ملياه
معدل منو 

�ل�ضكان
�لطلب 

على �ملياه
معدل منو 

�ل�ضكان
�لطلب 

على �ملياه
معدل منو 

�ل�ضكان
201076.33.376.33.376.33.3
203080.02.01002.51203.5
205080.02.01002.01403.0

الطلب على املياه = مرت مكعب للفرد بال�شنة
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معـــدل منو ال�شـــكان احلايل ح�شب مركـــز الإح�شـــاء الفل�شطينـــي = 3.0% بال�شفة 
.)PCBS 2008( الغربية، و3.8% بقطاع غزة، و3.3% لالأرا�شي الفل�شطينية

اجلدول رقم )13(
توقعات النمو ال�سكاين )مليون ن�سمة( والطلب على املياه )بليون م3 في ال�سنة(

ح�سب ال�سيناريو واملنطقة 2050-2010
�لأر��ضي قطاع غزة�ل�ضفة �لغربية�ل�ضنة�ل�ضيناريو

�لفل�ضطينية
�لأ�ضا�ش

- تعداد ال�شكان
- الطلب على املياه

20102.513
144.4

1.535
164.2

4.048
308.7

��ضتمر�ر �لو�ضع �حلايل
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
20304.539

363.1
3.236
258.9

7.775
622.0

��ضتمر�ر �لو�ضع �حلايل
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
20508.198

655.8
6.823
545.8

15.021
1201.6

�حلل �ملنقو�ش
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
20304.615

461.5
2.980
298.0

7.595
759.5

�حلل �ملنقو�ش
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
20506.858

685.8
4.428
442.8

11.286
1126.6

�حلل بكامل �حلقوق �ملائية
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
20306.395

767.4
4.449
533.9

10.844
1301.3

�حلل بكامل �حلقوق �ملائية
- تعداد ال�شكان

- الطلب على املياه
205011.550

1386.0
8.036
964.3

19.586
2350.3
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عملية ال�سالم
بداأت في مدريـــد عام 1991 ر�شمًيا م�شرية عملية ال�شالم، رغم كل اخلالفات 
وال�شراعات في املنطقة وا�شتهدفت حل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي. وفي عام 1993 
مت فـــي اأو�شلـــو توقيع اتفاق املبـــادىء لل�شالم بـــني الفل�شطينيـــني والإ�شرائيليني. وهو 
التفـــاق الذي و�شع اإطاًرا للحكـــم الذاتي الفل�شطيني في ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 
ومبوجبه فاإن على اإ�شرائيل الن�شحاب من قطاع غزة ومدن في ال�شفة الغربية، وترك 
مو�شـــوع القد�ص ال�شرقية للمفاو�شات النهائيـــة. ومت التوقيع بعدها على اتفاق تبادل 

ال�شالحيات عام 1995.

اعرتفـــت اإ�شرائيل في اتفاقية املرحلة النتقاليـــة ونقل ال�شالحيات، باحلقوق 
املائية الفل�شطينية في ال�شفة الغربية، على اأن يتم التفاق ب�شاأنها في مرحلة املفاو�شات 
النهائيـــة )Oslo B 1995(. ومن خالل التفاق املذكور ُوِعد اجلانب الفل�شطيني باأن 
ُي�شمـــح له با�شتخدام 28.3 م3/ال�شنة حتـــى العام 2000 )نهاية املرحلة النتقالية(. 
كذلـــك فقد مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة لالإدارة التن�شيقيـــة بني اجلانبني. اإل اأنه مل يتم 
حتـــى اليوم ا�شتغالل اأكرث من 20% من الكميات املتفـــق عليها، كما اأن تعامل اجلانب 
الإ�شرائيلي مع الفل�شطيني يتخذ �شبغة فوقية في عمل اللجان امل�شرتكة. وي�شكل عمل 

هذه اللجان جتربة فل�شطينية �شلبية جًدا مع اجلانب الإ�شرائيلي.

وتوقفت العملية ال�شلمية مع انهيار قمة كامب ديفيد عام 2000 بني الفل�شطينيني 
واإ�شرائيل، وبعد ذلك اندلعت النتفا�شة الثانية. وفي ظل اإعادة اإ�شرائيل احتالل املدن 
الفل�شطينية وتزايد عدد القتلى، بداأت الوليات املتحدة خطة خريطة الطريق لل�شالم 
)ن�شـــرت فـــي 24 حزيران /يونيو 2002(، التي تهـــدف اإىل و�شع حد لالنتفا�شة، من 
خـــالل نزع �شالح اجلماعات الفل�شطينية واإقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة. اأما خريطة 

الطريق فقد توقفت وما زالت بانتظار التنفيذ. 
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ان�شحبـــت اإ�شرائيـــل من جانب واحد من قطاع غزة فـــي عام 2005، كجزء من 
خطـــة فـــك الرتباط، الذي كان ينظر اإليه على اأنه خطـــوة نحو اإن�شاء دولة فل�شطينية 
م�شتقلـــة. وفـــي 2007/6/14 �شيطرت حركـــة حما�ص على قطاع غـــزة بعد حرب بني 
حركتـــي حما�ـــص وفتح الفل�شطينيتني، وبذلـــك ح�شل انف�شال فيزيائـــي واإيديولوجي 

فل�شطيني ا�شُتغل من جانب اإ�شرائيل لتاأجيل ا�شتحقاقات عملية ال�شالم. 

ومع ت�شلـــم الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما احلكم فـــي 2009، اأطلق حماولت 
جديدة لإحياء عملية ال�شالم، من خالل مبعوث خا�ص لل�شرق الأو�شط، لكن املحاولة 

مل ت�شفرعن نتائج ايجابية بعد.

اخلالفات احلالية بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي
بينما يتفق كال اجلانبني على اأن املياه هي مو�شوع حيوي وا�شرتاتيجي لل�شعبني، 
واأنهـــا متثل اإحدى النقاط الأهم في املباحثات الثنائية بينهما، اإل اأن هنالك خالفات 
حـــادة في وجهـــات النظر املتعلقة بعدد من املوا�شيع، وتتمحـــور هذه اخلالفات حالًيا 

حول النقاط الآتية:
1- ما هي املوارد املائية القابلة للتفاو�ص والتنمية؟

2- عدم انتهاك التفاقات املعقودة والآليات املقبولة ل�شمان التنفيذ في امل�شتقبل.
3- توقيت التفاقية النهائية حول املياه.

4- تزويد امل�شتوطنات اليهودية ومع�شكرات اجلي�ص باملياه.
5- ت�شعرية املياه.

6- البيانات واملعلومات املائية.
7- مبداأ التن�شيق بني اجلانبني.

8- اآلية تطبيق التفاقيات وف�ص اخلالفات امل�شتقبلية.



177

9- البنية الأ�شا�شية للمياه والتفاقيات املوقعة مع اجلانب ال�شرائيلي.
10- مو�شوع �شبط التلوث واحلفاظ على املوارد املائية.

11- حجم امل�شكلة.
12- مو�شوع التعوي�شات.

احلاجة الفل�سطينية حل�ستها من مياه حو�ص الأردن 
اإن منطقة الغور الغربي، ومنذ الحتالل الع�شكري الإ�شرائيلي لل�شفة الغربية، 
بقيـــت جمّمـــدة ومينـــع الو�شـــول اإىل اأرا�شيهـــا ومواردهـــا وا�شتخدامهـــا مـــن جانب 
الفل�شطينيـــني، مبـــا ي�شمل �شواطئ البحر امليـــت. ويقطن الغور الغربـــي حالًيا حوايل 

اأربعني األف فل�شطيني مبا في ذلك مدينة اأريحا. 

وفي حال توقيع اتفاقيـــة �شالم بني اجلانب الفل�شطيني والإ�شرائيلي، وح�شول 
اجلانب الفل�شطيني على حقوقه املائية في حو�ص نهر الأردن من اجلانب الإ�شرائيلي، 
فاإن منطقة الغور الغربي مبا فيها البحر امليت، تعد املنفذ الأف�شل للتنمية القت�شادية 
والعمرانيـــة امل�شتقبلية لفل�شطني، وذلك لقرب هذه املنطقة من مراكز املدن الرئي�شة 

بال�شفة الغربية، وترتكز تنميتها على الآتي:

ميكن زراعة ما م�شاحته 160 األف دومن في الغور الغربي على الأقل، ما يوؤمن 
الغذاء والتنمية القت�شادية للمجتمع الفل�شطيني.

ميكن للمنطقة اأن ت�شتوعب ب�شكل اإ�شافي ما يزيد على ربع مليون فل�شطيني.

ن تطور قطاع ال�شياحة في فل�شطني. �شواطئ البحر امليت �شوف توؤمِّ

�شوف ي�شتفيـــد اجلانب الفل�شطيني من الطاقة الكهربائية واملياه املنتجة من 
م�شروع قناة البحرين بو�شف فل�شطني دولة م�شاطئة.

حو�ص  نهر الأردن: و�سع املياه يف فل�سطني
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وعـــدا تدعيم الو�شع املائي احلايل اله�ـــص في ال�شفة الغربية وقطاع غزة، فاإن 
ح�شول اجلانب الفل�شطينـــي على حقوقه املائية في حو�ص نهر الأردن وعودة �شيادته 
ن مـــن ا�شتقبال مئات اآلف من العائدين لفل�شطني  علـــى منطقة الغور الغربي ، �شيمكِّ
م ال�شلم  عند حلول ال�شالم، وتاأمينهم بفر�ص العمل وال�شكن والغذاء واملاء، وهذا يدعِّ

وال�شتقرار للجميع.

املخرج اأو احلل
خـــرباء املياه يقدرون اأنه مع ا�شتثناءات قليلة، فاإن غالبية دول ال�شرق الأو�شط 
و�شمـــال اإفريقيا و�شلـــت بالفعل اأو تقرتب ب�شرعة من حدود اإمـــدادات املياه املتجددة 
لل�شـــكان في دولهم. وُيعتقد اأن بع�ـــص العوامل، مثل رفع اأ�شعار امليـــاه وزيادة الكفاءة 
لأنظمـــة املياه، واإن�شـــاء موؤ�ش�شات ثنائية اأو ثالثية لـــالإدارة املائية امل�شرتكة، ميكن اأن 
)وعلـــى الأرجـــح �شـــوف( تخفف من امل�شـــاكل املائية فـــي هذه الدول. لكـــن مع ذلك، 
هنالـــك عوامل اأخرى مثـــل تغري املناخ، وال�شراع امل�شتمر علـــى املياه، وزيادة ال�شكان 
والدخـــل، �شتوؤدي اإىل تفاقم امل�شاكل ولي�ـــص تخفيفها. اأما ال�شتخدام امل�شتدام للمياه 
في املنطقة فيتطلب من هذه الدول التحول من الرتكيز التقليدي على زيادة اإمدادات 
امليـــاه اإىل خيارات وبدائل اأخرى، مثـل اإعادة تخ�شي�ص املياه واحلد من الطلب عليها 
)Brooks, 2007(. وعليه فاإن الو�شع املائي في املنطقة حرج ويحتاج اإىل حلول طويلة 

الأمد من جهة، ومن جهة اأخرى يجب عدم تكري�ص الإ�شتئثار بحقوق الغري عن طريق 
القـــوة الع�شكريـــة. فاإ�شافة اإىل الظروف الطبيعية، فاإن ال�شعـــب الفل�شطيني و�شلطته 
الوطنيـــة يواجهان ظروًفا ق�شرية نتيجة الحتالل الع�شكري، حتتاج اإىل ت�شافر جهود 

جميع الأطراف املعنية للم�شاعدة في حلها.

ويرتبـــط احلل ال�شيا�شي الدائم لل�شـــراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي بحل مو�شوع 
حقـــوق املياه. هذا احلل يجـــب اأن ُيبنى على احلقـــوق التاريخية لل�شعـــب الفل�شطيني 
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فـــي الأر�ص الفل�شطينيـــة ومواردهـــا، واأن الو�شع احلايل مفرو�ص عنـــوة بقوة الحتالل 
الع�شكري؛ مبا في ذلك واقع الأر�ص وال�شكان واملوارد الطبيعية، واأهمها املياه. وعليه فاإن 
�شـــح املياه احلايل في ال�شفة الغربية وقطاع غزة مفتعـــل ول يرتبط ب�شح املياه الطبيعي 

العام في فل�شطني التاريخية بو�شفها منطقة �شبه قاحلة اأو قاحلة )حداد، 2010(. 

اإن العتمـــاد علـــى القوة الع�شكريـــة والحتالل الع�شكري لل�شيطـــرة على اأر�ص 
الغـــري ومـــوارده املائية لي�ص م�شتداًما ول م�شموًنا لأحد، كمـــا اأن من م�شلحة اجلميع 
اأن تهجـــر املنطقـــة العنف واأن ينعم �شكانهـــا و�شعوبها بال�شتقـــرار وال�شعادة والأمن، 
وبالن�شبـــة حلو�ص نهر الأردن وبيئته فاإن ا�شتدامتها �شرورية. واعتماًدا على ما �شبق، 
فاإن اإيجاد خمرج اأو حل هو اأمر حيوي حلو�ص النهر وبيئته، ول�شكان املنطقة امل�شاطئة 

و�شعوبها.

اأمـــا املخرج اأو احلل املقـــرتح فيتاألف من �شقني: الأول يعنـــى بحقوق امل�شاطاأة 
لـــدول احلو�ص، والثاين يعنى بتوفير ال�شتدامة حلو�ـــص النهر. واملخَرج يكمن باتباع 
منهـــج التعاون امل�شرتك للم�شاطئني باحلو�ص املبني على اتفاقية ت�شتند اإىل امل�شاهمة 
الطبيعية لهم باحلو�ص. وبالن�شبة للفل�شطينيني يجب اأن ي�شبق هذه التفاقية، اتفاقية 
احلـــل ال�شيا�شي واإنهاء ال�شراع الإ�شرائيلـــي الفل�شطيني، الذي �شوف يوؤدي اإىل قيام 
دولـــة فل�شطني امل�شتقلـــة. ويجب النتباه اإىل اأن اعتماد مبـــداأ التعاون يجب اأن يرتبط 

جنًبا اإىل جنب مع اآليات لتحقيق اتفاقية اإدارة احلو�ص. 

يجـــب اأن حتدد اتفاقية اإدارة حو�ص نهـــر الأردن املقرتحة: )1( كميات �شحب 
امليـــاه املخ�ش�شة واأماكنها لكل من امل�شاطئـــني باحلو�ص؛ )2( حجم التعوي�ص املائي 
واملـــايل عن ال�شتغالل غري املحق خالل الفرتة ما قبل التفاقية؛ )3( اإن�شاء موؤ�ش�شة 
اإداريـــة ملياه احلو�ص ُتعنى بالعالقات املالية والإدارية بني دول احلو�ص و�شمان تنفيذ 
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ا ُتعنـــى بالر�شد واملراقبة امل�شتمرة لكميات  برنامـــج توزيع مياه احلو�ص بينهم، واأي�شً
امليـــاه املتجـــددة وامل�شحوبة مـــن �شائر احلو�ـــص ونوعيتها، وذلك �شمـــن معايري فنية 
ونوعيـــة متفق عليها، وو�شع البيانات في قاعـــدة �شهلة الو�شول والتعامل معها واإن�شاء 
موقـــع خا�ص على الإنرتنـــت للموؤ�ش�شـــة، والتو�شية لدول احلو�ص، باإجـــراءات ت�شمن 
ا�شتدامـــة احلو�ص؛ )4( ُطرق اإدارة اأي �شراعـــات م�شتقبلية، )5( طرق اإدارة الأزمات 
اأو الأحداث املتطرفة، مبا ي�شمل �شنوات اجلفاف والفي�شان، والتاأقلم مع ظاهرة التغري 
املناخي وغريها؛ )6( التعاون في تبادل املياه الفرتا�شية virtual water للح�شول 
على احلالة الأمثل من الأمن الغذائي لدول احلو�ص؛ )7( التعاون لتنمية موارد مائية 
اإ�شافية اأو جديـــدة لتغطية الطلب على املياه، وتقدمي خدمات املياه ل�شائر القطاعات 
بكفـــاءة وفعالية، مع امل�شاواة في احل�شول على احلـــد الأدنى من املعايري �شمن اإطار 

من الت�شعري القت�شادي.
وين�شـــح باتباع اآليـــات لتحقيق اتفاقية اإدارة احلو�ص عنـــد الختالف ال�شديد 
بـــني دول احلو�ـــص، وفي ال�شراعـــات الإقليمية مثل تلك التي ن�شـــاأت حول حو�ص نهر 
الأردن ، بـــاأن يبداأ التعاون بـــني دول احلو�ص على اأب�شط امل�شتويـــات، وبخطوات تقلل 
اإىل اأدنى حد من الآثار ال�شلبية من املطالبات املتعار�شة، مع تعظيم الفوائد املحتملة 
للحلول امل�شرتكة، ومع الأخذ باملبداأ القائل باأن على الدول اأن ت�شعى لتحقيق ال�شرعية 
العقالنيـــة وامل�شلحـــة الذاتية )UNEP 2006(. وب�شبب اأن ال�شـــراع حول اإدارة مياه 
حو�ـــص نهـــر الأردن مل يبـــداأ بني دول م�شاطئـــة للحو�ص، واإمنا بـــداأ با�شتعمار الأر�ص 
امل�شاطئـــه للحو�ـــص ومواردهـــا، وا�شتحدثـــت دول مل تكن قائمة �شمـــن احلو�ص بقوة 
ال�شـــالح، فاإن هذا الإجراء ل ي�شلـــح بالن�شبة لل�شراع العربـــي الإ�شرائيلي على مياه 
نهـــر الأردن ، ويجب اأن تطبق التفاقيـــات املوقعة بخطوات ثابتة و�شريعة وب�شمانات، 

واإ�شراف دويل. 
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وفي هـــذا الإطار، فاإن من ال�شروري اإن�شاء موؤ�ش�شة ت�شرف على تنفيذ اتفاقية 
احلو�ـــص وتديرهـــا. ويجب اأن تكون هـــذه املوؤ�ش�شة مزودة بطاقم فنـــي عايل الكفاءة 
والقـــدرة، وبتمويـــل منا�شب، والأهـــم ب�شالحيات كافيـــة متّكنها مـــن تنفيذ املهمات 

املوكلة اإليها. 

اخلال�سة وال�ستنتاجات
اإن ال�شعـــب الفل�شطيني و�شلطته الوطنية يواجهـــان ظروًفا ق�شرية في ممار�شة 
حقوقهم املائية فـــي الأحوا�ص اجلوفية واملوارد ال�شطحية نتيجة ال�شتعمار الع�شكري 

الإ�شرائيلي لأرا�شيهم ومواردهم الطبيعية.

وبالرغـــم مـــن التفاقيات املوقعة بـــني اجلانـــب الفل�شطينـــي والإ�شرائيلي، اإل 
اأن اجلانـــب الإ�شرائيلـــي ل يزال يفكـــر ب�شيا�شات الأمر الواقـــع وميار�شها، من خالل 
ا�شتخدام القـــوة الع�شكرية ولي�ص تطبيق التفاقيات املوقعـــة واملباحثات كطريق حلل 

اخلالفات وال�شراع القائم مع جريانه. 

اإن منـــع املياه وحتديـــد تزويدها وفر�ـــص توزيعها با�شتخـــدام الحتالل والقوة 
الع�شكرية �شيوؤدي اإىل النزاع واإىل عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي في املنطقة. 
وعليـــه هناك �شرورة عالية للو�شول اإىل اتفاقيات عادلة ودائمة بني اجلانبني تتم�شى 
مع القانون الدويل ومقبولة من اجلانبني، وتغطي جميع املوارد املائية املتنازع عليها.

ويجب عـــدم تكري�ص اأخذ حقوق الغري بالقوة الع�شكرية، واعتبارها واقًعا يجب 
التعامل معه، وعليه فان اأي تعاون اإقليمي للمياه امل�شرتكة يجب اأن يبداأ باتفاقية توؤمن 
احلقـــوق جلميع الدول امل�شاطئه، مبنية على اأ�شا�ص م�شاركتهم اأو م�شاهمتهم في مياه 

احلو�ص اأو اجل�شم املائي املعني.
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واإ�شافـــة اإىل تدعيـــم الو�شـــع املائي احلـــايل اله�ص في ال�شفـــة الغربية وقطاع 
غزة، فاإن ح�شول اجلانب الفل�شطيني على حقوقه املائية يف حو�ص نهر الأردن وعودة 
ـــن من ا�شتقبال مئـــات اآلف من العائدين  �شيادتـــه على منطقـــة الغور الغربي، �شيمكِّ
لفل�شطـــني في حال ال�شـــالم، وتاأمينهم بفر�ـــص العمل وال�شكن والغـــذاء واملاء، وهذا 

يدعم ال�شلم وال�شتقرار للجميع.
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اإن الـــدور احليوي للماء في حتقيق التنميـــة القت�شادية وال�شتقرار ال�شيا�شي، 
والتنميـــة الجتماعية في املنطقة، تدعو اإىل و�شـــع ا�شرتاتيجية اإقليمية متو�شطة اإىل 
طويلة الأجل؛ لتنمية واإدارة جميع املوارد املائية املتاحة، وتنمية وتطوير موارد جديدة 
اأو اإ�شافيـــة. ويعـــد هذا مهًمـــا للحد من اخلالفـــات في وجهات النظـــر وال�شراع بني 

الأطراف الإقليمية. 

وهناك حدود ملا ميكن اأن يوؤمنه التفوق الع�شكري لأي طرف من اأطراف النزاع، 
وعليـــه فـــاإن التعاي�ص وال�شـــالم يجب اأن يوؤديـــا اإىل �شالم ومنو اقت�شـــادي واجتماعي 

متجان�ص ومتكافئ جلميع الأطراف، واأن يدفع اجلميع م�شتحقات ال�شالم.
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مداخالت احل�ضور

 م. مو�سى اجلمعاين
اأحببـــت اأن اأ�شيـــف اإىل حما�شرة د. حازم النا�ســـر، مو�شوع كميات املياه التي 
تدخـــل النفـــق باجتـــاه قناة امللـــك عبد اهلل مـــن نهر الريمـــوك. فقد دخـــل القناة يف 
العـــام 2003/2002، )58.6( مـليــون متــــــــر مكعـــــــــــب، ويف العـــام 2004/2003، 
دخــــــلهـــا )65( مليوًنا، ويف 2005/2004، )43( مليوًنـــا، ويف 2006/2005، حوايل 
)17( مليـــون مـــرت مكعـــب، ويف 2007/2006 نحو )13( مليوًنـــا، ويف 2008/2007، 
)18.2( مليوًنا، ويف 2009/2008، )9.2( مليوًنا. هذا باخت�شار ما ا�شتفدناه نحن 

يف الأردن من نهر الريموك.

مداخلة
اتفـــق منذ البدايـــة مع د. مـــروان حداد باأن احلـــل يجب اأن يكـــون اإقليمًيا، يف 
الدرجـــة الأوىل، لكـــن اإذا كان ذلـــك بعيد املنـــال، يف الوقت الراهـــن، فلتبحث اإًذا يف 
ا اأننـــا نطمح اإىل تنمية م�شتدامـــة وتطوير، وحل  كيفيـــة حل م�شكلـــة الأردن، خ�شو�شً
م�شاكلنا. ومن الوا�شح اأن توفري املياه هو التحدي الأكرب وح�شة الفرد يف الأردن من 
امليـــاه، متدنيـــة للغاية، على الرغـــم من اأق�شى ما ميكن ا�شتغاللـــه من ح�شاد مائي، 
علًمـــا اأننـــا وال�شعب الفل�شطيني مـــن اأكرث �شعوب العـــامل تكاثًرا بن�شبـــة ت�شل حوايل 

2.5% �شنوًيا. والتنمية احلقيقية ل تتم من دون املياه. 
كمـــا فهمنا اأن قناة البحرين ل متثل حاًل ناجًحا؛ لذلك يجب البحث عن حلول 

اأخرى، وهذا ما اأطلب الإجابة عنه.

تعقيب د. حازم النا�سر
اأعتقـــد اأن املخطـــط الأردين، على مر ال�شنـــوات، �شعـــى اإىل اأن يجعل مو�شوع 
امليـــاه غري معيق للتنمية القت�شاديـــة والجتماعية، لكن لالأ�شف، يف ال�شنوات الثالث 
الأخـــرية، اأ�شبح مو�شوع املياه معيًقا حقيقًيا لتلك التنمية، والدليل ما نراه اليوم، من 
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بطالة وفقر. وقد تو�شعنا يف ا�شتخدامات للمياه ما كان ينبغي اأن نفعلها، واأجلنا بع�ص 
امل�شاريع التي ما كان ينبغي اأن نوؤجلها لأ�شباب داخلية واإقليمية. 

بالن�شبـــة ملو�شوع قناة البحريـــن، اأعتقد بداية اأنه لي�ص م�شروع مياه يف الدرجة 
الأوىل، بـــل م�شروع لإ�شـــالح الأ�شرار البيئية يف حو�ص البحر امليت، وله منافع اأخرى 
كالتحليـــة وتوليـــد الطاقة الكهربائيـــة والتنمية القت�شادية، وغري ذلـــك. وما ينطبق 
علـــى تلوث البحـــر امليت، ينطبق علـــى كل النتائج املرتتبة على الحتـــالل الإ�شرائيلي 
للمناطـــق العربية، وبالـــذات فل�شطني، وبالتايل فاإن املجتمع الـــدويل معني مب�شاعدة 
الأردن وفل�شطـــني ودول املنطقة، من خالل متويل الـــالزم. اأما بالن�شبة للبدائل، ففي 

حالة الأردن، حتديًدا، ل توجد بدائل. 

مداخلة 
اأود اأن اأ�شـــاأل اإذا كان لـــدى د. حازم النا�شر اأي معلومات عن م�شروع الدي�شي، 
ـــا اأنني اطلعت وبع�ص الزمالء على تقاريـــر علمية مقلقة، حول خلط مياهها  خ�شو�شً

مبياه اأخرى، اإ�شافة اإىل وجود عن�شر الراديوم بن�شبة عالية.

تعقيب د. حازم النا�سر 
بدايـــة اأود اأن اأوؤكد اأن كل املياه اجلوفية يف العامل حتتوي على عن�شر الراديوم 
الن�شيط، لكنها تتفاوت من منطقة اإىل اأخرى، ح�شب التمو�شعات اجليولوجية. اأما يف 
ما يت�شل مبياه الدي�شي، فاأود اأن اأكون وا�شًحا، لأقول اإن اأول تقرير �شادر ب�شاأنها جاء 
عـــن وزارة املياه والري، حول ن�شاط الراديوم، ومت و�شـــع الإجراءات الالزمة للتعامل 
مـــع هذا املو�شوع. ولي�ص املهم وجود هذا الن�شـــاط من عدمه، بل املهم اأن تقوم وزارة 
امليـــاه ب�شـــخ املياه اإىل املواطنني �شمـــن املوا�شفات املتفق عليهـــا، ب�شرف النظر عن 

طبيعة املعاجلات التي تتم لها قبل ال�شخ.
اأمـــا عن الإجـــراءات املتعلقة مبعاجلة مياه الدي�شي، فتتـــوزع على جوانب عدة، 
منها حتا�شي الأخذ من طبقة معينة ذات ن�شبة اإ�شعاعية عالية، والإجراء الآخر يتمثل 

يف خلط املياه مع م�شادر مياه اأخرى ذات حمتوى اإ�شعاعي قليل جًدا.
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د. اليا�ص �سالمة 
تعقيًبـــا على ما ذكر يف مو�شـــوع التـــــــلوث الإ�شـعاعي، فــاأنا اتفــق مع ما طرحه 
د. حـــازم النا�شـــر مـــن معاجلات، علًمـــا اأن جمرد تهويـــة املياه كفيلـــة بالتخل�ص من 
الن�شاط الإ�شعاعي، واأمتنى اأن ل يكون هناك تخوف من مياه الدي�شي، وعدم اخل�شية 
مما ي�شـــدر من اأرقام ودرا�شات اأعتقد اأنها جتـــيء مغر�شة، يف هذا الوقت حتديًدا، 
لن�شر البلبلة، لكن يجب دوًما اأن يتم التاأكيد على متعهد امل�شروع لاللتزام باملوا�شفات 

املطلوبة، وبخا�شة ما يتعلق بالإ�شعاعات.
لقـــد جذب انتباهـــي ما ذكره د. مـــروان حداد، حول ح�شـــة فل�شطني من املياه، 
التـــي قال اإنهـــا تبلغ 250 مليون مرت مكعب، واأنا اأعتقد اأن هذا الرقم يدخل �شمن كمية 
الـ720 مليون مرت مكعب اخلا�شة بالأردن وفل�شطني مًعا، والأردن مل يعتِد على ح�ش�ص 

الآخرين اأبًدا، وهذا ما يجب اأن يو�شح يف �شائر املعاهدات والتفاقيات واملحافل.

مداخلة 
قـــراأت يف ال�شحـــف اأن الطـــرف الفل�شطيني لديه بع�ص التحفظـــات على قناة 
البحرين، من كونه لن ي�شتطيع ال�شتفادة، فعلًيا، من هذه القناة اإل اإذا ا�شرتد اأر�شه 

الواقعة يف حو�ص البحر امليت.

تعقيب د. مروان حداد
اأنـــا مل اأق�شد اأن فل�شطني ترغب باحل�شول علـــى كميات اإ�شافية من املياه من 
الأردن، بـــل ق�شدت اأنه من �شيغـــة اتفاقية املياه �شنة 1955 غـــري الر�شمية )اتفاقية 
جون�شتـــون(، ُخ�ش�ص للجزء الغربي )241( مليون مـــرت مكعب لري 160 األف هكتار 
مـــن الأرا�شي الزراعية، بل علـــى العك�ص، فاأنا من اأن�شار اأن تقـــدم فل�شطني لالأردن 
ـــا يفي�ص عن حاجتها من امليـــاه، علًما باأننا ل ننكر الكرم الأردين على فل�شطني يف  كمًّ

مو�شوع املياه.
وبالن�شبة لقناة البحرين، فح�شب معلوماتي ال�شخ�شية اأن اجلانب الفل�شطيني 
وقـــع على اتفاقية الدرا�شة، على اأ�شا�ص اأن يكـــون م�شتفيًدا، غري اأن فل�شطني ما تزال 
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حتـــت الحتالل، مبا يف ذلك اجلزء الواقع على البحـــر امليت، اأما اآلية ال�شتفادة فلم 
يتم بحثها حتى الآن.

م. مو�سى اجلمعاين 
حاولـــت اأن اأحتا�شى احلديـــث يف مو�شوع قناة البحرين، لكـــوين رئي�ص اللجنة 
ع، وبداأ  التوجيهيـــة لهـــذا امل�شروع. هذا امل�شروع مت التفاق على �شروطـــه املرجعية ووقِّ
العمل يف الدرا�شتني: الدرا�شـــة القت�شادية، والدرا�شة البيئية، اإ�شافة اإىل الت�شميم 

الأويل للم�شروع.
ومت اإجنـــاز نحو 75% مـــن تلك الدرا�شات. ويف �شهر ت�شريـــن الأول/اأكتوبر من 
م املعلومات النهائية للدرا�شات. وينبغي اأن  هـــذا العام )2010(، من املفرو�ص اأن ُتقدَّ

ف الدرا�شات ماهية امل�شروع، واأهدافه، واجلهات امل�شتفيدة منه. تعرِّ
اأمـــا الهدف من امل�شروع فهو هدف بيئـــي كبري ومهم، ول يقل اأهمية عن تزويد 
املنطقة التي تعاين من ال�شح املائي باملياه، ويت�شمن الهدف البيئي حماية البحر امليت 
مـــن الزوال، لأنـــه اإذا اختفى البحر امليـــت �شتكون هناك م�شاعـــب يف تلك املنطقة، 
التـــي �شت�شبح بيئـــة كريهة، ويرجح اأن حتدث هناك كارثة بيئية. ف�شاًل عما ميكن اأن 

ي�شيب ال�شتثمارات ال�شياحية املوجودة هناك. 
اأمـــا الهدف الثاين فيتمثل بح�شول الأردن على نحو 550 مليون مرت مكعب من 
امليـــاه �شنوًيـــا، الأمر الذي �شيجنبنا نتائج اجلفاف واملحـــل اإن حدثا يف اأي مرحلة من 

املراحل.
ول يوجـــد لالأردن خيار اآخر، على الإطـــالق، اإل باإن�شاء قناة البحرين، وكذلك 

الأمر بالن�شبة لفل�شطني.
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اجلل�سة اخلام�سة: ق�سايا متفرقة

رئي�ص اجلل�شة: اأ. ثابت الطاهر )الأردن(

- املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
اأ.د. اإليا�ص �سالمة )الأردن(

- دور التحلية في معادلة املوارد وال�سكان
د. عادل ب�سناق )ال�شعودية(

- اأهمية املياه اخل�سراء
اأ.د.م. منذر حدادين )الأردن(

- مداخالت احل�سور
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املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول

اأ.د. اليا�ص �سالمة* 

مقدمة

يعتمـــد التطور الجتماعي والقت�شادي يف الدول اجلافة و�شبه اجلافة، بدرجة 
كبـــرية على توفـــر امل�شادر املائية الكافيـــة ذات النوعية اجليـــدة. اإل اأن هذه املناطق 
تعاين من قلة الأمطار، اإ�شافة اإىل تغرياتها املائية والزمانية التي ل ميكن التنبوؤ بها.

لقـــد اأدى تزايـــد �شـــكان املنطقـــة اجلافة و�شبـــه اجلافة، والتطـــور الجتماعي 
والقت�شـــادي، وارتفاع م�شتويات احلياة والت�شنيع وتطوير الزراعة، اإىل ازدياد كبري 
يف الطلـــب على املياه، ما اأف�شى اإىل اختالل معادلـــة التزويد والطلب عليها. وتتفاقم 

املعادلة من خالل ازدياد ن�شب التلوث يف م�شادر املياه. 

كمـــا اأدت الكفاءة املتوا�شعـــة يف ا�شتخدامات املياه، خا�شـــة يف قطاع الزراعة 
املرويـــة، اإىل ازديـــاد و�شع املياه �شوًءا. وبهـــذا اأ�شبح توافر املياه هـــو املحدد الرئي�ص 

للنمو الجتماعي والقت�شادي، ويف بع�ص الأحيان الو�شع ال�شحي للمواطن.

واأف�شـــل ما ميكن اأن يو�شف به هذا الو�شع، هـــو اأنه و�شع ت�شادمي اأو حم�شور 

* اأ�شتاذ يف كلية العلوم/اجلامعة الأردنّية.
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يف عنق زجاجة، ف�شاًل على اأنه مع�شله �شيا�شية واجتماعية كبرية ذات تداعيات على 
ال�شتقرار الجتماعي وال�شيا�شي للدول املعنية.

لذلك؛ فقد امتد ال�شتغـــالل اإىل املياه اجلوفية املتجددة منها وغري املتجددة، 
التي متت تغذيتها عرب الع�شور املا�شية. وتعرب هذه املياه اجلوفية العميقة يف امتدادها 

احلدود ال�شيا�شية للدول. ونتج عن ذلك:

ال�شتغالل غري املن�شف بني الدول التي ت�شرتك يف م�شدر مائي جويف.  -

العتداء على حقوق الأجيال القادمة يف هذه املياه غري املتجددة؛ وهي ثروة   -
لالأوطان.

واأ�شحـــى و�شع املياه اجلوفيـــة امل�شرتكة منها بني الدول، جمـــاًل جديًدا لإثارة 
النزاعـــات، واأ�شبح ا�شتنزاف هذه امل�شادر وعـــدم ا�شتمرارية عطائها ي�شكل هاج�ًشا 

لالأفراد واملجتمعات واحلكومات.

لذلك؛ فاإن ال�شتغالل العقالين مل�شادر املياه اجلوفية، �شمن الدولة الواحدة، 
وال�شتغالل املن�شف للمياه اجلوفية امل�شرتكة، اأ�شبح مطلًبا اجتماعًيا و�شيا�شًيا حمليُا 

واإقليمًيا ودولًيا.

ول تفي القوانني والتفاهمات الدولية يف حل ق�شايا املياه اجلوفية امل�شرتكة، وقد 
اأ�شبـــح الأمر يتطلب اإجراءات اأخرى �شريعة قبل اأن ت�شبح هذه املياه جماًل لنزاعات 
جديدة بني الدول، ويف الدولة الواحدة، بني قطاعات ال�شتخدامات املختلفة، من �شرب 
وزراعـــة و�شناعة، ما �شيوؤدي حتًما اإىل زعزعة ال�شتقرار القت�شادي والجتماعي يف 

الدول املعنية.
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املياه اجلوفية
هـــي تلك املياه التي ترت�شح عرب �شطح الأر�ص، وتتحول اإىل تكوينات جيولوجية 
ذات م�شامية، وتتحرك في تلك التكوينات يف اجتاه �شطح الأر�ص اأو املحيط لتن�شرف 

هناك.

ويحكـــم كميـــة املياه التـــي ترت�شح اإىل التكوينـــات اجليولوجية عاًمـــا بعد عام، 
جُتدد املياه اجلوفية. وب�شكل عام فاإن الت�شريف الطبيعي للمياه اجلوفية اإىل الينابيع 
والبحـــار واملحيطـــات، ي�شاوي كميـــة املياه املتجددة فـــي معدلهـــا. اأي اأن معظم املياه 
اجلوفيـــة في العـــامل توجد �شمن تعـــادل بني الـــوارد اإليها )التغذيـــة( واخلارج منها 

الت�شريف )�شكل 1(.

وبهـــذا فـــاإن اأي ا�شتخـــراج مـــن املياه اجلوفيـــة ياأتي علـــى ح�شـــاب الت�شريف 
الطبيعـــي اأو املخـــزون من تلك امليـــاه. وياأتي ال�شتخـــراج الآمن للميـــاه اجلوفية على 

ح�شاب الت�شريف الطبيعي لها.

وامليـــاه اجلوفية في حركة دائمة، رمبا تكون بطيئـــة )اأي ب�شعة �شنتمرتات في 
ال�شنـــة، اإل اإنها تتحرك نتيجة عاملني اثنني، وجـــود فرق في اجلهد بني م�شتوى املياه 

اجلوفية واملياه املحيطية اأو املت�شلة مع املحيط )�شكل 2(.

وتوجـــد في مناطق �شمال اإفريقيـــا وال�شرق الأو�شط اأج�شـــام �شخمة من املياه 
اجلوفيـــة، تعـــرب حدود الـــدول؛ وبهذا فاإنها تعـــد مياًها جوفية م�شرتكـــة لهذه الدول، 

مثل)�شكل 3(:
- الدي�شي – ال�شاق بني الأردن وال�شعودية.

- ال�شخور النوبية بني ال�شودان وم�شر وليبيا.

املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
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- خزان بني ليبيا واجلزائر. 

- الربع اخلايل بني ال�شعودية ودول اخلليج.

- الأرق بني اجلزائر وتون�ص. 

وغريها.

وتعـــد اأج�شام املياه اجلوفية تلك وا�شعة المتداد، كثرية املياه، اإل اأن ق�شيتها هي 
كونها تخ�شع ل�شتنزاف �شديد من �شائر الدول التي توجد فيها هذه املياه. وتتعقد ق�شية 

املياه اجلوفية اإذا كانت على ات�شال مع مياه �شطحية حدودية )�شكل 4(.

ويـــوؤدي ال�شتنـــزاف اجلائر لهذه امليـــاه اإىل ن�شوب امل�شادر كمًيـــا، واإىل متلُّح 
امليـــاه اجلوفية بورود مياه ماحلة اإليها من اأ�شفلها اأو من جوانب حدودها، اأو من مياه 

املحيط اإذا كانت قريبة منها.

ويـــزداد و�شع املياه اجلوفية امل�شتنزفة واملتملحـــة نتيجة لذلك تردًيا، في �شوء 
التطور ال�شريع في معظم الدول، وبخا�شة التزايد ال�شكاين/ والبطالة و�شح الغذاء.

رت علـــى م�شادر املياه اجلوفية في حينه، والتي كان ن�شاأ  اأمـــا امل�شاريع التي ُطوِّ
منهـــا فائ�ص من املياه، فقد اأ�شبحت تدريجًيا غري مالئمة، واأ�شبحت املياه تعاين من 

ال�شح والن�شوب، ومن �شغوط بيئية خمتلفة.

ومـــا تزال تلك املياه اجلوفية بحاجة اإىل درا�شات م�شتفي�شة لتحديد جتددها، 
ونوعيتهـــا، وحركتها، وعطائها الطبيعي، عالوة علـــى ال�شتخراج الآمن منها، وتاأثري 

ال�شتخراج على امل�شاركني في اجل�شم املائي اجلوفي نف�شه.
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ونظـــًرا لطبيعة الطبقات احلاملة للمياه وامتدادها ال�شائع، وقّلة جتّدد مياهها 
واإي�شاليتها للمياه )وبعك�ص ذلك لكانت قد ن�شبت طبيعًيا(، �شيوؤثر ال�شخ في منطقة 
منها على م�شادر تلك املنطقة �شريًعا، اإل اأن تاأثريه على املناطق البعيدة يكون بطيًئا 

وي�شتغرق ع�شرات اإىل مئات ال�شنني.

اأمـــا ا�شتخراج مثل هذه املياه في املناطق احلدودية بني الدول فيوؤثر حتًما على 
م�شادر الدول الأخرى امل�شاركة في احلو�ص نف�شه.

ولرمبـــا يكون ا�شتنـــزاف املياه اجلوفيـــة القدمية، التي يفوق فيهـــا ال�شتخراج 
العطـــاء الآمن مـــربًرا لدى بع�ص الـــدول، �شمن ظروفهـــا الجتماعيـــة والقت�شادية 
وال�شيا�شية. غري اأن هذا التعدين للمياه اجلوفية لن ي�شتمر طوياًل، حيث اإن ا�شتنزاف 
الطبقـــات املائيـــة ي�شكل خماطـــرة ل توؤثر �شلًبا علـــى الطبقات املائيـــة ونوعية املياه، 
ا على حقـــوق اأجيال امل�شتقبل في هذه الرثوة املائية،  وا�شتمراريـــة التزويد، ولكن اأي�شً

وعلى القاعدة الجتماعية والقت�شادية لتلك الأجيال.

بيـــد اأن هناك واقًعا ل يقبـــل التجاهل، اإل وهو اأن امل�شاريـــع املائية التي ت�شتغل 
امليـــاه امل�شرتكة بني الـــدول من ال�شعب اأن تتـــم اإعادة النظر فيها واإعـــادة تنظيمها. 
وبخا�شـــة اإذا ما اأخذ بالعتبار اأنه مـــن ال�شعب اإيجاد م�شادر مائية بديلة جديدة اأو 

زيادة املوجود منها بكميات جيدة كما كان ذلك ممكًنا �شابًقا.

ا فـــي كميات املياه التي  فعلـــى �شبيل املثال، لـــن ي�شهد امل�شتقبل زيادة؛ بل نق�شً
ت�شرفها اأنهر النيل والفرات ودجلة وغريها. لذلك، فاإن العتماد على املياه اجلوفية 

غري املتجددة �شوف يزداد، ما �شي�شع �شغوًطا اإ�شافية على تلك امل�شادر.

ُي�شـــاف اإىل مـــا ورد اأن الطلـــب على املياه فـــي ازدياد م�شتمـــر، نتيجة للزيادة 
ال�شكانيـــة، حيـــث يت�شاعف عـــدد ال�شكان في الـــدول املعنية كل 25 �شنـــة، ف�شاًل عن 

ارتفاع م�شتويات احلياة، ما يتطلب زيادة في ال�شتهالك الفردي للمياه.

املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
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ا ُي�شاف اإىل ذلك، اأن ال�شتعمال الفردي للمياه في الدول املعنية في �شمال  اأي�شً
ع اأن يحتاج املواطن  اإفريقيـــا وال�شرق الأو�شط هو دون ال�شتعمال العاملي؛ لذلـــك ُيتوقَّ

في هذه الدول اإىل كميات اإ�شافية من التزويد املنزيل.

وميكن حالًيا تلخي�ص ق�شايا املياه اجلوفية بالآتي: 

ُت�شتغـــل امليـــاه اجلوفية بطاقة تفـــوق جتّددهـــا، اأي اأن ا�شتخراجهـــا اأ�شبح عملية - 1
تعدين اأو ا�شتنزاف.

ترتدى نوعيات املياه اجلوفية في �شائر اأنحاء املنطقة؛ نتيجة حتفيز املياه املاحلة - 2
التي جتاور املياه العذبة اأو تقع حتتها.

ا؛ بورود امللوثـــات اإليها من امل�شاريع الزراعية - 3  تـــرتدى نوعيات املياه اجلوفية اأي�شً
وال�شكانية وال�شناعية التي تقوم عليها.

متتـــد معظم التكوينات اجليولوجية التي حتوى املياه اجلوفية عرب اأكرث من دولة، - 4
مـــا يجعل التقا�شم املن�شف لهذه املياه �شرورة ملحًة قبل اأن ت�شبح امل�شاريع التي 
تقـــوم عليها جزًءا من الوجود القت�شـــادي والجتماعي لدولة ما، وي�شبح بعدها 
جـــزًءا من كيان الدولة، له ما لالأر�ص مـــن حق احلماية والدفاع عنه، ما قد يوؤول 

اإىل نزاعات اإقليمية.

احللول داخل البلد الواحد 
1- اعتبـــار املياه اجلوفية املوجودة �شمن البلد الواحد هي حق وملك لذلك البلد، وله 
حق ا�شتغالله بالطرق والو�شائل التي يراها منا�شبة، غري اأن معظم الدول ت�شتغل 
حالًيـــا مياهها اجلوفية باأكرث مـــن طاقة ال�شتخدام الآمن، وذلـــك �شعًيا وراء ما 

يدعى الآمن الغذائي. اإل اأن الإنتاج الزراعي ي�شدر في معظمه اإىل دول اأخرى.

علًمـــا اأن الطـــرق امل�شتخدمة في ا�شتخراج امليـــاه وا�شتخدامها للري قدمية ول 
تفي مبتطلبات ال�شتخدام الأمثل.
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تعـــد املياه اجلوفية، وبخا�شة غري املتجددة منهـــا، احتياًطا ا�شرتاتيجًيا للدول 
يجب عدم امل�شا�ص به اإل في احلالت التي تقت�شيها الظروف؛ كاإعالن حالت الطوارئ 

بخ�شو�ص تزويد املياه، اأو عدم اإمكانية تاأمني الغذاء من م�شادر اأخرى.

كمـــا يجب اإعادة النظر فـــي امل�شاريع الزراعيـــة القائمة علـــى ا�شتنزاف املياه 
اجلوفيـــة، �شمـــن قواعـــد اأخالقيات حقـــوق اأجيال امل�شتقبـــل في هذه امليـــاه، و�شمن 

معادلت العدالة.

كذلـــك، يجب احلفاظ والدفاع عن حقوق ال�شعفـــاء مالًيا والأقليات، ول �شيما 
ال�شـــكان الأ�شليني؛ للحفاظ علـــى كياناتهم وتثبيتهم في اأر�شهـــم، وعدم اللجوء اإىل 
امل�شاريـــع الزراعية الكـــربى على تلك املياه، التي ت�شتخـــدم العمالة الوافدة والأجهزة 
واملعـــدات وال�شمـــاد واملبيـــدات امل�شتـــوردة؛ ليبقـــى املدخـــل الوطني الوحيـــد في تلك 
ا حق من حقوق  امل�شاريـــع هـــو املياه اجلوفية غري املتجددة لتلك الدول، التـــي هي اأي�شً

اأجيال امل�شتقبل.
عندما ي�شبـــح التخل�ص من امل�شاريع الزراعية الكربى غـــري ممكن اقت�شادًيا اأو   -2
اجتماعًيـــا؛ لرمبـــا لت�شببه في بطالة كبـــرية اأو في نق�ص غذائـــي �شعب تعوي�شه؛ 

فيمكن اإدخال اإجراءات اإدارة الطلب على املياه:
اأ- حتديد نظم الري، مع الدعم الالزم للم�شاريع العائلية.

ب- ت�شعـــرية املياه لتغطية الكلفة؛ مبا فيها كلفـــة تعوي�ص تلك املياه من امل�شادر 
املمكنة.

ج- تطبيق ت�شريعات حماية املياه اجلوفية من ال�شتنزاف والتلوث، وت�شديد تلك 
الت�شريعات خلدمة اأهداف وجود تلك املياه احتياًطا ا�شرتاتيجًيا.

مل يعد التعامل مع م�شادر املياه، وخا�شة اجلوفية وغري املتجددة منها، �شمن 
املعطيـــات الفنيـــة والهند�شية ال�شائدة ممكًنا؛ بـــل اأ�شبح اإدخـــال عنا�شر اأخالقيات 
التعامـــل مع هذه امل�شادر وحقوق الطبيعة واأجيـــال امل�شتقبل فيها واجًبا. بعك�ص ذلك 

فاإن الجتاهات احلالية �شتعود حتًما بكوارث بيئية واجتماعية واقت�شادية.

املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
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ويبقى ال�شوؤال اأين هـــي اأخالقيات التعامل عند ا�شتنزاف املياه غري املتجددة، 
ومـــع الأوطان، ومع الطبيعة، وحقوق اأجيال امل�شتقبـــل، التي ت�شكل املياه اجلوفية غري 

املتجددة فيها الحتياطي ال�شرتاتيجي الوحيد؟

املياه امل�سرتكة
ل تتوافـــر القوانني الدولية امللزمة لتقا�شـــم املياه اجلوفية امل�شرتكة بني الدول. 
اأمـــا املبـــادئ الأ�شا�شية لقواعد هيل�شينكـــي، والقانون الدويل املعتمـــد على الأعراف، 
وم�شـــودة معاهدة بيالجو )BALLAGIO(، اإ�شافـــة اإىل اتفاقيات ومعاهدات الأمم 

املتحدة واأحكام برلني؛ فيمكن اإجمالها بالآتي:

- ال�شتعمال املتعادل واملعقول للمياه، وامل�شاواة في العر�ص عرب احلدود.

ر على الآخرين. - جتنب الأذى املوؤثِّ

- اإعـــالم الدول امل�شرتكة بامل�شدر املائي عن اأي اأعمال ميكن اأن توؤثر على مياه 
تلك الدول.

غـــري اأن هذه الأ�ش�ص �شعيفة؛ ومن هنا فاإنه بالإمـــكان اعتبار القوانني الدولية 
غري ملزمة واأدوات غري فعالة وعدمية الفائدة.

وال�شبـــب الرئي�ص في ذلك اأن املياه اجلوفيـــة امل�شرتكة بني الدول املختلفة ذات 
خ�شائ�ـــص فريدة، مثـــل حركتها، ونوعيتهـــا، وتغذيتها، وعطائهـــا، ولي�ص من املمكن 

و�شع قواعد خا�شة لتقا�شم هذه املياه.
من هنا، فاإن املياه امل�شرتكة بني الدول تتطلب درا�شات خا�شة معمقة توؤدي اإىل 

اتفاقيات للتقا�شم، والإدارة امل�شرتكة لهذه املياه.
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ولكي يتم ذلك؛ فاإن الدرا�شات العلمية املعمقة وامل�شرتكة بني الأطراف، وربطها 
باملوا�شيـــع ال�شيا�شية، �شـــوف يزود �شانعـــي ال�شيا�شة بالو�شائل التي تـــربر القرارات 

ال�شيا�شية اخلا�شة بالتعامل مع املياه اجلوفية امل�شرتكة.
ويتطلـــب التقا�شم العـــادل وال�شتغالل املعقول للميـــاه اجلوفية، مفاو�شات بني 
الأطـــراف املت�شاركة في هذه امل�شادر، وقد يف�شي هذا اإىل اإعادة اعتبار بع�ص الدول 

ل�شيادتها على اأجزاء من املياه امل�شرتكة.
وتفيـــد اخلـــربة الدولية في هذا املجال؛ باأن اللجـــوء اإىل طرف ثالث يوؤدي دور 
ل في فـــك النزاعات، ويدير املفاو�شـــات للو�شول اإىل نتيجة  الو�شيـــط، ميكـــن اأن ي�شهِّ

من�شفة، وي�شاعد في التزام الأطراف حلل امل�شاكل عن طريق املفاو�شات.
كمــــا اأن الفر�شة احلالية والو�شع القائم في الدول التي ت�شتغل فيها املياه اجلوفية، 
امل�شرتكــــة يجــــب اأن ي�شتغال لإحداث التغري اجلــــذري في ال�شيا�شات املائيــــة، حيث اإنه اإذا 

ازدادت �شغوط املنتفعني من الأو�شاع ي�شبح م�شتقبل التنازع اأكرث تعقيًدا.
لذلـــك، فـــاإن التقا�شم العـــادل واملن�شـــف للميـــاه اجلوفية امل�شرتكـــة يجب اأن 
يعالـــج علـــى اأنه ق�شيـــة ملحة، قبـــل اأن جتعل ال�شغـــوط املتزايدة على تلـــك امل�شادر 
الأمـــر م�شتحياًل؛ نظًرا لأن امل�شاريع التي تقام على تلـــك املياه ذات تبعات اقت�شادية 
واجتماعيـــة كبرية ومعقدة، ولها بعدها ال�شلبي على ال�شالم وال�شتقرار �شمن الدولة 

الواحدة.
وعلى املوؤ�ش�شات الدولية ومنظمات الأمم املتحدة، واملوؤمتر الإ�شالمي، وجامعة 
الـــدول العربية، ومنظمة الدول الإفريقية وغريهـــا، اأخذ املبادرة في الدرا�شة العلمية 
للميـــاه اجلوفية امل�شرتكة، بالتعاون مع الـــدول املعنية، وت�شهيل مفاو�شات تقا�شم تلك 

املياه واإدارتها امل�شرتكة.
واإذا مل ت�شـــع الـــدول واملوؤ�ش�شات الدوليـــة حًدا لو�شع امليـــاه اجلوفية املرتدي، 

املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
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نتيجـــة ال�شتغالل اجلائر وغري املن�شف لهذه املياه، والـــذي يتوقع اأن يزداد �شوًءا مع 
الزمـــن، فاإن الطبيعـــة �شتفر�ص حلها بن�شوب تلك امل�شادر وتـــردي نوعيتها، وحينها 
�شيكـــون لهـــذا احلل تبعـــات اجتماعيـــة واقت�شادية كارثيـــة توؤثر في ا�شتقـــرار الدول 

وال�شلم الجتماعي فيها.

�سكل 1: و�سع املياه اجلوفية امل�سرتكة
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�سكل 2: مياه جوفية مع كمية تغذية بن�سب خمتلفة،
وو�سع احلد الفا�سل بني مياه جوفيه ومياه املحيط

�سكل 3: املياه اجلوفية القدمية يف املنطقة العربية

املياه اجلْوفّية، واملياه اجلْوفّية امل�سرَتكة بني الّدول
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�سكل 4: املياه اجلوفية امل�سرتكة مت�سلة مبياه �سطحية م�سرتكة
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دور حتلية املياه يف معادلة املوارد وال�سكان

عر�ض م�ضّور
قّدمه: د. عادل اأحمد ب�سناق*

املحتوى

- تزايد احلاجة لتحلية املياه

- اختيار التقنية الأن�شب

- اإدارة التكاليف

- التحلية امل�شتدامة

- النظم وال�شيا�شات املن�شودة

- التوطني وبناء القدرات

- اجتاهات امل�شتقبل.

* رئي�ص املنتدى ال�شعودي للمياه والطاقة. 
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Annual Cumulative Deesalination Capacity

لى تحلية المياه
م العربيال
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اأهمية املياه اخل�سراء
يف تقييم معادلة �ملو�رد �ملائية و�ل�ضّكان

اأ.د.م منذر حدادين*

تعاريف
	 تتوزع موارد املياه على الأ�شكال الآتية:•

- املياه الزرقاء: وهي املياه العذبة الطبيعية ال�شائلة من �شطحية وجوفية.
- املياه اخل�سراء: وهي املياه التي تختزنها الرتبة من �شقوط الأمطار.

- املياه ال�سهباء: وهي املياه البلدية العادمة املعاجلة.
- املياه الف�سية: وهي املياه املحالة من م�شادر ماحلة.

وجود املياه اخل�سراء
تغلف املياه اخل�شراء �شطوح حبيبات الرتبة، وتلتحم معها بقوة الت�شاق عالية.
وتزداد كميتها بازدياد م�شاحات �شطوح احلبيبات؛ وهي - لذلك - تتوافر على 

نحو اأكرب في الرتبة الطينية منها في الرتبة الرملية.
ول يقوى على نزع تلك املياه عن �شطح الرتبة اإل:

ـــر بفعل الطاقـــة احلرارية املتولدة طبيعًيا مـــن ال�شم�ص، اأو �شناعًيا  - التبخُّ
بالت�شخني في املخترب.

- جذور النبات لقدرتها الفائقة على المت�شا�ص.

* وزير املياه والري الأ�شبق/الأردّن.
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وعليـــه؛ ميكن اأن جتنى الفائدة مـــن املياه اخل�شراء بالإنتـــاج النباتي وباإحياء 
النبات ب�شائر اأنواعه.

احلاجة للمياه
	 تولد احلاجة للمياه مما يبتغيه الإن�شان ملواجهة ال�شعوبات الآتية:•

- احلاجات املنزلية والبلدية وال�شناعية لها.
- اإنتاج الغذاء )النباتي واحليواين(.

- توليد الطاقة. 
- الحتياجات البيئية للغطاء النباتي، وللطري، واحليوان. 

- النقل.
- ال�شياحة والرتفيه.

- احتياجات اأخرى متفرقة.

التحليل الكمي
	 �شنتناول في حتليلنا احتياجات كل من:•

- املياه املنزلية والبلدية وال�شناعية.
- اإنتاج الغذاء.

وي�شعـــب حتديد الحتياجـــات الأخـــرى؛ لختالفها باختـــالف البيئة و�شقوط 
الأمطـــار، واعتمادها على توافـــر املياه الزرقاء لتوليد الطاقـــة والنقل.على اأنه ميكن 

حتديدها لقطر بعينه.

الحتياجات الكمية
تعتمد الحتياجات الكمية لقطر ما، على نحو اأ�شا�شي، على مرتبته القت�شادية، 

التي بدورها توؤثر في التقدم الجتماعي.

اأهمية املياه اخل�سراء
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ومت اعتماد ت�شنيف البنك الدويل للمراتب القت�شادية لدول العامل وهي:
- الدول ذات القت�شاد العايل.

- الدول ذات القت�شاد املتو�شط العايل.
- الدول ذات القت�شاد املتو�شط الداين.

- الدول ذات القت�شاد الداين. 

اأُ�س�ص احت�ساب الحتياجات
	 احُت�شبت حاجات املياه املنزلية والبلدية على اأ�شا�ص:•

- معدل ال�شتهالك املرغوب فيه للمراتب القت�شادية.  
- معدل كفاءة النقل والتوزيع للمراتب القت�شادية الأربعة.  

	 احت�شب املتحدث اإليكم معدلت ال�شحب من م�شادر املياه في دول العامل، •
م�شتعيًنـــا باملراجع، ووجدها تبلـــغ 137، 65، 41، 20 مرت مكعب للفرد في 

ال�شنة )عند امل�شدر(.
	 قـــّدر ال�شتهالك املرغوب فيه عند نقطة ال�شتهالك بـ 90، 73، 55، 38.5 •

مرًتا مكعًبا في ال�شنة للفرد.
	 احُت�شبت الكفاءات للنقل والتوزيع للمراتب القت�شادية الأربعة كالآتي:•

90، 85، 80% و 70%، علـــى التـــوايل، لـــكل مـــن اأقطار القت�شـــاد العايل، 
والقت�شاد املتو�شط العايل، والقت�شاد املتو�شط الداين، والقت�شاد الداين، على 

التوايل.
	 بذلك تكون الحتياجات عند امل�شدر للمراتب الأربعة:•

100، 85، 70، 55 مرًتا مكعًبا للفرد في ال�شنة على التوايل.
احت�شبـــت الحتياجـــات ال�شناعيـــة، علـــى اأ�شا�ص جممـــوع ال�شتهـــالك للمياه 

ال�شناعية في العامل )بلغ 603220 مرًتا مكعًبا عام 2000(.
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وفـــي غياب بيانات عـــن ال�شتهالك ال�شناعي، الذي »يكفـــي« كل بلد، افرت�ص 
حمدثكـــم اأن املياه الالزمـــة لكفاية كل مرتبة اقت�شادية تكـــون بن�شبة 5:3:2:1 للدول 
ذات القت�شـــاد الـــداين، واملتو�شط الـــداين، واملتو�شط العايل، والدخـــل العايل على 

التوايل. 
وبذلـــك تكون احتياجـــات الفرد في ال�شنـــة 65، 120، 165، 265 مـــرًتا مكعًبا 

للداين، واملتو�شط الداين، واملتو�شط العايل، والعايل على التوايل.
واحت�شب حمدثكم الحتياجات لإنتاج الغذاء، على اأ�شا�ص ا�شتهالك الفرد من 

الكالوريات الغذائية، على النحو الآتي:
اأقطار القت�شاد الداين: 2200 كالوري )1950 نباتي، و250 حيواين(

القت�شاد املتو�شط الداين: 2800 كالوري )2450 و350(
القت�شاد املتو�شط العايل: 3100 كالوري )2650، 450(

القت�شاد العايل 3400 كالوري )2650 نباتي، و650حيواين( 

افرتا�سات في احت�ساب املياه للغذاء
افرت�ـــص حمدثكم اأن الإنتاجية من وحدة تدفق املياه للمراتب الأربعة، تتنا�شب 

كالآتي: 
 0.7: 1.0: 1.3: 2.0 ملراتـــب الداين، واملتو�شط الـــداين، واملتو�شط العايل، 

على التوايل.
كما افرت�ص اأن كفاءة نقل مياه الري وتوزيعها في اأقطار املراتب الأربعة هي:

55، 60، 65، 70 باملائـــة للداين، واملتو�شـــط الداين، واملتو�شط العايل، والعايل 
على التوايل.

ومت احت�شـــاب املطلـــوب من امليـــاه لإنتاج عنا�شر املـــواد الغذائيـــة، بال�شتعانة 
باأبحاث اأجريت في منظمة )الفاو( FAO واأخرى في وزارة الزراعة الأمريكية.

اأهمية املياه اخل�سراء
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كانت الكميات املطلوبة لإنتاج العنا�سر هي:
680، 894، 1048، و 1277 مرًتا مكعًبا للمراتب الأربعة من الداين اإىل العايل، 

على التوايل.
وباإعمـــال الفرتا�شات اأعاله من اإنتاجيـــة وكفاءة، احت�شبت مياه اإنتاج الغذاء، 
وهي 1780، 1500، 1250، 900 مرت مكعب للفرد �شنوًيا، مرتبة من الداين اإىل العايل 

على التوايل.

جمموع الحتياجات )مرت مكعب للفرد في ال�سنة(
ي�شبح جممـــوع الحتياجات للمراتـــب الأربعة كالآتـــي: 1300، 1500، 1700، 
1900 لالأقطار ذات القت�شاد العايل، واملتو�شط العايل، واملتو�شط الداين، والقت�شاد 

الداين على التوايل.

دور املياه اخل�سراء
يت�شـــح مـــن التحليـــل ال�شابـــق، اأن احتياجـــات اإنتـــاج الغـــذاء هـــي الأعلى بني 

الحتياجات الأخرى، املاأخوذة في حتليلنا.
وتبلغ ن�شبة املياه الالزمة لإنتاج الغذاء: 69%، 83%، 88%، 93% لأقطار القت�شاد 

العايل، واملتو�شط العايل، واملتو�شط الداين، والقت�شاد الداين، على التوايل. 

وي�شتاأثـــر اإنتاج الغذاء بالن�شبة الأكرب من احتياجـــات املياه الأ�شا�شية املاأخوذة 
في اعتبارنا. وهنا تكمن اأهمية املياه اخل�شراء.

املكافىء الأزرق للمياه اخل�سراء
نتيجة لبحث مكثف ن�شر ملحدثكم عام 2007، تو�شل اإىل اأن املكافىء من املياه 

الزرقاء للمياه اخل�شراء، يعرب عنه بـ:
W= 200 r + 25 p

W = املكافىء الأزرق للمياه اخل�شراء)مرت مكعب للفرد(  
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r = ن�شيب الفرد من الأر�ص الزراعية البعلية )دومن(  
 p = ن�شيب الفرد من املراعي )دومن(     

 املياه اخل�سراء في بع�ص اأقطارنا

بتطبيق الحت�شاب اأعاله على اأقطارنا جند اأن املياه اخل�شراء في بالدنا تعادل 
باملرت املكعب للفرد:

	 الأردن: 145، ت�شاف اإىل 155 من املياه الزرقاء.•
	 �شورية: 740 ت�شاف اإىل 970 من املياه الزرقاء.•
	 م�شر: 13 ت�شاف اإىل 868 من املياه الزرقاء.•
	 اليمن: 530 ت�شاف اإىل 210 من املياه الزرقاء.•
	 لبنان: 137 ت�شاف اإىل 1000 من املياه الزرقاء.•
	 ُعمان: 200 ت�شاف اإىل 40 من املياه الزرقاء.•

املياه اخل�سراء في البالد العربية
تكرث املياه اخل�شراء في اأقطار الهالل اخل�شيب، وفي ع�شري واليمن من اأر�ص 

اجلزيرة، وفي جنوبي ال�شودان، كما في �شهول الغرب في املغرب.
ول يجوز اإغفال احت�شاب املياه اخل�شراء، �شمن احت�شابنا ملجموع موارد املياه؛ 

فهي في الأردن مثاًل توازي املياه الزرقاء.
ويبلـــغ جمموع املياه اخل�شراء الأردنية ما معدله 866 مليون مرت مكعب �شنوًيا، 
مقارنة باملياه الزرقاء داخل حدودنا، ذات املعدل البالغ 752 مليون مرت مكعب �شنوًيا.

الأهمية ال�سرتاتيجية
تظـــل امليـــاه اخل�شراء في ماأمن مـــن اعتداء الغري عليها، خـــالف ما هي عليه 

املياه الزرقاء امل�شرتكة.

اأهمية املياه اخل�سراء
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وهي في ماأمن من عوامل التلوث التي توؤثر على نوعية املياه الزرقاء.

كما تتنا�شب مع ما يجلبه املو�شم املطري من هطول، على غرار ما تتنا�شب معه 
املياه الزرقاء.

وهي لي�شت عر�شة للت�شرب من مكامنها، كما هي عليه احلال في خزانات املياه 
الزرقاء.

الأهمية القت�سادية والبيئية

ميكن اإجمال تلك الأهمية على النحو الآتي:
	 ل جمهــــود وكلفة فــــي اإي�شال املياه اخل�شــــراء لال�شتعمال، علــــى خالف املياه •

الزرقاء، التي تتطلب ا�شتثمارات في التخزين والنقل والتوزيع.
	 ل حاجــــة للم�شــــارف الزراعية، على خالف الــــري با�شتعمال امليــــاه الزرقاء، •

الذي يتطلب بناء امل�شارف الزراعية.
	 يعد الأثر البيئي مــــن املياه اخل�شراء وا�شتعمالها اأكرث ايجابية من ا�شتعمالت •

مياه الري الزرقاء.
	 تعد اإنتاجية املياه اخل�شراء اأدنى من نظريتها الزرقاء.•
	 الري اأ�شاًل هو حماولة ملحاكاة املياه اخل�شراء.•
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مداخالت احل�سور

د. اأنور البطيخي

�شـــوؤايل للدكتور منذر حدادين، ُن�شرت اأوراق كثرية عن املياه اخل�شراء، لكننا 
مل نتنـــاول هذه الطريقة في احل�شابات. اإنها طريقـــة اإبداعية للتعبري عن توافر املياه 
فـــي الأردن. الـــكل يعرف في الأردن اأن الأرا�شي اخل�شبـــة هي التي حتتوي على املياه 
اخل�شـــراء، وهـــي الأرا�شي التي ت�شمى باملطريـــة، اأي غري املروية، وكلنـــا نعرف اأنها 
زرعـــت في البيوت، فـــي اإربد وعّمان والكرك و�شواحيهـــا، ومعظم املناطق التي كانت 
تنتـــج حبوًبـــا، وت�شدر هذه احلبوب اإىل فل�شطني بكميـــات هائلة. ما ننتجه من القمح 
الآن هو حوايل 6-7 اآلف طن. وهو ميثل اأقل بكثري من احتياجات الأردن التي تتجاوز 
300 األـــف طـــن. واأخ�شى ما اأخ�شـــاه اأن يخرج احل�شور من هذه النـــدوة وهو يقول اإن 

ح�شة الأردين هي 300 مرت مكعب �شنوًيا ولي�شت 140 مرًتا مكعًبا �شنوًيا من املياه.

 اأرجـــو مـــن اأخي د. منذر اأن يتفهم مـــا اأقول، وهو لي�ص من بـــاب النتقاد، واأن 
الأمطـــار تتذبـــذب، وخالل ال�شنوات الأخـــرية كانت ن�شبة هطـــول الأمطار في الأردن 
قليلـــة، ومل ينتج من احلبـــوب اإل القليل، وال�شحراء الأردنيـــة مل تنتج من املراعي ما 

يكفي لرعي الأغنام التي نعتمد عليها جزئًيا لربوتني اللحوم احلمراء. 

اإننـــي غـــري متفائل مـــن اأن الرقـــم )150( مـــرًتا مكعًبا هي ح�شتنـــا من املياه 
ـــظ اإزاء ذلك، وهذا ما تو�شلت اإليـــه الكثري من الدرا�شات  اخل�شـــراء. يجب اأن نتحفَّ

التي اأجريتها اأو تابعتها. 
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د. علي عتيقة
عندمـــا حتـــدث د. اليا�ـــص �سالمـــة عن �شعوبـــة تق�شيـــم الأحوا�ـــص امل�شرتكة 
احليوية، فهل ميكن اأن ن�شل اإىل اتفاق بحيث اأن ن�شبة ال�شخ في كل بلد تتحدد ح�شب 

مدة زمنية؟ 

�شـــوؤال للدكتور عادل ب�سنـــاق: م�شادر املياه للتحلية، هـــل هي كلها من البحر؟ 
بالن�شبة للدكتور منذر فاإنني اتفق مع د. اأنور البطيخي فيما يت�شل باملياه اخل�شراء 

والعتماد عليها.

ال�سريف فواز �سرف 
�شوؤايل للدكتور اليا�ص �سالمة حول »م�شروع الدي�شي«، اأرجو تو�شيح الدور ال�شعودي 

والأردين حوله. واإىل اأي حد هناك �شلبيات اأو اإيجابيات حوله؟

د. حممود اأبو زيد
 مــــا من �شكك فــــي اأن اأخطر ما اأُثري هو مو�شوع التقا�شــــم املن�شف للمياه اجلوفية 
بالن�شبــــة للخزانــــات امل�شرتكــــة. وا�شتف�شــــاري هــــل هناك لــــدى د. اليا�ـــص اأفــــكار اأو اأمثلة 
حــــول كيفية اقت�شام املياه؟ �شــــوؤال اإىل د. عـــادل ب�سناق: بالن�شبــــة لال�شتخدامات احلالية 
وامل�شتقبليــــة لدول العامل للميــــاه املحالة، من واقع احل�شر الذي يقــــوم به املجل�ص العربي 
للميــــاه لتعرف ا�شتخدامات الــــدول املختلفة، كان هناك �شعوبة لتعــــرف احتياجات الدول 
املختلفــــة امل�شتقبليــــة. اأرجو اإي�شاح الو�شيلــــة التي اتبعتها لتعرف احتياجــــات الدول للمياه 
املحــــالة. و�شوؤال حول كيفية التحكم في درجــــة امللوحة في املياه املحالة: وما هي احلوافز 
التــــي ميكن اأت تقدمها احلكومات لل�شركات املنتجــــة للمياه املحالة؟ وال�شوؤال الأخري: هل 

هناك تن�شيق وتعاون ما بني حكومات الدول العربية في هذا الجتاه؟

�شــــوؤال للدكتور منــــذر: نحن ناأمــــل اأن ينتقل مفهــــوم املياه اخل�شــــراء اإىل الهيئات 
العاملــــة فــــي خمتلف الدول. فمثل هذا الأمر �شوف ي�شاعد الدول اإىل حد كبري في مو�شوع 
حتديد ق�شمة اأو حتديد الن�شب املختلفة بالن�شبة لكمية املياه املتاحة من املياه اخل�شراء. 
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ردود املحا�سرين 

د. اليا�ص �سالمة
 نبتــــدئ بق�شيــــة »الدي�شــــي«، وهــــي الأهــــم، وهذا احلو�ــــص الذي ميتد فــــي الأردن 
وال�شعوديــــة لــــه مناطق تغذية جــــزء منها فــــي الأردن وجزء منها فــــي ال�شعودية. جزء من 
حركة املياه يتحــــرك باجتاه ال�شعودية واخلليج العربي، وجزء منها يتجه نحو البحر امليت 
فــــي الأردن. حركة املياه اجلوفية فــــي منطقة الدي�شي الطبيعية ل تتعــــدى مرًتا واحًدا في 
ال�شنــــة، والت�شريــــف الطبيعي من احلو�ص الأردين 40 مليون مــــرت مكعب في العام. وهذا 

يدل على ما هي كمية التجدد للمياه. 

قامت ال�شعودية بحفر اآبار كثرية، وكذلك بداأ الأردن ذلك �شنة 1985، ا�شُتغلت املياه 
ل�شتخدامــــات زراعية، وقد ت�شبب الــــري املحلي في �شخ �شديد وجائر على املياه اجلوفية، 
ومل تتاأثــــر املياه في الأردن بذلك ولن تتاأثر بعــــد ع�شرات ال�شنوات، لأن امل�شاريع ال�شعودية 
بعيــــدة، ي�شل ُبعد اأقربهــــا اإىل 25 كيلو مرًتا من احلدود الأردنيــــة. كذلك ال�شتخراج من 
الأردن لــــن يوؤثر على ال�شعودية على املدى البعيد. وقد جاء في اتفاقية تبادل الأرا�شي بني 
الأردن وال�شعوديــــة عــــام 1965 ما يفيد عدم جواز ا�شتغالل املــــوارد الطبيعية في امل�شادر 

املتبادلة قبل التفاق امل�شبق بني الدولتني.

ورغم عدم تاأثري ال�شتخراجات ال�شعودية والأردنية على بع�شها البع�ص اإل اأنه من 
اجليد اأن يتم التفاق على معادلة ما في هذا اخل�شو�ص. 

يخطــــط الأردن حالًيا جللب مياه الدي�شــــي اإىل منطقة �شمال الأردن، بداية لغايات 
ال�شــــرب. وكنت اأمتنى اأن ل يقــــوم عام 1985 باإعطاء ال�شركات احلــــق في ا�شتخراج هذه 
امليــــاه لغايات الزراعــــة؛ اإذ اإن هذا احلق ينتهي في �شنــــة 2010-2011. فالطبقات املائية 
ل حتتمــــل م�شروعني مــــع بع�شهما البع�ص. الأردن يحتاج اإىل ميــــاه �شرب اأكرث من حاجته 

لإنتاج القمح.
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كنــــت اأمتنى اأن تن�شاأ مدينة جديدة غرب منطقــــة القويرة جُتر املياه اإليها، بدل اأن 
ندفع كلًفا عالية ملد املوا�شري اإىل عّمان، واأن ُتن�شاأ م�شانع في تلك املنطقة وتنقل الأردنيني 
اإىل املنطقــــة اجلديــــدة فــــي القويرة، واأن تتم معاجلــــة املياه العادمــــة، واأن ن�شتخدمها في 

الزراعة، واإحياء املنطقة من جديد، وتخفيف ال�شغوط على منطقة عّمان- الزرقاء.

بالن�شبـــة لقت�شاديـــات الزراعة في منطقـــة الدي�شي. فاإنهـــا غري جمدية على 
الإطالق، ذلك اأن الكلفة عالية باملقارنة بني املنتج الزراعي وما يحتاجه من م�شاحات 

الأرا�شي واملياه.

اأما تقا�شم املياه اجلوفية، فاإنها م�شاألة �شعبة ول بد من اإجراء الدرا�شات، والتقا�شم 
بح�شن النية املبنية على اتفاق ومعادلت اأخوية، فال يجوز اأن جتور دولة على اأخرى. 

د. عادل ب�سناق
احلوافــــز التــــي تقدمهــــا احلكومــــات لل�شــــركات تعتمد علــــى الهدف فــــي امل�شروع، 
ولالأ�شــــف لي�ص هناك تن�شيق وتعاون بني احلكومات العربية في مثل هذه الق�شايا، واأقرتح 

اإقامة امللتقى العربي الأول العام القادم للبحث في هذه الق�شايا. 

د. منذر حدادين
اأحد دوافع البحث في املياه اخل�شراء هو معرفتي بفقر الأردن من املياه. وهذا ينفع 
في جمالت اقت�شام املياه. ففي حو�ص النيل مثاًل نالحظ اأن وفرة كمية املياه اخل�شراء في 

دولة من الدول حتدد مدى حاجة تلك الدولة للمياه. 

اأمــــا كمية املياه املتاحة، مثــــل املياه املوجودة في تربة ماحلــــة اأو غري ماحلة اأو غري 
�شاحلــــة لال�شت�شالح الزراعي، فاإن الأرقام التي قدمت هي م�شاحات الأرا�شي ال�شاحلة 
للزراعــــة البعليــــة. اأي الأرا�شي ال�شاحلــــة للزراعة فقط. وعلينا اأن نعــــرف عندما ن�شتغل 
دومًنا واحًدا من الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة لغر�ص البناء؛ فنحن نخ�شر 250 مرًتا مكعًبا 

من املياه في ال�شنة.
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في بلدنــــا هناك )4( ماليني دومن �شاحلة للزراعة البعليــــة، ي�شتفيد منها اأقل من 
50%، وهذا ين�شجم مع مالحظة د. اأنور البطيخي.

املناطــــق البعلية، وامليــــاه اخل�شراء تقدم لنا اأف�شل مثــــال مل�شاركة القطاعني العام 
واخلا�ــــص. فبموجــــب القوانني فاإن املياه هــــي ملكية عامة، تديرها احلكومــــة بالنيابة عن 
النا�ــــص، ولكن الأر�ص ملك خا�ــــص. فالعام واخلا�ص اجتمعا مًعــــا، ول بد من ال�شراكة في 

هذه احلالت، ويبقى علينا اأن نحمي الأر�ص من الزحف العمراين.

مداخالت واأ�سئلة احل�سور
م. با�سم مرعي

مــــا فهمتــــه اأن امليــــاه اخل�شراء اكت�شبت هــــذا ال�شم من اللون، واللــــون اكت�شب من 
التلــــوث. مــــا مدى تاأثري املياه اخل�شــــراء على املياه اجلوفية في حــــال ا�شتعمالها وفي حال 

عدم ا�شتعمالها؟

�شــــوؤال اآخــــر، بالن�شبة لتحديد ن�شبة ال�شخ الآمن، هل تعتقــــد اأن هناك �شرورة لأن 
يتحدد كل فرتة زمنية معينة، وكيف ميكن حتديد ن�شبة هذا ال�شخ؟ 

د. حم�سن العيني )اليمن(
اليمــــن، كما تعرفــــون، تعتمد دائًما علــــى الأمطار، ولذلك مت اللجــــوء اإىل ال�شدود، 
واعتمــــدوا على املدرجات الزراعية في �شل�شلة اجلبال، وكانت اليمن ُت�شّمى اليمن ال�شعيد 
فــــي تلك الأيام. ولكــــن يحدث اأحياًنا اجلفــــاف ويلجاأ اليمنيون اإىل الهجــــرة. ففي الفرتة 
الأخــــرية زاد عــــدد ال�شكان، وبداأ اليمــــن يعاين من هذه الزيــــادة ال�شكانية في بع�ص املدن 
الرئي�شية. لقد امتعني احلديث عن التحلية ولكن تبقى امل�شكلة، رغم بحار اليمن الوا�شعة، 

تتعلق بالنقل.

نقطــــة اأخــــرى مرتبطة برت�شيد ا�شتخدام املياه في العــــامل العربي، واملالحظ اأنه ل 
يوجد اهتمام بتوعية املواطن جتاه هذا الأمر.
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اأة. لوري�ص اإحال�ص
اأريــــد اأن اأذكر اأن املداخالت التي دارت بعد املحا�شرات مهمة واأرجو اأن توثق. هل 

هنالك ات�شال بينكم وبني الأجهزة احلكومية واخلا�شة في الأردن؟ 

مداخلة
بالن�شبة للمياه اجلوفية هناك مو�شوع التلوث. ومو�شوع احلقوق املائية في الأحوا�ص 
امل�شرتكــــة، ثمة قانون حقوق الإن�شان وهو يطغى على اأي قانون اآخر، اأعني حق الإن�شان يف 

املياه. كذلك جدوى ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية في حمطات التحلية. 

مداخلة
املياه اخل�شراء لها ُبعد تاريخي من خالل البدو الرحل. املطلوب هو اأن تكون هناك 
اإدارة لال�شتفــــادة من امليــــاه اخل�شراء، خا�شة اأن اأغلب تلك الرا�شي هي اأرا�شي حكومية 

ويجب و�شع اخلطط لال�شتفادة منها.

دة. رندا جري�سات
اأريد اأن اأقول اإن املوؤمتر ناجح بكل املقايي�ص من حيث اأهمية املو�شوع املطروح. اأما 
�شوؤايل فهو عن حتلية املياه. ل اأدري اإذا كان لدينا في الأردن حتلية مياه اأم ل. اإذا مل يكن 
هنــــاك م�شروع للتحلية في الأردن، فهل التكلفة هي العائق الوحيد؟ م�شاألة اأخرى بالن�شبة 
ملحطــــات التنقية املوجودة فــــي الأردن هل ن�شتخدم تقنية النانو تكنولوجي فيها؟ من اأطلق 
الأ�شماء اجلميلة على املياه؟ و�شوؤال اإىل د. ب�سناق قلت اإنكم ت�شتخدمون النانو تكنولوجي، 
هــــل هناك وعي لل�شبط الأخالقي في ا�شتخدام هذه التقنيــــة. واأنا اأعلم اأن ال�شعودية من 

الدول املتقدمة املهتمة جًدا مبو�شوع ال�شبط الأخالقي للعلوم والتكنولوجيا؟ 

د.همام غ�سيب
�شــــوؤال حول املياه اجلوفية، فقد اأثريت ق�شايــــا املواد امل�شّعة، فما راأي القانون بها؟ 
ال�شوؤال الثاين حول تكنولوجيا حتلية املياه، ما هي التكنولوجيا امل�شتخدمة في )اإ�شرائيل( 
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دولة الحتالل؟ ثانًيا، وطاملا اأن اخلليج يتجه يف هذا الجتاه، اإًذا ملاذا تتجه الدولة باجتاه 
الطاقة النووية؟

مداخلة
م�شتــــوى ا�شتخــــدام امليــــاه فــــي دول اخلليــــج عال جــــًدا، كيــــف ميكــــن تر�شيد هذا 
ال�شتخــــدام؟ وبالن�شبــــة لإعادة ا�شتعمال امليــــاه ال�شهباء ميكن اأن تكون مــــورًدا مهًما ل�شد 

احلاجة في املياه.

�شــــوؤال حــــول املياه اخل�شراء: ما هــــو دور املوؤ�ش�شات املعنية فــــي تعميم الفكرة التي 
طرحها د. منذر حدادين؟ واأرجو اإفادتنا حول املياه اخل�شراء ومياه الظالل وعوملة املياه. 

د. اأنور البطيخي
منــــذ )15( عاًمــــا ونحن ن�شمع اأن )275( مليون مرت مكعــــب هو احلد الآمن للمياه 
ا هو )385( مليون  اجلوفية التي ميكن ا�شتعمالها في الأردن، والذي ي�شخ من )12( حو�شً
مــــرت مكعب. اإىل متى ميكــــن اأن ي�شتمر هذا الأمر؟ وما هو م�شتقبلنا، وماذا يجب اأن نعمل 

كي نقنع حكومتنا باتخاذ قرارات معينة؟

اإجابات املحا�سرين
د. اليا�ص �سالمة

اأبداأ من �شوؤال دة. رندا جري�سات، نعم هناك حتلية في الأردن، حالًيا هناك خم�ص 
ماليني مرت مكعب في العقبة، في الغور والأردن هناك حتلية لأغرا�ص الري وال�شرب. اأما 
النانــــو تكنولوجي فهو غري م�شتخدم حالًيا فــــي الأردن. اأثري مو�شوع املواد امل�شعة في املياه 

اجلوفية. وهناك درا�شات اأثبتت اأنه لي�ص لهذا املو�شوع من اأخطار.

بالن�شبــــة لتلويث املياه اجلوفية موجــــود ويجب اتخاذ الإجراءات اخلا�شة بذلك في 
مواجهته. 
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بالن�شبة مل�شتقبل ال�شخ اجلائر للمياه اجلوفية، اإذا مل ن�شتخدم عقلنا فبعد �شنوات 
�شوف نفقد هذه املياه. حالًيا يتجه الأردن للتخفيف عن املياه اجلوفية. 

د. عادل ب�ستاق
الطاقــــة متثل 30-40% من تكلفة حتليــــة البحر. واملعروف اأن الطاقة ال�شم�شية هي 
�شعــــف اإىل ثالثــــة اأ�شعاف م�شــــادر الطاقات الأخــــرى. ول جدوى من ا�شتخــــدام الطاقة 

النووية لأننا ل منلك التقنية، وهناك م�شكلة الف�شالت فاأين نذهب بها؟ 

د. منذر حدادين

تاأثــــري ا�شتعمال املياه اخل�شــــراء على املياه اجلوفية هو بقدر مــــا ي�شتخدم مبيدات 
واأ�شمدة. وا�شتعمال املياه اخل�شراء تاريخي، وهذا �شحيح. 

اأ�شمــــاء امليــــاه اأربعة، وهي: الزرقاء؛ اخل�شراء؛ ال�شهبــــاء؛ الف�شية. اأنا م�شوؤول عن 
اآخر ا�شم، اأما الأ�شماء الأخرى فهي متداولة في الأدبيات. 

كلمــــا زاد الإنتــــاج املحلي من الغذاء، وكلما زاد ا�شتخــــدام املياه لأغرا�ص الزراعة، 
كلمــــا قــــّل اعتمادنا على ميــــاه الظالل، لأنــــه اإذا كانــــت احلاجة منتجة حملًيــــا عن طريق 

ا�شتخدام هذه املياه فاحلاجة لال�شترياد تقل.
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اجلل�سة ال�ساد�سة: املائدة امل�ستديرة 

رئي�ص اجلل�شة: د. منذر حدادين )الأردّن( 

امل�ساركون:

- م. ق�سي قطي�سات )الأردن(

- اأ.د. معت�سم الفا�سل )لبنان( 

- م. مي�سون الزعبي )الأردن( 

- د. نبيل ال�سمان )�شورية( 

- م. �سليم فاكي-اأُغلو )تركيا( 
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تقدمي رئي�ص اجلل�سة: د.منذر حدادين
فــــي هــــذه اجلل�شة �شيجري التطــــرق اإىل ما مت ا�شتعرا�شه خالل النــــدوة، ونبداأ مع 

املهند�شة مي�شون الزعبي؛ اأمني عام وزارة املياه والري في الأردّن.

م. مي�سون الزعبي*
�شاأحتــــدث عن قطاع املياه فــــي الأردن، ونتحدث عن �شيا�شتنا فــــي املياه الإقليمية. 
اإننا من اأكرث الدول التي تعاين من �شح املياه، واآخر اإح�شائية تقول اإننا رابع دولة في �شح 

املياه، والدول الثالث الأقل منا هي من دول اخلليج. 

في الأردن القيادة العليا مهتمة جًدا بقطاع املياه، وقبل عامني اأمر جاللة امللك عبد 
اهلل الثـــاين بت�شكيــــل اللجنة امللكية لقطاع املياه، وعهد برئا�شتهــــا ل�شمو الأمري في�سل بن 
احل�ســـني، ولغاية الآن تعمل اللجنة وتتابــــع الأن�شطة املتعلقة باملياه. وقد ا�شتطاعت اللجنة 
اخلــــروج با�شرتاتيجية لقطاع امليــــاه مت بها تو�شيح التحديات التي يعاين منها قطاع املياه، 
كما و�شعت احللول واخلطط، لكن ثمة متغريات جديدة اأهمها التغريات املناخية وتاأثريها 
علــــى الأردن، ويتوقع اأن يكــــون هناك تاأثري على م�شادر املياه منهــــا زيادة فرتة اجلفاف، 
ا الو�شع املايل عاملًيا وحملًيا. لقد و�شعنا براجمنا،  وهــــذا يزيد من حتدياتنا. وهناك اأي�شً
لكــــن هذا يتطلب مــــوارد مالية، خا�شة مع اقت�شاد احلكومة بالنفقــــات، وهذا يوؤثر علينا، 
ن من القطاع املائي فهــــذا يحتاج اإىل اإعادة نظر، وتكييف خططنا مع  وبالتــــايل حتى نح�شِّ

* اأمني عام وزارة املياه والرّي/الأردّن.
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ا، فــــاإن قطاع املياه في الأردن من القطاعات التي تعتمد على الدول  املــــوارد املوجودة. اأي�شً
املانحــــة ب�شكل كبري، لكن، فــــي الوقت احلايل، هناك دول اأخــــرى اأ�شبحت تناف�ص الأردن 
فــــي هذه املوارد، وبالتايل مل يعد باإمكاننا احل�شول علــــى الت�شهيالت التي كانت مُتنح لنا 

�شابًقا.

اإننا في الأردن نحاول الرتكيز على التقليل من ا�شتنزاف املياه اجلوفية. فامل�شادر 
التقليديــــة هــــي التي يجب اأن نعتمد عليها. ومن ينظــــر اإىل خططنا يالحظ اأن الهدف من 
الآبار اجلوفية هو اأن ن�شل اإىل امل�شتوى الآمن من املياه. وحتى ن�شل اإىل ذلك فهذا يتطلب 
التقليــــل مــــن ال�شخ في املياه اجلوفية، ولي�ــــص لدينا و�شيلة اإل اللجــــوء اإىل احللول املكلفة، 
مثــــل م�شاريع نقل الدي�شــــي اأو التحلية. نحاول اأن نركز علــــى اإدارة الطلب على املياه، لكن 
هــــذا ل يلبــــي الحتياجات الكثرية، فثمة منو فــــي ال�شكان، اإ�شافــــة اإىل الهجرات من دول 
اجلــــوار ب�شبب الظروف ال�شيا�شية، مــــا زاد ال�شغط على م�شادرنا املحدودة جًدا، وبدائل 
هــــذه امل�شادر مكلفة جًدا، وهذا ي�شبب م�شكلة لنا، خا�شة اأن الكثافة ال�شكانية في الأردن 
ترتكــــز في الأماكن التي تعاين من �شح املياه، كما هو واقع احلال مع العا�شمة عّمان. ومن 
ا اإن�شــــاء مدن �شكنية، ذلك اأن التخطيط ال�شليم هو اأن تن�شيء  امل�شــــاكل التي نواجهها اأي�شً
املــــدن بالقرب من م�شادر املياه، لكن الذي يحدث لدينــــا، اأن املدن تن�شاأ في مواقع بعيدة 

عن امل�شادر، مما ي�شطرنا اإىل اأن نو�شل امل�شادر اإىل تلك املدن.

نحــــاول من خــــالل براجمنا اأن ناأخذ جميــــع القطاعات بعني العتبــــار. كذلك فاإن 
ال�شناعــــات وامل�شتثمرين ل ي�شاألون عن موارد املياه. وقد اأ�شدرنا موؤخًرا قراًرا يطالب اأي 
منطقة تنموية جديدة اأن حتدد احتياجاتها من املياه. وقبل فرتة وردين م�شروع من وزارة 
الزراعة لإقامة مزارع للزيتون في منطقة الأزرق، وهذه املنطقة ت�شكو اأ�شاًل من �شح املياه، 
ويطلــــب امل�شــــروع من احلكومة الأردنية اأن تعطي امل�شتثمــــر مياًها ل�شقي 5 اآلف هكتار في 
منطقــــة الأزرق تزرع زيتوًنا مقابــــل 35% من املح�شول ُيعطى لــــوزارة الزراعة. فمثل هذا 
امل�شــــروع يربز جانًبا مــــن م�شاكلنا. وقد اأعادت احلكومة النظر في هذا العر�ص، مما يدل 

على تنامي الوعي بق�شايا املياه، وباأداء وزارة املياه.
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يف هــــذا ال�شيــــاق يتجه تفكرينا حالًيا اإىل اخلــــارج، اإذ نفكر مبراجعة جامعة الدول 
العربيــــة لو�شع ا�شرتاتيجية للميــــاه. وهناك م�شودة نعمل عليها مع بع�ــــص الدول العربية. 
ا  وهذا ما نحتاجه جميًعا. �شحيح اأن الأردن هو الأكرث �شًحا في املياه لكن دول اجلوار اأي�شً

اإذا مل ت�شع اخلطط املنا�شبة فقد تتاأثر �شلًبا. 

مو�شوع املياه لي�ــــص م�شوؤولية قطاع املياه والري فح�شب في الأردن، بل م�شوؤولية كل 
وزارة وكل مواطن اأردين. وناأمل اأن يتفهموا و�شعنا. 

لدينــــا برامج، نركز علــــى املياه اجلوفية، وعلــــى اإعادة التغذيــــة، واأن نعمل ح�شاد 
مائــــي بربامج كبرية، نتوا�شل مع وزارة الزراعــــة، نحاول اأن نفكر مًعا في كيفية دعم هذا 

القطاع. الآن ثمة تن�شيق مع اللجنة امللكية لإعادة تقييم الو�شع املائي. 

اأ.د. معت�سم الفا�سل*
اأحــــاول اأن اأخل�ص الذي قيل خالل الندوة، واأ�شع الإطــــار للتحديات التي نواجهها 
ا. لقــــد �شمعنا اأن لدينا معوقات طبيعية  فــــي الوطن العربي، وفي املناطق اجلافة خ�شو�شً
موجــــودة في معظم البلدان العربية ب�شبب التغــــريات املناخية، وقلة الأمطار. حتى لبنان، 
فاإن ما يقال عن اأن لديه مياًها كثرية لي�ص دقيًقا، ونعرف اأن كميات الأمطار تهطل مبعدل 
زة في اأوقات حمــــددة، ولي�ص لدينا اإمكانيــــة اأن جنمعها،  50-80 يوًمــــا فــــي ال�شنــــة، ومركَّ

ومعظمها يذهب اإىل البحار، ولهذا فاإن لبنان يعاين مثله مثل بقية البلدان العربية. 

اخلال�شة التي �شمعناها اأن لدينا موارد مياه حمدودة، ومن هذا املنطلق فقد يكون 
التحــــدي الأكرب بني جميع التحديات هو النمو ال�شكاين والتطور الجتماعي والقت�شادي. 
�شاأقــــول بع�ص الأفكار التي توؤ�شر اإىل امل�شتقبل. فعلــــى ال�شعيد العربي من املتوقع اأن ينمو 
الطلــــب على الغذاء من 70 % اإىل 90% بحلــــول عام 2050. وبالتايل فاإن احلاجة اإىل املياه 
لتلبيــــة الحتياجــــات الغذائية �شوف تت�شاعف. كمــــا اأن هناك ق�شية تدهــــور نوعية املياه، 

* مدير مركز املوارد املائّية يف اجلامعة الأمريكّية/لبنان.
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�شواء املياه ال�شطحية اأو اجلوفية. 

وهناك حتد اآخر يتعلق باملناف�شة بني م�شتخدمي املياه. فاإذا نظرنا اإىل دول العامل 
جند اأن حوايل 60%-70% من املياه ت�شتغل في الزراعة، فيما توزع البقية: 27% لل�شناعة، 
و7% للحاجــــات املنزلية. وفــــي بالدنا العربية ت�شل الن�شبة اإىل حــــوايل 87% للزراعة، %5 
لل�شناعــــة، 8% للمنزليــــة. فالتطــــور الجتماعي والقت�شــــادي اإًذا �شوف يــــوؤدي اإىل زيادة 

ال�شعوبات في امل�شتقبل.

هنــــاك ق�شية امليــــاه امل�شرتكة، اأو امليــــاه الدولية. نحن في هــــذه املنطقة لدينا عدة 
ا مياه  اأنهــــار م�شرتكــــة، اإ�شافة اإىل وجود مياه جوفيــــة متجددة وغري م�شرتكة، وهــــي اأي�شً
م�شرتكة. اإن ن�شبة 78% من التدفق ال�شنوي للمياه في املنطقة م�شدره من خارج املنطقة. 
وت�شــــكل تدفقات الأنهــــار امل�شرتكة م�شدًرا للمياه لنحو 70% من �شكان املنطقة. وهذا يدل 
علــــى اأهمية امليــــاه امل�شرتكة واملياه الدوليــــة والتحدي الذي نواجهه حتــــى ن�شتطيع اإدارتها 

بالطريقة ال�شليمة. 

وهنــــاك حتدي تغــــريُّ املناخ، فالنماذج لدورة املناخ العامــــة العامة تنبئ اأنه �شيطراأ 
لدينــــا ارتفــــاع في درجات احلرارة، الذي يوؤدي اإىل زيادة التبخر، ويتطلب كمية مياه اأكرب 
لفر�ص الري ي�شبب الت�شحر. اإىل جانب ذلك قد يحدث لدينا انخفا�ص في هطول الأمطار 
فــــي بع�ــــص املناطق، وهناك ت�شرب مياه البحر اإىل امليــــاه اجلوفية؛ ما ي�شبب تدهور نوعية 
امليــــاه. وهناك موؤ�شرات باأن من�شوب نهر الفرات قد ينق�ص اإىل 30%، ومن�شوب نهر النيل 

قد ينق�ص 50%، ونهر الأردن 80%. وهذه اأرقام عليها عالمات ا�شتفهام. 

ا في ق�شية الإدارة املتكاملة  اأمــــا الإدارة ففيها عدة م�شاكل، قد يكــــون الأردن �شّباًقً
انطالًقــــا مــــن اأن احلاجة هــــي اأم الإخــــرتاع. وفي الإجمال نــــدرك عدم توافــــر املعلومات 
ا ا�شتعــــداد غري فعال للتكاليف،  املنا�شبــــة حتى ن�شتطيع اأن نكــــّون اإدارة �شليمة، لدينا اأي�شً

و�شعف في الرتتيبات املوؤ�ش�شية والتنظيمية. 
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لعلنــــا نرى �شورة �شــــوداء، لكن الكل يحــــاول اأن يبحث عن احللــــول املنا�شبة. ومن 
احللــــول التــــي تطرقــــت لها النــــدوة، الو�شــــول اإىل احلد من النمــــو ال�شكاين وهــــذا �شعب 
ا بتقاليدنا وعاداتنا، اأو نعتمد على امل�شادر غري التقليدية، لقد حتدثنا عن املياه  خ�شو�شً
ال�شهبــــاء، واإدارة الطلــــب، علًما باأن منطقة ال�شرق الأو�شط ت�شتــــورد املياه الفرتا�شية في 

املحا�شيل الزراعية. 

هناك احلاجة اإىل اإدارة متكاملة للمياه من خالل خطط �شيا�شية، ومعاجلة التلوث 
البيئي.

تو�سيح من د. منذر حدادين 
لقـــد تقرر ا�شتخدام م�شطلح »املياه الفرتا�سية« في موؤمتر عقد في القاهرة 
عـــام 1996، وقد راأيـــت اأن املعنى لي�ص دقيًقا، فجاء في ذهنـــي ا�شم »مياه الظالل«، 

وهي تعني املياه املحلية التي يتم توفيرها بال�شترياد. 

م. �سليم فاكي-اأُغلو )تركيا(* 
مو�شــــوع املياه في ال�شرق الأو�شط يعترب املو�شوع الأهم، ومهما ُعقد من اجتماعات 
فلــــن يكون هنــــاك حل من خاللها، هنــــاك اأعمال يجــــب اأن ُتقام وُتنفــــذ، ل اأعتقد اأن ثمة 
لــــزوم ل�شتــــرياد خربات خارجيــــة. فخرباء املنطقة قــــادرون على حل م�شاكلهــــم. اإن هذه 

الجتماعات تهمنا في التعرف على خرباء املنطقة. 

واإن حل م�شاكل املياه يف املنطقة يمكن النطالق فيه من خالل النقاط الآتية: يوجد 
ا من  م�شاكل مائية وهنالك م�شكلة التغري املناخي وتاأثريه موؤكد، ازدياد عدد ال�شكان اأي�شً
امل�شــــاكل، وكما في بقية اأنحاء العامل هنالك اأثــــر �شلبي يف العتداء على املياه. ماذا يجب 

اأن نفعل؟

* م�شاعد مدير عام اإدارة املياه احلكومية )DSI(/تركيا. 

اجلل�سة ال�ساد�سة
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اأول املهــــام هــــي حماية امل�شارد املائيــــة واملحافظة عليها واإمكانيــــة اإيجاد م�شادر 
ــــا اإقامة م�شاريــــع مائية مب�شاركة  جديــــدة، ثــــم اإمكانيــــة ا�شترياد مياه من اخلــــارج، واأي�شً
الــــدول داخل املنطقة وخارجها. من املوؤ�شف اأن ال�شتثمار في قطاع املياه يكون بطيًئا جًدا 
وطويــــاًل، ولي�ص مثل ال�شتثمار في �شناعات اأخرى؛ مثــــل ال�شدود التي حتتاج وقًتا طوياًل. 

لهذا ال�شبب اأُطالب الدول الغنية في املنطقة اأن تكون رائدة في امل�شاعدة والتعاون.

وفــــي مو�شوع املياه ال�شطحية العابرة لأكرث مــــن بلد، يجب تثبيت احلقوق فيها، مع 
الأخــــذ بالعتبــــار م�شدر املياه. كما اأن التوزيع يجــــب اأن ل ُيبنى على احل�ش�ص، بل ناأخذ 
بالعتبار الحتياج احلقيقي للمياه، واأطالب باإبعاد ال�شيا�شة عن املناق�شات التي تتم حول 
توزيــــع مياه الأنهر العابرة للمناطق، وترك تقديرها للفنيني. الغاية الأ�شا�شية هي اأن جند 

احلل املنا�شب مل�شاكل املنطقة.

د. نبيل ال�سمان*
اأريد اأن اأقدم اقرتاحات تهدف اإىل حت�شني الري والهدر في �شورية والعراق. 

اأوًل: اإ�شعاف الأرا�شي البعلية القريبة من الأرا�شي املروية ب�شقاية اأو اأكرث لتفادي 
خ�شــــارة املو�شــــم بكامله؛ اإذ يحــــدث في الكثري من الأحيــــان خ�شارة املو�شــــم الزراعي في 
الأرا�شــــي البعلية ب�شبب انحبا�ــــص الأمطار في بداية اأو نهاية املو�شــــم الزراعي. نقرتح اأن 

يقوم املزارع باإن�شاء حو�ص يت�شع ل�شقاية واحدة ميكن اأن تتكرر ثالث مرات.

ثانًيـــا: احلــــذر من هدر املياه ب�شبب التبخر، وذلــــك باإزالة اإعوجاجات نهر الفرات 
التي توؤدي اإىل خ�شارة ماليني الأمتار املكعبة.

ثالًثـــا: اإيــــالء اأهميــــة فائقة مل�شاريــــع ال�شرف ال�شحي فــــي املدن الرئي�شيــــة اأوًل، 

* مدير مركز البحوث والتوثيق/�شورية.
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�شريطــــة اأن تكون موا�شفات املعاجلة لها ت�شلح للري، ل �شيما درا�شة التجربة الرتكية في 
الــــري احلديث للخ�شار عن طريق اأنابيب مثقبة تثبَّت حتت �شوية الأر�ص وتو�شل ال�شقاية 

اإىل اجلذور مبا�شرة.

اإن التعرية التي حدثت خالل ال�شنوات الثالث املا�شية في املحافظات ال�شرقية من 
�شورية نتيجة اجلفاف تدعونا اإىل اإعطاء كمية كبرية للت�شجري في هذه املحافظات. 

رابًعـــا: اإعــــداد درا�شــــات �شاملــــة تاأخذ بعــــني العتبار �شــــرورة التكيف مــــع التغري 
املناخــــي. ما ُيحدث التح�شن يف نوعية الزراعة املنا�شبة، ونوعية البذار، والتقليل ما اأمكن 

من الزراعات التي حتتاج اإىل كميات كبرية من الأمطار.

خام�ًســـا: اعتبــــار ال�شتثمــــار في م�شاريع امليــــاه املوؤدية اإىل زيــــادة الأرا�شي املروية 
ملكافحة اجلفاف اأولوية في املخطط ال�شتثماري ملوازنة الدولة.

كذلــــك، اأن تتدخــــل الدولــــة في تعميم الــــري احلديث عــــن طريق تي�شــــري عمليات 
الت�شليــــف، على اأن تكون القرو�ص مي�شرة حتى ل تثقل كاهل املزارع. واأن ل ترتبط قرو�ص 

الري احلديث باأي قرو�ص اأخرى.

�ساد�ًسا: اإقامة تعاون بني امل�شالح الزراعية واملزارع لتعميم اأ�شلوب الري احلديث. 
واإك�شاء الأقنية الرئي�شية منًعا للهدر.

�سابًعـــا: و�شــــع موا�شفــــات دقيقــــة ومت�شددة لتجهيــــزات الري احلديــــث في حو�ص 
الفرات حتى ل ي�شطر املزارع ل�شتبدالها بعد فرتة ق�شرية.

ثامًنا: التكيف مع ظاهرة احتمال ذوبان الثلوج قبل موعدها املعتاد. 

تا�سًعـــا: الهتمام بالدرا�شــــات والبحوث العلمية اخلا�شة بالبذار املقاِومة للجفاف، 
واحلد من زراعة القطن التي ت�شتهلك كميات كبرية من املياه.
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عا�ســـًرا: عــــدم اإقامــــة �شدود جديدة على نهــــر الفرات توؤدي اإىل مزيــــد من التبخر 
وغمر اأرا�شي زراعية اإ�شافية. 

اإن معظــــم الآبار اجلوفية في املنطقة الو�شطى وال�شرقية من �شورية غري مرخ�شة، 
وبالتايل يجب اأن تعالج هذه امل�شكلة على اأ�شا�ص علمي. 

حـــادي ع�سر: العمــــل على اإزالة امللوحة احلا�شلة في بع�ــــص الأرا�شي الزراعية عن 
طريق غ�شل الرتبة، ل �شيما اأرا�شي اأ�شفل �شد الفرات.

الأ�ضئلة واملداخالت

م. �سمري حبا�سنة
كيف ميكن احلفاظ على املياه اجلوفية عرب تقليل ال�شخ ومنع حفر اآبار جديدة، في 

الوقت الذي تقوم الدول املجاورة بال�شخ اجلائر من الأحوا�ص امل�شرتكة.

اإن براجمنا الوطنية �شوف تكون دون جدوى تذكر دون اأن ن�شل اإىل خطط اإقليمية 
مــــع دول اجلــــوار التي ت�شاركنا في اأحوا�ــــص مائية. وحتى ن�شل اإىل ذلك فــــاإن الأف�شل اأن 
نتوقــــف عند التقنيــــني، فرمبا كانت و�شيلة �شغط هادئة لأن تقبــــل دول اجلوار و�شع خطة 

م�شرتكة؟ 

م. مي�سون الزعبي
ا مائًيا جوفًيا )10( منها ت�شــــخ �شًخا جائًرا، لي�ص  فــــي الأردن هنــــاك )12( حو�شً
جميــــع اأحوا�شنا م�شرتكــــة، احلو�ص امل�شرتك مــــع ال�شقيقة �شورية. هــــو حو�ص الريموك، 
ولدينــــا حو�ــــص الدي�شي مــــع اململكة العربيــــة ال�شعودية. وهــــذا الأخري ي�شمــــى حو�ص غري 
متجــــدد، مبعنــــى اأننا ن�شتنزفه يف اأثناء ال�شحب منه. بالن�شبــــة للريموك هناك ا�شتنزاف، 
نحــــن بحاجة اإىل خطة، ويجب اأن من�شي بها. وهنــــاك اتفاقية مع �شورية ل�شتثمار حو�ص 
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�شد الوحدة، وهناك فرق م�شرتكة وثمة لقاءات ونحاول اأن ن�شع خطة م�شرتكة.

وقــــد بادرت اجلامعة العربيــــة اإىل عقد موؤمتر لدول املنطقة حــــول املياه، وكان من 
القرارات اأن نقيم ا�شرتاتيجية عربية م�شرتكة.

نحــــن في الأردن نحتــــاج اإىل اأن نقنن، اآبارنا الداخليــــة م�شتنزفة، ولكن اإذا �شحبنا 
منها فنحن َمْن يخ�شر ولي�ص الدول الأخرى.

د. علي عتيقة 
اأيــــن بناء القدرة؟ طاملا اأن الكفاءات العربيــــة املوجودة تاأخذها املنظمات الدولية، 
فامل�شاعــــدات الفنية تكّون الكفــــاءات التي تاأخذها املنظمات الدوليــــة. الإ�شالح املوؤ�ش�شي 

وبناء القدرة هما مفتاح النجاح. 

م. عبد مو�سى النهار
لــــدي اأ�شئلة في مو�شوع ال�شدود. ل �شك اأن اأي م�شروع تنموي ت�شبقه درا�شة جدوى 
اقت�شادية تو�شح مردوده الجتماعي والقت�شادي على املواطن والوطن. وال�شوؤال ما ن�شبة 
الفائــــدة لهذه ال�شدود احلالية املوجودة لدينــــا اإىل ما هو كان خمطًطا؟ هل ت�شتخدم هذه 
ال�شدود بال�شكل ال�شحيح الذي يخدم الهدف الذي اأن�شئت من اأجله اأم ل؟ كذلك ما تاأثري 
حجــــز امليــــاه في اأعايل اجلبال املطلة على البحر امليت، علــــى م�شتوى البحر امليت. فوجود 

قناة البحرين يرفع من من�شوب البحر امليت، وهذه تكلفة عالية بالن�شبة لنا؟

بالن�شبــــة لتحليــــة امليــــاه، كــــم ي�شــــل ثمن املــــرت املكعب لل�شــــرب اإىل املواطــــن واإىل 
ال�شناعة؟

مــــا تاأثري املواد امل�شعة على املواد اجلوفية، ل �شيما بعد اكت�شاف الطبقات اجلوفية 
امل�شبعة باليورانيوم في الأردن؟ 
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اأ. فالح الطويل
عندمــــا ذكــــرت م. مي�ســـون الزعبي الأحوا�ــــص امل�شرتكة مع �شوريــــة ذكرت حو�ص 
الريمــــوك، لكن هنــــاك حو�ص اآخر وهو حو�ــــص احلماد، وهو م�شرتك مــــع �شورية، واجتاه 

املياه اجلوفية باجتاه الأزرق. 

هناك اأكرث من 1800 بئر �شورية في املنطقة ال�شورية عرب احلدود، مما كان له اأثر 
على نوعية املياه في حو�ص الأزرق وحو�ص ال�شرحان.

د.همام غ�سيب
ُخ�ش�ــــص ف�شل عــــن ق�شايا املياه فــــي كتاب »عـــرب املـــاء والن�ســـان« للدكتور عبد 
الكـــرمي الغرايبـــة. الآن حــــول امل�شطلح مياه افرتا�شية اأرى اأن هــــذه الكلمة »افرتا�شية«، 

توؤدي الغر�ص وذلك اأ�شوة مبا درج عليه احلال. 

م�شاألة اأخرى بالن�شبة للتوعية، فهذه امل�شاألة مل تناق�ص متاًما رغم اأن هذا املو�شوع 
يت�شــــل باملواطن. اأدعو اإىل التفكري في هذا املو�شوع، وكيف ن�شيع التوعية في ق�شايا املياه 

بني املواطنني.

د. عادل ب�سناق
 لدي اقرتاح لالأخت مي�شون، بالن�شبة مل�شكلة توفير الفجوة في الطلب، وبخ�شو�ص 
اقت�شــــاد الدولــــة مبيزانيتها، اأقول اإذا كانــــت �شركة مياه العقبة ل تريــــد اأن تدخل في اأي 
التزامــــات ماليــــة اإًذا ن�شمح للم�شتثمر اأن يجد امل�شرتي. احلــــل الآخر؛ اأن توفر �شركة مياه 

العقبة مفهوًما اآخر لبيع املياه الف�شية، دون اأن تلتزم مالًيا.

اأة. اإميان حيدر
 في موؤمتر ا�شتانبول للمياه مل يكن هناك قبول لقرتاح باإعالن اأن املياه حق اأ�شا�شي 

لالإن�شان، ويجب اأن يكفل بالد�شتور. فهل هذا نتيجة ال�شغوط؟ 
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م. مي�سون الزعبي
بالن�شبــــة لل�شــــدود ومن�شوب البحر امليــــت، نحن نحتاج ال�شدود للــــري، والآن ح�شب 

�شيا�شة الوزارة لدينا اأولوية ملياه ال�شرب.

م�شــــروع قناة البحرين هو م�شــــروع اإقليمي، والهدف منه رفع من�شوب البحر امليت، 
لكن ل نريد اأن يكون ذلك على ح�شاب عط�ص املواطنني. 

بالن�شبــــة للتحليــــة التكلفة غالية، ولكــــن احلكومة تدعم تخفيًفا علــــى املواطن. اأما 
بالن�شبــــة للعقبــــة فلي�ص لدينا م�شكلة بامليــــاه، كما اأنه لي�ص لدينا من امليــــاه: ذهبية وغريه. 

جميع مياهنا هي ح�شب املوا�شفات الفنية الأردنية.

د. منذر حدادين
 املــــردود من بع�ــــص ال�شدود القائمة حالًيا يفوق كثرًيا مــــا مت توقعه في الت�شاميم، 
واأخ�ــــص �شد امللك طالل، والكفريــــن، وزقالب، هناك �شدود املــــردود منها اأقل بكثري من 

املتفر�ص، واأخ�ص �شد الوحدة.

من�شــــوب البحــــر امليت ل يتاأثر فــــي ال�شدود، بــــل با�شتخدام امليــــاه العذبة، هذا هو 
ال�شبب في تناق�ص من�شوب البحر امليت. 

الري باملوا�شري املثقبة هذه و�شيلة جيدة، وقد بداأت به قرب�ص، ثم دخل اإىل تركيا، 
ولكــــن �شمن م�شاكل هذه املنطقة اأن جذر الأ�شجار عندما يعط�ص يلتف على تلك املوا�شري 

ورمبا يت�شبب في ك�شرها.

م. �سليم فاكي-اأُغلو
 فــــي اجتماع ا�شتانبول 2009 وردنا اقرتاح اأن املاء حق مقد�ص للمواطن وتثبيته في 
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الد�شتور، وقد �شكلت جلان لدرا�شة القرتاح، ومل ُيقبل من جانب اللجان الفنية، حيث اإن 
تركيا في مثل هذه املوؤمترات ل ت�شتطيع اأن تفر�ص راأيها، فلها في القرارات �شوت واحد. 

اأة. اإميان حيدر

اأقــــرتح نــــدوة تخ�ش�شية للمحور القانــــوين وعقد ندوة حول حوكمــــة املياه والإدارة 
املتكاملة للمياه. 

د. حممود اأبو زيد
اأريد اأن اأعلق على مو�شوع حق املاء للجميع. اأنا ح�شرت موؤمتر ا�شتانبول وراأيت اأن 
جميع الهيئات اأقرته، ولكن اخلالف كان هل املاء �شلعة اجتماعية اأم هو �شلعة اقت�شادية، 

اأنا اأوؤكد اأن مو�شوع املياه حق للجميع، واأنا ع�شو في جلنتني تابعتني لالأمم املتحدة.

مــــا هو الــــدور اأو كيفية دعم وتعظيم التعــــاون الإقليمي؟ اإذ علينــــا اأن نخرج ببع�ص 
املفاهيم اخلا�شة حول هذا املو�شوع.

د. منذر حدادين
لقد جتــــراأت في جمال حتديد مفهوم املاء ووجدت احلل فــــي ال�شريعة الإ�شالمية، 
في قول لعائ�سة ر�شي اهلل عنها عن ر�شول اهلل  اأنه قال: »اإن املاء ل يباع اإل اإذا اأحرز«، 

وبالتايل فاإن املاء في م�شدره �شلعة اجتماعية وعند نقله تبداأ �شفته القت�شادية.
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امللحق )1(

ندوة
»ق�سايا املياه: عربيًَّا واإقليميًّا«

امل�ساركون 
 )األفبائيًّا(

اليا�ص �سالمة
كلية العلوم/اجلامعة الأُردنّية 

الأردّن

اأحمد �سامل 
جامعة الريموك 

الأردن 

اأنور البطيخي 
رئي�ص جمعية اأ�شدقاء البحث العلمي 

مدير عام �شركة املثلث العلمي 
الأردّن 

اإميان حيدر 
للقانون  الإقليمي  العربي  املركز  في  البيئية  الربامج  من�شق 

البيئي 
الكويت 

با�سم مرعي 
مهند�ص ا�شت�شاري 

ب�سام �سالح 
م�شاعد اأمني عام �شلطة املياه لل�شوؤون الفنية 

الأردّن 

ثابت الطاهر 
مدير عام موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان

الأردن 

حازم الّنا�سر 
وزير مياه ورّي �شابق 

الأردّن

ح�سني هان�سر 
ال�شفارة الرتكية 

الأردن 

خالد العبادي 
حمامي
الأردّن 

خالد الوزين 
الأردن  دارات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 

القاب�شة 
الأردّن

ر�سول عبد احل�سني �سوادي
وزير ري �شابق/العراق 

الأردّن
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رندا جري�سـات 
باحثة واأكادميّية

الأردن

ريا�ص ال�سرايرة /نائب �شابق 
الأردّن 

�سليم فاكي-اأُغلو
 Salim Fakioglu

)DSI( م�شاعد مدير عام اإدارة املياه احلكومية
تركيا

�سمري حبا�سنة
رئي�ص اجلمعية الأُردنّية للعلوم والثقافة/ وزير �شابق 

الأردّن 

�سغف كيايل 
وزير مفو�ص /ال�شفارة ال�شورية

الأردن 

عادل اأحمد ب�سناق 
رئي�ص املنتدى ال�شعودي للمياه والطاقة 

ال�شعودية

عاكف اأوزكالدي
 Akif Ozkaldi

)DSI( مدير عام اإدارة املياه احلكومية
تركيا

عبداهلل اجلبـور
اجلمعية الأُردنّية للعلوم والثقافة

الأردّن 

عبد احلافظ ال�سخانبه 
وزير �شابق 

الأردّن 

عبد مو�سى النهار 
ع�شو جمل�ص الأعيان/�شابًقا 

الأردّن 

ع�سام اجللبي 
في  ال�شابق  الطاقة  وزير  اقت�شادي،  م�شت�شار 

العراق
الأردن 

علي عتيقة
اأمني عام منتدى الفكر العربي الأ�شبق

الأردن 

ع�سام ملكاوي
الأردّن 

 
غازي ربابعة 

الأردّن

فالح الطويل 
الأردّن

 
فتحي درادكة 

باحث 
الأردن 

فرا�ص عدنان �سبح
 �شركة م�شفاة البرتول الأردنية امل�شاهمة املحدودة

الأردن 

كمال القي�سي 
ا�شت�شاري في القت�شاد والنفط 

الأردن 

لوري�ص اإحال�ص 
�شفير �شابق 

الأردّن
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حممد م�ساحلــة 
اجلامعة الأردنية 

الأردن 

حممد اأبو عيا�ص 
نائب نقيب املهند�شني الزراعيني �شابًقا 

الأردّن 

حم�سن العيني
رئي�ص وزراء �شابق 

القاهرة 

حممود اأبو زيد
رئي�ص املجل�ص العربي للمياه 

م�شر

حممود دويري 
وزير الزراعة الأردين الأ�شبق

رئي�ص جامعة عجلون 
الأردن 

حممود طبال
م�شت�شار هند�شة اجليوتكنيك 

�شركة البوتا�ص العربّية 
الأردّن 

مـراد بينو
املدير التنفيذي/ ال�شبكة الإ�شالمية لتنمية واإدارة م�شادر املياه 

الأردن 

مروان حّداد 
والبيئّية/جامعة  املائّية  الّدرا�شات  مدير معهد 

النجاح 
فل�شطني

معت�سم الفا�سل
مدير مركز املوارد املائّية/اجلامعة الأمريكية 

لبنان 

منذر حدادين 
وزير مياه ورّي �شابق

الأردن

منى ذهبية 
مدر�ص/كلية الآداب والعلوم 

جامعة البرتا

مو�سى اجلمعاين 
اأمني عام �شلطة وادي الأردن 

الأردّن

مي�سون الزعبي 
اأمني عام وزارة املياه والري

الأردّن 
 

نبيل ال�سّمان
مدير مركز البحوث والتوثيق 

�شورية

هالة يو�سف 
م�شت�شارة 

ال�شفارة امل�شرية 
الأردن 

ُهمام غ�سيب
اأمني عام منتدى الفكر العربي )�شابًقا( 

الأردّن 

يـا�سر ب�سناق
م�شت�شار وخبري العالقات العامة

الأردّن
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امللحق )2(
برنامج ندوة »ق�سايا املياه: عربيًّا واإقليميًّا«
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امللحق )3(
مطبوعات املنتدى

اأوًل: �ضل�ضلة احلوارات العربية العاملية
Europe and the Arab World -1 )بالإجنليزية والفرن�شية(

تقرير احلوار العربي الأوروبي الأول، 1982
 America and the Middle East -2

تقرير احلوار العربي الأمريكي الكندي، 1983
 Palestine, Fundamentalism and Liberalism -3

تقرير احلوار مع الأحرار الدولّيني، 1984 
Europe and the Security of the Middle East -4

تقرير احلوار العربي الأوروبي الثاين، 1985
5- العرب وال�سني

مداولت احلوار العربي ال�شيني حول احلا�شر وامل�شتقبل، 1986
6- املقاومة املدنية يف الن�سال ال�سيا�سي 

مداولت ندوة الالعنف يف الن�شال ال�شيا�شي، 1986
 Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East -7

املحّررون: رالف كرو، و�شعد الدين اإبراهيم، واآخرون
8- ديجول والعرب

مداولت ندوة �شارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة، 1989 
حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم

9- العرب واليابان 
مداولت احلوار العربي الياباين الأول، 1989 

 Arab-German Relations in the Nineties -10
مداولت احلوار العربي الأملاين، 1991

 Arab-Japanese Dialogue II -11
مداولت احلوار العربي الياباين الثاين، 1991

 Arab-Japanese Dialogue III -12
مداولت احلوار العربي الياباين الثالث، 1992

 Arab Immigrants and Muslims in Europe -13
احلوار العربي الأوروبي اخلام�ص، 1993 

 Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives  -14
اأخالقيات القت�شاد: بحوث ومناق�شات ندوة فكرية، 1993
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15- التنمية، ال�سيا�سة اخلارجية، الدميقراطية:
ندوة عربية من�شاوية، 1995

Euro-Arab Seminar 1995, Amman (1995( -16
Euro-Arab Seminar 1996, Vienna (1996( -17

18- العرب والأتراك: القت�ساد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة ، 1996

The Arab World and Turkey  -19
20- دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي: اأوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�شات ندوة، 1997 

The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries               -21
22- الكلفة الب�سرية للنزاعات 

بحوث ومناق�شات ندوة،  1998
Human Cost of Conflict -23

 WTO Trading System: Review and Reform  -24
25- التعاون العربي الإيراين: املحاور ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية

بحوث ومناق�شات ندوة، 1999
26- اآفاق العالقات العربية ال�سينية يف القرن احلادي والع�سرين 

بحوث ومناق�شات ندوة، 2002
27- العرب وال�سني: اآفاق جديدة يف القت�ساد و ال�سيا�سة

بحوث ومناق�شات ندوة، 2006

ثانًيا: �ضل�ضلة احلوارات العربّية
1- جت�سري الفجوة بني �سانعي القرارات واملفكرين العرب 

تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1984
2- جتربة جمل�ص التعاون اخلليجي: خطوة اأو عقبة يف طريق الوحدة العربية 

تاأليف: اأ. عبد اهلل ب�شارة، 1985
3- التكنولوجيا املتقدمة وفر�سة العرب الدخول يف م�سمارها

مداولت ندوة، 1986
4- العائدون من حقول النفط

مداولت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة، 1986 
5- الأمن الغذائي العربي

مداولت ندوة، 1986
6-  القمر ال�سناعي العربي بني م�سكالت الأر�ص واإمكانات الف�ساء

مداولت ندوة، 1986
7- اإمكانات وا�ستخدامات ال�سبكة العربية لالت�سالت الف�سائية

تاأليف: د. حممد املقو�شي، 1986
8- حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم 

تاأليف: د. علي الدين هالل، 1986
9- التعلُّم عن ُبعد
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مداولت ندوة »التعلُّم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة«، 1986
10- الأر�سدة واملديونية العربية للخارج

مداولت ندوة »ال�سيا�سات البديلة حلماية الأر�سدة ومواجهة املديونية«، 1987
11- العنف وال�سيا�سة يف الوطن العربي 

مداولت ندوة، 1987
12- ال�سحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي
مداولت ندوة، 1987 )طبعة ثانية 1997(

حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم
13- الإنتلجن�سيا العربية 
مداولت ندوة، 1988

14- الأزمة اللبنانية: الأبعاد القت�سادية والجتماعية
مداولت ندوة، 1988

15- التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداولت ندوة، 1989

16- النظام الإن�ساين العاملي وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي
مداولت ندوة، 1989

17- اآفاق التعاون العربي يف الت�سعينات 
مداولت ندوة، 1991

18- نحو تاأ�سي�ص نظام عربي جديد 
مداولت ندوة، 1992

19- التنمية الب�سرية يف الوطن العربي 
بحوث ومناق�شات ندوة، 1993 

20- اتفاقية غزة - اأريحا: الأبعاد القت�سادية املحتملة
مداولت ور�شة عمل، 1993

21- احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداولت ندوة فكرية، 1994

 Academic Freedom in Arab Universities -22
23- اجلامعات اخلا�سة يف الدول العربية 

مداولت ندوة فكرية، 1995
24- الغزو العراقي للكويت: اخلربات امل�ستخل�سة واخلروج من الأزمة 

مداولت ندوة، 1996
25- مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية: الدميقراطية والعوملة

تاأليف: د. علي اأومليل، 1998 
26- الت�سّور العربي لل�سالم
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مداولت ندوة، 1997
27- تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي 

حترير: د. عبد الرحمن �شربي، 1999
28- النظام العربي ... اإىل اأين؟ 

مداولت ندوة، 2000
29- اأ�سواق النفط واملال ... اإىل اأين؟

مداولت ندوة، 1999 
30- حل النزاعات العربية بالطرق ال�سلمية 

مداولت ندوة، 1999 
31- تطوير �سيا�سات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي 

مداولت ندوة، 2000
 Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

33- اآفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية
مداولت ندوة، 2001

34- الثقافة العربية الإ�سالمية: اأمن وهوية
مداولت ندوة، 2002

35- اخلطاب العربي:امل�سمون والأ�سلوب
مداولت ندوة، 2003

36- اأ�س�ص تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�سرين
مداولت ندوة، 2003

37- ال�سباب العربي وحتديات امل�ستقبل
مداولت موؤمتر، 2004

38- الو�سطّية بني الّتنظري والّتطبيق
مداولت ندوة، 2005

39- الفكر العربّي يف عامٍل �سريع الّتغري
مداولت ندوة، 2007

40- ال�سباب العربي يف املهجر
مداولت موؤمتر، 2007

41- دولة ال�ّسلطة و�ُسلطة الدولة
مداولت ندوة، 2007

42- املراأة العربّية: اآفاق امل�ستقبل
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مداولت موؤمتر، 2008
43- املواَطنة يف الوطن العربّي

مداولت ندوة، 2008
44- نحو تطوير موؤ�س�سات العمل ال�سبابّي العربّي

مداولت ندوة، 2008
45- القد�ص يف ال�سمري

مداولت ندوة، 2009
46- الأزمة القت�سادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي

مداولت ندوة، 2009
47- ق�سايا املياه: عربيًّا واإقليميًّا

مداولت ندوة، 2010

ثالًثا: �ضل�ضلة املرتجمات العاملّية
1- الت�سّحر

تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1986
2- املجاعة

تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1986 
3- ثورة حفاة الأقدام

تاأليف: برتراند �شنايدر/اأمني عام نادي روما ال�شابق، 1987 
ترجمة: منتدى الفكر العربي

4- اأطفال ال�سوارع
تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1987

ترجمة: منتدى الفكر العربي

رابًعا: �ضل�ضلة درا�ضات الوطن العربي
1- املــــاأزق العـــربي

حترير: د. لطفي اخلويل، 1986
2- تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
3- تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989 

4- الدولة القطرية واإمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير: د. فهد الفانك، 1989

5- م�ستقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1989 

6- كّرا�ص اتفاقية جمل�ص التعاون العربي )بالإجنليزية(، 1989 
7- م�سر والوطن العربي
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تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1990
8- العقل ال�سيا�سي العربي 

تاأليف: د. حممد عابد اجلابري
9- الت�سوية: ال�سروط، وامل�سمون، والآثار

تاأليف: د. غ�شان �شالمة، 1995
10- التنمية العربية: من ق�سور املا�سي اإىل هاج�ص امل�ستقبل

تاأليف: د. يو�شف �شايغ ، 1996
11- حتديات عوملة القت�ساد والتكنولوجيا يف الدول العربية

تاأليف: د. فتح اهلل ولعلو، 1996
12- القطاع اخلا�ص وم�ستقبل التعاون العربي امل�سرتك

تاأليف: د. ال�شاذيل العياري، 1996
13- التعليم العايل يف البلدان العربية: ال�سيا�سات والآفاق 

مداولت ومناق�شات ندوة فكرية، 1995 

خام�ًضا: �ضل�ضلة الدرا�ضات والبحوث ال�ضرتاتيجّية
1- ال�سيا�سات التعليمية يف وادي النيل وال�سومال وجيبوتي

تاأليف: دة. اأماين قنديل، 1989
2- ال�سيا�سات التعليمية يف امل�سرق العربي 
تاأليف: دة. �شعاد خليل اإ�شماعيل، 1989

3- م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم واآخرون، 1989

4- الأمية يف الوطن العربي 
تاأليف: اأ. ها�شم اأبو زيد، 1989

5- التعليم العايل يف الوطن العربي
تاأليف: د. �شبحي القا�شم، 1990

6- �سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
تاأليف: د. حممد عابد اجلابري، 1990

7- �سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية 
تاأليف: د. حممد جواد ر�شا، 1990 

8- الرتبية العربية منذ 1950: اإجنازاتها وم�سكالتها وحتدياتها 
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تاأليف: د. ناثر �شارة، 1990
9- احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�سرية 

تاأليف: د.اأنطوان زحالن، 1990
10- كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟

تاأليف: د. �شياء الدين زاهر، 1990
11- تعليـــم الأمـــة العربية يف القرن احلادي والع�سرين: الكارثـــة اأو الأمل )التقرير التلخي�شي مل�شروع 

م�شتقبل التعليم يف الوطن العربي(
حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1991 

�ضاد�ًضا: �ضل�ضلة اللقاءات ال�ضهرّية
1- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2003 )2004(
2- اللقاءات ال�سهرية ملنتدى الفكر العربي عام 2004 )2005(
3- اللقاءات ال�سهرّية ملنتدى الفكر العربي عام 2005 )2006(

4- بني الأقلمة والعوملة: اآراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�سطرب )2006(

�ضابًعا: �ضل�ضلة درا�ضات املنتدى
1- العمل العربي امل�سرتك: اآمال وعقبات ونتائج 

تاأليف: د. حميي الدين �شليمان امل�شري، 2004 
2- املجتمع املديّن وحتّولت الّدميقراطّية يف الوطن العربّي

تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006    
3- احُلكم القت�سادي العلمي وال�سدمة الرتدادية

تاأليف: اأ.د. حميد اجلميلي، 2012    

ثامًنا: �ضل�ضلة كرا�ضات املنتدى
1- ثالث ر�سائل مفتوحة اإىل ال�سباب العربي

احل�شن بن طالل، ط1؛ �شباط/ فرباير 2005 
ط2؛ 10 اأيلول/�شبتمرب 2008

2- حقائق عن النفط
كمال القي�شي، كانون الأول/ دي�شمرب 2005

3- ق�سايا �سبابّية 
د. حممود قّظام ال�ّشرحان، ط1؛ اآذار/ مار�ص، 2006
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ط2؛ 1 متوز/يوليو 2008
4- التوثيق ما بني املوروث الّتاريخّي والواقع املعا�سر 

د. �شعد اأبو دّية، اأيلول/ �شبتمرب، 2006

 5- �َســذرات �سـبـابـّيـة
يب، 1 مّتوز/ يوليو 2008  اأ.د. ُهمام َغ�شِ

6- حول املواطنــة يف الوطـن العـربّي
احل�شن بن طالل، 20 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2008 

7- القد�ص يف ال�سمري
احل�شن بن طالل، ط1؛ 15 �شباط/فرباير 2009

 ط2؛ 10 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2009

8- �ُسبل النهو�ص بالَبحث العلمّي يف الوطن العربّي
يب، 30 ني�شان/ اإبريل 2009 اأ.د. ُهمام َغ�شِ

تا�ضًعا: �ضل�ضلة كتاب املنتدى
1- الو�سطّية: اأبعاٌد يف الرتاث واملعا�سرة 

اإ�شراف وتقدمي: الأمري احل�شن بن طالل، 2006
2- اجلدار الأخري: نظرات يف الثقافة العربية

تاأليف: اأ.د. �شالح جّرار، 2006
3- مرايا يف الفكر املعا�سر: حوارات مع نخبة من املفكرين العرب

يو�شف عبداهلّل حممود، 2007
4- اللغة العربّية والإعالم وُكتَّاب الن�ّص

مداولت ندوة، 2007  
5- اإدوارد �سعيد: املثّقف الكويّن

مداولت ندوة، 2008  
6- الثقافة واأزمة الُهوّية العربّية

اأ.د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010
7- احَلداثة واحُلّرّية

اأ.د. احلبيب اجلنحاين، 2010
8- ق�سايا يف الفكر والتفكري عند العرب

اأ. ح�شن �شعيد الكرمي، 2012
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عا�ضًرا: اإ�ضدارات خا�ضة

1- يف الفكر العربّي الّنه�سوّي 
الأمري احل�شن بن طالل ولفيف من اأع�شاء املنتدى، 2006

2- ا�ستلهام ابن خلدون والفكر الجتهادي 
اأبو يعرب املرزوقي، 2007

3- �ســبابّيــات، 2008 

4- ا�سرتاتيجّية عمل لل�سنوات اخلم�ص املقبلة )2015-2010(

5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعالقتها بالق�سور التنموّي
اأ.د. جورج ُقرم

حادي ع�ضر: الك�ضافات/ن�ضرة وجملة املنتدى

1- الك�ساف الرتاكمي لالأعداد 1- 171 )1985-1999( لن�سرة املنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

 Al Muntada : Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash                      -2

3- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

  AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

5- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

7- الك�ساف ال�سنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

 Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�ص
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9- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

10- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004  
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

11- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

12- الك�ساف ال�سنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�ص


