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(Abstract) 
    The purpose of  the research is to find out how the issue of water in the 

Arabian Peninsula is considered, and what is the immediate and future 

water crisis facing the region in particular ?  And how the Arab Peninsula 

countries have overcome that crisis? 

 

          We are referring to the Arabian Peninsula countries bordering the 

Arabian Gulf and Yemen.     They suffer from water scarcity early. They 

are located in one of the harshest and most difficult regions known for 

their scarcity of natural water resources. This is based on the fact that the 

region is one of the most prominent desert areas in the world.  

        The most important results of the research that the countries of the 

Arabian Peninsula suffer from the problem of water shortage doubly in 

light of the scarcity and scarcity of water resources and sources in the 

Arab world, due to increased quantities wasted, especially in agriculture 

and exacerbation rates of population increase accelerated the seriousness 

of the problem through the decline of water stocks and low rate Water 

available below the world average. The irrational exploitation of water 

resources in the Arabian Peninsula and the increasing demand for water 

due to increasing humanitarian and development needs. 

 

    The Arab States of the Arabian Peninsula currently suffer from the 

deficit of water resources is about 16.4% billion cubic meters, and the 

filling of the growing deficit will result in the saturation of desalination 

capacity to pump 30 billion cubic meters of groundwater, leaving effects 

on the soil and the environment. 

       In order to overcome the water challenge, the human element and 

social and economic factors in an integrated environmental system should 

be considered within the concept of integrated water resource 

management. And by supporting scientific research in solving water 

problems and resorting to desalination of salt water or sea water and the 

continued dependence on sea water desalination will make the Gulf States 

independent in making their political and economic decision away from 

any external pressure exerted by the countries that provide water. 
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 العربية الجزيرة شبة في المياه أزمة 

 
 لمياء أحمد ُمحسن  المدرس المساعد 

 كلية التربية/الجامعة المستنصرية

 

يهدف البحث  هو معرفة كيف ينظر إلى قضية المياه في شبة الجزيرة العربية،  وماهي  أالزمة       

المائية اآلنية والمستقبلية التي تواجه المنطقة بوجه خاص؟ و كيف تخطى دول شبة الجزيرة العربية 

 .؟تلك أالزمة 

فهي تعاني من ، و نقصد بدول شبة الجزيرة العربية دول المطلة على الخليج العربي و اليمن          

ندرة المياه مبكراً حيث تقع هذه الدول في أحد أقسى وأصعب األقاليم المعروفة بشحتها للمصادر 

اطق الصحراوية في المائية الطبيعية ويستمد ذلك أساسه من كون المنطقة تعد واحدة من بين أبرز المن

 العالم.

بصورة  المياه تعاني من مشكلة نقص و كانت أهم نتائج البحث  أن دول شبه الجزيرة العربية     

الكميات المهدرة  العالم العربي، بسبب تزايد في ومصادرها المياه ظل قلة وندرة موارد في مضاعفة

تناقص  ارعة من خطورة المشكلة من خاللالزيادة السكانية المتس وتفاقم معدالت وخاصة في الزراعة

واالستغالل غير الحكيم  . معدل المياه المتاحة إلى ما دون المعدل العالمي المائي وتدني المخزون

الماء نظرا لتزايد االحتياجات اإلنسانية  في شبة الجزيرة العربية  وتزايد الطلب على لموارد المياه

   .والتنموية

( مليار متر مكعب ,  %16.4دول شبة الجزيرة العربية تعاني حاليا من عجز موارد المياه يقارب )    

( مليار متر مكعب من المياه 30وسد العجز المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلية إلى ضخ )

 الجوفية مما سيترك أثار على التربة و البيئة. 

خذ بعين االعتبار العنصر البشري والعوامل االجتماعية وللتغلب على التحدي المائي يجب األ    

واالقتصادية في منظومة بيئية متكاملة ضمن مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. و بدعم البحث 

العلمي في حل المشاكل المائية واللجوء إلى تحلية المياه المالحة أو مياه البحر و االعتماد المستمر 

 لبحر سوف يجعل دول الخليج مستقلة في اتخاذ قرارها السياسي واالقتصادي بعيداا على تحلية مياه

  .عن أية ضغوط خارجية تمارسها الدول التي تقوم بتزويدها بالمياه

 

 2010،    62منشور في مجلة كلية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية ، عدد  •

 

 

 المقدمة

موضاو  كتاب عناه الك يار مان المختصاين، وقاد شاغل السانوات  العربايالعاالم قضيـة الميااه فاي         

و لكنناا  األخيرة حيزاً كبيراً في اإلعالم العرباي، وصادر العدياد مان الكتاب والدراساات حاول الموضاو .

نالحظ هناك إغفال أو تقصير في توضيح أبعاد هذه المشاكلة علاى المساتول المطلاوب فاي منطقاة شابة 

كانت جل اهتمام هذه الدراسات وبح هاا وتحليلهاا عان الماوارد المائياة وموازينهاا الجزيرة العربية ,بل 

فااي كاال ماان سااوريا، لبنااان، األردن، فلسااطين، العااراا، مصاار، والسااودانل ومشاااكلها مااع الاادول غياار 

و السبب في ذلك يرجع إلى أن شبة الجزيرة العربية أرض قاحلاة  العربية من تركيا ودول حوض النيل,

إقليمياة,  دولأنهار تمر بها أو تشترك بها ماع  المناطق الجافة التي ال توجد بها بحيرات أوتدخل ضمن 

ومن هنا يتجلى هدف البحث  آذ سنحاول في بح نا هذا أن نبين  كيف ينظار إلاى قضاية الميااه فاي شابة 
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خااص؟ و كياف  الجزيرة العربية،  وماهية أالزمة المائية اآلنية والمستقبلية التي تواجه المنطقة بوجه

 تخطي تلك .

المطلااة علااى الخلاايج العربااي و الاايمن وهااي حسااب  دولشاابة الجزياارة العربيااة  دولو نقصااد هنااا باا      

,  2كام (527,970 :(الايمن ,  جمهورياة2كام (2,250,000) :الساعوديةالمسااحة  )المملكاة العربياة 

 2كام (17,820 (الكويات,   2كام  (83,600) العربية المتحدة تاإلمارا ,2كم (212,460)مانعُ سلطنة 

باالمجمو  تبلام مسااحة شابة الجزيارة العربياة , 2كام )665( البحارين مملكاة ,2كام (11،437)و قطار

 .فيها النفط المنطقة مهمة اقتصاديا لوفرة آبار د. اغلبها صحراء غير مستغلة تع2كم( 3,103,952)

فااي أحااد أقسااى وأصااعب  دولتعاااني شاابة الجزياارة العربيااة ماان ناادرة المياااه مبكااراً حيااث تقااع هااذه الاا    

ويستمد ذلك أساسه من كاون المنطقاة التاي تمتاد ، األقاليم المعروفة بشحتها للمصادر المائية الطبيعية 

هللا باكتشااف  واحدة مان باين أبارز المنااطق الصاحراوية فاي العاالم، ولاوال نعماة تعدالخليج  دولعليها 

  الخلايج دولوبااألخص الساكان فاي شابة  الجزيارة العربياة  النفط لكانات الياوم كارثاة الميااه تهادد حيااة

فاكتشاف النفط  ساهم في البحث عان البادائل م ال تحلياة الميااه و معالجاة الصارف الصاحي, لماا تكلفاه 

هيكليااة البحااث مكونااة ماان ثااال  وسااتكون  بناااء محطااات التحليااة ماان أمااوال طائلااة كمااا ساانبينها الحقااا,

شابة الجزيارة العربياة مان حياث مادل تاوفر الماوارد المائياة  دولمراحل األول دراساة الواقاع الماائي لا

التقليديااة و الغياار التقليديااة معااززة ب حصااائيات تباارز حجاام المشااكلة المائيااة التااي تعاااني منهااا منطقااة 

لسد الحاجة عليهاا ) الطلاب( أنياا و مساتقبال و  الدراسة من خالل مدل توفر الموارد المائية ) العرض(

ه و البعااد االسااتراتيجي كيفيااة اإلدارة المائيااة واسااتغالل تلااك المااوارد, و المحااور ال اااني ساايبحث الميااا

لمنطقة شبة الجزيرة العربية, نظرا ألهمية المياه المتزايدة و ثقلها االقتصادي و تأثيرهاا السياساي فاي 

ئيسيا فاي الوقات الحاضار, أماا المحاور ال الاث فسايركز علاى مشااريع التنمياة العالم فهي تشكل تحديا ر

 .   الدراسة للموارد المائية في منطقة

  المحور األول

 الواقع المائي في شبة الجزيرة العربية بين العرض و الطلب  

فااالتكوين الجغرافااي وقاد ساااهمت عواماال الموقااع والمناات فااي أن تكااون شاابه الجزيارة العربيااة قاحلااة، 

والوضع ألمناخي جعل المنطقة جافة  فال يوجد بها نهر جار ويقتصر األمار علاى السايول التاي تساببها 

« األحمار والعارب»األمطار التي تسقط على السالسل الجبلية والتي تصب عبر األودية باتجاه البحارين 

 (1)«. د والدهناءالربع الخالي وثمو»أو عبر األودية باتجاه الصحاري الداخلية 

 (1خريطة )

 الخريطة السياسية لشبة الجزيرة العربية
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 .32المصدر:من عمل الباح ة باالستناد إلى مازن مغاوري,موسوعة أطلس العالم,دار الرضوان,حلب,غير مؤرت,ص 

هاذا األسااس تنقسام مصاادر  والتي تتسرب بدورها إلى األرض لتشكل المياه السطحية والجوفية,وعلى

 شبة الجزيرة إلى ثالثة مصادر أساسية: دولالمياه التقليدية في 

المياه السطحية، وهي تجمعات مائية غير ذات قيمة اقتصادية كبرل، منها العيون الموجودة في  األول:

و تبلم مجمو  المياه السطحية فاي شابة  سلطنة ُعمان، ومجاري السيول الناتجة عن األمطار الشتوية.

 ( 1(مليون متر مكعب في السنة الحظ جدول ) 13700الجزيرة العربية إلى   )

 

 

 

 

 
 (1جدول )

 شبة الجزيرة العربية دولالموارد المائية التقليدية المتاحة)مليون متر مكعب/السنة(في 

 المجمو  المياه الجوفية المياه السطحية الدولة

 250 120 130 األمارات

 90 90 000 البحرين

 5550 2340 3210 السعودية

 2390 960 1430 سلطنة عمان

 160 160 000 الكويت

 60 60 000 دولة

 4900 1400 3500 اليمن

 13700 5130 8570 المجمو 

سلسااة شااؤون  أزمااة المياااه و األماان المااائي العربااي, المصاادر : ماان عماال الباح ااة باالعتماااد إلااى  رواء زكااي الطوياال,

 .12,ص 2009إقليمية, الموصل,

 

المنطقاة  فاي أهام الماوارد المائياة التقليدياة و تقاع شابه الجزيارة العربياة وهاي :ال ااني: ميااه األمطاار

 54مناطق محددة, بينما قد ترتفع درجة الحرارة فيها لتصل إلى  يسقط المطر في الجافة , الجافة وشبه

( )ملام( سانويا, فا ذا كاان   300معادل ساقوط األمطاار فيهاا عان )يقال  ,األحياان درجة مئوية في بعا 

( ميلليمتار سانويا  400(مرتبطا بمعدل ساقوط أمطاار ال يقال عان)  %66نجاح الزراعة بنسبة)  إمكان

ميلليمتار  )400ـ   250إن يكون موزعا بصورة منتظمة, ويقل ذلك إذا كان المعادل يتاراوح باين)  على

 (2)ميلليمتر)ملم(  سنويا . 250للرعي إذا قل معدل الهطول عن  سنويا, بينما ال مجال إال

المنطقة تعاني من منات جاف في أغلب فصول السنة ومن قلة وعادم انتظاام  دولو هذا ما يجعل         

اختالف معدالت سقوط اإلمطار من سنة إلى أخرل و من وقات  األمطار التي تسقط في فصل الشتاء مع

موسم  , و تتفاوت   كمياات األمطاار التاي تهطال علاى شابة الجزيارة العربياة مان إلى أخر خالل نفس ال

 2.227( مليااار متار مكعاب و فاي الكوياات )2.476دولاة إلاى أخارل فهاي تبلاام فاي األماارات العربياة ) 

(ملياار  1.890تبلام    ) دولاة(ملياار متار مكعاب , وفاي  0.006(مليار متر مكعب و تبلم في البحرين) 
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 67.161( ملياار متار مكعاب و )14.666متر مكعب  أما في سلطنة عمان و اليمن فتبلم على التوالي )

(مليار متر مكعب, و نظرا لظروف البيئية و المناخية المتباينة و لكاون المناات الصاحراوي الجااف هاو 

 1000نساابة التبخاار إلااى أك اار ماان) الكميااات يتبخاار , حيااث يصاال هااذهالسااائد فااأن الجاازء األكباار ماان 

(ملاام / الساانة فااي المناااطق الصااحراوية الداخليااة ,  3000(ملم/الساانة علااى السااواحل وإلااى أك اار ماان) 

 (3)مساحة التصحر وارتفا  نسبة الملوحة في التربة. والشك أن ذلك قد ساعد على زيادة

حة األراضي المتصاحرة ، وتتفااوت ككل ، وتتفاوت مسا العالم العربيفالتصحر ظاهرة خطيرة تهدد     

التاي ترتفاع  دولالخليج العربي في قمة الا دولخطورتها حسب الدول ودرجة قساوة مناخها بحيث نجد 

و تم ل ظاهرة التصاحر عقباة خطيارة  اإلمارات العربية ، –الكويت  –فيها درجة التصحر م ل البحرين 

عاماة و شابة الجزيارة العربياة خاصاة، ويتطلاب التغلاب عليهاا  العاالم العربايأمام مشاريع التنمياة فاي 

 (4)تك يف الجهود ووضع استراتيجيات ناجحة ومستديمة .

درت شاابة الجزياارة العربيااة,  قُاا دولتم اال أهاام المصااادر للمياااه فااي  وهااي    :ال الااث: المياااه الجوفيااة 

( ,حياث تتقاسام 1(ملياون متار مكعاب الحاظ جادول ) 13700بع  المصادر كمية الميااه الجوفياة ب)

هااذه الاادول مجموعااة ماان الخزانااات المائيااة، المااوارد الجوفيااة فااي المنطقااة تنقساام إلااى نااوعين: ـ 

ياة مستودعات ضحلة تتواجد في الترسبات الغرينية الموجودة على امتداد القنوات الصغيرة فاي األود

 4.5الرئيسااية والسااهول الفيضااية لوحااواض وهااي قابلااة للتجاادد ويااتم تغااذيتها بمعاادل ساانوي قاادره) 

(مليار متر مكعاب و  131(مليارات متر مكعب ويصل مجمو  احتياطيات هذه المستودعات إلى نحو )

ة مستودعات عميقة أو حبيسة تحتوي على مياه غير قابلاة للتجادد ومختزناة فاي التكويناات الرساوبي

العميقة ويرجع تاريخ تلك المياه إلى آالف السانين ويقادر احتيااطي هاذه الميااه فاي تلاك المساتودعات 

( بليون متر مكعب في السعودية  1919( بليون متر مكعب والتي يوجد القسم األكبر منها) 2175ب) 

اً، والواضاح أن ( مليار متر مكعاب سانوي 2.7وال يتجاوز معدل تغذية تلك المستودعات أك ر من     ) 

 شبه الجزيرة العربية في هذه المستودعات كالتالي :  دولالسعودية تشارك معظم 

ملياار متار مكعاب  ( 0.3(ملياار متار مكعاب وإعاادة تغذياة )  280ـ مستود  الساا بحجم احتيااطي)  1

 وتشارك فيه السعودية مع األردن وسوريا.

(مليااار متاار  0.45(مليااارات متاار مكعااب وإعااادة تغذيااة )  205ومسااتود  تبااوك بحجاام احتياااطي)  -2

 مكعب,وتشارك فيه السعودية مع األردن وسوريا أيضا.

مليار متار مكعاب و أيضاا  0.1( مليار متر مكعب وإعادة تغذية 225ـ مستود  وجيد بحجم احتياطي) 3

 تشارك السعودية مع األردن وسوريا. 

(ملياار متار 0.4( ملياار متار مكعاب وإعاادة تغذياة ) 190مستود  أرض الرضمة بحجم احتيااطي)  ـ 4

 والكويت.  دولةمكعب وتشارك السعودية فيه مع اليمن واإلمارات والبحرين وعمان و

(مليار متر مكعب  0.48(مليار متر مكعب وإعادة تغذية )  590ـ مستود  الوسيعة  بحجم احتياطي)  5

 ه السعودية مع اليمن. وتشارك في

(مليااار متاار مكعااب  0.2( مليااار متاار مكعااب وإعااادة تغذيااة  ) 45ـ مسااتود  الاادمام بحجاام احتياااطي)  6

 . دولةوتشارك فيه السعودية مع كل من اإلمارات والبحرين وعمان و

 ( مليار متر مكعب. 0.8مليار متر مكعب وإعادة تغذية)  ( 85ـ مستود  عرومة بحجم احتياطي) 7
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( ملياار متار مكعاب 0.29مليار متر مكعب وإعاادة تغذياة)  ( 130ـ مستود  نيوجين بحجم احتياطي) 8

 (5) وتشارك فيه السعودية مع البحرين والكويت.

 2008كما وشدد العالم العربي *فاروا ألباز الذي يشارك في مؤتمر دولي  انعقد في دبي في سنة)     

ميااه الجوفياة بكمياات هائلاة فاي الصاحراء العربياة , فاي شابه  علاى وجاود ( حول إدارة مصادر الميااه

 ( 2الحظ خريطة ) الخالي تحت الك بان الرملية, الجزيرة في الربع

و نشارت منظماة األمام المتحادة للتربياة وال قافاة والعلاوم )يونساكو( أول خارطاة عالمياة لخزاناات      

 منهاا مهادد باالتلو  فخزاناات شابة الجزيارة لعديدوالتي قالت إن ا دولالمياه الجوفية المشتركة بين ال

من عشرة أالف سنة عندما كان الطقس أك ر رطوبة، لم تتجادد. وأضاافت  التي تكونت قبل أك ر العربية

الخزانااات الجوفيااة التااي تتغااذل باألمطااار مهااددة بساابب التلااو  واإلفااراط فااي  ماان جهااة ثانيااة أن

  (6)استخدامها.

حياث أن نوعياة  في المياه الجوفية إذا لم تعالج قاد تم ال كارثاة صاحية وبيئياة,مشكلة التلو  البيئي    

الميااه  الجوفية تتوقف على عاملين أساسيين وهما نشاأة الميااه ونوعياة الصاخور وكاذلك حركاة المياه

الجوفياة هاو التسارب مان  المصدر الرئيسي المتجدد لتغذية الميااه تعدوسريانها من نقطة ألخرل حيث 

تتاأثر الميااه الجوفياة إلاى حاد كبيار  مطار أو الري أو من الصرف الصحي والصاناعي. وبالتااليمياه األ

الجوفي وما تتضمنه من مكوناته وأصابح هاذا الخازان  باألنشطة السطحية ونو  المياه المغذية للخزان

و يقصاد  أنشاطة زراعياة وصاناعية واساتهالكات غيار مرشادة، معرضا للنضاوب نظاراً الساتخدامه فاي

حالتاه بطرياق مباشار أو غيار مباشار بسابب  مكوناات المجارل أو تغييار فاي وجاود تغييار المياه بتلو 

لالستعماالت الطبيعية المخصصاة لهاا ساواء للشارب أو  أقل صالحية المياه نشاط اإلنسان بحيث تصبح

الباد  ميااهال و لتحديد نوعياة المياه يظهر عن طريق تحديد نوعية للزراعة أو لوغراض األخرل. و هذا

  (7)المياه.  اختبارات كيمائية و فيزيائية أو حيوية بهدف تحديد صالحية من إجراء

 

 

 

 

 

 (2خريطة )

 توزيع المياه الجوفية في شبة الجزيرة العربية
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من عمل الباح ة باالستناد إلى مازن مغاوري, موسوعة اطلس العالم,دار الرضوان,حلب,غير   المصدر:         

 .34مؤرت,ص 

 تقليديةالالمياه غير 

مياه البحار المحاالة أك ار  الخليج العربي بتحلية مياه البحر، وتم ل دولتحلية مياه البحر: حيث تقوم -1

(ملياار متار مكعاب،  1.85تصل إلاى)  الخليج العربي بكمية دول( من المياه المستخدمة في %75من) 

وتشاير بعا  المصاادر األميركياة إلاى  .من المياه المحالة العالم العربي(من إجمالي إنتاج  %90أي ) 

(ماان إجمااالي  %65البحااار فااي العااالم و) ( ماان إجمااالي محطااات إزالااة الملوحااة ماان مياااه%35أن) 

 (8) .العربية شبة الجزيرة وخاصة في العالم العربيالطاقات المتاحة لها عالميا موجودة في 

الخلايج،  دولالمصدر الرئيساي ال ااني بعاد الميااه الجوفياة فاي تلبياة حاجاات  تعدوتحلية المياه المالحة 

وقد تم إدخال تكنولوجياا التحلياة مناذ منتصاف الخمساينيات وتزاياد االعتمااد عليهاا ماع الوقات فاي ظال 

تدهور نوعية المياه الجوفية وذلك لتلبية المتطلبات المائية المنزلياة، وبصافة عاماة يم ال إنتااج الميااه 

تساتأثر  دولالا هاذهالخلايج وتجادر اإلشاارة إلاى أن  دول(من المصادر المتاحاة فاي  %21التحلية ) من

(من اإلنتاج العالمي للمياه المحالة، وقد تطاور إنتااج هاذه النوعياة مان  %70-62بنسبة تتراوح بين) 

 (9) المياه على مدار عقد التسعينيات.

 

 (3خريطة )

 الجزيرة العربيةتوزيع أهم محطات التحلية في شبة 
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, 34,دار الرضاوان,حلب,غير ماؤرت,ص  من عمل الباح ة باالعتماد إلى مازن مغاوري,موسوعة أطلس العاالم المصدر:

    www.moqatel.com.و 

 

علاى  الخليج تعتماد بصفاـة رئيساـية، دولونظراً لتداعي طبقات المياه الجوفية غير المتجددة ف ن        

ميااـاه التحليااـة فااي تااوفير حاجتهااـا ماان الميااـاه لوغااراض البلديااة والصااناعية. ففااي المملكااـة  العربيااة 

( مااان إجماااالي اساااـتهالك المياااـاه فاااي األغاااراض البلدياااة %50الساااعودية تتوفـاااـر ميااااه التحلياااـة ) 

 (10).والصناعية

العرباي  الخلايج دولالياوم، وحصاة  فاي ( ملياون متار مكعاب15العاالم)  فاي المياه تبلم طاقة تحلية     

 محطاات تحلياة الميااه مليون متر مكعب يومياً(. وتناتج هاذه الكمياة مان 7.8%(ما يعادل ) 50منها ) 

(,ويكلف المتر المكعب من 3السعودية الحظ خريطة ) في يطل معظمها على الخليج العربي ويقع أغلبها

 المياه أميركي( ولك أن تقدر تكلفة أنتاج دوالر 1.6م )دراه (6 )العربية دولة اإلمارات في مياه التحلية

(مليون متر مكعب بينماا بلام  772الذي بلم)  (2000 )المتحدة خالل سنة العربية اإلمارات في المحالة

 (11)(مليون متر مكعب. 1289نفسها)  في السعودية خالل سنة

 %85المياه الجوفية وتحلية مياه البحار المصادر الرئيساي للميااه، ويساتهلك القطاا  الزراعاي) عدت    

(من المياه، ويصل نقص المياه إلى ملياار متار مكعاب، ومان المتوقاع أن يرتفاع الطلاب علاى الميااه فاي 

) (، ولكان سايكون المتاوفر فاي ذلاك الوقات2015(ملياار متار مكعاب بحلاول سانة)  47هذه الدول إلى )

 مستقبالً . دول( مليار متر مكعب، وهو ما يعني تفاقم عجز المياه في هذه ال21.5

ك عادة ميااه الصارف الزراعاي والصاناعي والصارف الصاحي  إعادة المعالجة)معالجة مياه الصرف(-2

العاالم وتقادر كمياات الصارف الزراعاي والصاحي المساتخدمة فاي  .واستخدامها في الزراعة والصناعة

يعكاس ذلاك نماواً متزاياداً فاي إنتاجياة الميااه المعالجاة فاي  متر مكعب, (مليارات 7.6-6.5بين)  العربي

(ملياارات  3.1( إلاى) 2010دول الخليج العربية بل أن المتوقع أن تبلم كمية المياه المعالجة في سانة) 

الميااه المعالجاة بال  متر مكعب، ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم استخدام إجمالي الكمياة المنتجاة مان

أن جاازءاً منهااا فقااط هااو الااذي يااتم اسااتخدامه فقااد قاادرت اللجنااة االقتصااادية واالجتماعيااة لغربااي آساايا 

 1998التابعة لمنظمة األمم المتحادة أن الكمياة المساتخدمة فعاالً مان الميااه المعالجاة سانة)« االسكوا»

( 1995المصادر إلى أناه فاي سانة)  ( مليون متر مكعب فقط، وقبل ذلك أشارت بع 333(تصل إلى ) 

(ماان إجمااالي كميااة المياااه  %43(مليااون متاار مكعااب بنساابة )  392كاناات الكميااة المسااتخدمة بالفعاال )

 (12) (مليون متر مكعب. 917المعالجة المنتجة التي بلغت تلك السنة )

ً    -( 1) و تطور حجم الطلب على المياه يرجع أسبابة إلى       ظهاور   -( 2 ورأسيا )ًاتسا  المدن أفقيا

 -(4) -ازدهااار القطااا  التجاااري والصااناعي والزراعااي .  -(3)  -المئااات ماان القاارل والهجاار الجدياادة .

-تعادد أوجاه اساتعماالت الميااه .     -(6 )-ازديااد عادد الساكان. -(5 ) -تحسن مستول معيشاة الفارد .

 تعادارتفا  نسبة التسربات في الشبكات العامة والخاصة .وعلى رغم من أن وفرة الموارد المائية -(7)

عامال هاما في ارتفا  مؤشرات التنمية , إال أن هناك بعدا ال يقال أهمياة عناة يتم ال فاي عنصار اإلدارة 

الحاليااة لمااوارد المياااه  المشااكلة فااي تطااوير اإلدارة تكماانفااي اسااتغالل و اسااتخدام المااوارد المائيااة آذ 

القطاا  الزراعاي وتطاوير اساتخدام الطاقاة الشمساية فاي تحلياة الميااه  ب دخال وسائل الري الحدي ة في

والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في مجاالت صناعية وحضرية عادة،  لخف  التكلفة

الميااه  ت والبحاو  التاي تتنااول قضاايااستخدام المياه الجوفياة والتعااون فاي مجااالت الدراساا وترشيد

كماا يمكان .وتسعيرها بما يتناساب ماع االساتخدام، بحياث يُضاخ العائاد فاي تنمياة وتطاوير ماوارد الميااه
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الغنية مادياً والفقيرة مائياً يمكن أن تست مر  العربية دولالتعامل مع مشكلة المياه من منظور قومي. فال

اآلن فااي الواليااات المتحاادة وأوروبااا فااي مشاااريع مائيااة وزراعيااة  قساماً كبيااراً ماان أموالهااا الموجااودة

فقياارة مادياااً وغنيااه بالمياااه م ااال علااى ذلااك طاارح أحااد المهندسااين اللبنااانيين  عربيااة دولعمالقااة فااي 

( متار مكعاب /ثانياة مان أحاد األنهاار اللبنانياة 750مشروعاً يرماي إلاى ساحب ) )ويدعى )فتحي شاتيال

 دولاة( كيلاو متار وب1500األنابياب يصال طولاه إلاى ) عن طريق ماد خاطم مان العربي، الخليج دولنحو 

مستول سطح البحر من أجال الحيلولاة دون ذهااب  ( متر فوا1250( متر وبمستول يبلم )3يتراوح )

متر مكعب في السنة إلى البحر هباًء، بسبب عدم وجاود أمااكن  ( مليون750ثروةم مائية عربية تقّدر بـ)

تمتاااز  المياااه بسااحبها واالسااتفادة منهااا علماااً أن هااذه )أساارائيل( ، وخوفاااً ماان قياااممالئمااة لتخزينهااا

 (13)وعذوبتها. بنقاوتها

( متار 2626مما سبق نستنتج أن نصيب الفرد فاي شابه الجزيارة العربياة مان المااء يتراجاع مان  )     

 .(2(، الحظ جدول ) 2025(متر مكعب إلى سنة)  1111(إلى)  1993سنة)   في مكعب

 (2جدول )

 م2025التوقعات السكانية و نصيب الفرد من الموارد المائية سنة 

 

 الدولة

عدد السكان المتوقع )مليون 

 نسمة(

نصيب الفرد من الموارد 

 المائية المتجددة )متر

 مكعب(

1993 2025 1993 2025 

 89 146 2.8 1.7 األمارات

 90 167 1.0 0.54 البحرين

 137 317 51.8 17.505 السعودية

 509 1406 4.7 1.7 مانعُ  سلطنة

 57 112 2.8 1.433 الكويت

 86 107 0.7 0.599 دولة

 143 371 43.2 13.2 اليمن

 1111 2626 107,00 36,687 المجمو 

أزمااة المياااه و األماان المااائي العربااي, سلسااة شااؤون  الطوياال,المصاادر: ماان عماال الباح ااة باالعتماااد إلااى  رواء زكااي 

 .12,ص 2009إقليمية, الموصل,

المختلفة التقليدية السطحية والجوفية وغير  على مصادر المياه تتباين درجة اعتماد الدولو     

 الصرف طبقا لموقع الدولة من مصادر المياه ودرجة ثرائها التقليدية وهي التحلية ومعالجة مياه

في حين السعودية   % ( 79.4 )االقتصادي. تعتمد اليمن  بنسبة كبيرة على المصادر السطحية بنسبة

%( كذلك تعتمد  8.2% (واألمارات وبنسبة) 0.9المصادر السطحية بنسبة قليلة  تبلم)   تعتمد على

(  %27.34%( واليمن وبنسبة, ) 6.07دول بنسبة كبيرة على المصادر الجوفية وهي  األمارات,) 

على تحلية المياه وبنسبة كبيرة هي الكويت ودولة والبحرين  وهناك خمس دول عربية تعتمد

 في  على التوالي(%20( )%50( )%28( )%26( )%26,11بلغت) واألمارات والسعودية وبنسب

أيضا تعتمد ثال  دول على معالجة المياه  ,%( بدرجة متوسطة 8.2حين تعتمد  سلطنة عمان بنسبة) 

على (%37,5( )%20,7( )%16,4بلغت ) نسبة كبيرة هي دولة والبحرين وعمان وبنسبوب

على معالجة المياه هي الكويت والسعودية وبنسبة )  هناك دول تعتمد بدرجة متوسطة في  ,التوالي

   على المعالجة مياه الصرف. حين ال تعتمد اليمن في %( 8, 10

أقل  تعد( من إجمالي الموارد المائية العربية وهي %4.6شبه الجزيرة العربية على)  دولتحصل        

 دول(، و%40.9المشرا العربي على)  دولالحصص مقارنة بحصص مناطق أخرل حيث تحصل 
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 شبه الجزيرة دول(، كما أن %30العربية في حوض النيل على)  دول( و%23المغرب العربي على)

%(ومتوسط نصيب  8,6ال يتعدل)  العالم العربي في السطحية والجوفية ياهنصيبها من الم العربية

  (14)متر مكعب . )300الفرد السنوي من المياه المتاحة حوالي) 

يتعامل مع الماء باعتباره سلعة تخضع لما تخضع له السلع  بعد اقتصاديا  آذ  المياه لها و قضية       

أو فرض  المياه ي ار بين آونة وأخرل من تسعير هنا ماوالطلب، ومن  العرض األخرل من قوانين

سياسي  بعد المياه الندرة. ولقضية المناطق التي تعاني من في استخدامها خاصة على تعريفات

مورد  في ين أو أك رتدولحال اشتراك  في المياه مصادر على دولالصرا  بين ال في وعسكري يتم ل

ايضته بالنفط  , ولعل اقتراح الرئيس التركي عبد هللا غول في) )تركيا ( مق دولمائي و محاولة بع  ال

الخليج يندرج في هذا السياا ,أن متوسط االستهالك  دول(، مبادلة المياه التركية بنفط  6/2/2008

إن ارتفا  حجم .الخليج العربي  تعد من أعلى المعدالت في العالم دولالمعبأة في  الفردي للمياه

 ارتفا  درجات-(2طبيعة المنات، )-(1عوامل هي: ) 4من المياه المعبأة يرجع إلى الخليجي  االستهالك

مستول  ارتفا -(4عدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، )-(3الحرارة، )

لالستشارات الصناعية،  الدخل بالمقارنة مع دول العالم وأضافت الدراسة التي وضعتها منظمة الخليج

 106(مليون دوالر في  444المياه بلم نحو)  الخليج  في صناعة تعبئة دولن حجم االست مارات في أ

(عامل, وأشارت إلى أن السعودية تتصدر قائمة  9900(, فيما بلم عدد العمال) 2003مصانع سنة)

اإلمارات ب ) ( مصنعاً، تليها  60الخليجية في عدد مصانع إنتاج مياه الشرب المعبأة، بواقع   )  دولال

( مصانع  4( مصانع والبحرين)  5) دولة(مصنعا ف 12( مصنعاً، ثم سلطنة عمان بواقع   )  24

 (15)والكويت مصنع واحد.

مشاـكلة كباـيرة  دولوتحت مظلة اسـتراتيجية إدارة العرض للموارد المائية، تظهار فاي ك اـير مان الا    

م اال هااذه الاادول أدوات أو  المياااه، بسااـبب تبناايتتم ااـل فااي ارتفااا  اسااـتهالك القطااا  الزراعااي ماان 

سـياسـات لدعم القطا  الزراعي من شـأنها أن تؤدي إلى اإلسـراف في اسـتهالك الميـاه فاي األغاراض 

الزراعية. بمعنى آخر، فـ نَّ الدعم الزراعي يدخل ضمن أدوات أو سـياسـات اسـتراتيجية إدارة العارض 

اعاي. حيااث قااـد يتضاامن الادعم الزراعااي، األشااـكال أو الصااور التاليااـة  للماوارد المائيااة فااي القطااا  الزر

.(16) 

 دعم شـراء اآلليات الزراعية ومضخات الميـاه. (1)

 القروض الميسـرة للقطا  الزراعي دون تمييز بين المحاصيل بالنسبة السـتهالك المياه. (2)

 دعم شـراء المحاصيل الزراعية. (3)

 دعم الصادرات الزراعية. (4)

 الزراعي المحلي. حماية اإلنتاج (5)

 توزيع األراضي الزراعية مجاناً. (6)

تهاادف اسااـتراتيجية إدارة الطلااب للمااوارد المائيااة إلااى االهتمااام بترشااـيد الطلااب علااى المياااه فااي        

القطااااعين الزراعاااي والبلااادي مااان خاااالل ساااـياسات تشاااـجع علاااى هاااذا المنحاااى. بمعناااى آخااار، تساااعى 

يـة إلى ترشيد استخدام الميااه فاي القطاـاعات المختلفاة مان خاالل استراتيجية إدارة الطلب للموارد المائ

, وقد أطلقت اليمن فاي سانة اعتماد تطبيق سياسات تحث المستخدمين على ترشيد استخداماتهم المائية

مشروعا من خالل توفير المياه و استخدامها بشكل فعال وتحديد الخسائر المائية ,علما أن كلفاة  1999

 (17)لة. المشرو  كانت قلي

 المحور ال اني

 ه شبة الجزيرة العربية و البعد االستراتيجيميا
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ض العاالم ألزماة ميااه فااي           ات معظام المنظماات الدولياة بقضاايا نادرة الميااه واحتمااالت تعار  اهتمَّ

المستقبل، ولذلك عقدت العديد من المؤتمرات الدولياة واإلقليمياة تحات رعاياة هاذه المنظماات لتادارس 

اكل الميااه ، وقاد هذه القضاية، وهاو ماا يمكان أن نطلاق علياه  تادويل قضاايا الميااه  أو  تادويل مشا

ماارس يوًماا عالمي اا للميااه لتلفات أنظاار العاالم إلاى أهمياة هاذه المشاكلة  22حّددت األمام المتحادة ياوم 

المتوقَّع حدوثها، وبدأت هذه المنظَّمات الدولية تُدخل قضاايا الميااه بطريقاة جديادة فاي النظاام العاالمي، 

لااى زيااادة حاادة الصاارا  بااين دول الشاامال ودول ممااا أدَّل فااي بعاا  األحيااان إن لاام يكاان فااي معظمهااا إ

الجنوب، وذلك ألن هذه المنظَّمات وسَّعت جواناب قضاية الميااه، حياث أدخلات موضاوعات جديادة منهاا 

المياه الجوفية، ومشكلة تلو   المياه، واقتراح تساعير الميااه الاذي طرحاه البناك الادولي، وتامَّ ذلاك مان 

تساتخدم فاي المباادل الدولياة، وعلاى سابيل الم اال.. تام إدخاال  خالل تعاديل بعا  المفااهيم التاي كانات

مصااطلحات جدياادة الغايااة منهااا التاادخل فااي ساايادة  الاادول و خاصااة الناميااة منهااا وتسااتخدم لممارسااة 

ضااغوط عليهااا وظهااور مااا يساامى ب فكاارة تسااعير المياااه أي: وضااع سااعر السااتخدام المياااه، وغرامااة 

لطرح من قبل البنك الدولي انطالقًا من أن هنااك توقعًاا بزياادة نادرة إلهدارها أو تلوي ها، وقد جاء هذا ا

قات الفجاوة باين عارض وطلاب الميااه علاى مساتول  المياه فاي العاالم، وأناه كلماا زادت هاذه النادرة تعمَّ

تشكل المياه بعدا استراتيجيا بتحديد مستقبل منطقة  شبة الجزيرة العربياة ، وتجلاى أهميتاه فاي  العالم،

سكان شبه الجزيرة العربية تضااعفوا حيث  كما أوضحنا سابقا,المنطقة  الطبيعي السريع لسكانالتزايد 

خمس مرات في أربعة عقود في ظل ارتفا  الضغط على الموارد المائية بسابب التنمياة االقتصاادية، آذ 

بااي فااي الخلاايج العر دولأسااهم النمااو السااكاني المّطاارد والتطااور االجتماااعي االقتصااادي المتسااار  فااي 

( 26.778(إلاى ) 1970(مليار متر مكعب سنة)  5زيادة الحاجة المائية، والتي تصاعدت فالم تتجاوز) 

 العربيااة وعلااى ساابيل الم ااال فاا ن معاادل النمااو السااكاني بالمملكااة ( ،2005مليااار متاار مكعااب ساانة) 

ناذر بأزماات مان المعادالت الهائلاة التاي ت ديعا سانوياً وهاو (%3.9( و)%3,7)الساعودية يتاراوح باين

  (18)ظل ندرة الموارد المائية. في المستقبل القريب في كبيرة

المنطقاة التاي تعااني  دولتمتد األزمة لتشمل معظم  دون أخر، وإنما  دولة على وليس األمر قاصراً      

القاادرة علااى  فضااالً عاان عاادم حجاام المااوارد  المائيااة المتاحااة, ماان مشااكلة نمااو سااكاني ال يتناسااب مااع

كفاية األراضي الصالحة للزراعة ، وانتشار الجفاف,  الوصول إلى مرحلة االكتفاء الغذائي ، بسبب عدم

فظاهرة الجفاف ظاهرة مناخية و معوا للتطور السياسي , فالمناطق الصحراوية ال نظهار فيهاا مراكاز 

االقتصاادي وعنادها ترتفاع فاي  هسكانية إال إذا توفرت فيها مياه بكمياات كافياة لمزاولاة اإلنساان نشااط

ان و تتناسااب طرديااا مااع كميااة مياااه الااري المتااوفرة فيهااا أو كلمااا كاناات الظاااهرة ك افااة السااك هااذهم اال 

 (19)مساحة المنطقة المروية كبيرة فأنها قد تصبح مكانا لقيام وحدة سياسية .

شبه الجزيرة خاصة حالة عجز غذائي بساب قلاة الميااه تازداد حادة  دولعامة  و العالم العربييعيش    

األساس في غذاء الفرد  المادةيوما بعد يوم، فحجم اإلنتاج من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح 

ال يكفي لتغطية استهالكها، وهو ما يستدعي اللجاوء إلاى االساتيراد لتغطياة العجاز وهناا تظهار الفجاوة 

حياث يعمال علاى إضاعاف أرصادتها  دولبدوره يشكل خطر كبيرا على اقتصاديات هذه الا الغذائية، وهذا

من العملاة الصاعبة ويعازز ماديونيتها ومان ثعام تبعيتهاا االقتصاادية والسياساية وحتاى ال قافياة , و كاان 

ه القمح في السعودية ,تجربة رائدة إلثبات القدرة على تحقيق االكتفاء الذاتي مان هاذ لتوسع في زراعة

تكااليف  دفعاا لمخااطر االعتمااد الساابق علاى االساتيراد, هاذا علاى الارغم مان أن االساتراتيجية السالعة

اإلنتااج عالياة ونسابة الادعم عالياة. وينبغاي أن يُسااتدرك ويعااد النظار فاي السياساات و اإلجاراءات فااي 

عتماد على االساتيراد (سنةً، سيتم اال 25فبعد اكتفاء ذاتي من القمح لمدة)  زراعة القمح في السعودية,

(, حياث 2016%( سنوياً حتاى سانة)  12جزئياً نتيجة خف  شراء المحصول من المزارعين بنسبة) 

ساايتم االعتماااد كلياااً علااى القمااح المسااتورد.  وبحسااب التقااارير المحليااة، فاا ن الساابب الاارئيس فااي تلااك 

 (20)تهان به.اإلجراءات يرجع إلى شح الموارد المائية في السعودية وهو سبب ال يس
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الجزيرة العربية لها خصوصيتها الفريادة فيماا يتعلاق باالموارد المائياة، مقارناة ببقياـة  شبة دولأنَّ     

العربية األخرل، سواء دول المشرا أو المغرب العربي، مان العاراا إلاى المغارب، ومان ساوريا  دولال

 إلى األردن، مروراً بالسودان والصومال.

بيئـي ومورفولوجية الموارد الطبيعية لدول شبة الجزيرة العربياة، تؤكاـد مجتمعاة فالواقع الجغرافي وال

 أنَّ بينهـا قواسـم مشـتركة فيمـا يخص الـمـوارد الـمـائيـة، التي أهمهــا:

 شبة الجزيرة العربية ال يوجـد فيهـا أنهار أو بحيرات، عذبة كانت أم مالحة. دول (1)

 أخرل في بحيرات أو أنهار. دولشبة الجزيرة العربية ال تشترك مع   دول (2)

شاابة الجزياارة العربيااة متطابقااة إلااى حااد كبااـير )باساات ناء منطقااة عسااير  دولالظااروف المناخيااة لاا (3)

 ملم(. 100- 50وشمال اليمن(، المتميزة بالمنات الصحراوي الجاف شـحيح المطـر بمتوسط سنوي) 

شبة الجزيرة العربية وتمـيزها بانخفااض )وأحيانااً   دولمحـدودية المـوارد المـائيـة الجوفيـة في  (4)

انعـدام( ميـاه التغـذية للطبقـات الحاملاة لهاـذه المياـاه غاـير المتجاـددة، التاي تصاـل أعماـار بعضاها إلاى 

 ثالثين ألف ســنة.

الـميــاه المسـتهلكة من جوفية وتحلية. ففي  اســتئ ار القطـا  الزراعي بنصيب األسـد من إجمالي (5)

( مااان إجماااالي المياااـاه  %90السااعودية علاااى سااابيل الم اااال، يسـاااـتهلك القطاااا  الزراعاااي أك ااار مااان) 

 (21)المسـتهلكة )في األغراض الزراعية والبلدية والصناعية(.

بلااوا االكتفاااء ( منهااا فااي إطااار السااعي إلااى %85وبااذلك نسااتنتج أن القطااا  الزراعااي يسااتهلك)       

( ملياار متار مكعاب   16.4شبه الجزيرة تعاني حاليًا من عجز في موارد المياه، )  دولو  الذاتي غذائي ا،

( ملياار متار مكعاب مان 30وإلى أن سد العجز المتزايد سيؤدي في ظال تشابع طاقاة التحلياة إلاى ضاخ) 

« تاوازن وساكان»شاارت توقعاات لمنظماة فقد أ الموارد الجوفية, مما سيترك آثاًرا على التربة والبيئة,

 دولعربية تم ل أماكن متقدمة ضمن العشرين دولة األك ار حرمانااً مان الميااه وتم ال  دولإلى أن سبع 

في المرتباة  دولةالخليج العربي الست أماكن متقدمة منها فالكويت م الً جاءت في المرتبة ال انية تليها 

بعااة والبحاارين فااي المرتبااة الساابعة وعمااان فااي المرتبااة الحاديااة ال ال اة ثاام السااعودية فااي المرتباة الرا

عشرة، ومن جهة أخرل أشارت بع  الدراسات االستراتيجية الغربية إلاى أن هنااك عشار منااطق فاي 

العالم يحتمل أن تكون ساحات صرا  على المياه وقد جاءت منطقاة شابة الجزيارة العربياة فاي المرتباة 

 (22) ل هذا األمر إال أن هناك أزمة مائية تنتظر المنطقة.ال انية، ورغم االستبعاد لم

 المحور ال الث
 شبه الجزيرة العربية  مشاريع تنمية الموارد المائية في

وفااي هااذا الصاادد نشااير إلااى عاادد ماان المشااروعات  الخلاايج, دولوهااي تتركااز بصااورة كبياارة لخدمااة 

 المقترحة:

الخليجياة مجااورة، وفاي  دولسحب المياه من جبال إيران بواسطة األنابيب تحت ميااه الخلايج إلاى  - 1

، تازود بااه األولااى ال انياة بالمياااه العذبااة دولااةهاذا اإلطااار تام التوقيااع المباادئي علاى اتفاااا بااين إياران و

ارير ماؤخًرا إلاى أن ( ملياار دوالر، كماا أشاارت تقا 13بواسطة أنبوب يصل بين ضفتي الخليج بتكلفة) 

هناك خطًطا طموحة إلقامة أطول خط أنابيب في العالم لنقال ميااه الشارب مان إياران إلاى الكويات، وأناه 

( مليون متر مكعاب مان الميااه  200كم( يضخ ) 45من المقرر أن يحمل خط األنابيب  يصل طوله إلى )

 لياري( دوالر.من سد  كرخة  في شمال إيران إلى سواحل جنوب الكويت بتكلفة )م

الجزيارة العربياة بالميااه التركياة عبار  دولمشرو  أنابيب الساالم التركاي الاذي يهادف إلاى تزوياد  - 2

الخليج العربي. وال شك أن هذا يحقاق)  دول( كم، وهي المسافة بين تركيا و 6500أنبوب ضخم طوله) 

راء التركاي الراحال توركاوت ملياري ( دوالر عائدات سنوية لتركيا, وهو  مشروٌ  طرحاه رئايس الاوز

للعارب، عبار ساحبها  التركياة الفائضاة الميااه بهدف بيع العربي الخليج دول( على 1987اوزال سنة ) 

يتألف هذا المشرو  مان خطاين  من نهري سيحزن وجيحون اللذان ينبعان من منطقة كيليكيا في تركيا,
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 يومياً إلاى ساوريا المياه )مليون( مكعب من( 3,5األنابيب يعرف األول بالخط الغربي ويقوم بنقل ) من

والمدينااة المنااورة(، بواسااطة  ثاام إلااى غاارب السااعودية ) تبااوك، ومكااة المكرمااة، )أساارائيل(واألردن و

دوالر. أما الخط األخر فيعرف باالخط الشارقي  ( مليار5,8( كم وبكلفة قدرها )2700أنبوب يبلم طوله )

فااألردن ثام إلاى شامال شارا الساعودية  يوميااً إلاى ساوريا الميااه ( ملياون مكعاب مان5,2ويقوم بنقل )

( كام وبكلفاة 3900مسقط، عبر مد أنابيب يمتد طولها ) أي من الكويت إلى الخليج دولومنها إلى باقي 

( أمتاار وساتقام محطاات 4-3هاذه األنابياب ماا باين ) دولاةويتاراوح  .( مليار دوالر أمريكي5,12تبلم )

كماا ساتقام  .إلاى األراضاي العالياة الميااه دد لهذا المشارو  مان أجال دفاعالمح الضخ على طول الطريق

إقاماة الخطاين المقتارحين  العربياة تكااليف دولأيضاً محطات لتوليد الطاقة الكهربائية على أن تتحمل ال

سانوات, ويعاد  مشارو  أنابياب ميااه  ويتوقاع المشارفون أن ياتم االنتهااء مان بنائاه فاي غضاون عشار

سياساياً أخار كوناه يماس العالقاات اإلقليمياة القائماة باين تركياا  التركاي: يم ال بحاد ذاتاه إشاكاالً السالم 

من جهة ثانية، فدخول األخير إلى  )أسرائيل(العراا، سوريا( من جهة، وبينها وبين ) وجيرانها العرب

المشاارو  سااوف يضااعف ماان فاارص نجاحااه ساايما وان لكيااان الصااهيوني  سااوابق خطياارة فااي  هااذا

الساورية  الميااه (عنادما قاام بتادمير مشااريع 1967سانة)  العربية كما حد  فاي المياه ستحواذ علىاال

 (عبر عملية عرفت1982وكذلك اجتياحه للبنان من اجل السيطرة على نهر الليطاني سنة)  واألردنية،

لمشارو  ل باسم )عملية الليطااني(. فضاالً عان هاذا هنالاك مان يارل أن قباول مجلاس التعااون الخليجاي

علاى الشارا األوساط فاي  التركي سوف ي ير تساؤالً مهماً يتعلق بمادل تناامي الهيمناة المائياة التركياة

مباالم مالياة طائلاة مقارناة بغياره مان  المستقبل بعد االنتهااء مان بنااء هاذا المشارو ، علمااً أناه يكلاف

 (23) . المشاريع األخرل

مارات، وإقامة سد ضخم في المنطقاة الجبلياة لحفاظ سحب مياه نهر السند تحت خليج عمان إلى اإل - 3

 المياه.

 سحب مياه من السد العالي بمصر على اليابسة، وتحت البحر األحمر إلى السعودية. - 4

طرحهاا أحاد األماراء  مشرو  سحب جبال القطب الجنوبي إلى سواحل الجزيرة العربية: وهي فكارة -5

مان القارن الماضاي. وتقاوم  فاف حادة منتصف السبعيناتالسعوديين في أعقاب تعّرض بالده لموجة ج

بادالً مان القطاب الشامالي، وإنشااء  فكرته على أسااس ساحب كتالم جليدياة مان القطاب الجناوبي األقارب

الضاخمة، وساحبها بعاد القياام بتغليفهاا أماام الشاواط   قاطرات بحرية عمالقة تقوم بتقطيع كتل الجلياد

وينبع على البحر األحمر، بعدها يتم تساييحها وضاخ مياههاا العذباة  السعودية الواقعة قرب مينائي جدة

يجري إقامتها على األرض، وسحبها بواسطة شبكات ك يارة مان األنابياب لكاي ياتم  إلى خزانات عمالقة

 .كافة أنحاء المملكة العربية السعودية نقلها إلى

من نهار النيال إلاى  أساس مد أنابيبالسودان لتزويد السعودية بالمياه: وتقوم فكرته على  مشرو  --6

سانتناً وهاو  (29) الميااه الواحد مان السعودية عبر البحر األحمر، حيث تعادل كلفة نقل) المتر( المكعب

  .أقل من تكلفة مياه البحر المحالة

 نااقالت البتارول لجلاب ويهدف إلى استخدام :المياه مشرو  استخدام ناقالت النفط في أغراض نقل -7

بعد تفريغها من حمولتهاا، إال أن هاذا المشارو  ال يازال قياد الدراساة ولام يعتماد  الخليج دولإلى  المياه

 .أالن لحد

الباواخر العمالقاة، لكان  لعرباي: وياتم بواساطة الخلايج دولمشرو  النقل البحري من باكستان إلاى  -8

كلفاة تحلياة ميااه البحار هذا المشرو  المقترح غير قابل للتنفياذ فاي حاال انخفااض كلفتاه بالقيااس إلاى 

 .العربي الخليج دولالتي تعتمد عليها 

إلى  اإلمارات بالمياه: ويتألف من فكرتين أساسيتين، األولى تهدف الباكستاني لتزويد المياه مشرو -9

ثم إلى محطة تقع علاى السااحل اإليراناي، بعادها ياتم  ببلوشستانمنطقة  مروراً  من باكستان المياه نقل

المشرو  الحقاً ليصبح بالمكان مد أنابيبه  وقد تم تعديل هذا .العربي البواخر إلى الساحل نقلها بواسطة

مضايق هرماز لكاي تعبار أراضاي اإلماارات . أماا الفكارة  فاي أضايق نقطاةم تقاع عناد العرباي الخلايج إلى

منغوي الباكستاني إلى اإلمارات بواسطة خط أنابيب يبلم طوله  من نهر مياهال إلى سحب ال انية فتهدف

( ألاف 520سطح البحر، مان أجال نقال حاوالي ) ( م تحت600بعمق ) العربي ( كم، يمتد عبر البحر70)
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قبل إحدل الشاركات البريطانياة المتخصصاة فاي هاذا  كم مكعب/ يومياً. وقد تمت دراسة هذه الفكرة من

 (24) .المجال

 الخلايج دولماليزياا إلاى  عان طرياق السافن مان المياه الماليزي: ويقضي بنقل المياه مشرو  نقل-10

ً 93الخليجية بطاقة تبلم ) دولالماليزية ل المياه العربي، لبيع  .( مليون متر مكعب  سنويا

شبكة خطوط تضم  ي مندولةال-اإليراني المياه بالمياه: يتألف مشرو  دولةلتزويد  مشرو  إيران -11

إلى السااحل اإليراناي ثام ماروراً  مجموعةً من األنابيب تمتد من نهر الكارون الواقع جنوب غربي البالد

( كام طبقااً لماا أشاارت إلياه 1800طاول هاذه األنابياب ) . يبلامدولاةباتجااه  العرباي الخلايج تحات ميااه

لتي صدرت عن الخبراء الفنيين لسانة  أشارت التقارير األخرل ا (، فيما 1991الدراسات الفنية لسنة ) 

 الميااه ( كم. وهذه األنابيب قادرة على نقل كميات مان750-400بين ) (إلى أن طولها يتراوح 1997) 

(متر مكعب/ ال انية. وال يزال هذا المشرو  قيد البحث والدراسة حالياً مان قبال 20-10تتراوح ما بين )

 .األكبر منها القسم دولة( مليار دوالر تتحمل 13درت ب)ين أما عن تكاليف بنائه فقّ دولةال خبراء

الحكوماة اإليرانياة علاى الكويات  مشارو  إياران لتزوياد الكويات بميااه نهار الكاارون: وقاد طرحتاه-12

يومياً من نهار الكاارون الواقاع شامال غرباي  ( مليون غالون200، ويقضي بنقل )2000منتصف سنة 

( كام علاى ساطح األرض 320( كام، منهاا )550يبلم طوله ) نابيبإيران إلى الكويت عبر مد خط من األ

مرورها في األراضي العراقية. و  العربي، من أجل الحيلولة دون الخليج كم تحت مياه (250) و )البر(,

االتفاا بقاي حباراً  ( سنة ، إال أن هذا30تقوم إيران بتزويد الكويت مياهاً عذبة من نهر الكارون لمدة )

( وقاف مباح اتهاا الفنياة ماع  2006ير النور بسبب إعالن الحكومة الكويتية في تموز) على ورا، ولم

 (25)من محطات لتحلية مياه البحر . الجانب اإليراني بشأنه، واالعتماد على ما لديها

ك يارة  مان الخاارج ألساباب الميااه البع  أن عملية تحلية مياه البحر تعد أفضال مان عملياة نقال ويرل

 : منها

 . الخليج  دولاعتمادها على النفط الموجود لدل جميع  --1

 .الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة ورخيصة من دولإمكانية االستفادة منها في تزويد هذه ال --2

الاذي يمكان تصاديره  م ل الملاح المياه تحلية هنالك مشتقات أخرل يمكن االستفادة منها في عملية --3

 . إلى الخارج

الخلايج  مساتقلة فاي اتخااذ قرارهاا  دولالبحار ساوف يجعال  االعتماد المستمر على تحلية مياهإذاً فهذا 

عن أية ضغوط خارجية تمارسها الدول  التي تقوم بتزويدها بالمياه، سواء  السياسي واالقتصادي بعيدا

  .قبل تركيا أم إيران أو غيرها من الدول األخرل أكان ذلك من

----------------------------------------------------- 

 الخالصة 

ونادرة  قلاةظال  فاي بصاورة مضااعفة الميااه تعااني مان مشاكلة نقاص شابه الجزيارة العربياة دول( 1)

وتفااقم  الكمياات المهادرة وخاصاة فاي الزراعاة ، بسبب تزايدالعالم العربي في ومصادرها المياه موارد

 الماائي وتادني تنااقص المخازون المشاكلة مان خااللالزيادة الساكانية المتساارعة مان خطاورة  معدالت

فاي شابة  واالساتغالل غيار الحكايم لماوارد الميااه . معادل الميااه المتاحاة إلاى ماا دون المعادل العاالمي

شابة  دولو .المااء نظارا لتزاياد االحتياجاات اإلنساانية والتنموياة الجزيارة العربياة  وتزاياد الطلاب علاى

( ملياار متار مكعاب , وساد العجاز  %16.4الجزيرة العربية تعاني حاليا من عجز موارد المياه يقارب )

( ملياار متار مكعاب مان الميااه الجوفياة مماا 30المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلياة إلاى ضاخ )

 سيترك أثارا على التربة و البيئة. 

أقل  د( من إجمالي الموارد المائية العربية وهي تع%4.6شبه الجزيرة العربية على)  دولتحصل  (2) 

 دول(، و%40.9المشاارا العربااي علااى)  دولالحصاص مقارنااة بحصااص مناااطق أخاارل حياث تحصاال 

 شابه الجزيارة دول(، كما أن %30العربية في حوض النيل على)  دول( و%23المغرب العربي على)

%(ومتوساط نصايب  8.6ال يتعادل)  العاالم العرباي فاي الساطحية والجوفياة نصيبها من الميااه العربية

 متر مكعب . )300الفرد السنوي من المياه المتاحة حوالي) 
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( وبصفة عامة ف ن أزمة المياه في شبة الجزيرة العربية تتم ل في مخاطر نفاذ مصادر المياه حيث  3) 

ال يوجد أنهار في المنطقة واالعتماد األساسي على المخزون الجوفي الذي يتناقص باساتمرار وكمياات 

ل تحليااة مياااه البحاار قليلااة ماان األمطااار هااذا إلااى جانااب مصااادر المياااه غياار التقليديااة والمكلفااة جااداً م اا

 الحال االم ال , فااللجوء إلاى تحلياة ميااه دومعالجة مياه الصرف الصحي, و لكن رغم التكلفة العالية يع

عان أياة ضاغوط  الخليج  مستقلة في اتخاذ قرارها السياساي واالقتصاادي بعيادا دولالبحر سوف يجعل 

  .خارجية تمارسها الدول التي تقوم بتزويدها بالمياه

األخااذ بعااين االعتبااار العنصاار البشااري والعواماال االجتماعيااة  يجاابعلااى التحاادي المااائي  للتغلااب( 4) 

واالقتصادية في منظومة بيئية متكاملة ضمن مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائياة. و بادعم البحاث 

البحار و االعتمااد  العلمي في حل المشاكل المائية واللجوء إلى تحلية المياه المالحاة األحفورياة أو ميااه

الخلاايج مسااتقلة فااي اتخاااذ قرارهااا السياسااي  دولالبحاار سااوف يجعاال  المسااتمر علااى تحليااة مياااه

  .عن أية ضغوط خارجية تمارسها الدول التي تقوم بتزويدها بالمياه واالقتصادي بعيدا

توساايع منطقااة الدراسااة علااى  دول( تبنااي إدارة محساانة السااتعماالت المياااه فااي الزراعااة وتشااجيع 5)

استخدام التكنولوجيا الحدي ة في إدارة مياه الري واستعمال النظم الحدي ة. وأكدت ضرورة تقديم الادعم 

المعنوي والمادي لمؤسساات الجامعاة العربياة المعنياة بقضاايا الميااه والمؤسساات غيار الرسامية م ال 

 المجلس العربي للمياه واألكاديمية العربية للمياه.

أي منطقاة أخارل مان  فاي شابة الجزيارة العربياة أو فاي ساواءً  المياه أزمة نقص ( ال يمكن مواجهة6)

 والبعيد.  بغير إرادة سياسية واعية تفهم خطوة المشكلة وحساسيتها بالنسبة للمستقبل القريب العالم

(وضع إستراتيجية للتأقلم مع نقص المياه الناتج من زيادة الطلب عليها وذلك ضمن منهجياة علمياة 7)

إلى خف  االساتهالك الماائي علاى جمياع المساتويات وتخفاي  الفاقاد فاي شابكات الميااه ورفاع  تهدف

 كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل المناسبة في البيئات المناسبة.

 الهوامش
,وزارة التعلايم العاالي و البحاث  العاالم العرباي,جغرافياة  ( خطاب صكار العاني, وإبراهيم المشهداني1)

 .55,ص 1999الطبعة ال انية, جامعة بغداد, العلمي,

)نادوة مساتقبل الماوارد المائياة فاي شابة  األمطار في شبة الجزيارة العربياة عبد الملك علي كليب,-(2)

-108, ص1982جامعاة الكويات,  الجزيرة العربية(, مجلاة الخلايج و الجزيارة العربياة ,المجلاد ال ااني,

109. 

المياه في الشرا األوسط ) الحرب و السالم(, دار الشروا , عماان , عادل العضايلة الصرا  على -(3)

 . 47-46ص  2005

,األماان المااائي العربااي , دار الكناادي للنشاار و التوزيااع ,  راجااع صااباح محمااود و وليااد ابوسااليم -(4)

 . 185-183,ص 1998اربد,

وزارة التخطيـط، الرياـاض,  محمـد بن حمد القنيـبط, ندوة الرؤية المسـتقبلية لالقتصاد السعودي, -(5)

 .9-8,ص 2002تشرين االول ,  22

(6) -://www.saudiinfocus http 

 22( الساانة ال امنااة, ألحااد 2739, جرياادة الااوطن , العاادد )  عبااد هللا دحااالن, مشاااريع المياااه أوالً  -(7)

 1م, ص 2008مارس  30هـ الموافق 1429ربيع األول 

 http:/www.allbiologz.com   و راجع  الموقع االلكتروني  

(8)-://www.aljazeera.ne  http: 

 .9-8محمـد بن حمد القنيـبط,مصدرسابق, ص -(9)

العااالم تحليااة مياااه البحر)مفهومهااا  ,طرقهااا(,اوراا جغرافيااة,مركز دراسااات  نااوار جلياال هاشاام,-(10)

 .5ص ,2005ايار  السنة ال انية, العدد الخامس, ,العربي

 .2,ص  2001/3/29و راجع محمد شعبان, ندرة المياه. تؤرا الخليج, مجلة المياه, 

(11)-  ://www.hewaraat.comhttp 

(12)- -://www.aljazeera.net http . 

http://allbiologz.com/vb/showthread.php?t=1554
http://allbiologz.com/vb/showthread.php?t=1554
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لحلهاا, مركاز  والبادائل المقترحاة العرباي الخلايج فاي منطقاة الميااه رياان ذناون العباساي,  أزماة-(13)

 .4, ص 02-07-2007اإلقليمية/ جامعة الموصل, الدراسات

(14)-   nic.info/contents/Politics-www.yemen   ://http 

, صناعة المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية,مجلة المياه, تشرين عمر سراج أبو رزيزة -(15)

 .1,ص 2009-األول

 .15محمـد بن حمد القنيـبط, مصدر سابق ,ص  -(16)

الجنااة االقتصااادية و االجتماعيااة لغربااي أسيا)االسااكو(, األطاار التشااريعية و المؤسسااية لتنفيااذ  -(17)

 .29,ص2007األمم المتحدة , اإلدارة المتكاملة للموارد المائية,

  

األماام المتحاادة,  االقتصااادية و االجتماعيااة لغربااي أسيا)االسااكو(,تقرير السااكان و التنميااة,الجنااة  -(18)

 .64,ص  2005العدد ال اني,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صااااااااااااااااااااااااباح محمااااااااااااااااااااااااود و آخاااااااااااااااااااااااارون , الجغرافيااااااااااااااااااااااااة السياسااااااااااااااااااااااااية,                                                               -(19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            53-52,ص  د,مديرية دار الكتب ,جامعة الموصل , بدون تاريخبغدا

مجلاة الجمعياة الجغرافياة العراقياة, العادد  لمياء احماد محسان, القماح و األمان الغاذائي العرباي, -(20)

 . 145,ص2009,حزيران,57

 . 4محمـد بن حمد القنيـبط, ندوة مصدر سابق, ص-(21)

اإلحصااائيات مااأخوذة ماان منشااورات وزارة المياااه والبيئااة فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة  -(22)

 2008المجلس العربي مؤتمراً للمياه ,تشرين األول , دبي .و

  296-282عادل عضايلة , مصدر سابق ص  -(23) 

 .1عبد هللا دحالن,مصدر سابق , ص  -(24)

 .7ريان ذنون العباسي,  مصدر سابق ,  ص-(25)

بوساطن  عالم الجيولوجيا المصري األصل والذي يرأس حالياا مركاز االستشاعار عان بعاد فاي جامعاة *

 في الواليات المتحدة.

----------------------------------------------------- 

 المصادر
,وزارة التعليم العالي و البحث العلماي, العالم العربيخطاب صكار العاني, وإبراهيم المشهداني,جغرافية  .1

 . 1999جامعة بغداد,الطبعة ال انية,

 . 2009المياه و األمن المائي العربي, سلسة شؤون إقليمية, الموصل, رواء زكي الطويل,أزمة .2

 لحلها, مركز الدراسات والبدائل المقترحة العربي الخليج في منطقة المياه ريان ذنون العباسي,  أزمة  .3

   .2007اإلقليمية/ جامعة الموصل,

 .1998و التوزيع , اربد,صباح محمود و وليد ابوسليم,األمن المائي العربي , دار الكندي للنشر  .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      صاااااااااااااااااااااااااااباح محمااااااااااااااااااااااااااااود و آخاااااااااااااااااااااااااااارون , الجغرافيااااااااااااااااااااااااااااة السياسااااااااااااااااااااااااااااية,                                                                                      .5

 بغداد,مديرية دار الكتب ,جامعة الموصل , بدون تاريخ

,  عااادل العضااايلة الصاارا  علااى المياااه فااي الشاارا األوسااط ) الحاارب و السااالم(, دار الشااروا , عمااان .6

2005. 

ربيااع  22( الساانة ال امناة, ألحاد 2739, جرياادة الاوطن , العادد )  عباد هللا دحاالن, مشااريع المياااه أوالً  .7

 .2008مارس  30هـ الموافق 1429األول 

شاابة الجزياارة العربية)ناادوة مسااتقبل المااوارد المائيااة فااي شاابة  عبااد الملااك علااي كليب,األمطااار فااي فااي .8

 .1982الجزيرة العربية(, مجلة الخليج و الجزيرة العربية ,المجلد ال اني,جامعة الكويت, 

-عمر سراج أبو رزيزة, صناعة المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية,مجلة المياه, تشرين األول .9

2009. 

http://www.yemen-nic.info/contents/Politics
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