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  كتب بالعربية

  

  :األمن املائي العربي

  الواقع والتحديات

  

  منذر خدام

  .دوالرات ٩. صفحة ٢٨٨. ٢٠٠١مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

  

املؤلف ملوضوعه باإلشارة إىل أن املياه كانت، بسبب ندرتها، قضية  يؤصل

أمنحوتب الثالث كان العربية منذ القديم، ذاكراً أن امللك الفرعوين عامة يف املنطقة 

أول من أقام سداً يف التاريخ لتخزين املياه، كما أقيم سد مأرب يف اليمن يف  القرن 

وعرفت شبه اجلزيرة العربية خزانات املياه السطحية منذ زمان . الثامن قبل امليالد

سحيق، كما تنتشر املنشآت املائية العائدة إىل العصر الروماين يف الكثير من البالد 

ثم يشير إىل أن مشكلة املياه ما زالت، يف  أواخر القرن العشرين، ). ١٦ص (عربية ال

  .تعتبر من أخطر املشكالت

ويحدد املؤلف مصدر املشكلة بكون املوارد املائية العربية تزداد ندرة، وهي 

ويف الوقت . يف األصل حمدودة، بينما يزداد الطلب على املياه بسبب تزايد السكان

ما هو متاح منها ليس مستقراً بسبب التغيرات املناخية وغيرها من نفسه، فإن 

  )١٨ص . (العوامل الطبيعية

يضاف إىل هذه األصول الطبيعية ملشكلة املياه يف املنطقة العربية، ما 

ويقترح عالجاً للمهددات الداخلية . داخلية وخارجية" مُهددات"تتعرض له املياه من 



  ١٤٨ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٢ 
 

واعتماد ، "برامج لترشيد استعمالها"و" افة مائيةخلق ثق"و" نشر الوعي املائي"

  )١٨ص ." (أساليب اإلدارة االقتصادية والقانونية حلمايتها"

نهاية "أمّا بالنسبة إىل املهددات اخلارجية، فإن املؤلف يصل مباشرة إىل 

مع [....] رسم سياسة مائية تقوم على مبدأ التعاون اإلقليمي "، إذ يقترح "املطاف

لى مبدأ عدم اإلضرار بالغير ومبدأ االقتسام العادل للمياه، وإنشاء هيئات التركيز ع

  )١٨ص ." (إقليمية للتعاون يف جمال تطوير وإدارة املوارد املائية الدولية

لكن املؤلف نفسه ال يبدو، يف األجزاء املتأخرة من الكتاب، أنه يأخذ بهذا 

  .االقتراح

فيا السياسية يف املنطقة والتوترات عدم استقرار اجلغرا"يبدأ من تقرير أن 

السياسية املستمرة، تكسب البحث يف موضوع األمن املائي العربي يف بالد الشام 

  )٢١٩ص ." (تعقيداً إضافياً

ويلحظ، يف هذا الشأن، أن إسرائيل ترفض االعتراف باالتفاقات املبرمة بين 

رنسي منذ أوائل القرن الدول العربية املعنية أو سلطات االنتداب البريطاين والف

  )٢٢٦ص . (العشرين

األول أن : لكنه يالحظ أيضاً أمرين يتصالن باملعاجلة العربية ملشكلة املياه

الدول العربية تتنازع فيما بينها بشأن املوارد املائية، وأن سورية والعراق وصال يف 

ص (إىل حافة احلرب بسبب اخلالف يف شأن اقتسام مياه نهر الفرات  ١٩٧٥سنة 

؛ الثاين أنه يف مواجهة املشاريع الصهيونية لالستيالء على موارد املياه التي )٢٢٩

، ويشير "حاول العرب إعداد مشاريع مضادة، لكنها مل تنفذ"تنبع من األراضي العربية، 

من امللفت لالنتباه أن املشاريع العربية كانت تلحظ تخصيص الكيان "إىل أنه 

  )٢٣٢ص ." (لعربيةالصهيوين بحصة من املياه ا
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ينتقل املؤلف من هنا مباشرة إىل رفض رأي من يسميهم اخلبراء األميركيين، 

الذي فحواه أن ندرة املوارد املائية ستجعل التعاون اإلقليمي يف جمال تنمية املوارد 

مفر منه ألن البديل هو احلرب، مشيراً إىل أن هؤالء اخلبراء املائية وإدارتها أمراً ال 

وهو ما ). ٢٣٣ص " (يتحدثون عن مياه عربية وليس عن مياه دوليةأنهم "يتجاهلون 

 .يظهر التعارض بين املنظور القومي العربي واملنظور الدويل جململ وضع املنطقة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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