
على احلكومات أن متارس “إدارة الطلب على املياه” 
كي تنقذ املوارد املائية للمنطقة من التغير املناخي

حّذر البروفيس��ور حامد عّس��اف من تفاقم مشكلة املياه في الشرق األوسط يوماً بعد يوم، في ظل الزيادات 
السكانية وازدياد املتطلبات واملستوى املعيشي، مما يعني أنه على دول املنطقة توقع املزيد من الشح وتبعات 

سوء اإلدارة في مواردها املائية.
وج��اء كالم عّس��اف، الدكتور برتبة بروفيس��ور في هندس��ة املوارد املائية في اجلامع��ة األميركية في 
بيروت، خالل محاضرته التي نظمها معهد عصام فارس للسياس��ات العامة والشؤون الدولية )فارس(، وهي 

الثانية ضمن برنامج “التغير املناخي”.
وأش��ار عّس��اف إلى أن الطلب املرتفع على املياه، وجتاهل نوعية املياه، والضخ الزائد، هي ما  يش��كل 
التهدي��د اجل��ّدي ملوارد املنطقة املائية، خاص��ة وأن تأثيراتها العملية تفوق تلك الناجت��ة أو التي قد تنتج عن 

التغير املناخي.
وأضاف أنه “على الرغم من قلة 
مواردنا املائية، إال أننا ال نوليها االهتمام 
والرعاي��ة”. ويواجه كل من لبنان ومصر 
مش��اكل في نوعية املياه وفي التوزيع، 
فمج��اري القاه��رة غير املك��ررة تصّب 
مباش��رًة في دلتا النيل -حيث ينتش��ر 
تب��رز  بي��روت  البح��ري. وف��ي  الصي��د 
مش��كلة الش��ح في املياه، وس��ببها 
الرئيس��ي النقص في القدرة على نقل 
وتخزي��ن املياه. أما ف��ي األردن واألراضي 
الفلسطينية فتبرز مشكلة ندرة املياه 
بش��كل حاد، إذ تعج��ز مواردهم املائية 
القليل��ة عن تلبي��ة طلبات الس��كان 

الذين هم في ازدياد س��ريع نس��بياً. وحالياً، فإن نس��بة تفوق ال� 80% من مياه املنطقة تستخدم في الزراعة، 
وهي نس��بة تس��ترعي االنتباه إذ أنه باإلمكان االس��تفادة منها في القطاع املدني والسكاني )البلديات( في 

حال أمكن استيراد األغذية بدل زراعتها كما يرى بعض اخلبراء، بحسب عّساف.
وستحتاج احلكومات الوطنية في املنطقة إلى سياسة أفضل إلدارة املوارد املائية، خاصة عندما تبدأ 
تأثيرات التغيرات املناخية بالظهور. لكن، بحس��ب عّس��اف، فإن تداعيات مشكلة املياه قابلة للحّد اآلن من 

خالل إدارة الطلب على املياه.

التغير املناخي ودوره
ذكر د. عّساف أن التغير املناخي سيؤثر على املياه من حيث الكمية، والنوعية، والتوزيع؛ لكن الكمية ليست 
التهديد احلقيقي بحد ذاتها، فالندرة هي مشكلة حقيقية، لكن الندرة ليست ندرة في وجود املوارد، بل أنها 

محكومة بالطلب على هذه املوارد. 
ويتوقع أن ترتفع الطلبات على املياه بش��كل مّطرد، ليس بس��بب االرتفاع في احلرارة فقط، بل بشكل 
رئيس��ي بسبب االزدياد السكاني وكذلك ازدياد املتطلبات املعيشية، فبحسب عّساف إن “معظم االحتباس 
احلراري احلالي هو حاصل في آس��يا الوسطى، وأمريكا الشمالية، وبعض النواحي من أفريقيا. أما في الشرق 
األوس��ط فلم تش��هد السنوات اخلمٌس واخلمس��ون املاضية أي ارتفاع جدي في احلرارة،” مشيراً إلى أن بعض 

املناطق مثل تركيا شهدت على العكس تبّرداً. 
وأش��ار عّس��اف إلى أنه من األجدى التعاطي حالياً مع االحتباس احلراري عل��ى أنه فرضية ال تزال قيد 
الدرس. وأّكد ذلك بقوله أنه “ليس مجرد مسألة رقم واحد،” ناقالً ما أورده تقرير املؤّسسة الوطنية األمريكية 

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثن واألكادميي��ن، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ن ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمّثل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ن مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بن الباحثن واملس��ؤولن والفاعلن في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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حامد عّساف
دكتور برتبة أستاذ مساعد في قسم الهندسة 
املدني��ة والبيئي��ة التاب��ع لكلي��ة الهندس��ة 
والعم��ارة في اجلامعة األميركية في بيروت. نال 
ش��هادة الدكتوراة في الهندسة املدنية )املوارد 
 )BC( British Columbia  م��ن جامع��ة )املائي��ة
س��نة 1991. أج��رى العديد من الدراس��ات في 
مرك��ز األبح��اث املائية ف��ي BC، والت��ي تناولت 
التأثي��رات واجلدوى ف��ي مجال تطوي��ر وتفعيل 
الطاقة الكهر-مائية )hydroelectric(، تضمنت 
تقييماً ألثر التغير املناخي على مس��تجمعات 
األمطار ف��ي بي��س )Peace( وكولومبيا العليا 
)Upper Columbia( ف��ي كندا. أم��ا اهتماماته 
للم��وارد  املوّح��دة  اإلدارة  فتش��مل:  البحثي��ة 
املائية، نظ��م مح��اكاة )simulation( األنظمة 
املائية والبيئي��ة والتطبيقات في مجال أنظمة 

.)GIS( التموضع اجلغرافي

احلقيق��ي  التهدي��د  لي�س��ت  الكمي��ة   
بح��د ذاته��ا، فالن��درة ه��ي م�س��كلة 

حقيقي��ة، لك��ن الن��درة لي�س��ت ندرة 

يف وج��ود امل��وارد، بل اأنه��ا حمكومة 

امل��وارد  ه��ذه  عل��ى  بالطل��ب 



للعلوم )National Science Foundation( للعام 2006، والذي تعده مجموعة من اخلبراء املعروفن، بأن حرارة 
الس��طح اخلارجي للكرة األرضية في الس��نوات العش��ر املاضية هي أعالها بشكل ش��بة مؤكد منذ نهاية 
العص��ر اجللي��دى الصغير أربعة قرون مضت”، مضيف��اً “لكن األمر يختلف لو رجعنا إل��ى ما قبل عام 1600 
ميالدي، حيث إن بعض الس��جالت تش��ير إلى أن االرتف��اع في احلرارة خالل القرون الوس��طى كان أكثر، وهذا 
بالتالي يدفع إلى إعادة النظر في فكرة أن االرتفاع احلراري الذي نش��هده هو ارتفاع غير مس��بوق في األلفية 
املاضي��ة. “ومن املهم،” بحس��ب عّس��اف، “لنا كباحثن أن نوص��ل إلى صّناع القرار ه��ذه الفكرة: نعم هناك 

احتباس حراري، لكن املعلومات واألرقام غير جازمة وحتتمل الكثير من الشك”.

الضغط على املوارد املائية
إذا ما بنينا على النماذج املناخية )climate models(، فإن مش��كلة ندرة املياه في املنطقة يتوقع أن تزداد، مما 
 system( ودعماً لنظام الرياح املوسمية ،)Westerlies( يعني حتوالً نحو الشمال في الهّبات الهوائية املتغّربة
monsoon( الذي س��يجلب ظ��روف اجلفاف واحلرارة إلى املنطقة، باس��تثناء مصر. ففي مصر، يؤدي اش��تداد 
الرياح املوس��مية إلى زيادة هطول أألمطار في منابع نهر النيل، مم��ا يجعل تأثيرات التغير املناخي على املوارد 
املائية في مصر مختلفاً عن جاراتها من دول املنطقة. ففي لبنان، وس��وريا، واألردن، واألراضي الفلس��طينية، 

“سنقع ال مفر في املشكلة”.
وأضاف د. عّس��اف ش��ارحاً أنه إذا ما اس��تمرت الظاهرة كما هو متوقع، فإن التصّحر سينتقل شماالً 
بش��كل أشّد؛ س��ترتفع درجات احلرارة مما يعني املزيد من الطلب على املياه؛ س��تصبح الفيضانات من جهة 
أخرى أقوى وأكثر حدوثاً، وتتس��بب مبخاطر ضرر على البنى التحتية واألرواح؛ سيرتفع مستوى مياه البحر مما 
يعني تفاقم مش��كلة تداخل املي��اه البحرية على الس��واحل )sea intrusion(، وبالتالي يضّر مبخزونات املياه 

اجلوفية الساحلية العذبة )coastal aquifers(، إذ تدخلها مياه البحر [املاحلةج.
إن مش��كلة تداخل مياه البحر هي مش��كلة رئيس��ة في بيروت، حيث أن مياه البحر أصالً تدخل في 
مخزون املياه اجلوفية الساحلية بسبب الضخ الزائد. وسيتعرض اخملزون اجلوفي الساحلي للمزيد من الضغط 
مع ارتفاع مستوى مياه البحر، والذي سيلحق ضرراً باملنشآت والشواطئ. وستتفاقم أيضاً مشكلة الترسيب 
في اخلزانات )reservoirs( في لبنان، الذي يفتقد أصالً للقدرة التخزينية الكافية للمياه. وفي مصر، فان مجرد 
ارتفاع مس��توى املياه مبا يفوق ارتفاع املوانع التي حتمي دلتا النيل مبتر واحد، يهدد حوالي 3,8 مليون ش��خص 

و4 آالف و500 كيلومتراً مربعاً من األراضي.

الشعوب أيضاً حتت الضغط: للتكيف
“إن التكّيف،” يقول د. عّس��اف، “منهج ال مجال للندم عليه، ألن التكيف مع التغّير املناخي س��يعود بالنفع 
بل ويعّزز اجلهود املبذولة إلدارة الش��حّ في املياه”. ومن الضروري التخطيط للغذاء واجلفاف، مبا في ذلك تنمية 

وتعزيز قدرات نقل وتخزين املياه.
كم��ا يجب تنظيم عمليات ضخ املياه في املناطق الس��احلية للحّد من تداخ��ل مياه البحر. ويعتقد 
عّساف أن عملية حتلية مياه البحر مناسبة لدول اخلليج المتالكها موارد وافرة من الطاقة وافتقادها للموارد 
الطبيعي��ة البديل��ة، لكنها مكلفة جداً للدول العربية األخرى. وهنا فإن حتويل املياه املس��تخدمة في قطاع 
الزراعة إلى اس��تخدامات أخرى، هو اخليار املقترح للتكّيف، خاصة ملن يعتقدون أن املش��كلة األساس��ية في 

املوارد املائية في املنطقة هي ليست مشكلة نقص بل هي ببساطة مشكلة سوء استخدام.
وذكر عّس��اف أيضاً خيار التش��جير-الذي يعني استعادة اخلزانات الطبيعية املوجودة في األرض؛ لكنه 
أش��ار إلى أن تأثير اإلنس��ان على املناخ كان ضئيالً قبل العصر الصناعي، وبالتالي فإن معايير التكّيف يجب 
أال تعتمد كثيراً على “استعادة البيئة” في املناطق اجلافة منذ مئات أو آالف السنن كالصحراء الكبرى التي 

هي نتاج عوامل مناخية طويلة األمد لم يكن إلنسان  فيها دور كبير.
وتبقى سياس��ات تس��عير املي��اه، والقوانن املنظمة، والتعليم، أعمدة رئيس��ية وأساس��ية في إدارة 
الطل��ب على املي��اه، وأحد أكثر اخليارات فعالية للتكّيف، خاصة للحّد م��ن تأثيرات التغير املناخي على املياه 

في املدى البعيد.  
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املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

يوّفر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير 
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثن،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
والسياس��ين وصّناع الق��رار. ويهدف املنتدى 
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلّد من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناّء على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرّوج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بن الباحثن وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثن 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 


