الترشيد الزراعي:

تعتبر الموارد المائيةمن أهم مقومات التنمية في الوطن العربي وأكثرها حرجا ً بسبب محدوديتها حيث أن
هناك  13بلداً عربيا ً تقع ضمن البلدان االفقر مائيا في العالم .وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب
زيادة معدالت النمو السكاني العالية.
لذلك على الدول العربية ان تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها األولوية القصوى عند
وضـع إستراتيجيتها األمنيـة ،ويجب أن يكون موضوع «األمن المائي» على رأس قائمة األولويات ،وذلك
بسبب قلة الموارد المائية التقليدية ،مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة
تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة .وخصوصا ً ان معظم منابع األنهار بيد دول غير عربية مما ال
يعطيـها صفة المورد اآلمن ،كما ان المياه الجوفية ،في اغلب الدول العربية ،محدودة ومعظمها غيـر متجدد
لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كاألمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها .لذلك يجب أن
ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها ،بل
وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة .ويمكن تلخيص البدائل المطروحة لتجاوز
الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة واالحتياجات الفعلية لالستهالك) في
المنطقة العربية فيما يلي:
 -1ترشيد استهالك الموارد المائية المتاحة.
 -2تنمية الموارد المائية المتاحة.
 -3إضافة موارد مائية جديدة.
فبالنسبة الى ترشيد االستهالك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل :رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل
وتوزيع المياه ،تطوير نظم الري ،رفع كفاءة الري الحقلي ،تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط
سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه ،وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة إلى تنمية الموارد المائية المتاحة  ،فهناك عدة جوانب يجب االهتمام بها مثل :مشروعات السدود

والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب
من شبكات نقل المياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة ،فيمكن تحقيقه من خالل اوالً :إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه
السطحية والمياه الجوفية ،مثل نقل المياه من البلدان الغنية إلى الفقيرة أو من مصبات أالنهار وكذلك إجراء
دراسات واستكشافات لفترات طويلة إليجاد خزانات مياه جوفية جديـدة .ثانياً :إضافة موارد مائية غير تقليدية
مثل استغالل مياه الصرف الصحي ومياه التحلية .ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على
الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية ،ومنها دول الخليج العربية ،االهتمام بها والتركيز عليها كمصدر
أساسي ومتجدد للميـاه .فمياه الصرف الزراعي او الصحي ،يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها
في ري األراضي الزراعية وفي الصناعة بدالً من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب
في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية .ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية
بالموارد المائية ،مثل الدول األوروبية وأميركا ،والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـا ً بهدف تحسين
تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام
الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.

