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أمرا أساسيًا لمستقبل مستدام في كافة الدول ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشاكل
ملخص :يعد الوصول إلى اإلمدادات الكافية من المياه ً
ندرة المياه في العديد من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يستهلك القطاع الزراعي حوالي  ٪70من إجمالي إمدادات المياه في جميع أنحاء العالم
لذلك يعتبر إعادة تدوير واستخدام المياه الصرف الصحي في الري بمثابة إجراء مهم جدا للتكيف مع تغيرات المناخ وتوفير الموارد واستغالل مصادر
المياه ألهداف اخرى .

الكلمات المفتاحية  :تأثيرات تغير المناخ ،موجات الجفاف  ،ندرة المياه ،اعادة استعمال مياه الصرف الصحي  ،الري ،مصادر المياه الغير
تقليدية ،التكيف على تغيرات المناخ  ،الشرق األوسط ،وشمال إفريقيا
التحديات اللتي جلبها تغير المناخ

يؤثر تغير المناخ على كوكب األرض ويؤدي الى مجموعة كبيرة من المشاكل أهمها تزايد الطلب على مصادر المياه نتيجة ارتفاع درجة
حرارة االرض ويصف علماء المناخ ان هذا الوضع سيكون مستقبال أكثر حدة وأوسع انتشارا ً من أي تقديرات سابقة . ،وبات آثار التغير
المناخي تظهر جليا على كوكب االرض بشكل موجات متكررة من الحر والجفاف من جهة وفيضانات وعواصف من جهة أخرى.
تضررا من تغير المناخ واالحتباس
أضف الى ذلك ان هناك تحليالت منشورة تتنبأ بأن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستكون األكثر
ً
الحراري .ويُتوقع إنها المنطقة األولى في العالم التي ستتنفذ فيها المياه العذبة .من جهة اخرى تتنوع مستويات الدخل بين منطقة واخرى ،
لكن معظم البلدان منخفضة الدخل ،التي تعتمد على األمطار كمصدر للري تعاني من سوء إدارة ونقص في الموارد المائية ]. [1على الرغم
من أن معظم دول الشرق األوسط هي فقيرة بالمياه ،إال أن األطر القانونية واالستراتيجية المحيطة بإدارة المياه والتخطيط لها غائبة تقريبًا.

Fig. 1: Water stress by country. Source: World Resources Institute, WRI Aqueduct, Gassert et al. 2013
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ويؤدي هذا الوضع الى عواقب وخيمة وعلى عدة مستويات
مما يتسبب في تغيير األنماط المناخية وانتشار موجات
الحرارة الشديدة  .وتواجه حاليا معظم دول الشرق األوسط
في كل عام خمسة أشهر شديدة الحرارة التي فوق معدالتها
الموسمية ولفترات زمنية أطول من المعتاد مما يؤدي إلى
ضغوط شديدة على الموارد المائية الشحيحة أساسا وبالتالي
على المحاصيل الزراعية ] .[2وأدى االرتفاع المتواصل في
الحرارة لفترات طويلة إلى جفاف وتسبب بعدد كبير من
الحرائق في مناطق متعددة في الشرق األوسط تحديدا  ،كما
حصل أخيرا ً خالل عامي  2019و  2020في لبنان وسوريا
وفلسطين واالردن.
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Fig. 2: Water Scarcity
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وبدأت نتائج تكرار الجفاف لفترات طويلة تنعكس بقوة على
.اضف الى ] [3إنتاج الزراعي والغذاء وتهدد األمن الغذائي
ذلك ان تأثيرات الجفاف أدت إلى زيادة الطلب على المياه
الجوفية بما يتجاوز قدرة الموارد الطبيعية  ،ويؤثر بالتالي
على الثروة المائية على المدى الطويل مما يستدعي تغيير
طريقة إدارة المياه.
Fig. 3: Global physical and economic water scarcity
Source: World Water Development Report 4
World Water Assessment Programme (WWAP),
March 2012

خيارا في لبنان
العمل كالمعتاد ليس
ً

من المحتمل أن يكون أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة يتعلق باالستخدام المستدام والفعال للموارد المائية .من الواضح أن التأثيرات
المذكورة أعاله تتطلب إدخال تغييرات عاجلة لتحقيق إدارة مستدامة للمياه.
صا حادًا ومزم ًنا في المياه  ،حيث يجدون صعوبة يومية في الحصول على المياه
في لبنان يواجه نسبة كبيرة من سكان المناطق الريفية نق ً
لألعمال الزراعية ويستخدمون اآلبار االرتوازية غير القانونية أو الشاحنات والصهاريج باهظة الثمن أو المياه المعبأة  .وهذا غالبا ما يحصل
في مناطق منخفضة الدخل التي تعتمد على الزراعة حيث يعيش اكثر من  ٪30منهم في منطقة عكار[4].
ً
وتضاؤال في إنتاج المحاصيل
يواجه لبنان  ،شأنه شأن دول أخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،طلبًا محليًا متزايدًا على المياه
الزراعية .يتم إيالء القليل من االهتمام  ،إن وجد  ،إلعادة تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الري.
الطريق الى االمام

لعل من أهم التحديات التي تواجه المنطقة ،هو استدامة وكفاءة إدارة الموارد المائية الحالية ،والحفاظ على خدمات المياه وتوسيع نطاق
الوصول إليها باإلضافة الى اإلجراءات المتخذة لمعالجتها وإعادة استعمالها .لذا ،فاألولوية في البلدان العربية وفي لبنان تحديدا هو التأقلم
مع الظروف المناخية المتغيرة واتخاذ تدابير سريعة تساعد في التكيف معها من أهمها إدارة الموارد المائية واالعتماد على مصادر المياه
الغير تقليدية وخصوصا استعمال مياه الصرف الصحي المكررة  .ويتعين على الوزرات في لبنان المسارعة في وضع معايير إلعادة
استعمال مياه الصرف الصحي.
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Fig. 4: The distribution of water resources in Lebanon
(Publications de l’Institut français du Proche-Orient)

Fig. 5: 60% of the Lebanese territory is under threat of land
degradation, mainly in Akkar/North Lebanon, Bekaa
Valley, South Lebanon (https://thesouthernhub.org/)

 و من الواضح أن طموح. لتقديم مساهمة مهمة في هذا النقاش بعدة طرقAQUACYCLE تم اختياراألنشطة القادمة في مشروع
للمشروع هو إظهار فعالية نظام معالجة مياه الصرف الصحي المبتكر بيئيًا والذي يتناسب بشكل خاص مع وسائل واحتياجات المجتمعات
 تم تصميم عملية المعالجة لضمان إمداد آمن ووفير من المياه على مدار العام ألغراض الري في.منخفضة الدخل في المناطق الريفية
. وبالتالي تقديم حل لتحقيق التنمية المستدامة مع حماية البيئة،القطاع الزراعي
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