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،،

الماء أغلى من النفط
رمزي زائري

يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم فقرا للمياه وذلك لوقوعه في منطقة حزام الصحاري وهي 
معروفة بندرة األمطار وعدم انتظام كميات هطولها وتوزيعها الجغرافي مما يقلل فرص االستفادة من 
اليابسة وسكانه يمثلون 5% من  الرغم من أن مساحته تقدر بحوالي 10% من مساحة  األمطار. وعلى 
سكان العالم، اال أن معدالت هطول األمطار تشكل حوالي 2% فقط من إجمالي الموجود في العالم.  كما 
أن نسبة ما يتحصل عليه الوطن العربي تبلغ أقل من 1% من موارد المياه في العالم. كذلك نصيب الفرد 
العالمي، ومن  المستوى  أكثر من 7000 متر مكعب على  المتجددة 760 متر مكعب مقابل  المياه  من 
المتوقع أن يتراجع إلي 624 متر مكعب خالل فترة ال تتجاوز عام 2030. تقدر الموارد المائية المتجددة 
)األمطار  المتجددة  السطحية  المياه  وهي   , السنة  في  مكعب  متر  مليار   338 حوال  العربي  الوطن  في 

واألنهار( والمياه الجوفية , والمياه غير التقليدية )مياه التحلية ومياه التقنية التي تشكل نسبة ضئيلة(.

األمن المائي في ليبيا..
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الجوفية  المياه  على  ليبيا  في  السكان  من   95% يعتمد 
المستعملة  للمياه  األساسي  المصدر  تشكل  والتي 
والري  الزراعة  أهمها  مختلفة  وأنشطة  قطاعات  في 
واالستخدامات المنزلية والصناعية واالقتصادية والصحية.

ليبيا بلد الصحراء القاحلة

تعتبر ليبيا بلدا محدود الموارد الطبيعية بشكل كبير، إذ تشكل الصحراء القاحلة 90% 
“االستراتيجية  دراسة  بحسب  مربع،  كيلومتر  مليون   1.8 بنحو  المقدرة  مساحتها  من 
الوطنية لألمن المائي” الصادرة في العام 2011 عن مجلس التخطيط العام الذي كان يتبع 
الجهاز التشريعي للدولة في السابق، ويتبع حاليا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

2025، وصدرت عن   ووفقا لدراسة استشرافية تناولت الوضع المائي في ليبيا في عام 
وزارة التخطيط الليبية، مطلع العام 2010، تتوزع المـوارد المائية المتاحة في ليبيا بين 95 
بالمائة مياها جوفية، 2.30 % مياها سطحية و0.90 % مياها محالة 0.66 % مياه صرف، 
%95  من السكان في ليبيا على المياه الجوفية والتي تشكل المصدر األساسي  ويعتمد 
واالستخدامات  والري  الزراعة  أهمها  مختلفة  وأنشطة  قطاعات  في  المستعملة  للمياه 
في  الجوفية  للمياه  السنوية  التغذية  وتبلغ  والصحية،  واالقتصادية  والصناعية  المنزلية 

حدود 250 مليون متر مكعب، بينما يقدر االستهالك مليار متر مكعب.
 وتشير الدراسة ذاتها إلى أن حصة الفرد من المياه المتجددة تعتبر من أقل دول العالم، 
وتوقعت أن حصة الفرد من المياه المتجددة ستنخفض من 80 مترا مكعبا لسنة 2005، 
إلى 40 مترا مكعبا في 2020، وقدرت الحد األقصى من المياه الجوفية والسطحية بحوالي 
4000 مليون متر مكعب في السنة، وبينت الدراسة أن نسبة المياه غير التقليدية، سواء 
كانت تحلية أو مياه صرف صحي معالجة، تقدر بحوالي 1000 مليون متر مكعب في السنة، 
مشيرة إلى أن نسبة المياه الجوفية غير المتجددة تقدر بـ 3000 مليون متر مكعب، فيما 
المياه  نسبة  تبلغ  فيما  مكعب،  متر  مليون   650 بـ  المتجددة  الجوفية  المياه  نسبة  تقدر 

السطحية 170 مليون متر مكعب.
ليبيا مهددة بالعطش:

مائيا  فقرا  ليبيا  تواجه  أن  خبراء  يتوقع 
مؤشراته  بدأت  القادمة،  السنوات  خالل 
تلوح مع صيف سنة 2015، إذ أن المياه التي  
يعتمد عليها النهر الصناعي، غير متجددة 
المياه  مصادر  تواجه  مشاكل  عن  فضال 
األخرى، كما أن نسبة االستهالك تقدر بنحو 
التغذية  فإن  القابل  في  مكعب،  متر  مليار 
 250 حدود  في  الجوفية  للمياه  السنوية 
مليون متر مكعب فقط، وهو ما يخلق عجزا 



4 الخميس  2  اغسطس 2018             العدد: 40 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حادا في تلبية الطلبات المتصاعدة 
مليار متر  يقدر بنصف  المياه،  على 

مكعب.
والتنمية  البشرية  األعداد  تزايد  في ظل 
ومشاريع  خطط  تنفيذ  وعدم  البالد  في 
المائية  للموارد  الوطنية  للمؤسسة  مقبلة 
للمواطن،  المياه  إيصال  عن  المسؤولة 
تعاني  ليبيا  ومناطق  مدن  أغلب  صارت 
كافية  كميات  وجود  فرغم  المياه،  نقص 
في جوف األرض والتي تغذي الدولة بنسبة 
الصناعي،  النهر  مياه  طريق  عن   75%
والمعدات  المحطات  تطوير  عدم  أن  إال 
إعطاب  إلى  يؤدي  وصيانتها  الالزمة 
الوقت. مرور  مع  المياه  إنتاج  في   ونقص 

عام  مطلع  حكومية،  دراسة  أكدت  ذلك  إلى 
2010 حول الوضع المائي في ليبيا 2025، 
المياه المتجددة تعتبر  أن حصة الفرد من 
الدراسة،  بحسب  العالم،  دول  أقل  من 
الجوفية  المياه  من  األقصى  الحد  وأن 
مكعب  متر  مليارات   4 حوالى  والسطحية 
وغيرها(،  )تحلية  تقليدية  وغير  السنة  في 
السنة. في  مكعب  متر  مليار   حوالى 

إلى  المائية  الموارد  الدراسة  وقسمت 
وغير  والسطحية،  الجوفية  مثل  تقليدية 
الصناعي  النهر  في  متمثلة  تقليدية 
الصحي  الصرف  ومياه  المياه،  وتحلية 
الحدود،  خارج  من  المياه  ونقل  المعالجة، 
المائية  الموارد  بحصص  يتعلق  وفيما 
و2.3%  جوفية،   95% فإن  المتاحة، 
و0.66%  محالة،  و0.9%  سطحية، 
المعالجة. الصحي  الصرف  مياه   من 

ودعت الدراسة إلي ضرورة إعادة استعمال 
مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرة إلى 
حوالى  المنفذة  التصميمية  السعات  أن 

450 ألف متر مكعب، بينما السعات التشغيلية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يوميًا. وتحمل 
الشبكة المعروفة باسم النهر الصناعي العظيم، المياه من أكثر من 1300  بئراً عميقة في 
األنابيب  توفر خطوط  وعادة،  الجنوب.  في  النوبي  الرملي  الحجر  في  الجوفية  المياه  طبقة 
أخرى. ومناطق  وسرت  وبنغازي  طرابلس  الى  يوميًا  العذبة  المياه  من  مكعبًا  متراً   6.5 

وتأسس النهر الصناعي عام 1983، بتكلفة مالية بلغت 30 مليار دوالر، على مدى 25 عامًا، 
ولكن مياه النهر الصناعي غير متجددة وتكفي البالد خمسين عامًا. ويستند المشروع على 
نقل المياه العذبة عبر أنابيب ضخمة تدفن في األرض، يبلغ ُقطر كل منها أربعة أمتار، وتمتد 
آبار حوض فزان وجبل  الجنوب الشرقي وحقول  الكفرة والسرير في  آبار واحات  من حقول 
 الحساونة في الجنوب الغربي، حتى تصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان في الشمال.

فمنذ بداية النزاع في ليبيا، أدى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود إلى تهديد هيئة 
النهر الصناعي العظيم، وهي الموزع الرئيسي لمياه الشرب، بالفشل في تلبية احتياجات ما 
يقرب من 6 ماليين شخص في البالد. وتحتاج مضخات وخزانات مياه محطات تحلية المياه 
بسبب  أنه  إال  المياه.  توفير  استمرار  لضمان  الكهربائية  الطاقة  من  موثوقة  مصادر  إلى 
نقص الوقود، يعمل النظام بشكل جيد بأقل من طاقته الكاملة. ويبلغ العمر التصميمي 
الضخ.  معدالت  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  سوف  الفعلي  العمر  ولكن  سنة،   50 للمشروع 

في  الباطني  الــمــائــي  الــمــخــزون  يكفي 
األحواض الجنوبية ليبيا حتى عام 2050 
إلى  الــمــســؤولــة  الــجــهــات  اتجهت  وقــد 
إلى الشمال  المياه و نقلها  استثمار هذه 

باعتبارها متوفرة و رخيصة.
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سينخفض  المياه  هذه  أن  على  تؤكد  المؤشرات  كل 
منسوبها بعد عام 2050 إلى ما بين  100-180 متر تحت 

مستوى الماء الباطني الحالي.

ضرورة  ليبيا  في  المائية  الموارد  محدودية  تؤكد 
أن  المياه، كبديل يمكن  االعتماد على صناعة تحلية 
ردف  طريق  عن  المائية  األزمة  مواجهة  في  يساهم 

األحواض المائية بكميات من المياه المحالة.

وفي النهاية، ال أحد يعرف على وجه اليقين كم ستبقى من مياه هذا المصدر غير 
المتجدد – فسوف تنفد عندما تنفد.

مدن كبرى تعاني العطش:

التي  طبرق  كمدينة  إليه  ماسة  بحاجة  وهي  المياه  نقص  من  تعاني  مدن  هناك 
ولم   2000 عام  منذ  تعمل  التي  التحلية  محطة  وهي  للمياه  واحد  مصدر  بها  يوجد 
أن  إال  يومًيا،  المياه  من  مكعب  متر  ألف   85 إلى  تحتاج  فطبرق  اآلن،  إلى  للصيانة  تخضع 
 المحطة تنتج 36 ألف متر مكعب، األمر الذي جعل الماء يصل للمواطنين كل سبعة أيام.

كما تعاني مدينة البيضاء أيضا من نقص المياه رغم وجود حقول مياه جوفية في محيطها 
ولكن استخراجها غالي التكلفة، وفي سرت يتم ضخ 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا 
الطريق  في  تتسرب  مكعب  متر  ألف  و270  مكعب،  متر  ألف   30 سوى  للمدينة  يصل  وال 
 بسبب تعدي المواطنين على خطوط النقل واستغالل المياه في مواسم زراعية غير مجدية.

في  الحاد  والنقص  األوضاع  تردي  نتيجة  حادة  أزمة  مرادة  بلدية  أهالي  يواجه  ذلك  إلى 
مياه الشرب، بسبب تهالك محطة التحلية التي يعود إنشائها إلى العام 1981 دون وجود 

ذكرت  فيما  لها،  تطوير  أو  صيانة  أي 
الصحي  الصرف  و  للمياه  العامة  الشركة 
إنها تعاني نقصا حادا في توفير  بالمدنية 
التشغيلية  فالمواد  للمواطنين،  الخدمات 
سنوات،  منذ  حالها  على  تزال  ما  للمحطة 
خدماتها. عن  تتوقف  المحطة  جعل   ما 

تداخل  معالجة  صعوبة  أدت  بنغازي  في 
إغالق  إلى  الشرب  مياه  مع  المالحة  المياه 
أزمة  تتركز  و  المدينة،  في  بئرا   90
لظروف  الشرقية  البالد  مناطق  في  المياه 
الرسوبية  الصخور  أهمها  جيولوجية 
أيضا  المناخ  تذبذب  يعتبر  كما  »الجيرية«، 
انخفض  حيث  األزمة  في  رئيسيا  عامال 
 150 إلى  ملم   600 من  األمطار  منسوب 
خطر  جانب  إلى  األخيرة،  األعوام  في  ملم 
المياه. قنوات  في  الصحي  الصرف   تدفق 

 رغم  وجود أكبر مشروع صناعي للمياه في 
وإيصال  لتنفيذه  المليارات  وصرف  العالم 

الماء من اقصى الصحراء في جنوب البالد إلى مدن الشمال المطلة على البحر المتوسط، 
المختصة  للمؤسسة  التحتية  البنية  جاهزية  عدم  بسبب  المياه  نقص  خطر  ليبيا  تواجه 
بالمياه للتطور البالد وانشغال الحكومات المتعاقبة وعدم الوعي لدى المواطن الذي لم يع 

أو يقدر يوما أهمية المياه.

مشروع تحلية مياه البحر

في  تحدث  التي  الهيدرولوجية  للدورة  مباشرا  استنباطا  البحر  مياه  تحلية  فكرة  تعد 
المائية  المسطحات  بقية  و  المحيطات  و  البحار  من  الماء  بخار  يتصاعد  عندما  الطبيعية، 
بفعل حرارة الشمس، ثم يتكاثف في أعلى الجو ليسقط من جديد على األرض بشكل أمطار 

أو ثلوج.
حيث   1962 عام  البحر  مياه  تحلية  مع  تجربتها  بداية  كانت  فقد  ليبيا  يخص  فيما  أما 
بالمياه  النفطية  أسو  شركة  لتزود  السدرة  بمدينة  البحر  مياه  لتحلية  محطة  أول  انشئت 
العذبة، ثم تطورت صناعة تحلية المياه في سبعينات القرن الماضي إلى ان وصل عددها 

الحالي إلى 30 محطة بلغت طاقتها االنتجاية 683000 مترا مكعبا في اليوم.
و تشمل كل الطرائق الموجودة في العالم و التي يمكن عرضها بايجاز كما ياتي:

التأثير و تتخلص بتمرير  المتعدد  التقطير  الحرارية و تشمل ما يأتي: طريقة  التقنيات 
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مياه البحر على اسطح أنابيب ساخنة جدا فتتنقل حرارة اسطح األنابيب إلى المياه 
فتتبخر ثم يعرض البخار إلى اسطح باردة لتكاثف متحوال إلى مياه عذبة.

ثانيا طريقة التبخر الوميضي متعدد المراحل وهي من أكثر طرائق التحلية انتشارا في 
العالم و تعتمد على حقيقة ان الماء يغلي عند درجات أقل، كلما استمر تعرضه إلى ضغط 
غليان  له  يحدث  أن  إلى  الضغط  حجرات  إلى  يدفع  الماء  تسخين  يتم  فعندما  منخفض، 

مباشر، فيتحول إلى ما يسمى بالبخار الويمضي وهذا البخار.
حسب  تنتج  محطة،   30 عددها  البالغ  ليبيا  في  البحر  مياه  تحلية  محطات  بأن  يتضح  و 
التصاميم المعدة 467600 مترا مكعبا في اليوم الواحد تتوزع توزيعا خطيا على امتداد 

ساحل البحر المتوسط ابتداء من مدينة بنغازي شرقا و انتهاء بمدينة زوارة غربا.
لكن الذي يبدو أن هناك 14 محطة أي بنسبة 38 بالمائة من مجموع المحطات متوقعة 
عن العمل بشكل نهائي في حين توجد ثالث محطات تحت التنفيذ الذي لم ينجز لحد كتابة 
هذا البحث في عام 2008، وهناك خمس محطات ال تتوفر عن كميات انتجها بيانات بسبب 
الوقت  تنفذ حتى  لم  تقنية مع وجود محطة واحدة  و  فنية  استمرار تعطل عمليها، السببا 

الحاضر.
الطاقة  حسب  المطلوبة  الكميات  ضخ  انتظام  عدم  إلى  االشكاليات  هذه  كل  تؤدي 
التصميمة لكل محطة و بالتالي حصول غجز مائي، إذ ان المفروض بالمحطات انها وضعت 

لكي تغطي حاجة المناطق على ضوء طاقتها االنتاجية وحجم المنطقة السكنية.
ستعاني ليبيا عجزا مائيا مستمرا، إذا ما توفر من موارد مائية ال يوازي الحاجة المتزايدة، 
يمكن  بمعدالت ال  يتزايد  العجز سوف  أن هذا  إلى  التوقعات تشير  فأن  ذلك  وفضال عن 

مواجهتها مستقبال، ال سيما أن ليبيا قامت 
مائية  موارد  من  يتوفر  ما  جميع  باستغالل 

تقليدية.

حلول قد تنقذ ليبيا 

من شبح العطش
- ال شك أن النهر الصناعي سيحقق نوعا 
من الكفاية المائية للمناطق التي تعاني من 
عجز مائي، لكن هذه الكفاية ليست نهائية، 

على  االبقاء  باالمكان  و  القادمة  األربعة  العقود  في  المائي  المخزون  بانتهاء  ستنتهي  اذ 
بينما يتم تحلية  ليبيا،  ليكفي حاجاة وسط و جنوب  الجنوب  الموجود في  المائي  المخزون 
مياه البحر للمناطق التي تطل على الساحل الشمالي، ال سيما أن صناعة تحلية البحر تعتمد 

على مياه البحر المتوسط، الذي تطل على ساحله أغلب التركزات السكانية.
و هذه  و خبرات،  و طاقة كهربائية  أموال  رؤوس  إلى  البحر  مياه  تحلية  تحتاج صناعة   -
العناصر الثالث متوفرة في ليبيا، ألنها من البلدان المصدرة للنفط ثم أن الخبرة المتراكمة 
متوفرة الن عمر هذه الصناعة قارب الخمسة عقود و باالمكان اعداد كوادر اضافية في هذا 

المجار.
- يمكن لصناعة تحلية مياه البحر أن تكون الرديف االستراتيجي للمياه الجوفية الموجودة 
في االحواض المائية، اذ ما تم استخدامها بشكل أمثل، حتى تغطي احتياجات االستهالك 

اليومي في المناطق الشمالية لمختلف االغراض.
- تحتاج ليبيا اليوم إلى العمل على إكمال المحطات التي مازالت قيد اإلنجاز حتى تساهم 

في تخفيف حدة الحاجة إلى المياه.
المائية، بدل أن  الكفاية  المتوقعة الجل تحقيق  و  العاطلة  المحطات  - كما يجب إصالح 
يحدث  الذي  االندثار  و  التآكل  عن  فضال  العاملين،  طاقات  هدر  إلى  لتؤدي  متوقفة  تظل 

للمحطات جراء تقادمها و قربها من مياه البحر المالحة.
- زيادة أعداد المحطات بحيث تلبي حاجة سكان الشريط الساحلي و ما يله من مناطق 

ذات عجز مائي، لتخفيف الضغط الحاصل على األحواض المائية.
- ال بد من توفير فريق عمل يحمل كل االمكانيات الفنية والتقنية التي يمكن أن تعالج أي 

عطل أو توقف في محطات التحلية، حتى تستمر باالنتاج بكامل طاقتها.

 
تغذية  في  ليبيا  على  الساقطة  األمطار  تساهم 
بكمية  فيها  الموجودة  الخمسة  المائية  األحواض 

تصل إلى 2855 مليون متر مكعب سنويا.
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،،

الفوضى الليبية تعصف 
بمنظومة النهر الصناعي

عبدالباسط غبارة

إلى  الصحراء  من  الجوفية  المياه  لنقل  العالم  في  أقيم  مشروع  أضخم  العظيم  الصناعي  النهر  يعد 
المدن والمناطق الزراعية. ويبلغ طول شبكة األنابيب الممتدة في هذا النهر حوالي 4000 كم، فيما 
يبلغ عدد اآلبار المحفورة في محيطه نحو 1300 بئر. ويمثل النهر رئة ليبيا المائية التي تغذيها بحوالي 
العام 2011 خطراَ داهمَا بسبب الحرب والفوضى وغياب  المياه، لكنه يواجه ومنذ  المائة من  60 في 

االستقرار األمني. 
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عن  أخبار  يوم  بعد  يومَا  تنتشر  سنوات،  فمنذ 
تخريب  وعمليات  موظفين  على  هجوم 

والتي  الصناعي،  النهر  منظومة  تطال  ونهب 
تهدد بالتسبب في الجفاف والعطش. ففي 

سكان  المياه،  شح  دفع   ،2017 أكتوبر 
حفر  إلى  طرابلس  الليبية  العاصمة 

آبار يصل عمقها إلى أكثر من 30 
وتفاقمت  المياه.  عن  بحثا  مترا 

أزمة مياه الشرب في طرابلس 
مسلحة  جماعة  قيام  بسبب 
من  المياه  ضخ  بتعطيل 
العظيم«،  الصناعي  »النهر 
المياه  يستخرج  والذي 
الصحراء  في  الجوفية 
المناطق  إلى  الجنوبية 
طرابلس  مثل  الساحلية 

عبر أنابيب عمالقة. 
الجماعات  وتستهدف 

العامة  المنشآت  المسلحة 
وفرض  مكاسب  لتحقيق 

إعالن  غرار  على  معينة،  طلبات 
إدارة النهر الصناعي، في ديسمبر 

هددت  مسلحة  مجموعة  أّن   ،2017
وتخريب  الكهرباء  مولدات  بنسف 

عن  المياه  إمدادات  وقف  يجِر  لم  إذا  اآلبار 
تلك المدن التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، 

مؤكدة أّن المياه لن ترجع إاّل إذا استجابت السلطات 
لطلب هؤالء المسلحين بإطالق سراح أحد قادتهم المعتقل 

لديها في طرابلس. 
ورغم التحسن األمني الذي شهدته ليبيا منذ نهاية العام الماضي، فإن االعتداءات على 
منظومة النهر الصناعي تواصلت وبشكل كبير خالل األشهر الماضية بسبب تواصل حالة 
لتمارس  والقانون  الدولة  غياب سلطة  التي تستغل  المسلحة  الجماعات  وانتشار  الفوضى 

أنشطتها التي تستهدف المنشآت الحيوية في البالد. 
ففي أبريل 2018، أكدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، االعتداء على 
يوميا.  المياه  من  مكعب  لتر  ألف   100 وإهدار  الصناعي  النهر  منظومة  آبار  من  بئرا   27
وقالت اإلدارة في بيان لها، إن االعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط 
اإلمداد  بتوقف  تهدد  واالتجاهات،  المواقع  بمختلف  ومساراته  الصناعي  النهر  منظومة 

المائي عن أكثر من مدينة، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي تقدر بالماليين. 
وفي مايو 2018، أكدت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز 
وأوضحت  بالمنظومة.  بئرا   37 إلى  تخريبها  تم  التي  اآلبار  عدد  ارتفاع  الصناعي،  النهر 
القادمة  الفترة  لها  مضخات  لتركيب  المستهدف  ضمن  من  كانت  اآلبار  هذه  أن  اإلدارة 
لتعاود الضخ مرة أخرى. وقالت اإلدارة »إن هذه االعتداءات تعد اعتداء صارخًا على مقدرات 
الشعب الليبي وتدميراً لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقف لإلمداد المائي إلى أكثر من 
مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه اآلبار التي تتعرض لالنتهاك من قبل الخارجين 

عن القانون«. 
أكثر من  الصناعي عن وقوع  النهر  وإدارة مشروع  تنفيذ  أعلن جهاز  وفي يوليو 2018، 
20 اعتداء على مواقع تابعة للمشروع على يد مخربين وإرهابيين. وأرجع رئيس لجنة األزمة 
ببلدية طرابلس، ناصر الكريو، أسباب االعتداءات الواقعة على جهاز النهر الصناعي على 
مختلف المسارات إلى غياب هيبة الدولة على مختلف المناطق الليبية. وبلغ مستوى العجز 

يعد النهر الصناعي العظيم 
أضخم مشروع أقيم في 
العالم لنقل المياه الجوفية 
من الصحراء إلى المدن 
والمناطق الزراعية.
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أكثر من 300 ألف متر مكعب يومًيا نتيجة السرقات عن طريق الوصالت غير الشرعية، ما 
تسبب في انخفاض تدفق المياه، وفق لجنة األزمة. 

ولم تنجو منظومة النهر الصناعي، أيضا من هجمات »داعش« اإلرهابي، ففي السابع من 
يوليو/تموز، لقي شخصان مصرعهما، واختطف آخرون في هجوم شنه التنظيم على حقل 
على  اإلرهابية  المجموعة  وَسَطت  الليبي.  الصناعي  النهر  بجهاز  تازربو  بموقع  المياه  آبار 
محتويات الموقع من سيارات وآليات، قبل أن تقتل المهندس هشام محمود هاشم، وحسين 

إبراهيم الزوي، أحد أفراد كتيبة حماية الموقع. . 
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع »النهر الصناعي«، إن الجماعات اإلرهابية المسلحة قامت 
باختطاف فردين من كتيبة حماية النهر؛ هما »فايز بوخديجة وناجي األبيرش« إلى جانب 
نهب وسرقة جميع السيارات بالموقع. كما أدى الهجوم إلى ترحيل العائالت والمستخدمين 

ضمانا لسالمتهم. 
قبل  من  جنوبي  كوري  وآخر  فلبينيين  مهندسين  ثالثة  اختطاف  أعقاب  في  ذلك  وجاء 
مجموعة مسلحة اقتحمت موقع منظومة الحساونة بسهل الجفارة التابع للجهاز في 6 تموز/
يوليو، بحسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. والمخطوفون هم عناصر أساسية 
في حسن سير العمل في منشأة النهر حسب الجهاز. وقالت تقارير إعالمية إن المجموعة 
عنهم  أفرجت  لكنها  شنته،  الذي  الهجوم  في  ليبيين  عمال  عدة  أيضا  اختطفت  المسلحة 

فيما بعد. 
المهندسين  لسالمة  الكاملة  المسؤولية  المسلحة  المجموعة  بيانه،  في  الجهاز  وحّمل 
األجانب، مطالبا بإطالق سراحهم. وأشار الجهاز إلى أن مثل هذه األعمال لها األثر السلبي 
على أعمال التشغيل والصيانة بالمنظومة، ومن ثم توقف اإلمداد المائي بشكل كامل على 

المدن والمشاريع الزراعي بالمنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس. 
العدوانية  األعمال  من  التحذير  إلى  »يونيسف«  منظمة  دفع  وتصاعدها،  الحوادث  تعدد 
التي تستهدف منظومة جهاز النهر الصناعي في ليبيا. فقد أشارت المنظمة في بيان لها 
نشره مكتب اليونيسيف في ليبيا على صفحته على »فيسبوك« في 16 تموز/يوليو، إلى أن 
»النهر يعد أكبر مصدر للمياه في ليبيا، ويساهم بنسبة 60 في المئة من إمدادات المياه 

رغم التحسن األمني الذي 
شهدته ليبيا منذ نهاية العام 
الماضي، إال أن االعتداءات 
على منظومة النهر 
الصناعي تواصلت وبشكل 
كبير خالل األشهر الماضية 
بسبب تواصل حالة الفوضى 
وانتشار الجماعات المسلحة 
التي تستهدف المنشآت 
الحيوية في البالد. 
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إلى  »يونيسف«  منظمة  دفع  وتصاعدها،  الحوادث  تعدد 
منظومة  تستهدف  التي  العدوانية  األعمال  من  التحذير 

جهاز النهر الصناعي في ليبيا.
المواطن  كاهل  على  جديد  عبء  المياه  أزمة  وتعتبر 
الكهرباء،  انقطاع  أبرزها  أخرى  أزمات  إلى  يضاف  الليبي 

ومأزق السيولة النقدية، وتردي الخدمات الصحية.
 

أنحاء  جميع  في  والعائالت  لألطفال 
البالد. وصول المياه الذي يعد حقا 
أساسيا من حقوق اإلنسان، يجب أن يكون 
بحسب  الحكومية  األولويات  طليعة  في 
أطراف  ليبيا،  وفي  اإلنسان.  حقوق  شرعة 
على  الهجمات  وقف  عن  مسؤولة  الصراع 

مرافق المياه«. 
الحساونة  قبيلة  مجلس  دعا  وبدوره، 
للدفاع عن منظومة النهر الصناعي. وأكد 
الصناعي  النهر  أن  له  بيان  في  المجلس 
الشهادة  دونها  قومية  ثروة  بالحساونة 
كما  األبي.  وشعبها  ليبيا  أجل  من  والموت 
أعرب عن تطلعه بأن يعمل أعيان المنطقة 
الجنوبية برفع الغطاء االجتماعي عن أولئك 
تخريب  على  يعملون  الذين  المجرمين 
المنظومات وسرقاتها وتدميرها لتعطيش 
البالد. وناشد المجلس  الليبيين في شمال 
في  تحقيقات  فتح  بضرورة  العام  النائب 

هذه الملفات التخريبية كلها وحال معرفة الجناة فإن القصاص منهم هو واجب وطني ال 
نزول عنه. 

بتأمين  المختصة،  الجهات  الغربي،  الجبل  مناطق  وأعيان  حكماء  من  عدد  ناشد  كما 
منظومة النهر الصناعي من التعديات المتكررة التي تطالها. ودعا الحكماء في بيان لهم، 
في 28 يوليو 2018، برفع الغطاء االجتماعي عن الخارجين على القانون، والعمل على دعم 
الكتيبة  التي تعرضت للتخريب وذلك بتكليف  النهر الصناعي إلعادة تأهيل اآلبار  مشروع 
177، وتكثيف اإلجراءات األمنية لحماية مواقع الحقول، وإزالة جميع التوصيالت غير الشرعية 

على طول خطوط النقل. 
من جهة أخرى، أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في يوليو 
تحّسبا  الصناعي،  النهر  مشروع  منطقة  لتأمين  محكمة  خطة  تنفيذ  في  بالبدء   ،2018
لتعرضها إلى هجمات إرهابية جديدة محتملة. وبدأ الجيش الليبي في تنفيذ إجراءات أمنية 
تأمين  الصناعي، بهدف  النهر  أمنية مكثفة في منطقة مشروع  مشددة، وتسيير دوريات 
المنطقة واألهداف الحيوية التي تضمها، وذلك عقب الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مقر 

منظومة مشروع النهر الصناعي الواقعة بمنطقة تازربو. 
الموارد  محدود  البلد  هذا  في  للسكان  أساسي  حياة  شريان  الصناعي  النهر  ويعتبر 
تبلغ مساحتها  التي  ليبيا  أراضي  القاحلة جزًء ضخما من  الصحراء  الطبيعية، حيث تشكل 
مليون وثمانمائة ألف كيلومتر مربع، والمطر فيها شحيح ال سيما في صحرائه التي تمثل 

أكثر من 90 في المئة من حجمه، بحيث وفي 
10 سنوات لم تمطر  الثانية ولمدة  األلفية 
الهضبة  القحل  من  ويزيد  مرتين.  سوى 
أرضها، في حين  على  تمتد  التي  اإلفريقية 
صالحة  األراضي  من  فقط  المئة  في   7 أن 
للزراعة حسب التقديرات الحكومية الليبية. 
وتعتبر أزمة المياه عبء جديد على كاهل 
أخرى  أزمات  إلى  يضاف  الليبي  المواطن 
السيولة  ومأزق  الكهرباء،  انقطاع  أبرزها 
وما  الصحية،  الخدمات  وتردي  النقدية، 
يزيد هذه األزمات تفاقما، االشتباكات بين 
السيطرة  على  تتنافس  مسلحة  جماعات 
والفقيرة  بالنفط  الغنية  الدولة  في  والنفوذ 

حاليا في بنيتها التحتية. 
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الزراعة الليبية..

»الثـــــــورة«
تهدد القطاع باالندثار

شريف الزيتوني

أن  تبّين  العام 2013،  بنغازي  اآلداب بجامعة  ليبيا، صادرة عن كلية  الزراعة في  واقع  في دراسة عن 
كل من اسبينت آرؤهم من أهل القطاع يؤّكدون أنها مجال ثانوي باعتبار أنه ال يوّفر لهم دخال ثابتا 
يساعد  الذي  االجتهاد  من  كنوع  وتركها  أخرى  وظائف  في  لالشتغال  أغلبهم  يضطر  لذلك  كافيا،  أو 
بنسب ضعيفة في توفير بعض المال، ويرجع المزارعون ذلك إلى جملة من العراقيل التي ال تمكنهم 
من تطويرها، منها ما هو ذاتي في عالقة بالمزارع نفسه مثل عدم وضعه كرهان دائم، ومنها ما هو 
وهي  رئيسية  فالحية  مقومات  أهم  غياب  في  أو  تسهيالت  من  الدولة  توفره  بما  عالقة  في  موضوعي 

المياه التي يتطلب توفيرها مجهودات كبيرة.

،،

http://bspace.uob.edu.ly:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/594/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8
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ثانوي  مجال  الزراعة  تعتبر  الليبيين  من  كبيرة  نسبة 
باعتبار أنه ال يوّفر دخال ثابتا أو كافيا، لذلك يضطر أغلبهم 
االجتهاد  من  كنوع  وتركها  أخرى  وظائف  في  لالشتغال 
الذي يساعد بنسب ضعيفة في توفير بعض المال، ويرجع 
المزارعون ذلك إلى جملة من العراقيل التي ال تمكنهم 

من تطويرها.

أن  ورغم  لها،  المتوّفر  الكبير  الجغرافي  االمتداد  رغم  فالحيا  بلدا  ليبيا  اعتبار  يمكن  ال 
الثروة الحيوانية تعتبر من األثرى في محيطها، خاصة في عالقة برؤوس اإلبل أو األغنام، 
لكن بقيت ثروة غير منظمة ال توجد ال سياسة واضحة للدولة من أجل االنتفاع بها، وبقي 
للبيع خارج األطر الشرعية  المتصرفون فيها، وهي تتعّرض دائما  الخواص هم  المالكون 

وتغادر البالد عن طريق التهريب.
الزراعة باعتبارها من أهم الميادين الفالحية، لم تلق اهتماما كافيا في ليبيا. في الواقع 
من  هناك  ليس  معّين.  سياسي  بواقع  أو  معينة  بظرفية  مرتبطة  تكن  لم  إهمالها  مسألة 
اعتمد عليها في تدعيم الواقع الفالحي بالبالد. الثروة النفطية رغم منافعها الكبيرة، لكنها 
جعلت الجميع في ليبيا، أنظمة وشعبا، في واقع أشبه »باالتكال« دون العمل على بدائل أخرى، 
وهذا الخطأ وقعت فيه أغلب الدول النفطية في منطقتنا العربية، رغم ما للقطاع الفالحي 
يوّفر  باعتباره  التصدير  مستوى  في  أو  المحّلي،  االستهالك  مستوى  في  سواء  أهمية  من 

عائدات مالية كبرى في الدول التي تراهن عليه.
وبلغت  الشعير  على  غالبها  في  ارتكزت  الزراعية  األنشطة  أن  أشارت  الجامعية  الدراسة 
الشعير ألعالف  اعتماد  واحد وهو  بأمر  يفّسر  الزراعات، وهذا  بالمئة من نسبة  نسبة 96 
المواشي، وهذا يالحظ أساسا في المناطق التي تتوّفر على نسبة أكبر من الثروة الحيوانية، 
بمعنى أنها ليست زراعة إنتاجية بقدر ماهي استهالكية مرتبطة بحلقة ضيقة ال يمكن من 
خاللها حتى القيام بعمليات إحصاء أو جرد ضمن المنتوج الوطني. أما بقية النسبة فكانت 
في غراسة األشجار وبعض الخضروات التي تستهلك بدورها في إطار عائلي ضيق ال يمكن 

االعتماد عليه كرقم رسمي.
لم يكن واقع الزراعة الليبية في حال جّيد 
الدولة  أن  رغم   2011 العام   تحوالت  قبل 
أسعار  دعم  في  نسبيا  ولو  تساهم  كانت 
بالمئة،   50 بنسبة  الزراعة  وبذور  الحبوب 
لكن بعد تلك األحداث تعمقت األزمة أكثر، 
على  عاجزين  الفالحين  من  الكثير  وأصبح 
المجازفة، باعتبار أنهم كانوا يعتمدون على 
أراض ومزارع بعيدة عن مقار سكناهم، لكن 
تطورات األحداث وانتشار الفوضى واحتالل 
بعض المليشيات المسلحة لبعض المزارع 
يمتهن  من  حتى  جعل  بعضها  وسرقة 
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تحوالت  قبل  جيّد  حال  في  الليبية  الزراعة  واقع  يكن  لم 
2011 رغم أن الدولة كانت تساهم ولو نسبيا في  العام  
لكن  بالمئة،   50 بنسبة  الزراعة  وبذور  الحبوب  أسعار  دعم 
من  الكثير  وأصبح  أكثر،  األزمة  تعمقت  األحداث  تلك  بعد 

الفالحين عاجزين على المجازفة ألسباب مختلفة.

تلك المهنة يتوقف خوفا على سالمته أو على رزقه، وبسبب ذلك تراجع اإلنتاج إلى أقل من 
200 ألف طن سنويا، بعد أن كان قبل اإلطاحة بالنظام مرتفعا عن تلك األرقام ومخططا 
2010 و2015. وتشير بعض المصادر إلى  له أن يصل نصف مليون طن في الفترة بين 
المترّدية تسمح  بتسويقها حيث يعجز  المنتجة لم تكن األوضاع األمنية  الكمية  أنه حتى 
مزارعو الجنوب وهم األكثر إنتاجا في البالد على إيصال منتجاتهم إلى المدن الكبرى بغاية 

تسويقها.
فالنهر  انقطاعها.  أو  المياه  شح  هو  »الثورة«  بعد  الليبية  الزراعات  يعترض  آخر  إشكال 
الصناعي الذي كان يوّفر قبل األحداث ما قيمته مليون متر مكعب بهدف استثمارها في 
حقول زراعية في مختلف المناطق، يعيش أزمات متعاقبة، األمر الذي كان له تأثير واضح على 
الفالحين الذين ال يملكون بدائل مائية كثيرة في بلد يغلب عليه المناخ الجاف خاصة في 

مناطق الجنوب التي تتمركز فيها أغلب الزراعات.
خالل  عليه  المشرفة  الهيئة  سعت  الصناعي  للنهر  المائية  الموارد  استغالل  إطار  وفي 
الكبرى  الزراعات  زراعية مختلفة سواء في مستوى  إلى بعث مشاريع  األولى  األلفية  سنوات 
أو في مستوى الزراعات الصغرى، لكن تطورات األحداث في البالد بعد 2011، قضت على 
النهر للتخريب من طرف بعض األطراف،  تلك المشاريع، حيث تعّرضت عدة محطات في 
العقيد  لمرحلة  يرمز  أنه  اعتبار  على  تدميره  بهدف  لألحداث،  األولى  األيام  خالل  خاصة 

معّمر القذافي وال يجب أن ُيترك له أثر حتى وإن كان إيجابيا.
أخرى  بدائل  لوجود  نظرا  أوليا  هدفا  الفالحة  تعتبر  تكن  لم  بطبيعتها  الليبيين  ثقافة 
ال100  يتجاوز  ال  العدد  أن  إحصائيات  تشير  حيث  النفطية،  بالموارد  عالقة  في  أو  تجارية 
ألف فالح في مساحة جملية صالحة تتجاوز 3 مالين هكتار، لكن حتى المزارعون المهتمون 

يعيشون  األخيرة  السنوات  في  أصبحوا 
مشاريعهم.  تعطيل  من  تزيد  قد  أوضاعا 
تلك األوضاع منها ما هو أمني في ظل حالة 
التقاتل التي لم تنته في عدد من المناطق، 
ومنها المتعّلق بالمشاكل الطارئة في عالقة 
بالمياه أو تدخل الدولة للدعم، األمر الذي 
قد يقّلص اإلنتاج إلى مستويات متدّنية في 
وتوفير  القطاعات  كل  إحياء  إلى  يحتاج  بلد 
تجاوز  بهدف  مختلفة  اقتصادية  بدائل 
العائدات  الدولة من  االتكال على ما تجنيه 

النفطية.

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/7/6/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/5/10/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-50-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8
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ليبيـــــا...
أزمات معيشية خانقة 

تعّمقها أزمة المياه
طرابلس - بوابة افريقيا اإلخبارية

 يعيش الليبيون، منذ العام 2011، على وقع انقطاع يومي ومتواصل للمياه، أزمة تزداد حدتها مع 
فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وضٌع انعكس على األنشطة االقتصادية في البالد، وعّمق شعور 
في  والغضب  الشعبّية  االحتجاجات  من  ووّسع  واجتماعيا،  اقتصاديا  الخانقة  باألزمة  الليبي  المواطن 

،،الشوارع وعلى مواقع التواصل االجتماعي.
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داخل  آبار  حفر  في  طرابلس،  الليبية  العاصمة  سّكان  بدأ 
البيوت لتجاوز هذه األزمة الحيوية الخانقة 

سنوات  سبع  منذ  وفاعلة،  حقيقية  مركزّية  سلطة  وغياب  الدولة،  مؤسسات  انهيار  ومع 
شأنه  أمر  تدّبر  الى  المواطن  يدفع  ما  البالد  في  تتناسل  السياسي،  االنقسام  وتواصل 

المعيشي بعيدا عن الّدولة.
وأمام هذا الوضع، بدأ سّكان العاصمة الليبية طرابلس، في حفر آبار داخل البيوت لتجاوز 
هذه األزمة الحيوية الخانقة، وقالت تقارير إعالمّية، أن »السكان في أنحاء العاصمة الليبية 
المياه بعد  إلى اآلبار في بحث يائس عن  الشوارع للوصول  الحفر في  طرابلس بدؤوا في 

انقطاعها عبر الصنابير في تدن جديد ألحوالهم المعيشية«
أعمال  بسبب  المياه  عمال  قطع  اإلهمال  من  سنوات  »بعد  أّنه  ذاتها  التقارير  وأضافت 
المنازل في طرابلس ثم خربت  لكثير من  أوقف اإلمدادات  الشهر مما  صيانة عاجلة هذا 

جماعة مسلحة شبكة المياه مما أطال من أمد المعاناة«.

أزمة شاملة تعمقها أزمة المياه

منذ سبع سنوات تعيش ليبيا على ايقاع أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، يعّمقها إنقسام 
الّدولة  سيطرة  وضعف  والفوضى،  الميليشيات  وانتشار  األمن  وغياب  السياسّية  االسلطة 

على المرافق الحيوية.
وبين االنقطاع المتواصل للكهرباء وأزمة السيولة وارتفاع أسعار الدوالر، وأزمات المخابز 
والدقيق والوقود، تنظاف أزمة المياه لتثقل كاهل المواطن الليبي، الذي يعاني بطبعه من 

غياب المرافق الصحية وغياب األمن والفوضى وانتشار الجريمة والخطف والفساد.
أهالي  تظاهر  الماضي،  يوليو  شهر  ففي 
البالد،  شرق  الواقعة  الليبية  طبرق  مدينة 
إحتجاجا على انقطاع المياه حيث رفع األهالي 
في التظاهرة شعار »الماء مقابل النفط«،وفق 
ما ذكرت مصادر إعالمية، مهددين بإغالق 
ميناء مرسى الحريقة وهو أحد أكبر موانئ 

تصدير النفط، إذا تواصلت األزمة.
مظاهرات شهدتها، ومازالت، العديد من 
طرابلس،  العاصمة  وأهمها  الليبية  المدن 
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األجهزة  صيانة  على  أيضا  يؤثر  ليبيا  في  األمن  غياب 
القيام  تمنع  كما  األنابيب،  وتمديد  اإلصالح  وعمليات 
تقوم  حيث  األزمة،  من  الحد  في  تساهم  كبرى  بمشاريع 
المهندسين  بخطف  دائم  بشكل  المسلحة  الميليشيات 

والعمال من أجل المطالبة بالفدية .

التي تشهد احتجاجات مستمرة في 
العديد من األحياء وقطع للطرقات 
انقطاع  بسبب  المراكب  إطارات  وحرق 

المياه والكهرباء.

 الفوضى األمنية

تعّمق أزمة المياه

تعمد عّدة مجموعات مسّلحة خاصة في 
الشمال  مدن  عن  المياه  قطع  إلى  الجنوب 
طرابلسعبر  العاصمة  فيها  بما  الليبي، 
يعتبر  الذي  الصناعي،  النهر  قطع منظومة 
لمدن  بالمياه  والوحيد  الرئيس  المزود 
الشمال الليبي، وتهدف تلك الجماعات عادة 
الضغط  أو  المركزية  السلطة  ابتزاز  الى 
عالقة  ذات  الغالب  في  أجل  من  عليها 

بمعتقلين أو مشاكل أمنية.
كما  األنابيب،  وتمديد  اإلصالح  وعمليات  األجهزة  صيانة  على  أيضا  يؤثر  األمن  غياب 
تمنع القيام بمشاريع كبرى تساهم في الحد من األزمة، حيث تقوم الميليشيات المسلحة 

بشكل دائم بخطف المهندسين والعمال من أجل المطالبة بالفدية .
يوليو  فيليبينيين وكورى جنوبى في 6  الماضي، وخطف ثالثة مهندسين  األسبوع  ففي 
في هجوم على موقع »الحساونة« التابع إلدارة جهاز تدفق المياه جنوب غربي ليبيا وأكدت 
حكومتا البلدين ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي.

وأعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبى، بعدها أن »الحكومة تواصل التعاون الوثيق مع 
الحكومة الليبية والدول الحليفة لها مثل الفلبين والواليات المتحدة من أجل إطالق سراح 
مواطن كورى جنوبى اختطف رفقة 3 فلبينيين في 6 يوليو الماضي خالل هجوم على موقع 

»الحساونة« التابع لجهاز النهر الصناعي«.
الجنوبية كيم وي-كيوم بحسب مصادر إعالمية  الكورية  الرئاسة  المتحدث باسم  وبين 
إلنقاذه  الجهد  قصارى  ببذل  الختطافه  األول  اليوم  منذ  أمر  جيه  مون  البالد  »رئيس  أن 

باستخدام جميع قدرات الدولة«.
فيه عدد من  فيديو يظهر  الكشف عن مقطع  »تم  أنه  الجنوبي  الكوري  المتحدث  وبين 
الضحايا بعد مرور نحو شهر من االختطاف، ومنهم رجل يدعى أنه كورى يقول باإلنجليزية 
وحدة  إرسال  »تم  أنه  المتحدث  وأضاف  الجنوبية«،  كوريا  بلدنا  رئيس  ساعدنى  »أرجوك 
»تشونج هيه« العسكرية التي كانت تقوم بمهامها فى خليج عدن، إلى المياه القريبة من 

ليبيا عبر قناة السويس استجابة للظروف المحلية«.
البارجة »مونمو األكبر«  الدفاع قال في تصريحات إعالمية إن  وكان متحدث باسم وزارة 

التي تزن أربعة أطنان وتشارك في عمليات 
في  عدن،  خليج  في  القرصنة  مكافحة 
إلى  إضافة  انه  موضحا  ليبيا  إلى  طريقها 
التجارية،  السفن  حماية  بمهمة  »قيامها 
ومنها  الفرضيات  لجميع  )البارجة(  تستعد 

الحاجة لتقديم دعم عسكرى«.
منذ  ليبيا،  في  األزمات  تتظافر  هكذا 
المجاالت  الى  لتصل  ووتراكم  سنوات  سبع 
الحيوية والحياتية التي تمّس حياة المواطن 
بشكل مباشر، فمع أزمة الكهرباء والصحة، 
تنظاف أزمة المياه لتصل بالوضع المعيشي 

في البالد الى مرحلة الخطر .
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،،

أرقـام وتـواريـخ
تحـاكـي اإلنجـاز

حسين مفتاح

تنفرد ليبيا عن دول الجوار في منطقة شمال افريقيا بافتقارها لمصدر مياه تقليدي من أنهار أو أنهار 
موسمية، األمر الذي جعلها تعاني من شح المياه  وخطر الجفاف، وهو خطر يتهدد مصير سكانها الذين 
يتركزون بشكل أساسي في الشريط الساحلي، والذين طالما اعتمدوا على مياه األمطار التي التأتي إال 
في مواسم محدودة وبمعدالت أقل بكثير من متوسط المعدالت العالمية، كما يعتمد سكان ليبيا على 
المياه الجوفية التي يالحقونها عن طريق األبار التي كانت المصدر األساسي للمياه حتى أواخر ثمانينيات 

القرن الماضي.

النهر الصناعي..
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من هنا كان التحدي الذي استجابت له إرادة الليبيين، بقرار 
عبر  أقر  الذي  الشعب  من  وبدعم  السياسية  القيادة  من 
»المؤتمرات الشعبية« تنفيذ مشروع نقل المياه وتمويله 
التاريخ  عرفه  المياه  لنقل  مشروع  أضخم  إنجاز  ليسجل 

والذي تمثل في النهر الصناعي العظيم.

بالنظر لتزايد الطلب على المياه، ونضوب العديد من اآلبار وتسرب مياه البحر لمساحات 
المواطنين،  تفاقمت معاناة  الساحلية،  المناطق  الجوفية في  المياه  كبيرة من مستودعات 
وتقلصت مساحات األراضي الزراعية، فكان االتجاه طبيعيا للبحث عن بدائل مناسبة لتوفير 
مياه الشرب والري والسقاية، وجاءت االقتراحات متعددة، من بينها توريد المياه من أوروبا 
قيد  كانت  االقتراحات  هذه  أن  إال  البحر،  مياه  وتحلية  النفط،  لناقالت  مماثلة  ناقالت  عبر 
الدراسة تالشت أمام المقترح الثالث والذي اعتمد على المياه الجوفية التي أثبتت الدراسات 

وجودها بكميات كبيرة في المناطق الجنوبية من البالد.
التفكير بين  المأهولة كان  الجنوب غير  الكبيرة في مناطق  المياه  ونظرا لوجود كميات 
تاريخيا  المعتاد  السياق  –وهو  المياه  الحضرية حيث  والمجمعات  المدن  تبنى  أن  خيارين 
حيث تؤسس المدن والحواضر حيث تكون مصادر المياه- أو أن يتم نقل المياه إلى الشمال 
حيث التركزات السكانية، وهو أمر كان محل دراسة وبحث، إذ كيف سيتم نقل كميات مياه 
تقدر بماليين األمتار المكعبة يوميا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في رحلة تقاس 
مسافاتها بأالف الكيلومترات، ومن هنا كان التحدي الذي استجابت له إرادة الليبيين، بقرار 
من القيادة السياسية وبدعم من الشعب الذي أقر عبر »المؤتمرات الشعبية« تنفيذ مشروع 
نقل المياه وتمويله ليسجل إنجاز أضخم مشروع لنقل المياه عرفه التاريخ والذي تمثل في 

النهر الصناعي العظيم.
اكتشاف  أن  المصادر  معظم  تتفق 
منابع  تمثل  التي  الجوفية  المياه  كميات 
النهر الصناعي، جاءت بعد انتشار شركات 
حيث  الخمسينيات،  في  النفط  عن  التنقيب 
في  الغربية  التنقيب  شركات  إكتشفت 
من  هائل  مخزون  الليبي  الجنوب  مناطق 
بمخزون  وصفه  تم  النقية،  الجوفية  المياه 
إلى  ويصل  الهولوسيني  العصر  منذ  نقي 
2 مليار متر مكعب  معدل استهالك سنوي 
هذه  استغالل  فكرة  أن  إال  المياه،  من 
الشمال  في  المياه  مشكلة  لحل  الكميات 
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تتفق معظم المصادر أن اكتشاف كميات المياه الجوفية 
انتشار  بعد  جاءت  الصناعي،  النهر  منابع  تمثل  التي 
حيث  الخمسينيات،  في  النفط  عن  التنقيب  شركات 
الجنوب  مناطق  في  الغربية  التنقيب  شركات  إكتشفت 

الليبي مخزون هائل من المياه الجوفية النقية.

بقيت بعيدة عن قرارات الدولة، حتى سنة 1983 عندما عرض الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي الفكرة فشهر أكتوبر أمام المؤتمرات الشعبية التخاذ قرارا بتنفيذ مشروع ضخم 
»القذافي« حجر  »النهر الصناعي العظيم«، وهو ما تم إقراره، ووضع  لنقل المياه تحت اسم 

األساس للبدء في تنفيذ المشروع بمنطقة السرير في 28 أغسطس 1984.
وتعتمد فكرة النهر الصناعي على نقل المياه الصالحة للشرب والري والسقاية من باطن 
األرض في أقصى الجنوب إلى الشمال عبر شكبة أنابيب ضخمة تصنع ألول مرة في ليبيا 
عن طريق مصنعين في البريقة والسرير، وتمتد شبكة األنابيب المدفونةتحت األرض على 
4000 كيلومتر تغطي معظم مناطق ليبيا في مجموعة مراحل تغطي كل منها جزء  طول 
من البالد وتتكامل فيما بينها في المراحل النهائية، يبلغ قطر كل أنبوب أربعة أمتار وطولها 
سبعة أمتار، لتشكل في مجموعها نهراً صناعيًا بطول يتجاوز في مراحله األولى أربعة آالف 
كيلو متر، تمتد من حقول آبار واحات الكفرة والسرير في الجنوب الشرقي وحقول آبار حوض 
فزان وجبل الحساونة في الجنوب الغربي حّتى يصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان 

في الشمال.
تتجمع مياه فرع النهر القادم من واحات الكفرة والسرير عند وصولها إلى الشمال في 
أربعة  سعة  وأكبرها  مكعب،  متر  ماليين  أربعة  سعة  أقلها  معّلقة  صناعية  بحيرات  خمس 

أضعاف هذا الحجم مملؤة بالمياه طوال العام.
التواريخ  بعض  بقيت   فقد  الصناعي،  النهر  بها  مر  التي  المراحل  تاريخ  إلى  بالعودة 

التحول  نقاط  على  شاهدة  بارزة  كعالمات 
المياه  تدفق  إلى  البدايات  منذ  والتطور 
كانت  حيث  المتالحقة،  المراحل  وتكامل 
في  تقرر  حيث   1983 أكتوبر   3 في  البداية 
»البرلمان«  العام  الشعب  لمؤتمر  جلسة 
الليبي،  الشعب  قبل  من  المشروع  تمويل 
الزعيم  وضع   ،1984 أغسطس   28 وفي 
في  األساس  حجر  القذافي  معمر  الراحل 
منطقة السرير حيث أكبر حقول المياه التي 
النهر، وفي 28أغسطس 1986  تمثل منبع 
النتاج  والسرير  البريقة  مصنعي  افتتاح  تم 
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الصلب سابق اإلجهاد، وفي شهر  أنابيب من أسالك  أكبر  تعتبر  والتي  المياه  أنابيب نقل 
الذي تتفرع منه  الرئيسي  التجميع  إلى أجدابيا، حيث خزان  المياه  سبتمبر 1989 وصلت 
شبكتي بنغازي وسرت، اللتين وصلتهما المياه في 30 أغسطس 1991، وفي أول سبتمبر 
عام 1996 وصلت المياه إلى العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها عقب وصولها عبر 
شبكة جبل الحساونة إلى خزان التجميع في منطقة سيدي السائح، لتتالحق فيما بعد تغطية 
2007 تم تدشين وصلة القرضابية  بقية مدن المنطقة الغربية، وفي شهر سبتمبر عام 
السدادة التي تربط بين المنظومتين الشرقية الغربية، وتغطي العديد من المدن والقرى 

والبلدات المنتشرة في المنطقة الوسطى.
إال  سنة،   50 بحوالى  يقدر  األنابيب  لمنظومة  االفتراضي  العمر  أن  من  الرغم  وعلى 
من  العديد  تشير  التي  المياه،  من  المكعبة  األمتار  بمليارات  تقدر  التي  المياه  كميات  أن 
أظهرت  حيث  السنين،  مئات  إلى  عمرها  امتداد  إلى  يشير  ما  متجددة،  بأنها  الدراسات 
بقسم  الفضاء  أبحاث  معمل  مدير  غنيم،  محمد  إيمان  الدكتورة  أجرتها  حديثة  دراسات 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  بولمنجتون،  كرولينا  نورث  بجامعة  والجيولوجيا  الجغرافيا 
أفريقيا  وسط  يربط  الكبرى  الصحراء  رمال  أسفل  مدفون  قديم  عمالق  مائى  ممر  وجود 
بساحل البحر األبيض المتوسط، مروراً باألراضى الليبية حتى خليج سرت، وأكدت الدراسات 
ذاتها أن حوض الكفرة الذي يعد أحد منابع النهر الصناعي هو أحد مكونات هذا الممر 

الذي يعد بمثابة نهر جوفي.
األمم  لهيئة  التابعة   « اليونيسكو   « والثقافة  والعلوم  للتربية  العالمية  المنظمة  قامت 
المتحدة، في الثالث عشر من سبتمبر 2000 بإستحداث جائزة علمية دولية للمياه بإسم 

جائزة »النهر الصناعي العظيم«.
في أغسطس 2004، اعتمدت الجمعية األمريكية لألنابيب الخرسانية، التطويرات العلمية 
المستخدمة  اإلجهاد  السابقة  الخرسانية  األنابيب  صناعة  على  ليبيا  أدخلتها  التي  التقنية 
بمنظومات النهر الصناعي العظيم، في المواصفات األمريكية لصناعة األنابيب الخرسانية.

دبليو.  »جي.  مجلة  منحت   2005 سنة  في 
تصدر  التي  العالمية(  المياه  )معلومات  أي« 
أخبار  متابعة  في  والمتخصصة  بريطانيا  في 
وأنشطة سوق الصناعة المائية عالميا، جائزتها 
مشروع  كأفضل  النهر  لمشروع  السنوية، 

لتزويد المدن على مستوى العالم بالمياه.
األرقام  منظومة  أعلنت   2009 سنة  في   
النهر  مشروع  بتسجيل  »غينيس«  القياسية 
في  المياه  لنقل  مشروع  كأكبر  الصناعي 

العالم.

الصناعي،  النهر  بها  مر  التي  المراحل  تاريخ  إلى  بالعودة 
على  شاهدة  بارزة  كعالمات  التواريخ  بعض  بقيت   فقد 
المياه  تدفق  إلى  البدايات  منذ  والتطور  التحول  نقاط 

وتكامل المراحل المتالحقة.
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،،

مؤشرات دولية 
تستشرف أزمة عميقة

رامي التلغ

الري  مثل  للدول  األساسية  الحيوية  بالمجاالت  مرتبطا  كونه  في  المائية  الموارد  قطاع  أهمية  تكمن 
البيئي  النظام  محور  ويشكل  والصناعية  الحضرية  بالنشاطات  الوثيق  ارتباطه  إلى  باإلضافة  والزراعة، 
أحد  يجعله  مما  الطاقة،  إنتاج  لعمليات  المائية  الموارد  قطاع  بمالزمة  األهمية  هذه  وتزداد  والصحي 
األهداف الرئيسية في الخطط التنموية للدول، ويشكل جزء من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في إجتماعها عام 2015.

المياه الليبية..
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مرتبطا  كونه  في  المائية  الموارد  قطاع  أهمية  تكمن 
والزراعة،  الري  مثل  للدول  األساسية  الحيوية  بالمجاالت 
الحضرية  بالنشاطات  الوثيق  ارتباطه  إلى  باإلضافة 

والصناعية ويشكل محور النظام البيئي والصحي.

وتؤّكد المؤشرات الدولية أن الوضع المائي في ليبيا ليس في أحسن أحواله والقادم غير 
مبّشر، حيث تشير دراسة صادرة عن اليونيسيف سنة 2017 أن  ليبيـا تعد من البلـدان التي 
تعـاني مـن نـدرة الميـاه، والتتجـاوز حصـة الفـرد مـن المـوارد المائيـة المتجـددة108 مـتر 

مكعب سنويا.
مـن  المائـة  في   97 تثـل  التـي  الجوفيـة  الميـاه  عـلى  بالكامـل  يعتمـد  البلـد  ويـكاد 
إجـمالي حجـم الميـاه المسـتخدمة في األغـراض الزراعيـة والصناعيـة والمنزليـة. وتسـهم 
المـوارداألخـرى؛مثـل ميـاهاألمطـاروتحليـة الميـاه والميـاه العادمـة المعالجـة، نسـبةالــ3 في 

المائة المتبقية.
الميـاه في ليبيـا، ولهـا ثالثـة  الميـاه المنزليـة بنسـبة12٪ مـن إجـملي إمـدادات  وتمثـل 
مصـادر رئيسـية هـي: مـشروع النهـر الصناعـي 60٪، وحقـول اآلبـار البلديـة 30٪، ومحطـات 
تحليـةالميـاه 10٪. ومـن المتوقـع أن يصـل اسـتخدامالميـاهالمنزليـة إلى 860 مليـون مـتر 
مكعـب في السـنة بحلـول عـام2025 مقارنـة بــ650 مليـون مـتر مكعـب في الوقـت الحـالي.

وفي البلدان التـي تعـاني مـن نـدرة الميـاه مثـل ليبيـا، يعتـبر الوصـول اآلمـن إلى الميـاه 
جميـع  لتمكـين  ضروريـة  مسـألة  المناسـبة  والنظافـة  الصحـي  الـصرف  ومرافـق  النظيفـة 
بـين  وتلـوثها من  السـيئة  الميـاه  نوعيـة  إمكاناتهـم. والتـزال  كامـل  تحقيـق  مـن  األطفـال 

األسـباب الرئيسـية لوفيـات األطفـال واعتاللهم في جميـع أنحـاءالعـالم.
ويمكـن أن ينشـأ تلـوث الميـاه سـواء في مصدرهـا أوداخـل نظـام توزيـعها، وقد تشـتمل 
الملوثـات عـلى مـواد كيميائيـة ومعادن طبيعيـة مثـل الرصـاص والزئبـق والزرنيـخ، وكذلـك 

وعمليـات  واألسـمدة،  الزراعيـة  المبيـدات 
وتدفـق  الصناعيـة  العمليـات  مـن  السـحب 

الميــاه العادمة.
مجموعـة  في  الميـاه  تلـوث  ويتسـبب 
وقد  الضـارة،  اآلثـارالصحيـة  مـن  كبـيرة 
الحـاالت.  بعـض  للحياة في  يكـون  مهـددا 
السـبب  هـي  الملوثـة  الميـاه  وتعتبر 
السـبب  وهـو  اإلسـهال  ألمـراض  الرئيـسي 
األطفـال  بـين  للوفـاة  الثـاني  الرئيـسي 
الناميـة.  البلـدان  في  الخامسـة  سـن  دون 
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الصحـة  مشـاكل  المسـؤولةعـن  هـي  اآلفـات  مبيـدات  مـن  الميـاه  تنقلهـا  التـي  والملوثـات 
مـن االضطرابـات  العديـد  كـما تتصـل  لهـا،  المعرضين  السـكان  بـين  الكبـيرة  اإلنجابيـة 

العصبيـة بالتعـرض لميـاه الـصرف الصحـي التـي تحتـوي عـلى معـادن ثقيلة.
التدابير  ُتتخذ  لم  إن  مائية،  أزمة  على  مقبلة  ليبيا  أن  عن  جيولوجية  دراسات  تحدثت 
وهو  الساحلي،  الشريط  طول  على  التحلية  محطات  من  شبكٍة  أو  السدود،  كبناء  الالزمة، 
قريب مما قاله األستاذ عبدالله بن إدريس مدير مركز أبحاث النهر الصناعي في تصريحات 

تلفزيونية: »تحتاج ليبيا لبدائل للنهر، لتغطية العجز المائي المتوقع بعد سنوات«. 
كما ذهب الكثير إلى القول بأن المشروع هو استنزاف تام للمياه الجوفية الصحراوية، أو 
على األقل ُيَصيُِّرها إلى النضوب سريعا وعاقبته وخيمة على الحالة البيئية بالمنطقة، حيث 
إن المخزون المائي غير متجدد، وبالتالي سيتم استنزاف كل المياه الصالحة بالجنوب، ما 

قد يؤدي إلى مقتل الكائنات الحية، وُيهّجر البشر.
صادرا  وتقريرا  ساينس  بي  أو  أي  مجلة  في  نشرت  علمية  دراسات  خالفت  المقابل  في 
الدولي  التطوير  لقسم  ومعد  مقدم  كان  الجيولوجي  للمسح  البريطاني  المعهد  من 
أفريقيا  في  التقرير  حسب  المقدرة  الجوفية  المياه  كميات  بأن   ( المتحدة   بالمملكة 
حوالي )660.000كيلومتر مكعب( وحصة ليبيا من مخزون المياه الجوفية حسب التقرير 

الكمية  وهذه  مكعب(  )99.500كيلومتر 
أفريقيا  في  اإلجمالية  الكمية  سدس  تمثل 
أي  المحيطة.  الدول  على  بذلك  متفوقة   ،
أكثر من  بها  المحيطة  والدول  ليبيا  في  أن 
الجوفية  المياه  من  المخزون  حجم  نصف 
كذلك  التقرير،  حسب  أفريقيا  في  المقدرة 
تجدد  إمكانية  عن  تتحدث  دراسات  وجود 
أنهار  بعض  من  الصناعي  النهر  وتعدية 
وبحيرات القارة األفريقية، لكن نحتاج اليوم 
وللضرورة القسوة إلى دراسات واقعية تثبت 

تجدد المياه من عدمها.

ليبيا  في  المائي  الوضع  أن  الدولية  المؤشرات  تؤّكد 
عن  صادرة  دراسة  تشير  حيث  أحواله،  أحسن  في  ليس 
تعـاني  التي  البلـدان  تعد  أنها   2017 سنة  اليونيسيف 
المـوارد  مـن  الفـرد  حصـة  والتتجـاوز  الميـاه،  نـدرة  مـن 

المائيـة المتجـددة 108  مـتر مكعب سنويا.
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مثـل  الميـاه  نـدرة  مـن  تعـاني  التـي  البلدان  في 
النظيفـة  الميـاه  إلى  اآلمـن  الوصـول  يعتـبر  ليبيـا، 
مسـألة  المناسـبة  والنظافـة  الصحـي  الـصرف  ومرافـق 
كامـل  تحقيـق  مـن  األطفـال  جميـع  لتمكـين  ضروريـة 

إمكاناتهـم.

والكفرة،  األخضر،  الجبل  مناطق  أن   بريطانية  جامعة  بها  قامت  دراسة  أشارت  وقد 
والسرير، والجفارة، والحمادة الحمراء، ومرزق هي أهم المصادر األساسية للمياه في ليبيا. 
وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في استثمار مياه النهر الصناعي، بإعطاء األولوية 
لإلمداد الحضري بالمناطق الداخلية التي ال يمكن تغذيتها بمياه التحلية، إلى جانب إعادة 

النظر في أولويات ونسب توزيع المخصصات المائية.
وفي السياق ذاته دعت الدراسة إلى  ضرورة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي التي 
يتم معالجتها،الفتة إلى أن  السعات التصميمية المنفذة تبلغ حوالي 450 ألف متر مكعب، 
في حين أن السعات التشغيلية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب يوميا، لتصل نسبة الكميات 
الوصول  يمكن  التي  القصوى  الكمية  أن  وأوضحت  بالمائة.   30 التصميمية  إلى  المنتجة 
إليها، تعتمد على معدالت استعمال المياه بالمخططات الحضرية وهي تقدر بحوالي 1.2 
2025. ومن ناحية أخرى أشارت الدراسة إلى إمكانية توريد  مليون متر مكعب يوميا عام 
المياه من الخارج، مقترحة عددا من الخيارات لتوريدها من تركيا والجبل األسود والغابون. 
وعزا القائمون على الدراسة أسباب األزمة المائية في ليبيا إلى التوسع في النشاط الزراعي، 
وإنتاج المحاصيل الشرهة للمياه، إضافة إلى التدني في كفاءة نظم الري والفاقد في اإلنتاج 
البحر،  مياه  لتحليلة  مشروع  خطة  بوضع  قامت  التخطيط   أمانة  أن   إلى  منوهة  الزراعي، 

بتكلفة مالية تقدر بـ 1295 مليون دوالر
المائية  المـوارد  أن  بالذكر  جدير 
بالمائة   95 إلى  تصل  ليبيا  في  المتاحة 
و0.90  سطحية  %مياه   2.30 جوفية،  مياه 
كما  صرف.  مياه   %  0.66 محالة   مياه   %
من  للفرد  اليومي  االستهالك  معدالت  أن 
في  اليوم،  لترفي   150 بين   تتراوح  المياه 
إلى  لتصل  واألرياف  الصغرى  التجمعات 
وأن  بالمدن،  اليوم  في  لتر   400 من  أكثر 
االستهالك  جانب  تشمل  التقديرات  هذه 
المنزلي، وكافة المرافق العامة من مدارس 

وجامعات ومستشفيات.

ــة قــامــت بها  ــ ــارت دراس ــ أش
جامعة بريطانية أن  مناطق 
والــكــفــرة،  األخــضــر،  الجبل 
والسرير، والجفارة، والحمادة 
الــحــمــراء، ومـــرزق هــي أهم 
للمياه  األساسية  المصادر 

في ليبيا.
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