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  ملوارد املائية يف اليمن وانعكاساا على القطاع الزراعيا
  
  

  فالح شاكر أسود
  

   اليمن-  جامعة صنعاء- أرحب - كلية التربية
  

  امللخص
  

املوارد املائية يف اليمن منذ القدم وال زالت تلعب دوراً مهماً يف حياة اإلنسان اليمين وحضارته عرب التاريخ،                  
مهيته يف القرآن الكرمي شاهداً على عظم احلضارة اليت قامت يف هذه البقعـة مـن                متمثلة بسد مأرب الذي وردت أ     

األرض، أدى اياره إيل تدهور احلضارة السبئية، وحدوث اهلجرة العظيمة حنو الشمال اليت غطت أكثـر األراضـي    
 احلمريي، مما يوضح أمهية     العربية اخلصبة، وكذلك العديد من اخلزانات واآلبار والسدود اليت يعود تشيدها إيل العهد            

كما يشهد علـى تلـك احلـضارة       . املياه يف حياة اليمن، الذي يعتمد على الطبيعة وأمطارها، وال ميلك راً جارياً            
املدرجات اليت شيدها اإلنسان اليمين جبهده اليت حولت السفوح اجلبلية الشديدة االحندار إيل أراضي مستوية حـافظ      

وإيل منطقة مالئمة حلصاد امليـاه      . راف، وحوهلا إيل أراضي زراعية توفر الغذاء واالستقرار       فيها على التربة من االجن    
وتغذية املخزون اجلويف للمياه، استفاد منها على شكل عيون وغيول وآبار يدوية، أستغلها يف تنمية وازدهار القطاع                 

جلبال، مما أدى إيل سيادة النطاق الشجري       وخفف من قوة السيول املنحدرة من أعايل ا       . الزراعي يف الوديان اخلصبة   
  .الذي حافظ على التربة وساهم يف تغذية املياه اجلوفية

وبقيت احلالة متوازنة بني عطاء اهللا للطبيعة بأمطارها، وبني حاجة اإلنسان اليمين، مما جعله يعيش يف حالـة   
ية على ذلك كثرية، منها على سبيل املثال عندما        رخاء معتمداً على ما متده األرض الزراعية اخلصبة، والشواهد التارخي         

أرسل معاذ بن جبل رضي اهللا عنه بثلث صدقة أهل اليمن إيل اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنكر ذلك قائالً              
فأجاب معاذ رضـي اهللا  " مل أبعث جابياً وال آخذ ضريبة، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائها             "
وأستمر احلال كذلك حىت مطلع السبعينات من القرن املاضي، عنـدما         ". ما بعثت بشيء أجد أحداً يأخذه مين      "ه  عن

أنفتح اليمن على التقنيات احلديثة، وبدأ باسترياد آالت حفر اآلبار الضخمة، واسـترياد املـضخات الزراعيـة ذات         
  لنمو السكاين العايل، وزيادة الطلب على الغذاء القدرة العالية على السحب وارتفاع عدد السكان يف ظل معدل ا
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وتوسع املدن وغريها، مما أدى إيل التوسع الزراعي الكبري واإلقبال املتسارع على حفر اآلبـار االرتوازيـة                 

ائيـة الـسطحية   العميقة، مما اوجد حالة من عدم التوازن بني معطيات الطبيعة من األمطار املصدر الوحيد للموارد امل  
واجلوفية، وبني املستغل منها، مما عرض اخلزين االستراتيجي للمياه يف الطبقات اجليولوجية العميقة اخلازنة للمياه منذ                
ماليني السنني، إيل حالة من التدهور حيث أوشكت بعض األحواض املائية إيل النفاد، واألخرى مرشحة للنفاد، إذا                 

ما يف الوقت احلاضر، فضالً عن تلوث اجلزء اآلخر، سواء مبياه البحر او املخلفـات               أستمر احلال على ما هو عليه ك      
املختلفة، مما عرض اجلزء اآلخر إيل التدهور، مما يتطلب نظرة واقعية لوضع التوجهات املناسبة لترشيد املوارد املائيـة                

ء لألعداد املتزايدة من السكان، وإمنا هو     فالقطاع الزراعي مل يقتصر دوره على توفري الغذا       . للنهوض بالقطاع الزراعي  
  وأصبحت بعض احملاصيل الغذائية. قطاع استراتيجي يؤدي دوراً مهماً يف قوة الدولة السياسية واستقرارها وازدهارها

  
  املقدمة
  

 مشاالً، وبذلك أصبحت ضمن املنطقة اجلافـة        17ْ30َ -12ْ30َتقع اليمن بني دائريت عرض      
 على تدين أمطارها، وتباين املتوسط السنوي هلـا، وعـدم انتظامهـا يف    وشبه جافة، وهذا انعكس   

كميتها ويف توزيعها بني فصول السنة أو بني السنني، مما جعل اليمن من الدول الفقـرية بـاملوارد                  
املائية، وخصوصاً أا ال متلك راً جارياً، إضافة إىل االستغالل غري العقالين هلـذه املـوارد، ممـا                  

رة واقعية رشيدة لتحقيق املوازنة بني ما موجود من هذه املوارد وما يستغل منه، حـىت           يستوجب نظ 
  .ال تواجه البالد معضلة مائية يصعب حلها يف املستقبل

  :هدف الدراسة
 -األمطار(تسعى هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على موضوع املوارد املائية مبصادرها الثالثة             

  .مشكلة، وتطوراً، وعوامل، وتوجهات) فية املياه اجلو-املياه السطحية
  :مشكلة الدراسة

على الرغم من استفحال مشكلة عدم التوازن بني تغذية املوارد املائية واسترتافها وانعكـاس              
ذلك على استرتاف اخلزين املائي باألعماق املختلفة، جعل املوارد املائية يف البالد تتعرض لالستغالل              

جادة للحد من هذا االيار ملصدر مهم ال ميكن التفـريط فيـه ومـن               اجلائر، مما يستوجب وقفة     
  .الصعوبة تعويضه
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لذا فأن هذه الدراسة ستلقي الضوء على هذه املشكلة، نرجـو أن تكـون إسـهاماً مـع                  
  .تنبيه إىل خطورااإلسهامات األخرى يف إعطاء احللول لعالجها وال

  :املوارد املائية املتاحة يف اليمن
  :تتكون هذه املوارد من املصادر التالية

 :األمطار .1
يتباين سقوط األمطار بني مناطق اليمن املختلفة، ففي سهل امة مثالً تتراوح كمية األمطار بني           

ي الذي يقف أمام الريـاح       ملم يف السنة، تزداد كميتها باجتاه الشرق بسبب احلاجز اجلبل          300 -100
القادمة من الغرب من البحر األمحر، مما أثر على زيادة كميتها لتصل عند الـسفوح الغربيـة هلـذه           

 1000 ملم، تزيد عن ذلك يف مناطق حمدودة يف أعايل اجلبال، لتـصل إىل               800 -300املرتفعات بني   
  ).1خارطة رقم . ( ملم100 -50لتصل بني ملم أو أكثر، مث تبدأ بالتناقص كلما اجتهنا شرقاً أو جنوباً 

يتزامن سقوط األمطار يف فصل الصيف مع ارتفاع درجة احلرارة، مما يزيد املشكلة تعقيداً لزيادة        
  .التبخر، وبالتايل فقدان نسبة كبرية من حصيلة األمطار الساقطة

اعـة مـساحة     يستخدم إلرواء وزر   3 مليار م  93 -65وقد قدر معدل إمجال اهلطول املطري بني        
   )1(.هكتار سنوياً 571.000تقدر 

 :املياه السطحية
تكون الوديان املياه السطحية يف اليمن، واملتمثلة بالسيول والغيول والينابيع، وهي عبارة عـن               

 وادياً رئيساً متدها أعداد كبرية من الوديان الفرعية، تغطـي         29شبكة كبرية من الوديان، تتكون من       
صرف مياه بعض الوديان تصريفاً داخلياً حنو رملة السبعتني وصحراء الربع اخلايل           مجيع احملافظات، وين  

يوضح شكل رقـم  . يف الشرق، وأخرى تصريفاً خارجياً حنو البحر األمحر غرباً والبحر العريب جنوباً         
   .تقديرات اجلريان السطحي يف األحواض املائية) 1(

 اجلنوب، وقربه من ساحل البحر األمحر، تـأثري  وللحاجز اجلبلي يف اليمن املمتد من الشمال إىل  
  .إذْ أصبحت الوديان املتجهة حنو الغرب قصرية وسريعة اجلريان. واضح على جريان هذه األودية

                                                
  .44ص، 1996يسمرب  د11 -9  حممد مصلح السنباين، إدارة مياه الري، تضمني السياسة، ندوة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف اليمن،- 1
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  .بينما الوديان املنحدرة حنو الشرق طويلة، وبطيئة اجلريان

تقدیرات الجریان السطحي لالحواض المائیة لعام 1994م - م3
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  )1(شكل رقم 
  

  :ن أن نقسم اليمن إىل ثالثة أقسامويف ضوء اجتاهات الوديان ومصباا ميك
  .الوديان الغربية يف سهل امة واليت تنصرف مياهها حنو البحر األمحر
 .الوديان اجلنوبية واليت تنصرف مياهها حنو خليج عدن والبحر العريب
 ).2(خارطة رقم . الوديان الشرقية اليت تنصرف مياهها حنو رملة السبعتني وصحراء الربع اخلايل

 هكتـار  118.000 تستخدم إلرواء. 3مليار م 4.8در التصريف املومسي يف هذه الوديان      لقد ق 
 )2 (.سنوياً

 املياه اجلوفية
  :توجد املياه اجلوفية يف اليمن على شكلني

  .   مكامن املياه السطحية اليت توجد يف الترسبات احلديثة الرباعية املوجودة على السطح:3-1
 : اليت توجد يف املكامن التالية مكامن املياه اجلوفية،:3-2

                                                
 اإلدارة العامة للري واملنشآت املائية واهليئة العامة للموارد املائية ومنظمة األغذية والزراعة الدولية حول إعداد السياسة املائيـة للـري،    - 2

  .1، صنعاء، مطبوع بالكمبيوتر ص1998ورشة العمل، 
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 . مكامن املياه اجلوفية الطويلة الرملية:3-2-1
 ).بركانيات الثالثي( مكامن صخور بركانيات اليمن :3-2-2
  .ليةتكوينات وجيد الرم) القدمية( مكامن املياه العميقة املستحثة :3-2-3
 الطبقات الكلسية يف عمران وغرب اليمن وأم رضومة شرق اليمن فهي من الطبقات احلاوية               :3-2-4

  .للمياه الحتوائها على فراغات وشقوق تسمح لتسرب املياه حنو الداخل
  . طبقات الشقرة الرملية مشال شرق مدينة عدن وهي من الطبقات احلاوية على املياه اجلوفية:3-2-5

ه اجلوفية املصدر الرئيسي املعتمد لقطاع الري يف الوقت احلاضر وقدرت كمية املياه             تعترب امليا 
  .، تقع ضمن جمموعة من األحواض املائية خضع معظمها لالسترتاف الشديد3 مليار م1 اجلوفية

 حوضاً مائياً من قبل اهليئة العامة للموارد املائية لغرض إدارة امليـاه          14وقد قسمت اليمن إىل     
ساس احلدود اهليدروجيولوجية الطبيعية ومستجمعات األودية بعد األخذ بنظر االعتبار احلدود           على أ 

  )2(شكل رقم  )3(.1وهذه األحواض كما يف جدول رقم ). 3(خارطة رقم . اإلدارية بني احملافظات
  )1(جدول رقم 

  احملافظات  2مساحة احلوض كم  أسم احلوض
  افظيت صعدة واجلوفأجزاء من حم  29128  املرتفعات الشمالية

  أجزاء من حمافظات حضرموت واملهرة واجلوف  126198  الربع اخلايل
  أجزاء من حمافظات حجة وتعز واحلديدة    17728امة

  أجزاء من حمافظات صعدة وحجة واحملويت وذمار وإب  29976  املرتفعات الغربية
  أجزاء من حمافظة تعز  4818  تعز

  ء من حمافظات صعدة وعمران ومأرب وذمار وشبوة والبيضاءأجزا  37062  املرتفعات الوسطى
  أمانة العاصمة وأجزاء من صنعاء  3113  صنعاء

  أجزاء من حمافظيت اجلوف ومأرب  6691  وادي اجلوف
  أجزاء من حمافظات حضرموت وشبوة ومأرب واجلوف  90617  رملة السبعتني

  والبيضاء وابني وشبوةأجزاء من حمافظات تعز وحلج   49170  املرتفعات اجلنوبية
  حمافظة عدن وأجزاء من حمافظيت حضرموت واملهرة  7262   ابني-تنب
  أجزاء من حمافظيت حضرموت واملهرة  13045   ميفعة- احور

  أجزاء من حمافظيت حضرموت واملهرة  33084  الغيضة
  جزيرة سفطرة  3682  سقطرة

                                                
  .2006ئية، األحواض املائية يف اجلمهورية اليمنية، مطبوع بالكمبيوتر وزارة املياه والبيئة واهليئة العامة للموارد املا. ي.ج - 3
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مساحة االحواض المائیة    - كم  2
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  ة املتوافرةمشكلة املوارد املائي

بدأت مشكلة املوارد املائية يف اليمن، منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات مـن القـرن    
عندما أصبحت اليمن تواجه حتديات بيئية خطرية يف الوقت احلاضر، ناجتة عن اسـترتاف              . املاضي

 مقارنـة بكميـات   املوارد املائية احملدودة نتيجة ارتفاع مقدار السحب بطريقة عشوائية غري مسئولة    
مما أوصل عدداً من األحواض اجلوفيـة إىل        . إضافة إىل تلوث القسم األخر    ) 3(التغذية، شكل رقم    

اجلفاف، وأحواض أخرى أصبحت مرشحة للجفاف، إضافة إىل تلوث القسم األخر سواء أكـان              
   .ه اآلبارباملياه العادمة وخملفات اإلنسان أم بالتملح من خالل ارتفاع نسبة امللوحة يف ميا

كما هبط مستوى املاء يف هذه األحواض بنسب خمتلفة، حسب زيادة كمية السحب مـن               
  ).2(هذه األحواض، مبا ال يوازي كمية التغذية كما يوضحها اجلدول رقم 

ومل تتوافر بيانات من قبل هيئة املوارد املائية عن معدل هبوط مستوى امليـاه يف األحـواض      
  .الباقية

ى تدهور املياه اجلوفية، املصدر األساس للقطاع الزراعي يف اليمن هي هبوط            ومن األمثلة عل  
  وهذا أدى اىل هبوط ) 4(منسوب املياه نتيجة ارتفاع مقدار السحب كما يوضحها الشكل 
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تقدیرات التغذیة واالستنزاف لالحواض المائیة
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  )3(شكل رقم 

  
  مستوى هبوط املياه  اسم احلوض

   م6 -4  وض املرتفعات الشماليةح
   م4 -3  حوض امة

   م4 -3  حوض املرتفعات الغربية
   م5 -3  حوض تعز

   م6 -3  حوض املرتفعات الوسطى
   م8 -6  حوض صنعاء

   م5 -3  حوض املرتفعات اجلنوبية
   م4 -3   ابني-حوض تنب
   م3 -2   ميفعة-حوض احور

  )2(جدول رقم 
 حوايل  1990 -1980  يف خالل العشرين سنة املاضية بني سنيت       منسوب املياه يف قاع البون    

   .1999 -1994 ة خالل السنوات اخلمس األخريم30، منها م60
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مقدار السحب للسنوات 2000-2020م
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ت�الش  مالیة� ى�تع ز�المرتفع  ات�الغربی  ة�تھام  ة�المرتفع  ا وس ط وف�ص   نعاء�المرتفعات�ال تب   ن��ابی   ن�المرتفع  ات�الجنوبی   ة�رمل  ة�الس  بعتین�وادي�الج 

االحواض المائیة 

م 3
ن 

یو
مل

������م
���م
���م
���م
���م
���م

  
  )4(شكل رقم 

  
 مـرات بـني     10كما استنـزفت مياه حوض احليمة يف تعز، نتيجة ارتفاع معدل السحب            

  .1996 -1972عامي 
يل وادي خوالن يف تعز، وفراغ اخلزان اجلويف، وتوقفت الزراعة يف           واستنـزفت املياه يف أعا   

  .اجلزء السفلى من الوادي
ويعد حوض تعز من أكثر األحواض يف اليمن شحه باملياه، حيث قدر املعدل السنوي لتغذية               

 عـن   %273.3  بزيادة نسبة االستهالك   3 مليون م  41وأمجايل االستهالك   . 3 مليون م  15املياه اجلوفية   
  .لتغذية الطبيعيةا

 م سنوياً وعلى الرغم     6 -4 كما اخنفض منسوب املياه اجلوفية يف قاع صعدة وقاع عمران بني          
من أن حوض سهل امة يتغذى بأكرب كمية من املياه، ويعد من األحواض الغنية، إذْ قدرت التغذية                 

مما يهـدد ميـاه   , %147.3 بنسبة استنـزاف    3 مليون م  810 سنوياً، بينما بلغ السحب      3 م 550بـ  
   .احلوض للتلوث باألمالح من جراء تسرب مياه البحر
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إن حوض صنعاء من األحواض اليت ستواجه املشكلة نفسها قريباً، حيث قدرت االحتياجات             

  . 1998اج عام  عن احتي%97.3 زيادة قدرها. 3 مليون م42 بـ 2008عام 
  واقع املوارد املائية املتوافرة

  )4( : سنوياً موزعة كما يلي3 بليون م2.5 قدرت املوارد املائية يف اليمن حوايل
   مياه سطحية3بليون م 1.5�§
   مياه جوفية3 بليون م1�§

 920 سنوياً، ارتفع العجز إىل 3م بليون   900، أي بعجز    3م بليون   3.4 وقدر االستهالك السنوي  
  . والعجز مرشح لالرتفاع أكثر من ذلك يف السنوات املقبلة القادمة2005، عام 3 ممليون

  :وتوزعت املوارد املائة كما يلي
  %93  للقطاع الزراعي بنسبة3 مليون م3150�§

  %6 لالستخدامات املرتلية والشرب بنسبة 3 مليون م200�§
  %1 لالستخدامات الصناعية بنسبة 3 مليون م50�§

  اليمن عالقتها بالقطاع الزراعياملوارد املائية يف 
 2004يعد اليمن من البلدان الزراعية، ويسكن غالبية سكاا يف الريف، وقد بلغ عددهم عام               

  .  من عدد السكان الكلي%74 نسمة، وهو ما ميثل 14.594.000حوايل 
 الزراعي  وقد اتضح أن القطاع الزراعي يستأثر بغالبية املوارد املائية، على الرغم من أن العائد             

وأن ارتفاع عدد السكان يتطلـب التوسـع يف         . متدنٍّ باستثناء القات وبعض الفواكه واخلضروات     
، يتضح أن 2004و 1997األراضي املزروعة من املساحة الصاحلة للزراعة من خالل املقارنة بني عامي        

فعت النـسبة عـام     ارت.  من املساحة الصاحلة للزراعة     %72.1  متثل 1997نسبة املساحة املزرعة عام     
 وأن هذه املساحات سوف تزداد يف ضوء ارتفاع عـدد الـسكان    %.9.8  بزيادة %81.9  إىل 2004

    )5 ().3(وزيادة احتياجام الغذائية كما يوضحها اجلدول رقم 

                                                
  .8، مطوع بالكمبيوتر، ص1998رئاسة جملس الوزراء واهليئة العامة للموارد املائية، اإلستراتيجية الوطنية للمياه، صنعاء، . ي. ج- 4
، مطبعة وزارة الزراعة والري، 1997تاب اإلحصاء الزراعي لعام ي، وزارة الزراعة والري، اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي، ك. ج-  أ- 5

  .1 ، ص1998صنعاء، 
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  )3(جدول رقم 

  %  )هكتار(املساحة املزروعة   )هكتار(األراضي الصاحلة للزراعة   السنة
1996  1.663.858  1.154.958  69.4  
1997  1.663.858  1.200.098  72.1  
1998  1.668.858  1.279.704  76.7  
  %  )هكتار(املساحة املزروعة   )هكتار(األراضي الصاحلة للزراعة   السنة
1999  1.666.858  1.132.91  67.8  
2000  1.666.858  1.143.44  68.5  
2001  1.666.858  1.199.104  71.8  
2002  1.666.858  1.133.480  67.9  
2003  1.666.858  1.076.771  64.5  
2004  1.452.437  1.188.888  71.2  

  
ومما ساعد على زيادة املساحات املزروعة أيضاً التسهيالت احلكومية املقدمة كخطة الدولـة             

املائيـة  يف جمال التنمية الزراعية، لتحقيق األمن الغذائي، دون أن يتبع ذلك ترشيد وتنظيم للمـوارد    
  :واليت تتمثل مبا يلي

  .1984منع استرياد املنتجات الزراعية منذ عام 
 وهي مساعدة مقدمة مـن      1988عام  )  بئر 250(توزيع مضخات املياه ومعدات أخرى جماناً       

 .البنك الدويل واحلكومة اهلولندية
  . معدات الضخ الكبرية يف الريفمدعم أسعار الديزل، وهذا شجع على استخدا

   . نسبة كبرية من امليزانية االستثمارية للقطاع الزراعيختصيص
 941إنفاق الدولة مبالغ طائلة يف بناء اخلزانات والسدود والقنوات، اليت بلغ املنجـز منـها                

  ) .4(كما يف جدول رقم .  مشروعاً موزعة يف احملافظات كافة442واليت حتت االجناز . مشروعاً

                                                                                                                    
، مطابع اليمن احلديثة للطباعة 1998ي، وزارة الزراعة والري، اإلدارة العامة لإلحصاء الزراعي، كتاب اإلحصاء الزراعي لعام  . ج -ب

  .1، ص1998والنشر، صنعاء، 
، اآلفاق للطباعة والنـشر ،      2002ويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي        ي، وزارة التخطيط والتعاون الد    . ج -ج

  .58، ص2003صنعاء، 
، مطابع امليثاق للطباعة والنشر، 2003ي، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي . ج-د

  .97، ص2004صنعاء، 
، مؤسسة الثورة للـصحافة  2004 والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي ي، وزارة التخطيط  . ج -هـ

  .75، ص2005والطباعة والنشر ، صنعاء، 
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  )6() 4(جدول رقم 

  املشاريع حتت االجناز  املشاريع املنجزة
  القنوات  السدود  اخلزانات  القنوات  السدود  اخلزانات  احملافظة
  17  16  14  5  14  15  إب

  3  2  4  5  9  2  ابني

  -  23  -  البيضاء

  

-  7  -  

  -  3  -  -  4  -  اجلوف

  -  3  9  3  7  44  احلديدة

  -  13  3  الضالع

  

2  12  5  

  -  19  22  1  15  44  احملويت

  -  -  7  -  2  65  املهرة

  -  8  5  2  14  9  تعز

  -  5  12  1  3  15  حجة

  21  14  34  24  71  108  حضرموت

  -  32  16  1  39  18  ذمار

  -  2  9  1  7  33  رمية

  14  3  2  62  5  19  شبوة

  -  10  -  صعدة

  

-  5  -  

  -  29  24  -  91  39  صنعاء

  -  -  -  -  5  -  عدن

  -  12  31  -  16  4  عمران

  -  8  1  4  16  3  حلج

  3  7  -  2  13  -  مأرب

  111  376  454  اموع

  

192  187  63  

  
وما يعقـب   . كل هذه العوامل شجعت الفالحني يف الريف على توسيع استغالل األراضي الزراعية           

د اآلبـار االرتوازيـة   وارتفاع عـد . ذلك من زيادة يف مياه الري، وارتفاع حصة الزراعة من املياه       
وتعميق القسم األخر للوصول إىل اخلزين االستراتيجي من املياه اجلوفية العميقة الذي جتمع             . احملفورة

    عوامل املشكلة املساعدة على استرتاف املياه وانعكاساا على القطاع الزراعي.منذ أالف السنني

                                                
  .232 -104 ص, 2005, صنعاء, مطابع التوجيه, اجلزء الثاين, وزارة الزراعة والري خطوات على الطريق حقائق وأرقام. ي. ج- 6
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  :اليمن من خالل مالحظة احلقائق التاليةتتضح مشكلة املياه وخطورا يف 
  :أوالً

 .ارتفاع معدل النمو السكاين يف اليمن: 1
كان منو السكان يف اليمن خالل اخلمسينات من القرن املاضي يسري مبعدالت بطيئة تقل عن               

 ويف الثمانينات والتسعينات من القـرن املاضـي إىل          ،%2.6سنوياً، ارتفع خالل السبعينات إىل      % 2
 بزيادة بلغت   1950، وبانتهاء القرن العشرين زاد عدد السكان أربع مرات عما كان عليه عام              3.7%
وأن زيادة السكان جعل    %. 85.6 وبنسبة   1970وأن معظم الزيادة حدثت بعد عام       .  مليون نسمة  14

يـة  املعروض من قوة العمل الزراعية رخيصاً ومتوافراً، مما أدى إىل عدم استخدام تكنولوجيـا زراع              
وهذا دفع األسـر    . متطورة ذات إنتاجية عالية، لوجود البديل من األيدي العاملة الزراعية الرخيصة          

   )7(. الفالحية الفقرية إىل زيادة اإلجناب، ألن الطفل أصبح قوة عمل يوفر الدخل للعائلة
عكـس  كما أن ارتفاع معدل النمو السكاين يف اليمن يعد من املعدالت العالية يف العـامل، ان       

  ):5(فقد ازداد عدد السكان كما موضح يف جدول رقم , على زيادة السكان بشكل متسارع
  

  )مليون(عدد السكان   السنة
1950  4.3  
1960  5.2  
1970  6.3  
1975  6.9  
1988  10.9  
1994  14.6  
2004  19.7)8(  

   )5(جدول رقم 
  43.3  إىل2026يصل عام وبناًء على توقعات اجلهاز املركزي لإلحصاء، فإن سكان اليمن س

                                                
الرباق , مركز التدريب والدراسات السكانية, سكان والنمو االقتصادي والتنمية، ضمن كتاب السكان والتنميةال,  داود عثمان-7

  .171ص , 2003, صنعاء, للطباعة
وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت . ي.  ج-8

 .40 ، ص2005ة امليثاق للطباعة والنشر، صنعاء ، مؤسس200
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  مليون نسمة يف ضوء الزيادة السنوية للسكان، وذلك نتيجة االستقرار السياسي واالقتصادي يف
ـ              ل البالد، وحتسن اخلدمات الصحية والتعليمية واخلدمات العامة، وربط املدن بشبكة من طرق النق

اجليدة، مما قلل العزلة بني املناطق الريفية بعضها عن بعض وعن املدن الرئيسية والثانوية، وتطوير البنية       
األساسية، وإجناز العديد من األهداف يف جماالت املال والصناعة والزراعة والصيد والنفط ونـشاط              

من خالل زيادة املواليـد     التجارة الداخلية واخلارجية، مما انعكس بشكل واضح على زيادة السكان           
  )9(.واخنفاض نسبة الوفيات

تقديرات عدد السكان حسب األحواض املائية والذي يوضـح إن          ) 6(ويوضح الشكل رقم    
  .األحواض املرشحة للجفاف هي األحواض اليت يزيد فيها عدد السكان

  

تقدیرات عدد السكان في االحواض المائیة
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المرتفعاترملة السبعتینوادي الجوفصنعاء 
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سقطرةالغیظةاحور _  میفعةتبن _  ابین

عشرة االف نسمة

السنوات
2020 2015
2010 2005
2000

  
  )6(شكل رقم 

  
  :  يةإن الزيادة السريعة يف عدد السكان ستنعكس على املعطيات التال

                                                
 أمحد شجاع الدين، العالقة املتبادلة بني االجتاهات الدميوغرافية والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلمهورية اليمنيـة، ضـمن     - 9

 .43، ص 2003كتاب السكان والتنمية، مركز التدريب والدراسات السكانية، الرباق للطباعة، صنعاء، 
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 خلق الضغوط شديدة ومتزايدة على املساحات الزراعية، والزحف على األراضي اهلامشية من             :1-1 
  .أجل توفري املتطلبات الغذائية للسكان، مما يعقد املشكلة املائية

حملـيط  توسيع املدن على حساب األراضي الزراعية يف املناطق احلضرية، وزحفها على الريف ا            : 1-2
ويتضح ذلك يف كـل املـدن       . وعلى األراضي املوجودة داخل املدينة أو على حدودها       . ا

 مليون نسمة 5 حوايل  2001الذي قدر حسب إسقاطات     , اليمنية نتيجة ارتفاع نسبة التحضر    
 من عدد السكان، كما أدى ذلك إىل زيادة االحتياجات املائية للـشرب  %26.5وهو ما ميثل   

  .ليةواألغراض املرت
ارتفاع عدد السكان ينعكس على تفتت األراضي الزراعية، وبالتايل اخنفاض إنتاجيتها وتركها             :1-3

 . من قبل املالكني واهلجرة إىل املدن حبثاً عن مصدر رزق آخر
مقارنة حبصة الفرد يف الوطن     .  نقص حصة الفرد اليمين من مياه الشرب واالستعماالت املرتلية         :1-4

 سـنوياً، أي حـوايل   3 م125حيث أصبحت يف ظل الوضع احلايل ال تتجاوز    . العريب والعامل 
,  شـهرياً 3 م104.2  سـنوياً، أي 3م 1250 شهرياً، بينما حصة الفرد يف الوطن العريب 3 م 10.5

 مرات عما حيصل عليه الفرد يف       6بزيادة  ,  شهرياً 3 م 625  سنوياً، أي  3م7500واملتوسط العاملي   
 ممـا  %10 ة عما حيصل عليه الفرد يف اليمن فالفرد اليمين حيصل علـى  مر 60والوطن العريب،   

  )10(. عما حيصل عليه الفرد يف العامل%1.7حيصل عليه الفرد يف الوطن العريب و
  

  االستخدام غري العقالين للمياه يف القطاع الزراعي:2
اليدويـة  (ار واآلبار إن املصادر املائية اليت يعتمد عليها القطاع الزراعي يف اليمن تشمل األمط     

  .والسيول والغيول) واالرتوازية
 املساحات الزراعية اليت تعتمد على هذه املـصادر خـالل الفتـرة         )6(ويوضح اجلدول رقم    

   )11(. باهلكتار2004 -1999

                                                
الدورة التدريبية يف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية يف إدارة املوارد ,  حممد لطف االرياين، حول احللول العملية ملشكلة املياه يف اليمن         -10

  .120، مطبوع بالكمبيوتر، صنعاء، ص 1999املائية، 
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  )6(جدول رقم 

  %  الغيول  %  اآلبار  %  السيول  %  األمطار  السنة
1999  528385  46.6  129259  11.5  434207  38.3  40801  3.6  
2000  514550  45  125776  11.1  457375  39.9  45740  4  
2001  595422  52.7  153892  14.3  344691  30.5  35974  3.2  
2002  532736  46.6  134683  11.8  430722  37.6  45339  4  
2003  484584  45  139978  13  398410  37  53835  5  
2004  637416  54.5  89363  7.6  407869  34.9  33924  3  

  
 من األراضي الزراعية تعتمد على األمطار        %48.4 يتضح من اجلدول أعاله بأن ما يقارب من       

الفصلية، مما يوضح أن الزراعة املطرية تتم ملوسم واحد هو املوسم الصيفي، وأن هذه الزراعـة غـري     
وأن . ار، متباين يف كميته ويف توزيعه بني السنني أو بني األشـهر           مضمونة كون نظام سقوط األمط    

وأن .  تعتمد على مياه الوديان اليت جتري بشكل سيول تنتشر يف مجيـع احملافظـات         %11.4 يحوال
 تعتمد على املياه اجلوفية من اآلبار والغيول، وهي نسبة مرتفعـة جـداً اسـتغلت                 %40.2 يحوال

  .هدد املياه اجلوفية يف البالداستغالالً غري عقالين مما 
إضافة إىل ذلك تقليدية أساليب طرق الري املستخدمة يف القطاع الزراعي وتـدين كفاءـا             
حيث ال زالت أساليب الري املستخدمة يف القطاع الزراعي يف اليمن هي األساليب التقليدية الـيت                

سترتاف املياه اجلوفية وتعرض بعـض  يف ظل حمدودية املياه السطحية، وا. تسبب هدراً يف مياه السقي    
  : األحواض املائية للجفاف، واليت تتمثل مبا يلي

أي مأل احلقول باملياه واحداً بعد اآلخر، مما بسبب ارتفاع       ) الري احلوضي (الري بالغمر    :2-1
نسبة التبخر من املياه الفائضة عن حاجة النبات، كما يسبب متلح التربة على املدى البعيد، وخاصـة       

  .الترب ضعيفة النفاذية، مما ينعكس على ضعف اإلنتاج الزراعي ورداءته
 استخدام القنوات الترابية املكشوفة يف نقل املياه من املصدر إىل احلقول وهو ما يطلـق                :2-2

عليه كفاءة التوصيل، فالقنوات الترابية تتميز بقلة الكفاءة يف توصيل املياه، سواء من خالل تـسرب              
 .  وث ثغرات فيها أو عند ارتفاع نسبة التبخراملياه عند حد

   . انتشار احلشائش على جوانب القنوات الترابية، مما يقلل من كفاءا:2-3
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 عدم استخدام املقننات املائية للمحاصيل الزراعية، وإعطاء كل حمصول حاجتـه مـن              :2-4

على رطوبة التربة، واحتياجات احملاصيل من امليـاه، ممـا        املياه، لعدم معرفة املزارعني العوامل املؤثرة       
  .يؤدي إىل استخدام كميات كبرية من املياه أكثر مما حيتاج إليه النبات

  . عدم إتباع الدورة الزراعية عند زراعة احملاصيل للمحافظة على خصوبة التربة:2-5
املائي للبلد مثـل املـوز       زراعة حماصيل ذات استهالك كبري للماء ال تتالءم مع الوضع            :2-6
  .والقات) الَعمب(والباباي 
عدم استخدام أنظمة الري احلديثة كالري بالتنقيط أو الرش لعدم قدرة الفالحني املادية              :2-7

  .شرائها، وقلة معرفتهم يف تشغيل وصيانة هذه املنشآت املائية املتطورة
  

   للزراعة  املساحة التوسعية للقات على حساب املساحات الصاحلة:3
شجرة القات من األشجار اليت تزرع يف غالب جهات اليمن، عدا املناطق الساحلية كسهل               

.  م 800- 3600امة، واملناطق الصحراوية يف الشرق، كما تنمو على ارتفاعات خمتلفة تتراوح بـني              
ة واملدارية  ويزرع يف املناطق املعتدل   . كما يتالءم مع خمتلف أنواع الترب من حيث اخلصوبة والسمك         

وحيد من انتـشاره احلـرارة املرتفعـة والـصقيع         . املرتفعة اليت تعترب أنسب املناطق املالئمة لزراعته      
  )11(.املتكرر

 ،3 م 12050تعترب شجرة القات من األشجار املستهلكة للمياه، حيث يستهلك اهلكتار الواحد            
اه ما يلي كما يوضحها جدول رقـم  مقارنة مع حماصيل احلبوب اليت تستهلك اهلكتار الواحد من املي        

)7:()12(  
  )7(جدول رقم 

  اهلكتار/ 3ماالحتياجات املائية   احملصول
  7530  الذرة

  6220  القمح

  6220  الشعري

                                                
بشأن القات رؤية وطنية حاملة مبستقبل واعد، مطبعة         يوسف أمحد فارع وعلي جرب علوي، القات واملوارد املائية، املؤمتر الوطين             - 11

 .102، ص 2002النسيم، صنعاء، 
 .212 ص ،2002  حممد عبد اهللا سعيد اللساين، املناخ واملوارد املائية يف حوض صنعاء، رسالة ماجستري، غري مطبوعة،- 12
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 5نـاطق احلـارة     وأوضح مزارعو القات بأن عدد السقيات اليت تعطى ألشجار القات يف امل           
 3 سقيات يف األشهر الباردة ويف املناطق املعتدلـة          3 -2وسقيات يف الشهر الواحد يف األشهر احلارة        

 سقيات يف األشهر الباردة، ويزداد عدد السقيات يف الـشتاء حـىت ال              4وسقيات يف األشهر احلارة     
 4 السقيات إىل أكثـر مـن     وعند إعطاء السماد يزداد عدد    . يؤثر اخنفاض احلرارة على تيبس القات     

  .وحسب كمية السماد الذي يعطى لألرض. سقيات، وملدة شهر أو شهرين
  )13(.2004 -1994املساحات املزروعة بالقات للفترة ) 7(ويوضح اجلدول رقم 

  
  )7(جدول رقم 

  %  )هكتار(الزيادة السنوية   )هكتار(املساحة   السنة
1994  86825  -  -  
1995  88939  2114  2.4  
1996  91418  2479  2.7  
1997  93246  1828  1.7  
1998  97972  4426  4.5  
1999  99631  2185  2  
2000  102934  3303  3.2  
2001  108715  5781  5.3  
2002  110293  1578  1.4  
2003  110873  580  5.2  
2004  122844  1971  1.6  

  
 هكتـار،  122844 حوايل 2004أن املساحة املزروعة بالقات عام ) 7(يتضح من اجلدول رقم     
 29.3 هكتار متثل نـسبة  36019 هكتار بزيادة  86825 والبالغة   1994مقارنة باملساحة املزروعة عام       

حيث أن ما يشغله القات مـن املـساحات         .  على الرغم من أن هذه املساحات ال متثل الواقع         %.
ذلك ملـا يـدره   وأن املساحة تتسع كل يوم دون مراقبة أو ختطيط و        . الزراعية أكثر من ذلك بكثري    

يسببه القـات  على الرغم مما    . القات من عوائد مالية كبرية على مالكي األراضي املزروعة بأشجاره         
   يف من أضرار على املستوى القومي للبلد، من خالل ما يلحق من أضرار

                                                
  .50ص، مصدر سابق، 1999اء السنوي وزارة التخطيط والتنمية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحص. ي. ج-أ  -13

  .56ص، مصدر سابق، 2001وزارة التخطيط والتنمية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي . ي. ج-ب
 .77ص ، مصدر سابق، 2003وزارة التخطيط والتنمية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي . ي. ج-ج
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  .استرتاف املوارد املائية

بالتالل املنحدرة، وفرت له ظروف احلمايـة       وأن مالئمة مناطق زراعته مع املرتفعات احملاطة        
املناخية من الرياح الشديدة والصقيع، مما جعله منافساً لشجرة النب، وأن أهم الفوائد الـيت جينبـها               

  :مالكو القات هي
العائد املايل الكبري الذي حيصل عليه املزارع مقارنة مبا حيصل عليه من احملاصيل الزراعية              : 3-1

مما يشجع مالكيه على استخدام الـري       . الغذائية والفواكه واخلضراوات والنب   األخرى من احلبوب    
التكميلي لألمطار، من املياه اجلوفية سواء بشرائه بواسطة سيارات نقل املاء أو التكنولوجيا احلديثـة    

بقـات  حبفر اآلبار االرتوازية العميقة الستخراج املياه من اخلزن االستراتيجي من املياه اجلوفية يف الط  
  . الصخرية العميقة احلاوية على املياه

 . عدم احتياجه إىل أيدي عاملة كثرية، مما يقلل من تكاليف زراعته:3-2
 ارتباط تناول القات باجلانب االجتماعي للشعب اليمين سواء يف الزيارات أو املناسبات             :3-3

 % 90 -50 ن الذكور بـني حيث قدر من يتعاطى القات م. كالزواج والوفيات مما زاد من استهالكه 
 مـن   % 50 -30و من األطفال دون الثانية عشر        %20 -15و.  سنة 18من الذين تزيد أعمارهم عن      

  )14(.النساء املتزوجات
 انتشار أسواق القات بشكل واسع وملفت للنظر، سواء أكان داخل املدن أم القرى أو               :3-4

يوفر العمل لعدد كبري من الـسكان بأعمـال         وقيام أعداد كبرية ببيعه، مما      . على الطرق بني املدن   
  .ثانوية

 وجود أنواع متعددة من القات تباع بأسعار متباينة، تتالءم مع خمتلف فئات اتمع من               :3-5
 .الطبقات الفقرية واملتوسطة والغنية، مما يوسع من أعداد املستهلكني له

ات للعائد الكـبري الـذي       حتويالت املغتربني شجعت استثمار مدخرام يف زراعة الق        :3-6
  .حيصل عليه املستثمر من استثمار حتويله

  العالقة بني القات وارتفاع نسبة الفقر للمزارعني اآلخرين من خالل مسامهته يف :3-7

                                                
ة التبادلية بني صحة اإلنسان والتنمية، ضمن كتاب السكان والتنمية، مركز التدريب والدراسـات               علي حممد الصربي، العالق    - 14

 .324، ص 2003السكانية، جامعة صنعاء، مطبعة الرباق للطباعة 
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غيول مما له تأثري كبري علـى املـزارعني         استرتاف املوارد املائية من اآلبار اليدوية والعيون وال       

مما يـنعكس   .  ملزارع القات قدرة على تعميق آبارهم كلما اخنفض منسوب املاء          نالفقراء، فاملالكو 
على جفاف اآلبار اليدوية الضحلة وجفاف العيون والينابيع، وكذلك تلـوث امليـاه وخـصوصاً               

  .للمزارعني الفقراء الذين تقع أراضيهم أسفل الوديان
 

  .االستثمار اهلدمي للغطاء النبايت وتأثريه على األراضي الزراعية: ثانياً
وقطع األشجار للوقود والبنـاء والرعـي   . يوثر التدهور البيئي الناتج عن تدمري الغطاء النبايت    

اجلائر واالستخدامات األخرى، على احندار األمطار عند مساقط املياه يف املناطق املرتفعة اليت متثـل               
طقة املهمة يف تغذية املياه اجلوفية، بشكل سيول جارفة حتمل احلصى واحلجارة والرمل، مما عرض               املن

هذه املساقط إىل التعرية، وتقليل املياه املتسربة حنو األحواض املائية لتغذيتها، وهذا انعكـس علـى                
  .طحيةاخنفاض املياه يف األحواض املائية، وجفاف غالبية الينابيع والغيول واآلبار الس

كما أدى ذلك إىل حدوث أضرار واضحة يف املدرجات الزراعية وختريبها وتركها من قبـل               
الفالحني الذين كانوا يزرعوا باحملاصيل الغذائية واحلبوب اليت تسد حاجتهم وأسرهم من متطلبات             

  .الغذائية
أل اخلزانات  إضافة إىل هذه األضرار أدى ذلك إىل زيادة الترسبات أمام السدود واحلواجز وم            

بالرواسب، وتقليل كفاءا، وضياع قسم من املياه يف البحر أو الصحراء، مما انعكـس يف حـصيلة       
األمر على تدهور األحواض املائية اليت متثل اخلزان الرئيسي للمياه اجلوفية واملصدر املهـم للقطـاع          

  .الزراعي
ية للبحر األمحر والبحر العريب     ومن التدهور البيئي اآلخر التصحر الذي أصاب املناطق الساحل        

بسبب تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية عند تعميقها، مما أدى إىل زيادة امللوحة يف ميـاه هـذه                   
اآلبار، اليت أصبحت غري صاحلة لسقي األراضي الزراعية واليت سقيت ذه املياه، متلحت تربتها ممـا      

فالحني وترك مهنة الزراعة، والسعي للحـصول علـى         يقلل من املزارع التقليدية، وبالتايل هجرة ال      
وظهور املناطق اهلامشية املتخلفة حول املدن الرئيسية، وما يعقـب          . فرصة عمل أخرى غري الزراعة    

   .ذلك من إشكاالت عديدة
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  )15(.األراضي املتدهورة) 8(ويوضح اجلدول رقم 

  
  )8(جدول رقم 

  %  )كتاره(املساحة   أسباب التدهور
  11.3  5070608  االجنرافات املائية

  1.27  578189  االجنرافات الرحيية

  0.08  37089  )كيمياوياً(التملح 

  0.03  12717  )فيزياوياً(تصلب القشرة 

  84.44  933958  أراضي غري قابلة لالستخدام

  
  على األراضي الزراعيةالعوامل املساعدة على تلوث املياه باستخدام املياه العادمة وتأثريها : ثالثاً

إن استخدام املياه العادمة وبكميات كبرية يف الريف لسقي احملاصيل الزراعيـة ولـسقي              
احليوانات على الرغم أا غري صاحلة لالستخدام وتسبب أضراراً بليغة لإلنسان واحليـوان واألرض              

 تالـضارة والطفيليـا   لكوا مل تعاجل بالطريقة الصحيحة اليت تؤدي إىل التخلص من امليكروبات            
واألمالح كالصوديوم والكلور والبورون وخملفات املصانع واملستشفيات واملخلفات اآلدمية الصلبة          

  .والسائلة واملبيدات الزراعية وغريها
أن استخدام هذه املياه العادمة غري املعاجلة مباشرة وبدون ضوابط لري احملاصيل الزراعيـة          

  )16(:سيؤثر على
الذين يتعاملون مع تلك املياه، كوم مل يستخدموا كفوفاً واقيـة أو مالبـس              املزراعون   :3-1

مما يعرضهم لإلصابة بأمراض التيفوئيـد والكـولريا        . خاصة أو أحذية مطاطية طويلة    
  . والدسنتاريا والديدان وفريوس الكبد الوبائي وغريها

 املياه، وتتمثل هذه املخاطر     تأثريها على املستهلكني للمحاصيل الزراعية، اليت تروى بتلك        :3-2
   .يف استهالك اخلضراوات الغضة اليت تؤكل بدون طهي

                                                
 . 10ص، مصدر سابق، 2004وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي . ي. ج- 15
وزارة التخطيط والتعاون الدويل، الوحدة الرئيسية ملراقبة الفقر، األثر البيئي الستخدام مياه الصرف يف الري الزراعـي، إب،  . ي.  ج - 16

  .10، ص 2005صنعاء، ذمار، صنعاء 
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 هلا تأثري سيئ عند تصدير حماصيل اخلضار امللوثة، مما يعرض منتجات البلد لسمعة سيئة،               :3-3

 )17(.من عائدات اقتصادية للبلدويهدد أسواق التصدير، وما تدره 
 تأثريها على تدهور التربة اليت تروى ذه املياه، وخصوصاً عندما تكون كمية املياه تفوق               :3-4

كما أن استخدام املخلفات الصلبة كسماد بدون معاجلـة         . حاجة النباتات املزروعة  
طلـب تكـاليف   يهدد التربة بالتملح والتلوث والتدهور السريع، مما جيعل معاجلتها تت   

 )18(.باهظة
 . تأثريها على املياه اجلوفية:3-5

أن جريان املياه العادمة يف مناطق األحواض املائية، وتسرا إىل هذه اخلزانـات يـؤدي إىل                
تلوث هذه املياه اجلوفية، بالعناصر اخلطرة على صحة اإلنسان بالبكتريا والنترات وبعـض العناصـر          

  .الثقيلة
 رغم أا تعترب مورد مـائي  1980لعادمة يف اليمن بطريقة خاطئة منذ سنة      بدأ استغالل املياه ا   
  )19(:مهم ميكن االستفادة منه يف

  .توسيع املساحات اخلضراء يف املدن
 .توسيع مساحة الغابات

 .مصدر دائم للسماد العضوي يزيد من إنتاجية احملاصيل
ملاء، وحتسني قوامها بزيـادة     استصالح األراضي الصحراوية وحتسني قدرا على االحتفاظ با       

 .املادة العضوية والعناصر الغذائية الرئيسية مما جيعلها تفوق األراضي اليت تروى باملياه العذبة
 .إنتاج حماصيل صناعية كالقطن واألعالف

  . استخدامها يف األغراض الصناعية والترفيهية

                                                
 .57ص املصدر نفسه، - 17
 .57 املصدر السابق، ص - 18
اه الصرف الصحي املستخدمة يف الري، الوحدة الرئيسية ملراقبة الفقر، مطبوع    عبد اهللا عبد اجلبار وحسن قائد، قابلية تلوث التربة مبي          - 19

  .4 -3، ص 2005بالكمبيوتر، صنعاء 
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  : التوجيهات

املائية يف اليمن يف حالة حرجة، إذا استمر استخدامها بالطريقة          يتضح مما سبق بأن املوارد      
السائدة سواء أكان بالنسبة للقطاع الزراعي أم للشرب أم لالستعماالت املرتلية، أم للصناعة مستقبالً    
يف حال توجه الدولة حنو التصنيع الستيعاب األيدي العاملة، وتقليل البطالة، وخصوصاً الـصناعات      

زراعة، لتطويرها من جهة وتشجيع املزارعني على زراعة احملاصيل النقدية الـيت ختـدم              اليت ختدم ال  
أن ارتفاع عدد السكان بوترية متصاعدة، وما يتبع ذلك من ضرورة توسـيع املـساحات       . الصناعة

حة الزراعية لتوفري احتياجام الغذائية واملتطلبات األخرى، يتطلب ترشيد استهالك املوارد املائية املتا           
  :عن طريق

 معاجلة النمو السكاين املتسارع :أوالً
البد مـن   . إلجياد توازن بني عدد السكان ومساحة الراضي الزراعية، وكمية املياه املوجودة          

العمل على حماولة خفض معدالت اخلصوبة البشرية من خالل أطالة الفترة بيم مولود آخر، واقتصار               
ال خيالف الشريعة اإلسالمية وتوجيهات الرسول صـلى اهللا         األسرة على عدد حمدود من األطفال مبا        

  .عليه وسلم
فاإلسالم حث على الزواج وأعترب األوالد نعمة اهللا سبحانه وتعاىل للوالدين، ولكن مل حيـدد       

ويف . عدد األوالد اليت تنجبها األسرة، تاركاً ذلك لرغبة الوالدين مبا يستطيعان من توفري الرعاية هلم              
جتماعية واالقتصادية أجاز تنظيم ذلك مبا ال خيالف أحكام القرآن الكـرمي والـسنة              الضرورات اال 

. النبوية املصدران الرئيسيان يف األحكام الشرعية اإلسالم ويف ذلك أفىت عدد كبري من علماء األمـة               
)20(   

  تقليل اإلسراف يف استعماالت املياه يف الزراعة
 أساليب التكنولوجيا احلديثة وإدخـال أنظمـة     وذلك عن طريق ترشيد مياه الري باستخدام      

 :الري احلديثة لتحسني كفاءة الري وذلك وفق املعطيات اآلتية
االستغناء عن قنوات الري الترابية واملكشوفة بإنشاء قنوات مبطنة باألمسنت أو املغطاة لتقليل             

    %.60 الفاقد من املياه الري واليت جتاوزت

                                                
 566 - 559 ص.1971، )ديسمرب( كانون األول 29 -24 وقائع املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف الرباط بتاريخ راجع  - 20
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استعمال األنابيب البالستيكية أو احلديدية لنقل املياه إىل األراضي الزراعية لرفع كفاءة نقـل             

 .املياه
 .استخدام طريقة الري بالرش أو التنقيط العالية الكفاءة مقارنة بالري بالغمر

 .ته من املياهاستعمال املقننات املائية، وإعطاء كل نبات بقدر حاج
 .تسوية األراضي الزراعية لتقليل الفاقد من مياه السقي

حتديد املواسم املسموح بزراعة حماصيل معينة، للحد من معدالت الضخ من املياه اجلوفيـة يف         
 .إرواء احملاصيل يف فترات انقطاع األمطار

اد عن احملاصيل الزراعية،    اختيار احملاصيل الزراعية اليت تتطلب كميات قليلة من املياه، واالبتع         
 .اليت تتطلب احتياجات مائية كبرية

االعتماد يف الزراعة على مياه األمطار واملياه السطحية بالدرجة األوىل، وتقليل االعتماد على             
 .   املياه اجلوفية، واستخدامها للري التكميلي، وليس مصدراً أساسياً للري

راعة واحملافظة على املوارد املائية ويتم ذلـك مـن          توجيه الدعم احلكومي مبا خيدم تطوير الز      
  :خالل

قيام الدولة ممثلة بوزارة الزراعة باسترياد مواد ومعدات أنظمة الري احلديثة وغريها، وبيعهـا              
للمزارعني بدعم كبري، وبأسعار تشجيعية وبقروض ميسرة ومسامهة الدولة جبزء من هذه التكـاليف              

القدمية والقنوات الترابية املفتوحة بالطرق احلديثة، مما حيقق توفرياً         تساعدهم على استبدال طرق الري      
كما أنّ جنـاح    . يف املوارد املائية وتقليل نسبة الضياع وانعكاس ذلك على اتساع األراضي الزراعية           

  .مما يطور أساليب الزراعة. الزراعة لدى هؤالء املزارعني سيشجع اآلخرين على اإلقتداء م
الري اليت حتت االجناز، والتوسع يف هذه املنشآت يف األماكن الـيت ال زالـت       أجناز منشآت   

 .حباجة إليها، واختيار األماكن اليت تصلح تربتها لنفاذ املياه لتغذية األحواض املائية
التحكم يف الفيضانات والسيول ملنع اجنراف التربة، وختريب املدرجات الزراعيـة ومحايـة             

وإقامة السدود التحويليـة يف ايـة       . الترسبات يف حبريات السدود واخلزانات    ااري املائية وتقليل    
    .الوديان ملنع انصباا يف البحار واحملافظة عليها من الضياع

   اختيار املناطق الصاحلة إلنشاء اخلزانات لتجميع املياه عند سقوط األمطار لالستفادة منها
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نقطاع األمطار يف املناطق الشرقية لالستفادة منها من قبل الرعاة ويف املنـاطق             ولفترات طويلة بعد ا   

 . الريفية للري التكميلي أو سقي احليوانات أو االستعماالت املرتلية
  معاجلة موضوع القات

موضوع زراعة القات وتوسعها بشكل مطرد وخميف مل يعد خيفى عل أحد على املـستويني               
ستهلكه من املياه يومياً على حساب املساحات املستغلة بزراعـة احلبـوب         احلكومي والشعيب، وما ي   

واحملاصيل النقدية والغذائية األخرى، دون أن يكون هناك أي أمل للحد أو إيقاف هـذا الزحـف                 
  :وعليه نقترح ما يلي. اليومي

استبعاد مزارع القات من أي شكل من أشكال الدعم احلكومي، وتوجيـه هـذا الـدعم                
  . الذين يزرعون احملاصيل الغذائية والنقدية البديلة مما يسهم يف حتقيق اآلمن الغذائيللفالحني

تدخل الدولة ضمن السياسة الزراعية، حتديد نسبة من األرض الزراعيـة لزراعـة احملاصـيل        
 من األراضي لزراعـة      %50 الغذائية، تتحدد حسب قدرة الدولة على تطبيقها، حىت نصل إىل نسبة          

 .لها لزراعة حماصيل أخرىالقات، ومث
منع بيع القات خالل أيام األسبوع، وحتديد يومي اخلميس واجلمعة فقط لتناوله مما يقلل من               

 .استهالكه
تشجيع مزارعي القات استثمار عوائدهم املالية يف تطوير الريـف، مـن خـالل األنـشطة       

ىل املدن وما يترتب على ذلك من    االقتصادية خللق فرص عمل لأليدي العاملة الريفية، لتقليل اهلجرة إ         
 .آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية يتعرض هلا املهاجر

التوعية احلقيقية واملستمرة يف خمتلف وسائل االعالم، تركز على أضرار القـات االجتماعيـة    
والصحية واالقتصادية، والتركيز على مراحل التعليم األساسي، خللق جيل جديد ال يتناول القـات،              

 )21 (.ويؤمن بأضراره
  

   معاجلة االستثمار اهلدمي للغطاء النبايت: ثانياً
                                                

   قال الشاعر سليمان العيسى يف القات- 21
  سم يدمر من عاشوا ومن ماتوا   ألحــرار يقتاتسم به وطن ا

 مىت يدمر هذا ارم القــات    مىت ستنفض عنك الداء يا وطين
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 االهتمام مبساقط املياه، من خالل احملافظة على الغطاء النبايت من القطع املستمر وخاصـة يف              
ظة على التربة من االجنراف، وتوفري الفرصة لتغذيـة امليـاه          األرياف، والرعي اجلائر، من أجل احملاف     

وذلك بتوفري البدائل للسكان لالستعماالت املرتلية كالنفط والغاز، وتنظيم عملية الرعـي،            . اجلوفية
واحملافظة على املدرجات الزراعية القدمية والتوسع يف إجياد مدرجات زراعية جديـدة للتوسـع يف               

كما يتطلب أقامة األحزمـة  . ية من جهة ودعم مساقط املياه من جهة أخرى     األراضي الزراعية املطر  
  .اخلضراء حول خزانات املياه والسدود من أجل تقليل املفقود من املياه املتبخرة

  االستفادة من املياه العادمة: ثالثاً
راعـة  تعترب املياه العادمة من أرخص أنواع املياه اليت ميكن استخدامها يف سد احتياجات الز             

ولكن يتطلب استخدامها بطريقة مغايرة ملا تستخدم يف الوقـت      . إلنتاج حماصيل متنوعة بتكلفة اقل    
وهذا يتطلب معاجلة هذه املياه وفق الضوابط احملددة من قبـل منظمـة             . احلاضر من قبل املزارعني   

ها إىل درجة مسموح    الصحة العاملية بإزالة أو تقليل املواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة وغري          
حىت تصبح صاحلة الستخدامها يف الري بدالً من استخدام املياه الصاحلة للشرب ممـا يـنعكس    . ا

  . على احملافظة على احتياطي املياه وخاصة املياه اجلوفية وتوسيع املساحات املزروعة
  

  تشجيع البحوث: رابعاً
ل وتطوير قاعـدة املعلومـات، وإنـشاء        يف جمال إدارة املوارد املائية لقطاع الري، واستكما       

شبكات وحمطات الرصد املائي، وإجراء مسوحات استكشافية للطبقات املائية العميقة ألجل حصر            
األحواض املستنفدة واألحواض املهددة باالستنفاد ووضع خطة إلعادة مـا اسـتنفد مـن هـذه                

  .األحواض، واحملافظة على األحواض املهددة
  
  التوعية: خامساً

زال اتمع اليمين وخاصة يف املدن ال يشعر بأزمة املياه وخطورا كما حيس ا املواطن يف         ال  
الريف، الذي يعجز عن احلصول على املياه إال بصعوبة بالغة سواًء للشرب أو االستعماالت املرتلية،               

  لب اآلبار أما يف القطاع الزراعي فإن غا. كما يستخدم يف كثري من األحيان املياه غري النقية
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السطحية والغيول والعيون قد جفت، وأجته املزارعون حنو اآلبار االرتوازية اليت بدا أعماقها تزيد يف               

حىت وصل إىل اخلزين االستراتيجي، مما هدد كثرياً من األحـواض           .  م 500بعض املناطق ألكثر من     
مستمرة من أجهزة الدولة املختلفـة، ومؤسـسات        املائية باالسترتاف، وهذا يتطلب توعية دائمة و      

  :اتمع املدين والرمسي من خالل
اليت تعد أهم املؤسسات احلكومية اليت بإمكاا العمل وبشكل فاعل خللـق            : وزارة األوقاف 

شعور لدى املواطنني بأمهية احملافظة على املوارد املائية من خالل توجيه أئمة املـساجد وخطبائهـا                
 اخلطب األسبوعية والدروس اليومية باستمرار على حث املواطنني شرعاً لالهتمام باملياه            بالتركيز يف 

وذلك بعد تأهيلهم من خـالل دورات       . ألا ثروة قومية ال جيوز للفرد أن يعبث ا مبا يضر األمة           
مكثفة للشعور مبخاطر املشكلة وكذلك عندما يؤدي الفرد شعائره الدينية مـن خـالل الوضـوء                

عندما مر وسعد رضي اهللا عنه يتوضأ قال        ) صلى اهللا عليه وسلم   (غسل، خالفاً لتوصيات الرسول     وال
وهل يف الوضوء سرف ؟ قـال  ) صلى اهللا عليه وسلم(له ما هذا السرف ؟ فاستفسر من رسول اهللا          

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ مرة وتوضأ مـرتني            . )22(نعم ولو كنت على ر جار     
  .)24(كما ورد أن الرسول عليه السالم توضأ مبد واغتسل بصاع. )23(ثوثال

واإلسراف يف الوضوء أمر أعتاد عليه بعض املصلني، وخاصة يف األماكن اليت تتوافر فيها املياه               
  من خالل شبكة توصيل املياه إىل البيوت أو املساجد أو احملالت العامة واملؤسسات احلكومية 

                                                
حدثنا حممد بن حيىي حدثنا قتيبة حدثنا ابن هليعة عن حىي بن عبد اهللا املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلى عن عبد اهللا بن عمرو ان                    [- 22

فقال أيف الوضوء إسراف قال نعم وان كنت على ر )) ما هذا اإلسراف((م مر بسعد وهو يتوضأ فقال      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل     
دار . 419، كتاب الطهارة وسننها، كتاب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي، حديث رقـم                 1سنن ابن ماجة، ج   ] جار

 .147صإحياء التراث العريب، القاهرة، 
 وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتني وثالث، ومل يزد على ثالث وكـره   قال ابو عبد اهللا    [- 23

، كتاب الوضوء، احياء التراث العـريب،       1صحيح البخاري، ج  ] أهل العلم اإلسراف فيه وأن جياوزوا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم           
 . 46القاهرة، ص

جيزئ من الوضوء مد ومن الغـسل      ((  وبن خزمية من حديث عبد اهللا حممد بن عقيل بن ايب طاب مرفوعا               اخرج ابن ماجه وامحد    [- 24
فقال كان جيزئ من هو خري منك واكثر شعرا يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو معىن ما اخرجه مسلم . صاع ، فقال رجل ال جيزئنا 

عبد العزيز صغري دحان، احتاف االنـام شـرح احاديـث    ]  على الرأس وغريهعن جابر يف كتاب الطهارة باب استحباب افاضة املاء        
  . 130ص، م2002االحكام، مؤسسة الريان، دار النشر للجامعيني بريوت ، 

  امداد وعند اجلمهور مخسة وثلث رطل8= رطالن وعند اجلمهور واحد وثلث رطل، والصاع عند االحناف = عند االحناف املد 
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 مليون وهذا افتـراض     10فلو فرضنا أن عدد الذين يصلون يف اليمن نصف السكان وهو            . واألهلية

قليل، فلو أن كل واحد يقتصد لتراً واحداً يف كل وقت من أوقات الصالة، فأن كمية امليـاه الـيت       
  .     رميل ملفردة واحدة من مفردات احلياة ب250.000 مليون لتر يومياً أو 50ستوفر 

وذلك يف إدخال فقرات دراسية مكثفـة ويف كـل          : وزاريت التربية والتعليم، والتعليم العايل    
املراحل، حتثهم على كيفية احملافظة على املياه، وتوضح هلم أمهية هذا املورد، وخطورة العبـث بـه                 

دارس لتوجيه الطالب إىل احملافظة على البيئة مبـا خيـدم           واسترتافه، وإجياد مجعيات محاية البيئة يف امل      
 . املوارد املائية

فوسائل األعالم املقروءة واملسموعة واملرئية مـسئولة يف توعيـة املـواطنني            : وزارة األعالم 
وبصورة مستمرة، إضافة إىل األفالم والنشرات وامللصقات واحلوارات من أجل خلق إمجاع شـعيب              

 .سامهة مجيع شرائح اتمع يف مواجهة هذه األزمةورمسي حول ضرورة م
فاإلرشاد الزراعي مهم جداً يف تقدمي املقترحات، وتدريب املـزارعني علـى            : وزارة الزراعة 

استخدام طرق الري احلديثة، أو اختيار احملاصيل املناسبة اليت تستهلك كميات قليلة مـن امليـاه، أو       
 .اد يف املوارد املائيةطرق التسميد وأوقاا، مما حيقق اقتص

فإعداد برامج مستمرة يف وسائل األعالم املختلفة أمر مطلـوب، إضـافة إىل             : وزارة الصحة 
وما تسببه من األمـراض  . احلمالت الصحية يف األرياف، للتأكد من سالمة املوارد املائية من التلوث     

  .نظيم األسرةوكذلك طرق ووسائل ت. واجلراثيم اخلطرة على صحة اإلنسان واحليوان
واليت تشمل احتادات الطلبة ومنظمات الشباب واحتاد نساء        : مؤسسات اتمع املدين والرمسي   

اليمن واالس احمللية والنقابات واألحزاب وغريها لتنظيم محالت مستمرة وخاصة يف الريف للتوعية             
من االسترتاف والتلوث والتأكيد الصحية والبيئية من خالل تنظيم األسرة واحملافظة على املوارد املائية           

  .  من تبذير شديدهعلى دور املرأة باعتبارها املستخدم الرئيسي للمياه يف االستهالك املرتيل وما يصاحب
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Long time ago water resources have had a significant  influence upon the Yemen 

people and  their civilizations. Maarib Dam, which is mentioned in the sacrad Kuran, is 
an example of �such civilization. The collapse of the dam resulted in the decay of Sabaa 
civilization and the people were forced to immigrate to the northern areas where feritle 
land and water. The reason why Yemen gives such a vital role to water is that it lacks 
flowing rivers. In order to get the utmost advantage from rain, the Yemeni used to level 
the mountains slopes to protect the soil from erosion; secondly, the land is cultivated and 
planted which in turn provides food and a stable life for these people. Moreover, they 
exploited these areas to slow down water- flowing. The planted trees protect the soil and , 
in addition, they digged basins that store falling water. This state of harmony between 
rain and human needs helped man to live prospoursly. Since the seventies the 
government adopted a new policy, giving priority to industrialization. Huge- digging- 
well machines were imported. The increasing numbers of population and the expanding 
of the cultivated areas are factors responsible for the decrease of the water storage. This 
situation led to the imbalance between the amount of water available, and the amount 
being used. The water in the deep geological layers in jeopardised. If the present state 
continues, water resources  will face unfavorable consequences, in that water basins will 
run out of water, not mentioning the pollution that might affect the other part. The 
government, for the above reasens, is expected to take certain measures that promote and 
develop the agricultural sector. Recently, food provision plays a vital role in maintaining 
stability and prosperity, taking into account that crops such as wheat are normally used to 
politically blackmail and put pressure on needy countries.  

http://www.pdffactory.com

