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  امللخص
  

أدى السعي احلثيث إىل استثمار املياه السطحية واجلوفية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة إىل تدهور املياه 
ريان السطحي ، إما بسبب مشاريع التخزين السطحي اجلوفية أو نضوا يف كثري من املواقع ،كما أدى إىل تراجع اجل

يف ااري العليا أو الوسطى من األحواض املائية ، أو بسبب تعويض املياه اجلوفية القريبة من السطح يف هذه املناطق 
ات كما أدى السعي إلقامة مشاريع السدود الكبرية واملتوسطة إىل القضاء على مساح. اليت استرتفت مياهها اجلوفية

( زراعية غمرا أو قد تغمرها مياه السدود ، أو مساحات حرمت من مياه السيول يف األودية اليت اعترضتها السدود 
وبالرغم من احلاجة إىل استخدام التقانات احلديثة يف استخراج املياه ، وإىل احلاجة املتزايدة إىل املياه ). وادي بيشة 

 من الطرائق القدمية يف استخراج وختزين املياه وخاصة ما يشكل منها منظومات نتيجة الزيادات السكانية فإن العديد
يف التخزين والتوزيع والري يعد صاحلاً للتقليد حيث ال تفي املوارد املائية املتاحة بوتائر  االستغالل الكثيف للمياه ، 

ائية القدمية املنتشرة يف املناطق اجلافة ولذلك ستلقي  هذه الورقة الضوء على األساليب واملنظومات امل.نتيجة قلتها 
وشبه اجلافة ، والسيما النماذج اليت تصادف على أطراف البادية السورية ويف بعض املواقع من اململكة العربية 

  السعودية 
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  مقدمة
  

رية هندسية تدل املنشآت املائية القدمية اليت بناها أجدادنا على مدى آالف السنني على عبق
واضحة ، تظهر من خالل النظر إىل شكل ومادة بنائها واخلصائص الشكلية األخرى ، غري أن هذه 
العبقرية ال تتوقف على اهلندسة ، بل أيضاً على اختيار املوقع املناسب ، الذي يدل اختياره على فهم 

ري واجلريان عميق ملعامل سطح األرض  وعلى خصائص الصخر والتربة وطبيعة اهلطول املط
وبالطبع فإن بناء املنشآت املائية بأشكاهلا املختلفة مل يكن ينفصل عن خدمة اإلنسان . السطحي 

وقد جنحوا يف تلبية كل هذه احلاجات ، ومبا .  مسكناً وحصناً وحمطة قوافل وزرعاً وسقاية قطيع 
  .يتناسب مع كم ونوع املوارد املائية سطحية كانت أم جوفية 

 هذه الورقة بالتركيز على اخلصائص املعمارية للمنشآت املائية القدمية وارتباطها   سنقوم يف
باملنشآت واألنشطة البشرية حيث ترتبط يف كثري من األحيان مبراكز االستقرار البشري أو املنشآت 

وسنسلط الضوء على مناذج من هذه  . العسكرية أو حمطات القوافل أو مناطق الزراعة أو الرعي 
شآت ختتلف عن بعضها من حيث النوع ، كما ختتلف من حيث املوقع اجلغرايف ، وطبيعة املن

  . األرض اليت أنشأت عليها 
  

  املائية حسب طريقة جتميع املياهتصنيف املنشآت 
  

تنوعت أشكال املنشآت املائية مبا يتناسب ومصدر املياه  وكمية املياه املطلوب توفريها من 
خدام من جهة أخرى ، ولعلنا نستطيع حصر األشكال الرئيسة اليت جهة ، وبني طبيعة االست

  :الحظناها يف األراضي السورية 
بنيت السدود يف املنطقة العربية منذ آالف السنني ، وأبدع  مهندسوها يف هندستها : السدود  .1

 ، واختيار مواقعها ، وباألحرى فقد فرض املوقع نفسه أحياناً ، وفرضه اإلنسان أحياناً أخرى
. وقد كان إنشاء السدود لتجميع املياه ، أو لتحويل جمراها أو لدرء السيول عن أماكن السكن

 الذي تناوله سد حبرية قطينةوهنا نذكر . ولعل بعض املنشآت حتقق الغايات املذكورة كلها 
  له الدكتور اراً وخصصالباحثون األثاريون مر
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يف أطروحة الدكتوراه اليت أعدها متسعاً هاماً ،حيث نرى أن تشكل حبرية قطينة  43)عبد الكرمي( 
يف األساس يعود ألسباب طبيعية تتعلق بالصبات الربكانية اليت سدت جمرى مياه العاصي القادمة 

اً هلا باجتاه الشمال الشرقي من البقاع الشمايل يف اجلنوب ، فتجمعت املياه قبل أن جتد خمرج
مسايرة حافة الصبة الربكانية  مث ليتلوى ارى غرباً وشرقاً  قبل أن يصل إىل الغاب الذي 
حجزت فيه املياه بسبب صبة بركانية يف مشاله تسمى عقبة قرقور وتشكلت حبريةً ختطت املياه 

 املياه يف فخ جديد هو سهل فيها العتبة الربكانية الناشئة قرب موقع جسر الشغور ،مث وقعت
العمق املكتظ أصالً مبياه رين مها األسود وعفرين قبل أن جتد املياه طريقها إىل البحر ناحتة 

واملهم هنا ليس معاناة ر العاصي ، .الصخور الرسوبية اليت تفصل أنطاكية عن البحر املتوسط 
 تأخذ أراضيهم وبيوم فحاولوا بل معاناة أهل محص الذين كانوا يتلقون غضب النهر سيوالً

ضبطه  وكانت الفكرة ببناء سد يرفع منسوب املياه يف حبرية قطينة ، ويستوعب كمية كبرية 
من مياه السيول ، فكان البناء األول للسد يف العصر الروماين الذي زاد مساحة البحرية وكمية 

 .املياه اليت ميكن ختزينها 
ذي بين كجزء من منظومة مائية  عمرانية بشرية إىل الغرب ال)  الباردة(    أما سد خربقة 

من تدمر ، فقد اختري موقعه بعناية عند خانق منحدر ذو منشأ تكتوين ، واختري يف نفس الوقت 
موقع احلصن واملعبد الذي جدد يف العهد األموي ليعرف فيما بعد بقصر احلري الغريب ، وكذلك 

حيث جند يف هذا .  املياه من السد إىل القصر مث الربكة والبستان حدد مسار القناة املغلقة اليت تنقل
فاملنشآت .املوقع منظومة متكاملة من املنشآت املائية ، ومنظومة من االستخدامات االقتصادية للمياه 

املائية تبدأ بالسد احلجري املتقن البناء ، والذي يصل طوله إىل حنو مائيت متر وارتفاعه إىل أكثر من 
 عشر متراً ، ويتدرج مسكه من األسفل إىل األعلى فتبدو واجهته مدرجة مبنية بصخور كبرية مخسة

  .، أما اجلهة املواجهة للبحرية فقد استخدم املالط يف ربط احلجارة للتقليل من تسرب املياه 
يف ضواحي الطائف منوذجاً رائعاً  سد السملقي ويف اململكة العربية السعودية يعد  
 املنظومي للمياه السطحية، إضافة إىل هندسته الفريدة فموقعه وأبعاده وقناة التصريف اليت لالستغالل

  وعمقها مثل )  م 180( شقت الستخراج احلجارة لبنائه وتصريف مياهه يبلغ طوهلا مثل طوله  

                                                
  . م1995ة دكتوراة بالفرنسیة مامون عبد الكریم، سد بحیرة قطینة ، رسال 43
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افة طويلة أسفله كلها ارتفاعه وعرضها مثل عرض جسمه، وأقنية الري اليت كانت تنقل مياهه مس

  .من اهلندسة املائية املتطورة منذ حنو أربعة عشر قرناً 
السد العايل ، ( لقد بنت الدول املعاصرة سدوداً كثرية خيزن بعضها مليارات األمتار املكعبة 

وخيزن بعضها اآلخر بضعة ماليني األمتار املكعبة ، وبالنظر إىل السدود الصغرية ) سد الفرات 
 للعصر األموي وما يليه نرى أن كثرياً من هذه السدود صغرية وتكاد تكون فردية جتمع مياه العائدة

وديان صغرية ينفذها األفراد بدالً من السلطات احلكومية ، وحنن نرى أن مشاريع السدود الصغرية 
 متضي فترة الفردية املدعومة واملرخصة من قبل الدولة تعد حال منطقياً بالنسبة للمناطق اجلبلية اليت

جفاف طويلة  حىت على مستوى إنشاء السدود ، ويؤدي إىل توسيع نطاق املستفيدين من املشاريع 
 .الصغرية

يرتبط هذا النمط من املنشآت املائية باملياه السطحية اجلارية  سواء : األقنية السطحية املكشوفة  .2
يداً هلذا النمط من املنشآت كان مصدرها األار أم الينابيع ، وتعد حوضة دمشق منوذجاً فر

املائية حيث تغطي هذه األقنية الغوطة بشرايني تغذي كل خلية أرض فيها مع اعتماد نظام 
توزيع عادل لكميات املياه املنسابة يف كل جمرى ، ولكل أرض وفق مساحتها وبالتايل حصتها 

و احلال يف الغوطة الدمشقية وال خيتلف نظام توزيع املياه من نبع أفقا يف تدمر عما ه. من املياه 
من حيث املبدأ ، فاملياه خترج من فج باطين يكون مغارة طولية قبل أن يصبح منسوا مبستوى 
سطح األرض املتجه اخنفاضاً حنو بساتني تدمر وتنساب يف جمار حمكمة البناء وعقد توزيع 

لتارخيية ملياه هذا النبع إضافة ولعلنا نذكر هنا بالقيمة اآلثارية وا. وتقسيم املياه بني األراضي 
 .ملنشآت األقنية املنبثقة عنه 

ومن مناذج األقنية املفتوحة نصادف األقنية احملفورة يف الصخر على جوانب الفجوج 
ومن أوضح النماذج اليت . الصخرية املرتفعة وصوالً إىل مواقع االستيطان البشرية احملفورة يف الصخر 

قنية منوذج قناة فج معلوال اليت تصل إىل دير القديسة تقال ، وقناة التكية يف رأيناها هلذا النمط من األ
وادي بردى اليت تبدأ من الطرف اجلنويب لسهل الزبداين متلوية قبالة الضفة اليسرى لوادي بردى 
وصوالً إىل جمموعة املغاور املطلة على بلدة التكية ، واليت كان يستخدم بعضها للسكن وبعضها 

  .مقابر ، ومن املميز هلذه القناة كون أجزاء منها عبارة عن أنفاقاآلخر ك
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  ومن حيث إمكانية حماكاة هذه النماذج ميكن القول بضرورة استبدال األقنية الترابية 

 .بأخرى امسنتية وحجرية ومغلقة كلما كان ذلك ممكناً
كان بناء هذه األقنية بغرض إيصال املياه الصاحلة :قنية السطحية وشبه السطحية املغلقة األ .3

للشرب إىل مواقع السكن ، إضافة إىل التقليل من التبخر الذي تتعرض له املياه يف املناطق اجلافة 
يت إليصال ، وقد بنيت هذه األقنية لتوزيع املياه ضمن املناطق العمرانية يف املدن القدمية كما بن

املياه إىل التحصينات والقصور ، ولعل أبرز األمثلة عليها القناتان اللتان توصالن املاء إىل كل من 
 15 كيلومتراً ، والثانية عن 25قصر احلري الشرقي والغريب ، من مسافة بعيدة ، تزيد األوىل عن 

ومن املعروف .  إىل محاة  كيلومتراً ، كما يقال أن قناة كانت توصل املياه من نبع يف السلمية
أن هذه األقنية متشاة يف طريقة تصميمها حبيث تنساب املياه  طبيعياً ، وقد بنيت من الطوب 
الفخاري املشوي والذي يربطه مالط ، وقد صممت مقاطع القنوات على شكل صندوق مغلق 

خذ املياه عند ، وروعي ترك فتحات على مسار القنوات للقيام بأعمال الصيانة والتهوية وأ
اللزوم ، ويذكرنا هذا التصميم بتصميم قناة عني زبيدة اليت بنيت يف العهد العباسي لنقل املياه 
إىل مكة املكرمة من عني ماء اشترا زوجة اخلليفة العباسي هارون الرشيد ، وتبعد عن احلرم 

خل مكة املكرمة وإىل  كيلومتراً ، وما زالت آثارها ماثلة يف مواقع كثرية دا30املكي قرابة 
الشرق منها ، حيث كان استثمارها مستمراً منذ العهد العباسي وحىت أواسط القرن املاضي 

وبالعودة إىل قناة قصر احلري الغريب جند القناة توصل املياه إىل اخلزان الرئيس يف القصر ،الذي .
فرع من القناة إىل محام تتفرع منها أقنية داخلية ومآخذ للمياه يف أحناء القصر ، كما يذهب 

القصر ، ويذهب فائض املياه إىل بركة كبرية ختزن فيها املياه ، وتصرف منها إىل بستان القصر 
الذي أعطى امسه للقصر نفسه ، ويعد هذا االستغالل مثالياً من حيث ضبط كمية املياه ) احلري ( 

 ها يف سقاية مزروعات البستان خدامالواردة ، وحفظ املياه الفائضة عن االستخدام البشري الست
أما بلدة القنوات يف جبل العرب فقد أخذت امسها من قنواا اليت رفعت املياه على حافيت 

   الوادي إليصاهلا إىل أماكن السكن والعبادة وإىل املطاحن املائية
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بينما يكثر استعمال تسمية اآلبار الرومانية على هذا النمط من الفجارات ، : أقنية الفجارات  .4

يطلق عليها اسم األفالج يف العديد من دول اخلليج واليمن ، وتعد تقنية الفجارات واحدة من 
أهم وأروع تقنيات استخراج وجر املياه اجلوفية وإيصاهلا إىل السطح بالراحة باستغالل احندار 

ا بطن باحلجر وأحكم بناؤه ملنع وختتلف أقنية الفجارات من حيث صنعتها فالقدمي منه. السطح
تسريب املياه اجلارية فيها ، وبعضها اعتمد على قلة نفاذية الصخر أو التربة اليت حفرت فيها 
األقنية ، ولعل األقنية اليت بنيت إليصال املياه إىل احلرم املكي واملعروفة بقناة زبيدة أو عني زبيدة 

اجلزيرة اليت حتفل ودياا بآثار األقنية والفجارات من أروع األعمال اهلندسية اليت عرفتها شبه 
فطول قناة زبيدة ومرورها بعرفات وانتشار فتحات التهوية . واليت آل معظمها إىل االندثار

وفتحات التزود باملاء منها والربك اليت أنشأت على مسارها والسيما يف عرفات مث يف املعالة إىل 
 ومرورها مبواقع تدفن فيها حتت األرض بأمتار وأخرى الشمال من احلرم بعد اكتمال بنائها

ترتفع فيها أمتاراً عن سطح األرض واحلسابات اهلندسية الدقيقة للمناسيب وحساب املخاطر 
اليت ميكن أن تنجم عن السيول اجلانبية من السفوح اجلبلية املسايرة للقناة ، كل ذلك يعد مميزاً 

 .وموضعاً للتقدير واستلهام العرب
ويف سورية كانت مياه مئات الفجارات تروي حوضة جريود اليت تتوسطها سبخة مل تكن   

جتف يف معظم أوقات السنة إىل الشمال الشرقي من مدينة دمشق ، ويصب جزء منها يف سبختها ، 
وكانت الفجارات يف بلدة القريتني التارخيية مزدهرة ، تروي بساتينها ومل يبق منها شيء يذكر ، 

 تدمر الشهرية فقد قضي متاماً على الفجارات وبلغ التدهور فيها درجة كبرية فجف نبع أما واحة
أفقا الكربييت الغزير ، الذي كان خمرجه حتت األرض منظماً ليكون مكاناً مقدساً منذ العهد الروماين 

ت ، ومنظماً لتوزيع مياهه  على البساتني املالصقة للبلدة ، كما جفت وأمهلت وردمت الفجارا
العديدة  يف املنطقة األثرية من تدمر  ، ومل يكن حظ مياه منطقة الكوم اليت كانت جتري إىل موقع 

اليت كانت تغذي ) خربقة ( قصر احلري الشرقي  خمتلفاً، وهذا ينطبق على حال مياه سد الباردة 
   .قصر احلري الغريب وبستانه الشهري 

 سورية وشبه اجلزيرة العربية ومنيز بينها عدةتكثر مناذج هذه الربك يف : الربك املفتوحة  .5
   :مناذج 
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 منوذج الربك اليت بنيت يف املنخفضات فبين هلا جدار واحد أو إثنان ، وهي بذلك تشبه السدود -
منوذج الربك اليت بنيت كل جوانبها وترك هلا مدخل للمياه ومفيض وجاء مدخل املياه إليها  -

 اليت تأيت إليها املياه بقنوات بنيت خصيصاً لذلك ومنمبواجهة ارى الطبيعي للماه ، وتلك 
مناذجها بركة احلاج يف بصرى الشام اليت تتسع لنحو مليون متر مكعب ، وبركة الربكة على 

  طريق احلج العراقي إىل الشمال الشرقي من مكة املكرمة
تنتشر هذه النماذج يف معظم املنشآت القدمية سواء كانت قالعاً أم قصوراً  : ج املبنية الصهاري .6

ولعل بعض الصهاريج املبنية يف بعض املدن القدمية والقالع يصح . أم مباين سكنية كبرية ومعابد
لعة وفها بقصور املياه نظراً التساعها طوال وعرضاً وارتفاعاً وفخامة بناء ، ولعل ما نراه يف ق

( حلب ويف قلعة صالح الدين يف الساحل السوري ويف قلعة احلصن ويف مدينة الرصافة 
وغريها من املواقع تعد بعضاً من هذه النماذج اليت متتاز بفخامتها وضخامتها ) سريجيوبوليس 

مع اختالف طريقة جتميع املياه يف كل منها ، ففي تتجمع املياه يف خزاا الكبري والصغري من 
ح القلعة وممراا عرب أقنية مرصوفة باحلجر جند األمر خمتلف يف الرصافة حيث متتلئ أسط

ونرى تقنية . اخلزانات من ارى السيلي الذي ترقد مياهه بعد متريرها يف أقنية أفقية وبرك ترقيد
قع مرتفعة مشاة يف قلعة احلصن اليت ختزن املياه فيها بطريقتني األوىل عرب قناة معلقة تأيت من موا

خارج القلعة لتصب يف بركة مكشوفة طولية الشكل تؤدي دور اخلندق الدفاعي ، والثانية 
أما الصهاريج . بتجميع مياه األمطار من أسطح القلعة نفسها لتصب يف صهريج مغطى كبري

 800املرتبطة باألبنية السكنية واملعابد فنجد أمثلة رائعة هلا يف مشال سورية حيث تنتشر أكثر من 
قرية وبلدة مهجورة منذ القرن السابع والثامن امليالديني وتدعى تلك البلدان باسم املدن امليتة ، 

لكن امللفت يف خزانات )  ملم 500 – 300( وكلها مبنية على هضبة كلسية ذات أمطار جيدة 
تشكيل تلك املياه املبنية يف الصخر الطبيعي واملربعة أو املستطيلة الشكل أن الصخر الذي حفر ل

اخلزانات مل يقطع من أجلها فقط بل أخذ لبناء املباين ااورة ، وحنتت اجلوانب وترك درج 
للوصول إىل األسفل من الصخر األم نفسه ، مث غطيت تلك اخلزانات بألواح من الصخر نفسه 

يث وحسب موقع اخلزان لتصل إليه مياه األمطار الساقطة على املسطحات الصخرية ااورة حب
 .يضمن ذلك نقاوة املياه من العكر ونظافتها أيضاً
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كثرياً ما تصادف هذه الصهاريج يف املناطق املعمورة قدمياً فنجد الصهريج : الصهاريج املنحوتة  .7

بل تدخل ذو فتحة ضيقة من األعلى وقد صنعت له رقبة ملنع دخول املياه من فوهته مباشرة ، 
فتحة جانبية جتتمع عندها املياه من سطح صخري شبه أملس، وغالباً ما يكون الشكل املياه من 

 .الداخلي هلذه الصهاريج هو شكل الكمثرى
وفيما يتعلق باحملاكاة تعد مناذج الصهاريج قابلة للتقليد من حيث الوظائف والشكل واألبعاد املتناسبة 

 .ى الفردي واجلماعيمع املوارد املائية واالحتياجات على املستو
يعتمد على آبار الرشح يف خمتلف املناطق قدمياً وحديثاً ، ولعل شبه اجلزيرة : آبار الرشح  .8

العربية تذخر ذه النماذج من اآلبار ولعل بئر زمزم عند الكعبة املشرفة أشهر هذه اآلبار 
اهيم بعد جريان السيول فارتفاع مستوى املياه اجلوفية يف الطبقات الرسوبية اليت تغطي وادي إبر

يؤدي إىل غزارة أكرب للمياه املتجمعة يف البئر ، ونرى منطاً مشااً من اآلبار القدمية يف منطقة 
الطائف ، ولعل النماذج القريبة من سد السملقي تعد جزءاً من منظومة مائية أساسها السد 

وتكون دميومة هذا الرشح مرتبطة واآلبار أحد مالحق هذه املنظومة فاآلبار تتلقى املياه بالرشح 
بوجود املياه خلف السد من جهة وباستخدامها يف الري عرب األقنية املكشوفة حيث تنتهي 
معظم هذه األقنية باآلبار فتخزن فيها املياه الفائضة عن الري أو الراشحة من التربة الزراعية 

 – 5( د على آبار الرشح غري العميقة أما حديثاً فيكثر االعتما.املروية من مياه السد عرب األقنية
والسيما يف بطون األودية ويف ودياا السيلية ويتم تعزيز الرشح إىل هذه اآلبار بصنع )  متراً 25

 .السدات الترابية أحياناً
ال تعد السدات التربية من املنشآت : ومصاطب الوديان والسفوح ) العقوم  ( السدات الترابية .9

 حجز املياه ، بل كانت العقوم معروفة منذ قرون كثرية وهذا ما يشاهد يف احلديثة اهلادفة إىل
وادي فاطمة إىل الشمال من مكة املكرمة وعلى جانيب الطريق الواصلة بني املدينة املنورة وبدر 
حنني، بل إن العقوم مل تكن جمرد سدات ترابية بل كانت كانت ترصف حوافها باحلجارة ملنع 

. ن لبعضها مهمة أخرى غري مجع املياه وهي اصطياد التربة اليت حتملها السيولاجنرافها ، كما كا
أما مصاطب ااري العليا والسفوح يف جبال السراة فكانت جتمع أيضاً بني مهمة مجع املياه 

 .ومجع الطني وجتديد التربة الزراعية
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  نتائجلا
  

إن السياسة املائية يف كل بلد ويف كل منطقة حباجة إىل إعادة نظر جوهرية حبيث تأخذ 
  : باالعتبار ما يلي

ال ميكن احلديث عن األمن املائي على الصعيد القومي أو القطري طاملا أن التبادل املائي بني  .1
ثري من األحيان حىت ضمن األحواض ، وإعادة توزيع الثروة املائية غري ممكن أو غري عملي يف ك

الدولة الواحدة ، ولذلك جيب أن حتسب املوارد واالحتياجات املائية يف كل إقليم أو حوض 
 .يتمتع باستقاللية مائية بشكل من األشكال وحتديد ما يسمى بالظهري املائي 

 قبل جيب التعامل مع الثروة املائية على أا ثروة وطنية أو قومية تبىن خطط استثمارها من .2
املؤسسات احلكومية واجلماعات واألشخاص على هذا األساس ، ويقنن استثمارها يف هذا 

 .اإلطار
إن حماكاة وتقليد التقانات القدمية يف جمال حفظ واستثمار املياه يف املناطق الشحيحة املياه  .3

 .ازفة وتطويرها وابتكار أساليب جديدة حيسن االستفادة منها ضرورة أكثر منه جتربة أو جم
إن االعتماد على املنشآت املائية الصغرية واملشاريع الفردية الستثمار املياه يؤدي إىل خدمة  .4

أعداد أكرب من السكان وأجزاء أكرب من األحواض املائية ، والسيما يف األجزاء العليا والوسطى 
 .من هذه األحواض

كمياا املستقرة ، حبيث تستبعد إن ختطيط االستخدامات االقتصادية للمياه جيب أن يعتمد على  .5
 .االستخدامات الشرهة والطرائق املسرفة يف املياه وخباصة يف املناطق الفقرية مبواردها املائية

إن حساب تكلفة إنتاج احملاصيل الزراعية واملنتجات األخرى املستهلكة للمياه جيب أن يأخذ  .6
سديد قيمتها حالياً بسبب فوضى استغالل بعني االعتبار  قيمة املياه املستهلكة واليت ال يتم ت

  .املياه
    :وال بد من التأكيد على ما يلي 

عدم إمكانية إحياء بعض املنشآت املائية القدمية ، وخاصة الفجارات اليت استنفذت طبقة املياه  -
 .اليت تغذيها
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 القدمية ، مثل السدود والربك إمكانية ترميم وإعادة استخدام الكثري من املنشآت املائية -

 .والصهاريج
 .اقتراح محاية املوارد املائية اليت تغذي بعض املنشآت املائية ذات األمهية التارخيية واآلثارية  -
اقتراح إنشاء العديد من املنشآت املائية الستغالل املياه السطحية مبا يتناسب والظروف البيئية ،  -

 .واقعها بدقة على اخلرائط املنتجةواحلوض املائي السطحي ، وحتديد م
اقتراح فرض احلماية الصارمة  على بعض مصادر املياه مثل العيون واآلبار القدمية  املتبقية  من  -

 .االسترتاف والتلوث ، ومحايتها من اإلمهال والتخريب 
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