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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals� evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal 16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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 -1سياق أزمات المياه
وفقًا لتقدير األمم المتحدة ،تضاعف استخدام المياه أكثر من ثالثة مرات منذ خمسينيات القرن الماضي ،أي
أكثر من ضعف معدل النمو السكاني خالل قرن ) .(The Global Risks Report 2020وأصبحت هناك ضغوط
متعددة على مصادر المياه في مختلف أنحاء العالم ،تتراوح ما بين زيادة الطلب على المياه ،والتغيير المناخي،
وانخفاض مستوى جودة مياه الصرف غير المعالجة من مياه االستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
وتفضي هذه الضغوط إلى صراعات وهجرة وغياب األمن الغذائي ،خاصة في الدول النامية.
ومصر إحدى الدول التي تواجه مصادرها المائية الرئيسية تهديدات متعددة ،من ندرة المياه ونقصها إلى
التغيير المناخي .وتواجه مصر حاليًا تهديدًا من المنبع باتجاه الجنوب ،نتيجة بناء سد النهضة اإلثيوبي الكبير،
الذي بلغت تكلفته  4.5مليار دوالر .وسيؤثر هذا السد بشدة على كميات المياه المتدفقة إلى دول المصب؛
السودان ومصر .وتعتمد مصر على نهر النيل مصدرًا للمياه العذبة بنسبة تفوق  .%97وتخصص  %85من
هذه المياه للقطاع الزراعي .مع ذلك ،تخضع هذه الكمية بالفعل لضغوط هائلة نتيجة لبعض العوامل؛
منها النمو السكاني.
وقد صنفت مصر منذ عام  2005على أنها دولة تعاني من ندرة المياه .فوفقًا لألمم المتحدة ،تعاني الدولة
من نقص المياه  water stressإذا انخفضت إمدادات المياه السنوية فيها عن  1700متر مكعب للفرد .وتكون
هناك ندرة مياه  water scarcityعندما تنخفض حصة المياه السنوية عن  1000متر مكعب للفرد ،الوضع
الذي تعاني منه مصر منذ  .2005وتكون الندرة تامة  Absolute scarcityعندما تنخفض حصة الفرد من المياه
عن  500متر مكعب ) .(Water scarcity | International Decade for Action, 2015وتعاني مصر في السنوات
األخيرة من ندرة مياه حادة ،حيث أشارت تقديرات رسمية في  2019إلى أن حصة الفرد من المياه سنويًا حوالي
 570مترًا مكعبًا ( .)Dakkak, 2020ومع الزيادة المتوقعة في النمو السكاني ،ونقص المياه ،سيستمر
انخفاض حصة الفرد من المياه .وتمثل ملوحة المياه تأثيرًا آخرًا ،أو قلقًا ،متعلقًا بندرة المياه .فمن المتوقع
زيادة الملوحة مع انخفاض تدفق المياه ،األمر الذي قد يخفض اإلنتاج الزراعي في دلتا النيل ويضر بالتربة.
وهناك جهود حالية لمواجهة هذه التحديات ،فقد استحدثت الحكومة المصرية ترتيبات جديدة في قطاعات
مختلفة لمقاومة ندرة المياه .ففي  ،2018أقرت تعديلًا جديدًا على قانون الزراعة رقم  53لسنة  .1966وتحدد
الحكومة بموجبه مناطقًا محددةً لزراعة المحاصيل األكثر استهالكًا للمياه لترشيد استخدامها ،مثل األرز
وقصب السكر .ومع ذلك ،أوضح بعض الخبراء من ناحية أخرى ،أن منع زراعة األرز سيضر بالسيادة الغذائية
( .) El Mahdoy, 2018وكان تبطين الترع مشروعًا آخرًا رئيسيًا .ووفقًا لوزارة الري والموارد المائية ،انتهت
عمليات تبطين  1188كيلومترًا من الترع في أنحاء مصر ،من أجل تعزيز إدارة المياه وتوزيعها وضمان وصول
المياه لنهايات الترع .ويستهدف المشروع أيضًا إنهاء تبطين  7000كيلومتر بنهاية عام .2022
وكانت هناك خطة طموحة أخرى للتكيف ،وهي بناء مزيدًا من محطات تحلية المياه .وبحسب تصريحات
وزير اإلسكان عاصم الجزار في  ،2020يوجد حاليًا في مصر  19محطة تحلية للمياه تحت اإلنشاء ،عالوة على
 65محطة قائمة بالفعل .وهناك أيضًا خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر األحمر،
واالعتماد على تحلية المياه في هذه األماكن .ويعمل مركز البحوث الزراعية المصري على تطوير أصناف
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جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية والملوحة والجفاف ،لمواجهة تغير المناخ ونقص المياه .كما تعمل
أيضًا منظمات دولية أخرى مثل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة على تخفيف آثار ندرة المياه.
وباإلطالع على األدبيات والتقارير الصحفية ،تتضح أربع فئات لصراعات المياه في مصر أو تحدياتها  )1ندرة
المياه أو انقطاع مياه الشرب والري  )2عدم توفر اإلمدادات وسوء إدارة المياه )3 ،تلوث المياه )4 ،التغيير
المناخي والمياه .وتخلق هذه التحديات والقضايا فرصًا للصراعات والمشاكل على مستوى الدولة
والمنطقة .ويهدف هذا التقرير إلى تلخيص المشاكل و التحديات الرئيسية التي يواجهها المصريون يوميًا
مع موارد ا لمياه المختلفة ،وتأسيس منهجية بحثية لتصور خريطة لمشاكل المياه في مصر ،اعتمادًا على
األدبيات التقارير الصحفية.

 -2تحديات المياه  -أربع فئات
 (1ندرة المياه و انقطاعها
موارد مصر المائية ثابتة نسبيًا ،من خالل حصتها السنوية من مياه النيل بحجم  55.5مليار متر مكعب .وتأتي
 0.82مليار متر مكعب سنويًا من المياه الجوفية بالصحراء الغربية ،في خزان صخور الحجر الرملي النوبي،
الممتد أسفل منطقة شاسعة من محافظات الوادي الجديد ومنطقة شرق العوينات .وتأتي كمية 1.0
مليار متر مكعب أخرى سنويًا من األمطار التي تسقط بكثافة لفترات قصيرة على امتداد المنطقة الساحلية
) .(Abdin A., & Gaafar I., 2009ومع الزيادة المتسارعة في عدد السكان ،الذي تخطى  100مليون نسمة في
الفترة األخيرة ،والتنمية االقتصادية المستمرة ،تُقدر احتياجات مصر من المياه بحوالي  110مليار متر مكعب
سنويًا ) .(Aziz, 2020وال يقتصر العجز على مياه الشرب ،بل يمتد لمياه الري أيضًا .فبينما تظل حصة مصر
من مياه النيل ثابتة عند  55.5مليار متر مكعب سنويًا ،تستهلك مصر اآلن  80مليار متر مكعب من المياه
إجمالًا ،بإعادة تدوير المتبقي عن مياه الصرف الزراعي (الجهاز المركزي لإلحصاء .)2020 ،ومع ذلك ،ما زال
هناك عجز حوالي  30مليار متر مكعب لتغطية االستهالك الفعلي لمصر ) .(Aziz, 2020وتعد منطقة الدلتا
إحدى المناطق ذات االستهالك الكثيف .وتشهد المنطقة نقصًا في المياه ليس على مستوى مياه الشرب
فقط ،ولكن ندرة مياه الري أيضًا.
ويطالب القرويون بالمساعدة في مشكلة نقص المياه ،وذلك عبر عديد من التقارير الصحفية .ويشكو
المزارعون من ندرة مياه الري ،خاصة الذين تقع أراضيهم في نهاية قنوات الري .ووفقا لتقارير صحفية في
 ،2019لجأ أكثر من  % 50من المزارعين إلى الحفر للوصول إلى المياه الجوفية من أجل إنقاذ أراضيهم .لكن
م حاوالت اإلنقاذ ال تسلم أيضًا من عواقب على التربة ،مثل زيادة الملوحة نظرًا لإلفراط في استخدام مياه
الصرف الزراعي .كما تحول آخرون إلى محاصيل أقل استهالكًا للمياه (الوطن .)2019 ،واتجه غيرهم إلى الري
بالتنقيط والرش ،ولكنهم كانوا من بين القادرين على تركيب أنظمة الري الجديدة فقط .وهناك مبادرات
موجهة من الحكومة للتحول إلى الري بالتنقيط بدال من الري بالغمر ،وذلك رغم التحدي الذي يمثله هذا
النظام لكثيرين ،خاصة متوسطي وصغار المزارعين .وبحسب التقارير الصحفية ،كان المقدمون على معظم
عمليات تحويل نظام الري من المستثمرين والشركات الكبيرة.
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ومنذ سنوات ،تعاني إمدادات مياه االستخدام المنزلي (استخدام األسر ومياه الشرب) من االنقطاع المتكرر
في مناطق عدة من أنحاء الجمهورية ،انقطاعًا قد يستمر لشهور .وتعاني قرى كثيرة في ريف مصر من
انقطاع شبه دائم لمياه الشرب ،يستمر من ساعات قليلة إلى أيام وشهور أحيانا .ويبذل الناس محاوالت
مستميتة للوصول إلى وسائل اإلعالم ،من أجل جذب انتباه المسئولين الحكوميين إلغاثتهم .وكرست عدة
وسائل إعالمية فقرات فيها لخدمة المواطنين وشكاواهم .يمكن للمواطنون اإلفصاح عبرها عن الشكاوى
والمشاكل ،حتى يصل صوتهم وقضاياهم للمسئولين .ومن متابعة التقارير الصحفية حول مشاكل المياه،
خاصة في القرى الصغيرة ،يالحظ أن تسليط الضوء على كثير منها جاء عن طريق تقديم هؤالء المواطنين
إفادات فردية إلى وسائل اإلعالم ،في فقرات شكاوى المواطنين .وقد أصبح انقطاع مياه الشرب متكررًا ،ال
سيما في السنوات األخيرة.

 )2غياب الخدمات وسوء إدارة المياه
- 1مياه الشرب
ووفقا للمسح الصحي السكاني األخير في مصر عام  ،2014يتمتع أكثر من  ٪91من المصريين بتوصيالت
مباشرة لمياه الشرب في منازلهم .ولكن هناك حوالي  5,8مليون مواطن في المناطق الريفية ،و 1,5مليون
ف ي الحضر غير متصلين بشبكة مياه الشرب .وإلى جانب ذلك ،لن تكون هناك إجابة سهلة فيما يتعلق
بحساب كمية المياه المهدرة .وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في  ،2019استهلكت
مصر  80,25مليار متر مكعب من المياه في السنة المالية  .2019-2018كما استهلكت  10,70مليار متر مكعب
في مياه الشرب ،و  5,4مليار متر مكعب في الصناعة بالعام نفسه.
ومن خالل شكاوى سكان القرى المختلفة ،سجلت التقارير اإلعالمية انقطاع مياه الشرب نتيجة تعطل
خطوط األنابيب الرئيسية وعدم توفر الصيانة .وعانى كثيرون في المدن الرئيسية مثل القاهرة والجيزة
واإلسكندرية من أثر اإلدارة السيئة للمياه وغياب التفتيش على البنية التحتية وصيانتها ،حيث تحدث
انقطاعات شبه دائمة في إمدادات مياه الشرب .ويستمر انقطاع للمياه ألشهر ،وحتى لسنوات في قرى
أخرى ،خاصة في محافظات الدلتا مثل البحيرة والمنصورة والدقهلية .كما تحدث انقطاعات مماثلة في قرى
بمحافظات جنوب مصر ،مثل قنا .وهناك مشكلة أخرى ترجع إلى ضغط المياه ،التي تعاني منها قرى عديدة.
حيث تعاني بعض قرى الفيوم مثلًا من مشكلة ضغط المياه ،الذي يكون منخفضًا للغاية خالل النهار ،حتى
يكاد يتالشي تقريبًا.

 -2مياه الري
تستهلك الزراعة في مصر حوالي  %85من موارد المياه العذبة المتوفرة .وتروى غالبية األراضي الزراعية
بكثافة (الري بالغمر) ،خاصة في دلتا النيل .وعالوة على ذلك ،يزداد الطلب على مياه الري نظرًا لمشروعات
استصالح األراضي الصحراوية ،والمدن المبنية حديثًا ،وتكثيف إنتاج المحاصيل .وقد تركت السياسات
المختلفة أثرها على وضع مصر اآلن ،مثل؛ إلغاء تحكم الحكومة في دورات المحاصيل الزراعية ،مما أدى
للتحول إلى المحاصيل النقدية ،وبالتالي إلى الطلب المتزايد على المياه ،دون تخطيط لتوزيع المياهImpact ( .
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.)of Population Growth and Climate Change on Water Scarcity, Agricultural Output and Food Security, 2014
وعالوة على ذلك ،ال يمكن اعتبار نظام الري بالغمر القديم مستدامًا إلى حد بعيد ،خاصة في البالد التي تعاني
من ندرة بالمياه .ويرجع هذا إلى إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة للتبخر واإلفراط في الري .يعتمد نظام
الري المصري على بنية تحتية قديمة ،عبارة عن شبكة ترع تتسبب في كثير من الرشح والتسرب ومعدالت
التبخر العالية .وتشير التقديرات إلى خسارة حوالي  9.5مليار متر مكعب عام  ،2019-2018بسبب التسريب
والتبخر (الجهاز المركزي.)2020 ،
وتعمل الحكومة حال يًا على تبطين الترع لتقليل كميات المياه المهدرة .وكما ذكر سابقًا ،استهلكت مصر
 61.65مليار متر مكعب في الري عام  ،2019-2018من إجمالي  80.3مليار متر مكعب من إجمالي المياه
المستهلكة في العام نفسه .وهكذا ،يتخطى االستهالك الزراعي فقط حصة مصر في مياه النيل .وال يمثل
نقص المياه التحدي الوحيد .بل باألحرى ،تكمن المشكلة أحيانًا في التوزيع غير العادل لمياه الري على مواقع
األراضي الزراعية .وال تعد أزمة مياه الري مجرد مشكلة نقص مياه ،بل التوزيع القاصر لها .يحصل المزارعون
الذين تقع أراضيهم في نهاية الترع أو بعيدًا عنها على حصص من مياه الري أقل من أولئك المزارعين الذين
تقع أراضيهم في بداية الترع .ويشتكي المزارعون أيضا من أن المياه تكون في بعض األحيان متوفرة في
الترع ،ولكن ال تصل إلى أراضيهم بسبب النفايات التي تعوق تدفق المياه.
هناك ما يقرب من  3مليون فدان من األراضي الزراعية بحاجة إلى الزراعة .وتحتاج حوالي  100مليار متر مكعب
سنويًا ،األمر الذي قد يتسبب في عجز كبير ما بين كميات المياه المتاحة والمطلوبة ) .(Pietz et al., 2014وفي
 ، 2018أدخلت الحكومة تعديلًا على قانون الزراعة ،منعت بموجبه زراعة المحاصيل التي تستخدم المياه
بكثافة ،مثل األرز وقصب القصر والموز ،في أماكن محددة لترشيد استهالك مياه الري .وأثار هذا التعديل
نزاعات وغضب بين الفالحين الذين اشتكوا منه .وبحسب مقالة صحفية في  ،2019ذكر نقيب الفالحين أن
مايزيد على  ٪50من المزارعين المصريين يعانون مشاكل الحصول على مياه الري .ويواصلون الحفر بحثًا
عن المياه الجوفية .ويعيد كثيرون غيرهم استخدام مياه الصرف الزراعي (رؤوف.)2019 ،
 -3مياه الصرف الصحي
وفقًا لتقدير التقارير الصحفية ،يفتقر ما يزيد على  %80من قرى مصر إلى خدمات الصرف الصحي ،وال تتصل
 %40من القرى بمياه شرب نظيفة (مصطفى والدادا( ،)2015 ،عصمت ( ،)2012الجهاز المركزي  .)2017كما
تؤثر مشكلة الصرف الصحي على نظام مياه الشرب أيضًا .فنظرًا لعدم وجود نظام صرف صحي ،يحفر
الناس "طرنشات" في األرض تحت منازلهم ،وتصل المياه منها في نهاية األمر إلى شبكة مياه الشرب ،أو
يتخلصوا من هذه المياه العادمة بإلقائها في قنوات مياه الري .وأظهرت تقارير صحفية في  ،2020معاناة
محافظات تعاني عديدة من مشاكل الصرف الصحي باستمرار ،التي تتفاقم إلى حد التأثير على حياتهم
اليومية ،واألنظمة األخرى مثل مياه الري ومياه الشرب.
وفوق هذا ،فإذا توفر نظام الصرف الصحي ،عادة ما يكون هناك كسر أو تسريب يؤدي إلى وصول مياه
الصرف الصحي إلى مصادر مياه الشرب ،وفقًا لتقارير مختلفة عن تدهور البنية التحتية ،في بحث أجري عام
 ،2020ووفقًا أيضًا لـكامل (.)2014
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وبحسب بيان صادر عن ممدوح رسالن ،رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في مصر ،تُهدر
 %29-28من مياه الشرب وفقًا لفواتير الشركة ،حيث كان المستهلك  8.9مليار متر مكعب من مياه الشرب،
في حين لم تصدر فواتير إال مقابل  6.4مليار متر مكعب فقط ) .(Every drop counts, 2020وقدر أن مياه
الشرب المهدرة ،بنسبة  ،٪30تعادل احتياجات  11مليون شخص من المياه.
وجاءت في أمثلة من التقارير اإلعالمية حول بعض قرى الدقهلية ،شكوى من تسرب مياه الصرف الصحي
المسببة للتلوث .وفي المنوفية ،كانت هناك أكثر من  100قرية ،أساسية وهامشية ،يقطنها أكثر من 700
ألف مواطن ،محرومة من شبكة الصرف الصحي .وتعاني  19قرية منها في شبين الكوم على نحو خاص ،من
مشاكل الصرف منذ ما يزيد على  12عامًا (الصاوي .)2020 ،ويتكرر الوضع في قرى بالفيوم والدقهلية ،حيث
يعاني األهالي من مخاطر صحية بسبب اختالط مياه الصرف الصحي مع مياه الري ومياه الشرب ،نتيجة
لسوء اإلدارة وعدم توافر بنيه تحتية مالئمة للصرف الصحي .ويطالب ما يقرب من  12ألف مواطن في قرية
تال ببني سويف بتغطية أنابيب الصرف المنتشرة في كل مكان .ويبلغ عدد القرى في مصر  4740قرية،
ويقطنها أكثر من  50مليون مواطن ،ويصل عدد القرية التي تتوفر بها الخدمة إلى  1047قرية فقط ،بنسبة
 %34تقريبًا من سكان ريف مصر (الصاوي .)2020 ،وتخطط الحكومة للوصول إلى  1150قرية بنهاية ،2022
وتغطية نظام صرف صحي لنسبة  %60من القرى .ويعد نقص تمويل البنية التحتية وعدم توفرها لعقود
من الزمن ،أحد أسباب مشاكل الصرف الصحي في مصر .وعالوة على ذلك ،هناك سوء اإلدارة المحلية
للبلديات ،والتوسع غير القانوني لألراضي.

 )3تلوث المياه
تعد جودة المياه تحديًا رئيسيًا آخر لموارد المياه في مصر .وال يقتصر تلوث المياه على نهر النيل ،بل يمتد
إلى البحيرات والبحار والمياه الجوفية .وقد تلوثت أجزاء كثيرة من نهر النيل بشدة نتيجة مياه الصرف الصحي
(عدم توفر شبكة الصرف الصحي ،خاصة في المناطق الريفية بمصر) ،والقمامة التي تسد قنوات الري في
كثير من المناطق الريفية ،والتخلص من الصرف الزراعي ومخلفات الصناعة في مياه النهر .ويمتلئ الصرف
الزراعي باألسمدة والمبيدات وغيرها من الملوثات التي ال تشكل خطرًا فقط على البشر ،بل على الحيوانات
والنظام البيئي .ووفق تقدير جهاز شئون البيئة المصري ،يتم التخلص من  150مليون طن نفايات صناعية
سنويًا في نهر النيل (فريد .)2020 ،وبسبب االفتقار إلى نظام إلدارة للنفايات في كثير من القرى بجميع أنحاء
مصر ،تسد أكوام القمامة عديدًا من قنوات الري ،وتسبب مشاكل في وصول المياه إلي كافة المحافظات
تقريبًا .
وال يقتصر تلوث المياه وإلقاء المخلفات على نهر النيل فقط ،بل والبحيرات الرئيسية المختلفة والبحر
األبيض المتوسط والبحر األحمر ،حيث تقع مصانع عديدة في هاتين المنطقتين .وفي اإلسكندرية ،تتخلص
مصانع عديدة من نفاياتها في مياه البحر ،مما أثار شكاوى عديد من السكان هناك في وسائل اإلعالم .وتؤثر
جميع مصادر التلوث هذه على جودة المياه ،خاصة بالنسبة للزراعة ،حيث تؤدي إلى تدهور التربة مع مرور
الوقت .كما يؤدي تكرار استخدام مياه لصرف الزراعي إلى تدهور جودة المياه مع الوقت أيضًا.
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عالوة على ذلك ،يساهم غياب الصرف الصحي في ما يقرب من  ٪80من القرى المصرية (الجهاز المركزي
 ) 2017في تدهور جودة مياه الري ،حيث يتم التخلص من معظم مياه الصرف الصحي في قنوات الري ،أو
تتقاطع أحيانًا مع أنظمة مياه الشرب .وذكرت إحدى التقارير الصحفية أن هناك  9آالف متر مكعب تقريبًا
من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي ،تُضخ يوميًا في مصرف "المحيط"؛ المصرف الرئيسي في
محافظة المنيا ،الذي يخدم مايزيد على  100000فدان من األراضي الزراعية .وقرية إطسا من القرى
المتضررة ،حيث يتم التخلص من تلك المياه العادمة بها وتعاني من تلوث مائي كبير .وتأتي هذه المياه
خاصة من المخلفات الصناعية ألحد مصانع السكر في المنيا (رياض.)2020 ،

 )4التغيير المناخي
السيول والتغييرات في توفر المياه
يأتي تيار نهر النيل الذي تشترك فيه إحدى عشرة دولة (بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ورواندا،
وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وكينيا ،وجنوب السودان ،وإثيوبيا ،والسودان ،وإريتريا ،ومصر) ،من النيل
األزرق والنيل األبيض .وينبع النيل األزرق من إثيوبيا ،ويمثل حوالي  ٪86من التدفق اإلجمالي لنهر النيل
) .(Hussein & Grandi, 2017وتفاوت تدفق النيل األزرق (من حيث الكمية) ،وفقًا لألمطار الموسمية في حوض
أباي في إثيوبيا حيث ينبع النيل األزرق.
ويعد التغيير المناخي أحد التحديات المؤثرة على تدفق النيل األزرق .ومن المتوقع أن يسبب تغييرًا في تدفق
النهر كله وكمية مياهه ،وسيؤثر ذلك مباشرة على دول المصب (حصة مصر من النيل) ،ألنه رافد نهر النيل
الرئيسي (إلى السودان ومصر) ( .)2018 ,.Roth et alوتتوقع نماذج تغير المناخ المختلفة حدوث تغييرات في
تدفق النيل األزرق ،ولكن تشترك معظم النماذج والتوقعات في زيادة التفاوت من حيث المواسم وحجم
المياه المتاحة .ومن المتوقع تأثير هذه التغييرات على تدفق المياه في مصر.
وحملت التقارير الصحفية في  2020تغطية حول السيول المؤثرة على منطقة البحر األحمر ،حيث سبت
األمطار الغزيرة غير المتوقعة ضررًا بالغًا في بعض األراضي الزراعية في الشمال ،خاصة في البحيرة .لذلك،
قد يترتب على المخاطر المصاحبة للتغ ير المناخي ،فيما يتعلق بالسيول أو الجفاف ،خطرًا على األراضي
الزراعية في مصر.
ارتفاع مستوى مياه البحر
ال يؤثر تغير المناخ على نهر النيل فقط ،بل يهدد اإلقليم الشمالي من مصر كله .وذلك حيث تواصل
مستويات مياه البحر ارتفاعها باستمرار .وتعد دلتا نهر النيل من بين مناطق الدلتا الثالثة األكثر تهديدًا إزاء
التغيير المناخي في العالم ،وفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCفي .2018
وأدرج التقرير نفسه اإلسكندرية بين أكثر  10مدن في العالم معرضة لخطر غمرها بالمياه بسبب ارتفاع
مستوى سطح البحر .وخلص تقرير الهيئة أيضًا إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أو أكثر
يمكن أن يؤدي إلى خسائر بقيمة  30مليار دوالر أمريكي وتشريد  8ماليين شخص .وأعلنت التقارير الصحفية
عن خطط لحماية الدلتا من ارتفاع منسوب مياه البحر .وكان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنفذ الذي
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تولى هذا المشروع ،بتمويل من الصندوق األخضر للمناخ ( ،)GCFتحت اسم مشروع "تعزيز التكيف مع تغيير
المناخ في الساحل الشمالي المصري" .ويمتد المشروع لمدة  7سنوات ،بتكلفة حوالي  31مليون دوالر
أمريكي ،ويهدف إلى حماية الدلتا من السيول أثناء األحوال الجوية السيئة ،بإنشاء حواجز صخرية منخفضة
التكلفة .وبينما يلجأ المزارعون تحت ضغط ندرة مياه إلى سحب المياه الجوفية ،فهذا يتسبب في تسرب
مياه البحر إلى التربة في الدلتا وزيادة ملوحتها .وتأتي معظم التقارير الصحفية عن تعرض الدلتا للخطر من
الخبراء وليس المزارعين .وقد تحدث مسؤولون بالوزارة أيضًا عن الدلتا وخطط تخفيف حدة الخطر المحيق
بها.
الموجات الحارة والجفاف
شعر مزارعون عديدون بالفعل بآثار تغيير المناخ في الواقع ،إذ تأثر إنتاجهم الزراعي بوضوح .وعلى مدى
السنوات القليلة الماضية ،تسببت األحوال المناخية السيئة (الحرارة المرتفعة والبرودة الشديدة والجفاف)
في انخفاض اإلنتاجية بشدة .وعالوة على ذلك ،أدت موجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة استهالك المياه في
الري ،وتكرار مراته .وال تقتصر المخاطر على الجفاف وتغيرات تدفق المياه فقط ،ولكن هناك أيضًا تدهور
التربة الناتج عن الملوحة والجفاف واالفتقار إلى الري الكافي في الوقت المناسب ،والمواسم الحارة.
ويشتكي المزارعون أساسًا من الحرارة ومدى تغيير الطقس بمرور الوقت (لم يذكروا تغير المناخ في حد
ذاته ،ولكن كانت معظم شكاوى المزارعين المرتبطة بتغيير المناخ حول موجات الحر الشديدة) .وفي عام
 ،2020أع لن ممثلو وزارة الزراعة المصرية عن بعض اإلرشادات والتوصيات عبر وسائل اإلعالم .دارت حول
كيفية التعامل مع موجات الحر وإنقاذ المحاصيل .ومع هذا ،فقد مزارعون كثيرون غالتهم ومحاصيلهم
نتيجة لمجرد بضعة أيام من موجات الحر المرتفعة.
وال يذكر السكان والمزارعون كل يوم االرتباط المباشر بين تغييرات المناخ والمياه .ولكن تؤثر تغييرات المناخ
على استهالك المياه بشكل غير مباشر.
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 -3أمثلة من التقارير الصحفية حول الصراعات على المياه
في  25سبتمبر  ،2020انقطعت المياه في  18منطقة بالقاهرة ،من بينها روكسي وعين شمس وصقر
قريش .وأرجع المسؤولون سبب االنقطاع إلي توقف المصدر الرئيسي للطاقة في إحدى محطات المياه
الرئيسية.
نوفمبر  -2019شهد القطاع الشرقي من اإلسكندرية تولثًا لمياه البحر في الطابية ،بسبب فضالت الصرف
الصحي التي تصرف هناك ،باإلضافة إلى المخلفات الصناعية من مصنع أسمدة أيضًا.
يونيو  -2016في بدايات يونيو  ،2016احتدمت احتجاجات كثيرة في مناطق ريفية بمصر حول انقطاع المياه،
األمر الذي ألقى الضوء على سوء البنية التحتية للمياه في مصر .وذكرت الشركة القابضة للمياه والصرف
الصحي المملوكة للدولة أنها وفرت مياه الشرب إلى  %99من السكان؛ ومع ذلك ،انقطعت خدمة توفير
المياه نتيجة لتمديد أنابيب توصيل المياه بطريقة غير قانونية ،والتسريب تحت األرض ،ونقص التمويل.
وأبرزت التقارير اإلعالمية ،في  7يونيو  ،2016احتجاجات آالف األهالي في قرى محافظة الدقهلية ،حاملين
الجرادل الفارغة ،يهتفون" :عايزين نشرب" و "ارحمونا ،فين الميا؟" ،وذلك بعد معاناتهم من استمرار انقطاع
المياه ألسبوع كامل .بينما اشترى األهالي ،القادرون على تحمل التكلفة ،عبوات المياه من القُرى المجاورة،
وأرسلت الشركة القابضة شاحنة مياه استجابة لتلك االحتجاجات .من ناحية أخرى ،قطع مئات أهالي قرى
المنصورة الطرق الرئيسية احتجاجًا على انقطاع المياه ،استمر ذلك  16يومًا .كما شهد طريق القاهرة
أسوان الزراعي حوادث قطع الطريق احتجاجًا على قطع المياه أيضًا.

12

 -5المنهجية
تركز منهجية خريطة المياه على المناطق الجغرافية التي تشهد مشاكل وتحديات متعلقة بالمياه ،اعتمادًا
على المواد الصحفية في  .2020ولتطوير منهجية جمع البيانات والبحث ،تمت مراجعة األدبيات ،وبناءً عليها
قُسمت الخريطة إلى أربع فئات رئيسية )1 :ندرة المياه/انقطاع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب والري)2 ،
عدم توفير المياه /ضعف إدارة المياه  )3تلوث المياه و  )4تغيير المناخ والمياه .ومن كل فئة من هذه
الفئات ،استخرجت الكلمات المفتاحية ذات الصلة (الجدول فيما يلي) ،وصنفت إلى أربع فئات مقابلة.
استخدمت هذه الكلمات المفتاحية للبحث الموسع عبر اإلنترنت لعام  .2020وأثناء عملية جمع البيانات
وبعدها ،أعيد النظر في الفئات وعُدلت الكلمات المفتاحية وفقًا للنتائج .وشكلت هذه الفئات األربع
األساس الذي استندت عليه طبقات البحث في الخريطة ،بحيث يمكن للمستخدمين البحث في مشاكل
المياه وقضاياها بناءً على إحدى هذه الفئات .كما توجد ثالثة نقاط اختبار لتنقية نتائج البحث ،إحداها شهرية
خالل عام  ،2020والثانية في كل محافظة ،والثالثة حول األخبار العامة عن الموارد المائية المؤثرة على الدولة
بأكملها.
و بناءً على فئات المياه األربعة المذكورة أعاله وتقسيماتها الفرعية ،استخدم أكثر من تعريف ،استندت
عليها منهجية البحث .يعكس التعريف األول ،فئة "ندرة المياه "،األولى ،وتعتني ندرة المياه وانقطاع
إمكانيات الوصول إلى مياه الشرب والري .ويعكس التعريف الثاني" ،مشاكل المياه "،وهو التحدي الثاني،
ويعني عدم توفير المياه وسوء إدارة المياه .أخيرًا ،يعكس التعريف الثالث" ،األمن المائي "،التهديدات البيئية
للمياه والتي تشمل تلوث المياه وتغير المناخ.

تعريفات
ندرة المياه" :يمكن أن تعني ندرة المياه الندرة في توفرها بسبب نقص مادي ،أو ندرة إمكانياتالوصول لها بسبب فشل المؤسسات في تأمين اإلمدادات المنتظمة ،أو بسبب ضعف البنية
التحتية الكافية(UN-Water).
 الصراع على المياه" :مصطلح يصف الصراع بين الدول ،أو الوالبات ،أو المجموعات حول حقوق الوصولإلى الموارد المائية .وتالحط األمم المتحدة أن النزاعات على المياه تنتج عن المصالح المتضاربة
لمستخدمي المياه ،على المستوى العام أو الخاص "(تعريف األمم المتحدة)
األمن المائي :يعني قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياهالجيدة المقبولة للحفاظ على استدامة سبل العيش ،ورفاهية اإلنسان ،والتنمية االجتماعية
االقتصادية ،لضمان الحماية من التلوث الناجم عن المياه ،والكوارث المتعلقة بالمياه ،وللحفاظ
على النظم البيئية في مناخ يسوده السالم واالستقرار السياسي" (UN Water, 2013).
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الكلمات المفتاحية
Categories in English

English

Arabic

Categories in
Arabic

1. Water Scarcity / Salinity / saline Nile

 ملوحة مياه/ ملوحة المياه

1.  ندرة المياه/

النيل

إنقطاع في مياه

Water Access in Shortage

الدلتا

الشرب والري

drinking

نقص

Interrupted

Delta
and GERD

irrigation water Water cut

سد النهضة

( /المياه

 قطع/ انقطاع المياه

 نقصDrink / drinking water

/  انقطاع المياهTer3a – canals / canal lining

المياه

)ندرة المياه

Water Scarcity

 مياه الشرب/ الشرب

Scarce

 تبطين الترع/  قناة/ ترعة

Water poverty
Jerry cans

 ندرة المياه/ ندرة

Water deficit

فقر المياه

Wastewater

جرادل

Reusing

agricultural

water/ العجز المائي

drainage

/ إعادة تدوير المياه الزراعية

Protests

الصرف الزراعي

Demonstrations

مياه الصرف

Road blocking

احتجاجات

Irrigation water

تظاهرات

Municipal

قطع طرق

Drip irrigation

مياه الري

Flood irrigation

البلدية

Agricultural output

الري بالتنقيط

Oasis / Oases

الري بالغمر

Sandy / loamy soils

الناتج الزراعي

Water pressure

 الواحات/ واحة

The

efforts

of

the

water الطمى/التربة الرملية

company

ضغط المياه

Broken water pipe

جهود شركة المياه

Water pipe repair
construction of wells

كسر ماسورة مياه

Water subsidy

إصالح ماسورة مياه

Lifting subsidies

إنشاء آبار

Groundwater wells

دعم المياه
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Well License

رفع الدعم
آبار المياه الجوفية

Drinking water leakage

ترخيص اآلبار
انقطاع المياه بالقري

End canals

الوصول إلى الماء
تسرب مياه الشرب
آخر الترع

2. Absence
provision

of Water bill
(no Drilling

management)

فاتورة المياه

2.

غياب

حفر

/

Water efficiency / Water use

/ كفاءة استخدام المياه

إدارة

Water meter

كفاءة المياه

المياه

Water consumption

عداد مياه

Underground water

االستهالك المائي

Newly reclaimed land

المياه الجوفية

Water distribution

األراضي المستصلحة حديثا

Water station

توزيع المياه

Efficiency

محطة مياه

Access to drinking water

كفاءة

get sewage

الحصول على مياه الشرب

Drinking water leak

الصرف

Last/ end canals

الصحي

على

الخدمات
سوء

الحصول

تسرب مياه الشرب
آخر الترع
3. Water pollution

Blocked canals

القنوات المسدودة

Pollution

التلوث

Industrial waste
Wastewater treatment

مخلفات صناعية
الصرف

مياه

Plastic waste
Garbage accumulation/blocking
in canals

3. تلوث المياه

مشاكل
الصحي

النفايات البالستيكية
 المخلفات/تراكم القمامة

Lake

فى القنوات

Marine environment

بحيرة

Water turbidity

البيئة البحرية

Canals / drainages

عكارة المياه

Sewage leak
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المخلفات /تراكم القمامة

Wastewater

في الترع  /المصارف

Drainage canal blockage

تسرب الصرف الصحي
مياه الصرف
انسداد شبكة الصرف

جفاف

أزمات تغيير 4.
المناخ

فيضان  /سيول

Flood

بحر

Sea

مستوى مياه البحر

Seawater level

تحلية المياه

Water desalination

البحر األحمر

The Red Sea

البحر المتوسط

Mediterranean Sea

تربية األحياء المائية

Aquaculture

بحيرات

Lakes

دلتا

Delta

ملوحة الماء والتربة

Water and soil salinity

زيادة درجات الحرارة

temperature increase

موجة حرارة شديدة

extreme heat wave

ارتفاع منسوب المياه

Water level rise

المياه

Future water needs

المستقبلية

Beach protection

حماية الشواطئ

Flooded agricultural areas

احتياجات

غرق مساحات زراعية
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change Drought

4. Climate
crises

قائمة المراجع
مراجع باللغة العربية
-

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نسبة األسر واتصال وحداتها بالشبكة العامة للصرف الصحي
(.)2017

-

الصاوي ،فادي ،مليار جنيه ..هل تنهي مشاكل الصرف الصحي في مصر؟ .مصر العربية 6 ،يناير .2020
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1/1528705-300-%C2%A0%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F.
-

الشامي ،عصمت“ ،خليفة %85 :من قرى مصر ليس بها صرف صحى ونحتاج  80مليار جنيه لتغطيتها .”.بوابة
األهرام 13 ،ديسمبر https://gate.ahram.org.eg/News/289659.aspx. .2012

-

كمال ،محمد“ ،البنية التحتية في مصر ‘مأساة’ ..الصرف الصحي يضرب القاهرة ..ومواسير المياه ‘مكسورة
دائما’ ..خبراء يكتبون روشتة اإلصالح :إنشاء جهاز المعلومات الجغرافية وإعادة توزيع مصر بالالمركزية.”.
البوادي 4 ،أغسطس https://www.albawabhnews.com/716147. .2014

-

مصطفى ،أحمد ومحمد الدادا“ ،رسمياً %80 ..من قرى مصر محرومة من «الصرف» .الوطن نيوز 4 ،نوفمبر،
https://www.elwatannews.com/news/details/831363. .2015

-

رؤوف ،م ،نقيب الفالحين :قلة مياه الري تكبد المزارعين خسائر فادحة .الوطن 8 .يناير .2019
https://www.elwatannews.com/news/details/4194251

-

رياض ،أيمن“ ،مصرف المحيط بالمنيا ..كارثة تهدد النيل ..وأبناء الصعيد الخاسر األكبر” .صدى البلد28 ،
يوليو 4425613/https://www.elbalad.news .2020
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-
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Challenges:
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Egypt's
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https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/359272/Egypt/Politics-/Egypts-water-challengesBeyond-the-dam-saga-.aspx.
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-

https://www.ecomena.org/egyptwater/#:~:text=Egypt's%20Water%20Crisis%20and%20Degeneration,threshold%20for%20absolute
%20water%20scarcity.
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