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(ُشٍ مسوذت جصانمج املَاٍ اًـاملى ٌَىومٌرتن [ش د] اًىت َّ
دعِا اًصفِق فوًفجاجن
إجيصس ىف ا ٔلول من ٔبقسعس )0202
احملخوًــــــــاث
 )1مـَوماث ٔبساس َة حول جصانمج املَاٍ اًـاملى
 )0اًيضال ٌَمَاٍ  :مؤرش مؤثص جملمتؽ اًـرص اًعحلى
 )3اًرصاغ اًعحلى ُو ما س َحسذ مسبٔةل املَاٍ
 )4ر
اًخلُّي املياىخ واًخفسخ اًحُىئ
معسزا ٌَصحب
 )5رشة املَاٍ حلى إوساىن وًُس ً
 )6مِاٍ وظـام اًـامل
 )7اًِاًسوزًوىج ،ثلٌَة املَاٍ
 )8كوت املَاٍ (اًِاًسزوابوز) واًعياؿة
 )9ثعحَق س َاسدٌا س َاسة املَاٍ الاصرتاهَة اًـاملَة مؤسسة ؿىل
إجناساث إذازت املَاٍ الٕصرتاهَة ىف الاحتاذ اًسوفِىت ٌََيني وس خاًني
وىف ٔبًحاهَا ؾرص ٔبهوز دوخة
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 )12هؼازم مِاٍ مـوملان مذيافـــــصان
 )11كضَة املَاٍ اًـاملَة ل ميىن حَِا تسون اًس خاًًَِة ارلوحِة،
فدسون اصلوز اًلِاذى ٌَىومٌرتن (ش د) ومٌؼامثَ ازلاُُّيًة،
وتسون ازلِوزًة الٕصرتاهَة اًـاملِــة
 )10املَاٍ ىف الاصرتاهَة اًـاملَة واًض َوؾَة اًـاملَة
 )13مصسوم مِاٍ اًىومٌرتن (ش د)

مـَوماث ٔبساس َة حول جصانمج املَاٍ اًـاملى
ملارا حيخاح اًـامل إ ى جصانمج مِاٍ ص َوؾى ؿاملى
إن ُسف جصانمج مِاُيا اًـاملى ميىن ثـصًفَ ابدذعاز هبشٍ ازلةل اًخس َعة:
ٕاهنــاء مَىِة املَاٍ ارلاظة!
إن حَيا ًثوزت املَاٍ اًىت س َ ُ
خوصل حمتًا ُو:
ذمصوا احذاكزاث املَاٍ اًص ٔبسامًَة! ظـــاذزوا مَىِة انُىب املَاٍ اًـاملَني! »

»
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ىف اًص ٔبسامًَة اًـاملَة:
فلصا!
ٌرسق ا ٔلقيَاء من اًفلصاء لٕقياء هفسِم وًَجـَوا اًفلُّي ٔبص َّس ً
ىف الٕصرتاهَة اًـاملَة:
حنن هـعى املَاٍ مصت ٔبدصى ٌَفلُّي ،وهوفص هل ما ٍىفى من املاء وهلَق ظيحوز املَاٍ
ؿىل ا ٔلقيَاء!
***
إن ٔبؿسائيا سُذجاَُون جصانمج مِاُيا اًـاملى .وس َعفوهَ ؿىل ٔبهَ «حمل سارح».
ذُّيا س خلوم اًربحواسًة مبساؿست اًخحصًفِنئ ،بن هيزموان ثسالحٌا و ٔبن ٌسُئوا
و ٔب ً
وظف وثعحَق جصانمج مِاُيا اًـاملى ضسان .وًىن جصانمج املَاٍ اًـاملى ُشا مل هلم تَ
ًىك ًلسم ذسماث ٔلؿساء اًض َوؾَة ؿىل ظحق من فضة ،وًىٌَ كس ُن ِخ َة ٔلخي
ََني واحملصومني وظحلاهتم اطلٍن ٍصًسون ٔبن ًخحصزوا من هُّي اًص ٔبسامًَة وهؼارما
املُس خل ّ َ
رو اًعحلذني ىف ثوفُّي املَاًٍ .لس ُن ِخ َة ٔلوً ٰـئم اطلٍن ًلاثَون ًحياء ؿامل لظحلى
وًيؼام مِاٍ ؿاملى لظحلى.
إن جصانمج مِاُيا اًـاملى هيسف رلسمة اًربوًَخازاي اًـاملَة هكصصس ٌَـمي اًثوزى،
وحىت ٍصصس ًيرص اًثوزت املائَة اًـاملَة لٕؿاذت ثوسًؽ املَاٍ ًعاحل اًلك .حفىت الٓن،
كس اس خعاؾت اًخرشًة ٔبن ثؼفص ؿىل لك رصاؿاث املَاٍ .وسزتًي نشكل هنة املَاٍ
اًص ٔبسام ى ،وًىن ًُس من ذالل اًخوفِق اًعحلى ،تي من ذالل اًخعفِة اًثوزًة
ٌَحنك اًعحلى ٌَربحواسًة اًـاملَة وتياء اذلنك اًعحلى ٌَربوًَخازاي اًـاملَة .وُؤلء
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كول تربانجميا وهيامجوهَ ً
اطلٍن ًلصون ً
فـال ل ًسمعون ثعفِة هؼام هنة املَاٍ
اًربحواسى املوحوذ ،وًىمهم ًؤًسوهَ.
مل ٍىن ُياكل ٔبتسً ا ٔبى جصانمج مِاٍ زوزى ؿاملى ىف اتزخي اذلصنة اًض َوؾَة اًـاملَة.
وُشا ُو ٔبول و ٔبوحس جصانمج مِاٍ ىف اًـامل .وًخعي ابجساق مؽ جصاجميا املـيوهة:
« إهنـا اًثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة ول صئ سواُا ما س َحمى هوهحيا»
« اًربانمج اًـاملى ذلفغ اذلَات وحامٍهتا»
« مصسوم ا ٔلزط اًـاملى ىف لك تلاغ اًـامل»
إن جصانمج املَاٍ اًـاملى ُشا كس نخحَ اًىومٌرتن (ش د) مبياس حة اًخعـَس اذلا ى
فامي خيط رصاغ اًيَيً .لس ٔبوحض رصاغ اًيَي اكززَة وضؽ هؼام املَاٍ اًص ٔبسام ى
اًـاملى .وما حنخاخَ ُو حي زوزى ًـمتس ىف امللام ا ٔلول ؿىل اًخضامن تني صـوة
اًيَي ،واثه ًَا اصلمع ا ٔلذمى من لك اًربوًَخازاي اًـاملَة ًلك صـوة اًيَي اًواكـة ىف
ُشٍ املضلكةً .لس ظَة مٌا اًلسم املرصى ؾن حي ًِشٍ اًلضَة.
وهبشا اًربانمج ،فإهيا حناول ٔبن هـعى تـغ اًيعاحئ ٌَلسم املرصى ،وًفِم ٔبفضي
ًرضوزت اذلي اًثوزى اًـاملى ملضلكة املَاٍ وهَفِة اًيضال حبَول مَموسة ًرصاغ
اًيَي جصوخ ا ٔلذمَة اًربوًَخازًة.
وُشا ًـىن هحح ٔبى اس خفزاس كوزم-صوفِىن ؾيس ازلاُُّي ثثُّيٍ اًربحواسًة واًربحواسًة
اًعلُّيت وساذهتم الٕمربايًَون اًـاملَون .إن ُسف اًربحواسًة ُو ذَق ارلعام تني
صـوة اًيَي .إن صـوة اًيَي جضازك هفس املعُّي .وهضاهلم ل جية ٔبن ًوهجوٍ
ضس ٔبهفسِم .وميىمهم ٔبن ًؼفصوا فلط إن كاثَوا تخضامن مؽ تـضِم اًحـغ ضس
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ذنخاثوزًة اًص ٔبسامًَني وذوهلم اًربحواسًة اًفاسست اًىت جس خلي موازذ املَاٍ ؾيسمه
وثـصط حق املَاٍ ؾيس اًضـوة اًيَي ٌَرعص ،اب ٔلدط ضس اًضـة املرصى
رلَق ا ٔلزابخ.
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وثـس ٔبنرث املياظق خسوهة وكاتََة ذلصوة املاء املس خلدََة ىه  :اًيَي وهنص ادلاجن
ابزاُاموحصا وهنص إهسوش وذخةل واًفصاث و ٔبهناز هوًوزاذو.
إن اًـواكة املسمصت ٌَخلُّي املياىخ وادلاحئة اذلاًَة ًخؤثص نشكل ؿىل املَاٍ ،ذاًلة
وؾ ًَا مذيام ًِا ابذلاخة ًثوزت مِاٍ ؿاملَة ،ومليؽ دعص حصة مِاٍ ثثُّيُا اًربحواسًة
اًـاملَة و ٔبذواهتا اًلومِة.
إن املَاٍ ل جية اس خـامًِا ٔكذات ٌَرصاغ تني صـة وصـة .وًِشا فإن جصانمج املَاٍ
ًدٌاول ثثوٍص اًوؾى املخيازم تعسذ ؾواكة رصاغ املَاٍ ،واثه ًَا ًدٌاول حتوًي اًوؾى
اًثوزى ًلوت حمصنة حامسة ًخعحَق جصانمج مِاُيا اًـاملى.
إن اًرصاغ اًعحلى ضس هنة املَاٍ اًص ٔبسام ى وهؼامَ ُو كدي لك صئ هضا ٌل
س َاىسٔ ،لهَ وتسون اهخعاز اًثوزت الاصرتاهَة اًـاملَة ،فإن هؼام املَاٍ الاصرتاىك
سَمى من
اًـاملى ل ميىن ٔبن ًؼفص ُو الٓدص ؿىل هؼام املَاٍ اًص ٔبسام ى .فال حتول ٌ
هؼام املَاٍ اًص ٔبسام ى إ ى هؼام املَاٍ الٕصرتاىك.
إن اًفازق تني جصانمج مِاُيا اًض َوؾى اًـاملى ولك اًربامج املـصوفة اًساتلة ُو ٔبن
جصانجميا رو ظاتؽ ٍ زوزى .ومعاًحيا اصلُ هَا لٕظالحاث مِاٍ ؿاملَة جس خحق اًيضال ًِا
وىه ٔبساس َة ل قىن ؾمها ،وًىن ظاملا تلى اًيؼام اًص ٔبسام ى اًـاملى ىف ماكهَ تسون
ملس ،فَن ًلُّي ُشا صُئًا من اًعحَـة اًعحلِة ًيؼام املَاٍ .طلا فإن جصانمج املَاٍ
اًثوزى اًـاملى هيسف ٕلزفاق اًرصاغ اًعحلى ٌَخحسٌُاث ادلشزًة ًخوفُّي املَاٍ ؿامل ًَا
مؽ اًسحق اًثوزى ٌَيؼام اًص ٔبسام ى اًـاملى ،وابًخا ى فإهيا هـىن نشكل ذماز هؼام
املَاٍ املوحوذ .ميىٌيا فلط ٔبن هخىن اًيؼام الٕصرتاىك اًـاملى وهؼام املَاٍ ارلاض تَ
وثعحَق جصانم املَاٍ اًثوزى اًـاملى ؿىل ٔبهلاط اًيؼام اًص ٔبسام ى اًِاكل .إن حتلِق
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جصانمج املَاٍ الاصرتاىك اًـاملى ًُس ُو ُسفٌا ا ٔلمسى .إن هؼام املَاٍ الاصرتاىك
اًـاملى ُو هؼام ؿاملى حتت سَعان ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ،وهبشا فإهَ س َؼي هؼا ًما
مسى
ظحلًِا ،وحتت سَعان حنك اًلاًحَة اًفلُّيت ؿىل ا ٔلكََة اًليَة .إهيا ىصًس وِسف ٔب ٰ
هؼام مِاٍ خيَو من ذنخاثوزًة اًعحلاث .فٌؼام املَاٍ الٕصرتاىك اًـاملى موخَ فلط
حنو فرتت حتول حمسوذ جتاٍ جممتؽ ؿاملى لظحلى .وما ىصًس ُو هؼام مِاٍ ص َوؾى
(لظحلى) ؿاملى.
فإن مل حني ٔبنرث مضالك ثوظَي املَاٍ املَحة ثضلك ٔبفضي من اًص ٔبسامًَني ،فَن
ؿاخال ٔبم ب ٓ ً
ثفضي الٕصرتاهَة اًـاملَة وحسُا فلط ،تي س خفضي نشكل وٕان ً
خال من
ا ٔلساش ٔبصاكل اذلَات ؿىل ا ٔلزط وس خفسس وسدمهاز .وٕان حََيا كضَة املَاٍ ،فإن
الٕصرتاهَة اًـاملَة س يضممها وس منِس اًعصًق ٌَض َوؾَة اًـاملَة .رمَئني ومؤ ِّمٌني هبشٍ
اًعصًق الاحذَاخاث ا ٔلساس َة وحمس يني ًِا ٔلخي لك اًخرشًة ،وُشٍ ىه اًلضَة
اًىت ثبٔىت هبَئة مسبٔةل ثعصهحا ؿََيا اًخرشًة.
إن اًثوزت الاصرتاهَة اًـاملَة ل ميىمها ٔبن حتصز اًخرشًة من الاس خلالل والاضعِاذ
من ذون ٔبن حتصز املَاٍ نشكل من ٔبكالًِا اًص ٔبسامًَة راث اًعاتؽ اًسَـى اًص ٔبسام ى.
من ميخكل املَاٍ
إن ُشا ًسؤال مَح هعصحَ ؿىل ازلَؽ .ول ٔبحس ٌس خعَؽ تبٔن جية ؿىل ُشا
اًسؤال ٔبنرث من اكزل مازهس.
ؾعى مازهس إخاتة معومِة ٔبنرثٔ ،بى من مٌؼوز لك اًىوهة ،واطلى جضلك
فَلس ٔب ٰ
املَاٍ كاًحُذَ.
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فَلس كال مازهس:
«إهَ ومن مٌؼوز اًضلك الاكذعاذى ا ٔلؿىل ٌَمجمتؽ ،فإن املَىِة ارلاظة ىف اًـامل
تَس ٔبفصاذ مـسوذٍن ،س خؼِص توضوخ وـحر مَىِة الٕوسان ارلاظة ؿىل الٕوسان
الٓدص .حفىت اجملمتؽ تبٔهكهل ،وا ٔلمة ٔ ،بو مجموؿة اجملمتـاث املوحوذت مؽ تـضِاًُ ،ست
مباًىة ملا ًوخس ؿىل ُشا اًىوهة .تي إن امل ُ َّالك اطلٍن حيوسون ُشا لكَ من ٔبمثال
ؿائالث توىن ابحصٌس ،وجية ٔبن خيَفوا ُشٍ املَىِة تبٔفضي ػصوفِا إ ى ا ٔلحِال
اًلاذمة».
(مازهس ،ز ٔبش املالٔ ،بؾامل مازهس وٕاجنَز ،اجملضل ،3ض)546.
وتسفاؾيا ؾن زؤى مازهس ،اًلائةل تبٔن ل ٔبحس ميخكل املاء ،وتبٔهيا حنن اًخرش
هدضازك املَاٍ فلط ٔلخي الاس خفاذت املضرتنة وتبٔهيا هلوم مبجِوذاث ًخحسُمها
مس ً
دصى.
خلدال ،فإهيا ىف هفس اًوكت منزي هفس يا ؾن لك و ٔبى زؤًة ٔب ٰ
حصة ؿىل لك اطلٍن ًياُضون وًخجاَُون
ٕؿالن ٍ
إن جصانمج مِاُيا اًـاملى ًِو ا ُ
امليؼوز املازهىس .فٌحن اًض َوؾَني ًس يا فلط ٔبصس ا ٔلؿساء رصامة ضس سوء
اس خلالل املَاٍ واس خزسام الٕوسان ًِا ضس ٔبدَِ الٕوسان ،تي حنن وثضلك ؿام لك
من ىف ُشا اًـامل ،من ًلوم تخـَمي اًضـة وحضسٍ حىت ًلىض ثضلك ٔبتسى ؿىل
اس خلالل واضعِاذ الٕوسان ً ٕالوسان.
وىف جصانمج مِاُيا اًـاملى ،ىصى ٔبهَ من واحديا حتصٍص املاء من جصاثن اًص ٔبسامًَة
اًـاملَةٔ ،لهَ وتسون ُشا ،فٌحن نخرش وتشاثياً ،ن وس خعَؽ ٔبن حنصز ٔبهفس يا من
جصاثن اًص ٔبسامًَة اًـاملَة اًىت حىدَيا.

9

إن املِمة اًصئُس َة اًىت هيسف ًِا جصانمج املَاٍ اًـاملى ُو حصك املَاٍ تبٔفضي ٔبحواًِا
ٔلحِال املس خلدي ،وُشا ًُس فلط تفىصت مذىصزت ٔلذالكٌا اًض َوؾَة ،وًىن رممة
هؼصاي ومعَ ًَا ىف حارضان وىف لك حِي لحق ٌَخرشًة اًىت ًلؽ حتصزُا
ذكِلة خسً ا ً
وحي –ىف لك ذلؼة -ؿىل خسول ا ٔلؾامل.
فإن مل هرتك املَاٍ حمس ية ً ٔأحِال اًلاذمة ،فإهيا هبشا س يسمص املخعَحاث ا ٔلساس َة
ٌَحَات ؿىل ُشا اًىوهة .إن حتسني اجملمتؽ ًـمتس تيفس اصلزخة ؿىل حتسني املَاٍ
واًـىس حصَح.

هؤحص ًىذاتة جصانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ ،فإن اًـمي اًض َوؾى
فىام ٔبهيا وض َوؾَني ،ل ُ
مبـياٍ ا ٔلثسط و ٔالنرث ذكةُ ،و معي تال ٔبحص ًخحسني إًعال املَاٍ ًلك ٔبحِال
املس خلدي اًلاذمة ىف جم متـيا .إن جصانمج املَاٍ اًـاملى ُشا مل ىىذحَ لٕمتام رممة
واحستٔ ،بو ٌَمعاًحة ت ٔبى ملاتي .إن اًـمي اًض َوؾى ل ًمت ظح ًلا ً ٔأؾصاف اًلاهوهَة
اًىت كس حصى ث ٔبسُس اجمل متؽ ؿَهيا ساتلـــًا ،تي ُو معي ظوؾى ،معي حص ٌَخحصز
اًثوزى ٌَربوًَخازى اًـاملَة ،و ٔلخي اًعاحل اًـام ٌَمج متؽ اًض َوؾى اًـاملى
املس خلدىل ،اطلى ل ميىٌَ ٔبن ًـُش تسون املَاٍ.
إن الاس خـامل اذلص ٌَمَاٍ ًحس ٔب حِر ثحس ٔب الاحذَاخاث اًَومِة ٌَمَاٍ ،وحِر
ًؼِص حش املاء ابًؼِوز .وُشا ما وسمََ ابًض َوؾَة اًـاملَة .إن اجملمتؽ اصلو ى
املس خلدىل سٌُجو فلط إن ثـمل اس خـامل املوازذ املائَة احملسوذت ثضلك حسن .فلك
املاء ؿىل ُشٍ ا ٔلزط ًن ٍىون ً
مَاك ًِشا اًص ٔبسام ى ٔبو راكٔ ،بو ًِشا اً ُلع ِص ٔبو راك.
فلك املاء ُو مَىِة اصرتاهَة ؿاملَة ًلك اًضـوة وا ٔلكعاز.
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ابًصمغ من ُشا فإن املاء ل خيسمٌا فلط حنن اًخرش ،ونشكل ل خيسم اذلَواانث
وحسُا واملززوؿاث ،تي إن املاء ُو ٔبساش اذلَات لكِا ؿىل وخَ ُشا اًىوهة.
وحنن اًخرش ل وس خعَؽ ٔبن منخكل ٔبى مٌؼوز بٓدص ٌَامء ول جية ؿََيا ٔبن هيؼص هل
ؿىل ٔبهَ صئ كُّي ُشأ ،بى ٔبهَ سخة ٌَحَات.
إن اجملمتؽ الٕصرتاىك اًـاملى ُو املوخَ واملوزذ واملوسغ ًلك املوازذ واًعاكاث املائَة
ىف اًـامل .وُشا سُض حؽ اًضـوة ٔلخي الاس خـامل اذلص اًـام.
و ٔبى إذؿاء ٔبو ٕارصا ٍز من ٔبحسمه جمتكل موازذ املَاٍ اًـاملَة س خحعمَ الٕصرتاهَة
ذَاس ٔبو ثفضَي ٔبمة ؿىل ٔبدم
اًـاملَة ىف ٔبى ماكن ىف اًـامل .إن املَاٍ ًن ٍىون فهيا ام ٌ
ٔبدصىٔ ،بو مجموؿة ٔبو ٔبفصذ ،إخل .وًسٍن اجملمتؽ اًـاملى ٔبى إساءت اس خزسام ّمتزيًة
ٌَمَاٍ وجصمية ضس املعاحل املضرتنة ً ٕالوساهَة .وس يلاثي ُشٍ ادلصمية جلك اًس حي.
إن اًىومٌرتن (ش د) ًن ٌسمح ٔلى ٔبحس تبٔن ًضؽ معاحل املَاٍ اًلومِة فوق
معاحل اًحضلان اجملاوزت ٔبو حىت فوق معاحل ساكن اًـامل ُ
نـلك.
إن جصانمج املَاٍ اًـاملى هيسف لٕحلاق مدس ٔب اكذعاذى ظازم تُامن جيصى اًخـامي مؽ
كضَة املَاٍ ،تلغ اًيؼص ؾن واكؽ وحوذ تضلان قيَة وفلُّيت مائ ًَا.
وُشا املحس ٔب الاكذعاذى مدىن ؿىل ثضامن لك اًضـوة ىف اجملمتؽ اب ٕلضافة ملحس ٔب
اًلوى اطلاثَة.
الاؾامتذ ؿىل ٰ
إن اًـسًس من اًحضلان ثـاىن مس حلًا من ؾوامي هسزت املَاٍ .وتُامن حنن هخحسج ؾن
«هسزت املَاٍ» مبجصذ اس خزسام ما ملسازٍ اًصتؽ من معاذز املَاٍ املخجسذت .وُشا ُو
عصا حول اًـامل .وجيصى اس خـامل ٔب نرث من  %72من
اذلال مس حلًا ىف حوا ى  52كُ ً
موازذ املَاٍ املخجسذت ىف ً 00تضلا.
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ٔب ًاي من اكن س َحخاح املَاٍ ثضلك ؿاخي لحذَاخاثَ ا ٔلوًَة وًيجاثَ س َىون ُو
ٔبول من س َحعي ؿَهيا ِمٌَّا .ففى لك اًرصاؿاث اًىت ثخـَق تخوفُّي املَاًٍ ،لف
فلصا ىف اجملمتؽ،
اًىومٌرتن (ش د) تال اس خثٌاء ٔب ًول وىف اًحساًة مؽ اًرشاحئ الٔنرث ً
ٔبى مؽ اًربوًَخازاي وفلصاء اًفالحني.
وىف حال ُو ِخسَ ْث ٔبسماث مائَة ىف تضل ما ،فس يفصط اذلعط املياس حة لس هتالك
سازاي ؿىل هعاق ؿاملى تلصط اًخبٔكمل مؽ ٔبسمة
املَاٍ .وس َىون ُشا ىف ابذئ ا ٔلمص ً
املَاٍ نشكل .وسًدلى نشكل هفس اًوكَة من املَاٍ تلصط إؿاذت إهخاهجا حِر ٔبهنا
دصى .وهـخرب اًسسوذ ،اًىت ثـمي
س خىون ُامة ًضامن ثوفُّي مِاٍ اكفِة مصت ٔب ٰ
هكعسز ًالسدِالء اًص ٔبسام ى ؿىل املَاٍ ،وجصمية .فإن فضَيا اًَوم ىف ٔبن جنـي املَاٍ
معسزا زئ ًُسا ٌَرصاؿاث واذلصوة .و ٔبوً ٰـئم اطلٍن
ٔكذات ٌَسمل ،فإهنا كسً ا س خعحح ً
مل ًـس ابس خعاؾهتم ضامن اذلعول ؿىل املَاٍ ثضلك ٍ
اكف ًـحَس ٔبحوزمه (ؾامهلم)ً،ن
ٌس خعَـوا ٔبن ًلوموا جصحب إل و ًـخرصوٍ من ذلم وؾؼام ؾامهلم وؾحَس ٔبحوزمه.
فدسون ا ٔلزابخ س ميىض اًص ٔبسامًَون إ ى اًِالك.
إن ابزوانث املَاٍ اًـاملَني س َلصكون ىف لك املَاٍ اًىت زسكوُا من اًفلصاء .وًن
حيخاح حفازو امللاجص اًربوًَخازًون ذلفص ملاجص ًحازوانث املَاٍ ٔلن ابزوانث املَاٍ
سُذَلون ذفًٌـا جماه ًَا ىف اًححص تبٔاي ِذ اًربوًَخازاي اًـاملَة وفالىح اًـامل اًفلصاء!
وُشا ٔب ٌمص حمتى ٔبهَس نخسفق املَاٍ ؿىل امليحسزاث.

اًيضال ٌَمَاٍ :مؤرش مؤثص جملمتؽ اًـرص اًعحلى
إن حاةل املَاٍ ًخـىس حاةل اجملمتؽ .فِياكل ما ًلازة 1,386,222,222,222
هََومرت مىـة من املَاٍ ؿىل هوهة ا ٔلزط.
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وًىن ما متثهل املَاٍ اًعاسخة من ُشا اجملموغ ُو  %3فلط ،واًىت ممها ًددلى %1
فلط هكعسز ملَاٍ اًرشةُ ،شا نشكل من تـس ظصخ مجموغ املَاٍ اجملمست ىف ا ٔلهناز
وىف توًيسا .وس َىون ُياكل ىف اًـام  0252سايذت من  02إ ى  32ابملئة ثفوق
مـسل اس هتالك املَاٍ اذلا ى .إن املَاٍ ل جس خزسرما رشاكث اًعياؿة ارلاظة فلط،
اكذعاذاي ىف ٔبكسام مٌخجة اكًززاؿة واًعياؿة واًعاكة
وًىن جيصى اس خلالًِا
ً
اًىِصمائَة ،وىف اًيلي اًححصى وثربًس املفاؿالث اًيووًة ،وكُّيُا من ا ٔلص َاء.
إهيا هـُش ىف حلدة سمٌَة حزذاذ فهيا ٔبسماث املَاٍ ضَلًا ؿىل حنو مثُّي ،واًىت متثي
ً
محال إضافًِا ٌَرصاغ اًعحلى جباهة اسذايذ نثافة ػصوف الاس خلالل اًص ٔبسام ى ،تني
ُؤلء اطلٍن ميَىون املَاٍ و ٔبوً ٰـئم اطلٍن ل ميَىون ممها صُئًا.
كىص
متثي املَاٍ ٌَحـغ سخ ًدا ٌَوحوذ ،تُامن ٌَحـغ الٓدص متثي مٌجم رُة واؿس تبٔ ٰ
ا ٔلزابخ من ذالل هسزهتا (اًعياؾَة واًعحَـَة) .وًيلسم اجملمتؽ اًعحلى إ ى ظحلاث
ُمس َخ ِل ّ ٍةل و ُمس َخل ّ ٍَةل .وىف اًص ٔبسامًَة ثـمس اًربحواسًة لس خزسام املَاٍ لس خلالل
واضعِاذ اًربوًَخازاي وفلصاء اًفالحني .إن اًفازق تني اًربوًَخازاي من هجة،
واًعحلاث ا ٔلدصى من هجة ،ىه ٔبن ُشٍ اًعحلاث كس اس خزسمت املَاٍ
ًالس خلالل والاضعِاذٔ ،بما من هجة اًربوًَخازاي ومعاذلِا اًعحلِة ،فَلس ثعاتلت
مؽ معاحل اًلاًحَة اًـؼمى من ساكن اًـامل تعسذ مسبٔةل املَاٍ .وهبشا فإن اًثوزت
اًربوًَخازًة ل ثـىن ثعفِة ُشا ٔبو راك اًيوغ من ٔبصاكل اس خلالل املَاٍ ،تي ثعفِة
لك ٔبهواغ الاس خلالل ،تُامن ثلوم زوزت اًعحلاث ا ٔلدصى ثلوم هبسف اًلضاء ؿىل
مَىِة اًعحلاث اًساتلة ٌَمَاٍ .إن اًربوًَخازاي ل ميىمها ٔبن ثؼفص من هُّي الاس خلالل
واًعحلة اذلاهكة –اًربحواسًة -تسون ٔبن ثلوم ىف هفس اًوكت ،تخحصٍص اجملمتؽ ولك
من جصاثن الاس خلالل والاضعِاذ اًىت ثلميِا خمخَف اًعحلاث واًرصاؿاث اًعحلِة.
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وًوخس اًَوم هؼام ظحلى زياىئ ثلوم تَ اًعحلة اذلاهكة ثرسكة املَاٍ من اًعحلاث
امل ُـس خل َّةل .إن اًعحلاث اذلاهكة ثَلى ابًعحلاث امللِوزت ىف اًحؤش تلَة ذَق ٔبزابخ
من املَاٍ املرسوكة .و ٔلخي اًرتحب من املَاٍ مل ثخوزغ اًربحواسًة اًـاملَة من حتصًغ
اًضـوة ضس تـضِا اًحـغ ىف حصوة كومِة وحمََة.
وس يـعى تـغ ا ٔلمثةل اًعازذة ؿىل ما هـيََ ابًيؼام اًعحلى اًثياىئ وؿىل َُئذَ
ىف ؾرصان اذلا ى واجملمتؽ اًعحلى اطلى هـاٌضَ:
ثلوم صىصثة هُسَََ تضخ  52,222خاًون مِاٍ من ٔبزَوتَا (ىف اًساؿة اًواحست!)
وحيسج ُشا ىف وسط ذوزاث ادلفاف! وثؼِص ىف ُشٍ اًـمََة ٔبهؼمة مِاٍ
ُمرعرعة ورشاكث سزاؾَة بٔحٌحَة هحُّيت ،وثلوم ؿىل حامًة ُشٍ اًرشاكث اًرشظة
وادلُش ا ٔلزَوىب .إن ُشٍ ٔلفـال ؾيف فاىش ضس فلصاء اًفالحني اطلٍن اكذَسوا
زسكوا ىف ٔبزساكِم.
من ٔبزاضهيم واطلٍن ًلاومون ٔلهنم كس ُ ِ
واًسفن احملمةل ابًلمح ل جيصى ثفصًلِا ؿىل زظَف واحس ىف مِياء ذحِحوىت تلصط
هتسئة اجملاؿة ىف ٔبزَوتَا .وىف اٍمية ا ٔلدصى جيصى مَئ اًسفن اب ٔلزس اطلى جيصى
إهخاخَ ىف ٔبزَوتَا (إهخاح ا ٔلزس حيخاح ملَاٍ نثُّيت!) .إن ُشا ا ٔلزس ل هيسئ من حوغ
ا ٔلزَوتَني ،ول حىت ٌض حؽ ظمؽ اًرشاكث اًززاؾَة ا ٔلحٌحَةً .لس حصى حتوًي
ٔبزَوتَا إ ى مس خـمصت ؿاملَة تلصط اًرتحب من ادلوغ .وًـمتس املالًني من ا ٔلزَوتَني
اطلٍن ًـاهون من هلط اًخلشًة ؿىل اصلمع ا ٔلحٌىب اًلشاىئ ،تُامن ًلوم اس خـامزًو اًـامل
حبصج ا ٔلزط ا ٔلزَوتَة تـحَس ا ٔلحوز وًلومون ابس خُّياذ خمععاث تلصط ثعسٍص
امليخجاث ا ٔلزَوتَةً ،
مفثال ًعسزون اًوزوذ ً
تسل من اًلشاء.
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نربى كس اصرتث معاذز مِاٍ اًرشة
ىف إحسى ادلِاث ،ثوخس ُياكل رشاكث ٰ
انش مل
اًيؼَفة تلصط اًلِام ابًزبوس واملضازًؽ فهيا .وىف ادلِة ا ٔلدصى ُياكل ٔب ٌ
ًـوذوا كاذزٍن ؿىل اًوظول ٌَمَاٍ اًيلِة نيدِجة ًِشٍ ا ٔلفـال اًىت ثلوم هبا ُشٍ
اًرشاكث .وًوخس ُياكل سخاخاث مِاٍ تالسدِىِة مـحئة مس حلًا ىف املخاحص ،وًىن
اًفلصاء ل ٌس خعَـوهنا .و ً
تسل من ُشاً ،خوحة ؿىل اًفلُّي ٔبن ٌسُّي ٔلمِال ملا ثحلى
من معاذز املَاٍ اًـامة ٔبو جية ٔبن ٌس خـمي من املَاٍ اًلشزت ىف املاكن اطلى
ًـُش فَِ ،وىه مِاٍ جسممِا اًىاميوايث واًحىذُّياي .إن هُسَََ ًُست اذلامك
اًوحِس ؿىل املَاٍ و ٔبمصُا .فِياكل ٔبزتؽ رشاكث مذـسذت ادلًس َاث هتمين ؿىل ظياؿة
املَاٍ املـحئة وىه :هُسَََ ،وذاهون ،وهواكهول ،وتَخىس .تساًة من مَىِهتم ً ٔأهؼمة
اًالسمة لٕهخاح املَاٍ وثـحئهتا لٕهخاح مِاٍ مـحئة واىهتاء مبوزذى املَاٍ ارلعوظَني
وجتاز ازلةل.
ًلس اكن ثوفُّي املَاٍ ًـلوذ مسؤوًَة رممة ٌضلول .جفصى ىف اًدسـَياث وحسُا تبٔن
كامت اًـسًس من اًرشاكث خبعرعة ثوفُّي املَاٍ .ومٌش راك اذلني كس ٔبظححت
ماذت ملضازتة املسدمثصٍن .وظازث املَاٍ ً
صًلك من ٔبصاكل الاسدامثز املس خسام
ًأٔقيَاء .وظاز «ابزوانث املَاٍ» وتيوك وول سرتًت وخنة ٔبحصاة املََازاث
ٌضرتون اًحَاٍ من لك تلاغ اصلهَا .وكس ظازث ٔبمواًِا جتصى ًضرِا ىف اسدامثزُا ىف
ثعوٍص موازذ املَاٍ ،وختزٍمها ومـادلهتا وٕاساةل مَوحهتا ومـادلة مِاٍ اًرصف ونشكل
اً ُح ٰىن اًخحخَة اًرضوزًة .إن مؤرش املَاٍ اًـاملى (م.م.غ) ًِو مؤرش ً ٔأسِم اًـاملَة
ٌَص ٔبسامًَني املاًَني وحيوى ٔبنرب رشاكث اًـامل اًـرشٍن ىف جمالث ثوفُّي املَاٍ وتياء
تياُا اًخحخَة ومـادلة املاٍ .إن اًحيم اصلو ى ًلوم جبـي دعرعة ذسماث املَاٍ
ً
رشظا ٌضلول اًفلُّيت حىت حتعي ؿىل كصوط مٌَ.
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وواحس من ٔبنرب ابزوانث املَاٍ ُو نشكل واحس من ٔبنرب ذخاخةل اًـامل ،وُو تَي
حِدس .تَي حِدس ميخكل واحست من ٔبنرب ٔبمالك املَاٍ ىف اًـامل ،ومبؤسس خَ اًىت
كس ٔبسامُا ابٕمسَ جيمؽ ثربؿاث (ىف هفس اًوكت) ًىك «ٌساؿس» اًياش ٌَحعول
ؿىل املَاٍ!! إن ُشا املثال ًَـىس اًخياكضاث ادلََة تني اًـمي واًص ٔبسامل ىف ػي
ُميية اًص ٔبسامًَة اًـاملَة.
وىف ا ٔلماهن اًىت حِر حصى فهيا ثلس مي املَاٍ ىف اًـامل تني ا ٔلقيَاء ،جيصى صن
حصة تبٔايذهيم لٕؿاذت ثوسًـِا .إن اذلصة ؿىل اًعحَـة ىه حصة ؿىل الٕوساهَة
فلصاً .لس ٔبظححت املَاٍ سال ًحا ًالس خلالل والاضعِاذ
وحصة ؿىل ٔبصس اًفلصاء ً
حىت ًعحح اًلىن فلط ٔبنرث قىن ابملَاٍ!
وًياضي اًَوم ما ًلازة اًيعف من ساكن املزازغ اًفالحني ٌَيجات ؿىل حصتة مل ثـس
ظاذلة وحتوًت إ ى ساحاث موث ملفصت صاسـة .إن اثفاكِاث املَاٍ ل جساوى حىت
اًوزق اًىت نخخت تَ .وجيصى ؾلس اثفاكِاث املَاٍ ىف اًـامل اًص ٔبسام ى من اًعحلاث
اذلاهكة وختسم فلط ضامهة حتعََِم وزفـِم ا ٔلزابخ ،وًُس سلاًة اًعحَـة واًضـة.
إن ابزوانث املَاٍ ادلسذ مبن فهيم ؿسذ من ٔبحصاة املََازاث ونشكل اًحيوك اًضرمة
واملسدمثصٍن من ؾَية حوصلمان ساهس ،ويج يب موزخان جضاٌس ،وسُيت
حصوة ،وًو يب إش ،وذوًدش ابهم ،وهصًسًت سوٍز ،وماهوازي ابهم ،وابزلكزي
ابهم ،وتالهس خون حصوة ،وبٓلايوس ،وٕاجش إش يب يس ابهم ،وكُّيمه اًحلِة،
ًَخحوكون ىف املَاٍ .إن الاحذاكز ُو دعَعة الٕمربايًَة.
ؿمل ًَيني توضوخ:
فَلس ّ َ
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«إن الٕمربايًَة ىه اًصٔبسامًَة ىف حمصز اًخعوز حِر ًخعوز حنك الاحذاكزاث
واًصٔبسامل املا ى ،وحِر ٍىون ثعسٍص اًصٔبسامل رو ٔبمهَة ُائةل ،وثوسًؽ اًـامل
وثلس ميَ من ذالل اًرشاكث اصلوًَة كس ٔبذش ًسوز زحاٍ ،وحِر ًًهتىى ثلس مي لك
ٔبزاىض اًـامل تني ٔبنرب اًحضلان اًصٔبسامًَة».
ُشا ل ًخضمن فلط مَىِة ا ٔلزط ،تي املَاٍ اًىت ؿىل لك اًىوهة اًىت كس صازنهتا
احذاكزاث املَاٍ وكسمهتا تني تـضِا اًحـغ ىف فرتت وخزيت كصاتة اًـرشٍن ؿا ًما
املاضَاث.
إن الٕمربايًَة ىه ٔبؿىل مصاحي اًص ٔبسامًَة ،فداحذاكزاهتا ٌَمَاٍ كس حتوًت ًص ٔبسامًَة
ظفََِة مذحَةل ثوذغ اًوحوذ ،ونشكل متيؽ ساكن اًـامل من فصظة اذلعول ؿىل مِاٍ
هؼَفة .وًىن الٕمربايًَة اًـاملَة ًن جسلط من ثَلاء هفسِا .فدسون اًثوزت اًـاملَة
اًربوًَخازًة سُس خحَي تيا الٕظاحة ثسَعان احذاكزاث املَاٍ اًـاملَة .إن اًرسكة
الٕمربايًَة ٌَمَاٍ ىف ؾرصان ُشا ًِىى ؿىل هعاق ؿاملى ،ومتثي نشكل ولذت ًثوزت
اصرتاهَة ؿاملَة.
فال ٌس خعَؽ اكذعاذ اًربحواسًة املاىئ ٔبن حيي رصاؿاث املَاٍ ولك ول ٌس خعَؽ ٔبن
حيمى ٔبفصاذ ورسوض اًص ٔبسامًَني من ارلسائص واملسًوهَاث والٕفالش نيدِجة
ًرصاؿاث املَاٍ ،انَُم ؾن حامًة ذسماث املَاٍ ًضروض و ٔبفصاذ اًـامل وفلصاء
اًفالحني .فىام لك ا ٔلمثةل اًساتلة لس خـاملث املَاٍ ،مل حمتىن إذازت املَاٍ اًص ٔبسامًَة
من ٔبن ثشُة ذلس ٔبتـس ،فبُٔسزث ثضلك فوزى املَاٍ .إن املسبٔةل ًُست تعسذ
ثوفُّي املَاٍ ٌَضـة ،ومل ثـس تعسذ اًخبٔمني ظوًي املسى ملوازذ املَاٍ ؿرب ا ٔلحِال،
وًُست تعسذ الاس خـامل املياسة ٌَمَاٍ ،وًىمها تعسذ اًص ٔبسامًَني ومعاذلِم
ثضلك ٔبساىس ىف املَاٍ حِر ٔبهنم ٍصًسون فلط زفؽ ٔبزابهحم .وٕا ى ُشا اذلس كس
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حوًت اًص ٔبسامًَة املَاٍ إ ى سَـة جمصذت جتصى هبا املضازابث ىف ا ٔلسواق اًـاملَة.
إهنم ًلوًون«:ما اكن ٌَض َعان ٔبن هيمت!» ٔبو «س يرتك من ذَفٌا ؿاملـًا خافًا حمع ًما!»
اًىربى ،اب ٔلدط هُسَََ ،من رمارما ٔبن جضفط لك مِاٍ
وًلس حـَت اًرشاكث ٰ
اًـامل وموازذُا .فال جية ؿىل اًـامل ٔبن ًعحق اًعمت حول املبٔسات اًىت ًـُضِا
ٔبوً ٰئم اطلٍن كس بٔظَحوا حصاء ُشٍ املاكئس اًصذًئة .إهيا ل ىصًس ًِشا ٔبن حيسج .وًِشا
حصاب ظحلِة ضس ابزوانث املَاٍ .وًِشا فإهيا هلاثي ًخعفِة اًعاتؽ اًسَـى
فإهيا وضن ً
اًص ٔبسام ى ٌَمَاٍ.
ًلس كامت تضؽ رشاكث هحُّيت ؿاملَة مس حلًا ابذلعول ؿىل إماكهَة اًوظول لٔنرث من
 %92من مِاٍ اًـامل .ونيدِجة ٌَرعرعة فإن ٔبسـاز املَاٍ اكن حصثفؽ توثُّيت ختعت
 %722ىف ذالل ؾرش ٔبؾوام! إن ُؤلء اطلٍن مل ًـس مبلسوزمه ٔبن ًوفصوا مِاٍ
اًرشة كس اهلعـت ؾمهم ذسماث املَاٍ وكس ٔبخربوا ؿىل اًرشة من املَاٍ املَوزة
تـواكة ا ٔلوتئة وا ٔلمصاط .واٌَوم ؿىل ا ٔلقيَاء ىف ُشا ،و ٔبوهلم ٔبحصاة رشاكث
املَاٍ اًـاملَة.
وثلوم هُسَََ تضخ مََون خاًون من املَاٍ من اًححُّياث اًـامة جماانً تُامن ُجي َد ُـص
اًياش ؿىل ٔبن ًسفـوا ملَاٍ مسممة.
إن هُسَََ ىف اًواكؽ ًِا حلوق املَاٍ من اًسَعاث املسؤوةل ؾن املَاٍ ىف ُشٍ
اًحضلان ،واًىت ختوًِا تبٔن ثضخ املَاٍ مدارشت من ابظن ا ٔلزط .وتـغ ثيلِهتا
ومـادلهتا وهتَئهتا ثخِؽ ُشٍ اًرشاكث املَاٍ مـحئة ىف سخاخاث تالسدِىِة.
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إن «مِاٍ هُسَََ» متخكل  95موكؽ إهخاح ىف  34ذوةل ،وكامت ىف اًـام اًساتق
تبٔزابخ ثلازة  7مََازاث ًوزو ىف مدَـاهتا مليخجاث املَاٍ وحسُا فلط .وثرتنز
مواكؽ ا ٕلهخاح ُشٍ اب ٔلدط ىف حٌوة ٔبفصًلِا وابنُس خان وٕازَوتَا.
إن ُامش اًصحب ًِائي ،ففى ٔبوهخازًو جىٌسا ثسفؽ اًرشنة  3.71ذولز ٔبمصٍىك ٔلخي
مََون ًَرت واحس من املَاٍ ،وحتعي ؿىل  0مََون ذولز ٔبمصٍىك تيفس اًوكَة .إن
هُسَََ ىه «ابئؽ ٌَامء» وكس كامت تخبٔسُس هؼام ذسمة ماىئ مبَاٍ مـلمة ومـحئة ىف
سخاخاث تالسدِىِة ،وُشٍ املاذت ا ٔلذُّيت ثرض ابًحُئة.
إن هلط املَاٍ ًََوخ ىف ٔبفق اًـسًس من املياظق ىف اًـامل .وىف ُشٍ املياظق جيصى
اًخحنك ىف وسة املَاٍ اًىدُّيت من ذالل املسدمثصٍن ارلعوظَني ،وجيصى اس خلالل
املَاٍ تسون اًيؼص ل ٌَضـة ول ٌَحُئة.
إن ؾيسمه املال اًوفُّي واًسَعان ًيَي حلوق املَاٍ كاهوه ًَا ،وهبشا فإهنم ًلوضون
اذللوق اًخلََسًة اًال مرشوظة ٌَضـوة احملََة .فبٔ ًاي من اكن ًخحنك ىف ا ٔلزط فإهَ
ابًخا ى ًخحنك ىف ا ٔلهناز واملَاٍ ادلوفِة اًىت متخس ٔلتـس من ُشٍ ا ٔلزط.
إن املزازغ اًىدُّيت واملصاؾى ىف املياظق ادلافة واًسادٌة ىف ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة
وبٓس َا ونشكل ىف ٔبوزواب واًولايث املخحست جيصى حصهثا وسزؾِا ابملَاٍ .فدخعسٍص
امليخجاث اًززاؾَة جيصى نشكل ثعسٍص املَاٍ ىف امليخجاث من ا ٔلكاًمي املخيامِة.
إن ٔبصاكل الٕذازت املائَة ُشٍ ،اب ٔلدط ثسمُّي اًلاابث اًىت ل ظةل هلم هبا ًَرض
دضازا ًخَوج
ؾؼمي اًرضز ذوزاث املَاٍ اًعحَـَة .وابلٕضافة ًِشا فإن ُياكل اه ً
معاذز املَاٍ ثسخة ا ٔلمسست واملحَساث واخملَفاث اًعياؾَة وامليامج .وًلف اًساكن
ؾصااي اكًضحااي ًالس خلالل وثَوج موازذمه املائَة اًِامة تال ٔبى حامًة .فال كواهني
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ٌَحامًة من اًخَوج ،ول حىت الٓن ل ًُ َـص ُف مك من املَاٍ جيصى الاس خزسام ومىت
جيصى اس خـامًِا ومن ٌس خـمَِا .وحىت حِر ثوخس ُشٍ اًلواهني فإن ابزوانث املَاٍ
ًَخفون حوًِا ٔبو ًًهتىوهنا تال دوف من اذلساة (ثعسٍص اًيفاايث من اًحضلان
اًليَة ٌَحضلان اًفلُّيت).
إن اًضـوة ىف املياظق اًفلُّيت ىف اًـامل ًَـاهون ؿىل وخَ ارلعوض .مفالًني من
ٔبزساق ظلاز املالك ثـمتس ؿىل اًوظول ٌَمَاٍ .وهتسذ زسكة املَاٍ اًساكن ىف
اًسٌُلال وا ٔلزحٌخني و ٔبماهن ٔبدصى.
إن املَاٍ ًُست رممة فلط ٌَحَات الٕوساهَة ،وًىمها مالسمة ًلك ٔبصاكل اذلَات ؿىل
سعح ا ٔلزط .إن الاس خلالل اًلاش ٌَموازذ ًسمص سانياث ارلرضت واذلَواانث
ؿىل هعاق اًـامل وهبشا فِو ٌرسغ اهلصاط ا ٔلهواغ وثعحص ا ٔلزط.
إن اًَوهُسىو مسؤوةل جلك اذلَول املمىٌة ملضالك املَاٍ .وًىن ل ًوخس حي
خبعوض وضؽ حس رلعرعة إذازت املَاٍ وثعفِة اًعاتؽ اًسَـى ٌَمَاٍ .إن املسبٔةل
ىه :من ميخكل املَاٍ ُشا ُو اًسؤال املحسىئ واذلامس اطلى ًن جيَحَ ٔبح ٌس سواان
حنن اًض َوؾَونٔ .بحىني هلوم مبعاذزت ٔبمالك ابزوانث املَاٍ وجتصًسمه ممها وجرشًم
املَاٍ .إن هون اًَوهُسىو ثخلاىض ؾن حي ُش اًسؤال ًُس اب ٔلمص املفاحئ ٔلهنا
مؤسسة ختسم اًربحواسًة واًص ٔبسامًَة اًـاملَة .إن اًَوهُسىو ابًعحؽ ل ثخرصف حِال
اًخلازٍص اًيلسًة اًىت هتجوُا وهتجو ثبًَٔسُا ٌَص ٔبسامًَة .إن اًَوهُسىو ثعسز فلط
ثوظَاث فازكة ل ثَزم ٔبحسً ا تخعحَلِا ،وبٓدص من ًبٔتَ هلم مه ابزوانث املَاٍ بٔهفسِم.
فلكام حىثفت ثوظَاهتم ىف اًـلس امليرصم وحسٍ ،لكام ساذ سَعان ابزوانث املَاٍ
اًـاملَني ؿىل املَاٍ من هجة ،وىف هفس اًوكت لكام اسذاذ جعز ساكن اًـامل من هجة
ٔبدصى.
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ًلس كاًوا ىف ًوًَو  0212تبٔن :اذلعول ؿىل املاء اًيؼَف حق إوساىنُ ،شا ما
كاًوٍ ىف ثوظَاث ثعوٍص اًس َاسة .واًحيم اصلو ى ومٌؼمة اًخجازت اًـاملَة
(م.ث.غ) كس ٔبوظوا تخٌاء سَعة ثيؼميَة رلعرعة ذسماث املَاٍ وملصاكدة وضاظاث
اًرشاكث .لك ُشا اًيعة اطلى جيصى ُو هفسَ ما ثلوم تَ اًَوهُسىو!!
إن اذلارض واملس خلدي ملسبٔةل املَاٍ ل ميىن ٔبن حتهل اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ،وحسُا
الاصرتاهَة اًـاملَة ميىمها حي ُشٍ اًلضَة.
حفَامث حتوًت املَاٍ ًص ٔبسامل ذمصث اذلَات ؿىل ا ٔلزط .إن املَاٍ ل ميىن ٔبن ختسم
اًص ٔبسامًَة وساكن اًـامل ىف هفس اًوكت ..فإما ُشا ٔبو راك
إن حي حش املَاٍ ًَحمت اذلي اًض َوؾى ملسبٔةل املَىِةٔ ،بى ثعفِة املَىِة ارلاظة
ًلك معاذز املَاٍ.
وميثي اًصمس ٔبذانٍ ص حىة اًص ٔبسامًَة وثرصفِا ىف املَاٍ نـ(ز ٔبسامل)
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اًرصاغ اًعحلى ُو ما س َحسذ مسبٔةل املَاٍ
اي جصوًَخازىي اًـامل – وحسوا لك اًحضلان ضس احذاكزاث املَاٍ اًـاملَة!
إن اًعحلة اًـامةل وفلصاء اًفالحني جية ٔبن ًلاثَوا ذللوكِم ىف املَاٍ ىف ساحاث
اًوقى اًعحلِة وهضالهتا.
ٰ
إهنا ملِمة ٔب ِ َ
ولك هبا اًىومٌرتن (ش د) ،وىه ثيؼمي وثوحِس كوى اًـامل واًفالحني
ؿامل ًَا ًثوزت مائَة ؿاملَة.
إن اًسالخ املـومل ٌَربحواسًة ىف اكذخاًِا ٌَمَاٍ ميىن مواهجخَ فلط ابًسالخ املـومل
ٌَربوًَخازاي وحتاًفِا مؽ فلصاء اًفالحني .إن اًص ٔبسامًَة ىه ًِا سَعان ؿىل املاء
ذو ى ،وميىن ٌَمصء فلط ٔبن ًسمصُا هنائ ًَا وسَعاهنا إن مت اًيرص ؿَهيا ثضلك
مضرتك من لك اًحضلان وًُس فلط ىف تضل واحس مبفصذٍ .إن اًعحلة اًىت صلهيا املاء
ًِا اًلول اًفعي ؿىل تلِة اًعحلاث .واًيضال اًعحلى ُو احملسذ ملن س ميخكل املَاٍ.
ٔبما ابًًس حة ٌَمخعَحاث اصلوًَة ًخعفِة زسكة املَاٍ واًخوسًؽ اًـاذل ٌَمَاٍ ؿىل ازلَؽ،
واًىت ىه رضوزًة ًخحلِق اجملمتؽ اًض َوؾى ،فسوف ثبٔىت وحزذاذ حبجم حزاًس ا ٔلسمة
وا ٔلؾامل اًثوزًة اًىت س خلوم هبا اًعحلة اًـامةل ثضلك ؿام.
إن اذلصة اًعحلِة ٌَمَاٍ ىه حمتة ٌَيضال اًس َاىس اًعحلى ؿىل املَاٍ ابًوسائي
اًـسىصًة .إهيا مؽ سمل املَاٍ ًفلصاء اًـامل ،وهلف مؽ حصة املَاٍ ضس ابزوانث املَاٍ
مذـسذى ادلًس َاث وخالذهيم!
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وهيؼص ٌَسَمَة ذلي املسبٔةل ،ؿىل ٔبهنا سخِي ًخوظَس وثلوًة سَعان اًص ٔبسامًَني،
وًُست ٔبتسً ا ذلي وذحص ُشا اًسَعان ،سَعان ابزوانث املَاٍ اًـاملَني مذـسذى
ادلًس َاث .إن سؤال اًيضال اًعحلى اًـاملى ُو «إظالخ ٔبم زوزت »
حصاب
وهلوم نشكل ثضلك ؿام جمتَزي اذلصوة ؿاذًِا وػاملِا ثضلك ذاض .إن ً
إمربايًَة ؿىل املَاٍ ًِىى حمتَة لٕؿاذت ثوسًؽ مَىِة موازذ املَاٍ اًـاملَة من ذالل
إنامل اًس َاساث الٕمربايًَة ابًعصائق اًـسىصًة.
وحصة مِاٍ مٌاُضة ً ٕالمربايًَة ًِىى حمتَة لٕنامل اًيضال اًس َاىس ًلك اًعحلاث
املـس خل َّةل وامل ُـضعَِست ٔلخي املَاٍ ،وحتت كِاذت اًربوًَخازاي اًـاملَة وحَفاهئا من
اًفالحني ،تلصط اًلضاء ؿىل انُىب املاء الٕمربايًَني اًـاملَني ابًعصائق اًـسىصًة.
حصاب زوزًة
وحىت ًدس ىن ٌَربوًَخازًني وفلصاء اًفالحني من لك اًحضلان ٔبن ٌض يوا ً
ؿىل املَاٍ ضس لك اًربحواسًة ىف لك اًحضلان ،فإهَ من اًرضوزى ٔبن ٍىون ُياكل
خُش زوزى ؿاملى ًىك ًلوم مبِامَ ضس خُش اًثوزت املضاذت اًـاملى .وُشا ادلُش
اًثوزى اطلى ٍصًس ٔبن ًؼفص حتت ػصوف اًـوملة ،جية ٔبن ٍىون ىف حوُصٍ خُضً ا
ٔبذم ًَا ،ونشكل جية ٔبن حىون هل كِاذت ٔبذمَة ،وىه اًىومٌرتن (ش د) .إن هومٌرتن
(اًس خاًَيُني ارلوحِني) ًُس ٔبذات ِس ٍمل ٌَربوًَخازاي اًـاملَة ،وًىٌَ ٔبذات ًخيؼمي زوزت
ؿاملَة إصرتاهَة جصوًَخازًة مسَحة هتسف ً ٕالظاحة تحازوانث املَاٍ.
فذحت ُشٍ اًؼصوف اذلاًَة ًرصاؿاث املَاٍ ،ل ًـىن اًسمل املاىئ صُئًا ٔبنرث من
الٕتلاء ؿىل اذلنك اًص ٔبسام ى اًـاملى ؿىل املَاٍ.
إن كضَة املَاٍ حتَِا ا ٔلذمَة اًربوًَخازًة ،وًُست حتَِا اًربحواسًة اًلومِة ول
الٕمربايًَة اًىوسموتوًَدِة.
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إن هضال لك ؿامي ولك فالخ ضس اسدِالء اًص ٔبسامًَني ؿىل املَاٍ ًًهتىى فلط حني
ٍىون هضال اًربوًَخازاي اًـاملَة حبَفاهئا اًفالحني ٔلخي جرشًم ؿاملى انحج مؼفص
ٌَمَاٍ.
إن معاذزت ا ٔلمالك والاسدِالء ؿَهيا تال ثـوًغ ؿىل هعاق ؿاملى ،مبا فهيا مَىِة
املَاٍ واحذاكزاهتا اًـاملَة ،وما حتوًَ من مَىِة الٕهخاح املس خزسمةًُ ،س خحَي تسون
زوزت إصرتاهَة ؿاملَة ؾيَفة.
إهيا هلاثي ذلق رشة املَاٍ واس خزسارما ،وُو حق إوساىن.
إهيا هلاثي ضس الاسدِالء ؿىل املَاٍ ،وىه حصمية ملٌية تبٔحاكم اًص ٔبسامًَة اًـاملَة،
وًىن ثـاكة ؿَهيا الٕصرتاهَة اًـاملَة .إن دعرعة املَاٍ س ُخ َ
حؼ ُص ىف الٕصرتاهَة
اًـاملَة.
إًَنك تـغ ا ٔلس حاة رلعرعة املَاٍ:
 املَاٍ ًِا كمية سوكِة مصثفـة( .معاحل ٔبزابخ اًرشاكث)
 دعرعة ًسساذ اصلًون( .نام اًربثلال)
 هلوذ ثُضَ خُ ىف دزًية اصلوةل
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 ضلط اًرشاكث
إن لك اًحىن اًخحخَة املائَة جيصى دعرعهتا اكلٓابز واحذَاظاث املَاٍ
ودعوظ ا ٔلانتُة وادلِاث اًلوًة اًفاؿةل املخحوكة ىف املَاٍ ادلوفِة
واحذَاظاهتا.
إن هُسَََ جس خحور ؿىل حلوق اًَياتَؽ واملَاٍ ادلوفِة .وجس خـمي هُسَََ
معاذزُا املاًَة واًس َاس َة لختار إحصائاث ضس اجملمتـاث ا ٕلكَميَة واحملََة.
اًىربى اًوازذ رهصُا واًىت حمتزي ىف جمال
إهيا س يعاذز و ّ ِ
ورشكُ ُشٍ اًرشاكث ٰ
اس خلالل املَاٍ:
 اًرشاكث اًفصوس َة فِوًَا إهفاٍصومنًَت (فِفٌسى) واًىت اس خلَت
 105.4مََون إوسان ىف 0211
 اًرشاكث اًفصوس َة سوٍز اًىت اس خلَت ىف  0211حوا ى 104.3
مََون إوسان ثرشنهتا اًفصؾَة ىف اًولايث املخحست اًىت جسمى
تـ«ًوانًخس وحَص» ورشنهتا اًفصؾَة ىف إس حاهَا اًىت جسمى تـ « ٔبحواش
ذي ابزص ََوان»
 اًرشنة ا ٕلس حاهَة املسامت فومِيخو ذي هووسرتاهس َوهُس إي
هوهرتااتش ( )FCCاًىت اس خلَت ىف  0211ما ًلصة من 08.0
مََون إوسان
 اًرشنة ا ٔلملاهَة  RWEاًىت اس خلَت ىف  0211ما ًلصة من
 18.3مََون إوسان
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 اًرشنة الًٕعاًَة  ACEAاًىت اس خلَت  18مََون إوسان ىف
0211
 اًرشنة اًربًعاهَة حميز وحص ،واًىت ىه ذمَونة ثضلك كُّي مدارش ًحيم
الاسدامثز ا ٔلسرتا ى ماهوازى حصوة
 اًرشنة اًفصوس َة  SAURاًىت اس خلَت  10.4مََون إوسان ىف
0211
 اًرشنة ا ٔلمصٍىِة ٔبمُّياكن وحص اًىت اس خلَت  16.8مََون إوسان ىف
0211
 موفصو املَاٍ احملََون اطلٍن هلم ػِوز ابزس ىف اًرباسًي وهوًومدَا
واًعني وماًزياي واًفَحني
س يجصذمه مجَ ًـا من مَىِاهتم!
إن رشاكث املَاٍ اًـامة جضازك نشكل ىف تـغ ا ٔلحِان ىف ثوفُّي ؾصوط
وؾلوذ ًرشاكث املَاٍ ارلاظةً .
مفثال رشنة مِاٍ اصلوةل امللصتَة  ONEPكس
ثَلت ؾصضً ا ىف اًاكمُّيون ،ورشنة املَاٍ اًـامة اًِوًيسًة فاًخزن كس ثَلت
ٕذازاي ىف كاان .س منزق ُشٍ اًـلوذ.
ؾلسً ا ا ً
وس يحول رشاكث اصلوةل اًص ٔبسامًَة ىف اًعني وزوس َا إ ى مَىِة إصرتاهَة
ؿاملَةً .ن ٍىون ُياكل املزًس من موازذ املَاٍ ىف ًس تضل مبفصذٍ وًن حىون
احملَعاث ىف ؿامليا مَىِة ٔلحس إل ٌَجمِوزًة الٕصرتاهَة اًـاملَة.
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وجناخ اًيضال اًعحلى ٔلخي املَاٍ واطلى كس ذازث زحاٍ ىف اًـامل ًـعَيا
ُشا اذلق.

وًؤًس اًىومٌرتن (ش د) وًخضامن مؽ لك هضال جيصى ضس الاسدِالء
الٕمرباي ى ؿىل املَاٍ.
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ًلس اكن ىف هوجضاابمدا ىف توًَفِا حصة مِاٍ حلِلِة كس حصث تـس دعرعة وزفؽ
ا ٔلسـاز تًس حة ً .%322لس اكهت جتصى مـازك صوازغ مفذوحة .وًلس اكن املسدمثص
ؿاحزا ؾن مواهجة ضلط اًساكن ُياك ،وحصث إؿاذت حتصٍص املَاٍ
ارلاض ىف اٍمهاًة ً
مصت ٔبدصى.
ًلس حصى إحداز اًـسًس من اًحضلايث ًخحصٍص املَاٍ مصت ٔبدصى تضلط من مجموؿاث
اًـمي .وثعاًة رشاكث املَاٍ تال ٔبى صـوز ابرلجي مبلاضات ٌَخـوًغ وذفؽ ما كس
رصفوٍ و ٔلخي سـص إؿاذت اًرشاء اطلى ًخجاوس مثيَ مصاث ؿسًست (ىف تـغ
ا ٔلحِان ىف ا ٔلحوال املصثفـة من  4إ ى  5مصاث ثفوق ىف اًسـص [ا ٔلظىل]
ٌَرشاء) .إن ٔبسـاز اًصسوم الٕضافِة ٌَمَاٍ ًِىى نشكل راث ظاتؽ زحبى ،ففى تـغ
ا ٔلحِان ثمت حداٍهتا تَس اًرشاكث اًـامة ىف املسن واًحضلايث.
إن اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ل ًوخس هبا ثواسن ؿاذل ٌَمعاحل .إن ُشٍ ٔبكعوظة دِاًَة
ـــــوزت
ٌَمجمتؽ اًص ٔبسام ى .اًضئ اًوحِس اطلى ًعصخ هفسَ ُوٕ :اظ ٌ
ــالخ ٔبم زَ َ
إن كضَة املَاٍ ل ميىن ٔبن حتي حتت ػصوف اجملمتؽ اًعحلى اًص ٔبسام ى ،فلط ميىن
حَِا ىف اجملمتؽ اًعحلى الٕصرتاىك.
خبسا من
إن اًواكؽ ًَلول تبٔن اًرشاكث ارلاظة ل ميىن ٔبن ثًذج تبٔسـاز ٔبنرث ً
اًحضلايث ٔلهنا ،وؿىل ؾىس اًلعاغ ارلاض اًلُّي زحبىً ،خوحة ؿَهيم ٔبن جييوا
ا ٔلزابخ و ٔبن ٌس خلَوا كوت اًـمي.
ً
كىص ا ٔلزابخ ،ىصًس ٔبن هؤمن ٔبفضي ثَحَة ذلاخاث املَاٍ ىف اجملمتؽ
فدسل من ثبٔممي ٔب ٰ
الٕصرتاىك اًـاملى.
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و ً
تسل من ثعوٍص ظياؿة املَاٍ اًـاملَة ابهلعاؿاث ثحس ٔب ا ٔلسمة و ثفجصُا ،واًـىس،
فإهيا ىصًس ثيام ًِا كُّي مذلعؽ ًخوفُّي املَاٍ ؿامل ًَا.
و ً
تسل من الاهلعاؿاث اصلوزًة ىف اًخعوز اًخلىن اًـَمى اًثوزى اًـاملى ،املعحوة
تسماز لك موازذ املَاٍ اًـاملَة ،فإهيا ىصًس حمتة كُّي مٌلعـة لٕذازت املَاٍ اًـاملَة ؿىل
ٔبسس زوزت ؿَمَة وثلٌَة.
و ً
ثعوزا
تسل من إذازاث املَاٍ املخفسزة اًساتلة ىف لك تضل من اًحضلان ،ىصًس ً
خم ً
ععا ًيؼام مِاٍ اصرتاىك ؿاملى.
و ً
تسل من اًوػائف راث اًعحَـة اًصحبَة اًىت ثرض ابملَاٍ ،ىصًس ثوفُّي وػائف
خسًست ىف كعاغ املَاٍ اًـاملى ،وحصة ؿامة ٔبفضي ،وثعفِة ٌَفلص وثعحَلًا ٌَمساوات
ادلًس َة وحتسًٌُا ً ٔأزساق.

اًخلُّي املياىخ واًخفسخ اًحُىئ
ل ميىن ٔبن ًوخس ُياكل ثبٔكمل مؽ ٔبسمة املياد تسون ثبٔكمل مؽ ٔبسمة املَاٍ ،واًـىس
حصَح ،فال ًوخس ُياكل ثبٔكمل مؽ ٔبسمة املَاٍ تسون ثبٔكمل مؽ ٔبسمة املياد.
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إن اًسخة ىف ازثفاغ مًسوة مِاٍ اًححص ُو روابن زََج اًلعحني ،وُو املصثحط
ابلحذحاش اذلصازى .إن روابن اًلالف ادلضلىٔ ،بى املاء اطلى ىف حاًخَ اًعَحة
اك ٔلهناز ادلََسًة وادلََس س َلوذ ؿىل ا ٔلكي لدذفاء  %32من اًرتتة اجملمست اصلامئة،
ٔبو ما جسمى تسامئة اًخجمس ،وُشا حبَول ؿام  0122إن اس متص الاحذحاش اذلصازى
اذلا ى.
وًخوكؽ حول اًـامل تبٔن حزًس احملَعاث ؿست ٔبمذاز مؽ اس متصاز ُشٍ اًؼاُصت .حىت وًو
اكن الاحذحاش اذلصازى حمسوذًا صلزحذني مئوًخني ،فإن مًسوة مِاٍ اًححص اًـاملى
س َوكي ازثفاغ وس َعُّي  1.5ؤ 4بمذاز حبَول اًـام  ،0322وُشا ؾن ما ُو ؿَََ
اًَوم .فاحذحاش حصازى ٍىون ؿىل ا ٔلكي تسزحذني مئوًخني فإهَ من املخوكؽ ٔبن
ٍىون ؿسذ اًالحئني  082ثسخة ازثفاغ مًسوة مِاٍ اًححص.
س َلوم اًىومٌرتن (ش د) تخبٔسُس جصانمج إهلار ؿاملى وس يجِز ٔبصس اًياش
ثرضزا لٕذالهئم .وس يلوم ابًضلط املزتاًس ؿىل لك من هل ظةل ابلحذحاش
ً
اذلصازى ،و ٔبوهلم الٕمربايًَون اًـاملَون وهؼام اس خلالهلم واضعِاذمه اًـاملى .إن
ُشٍ املسبٔةل ابًًس حة ًالحئني ملسبٔةل ىف ٔبمهَة ورضوزت اًثوزت الٕصرتاهَة.
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وُشٍ دصًعة ٔلوائي املياظق اًىت سدذرضز من مغص املَاٍ ًِا:

إن املياد ًلُّي من كاتََة املَاٍ مبفِوم اًـساةل واًوكَة ٔلخي ا ٕلحذَاخاث الٕوساهَة
ا ٔلساس َة .من املَاٍ.
إن ؿسًسً ا من مٌاظق اًـامل ثخعف ثضح املَاٍ مومس ًَا ٔبو حىت ؿىل مساز اًـام.
وُشٍ املياظق ممها مٌعلة اًساحي )مٌعق حٌوة اًعحصاء) ،واًرشق ا ٔلوسط،
ونشكل ٔبحزاء هحُّيت من ٔبمصٍاك اًضامًَة ومٌعلة اًححص املخوسط ا ٔلوزوتَة .وًرضة
اًخلُّي املياىخ ُشٍ ا ٔلكاًمي ؿىل وخَ ارلعوض ثضلك هحُّي ابزثفاغ ذزخاث اذلصازت
وثضلك نثُّي ٔبو كََي من سلوظ ا ٔلمعاز .فداًـام  0232س خىون ُشٍ ا ٔلكاًمي
املدسـة اًلاحةل ً
مزنل ًثالزة مََازاث ثرشى .ومن املخوكؽ ٔبن ٍىون ُياكل ما تني
 52و 522مََون لحئ ثسخة ثلُّي املياد ىف مٌخعف ُشا اًلصن.
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إن اًخبٔثص اًـا ى ثسخة معائة املياد راث اًعةل وا ٔلحساج اًـيَفة ًِو هحُّي.
ؾحاء .واًخبٔزُّياث
وُشا حيمي ثضلك كُّي مٌاسة اًفلصاء واحملصومني فوق ٔبؾحاهئم ٔب ً
املخـَلة ابملَاٍ ًخلُّي املياد ثخساذي مؽ الاجتاُاث اًسوس َواكذعاذًة اًىت ثؤثص ؿىل
حوذت املَاٍ وهكِا.
وثؤثص املضالك املخـَلة ابملَاٍ واًعلس ثضلك ٔبو ى ؿىل اًعحة مبا فهيا:
اًعـام ،واملَاٍ ٔبو ا ٔلمصاط امليلوةل ا ٔلدصى ٔبو املوث ٔبو الٕظاابث املخـَلة
اب ٔلحساج امليادِة واًؼصوف اًلاس َة اكًفِضاانث اًساحََة واصلاذََة وسوء
اًخلشًة نيدِجة ًلةل اًعـام اًىت ٌسخهبا ادلفاف واًفِضاانث .وا ٔلمصاط اًـلََة اًىت
ثخـَق ابًخـة وابلٕظاابث وابرلسازت الٕكذعاذًة وا ٕلساحة ،لكِا متثي هتسًساث
وحوذًة ابًصمغ من ظـوتة حتسًس هكِا.
وس َؤثص ثلُّي املياد ىف ثحاظئ ٔبو ثلوًغ اًخعوزاث ىف جمال ماكحفة ا ٔلمصاط
امليخلةل ؿرب املاء وجمال املَاٍ .ومن ا ٔلمصاط اًىت ثًذلي وجض َؽ ٔبزياء اًفِضاانث:
املالزاي ومحى اًواذى املخعسغٔ ،بو ذاء اًربميَاث.
إن ثلُّي املياد ًُسخة حفافًا ٔبنرث و ٔبحجف ىف موازذ املَاٍ.
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وًؤذى ثلُّي املياد من تني هخاجئَ ا ٔلدصى ،إ ى سايذت حست واص خساذ اًؼصوف
اًعـحة امليادِة ،هكوخاث اذلصازت ،واًس َول املعصًة اًىت مل وضِسُا من كدي،
واًـواظف اًصؿسًة واًـعف اًفِضاىن ومس خوايث ذزخة حصازت املَاٍ املصثفـة ،وكةل
الٔهسجني املشاة ونيدِجة هل كةل إماكهَة املَاٍ اًيؼَفة ًخعُِّي راهتا ذما س َؤثص ؿىل
حوذت املَاٍ .وُياك ذلس ٔبتـس دعص ثَوج املَاٍ وثَوج مسخة ً ٔأمصاط ثسخة
اًفِضاانث ٔبو اًرتنز اًـا ى ٌَمَواثث ذالل فرتاث ادلفاف.
دعصا .وفلسان ا ٔلهؼمة
وثلاتي ا ٔلهؼمة اًحَئِة اب ٔلدط اًلاابث وا ٔلزاىض اًصظحة ً
اًحَئِة ًن ًدسخة فلط ىف اهلصاط ا ٔلهواغ ،وًىن س خىون هل ؾواكة ًخلسمي
ذسماث اًيؼم اًحَئِة راث اًعةل ابملَاٍ ،نخعُِّي املَاٍ ،وؾزل اًىصتون وختزًيَ،
واسلاًة من اًفِضاانث اًعحَـَة ،ووفصت املَاٍ ٌَززاؿة واًعَس والاس خجامم .إن
اًحُئة واجملمتؽ والاكذعاذ ىف تضلان ادلزز اًيامِة ًن ٍىون ثضلك منورىج ً
كاتال تبٔن
ًواخَ املعائة واًخلُّي املياىخ ،وس خلاتي اًـسًس من ُشٍ اًحضلان ادلززًة سايذت
اًضح املاىئ.
ُيا هـصط دصًعة مخسعة ثؼِص مس خوى «هسزت املَاٍ» ؿامل ًَا:
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إن من املخوكؽ ٔبن متخس املياظق اًلاحةل ثضلك هحُّي ؿىل هعاق اًـامل .وًحسوا ٔبن
روابن ادلََس  ،اطلى ًزتاًس هل ثبٔزُّي سَىب ؿىل موازذ املَاٍ ىف ادلحال هفسِا وىف
فىل من ا ٔلزط.
املياظق اجملاوزت ُ
اًس ٰ
وثسوز حامًة املياد كاً ًحا حول حفغ اًعاكة ،حِر ٔبن املسخة ًثَىث كاساث
الاحذحاش اذلصازى ثسخة املضاثي ارلرضاء اًعياؾَة وكاساهتا كُّي ثكل اًىت ثبٔىت
من ظياؿة اًعاكة واس خـامًِاُ .ياكل ظصائق ؿست ًخرفِف اًلاساث امليحـثة من ُشٍ
املضاثي تُامن جيصى ثلََي اس خـامل املَاٍ ،وُو ا ٔلمص اطلى س يلوم تَ.
إن ٔبنرث اهحـااثث املضاثي ىه اهحـااثث كاسًة (ذمازةل ًلاس اثىن ٔبهس َس اًىصتون
 )CO2وىه إهحـاج من املَثان اذلَواىن من اًخرمص املـوى واًسامذ املس خـمي
ؿىل ا ٔلزاىض .ابًًس حة ٌَلاابث فإن ٔبؾؼم فصظة سلاًة املياد حوكن ىف ثلََي ٕاساحهتا
والاهحـااثث اًىت ثخـَق اب ٕلرضاز ابًلاابث .إن اًززاؿة ثوفص ٔبذااتن رممخان سلاًة
املياد :حخس اًىصتون من ذالل حصامك املواذ اًـضوًة فوق وحتت ا ٔلزط ،وثلََي
الاهحـاج من ذالل إذازت املَاٍ وا ٔلزط مبا فهيا اس خـامل ظاكاث مذجسذت اكًعاكة
اًضمس َة.
وثـس اًززاؿة امليادِة اطلهَة ظصًلة حِست لٕذازت املَاٍ وا ٔلزط وحامًة اًرتتة واًـمي
اًززاؾى مليؽ اًىصتون وثلََي إهحـااثث املضاثي اًلاست .وسدساؿس ُشٍ اًخلٌَة ىف
الٕتلاء ؿىل تًِة اًرتتَة واملواذ اًـضوًة واًيساوت ىف اًؼصوف خافة .وحتخوى نشكل
اًخلٌَاث ؿىل ٔبص َاء مثي اًصى واًرصف ًخحسني متسذ فرتاث اذلصج ابًزتامن مؽ
املوامس اًززاؾَة واًؼصوف امليادِة اًس يوًة اصلاذََة.
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جس خعَؽ الٕصرتاهَة اًـاملَة مبفصذُا ٔبن ختَق اًؼصوف ًخجسًس املَاٍ وموازذُا ؿىل
ُشا اًىوهة .طلا فإن اًيضال ٌَمياد وسلاًة املَاٍ جية ٕازفاكَ ابًيضال ًخعفِة
اًص ٔبسامًَة اًـاملَة وتياء الٕصرتاهَة اًـاملَة.
واًرضز واصلماز اًحُىئ ،اطلى حسج اب ٔلدط ٌَمَاٍ ،وهضوة املوازذ اًعحَـَة،
إخل ،وىه اًـواكة اًـسًست ًلواهني اًص ٔبسامًَني تلَة حعوهلم ؿىل ا ٔلزابخ ،ثسفـيا
لختار إحصائاث حامسة سلاًة موازذ املَاٍ وجتسًسُا.
جية ٔبن ًخحمي ز ٔبسامًَو اًـامل حاكًَف ما ذمصوٍ ىف اًعحَـة وموازذ املَاٍ وما
سخدوٍ ً ٕالوساهَة .إهيا ىصفغ رضائة اًحالسدِم ،إن املس هتكل ًُس ُو من جية
ٔبن ًسفؽ ،وًىن اًص ٔبسامًَون مه من جية ؿَهيم (ظحلًا ملحس ٔب من ٔبفسس ص َئــًا فـَََ
ٔبن ًعَحَ).
إن اًيضال ًعاحل املَاٍ وحامٍهتا ًَزتاًس ٔبمهَة ٔكذات ٌَرصاغ اًعحلى ٌَربوًَخازاي
اًـاملَة ىف حتاًفِا مؽ فلصاء اًفالحني .واًيضال سلاًة املَاٍ ًُّيثحط از ً
ثحاظا وزَلًا مؽ
اًثوزت الاصرتاهَة اًـاملَة ،وهبشا فإهَ ٍصثحط نشكل ابًثوزت املائَة اًـاملَة.
وما جيصى جسمَخَ ابًـ«إحصائاث اًحَئِة» ل ثبٔذش ما فَِ من الٕحصائاث اذلامسة جتاٍ
اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ،تي ثرتوِا تال حساة ول ؾلاة.
جية ٔبن ًبٔذش اًـامل واًفالحون اًفلصاء ؿىل ؿاثلِم حامًة املَاَُ و ٔبن ٌسحلوا
اًيؼام اًص ٔبسام ى اًـاملى ٌَمَاٍ مبا فَِ لك امليؼامث ص حَ-اًحَئِة! لك الٕزج املسمص
املـاذى ٌَحُئة ٌَص ٔبسامًَة اًـاملَة جية ٔبن ًَلى ىف سةل املِمالث .وس َجصى إكالق
املفاؿالث اًيووًة ؿىل اًفوز (ًُس فلط ثسخة اس هتالوِا اًـؼمي ٌَمَاٍ) ،حفىت
هـس ً
مثال واحسً ا بٓدَص فِو الُٕساز ؿسمي الٕحساش وذماز املوازذ اًعحَـَة ٔلخي
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اًصحب اًعاىف واملضازتة ،وُو ما سُمت اؾخحازٍ إحصا ًما ؿسواه ًَا .الٕصرتاهَة اًـاملَة
س خلسم ظاكاث خسًست وس َاسة مٌادِة ثدٌامغ مؽ اًعحَـة وموازذُا وكواهُمها.
ٔبما املسدٌلـاث فِىى ىف ا ٔلهؼمة اًحَئِة ٔبنرث ما حيمي اًىصتون ىف زياايٍ .إن إؿاذت
إحِاء واذلفغ ًِىى راث ٔبمهَة هحُّيتٔ ،لن ا ٔلزاىض اًصظحة ثوفص ؿسذًا من ادلواهة
الٕجياتَة ،وحامًة من اًفِضاانث ،وثلََي ٔباثز ادلفاف وثيلِة املَاٍ واًخيوغ
اًحَوًوىج ،وحزًس من املَاٍ اخملزهة ،وثَـة ذوز تىن حتخَة ًخبٔمني املياد وحتسن
مصوهة احملاظَي من ذالل ثلسمي مززوؿاث وحماظَي ملاومة ٌَفِضان وادلفافٔ .بما
الٕحصائاث اًخس َعة فِىى ثخضمن اسلاًة من ادلفاف واًخوكـاث واًخحشٍصاث
اًحاهصت ،وختعَط اس خـامل ا ٔلزط ،وزفؽ اًوؾى اًخـَميى اب ٔلزط واملَاٍ واًعحَـة.
الٕحصائاث ثس َعِا وؾؼميِا س ميضَان ًسً ا تَس.
إن جصانمج املَاٍ اًـاملى ًَححش إحصائاث ؿاملَة جملازات ثلُّي املياد اًـاملى .فاملضازًؽ
اصلوًَة اخملععة واًىدُّيت س خحسن اًيؼام اًحُىئ اًـاملى ملس ًما .وا ٔلثص اًسَىب
ٌَمضازًؽ اًص ٔبسامًَة جية ذزاس خَ ،و ٔبدعائَ جية جتيهبا وجتية ؾواكهبا متا ًما .وؿىل
حس ٔبتـس فإن مضازًـيا اًص ٔبسامًَة ًن حتي حمي املضازًؽ اًلومِة وا ٕلكَميَة ،وًىمها
س خىون ً
موكال ٌَمضازًؽ اًصئُس َة تعصًلة راث ملزى وكمية ،اب ٔلدط ىف حامًة
ٔبزساق ظلاز املالك .إن جصانمج مِاُيا اًـاملى ل ٌض َعن املضازًؽ اًىدُّيت هفسِا،
وًىٌَ ًلف ضس ؾواكهبا اًودمية جتاٍ اًؼصوف اًص ٔبسامًَة ًصفؽ ا ٔلزابخ .فداًيؼص إ ى
املَاٍ ىف اًززاؿة نشكل ،فإهيا هلف مؽ اًدرشًم ازلـى اًـاملىً ،خبٔممي ؿاملى ٌَمَاٍ
واس خـاملهتا ىف ًًلك من اًعياؿة واًززاؿة.

36

ُياكل  %1فلط من اٍمتوًي (!) ًعة ىف مضازًؽ حامًة املياد وًرتنز حاً ًَا ىف
مضازًؽ املَأٍ .بما مرشوغ مِاُيا اًـاملى فس َوفص ًزايذت متوًهل سلاًة املياد ؿىل
ا ٔلكي ًـ %02ملضازًؽ املَاٍ.

معسزا ٌَرتحب
رشة املَاٍ حق إوساىن وًُس ً
حتت اًؼصوف اًـاذًة ،ميىن ٌَمصء ٔبن ًيجوا من ذون املَاٍ ؿىل مساز س خة ٔبايم.

«املـــاء ٌَضـة!»
إهيا هلف مؽ ثوفُّي ذسماث مِاٍ جماهَة ؿاملِـة! وس يلوم تخٌاء هوافُّي مِاٍ رشة ؿامة
ىف املسن واًلصى ،وىف لك ماكن حول اًـامل ًيؼِص مك ٔبهيا خاذون تعسذ حتسني
وظول ازلَؽ ٌَمَاٍ .فدربانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ هلاثي ًخحصٍص حق رشة املَاٍ وثوفُّيُا
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ًلك ساكن اًـامل .والاهخعاز ؿىل ثلس مي اًـامل وجممتـَ إ ى ٔبكََة حتعي ؿىل املاء
ماء هؼَ ًفا ميىن ٔبن حنللِا ابهخعاز اًثوزت
اًيؼَف وكاًحَة ل جس خعَؽ ٔبن جرشة ً
الٕصرتاهَة اًـاملَة وحتت ًواء اًربوًَخازاي اًـاملَة .ىف اًص ٔبسامًَة اًـاملَة وحتت حنك
اًـؼمى من
اًربحواسًة اًـاملَة ٌس خحَي الاهخعاز ؿىل ُشا اًؼمل ًعاحل اًلاًحَة
ٰ
ساكن اًـامل ،وحتصٍص حق رشة املَاٍ.
إن حق رشة املَاٍ واًخعِص ا ٔلساىس هبا ًِو ٔبمص ُام ًيجات الٕوسان .فرشة املَاٍ
حيور املوكؽ ا ٔلول تني لك اس خزساماث املَاٍُ .ياكل حش ىف املَاٍ اًيلِة ىف ٔبنرث من
مثاهني ًتضلا .ففى لك ًوم ميوث ٔبنرث من  5,222ظفي من ٔبمصاط ميىن مٌـِا مذـَلة
ابملاء واًخعِص .وُياكل  748مََون إوسان ًـُضون تال ٔبى إماكهَة ًيَي املاء
اًيؼَف.
يواي ىف اًـ 00من مازش مٌش اًـام
وحِر جيصى الاحذفال ابًَوم اًـاملى ٌَمَاٍ س ً
 ،1993فإهيا سًس خـمي ُشا اًَوم ٌَرصاغ اًعحلى حول املاء.
***
إن اًِجصت اًىثَفة من اًصًف ٌَمسًية ثدسازغ وثُّيهتا ثضلك هحُّي .فاملسن اًىدُّيت
ظازث معاذز لس هتالك مِاٍ اًرشة ثضلك هحُّئ ،بؾؼم من ٔبى وكت مىض
وحىت ظازث ثبٔذش املاء من موازذ املَاٍ ادلوفِة ىف ٔبصس ظحلاث اًلرشت ا ٔلزضَة
معلًا .وحِر ٔبن اًزايذت اًصَُحة من جهصت اًصًف ٌَمسن كس حَت وظازث خََة،
فإن ذسماث ثوفُّي املَاٍ ثعحح ٔبظـة .حِر ًوخس ُياكل ٔبهؼمة مائَة رمرتئة
حتىص .والاهدضاز
و ٔبهؼمة ثـلمي كُّي ظاذلة ،وكُّيُا من اًـَوة اًىت ل ثـس ول ٰ
دعصا ذا ًمها ثسخة ُشا
اًياجت ٌَفضالث واًاكئياث ا ٔلوًَة واًفُّيوساث ًُضلك ً
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اًخَوج .و ٔلخي ثوفُّي ذسماث املَاٍ املس خلدََة ىف املسن ،فإهيا س يًضئ جصانمج
ختعَط صامي لٕؿاذت اًخًض ئة اًاكمةل ٌَحًِة اًخحخَة تلصط اًلضاء املحسىئ واصلامئ
ؿىل ُشا اًؼصف اًاكزىث .فـىل سخِي املثال ،سزنًس تخرعَعيا اًززاؾى حامًة من
خمعاز اًفِضاانث ؾن ظصًق ثعممي ٔبهؼمة جتفِف حِر ٌ ُس َم ُح ًيا فهيا توحوذ
مساحة ذاًَة ٔلخي جتمَؽ املَاٍ وختزٍمها حص ًَا .س خـمي املسن اكًـ«إسفٌجة»
معسزا ٌَمَاٍ.
وس خضؽ حسً ا لزثفاغ املَاٍ املفاحئ وا ٔلمعاز ابؾخحازُا ً
إن كاًحَة مِاٍ ا ٔلزط ثوخس ؿىل اًسعح هبَئة خََس (ًـىن  )%68.7ومِاٍ
اًسعح (ًـىن  .)%1.3تُامن املَاٍ ادلوفِة حتوى اًـ %32املخحلِة.

إن املَاٍ ادلوفِة ؿامل ًَا حمفوػة ىف اًـ0ك.م من اًعحلة اًـََا من سعح ا ٔلزط،
واًىت ثلعى حنو  03مََون هََومرت مصتؽ .ومن ُشٍ متثي حوا ى %6حباةل وضاظ
وجزء من ذوزت اًعحَـة ىف املَاٍ هكَاٍ حوفِة «خسًست»ً .ـىن ٔبهَ ًُست تبٔكي من
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 52ؿا ًما .ومـؼم املَاٍ احملفوػة ٔبكسم ثضلك هحُّي ،ول جتسذ هفسِا وهبشا فإهنا ل
ثعَح ًالس خـامل الٓذزم حِر ٔبهنا قيَة ابملـاذن واًـيارص املضـة.
ظلُّيا ىف ظصفة
وحىت وًو اكن ملساز املَاٍ ادلوفِة «ادلسًست» ثضلك ؿام ًحسوا ً
اًـني ا ٔلو ى ،وًىٌَ ٔبنرب جىثُّي من تلِة ؾيارص اصلائصت اًَِسزوًوحِة اًًضعة
اك ٔلهناز واًححُّياث وادلو.
ؿىل ٔبىٍ فإن ثوسًؽ ُشٍ املَاٍ ادلوفِة «ادلسًست» مذفاوث خسً ا .فدـغ ا ٔلكاًمي ميىمها
ٔبن حمتخؽ ابًىثُّي ممها هوسط ٔبوزواب .و ٔبنرث املَاٍ املوحوذت كاًحُهتا ىف ادلحال واملياظق
الاس خوائَة ،اكًىوجنو وهنص ا ٔلماسون وحدال زوىك والٕهسٍز .وثـس صامل ٔبفصًلِا
ابًصمغ من كةل ٔبمعازُا ،ثكل اًىثُّي ،وًىٌَ كُّي كاتي ٌَخجسذ .واًلاًحَة من مٌاظق
اًـامل اًلاحةل ىف ادلِة ا ٔلدصى صلهيا اًلََي من احذَاظاث املَاٍ ادلوفِة .ففى
اًساحي واًححص املخوسط ا ٔلوزوىب واًلصة ا ٔلوسط ا ٔلمصٍىك ،إن مقيا تخوسًؽ املَاٍ
املوحوذت فهيا ابًدساو فإهنا س خًذج جصنة تـمق  1مرت.
وًـس اًلصة ا ٔلوسط ا ٔلمصٍىك «سةل كشاء ا ٔلمة» ثسخة دعوتة حصتخَ .ا ٔلماهن
ا ٔلدصى اًلاحةل ىف اًـامل حصى اس خزسارما جىثافة ٌَززاؿة .فاًلََي من اًضمس
واًض خاء املـخسل ٌسمح ذلصج املواذ اًلشائَة واس خرصاح املواذ ارلام اًعياؾَة،
ثرشظ ٔبن ًمت ثَحَة مذعَحاث املَاٍ املزتاًست ثسخة ازثفاغ ذزخاث اذلصازت واًىت
ميىن نشكل ثَحُهتا من معاذز إضافِة ذالل موامس ادلفاف .ثشُة وس حة %72
من املَاٍ إ ى اًصى اًززاؾى لك ؿام .وُو مزجي إصاك ى من ظَحَة املَاٍ اًـاًَة وكةل
معاذز املَاٍ ادلوفِة وكةل ا ٔلمعاز لٕهـاص الاحذَاظى .إن ُشا اًخفاوث جية جتيحَ
جلك اًعصائق.
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ملذرصا ؿىل اًنك اطلى حنعي ؿَََ من اًعيحوز .إن ُشا فلط
إن رشة املَاٍ ًُس ً
ًِو حزء من الاس هتالك اذللِلى ٌَمَاٍ ،اطلى ًخضمن «املَاٍ املُحااكت» .فداس هتالك
«املَاٍ الافرتاضَة» هـىن لك هكَة من املَاٍ معَوتة ل فلط ًخعيَؽ امليخجاث
اًززاؾَة ،تي ثلصً ًحا ًخعيَؽ لك صئ ذمىن تسون اس هتالك املَاٍ .إن اس هتالك املَاٍ
«الافرتاضَة» ميىن ٔبن ُحي ّس َن مبساؿست ما ٌسمى «اًحعمة املائَة».

ما ىه اًحعمــة املائِـــة
لك صئ وس خـمهل وهَخسَ ووضرتًَ وهخِـَ وهخذاؿَ وهبٔلكَ حيخاح املَاٍ ًىك ًُو َخسَ .
فاًحعمة املائَة ثلوم تضحط هكَة املَاٍ املدسـمةل لٕهخاح امليخوخاث وارلسماث اًىت
وس خـمَِا .وميىن اس خـامًِا ًـمََة واحست نززاؿة ا ٔلزس ،ومليخج هحيعَون من
ادلَزن ،وٌَوكوذ اطلى من ٔأ تَ اًس َازاثٔ ،بو ٔلخي رشنة مذـسذت ادلًس َاث .إن
اًحعمة املائَة ختربان نشكل جنك املَاٍ املس هتَىة ىف لك تضل – ٔبو ؿامل ًَا -ىف حوط
هنص ما ٔبو من ظحلة املَاٍ ادلوفِة.
وثـس اًحعمة املائَة ظصًلة ًخلسٍص املاء ٌَخرش ابًًس حة املاء املس خـمي ٔبو املاء
املَوج.
وًحعمة املاء زالزة ؾيارص :ا ٔلدرض وا ٔلسزق واًصماذى .وجضلك ُشٍ اًـيارص
ظوزت مذاكمةل لس هتالك املَاٍ وثـصًف معسز املَاٍ امل ُـس َ
هتكل إما نرتسة/زظوتة
اًرتتة ٔبو اًسعح/املَاٍ ادلوفِة ،وهكَة املاء املعَوة لمذعاض املَواثث.
وجيصى اس خـامل اًحعمة املائَة وعصًلة ًلِاش جحم املَاٍ املعَوتة ٕلهخاح مٌخج ما ٔبو
ارلسماث اًىت ٌس هتَىِا ا ٔلفصاذ ٔبو اجملمتـاثٔ ،بو ا ٔلمة ٔبو لك الٕوساهَة .وُشا
حيخوى نشكل ؿىل اًحعمة املائَة املحارشت ،مثي املَاٍ اًىت جيصى اس خـامًِا مدارشت
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من اًياشٔ ،بو اًحعمة املائَة اًلُّي مدارشت ،وىه مثي هكَة اًحعامث املائَة ًلك
امليخجاث امل ُـس هتَـَ َى ِة.
تعمة املاء ارلرضاء ىه املَاٍ من اًرتس حاث وُعول ا ٔلمعاز اخملزهة ىف خشوز اًرتتة
حصى حصذسِا ٔبو ثحرصُا ٔبو ذجمِا ىف اًيحااتث .إن ُشٍ اًحعمة ؿىل وخَ
وكس ٰ
ارلعوض ًِا ظةل ابًززاؿة ومٌخجاث اًخسدٌة واًلاابث.
تعمة املاء اًززكاء ىه املَاٍ اًلاذمة من اًسعح ٔبو من معاذز املَاٍ ادلوفِة وكس
حصى ٔبذشُا من املَاٍ وؿاذث ٔلدصى ٔبو ؿاذث ىف
ثحرصث ٔبو اهسجمت ىف مٌخج ٔبو ٰ
وكت لحق .وختخط ُشٍ اًحعمة ابًصى اًززاؿة واًعياؿة واملَاٍ احملََة نشكل
ميىن ٔبن ٍىون ًِا تعمة مائَة سزكاء.
اًحعمة املائَة اًصماذًة ىه ملساز املَاٍ املعَوتة ٕلساحة املَواثث تلصط اًوظول
دلوذت مـَية من املَاٍ .تعمة املَاٍ اًصماذًة ثبٔذش ابذلس حان اًخَوج من هلاظ
املعسز اًىت جيصى ثرصًفِا ىف موازذ املَاٍ اًيلِة مدارشت من ذالل ٔبهحوة ٔبو ثضلك
كُّي مدارش من ذالل ثرصًف املَاٍ ٔبو زذسِا من ا ٔلزطٔ ،بو ا ٔلسعح كُّي امليفشت
ٔبو ٔبى معاذز ٔبدصى.
وًخبٔىت الادامتم تحعمة املَاٍ من اًخلسٍص تبٔن الٓاثز اًخرشًة ؿىل ٔبهؼمة املَاٍ ًخـَق
ابلس هتالك الٕوساىن ًِا وتبٔن كضااي نيسزت املَاٍ واًخَوج ميىن ٔبن ثُفِ ََم ؿىل حنو
ٔبفضي وثُـصط ابًيؼص إ ى امليخجاث وسالسي اًخوزًس ولك .إن تعمة املَاٍ ًـ152
حصام من جصحص اًعواي املعيوغ ىف ُوًيسا ٌساوى حوا ى ًً 162رتا .واًحَف جصحص
من هفس اًحضل ٍلكف ثضلك مـخاذ ما ًلازة ً 1222رت.
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اًحعمة اًعًَِة املائَة ًالس هتالك حوا ى  1272هََومرت مصتؽ ٌَـام .حوا ى %12
من تعمة اًعني املائَة ثلؽ ذازح اًعني .اًعني مبيعلهتا اًلاؿسًة ذلوا ى  1382مك
مصتؽ ٌَـام وٌَفصذًِ ،ا حوا ى  %77من مجمي مِاٍ اًسعح ذازح حسوذ اًلعص.
وتعمة املواظيني ا ٔلمصٍىِني ىه  0,842مك مصتؽ ٌَـام ٌَفصذ .حوا ى  %02ممها
إضافِة .و ٔبنرث تعامث املَاٍ الٕضافِة ًالس هتالك ا ٔلمصٍىك ىه ىف حوط هنص
ايجنزتى ىف اًعني.
اًحعمة املائَة ٌَخرشًة لكِا اكهت  9287مََون مك مصتؽ ٌَـام ىف فرتت ما تني 1996
إ ى ٔ %74( 0225بدرضٔ %11 ،بسزق %15 ،زماذى) .واكهت اًززاؿة حبوا ى
 %90من مجمي ُشٍ املَاٍ.
إن إصاكًَاث املَاٍ حمتَة ومس خـعَة ىف اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ثسخة ابزوانث املَاٍ
واًحضلان الٕمربايًَة كس اس خـاهت مبعاذز ذازحِة ٌَحعمة املائَة ًحضلان ٌرسكون
مِاُِا .إن تعمة املَاٍ اًص ٔبسامًَة مديَة ؿىل الاس خلالل ًحعمة مِاٍ اًـامل
واًفالحني اًفلصاء .وًسذي اًص ٔبسامًَون امليخجاث املس هتَىة ٌَمََ ثضلك زئُىس من
اًحضلان اًفلُّيت .إن ُشٍ اًرسكة اًلُّي مدارشت ٌَمَاٍ ثضؽ موازذ املَاٍ ٌَحضلان اًفلُّيت
حتت اًضلط وثلوذ اًضـة اًفلُّي ًِالنَ.
إن اًِسف اًصئُىس ًخعفِة املَىِة ارلاظة ٌَمَاٍ ُو إهناء املَىِة ارلاظة ٌَمَاٍ
الافرتاضَة .و ٔلن جصانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ وثعفِة مَىِة املَاٍ الافرتاضَة ارلاظة،
مدىن ؿىل ٔبمهَة اس هتالك املَاٍ ىف لك حَلة الٕهخاح اًـاملى ،وثبٔذش ٔبمهَة هحُّيت ،فإن
اًىومٌرتن (ش د) ُو ٔبول حزة و ٔبوحس حزة ىف اًـامل ًواخَ ُشا اًخحسى
اًـاملى.
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س يجِز ازلِوزًة الٕصرتاهَة اًـاملَة جىفائة ثسَعة ذوًَة ثوخَ وثخحنك ىف ثسفق
املَاٍ الافرتاضَة ؿامل ًَا ،اب ٔلدط تني اًحضلان اًلاحةل واًليَة ابملَاٍ.

مِاٍ وظـام اًـاًـــــم
إهيا ل حنخاح املَاٍ فلط ًصى ؾعض يا ،وًىن نشكل ٕلص حاغ حوؾيا .فِخالسم ادلوغ
واًـعش مؽ تـضِام اًحـغ ،وُو ٔبمص جية ٔبذشٍ ابذلس حان ىف ثعحَق جصانجميا
اًثوزى مبيعق زوزى ذايًىذَىك.

إن اًيؼام اًلشاىئ اًربحواسى اًعحلى ًـمتس ؿىل الاس خلالل والاضعِاذ .واًثوزت
ضس اًيؼام اًلشاىئ اًص ٔبسام ى مس خحَةل تسون اًلضاء ؿىل هؼام املَاٍ اًص ٔبسام ى.
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فداًثوزت اًـاملَة اًززاؾَة واملائَة امل ُـيؼمة ،س َحلق اًىومٌرتن (ش د) اًدرشًم
اًـاملى ٌَـالكاث اًص ٔبسامًَة ً ٕالهخاح ىف جمال اًعـام تبٔزسٍ.

دصًعة ثوحض ٔبصِص الاحذاكزاث اًـاملَة ىف ا ٔلسواق
س يلوم ٔب ًول مبعاذزت وجرشًم ٔبنرب رشاكث اًعـام اًىت حتنك اًـامل:
 مازش املخحست (اًولايث املخحست)
 اتٌسون فوذس (اًولايث املخحست)
 حوزح وٌس خون إل ىت ذى (نيسا)
 ابجن احملسوذت (اًولايث املخحست)
 ىج ىب إش (اًرباسًي)
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 سُسىو هوزتوزٌضن (اًولايث املخحست)
 رى بٓزرش ذاهَاًز مِسلهسس اكمداىن (اًولايث املخحست)
 رشنة تَخىس (اًولايث املخحست)
 رشنة هواكهول
 هُسَََ (سوٌرسا)
 اكزحِي (اًولايث املخحست)
 ذاهون (فصوسا)
ٔ بهناٍزز -توص (تَجَاك)
ول هًىس ٔبن هعاذز وورشك رشاكث اًعـام اًعًَِة اًىربى اًىت ثعـس ؿامل ًَا .إن
اًسوق ارلازىج ٍميثي ابًعحؽ كٌواث خسًست ًرتحب الٕمربايًَة اًعًَِة .وثلوم
اًرشاكث اًعًَِة ابس خلالًِا ؾن ظصًق املسجمني ارلازحِني واًرتحب واًخعسٍص،
وُشٍ اًرشاكث من ٔبمثةل:
 ذاتََو إجش حصوة
ً ىل
 ثَان ىي
 مِيجيَو
 واُاُا حصوة
 جضاًيا زٌسوزسزي
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 هوفىو حصوة COFCO
 جصاًت فوذ
 تَساُواجن حصوة
***
ىف جصانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ حنن ًن حنرص ٔبهفس يا ىف ثعفِة زسكة املَاٍ .تي س يعفى
مـِا نشكل زسكة ا ٔلزط .فًلكُام رضوزى ٌَلضاء ؿىل منط الٕهخاح اًص ٔبسام ى ىف
اًعـام واًخحول ٍمنط الٕهخاح الٕصرتاىك.
إن ثبٔمني ظـام اًـامل وثوفُّيٍ ًُس ابلس خلالل اجملحف ً ٔأزط واملاء ،وًىن
حبامٍهتام وحتسُمهام .وُشا ًحسوا ٌَوُةل ا ٔلو ى مذياكضً ا ،وًىٌَ ًخجاوة مؽ اًفِم
املحسىئ دلسًَاث املازهس َة اٌََيٌَُة.
فدحَول اًـام  0252س يحخاح  %17سايذت من املَاٍ لٕهخاح اًعـام ًـسذ اًساكن
املخيازم ىف اًحضلان اًيامِة .تُامن سزيًس اس هتالك املَاٍ ثضلك ثفاوىت تًس حة حوا ى
.%42
ًلس ٔبذشث اًرشاكث اًىدُّيت سمام إهخاح اًعـام .ففى اًـامني املاضَني تس ٔبث ُشٍ
اًرشاكث ىف الاهسماح وثيؼمي وحوذُا ىف ٔبزتؽ رشاكث هحاز .فلكام نربث ُشٍ
اًرشاكث كَت كسزثيا ؿىل اًخحنك فهيا .ولكام كي حتوكيا لك ما اكن تياء هؼام كشائيا
اطلى ىصًسٍ ٔبظـة ابًًس حة ًيا :فاطلى ًفِم كمي اًخرش حيرتم اًىوهة وًلوم ابًالئق
من ا ٔلؾامل .مفعاذزت اًرشاكث اًلشائَة املخـسذت ادلًس َاث خيسم اجملمتؽ وثبٔسُس
مفِوم اًلشاء الاصرتاىك اًـاملى.
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ثـس اًززاؿة حىت الٓنٔ ،بنرب جمال مس هتكل ٌَمَاٍ ىف اًـامل .فعحلًا ٌَـ«ًووسىو»
يواي ،تُامن كسم اًعياؿة (مبا فَِ
فإهنا مدسخدة تًس حة  %69ىف اس خرصاح املَاٍ س ً
فصغ إهخاح اًعاكة) ًلسز حبوا ى  %19ورشاكث اًحياء ارلاظة ًِا وس حة .%10
واًيفاايث واًدسمَس املفصظ واملحَساث ثَوج املَاٍ .واملَاٍ معَوتة ىف اًززاؿة
واًعياؿة واًعَة ؿَهيا ًزتاًس ؿىل حساة ذسمة ثوفُّي املَاٍ ًساكن اًـامل.
ُياكل حتساين لٕذازت املَاٍ من ذالل اًززاؿةٔ .بولُا ىه ظصائق الٕهخاح املوحوذت
اًىت جية ثحًهيا ٌَخبٔكمل مؽ اًؼِوز املخىصز ًيسزت املَاٍ وفِضاهنا (اسلاًة من
اًفِضاانث وثرصًف املَاٍ) .واثه ًَا ُو حامًة املياد اطلى جية ٔبن ٍىون «مزنوغ
اًىصتون» ىف اًززاؿة ؾن ظصًق ثلََي الاهحـااثث اًلاسًة من املضاثي وسايذت وفصت
املَاٍ.
واًضلط اطلى ًوخس ىف اًززاؿة اًحـََة (املـمتست ؿىل املعص) خيخَف ابلؾامتذ ؿىل
كاتََة هوؾَة اًيحااتث وثبٔكَمِا مؽ ثلُّياث اذلصازت وكةل املَاٍ ىف اًرتتة .فداًصى ميىن
إؿاذت خسوةل موامس اٍمنو وحىثَف ذوزاث احملاظَي .إن ُشا ميثي بًَٓة حتسني
رضوزًة ً ٔأزط اًىت اكهت ثـمتس فلط ؿىل ما هيعي من اًسامء.
وس يبٔذش دعواث ًزايذت حوذت املَاٍ ىف اًززاؿة وًزايذت وفصت املَاٍ وثلََي
مذعَحاث اًعاكة ٌَمضزاث ،واًىت ابًخا ى س خلَي مذعَحاث املَاٍ ًلسم اًعاكة .إن
سايذت اس خـامل اًعاكاث املخجسذت ىف اًززاؿة (مثي املضزاث اًىِصوضوئَة) ًوفص
فصظا ٔبنرث ًخلََي اهحاؿااثث املضاثي وًخحسني زسق ظلاز امل ُـ ّالك .حفَر ٔبن
ً
اًززاؿة مسؤوةل ؾن  %69من اس خرصاح املَاٍ اًـاملى ،فإن ثلََي إُساز اًعـام
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ميىن ٔبن ٍىون هل ؾؼمي ا ٔلثص ؿىل الاحذَاخاث املائَة واًلشائَة ،ونشكل ثلََي
اهحـااثث املضاثي.

ًخعَة إهخاح هََوحصام من ذلم اًحلص ما ًلازة ً 15,222رت من املَاٍ (%93
ٔبدرضٔ %4،بسزق %3 ،زماذى نـ«تعمة مائَة»)ُ .ياكل ادذالفاث تني ُشا
املـسل اًـاملى .فٌفس اًحعمة املائَة ًلعـة من ذلم اًحلص ثـمتس ؿىل ؾوامي نيوغ
هؼام الٕهخاح وحىوٍن و ٔبظي معسز إظـام اًحلصت.
إن اًخيازم املس متص ًـسذ اًساكن ًخعَة ٔبهؼمة إهخاح كشائَة خسًست:
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إهيا ىصًس ٔبن منىض من اًثلافة اًلشائَة ا ٔلحاذًة تـَسً ا ؾن ظياؿة اٌَحوم اًخلََسًة
وسًس خـمي اًخلٌَاث ادلسًست وظصائق الٕهخاح راث الاس هتالك امليرفغ من
املَاٍ ،واًىت س خـعى هخاجئ حِست نلٌاذًي اًححص ،اذلرشاث ،اًعحاًة ،إخل هحسًي
ً ٔأظـمة اًخلََسًة وٕاهخاح اٌَحوم اًعياؾَة وتسائي اٌَنب وجصوثني ارلضاز ،إخل.
ففى اًززاؿة املىثفة ًـرصان ُشا ًدسمن مٌخجو اٌَحوم ابًلمح ؿا ى ادلوذت واطلزت
واًعواي .ومك احملاظَي واًحلوًَاث اًىت حىفى اٍهبامئ س َىون اكفًِا لٕظـام  3مََون
رسطُ .شا اًضلك من اًعـام ُو نشكل سخة احذَاح إهخاح هََوحصام واحس من
ذلم اًحلص ًً 15,415رتا من املَاٍ مبلِاش ؿاملى!
ىف تـغ املياظق ىف اًِيس حىون اذلاخة ملا ًلازة ً 3522رت من املَاٍ ٍمنو كعة
اًسىص ىف ملاتي ًرت واحس من الًٕثاهول .ابلٕضافة ًِشا ،فِياك اس هتالك ٌَمَاٍ ىف
الٕهخاح اًالحق ً ٕالًثاهول.
إن جصانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ هيسف ًخلََي هكَة املَاٍ املعَوتة لٕظـام اًخرشًة ثضلك
هحُّي.
حصاب ؿىل إُساز اًعـام
إن إُساز اًعـام ُو إُساز ٌَمَاٍ .وهـَن من جصانجميا ً
وثسمُّيٍ.
وس يحؼص حصج حماظَي اًعـام مليخجاث اًوكوذ ظاملا ًدسخة ُشا ىف هعصٍ اًعـام
ُىذازا واحسً ا ىف
وازثفاغ سـصٍ .فإؿاذت ثـحئة س َازت ًـام ًخعَة مك حمعول ٌساوى ً
اذلليً .ن وسمح هبشا ظاملا ُياكل املالًني من اًياش ًـاهونً .
فدسل من ُشا
رسعا ابُٕساز احملاظَي اًعياؾى ُشا وؿىل مساز ؿام اكمي .إهيا ىصوح
س يعـم ً 18
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ٌَخحوًي الٕىزميى واًصى ابًخلعُّي ملـادلة إُساز املَاٍ .وس يجـَِا ظاذلة ؿىل هعاق
ؿاملى ظياؾ ًَا.
وس يحؼص الٕهخاح اًضاز ً ٔأظـمة املـسةل حِي ًَا ،وًىٌيا ًن هـازط ثضلك كاظؽ
ا ٔلظـمة املـسةل ادلًَِة اكٕضافة .إهيا ل ىصًس ٔبن هًذج ا ٔلظـمة املـسةل وزاز ًَا ثضلك
حرصى .و ً
تسل ممها فإهيا هـمتس ؿىل مجموؿة من ا ٔلظياق اًخلََسًة – وهخاكمل مؽ
اًؼصوف امليادِة املخلُّيتً ،
تسل من اًسامخ جزواًِا من ا ٔلسواق .إن املضازتة
ابًعـام ىه حصمية ضس اًخرش واًعحَـة وًن وسمح هبا من الٓن وظاؿسً ا.

ورشك ُشٍ اًرشاكث اًست املخـسذت ادلًس َاث املخرععة ىف جمال
وس يعاذز و ّ
اًىاميوايث اًىت حتنك اًززاؿة حول اًـامل:
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 .1مووساهخو
 .0ساًيجيخا
 .3ذوتوهت
 .4ذو هميَاكًز
 .5ابٍص هصوثساًًس
 .6ابسف BASF

س يحؼص مٌؽ جصائاث اذرتاغ ؿىل اذلحوة ؿامل ًَا .إن ا ٔلسمة اًـاملَة اًىت كس سائت
ثسخة ادلاحئة متخس هبَئة ٔبسمة سزاؾَة ؿاملَة تـواكة اكززَة ًخوفُّي املَاٍ واًعـام
ٌَجامُُّي اًـصًضة .إن اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ل ميىمها ٔبن حتي ُشٍ املضلكة .تي ؿىل
اًيلِغ ،مفن ذالل اًثوزت الاصرتاهَة اًـاملَة ميىن ثوفُّي املاء واًعـام ٌَجامُُّي
اًـصًضة ؿىل هعاق ؿامل ًَا وضامهنا حىت ىف ٔبوكاث اًضسائس وا ٔلسماث.
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اًِاًسزوًوىج ،ثلٌَة املَاٍ
إن كضَة املَاٍ ل ميىن حَِا تبٔكىص اًخعوزاث اًـَمَة واًخلٌَة .اًِاًسزوًوحِا ىه
ؿمل املَاٍ ،وثوسًـِا ىف ظحلاث اًلالف ادلوى وؿىل سعح ا ٔلزط وثفاؿَِا مؽ
حمَعِا واًحُئة واجملمتؽ .إن قصط اًِاًسزوًوحِا ُو حفغ موازذ املَاٍ املخوفصت ٔلخي
املس خلدي.
زمس ثوضَحى صلوزت زساين املَاٍ اًعحَـَة

إن املمهج ادلس ى خيربان ابًيؼص ٌَامء ؿىل ُو ما ؿَََ حلًا .إن املَاٍ ذائحة اذلصنة،
طلا فِجة ؿََيا ٔبن هيؼص ٌَمَاٍ ىف حصنهتا ،وجية ؿََيا ٔبن هفِم ذوزت املَاٍ وجزء
من ذوزت اًيؼم اًعحَـَة و ٔبن وس ئي سؤ ًال :من ٔبٍن ثبٔىت املَاٍ و ٔبٍن ثشُة ومن
تـس ُشا اًسؤالً ،خوحة ؿََيا ٔبن هيؼص إ ى املَاٍ ىف س َاكِا ادلس ى واًخازخيى.
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جية ؿََيا ٔبن هسزش كواهني ظحَـة املَاٍ و ٔبن هعحلِا ثسساذ ٔلخي ما فَِ ذُّي
ٌَعحَـة واجملمتؽ جصوخ اًض َوؾَة.
فَلس ؿَّميا إجنَز (ؿام  )1876ىف نخُدَ «ذوز اًـمي ىف حتول اًلصذ إ ى إوسان»
ً
كائال:

«إن اًياش اطلٍن اس خ ٔبظَوا اًلاابث ىف تالذ ما تني اٍمهصٍن واًَوانن وبٓس َا
ًعلصى وكُّيُا من املياظق ًىك حيعَوا ؿىل ٔبزط ظاذلة ٌَحصج ،اكهوا ٔبتـس من
ا ٰ
ٔبن ًخوكـوا ٔبهنم تشكل إمنا ميِسون ٌَوضؽ اًلامئ حاًِـًا ىف ُشٍ اًحضلان اًىت ذمصوا فهيا
اًلاابث مؽ مصانز جتمؽ اًصظوتة وحؼفِا .وؿىل اًسفوخ ادليوتَة من حدال ا ٔلًة مل
خيعص كط تحال ساكن ادلحي الًٕعاًَني اطلٍن اكهوا ًخِسون كاابث اًعيوجص اًىت
ُحت َفغُ تـياًة فائلة ىف اًسفوخ اًضامًَة ٔبهنم اكهوا تشكل ًلوضون حصتَة املواىش ىف
حصى ل ًخوكـون ت ٔبهنم س َحصمون بٔهفسِم من
ٔبزاضهيم ادلحََة اًـاًَة ،واكهوا اب ٔل ٰ
ًياتَـِم ادلحََة ومن املاء ظوال اًلسم ٔالنرب من اًس ية ،وت ٔبن ُشٍ اًَياتَؽ
س خعة ؿىل اًسِي ىف مومس ا ٔلمعاز ٍ
ثَازث ٔبكوى و ٔبخصة ثسخة كعؽ ا ٔلدساز.
واطلٍن ورشوا اًحعاظا ىف ٔبوزواب مل ٍىوهوا ًسزهون ٔبهنم مؽ اًحعاظا إمنا اكهوا ًًرشون
سَـة ٔبًضً ا .وُىشا ثشهصان اًوكائؽ صلى لك دعوت ت ٔبهيا ل وسوذ معَ ًلا ؿىل اًعحَـة
نام ٌسوذ اًفاحت ؿىل صـة قصًة ٔبو نام ٌسوذ رسط ٔكمنا ُو ذازح ؿىل اًعحَـة،
تي ٕامنا خنعِا حنن ُشٍ اًعحَـة تَحميا وذمٌا وذماقيا ،و ٔبهيا ىف حضمها ،و ٔبن لك
س َعصثيا ؿَهيا ثلوم ىف هوهيا ،وؿىل ذالف مجوغ اخملَوكاث ا ٔلدصى ،ابٕماكهَدٌا
واًخـصف ؿىل كواهُمها واس خعاؾخيا اس خزسام ُشٍ اًلواهني ثضلك حصَح».
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«وًىن ٔلخي حتلِق ُشا اًضحط ،فإهَ جية ٔبن ًوخس ص ئي ٔبنرث من مـصفة جمصذت.
إن ُشا ًخعَة زوزت صامةل ىف ٔبسَوة إهخاحذيا اًلامئ ،وهبشا فإهيا ىصًس مـَ زوزت
ىف لك هؼامٌا الاحامتؾى اًصاُن».
«ما اطلى كس ٔبمهَّ اًزازؿني ا ٔلس حان ىف هواب ،ومه اطلٍن ٔبحصكوا اًلاابث ؿىل سفوخ
ادلحال ووخسوا ىف اًصماذ من ا ٔلمسست ما ٍىفى ً
حِال واح ًسا من ٔبدساز اًلِوت امل مثصت
اب ٔلزابخ .ما اطلى كس ٔبمهِم ىف ٔبن ا ٔلمعاز الاس خوائَة س خجصف لح ًلا ظحلة
خصصا! ففى ٔبؾامل اًياش جتاٍ اًعحَـة واجمل متؽ وُام
اًرتاة اًسعحَة وجزًو إايُا ً
س َان ،ل ًؤذش تـني الاؾخحاز اصلزخة ا ٔلو ى ىف ٔبسَوة الٕهخاح اًصاُن إل ٔبكصة
هدِجة مَموسة».
إن اًححر رضوزى ملـصفة واس خرصاح موازذ املَاٍ ادلوفِةً ،خَحَة حاخة اًززاؿاث
واًرشة واًيؼم اًعحَـَة ىف حال هسزت املَاٍ ،ومليؽ ادلفاف واًفِضاانث واًرصاؿاث
ًضامن اذلق الٕوساىن ىف اًرشة .إهيا هـمتس ؿىل ملاًُس كاتةل ٌَملازهة ثـمي ؿىل
املسى اًعوًي ،ونشكل ثعوٍص اً ُح ٰىن اًخحخَة وثسزًة ا ٔلفصاذ.
إهيا س يَحق تـوملة اًخعوز ا ٔلتـس ٌَِاًسزوًوحِا ابًٕزتام هحُّي حتت اًلِاذت املصنزًة
ٌَجمِوزًة الاصرتاهَة اًـاملَة.
إن هدِجة اًححر اًِاًسوزودلى س خزسم اًس َاساث اًربوًَخازًة اًـاملَة ،اًىت جضجؽ
اًخسزًة املـومل ىف حبر املَاٍ و إذازهتا.
إن اًحىن اًخحخَة رلزاانث املَاٍ اكًسسوذ جية ٔبن ًـاذ ثلِميِا مبفاُمي ا ٔلمان
والاس خسامة ،وابًيؼص ٌَضحط ا ٔلفضي ،وٌَخلَُّي احملخي ٔبو إًلاف اًدضلَي .وثلََي
ٔبثصُا ؿىل اًحُئة واجملمتؽ.
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إن إؿاذت اس خـامل املَاٍ ٔبو مـادلهتا جية ٔبن ًعححا ً
تسًال ًـمتس ؿَََ ًالس خـامل
اًخلََسى ٌَمَاٍ اطلى ًبٔىت تبٔصاكل ؿست ،وُشا إن مت ثضلك حصَح.
إن اًىومٌرتن (ش د) ًفضي ثيلِة مِاٍ اًححص .فاًححص مِاَُ مذوفصت جوكَاث كُّي
حمسوذت ىف لك ماكن ؿىل لك اًلازاث .فدخحسًر ثلٌَة اًخيلِة واًخحََة ىصًس ٔبن
هؤمن ثوفُّي املَاٍ ًلك اجملمتؽ اًـاملى ىف املس خلدي .إن ثيلِة املَاٍ ختفف ؾن اكفة
ٔبهواغ اس هتالك املَاٍ ا ٔلدصى ،وًىمها ثضلك ؿام حتخاح املزًس من اًعاكة ،واًىت ل
ثلوذان فلط إ ى اًـسًس من اهحـااثث كاس املضاثي ىف حال اس خـمَيا معاذز اًعاكة
املخجسذت ًخيلِة املَاٍ وحتََهتا.
إن اس خـامل زظوتة اًِواء اطلى ًدضلك ؿىل َُئة اس متعاز ٌَسحة ٔبو جتمؽ
ضحاىب ًِو فـال من حِر اًخلكفة ورو ظَاهة مٌرفضة ًِشٍ املياظق ارلاظة اًىت
فهيا ما ٍىفى من اًضحاة املؤثص.
إهيا هبٔذش ما ُو فـال من الٕحصائاث ٌَمزًس من الانخفاء من املَاٍ ٔبو ثلََي
اس هتالك املَاٍ كُّي اًرضوزى ابس خـامل بٓدص اًخلٌَاث.
إن اًرتتة املعوهة سزاؾ ًَا جسمح تخرزٍن املزًس من املَاٍ واًاكزتون واًـيارص اًلشائَة
ابلٕضافة إ ى فوائس حصَة ٔبدصى .إن اًىذةل اذلَوًة واًرتتة ٌَلاابث امل ُـسازت ابحرتاف
فصظا سلاًة اًحُئة من ذالل ؾزل
وا ٔلزاىض اًصظحة وا ٔلزاىض ارلرضاء ثوفص ً
اًىصتون وفوائس ٔبدصى إضافِة تعسذ ذائصت اًخلشًة واًخيوغ اًحَوًوىج.
حس يَ َة ملـادلة املَاٍ ،اب ٔلدط املَاٍ امل ُـِسزتً ،وفص ؿسًسً ا من اًفصض
إن اًعصائق امل ُـ َّ
سلاًة اًحُئة .إن املَاٍ كُّي املـادلة ىه سخة زئُىس ًلاساث املضاثي .فـ %82من
ؾضواي ثضلك
املَاٍ املِسزت (ؿامل ًَا) ختصح إ ى اًحُئة كُّي مـادلة ،طلا فإن مـادلهتا ً
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ؿاملى كدي إدصاهجا سُساؿس ىف ثلََي اهحـااثث كاساث املضاثي .وٕاؿاذت اس هتسام
املَاٍ املـادلةٔ ،بو املـادلة حزئ ًَا ميىن ٔبن ًلَي مك اًعاكة املصثحط ابس خرصاح املَاٍ
وثيلهيا وٕاًعاًِا حني جيصى اس خـامل املاء املِسز ىف ماكهَ ٔبو ابًلصة من موكؽ
دصوخَ .إن اًلاس اذلَوى اطلى ًً ُذ ُج ىف معََة مـادلة املاء املِسز ميىن ٔبن ٌ ُس خلي
ُو نشكل ملـادلة اًيحااتث هفسِا ،خاؿةل إايُا ظاكة ظحَـَة وحزًس اًعاكة احملفوػة.
هؼام اًصظس اًـاملى واثعاهل تحـضَ اًحـغ

ميىن ً ٔأمقاز اًعياؾَة ٔبن حتسذ تواسعة اًسواثي حصنة ا ٔلمعاز ،واًثَج واًخحرص
اًلكى واًلعاء ادلََسى ٔبو اطلوابن وادلصاين اًسعحى واًخرزٍن ،مبا فهيا مًسوة
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املَاٍ .ثعحَلاث مـَوماثَة هحُّيت زلؽ ومـادلة املـَوماث اًلزٍصت ؾن املَاٍ ،واملـَوماث
ميىن ٔبن متسان جصؤى كاتةل ٌَخيفِش ٔلخي إذازت املَاٍ ثضلك ٔبفضي.
إؿاذت اًخسوٍص واًخعُِّي وتياء ٔبهؼمة اًرصف اًعحى وص حاكث اًخوظَي واًخلٌَاث
ٔلخي اًخعُِّي املوفص ٌَعاكة وٕاذازت املَاٍ ىه املفاحت اًخلٌَة ٌَـلوذ امللدةل.
إهنا ملِمخيا اًىربى تبٔن هضؽ اًِاًسزوًوحِا وثلٌَاث املاء وٕاذازهتا ىف ذسمة الٕوساهَة
كىص.
مجـاء .وُشا ًفرتط مس حلًا تبٔن حنصزُا ؿامل ًَا من جصاثن اًصحب ا ٔل ٰ

كوت املَاٍ (اًِاًسزوابوز) واًعياؿة
إن اًِاًسزوابوز ًُست جز ًوسا ز ٔبسامً ًَا وًىمها ذسمة حصت ًخَحَة حاحِاث ساكن
اًـامل .إن املَاٍ ًُست فلط ٔبنرث ماذت ذام جُس خـ َم ُي ثضلك هحُّي تني اًياش
وٌَززاؿة ،وًىمها نشكل ٌَعياؿة (اكًلزل واًًس َج) .إهنا من اًِام ًيا ٔبن ل ثخحول
املاذت ارلام إ ى معسز ًصفؽ ا ٔلزابخ ،وًىن لٕزضاء حاخاث اجملمتؽ.
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إن ثوظَي اًىِصابء ذلاخة احامتؾَة نشكل .فذوًَس اًىِصابء ًعاحل ا ٔلزابخ ًدٌاكغ
مؽ حاخاث اجملمتؽ ،طلا فإهيا ىصفضَ.
دعصا ؿىل الاكذعاذ وؿىل ثوًَس
إن املؤثصاث اًحَئِة املخلُّيت واملخـَلة ابملاء جضلك ً
اًعاكة .فٌسزت املَاٍ ثؤثص ؿىل الٕهخاح وٕاًعال املواذ ارلام ٔبو موصلاث اًعاكة وجسُّي
رضزا ٌَمـامي واملـساث.
هبا إ ى ظصًق مسسوذ ،وثلعؽ إثعال اًـمََاث وجسخة ً
( ٔبهؼمة اًخربًس ابملفاؿالث اًيووًة) .إن ثلََي مذعَحاث اًعاكة وزفؽ انخفاء اًعاكة
ًِىى نشكل هلاظ تساًة خسًست رممة متا ًما اكس خـامل حىٌوًوحِا اًىصتون امليرفغ
املخجسذت ابًلََي من مذعَحاث املَاٍ ،اكًلوى اًىِصوضوئَة واًصايخ ،واًىت ثـس ىف
حلكفهتا ٔبنرب مٌافسة ابًيؼص ًخوًَس اًعاكة من ذالل اًوكوذ اذلفصى .إن كوت املاء
س خوكي ٔبن ثَـة ذوزُا ىف حامًة املياد واًخبٔكمل مـَ ىف جمال اًعاكة ،وًىن
اس خسامة ُشٍ املضازًؽ ًخعَة كدي لك صئ ،مبا فَِ مـسل اس هتالك املاء من
ذالل اًخحرص واهحـااثث املضاثي من الاحذَاظاثُ ،شا مؽ ؿسم اذلاخة طلهص
اًـواكة اًحَئِة واًسوس َواكذعاذًة ا ٔلدصى .إن اًعاكة معَوتة لس خـامل املَاٍ .طلا
فإن لك ثلََي ىف اس خـامل املَاٍ هل اًلسزت ىف دفغ ظَة اًعاكة ؿىل كسم املَاٍ،
وهبشا فإهَ س َىون إسِا ًما ىف اذلفاع ؿىل املياد إن مل جيصى ثوًَس ُشٍ اًعاكة من
اًوكوذ اذلفصى .واًـىس نشكل ،فإن املَاٍ معَوتة ًخوًَس اًعاكةُ .ياكل اًلََي من
املخعَحاث ًِشا ا ٔلمص ،فاًعاكاث املخجسذت اكًصايخ واكًىِصوضوئَة و ٔبهواغ ٔبدصى من
ظاكاث اذلصازت ا ٔلزضَة ىه ؿىل ا ٔلزحج ٔبفضي اًحسائي من ُشا امليؼوز.
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وهحسًي فإهيا هفضي إهخاح اًىِصابء من احملَعاث (حمعاث ثوًَس اًىِصابء مبوخاث
اًححص) .ابًًس حة ًلوت مِاٍ احملَط فإن املضاكلك اًحَئِة امللدةل جية ٔبن ُحت َّي ملس ًما:
*إمضحالل اًيحااتث واذلَواانث اًححصًة* ،ثلََي حمخوى مَح مِاٍ اًححّ * ،
ثلُّي املس
وادلشز فلط تـس  10ساؿة* ،وحوذ ٔبماهن كََةل حمسوذت.
إن مفاؿالث اًعاكة املائَة ىف اًحضل والاحذَاظى مٌَ معَوتون ٔبن ًلََوا اس خـامل
موازذ املَاٍ ،اًىت جس خـمي ثضلك زئَُىس ٌَرشة واًززاؿة.
***

ُياكل حوا ى  8مََون ظن من اًحالسدِم جيصى ثفصًلِا ىف اًححص لك ؿام.
وًخعَة ظن من اًحالسدِم ً 522,222رت من املَاٍ .إن اًلضاء ؿىل ثَوج
اًحالسدِم من حمَعاث اًـامل ًحس ٔب ابًلضاء ؿىل «اجملمتؽ اًحالسدِىك» ًـرصان.
ُياكل اًـسًس من الٕماكانث اًخىٌوًوحِة اًوفُّيت واًحسًةل ٌَخلََف وىه ظسًلة
ٌَحُئة وكاتةل لٕؿاذت اًخسوٍص .إهنا مضلكة ثلٌَة .ومضلكة ظيؽ ا ٔلزابخ من
اًحالسدِم ٔبظـة جىثُّي حِر ٔبهَ ميىن حَِا فلط مبعاذزت ز ٔبسامًىي اًحالسدِم.
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س يلوم ابًخبٔهَس تفحط انكس ًلك اًعياؿاث اًىت ثرض مبوازذ املَاٍ و ٔبذش اًالسم
ضسُا.

ثعحَق س َاسدٌا س َاسة املَاٍ الاصرتاهَة اًـاملَة جسدٌس ؿىل
إجناساث إذازت املَاٍ الٕصرتاهَة ىف الاحتاذ اًسوفِىت ٌََيني
وس خاًني وىف ٔبًحاهَا ؾرص ٔبهوز دوخة

مـِس اصلوةل ٌَلوت املائَة ابحتاذ ازلِوزايث الاصرتاهَة اًسوفِخَة
و ى رمامَ ووضاظاثَ اكهت هبشا
ىف  1919كس ثبٔسس مـِس اًلوت املائَة .واكهت ٔب ٰ
اًضلك :ذزاسة صامةل ٌَمَاٍ اًعحَـَة ،ثعوٍص جصامج وظصائق ٌَححر اًِاًسزوًوىج
واملسائي اًيؼصًة ٌَِاًسزوًوىج ،وجتمَؽ وثيؼمي املـَوماث حول املَاٍ ىف اًحضل
ٔلخي ٔبقصاط تياء الاكذعاذ الاصرتاىك .وتلصط ثيفِش احذَاخاث الاكذعاذ اًلوزم
فإن املـِس كس تس ٔب تدٌؼمي ؿست مـَوماث حول املَاٍ ىف اًحضل ؿىل َُئة مسح ٌَمَاٍ
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ىف احتاذ ازلِوزايث الاصرتاهَة اًسوفِخَة .وىه مجموؿة من املـَوماث حول املَاٍ
خاز ىف 1942-1931
و ٔبهؼمهتا ،وموازذ املَاٍ واس خـاملهتا .اكن ٔبول مسح ٌَمَاٍ ٍ
ذوزا ُا ًما ىف اصلمع اًِاًسزوًوىج ملخعَحاث اكذعاذ الاحتاذ اًسوفِىت ىف ٔبول
وًـة ً
دعة مخس َة.
***
وذالل اذلصة اًوظيَة اًـؼمى كسم فصًق املـِس املـَوماث ٌَجُش ا ٔلمحص حول
ُاًسزوقصافِا ا ٔلهناز واًححُّياث واملسدٌلـاث ،مذيخئني ابملَاٍ اًىت ؾيسمه و ٔبهؼمة
ادلََس ونشكل اًلسزاث اًخضازٌس َة ىف لك هلاظ الاصدداك ذالل اًـمََاث
اًـسىصًة.
***
ًلس اكن ُشا املـِس رممتًا تدضىِي صلي وُيسسة واذلساابث اًِاًسزوًوحِة
واًلِاش املاىئ واملوازذ املائَة وثواسن املَاٍ واًفزيايء املائَة وُاًسزوًوحِا اًححُّياث
والاحذَاظاث واًـمََاث اًلٌوًة واًصواسة وُاًسزوًوحِا املسدٌلـاث
واًِاًسزوًوحِا اًىميَائَة وحوذت املَاٍ واًيؼم املائَة اًحَئِة واس خـامل ظصائق
الاسدضـاز ؾن تـس ىف اًِاًسزوًوحِا وكُّيُا من ا ٔلص َاء .وًلس اكن ُشا تيدِجة ٔبن
مت إجناس إسِاماث ؾؼمية ًخلسم ؿمل اًِاًسزوًوحِا ،وذَق ٔبسسَ اًيؼصًة اذلسًثة
وحىوٍن ٔبسس ًـمتس ؿَهيا لٕجناس مضازًؽ ُاًسزوًوحِة خضمة ؾن ظصًق املـَوماث
وامليخجاث اًِاًسزوًوحِة.
إن ارلعة اًـؼمية ًخحوًي اًعحَـة اًىت كس هواُا ًوسف س خاًني ىف اًيعف اًثاىن
من  ،1942واًىت ثضميت نشكل مضازًؽ مِاٍ هحُّيت (زاحؽ مصسوم جمَس وسزاء
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احتاذ ازلِوزايث الاصرتاهَة اًسوفِخَة واٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى ًالحتاذ
اًسوفِىت [تالصفة] تخازخي ٔ 02بنخوجص  ،1948ابٌَلة اًصوس َة)  .إن اذلىومة
اًسوفِخَة كس تس ٔبث ىف حِمها ؿسذًا من املضازًؽ اًضامةل ىف جمالث اًِيسسة املائَة
ٌَخحنك ىف املَاٍ واًصًؽ وثوظَي اًعاكة ونشكل واب ٔلدط ثوظَي املَاٍ ىف مٌاظق
ادلفاف.
إن ثبٔسُس ُشٍ املرشوؿاث اًحَئِة اًىدُّيت ىف اًـامل اكن هل ؾؼمي ا ٔلثص الٕجياىب ؿىل
ذزوسا اًَوم.
لك اًيؼام اًحُىئ اًـاملى ،واطلى ميىن ٔبن هخـمل مٌَ ً
إن املضازًؽ ،وابًصمغ من لك ُشا ،كس جهصُا حتصًفِو اًسوفِت تـس موث س خاًني
ىف  .1953واًلاابث اًىت ٔبسس ًِا س خاًني سلاًة اًعحَـة حصى كعـِا ثسواؿس
اًربحواسًة اًسوفِخَة اًىت حصًس إص حاغ هنمِا ً ٔأزابخ .وتـس س خاًني كس ازحىة
وذمازا تَئًِا اكزز ًَا من ذالل إؿاذت اًص ٔبسامًَة وحتوًي
حتصًفِو اًسوفِت حصامئ مِاٍ ً
إذازت املَاٍ اًس خاًًَِة لكذعاذ زحبى ،اكملثال اطلى ًخجىل ٔبمامٌا ىف حبص بٓزال.
حمعة ّفُّيسا ٌَعاكة املائَة – مجِوزًة ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة اًضـحَة
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ًلس حوًت ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة مسدٌلـاهتا إ ى ٔبز ٍاط مزُصت مبحس ٔب الاؾامتذ ؿىل اطلاث.
هرسا انحجًا ٌَحعاز
إن موازذ اًعاكة املائَة ٔلًحاهَا كس ٔب ّمٌَت تياء الاصرتاهَة و ً
الٕمرباي ى اًخحصًفى .مل حىن ٔبًحاهَا فلط مىذفِة مبا ؾيسُا ،تي ًلس اكهت كاذزت ؿىل
ىِصت َ ًة
ثعسٍص تـغ من كسزهتا اًىِصابئَة .فدساًة من ؿام  1972اكهت ٔبًحاهَا ُم َ
تيجاخ ىف لك تلـة من تلاؾِا.
ومل ثبٔذش ٔبًحاهَا ول كصضً ا واحسً ا من ارلازح ًحياء حمعاث اًعاكة املائَة اًـسًست ُشٍ.
ٔبما ابًًس حة ًخحصًفىي اًعني ،فإن ٔبفـاهلم اًِاذفة ٌَخرصًة ذالل تياء تـغ حمعاث
اًعاكة املائَة كس حتعمت ؿىل خصصت ٔبًحاهَا تيجاخ .إن اًـامي اذلامس ًيجاخ تياء
حمعاث اًعاكة املائَة اكن اًلِاذت اًثوزًة ٌَعحلة اًـامةل الاصرتاهَة حتت زايذت
اذلزة املازهىس اٌََيُىن ٌَصفِق ٔبهوز دوحـا.
اكهت ص حىة اًعاكة ىف ٔبًحاهَا الاصرتاهَة ً
مثال كميًا لٕوضاء ص حىة ؿاملَة ًيؼام ظاكذيا
الاصرتاىك اًـاملى.

هؼازم مِاٍ ؿاملَان مذيافصان
إهيا ىصًس اًلضاء ؿىل هؼام املَاٍ املـومل اًص ٔبسام ى و ً
تسل مٌَ ىصًس ثبٔسُس هؼام مِاٍ
مـومل اصرتاىك.
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ذوزا ً
ُائال ىف حي املضالك املائَة املس خلدََة .إن احملَعاث
إن احملَعاث س خَـة ً
ىه مصنز هؼام املس خلدي ٌَمَاٍ ؿامل ًَا .وًىن ُياكل نشكل وس خشهص لكامث مازهس
تبٔن احملَعاث ًُست ً
مَاك ًيا ،وميىٌيا فلط ٔبن وس خـمَِا تعصًلة ل جتـَِا معوهة
ؿىل مساز اًزمن فلط ،تي ًخحسني حوذهتا نشكلً .لس ٔبفعحيا مس حلًا اب ٔلذةل ؿىل
اًـسًس من ا ٔلص َاء اًىت ختربان تبٔن اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ل ميىمها ٔبن ثفى هبشٍ
املخعَحاث ا ٔلساس َة .مفن ٍصًس ٔبن حيمى احملَعاث ؿىل وخَ ارلعوض ،واًيؼام
املاىئ اًـاملى ثضلك ؿام جية ٔبن ًلىض ؿىل اًص ٔبسامًَة اًـاملَة وًخىن الٕصرتاهَة
اًـاملَة.
ًلس كامت ؿست رشاكث وذول ؿاجصت ٌَلازاث مس حلًا تخبٔمني حوا ى  0مََون هََومرت
مصتؽ من كاغ اًححاز هكياظق مصدعة ىف معق اًححص تلصط اس خلالًِا وموازذُا.
إن ؾواكهبا ٌَيؼم اًحَئِة اًححصًة ونشكل ًساكن اًسواحي ًِىى اكززَة .إن
دعرعة احملَعاث ىه واحست من ٔبثضؽ ادلصامئ ضس اًخرشًة واًعحَـة وتربانمج
ُحاء ٔلخي ظمؽ إمربايًىي اًـامل
املَاٍ ُشا ًن وسمح ٌَمحَعاث تبٔن ثشُة ً
اًلوى
ً ٔأزابخ .إن إؿاذت ثلس مي احملَعاث س خلوذ ذلصوة حبصًة جتِز ًِا حبامش ٰ
ؼمى .فلط اًثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة ىه اًلاذزت ؿىل وضؽ حس ًلصاظية اًححاز
اً ُـ ٰ
الٕمربايًَني.
إن ما ًددلى من املَاٍ اًعاسخة جيصى ثوسًـَ ثضلك كُّي ؿاذل %62 :ممها فلط ىف
 12تضلان (ثضلك زئُس اًولايث املخحست ،وزوس َا ،واًرباسًي) ،تُامن ؿىل اًيلِغ
ُياكل تضلان ًخوحة ؿَهيا اس خُّياذ لك مِاُِا .فدالٕضافة إ ى اًحضلان اًليَة مائ ًَا،
ثـس ا ٔلذُّيت نشكل ؿىل ٔبول لحئة رمسزى املَأٍ .بضف ًِشا اًحىن اًخحخَة املهتاًىة
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نام ىف ًيسن و ٔبحزاء من اًولايث املخحست ،وحىت  %52من هكَة املَاٍ املوظوةل
جيصى إُسازُا ثسخة اًخلٌَاث املخزَفة و ٔبانتُة املَاٍ اًىت ؾفى ؿَهيا اًزمن.
ىف الٕصرتاهَة اًـاملَة ثيعحق كواهني املَاٍ الٕصرتاهَة اصلوًَة ،واًىت ظحلًا ًِا ًن
جيصى إؾعاء امذَاساث ٔبو متَزي ٔبحس ؿىل ٔبحس ىف ذسماث املَاٍ .إن اصلول اًليَة ًن
ثلصز ؿىل اصلول اًفلُّيت ثوسًؽ املَاٍ نام ىف اًص ٔبسامًَة اًـاملَة ،وًىن لك اًياش ؿىل
اًىوهة س َلصزون حامؾ ًَا ُشا وابثفاكِم.
إن اًربوًَخازاي اًـاملَة ثوحس لك ا ٔلكعاز وا ٔلكاًمي ىف اًيضال ضس سازىق املَاٍ
اًـاملَني وضس اًرسكة اًلومِة واحملََة ٌَمَاٍ اًىت ًلوم هبا ٔبرانة الٕمربايًَة اًـاملَة.

مارا س َحي اب ٔلهناز وموازذ املَاٍ ادلوفِة اًىت ثـرب اذلسوذ
ؿىل املس خوى اًـاملي  ،ذذَت اثفاكِة كاهون الاس خزسام كُّي املاليح ٌَمجازي
املائَة اصلوًَة ٔ ،بو اثفاكِة اجملازي املائَة اًخاتـة ً ٔأدم املخحست  ،حزي اًخيفِش يف ؿام
 ، 0214حِر مت وضؽ اًـسًس من مداذئ اًلاهون اصلويل لس خزسام اجملازي املائَة
اًـاجصت ٌَحسوذ .وكس كامت يف نثُّي من ا ٔلحِان  ،اصلول اجملاوزت ٔبًضا توضؽ اٌَواحئ
اجملصى املايئ .وكامت اًحضلان
ارلاظة هبا يف َُئة ؾصفت مبا ٌسمى اثفاكِاث ٰ
املخجاوزت حول اًـامل تـلس ما ًلسز حبوا ى  0222اثفاكِة.
إن اًلواهني اًـصفِة املبًٔوفة ًلاهون املَاٍ اصلو ى ،وُو اذلس ا ٔلذىن من مـاًُّي
الاس خـامل والٕذازت واسلاًة جملازى املَاٍ اًـاجصت ٌَحسوذً ،خَزم مجَؽ اصلول ،تلغ
هعُّيا لثفاكِة املَاٍ ٔبم ل .إهنا ثَزم لك اصلول اجملاوزت تبٔن ثبٔذش لك
اًيؼص إن اكهت ً
الٕحصائاث اًالسمة مليؽ اًحضلان اجملاوزت من إذلاق اًرضز من ذالل ٔبزاضهيا.
واًساكن اجملاوزون نشكل مَزمون ابًـمي حٌ ًحا إ ى حٌة .وُشا ًخضمن
املضاوزواث وثحاذل املـَوماث ونشكل إؿالم اًساكن اجملاوزٍن ىف حال وحوذ ٔبى
ٔبثص سَىب ًِشٍ الٕحصائاث اًىت س َجصى ختعَعِا .إن ُشٍ اًلواؿس كس حصى وضـِا
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تًِة مٌؽ اًرصاؿاث .وىف حال اًرصاغ فإن مـؼم الثفاكاث ونشكل اثفاكِة اجملازى
املائَة ً ٔأدم املخحست واًلاهون اصلو ى ،ثوفص بًَٓاث مبٔزوزت ذتَوماس َة وكاهوهَة ًدسوًة
ارلالف ،اكًوساظاث واٌَجوء ٌَمحوكة اصلوًَة .وًىن اًص ٔبسامًَة ل ثحا ى ابلثفاكاث
ظاملا ٔبثصث ؿىل معاذلِا .وُشا ًثخت تبٔن ا ٔلدم املخحست ثًمتى ملزتةل اًخازخي .ما ىصًسٍ
ُو مٌؼمة جصوًَخازًة ؿاملَة حتحط معاحل اًص ٔبسامًَني وثفصط معاحل مِاٍ كاًحَة
اًساكن تلوت ثيفِشًة.
إن مفاُمي ؿاملَة خسًست ً ٕالذازت املس خسامة ملوازذ املَاٍ جية ٔبن حىون كِس اًخيفِش
واًخعحَق حمَ ًَا .فلك كُعص ولك إكَمي ولك تلـة من تلاغ اًـامل جية ٔبن حىون كاذزت
ؿىل حي مضلكة املَاٍ ارلاظة هبا ابس خلالل وؾزم راىت .وُشا وازذ فلط من ذالل
مرشوغ مِاٍ ؿاملى ًالصرتاهَة اًـاملَة.
إهيا حنخاح نشكل إذازت ذوًَة ٌَىوازج ،اب ٔلدط ىف املياظق اًليَة ٌَمَاٍ اًـاجصت
ٌَحسوذ ،حِر ٔبن ُشا مل ٍىن موحوذًا ىف ٔبى ماكن ىف اًـامل .ففى الٕصرتاهَة
اًـاملَة حىون اصلوةل املسؤوةل ىه املخحنك ىف ظَاهة مداذئ اذللوق الٕوساهَة تفاؿََة
وجتاوة ومسؤوًَة واهفذاخ وصفافِة .إن مضازنة ساكن اًـامل ىف ذمازسة اًوػَفة
اًخوحهيَة اًِامة تعسذ املـاُساث اًس َاس َة واملؤسسدِة واًخرعَط واًخـاون
ونشكل متصٍص اٌَواحئ وٕاظساز اًصدط .ثـس الٕذازت املخاكمةل لٕذازت املَاٍ )(IWRM
ظصًلة مٌاس حة ملضازنة ذمثىل اًـامل واملمثَني اًلومِني واحملََني ٌَمجمتؽ والاكذعاذ
واًحُئة.
إن املضازنة اًـامة ىف مواهجة خماظص املياد حصثحط تخٌاء اًخبٔكمل ؿىل لك املصاحي،
ًخوىخ اذلشز من املسازاث امللَلة مؤسساث ًَا و ٔلخي ثلََي حصثُة ثلََي اخملاظص
ًساكن اًـامل املفلصٍن هكلِاش ٌَـمي .ىف هفس اًوكت جية ثوفُّي لك املـَوماث
اًـَمَة واًحَاانث ؿىل ادلاهة ّ
احملىل وٕازساًِا إ ى معََاث ٔبذش اًلصاز احملََة ٌَجامُُّي
احملََة.
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فذحت ػصوف اًص ٔبسامًَة اًـاملَةً ،عـة اًوظول إ ى متوًي مٌاىخ ؿاملى ٌَمضازًؽ
املائَة املصهحة حِامن حىون ؿاجصت ٌَحسوذ اًلومِة .إن ُشٍ ًُست ىف هفس اًوكت
مضلكة ً ٕالصرتاهَة اًـاملَة.
إن الٕهخاح اًخلىن وٕاذازت املـَوماث واًححر وكسزت اًخعوٍص لكِا هتسف إ ى حتوًي
اًححر واًخعوٍص إ ى ٔبذواث خسًست ومواكف ثـىس –تيفس ا ٔلمهَة -ثعحَق
املـصفة املوحوذت واًخلٌَاث اًـاملَة ؿىل ٔبزط اًواكؽ.
إن اًخيؼمي اًلوزم ٌَخعوٍص والاس خـامل وحفغ موازذ املَاٍ وظوهنا ُو جحص ٔبساش
إذازت املاء اصلوًَة حتت الٕصرتاهَة.ففى املياظق وحوذ املَاٍ ،ث ََُز ُم اصلول اًليَة
تخوفُّي اصلمع اًخلىن واملا ى ٌَجُّيان ا ٔلفلص ىف ذول امليحؽ ٔبو امليعة.
فداًلضاء ؿىل اًعحلاث س خًهتىى نشكل اذلصوة ؿىل املَاٍ تني ا ٔلدم.
وذُّي مثال ؿىل حصوة املَاٍ اصلاذََة ىه الاصددااكث تني زؿات ا ٔلقيام وظلاز
اًفالحني من ٔبوزومِا ومٌاظق اًعومال ىف إزَوتَا .تني ُشٍ اجملموؿاث اًىت جسىن
ىف مٌاظق املَاٍ ىف اًيَي ا ٔلسزق وزوافسٍُ ،ياكل ذو ًما ىزاؿاث ذامِة حول
ا ٔلزاىض اًصؾوًة وهسزت موازذ املَاٍ ضس اًيؼام اًفاىش ،اطلى ًخِؽ إزَوتَا إ ى
إمربايًىي اًـاملً .
فدسل من ٔبن ٌساؿس ظلاز املالك حىت ًلفوا ؿىل ٔبكسارممٌ ،س خلي
الاحتاذ ا ٔلوزوىب واًولايث املخحست اًفصظة ًخعسٍص فائضِم إ ى إزَوتَا ىف وكت
ٍزًس فَِ الٕهخاح اًززاؾى ومي ٔأ املخاحص وا ٔلسواقً .لس درس اًـسًس من ظلاز
املالك الٕزَوتَني ٔبزساكِم ثسخة اًص ٔبسامًَني اًـصة واًِيوذ اًعَيُني اطلٍن اس خلصوا
فوزاي ًلك ُشا اًًضاظ
ىف ٔبزَوتَا .فخسلوظ الٕمربايًَة اًـاملَة س يضؽ حسً ا ً
الٕحصازم.
إن هضال ازلاُُّي اًفلُّيت ٌَمَاٍ وضس زسكة الٕمربايًَني ٌَمَاٍ ميىن ٔبن ًًهتىى ابًيرص
حزءا من اًثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة .فديؼام املاء الٕصرتاىك املـومل ًن ٍىون
إن اكن ً
ُياكل اس خلالل من الٕوسان ً ٕالوسان.
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كضَة املَاٍ اًـاملَة ل ميىن حَِا تسون اًس خاًًَِة ارلوحِة،
فدسون اصلوز اًلِاذى ٌَىومٌرتن (ش د) ومٌؼامثَ ازلاُُّيًة،
وتسون ازلِوزًة الٕصرتاهَة اًـاملِــة

تسون اًس خاًًَِة ارلوحِة ،وتسون اًىومٌرتن (ش د) ،وتسون ازلِوزًة
الٕصرتاهَة اًـاملَة سددلى مسبٔةل املَاٍ اًـاملَة ؿىل حاًِا .إن اًس خاًًَِة
ارلوحِة ىه هؼصًة وحىذَم اًلضاء ؿىل زسكة املَاٍ تلعؽ ٔبايذى ابزوانث
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املَاٍ مذـسذى ادلًس َاثٕ .ان اًس خاًًَِة ارلوحِة ىه نشكل اذلصنة
اذللِلِة لٕظالخ كضااي مِاٍ اًخرشًة .وثـاًمي ٔبساثشت املازهس َة اٌََيٌَُة
خاز كُّي انضة لٕنامل فِميا وثعحَلٌا
املبٔزوزٍن اشلسة ،لحزال ًهنصا ٍ
ًلواهني حصنة املَاٍ ًعاحل اًخعوز املس خلدىل ًخازخي الٕوساهَة .و ؿىل
وخَ ارلعوض ثلف اًس خاًًَِة ارلوحِة ،نيؼصًة انحجة ًالس خـامل
ا ٔلمثي ٔلمهَة املَاٍ اًلعوى لٕمتام املِام اًخازخيَة ٌَربوًَخازاي اًـاملَة .إن
اًس خاًًَِة ارلوحِة ىه هؼصًة اًثوزت املائَة اًـاملَة.
إن املس اًثوزى ٌَمَاٍ ميىض ىف ظصًق اًض َوؾَة اًـاملَة ،وميىن ٔبن ًمت
فلط حتت ًواء اًعحلة اًثوزًة وحزهبا اًثوزى اًـاملى.
إن اًخَاز اًس َاىس ٌَربوًَخازاي اًـاملَة كاتي ٌَملا هزة مؽ اًخَاز اًثوزى
اًـاملى .إن املوخة اًثوزًة اًـاملَة س خلوم تواحهبا ٕلساةل لك اًلاممة
الٕىهتاسًة وذفمها .إهيا هخحسج نشكل ؾن الاجتاُاث اًس َاس َة .حِر
ٔبن اًربحواسًة اًـاملَة حصًس ٔبن جضدت وؾَيا وُو وؾى اًربوًَخازاي
اًـاملَة ،ابجتاُاهتا اًخحصًفِة اًص ٔبسامًَة .إهيا س منيؽ ُشا ؾن ظصًق ثَازان
اًس خاًَىن ارلوىج .إن اًربحواسًة س خلصف هفسِا ىف ٔبًسًوًوحِهتأ .بما
اًخَاز اًس خاًَىن ارلوىج فِو ٔبكوى من ٔبى ثَاز اىهتاسى مضاذ.
***
إن رممة اًىومٌرتن (ش د) حمتثي ىف ثـصًة وفضح واًيضال ضس لك
ٔبهواغ اًفىص اًربحواسى وهؼصايثَ تعسذ مضالك املَاٍ وحَوًِاُ .ياكل
اًـسًس من ا ٔلفاكز واًيؼصايث حول املَاٍ ،ثخضممها ُشٍ ا ٔلفاكز اًحائست
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معصا وختسم فلط ٔبزابخ ُشٍ اًلوى
واًيؼصايث اًىت ؿاصت تـس معصُا ً
الاحامتؾَة اًحائست ٌَربحواسًة .إن رممهتا ىه ؾصكةل دعى اًخلسم
وهؼصايث املَاٍ اًـَمَة .إن ٔبفاكزان وهؼصايثيا حول كضَة املَاٍ اًـاملَة
حرصا معاحل املؼَومني وامل ُـس خ َلَ ّ َني من ظحلاث اجملمتؽ اصلهَا.
ختسم ً
و ٔبمهَة ٔبفاكزان وهؼصايثيا حوكن ىف حلِلة ٔبهنم ًُرسون ثعوز اجملمتؽ اًـاملى
وثلسمَ ،وىه ؿىل اًوخَ ارلعوض ثياكش مضالك املَاٍ وثوفُّيُا ًلك
ساكن اًـامل ،وس خعُّي ٔبنرث ٔبمهَة ًخثوٍص ازلاُُّي .إن ٔبفاكزان س خعحح
اًلوى اًىت
مَىِة ؿامة ًلك صـوة اًـاملً ،ىك حتضسمه ًىك ٍزًَوا ٰ
ثياُضِم وثياُغ جصانجميا اًـاملى ٌَمَاٍ .طلا وتلصط إماكهَة اًخبٔزُّي حتت
ػصوف ٔبسمة املَاٍ ،فإن اًىومٌرتن (ش د) ًـمتس ثـاًمي ٔبساثشت
املازهس َة اٌََيٌَُة املبٔزوزٍن اشلسة ،واًىت ثـرب ثضلك سسًس ؾن اذلاخة
ًخوظَي املَاٍ ثضلك ٍ
اكف وهبشا ًىك ىىون كاذزٍن ؿىل ثوحَِ ازلاُُّي
اًـصًضة ىف اًـامل وحضسمه ًخيؼمي خُش جصوًَخازى ؿاملى ؾؼمي حتت
ًواء اذلزة اًربوًَخازى ،واطلى تَ ميىٌيا حسق ابزوانث املَاٍ وهحس ٔب
ثعحَق جصانمج مِاُيا اًـاملى .إن كوت ووضاظ اًس خاًًَِة ارلوحِة ىه ٔبهنا
ثـمتس ؿىل هؼصًة ثلسمِة ثـرب ثضلك حصَح ؾن حاخة املَاٍ ًلك اًـامل،
وحصثلى ابًيؼصًة ٔلؿىل مصاحَِا ذمِست اًعصًق ًثوزت اصرتاهَة ؿاملَة.

ما ُو اًـامي املؤثص ذلي كضَة املَاٍ
إن اًحُئة املائَة ًُست اًـامي اًصئُىس ًخحوًي اًيؼام املاىئ اًص ٔبسام ى
ًيؼام ماىئ إصرتاىك .وًُس اًعَة املزتاًس ؿىل ساكن اًـامل املزتاًسٍن
ُو اًـامي اًصئُىس اطلى حيسذ ظاتؽ اًيؼام الاحامتؾى ٌَضـة.
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إن اًـامي اًصئُىس ُو ثَحَة احذَاخاث املَاٍ ًساكن اًـامل ىف اًيؼام
الاحامتؾى راثَ .اًـامي اًصئُىس ٕا ًرا ُو اًرصاغ اًعحلى واًثوزت.
إن ُشا تعسذ ظصًلة حتصٍص ا ٔلذواث اًرضوزًة ًخوظَي املَاٍ ٌَضـة،
إن ُشا تعسذ ثوظَي واس خـامل املَاٍ وهَفِة اس خزسارما.
إن اًياش ًلاثَون ٌَمَاٍ ول ٌس خـمَون املَاٍ ًىك ًيـزًوا ؾن تـضِم
اًحـغًُ ،سوا ٔكصزاض مٌفصذٍن ،وًىن مجَ ًـا ،ؿىل َُئة مجموؿاث
وجممتـاث .وًِشا فإن ثوفُّي املَاٍ ُو ذامئًا رممة احامتؾَة حتت لك
اًؼصوف ،اب ٔلدط ؿىل هعاق ؿاملى.
حزاب حلِلًِا فِجة
طلا فإن ٔبزاذ اذلزة اًربوًَخازى اًـاملى ٔبن ٍىون ً
ؿَََ كدي لك صئ ٔبن ًمل تلواهني املَاٍ وؿمل اًيؼم اًحَئِة وثوفُّي املَاٍ
اكذعاذاي ٌَمَاٍ واًعحَـة واجملمتؽ.
ثضلك مس خسام ،وؿَ ًما
ً
وذُّي مثال ؿىل اًصتط ارلاظئ تني ؿالكاث الٕهخاح وظحَـة اًلوى
امليخجةُ ،و مثال اًرصاغ تُمهم ،ىف ٔبسمة املَاٍ ،حِر املَىِة ارلاظة
اًص ٔبسامًَة ٌَمَاٍ ىف ثياكغ خىل مؽ اًعاتؽ الٕحامتؾى ًخوفُّي املَاٍ .وهدِجة
ُشا ارلَط س خىون اًخعـَس ًثوزت مائَة ؿاملَة .واًـىس حصَح ،مفثال
ؿىل اًخجاوة اًخام مؽ ؿالكاث ابًعاتؽ الاحامتؾى ٌَلوى امليخجة ى إذازت
املَاٍ الٕصرتاهَة اًـاملَة ،حِر س خىون املَىِة الاحامتؾَة ٌَمَاٍ ىف ثيامغ
مؽ ظحَـة ذسماث ثوفُّي املَاٍ ،واًىت فهيا ًن ٍىون هسزت املَاٍ ٔبو ذماز
موازذ املَاٍ ٔبو حصوهبا.
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املَاٍ ىف الٕصرتاهَة اًـاملَة واًض َوؾَة اًـاملَة
حنن هلاثي جملمتؽ فَِ هؼام ماىئ ل-ظحلى ٔلخي ازلَؽ! إن ُشا اًربانمج
اًض َوؾى ضس هؼام املَاٍ اًص ٔبسام ى رو اًعحلذني .فىام ًسل إمسيا ؿََيا،
حنن ا ٔلذمَة اًض َوؾَة ىصًس اًض َوؾَةٔ ،لهَ وفلط ىف اًض َوؾَة اًـاملَة
ميىن حي كضَة املَاٍ ثضلك كومي سَمي.
إن اًلذال ٔلخي اًض َوؾَة ًـىن اًلذال ًخوفُّي املَاٍ ثضلك ٔبفضي ًساكن
اًـامل لكِم وهبشا هـىن لك رسط ىف اًـامل .إن اًثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة
ىه اًعصًق ًخحصٍص اجملمتؽ من هؼام اًعحلذني.
إن مَىِة املَاٍ مل ثوخس ىف ؿامليا وًن ثوخس ٔبتسً ا حتت اًض َوؾَة اًـاملَة.
فىام ٔبن املَىِة ٔبثت إ ى اًوحوذ س خرخفى مصت ٔبدصى .ونام ٔبن مَىِة
املَاٍ سدذحول من مَىِة ز ٔبسامًَة إ ى مَىِة كومِة اصرتاهَة ومن مَىِة
كومِة اصرتاهَة إ ى مَىِة ؿاملَة اصرتاهَة تلصط اًوظول إ ى اًض َوؾَة
اًـاملَة ىف اٍمهاًة.
إن ثوظَي مِاٍ اكفِة ًضـة ٍىون مضموانً توظوهل ٌَضـوة ا ٔلدصى.
إن هؼام املَاٍ اًض َوؾى اًـاملى واًضـة اًض َوؾى ًخفاؿَون ل مؽ
اًعحَـة ًخعوٍص كوامه امليخجة فلط ،وًىمهم ًخفاؿَون نشكل مؽ بٔهفسِم.
إهنم ًخرصفون جتاٍ تـضِم اًحـغ ،وٍصثحعون مؽ تـضِم ؿىل ٔبهنم ٔبفصذ
ٔبحصاز .إن اًضـة اًض َوؾى ًًذج مِاَُ ؿىل ٔبسس اًخـاون اًض َوؾى
اًـاملى .وًدداذًون املَاٍ اًض َوؾَة اًـاملَة ووضاظاهتا تني تـضِم اًحـغ.
وهبشا فإهنم ًخعَون تحـضِم اًحـغ ىف وضؽ ص َوؾى مـومل لٕهخاح املَاٍ.
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فلط ىف ُشٍ اًخـاوهَاث اًض َوؾَة املـوملة تـالكاهتاً ،خرصفوهفى املَاٍ
وًعوزون كوامه امليخجة .وجلكامث ٔبدصى ،فإن إهخاح اًض َوؾَة اًـاملَة
مدىن ؿىل اًخعوز املامتهن ًِشٍن ادلاهحني من اًلوى امليخجة اًض َوؾَة
وؿالكاث ا ٕلهخاح اًض َوؾَة.
ىف اًض َوؾَة اًـاملَةٌ ،س متص اًخياكغ تني اًلوى امليخجة وؿالكاث
ا ٕلهخاح .إن جصانمج املَاٍ اًض َوؾى اًـاملى ًددؽ مٌعلَ ادلس ىٔ ،بى
احملسذاث ادلازًة ٌَمـصفة واًخعحَق والٕملام ابًلواهني املوضوؾَة ٌَعحَـة
واًلواهني الاكذعاذًة ٌَض َوؾَة .إن اًض َوؾَة اًـاملَة ٔبساسِا ثعوٍص
وثعحَق ؿَوم الاكذعاذ اًـاملى اًس َاىس ؾن ظصًق مٌخجى املاء
املرتاتعني ا ٔلحصاز .إن جصانمج املَاٍ اًض َوؾى اًـاملى ٔبساسَ ا ٔلسس
الاكذعاذًة اًـاملَة.
إهيا ىصًس ثعفِة ؿاملَة لٕذازت املَاٍ اًص ٔبسامًَة واًىت ثُخىن ؿىل كواهني
اًص ٔبسامًَة .ففى اًخحول من اًص ٔبسامًَة ٌَض َوؾَة اًـاملَة ُياكل فرتت حتول
امسِا إذازت املَاٍ الٕصرتاهَة وس خـمي من ذالًِا كواهني الاكذعاذ ارلاظة
ابلصرتاهَة اًـاملَة.
إن إذازت املَاٍ ىف اجملمتؽ اًعحلى الٕصرتاىك اًـاملى سدذحول من تـس ركل
إ ى ؿامل وجممتؽ ؿاملى تال ظحلاث ىف إذازت املَاٍ اًض َوؾَة ،واًىت ثُخىن
ؿىل اًلاهون الاكذعاذى ٌَض َوؾَة اًـاملَة.
إن الاحتاذ اًـام ًلك ٔبؾضاء اجملمتؽ ًالس خـامل اًـام وامل ُـر ََعط ٌَمَاٍ،
واس خـامل املَاٍ تسزخة ثَىب حاحِاث ازلَؽ ،وٕاهناء اًؼصوف اًىت ختسم
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فهيا املَاٍ الاس خلالل ،واًلضاء اًخام ؿىل اًعحلاث و ٔبضساذُا ،واًخمنَة
اًضامةل ًلك إماكانث ٔبؾضاء اجملمتؽ من ذالل ثعفِة اًخوسًؽ اًساتق
واًلُّي ؿاذل ٌَمَاٍ ،ومن ذالل الاس خـامل املـومل ٌَمَاٍ ،ومن ذالل
إذازت مِاٍ ؿاملَة ،ومن ذالل الاس خـامل اًـام ًلك امليخجاث اًىت ثعسز
ابملَاٍ ،فإن ثيامغ ثوفُّي املَاٍ ىف املسًية واًصًف ًـس واحسً ا من رمامٌا
اًصئُس َة ًخعفِة املَىِة ارلاظة ٌَمَاٍ.
فٌحن اًس خاًًَِون ارلوحِون هحس ٔب من ا ٔلظصوحاث املازهس َة اًلائةل تبٔن
اًخحول من الاصرتاهَة ٌَض َوؾَة ًـفى املَاٍ من ظاتـِا اًسَـى،
وابًخا ى فِو ًـفى املَاٍ من كاهون اًلمية .إن جصانمج املَاٍ اًض َوؾى
اًـاملى خيسم ثعفِة اًلمية اًسَـَة ٌَمَاٍ.
إن كمية املَاٍ نلاهون اًلمية اطلى ٍصثحط ابًص ٔبسامًَة وٍصثحط ٕابهخاح
امليخجاث .فإن ادذفت املَاٍ هسَـة فإن كمية املَاٍ وكاهون اًلمية س َرخفى
نشكلُ .شا س َىون ىف حاةل اًض َوؾَة اًـاملَة ٔلن ثوفُّي املَاٍ ثًسلَ
حاخة اجملمتؽ اًـاملى وًُس اًسوق اًص ٔبسام ى اًـاملى ٌَمَاٍ ،وحِر ًوخس
ُياكل ظَة ؿىل املَاٍ س َىون ُشا ُو ُسفٌا ا ٔلول ٔلهجزثيا
اًخرعَعَة.
إن جصانمج مِاُيا اًـاملى هيسف رلسمة اًخحول من اًعوز اًص ٔبسام ى
ٌَعوز الاصرتاىك وهناًة ٌَعوز اًض َوؾى.
إهَ وتربانجميا س يسمص لك اًوػائف اًىت وضبٔث لًٕلاء اًزًت ؿىل
رصاؿاث املَاٍ اًـاملَة ،اًىت جسخة وحزًس مبٔسات اًالحئني واًوػائف
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اًىت جسِم ىف هسزت املَاٍ ،إن اًوػائف اًىت هتسز ٔبو ثَوج املَاٍ
ابًرضوزت ختسم لك فصغ املَاٍ اًعياؾى اطلى خيسم معاحل و ٔبزابخ
اًص ٔبسامًَني ىف ٔبضَق حسوذمه و ٔبوسـِا.
ً
فدسل ممها فإن جصانمج مِاُيا اًض َوؾى اًـاملى س َزَق وػائف ابملئاث
وا ٔلًوف ٕلساةل اًرضز اطلى س حخذَ اًص ٔبسامًَة ٌَمَأٍ ،لخي حامًة املَاٍ
ثضلك ٔبوسة ،وًخحسني ثوفُّي املَاٍ ًلك ا ٔلحِال املس خلدََة،
وًخحسني ذوز املَاٍ ىف اًيؼم اًحَئِة اًـاملَة ،و ٔلخي الاس خـامل
الاكذعاذى اطلى ًدٌامغ مؽ اًعحَـة ول ًياكضِا ،س يؤسس ًوػائف
ثضمن اًلشاء اًـاملى اًعحى ،ووػائف ًخعوٍص اًلوت املائَة وثلٌَاث املاء
ًعاحل الٕوسان واًعحَـة ً
تسل من ا ٔلزابخ ،واًوػائف اًىت ُجس َخـ َم ُي فهيا
املَاٍ ىف اًرتفَِ واًثلافة ،واًوػائف اًىت حتفغ اًخيوغ اًحَوًوىج ،واًىت
س خفلس ظاتـِا اٌَجوىئ املاىئ اًعحَـى ،إخل إخل.
وس يؤدم ؿامل ًَا لك مصانز املَاٍ ومعاذزُا ،فَن ًوخس هََومرت مصتؽ ىف
اًـامل سُُضرتى ٔبو ٌ ُرشى ٔبو ًؤحص ٔبو ٍُصَُنٔ ،بو ً ُ َلرتةً -ن حيسج ُشا
ٔبتسً ا من خسًس!
فداًثوزت اًربوًَخازًة اًـاملَة ،س خحصز اًربوًَخازاي اًـاملَة املخحاًفة مؽ
فلصاء اًفالحني لك اًلوى امليخجة ىف اًـامل من كِوذ ؿالكاث الٕهخاح
اًص ٔبسامًَة ىف اًـامل وحتوًِا ٔلذواث إهخاح ؿاملَة وس خىون املَاٍ ىف لك
ا ٔلكعاز واحملَعاث مَىِة اصلوةل اًـاملَة.
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وًخعحَق «مصسوم املَاٍ اًـاملى» ،فإن ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي اًـاملَة،
وسَعان ذوٍهتا اذلصت ٔبمص معَوة .إن ُشا املصسوم ميىن ٔبن ًخحلق
فلط من ذالل اًسحق اًـيَف ًلك اًيؼام اًص ٔبسام ى اًـاملى ،وفلط من
ذالل اًثوزت الٕصرتاهَة اًربوًَخازًة اًـاملَة ،وًُس ؿرب س حي الٕظالخ
املاىئ ،واطلى ؾن ظصًلَ ثحلى اًسَعة اًص ٔبسامًَة ىف موكؽ كوهتا .إن
اًىومٌرتن (ش د) ل ًلف مدسئ ًَا ضس إظالحاث املَاٍ ،وًىن
اًىومٌرتن (ش د) ًلاثي فلط ًِشٍ الٕظالحاث اًىت ميىن ٔبن جساؿسان
لٕجياذ ظصًق ٌَثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة و ٔبن ثلوذان ٌَيرص ا ٔلزسغ .إن
إظالحاث املَاٍ ل ميىن ٔبن حتي حمي زوزهتا ،ميىن ً ٕالظالحاث ٔبن
ثَـة ذوز زافـة ٌَثوزت .إن إظالحاث املَاٍ جية ٕا ًرا ٔبن ختسم اًثوزت
اًـاملَة وهبشا جية ؿَهيا ٔبن ثَُ ِح َق ٔبُسافِا تبُٔساف اًثوزت الٕصرتاهَة
اًـاملَة.
لك املَاٍ جضازوِا لك اًضـوة ملعاذلِا املضرتنة .إن ُشا املحس ٔب ٌَخلس مي
الٕحامتؾى ًلك املَىِة اًـاملَة ابًضـوة ًِو مدس ٔب معون وجية ٔبن ل
ًًهتىَ ٔبى ٔبحس.
إن املَىِة الٕصرتاهَة اًـاملَة ثخضمن املَىِة املمصنزت ٌضلوةل اًـاملَة،
واملَىِة اًـامة ًلك اًحضلان واملَىِة اًدضازهَة ٌَمَاٍ .واصلوةل الٕصرتاهَة
اًـاملَة ( ٔبو إحتاذ مجِوزايث اًـامل الٕصرتاهَة اًسوفِخَة) س َعحح املاكل
ا ٔلوحس ٌَمَاٍ وس َؤسس إذازثَ اطلاثَة ٌَمَاٍ.
إن املَىِة املـوملة اًدضازهَة ٌَمَاٍ ىف ٔبًس اصلوةل ،حِر ثـخرب املَاٍ ٔبمه
وسائي الٕهخاح ىف اكذعاذ الٕصرتاهَة اًـاملَة.
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إن اًس َاسة الٕصرتاهَة اًـاملَة ثخضمن ثلَِس حصنة اًسَؽ تلسز الٕماكن
واسددساًِا ابًخحاذل املحارش ً ٔأص َاء (امليخجاث وًُس اًسَؽ).
وحِمها س متوث اصلوةل اًـاملَة ،مبا فهيا مَىِهتا ٌَمَاٍ .وًىن اجملمتؽ اًـاملى
س َؼي موحوذًا تسون ذوةل .ولك املَاٍ ثؼي موحوذت ل متوث مؽ موث
ُشٍ اصلوةل ،وًىن جيصى لحلًا إذازهتا ابمليؼامث املصنزًة الاكذعاذًة
ًالحتاذاث الاحامتؾَة اذلصت.
وجيصى اس خـامًِا ذالل تياء حمعاث هحُّيت ؿاملَة ،واًىت هبا سدذحصز
حصا ومس ً
خلال
اًلسزاث الٕضافِة ،واًىت سدسمح ًلك رسط تبٔن ٍىون ً
ابًفـي ىف ثوفُّي املَاٍ.
إهنا اصلوةل الٕصرتاهَة اًـاملَة اًىت ثيؼم وثضحط وثخحنك ىف اس خـامل
خوزاي
وثوفُّي وثوسًؽ وٕاتلاء املَاٍ وحامٍهتا ظحلًا ٌَرعة .إن اًخحنك ُو ذس ً
ؾن ظصًق ٔبزتـة ظصائق:
 )1من ذالل اًخحنك املحارش من ا ٔلسفي (سَعة اًـامل واًفالحني)
 )0من ذالل اًسَعة الاكذعاذًة (َُئة اًخرعَط الاكذعاذى)
 )3من ذالل اًسَعة اًس َاس َة (اًىومٌرتن/ش د)
 )4من ذالل سَعة اصلوةل (ازلِوزًة الٕصرتاهَة اًـاملَة)
إن اًعصًلة اًيت ثـمي هبا اًَِئاث اًصكاتَة ا ٔلزتؽ م ًـا ٔبمص ابًف ا ٔلمهَة
ًضامهة معَِا ومٌؽ ا ٔلدعاء وسوء املـامةل .ل ميىن حامًة اجملمتؽ اًـاملي
تسون حامًة املَإٍ .ان اًص ٔبسامًَة اًـاملَة واملَاٍ ميثالن ٌَجمَؽ صُئان ل
ًلدالن اًخوافق ول ميىن حي ثياكضاهتام .فلط ميىن حي ُشٍ املضالك
ىف الٕصرتاهَة اًـاملَة.
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ذُّيا اًض َوؾَة اًـاملَة ،مل ثُخىن ؿىل
إن الٕصرتاهَة اًـاملَة ،ومن تـسُا ٔب ً
مَىِة املَاٍ ارلاظة ،وًىمها تُيُت ؿىل جرشًم املَاٍ ؿامل ًَا.
وُشا ٌس خحَي ٔبن ًخحلق ىف ًوم وًَةل .مفَىِة املاء ارلاظة جية ٔبن
جيصى جرشٍىِا ثسزجي ًَا –وىف ٔبكصة وكت ذمىن ،وًىن مؽ مصاؿات اًوكت
املعَوة .إن احذاكزاث املَاٍ الٕمربايًَة جيصى ثسمُّيُا .وُشٍ الٓن ىه
ٔبول دعاان ىف حي مضلكة املَاٍ.

ًخحِــا اًض َوؾِـــة اًـاملِـــة!
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مصسوم املَاٍ ؿىل لك اًحلاغ ىف اًـامل
(ثخٌاٍ اًىومٌرتن/ش د و ٔبذمَة اًفالخ ا ٔلمحص [هصٌس خاًيدُّين] ىف 1
ٔبقسعس ؿام )0202
 حصك املَاٍ ُمحس ية ً ٔأحِال املس خلدََة ُو رممة هؼصًة ورممة
متصش ٌَجَي اذلا ى واًالحق ولك ٔبحِال اًخرشًة اًلاذمة ،إن
اذلي جية ٔبن ٍىون ؿىل خسول ٔبؾامًيا ىف لك ذلؼة.
 اصلماز وارلصاة ابملَاٍ ،وهضوة معاذزُا ،وكُّيُا من اًىوازج،
ًخحمي ؾواكهبا ٌَمسى اًاكمي ابًعحلاث اًـاملَة املرتحبة ،وس َسفؽ
ُشا اًخرشًة ٔلذش إحصائاث ظاكاثَة سلاًة املَاٍ وجتسًس اذلَات
واًعحَـة.
 ز ٔبسامًَو اًـامل مسؤوًون وس َحاس حون وجية ؿَهيم ٔبن ًسفـوا
مثن ٕارضازمه ابملَاٍ وما سخدوٍ ٌَخرشًة واًعحَـة واًحُئة.
 اًثوزت الٕصرتاهَة اًـاملَة ًن هتسف فلط ًخحصٍص اًخرشًة من
الاس خلالل والاضعِاذ ،وًىمها س خحمى املَاٍ من ارلصاة.
 إن ثعفِة املَىِة ارلاظة ٌَمَاٍ وحتصٍص فلصاء اًفالحني ُو اًحساًة
الافذخاحِة ذلي رمام اًززاؿة ابًخوافق مؽ معاذز املَاٍ.
 الٕصرتاهَة اًـاملَة وحسُا من س َزَق اًرشوظ املعَوتة لٕؿاذت
اس خـامل املَاٍ وثيلِهتا ونشكل ا ٔلمص ٌَمحَعاث.
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 اًلذال سلاًة املَاٍ ٕا ًرا جية ٔبن ٍصثحط ابًلذال ًخعفِة اًص ٔبسامًَة
اًـاملَة وتياء الٕصرتاهَة اًـاملَة.
 اًلذال سلاًة املَاٍ ًعحح ٔبذات ٔبنرث ٔبمهَة ىف اًرصاغ اًعحلى
ٌَربوًَخازاي اًـاملَة وحتاًفِا مؽ اًفالحني اًفلصاء.
 اًلذال ًخوفُّي املَاٍ ُو كذال وزافـة ل ثيفعي ؾن اًثوزت
الٕصرتاهَة اًـاملَة مبا فهيا اًثوزت املائَة اًـاملَة.
 ما جسمى تـ«إظالحاث املَاٍ» واًىت ثرتك اًـامل اًص ٔبسام ى تسون
ملس ىه جمصذ ٔبوُام.
 جية ؿىل اًـامل واًفالحني ٔبن ًبٔذشوا ؿىل ؿاثلِم حامًة املَاٍ
تبٔايذمه و ٔبن ٌسحلوا اًيؼام اًص ٔبسام ى اًـاملى مبا فَِ لك
املؤسساث ص حَ املؤًست ًـ«ظَاهة املَاٍ»!

