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 .1مــقــدمـــة

الملخص التنفيذي

شــهد اليمــن اضطرابــات منــذ ســنوات عديــدة،
حيــث عانــى مــن صراعــات أهليــة وحــروب وتدهــور
[]1
اقتصــادي واســتنزاف شــديد لمــوارد الميــاه.
يســاهم الجفــاف ومحدوديــة مــوارده المائية وســوء
إدارة الميــاه واالســتغالل المفــرط لهــا فــي انعــدام
األمــن المائــي فــي اليمــن .كمــا كان للحــرب الجاريــة
تأثيــر كبيــر علــى اســتخدام الميــاه وأداء قطاعــي
الميــاه والــري ]2[.أضــف إلــى ذلــك أن عــدم االســتقرار
المســتمر فــي البــاد تســبب فــي آثــار ســلبية علــى
توافــر الوقــود والكهربــاء ،وهمــا مصــدري الطاقــة
المســتخدمين عــادة الســتخراج ونقــل الميــاه
الجوفيــة .وبالتالــي ،أصبــح الوصــول إلــى مــوارد
الميــاه أكثــر صعوبــة وأصبحــت خدمــات الميــاه أقــل
موثوقيــة .لــذا بــدأت الطاقــة الشمســية بلعــب دور
فــي توفيــر الميــاه لمختلــف مســتخدميها ،ومــن
بينهــم المزارعــون الذيــن يعتمــدون إلــى حــد كبيــر
علــى الميــاه الجوفيــة فــي أنشــطتهم الزراعيــة.
تتجــاوز هــذه الورقــة العموميــات وتبحــث بالتفصيل
فــي االســتخدامات الحاليــة لنظــام الــري بالطاقــة
الشمســية والتأثيــر المحتمــل لــه علــى اســتدامة
استخدام المياه الشحيحة في اليمن.

ُيعــد اليمــن أحــد أكثــر البلــدان التــي تعانــي مــن نــدرة امليــاه
حاليــا ســوى
يف العالــم ،حيــث ال توفــر مــوارد امليــاه املتجــددة ًّ
ســنويا -أي دون عتبــة نــدرة امليــاه.
 75متــ ًرا مكع ًبــا للفــرد
ًّ
ً
مطــرداُ .يعــد
انخفاضــا
وينخفــض هــذا القــدر مــن امليــاه
ً
القطــاع الزراعــي يف اليمــن املســتخدم الرئيســي ملــوارد امليــاه
الجوفيــة ،حيــث يســتهلك حوالــي  90%مــن إجمالي االســتهالك.
شــحيحا
وبمــا أن الوقــود الــازم لتشــغيل املضخــات أصبــح
ً
ً
ومكلفــا للغايــة بســبب األزمــة الحاليــة ،بــدأت الطاقــة الشمســية
ُتســتخدم يف اســتخراج امليــاه الجوفيــة ألغــراض الــري .ولكــن
هنــاك قلــق بشــأن إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة.
تبحــث هــذه الدراســة يف التوجــه الحالــي الســتخدام نظــام
الــري بالطاقــة الشمســية يف حــوض صنعــاء ،وتحــدد إيجابيــات
وســلبيات هــذا النهــج .تســتعرض الدراســة ً
أيضــا وجهــات نظــر
املزارعيــن والخبــراء فيمــا يتعلــق بمــا يحــدث ومــا يجــب القيــام
بــه لتعظيــم فوائــد نظــام الــري بالطاقــة الشمســية والتقليــل
مــن آثــاره الســلبية .أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن معــدل
تركيــب واســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية يتزايــد
ســنويا .أعــرب املزارعــون الذيــن تــم
بمعــدل يزيــد عــن 4%
ًّ
التحــدث إليهــم عــن تحمســهم الســتخدام نظــام الــري بالطاقــة
الشمســية ،وذكــروا أن تكلفــة رأس املــال (األصــول) هــي أكبــر
عقبــة أمــام حصولهــم ىلع هــذه التقنيــة .تقتــرح هــذه الورقــة
توصيــات تتعلــق بحوكمــة وسياســات إدارة امليــاه بشــكل عــام،
والدراســات املســتقبلية ،وتنظيــم اســتخدام امليــاه الجوفيــة
للــري بالطاقــة الشمســية بشــكل خــاص .سيســاعد وضــع
السياســات املناســبة لضــخ امليــاه بالطاقــة املتجــددة يف
الحفــاظ ىلع مصــادر امليــاه الجوفيــة والحفــاظ بشــكل مســتدام
ىلع ســبل العيــش

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO
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ركــزت هــذه الدراســة علــى حــوض صنعــاء ،الــذي يمثــل نقــص الميــاه فيــه مــن االشــكاالت الكبيــرة.
مــن بيــن جميــع العواصــم العالميــة ،غال ًبــا مــا ُصنفــت صنعــاء علــى أنهــا العاصمــة األكثــر احتماليــة
لنفــاذ الميــاه قبــل غيرهــا [[[.مــن المهــم أن نتذكــر أن الهيدرولوجيــا فــي اليمــن تختلــف بشــكل كبيــر
مــن منطقــة إلــى أخــرى ،وبالتالــي ال يمكــن افتــراض أن النتائــج المتعلقــة بصنعــاء تنطبــق علــى
األحــواض والمناطــق األخــرى .ومــع ذلــك فهنــاك بعــض المبــادئ والتوصيــات العامــة التــي تنطبــق
علــى جميــع أنحــاء البــاد ،ولكــن بالطبــع يجــب أن تكــون االســتراتيجيات والسياســات التفصيليــة
مخصصة لكل حوض ومنطقة.
لــم تعالــج أي مــن الســلطات الرســمية وسياســاتها واســتراتيجياتها ذات الصلــة ومــن بينهــا وزارة
الكهربــاء والطاقــة ،ووزارة الميــاه والبيئــة ،ووزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية القضايــا ذات الصلــة
باســتخدام الطاقــة الشمســية فــي اليمــن [[[.هنــاك عــدد قليــل من الدراســات حــول الطاقة الشمســية
لالســتخدام المنزلــي [[[،ولكــن هــذه الدراســات لــم تتطــرق كثيــ ًرا إلــى اســتخدام هــذه التقنيــة
الســتخراج الميــاه للزراعــة .تقريــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لعــام  ،2019هــو الدراســة الوحيــدة
حتــى اآلن التــي ناقشــت اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي اليمــن ،وقــد حــدد التقريــر
المزايــا اإليجابيــة لذلــك النظــام وأوصــى باســتخدامه ،ولكنــه لــم يذكــر ســوى القليــل عــن تأثيــره
[[[
المحتمل على مصادر المياه الجوفية.
إحــدى القضايــا الرئيســية فــي إدارة الميــاه باليمــن تتمثــل فــي اســتخراج الميــاه الجوفيــة بشــكل
مفــرط ،مــا يهــدد قابليــة الحيــاة فــي أجــزاء كثيــرة مــن البــاد مــع تضــاؤل وفــرة الميــاه .إحــدى
المشــاكل التــي يواجههــا المخططــون تتمثــل فــي الغيــاب التــام للسياســات واللوائــح الخاصــة بــإدارة
تقنيــات الطاقــة الشمســية الجديــدة المســتخدمة الســتخراج الميــاه ،كمــا يتوجــب عليهــم ً
أيضــا
مفصــل يعتمــد علــى بيانــات ميدانيــة فعليــة لنظــام الــري بالطاقــة
التعامــل مــع عــدم وجــود تحليــل
ّ
الشمســية .تســاهم هــذه الورقــة فــي تقليــص هــذه الفجــوة .إذا ظلــت مشــكلة االســتخراج المفــرط
للميــاه دون معالجــة ،فــإن التدهــور المتزايــد فــي وفــرة الميــاه ســيجعل الحيــاة فــي أجــزاء مــن البــاد
أكثــر صعوبــة ،إن لــم يجعلهــا مســتحيلة .مــع تزايــد الطلــب علــى نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
فــي اليمــن ونظــ ًرا لقــدرة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية علــى أن يمثــل حلــول طاقــة نظيفــة
بأســعار معقولــة؛ تهــدف هــذه الورقــة إلــى اقتــراح توصيــات للحوكمــة ونهــج للمانحيــن /المموليــن
إلدراك وفهم استخدامات المياه الجوفية بنظام الري بالطاقة الشمسية وتنظيمها.
 )1هــاين ســادي ،وهشــام املخــايف ،ومحمــد مهــدي ،وإيفــون ليــم ،وروهيــا محمــود ،وجوهــري ســورين“ ،انتشــار البلهارســيات والعوامــل املرتبطــة بهــا أوســاط األطفــال يف اليمــن :اآلثــار
املرتتبــة عــى برنامــج مكافحــة فعّ ــال” ،PLOS Neglected Tropical Diseases ،املجلــد  ،7رقــم ( 8أغســطس/آب .)2013
 )2طلحــة بــريك“ ،أزمــة اليمــن الصحيــة واإلنســانية املهملــة ”،النســت ،املجلــد )2016( 387؛ “تحليــل األزمــة اإلنســانية يف اليمــن  ”،2016الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمــايئ الــدويل،
 ، https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00389-5تــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021

 )3مســديان د ،.وفــان رايســفايك ،وكفــاي “حــق اإلنســان يف امليــاه أثنــاء جفــاف البــر :تحليــل اإلطــار القانــوين والتنظيمــي لقانــون امليــاه يف اليمــن” ،مجلــة قانــون امليــاه ،املجلــد ،24
(أغســطس .)2014
 )4هنــاك وثيقــة مــن  10صفحــات أعدتهــا اإلدارة العامــة للطاقــة املتجــددة ووزارة الكهربــاء والطاقــة .أدرجــت الوثيقــة بعنــوان “االســراتيجية الوطنيــة للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة”
خيارات الطاقة املتجددة ،وأهداف الكفاءة ،إلخ ...ومع ذلك فهي ال ترقى إىل مســتوى ما نســميه اســراتيجية ،ولم تتم املوافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء https://www..
climate-laws.org/geographies/yemen/policies/national-strategy-for-renewable-energy-and-energy-efficiency

 )5أ .م .األشــول“ ،تطويــر ســوق الخاليــا الشمســية ألنظمــة الطاقــة الشمســية املنزليــة وضــخ امليــاه بالطاقــة الشمســية يف اليمــن” ،املؤتمــر الــدويل الثامــن عشــر لتقنيــات الطاقــة املســتدامة،
كواالملبــور ،ماليزيــا2019 ،؛ مــراد املخــايف“ ،تربيــر اســتصواب اســتخدام الطاقــة الشمســية للجمهوريــة اليمنيــة كمثــال مــن الناحيــة التقنيــة والســامة البيئيــة ”،املجلــة العلميــة والتقنيــة
()2018؛ عــادل صالــح راويــة وشــبانة عــروج“ ،اســراتيجيات الطاقــة ووضعهــا الحــايل ومشــاكلها ووجهــات نظــر حــول حلــول الطاقــة املتجــددة يف اليمــن ”،مراجعــات الطاقــة املتجــددة
واملســتدامة ،املجلــد  ،82الجــزء ( 1فرباير/شــباط )2018؛ أ .عبــد اللــه“ ،مســتقبل الطاقــة املســتدامة ،فقــر الطاقــة يف اليمــن ،كليــة الهندســة” (ورقــة مؤتمــر) ،جامعــة إدنــرة.2018 ،

“ )6املمارســات الجيــدة والــدروس املســتفادة :التدخــات الشمســية يف إطــار مشــروع تعزيــز القــدرة عــى الصمــود يف الريــف اليمنــي (أبــن وحجــة والحديــدة ولحــج) ”،برنامــج األمــم
املتحـ�دة اإلنمـ�ايئ  27 ،فرباير/شــباط https://reliefweb.int/report/yemen/good-practices-and-lessons-learned-solar-interventions-under-er� ،2019
 ، ry-project-yemen-abyanتــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021

2

إعادة تصور االقتصاد اليمني | إبريل 2021

 .2خلفية عامة
 .1.2وضع املياه يف اليمن
يبلــغ عــدد الســكان فــي اليمــن نحــو  29مليــون نســمة 70% ،منهــم يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة ،ويعتمــد
أكثــر مــن  50%منهــم علــى الزراعــة .ال توجــد فــي اليمــن بحيــرات أو أنهــار دائمــة ،وبالتالــي ُتعــد األمطــار والميــاه
الجوفيــة هــي المصــادر الرئيســية للميــاه فــي البــاد .تشــير التقديــرات إلــى أن الزراعــة تســتخدم  90%مــن مــوارد
[[[
المياه الجوفية في اليمن ،على الرغم من أنها تولّد أقل من  20%من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.
ً
انخفاضــا
يعانــي اليمــن مــن شــح شــديد فــي الميــاه ،حيــث انخفــض معــدل توافــر الميــاه للفــرد
ـردا خــال العقــود الماضيــة مــع زيــادة عــدد الســكان .انخفــض الحجــم الســنوي للميــاه المتجــددة
مطـ ً
[[[
للفــرد مــن  221مت ـ ًرا مكع ًبــا عــام  1992إلــى  80مت ـ ًرا مكع ًبــا عــام  2014و 75مت ـ ًرا مكع ًبــا عــام 2017؛
المعــدل األخيــر ال يمثــل ســوى أكثــر بقليــل مــن واحــد فــي المائــة مــن المتوســط العالمــي للفــرد
( 5,925متــر مكعــب) و 14%مــن متوســط نصيــب الفــرد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
( 554متــر مكعــب) .يشــير المنحنــى المائــي فــي اليمــن علــى مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة إلــى أن
نصيب الفرد من المياه المتجددة قد ينخفض إلى  55مت ًرا مكع ًبا بحلول عام .2030
ً
وفقــا لمؤشــر االجهــاد المائــي  Falkenmarkالمعتــرف بــه دول ًّيــا ،تحــدث نــدرة الميــاه المطلقــة إذا
انخفــض نصيــب الفــرد مــن الميــاه إلــى أقــل مــن  500متــر مكعــب ســنو ًّيا ،وهــذ الرقــم هــو مــا يســاوي
تقري ًبــا ســبعة أضعــاف الوفــرة الحاليــة للميــاه فــي اليمــن .كميــة الميــاه التــي يســتخدمها اليمــن
ســنو ًّيا منــذ بدايــة هــذا القــرن تتجــاوز الميــاه المتجــددة التــي يمكــن أن تعوضــه امداداتــه بمقــدار
الثلــث ،ففــي عــام  ،2010بلــغ حجــم االســتخراج  3.5مليــار متــر مكعــب بينمــا كان حجــم الميــاه
المتجــددة  2.1مليــار متــر مكعــبُ .غطــي النقــص البالــغ  1.4مليــار متــر مكعــب عــن طريــق ضــخ الميــاه
[[[
مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة األحفوريــة غيــر المتجــددة باســتخدام تقنيــات الضــخ الحديثــة.
انخفضــت مناســيب الميــاه الجوفيــة بشــدة ،مــا جعــل البــاد فــي حالــة نــدرة ميــاه شــديدة .فعلــى
ســبيل المثــال ،كان منســوب الميــاه الجوفيــة فــي حــوض صنعــاء علــى عمــق  30متــ ًرا فــي
السبعينيات ،لكنه انخفض إلى ما بين  200و 1,200متر بحلول عام .2012
هنــاك ثالثــة أســباب رئيســية لنــدرة الميــاه فــي اليمــنً .
أول ،أدى النمــو الســكاني الســريع ،الــذي يبلــغ
متوســطة  3%ســنو ًّيا ،إلــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه وبالتالــي تقليــل نصيــب الفــرد مــن الميــاه علــى
مــر األجيــال .وثان ًّيــا ،أدى إدخــال المضخــات التــي تعمــل بالديــزل وتقنيــة حفــر اآلبــار األنبوبيــة للــري
فــي القــرن الماضــي إلــى التأثيــر علــى اســتخدام أنظمــة حصــاد ميــاه األمطــار التقليديــة ّ
ومكــن مــن
توســع
اســتخراج الميــاه الجوفيــة بنســبة أعلــى بكثيــر مــن مســتويات تغذيتهــا .وأدى ذلــك إلــى ّ
المناطــق الزراعيــة واســتنزاف طبقــات الميــاه الجوفيــة .ثال ًثــا ،تجلــى تغ ّيــر المنــاخ فــي تزايــد هطــول
األمطــار الغزيــرة جــدا وغيــر المنتظمــة وظواهــر مناخيــة أخــرى تؤثــر علــى توافــر الميــاه .أدت أنمــاط
هطــول األمطــار غيــر المنتظمــة إلــى تقليــل تجــدد طبقــات الميــاه الجوفيــة ،حيــث أن فقــدان التربــة
العلويــة يمنــع امتصــاص تدفقــات الميــاه ،خاصــة بعــد تدهــور المدرجــات الزراعيــة وأنظمــة الــري
[[[1
بالسيول التقليدية بسبب نقص الصيانة.
 )7هيلني الكرن ،اليمن يف أزمة :الطريق إىل الحرب (نيويورك :فريسو.247 ،)2019 ،

 )8أحــدث إحصائيــات امليــاه مــن أداة “اإلحصــاءات ُ
القطريــة” ملنظمــة األغذيــة والزراعــةhttp://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en ،
 ،تــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021

“ )9التأثــر املســتقبيل لتغــر املنــاخ يظهــر اآلن يف اليمــن” ،البنــك الــدويل 24 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/24/ ،2014
 ،future-impact-of-climate-change-visible-now-in-yemenتــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021
 )10هيلــن الكــر وعبدالرحمــن اإلريــاين“ ،األزمــة البيئيــة اليمنيــة هــي أكــر خطــر عــى مســتقبل البــاد” ،مؤسســة القــرن 14 ،ديســمرب/كانون األول https://tcf.org/con� ،2020
 ،/tent/report/yemens-environmental-crisis-biggest-risk-futureتــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021
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ُ .2.2
األطر القانونية لقطاعات املياه والزراعة والطاقة
زادت المســاحة المرويــة فــي اليمــن مــن  37ألــف هكتــار فــي الســبعينيات إلــى أكثــر مــن  400ألــف
هكتــار فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين .ومــع زيــادة المســاحات المرويــة  11مــرة خــال
[[[1
نفــس الفتــرة ،انخفضــت المســاحة الداعمــة للزراعــة البعليــة (او الزراعــة المطريــة) بنســبة .30%
ُيصنــف الوضــع فــي حــوض صنعــاء مــن بيــن حــاالت اإلدارة غيــر المســتدامة للميــاه األكثــر لف ًتــا لالنتباه،
فمــوارده المائيــة تخــدم العاصمــة وهــي مدينــة ســريعة النمــو وتــروي محاصيــل عاليــة القيمــة مثــل
القــات والعنــب ،و ُيقــدر اســتخراج الميــاه هنــاك بخمســة أضعــاف مســتويات التغذيــة بالميــاه [[1[.مــن
األمثلــة األخــرى إنتــاج الفاكهــة فــي تهامــة ،ففــي وســط وادي زبيــد -منطقــة رئيســية لزراعــة المــوز-
زادت المســاحة المرويــة مــن  20هكتــاًرا عــام  1980إلــى  3,500هكتــار عــام  .2000وزاد عــدد اآلبــار بأكثــر
[[[1
من خمسة أضعاف من حوالي  2,421إلى  12,339بئ ًرا خالل الفترة بين أعوام  1987و.2008
كانــت سياســات إدارة الميــاه والمؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة ضعيفــة .لــدى المزارعيــن ،الذيــن
يمتلكــون مســاحات شاســعة مــن األراضــي وعالقــات اجتماعيــة قويــة ،قــدرة وصــول كبيــرة ،بــل وغيــر
منظمــة فــي كثيــر مــن الحــاالت ،إلــى مــوارد الميــاه ،علــى عكــس أصحــاب األراضــي الصغيــرة .بعــد
ســنوات مــن اإلهمــال الحميــد ،أُنشــئت الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة عــام  ،1995وتتمتــع رســم ًّيا
بالســلطة الكاملــة علــى تطويــر سياســة الميــاه وتنفيذهــا ،ولكنهــا حتــى اآلن لــم تتمكــن مــن معالجة
القضايا االجتماعية والسياسية المعقدة التي ينطوي عليها موضوع إدارة المياه.
فــي يوليو/تمــوز  ،2002صــدر القانــون رقــم  33لعــام - 2002المعروف باســم “قانون الميــاه -وتعديالته
بالقانــون رقــم  41لســنة  ،2006ولكــن لــم ُتصــدر الالئحــة الداخليــة للقانــون إال عــام  ،2011ممــا يــدل
علــى حــدة الجــدل حــول تنفيــذه .حــدث هــذا التأخيــر علــى الرغــم مــن حقيقــة فقــدان وزارة الميــاه
ً
ـتهالكا للميــاه ،وذلــك
والبيئــة المنشــأة حدي ًثــا الســيطرة علــى قطــاع الزراعــة ،وهــو القطــاع األكثــر اسـ
فــي العــام  ،2003عندمــا أُلغــي قطــاع الــري مــن ســلطتها بعــد أســابيع مــن إنشــاء الــوزارة ،وأعيــدت
مســؤولية القطــاع إلــى وزارة الزراعــة والــري ،التــي تمثــل القاعــدة المؤسســية لكبــار مــاك األراضــي
ومشاريع تنمية الري الممولة خارج ًّيا.
عــام  2005أُعلنــت االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الميــاه وبرنامجهــا االســتثماري بدعــم مــن البنــك
وح ِدثــت االســتراتيجية عــام
الدولــي ومموليــن آخريــن فــي قطــاع الميــاه ،خاصــة ألمانيــا وهولنــداُ ،
 2008بمقترحــات اســتثمار مثيــرة لإلعجــاب ،لكــن لــم يتحقــق ســوى القليــل منهــا .فــي يناير/كانــون
الثانــي  ،2011انعقــد مؤتمــر رئاســي وطنــي حــول إدارة وتنميــة المــوارد المائيــة فــي اليمــن مــا أســفر
عــن بيــان نوايــا إلصــاح الوضــع .لكــن جــدوى هــذه المقترحــات لــم ُتختبــر علــى اإلطــاق ،فســرعان مــا
أعقــب المؤتمــر ثــورة  2011ثــم عمليــة االنتقــال السياســي مــن العام نفســه .ورغم تنــاول االســتراتيجية
الوطنيــة لقطــاع الميــاه وبرنامجهــا االســتثماري لمصــادر المتجــددة مثــل حصــاد ميــاه األمطــار ،فإنهــا ال
 )11ألفــار كلوســاس وفرانســوا مــول“ ،إدارة امليــاه الجوفيــة يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” ،تقريــر مشــروع املعهــد الــدويل إلدارة امليــاه رقــم  ،1ديســمرب/كانون األول ،2016
 ،https://publications.iwmi.org/pdf/H048385.pdfتــم االطــاع يف  31مــارس/آذار .2021

“ )12اليمــن  -تقييــم آثــار تغــر املنــاخ وتقلبــه عــى قطاعــي امليــاه والزراعــة وآثــاره عــى السياســات” ،البنــك الــدويل 22 ،أبريــل /نيســان https://documents.worldbank.،2010
org/en/publication/documents-reports/documentdetail/979121468153566240/yemen-assessing-the-impacts-of-climate-change-and-vari ، ability-on-the-water-and-agricultural-sectors-and-the-policy-implicationsتــم االطــاع يف  31مــارس/آذار  .2021طــه طاهــر ،وبريــان برونــز ،وعمــر بامقــاء،
وعــادل الوشــي ،وفرانــك فــان ســتينربجن“ ،إدارة امليــاه الجوفيــة املحليــة يف اليمــن :البنــاء عــى التقاليــد وتمكــن املجتمعــات مــن صياغــة قواعــد جديــدة ”،مجلــة الهيدروجيولوجيــا/
علــوم امليــاه ،املجلــد  21( 20مايــو /أيــار .)2012
 )13وهيــب القباطــي ،وهنــك ريتزمــا ،وعــادل الوشــي ،وفرانــك فــان ســتينربغن ،وبيــرا هيلجــرز“ ،التقييــم الريفــي التشــاريك لتقييــم مــوارد امليــاه الجوفيــة يف املجيليــس ،ســهل تهامــة
الســاحيل ،اليمــن” ،ووتــر إنرتناشــونال ،املجلــد  ،42رقــم ( 7ســبتمرب /أيلــول .)2017
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تذكــر شــي ًئا عــن اســتخدام الطاقــة الشمســية للميــاه .أُجــري تحديــث آخــر لالســتراتيجية عــام 2014
ولم يتم الموافقة عليها بعد من قبل مجلس الوزراء بسبب األزمة السياسية.
عــام  ،2013بلغــت الســعة اإلجماليــة للشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة فــي اليمــن  1,535ميغــاواط ،منهــا
 699ميغــاواط مــن الديــزل ،و 495ميغــاواط مــن البخــار ،و 341ميغــاواط مــن محطــات توليــد الطاقــة
[[[1
بالغــازُ [[1[.تقــدر احتياجــات البــاد مــن الطاقــة لإلضــاءة وحدها بـــ  112%من إجمالــي الطاقة المولّــدة.
أكثــر مــن  50%مــن ســكان اليمــن ال يتــزودون بالكهربــاء مــن الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء ،فــي حيــن
يعانــي الجــزء المتبقــي مــن انقطاعــات التيــار الكهربائــي المتكــررة [[1[.ركــزت سياســة الطاقــة فــي
اليمــن إلــى حــد كبيــر علــى توليــد الكهربــاء مــن الديــزل والغــاز ،ممــا ز ّود المــدن بالطاقــة الكهربائيــة
ً
تــاركا معظــم المناطــق الريفيــة دون أي اتصــال بالشــبكة الوطنيــة .يمتلــك اليمــن إمكانــات عاليــة
لتوليــد الطاقــة بمصــادر الطاقــة المتجــددة ،وهــي الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة الحرارية
األرضيــة [[1[.ومــع ذلــك ،مــا زالــت البــاد تفتقــر إلــى االســتراتيجيات اإلداريــة الالزمــة لتعزيــز وتنظيــم
استخدام موارد الطاقة المستدامة.

 .3.2موارد املياه والطاقة خالل الحرب الحالية
لــم تأخــذ الحكومــة أي إجــراءات جديــة لحــل أزمــة تقديــم الخدمــات األساســية فــي البــاد خــال الفتــرة
بيــن  2011و2014؛ كان السياســيون منشــغلين بعمليــة االنتقــال السياســي واألولويــات العاجلــة قصيــرة
المــدى .أمــا بعــد عــام  2015فــكان التأثيــر الرئيســي المباشــر للنــزاع علــى غالبيــة ســكان الحضــر هــو
انقطــاع خدمــات الكهربــاء والميــاه .أمــا فــي المناطــق الريفيــة فتدميــر البنيــة التحتيــة ،أثــر علــى النقــل
الداخلــي والخارجــي للضروريــات األساســية ،بمــا فــي ذلــك المدخــات الزراعيــة واألغذيــة .أدت أزمــة
المشــتقات النفطيــة الخانقــة التــي بــدأت فــي وقــت مبكــر مــن الحــرب إلــى انخفــاض إمــدادات الطاقــة
المتاحة لضخ المياه ،وكان لذلك تأثي ًرا خطي ًرا على توافر المياه لألسر الحضرية وللزراعة المروية.
وفــي حيــن مــا تــزال الحــرب مســتعرة؛ ال تقــدم شــبكتا الميــاه والكهربــاء العامــة خدماتهــا ســوى لمــا
يصــل إلــى  10%مــن ُ
األســر [[1[.تشــهد جميــع القطاعــات ومنهــا الزراعــة والصناعــة والخدمــات زيــادات
[[[1
كبيــرة فــي تكاليــف المدخــات للــري والنقــل والتســويق ،مــا أدى إلــى انخفــاض اإلنتــاج والصــادرات.
توقــف اإلنتــاج اثرســل ًبا علــى كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص .كمــا تأثــر ايضــا تقديــم الســلع
والخدمــات العامــة -بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم والضمــان االجتماعــي -فــي جميــع أنحــاء
اليمــن [[2[.أمــا أســعار الوقــود وغــاز الطهــي فقــد أصبحــت غيــر مســتقرة ،وقفــزت تكلفــة هــذه الســلع
أحيا ًنا أكثر من  1,000%من سعرها قبل الحرب.
 )14مراد املخاليف“ ،تربير استصواب استخدام الطاقة الشمسية كمثال للجمهورية اليمنية من الناحية التقنية والسالمة البيئية” ،املجلة العلمية والتقنية (.)2018

 )15عــادل صالــح راويــة وشــبانة عــروج“ ،اســراتيجيات الطاقــة ووضعهــا الحــايل ومشــاكلها ووجهــات نظــر حــول حلــول الطاقــة املتجــددة يف اليمــن ”،مراجعــات الطاقــة املتجــددة
واملســتدامة ،املجلــد  ،82الجــزء ( 1فرباير/شــباط )2018
 )16أ .عبد الله“ ،مستقبل الطاقة املستدامة ،فقر الطاقة يف اليمن ،كلية الهندسة” ،2018 ،جامعة إدنربة.

 )17مزيد من املعلومات ستنشر قريبا :أكرم محمد املحمدي“ ،أولويات إنعاش وإصالح قطاع الكهرباء يف اليمن” ،ديب روت لالستشارات.

 )18مســاعد عقــان ،وشــارلوت دي فريتــور ،والزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس يف زمــن الحــرب؟ دالئــل مــن حــوض صنعــاء” ،اليمــن ،املجلــة الدوليــة للبحــوث
البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019
 )19كليمنــس بريســينجر ،وأوليفييــه إيكــر ،وبريهــان الرفاعــي ،وويلفريــد إنجيلــك ،وعبــد املجيــد البطــايل“ ،إدارة االنتقــال يف اليمــن :تقييــم تكلفــة ســيناريوهات الصــراع والتنميــة يف
املســتقبل” ،املعهد الدويل لبحوث السياســات الغذائية ، https://www.ifpri.org/publication/managing-transition-yemen ،2012 ،تم االطالع يف  31مارس/آذار
 .2021عــادل الوشــي ،وعمــر بامقــاء ،وسيســيليا بورجيــا ،وفرانــك فــان ســتينربغن ،وناصــر العولقــي ،وعبــد اللــه بابقــي“ ،دعــم الديــزل والسياســة اليمنيــة :أزمــات مــا بعــد 2011
وتأثريهــا عــى اســتخدام امليــاه الجوفيــة والزراعــة” ،واتــر الــرن  ،Water Alternاملجلــد  ،8رقــم ( 2يونيو/حزيــران .)2015
 )20كليمنس بريسينجر وآخرون“ ،إدارة االنتقال يف اليمن :تقييم تكلفة سيناريوهات الصراع والتنمية يف املستقبل” املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائيةhttps:// ،2012 ،
.www.ifpri.org/publication/managing-transition-yemen
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أثــرت الحــرب علــى إمــدادات الميــاه فــي جميــع أنحــاء البــاد ،مــن حيــث توافرهــا وســهولة الوصــول
إليهــا وجودتهــا والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا .أظهــرت أنظمــة الميــاه الالمركزيــة والمجتمعيــة
مرونــة أكثــر مــن األنظمــة المركزيــة العامــة ،فقــد عــاد النــاس فــي العديــد مــن المناطــق إلــى
اســتخدام التقنيــات المســتدامة ،مثــل حصــاد ميــاه األمطــار .تجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــاع الميــاه العــام
ـدا التــي اســتمرت فــي تقديــم خدماتهــا ،حتــى إن كانــت منخفضــة
هــو أحــد القطاعــات القليلــة جـ ً
[[[2
وغير منتظمة ووصلت إلى عدد أقل من اليمنيين مما كانت تصل إليهم قبل األزمة.
أدى التوافــر المتزايــد للطاقــة الشمســية والقــدرة الماليــة علــى الحصــول عليهــا -إضافــة إلــى ســنوات
مــن االنقطاعــات فــي خدمــة الكهربــاء وتوفيرهــا أحيا ًنــا فقــط فــي المــدن وبشــكل أقــل فــي
المناطــق الريفيــة -للتوســع فــي اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي جميــع أنحــاء البــاد خــال الحرب،
حيــث بلغــت نســبة األســر التــي تســتخدم الطاقــة الشمســية كمصــدر أساســي للطاقــة أكثــر مــن
 [[2[.70%يمكــن رؤيــة ألــواح الطاقــة الشمســية المركبــة حدي ًثــا فــي كل منــزل تقري ًبــا فــي صنعــاء
(الشــكل رقــم  .)1فــي الوقــت نفســه ،تطــور اســتخدام ضــخ الميــاه بالطاقــة الشمســية بشــكل كبيــر
فــي جميــع أنحــاء البــاد وذلــك بدعــم مــن الــوكاالت اإلنســانية إلــى حــد مــا .هــذا هــو الحــال بالنســبة
إلمــدادات الميــاه لالســتهالك المنزلــي ،بــل وأكثــر مــن ذلــك بالنســبة للزراعــة المرويــة ،علــى الرغــم
مــن أن اســتخدام الطاقــة الشمســية للزراعــة المرويــة ُمولــت بشــكل أساســي مــن ِقبــل مالكــي
ومشغلي اآلبار ،وبالتالي فهي متاحة أكثر للشرائح األكثر ثرا ًء في المجتمع (الشكل رقم .)1

ً
حديثا في منازل صنعاء ونظام ري بالطاقة الشمسية في أحد المزارع بحوض صنعاء
الشكل  :1األلواح الشمسية المركبة

قبــل انــدالع االحتجاجــات عــام  ،2011طــورت المؤسســة العامــة للكهربــاء خطــة لتطويــر وتحديــث
البنيــة التحتيــة للطاقــة الكهربائيــة فــي اليمــن للفتــرة  ،2009-2020واقترحــت الخطــة زيــادة إنتــاج
الكهربــاء إلــى ثالثــة أضعــاف مســتوياتها عــام  2009بزيــادة تعــادل  3جيجــاوات وذلــك لتقديــم
خدماتهــا للمصانــع والمناطــق الجديــدة والمنــازل التــي لــم تصلهــا الشــبكة العامــة بعــد [[2[.لكــن
تمامــا عــام  [[2[.2016يوضــح الشــكل
بســبب االضطرابــات توقفــت جميــع محطــات الطاقــة عــن العمــل ً
رقــم  2الكهربــاء المخطــط إنتاجهــا والكهربــاء المنتجــة فعل ًّيــا خــال الفتــرة الزمنيــة للخطــة .بــدأ
 )21مســاعد عقــان ،وشــارلوت دي فريتــور ،والزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس يف زمــن الحــرب؟ دالئــل مــن حــوض صنعــاء ،اليمــن“ ،املجلــة الدوليــة للبحــوث
البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019
 )22املصدر نفسه.

 )23عادل صالح راوية وشبانة عروج“ ،اسرتاتيجيات الطاقة ووضعها الحايل ومشاكلها ووجهات نظر حلول الطاقة املتجددة يف اليمن” ،مراجعات الطاقة املتجددة واملستدامة،
املجلد  ،82الجزء ( 1فرباير /شباط .)2018
 )24املصدر نفسه.
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إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة باالنخفــاض بشــكل واضــح عــام  [[2[.2011توقفــت الشــبكة الوطنيــة عــن
العمــل إلــى حــد كبيــر منــذ بــدء الحــرب ،واس ـ ُتبدلت محل ًّيــا بشــبكات طاقــة خاصــة صغيــرة ،تعمــل
بشــكل أساســي بالطاقــة الشمســية علــى مســتوى األســرة ،علــى الرغــم مــن أن القليــل مــن تلــك
الشــبكات تمتلــك القــدرة التخزينيــة الالزمــة لتشــغيل المعــدات التــي تســتهلك قــدًرا كبيــ ًرا مــن
[[[2
الطاقة مثل الثالجات.

الشكل رقم  :2الخطة االستراتيجية للكهرباء حتى عام .2020

[[[2

 )25املصدر نفسه.

 )26فرانــك فــان ســتينربغن ومســاعد عقــان“ ،اليمــن :امليــاه والطاقــة يف زمــن الحــرب” ،داون تــو إيــرث 14 ،نوفمــر /تشــرين الثــاين https://www.downtoearth.org.in/ ،2016
 ، blog/water/yemen-water-and-energy-in-times-of-war-56298تــم االطــاع يف  31مــارس /آذار .2021

 )27عــادل صالــح راويــة وشــبانة عــروج“ ،اســراتيجيات الطاقــة ووضعهــا الحــايل ومشــاكلها ووجهــات نظــر حــول حلــول الطاقــة املتجــددة يف اليمــن ”،مراجعــات الطاقــة املتجــددة
واملســتدامة ،املجلــد  ،82الجــزء ( 1فرباير/شــباط )2018
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 .4.2تقنيات نظام الري بالطاقة الشمسية الجديدة يف اليمن
ً
وصديقــا للبيئــة ،لكــن العديــد مــن المراقبيــن يقولــون إنهــا
ـددا
تعتبــر الطاقــة الشمســية مصــدًرا متجـ ً
ـاحا ذو حديــن فــي اليمــن [[2[.ففــي حيــن يمكــن للمضخــات الشمســية تحســين الوصــول
تشــكل سـ ً
إلــى الميــاه وتوفيــر الطاقــة ،فإنهــا قــد تؤثــر علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة .خــال أزمــة الوقــود
الحاليــة ،بــدأت العديــد مــن مؤسســات الميــاه فــي المناطــق الحضريــة فــي اســتخدام أنظمــة الطاقــة
الشمســية لضــخ الميــاه الجوفيــة باســتخدام وتزويــد المنــازل بالميــاه .الســتخدام أنظمــة المضخــات
بالطاقــة الشمســية تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه ،وبالتالــي علــى الصحــة
والنظافــة .ولكــن اســتخدام الطاقــة الشمســية للــري قــد يــؤدي إلــى اإلفــراط فــي اســتخراج الميــاه
أساســا .يوجــد حوالــي  100ألــف مضخــة
الجوفيــة وزيــادة الضغــط علــى مــوارد الميــاه المجهــدة
ً
مســتخدمة فــي اليمــن ألغــراض الــري[ [[2يمكــن أن يــؤدي اســتبدال المضخــات التــي تعمــل بالديــزل
والكهربــاء بمضخــات نظــام الــري بالطاقــة الشمســية دون قواعــد وقيــود واضحــة ،خاصــة فــي مــزارع
القات ،إلى توسيع المساحة المزروعة وبالتالي زيادة غير متوقعة في استخراج المياه الجوفية.
بمجــرد تركيــب نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،تصبــح التكلفــة لــكل وحــدة طاقــة مولّــدة منخفضــة
نســب ًّيا .بالتالــي يحــاول المزارعــون تعظيــم اســتخدامهم للميــاه الجوفيــة مــن أجــل اســترداد التكاليــف
الرأســمالية المرتفعــة لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية -إمــا عــن طريــق توســيع مســاحاتهم المرويــة
أو عبــر بيــع الميــاه للمزارعيــن اآلخريــن .قــد يــؤدي هــذا إلــى ســباق نحــو القــاع مــا لــم يتــم وضــع
اللوائــح وتنفيذهــا .مصــدر قلــق آخــر هــو انخفــاض تكاليــف تكنولوجيــا األلــواح الشمســية والــذي
انخفــض مــن حوالــي  76دوالًرا أمريك ًّيــا للــواط عــام  1977إلــى  0.30دوالر عــام  .2015هــذا االنخفــاض
المســتمر ،إلــى جانــب زيــادة أســعار الديــزل ،جعــل هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا أكثــر جاذبيــة ليــس
فقــط للمزارعيــن ولكــن ً
أيضــا للعديــد مــن صنــاع القــرار والمموليــن والفنييــن .نظــام الــري بالطاقــة
الشمســية هــو حــل لمشــكلة الميــاه والطاقــة ،ولكنــه يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم مشــكلة نــدرة
الميــاه بقــدر مــا يحــل مشــكلة الوصــول إلــى الطاقــة [[3[.ولذلــك فــي هــذه الحالــة ولتجنــب اإلســراف
فــي اســتخدام الميــاه ال يمكــن تطبيــق الحوافــز الماليــة لتوفيــر الطاقــة .يجــب تحديــد المخاطــر التــي
يشــكلها الضــخ غيــر المنظــم الــذي يعمــل بالطاقــة الشمســية وذلــك لتحديــد السياســات واللوائــح
الالزمة بشكل واضح للتخفيف من هذه المخاطر وتحفيز االستخدام المستدام للمياه.

 )28مســاعد عقــان ،وشــارلوت دي فريتــور ،والزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس يف زمــن الحــرب؟ دالئــل مــن حــوض صنعــاء ،اليمــن“ ،املجلــة الدوليــة للبحــوث
البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019

“ )29وضع املياه يف اليمن” (عرض) ،الهيئة العامة للموارد املائية.2013 ،

 )30ألفار كلوساس وإدوين راب“ ،ضخ املياه الجوفية املعتمدة عىل الطاقة الشمسية للري :االستدامة والسياسات والقيود ”،سياسة الطاقة ،املجلد ( ،104مايو/أيار .)2017
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 .3منهجية البحث
 .1.3منطقة الدراسة
ً
حوضــا مائ ًّيــا ،وركــزت هــذه الدراســة علــى حــوض صنعــاء (الشــكل رقــم .)3
يوجــد فــي اليمــن 14
ً
حوضــا فرع ًّيــا ويمتــد نطاقــه ليغطــي تســع مناطــق إداريــة (مديريــات)
يتضمــن حــوض صنعــاء 22
مربعــا ويبلــغ
بمــا فيهــا مدينــة صنعــاء ،العاصمــة اليمنيــة .تبلــغ مســاحة الحــوض  3,240كيلومت ـ ًرا
ً
عــدد ســكان الحــوض حال ًّيــا  4مالييــن نســمة [[3[.وحــدة التحليــل الرئيســية لهــذه الدراســة هــي
مزارعــون مــن مناطــق مائية/هيدروجيولوجيــة مختلفــة :بنــي حشــيش وبنــي مطــر وهمــدان .يتصف
منــاخ حــوض صنعــاء بالجفــاف واالعتــدال علــى مــدار العــام ،حيــث يتــراوح متوســط درجــة الحــرارة
[[[3
بيــن  12و 25درجــة مئويــة [[3[.متوســط المــدة الســنوية ألشــعة الشــمس فــي اليــوم هــي  9ســاعات.
ويتــراوح معــدل هطــول األمطــار الســنوي عــادة بيــن  110و 350ملــم ،أي بمتوســط  240ملــم [[3[.ولكــن
قــد يكــون هطــول األمطــار أعلــى بكثيــر فــي بعــض الســنوات ،فــوق  350ملــم [[3[.يتــراوح عــدد األيــام
يومــا فــي الســنة وتكــون هــذه األيــام بشــكل رئيســي فــي موســمي األمطــار:
الممطــرة مــن  8إلــى ً 25
منتصــف مــارس/آذار إلــى بدايــة أبريل/نيســان ومــن منتصــف يوليو/تمــوز إلــى نهايــة أغســطس/
[[[3
آب.
يعتمــد حــوض صنعــاء إلــى حــد كبيــر علــى الميــاه الجوفيــة للــري واســتخدامات الميــاه المنزليــة.
نتيجــة لعوامــل كالنمــو الســكاني الســريع فــي مدينــة صنعــاء (أكثــر مــن  [[3[،)5%والهجــرة غيــر
المنظمــة وتوســع األنشــطة الزراعيــة ،ازداد الطلــب علــى الميــاه بشــكل كبيــر فــي العقــود الثالثــة
الماضيــة واســتمر حفــر اآلبــار الجديــدة [[3[.اليــوم هنــاك أكثــر مــن  13ألــف بئــر فــي حــوض صنعــاء.
كانــت نقطــة التقاطــع ،أو التــوازن ،بيــن تغذيــة الميــاه الجوفيــة واســتخراجها عــام  ،1985وبعــد ذلــك
اســتمر اســتخراج الميــاه الجوفيــة فــي الزيــادة باســتمرار ليتجــاوز معــدالت تغذيــة الحــوض بالميــاه

[[[3

 )31مســاعد عقــان ،وشــارلوت دي فريتــور ،والزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس يف زمــن الحــرب؟ دالئــل مــن حــوض صنعــاء ،اليمــن” ،املجلــة الدوليــة للبحــوث
البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019

 )32أحمــد العامــري ،ومايــكل شــنايدر ،ونايــف أبــو لحــوم ،وســيلفيو جانيتــز“ ،خصائــص النظائــر املســتقرة ألكســجني -18والديوترييــوم يف امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن”،
املجلــة العربيــة للعلــوم والهندســة ،املجلــد  23( 39أبريل/نيســان )2014؛ أحمــد محمــد الدرويــش“ ،اإلدارة املتكاملــة للميــاه يف مســتجمعات امليــاه الصغــرة يف املنطقــة الجبليــة
القاحلــة  -اليمــن” ،ملخــص أبحــاث الطاقــة والبيئــة واالقتصــاد ،املجلــد ( 19يناير/كانــون الثــاين .)2013

 )33أحمــد محمــد الدرويــش“ ،اإلدارة املتكاملــة للميــاه يف مســتجمعات امليــاه الصغــرة يف املنطقــة الجبليــة القاحلــة  -اليمــن ”،ملخــص أبحــاث الطاقــة والبيئــة واالقتصــاد ،املجلــد 19
(يناير/كانــون الثــاين .)2013
 )34أحمــد العامــري ،ومايــكل شــنايدر ،ونايــف أبــو لحــوم ،وســيلفيو جانيتــز“ ،خصائــص النظائــر املســتقرة ألكســجني -18والديوترييــوم يف امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن”،
املجلــة العربيــة للعلــوم والهندســة ،املجلــد  23( 39أبريل/نيســان )2014؛ جــان ويليــم فوبــن ،وم .نعمــان وجــاك شــيجني“ ،إدارة امليــاه تحــت الضغــط يف صنعــاء ،اليمــن” ،املجلــة
العربيــة للعلــوم والهندســة ،املجلــد  ،30رقــم ( 2ديســمرب/كانون األول )2005؛ طــه طاهــر“ ،إدارة اســتخراج امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن :نهــج قائــم عــى املجتمــع
املحــي” ،مجلــة الهيدروجيولوجيا/علــوم امليــاه ،املجلــد  ،24رقــم ( 6مايو/أيــار .)2016

 )35عبــد الحكيــم الخويلــد ،وصــن يوهونــغ ،وعــارف الجبــايل ،وســون زيفنــغ“ ،مقاربــة لتقديــر االنخفــاض الكمــي آلبــار امليــاه الجوفيــة :دراســة حالــة مــن مدينــة صنعــاء ،اليمــن”،
جلوبــال جيولوجــي ،املجلــد .)2010( 13

 )36أحمــد محمــد الدرويــش“ ،اإلدارة املتكاملــة للميــاه يف مســتجمعات امليــاه الصغــرة يف املنطقــة الجبليــة القاحلــة  -اليمــن ”،ملخــص أبحــاث الطاقــة والبيئــة واالقتصــاد ،املجلــد 19
(يناير/كانــون الثــاين )2013؛ يحيــى الوطــاف ،وبوعبيــد املنصــوري“ ،النمذجــة الهيدروديناميكيــة لتقييــم امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن” ،مجلــة الجيولوجيــا املائيــة ،املجلــد
 ،20رقــم ( 7نوفمرب/تشــرين الثــاين .)2012

 )37عبــد الحكيــم الخويلــد ،وصــن يوهونــغ ،وعــارف الجبــايل ،وســون زيفنــغ“ ،مقاربــة لتقديــر االنخفــاض الكمــي آلبــار امليــاه الجوفيــة :دراســة حالــة مــن مدينــة صنعــاء ،اليمــن”،
جلوبــال جيولوجــي ،املجلــد .)2010( 13
 )38بلــغ معــدل النمــو الســنوي يف حــوض صنعــاء  5.5%يف املناطــق الحضريــة (حيــث يعيــش  86%مــن إجمــايل الســكان) و 3.2%يف املناطــق الريفيــة ( 14%مــن إجمــايل الســكان) بحســب
التعــداد الســكاين لعــام ً 2004
وفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء اليمنــي (منظمــة مجتمــع مــدين لــوزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل).

 )39أحمــد العامــري ،ومايــكل شــنايدر ،ونايــف أبــو لحــوم ،وســيلفيو جانيتــز“ ،خصائــص النظائــر املســتقرة ألكســجني -18والديوترييــوم يف امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن”،
املجلــة العربيــة للعلــوم والهندســة ،املجلــد  23( 39أبريل/نيســان )2014؛ يحيــى الوطــاف ،وبوعبيــد املنصــوري“ ،النمذجــة الهيدروديناميكيــة لتقييــم امليــاه الجوفيــة يف حــوض
صنعــاء ،اليمــن” ،مجلــة الجيولوجيــا املائيــة ،املجلــد  ،20رقــم ( 7نوفمرب/تشــرين الثــاين .)2012
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(الشــكل رقــم  [[4[.)4تعانــي طبقــات الميــاه الجوفيــة فــي حــوض صنعــاء مــن االســتغالل المفــرط.
يتجــاوز الســحب الســنوي  220مليــون متــر مكعــب ،وهــو أعلــى بخمــس إلــى ســت مــرات مــن الحجــم
المضــاف إلــى الحــوض مــن خــال التغذيــة الطبيعيــة ،ويبلــغ االنخفــاض الســنوي فــي مســتوى الميــاه
حوالــي  4-8متــر [[4[.تســتخدم حوالــي  90%مــن الميــاه الجوفيــة فــي حــوض صنعــاء لألنشــطة
[[[4
الزراعية ،و ُيعد القات أكثر المحاصيل انتشاًرا.

 .2.3طرق البحث وجمع البيانات
أجــرت هــذه الدراســة مســوحات ميدانيــة فــي ديســمبر/كانون األول  2020ويناير/كانــون الثانــي 2021
مزارعــا مــن حــوض صنعــاء ،معظمهــم مــن بنــي حشــيش وبنــي
بيــن عينــة طبقيــة تتكــون مــن 88
ً
مطــر وهمــدان [[4[.إضافــة لمقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مــع خبــراء الميــاه والــري والطاقة
لضمــان االتســاق بيــن البيانــات التــي ُجمعــت علــى مســتوى المــزارع والمعلومــات علــى المســتوى
ـهل هــذا النهــج فــي الحصــول علــى فهــم أعمــق مــن وجهــات نظــر مختلفــة
المهنــي واإلداري .سـ ّ
لمســتقبل نظــام الــري بالطاقــة الشمســية واســتخداماته وإدارتــه المناســبة فــي اليمــن .بعــد فحــص

جــودة البيانــات التــي ُجمعــت ،تــم االتصــال بالمشــاركين عبــر الهاتــف للتحقــق مــن النقــاط غيــر
الواضحة أو غير المكتملة عند الحاجة.
اُختيــر حــوض صنعــاء كمنطقــة للدراســة ألنــه يواجــه نــدرة فــي الميــاه؛ وكــون ميــاه الحــوض الجوفية
أعمــق مــن األحــواض األخــرى .المعلومــات بشــأن اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي مثــل
نوعــا مــا لتطبيقهــا علــى مناطــق أخــرى ،مــع افتــراض أن
هــذا الحــوض العميــق يمكــن اســتقراءها ً
ً
عمقــا ســيكون أســهل .ومــع ذلــك،
اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي األحــواض األقــل
للتحقــق ُجمعــت عينــة صغيــرة مــن البيانــات ( 10مزارعيــن) مــن حضرمــوت التــي يبلــغ عمــق الميــاه
الجوفية فيها أقل من  100متر.

 )40يحيــى الوطــاف ،وبوعبيــد املنصــوري“ ،النمذجــة الهيدروديناميكيــة لتقييــم امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن” ،مجلــة الجيولوجيــا املائيــة ،املجلــد  ،20رقــم ( 7نوفمــر/
تشــرين الثــاين .)2012
 )41جــان ويليــم فوبــن وم .نعمــان وجــاك شــيجني“ ،إدارة امليــاه تحــت الضغــط يف صنعــاء ،اليمــن ”،املجلــة العربيــة للعلــوم والهندســة ،املجلــد  ،30رقــم ( 2ديســمرب/كانون األول
)2005؛ طــه طاهــر“ ،إدارة اســتخراج امليــاه الجوفيــة يف حــوض صنعــاء ،اليمــن :نهــج قائــم عــى املجتمــع املحــي” ،مجلــة الهيدروجيولوجيا/علــوم امليــاه ،املجلــد  ،24رقــم ( 6مايــو/
أيــار .)2016

 )42طه طاهر“ ،إدارة استخراج املياه الجوفية يف حوض صنعاء ،اليمن :نهج قائم عىل املجتمع املحيل” ،مجلة الهيدروجيولوجيا/علوم املياه ،املجلد  ،24رقم ( 6مايو/أيار .)2016

 )43يعــر املؤلفــون عــن امتنــان وتقديرهــم للمســاهمة األساســية التــي قدمهــا جامعــو البيانــات امليدانيــة وجميــع املزارعــن الذيــن شــملهم االســتطالع ،فلــوال عملهــم ومســاعدتهم لــم
يكــن ليخــرج هــذا التقريــر إىل الضــوء.
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الشكل رقم  :3الخريطة الهيدروجيولوجية والمقطع العرضي ( )B-Bلحوض صنعاء

[[[4

 )44طه طاهر“ ،إدارة استخراج املياه الجوفية يف حوض صنعاء ،اليمن :نهج قائم عىل املجتمع املحيل” ،مجلة الهيدروجيولوجيا/علوم املياه ،املجلد  ،24رقم ( 6مايو/أيار .)2016
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الشكل رقم  :4تغذية المياه الجوفية واستخراجها في حوض صنعاء

[[[4

 )45مســاعد عقــان ،وشــارلوت دي فريتــور ،والزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس يف زمــن الحــرب؟ دالئــل مــن حــوض صنعــاء ،اليمــن” ،املجلــة الدوليــة للبحــوث
البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019
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 .4النتائج والمناقشات
يتزايــد اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي حــوض صنعــاء بشــكل كبيــر ،فاليــوم يســتخدم
أكثــر مــن  30%مــن المزارعيــن فــي هــذه المنطقــة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية (الشــكل رقــم .)5
لــم يكــن الحــال كذلــك قبــل الحــرب الجاريــة ،إذ كان معظــم مســتخدمي الميــاه الجوفيــة فــي اليمــن
يعتمــدون علــى مولــدات الديــزل وشــبكة الكهربــاء لضــخ الميــاه للــري [[4[.كانــت األســباب المبكــرة لهــذا
التحــول ( )2015-2017مرتبطــة بالحــرب ،وتضمنــت بشــكل أساســي نقــص الكهربــاء مــن الشــبكة العامة
ونــدرة الديــزل وارتفــاع أســعاره .أمــا اآلن ومــع تزايــد خبــرة المزارعيــن فــإن الســبب الرئيســي للتحــول
إلــى الطاقــة الشمســية هــو انخفــاض تكاليــف التشــغيل والصيانــة لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية
(الشــكل رقــم  )6وحقيقــة أن هــذا النظــام يعتبــر أكثــر موثوقيــة مــن مضخــات الديــزل .أفــاد جميــع
مســتخدمي نظــام الــري بالطاقــة الشمســية أنهــم ســعداء كونهــم يســتطيعون الحصــول علــى كميــة
المياه التي اعتادوا الحصول عليها وال يدفعون أي شيء تقري ًبا ،باستثناء تكلفة رأس المال.

الشكل رقم  :5موارد الطاقة لممارسات الري (يناير/كانون
الثاني )2021

الشكل رقم  :6األسباب التي أدت إلى استخدام نظام الري
بالطاقة الشمسية (يناير/كانون الثاني )2021

يتزايــد عــدد أنظمــة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية المركبــة مــع الوقــت ،فقــد قفــز مــن  0%عــام
 2012إلــى  12%عــام  2017وإلــى  31%بحلــول نهايــة عــام ( 2020الشــكل رقــم  .)7وبالمثــل شــهدت قــدرة
ً
ملحوظــا فــي حــوض صنعــاء.
الضــخ لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية ممثلــة بعمــق الضــخ تطــوًرا
اقتصــر اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية عامــي  2014-2015علــى الميــاه الجوفيــة الضحلــة
(عمــق أقــل مــن  15متـ ًرا) قبــل أن يرتفــع العمــق إلــى  360متـ ًرا عــام  2017ويصــل إلــى  500متــر عــام
( 2020الشــكل رقــم  .)8خــال الحــرب الحاليــة ومــع إغــاق معظــم المطــارات والموانــئ اليمنيــة ،يــزداد
متوســط تبنــي نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي صنعــاء بنســبة  4.4%ســنو ًّيا .إذا اســتمر هــذا
المســار ،فســيتم اســتبدال أو دعــم جميــع أنظمــة الضــخ القديمــة فــي حــوض صنعــاء بواســطة نظــام
عامــا .إذا اســتقر الوضــع االجتماعــي والسياســي واألمنــي فــي
الــري بالطاقــة الشمســية فــي غضــون ً 15
اليمــن ،فمــن المتوقــع أن يكــون التحــول إلــى نظــام الــري بالطاقــة الشمســية أســرع بكثيــر .ونظــ ًرا
للخبــرة التــي اكتســبها المزارعــون وتنامــي ســوق الطاقــة الشمســية فــي اليمــن ،فمــن المتوقــع أن
ً
ً
كامل إلى نظام الري بالطاقة الشمسية في غضون  7سنوات فقط.
تحول
تشهد البالد
 )46املصدر نفسه.
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الشكل رقم  :7المعدل التراكمي لتركيب نظام الري بالطاقة الشمسية

الشكل رقم  :8تركيب نظام الري بالطاقة الشمسية والتكاليف ذات الصلة وعمق الضخ ()2014-2020
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تتــراوح تكلفــة تركيــب نظــام الــري بالطاقــة الشمســية بيــن  4آالف دوالر أمريكــي آلبــار الميــاه الجوفية
الضحلــة ومــا يصــل إلــى  100ألــف دوالر أمريكــي آلبــار الميــاه الجوفيــة العميقــة (الشــكل رقــم .)6
ً
ارتباطــا مباشـ ًرا بزيــادة التكلفــة .بمــرور الوقــت يتزايــد العمــق الــذي ُتركــب فيــه
ترتبــط زيــادة العمــق
أنظمــة الــري بالطاقــة الشمســية وبالتالــي تــزداد تكاليفهــا .ولكــن العالقــة الدقيقــة بيــن التكلفــة
والعمــق ليســت ثابتــة .تعــد جــودة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية (العالمــة التجاريــة وبلــد المنشــأ)
وحجمــه (عــدد األلــواح الشمســية) مــن العوامــل المهمــة ً
أيضــا فــي ســعر تلــك األنظمــةُ .يعــد عمــق
الميــاه والتعــرض ألشــعة الشــمس وكفــاءة وقــدرة النظــام مــن العوامــل الرئيســية التــي تحــدد قــدرة
يؤمــن لهــم كميــات
الضــخ الخاصــة بالنظــام .قــال بعــض المزارعيــن إن نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ّ
مــن الميــاه تســاوي مــا اعتــادوا الحصــول عليــه باســتخدام مضخــات أخــرى ،بينمــا قــال مزارعــون
آخــرون إنهــم يحصلــون علــى قــدر أكبــر مــن الميــاه باســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،حيــث
قــال أحــد المزارعيــن“ :تســع ســاعات مــن تشــغيل نظــام الــري بالطاقــة الشمســية تعــادل اســتخدام
صباحا حتى منتصف الليل”.
مضخة تعمل بالديزل من السادسة
ً
جميــع مالكــي اآلبــار يرغبــون فــي الحصــول علــى نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،ولكــن العقبــة
الرئيســية التــي تواجــه معظــم المزارعيــن ( 69%منهــم) هــي تكلفــة رأس المــال لنظــام الــري بالطاقــة
الشمســية ،حيــث أعــرب أحــد المزارعيــن عــن شــعوره باألســف لفقدانــه فرصــة عــام  ،2008عندمــا
ً
قائــا “لــم أكــن أدرك مزاياهــا” .وأفــاد
ُعــرض عليــه نظــام الــري بالطاقــة الشمســية مجا ًنــا ورفضــه،
بعــض المزارعيــن أنهــم باعــوا أصـ ً
ـول مثــل الســيارات والذهــب مــن أجــل شــراء نظــام الــري بالطاقــة
الشمســية .لــم يتمكــن غالبيــة المجيبيــن مــن تحمــل تكلفــة هــذه التكنولوجيــا ،علــى الرغــم مــن
رغبتهــم فــي الحصــول عليهــا .فــي عــدد مــن المناطــق فــي حــوض صنعــاء ،يشــترك المزارعــون فــي
ملكيــة اآلبــار والمضخــات وينظــم ذلــك اتفاقيــات محليــة تفــرض علــى الجميــع مشــاركة ملكيــة اآلبــار
الموجــودة داخــل أراضيهــم .عندمــا ال يملــك البعــض المــال لدفــع مــا يترتــب عليهــم لحفــر البئــر
وتركيــب المضخــة (المضخــات الكهربائيــة والتــي تعمــل بمحــركات الديــزل بشــكل عــام) ،يقــوم
المزارعــون اآلخــرون بالدفــع عنــه حتــى حيــن .وأفــاد المزارعــون الذيــن يمتلكــون آبــاًرا مشــتركة أنهــم
يواجهــون صعوبــات فــي اســتبدال مضخاتهــم القديمــة بمضخــات تعمــل بالطاقــة الشمســية ألنهــم
ـددا لتوزيــع الميــاه لــكل مــزارع ،بالتالــي ،ال يعتبــر نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
يخصصــون وق ًتــا محـ ً
مناسـ ًبا ألنــه إذ اسـ ُتخدم فقــد ال ُتــوزع الميــاه بالتســاوي بينهــم .ينتــج الضــخ بمحــركات الديــزل كميــة
ثابتــة مــن المــاء ،ولكــن االختــاف فــي أشــعة الشــمس يعنــي أن ضــخ الميــاه بالطاقــة الشمســية يؤدي
إلــى اســتخراج كميــات مختلفــة مــن الميــاه .بالتالــي يعنــي التفــاوت المحتمــل فــي كميــات الميــاه
التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي الوقــت المخصــص يعنــي أن بعــض المالكيــن المشــتركين متردديــن
حــول إدخــال نظــام ضــخ الميــاه بالطاقــة الشمســية .كان  28%مــن جميــع المزارعيــن الذيــن شــملهم
االســتطالع فــي صنعــاء غيــر راغبيــن فــي تركيــب نظــام الــري بالطاقــة الشمســية بســبب مخــاوف
الشــراكة هــذه ،فــي حيــن لــم تكــن أقليــة صغيــرة ( )3%مهتمــة بنظــام الــري بالطاقــة الشمســية
الجديد ألنهم نادًرا ما يستخدمون أنظمة الضخ التقليدية الخاصة بهم (الشكل رقم .)9
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الشكل رقم  :9لماذا لم تستخدم أنظمة الري بالطاقة الشمسية حتى اآلن؟

شــهدت معظــم مناطــق الحجــر الرملــي ومناطــق الطمــي فــي حــوض صنعــاء ،مثــل بنــي حشــيش،
زيــادة أكثــر حــدة فــي أنظمــة الــري بالطاقــة الشمســية مقارنــة بالمناطــق البركانيــة  ،مثــل بنــي
مطــر .تعتبــر األراضــي المســطحة فــي صنعــاء ،مثــل بنــي حشــيش ،أكثــر خصوبــة مــن المناطــق
الجبليــة ويقطنهــا المزيــد مــن المزارعيــن األغنيــاء الذيــن يمتلكــون مــزارع القــات .ســاعد هــذا األمــر
بشــكل كبيــر فــي انتشــار مضخــات الطاقــة الشمســية ،ففــي بنــي حشــيشُ ،ركبــت أكثــر مــن 400
مضخــة شمســية بحلــول عــام ( 2017الشــكل رقــم  ،)10أي مــا يقــرب مــن  20%مــن إجمالــي عــدد اآلبــار
في تلك المنطقة.
مــن بيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم كان هنــاك مزارعــان يســتخدمان نظــام الــري بالطاقــة الشمســية في
كل مــن صنعــاء والحديــدة .وعلــى الرغــم مــن أن المضخــات فــي الحديــدة تكلفتهــا أقــل واعمــاق
الميــاه اقــرب ( 30-60م) مقارنــة بصنعــاء ،إال أنهمــا أكثــر ســعادة بمضخاتهــم فــي صنعــاء كــون
أرباحــا أكثــر .تفــوق فوائــد نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي
محصولهمــا هــو القــات الــذي يضمــن
ً
صنعــاء تكاليفــه األوليــة ألن المحاصيــل المزروعــة هنــاك مربحــة .مــا دعــم هــذا االســتنتاج ً
أيضــا هــو
التجربــة المقارنــة بمزارعــي حضرمــوت ،الذيــن يتمتــع العديــد منهــم بقدرة ماليــة منخفضــة واضطروا
إلــى بيــع أنظمــة الضــخ القديمــة لتغطيــة جــزء مــن تكاليــف نظــام الــري بالطاقــة الشمســية .أمــا فــي
صنعــاء فيحتفــظ غالبيــة المزارعيــن بأنظمتهــم القديمــة التــي تعمــل بالديــزل /الكهربــاء
ويستخدمونها ك ُنظم احتياطية أو تكميلية.
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كمــا هــو الحــال فــي صنعــاء ،يفضــل المزارعــون فــي حضرمــوت نظــام الــري بالطاقــة الشمســية علــى
أنظمــة الضــخ األخــرى ،حيــث يعتبــر عمــق الضــخ فــي حضرمــوت ( 30-60م) أكثــر مالءمــة للمضخــات
الشمســية وقــد بــدأ اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية باالنتشــار علــى نطــاق واســع .جديــر
ـددا مــن المزارعيــن فــي حضرمــوت أبــدوا قلقهــم مــن تأثيــر تقنيــات الطاقــة الشمســية
بالذكــر أن عـ ً
علــى مســتويات الميــاه الجوفيــة فــي ظــل عــدم وجــود أنظمــة وسياســات واضحــة .ومــع ذلــك،
يصــف مزارعــو حضرمــوت نظــام الــري بالطاقــة الشمســية بأنــه نظــام جيــد يعانــي مــن مشــاكل فنيــة
أقــل ممــا تعانيــه أنظمــة الكهربــاء والديــزل .تتــراوح تكلفــة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي
حضرمــوت مــا بيــن  10آالف إلــى  17ألــف دوالر أمريكــي .التكلفــة الرأســمالية هــي العقبــة الرئيســية
التي تمنع معظم مزارعي حضرموت من امتالك تقنية نظام الري بالطاقة الشمسية.
لــم يتلـ َ
ـق مســتخدمو نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي صنعــاء وحضرمــوت الذيــن تمــت مقابلتهــم
ألجــل هــذه الورقــة أي تدريــب علــى التركيــب أو التشــغيل أو الصيانــة باســتثناء القليــل مــن المعلومات
حــول التركيــب والتــي حصلــوا عليهــا مــن شــركات التســويق .أكــد هــؤالء المســتخدمون أنهــم ال
يمتلكون أي برامج أو سياسات محددة لتنظيم استخدام نظام الري بالطاقة الشمسية.
خــال الحــرب الحاليــة ،لــم يشــهد المزارعــون االنخفــاض فــي مســتويات الميــاه الجوفيــة الــذي
ـدا”،
شــهدوه قبــل الحــرب [[4[،حيــث قــال أحدهــم “فــي الســنوات الثــاث الماضيــة لــم أركــب أنبو ًبا واحـ ً
مشــي ًرا إلــى أن إمــدادات الميــاه كانــت كافيــة .فــي الماضــي أدت فتــرات أزمــة الديــزل الطويلــة إلــى
انخفــاض ســاعات تشــغيل مضخــات الديــزل ،مــا تســبب فــي ضــخ كميــات أقــل مــن الميــاه وبالتالــي
 )47ال يســتطيع املزارعــون قيــاس مســتوى امليــاه بالضبــط ،لكــن عندمــا تبــدأ كميــة امليــاه التــي يتــم ضخهــا يف االنخفــاض ويبــدأ املزيــد مــن الرغــوة يف الظهــور يف عمليــة الضــخ ،يعــرف
املزارعــون أن مســتوى امليــاه قــد انخفــض عــى األرجــح وأنــه يجــب تركيــب املزيــد مــن األنابيــب.
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كانــت مــوارد الميــاه الجوفيــة تحــت ضغــط أقــل .عــاوة علــى ذلــك ،كانــت معــدالت هطــول األمطــار
عامــي  2019و 2020أعلــى بكثيــر مــن المعتــاد ،حيــث قــال أحــد المزارعيــن فــي صنعــاء“ :إذا اســتمر
هطــول األمطــار كمــا كان فــي العاميــن الماضييــن ،فنــادًرا مــا ســنحتاج الميــاه الجوفيــة” .صحيــح أن
اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية يســاعد فــي التخفيــف مــن التحديــات التــي تفرضهــا أزمــة
الوقــود ،إال أنــه ليــس ســب ًبا فــي زيــادة اســتقرار الميــاه الجوفيــة الــذي تحــدث عنــه بعــض المزارعيــن
كونــه (الضــخ بالطاقــة الشمســية) مــا يــزال فــي مراحلــه األولــى .تبلــغ نســبة المزارعيــن الذيــن
يســتخدمون هــذه األنظمــة  31%فقــط مــن المزارعيــن الذيــن شــملهم االســتطالع ،و ُيعــد معظــم
مســتخدمي نظــام الــري بالطاقــة الشمســية مــن كبــار مالكــي األراضــي ،أي الذيــن يمكنهــم تحمــل
تكلفة الديزل لتشغيل المضخات حتى خالل أزمة الوقود الحالية.
مــا تــزال أزمــة الديــزل قائمــة أوائــل عــام  ،2021حيــث يشــتري العديــد مــن المزارعيــن الديــزل مــن
الســوق الســوداء .ووجــدت هــذه الدراســة أن متوســط ســعر لتــر الديــزل هــو  500ريــال فــي صنعــاء
و 325ريــال فــي حضرمــوت [[4[.هــذه األســعار -أســعار يناير/كانــون الثانــي  2021-تبلــغ حوالــي خمســة
وثالثــة أضعــاف ســعر الديــزل قبــل األزمــة .منــذ عــام  .2011وصلــت أســعار الديــزل ،فــي بعــض األحيــان،
إلــى  15ضعــف أســعار مــا قبــل األزمــة .ولكــن مــع وجــود المزيــد مــن أنظمــة الــري بالطاقــة الشمســية
أو زيــادة توافــر الديــزل ،مــن المتوقــع أن يبــدأ المزارعــون تدريج ًّيــا فــي اســتخراج كميــة أكبــر مــن
المياه الجوفية التي اس ُتخرجت قبل الحرب.
كان هنــاك انخفــاض فــي إنتــاج المحاصيــل فــي جميــع أنحــاء البــاد طــول فتــرة الصــراع [[4[.يتزايــد
عــدد مــزارع القــات علــى حســاب المحاصيــل األخــرى التــي تتضــاءل مســاحتها ،وأصبحــت كثيــر مــن اآلبــار
ُتحفــر دون رقابة/مشــاركة الســلطات الرســمية .قــال أحــد المزارعيــن فــي بنــي حشــيش“ :فــي منطقتنا

كان هنــاك أكثــر مــن  200مــزارع يعملــون فــي محاصيــل أخــرى غيــر القــات ،أمــا اآلن فــا يوجــد ســوى
حوالــي  .”20إن التوســع فــي مــزارع القــات -والتــي عــادة مــا تقــوم علــى الــري بســبب االحتياجــات
المائيــة العاليــة للقــات -يزيــد مــن المخــاوف بشــأن اســتخراج الميــاه الجوفيــة فــي المســتقبل ،خاصـ ً
ـة
عندما يستقر الوضع في اليمن ويزداد توافر نظام الري بالطاقة الشمسية والديزل.

هنــاك اهتمــام كبيــر مــن الجهــات اإلنمائيــة الفاعلــة لدعــم اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
فــي اليمــن ،كونهــا توفــر الوقــود والكهربــاء ،وتحمــي البيئــة ،وتقلــل مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون ولهــا فوائــد صحيــة وعوائــد اجتماعيــة أخــرىّ .
تلقــى بعــض المزارعيــن بالفعــل بعــض
الدعــم مــن منظمــات محليــة (ذكــر المســتجيبون منظمتــي آزال والوطنيــة) ومنظمــات دوليــة (مثــل
منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومنظمــة
كيــر ومنظمــة أوكســفام ومنظمــة ميرســي كوربــس) .تتحكــم بعــض هــذه المنظمــات الداعمــة فــي
دائمــا.
أقصــى عمــق ممكــن الســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،ولكــن هــذا الحــال ليــس ً
يســتطيع المزارعــون الذيــن يمتلكــون مســاحات كبيــرة مــن األراضــي شــراء أنظمــة نظــام الــري بالطاقة
الشمســية كمــا لديهــم القــدرة فــي الحصــول علــى مزيــد مــن الدعــم المالــي مــن المنظمــات .أمــا
أصحاب المزارع الصغيرة فيواجهون معوقات أكبر أمام تركيب نظام الري بالطاقة الشمسية.
 )48تجــدر اإلشــارة إىل أن أســعار الوقــود تتفــاوت بشــكل كبــر حســب كميــة الوقــود املســموح بدخولهــا إىل البــاد مــن ِقبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والتالعبــات التــي يقــوم بهــا
التجــار الذيــن غال ًبــا مــا يلعبــون دورًا يف الســوق الســوداءُ .يمــارس هــذا النشــاط يف الســوق الســوداء اليــوم عــى مــرأى مــن الجميــع.

 )49عــادل الوشــي ،وعمــر بامقــاء ،وسيســيليا بورجيــا ،وفرانــك فــإن ســتينربغن ،وناصــر العولقــي ،وعبــد اللــه بابقــي“ ،دعــم الديــزل والسياســة اليمنيــة :أزمــات مــا بعــد  2011وتأثريهــا
عــى اســتخدام امليــاه الجوفيــة والزراعــة” ،واتــر الــرن  ،Water Alternاملجلــد  ،8رقــم ( 2يونيو/حزيــران .)2015

18

إعادة تصور االقتصاد اليمني | إبريل 2021

ُينظــر إلــى المضخــات بالطاقــة الشمســية علــى أنهــا حــل قــوي محتمــل ألوجــه القصــور الحكوميــة
فــي اســتخدام شــبكة الكهربــاء للزراعــة ،وال ينظــر صانعــو السياســات إلــى التأثيــر المحتمــل للمضخات
الشمســية علــى االســتخراج المفــرط للميــاه الجوفيــة كمصــدر قلــق كبيــر .أمــا المزارعــون ،فهــم
ـا لضــخ الميــاه وحـ ً
يعتبــرون المضخــات بالطاقــة الشمســية حـ ً
ـا للطاقــة علــى حــد ســواء .مــن منظور
حتمــا عرضــة لالســتغالل المفــرط ،مــا لــم يتــم
اقتصــادي ،أي مــورد ســهل الوصــول إليــه ســيكون ً
تقييد الوصول إليه واستخدامه من خالل اللوائح والسياسات الحكومية.

وجهات نظر الخبراء
أشــار عــدد مــن خبــراء الطاقــة الشمســية في اليمــن ،خــال مقابــات مقدمــي المعلومات الرئيســيين،
إلــى أن المضخــات بالطاقــة الشمســية قــد تســاعد فــي الحفــاظ علــى الميــاه الجوفيــة وتثبيــت
مســتويات الميــاه ،بالنظــر إلــى القيــود الزمنيــة المفروضــة علــى الضــخ ( 8-10ســاعات يوم ًّيــا) والقــدرة
المحــدودة لهــذه األنظمــة .ولكــن ،لــم تقــم أي دراســة بتقييــم هــذا األمــر بشــكل منهجــي .بــل
بالعكــس مــن ذلــك تشــير بعــض الدراســات إلــى أن إدخــال المضخــات بالطاقــة الشمســية يمكــن أن
يخلــق مخاطــر إضافيــة لإلفــراط فــي اســتخراج الميــاه .ومــن المرجــح أن يــؤدي انتشــار ُنظــم الــري
بالطاقــة الشمســية إلــى تفاقــم االســتغالل المفــرط لخزانــات الميــاه الجوفيــة ال ســيما بالنظــر إلــى مــا
أســفر عنــه دعــم الديــزل فــي الســابق عندمــا أدى إلــى االســتغالل المفــرط لمــوارد الميــاه الجوفيــة
[[[5
ً
فمثــا أُبلــغ عــن زيــادة معــدالت هــدر الميــاه بعــد
واالنخفــاض الكبيــر لهــا علــى مــدى عقــود.
[[[5
ّ
المكثف للضخ بالطاقة الشمسية في أجزاء من الهند والصين.
االنتشار
كمــا وجــدت هــذه الدراســة أن معظــم المزارعيــن الذيــن أُجــري معهــم االســتطالع والذيــن يســتخدمون
نظــام الــري بالطاقــة الشمســية احتفظــوا بمضخاتهــم القديمــة الســتخدامها فــي الليــل أو حســب
الحاجــة .احتفــظ جميــع مالكــي نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي حــوض صنعــاء بمضخاتهــم
القديمــة (معظمهــا تعمــل علــى الديــزل) كنظــم احتياطيــة ،فــي حيــن كان لــدى البعــض اآلخــر ()6%
أكثــر مــن بئــر واحــد ،ويشــغلون أنظمــة ضــخ تعمــل بالديــزل والطاقــة الشمســية فــي الوقــت نفســه.
يعتمــد المســتخدمون الحاليــون لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية بشــكل أساســي علــى أنظمــة
الطاقــة الشمســية وال يســتخدمون المضخــات التــي تعمــل علــى الديــزل إال عندمــا يكــون المــاء الــذي
ً
خاصــة أثنــاء الليــل فــي موســم الصيــف أو فــي
كاف،
يوفــره نظــام الــري بالطاقــة الشمســية غيــر ٍ
األيــام الملبــدة بالغيــوم .فــي الواقــع وكمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،أفــاد بعــض المزارعيــن عــن اســتخراجهم
ميــاه أكثــر عــن طريــق نظــام الــري بالطاقــة الشمســية .هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن التكلفــة
التشــغيلية المنخفضــة والطاقــة المتاحــة لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية تســاهمان فــي االســتخراج
المفــرط للميــاه الجوفيــة ،وتقليــل منســوبها ،والتأثيــر ســل ًبا علــى جــودة الميــاه [[5[.يدعــم خبــراء
الطاقــة اليمنيــون اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي جميــع القطاعــات ،مــع اهتمامهــم الرئيســي
بجودة معدات الطاقة الشمسية المستوردة ،بغض النظر عن أي تأثير بيئي طويل األجل.
 )50مســاعد عقــان ،شــارلوت دي فريتــور ،الزلــو هايــد“ ،مــا هــي مصــادر امليــاه التــي يلجــأ إليهــا النــاس إليهــا يف أوقــات الحــرب؟ أدلــة مــن حــوض صنعــاء” ،املجلــة اليمنيــة الدوليــة
للبحــوث البيئيــة ،املجلــد  ،13رقــم ( 4مايو/أيــار .)2019

“ )51الطاقة املتجددة يف العالقة بني املياه والطاقة والغذاء” ،الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،يناير/كانون الثاين .2015

 )52توشــار شــاه وأفينــاش كيشــور“ ،الــري بمضخــات تعمــل بالطاقــة الشمســية واقتصــاد امليــاه الجوفيــة يف الهنــد :مناقشــة أوليــة للفــرص والتهديــدات” ،برنامــج سياســة امليــاه – املعهــد
الــدويل إلدارة امليــاه ،IWMI-TATA، 2012، http://www.iwmi.cgiar.org/iwmi-tata/PDFs/2012_Highlight-26.pdf ،تــم االطــاع يف  31مــارس/آذار “ .2021الطاقــة
املتجــددة يف العالقــة بــن امليــاه والطاقــة والغــذاء” ،الوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة ،يناير/كانــون الثــاين .2015
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خبــراء الميــاه والــري اليمنيــون يدعمــون ايضــا اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية فــي اليمــن،
ولكــن بطريقــة تمنــع اســتنزاف المزيــد مــن الميــاه الجوفيــة الشــحيحة .يقلــل اســتخدام نظــام الــري
بالطاقــة الشمســية مــن اســتهالك الوقــود المســتورد والكهربــاء ويخفــف الضغــط علــى االقتصــاد
(حيــث يعتمــد االقتصــاد اليمنــي علــى الوقــود إلــى حــد كبيــر) ،واألهــم مــن ذلــك أنــه يوفــر وســيلة
مهمــا فــي المناطــق الريفيــة بشــكل خــاص حيــث
أرخــص وصديقــة للبيئــة لضــخ الميــاهُ .يعــد هــذا
ًّ
الزراعــة هــي الخيــار الرئيســي لكســب العيــش .ومــع ذلــك ،ال يمكــن تجاهــل التأثيــر الســلبي المحتمــل
لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية علــى اســتخراج الميــاه الجوفيــة فــي غيــاب سياســات وأنظمــة
واضحــة .لذلــك هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات الشــاملة التفصيليــة حــول التأثيــر المحتمــل
لنظام الري بالطاقة الشمسية ،مقارنة باألنظمة التقليدية التي تعمل بالوقود.
علــى الرغــم مــن أن نظــام الــري بالطاقــة الشمســية لديــه قيــود تتمثــل فــي تكلفــة رأس مالــه
والفتــرة الزمنيــة المحــدودة للضــخ (ســاعات النهــار) ،فمــا زال هنــاك خطــر االســتغالل المفــرط لمــوارد
الميــاه الجوفيــة المرتبطــة باالســتخدام الواســع النطــاق لتكنولوجيــا نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
واإلعانــات ذات الصلــة .فــي المغــرب مثـ ً
ـا ُعلــق الدعــم الموجــه نحــو ضــخ الميــاه بالطاقــة الشمســية
بســبب قلــق الحكومــة المتزايــد بشــأن اســتنفاد مــوارد الميــاه الجوفيــة [[5[.مصــدر قلــق آخــر هــو أن
المزارعيــن قــد يقومــون بالــري أكثــر خــال ســاعات النهــار ،ممــا يقلــل مــن كفــاءة الــري وإنتاجيــة
الميــاه .ال يــزال معظــم المزارعيــن فــي اليمــن يمارســون األســاليب القديمــة للــري بالغمــر وقليــل منهــم
يمتلــك أنظمــة ري حديثــة .يجــب معالجــة جميــع هــذه المخــاوف بشــكل منهجــي علــى مســتوى
المجتمــع والسياســة ،ويجــب إعــداد سياســات وأنظمــة شــاملة .ال يعتقــد خبــراء الميــاه أنــه يجــب
ً
وبدل
دعــم المزارعيــن بإعانــات ماليــة لتغطيــة التكاليــف الرأســمالية لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية،
مــن ذلــك يدعــون إلــى تقديــم الدعــم فــي شــكل مســاعدة فنيــة وبنــاء القــدرات جن ًبــا إلــى جنــب
مع المعلومات حول اإلدارة المستدامة للمياه.
وبحســب المزارعيــن الذيــن شــملهم االســتطالع ،فــإن القيــود الرئيســية علــى توســيع اســتخدام نظام
الــري بالطاقــة الشمســية تشــمل فــي المقــام األول تكلفــة االســتثمار األوليــة المرتفعــة (تكلفــة
النظــام) ،إضافــة إلــى الجــودة المتغيــرة لأللــواح والمحــوالت والمضخــات بســبب عــدم وجــود معاييــر
موحــدة وعــدم إصــدار الشــهادات وغيــاب ضوابــط االســتيراد ،األمــر الــذي يــزداد ســو ًءا فــي بعــض
األحيان بسبب التجار غير األمناء.

العالقة بين املياه والطاقة والغذاء وأنظمة الري بالطاقة الشمسية
يشــكل األمــن الغذائــي تحد ًّيــا فــي اليمــن ،لكــن التركيــز علــى هــذا التحــدي ال ينبغــي أن يكــون علــى
حســاب األمــن المائــي للبــاد المعـ ّرض للخطــر .بوســع أنظمــة الــري بالطاقــة الشمســية أن تزيــد إنتــاج
الغــذاء مــن خــال تســخير طاقــة موثوقــة ومســتدامة لتوفيــر الــري فــي الوقــت المناســب ،ولكــن قــد
تكــون هــذه الفوائــد معرضــة للخطــر إذ أن الكثيــر مــن دراســات الجــدوى الفنيــة حــول أنظمــة الــري
بالطاقــة الشمســية ال تجــري التقييــم المناســب لمــوارد الميــاه المتاحــة واســتخدامات الميــاه وكيــف
ينعكــس اســتبدال المضخــات التــي تعمــل بالديــزل بتلــك التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية علــى
 )53ألفار كلوساس وإدوين راب“ ،ضخ املياه الجوفية املعتمدة عىل الطاقة الشمسية للري :االستدامة والسياسات والقيود ”،سياسة الطاقة ،املجلد ( ،104مايو/أيار .)2017
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العالقــة بيــن المــاء والطاقــة والغــذاء (الشــكل  .)11يجــب أن تكــون الجهــود المبذولــة لتحقيــق األمــن
دائمــا باألمــن المائــي .بالنظــر إلــى األعــداد الكبيــرة مــن اليمنييــن
الغذائــي فــي اليمــن مرتبطــة ً
الريفييــن واعتمادهــم علــى الزراعــة ،فــإن ضمــان اســتخدام تقنيــة الــري األنســب والموفــرة للميــاه أمــر
مهــم للغايــة .كمــا أن تفعيــل النظــم التقليديــة لتجميــع ميــاه األمطــار وتطويــر الزراعــة البعليــة
(المطريــة) لهمــا نفــس القــدر مــن األهميــة ،حيــث أن العديــد مــن المناطــق تفتقــر إلــى الميــاه
الجوفيــة الكافيــة لتمكيــن الــري التكميلــي الضئيــل للغايــة ،فــي حيــن ال تمتلــك مناطــق أخــرى الميــاه
أساســا .أنســب المناطــق للــري باســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية هــي تلــك التــي يتــراوح
ً
معــدل هطــول األمطــار فيهــا بيــن  300-400مــم مثــل حجــة وإب .فــي جميــع الحــاالت ،يجــب وضــع
كل مــن فائــدة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية واســتدامة الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة قيــد
الدراسة بعين االعتبار.

الشكل رقم  :11الري بالطاقة الشمسية والعالقة بين المياه والطاقة والغذاء

[[[5

 )54املصدر نفسه.
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 .5االستنتاجات
علــى الرغــم مــن أن نتائــج هــذه الدراســة تشــير إلــى وجــوب توخــي الحــذر فــي اســتخدام الطاقــة
الشمســية للــري ،إال أنــه ينبغــي التأكيــد علــى أن تعزيزهــا وترويجهــا لالســتخدام فــي إمــدادات الميــاه
ـدا ويجــب تشــجيعه .بهــذه الشــكل ســتوفر الطاقة
المنزليــة والكهربــاء المنزليــة هــو تطــور إيجابــي جـ ً
خصوصــا آلالف األســر الريفيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد التــي
الشمســية الخدمــات األساســية للســكان،
ً
لوالها لما كان بإمكانهم الوصول إلى هذه الخدمات األساسية في ضل الوضع الحالي.
فيمــا يتعلــق بــاإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه الشــحيحة فــي اليمــن ،كانــت النتيجــة الرئيســية
تنظيمــا وإدارة أفضــل ،وذلــك باإلضافة
لهــذه الدراســة هــي أن نظــام الــري بالطاقــة الشمســية يتطلــب
ً
إلــى طــرق اســتخراج الميــاه األخــرى والمســتخدمة فــي الزراعــة بشــكل أساســي واالســتخدامات
المنزليــة وغيرهــا .توضــح البيانــات الميدانيــة التــي ُجمعــت لهــذه الدراســة أن اســتخدام نظــام الــري
بالطاقــة الشمســية زاد بشــكل كبيــر خــال العقــد الماضــي فــي اليمــن .كمــا ُتظهــر البيانــات أنــه مــن
المرجــح أن يؤثــر اســتخدام الطاقــة الشمســية للــري فــي اليمــن الغنيــة بالطاقــة الشمســية والمفتقرة
فعــال.
للميــاه الجوفيــة ســل ًبا علــى مــوارد الميــاه الجوفيــة فــي ظــل غيــاب اللوائــح المطبقــة بشــكل ّ
بعبــارة أخــرى ،نظــام الــري بالطاقــة الشمســية هــي آليــة أخــرى ،ومــا لــم تتــم إدارتهــا بشــكل جيــد،
يمكــن أن تســهم فــي تفاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه بشــكل عــام فــي اليمــن .العامــل الحاســم الــذي
يحــدد جاذبيــة نظــام الــري بالطاقــة الشمســية للمزارعيــن هــو أن التكلفــة الهامشــية لضــخ الميــاه
بالطاقة الشمسية والتي تكاد ال تذكر بمجرد قيامهم باالستثمار األولي (شراء النظام).
األمــر الواضــح ً
أيضــا هــو أن تكلفــة نظــام الــري الشمســي تــزداد بشــكل كبيــر مع ازديــاد عمق منســوب
الميــاه الجوفيــة .فــي حالــة حــوض صنعــاء حيــث اآلبــار عميقــة ،تصــل تكاليــف تركيــب نظــام الــري
بالطاقــة الشمســية إلــى  100ألــف دوالر أمريكــي .وبالتالــي فــإن طريقــة الــري هــذه تزيــد مــن الفجــوة
بين المزارعين الفقراء واألغنياء.
وحتــى فــي األماكــن التــي مــن الممكــن فيهــا الوصــول للميــاه فــي أعمــاق أقــل ،فــإن معظــم أصحــاب
األراضــي الزراعيــة الصغيــرة ال يســتطيعون تحمــل كلفــة ســعر تركيــب نظــام الــري بالطاقــة الشمســية.
متاحــا أكثــر للمزارعيــن األغنــى ،أي الذيــن يمتلكــون أعمـ ً
ـال أخــرى
ُيعــد نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
ً
و/أو يزرعون المحاصيل األعلى قيمة.
مــن الجديــر بالذكــر أن جميــع أشــكال الــري مــن اآلبــار العميقــة تتجــاوز إمكانيــات غالبيــة أصحــاب
الحيــازات الصغيــرة ،وهــذا ينطــوي عليــه عــدد مــن اآلثــارً .
أول ،يمكــن للمزارعيــن تبريــر ري المحاصيــل
ذات القيمــة األعلــى ،واألرجــح أنهــم ســوف يوســعون مســاحاتهم المزروعــة بالقــات علــى حســاب
زراعــة المحاصيــل الغذائيــة األساســية ،مثــل الــذرة .ثان ًّيــا ،تكاليــف الــري ،اضافــة إلــى الضغــوط
االقتصاديــة األخــرى ،قــد تــؤدي الــى تركيــز ملكيــة األراضــي بشــكل أكبــر ،حيــث يضطــر أصحــاب
الحيــازات الصغيــرة إلــى بيــع أصولهــم ،ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم التمايــز االجتماعــي تدريج ًّيــا .يجــب أن
تأخــذ السياســات التــي تركــز علــى الحــد مــن عــدم المســاواة هــذه العوامــل فــي االعتبــار عنــد
تخطيط إدارة المياه.
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حــوض صنعــاء ليــس المنطقــة الوحيــدة حيــث طبقــات الميــاه الجوفيــة عميقــة حال ًّيــا ،فاألمــر ذاتــه
ينطبــق مثــا علــى صعــدة وغيرهــا .يعتبــر خطــر االســتغالل المفــرط غيــر المســتدام لطبقــات الميــاه
مرتفعــا فــي جميــع أنحــاء البــاد .ال يعنــي اســتنفاد
الجوفيــة -وفــي نهايــة المطــاف اســتنفادها-
ً
طبقــات الميــاه الجوفيــة إنهــاء الزراعــة فحســب ،بــل يعنــي نهايــة كــون المنطقــة صالحــة للســكن،
مما يؤدي في النهاية إلى الهجرة القسرية.
ال ُتنفــذ األطــر القانونيــة الرســمية فــي اليمــن بشــأن الميــاه بشــكل كامــل ،وفشــلت تلــك األطــر علــى
كل حــال فــي التطــرق لتقنيــات نظــام الــري بالطاقــة الشمســية التــي أُدخلــت حدي ًثــا .يجــب تحديــث
جميــع األطــر واللوائــح القانونيــة المتعلقــة بالميــاه والطاقــة ومراعــاة خصوصيــات تقنيــات الطاقــة
الشمســية ،ومنهــا اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة الشمســية .علــى المــدى القصيــر ،قــد يكــون مــن
الصعــب التحكــم فــي التقنيــة أثنــاء الحــرب .ولكــن مــن الضــروري أن يقــوم جميــع مســتخدمي نظــام
الــري بالطاقــة الشمســية ،بمــا فــي ذلــك الشــركات والمؤسســات التــي تقــوم بتركيــب أنظمــة الــري
بالطاقــة الشمســية ،بزيــادة فهمهــم لهشاشــة مناســيب الميــاه الجوفيــة .يتضمــن ذلــك تطويــر
برنامــج توعيــة واســع النطــاق مــن شــأنه أن يســاعد علــى تحســين اســتخدام نظــام الــري بالطاقــة
الشمســية ويكــون بدايــة جيــدة نحــو تقليــل االســتغالل المفــرط لخزانــات الميــاه الجوفيــة .ولكــن
علــى المــدى المتوســط والطويــل يجــب علــى الســلطات تنظيــم نظــام الــري بالطاقــة الشمســية
وإعادة االستخدام اآلمن والمستدام لموارد المياه في اليمن.
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 .6توصيات السياسات
بالنظــر إلــى الصــراع الحالــي هنــاك تحديــات كبيــرة فــي تطبيــق عــدد مــن التوصيــات أدنــاه .ولكــن
هناك بعض التوصيات العملية التي من الممكن أن ُتطبق حال ًّيا.

 .1.6توصيات عامة
•يجــب أن تنســق الســلطات الوطنيــة وســلطات المحافظــات والســلطات المحليــة سياســات إدارة
الميــاه لديهــا؛ لضمــان أولويــة الحصــول علــى الميــاه لالســتخدام المنزلــي ،تليهــا الثــروة الحيوانيــة
وغيرها من االستخدامات غير الزراعية.
•يجــب أن تهــدف وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ووزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية إلــى
تعظيــم فوائــد الزراعــة البعليــة ،مــن خــال البحــث عــن المحاصيــل البعليــة عاليــة القيمــة
وكذلــك المحاصيــل األساســية عاليــة الغلــة والمقاومــة للجفــاف .بمجــرد تحديــد األســاليب
المســتدامة ،يجــب علــى مكاتــب وزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية المحليــة تطويــر برامــج
فعالة لتشجيع إدخالها.
إرشادية ّ
•يجــب أن تضمــن جميــع ســلطات إدارة الميــاه (الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة ،ووزارة الزراعــة والري
والثــروة الســمكية ،والســلطات المحليــة) الســماح بالــري مــن الميــاه الجوفيــة فقــط عنــد ضمــان
تجــدد مــوارد الميــاه ،ســواء مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة الضحلــة أو العميقــة .أمــا على المســتوى
المحلي فيجب تنفيذ اللوائح بحزم.
•الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة وغيرهــا مــن ســلطات إدارة الميــاه ليســت هيئــات ســيادية،
وبالتالــي ،يجــب علــى الســلطات الســيادية أن تدعمهــا وتنســق معهــا بشــكل دائــم ،وإال ســتظل
القوانين والسياسات حب ًرا على ورق ،كغيرها من القوانين والسياسات.
•علــى وزارة الميــاه والبيئــة والهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة أن تعيــدا النظــر فــي تشــكيل هيئــة
قضائية للمياه ،والذي بدأ النقاش حولها بداية العقد الماضي.
•يجــب أن تنفــذ الحكومــة المركزيــة والمحليــة بشــكل مشــترك حملــة توعيــة وطنيــة حــول قضايــا
إدارة الميــاه ،بمــا فــي ذلــك مخاطــر اســتنفاد المــوارد ،واألثــر المحلــي والوطنــي لالســتخراج
المفــرط للميــاه (بمــا فــي ذلــك آثــار االســتخراج المفــرط فــي المنبــع علــى مســتخدمي المصــب)
والتأثير اإليجابي والسلبي المحتمل لنظام الري بالطاقة الشمسية وتقنيات الري األخرى.
•يجــب علــى المموليــن الدولييــن االســتمرار فــي تمويــل وتعزيــز الطاقــة الشمســية لالســتخدام
المنزلــي ،مــن أجــل توفيــر الميــاه والكهربــاء لألســر ،ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة .يجــب إيــاء
المزيــد مــن االهتمــام لألســر النائيــة والمشــتتة والمعزولــة .يجــب تمويــل مشــاريع الميــاه والطاقــة
المنزليــة هــذه مــن خــال المنظمــات العامــة أو المجتمعيــة ،وأن يصاحبهــا تدريــب علــى صيانــة
ً
الفعالة لجودة التقنيات المستخدمة.
المعدات،
فضل عن الشهادات ّ
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 .2.6توصيات بخصوص نظام الري بالطاقة الشمسية
•يجــب علــى الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة ووزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية وهيئــة
البحــوث واإلرشــاد الزراعــي إجــراء دراســات فــي كل حــوض مائــي؛ لتقييــم تأثيــر وفــرص ومحددات
نظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،وإعــداد خريطــة مخاطــر نظــام الــري بالطاقــة الشمســية للبلــد
بأكملــه لتحديــد المناطــق عاليــة المخاطــر .مــن المحتمــل أن تتأثــر احتياطيــات الميــاه الجوفيــة
الساحلية ،ذات العمق المنخفض ،بهذه التكنولوجيا أكثر من المرتفعات.
•يجــب علــى شــركاء التنميــة الدولييــن تمويــل هــذه الدراســات ،فضـ ً
ـا عــن دعــم آليــات مراقبــة
الجــودة وإصــدار الشــهادات لتقنيــات الطاقــة الشمســية المســتوردة وغيرهــا مــن التقنيــات .يجــب
على السلطات المحلية ضمان التزام التجار بالمعايير المطلوبة.
•يجــب علــى الهيئــة اليمنيــة للمواصفــات والمقاييــس وضبــط الجــودة تنفيــذ بروتوكــوالت مراقبة
الجــودة وإصــدار الشــهادات وتوحيــد المقاييــس لتقنيــة أنظمــة الــري بالطاقــة الشمســية ،ويجــب
علــى مصلحــة الضرائــب بــوزارة الماليــة فــرض ضرائــب علــى تكنولوجيــا الــري بالطاقــة الشمســية
المستوردة.

•يجب إنشاء وحدة إدارية لنظام الري بالطاقة الشمسية في الهيئة العامة للموارد المائية.
•يجــب علــى وزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية والهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة صياغــة لوائــح
محــددة تحــدد أعمــاق الضــخ المســموح بهــا بنــا ًء علــى مســتوى الميــاه الجوفيــة الفعلــي ،وتوافــر
الميــاه المتجــددة فــي كل حــوض .علــى ســبيل المثــال ،فــي حــوض صنعــاء ،يجــب الســماح لنظام
الــري بالطاقــة الشمســية بعمــق يصــل إلــى  200متــر كحــد أقصــى (كعمــق آمــن للميــاه الجوفيــة
ـهل التحكم
الشــحيحة والعميقــة) وبأقصــى مخرجــات تصــل إلــى  250متـ ًرا مكع ًبــا فــي اليــومُ .يسـ ّ
فــي عمــق الضــخ التحكــم فــي اســتخراج الميــاه الفعلــي ،حيــث يتــم تحديــد ذلــك مــن خــال
عــدد األلــواح الشمســية المركبــة ،ممــا يشــير إلــى قــدرة المضخــة .يمكــن الكشــف عــن عــدد
األلــواح الشمســية المثبتــة مــن خــال صــور األقمــار الصناعيــة وكذلــك صــور الطائــرات بــدون طيــار،
وهي تقنية يمكن الوصول إليها بسهولة اآلن.
•يجــب أن تضمــن وزارة الزراعــة والــري والثــروة الســمكية والهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة ً
أيضــا
تنفيــذ قيــود إضافيــة علــى اســتخدام المضخــات الكهربائيــة العاملــة بمحــركات الديــزل ،حيــث
إنها سبب رئيسي الستنزاف المياه الجوفية.

•يجــب دمــج نظــام الــري بالطاقــة الشمســية مــع تقنيــات الــري الحديثــة؛ للحفــاظ علــى الميــاه
الجوفية وزيادة كفاءة الري وإنتاجية المياه.
•ضمان توفير الدعم الالزم للمزارعين في برامج التدريب والتوعية والمهارات الفنية.
•لضمــان سياســات ناجحــة وقابلــة للتطبيــق لنظــام الــري بالطاقــة الشمســية ،يجب تعزيز مشــاركة
المجتمعــات المحليــة -بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب -والتنســيق عبــر جميــع القطاعــات ذات
الصلة.
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تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.
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التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليـة .تتمتـع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
لتلواصل :ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،ﺷﺎرع حدة ،صنعاء
اﻻﯾﻤﯿﻞ  info@devchampions.org :اﳌﻮﻗﻊ www.sanaacenter.org

