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 هاملدخل إىل أخالقيات امليا
 اعــــــــداد

Naser I. Faruqui 

 أوتاوا ـ كندا  -خبير بمركز بحوث التنمية الدولية 

 متخصص فى إدارة المياه فى الشرق األوسط
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 :تمهيد 

فىىى منة ىىة الشىىرق األوسىىط ويىىما، أفرا يىىا ة تىىزداد أرميىىة الميىىاه ب ىىرعة كبيىىرة 

وت تبىىر المنة ىىة مىى  أكطىىر منىىامن ال ىىال  مىى  . لتصىىبا ال ةىىية الرةي ىىية ل مليىىاة التنميىىة 

ة وأكبىر منىامن ال ىال  مى  حيىث نىدرة % (  8.2حوالى ) حيث م دالة الزاادة ال كانية 

نتيجة لىلل  ف ىد تناتصىل الميىاه المتجىددة المتاحىة فىى المنة ىة مى  م ىد، . اداة المياه إمد

عىىىا  ) للفىىىرد سىىىنواا  3متىىىر 1.853إلىىىى (  1693عىىىا  ) للفىىىرد سىىىنواا  3متىىىر 3.333

 . 8385فى عا   585ة وم  المتوتع أن اتدنى ليصل إلى (1669

 3متىر 533فيهىا إلىى  وال داد م  دو، المنة ة تد تدنل م توااة الميىاه المتاحىة

كىان م ىد، الميىاه المتجىددة المتاحىة  1663على سبيل المطا، فى أواةل عىا  . للفرد سنواا 

ومى  المتوتىع . على التىوالى  3متر 445ة  543ة  385للفرد فى األردن وتونس واليم  

واالحى  أن ( .  1665البنى  الىدولى )  8385أن تنهار تلى  الم ىدالة بشىدة بحلىو، عىا  

دو، يبه الجزاىرة ال ربيىة ـ لالبىا ـ إةىافة إلىى إسىراةيل واألردن وليبيىا ة ت ىتهل   جميع

نفىس الوةىع الخةيىر بالن ىبة . بالف ل كمية ميىاه تتجىاوإ إمىداداة الميىاه المتجىددة سىنواا 

أةى  إلىى كلى  أن كميىاة الميىاه المتاحىة . لمصر والمغرب وال ىودان وسىوراا وتىونس 

ووف ىىا للت ىىداراة الفنيىىة ا تبىىر م ىىد، . اىىد م ىىدالة التلىىوث كاة نوعيىىة ردا ىىة نتيجىىة تزا

سىنة ة المشيىر الىلق ت ىاي عليىه نىدرة الميىاه ة فىلكا تىل الم ىد، عى  / للفرد  3متر 1333

كل  ة تكون الدولة على يفا أإمة نىدرة ماةيىة مزمنىة وبمىا ا ىوق عمليىاة التنميىة واةىر 

للفىرد سىنواا فىلن كلى   3متىر 533ى بالصحة اإلن انية لموامنيها ة وإكا وصل الم ىد، إلى

 .ا د مشيرا ألإمة ماةية تاسية وحادة 

والتزااد ال كانى إةىافة إلىى تزااىد م ىدالة الحةىر ازاىد مى  خةىورة التنىافس 

ورل  أن م د، النمو الحةرق الجماعى ألتل الدو، المت دمىة ا ـىـدر . بي  إمداداة المياه 

فلنىه اىزداد فىى دو، منة ىة الشىىرق (  8315ـ  1665فىى الفتىرة مى  % )  8.6بحىوالى 
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سىو  تصىل ن ىبة إجمىالى  8315وبحلىو، عىا  % ( .  3.8) األوسط ويىما، أفرا يــىـا 

بالن ىىبة ألتىىل الىىدو، %  46ة م ارنىىة بىىـ %  99ال ىىكان فىىى المنىىامن الحةىىراة إلـىىـى 

 ( . 1662البرنامج اإلنماةى لألم  المتحدة ) المت دمة 

الحكومىىىىاة والمن مىىىاة ليىىىىر الحكوميىىىىة وعلىىىى ن ىىىىيق مىىىىا سىىىبن ة نجىىىىد أن 

والمن مىىاة المانحىىة بمىىا فيهىىا مركىىز بحىىوث التنميىىة الدوليىىة ة ت مىىل جمي هىىا لمواجهىىة 

التهداداة ال اةمة والخاصة بتزواد سكان وي وب منة ة الشىرق األوسىط ويىما، أفرا يىا 

 .باإلمداداة المناسبة والمياه ال لبة ل د احتياجاته  

 

 ية أوال ـ القيم والتنم

تشثر الط افة ة ياملة الدا  ة دون ي  فى كيفية إدارة اإلن ان لمورد مبي ى مطل 

ورل  إرمىا، رىلا األمىر لالبىا فىى مشىروعاة التنميىة فىى الماةىى ة ف ىد ركىزة . المياه 

رل  كل  لى  تىن كس . وكاالة التنمية على ةرورة الت را  بأرمية الط افة وال ي  المحلية 

إن المشروعاة التى ت نى بلدماج الط افىة وال ىي  . ة فى مشروعاته  تل  األرمية بالةرور

إمىىا أن تنصىىر  إلىىى التركيىىز علىىى جماعىىاة صىىغيرة ب ينهىىا ة كالجماعىىاة المنتميىىة إلىىى 

مطا، كل  ال التة بي  الن ا  ال  اةدق للماسىاق فىى كينيىا ون ىا  حيىاته  ) المنامن الرافية 

مطل اثر سيةرة الرجىا، علىى م ىتوق ت لىي  ) ددة ة أو التركيز على عناصر مح( البدواة 

 ( .وث افة المرأة 

ورل  أن تل  الدراساة ت تبر مفيدة ة فلن المن ماة المانحة كربل إلى التركيىز 

علىى تةىااا أكطىر تحداىدا ة مطىل عدالىة النىوا ودون الخىو  فىى بحىث وفحىص الط افىاة 

فىى منة ىة الشىرق األوسىط ة  واالح  أن تليل مى  تلى  الدراسىاة تىد أنجىزة. الخارجية 

وابىدو أن رنىىاع اعت ىىادا بىأن الدراسىىاة المت م ىىة التىىى تتنىاو، جميىىع االعتبىىاراة الخاصىىة 

ب  يدة أو ث افىة م ينىة لي ىل كاة أرميىة علىى الم ىتوق ال ىالمب ة أو بىاألحرق فىى ال ىال  

 ال  نحىو المتحةر ة حيث ال ا تبر الدا  أو الم ت داة م  األرمية بمكان فى ظل توجه ال

 .إاجاد أساي ث افى مادق مشترع 

ولألس  ل  ادرع الباحطون وال صان وا ال رار وال المن ماة المانحىة حتىى ا ن 

وتىد حىرر البرنىامج اإلنمىاةى . فشل جميع مشىروعاة التنميىة التىى تتجارىل ال ىي  المحليىة 

م نىى لل بىو، لألم  المتحدة  مجموعة م  الم ىاالة حىو، على  األخىالق ة فىلكا كىان رنىاع 

اللق حاإه إعالن راو دق جانيرو ة فالبىد أن انصىر  كلى  إلىى مجىا، ح ىوق اإلن ىان ة 

 .         وليس نحو مفهو  أن األر  وما ت ةيه م  خير إنما رو لخدمة مصالا الجميع 
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وتد أولل من مة األللاة والزراعة التاب ىة لألمى  المتحىدة ارتمامىا كبيىرا ل ةىية 

ة وتامىىل بنشىىر دراسىىة حىىو، تىىواني   1654لىىدو، اإلسىىالمية فىىى عىىا  ح ىىوق الميىىاه فىىى ا

نشىىرة من مىىة الصىىحة  1669وفىىى عىىا  .  1653الميىىاه فىىى الىىدو، اإلسىىالمية فىىى عىىا  

ال الميىىة مجموعىىة مىى  الكتيبىىاة حىىو، الت ىىالي  الصىىحية الم ىىتمدة مىى  الىىدا  ة متناولىىة 

سىىار   1665وفىىى عىىا  . موةىىوعاة مطىىل الميىىاه والصىىحة وال ىىالمة البي يىىة فىىى اإلسىىال 

ت زاىز التنميىة البي يىة : عل  األخالق وال ي  الدانيىة " البن  الدولى فى رعااة مشتمر حـو، 

ة وحاليىا ا ىو  بالتشىاور مىع تىادة ومريىدا  امطلىون ت ى ة ع اةىد مختلفىة مى  " الم تدامة 

أاةىا . لمى جميع أرجاء ال ال  ة للتوسع فى مفهو  وتنفيل عملية مواجهة تةية الف ىر ال ىا

الىىدا  وال ىىي  وعمليىىة التنميىىة " استةىىافل وكالىىة التنميىىة الدوليىىة الكنداىىة حىىوارا حىىو، 

ومىشخرا تى  تأسىيس المجلىس ال ىالمى للميىاه ة والىلق اةى  .  1669فى عىا  " الم تدامة 

فى جنباته عددا م  خبراء البن  الىدولى ة مشس ىة روكفيللىر ة االتحىاد الىدولى للصىيانة ة 

ل ربى للتنمية االتتصاداة واالجتماعية ة وا ىو  المجلىس بدراسىة ال التىة بىي  والصندوق ا

 .الدا  وممارساة إدارة المياه 

وبالن ىىبة لمركىىز بحىىوث التنميىىة الدوليىىة ة اوجىىد مشىىروا خىىا  بىىال ل  والىىدا  

وتىىد . والتنميىىة ة كلىى  المشىىروا اتبىىع دراسىىة حىىو، الط افىىة والىىدا  والتنميىىة االتتصىىاداة 

  الدراسة على أساي تيا  مركز بحوث التنمية الدولية بالم اعدة علىى تح ىي  انةل ل تل

وتد تا  المركز فيما مةىى . التكامل بي  ال ي  اإلن انية واألن مة ال  اةداة حاليا وم ت بال 

حىو،  1622برعااة ال داد م  الدراسىاة الم نيىة بدراسىة ال ىي  ة مطىا، كلى  مىشتمر عىا  

والدراسة التى تمل فى عىا  . نية فيا ات لن بتن ي  األسرة فى تااالند األخالق وال ي  اإلن ا

ودراسىىة . حىىو، أثىىر الت اليىىد وال  اةىىد الدانيىىة علىىى اكت ىىاب الم ىىار  فىىى أثيوبيىىا  1625

حو، الدا  والن ب والتشغيل وتأثيراته  على مجتم اة الصيد فىى  1659أخرق فى عا  

 .أفرا يا 

 

 ثانيا ـ اإلسالم فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إن بحىىث ال ىىي  األساسىىية فىىى منة ىىة الشىىرق األوسىىط ويىىما، أفرا يىىا ا تبىىر مىى  

األرميىىة بمكىىان ة فتلىى  المنة ىىة تةىى  عداىىد مىى  األتليىىاة المشىىاا ة ل  اةىىد دانيىىة مت ىىددة ة 

األن مىة ال  اةداىة ة وكما اوجد فىى ب ىق . مليون م ل   333بجانب وجود ما ا رب م  

. اشتمل اإلسال  علىى كطيىر مى  ال ىلوكياة وال بىاداة التىى تنىدرج تحىل مصىةلا الىدا  

والىىدا  اإلسىىالمى اىىلرب إلىىى تن ىىي  جميىىع يىى ون الفىىرد والحيىىاة ة مطىىل عمليىىاة البيىىع 
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والشىراء ة ال  ىود ة الميىراث ة الىزواج ة ال التىىاة األسىراة ة وحتىى ال ةىااا التىى ت تبىىر 

 .مطل الة ا  ة الصحة ة ال اداة الصحية الشخصية أولية 

ورل  أن ال ليىل مى  الىدو، اإلسىالمية فىى . وفى اإلسال  ال اوجد فصل بي  الدا  والدولة 

الوتىىل الحىىالى تةبىىن الشىىرا ة اإلسىىالمية فىىى أن متهىىا ال ياسىىية وال ةىىاةية واالتتصىىاداة 

إمىىالق لفىى  ال لمانيىىة ة حتىىى  والدسىىتوراة ة فىىلن التىىأثير ال ىىوق ل سىىال  ا ىى  دون مجىىرد

لىلل  فمى  الصى وبة بمكىان . على الدو، التىى تتبىع الط افىة الغربيىة مطىل تىونس والمغىرب 

رلى  كلى  امكى  مالح ىة يىيوا . تحداد دولة علمانية فى الشرق األوسط باسىتطناء تركيىا 

ارة البلداىة فمىطال اإلد. استخدا  ال ي  الدانية وبخاصىة اإلسىالمية حتىى فىى الىدو، ال لمانيىة 

للمياه فى كندا فى م ام ة مطىل م ام ىة فىانكوفر الكبىرق ة ال امكى  أن ت تىبس أو ت ىت ير 

ومىع كلى  نجىد األردن ة . م  الكتاب الم دي أاة أمور لت زاز وت واة عملية صيانة المياه 

ورى دولة ت تبر علمانية م ارنة بدو، أخرق مطىل إاىران وال ى وداة ة وتوجىد بهىا أتليىاة 

ية مت ددة ة حيث االح  أن وإارة المياه ت تخد  مصادر التشىراع اإلسىالمى جنبىا إلىى دان

إن األمىر الىلق ال يى  فيىه ة . جنب مع الش اراة ال لمـانية لت زاز عملياة صيانة المياه 

 . أن التأثير اإلسالمى فى المنة ة تد نما بشكل ملحوظ فى ال  دا  األخيرا  

ه تىىدنى نصىىيب الفىىرد مىى  الميىىاه المتاحىىة فىىى المنة ىىة اةىىر  والتهداىىد الكبيىىر الىىلق ا هىىر

 :أمرا  

 

  أن ا و  صان وا ال ياساة باستخدا  كافىة األدواة المتاحىة لتحداىد المشىكلة ة متةىمنة

 .األدواة التى أرمل استخدامها فى الماةى ة مطل ال ي  والط افة 

 داخلة على نفس المياه ة بىي  أن اإدااد المناف ة بي  ال ةاعاة المختلفة ة والةلباة المت

األفراد وأاةا بي  الجماعاة ة ا نىى أن ال ىراراة والتةىحياة سىو  ت ىتوجب 

أن تتخل على الم توق المحلى ة وأن مبي ة ومىدق تلى  التةىحياة سىو  ا تمىد 

 .حين ل على ال ي  الشخصية والةاةفية 

 

 ثالثا ـ مبادئ دبلن

ة حىي   1668رة الميىاه امكى  تأراخىه ب ىا  إن ال بو، بل واإلجمىاا الىدولى ل مليىة إدا

حيىث تى  المواف ىة . أارلنىدا / فى دبلى  " مشتمر المياه " ع د البرنامج البي ى لألم  المتحدة 

 :على المبادئ التالية 

 المياه سل ة اجتماعية .1

 المياه سل ة اتتصاداة  .8
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وحيىىث أن تلىى  المبىىادئ أو األرىىدا  تتميىىز بال موميىىة ة ف ىىد كرىىب الخبىىراء إلىىى تحداىىد 

ة مطل وةع الت رافاة ا منة. اإرا الممارساة وال ياساة التى امك  أن ت اعد على إنج

صىىىيانة الميىىىاه ة إاىىىادة م ىىىدالة الت رافىىىة ة إعىىىادة اسىىىتخدا  ميىىىاه الصىىىر  الصىىىحب ة 

وتد تبل صان وا ال ياساة بشىكل . ة واإلدارة الجماعية للمياه الخصخصة ة أسواق المياه 

عىا  تلى  الممارسىاة ة وف ىا لشىروم محىىددة ة وأكىدوا علىى تيمتهىا ودوررىا المحتمىل فىىى 

مع كل  ة فلن ب ق الم لمي  تد أياروا ـ تبل ان  ىاد كلى  المىشتمر وب ىده . ت زاز ال دالة 

وتلىى  . دة اسىىتخدا  ميىىاه الصىىر  الصىىحى ـىى إلىىى أن اإلسىىال  ةىىد م ىىألة بيىىع المىىاء وإعىىا

ا راء تىىد روج لهىىا فىىى أداىىان أخىىرق ليىىر اإلسىىال  ة حيىىث نجىىدرا تحىىر  وتمنىىع تحداىىد 

 . حصص للمياه وف ا ل وق ال وق 

لىلل  فىلن الغىر  مى  وريىىة ال مىل التىى نحى  بصىىدد الحىداث عنهىا اتمطىل فىىى 

اتفن اإلسىال  م هىا أ   فحص ودراسة المن ور اإلسالمى الخا  بتل  الممارساة ة ورل

وامك  ال ىو، أنىه بىدون البحىث . ال ؟ وإكا كان اتفن م ها ة فما رى الحدود التى اة ها ؟ 

فى ال ي  الةمنية التىى اشىتمل عليهىا الىدا  اإلسىالمى ة سىو  اكىون مى  الصى ب تح يىن 

ءة وإنجىىاإ األرىىدا  التىىى تةىىمنتها مبىىادقء دبلىى  ة وبالتىىالى عىىد  تح يىىن ال دالىىة ة والكفىىا

 .   واستدامة إمداداة المياه فى أجزاء عدادة م  منة ة الشرق األوسط ويما، أفرا يا 

 

 رابعا ـ موضوعات ورشة العمل

مىىع وةىىع االعتبىىاراة ال ىىاب ة فىىى االعتبىىار ة وجهىىل وريىىة ال مىىل الىىدعوة 

 :وحددة موةوعاة الورية كما الى . الست با، أوراق ال مل م  الباحطي  

 جتماعية المياه كسلعة ا* 

 ـ أرمية ال دالة فى اإلسال 

 ـ ف اة واولوااة الح وق

 ـ الح وق البي ية 

 األدوات غير االقتصادية إلدارة الطلب على المياه* 

 ـ صيانة المياه فى اإلسال 

 ـ الوعى ال ا 

 ـ إعادة استخدا  وإدارة مياه الصر  الصحى 

 األدوات االقتصادية إلدارة الطلب على المياه* 
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 ـ مشاركة المجتمع فى إدارة المياه

 ـ إدارة المياه الدولية 
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