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تحليل جغرافي إلمكانية تحقيق األمن المائي في ليبيا

حسن كشاش الجنابي

كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة األنبار
المقدمة :
شاااا اقتداااط ااابد مااا بطايااة الداارن المااااي مداااطا ين الم اوارط الما يااة الع بااة
قبارة قن موارط ببيعية غير محطوطة وغير قابلة لالستنزاف  ،ول لك لم تنل حظاا مان
االهتما ااام اا ااي حسا اااباة قمليا اااة التنميا ااة  .إال ين النما ااو السا ااكاني المت ازيا ااط وتعا اااظم
اساات الك المي اااا الع ب ااة ا ااي الدباق اااة االقت اااطية بع ااط ق ااام  0591وظ ااور يزم اااة
ما يااة جطيااة اااي مناااب م تلدااة ماان العااالم  .يطى إل ا تغياار جااوهر اااي المداااهيم
المرتببة بالمياا الع بة  ،مداطها ين المياا الع بة قبارة قن ثروة قومية محطوطة وقابلاة
لالستنزاف  .األمر ال

يستوجب اقتماط والت بيب العلمي المن جاي ااي اساتغالل ا .

ولا لك اداط ح الة الدناقاة الكاملاة قناط المنظمااة الطولياة  .السايما الوكااالة التابعاة
لألمم المتحطة المت

ة اي مجال المياا إل  ( :ين الماء هو مشكلة الدارن الواحاط

والعشرين وليس الباقة ) وقط قزز ه ا ال ير مؤتمر طبلن قام  0551ومؤتمر ريوط
جااانيرو قااام  0551قنااطما يشااا ار إل ا ين كاال ماان

ااحة اإلنسااان ورااهيتاات وتحدي ا

التنمية ال ناقية واألمن الغا ا ي والنظاام البي اي معرااة كل اا لل بار ماا لام تاتم إطارة
المياااا الع بااة بت باايب قلمااي بي ااي للحاااار مثلمااا يؤسااس للمسااتدبل  .وايمااا ي ا
منبدة الطراسة ممثلة بالجماهيرياة الليبياة التاي تعاط مان البلاطان ال احراوية التاي تعتماط
اي تحدي يمن اا الماا ي قلا الميااا الجواياة  ،إ ال توجاط اي اا مجاار ما ياة سابحية
طا مة الجريان  .لكن المياا الجواية المتوارة غيار كااياة وتعااني مان اساتنزاف بشار ،
يطى إل ا هبااوب مناساايب بعا ا
ال ا

األح اوا

الما يااة الجواي ااة وزياااطة ملوحت ااا  .األم اار

يحااتم البحااو قاان مااورط مااا ي قا ب ي اار  ،يحدا للمجتمااا الليبااي األماان المااا ي

اي الحاار والمستدبل  .السيما ين ليبيا تبل قل سااحل البحار المتوساب

الميااا

ار  ،إ باإلمك ااان تحلي ااة ها ا ا المي اااا لت ااب
المالح ااة لمس ااااة تد ااارب  0511كيل ااو مت ا ا
الحة لالست طام البشر وغيرا .
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وقل ا ه ا ا األساااس وقااا اال تيااار قل ا ه ا ا المواااوا  ،ال ا
مباحااو تناااول المبحااو األول الموازنااة الما يااة اااي ليبيااا  ،إ تاام قاار

امتااط إل ا ثالثااة
الماوارط الما يااة

الموج ااوطة  ،سا اواء كان ااة تدليطي ااة  ،كاألمب ااار والعي ااون والين ااابيا والمي اااا الجواي ااة  ،يو
غياار تدليطيااة تشااتمل قلا تحليااة مياااا البحاار ومعالجااة مياااا ال اارف ال ااحي بد ااط
الوقااوف قل ا حاجااة المااطن واألرياااف الليبيااة مداباال مااا يتااوار ماان مياااا  .يمااا المبحااو
الث اااني اد ااط ن اااقش واق ااا
اس ااتع ار

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار المتوس ااب ا ااي ليبي ااا  ،م اان ااالل

واق ااا التوزي ااا الجغ ارا ااي لمحب اااة تحلي ااة مي اااا البح اار الموج ااوطة والب ار ا ا
ااناقة التحلي ااة م اان معوق اااة  .وقلا ا ها ا ا

المس اات طمة ا ااي التحلي ااة  ،وم ااا ي اااطف

األس اااس ك ااان الب ااط م اان ين يحم اال المبح ااو الثال ااو قنا اوان  :االقتب اااراة الموا ااوقية
الطاقي ااة إلا ا اقتم اااط

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار المتوس ااب كرطي ااف اس ااتراتيجي يمث اال

للح ول قل المياا الع بة يعين الموارط الما ية الموجوطة  ،ولا لك اساتعر
المبرراة التي تحدز قل اقتماط

المبحاو

ناقة التحلية لتحديا الموازناة الما ياة قلا الماطى

البعيط .
واااي ال تااام تاام اسااتع ار
يساس ا ا تمااة
تشا ي

مااا تو اال إلياات البحااو ماان اسااتنتاجاة التااي قل ا

ااياغة التو ااياة الالزمااة  ...يأماال الباحااو ين يكااون قااط ساااهم اااي

مشااكلة العجااز المااا ي اااي ليبيااا واآلليااة التااي يمكاان ماان الل ااا معالجااة ها ا

المشكلة ومن اهلل نستمط العون والتواي .
مشكلة البحث :
يمكن

ياغة مشكلة البحو من الل بار الساؤال األتاي  ( :هال يمكان لليبياا

ين تحد األمن الما ي حاا ار ومستدبال إ ا استباقة ين تتوجت إلا البحار المتوساب
لتدوم بتحلية مياهت المالحة لتتااار ب لك المياا المحالة ما ما موجوط من ميااا ق باة
).

0
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فرضية البحث :

احة الدرااية التاي تداول  ( :ين وجاوط يزماة ما ياة

يحاول الباحو التحد من

ا ااي ليبي ااا يعتب اار حال ااة مس االم ب ااا  ،وين ها ا ا األزم ااة س ااتتداقم مس ااتدبال تبع ااا لمحطوطي ااة
مياه ا الع بة واعف البرامج المعطة لمعالجة األزمة ) .
أهداف البحث :

ي ااطف البح ااو إلا ا تثبي ااة حديد ااة قلمي ااة مداطه ااا ين باإلمك ااان مواج ااة العج ااز

المااا ي الحااالي بتدنياااة تحليااة مياااا البحاار المتوسااب المالحااة  ،وال يتحدا

لااك اال ماان

ااالل اقتماااط الت باايب اااي ب ارامج التنميااة االقت ااطية واقااطاط الك اواطر الدنيااة المؤهلااة
لتندي ه ا البرامج وتدييم ا قل امتطاط المطة المعتمطة  ،والبط هنا من مالحظاة تحديا
كداية ما ية للدباقاة االقت اطية واالجتماقية .
حدود البحث :

شملة الحطوط المكانية للبحو طولة ليبياا اامن حاطوطها السياساية وماا اي اا مان

ماوارط ما يااة  .يماا الحااطوط الزمانياة ادااط غبااة الماطة المرتببااة بالط ارسااة التااي تواكبااة
ما مشروا الن ر ال ناقي ال

يغ

بع

يجزاء ليبيا من المياا الجواية الموجاوطة

اي الجنوب الليبي .
منهجية البحث :

اقتمط الباحو اي ط ارساتت قلا المان ج الو ادي التحليلاي المساتنط إلا البيانااة

المتااوارة والم اااطر التااي تناولااة المواااوا  ،ااااال قاان البحااوو والط ارساااة المنشااورة
ا ااي المج ااالة العلمي ااة وتد ااارير ال ي اااة الحكومي ااة والطولي ااة الم تم ااة ب ااالموارط الما ي ااة
الليبية  .وتجطر اإلشارة إل ين الطراساة التي قالجة مواوا البحو قليلاة ومحاطوطة
 ،إال ين يهمي ااة الموا ااوا و بورت اات اس ااتوجبة االس ااتعانة ب ااا  ،بالم ااا إن اات ال توج ااط
ط ارساااة ياااااية تناولااة المواااوا  .الساايما ين مااا تااوار اي ااا ماان بياناااة ومعلوماااة
اقتمطة قلي ا الطولة الليبية اي مشاريع ا الما ية المستدبلية .

1
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املبحث األول :

املوازنة املائية يف ليبيا

اومتر مربعاا باين طا رتاي قار
تدا ليبيا اة المساحة البالغاة  0091111كيل ا

و  31 َ 90شا ااماال  ،اربا ااة رقا اام ( . )0األما اار ال ا ا

01 َ 19

يعنا ااي إن ا ااا تدا ااا اا اامن إقلا اايم المنا ااا

ال ااحراو الجاااف  ،وممااا يزيااط ماان شااطة الجداااف والحاجااة إلا المياااا الع بااة ين الاابالط ال تحتااو
قل ا مجااار ساابحية ما يااة طا مااة الجريااان  .ولمااا كااان سااكان ه ا ا البلااط يت ازيااطون باسااتمرار  ،إ

و اال معااطل النمااو السااكاني الساانو إل ا  % 3ليرتدااا قااطط السااكان ماان  3130195نساامة قااام

 0511إل ا ا  1315035نسا اامة قا ااام  0559وقا ااط تجا اااوز قا ااطط السا ااكان  6150996نسا اامة قا ااام
 .)1(1119ومما ال شك ايت ين الزياطة المستمرة اي اقاطاط الساكان تدار

حاجاة ملحاة إلا الميااا

الع بة لتلبية احتياجاات م  ،اااال قان النشااباة االقت ااطية الم تلداة  .السايما ين يكثار مان 69

 %من سكان ليبياا يتواجاطون قلا امتاطاط سااحل البحار المتوساب شامال الابالط  ،إ تتركاز
يغل ااب الم ااطن  ،اا ااال ق اان النش اااباة االقت اااطية اال اارى  ،الت ااي اس ااتنزاة المي اااا
الجواي ااة الموج ااوطة  ،الن االقتم اااط قلا ا االمب ااار الس اااقبة يع ااط نوق ااا م اان المجازا ااة  ،ا ال
يتجاااوز معااطل االمبااار الساااقبة قاان  011ملاام ساانويا اااي اكثاار ماان  % 59ماان ا اراااي الاابالط ،
وها ا ا المع ااطل اق اال بكثي اار م اان الح ااطى االطنا ا ال ااالزم لدي ااام نش اااب ز ارق ااي ن اااج وه ااو  311مل اام

ساانويا( .)2ولا لك ادااط كااان البااط للماوابن الليبااي ماان ين يعتمااط قلا الماوارط الما يااة الموجااوطة التااي
تندسم ال قسمين هما الموارط الما ية التدليطية المتمثلة باالمبار والعياون واليناابيا والميااا الجواياة
 ،ثاام الم اوارط غياار التدليطيااة المتمثلااة ب ااناقة تحليااة مياااا البحاار المتوسااب ومعالجااة مياااا ال اارف

ال حي وكما ياتي :
اوال  :املوارد املائية التقليدية :
-0

االمبار  :تتباين كمياة االمبار الساقبة اي ليبيا ما بين منبدة وا رى وسنة وا رى .

لكن ا اي معطل ا العام ال تزيط قان  011ملام سانويا  ،ماا وجاوط منااب محاطوطة يزياط اي اا معاطل
المباار الساانو قاان  911ملاام  ،متمثلااة اااي الجباال اال ااار شاامال شاار ليبيااا وجباال ندوسااة اااي

ش اامال ا الغرب ااي  ،ا تعتب اار هات ااان المنبدت ااان م اان المن اااب الت ااي تس اادب اي ااا االمب ااار بانتظ ااام
وبكمياااة تكاااط تكااون كاايااة لاار المحا اايل الزراقيااة  .ممااا طاااا الج اااة المسااؤولة ال ا اقامااة

السااطوط ال اابياط مياااا االمبااار و زن ااا لالسااتداطة من ااا اااي الز ارقااة ال اايدية  .إال ان قسااما ماان
ه ا االمبار يتسرب ال بابن االر

ليغ

االحاوا

الما ياة الجواياة الموجاوطة ااي الابالط(.)3

ا تش ااير الط ارس اااة اة العالق ااة ان حج اام تغ ي ااة االمب ااار لالحا اوا
3

الما ي ااة ي اال الا ا 1199
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متر مكعباا سانويا  ،ااي الوقاة الا
مليون ا

يبلا حجام الحاجاة الا الميااا الع باة ااي قماوم الابالط

ار مكعباا اااي الساانة  .ممااا يعنااي ان هناااك قجا از ما يااا ي اال الا 0106
بحااطوط  3100مليااون متا ا

متر مكعبا سنويا(.)4
مليون ا

خارطة رق ( ) 9
التوزيع الجغرافي لألحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر المتوسط في ليبيا
طرابلس

000

0

000

000 900

400كم

المصدر  -:من عمل الباحث باالعتماد على -:
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى  ,اللجنة الشععبية العامعة للتعلعي مصعدر
سابق  ,ص 46
1
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 -1العيااون والينااابيا واالبااار  :اااي الوقااة ال ا

تنتشاار اياات العيااون والينااابيا بشااكل

ر يس ااي ا ااي جن ااوب ال اابالط باقتباره ااا ما اوارط ما ي ااة ببيعي ااة  .ا ااأن االب ااار تتواج ااط ا ااي
المن اااب الت ااي تتواج ااط اي ااا االحا اوا

الما ي ااة الجواي ااة  ،ا تد ااوم الج اااة المس ااؤولة

بحدرها لتلبية احتياجاة السكان المتواجطين ااي المنااب الدديارة بالميااا( .)5ونظا ار لدلاة
االمبار الساقبة ااأن العياون واليناابيا واالباار تمثال الم اطر الر يساي لار اال ارااي
الزراقية والغ ار

الشارب  .وقاط مثلاة العياون واليناابيا م اركاز جا ب للساكان الباطو (

الرقاااة ) والم ا ازرقين اااي ال ااحراء  ،ل ا لك يبل ا قل ا التجمعاااة التااي تركاازة حااول
العيااون واليناابيا واالبااار بالواحاااة التااي يظ اار ماان اربااة رقاام ( . )0ان ااا تنتشاار ااي
مساحاة متناثرة من يرااي البالط  ،كما هو الحاال ااي واحااة الكدارة وجاالو وتاازربو
والجغبوب وبراك وواط الشابد وشحاة والعويناة وتراغن وغاة .
وتجااطر االشااارة الا ان كميااة ونوقيااة مياااا العيااون والينااابيا تعتمااط قلا معااطالة

ساادوب االمبااار  ،ول ا ا اااأن ماان ال ااعب االقتماااط قلي ااا لتكااون م ااط ار الرواء مساااحاة

واس ااعة م اان اال ارا ااي ال ااالحة للز ارق ااة  .ال س اايما ان هن اااك م اان الين ااابيا الت ااي ال يمك اان

االقتماااط قلي ااا اااي الز ارقااة والغا ار

الشاارب  ،الن ماءهااا يحتااو قلا الكبريااة كمااا هااو

الح ااال ا ااي ين ااابيا ت اااجوراء والعج اايالة ش اامال ليبي ااا  .وق ااط تب ااين إن حاج ااة س ااكان الشا اريب

الساحلي للمياا الع بة اطى ال استنزاف مياا  935ب ار بحيو تحولة ال ابار مالحة غير
الحة لالست طام البشر (.)6

-3

المياا الجواية  :تعتبر المياا الجواية المورط الما ي الر يس اي ليبيا  ،ا ان ا تشكل

 % 59ماان اجمااالي الم اوارط الما يااة المعتمااطة  ،وهااي م زونااة اااي مجموقااة ماان االح اوا

الما يا ااة البابنيا ااة  .ويوا ا ا الجا ااطول وال اربا ااة رقا اام ( )0واقا ااا التوزيا ااا الجغ اراا ااي ل ا ا ا
االحاوا

الما يااة ومااا تحتوياات ماان مياااا ومدااطار حاجااة سااكان المناااب التااي تتواجااط اي ااا

االحوا

ال المياا وكما ياتي :

ي -المياااا الجوايااة اااي منبدااة س ا ل جدااارة  :يدااا حااو

س ا ل جدااارة اااي الجاازء الشاامالي

ار مربعا اا وتت ااوزا المي اااا الجواي ااة
الغرب ااي م اان ليبي ااا ش اااغال مس اااحة تبلا ا  11111كيل ااو مت ا ا
الم زونة اي حاو

ويبو شيبة والعزيزية

السا ل الباابني قلا ثاالو ازنااة ر يساية هاي ازنااة سا ل جداارة
جطول رقم ()0
9
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الموازنة الما ية اي االحوا
االمكانياة
الما ية

المتاحة (

الحو

مليون متر

مكعب سنويا
)

سل

الجدارة
المنبدة
الوسب

كمية المياا

البابنية الليبية .
العجز الما ي

المستغلة (

( مليون متر

مليون متر

مكعب سنويا

مكعب سنويا
)

)

111

0311

0161 -

109

110

016 -

الجبل

اال ار
وس ل

131

311 -

991

المالحظاة

هبوب شطيط اي المنسوب
وتطا ل مياا البحر

هبوب ملحوظ اي منسوب
المناب

المياا اي بع

هبوب ملحوظ اي منسوب
المياا وتطا ل مياا البحر

بنغاز
ازان

511

1111

0011 -

1101

011

0301 +

هبوب اي مستوى المياا
الجواية

يتم ندل  3.6مليون متر
مكعب سنويا قبر شبكة

الكدرة
والسرير

الن ر ال ناقي (
المرحلة االول ) ال
المناب الساحلية

المصدددددر :محمددددد الم،دددددف ة جغرافيددددة ليبيددددا الب ددددرية ة
من ورات جامعة قاريونس ة  0220ة ص . 20
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 9ة ليبيددددا ة

خارطة رق ( ) 0
العدد الحادي واالربعون
األقالي المناخية في الجماهيرية الليبية
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المصدر  -:من عمل الباحث باالعتماد على -:
الجماهيرية العربيعة الليبيعة الشععبية االشعتراكية العظمعى  ,اللجنعة الشععبية العامعة للتعلعي  ,األطلع التعليمعي ,
تتغ ى ه ا ال زاناة من تسرب مياا االمبار الساقبة قل جبل
طرابل  , 0291 ,ص 49

ندوسة  .وتدطر كمياة المياا المستغلة لالغ ار
0

البشرية الم تلدة بحوالي 0331
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متر مكعبا سنويا  .اي حين تدطر كمية التغ ية السنوية بحوالي  111مليون
مليون ا
متر مكعبا
متر مكعبا سنويا  ،وه ا يعني ان هناك قج از ما يا يدطر با  0161مليون ا
ا
سنويا

()7

نتيجة قطم كداية االمبار الساقبة التي يدتر

ين تعو

الكمياة

المستنزاة من ه ا ال زاناة  ،ثم ان استمرار قملية سحب ه ا المياا سيؤط ال
استنزاا ا وهبوب مناسيب ا وتطا ل البحر مع ا  .مما يجعل ا غير

الحة لالست طام

البشر مستدبال .
ب -المياا الجواية اي مناب الكدرة والسرير وتازربو  :يظ ر من ال اربة الساابدة
ان ازناااة مياااا ه ا ا المناااب تدااا اااي الجنااوب الشاارقي ماان ليبيااا المياااا الجوايااة اااي
منبدااة الحماااطة الحم اراء  :تدااا ه ا ا المنبدااة بااين س ا ل جدااارة غربااا والجباال اال ااار
شاارقا وجباال ا ازان وجباال ال اارور جنوبااا اربااة رقاام ( . )1وتحتااو قل ا العطيااط ماان
ال زاناة الما ية التي يكون بعا ا قريبا من السب اي حين البع

اال ار قميداا .

يتا اراو س اامك ال ازن اااة الدريب ااة م اان الس ااب ب ااين  011 – 31متا ا ار  .ام ااا ال ازن اااة
العميدة ايتراو سمك ا بين  111 – 011متر  .وتدطر كمية التغ ية السانوية ل ازنااة
المنبدة من االمبار الساقبة بحطوط  109مليون مت ار مربعا  .ااي حاين ياتم اساتنزاف
 110ملياون متا ار مكعباا  .مماا يعكاس وجاوط قجاز يداطر ب ا  016ملياون متا ار مكعبااا ال
توجط امكانية لتعويات نتيجة قلة وت ب ب االمباار السااقبة واساتمرار اساتنزاف الميااا
 ،ا ال توجااط بااطا ل ا اارى  ،ل ا لك تدااوم االج ازة المحليااة بترشاايط االساات الك اليااومي
للمياا الجل الحداظ قلي ا(.)8

ة -المياااا الجوايااة اااي منبدااة الجباال اال ااار  :ينح اار نبااا المياااا الجوايااة هنااا
()9

بين ليج سارة غرباا و لايج البمباة شارقا

 .وال يوجاط ااي ها ا المنبداة ساوى ازان

ر يسااي واحااط  ،اهاام مااا يميازا إناات قريااب ماان مسااتوى سااب البحاار  .االماار الا

يمنااا

من استنزاف كمياة كبيرة من مياهت  ،واا من تطا ل مياا البحر اليت وما لك ااأن
سكان المنبدة يستنزاون من المياا الجواية بما يدرب  991مليون مت ار مكعباا سانويا .
اااي حااين ال تزيااط كميااة المياااا التااي تغ ا

ه ا ا ال ازان ماان ااالل االمبااار قاان 131

مليااون مت ا ار مكعبااا ساانويا  ،ليااطل ب ا لك قل ا وجااوط قجااز مااا ي ساانو بمدااطار 311
مليون مت ار مكعبا لت يثرا المباشر اي هبوب منساوب الميااا الباابني ،الا
1

يلعاب طورا
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اي السما لمياا البحر بالتطا ل ما الميااا الجواياة لتاؤط الا زيااطة ملوحت اا  .لا لك
يعاااني سااكان المنبدااة ماان مشااكلة ملوحااة المياااا ساانة بعااط ا اارى  ،ممااا جعاال المنبدااة
امن المناب التي يشمل ا مشروا الن ر ال ناقي(.)10

و -المي اااا الجواي ااة ا ااي منبد ااة اا ازان  :تد ااا جن ااوب غ اارب ليبي ااا كم ااا يظ اار ما ان
ال اربااة السااابدة  ،ويكااون تواجااط المياااا اااي المنبدااة مح ااو ار بااين ازانين ر يساايين
يبل سمك ال زان االول باين  111 – 311متا ار بعما يتاراو باين  1111 – 91متا ار
تحا ااة مسا ااتوى سا ااب البحا اار  .وتظ ا اار ه ا ا ا الميا اااا قل ا ا السا ااب اا ااي منبدا ااة جبا اال
الحساونة  .تدطر كمياة السحب اي ه ا ال زان حوالي  111مليون مت ار مكعبا سانويا
 .امااا ال ازان الثاااني اي اال قمداات ال ا  111مت ا ار تحااة مسااتوى سااب البحاار ويبل ا
ساامكت ح اوالي  0111مت ا ار  ،وتدااطر الكمياااة المسااحوبة مناات لتلبيااة مجماال النشاااباة
االقت اااطية والسااكانية بحااطوط  1111مليااون مت ا ار مكعبااا ساانويا  .ممااا يعنااي ين هناااك
قج از ما ياا يبلا  0011ملياون متا ار مكعباا سانويا ال تساتبيا االمباار تعوياات  .وقاط
حدااز ها ا العجااز المااا ي الج اااة المسااؤولة قلا الواااا المنبدااة ااامن الشاابكة التااي
ساايمتط الي ااا الن اار ال ااناقي  .ويجاار حاليااا نداال  503مليااون متا ار مكعبااا ساانويا ماان
المياا من زاناة المياا الجنوبية للت ديف مان حجام االساتنزاف الحا ال ااي ازنااة

ه ا المنبدة(.)11

ر ، -حيا ااو تتواجا ااط ثالثا ااة اح ا اوا
والسارير وتيبسااتي )  .تحتااو قلا

ما يا ااة بابنيا ااة ا ا ا مة ها ااي اح ا اوا

( الكد ا ارة

ار
ازين مااا ي بااابني ي اال الا  0301مليااون متا ا

ار
مكعبا بينماا تداطر كميااة الميااا المساحوبة مان ها ا المنبداة بحاوالي  011ملياون مت ا
مكعبا .
ار مكعباا  ،مااا مالحظااة
بمعنا ان ال ازين المااا ي الباااقي ي اال الا  1101مليااون متا ا
ان ها ا ا ال اارقم ب اااقي قلا ا امت ااطاط الس اانين طون ان ي ااند

 ،وق ااط تع ااططة االراء الت ااي

تناولة ببيعة التغ ية الما ية ل ا ال زاناة  ،ا ناك مان يارى ان م اطرها ميااا النيال
المتسربة قبر الشدو والتجاويف الموجوطة اي باابن االر

 ،بينماا يارى ا ارون ان

م طرها زاناة ما ية مجاورة تتسرب من ا المياا بابنيا باتجاا ه ا ال زاناة(.)12

5
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نستنتج من الل ما تم قرات من امكانياة ما ية متاحة اي المناب ال مساة
الر يسية وما يستنزف من ا من مياا  ،باأن هنااك قجا از ما ياا ي ال الا  0916ملياون
متر مكعبا سنويا.
ا
وقط تمكنة الج اة المسؤولة من معالجة جزء من ه ا العجز قبر شابكة الن ار
ار مكعباا اااي اليااوم
ال ااناقي اااي مرحلتاات االولا  ،حيااو يااتم االن نداال  6.0مليااون متا ا
ار مكعباا ساانويا  .وا ا مااا تاام تشااغيل الن اار
الواحااط اااي الجنااوب البااال  1101مليااون متا ا
ال ااناقي بمراحلاات ال مسااة ( كمااا ساان كرا الحدااا ) اااأن حجاام االسااتنزاف ساايزيط  .ال
ساايما ان المؤش اراة تؤكااط قل ا ان مااا يتااوار ماان مياااا اااي ه ا ا ال ازناااة ال يكدااي اال

لمطة  91سنة ابتطاء مان تشاغيل الن ار ال اناقي( .)13وبعاط لاك الباط مان البحاو قان
مورط ما ي ا ر .
الن ا اار ال ا ااناقي ( العظا اايم ) :اكا ااطة الط ارسا اااة ال يطرولوجيا ااة قل ا ا وجا ااوط كميا اااة
ا ا مة ماان المياااا الجوايااة ( كمااا بينااا ) اااي مناااب الكد ارة والس ارير وتااازربو وواط
الشااابد  ،ا تعااط اكثاار مناااب ليبيااا الغنيااة بالمياااا الجوايااة الع بااة التااي تكدااي حاجااة
ليبيا حت قام  . 1191ولما كانة ها ا الميااا غيار مساتغلة بشاكل كامال  ،نظا ار لدلاة
االرااي الزراقية اي الجنوب واعف التواجط السكاني  .ادط الحة اي االاا باواطر
انشاااء منظومااة شاابكة انابيااب الن اار ال ااناقي لنداال المياااا الجوايااة ماان الجنااوب ال ا
الشاامال ال ا

يعاااني ماان قااطم كدايااة الم اوارط الما يااة الموجااوطة مااا وجااوط ز اام سااكاني

مدارنة بالجنوب .
وقااط تحددااة م ارحاال الن اار ال ااناقي االولا والثانيااة والثالثااة وال ازلااة االقمااال جاريااة
النجاز بدية مراحل ها ا المشاروا  .ويواا الجاطول رقام ( )1وال ارباة رقام ( )3الياة
قمل مشروا الن ر ال ناقي .
جطول رقم ()1
مراحل والياة قمل الن ر ال ناقي العظيم اي ليبيا .
المرحلة الكمية المست طاة ندل ا

01
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( مليون متر مكعب /
يوم )
االول

1.11

اجطابيا  ،سرة  ،بنغاز

الثانية

1.91

برابلس  ،س ل الجدارة

الثالثة

0.0

من الكدرة ال تازربو والسرير

الرابعة

اا

ال امسة

اا

تحة الطراسة ( برابلس )

المجموا

6.1

اا

تحة الطراسة ( ببر والمناب
المحيبة ب ا )

المصدر :اللجنة التنفيذية لدراسة الوضع المائي فدي الجماييريدة

العظمى ة ج  9ة ليبيا ة رابلس ة  0222ة ص . 6
خار ة رقم ()0
مراحل إنجاز شبكة أنابيب النهر الصناعي في ليبيا
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ا يبااطو ان الكميااة التااي سااتندل ا انابيااب شاابكة الن اار ال ااناقي قباار مراحلاات الااثالو
متر مكعبا ااي الياوم الواحاط تحتاج اا المنااب الشامالية
المنجزة ت ل ال  6.1مليون ا
 ،سواء تلك التي تبل قل ساحل البحر المتوسب او التي ال الجنوب من ا .
وممااا ال شااك اياات ان اكتمااال م ارحاال انجاااز الن اار ال ااناقي ال مسااة سااتحد نوقااا
من الكداية الما ية لحاجة سكان البلط قل امتطاط العدوط االربعة الداطمة  .لكان مساألة
هبااوب مناساايب المياااا الجوايااة اااي االح اوا

الما يااة اااي الجنااوب بساابب قااطم كدايااة

تغ ية االمبار ل ا سيولط مشكلة مستدبال  ،وتؤكط الطراساة اة العالقة باأن منساوب
ار  .مم ااا يتبلا ااب
المي اااا الجواي ااة سا ااي بب الا ا مسا ااتوى يتا اراو ب ااين  011 – 011متا ا ا
احااطاو تدنياااة جطيااطة لسااحب المياااا الجوايااة  .وا ا مااا قلمنااا بااأن ان دااا

منسااوب

المياا يعني بالارورة زياطة ملوحت ا الطركنا حجم المشكلة التي ستحطو مستدبال(.)14
ً
ثانيا  :املوارد املائية غري التقليدية :

يمكاان ماان ااالل اسااتثمار الم اوارط الما يااة غياار التدليطيااة تااواير المياااا الع بااة

للت ديااف ماان شااطة العجااز المااا ي الموجااوط حاليااا او الا

ساايحطو مسااتدبال  .و تعتمااط

الموارط الما ية غير التدليطية اي ليبيا قل م طرين اساسيين هما :
 -0تحلية مياا البحر :
 -1معالجة مياا ال رف ال حي .
-0

تحليااة مياااا البحاار  :تبااورة

ااناقة تحليااة مياااا البحاار المتوسااب اااي ليبيااا اااي

سا اابعيناة الدا اارن المااا ااي لمواج ا ااة البلا ااب المت ازيا ااط قل ا ا الميا اااا الع با ااة لالغ ا ا ار
الزراقية والحارية  .وتشير بياناة الرابباة العالمياة لتحلياة ميااا البحار ال ااطرة قاام
 0556ال ان اجمالي الباقاة الت اميمية المتراكماة لوحاطاة التحلياة المندا ة ااي ليبياا
متر مكعباا ااي الياوم  .وها ا الكمياة ياتم انتاج اا مان  31محباة
و ل ال  611111ا
تحليااة تتركااز قل ا ساااحل البحاار المتوسااب  ،وت ااطف اااي غالب ااا ال ا تزويااط الم ااانا
بالمياااا الع بااة  .ول ا لك اااأن ممااا يؤ ا قل ا برنااامج

ااناقة التحليااة اااي ليبيااا  ،يناات

يسا اات طم ادا ااب لتا ااواير كميا اااة محا ااطوطة ما اان الميا اااا الع با ااة التا ااي تحتاج ا ااا .المنشا اااة
ال ااناقية طون بديااة النشاااباة االقت اااطية وحاجاااة السااكان اليوميااة  .ال ساايما ان
01
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محباااة التحليااة ل ااا الدااطرة قلا تلبيااة احتياجاااة سااكان المااطن المجاااورة  .اال ان ااا ال
تعماال اال بنساابة  % 95ماان باقت ااا الت ااميمية  .االماار ال ا

اطى ال ا زياااطة تكلدااة

انتار المياا الع بة  .وسناتي قل تد يل ه ا المواوا اي المبحو الداطم .
ااناقة تحليااة مياااا البحاار قل ا العمااوم بأن ااا مكلدااة  ،ا ا مااا قورنااة بااالموارط

تتميااز

الما يااة اال اارى  ،ابينمااا يكلااف انتااار المتاار المكعااب الواحااط ماان المياااا المنتجااة اااي
محباة التحلية  1.6مان الاطوالر االمريكاي نجاط ان كلداة انتاار المتار المكعاب الواحاط
من المياا الجواية وا لة ال المست لك بمدطار  1.09مان الاطوالر االمريكاي( .)15مماا

يعنااي ان كلدااة انتااار المياااا المحااالة تزيااط اربعااة ااااعاف قل ا كلدااة اسااتثمار المياااا
الجواية  .ول لك استغلة المياا الجواياة بشايكة انابياب الن ار ال اناقي  ،ماا ان ها ا
المياااا قابلااة للندااا اااي ن ايااة العدااوط االربعااة الداطمااة  .او ان مناساايب ا سااتن د
ي ااؤط الا ا زي اااطة ملوحت ااا  ،نتيج ااة ق ااطم تع ااوي

ممااا

م ااا يس ااتنزف من ااا  ،االم اار الا ا

يستوجب التوجت ال البحر وتحلية مياهت .
 -1تنديااة ومعالجااة مياااا ال اارف ال ااحي  :ت ازيااط االهتمااام بمعالج اة مياااا ال اارف
ال ااحي اااي كثياار ماان الااطول باقتبارهااا م ااطر يمكاان ان يااتم االقتماااط قلياات اااي ر
اال ارا ااي الزراقي ااة  .وتعتب اار ليبي ااا واح ااطة م اان ال ااطول الت ااي اهتم ااة ب ا ا ا الموا ااوا ،
قنطما انشاة  13محبة تندية ومعالجة لمياا ال رف ال حي تبلا باقت اا االنتاجياة
متر مكعبا سنويا .
حوالي  011مليون ا
وقااط اسااتباقة الساالباة المسااؤولة اااي مااطينتا بارابلس وم اراتت تنديااة ومعالجااة 0.0
مليااون متاار مكعااب ماان مياااا ال اارف ال ااحي ساانويا  .وا ا مااا قلمنااا بااأن المااطينتين
ار مكعباا سانويا ااأن
اندتي ال كر تست طمان من المياا الع باة ماا يداطر ب ا  09ملياون مت ا
ل ا ااك يعن ا ااي ان الم ا ااطينتين حددتا ا اا  % 91م ا اان احتياجات ا ااا م ا اان المي ا اااا الع ب ا ااة ب ا ا ا ا
()16

البريدااة

وبا لك يمكاان اقتبااار هاااتين المااطينتين نمو جااا يمكاان ان تحتا

باات المااطن

الليبية اال رى .
إن ال ة ما يمكان قولات ااي ها ا المجاال هاو ان الماوارط الما ياة ااي ليبياا يعتبار
ا اارورة حتمي ااة  .ال س اايما ان ليبي ااا م اان البل ااطان الت ااي يبما ا ش ااعب ا مح ااطوطة وتعتم ااط
اساسا قل الميااا الجواياة التاي تعااني مان مشاكلة االساتنزاف المساتمر نتيجاة الحاجاة
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المت ازيااطة  ،ثاام ان الدااا

ماان المياااا الجوايااة اااي الجنااوب يحتااار ال ا تكاااليف قاليااة

حتا يااتم ندلاات قباار شاابكة انابيااب الن اار ال ااناقي التااي يتوقااا ان يكدااي لغايااة 1191
ادب  .ولا لك ااأن مساألة البحاو قان رطياف اساتراتيجي يمكان ان يعاين الميااا الجواياة
الموجااوطة اااي الجنااوب بااطل اسااتنزاا ا قاان بريا اا ا الا الشاامال الا التنميااة اااي
م تلف المجاالة االقت اطية واالجتماقية .

املبحث الثاني

الواقع احلايل لصناعة حتلية مياه البحر املتوسط يف ليبيا

تعااط اك ارة تحليااة مياااا البحاار اسااتنبابا مباش ا ار للااطورة ال يطرولوجيااة التااي تحااطو
اااي الببيعااة  ،قنااطما يت اااقط ب ااار الماااء ماان البحااار والمحيباااة وبديااة المساابحاة
الما ية بدعل ح اررة الشمس  ،ثم يتكاثف اي اقل الجو ليسدب من جطياط قلا االر
بشكل امبار او ثلور .
ويعتبر العرب اول من قارف الكيدياة التاي تاتم اي اا تحلياة ميااا البحار  ،قناطما
واعوا المياا المالحة اي اواناي زجاجياة كبيارة وقااموا بتركياز اشاعة الشامس قلا ها ا
االوانااي باساات طام الم اريااا العاكسااة  ،حت ا تتب اار المياااا ثاام يكثد اوا االب ارة المت اااقطة
قل اسب بارطة للح ول قل المياا الع بة .
لك اان محب اااة تحلي ااة المي اااا بش ااكل ا الح ااطيو ل اام تظ اار اال ا ااي ق ااام ، 0165
قنااطما شاايطة الحكومااة البريبانيااة اول محبااة لتدبياار المياااا المالحااة بواساابة الب ااار
اااي مطينااة قااطن اليمنيااة  .وبعااط الحاارب العالميااة الثانيااة ا ا ة اقااطاط محباااة تحليااة
الميااا ااي العاالم بالت ازيااط الا ان و الة قاام  0553الا  0501محباة تحلياة بباقااة
متر مكعبا اي اليوم( .)17وايما ي
انتاجية ت ل ال  0110مليون ا

ليبيا ادط كاناة

بطايااة تجربت ااا مااا تحليااة مياااا البحاار قااام  ، 0561حيااو انش ا ة اول محبااة لتحليااة
01
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مياا البحر بمطينة السطرة لتزوط شركة يسو الندبية بالمياا الع بة  ،ثم تبورة

ناقة

تحلية المياا اي سبعيناة الدرن المااي ال ان و ل قططها الحالي ال  31محباة

متر مكعبا اي اليوم(.)18
بلغة باقت ا االنتاجية  613111ا

التقنيات المستخدمة في تحلية مياه البحر في ليبيا :

وتشمل كل الب ار

الموجوطة اي العالم والتي يمكن قرا ا بايجاز كما ياتي :

اوال  :التدنياة الح اررية وتشمل ما ياتي :
 -0بريد ااة التدبي اار المتع ااطط الت اااثير  :وت ااتل

بتمري اار مي اااا البح اار قلا ا اس ااب

انابيااب سااا نة جااطا ( اااي طا ل ااا ب ااار مرتدااا الحا اررة ) اتنتداال حا اررة اسااب االنابيااب
ال ا المياااا  ،اتتب اار ثاام يعاار

الب ااار ال ا اسااب بااارطة ليتكاااثف متح اوال ال ا مياااا

ق بة .
 -1بريدة التب ر الومياي متعاطط الم ارحال  :وهاي مان اكثار ب ار ا التحلياة انتشاا ار
اي العالم وتعتمط قلا حديداة ان المااء يغلاي قناط طرجااة اقال  ،كلماا اساتمر تعراات
الا ااغب مان د

 .اعناطما ياتم تسا ين المااء ياطاا الا حجاراة الااغب  ،الا ان

يحطو لات غلياان مباشار  ،ايتحاول الا ماا يسام ( بالب اار الوميااي ) وها ا الب اار
يتم تكثيدت بماء البحر البارط الماء اي االنابيب الموجوطة اي كل حجارة  ،ايتحاول الا
ماء مدبر

ال للشرب .

 -3بريدة اغب الب ار  :تس ن مياا البحر اي حجرة االنابيب ال ان تتحاول الا
ب ار ثم يكثف الب ار ليتحول ال ماء مدبر ق ب .
ثانيا  :تدنياة الد ل الك روكيميا ي :
ي -بريدة الد ل الك روغشا ي  :وتعتمط قل

ا ية انتدال االيونااة الا االقبااب

الت ااي ت الد ااا ا ااي الش ااحنة ا ااي ابا ااار قملي ااة ا اال ك روكيميا ي ااة بع ااط اما ارار تيا ااار
ك رب ااا ي بمجموق ااة م اان االغش ااية  ،بحي ااو تم اار االيون اااة الموجب ااة الا ا مجم ااوقتين
م ددة الية من االمال .
تست طم ه ا البريدة لتحلية المياا الجواية ادب اي الوقة الحاار  ،الن ا تحتار الا
تكاليف قالية ت رف قل الباقة الك ربا ية المست طمة .
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ب -بريدة التناا العكسي  :تعتبر مان الب ار ا المنتشارة ااي العاالم وتعتماط قلا
اك ارة تع اري

المياااا المالحااة لاااغب يدااو الاااغب االسااموز اياانعكس اتجاااا س اريان
()19

الماااء اينتداال ماان المحلااول المركااز ال ا المحلااول الم دااف الع ا ب

باالسموزية العكسية(.)20

وه ا ا مااا يساام

التوزيع الجغرافي لمح ات التحلية في ليبيا وواقع،ا االنتاجي :
يتا من الل تحليل الجطول رقم ( )3و اربة رقم ( )1بأن محبااة تحلياة
مي ا ااا البحا اار اا ااي ليبيا ااا البا ااال قا ااططها  31محبا ااة  ،تنا ااتج حسا ااب الت ا اااميم المعا ااطة
ار مكعباا اااي اليااوم الواحااط تتااوزا توزيعااا بيااا قلا امتااطاط ساااحل البحاار
 160611متا ا
المتوسب ابتطاء من مطينة بنغاز شرقا وانت اء بمطينة زوارة غربا .

جطول رقم ()3
التوزيا الجغرااي لمحباة تحلية المياا المنجزة والتي تحة االنجاز اي ليبيا قام
. 0551
ال اقة التصميمية

ال اقة االنتاجية الحالية متر

رقم
0

بنغازف 0

02900

متوقفة ن،ائيا

9

زوارة 0

4100

متوقفة ن،ائيا

0

درنة

2000

4000

4

البريقة 0

0900

ال توجد بيانات

1

بنغازف 9

49000

0000

6

سرت 0

2000

متوقفة ن،ائيا

0

زليتن 0

4100

متوقفة ن،ائيا

90000

4600

94000

9000

مح ة

9
2

موقع المح ة

غرب رابلس
0
برق 0

متر مكعب  /يوم
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00

سوسة 0

00100

9100

00

الزويتينة 0 /

1100

متوقفة ن،ائيا

09

بن جواد

6000

متوقفة ن،ائيا

00

برق 9

6000

متوقفة ن،ائيا

04

الخمس

40000

91000

01

رأس النوف 0

94000

ال توجد بيانات

06

سرت 9

2000

متوقفة ن،ائيا

00

البريقة

4900

ال توجد بيانات

09

بني وليد

0000

ال توجد بيانات

02

الزويتينة 9 /

00000

متوقفة

90

تاجوراء

00000

وحدة واحدة

90

رأس النوف 9

9400

ال توجد بيانات

99

مصراته 0

00000

00000

90

خليج بمبه

00000

09000

94

مصراته 9

00000

متوقفة

91

سرت 0

00000

2000

96

زليتن 9

00000

90000

90

زوارة 9

00000

لم تنفذ

99

برق 0

40000

تحت التنفيذ

92

سوسة 9

00000

تحت التنفيذ

00000

تحت التنفيذ

4606000

000000

غرب رابلس
00
9
المجموع

المصدر :رجب محمد منصور ة الورفلي ة مصدر سابق ة ص . 90
لكان الا

يباطو ان هناااك  01محباة ي بنساابة  % 31مان مجمااوا المحباااة

متوقعة قن العمل بشكل ن ا ي  .اي حين توجط ثاالو محبااة تحاة التنديا الا
00

لام
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ينجااز لحااط كتابااة ها ا البحااو اااي قااام  . 1111وهناااك مااس محباااة ال تتااوار قاان
كمياااة انتاج ااا بياناااة بساابب اسااتمرار تعباال قمل ااا  ،السااباب انيااة وتدنيااة مااا وجااوط
محبااة واحااطة لاام تند ا حت ا الوقااة الحاااار  .الاايس ماان الغريااب ا ن ان ال يتجاااوز
انتااار محباااة التحليااة العاملااة  031011مت اار مكعب اا اااي اليااوم ي بنساابة % 10.1
من الباقة الت ميمية لجميا محباة تحلية المياا الليبية .
تؤط ه ا االشكالياة الا قاطم انتظاام ااك الكميااة المبلوباة حساب الباقاة
الت ااميمية لكاال محبااة وبالتااالي ح ااول قجااز مااا ي  ،ا ان المداارو

بالمحباااة

ان ا واعة لكاي تغباي حاجاة المنااب قلا ااوء باقت اا االنتاجياة وحجام المنبداة
السكنية  .ولما كاناة ليبياا تعااني مان قجاز ماا ي مساتمر كماا تباين  ،ا ان ماا يتاوار
من موارط ما ية ال يواز الحاجة المتزايطة  ،وااال قن لك اأن التوقعااة تشاير الا
ان ها ا العجااز سااوف يت ازيااط بمعااطالة ال يمكاان مواج ت ااا مسااتدبال  .ال ساايما ان ليبيااا
قامة باستغالل جميا ما يتوار من موارط ما ية تدليطية .
وقااط اشااارة احااطى الط ارساااة الا ح ارجااة الواااا المااا ي اااي مطينااة بارابلس (
العا مة ) بسبب ند

االمطاط الما ي وتطهور نوقية الميااا  ،امطيناة بارابلس تحتاار

ار مربعا اا م اان المي اااا الع ب ااة بينما اا ي ااتم تزوي ااطها بكمي ااة ق ااطرها
يومي ااا الا ا  651111مت ا ا
متر مربعا اي اليوم الواحط قن بري الن ر ال اناقي  .اماا الكمياة الباقياة
 111111ا
اتتم معالجت ا من الل محباة التحلية الثالو الموجوطة اي المطينة ولماا كاناة ها ا
المحباة الثالو اما ال تنتج بانتظام او ان ا متوقدة قن العمل او ان اا قياط االنجااز .
ار مكعباا وبنساابة  % 11ماان متبلباااة
اااأن الحاجااة ال اال المياااا البالغااة  151111متا ا
مياااا سااكان المطينااة تبدا رهينااة بحااو الماوابن قاان كميااة ماان المياااا غالبااا مااا يشااتري ا

ماان السااياراة الحواااية التااي تبيااا المياااا ال الي اة ماان الشااروب ال ااحية الالزمااة(.)21

االماار الا

يحااتم ا ااال وتشااغيل محباااة التحليااة لاايس اااي مطينااة بارابلس باال اااي

جميا ااا الما ااطن الليبيا ااة  .ال سا اايما تلا ااك الواقعا ااة قل ا ا سا اااحل البحا اار المتوسا ااب  .الن
محطوطيااة المياااا ماان موارطهااا التدليطيااة تسااتوجب تنميااة ماوارط ما يااة ا اارى غياار تدليطيااة
تتمثاال ب ااناقة تحليااة مياااا البحاار لمواج ااة االزمااة الما يااة اااي الحاااار والمسااتدبل .
وا ا ما كان الن ر ال ناقي يحد كداية نسبية لحاجاة ليبياا قناطما تكتمال مراحلات ااأن
01
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ه ا ا الكدايااة ال تتجاااوز قااام  . 1191ل ا لك اااأن ماان الااارور البحااو قاان الحلااول
الالزمة لما بعط االربعة قدوط الداطمة لحل مشكلة الحاجاة الا الميااا الجياال الحااار
اناقة تحلياة ميااا البحار ااي الوقاة

والمستدبل ومن ه ا المنبل ينبغي مناقشة واقا

الحاار وما يعترا ا من معوقااة  ،بد اط قالج اا بماا يتاوار مان سابل لتسااهم ااي
تحدي حطة الدجوة الما ية اي البالط .

المبحث الثالث
االعتبارات الموضوعية العتماد صناعة تحلية مياه البحر المتوس في ليبيا
تؤك ااط الا ااروراة الموا ااوقية الحاج ااة الا ا انت ااار ب ااة ت ااطف الا ا اطام ااة
وتبااوير

ااناقة تحليااة مياااا البحاار وزياااطة كداءت ااا  ،ب ااطف تااواير المياااا الع بااة بأقاال

كلدة ممكنة للمناب التي تعاني من قجز ما ي واا  ،بطل استنزاف المياا الجواياة
التااي تتمتااا ب ازين اسااتراتيجي قباار شاابكة انابيااب الن اار ال ااناقي  .ويمكاان ترجمااة
الاروراة والعوامل االقتبارية قبر ما ياتي :
 -0تعاااني ليبيااا ماان وجااوط قجااز مااا ي واا ا – كمااا تبااين – وماان المتوقااا ان يزيااط
حجم ه ا العجز بعط ان تم استنزاف الموارط الما ية التدليطية .
 -1ال شك ان الن ر ال اناقي سايحد نوقاا مان الكداياة الما ياة للمنااب التاي تعااني
من قجز ما ي  .لكن ه ا الكداية ليسة ن ا ية  ،ا ستنت ي بانت اء الم ازون الماا ي
ا ااي العد ااوط االربع ااة الداطم ااة وباالمك ااان االبد اااء قلا ا الم اازون الم ااا ي الموج ااوط ا ااي
الجنوب ليكداي حاجاة وساب وجناوب ليبياا  .بينماا ياتم تحلياة ميااا البحار للمنااب التاي
تب اال قلا ا الس اااحل الش اامالي  .ال س اايما ان
البحر المتوسب  ،ال
 -3تحتااار

ااناقة تحلي ااة البح اار تعتم ااط قلا ا مي اااا

تبل قل ساحلت اغلب التركزاة السكانية(.)22

ااناقة تحليااة مياااا البحاار ال ا رؤوس ام اوال وباقااة ك ربا يااة و ب اراة ،

وه ا العنا ر الثالو متوارة اي ليبيا  ،الن ا من البلطان الم طرة للندب ثم ان ال بارة
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المتراكمااة متااوارة الن قماار ه ا ا ال ااناقة قااارب ال مسااة قدااوط  ،و باالمكااان اقااطاط

كواطر ااااية اي ه ا المجال(.)23

 -1يمكا اان ل ا ااناقة تحليا ااة ميا اااا البحا اار ين تكا ااون الرطيا ااف االسا ااتراتيجي للميا اااا الجوايا ااة
الموج ااوطة اا ااي االحا اوا

الما يا ااة  ،ا ا ما ااا ت اام اسا اات طام ا بشا ااكل يمث اال حت ا ا تغبا ااي

قن بري :

احتياجاة االست الك اليومي اي المناب الشمالية لم تلف االغ ار

ي -العمل قل اكمال المحباة التي زالة قيط االنجااز حتا تسااهم ااي ت دياف حاطة
الحاجة ال المياا .
ب -ا ااال المحب اااة العابل ااة والمتوقع ااة الج اال تحديا ا الكداي ااة الما ي ااة  ،ب ااطل ين
تظاال متوقدااة لتااؤط ال ا هااطر باقاااة العاااملين  ،ااااال قاان التالكاال واالنااطثار ال ا
يحطو للمحباة جراء تداطم ا وقرب ا من مياا البحر المالحة .
ة -زياطة اقطاط المحباة بحيو تلبي حاجة ساكان الشاريب السااحلي وماا يليات مان
اة قجااز مااا ي  ،لت ديااف الاااغب الحا اال قلا االحاوا

مناااب

يمكن ان ت

الما يااة  ،التااي

لمعالجة العجز الما ي الموجوط اي المناب الدريبة من ا .

و -البط من تواير اريا قمال يحمال كال االمكانيااة الدنياة والتدنياة التاي يمكان ين
تعالج ي قبل او توقف اي محباة التحلية  ،حت تستمر باالنتار بكامل باقت ا
 -9يمكان ان تساااهم
اااي

ااناقة تحلياة مياااا البحاار اااي ظ اور اقت اااطياة معينااة تتمثاال

ااناقة مل ا البعااام وبع ا

ال ااناقاة الكيمياويااة والجلطيااة  ،ااااال قاان تنميااة

وتبااوير المؤسساااة ال ااناقية االهليااة او الحكوميااة اة العالقااة بتااواير قبااا الغيااار
ال ا ة بالمحباة او ال يانة والتشغيل وتطريب الكواطر الدنية .
-6

إن وقااوا ليبيااا قل ا مدربااة ماان الااطول االوربيااة لاات طورا الم اام اااي تبااوير ه ا ا

ال ااناقة ماان ااالل اسااتيراط قبااا الغيااار وتااطريب الك اواطر العاملااة ومعالجااة التوقداااة
التي تح ل بالسرقة الممكنة  .وا ا ما كانة ها ا العملياة مكلداة ااي الوقاة الحااار
 ،ا ااأن التد ااطم العلم ااي والتدن ااي المتس ااارا س اايؤط ب ااال ش ااك الا ا

دا ا

تك اااليف ها ا ا

ال ناقة الواقطة ال طرجة يمكن ان ت يء السبيل ل ناقة ه ا المحبااة او تجمياا
اج از ا قل األقل طا ل ليبيا .
معوقاة

ناقة التحلية اي ليبيا :
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اساات طمة ليبيااا م تلااف التدنياااة المتبااورة اااي

ااناقة تحليااة مياااا البحاار ااالل

االربعين السنة الماااية  .مماا جعل اا تمتلاك باراة انياة ااي ها ا المجاال اال ان ها ا
بما ياتي :

ال ناقة واج ة مشاكل ومعوقاة تتل

 -0ال توج ااط مؤسس ااة رس اامية تد ااا قلا ا قاتد ااا مس ااؤولية
ومتعلدلت ا االمر ال

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار

اطى ال :

ي -اقتمااط المؤسسااة وال ي ااة الحكومياة المسات طمة لتدنيااة التحلياة قلا الشاركاة
االجنبية اي تنديا و ايانة محبااة التحلياة قان بريا ال باراء االجاناب الا ين تبعاو
ب اام تلااك الشااركاة  .اال ان ال ب اراة االجنبيااة لاام تدااطم شااي ا الجاال تشااغيل المحباااة
المتوقدة ويش ط ب لك واقا الحال ال
ب-

ل اام تلا ا

تم التبر اليت اي المبحو الثاني .

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار ا ااي ليبي ااا االهتم ااام ال ااالزم قن ااطما تد ااارن

بال ااناقاة اال اارى الموجااوطة ك ااناقة البتروكيميا ياااة مااثال  .ولا لك نجااط ان تبعيااة
ه ا المحبااة ال تتباا الا ج اة رسامية واحاطة امان ها ا المحبااة ماا يتباا للمؤسساة
العام ااة للك رب اااء وا اارى تتب ااا لل ااناقاة الندبي ااة وثالث ااة تتب ااا للمؤسس اااة ال ااحية
وال طميااة اال اارى  ،وه ا ا مااا اطى ال ا تشااتية الج ااوط التااي البااط ان تب ا ل ماان اجاال
تبوير ه ا ال ناقة .
ة -اااعف ب ارامج تااطريب وتأهياال العاااملين مااا قااطم وجااوط بااة وااااحة بويلااة
االمط لتباوير

اناقة التحلياة  ،ولا لك تكاررة اال بااء الت اميمية والتشاغيلية نتيجاة

قا ااطم تبا اااطل المعلوما اااة وال ب ا اراة با ااين المؤسسا اااة الوبنيا ااة التا ااي تتبا ااا الي ا ااا تلا ااك
المحباة .
و-

توجاط اكارة اب ااة ساا طة بااين المسااؤولين و قمااوم النااس تعتباار

مياا البحر مكلدة ماليا واقت اطيا كون ا معدطة تدنيا وتحتار ال

ااناقة تحليااة

يانة طا مة .

 -1المشاكل الدنية اة العالقة بما ياتي :
ي-

سااوء ا تيااار مواقااا بع ا

المحباااة نتيجااة قااطم وجااوط ط ارساااة جطي اة تا ا

بنظا اار االقتبا ااار مي ا ازاة وسا االبياة الموقا ااا  .اوقا ااوا محبا اااة بنغا اااز وزوارة وسا اارة
والزويتين ااة  0 /وبا اان ج ا اواط وببا اار اما ااام التي اااراة البحريا ااة وما ااا تجلبا اات ما اان اقشا اااب
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ونداياة  ،اطى ال توقاف ها ا المحبااة بشاكل ن اا ي بعاط ماطة وجيازة مان تشاغيل ا (
جطول رقم ( )1الساب ) .
ب -إن اقتماااط المؤسساااة التااي تتبااا الي ااا المحباااة قلا المداااولين االهليااين اااي
اايانة وتشااغيل المحباااة  ،طاااا بالمداااولين ال ا اط ااال محباااة وقبااا غيااار اة
نوقيااة طون المس اتوى التدنااي  ،المبلااوب انااتج قاان لااك مشاااكل وتوقداااة اثاارة قل ا
كمية ونوقية االنتار .
ة -لما كانة محباة تحلية مياا البحر تعتمط قل نظام التشاغيل المساتمر  ،ااأن
كث ارة التوقداااة اااي قمل ااا اثاار قل ا الواقااا االنتاااجي  ،ماان ناحيااة ارتداااا كلدااة المتاار
المكعااب الواحااط ماان المياااا المنتجااة الا الاااعف او اكثاار بساابب قااطم اجاراء ال اايانة
الطورية اي معظم المحباة .
-3

اطى غياب التسعير الواقعي للماوارط الما ياة التدليطياة الا اقتباار تكااليف انتاار

المياا المحالة مرتدعة  ،كما اثر ااعف قملياة جباياة رساوم اسات الك الميااا سالبا ااي
تشغيل و يانة محباة التحلية التي تزوط التجمعاة الحارية .
-1

محطوطيا ااة ال ا ااوقي الرس ا اامي والش ا ااعبي باهميا ااة الما ا اوارط الما ي ا ااة غي ا اار التدليطي ا ااة

وقالقت ا التكاملية باالموارط الما ياة التدليطياة  .االمار الا

اثار سالبا قلا نماو وتباور

ه ا ال ناقة الواقطة  .ال سيما ااي السانواة العشار الماااية التاي لام تنجاز اي اا ي

محبة كان قط بط ء بانشا ا قبال(.)24
-9

نظ ا ار للتبااور التدنااي المتسااارا اااي

ااناقة التحليااة  ،اااأن الشااركاة االجنبيااة

قاااطة مااا تنااتج محباااة احااطو بدبااا غيااار م تلدااة ال تااتال م مااا المحباااة الموجااوطة
اااي ليبيااا  ،اعنااطما يح اال قباال اااي احااطى المحباااة تكااون الج اااة المسااؤولة امااام
يااارين كالهمااا مكلااف  .ا ااي يمااا ان تبلااب ماان الشااركاة المنتجااة انتااار قبااا غيااار
تااتال م مااا اجازاء المحبااة الموجااوطة  ،االماار الا

يحتااار الا وقااة وكلدااة قاليااة اااي

الشااحن واالنت ااار  ،او ان ااا تبح ااو ق اان قب ااا الغي ااار المال م ااة الت ااي ق اااطة م ااا تحتك اار
اسعارها الشركاة المالكة  ،واي كلتا الحاالتين تكاون العملياة مكلداة وتحتاار الا وقاة

تكون ايت المحبة متوقدة قن العمل(.)25
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يااؤط احت اواء المياااا البحريااة الم اراط تحليت ااا قل ا االقشاااب البحريااة واالسااماك

ال ااغيرة والزي ااوة والملوث اااة الم تلد ااة  ،الا ا انس ااطاط وتاك اال انابي ااب ند اال المي اااا الا ا
المحب ااة  .مم ااا يا اايف قب ااا ا اار قلا ا الج اااة المش ااغلة للمحب اااة  ،امث اال ها ا ا
المشاكل تحتار ال معالجة مبط ياة تساب قملياة التحلياة تتمثال ااي مارور الميااا قبار
م ااي ا ة  ،ما ااااة بع

الماواط الكيمياوياة التاي تمناا تسارب الملوثااة الا

االنابيب الناقلة ومكوناة المحبة(.)26

االستنتاجات والتوصيات
حاولاة الط ارساة قبار المباحاو الثالثاة اقباااء

اورة واااحة قان واقاا العجااز

المااا ي الموجااوط اااي ليبيااا والياااة العااالر الالزمااة والعدباااة التااي تواج ااا  ،وقااط امكاان
التو ل ال االستنتاجاة االتية :
-0

قل ا الاارغم ماان قلااة االمبااار الساااقبة قل ا ليبيااا  .اال ان ااا تساااهم اااي تغ يااة

االحوا

الما ية ال مسة الموجوطة اي ا بكمية ت ل ال  1199مليون متر مكعاب

سنويا .
-1

تعاااني مناااب س ا ل جدااارة والمنبدااة الوسااب والجباال اال ااار ومنبدااة ا ازان

ماان وجااوط قجااز مااا ي  ،نتيجااة قااطم كدايااة االمبااار التااي يمكاان ان تعااو
المياااا المسااتنزاة ماان االحاوا
االح اوا

كمياااة

الموجااوطة اي ااا  .وقااط و اال العجااز المااا ي اااي ها ا

ار مكعب اا ساانويا  ،ل ا لك امياااا االح اوا
مجتمعااة ال ا  0916مليااون متا ا

معراة لل بوب وين ت ب غير

الحة لالست طام البشر .

 -3تزي ااط كميا ااة المي اااا الموجا ااوطة اا ااي ح ااو
الموجاوطة اي اا  ،ادااي الوقاة الا

الكد ا ارة والس ا ارير ق اان حاجا ااة المنبدا ااة

كانااة كمياة الميااا المسااحوبة بحاطوط  011مليااون

ار مكعباا
ار مكعباا ساانويا  ،اا ن الج اااة المسااؤولة قامااة بنداال  1116.9مليااون متا ا
متا ا
ماان مياااا الحااو

قباار شاابكة انابيااب الن اار ال ااناقي ال ا المناااب الشاامالية التااي

تدتدر ال المياا .
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 -1يكدااي الم اازون المااا ي البااابني اااي االحاوا

الجنوبيااة ليبيااا حتا قااام ، 1191

وقااط اتج ااة الج اااة المسااؤولة الا اسااتثمار ها ا المياااا وندل ااا الا الشاامال باقتبارهااا
متااوارة ور ي ااة  .لكاان المؤشاراة تؤكااط قل ا ان ها ا المياااا سااين د

منسااوب ا بعااط

ار تحااة مسااتوى الماااء البااابني الحااالي ،
قااام  1191ال ا مااا بااين  011 – 011متا ا
ومن هنا االبط مان محاولاة البحاو قان ماورط ا ار يعاين االحاوا

الما ياة قلا تلبياة

حاجاة السكان  ،وقط تبين ان ه ا المورط يتجسط اي تحلية مياا البحر .
 -9يعااوط تاااريك

ااناقة تحليااة مياااا البحاار اااي ليبيااا ال ا سااتيناة الداارن المااااي ،

التي هطاة اي البطاية ال تزويط الوحطاة ال ناقية بما تحتاجات مان ميااا ق باة  ،ثام
ما لبثة ان است طمة الغ ار
 -6تعتب اار

الشرب والنشاباة االقت اطية اال رى .

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار مكلد ااة مالي ااا  ،ا ت اال كلد ااة انت ااار المت اار

المكعااب ماان المياااا المحااالة وا االة الا المساات لك بحااطوط  1.6ماان الااطوالر االمريكااي
ااي حاين يكااون انتاار المتاار المكعاب ماان الميااا الجوايااة وا الة الا المسات لك بحااطوط
 1.1ماان الااطوالر االمريكااي  .ممااا يعنااي ان كلدااة انتااار المياااا المحااالة تزيااط قاان كلدااة
الميااا البابنياة باربعااة اااعاف  .وها ا ماا طااا الج اااة المساؤولة الا اساتثمار المياااا
الجواية .
 -0تتوزا محباة التحلية البالغة  31محبة توزيعا بيا قل امتطاط ساحل البحار
المتوسااب  .لكاان  11محبااة ماان ه ا ا المحباااة ال تعماال السااباب م تلدااة  .ممااا اثاار
قل كمية وكلدة المياا المنتجة .
 -1تؤكااط محطوطيااة الم اوارط الما يااة اااي ليبيااا ااارورة االقتماااط قل ا

ااناقة تحليااة

المياا  ،كبطيل يمكن ان يساهم اي مواج ة االزمة الما ية قان بريا رطف االحاوا
الما يااة بكمياااة ماان المياااا المحااالة  ،التااي يمكاان ان تكدااي حاجااة المناااب الشاامالية
وت ديف االستنزاف الحا ل اي االحوا
 -5ل اام تلا ا

الجنوبية .

ااناقة تحلي ااة مي اااا البح اار ال ااطقم الا ا

القت اات الدباق اااة االقت اااطية

اال ارى  ،ا ااي اوال تتبااا الكثاار ماان ج ااة  ،وال يوجااط هناااك برنااامج وااا موحااط يدااوط
قملية انتار محباة التحلية ويتابا ويعالج ما يعتر

قمل ا من قراقيل ومعوقااة .

وثانيااا توجاط مداااهيم اب ااة قنااط الج اااة المسااؤولة والماوابنين تعتباار
11
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يانة مساتمرة  ،نتيجاة تكاطس االقشااب البحرياة

والملوثاة المتنوقة اي االنابيب الناقلة لمياا البحر ومكوناة محباة التحلية .
التوصيات
استناطا ال االستنتاجاة التاي ارر ب اا البحاو امكان التو ال الا التو اياة
التي ا ا ما تم اال

ب ا او طراست ا اان ا يمكان ان تسااقط ااي ارسااء قاقاطة يمكان ين

تنبلا ا من ااا االج ا ازة الت بيبي ااة لمعالج ااة اال ب اااء والمعوق اااة وتب ااوير االيجابي اااة
وكما ياتي :
 -0ارورة الحداظ قلا الم ازون الماا ي الباابني الموجاوط ااي ليبياا وقاطم اساتنزاات
وال يااتم لااك اال بترشاايط االساات الك  ،واالقتماااط قل ا م اوارط ا اارى تتمثاال بتحليااة مياااا
البحر المتوسب .
 -1إن باالمك ااان االقتم اااط قلا ا الم اازون الم ااا ي الب ااابني لتلبي ااة حاج اااة المن اااب
الجنوبية والوسب  ،ا تتواجاط االحاوا

الما ياة اة ال ازين الداا

 .اماا الج ااة

الش اامالية ا اايمكن لمحب اااة التحلي ااة الموج ااوطة والت ااي س اايتم تش ااييطها ان تلب ااي حاج اااة
السكان .
 -3تحتم الاارورة الدياام بط ارساة شااملة لواقاا قمال محبااة التحلياة الدا ماة حالياا ،
للوقوف قل مستوى اطا ا والعمل قلا معالجاة المعوقااة التاي تعتار

قمل اا  ،ثام

ط ارسااة الكمياااة الالزمااة ماان المياااا التااي يحتاج ااا السااكان  ،حت ا يمكاان زياااطة قااطط
المحباة وتبوير كداءت ا االنتاجية .
 -1يجب ان تتبا جميا محباة التحلية العاملة اي البالط ال مؤسساة واحاطة تتاابا
اقمال ا وما يعترا ا من معوقاة وا برنامج موحط وبكداءة وبنية مطربة
 -9يجب اقتماط سياسة ما ية تمتط ال المستدبل البعيط لتتجااوز قاام  ، 1191التاي
ينت ي قنطها اطاء الن ار ال اناقي  ،والباط هناا مان اقتمااط
المتوساب كرطياف اساتراتيجي يسااهم ااي الحداااظ قلا
مطة ممكنة .
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ااناقة تحليااة البحاار مكلدااة ماليااا اااي الوقااة الحاااار  ،اااأن التدااطم
يس ااير ب ب ا متس ااارقة  ،يمكاان ان يس اااهم اااي ت د ااي

كلد ااة

انتار المياا المحالة ال ما هو اقل من سعرها الحالي .
-0

العمل قل ات مكاتب استشارية هنطساية تكاون م مت اا متابعاة قمال محبااة

التحليااة و اايانت ا واقااطاط الط ارساااة والتو ااياة الالزمااة لمعالجااة كاال المعوقاااة التااي
تعتاار

قماال المحباااة  .ويحتااار ه ا ا االماار ال ا اقامااة الااطوراة التطريبيااة للك اواطر

العامل ااة ا ااي محب اااة التحلي ااة  ،لغ اار

تعريد ااا بمجم اال التب ااوراة الحا االة قلا ا

ناقة تحلية ميااا البحار  ،حتا يمكان تالااي ي معاو يمكان ان يح ال ااي قمال
محباة التحلية .
 -1ااارورة العماال قل ا تشااجيا ال ااناقاة المرتببااة ب ااناقة تحليااة مياااا البحاار
كاست رار المل وال اناقاة الجلطياة والكيمياوياة  .وال ااير مان ارساال البعثااة الا
ال ااارر القااطاط ك اواطر اة ب ارة انيااة قاليااة يمكاان ان تساااهم اااي ااات ااااا جطيااطة
ل ناقة التحلية وقبا غيارها .
-5

البااط ماان توقيااة المجتمااا بكااااة ابياااات باهميااة الم اوارط الما يااة غياار التدليطيااة

باقتبارهااا الرطيااف االسااتراتيجي  ،التااي ا ا كااان انتاج مااا اااي الوقااة الحاااار مكلدااا ،
اأن المستدبل المنظور يؤكط ارورة التوجت باتجاا البحو قن مورط ما ي ثاباة يتمثال
بتحلية مياا البحر المتوسب .
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