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  مقدمةال .1

، من شح مصادر المياه مع تزايد االستهالك المائي األنهارتعاني الدول القليلة األمطار وعديمة 

 اليمن التي ازداد فيها االستهالك المائي بزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى تجابههوهذا ما 

التصنيع ومحاولة الوصول إلى االكتفاء الذاتي في  إلى جانب دخول البالد إلى مرحلة المعيشة،

  1.(2006)فواد سالم  همن االستهالك العام للميا90%يعادل  التي تستهلك ماعية المنتجات الزرا

 ,Paul Baumanاهم منطقتين زراعيتين في اليمن ) أحد يعتبر وادي حضرموت أنوبما 

بحوالي  التغذية يفوق االستهالك جعل أن إلىالمفرط  الجوفية المياه سحب أدىفقد ، 2(2003

  !الضعفين

للمياه  السنوي ، فان معدل السحبم2002في  منظمة كومكسفبموجب الدراسة التي قامت بها 

مليون متر  115لتغذية كانت ا أنفي حين . مليون متر مكعب 235يبلغ  الجوفية في حضرموت

الدكتور عمر ، ستنبرخن فان فرانك لدكتورا) مليون متر مكعب سنويا! 120ز يبلغ بعج مكعب،

 . 3(ليشالدكتور عادل محمد الو، أحمد بامقاء

كان معدل السحب السنوي في وادي حضرموت في حيث معدل السحب في ارتفاع.  أنمع العلم 

من كان معدل السحب م 1994مليون متر مكعب. وتقديريا في العام  158.9م يبلغ 1985العام 

 Jac A.M. van der Gun and Abdul Azizمليون متر مكعب ) 200 إلى 180

,1995Ahmed)4 . المياه الجوفية.  الزيادة المضطردة في استنزافوتبين هذه القراءات 

عكس بدوره والذي ين ،ارتفاع تكاليف استخراجها إلىياه الجوفية هذه أدت حالة استنزاف الموقد 

 20بحوالي  الجوفيةمستوى المياه  انخفاض إلىويعود السبب هنا في ارتفاع أسعار المحاصيل. 

. ويبين الرسم البياني التالي معدل االنخفاض في مديريات م1990 إلى م1950بين الفترة  مترا  

 Jac A.M. van der Gun and Abdul Aziz)لهذه الفترة  وادي حضرموت

,1995Ahmed)5 . 
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 إلىم تصل بعد مشكلة المياه في وادي حضرموت ل أن الذكر، يتبين آنفةالمعطيات  إلىباالستناد 

 لها، ةالمكافئالتغذية وغياب  الجوفيةاالستنزاف الرهيب للمياه  أن إال حد الخطورة القصوى.

 للوصول لمرحلة الخطر.  تعجل

تتمثل في حصاد مياه تركز على احدى الحلول لهذه المشكلة والتي  أنتحاول هذه الورقة البحثية 

 عبر إقامة السدود.  األمطار

في الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قسم الدراسات االقتصادية، بين التقرير ف

 57 يبلغبان معدل األمطار السنوي في وادي حضرموت  م2021لشهر يونيو من العام  61رقم 

وفي نفس هذه  مليون متر مكعب! 18هو ئة سيول مليمتر، وان معدل جريان هذه المياه على هي

الدراسة، بينت الوزارة بان من ضمن الحلول المعول عليها لحل مشكلة المياه هو حصاد مياه 

 6. عبر السدود Rainwater harvestingاألمطار 

 رؤية ضمن السياسية التنمية منتدى في الحمدي إبراهيم محمد. دوفي ورقة بحثية أخرى قدمها 

 معدل أن ، أورد فيها"اليمن في المياه ومستقبل واقع لتحليل محاولة"، معنونه بـ 2020 اليمن"

  7 !مكعب متر مليون 161 يبلغ والمسيلة حضرموت وادي في للمياه السنوي التدفق

جغرافية وادي حضرموت عبر الخرائط والصور الفضائية )وخصوصا  عبر خدمة ل وبدراستنا

راتيجي لحجز مياه السيول وحصادها سد است إلقامةموقع  أفضل أنلنا برو(، تبين  ارثقوقل 

 يد اختيار هذا الموقع ما يلي: من األسباب التي تؤوفي وادي سر. يمكن أن يكون 

 حضرموت.  أودية وأطول من أكبر حيث يعتبر ،اتساع وكبر وادي سر .1
 .Jac A.Mبها ) ففي الدراسة التي قام .والسيول الخارجة منه األمطارغزارة كميات  .2

van der Gun and Abdul Aziz Ahmed,1995 ) كميات السيول التي  أكبر أنتبين

م كانت من وادي 1989 إلىم 1977خرجت من وديان وادي حضرموت في الفترة من 

.. كمية 8 مليون متر مكعب من مياه السيول 2160م، سجل تدفق 1989 في مارسف .سر

 .وديان حضرموت األخرىمن أي  يتدفق حتى ثلثها منلم 

ارض جرداء ، حيث أن المواقع التي سيغطيها ماء السد معظمها ساكنيه ومحدودية قلة .3

وإعادة  التعويضاتدفع وهو ما يسهل عملية إقامة المشروع و ،مسكونةوغير وبور 

 .التوطين

يكون بين هضبتين  أنموقع السد مقترحا  أنث تضاريس إلقامة السد. حيالمالئمة  .4

ارتفاع الهضبتين يزيد عن  أنكيلومتر. وبما  2صخريتين في منطقة قالت بطول حوالي 

خلف السد ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي  واألخاديدمترا فوق سطح البحر  830

 المياهحجز كميات كبيرة من  إلىمترا سيؤدي  80السد بارتفاع  إنشاء. فان مترا 710

مع العلم مترا .  70من  أكثر إلىخلف السد يصل عمقها في بعض األماكن بحيرة  ويشكل

هذه األرقام بحسب دراسة الخرائط وبرنامج قوقل ايرث. ولكن تبقى الحاجة لنزول  أن

 فني على ارض الواقع لتحديد البيانات بدقة. 
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 إشكالية الدراسة 1.1

كيف يمكن وضع حل استراتيجي لمشكلة استنزاف : االتيتتمحور إشكالية الدراسة في السؤال 

 المياه في حضرموت عبر حصاد مياه السيول؟ 

 الهدف من الدراسة 2.1

في  لها ةالمكافئوغياب التغذية تقديم حل استراتيجي لمشكلة استنزاف المياه  إلىتهدف الدراسة 

 سد استراتيجي في وادي سر لحصاد مياه السيول.  إنشاءعبر  ، وذلكحضرموت

 فرضية الدراسة 3.1

ستؤدي لها،  ةالمكافئلمياه الجوفية وغياب التغذية الحالي ل ستنزافاالوضع  أن يفترض البحث

 والذي بدوره يهدد السلم االجتماعي والتنمية.  ،الجوفيةنضوب المياه  إلى

 منهجية الدراسة 4.1

السابقة عن مشكلة استنزاف ونضوب  الدراساتوذلك من خالل تبعنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي 

على وجه الخصوص، مناسيب السحب من المياه الجوفية والتغذية المياه في اليمن وحضرموت 

وديان . األمطارلها وكميات المياه المهدرة على شكل سيول وكيفية االستفادة منها عبر حصاد مياه 

الجوفية في مديريات وادي  حضرموت وكميات السيول الخارجة منها ومستوى انخفاض المياه

 السد فيها.  تشييدتحليل الخرائط الجوية وتحديد انسب األماكن التي يمكن  إلى إضافته حضرموت.

 

 التغير المناخي على حضرموت تأثير 3

تواجه اليمن ثالثة  صحيحة، حيث 2010عام البنك الدولي التي أطلقت  الزالت توقعات

النظر  وبغض” ممطرا . دافئا  “و ” حارا  وجافا  “مناخا  ستواجه  سيناريوهات، وعلى األرجح أنها

سيكون  االرتفاعوعلى األرجح أن هذا  اليمن، سترتفع درجة الحرارة في“عما يؤول إليه الوضع، 

األمطار بشكل كبير مع مرور  أسرع من المتوسط العالمي. وسيزداد تقلب نمط هطول بمعدالت

غزارة ما يعني  ك زيادة في وتيرة حاالت هطول األمطار األشديكون هنا الزمن. ومن المحتمل أن

 في والصراع المناخ تغير(، 2021) الكنر هيلين)ة. الجارف أخطار الفيضانات والسيول زيادة في

 9(. والمهرة حضرموت

غزارة ستزداد، وهو ما يشجع األشد  األمطاروعليه وبحسب الدراسة أعاله، فان حاالت هطول 

المائي.  األمنالمهدرة، والذي سينعكس إيجابا على  األمطارالسد لالستفادة من مياه  على إنشاء

   المنافع األخرى مثل الري الزراعي واالستجمام واالستزراع السمكي...الخ.  إلىباإلضافة 
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  الجغرافي الموقع 4

يقع فلكيا فان موقع السد األنسب الذكر. و آنفةانسب موقع لقيام السد هو وادي سر لألسباب  إن

  ."17.25'25°48شماال وشرقا   "18.29'57°15 جاتالدر حداثياتإعلى 

https://goo.gl/maps/emNmLWzkkuWZqYc3A  

 حوض السد.  إلىكذلك فالموقع مناسب لتحويل المصبات القريبة 

 خلف السد قبل امتالئها بالماء لألخاديد هأعالصورة ال

 امتالئها بالماء بعدخلف السد  لألخاديد هأعالصورة ال

https://goo.gl/maps/emNmLWzkkuWZqYc3A
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 التصميم 5

 سيترك امر التصميم للشركات المتخصصة! 

 

 

 والتمويل التكلفة 6

 السد بشكل مستمر حتى االنتهاء غير مطلوب إنشاءالمياه الجوفية مستنزفة بشكل كبير، فان  أنبما 

 واألحواض العطشىاألرض  إلىستتسرب السد  وراء. ذلك الن المياه المحتجزة في الوقت الحالي

وسيصبح ما وراء السد جافا . وسيستمر الوضع هكذا حتى تعاد تغذية ، بسرعة الجوفية المستنزفة

قد يكون امر مستحيال ومكلفا  دفعة واحدةالسد لذلك فان بناء  المياه الجوفية وتتشبع األرض.

وبدون جدوى في المدى القصير والمتوسط. وعليه فان وضع األساس لهذا المشروع االستراتيجي 

 مرحلة من السد بارتفاع معين أولبناء سيتم  ففي البداية. وأقدر دىأج وبناء كل مرحلة في وقتها

الجوفية المستنزفة. وعندما تتشبع األرض ويبقى  األحواضوتغذية  لحجز مياه السيول متر( 20)

يصل لالرتفاع  أن إلىالماء وراء السد، يشرع في بناء المرحلة الثانية ويزيد ارتفاع السد تدريجيا  

 ال تنضب!   مياهبحيرة  ما وراء السديصبح والنهائي 

خيار من حيث توفر  أفضلوعليه، فان بناء السد على مراحل تفرق بينها عدة سنوات سيكون 

ولكن حاليا  البد من االلتفات لهذه المشكلة الخطيرة ووضع هذا األساس . التمويل ونجاح السد

 لحلها. 

عبر عدة جهات متمثلة في السلطة المحلية والمركزية وحصة  ، فان هذا ممكنتمويل السد عن أما

 أولتكون  أنفي  ووزارة الزراعة التي نعول عليها حضرموت من مبيعات النفط وهيئة المياه

كما ويمكن  السد. أمامشروع زراعي استراتيجي في األرض  إنشاءالمستفيدين من مياه السد عبر 

 Worldالمتخصصة في دعم هذا النوع من المشاريع مثل:  والمنظمات كتتاب العاماال إلى اللجوء

Bank و World Water Council  وThe Water Project لضمان تمويل المشروع . 

 

 المنافع 7

   لمشروع السد منافع كثيرة منها: 

واستخدامها للشرب والري الزراعي  المحتجزة لتغذية المياه الجوفية المياهاالستفادة من  .1

 والصناعة. 

السريع والخطير،  تدفقها عالسيطرة على السيول الجارفة عبر حجزها وراء السد ومن .2

 . السد بواباتعبر  منتظما   التدفقوبدال من ذلك سيكون 
 توليد الكهرباء مستقبال. .3

للمشاريع  مناسبةستجذب البحيرة خلف السد الناس لالستجمام وتكون الضفاف  .4

 السياحية.

 .السمكي ستزراعاستغالل السد لال .5
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 البيئيةو االجتماعية اآلثار 8

وادي سر. ومع قلة ساكني  أخاديدتمتد على مساحة واسعة من  مياهخلف السد بحيرة  سينشأ

ضوع إعادة توطين السكان بالمشروع. ولكن سيكون مو ستتأثرفيه  المتناثرةالقرى  أن إالالوادي، 

 معظم األراضي خالية من السكان.  أنالمستحيل. وخصوصا  باألمروتعويضهم ليس 

يذكر وذلك ال معظم األرض جرداء وخالية من التواجد الحيواني  تأثيرا  بيئيا  فلن يكون هناك  أما

 والغطاء النباتي. 
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 المراجع 9
الشرقي.  الجنوبي الجزء في الساحلية الجوفية المياه مكامن إدارةفواد سالم بامعروف.  .1

 . 2 فحة رقمص. م2006 الجافة والبيئة المائية للموارد الثاني الدولي المؤتمر

2. Paul Bauman, Komex International Ltd., 2003, Two Case Studies of 

Geophysical Delineation of Salt Water Intrusion in Yemen: Wadi 

Hadramaut and the Tuban And Abyan Deltas. صفحة الملخص.  

3. Dr. Frank van Steenbergen, Dr. Omar A. Bamaga & Dr. Omar A. 

Bamaga. Groundwater Security in Yemen.  4صفحة رقم .  

4. Jac A.M. van der Gun and Abdul Aziz Ahmed. The Water Resources 

of Yemen, Report Waray-35, March 1995.  86صفحة رقم .  

5. Jac A.M. van der Gun and Abdul Aziz Ahmed. The Water Resources 

of Yemen, Report Waray-35, March 1995.  89صفحة رقم .  

6. Yemen Soc10-Economic Update. Ministry of Planning & 

International Cooperation, Economic Studies & Forecasting Sector, 

Issue (61) June, 2021.  2صفحة رقم . 

 . 3 فحة رقم. صاليمن في المياه ومستقبل واقع لتحليل محاولة. الحمدي إبراهيم محمد. د .7

8. Jac A.M. van der Gun and Abdul Aziz Ahmed. The Water Resources 

of Yemen, Report Waray-35, March 1995.  61صفحة رقم . 

 عن صادر تقرير. والمهرة حضرموت في والصراع المناخ (، تغير2021الكنر ) )هيلين .9

 . 7 فحة رقمص برلين.(. . مؤسسة بيرغهوف،12/2021بيرغهوف  مؤسسة

 


