
صــارت املــوارد املائيــة أحــد املدخــات الرئيســية التــي 
ــة  ــة املســلحة العربي ــا أطــراف الرصاعــات الداخلي يوظفه
يف مواجهــة بعضهــا البعــض، فيــا يطلــق عليــه ماركــوس 
كينــج »عســكرة امليــاه« Weaponizing Water، ال ســيا 
ــاب  ــا وغي ــة أمده ــات وإطال ــك الرصاع ــد تل ــل تعق يف ظ
بدائــل امليــاه وتأثــر التغــرات املناخيــة عــى الرصاعــات، 
وهــو مــا يتضــح جليًــا يف حــاالت اليمــن وســوريا والعــراق، 
خاصــة مــع تصاعــد أدوار الفاعلــن العنيفــن يف تلــك البؤر 
ــة  ــات إرهابي ــلحة أو تنظي ــيات مس ــوا ميلش ــواء كان س
ومنازعتهــم للجيــوش النظاميــة وتركيزهــم عــى إضعــاف 
ــوح  ــدم وض ــو أدى إىل ع ــى نح ــة، ع ــة التحتي إدارة البني

حقــوق امليــاه يف املنطقــة العربيــة. 

حوكمة المياه:
تعــد نــدرة امليــاه والرتاجــع الهائــل يف نصيــب الفرد من 
املــوارد املائيــة املتجــددة – حيــث تشــر بعــض اإلحصاءات 
الدوليــة إىل أن املــوارد املائيــة لــكل فــرد يف العــامل تتقلــص 
ــن عامــي 2000 و2025  ــا ب بنســبة %50 خــال الفــرتة م
مــع األخــذ يف االعتبــار أن نســبة االســتهاك العاملــي 
للميــاه تــزداد مبعــدل %8,4 ســنويًا- واحــدة مــن املامــح 
ــة  ــة العربي ــاه يف املنطق ــة املي ــات حوكم ــة لتحدي الحاكم
خــال العقــود األخــرة، ال ســيا مــع زيــادة الطلــب عــن 
ــاه  ــتخدمة للمي ــات املس ــن القطاع ــس ب ــرض، والتناف الع

ــة(. ــة واملنزلي ــة والزراعي )الصناعي

فقــد حــذر األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
أحمــد أبوالغيــط، يف كلمتــه أمــام الــدورة الثامنــة ملجلــس 
ــن  ــر 2016، م ــرب بالقاهــرة يف 26 أكتوب ــاه الع وزراء املي
خطــورة الشــح املــايئ يف املنطقــة وتأثــره عــى االســتقرار 
الســيايس والتقــدم االقتصــادي واالجتاعــي، إذ قــال يف 
هــذا الســياق: »إن مــوارد امليــاه العذبــة يف العــامل العــريب 
ــل  ــة متث ــن 33 دول ــن ب ــامل م ــل يف الع ــن األق ــد ضم تع
ــاك 14  ــث أن هن ــايئ، حي ــن الشــح امل ــاة م األكــر معان
دولــة عربيــة تراجعــت حصتهــا مــن امليــاه بنســبة الثلثــن 

ــة«.  ــة املاضي ــوام األربع خــال األع

وأوضــح أبوالغيــط أن »أبعــاد األزمة مل تعــد خافية عى 
أحــد. فالســكان يتزايــدون مبعــدالت متســارعة يف أغلــب 
بلــدان العــامل العــريب بينــا املــوارد املائيــة ثابتــة، بــل إنهــا 
ــا،  ــا أو نوعيته ــان ســواء يف حجمه ترتاجــع يف بعــض األحي
ــل  ــاه يُدخ ــن املي ــرد م ــب الف ــى أن نصي ــة ه وإن النتيج
معظــم بلــدان املنطقــة، إن مل يكــن كلهــا يف دائــرة الفقــر 
املــايئ«. وطبًقــا لذلــك، فــإن تصاعــد حــدة األزمــة املائيــة 
يف املنطقــة العربيــة مرجعهــا ارتفــاع عــدد الســكان دون 
ــك إســاءة التــرصف  ــاه، وكذل ــر مصــادر املي ــة تطوي مواكب
مبــوارد امليــاه عــر اســتخدام األســاليب الخاطئــة والقدميــة 
التــي تتبعهــا العديــد مــن الــدول ويف مختلــف املجــاالت، 
وخاصــة الزراعيــة التــي تــؤدي إىل اســتهاك كميــات كبــرة 

مــن مــوارد امليــاه.

ــة إىل أن  ــات امليداني ــر املارس ــك، تش ــن ذل ــا ع فض
أحــد األســباب الرئيســية لألزمــة املائيــة يف املنطقــة العربية 
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يتمثــل يف التلــوث الــذي يجعــل أكــر مصــادر امليــاه غــر 
ــلحة  ــتخدام األس ــرًا الس ــري، نظ ــتخدام الب ــة لاس صالح
الكيميائيــة يف الرصاعــات واملبيــدات الزراعيــة يف عمليــات 
التصنيــع، وهــو مــا يؤثــر بــدوره عــى درجــة »نقــاء« مياه 
الــرصف الصحــي التــي تلقــى يف مجــاري األنهــار وتحتــوي 
ــات. هــذا بخــاف عامــل أطــاع  عــى الكثــر مــن امللوث
دول الجــوار الجغــرايف يف الســيطرة عــى املــوارد املائيــة.

أطماع الجوار:
وقــد حــذر حســن الجنــايب وزيــر املــوارد املائيــة 
العراقــي، يف كلمتــه أمــام مؤمتــر وزراء املياه العــرب األخر، 
ــن  ــع الرافدي ــى مناب ــة ع ــة املفرط ــيطرة الرتكي ــن »الس م
ــاه، إذ  ــم حــول قســمة املي وتعــر التوصــل إىل اتفــاق دائ
ــر  ــى نه ــو ع ــد أليس ــغيل س ــى تش ــكت ع ــا أوش أن تركي
دجلــة والــذي سيســتهلك أكــر مــن نصــف املــوارد املائيــة 
للعــراق«، وأشــار إىل أن بــاده »عــى اســتعداد للتفــاوض 
مــع تركيــا لــدرء مخاطــر هــذا الســد عــى العــراق، بحيــث 
ــا  ــع تركي ــة م ــات املائي ــار العاق ــى مس ــاظ ع ــم الحف يت

ــة«.  ــب السياســية واألمني ــارًدا ومنفصــا عــن الجوان ب

ويف اإلطــار نفســه، رصح الدكتــور محمــود محيــي 
ــر  ــدويل، يف مؤمت ــك ال ــس البن ــب األول لرئي ــن النائ الدي
املنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة يف بــروت يف 9 نوفمــر 
2016، قائــا: »إن الــدول العربيــة هــى أكــر بلــدان العــامل 
نــدرة يف امليــاه، وبعضهــا مــن األدىن يف معــدالت إنتاجيــة 
ــن  ــتوى م ــى مس ــة أع ــات العربي ــر الحكوم ــاه. وتوف املي
الدعــم الحكومــي عامليًــا، وهــو دعــم غــر متكافــئ، 
ــاول  ــوف تح ــراًءا. وس ــر ث ــم أك ــن ه ــه م ــتحوذ علي يس
ــول  ــدول ح ــورة لل ــر املش ــدويل توف ــك ال ــة البن مجموع
ــة،  ــاء والطاق ــاءة امل ــع كف ــا لرف ــال تكنولوجي ــة إدخ كيفي
ــة مــن خــال برامــج  ــة متكامل وإقامــة مجتمعــات محلي
القويــة  املشــاركة  مــع  الخدمــات  لتقديــم  رسيعــة 
للمواطــن، وتأســيس إدارة ميــاه متكاملــة يف الحــر 
وتطويــر نظــم إلنتاجيــة امليــاه الزراعيــة تحقــق يف الوقــت 
ــيع  ــة، وتوس ــادر املائي ــات واملص ــتدامة الخدم ــه اس نفس

ــة«. ــاه الدولي ــات إدارة املي اتفاق

غــر أن املتغــر األبــرز يف املرحلــة الراهنــة أنــه ال 
ــة  ــدول العربي ــات الوضــع املــايئ يف ال ميكــن فصــل تحدي
عــن األوضــاع السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة بداخلهــا، 

ال ســيا بعــد تحــول الثــورات الشــعبية إىل رصاعــات 
مســلحة. وهنــا تعــد اليمــن مــن بــن الــدول األكــر افتقاًرا 
ــي –  ــرصاع الداخ ــف ال ــث ضاع ــة، حي ــاه يف املنطق للمي
ــات  ــل الخدم ــة وعط ــة العام ــة التحتي ــر البني ــذي دم ال
األساســية - مــن أزمــة نقــص امليــاه وقلــص مــن اســتخدام 

ــية.  ــة واملعيش ــة والصحي ــراض الزراعي ــاه يف األغ املي

ومــن املرجــح أن تعــزز نــدرة امليــاه، إضافــة إىل نقــص 
املرافــق الصحيــة مــن احتــال انتشــار األمــراض املنقولــة 
ــوم  ــي تق ــة الت ــن األدوار اإلغاثي ــم م ــى الرغ ــاه، ع باملي
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــدة واملنظ ــم املتح ــا وكاالت األم به
الدوليــة والعربيــة، يف معالجــة االحتياجــات املائيــة يف 
اليمــن وإعــادة تأهيــل شــبكات امليــاه يف املرافــق الصحيــة 
وغرهــا مــن مبــاين ومراكــز توزيــع امليــاه يف املجتمعــات 
املحليــة، فضــا عــن تنفيــذ أنشــطة لتعزيــز الصحــة 
العامــة ومنــع انتشــار األمــراض يف البــاد، وتقديــم طــرق 

ــن مــن الــرصاع. ــاه للســكان املترري لنقــل املي

املخصصــة  امليــاه  كميــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ــرت  ــنويًا 140 م ــدى س ــن ال تتع ــد يف اليم ــخص الواح للش
ــرت  ــة أن 1700 م ــر الدولي ــر املعاي ــن تعت ــب، يف ح مكع
مكعــب ســنويًا هــو نقــص حــاد يف امليــاه. وتشــر بعــض 
التقاريــر إىل أن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ميكــن أن تصبح 

ــيناريو. ــا ألســوأ س ــام 2019، وفًق ــول ع ــاه بحل ــا مي ب

كــا يعــاين 5,5 مليــون شــخص يف العاصمــة الســورية 
ــا،  دمشــق مــن نقــص حــاد يف امليــاه عــى مــدى 25 يوًم
مــع تبــادل أطــراف الــرصاع االتهامــات بشــأن املســئولية 
النظــام  اســتهداف  إىل  يشــر  اتجــاه  يســود  إذ  عنــه، 
الســوري ملحطــات ضــخ امليــاه يف منطقــة نبــع عــن 
ــرب يف  ــاه ال ــي ملي ــدر الرئي ــد املص ــي تع ــة )الت الفيج
ــات  ــة مواجه ــوات النظامي ــوض الق ــث تخ ــق(، حي دمش
ــف  ــردى بري ــة يف وادي ب ــل املعارض ــد فصائ ــلحة ض مس
دمشــق، يف حــن يــرى اتجــاه آخــر أن تنظيــم »داعــش« 
ــاه بهــدف الضغــط عــى  هــو الــذي قطــع إمــدادات املي
ــر  ــم يف تدم ــن ضــد التنظي ــذي يخــوض معركت النظــام ال

ــاد. ــزور يف رشق الب ــر ال ودي

جرائم حرب:
ــل يف  ــة العم ــس مجموع ــد رئي ــان ايغان ــد ي ــذا أك ل
األمــم املتحــدة حــول املســاعدة اإلنســانية لســورية خــال 
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مؤمتــر صحفــي يف 4 ينايــر 2017 عــى أنــه »مــن الصعــب 
معرفــة الجهــة املســئولة عــن هــذا الوضــع«، وأوضــح أن 
ــم حــرب  ــاه جرائ ــن املي ــان م ــب والحرم »أعــال التخري
ــيصابون  ــن س ــم الذي ــم ه ــا وألنه ــن يربونه ألن املدني
باألمــراض يف حــال مل يتــم توفرهــا مجــدًدا«. كــا قالــت 
ليــز غــران منســقة العمليــات اإلنســانية لألمــم املتحــدة 
العــراق يف 30 نوفمــر 2016 أن »مــا يقــرب مــن  يف 
نصــف مليــون مــن املدنيــن الذيــن يعانــون مــن مشــكلة 
ــا هــم اآلن محرومــون مــن  الحصــول عــى الطعــام يوميً

ــاه الصالحــة للــرب«. املي

كســاح  امليــاه  »داعــش«  تنظيــم  اســتخدم  فقــد 
ــف  ــل يف منتص ــد املوص ــى س ــتياء ع ــد االس ــيايس بع س
يونيــو 2014، وكررهــا يف الفلوجــة بعــد تهديــده للعاصمة 
بغــداد بالغــرق، وكذلــك أقــدم عــى قطــع امليــاه يف مدينة 
ــو 2015،  ــار يف يوني ــدن محافظــة األنب ــرى م ــادي ك الرم
لكــن رسعــان مــا تدخلــت قــوات الــرد الرسيــع وميليشــيا 
البيشــمركة الكرديــة للتعامــل مــع ذلــك. وتكررت املســألة 
أيًضــا يف ديــايل وتحديــًدا يف مناطــق بعقوبــة، غــر أن 
األهــايل بالتعــاون مــع الجيــش العراقــي حــرروا محطــات 

امليــاه مــن »داعــش«. 

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، ووفًقــا ملــا التقطته 
صــور باألقــار الصناعيــة يف نوفمــر 2016، ونرتــه بعــض 
ــة يف 20  ــاة« اللندني ــل صحيفــة »الحي وســائل اإلعــام مث
ينايــر 2017، فــإن التلــوث النفطــي بــات يهــدد نهــر 
ــار النفــط يف  ــد إحــراق مســلحي »داعــش« آب ــة بع دجل
مختلــف أنحــاء شــال العــراق، لدرجــة أن األمــم املتحــدة 
ــة األمــد«، وهــو مــا  ــادة طويل اعتــرت هــذا التلــوث »إب
يعيــد إىل األذهــان إشــعال القــوات العراقيــة النــار يف أكــر 
ــى  ــام 1991، ع ــت يف ع ــا يف الكوي ــرًا نفطيً ــن 650 ب م

نحــو تســبب يف كارثــة بيئيــة ضخمــة.

أبعاد جديدة:
ومــن العــرض الســابق، تجــدر اإلشــارة إىل عــدة عوامل 
ــاًدا  ــة أبع ــة العربي ــاه« يف املنطق ــكرة املي ــبت »عس أكس

جديــدة، وتتمثــل يف:

أعقــاب  ففــي  اإلرهابيــة:  التنظيــات  ١- ســيطرة 
هيمنــة تنظيــم »داعــش« عــى معظــم أرايض »وادي 
الفــرات« يف ســوريا، أنشــأ وزارة زراعــة تحــدد املحاصيــل 

التــي ميكــن زراعتهــا، وتفــرض رضائــب عــى املزارعــن، يف 
الوقــت الــذي يشــهد نقًصــا متزايــًدا مــن خــراء التنظيــم 
العاملــن يف هــذا املجــال، مــا أدى إىل تدهــور خدمــات 
ــل عــام 2011. كــا يفتقــد  ــة مــا قب ــة مبرحل ــرى مقارن ال
املزارعــون املحليــون لألســمدة واملبيــدات الحريــة التــي 
ــوى  ــا س ــن رشاؤه ــه ال ميك ــة ألن ــادرة ومكلف ــت ن أصبح
مــن منطقــة تابعــة لنظــام األســد بواســطة مهربــن. بــل 
إن جفــاف األرايض الزراعيــة وفســاد املحاصيــل ســاهم يف 

إشــعال الحــرب يف ســوريا. 

٢- الحــد مــن تقــدم الجيــوش النظاميــة: يلجــأ تنظيــم 
ــا  ــه مب ــاق حول ــا زاد الخن ــاه كل ــة املي »داعــش« إىل ورق
ــق  ــا ينطب ــة، وهــو م يحــول دون تقــدم القــوات النظامي
ــيا  ــا، ال س ــراق مًع ــوريا والع ــرصاع يف س ــى ال ــى حالت ع
التــي  بعــد فقــدان »داعــش« ربــع مســاحة األرايض 
ــه  كان يســيطر عليهــا خــال عــام 2016، واملرجــح فقدان
ملســاحات أكــر خــال العــام الحــايل. وهنــا يســمح تنظيم 
ــول  ــائر بدخ ــيوخ العش ــع ش ــاوض م ــر التف ــش« ع »داع
فــرق الصيانــة التابعــة للهــال األحمــر داخــل بعــض 
مناطــق الــرصاع إلصــاح األرضار وإعــادة ميــاه الــرب إىل 

ــاه«. ــة املي ــه »هدن ــق علي ــا يطل ــك املناطــق في تل

أن  املرجــح  مــن  العشــائرية:  املنافســة  تفاقــم   -٣
تصبــح امليــاه أكــر نــدرة خــال العقــود املقبلــة، وإن كان 
ــا الحــد مــن بعــض الهــدر عــر اســتخدام تقنيــات  ممكًن
ــب  ــي تتطل ــل الت ــن املحاصي ــي ع ــة والتخ ــرى الحديث ال
اســتخداًما كثيًفــا للميــاه مثــل القطــن. ويف هــذا الســياق، 
ــي  ــات يشــر إىل أن الســلطات الت يســود اتجــاه يف الكتاب
ســتحل »فــراغ« املناطــق التــي يســيطر عليهــا »داعــش« 
ــا كبــرًا، يف حــال  يف ســوريا والعــراق ســوف تواجــه تحديً
عــدم اتخاذهــا إجــراءات ملموســة، بحيــث ســتؤدي نــدرة 
ــا. ــة حوله ــد املنافســة العشــائرية والقبلي املــوارد إىل تزاي

٤- إثــارة اســتياء القطاعــات الســكانية: وهــو مــا 
ينطبــق عــى قاطنــي وادي بــردى يف ســوريا –الــذي 
خــرج عــن ســيطرة نظــام األســد منــذ العــام الثــاين للثــورة 
ــابيع،  ــدة أس ــاه لع ــاع املي ــد انقط ــيا بع ــورية- ال س الس
وتحظــى هــذه املنطقــة بأهميــة اســرتاتيجية لــدى أطراف 
ــة  ــق العاصم ــا لدمش ــدًرا مائيً ــل مص ــا متث ــرصاع، ألنه ال
الخاضعــة لســيطرته، كــا أنهــا تعــد مبثابــة حلقــة وصــل 

ــداين.  ــون والزب ــن القلم ب

تصاعد »عسكرة المياه« في الصراعات الداخلية العربية
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الكثــر  القــوى اإلقليميــة: نظــرًا ألن  -5 تدخــات 
مــن املصــادر املائيــة العربيــة تــأيت مــن خــارج الحــدود 
الجغرافيــة والسياســية، كــا هــو الحــال بالنســبة لدجلــة 
ــث تســعى  ــة، حي ــوى اإلقليمي ــرز أدوار الق ــرات، ت والف
تركيــا إىل إجــراء تغيــر يف خريطــة الجغرافيــا السياســية، 
ــوارد  ــتخدام امل ــي واس ــايئ اإلقليم ــط امل ــال الرب ــن خ م
املائيــة كورقــة ضاغطــة عــى كل مــن ســوريا والعــراق.

هشاشة مائية:
خاصــة القــول، إن االنتقــال املرحــي يف بعــض الــدول 
العربيــة صاحبــه تأثــرات كبــرة عــى قطاع امليــاه، بحيث 
ــة فحســب،  ــوارد الطبيعي ــاه مجــرد أحــد امل ــد املي مل تع
ــي  ــا يضف ــو م ــرصاع، وه ــا لل ــدًرا قامئً ــارت مص ــل ص ب
عليهــا بعــًدا عســكريًا، لدرجــة أن بعــض الكتابــات تــرى 
أن األمــن املــايئ بــدأ يــوازي األمــن العســكري يف تحدياتــه 
ــاوالت  ــر مح ــذي تتع ــت ال ــتعلة، يف الوق ــؤر املش يف الب
املوازنــة بــن الكفــاءة االقتصاديــة والعدالــة االجتاعيــة 
ــة  ــة الفعال ــي للحوكم ــدف رئي ــة كه ــتدامة البيئي واالس

للميــاه يف الــدول العربيــة املســتقرة نســبيًا.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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