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آلية التعطيش:
تصاعد «عسكرة المياه» في الصراعات الداخلية العربية
صــارت املــوارد املائيــة أحــد املدخــات الرئيســية التــي
يوظفهــا أط ـراف الرصاعــات الداخليــة املســلحة العربيــة
يف مواجهــة بعضهــا البعــض ،فيــا يطلــق عليــه ماركــوس
كينــج «عســكرة امليــاه»  ،Weaponizing Waterال ســيام
يف ظــل تعقــد تلــك الرصاعــات وإطالــة أمدهــا وغيــاب
بدائــل امليــاه وتأثــر التغ ـرات املناخيــة عــى الرصاعــات،
وهــو مــا يتضــح جليًــا يف حــاالت اليمــن وســوريا والعـراق،
خاصــة مــع تصاعــد أدوار الفاعلــن العنيفــن يف تلــك البؤر
ســواء كانــوا ميلشــيات مســلحة أو تنظيــات إرهابيــة
ومنازعتهــم للجيــوش النظاميــة وتركيزهــم عــى إضعــاف
إدارة البنيــة التحتيــة ،عــى نحــو أدى إىل عــدم وضــوح
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
بنســبة  50%خــال الفــرة مــا بــن عامــي  2000و2025
مــع األخــذ يف االعتبــار أن نســبة االســتهالك العاملــي
للميــاه تــزداد مبعــدل  8,4%ســنويًا -واحــدة مــن املالمــح
الحاكمــة لتحديــات حوكمــة امليــاه يف املنطقــة العربيــة
خــال العقــود األخــرة ،ال ســيام مــع زيــادة الطلــب عــن
العــرض ،والتنافــس بــن القطاعــات املســتخدمة للميــاه
(الصناعيــة والزراعيــة واملنزليــة).

فقــد حــذر األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة
أحمــد أبوالغيــط ،يف كلمتــه أمــام الــدورة الثامنــة ملجلــس
وزراء امليــاه العــرب بالقاهــرة يف  26أكتوبــر  ،2016مــن
خطــورة الشــح املــايئ يف املنطقــة وتأثــره عــى االســتقرار
الســيايس والتقــدم االقتصــادي واالجتامعــي ،إذ قــال يف
هــذا الســياق« :إن مــوارد امليــاه العذبــة يف العــامل العــريب
تعــد ضمــن األقــل يف العــامل مــن بــن  33دولــة متثــل
األكــر معانــاة مــن الشــح املــايئ ،حيــث أن هنــاك 14
دولــة عربيــة تراجعــت حصتهــا مــن امليــاه بنســبة الثلثــن
خــال األعــوام األربعــة املاضيــة».
وأوضــح أبوالغيــط أن «أبعــاد األزمة مل تعــد خافية عىل
أحــد .فالســكان يتزايــدون مبعــدالت متســارعة يف أغلــب
بلــدان العــامل العــريب بينــا املــوارد املائيــة ثابتــة ،بــل إنهــا
ترتاجــع يف بعــض األحيــان ســواء يف حجمهــا أو نوعيتهــا،
وإن النتيجــة هــى أن نصيــب الفــرد مــن امليــاه يُدخــل
معظــم بلــدان املنطقــة ،إن مل يكــن كلهــا يف دائــرة الفقــر
املــايئ» .وطب ًقــا لذلــك ،فــإن تصاعــد حــدة األزمــة املائيــة
يف املنطقــة العربيــة مرجعهــا ارتفــاع عــدد الســكان دون
مواكبــة تطويــر مصــادر امليــاه ،وكذلــك إســاءة التــرف
مبــوارد امليــاه عــر اســتخدام األســاليب الخاطئــة والقدميــة
التــي تتبعهــا العديــد مــن الــدول ويف مختلــف املجــاالت،
وخاصــة الزراعيــة التــي تــؤدي إىل اســتهالك كميــات كبــرة
مــن مــوارد امليــاه.
فضــا عــن ذلــك ،تشــر املامرســات امليدانيــة إىل أن
أحــد األســباب الرئيســية لألزمــة املائيــة يف املنطقــة العربية
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يتمثــل يف التلــوث الــذي يجعــل أكــر مصــادر امليــاه غــر
صالحــة لالســتخدام البــري ،نظــ ًرا الســتخدام األســلحة
الكيميائيــة يف الرصاعــات واملبيــدات الزراعيــة يف عمليــات
التصنيــع ،وهــو مــا يؤثــر بــدوره عــى درجــة «نقــاء» مياه
الــرف الصحــي التــي تلقــى يف مجــاري األنهــار وتحتــوي
عــى الكثــر مــن امللوثــات .هــذا بخــاف عامــل أطــاع
دول الجــوار الجغ ـرايف يف الســيطرة عــى املــوارد املائيــة.
أطماع الجوار:

وقــد حــذر حســن الجنــايب وزيــر املــوارد املائيــة
العراقــي ،يف كلمتــه أمــام مؤمتــر وزراء املياه العــرب األخري،
مــن «الســيطرة الرتكيــة املفرطــة عــى منابــع الرافديــن
وتعــر التوصــل إىل اتفــاق دائــم حــول قســمة امليــاه ،إذ
أن تركيــا أوشــكت عــى تشــغيل ســد أليســو عــى نهــر
دجلــة والــذي سيســتهلك أكــر مــن نصــف املــوارد املائيــة
للع ـراق» ،وأشــار إىل أن بــاده «عــى اســتعداد للتفــاوض
مــع تركيــا لــدرء مخاطــر هــذا الســد عــى العـراق ،بحيــث
يتــم الحفــاظ عــى مســار العالقــات املائيــة مــع تركيــا
بــار ًدا ومنفصــا عــن الجوانــب السياســية واألمنيــة».
ويف اإلطــار نفســه ،رصح الدكتــور محمــود محيــي
الديــن النائــب األول لرئيــس البنــك الــدويل ،يف مؤمتــر
املنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة يف بــروت يف  9نوفمــر
 ،2016قائــا« :إن الــدول العربيــة هــى أكــر بلــدان العــامل
نــدرة يف امليــاه ،وبعضهــا مــن األدىن يف معــدالت إنتاجيــة
امليــاه .وتوفــر الحكومــات العربيــة أعــى مســتوى مــن
الدعــم الحكومــي عامل ًيــا ،وهــو دعــم غــر متكافــئ،
يســتحوذ عليــه مــن هــم أكــر ثــرا ًءا .وســوف تحــاول
مجموعــة البنــك الــدويل توفــر املشــورة للــدول حــول
كيفيــة إدخــال تكنولوجيــا لرفــع كفــاءة املــاء والطاقــة،
وإقامــة مجتمعــات محليــة متكاملــة مــن خــال برامــج
رسيعــة لتقديــم الخدمــات مــع املشــاركة القويــة
للمواطــن ،وتأســيس إدارة ميــاه متكاملــة يف الحــر
وتطويــر نظــم إلنتاجيــة امليــاه الزراعيــة تحقــق يف الوقــت
نفســه اســتدامة الخدمــات واملصــادر املائيــة ،وتوســيع
اتفاقــات إدارة امليــاه الدوليــة».
غــر أن املتغــر األبــرز يف املرحلــة الراهنــة أنــه ال
ميكــن فصــل تحديــات الوضــع املــايئ يف الــدول العربيــة
عــن األوضــاع السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة بداخلهــا،
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ال ســيام بعــد تحــول الثــورات الشــعبية إىل رصاعــات
مســلحة .وهنــا تعــد اليمــن مــن بــن الــدول األكــر افتقا ًرا
للميــاه يف املنطقــة ،حيــث ضاعــف الــراع الداخــي –
الــذي دمــر البنيــة التحتيــة العامــة وعطــل الخدمــات
األساســية  -مــن أزمــة نقــص امليــاه وقلــص مــن اســتخدام
امليــاه يف األغــراض الزراعيــة والصحيــة واملعيشــية.
ومــن املرجــح أن تعــزز نــدرة امليــاه ،إضافــة إىل نقــص
املرافــق الصحيــة مــن احتــال انتشــار األمـراض املنقولــة
بامليــاه ،عــى الرغــم مــن األدوار اإلغاثيــة التــي تقــوم
بهــا وكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة
الدوليــة والعربيــة ،يف معالجــة االحتياجــات املائيــة يف
اليمــن وإعــادة تأهيــل شــبكات امليــاه يف املرافــق الصحيــة
وغريهــا مــن مبــاين ومراكــز توزيــع امليــاه يف املجتمعــات
املحليــة ،فضــا عــن تنفيــذ أنشــطة لتعزيــز الصحــة
العامــة ومنــع انتشــار األمـراض يف البــاد ،وتقديــم طــرق
لنقــل امليــاه للســكان املترضريــن مــن ال ـراع.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن كميــة امليــاه املخصصــة
للشــخص الواحــد يف اليمــن ال تتعــدى ســنويًا  140مــر
مكعــب ،يف حــن تعتــر املعايــر الدوليــة أن  1700مــر
مكعــب ســنويًا هــو نقــص حــاد يف امليــاه .وتشــر بعــض
التقاريــر إىل أن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ميكــن أن تصبح
بــا ميــاه بحلــول عــام  ،2019وف ًقــا ألســوأ ســيناريو.
كــا يعــاين  5,5مليــون شــخص يف العاصمــة الســورية
دمشــق مــن نقــص حــاد يف امليــاه عــى مــدى  25يو ًمــا،
مــع تبــادل أط ـراف ال ـراع االتهامــات بشــأن املســئولية
عنــه ،إذ يســود اتجــاه يشــر إىل اســتهداف النظــام
الســوري ملحطــات ضــخ امليــاه يف منطقــة نبــع عــن
الفيجــة (التــي تعــد املصــدر الرئيــي مليــاه الــرب يف
دمشــق) ،حيــث تخــوض القــوات النظاميــة مواجهــات
مســلحة ضــد فصائــل املعارضــة يف وادي بــردى بريــف
دمشــق ،يف حــن يــرى اتجــاه آخــر أن تنظيــم «داعــش»
هــو الــذي قطــع إمــدادات امليــاه بهــدف الضغــط عــى
النظــام الــذي يخــوض معركتــن ضــد التنظيــم يف تدمــر
وديــر الــزور يف رشق البــاد.
جرائم حرب:

لــذا أكــد يــان ايغالنــد رئيــس مجموعــة العمــل يف
األمــم املتحــدة حــول املســاعدة اإلنســانية لســورية خــال
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مؤمتــر صحفــي يف  4ينايــر  2017عــى أنــه «مــن الصعــب
معرفــة الجهــة املســئولة عــن هــذا الوضــع» ،وأوضــح أن
«أعــال التخريــب والحرمــان مــن امليــاه جرائــم حــرب
ألن املدنيــن يرشبونهــا وألنهــم هــم الذيــن ســيصابون
باألم ـراض يف حــال مل يتــم توفريهــا مجــد ًدا» .كــا قالــت
ليــز غ ـران منســقة العمليــات اإلنســانية لألمــم املتحــدة
يف العــراق يف  30نوفمــر  2016أن «مــا يقــرب مــن
نصــف مليــون مــن املدنيــن الذيــن يعانــون مــن مشــكلة
الحصــول عــى الطعــام يوم ًيــا هــم اآلن محرومــون مــن
امليــاه الصالحــة للــرب».
فقــد اســتخدم تنظيــم «داعــش» امليــاه كســاح
ســيايس بعــد االســتيالء عــى ســد املوصــل يف منتصــف
يونيــو  ،2014وكررهــا يف الفلوجــة بعــد تهديــده للعاصمة
بغــداد بالغــرق ،وكذلــك أقــدم عــى قطــع امليــاه يف مدينة
الرمــادي كــرى مــدن محافظــة األنبــار يف يونيــو ،2015
لكــن رسعــان مــا تدخلــت قــوات الــرد الرسيــع وميليشــيا
البيشــمركة الكرديــة للتعامــل مــع ذلــك .وتكررت املســألة
أيضً ــا يف ديــايل وتحديــ ًدا يف مناطــق بعقوبــة ،غــر أن
األهــايل بالتعــاون مــع الجيــش العراقــي حــرروا محطــات
امليــاه مــن «داعــش».

التــي ميكــن زراعتهــا ،وتفــرض رضائــب عــى املزارعــن ،يف
نقصــا متزايـ ًدا مــن خـراء التنظيــم
الوقــت الــذي يشــهد ً
العاملــن يف هــذا املجــال ،مــا أدى إىل تدهــور خدمــات
الــرى مقارنــة مبرحلــة مــا قبــل عــام  .2011كــا يفتقــد
املزارعــون املحليــون لألســمدة واملبيــدات الحرشيــة التــي
أصبحــت نــادرة ومكلفــة ألنــه ال ميكــن رشاؤهــا ســوى
مــن منطقــة تابعــة لنظــام األســد بواســطة مهربــن .بــل
إن جفــاف األرايض الزراعيــة وفســاد املحاصيــل ســاهم يف
إشــعال الحــرب يف ســوريا.
 -٢الحــد مــن تقــدم الجيــوش النظاميــة :يلجــأ تنظيــم
«داعــش» إىل ورقــة امليــاه كلــا زاد الخنــاق حولــه مبــا
يحــول دون تقــدم القــوات النظاميــة ،وهــو مــا ينطبــق
عــى حالتــى ال ـراع يف ســوريا والع ـراق م ًعــا ،ال ســيام
بعــد فقــدان «داعــش» ربــع مســاحة األرايض التــي
كان يســيطر عليهــا خــال عــام  ،2016واملرجــح فقدانــه
ملســاحات أكــر خــال العــام الحــايل .وهنــا يســمح تنظيم
«داعــش» عــر التفــاوض مــع شــيوخ العشــائر بدخــول
فــرق الصيانــة التابعــة للهــال األحمــر داخــل بعــض
مناطــق الـراع إلصــاح األرضار وإعــادة ميــاه الــرب إىل
تلــك املناطــق فيــا يطلــق عليــه «هدنــة امليــاه».

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،ووف ًقــا ملــا التقطته
صــور باألقــار الصناعيــة يف نوفمــر  ،2016ونرشتــه بعــض
وســائل اإلعــام مثــل صحيفــة «الحيــاة» اللندنيــة يف 20
ينايــر  ،2017فــإن التلــوث النفطــي بــات يهــدد نهــر
دجلــة بعــد إح ـراق مســلحي «داعــش» آبــار النفــط يف
مختلــف أنحــاء شــال العـراق ،لدرجــة أن األمــم املتحــدة
اعتــرت هــذا التلــوث «إبــادة طويلــة األمــد» ،وهــو مــا
يعيــد إىل األذهــان إشــعال القــوات العراقيــة النــار يف أكــر
مــن  650بــرًا نفطيًــا يف الكويــت يف عــام  ،1991عــى
نحــو تســبب يف كارثــة بيئيــة ضخمــة.

 -٣تفاقــم املنافســة العشــائرية :مــن املرجــح أن
تصبــح امليــاه أكــر نــدرة خــال العقــود املقبلــة ،وإن كان
ممك ًنــا الحــد مــن بعــض الهــدر عــر اســتخدام تقنيــات
الــرى الحديثــة والتخــي عــن املحاصيــل التــي تتطلــب
اســتخدا ًما كثي ًفــا للميــاه مثــل القطــن .ويف هــذا الســياق،
يســود اتجــاه يف الكتابــات يشــر إىل أن الســلطات التــي
ســتحل «ف ـراغ» املناطــق التــي يســيطر عليهــا «داعــش»
يف ســوريا والع ـراق ســوف تواجــه تحديًــا كب ـ ًرا ،يف حــال
عــدم اتخاذهــا إجـراءات ملموســة ،بحيــث ســتؤدي نــدرة
املــوارد إىل تزايــد املنافســة العشــائرية والقبليــة حولهــا.

أبعاد جديدة:

 -٤إثــارة اســتياء القطاعــات الســكانية :وهــو مــا
ينطبــق عــى قاطنــي وادي بــردى يف ســوريا –الــذي
خــرج عــن ســيطرة نظــام األســد منــذ العــام الثــاين للثــورة
الســورية -ال ســيام بعــد انقطــاع امليــاه لعــدة أســابيع،
وتحظــى هــذه املنطقــة بأهميــة اسـراتيجية لــدى أطراف
الــراع ،ألنهــا متثــل مصــد ًرا مائ ًيــا لدمشــق العاصمــة
الخاضعــة لســيطرته ،كــا أنهــا تعــد مبثابــة حلقــة وصــل
بــن القلمــون والزبــداين.

ومــن العــرض الســابق ،تجــدر اإلشــارة إىل عــدة عوامل
أكســبت «عســكرة امليــاه» يف املنطقــة العربيــة أبعــا ًدا
جديــدة ،وتتمثــل يف:
 -١ســيطرة التنظيــات اإلرهابيــة :ففــي أعقــاب
هيمنــة تنظيــم «داعــش» عــى معظــم أرايض «وادي
الفـرات» يف ســوريا ،أنشــأ وزارة زراعــة تحــدد املحاصيــل
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 5تدخــات القــوى اإلقليميــة :نظــ ًرا ألن الكثــرمــن املصــادر املائيــة العربيــة تــأيت مــن خــارج الحــدود
الجغرافيــة والسياســية ،كــا هــو الحــال بالنســبة لدجلــة
والف ـرات ،تــرز أدوار القــوى اإلقليميــة ،حيــث تســعى
تركيــا إىل إجـراء تغيــر يف خريطــة الجغرافيــا السياســية،
مــن خــال الربــط املــايئ اإلقليمــي واســتخدام املــوارد
املائيــة كورقــة ضاغطــة عــى كل مــن ســوريا والع ـراق.
هشاشة مائية:

خالصــة القــول ،إن االنتقــال املرحــي يف بعــض الــدول
العربيــة صاحبــه تأثـرات كبــرة عــى قطاع امليــاه ،بحيث
مل تعــد امليــاه مجــرد أحــد املــوارد الطبيعيــة فحســب،
بــل صــارت مصــد ًرا قامئًــا للــراع ،وهــو مــا يضفــي
عليهــا بعـ ًدا عســكريًا ،لدرجــة أن بعــض الكتابــات تــرى
أن األمــن املــايئ بــدأ يــوازي األمــن العســكري يف تحدياتــه
يف البــؤر املشــتعلة ،يف الوقــت الــذي تتعــر محــاوالت
املوازنــة بــن الكفــاءة االقتصاديــة والعدالــة االجتامعيــة
واالســتدامة البيئيــة كهــدف رئيــي للحوكمــة الفعالــة
للميــاه يف الــدول العربيــة املســتقرة نســب ًيا.

Policy Brief
ت موجــزة 
«موجــ ز سياســات» يهتــ م بتقديــ م تحليــا 
ق األوســط،
ت اإلقليميــ ة  يف الــر 
حــو ل أبــر ز التطــورا 
ى أوضــا ع اإلقليــم،
ت الدوليــ ة املؤثــر ة عــ 
والتطــورا 
والتــي تدخــ ل  يف مجــا ل عمــ ل املركــز  ،الســيام املتعلقــ ة
ت دو ل منطقــ ة الخليــ ج العــريب  ،خاصــ ة تلــك
باهتاممــا 
ت غــ ر التقليديــ ة والظواهــ ر قيــد
املتعلقــ ة بالتوجهــا 
ث الجاريــة  ،ومحاولــة
ف هــ و تحليــ ل األحــدا 
التشــكل  ،فالهــد 
ب.
توقــ ع مســاراته ا أ و تداعياتهــ ا  ىف املســتقب ل القريــ 
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