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 تمهيد:

فلم يعد ما  ؛إعادة التوازن ما بين الدواخل اإلقليمية أصبحت اإلشكالية الفاعلة بمنطقة الشرق األوسطإن 

يطبع عليه بتقليدية الصراع الداخلى بدول المنطقة الحيز المؤرق للكثير من السياسات اإلقليمية والدولية. 

  .لكيان الدولة لتدخل فى إطار نمط الصراع الحالى ةشتمل األمر كذلك على عدد من الفواعل العابرابل 

سة الجيوسياسية الدولية المحتدمة على الموارد المنافإن إتساقا مع حداثة أجيال األنماط الصراعية؛ فو

ة إلى محركات للصراع على السلطة. وفى مقدمتها ستراتيجيالطبيعية أضحت سببًا في تحويل بعض الموارد اال

الموارد المائية العابرة للحدود الوطنية حيث ُتعد ورقة رابحة للمنافسة والصراع، نتج عن ذلك سباق محموم 

ل تنامى الدعوات المطالبة باالعتراف بالمياه باعتبارها مصلحة أمنية أساسية من جانب األمم لبناء السدود مقاب

 .المتحدة

المياه تختلف عن غيرها من الموارد الطبيعية. ففي كل األحوال، دوما ما يكون هناك بدائل للعديد من إن 

اثل، تستطيع البلدان أن تستورد الوقود الموارد، بما في ذلك النفط، ولكن ال توجد بدائل للمياه. فعلى نحو مم

استيراد المياه التي ُتعد المورد األهم في األساس على نطاق واسع  يصعبولكن  ؛األحفوري، والخامات المعدنية
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اإلستيراد للمياة بتوظيف تقنية ولفترات طويلة ــ ناهيك عن كونها غير دائمة. وإن إفترضنا جداًل عملية 

  .، فليس الجميع على مستوى المعرفة1"اإلفتراضيةتجارة المياة "

 

  :الندرة المائية كمحفز للصراع بالشرق األوسطأواًل: 

وإختلفت المدارس ما بين القيم  ؛أصبح هناك تباين شديد ما بين أنماط الصراع والنظريات المفسرة له

 .ول منظومة األمن اإلقليمى والعالمىالتقليدية وقيم الحداثة فى تفسير تلك الظاهرة واإلتجاهات الحديثة لتنا

ات العسكرية الممنهجة باآلليات المائية، فمن المنتظر أن يفرض االحتباس ستراتيجيفإلى جانب جملة اال

مع ارتفاع مستوى سطح المحيطات واشتداد قوة وتواتر . والحراري العالمي على إمدادات المياه ضغوطاً متزايدة

فسوف تنعكس اآلثار الناجمة عن التغيرات المناخية وما  ؛المتطرفة األخرىالعواصف وزيادة أحداث الطقس 

يصاحبها من موجات جفاف وندرة المياه، على الصراعات المسلحة في منطقة الشرق األوسط، حيث تحاول 

أطراف الصراعات استغالل ما ينتج عن هذه الظروف المناخية من اضطرابات وعدم استقرار سياسي، لتوظيفه 

تسبب بالفعل في  زاعها مع األطراف األخرى. إضافة إلى أن التوسع االقتصادي والديموغرافي السريعفي ن

 تحويل القدرة على الوصول إلى مياه صالحة لإلستخدام الحيوى إلى قضية كبرى عبر أقسام كبيرة من العالم. 

 

  :التنظير التنظيمى للصراع البيئى إقليمياثانيًا: 

بينما ًتندر اإلتجاهات الحديثة فى تفسير  ؛ليلية المفسرة للصراع التنظيمى بشكل عامتتعدد النظريات التح

 المدرسة البيئية والتى تندرج ضمنف .المنحنيات البيئية كظواهر جديدة ُمشكلة لدوائر الصراع إقليميا وعالميا

ولية، وذلك وفقا للتوجه إطار العالقات الدولية، تتحدث عن المحدد البيئى كفاعل رئيسى ومحرك لألحداث الد

، من القضايا التقليدية High Politics الحديث للعالقات الدولية وتغير األجندة الخاصة بالسياسات العليا

 Soft Power إلى القضايا المعنية بالقوة الناعمة Hard Powerالمعنية بالقوة العسكرية فى المقام األول

 .بمختلف توجهاتهاوالتى تأتى فى مقدمتها القضايا البيئية 

النظرية البيئية من النظريات الحديثة نسبيا فى اقترابات العالقات الدولية، خاصة أن أول الفرضيات  وتعد

"؛ أى أنها ال تكفى نفسها بنفسها بصورة مطلقة؛ حيث إن كل األنظمة البيئية ليست مغلقةبتلك النظرية أن "

                                  
1) for more details: World Water Council,  E-Conference Synthesis: Virtual Water Trade - Conscious Choices, March 2004 
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والعالم الطبيعى يتكون من شبكة من األنظمة البيئية  ،نظام بيئى يتفاعل مع غيره من األنظمة األخرى

أو المجال  "eco-sphere أكبرها المنظومة البيئية العالمية التى شاعت تسميتها بـ"المجال البيئى

 . sphere-bio  2البيولوجى

نظر أهمها بال ( ولعلوإنتشارًا ًاطبيقوت ًاات التى تواجه النظرية البيئية )فكر، هناك العديد من العقببالمقابل

أن الرؤية البيئية صعبة التحقيق لو استقام الناس عليها؛ ألنها تتضمن  لمنطقة الشرق األوسط والدول النامية

تضحيات ال يريد الكثيرون تقديمها ويفضلون المصالح العاجلة، فالبيئية الحقيقية أكثر راديكالية من 

د سياسى آخر، فهذا المذهب ال يقتصر على المطالبة بتحول االشتراكية والفاشية والحركة النسائية أو أى اعتقا

النظام االقتصادى أو إعادة تنظيم العالقات بين السلطات داخل النظام السياسى فحسب، بل ال يرضى بأقل 

أى أسلوب مختلف فى تجربة الوجود وفهمه، واألكثر من ذلك أن نظرياته وقيمه  ،من إقامة نمط جديد للوجود

 .مع تلك الخاصة بالمجتمعات التى يهيمن عليها التقدم الصناعىتتعارض كلية 

 

  :سياسية" -نظرية األمن البيئي كإطار تنظيمى لتوترات "إيكوثالثًا: 

ك بعد ذل تطور هلإلدارة العسكرية؛ ولكن األمنية على التهديدات المباشرة هرتكزت مفاهيماالتوجه التقليدى 

انب "الجوهو: " "فيدرات" كما عّرفه البيئةمفهوم "، وليشمل التهديد العسكرى والسياسى واالقتصادى والبيئى

 .البيولوجية والفيزيائية واالقتصادية والثقافية وهى متداخلة كلها فى النسيج اإليكولوجى المتغير باستمرار"

، والذى ينصرف 3"التدفق البيئى"ه ن على تسميتولح الباحثصطاومن ثم يظهر لنا فى حقل العالقات الدولية ما 

والتى تظهر من خالل تدفق مواد غير مرغوبة من دولة إلى أخرى،  ،إلى التهديدات الصادرة من خارج حدود الدولة

يحدث ذلك التدهور فى أشكال متعددة مثل تلوث مياه ، وحدث تدهورا فى البيئة المادية للدولةهذه المواد تُ 

 .ب أو التأثير على اإلنتاج الزراعى أو إحداث اضطرابات سياسية تهدد أمن الدولةالشر

 

 

 

                                  
2) For more details see: CF.: B. R. Allenby, T.J. Gilmartin, and R.F. Lehman II (eds). Environmental Threats and national 

security. Livermore, CA:  Lawrence Livermore National Laboratory, 1998.  
3) Geoffrey D, Dableio and David D. Dabelko " Environment security: Issues of concept and Redefinition", Environment 

and security, vol. "1" No "1" ،spring 1996, pp. 23 – 49. 



 

 

 عسكرة المياه كنمط للصراع في الشرق األوسط 4   8 سبتمبر 1026

 

 البيئة المنظومة الديناميكية للصراعات المستقبلية رابعًا: 

التغيرات التى شهدتها الساحة الدولية؛ والطفرة التكنولوجية أدت إلى ظهور العديد من المشكالت البيئية إن 

وما إلى ذلك من مظاهر  ،بات اإلشعاعيةيالدفء الحرارى واالنبعاثات الغازية والتسرومثل التغيرات المناخية، 

دة تتزايد آثارها ح ،وما نتج عن ذلك من تفاقم عكسى للمشكالت البيئية .النظام الدولى واإلقليمىفي التطور 

 .فى ظل االنفجار السكانى الكبير الذى تشهده بلدان العالم النامى

لبيئية جزءًا من منظومة األمن القومى، وذلك فى إطار التعريف الحديث لمفهوم األمن المشكالت اوتعتبر 

قد تدفع تلك الدول  ،مع تزايد حدتها، المشكالت البيئية، والتهديد البيئى يمثل تهديدًا لألمن القومىف

لصراعات الحديثة وفقا إلفتراضات توماس هومر ديكسون؛ وهو ما يظهر جليا با للتصارع حول الموارد المحدودة

  .بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

 

 :لتفسير العالقة بين محدودية الموارد البيئية والصراع الدولى ديكسون -هومرنموذج  (1شكل )

Thomas f. Homer – Dixon. "On The Threshold Environmental changes as causes of 

Acute Conflict", International security ،Vol. "16" 1999 – PP. 76: 116 
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 :ات العسكرة المائيةاستراتيجيخامسًا: 

 ةاعل العابروأو الف ؛ستخدام الدولة القوميةاوفقا للشواهد العامة والُمسجلة لحوادث عسكرة المياة سواء ب

ها لتحقيق أغراض معينة وات ممنهجة يسعى مستخدماستراتيجين هناك فإللقومية مثل حالة )داعش( 

  :4ويمكن توضيح ذلك بالعناصر التالية ؛ةستخدام السالح المائى بالمواجهاو عسكرية جراء أكانت سياسية 

استخدام المياه للسيطرة على  :ة، األولستراتيجي: هناك نوعان من العسكرة االةستراتيجيالعسكرة االـ 1

استخدامها كأصل لتمويل األنشطة كشراء األسلحة.  :مناطق واسعة من األراضي لتحقيق السيادة، والثاني

ة أيضًا استهداف أو تدمير المراكز السكانية الكبيرة أو المنشآت الصناعية وغيرها ستراتيجيوتشمل العسكرة اال

 .من البنى التحتية، ويمثل تنظيم "داعش" أبرز األمثلة في هذا الشأن

ي ساحة المعركة، لتوفير الدعم المباشر والفوري للعمليات : استخدام المياه كسالح فالعسكرة التكتيكيةـ 2

 العسكرية، أو استخدامه ضد أهداف ذات أهمية عسكرية كبيرة. 

بث الخوف في صفوف غير المحاربين من خالل حرمانهم من الوصول إلى إمدادات  :العسكرة السيكولوجيةـ 3

 أو ستراتيجي"، سواء على المستوى االاإلرهاب المائيالمياه أو تلويثها. ويلجأ الفاعلون إلى ما ُيطلق عليه "

 التكتيكي. 

استخدام المياه كسالح لضمان شرعية السلطة الحاكمة، أو كمكافأة على الدعم المقدم  :العسكرة التحفيزيةـ 4

 من المواطنين. 

: عندما يسبب استخدام سالح المياه أضرارًا جانبية على المدنيين أو البيئة العسكرة غير المقصودةـ 5

رار متكررًا لهذه األضاأليكولوجية، ُيسمى ذلك بالعسكرة غير المقصودة. ويعد نزوح السكان غير المتعمد شكاًل 

 الجانبية.

                                  
(4) Marcus King, The Weaponization of Water in Syria and Iraq, The Washington Quarterly, Vol.38, No.4 (Washington: 

The Elliott School of International Affairs, Winter 2016) PP 153-169  

.https:/twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/TWQ_Winter2016_King.pdf
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  :األوسطات الصراع بالشرق استراتيجيعسكرة الموارد المائية والتغير فى سادسًا: 

تقليدية والتى تستخدم للسيطرة وضمان الهيمنة من إحدى الفواعل التى تنتهج اإلطار الغير إحدى األدوات 

ستخدام المياة كسالح إستراتيجى لبسط النفوذ وتعزيز األهداف ا ؛الصراعى كمحدد للبقاء فى التنافس

ا لسالح ُيستخدم في صراع ال عالقة لها به، وذلك بالتالعب في إمدادات المياه، لتحويله ؛السياسية والعسكرية

  weapon zing waterوهو ما ُيعرف باسم "عسكرة المياه" 

في الحرب العالمية األولى فتحت بلجيكا  1114وسيلة مستحدثة؛ إذ إنه في عام  يساستخدام المياه كسالح لو

، كما كانت أداة بشار األسد في 5عليه المتنازع  ”YSER“أقفال األنهار على أعلى مستوى تجاه البحر إلغراق سهل

مدادات المياه لممارسة الضغط على مناطق معينة وتعمد ان استخدما االلذ ،وصدام حسين في العراق ،سوريا

قام صدام حسين بتجفيف المياه في جنوب البالد كأداة لمعاقبة السكان  1111حرمانها منها؛ ففي عام 

 .المحليين لرفضهم نظام الحكم

وذلك بالنظر لنوع الفاعل إن كان  ؛السيطرة وفقا للنهج الفاعل والمسيطر بخريطة التنافس اإلقليمى وتختلف

رئيسيا متمثال فى الدولة حكوما ذات سيادة كاملة وتلجأ بمقتضاها للعسكرة المائية وفقا لمرتكزاتها 

ذو نمط عنيف وذلك مثل ما  وأخر عابر للقومية سواء ذو نمط مسالم كحالة حزب اهلل آأو فاعل  ؛القانونية

( ويختلف كال داعش –) تنظيم الدولة اإلسالمية ظهر مؤخرا بخريطة الشرق األوسط والمتمثل فى حالة 

 .ات العسكرة المائيةاستراتيجيالنمطين ب

 

 الدولة والعسكرة المائية:  ـة الفاعل القومى استراتيجيسابعًا: 

تستخدم سالح المياه  ختالف دولهااالشواهد العامة على مدار العديد من العصور السياسية أن الحكومات على 

وربما يعزى ذلك إلى أن الدول تتقيد  ،الفواعل العابرة للقومية(يرًا من الفاعلين من غير الدول )بدرجة أقل كث

هناك أنماط تتمثل فى اإللتفاف حول تلك  ؛مقابلبال باالتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام البيئة كسالح.

ى والذى يشير إلى جملة ثيوبولعل ذلك ما يظهر بحالة سد النهضة اإل ؛صطناع المواجهه المائيةااإلتفاقيات ب

شكل ) من األزمات متداخلة األبعاد الهيدرولوكية االيكولوجية والسياسية واإلقتصادية األمنية وكذلك اإلنسانية

2.) 

                                  
 .6161فبراير  61،  مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، العراق؟المياه كسالح في سوريا  "داعش"( عسكرة الموارد: كيف استخدم 5)

http://rawabetcenter.com/archives/20134
http://rawabetcenter.com/archives/20134
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 تهديدات سد النهضة إلقليم حوض نهر النيل (2شكل )

 
ة السيكولوجيات ستراتيجيى تتمثل فى مزج ثالثى بين االثيوبالعسكرة المائية المتبعة من الجانب اإلف

ية لبى على عدد من السيناريوهات المستقثيوبتنطوى أبعاد التهديد المائى اإل .غير المقصودةوالتحفيزية و

ى ولكن كذلك مع التوترات الطبيعية ثيوبالمصرى والتى تتداخل ليس فقط مع الفعل اإللحالة األمن المائى 

من الشامل بداية من التهديد المتمثلة فى التغيرات المناخية والتى تعكس تهديدات مختلفة لعناصر األ

ن ظاهرة الالجئي تناميلبإفشال جهود التنمية وزيادة الفقر، فضال تفاقم انعدام األمن المائي والغذائي وصوال 

  :وذلك من خالل ؛البيئيين واإلخالل بالهيكلة الديموغرافية لإلقليم

 ؛سوف تتأثر المناطق القريبة من السواحل سلبيا نتيجة التغيرات المناخية :التهديدات على أمن السواحلـ 1

على غرق مساحات  بما ينعكس سم 51رتفاع متوازى لمستوى البحر يقدر بـ اخاصة وأن التقديرات تشير إلى 

" وفقا للعديد من تقديرات الهجرة البيئيةيزيد من معدالت "و ؛واسعة من األراضى المنخفضة الصالحة للزراعة

 األمم المتحدة. 

 إرتفاع، ويرات المناخية على الصحة العامةسوف يؤثر اإلنحراف فى التغ :التهديدات على أمن الصحة العامةـ 2

ينجم عنه س التطرف الحرارى ما أنك "."درجات الحرارة / ضربات الشمس إرتفاعحاالت الوفيات الناجمة عن 

بعض التطورات الوراثية في بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا، فتظهر طفرات جديدة تتمتع بصفات وراثية 

المرض يادة عدوانيتها في أحداث جديدة، كبقائها مدة أطول في الطبيعة، ومقاومتها للمضادات الميكروبية وز
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رس وفي ؛والبكتريا المسببة إللتهاب األغشية السحائية ؛وطفيليات المالريا ،مثل فيروس أنفلونزا الطيور)

 أيبوال؛ وزيكا(. 

هناك العديد من التهديدات التى تواجهها المنظومة الغذائية على كافة  :التهديدات على األمن الغذائىـ 3

  :وسمكية من خالل النواحى من إنتاجية زراعية وثروة حيوانية

نتيجة لسلسة من التطورات الناجمة عن حالة التغيرات المناخية فيما يتعلق بنقص المياة إضافة للتغير )أ( 

ين بنسبة ماب فمن المتوقع أن تتراجع إنتاجية القمح والذرة لدولة كمصر .فى معدالت اآلفات الزراعية بالزيادة

خصوبة األراضى الزراعية بمناطق دلتا حوض النيل وتراجع جودة ما ستتك .2151بحلول عام  %11لـ  15

  .كإنعكاس سلبى على إرتفاع منسوب البحر وتسرب المياة المالحة

إحدى أهم التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية والتى تنعكس سلبا  ؛اإلجهاد الحرارى للثروة الحيوانية)ب( 

خاصة مع تطور تهديدات اإلجهاد الحرارى ألمراض جديدة فى الحيوانات  .على حجم اإلنتاجية من اللحوم واأللبان

 وحمى الوادى المتصدع(.  ؛)مرض اللسان األزرق مثل

تهديد التغيرات المناخية للثروة السمكية خاصة بالتأثير فى إرتفاع درجة حرارة المياة المالحة وما ينعكس )ج( 

لتعيش في المياه العميقة األكثر برودة. كما أن زيادة ملوحة  على ذلك سلبا من هجرة األسماك لناحية الشمال

 المياه في البحيرات الساحلية سيقلل، على األرجح، من كميات ونوعيات األسماك التي تعيش في هذه المياه.

سينعكس التطرف الحرارى والتغير المستمر فى درجات الحرارة سلبا على كفاءة  :تهديد أمن الطاقةـ 4

كذلك اإلنعكاس الحرارى على إرتفاع  .وتراجع الخاليا الفوتوقولطية تقليدية لتوليد الكهرباءالمحطات ال

 مستوى البحر سيهدد حتما محطات الكهرباء وشبكات النقل الكهربائى الموجودة بالقرب من مختلف السواحل. 

 على إرتفاع معدالت ات المناخيةُتثبت كافة التقارير الدولية والوطنية تأثير التغير :تهديدات األمن المائىـ 5

بما ينعكس سلبا على الموارد  .وبصفة خاصة فى دلتا حوض نهر النيل ؛الجفاف فى أجزاء مختلفة من العالم

المياة الجوفية(  -األمطار  –المائية لدول الحوض عامة والمصرية خاصة على إختالفها )إيرادات مياة النيل 

 قا لتقارير البنك الدولى. والتى تصنف بخط "الفقر المائى" وف

فالتغيرات المناخية تؤثر فى  ؛ IPCCووفقا لتقاير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية 

كما أنه يمكن أن يتناقص  %22تذبذب إيراد نهر النيل من المياه حيث يمكن أن يرتفع فجأة بنسبة تصل إلى 

 ومكانياً  كميًا ،وذلك بسبب اختالل توزيع أحزمة المطر %67حوالى فجأة أيضا فى سنة أخرى بنسبة تصل إلى 



 

 

 عسكرة المياه كنمط للصراع في الشرق األوسط 9   8 سبتمبر 1026

 

 ؛والذى يظهر تبعاتة الحالية بحوض نهر النيل بالتطرف الحرارىوخاصة فوق حوض نهر النيل. وهو ما يعرف 

قة منط -يا إثيوبخاصة مع حدوث تبعات "النينو" والتى تصنف بكونها األعنف وظهرت مالمحها بجفاف بشرق 

تلك  وهى ؛ياإثيوبمقابل فيضانات ضخمة في كينيا في نفس الوقت التي تسببت بجفاف في شرق  –ن أوجادي

يا فى المفاوضات الدولية األخيرة حول سد النهضة واللعب بأوراق مكاتب الخبراء إثيوبالورقة التى إستخدمتها 

  .2117على الرغم من تسجيل تدفقات مرتفعة لمياة النيل بأغسطس المنصرم  ؛الفنيين

 

  ى:ية لألمن المائى المصرثيوبالعسكرة السيكولوجية والسياسات التحفيزية اإلثامنًا: 

التحفيزى باإلضافة إلى ات العسكرة المائية والمتمثلة فى اإلرهاب استراتيجيى إحدى ثيوبينتهج الجانب اإل

ة والسدود ويمكن مقصودة ويظهر ذلك فى عدد من النقاط والتى إتفق عليها أغلب خبراء المياالر غيالعسكرة 

  :6إيجازها بالتالى

ـ ي)السد األول كاردوبي بسعة تخزينية األربعة المقترحة على النيل األزرق ثيوبالسدود اإلـ 1 مليار  41ة تصل لـ

السد الثالث بيكو أبو بسعة ، مليار متر مكعب 51لقرابة السد الثاني مندايا بسعة تخزينية تصل ، متر مكعب

تهدف  مليار متر مكعب( 64سد النهضة بسعة تخزينية تصل لـ ، ومليار متر مكعب 35تخزينية تصل لقرابة 

الى التحكم الكامل فى مياه النيل األزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية 

 .أو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى وإلغاء

 مندايا( ؛بيكو أبو ؛كارادوبي ؛ية )النهضةثيوبالسدود األربعة اإل (3شكل )

 

                                  
هرة ، ، القاالقاهرةكلية الهندسة، جامعة  ،بيان مجموعة حوض النيل :أنظر، النهضة وتداعياتة على مصر حول هيدرولوكية سد( لمزيد من التفاصيل 6)

  6162يونيو61
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مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة  64الحالى بسعة  هسد النهضة وحده بتصميمـ 1

وكذلك أثناء  ،هرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزانمصر المائية وعلى إنتاج الك

تشغيله وتزداد حدة هذه األثار السلبية خالل فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه 

 .الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة

ى بوار مساحات كبيرة من األراضي الزراعية وتشريد ماليين األسر لإتقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى ـ 2

وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى 

 .والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية

تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن  ،مصر والسودان لىعانهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية ـ 3

 الكبرى والقرى وتعرض ماليين األرواح الى مخاطر الموت والتشريد. 

لتقليل الضرر وليس لمنعه. باإلضافة  التفاوض حاليًا أصبحيا فى وضع السد كحقيقة واقعة، وإثيوبـ نجحت 4

وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في يا رسميا بمبدأ اإلخطار المسبق إثيوبللتأكيد على ضرورة تعهد 

لألنهار المشتركة. وأن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد  1166االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة عام 

من قبل خبراء مصريين بعد االنتهاء من تعديالت أبعاده الفنية للتأكد من سالمته االنشائية.دون إغفال 

  .األخرى يةثيوبالثالث سدود اإل
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جهه ولكن القارة ككل توا ؛ى فى حوض النيلثيوبالعسكرة المائية إيماءً للدولة القومية ال تنصرف فقط للدور اإل

وفى مقدمتها سالح التغيرات المناخية وما ينطوى عليه من إرتفاع معدالت البخر والتذبذب  عسكرة بيئية

بالنمذجة المناخية لإلقليم المائى لحوض نهر النيل وما يترتب عليه من تذبذب بمعدالت اإلستمطار الطبيعى 

راسات المسحية والبيئية وهو ما يجب أن تتنبه لة دول اإلقليم بالد .وتغير فى البيئة االيكولوجية لإلقليم

دون إغفال ورقة الدبلوماسية المائية كإحدى اآلليات الفاعلة فى مواجهه العسكرة المائية فى .والهيدرولوكية

  .بيئة حوض نهر النيل

 

  :داعش والعسكرة المائيةـ  اعل العابرة للقوميةوة الفاستراتيجيتاسعًا: 

ا حاالت متكررة فيما يتعلق باستخدام بدوره سجلتومن سوريا والعراق أجزاء تفرض داعش سيطرتها على 

تناقصت تدفقات المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب الجفاف والتالعب البيئي  2115فمنذ يوليو ، المياه كسالح

اه يالمتعمد من "داعش"، حيث سيطر التنظيم على الروافد العليا لنهر الفرات، مما مكَّنه من خفض تدفق الم

 إلى منطقة األهوار التي تعتبرها "داعش" منطقة معادية لها، حيث يقطنها أقلية شيعية. 

ت تطبيقيا فى العديد من ستخدام المياة كسالح سياسى وعسكرى ظهرفي اات الداعشية ستراتيجياال

محافظة ، من تحويل مياه النهر من منطقة حوض شروين ب2114ذلك ما قامت به في سبتمبر  مثال، الشواهد

 .ديالى العراقية، وذلك إلعاقة تقدم قوات األمن العراقية، وإغراقها لتسع قرى

 2115فى سوريا فى يوليو  "مجلس شورى مجاهدي وادي بردىهدد " للمياه لعسكرة السيكولوجيةوفي إطار ا

عندما للسالح التحفيزى بينما لجأت داعش  .بقطع المياه عن عين فيجة، والتي تمد دمشق بماء الشرب

قام التنظيم بقطع المياه عن القرى المحيطة بها، وتم حيث  ،2114سيطرت على الموصل وتكريت فى يونيو 

تعطيل تدفق المياه من محطة تنقية مياه الموصل إلى قرى األقليات المسيحية في ضواحي الموصل، ما تسبب 

 وهذا ما لم يستطع معظم السكان تحمله.دوالر لكل متر مكعب،  7.25في إرغام السكان على شراء المياه بنحو 

د على سالح المياة عتمتو ؛2114ات التوسع األفقى والرأسى وذلك منذ عام استراتيجينتهاج تسعى داعش الو

المختلفة لتعزيز أهدافها العسكرية والسياسية، فسيطرت على الموارد المائية والسدود الهامة  هاتاستراتيجيب

ضافرت جهودها للسيطرة على الجزء السوري الخاص بنهر وة في سوريا والعراق. ستراتيجيذات األهمية اال

ا أم ،وسد البعث ،الفرات. ومن أهم السدود الرئيسية التي نجحت في السيطرة عليها سد تشرين، وسد الفرات
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وجدت  بدأت داعش تفرض هيمنتها على الروافد العليا لنهري دجلة والفرات ألنها 2114في العراق فمنذ عام 

في ذلك منفًذا لها لتعظيم نفوذها، وإلحاق ضرر بمناطق أكبر دون الهجوم مباشرة باالحتالل العسكري وفي 

وتوضح الخريطة التالية السدود التي  ،ة الهامة للعراقستراتيجيغضون عام استطاعت احتالل أغلب السدود اال

 تخضع لسيطرة داعش. 

 تنظيم داعشخريطة السدود التى سيطر عليها  (4شكل )

 
, The Washington postErin Cunningham, Islamic State jihadists are using water as a weapon in Iraq, 

October 7, 2014.  

عتمدت على عدد من اآلليات لضمان ا ؛ةستراتيجيسيطرة داعش على عدد من السدود وروافد األنهار االمع و

  :منها ،اإلخضاع والسيطرة

وذلك عن  والكهرباء"تدمير إمدادات المياه استراتيجية " داعش على ستندتافقد  :هقطع إمدادات المياـ 1

طريق قطع األنابيب والكابالت، أو من خالل تحويل مجرى السد، فمن لديه السيطرة على السد يمكنه أن يسبب 

راق عن عدة بلدات فقد قامت داعش بقطع إمدادات المياه والكهرباء في سوريا والع. الجفاف لمساحات شاسعة

ألن  2114فرضت داعش عليها حظًرا تامًًّا في يونيو قراقوش" وهي مدينة شمال العراق ومقاطعات مثل "

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-state-jihadists-are-using-water-as-a-weapon-in-iraq/2014/10/06/aead6792-79ec-4c7c-8f2f-fd7b95765d09_story.html
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، وحولت مجرى 2115استطاعت فرض سيطرتها على سد الرمادي في مايو  ثمغالبية سكانها من المسيحيين، 

على تدفق المياه  كما عمدت إلى التأثير ؛%51المياه إلى بحيرة "الحبانية" فانخفضت المياه إلى أكثر من 

 .اطق الشيعية في الروافد الدنيا عن طريق بناء سدود وتحويل مجرى المياهلمحافظة األنبار والمن

 ةستراتيجيإضافة ال ؛فقد عمد تنظيم داعش ؛من يملك المنح يملك المنع(وفقا لمقولة ) :إغراق المناطقـ 2

يره من للتوجه نحو إغراق العديد من المناطق، من خالل تحويل المياه وإخراج كميات كب ؛هقطع إمدادات الميا

سد الفلوجة، ثم فتحه لتغمر المياه المحتجزة مناطق واسعة غلق داعش أ 2114ففى إبريل  المياه دفعة واحدة،

 211الف منزل، وما يقدر بحوالي آ 11العراقية، كما دمرت أكثر من كم ودمرت المرافق الحكومية  111وصلت إلى 

كافة المحاصيل الزراعية بالكامل وقتل الماشية،  إزالة همما ترتب علي .7كم من األراضي الزراعية الخصبة

 .ألًفا من السكان الذين فقدوا مصدر رزقهم نتيجة للفيضانات 71د حوالي يشرتو

تستخدم المياه كسالح من خالل تلويث وتسميم مصادر المياه مما يتسبب في إحداث أضرار  :تسميم المياهـ 3

كريت، وهناك تتلويث مياه الشرب بالنفط الخام ببلدة صالح الدين في جنوب  2114بالغة، فقد شهد ديسمبر 

 بغداد. و الرقةود إمدادات مياه مسمومة في حلب وعدة تقارير أثبتت وج

 هفى إستنزاف هالجيل الثالث من الال دولة الفاعلة )التنظيم العابر للقومية( تكمن خطورتداعش والذى يمثل 

ما أتاح له الفرصة للسيطرة على م ،بالصراعات الداخلية همانهاكاب ،القدرات المؤسسية لكال من سوريا والعراق

  ياسية وأهداف توسعية.كسالح عسكرى لتحقيق سيطرة س هستخدام الميااالمائية لكال الدولتين و لقدراتا

 

 :خاتمة

دا للبالغات الوطنية المتعلقة بالتغيرات استنا ،مع الخطابات الدولية المحذرة من تفاقم األزمة المائية تزامناً 

ي ف عسكرة الموارد المائية إشكاليةتبرز  ؛يكولوجية مختلفةأمن تبعات  المناخية وما يترتب عليها مستقبليًا

 آللية المائية كسالح عسكرىباستخدام ااصرة حلتطويق والملات استراتيجيتحداث ساو .منطقة الشرق األوسط

  .لتحقيق أجندات سياسية

ختالف الفاعل الرئيسى فى تشكيل دائرة الصراع محل اطرق التناول العسكرى للمحدد المائى بوتختلف 

بقواعد قانونية وُملزمة بين فاعل قومى متمثل فى الدولة المحددة  ما ه،ثرنا بيانآوالذى ، هتماماال

                                  
  مرجع سبق ذكرةالمياه كسالح في سوريا العراق؟ ؛ ” داعش“( عسكرة الموارد: كيف استخدم 7 
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ات التطويق واإللتفاف حول المضمون المائى استراتيجيوتعتمد على  .باإلتفاقيات والمعاهدات الدولية

سد النهضة واستخدام اآللية السيكولوجية للعسكرة المائية والمتمثلة فى اإلرهاب في نموذج ما ك .لإلقليم

  .لألمن المائى المصرى

 هوالذى منذ بداية تحركات "تنظيم داعشكما في نموذج "( دولة -العابر للقومية )الال اعل يظهر الف ؛بالمقابل

المجتمع األمر الذي يفرض على  .على السالح المائى فى اإلخضاع وبسط السيطرة هوضح إعتمادبالمنطقة 

نات المتضمنة الدولى التوافق حول النهج الهيدرولوكى القائم إقليميا بتوحيد المفاهيم وبناء قواعد البيا

لجميع االتفاقات القائمة والخالفات المتصلة بالمياه، وتجميع المعلومات المتاحة عن بيئة األنهار واألرصاد 

 الجوية في كل دولة تحسبا لتداعيات التغيرات البيئة وفى مقدمتها اإلحتباس الحرارى.

التضافر حول  ؛هواجهه عسكرة الميافى مقدمة أجندتها لمالشرق األوسط، أن تضع منطقة كما يفرض على دول 

 .هرم النظام الدولىفي التعاون مع األقطاب المؤثرة ، وة إقليمية للتخفيف من حدة عدم اإلستقراراستراتيجي

 :وذلك بالعمل من خالل ثالث مسارات متوازية

 .تية لهاوالبنية التح هوالهادف للتقليل أو منع اإلضرار بإمدادات الميا :المسار الدفاعى :ولاأل

إعادة إعمار البنية التحتية للمياه التي ُدمرت من جانب تنظيم على  بالعمل ذلكو :المسار التنموىالثاني: 

باإلضافة لتفعيل الدبلوماسية المائية والتي لها دور مؤثر في التقليل مستقباًل من عدم االستقرار  ؛داعش

  النيل. السياسي الذي تسببه ندرة المياه كما فى حالة ملف حوض

حظر استخدام المياه تي تالك بإنفاذ قواعد القانون الدولى ووذلك من خالل التمس :المسار القانونى: الثالث

 .(8)" باعتبارها جريمة حربلدولية التى ُتصنف "عسكرة المياهكسالح، وتفعيل االتفاقيات ا
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