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 عرض نقدي ملقالة بعنوان:
 

“Water: Future Of Conflicts And Peace Processes”  

 مقدمة:

إمكانية أن  ت احلالية تشري إىلمل يكن احلصول على املاء العذب سبًبا للصراع بني الدول يف ماضي، إال أن االجتاها        
تكون املياه سبًبا لصراعات ونزاعات خطرية يف املستقبل القريب، مبا يبلور احلاجة إىل استخدام وسائل جديدة لقياس احلاجة 
للمياه وتقدير استخدامها من أجل تقليل التنافس والتنازع على مصادر املياه وجتنب هدر املياه وضمان التوزيع العادل هلذا املورد 

ضروري لقطاع األعمال وللمجتمعات وللدول، القريب منها من البحريات واألهنار الرئيسية على وجه اخلصوص. احليوي ال
 .1وماسبق ميثل الفكرة الرئيسية اليت تتناوهلا املقالة حمل البحث والعرض

 التعريف ابلكاتبة :

شاركة واملدير التنفيذي جملموعة 
ُ
َؤِسسة امل

ُ
واليت شاركت يف  –مقرها مومباي  وهي مؤسسة فكرية –(SFG)هي امل

م، أيًضا 2009م، وآخر بعنوان "تكلفة النزاع يف الشرق األوسط" عام 2011أتليف كتاب "أسئلة كبرية يف عصران" عام 
م، وكذلك يف كتاب بعنوان 2008تعترب املؤلفة الرئيسية لكتاب بعنوان "األمن واالقتصاد العامليني: االجتاهات الناشئة" عام 

م، كما سامهت يف عدة فصول لكتب حول التعاون اإلقليمي يف جنوب 2004ة النزاع بني اهلند وابكستان" عام "تكلف
 2آسيا، وقد لعبت دورًا حامسًا يف تطوير مفهوم السالم األزرق.

 سبب اختيار املقالة:

بصورة صارخة، كما  دييرجع السبب الرئيسي يف اختيار هذه املقالة هو أن املياه كمفهوم ومورد أصبح موضع حت
ل املشاطئة لنهر دويل، أيًضا متثل أصبحت املياه سبًبا للنزاعات والصراعات، ويف نفس الوقت سبًبا ومصدرًا للتعاون بني الدو 

 الدول. هذه املقالة إضافة هامة لدراسات املياه وأتثريها وتداعيات هذه القضية على العالقات بني

 

                                                           
(1) Ilmas Futehally, ”Water: Future Of Conflicts And Peace Processes”:( World Future Review,Vol.6,No.4, 
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 األفكار الرئيسية للدراسة:

تدور هذه الدراسة  حول عدد من األفكار األساسية اليت توضح أن التاريخ قد ال يكون الدليل األمثل لفهم املستقبل يف      
كل احلاالت، فتارخيًيا مل تكن املياه السبب الرئيسي للصراع بني الدول وبعضها أو حىت داخل الدولة الواحدة، حيث كان الصراع 

وميثل القرن احلادي والعشرين مرحلة  .وب تندلع من أجل السيطرة على األرض منذ قدمي األزلقدميًا بسبب األرض فكانت احلر 
خمتلفة عن العصور السابقة، حيث يشهد منًوا غري مسبوق يف عدد السكان والصناعات والتكنولوجيا، ومن مث تتزايد احلاجة 

تها حيث يكون الثمن األكرب هو تزايد الطلب على املياه، ويف للموارد الطبيعية مبا فيها املياه. وعمليات التنمية تلك هلا تكلف
الوقت ذاته من املتوقع أن تتناقص الكميات املتاحة من املاء العذب نتيجة لآلاثر السلبية النامجة عن التصنيع والتلوث والتغري 

 املناخي والتصحر والتوسع احلضري.

وتشري الدراسة إىل أن تلك التهديدات اجلديدة تتضح فيما ميكننا تسميته ابلقوس الكبري النعدام األمن املائي والذي ميتد      
من فيتنام شرقًا مرورُا ابلصني وبنجالديش واهلند ونيبال والعرق وإيران وسوراي واألردن واسرائيل ومصر وصوال إىل كينيا يف شرق 

تقديرات فمن املتوقع أن تنضب موارد املياه العذبة من أي مكان يقع ضمن القوس الكبري النعدام األمن أفريقيا. ووفًقا لبعض ال
مبا قد يسبب تضخًما كبريًا يف أسعار الغذاء قد يؤدي إىل زعزعة االستقرار املائي وهو ماينعكس سلُبا على األمن الغذائي 

نقص الغذاء واملاء العذب من موت ماليني الفقراء من قاطين االجتماعي وحدوث فوضى وشغب. ابإلضافة ملا قد يسببه 
املناطق النائية والذين قد يسببون زعزعة االستقرار االجتماعي بسبب اضطرارهم للهجرة. وتصاعد تلك املخاطر وتزايد الفوضى 

 قد يدفع حنو تصاعد نظم سلطوية لسدة احلكم مبا يزيد احتماالت اندالع الصراعات بني الدول.

كما توضح الدراسة أن تلك التغريات واألخطار ليست سواء لكل احلاالت، فهي ختتلف حسب الظروف اجلغرافية بني       
عن طريق التفاوض على صيغة -دول القوس الكبري النعدام األمن املائي، مبا جيعل احلل التقليدي للصراعات على املياه 

ا. فحصة املياه اليت مت االتفاق عليها ابعتبارها كافية الحتياجات دولة ما يف ال يكون مالئمً  -لتخصيص املياه العذبة وفًقا هلا
 الوقت الراهن قد ال تكون كافية بعد عشر سنوات بسبب تغري الظروف.

لذلك تؤكد هذه الدراسة على أن االتفاقات القائمة املعتمدة على السبل الكمية والتخصيص املناسب ملوارد املاء تتسم      
ومن مث هناك حاجة إىل هنج جديد يستند إىل التضامن الشامل واالستدامة يف  -ابستثناء بعض احلاالت–ملدة الزمنية بقصر ا

ادارة املوارد املائية بني دول االقليم، فاألمر ابختصار ال يقتصر على طريقة تقسيم املورد بل األمر يتعلق بكيفية احلفاظ على 
املنافع النامجة عن استمراريته وما حيققه من عوائد من أجل حتقيق التنمية االقتصادية  املورد وتوسعه واجياد سبيل لتقسيم
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واالجتماعية لقاطين هذا االقليم. وهذا ميكن حتقيقه على مستوى حوض النهر أو األفضل حتقيقه على املستوى االقليمي من 
 طاابت عن املياه.خالل مفهوم ادارة املوارد املائية التكاملية الذي يتم ترسيخه يف اخل

أيًضا، وضحت الدراسة أن ضرورية تبين االقرتاب االقليمي يف االتفاقات ننبع من حقيقة أن الدولة ال تزال الكيان املعين       
 بصنع القرار، ومن مث فاختاذ أحد دول حوض النهر قرارًا ما يؤثر على ظروف العرض والطلب من مياه النهر لباقي دول احلوض.

األحيان ال يكون هذا االقرتاب االقليمي مالئًما، إذا كان اقليًما وعرًا جغرافًيا مبا جيعل دول حوض النهر مستقلة عن  ويف بعض
 بعضها البعض، ولكن بشكل عام اصبحت االدارة املستدامة ملوارد املياه العذبة بني دول االقليم مبثابة ضرورة قصوى.

جمموعة االستشراف االسرتاتيجي تصف عملية منع الصراعات املستقبلية على املياه من كذلك، أشارت الدراسة إىل أن         
م خالل االدارة التكاملية التعاونية ملوارد املياه بني دول االقليم أبهنا اقرتاب "السالم األزرق"، فعلى عكس املفاهيم التقليدية للسال

ت مراقبة التسلح اليت هتدف ملنع وقوع احلروب،  فاجتاه السالم األزرق اليت ترتكز حول اهلدنة  واتفاقات نزع األسلحة واتفاقا
 مبثابة عملية استباقية لتحقيق التعاون فيما خيص املياه اليت تعترب عنصرًا مصرياًي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للفقراء.

ألمثل ملوارد املياه واالستفادة القصوى منها واحلفاظ فإذا تشاركت بعض الدول املتجاورة وتعاونت من أجل حتقيق االستغالل ا
عليها بدال من جمرد االتفاق على حصص التشارك يف املياه، ومن مث لن يكون لديهم امليل للحرب بسبب املياه، فإهناء الصراع 

عاون بني الدول منع على املياه بني الدول لن يقتصر فقط على منع وقوع حرب بسبب املياه، بل ميكنها من خالل ترسيخ الت
 نشوب أي صراع بينهم ألي سبب أخر.

دولة ال  37دولة على مستوى العامل تتشارك يف املوارد املائية، يوجد  148وقد تطرقت الدراسة إىل توضيح أن من بني        
فقط، وتلك الدول تواجه خطر  تتشارك يف االدارة التعاونية للموارد املائية، حيث يقتصر التعاون فيما بينهم على اجلانب التقين

اندالع احلرب والصراعات ألسباب أخرى غري املياه مثل الصراع على األرض أو الصراع االيديولوجي أو وجود جذور اترخيية 
للخالف فيما بينهم، ومن خالل دراسة العالقة بني البالد اليت تتشارك مع دول جوارها يف املوارد املائية وضعت جمموعة 

االسرتاتيجي تصورًا أبن أي دولتني تتشاركان يف ادارة مواردمها املائية بفعالية لن يتجها للحرب مع بعضهما البعض  االستشراف
 ألي سبب كان.  

كما تناولت الدراسة امكانية قياس مدى قوة فعالية التعاون املائي بني الدول املتجاورة مبا يسهم يف حتقيق "احملاصصة        
وهي أداه جديدة طورهتا جمموعة االستشراف االسرتاتيجي واليت تفرتض أن الدول اليت يوجد بينها اقصى  التعاونية للمياه"

 10درجات للتعاون حول املياه تقل احتمالية اندالع الصراعات املسلحة بينها والعكس صحيح، وتلك األداة تتكون من 
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كثر بشأن املياه، كما تقوم بتصنيف وترتيب اآلليات مؤشرات تساعد يف حتديد وتكمية  مدى التعاون بني دولتني أو أ
املستخدمة.وتتمثل هذه املؤشرات فيما يلي )وجود اتفاق تعاوين رمسي بني الدول، مأسسة هذا التعاون من خالل أتسيس 

سيني املعنيني كياانت مستدامة أو جلان ذات أدوار فعلية، التزام سياسي بتحقيق التعاون يقاس من خالل مستوى املسئولني السيا
بتحقيق هذا التعاون مثل رئيس الدولة وبرملانيني ووزراء.، وجود مبادرات مشرتكة تتمثل يف مشاريع فنية، رقابة مشرتكة لتدفق 
املياه، التعاون يف السيطرة على الفيضاانت أو بناء وتشغيل السدود واخلزاانت، مبادرات مشرتكة حلماية البيئة واستدامة جودة 

جلهود املبذولة من الدول لتحقيق التعاون والتكامل فيما يتعلق ابملياه ابلتوازي مع حتقيق تعاون اقتصادي(.وابلتايل املياه، ا
قة احملاصصة التعاونية للمياه متنح موقًفا نسبًيا آلليات التعاون املائي مقارنة بغريها من اآلليات عرب العامل. فهي مبثابة تنبيه وافا

 ل احلشد لتحقيق التغيري.لصانعي القرار من أج

وفُقا القرتاب السالم األزرق، فالتعاون يف جمال املاء العذب يتجاوز السدود والقنوات املائية، أيًضا، طرحت الدراسة أنه         
والرصد  فالبد من تزاوج املاء مع الصناعات املعرفية، فاخلربات والتجارب من خمتلف أحناء العامل أظهرت أن تقنيات الري اجلديد

احلاسويب لتدفق املاء للنبااتت تسهم يف تقليل املطلوب من املاء ألكثر من نصف الكمية املستخدمة حالًيا، ومن املمكن معاجلة 
هدر املياه ابستخدام النانو تكنولوجي واعادة معاجلة املاء العادم ليستخدم يف الشرب، ومن املمكن احلفاظ على موارد املياه من 

نهجيات التخطيط العمراين. ومن مث فمدي وجود املاء مستقبال يعتمد على تقنيات النانو تكنولوجي وحماكاة خالل تغيري م
الطبيعة والتخطيط العمراين واالنتاج الفعال للغالت الغذائية واملواد الصناعية أكثر من االعتماد على صياغات ختصيص كميات 

صب، فاقتصار الرتكيز على تلك النقطة القدمية واغفال ادراك التغريات اليت حتدث املياه املسموح بتدفقها من دول املنبع لدول امل
 يف هذا السياق هو أمر يف غاية اخلطورة.

اللتان متثالن القوس الضخم النعدام األمن –وقد أشارت الدراسة إىل أنه البد لدول إقليمي جنوب أسيا والشرق األوسط        
اليت قدمتها جتربة اقليمي أورواب وجنوب أفريقيا، فهما يف حاجة لالستفادة منها من أجل اختيار  أن تستفيد من الدروس -املائي

اتت مصريهم بني مسارين: األول هو السالم األزرق وادراك الثورة القادمة يف جمايل املياه والبيئة، واالستفادة من الثورة اجلينية والروبو 
تطورة، فهذا املسار يتطلب ُبىن مؤسسية، فقد اقرتحت جمموعة االستشراف والذكاء االصطناعي وخمتلف القطاعات امل

االسرتاتيجي أتسيس جملس تعاون الستدامة املوارد املائية يف الشرق األوسط، فمثل تلك اجملالس التعاونية ميكنها تسهيل وضع 
شر التقنيات اجلديدة وخطط التعاون املشرتك من معايري مشرتكة لتكمية البياانت وتطوير مناذج اقليمية لتغريات املناخ وتقدمي ون

 أجل االستفادة املثلى من املوارد املائية املشرتكة وغري املشرتكة بني دول االقليم.
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ة السياسية واألخر مبثابة جهل يف وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها أنه ابت واضًحا أن املسار األول ميثل احلنك       
بد أن يقرروا ما يريدون ملصائر قضية، فصانعو القرار بدول منطقة القوس الضخم النعدام األمن املائي الالتعامل مع تلك ال

ماعي مبوجب نقص املاء العذب وما بالدهم، إن كانوا يريدون توجيه بالدهم حنو السالم أو السري مبجتمعاهتم حنو االنتحار اجل
نجم عن نقص احلكمة واحلنكة قرار االجتماعني فمثل هذا االنتحار قد ييصحبه من نقص الغذاء وتدهور الصحة وزعزعة االست

ه املستقبلية وحتديد ما إذا كان يريد السياسية. وابلتزامن مع تقرير الدول ملصائرها، جيب على اجملتمع الدويل كذلك حتديد وجهت
واطن ابلعامل ورؤيته حنو موادراك كل  حتقيق السالم األزرق أم الدخول يف مفاوضات غري منتهية، فالقرار يتوقف على حس

 مستقبل العامل الذي يريد تشكيله.

 املقاالت ذات الصلة ابلدراسة :

وهي بعنوان "نزاعات املوارد املائية: الصراع والتعاون يف أحواض الصرف  مبقالة أخرىوهذه املقالة )الدراسة( تذكرين           
كما سوف يتجلي سياسات عامل،  حيث سعت لعرض حتليل لتاريخ النزاع علي املياه العذبة يف أحواض الصرف عرب ال 3الدويل"

املياه اإلنفرادية قد ثبت للحد من دور ومستقبل املياه وفقاً للمعاهدات والنظم الدولية لتقاسم املياه وأدت إيل التوترات السياسية 
املقال هو ان السياسات اإلنفرادية لتدفقات املياه سوف تؤدي للتحريض علي احلروب بني  والنزاعات ، واحلجة الرئيسية هلذا

الدول املتشاطئة بسبب التزايد علي الطلب علي املياه العذبة ، كما أن املمارسات اإلنفرادية لتحويل املياه خيلق حالة التوزيع 
لنزاع دائم، كما أن سياسات الدولة جيب أن هتدف إيل القضاء الغري العادل للمياه بني الدولة القومية داخل احلوض ووصفه 

علي حاالت عدم اإلنصاف يف توزيع وزايدة إمكانية الوصول إيل املياه الصاحلة للشرب للسكان عرب حوض النهر علي أساس 
 احتياجاهتا من أجل أتمني السالم واإلستقرار طويل األمد.

نشطة البشرية األكثر تدمرياً ونظراً حلروب علي املوارد ومنها إيل إعتبار أن بعض األكما أن الدراسة قد تعرضت لقضية ا        
ا ترتب عليه كمية من الصراعات علي لتأثرياهتا علي اجملتمعات والبيئة ، ومع مرور الزمن مع الزايدة يف عدد سكان العامل ومم

ية واملياه العذبة للدول القومية جيعلهم عرضه ي امتالك املوارد الطبيعاملوارد الطبيعية والذي ينذر ارتفاعه ابخلطر ، فهنا كثري مايؤد
لبلدان أو اجملتمعات السياسية لتبين موقف ذات مبارة صفرية عند حدوث تصارب يف املصاحل مع العبني آخرين وما إذا كانت ا

قة هي املعيار األساسي واألكثر ار الطااليت تكون السيطرة علي أرض غنية ابلرواسب املعدنية ، كما أشارت الدراسة إيل إعتب
 أمهية عند حتديد مفهوم األمن يف العديد من البلدان .

 
                                                           
( 3)Shavkat Kasymov, "Water Resource Disputes: Conflict and Cooperation in Drainage Basins":( 
INTERNATIONAL JOURNAL ON WORLD PEACE  , VOL. XXViII ,NO. 3 September 2011)pp.81-110. 
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ادي الذين هم مهمان يف احملاسبة كما أشارت الدراسة إيل كافة ممارسات العنف اهليكلي واإلستبعاد اإلجتماعي واإلقتص       
علة اآلخري ،وحرية الوصول تضارب يف املصاحل مع اجلهات الفاللعداء الذي يواجهنا من قبل بعض اجلماعات كما أن هناك 

دولة أمة واحدة يؤدي إيل احلرب  مجاعات معينة للموارد اليت كانت تسعي للمطالبة ابحلقوق التارخيية غالبًا يف حدود أراضي
رئيسية للصراعات املتعددة ال علي طول خطوط اإلنتماء السياسي واهلوية. كما تناولت الدراسة وقامت ابلتعرض إيل األسباب

هتا السياسات التميزية فيما يتعلق واليت تتمحور ابألساس يف الظروف اإلجتماعية اإلقتصادية اليائسة لبعض اجلماعات اليت ولد
كما أن ليوم كما كان يف القرون السابقة ،إبمكانية الوصول وإستغالل املوارد ، وأشارت إيل أن النزاعات علي املوارد أمر مألوفاً ا

البلدان ينمو وهذا ماترتب عليه حق  منذ تدفق األهنار عربر أراضي الدولة القومية املختلفة أصبح الطلب علي املياه العذبة يف
 الدولة يف الدفاع عن مصاحلها اإلقتصادية .

حوض هنر األردن ،وحوض هنر أحواض للصرف مثل حوض حبر آرال ،و  4كما طرحت الدراسة حتليالً لتاريخ النزاع بني         
رب احلدود الوطنية بشأن اخلالفات عالدجلة والفرات وكان هذا اإلختيار له ما يربره فهي قد إختريت علي أساس سجلهم التارخيي 

لدول والسكان أدت إيل توترات سياسية اليت واإلشارة إال أن التوزيع الغري عادل للمياه بني ااملتعلقة إبستغالل املوارد املائية ، 
 دول .قد تزيد من التصعيد يف احلرب يف ظل تزايد استمرار الطلب املتزايد وعدم كفاية سياسات ال

 
ور حول إشكالية ندرة املياه حيث يف ذلك الصدد تد استدعي مقالةويف إطار احلديث عن التوزيع الغري عادل للمياه هذا   

تؤكد أن القيمة اإلقتصادية والسياسية للمياه تزداد يوماً بعد يوم ، حيث أن ندرة املياه النامجة عن تغري املناخ سوف تؤدي إيل 
راء الكربي أو زايدة إحتمال وقوع املنازعات الدولية ، فهنا ندرة املوارد هلا مستويني الندرة املطلقة ، كما هو احلال يف الصح

نقص يف اإلمدادات الذي قد يعين اخنفاض طفيف يف العرض الذي مت احلصول عليه يف وقت سابق ، كما ان هناك إحساس 
ابلندرة النفسية عندما يري الناس نقصًا موجود وتتصرف وفقًا لذلك بغض النظر عن احلقائق الفعلية علي ندرة عوامل املناخ 

 .4ث واإلفراط يف اإلستهالك مما يؤدي إيل ندرةواألنشطة البشرية مثل التلو 
 

اليت تدور الفكرة األهم حول  إستدعاء املقالةويف هذا الصدد عن احلديث عن تغري املناخ وما يؤديه إيل نزاعات مائية  مت    
تغري املناخ سيؤدى ابلضرورة إىل عدم األستقرار السياسى، وهذا سيؤدى ابلضرورة إىل تفاقم خطر إندالع نزاع مسلح، وهنا 

بب سنجد عالقة بني تغري املناخ والصراع. عند النظر ىف أتثري تغري املناخ على الصراع الدوىل جند أن الزايدة ىف ندرة املياه بس
تغري املناخ يكون له آاثر سيئة. وىف هذا السياق جند أن األهنار العابرة للحدود هلا أمهية كربى كمصدر للمياه العذبة، حيث أن 

                                                           
(4) Sangeeta Thapliyal ," Water Security or Security of Water? A Conceptual Analysis":( India Quarterly, 
No.67, 2011),pp51-53. 
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األهنار العابرة للحدود هامة كمصدر للرتابط األيكولوجى، الذى يبني لنا إنه إذا حدث إجهاد مائى ىف بلد واحد ميكن أن 
 .5ينتقل إىل بلد آخر

 
تدور حول فحص ومعرفة املالمح اليت تتضمنها املعاهدات اليت حتكم األهنار الدولية  طرحت مقالةويف هذا الصدد    

وجتري إختبار جترييب لتوضح مدي فاعلية هذه املعاهدات يف إدارة الصراع والنزاعات املائية ، حيث تري هذه املقالة أن اإلدارة 
عسكرة الصراع ، وتشري هذه املقالة إيل أحكام اإلنفاذ املوجودة داخل املعاهدات تعزز السلمية للصراع تكون أكثر جناحًا من 

 .6من حماوالت تسوية النزاع وتزايد من إحتمال اإلمتثال لإلتفاقيات اليت مت التوصل إليها 
 

املواقف واملفاوضات بشأن تتعلق بسرد تعريف  مقالةاستدعاء ويف إطار احلديث عن املعاهدات بشأن األهنار الدولية مت       
املياه العذبة يف الشرق األوسط واليت سلطت الضوء علي الظروف اليت من شأهنا أن تؤثر علي التعاون والصراع بني الدول اليت 
تعتمد علي نفس حوض النهر للوفاء حبقوقهم األساسية متضمناً اإلستهالك وإحتياجات التنمية اإلقتصادية حلساب إحتماالت 

أو الصراع بشكل منتظم وإختبار األثر النسيب ضد النموذج الواقعي املادي الذي يشدد علي أثر القدرات العسكرية  التعاون
النسبية للدولتني الذين يشرتكون يف نفس حوض النهر ، وللوصول إيل فهم أكثر موضوعية بدقة للعالقة بني الثقة وتطور التعاون 

كة وهي آليه للتفاوض ونوعية التعاون املرجو حتقيقه ،البعد األول يقوم علي الوحدات الثقة بني الدول علي املوارد املائية املشرت 
وهي تقيس املوثوقية أو التوقع أبن السعي لإلتفاق مع طرف آخر فكما هو متعارف عليه أن الغياب النسيب لثقة أو وجود 

ية حيث كل طرف يف املناورات تريد زايدة حصتها من وحدات الثقة نفسها وحدها مييل إيل خفض املفاوضات إيل متارين تنافس
موارد املياه وهي مطمعًا يف حساهبا للدول اآلخري لقياس مدي وجود أو غياب الثقة أن حتليل بياانت مفتاح لوطنية لصانعي 

الدول اجملاورة وتقع ضمن القرارت املسئولة عن صياغة السياسة العامة وفيما يتعلق برتتيبات إلدارة أو تقاسم املوارد املائية مع 
حوض النهر نفسه . كما أشارت املقالة إىل اخلصائص الرئيسية للنظرية التعاونية ابعتبارها النهج الذي ميكن اإلستفادة من 
 فاعلية يف املنافسة وإثبات فوائد التعاون وحتويل عالقات الالعبني إيل التعاون واإلشارة إيل أن الصراع العسكري بني الدول أمر
غري مقبول يف نطاق لعبة النهج النظري، كما أن ي التقدم احملرز يف وضع نظام املياه وفتح تقنيات التفاوض والشفافية ، 

 .7فالعمليات التفاعلية بني الالعبني من خالل تقدمي آليات تصاحلية قوية
 

                                                           
(5) Jaroslav Tir, Douglas M Stinnett,"Weathering Climate Change: Can Institutions Mitigate International 
Water Conflict ?":(Journal of Peace Research,Jan.2012) pp 211-225. 

(6) Sara McLaughlin Mitchell ,Neda A Zawahri,"The Effectiveness Of Treaty Design In Addressing Water 
Disputes":( Journal of Peace Research , Vol. 52 , 2015)pp.187-200 

(7) Matthew Isaac Weiss,"The Definition of the Situation and Negotiations over Freshwater Conflicts in 
the Middle East", 2011,pp.1-6, https://webapps.utrgv.edu/aa/dm/index.cfm?action=vitae&user 
=matthew.weiss.pdf (Accessed:15-11-2018) 
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 الرؤية النقدية للباحثة:

للة حمتخصصة، مطلعة، ملمة جبوانب املوضوع حمل الدراسة، قارئة جيدة و مأن الكاتبة  -امن وجهة نظره-ترى الباحثة       
لى األمثلة والوقائع لتأييد متمكنة لألحداث، وظهر ذلك يف استخدامها الكبري للمراجع والكتاابت املتخلفة واعتمادها ع

 أفكارها.

اتبة يتمتع ابلبساطة والسهولة وسالسة األفكار وترتيبها منطقًيا مما ساعد على إيصال رسالته وترى الباحثة أن أسلوب الك     
 للقارئ بشكل واضح.

وتتفق الباحثة مع الكاتبة يف ضرورة استخدام وسائل جديدة لقياس احلاجة من املياه وتقدير استخدامها من أجل تقليل       
ب هدر املياه وضمان التوزيع العادل هلذا املورد احليوي والضروري ملختلف القطاعات التنافس والتنازع على مصادر املياه وجتن

واجملاالت.كما تتفق الباحثة معها يف ضرورة تعديل وحتديث االتفاقيات القائمة بشأن توزيع املوارد املائية لتستند إىل هنج جديد 
 الدول املشاطئة ملورد مائي دويل، فاألمر مل يعد يقتصر على كيفية يضمن االستدامة والتضامن الشامل يف إدارة املوارد املائية بني

 تقسيم املورد وإمنا يتعلق أيًضا بكيفية احلفاظ عليه وتوسيعه وإجياد طرق لتقسيم املنافع الناجتة عن استمراريته وما حُيققه من عوائد
 من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أيًضا تتفق الباحثة مع الكاتبة يف أن اإلدارة املتكاملة والتعاونية ملوارد املياه بني دول اإلقليم املعينة هبذه املوارد، تعد من       
أهم االقرتاابت والوسائل اليت حتول دون حتقيق الصراعات املستقبلية على مصادر املياه. كما تتفق الباحثة معها يف أن األمر يف 

ابألساس يف يد صانعي القرار فيما إذا كانوا يريدون توجيه بالدهم حنو السالم والتنمية أو السري حنو الصراع وزعزعة النهاية يقع 
االستقرار وتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وابلتايل األمر يف النهاية يتوقف على مدى احلنكة السياسية اليت يتمتع هبا 

 ية.صانعي القرار يف الدول املعن

وعلى اجلانب اآلخر يُؤخذ على الكاتبة أهنا مل توفر العديد من االقرتاحات والسبل اليت ميكن أن تعتمد عليها الدول يف       
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية واملضي قدًما حنو التعاون، فعلى الرغم من أن الفكرة األساسية للدراسة قائمة على سبل ووسائل 

إال أن الكاتبة مل تعرض بشكل منفصل إال أسلوب ووسيلة واحدة واليت تتمثل يف ما أُطلق عليه "احملاصصة  حتقيق السالم،
 التعاونية للمياه".
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