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چكيده
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کم آبترین منطقهه رر هاها هسهنن  .رر ایهن منطقهه ،سهه رور
بزرگ نیل ،رهله و فرات و ارر وهور رارر و کشورهای ساحلی این رورها بر سر نحوه تقسهیم آب
و نوع س بن ی بر روی رور با یک یگر اخنالفنظر رارن  .این مقاله سهیی رر ااسهب بهه ایهن سه ال
رارر که آیا کمبور آب رر خاورمیانه منجر به رقابت یا همکاری منطقهای مهیشهور؟ فهر

الهلی

مقاله این است که با توهه به مفروضات رئالیسهم و نوورئالیسهم و وههور اخهنالف و تیهار

بهین

کشورهای منطقه ،کمبور آب رر خاورمیانه منجر به تیهار

و رقابهت بهین بهاایگرا ایهن منطقهه

می شور .این مقاله بر واکاوی رورهای مشهنر بهین کشهورهای مفنله رر منطقهه خاورمیانهه و
شمال آفریقا ساما یافنه است .ماحصل اژوهش حاضر با توهه به روش تولیفیه تحلیلهی اشهاره
رارر که خاورمیانه و شمال آفریقا به رلیل واقع ش

رر کمربن خشک و نیمهخشک هاا و رشه

بیرویه همییت و همچنین ع م م یریت لحیح آب و ...با بحرا کم آبی و بیآبی مواههه هسهنن
و این بحرا کم آبی منجر به همکاری و همگرایی کشورها رر این حواه نمیشور ،بلکهه بها توههه
به رویکرر رئالیسنی و منافع محور منجر به رقابت و خصومت بین باایگرا مهیشهور ،بهه وونههای
که شای بنوا اا هنگ آب بهعنوا هنگهای بی ی رر منطقه خاورمیانه نام برر.
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مقدمه
کمبود آب یک پدیده جهانی است ،اماا کمباود آب در واورمیانا تنهاا مرباو با میایط
زیست نیست بلکا موواو ی مها و سسااا اسات کا بار سباای سیاسای در من ا تاثسیر
میگذارد .اکثر منابع آب در واورمیان بین کشورهای مختلف مشترک است.
کمبود آب در واورمیان ناشی از وامل متعددی است؛ از جمل تخصیص نابرابر آب،
مدیریت وعیف منابع آب و افزایش ت اوای آب در نتیج رشد جمعیت .متغیرهای دیگری
ک بر ذویره آب تثسیر می گذارد :اکولوژی ،سوءمدیریت منابع آب ،افزایش جمعیت ،رشد
صنایع و کشاورزی سنتی و مصرف بیش از اندازه هستند (.)Mulholland, 2011: 1
س وق بینالملل اغلب در ایجاد یک معاهده برای سفظ س اوق آبای دولاتهاا ناکاا
بوده است .دولتهای باالدست اغلب از دکترین ساکمیت م لق ملی ب منظور سفاظ امنیات
آبی بیشتر برای دستیابی ب مناافع واود بهاره مایبرناد و دولاتهاای پاایین دسات معت دناد
ساکمیت م لق نباید تغییری در سج و کیفیات آب در مناا ق زیردسات ایجااد کناد و در
دستیابی آنها ب آبهای مشاترک وللای وارد ساازد ( .)Libiszewski, 1994بار ایان اسااا
ظهور تعاروای بر سر آب ب ویژه در منا ق مواج با کمبود آب اجتنابناپذیر است.
دکترین دو رویکرد متفاوی میتوان استنتاج کرد .دکترین ساکمیت م لق ملای ریشا
در اصول رئالیستی وودیاری و منافع ملی دارد .این دکترین معت د است کا راابات بار سار
منابع کمیاب آب با ث میشود دولتهای باالدست مانع از دستیابی دولتهای پایین دست
ب مناابع آب شاوند .از ارف دیگار ،دکتارین یکاااریگی م لاق ملای ریشا در مفرووا
همزیستی مسالمتآمیز دولتها دارد .این دکترین معت د ب وجود و یا ایجاد یک نظا مفیاد
مت ابل است ک دسترسی دولتها ب آبها را سفظ کند .ب ور کلی دو دکتارین فاوق دو
رویکرد رئالیستی و لیبرالیستی در ماورد آب هساتند .لیبارالهاا و نئاولیبرالهاا معت دناد کا
بیران آب با ث همگرایی و همکاری بین کشورها برای مدیریت آن میشود .آنهاا یاده
دارند از آنجا ک آب ماده سیاتی زندگی بشر است ،کشورها بارای رفاع بیاران آن مجباور
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ب هماهنگی و همکاری با یکدیگر برای مدیریت آن هستند .در م ابل ،رئالیستها معت دناد
همانند اکثر مووو ای و پدیدهها در روابط بینالملل آب نیز با توج با اادری و جایگااه
بازیگران مدیریت میشود .آنها هماهنگی منافع و اشتراک مسا ی بازیگران بارای مادیریت
بیاران آب را نماایپذیرنااد .در اینجااا ایاان سا ال م اار ماایشااود کا آیااا کمبااود آب در
واورمیان منجر ب راابت یا همکاری میشود؟ بیتردید مه تارین پرساش ،در ماورد نیاوه
مدیریت آب در واورمیان و نوع برواورد کشاورها باا ایان موواوع اسات .در ساوزه آب
م العای زیادی صوری گرفت است .لوی در اسر واود «آب و اادری» ( ،)Lowi, 1995کا
پژوهشی بر روی رودوان اردن اسات واورمیانا را با ناوان من ا ای کا دارای تااریخی
سرشار از تعارض در موووع آب است ،توصیف میکناد .راباباا در م الا «مناز ا آب در
واورمیان » ( ،)Rababa, 2012ب بررسی منابع آبی در واورمیان و لت وااوع تعارواای در
این سوزه می پردازد .ابوجوواب در م ال «مناز آب در واورمیان در سال ساور و آینده»
( ،)Abu ju, ub, 2003ب بررسی یرایی مشکل آب در واورمیان میپردازد و لت آن را در
کمبود منابع آب ،افزایش ت اوا برای دستیابی ب آب ،مادیریت واعیف مناابع آب ،ف ادان
همکاری باین کشاورهای من ا  ،اساتفاده از رو هاای اادیمی مصارف آب در صانایع و
کشاورزی و ...مایداناد .وسالز در م الا «بیاران آب در واورمیانا » ( ،)Wessels, 2009با
بررسی بیرا ن آب در واورمیان و راب ا آن باا همکااری باین کشاورها بارای سال مشاکل
بی آبی پرداوت است .ولف در م ال «منااشای آبی واورمیان و سمتگیریهایی برای سال
و فصل آنها» ( ،)Wolf, 1996از منظر تاریخی ب بررسی منااشای آبی و معاهادای صالد در
واورمیانا پرداوتا اساات .واادارس باازی و دیگااران در م الا «بیااران آب در واورمیانا
(یالشها و راهکارها)» (بزی و دیگران ،) 2010 ،باا توجا با ینادین شااوص با بررسای
بیران آب در واورمیان پرداوت اناد و ساعی با ارائا راهکارهاایی بارای سال آن داشاتند.
صااادای در م الا «هیاادروپلیتیک و بیااران آب» (صااادای ،)1376 ،بیااران آب را بیراناای
جدی برای واورمیان م ر میکند ک نیاز ب یک راهسل سریع و جدی دارد .هماانگونا
ک از بررسی ادبیای باال ادراک میشود ،هم منابع باال با آناالیز بیاران آب در واورمیانا
پرداوت و تا سدودی سعی ب ارائ راه سلهایی برای سل و فصل آن دارند .در این پژوهش
ما بر آنی ک بیران آب در واورمیانا را از منظار نظریا رئالیسا بررسای کنای و استماال
واوع تعاروای در این سوزه را تبیین نمایی  .بر این اسااا و در راساتای پاساه با پرساش
اصلی پژوهش این فروی م ر میشود ک «کمبود آب در واورمیان منجار با تعاارض و
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راابت بین بازیگران میشود».
در این م ال  ،ابتدا بنیان نظری پژوهش م ر میگردد .در بخش دو  ،ب بررسی مناابع
آب و لتهای بیران آب در واورمیان  ،و در بخش سو ب م العا ماوردی رود دجلا و
فرای ،نیل و رود اردن پرداوت میشود.
 .1بنيان نظری پژوهش
 .1-1هيدروپليتيک

هیدروپلیتیک 1ترکیبی متوازن از دو واژه آب و سیاست است و تثسیر منابع آب بر سیاست و
تصمی گیریهای سیاسی در س و میلی ،ملی ،من ای و کاروی کا مایتواناد موجاب
تنش یا همگرایی در این س و شود را مورد م الع ارار مایدهاد ( لایزاده .)1383 ،آب
شیرین س د کره واکی تنها  3درصد مجموع هیدروسفر را تشکیل میدهد ،ایان در ساالی
است ک پراکنش این میزان آب در نواسی مختلف نابرابر است .ب گون ای ک این ناابرابری
زمین ساز پیدایش شرایط سساسی شده و آینده کشورهای من را را وواهد زد .تغییرای
آب و هااوایی ،بهاارهباارداری مفاار از منااابع آباای ،مصاارف باایش از سااد ناشاای از افاازایش
جمعیت ،میور بودن کشاورزی در ااتصاد اکثر کشورهای من  ،با کاارگیری شایوههاای
سنتی در آبیاری و هدر رفتن بخش اابل توجهی از منابع از جمل مها تارین وامال کمباود
آب در من واورمیان ب شمار میرود و با دلیال اجارای برناما هاای توساع ااتصاادی ا
اجتما ی ،نیاز ب آب ب شدی رو ب فزونی اسات .باا پیادایش دولات مادرن و شاکلگیاری
مرزهای سیاسی ،کارکرد مناابع آبای در اتخااذ سیاسات دولاتهاا نماود بیشاتری یافات با
گون ای ک در بهره مندی از این منابع ،از یک رف شاهد بروز تنشهای فزایناده ،با ویاژه
در منا ق ک بار و وشک هستی و از دیگر ساو ،کااربرد مشاترک ایان مناابع مایتواناد
زمین ساز و بستری برای تی ق روند همکاریها و همگراییهای من ای باشاد و در جهات
رفاه و امنیت ساکنان همجوار این منابع ن ش ایفا کند .از ینین منظری است ک وااعگرایاان
و لیبرالها ب ارائ تیلیل پرداوت اند؛ ب نیوی ک واااعگرایاان بنیااد بسایاری از تانشهاای
آینده را بیران آب میدانند و معت دند در واورمیان ب نوان من ای ک یالشهای آبای،
روند فزاینده وواهند داشت ،هر کشوری ک منابع آبی غنیتری در اوتیاار داشات باشاد ،در
. Hidropolitic
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مناسبای هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک من از توان اسرگذاری میقتاری بهاره وواهاد بارد.
با بااارتی ،کمبااود آب و ارز روزافاازون آن ،روز با روز با آن ابعاااد سیاساای بیشااتری
میدهد و میتواند با ث بروز درگیریهای من ای شود .از دیگار ساو ،لیبارالهاا کمباود
منابع آبی را فرصتی جهت اتخاذ سیاستهای همکاری و همگرایی المداد کرده و معت دناد
با ایجاد سازمان من ای در جهت فرآیند صلد و رفاه اد هایی برداشات مایشاود .کمباود
منابع آب ،ب وصوص در من ا واورمیانا و شامال آفری اا و اشاتراک مناافع دولاتهاای
همجوار در بهره مندی از منابع آب ،هیدروپلیتیک را ب نوان گرایشی مجزا و تخصصای در
م الع ای ژئوپلیتیک مبدل کارده اسات .از هماین رهیافات اسات کا مایتاوان در تعریاف
هیدروپلیتیک از تثسیر و ن ش آفرینی منابع آب بار رواباط سیاسای کشاورها ساخن با میاان
آورد .ب تعبیری دیگر ،باید هیدروپلیتیک را دانشی دانست ک ب بررسی ن ش آب با ناوان
یک امل م سر ژئوپلیتیکی بار تصامی گیاریهاای سیاسای در سا و میلای ،من ا ای و
کروی میپردازد و لذا متکی بر س پدیده مها جهاانی یعنای آب ،زماین و سیاسات اسات
(وبرگزاری ویستا.)2008 ،
د ت ابق مرزهای سیاسی با مرزهای بیعی و سوو های آبریز رودوانا هاا موجاب
شده ک امروز بیش از  40درصد از جمعیت جهان در منا ی زندگی کنند ک سووا هاای
آبریز آنها بین دو یا یند کشور مشاترک اسات و  50تاا  65درصاد از وساعت هار یاک از
اارهها را سوو های آبریز مشترک تشکیل داده است .ناوع تعامال میاان ملاتهاا و جواماع
میلی در بهرهبرداری از مناابع مشاترک آبای ،یاف گساتردهای از ساازگاری و همکااری
کامل تا ناسازگاری و جنگ را در بر میگیرد.
با توج ب روند افزایشی مصرف آب در بخشهای فرادست رودوان ها و مناابع آبای،
مشاجرای هیدروپلیتیک میان جوامع و ملتهای ساکن در فرادسات و فرودسات مناابع آب
نیز در سال افزایش است و بر همین اساا بروی نظریا پاردازان ،اارن بیسات یکا را ساده
هیدروپلیتیک می نامند و بر این باورند ک بیشتر درگیریها و جنگهای میلی ،من ا ای و
جهانی ناشی از کمبود آب وواهد باود (مختااری هشای و ااادری ساجات .)52 :1392 ،در
اینجا دو مبیث م ر است ،یکی در مورد تثسیر آب بر همگرایی کشورها و دیگاری تاثسیر
آن بر تعارض و اوتالف بین کشورها .ما در این پژوهش از منظر و دیدگاه رئالیسا بیاران
آب را یالش آینده واورمیان و منااش بزرگ آینده میدانی .

316

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستوپنجم

 .1-2ویژگیهای فيزیكی

س یهار س د کره زمین را آب فرا گرفت است ولی از این مجموع ،یک درصد آن برای
آشامیدن مفید و اابل استفاده اسات ( .)BBC, 2009هار یناد کا کمباود آب یاک پدیاده
جهانی است اما منا ق وشک و نیم وشک جهان بزرگترین کمبود آب را تجرب میکنند.
ت ریباً  65درصد بدن انسان را آب تشکیل داده است و کسانی ک در منا ق وشک زندگی
میکنند ،هر روز در سدود ده لیتر آب مصرف میکنند .بنابراین آب بارای زنادگی و ب ااء
در منا ق وشک و نیم وشک جهان بسیار سیاتی است.
واورمیان من ای است ک مرز کشورهای آسیایی ،اروپایی و آفری ایی است و یاک
من بسیار وشک و نیم وشک جهان را تشکیل مایدهاد .دو دره ساصالخیز آن دجلا و
فرای در مجاوری بیابان صیرا ارار دارند .شکل ذیل ب ور واواد بیاانگر ایان اسات کا
اکثر منا ق وشک جهان در واورمیان و شمال آفری ا ارار دارد.

Source: Mulholland,2011: 17 .

 .1-3چرخه آب

یرو آب همچنین ب نوان یک یرو هیدرولیکی شاناوت مایشاود کا در یاک فرایناد
بیعی آب از اتمسفر ب زمین در یک یرو بیپایان سرکت میکناد .در ایان یروا  ،آب
در اشکال مختلف مایع ،بخار و یا یه وجود دارد .با این سال م دار آب درون سیست سابات
باای میماند.
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.

Source: Mulholland,2011: 18

همان ور ک در شکل باال ب تصویر کشیده شده ،شروع یرو باا تشعشاع وورشاید اسات.
اشع وورشید با ث میشود آب از اایانوا بخار شاود و در یاک فرایناد مادور دوبااره با
شکل مایع ب اایانوا بازگردد.
 .2منابع آب و توزیع آن در جهان
در سیاره ای ک بیش از دو سو س د آن را آب فراگرفت  ،پندار با ل فراوانای و وفاور آب
ب این وااعیت سای افکنده است ک آبهای شیرین تجدیدشاونده با شاکل فزاینادهای با
یک کاالی کمیاب تبدیل می شاود .بارای اینکا اساتفاده از آب تاداو یاباد ،نمایتاوان از
مخازن و سایر منابع آب با سر تی بیش از آنچ یرو بیعی آب اادر ب اسیااء و بازتولیاد
آن است ،برداشت کرد (صادای .)122 :1395 ،هر یند ممکن است تصور شود ک شایرین
کردن آبهای شور ،منبع بیپایان آب اایانواها را در اوتیار بشر ارار مایدهاد ،ولای ایان
فرایند الوه بر آنک سج ظیمی از سرمای را لب میکند ،آلودگی مییط زیست را نیاز
افزایش میدهد ،در ین سال نیاز ب سووت فسیلی دارد ک وود منبعی تجدیدنشدنی است
(صادای.)200 :1376 ،
م العای بر روی مناابع آب سااکی از آن اسات کا کشاورهای واورمیانا و با ویاژه
کشورهای ربی با موج کمبود آب مواج هستند .کشاورهای ربای در کمربناد وشاک و
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نیم وشک جهان ارار دارند و میانگین باران در این من ا ساالیان  450میلیمتار اسات .ایان
مسئل بسیار مه است زیرا در سدود  79درصاد از گیاهاان و مازارع در ایان من ا باا آب
باران سیراب میشوند .همچنین  600میلیون هکتار بیابان در این من وااع شده است؛ یعنی
ییزی در سدود  43درصد از کل نواسی من  .ب الوه میاانگین رشاد جمعیات  3درصاد
است .کل جمعیت کشورهای ربی در سال  205 ،1985میلیون نفر بود و در ساال  2000با
 300میلیون نفر رسید و پیش بینی میشود این جمعیات در ساال  2035با  600میلیاون نفار
برسد .با توج ب رشد و افزایش جمعیت و کمبود منابع آب ،کشورهای ربی در ساالهاای
آتی با بیران بیآبی مواج میشوند .در جداول زیر میازان آب در سووا دجلا و فارای،
نیل و اردن با توج ب جمعیت و م دار کمبود آن بیان شده است.
جدول  .1ميزان عرضه آب در كشورهاي حوضه دجله و فرات

کشور
سوریه
عراق
ترکیه
کل

میزا همییت بر اساس
میلیو
رر سال 1991
13/8
17/1
58/5
89/4

مق ار آب رررسنرس
رر سال 1991
20/0
42/7
196
258/7

میزا همییت بر
اساس میلیو
رر سال 2000
18/0
24/2
69/0
114/2

مق ار آب رر
رسنرس
ررسال 2000
27/0
46/7
203
276/7

مق ار کمبور آب رر
سال 2000
7
4
7
18

جدول  .2ميزان عرضه آب در كشورهاي حوضه رود نيل

میزا همییت بر اساس
میزا همییت بر اساس
مق ار آب رررسنرس
میلیو
میلیو
کشور
ررسال 1991
رر سال 2000
رر سال 1991
69
55/5
54/2
مصر
33/6
13/936
25/9
سورا
70/8
54/400
53/2
اتیوای
173/4
123/836
133/6
کل

مق ار آب رر
رسنرس
ررسال 2000
73/0
19/070
57/400
276/7

مق ار کمبور آب رر
سال 2000
17/5
5/074
3
18

هيدروپليتيک خاورميانه :مطالعه موردي حوضه دجله و فرات ،رود نيل و رود اردن 319
جدول  .3ميزان عرضه آب در كشورهاي حوضه دره اردن

رژیم لایونیسنی
ارر
نوار غزه
1
کرانه باخنری

میزا همییت بر
اساس میلیو
رر سال 1991
4/9
3/4
0/755

مق ار آب رر
رسنرس
ررسال 1991
1/755
0/850
0/130

میزا همییت بر
اساس میلیو
رر سال 2000
5/4
4/7
1/0

مق ار آب رر
رسنرس
ررسال 2000
2/555
1/350
0/175

0/8
0/5
0/045

1/25

0/140

1/5

0/200

0/060

لبنا
کل

3/4
13/725

3/600
6/475

4/1
17/4

3/800
8/080

0/200
1/605

کشور

مق ار کمبور آب رر
سال 2000

Source: Rababa, 2012: 14-15; Hashem, 1991, 150-158

 .3علتهای بحران آب در خاورميانه
ب ور کلی ،دو دلیل اصلی برای بیران آب در واورمیان اابل ذکر است .اولی مرباو با
رشد و افزایش بیروی جمعیت است ک ریش در مباسث جامع شناوتی و بهداشاتی دارد و
دو  ،ف دان و کمبود منابع آب در واورمیان ک وود ریش در ژئوپلیتیک این من و واااع
شدن در کمربند وشک و نیم وشک جهان دارد .با توج ب استفاده نادرست از مناابع آبای
موجود در واورمیان و استفاده بیروی بعضای از کشاورهای من ا از مناابع آبای موجاود،
پیش بینی میشود در سالها آتی بیران ک آبی در واورمیان تشدید شود و این امر با نوبا
وود منجر ب برووردهای نظامی بر سر موووع آب شود .از دالیل دیگار کمباود و بیاران
آب در واورمیان بارتند از:
 .1غلب بخش کشاورزی بر بخش های دیگار ااتصااد و تولیاد میصاوالتی کا نیااز با
میاازان باااالیی از آب دارد ماننااد پنبا  ،باارن  ،ناایشااکر و انااواع دیگاار میصااوالی.
درسدود  70درصد از منابع آبی موجود در واورمیان در بخش کشااورزی مصارف
میشود.
 .2مدرنیزه نبودن سیست آب ،ف دان بودج کافی برای سدسازی و ایجااد سیسات هاای
نوین آبیاری.
 .3سیاستها و استراتژیهای نادرست آبی .د برنام ریزی و داشاتن سیاسات من ای
1. West bank
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کافی برای کاهش مصرف آب ،نداشاتن برناما ریازی کاافی بارای ایجااد فرهناگ
استفاده صیید از منابع آب شرب.
ف دان رواباط دوساتان باین کشاورها کا واود ماانع از ایجااد تواف اای دوجانبا باین
کشورها در سوو منابع آبی مشترک می شاود .ایان امار با نوبا واود منجار با ایان
می شود ک کشورها میزان بیشتری از آب را ک در سووا مشاترک باا یکادیگر اارار
دارد ب وود تخصیص دهند ک نمود بارز آن را در ترکی شاهدی  .بایش از  90درصاد
از جریان آب رودوان فرای کا کشاورهای ساوری و اراق را مشاروب مایساازد و
همچنین بخشی از سرشاو های رودوان دجل ک منبع اصالی تاثمین آب اراق اسات
از کشور ترکی سریشم می گیرد .اسداث سد آتاتورک توساط ترکیا و ساد الثاوره
توسااط سااوری و سااایر اار هااای توسااع منااابع آب در ایاان من ا مشااکالتی باارای
بهرهبرداران پایین دست رودوان ها فاراه کارده و با صاوری بخشای از امنیات ملای
راق در آمده است (بزی و دیگران10 :2010 ،؛ ب ن ل از نیریزی.)1381 ،
وااع شدن در کمربند وشک و نیم وشک جهان و وابست بودن ااتصااد کشاورهای
من ب کشاورزی و آب زیاد .در این مورد مایتاوان از کشاورهای سووا ولای
فارا مانند کویت ،ا ر ،بیرین ،ربستان و امارای ناا بارد کا جازو کشاورهایی
هستند ک در دنیا کمترین منابع آب سران را در اوتیار دارند.
باال بودن رشد جمعیت در م ایس با سایر کشورهای جهان .ب نوان مثاال ،در ساوزه
رودوان اردن ،رشد جمعیت لبنان  2/1درصد ،اردن  2/5درصد ،کران بااوتری 3/5
درصد ،سوری  3/8درصد و نوار غزه  1/3درصد میباشد.
ف دان یک معاهده آبی بین کشورهای من ک مانع از زیاادهروی در مصارف آب
شود و د تخصیص بهین آب برای تمامی کشورهای سووا رود .نمونا باارز آن
در ترکی و اجرای پروژه گاا اسات کا در ایان پاروژه ترکیا ستای با پروتکال
الیاای ب معاهده لوزان  1946نیز مل نکرده است (برای م الع بیشتر رجاوع شاود
ب .)Rababa, 2012: 15-17

هيدروپليتيک خاورميانه :مطالعه موردي حوضه دجله و فرات ،رود نيل و رود اردن 321

 .4بررسی موردی سه حوزه دجله و فرات ،رود اردن و رود نيل
 .4-1دجله و فرات

دو رود دجل و فرای همراه با رود نیل ،س رود بزرگ واورمیان هستند .من بین دجلا و
فرای در تاریه ب بینالنهرین ( راق امروزی) معروف است .ایان دو رود از جناوب شارای
ترکی نشثی میگیرند .فرای از ترکی ب سمت سوری و ساس ب راق جریان دارد .دجل از
ترکی نشثی می گیرد و مرز بین ترکی و سوری در سدود  32کیلومتر را تشکیل مایدهاد و
ب سمت راق جریان دارد و بعضی از شاو های آن ب سمت ایران جریان دارد .سارانجا دو
رود درون راق شطالعرب را تشکیل میدهند ک انتهای آنها ب ولی فارا میرسد.
ترکی منااش بزرگی با سوری و راق بر سر دو رود دجل و فرای دارد .ترکیا پاروژه
بزرگ آبی ک معروف ب پروژه جنوب شرای آناتولی ( )GAPاست را اجاراء مایکناد .در
این پروژه ،ترکی  22سد و  19نیروگااه بار روی دو رود مایساازد .بسایاری از آنهاا ت ریبااً
اسداث شده اند و با ث کاهش یشمگیر میزان منابع آب در سوری و اراق شاده اسات .از
آنجایی ک این دو رود  98درصد منابع آب راق و  90درصد منابع آب ساوری را تشاکیل
میدهند ،بنابراین دو کشور این ر را تهدیدی بسیار جدی برای منابع آب وود مایدانناد
(.)Abujuub,2002: 1-5

نقشه دجله و فرات

322

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستوپنجم

 .4-2رود نيل

نیل ،ویلترین رود جهان است .رود نیل از کشورهای مرکزی آفری اا و اتیاوپی سریشام
میگیرد و بعد از بور از سودان ب دریای مدیتران در مصر میریازد .اکثار آب رود نیال از
اتیوپی سریشم میگیرد و از یک سو منااشا ای باین مصار و ساودان و از ساوی دیگار باا
اتیوپی وجود دارد .اتیوپی ب دنبال اسداث سدهایی بار روی شااو هاای رود نیال (با ویاژه
رودوان نیل آبی اسات کا در سادود  60درصاد از آب نیال را تاثمین مایکناد) در درون
واک وود است و اجرای آن برای مصر بسیار و رناک است یرا کا مصار بارای توساع
بسیار ب آب نیل وابسات اسات  .در ساال ساوار منااشااتی باین مصار و اتیاوپی در موواوع
ساوت سد النهض بر روی رود نیل آبی وجود دارد .روشن است ک با پیادایش ایان تانش،
روابط سودان و مصر از یک سو و سودان و اتیوپی از سوی دیگر ،متثسر از استراتژی راابات
منافع و نفوذ این کشورها ب نوان برگ برناده هار یاک از آنهاا در تعیاین سا د ارتبا اای
فیمابین وواهد شد.
ب ور کلی در سوو رود نیل اوتالفاای باارزی باین کشاورهای من ا وجاود دارد
البت در بعضی موارد سعی ب رفع این اوتالفای از ریق مذاکره و تواف اتی شده است .ماثالً
بعد از ساوت سد آسوان بر روی نیل در سال  1952مذاکراتی بین دو کشور در مورد نیاوه
استفاده از آب نیل صوری گرفت .در این مذاکرای ک از سال  1954آغاز شاد ،دو ارف
در ماورد نیاوه اساتفاده از آب نیال با تواف ااتی دسات یافتناد ( .)Wolf, 1996: 3در ساال
1999میالدی نیز ن کشور بروندی ،کنگو ،مصار ،اتیاوپی ،ساودان ،کنیاا ،روانادا ،تانزانیاا و
اوگاندا تواف نام «ابتکار دولتهای سوو نیال» را امضاا کردناد .در پای افازایش تانش در
روابط این کشورها و کاهش شدید میزان آب ،جلسای متعاددی برگازار شاد تاا اینکا در
سال  2010تواف نام « نتیبی» ب منظور تعیین یاریوب همکاری و اصال تواف نام ابلی نیل
ب امضا رسید .در امضای این تواف نام شش کشور بروندی ،اتیوپی ،کنیا ،روانادا ،تانزانیاا و
اوگاندا ب نوان کشورهای سوو منبع نیل مشارکت داشتند ،اما دو کشاور مصار و ساودان
ب نوان دو کشور سوو دهان رود نیل با بیان اینک س وق آنها نادیده گرفت شاده اسات از
امضای آن وودداری کردند .همان ور ک دولتهای سوو دهان رود نیال باا ایجااد ساد ا
سد الی در مصر و بروی سدها در سودان ا در پی تولیاد بارق هساتند ،بروای دولاتهاای
سوو منبع این رود مانند اتیوپی و اوگاندا نیز در پی ساوت ساد بارای تولیاد انارژی بارق
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هستند (وبرگزاری فارا.)1392 ،

نقشه رود نيل

شاخههاي نيل
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 .4-3رود اردن

سوو رود اردن بین کشورهای اردن ،رژی صهیونیساتی ،کرانا بااوتری ،ساوری  ،لبناان و
مصر مشترک است .رود اردن ب ول سدود  360کیلاومتر و دبای سااالن  1/3میلیاارد متار
مکعب از کوههای جبل الشرای (آنتای لبناان) واااع در جناوب غربای ساوری و شارق لبناان
سریشم گرفت و ب سمت جنوب جریان پیدا میکند و با دریایا جلیلا در شامال شارای
رژیا صهیونیسااتی ماایریاازد .ایاان رود اباال از وارد شاادن ب ا بیرالمیاات ،ماارز بااین رژی ا
صهیونیستی و کران باوتری با اردن را تشکیل میدهد .شعبای شامالی ایان رود بارتناد از:
دن ،سصبانی و بانیاا ک رود دن از رژی صهیونیستی ،سصبانی از لبنان و بانیاا از ساوری
سریشم میگیرد (مختاری هشی و اادری ساجت.)56 :1387 ،
هریند ک این رود کویک است اما یکی از معروفترین رودوان ها در جهان است با
دو دلیل:
 .1ب دلیل مذهبی .وجود این باور ک در این رود یسای مساید توساط جاان باپتیسات
غسل تعمید داده شد.
 .2وااع شدن در من ای ک هر ا ره آب آن ارزشمند است.
ناصر اصلی رود اردن بارتند از :باالی اردن ،پاایین اردن ،دریایا جلیلا  ،رودوانا
یرموک و دریای مرده.
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نقشه حوضه رود اردن
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سيستم و عناصر رود اردن

رود اردن ب دو بخش اصلی ت سی میشود:
 اردن باال ،بین کوه هرمان و دریای جلیل وااع شده است.
 اردن پایین ،بین دریای جلیل و دریای مرده وااع شده است.
رژی صهیونیستی آب اردن باال را توسط ساملهای آب منیرف و ب مرکاز و جناوب
کشور وود میبرد .تعاارض و منااشا اصالی در رود اردن باین رژیا صهیونیساتی و دیگار
کشورهای ربی سوو رود یعنی فلس ین ،سوری  ،لبنان و اردن است.
این تعارض از مدیها ابل شروع شاد .بناابراین برناما هاا و ار هاای بسایاری بارای
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ت سی آب در این سوو اتخاذ شده است .یکی از این برناما هاا ،ار جانساتون ،نمایناده
رئیس جمهور آمریکا (آیزنهاور) بود ک در سال  1953تاا  1955در من ا باود و ساعی با
ت سی ادالن آب داشت .وی سه کشورها سوو را ب صوری جدول ذیل بیان کرد.
سهم متفاوت آب كشورهاي حوضه رود با توجه به طرح جانستون

کشور
فلسطین
ارر
رژیم لایونیسنی
سوریه
لبنا
کل

سام آب رر رور ارر ().Mm/yr
257
463
400
132
35
1287

اما استفاده فعلی از آب رود اردن متفاوی از این ر و ب شکل جدول ذیل است.
ميزان كاربرد فعلي از آب رود توسط كشورهاي ساحلي

کشور
رژیم لایونیسنی
فلسطین
ریگر کشورهای عربی (ارر  ،سوریه و لبنا )
کل

سام آب رر رور ارر ().Mm/yr
700
0/0
410
1110

ووعیت فعلی استفاده از منابع آب رود اسرای مضر و جبران ناپذیری بر مییط زیست من
دارد .استفاده بیش از سد آب رود در بخاش بااالیی ،بخاش پاایینی را تبادیل با یاک رود
کویک با  200تا  300متر مکعب آب سالیان کرده است ک این وود منجر ب شوری و باد
شدن کیفیت آب در دریای مرده میشود .ب ور کلی ،نیوه اساتفاده از مناابع آب در ایان
رود نیز همانند س رود ابلی با توج با بیاث ساکمیات م لاق و مناافع ملای اسات و ساه
کشورهای پایین دست نادیده گرفت مایشاود کا واود منجار با تعاارض و درگیاری باین
کشورهای ساسلی از یک رف و وربای جبرانناپذیری ب مییط زیست من مایشاود.
(بارای م العا بیشاتر رجاوع شاود با Potter and others 2010; Allan,1996; Hoff and
;.)others,2011;Abu ju, ub,2002
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جمعبندی و نتيجهگيری
بعد از آشکار شدن کمبود آب در واورمیان با تما ابعاد و و ارای آن ،واواد اسات کا
آب انگیزه اصلی درگیریها و نبردها در ایان من ا در آیناده نا ینادان دور باا توجا با
تغییرای آب و هوایی و زیست میی ی و افزایش روند وشکی و بیابانی شدن من وواهد
بود .ف دان و کمبود منابع آب در واورمیانا  ،هماراه باا افازایش جمعیات ،از دالیال ماده
کاهش آب در دسترا مرد این من است .در من واورمیان س رود مشترک بازرگ
وجود دارد ک کشورهای ساسلی را ب راابت تنگاتنگی با یکادیگر بار سار اساتفاده از آب
مشترک ب وادار کرده است.
 .1من دره رود اردن (من نشان از یک درگیری اریبالواوع در آینده بر سر مسائل
آب دارد) .این من سسااترین من و شامل رژیا صهیونیساتی ،اردن ،ساوری و
لبنان است.
 .2من سوو دجل و فرای (من مه و و یری است ،با توجا با سضاور ساوری ،
راق ،ترکی و همچنین کشورهای ربی دیگر).
 .3من سوو نیل (من متشن آبی) .این من با سضور کشاورهای مصار ،ساودان،
اتیوپی و اوگاندا یک من بسیار متشن است ،مخصوصاً با توجا با سدساازیهاای
اویر در ده و یا بیست سال آینده بسیار متشن میشود.
میتوان گفت ک در سوزه رود اردن باا توجا با سضاور رژیا صهیونیساتی در ایان
من و ناسازگاری ذاتی ا راب با این رژی  ،موواوع آب با ناوان یکای از پیچیادهتارین
مووو ای در این من است.
در سوو دجل و فرای ،سضور کشور ترکی و سدسازی بر روی رود و اجرای ار
( ،)GAPمنجر ب کاهش آب در سوری و راق شده و این دو کشور را باا توجا با ااتصااد
کشاورزی آنها با مشکل مواج ساوت است .ترکی میتواند با اور معماولی و همیشا با
کمک ابزار آب ب این دو کشور فشار وارد کند.
بیتردید دستیابی ب امنیت آبی یک وظیف مشترک اسات کا نیااز با همکااری کال
اجتماع من است و هم کشورهای سوو رودهای مشاترک بایاد بارای م ابلا باا یناین
مشکلی ک سرنوشت و موجودیت میلیونها انسان را تهدید میکند ،اسساا وظیف کنناد و
سعی در رفع آن نمایند .براین اساا ،سیاست کشورهای من باید دربرگیرنده ماوارد زیار
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برای سل بیران بیآبی باشد:
 .1تشویق دولتهای من برای کاربرد و تولید شکلهای جدید مادیریت کارآمادتر
منابع آب و استراتژیهای ذویره آب.
 .2دستیابی دولتهای بهره مند از آب رودهاای مشاترک مانناد نیال ،اردن و فارای با
تواف ی در مورد نیوه ت سی آب.
 .3د وابستگی کشورهای ربای با واط لولا صالد ترکیا – رژیا صهیونیساتی و
ممانعت از بور این وط لول از سرزمینهای وود.
 .4ایجاد روابط صلدآمیز و ااتصادی دوستان بین ترکی و کشورهای ربی؛ ب گونا ای
ک مانع استفاده ترکی از ابزار آب برای دستیابی ب اهداف سیاسی شود.
 .5سرمای گذاری در بخشهای دیگر ااتصادی در کنار ااتصاد کشاورزی و اساتفاده از
رو های نوین آبیاری و کشاورزی ب جای رو های سنتی.
 .6استفاده از آبهای شور دریا برای کشاورزی.
 .7ذویره آب باران در سدها و استخرها و بهره زیاد از آنها.
 .8بهره برداری از آبهای زیر زمینی ،ییزی ک در لیبی اتفاق افتاده است.
 .9رد کردن هر نوع همکاری آبی با رژی صهیونیستی.
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