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Three countries, turkey, Syria and Iraq that have the common spillway 

and basin of Tigris and Euphrates due to increasing dependence to 

these rivers they have had to establish a dam and control the water 
streams in their territories. In this regard turkey government which is 

located upper than its south neighbors based on eastern south Anatolia 

project or GAP for developing agriculture and industry in its eastern 

south territory need a huge amount of water of Tigris and Euphrates. 
Furthermore because of dam building in its territory has decreased the 

share of water for Iraq and Syria. The reduction of water of Tigris and 

Euphrates has had negative impacts on environmental security and 
inappropriate political, economic and social effects on Iraq and Syria. 

This problem and political goals of turkey in recent decades have made 

the conflicts and challenges among these three countries. This research 

based on descriptive and analytic method and resources try to answer 
this question that what is the effect of hydropolitic gab project on 

environmental security of Iraq and Syria and what are the turkey goals 

of this plan? Implementing the phases of gap project in recent decades 
has had negative environmental impacts such as water pollution, 

eliminating the rare species, increasing the desertification, destroying 

the swamps and basins and producing hazes in Iraq and Syria and it 
seems that turkey government is establishing the hydrohegemony in 

the region. 

 Keywords: Environmental security, Gap project, Syria, Iraq, Turkey 
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هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه و تاثیر آن بر امنیت  

 زیست محیطی عراق و سوریه 
 

 PhDیاشار ذکی 

 ،، دانشگاه تهراندانشکده جغرافیا گروه جغرافیای سیاسی، استادیار،
 تهران. 

 *PhD سید سروش اسدالهی
، دانشگاه جغرافیادانشکده  گروه جغرافیای سیاسی،دانشجوی دکتری،

 تهران.  تهران،

 

 چکیده 
حوضه که  عراق  و  سوریه  ترکیه،  کشور  مشترک  سه  و   ریزآبهای 

های دجله و فرات را در اختیار دارند، به خاطر وابستگی رودخانه  گیرآب
ها مجبور به ایجاد سد و کنترل جریانات روزافزون به آب این رودخانه
اند. در این بین کشور ترکیه که از موقعیت آبی داخل قلمرو خود شده

باالدستی نسبت به دو همسایه جنوبی خود برخوردار است، در چارچوب  
گاپ یا  شرقی  جنوب  آناتولی  توسعه  GAP) پروژه  منظور  به   )

های جنوب شرقی خود به مقدار زیادی  سرزمینکشاورزی و صنعتی  
های  سازی  های دجله و فرات نیاز خواهد داشت و با سداز آب رودخانه

فراوان بر روی این دو رودخانه در خاک خود مقدار آب خروجی به دو  
به قبل کاهش داده   به مقدار زیادی نسبت  کشور سوریه و عراق را 

جرای طرح موجب صدمات  است. کاهش آب دجله و فرات از زمان ا
بسیاری به امنیت زیست محیطی عراق و سوریه شده است که این  

نامناسبی آسیب اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای سیاسی،  ادامه  در  ها 
به باعث له به عالوه مذکور به بار آورده است. این مسئ برای دو کشور

دهه وجود آمدن تردیدهایی در رابطه با اهداف سیاسی ترکیه در چند  
هایی بین سه کشور شده است. منجر به بروز کشمکش و مناقشه  ،اخیر

تحلیلی و   –بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی 
به این سوال است که هیدروپلیتیک منابع کتابخانه ای در پی پاسخ 

پروژه گاپ چه تاثیری بر امنیت زیست محیطی عراق و سوریه داشته  
تر اهداف  و  مرحلهاست  اجرای  طرح چیست؟  این  اجرای  از  ای  کیه 

ری پروژه گاپ در طی چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی بسیا
های کمیاب زیستی جانوری و از جمله آلودگی آب، از بین رفتن گونه

بیابان افزایش  باتالقگیاهی،  خشکی  خاک،  شدن  شور  و  زایی،  ها 
به نظر ها و تولید ریزگردها در عراق و  حوضچه سوریه شده است و 

رسد ترکیه با تکیه بر این طرح به دنبال ایجاد هیدروهژمونی در  می
 منطقه است.

عراق،   کلمات کلیدی: گاپ، سوریه،  پروژه  محیطی،  زیست  امنیت 

 . ترکیه
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 مقدمه  
مهم از  دغدغهیکی  با  ترین  ارتباط  در  سیاسی  واحد  هر  های 

ویژه منابع  سرزمینی موضوع مدیریت محیط و به مدیریت کالن
ترین . امروزه منابع آب به یکی از مهمناپذیر محیطی است  تجدید
که  ابزار   است  تبدیل شده  یکم  و  بیست  قرن  بنیادی  منازعات 
تواند سرمنشاء بسیاری از تحوالت جهان قرار گیرد. در این می

تقاضا،  شدت  و  آب  تامین  راه  سر  بر  موجود  موانع  به   ارتباط 
 ابزار از حیاتی که ماده  زا بدل شده است. اینای بحرانمقوله

 ویژهبه  نزدیک،  ایه آیند در  شود،کشورها قلمداد می  بین  رقابت

تواند سبب  می رو هستند، روبه آب کمبود که با کشورهایی بین
 شود. اهمیت این موضوع تا آنجاست درگیری  و  تنش ساز بروز

 سده  را سده کنونی  ،هالیتیسین پردازان و ژئوپنظریه از  برخی که

می   عوامل از آب منابع  معتقدندها  آن  نامند.هیدروپولیتیک 

ژئوپلیتیکبحران سازنده رقابت  است های   کشورها بین زیرا 

 تواندمی شیرین، آب  منابع  به دستیابی و  مشترک آب  منابع  برای

ملی و کاهش  امنیت به برای دستیابی دلیل تالش کشورها به
منطقه منابع  ایمنازعات  که  چرا  یک   برای کافی آب باشد. 

 رشد کافی،غذای  کشاورزی، بخش توسعه در معنای به کشور

امنیت عمومی رفاه و  اقتصادی  مناطق ویژهبه  آب است.   در 

 هرحال  به .شودمی مربوط  ملی امنیت  به خشک و نیمه خشک 

غرب آسیا   در کشورهای  امنیتی  های شاخص ترین مهم از  آب
 اساسی، و  حیاتی ماده  یک عنوان به امروزه که ایگونهبه است،

 غرب آسیا، در منطقه اینک هم  .نفت است با جایگزینی حال  در

 عنوانبه  هم و  و همکاری گراییهم  عامل یک  عنوانبه  هم آب

 .است مطرح شده جدایی و  عامل تنش  یک

های مرزی به لحاظ این که و رودخانه ریزآبهای  حوضــه
بین رود  د،  ان دارـن ــور جرـی ک کشـ المللی اطالق در بیش از ـی

ودمی ا   .ـش اـس رزمین دو یا چند کشـور 1) :کهرودهاییاـس ( از ـس
( برای دو یا چند  3و )  ـسازند ( دو یا چند کـشور را جدا2بگذرند. )

ه اـن د، رودـخ ـــن اشـ ــادی ـب ت دارای اثر اقتصـ ای بینمـل لی الملـه
ــوب می ــوندمحسـ المللی رود بین  200در دنیا بیش از  [1].شـ

ی میان ملتوجود  این    برداری ازبهره ها دردارد. نوع برهم کنـش
ای از ســازگاری و همکاری  آبی مشــترک، طیگ گســترده  منابع 

ــازـگاری و جـن  را در عنوان نموـنه ـبه  گیرد.بر میـکاـمل ـتا ـناسـ
ناپذیر و ســخت انعطافیاســت هیدروپلیتیک غرب آســیا ســ 

ــورـهاگیراـنه ــت رودـخاـنهای را ـبه کشـ ـها تحمـیل ی ـپایین دسـ
اهد خوبی می کند. رفتار ترکیه با کـشورهای پایین دـست خود ـش

ای که تصــور ســوریه و عراق از برای این مورد اســت. به گونه
های دجله و فرات دسـتیابی به انگیزه ترکیه برای تسـلط بر آب
د ه بتواـن ــت ـک ــالحی اسـ ت    سـ ه و عراق را در موقعـی ــورـی سـ
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یب ی و  ،اجتماعی ،پذیری قرار دهد. اهداف اقتصـادیآـس یاـس ـس
زیســـت محیطی کشـــورهای این حوضــه  های امنیت نگرانی
ــمکشمهم ــت. هر چند  ترین دلـیل ـبالقوه کشـ ـهای موجود اسـ

ممکن است آب در آینده نزدیک منجر به جن  نشود اما کمبود  
ائل بینآن بیش ایر مـس تور کار قرار خواهد  اتر از ـس لمللی در دـس

داشــت. همچنین باید ااعان داشــت آب دیگر محدود به عامل 
ذایی، نگرانی ت ـغ دی امنـی الشکلـی ــتی و ـچ داشـ ای بـه ای  ـه ـه

های زیسـت محیطی نیسـت، بلکه اکنون نقش مهمی در بخش
و امنیت   گ مانند تأثیر اقتـصادی و اجتماعیمختلگ حیاتی مختل

ــی متمایزی به  ااخیرکند و  ملی ایفا می ــیاسـ عنوان نیز وزن سـ
مرجع قدرت به دســت آورده اســت. حوضــه دجله و فرات از 

دروهژم ههـی ــتی، رن  ویژه  ونی، ـب ایین دسـ ای ـپ ــورـه برای کشـ
همی ه  برد. ـب انی ـک ابع آب از زـم ات در مورد مـن طور کلی، اختالـف

می جایی که ـسدهای عظی (GAPپروژه آناتولی جنوب ـشرقی )
توـسط منطقه باالدـست انجا   اند و ته ـشدهبرای کنترل آب ـساخ

تیابی ترس برای دـس یده اـست. اـس به  ـشده اـست، به اوخ خود رـس
مآب به د طرز چـش ر، ـس ت. در حال حاـض گیری افزایش یافته اـس

ایلیسو آماده اخیره آب است. بسیاری از پیامدها ممکن است در 
ــود: محیط ــطوح مختلگ ایجاد ش ــت،    آینده نزدیک در س زیس

ــت، داشـ ذایی، تغیی  بـه ت ـغ ه  امنـی ت ملی ـک رات جمعیتی، امنـی
ــوب ــوـند.  می  همگی از موارد مهم برای مـبارزه ـبا آن محسـ شـ

عالوه بر این، منطـقه ـبه دلـیل ـتأثیر تغییرات آب و هوا، تخرـیب 
ترده با چالش ینی گـس هرنـش ت و ـش های جدی روبرو  محیط زیـس
یکردهای جامع و اســـت. این ترکیب بســـیار پیچیده نیاز به رو 

این اـساس در پژوهش حاـضر تالش ـشده اـست القانه دارد. برخ
ای، ضمن بررسی که با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی منطقه

ابعاد پروژه آناتولی جنوب شــرقی و اهداف ترکیه از آن، تاثیرات  
هاحتـمالی آن بر یکی از مهم ـهای امنیتی درگیر، یعنی  ترین جنـب

و عراق مورد واکاوی محیطی دو کشــور ســوریه  امنیت زیســت
طرح گاپ در قـبال  قرار گیرد. همچنین رویکرد ترکـیه در اجرای 

اسـاس هیدروهژمونی تحلیل شـده اسـت. در سـوریه و عراق بر
ــوع این پژوهش   ــینه تحقیق مرتبط با موض ادامه ادبیات یا پیش

 گیرد.مورد بررسی قرار می
ای تحت عنوان تحلیل  دکتر محمدی و همکاران در مقاله

امنیتی فضا مجموعه  فرات،  و  دجله  حوضه  هیدروپلیتیک  یی 
های ناشی هیدروپلیتیک دجله و فرات از دیدگاه امنیتی و چالش

بری آب بر وضعیت ژئوپلیتیکی و مناسبات بین سه کشور از سهم
عراق   و  سوریه  دادهترکیه،  قرار  پژوهش  مورد  بررا  اساس  اند. 

فرات   و  دجله  حوضه  هیدروپلیتیک  پژوهش  این  دستاوردهای 
ترکیه،   امنیتی  هیدروپلیتیک  نظیر  مسائلی  تاثیر  تحت  بیشتر 

عراق، طرح و  توسعهسوریه  گاپ،  های  پروژه  جمله  از  آبی  ای 
سیاست آناتولی،  شرقی  جنوب  و  هاکردهای  دوگانه  آبی  ی 

و در   وعهمتناقض سوریه، مسئله مدیریت آب در کشورهای مجم
در رسیدن به توافق در راستای همکاری  ها  آن  آخر دالیل ناکامی

 گرایی هیدروپلیتیک امنیتی حوضه دجله و فرات است.و هم
های جاری فرامرزی ترکیه و امنیت  مقاله بحران آب و آب

در فصل  یافته  انتشار  ایران  و محیط زیست  نامه مطالعات  ملی 
های ترکیه  ه پروژه سدسازیدر واقع ب 1396منافع ملی در سال 

آن بر    ت پرداخته و با بررسی تاثیرات سوبر رودهای دجله و فرا
کشورهای همسایه اهداف امنیتی این طرح را مورد واکاوی قرار  

البته تمرکز اصلی نویسنده، آقای علی قائم مقامی بر  می دهد. 
ویژه امنیت ملی آن  پروژه گاپ بر امنیت ملی ایران به تاثیرات  

ده است. مقاله یاد شده همچنین به مطالعه بحران آب و پروژه  بو
های فرامرزی ترکیه، لزو  همکاری ترکیه با سوریه و گاپ، آب

 پردازد.می عراق و برخی مسائل دیگر در این رابطه
مقاله تاثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تاکید 

نامه  ن در فصلبر دجله و فرات نوشته افشین کرمی و همکارا
اجرای طرح به  اسال   جهان  سیاسی  پروژهمطالعات  و  و  ها  ها 

احداث سدهای متعدد ترکیه و کاهش میزان آب رود فرات در  
سوریه و عراق پرداخته است. در مقاله سعی شده است تا اقدامات 
حیاتی  شاهرگ  دو  فرات،  و  دجله  خصوص  در  ترکیه  مهم 

اقدامات بر روابط میان ترکیه خاورمیانه بررسی شود و تاثیر این 
گیرد. همچنین در مقاله مذکور و عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار  

از  خود  در مواضع رسمی  چند  هر  ترکیه  که  است  عنوان شده 
گوید اما عمال در  اری با کشورهای پایین دست سخن میهمک

عنوان یک اهر  قدرتمند  بوده است که با استعانت از آن به پی آن  
ی و سیاسی و با در دست گرفتن کنترل آب در این حوضه  اقتصاد

بر نقش و قدرت خود بیافزاید. در نهایت نویسندگان با بررسی  
نویسند که اختالفات سیاسی میان ترکیه و سوریه و عراق می

به دلیل تمایل ترکیه به تنش زدایی با   موضوع حق آبه عراق 
 عراق مورد توافق دو کشور قرار خواهد گرفت. 

)تأثیرات  کو عنوان  با  خود  مقاله  در  همکاران  و  گور  ئنتین 
و  تبکا  سد  عملکرد  بر  ترکیه  در  آناتولی  شرقی  جنوب  پروژه 
پروژه  ابعاد مختلگ  در سوریه( ضمن معرفی  آبی  برق  نیروگاه 
آناتولی جنوب شرقی)گاپ(، در خصوص پاسخ ترکیه به شکایات  

مثبت و    مطرح شده از همسایگان پایین دست خود به تاثیرات
کند و نویسندگان معتقدند که این طرح  منفی اخیره آب اشاره می

-تواند در هنگا  خشکسالی شدید و جذب آباثرات مثبتی را می
طور ویژه عملکرد مخزن  سیالب داشته باشد. این مقاله به  های

آب نیروگاه »تبکا« را ارزیابی کرده و تأثیرات مثبت و منفی رژیم  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
20

.3
.1

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2020.3.1.1.0
https://psp.modares.ac.ir/article-42-54387-en.html


  3 سوریه هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه و تاثیر آن بر امنیت زیست محیطی عراق و  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 1399، زمستان 1، شماره 3دوره                                                               فصلنامه آمایش سیاسی فضا 

برق را  یافته در منطقه بر تولید نیروگاه های  هیدرولوژیکی تغییر  
 [28]دهد. مورد ارزیابی قرار می

نوشته ندیراالنصاری    " ژئوپلیتیک آبی دجله و فرات"مقاله  
سوریه و  عراق  ترکیه،  کشورهای  میان  آبی  کم  معضل   به 

کند که قدرت غالب و مسلط به منابع آب پردازد و بیان میمی
ترکیه است و در منطقه همانند بسیاری در حوضه دجله و فرات 

از حوضه های دیگر عد  مدیریت یکپارچه و هماهن  موجب  
برداری از حوضه آبی دجله و فرات میان  شده است که در بهره

نویسنده معتقد است   هایی وجود داشته باشد.بازیگران کشمکش
سال   باالی   1970از  رشد  نرخ  موردنیاز،  آب  کمبود  دلیل  به 

لزو  امنیت غذایی، نیاز به انرژی، تحوالت اقتصادی  جمعیت و  
مناطق  بین  درگیری  سیاسی  شدن  تکه  تکه  و  تکنولوژیکی  و 
ساحلی را افزایش داده است. عالوه بر این، به دلیل عد  وجود 

هماهن  شیوهبرنامه  و  ساحلی  کشورهای  همه  در  های  کننده 
این شود.  مدیریت قدیمی آب منجر به هدر رفت بسیار آب می

ها شده است که گاها تا مرز جن  نیز مسئله باعث ایجاد تنش
 [27]  . پیش رفته است

تحلیلی و از طریق جمع    - پژوهش پیش رو با روش توصیفی
ای به بررسی تاثیرات  آوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه

هیدروپلیتیک پروژه گاپ ترکیه بر امنیت زیست محیطی عراق  
های این تحقیق تالش شده است تا  ردازد. در یافته پو سوریه می

عالوه بر استفاده از منابع داخلی از منابع خارجی نویسندگان ترک 
نیز استفاده گردد؛ به این منظور که تا حد ممکن   و عرب تبار 

های درگیر با آن سنجیده بعاد و جوانب موضوع از نگاه ملیتا
گیرد  ردی قرار میهای کاربشود. این پژوهش در زمره پژوهش

 و از نوع شناسایی است. 

 چارچوب مفاهیم 

   هیدروپلیتیک .1
بر پایه نظریه هیدروپلیتیک که ترکیبی متوازن از دو واژه »آب  
و سیاست« است و این که امروزه، آب به شکل آشکاری وارد 

بین سیاست  تالشعرصه  و  گردیده  بینالمللی  در  های  المللی، 
سازمان شده  جهتی  بهدهی  آب  مهمکه  از  یکی  ترین عنوان 

های بشر به مجمع عمومی سازمان ملل وارد موضوعات و چالش
پدیده زمانی  که  آب  کمبود  و  اکنون  گردیده  بود،  محلی  ای 

کند. بنابراین افزایش تقاضا برای المللی را درگیر میمرزهای بین
وار آب  منابع  بیشتری روی  فشار  یکم،  و  بیست  قرن  در  د آب 

گردند مسائل مربوط ها محبور میکند و سیاستمداران و دولتمی
ژئوپلیتیک آب    [9]های خود قرار دهند.  ر راس برنامهبه آب را د

به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انسانی و  
که در داخل کشورها و یا  پردازد؛ اعم از اینها میها و دولتملت

اها  آن  بین دارای  فو  باشد.  راکشوری، منطقهبعاد  و جهانی  ای 
ی مربوط به هاگیریاین دیدگاه ویژه به مطالعه اثر تصمیم [4]

-های سیاسی در روابط میان دولتگیریاستفاده از آب در شکل  
ها با یکدیگر یا روابط میان  ها با یکدیگر یا روابط میان دولت

و مرد  حتی یک کشودولت به عبارتی    [14]پردازد.  ر میها 
دیگر هیدروپلیتیک دانشی است که با توجه به ثابت بودن میزان  

کنشی برهم    ی مصرف آن به مطالعهاینده آب شیرین و ابعاد فز
منطقه محلی،  سطوح  در  سیاسی  در  واحدهای  کروی  و  ای 

آب منابع  می  خصوص  استفاده  قابل  و    [13]پردازد.شیرین 
مند روابط  سامان  طالعه میسنیر در تعریگ هیدروپلیتیک، آن را م

 ها، بازیگران غیردولتی و سایر عناصر دربارهمتقابل میان دولت
آب  استفاده  از  بین انحصاری  حاکمیت های  اعمال  و  المللی 

 [23]  .داند المللی دارند، میملی و هم بین  رودهایی که هم جنبه 

روی   هیدروپلیتیک،  درباره  مختلگ  رویکردهای  در  اساسا 
ها و نند منازعات، درگیری و همکاری، بازیگری دولتعواملی ما

شود. در واقع  المللی تاکید میبین  ریزآب های  حضور در حوضه 
و هیدروپ منازعه  یا  همکاری  از  اعم  متنوع  آثار   تصمیم لیتیک 
در از استفاده به مربوط هایگیری  را   هایگیری   شکل  آب 

 هادولت میان روابط یا یکدیگر ها بامیان دولت سیاسی روابط

 [14]دهد. مطالعه قرار می رد  را مورد م و 

 هیدروهژمونی  .2
حوضه    یک  کشورهای  بین  در  سیاسی  قدرت  تقارن  عد  

مشترک، نقش زیادی در مناسبات بین کشورهای آن حوضه دارد  
پردازانی مانند زیتون و وارنر از این پدیده تحت عنوان  و نظریه

کنند. هیدروهژمون وضعیتی است که در آن  هیدروهژمون یاد می
کشور قدرتمند مقدار بیشتری از آب نسبت به سهم خود استفاده 

رسد وضعیت هیدروهژمونی بیشتر مربوط به  کند. به نظر میمی
که مربوط به قدرت سیاسی و اقتصادی یک کشور است تا این

تمایل ها  موقعیت باالدستی یا پایین دستی باشد. هیدروهژمون 
  [24].به بهره برداری هر چه بیشتر از آب دارند

هیدروهژمونی، هژمونی در حوضه یک رودخانه است که از  
می ایجاد  آب  منابع  کنترل  استراتژی  نوع  طریق  این  شود. 

هایی مانند تهدید و فشار، قراردادها  استراتژی از طریق تاکتیک
ا توجه به شود و ببنایی اجرا می  و ساخت و ساز تاسیسات زیر

تر را قادر به استفاده از آب المللی، کشور قویضعگ نهادهای بین
 [25] .سازدبیشتری می

 چارچوب نظری

 ایمجموعه امنیتی منطقه.1

باشد توسط بری  ای میاین نظریه که مربوط به امنیت منطقه    
ویور در کتاب »مناطق و قدرت ها: ساختار امنیت  بوزان و اوله 
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از دیدگاه بوزان مجموعه امنیتی به  المللی« ارائه شده است. بین
گردد که عالئق امنیتی »گروهی از واحدهای سیاسی اطالق می

توان  را نمیها آن  منیت ملیبه حدی زیاد است که اها آن اصلی
هم   عنوان  این  وی  عقیده  به  نمود«.  مالحظه  یکدیگر  از  جدا 
شامل ماهیت تشکیل دهنده مجموعه یعنی امنیت و هم شامل 

باشد و این مجموعه  ایده وابستگی متقابل جدی میان اعضا می 
امنیتی بر وابستگی متقابل در رقابت و نیز عالیق مشترک اعضا  

های دارد که با استفاده از مجموعه. وی بیان میهم داللت دارد
توان چهارچوبی تحلیلی برای شناخت مستقالنه هر امنیتی می

یک از مناطق به دست آورد که در مقایسه با سطوح ملی بهتر  
 [3]. نمایدعمل می 

امنیتی  مجموعه  نمودن  مشخص  و  تعریگ  برای  بوزان 
ت. در این رابطه  هایی را برای آن متصور اسویژگی  ،ایمنطقه

وی اشاره دارد که »از لحاظ امنیتی منطقه به معنای شبه سیستم  
-ای از دولتمشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعه

در   [3] ظ جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند«. هاست که از لحا
و برجسته وجود دارد. نخست وجود  این تعریگ، دو نکته مهم 

امنیتی میان واحدهای سیاسی و دیگری وجود  ای از روابط  شبکه
-تر هماننزدیکی جغرافیایی میان اعضای مجموعه. نکته مهم

گونه که اشاره گردید وجود الگویی از روابط امنیتی میان اعضاء  
گیری یک مجموعه بنای اصلی شکل   باشد که در واقع زیرمی

 دهد. ای را تشکیل میامنیتی منطقه
ای نده یک مجموعه امنیتی منطقهدیگر ویژگی تشکیل ده

ها« از نظر بوزان، وجود »الگوی دوستی و دشمنی میان دولت
باشد. منظور وی از دوستی بیان این مطلب است که در روابط  می

ها طیگ وسیعی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت و  میان دولت
گردد و منظور او از دشمنی اشاره به روابطی حفاظت را شامل می

 [3]ظن و ترس حاکم باشد. که در آن سویان واحدهاست م
ای از  گیری یک مجموعه امنیتی منطقهشرط دیگر در شکل

از   گروهی  میان  شدید«  متقابل  »وابستگی  وجود  بوزان،  نظر 
منظور    .دهندکشورهاست که اعضای این مجموعه را تشکیل می

دهنده    ی تشکیلاز وابستگی متقابل امنیتی نیز تاثیر و تاثر اعضا
طوری که هر گونه تغییر و تحول در موقعیت  باشد بهمجموعه می 

یک بازیگر در مجموعه باعث ایجاد تغییر و تحول در موقعیت 
کوهن و نای بر این اعتقادند    [7].  سایر اعضای مجموعه گردد

-نیروهای خارجی تعیینکه وابستگی متقابل وضعیتی است که 

دهند و آن را ثیر خود قرار میٴ ایا تا حد زیادی تحت ت کننده آنند
هایی اشاره دارد دانند که به وضعیتیک وابستگی دو جانبه می

آثار متقابل میان کشورها یا میان بازیگران  ها  آن   که وجه شاخص
در کشورهای مختلگ است«. تنوع بازیگران نیز باعث شده تا  

عالوه بر مسایل امنیتی و نظامی، مسایل اقتصادی و رفاهی نیز 
گردیده   تغییر  دچار  نیز  قدرت  ماهیت  بنابراین  و  یابند  اهمیت 

داری از نمایند که میزان برخورمطرح میها  آن  است. به عالوه
باشد و بدین صورت قدرت در نزد بازیگران مختلگ، متفاوت می

متقابل   وابستگی  ایجاد  باعث  بازیگران  میان  قدرت  نابرابری 
آسیب میزان  نتیجه  در  و  است  آنان شده  میان    پذیری نامتقارن 

 [17]باشد. بازیگران از هم متفاوت می

نگاه  در این پژوهش هیدروپلیتیک ترکیه، سوریه و عراق با 
مجموعه  توسط  شده  پیشنهاد  چارچوب  از  استفاده  با  و  امنیتی 

منطقه میامنیت  صورت  بوزان  بری  امنیتی  ای  مجموعه  گیرد. 
پیشنهاد شده وی در واقع مجموعه واحدی )معموال از کشورها( 

برای این گروه از  امن  سازی و نااست که فرایند امنیت سازی، 
  گر هستند و مشکالت امنیتی کشورها در ارتباط تنگاتن  با یکدی

 [22]یا تحلیل شود.    تواند جدا از دیگری برطرف ونمیها  آن
سازی در بخش دفع تهدید زیست محیطی  در این نگاه امنیت

 گیرد. مورد بررسی قرار می
کشور   اگر  امنیتی  هیدروپلیتیک  مجموعه  با  ارتباط  در 
باشد دست  پایین  کشورهای  از  قدرتمندتر  رودخانه  ،  باالدست 

شود. موقعیت ترکیه در برابر سوریه  رسیدن به توافق سخت می
است. ترتیب  به همین  قوی  و عراق  اگر کشور  پایین  اما  در  تر 
مذاکر در  باشد،  رودخانه  قدرتمندتری  دست  دیپلماسی  آب  ات 

 [15]دارد. 

مجموعه   مفهو   شده  اکر  تئوری  از  استفاده  با  شولز 
رودخا حوضه  در  را  امنیتی  فرات  نههیدروپلیتیک  و  دجله  های 

گسترش داد. تعریگ وی از مجموعه هیدروپلیتیک امنیتی شامل  
آن دسته از کشورهایی است که از نظر جغرافیایی مالک و از نظر  
فنی استفاده کننده بخشی از رودخانه مشترک هستند. به بیان  
ابتدایی  هیدروپلیتیک  مالحظات  که  کشورها  از  گروهی    دیگر 

ها آن   یکدیگر مرتبط است که هیدروپلیتیک ملیچنان به  ها  آن
ارزیابی اثرات   [22].ان به درستی از یکدیگر جدا ساختتورا نمی

دهد که پروژه گاپ در قالب حاکمیت زیست محیطی نشان می
ای دارد از این رو، گنجد و تاثیرات فرامنطقهداخلی کشورها نمی

خارخ از کشور  سو وابسته کردن امنیت آبی به منابع آبی  از یک 
در واقع وابسته کردن بخشی از امنیت ملی به منطقه است؛ عد  
وجود ساختارهای مدیریتی در بهره برداری مشترک و حکمرانی 

برداری از این منابع را  تواند بهرهزمینی میزیر  های سطحی و آب
 به عاملی برای ایجاد بحران بین کشورها تبدیل کند. 

 شناسی محیط

 جله و فراتحوضه رودهای د

با  الف: دجله:   دجله  از کوه  1900رودخانه  های کیلومتر طول 
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شرقی ترکیه سرچشمه گرفته و به سوی جنوب شرقی جریان  
کند و ضمن تشکیل بخشی از مرز سوریه و ترکیه، وارد پیدا می

العرب به    عراق شده و پس از پیوستن به فرات و تشکیل شط
شعبات رودخانه دجله عبارتند از:  ترین  ریزد. مهمخلی  فارس می

ها آن   زاب بزرگ، زاب کوچک، دیاله )سیروان( و االزایم که همه
گ از ترکیه، زاب کوچک رزپیوندند. زاب بعراق به دجله می  در

ترین گیرند. عمدهو دیاله از ایران و االزایم از عراق سرچشمه می
و موصل   رکیهبکر در ته قرار دارند، دیار شهرهایی که در کنار دجل

عراق می در  بغداد  اتصال  ش[16] .  باشندو  در محل  بغداد  هر 
دیاله و دجله واقع شده است و بعد از بغداد کشتیرانی در میسر  

مترمکعب  5000آن است. در فصل بهار دبی آب این رود حدود 
به   تابستان  در  که  است  ثانیه  مترمکعب کاهش   200-150در 

می ساالنپیدا  دبی  میزان  حدود  کند.  رود  این  میلیارد    7/48ه 
های دجله از ترکیه  درصد از سرچشمه   51مترمکعب است. حدود  

 [20] .باشدو بقیه آن از ایران و عراق و سوریه می
ترین رودخانه در جنوب رودخانه فرات طوالنیب: فرات:  

گیرد، طول این رودخانه غرب آسیاست که از ترکیه سرچشمه می
پس از عبور از سوریه وارد عراق شده و به  کیلومتر بوده و    2700

درصد مساحت حوضه    30ریزد. اگرچه کمتر از  خلی  فارس می 
درصد از سرچشمه آن    94این رودخانه در ترکیه قرار دارد ولی  

ترین شعبات رود فرات که در ترکیه قرار  در ترکیه قرار دارد. مهم
دو شعبه به   باشند، فرات در سوریه نیزدارند، مراد و کاراسو می

نیز ترکیه  ها  آن  که منشا  کندهای خابور و بالیق دریافت می نا 
.  میلیارد مترمکعب است  6/35است. جریان ساالنه فرات حدود  

[16] 
 هایافته

هیدروپلیتیک پروژه گاپ و هیدروهژمونی ترکیه در .1

 حوضه دجله و فرات 
( را  GAPپروژه آناتولی جنوب شرقی)  1980دولت ترکیه از دهه  

منابع آبی دجله و فرات آغاز  در راستای اخیره، هدایت و مدیریت  
اساس گزارش برنامه امنیت و تغییرات محیطی در  بر  [2]کرد.  

از  یکی  ترکیه  در  گاپ  پروژه  ویلسون«  مطالعات  »مرکز 
های آبی در جهان است که روی رودهای دجله  ترین پروژهبزرگ

- طرح آبیاری و برق  13  و فرات اجرا شده است. این پروژه شامل
بی روی  آ-نیروگاه برق  19سد و    22بی است که در بردارنده  آ

دجله و فرات است. تنها یکی از این سدها، سد آتاتورک نا  دارد،  
میلیارد متر مکعب گنجایش دارد. »ایلیسو« نیز که   49که حدود  

به اتما  برسد )ولی ساخت این سد پیش   2019قرار بود در سال  
به پایان رسید(، نا  سدی دیگر از این مجموعه است  از موعد  

که روی دجله ساخته شده و به تنهایی ظرفیتی معادل سه برابر  

قابل اکر است   [8]رین سد ایرانی یعنی »کرخه« دارد.  تبزرگ
 [11]میلیون شغل ایجاد کند.  4ند حدود تواکه این پروژه می

ت امور خارجه در رابطه با اهمیت این پروژه، در گزارش وزار
ترکیه عنوان شده است: سیاست منابع آبی ما در جهت تامین  
مواد غذایی بر اساس   و  رشد اقتصادی و اجتماعی، امنیت آبی 

و تحوالت منطقه اروپا  اتحادیه  با  و  روند مذاکرات  ای طراحی 
می آب اجرا  با  شود.  ترکیه  ساحل  هم  و  فرامرزی  جاری  های 

به عنوان من نه  به عنوان  کشورهای مجاور  بلکه  بع کشمکش 
می تلقی  همکاری  آبمنبع  درباره  ترکیه  جاری  شود.  های 

فرامرزی با کشورهای مجاور از روند حل اختالفات آبی دفاع و  
خالف  خشک قرار دارد و برر اقلیم نیمهکند. ترکیه دحمایت می

آبی   منابع  بایست  لذا  ندارد.  اختیار  در  غنی  آبی  منابع  تصور، 
خود   یکپارچهمحدود  صورت  به  بهرهرا  و  کامل سازی  وری 
برداری کند. در راستای این هدف بوده است که مدیریت و بهره

ترکیه پروژه گاپ را طراحی و اجرا کرده است. از نظر ترکیه دجله  
و فرات در همدیگر ادغا  شده به صورت یک رودخانه به دریا 

ضه آبی بودن ناپذیر یک حو ریزند. لذا ترکیه بر اصل اجتنابمی
می تاکید  رودخانه  فرات  ورزددو  و  دجله  آب  حجم  و  ظرفیت   .

بهرهبر بهرهاساس  و  تکنولوژی برداری  از  استفاده  با  موثر  وری 
تواند  سیستم آبیاری نوین و استفاده بهینه سطح باال از آب، می

کند.   تامین  را  و سوریه  عراق  و  ترکیه  آب سه کشور  نیازهای 
رداری به حق و عاقالنه و مناسب و توزیع و  بترکیه از روند بهره

تسهیم مفید آب و خودداری به ضرر رساندن به کشورهای مجاور  
برداری از آب این دفاع کرده و معتقد است که، همه ابعاد بهره

هم صورت  به  بایست  رود  گیرد. دو  قرار  بررسی  مورد  گرایانه 
[10] 

شرق جنوب  توسعه  عظیم  پروژه  که  است  حالی  در   این 
ای برای دو همسایه جنوبی ترکیه یعنی  کنندهآناتولی آینده نگران

کند. با به پایان رسیدن گاپ تحوالت  عراق و سوریه ترسیم می
می وجود  به  منطقه  هیدرولوژی  در  طور  مهمی  به  و  آید 

دو   دست  پایین  کشورهای  آب  کمیت  و  کیفیت  چشمگیری 
ن راه حلی  رودخانه را کاهش خواهد داد. اهمیت و فوریت یافت

برای چگونگی تخصیص آب دجله و فرات بارها این سه کشور 
دولت ترکیه با اجرای  [21] .  را بر سر میز گفتگو کشانده است

تغییر   است.  هژمونی  دنبال ایجاد  به  خود  در کشور  پروژه گاپ 
نظا   به  امپراتوری  مطلقه  نظا   از  ترکیه  حکومتی  سیستم 

در انتظاراتی  ایجاد  باعث  شد.  مدرن  دموکراتیک  کشور  سازی 
پروژه گاپ در واقع تالش در جهت ایجاد و تولید ثروت در جنوب  
 –شرق ترکیه و همچنین اوب کردن کردها در نظا  اقتصادی 

اجتماعی این کشور داشته است. از سوی دیگر این پروژه نماد  
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ایجاد هژمونی ترکیه در مقیاس حوضه آبی دجله و فرات و منطقه  
ترین کشور در منطقه کم آب غرب آسیا است  است. ترکیه پرآب

و تنها کشور در منطقه است که دارای منابع آبی بسیار مازاد بر  
برداری از و قدرت سیاسی الز  برای استخراخ و بهره  است  نیاز

آن را داراست. این کشور بارها پیشنهاد تاسیس خط لوله صلح  
رژیم فارس،  خلی   حوزه  عرب  کشورهای  آب  تامین   برای 
صهیونیستی، سوریه و فلسطین را داده است. اما این پیشنهاد از 

و نیز   جانب کشورهای منطقه به دلیل ترس از ایجاد وابستگی
عنوان اسب تروا تلقی شد و به  کاهش کیفیت و کمیت آب، به

مفهو   که  اینجاست  بنابراین  شد.  رد  محترمانه  صورت 
می نمایان  را  خود  معنای  بهیدروهژمونی  و  ااعان  سازد  ایست 

های فراملی تا داشت تقابل یا همکاری میان کشورها بر سر آب
این تا  قدرت کشورهاست  اعمال  و  میزان  تابع  که حد بسیاری 

تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی یک کشور از لحاظ قرار گرفتن  
بین قوانین  نیز  و  پایین دست  یا  در  در حوضه باالدست  المللی 

 [27]. مورد آب باشد

 پلیتیک سوریه و عراق هیدرو.2
سال      فرانسه،    1916در  و  انگلستان  بین  مخفی  پیمان  با 

پیکو مرزهای سیاسی فعلی را برای غرب   -توافقنامه سایکس  
داد. در   آسیا )خاورمیانه( شکل  اختالفات  داستان  برهه  این  در 

این   شدت  شد.  آغاز  ساحلی  کشورهای  بین  آب  منابع  مورد 
ویژه در قرن گذشته به دلیل رشد سریع اختالف نظر به تدری  به  

آرمان اجتماعیجمعیت،  مهم  اهداف  و  ژئوپلیتیکی   -های 
موقعیت حوضه دجله   اقتصادی، به تدری  در حال افزایش است.

عنوان بخشی از منطقه غرب آسیا، بسیار تحت تأثیر و فرات، به
وقایع ژئوپلیتیکی است، جایی که چندین جن  آغاز شده و سه 

ویژه کشورهای پایین  حلی در حال بازسازی مجدد، بهاکشور س
بی این  رو،  این  از  هستند.  سوریه  و  عراق  یعنی  ثباتی دست 

سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت منابع طبیعی 
شود، خصوصاً آب به عنوان عنصر حیاتی که برای  منعکس می

نیاز است توسعه بسیار مورد  نوع  آ  [17]  . هر  بی  اجرای طرح 
»گاپ« ترکیه موجب نگرانی همسایگان این کشور شده است.  

مدعی سوریه  و  »استفاده  عراق  کنوانسیون  براساس  که  اند 
بین آبی  مسیرهای  از  توافقات  غیرناوبری  و  فرامرزی«  المللی 
شکل گرفت، ترکیه باید  1980کمیته فنی مشترک که در سال 

داد، چرا که یپیش از اجرای این پروژه عظیم اطالع م ها  آن  به
گذارد. این امر با این واقعیت  های دجله و فرات تاثیر میبر آب

به  و عراق  هر دو کشور سوریه  خواهد شد که جمعیت  تشدید 
توجهی افزایش داشته، و نیازهای آبی تازه نیز افزایش طور قابل

اشتیاق   افزایش  افزایش سطح جمعیت،  بنابراین  یافت.  خواهند 

آینده در منطقه، به این   برای توسعه اقتصادی و امنیت غذایی 
معنا است که سوریه و عراق به شدت نیازمند دسترسی کامل به  
جریان دو رودخانه هستند. این دو کشور از این مساله نگرانند که 
جریان کاهش یافته آب به فرسایش خاک منجر شده و سطح 
در   و  شده  بیشتر  داشت  آب  گذشته  در  که  مناطقی  در  شوری 

عالوه  ت بحران ریزگردها و آلودگی هوا را باعث خواهد شد.  نهای
های های وسیعی از سرزمین عراق )به جز قسمتقسمت  بر آن

بخش و  حاشیه  شمالی(  جز  سوریه)به  کشور  از  وسیعی  های 
مدیترانه( بارندگی اندکی دارند. به طوری که میانگین بارندگی  

وری(، حدود  ساالنه در عراق )به جز مناطق شمالی و شمال خا
متر است. بارش کم همراه با دمای باال، بخش میلی  170تا    100

و شرق سو از عراق  است.  بزرگی  کرده  تبدیل  بیابان  به  را  ریه 
[5] 

اثرات هیدروپلیتیکی گاپ بر امنیت زیست محیطی  .3

 عراق و سوریه 

بحث محیط زیست وارد مباحث    1980طور مشخص از دهه  به   
یعنی   که محیط امنیتی شد؛  پذیرفتند  امنیت  حوزه  کارشناسان 

عنوان یکی از لیت و این مشخصه را دارد که به زیست، این قاب
بود که    گیرد. دلیل آن هم اینبعاد امنیت ملی مورد بررسی قرار  ا

مسئ دو  قالب  در  زیست  و محیط  محیطی  زیست  تهدیدات  له 
کشم زمینه  زیست،  محیط  حتی  تخریب  و  کشورها  بین  کش 

کرد و به نوعی ثبات و امنیت این ملی را فراهم میفرو واحدهای  
ی را داشت که انداخت، بنابراین این توانایجوامع را به خطر می
ل مهم امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار  در قالب یکی از مسائ

بحران کمبود آب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که   .گیرد
می آن  حل  برای  کافی  توجه  عد   صورت  دلیل در  به  تواند 

یست تهدیدزا شود. غرب پیامدهایی که دارد بسیار برای محیط ز
طور مشخص از مناطقی در جهان است که بخش عمده  آسیا به

آن روی کمربند خشک دنیا قرار دارد؛ بنابراین میزان بارش در  
نیز دست آن اندک است. همین میزان بارش اندک در غرب آسیا  

ثیر عوامل مختلفی به سمت  حت تات  کم در این چند دهه اخیر
بحران استنوعی  رفته  پیش  آب،   [12]  .زایی  بحران 

پدیدهخشک  و  دست،  سالی  این  از  محیطی  زیست  های 
کشورهای منطقه غرب آسیا و به خصوص سوریه و عراق را با  
مسائل  آن  تأثیر  تحت  که  است  کرده  مواجه  پیچیده  چالشی 

اساس  دغدغه غالب مرد  بدل شده است. برمحیطی به  زیست 
ای نه چندان دور حدود دو سو  مرد  آمار سازمان ملل در آینده

مبود آب مواجه خواهند بود. تحت تأثیر منطقه غرب آسیا با ک
پیش  عامل  میاین  یک بینی  حدود  زمین شود  زراعی سو   های 

هم به علت شوری مفرط قابلیت کشت خود را از دست بدهند. 
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این بدین معنی است که رقابت بر سر دستیابی به منابع آبی به  
شود و به  ها بدل میهای مهم جن  ترین پیشران یکی از مهم

گروه  عاملی تقویت  سر  بر  بدل  مؤثر  تروریستی  اقدامات  و  ها 
عنوان  شود. بدین ترتیب تغییرات آب و هوایی با ظاهر شدن بهمی

تواند امنیت کل جهان را به چالش بکشد.  تهدیدی جهانی می
حال به  منطقه غرب آسیا نیز از این امر مستثنی نبوده و با این

ت منابع آبی، از  دلیل موقعیت گر  و خشک منطقه و محدودی
در ها آن مندی بیشتر ازهای جدی بر سر بهرههمان ابتدا رقابت

موضوع   به  آب  که  است  هزار سال  پن   از  بیش  و  بود  جریان 
ها بدل شده است. باعث  اصلی بسیاری از مناقشات و درگیری 

بیابان فزاینده  ریزگردها  گسترش  پدیده  و  در ها، نشست زمین 
با ادامه روند کاهش    [12]ده است.  کشورهای سوریه و عراق ش
های پیاپی و سالیهای اخیر و خشک میانگین بارندگی در سال 

رویه از منابع آبی زیرزمینی، افزایش دما و در پی آن برداشت بی
سالی را در پی خواهد داشت که  در نتیجه تسریع و تشدید خشک 

یاهی  های جانوری، گتواند مرگ بسیاری از گونهنوبه خود میبه 
یا زیست چنین  گاهو  برآیند  باشد.  داشته  پی  در  را  های طبیعی 

ها و تشدید پدیده ریزگردها است که موضوعی گسترش بیابان
ای از عمق  تسری آن در مناطق آسیای غربی و مرکزی نشانه

 کند.خطری است که منطقه غرب آسیا را تهدید می
یه موجب  تهدیدات کمبود آب در غرب آسیا و به ویژه در سور

ران منطقه های داخلی و خارجی برای بازیگشده است که تنش 
له لزو  مقابله با این بحران را برای آنان  به وجود آید که این مسئ

تر کرده است. تحوالت اخیر بهار عربی در تونس، مصر،  جدی
لیبی و سوریه به دالیل مختلگ، موجی از واکنش مرد  نسبت  

ر از دسترس مرد  را در کشورهای  های دیکتاتوری و دو به رژیم
دقیقفوق نگاهی  با  برانگیخت.  این تر میالذکر  که  توان گفت 

قرارداده نتیجه کمرن  شدن  در  اجتماعی تحرکات جمعی  ای 
وجود آمده است. رژیم  هویژه در سوریه ببین شهروند و دولت به

اسد نسبت به تغییرات تازه در حال ظهور اجتماعی، اقتصادی، 
های مخالگ  یطی و آب و هوایی که باعث تقویت گروهزیست مح 

بی زیادی  حد  تا  دمشق شد،  دولت  اساس  این  بر  ماند.  تفاوت 
های اجتماعی که تا حد زیادی به دلیل بدترین نتوانست با ناآرامی

خرابی   مجموعه  شدیدترین  و  مدت  طوالنی  خشکسالی 
سال بین  زراعی  اس  2011تا    2006های  محصوالت  ت،  بوده 

له زیست محیطی به نوبه خود له کند و در نتیجه این مسئمقاب
باعث شد تا بحران اعتراضات در این کشور تشدید شود. از این  
چندین  که  عراق  زیرا  است  بدتر  از سوریه  اوضاع عراق  جهت 
سال با خشکسالی روبرو است، هم اکنون در حالی که یک روند  

-لمللی طی میاو بین  ثبات را در سطح داخلیسیاسی بسیار بی
اساسی آب مرد  خود را برطرف کند.    کند نیازهایکند، سعی می

به در حال حاضر  و عراق  پراکنده  اجتماعی بسیار  دلیل ساختار 
فرقه  هویت  بر  بسیار  مبتنی  تهدیدهای  معرض  در  خود،  ای 

خارجی است و این امر با گروه جهادی سنی، پیشروی داعش در  
از شهرهای    2014ژوئن   تالفر به برخی  و  مانند موصل  عراق 

تر از همه، عد  وحدت بین نخبگان حاکم خود مشهود شد. مهم
بین روابط  به  یکپارچه نسبت  رویکرد  باعث  و  این کشور  الملل 

شود که عراق از مقابله با مشکل فوری کمبود آب، از قدرت می
 [28] کمتری برخوردار باشد.

-رودخانه دجله و شاخهکیلومتر از    400در پروژه گاپ تقریباً  
است.ه قرار گرفته  الیسو  در باالدست سد  آن  متخصصان   ای 

اند ( اعال  کردهETHمؤسسه مشهور فناوری فدرال سوئیس )
رها این سد  از  که  اینسازی می  آبی  از سطوح شود ضمن  که 

میعمیق حاصل  مخزن  حدود  تر  آن  دمای  و  درجه   10شود 
رودخانه در بهار و تابستان است، این آب سردتر از دمای معمولی  

شود  با سمو  دفع آفات و کودهای کشاورزی آلوده می  در ادامه
و عالوه بر آن اکسیژن کمی نیز به همراه دارد؛ ترکیبی از این  

ای به محیط زیست عوامل منجر به صدمات اکولوژیکی گسترده
مخرب رودخانه پایین دست خواهد شد. طبیعتا به دلیل تاثیرات  

توانند های جانوری و زیستی بسیار کمی میعوامل یاد شده، گونه
با شرایط جدید سازگار شوند. از سوی دیگر دره دجله در حال  

رودخانه اکوسیستم  و دست نخوردهحاضر  ای است  ای گسترده 
های ها و بسیاری از گونهها و ماسه سن که دارای جزایر، خلی  

برداری از سد الیسو احتماالً  ا بهرهب  .جانوری و گیاهی نادر است
الکگونه مانند  و  هایی  فرات  صنوبر  فرات،  نر   پوسته  پشت 

گونه    40چندین پرنده خاص کمیاب و همچنین تقریباً نیمی از  
کنند، زنده  ماهی که در حال حاضر در حوضه فوقانی زیست می

گونهنمی تنها  واقع  در  در مانند.  فراوان  و  متداول  زیستی  های 
مند شوند، از آن بهرهها یافت مینطقه که در بسیاری از دریاچهم

میمی انتظار  این  شوند.  محیطی  زیست  منفی  پیامدهای  رود 
کند پیدا  ادامه  تا جنوب عراق هم  از    .پروژه  که پس  جایی  تا 

های قابل کشت کمی باقی طغیان و سیالب در دره دجله، زمین
سنگی و نابارور خواهد   شک،خواهند ماند و خاک اطراف آن نیز خ

حالی در  این،  براساس  دجله    کهشد.  رودخانه  فوقانی  حوضه 
، داراستای است که منبع قابل توجهی از تنوع زیستی  منطقه

تهدید به نابودی شده است. این منطقه که در مرز اروپا و آسیا  
واقع شده است، تنوع بیولوژیکی بسیاری دارد که بخش اعظم  

واکاوی متخصصان قرار نگرفته پژوهش و    آن تا به حال مورد
الیسو بدون  [19]است.   کرد سد  ااعان  باید  نهایت  که آن  در 
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شود،   ارزیابی  دستی  پایین  مناطق  زیست  محیط  بر  تاثیراتش 
بیشتر  در مورد  این موضوع  که  است؛ همان طور  ساخته شده 

است صادق  منطقه  در  شده  ساخته  راستا  در  .سدهای  این 
بر گسترده  موارد    سدسازی  جمله  از  ترکیه،  در  فرات  رودخانه 

دیگری در این زمینه بوده که باعث کاهش شدید میزان ورود و  
کیفیت آب به سوریه و در ادامه عراق شده است. اکنون شاهد 
آن هستیم که همین موضوع تهدیدآمیز در مورد دجله نیز تکرار  

 شده است.

 هاتجزیه و تحلیل یافته

هیدرو     که کشور در یک مجموعه  هنگامی  امنیتی  پلیتیکی 
و   فرد  به  بازیگر منحصر  به عنوان یک  آبی،  باالدستی حوضه 
هیدروهژمون، بر منافع ملی خود متمرکز شود، به کنترل منابع 
آب و ساخت سدهای عظیم برای مدیریت و توسعه منطقه در  

آورد. در واقع بحث حاکمیت می ابعاد اجتماعی و اقتصادی روی
منابع آبی توجیهی رای  است که برای توجیه اقدامات کشور بر  

می استفاده  این  باالدست  و موضوع  شود.  دجله  مورد  در  دقیقاً 
می صدق  کشور فرات  یک  عنوان  به  ترکیه  که  جایی  کند، 

معتقد   قاطعانه  استفاده  باالدستی  خود  ملی  حق  از  که  است 
حاشیه   کند. تا زمانی که هیچ توافق محکمی بین کشورهایمی

رود حاصل نشود، کشورهای باالدستی بسته به سطح روابط با  
توانند از تأثیر سدهای عظیم بر روی  کشورهای پایین دستی، نمی

همانکش شوند.  غافل  دست  پایین  تعریگ  ورهای  در  که  طور 
و ویژگی سدها  ساخت  اساساً  شد،  اشاره  امنیتی  مجموعه  های 
-ظن و بیعث ایجاد سوءند هر مانع دیگری باهای آبی مانسازه

شود. معموال ایجاد هر مانعی بر سر  اعتمادی میان کشورها می
دسترسی منافع جمعی یک منطقه موجب سوءاستفاده خواهد شد؛ 

-شود و باعث ایجاد بیتفاهم بیشتر منجر میسوءاستفاده به سوء
می ختم  بالقوه  درگیری  یک  به  نهایت  در  و  شود.  اعتمادی 

-لی کشورهای منطقه مورد تهدید قرار میامنیت ماساس این  بر
وسیله  به  بحرانی  چنین  آغاز  همیشه  که  گفت  باید  و  گیرد 

می صورت  باالدست  دیگر  [18] .  گیردکشورهای  طرف  از 
کشور جانب  از  آب  کنترل  ترکیه    پیامدهای  یعنی  باالدستی 

صورت کمبود آب در کشورهای پایین دست عراق و  سرانجا  به
طوری که در دو دهه گذشته  کرده است؛ به  سوریه، بازتاب پیدا

میزان قابل توجهی از سهم آبی این دو کشور به دلیل اجرای 
و است  یافته  کاهش  گاپ  زیست ها  آن  پروژه  مشکالت  با  را 
ترین پیامدهای این چالش برای محیطی مواجه کرده است. مهم

و   کوچک  مزارع،  آبیاری  در  مشکالت  دست  پایین  کشورهای 
شدن   در  محدود  تغییر  آب،  آلودگی  و  شوری  کشاورزی، 

جانوری  و  گیاهی  های  گونه  رفتن  بین  از  منطقه،  اکوسیستم 

خاص منطقه و پدیده ریزگردها است که از این حیث کشورهای  
پایین دستی را با بحران امنیت زیستی مواجه خواهد کرد. اگر  
قطعا  نگیرد  صورت  آبی  کم  بحران  حل  زمینه  در  توافقی 

 نیز ادامه خواهد داشت.  پیامدهای آن

 گیری نتیجه

طی بهره در  شرقی  جنوب  آناتولی  پروژه  فازهای  از  برداری 
های اقتصادی سیاسی  های گذشته تاثیرات بسیاری بر حوزه دهه

پایین  کشورهای  ترکیه  خود  محیطی  زیست  و  دست  اجتماعی 
نظری   چارچوب  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  است.  داشته 

ای بری بوزان ضمن بررسی اهداف ترکیه نطقهمجموعه امنیتی م
آناتولی جنوب شرقی بر روی رودهای دجله و  از اجرای پروژه 

آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجر ای طرح مذکور و فرات، 
طور خاص به تاثیرات زیست محیطی آن بر عراق و سوریه به

واقع  در  است.  شده  سوریه    پرداخته  و  عراق  ترکیه،  کشورهای 
های دجله و فرات که نوان بازیگران اصلی حوضه رودخانهعبه

گرفته قرار  نیز  جغرافیایی  منطقه  یک  مجموعه  در  اند، 
داده تشکیل  را  امنیتی  الگوی هیدروپلیتیکی  در  تغییر  که  اند 

هیدروپلیتیکی کشور باالدست موجب تغییرات و پیامدهایی در 
دست رودخانه شده است. ارزیابی اثرات زیست کشورهای پایین

دهد که پروژه گاپ در قالب حاکمیت داخلی  محیطی نشان می
نمی فرامنطقهکشورها  تاثیرات  و  از  گنجد  رو  این  از  دارد؛  ای 

سو وابسته کردن امنیت آبی به منابع آبی خارخ از کشور در یک 
عد  واقع وابسته کردن بخشی از امنیت ملی به منطقه است؛  

وجود ساختارهای مدیریتی در بهره برداری مشترک و حکمرانی 
برداری از این منابع را  تواند بهرههای سطحی و زیرزمینی میآب

به عاملی برای ایجاد بحران بین کشورها تبدیل کند. ترکیه در 
اجرای این پروژه عالوه بر اینکه نیازهای آبی را در سطح ملی  

رسد که اهداف سیاسی نیز در پس  یسازد به نظر م برآورده می
ه استنباط نمود  گونتوان این پرده آن داشته است و یا حداقل می

عنوان ابزار فشاری بر کشورهای پایین دست  که از این طرح به
آب در  عراق و سوریه استفاده خواهد کرد تا جایی که بتواند از  

به سوریه  و  عراق  نفت  کنمقابل  استفاده  برنده  برگ  د. عنوان 
اختیار گرفتن شریان در  با  است که  آن  پی  های آبی ترکیه در 

به ق همسایه  کشورهای  بر  را  خود  هیدروهژمون درت  عنوان 
کند. همان تثبیت  لوله  منطقه  پیشنهاد طرح خط  قبالً  که  طور 

صلح را به کشورهای حوزه خلی  فارس و اسرائیل داده بود که 
ها را در  خیر این طرحروبرو نشد و کشورهای اها  آن  با استقبال

راستای تالش ترکیه برای ایجاد هژمونی در منطقه تلقی کردند. 
که منطقه غرب آسیا در کمربند خشکی واقع شده با توجه به آن

های اخیر  های پیاپی و کاهش باران در سالو دچار خشکسالی
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باعث شده سدهای پروژه گاپ   برداری نهایی از شده است، بهره
عنوان کشورهای پایین دستی حوضه  و عراق بهاست که سوریه 

 آبی دجله و فرات از تبعات زیست محیطی آن در امان نمانند. 

 

نامه آمایش فصل   هیات تحریریه از سردبیر و    تشکر و قدردانی: 

برای پذیرش   و روان   سیاسی فضا به جهت ایجاد بستری مناسب 
 مقاالت کمال قدردانی و تشکر می گردد. 

منافع: تاییدیه  تعارض  اخالقی،  د   های  امانت  در اصل  اری 

کپی  حق  و  دهی  ارجاع  توسط   مقوله  شایسته  نحو  به  رایت 
 نویسندگان رعایت شده است. 

و منابع مالی/حمایت  توسط ها:  سهم نویسندگان  موردی 

 است.  نشده نویسندگان گزارش  
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