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چکیده
هدف این مقاله بررسی تقسیم آب در حوضه رود نیل است .مانند خاورمیانه ،جدایی آب در چاارچوب
نارضایتی سیاسی بزرگتر که از دوران استعمار به ارث برده شده باود ،رخ داد .در هماه ماوارد کمباود آب
محرک بودهاست .فعالان امنیتی در همه ماوارد تصامیم گیرنادگان بودناد در ماورد حاوزه دجلاه  -فارات،
سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق بشر نیز به عنوان فعالان امنیتی ظهور کردهاند .مخاطبان هادف در هماه
موارد شامل افکار عمومی ملی و بینالمللی ،و همچنین تصمیم گیرندگان در کشورهای اهدا کننده ،به ویاهه
در مورد دجله  -فرات و حوضههای رود نیل بودند .چندین مکانیسم امنیتی سازی به طاور همزماان در هماه
موارد مورد استفاده قرار گرفتهاند .در مورد کراناه بااختری ،بارای مثاال ،جاذب منااب (بارش سااختاری)باا
کمیتههای مشترک مدیریت آب (برش نهادی)دست به دست هم دادند .در همه موارد ،زبان نقش حیاتی در
جدایی مناب آب ایفا میکند ،به خصوص در مورد مصر و اسرائیل ،که در آن ارزش نمادین آب و زمین باا
سنتهای مذهبی به ارث برده شده از دوران باستان پیوند نزدیکی دارد.
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مقدمه
در دوره پس از جنگ سرد ،الگوی امنیت سنتی  -با تمرکز بر تهدیدهای نظامی ،تمامیت
ارضی و حاکمیت دولت به دو روش مهم به چالش کشیده شد :از نظر تئوری ،از طریق
مشارکت گروهی از محققان از جمله محبوب الحق و آمارتیه سن ،و به صورت نهادی ،از
طریق تلاشهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( )UNDPو دولت کانادا .این تلاشها
منجر به بسط مفهوم وسی تر امنیت شد.
گزارش توسعه انسانی  911۱که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شد ،اولین سند
بینالمللی بود که مفهوم "امنیت انسانی" را به روشنی بیان کرد .محبوب الحق ،وزیر مالی
سابق پاکستان و مشاور برنامه توسعه سازمان ملل ،از همان ابتدا ارتباط نزدیکی با این ایده
داشت .مقاله او که در سال  911۱منتشر شد ،مبنای نظری امنیت انسانی را فراهم آورد و راه
را برای پذیرش جهانی آن هموار ساخت .به گفته حق ،امنیت انسانی بر امنیت افراد تاکید
دارد و نه بر امنیت ملی .او استدلال میکند که جهان در حال ورود به عصر جدیدی از
امنیت انسانی است که در آن کل مفهوم امنیت به شدت تغییر خواهد کرد .در این مفهوم
جدید امنیت با امنیت افراد برابر خواهد بود ،نه فقط امنیت ملتها یا به عبارت دیگر امنیت
مردم ،نه فقط امنیت سرزمین(Haq, 1994: 1) .

پیش از آن ،در سال  ،9119مقالهای با عنوان مسئولیت مشترک در دهه  9112توسط
ابتکار استکهلم در زمینه امنیت و حکومت جهانی منتشر شد .این امر تهدیدات غیر نظامی
رایج برای امنیت را شناسایی کرد که در میان دیگر تهدیدات شامل تخریب محیطزیست و
کمبود آب بود (Bajpai, 2000) .تاثیر کمبود آب بر امنیت انسانی و دولتی به طور
گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهاست .گزارش توسعه انسانی  6222گزارش دقیقی
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از تاثیر کمبود آب بر بقا و توسعه جوام ارائه میدهد .این گزارش روشن میسازد که
چگونه کمبود آب باعث تشدید فقر درآمد و زمان ،نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمد و
همچنین تاثیر منفی آن بر نرخ مرگ و میر کودکان و به طور کلی سلامت انسان میشود.
برخی محققان استدلال کردهاند که کمبود آب به تهدیدی برای توسعه تبدیل شدهاست
(اولسون .)911۱ ،دیگران ادعا میکنند که کمبود آب به چالش "نهایی" توسعه ،سلامت،
رفاه و حتی امنیت ملی تبدیل شدهاست ;(Cooley, 1984; Falkenmark, 1990
)Myers, 1993

در دهه  ،9182توماس نوف و روت ماتسون ،در حالی که نقش آب در روابط دولت
ساحلی در خاورمیانه را بررسی میکردند ،اظهار داشتند که " آب هم در سیاست و هم در
سطح آن جریان دارد (Naff & Matson, 1984, 181) ".براساس این استدلال ،تعدادی
از مطالعات مهم منتشر شده در دهه بعد به نظر میرسد که یک ارتباط علی بین آب و
امنیت ایجاد میکنند (Bulloch & Darwish, 1993; Soffer, 1999; Starr & Stoll,

) 1988این دیدگاه محدود به محافل دانشگاهی نبود ،بلکه توسط چهرههای سیاسی
برجسته حمایت میشد .کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه مارس  6229اعلام
کرد " :اگر مراقب نباشیم ،جنگهای آینده در مورد آب خواهد بود نه در مورد نفت ".
انور سادات ،رئیسجمهور مصر ،اظهار داشت " :تنها مسالهای که میتواند مصر را
دوباره به جنگ ببرد ،آب است"با توجه به برخی از دیدگاههای بالا ،و با توجه به
پیشرفتهای جدید در حوزه نیل و واکنش دولت مصر به آنها ،این مقاله استدلال خواهد
کرد که تحت موضوع خصوصیسازی ،استراتهی هیدرولیکی جدیدی در حال حاضر در
مصر مورد نیاز است.
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نظریه جدایی و امنیت آب
در اوایل دهه  ،9112رشته مطالعات امنیتی شاهد افزایش چیزی بود که بعدها به عنوان
مکتب کپنهاگ شناخته شد .پیشنهاد اصلی مکتب کپنهاگ این است که امنیت یک "شرط
عینی" نیست بلکه محصول یک "فرآیند اجتماعی خاص" است .به عبارت دیگر ،پرداختن
به یک موضوع ،به عنوان یک مساله امنیتی ،موضوع انتخاب سیاسی است
) .(Weaver,2011, 251جدایی "اساسا یک فرآیند درون ذهنی" است (Buzan,ﺗ

) Waever,g de Wilde, 1998, 30این مذاکرات مستمر بین "بازیگر کنارهگیری
کننده" است که موضوع را در دستور کار قرار میدهد ،و حضار ،که حق انتخاب یا رد
یک دستور کار معین را دارند .تحمیل خصوصیسازی ممکن نیست .رضایت حضار در
توجیه توسل به اقدامات فوقالعاده که شامل نقض قوانین سیاستهای عادی به منظور مقابله
با تهدید است ،ضروری است).(Buzan et, 1998,p.31

براساس فرضیات مکتب کپنهاگ  ،تحقیقات اخیر شرایطی را گسترش دادهاند که تحت
آن تجزیه و تحلیل امنیتی میتواند رخ دهد ،در نتیجه تحلیل عمیق تری از چگونگی ایجاد
امنیت زیستمحیطی به صورت اجتماعی فراهم میکند . (Davidsen, 2010; Warner,

) 2011; Zeitoun, 2007نویسندگان این مکتب نه تنها تهدید فیزیکی برای محیط را
بررسی کردند بلکه تهدیدات را براساس درک اجتماعی از محیط تصور کردند .امنیت
محیطی شامل سوالاتی از "چه کسی چه چیزی و چگونه" از طریق بررسی داستانها و
گفتمانها است .بدیهی است که منب طبیعی که به احتمال زیاد تجزیه میشود ،آب
فرامرزی است .طبق نظر فیشندلر ( ،)629۱دو نوع امنیت وجود دارد" :امنیت استراتهیک"،
مرتبط با هیدرولوژی یک حوضه رودخانه بینالمللی که تمام کشورهای ساحلی را در یک
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شبکه پیچیده از وابستگیهای زیستمحیطی ،اقتصادی و سیاسی پیوند میدهد .در چنین
مواردی ،آب اغلب به وضعیت "امنیت ملی"  -موضوع مرگ و زندگی  -ارتقا مییابد
مذاکرات بر سر آب نیل یک مورد است .فیشندلر ( )629۱دومین نوع تقسیم را "تقسیم
تاکتیکی" مینامد .این امر زمانی رخ میدهد که موضوعات "سیاست پایین" مانند آب ،با
مسائل "سیاست بالا" برای مثال ،معاهده صلح  911۱بین اردن و اسرائیل مرتبط باشند.
زمانی که اقدامات امنیتی صورت میگیرد ،اقدامات فوقالعاده برای خنثیسازی تهدید
اغلب قانونی است (Fischhendler, 2015) .با قرار دادن مسائل فراتر از حوزه
سیاستهای عادی ،جدایی به منزله نقض فرآیندهای سیاسی منظم است . (Buzan et al.,

) 1998اما در این مورد آب چگونه است؟
آب از طریق سه مکانیسم اصلی شناختهشده ساختاری ،نهادی و زبانی ،امنیتی شدهاست.
مکانیسمهای ساختاری زیرساختهای فیزیکی هستند که برای حفاظت از مناب  ،با توجه به
اهمیت آن برای جامعه خدمت میکنند .برای مثال ،تهدیدهای بالقوه برای سیستمهای آب
میتواند زیرساختها را هدف قرار دهد و سیستمهای آب را در برابر حملات تروریستی
مانند آلودگی عمدی آسیبپذیر سازد .به این ترتیب ،تعدادی از مکانیزمهای ساختاری
برای امنیتی کردن این سیستمهای آبی مانند راهاندازی مناطق غیر نظامی شده در اطراف
سیستمهای آبی و نصب سیستمهای هشدار اولیه به کار گرفته میشوند (Fischhendler,
)2015

با این حال ،مکانیسمهای ساختاری بدون مکانیسمهای نهادی که آنها را اجرا میکنند،
قابلتوجیه نیستند .مکانیزمهای سازمانی ممکن است شامل داشتن نمایندگان نظامی یا
مقامات امور خارجی در مقامات حوزه باشد .برای مثال ،این مورد در طرح حوضه نیل و
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شورای وزیران نیل وجود دارد .یکی دیگر از این ساز و کارها ،ایجاد قراردادهای آب در
قراردادهای مرتبط با امنیت بالاتر (به عنوان مثال ،معاهدات صلح) است ،همانطور که در
قراردادهای آب در پیمان صلح اسلو بین مقامات فلسطینی و اسرائیل وجود دارد .یکی
دیگر از جلوههای جدایی موسسات ،محرومیت جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی از
حکومت است ).(Fischhendler, 2015

در نهایت ،مرکزیت زبان در تشخیص و به تصویر کشیدن یک مساله به عنوان یک
تهدید و ایجاد حس فوریت توسط فیشندلر به عنوان "برش زبانی" نامیده میشود .این
کتاب شامل استعارهها ،حاشیهها و داستانها است .شاید رایجترین استعاره "تعارض آب"
باشد.
مناب آب به عنوان یک مساله امنیت ملی در بسیاری از حوضههای رودخانهای بینالمللی
در جنوب آفریقا شناخته شدهاند ،به عنوان مثال ،حوضه رودخانه اوکاوانگو و همچنین در
حوضه دجله و فرات ،در حوضه نیل و در کوهستان اسکوایفر بین اسرائیل و فلسطین تقسیم
شدهاند & . (Turton, 2003; Schulz, 1995; Mason, 2004; Katz

) Fischhendler, 2011این رودخانههای فرامرزی اغلب از نظر کمیابی توصیف
میشوند و در نگرانیهایی در مورد "جنگ آب" جای گرفتهاند .از آنجا که این اختلافات
آبی تا حد زیادی از طریق مکانیزمهای امنیتی سازی مورد بحث در بالا "شامل" شدهاند،
میرومارچی ()6293استدلال میکند که جدایی ،اثر خنثیسازی یا "حل" تهدید بالقوه یا
درگیری بالقوه درک شده را دارد .او توضیح میدهد که چگونه ،هند در نزاع خود با نپال
بر سر سیلبند تاناکپور ،ابتدا به جدایی زبانی متوسل شد و پس از آن به جدایی ساختاری
(به طور یک جانبه ساخت سد) قبل از اینکه جدایی نهادی به شکل یک توافقنامه دو جانبه
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رخ دهد ،در نتیجه به تضاد واقعی پایان داد در حالی که در همان زمان "حاوی"
درگیریهای آینده است ).(Mirumachi, 2013

زیتون ()6222توجه را به "نقشی که عدم تقارن قدرت در ایجاد و حفظ شرایط
درگیری آب که کمتر از شکل خشن جنگ است" جلب میکند (Zeitoun, 2006:

) 435آنها استدلال میکنند که عدم تقارن قدرت بین کشورهای حوزه تا حد زیادی
محتوا و میزان قراردادهای تخصیص آب را تعیین میکند .به جای توسل به قدرت سخت،
قدرت استدلالی برای ایجاد تهدیداتی به کار میرود که توافقنامه هایی را ایجاد میکند که
به نف تخصیص آب به قدرتمندترین کشور حوضه است .این "هیدرو -ههمون ها"
میتوانند استراتهیهای مختلفی را برای اطمینان از کنترل آبهای مشترک و انطباق با این
اقدامات به کار گیرند .هر چه دولت ساحلی قویتر باشد ،استراتهیهای بیشتری در اختیار
دارد و جدایی یکی از چندین استراتهی است.
با این حال ،این مقاله استدلال میکند که این تقسیمبندی است که چنین استراتهیهایی
را قابلتوجیه میسازد .قدرتمندترین دولت ساحلی ،با توجه به موقعیت خود به عنوان یک
هیدروههمون ،قادر است سایر کشورهای ساحلی را وادار به پذیرش قراردادهای تخصیص
آب غیر عادلانه کند ،دقیقا به دلیل ظرفیت دولت سابق برای تامین مناف آبی خود در
سیستم بینالمللی ،در حالی که دولت اخیر ،به دلیل موقعیت ضعیفتر قدرت ،تا حد زیادی
در انجام این کار شکست میخورد .دیدگاه اتیوپی و نیازهای فوری توسعه تا همین اواخر
که تعادل قدرت در منطقه شروع به تغییر به نف خود به دلایلی کرد که بعدا مورد بحث قرار
خواهد گرفت ،تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
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به طور مشابه ،اعتراضات فلسطینیان به انحصار اسرائیل در آبهای زیر زمینی کرانه باختری
توسط ادعاهای امنیتی آب اسرائیل پنهان شدهاست .اگر چه این اختلافات به درجات
مختلفی توسط مکانیسمهای تفکیک مورد بحث قبلی "شامل" میشوند ،به نظر میرسد که
آرایش آب جانبدارانه ناشی از چنین مکانیزمهایی توسط جامعه بینالمللی پذیرفته
شدهاست ،که در نتیجه به تایید گفتمان غالب در حالی که جایگزینها را مستثنی میکند
کمک میکند .بنابراین ،در غیاب قدرت برتری جهانی که قادر به اجرای قانون آب
بینالمللی باشد ،نتایج لزوما توسط روابط قدرت تعیین میشوند.
به طور خلاصه ،قدرتمندترین دولت ساحلی ابزار  -نهادی ،ساختاری و همچنین زبانی -
را دارد تا گفتمان آبی خود را اغلب به قیمت دولتهای ضعیفتر ،حتی اگر دومی بتواند با
یک هدف  -برخلاف یک بحران ساختهشده  -مواجه شود .بخش بعدی به برخی از
مناقشات جاری در زمینه آب در خاورمیانه خواهد پرداخت.

آب آشامیدنی در خاورمیانه
به جای ارائه گزارشی از درگیریهای آب در خاورمیانه ،کاری که توسط بسیاری از
محققان انجام شدهاست این بخش بر روی برخی از مسائل مورد بحث برای روشن ساختن
راههای مختلف تامین آب در منطقه ،صورتگرفته است .این بخش به بررسی درگیریها
در حوزه رود دجله  -فرات ،حوزه رود اردن ،کوه کرانه باختری آیکفر و همچنین
اختلافات بر سر آب نیل خواهد پرداخت .با توجه به طبیعت خشک و یا نیمهخشک منطقه،
بقای کشورهای مورد نظر به دسترسی آنها به این رودخانهها بستگی دارد .در این موارد،
رقابت بر سر آب در میان کشورهای حاشیه رود با درگیریهای سیاسی تشدید میشود.
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اسرائیل کنترل  12درصد از مناب آب مشترک کرانه باختری را در دست دارد ،در
حالی که فلسطینیها ،که کاملا به این مناب وابسته هستند ،حدود  92درصد کنترل میکنند.
در سال  ،911۱توافقی به عنوان بخشی از فرآیند اسلو حاصل شد که به موجب آن اسرائیل
حق فلسطینیها را برای این دو منب به رسمیت شناخت اما همچنان سهم عمده آب را در
دست دارد .یک مان بزرگ بر سر راه یک راهحل "عادلانه" برای این مناقشه مداوم نیاز
اسرائیل به "امنیت ملی" است .اسرائیل سیاستهای آبی خود را به وسیله ارتباط دادن
"امنیت آب" با الزامات "امنیت ملی" و ادعای اینکه خطوط لوله آب و چاهها در
سرزمینهای فلسطینی اهداف مکرر حملات تروریستی هستند و اینکه فلسطینیها اغلب
"آب دزدی" میکنند که برای اقامتگاههای آنها در سرزمینهای اشغالی مورد استفاده
قرار میگیرد ) (BBC, 2003در تمام مذاکرات بین اسرائیل و مقامات فلسطینی ،حقوق
آب فلسطین به طور مداوم به عنوان مساله "مذاکرات وضعیت نهایی" نامیده میشود ) " B

 ( Tselem, 2000این ابهام به طور موثر یک توافق پایدار را مسدود کردهاست ،به خصوص
با توجه به حقوق آب فلسطین نسبت به رود آردن و کوه آسیفر ،یا با توجه به تخصیص و
دسترسی به آب .برچسب "وضعیت نهایی" یک تاکتیک تاخیری مداوم است که
سیاستهای فعلی را با امید به راهحل آینده که به نظر نمیرسد عملی شود ،تداوم میبخشد.
مهمتر از آن ،ساختار مدیریت آب مشترک ایجاد شده توسط پیمان اسلو دوم به
گونهای طراحی شدهاست که عدم تعادل قدرت بین اسرائیل و فلسطین را تقویت کند .در
واق  ،کمیته آب مشترک اسرائیل و فلسطین به بیش از آنکه ابزاری برای همکاری باشد به
عنوان ابزاری برای تسلط توصیف شدهاست (Selby, 2003b) .یکی از مسئولیتهای
 JWCبررسی پیشنهادها برای پروژههای آبی و صدور مجوز برای پروژههای تایید شده
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است .با این حال ،ثابت شدهاست که این فرآیند بسیار آهسته و بسیار پیچیده است .مجوزها
برای هر مرحله از پروژههای جداگانه صادر میشوند و فرآیند اغلب چندین ماه طول
میکشد .نتیجه انحصار بلامنازع اسرائیل بر پروژههای توسعه آب در منطقه است.
با توجه به گونهشناسی فیشندلر ،میتوانیم نتیجه بگیریم که اسرائیل به کنترل بلامنازع بر
روی رود آردن و کوهستان کرانه باختری از طریق تقسیم مداوم امنیت آب با امنیت ملی
دست یافتهاست .در سال  ،912۱زمانی که سوریه به دنبال منحرف کردن رودخانه بانیاس
بود ،اسرائیل به اقدام نظامی متوسل شد و سوریه را مجبور به لغو پروژه کرد .پس از جنگ
ششروزه ،اسرائیل با اشغال بلندیهای جولان و کرانه باختری و امتناع از عقبنشینی به مرز
پیش از سال  912۱در اعتراض آشکار به قوانین بینالمللی ،به دنبال بهبود موقعیت
هیدرواستراتهیک خود بود .چند دهه بعد ،وزیر کشاورزی سابق اسرائیل ،رافائل ایتان ،ادامه
اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل را براساس تامین امنیت دسترسی اسرائیل به آب توجیه
کرد ).(Wolf, 1995: 233-234

اشغال بلندیهای جولان هرگونه تلاش اعراب برای منحرف کردن آب اردن را مسدود
کرد و اسرائیل نیمی از طول رودخانه یرموک را در مقایسه با  92کیلومتر قبل از جنگ در
اختیار داشت .در خاطرات آریل شارون ،نخستوزیر سابق اسرائیل ،که در مورد جنگ
 912۱صحبت میکرد ،گفته شده " :در حالی که اختلافات مرزی بین سوریه و خودمان از
اهمیت زیادی برخوردار بود ،موضوع انحراف آب یک مساله جدی زندگی و مرگ بود"
).(Sharon, 2005: 166

علاوه بر این ،اسرائیل به تجزیه و تحلیل "تاکتیکی" از طریق ترکیب توافقنامه های
"مغرضانه" آب در توافقنامه هایی که ابتدا با اردن و سپس با فلسطینیها امضا کرده بود
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متوسل شد .اگر چه آن معاهدات شامل "درگیری آب با کشورهای همسایه" بودند ،نتیجه
نهایی تخصیص نامتعادلی مناب آب و دوره طولانی "شامل بیثباتی" بود ،که به بقای بیشتر
گفتمان جدایی آب اسرائیل کمک میکند.
اسرائیل از هر سه مکانیسم امنیتی تعریفشده توسط فیشندلر استفاده کرد .عملیات
نظامی و اشغال بلندیهای جولان و کرانه باختری  912۱به طور موثر کنترل اسرائیل بر مناب
را تحکیم کرد و عصر برتری آب اسرائیل را به طور موثر تثبیت کرد .این امر با جدایی
نهادی دنبال شد که در آن توافقات آب در معاهدات صلح با کشورهای ساحلی ضعیفتر
قرار گرفتند .در نهایت ،تفکیک زبانی بر تمام استراتهیهای دیگر تقسیم آب در اسرائیل
مقدم بود .این امر به وضوح در بحث آب اسرائیل آشکار میشود .به گفته فرولیچ آب به
طور بحث برانگیزی به سلطه سرزمینی ،مرزها ،شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای
اشغالی و افسانه صحرای پرگل صهیونیستها مربوط میشد ،در نتیجه یک تهدید ضمنی
برای سرزمین اسرائیل و  /یا ارزشهای اسرائیلی بیان میکرد … صهیونیسم ریشه در ایده
"استقرار زمین" و "شکوفایی بیابان" به عنوان یکی از دغدغههای اصلی دولت یهودی در
حافظه جمعی یهودیان دارد .بنابراین تامین آب کافی به خودی خود یک ارزش شد ،یک
عمل نمادین و یک شرط حیاتی برای هویت یهودی – اسرائیلی.
در سال  ،6226توسعه لبنان از وازانی اسپرینگز توسط اسرائیل به عنوان تهدیدی برای
تامین آب ملی خود در نظر گرفته شد و از این رو در رسانههای اسرائیلی به عنوان یک
مساله امنیت ملی به تصویر کشیده شد که تقریبا منجر به یک رویارویی نظامی شد .وزیر
زیرساخت سابق اسرائیل در مورد این مساله اظهار نظر کرد و گفت " :اسرائیل نمیتواند
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اجازه دهد که این امر بدون واکنش صورت گیرد .برای اسرائیل ،آب موضوع بودن یا
نبودن ،زندگی کردن یا مردن است " )(Allouche, 2005: 16

بقای اسرائیل همواره در معرض خطر توسط مقامات آن قرار داشت و این گفتمان توسط
رسانهها جم آوری و ترویج شد .این اقدامات فوقالعاده مشروع است که به ناچار منجر به
نقض قوانین سیاستهای عادی و در برخی موارد نقض قوانین بینالمللی میشود ،مانند
موردی که اسرائیل از پیروی از تعدادی قطعنامه های سازمان ملل امتناع میکند.
مانند مورد حوزه رود اردن ،اختلافات آب در حوزه دجله  -فرات بخشی از اختلافات
سیاسی بزرگتری است که به زمان امپراتوری عثمانی بر میگردد .ترکیه مسائل حلنشده
بسیاری با سوریه دارد ،از جمله استان مورد مناقشه اسکندرون که توسط فرانسه و عراق به
ترکیه داده شد ،مناقشه طولانی بر سر منطقه نفتخیز شمال عراق در موصل و کرکوک که
ترکیه با وجود حضور قابلتوجه ترکمنها در آنجا از آن محروم شد ).(Warner, 2008

گفتمان آب عراق ،مانند مصر ،بر ایده "حقوق تاریخی" متمرکز است .عراق استدلال
میکند که "حقوق کسبشده" مربوط به "آبیاری اجدادی" خود را از رودخانههای دجله
و فرات از بینالنهرین باستان گرفتهاست ،بنابراین رودخانهها را به میراث و هویت فرهنگی
عراق مرتبط میکند .علاوه بر این ،عراق  9.1میلیون هکتار زمین کشاورزی در حوزه فرات
دارد که شامل سیستمهای آبیاری اجدادی باقی مانده از دوران سومری میشود .در طول
توقیف اولیه سد آتاتورک ،عراق ترکیه را به نقض قوانین بینالمللی با اطلاع ندادن به موق
به بغداد و با کاهش میزان جریان به زیر سطح مورد توافق متهم کرد .عراق همچنین به
ساخت سدهای جدید و طرحهای آبیاری که برای کشاورزی و ثبات اقتصادی مضر است
اعتراض کرد و خواستار تقسیم عادلانه آب رودخانهها شد.
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سوریه همچنین به استدلال "حقوق تاریخی" متوسل شد .با این حال ،سوریه با ارتباط
دادن این کشور با دیگر مسائل "سیاسی بالا" به دنبال امنیتی کردن این موضوع است.
گفتمان رسمی سوریه تاکید کرد که پروژه خط لوله صلح و آب دیگر طرح فروش در
واق  ،نشانه تلاش ترکیه برای تسلط سیاسی و اقتصادی در منطقه از نظر اقتصادی و سیاسی
است .سوریه و عراق ،که در سال  91۱۱به یک درگیری نظامی نزدیک شدند ،نارضایتی
خود از آب را کنار گذاشتند تا به دنبال حمایت اتحادیه عرب از پروژه بزرگ آناتولی
ترکیه به نام  GAPجدایی استراتهیک باشند .علاوه بر این ،سوریه با حمایت (تا سال
)9118حزب کارگران کرد ) -(PKKجدایی تاکتیکی به ترکیه فشار آورد (Zeitoun,
)2006

ضمنا سرکوب گسترده کردها توسط ترکیه باعث تقویت احساسات ضد  GAPدر
خارج از کشور شد .فعالان حقوق بشر ،سازمانهای غیردولتی و رسانهها به دلیل نگرانیهای
حقوق بشر به این سد اعتراض کردند ،گفتمانی که به آسانی مورد پذیرش مخاطبان
بینالمللی قرار گرفت .مسایل دیگری مانند نگرانیهای زیستمحیطی و فرهنگی نیز در
مخالفت با سد لیسو مورد استفاده قرار گرفتند .برای مثال ،ائتلاف ضد سد با لغو اسکان برای
ایجاد فضا برای این مخزن به عنوان شکلی از "پاکسازی قومی" موفق به جدایی بیشتر این
مساله شد .برخی استدلال کردند که این سد بیشتر منجر به جنگ در خاورمیانه خواهد شد
تا تشویق به صلح و تجلی امپریالیسم ترکیه در داخل و خارج از کشور )(Warner, 2008

ترکیه برای حفظ مناف خود ترجیح داد تا همسایگان خود را از طریق استفاده از "قدرت
نرم" تحت کنترل درآورد .استراتهی آن استقرار مناب آبی به نف سیاسی بود .در توافقنامه
دو جانبه امضا شده با سوریه در سال  ،918۱به عنوان مثال ،ترکیه حداقل جریان سالانه ۱22
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متر مکعب در ثانیه از حوزه فرات به سوریه را تضمین کرد ،در حالی که سوریه قول داد
حمایت از پ ک ک را در مرزهایش متوقف کند ).(Warner & Zahrawi, 2012

با این حال ،سیاست آب فرامرزی در میان ترکیه ،سوریه و عراق به طور قابلتوجهی در
دهه اول دهه  6222بهبود یافت (بک .)629۱ ،در سال  ،622۱یک طرح دو جانبه (ابتکار
فرات  -دجله برای همکاری [ای تی سی ])راهاندازی شد ،و در سال  ،6228همکاران با
ایجاد یک موسسه آب مشترک موافقت کردند ) . (Beck, 2014در سال  ،6221سوریه و
ترکیه همچنین توافق کردند که یک سد مشترک بر روی رود اورنتس ،یک آبراه فرامرزی
دیگر در منطقه ،بسازند .اگرچه این به اصطلاح "سد دوستی" به عنوان "یک پیشرفت در
سیاست آبی ترکیه  -سوریه" توصیف شدهاست ) (Beck, 2014, 7در سال  ،6221یک
"نشست بحران" در آنکارا برگزار شد تا در مورد مسائل آب و خشکسالی که منطقه را فرا
گرفتهاست ،بحث شود .دوباره هیچ پیشرفتی حاصل نشد ،اما این نشست توانست تصویر
ترکیه را در داخل و در سطح بینالمللی بهبود بخشد ).(Oktav, 2009

به طور خلاصه ،آب یک مساله بسیار محرمانه در حوزه دجله  -فرات بود و باقی ماند.
هم سوریه و هم عراق در طول دههها به مکانیزمهای امنیتی مختلف با توجه به درگیری
آبی خود با ترکیه متوسل شده بودند ،در حالی که ترکیه بیشتر به "شامل" این حرکتهای
امنیتی از طریق استفاده از "قدرت نرم" متوسل شده بود .با این حال ،در ژانویه ،9112
ترکیه نیروهای خود را با قط کردن فرات برای پر کردن سد آتاتورک ،و کاهش جریان
آب به سوریه و عراق تا  ۱۱درصد ،بسیج کرد .عراق تهدید کرده بود که این سد را
بمباران خواهد کرد که منجر به تهدید ترکیه برای قط کامل جریان آب به سوریه و عراق
شد .هم سوریه و هم عراق گاهی اوقات از طریق ایجاد درگیری بر سر آب از نظر امنیت
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منطقهای و در نتیجه بسیج حمایت منطقهای و بینالمللی برای اهداف خود ،به جدایی
استراتهیک متوسل میشوند .علاوه بر این ،سوریه با ارتباط دادن مسائل سیاسی پایین
(آب)با سیاستهای بالا (مساله کردها)به جدایی تاکتیکی متوسل شد.

آب آشامیدنی در حوضه نیل
برای درک درگیری فعلی در حوزه نیل ،باید به ناچار به میراث استعماری روی آورد.
مستعمرات بریتانیا در سال  9161از مصر بر سودان حمایت کردند و مصر و سودان را بر
اتیوپی ،اوگاندا و دیگر مناطق حاشیه رود نیل ترجیح دادند ) (Waterbury, 2002این امر
منجر به معاهدات امضا شده بین این دو طرف به سادگی به نف حاشیه نشینان پاییندست
منحرف نشده بلکه به طور کامل از حاشیه نشینان بالادست محروم شدهاست . (Zeitoun,

) 2006بنابراین ،مصر برای مدت طولانی قدرت وتو را بر هر گونه توسعه بالادست آب
نیل حفظ کردهاست .دولت مصر با پشتیبانی یکی از بزرگترین ارتشهای منطقه و با
استفاده از اهرم "قدرت نرم" قابلتوجه ،در موقعیتهای مختلف اعلام کردهاست که هر
سد سازی در بالادست باید کاسوس بلی باشد که منجر به ورود کمتر به مصر شود.
)(Zeitoun, 2006

تا همین اواخر ،وضعیت مصر به عنوان یک رهبر آبی را نمی توان زیر سوال برد .با این
حال ،به نظر میرسد پیشرفتهای اخیر نشاندهنده تغییر در تعادل قدرت ههمونیک است.
در نتیجه ،در سال  ،6292کشورهای بالادست با امضای توافقنامه چارچوب همکاری
آشکارا مصر را به چالش کشیدند .علاوه بر این ،در سال  ،6299اتیوپی برنامه خود را برای
ساخت سد رنسانس بزرگ هیدروالکتریکی اتیوپی (آلمان)بر روی نیل آبی ،واق در ۱۱
کیلومتری شرق مرز خود با سودان اعلام کرد .این سد بزرگ قرار است بیش از ۱،222
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مگاوات برق تولید کند .این پروژه دریاچهای با حجم بیش از  22میلیارد متر مکعب ایجاد
خواهد کرد و هزینه آن در حدود  ۱میلیارد دلار برآورد شدهاست .این پروژه بخشی از یک
طرح بزرگتر توسط دولت اتیوپی برای افزایش ظرفیت نیروی برق آبی خود است.
)(Hammond, 2013

اهمیت سد برای اتیوپی را نمی توان بیش از حد بیان کرد .این برج که تحت عنوان
"برج آب" آفریقا نامگذاری شدهاست ،پتانسیل برق آبی عظیمی دارد که نه تنها میتواند
به اتیوپی بلکه به کل منطقه سود برساند .با این حال ،آلمان میتواند به سه طریق برای مصر
مضر باشد .اول ،اگر قرار باشد که پر کردن مخزن پشت سد در طول یک رشته از سالها
که در آن جریان رود نیل آبی پایین بود و خود مخزن سد اسوان پایین بود ،انجام شود،
ممکن است مصر قادر به برداشت آب کافی برای تامین تمام نیازهای کشاورزی خود
نباشد .دوم ،اگر عملیات آلمان به خوبی با عملیات سد بلند اسوان هماهنگ نبود ،مصر
میتوانست کمبود آب داشته باشد .سوم اینکه ،مصر نیز میتواند به طور منفی تحتتاثیر
برداشتهای آبیاری بالادست قرار گیرد .به عنوان مثال ،سودان ممکن است وسوسه شود تا
برداشت آبیاری خود را افزایش دهد ،چرا که آلمان افزایش جریان پایین تابستانی را فراهم
خواهد کرد(Whittington, Waterbury, & Jeuland, 2014: 7).

کاملا قابلدرک است که مصر این سد را یک تهدید جدی میداند .شایانذکر است که
ارزیابی جامعی از تاثیر دقیق این سد بر توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی مصر هنوز تولید
نشده است .مخالفان این سد بر فجای اقتصادی ،سیاسی و بشردوستانه که ممکن است در
اثر پر شدن این سد رخ دهد و اجرا شود ،تاکید میکنند حالی که حامیان این سد تمایل
دارند تا تصویر چندان غم انگیزی را نقاشی کنند با این وجود ،اعلام یک کمپین چند
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سطحی هماهنگ از سوی دولت مصر برای تلاش و مسدود کردن ساخت سد به راه
انداخت .مصر در ابتدا به تهدید استفاده از نیروی نظامی و سپس به دیپلماسی متوسل شد و
از قدرت نرم خود برای متوقفکردن سرمایهگذاری در سد استفاده کرد.
در سطح منطقهای با نامنویسی از حمایتهای سیاسی و مالی عربستانسعودی و تشدید
همکاری با دیگر کشورهای آفریقایی به ویهه کشورهای حوزه نیل و همسایگان اتیوپی .در
سطح بینالمللی ،این کشور در برابر تقاضای مشخصشده برای امنیت آب مصر ،موضوع
امنیت ملی و منطقهای ،فعالیت میکند .رئیسجمهور سابق محمد مورسی اعلام کرد که
"همه گزینهها آزاد هستند" و مقامات مصری آشکارا پیشنهاد توسل به نیروی نظامی را
دادند.
از نظر تاریخی ،مصر کنترل خود را بر آبهای نیل به سه روش تحکیم کردهاست :از
طریق معاهدات موجود که به دوران استعمار بر میگردد و به مصر بیشترین سهم از آب
نیل را میدهد با ایجاد زیرساختهای هیدرولیکی عظیم مانند سد بلند اسوان و از طریق
استفاده از ساختارهای نهادی که قدرت ههمونیک او مانند ابتکار عمل حوزه نیل را تداوم
بخشید ،در کنار هم قرار دهند .اساس تمام موارد بالا ،جدایی زبانی است .اظهاراتی مانند
"نیل خط خون مصر است" و "اگر سهم ما از آب نیل کاهش یابد ،خون ما جایگزین خواهد
شد" ،انتخاب و پخش مکرر در تلویزیون ملی یک حس فوریت و خطر قریبالوقوع ایجاد
کرد ،بنابراین برابر کردن آب نیل با خون مصر انجام شد .این گفتمان به یک حس وضعیت
جنگ گونه متوسل شد و از مصریان خواست تا متحد شوند و علیه این شر قریبالوقوع
قیام کنند که آنها را نه تنها از آنچه که بهحق آنها است محروم میکند بلکه آنها را از
علت وجودی شان محروم میکند.
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این اظهارات به ندرت مبالغهآمیز و یا به اصطلاح شاعرانه است که براثر حرارت آن لحظه
به وجود میآید .نیل عمیقا در ذهن مصر حک شدهاست که تصویر نیل بدون مصر و
بالعکس به سختی ممکن است .مصریان باستان به خدای نیل اعتقاد داشتند و او را به
صورت فصلی برای کسب نعمتهای خود هدیه میکردند" .سرود نیل" که تخمین زده
میشود در حدود  6922قبل از میلاد نوشته شدهاست رود نیل را به عنوان زندگی ای که
مصر را حفظ میکند توصیف میکند) (Thatcher, 1907: 79-83هرودوت مصر را به
عنوان "هدیه نیل" توصیف کرد .در دوران مدرن ،یکی از مشهورترین ترانههایی که
کودکان در ابتدا یاد میگیرند این است" :مصر مادر من است ،نیل خون من است" این
آهنگ تقریبا جاودانه است .حتی یک مصری زنده ،جوان یا پیر وجود ندارد که آن را ازبر
نداند.
به طور خلاصه ،با توجه به نظریه بوزان ،در مورد مصر ،آب نیل مساله امنیتی است:
مرج  .تصمیم اتیوپی برای ساخت سد بزرگ رنسانس اتیوپی میتواند محرک حرکت
امنیتی کردن باشد .بازیگر یا بازیگران امنیتی رهبران مصر هستند و مخاطبان مورد نظر مردم
مصر و همچنین جامعه بینالمللی به ویهه تصمیم گیرندگان در کشورهای کمککننده
هستند.
در  63مارس  ،629۱رئیسجمهور مصر عبدالفتاح الصیسی بیانیه اصول آلمان را با
سودان و اتیوپی امضا کرد .این حرکت از تایید نسبی عمومی و رسمی برخوردار بود .علاوه
بر این ،رئیسجمهور مصر در پارلمان اتیوپی سخنرانی کرد که در آن گفت "نیل مانند
بندناف است که مصر و اتیوپی را به هم پیوند میدهد" ،در استعارهای که نشاندهنده
"سرنوشت مشترک" دو کشور است .شاید لازم به ذکر باشد که رئیسجمهور مصر به نشانه
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حسننیت از  6۱کارگر اتیوپیایی که در اوایل ماه می  629۱پس از نجات توسط نیروهای
مسلح مصر در لیبی به قاهره رسیدند ،استقبال کرد .بررسی دیپلماتیک بحران سد توسط
السینیسی حرکت به سمت "غیر امنیتی کردن" درگیری آب مصر با اتیوپی یا تلاش برای
"مهار" قدرت در حال ظهور اتیوپی هنوز روشن نیست.

نتیجه گیری
در این مقاله تلاش شدهاست تا نظریه فرقه بندی در حوزه رودخانههای آردن ،کرانه
باختری آسوفر ،حوزه دجله  -فرات و در نهایت حوزه نیل به کار گرفته شود .در هر چهار
مورد ،جدایی مسائل آب در چارچوب نارضایتی سیاسی بزرگتر که از زمان استعمار به
ارث رسیدهاست ،رخ دادهاست .محرک در همه موارد کمبود واقعی آب بود .بازیگران
امنیتی در همه موارد تصمیم گیرندگان بودند ،در مورد حوزه دجله  -فرات ،ان جی اوها و
فعالان حقوق بشر نیز بازیگران امنیتی بودند .مخاطبان هدف در همه موارد شامل مردم ملی
و بینالمللی و همچنین تصمیم گیرندگان در کشورهای کمککننده (در مورد حوزه دجله
 فرات و حوزه نیل)بودند .چندین مکانیسم تفکیک همزمان در همه موارد مورد استفادهقرار گرفت .در مورد کرانه باختری ،برای مثال ،جذب مناب (برش ساختاری)با کمیتههای
مشترک مدیریت آب (برش نهادی)دست به دست هم دادند .در همه موارد ،زبان نقش
حیاتی در جدایی مناب آب ایفا میکند ،به خصوص در مورد مصر و اسرائیل که در آن
ارزش نمادین آب و زمین با سنتهای مذهبی به ارث برده شده از دوران باستان پیوند
نزدیکی دارد.
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