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مقدمه

کارشناسان سیاسی و اجتماعی کمبود منابع آب شیرین را یکی از بحرانی ترین مسائلی 

می دانند که آینده زیرسیستم های حساس  منطقه ای از جمله غرب آسیا را به شدت متأثر خواهد 

مستعد  را  منطقه  بشری،  نیاز  بدیهی ترین  به  دستیابی  جهت  دولت ها  میان  جدی  رقابت  کرد. 

تنش های امنیتی جدی خواهد نمود. زیرا منطقه آسیای غربی با وجود حدود 5% جمعیت جهان، 

تقریبًا ۱% آب های شیرین دنیا را در بر گرفته است]۱[. رودهای دجله و فرات از منابع اصلی 

آب سرزمین های عراق و سوریه است که در کمربند خشک و بیابانی آسیای غربی قرار دارند به 

طوری که عراق 66% و سوریه ۳۴% آب مورد نیازشان از خارج مرزهای شان تأمین می شود]۲[. 

ولی تالش ترکیه طی دهه های گذشته برای محدود کردن میزان آب ورودی این رودها به این دو 

کشور، آن ها را با مشکالت عدیده اجتماعی و اقتصادی مواجه نموده و تأثیرات سیاسی و امنیتی 

جدی بر وضعیت ارتباطات منطقه ای دولت های حوضه رودهای مذکور بر جای خواهد گذاشت. 

در این بین رژیم صهیونیستی با ورود به فاز اجرای این پروژه و تسریع در بهره برداری از آن، 

نه فقط در پی دستاوردهای مالی است بلکه درصدد تأمین اهداف جدی سیاسی و دیپلماتیک 

می باشد. در این مقاله ضمن تبیین دستاوردهای ترکیه از اجرای پروژه و اثرات آن بر وضعیت 

زیست محیطی عراق و سوریه، میزان مشارکت رژیم اشغال گر قدس و اهداف توطئه آمیز آن را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
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پروژه گپ

دولت ترکیه از دهه ۱۹۸۰ پروژه آناتولی جنوب شرقی)با مخفف ترکی گپ( را در 

راستای ذخیره، هدایت و مدیریت منابع آبی دجله و فرات در آن محدوده آغاز کرده است. 

رودهای دجله و فرات به طول ۴5۲ و ۹5۳ کیلومتر از کوه های ترکیه سرچشمه می گیرند]۳[. 

این طرح شامل ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق آبی است که در نتیجه حدود ۲ میلیون هکتار 

زمین زراعی زیر کشت رفته و سالیانه ۲7۰۰۰ مگاوات برق تولید می شود که تقریبًا ۲۲% پتانسیل 

برق آبی ترکیه می باشد. سد آتاتورک بر رود فرات با ظرفیت حدود 5۰ میلیارد متر مکعب و 

سد ایسیلو بر رود دجله با ظرفیتی سه برابر سد کرخه از بزرگ ترین سدهای این پروژه محسوب 

می شوند]۴[. این پروژه حدود ۴ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد]5[. جدول شماره ۱ تعداد سدهای 

تکمیل شده این پروژه به تفکیک دو رود دجله و فرات را نشان می دهد.
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۸

مهم ترین اثر سیاسی و اجتماعی پروژه، تقویت موضع دولت ترکیه نسبت به مسأله کردها 

است. اجرای این پروژه و تخریب مناطق قدیمی و بعضًا باستانی جهت ساخت سدها و نیروگاه ها، 

موجب اجبار بخش هایی از روستانشینان و شهرنشینان ُکرد از موطن بومی شان به مناطق مرکزی 

ترکیه شده است. گفته می شود تکمیل این طرح موجب کوچ اجباری حدود ۲ میلیون ُکرد خواهد 

شد]6[. از سوی دیگر توسعه یافتگی مناطق جنوب شرقی و مهاجرت دیگر اقوام به آنجا، موازنه 

جمعیتی را به ضرر کردها تغییر خواهد داد. هم چنین جمعیت باقی مانده اکراد نیز با توجه به 

میزان اشتغال ایجادشده، به نوعی در رویکرد سیاست توسعه ای دولت هضم شده و از جذب آنها 

به واسطه فقر و معضالت معیشتی به معارضین به ویژه پ.ک.ک اجتناب می شود. نوعی رویکرد 

اجتماعی سازی که قومیت ناراضی و مخالف ُکرد را به شهروندان مطلوب دولت ترکیه تبدیل 

می کند. از منظر ملی نیز تکمیل این پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی ۹ استان در جنوب شرقی 
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ترکیه را تقویت خواهد کرد و موقعیت حزب عدالت و توسعه را نسبت به گروه های رقیب برتری 

می بخشد. افزایش درآمد سرانه اهالی استان های جنوب شرقی، توسعه بازار کشاورزی منطقه جهت 

صادرات به دیگر استان ها و خارج از کشور، تأسیس نهادهای خدماتی بهداشتی و درمانی متناسب 

با جمعیت فعال در بخش کشاورزی و توسعه خطوط حمل و نقل از مهم ترین تأثیرات بهره برداری 

از این پروژه می باشد. تأثیر مهم دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی آن است که در کنار افزایش 

زمین های کشاورزی و ایجاد اشتغال در شهرها و روستاهای محروم که رضایت مندی عمومی را 

بهبود می بخشد، از سوی دیگر با تولید انرژی برق از منابع آبی، نیاز ترکیه به خرید نفت را به 

میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. به گونه ای که برآوردها نشان می دهد ۴۰% انرژی مورد 

تأمین با سوخت های فسیلی جایگزین خواهد شد]7[. در نتیجه، ترکیه میزان واردات نفت خود 

را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. کاهش وابستگی ترکیه به خرید نفت از فروشندگان 

عمده اش یعنی ایران، عراق و عربستان، سیاست خارجی آن را در موضع قوی تری قرار می دهد. 

این نکته به ویژه با توجه به سیاست دیپلماتیک حزب عدالت و توسعه مبنی بر جلوه رویکرد 

انقالبِی جمهوری اسالمی و اسالم ارتجاعِی عربستان سعودی،  سومی در میانه دو راهبرد اسالم 

اهمیت می یابد. رویکردی که پس از بیداری اسالمی در تالش برای توسعه گستره نفوذ ترکیه 

به شمال آفریقا برآمد. نتیجه دیگر پروژه گپ در کنار کاهش وابستگی دولت ترکیه به انرژی 

فسیلی؛ افزایش وابستگی ارائه کنندگان این انرژی و به طور خاص عراق و سوریه به منابع آب 

شیرین خواهد بود. تعبیری که طراحان و مجریان گپ در این باره بیان کرده اند این است: »کاری 

می کنیم که ارزش هر بشکه آب با یک بشکه نفت برابری کند«.
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تأثیر گپ بر آسیای غربی

مهم ترین منبع آب عراق، رودهای دجله و فرات هستند که اولی مستقیمًا از ترکیه به این 

کشور سرازیر می شود و دومی نیز پس از عبور از سوریه به خاک عراق می ریزد. در مجموع حدود 

۸5% آب شیرین عراق از این دو رود تأمین می شود. به همین دلیل وضعیت داخلی عراق تأثیر 

جدی بر روند اجرای پروژه گپ داشته است. فرآیند تکمیل سدها و نیروگاه ها پس از اشغال عراق 

توسط آمریکا، تسریع گردید و با شدت  بیشتری دنبال شد. مسأله ای که با بروز جنگ داخلی 

ناشی از تسلط داعش بر مناطق شمال غربی سبب کم توجهی بیشتر دولت عراق به این مسأله و 

سوءاستفاده روزافزون دولت ترکیه شده است. با اجرای بهره برداری از سد ایلیسو از پروژه گپ، 

۴7% آب ورودی عراق کاهش یافته و حدود 7۰۰ هزار هکتار از زمین های زراعی این سرزمین 

در حوضه آب ریز دجله، خشک یا بسیار کم آب خواهند شد]۸[. هم چنین با توجه به کاهش حجم 

آب رودخانه از 5۰۰۰ متر مکعب در زمستان و بهار به ۲۰۰ متر مکعب در تابستان]۹[، عالوه بر 

ضربه شدید به کشاورزی این کشور، بخش عظیمی از نیازمندی آب شرب جامعه عراق نیز دچار 

بحران خواهد شد و از منظر بهداشتی نیز کاهش حجم آب رودخانه، آلودگی های آبی را افزایش 

داده و موجب تکثیر بیش از پیش بیماری های واگیردار مانند حصبه می شود. نکته ای که با در نظر 

گرفتن احتمال جاری شدن فاضالب کشاورزی و یا موارد دیگر ناشی از توسعه صنعتی جنوب 

شرقی ترکیه به آب جاری در عراق، می بایست بیش از پیش نسبت به آن هشیار بود. ضربه دیگر 

این طرح آن که خشکی و کم آبی مفرط در حوضه دجله در بازه زمانی میان مدت به تولید شدید 

ریزگردها در محدوده شرقی عراق در مرز ایران منجر می شود و نه تنها خوزستان، بلکه دیگر 

استان های مرزی غرب ایران را نیز گرفتار پدیده ریزگردها خواهد کرد. مسأله ای که آسیب های 

زیست محیطی و نارضایتی عمومی را در مناطق محروم ایران تشدید می نماید.
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 این پروژه به جز این زیان های زیست محیطی برای ایران و تأثیر منفی بر امنیت غذایی 

عراق؛ از منظر سیاسی نیز تنش های داخلی میان بغداد و اربیل را تشدید می کند؛ زیرا اقلیم کردستان 

به واسطه مجاورت جغرافیایی با مرزهای ترکیه ممکن است فارغ از اراده دولت مرکزی اقداماتی 

برای مهار آب باقی مانده و جاری شده در خاک عراق انجام دهد که با توجه به فقدان انسجام 

ساخت سیاسی در بغداد، محتمل می نماید. از سوی دیگر، کاهش نفوذ گروه های معارض ُکرد در 

خاک ترکیه، عمده تمرکز و نیروی آنان را متوجه مرزهای غربی ایران خواهد نمود و منازعات 

امنیتی و نظامی در استان های آذربایجان غربی و کردستان افزایش خواهد یافت. از زمان اجرای 

پروژه گپ، حجم آب ورودی فرات به سوریه از ۸5۰ سانتی متر بر ثانیه به 5۰۰ سانتی متر بر ثانیه 

کاهش یافته است]۱۰[. مجادالت ترکیه و سوریه جهت مدیریت آب ورودی فرات سابقه دیرینی 

دارد. ترکیه همواره در تالش بوده تا مذاکره با سوریه در مسأله آب را به معامله بر سر رود عاصی 

در استان هاتای مرتبط سازد تا تملک ترکیه بر این استان از سوی سوریه به رسمیت شناخته 

شود]۱۱[. آب گیری سد آتاتورک در سال ۱۹۹۲ موجب شد جریان آب فرات به مدت یک ماه 

قطع شود]۱۲[. در حالی که پیش از آن در سال ۱۹۸7 ترکیه و سوریه توافقی منعقد نمودند که 

طی آن در قبال دست کشیدن دولت سوریه از حمایت پ.ک.ک، ترکیه سالیانه ۱5٫75 میلیارد 

متر مکعب آب از رود فرات به حوضه آبریز سوریه جریان بدهد]۱۳[. آب گیری بیش از حد سد 

آتاتورک توسط ترکیه در کنار فقدان کفایت الزم از سوی دولت سوریه جهت مدیریت منابع 

آب زیرزمینی و سطحی، سبب خشک سالی عظیمی در سال های پس از ۲۰۰6 شد که تبعات امنیتی 

جدی بر وضعیت سوریه گذاشت. طی این خشک سالی  در شمالی شرقی سوریه، حدود %۸5 

احشام تلف شده و 75% کشاورزان محصوالت شان را از دست  دادند و در نتیجه تا سال ۲۰۱۰ 

نزدیک به یک میلیون نفر از موطن خویش مهاجرت کردند. مسأله ای که موجب گرانی %۳۰ 

مواد غذایی شد و دولت سوریه را به هزینه کرد باال در حوزه واردات گندم مجبور ساخت]۱۴[. 
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برخی بر این باورند که یکی از مسائلی که در نهایت جرقه جنگ داخلی سوریه را روشن 

ساخت و با دخالت مخالفان عربی و غربی دولت این کشور، آن را به ورطه نبردی خون بار کشاند، 

همین مساله است. تکمیل سدهای طراحی شده بر فرات و افزایش هژمونی آن در حوزه منابع 

طبیعی، توان چانه زنی دولت ترکیه در مذاکرات مرتبط با تعیین آینده سیاسی سوریه را تقویت 

خواهد کرد. مسأله ای که می تواند در راستای استقرار نیروهای نزدیک به ترکیه در مناطق شمالی 

سوریه و ایجاد کمربندی جهت مقابله با نفوذ گروه های ُکردی مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین 

اختالفات آتی میان عراق و سوریه بر سر چگونگی سهمیه بندی آب ورودی فرات میان این دو 

کشور نیز تشدید خواهد شد به ویژه که عراق سهمی از سرچشمه های این رودخانه ندارد. جالب 

آن که با تکمیل پروژه گپ، ترکیه آبی را که از منظر طبیعی جزئی از حقوق دولت های عراق 

و سوریه به شمار می رود به آنها می فروشد تا به این ترتیب بخشی از هزینه های باالی این طرح 

را به طور تدریجی جبران کند. به نظر می رسد آن چه در خصوص تأثیرات اقتصادی و سیاسی و 

وابستگی عراق و سوریه به ترکیه گفته شد، دالیل قانع کننده ای برای ورود رژیم صهیونیستی به 

فرآیند اجرای این پروژه تفرقه افکنانه باشد.

رژیم صهیونیستی و پروژه گپ

طراحان مرزهای مجعول رژیم غاصب قدس از ابتدا به محدودیت های هیدروپلتیک این 

منطقه واقف بوده اند و عالوه بر آرمان تشکیل حکومت یهود از نیل تا فرات؛ در عرصه بین المللی 

و منطقه ای نیز تالش زیادی نمودند تا این خطوط را از شمال تا رود لیطانی و از شرق تا رود اردن 

گسترش دهند و از سوی دیگر با تسلط بر مناطق جوالن از منابع آب این محدوده نیز بهره مند 

شوند]۱5[. 
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مهاجرت یهودیان از سراسر جهان و توسعه صنعتی و کشاورزی این حکومت اشغال گر، 

نیازمندی آن به منابع آب را به طور شدیدی افزایش و اختالفاتش با اردن و سوریه را گسترش 

داد. مسأله ای که سایه آن بر روند مذاکرات صلح این رژیم و اعراب گسترده است. در این شرایط 

به ویژه با توجه به آب و هوای خشک و بیابانی اکثریت جغرافیایی فلسطین اشغالی و وابستگی 

آن به آب های ورودی از رود یرموک اردن، بانیاس سوریه و چشمه دان لبنان، نزدیکی این رژیم 

به ترکیه برای اطمینان از تأمین نیازمندی آب و همچنین اثرگذاری بر موازنه منابع طبیعی به ضرر 

عراق و سوریه، محتمل است. به خصوص وقتی این نکات را در نظر بگیریم که  تسلط کامل 

صهیونیست ها برای انحراف رود لیطانی در جنوب لبنان با مقاومت حزب اهلل روبرو گردید و طرح 

انتقال بخشی از آب رود نیل به فلسطین اشغالی نیز به دلیل مخالفت های افکار عمومی مصر با مانع 

مواجه شد. 

انتقال آب ترکیه به فلسطین اشغالی که بهای هر متر مکعب در آن برای رژیم  طرح 

صهیونیستی 55 ِسنت تمام خواهد شد، هزینه تأمین آب را برای آنها به میزان قابل توجهی کاهش 

می دهد زیرا هزینه استفاده از دستگاه های گران آب شیرین ُکن برای هر متر مکعب ۲ دالر و 6۰ 

ِسنت است]۱6[. 

اجرای پروژه گپ و تأمین بیش از پیش منابع آبی ترکیه، امکان انتقال آب به مناطق 

اشغالی فلسطین را بیشتر تسهیل می کند. از سوی دیگر ترکیه نیز برای تسریع پروژه به تکنولوژی 

شرکت های صهیونیستی نیاز مبرمی دارد. مشارکت رژیم صهیونیستی در این پروژه بزرگ از سفر 

رییس جمهورش عزر وایزمن به ترکیه در سال ۱۹۹۸ آغاز شد]۱7[.
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 Naan، Netafim، منسوجات،  تولید  زمینه  در   Nanhttan شرکت های   

سیستم های آب یاری،  زمینه  در   Merhav و   Ashtrom، Soleh، Boneh، Talaha

مهم ترین  از  زیرزمینی  منابع  بررسی  در خصوص   T-E و  لبنی  تولیدات  زمینه  در   Kocata

با  به شرکت هایی  می توان  آنها،  بر  هستند. عالوه  پروژه گپ  در  فعال  مؤسسات صهیونیستی 

سهام مشترک صهیونیستی-ترکیه ای مانند Alarko  و Firmasi در خصوص تکنولوژی های 

کشاورزی اشاره کرد. 

 MERIT INTERNATIONAL،BERTI-BRUDO-JAKOP،بزرگ شرکت های 

ZINKAL، ARAT LTDو PAL– YAL  نیز در مناقصه های طرح گپ حضور فعالی دارند]۱۸[. 

داشته اند،  نقش  آن  در  صهیونیستی  شرکت هایی  که  طرح هایی  سرمایه  تقریبی  ارزش 

به حدود ۸۰۰ میلیون دالر می رسد]۱۹[. مهم تر از این موارد، مرکز همکاری بین المللی توسعه 

کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی این رژیم نیز در تحقیقات و طراحی های اولیه این پروژه 

نقش داشته است]۲۰[. 

هم چنین در شرایطی که سازمان ملل و اتحادیه اروپا نسبت به تبعات این طرح در منطقه 

هشدار داده و بعضی شرکت های اروپایی آلمانی، انگلیسی، اتریشی و سوییسی به دلیل اعتراض های 

سازمان های حامی محیط زیست در اروپا از آن خارج شده اند]۲۱[؛ تاکنون رژیم صهیونیستی 

توانسته مانع خروج بانک جهانی از سرمایه گذاری در این طرح گردد]۲۲[. این حجم از فعالیت 

گسترده نمی تواند تنها به دلیل نیازهای آبی رژیم اشغال گر قدس باشد بلکه فراتر از آن اهداف 

سیاسی و امنیتی جدی در بر دارد.
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 این پروژه عالوه بر ثمرات زیست محیطی و اقتصادی، با حضور مؤثر عناصر فعال اقتصادی 

و شرکت های این رژیم در پروژه گپ، نفوذ آنها را در یکی از مناطق ژئوپلتیک آسیای غربی 

گسترش می دهد. خرید اراضی کشاورزی توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی صهیونیست و 

فراخوان جهت سرمایه گذاری خصوصی یهودیان در آنجا، امکان اثرگذاری و فعالیت روزافزون 

در منطقه ای حساس را به این رژیم می دهد. 

آنان با نفوذ در بازار گسترده ای که به تبع تکمیل توسعه اقتصادی و اجتماعی آناتولی 

با پوشش محصوالت  یا  به وجود می آید، می توانند محصوالت شان را مستقیم و  جنوب شرقی 

ترکی به دیگر بازارهای مصرف غرب آسیا صادر کنند. از سوی دیگر نزدیکی به مرزهای اقلیم 

کردستان عراق و ایران، از جمله مهم ترین مزیت های راهبردی نفوذ صهیونیسم در ژئوپلتیک 

جنوب شرقی ترکیه می باشد که می تواند در ساماندهی توطئه های اطالعاتی و نظامی این رژیم علیه 

جمهوری اسالمی یاری شان ببخشد. 

قدرت  با  می دهد که  افغانستان  دولت  به  را  این جسارت  پروژه گپ،  اجرای  هم چنین 

بیشتری مانع بهره برداری ایران از سرچشمه های هیرمند و هریرود گردد و به استناد تالش ترکیه 

برای مهار آب های داخلی، از یک عرف مشترک در حوزه منابع فراملی سخن براند که در نهایت، 

ایران به خصوص محدوده حساس سیستان و  استان های شرقی  بحران های معیشتی و اجتماعی 

بلوچستان را افزایش دهد. ولی استراتژی بلندمدت صهیونیسم در این خصوص، می تواند زمینه سازی 

برای طرح صلح با اعراب باشد. از یک سو کاهش نیازمندی این رژیم به منابع آب رود اردن و 

بلندی های جوالن می تواند گزینه ای پیش روی صهیونیست ها قرار دهد که در مذاکرات صلح با 

دولت های عربی، با ظاهری مسالمت جویانه وارد شوند. 
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از سوی دیگر وابستگی عراق و سوریه به ترکیه سبب می شود مجبور شوند در حوزه 

با رویکرد ترکیه داشته باشند و به همین سبب در برخی حوزه ها،  منطقه ای همراهی بیشتری 

سیاست های نزدیک به راهبردهای ترکیه اتخاذ کنند که از مطلوبیت نسبی برای رژیم صهیونیستی 

نیز برخوردار است. دورتر شدن عراق و سوریه از جبهه مقاومت به محوریت ایران و تعامل با 

جبهه اسالم به اصطالح میانه رو از جمله اهداف مشترک آمریکا، صهیونیست ها و ترکیه می باشد. 

هم چنین طرح خط لوله صلح به کشورهای حاشیه خلیج فارس)که با توجه به بحران های آتی 

کمبود آب و هزینه باالی شیرین کردن آب دریا می تواند مورد توجه این دولت ها قرار بگیرد( 

در وادار کردن شان به پذیرش طرح صلح تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مؤثر واقع 

خواهد شد. در این بین ترکیه نیز با اهرم آب، به عنوان واسطه صلح اعراب و صهیونیسم عمل 

نموده و موقعیت راهبردی خود در آسیای غربی و حتی عرصه بین المللی را به طور ویژه ای تقویت 

خواهد کرد.

جمع بندی

رژیم صهیونیستی با توجه به تبعات منفی زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی پروژه گپ 

برای دولت های عراق، سوریه و ایران؛ مطلوبیت های بسیاری برای مشارکت در آن دارد. افزایش 

وابستگی عراق و سوریه به ترکیه، موقعیت جبهه مقاومت را تضعیف نموده و متحدان ایران را از 

وی دورتر می کند. از سوی دیگر کمبود منابع آب، تنش های داخلی این کشورها را تشدید کرده 

و آنها را از توجه به فلسطین به عنوان مسأله اصلی جهان اسالم غافل می سازد. 
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هم چنین مشارکت گسترده اشغال گران قدس در پروژه های اقتصادی بزرگی چون گپ، 

قبح همکاری های بزرگ با این رژیم را در بین جوامع و دولت های مسلمان به مرور از بین خواهد 

بُرد. فعال تر شدن دیپلماسی آب از سوی ایران و عراق جهت ایجاد موازنه ای میان مبادالت انرژی 

با ترکیه و تنظیم حق آبه منصفانه می تواند از تبعات چنین طرحی بکاهد. هم چنین با توجه به تالش 

دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، همراهی با نهادهای مدنی و گروه های حامی محیط 

زیست جهت اقناع اتحادیه اروپا به فشار بیشتر به ترکیه جهت رعایت حق آبه مذکور می تواند 

مفید واقع شود.
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