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چکیده
خاورميانه یکي از خشککت تریو و آ ت تریو مطا ج جنان اسککت و اهش مطاب ت شککيریو در ایو
مططقه و شکمال فریقا  ،به نطوان یکي از چالش های نمده و مطاب منآ تطش های تي بشککمار مي رود
ارشطاسان راهبردی مسایل خاورميانه  ،مبود مطاب ت در شورهای خاورميانه بویژه فلسطيو اشغالي
را یکي از نوامکل منآ بروز جطکد در یطکده ایو مططقه مي دانطد چه ن ه ر یآ حا آ بر سکککرزميو
فلسکککطيو ي نيآ قرن گکششکککتکه تا طون ،به دليل مبود ت و ندم تکافوی مطاب داخلي برای ت ميو
نيازهای فزایطده ن شور به اقدامات تطش زایي چون ت دزدی از رودخانه های ایو مططقه روی ورده
است برخي ارشطاسان پا را از ایو نيز فراتر نناده و معتقدند ه اقدام نظامي اسرایيل برای جلوگيری از
دسککتيابي شککورهای مططقه به مطاب بي  ،دور از انتظار نيسککت در چشککآ انداز نظریه های امطيتي بویژه
دیدگاه نو رئاليسکت ها محيط زیست به نطوان یت دیدگاه ابزاری تا ن حد اهميت دارد ه مي تواند به
نطوان یت سلاح به ار رود ،زیرا نبود مطاب مي تواند توانایي بالقوه و بالفعل دولتنا را تضعيف طد ،از ن
جکا ه اسکککرائيل ثبات و بقای خود را در مبود ت در معرض تندید و زوال جدی مي بيطد،لشا به هر
شکل ممکو مي وشد تا ایو محدودیت را جبران نماید هر چطد ه ایو تلاش،امطيت مططقه را به خطر
انداخته و به ضکرر و زیان همسکاینان نرت ن تمام شکود ایو نوشکتار با اربسکت روش تویيفي_
تحليلي و با مفروض انناشکتو ت به ماابه یکي از ار ان امطيت ملي اسرائيل،بر ن است تا با بنره گيری
از نظریه های مطرح در حوزه امطيت و از جمله مکتب نئو رئاليسآ،نقش و جایناه محوری ت به نطوان
یت نامل زیست محيطي تعييو ططده در ساختار امطيتي ن ر یآ را مورد بررسي و وا اوی قرار دهد
واژگان کلیدی:امطيت،خاورميانه ،ت،نئورئاليسآ،اسرائيل
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مقدمه و طرح موضوع

جناني شککدن،با تحولي رد در حوزا امطيت همراه بود ه شککاید منمتریو ن رح مفنوم گشککایش
سرزميو باشد بر ایو اساس هر چطد جریاني بيوقفه در جنت تقسيآ حا مانه سرزميو وجود داشته است،
ولي شکلگيری جامعة بيوالمللي شاهد استاطائاتي بر ایو ایل خواهد بود تحت شرایط جدید ،در حالي ه
رئاليسآ برای بقای دولتنا و ت ميو مطاف ملي ،به جغرافيا به یورت مطب نمده قدرت مي ننرد ،مطاف  ،امطيت
ملي ،تعارض ،همکاری ،قدرت و ایولا موضونات جطد و یلح،باید به گونه ای ارزیابي شوند ه تصویر
متفاوتي از سياست بيوالملل ارائه گردد ه با نناه سطتي نسبت به مقولات مزبور متفاوت باشد
با ایو وجود اما فایله گرفتو برخي دولت ها از رویکرد رئاليستي بواسطه تطنطاهای زیست محيطي ،ار
چطدان سکاده ای نيسکت واق گرایان بر ایو نقيدهاند ه محدودیت های زیسکت محيطي ناشي از موقعيت
جغرافيایي شکورها اگر نه تعييو ططده ،دسکت آ محدود ططدهی رفتارهای سککياسي است اگر رفتارهای
سکياسکي واحدهای ملي تا حدود زیادی حایل شرایط زیست محيطي نها و از جمله نوامل جغرافيایي
اسکککت ،پو دولتمردان همواره بککایکد در چکارچوت نوامککل زیسکککت محيطي بککه فعکاليککت ب ردازنککد
( )Duerti,1997:107همچطيو ،از مطظر واقعنرایي به نطوان یت دیدگاه ابزاری ،محيط زیسکککت تا ن حد
اهميکت دارد که بتواند به نطوان یت سکککلاح به ار رود ،زیرا نبود مطاب مي تواند توانایي بالقوه و یا بالفعل
دولتنا را تضعيف طد ()Ghavam,2007:217
مبود و محدودیت مکککطاب ت شاید از جمله منآتریو موضونات زیست مکککحيطي بکککاشد ه در
مباحث سياسي و اندیشه های استراتژیت ،جایناه و نقش فزایطده یافته است ت چيزی بيش از یت مساله
احککساس بکراننيز در زميطه بقای انسان است مطاب ت غالبا بکه مکاابه یت مکشکل امکطيتي در سکطح ملي
و بيو المللي تکلقي ميشود روشو است ه محل استقرار مطاب بي روی زميو و زیر زميو به سکنولت بکا
مککرزهای بيو المللي مطابقت ندارد و در اختيار گرفتو بکي که چکطد کشور در ن سکنيآ هکستطد-بسته
به سطح لي روابط ميان ننا -غالبا مورد بحث و اختلاد است همچطيو ضعف یت دولت در تاميو مواد
اوليه حياتي (همچون ت) پيامدهای قابل ملاحظه ای از گرسطني تا ت خير و اخلال در توسعه اقکتصادی را
در پي خواهد داشت
فراتر از شکرایط داخلي ،در نریکه بيو المللي نيز شورها در مواردی بر سر چنونني استفاده از ت
هکای مططقه ای دچار اختلاد مي شکککوند و گاه ایو اختلاد ها چطان بالا مي گيرد ه احتمال تبدیل به یت
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مطاقشکه و جطد نيز وجود دارد برخي از ارشکطاسان معتقدند ه نياز به ت هرگز نقدر ارزشمطد ناواهد
بود ه تبدیل به جطد بيو دو شور شود بویژه با رشد تکطولو ی و امکان تبدیل ردن ت های موجود به
ت شيریو و قابل استفاده دینر نيازی به گسترش سطح اختلاد به یت درگيری تمام نيار ناواهد بود اگر
چه ایو دیدگاه ميتواند در مورد غاز درگيری بيو دو شور یحيح به نظر برسد ولي بي شت شورهایي
ه نياز به مطاب قابل ا ميطان دارند در روابط خود با شککورهای دینر ،یکي از نوامل ایککلي ه همواره مد
نظر خواهطد داشت ،تاميو ت مورد نياز برای مصارد داخلي خود است
خاورميانه یکي از ایکلي تریو انون های بحران و اختلاد بر سر موضو ت است و موازنه شکططده
ای که بکه خا ر ایو موضکککو پيش مي ید ،هر ن ممکو اسکککت در اثر اقدام یکي از شکککورها به هآ
باورد بانت جناني ي گزارشکي اشکاره رده است ه ي سالنای  7328تا  686۲سطح ذخایر ت قابل
تجکدید برای هر نفر در مططقه خاورميانه از  9۳98متر مکعب در سکککال ،به  221متر مکعب اهش خواهد
یافت ه نلت ن به اسکتفاده نادرسکت از مطاب ت و وسعت بيابان ها و افزایش جمعيت برمي گردد ،چرا
ه جمعيت خاورميانه ي بيسککت سککال یطده دو برابر خواهد شککد (« ) The World Bank,2009:22پل
سکایمون » ،سطاتور سابج مریکایي در تات «بحران یطده ت در جنان و وا طش در قبال ن » مي نویسد :
«بسکياری از درگيرینا بيو اسرائيل و شورهای نرت همسایه یا بر سر ت بود ،یا ایطکه ریشه در اختلافات
مربوط به ت داشکت » برخلاد نظریه موجود در غرت سکایمون معتقد است ،گرانبناتریو مطب

بيعي در

خاورميانه ت است نه نفت ( )Suitzer,2005
تا طون تطش ها و درگيری های ماتلفي بر سکر مطاب ت در قرن گششکته به ثبت رسککيده است برای
نمونه برخي مطالعات نشکان مي دهد ه در پطجاه سکال گششکته بيش از  91مورد تطش بي بيو شورهای
ماتلف یککورت گرفته و مطجر به درگيری های نظامي شککده اسککت ه از ایو بيو ،بيش از  98مورد ن
مربوط به درگيری های اسکرائيل بر سکر مطاب ت مشکترب با همساینان سرزميو های اشغالي بوده است
بيشتر ایو درگيری ها در دهه های  73۲8و  7328بيو اسرائيل و شورهای سوریه و اردن بر سر انتقال ت
رودخانه های اردن و یرموب یککورت گرفت () Dolatyar,1995:43وقو ایو تطش ها نشککان از ن دارد
ه به دليل مبود مطاب بي در جغرافيای سياسي اسرائيل ،ت ميو نيازهای بي در اولویت سياستنای ن ر یآ
قرار گرفته است و در نتيجه ،طترل بر مطاب ت رود اردن و ليه سفره های بي ليدی را به نطوان حداقل
نياز امطيتي خود تلقي مي طد و حتي در یکورت نقب نشيطي از اراضي اشغالي در فکر تسلط به مطاب بي
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ایو مططقه مي باشد و در واق بدون حل مشکلات ت ،تدابير امطيتي محال خواهد بود ایو بدان معطي است
ه اسککرائيل برای حفم مطاب بي ه در واق شککاهرا حيات ن را تشکککيل مي دهد ملنآ از رهيافت واق
گرایانه حا آ بر فضککای تصککميآ گيری ن شککور از هيی تلاشککي فروگشار ناواهد رد؛ برهميو اسککاس،
ارشکطاسان مسائل خاورميانه بر ایو انتقادند ه اگر در دهه یطده جطني ميان انرات و اسرائيل روی دهد،
به احتمال زیاد ایو جطد بر سر مطاب ت خواهد بود ه امطيت مططقه را مورد تندید قرار مي دهد
روش تحقیق

روش گرد وری داده ها در ایو پزوهش ه از نو بطيادیو اسکت ،تاباانه ای و شيوه تحليل مطالب نيز
از نو استطبا ي مي باشد مسئله تحقيج،بازنمائي رئاليسآ در سياستنزاری امطيت بي اسرائيل مي باشد ه به
رغآ تحولات ندیده در حيطه سياستنزاری،بطا به محدودیتهای مطاب ت در سرزميوهای تحت حا ميت
ن ر یآ ناچار به تداوم مشي مش ور گردیده است در ایو راستا و به مطظور تحليل ایو منآ ،ابتدا اهميت و
جایناه ت در مطاسبات و سياستگشاری بيوالمللي مورد بحث قرار ميگيرد و پو از اثبات نقش محوری
ت در جغرافيای سکياسکي خاورميانه ،سياستهای اسرائيل در زميطه ت بر پایه رویکرد رئاليستي حا آ بر
نریه تصميآ سازی ن شور ،وا اوی خواهد گردید
پیشینه و ادبیات تحقیق

مصکککلّي نژاد()7901در مقکاله "بررسکککي جطبههای ماتلف امطيت زیسکککت محيطي با رویکرد مکتب
انتقادی"معتقد است تعييو هر گونه روند امطيت ساز براساس نشانههای تندید شکل ميگيرد اگر نيروها و
یا نطایکر تندید ططده تغيير یابد ،در ن شرایط روندهای جدیدی برای مقابله با تندید ایجاد ميشود اوليو
نشکانه تندید امطيت زیست محيطي را مي توان در محدودیتهای استفاده از مطاب دانست در حال حاضر،
در سطح جنان تغييراتي در تر يب شيميایي جو ،تطو نتيت گونه های سا و در را زميو ،و چرخه مواد
شيميایي حياتي در اقيانوسها ،جو ،زیست ره در حال وقو است ه هآ از نظر ابعاد و هآ از نظر هطد،
سکابقه ای برای ن نميتوان یافت بطابرایو نظریه پردازان مکتب انتقادی ایو موضککو را مورد پرسش قرار
ميدهطد ه اگر امطيت سکازی دارای اولویتهای ماتلفي اسکت؛ بطابرایو سکلامتي و بقاج جامعة انساني چه
جایناهي دارد
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معموری و اظمي()7938در مقاله"نقش اسککرائيل در بحران ت خاورميانه" به ایو مسککئله پرداخته اند
که حيکات اسکککرائيل به مطاب بي مطا ج مرزی از جمله دریاچه بریه،رود اردن،یرموب وبانياس و مطا ج
اشکغالي رانه باختری و جطوت لبطان وابسکته اسکت و ر یآ ینيونيستي درحال حاضر بدون تسلط برایو
تهکا بکه ادامکه حيکات خود قادر نيسکککت نان معتقدند تا زماني ه مسککک له دریاچه بریه و ت مطرح
ميشکود،محال اسکت اسرائيل،بلطدیهای جولان را ه بج تصویب طست(پارلمان اسرائيل)به خاب خود
مطضآ رده،به سوریه برگرداند؛زیرا مطاب ت ميو ططده ت دریاچه بریه ه برای اسرائيل حياتي است،در ایو
ارتفانات و ا راد جبل الشيخ قرار دارد
حميدی نيا( )7938در پژوهش خود یا نطوان"جغرافيای سکياسي اسرائيل"بر یکي از مباحث معقول در
زميطه اسکرائيل شطاسي یعطي تحليل امطيت و یطده ن از مطظر جغرافيای سياسي ،تمر ز نموده است،چرا ه
جغرافيای سکياسي اسرایيل ،بسياری از رفتارهای ایو ر یآ را ي دهه های اخير توضيح مي دهد نویسطده
در مقکاله مش ور به اوش در ایو بحث مي پردازد ه سکککيب پشیری ها و نيز امتيازات اسکککرایيل از مطظر
جغرافيای سياسي دامطد ننارنده با شرح دشواری های اسرایيل در زميطه ميابي مطاب و نمج راهبردی ،به
شرح سياست های اسرایيل در چارچوت ضعف های ئوپليتيت ن پرداخته و چطيو نتيجه گرفته است ه
نمده سکياسکت های اسکرایيل در داخل و خارز از سکرزميو های اشغالي ،در واق پاساي به سيب های
راهبردی و ئوپليتيت ایو ر یآ در حوزه جغرافيای سياسي مي باشد
شکافر ( )6870در پژوهشکي با نطوان " ت،ترامپ،امطيت ملي اسرائيل "با ارائه ا لانات مفيدی از مطاب
بي ر یآ یککنيونيسککتي نشککان مي دهد ه از سککال  73۳0تا به امروز ،اسککرائيل مشکککلات ندیدهای را در
خصوص ت ميو ت مورد نياز خود پشت سرگشاشته و مارهای موجود ،حکایت از مبود بي بالغ بر یت
سککال ذخيره بي و ندم توانایي مطاب داخلي برای ت ميو نيازهای فزایطده اسککرائيل دارد در ایو پژوهش مده
ه با توجه به اهش چشمنير مطاب بي در مططقه ،قطعاً اسرائيل برای ت ميو ت مورد نياز خود با مشکلات
فراواني رو به رو است و خواهد بود.وی نتيجه مي گيرد ت نطصر اساسي برای امطيت وبقای اسرائيل است
و بر اساس ایل خود یاری ایو شور برای حفم امطيت مطاب بي خود مي خواهد خود بر مطاب بي تسلط
و طترل داشته باشد در ننایت ،دسترسي به ت شاميدني برای یطده اسرائيل حياتي است؛ اسرائيل بهشدت
به ت سيسات تشيریو و ،سفرههای ت زیرزميطي و جریان بي ه از لبطان ،سوریه و اردن به ایو سرزميو
وارد ميشود ،وابسته است
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اهمیت آب در سیاست جهانی

ت مایه حيات و تداوم زندگي موجودات زنده ،وابسککته به ن اسککت همچطيو ت نامل اسککاسککي در
پيدایش اجتمانات و تمدن های بشری است جایناه ت در پژوهشنای افرادی چون هرودوت ،ویتفوگل
و مار و به نحو برجسکته ای مشاص است هرودوت با اشاره به تقسيآ ت در زمان هاامطشيان ،به ایو
نکته اشکاره مي طد ه رودخانه های سراسر قلمرو ایو ام راتوری در طترل دولت قرار داشت و ایو مساله
تمر ز قدرت بيش از حدی را در اختيار رهبران هاامطشي قرار مي داد ویتفوگل نيز به نقش غير قابل انکار
ت در شککل گيری جوام اوليه یکحه مي گشارد؛ همچطيو ارل مار و با ابدا ایطلاحاتي چون وجه
توليد سکيایي و استبداد شرقي از روند توزی ت و تمر ز قدرت ناشي از ایو طترل در دست هسته اوليه
ام راتوری های شرقي یاد مي طد () Witfogel,2013:89
امروزه حجآ کل ت ره زميو ه مطب زندگي تمام موجودات به شکککمار مي رود از زمان تشککککيل
تا طون ،تقریبا ثابت و غيرقابل تغيير مانده اسککت ایو مطاب ت حدود  ۳/۲ميليارد سککال پيش به وجود مده
اسککت مقدار ل ت موجود در ره زميو  72۲8ميليون يلومترمکعب اسککت ،ه تقریبا  31دریککد از ن
دارای يفيت پایيو و شکور بوده و برای مصکارد انسکاني غيرقابل اسکتفاده اند و تطنا سه درید مطاب ت
شکيریو وجود دارد ه در مجمو 10دریکد از مطاب ت شيریو هآ به ور مستقيآ در دسترس نيستطد به
ایو دليل ه یا در یاچال ها و سفره های ت زیرزميطي قرار دارند ،یا ایطکه لوده شده اند بر ایو اساس تطنا
 9درید از  6/۲درید ،تهای تجدیدشونده در چرخه بارش و تباير را تشکيل ميدهد ه ن نيز از نظر
مکاني و زماني با نيازهای ما مطابقت ندارد؛به نبارت دینر 6/9دریکد ت های شيریو در توده های یخ و
لاهت های یاي قطب و سفره های ت زیرزميطي محصور شده اند () Velayati,2004:21
دسکترسکي به ت شاميدني سالآ برای امطيت انساني و توسعه پایدار ضروری است و هطوز 7/6ميليارد
نفر به ت شکاميدني سالآ دسترسي ندارند و 6/۳ميليارد نفر از خدمات تصفيه ت محرومطد و اگر در ایو
زميطه تلاشککي فوری یککورت ننيرد ،در سککال  ،686۲چنارميليارد نفر دسککترسککي افي به ت قابل شککرت
ناواهطد داشککت همچطيو دوميليارد و ۲88ميليون نفر دینر نيز در نقا ي زندگي خواهطد رد ه یافتو ت
شکيریو برای بر رد ردن نيازهای روزمره ننا دشوار خواهد بود در یت قرن گششته با افزایش جمعيت
و بالا رفتو اسکتاندارد زندگي ،رشکد اقتصکادی و پيشکرفت های یطعتي و توسعه شاورزی ،مصرد ت
افزایش یافته و ایو امر مطجر به اهش سکرانه ت شده است در حال حاضر مصرد ت سه برابر شده ه
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از ایو مقدار  698درید ناشي از رشد جمعيت و بقيه نتيجه افزایش سرانه مصرد ت بوده است در ول
قرن گششته بنره برداری از مطاب ت جنان هفت برابر و مصارد یطعتي  98برابر شده است و تقاضا برای
ت هر سکال 6/9دریکد افزایش مي یابد مصکرد ت نسبت به اوایل قرن بيستآ  71برابر و نسبت به سه
قرن قبل  ۳۲برابر شده است ))Velayati,2004:24
نظر به واقعيات فوق بود ه در سال های پایاني قرن بيستآ ت به نطوان موضوني منآ در انون بحث
ها و مشا رات بيو المللي قرار گرفت و تقریبا هيی نشست بيو المللي ه در ن ،یطده جنان در هزاره سوم
ميلادی مطرح باشکد را نمي توان سکراگ گرفت ه در ن ت و مدیریت ن به یورت یکي از ایلي تریو
نوامل و نطایکر در دستور ار قرار ننرفته باشد سياست های جناني ت شامل بحث ها و سياستنشاری
های بيو المللي مطاب ت در ایو طفرانو ها بود ه درباره محيط زیسکت و مطاب

بيعي در سطح جناني

مطرح مي شکککد ه تطظيآ و تدویو حقوق و قوانيو بيو الملل جنت اسکککتفاده از مطاب بي مشکککترب ميان
شورها همچطيو ایجاد همنرایي بيو شورها ،برای بنره برداری از مطاب بي مشترب و جلوگيری از بروز
شکمکش و نزا بر سکر مطاب ت را دنبال مي نمود در سال  7336در نشست ریو ،ت به نطوان یکي از
موضککونات منآ مورد توجه قرار گرفت و در مفاد پایاني ایو طفرانو به ور شکککار به حفاظت و برنامه
ریزی برای اسککتفاده بنيطه و پایدار مطاب ت جنت تاميو نيازهای شککرت و غيرشککرت اشککاره مي نماید
همچطيو طفرانو هایي با نطاویو « :ت و محيط زیسکت ،وضعيت توسعه در ستانه قرن بيست ویکآ» در
سکال 7336م در دوبليو« ،نقش ت در همنرایي و توسکعه شکورهای خاورميانه» در تابستان  733۳م در
نکارا برگزار شکد همچطيو در اجلاس جناني توسعه پایدار در وهانسبورا ،معضل ت به نطوان یکي از
چکالش های فرامرزی جنان مطرح گردید اگرچه ت یت مطب قابل تجدید اسکککت ،اما اهش دوره های
خشککسکالي به خا ر افزایش ميزان تباير ت ،اهش مي و يفي مطاب ت از یت سکو و سياسي ردن
استفاده از مطاب ت ،افزایش تقاضا برای مصرد ت در باش های یطعت و به ویژه شاورزی برای توليد
غلات و مدیریت ضعيف مطاب ت از سوی دینر ،در یطده بحران ت را تشدید خواهد رد ( Report of

)the World Summit on Sustainable Development,2002
با ملاحظه سکطوح فوق مشکاص مي شکود ه رابطه ت و سکياست در سطوح فراملي و ملي در پي
سکياسکتنشاری روی مطاب ت برای ایجاد همنرایي در سکطوح فوق اسکت ه ایو سياستنشاری ها بيشتر
جطبه تویيه ای در سطح جناني و اجرایي در سطح ملي دارند رابطه ت و سياست در سطوح مططقه ای و
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محلي نيز به دنبال ایجاد همنرایي در سککطح مططقه ای و محلي اسککت اما در ایو دو سککطح شککمکش و
درگيری بر سر مطاب ت وجود دارد ه بر یطد ن سياست های ملي و جناني را تحت تاثير قرار مي دهد
محوریت آب در جغرافیای سیاسی خاورمیانه

به گفته متاصصان ،پطج حوزه پرتطش در ارتباط با مطاب بي وجود دارد ه در یطده پتانسيل برخورد و
تقابل سياسي و درگيرینای نظامي در بيو شورها را خواهطد داشت همه ایو حوزه ها در مططقه خاورميانه
و در درون شورهای اسلامي قرار دارند


حوزه رود اردن ه بيو اردن،فلسطيو و اسرائيل مشترب است.



حوزه رود نيل ه بيو  77شور از جمله مصر،سودان و اتيوپي و



حوزه دجلکه و فرات و دنباله ننا یعطي اروند رود ه بيو نراق –سکککوریه -تر يه و ایران -

مشترب است.

نراق مشترب هستطد.


حوزه مودریا ه بيو افغانسکتان ،تاجيکسکتان ،قرقيزسکتان ،ازبکسککتان و تر مطستان مشترب
است .و ننایتا



حوزه رود هيرمطد ه في مابيو ایران و افغانستان مشترب است()Araghchi,2014:87,

در واق بحران ت ایو پتکانسکککيل بالقوه را دارد تا ميان شکککورهایي ه دارای رودخانه و حوزه بریز
مشترب هستطد ایجاد تطش و درگيری رده و تطش های موجود در خاورميانه را دوچطدان طد
در سال های پایاني قرن بيستآ %7 ،از ل تهای جنان در شورهای نربي جریان داشت ه در دهه
ناست قرن  67ایو رقآ به  8/1۲درید از مجمو تهای جنان اهش پيدا رد؛ ایو در حالي است ه
از نظر مسکاحت ایو مطظقه  %78مساحت دنيا را اشغال رده است مس له ت در خاورميانه با چطد واقعيت
انکارناپشیر مواجه ميباشککد از یکسککو ایطکه قرار گرفتو مططقه خاورميانه در مربطد خشککت جنان موجب
شکده تا ایو مططقه نليرغآ دارا بودن  ۲درید جمعيت جنان تطنا  7درید تهای شيریو قابل دسترس
را در اختيار داشککته باشککد ایو در حالي اسککت ه ایو مطاب نمدتاً به یککورت مشککترب مورد اسککتفاده قرار
ميگيرد و بيش از  ۲8درید جمعيت ایو مططقه در حوضههای بریز مشترب زندگي مي ططد ه ایو مسئله
با توجه با ایطکه رشککد جمعيت ن از بالاتریو نرخنای رشککد جمعيت جنان ميباشککد و مصککرد ت روبه
گسترش است ،رقابتها و مطازناتي را برای استفاده هرچه بيشتر از ایو مطاب محدود به دنبال دارد
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از سوی دینر با پایيو رفتو سطح تهای زیرزميطي و بالا رفتو ميزان نمت تهای موجود و لودگي
روز افزون نها ،مس له ت به یکي از چالشهای جدی و خطرناب مططقه تبدیل شده است بحران ت در
سکال های یطده ابعادی بسکيار وسي تر از وضعيت طوني خواهد داشت پيش بيطي ها نشان مي دهد ه با
توجه به روند افزایش جمعيت تا سکال  68۳۲تقاضکای مصرد ت شيریو در خاورميانه 28درید افزایش
یابد ،اما پژوهش های موجود حا ي از ایو واقعيت است ه مطاب ت شيریو خاورميانه تا سال  68۲8حتي
به رقمي 78درید متر از ميزان طوني خواهد رسيد
تعداد شکورهایي ه در خاورميانه از مبود ت رنج ميبردند از  9شور ( ویت ،اردن و بحریو) در
سکال  73۲۲و با افزوده شکدن شکورهای الجزائر ،اسکرائيل ،قطر ،نربستان ،سومالي ،تونو ،امارات متحده
نربي ویمو به 77شکور در سکال  7333رسکيد وپيش بيطي ميشکود تا سال  686۲هفت شور دینر ایو
مططقه یعطي مصر ،اتيوپي ،ایران ،ليبي ،مرا ش ،نمان و سوریه نيز به نها افزوده شوند()Sadeghi,1997:32
ارشکطاسکان سازمان ملل با انلام ایو ه سرانه ت در خاورميانه تا سال  686۲به نصف اهش خواهد
یافت ،نسکبت به بروز شکمکش های سياسي و درگيری های نظامي در اثر بروز بحران ت در ایو مططقه
هشکدار داده اند به گزارش ایو سازمان ،سرانه ت در ایو مططقه  7688متر مکعب در سال است و ایو در
حالي است ه سرانه جناني ت نزدیت به  1هزار متر مکعب در سال مي باشد بر بج پيش بيطي ها ميزان
تقاضککا برای ت در مططقه مش ور از  718ميليارد متر مکعب در سککال  6888به  660ميليارد متر مکعب در
سال  686۲خواهد رسيد به نبارت دینرسرانه ت در ایو مططقه تا سال  686۲به  ۲88متر مکعب در سال
اهش خواهد یافت نظر به هميو مار و ارقام ،ميته بيو المللي یليب سرخ نيز نسبت به درگرفتو جطد
در خاورميانه بر سر مطاب ت هشدار داده است()Araghchi,2014:89
ننراني سازمان های جناني در خصوص احتمال رخداد تطش نظامي بر سر ت بي مورد نيست؛چرا ه
رد پای ت را درجطدها ونزاننای مططقه ای ه تا طون به وقو پيوسکته اسکت ،شکارا مشاهده مي گردد:
جطد سکوریه واسکرائيل در  7321ه نلت ن تلاش سکوریه برای تغيير مسکير جریان ت از اسرائيل بوده
است ونيز ميتوان به جطد ایران ونراق اشاره رد ه دست مایه وبنانه ن نزا بر سر حقوق مالکيت بي
و بنره برداری از ن بود همچطيو تر يه وسککوریه هآ تا مرز یت رویا رویي نظامي در ول مسککير مرزی
رودخانه دجله و فرات پيش رفتطد حوزه رود اردن نيز یکي از مطا ج تشکطج زا بر سر ت به شمار ميرود
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ه مطب بي ن به شکل خطرنا ي مورد بنره برداری بي رویه قرار ميگيرد و روابط اردن و اسرائيل به دليل
مطاب بي به مراحل بسيار بغرنجي رسيده بود()Nazari,2013
سیاست های آبی اسرائیل ملهم از رهیافت رئالیستی

در زميطه مطالعه چنونني تاميو امطيت مططقه ای ،دیدگاه و رهيافت های زیادی مطرح شککده ه بيشککتر
ننا از دو رهيافت نظری غالب در روابط بيو الملل یعطي رئاليسآ و ليبراليسآ ناشي مي شود ولي از نجا ه
ایو دو رهيافت هر دام مسککير جداگانه ای دارند و به انتقاد لي جي مارتيو رئاليسککت ها بيشککتر بر مولفه
نظامي تا يد مي ططد و ن را در اولویت ایکلي قرار مي دهطد و ليبراليسکت ها نوامل متعددی را در شکل
گيری امطيت خاورميانه دخيل مي دانطد ،نمي توانطد شطاخت جامعي از امطيت مططقه ای فراهآ ورند مارتيو
معتقد اسککت ه برای تحليل و تاميو امطيت خاورميانه مي باید مولفه هایي چون توانمطدی نظامي ،قابليت
های اقتصادی ،مطاب حياتي ،مشرونيت سياسي و تساهل قومي را تاثير گشار دانست( )Martin, 2010:12
از مطظر اربسکت روش ،توضکيح ایو نکته نيز ضکروری است ه باید با گروس اشتایو موافج بود ه
تاریخ خاورميانه مدرن ثابت مي طد ایو مططقه گورستان بسياری از نظریه های روابط بيو الملل بوده است؛
نظریات مربوط به نلل و خاسکتناه های مطازنه ،بازدارندگي ،الزام و مشا ره ،همه به گل نشسته اند( Gross

)Stein,2007:344
منمتریو چشآ اندازهای ساختار امطيت بيو الملل بعد از جطد سرد  ،ساختار امطيت نئورئاليسآ یا نظریه
معایر رئاليسآ است به انتقاد ننا بازینران ایلي نریه بازی امطيت در روابط بيو الملل  ،دولت ها هستطد
و نظام بيو الملل نریکه مبارزه قدرت توسکط ایو بازینران است رفتارهای بيو المللي ،جطننا و اتحاد ها
همني در جنت وشکش برای سب برتری و موازنه قدرت با رقيبان است ایو نظریه از امطيت ،تعریف
دولکت محوری دارد و ن را پکدیده ای مي داند ه هآ تندید مي طد و هآ مي شکککود بر هميو اسکککاس،
واقعنرایان با تا يد بر تندیدات فوری متوجه امطيت ناشي از مبود مطاب  ،یاد ور ميشوند ه رقبا باید تا ن
حد برای جطد ماده شوند ه بتوانطد از ن اجتطات ورزند تحت ایو شرایط ،ننا مجوز لازم را برای دستناه
نظامي یادر رده ،از شنروندان تقاضای وفاداری و تعند بيچونوچرا دارند
چارچوت مجمونه امطيت مططقه ای با نناه جام تر به مفنوم امطيت مططقه ای به نطوان نظریه مطاسککب
امطيتي ه ناستيو بار از سوی باری بوزان مطرح شد  ،مي تواند مسائل امطيت خاورميانه را بنتر تحليل طد.
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نظریه مجمونه امطيت مططقه ای از سککوی مکتب طناب و نظریه پردازان مشککنور ن ،باری بوزان والي
ویور ارائه شده است ایو نظریه بر ایو فرض استوار است ه در دنيای پو از جطد سرد ،سطح مططقه ای
برای دولت ها ،شکککارا به مکان هطدسککي مطازنه وهمکاری و پژوهشککنراني ه در پي تبييو امور امطيتي
معایکر هسکتطد  ،به سکطح تحليل تبدیل شده است(  )Bozan,2002:21دليل ایو امر ن است ه پو از
پایان جطد سککرد ،جنان دینر به اردوگاه شککرق و غرت تقسککيآ نمي شککود تا مسککئله ای ه برای ماال در
اروپای شکرقي مطرح است با مسائل خاورميانه به لحا رقابت مار سيسآ و اپيتاليسآ مرتبط شود  ،به بيان
دینر پو از جطد سکرد؛ امطيت  ،استراتژی و قدرت بيشتر مفاهيمي مططقه ای هستطد و مطاقشه و همکاری
بيش از پيش در مطا ج شکککل مي گيرد(  )Bozan,2002:27بوزان و ویور در سککال  7330تعریف خود از
مجمونه امطيتي ه در سال 7309در تات مردم ،دولت ها و هراس داده بودند ایلاح ردند؛ مطابج تعریف
پيشکيو مجمونه امطيتي از نظر ننا به گروهي از دولت ها ا لاق مي شد ه ننراني های ایلي امطيتي ننا تا
اندازه ای به یکدینر گره خورده ه امطيت ملي ننا را نمي توان جدا از یکدینر مورد برسککي قرار داد اما در
تعریف جدید در تات مطا ج و قدرت ها ننا به ایو نتيجه رسيدند ه مجمونه امطيتي ،نبارت از مجمونه
ای از واحد هاست ه در ننا فرایطد های نمده امطيتي ردن و غير امطيتي ردن یا هر دوی ننا ن اندازه در
هآ تطيده شده اند ه مشکلات امطيتي ننا را نمي توان جدا از یکدینر حل و فصل رد( Bozan,2009:55

) اهميت سکککطح مططقه ای در حالت لي و پویش های امطيت مططقه ای در حالت خاص  ،از زمان پایان
جطد سرد افزایش یافت و بسياری از مشکلات و حوادثي ه در نظام بيو الملل شکل گرفت نشان داد ه
بسياری از مسائل امطيتي بيش از نکه جطبه ای بيو المللي داشته باشد  ،جطبه داخلي و مططقه ای دارند
مجمونه امطيتي خاورميانه نمونه بارزی از یت سککازه شککمکش زا اسککت ناسککتيو و ایککلي تریو
زیرمجمونه ه در شکامات متمر ز اسکت ،شکامل اسرایيل و همساینان نرت ن مي شود و اساس شکل
گيری ایو زیرمجمونه اشکغال فلسکطيو و قدس شکریف و شککل گيری ر یآ یککنيونيسککتي بوده است
درگيری ميان فلسکطيطي ها و ر یآ اسکرایيل نبرد محلي بود ه بانث دشکمطي ميان ایو ر یآ و همساینان
چسبيده به ن و جنان نرت در حالت گسترده ترشد(  )Ahadi, 2008:183در مفنوم سطتي از امطيت ملي
در ر یآ اسکرایيل منمتریو بعد امطيت ،بعد نظامي بود ،ولي با گششکت چطدیو دهه از موجودیت ن شور
ایو مفنوم ابعاد گسترده تر پيدا رده و دینر نمي توان ن را در ایو مفنوم تعریف رد
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با بررسککي نظریه مجمونه امطيتي باری بوزان به نطوان یت نظریه امطيت مططقه ای و دیدگاه لي نور جي
مارتيو در بررسي ابعاد چطدگانه امطيت در تعریف جدید امطيتي خاورميانه ه نلاوه بر ابعاد نظامي فا تورهای
دینری چون (امطيت اقتصکادی  ،مشکرونيت سياسي  ،محيط زیست ،محدودیت مطاب ) مورد بررسي قرار
مي دهکد ،امطيکت اسکککرائيکل را در قکالکب ایو چارچوت مفنومي مي توان ایو ور مطرح رد ه در ایو
مجمونه امطيتي تحول و تغييرات شکل گرفته در هر واحد مجمونه ،به دليل وابستني متقابل امطيتي به دینر
واحد سرریز شده و پيامدهای امطيتي را برای تمام مجمونه در پي خواهد داشت
نچکه امروز در روابط بيو شکککورها در اولویت قرار دارد ،تاميو امطيت و مطاف اسکککت ه براسکککاس
پتانسکيلهایي ه یت شور از ن برخوردار است ،قابل تاميو ميباشد قدرت های سياسي بنتریو راه برای
تضککميو امطيت را «دسککتيابي به هژموني» مي دانطد و در نتيجه تلاش مي ططد هر نو سککری قدرت را در
یطده از ميان ببرند اسکرائيل نيز از ایو قانده مسکتاطا نيست ومنمتریو سری و نقص در دستيابي به اهداد
خود در مططقه را مبود مطاب ت مي داند
از اواسط دهه ی  ،7308یعطي از زماني ه برخي از مقامات مریکایي مال جان ولي ،از دانشناه دولتي
مریکا و ریچارد رميتا معاون سکککابج وزیر دفا در امور امطيت بيو المللي  ،انلام ردند ه بحران ت در
خاورميانه ،جور دینری به چشککآ انداز سککياسککي جطد افزوده اسککت ،اوضککا وخامت بيشککتری یافت (
 )Dolatyar, 2010:29سکازمان ا لانات مر زی (سيا) و پطتاگون ،ارزیابي های خود را از جطد های بالقوه
بي ارائه داده اند ایو سازمان در طار حوزه رودخانه اردن ،حوزه دجله و فرات را نيز از جمله نقا ي دانسته
است ه احتمال بروز جطد در نجا وجود دارد
امروزه چنره متغير امطيت ملي ،مسکائل زیست محيطي و به خصوص مساله ت را در خود جای داده
اسکت و در همراهي با روند افزایش جمعيت ،جناني شکدن و وابستني متقابل ،ایو مساله در یدر مسائل
سياست خارجي شورهای با اقليآ خشت مطرح شده است
دولکتهکا در ول تکاریخ برای بکدسکککت وردن امطيکت مطاب  ،با یکدینر شکککمکش داشکککته و ایو
مکککس له اغکککلب به رخداد جطدها ،مت رده است در ایو رابطه برخي محققان همچون وستيطد انتقاد
دارنکککد تکککاریخ بکککشر ،به تعبيری جطد بر سر مطاب بوده است از سوی دینر گليت معتقد است تمر ز
تحليلگران امکطيتي در شرایط فعلي باید بر ایو نکته باشد ه در چه «زماني» و « جا» شمکشهای مربوط
به مکککطاب رخ خواهد داد و نباید دنبال ایکککو مکککوضو باشطد ه ننرانيهای زیست محيطي ميتواند به
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بيثباتي و شکمکش مطتني شود ،چون وقو ایو مطاقشات قطعي است از نظر او اگر مطاب ت مطب رشد
اقتصکادی و سياسي باشد ه به ور قط ایو گونه اسککککت ،دسترسي به مطاب بي مي تواند توجيني برای
غاز جطد باشککد و سککيسککتآهای نرضککه ت نيز به هدفي برای تناجآ نظامي مبدل شککوند ( Kaviani

)Rad,2014:78
براسکاس برخي از تاميو های بيو المللي بسکياری از شورهای خاورميانه به دليل رشد جمعيت از
یکسو و مطاب ثابت بي از سوی دینر یا هآ ا طون با مشکل مبود ت مواجه اند و یا در یطده با ن مواجه
خواهطد شد یکي از شورهایي ه با ایو مشکل مواجه است ،اسرایيل است ه يف ماتلفي از سياست
ها از تندید و زور تا مشا ره و چانه زني را در دستور ار خود قرار داده است.

مکدیریت و چنونني تاصيص مکطاب ت یکي از منآتریو موضونات زیست مکحيطي است ه در
مباحث سياسي و اندیشه های استراتژیت ،جایناه و نقش فزایطده یافته است ت چيزی بيش از یت مساله
احککساس بکراننيز در زميطه بقای انسان است در نناه واقعنرایان  ،امری امطيتي شطاخته مي شود ه بقاج یا
مطاف ملي دولت را تندید نماید و موجب جطد ،برهآ خوردن نظآ نارشککيت و موازنه قوا گردد،مطاب ت
غالبا بکه مکاابه یت مکشکل امکطيتي در سکطح ملي و بيو المللي تکلقي ميشود در ایو رویکرد ،ت به ماابه
یت مطب قدرت اسکت و آ بي یت موضکو خيلي جدی و اسککتراتژیت تلقي شده ککککه بککککر توسعه
اقکتصادی و اجتماني ملت ها اثرگشار بوده و در نتيجه نامل تعييو ططده قدرت سياسي است ایو گروه از
یکاحبنظران از دیدگاه گفتمان امطيت دولت -محور  ،به موضو نناه مي ططد و معتقدند ه دولت های
گرفتار معضل آ بي مکمکو اسکت بکر سر ت با یکدینر به جطد ب ردازند ()Busan,2002:637
از مسکائلي ه در چارچوت حفم امطيت "اسرائيل" برای مقامات ن شور مطرح است ،مسئله ثروت
های بي اسکت اسرائيل به نلت موقعيت و وضعيت خاص جغرافيای خود فاقد نمج استراتژیت است و
سککيب پشیری شککدیدی در خصککوص تندیدات امطيتي دارد .اگر مطا ج اشککغالي فلسککطيو را به نطوان
جغرافيایي سکياسکي و مرزهای اسکرایيل در نظر بنيریآ باز هآ ایو ر یآ به نلت محدودیت شدید فضا و
وسکعت جغرافيایي ،به شکدت با مبود و یا حتي فقدان «نمج اسکتراتژیت» مواجه اسکت و ایو  ،ضریب
سيب پشیری ر یمي ه ساختاری امطيتي و نظامي دارد و فراتر ازانوا و اقسام تندیدهای نظامي و امطيتي ،با
مبود مطاب بي نيز روبهرو است،را دو چطدان افزایش مي دهد
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امطيت بي یکي از منآ تریو انوا امطيت در نصکر ما اسکت و جطبش یککنيونيسآ حتي پيش از شکل
گيری "اسرائيل" و امضای توافج نامه سایکو ک پيکو در خصوص تقسيآ مططقه به ایو امر توجه داشت و
از تمامي راهکارها برای گسکترش مرزهای تحت قيموميت اننلستان به گونه ای ه شامل تمامي مطاب بي
سطحي و زیرزميطي فلسطيو ،جطوت لبطان و نقاط مرزی سوریه گردد  ،استفاده نمود
اسکرائيل نلاوه بر سياستهای نلطي خود ،بات مشا رات ویژه ای را هآ گشوده است ه فرض ایلي
ن ،تطمي شککورهای مقابل و در نتيجه ،نقد قراردادهایي با محوریت موضککو ت اسککت ه در ننایت
یک ارچني و وحدت شککورهای مططقه را در مقابله با خواسککته های اسککرائيل ،مادوش سککاخته و از بيو
ميبرد
بازتاب سیاست های آبی اسرائیل در مناسبات منطقه ای

ت ،هدد اسکتراتژیت اسکرائيل ميباشکد و مسئله ت برای ایو ر یآ ،فراتر از یت موضو مربوط به
توسعه ،بلکه مسئله ای مرتبط با موجودیت ایو شور است از ایو رو اسرائيل ت ميو نيازهای بي خود را در
اولویت سکياسکت مططقه ای خود قرار داده است و حتي در یورت نقب نشيطي از اراضي اشغالي در فکر
تسکلط به مطاب بي ایو مططقه ميباشکد و در واق بدون حل مشکلات ت ،تدابير امطيتي محال خواهد بود
روسکتوا) (Rostvaیکي از ارشطاسان مر ز مطالعات جناني ت ميگوید با دقت در نلامت و نشانه پرچآ
اسکرائيل ( زميطه سکفيد با خطوط بي) ،ميتوان به محوریت و اهميت ت در سياستنزاری های ن شور
پي برد دیوید بو گوریون ،ناسکت وزیر پيشکيو اسکرائيل در سال  73۲۲ميلادی نيز در مورد اهميت مطاب
ت گفته امروز اسکرائيل بر سکر مطاب بي با انرات ميجطند و نتایج ایو جطد با سرنوشت اسرائيل رابطه
مسکتقيآ دارد اگر در ایو نبرد موفج نشویآ دینر جایي در سرزميو فلسطيو ناواهيآ داشت با تا يد رتور
وبو) (Webenیکي از نظریهپردازان معرود ینيونيست برایو ه یلح از دیدگاه ینيونيسآ در مططقه تطنا
زماني تحقج خواهد یافت ه با تصککرد و تسککلط مطاب بي انرات توام باشککد،اهميت ت به ماابه نطصککر
اسکاسي در نظام امطيتي اسرائيل و ایو ه برای حفم امطيت مطاب بي خود از هر ابزاری استفاده مي طد،بيش
از پيش مشکاص مي گردد به هميو دليل دان زاسلاوسکي _رئيو ميسيون ت اسرائيل_موض رسمي
ن شکور را ایو ميداند ه حتي در زمان یکلح  ،اسرائيل مایل نيست ه به مطاب ت شورهای همسایه
وابسته باشد()Lonergan,1995:123
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مرور سکياسکت های مططقه ای اسرائيل،به خوبي اهميت ت به نطوان یکي از ار ان امطيتي ن شور را
روشو و شکار مي سازد:
الف-آب،عامل تقویت مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه

شککور تر يه سکککالانه  ۲68بيليون متر مکعب ت از ریج نزولات جوی دریافت مي طد تر يه دارای
رودهای فراوان و پر بي است تر يه با داشتو بيش از  988دریاچه بيعي و  798دریاچه مصطوني شور
دریاچهها اسکت مجمو مسکاحت دریاچه های ایو شور  36۲8يلومتر مرب و از نظر تعداد دریاچهها ،
ناتولي شرقي بالاتریو ميزان ذخيره بي را دارا است مططقه خاورميانه ه با مبود و بحران ت مواجه است
و تطنا شوری ه فعلاً از ایو بحران مستاطا است ،تر يه مي باشد
تر يکه با وقود به ایو مسکککئله و اهميت ت در معادلات یطده مططقه و جایناه ویژه ت به نطوان یت
مطب ارز ور در تفکر نویو اقتصادی ن شور،با شورهای همساینان نرت خود یعطي نراق و سوریه ه
ت مورد نيکاز خود را از دو رود بزرا دجلکه و فرات ه از وههای تر يه سکککرچشکککمه ميگيرند ت ميو
مي ططد ،سر ناسازگاری پيدا رده است و هآ چطان ميخواهد از ایو ریج یت اهرم سياسي هآ در دست
داشته باشد تربها با وقود امل به ایو امر و اهميت ت در معادلات یطده مططقه در پرو ه بزرا ناتولي
) (G.A.Pرحهای وسکککيعي را برای طترل ت در مططقه به مورد اجرا گشاشکککتهاند مططقه ناتولي جطوت
شرقي ،وچتتریو باش از مطا ج هفتنانه تر يه است در شمال نراق و سوریه ،در جطوت مططقه ناتولي
شرقي ،و در غرت ایران واق است ایو مططقه با مساحت  ۲1هزار يلومتر مربعي خود  1/۲درید از خاب
تر يه را در برمي گيرد و با سکوریه و نراق هآ مرز اسکت گای یت پرو ه «چطد مطظوره» و به ایطلاح پر
سککتور است ه هدد اساسي و ایلي ن نبارت است از :ارتقای يفيت زندگي در مططقه ،اجرای پرو ه
ت ميو و تعميآ موزش و خدمات بنداشتي برای اهالي  ،ایجاد ت سيسات مدني برای ت ميو ایو خدمات در
ضمو قرار است ایو رح در ننایت به سه هدد زیر نایل گردد :ت ميو ت برای بياری  7/1ميليون هکتار
زميو  ،توليد سکالي  61ميليارد يلووات سانت برق بي  ،افزایش در مد سرانه در مططقه به ميزان  683در
یکد ،بج گزارشهای رسمي در ول  3سالي ه از اجرای رح گای ميگشرد  ۲3/9در ید ن تحقج
یافته اسکت ه از ن ميان باش شاورزی  62درید ،باش انر ی  09/2درید و باش ت سيسات مدني
 ۳3/3دریکد و باش دینری ه بعداً اضکافه شکده اسکت باش توریسکت است ه  97/3افزایش نشان
ميدهد هددهای دینری ه در رح گای تعقيب ميشکککود توليد محصکککولات شکککاورزی با تغييرات
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نتيکي ،تنية پوشکاب از ایو نو محصکولات و توليد انر ی قابل تجدید و توسعة توریست است در سال
راحي پرو ا گکای ، )7303(،در مکد سکککرانه در مططقه  7800دلار و در تر يه  7397دلار بود هآ ا طون
در مد در مططقه به  7۲۳6دلار و در تر يه به  632۳دلار رسيده است()David Oglo,2012:112
اجرای چطيو رحهایي به ور مسکتقيآ امطيت و رشد اقتصادی دو شور همسایه تر يه یعطي نراق و
سکوریه را تحت ت ثير قرار داده و ميدهد و زميطه سکاز تطشهای بيو ایو شورها شده است بيش از %38
ت دو رود خانه منآ دجله و فرات از تر يه سکرچشمه ميگيرد رودخانه دجله مستقيم ًا وارد خاب نراق
ميشککود و رودخانه فرات پو از نبور از خاب سککوریه به نراق ميرسککد سککوریه اوليو شککوری بود ه
دریکدد طترل ت فرات بر مد و موفج شکد با مت ارشکطاسکان روسي سد «الاوره » را بسازد ایو سد
مجنز به  0واحد یکد مناواتي برق اسکت اما به دليل مشکلات فطي و مبود ت سد تا یت سوم ظرفيت
خود ار مي طد از ایو گششکته،سکوریه و تر يه در سال  7330به دليل اختلاد بر سر تقسيآ ت رودخانه
فرات تا سککتانه جطد پيش رفتطد ،زیرا دمشککج به خا ر  66سککدی ه تر يه در چارچوت رح توسککعه
جطوت ناتولي احداث رده بود ،احسکاس ننراني مي رد اجرای ایو رح مي توانسکت سککنآ سوریه و
نراق از ت فرات را به ميزان  28درید اهش دهد ( ) Tasli,2011:95
ویشکای لاویت وابسکته بازرگاني اسکرائيل در اسکتانبول گفت :مشا رات نکارا و تل ویو در خصوص
انتقال سککالانه  ۲8ميليون متر مکعب ت رودخانه ماناوگات تر يه به اسککرایيل به مراحل پایاني خود رسککيده
اسکت به گفته وی  ،برای انتقال ت از ریج دریا به اسرایيل ،مطاقصه ای برگزار شده ه نتيجه ن در حال
بررسکي است تر يه برای هر متر مکعب ت رودخانه ماناوگات  69سطت درخواست رده ه با احتسات
هزیطه های حمل و تصکفيه  ،قيمت تمام شکده ن به حدود  ۲۲سطت ميرسد با تکميل ایو پرو ه ،اسرائيل
یکي از شککورهای دریافت ططده ت خواهدبود ه در یککورت اجرای ایو پرو ه ،مشکککل شککدید ت
شکاميدني و شاورزی ن شور به لي مرتف خواهد شد اسرائيل ت مصرفي خود را در حال حاضر از
ریج دریای مدیترانه و با استفاده از دستناه های ت شيریو و به بنای هر متر مکعب  6دلار و  28سطت
تنيه مي طد ه در یورت اجرای ایو پرو ه  ،بنای هر متر مکعب ت مصرفي اسرائيل به حدود  01سطت
اهش خواهد یافت( )Hamidi Nia,2011:32بطابرایو ميتوان گفت ه روابط اسکککرائيل با تر يه بر محور
مطاف ایو ر یآ به ویژه مطاب بي تر يه اسکت ه بدان چشکآ دوخته است و با توجه به طترل تر يه بر سر
چشکمه های دو رودخانه منآ دجله و فرات نلاوه بر بنره برداریهای ذ رشده ایو شورمي تواند از یکي

سال سوم

سياست بي اسرائيل؛ تندید امطيت خاورميانه در رهيافتي واق اننارانه

771

از ابزار های منآ سکياسي فشار بر نراق و سوریه به مطظور رنایت ملاحظات سياسي و امطيتي خود استفاده
نماید همانگونه ه تا طون به دفعات از ایو امکان برنليه سککوریه و نراق به مطظور ندم پشککتيباني مالي و
نظامي از گروههای جدایي لب  p.k.kاستفاده رده است()Hamidi Nia,2011:34
ب-آب،کانون تنش رژیم صهیونیستی با سوریه

یکي از همسککایه های اسککرائيل شککور سککوریه اسککت ه روابط دو شککور حتي مسککئله یککلح ،نيز
تحتالشکعا مسکئله ت مي باشد توقف چنار دور مشا رات غيرمستقيآ سوریه و اسرائيل با ميانجي گری
تر يه در سال  6880برخلاد نچه انلام شد ناشي از جطد غزه نبود بلکه سرپيچي اسرائيل از تعند تبي به
نقب نشکيطي امل از جولان ،به شکست مشا رات مطجر شد اسرائيل خواهان حفم دست آ یت مربطد
امطيتي در داخل خاب سککوریه به نمج  ۳88متر پيرامون دریاچه بریه اسککت تا ایو مططقه به ور امل و
برای هميشکه تحت سيطره امل ایو ر یآ باقي بماند و از ایو رو با تعند نقب نشيطي به مرز چنارم وئو
سکال  7321ماالفت مي طد اسرائيل سيطره بر دریاچه بریه ه ت ميو ططده بيش از یت سوم نيازهای بي
ن اسکت را خط قرمز دانسته و هرگز با نقب نشيطي امل از جولان سوریه موافقت ناواهد رد بطا بر ایو
تا زمان مطرح بودن مسکئله دریاچه بریه و ت  ،محال اسکت اسرائيل بلطدیهای جولان ه بج تصویب
طسککت (پارلمان اسککرائيل) به خاب خود مطضککآ رده را به سککوریه برگرداند ،زیرا مطاب ت ميو ططده ت
دریکاچککه بریکه ککه برای اسکککرائيکل حيککاتي اسکککت در ایو ارتفککانکات و ا راد جبککلالشکککيخ قرار
دارد( ) Jägerskog,2007:199
جولان فلاتي اسکت به مسکاحت  7088يلومتر مرب ه بيو لبطان ،فلسکطيو ،اردن و سکوریه واق شده
اسکت و در واق محل اتصکال شکورهای طوني ناحيه شام ميباشد جولان از شمال به وه های حرمون
مطتني ميشکود و بزراتریو قله ایو رشته وه ،جبل الشيخ نام دارد دره ننر یرموب در مرز سوریه و اردن
در جطوت جولکان قرار دارد ننر اردن و دریکاچکه بریه در غرت جولان  ،ایو مططقه را از فلسکککطيو جدا
مي طد قله جبل الشکيخ ه در ول سال همواره پوشيده از برد است،مطب ایلي ت ميو ت دریاچه بریه
و اردن به شمار ميرود رودخانه بایطاس با ت شيریو خود ه یکي از سرچشمه های رودخانه اردن است
،نيز از ایو بلطدیها سکرچشمه ميگيرد مططقه جولان دارای مطاب بي حدود  68ميليون متر مکعب ميباشد
و از ن جا ه ذ ر گردد شکنربهای ینودی نشيو ایو مططقه با نياز ساليانه به  62ميليون متر مکعب ت ،
مقداری از نياز خود را از دریاچه بریه و بقيه را از چشکمهها و چاهها و تهای زهکشککي شککده سطحي
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ت ميو مي ططد  ،از ایو رو تهای دریاچه رام ه بزراتریو حوضککچه بي جولان اسککت  ،به سککوی
بادیهای اسرائيل مطحرد شده است همچطيو در پي اشغال بلطدی های جولان ،سوریه از  760ميليارد متر
مکعب بارش سکاليانه ایو مطا ج محروم شکده اسکت بدیني اسکت خروز نيروهای اسرائيل از جولان ایو
ر یآ را از دسترسي به ایو مطب نظيآ ت محروم مي طد ((Star, 1992:46

ج-فشار آبی اسرائیل بر فلسطینیان

در سکال 6888روزنامه اسکرائيلي ها رتص گزارش داد  08درید ت مططقه به اسرائيليهای دو سوی
خط سککبز ميرسککد ،درحالي ه  68دریککد بقيه سککنآ فلسککطيطيان در غزه و رانه غربي اسککت بر اسککاس
مطالعه ای ه در سال  7333از سوی بانت جناني یورت گرفت ،فلسطيطيان یرفه جوتریو مصرد ططده
ت در خاورميانه هسکتطد مصکرد سکرانه ساليانه 91۲ ،مترمکعب برای اسرائيليها و  77۲مترمکعب برای
سا طان رانه غربي و نوار غزه است در مواقعي از سال ه شنر الاليل با مبود شدید ت روبرو ميشود،
دزدی از خط لوله های انتقال ت به ایو شنر در مطا قي ه تحت طترل اسرائيل است ،افزایش ميیابد در
ایو مواق  ،سکاني ه اسکتطانت مالي دارند ،از تانکرها ت ميخرند البته ارتش اسرائيل جلوی انتقال ت
در تانکرها را به باش قدیمي الاليل ه نزدیت شکنربهای اسکرائيلي اسکت ،ميگيرد شکنرداری الاليل
ناچار ميشکود اندب ت شکبکه لوله شنر را محله به محله برگرداند هر پانزده روز  ،ت یت محله ویل
ميشکود  1۲دریکد مطاب ت تجدیدشونده رانه غربي اشغالي و نوار غزه را اسرائيل مصرد مي طد سه
ميليون نفر فلسکککطيطي فقط اجازه دارند سکککاليانه  6۲8ميليون مترمکعب ت ( 09مترمکعب ت به ازای هر
فلسطيطي در سال) مصرد ططد ،درحالي ه  2ميليون اسرائيلي از  6ميليارد مترمکعب ( 999مترمکعب سرانه
سکاليانه) برخوردارند ،یعطي هر اسکرائيلي به اندازه چنار فلسکطيطي ت مصکرد مي طد هر شکنرب نشيو
اسککرائيلي سککاليانه  7۳۲8مترمکعب ت مصککرد مي طد حداقل مصککرد ت خانني بطا بر انلام سککازمان
بنداشکت جناني  788ليتر به ازای هر نفر در روز است  ،قرار گيرد ایو نسبت ا طون به ازای هر فلسطيطي
 ۲1-12ليتر اسککت به رغآ محدودیت مصککرد فلسککطيطي ها،تداوم حملات شککنربنشککيطان اسککرائيلي به
تانکرهای ت فلسکطيطيان مان از رسکيدن ت به مصکرد ططدگان ميشکود روستاهایي ماند قبلات بر اثر
حمله شنربنشيطان تحت حمایت سربازان اسرائيلي بي ت ماندهاند به هميو نلت سنآ در مد هر خانواده
ه باید یرد خرید ت شود 76 ،درید افزایش یافته است( )Feitelson,2002:199در ایو زميطه مقامات
فلسطيطي از جمله فضل عوش از مسئولان سازمان ت تشکيلات خودگردان فلسطيطي انلام رده است ه
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اسرائيل بيش از  0۲درید از مطاب ت زیرزميطي رانه باختری رود اردن را به سرقت ميبرد بج اظنارات
وی ،از  0۲8ميليون مترمکعب مطاب ت در رانه باختری رود اردن ،فلسکککطيطيان تطنا  0۲ميليون مترمکعب
ت را استفاده مي ططد و بقيه تهای ایو مططقه را اسرائيل به یغما ميبرد شداد تيلي وزیر ت فلسطيو نيز
ميگوید :از نجا ه اسرائيل اراضي فلسطيطي را در اشغال خود دارد ،به هميو خا ر وزارتاانه نملا از حل
مشککل مبود ت ناتوان است به گفته وی ،روی نقشه رانه باختری وههای «اقویفر» در اراضي اشغالي
 7321واق شده اما مقامات اسرائيل به او اجازه حفر چاه و استاراز ت از ننا را نميدهطد .از زمان اشغال
ایو سککرزميوها در سککال  ،7321محدودیت بر ت مصککرفي فلسککطيطيها انمال شککده اسککت در حالي ه
محدودیت بر ت مصرفي اسرائيليها تطنا در دهه  7338وض شد()Feitelson,2002:199
د -غارت آب های لبنان توسط اسرائیل

اسکرائيل از غاز تاسيو به مطاب ت سه رودخانه منآ لبطان یعطي ليتاني ،حایباني و وزاني چشآ داشته
و هآ ایطت در طار اشکغال مزار شکبعا به مطاب ت لبطان نيز چشکآ دوخته اسکت دو رودخانه حایباني و
وزاني از داخل لبطان سککرچشککمه ميگيرند و پو از ي  98يلومتر خاب ایو شککور به سککوی فلسککطيو
اشکغالي سکرازیر ميشکوند و دولت لبطان پيشتر با نصب پمپهایي بر روی رودخانه «حایباني» دریدد
انتقال باشي از ت ایو رودخانه به  28روستای نزدیت به ن بر مد ه سا طانش از بي بي رنج ميبرند
اسکرائيل از سکال  7321تا  731۲ميلادی با شکيدن ت رود وزاني به شکنرب اشغالي «غجر» واق در
شکتزارهای شکبعا ،دزدی ت ایو رودخانه را غاز رد و در دهه  38ميلادی نيز با شيدن دو خط لوله از
وزاني ایو ار را ادامه داد ت دزدی یکنيونيستها از رودخانه وزاني نلطي است و از سوی پایناه نظامي
ایو ر یآ ه مشکرد بر باش پایاني ایو رود است ،حمایت ميشود ترساني به روستاهای جطوت ایو
شککور رحي وچت و محدود اسککت ه بر اسککاس ن روزانه پطج هزار مترمکعب ت وزاني را به ایو
روستاها انتقال ميدهد و حجآ ن در سال به بيش از دو ميليون متر مکعب ناواهد رسيد ه ایو مقدار ت
در برابر تدهي سکالانه ایو رودخانه ه به  728ميليون متر مکعب ميرسکد ،بسيار ناچيز و تطنا  78درید
ل ن اسکت به سکبب ایو بنره برداریهای اسکرائيل و سرقت از ت لبطان ،نلي الاليل رئيو ميسيون
خارجي مجلو لبطان از دولت ایو شککور خواسککته بود ه نليه اسککرائيل به شککورای امطيت شکککایت
طد()Maleki,2000:27
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چنونني اسکتفاده از ت رودخانه های لبطان ،متغير دینری را در روند شمکش ایو شور با اسرائيل
به رخ شيده و شراره های تشيو ایو ت را به فراتر از مرزهای مططقه نيز تابانده است ایو بحران با تندید
ریل شکارون ناسکت وزیر سابج اسرائيل و هشدار به لبطان درباره بنره برداری از ت رودخانه «حایباني»
برای ت ميو ت مورد نياز  28روسکتای جطوت ایو شکور  ،تشدید شد در وا طش به ایو تندید ،مسوولان
وقت لبطان و در راس نها اميل لحود رئيو جمنوری و همچطيو حزت الله با اتااذ موضککعي قا

تا يد

ردند ه بنره برداری از ت رودخانه های حایباني و وزاني حقي مشرو است و اسرائيل نميتواند مان
ایو ار شکود موضک قا

لبطان سبب شد ه اسرائيل از لحو تندید ميز خود بکاهد و از موض قبلياش

در توسکل به جطد نليه ایو شور نقب نشيطي طد یکي دینر از نلتهای فرو ش ردن تندید اسرائيل
نليه لبطان دخالت مریکا برای منار بحران در مورد توزی ت بود  ،زیرا واشککطنتو نميخواسککت در ایو
مرحله جبنه دینری در شمال فلسطيو باز شود ه در ادامه ميتوانست بر سر راه سياست جاری مریکا در
خاورميانه به ویژه در نراق مشکلاتي ایجاد طد
همچطيو یکي از اهداد حمله اسککرایيل به لبطان معرود به جطد سککي و سککه روزه ،در طار اهداد
دینری ه دنبال مي رد ،سلطه بر مطاب بي جطوت لبطان بوده است چه ایطکه ایرار ایو ر یآ در تسلط بر
مططقکه ليتکاني از ریج قطعطامه  7187و حضکککور نيروهای یونيفل در ایو مططقه  ،تلاشکککي در هميو زميطه
است()Maleki,2000:29
جمع بندی و نتیجه گیری

ت ،مؤلفه ليدی بقا برای هر سکرزميطي اسکت در حالي ه با رشد جمعيت و بالا رفتو سطح زندگي،
مصککرد ت سککالانه رو به رشککد اسککت ،تغييرات ت و هوایي مطجر به اهش ميزان بارندگي  ،ننراني
شورهای مططقه خاورميانه و از جمله اسرائيل را در پي داشته است
بطابر دیدگاه واق گرایانه در روابط بيو الملل ه قدرت را به ماابه در اختيار داشتو مطاب تعریف مي طد
و تاریخ بشککر را جطد بر سککر مطاب مي داند ،ت به نطوان یکي از مطاب قدرت معرفي مي شککود ه مبود
مطجر به بحران  ،ن را به نطوان یت مساله امطيتي ه قدرت دولت ها را تندید مي طد،مطرح مي سازد
دولت اسکرائيل با رویکردی رئاليسکتي در سکياست خارجي ،ت را موضو امطيت بيو الملل خود مي
داند؛چرا ه زیسککت ارگانيد مردم اسککرائيل و مطا ج اشککغالي ه مرج امطيت زیسککت محيطي هسککتطد به
شکدت به ن گره خورده اسکت و بدون ت شکاميدني سالآ و مکفي هيچنونه قدرت و برتری نظامي و
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سکياسکي به ار نان نمي ید از ایو دیدگاه ،ت جزج لایطفت مطاف ملي ایو دولت ه یت واحد مستقل و
مطفت از سایر شور ها است ،مي باشد و ایو شور باید از ریج خودیاری و بنره گيری از قدرت نظامي
خود  ،مطافعش را در ایو حوزه بيشيطه سازد
به هميو دليل اسککرائيل از زمان ت سککيو ،امطيت بي خود را به “امطيت ملي ” گره زده اسککت در هميو
ارتباط ،راهبرد بي خود را ابتدا مطابج با راهبرد نظامي سک و با راهبرد سکياسياش تعریف رده تا “امطيت
ملي ” خود را محقج طکد موفقيکت هر یکت از ایو راهبردهکا ،بر دینری اثر مابت ميگشارد برای نمونه،
اشککغال بلطدی های جولان سککوریه به سککيطره بر مطاب بي رود اردن انجاميد و در نيو حال اهرم فشککاری
سياسي بر سوریه و اردن در اختيار تل ویو قرار داد
اسککرائيل ت را نه یت مطب اقتصککادی ،بلکه یت مسککئله سککياسککي ،نظامي و امطيتي مي داند ه با ادامه
موجودیّت ن ارتباط تطناتطد دارد ایو شور برای به دست وردن مطاب بي مططقه ،از روش های ماتلفي
چون زور ،تندید ،سرقت و بنره برده است ایو استراتژی در حوزه شورهای نربي ت ثيرگشار بوده است،
به وری ه برخي شورهای نربي امتيازات ویژه ای به اسرائيل انطا نموده اند و نيز توانسته است خود را
در معادلات بي مططقه مطرح سکازد ،به گونه ای ه مشرونيت هرگونه قرارداد بي در مططقه را ،مشروط بر
ایو مي داند ه سککنآ اسککرائيل نيز مي بایسککت در ن قراردادها ،لحا گردد و گرنه رفيو قرارداد را در
اجرای پرو ه ،با مشکل مواجه خواهد نمود
از ن جا ه نظامي گری و توسککل به زور و اجبار ،هيی گاه نتوانسککته مشکککل بي اسککرائيل را مرتف
نماید ،ن ر یآ برای رف مشککل بحران بي و رسيدن به اهداد خود به روش های غير نظامي هآ متوسل
شککده اسککت ملنآ از چطيو رویکرد واق بيطانه ای ،ر یآ اسککرائيل در یککدد بر مده تا راه ارهائي به مطظور
جلوگيری از امطيتي شککدن مسککئله مبود ت اتااذ طد؛چرا ه به خوبي از ندم ار ئي بکارگيری نيروی
نظامي و انمال روش های سر وبنرانه در رویاروئي با انتراضات احتمالي ناشي از مبود ت ،گاهي دارد
از جمله ایو اقدامات،توسککعه مطاب داخلي به مطظور تاميو امطيت ت مي باشککد با بنره وری از تکطولو ی و
افزایش ميزان اسککتفاده از ت شککيریو و ها،انتظار مي رود در سککال  6868اسککرائيل بتواند  1۲8ميليون متر
مکعب ت دریا را در هر سال ،شيریو سازی نموده و مورد مصرد قرار دهد
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