السياسة املائية إليران مع العراق ..حلول
جلة ونزاع مستم ّر
مؤ َّ

باحث غيـر مقيم باملعهد
د .بنفشه كينوش
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مــن املحتمــل أن تدخــل إيـران يف رصاع كبــر حــول امليــاه مــع العـراق ،إذ نتــج
ـح امليــاه يف هــذا البلــد مشــكالت اجتامعيــة وسياســية وأمنيــة كبــرة .أمــا
عــن شُ ـ ّ
العـراق فيلقــي بالالمئــة عــى إيـران يف تحويــل مجــرى األنهــار التــي ترفــد
نهـ َري دجلــة والفـرات ،فضـ ً
ـا عــن بنــاء ســدود مخالفــة للقانــون الــدويل ،كــا
تعتقــد إي ـران أنــه ميكــن حـ ّـل املشــكلة مــن خــال دبلوماســية مائيــة إيجابيــة
مــع العـراق ،إال أنهــا تعــرف بــأن مثــل هــذه الدبلوماســية غــر موجــودة.
كيف ِّ
اإليرانية العراقية؟
يؤثر ُش ّح المياه على العالقات
َّ

لقــد ســاءت العالقــة بــن إيــران والعــراق نتيجــة أزمــة امليــاه بــن الدولتــن ،إذ
تعــاين إيــران أزمــة ميــاه ظهــرت منــذ عــام  2011مــن املتوقَّــع أن تتفاقــم وتــؤ ِّدي
إىل نقــص كبــر يف امليــاه يف البــاد بحلــول عــام  .2036لقــد تغاضــت إيــران عن
هــذه املشــكلة بحثًــا عــن حلــول رسيعــة ومجديــة كالســدود الضخمــة ومرشوعــات
نقــل امليــاه .وعــى الرغــم مــن العواقــب االجتامعيــة واالقتصاديــة ملثــل هــذه
ين مــرا ًرا يف تعطيــل خطــط نقــل امليــاه وبنــاء
املرشوعــات ،فشــل الربملــان اإليــرا ّ
الســدود املُز َمــع تنفيذهــا عــى مــدار الســنوات الخمــس املقبلــة .
كذلــك ســاهمت السياســة املائيــة يف إيــران يف تفاقــم املشــكلة عىل طــول حدودها
الغربيــة مــع العــراق ،حيــث يذهــب نحــو ثلثــي إجــايل الـــ 10.2مليــار مــر مك َّعب
مــن امليــاه اإليران َّيــة املترسبــة مــن البــاد إىل العــراق  .ويتوقــع الخــراء أن تفقــد
املحافظــات اإليران َّيــة الغربيــة احتياطياتهــا مــن امليــاه يف مرحلــة مــا بســبب
ـا يعنــي أن عــى الحكومــة اإليران َّيــة ات ِّبــاع
ت َدفُّــق امليــاه الرسيــع إىل العــراقِ ،مـ َّ
سياســات مائيــة صارمــة تســمح لهــا باســتخدام مــوارد امليــاه املترسبــة مــن البــاد
بشــكل كامــل ،إذ ســتقوم يف هــذا العــام وحــده ببنــاء ثالثــة عــر س ـ ًّدا جدي ـ ًدا،
ـا بأنهــا بنــت أكــر مــن  600س ـ ّد يف العقــود الثالثــة املاضيــة ،كــا ن َّف ـذَت
علـ ً
مرشوعــات أخــرى لنقــل امليــاه عــى نطــاق واســع أدت إىل حرمــان املحافظــات
ـس الحاجــة إليهــا
الغربيــة املحاذيــة للحــدود العراقيــة مــن امليــاه التــي هــي يف أ َمـ ِّ
وح َّولَتهــا إىل املحافظــات الوســطى والرشقيــة يف إيــران .
ين كل عــام كســب الدعــم ل َجــ ِّر
يحــاول أعضــاء مؤث ِّــرون يف الربملــان اإليــرا ّ
امليــاه إىل مناطــق دوائرهــم االنتخابيــة ،يف حــن يهــ ِّدد االنخفــاض املســتم ّر
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يف املــوارد املائيــة يف غــرب البــاد بتدمــر الســياحة يف محافظــات تشــاهار
ماهــال بختيــاري ،وكردســتان ،ورشق أذربيجــان ،إذ تُعتــر هــذه املحافظــات األقَـ َّـل
حظًّــا يف املخــزون املــايئ الســنوي يف إيــران  .أمــا املحافظــات الغربيــة األخــرى
ـا جعلهــا
ككرمانشــاه وهمــدان وخوزســتان فقــد اســتنفدت مخزونهــا مــن امليــاه ِمـ َّ
يف وضــع أكــر حر ًجــا مــن بقيــة املحافظــات اإليران َّيــة  .يف الواقــع حــدث تَحـ ُّول
تدريجــي مــن اســتخدام إمــدادات امليــاه الســطحية إىل اســتخدام امليــاه الجوفيــة
ألغــراض الــرب يف عديــد مــن املــدن النائيــة يف غــريب إيــران ،ومــع غيــاب
نظــام وطنــي إلدارة ال ُّنفايــات فســيحدث مزيــد مــن حــاالت تَلــ ُّوث امليــاه يف
تلــك املناطــق عــى الرغــم مــن أن تلــك الحــاالت أقــل يف املــدن الرئيســية حيــث
معايــر جــودة امليــاه أعــى مــن غريهــا .
ومــا زاد األمــر ســو ًءا َجــ ُّر الحكومــة اإليران َّيــة امليــاه مــن نهــر كارون الــذي
َّ
ميــا بـ»النهــر العظيــم» ،الــذي ينبــع مــن جبــال زاغــروس ،إىل
كان يُع ـ َرف قد ً
خوزســتان .ومنــذ العهــد الصفــوي يف القــرن الســادس عــر اعتمــدت أصفهــان
يف مياههــا عــى نهــر كارون ،باإلظافــة إىل نهــر زايانــده رود ،وهــو نهــر رئيــي
آخــر يجــري عــر الــوادي األوســط يف إيــران .كذلــك نُ ِقلَــت امليــاه مــن زايانــده
رود إىل محافظــة يــزد عــى الحــدود اإليران َّيــة الرشقيــة .ويف الســنوات األخــرة
أ َّدت سياســة تحويــل امليــاه هــذه إىل إثــارة املظاهرات يف خوزســتان نتيجــة تحويل
 %45مــن ميــاه كارون إىل مرشوعــات إقليميــة كــرى للميــاه يف إيــران .ومــن
ين
ناحيــة أخــرى دعــم بعــض السياســن اإليران ّيــن -مــن بينهــم الرئيــس اإليــرا ّ
الســابق الراحــل عــي هاشــمي رفســنجاين والرئيــس الحــايل حســن روحــاين-
خططًــا لتحويــل ميــاه نهــر كارون إىل بلــدات يف املحافظــات الرشقيــة ،حيــث
مســقط رأســيهام ،مثــل رفســنجان وكرمــان .
يحـ ِّول السياســيون اإليران ّيــون امليــاه إىل مناطقهــم مــن أجل املرشوعــات الزراعية،
إذ تشـكِّل الزراعــة مــا يقــرب مــن  %10.1مــن اإلنتــاج االقتصــادي الــكيل ويســهم
بنحــو  %20مــن نِ َســب التوظيــف  .وتذهــب كميــات كبــرة مــن امليــاه ،نحو %93
مــن مصــادر امليــاه املتجــددة يف البالد ،نحــو مرشوعات زراعيــة مرويَّــة .وقد أ َّدت
عمليــات تحويــل امليــاه هــذه إىل مشــكالت يف محافظــة خوزســتان ،حيــث يرفــض
املزارعــون قبــول القيــود املفروضــة عــى زراعــة األرز الذي يســتهلك كميــات كبرية
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ـا يــؤ ِّدي إىل ملوحــة امليــاه يف تلــك املنطقــة .وكلــا زادت عمليــات
مــن امليــاه مـ َّ
تحويــل امليــاه مــن نهــري كارون وزايانــده رود إىل املحافظــات الرشقيــة أصبــح
املزارعــون يف الــوادي األوســط إليــران أكــر عدوانيــة للمزارعــن يف محافظــة
خوزســتان املجــاورة ،وهــي مشــكلة زادت حــدة التوتُّــر القائــم عــى طــول الحــدود
اإليران َّيــة مــع العــراق .
عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ي َّد ِعــي بهــروز مــرادي ،العضــو يف الرشكــة
الوطنيــة اإليران َّيــة لتوســيع مــوارد امليــاه والطاقــة ،أنه ال توجــد خطة شــاملة إلدارة
ـراين عبــد الحميــد خاطــري،
امليــاه يف إيــران  ،كــا يحـذِّر عضــو الربملــان اإليـ ّ
ـح امليــاه ،ومــن ثــم االنهيــار
مــن أن إيــران قــد تشــهد انــدالع حــروب بســبب شُ ـ ّ
نتيجــة لذلــك .وتُ َع ـ ّد القــرى الجنوبيــة والبلــدات املتاخمــة للحــدود العراقيــة مبــا
ر ًرا مــن هــذه
فيهــا بوشــهر وداشســتان وعبــدان وجزيــرة مينــو ،هــي األكــر تَـ ُّ
ين إن هطــول
األزمــة .مــن ناحيتــه يقــول رضــا أردكانيــان ،وزيــر الطاقــة اإليــرا ّ
األمطــار يف هــذا العــام أقــل مــن مع َّدالتــه مبقــدار الثلــث يف هــذه املناطــق ،يف
ــا يهــ ِّدد بحــدوث
حــن ازدادت درجــات الحــرارة بنحــو درجتــن مئويتــنِ ،م َّ
جفــاف شــديد يف هــذه املناطــق .
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ُّ
التوتر حول المياه بين إيران والعراق
قواعد قانونية غامضة تزيد

ال يوجــد حــل واضــح حــول كيفيــة إدارة أزمــة امليــاه يف إيــران عــى طــول الحــدود
مــع العــراق .وإذا مل تُ َحـ ّـل املشــكلة فمــن املحتمــل أن تتحــول إىل تهديــد أمنــي
ـدل مــن مواجهــة املشــكلة تعمــل إيــران عمو ًمــا عــى التعامــل
كبــر إليــران .فبـ ً
مــع الــراع املــايئ مــع العــراق كمســألة داخليــة ال إقليميــة .ويف الواقــع ،ال يوجــد
ات ِّفــاق رئيــي أو شــامل بــن إيــران والعــراق عــى إدارة األنهــار املشــركة بينهــا.
مــن ناحيتهــا تح ِّمــل اللجنــة الوطنيــة اإليران َّيــة للتنميــة املســتدامة ،وهــي هيئــة
تهــدف إىل تطويــر أهــداف األمــم املتَّحــدة لعــام  2030مــن أجل التنمية ،مســؤويل
الدولــة املســؤولية عــن القــرارات املتعلقــة بسياســات توزيــع امليــاه داخل ًّيــا وخارج ًّيا،
ـص خطــة التنميــة الوطنيــة الخامســة إليــران لألعــوام  2015-2010عــى
كــا تنـ ّ
رضورة منــع تدفُّــق امليــاه عــر إيــران إىل البلــدان املجــاورة ،وعــى إعــادة تحويــل
تلــك امليــاه إىل إيــران ،كــا تــدار امليــاه الســطحية الحدوديــة مبــارشة مــن خــال
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ُقســم الحصــص بالتســاوي
ات ِّفاقيــات مشــركة مــع الــدول املجــاورة ،وغال ًبــا مــا ت َ
بــن تلــك الــدول .
ومينــح القانــون الــدويل إيــران حقوقًــا وواجبــات يف مــا يتعلــق باســتخدام امليــاه
الحدوديــة ،إال أن هــذا القانــون ال يــزال يعرتيــه كثــر مــن الغمــوض ألن القانــون
الــدويل يف مثــل هــذه األمــور يقــوم إىل ح ـ ّد كبــر عــى االتِّفــاق بــن الــدول.
ويف كثــر مــن األحيــان تتجاهــل إيــران املعايــر الدوليــة ذات الصلــة التــي
ـا يجعــل مــن الصعــب عليهــا عمــل
تنطبــق عــى الــدول يف إدارة امليــاه املشــركة ِمـ َّ
سياســات لزيــادة اســتخدام امليــاه الحدوديــة .فاملســألة خطــرة بســبب معانــاة
إيــران مــن نقــص مزمــن يف امليــاه وتوافــر امليــاه الحدوديــة التــي مــن املمكــن
أن تكــون مصــد ًرا جي ـ ًدا للميــاه .واأله ـ ّم مــن ذلــك وبســبب غيــاب القوانــن يف
هــذا املجــال ،فــإن إيــران ال تســتخدم كميــات كافيــة مــن كميــات امليــاه الهائلــة
املوجــودة عــى طــول حدودهــا ،حيــث ميتــد نحــو  %22مــن مــوارد امليــاه اإليران َّية
را
عــى طــول  1918كلــم مــن حدودهــا مــن خــال ســتة وعــرون نه ـ ًرا صغ ـ ً
را تجــري يف تلــك املنطقــة  .وعــى الرغــم مــن العمــل مــع أفغانســتان عــى
وكبـ ً
توقيــع اتِّفاقيــات للميــاه يف هلمنــد ،فــإن إيــران تفتقــر إىل دبلوماســية متعــددة
الجوانــب ملعالجــة قضايــا مامثلــة مــع العــراق .
ت ُعتــر معاهــدة الســام لعــام  1639بــن اإلمرباطوريتــن الصفويــة والعثامنيــة
أول معاهــدة مسـ َّجلة شــملت شــط العــرب ،وهــو املمــر املــايئ املتنــازَع عليــه بــن
إيــران والعــراق ،إال أن املعاهــدة افتقــرت إىل التفاصيــل وكانــت ،إىل ح ـ ّد كبــر
تتســق مــع الــوالءات القبليــة ،فــأ َّدت إىل انــدالع حــروب بــن الطرفــن ،كــا كانت
هنــاك معاهــدة أخــرى معروفــة باســم معاهــدة أررضوم الثانيــة لعــام ،1847
تركــت قضيــة املســؤولية اإلقليميــة للضفــة الرشقيــة لشــط العــرب بــا حـ ّـل ،كــا
نتــج عــن بروتوكــول القســطنطينية لعــام  1913تشــكيل لجنــة لرتســيم الحــدود ،إال
أن هــذا القــرار انتهــى مــع انــدالع الحــرب العالَميــة األوىل.
يف أعقــاب الحــرب العالَميــة األوىل وترســيم الحــدود بــن إيــران والعــراق ظهــر
النــزاع حــول ميــاه شــط العــرب كقضيــة دوليــة ونتجــت عنــه معاهــدة بــن البلدين
يف عــام  ، 1937وشُ ـ ِّكلَت لجنــة جديــدة لرتســيم الحــدود املائيــة بــن الطرفــن،
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إال أن تلــك تلــك اللجنــة مل تحقِّــق ســوى قليــل مــن التقــدم .ويف خمســينيات
القــرن املــايض عملــت الحــرب البــاردة العربيــة وعديــد مــن االنقالبــات العســكرية
را يف شــهر مــارس
يف العــراق عــى إعاقــة أي تق ـ ُّدم حــول تلــك القضيــة .وأخ ـ ً
مــن عــام  ،1975وبســبب جهــود وســاطة اململكــة العربيــة الســعوديَّة ،وقَّعــت إيران
والعــراق اتِّفاقيــة الجزائــر إلنشــاء حــدود عــى طــول خـ ّط منتصــف شــط العــرب.
ويف وقــت الحــق ألغــى العــراق تلــك املعاهــدة وأعلــن الحــرب عــى إيــران عــام
 1980للحصــول عــى كامــل عــرض النهــر لضــان أمــن صادراتــه دون أي تَد ُّخــل
ين.
إيــرا ّ
اعتبار إيران أن الصراع حول المياه مع العراق هو تهديد أمني

منــذ انهيــار تنظيــم الدولــة يف العــراق يف العــام املــايض تــدرك إيــران متا ًمــا
الحاجــة إىل ســيطرة أفضــل عــى مياههــا الحدوديــة يف ظــل حالة عدم االســتقرار
املســتقبلية يف العــراق ،فقــد أظهــر اســتيالء تنظيــم الدولــة عــى سـ ّد املوصــل يف
أغســطس  ،2014وكذلــك البنيــة التحتيــة املائيــة األخــرى يف الفلوجــة وبعقوبــة
را مــن منشــآت
مــدى ضعــف مــوارد امليــاه يف املنطقــة ،فقــد د َّمــر اإلرهــاب كثـ ً
امليــاه العراقيــة يف بغــداد ،وصــاح الديــن ،ونينــوى ،واألنبــار ،وديــاىل ،وكركــوك،
كــا عملــت املعــارك الطائفيــة والقبليــة األخــرى حــول امليــاه يف العــراق عــى
تقليــص تدفــق امليــاه إىل إيــران.
كذلــك تشــعر إيــران بالقلــق مــن أن إجــراءات تركيــا لخفــض تدفــق امليــاه إىل
إيــران والعــراق قــد تزيــد التوتُّــر القائــم يف املنطقــة ،إذ تؤكّــد تركيــا أن نهــري
ـا بــأن طــول
دجلــة والفــرات كافيــان لتزويــد العــراق باحتياجاتــه مــن امليــاه ،علـ ً
مجــرى نهــر الفــرات يف العــراق يبلــغ نحــو  1000كيلومــر ،يف حــن ميتـ ّد نهــر
ــا يوفــر أكــر
دجلــة ملســافة  1300كيلومــر عــى طــول الحــدود العراقيــةِ ،م َّ
مــن  %90مــن امليــاه الجوفيــة يف البــاد .ويف نفــس الســياق يزعــم خــراء امليــاه
اإليران ّيــون أن العــراق ليــس لــه حصــة كبــرة يف نهــر الفــرات ،وعــى الرغــم
مــن أن العــراق يريــد الوصــول إىل  %43مــن ميــاه هــذا النهــر فإنــه ســوف
انخفاضــا بنســبة  %30-20يف تدفــق ميــاه النهريــن (دجلــة والفــرات) يف
يشــهد
ً
غضــون  40-30ســنة نتيجــة مرشوعــات بنــاء الســدود يف تركيــا .
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يف  27فربايــر  2018حـذَّر اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي ،أحــد كبــار املستشــاريني
ـح امليــاه ميكــن
ين عــي خامنئــي ،مــن أن شُ ـ ّ
العســكريني للمرشــد األعــى اإليــرا ّ
أن يــؤ ِّدي إىل توتُّــرات إقليميــة مــع الــدول املجــاورة مبــا فيهــا العــراق ،إذ حــذر
الحكومــة اإليران َّيــة إىل أن االعــراف بوجــود القــوات األجنبيــة يف العــراق ،يف
إشــارة إىل القــوات األمريك َّيــة ،قــد يع ِّقــد قــدرة إيــران عــى حـ ّـل املشــكالت املائيــة
القامئــة مــع بغــداد  .يف ذلــك الوقــت أبلغــت الســلطات العراقيــة «يب يب يس»
الفارس ـ َّية بــأن إيــران قــد وقفــت تدفُّــق امليــاه إىل العــراق مــن اثنــن وأربعــن
نهــرا .
ـح امليــاه عــى طــول حدودهــا مــع العــراق مســألة أمــن قومــي،
تعتــر إيــران شُ ـ ّ
وتســعى للســيطرة عــى مجــاري األنهــار املتدفقــة إىل العــراق ،إال أن ال َح ـ َّد مــن
هــذا التدفُّــق ليــس بامله َّمــة الســهلة بســبب ارتفــاع تكاليــف عمليــة تحويــل امليــاه
مــن مصــدر إىل آخــر .عــى ســبيل املثــال ،يقــع نهــر ألونــد عــى الحــدود اإليران َّيــة
قليــا مــن
ً
الغربيــة داخــل إيــران ،ثــم يعــر إىل العــراق ،وقــد بذلــت إيــران
الجهــد إلعــادة تحويــل مجــرى النهــر جزئ ًّيــا إىل داخــل أراضيهــا بســبب التكاليــف
الباهظــة لهــذه العمليــة  .كذلــك زادت ُخطَــط نقــل امليــاه مــن املحافظــات
الغربيــة إىل مناطــق أخــرى يف إيــران مشــكالت امليــاه وشُ ـ ِّحها يف املناطــق التــي
تشــرك فيهــا إيــران يف األنهــار مــع العــراق .
إن أمنــاط اإلنتــاج التــي تعتمــد عــى كثافــة امليــاه يف كل مــن إيــران والعــراق
را يف مســاعدة الطرفــن عــى حـ ّـل خالفاتهــا ،وكالهــا يُس ـهِم
مل تســهم كث ـ ً
يف انخفــاض جــودة وكميــات امليــاه عــى طــول حدودهــا بســبب األســاليب
واملامرســات الزراعيــة القدميــة يف كل منهــا .ويف عــام  2011حــاول العــراق
وقــف تدفــق امليــاه امللوثــة واملشــبعة بامللــح واملــوا ّد الكيميائيــة مــن إيــران ،إال أن
يب
هــذه امليــاه ج َّف َفــت ميــاه الســبخات يف كال البلديــن ،ففــي البــرة يف جنــو ّ
العــراق ،عــى ســبيل املثــال ،تَع َّر َضــت منطقــة األهــوار التــي تُعتــر الكــرى يف
آســيا وصنفتهــا منظَّمــة اليونســكو عــى أنهــا تــراث وطنــي ،للتدمــر الكامــل
نتيجــة هــذه املامرســات .
ـح امليــاه يف العــراق،
تــؤ ِّدي عمليــات بنــاء الســدود يف إيــران إىل تفاقــم أزمــة شُ ـ ّ
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فثالثــة فقــط مــن خمســة وأربعــن رافـ ًدا رئيسـ ًّيا كانــت تتقاســمها إيــران والعراق
ســابقًا ،نجــت مــن عمليــات بنــاء الســدود وغريهــا مــن وســائل تحويــل امليــاه أو
ين ،الــذي ســيتم االنتهــاء مــن بنائــه
اإلغــاق ،كــا ســيؤ ِّدي ســد داريــان اإليــرا ّ
يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام ،إىل خفــض تدفــق امليــاه مــن نهــر رسوان (أحــد
الروافــد الرئيســية لنهــر دجلــة) بنســبة تصــل إىل  .%60وتعتــر هــذه مشــكلة
خطــرة للعــراق بالنظــر إىل أن  %30مــن امليــاه التــي ترفــد نهــر دجلــة ســنويًّا
منشــؤها يف إيــران مــن خــال نهـ َري رسوان وأرونــد ،حيــث ســيعمل نفــق بطــول
ـال ،بَ َنت
 47كلــم بجــوار الســد عــى تحويــل مســار النهــر بالكامــل إىل إيــران .إجـ ً
إيــران أربعــة عــر مرشو ًعــا عــى جميــع روافــد نهــر رسوان داخــل أراضيهــا .
تُل ِقــي إيــران نفايــات األمــاح داخــل رواســب الســدود ،وقــد تعهــدت اآلن بتوجيــه
بــدل مــن ذلــك ،إال أن امليــاه القادمــة مــن الخليــج
امليــاه املالحــة إىل الخليــج ً
تتــرب باســتمرار إىل مخــزون ميــاه نهــر كارون املتدهــور .وباإلضافــة إىل
األمــاح املترسبــة مــن الســدود يوجــد نــزاع بــن طهــران وبغــداد عــى نه ـ َري
ـا حــرم البــرة مــن امليــاه العذبــة .
كارون وكــرخ اللذيــن ُح ـ ِّوال إىل إيــران ِمـ َّ
كذلــك ج َّففَــت إيــران نهــر زاب الصغــر املشــرك عــى طــول الحــدود مــع
إقليــم كردســتان العــراق ،إذ أســفر بنــاء سـ ّد جديــد عــى هــذا النهــر يف منطقــة
رسدشــت عــن نقــص يف ميــاه الــرب وامليــاه الزراعيــة يف مدينــة قــادزي التــي
يســكنها نحــو  140ألــف نســمة ،وتقــع شــال الســليامنية يف العــراق  .ويــأيت
املصــدر الرئيــي للميــاه يف إقليــم كردســتان العــراق مــن خمســة أنهــار رئيســية
توفِّــر  %75مــن امليــاه لالســتخدام املنــزيل والتجــاري والزراعــي .وينبــع اثنــان
مــن تلــك األنهــار -هــا رسوان وزاب الصغــر املتدفقــان إىل هــذه املنطقــة -مــن
إيــران .
كذلــك شــ َّي َدت طهــران ســ ًّدا آ َخــر عــى الروافــد التــي تغــذِّي ســ َّد دوكان يف
ـى أن تــؤ ِّدي هــذه األعــال وغريهــا مــن مرشوعــات امليــاه
شــال العــراق ،ويُخـ َ
عــى األنهــار املشــركة بــن إيــران والعــراق إىل حرمــان األخــرة مــن مطالبتهــا
ـر عــى
التاريخيــة بامليــاه املتدفقــة يف نهــري دجلــة والفــرات  ،إال أن إيــران تُـ ِّ
عــدم الرغبــة يف التعامــل بشــكل سـ ِّيئ مــع العــراق يف مــا يتعلــق بقضايــا امليــاه،
()22

()23

()24

()25

()26
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وت ُِديــن تجفيــف ســبخات الحويــزة عــام  2003مــن أجــل تحويــل املياه مــن املناطق
الشــيعية يف الجنــوب إبــان حكــم صــدام حســن .
ويقــول مســؤولون عراقيــون إن إيــران ال تلتــزم القواعــد الدوليــة أو اتِّفاقيــات
تقاســم امليــاه ،فقــد ســعت بغــداد للتفــاوض مــع إيــران مــن أجــل إيجــاد حلــول
مشــركة ،إال أن القنصليــة اإليران َّيــة يف الســليامنية ت َّدعــي عــدم وجــود أي ات ِّفــاق
ُملــزِم بــن الطرفــن باســتثناء االتِّفــاق حــول اســتخدام ســبعة أنهــار عابــرة
ر إيــران عــى أن
للحــدود ليــس مــن بينهــا نهــرا رسوان وزاب الصغــر ،كــا تـ ّ
العــراق تجاهــل منــذ عــام  2017طلبهــا تشــكيل لجنــة لتوقيــع اتِّفاقيــة حــول كيفيــة
اســتخدام نهــري رسوان وزاب الصغــر ،إال أن املســؤولني العراقيــن يــرون أن
ـدل مــن التحـ ُّرك
هــذه املبــادرة هــي ت َحـ ُّرك دبلومــايس لتنفيــذ أغــراض مع َّينــة بـ ً
الصــادق ملســاعدة العــراق يف أزمتــه املائيــة .
ميكــن إليــران أن تســتخدم عامــل امليــاه ســا ًحا للســيطرة عــى الفصائــل
والجامعــات السياســية العراقيــة حســبام أفــاد العراقيــون أنفســهم .ومــن املمكــن
أن تكــون ســيطرتها عــى نهــر الــزاب الصغــر ،حســب املراقبــن ،قــد نتجــت عــن
قــرار الزعيــم الكــردي مســعود بــرزاين الســعي للحصــول عــى حكــم ذايت يف
كردســتان العــراق ،وهــي خطــوة مــن شــأنها ،إن نجحــت ،أن تثــر اضطرابــات
ين .باإلضافــة إىل ذلــك ،تحتــاج املناطــق الشــيعية يف
يف إقليــم كردســتان اإليــرا ّ
العــراق مبــا فيهــا مدينــة النجــف إىل جلــب امليــاه مــن املنطقــة الكرديــة مــن أجــل
زراعــة األرز .وقــد أ َّدت الخالفــات الســابقة مــع الحكومــة العراقيــة املركزيــة حــول
امليزانيــة إىل إغــاق حكومــة إقليــم كردســتان الســدود وقنــوات الــري لحرمــان
املناطــق الشــيعية مــن امليــاه  ،كــا يعتقــد العراقيــون أن قــرار إيــران قطــع امليــاه
والكهربــاء كان للتالعــب باالنتخابــات الربملانيــة العراقيــة يف شــهر مايــو ،2018
ـس وزرا َء جدي ـ ًدا للعــراق .
وضــان نجــاح املرشَّ ــح املــوايل إليــران رئيـ َ
()27

()28

()29

()30

اإليرانيين
غموض السياسات المائية لدى المسؤولين
ّ

ـج أهــايل عبــدان يف منطقــة الحــدود الغربيــة
منــذ نحــو عقديــن مــن الزمــن احتـ ّ
إليــران عــى تحويــل امليــاه إىل الــوادي األوســط الــذي تَح ـ َّول إىل قضيــة أمنيــة
كبــرة مــن خــال انــدالع مناوشــات بــن الســكان واملزارعــن يف املنطقتــن تــم
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عــى أثرهــا قمــع تلــك االحتجاجــات ،إذ كان عــى الحكومــة اإليران َّيــة إيصــال
رســالة بأنهــا وحدهــا ،ال املجتمعــات املحليــةَ ،مــن يقـ ِّرر كيفيــة إدارة شــؤون امليــاه
يف البــاد .
ين ،تُعتــر مرشوعــات الســدود وأنابيــب
و َوفْ ًقــا للــادة  44مــن الدســتور اإليــرا ّ
ـص عــى أن جميــع مصــادر امليــاه متاحــة
امليــاه ملكيــة عا َّمــة ،أ َّمــا املــادة  45فتنـ ّ
لالســتهالك العــا ّم ،كــا تســمح للدولــة باســتخدام امليــاه حســب مــا هــو رضوري
لتعزيــز مصالحهــا .هنــا يحصــل التناقــض ،ألن املــادة نفســها مــن الدســتور متنــح
ين الحـ ّـق يف اســتخدام مــوارد امليــاه يف البــاد ،ويف نفــس الوقــت
الشــعب اإليــرا ّ
فــإن الدولــة هــي مــن يح ـ ِّدد ويســيطر عــى السياســات املائيــة .لذلــك عندمــا
تقــرر طهــران تصديــر امليــاه إىل الــدول املجــاورة أو إعــادة توزيــع املــوارد املائيــة
داخل ًّيــا فإنهــا غال ًبــا مــا تصطــدم باملطالبــات املائيــة للســكان املحليــن .وتحــاول
ين
قوانــن أخــرى معالجــة مشــكلة املياه يف إيــران ،فاملــادة  18من الدســتور اإليرا ّ
الخاصــة ملصــادر
واملــواد  18و 19و 149مــن القانــون املــدين ال تعــرف بامللكيــة
َّ
امليــاه ،إال أنهــا تؤكّــد التوزيــع العــادل لتلــك امليــاه وتعتــر الدولــة املقـ ِّرر النهــايئ
لكيفيــة توزيــع املــوارد املائيــة يف البــاد ويف املناطــق الحدوديــة .عــاوة عــى ذلك
ـص ســكانها
ـر الحكومــة عــى أن املــوارد املائيــة يف إحــدى املحافظــات ال تخـ ّ
تُـ ِ ّ
املحليــن عــى الرغــم مــن أنهــا تعطــى تلــك املحافظــة أولويــة توزيــع تلــك املــوارد
املائيــة .
عــادت مســألة توزيــع امليــاه إىل الســطح مــن جديــد يف أثنــاء فــرة رئاســة
اإلصالحــي محمــد خامتــي .ففــي  13ديســمرب  2003وقَّــع عضــو حكومــة خامتــي
حبيــب اللــه بيطــرف ات ِّفاقيــة مــع نظــره الكويتــي الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح
لتصديــر ميــاه الــرب إىل الكويــت .وأوضــح بيطــرف أنــه خــال الثالثــن عا ًمــا
القادمــة ســتص ِّدر إيــران  320-300مليــون مــر مك َّعــب ســنويًّا مــن فائــض ميــاه
الــرب إىل الكويــت ،ووصــف هــذه االتِّفاقيــة بأنهــا نقطــة تَحــ ُّول للعالقــات
الثنائيــة بــن البلديــن ،إذ كان مــن املتوقَّــع أن متــارس إيــران نفــوذًا سياسـ ًّيا عــى
الكويــت مــن خــال هــذا املــروع .وكان مــن املخطَّــط أن يصــل طــول األنبــوب
را منهــا تحــت ميــاه
املســتخدم لنقــل امليــاه إىل  500كيلومــر ،متت ـ ّد  150كيلوم ـ ً
الخليــج العــريب مبيزانيــة قُ ـ ِّد َرت بنحــو مليــا َري دوالر .
()31

()32

()33
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وقــد حـذَّر عديــد مــن الخــراء مــن تنفيــذ هــذا املــروع ألنــه ســوف يــؤ ِّدي إىل
نقــص يف امليــاه وجفــاف داخــل إيــران ،إال أن هــذه التحذيــرات مل تجــد آذانًــا
صاغيــة .وعــى الرغــم مــن زعــم الحكومــة عــدم االت ِّفــاق عــى املــروع فإنهــا
مل تعمــل بشــفافية مــن خــال عــدم إبــاغ الســكان مرشوعــات امليــاه القامئــة
مــع العــراق والكويــت ،وأكَّــدت بالترصيــح عــدم وصــول قطــرة مــاء إىل هاتــن
الدولتــن .
يف عــام  2007ورد أن وزيــر خارجيــة إيــران يف ذلــك الوقــت منوشــهر متــي أكَّد
مج ـ َّد ًدا التــزام إيــران تصديــر امليــاه إىل الكويــت ،ويف وقــت الحــق وقَّــع وزيــر
الخارجيــة الحــايل محمــد جــواد ظريــف وثائــق تتعلــق بإرســال ميــاه نهــر كارون
للــرب والزراعــة وغريهــا مــن األغــراض إىل محافظــة البــرة يف العــراق .وقــد
كُشــف الح ًقــا عــن أن مــن املحت َمــل إرســال الحكومــة اإليران َّيــة ميــاه الــرب بــد ًءا
مــن عــام  2009إىل العــراق ،إذ التزمــت إيــران تحويــل  120ألــف مــر مك َّعــب من
امليــاه إىل البــرة ســنويًّا .وكان مــن املقــرر إرســال هــذه الكميــات بواســطة ســفن
الشــحن والشــاحنات واألنابيــب تحــت األرض دون أي رقابــة أو حتــى موافقــة ،إال
رصحون فيــا بعــد بــأن كميــة امليــاه التــي
أن مســؤولني كثرييــن يف إيــران ســي ِّ
أُ ِ
رسـلَت إىل العــراق كانــت ضئيلــة ،وبالــكاد تحــل مشــكلة امليــاه يف البــرة التــي
يبلــغ عــدد ســكانها  2.5مليــون نســمة ،كــا يبلــغ االســتهالك الســنوي للميــاه يف
خوزســتان يف إيــران  3.5ضعــف املعايــر الدوليــة نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة
ـا يعنــي أن كميــة امليــاه التــي أرســلتها إيــران إىل
والظــروف الزراعيــة الســيئةِ ،مـ َّ
البــرة ليســت ذات أه ِّم َّيــة .
ـتقل ،إال أن بعــض
وال ميكــن التحقــق مــن صحــة هــذه التقاريــر مــن مصــدر مسـ ّ
الساســة دافــع عــن قــرار ضــ ّخ امليــاه إىل العــراق ،ففــي عــام  2013دافــع
ين البــارز عبــاس عراقتــي عــن فكــرة التجــارة االفرتاضيــة
الدبلومــايس اإليــرا ّ
للميــاه ،وأرص عــى أن امليــاه يجــب أن ترســل إىل العــراق حيث املحاصيــل الزراعية
أقــل اســتهالكًا للميــاه ،وتخصيــص امليــاه يف إيــران لل ُّن ُمـ ِّو الصناعــي واالســتهالك
أرضــا
املحــي .وأضــاف أن الجامعــات اإلرهابيــة مثــل تنظيــم الدولــة ســتجد لهــا ً
خصبــة يف العــراق عندمــا يعــاين الجفــاف ،إذ يفتقــر املزارعــون إىل املــوارد املائية
لكســب العيــش .
()34

()35

()36
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لقــد اعــرف بعــض املســؤولني اإليران ّيــون مثــل عراقتــي بــأن أنظمــة الزراعــة
والــري القدميــة يف إيــران ،فضـ ًـا عــن ضعــف السياســات املائيــة خــال العقــود
ـح امليــاه يف البــاد ،فعــى ســبيل املثــال
الثالثــة املاضيــة ،أســهمت يف مشــكلة شُ ـ ّ
ت ُد َعــم زراعــة القمــح بشــكل كبــر يف إيــران ،وليــس هنــاك أي حوافــز للمزارعــن
رص
لتصديــر القمــح املنتــج يف الجنــوب ،ويقــول عراقتــي إن إيــران يجــب أن ال ت ّ
عــى االكتفــاء الــذايت الزراعــي ألنهــا ستســتنفد مــوارد البــاد املائيــة وتــؤ ِّدي إىل
تحديــات أمنيــة كبــرة .
كذلــك ينتقــد خــراء امليــاه يف إيــران أولئــك الذيــن يتســاءلون عــن ســبب ســاح
إيــران بتدفــق امليــاه إىل شــط العــرب يف العــراق ،وهــو املمـ ّر املــايئ الناتــج عــن
التقــاء نهــري دجلــة والفــرات ،ويغذِّيــه روافــد مثــل نهــري الكــرخ وكارون .ويعتقــد
هــؤالء الخــراء أنــه إذا اتســعت دائــرة التص ُّحــر يف العــراق نتيجــة نقــص امليــاه،
فســوف تعــاين إيــران العواصــف الرمليــة الناجمــة عــن جفــاف املســتنقعات املائيــة
يف العــراق وبســبب مــروع سـ ّد غونيدوغــو أنادولــو الــريك يف منطقــة جنــوب
األناضــول  .وحســب التقاريــر ،فقــد د َّمــر هــذا املــروع الســياحة تقري ًبــا يف
منطقــة تشــاهار محــل وبختيــاري الخصبــة يف إيــران .
لقــد غــادر ثلــث ســكان الريــف يف إيــران قُ َراهــم بســبب الجفــاف والعواصــف
ـال لجمــع امليــاه التــي ت َُض ـ ّخ
الرمليــة ،ويف خوزســتان يقطــع بعــض الســكان أميـ ً
يف خزانــات كبــرة ،كــا يعمــل الجفــاف عــى تفاقــم مشــكلة امليــاه يف إيــران ،إذ
تقـ ِّدر منظَّمــة األرصــاد الجويــة اإليران َّيــة أن  %97مــن البــاد تواجــه درجــة مع َّينة
مــن الجفــاف .ويُل ِقــي بعــض املحللــن بالالمئــة عــى ســوء اإلدارة الحكوميــة مــن
خــال َجـ ّر امليــاه لصالــح بعــض املزارعني عــى حســاب آخريــن  .وتتمثل مشــكلة
أخــرى يف إلقــاء املــوا ّد الكيامويــة مــن املصفــاة القريبــة مــن عبــدان يف امليــاه
املتاخمــة للبــرة وخرمشــهر ،كذلــك اســتخدام األســمدة الزراعيــة بشــكل كبــر .
باإلضافــة إىل ذلــك ،عــى إيــران التعامــل مــع ســد أليســو الــريك عــى نهــر دجلــة
الــذي ســيمنع تَدفُّــق امليــاه إىل العــراق ،ونهــر الكــرخ يف خوزســتان الــذي يغـذِّي
هــور العظيــم يف العــراق .وقــد ســارع املســؤولون اإليران ّيــون ،مبــن فيهــم الرئيــس
روحــاين ،إىل إدانــة بنــاء أنقــرة الســد ،مشــرين إىل التدهــور البيئــي الذي ســينتج
عن ذلــك .
()37
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َ
مسيط ًرا عليها
إيران تعتبر االحتجاجات األخيرة حول المياه

اندلعــت احتجاجــات متزامنــة يف إيــران والعــراق يف شــهر يوليــو  2018حــول
مســألة امليــاه ،وألقــى العراقيــون يف املناطــق الجنوبيــة مــن البــاد باللــوم عــى
الركــود االقتصــادي بســبب قطــع إيــران يف كثــر مــن األحيــان إمــدادات امليــاه
والكهربــاء عــن هــذه املناطــق .ويف هــذه األثنــاء ت َج َّمــع العراقيــون يف مدينــة
البــرة جنــوب رشق العــراق الســتقبال مــا تناقلتــه التقاريــر عــى أنــه ميــاه عذبــة
قادمــة مــن إيــران ،إال أن طهــران أكــدت عــدم توقيــع اتِّفاقيــة إلمــداد العــراق
بامليــاه .
حــاول املتظاهــرون يف عبــدان وخرمشــهر وقــف خطــط أُ ِشــي َع أنهــا اعتُمــدت
لنقــل امليــاه مــن مناطقهــم إىل جنــوب العــراق ،وقــد نفــت الســلطات اإليران َّيــة
الشــائعات حــول إرســال امليــاه إىل الكويــت ،إال أنهــا صمتــت بشــكل الفــت حــول
إشــاعات نقــل امليــاه إىل البــرة  .وذكــرت مصــادر أجنبيــة أن املتظاهريــن
رصحــوا بــأن امليــاه املالحــة
كـ َّ
ـروا األنابيــب التــي تنقــل امليــاه ،إال أن املســؤولني َّ
رض بتلــك األنابيــب ،وشــجعوا عــى االحتجــاج يف مواقــع
يف أرفانــد رود هــي مــا أ َّ
محــ َّددة فقــط ملنــع تدمــر املنشــآت املائيــة .وجــاءت االحتجاجــات يف إيــران
نتيجــة الســخط بســبب ش ـ ّن طهــران معــارك سياســية وآيديولوجيــة يف العــراق
ين .
وســوريا واليمــن وتجاهــل االحتياجــات األساســية للشــعب اإليــرا ّ
ووصــف املســؤولون اإليران ّيــون هــذه االحتجاجــات باملؤســفة ،زاعمــن أن تناقــص
امليــاه العذبــة يف نهــر كارون كان ســببه الجفــاف وقلــة تدفــق امليــاه إىل النهــر
بســبب تــرب ميــاه الخليــج املالحــة إليــه وجعلهــا غــر صالحــة لالســتعامل .وقــال
ين عبــد اللــه ســامري ،إن إصــاح أنبوب غديــر الواصل
النائــب يف الربملــان اإليــرا ّ
رضت امليــاه
مــن حويــزة إىل خرمشــهر وعبــدان اســتغرق أربعــة أيــام فقــط ،فــأ َّ
املالحــة باألنابيــب تاركــة مخلَّفــات كبــرة يف مخــزون امليــاه .مــن ناحيتــه قــال
نائــب وزيــر الداخليــة حســن ذو الفقــاري إنــه أُ ِ
رسـلَت أربعــة وعــرون صهري ًجــا
مــن امليــاه إىل املنطقــة وإن املشــكلة التــي أدت إىل اإلرضار باألنابيــب ســيتم حلهــا
خــال أيــام .
عندمــا بــدأت الحكومــة بنــاء ســ ّد رمــي لوقــف تدفــق ميــاه الخليــج املالحــة
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وتوزيــع امليــاه املعبــأة لتخفيــف التوتُّــر ،اشــتىك ســكان عبــدان وخرمشــهر مــن
امليــاه املالحــة والعكــرة التــي يصعــب رشبهــا أو اســتخدامها ألغــراض التنظيــف.
وقليلــون مــن النــاس يســتطيعون رشاء أجهــزة تنقيــة ميــاه منزليــة .وبعكــس
جريانهــا ال متتلــك إيــران محطــات تحليــة كــرى عــى الخليــج العــريب ،باإلضافــة
إىل ذلــك فــإن التلــوث الكثيــف يف امليــاه الجاريــة يجعــل مــن املســتحيل تنقيــة
بخاصــة يف مناطــق مثــل مينوداشــت يف محافظــة عبــدان .وقــال عــي
امليــاه،
َّ
ســاري ،عضــو مجلــس محافظــة خوزســتان ،إن الــدول املجــاورة إليــران تســتخدم
معــدات تنقيــة لتلبيــة احتياجاتهــا املائيــة ،وأضــاف أن هــذا ليــس هــو الحــال يف
ـب الرتكيــز عــى
إيــران حيــث ال توجــد مثــل هــذا التقنيــة .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ينصـ ّ
مرشوعــات َجـ ّر امليــاه ،مــع تجاهــل حقيقــة أن امليــاه التــي تُن َقــل مــن نهــر كارون
را عــن مواقــع النفايــات .ومــع عــدم وجــود نظــام
ال تبعــد ســوى عرشيــن كيلومـ ً
مناســب إلدارة النفايــات يف تلــك املنطقــة ،فــإن عمليــات نقــل امليــاه هــذه ملوثــة
وغــر صحيــة .
وحســب الحكومــة اإليران َّيــة فإنهــا تعمــل عــى إكــال بنــاء ثالثــة وثالثــن
مرشو ًعــا جديـ ًدا للميــاه والــرف الصحــي يف خوزســتان ،وإيصــال أنابيــب امليــاه
إىل عبــدان وخرمشــهر وسوســانغرد ودشــت أزاديغــان وشــادقان  ،حيــث ســيكون
هــذا أكــر مــروع للميــاه يف إيــران هــذا العــام ،بتنفيــذ رشكــة إنشــاءات خاتــم
ين .وعــى الرغــم مــن تأكيــد املســؤولني
األنبيــاء التابعــة للحــرس الثــوري اإليــرا ّ
عــدم تل ِّقــي هــذه الرشكــة كامــل املبالــغ املاليــة إلكــال املــروع ،فإنهــا بــدأت
بالعمــل عــى ذلــك بطريقــة أو بأخــرى .ويشــتمل هــذا املــروع عــى ســبعة
را مي ـ ّر عــر املحافظــات اإليران َّيــة
عــر س ـ ًّدا ،وعــى نفــق بطــول  150كيلوم ـ ً
يف أذربيجــان الغربيــة وكردســتان وكرمنشــاه وإيــام وخوزســتان .وســيعمل هــذا
املــروع عــى نقــل امليــاه مــن غــرب إيــران إىل وســط ورشق البــاد ،مــا يعنــي
تحويــل تدفُّــق امليــاه عــن نهــري زاب الصغــر ورسوان .
لقــد بــدأت خطــة إرســال ميــاه الــرب إىل خرمشــهر منــذ عقــود مضــت ،إذ تــم
إعــداد مرشوعــات مامثلــة مل ـ ّد خــط أنابيــب يف الســنوات الـــ 25املاضيــة ،إال أن
حكومــة روحــاين هــي التــي ســارعت إىل متابعــة تنفيــذ مــروع غديــر منــذ نحــو
ثــاث ســنوات فقــط .ومــن ناحيتــه يقــول النائــب الربملــاين غــام رضــا رشيف إنــه
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حــذر الحكومــة منــذ أكــر مــن عــام بشــأن أزمــة امليــاه املعلقــة واالحتجاجــات يف
خرمشــهر ،إال أن أحــدا مل يأخــذ بتلــك التحذيــرات ،ومــا زالــت الحكومــة اإليران َّيــة
ت ُل ِقــي باللــوم يف التقــدم البطــيء للمــروع عــى الدمــار املــادي والنتائــج
االقتصاديــة للحــرب اإليران َّيــة العراقيــة يف مثانينيــات القــرن املــايض.
يبــدو أن الحكومــة اإليران َّيــة تجاهلــت طلبــات الخــراء تب ِّنــي دبلوماســية مائيــة
أكــر فاعليــة إلدارة الخالفــات مــع العــراق ،وحســب أحــد كبــار مســاعدي روحاين،
حســام الديــن آشــنا ،تتشــارك إيــران يف امليــاه مــع خمــس عــرة دولــة مــن
جريانهــا يف املنطقــة ،وخالفاتهــا مــع العــراق هــي األخطــر .وحســب عراقتــي،
ـدل
فــإن الدبلوماســية املائيــة ميكــن أن متنــع الحــروب وتش ـ ِّجع عــى التعــاون بـ ً
مــن الرصاعــات ،كــا يقــرح عراقتــي تبــادل امليــاه مقابــل املحاصيــل الزراعيــة
را مــن مياههــا التــي تضيــع
مــع العــراق ،وهــي سياســة ســتوفر عــى إيــران كثـ ً
عــى األســاليب الزراعيــة الباليــة ،كــا ميكــن أن تقلِّــل الرصاعــات الداخليــة
حــول امليــاه يف إيــران .وعندمــا نــر عراقتــي رســالة عــر موقــع التواصــل
االجتامعــي إنســتاغرام ُمع ِربًــا عــن فرحتــه بعــودة تدفُّــق امليــاه يف نهــر زيانــده
رود مــرة أخــرى ،تلقــى رســائل غاضبــة مــن خوزســتان حيــث يتــم تحويــل امليــاه
منهــا إىل الــوادي األوســط يف إيــران .
أمــا الخبــر يف مكتــب األنهــار الحدوديــة يف وزارة الطاقــة اإليران َّيــة جبــار وطــن
مؤسســات الدولــة املتصارعــة يف إيــران تتنافــس
را مــن َّ
فــدا ،فيقــول إن كثــ ً
عــى مصــادر امليــاه وتخلــط بــن سياســات البــاد املائيــة عــى طــول الحــدود .
ومــن خــال الدبلوماســية القويــة ،الغائبــة حال ًّيــا ،ميكــن تجــاوز هــذه التحديــات
املؤسســية .ويضيــف أن أمــام تحســن الوضــع فرصــة كبــرة .عــى ســبيل املثــال،
َّ
ين وميــر
يُعتــر نهــر رسوان هــو األكــر غــر ّ
يب البــاد يف إقليــم كردســتان اإليــرا ّ
عــر إيــران لنحــو  300كلــم قبــل أن يدخــل العــراق ،إال أن  %10فقــط مــن ميــاه
النهــر تســتخدم يف إيــران .وتحــاول إيــران العمــل عــى اســتخدام هــذه امليــاه
ـا يفتــح املجــال واســعا للعمــل الدبلومــايس .
داخل ًّيــا فقــط ،مـ َّ
ومــن الواضــح أن السياســة املائيــة الخارجيــة إليــران ضعيفــة يف الوقــت الراهــن،
كــا تعتــر «مافيــا امليــاه» يف البــاد محـ ّـل نقــد بســبب اســتخدام هــذه املــوارد
()50

()51

()52
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الطبيعيــة مــن أجــل النفــوذ الســيايس يف العــراق وكذلــك تحقيــق األربــاح .ويف
نفــس الوقــت ،ال تــزال العواصــف الرمليــة املتكــررة القادمــة مــن العــراق تعمــل
عــى تلويــث نصــف إيــران ،إذ تتعامــل وزارة الخارجيــة مــع تلــك العواصــف عــى
أنهــا أزمــة وطنيــة مســاوية للتهديــدات اإلرهابيــة.
ويعتقــد كثــرون يف إيــران أن الــوزارة مل تقــم مبــا يكفــي لحـ ّـل املشــكلة متا ًمــا،
كمنظَّمــة حاميــة البيئــة التــي مل تفعــل إال قليـ ًـا ،وكانــت تعمــل عــى رفع الشــكاوى
مؤسســات الدولــة األخــرى يف تحمــل
البيئيــة دون تقديــم أي حلــول ،كــا تــر َّدد َّ
مســؤولية النــزاع املــايئ مــا بــن إيــران والعــراق .ويف عهــد صــدام حســن تــم
تحويــل امليــاه مــن عــدة مناطــق يف جنــوب العــراق ومــن مجــاري نهــري دجلــة
والفــرات لتعزيــز هيبتــه كديكتاتــور يف مناطــق مســقط رأســه يف العــراق وإخضاع
الســكان يف الجنــوب .ونتيجــة لذلــك د َّمــر البيئــة الطبيعيــة العراقيــة ،فأصبــح
العــراق بيئــة خصبــة لعنــارص تنظيــم الدولــة بعــد عقــود الحقــة .ويخــى الخــراء
مــن مواجهــة إيــران لنفــس املشــكلة بســبب عــدم اتخاذهــا أي إجــراء للوقــوف يف
وجــه تركيــا أو حـ ّـل مشــكالتها مــع العــراق باســتثناء عمليــات بنــاء الســدود وجنــي
املــال مــن هــذه املرشوعــات .
تواجــه إيــران أدىن معـ َّدالت هطــول األمطــار لثــاث ســنوات متتاليــة ،كــا تواجــه
جفافًــا شــدي ًدا ال يبــر مبســتقبل واعــد ،فنحــو  338واديًــا مــن أصــل  699يف
إيــران موجــودة يف مناطــق حرجــة أو محظــورة اســتهالك امليــاه ،كــا تواجــه
 334بلــدة ومدينــة حال ًّيــا أزمــات ميــاه  .ويف املناطــق املطلــة عــى الخليــج
تزعــم الحكومــة أن أوضــاع إمــدادات امليــاه عــادت قريبــة مــن وضعهــا الطبيعــي،
وأن اســتهالك امليــاه قــد انخفــض ،إال أنــه مــع انخفــاض األمطــار بنســبة %41
إىل جانــب الكثافــة الســكانية ،تبقــى التوقعــات حــول إمــدادات امليــاه يف هــذه
املناطــق حرجــة .
()53

()54

()55

17

املصادرو املراجع
( )1نيكاهانــغ كوســار ،سياســات امليــاه املدمــرة :املصالــح املاليــة ضـ ّد املصالــح الوطنيــة ،يب يب يس الفارســية،
نيســان .2018 ،تاريــخ الدخول 13 :أغســطس .2018
( )2وكالــة أنبــاء فــارس ،يجــب علينــا التحــدث مــع الــدول املجــاورة حــول امليــاه ،http://cutt.us/ULrIg .تاريــخ
الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )3كوسار ،سياسات املياه املدمرة.2018 ،
( )4اصغــر رضايب ،امــر حســن حلبيــان ،ومهــران شــبنكري« ،خطــط نقــل امليــاه مــن كارون إىل زيانــدة رود»،
مجلــة جامعــة اصفهــان للبحــوث ،ص  ،http://cutt.us/mX2cU .67-69تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )5محمــد رضــا رحيمــي زاده وأوميــد بــوزرج حــداد« ،تأثــر نقــل امليــاه عــر اإلقليــم عــى مصــادر امليــاه يف
إيــران» ،معلومــات اســراتيجية حــول الزراعــة وعلــوم الصــادر الطبيعيــة ،املجلــد الثالــث ،رقــم  )1397-2016(1ص
 ،http://cutt.us/2fYwA .27-42تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )6فــرزاد رمضــاين بونيــش« ،ال توجــد روايــة مشــركة عــن أوضــاع امليــاه يف البــاد» ،شــبكة دراســات السياســات
العامــة ،http://cutt.us/fnhVZ .تاريــخ الدخول 13 :أغســطس .2018
( )7رحيمي زاده وبوزرج حداد« ،تأثري نقل املياه عرب اإلقليم عىل مصادر املياه يف إيران».2016 ،
(« )8تقريــر إيــران حــول أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة» ،تاريــخ الدخــول :يف  13أغســطس .2018
24

http://cutt.us/QWM6R

( )9فرزانــة بازربــور« ،أزمــة امليــاه يف عــام  :1396املرشــد يقــدم مطالــب عــى أرض محروقــة» يب يب يس
الفارســية 21 ،مــارس ،http://cutt.us/O6mvR .2018 ،تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )10ســد كتوانــد ليــس لــه دور يف امليــاه املالحــة يف نهــر كارون» ،شــبكة دراســات السياســات العامــةhttp:// .
 ،cutt.us/Y4S54تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )11أحــد أعضــاء الربملــان اإليــراين حــول أزمــة امليــاه يف إيــران :مجتمعنــا يواجــه االنهيــار» ،يب يب يس
الفارســية 27 ،يونيــو ،http://cutt.us/2Gyhs .2018 ،تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )12الحاجــة إىل االتِّفــاق مــع أفغانســتان حــول امليــاه يف حريــرود» ،التنميــة املســتدامة ،مركــز أبحــاث باقــر
العلــوم 24 .ســبتمرب ،http://cutt.us/NpVZ7 .2017 ،تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )13الحاجة إىل االتِّفاق مع أفغانستان حول املياه يف حريرود».2017 ،
(« )14الحاجة إىل االتِّفاق مع أفغانستان حول املياه يف حريرود».2017 ،
( )15بنفشه كينوش« ،السعودية وإيران :أصدقاء أم أعداء؟» ،نيويورك :بلغراف ماكميالن ،2016 ،صص.88-89
( )16محمــد تقــي ســتاري« :اســتعراض موجــز للتوتــرات املحتملــة حــول امليــاه يف الــرق األوســط»« ،دجلــة
والفــرات :امليــاه أو البنــادق؟» ،شــبكة الدراســات السياســية العامــة ،شــمس 30 ،أغســطسhttp://cutt.us/ .2017 ،
 .dwPXتاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )17يجــب أن نتحــدث مــع الــدول املجــاورة حــول امليــاه» ،وكالــة أنبــاء فــارس ،http://cutt.us/ULrIg .تاريــخ
الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )18إيــران متنــع تدفــق النهــر الثــاين إىل كردســتان» ،رودواه 7 ،يوليــو http://www.rudaw.net/english/ ،2017
2
 ،kurdistan/060720175تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس . 018
(« )19إيران متنع تدفق النهر الثاين إىل كردستان».2017 ،

18

( )20رحيمي زاده وبوزرج حداد« ،تأثري نقل املياه عرب اإلقليم عىل مصادر املياه يف إيران».2016 ،
( )21جوشــوا ليفكوفيتــز« :العــراق يحــذر :كيــف ميكــن للجفــاف الزاحــف أن يســبب األزمــة املقبلــة» ،معهــد الــرق
األوســط 3 ،يونيــو  ،http://cutt.us/x0StQ .2018تاريــخ الدخول 13 :أغســطس .2018
( )22ليفكوفيتز ،العراق يحذر :كيف ميكن للجفاف الزاحف أن يسبب األزمة املقبلة».2018 ،
( )23نــزار لطيــف« :العــراق يلقــي اللــوم عــى إيــران بســبب تلــوث امليــاه» الوطنيــة 16 ،كانــون الثــاين.2011 ،
 ،http://cutt.us/mkfq1تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )24إيــران تخفــض تدفــق زاب الصغــر إىل كردســتان» ،رودواه 2 ،يونيــو ،http://cutt.us/y5ynw .2018 ،تاريــخ
الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )25مســؤول إيــراين« :صفقــات امليــاه اإليرانية-العراقيــة ال تغطــي نهــري رسوان والــزاب الصغــر» رضــوة4 ،
يوليــو ،http://cutt.us/cBgNw .2018 ،تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )26ســام عبــد القــادر عبــد الرحمــن« :جفــاف نهــر زاب الســفيل والنزاعــات املائيــة املســتقبلية بــن إيــران
وإقليــم كردســتان والعــراق» ،املجلــة الدوليــة للدراســات البيئيــة ،املجلــد  27 ،75ينايــرhttp://cutt. .2018 ،
 ،us/0d6Roتاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )27ليفكوفيتز« ،العراق يحذر :كيف ميكن للجفاف الزاحف أن يسبب األزمة القادمة».2018 ،
( )28ليفكوفيتز« ،العراق يحذر :كيف ميكن للجفاف الزاحف أن يسبب األزمة القادمة».2018 ،
( )29ليفكوفيتز« ،العراق يحذر :كيف ميكن للجفاف الزاحف أن يسبب األزمة القادمة».2018 ،
(« )30إيــران توقــف تصديــر الكهربــاء واملــاء إىل العــراق» ،صحيفــة بغــداد بوســت 17 ،يوليــوhttp://cutt. .2018 ،
 ،us/YGCleتاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )31نحــن واهمــون بشــأن التنميــة» ،مركــز الدراســات االســراتيجية ،شــبكة دراســات السياســات العامــة ،يوليــو
 ،http://cutt.us/VNNz8 .2016تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )32الحاجة لالتِّفاق مع أفغانستان حول املياه يف حريرود» ،مركز أبحاث باقر العلوم.2017 ،
( )33تجاهــل الدبلوماســية املائيــة ميكــن أن يــؤ ِّدي إىل رصاعــات داخلية يف إيران ،مركز الدراســات االســراتيجية،
شــبكة دراســات السياســات العامة 24 ،يناير ،http://cutt.us/W2FjF .2016 ،تاريخ الدخول 13 :أغســطس .2018
( )34تجاهــل الدبلوماســية املائيــة ميكــن أن يــؤ ِّدي إىل رصاعــات داخليــة يف إيــران ،مركــز الدراســات
االســراتيجية.2016 ،
( )35عــي جوامنــاردي ،مايــكل ليبــن ،أفشــار ســيقارتيش ،وبهــروز ســادبيجي :اإليرانيــون ينظمــون مظاهــرات
كبــرة احتجا ًجــا عــى نقــص امليــاه يف الجنــوب VOA ،يوليــو  ،https://bit.ly/2MWkveq .2018 ،26تاريــخ الدخول:
 13أغســطس .2018
( )36ســيد عبــاس عراقجــي« ،دبلوماســية امليــاه :مــن الــراع إىل التعــاون» ،مجلــة السياســة العامليــة ،العــدد ،10
شــتاء  ،http://cutt.us/Te6N5 .2013تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )37عراقجي ،دبلوماسية املياه.2013 ،
(« )38بنــاء الســدود يف تركيــا يعنــي التص ُّحــر يف العــراق» ،العــامل األخــر رقــم  ،http://cutt.us/TlZD .4-5تاريخ
الدخول 13 :أغســطس .2018
( )39رضايب وحلبيان وشبنكري« ،خطط نقل املياه من كارون إىل زياندة رود».
( )40زهــرة يــزداين« :شــكوك حــول نقــل امليــاه مــن بهشــت آبــاد» ،إدارة امليــاه ،يوليــو http://cutt.us/ .2016
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 ،XWbBBتاريــخ الدخــول 13 :أغســطس .2018
( )41آردالن.2018 ،
(« )42الرئيــس اإليــراين ينتقــد مشــاريع الســدود الرتكيــة» ،آر إف إي 3 ،يوليــو  ،http://cutt.us/wi4rs .2017تاريــخ
الدخــول 13 :أغســطس .2018
(« )43اشــتباكات خرمشــهر مل ينتــج عنهــا أيــة وفيــات» ،إيســنا 3 ،يوليــو ،http://cutt.us/7QdEK .2018 ،تاريــخ
الدخــول 13 :أغســطس 2018
( )44أحمــد مجيديــار« :أكــراد العــراق يحتجــون عــى قــرار إيــران تحديــد تدفــق امليــاه إىل شــال العــراق» ،معهــد
الــرق األوســط 11 ،يونيــو ،http://cutt.us/cgZJh .2018 ،تاريــخ الدخول 13 :أغســطس .2018
(« )45مل ينتج أي وفيات عن اشتباكات خرمشهر» ،إيسنا.
(« )46إعــادة الهــدوء إىل خرمشــهر» ،الــرق 3 ،يوليــو  ،http://cutt.us/PZIuX .2018تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس
.2018
(« )47إعادة الهدوء إىل خرمشهر» ،الرشق.
(« )48القضــاء عــى مشــاكل امليــاه يف عبــدان وخرمشــهر مــن قبــل  10يوليــو» ،وكالــة مهــر لألنبــاء 3 ،يوليــو،
 ،http://cutt.us/y5oDI .2018تاريــخ الدخــول  13أغســطس .2018
(« )49مــروع امليــاه الجديــد الضخــم يف إيــران الــذي يوشــك عــى االنتهــاء يهـ ِّدد األنهــار العراقيــة» روداو11 ،
2
يونيــو ،http://cutt.us/VQisg .2018 ،تاريــخ الدخــول  13أغســطس . 018
( )50عراقجي.2013 ،
(« )51تجاهــل الدبلوماســية املائيــة ميكــن أن يــؤدي إىل رصاعــات داخليــة يف إيــران» ،مركــز الدراســات
االســراتيجية ،شــبكة دراســات السياســات العامــة 24 ،ينايــر  ،http://cutt.us/W2FjF .2016تاريــخ الدخــول13 :
أغســطس .2018
( )52عبــاس محمــدي« :الحاجــة إىل تحســن السياســة الخارجيــة بشــأن امليــاه والعواصــف الرمليــة» ،مركــز
الدراســات االســراتيجية وشــبكة دراســات السياســات العامــة ،http://cutt.us/Uvmr3 .تاريــخ الدخــول 13
أغســطس .2018
( )53محمــد تقــي ســتاري« :مالحظــة صغــرة حــول الخطــوات األساســية لحــل ازمــة امليــاه يف إيــران» ،مركــز
الدراســات االســراتيجية وشــبكة دراســات السياســات العامــة 13 ،أغســطس  ،http://cutt.us/TERkJ .2017تاريــخ
2
الدخــول 13 :أغســطس . 018
(« )54يوجــد  388واديًــا يف إيــران يف املناطــق املحظــور اســتخدام امليــاه فيهــا» ،وكالــة أنبــاء فــارس 22 ،يوليــو،
2
 http://cutt.us/ui7Tw .2018تاريــخ الدخــول 13 :أغســطس . 018
(« )55أزمــة امليــاه يف بنــدر عبــاس شــبيهة باألزمــة يف أصفهــان» ،وكالــة فــارس لألنبــاء 16 ،يونيــوhttp:// .2018 ،
2
 cutt.us/QDFYتاريــخ الدخول 13 :أغســطس . 018

