
السياسة املائية إليران مع العراق.. حلول 
لة ونزاع مستمّر مؤجَّ

د. بنفشه كينوش
باحث غيـر مقيم باملعهد



2

مــن املحتمــل أن تدخــل إيــران يف رصاع كبــر حــول امليــاه مــع العــراق، إذ نتــج 
عــن ُشــّح امليــاه يف هــذا البلــد مشــكالت اجتامعيــة وسياســية وأمنيــة كبــرة. أمــا 
العــراق فيلقــي بالالمئــة عــى إيــران يف تحويــل مجــرى األنهــار التــي ترفــد 
نهــَري دجلــة والفــرات، فضــاًل عــن بنــاء ســدود مخالفــة للقانــون الــدويل، كــام 
تعتقــد إيــران أنــه ميكــن حــّل املشــكلة مــن خــالل دبلوماســية مائيــة إيجابيــة 

مــع العــراق، إال أنهــا تعــرف بــأن مثــل هــذه الدبلوماســية غــر موجــودة.

ة العراقية؟ ر ُشّح المياه على العالقات اإليرانيَّ كيف يؤثِّ
لقــد ســاءت العالقــة بــن إيــران والعــراق نتيجــة أزمــة امليــاه بــن الدولتــن، إذ 
تعــاين إيــران أزمــة ميــاه ظهــرت منــذ عــام 2011 مــن املتوقَّــع أن تتفاقــم وتــؤدِّي 
إىل نقــص كبــر يف امليــاه يف البــالد بحلــول عــام 2036. لقــد تغاضــت إيــران عن 
هــذه املشــكلة بحثـًـا عــن حلــول رسيعــة ومجديــة كالســدود الضخمــة ومرشوعــات 
ــذه  ــل ه ــة ملث ــة واالقتصادي ــب االجتامعي ــن العواق ــم م ــى الرغ ــاه. وع ــل املي نق
املرشوعــات، فشــل الربملــان اإليــرايّن مــراًرا يف تعطيــل خطــط نقــل امليــاه وبنــاء 

الســدود املُزَمــع تنفيذهــا عــى مــدار الســنوات الخمــس املقبلــة)1(.

كذلــك ســاهمت السياســة املائيــة يف إيــران يف تفاقــم املشــكلة عى طــول حدودها 
ب  الغربيــة مــع العــراق، حيــث يذهــب نحــو ثلثــي إجــاميل الـــ10.2 مليــار مــر مكعَّ
مــن امليــاه اإليرانيَّــة املترسبــة مــن البــالد إىل العــراق)2(. ويتوقــع الخــرباء أن تفقــد 
ــبب  ــا بس ــة م ــاه يف مرحل ــن املي ــا م ــة احتياطياته ــة الغربي ــات اإليرانيَّ املحافظ
ــة اتِّبــاع  تَدفُّــق امليــاه الرسيــع إىل العــراق، ِمــامَّ يعنــي أن عــى الحكومــة اإليرانيَّ
سياســات مائيــة صارمــة تســمح لهــا باســتخدام مــوارد امليــاه املترسبــة مــن البــالد 
ا جديــًدا،  بشــكل كامــل، إذ ســتقوم يف هــذا العــام وحــده ببنــاء ثالثــة عــرش ســدًّ
ــَذت  ــة، كــام نفَّ ــاًم بأنهــا بنــت أكــر مــن 600 ســّد يف العقــود الثالثــة املاضي عل
مرشوعــات أخــرى لنقــل امليــاه عــى نطــاق واســع أدت إىل حرمــان املحافظــات 
الغربيــة املحاذيــة للحــدود العراقيــة مــن امليــاه التــي هــي يف أَمــسِّ الحاجــة إليهــا 

وحوَّلَتهــا إىل املحافظــات الوســطى والرشقيــة يف إيــران)3(.

ــرِّ  ــم لَج ــب الدع ــام كس ــرايّن كل ع ــان اإلي ــرون يف الربمل ــاء مؤثِّ ــاول أعض يح
ــتمّر  ــاض املس د االنخف ــدِّ ــن يه ــة، يف ح ــم االنتخابي ــق دوائره ــاه إىل مناط املي
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ــاهار  ــات تش ــياحة يف محافظ ــر الس ــالد بتدم ــرب الب ــة يف غ ــوارد املائي يف امل
ماهــال بختيــاري، وكردســتان، ورشق أذربيجــان، إذ تُعتــرب هــذه املحافظــات األقـَـلَّ 
حظًّــا يف املخــزون املــايئ الســنوي يف إيــران)4(. أمــا املحافظــات الغربيــة األخــرى 
ككرمانشــاه وهمــدان وخوزســتان فقــد اســتنفدت مخزونهــا مــن امليــاه ِمــامَّ جعلهــا 
يف وضــع أكــر حرًجــا مــن بقيــة املحافظــات اإليرانيَّــة)5(. يف الواقــع حــدث تَحــوُّل 
تدريجــي مــن اســتخدام إمــدادات امليــاه الســطحية إىل اســتخدام امليــاه الجوفيــة 
ــاب  ــران، ومــع غي ــة يف غــريب إي ــد مــن املــدن النائي ألغــراض الــرشب يف عدي
ــاه يف  ــوُّث املي ــاالت تَل ــن ح ــد م ــيحدث مزي ــات فس ــي إلدارة النُّفاي ــام وطن نظ
تلــك املناطــق عــى الرغــم مــن أن تلــك الحــاالت أقــل يف املــدن الرئيســية حيــث 

معايــر جــودة امليــاه أعــى مــن غرهــا)6(.

ــذي  ــر كارون ال ــن نه ــاه م ــة املي ــة اإليرانيَّ ــرُّ الحكوم ــوًءا َج ــر س ــامَّ زاد األم وم
ــال زاغــروس، إىل  ــن جب ــع م ــذي ينب ــم«، ال ــر العظي ــا بـ«النه ــرَف قدميً كان يُع
خوزســتان. ومنــذ العهــد الصفــوي يف القــرن الســادس عــرش اعتمــدت أصفهــان 
يف مياههــا عــى نهــر كارون، باإلظافــة إىل نهــر زايانــده رود، وهــو نهــر رئيــي 
آخــر يجــري عــرب الــوادي األوســط يف إيــران. كذلــك نُِقلَــت امليــاه مــن زايانــده 
ــة الرشقيــة. ويف الســنوات األخــرة  رود إىل محافظــة يــزد عــى الحــدود اإليرانيَّ
أدَّت سياســة تحويــل امليــاه هــذه إىل إثــارة املظاهرات يف خوزســتان نتيجــة تحويل 
ــاه يف إيــران. ومــن  ــة كــربى للمي ــاه كارون إىل مرشوعــات إقليمي 45% مــن مي
ــن -مــن بينهــم الرئيــس اإليــرايّن  ناحيــة أخــرى دعــم بعــض السياســن اإليرانيّ
ــاين-  ــن روح ــايل حس ــس الح ــنجاين والرئي ــمي رفس ــي هاش ــل ع ــابق الراح الس
ــث  ــة، حي ــات الرشقي ــدات يف املحافظ ــر كارون إىل بل ــاه نه ــل مي ــا لتحوي خططً

مســقط رأســيهام، مثــل رفســنجان وكرمــان)7(.

يحــوِّل السياســيون اإليرانيّــون امليــاه إىل مناطقهــم مــن أجل املرشوعــات الزراعية، 
إذ تشــكِّل الزراعــة مــا يقــرب مــن 10.1% مــن اإلنتــاج االقتصــادي الــكي ويســهم 
بنحــو 20% مــن نَِســب التوظيــف)8(. وتذهــب كميــات كبــرة مــن امليــاه، نحو %93 
مــن مصــادر امليــاه املتجــددة يف البالد، نحــو مرشوعات زراعيــة مرويَّــة. وقد أدَّت 
عمليــات تحويــل امليــاه هــذه إىل مشــكالت يف محافظــة خوزســتان، حيــث يرفــض 
املزارعــون قبــول القيــود املفروضــة عــى زراعــة األرز الذي يســتهلك كميــات كبرة 
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مــن امليــاه مــامَّ يــؤدِّي إىل ملوحــة امليــاه يف تلــك املنطقــة. وكلــام زادت عمليــات 
ــح  ــة أصب ــده رود إىل املحافظــات الرشقي ــاه مــن نهــري كارون وزايان ــل املي تحوي
املزارعــون يف الــوادي األوســط إليــران أكــر عدوانيــة للمزارعــن يف محافظــة 
خوزســتان املجــاورة، وهــي مشــكلة زادت حــدة التوتُّــر القائــم عــى طــول الحــدود 

اإليرانيَّــة مــع العــراق)9(.

ــة  ــرادي، العضــو يف الرشك ــروز م ــي به ِع ــات يدَّ ــذه التحدي ــن ه ــم م عــى الرغ
الوطنيــة اإليرانيَّــة لتوســيع مــوارد امليــاه والطاقــة، أنه ال توجــد خطة شــاملة إلدارة 
ر عضــو الربملــان اإليــرايّن عبــد الحميــد خاطــري،  امليــاه يف إيــران)10(، كــام يحــذِّ
مــن أن إيــران قــد تشــهد انــدالع حــروب بســبب ُشــّح امليــاه، ومــن ثــم االنهيــار 
ــّد القــرى الجنوبيــة والبلــدات املتاخمــة للحــدود العراقيــة مبــا  نتيجــة لذلــك. وتَُع
ًرا مــن هــذه  فيهــا بوشــهر وداشســتان وعبــدان وجزيــرة مينــو، هــي األكــر تـَـرُّ
األزمــة. مــن ناحيتــه يقــول رضــا أردكانيــان، وزيــر الطاقــة اإليــرايّن إن هطــول 
التــه مبقــدار الثلــث يف هــذه املناطــق، يف  األمطــار يف هــذا العــام أقــل مــن معدَّ
ــدوث  د بح ــدِّ ــامَّ يه ــن، ِم ــن مئويت ــو درجت ــرارة بنح ــات الح ــن ازدادت درج ح

جفــاف شــديد يف هــذه املناطــق)11(.

ر حول المياه بين إيران والعراق قواعد قانونية غامضة تزيد التوتُّ
ال يوجــد حــل واضــح حــول كيفيــة إدارة أزمــة امليــاه يف إيــران عــى طــول الحــدود 
ــي  ــد أمن ــل أن تتحــول إىل تهدي ــن املحتم ــّل املشــكلة فم ــراق. وإذا مل تَُح ــع الع م
ــا عــى التعامــل  ــران عموًم ــة املشــكلة تعمــل إي ــداًل مــن مواجه ــران. فب ــر إلي كب
مــع الــراع املــايئ مــع العــراق كمســألة داخليــة ال إقليميــة. ويف الواقــع، ال يوجــد 
اتِّفــاق رئيــي أو شــامل بــن إيــران والعــراق عــى إدارة األنهــار املشــركة بينهــام.

ــة  ــة املســتدامة، وهــي هيئ ــة للتنمي ــة اإليرانيَّ ــة الوطني ــل اللجن ــا تحمِّ مــن ناحيته
تهــدف إىل تطويــر أهــداف األمــم املتَّحــدة لعــام 2030 مــن أجل التنمية، مســؤويل 
الدولــة املســؤولية عــن القــرارات املتعلقــة بسياســات توزيــع امليــاه داخليًّــا وخارجيًّا، 
كــام تنــّص خطــة التنميــة الوطنيــة الخامســة إليــران لألعــوام 2010-2015 عــى 
رضورة منــع تدفُّــق امليــاه عــرب إيــران إىل البلــدان املجــاورة، وعــى إعــادة تحويــل 
تلــك امليــاه إىل إيــران، كــام تــدار امليــاه الســطحية الحدوديــة مبــارشة مــن خــالل 
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ــا مــا تُقَســم الحصــص بالتســاوي  اتِّفاقيــات مشــركة مــع الــدول املجــاورة، وغالبً
بــن تلــك الــدول)12(.

ومينــح القانــون الــدويل إيــران حقوقـًـا وواجبــات يف مــا يتعلــق باســتخدام امليــاه 
الحدوديــة، إال أن هــذا القانــون ال يــزال يعريــه كثــر مــن الغمــوض ألن القانــون 
الــدويل يف مثــل هــذه األمــور يقــوم إىل حــّد كبــر عــى االتِّفــاق بــن الــدول. 
ــي  ــة الت ــة ذات الصل ــر الدولي ــران املعاي ــل إي ــان تتجاه ــن األحي ــر م ويف كث
تنطبــق عــى الــدول يف إدارة امليــاه املشــركة ِمــامَّ يجعــل مــن الصعــب عليهــا عمــل 
ــاة  ــبب معان ــألة خطــرة بس ــة. فاملس ــاه الحدودي ــادة اســتخدام املي سياســات لزي
إيــران مــن نقــص مزمــن يف امليــاه وتوافــر امليــاه الحدوديــة التــي مــن املمكــن 
أن تكــون مصــدًرا جيــًدا للميــاه. واألهــّم 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 22% مــن مــوارد امليــاه اإليرانيَّة 
ــم مــن حدودهــا مــن خــالل ســتة وعــرشون نهــرًا صغــرًا  عــى طــول 1918 كل
وكبــرًا تجــري يف تلــك املنطقــة)13(. وعــى الرغــم مــن العمــل مــع أفغانســتان عــى 
توقيــع اتِّفاقيــات للميــاه يف هلمنــد، فــإن إيــران تفتقــر إىل دبلوماســية متعــددة 

الجوانــب ملعالجــة قضايــا مامثلــة مــع العــراق)14(.

ــة  ــة والعثامني ــن الصفوي ــام 1639 بــن اإلمرباطوريت ــرب معاهــدة الســالم لع تُعت
لة شــملت شــط العــرب، وهــو املمــر املــايئ املتنــازَع عليــه بــن  أول معاهــدة مســجَّ
ــل وكانــت، إىل حــّد كبــر  ــران والعــراق، إال أن املعاهــدة افتقــرت إىل التفاصي إي
تتســق مــع الــوالءات القبليــة، فــأدَّت إىل انــدالع حــروب بــن الطرفــن، كــام كانت 
ــام 1847،  ــة لع ــدة أررضوم الثاني ــم معاه ــة باس ــرى معروف ــدة أخ ــاك معاه هن
تركــت قضيــة املســؤولية اإلقليميــة للضفــة الرشقيــة لشــط العــرب بــال حــّل، كــام 
نتــج عــن بروتوكــول القســطنطينية لعــام 1913 تشــكيل لجنــة لرســيم 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 1937)15(، وُشــكِّلَت لجنــة جديــدة لرســيم الحــدود املائيــة بــن الطرفــن، 
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ــينيات  ــدم. ويف خمس ــن التق ــل م ــوى قلي ــق س ــة مل تحقِّ ــك اللجن ــك تل إال أن تل
القــرن املــايض عملــت الحــرب البــاردة العربيــة وعديــد مــن االنقالبــات العســكرية 
م حــول تلــك القضيــة. وأخــرًا يف شــهر مــارس  يف العــراق عــى إعاقــة أي تقــدُّ
مــن عــام 1975، وبســبب جهــود وســاطة اململكــة العربيــة الســعوديَّة، وقَّعــت إيران 
والعــراق اتِّفاقيــة الجزائــر إلنشــاء حــدود عــى طــول خــّط منتصــف شــط العــرب. 
ويف وقــت الحــق ألغــى العــراق تلــك املعاهــدة وأعلــن الحــرب عــى إيــران عــام 
ــل  1980 للحصــول عــى كامــل عــرض النهــر لضــامن أمــن صادراتــه دون أي تَدخُّ

إيــرايّن.

اعتبار إيران أن الصراع حول المياه مع العراق هو تهديد أمني
ــا  ــران متاًم ــدرك إي ــام املــايض ت ــة يف العــراق يف الع ــم الدول ــار تنظي ــذ انهي من
الحاجــة إىل ســيطرة أفضــل عــى مياههــا الحدوديــة يف ظــل حالة عدم االســتقرار 
املســتقبلية يف العــراق، فقــد أظهــر اســتيالء تنظيــم الدولــة عــى ســّد املوصــل يف 
ــة  ــة األخــرى يف الفلوجــة وبعقوب ــة املائي ــة التحتي ــك البني أغســطس 2014، وكذل
ــر اإلرهــاب كثــرًا مــن منشــآت  مــدى ضعــف مــوارد امليــاه يف املنطقــة، فقــد دمَّ
امليــاه العراقيــة يف بغــداد، وصــالح الديــن، ونينــوى، واألنبــار، وديــاىل، وكركــوك، 
ــراق عــى  ــاه يف الع ــة األخــرى حــول املي ــة والقبلي ــارك الطائفي ــت املع ــام عمل ك

تقليــص تدفــق امليــاه إىل إيــران.

ــاه إىل  ــق املي ــا لخفــض تدف ــق مــن أن إجــراءات تركي ــران بالقل ــك تشــعر إي كذل
ــد تركيــا أن نهــري  إيــران والعــراق قــد تزيــد التوتُّــر القائــم يف املنطقــة، إذ تؤكّ
دجلــة والفــرات كافيــان لتزويــد العــراق باحتياجاتــه مــن امليــاه، علــاًم بــأن طــول 
مجــرى نهــر الفــرات يف العــراق يبلــغ نحــو 1000 كيلومــر، يف حــن ميتــّد نهــر 
ــر  ــر أك ــامَّ يوف ــة، ِم ــدود العراقي ــول الح ــى ط ــر ع ــافة 1300 كيلوم ــة ملس دجل
مــن 90% مــن امليــاه الجوفيــة يف البــالد. ويف نفــس الســياق يزعــم خــرباء امليــاه 
ــم  ــرات، وعــى الرغ ــر الف ــرة يف نه ــه حصــة كب ــس ل ــراق لي ــون أن الع اإليرانيّ
ــوف  ــه س ــر فإن ــذا النه ــاه ه ــن مي ــول إىل 43% م ــد الوص ــراق يري ــن أن الع م
يشــهد انخفاًضــا بنســبة 20-30% يف تدفــق ميــاه النهريــن )دجلــة والفــرات( يف 

ــا)16(. ــاء الســدود يف تركي غضــون 30-40 ســنة نتيجــة مرشوعــات بن
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ر اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي، أحــد كبــار املستشــارين  يف 27 فربايــر 2018 حــذَّ
العســكرين للمرشــد األعــى اإليــرايّن عــي خامنئــي، مــن أن ُشــّح امليــاه ميكــن 
أن يــؤدِّي إىل توتُّــرات إقليميــة مــع الــدول املجــاورة مبــا فيهــا العــراق، إذ حــذر 
ــراق، يف  ــة يف الع ــوات األجنبي ــة إىل أن االعــراف بوجــود الق ــة اإليرانيَّ الحكوم
ــد قــدرة إيــران عــى حــّل املشــكالت املائيــة  إشــارة إىل القــوات األمريكيَّــة، قــد يعقِّ
القامئــة مــع بغــداد)17(. يف ذلــك الوقــت أبلغــت الســلطات العراقيــة »يب يب يس« 
ــق امليــاه إىل العــراق مــن اثنــن وأربعــن  الفارســيَّة بــأن إيــران قــد وقفــت تدفُّ

نهــرا)18(.

تعتــرب إيــران ُشــّح امليــاه عــى طــول حدودهــا مــع العــراق مســألة أمــن قومــي، 
وتســعى للســيطرة عــى مجــاري األنهــار املتدفقــة إىل العــراق، إال أن الَحــدَّ مــن 
ــة الســهلة بســبب ارتفــاع تكاليــف عمليــة تحويــل امليــاه  ــق ليــس باملهمَّ هــذا التدفُّ
مــن مصــدر إىل آخــر. عــى ســبيل املثــال، يقــع نهــر ألونــد عــى الحــدود اإليرانيَّــة 
ــن  ــاًل م ــران قلي ــت إي ــد بذل ــراق، وق ــرب إىل الع ــم يع ــران، ث ــل إي ــة داخ الغربي
الجهــد إلعــادة تحويــل مجــرى النهــر جزئيًّــا إىل داخــل أراضيهــا بســبب التكاليــف 
ــات  ــن املحافظ ــاه م ــل املي ــط نق ــك زادت ُخطَ ــة)19(. كذل ــذه العملي ــة له الباهظ
ها يف املناطــق التــي  الغربيــة إىل مناطــق أخــرى يف إيــران مشــكالت امليــاه وُشــحِّ

تشــرك فيهــا إيــران يف األنهــار مــع العــراق)20(.

ــراق  ــران والع ــاه يف كل مــن إي ــي تعتمــد عــى كثافــة املي ــاج الت إن أمنــاط اإلنت
ــِهم  ــام، وكالهــام يُس ــرًا يف مســاعدة الطرفــن عــى حــّل خالفاته مل تســهم كث
ــاليب  ــبب األس ــام بس ــول حدوده ــى ط ــاه ع ــات املي ــودة وكمي ــاض ج يف انخف
ــراق  ــاول الع ــام 2011 ح ــام. ويف ع ــة يف كل منه ــة القدمي ــات الزراعي واملامرس
وقــف تدفــق امليــاه امللوثــة واملشــبعة بامللــح واملــواّد الكيميائيــة مــن إيــران، إال أن 
ــاه الســبخات يف كال البلديــن، ففــي البــرة يف جنــويّب  ــت مي َف ــاه جفَّ هــذه املي
ــرب الكــربى يف  ــي تُعت ــال، تَعرََّضــت منطقــة األهــوار الت العــراق، عــى ســبيل املث
ــل  ــر الكام ــي، للتدم ــراث وطن ــا ت ــى أنه ــكو ع ــة اليونس ــا منظَّم ــيا وصنفته آس

ــذه املامرســات)21(. ــة ه نتيج

تــؤدِّي عمليــات بنــاء الســدود يف إيــران إىل تفاقــم أزمــة ُشــّح امليــاه يف العــراق، 
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فثالثــة فقــط مــن خمســة وأربعــن رافــًدا رئيســيًّا كانــت تتقاســمها إيــران والعراق 
ســابًقا، نجــت مــن عمليــات بنــاء الســدود وغرهــا مــن وســائل تحويــل امليــاه أو 
اإلغــالق، كــام ســيؤدِّي ســد داريــان اإليــرايّن، الــذي ســيتم االنتهــاء مــن بنائــه 
يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، إىل خفــض تدفــق امليــاه مــن نهــر رسوان )أحــد 
ــكلة  ــذه مش ــرب ه ــل إىل 60%. وتعت ــبة تص ــة( بنس ــر دجل ــية لنه ــد الرئيس الرواف
خطــرة للعــراق بالنظــر إىل أن 30% مــن امليــاه التــي ترفــد نهــر دجلــة ســنويًّا 
منشــؤها يف إيــران مــن خــالل نهــَري رسوان وأرونــد، حيــث ســيعمل نفــق بطــول 
47 كلــم بجــوار الســد عــى تحويــل مســار النهــر بالكامــل إىل إيــران. إجــاماًل، بََنت 
إيــران أربعــة عــرش مرشوًعــا عــى جميــع روافــد نهــر رسوان داخــل أراضيهــا)22(.

تُلِقــي إيــران نفايــات األمــالح داخــل رواســب الســدود، وقــد تعهــدت اآلن بتوجيــه 
ــج  ــن الخلي ــة م ــاه القادم ــك، إال أن املي ــن ذل ــداًل م ــج ب ــة إىل الخلي ــاه املالح املي
تتــرسب باســتمرار إىل مخــزون ميــاه نهــر كارون املتدهــور. وباإلضافــة إىل 
ــَري  ــداد عــى نه ــران وبغ ــزاع بــن طه ــة مــن الســدود يوجــد ن األمــالح املترسب
كارون وكــرخ اللذيــن ُحــوِّال إىل إيــران ِمــامَّ حــرم البــرة مــن امليــاه العذبــة)23(.

َفــت إيــران نهــر زاب الصغــر املشــرك عــى طــول الحــدود مــع  كذلــك جفَّ
إقليــم كردســتان العــراق، إذ أســفر بنــاء ســّد جديــد عــى هــذا النهــر يف منطقــة 
رسدشــت عــن نقــص يف ميــاه الــرشب وامليــاه الزراعيــة يف مدينــة قــالدزي التــي 
ــأيت  ــراق)24(. وي ــليامنية يف الع ــع شــامل الس ــف نســمة، وتق يســكنها نحــو 140 أل
املصــدر الرئيــي للميــاه يف إقليــم كردســتان العــراق مــن خمســة أنهــار رئيســية 
ــر 75% مــن امليــاه لالســتخدام املنــزيل والتجــاري والزراعــي. وينبــع اثنــان  توفِّ
مــن تلــك األنهــار -هــام رسوان وزاب الصغــر املتدفقــان إىل هــذه املنطقــة- مــن 

إيــران)25(.

ــدَّ دوكان يف  ي س ــذِّ ــي تغ ــد الت ــى الرواف ــر ع ا آَخ ــدًّ ــران س ــيََّدت طه ــك ش كذل
شــامل العــراق، ويُخــَى أن تــؤدِّي هــذه األعــامل وغرهــا مــن مرشوعــات امليــاه 
عــى األنهــار املشــركة بــن إيــران والعــراق إىل حرمــان األخــرة مــن مطالبتهــا 
التاريخيــة بامليــاه املتدفقــة يف نهــري دجلــة والفــرات)26(، إال أن إيــران تـُـِرّ عــى 
عــدم الرغبــة يف التعامــل بشــكل ســيِّئ مــع العــراق يف مــا يتعلــق بقضايــا امليــاه، 
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وتُِديــن تجفيــف ســبخات الحويــزة عــام 2003 مــن أجــل تحويــل املياه مــن املناطق 
الشــيعية يف الجنــوب إبــان حكــم صــدام حســن)27(.

ــات  ــة أو اتِّفاقي ــد الدولي ــزم القواع ــران ال تلت ــون إن إي ــول مســؤولون عراقي ويق
تقاســم امليــاه، فقــد ســعت بغــداد للتفــاوض مــع إيــران مــن أجــل إيجــاد حلــول 
عــي عــدم وجــود أي اتِّفــاق  مشــركة، إال أن القنصليــة اإليرانيَّــة يف الســليامنية تدَّ
ــرة  ــار عاب ــبعة أنه ــتخدام س ــول اس ــاق ح ــتثناء االتِّف ــن باس ــن الطرف ــزِم ب ُمل
للحــدود ليــس مــن بينهــا نهــرا رسوان وزاب الصغــر، كــام تــّر إيــران عــى أن 
العــراق تجاهــل منــذ عــام 2017 طلبهــا تشــكيل لجنــة لتوقيــع اتِّفاقيــة حــول كيفيــة 
ــرون أن  ــن ي ــؤولن العراقي ــر، إال أن املس ــري رسوان وزاب الصغ ــتخدام نه اس
هــذه املبــادرة هــي تَحــرُّك دبلومــايس لتنفيــذ أغــراض معيَّنــة بــداًل مــن التحــرُّك 

الصــادق ملســاعدة العــراق يف أزمتــه املائيــة)28(.

ميكــن إليــران أن تســتخدم عامــل امليــاه ســالًحا للســيطرة عــى الفصائــل 
والجامعــات السياســية العراقيــة حســبام أفــاد العراقيــون أنفســهم. ومــن املمكــن 
أن تكــون ســيطرتها عــى نهــر الــزاب الصغــر، حســب املراقبــن، قــد نتجــت عــن 
ــم ذايت يف  ــى حك ــول ع ــعي للحص ــرزاين الس ــعود ب ــردي مس ــم الك ــرار الزعي ق
ــات  ــر اضطراب ــراق، وهــي خطــوة مــن شــأنها، إن نجحــت، أن تث كردســتان الع
يف إقليــم كردســتان اإليــرايّن. باإلضافــة إىل ذلــك، تحتــاج املناطــق الشــيعية يف 
العــراق مبــا فيهــا مدينــة النجــف إىل جلــب امليــاه مــن املنطقــة الكرديــة مــن أجــل 
زراعــة األرز. وقــد أدَّت الخالفــات الســابقة مــع الحكومــة العراقيــة املركزيــة حــول 
ــوات الــري لحرمــان  ــم كردســتان الســدود وقن ــة إىل إغــالق حكومــة إقلي امليزاني
املناطــق الشــيعية مــن امليــاه)29(، كــام يعتقــد العراقيــون أن قــرار إيــران قطــع امليــاه 
والكهربــاء كان للتالعــب باالنتخابــات الربملانيــة العراقيــة يف شــهر مايــو 2018، 

ــح املــوايل إليــران رئيــَس وزراَء جديــًدا للعــراق)30(. وضــامن نجــاح املرشَّ

غموض السياسات المائية لدى المسؤولين اإليرانّيين
منــذ نحــو عقديــن مــن الزمــن احتــّج أهــايل عبــدان يف منطقــة الحــدود الغربيــة 
إليــران عــى تحويــل امليــاه إىل الــوادي األوســط الــذي تَحــوَّل إىل قضيــة أمنيــة 
كبــرة مــن خــالل انــدالع مناوشــات بــن الســكان واملزارعــن يف املنطقتــن تــم 
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ــال  ــة إيص ــة اإليرانيَّ ــى الحكوم ــات، إذ كان ع ــك االحتجاج ــع تل ــا قم ــى أثره ع
رســالة بأنهــا وحدهــا، ال املجتمعــات املحليــة، َمــن يقــرِّر كيفيــة إدارة شــؤون امليــاه 

يف البــالد)31(.

ــرايّن، تُعتــرب مرشوعــات الســدود وأنابيــب  ــامدة 44 مــن الدســتور اإلي ــا لل وَوفًْق
ــا املــادة 45 فتنــّص عــى أن جميــع مصــادر امليــاه متاحــة  ــة، أمَّ امليــاه ملكيــة عامَّ
لالســتهالك العــاّم، كــام تســمح للدولــة باســتخدام امليــاه حســب مــا هــو رضوري 
لتعزيــز مصالحهــا. هنــا يحصــل التناقــض، ألن املــادة نفســها مــن الدســتور متنــح 
الشــعب اإليــرايّن الحــّق يف اســتخدام مــوارد امليــاه يف البــالد، ويف نفــس الوقــت 
ــا  ــك عندم ــة. لذل د ويســيطر عــى السياســات املائي ــة هــي مــن يحــدِّ ــإن الدول ف
تقــرر طهــران تصديــر امليــاه إىل الــدول املجــاورة أو إعــادة توزيــع املــوارد املائيــة 
ــا مــا تصطــدم باملطالبــات املائيــة للســكان املحليــن. وتحــاول  ــا فإنهــا غالبً داخليًّ
قوانــن أخــرى معالجــة مشــكلة املياه يف إيــران، فاملــادة 18 من الدســتور اإليرايّن 
ــة ملصــادر  واملــواد 18 و19 و149 مــن القانــون املــدين ال تعــرف بامللكيــة الخاصَّ
امليــاه، إال أنهــا تؤكّــد التوزيــع العــادل لتلــك امليــاه وتعتــرب الدولــة املقــرِّر النهــايئ 
لكيفيــة توزيــع املــوارد املائيــة يف البــالد ويف املناطــق الحدوديــة. عــالوة عــى ذلك 
تـُـِرّ الحكومــة عــى أن املــوارد املائيــة يف إحــدى املحافظــات ال تخــّص ســكانها 
املحليــن عــى الرغــم مــن أنهــا تعطــى تلــك املحافظــة أولويــة توزيــع تلــك املــوارد 

املائيــة)32(.

ــة  ــرة رئاس ــاء ف ــد يف أثن ــن جدي ــطح م ــاه إىل الس ــع املي ــألة توزي ــادت مس ع
اإلصالحــي محمــد خامتــي. ففــي 13 ديســمرب 2003 وقَّــع عضــو حكومــة خامتــي 
حبيــب اللــه بيطــرف اتِّفاقيــة مــع نظــره الكويتــي الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
لتصديــر ميــاه الــرشب إىل الكويــت. وأوضــح بيطــرف أنــه خــالل الثالثــن عاًمــا 
ــب ســنويًّا مــن فائــض ميــاه  ر إيــران 300-320 مليــون مــر مكعَّ القادمــة ســتصدِّ
ــات  ــوُّل للعالق ــة تَح ــا نقط ــة بأنه ــذه االتِّفاقي ــف ه ــت، ووص ــرشب إىل الكوي ال
الثنائيــة بــن البلديــن، إذ كان مــن املتوقَّــع أن متــارس إيــران نفــوًذا سياســيًّا عــى 
الكويــت مــن خــالل هــذا املــرشوع. وكان مــن املخطَّــط أن يصــل طــول األنبــوب 
املســتخدم لنقــل امليــاه إىل 500 كيلومــر، متتــّد 150 كيلومــرًا منهــا تحــت ميــاه 

رَت بنحــو مليــاَري دوالر)33(. ــدِّ الخليــج العــريب مبيزانيــة قُ
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ر عديــد مــن الخــرباء مــن تنفيــذ هــذا املــرشوع ألنــه ســوف يــؤدِّي إىل  وقــد حــذَّ
ــا  ــاه وجفــاف داخــل إيــران، إال أن هــذه التحذيــرات مل تجــد آذانً نقــص يف املي
صاغيــة. وعــى الرغــم مــن زعــم الحكومــة عــدم االتِّفــاق عــى املــرشوع فإنهــا 
ــاه القامئــة  ــالغ الســكان مرشوعــات املي ــل بشــفافية مــن خــالل عــدم إب مل تعم
ــدت بالتريــح عــدم وصــول قطــرة مــاء إىل هاتــن  مــع العــراق والكويــت، وأكَّ

الدولتــن)34(.

يف عــام 2007 ورد أن وزيــر خارجيــة إيــران يف ذلــك الوقــت منوشــهر متــي أكَّد 
ًدا التــزام إيــران تصديــر امليــاه إىل الكويــت، ويف وقــت الحــق وقَّــع وزيــر  مجــدَّ
الخارجيــة الحــايل محمــد جــواد ظريــف وثائــق تتعلــق بإرســال ميــاه نهــر كارون 
للــرشب والزراعــة وغرهــا مــن األغــراض إىل محافظــة البــرة يف العــراق. وقــد 
كُشــف الحًقــا عــن أن مــن املحتَمــل إرســال الحكومــة اإليرانيَّــة ميــاه الــرشب بــدًءا 
ــب من  مــن عــام 2009 إىل العــراق، إذ التزمــت إيــران تحويــل 120 ألــف مــر مكعَّ
امليــاه إىل البــرة ســنويًّا. وكان مــن املقــرر إرســال هــذه الكميــات بواســطة ســفن 
الشــحن والشــاحنات واألنابيــب تحــت األرض دون أي رقابــة أو حتــى موافقــة، إال 
أن مســؤولن كثريــن يف إيــران ســيرِّحون فيــام بعــد بــأن كميــة امليــاه التــي 
أُرِســلَت إىل العــراق كانــت ضئيلــة، وبالــكاد تحــل مشــكلة امليــاه يف البــرة التــي 
يبلــغ عــدد ســكانها 2.5 مليــون نســمة، كــام يبلــغ االســتهالك الســنوي للميــاه يف 
خوزســتان يف إيــران 3.5 ضعــف املعايــر الدوليــة نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة 
والظــروف الزراعيــة الســيئة، ِمــامَّ يعنــي أن كميــة امليــاه التــي أرســلتها إيــران إىل 

يَّــة)35(. البــرة ليســت ذات أهمِّ

وال ميكــن التحقــق مــن صحــة هــذه التقاريــر مــن مصــدر مســتقّل، إال أن بعــض 
الساســة دافــع عــن قــرار ضــّخ امليــاه إىل العــراق، ففــي عــام 2013 دافــع 
الدبلومــايس اإليــرايّن البــارز عبــاس عراقتــي عــن فكــرة التجــارة االفراضيــة 
للميــاه، وأرص عــى أن امليــاه يجــب أن ترســل إىل العــراق حيث املحاصيــل الزراعية 
أقــل اســتهالكًا للميــاه، وتخصيــص امليــاه يف إيــران للنُُّمــوِّ الصناعــي واالســتهالك 
املحــي. وأضــاف أن الجامعــات اإلرهابيــة مثــل تنظيــم الدولــة ســتجد لهــا أرًضــا 
خصبــة يف العــراق عندمــا يعــاين الجفــاف، إذ يفتقــر املزارعــون إىل املــوارد املائية 

لكســب العيــش)36(.
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ــون مثــل عراقتــي بــأن أنظمــة الزراعــة  لقــد اعــرف بعــض املســؤولن اإليرانيّ
والــري القدميــة يف إيــران، فضــاًل عــن ضعــف السياســات املائيــة خــالل العقــود 
الثالثــة املاضيــة، أســهمت يف مشــكلة ُشــّح امليــاه يف البــالد، فعــى ســبيل املثــال 
تُدَعــم زراعــة القمــح بشــكل كبــر يف إيــران، وليــس هنــاك أي حوافــز للمزارعــن 
لتصديــر القمــح املنتــج يف الجنــوب، ويقــول عراقتــي إن إيــران يجــب أن ال تّر 
عــى االكتفــاء الــذايت الزراعــي ألنهــا ستســتنفد مــوارد البــالد املائيــة وتــؤدِّي إىل 

تحديــات أمنيــة كبــرة)37(.

كذلــك ينتقــد خــرباء امليــاه يف إيــران أولئــك الذيــن يتســاءلون عــن ســبب ســامح 
إيــران بتدفــق امليــاه إىل شــط العــرب يف العــراق، وهــو املمــّر املــايئ الناتــج عــن 
يــه روافــد مثــل نهــري الكــرخ وكارون. ويعتقــد  التقــاء نهــري دجلــة والفــرات، ويغذِّ
ــر يف العــراق نتيجــة نقــص امليــاه،  هــؤالء الخــرباء أنــه إذا اتســعت دائــرة التصحُّ
فســوف تعــاين إيــران العواصــف الرمليــة الناجمــة عــن جفــاف املســتنقعات املائيــة 
يف العــراق وبســبب مــرشوع ســّد غونيدوغــو أنادولــو الــريك يف منطقــة جنــوب 
ــا يف  ــر هــذا املــرشوع الســياحة تقريبً ــر، فقــد دمَّ األناضــول)38(. وحســب التقاري

منطقــة تشــاهار محــل وبختيــاري الخصبــة يف إيــران)39(.

لقــد غــادر ثلــث ســكان الريــف يف إيــران قُرَاهــم بســبب الجفــاف والعواصــف 
ــّخ  ــاه التــي تَُض ــااًل لجمــع املي ــة، ويف خوزســتان يقطــع بعــض الســكان أمي الرملي
يف خزانــات كبــرة، كــام يعمــل الجفــاف عــى تفاقــم مشــكلة امليــاه يف إيــران، إذ 
ر منظَّمــة األرصــاد الجويــة اإليرانيَّــة أن 97% مــن البــالد تواجــه درجــة معيَّنة  تقــدِّ
مــن الجفــاف. ويُلِقــي بعــض املحللــن بالالمئــة عــى ســوء اإلدارة الحكوميــة مــن 
خــالل َجــّر امليــاه لصالــح بعــض املزارعن عــى حســاب آخريــن)40(. وتتمثل مشــكلة 
أخــرى يف إلقــاء املــواّد الكيامويــة مــن املصفــاة القريبــة مــن عبــدان يف امليــاه 
املتاخمــة للبــرة وخرمشــهر، كذلــك اســتخدام األســمدة الزراعيــة بشــكل كبــر)41(. 
باإلضافــة إىل ذلــك، عــى إيــران التعامــل مــع ســد أليســو الــريك عــى نهــر دجلــة 
ي  الــذي ســيمنع تَدفُّــق امليــاه إىل العــراق، ونهــر الكــرخ يف خوزســتان الــذي يغــذِّ
هــور العظيــم يف العــراق. وقــد ســارع املســؤولون اإليرانيّــون، مبــن فيهــم الرئيــس 
روحــاين، إىل إدانــة بنــاء أنقــرة الســد، مشــرين إىل التدهــور البيئــي الذي ســينتج 

عن ذلــك)42(.
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إيران تعتبر االحتجاجات األخيرة حول المياه مسيَطًرا عليها
ــو 2018 حــول  ــراق يف شــهر يولي ــران والع ــة يف إي ــت احتجاجــات متزامن اندلع
مســألة امليــاه، وألقــى العراقيــون يف املناطــق الجنوبيــة مــن البــالد باللــوم عــى 
الركــود االقتصــادي بســبب قطــع إيــران يف كثــر مــن األحيــان إمــدادات امليــاه 
ــة  ــون يف مدين ــع العراقي ــاء تَجمَّ ــذه األثن ــذه املناطــق. ويف ه ــن ه ــاء ع والكهرب
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)43(.

ــدت  ــا اعتُم ــيَع أنه ــط أُِش ــف خط ــهر وق ــدان وخرمش ــرون يف عب ــاول املتظاه ح
ــة  ــاه مــن مناطقهــم إىل جنــوب العــراق، وقــد نفــت الســلطات اإليرانيَّ لنقــل املي
الشــائعات حــول إرســال امليــاه إىل الكويــت، إال أنهــا صمتــت بشــكل الفــت حــول 
ــن  ــة أن املتظاهري ــادر أجنبي ــرت مص ــرة)44(. وذك ــاه إىل الب ــل املي ــاعات نق إش
وا األنابيــب التــي تنقــل امليــاه، إال أن املســؤولن رصَّحــوا بــأن امليــاه املالحــة  كــرسَّ
يف أرفانــد رود هــي مــا أرضَّ بتلــك األنابيــب، وشــجعوا عــى االحتجــاج يف مواقــع 
ــران  ــات يف إي ــاءت االحتجاج ــة. وج ــآت املائي ــر املنش ــع تدم ــط ملن دة فق ــدَّ مح
ــراق  ــة يف الع ــارك سياســية وآيديولوجي ــران مع نتيجــة الســخط بســبب شــّن طه

ــرايّن)45(. وســوريا واليمــن وتجاهــل االحتياجــات األساســية للشــعب اإلي

ووصــف املســؤولون اإليرانيّــون هــذه االحتجاجــات باملؤســفة، زاعمــن أن تناقــص 
ــاه إىل النهــر  ــة تدفــق املي ــاه العذبــة يف نهــر كارون كان ســببه الجفــاف وقل املي
بســبب تــرسب ميــاه الخليــج املالحــة إليــه وجعلهــا غــر صالحــة لالســتعامل. وقــال 
النائــب يف الربملــان اإليــرايّن عبــد اللــه ســامري، إن إصــالح أنبوب غديــر الواصل 
مــن حويــزة إىل خرمشــهر وعبــدان اســتغرق أربعــة أيــام فقــط، فــأرضَّت امليــاه 
ــه قــال  ــاه. مــن ناحيت املالحــة باألنابيــب تاركــة مخلَّفــات كبــرة يف مخــزون املي
نائــب وزيــر الداخليــة حســن ذو الفقــاري إنــه أُرِســلَت أربعــة وعــرشون صهريًجــا 
مــن امليــاه إىل املنطقــة وإن املشــكلة التــي أدت إىل اإلرضار باألنابيــب ســيتم حلهــا 

خــالل أيــام)46(.

ــة  ــج املالح ــاه الخلي ــق مي ــف تدف ــي لوق ــّد رم ــاء س ــة بن ــدأت الحكوم ــا ب عندم
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ــدان وخرمشــهر مــن  ــر، اشــتىك ســكان عب ــف التوتُّ ــأة لتخفي ــاه املعب ــع املي وتوزي
امليــاه املالحــة والعكــرة التــي يصعــب رشبهــا أو اســتخدامها ألغــراض التنظيــف. 
وقليلــون مــن النــاس يســتطيعون رشاء أجهــزة تنقيــة ميــاه منزليــة. وبعكــس 
جرانهــا ال متتلــك إيــران محطــات تحليــة كــربى عــى الخليــج العــريب، باإلضافــة 
ــة  ــة يجعــل مــن املســتحيل تنقي ــاه الجاري ــوث الكثيــف يف املي إىل ذلــك فــإن التل
ــال عــي  ــدان. وق ــل مينوداشــت يف محافظــة عب ــة يف مناطــق مث ــاه، بخاصَّ املي
ســاري، عضــو مجلــس محافظــة خوزســتان، إن الــدول املجــاورة إليــران تســتخدم 
معــدات تنقيــة لتلبيــة احتياجاتهــا املائيــة، وأضــاف أن هــذا ليــس هــو الحــال يف 
إيــران حيــث ال توجــد مثــل هــذا التقنيــة. وبــداًل مــن ذلــك ينصــّب الركيــز عــى 
مرشوعــات َجــّر امليــاه، مــع تجاهــل حقيقــة أن امليــاه التــي تُنَقــل مــن نهــر كارون 
ال تبعــد ســوى عرشيــن كيلومــرًا عــن مواقــع النفايــات. ومــع عــدم وجــود نظــام 
مناســب إلدارة النفايــات يف تلــك املنطقــة، فــإن عمليــات نقــل امليــاه هــذه ملوثــة 

وغــر صحيــة)47(.

وحســب الحكومــة اإليرانيَّــة فإنهــا تعمــل عــى إكــامل بنــاء ثالثــة وثالثــن 
مرشوًعــا جديــًدا للميــاه والــرف الصحــي يف خوزســتان، وإيصــال أنابيــب امليــاه 
إىل عبــدان وخرمشــهر وسوســانغرد ودشــت أزاديغــان وشــادقان)48(، حيــث ســيكون 
هــذا أكــرب مــرشوع للميــاه يف إيــران هــذا العــام، بتنفيــذ رشكــة إنشــاءات خاتــم 
األنبيــاء التابعــة للحــرس الثــوري اإليــرايّن. وعــى الرغــم مــن تأكيــد املســؤولن 
ــدأت  ــا ب ــة إلكــامل املــرشوع، فإنه ــغ املالي ــة كامــل املبال ــي هــذه الرشك عــدم تلقِّ
ــبعة  ــى س ــرشوع ع ــذا امل ــتمل ه ــرى. ويش ــة أو بأخ ــك بطريق ــى ذل ــل ع بالعم
ــة  ا، وعــى نفــق بطــول 150 كيلومــرًا ميــّر عــرب املحافظــات اإليرانيَّ عــرش ســدًّ
يف أذربيجــان الغربيــة وكردســتان وكرمنشــاه وإيــالم وخوزســتان. وســيعمل هــذا 
املــرشوع عــى نقــل امليــاه مــن غــرب إيــران إىل وســط ورشق البــالد، مــام يعنــي 

ــاه عــن نهــري زاب الصغــر ورسوان)49(. ــق املي ــل تدفُّ تحوي

لقــد بــدأت خطــة إرســال ميــاه الــرشب إىل خرمشــهر منــذ عقــود مضــت، إذ تــم 
إعــداد مرشوعــات مامثلــة ملــّد خــط أنابيــب يف الســنوات الـــ25 املاضيــة، إال أن 
حكومــة روحــاين هــي التــي ســارعت إىل متابعــة تنفيــذ مــرشوع غديــر منــذ نحــو 
ثــالث ســنوات فقــط. ومــن ناحيتــه يقــول النائــب الربملــاين غــالم 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 اإليرانيَّــة 
تُلِقــي باللــوم يف التقــدم البطــيء للمــرشوع عــى الدمــار املــادي والنتائــج 

ــة العراقيــة يف مثانينيــات القــرن املــايض. االقتصاديــة للحــرب اإليرانيَّ

ــة  ــي دبلوماســية مائي ــات الخــرباء تبنِّ ــة تجاهلــت طلب ــدو أن الحكومــة اإليرانيَّ يب
أكــر فاعليــة إلدارة الخالفــات مــع العــراق، وحســب أحــد كبــار مســاعدي روحاين، 
ــن  ــة م ــرشة دول ــس ع ــع خم ــاه م ــران يف املي ــارك إي ــنا، تتش ــن آش ــام الدي حس
جرانهــا يف املنطقــة، وخالفاتهــا مــع العــراق هــي األخطــر. وحســب عراقتــي، 
ع عــى التعــاون بــداًل  فــإن الدبلوماســية املائيــة ميكــن أن متنــع الحــروب وتشــجِّ
مــن الراعــات، كــام يقــرح عراقتــي تبــادل امليــاه مقابــل املحاصيــل الزراعيــة 
مــع العــراق، وهــي سياســة ســتوفر عــى إيــران كثــرًا مــن مياههــا التــي تضيــع 
ــة  ــات الداخلي ــل الراع ــن أن تقلِّ ــام ميك ــة، ك ــة البالي ــاليب الزراعي ــى األس ع
ــل  ــع التواص ــرب موق ــالة ع ــي رس ــرش عراقت ــا ن ــران. وعندم ــاه يف إي ــول املي ح
االجتامعــي إنســتاغرام ُمعِربًــا عــن فرحتــه بعــودة تدفُّــق امليــاه يف نهــر زيانــده 
رود مــرة أخــرى، تلقــى رســائل غاضبــة مــن خوزســتان حيــث يتــم تحويــل امليــاه 

ــوادي األوســط يف إيــران)50(. منهــا إىل ال

أمــا الخبــر يف مكتــب األنهــار الحدوديــة يف وزارة الطاقــة اإليرانيَّــة جبــار وطــن 
ــس  ــران تتناف ــة يف إي ــة املتصارع ــات الدول س ــن مؤسَّ ــرًا م ــول إن كث ــدا، فيق ف
عــى مصــادر امليــاه وتخلــط بــن سياســات البــالد املائيــة عــى طــول الحــدود)51(. 
ومــن خــالل الدبلوماســية القويــة، الغائبــة حاليًّــا، ميكــن تجــاوز هــذه التحديــات 
ســية. ويضيــف أن أمــام تحســن الوضــع فرصــة كبــرة. عــى ســبيل املثــال،  املؤسَّ
يُعتــرب نهــر رسوان هــو األكــرب غــريّب البــالد يف إقليــم كردســتان اإليــرايّن وميــر 
عــرب إيــران لنحــو 300 كلــم قبــل أن يدخــل العــراق، إال أن 10% فقــط مــن ميــاه 
ــاه  ــران العمــل عــى اســتخدام هــذه املي ــران. وتحــاول إي ــر تســتخدم يف إي النه

ــا فقــط، مــامَّ يفتــح املجــال واســعا للعمــل الدبلومــايس)52(. داخليًّ

ومــن الواضــح أن السياســة املائيــة الخارجيــة إليــران ضعيفــة يف الوقــت الراهــن، 
كــام تعتــرب »مافيــا امليــاه« يف البــالد محــّل نقــد بســبب اســتخدام هــذه املــوارد 
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ــة مــن أجــل النفــوذ الســيايس يف العــراق وكذلــك تحقيــق األربــاح. ويف  الطبيعي
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 لحــّل املشــكلة متاًمــا، 
كمنظَّمــة حاميــة البيئــة التــي مل تفعــل إال قليــاًل، وكانــت تعمــل عــى رفع الشــكاوى 
ســات الدولــة األخــرى يف تحمــل  البيئيــة دون تقديــم أي حلــول، كــام تــردَّد مؤسَّ
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 
ــح  ــة، فأصب ــة العراقي ــة الطبيعي ــر البيئ ــك دمَّ ــة لذل ــوب. ونتيج ــكان يف الجن الس
العــراق بيئــة خصبــة لعنــارص تنظيــم الدولــة بعــد عقــود الحقــة. ويخــى الخــرباء 
مــن مواجهــة إيــران لنفــس املشــكلة بســبب عــدم اتخاذهــا أي إجــراء للوقــوف يف 
وجــه تركيــا أو حــّل مشــكالتها مــع العــراق باســتثناء عمليــات بنــاء الســدود وجنــي 

املــال مــن هــذه املرشوعــات)53(.

الت هطــول األمطــار لثــالث ســنوات متتاليــة، كــام تواجــه  تواجــه إيــران أدىن معــدَّ
ــا مــن أصــل 699 يف  ــا شــديًدا ال يبــرش مبســتقبل واعــد، فنحــو 338 واديً جفافً
ــه  ــام تواج ــاه، ك ــتهالك املي ــورة اس ــة أو محظ ــق حرج ــودة يف مناط ــران موج إي
ــج  ــى الخلي ــة ع ــق املطل ــاه)54(. ويف املناط ــات مي ــا أزم ــة حاليًّ ــدة ومدين 334 بل
تزعــم الحكومــة أن أوضــاع إمــدادات امليــاه عــادت قريبــة مــن وضعهــا الطبيعــي، 
ــاه قــد انخفــض، إال أنــه مــع انخفــاض األمطــار بنســبة %41  وأن اســتهالك املي
ــاه يف هــذه  إىل جانــب الكثافــة الســكانية، تبقــى التوقعــات حــول إمــدادات املي

املناطــق حرجــة)55(.
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