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باحثة في الشؤون اإليرانية باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية

الخالف المائـي بيـن إيـران والعـراق:
أزمـة داخليـة متفاقمـة ودبلوماسيـة خارجيـة غيـر كافيـة

د.بنفشه كي نوش

بعد عقود من الثورة اإليرانية عام ١٩٧٩ ال تزال النساء تعاني من 
التمييز في التعليم والعمل، ومن قوانين تتبنى أكثر التفسيرات الدينية 
تشدًدا، ومن القيود السياسية التي تحول بينها وبين رئاسة الجمهورية، 
التعسف في تطبيق الحجاب اإللزامي، وفي ظل هذه األوضاع  ومن 
طورت النساء أدوات تسمح لهّن بالضغط على النظام إلعادة النظر في 

وسياساته تجاه المرأة.
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مـن المحتمـل أن تدخـل إيـران فـي صـراع كبيـر حـول الميـاه مـع العـراق، إذ نتـج عـن ُشـّح 
الميـاه فـي هـذا البلـد مشـكالت اجتماعيـة وسياسـية وأمنيـة كبيـرة. أمـا العـراق فيلقـي 
بالالئمـة علـى إيـران فـي تحويـل مجـرى األنهـار التـي ترفـد نهـَري دجلـة والفـرات، فضـاًل 
عـن بنـاء سـدود مخالفـة للقانـون الدولـي، كمـا تعتقـد إيـران أنـه يمكـن حـّل المشـكلة مـن 
خـالل دبلوماسـية مائيـة إيجابيـة مـع العـراق، إل أنهـا تعتـرف بـأن مثـل هـذه الدبلوماسـية 

غيـر موجـودة.

أوال: الوضع المائي في إيران وأثره على العالقة مع العراق
لقـد سـاءت العالقـة بيـن إيـران والعـراق نتيجـة أزمـة الميـاه بيـن الدولتيـن، إذ تعاني إيران 
ـع أن تتفاقـم وتـؤدِّي إلـى نقـص كبيـر فـي  أزمـة ميـاه ظهـرت منـذ عـام ٢٠١١ مـن المتوقَّ
الميـاه فـي البـالد بحلـول عـام ٢٠٣٦. لقـد تغاضـت إيـران عـن هـذه المشـكلة بحًثـا عـن 
حلـول سـريعة ومجديـة كالسـدود الضخمـة ومشـروعات نقـل الميـاه. وعلـى الرغـم مـن 
اإليرانـّي  البرلمـان  فشـل  المشـروعات،  هـذه  لمثـل  والقتصاديـة  الجتماعيـة  العواقـب 
مـراًرا فـي تعطيـل خطـط نقـل الميـاه وبنـاء السـدود الُمزَمـع تنفيذهـا علـى مدار السـنوات 

الخمـس المقبلـة(١).
كذلـك سـاهمت السياسـة المائيـة فـي إيـران فـي تفاقـم المشـكلة علـى طـول حدودهـا 
الغربيـة مـع العـراق، حيـث يذهـب نحـو ثلثـي إجمالـي الــ١٠٫٢ مليـار متر مكعَّب مـن المياه 
المحافظـات  تفقـد  أن  الخبـراء  ويتوقـع  العـراق(٢).  إلـى  البـالد  مـن  المتسـربة  اإليرانيَّـة 
ـق الميـاه السـريع إلى  اإليرانيَّـة الغربيـة احتياطياتهـا مـن الميـاه فـي مرحلـة مـا بسـبب تَدفُّ
ـا يعنـي أن علـى الحكومـة اإليرانيَّـة اتِّبـاع سياسـات مائيـة صارمـة تسـمح لهـا  العـراق، ِممَّ
باسـتخدام موارد المياه المتسـربة من البالد بشـكل كامل، إذ سـتقوم في هذا العام وحده 
ا جديـًدا، علًمـا بأنهـا بنـت أكثـر مـن ٦٠٠ سـّد فـي العقـود الثالثـة  ببنـاء ثالثـة عشـر سـّدً
ـَذت مشـروعات أخـرى لنقـل الميـاه علـى نطـاق واسـع أدت إلـى حرمـان  الماضيـة، كمـا نفَّ
المحافظـات الغربيـة المحاذيـة للحـدود العراقيـة مـن الميـاه التـي هـي فـي أَمـسِّ الحاجـة 

لَتهـا إلـى المحافظـات الوسـطى والشـرقية فـي إيـران(٣). إليهـا وحوَّ
يحـاول أعضـاء مؤثِّـرون فـي البرلمـان اإليرانـّي كل عـام كسـب الدعـم لَجـرِّ الميـاه إلـى 
د النخفـاض المسـتمّر فـي المـوارد المائيـة  مناطـق دوائرهـم النتخابيـة، فـي حيـن يهـدِّ
فـي غـرب البـالد بتدميـر السـياحة فـي محافظـات تشـاهار ماهـال بختيـاري، وكردسـتان، 
ـا فـي المخـزون المائـي السـنوي  وشـرق أذربيجـان، إذ تُعتبـر هـذه المحافظـات األَقـلَّ حّظً
الغربيـة األخـرى ككرمانشـاه وهمـدان وخوزسـتان فقـد  المحافظـات  أمـا  إيـران(٤).  فـي 
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ـا جعلهـا فـي وضـع أكثـر حرًجـا مـن بقيـة المحافظـات  اسـتنفدت مخزونهـا مـن الميـاه ِممَّ
اإليرانيَّـة(٥). فـي الواقـع حـدث تَحـوُّل تدريجـي مـن اسـتخدام إمـدادات الميـاه السـطحية 
إلـى اسـتخدام الميـاه الجوفيـة ألغـراض الشـرب فـي عديـد مـن المـدن النائيـة فـي غربـي 
إيـران، ومـع غيـاب نظـام وطنـي إلدارة النُّفايـات فسـيحدث مزيـد مـن حـالت تَلـوُّث الميـاه 
فـي تلـك المناطـق علـى الرغـم مـن أن تلـك الحالت أقل في المدن الرئيسـية حيث معايير 

جـودة الميـاه أعلـى مـن غيرهـا(٦).
ـا زاد األمـر سـوًءا َجـرُّ الحكومـة اإليرانيَّـة الميـاه مـن نهـر كارون الـذي كان يُعـَرف  وممَّ
قديًمـا بـ“النهـر العظيـم“، الـذي ينبـع مـن جبـال زاغـروس، إلـى خوزسـتان. ومنـذ العهـد 
نهـر كارون،  السـادس عشـر اعتمـدت أصفهـان فـي مياههـا علـى  القـرن  الصفـوي فـي 
باإلظافـة إلـى نهـر زايانـده رود، وهـو نهـر رئيسـي آخـر يجـري عبـر الـوادي األوسـط فـي 
إيـران. كذلـك نُِقلَـت الميـاه مـن زايانـده رود إلـى محافظـة يـزد علـى الحـدود اإليرانيَّـة 
الشـرقية. وفـي السـنوات األخيـرة أدَّت سياسـة تحويـل الميـاه هـذه إلـى إثـارة المظاهـرات 
فـي خوزسـتان نتيجـة تحويـل ٤٥٪ مـن ميـاه كارون إلـى مشـروعات إقليميـة كبـرى للميـاه 
الرئيـس  بينهـم  -مـن  اإليرانّييـن  السياسـين  بعـض  دعـم  أخـرى  ناحيـة  ومـن  إيـران.  فـي 
اإليرانـيّ السـابق الراحـل علـي هاشـمي رفسـنجاني والرئيـس الحالـي حسـن روحانـي- 
خطًطـا لتحويـل ميـاه نهـر كارون إلـى بلـدات فـي المحافظـات الشـرقية، حيـث مسـقط 

رأسـيهما، مثـل رفسـنجان وكرمـان(٧).
يحـوِّل السياسـيون اإليرانّيـون الميـاه إلـى مناطقهـم مـن أجـل المشـروعات الزراعيـة، 
ل الزراعـة مـا يقـرب مـن ١٠٫١٪ مـن اإلنتـاج القتصـادي الكلـي ويسـهم بنحـو  إذ تشـكِّ
٢٠٪ مـن ِنَسـب التوظيـف(٨). وتذهـب كميـات كبيـرة مـن الميـاه، نحـو ٩٣٪ مـن مصـادر 
الميـاه المتجـددة فـي البـالد، نحـو مشـروعات زراعيـة مرويَّـة. وقـد أدَّت عمليـات تحويـل 
الميـاه هـذه إلـى مشـكالت فـي محافظة خوزسـتان، حيـث يرفض المزارعـون قبول القيود 
ـا يـؤدِّي إلـى  المفروضـة علـى زراعـة األرز الـذي يسـتهلك كميـات كبيـرة مـن الميـاه ممَّ
ملوحـة الميـاه فـي تلـك المنطقـة. وكلمـا زادت عمليـات تحويـل الميـاه مـن نهـري كارون 
وزايانـده رود إلـى المحافظـات الشـرقية أصبـح المزارعـون فـي الـوادي األوسـط إليـران 
أكثـر عدوانيـة للمزارعيـن فـي محافظـة خوزسـتان المجـاورة، وهـي مشـكلة زادت حـدة 

ر القائـم علـى طـول الحـدود اإليرانيَّـة مـع العـراق(٩). التوتـُّ
ِعـي بهـروز مـرادي، العضـو فـي الشـركة الوطنيـة  علـى الرغـم مـن هـذه التحديـات يدَّ
اإليرانيَّـة لتوسـيع مـوارد الميـاه والطاقـة، أنـه ل توجـد خطـة شـاملة إلدارة الميـاه فـي 
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ر عضـو البرلمـان اإليرانـّي عبـد الحميـد خاطـري، مـن أن إيـران قـد  إيـران(١٠)، كمـا يحـذِّ
تشـهد انـدلع حـروب بسـبب ُشـّح الميـاه، ومـن ثـم النهيـار نتيجـة لذلـك. وتَُعـّد القـرى 
العراقيـة بمـا فيهـا بوشـهر وداشسـتان وعبـدان  المتاخمـة للحـدود  الجنوبيـة والبلـدات 
ًرا مـن هـذه األزمـة. مـن ناحيتـه يقـول رضـا أردكانيـان،  وجزيـرة مينـو، هـي األكثـر تَضـرُّ
لتـه بمقـدار الثلث  وزيـر الطاقـة اإليرانـّي إن هطـول األمطـار فـي هـذا العـام أقـل مـن معدَّ
د  ـا يهـدِّ فـي هـذه المناطـق، فـي حيـن ازدادت درجـات الحـرارة بنحـو درجتيـن مئويتيـن، ِممَّ

بحـدوث جفـاف شـديد فـي هـذه المناطـق(١١).

ر حول المياه بين إيران والعراق ثانيا: الوضع القانوني وتزيد التوتُّ
ل يوجـد حـل واضـح حـول كيفيـة إدارة أزمـة الميـاه فـي إيـران علـى طـول الحـدود مـع 
العـراق. وإذا لـم تَُحـّل المشـكلة فمـن المحتمـل أن تتحـول إلـى تهديـد أمنـي كبيـر إليـران. 
فبـدًل مـن مواجهـة المشـكلة تعمـل إيـران عموًمـا علـى التعامـل مـع الصـراع المائـي مـع 
العـراق كمسـألة داخليـة ل إقليميـة. وفـي الواقـع، ل يوجـد اتِّفـاق رئيسـي أو شـامل بيـن 

إيـران والعـراق علـى إدارة األنهـار المشـتركة بينهمـا.
ـل اللجنـة الوطنيـة اإليرانيَّة للتنمية المسـتدامة، وهي هيئة تهدف إلى  مـن ناحيتهـا تحمِّ
تطويـر أهـداف األمـم المتَّحـدة لعـام ٢٠٣٠ مـن أجـل التنمية، مسـؤولي الدولة المسـؤولية 
عـن القـرارات المتعلقـة بسياسـات توزيـع الميـاه داخلّيًـا وخارجّيًا، كما تنـّص خطة التنمية 
الميـاه عبـر  ـق  تدفُّ منـع  الخامسـة إليـران لألعـوام ٢٠١٠-٢٠١٥ علـى ضـرورة  الوطنيـة 
إيـران إلـى البلـدان المجـاورة، وعلـى إعـادة تحويـل تلـك الميـاه إلـى إيران، كما تـدار المياه 
السـطحية الحدوديـة مباشـرة مـن خـالل اتِّفاقيـات مشـتركة مـع الـدول المجـاورة، وغالًبـا 

مـا تُقَسـم الحصـص بالتسـاوي بيـن تلك الـدول(١٢).
ويمنح القانون الدولي إيران حقوًقا وواجبات في ما يتعلق باستخدام المياه الحدودية، 
إل أن هـذا القانـون ل يـزال يعتريـه كثيـر مـن الغمـوض ألن القانـون الدولـي فـي مثـل هـذه 
األمـور يقـوم إلـى حـّد كبيـر علـى التِّفـاق بين الدول. وفـي كثير من األحيـان تتجاهل إيران 
ـا  المعاييـر الدوليـة ذات الصلـة التـي تنطبـق علـى الـدول فـي إدارة الميـاه المشـتركة ِممَّ
يجعـل مـن الصعـب عليهـا عمـل سياسـات لزيـادة اسـتخدام الميـاه الحدوديـة. فالمسـألة 
خطيـرة بسـبب معانـاة إيـران مـن نقـص مزمن فـي المياه وتوافر الميـاه الحدودية التي من 
الممكـن أن تكـون مصـدًرا جيـًدا للميـاه. واألهـّم مـن ذلـك وبسـبب غيـاب القوانين في هذا 
المجـال، فـإن إيـران ل تسـتخدم كميـات كافيـة مـن كميـات الميـاه الهائلـة الموجـودة علـى 
طـول حدودهـا، حيـث يمتـد نحـو ٢٢٪ مـن مـوارد المياه اإليرانيَّة علـى طول ١٩١٨ كلم من 
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حدودهـا مـن خـالل سـتة وعشـرون نهـًرا صغيًرا وكبيًرا تجري في تلـك المنطقة(١٣). وعلى 
الرغـم مـن العمـل مـع أفغانسـتان علـى توقيـع اتِّفاقيات للمياه في هلمنـد، فإن إيران تفتقر 

إلـى دبلوماسـية متعـددة الجوانـب لمعالجـة قضايـا مماثلة مـع العراق(١٤).
تُعتبر معاهدة السالم لعام ١٦٣٩ بين اإلمبراطوريتين الصفوية والعثمانية أول معاهدة 
لة شـملت شـط العـرب، وهـو الممـر المائـي المتنـاَزع عليه بين إيـران والعراق، إل أن  مسـجَّ
المعاهـدة افتقـرت إلـى التفاصيـل وكانـت، إلى حّد كبير تتسـق مع الـولءات القبلية، فأدَّت 
إلـى انـدلع حـروب بيـن الطرفيـن، كمـا كانـت هناك معاهـدة أخرى معروفة باسـم معاهدة 
أرضـروم الثانيـة لعـام ١٨٤٧، تركـت قضيـة المسـؤولية اإلقليميـة للضفـة الشـرقية لشـط 
العـرب بـال حـّل، كمـا نتـج عـن بروتوكـول القسـطنطينية لعـام ١٩١٣ تشـكيل لجنـة لترسـيم 

الحـدود، إل أن هـذا القـرار انتهـى مـع انـدلع الحـرب العالَمية األولى.
فـي أعقـاب الحـرب العالَميـة األولـى وترسـيم الحـدود بيـن إيـران والعـراق ظهـر النـزاع 
حـول ميـاه شـط العـرب كقضيـة دولية ونتجت عنـه معاهدة بين البلدين في عام ١٩٣٧(١٥)، 
لَت لجنـة جديـدة لترسـيم الحـدود المائيـة بيـن الطرفيـن، إل أن تلـك تلـك اللجنـة لـم  وُشـكِّ
ـق سـوى قليـل مـن التقـدم. وفـي خمسـينيات القـرن الماضـي عملـت الحـرب البـاردة  تحقِّ
م حـول تلـك  العربيـة وعديـد مـن النقالبـات العسـكرية فـي العـراق علـى إعاقـة أي تقـدُّ
القضيـة. وأخيـًرا فـي شـهر مـارس مـن عام ١٩٧٥، وبسـبب جهود وسـاطة المملكة العربية 
عـت إيـران والعـراق اتِّفاقيـة الجزائـر إلنشـاء حـدود على طـول خّط منتصف  السـعوديَّة، وقَّ
شـط العـرب. وفـي وقـت لحـق ألغـى العـراق تلـك المعاهـدة وأعلن الحرب علـى إيران عام 

ـل إيرانـّي. ١٩٨٠ للحصـول علـى كامـل عـرض النهـر لضمـان أمـن صادراتـه دون أي تَدخُّ

ثالثا: البعد األمني والصراع اإليراني مع العراق حول المياه
منـذ انهيـار تنظيـم الدولـة فـي العـراق فـي العـام الماضـي تـدرك إيـران تماًمـا الحاجـة 
إلـى سـيطرة أفضـل علـى مياههـا الحدوديـة فـي ظـل حالـة عـدم السـتقرار المسـتقبلية 
فـي العـراق، فقـد أظهـر اسـتيالء تنظيـم الدولـة علـى سـّد الموصـل فـي أغسـطس ٢٠١٤، 
وكذلـك البنيـة التحتيـة المائيـة األخـرى فـي الفلوجـة وبعقوبـة مـدى ضعـف مـوارد الميـاه 
ـر اإلرهـاب كثيـًرا مـن منشـآت الميـاه العراقيـة فـي بغـداد، وصـالح  فـي المنطقـة، فقـد دمَّ
والقبليـة  الطائفيـة  المعـارك  عملـت  كمـا  وكركـوك،  وديالـى،  واألنبـار،  ونينـوى،  الديـن، 

األخـرى حـول الميـاه فـي العـراق علـى تقليـص تدفـق الميـاه إلـى إيـران.
كذلـك تشـعر إيـران بالقلـق مـن أن إجـراءات تركيـا لخفـض تدفـق الميـاه إلـى إيـران 
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والعـراق قـد تزيـد التوتُّـر القائـم فـي المنطقـة، إذ تؤّكـد تركيـا أن نهـري دجلـة والفـرات 
كافيـان لتزويـد العـراق باحتياجاتـه مـن الميـاه، علًمـا بـأن طـول مجـرى نهـر الفـرات فـي 
العـراق يبلـغ نحـو ١٠٠٠ كيلومتـر، فـي حيـن يمتـّد نهـر دجلـة لمسـافة ١٣٠٠ كيلومتـر علـى 
ـا يوفـر أكثـر مـن ٩٠٪ مـن الميـاه الجوفيـة فـي البـالد. وفـي  طـول الحـدود العراقيـة، ِممَّ
نفـس السـياق يزعـم خبـراء الميـاه اإليرانّيـون أن العـراق ليـس لـه حصـة كبيـرة فـي نهـر 
الفـرات، وعلـى الرغـم مـن أن العـراق يريـد الوصـول إلـى ٤٣٪ مـن ميـاه هـذا النهـر فإنـه 
سـوف يشـهد انخفاًضـا بنسـبة ٢٠-٣٠٪ فـي تدفـق ميـاه النهريـن (دجلـة والفـرات) فـي 

غضـون ٣٠-٤٠ سـنة نتيجـة مشـروعات بنـاء السـدود فـي تركيـا(١٦).
المستشـاريين  كبـار  أحـد  رحيـم صفـوي،  يحيـى  اللـواء  ر  حـذَّ فبرايـر ٢٠١٨  فـي ٢٧ 
العسـكريين للمرشـد األعلـى اإليرانـّي علـي خامنئـي، مـن أن ُشـّح الميـاه يمكـن أن يـؤدِّي 
إلـى توتُّـرات إقليميـة مـع الـدول المجـاورة بمـا فيهـا العـراق، إذ حـذر الحكومـة اإليرانيَّـة 
إلـى أن العتـراف بوجـود القـوات األجنبيـة فـي العـراق، في إشـارة إلى القـوات األمريكيَّة، 
ـد قـدرة إيـران علـى حـّل المشـكالت المائيـة القائمـة مع بغداد(١٧). فـي ذلك الوقت  قـد يعقِّ
ق المياه إلى  أبلغت السـلطات العراقية ”بي بي سـي“ الفارسـيَّة بأن إيران قد وقفت تدفُّ

العـراق مـن اثنيـن وأربعيـن نهـرا(١٨).
تعتبـر إيـران ُشـّح الميـاه علـى طـول حدودهـا مـع العـراق مسـألة أمـن قومـي، وتسـعى 
ـق ليـس  للسـيطرة علـى مجـاري األنهـار المتدفقـة إلـى العـراق، إل أن الَحـدَّ مـن هـذا التدفُّ
ـة السـهلة بسـبب ارتفـاع تكاليـف عمليـة تحويـل الميـاه مـن مصـدر إلـى آخـر. علـى  بالمهمَّ
سـبيل المثـال، يقـع نهـر ألونـد علـى الحـدود اإليرانيَّـة الغربيـة داخـل إيـران، ثـم يعبـر إلـى 
العـراق، وقـد بذلـت إيـران قليـاًل مـن الجهـد إلعـادة تحويـل مجـرى النهر جزئّيًـا إلى داخل 
أراضيهـا بسـبب التكاليـف الباهظـة لهـذه العمليـة(١٩). كذلـك زادت ُخَطـط نقـل الميـاه مـن 
ها فـي المناطق  المحافظـات الغربيـة إلـى مناطـق أخـرى فـي إيـران مشـكالت الميـاه وُشـحِّ

التـي تشـترك فيهـا إيـران فـي األنهـار مـع العـراق(٢٠).
إن أنمـاط اإلنتـاج التـي تعتمـد علـى كثافـة الميـاه فـي كل مـن إيـران والعـراق لـم تسـهم 
كثيـًرا فـي مسـاعدة الطرفيـن علـى حـّل خالفاتهمـا، وكالهمـا يُسـِهم فـي انخفـاض جـودة 
وكميـات الميـاه علـى طـول حدودهمـا بسـبب األسـاليب والممارسـات الزراعيـة القديمـة 
فـي كل منهمـا. وفـي عـام ٢٠١١ حـاول العـراق وقـف تدفق المياه الملوثة والمشـبعة بالملح 
َفـت مياه السـبخات فـي كال البلدين،  والمـواّد الكيميائيـة مـن إيـران، إل أن هـذه الميـاه جفَّ
َضت منطقة األهـوار التي تُعتبر  ففـي البصـرة فـي جنوبـّي العـراق، على سـبيل المثـال، تَعرَّ
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مـة اليونسـكو علـى أنهـا تـراث وطنـي، للتدميـر الكامـل  الكبـرى فـي آسـيا وصنفتهـا منظَّ
نتيجـة هـذه الممارسـات(٢١).

تـؤدِّي عمليـات بنـاء السـدود فـي إيـران إلـى تفاقـم أزمـة ُشـّح الميـاه في العـراق، فثالثة 
فقـط مـن خمسـة وأربعيـن رافـًدا رئيسـّيًا كانـت تتقاسـمها إيران والعراق سـابًقا، نجت من 
عمليـات بنـاء السـدود وغيرهـا مـن وسـائل تحويـل الميـاه أو اإلغـالق، كمـا سـيؤدِّي سـد 
داريـان اإليرانـّي، الـذي سـيتم النتهـاء مـن بنائـه في وقت لحق من هـذا العام، إلى خفض 
تدفق المياه من نهر سـروان (أحد الروافد الرئيسـية لنهر دجلة) بنسـبة تصل إلى ٦٠٪. 
وتعتبـر هـذه مشـكلة خطيـرة للعـراق بالنظـر إلـى أن ٣٠٪ مـن الميـاه التـي ترفـد نهر دجلة 
سـنوّيًا منشـؤها فـي إيـران مـن خـالل نهـَري سـروان وأرونـد، حيـث سـيعمل نفـق بطول ٤٧
كلـم بجـوار السـد علـى تحويـل مسـار النهـر بالكامـل إلـى إيـران. إجمـاًل، بَنَـت إيـران أربعـة 

عشـر مشـروًعا علـى جميـع روافـد نهر سـروان داخـل أراضيها(٢٢).
تُلِقـي إيـران نفايـات األمـالح داخـل رواسـب السـدود، وقـد تعهـدت اآلن بتوجيـه الميـاه 
المالحـة إلـى الخليـج بـدًل مـن ذلـك، إل أن الميـاه القادمـة مـن الخليـج تتسـرب باسـتمرار 
إلـى مخـزون ميـاه نهـر كارون المتدهـور. وباإلضافـة إلـى األمـالح المتسـربة مـن السـدود 
ا حرم  يوجـد نـزاع بيـن طهـران وبغـداد علـى نهـَري كارون وكـرخ اللذيـن ُحـوِّل إلى إيـران ِممَّ

البصـرة مـن الميـاه العذبة(٢٣).
َفت إيران نهر زاب الصغير المشـترك على طول الحدود مع إقليم كردسـتان  كذلك جفَّ
العراق، إذ أسـفر بناء سـّد جديد على هذا النهر في منطقة سردشـت عن نقص في مياه 
الشـرب والميـاه الزراعيـة فـي مدينـة قـالدزي التـي يسـكنها نحـو ١٤٠ ألـف نسـمة، وتقـع 
شـمال السـليمانية فـي العـراق(٢٤). ويأتـي المصـدر الرئيسـي للميـاه فـي إقليـم كردسـتان 
ـر ٧٥٪ مـن الميـاه لالسـتخدام المنزلـي والتجـاري  العـراق مـن خمسـة أنهـار رئيسـية توفِّ
والزراعـي. وينبـع اثنـان مـن تلـك األنهـار -همـا سـروان وزاب الصغيـر المتدفقـان إلـى هذه 

المنطقـة- من إيـران(٢٥).
ي سـدَّ دوكان في شـمال العراق،  ا آَخر على الروافد التي تغذِّ كذلك شـيََّدت طهران سـّدً
ويُخَشـى أن تـؤدِّي هـذه األعمـال وغيرهـا مـن مشـروعات الميـاه علـى األنهـار المشـتركة 
بيـن إيـران والعـراق إلـى حرمـان األخيـرة مـن مطالبتهـا التاريخيـة بالميـاه المتدفقـة فـي 
نهـري دجلـة والفـرات(٢٦)، إل أن إيـران تُِصـّر علـى عـدم الرغبـة فـي التعامـل بشـكل سـيِّئ 
مـع العـراق فـي مـا يتعلـق بقضايـا الميـاه، وتُِديـن تجفيف سـبخات الحويزة عـام ٢٠٠٣ من 

أجـل تحويـل الميـاه مـن المناطـق الشـيعية فـي الجنـوب إبـان حكـم صـدام حسـين(٢٧).
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ويقـول مسـؤولون عراقيـون إن إيـران ل تلتـزم القواعـد الدوليـة أو اتِّفاقيـات تقاسـم 
الميـاه، فقـد سـعت بغـداد للتفـاوض مـع إيـران مـن أجـل إيجـاد حلـول مشـتركة، إل أن 
بيـن الطرفيـن  ُملـِزم  اتِّفـاق  عـي عـدم وجـود أي  القنصليـة اإليرانيَّـة فـي السـليمانية تدَّ
باسـتثناء التِّفـاق حـول اسـتخدام سـبعة أنهـار عابـرة للحـدود ليـس مـن بينهـا نهرا سـروان 
وزاب الصغيـر، كمـا تصـّر إيـران علـى أن العـراق تجاهـل منـذ عـام ٢٠١٧ طلبهـا تشـكيل 
لجنة لتوقيع اتِّفاقية حول كيفية استخدام نهري سروان وزاب الصغير، إل أن المسؤولين 
العراقييـن يـرون أن هـذه المبـادرة هـي تَحـرُّك دبلوماسـي لتنفيـذ أغـراض معيَّنـة بـدًل من 

التحـرُّك الصـادق لمسـاعدة العـراق فـي أزمتـه المائيـة(٢٨).
يمكـن إليـران أن تسـتخدم عامـل الميـاه سـالًحا للسـيطرة علـى الفصائـل والجماعـات 
السياسـية العراقيـة حسـبما أفـاد العراقيـون أنفسـهم. ومـن الممكـن أن تكـون سـيطرتها 
علـى نهـر الـزاب الصغيـر، حسـب المراقبيـن، قـد نتجت عن قـرار الزعيم الكردي مسـعود 
برزانـي السـعي للحصـول علـى حكـم ذاتـي فـي كردسـتان العـراق، وهـي خطـوة من شـأنها، 
إن نجحـت، أن تثيـر اضطرابـات فـي إقليـم كردسـتان اإليرانّي. باإلضافـة إلى ذلك، تحتاج 
المناطـق الشـيعية فـي العـراق بمـا فيهـا مدينـة النجـف إلـى جلـب الميـاه مـن المنطقـة 
العراقيـة  الحكومـة  مـع  السـابقة  الخالفـات  أدَّت  وقـد  األرز.  زراعـة  أجـل  مـن  الكرديـة 
الـري  السـدود وقنـوات  إقليـم كردسـتان  إلـى إغـالق حكومـة  الميزانيـة  المركزيـة حـول 
لحرمـان المناطـق الشـيعية مـن الميـاه(٢٩)، كما يعتقـد العراقيون أن قرار إيران قطع المياه 
والكهربـاء كان للتالعـب بالنتخابـات البرلمانيـة العراقيـة فـي شـهر مايـو ٢٠١٨، وضمـان 

ـح الموالـي إليـران رئيـَس وزراَء جديـًدا للعـراق(٣٠). نجـاح المرشَّ

رابعا: السياسات المائية إليران وتداعياتها داخليا وعلى العالقة مع العراق
منـذ نحـو عقديـن مـن الزمـن احتـّج أهالـي عبدان في منطقـة الحدود الغربيـة إليران على 
ل إلـى قضيـة أمنيـة كبيرة من خـالل اندلع  تحويـل الميـاه إلـى الـوادي األوسـط الـذي تَحـوَّ
مناوشـات بين السـكان والمزارعين في المنطقتين تم على أثرها قمع تلك الحتجاجات، 
إذ كان علـى الحكومـة اإليرانيَّـة إيصـال رسـالة بأنهـا وحدهـا، ل المجتمعـات المحلية، َمن 

ر كيفيـة إدارة شـؤون المياه فـي البالد(٣١). يقـرِّ
وَوْفًقـا للمـادة ٤٤ مـن الدسـتور اإليرانـّي، تُعتبـر مشـروعات السـدود وأنابيـب الميـاه 
ـا المـادة ٤٥ فتنـّص علـى أن جميـع مصـادر الميـاه متاحـة لالسـتهالك  ـة، أمَّ ملكيـة عامَّ
العـاّم، كمـا تسـمح للدولـة باسـتخدام الميـاه حسـب مـا هـو ضـروري لتعزيـز مصالحهـا. 
هنـا يحصـل التناقـض، ألن المـادة نفسـها مـن الدسـتور تمنـح الشـعب اإليرانـّي الحـّق فـي 
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د ويسـيطر  اسـتخدام مـوارد الميـاه فـي البـالد، وفـي نفـس الوقت فـإن الدولة هي من يحدِّ
على السياسـات المائية. لذلك عندما تقرر طهران تصدير المياه إلى الدول المجاورة أو 
إعـادة توزيـع المـوارد المائيـة داخلّيًـا فإنهـا غالًبا مـا تصطدم بالمطالبات المائية للسـكان 
إيـران، فالمـادة ١٨ مـن  المحلييـن. وتحـاول قوانيـن أخـرى معالجـة مشـكلة الميـاه فـي 
ة  الدستور اإليرانّي والمواد ١٨ و١٩ و١٤٩ من القانون المدني ل تعترف بالملكية الخاصَّ
ر النهائي  لمصـادر الميـاه، إل أنهـا تؤّكـد التوزيـع العـادل لتلـك الميـاه وتعتبـر الدولـة المقـرِّ
لكيفيـة توزيـع المـوارد المائيـة فـي البـالد وفـي المناطـق الحدودية. عالوة علـى ذلك تُِصّر 
الحكومـة علـى أن المـوارد المائيـة فـي إحـدى المحافظـات ل تخـّص سـكانها المحلييـن 

علـى الرغـم مـن أنهـا تعطـى تلـك المحافظـة أولويـة توزيـع تلـك المـوارد المائيـة(٣٢).
عـادت مسـألة توزيـع الميـاه إلـى السـطح مـن جديـد فـي أثنـاء فتـرة رئاسـة اإلصالحـي 
ـع عضـو حكومـة خاتمـي حبيـب اهلل بيطـرف  محمـد خاتمـي. ففـي ١٣ ديسـمبر ٢٠٠٣ وقَّ
اتِّفاقيـة مـع نظيـره الكويتـي الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح لتصديـر ميـاه الشـرب إلـى 
ر إيـران ٣٠٠-٣٢٠ الكويـت. وأوضـح بيطـرف أنـه خـالل الثالثيـن عاًمـا القادمـة سـتصدِّ
ـب سـنوّيًا مـن فائـض ميـاه الشـرب إلـى الكويـت، ووصـف هـذه التِّفاقيـة  مليـون متـر مكعَّ
ـع أن تمـارس إيـران  بأنهـا نقطـة تَحـوُّل للعالقـات الثنائيـة بيـن البلديـن، إذ كان مـن المتوقَّ
ـط أن يصـل طول  نفـوًذا سياسـّيًا علـى الكويـت مـن خـالل هـذا المشـروع. وكان مـن المخطَّ
األنبـوب المسـتخدم لنقـل الميـاه إلـى ٥٠٠ كيلومتـر، تمتـّد ١٥٠ كيلومتـًرا منهـا تحـت ميـاه 

َرت بنحـو مليـاَري دولر(٣٣). الخليـج العربـي بميزانيـة ُقـدِّ
ر عديـد مـن الخبـراء مـن تنفيذ هذا المشـروع ألنه سـوف يـؤدِّي إلى نقص في  وقـد حـذَّ
الميـاه وجفـاف داخـل إيـران، إل أن هـذه التحذيـرات لـم تجـد آذاًنـا صاغيـة. وعلـى الرغم 
مـن زعـم الحكومـة عـدم التِّفـاق علـى المشـروع فإنهـا لـم تعمـل بشـفافية مـن خـالل عـدم 
ـدت بالتصريـح عـدم  إبـالغ السـكان مشـروعات الميـاه القائمـة مـع العـراق والكويـت، وأكَّ

وصـول قطـرة مـاء إلـى هاتين الدولتيـن(٣٤).
ًدا  د مجدَّ فـي عـام ٢٠٠٧ ورد أن وزيـر خارجيـة إيـران في ذلك الوقت منوشـهر متكي أكَّ
ـع وزيـر الخارجيـة الحالـي  التـزام إيـران تصديـر الميـاه إلـى الكويـت، وفـي وقـت لحـق وقَّ
محمـد جـواد ظريـف وثائـق تتعلـق بإرسـال ميـاه نهـر كارون للشـرب والزراعـة وغيرهـا مـن 
األغـراض إلـى محافظـة البصـرة فـي العـراق. وقـد ُكشـف لحًقـا عـن أن مـن المحتَمـل 
إرسـال الحكومة اإليرانيَّة مياه الشـرب بدًءا من عام ٢٠٠٩ إلى العراق، إذ التزمت إيران 
ـب مـن الميـاه إلـى البصرة سـنوّيًا. وكان من المقرر إرسـال هذه  تحويـل ١٢٠ ألـف متـر مكعَّ
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الكميـات بواسـطة سـفن الشـحن والشـاحنات واألنابيـب تحـت األرض دون أي رقابـة أو 
حون فيمـا بعـد بـأن كميـة المياه  حتـى موافقـة، إل أن مسـؤولين كثيريـن فـي إيـران سـيصرِّ
التـي أُرِسـلَت إلـى العـراق كانـت ضئيلـة، وبالـكاد تحـل مشـكلة المياه في البصـرة التي يبلغ 
عـدد سـكانها ٢٫٥ مليـون نسـمة، كمـا يبلـغ السـتهالك السـنوي للميـاه فـي خوزسـتان فـي 
إيـران ٣٫٥ ضعـف المعاييـر الدوليـة نتيجـة ارتفـاع درجـات الحـرارة والظـروف الزراعيـة 
يَّة(٣٥). ا يعني أن كمية المياه التي أرسـلتها إيران إلى البصرة ليسـت ذات أهمِّ السـيئة، ِممَّ

ول يمكـن التحقـق مـن صحـة هـذه التقاريـر مـن مصـدر مسـتقّل، إل أن بعـض الساسـة 
دافـع عـن قـرار ضـّخ الميـاه إلـى العراق، ففي عام ٢٠١٣ دافع الدبلوماسـي اإليرانّي البارز 
عبـاس عراقتشـي عـن فكـرة التجـارة الفتراضيـة للميـاه، وأصـر علـى أن الميـاه يجـب أن 
ترسـل إلى العراق حيث المحاصيل الزراعية أقل اسـتهالًكا للمياه، وتخصيص المياه في 
إيـران للنُُّمـوِّ الصناعـي والسـتهالك المحلي. وأضـاف أن الجماعات اإلرهابية مثل تنظيم 
الدولـة سـتجد لهـا أرًضـا خصبـة فـي العـراق عندمـا يعاني الجفـاف، إذ يفتقـر المزارعون 

إلـى المـوارد المائية لكسـب العيش(٣٦).
لقـد اعتـرف بعـض المسـؤولين اإليرانّيـون مثـل عراقتشـي بـأن أنظمـة الزراعـة والـري 
القديمـة فـي إيـران، فضـاًل عـن ضعف السياسـات المائية خالل العقـود الثالثة الماضية، 
أسـهمت فـي مشـكلة ُشـّح الميـاه فـي البـالد، فعلـى سـبيل المثـال تُدَعـم زراعـة القمـح 
بشـكل كبيـر فـي إيـران، وليـس هنـاك أي حوافـز للمزارعيـن لتصديـر القمـح المنتـج فـي 
الجنـوب، ويقـول عراقتشـي إن إيـران يجـب أن ل تصـّر علـى الكتفاء الذاتي الزراعي ألنها 

ستسـتنفد مـوارد البـالد المائيـة وتـؤدِّي إلـى تحديـات أمنيـة كبيـرة(٣٧).
كذلـك ينتقـد خبـراء الميـاه فـي إيـران أولئـك الذيـن يتسـاءلون عـن سـبب سـماح إيـران 
بتدفـق الميـاه إلـى شـط العـرب فـي العـراق، وهـو الممـّر المائـي الناتـج عـن التقـاء نهـري 
يـه روافـد مثـل نهـري الكـرخ وكارون. ويعتقـد هـؤلء الخبـراء أنـه إذا  دجلـة والفـرات، ويغذِّ
ـر فـي العـراق نتيجـة نقـص الميـاه، فسـوف تعانـي إيـران العواصـف  اتسـعت دائـرة التصحُّ
سـّد  مشـروع  وبسـبب  العـراق  فـي  المائيـة  المسـتنقعات  جفـاف  عـن  الناجمـة  الرمليـة 
ـر  غونيدوغـو أنادولـو التركـي فـي منطقـة جنـوب األناضـول(٣٨). وحسـب التقاريـر، فقـد دمَّ
هذا المشروع السياحة تقريًبا في منطقة تشاهار محل وبختياري الخصبة في إيران(٣٩).

لقـد غـادر ثلـث سـكان الريـف فـي إيـران ُقَراهـم بسـبب الجفـاف والعواصـف الرمليـة، 
وفـي خوزسـتان يقطـع بعـض السـكان أميـاًل لجمـع الميـاه التـي تَُضـّخ فـي خزانـات كبيـرة، 
مة األرصاد الجوية  ر منظَّ كمـا يعمـل الجفـاف علـى تفاقـم مشـكلة الميـاه في إيران، إذ تقـدِّ
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اإليرانيَّـة أن ٩٧٪ مـن البـالد تواجـه درجـة معيَّنـة مـن الجفـاف. ويُلِقـي بعـض المحلليـن 
بالالئمـة علـى سـوء اإلدارة الحكوميـة مـن خـالل َجـّر الميـاه لصالح بعـض المزارعين على 
حسـاب آخرين(٤٠). وتتمثل مشـكلة أخرى في إلقاء المواّد الكيماوية من المصفاة القريبة 
مـن عبـدان فـي الميـاه المتاخمـة للبصـرة وخرمشـهر، كذلك اسـتخدام األسـمدة الزراعية 
بشـكل كبيـر. باإلضافـة إلـى ذلـك، علـى إيـران التعامـل مـع سـد أليسـو التركـي علـى نهـر 
ي هور  ـق الميـاه إلـى العـراق، ونهـر الكرخ في خوزسـتان الـذي يغذِّ دجلـة الـذي سـيمنع تَدفُّ
العظيـم فـي العـراق. وقـد سـارع المسـؤولون اإليرانّيـون، بمـن فيهـم الرئيـس روحانـي، إلى 

إدانـة بنـاء أنقـرة السـد، مشـيرين إلـى التدهـور البيئـي الـذي سـينتج عـن ذلك(٤١).
اندلعـت احتجاجـات متزامنـة فـي إيـران والعـراق فـي شـهر يوليـو ٢٠١٨ حـول مسـألة 
الميـاه، وألقـى العراقيـون فـي المناطـق الجنوبيـة من البالد باللوم علـى الركود القتصادي 
بسـبب قطـع إيـران فـي كثيـر مـن األحيـان إمـدادات الميـاه والكهربـاء عـن هـذه المناطـق. 
ـع العراقيـون فـي مدينـة البصـرة جنـوب شـرق العـراق لسـتقبال مـا  وفـي هـذه األثنـاء تَجمَّ
تناقلتـه التقاريـر علـى أنـه ميـاه عذبـة قادمـة مـن إيـران، إل أن طهـران أكـدت عـدم توقيـع 

اتِّفاقيـة إلمـداد العـراق بالميـاه(٤٢).
حـاول المتظاهـرون فـي عبـدان وخرمشـهر وقـف خطـط أُِشـيَع أنهـا اعتُمـدت لنقـل 
الميـاه مـن مناطقهـم إلـى جنـوب العـراق، وقـد نفـت السـلطات اإليرانيَّـة الشـائعات حـول 
إرسـال الميـاه إلـى الكويـت، إل أنهـا صمتـت بشـكل لفـت حـول إشـاعات نقـل الميـاه إلـى 
ـروا األنابيب التي تنقل المياه، إل  البصرة(٤٣). وذكرت مصادر أجنبية أن المتظاهرين كسَّ
حـوا بـأن الميـاه المالحـة فـي أرفانـد رود هـي مـا أضـرَّ بتلـك األنابيب،  أن المسـؤولين صرَّ
دة فقـط لمنـع تدمير المنشـآت المائيـة. وجاءت  وشـجعوا علـى الحتجـاج فـي مواقـع محـدَّ
الحتجاجات في إيران نتيجة السـخط بسـبب شـّن طهران معارك سياسـية وآيديولوجية 

فـي العـراق وسـوريا واليمـن وتجاهـل الحتياجـات األساسـية للشـعب اإليرانـّي(٤٤).
ووصف المسؤولون اإليرانّيون هذه الحتجاجات بالمؤسفة، زاعمين أن تناقص المياه 
العذبـة فـي نهـر كارون كان سـببه الجفـاف وقلـة تدفـق الميـاه إلـى النهـر بسـبب تسـرب 
ميـاه الخليـج المالحـة إليـه وجعلهـا غيـر صالحـة لالسـتعمال. وقـال النائـب فـي البرلمـان 
اإليرانـيّ عبـد اهلل سـامري، إن إصـالح أنبـوب غديـر الواصـل مـن حويـزة إلـى خرمشـهر 
ت الميـاه المالحـة باألنابيـب تاركـة مخلَّفـات  وعبـدان اسـتغرق أربعـة أيـام فقـط، فأضـرَّ
كبيـرة فـي مخـزون الميـاه. مـن ناحيتـه قـال نائـب وزيـر الداخليـة حسـين ذو الفقـاري إنـه 
أُرِسـلَت أربعـة وعشـرون صهريًجـا مـن الميـاه إلـى المنطقـة وإن المشـكلة التـي أدت إلـى 
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اإلضـرار باألنابيـب سـيتم حلهـا خـالل أيـام(٤٥).
عندمـا بـدأت الحكومـة بنـاء سـّد رملـي لوقف تدفـق مياه الخليج المالحـة وتوزيع المياه 
المعبـأة لتخفيـف التوتُّـر، اشـتكى سـكان عبـدان وخرمشـهر مـن الميـاه المالحـة والعكـرة 
التـي يصعـب شـربها أو اسـتخدامها ألغـراض التنظيـف. وقليلـون مـن النـاس يسـتطيعون 
شـراء أجهـزة تنقيـة ميـاه منزليـة. وبعكـس جيرانهـا ل تمتلـك إيـران محطـات تحليـة كبـرى 
علـى الخليـج العربـي، باإلضافـة إلـى ذلـك فـإن التلـوث الكثيـف فـي الميـاه الجاريـة يجعـل 
ـة فـي مناطـق مثـل مينوداشـت فـي محافظـة عبـدان.  مـن المسـتحيل تنقيـة الميـاه، بخاصَّ
وقال علي سـاري، عضو مجلس محافظة خوزسـتان، إن الدول المجاورة إليران تسـتخدم 
معـدات تنقيـة لتلبيـة احتياجاتهـا المائيـة، وأضـاف أن هذا ليس هو الحال في إيران حيث 
ل توجـد مثـل هـذا التقنيـة. وبـدًل مـن ذلـك ينصّب التركيز على مشـروعات َجّر المياه، مع 
تجاهـل حقيقـة أن الميـاه التـي تُنَقـل مـن نهـر كارون ل تبعـد سـوى عشـرين كيلومتـًرا عـن 
مواقـع النفايـات. ومـع عـدم وجـود نظـام مناسـب إلدارة النفايـات فـي تلـك المنطقـة، فـإن 

عمليـات نقـل الميـاه هـذه ملوثـة وغيـر صحية(٤٦).
وحسـب الحكومـة اإليرانيَّـة فإنهـا تعمـل علـى إكمال بناء ثالثة وثالثين مشـروًعا جديًدا 
للميـاه والصـرف الصحـي فـي خوزسـتان، وإيصـال أنابيـب الميـاه إلـى عبـدان وخرمشـهر 
وسوسـانغرد ودشـت أزاديغـان وشـادقان(٤٧)، حيـث سـيكون هـذا أكبـر مشـروع للميـاه فـي 
إيـران هـذا العـام، بتنفيـذ شـركة إنشـاءات خاتـم األنبيـاء التابعـة للحرس الثـوري اإليرانّي. 
ـي هذه الشـركة كامـل المبالـغ المالية إلكمال  وعلـى الرغـم مـن تأكيـد المسـؤولين عـدم تلقِّ
المشـروع، فإنهـا بـدأت بالعمـل علـى ذلـك بطريقة أو بأخرى. ويشـتمل هذا المشـروع على 
ا، وعلـى نفـق بطـول ١٥٠ كيلومتـًرا يمـّر عبـر المحافظـات اإليرانيَّـة فـي  سـبعة عشـر سـّدً
أذربيجـان الغربيـة وكردسـتان وكرمنشـاه وإيـالم وخوزسـتان. وسـيعمل هـذا المشـروع على 
ـق المياه عن  نقـل الميـاه مـن غـرب إيـران إلـى وسـط وشـرق البـالد، ممـا يعنـي تحويـل تدفُّ

نهـري زاب الصغيـر وسـروان(٤٨).
لقـد بـدأت خطـة إرسـال ميـاه الشـرب إلـى خرمشـهر منـذ عقـود مضـت، إذ تـم إعـداد 
مشـروعات مماثلـة لمـّد خـط أنابيـب في السـنوات الـ٢٥ الماضيـة، إل أن حكومة روحاني 
هـي التـي سـارعت إلـى متابعـة تنفيـذ مشـروع غديـر منـذ نحـو ثـالث سـنوات فقـط. ومـن 
ناحيتـه يقـول النائـب البرلمانـي غـالم رضـا شـرفي إنـه حـذر الحكومـة منـذ أكثـر مـن عام 
بشـأن أزمـة الميـاه المعلقـة والحتجاجـات فـي خرمشـهر، إل أن أحـدا لـم يأخـذ بتلـك 
التحذيـرات، ومـا زالـت الحكومـة اإليرانيَّـة تُلِقـي باللـوم فـي التقدم البطيء للمشـروع على 
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الدمـار المـادي والنتائـج القتصاديـة للحـرب اإليرانيَّـة العراقيـة فـي ثمانينيـات القـرن 
الماضي.

أكثـر  تبنِّـي دبلوماسـية مائيـة  يبـدو أن الحكومـة اإليرانيَّـة تجاهلـت طلبـات الخبـراء 
فاعليـة إلدارة الخالفـات مـع العـراق، وحسـب أحـد كبـار مسـاعدي روحاني، حسـام الدين 
المنطقـة،  الميـاه مـع خمـس عشـرة دولـة مـن جيرانهـا فـي  إيـران فـي  تتشـارك  آشـنا، 
وخالفاتهـا مـع العـراق هـي األخطـر. وحسـب عراقتشـي، فـإن الدبلوماسـية المائيـة يمكـن 
ع علـى التعـاون بـدًل مـن الصراعـات، كما يقترح عراقتشـي تبادل  أن تمنـع الحـروب وتشـجِّ
الميـاه مقابـل المحاصيـل الزراعيـة مـع العـراق، وهـي سياسـة سـتوفر علـى إيـران كثيـًرا 
ل الصراعـات  مـن مياههـا التـي تضيـع علـى األسـاليب الزراعيـة الباليـة، كمـا يمكـن أن تقلـِّ
الداخليـة حـول الميـاه فـي إيـران. وعندمـا نشـر عراقتشـي رسـالة عبـر موقـع التواصـل 
ـق الميـاه فـي نهـر زيانـده رود مـرة  الجتماعـي إنسـتاغرام ُمعِرًبـا عـن فرحتـه بعـودة تدفُّ
أخـرى، تلقـى رسـائل غاضبـة مـن خوزسـتان حيـث يتـم تحويـل الميـاه منهـا إلـى الـوادي 

األوسـط فـي إيـران(٤٩).
أمـا الخبيـر فـي مكتـب األنهـار الحدوديـة فـي وزارة الطاقـة اإليرانيَّـة جبـار وطـن فـدا، 
سـات الدولـة المتصارعـة فـي إيـران تتنافس على مصـادر المياه  فيقـول إن كثيـًرا مـن مؤسَّ
وتخلـط بيـن سياسـات البـالد المائيـة علـى طـول الحـدود(٥٠). ومـن خـالل الدبلوماسـية 
سـية. ويضيف أن أمام تحسـين  القويـة، الغائبـة حالّيًـا، يمكـن تجـاوز هذه التحديات المؤسَّ
الوضـع فرصـة كبيـرة. علـى سـبيل المثـال، يُعتبـر نهـر سـروان هـو األكبـر غربـّي البالد في 
إقليـم كردسـتان اإليرانـّي ويمـر عبـر إيـران لنحـو ٣٠٠ كلـم قبـل أن يدخـل العـراق، إل أن 
١٠٪ فقـط مـن ميـاه النهـر تسـتخدم فـي إيـران. وتحـاول إيـران العمـل على اسـتخدام هذه 

ـا يفتـح المجـال واسـعا للعمـل الدبلوماسـي(٥١). الميـاه داخلّيًـا فقـط، ممَّ
ومـن الواضـح أن السياسـة المائيـة الخارجيـة إليـران ضعيفـة فـي الوقـت الراهـن، كمـا 
تعتبـر ”مافيـا الميـاه“ فـي البـالد محـّل نقـد بسـبب اسـتخدام هـذه المـوارد الطبيعيـة من 
أجـل النفـوذ السياسـي فـي العـراق وكذلـك تحقيـق األربـاح. وفـي نفـس الوقـت، ل تـزال 
العواصـف الرمليـة المتكـررة القادمـة مـن العـراق تعمل على تلويث نصف إيران، إذ تتعامل 
وزارة الخارجيـة مـع تلـك العواصـف علـى أنهـا أزمـة وطنية مسـاوية للتهديـدات اإلرهابية.
مة  ويعتقـد كثيـرون فـي إيـران أن الـوزارة لـم تقـم بمـا يكفـي لحّل المشـكلة تماًمـا، كمنظَّ
حمايـة البيئـة التـي لـم تفعـل إل قليـاًل، وكانـت تعمـل على رفع الشـكاوى البيئية دون تقديم 
سـات الدولـة األخـرى فـي تحمـل مسـؤولية النـزاع المائـي مـا  د مؤسَّ أي حلـول، كمـا تتـردَّ
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بيـن إيـران والعـراق. وفـي عهـد صـدام حسـين تـم تحويل المياه من عـدة مناطق في جنوب 
العـراق ومـن مجـاري نهـري دجلـة والفـرات لتعزيـز هيبتـه كديكتاتـور فـي مناطـق مسـقط 
ـر البيئـة الطبيعيـة  رأسـه فـي العـراق وإخضـاع السـكان فـي الجنـوب. ونتيجـة لذلـك دمَّ
العراقيـة، فأصبـح العـراق بيئـة خصبـة لعناصـر تنظيـم الدولـة بعـد عقود لحقة. ويخشـى 
الخبـراء مـن مواجهـة إيـران لنفـس المشـكلة بسـبب عـدم اتخاذهـا أي إجـراء للوقـوف فـي 
وجـه تركيـا أو حـّل مشـكالتها مـع العـراق باسـتثناء عمليـات بنـاء السـدود وجنـي المال من 

هذه المشـروعات(٥٢).
لت هطـول األمطـار لثـالث سـنوات متتاليـة، كما تواجـه جفاًفا  تواجـه إيـران أدنـى معـدَّ
شـديًدا ل يبشـر بمسـتقبل واعـد، فنحـو ٣٣٨ وادًيـا مـن أصـل ٦٩٩ فـي إيـران موجـودة 
فـي مناطـق حرجـة أو محظـورة اسـتهالك الميـاه، كمـا تواجـه ٣٣٤ بلـدة ومدينـة حالّيًـا 
أزمـات ميـاه(٥٣). وفـي المناطـق المطلـة علـى الخليـج تزعـم الحكومـة أن أوضـاع إمـدادات 
الميـاه عـادت قريبـة مـن وضعهـا الطبيعـي، وأن اسـتهالك الميـاه قـد انخفـض، إل أنـه 
مـع انخفـاض األمطـار بنسـبة ٤١٪ إلـى جانـب الكثافـة السـكانية، تبقـى التوقعـات حـول 

إمـدادات الميـاه فـي هـذه المناطـق حرجـة(٥٤).

خالصـــة
الحقيقـة  فـإن  إيـران،  فـي  الميـاه  لمشـكلة  وجـود حلـول سـريعة  عـدم  مـن  الرغـم  علـى 
الواضحـة أن البـالد ل تـزال تتمتـع بمـوارد مائيـة كبيـرة علـى طـول حدودهـا الغربيـة مـع 
العـراق. عـالوة علـى ذلـك، وعلـى الرغـم مـن زراعة نصـف األراضي الصالحـة للزراعة في 
لت  إيـران، فإنهـا تسـهم فـي توفيـر مـا يقـرب من ٨٥٪ من إمدادات الغـذاء و٢٥٪ من معدَّ
التوظيـف فـي البـالد(٥٥). وبـكل المقاييـس فـإن القطـاع الزراعـي فـي إيـران يعمـل بشـكل 
جيِّـد ول يحتـاج إلـى التوسـيع بـل إلـى التطويـر، بمـا يعنـي أن إيـران لديهـا الفرصـة -إن لـم 

تُكـن الرغبـة- فـي معالجـة قضايـا ُشـّح الميـاه مـع العـراق.
وحـول سـؤال المسـتقبل فـي مـا يتعلـق بهـذا الملـّف الشـائك سـواء داخـل إيـران أو بيـن 
ـحة للتفاقم في ظّل غياب السياسـات المائية  البلديـن، فيمكـن القـول إن أزمـة الميـاه مرشَّ
أهـداف  تحركهـا  التـي  المدروسـة  غيـر  الميـاه  تحويـل  ومشـروعات  الرشـيدة  الداخليـة 
ـحة لالسـتمرار  سياسـية ومصالح انتخابية، أما في ما بين إيران والعراق فإن األزمة مرشَّ
فـي ظـّل السياسـة اإليرانيـة الراهنـة التـي تسـتخدم ورقة المياه أداةَ ضغـط على الحكومة 
العراقيـة مـن أجـل تحقيـق مصالحهـا، ل سـيما فـي ظـّل التحـوُّلت التـي تشـهدها السـاحة 
العراقيـة والضغـوط األمريكيـة والعربيـة التـي تحـاول أن تحـّد مـن النفـوذ اإليرانـي فـي 
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العـراق، لكـن فـي الوقـت نفسـه فـإن إيـران يمكـن أن تسـتخدم ورقـة الميـاه كدبلوماسـية 
ق مصلحـة مشـتركة للجانبيـن فـي هـذا  فاعلـة فـي عالقاتهـا مـن العـراق، وهـذا سـيحقِّ
الملـّف، إذ سيُسـتفاد مـن المـوارد المهـدرة. لكـن هـذا التوجـه بحاجـة إلـى مجموعـة مـن 
اإلجـراءات والسياسـات المائيـة التـي هـي فـي الواقـع عكـس مـا تفعلـه الحكومـة اإليرانيـة 

خـالل المرحلـة الراهنـة.
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 .2018 �Î����� 21 ��������¶�� ���� ���� ���� “���¹���� ¤�� ����� ¡����®� ����¯� �������� :1396 ����� ���� �������� ����Ç�” �������Ç�� �����Ç�� (9)

 .2018 �®�� ¢� 13 :��
��� É���� �http://cutt.us/O6mvR
 É������ �http://cutt.us/Y4S54 .�������� ������� �� �������� ����� �“����� ����� ���� ��������� �������� ���� ��� ¨��� ����� �������� ����” (10)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
���
 .2018 �������� 27 ��������¶�� ���� ���� ���� �“��������� ¨������ ��������� :������� ���� �������� ����Ç� ���� ��������� ��������� È���Æ�� ����” (11)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/2Gyhs
 .2017 ������� 24 .�������� ���¹�� ¼������ ������ �������� ��� ��������� �“������� ���� �������� ���� ����� ��Ñ�� º��� Ô���¶û��� ����� ��������” (12)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/NpVZ7
 .��� �� º����� �“����� �� ������ �� ��� ��Ñ�� º� Ô�¶û��� ��� ������” (13)
 .��� �� º����� �“����� �� ������ �� ��� ��Ñ�� º� Ô�¶û��� ��� ������” (14)

 .88°89± ± �(2016 �������� ���Ñ�� :¸������) �“íÈ���� �� È�¹�©� :������ ����� ��” �è���� ¨�¶�� (15)
 �“íÔ������� �� �������� :�����¶��� ������” �“¿����·� Ô������ ���� �������� ���� ���������� ���������� ������ ¤��������” :	������ ���¯� ������ (16)

 .2018 �®�� ¢� 13 :��
��� É���� .http://cutt.us/dwPX .2017 ��®�� ¢� 30 ������ ������� ������� �� ���������� �����
 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/ULrIg .Î����� È����� ������� �“�������� ���� ª��������� ������� º��� ¼������ �� ¡����” (17)

 .2018
 �http://www.rudaw.net/english/kurdistan/060720175 �2017 ����� 7 ������� �“������� ��� ���£�� ����� ���� º��� �����” (18)

  .2018 �®�� ¢� 13 :��
��� É����
 .2017 �“������� ��� ���£�� ����� ���� º��� �����” (19)

 .���� �� º��� �“����� �� ������ ����� ��� «��¹�� �� ������ �¯� ��ÏÒ�” ���� §�Ç��� ���Ç ���� (20)
 .2018 ������� 3 �¿����·� Ô������ ������ �“����¯��� ����Ç·� ¡�� � �� Õ������ ����¶��� ������ Õ���� :������ Ô�������” :��������¶�� ������� (21)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/x0StQ
 .���� �� º��� �“��¯��� ��Ç·� ¡ � �� Õ���� ��¶��� ���� Õ�� :���� Ô����� �������¶�� (22)

 �http://cutt.us/mkfq1 .2011 ������£�� ������� 16 ���������� “�������� ¼����� ¡�� � ������� ����� ������� ���¯�� Ô�������” :Õ���®� ������ (23)
 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������

 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/y5ynw .2018 �������� 2 ������� �“��������� ����� ����Ñ��� ��Ç ������ é��¶Ë� �������” (24)
 .2018

http://cutt. .2018 �������� 4 �ª���´� “����Ñ��� �������� ������� 	����� ���®Ñ� � ����¹�����°�������� �������� ����¯¶©” :�������� ��Ã�� � (25)
 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �us/cBgNw

 �“Ô�������� ��������� «����¹�� ������� ����� ���¯��� ��� ��������� ����������� ��¶�� �� ��Ç ����� ����¶�” :������� ���� �����¯�� ���� ����� (26)
 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/0d6Ro .2018 �������� 27 �75 �������� �����Ø��� ���������� ��������� ��������

 .��� �� º����� �“����¯�� ��Ç·� ¡ � �� Õ���� ��¶��� ���� Õ�� :���� Ô�����” �������¶�� (27)
 .��� �� º����� �“����¯�� ��Ç·� ¡ � �� Õ���� ��¶��� ���� Õ�� :���� Ô�����” �������¶�� (28)
 .��� �� º����� �“����¯�� ��Ç·� ¡ � �� Õ���� ��¶��� ���� Õ�� :���� Ô�����” �������¶�� (29)

 É������ �http://cutt.us/YGCle .2018 �������� 17 �µ����� �����Ñ� ���¶��© �“Ô������� ����� È������� È��������� ������� Õ��¹�� �������” (30)
 .2018 �®�� ¢� 13 :����
���

http://cutt.us/ .2016 ������� ��������� ������� �� �������� ����� �������������� ���������� ������ �“��������� �Ò���� �������� �����” (31)

الهوامــش 
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 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �VNNz8
 .2017 ������� �¹�� ¼���� ���� �“����� �� ������ �� ��� ��Ñ�� º� Ô�¶û��� ������” (32)

 �������� ����� �������������� ���������� ������ �������� ���� �����
�� �������© ����� 	û�Ã��� �� ������ ��������� ������������� ������� (33)
 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/W2FjF .2016 �������� 24 ��������� ������� ��

 .��� �� º����� ������������ �������� ���� ������ �� ���
�� �����© ��� 	û�Ã� �� ���� ������� ����������� ����� (34)
 Ð��¯� ����� ��� Å����� ª����� ��������� �������� ����������� :���������� Ç������� ��������¯�� ������� ������� ������� �	���������� ����� (35)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �https://bit.ly/2MWkveq .2018 �26 ������� VOA ��������� ���� ��������
http:// .2013 È����� �10 ������� ����������� ������ �� ������ �“��������� ����� ¬������� ���� :�������� �����������” ������¹��� Î���� ����� (36)

 .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �cutt.us/Te6N5
 .���� �� º��� ������� ��������� ����¹��� (37)

 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/TlZD .4°5 «��¹� ���Æ
·� «������� �“Ô������� ���� ��� ¥����� ������ ������� ���� ����� �� È�����” (38)
 .2018

 .“��� ª����Ç ��� ����� �� ������ �¯� ¿®
” �	����� ����� ����´ (39)
 :����
��� É������ �http://cutt.us/XWbBB .2016 ������� ��������� ª���� �“�����Í µ����� ���� �������� ���¯� ���� ¸�����” :�������� ª����Ç (40)

 .2018 �®�� ¢� 13
 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/wi4rs .2017 ������� 3 �	� �� �Í �“��������� ����� �� º������� ���¯��� ��������� ��������” (41)

 .2018
 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/7QdEK .2018 �������� 3 ����� �� �“������� ����� ������ Ä����� «��� �������
 ���������” (42)

2018
 �������� 11 �¿����·� Ô������ ������ �“Ô������� ������ ����� �������� ������ ������� ������� �����¹ ����� �������� Ô������� �������” :��������� ����� (43)

 .2018 �®�� ¢� 13 :��
��� É���� �http://cutt.us/cgZJh .2018
 .���� �� º��� �“�����
 ������� �� ����� 	� Ä��� «�” (44)

 .2018 �® ¢� 13 :��
��� É���� �http://cutt.us/PZIuX .2018 ����� 3 �Ô���� �“�����
 ��� È����� ª����” (45)
 .��� �� º����� �“�����
 ��� È����� ª����” (46)

http://cutt.us/ .2018 �������� 3 �È����ò� ����� ������� �“������� 10 ���¹ ���� �������
� ������ ���� �������� ������� ����� È���Æ¯��” (47)
 .2018 �®�� ¢� 13 ����
��� É������ �y5oDI

http:// .2018 �������� 11 ������ “����¹����� ������·� �û����� È�������� ����� ������ 	����� ������� ���� «��ËÆ�� �������� �������� ¬������” (48)
  .2018 �®�� ¢� 13 ����
��� É������ �cutt.us/VQisg

 .���� �� º��� ����¹��� (49)
 .���� �� º���  �“����� �� ���
�� �����© ��� 	�Ã� �� ���� ������� ����������� �����” (50)

 ������ ������������� ���������� ������ �“��������� Õ��©������ �������� �Ò���� �������Ë�� ������ �� ���� �� ����� ��������” :	������ Î���� (51)
 .2018 �®�� ¢� 13 ����
��� É������ �http://cutt.us/Uvmr3 .�������� ������� �� ��������

 ������������� ���������� ������ �“������� ���� �������� ����Ç� ����� �������·� �����®Ë�� ���� ª����Ñ© ������” :	������ ���¯� ������ (52)
  .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ �http://cutt.us/TERkJ .2017 �®�� ¢� 13 ��������� ������� �� �������� ������

http://cutt. .2018 �������� 22 �Î����� È����� ������� �“������ �������� ���Ë����� ��������� ��������� ���� ������� ���� ���Å���� 388 ������” (53)
  .2018 �®�� ¢� 13 :����
��� É������ us/ui7Tw

 É������ http://cutt.us/QDFY .2018 �������� 16 �È����ò� Î����� ������� �“�����¶©� ���� ����Ç·�� ������ Î���� ������ ���� �������� ����Ç�” (54)
  .2018 �®�� ¢� 13 :����
���

  .2018 �® ¢� 13 �� :��
��� É���� http://cutt.us/QWM6R �“����� ��� ������� ª������ «�·� ����� �� ����� ���¯�” (55)




