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الفاعلــــــون والمحـــــــددات

محمد عبد الهادي شنتير

باحث في العلوم السياسية ومتخصص في الالمركزية والشؤون احمللية

مقــدمــة
ضت  ت أربعــــون عاًما ونْيــــف على إيران حتــــت ُحكم »رجال الديــــن«، تعرَّ مــــرَّ
خاللهــــا البيئــــة فــــي العديد مــــن مناطق الدولــــة إلى التدهور واملشــــكالت. 
كهــــا ألهــــواٍر وأراٍض رطبــــة هامــــة على  وبعــــد أن كانــــت ُتوَصــــف إيــــران بتملُّ
عها بسالمة املناظر الطبيعية للغابات، صارت بيئتها  مستوى العالم، ومتتُّ
تقترُن مبفرداِت »ضعف األداء البيئي« و»الهشاشة البيئية«؛ فأجزاٌء كبيرة 
ض إلى تهديداِت األمن البيئي، الذي  مــــن أراضي ومياه ومناخ إيران تتعــــرَّ

يتفاقُم معه سجل األزمات احلادة التي تواجهها إيران.
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على الرغم من متتُّع إيران بوجود بنية تشريعية ومؤّسسية بيئية تتمثَّل في تشريعات ولوائح 
وقرارات تُعنى بالبيئة، ومنظمة حماية البيئة، فضاًل عن السماح بتأسيس املنظمات غير 
احلكومية البيئية، وإبداء رغبة التعاون الدولي للحد من املشــــكالت البيئية في إيران، إالَّ 
أنَّ أهداف السياسات االقتصادية قصيرة ومتوسطة املدى إليران لها األولوية على التنمية 
املستدامة ومواجهة التهديدات والقضايا البيئية. وبدأ إدراك أهمية حماية النُظم البيئية 
متأخًرا، في ظل نظام سياســــي شــــديد املركزية بُنَي على قيادة املرشد األعلى ملؤّسسات 
الدولة صانعة السياســــات وحاكمة األمور في إيران، بجانب وجود عدٍد من املؤّسســــات 
غير الرسمية، التي تلعب دوًرا محورًيا في تعضيد سياسات النظام القائم واستمراريته.
تنطلُق الدراســــة من ســــؤال رئيســــي هو: ملاذا تعاني السياســــات البيئية في إيران من 
ة تســــاؤالت فرعية، هي: مــــا أبرز القضايا  الهشاشــــة وضعــــف األداء؟ وِمن ثمَّ تُوَجد عدَّ
البيئية وأخطارها في إيران؟ ملاذا ال يوازن النظام السياسي اإليراني في حتديد أولوياته 
بني التنمية االقتصادية ومواجهة تهديدات األمن البيئي؟ وكيف تصنُع السياسات البيئية؟ 
وملــــاذا ينخفــــُض دور منظمة حماية البيئة؟ وهــــل يوجد دوٌر للمنظمــــات غير احلكومية 
واحلــــركات البيئية؟ مبعنى آخر، هل تُتيح الدولة للمجتمع املدني اإليراني لعَب دوٍر فاعل 

في حماية البيئة؟
حتاول هذه الدراسة الكشَف عن طبيعة ُصنع السياسة والعالقة بني الفاعلني البيئّيني، 
كما تســــلِّط الضــــوء على الفجوة ما بني التنمية االقتصادية، فــــي مقابل ضعف االهتمام 
دة وعدم عدالٍة ومساواٍة إقليمية  بالبيئة وقضاياها، التي تعاني باألساس من مشكالت معقَّ

في إيران.
تقُع هذه الدراســــة في إطار حتليل السياســــات العامة البيئية، واعتمَدت على توظيف 
ُد  اقتراب »حتليل النُظم« لدراســــة مدخــــالِت عمليِة ُصنع السياســــات البيئية، التي حتدِّ
بشــــكٍل كبير مخرجات السياســــات التي يتم اّتباعها بشــــأن البيئة، ومدخل »العالقة بني 
الدولة واملجتمع«؛ لتوضيح طبيعة تفاعل املنظمات غير احلكومية البيئية مع املؤّسســــات 
الرســــمية للدولة. كما بُِنيت الدراســــة على مدخل »االختيار الرشــــيد«1*؛ لتفسير قضايا 
السياســــات وباألخص منوذجه الفرعــــي: نظرية »الناخب الوســــيطي«، التي تفترض أنه 
ستتولَّد ضغوط شعبية تستجيب لها األنظمة السياسية لتحقيق الرضا العام، طاملا تُوَجد 
دميقراطيــــة تؤدي دورها بصــــورة جيدة، والناس قادرون على املطالبــــة بحقوقهم. إالَّ أنَّ 
د التأثير على  الواقع ومع وجود نُظم حكم ال تُعير اهتماًما مبســــألة الدميقراطية، وتتعمَّ
وعي املواطنني وتشــــكيل تفضيالتهم، سوف تتَّســــع مصالح النَُّخب التي تسعى إلى تركيز 
الســــلطة واســــتمرار النظام؛ ما ينعكُس علــــى محتوى وأهداف السياســــات التي تتبّناها 

احلكومة)٢(.
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أّواًل: مشكالت السياسة العامة.. بدائل معالجتها والفعل الحكومي
تعبِّر السياسة العامة عن مدى وكيفية استجابة النظام السياسي لضغوط وظروف البيئة 
المحيطــــة، وأحياًنا كثيرة تَُعــــّد بدائلها ترجمًة لتفضيالت وِخيارات الســــلطة التنفيذية، 
وليــــس لمطالب المواطنيــــن، وهذا ينعكُس على محتوى السياســــة العامــــة التي يتبّناها 
النظام. يتطابق ذلك مع ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة والية فلوريدا، وكان 
ســــابًقا أســــتاًذا في حكومة ماكنزي، توماس آر داي، من أنَّ السياسة العامة تشير إلى ما 

تختار الحكومات القيام أو االمتناع عن القيام به)3(.
تُصاغ السياســــات لتخصيص ِقيَم أو إشباع حاجات، ويرتبط ُكل ذلك مبعاجلة مشكلة 
قائمة، أو وضع إستراتيجيات؛ للحيلولة دون وقوع مشكلة محتملة في املستقبل)4(. وتعني 
املشــــكلة السياســــاتية في إحدى معانيها: »موقف أو حالة حترُّك االحتياجات والشــــعور 
ل احلكومــــة في إزالة ما  بعــــدم الرضا لدى أفــــراد املجتمع؛ ما يدفعهــــم للمطالبة بتدخُّ
يعانون منه«)5(. وِمن ثمَّ تدخل هذه املشــــكالت في جدول أولويات أعمال احلكومة، الذي 
يضعه صانعو السياســــات ويضم القضايا واملطالب العامة، التي هي بحاجة إلى تصرُّف 
وفعل حكومي، من خالل دراســــتها وحتليلها واتخاذ املعاجلات الضرورية بشــــأنها. وهذا 
اجلــــدول ليس مثالًيــــا في كافة األحوال؛ فيكون لُكل حكومة ترتيــــُب أولوياٍت يختلف عن 
غيرها من احلكومات، حسب طبيعة السياق املجتمعي وإدراكها وتعريفها للمشكالت التي 
تواجهها وتخّصها للحل. كما أنَّ هذا اجلدول يّتسم باملرونة والتغير وليس جامًدا، أّي أنه 
يختلف من موقف آلخر، بحســــب موقف النظام من قضايا السياسات في الدولة)6(. فقد 
لت في  حتاول احلكومة اســــتئصال املشــــكلة من جذورها، وإذا أخفقــــت احلكومة أو تعطَّ
أداء السياسات تتفاقم املشكلة ويزداد تعقدها، وقد تظهر املشكلة في أشكال جديدة، أو 
تتولَّد عنها مشــــكالت إضافية؛ أو تعمل احلكومة على انحســــار املشكلة، وتقليل تأثيرها 
إلى أدنى مســــتوى مكن؛ أو يكون موقف احلكومة باألساس، هو تاُهل املشكلة ألسباب 

تقنية ومالية، أو أسباب سياسية ومناطقية)7(.
يؤكــــد كلُّ ما ســــبق، أنَّ عملية حل املشــــكالت املطروحة في الواقــــع، هو صميُم عمل 
السياســــات العامة. وصنع السياســــات العامة، هو نتاُج العالقة بــــني الفاعلني أو القوى 
نة للنظام السياســــي، ويتوّلى تنفيذها املؤّسساُت العامة  الرســــمية وغير الرســــمية املكوِّ
ُد هذا النشاُط احلكومي واقَع األداء الفعلي للنظام السياسي ومواقفه  واحلكومية. ويجسِّ

من قضايا السياسات العامة؛ ما يُظِهر تفاوت النظم السياسية فيما بينها.

ثانًيا: المشكالت البيئية في إيران
تتعرَّض إيران لمشــــكالِت نقِص إمدادات المياه العذبــــة، وتضاؤل موارد المياه الجوفية، 
ــــر، وتعرية األراضي، والتلوُّث الناجم عن عوادم الســــيارات، والتلوث النفطي في  والتصحُّ
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الخليج العربــــي، والجفاف؛ يرجع ذلك إلى حرب الخليج األولى، وقيود العقوبات، التغيُّر 
المناخي، وعدم كفاءة استخدام المياه والموارد الطبيعية، وانبعاثات المركبات، وعمليات 
التكريــــر وعدم توظيــــف التكنولوجيا الحديثة فــــي مصافي النفط اإليرانــــي، والنفايات 
ــــع الصحراوي،  ر والتوسُّ الصناعيــــة الســــائلة، والمخلفــــات الُصلبة، وسياســــات التحضُّ
واجتثــــاث الغابات والغطاء النباتي الطبيعي، والرعي الجائر، وضعف الرقابة وعدم إنفاذ 

التشريعات واللوائح البيئية... إلخ.
بشــــكٍل موجز، ميكُن إبراز املشــــكالت التي تضغط على األمن البيئي في إيران، على 

النحو اآلتي:
1. مشكالت الموارد المائية

إنَّ الميــــاه مــــورٌد طبيعٌي حيوي، لكن يبــــدو الحال فيما يتعلق ببيئة إيران، أنَّ سياســــات 
المــــوارد المائية تفتقد إلى الرشــــادة، ويتم إدارتها َوفًقا للحاجة التــــي تحددها »الدولة 

المستخدمة«، منها على سبيل المثال ما يلي:
أ. مشــــكلة الصرف الصحي، وكمثال على ذلك؛ يتم التخلُّص من حوالي 6٠% من مياه 

مجاري الصرف الصحي شمال إيران في بحر قزوين؛ ما يتسبَّب في تلوُّث املياه)8(.
ب. أدَّت سياســــات »االكتفاء الذاتي« من الغذاء؛ إلى استخدام املزارعني لكميات أكبر 
مــــن املياه اجلوفية في الري؛ ما جعل اآلبار تعاني مــــن تزايُد معدالت النضوب، وتعرُّض 
ى إفراط إنشــــاء السدود والتوسع الزراعي  األراضي الزراعية للتناقص و»التملُّح«. كما أدَّ

السريع إلى أزمات البحيرات، مثل أزمة بحيرة أرومية)9(.
ج. املشــــكالت املركبة في األحواز؛ ذات األغلبية العربية وعاصمة محافظة خوزستان، 
منها: تراُجع النشــــاط الزراعي واحملاصيل؛ نتيجَة مخطط تغيير خريطة مســــارات املياه 
وحتويلها من األحواز إلى املناطق الصحراوية الوســــطى، ضمن السياســــات اإليرانية في 
إعــــادة تشــــكيل التركيبة العرقية لهــــذه املنطقة، عبر دفع أصحاب األصــــول العربية إلى 
د إحداث الفقر املائي وتدمير النشاط الزراعي لسكان  الهجرة من اإلقليم؛ من خالل تعمُّ
األحواز العرب ومصادرة آالف الهكتارات حول نهر كارون)1٠(. وارتباًطا بذلك، قام مزارعو 

األحواز باحتجاجاٍت في العام ٢٠18م؛ بسبب ُشح املياه وموجة اجلفاف الشديدة.
إذن، ترجــــُع مشــــكالت امليــــاه والزراعة في إيــــران إلى السياســــات العامة بخصوص 
إقامة الســــدود، وحتويل مســــارات املياه إلى الصحراء واألراضي، التي تصادرها الدولة 
لالســــتخدام في املشــــروعات الزراعية القومية، وتوصيل املياه إلــــى املناطق التي تعاني 
مــــن قلة مصادر املياه. ونتيجًة لذلك؛ كانت سياســــات إعادة تخصيص املياه مصدًرا آخر 

لاّلمساواة اإلقليمية؛ لذا احتلت إيران الـمرتبة 131 عاملًيا في إدارة املوارد املائية)11(.
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تدُل األمثلة آنفة الذكر وغيرها، على أنَّ مشــــكالت املياه تَُعّد حتدًيا حقيقًيا، وتبرز 
تداعياتها اخلطيرة على مياه الشرب، والنشاط الزراعي، والثروة احليوانية والسمكية 
كتهديد مباشــــر لألمن اإلنســــاني وجودة احليــــاة في إيران، وفي نفــــس الوقت، متثِّل 

مصدًرا جديًدا للضغوط السياسية والتوتر الشعبي احملتمل.
ث الصناعي ث الهواء والتلوُّ ٢. مشكالت تلوُّ

ت العاصمة طهران منذ أواخر الســــبعينات من القــــرن الفائت من بين أكثر المدن  ُعدَّ
ًثا في العالم؛ ما أدى إلى خلق ضغوط سياســــية مــــن أجل اتخاذ إجراءات عالجية  تلوُّ
ة  أكثر نجاعة، لكن التدابير السياســــاتية جاءت بطيئًة ومحدودة. يمكُن اإلشارة إلى عدَّ

أمثلة لمشكالت التلوُّث في إيران، منها:
أ. اجلسيمات املعلَّقة؛ تسّببت احلرب اإليرانية-العراقية في تسوية األرض وحتويلها 
ثة. ومن حنٍي  إلى غبار ومسطحات مدية جافة؛ ما أدى إلى زيادة العواصف الرملية امللوَّ
آلخر، تشهد محافظات إيران شدة اجلسيمات والذرات املعلقة كلما وقعت العواصف، 
على نحو ما حدث في العام ٢٠18م، عندما »انتشــــرت شــــدة الذرات املعلَّقة في أكثر 
من ٢٠ محافظة بالبالد، ووصلت الذرات املعلَّقة إلى طهران التي تشــــمل مساحًة أكثر 
من مليون كلم مربع بعدد الســــكان البالغ ٢٠ مليوًنا. وحتولت أزمة الذرات املعلَّقة في 

محافظتَي خوزستان وسيستان وبلوشستان إلى أزمة سياسية«)1٢(.
ب. داهمت مدينة أصفهان ملوِّثات مختلفة ترجُع إلى مشــــروعات التنمية الصناعية 
واحلضرية الواســــعة، واإلفراط في اســــتخدام املياه، وســــوء حالــــة الصرف الصحي 
ًثا على املستوى العاملي؛ بسبب تأثير  الصناعي والزراعي)13(. كما تَُعد األحواز األكثر تلوُّ

النفايات السائلة، كالنفط، والبتروكيماويات.
ج. التلــــوُّث النــــاجت عن تصريف بقايا املركبــــات الطبية في البيئــــة البحرية للخليج 
العربي، من خالل تأثير املركبات النشطة صيدالنًيا )خاصًة بقايا األريثروميسني(، مبا 
تنطوي عليه من مخاطر صحية عالية للبشر وكافة الكائنات احلية. وتَُعد مياه الصرف 
احلضرية من محطتَي معاجلة جرسوزان وسورو في بندر عباس، أهم مصدٍر ملخلفات 
هذه املركبات في البيئة البحرية للخليج العربي مبعدل 5٠٠ إلى 7٠٠ لتر/ثانية، التي 

ميكُن أن تكون مصدًرا محتماًل للتلوُّث الصيدالني للنظام البيئي البحري)14(.
ا ســــبق، أّن التلوُّث يكاد يكون في احملافظات واملدن اإليرانية جزًءا مقبواًل  يتضُح ِمّ
مــــن احلياة اليوميــــة، ويتطلب من صناع القرار اتخاذ سياســــاٍت أكثــــر فاعلية وكفاءة 

ملواجهة مشكالت التلوُّث املتراكمة.
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ع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية ٣. تهديد التنوُّ
يعكُس النظام البيئي إليران التنوُّع البيولوجي الغني والكبير، إاّل أنَّ هناك تدميًرا للغابات 
والمراعي والحياة البرية والســــمكية. من أمثلة ذلك، نشــــاط اجتثــــاث الغابات، والرعي 
المفرط، وقطع الغطاء النباتي، والحرث العشــــوائي للمراعي الســــتخدامها في الزراعة 
الجافة على أرٍض غير مناســــبة لهــــذا الغرض، وقد قلَّت مســــاحات الغابات، وتعرَّضت 
بعــــض األهوار للجفاف، مثل هور هامون وهور أنزلي)15(. ومخاطر ذلك ال تنســــحب على 
األمن اإلنســــاني فقط، إنما تمتد تداعياتها علــــى تدمير الحياة البرية واألنواع المختلفة 

من الحيوانات في إيران.
فيما يبدو أّن املمارسات والسياسات اإليرانية قد بُنيت على تقديرات ال تراعي التنوُّع 
البيولوجي واملقدرات الطبيعية الغنية، وتاهل القيمة االقتصادية واجلمالية الهائلة لهذه 
النظم البيئية؛ حيث انعكست عواقبها على حدوث أضراٍر ال رجعة فيها ملستجمعات املياه، 

وتآكل لألراضي واألهوار، وتدمير للغابات.
4. النزوح البيئي الداخلي

تســــّبب النزوح الداخلي ألسباب بيئية خالل الفترة من ٢٠٠6م إلى ٢٠11م في انخفاض 
نسبة عدد سكان القرى من 3٢% إلى ٢9% على التوالي، وراتفاع نسبة سكان المدن من 

68% إلى 71% على التوالي)16(.
وتَُعد معدالت النزوح الداخلي من املؤشرات الدالة على مدى تفاُقم املشكالت البيئية، 
مع اإلشــــارة إلى أنَّ بعض أسباب النزوح البيئي تتعلَّق بتدخالت حكومية مقصودة لتغيير 

تركيبة أعراق بعض املناطق واألقليات، مثل حالة عرب األحواز.
تكشــــُف املشكالت ســــالفة الذكر عن الالمســــاواة البيئية في إيران، وقد رصد تقريٌر 
ر إيــــران ووقوعها في  صــــادٌر عــــن برنامج األمم املتحــــدة للبيئة في العــــام ٢٠٢٠م، تأخُّ
املرتبة 117 ِمن بني 133 دولة من حيث املؤشــــرات البيئية. وَوفًقا للبنك الدولي، قلَّصت 
األضــــرار البيئية الناجمة ما يقارب 5-1٠% من الناجت احمللي اإلجمالي اإليراني. ومعظم 
هذه املشــــكالت نتيجَة مارســــات النظام اإليراني، الذي لم يســــَع -عبر عقود من احلكم 
الشــــمولي- لنقل السياســــات من فكر الثورة والطوارئ إلى فكر الدولة، وترسيخ رفاهية 

الشعب، وضمان سالمته.

ثالًثا: أثر السياسات االقتصادية على جودة البيئة
تماشــــًيا مع تنامي النزعة البيئية في العالقات الدولية، يُبدي النظام اإليراني رغبتُه في 
مراعاة البُعد البيئي، واعتبار برامج حماية البيئة جزًءا من التنمية الوطنية وإستراتيجيات 
الطاقــــة واإلصــــالح االقتصادي، ويعبِّر عن ذلك من خالل خطــــط التنمية الوطنية، التي 
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تشــــجع على الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوُّث وانبعاثات المحروقات والغبار، آخرها 
خطة التنمية السادسة لمدة خمس سنوات من ٢٠17/16م إلى ٢٠٢٢/٢1م.

إالَّ أنَّــــه في بلد مثل إيران، قلَّما جند فيه صــــدى لهذه الدعوات البيئية، أو يتم حتويل 
الرغبات إلى سياسات واقعية وجادة. وفي أفضل األحوال، يكون االكتفاء بإقرار التشريعات 
واللوائــــح، أو صياغة البرامج والسياســــات دون تفعيلها، إالَّ بالقدر الذي يرى فيه النظام 
هات ُعليا، تُغلِّب مصلحة بقاء النظام على أية مصلحٍة  مصلحته َوفق ما مّت رسمه من توجُّ

عامٍة أخرى.
في ضوء ذلك، ميكُن تفســــير العالقة بني السياسات االقتصادية في مقابل مقتضيات 
حمايــــة البيئــــة اإليرانية؛ فدولة إيران ال تركِّز في املمارســــة الواقعية إاّل على »االقتصاد 
املقاوم«، وسياســــاته التي تنبع من »عقيدة« و»أفكار« طبيعة احلكم اإليراني القائم. ويبدو 
أنَّ املرشــــد األعلــــى آية اهلل علي خامنئــــي يهوِّن من تأثيرات العقوبــــات، وال يقبل كذلك 
رت خطبه  باســــتمرار اعتماد الدولة على اســــتيراد الّســــلع اإلســــتراتيجية، ولطاملا تصدَّ
احلديث عن الدولة »املستقلة« و»الغنية« و»املقتدرة« باإلنتاج الزراعي والرعوي، و»وجوب« 
تطابُق خطط التنمية وامليزانيات الســــنوية للدولة وجميع برامج احلكومة مع سياســــات 
»االقتصاد املقاوم« بشــــكل تــــام، حّتى لو أدى ذلك إلــــى »فناء« البيئــــة الداخلية)17(؛ لذا 
ر أزمة ُشــــح املياه، التي قد متثل  ب« البيئة، وتثوِّ تبرز في إيران سياســــات اقتصادية »تخرِّ
مصدًرا للضغوط الداخلية، وسبًبا للتوتر املائي على املستوى اخلارجي حول مصادر املياه 

املشتركة مع العراق أو أفغانستان.
هيكلًيــــا، يقــــوم نظام االقتصــــاد »املقاوم« اإليراني على أســــاس احليلولــــة دون وقوع 
االقتصــــاد الوطني حتت الســــيطرة األجنبية. ويعتمد هذا النظام علــــى ثالثة قطاعات: 
احلكومي، والتعاوني، واخلاص، على أن يشمل القطاع احلكومي الصناعات الكبرى كافة، 
واملناجم الكبيرة، وقطاع الطاقة، والســــدود وشــــبكات الري الكبيرة، وما شــــابهها، وتَُعّد 
جميعهــــا ملكيًة عامة، وحق التصرُّف فيهــــا للدولة)18(. وياُلَحظ وجود الدولة في قطاَعي 
الصناعة واخلدمات املالية، وبجانب ذلك تُوَجد العديد من الشــــركات التابعة للمؤّسسات 
العســــكرية واألمنية. وقطاعًيا، تعتمد إيران على صادرات النفط والغاز الطبيعي، ولديها 
أيًضا القطاعات الهيدروكربونيــــة والزراعية واخلدمية)19(. وعلى الرغم من أنَّ االقتصاد 
اإليراني يشهد تنوًُّعا نسبًيا لالقتصادات الريعية املناظرة، لكن ال يزال النشاط االقتصادي 
والعائدات احلكومية يعتمدان على النفط)٢٠(، بشكٍل يُستَبعد معه إحداث تنمية مستدامة 

وحتوُّل اقتصادي أخضر، على املدى القريب واملتوسط على األقل.
كمــــا يتوّقُع أن يواجه االقتصــــاد اإليراني أيًضا عدة مخاطر محتملة، بحســــب البنك 
الدولي، تتعلق مبســــار جائحة كورونا، وآفاق التطورات اجليوسياسية العاملية واإلقليمية. 
كمــــا ميكُن لتحديــــات تغيُّر املناخ املتصاعــــدة أن تزيد من الضغوط علــــى الفئات األكثر 
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عات إيجابية نســــبية بإمكانيــــة تخفيف العقوبات وتعزيز النمو  فقًرا، حتى إْن ظهرت توقُّ
االقتصادي)٢1(.

تبقــــى املعضلة التي تواجه البيئة في هيكلية وطبيعة االقتصاد اإليراني نفســــه، إذ أنه 
يّتســــم بكونه اقتصاًدا يعتمد علــــى الوقود األحفوري، الذي يتســــّبب في ارتفاع معدالت 
تلــــوُّث الهواء على املدى الطويل، وبالطبع هو منُط اقتصــــاٍد غير صديق للبيئة، وأي منٍو 
يشهده في ظل هذه القطاعات يؤدي حتًما إلى زيادة تهديد البيئة. ويرجع ذلك إلى زيادة 
اســــتهالك الطاقة غير النظيفة في الصناعة، ومنظومات النقل العام في املدن؛ فأنشطة 
التصنيــــع والبنية التحتية للخدمات في الضواحي واحلضر ميكُن أن تؤدي إلى أضرار ال 

ميكن إصالحها)٢٢(.
وميكُن القول: إّن هناك مفاهيَم ومارســــاٍت تسيطر على االقتصاد اإليراني ال تراعي 
البيئة؛ ما كان لها انعكاســــات على تفاُقم املشــــكالت البيئية. كما أنَّ لتأثيرات املشكالت 
د على األمن االقتصادي، وجميع مناحي احلياة، وهو أمٌر خطيٌر على  البيئيــــة تهديٌد معقَّ

ًثا. االقتصاد اإليراني، الذي يَُعّد من االقتصادات األكثر تلوُّ

رابًعا: السياسات البيئية في إيران.. التناقضات واالنتقائية
ة  أصدَر النظام اإليراني عدًدا من التشريعات واللوائح والقرارات، التي تحمي البيئة الهشَّ
ة التهديــــدات البيئية طويلة األجل، مثل؛ التلوُّث، وُشــــح  فــــي إيران، مع ذلك، زادت شــــدَّ
المياه... إلخ، وقد أثَّرت هذه المشــــكالت بالســــلب على معدالت االســــتدامة والرفاهية 
والجودة الشاملة للحياة في إيران)٢3(؛ ما يضع صانعي السياسة اإليرانيين أمام تحديات 

السياسات البيئية، التي تستهدف تحقيق العدالة البيئية والتنمية المستدامة)٢4(.
دات السياسات البيئية في إيران من خالل جانبنْي،  وسوف يتم إلقاء الضوء على محدِّ
أولهمــــا يدور حول بعض أبعــــاد األُُطر الناظمة لُصنع السياســــات البيئية، بينما اجلانب 

اآلخر يتناول متطلبات تطوير السياسات الناجعة في إيران، وذلك كما يلي:
1. اأُلُطر الناظمة للسياسات البيئية

ر السياسات  تتمّثل أبرز العناصر واألبعاد التشــــريعية والمؤّسســــية والسياسية، التي تؤطِّ
البيئية في إيران، فيما يلي:

أ. حتتل حماية البيئة أهميًة خاصة في الدستور اإليراني؛ فيأتي االهتمام باحملافظة 
على ســــالمة البيئة كواجب عام علــــى الدولة، فتُحظر األنشــــطة االقتصادية التي تؤدي 
حتًمــــا إلى التلُّوث، أو التخريب، أو النهب البيئي بشــــكٍل قــــاٍس ال ميكن تعويضه)٢5(. وفي 
سياق متصل، أشار الدستور إلى أنَّ النُظم البيئية والطبيعية مثل املوارد املائية، والغابات، 
واألهوار، واألحراش الطبيعية، واملراعي املشاع، تَُعّد من األمالك العامة، وجميعها تخضع 
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د تفاصيل وطريقة االستفادة من كل واحدة  لتصرُّف سلطات النظام السياسي، التي حتدِّ
منها واســــتخداماتها)٢6(. وياُلَحــــظ أنَّ إيران أدخلت في دســــتورها الصادر عام 1979م 
)واملعدل عام 1989م(، مبدأ حماية البيئة في الفصل الرابع اخلاص باالقتصاد والشؤون 
املاليــــة، وذلك في إطار ربط البيئة والتصرُّف فــــي مقوماتها ومكوناتها وقواعد ملكية أو 
دات »االقتصاد املقاوم«، واالســــتقالل االقتصادي  مصــــادرة املوارد الطبيعيــــة، َوفًقا حملدِّ
للدولــــة واملجتمع، وزيادة اإلنتاج الزراعي واحليواني والصناعي؛ لســــد احتياجات الدولة 
وحتقيق اكتفائها الذاتي)٢7(. بينما على املســــتوى الالمركزي، يدعو الدستور لعدم التمييز 
بني احملافظات واملناطق في مجال اســــتغالل مصــــادر الثروات واملوارد الطبيعية، وتوزيع 

النشاط االقتصادي)٢8(.
ٌن من ٢1  ب. لــــدى إيــــران قانــــون »حماية البيئة«، الذي صدر في العــــام 1974م، ومكوَّ
مــــادة، تتعلَّق بتحديــــد القواعد واإلجراءات للحفاظ على البيئة وحتســــينها)٢9(. وياُلَحظ 
ق اإللزام  أنَّ القانــــون غير كاٍف ملنع التدهــــور البيئي، فليس بتفعيله وإنفــــاذه فقط يتحقَّ
املجتمعي واملؤّسســــي بحماية البيئة، إمنا من األهمية تقوية الرقابة؛ لضمان عدم العودة 

أو تكرار مارسات وسلوكيات اإلضرار بالبيئة)3٠(.
ج. في العام ٢0٢1م، ُأعِلن عن عدة وثائق وبرامج بيئية، أهمها: »الوثيقة الوطنية إلدارة 
املياه وحماية البيئة«، من ِقبَل »مكتب نائب رئيس اجلمهورية للعلوم والتكنولوجيا«، وتُعنى 
باحلفــــاظ على موارد املياه، وإدارة اجلفاف، وتآُكل التربــــة)31(، و»الوثيقة الوطنية لتعزيز 
ثقافة حماية البيئة في املجتمع«، التي اشتركت في صياغتها »منظمة حماية البيئة« و»وزارة 
دت هذه الوثيقة إستراتيجيات وإجراءات شاملة تهدف  الثقافة واإلرشاد اإلسالمي«، وحدَّ
إلى زيادة الشــــراكات بني املؤّسسات الرسمية واملجتمعية والتعليمية، وتهتُم بقضايا ثقافة 

حماية البيئة، والتعليم البيئي، واملسؤولية االجتماعية، ومحو األمية البيئية)3٢(.
د. أعلنــــت إيــــران دعمهــــا للجهــــود الدوليــــة للتخفيف مــــن انبعاثات غــــازات االحتباس 
احلــــراري والتكّيــــف مع آثار تغّير املناخ، على أســــاس مبدأ »املســــؤوليات املشــــتركة، لكن 
املتباينة«. وفي هذا الصدد، دخلت إيران طرًفا في عدد من االتفاقيات الدولية؛ فأصبحت 
طرًفــــا غير ُمدَرج في املرفق األول التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشــــأن تغيُّر املناخ في 
قت على بروتوكول كيوتو بشــــأن تغيُّر املناخ في عام ٢٠٠5م، دون أن  العام 1996م، وصدَّ
عت على اتفاقية باريس بشــــأن تغيُّر املناخ ٢٠15م، لكن لم  تنضمَّ لتعديل الدوحة. كما وقَّ
لة من هيئات  ذ مشــــروعات بيئية موَّ يتم التصديق عليها. يُذَكر أنَّ احلكومة اإليرانية تنفِّ

ومنظمات عاملية، مثل البنك الدولي)33(.
بــــرزت قضايا البيئة كمحور أساســــي في احلمــــالت والبرامج االنتخابية الرئاســــية 
األخيرة في العام ٢٠٢1م؛ فمع بلوغ املشــــكالت البيئية درجَة املخاطر والضرر اجلسيم، 
د بالتفاُقم مجدًدا، مت تباُدل اللوم و»فضح«  ووجــــود توترات واحتجاجات بيئية كامنة تهــــدِّ
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السياســــات التي رآها بعُض املرشحني الرئاسيني سياســــاٍت »مدمرة«. وقد أعلنت حملة 
إبراهيم رئيســــي عن »ميثاق بيئي« شــــامل يحدد احلاجة إلى التنمية املســــتدامة، وإدارٍة 
أفضــــل للميــــاه، وإدارة املوارد الطبيعيــــة، وإدارة النفايات، والتعليم البيئــــي العام، وإدارة 
مســــتجمعات املياه، وتطوير خطــــط تغذية اخلزان اجلوفي، والســــدود اجلوفية، وإعادة 
تأهيــــل وبناء األراضي الرطبــــة، والبحيرات، فضاًل عن العديد من السياســــات األخرى 
الصديقة للبيئة. ومع التصوُّر الشــــامل هذا، يبقى أن تشــــهد إيران حتوُّاًل سياساتًيا نحو 
االهتمــــام بالبيئة، ووضعها كأولوية في ظل فترة إدارة الرئيس رئيســــي، وأن يبدأ بالفعل 
فــــي معاجلة هذه القضايا ولو مرحلًيا، إالَّ أنَّ حكومته لــــم تعلن عن برنامٍج بيئيٍّ محدد. 
وقد تكون حكومة رئيسي على استعداد ولم تُبِد النظر في االمتثال للتصديق على اتفاقية 
باريس للمناخ، كارتباط بنتيجة االتفاق النووي)34(. يُذَكر أنَّ الرئيس السابق حسن روحاني، 
ُقبيــــل عقد هذه االنتخابات، جعَل حماية البيئــــة أولويًة قصوى حلكومته، فتبنَّت حكومته 
بعض اإلجراءات للحــــد من تلوُّث الهواء وانبعاثات غازات االحتباس احلراري، من خالل 

حتسني جودة البنزين)35(.
يتَّضح من استعراض بعض أبرز األُُطر الناظمة أو احلاكمة لسياسات البيئة في إيران، 
أنَّ أهم ما تّتســــم به، هو تغليب وإعطاء األولوية أليديولوجية النظام على حساب احللول 
ة على أية سياســــات أو خطوات يتم اتباعها  السياســــاتية الواقعية، وهذا له تأثيرات جمَّ

للّحاق بركب الدول، التي تسعى للحد من التهديدات والتدهور البيئي.
٢. متطلبات تطوير السياسات البيئية

بعد الكشــــف عن بعض أهم األبعاد، التي تحكم عملية صنع السياســــات البيئية بشــــكل 
نقدي، يمكُن اســــتعراض متطلبات تطوير وإصالح السياســــات البيئية القائمة في إيران، 

كما يلي:
أ. يوجد اســــتحقاق دســــتوري للحفاظ على البيئة، كما ذكرنا آنًفا )املادة 5٠(، لكن ال 
يبدو هناك وجوٌد إلرادة سياسية ملعاجلة مشكالت البيئة اإليرانية؛ فال تزال إيران تواجه 
العديد مــــن التحديات في إعادة تخضير بيئتها. وال يجب االنتظار أكثر من ذلك ملواجهة 
هذه التحديات، وال بّد من التعاون مع املنظمات البيئية الدولية والقوى العاملية واإلقليمية، 
وتطبيق سياســــات جديدة إلصالح أخطاء اخليارات الســــابقة، وأن تعمل احلكومة بشكٍل 

أفضل على إنفاذ القوانني والسياسات الفعالة بشأن احلفاظ على البيئة)36(.
ب. االســــتجابات العاجلــــة من جانب احلكومــــة وتقدمي العون واملســــاعدات للمناطق 

ًرا؛ للحد من الغضب الشعبي وعدم عودة االحتجاجات)37(. واحملافظات األشد تضرُّ
ج. تطبيــــق الضرائب البيئية، خاصًة ضريبتَي الطاقة والكربون في الســــوق اإليراني، 
الذي يَُعّد من األســــواق األكثر اســــتخداًما للوقود األحفوري، مبا يحــــُدّ من زيادة الطلب 
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على اســــتهالك الطاقة. ويكون الهدف الرئيس لصانعي السياســــات، هو تقليل استهالك 
الطاقــــة وانبعاثات غازات االحتباس احلراري من ناحية، وااللتزام بالتعهدات الدولية من 
ناحيــــٍة أخرى، على أن تصاحبهــــا إعادة توزيع اإليرادات املتحصلــــة. وميكُن أن يتم ذلك 
من خالل فرض ضريبة على اســــتهالك ناقالت الطاقة؛ للحد من التلوُّث البيئي الناجم 
عن انبعاثات غازات االحتباس احلراري، خاصًة ثاني أكســــيد الكربون الناجت عن احتراق 

الوقود األحفوري)38(.
ًثا،  د. اهتمــــام اإلصالح االقتصادي بإحداث منٍو في القطاعــــات االقتصادية األقل تلوُّ
وتطويــــر خطط تنظر في مصادر متجددة إلدارة وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة، مثل 
مشــــروعات الطاقــــة الكهرومائية التي أعطتها إيران أولويًة فــــي خطتَي التنمية الوطنية 
اخلمســــية األولى والثانية، لكن واجهتها قيود العقوبات؛ ما يلِزُم النظر في بدائل إضافية 
لتنويــــع مصادر الطاقة)39(. وعلى املدى البعيد، مــــن املرّجح أن تبرز اآلثار اإليجابية على 

حماية البيئة.
هـ. يبدو أيًضا، على املدى املتوسط، وجود معاجلة محتملة من خالل األُُطر الالمركزية 
وقيام احملافظني ومجالس الشــــورى احمللية بتنفيذ برامج »تنمية الريف« لتشجيع سكان 
القــــرى علــــى البقاء في مناطقهم الريفية، وتخفيف حدة االنتقــــال أو النزوح للمدن. لكن 
ذلك يتطلب تعزيز النظام الالمركزي، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الســــلطات احمللية، 
ومتكينها من مارســــة صالحياتها في إدارة األراضي والتنمية احمللية، مبا يســــاهُم في 
تقريب احُلكم من الناس، وتعزيز التقارب وإشراك السكان احملليني، وتيسير حّل واحتواء 
اخلالفات العرقية اإلقليمية، مع إمكانية إعادة التقســــيم اإلداري إلى محافظات مناسبة، 
مبا يتغلب على مسألة الاّلمساواة اجلغرافية والبيئية واالقتصادية. ويَُعد ذلك من صميم 
سياســــات إصالح اإلدارة العامة في الدولة، فِمن احلقائق التي تعاني منها إيران، هو أّن 

الة)4٠(. ًما« وغير فعَّ ًشا« و»تضخُّ احلكومة أصبحت أكثر »توحُّ
ا ســــبق، أنَّ حماية البيئة كاســــتحقاق دســــتوري واجب على احلكومة،  يُســــتخلَص ِمّ
وبالفعل تعاني البيئة اإليرانية من مشــــكالت عويصة، وتتطلب تدخالت وسياسات فعالة 
وذات كفــــاءة، بينمــــا يتوقُف ذلك على مدى االســــتعداد لتفعيل سياســــات حماية البيئة. 
ويبدو هناك تناقضات فيما بني محددات السياســــات البيئية، كما تّتسم هذه السياسات 
بأنهــــا تنطلق مــــن مواقف التجاهل تارًة، ومواقف االنتقائية تــــارًة أخرى. وقد جنمت عن 
قت من تهديدات األمن  ذلك أخطاء وعدم صالحية أصابت السياســــات باإلخفــــاق، وعمَّ
البيئــــي. لكن مع تزايُد مطالــــب اإلصالح االقتصادي لتحقيق التنمية املســــتدامة واحلد 
من املشــــكالت البيئية، ال يزال من املمكن حتقيُق منّو اقتصادي جيد، وفي الوقت نفسه، 

حماية البيئة في إيران.
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خامًسا: منظمة البيئة اإليرانية وانعكاسات طبيعة النظام السياسي على أدائها
منظمة حماية البيئة )سازمان حفاظت محیط زیست(؛ هي منظمة حكومية تتبَُع رئيس 
ســــت في العام 1971م، وبدأت أنشــــطتها في العام نفســــه باســــتضافة  الجمهورية، تأسَّ
اتفاقية »رامســــار« بخصــــوص »األراضي الرطبة ذات األهميــــة الدولية«. تختُص بكل ما 
يتعلــــق بأمور حماية البيئة، مثل: إدارة المتنّزهات الطبيعية والمحمّيات البرية والبحرية، 
والحفاظ على الموارد الطبيعية، والســــيطرة على التلــــوُّث في إيران)41(. ويُذَكر أنَّ هناك 

وكاالت حكومية بيئية أخرى، منها: منظمة إدارة المراعي ومستجمعات المياه.
تَُعّد منظمة حماية البيئة مبثابة »الذراع البيئي للنظام السياسي اإليراني«، خاصًة في 
مواجهة اخلارج بخطاب »االســــتعداء والنقد«، أكثر من كونها هيئًة وطنية تباشــــر مهامها 
فــــي حل القضايا البيئية ومراقبــــة تنفيذ قوانني حماية البيئــــة)4٢(. تعاني منظمة حماية 

البيئة من حتديات وأوجه قصور، أهمها:
عدم تواُفق هيكل املنظمة مع املهام املنوطة بها.. 1
التســــييس في التعيينات اإلدارية واختيار رؤساء للمنظمة دون معايير الكفاءة، لكنهم . ٢

يقتربــــون مــــن مصادر القوة، وبعضهــــم ال ميلك التخصص الالزم فــــي املنظمة؛ فاختيار 
قيادات املنظمة، يقوم على درجة القرب أو الوالء من النظام السياسي.

الطبيعة احلكومية للمنظمة ووجودها داخل السلطة التنفيذية للدولة؛ ما جعلها تلتزم . 3
ر البيئة بالفعل. بتصورات وتوجهات النظام، التي تدمِّ

عدم حتديد األهداف بوضوح؛ فأهداف السياســــات والبرامــــح البيئية للمنظمة غير . 4
محددة.

ال تُوَجد إستراتيجية طويلة األجل للمنظمة.. 5
أسلوب ونظام التخطيط في املنظمة يعتمد بشكل كامل على التصورات والرؤى البيئية . 6

وأولوية القضايا، التي حتدد من خارج املنظمة مبعرفة النظام اإليراني.
عدم الكفاءة البيئية لدى األنظمة واملؤّسسات التي تراقب أداء منظمة حماية البيئة)43(.. 7

إذن، يتوقــــف عمــــل المنظمة على عدة عوامل تتعلق بطبيعة موقــــف النظام اإليراني من 
قضايا البيئــــة؛ وبالتالي توجهــــات اإلدارات والحكومات اإليرانية وخيارات سياســــاتها، 
ووجــــود خبراء أو طاقم بشــــري مؤهل إلدارة ملف البيئة اإليرانيــــة، ودرجة االنفتاح على 

الفاعلين البيئيين في المجتمع المدني)44(.
يتضح ما ســــبق أنَّ هشاشَة السياســــات البيئية في إيران تعود بشكل كبير إلى هيكل 
منظمــــة البيئة، واألداء الضعيف لهذه املنظمــــة املعنية بصناعة القرارات اخلاصة بالبيئة 

وإدارتها، في ظل نظام مهيمن شديد املركزية.
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سادًسا: المنظمات غير الحكومية البيئية وحدود فاعليتها في إيران
برز دور وأهمية املنظمات البيئية غير احلكومية )ENGOs( بعد قمة األرض في ريو دي 
جانيرو بالبرازيل عام 199٢م، ومنذ ذلك احلني، لعبت املنظمات البيئية، سواًء تلك التي 
تتبَُع املجتمع املدني العاملي أو املجتمع املدني احمللي والوطني، دوًرا أساسًيا في سياسات 

البيئة في كلٍّ من دوِل الشمال واجلنوب.
وكمثال على نشاط املنظمات غير احلكومية البيئية في إيران، ما أجراه بعُضها حلماية 
مدينة أصفهان من خالل التوعية والثقيف البيئي، وجمع وتدقيق البيانات حول األضرار 
التي أصابت نهر زاينده رود، واقتراح البدائل واحللول املدروسة، وأعمال التطهير، وتعبئة 
املجتمــــع احمللي حــــول حماية النهر، واالحتجاج على عوامل التهديد، ومشــــاركة مجالس 
الشــــورى احمللية في التخطيط واتخاذ القرارات)45(. ويَُعّد ذلك من املمارســــات الُفضلى 

للمجتمع املدني البيئي، التي ال تتأتَّى لكلِّ املنظمات في إيران.
أمــــا عن طبيعة العالقة بني الدولة واملنظمات غير احلكومية البيئية في إيران، فيمكُن 
القــــول: إنه تُوَجد أربعة منــــاذج للعالقة بني املنظمات غير احلكوميــــة واحلكومة كُممثلة 
للدولة وتباشر وظائفها، هذه النماذج هي: العالقة التعاونية، والعالقة التكميلية، وعالقة 
املواجهــــة، وعالقة التعاون-املواجهة. فقد تكون هناك عالقات تعاون ومواجهة، في الوقت 
نفســــه، بني احلكومة واملنظمة البيئية غير احلكومية، إذ تارًة تكون هناك مواقف تعاون، 
د طبيعة هذه العالقة  بينمــــا في مواقف أخرى تظهــــر املواجهة بني الطرفني)46(. وتتحــــدَّ

والتفاعالت في إيران، على النحو التالي:
1. تتمّتع املنظمات غير احلكومية اإليرانية بحقوق دســــتورية في تقدمي شــــكوى بشأن 
اجلرائــــم واالنتهاكات البيئيــــة، باإلضافة إلى ذلك، تســــمح اللوائــــح التنفيذية اخلاصة 
باملنظمــــات غيــــر احلكوميــــة، التي وافقت عليهــــا احلكومة في ٢8 مايــــو ٢٠٠5م، لهذه 
املنظمات، بتقدمي شــــكوى بشــــأن املصلحة العامة. كما تُوَجد وثيقة »جدول أعمال القرن 
٢1«، كواحدة من أهم الوثائق البيئية التي تتعلق بالدور الرئيسي للمنظمات غير احلكومية 
في مجال البيئة، وعلى الرغم من وجود هذا الكّم من القواعد التي تعترف بدور املجتمع 
املدني البيئي في إيران، فإنَّ الظروف التي حتيط بنظام احلكم واملجتمع اإليرانيني حتُول 
دون إقامة شــــراكات ناجحة ومســــتدامة بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة من أجل 
حتقيق التنمية املستدامة. فال يزال صانعو السياسة بإيران ال يتعاونون مع املنظمات غير 
احلكوميــــة، وعادًة ما يكون لدى املديرين التنفيذيني احلكوميني في منظمة حماية البيئة 
هاتهم ومواقفهم من تقليل مشاركة املنظمات غير  في إيران رؤيٌة أمنية تســــيطر على توجُّ
احلكومية. وقلَّما تُوَجد اتصاالت وتشــــاور وحوار بــــني املنظمات غير احلكومية اإليرانية 

والوكاالت احلكومية، في القضايا البيئية املختلفة.
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٢. تزايُد إنشــــاء املنظمات غير احلكومية في إطار احلركــــة البيئية بإيران بعد مؤمتر 
ر مشــــاركة أكثر من  ريــــو 199٢م، كمنظمات طوعية وغير هادفة للربح ومســــتقلة )ويُقدَّ
5٠٠ منظمة مجتمع مدني عاملة في التعدين وقضايا األرض والبيئة في املؤمتر الوطني 
للمنظمات غير احلكومية البيئية الذي ُعقد في شــــيراز عــــام ٢٠٠3م(. لكن في الواقع، 
ا يقارب ثالثة عقود على تنامي عدد املنظمات غير احلكومية البيئية بإيران،  بعد أكثر ِمّ
ميكُن القول: إنه ال تُوَجد حركة خضراء قوية. وكل ما يبدو، وجود استياء وسخط عام من 
األزمات البيئية، ولم ينتج عن هذه املنظمات تمعات وروابط مدنية نشيطة، كما لم ميتد 

اخلطاب األخضر إلى التأثير على القضايا البيئية في إيران.
٣. إنَّ إنشاء العدد الكبير من املنظمات غير احلكومية النشطة في جميع أنحاء إيران، 
ليس بســــبب وجود سياق مناسب لتحقيق املشاركة املجتمعية وتفعيل دور املجتمع املدني؛ 

لكنها نشأت كرد فعل بسبب زيادة التدهور البيئي الذي تعاني منه إيران.
4. فقدت الغالبية العظمى من املنظمات غير احلكومية، ُهويتها غير الربحية واملستقلة 
ي التمويل األجنبي.  ي املنح احلكومية، في ظل التضييق احلكومي لتلقِّ باعتمادها على تلقِّ
ــــي متوياًل من املنظمات الدولية؛ لتطوير أنشــــطتها البيئية  حتــــاول املنظمات الكبيرة تلقِّ

وعدم االكتفاء بأداء برامج احلمالت اإلعالمية أو التوعية والتدريب البيئي.
5. مع انخفاض تأثير املنظمات غير احلكومية على قرارات صانعي السياسات، هناك 
منظمات غير حكومية محدودة تسعى ملتابعة املطالب البيئية، من خالل البرملان اإليراني 
لدوره التشــــريعي والرقابي في إيران، واملنظمات البيئية غير احلكومية التي ميكنها فعل 
ذلك، هي تلك املنظمات التي لديها اتصاالت أكبر بالهيئة التشــــريعية )البرملان اإليراني(. 
هــــذا النوع من القدرات االتصالية من ضــــرورات العمل، التي يجب أن يتمتع بها املجتمع 
املدني كجماعة ضغط سياسي. ويتبقى القول: إنَّ هذا النوع من التفاعل واالتصال بالهيئة 
التشــــريعية لن يؤثر على صانعي السياســــات في احلالة اإليرانية، لكن تزداد أهميته في 
اســــتمرار إعطاء زخم وتسليط الضوء على املشــــكالت البيئية، وبذلك ستظل العديد من 

القضايا البيئية قوية وموضع نظر النَُّخب واجلماهير)47(.
ا ســــبق، أنه لهذه األسباب والعوامل، في أحيان كثيرة، تتجنَّب املنظمات غير  يتضح ِمّ
احلكوميــــة املواجهة التامة ضــــد احلكومة ومنظمة حماية البيئة، كمــــا ال تهتم احلكومة 
ومنظمة حماية البيئة ببناء عالقات التعاون التام مع املنظمات غير احلكومية؛ لذا ميكُن 
وصف طبيعة العالقة والتفاعل بني املنظمات غير احلكومية واحلكومة بعالقات التعاون-

املواجهة.
باختصــــار، ميكُن القول: إنَّ املنظمات غير احلكومية البيئية في إيران محدودة التأثير 
والفاعلية، وتتجنَّب املســــاومة ومواجهة صانعي السياسات واملسؤولني في منظمة حماية 

البيئة قدَر اإلمكان.
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خــالصــة
ختاًما، يُنَظر لحماية البيئة في إيران على أنَّ أولويتها ال تســــبُق أولوية النمو االقتصادي. 
ق بصيغة »االقتصاد المقاوم«  هذا التصوُّر الرســــمي للنظام اإليراني انعكس على التشــــدُّ
في مقابل تجاهل المشكالت البيئية، أو اإلخفاق في إدارتها، واتخاذ العديد من القرارات 
السياســــية غير المدروسة بشأن الموارد والمسطحات البيئية لخدمة أهداف أخرى. وال 
يمكــــُن قط للنمو االقتصادي فــــي اقتصاٍد قائٍم على التصنيع والتعديــــن والبنية التحتية 
للخدمات، مع وجود نَسب مرتفعة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن يحّقق حمايًة للبيئة، 
فأي تســــاُرع في النمو االقتصادي يصاحبه بال شــــك االســــتخدام المكثَّف للطاقة ونمو 

الملوِّثات وتعميق انتهاكات البيئة.
من هنا ميكُن اإلجابة عن الســــؤال الرئيســــي الذي طرحته الدراسة، من خالل القول: 
إنَّ تضاُفر الواقع السياسي االقتصادي واالجتماعي لدولة إيران، جعَل السياسات البيئية 

تعاني من الهشاشة وضعف األداء في إيران.
ياُلَحــــظ تفاُقم التهديدات البيئية، وقد بلغت بعض جوانب مشــــكالتها درجًة ال ميكُن 
التعويض معها؛ وبالتالي تزايدت تكلفة إصالح الضرر، لكن بأّي حال، لن تكون أعلى من 
تكلفة تأجيل السياســــات البديلة، أو استمرار نهج التجاهل واالنتقائية. ودون قيام النظام 
اإليراني بترشــــيد سياســــاته البيئية ومعاجلة األخطاء السابقة، ستكون إيران أمام مأزق 
انخفاض كمِّ ِخياراتها املمكنة أو املتاحة حلماية البيئة، أو تتعرَّض لتحجيم حركتها، فيما 
ــــع من  ية؛ ما قد يوسِّ ـــق بإصــــالح الضرر الواقع على بيئتها ومواردها الطبيعية املتردِّ يتعلَـّ
فجوة اخلســــائر االقتصادية، ويزيد الضغوط الشعبية واملجتمعية احملتملة على استقرار 
تها، ويجد القادة اإليرانيون أنفسهم مجبرين على وضِع البيئة في ُسلَّم أولويات  إيران برمَّ

مواجهة التحديات.
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المراجــع  والمصــادر
)1( * يَُعــُد هــذا المدخــل السياســَة العامــة بمثابــة سياســة رشــيدة مصممــة بهــدف الكفايــة فــي تعظيــم صافــي اإلشــباع للقيــم االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة، وهــذا المدخــل يفتــرض أنــه يمكــُن المفاضلــة بيــن القيــم االجتماعيــة ووزنهــا، أي أْن يتطلــب فهًمــا كامــاًل للقيــم 
ــا  ــب نظاًم ــًرا يتطل ــد، وأخي ــى العائ ــب ذكاًء الحتســاب معــدل التكاليــف إل ــة، ويتطل ــب معلومــات عــن السياســات البديل ــة، ويتطل المجتمعي

لصُنــع القــرار يســهل الرشــد فــي تشــكيل السياســات.
موقــع  اإلنســان،  حقــوق  جميــع  تطبيــق  علــى  خطــًرا  المســاواة  عــدم  يمّثــل  كيــف  هينتــز،  وجيمــس  بالكريشــنان،  رادهيــكا   )٢(
https://bit.ly/3jmmFWj ٢٠٢1م.  أغســطس   1٢ االطــالع:  تاريــخ  ٢٠15م(،  أكتوبــر   ٢9( منظمة الديمقراطية المفتوحــة، 

)3( كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، )الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط1، 1987م(، ص٢83.
)4(  ثامــر كامــل الخزرجــي، النظــم السياســية الحديثــة والسياســات العامــة: دراســة معاصــرة فــي إســتراتيجية إدارة الســلطة، )عمــان: دار 

مجــدالوي للنشــر والتوزيــع, ٢٠٠4م(، ص164-163.
)5( محمــد علــي حمــود، »السياســات العامــة: رؤيــة فــي عوامــل التطــور والمــدارس الفكريــة والمفهــوم«، مجلــة تكريــت للعلــوم السياســية، 

)تكريــت: جامعــة تكريــت، العــدد ٢٢، ديســمبر ٢٠٢٠م(، ص3٠8.
)6(  نــزار مؤيــد جــزان، »رســم السياســات العامــة: دراســة فــي المنحــى السياســي لمراحــل عمليــة رســم السياســات فــي الدولــة«، مجلــة 

جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة، )دمشــق: جامعــة دمشــق، المجلــد 37، العــدد األول، ٢٠٢1م(، ص3٠٠.
)7( كمال المنوفي، ص ٢93. مرجع سابق.

)8( بــي بــي ســي نيــوز عربــي، إيــران »مفلســة« علــى صعيــد المياه–صنــداي تايمــز، )٢5 يوليــو ٢٠٢1م(، تاريــخ االطــالع: ٢7 مــارس ٢٠٢٢م. 
https://bbc.in/37AXlsX

ــّد واحــدًة مــن أكبــر البحيــرات المالحــة فــي العالــم، وكانــت البحيــرة قــد  )9(  تقــع البحيــرة بمدينــة أروميــة علــى الحــدود مــع تركيــا. وتَُع
تعرضــت لجفــاف وصــل إلــى 9٠% عــام ٢٠13م، ومنــذ ذلــك التاريــخ تــّم بــذل جهــود كثيــرة واتخــاذ عــدة خطــوات إلنقــاذ البحيــرة، إاّل أّن 
الجفــاف الــذي أّثــر علــى إيــران يهــدد أيًضــا بجفــاف البحيــرة مــرًة أخــرى، انظــر: إیران إنترناشــيونال، مركــز دراســات البرلمــان اإليرانــي: 
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