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 يعلى األمن املائي العراق وانعكاساتها اإليرانيةالسياسة املائية 
 أ.د. ياسر عمي إبراىيم السالمة         آيات عمي محمدالباحثة. 

 السياسية والسياسات العامةالعموم السياسية / قسم النظم جامعة النيرين/ كمية 

 الممخص:
األنيار المشتركة وتسميط الضوء عمى  يقدم البحث دراسة حول السياسة المائية اإليرانية تجاه العراق،

يران والمشاريع المقامة عمييا حيث قامت إيران بتحويل مياه بعض األنيار  داخل إلى بين العراق وا 
الخالف المائي أسباب  أىمتنوعة عمييا كذلك كشف عن أراضييا، وعممت عمى بناء مشاريع مائية م

يران،اإليراني فضال عن استعراض االتفاقيات والمعاىدات المبرمة بين العراق  -العراقي  وتوضح  وا 
 من جوانب عدة اشتممتالدراسة حجم مخاطر السياسة المائية اإليرانية عمى األمن المائي العراقي  

 .والزراعي والغذائيالبيئي و  الواقع المائي

 . (عي والغذائيالواقع المائي والبيئي، الواقع الزراالسياسة المائية اإليرانية، ): الكممات المفتاحية
Iranian water policy and its implications for Iraqi water security 

Ayat Ali Muhammad Prof. Dr. Yasser Ali Ibrahim Salameh 

Al-Nahrain University/ College of Political Science/ Department of 

Political Systems and Public Policies 
Abstract: 

The research presents a study on the Iranian water policy towards Iraq, and 

sheds light on the common rivers between Iraq and Iran and the projects built 

on them. About the review of the agreements and treaties concluded between 

Iraq and Iran, and the study shows the size of the risks of the Iranian water 

policy on Iraqi water security from several aspects, including the water, 

environmental, agricultural and food reality. 

Keywords: )Iranian water policy, water and environmental reality, 

agricultural and food reality(. 
 المقدمة:

يران من أقدم العالقات تاريخيا، فيي ليست وليدة  تعد العالقة بين العراق وا 
العصر الحديث، بل ىي صراع موروث من حقبة سابقة، غير أن ذلك ال ينفي حقيقة 
أن العالقات العراقية اإليرانية، شيدت فترة من االنفراج والتحسن نتيجة االتصاالت 
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سرعان ما تنيار عقب حصول تغيرات داخمية في المتبادلة والمفاوضات المباشرة لكنيا 
العراق أو إيران، فضال عن تأثرىا بتطورات األحداث السياسية في المنطقة، حيث تمثل 

اإليرانية إحدى أىم مرتكزات التفاعل في منطقة الخميج العربي  -العالقات العراقية 
العالقات إلى بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام، ويعود سبب أىمية ىذه 

بنية النظام اإلقميمي وتوجيات الدول األخرى ذات الفاعمية في التأثير  فيتأثيرىا 
بمقتربات ىذه العالقة، ولذلك فإن من الصعب تجاىل أي تطور في ىذه العالقات 

وارتبطت العالقات العراقية اإليرانية  ،الثنائية عمى إستراتيجيات دول الجوار اإلقميمي
خ والجغرافية السيما إطالالتو عمى الخميج العربی، األمر الذي جعل بعوامل التاري

العراق فاعال أساسيًا في التفكير االستراتيجي اإليراني وجعل واقع العالقات بينيما يتسم 
الصدام، فقد استخدمت المياه كوسيمة لمضغط  إلىبالتوتر الذي قاد في بعض األحيان 

 إطماع إيران يكتشف أن  اإليرانية -القات العراقية المتتبع لمع إن السياسي ضد العراق،
ىذه  أدرجتفي المياه العربية، حيث  اإلقميمية اإلطماعتعد أول  ،قالعرا مياهفي 

 اإليرانية -األطماع ضمن الموضوعات التي ناقشتيا وعالجتيا لجنة الحدود العثمانية 
قسمة المياه المشتركة بين  أساس، عمى (۹۱41 -۹۱۹۱)في اجتماعاتيا عامي 

تعيد أو اتفاقية وواصمت تجاوزاتيا عمى  بأيلم تمتزم  إيران إنإال  ،البمدين مناصفة
( 14)الحقوق المشروعة لمعراق في جميع األنير الدولية المشتركة التي يتجاوز عددىا 

يران منذ تأسيس الو  لمشكالتانشأت العديد من ، إذ نيراً  دولة األزمات بين العراق وا 
وصمت إلى حد نشوب الحرب بين البمدين عام و  ،(4694عام ) العراقية الحديثة

(، ومن أىميا مشكالت األنيار التي تنبع من إيران وتصب في العراق، فضال 4651)
، عن مشكمة شط العرب التي لم يتوصل فييا البمدان إلى حل حتى وقتنا الحاضر

ميط الضوء عمى لمحة من السياسة المائية ولغرض فيم اإلطماع اإليرانية ال بد من تس
  :إلى المطالب اآلتيةالبحث اإليرانية، وعميو سيتم تقسيم ىذا 
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 السياسة المائية اإليرانية تجاه العراق  :المطمب األول
 الحدودية األنيار إذ تشكل واألخر، الحين بين الحدودية المياه مشكمة تتفاقم

الى  إيران سعي العراق، بفعل لسكان واقتصادي سياسي استقرار عدم حالة المشتركة
 يبقي مما ،العراق استشارة دونمن  المشتركة األنيار أحواض في مائية مشروعاتتنفيذ 

 العراق البتزاز أداة المياه إيران واستخدمت وقت، كل في لمجدل ومثيرة معمقة المشكمة
 بطرق عنيم المياه قطع بواسطة الحدودية المناطق من المواطنين لتيجير وسالحا
 التركية(، - )اإليرانية المائية التوجيات بين التقاء أوجو ىناك ونجد مختمفة، ووسائل
 عمى العراق مع التفاوض عند تركيا سياسة مع التنسيق اإليرانية تحاول المائية فالسياسة

 وىذا واحدا، حوضا وعدىما والفرات دجمة نيري حوضي لربط الواحد الحوض فكرة
ذلك. وفي ىذا  يجيز سند قانوني أي وجود لعدم وتفصيال، جممة العراق يرفضو المبدأ

 تي:المطمب سيتم تناول السياسة المائية اإليرانية تجاه العراق عمى النحو اآل

يران والمشاريع المقامة عمييا  -أوال   األنيار المشتركة بين العراق وا 
( نيرا منيا 14)بمجموعو من األنيار تبمغ حوالي يشترك العراق مع إيران 

( نير رئيس دائم الجريان والباقي موسمي حيث يكون رفدىا خالل موسم ىطول 92)
تدخل و  اإليرانيةوالمرتفعات ار تنبع من الجبال ىذه األنيومعظم األمطار فقط، 

 ) ) كم( 4911والتي تقدر ب ) ،األراضي العراقية وعمى طول الحدود المشتركة

ESCWA.2013. P 626
داخل  ، وقد قامت إيران بتحويل مياه بعض األنيار 

خالفا لألحكام الواردة في  عممت عمى بناء مشاريع مائية متنوعة عميياو  أراضييا،
التي نصت عمى  (4641 -4641) محاضر جمسات لجنة تخطيط الحدود لسنتي

وقبل االستعراض ، (495ص ،9144، خالد)حصص العراق من مياه ىذه األنيار
كافية عن مشاريع الري  معمومات الجغرافي ليذه األنيار البد من اإلشارة إلى عدم وجود

وعمى الرغم من قمة ىذه المعمومات تم  ،بأنواعيا والتي أقامتيا إيران عمى ىذه األنيار
 :إعداد جدول بمشاريع المائية اإليرانية المقامة عمى األنيار المشتركة
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ينبع من جبال إيران الغربية ويدخل الحدود أو األراضي العراقية ليجري  :نير الوند -1
كم( ويصب في نير ديالى )جنوب مدينة  21في منطقة جبمية لمسافة تقدر ب )

( يقع 1كم 1121الخانقين بمحافظة ديالى(، وتبمغ مساحة حوض تغذيتو نحو )
ويعتمد  ،(441، ص9141)عميان، 7 في العراق( 744 في إيران(، ) 51منيا )

ري األراضي الزراعية الواقعة  في مدينة الخانقين بشكل رئيسي عمى نير الوند، 
من ، أقدمت إيران عمى تنفيذ مشروع بغية تحويل مجرى النير )4621وفي عام 

المناطق بين مدينتي قصر شيرين وخسروي، مما ادى  إلرواءدون موافقة العراق( 
 .(49، ص9144)قيس،الى انخفاض مستوى تدفق المياه الى األراضي العراقية

ويمتقي  ، ويدخل العراق في محافظة السميمانية ينبع من إيران :نير الزاب الصغير -2
( كم، 12۲جنوب قضاء الشرقاط في محافظة صالح الدين، يبمغ طولو ) بدجمة

يراده السنوي ) تصريفو  ويقدرسوتو(،  ةويصب فيو رافد )بناو  1مميار م (۷٫۹۷وا 
، وقد قام الجانب اإليراني (126، ص9114)صبحي، (/ثا1م 91)باليومي 
في أثر عمى نير الزاب وروافده مما  األروائية والمشاريع عدد من السدودبإنشاء 
ضرار بتوليد ا إلى يؤديوبالتالي  ،تدفق مياه النير باتجاه األراضي العراقيةمستوى 

الطاقة الكيربائية في )سد دوكان(، فضال عن األضرار بالمشاريع االروائية ومنيا 
 .(416، ص9144)محمود، س(بمشروعي )كركوك، الد

القريبة من الحدود العراقية عند قضاء مندلي،  جبال زاغروس ينبع مننير كنكير:  -3
ويعتمد عمى مياه ىذا النير  ،كوماسنكويعبر الحدود االيرانية العراقية عند مضيق 

سكان مدينتي مندلي العراقية وسومار اإليرانية لسقي أراضييم الزراعية  اً كمي اً أعتماد
ل قطعو من قب اً سابقالنير کان تصريف ، و (913، ص4633)شاكر، وبساتينيم
بمغت نسبة وقد /ثا، 1م (۹۰۰۰)الحاليتصريفو فيما يبمغ /ثا، ۱م( ۷۰۱٫۷إيران )

مخمفات مياه البزل التي ىي عبارة عن  ( جزء في المميون،۲2۰۰التموث فيو )
إيصال المياه إلى قضاء مندلي من نير ديالی، عمد الى لذلك فأن العراق  ،اإليرانية

نير عممًا بان  ،لالستعمال بفعل السياسات اإليرانيةنتيجة عدم صالحية مياه النير 
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خسارة مئات لذلك انعكس ىذا األمر عمى  ،شحة المياه مناليوم ديالى يعاني 
 .(24، ص9119)صاحب،  الخصبة الزراعية األراضياليكتارات من 

ينبع من مرتفعات )بشتكوه( اإليرانية ويجري باتجاه الجنوب الغربي  :نير كنجان جم -4
( كم مع إيران في منطقة 41نحو األراضي العراقية، ويشكل خط الحدود لمسافة )

بدرة وجصان )محافظة واسط( وبعدىا يصب في ىور الشويجة، ويطمق عميو ) 
دىا، حيث انخفض إيران معظم مياه النير داخل حدو  نير كالل بدرة( وقد استثمرت

، 9145)سعدية،  /ثا في األراضي العراقية1( م9/ثا إلى )1( م3إيراده من )
 .(943ص

ينبع من المرتفعات اإليرانية، ويدخل األراضي العراقية في منطقة  :نير الطيب -5
( كم 411ويبمغ طولو ) ،جشمة ليمة )محافظة ميسان( ويصب في ىور المشرح

ويعتمد النير عمى مياه اإلمطار كمصدر رئيسي لذلك يصبح جافًا في موسم 
، وقد أقامت السمطات اإليرانية سدًا عمى نير (443، ص9114)صاحب، الصيف

مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة باألراضي الزراعية  ،الطيب عند منطقة )دىمون(
  .(435، ص9115)محمد، في العراق

تقع منابع ىذا النير إلى الجنوب من منابع الطيب، ويدخل الحدود  :نير دويريج -6
ويبمغ طولو  ،العراقية عند مخفر الفكة ويستمر في جريانو حتى ىور النساف

من مياىو  (%52)وان اكثر من  ،/ ثا1( م411( کم وتبمغ ذروة تصريفو )431)
يستغميا االيرانيون بشكل غير منصف حيث قامت السمطات اإليرانية في منتصف 
الستينات بإنشاء سد ترابي عمى مجرى النير فتسبب ذلك بقطع المياه التي تجري 

  .(11، ص9144)عمار،  باتجاه األراضي العراقية

عند قرية طنكي حمام  ينبع من الجبال اإليرانية ويدخل الحدود العراقية :نير قرة تو -7
)محافظة ديالى( ثم يصب في نير ديالى، وتصب بو عده روافد صغيرة بعد دخولو 

ويعد منتصف مجرى النير الحدود الفاصمة بين الدولتين لمسافة  العراقية، األراضي
( كم، وانقطع مجرى النير تمامًا عن قرية )قره تو( جراء المشاريع اإليرانية 14)

سدود لرفع المياه لالستفادة منيا في ري األراضي الزراعية  بإنشاءالمتمثمة 



 هـ1444-م  2023. لسنة ( 1األول ) الملحق  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 
 

 

 
 6616 

مما أدى إلى أضرار فادحة باألراضي الزراعية عمى الجانب العراقي. وقد  ،اإليرانية
مذكرة إلى السفارة اإليرانية  463/ 3/ 11بتاريخ   وجيت وزارة الخارجية العراقية

التي تنتيجيا الحكومة  في بغداد تحتج فييا عمى تمك اإلجراءات غير القانونية
 .(191، ص9142نوري، )اإليرانية بشأن األنيار المشتركة

ويصب في شط العرب، ويبمغ  اإليرانية (بختياري)ينبع من جبال  :نير الكارون -8
بمياه تصل إلى  إذ يمده روافد شط العرب  أىم ويعد من( كم 911طولو حوالي )

في حين  من مجموع جريانو السنوي ( 117)والتي تمثل  ،من المياه 1مميار م (94)
 فقط 1مميار م 2شط العرب من دجمة والفرات بنحو  إلىتقدر كمية المياه المتدفقة 

اإليرانية عددًا من شيدت الحكومة  4639في عام و  ،(159، ص9142)انتظار، 
( 3( سدًا عمى الكارون و)49السدود والخزانات عمى النير وروافده حيث أنجزت )

انخفاض كمية المياه المتدفقة إلى شط العرب األمر الذي أدى إلى  ،عمى روافده
 .(936ص ،9143 )سممان، وزيادة المموحة فيوبدرجة كبيرة 

يعد ىذا النير الرافد الثاني بعد نير الكارون من روافد شط العرب  :نير الكرخة -9
( 161يبمغ طولو حوالي )، و الحويزةوينبع من الجبال الغربية إليران ويصب في ىور 

ويبمغ  ،ومصدر مياىو اإلمطار بالدرجة األولى 9( كم15111ومساحة حوضو ) كم،
 4634، وفي عام (134ص، 9141، األميرعبد )1( مميار م3411إيراده السنوي )

 قامت إيران ببناء مجموعة من السدود إلغراض توليد الطاقة الكيرومائية، األمر
في  اإليرانية السفارة إلى أرسمت مذكرةب لالحتجاج العراق دفع الذي

إذ تم شق سبعة  مشاريعيا إيران واصمت ذلكمن  رغموعمى (، 43/49/4634)
وفي الواقعة عمى جانبي الكرخو،  الزراعيةجداول في مقدمة السد إلرواء األراضي 

من األراضي  9( كم۱۲۰۰( افتتحت مشروع لري مساحة تقدر ب )۲۰۰۹عام )
  .(116-115ص ،9149 )سالم، الزراعية

يتكون من التقاء نيري دجمة والفرات عند كرمة عمي جنوب مدينة  :شط العرب -11
المذان يسيمان في تحمية الكرخة( و )الكارون،  ىما: ويصب فيو رافدين، القرنة
أما طولو  ،( كم۱۹وتبمغ مساحة حوضو حوالي ) ،(64، ص9144)محمود، مياىو
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( م في مدينة العشار 111يتراوح عرضو بين )في حين ( كم، ۲۰1فيبمغ حوالي )
يتميز شط العرب عن و ( م في مدينة الفاو، عند مصبو في الخميج العربي، ۹2۰۰و)

)شياب، نفسو  اليومب باتجاىين متعارضين شماال وجنوبا بأنو يجري جميعيا األنيار
، كما وتتجمى أىميتو بكونو المنفذ المالحي الوحيد لمعراق إلى (11، ص9144

، يدة في الشمال والجنوبوفي حين تمتمك إيران منافذ بحرية عد ،الخميج العربي
ارون ويعاني شط العرب من مشكمة الطمى والترسبات ال سيما عند مصب نير الك

التي أدت إلى انحراف مجراه األدنى عند المصب باتجاه خور عبد ، وقناة بيمنشير
اهلل، وىذا يعني ان أي محاولة لترسيم الحدود عمى ىذا األساس ستؤدي إلى إضافة 

، مصدر سبق ذكره)عبد األمير،  مناطق جديدة إليران عمى حساب الجانب العراقي
 .( 135ص 
 اإليراني  -الخالف المائي العراقي   -ثانيًا 

جدلية القائمة بين الموارد المائية والحاجات التمحور حول إن الخالف المائي ي
تتأثر بزيادة السكان وغياب التخطيط لتنمية الموارد في الدول التي  المتزايدة لممياه
ي لمموارد المائية ألخذ حيث تطمع الدول المجاورة ذات المنبع الرئيس، المائية المتجددة

الفترة بعد الحرب العالمية األولى نزاعات حدودية وشيدت  .الريادة في ىذه األدوار
الن الحكومة  ،متكررة بين إيران والعراق غير أن ىذه النزاعات كانت ذات اثر محدود

اإليرانية لم يكن ليا سوى السيطرة الضعيفة في عربستان وبعد ذلك تصاعدت حدة 
، دوريات في النيراإليرانية تسير  الشرطة كانتاالستفزازات اإليرانية في شط العرب و 

ولكن المحضر لم يكن  العراق الخالف إلى عصبة األمم المتحدةأحال  4612 وبتاريخ
، 9149)عالء الالمي، حاسمًا لصالح العراق  إذ قرر اإلبقاء  عمى الوضع القائم

إيران والعراق ىي نقطة الخالف ال سيما في  وتعد الحدود المائية بين ،(416ص
في خمسينيات القرن الماضي بدأت أولى مالمح حرب ، و العراقمن  قيالجنوب الشر 

الحكومة اإليرانية عمى إحداث تغيرات في حيث عمدت المياه اإليرانية عمى العراق 
وبية من مسارات كثيرة من الروافد التي تغذي نير دجمة بخاصة المنطقة الوسطى والجن
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دون موافقة العراق( إلرواء األراضي من ) بشق قناة من نير الوند، كما وقامت العراق
الخطوات اإليرانية بقطع أكثر والت وت، و خسروي(ن شيرير الواقعة بين مدينتي )قص

بانخفاض المياه الواردة إلى األراضي تسببت  نيرا بدعوى التنمية االقتصادية  (12) من
)عمار، جفاف مساحات زراعية كبيرة%( األمر الذي أدى إلى  41-31) العراقية بنسبة

مع إيران بالدرجة األولى حول  ، ويرتكز الخالف الرئيسي(11، صمصدر سبق ذكره
 -لشط إلى مشكالت كثيرة أخطرىا كانت الحرب العراقية اشط العرب إذ تعرض ىذا 

 بالمياه اإليرانية بالدرجة الثانية، وتغذية االىوار اإليرانية في ثمانينيات القرن الماضي
 .(411، ص9199، وآخرون ليمى)

فقضية شط العرب قضية معقدة لكال الطرفين إذ تسببت بخالفات وخسائر 
 في ظل حكم الشاه لو رجعنا بفاصمة تاريخية لوجدنا إن إيرانكبيرة عمى مر األنظمة، 

الحدود البرية ترسيم فضت ور  جممة من الخالفات الحدودية مع الدولة العراقية، أثارت
 ،(11، ص9141)حسن،  بشأن الحدود البحرية في شط العربالتفاق دون الوصول 

وما الخالف عمى شط العرب بين البمدين إال خالف عمى الحدود أكثر مما ىو خالف 
ن رغبة إيران باعتماد خط ) ،عمى المياه كخط فاصل بين ( Talwegالتالوك  وا 

من اإلصرار عمى ترسيم خط التالوك والتنظيم المالحي ىو  يالرئيساليدف  ،البمدين
المائية بواجية مدينتي )خرمشير، وعبادان( المتاخمتين لشط اإلستراتيجية و الحفاظ عمى 

وىو ، (1، ص9194)حميد، العرب، والحفاظ عمى الحركة التجارية لميناء خرمشير
قاد فيما بعد إلى والذي  ، ۹۱۷۰في عام عن اتفاق الجزائر  األمر الذي تمخض

ىذه  تعتبر( و سنوات 5)وخاض البمدان حربًا استمرت ، اإليرانية - الحرب العراقية
 2عمى مدى  وممارسات عدائية مارسيا الجانب اإليراني تتويجًا النتياكات الحرب 

عدد من روافد نير دجمة داخل أراضييا مجاري  تحويلان من بينيا ك عقود من الزمن،
نشاء عدد من ا كميات كبيرة من المياه الواردة إلى فييا لسدود االروائية التي حجزت وا 

وما تزال ، (66، ص9116)عبد الوىاب، يخالف مبادئ القانون الدولي العراق وىو ما
درجة العدوان  وقد تصل إلى منذ عيد الشاه وحتى اآلن،اإليرانية مستمرة  تجاوزاتال
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 األمثمة عمى تجاوزات إيران عمى العراق نذكر ولعل من ابرز عمى أنيار ومياه العراق
 : (66، صمصدر سبق ذكره)عالء الالمي،  منيا

قامةو  إيران،حفر نفقين جبميين ضخمين لنقل مياه نير سيروان إلى داخل  -4 سد  ا 
ارون وقطع مياىو عن العراق بحجة إرواء مناطق زراعية داخل كضخم عمى نير ال

والكويت عبر أنابيب تمد  صفقات لبيع مياىو لقطرإيران وتبين فيما بعد أن ىناك 
 .تحت مياه الخميج

إقامة سد  ، وكذلكقطع مياه نير قره تو تماما، و تمويث مياه نير كنكيرو حجب  -9
قطع مياه نير ، فضال عن مياىو عن العراق ترابي ضخم عمى نير دويريج وقطع

 .بناء عدة سدود عميوونير الطيب و كرخة 
ا أدى إلى مم شق عدة قنوات تأخذ مياىيا من نير ىركينةعممت إيران عمى  -1

  .العراق بشكل حاد تناقص مناسيبو داخل

حفر قنوات جديدة داخل األراضي اإليرانية بغرض تحويل األنيار الحدودية إلى  -1
(، ونير جنكان جم 4624في عام ) حفر قناة مياه نير الوند :داخل أراضييا، مثل

، 9199)ليمى وآخرون،  دون مراعاة حقوق العراق واحتياجاتو (، 4619ام )في ع
 . (412ص

طالق مياه البزل ذات المموحة العالية جعمت إيران من شط العرب مكبا لنفايات -2 ، وا 
مما  ،الزراعيةوالمصانع والحقول مصافي النفطية ومخمفات ال مياه الصرف الصحيو 

، مصدر سبق ذكره)عمار،  أدى إلى ارتفاع نسبة المموحة والتموث في شط العرب
 . (11ص

مزارع وبساتين منطقة البصرة التي بال لضررفي الحاق ا محاوالت ايران المستمرة -3
التحكم بواسطة كمية المياه في شط العرب تقميل ، بتروى بواسطة ظاىرة المد والجز

  . ( 51، ص9114 )محمد، بمياه نير الكارون
ان قيام و ، رفضيا تطبيق قواعد القانون الدولي عند استغالليا مياه المجاري الحدودية -4

مخالف لقواعد ويعتبر ىذا العمل  ،ييابعممية تحويل المياه إلى داخل أراضإيران 
القانون الدولي الذي نص عمى عدم جواز تحويل مياه مجرى مائي إلى مجرى مائي 
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وذلك لألضرار التي قد تنجم عنيا في  ،بمدان المجرى األعمى واألوسط آخر في
 .(91، ص9142)جعفر، األمد القصير أو الطويل لسكان دولة المجرى األدنى

التفاوض و تحاول بالتنسيق مع تركيا ويضاف إلى كل تمك التجاوزات إن إيران 
وعدىما لفرات مع العراق عمى مفيوم )فكرة الحوض الواحد( لربط حوضي دجمة وا

لعدم وجود أي سند قانوني  وىذا المبدأ يرفضو العراق رفضا قاطعاً  ًا،واحد حوضاً 
 . (911ص ،9141 )محمد، وجغرافي لو

لبيع المياه إلى دول الخميج من نير الكارون مشروع  4664وطرحت بعد عام 
وكان اليدف من المشروع إيصال المياه إلى الكويت  الذي يصب في شط العرب،

، أو المشروع األخضر( اإليمانمياه  قطر، وقد سمي مشروع إمداد قطر بالمياه باسم )و 
وأن تأثيره السمبي في العراق يتمثل في تقميل منسوب المياه الداخمة إلى شط العرب من 

عزل العراق عن الدوافع  اإليرانية من اقتراح ىذا المشروع ىو  ن، ويبدو أنير الكارون
دول الخميج ومنع التعاون فيما بينيم بغية امتداد وبسط نفوذىا والسيما  محيطو العربي

أم ترسيم الحدود ب أكانت في العراق سواء إطماعيافي العراق وتدخميا فيو وتحقيق كافة 
 األراضي العراقية من أجزاءاقتطاع ب ماحتالل حقول النفط أب ممياه شط العرب أ

 . (992)محمد، المصدر نفسو، ص طقةلحصول عمى دور إقميمي ضاغط في المناو 

من العرض السابق أن السيطرة عمى مياه شط العرب واستخدامو نستخمص 
في الخالف  منذ الخمسينات وتصاعدوبدأ  إيران مع لمخالف كسالح كان مصدراً 

بشأن قطع الروافد المائية ، واستمرت التجاوزات اإليرانية الستينات من القرن الماضي
سدود عمى  أقامت إذ، إذ تصرفت بيا بحسب أىوائيا ومصالحيا دجمةالتي تغذي نير 

لم يؤخذ فييا رأي و عمى الزاب الصغير و نير الكارون ونير الكرخة أو نير ديالى 
 . إلى انخفاض المياه الواردة إلى األراضي العراقيةاألمر الذي أدى  ،الجانب العراقي

 يرانية  اإل -االتفاقيات والمعاىدات العراقية  - ثالثاً 
تبعت إيران سياسة مائية تضر بالمصالح العراقية في األنيار الحدودية ا

فيي تدعي بأن ىذه األنيار  ،المشتركة وعمدت عمى إنكار حقوق العراق في ىذه المياه
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يتم توجيو مياىيا لتطوير المساحات المروية في غرب إيران وأن ما يصل من مياه ىذه 
 عراف الدوليةكثيرا ما تتنكر لألو عن حاجة إيران،  ائدز فيو األنيار الى العراق 

التي نصت عمى حصص األراضي العراقية واالتفاقيات والمعاىدات التي تربط البمدين 
التزاماتيا الدولية بخرقيا لممعاىدات والبروتوكوالت المبرمة بينيا  تخالف، وىي بذلك فييا

يران  ات والمعاىدات بين العراقنذكر االتفاقي أنولعل من المناسب  ،وبين العراق وا 
  :تيوالتي جاءت عمى النحو اآل

وىي أول اتفاقية مبرمة بين اإلمبراطورية العثمانية  :(1639اتفاقية السالم ) -1
 إذالتنافس بين االمبراطوريتين  إلىيعود تاريخ الحدود في شط العرب والفارسية، و 

واستمرت ىذه  ۹۱۹۱الى عام  4211عام سيطرت الدولة العثمانية عمى العراق 
إذ عد ، 4413 ىا عامبنود أكدتثم لحين توقيع اتفاقية في ) زىاب (  ،المشكمة

، في حين عدت ة الشرقية ىي مياه عثمانيةالعثمانيون جميع مياه النير الى الضف
أي تقسيم شط العرب  ،الفارسية شط العرب ىو الحدود الفاصمة بين البمدينالدولة 

 . (14، ص9194عبد العباس، ) فشمت ىذه االتفاقية في حسم الخالفبينيما وبذلك 
، بعد 4591في تموز من عام يا تم توقيع: (1823)  األولى معاىدة ارضروم -2

والحروب العديدة التي حدثت بين الدولتين بعد اتفاقية السالم وتضمنت  تالمشكال
أن الحدود  إالوصفا دقيقا لمحدود بين الدولتين العثمانية والفارسية.  االتفاقية ىذه

، (145، ص9141)عبد الرضا،  األيسر لشط العربتتضمن الشاطئ  العراقية كان
وفق المعاىدة الموقعة بين عمى  الحدود إبقاءإلى والتي أشارت في احد بنودىا 

عدم تضمن من رغم عمى ال)معاىدة نادر شاه( نافذة المفعول  ۹۷13الدولتين عام 
 . (2-1، ص9144)جميل، تحديدا واضحا لمحدود بين الدولتين األخيرة

لحل  بريطانيا وروسياوقعت بوساطة كل من  :(1847الثانية ) معاىدة ارضروم -3
تنازل الدولة العثمانية عن والفارسية، بموجبيا تم  العثمانيةبين الدولتين  المشكالت

إليران وتعيدت رسميًا أن تتنازل عن المحمرة األىواز والذي تسكنو قبائل عربية  إقميم
عن منطقة السميمانية لمدولة  إيرانمقابل تنازل وميناءىا وجزيرة خضر )عبادان( 

بخصوص شط العرب أما  ،(111)عالء الالمي، مصدر سبق ذكره، ص العثمانية



 هـ1444-م  2023. لسنة ( 1األول ) الملحق  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 
 

 

 
 6611 

 نأكدت ألشرقية لشط العرب، ثم اتفق الجانبان أن يسير خط الحدود مع الضفة ا
السفن اإليرانية ، مع اعتراف الدولة العثمانية بحق العثمانيةشط العرب تحت السيادة 

)محمد،  في الشط من مصبو في البحر إلى نقطة اتصال حدود البمدين بالمالحة
 . (332، ص9115

الدولة العثمانية تم التوصل إلى ىذا البروتوكول بين  :(1913برتوكول األستانة ) -4
يران عام  ، وقد عد ىذا البرتوكول الوثيقة تحت إشراف بريطانيا وروسيا 4641وا 

يران ، وبموجبة تنازلت (434، ص9141)محمد، الرئيسة لترسيم الحدود بين العراق وا 
، ميناء المحمرة إمامالدولة العثمانية عن جزء من األراضي العراقية في شط العرب 

 إمامالحدود في منتصف شط العرب ولمسافة أربعة أميال ط ووافقت عمى مرور خ
  .(431، ص9141)فراس،  ميناءال
يران۷۳۹۱اتفاقية عام )  -2 ىذه االتفاقية ب سميت  :( لترسيم الحدود بين العراق وا 

جرى وفقًا ليذه االتفاقية  ،بالطرق السميمة( معاىدة الحدود والصداقة وحل الخالفات)
في الجزء  المالحة تسير مع مجرى التالوك وأضحتتغيير خط حدود شط العرب 

 4614اتفاقية العام  ، ومن أىم ما نصت عميوكم( ۷) عبادان بحواليالمقابل لمدينة 
 ىشط العرب مفتوحا بالتساوي امام السفنى أن يبق :ما جاء بنص المادة الرابعة منيا

  .( 414، ص9145، )صالح لمبمدين التجارية والحربية 
بدأت ىذه االتفاقية بمبادرة من الرئيس الجزائري ) ىواري  :(1975اتفاقية الجزائر ) -6

يران(، ومن األسباب التي  بومدين( إلرساء قواعد حسن الجوار بين البمدين )العراق وا 
صراع الكرد المسمح آنذاك إلى توقيع ىذه االتفاقية دعم إيران لالعراقية دعت الحكومة 

والذي كان يطالب بحقوق الشعب الكردي  ،الذي كان يقوده المال مصطفى البارزاني
إيران رغبة في العراق بعقد باتفاقية الجزائر مع وقد وافق  ،۹۱۷۰ آذاروتطبيق بيان 

وقد تم بموجبيا االتفاق عمى ترسيم حدود شط العرب وفقا  إخماد الصراع الكردي،
ذ في ، ووقعت ودخمت حيز النفا۹۱۹۱ وفق بروتوكول عمى إيرانلما تريده 

بالصفقة بين الطرفين وبموجبة حصمت إيران عمى  ، وكان االتفاق أشبو3/1/4642
، وكان من ابرز نتائج تمك االتفاقية تقسيم  (11، ص9141)نوار، مكاسب جديدة 
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يران بموجب خط وىمي يدعى )خط التالوك(،  يأتي وفيما شط العرب بين العراق وا 
  : (411ص، 9115)عبد الممك،  االتفاقية بنود  عميو أىم ما نصت

  لمالحةاطريق لرئيسي الممر الشط العرب ىو أن يعترف الطرفان المتعاقدان 
الدولية، ولذلك فانيما يمتزمان باالمتناع عن أي استغالل من شانو أن يعيق 

 .نفسيا في الشط المالحة في شط العرب، ولمبمدين الحقوق

 األستانة لعام تخطيط نيائي لحدود البمدين البرية بناءا عمى بروتوكول  إجراء
 .4641، ومحاضر لجنة ترسيم الحدود عام ۹۱۹۱

  حدودىما المشتركة لوضع حد  والثقة المتبادلة عمى طول األمنسيعيد الطرفان
 ذات الطابع التخريبي ميما كان مصدرىا. كافة ممشكالتل نيائي

شط وعد إلى إلغائيا من جانب واحد، ىا دفع العراق إال إن عدم تنفيذ بنود
 في تطور الخالف الحدودي العراقيأسيمت بالكامل، فكانت الفتيمة التي ًا العرب عراقي

اإليرانية  -وىو ما أدى إلى نشوب الحرب العراقية  ،إليراني إلى صراع عسكريا -
)سوسن، الحربوظمت اتفاقية الجزائر معمقة التنفيذ طوال (،  4655  -4651)

وجيزة جاءت الفرصة الذىبية إليران بمدة بعد انتياء الحرب   ،(692، ص9144
بعد مغامرة غزو الكويت  واضطرار  ،إلعادة إحياء اتفاقية الجزائر والتمسك ببنودىا

سارية االتفاقية ظمت  ( 4664عام ) أحداثوفي  ، العراق لمموافقة عمييا مجدداً 
فتح ممف مع عدم إمكانية العراق ل يراني جدي بيا،المفعول ولكن دون اىتمام إ

وبقي الحال عمى ما ىو عميو حتى عام ، (49، ص9116)منعم،  أو إلغائيا االتفاقية
، 9112)منعم،  األمريكيةاحتالل العراق من قبل الواليات المتحدة  عند (۲۰۰۱)

العراقية(، لم وبحسب )مدير مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية ، (25ص
( إلى أي اتفاقيات لتقاسم مياه األنيار، مؤكدا إن ۲۰۹۲يتوصل البمدين حتى عام )

النقاش الذي يدور يتمحور فقط حول قضايا التنمية، ولم يرتق إلى مستوى تحديد 
 . (34، 9149)كاظم،  الحصص المائية(

 ( كانت1975، ۷۱4۱، ۷۳۷۹العمل باالتفاقيات ) مما تقدم نستنتج إن 
( 1975السيما اتفاقية عام )الحكم في البمدين،  أنظمةغير مستقرة بحسب طبيعة 
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الطابع السياسي عمى الجانب الفني والحقوق الجغرافية الحدودية عمييا غمب التي 
لم تكن حال و ، الداخميةالضغوط  يا التحرر منالطرفان من أرادالمتعارف عمييا، فقد 

ن و  .والمياه لمشكالت الحدود حقوق  االعتبار السياسة المائية إليران ال تأخذ بنظرا 
فيي ال تعترف بكون ىذه األنيار مشتركة وتخضع لقانون  ،القانونيةالمائية و العراق 

تجاوزات عمى مياه تكرار الاالتفاقيات والمعاىدات و  ياعدم تطبيقو األنيار الدولية، 
قامة المشاريع المائية   العراق، وبذلك فيي تخالففقة دون موامن األنيار والروافد وا 

عالقات  انتيكتالتي نصت عمى حصص األراضي العراقية فييا، و  االتفاقياتأحكام 
حسن الجوار، مدعية أن ىذه االتفاقيات عقدت وأقرت في وقت كانت إيران في موقف 

فضال عن ، وليذا فإنو ليا الحق في نقضيا والتنصل عنيا ،في ذلك الوقت ضعيف
إضعاف اإلنتاج ، التي تسعى إلى السياسية واالقتصادية في المنطقةإيران طموحات 

واستخدام العراق كبوابة نحو  ،الزراعي العراقي مما يجعل من إيران سمة غذاء لمعراق
بسبب العقوبات االقتصادية التي  ،العالم العربي في ظل العزلة التي تعاني منيا

  .األوربيتفرضيا الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

 يعمى األمن المائي العراقاإليرانية انعكاسات السياسة المائية  :المطمب الثاني
السنوات في عديدة في موارده المائية أخذت تتسارع  يواجو العراق مشاكالً  

القميمة الماضية، بفعل تطاول دول الجوار عمى حقوقو المائية، وإليران )المصدر الثاني 
الوارد المائي العراقي في ليا دور كبير وميم في التأثير  مائية سياسة لممياه في العراق(

والذي ال يقل عن الدور التركي وذلك من خالل قطعيا العديد من الروافد التي تصب 
في نير دجمة وىي بذلك لم تمتزم بإحكام قانون النير الدولي، حيث قامت ببناء عدد 

 تقوم سياسياً  نفوذا تمارس األنيار، ولكيمن السدود والخزانات وتحويل مجاري 
 مشاريع إنشاء لغرض الخميج دولوالسيما  الجوار دول مع اتفاقيات لعقد بمحاوالت

ومحاوالتيا المستمرة لتحويل مجرى العديد من الروافد التي تنبع من  4إستراتيجية مائية
سيتم تناول انعكاسات السياسة المائية اإليرانية عمى األمن المائي  وعميو .أراضييا

  :اآلتية  العراقي من الجوانب
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 االنعكاسات عمى الواقع المائي والبيئي  -أوال 
 في جريان المياه تعيق التي السياسات من واحدة اإليرانية المائية السياسة تعد 
 من تنبع التي الروافد من العديد مجرى لتحويل المستمرة المحاوالت في تتمثل العراق

 شط في وكذلك وديالى الصغير الزاب رافدي في العراق مع إيران أراضييا، وتشترك
عن  العرب شط في المياه وكمية نوعيو عمى مستمر وبشكل إيران تؤثر حيث العرب،
 حول لمعراق منازعتيا جانب إلى فيو تصب التي الكارون نير مياه عمى السيطرةطريق 

 .العرب شط
وأن إقامة المشاريع اإليرانية عمى مجاري األنيار المشتركة، الحق العراق  

 - 31) بين تتراوح بنسبة لمعراق المائي الوارد كمية بخسائر فادحة والتي تمثمت بتراجع
 لو، سابق ال جفافاً  العراق من الشرقية لمجية الحدودية المناطق شيدت حيث ،%(41
صريحًا  انتياكاً  تعد التي القانونية وغير المعمنة غير المائية الحرب إجراءات بفعل

 نير لروافد المائي لمتدفق كبير المشتركة، وانخفاض باألنيار الخاص الدولي لمقانون
 التنموية المشاريعفي  سمباً  أثر مما اإليرانية، األراضي في أحوضيا تقع التي دجمة

 المصب في ميم بمد إيران تعد كما (،224، ص9194)خالد، العراق في واالقتصادية
 يمثل وىذا المركز إلى المياه من جزء لتوجيو سدود ببناء تقوم ودجمة، الفرات حوض في
 في الصغير الزاب نير مياه تقطع إيران أن كما العراق، في المياه ندرة أسباب أحد

 إيران عممت وقد األخرى، األنيار من لمعديد بالنسبةالموقف نفسو  وتعرض الصيف
 ديالى نير عمى وجران داريان سدي عبر%( 42) بنسبة النير تدفق تخفيض عمى
 الطاقة إنتاج عمى العراق في وحمرين دربندخان سدي قدرة عمى تقضي أن كادت

 . (415، ص9141)بيان،  الري مياه وتوافر الكيرومائية
الكارون ، وسمسمة السدود عمى نير 9114لقد كان سد الكرخة الذي أنجز عام  

، بمثابة الضربة القاصمة في عذوبة شط العرب، بعد 9113وروافدة والتي اكتممت عام 
انحسار مياه نيري دجمة والفرات، مما ادى الى تردي البيئة النيرية وقمة إيرادات شط 

  . (432، ص 9145)محمد،  العرب
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 قامت حيث أراضييا، في الواقعة دجمة نير روافد عمى بالسيطرة إيران وقامت  
 الوحيد )الرافد الكارون نير مجرى وتحويل والكرخة والطيب، الوند نير مياه بقطع

اإليرانية بعد إن كان  األراضي داخل إلى( البصرة محافظة جنوب العرب شط لمجرى
يصب في شط العرب بالقرب من مدينة المحمرة المقابمة لمدينة البصرة ويجيزىا بأكثر 

، مما نتج عنو (91، ص9199،لؤي)مياه العذبو سنويًا من ال 1( مميار م41من )
أضررًا بالغة في عممية إدارة الموارد المائية لدى العراق، إذ أثرت وبشكل مستمر عمى 
 نوعية وكمية المياه في شط العرب من خالل السيطرة عمى مياه نير الكارون، مما

)ليمى واخرون، مصدر سبق  العرب شط مياه في المموحة معدالت ارتفاع في أسيم
ة لزيادة المموحة في مياه شط العرب قمة ومن األسباب الرئيس ،(411ذكره، ص

االطالقات المائية جراء سياسة المائية اإليرانية حيث تم إنشاء سد وخزان الدز عمى 
نير الكارون، وىذه السدود المنجزة أدت إلى خفض كمية الواردات المائية والتصريف 

ط العرب، لذلك أن أي عجز في مياه األنيار الثالثة ) دجمة والفرات الواصل لش
، 9141)سرحان،  وروافدىما والكارون ( سوف يؤثر سمبًا في تصريف شط العرب

  .(114ص
ما نجم وأدت المشاريع إلى الجفاف الواسع النطاق وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة و 

إلى تراجع  نوعية المياه في شط العرب، السيما إن مياه  عنو من زيادة تبخر المياه
بسبب انخفاض تدفق المياه باتجاه البحر،  ،البحر بدأت تصب في المجرى المائي

 الفاو، قرب العرب شط في الذائبة، الصمبة المواد إجمالي تركز أن دراسة وأظيرت
 لتر فيغرام/ 93.1 إلى 4645-4644 في غرام /لتر الواحد 4.92 من ارتفع

pub-mec.org/2022/06/09/ar-https://carnegie-،9199)حارث،  9145 -9144

87216). 
 مما اثر لممياه الحدودية العالمات الختالف أدى العرب شط مياه إيرادات كما أن نقص

 عمى اإليرانية اإلقميمية المياه مساحة من وزاد السفن ومراسي العراقية الموانئفي  سمبا
 العرب شط منطقة في المائية األحياء عمى بالغة بيئية بأضرار وتسبب العراق حساب
 المائي النظام كامل في وتؤثر والمالحة العذبة المياه بين األسماك ىجرة عممية وعمى

https://carnegie-mec.org/2022/06/09/ar-pub-87216
https://carnegie-mec.org/2022/06/09/ar-pub-87216
https://carnegie-mec.org/2022/06/09/ar-pub-87216
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، وانعكس سمبًا عمى (466)سممان، مصدر سبق ذكره، ص العربي الخميج منطقة في
تدفق المياه نحو االىوار في جنوب العراق وتحديدُا )ىور الحويزة(، إذ تعرضت منطقة 

 ظمة اليونسكو عمى أنيا تراث وطنيوصنفتيا من سياتعد الكبرى في آاالىوار التي 
  . (64-61، 9145)بنفشة،  لمتدمير الكامل نتيجة ىذه الممارسات

 إقميم كردستان، وفي فيأما تأثيرات تحويل إيران لنيري الزاب األسفل وسيروان  
 سد باسم محمًيا المعروف الجديد زرادشت سد بإنشاء عممياتيا بدأت إيران ،9144عام 
فضال عن  النير، من المياه يجمع كبير خزان وجود مع من الحدود، بالقرب كمسو
 جريان سرعة في كبير تعطيل في تسببت التي ،األخرى األمطار مياه تجميع أنظمة
 أخرى، إيرانية مشاريع بسبب النير عمى انقطاع ىناك كان حين في األسفل، الزاب نير
 ما وىذا السد، بناء من العام نفسو منذ آب في لمجفاف النير تعرض إلى ذلك أدى وقد
 المستقبل، في سوًءا الوضع سيزداد من إن التحذير دزة، إلى قمعة بمدية رئيس دعا

 باإلضافة وجمجمال ودوكان السميمانية مثل كردستان إقميم ومناطق من مدن وتعتمد
 ،9199)سالم،  االحتياجات أنواع لجميع األسفل عمى نير الزاب كركوك  مدينة إلى
 . (4ص

أما نير سيروان أنشأت السمطات اإليرانية عشرة سدود وأقامت عميو عدة  مشاريع 
سيروان بشكل عام المياه العذبة ألكثر من نصف مميون شخص في أخرى، ويوفر نير 

إقميم كردستان العراق فضال عن العديد من األراضي الزراعية وأحواض األسماك 
 سيروان نير تجفيف عمى اإليرانية السمطات أقدمت والمواشي والمنشات الصناعية، فقد

 سيروان، لنير المحاذية الجبال أحد في نفقين شقعن طريق  إروائي، مشروع وتنفيذ
 مصاب إلى لتنتيي جوارنو مدينة خمف الواقعة أراضييا باتجاه المياه تحويل بيدف
اإليرانية، وان كاًل من إقميم كردستان وبقية أجزاء العراق سيتضررن  األراضي داخل

 مياه مشروع تعطيل إلى المياه منسوب انخفاض يؤدي ،المثال سبيل كثيرًا، فعمى
 لتزويد أمريكي دوالر مميون 441 قدرىا بتكمفة 9143 عام في اكتمل الذي حمبجة،
 من( 1م 21111) غالون مميون 41 ويوفر الشرب بمياه المدينة من شخص ألف 911
 األمر المنطقة، عمى وسكانية بيئية مخاطر يسبب قد انخفاضو أن إال يوم، كل المياه
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 ليذا مياه لدينا تكون )) قد :القول إلى 9145 عام في حمبجة محافظ نائب دعا الذي
  . (3)سالم، المصدر نفسو، ص فقط (( المقبل والعام العام

 من الحق وقت في بنائو من االنتياء اكتمل الذي اإليراني، داريان سد أدى كما 
 دجمة لنير الرئيسة الروافد أحد سيروان نير من المياه تدفق خفض إلى ،9145 العام
 من%( 11) أن إلى بالنظر لمعراق خطرة مشكمة ىذه وتعد( %31)إلى  تصل بنسبة
 وراوند، سيروان نيريعن طريق  إيران في سنويًا منشؤىا دجمة نير ترفد التي المياه
 إلى بالكامل النير مسار تحويل عمى السد بجوار( كم 14) بطول نفق سيعمل حيث
 داخل سيروان نير روافد جميع عمى مشروعاً  عشر أربعة إيران َبَنت ،إجماالً  إيران

  . (5-4، 9145)بنفشة،  أراضييا
 منذ إيران إما انعكاسات السياسة المائية اإليرانية عمى الواقع البيئي، فقد أقامت 

 مجراه وتحويل قميل المياه بشكل تدفق إلى أدت الكارون نير عمى سدوداً ( ۲۰۰۱) عام
 ومياه المصافي النفايات كمكب العرب شط إيران أيضا وتستعمل بيمشير نير الى

  .المموحة نسبة في وارتفاعاً  كبيراً  تموثاً  سبب مما الصحي الصرف
 الثروة وىالك نقص الحيوانات تمثمت بيئية كارثة من البصرة في منطقة السيب تعاني إذ

 عبادان، في الواقعة والنفطية الصناعية المنشآت من المطروحة النفايات بسبب السمكية
 منطقة من بالتحديد العرب شط في ترتفع األمالح بدأت إذ الممحية التراكيز زيادة وأيضا
في  بالمميون جزء (۹۰۰۰۰۰) إلى وصمت و بالمميون، جزء( 52۰۰) بمغتإذ  الفاو
الخصيب، وىذا بسبب  وابي سيحان باتجاه الشمال إلى بالزحف وبدأت األخيرة الفترة

 لمنفايات مكب إلى وتحولو إليران الخاضعة االحواز من القادم الكارون نير مياه انقطاع
 العرب شط يرفد ألنو المياه أزمة تفاقم إلى الكارون نير مياه انقطاع النفطية، أدى

 بيئياً  بيا المحيطة لممنطقة تدىوراً  الوضع ىذا سبب فيما المياه من كبيرة بكميات
 . (494-414، ص9143)سالم، 
 ىو كما إيران قبل من األحيان بعض في وقطعيا المائية الكميات نقص نإ 
 نير في تصب التي الوند، ونير والطيب ودويريج، والكرخو، الكارون، نير الحال في

 أدى العراق أىوار تغذي التي الروافد إلى وصوليا وعدم المياه قطع عن فضالً  ديالى،
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 حصمت التي التغيرات والسيما فادحة بيئية إضرار وظيور واسعة مساحات جفاف إلى
 إيران من القادم ديالى نير توقف عن فضالً  المتصحرة، المساحات بزيادة المنطقة في

 مما السدود من مجموعة بإنشاء إيران قيام بسبب األخيرة اآلونة في الجريان عن تماماً 
)سعدية، مصدر  عنيا المياه انحسار بعد السعدية بحيرة جفاف إلى النياية في أدى

 السدود عمى تأثير واضح األنيار ىذه تدّفق النخفاض وسيكون، (946سبق ذكره، ص
 دوكان سد وىما النيرين، عمى ميمة عراقية سدود ةثالث العراق، وثّمة في الموجودة

 وتتوّلى سيروان، نير عمى حمرين وسد دربنديخان وسد الصغير، الزاب نير عمى
 العراقية الحكومة تتولى بينما ودربنديخان، دوكان سدي تشغيل كردستان إقميم حكومة

 تضمن األمن ألّنيا ليس الحيوية المشاريع ىذه وُتعدّ  حمرين، سد تشغيل االتحادية
 من بالقرب الزراعية المناطق في أيًضا بل فحسب، العراق كردستان إقميم في المائي
 في الثابتة التدفقات عمى االعتماد في القدرة أثر انخفاض عام، وبشكل وخارجيا بغداد
 نير حوض أنحاء جميع في المياه ونوعية الزراعة عمى الصغير والزاب سيروان نيري
 .( Austin  , 2020, P. 3)  دجمة

 إليو المتدفقة المياه من %(51) نحو العراق خسر األخيرة العشر السنواتوفي  
 سبعة ىو تبقى وما دجمة، نير عن رئيساً  رافداً  19 إلى 12 نحو قطعيا بعد إيران من
 بصدد أنيا طيران أعمنت بعدما ،التجفيف إلى طريقيا في فقط إيرانية روافد ثالثة إلى
 مع المياه نزاعات مع التعامل عام بشكل تفضل إيران عمييا جديدة وسدود نواظم بناء

 شامل اتفاق أو بروتوكول يوجد ال الواقع، وفي إقميمية، وليست داخمية كقضية العراق
 الخمسية الوطنية التنمية خطة إن كما المشتركة المياه إدارة بشأن وطيران بغداد بين

السيما  جوارىا دول إلى إيران عبر المياه تدفق منع حتمت( 9142-9141) اإليرانية
 إلى داخل وتحىيلها المياهتلك  إعادة عمى والعمل إليو، الداخمة الروافد لكثرة العراق

  إيران
 . (https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/33  9199)صفاء،
من العرض السابق يتضح إن إيران تنتيج سياسة المائية ترقى إلى درجة  

 إلى الواصمة المياه مناسيب العدوان عمى العراق وأنياره وبيئتو، وتتجمى في خفض

https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/33
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سمبا عمى كميات  انعكس من أجل توسيع نفوذىا السياسي واقتصادي، مما العراق
ن ارتفاع المموحة في شط المياه الواردة ونوعيتيا، وتسبب في تموث المياه فضال ع

 لممصانع الكيميائية والمخمفات اآلسنة إطالق كميات كبيره من   المياهالعرب ب
زاء ىذه  البحرية البيئة الحياة في اإليرانية، مما يؤثر سمباً  والمعامل والبرية، وا 

السياسة فقد تضرر شط العرب كثيرا وتحول إلى مكب لمنفايات األمر الذي يؤدي إلى 
 .حدوث كارثة بيئية يصعب السيطرة عمييا

 

 االنعكاسات عمى الواقع الزراعي والغذائي  -ثانيًا 
 اإلنتاجية أىميتيا بفعل الغذائي، األمن لتحقيق األساسية القاعدة الزراعة تعد 

 من لمكثير أولية كمادة تدخل الزراعية فالمنتجات السكان، ومتطمبات حاجة سد في
 مقدرات ضوء عمى يتحدد الذي الرئيس المصدر المياه إن الغذائية، وبما الصناعات

االحتياج المائي  تأمين من بد فال ،فعال والمزروعة لمزراعة القابمة األرض مساحة
 .لمزراعة

 تشكل لكّنيا التركية، من تأثيرا أقل اإليرانية، المائية السياسة أن من رغمعمى ال 
 العراق أنو من عن معروف ىو وكما الجنوبية، المنطقة في سيما ال الزراعة عمى خطرا
 غالبية إن األوسط، الشرق منطقة في الزراعة مينة زاولت وتزاول التي الدول أقدم

 والمزارعين الفالحين من كبيرة نسبة وىناك الحيوان وتربية الزراعة حرفة تمارس سكانو
 عن معروف ىو وكما وروافده، دجمة نير عمى المائية احتياجاتيا تأمين في يعتمدون
 حيث المائية بالسياسة تأثرا األكثر القطاع لممياه، فيي األكبر المستيمك بأنيا الزراعة
 مميون( ۱۲) منيا دونم، مميون( 15) حوالي بـ لمزراعة القابمة األراضي مساحة تقدر
 اإليرانية المائية السياسة ، وجراء(419، ص9141)بشرى،  األروائية المناطق في دونم

 بنسبة اإليرانية األراضي من تنبع التي دجمة نير روافد من المائي التدفق انخفاض
 نتيجة دجمة نير حوض في الزراعية المساحات %(، وتقمصت41-31) بين تتراوح
 مياه أن   كما البمدين، بين الحدود من القريبة الزراعية المساحاتالسيما  المياه نقص
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 تصاريف سوى تغدو ال العراق في دجمة نير لرفد إيران من الجارية دجمة نير روافد
 المجرى طول عمى دجمة نير مياه إلجمالي تسيء األمالح من عالية تراكيز ذات مائية

 في لألمالح العالية التراكيز أما مالحة، بمياه رييا نتيجة الزراعية الترب تممح وتسبب
 المناطق بعض فى المعتمدة الحديثة الري تقنيات أداء في سمباً  أثرت فقد دجمة نير مياه

)عالء الالمي، مصدر سبق  انسدادىا باألمالح نتيجة والتنقيط الرش أجيزة خاصة
الواقع  في مباشر تأثير ليا إيران تمارسيا لذلك فان السياسة التي ،(63ذكره، ص

 الزراعي، اإلنتاج كمية في كبير حيث أدت إلى انخفاض العراق، في الزراعي والغذائي
 مدخوالت عمى انعكاسوومن ثم اإلجمالي،  المحمي اإلنتاج في يسيم القطاع الذي وىذا

 عن فضالً   المدن إلى واليجرة الزراعة مينة ترك إلى بيم يدفع مما المزارعين الفالحين
 .(43، ص9142)ىناء،  قاحمة صحراوية لمناطق األراضي من واسعة مساحات تحول

( وبدأت 9111) عام منذ العراق بيا يمر التي واستغمت إيران األوضاع 
 يمتمكيا، التي المياه منافذ عبر مطبق، صمت وسط العراقية، الحكومة عمى بالضغط
 سدوداً  وأنشأت  داخميا، إلى العراق في الجارية الصغيرة أنيرىا من%( 61) وحّولت
 ذلك منذ ،  فعممت(5، ص9194)سيماء، بذلك العراقي الجانب إشعار دون من عمييا
 العراقية األراضي صوب تتدفق التي الموسمية والجداول األنيار فروع قطع عمى الحين
 مجراىا وتحويل المياه تدفق تقطع التي السدود بتشييد وذلك اإليراني، الداخل من قادمة
 الذي (۲۰۹۹) آب عام شير في ىوشياري نير مياه قطع أخرىا وكان إيران داخل إلى

 شمال في السميمانية محافظة ضمن في الزراعية األراضي من دونم إلف (41) يغذي
جراءات أعمال من إيران بو تقوم فما العراق،  األنيار مياه في وحقوقو بالعراق يضر وا 

 يقارب ما استثمار عمى الصين بمشاركة تعمل أنيا إلى يعود البمدين، بين المشتركة
 مشاريع عميو يطمق ما ضمن في المياه خزن مشاريع تنفيذ في دوالر مميارات عشرة

 بينيا المشتركة األنيار مجاري تحويل إلى مجموعيا فيترمي  والتي( األزرق األفق)
 ىذه ومن كم ۱۰۰ إلى تصل لمسافات اإليرانية األراضي داخل إلى العراق وبين

 قدرة ويالحظ ،(193، ص9144) انتظار،  (والكارون ،الكرخة ،وفروعو الوند) األنيار
 الداخل المائي الوارد في أثر سمباً  األنيار، ليذه المائية باإليرادات التحكم عمى إيران
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 العراقية والبساتين المزارع من لمعديد كبيرةً  وتسبب بأضرراً  العراقية، األراضي إلى
 يعني المائية الموارد نقص أي أن، الحدودية والقرى المدن في خاصة عندىا، المقامة
 لألمن تيديدا يعد ذاتيا بحد وىذا واسعة لمساحات الزراعي االستصالح صعوبة
 ونوعيتيا، بفعل المياه كمية في واضح نقص من الزراعية األراضي فقد عانت الغذائي،
العراقية،  لمحدود العابرة المشتركة األنيار منابع في تحكميا جراء المستمرة إيران سياسة
ن  األراضي مساحة ثمث ينيي إن شأنو من المائية سياستيا بتنفيذ إيران استمرار وا 

 وانتشار العراق في التصحر مساحات وزحف اتساع من ستزيد كما العراق، في الزراعية
 االنييار، بسبب إلى العراق في الزراعة قطاع وتعرض المتحركة، الرممية الكثبان
 لمعمل اتجيوا قد فيو المشتغمين معظم وأن الزراعة، مينة ممارسة من الفالحين عزوف

)خالد، مصدر سبق ذكره،  ليم دائم مستقر ومورد أكثر إرباحاً  تدر أخرى مين في
  . (224ص

العراق لحصتو المستحقة من وقد أدت المشاريع المائية اإليرانية إلى فقدان 
األنيار المشتركة، فقد تقمصت رقعة األراضي الزراعية بشكل كبير التي كان يروييا 

خانقين منكوبة  اعتبرت مدينة 9115( إلف دونم، وفي عام 21نير الوند البالغة )
اإلمطار، ومع استمرار إيران بسبب شحة المياه وجفاف مجرى نير الوند وانعدام سقوط 

صحراوية ألن المحافظة  أراضي إلىمحافظة ديالى  ت أراضيتحولتيا المائية بسياس
وان مديرية الزراعة في ، (415، ص9149)فراس،  تعتمد عمى مياه نير ديالى

عممًا محافظة ديالى منعت المزارعين من استخدام مياه نير ديالي لألغراض الزراعية، 
رة عن مياه مبازل ومجاري الصرف عبا، المياه الموجودة في نير ديالى حالياً ان 

عمى عينات  أجريتنير، وحسب التحميالت المختبرية التي الالصحي تتجمع في مجرى 
نير من قبل المختبر المركزي في مركز بعقوبة فأظيرت النتائج بأن نسبة المن مياه 

( من مياه نير ديالى ال تصمح لالستخدام البشري وال تصمح لسقي البساتين ۱۱7)
كميات المياه الموجودة في النير تقل يومًا أن فضال عن ذلك مموثة، الى  ألنياارع والمز 

بالمياه فخزان دربندخان كان الممول  بعد يوم وتختفي لعدم وجود مصدر يزود النير
حاليا فأن الكميات الموجودة من المياه في خزان دربندخان قميمة  إماالرئيسي لنير ديالى 
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وكميات المياه فييا  جفت بحيرة حمرين فأنيا قد إما ،الكيربائية وتستخدم لتوليد الطاقة
وأعمنت  ،(49-44، ص9116)عبد اهلل،  البشري لالستخدامال تكفي محافظة ديالى 

 إن إيران قد أوقفت منابع  نير الوند المتدفق 44/4/9144وزارة الخارجية العراقية في 
 الخسائر تجاوزت وقد إنذار، سابق أي دون من كامل بشكل العراقية األراضي نحو

 جماعية ىجرة موجات من التحذير وتم دوالر، باليين( ۱) القطع ذلك نتيجة المادية
)جمال،  المياه نقص بسبب ،ديالى محافظة في إليران المحاذية المناطق لسكان
  .(944، ص9149

إلف دونم   411( إلف ىكتار أي 19.2أما نير كنكير فقد كان يروي حوالي )
 %(11)من األراضي الزراعية والبساتين في قضاء مندلي ونواحييا مما أدى إلى ىالك 

 أشجار من %(41)نحو ىالك من البساتين وانعدام زراعة الخضروات الصيفية، والى
 وعدم ،(%11) بنحو النخيل نتاجإ في نقصاً  وسبب األخرى والفواكو والميمون البرتقال

 (۲۰۰۰) عن يزيد ما واضطرار المنطقة في الخضار زراعة من مندلي تمكن سكان
 .(415ص سابق،المصدر العبد اهلل، ) منيا اليجرة إلى منيم شخص

إلف  921)وفي نير كنجان جم فقد تقمصت مساحة األراضي الزراعية من 
، والحال نفسو بالنسبة لنير دويريج الذي تقمصت  األراضي (إلف دونم 31إلى 

، إما شط العرب فان لجوء  (إلف دونم 11إلى  41)الزراعية التي كان يروييا من 
لممشاريع اإلروائية والسدود المقامة إيران إلى تقميل المياه الداخمة إلى شط العرب نتيجة 

 )البصرة والتي كانت تزود بمقدار بساتين في، ظير تأثيره واضحًا عمى نير الكارون
زيادة  إلى أدىمن مياه شط العرب، مما  (147)وىذا يشكل ، (1م كيمو 91.2و  2.5

   .(31، ص9143)نظير، ممغم / لتر (9115)إلىالمموحة في شط العرب 
في  إنسانيةحدوث كارثة  احتمالمن حذر خبراء مختصون في شؤون المياه 

مموحة مياه شط العرب إذ أصبحت غير  ارتفاعبسبب  ،قضاء الفاو بمحافظة البصرة
محسن عبد )صالحة لمشرب والزراعة، وأفاد مستشار محافظ البصرة لشؤون الزراعة 

المياه مموحة قمة الواردات المائية القادمة من نير دجمة ىي المباشر وراء  :أن (الحي
المياه  :ي أنعبد الح كدفي قضاء الفاو وبعض المناطق في قضاء أبي الخصيب وأ
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لكن  ،/ثا1م( 21) تقل عن ال شط العرب يفترض أن إلىالعذبة القادمة عبر نير دجمة 
 ۱۷محافظة البصرة ال تزيد عن إلى أن الكميات التي تصل حاليا اإلحصاءات تؤكد 

أسرة عندما بمغت نسبة التركيز الممحية في  ۱۰۰نزوح أكثر من مما أدى إلى  ،ثا/1م
الواقع الزراعي ونفوق  انييارومن ثم جزء في المميون،  إلف 11مياه شط العرب نحو 

أعداد كبيرة من الحيوانات الحقمية بعد أن كان القضاء يعد من أفضل المناطق الزراعية 
 بعد العراق سيبقى وبذلك ،(196)انتظار، مصدر سبق ذكره، صفي محافظة البصرة 

 يتطاير جرداء صحراء إلى ذلك بعد من ليتحول ماء، بال الحكم إدارة من عاماعشرين 
)جياد،  والزراعة الماء لكثرة السواد بأرض يمقب العراق كان إن الغبار، بعد فييا

( يبين انعكاسات السياسية المائية اإليرانية عمى 3والجدول رقم ) .(52، ص9199
  .األنيار المشتركة مع العراق

( يبين انعكاسات السياسية المائية اإليرانية عمى األنيار المشتركة مع 6والجدول رقم )
 العراق

 االنعكاسات المترتبة عمى العراق أقامة المشاريع والسدود األنيار المشتركة ت
 تدفق مياه نير ديالى فيالتأثير  إنشاء قناة نير الوند 1

2 
نير بناوه سونو 

 وقزلجة
 حجب المياه عن الزاب الصغير إنشاء سد

 إنشاء سد وخزان نير ىوشياري 3
انقطاع المياه عن اإللف الدونمات 

الزراعية في قضاء بنجوين في محافظة 
 السميمانية

 نير كنكير 4
إنشاء مشروع تحويل المياه 

 لألراضي اإليرانية
 حرمان قضاء مندلي من مياه النير

 نير قردة تو 5
إنشاء عدد من السدود 

 الصغيرة

انقطاع مياه النير بالكامل التي تغذي 
نير ديالى، اثر عمى مساحات الزراعية 

 الصيفية في العراق
 انخفاض منسوب المياه لمعراق( 3إنشاء سد بسعة تخرين ) نير الكرخة 6
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 االنعكاسات المترتبة عمى العراق أقامة المشاريع والسدود األنيار المشتركة ت
نتاج  /سنو1مميار م وا 

( 921الكيرباء بطاقة )
 ميكاواط

 إنشاء سدود وخزانات نير الكارون 7
توقف تدفق المياه لشط العرب وزيادة 

 نسبة المموحة

8 
نير كنجان جم 
 شق قناة ونير جنكيالن

قطع المياه كميًا عن ناحية بدرة 
وزرباطية في محافظة واسط، مما ادى 

نير جنكالن الذي يغذي الى جفاف 
ناحية زرباطية التي أصابيا الجفاف 
من جراء المشروع، كما تسبب بيجرة 
سكان المنطقة حيث انخفض عدد 

 المزارعين فييا.

 إنشاء سد نير الطيب 9
اثر عمى الحصة المائية لممزارعين، 
أدى بالنتيجة إلى تعرض الكثير من 
 المحاصيل لمتمف في محافظة ميسان

 إنشاء سد عمى مجراه وبريجنير د 11
تم قطع المياه نيائيًا اتجاه العراق، 
وتسبب بتقميص المساحات الزراعية 

 وازدان نسبة المموحة فييا.

  :الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصادر اآلتية
االقتصادي خالد جاسم الحجيمي، سياسة إيران المائية تجاه العراق وانعكاساتيا عمى النشاط  -4

، جامعة الكوفة، 31دراسة في الجغرافية السياسية، مجمة مركز دراسات الكوفة، العدد 
  .221-221، ص 9194العراق، 

 إيران، مع المشتركة واألنيار اإلسالمية الشريعة في الدولية المياه أحكام نوري، رشيد نوري -9
 .191-194 ص ،9142 النجف، ،(13) العدد الجامعة، االسالمية مجمة الكمية
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يران العراق بين المشتركة الحدودية األنيار اهلل عبد أحمد األمير عبد -1  عمى وآثرىا وا 
 تكريت، جامعة ،4العدد  لمعموم، تكريت جامعة مجمة المائي، واألمن الزراعية األراضي
 .142 -136 ص ،9149

 الخاتمة :
( في أنياره )إيراناطئة مع العراق خمقت السياسات المائية لدول الجوار المتش

فجوة مائية كبيرة في ميزانو المائي وأدت إلى تدىور الوضع إنسانيًا وبيئيًا، إذ أقيمت 
سدود وغيرت مجاري أنيارىا مما أدى إلى خفض الكميات المارة إلى العراق وتعرض 
معظم أراضيو إلى ظاىرة التصحر ومن ثم اإلضرار بمجاالتو االقتصادية والزراعية 

، ىذا ما ىدد أمن وسالمة المورد المائي لعدم التزام الدول المتشاطئة مع والصناعية
العراق باالتفاقيات التي أبرمت بخصوص مياه النيرين، إذ من المعموم أن العراق 
يشترك مع إيران بمجموعة من األنيار تمتد من الشمال إلى الجنوب في حدوده 

عمييا وبتصرف منفرد، وبتحويل مجرى الشرقية، فعممت إيران عمى بناء مشاريع متنوعة 
األنيار الدولية المشتركة وعدم االعتراف مطمقًا بالصفة الدولية ليا وعدم الحوار أو 

 اإلقرار بحق العراق فييا.
حجم األضرار التي أصابت العراق وسكانو المنتفعين من مما سبق يتضح و 

إليرانية منذ سنوات طويمة االسياسة المائية جراء  ،مع إيران مياه األنيار المشتركة
 واتفاقياتبقطعيا مياه تمك األنيار عمى الرغم من وجود أعراف  ، والمتمثمةولغاية اآلن

 أضعاف بيدف المائية سياساتيا إيران ، وقد مارستوقعيا البمدان تحدد حصة كل بمد
 تمبية عمى قادر غير العراق في الزراعي القطاع اقتصاديا عن طريق بقاء العراق
 زيادة إلى بالمستيمكين يدفع مما والغذائية، الزراعية السمع وتأمين المستيمكين طمبات
 لتصدير مفتوحة سوق منطقة إيران وجعمو من المستوردة واألغذية السمع إلى الطمب

 ما وىذا لصالحيا، الدولتين بين التجارية العالقات وتقوية والصناعية الزراعية منتجاتيا
 الزراعية، منتجاتو في تذبذب يواجو اليوم فالعراق األىداف، ىذه بل تحققت فعال حصل
 الغذاء في إيران منتجات عمى الكبير واالعتماد الصناعي، القطاع في وتدىور
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نتاج والصناعية الزراعية والمنتجات  كورقة المياه الكيربائية والغاز، استخدام الطاقة وا 
 معالجات توجد ال الداخمية في المقابل شؤونو في والتدخل العراق ضد سياسي ضغط
 . ليذا الواقع حقيقية

 المصادر :
 

    (1 ) ESCWA (Economic and Social Commission for Western 

Asia) (2013) Inventory of shared water resources in western asia. 

Salim dabbous printing co. ،Beirut ،Lebanon  ،P 626  .  
خالد جواد سممان، تأثير سياسات دول الجوار عمى مستقبل الموارد المائية في ( 9)

، كمية التربية 13العراق، مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية، العدد 
  . 9144األساسية، جامعة بابل، العراق، 

تحديات واإلخطار المياه العربية من النيل إلى الفرات: ال ،( عميان محمود عميان1)
 . 9141، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 4المحيطة، ط

يران ( 1) قيس حمادي العبيدي، مشكالت األنيار الحدودية الرئيسة بين العراق وا 
  .9144وتأثيرىا عمى األمن المائي العراقي، مكتبة منتدى دار الثقافة والفنون، بغداد، 

نير الدولي المفيوم والواقع في بعض انيار المشرق ال، ( صبحي احمد زىير العادلي2)
 .9114، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 4العربي، ط

( محمود أديب فتاح أغا الكاكئي، المسؤولية الدولية عن اإلضرار الناشئة عن 3)
المشاريع المقامة عمى المجاري المائية الدولية المشتركة مع العراق في إحكام القانون 

  .9144،  دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، 4دولي، طال
يران، دار 4) ( شاكر صابر الضابط، العالقات الدولية ومعاىدات الحدود بين العراق وا 

 .  913، ص 4633البصري، بغداد، 
، دار الكممة لمطباعة 4( صاحب الربيعي، األنيار الدولية في الوطن العربي، ط5)

  .9119والنشر والتوزيع، دمشق، 
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( سعدية عاكول منخي وأنفال سعيد داود، الواقع المائي لألنيار الحدودية بين العراق 6)
يران وأثارىا البيئية )أنموذجًا لبعض األنيار(، مجمة اآلداب، العدد  ، كمية 494وا 

  .9145اآلداب، جامعة بغداد، 
، 4لنيل، ط( صاحب الربيعي، الصراع عمى المياه وأزمة الحقوق بين دول حوض ا41)

 .9114دار الكممة لمطباعة  والنشر والتوزيع، دمشق، 
( محمد عبد المجيد حسون الزبيدي، األمن المائي العراقي : دراسة عن سير 44)

  .9115، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 4المفاوضات قسمت المياه الدولية، ط
منظور القانون الدولي ( عمار باسل جاسم، تراجع الموارد المائية في العراق من 49)

 .9144، مركز العراق لمدراسات، بغداد، 4لممياه العذبة، ط
نوري، أحكام المياه الدولية في الشريعة اإلسالمية واألنيار المشتركة  يد( نوري رش41)

إلسالمية، النجف ، الجامعة ا13مع إيران، مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة، العدد 
 .9142االشرف، 

انتظار جاسم وشروق نعيم، تناقص واردات نيري دجمة والفرات وأثارىا عمى ( 41)
، 444(، مجمة اآلداب، العددافظات وسط وجنوب العراق أنموذجاً اإلنتاج الزراعي )مح

  .9142كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
أزمة مياه الرافدين بين إطماع الجوار الجغرافي ، سممان شمران العيساوي  (42)

 .  9143، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، بيروت، 4ن الدولي، ط والقانو 
يران وأثرىا 43) ( عبد األمير احمد عبد اهلل، األنيار الحدودية المشتركة بين العراق وا 

عمى األراضي الزراعية واألمن المائي العراقي،  مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية، 
  .9141 ، كمية التربية، جامعة تكريت،4العدد 

صناعة العطش ومستقبميات حرب المياه ، سالم محمد عبود وزياد محمد عبود (44)
 .9149، دار الدكتور لمعموم، بغداد، 4)دراسة في الوطن العربي والعراق(، ط

-نشاطيا االقتصادي-إطارىا الطبيعي-( عباس فاضل السعدي، جغرافية العراق45)
 .9116طباعة والنشر والترجمة، بغداد، ، الدار الجامعية لم4جانبيا البشري، ط 
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( شياب محسن عباس، مياه العراق أرقام ومتغيرات، دار الجواىري لمطباعة 46)
  .9144والنشر، بغداد، 

( عالء الالمي، القيامة العراقية أالن! / كي ال تكون بالد الرافدين بال رافدين خفايا 91)
سرار العدوان التركي واإليراني عمى انيار ا طبعو،  دار الغد، لعراق لتصحيره، بال وا 

  .9149بغداد، 
انعكاس أزمة المياه في الشرق األوسط عمى ، ( ليمى عاشور الخزرجي وآخرون94)

، دار ومطبعة الرفاه 4االستقرار السياسي واالقتصادي ) دراسة حالة العراق(، ط 
 .9199لمطباعة والنشر، بغداد، 

،وزارة 11ب، مجمة عطاء الرافدين، العدد( حسن حميد كاطع، مجرى شط العر 99)
 .9141د المائية العراقية، الموار 

( حميد رضا إبراىيمي، شط العرب : الخالف األزلي المرحل بين بغداد وطيران، 91)
  .9194مركز البيان لمدراسات والتخطيط، بغداد، 

التسمح ( عبد الوىاب عبد الستار القصاب، التأثير الجيوستراتيجي لسياسة 91)
، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 46اإليراني، مجمة الدراسات الدولية، العدد 

9116.  
التعطيش السياسي: تفصيل في مسألة المياه في العراق، ، ( محمد بديوي الشمري92)
 .   9114بغداد، ، دار الشؤون الثقافية العامة، 4ط
سات المائية لدول الجوار وانعكاساتيا ( جعفر طالب احمد وحنان مجيد عمي، السيا93)

، كمية 45عمى األزمة المائية العراقية، مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية، العدد 
  .9142االدارة واالقتصاد، جامعة واسط، 

السياسة المائية التركية في حوضي دجمة والفرات وتداعياتيا ، (  محمد منذر جالل94)
، دار الفراىيدي لمنشر والتوزيع، بغداد، 4، ط 9116-4661 عمى العراق لمفترة من

9141 . 
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( عبد العباس فضيخ دغبوش، حدود العراق بين متطمبات الجيوبولتك وتحديات 95)
، قسم الدراسات األمنية ومكافحة اإلرىاب، 99األمن الوطني، كراس النيرين، العدد 

 .  14ص  ،9194مركز النيرين لمدراسات اإلستراتيجية، بغداد، 
العطش المر في وادي الرافدين بين التخريب والتنظيم ( عبد الرضا الحميري، 96)

، دار 4وتعسف الجوار: دراسة جغرافية تاريخية قانونية لحالة األنيار في العراق، ط 
 .   9141الفرات لمثقافة واإلعالم، العراق، 

يرانمعاىدة ارضروم الثانية بين الدولة العثمانية جميل موسى النجار، ( 11) دراسة  وا 
کرکوك جامعة ، مجمة ۹۱11-۹۱15العالقات الدولتين خالل حقبة تبمور المعاىدة 

 . ۲۰۹۹، جامعة کرکوك، ۹۲لمدراسات اإلنسانية، المجمد السادس، العدد 
، مكتبة 3 محمد محمود إبراىيم الديب، الجغرافية السياسية منظور معاصر، ط( 14)

  .9115االنجمو المصرية، القاىرة، 
، دار الرضوان 4( محمد احمد السامرائي، مشكمة المياه في الشرق األوسط، ط 19)

   .9141لمنشر والتوزيع، عمان، 
( فراس عبد الجبار عبد اهلل الربيعي، شط العرب دراسة جيوبولتيكية، مجمة سر من 11)

  .9141، كمية التربية، جامعة سامراء،  13، العدد 41رأى لمدراسات اإلنسانية، المجمد 
( صالح خضير العيداني، دراسات طبيعية واقتصادية لمموانئ والمياه العراقية، ط 11)
  .9145، شركة الغدير لمطباعة والنشر المحدودة، البصرة، 4
( نوار جميل ىاشم وسوسن صبيح حمدان، التحديات المستقبمية لمشكمة المياه في 12)

  .9141العالم العربي، دار الكتب العممية لمطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 
، مركز 9المياه العربية : التحدي واالستجابة، ط  ( عبد الممك خمف التميمي،13)

 .  9115دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
العالقات ( سوسن صبيح حمدان، التوزيع المكاني لألنيار الحدودية وأثرىا في 14)

ربية، الجامعة ، كمية الت1، العدد 9اإليرانية، مجمة كمية التربية، المجمد  -العراقية
 .9144المستنصرية، 
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والشراكة اإلستراتيجية بين العراق  4642( منعم صاحي العمار، اتفاقية الجزائر 15)
، المجمد والواليات المتحدة ) قراءة في حتميات التالزم والتغير(، مجمة قضايا سياسية

  .9116، كمية العموم السياسية، جامعة النيرين، 4، العدد 44
( منعم صاحي العمار، العالقات العراقية مع دول الجوار الجغرافي، دراسة في 16)

السياسية،  ، كمية العموم1إشكاليات االختالل المزمنة، مجمة قضايا سياسية، العدد 
 .9112جامعة النيرين، 

، المنتدى 442المقدادي، أين نير الوند ، مجمة البيئة والتنمية، العدد ( كاظم 11)
  .9149العربي لمبيئة والتنمية، بيروت، 

( خالد جاسم الحجيمي، سياسة إيران المائية تجاه العراق وانعكاساتيا عمى النشاط 14)
، 31االقتصادي دراسة في الجغرافية السياسية، مجمة مركز دراسات الكوفة، العدد 

  .9194جامعة الكوفة، العراق، 
بيان عبد ربو العساف، االنعكاسات السياسية عمى األمن المائي العربي، المجمة ( 19)

، عمادة البحث العممي، 9، العدد 3األردنية في القانون والعموم السياسية، المجمد 
 .9141جامعة مؤتة، األردن، 

ى شط العرب وتأثيره عمى تغيير ( محمد زباري مونس السبتي، مشكمة تغيير مجر 11)
يران دراسة في الجغرافية السياسية، مجمة أبحاث البصرة  الحدود النيرية بين العراق وا 

، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، 1، العدد 11لمعموم اإلنسانية، المجمد 
  .9145العراق، 

سمومي، المياه العراق )دراسة ( لؤي ماىر حمادة الدليمي وعبد الكريم حسن 11)
  .9199، دار أمجد لمنشر، عمان، 4بالتحديات والتنمية المستدامة(، ط 

( سرحان نعيم الخفاجي، تغيرات مجرى شط العرب وأثرىا عمى األراضي العراقية، 12)
  .9141، كمية اآلداب، جامعة بغداد، العراق، 61مجمة كمية اآلداب، العدد 

مون من جنة عدن: التدىور البيئي، واألنشطة غير الشرعية ( حارث حسن، محرو 13)
كارنيغي لمشرق  -وغياب االستقرار عند الحدود الجنوبية في العراق، مركز مالكوم كير
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، لممزيد من 92/44/9199، تاريخ االطالع :  6/3/9199األوسط، تاريخ النشر: 
 التفاصيل ينظر لمرابط :

87216-pub-mec.org/2022/06/09/ar-https://carnegie . 
( بنفشة كينوش، الخالف المائي بين إيران والعراق : أزمة داخمية متفاقمة 14)

، المعيد الدولي 5ودبموماسية خاوية غير كافية، مجمة الدراسات اإليرانية، العدد 
  .9145اض، المممكة العربية السعودية، لمدراسات اإليرانية، الري

( سالم عبد القادر عبد الرحمن، شحة المياه في إقميم كردستان العراق: المشاكل 15)
( R.C.Dمع إيران والحمول الممكنة، ترجمة أحمد وىاب طايس، مركز الرافدين لمحوار

ل ،  لممزيد من التفاصي94/44/9199، تاريخ االطالع: 1، ص 9199(، العراق، 
 .  https://alrafidaincenter.com/ar/3798ينظر  لمرابط : 

( بنفشة كينوش، السياسة المائية إليران مع العراق .. حمول مؤجمة ونزاع مستمر، 16)
الرياض، المممكة ، المعيد الدولي لمدراسات اإليرانية، 4مجمة الدراسات اإليرانية، العدد 

  .9145العربية السعودية، 
، دار دجمة 4سالم فاضل عمي، البيئية والتموث أسس ومبادئ وتطبيقات، ط  (21)

 .  494 -414، ص 9143ناشرون وموزعون، عمان، 
(60)Austin Corona, How Mangled Dam Diplomacy Is Shaping 

Iraq's Water Crisis, The Washington Institute for Near East 

Policy, Washington, 2020  .  
( صفاء خمف، أزمة المياه في العراق: ديناميك الصراع اإلقميمي ومخاطر االقتتال 34)

 96، تاريخ االطالع 2/4/9194الداخمي، مركز رواق بغداد، تاريخ النشر 
، لممزيد من التفاصيل ينظر لمربط : 44/9199/  

https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/33  . 
أثر السدود والمشاريع االروائية  في أعالي نيري دجمة  ،( بشرى رمضان ياسين39)

، كمية اآلداب، 34والفرات عمى البيئة الزراعية العراقية، مجمة آداب البصرة، العدد
 . 9141العراق، جامعة البصرة، 

https://carnegie-mec.org/2022/06/09/ar-pub-87216
https://carnegie-mec.org/2022/06/09/ar-pub-87216
https://alrafidaincenter.com/ar/3798
https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/33
https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/33
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