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ملخص البحث :
، الممیـاه التركـي المعـروف بأنابیـب السـشّجع تغاضي الدول الخلیجیة عن قبول مشـروع ال

یـــران علـــى طـــرح مشـــاریع بدیلـــة ترمـــي إلـــى تزویـــد هـــذه الـــدول بالمیـــاه العذبـــة. فأعلنـــت الحكومـــة إ

عـن اسـتعدادها لمـد خـط أنابیـب (بـري وبحـري) یمـر تحـت میـاه  ٢٠٠٠اإلیرانیة في تموز / یولیو 

الخلیج العربي بمحاذاة الساحل اإلیرانـي لینقـل المیـاه مـن نهـر الكـارون الواقـع جنـوب غربـي الـبالد 

لى األراضي الكویتیة. إ

واجه هذا المشروع مشاكل وصعوباٍت كثیرة أدت في النهایة إلى تجمید العمل به، وتخلـي 

ریثمــا تتــاح الظــروف المالئمــة إلعــادة إحیائــه مــن  ٢٠٠٦تمــوز / یولیــو الكویــت عــن إقامتــه فــي

الد بمـــا جدیـــد، مـــع اســـتمرار العمـــل فـــي بنـــاء المزیـــد مـــن محطـــات التحلیـــة المخصصـــة لتزویـــد الـــب

تحتاجـــه مـــن میـــاه، نظـــرًا لمـــا تحتلـــه هـــذه المشـــاریع الحیویـــة مـــن أهمیـــة كبیـــرة ال یمكـــن للكـــویتیین 

االستغناء عنها في الوقت الحاضر.

The Project of Providing Kuwait with Waters of Karon River

Lecturer Dr. Rayyan Thanoon AL-Abbasi

University of Mosul /Regional Studies Center

Abstract:
Arab Gulf States, while neglecting the Peace of Pipeline Project

with Turkey, have encouraged Iran to present Substitute Projects aiming

at Providing these States with Soft Waters . In July 2000 the government

of Iran had declared its Preparations to Set up Land and Sea Pipeline

passing under waters of Arab Gulf near by the Iranian Shore to transfer

Waters of Iran to Kuwait .
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This project faced So many troubles and difficulties led to stop it and

Kuwait Left it on July 2006 So that suitable conditions might revive it

from the beginning. Kuwait was continuing Setting up desalination

stations to provide the country with waters and these vital projects are

indispensable for Kuwait at present .

المقدمة
لسنوات األخیرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدالت االستهالك الیومي لمیـاه شهدت الكویت في ا

الشـــرب، ممـــا دفـــع الحكومـــة إلـــى التفكیـــر ملیـــًا فـــي البحـــث عـــن وســـائل أخـــرى بدیلـــة لحـــل أزمتهـــا 

المائیة، بعدما أخذت حدتها تتفاقم تدریجیًا جراء تزاید حاالت االنقطـاع المتكـرر للمیـاه عـن الكثیـر 

لكویتیة.من المدن والقرى ا

إســتیراد المیــاه العذبــة ،إزاء هــذا الوضــع الخطیــر اقترحــت الحكومــة مــن أجــل معالجــة ذلــك

التـي وافقـت علـى بیـع میاههـا مـن أحـد األنهـار ،)*(من إحدى الدول المجاورة لها ومن بینهـا إیـران

اة القریبة من الكویـت، عبـر مـد خـط  أنابیـب (بـري وبحـري) یمـر تحـت میـاه الخلـیج العربـي بمحـاذ

غربـي إیـران إلـى األراضـي جنـوبالساحل اإلیراني، لینقل المیاه مـن نهـر الكـارون عنـد سـد كرخـة 

.الكویتیة

ـــهـــویظ ـــر أن الب ـــراني لمشـــدیل اإلی ـــاه الســـروع أنابیــب می Peace))**(ركيـالم الت of

Pipeline Project)یج حجمــت حــرب الخلــ، منــذ أن كــان یــدور فــي مخیلــة الساســة اإلیــرانیین

وفشــل تركیــا أیضــًا فــي تســویق مشــروعها .دور العــراق اإلقلیمــي فــي المنطقــة ١٩٩١ عــام الثانیــة

 فـي الحصـول علـى هـذا الحلـم یـراود الحكومـة اإلیرانیـة، أمـالً المائي نحو دول الخلیج العربي، فبدا

فـي  یدمن جد، لعلها تسهمعیر االمش هلهذ اسیة واالقتصادیة من وراء ترویجهابعض المكاسب السی

فــي إعــادة توثیــق انطالقــًا مــن هــذه الرغبــة و . تعزیــز وتطــویر عالقاتهــا مــع بعــض الــدول الخلیجیــة

الكویـت عرضـت الحكومـة اإلیرانیـة علـى لـدول الخلـیج العربیـة، مع دول مجلـس التعـاون العالقات 

شـبكة أنابیـب تبـدأعبـر مـد المیـاه العذبـة، بیهـدف إلـى تزویـدهااً مشـروع ٢٠٠٠في منتصف عام 

مــن نهــر الكــارون ثــم تمتــد مــع محــاذاة الســاحل اإلیرانــي مــرورًا تحــت میــاه الخلــیج العربــي باتجــاه 

ـــى العـــرض اإلیرانـــي،.الكویـــت ـــة موافقتهـــا المبدئیـــة عل شـــرط أن تجـــري فأعلنـــت الحكومـــة الكویتی

ـــة بشـــأنه فـــي نطـــاٍق مـــن الّســـ ـــاح الظـــروف المباحثـــات التمهیدی ریة التامـــة والتكـــتم الشـــدید ریثمـــا تت

.لمناسبة لإلعالن عنه بصورة رسمیة من قبل حكومتي البلدینا

مباحث رئیسة ، تطرق األول إلى فكرة نشوء وتطور هذا المشروع  ةیتألف البحث من ثالث

، فیمـا عـالج الثــاني بعـض الجوانــب الفنیـة والمالیــة التـي تخصـه، أمــا المبحـث الثالــث واألخیـر فقــد 
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یرانیـة مـن جـدوى إقامـة المشـروع وتأثیراتـه المحتملـة علـى استعرض موقف المعارضـة الكویتیـة واإل

أمن واقتصاد البلدین .  

نشوء وتطور فكرة المشروع:المبحث األول
 ٢٤إلــى إیــران فــي ویتي ســعود ناصــر الصــباحكـارة التــي قــام بهــا وزیــر الــنفط الالزّیــخـالل

هما مباحثات مشـتركة تناولـت بنظیره اإلیراني بیجان زامجان، جرت بینولقائه  ٢٠٠٠تموز/ یولیو 

مسـألة احتیـاج الكویـت لمیـاه الشـرب. ففـاتح كـان أبرزهـابعیدة عن قضایا الـنفط والطاقـة، مواضیع 

،بمـد الكویـت بمـا تحتاجـه مـن میـاه عذبــةإیـرانن إمكانیـة قیـامأف نظیـره اإلیرانـي بشـالـوزیر الضـیّ 

تها یومـًا بعـد أخــر ال سـیما فــي علـى أمـل أن یخفــف ذلـك مـن حجــم المشـكلة التــي بـدأت تتفـاقم حــد

ســـمیت هم أولیـــة أوقـــات فصـــل الصـــیف الحـــار. فـــتم علـــى هـــذا األســـاس التوقیـــع علـــى مـــذكرة تفـــا

بـ(اتفاقیة المیاه)، تناولت التمهید إلجراء مفاوضاٍت رسمیة بین الجانبین الكـویتي واإلیرانـي لغـرض 

.)١(إقامة مشروٍع مائي مشترك بینهما

حادثات ثنائیة ناقشا فیها الخطوط العریضة إلنشاء هـذا المشـروع، وبالفعل عقد الطرفان م

أعلن بعدها وزیر الكهرباء والماء الكویتي طالل مبارك العیار أن بالده وافقت مبدئیًا على مشروع 

) ملیـار ٥,٢استیراد میاه الشرب من إیران، بوساطة مـد أنبـوب بحـري تقـدر تكـالیف إنشـائه بنحـو (

ــم یتبــق ســوى اعتمــاد أأیضــًا دوالر. وأكــد الــوزیر  نــه تــم اعتمــاد كافــة الجوانــب الفنیــة للمشــروع، ول

.)٢(المحك الرئیس لتنفیذه بعد إجراء تقییمات شاملة لجدواه االقتصادیة دالكلفة المالیة التي تع

صباح آنذاكارة التي قام بها وزیر الخارجیة ورئیس مجلس الوزراء الكویتيوفي أثناء الزیّ 

، )٢٠٠٣ كانون الثـاني/ ینـایر ١٤-١١( في برفقة طالل مبارك العیار إلى إیران احاألحمد الصب

لكـي تكـون مقدمـًة إلعـداد اتفاقیـة ثانیـة جانـب اإلیرانـيقام األخیر بالتوقیع على مذكرٍة أخرى مع ال

.)٣(حول المشروع

صــیلیة مــا جــاء فــي هــذه المــذكرة شــّكل الطرفــان لجنــة مشــتركة لدراســة الجوانــب التفولتنفیــذ 

فیـه الكویـت تشـارك ثالثـي )٤(، قـرر بعـدها البلـدان تـألیف كونسـرتیومتنفیـذهلمشروع المیاه المرتقـب

وقـــــد ّصـــــرح المســـــؤولون %). ٣٠بنســـــبة (وشـــــركة بریطانیــــةلكـــــٍل منهمـــــا %)٣٥وٕایــــران بنســـــبة (

النتهـاء أن قیمة العقد والشركات التـي سـوف یـتم اختیارهـا لتنفیـذ المشـروع سـتحدد بعـد ا،اإلیرانیون

.)٥(الحقاً تقوم بها اللجنة المذكورةسمن جمیع الدراسات التي 

في أعقـاب ذلـك تكثّفـت اللقـاءات والزیـارات الرسـمیة بـین وفـود البلـدین ففسـح هـذا االنفتـاح 

المجال أمامهما لوضع النقاط على الحروف، تمثل ذلك باللقاء المهم الذي ترأسـه الوكیـل المسـاعد 

تشـــرین  ٢٤والوفـــد اإلیرانـــي بتـــاریخ زارة الطاقـــة الكویتیـــة یوســـف الهـــاجريلشـــؤون التخطـــیط فـــي و 

، ناقشــا فیهــا مســودة االتفاقیــة التــي تخــص مشــروع تزویــد الكویــت بالمیــاه ٢٠٠٣الثــاني / نــوفمبر 
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یقضــي  ين قامــا بمناقشــة األحــرف األولــى لالتفــاق الــذة. أعلــن بعــدها الهــاجري أن الجــانبیاإلیرانیــ

الخلــیج العربــي، مضــیفًا أن مســودة رب مــن إیــران إلــى الكویــت عبــر لحة للشــبإیصــال المیــاه الصــا

.)٦(االتفاقیة سوف یجري عرضها على وزیرّي الطاقة في كال البلدین في وقٍت الحق

بــــین إنشــــاؤهوفیمــــا یتعلــــق بأســــباب التــــأخیر فــــي إنجــــاز مشــــروع المیــــاه المشــــترك المزمــــع

"ًال: ـقائـذلك  نـاب الهاجري عـراع في تنفیذه، أجـاإلستحول دون والعقبات األخرى التي الدولتین، 

إلـى  مشروع المیاه حیوي بالنسبة إلى الكویت وٕایران ویصب في مصلحة البلدین.. لذا فهو بحاجـةٍ 

.)٧("دراساٍت اقتصادیة مستفیضة وطرح مناقصات، وتحدید أسعار وغیر ذلك من األمور

اجتماعاتهــا أن تنــاقش هــذا المشــروع داخــل بیــد أن الحكومــة اإلیرانیــة حاولــت فــي إحــدى

المصـــادر غیــر الرســمیة أشــارت إلــى وجـــود اإلســالمي)، إال أن بعــض البرلمــان (مجلــس الشــورى

تفـاق الخـاص لالتوقیـع النهـائي الدون الموافقـة علـى یاسیة أثارها بعض النواب حالت سمالحظاتٍ 

.)٨(بالمشروع

والكونسرتیوم الثالثيانعقاد المفاوضات بین الجانب الكویتي -١
بتزویــدها بمیــاه نهــر اإلیرانــيفــي أعقــاب إعــالن الكویــت موافقتهــا المبدئیــة علــى العــرض 

، أعلــن وزیــر الكهربــاء والمــاء الكــویتي عــادل صــبیح أن بــالده اشــترطت علــى الجانــب )٩(الكــارون

بأســـعار نــةً اإلیرانــي لقبــول هـــذا العــرض أن یكـــون ســعر الغـــالون مناســبًا مـــن حیــث التكـــالیف مقار 

 دوالراتالــ زالتحلیــة الســائدة فــي الكویــت، علمــًا أن نفقــات تحلیــة األلــف غــالون مــن المیــاه ال تتجــاو 

.)١٠(الستة

ســارع كونســرتیوم ثالثــي مؤلــف مــن اتحــاد عــدة شــركات اســتثماریة معروفــة وهــي بالمقابــل

رون ســابقون لمجموعــة شــركة (میــاه الخلــیج الكویتیــة) وشــركة (المرافــق الخلیجیــة) التــي أسســها مــدی

Taylor)تایلور ودروو Woodrow) البریطانیة، وشركة (استثمارات الطاقة اإلیرانیة)، إلى تقـدیم

عــرٍض خــاص للحكومــة الكویتیــة، یرمــي إلــى ســحب المیــاه مــن نهــر الكــارون باتجــاه الكویــت لنقــل 

أكثـــر مـــن بحـــري یبلـــغ طولـــهو  بـــريعبـــر مـــد خـــط أنابیـــب، ) ملیـــون غـــالون یومیـــًا ٢٠٠حـــوالي (

.)١١() كم٣٠٠(

تمـــوز /  ١٤وقــد كشــفت صـــحیفة الــرأي العـــام الكویتیــة فــي عـــددها الصــادر یـــوم الجمعــة 

النقــــاب عــــن قیــــام وزارة الكهربــــاء والمــــاء الكویتیــــة، بــــإجراء مفاوضــــاٍت مباشــــرة مــــع  ٢٠٠٠یولیــــو 

خاللهـــا الكونســـرتیوم المـــذكور، وصـــلت فیهـــا المباحثـــات بـــین الجـــانبین إلـــى مراحـــل متقدمـــة طـــرح 

(اتفاقیــة نبغــي أن تتضــمنهاالمفــاوض الكــویتي ( وزارة الكهربــاء والمــاء) عــددًا مــن الشــروط التــي ی

، أهمها:)١٢( المیاه)
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أن تتم عملیة تنقیة المیاه داخل الكویت ولیس خارجها بوساطة استخدام فالتر وأجهـزة حدیثـة - ١

متطورة .

ال المیـــاه إلـــى الكویـــت، عبـــر بنـــاء خـــط أن تتحمـــل الشـــركة المـــذكورة التكـــالیف المالیـــة إلیصـــ- ٢

الواقعـة شــرق الكویـت، وهــو )١٣(أنابیـب بحـري شــبیه بـالخط الـذي ینقــل المیـاه إلـى جزیــرة فیلكـا

نوع من األنابیب المحمیة ضد التآكل بفضل ما یسمى بالحمایة السالبة .

) ٣٠-٢٠تـراوح بـین (دة تـمیاه العذبة لمــأن تتضمن اتفاقیة المیاه قیام إیران بتزوید الكویت بال- ٣

سنة.

كمـا أشــارت الصـحیفة المــذكورة إلـى أنــه باالمكـان االســتفادة مـن خــط األنابیـب الممتــد مــن 

فــي  هــذه الجزیــرةجزیــرة فیلكــا إلــى الكویــت، بحیــث یكــون مكمــًال للخــط المقتــرح مــده مــن إیــران إلــى

.)١٤(لى الكویتمباشر لنقل المیاه إحالة ما إذا تبین أن ذلك أفضل بكثیر من إقامة خطٍ 

شـهر لكـي أبإمهاله مدة زمنیـة أمـدها سـتة للغایة تمثل ایجابیًا الشركات هذه كان رد اتحاد

إعطــاء موافقتــه النهائیــة علیهــا بعــد إبــالغ یقــوم بدراســة هــذه المقترحــات دراســة تفصــیلیة، ومــن ثــمَ 

المتبقیــة مــن ســتعلــى تلــك الشــروط خــالل األشــهر البــرده األخیــر الجهــات الكویتیــة ذات العالقــة

.)١٥(السنة تمهیدًا إلجراء المفاوضات النهائیة بخصوص مستقبل إقامة هذا المشروع

إلـى دولـة قطـر لنقـل الكونسرتیوم عن عرٍض مماثل كان قد قدمـهعلى صعیٍد أخر تراجع 

، بسـبب الشـكوك الكثیـرة التـي حامـت حـول جـدواه االقتصـادیة مـن جهـة، )١٦(أیضأً من إیرانالمیاه 

.)١٧(ثانیةمن جهةٍ یف بناء األنبوب المقترح مده إلیها وكذلك الرتفاع تكال

٢-�ϩΎѧѧѧϳϣϟΎΑ�Εѧѧѧϳϭϛϟ�Ωѧѧѧϳϭί Ηϟ�ΔϳέΎѧѧѧηΗγϻ�ΕΎϛέѧѧѧηϟ�ΕΎѧѧѧΣέΗϘϣϭ�ν ϭέѧѧѧϋ
اإلیرانیة

بعد إعالن الكویت موافقتها الرسمیة على قیام إیران بتزویدها بالمیـاه، سـارعت العدیـد مـن 

اص وغیرهــــا، إلــــى تقــــدیم عروضــــها ومقترحاتهــــا بشــــأن المؤسســــات االستشــــاریة مــــن القطــــاع الخــــ

أبـرز المشاركة في بناء هذا المشروع الذي یعد من أكبر مشاریع نقـل المیـاه فـي العـالم. وكـان مـن 

هذه الشركات هي:
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اإلیرانیة (الكونسرتیوم الثالثي)-البریطانیة-اتحاد الشركات الكویتیة-١
ركات اســــتثماریة كبیــــرة قامــــت بتقــــدیم ائــــتالف مشــــترك مؤلــــف مــــن اتحــــاد ثــــالث شــــوهــــو   

) عامـــًا، بعـــد أن ٣٠مقترحاتهـــا إلـــى الحكومـــة الكویتیـــة بخصـــوص جلـــب المیـــاه مـــن إیـــران لمـــدة (

اســتطاعت شــركة (اســـتثمارات الطاقــة اإلیرانیــة) إحـــدى شــركات هــذا الكونســـرتیوم الحصــول علـــى 

.)١٨(لكویتى الإالحقوق الحصریة لتصدیر المیاه العذبة 

میــاه مـن إیـران باتجــاه الاألمـر قــدمت الشـركات الـثالث مقترحــًا یهـدف إلـى ضـخ فـي بدایـة 

، لكن المسؤولین الفنیین ارتاؤا تعدیل االقتراح المذكور بأن یكون هنالـك خـط مـن )١٩(جزیرة بوبیان

إلى الشـاطئ اإلیرانـي علـى الخلـیج العربـي )٢٠(األنابیب یمتد من األراضي اإلیرانیة عند سد كرخة

الخلـیج بوسـاطة خطـین مـن نقـل هـذه المیـاه عبـر ، بعـدها یـتمم )٧٤,٢) كم وقطـر (٣٠٠بطول (

.)٢١() م لكٍل منهما أیضاً ٤٢,١) كم وبقطر (٢١٠األنابیب یبلغ طول كل منهما (

Gulf)مؤسسة الخلیج  -٢ Utilities)
حكومــة شــركة بریطانیــة تتخــذ مــن لنــدن مقــرًا رئیســًا لهــا، اســتطاعت أن تعقــد مــع الوهــي   

تلـك المباحثـات التـي جـرت مـع منافسـاتها اها مـنمسـتو أعلـى فـي شـبه رسـمیة الكویتیة مفاوضـاتٍ 

من المؤسسـات األخـرى. وفـي أعقـاب االنتهـاء مـن هـذه المحادثـات أعلنـت المؤسسـة المـذكورة فـي 

أنهــا علــى وشــك التوقیــع علــى عقــٍد مــع الجانــب الكــویتي بشــأن مــد أنبــوب  ٢٠٠١شــباط / فبرایــر 

.)٢٢(ستان) إلى الكویتخوز واز (حلجلب المیاه من سد كرخة الواقع في إقلیم األبحري

 ١٨رح فـي اإلعالن حتى عـادت الشـركة مـن جدیـد لتّصـولم یكد یمضي عدة شهور على 

، أن الكویــت وٕایـران وافقتــا علـى العــرض الخـاص بنقــل المیـاه عــن مـن العــام نفسـهحزیـران / یونیــو 

) كم ، یبدأ من سد كرخة الواقع في المناطق الغربیة من األراضـي ٥٥٠طریق أنبوب یبلغ طوله (

) كــم قبــل ٢٢٠مــرورًا تحــت میــاه الخلــیج العربــي لمســافة تبلــغ (،) كــم٣٠٠اإلیرانیــة علــى امتــداد (

.!!)٢٣(بلوغه السواحل الكویتیة متجنبًا بذلك المرور في األراضي العراقیة

م التوقیع على العقود التمهیدیة الخاصة بالمشروع وتوقع المسؤولون في هذه الشركة أن یت

مباشــرةً أشــهر لكــي یــتم بعــدها االســتعداد الكویــت وٕایــران فــي غضــون ســتة مــنبــین شــركتهم وكــلٍ 

.)٢٤(٢٠٠٥المقترح االنتهاء منه بحلول عام بإنشاء األنبوب

المعلـن بـین من التنسیق واالتصال المباشر غیـرمن خالل ما تقدم، یتضح لنا وجود نوعٍ 

إیجــاد صــیغة تفــاهم مشــترك إلقامــة مشــروع المیــاه بینهمــا، األمــر الــذي دفــع بشــأنالكویــت وٕایــران 

بعض الشركات العالمیة إلى اإلسراع في اإلعالن عن خططها ومقترحاتها الفنیة بشأن إقامـة هـذا 

هــذه  بعــض تالمشـروع لغــرض نقـل المیــاه العذبـة مــن إیـران إلــى الكویـت. وألجــل تحقیـق ذلــك دخلـ

وزارة الكهربـــاء والمـــاء  هـــي عـــن الحكومـــة الكویتیـــةالشـــركات فـــي مباحثـــات رســـمیة مـــع المفـــاوض
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ه. تلحمصـ(الطاقة)، قدم فیها كل طرف عـددًا مـن الشـروط والمقترحـات التـي رأى أنهـا تصـب فـي

جمیـع اآلراء علـى أن یكـون سـحب المیـاه مـن نهـر الكـارون قـرب سـد فیـهاتفقتوفي الوقت الذي 

األولى تتعلق بطول وقطـر األنبـوب المقتـرح مـده إلـى ،اختلفت في مسألتین فنیتین، إال أنها ةكرخ

الكویت، والثانیة تخص التكالیف المادیة التي سیتم عن طریقها تمویل وبناء هذا المشروع الكبیر.

الجوانب الفنیة للمشروع:المبحث الثاني
المواصفات الھندسیة-١

میــاه العذبــة مــن إیــران للكویــت واحــدًا مــن أهــم وأكبــر مشــاریع المیــاه مشــروع إیصــال ال دیعــ

االســتراتیجیة التــي یجــري التخطــیط إلنشــائها فــي منطقــة الخلــیج العربــي. وتبــرز هــذه األهمیــة فــي 

أخرى غیر الكویت فـي حالـة خلیجیةإمكانیة توسیع نطاق االستفادة من هذا المشروع لیشمل دوالً 

تحقیــق أفضــل النتــائج واألهــداف المتوخــاة مـــن وراء ویتي واإلیرانــي فــيكــإذا مــا نجــح الجانبــان ال

.)٢٥(في المستقبلالمشروع هم لهذاتنفیذ

مـــنیتــألف مشــروع تزویــد الكویـــت بالمیــاه اإلیرانیــة مـــن شــبكة واســعة مـــن األنابیــب تمتــد

یواصـل وبالتحدید من نهر الكارون عنـد سـد كرخـة، بعـدهایران في منطقة األحواز غربي إجنوب 

،األنبــوب مــروره باتجــاه المــدن اإلیرانیــة مثــل المحمــرة وعبــادان إلــى أن یجتــاز میــاه الخلــیج العربــي

إلــــى النهایــــة عــــن طریــــق مــــد أنبــــوب بحــــري یتجنــــب المــــرور فــــي األراضــــي العراقیــــة وصــــوًال فــــي 

.)٢٦(الكویت

،وع الـرئیسأخرى من المشـاریع الثانویـة المكملـة للمشـر كما سیجري أیضًا إنشاء مجموعةٍ 

التــي اقتــرح الجانــب الكــویتي بناءهــا علــى مثــل محطــات الضــخ ومعامــل التصــفیة لمعالجــة المیــاه

، وكذلك بناء مستودعات أخرى للخزن وغیرها من الوحدات الضروریة في كٍل من الكویت أراضیه

.)٢٧(وٕایران 

ارة تـذكر أن طولـه طول األنبوب المقترح مده فقـد تباینـت التقـدیرات الهندسـیة بشـأنه فتـأما 

) كم . ولعل هذا االختالف یعود إلى طبیعة الدراسـات ٥٥٠) كم وأخرى (٥٢٠) كم ومرة (٥٠٠(

.)٢٨( دت استعدادها إلنشاء هذا المشروع بالفنیة المقدمة من قبل الشركات االستثماریة التي أ

رح مـده لمقتـعلى أیـة حـال فـان معظـم الدراسـات أجمعـت علـى أن الطـول الكلـي لألنبـوب ا

) كـم تحـت میـاه ٢٠٠) كـم علـى سـطح األرض و(٣٢٠) كم، منها (٥٢٠(من إیران للكویت یبلغ 

وبالنســـبة .)٢٩(تفـــادي مـــرور األنبـــوب فـــي األراضـــي العراقیـــةالخلـــیج العربـــي. والغـــرض مـــن ذلـــك 

غربـي إیـران وهـو أكبـر السـدود جنـوبلسحب المیاه فانه سیكون من نهر الكارون عنـد سـد كرخـة 

ة فــي الشــرق األوســط، بعــدها یــتم نقــل المیــاه إلــى منطقــة التجمیــع وصــوًال إلــى محطــة الــزور الترابیــ
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) ملیـــون ٢٠٠ي(تبلـــغ كمیـــة المیـــاه التـــي ســـوف ینقلهـــا األنبـــوب حـــوال.)٣٠(الواقعـــة جنـــوب الكویـــت

.)٣١(من المیاه یومیاً ٣الف م) ٩٠٠غالون أي ما یعادل (

:مسألة التمویل-٢
مســألة تمویــل المشــروع ســوف تقــع مناصــفًة علــى عــاتق كــٍل مــن تشــیر التقــاریر إلــى أن

) ملیـار دوالر ٢-٥,١وٕایران والشركة المنفـذة. أمـا تكـالیف البنـاء واإلنشـاء فتقـدر بحـوالي (الكویت

.)٣٢(وهو رقم شدید االعتدال بالقیاس إلى جدواه االقتصادیة

مدة تنفیذ المشروع  -٣
علـى  ٢٠٠٣كـانون األول / دیسـمبر  ١٣یت وٕایران في الكو  ع بینالبروتوكول الموقّ نّص 

ضــرورة االنتهــاء مــن بنــاء هــذا المشــروع وبقیــة مالحقــه األخــرى فــي غضــون ثــالث ســنوات كحــٍد 

. وبالنســبة للفتــرة الزمنیــة التــي ســیتم إســالة المیــاه العذبــة )٣٣(أقصــى بعــدها یــتم اســتثمار المشــروع

.)٣٤(اماً ) ع٣٠للكویت فقد حددها االتفاق المذكور بـ(

اإلیرانیة للمشروع-المعارضة الكویتیة :المبحث الثالث
الكویتیـة واإلیرانیـة أثار مشروع جلب المیاه مـن إیـران جـدًال واسـعًا بـین األوسـاط السیاسـیة

المواقــف وردود األفعــال بــین مؤیــٍد ومعــارٍض لهــذه الخطــوة التــي عــدت فــي نظــر معــًا، تباینــت فیــه

البالد. فیما وقف مشجعة نحو تحقیق انفراج حقیقي لحل مشكلة المیاه في یةً بداحكومة الكویتیةال

موقـــف المنتقـــد والمعـــارض إلقامـــة هـــذا المشـــروع لمـــا ینطـــوي علیـــه مـــن مخـــاطر سیاســـیة بعضـــهم 

واقتصادیة ومالیة ال یمكن تالفیها بأي شكٍل من اإلشكال .

مجلـــس مـــن الكویـــت (عـــن موقـــف البرلمـــان فـــي كـــلٍ یتمحـــور الحـــدیث فـــي هـــذا المبحـــث

میــاه الشــرب. وكیــف انبــرى بعــض وتصــدیراألمــة) وٕایــران (مجلــس الشــورى) مــن مشــروع اســتیراد

تفــاقالملـًة وتفصـیًال، وانتقـادهم األعضـاء فیهمـا إلـى اإلعـالن صـراحًة عـن رفضـهم لهـذه الفكـرة ج

  ذلك .على إقامته دون الرجوع إلى مواد الدستور واستشارة البرلمان في البلدین 

موقف مجلس األمة الكویتي-١
ـــاول  ٢٠٠٠فـــي أوائـــل عـــام  ـــة علـــى جـــدول أعمالهـــا مقترحـــًا یتن طرحـــت الحكومـــة الكویتی

إمكانیــة االســتفادة مــن المیــاه اإلیرانیــة فــي ســـد احتیاجــات الــبالد مــن المــاء. فبــدأ مجلــس الـــوزراء 

ـــة م ـــة فنی ـــار لجن مهمـــة إلیهـــاتوكـــل ة ختصـــبمناقشـــة هـــذه الفكـــرة ودراســـتها دراســـة تفصـــیلیة الختی

الظروف المالئمة لمناقشة االتصال مع الجانب اإلیراني للتنسیق بشان الموضوع. وبالفعل تهیأت
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واإلیرانـي فـي طهـران منتصـف تمـوز / یولیـو الكویتينفط ال أثناء اللقاء الذي عقد بین وزیريّ ذلك 

لكن  ،بالمیاهنفط والثاني اختص بالمن العام نفسه، أسفرت عن التوقیع على اتفاقین مهمین األول 

الذي حصل أن البرلمـان الكـویتي تفاجـأ بعـد مـرور فتـرة قصـیرة بـإعالن حكومتـه موافقتهـا المبدئیـة 

شـارته ممـا اغضـب ذلـك على مشروع تزوید الكویت بالمیاه اإلیرانیة دون الرجوع إلیـه أو حتـى است

اقــة (الكهربــاء والمــاء) مــن أجــل الــنفط والطالنــواب فیــه، فطــالبوا الحكومــة باســتجواب وزیــريّ بعــض 

.)٣٥(هذا النحووكیف تطور حتى وصل األمر إلىمعرفة تفاصیل هذا االتفاق ومالبساته 

اتســمت جلســات وبالفعــل استضــاف مجلــس األمــة وزیــرّي الــنفط والكهربــاء والمــاء، حیــث 

لمطلقــة فــي بالصــراحة التامــة والحریــة االمجلــس، االســتجواب والمناقشــات التــي دارت داخــل أروقــة 

اســتجواب رت المالحظــات التــي تقــدم بهــا بعــض النــواب ممــن قــاموا بالتعبیــر عــن الــرأي. كمــا عّبــ

مـــن خـــالل الد بهـــذا المشـــروع وهـــذا مـــا تبـــین تجـــاه عـــدم تـــأثر مصـــالح الـــبالـــوزراء، عـــن حرصـــهم 

.)٣٦(ات التي طرحت من قبل الجانبینتساؤالت واإلیضاحال

يّ كًال من وزیر خالل انعقاد اجتماعه الدوريمانالبرلاستجوب ٢٠٠١ففي منتصف عام 

ه إلیهمــا بعــض النــواب عــددًا مــن األســئلة واالستفســارات التــي تخــص فوّجــ،الــنفط والكهربــاء والمــاء

الذي وجهـه النائـب مـرزوق الحبینـي إلـى وزیـر الكهربـاء  طلبعمل ونشاط وزارتیهما كان أبرزها ال

الــذي  وثــائق التــي تتعلــق بالمشــروع وهــذا نــص الطلــب) مــن التزویــده بصــوٍر (نســخٍ حــولوالمــاء، 

:تضمن أسئلًة مختلفة أهمها

ي: إن آلتـــالســـؤال الثـــاني: تناولـــت الصـــحف المحلیـــة خـــالل األیـــام الماضـــیة الموضـــوع ا"

مجلس الوزراء قرر تشكیل لجنة برئاسة وزیـر الكهربـاء والمـاء ووزیـر الشـؤون االجتماعیـة والـــعمل 

ي مشــروع جلــب المیــاه مــن جمهوریــة إیــران اإلســالمیة. ونظــرًا ألهمیــة هــذا لمناقشــة المســتثمرین فــ

المشروع وحیویتـه علـى المـدى القریـب والبعیـد مـن النـواحي المالیـة والفنیـة والسیاسـیة واألمنیـة ومـا 

یتطلبــه مــن تكــالیف مالیــة وحاجتــه إلــى دراســات مستفیضــة مــن النــاحیتین السیاســیة واالقتصــادیة، 

المتطلبات المحلیة لالستهالك الحالي والمستقبلي لمیاه الشرب ورغبة في معرفة ومدى تأثیره على 

  ة:نا بالوثائق التالیجمیع التفاصیل المتعلقة بهذا المشروع، یرجى تزوید

بمـا فـي صورة من جمیع الدراسات ومحاضر االجتماعات التي تمت فیها منـــاقشة هـذا األمــر -١

ف اإلیراني، وصور من جمیع المراسـالت التـي تبادلتهـا ذلك االجتماعات التي تمت مع الطر 

.الشأنالوزارة مع جـمیع األطراف بما في ذلك الـعروض المقدمة في هذا 

بیــان الجــدوى االقتصــادیة بمــا فــي ذلــك مــدة العقــد وكمیــة المیــاه وتكلفتهــا لكــل ألــف غــالون،  -٢ 

لشرب في دولة الكویت.ومقارنة ذلك بالمصادر الحالیة للحصول على المیاه الصالحة ل
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بیان الضمانات الستمرار تدفق المیـاه مـن خـالل هـذا المشـروع واآلثـار االسـتراتیجیة لالعتمـاد  -٣

على هذا المورد كأحـد المصـادر لتوریـد المیـاه لدولـة الكویـت، ومـدى تـأثیر ذلـك علـى البـدائل 

.)٣٧(تقبل "األخرى، ومدى تأثیره على االستمرار في إنشاء محطات التحلیة في المس

ســؤال المطــروح علــى الــوزیر الكــویتي مــن قبــل عضــو مــا ورد فــي الونظــرة تحلیلیــة ألهــم 

البرلمان یتضح وجود المالحظات التالیة:

لم یكن أغلب أعضاء البرلمان (مجلس األمة) على اطالٍع واسع بالخطوة التـي أقـدمت علیهـا  -١

ویدها بالمیاه، خصوصًا وان وزارة الكهرباء والماء الحكومة الكویتیة عندما طلبت من إیران تز 

خّولت من جانب الحكومة للتفاوض مع الطرف اإلیراني نیابًة عنها دون الرجوع إلى البرلمان 

تمهیدًا إلطالعه والحصول على موافقته المبدئیة بذلك. 

المشروع مثـل عدم استشارة أعضاء البرلمان في المسائل الفنیة والهندسیة التي تخص جوانب -٢

طــول األنبــوب المقتــرح مــده إلــى الكویــت، وفتــرة العقــد المبــرم بــین الــدولتین والكمیــات المنــوي 

تزویدها، وعروض الشـركات االستشـاریة وغیرهـا مـن األمـور األخـرى التـي لهـا عالقـة مباشـرة 

أو غیر مباشرة بالموضوع.

لخطــورة لطالمــا أدركهــا جمیــع هنالــك مســألة جوهریــة أخــرى علــى جانــٍب مهــم مــن الحساســیة وا -٣

النواب الكویتیین في دورات البرلمان السابقة، وتتعلق بقضیة الضمانات وعدم استغالل المیاه 

للضغط على الكویت وابتزازها. فهاجس الخوف والشـك ظـل مالزمـًا للكویـت تجـاه أي مشـروع 

یطرح على الساحة السیاسیة في البالد.

ان جلسًة أخرى لمناقشـة مشـروع المیـاه المقتـرح إقامتـه عقد البرلم ٢٠٠٢وفي مطلع عام 

عنـــد مناقشـــتهم والصــراحة ، اتســم بعضـــها بـــالجرأةالنـــواب تســاؤالت كثیـــرةأثــار بعـــض مــع إیـــران، ف

لـبعض القضــایا الحساســة ومنهــا علــى ســبیل المثــال مــا دار بــین النائــب ولیــد الجــري ونائــب رئــیس 

محمــد ضــیف اهللا شــرار، مــن حــواٍر ونقــاٍش -مــةوزیــر الدولــة لشــؤون مجلــس األ-مجلــس الــوزراء

مستفیض طرح فیها النائب الجري على المسؤول الحكومي بعضًا من األسئلة أهمها:

على أي أساس تقوم الیوم قضیة جلب المیاه من إیران ؟ .- ١

ما هي الشروط والمعاییر التي توفرت الختیار الشركة األهلیة المكّلفة بجلب المیاه مـن إیـران - ٢

؟ .

هل صحیح أن هذه الشركة سوف تقوم ببیع المیاه القادمة من إیران دون أن تتدخل الحكومـة - ٣

في ذلك ؟ . 

ف الضـــیّ وزیروبعـــد أن انتهـــى عضـــو البرلمـــان مـــن طـــرح استفســـاراته النیابیـــة رد علیـــه الـــ

أما المیاه جلب المیاه من إیران فهذه قضـیة وردت فـي برنـامج عمـل الحكومـة وقلنـا إحنـا "..قائَال: 

ن بنصـوص الدسـتور وحـق المجلـس وحـق اإلخـوة ه أحـد المـوارد اللـي مهمـة فعـًال ونحـن ملتزمـو هذ
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النواب في هذا المجلس أن یوقفونا إذا تجاوزنا النصوص الدسـتوریة هـذا حـق مطلـق ونعتـرف لهـم 

ن نحـن متعمـدو معهم أن نصلح هذا الخلل فمـا ونحن ا أن هنالك خلًال في هذا الجانب فیه وٕاذا رأو 

ن أمـور مالهـا مبـرر فـي هـذا الجانـب نحـن ملتزمـو بان نتجاوز الدستور أو القوانین أو نضع یعنـي

.)٣٨(."یعني مصلحة البلد.وهمنا فعالً 

ــا لقول: ".. یقــوم نائــب لكــن الجــرّي ســرعان مــا اعتــرض علــى هــذه اإلجابــة معلقــًا علیهــا ب

رئیس الوزراء یقول لي واهللا إحنـا هـذول بیجیبـون شـركة خاصـة بتجیـب میـاه، لـن نلـزم فـي مـا حنـا 

ملتــزمین فــي شــراء هــذه المیــاه..ال إنــت ملتــزم، إنــت ملتــزم بشــراء هــذه المیــاه بالنهایــة. هــذه المــادة

زانیـة. هـذه االتفاقیـات یجـب واضـحة اللـي تترتـب علیهـا التزامـات خـارج المی)٣٩() من الدستور٧٠(

أن تعــرض فــي هــذا المجلــس، هــذا الجانــب الدســتوري والقــانوني لكــن الجانــب الفنــي والسیاســي فــي 

هـــذا األمـــر شـــلون، شـــلون إحنـــا نعطـــي نـــاس مجموعـــة تـــروح هنـــاك وتجیـــب المـــاء وال تقـــام قواعـــد 

ول لكم إیاها بكل وضوح فـي ال إحنا نق ؟ المساواة والشفافیة والعدالة ونقول بالنهایة تعالوا تصرفوا

.) ٤٠(هذا المجلس هذه القضایا، هذه القضایا لن تمر بهذه السهولة"

حـول مشـروع بیـع الكویـت وٕایـران بـرم بـینأیتضح من خالل هذا النقاش أن االتفاق الـذي 

كان ینبغي عرضه في البدایة على برلمان البالد قبل التوقیع علیه طبقًا لما ورد في نـص المیاه ، 

لتعبیــر ، غیــر أن هــذا لــم یحصــل ممــا دفــع بعــض النــواب إلــى االكــویتي) مــن الدســتور٧٠المــادة (

لمــــا حصــــل، مطــــالبین المســــؤولین فــــي الحكومــــة عــــدم تكــــرار ذلــــك فــــي صــــراحًة عــــن امتعاضــــهم 

وسهولة.المستقبل واال فان األمور لن تسیر كما كانت تجري في السابق من یسرٍ 

مي اإلیرانيموقف مجلس الشورى اإلسال-٢
مشـــروع بالدهـــم اإلیرانـــي البرلمـــان الممثلـــین لمنطقـــة األحـــواز فـــينـــوابعـــارض بعـــض ال

لتزوید الكویت بالمیاه، ووقف أغلبهم موقف الند بالند تجاه إصرار حكومتهم على تنفیـذ مشـروعها 

هذا  منیقام لنقل المیاهأن أي مشروعٍ ،ناصر السودانيفقد رأى النائب ومحاولة التصدیق علیه.

تســــتطیع أن تلبــــي مستفیضــــة مبنیــــة علــــى أســــاس الواقــــع، اإلقلــــیم البــــد أن یحتــــاج إلــــى دراســــاتٍ 

.)٤١(االحتیاجات الضروریة لسكانه وبقیة المتطلبات الحیاتیة األخرى

بــأن تقــوم بإعــداد المزیــد مــن الدراســات الفنیــة ،وطالــب الســوداني أیضــًا الجهــات الحكومیــة

لكـي یـتم التفكیـر بعـدها بنقـل ،ریة في هـذا اإلقلـیم علـى المسـتوى المحلـيحول استثمار المیاه الجا

الكویـت بـدًال مـن مثـل الفائض منها إلى بقیة أقالیم البالد أو تصدیرها إلـى الـدول المجـاورة القریبـة

.) ٤٢(أن تذهب إلى الخلیج العربي هباًء دون أن یحاول أحد االنتفاع منها
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لمشــروع تصـــدیر المیــاه اإلیرانیــة وتســویقها إلــى الجـــارة ویّعلــل الســوداني ســبب معارضــته 

كبیــرة مــن األراضــي الزراعیــة التــي تفتقــر إلــى میــاه واز مســاحاتٍ حــإن فــي إقلــیم األ،الكویــت بقولــه

.)٤٣(رالخـصبة إلى صحراء قاحلة وأرض بو الرّي، وان األهالي فیها یخشون أن تتحول أراضیهم 

الماء إلـى الكویـت أو حتـى جلبهـا إلـى أبنـاء وطنـه ویضیف هذا النائب انه ال یرفض نقل 

ألنـه یـرى أن الكـویتیین هـم امتـداد ألهلـه وتـربطهم عالقـات وطیـدة قائمــة ،كرمـان ویـزدفـي إقلیمـيّ 

ویهمه كثیرًا أن تساهم بالده في رفع معاناتهم وتلبیة احتیاجاتهم منها، ،على أسس دینیة وتاریخیة

ق العالقات بین الشعبین الجارین. ولكن هنالك في نفس الوقت فهذا األمر یساهم في تعزیز وتعمی

فإذا مـا تـم اسـتثمار األراضـي الزراعیـة عبـر ،قلیم اإل هذا نسبة مرتفعة جدًا من البطالة تنتشر في

وٕاحیاء أراضي أخرى تساهم فیها فسیصبح باإلمكان امتصاص حالة البطالة ،لها توفیر میاه الريّ 

.)٤٤(للبالدفي دعم االقتصاد الوطني

موقف األكادیمیین اإلیرانیین من المشروع-٣
ـــم ینحصـــر نطـــاق المعارضـــة الرســـمیة ضـــد نـــواب البرلمـــان بعـــضالمشـــروع علـــى هـــذا ل

اإلیراني فقط بـل تعـداه لیشـمل أیضـًا طبقـة األكـادیمیین وأسـاتذة الجامعـات اإلیرانیـة. فقـد رفـع نحـو 

، رسـالًة إلـى البرلمـان وازحـالشـهید جمـران فـي مدینـة األ) أكادیمیًا إیرانیـًا مـن أسـاتذة جامعـة ١١٥(

،المصادقة علـى االتفاقیـة الخاصـة بتصـدیر المیـاه مـن جنـوب إیـران إلـى الكویـتبعدمطالبوا فیها

كانـــت . و )٤٥(األحـــوازإقلـــیمبحجـــة أن المشـــروع سیضـــر باالقتصـــاد اإلیرانـــي وبالــــحالة األمنیـــة فـــي 

هـذه الرسـالة، أجملـت فیهـا ٍت سـابق مقتطفـات مهمـة مـن قد نشرت في وقبعض الصحف الكویتیة 

وجهة النظر الشخصیة التي یراها هؤالء األكادیمیون تجاه المشروع نذكر منها:

والـــى شـــبكة أنابیـــب طویلـــة تقـــام علـــى ،یحتـــاج هـــذا المشـــروع أوًال إلـــى إنشـــاء مراكـــز عمالقـــة-١

كبیٍر جدًا.س مالٍ أالیابسة وتحت البحر وهذه بمجموعها تتطلب توفیر ر 

بمــا أن التســویق ســیكون لجهــٍة واحــدٍة فقــط فــان المشــروع سیصــبح هشــًا، وســتواجه الــبالد فــي -٢

المستقبل مشاكل حقیقیة، وفي المحصلة النهائیة ستكون هنالك عالمات استفهام كثیرة تتعلق 

.) ٤٦(بمدى الحصول على إیراداٍت مالیة مستقرة وفق تقدیر الموقعین على هذه الرسالة

في ضوء ما تقـدم، یتضـح لنـا وجـود قلـٍق إیرانـي كبیـر یتعـدى درجـة الخـوف علـى اقتصـاد 

یتخـــذ أبعـــادًا أمنیـــة واســـتراتیجیة تعكـــس بمجملهـــا طبیعـــة النظـــرة اإلیرانیـــة تجـــاه الســــواحل ،الـــبالد

د لخلیج العربي حسب ما یراه هؤالء األكادیمیون، إذ أن حجم المیاه التي یراالمطلة على االجنوبیة

المیـاه طریقهـا إلـى  هتسویقها هي أكبر بكثیر من حاجة الشعب الكویتي، ومن هنا سـوف تأخـذ هـذ

تطــویر اإلنتــاج الصــناعي وغیــره مــن المشــاریع المهمــة التــي ســتجعل مــن الكویــت منافســًا حقیقیــًا 

.) ٤٧(مصیریة شتىرض بعض القضایا في البالد لتحدیاتٍ وهذا ما یفضي إلى أن تتعّ ،إلیران
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مـع إیـران بشـأن إلى إیقاف مشروعهاالنهایةفي دفعت هذه األسباب جمیعها الكویت  نإذ  

 ٩المختصة في جلب المیاه إلیها عن طریق نهر الكارون، حیث أعلنت بعض الجهات الحكومیة

أن المباحثات الخاصة بتنفیذ المشروع تم إیقافهـا بسـبب الظـروف السیاسـیة ، ٢٠٠٦تموز / یولیو 

خصوصًا فیما یتعلق بأوضاع العراق والملف النـووي اإلیرانـي، فضـًال ،لمنطقة حالیاً التي تعیشها ا

.)٤٨(عن ضخامة المشروع ودخول عدد من الشركات العالمیة كطرٍف مساهم فیه

وبحسـب هـذه المصـادر فـان مجلـس الـوزراء الكــویتي قـرر صـرف النظـر نهائیـًا عـن إقامــة 

إذ أصــبح التركیــز االن ،یــرة للــبالد كمــا كــان فــي الســابقهــذا المشــروع الــذي لــم یعــد ذا أولویــة كب

الـزور (منصبًا على تنفیذ المشاریع الكبرى الخاصة بزیـادة إنتـاج المیـاه المحـالة لكـل مـن محطـات 

لتوسـیع المحطـات الحالیـة مـن أجـل زیـادة المقطـرات )، وان العمل جـارٍ الشمالیة والشعیبة والصبیة

.) ٤٩(والمصافي

تباین الموقف اإلیراني من مسألة إلغاء تنفیذ مشروع المیاه مع الكویت، ففي زاة ذلك اوبمو 

البدایة أعلنت وزارة الطاقة اإلیرانیة انـه تـم صـرف النظـر عـن االتفـاق الثنـائي الخـاص ببیـع المیـاه 

الطاقـة رضـا اردكانیـان: یـرللكویت بسبب عدم تنفیذ المشروع في الوقت المحدد. وذكر مسـاعد وز 

ة التفاهم الخاصة ببیع المیاه والموقعة من قبل الـوزیرین اإلیرانـي والكـویتي ألغیـت بشـكلٍ أن مذكر "

تلقــائي، وذلــك بســبب عــدم تنفیــذ كافــة التشــریعات القانونیــة الالزمــة فــي الفتــرة المتوقعــة فــي مــذكرة 

.) ٥٠("التفاهم

رض رده ّعــفــي مصــفيأأوضــح النــاطق باســم وزارة الخارجیــة اإلیرانیــة حمیــد رضــا بینمــا 

فــي شــأن األســباب التــي دعــت إیــران إلــى اعتبــار هــذه ،علــى ســؤاٍل لصــحیفة الــرأي العــام الكویتیــة

"بقولـهفي بدایة األمـراالتفاقیة ملغاةً  نـا مـع الكـویتیین علـى مـذكرة تفـاهم لتصـدیر المیـاه لقـد وقعّ :

یــرًا، ربمــا أن االتفاقیــة إلــى الكویــت، وقــد حــددت فتــرة زمنیــة لهــذه االتفاقیــة، وهــذه الفتــرة انتهــت أخ

كانت مبرمة بین الحكومتین فانه كان من المقرر أن یصادق علیها حتى یتسنى بعد ذلك لبرلماننا 

.)٥١("المصادقة علیها

الخاتمة
نهر الكـارونمیاهببتزوید الكویتالخاص تفاقلم یكد یمضي عدة سنوات على توقیع اال

إلغــاءه وٕایقــاف العمــل بــه مــن جانــبٍ رســمیًا یــةكویتال الحكومــةحتــى أعلنــت، ٢٠٠٣أواخــر عــام 

واحد. ویمكن توضیح أهم النتائج التي توصل إلیها البحث في هذا المجال باالتي:

شعور الكویـت بـان أمنهـا الـوطني سیصـبح فـي المسـتقبل بیـد إیـران، فالمیـاه التـي سـتباع إلیهـا  -١

ســهم، ولــیس كمــا اإلیرانیــون بأنفســوف تجــري عبــر أنابیــب لهــا مفــاتیح ومغــالیق یشــرف علیهــا 

تمــر نحــو طبیعیــةن مــن أن المــاء المبــاع إلــیهم سینســاب عبــر مجــاريیتوقعــه بعــض الكــویتیی

لتصب في النهایة داخل مصبات جغرافیة طبیعیة أخرى.عدیدةاتجاهات 
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أفــرزت االنتقـــادات الكثیـــرة والمعارضــة الرســـمیة التـــي أثیــرت مـــن قبـــل األوســاط السیاســـیة فـــي  -٢

شـّكك فـي مـدى  همبعضـمستقبل إقامة المشروع لدرجـة أن وٕایران ، نتائج خطیرة على ویتالك

خروج الطرفین بنتـائج ایجابیـة تحقـق اهـدافهما الطموحـة التـي طالمـا تطلعـا إلـى تحقیقهـا معـًا. 

عـارض كــل مـن مجلسـّي األمــة الكـویتي والشــورى اإلیرانـي مشـروع التصــدیق علـى اتفاقیــة  فقـد

ع لمـا العذبة، ووقف بعض نوابهما موقف المتصدي والرافض لتنفیـذ هـذا المشـرو استیراد المیاه 

.هما الوطنياقتصادو  مباشر أمن البلدینینطوي علیه من مخاطر وأثاٍر عدیدة تمس بشكلٍ 

قبـول مشـروع المیـاه اإلیرانـي تغاضـیها عـنأعلنت الحكومة الكویتیـة فـي النهایـة  ذلكإزاء     

ي مــرت بهــا منطقــة الخلــیج العربــي آنــذاك مــن جهــة، وبســبب العوامــل بســبب األحــداث الدولیــة التــ

الطبیعیــة المتمثلــة بانخفــاض معــدالت ســقوط األمطــار وازدیــاد موجــات الجفــاف التــي تعرّضــت لهــا 

فـــي الوســـط الســـكان المحلّیـــین الـــذین یعیشـــونرغبـــة بعـــض األقســـام الجنوبیـــة مـــن إیـــران ، وكـــذلك

الـبالد جفافـًا فـي المنـاطق الصـحراویةأكثـرا لكونهـا تعتبـر مـن استغالل تلك المیـاه واالسـتفادة منهـ

.من جهٍة ثانیة
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المصادر والھوامش

جـــرت محـــاوالت عراقیـــة ســـابقة فـــي العهـــدین الملكـــي والجمهـــوري لتزویـــد الكویـــت بمیـــاه شـــط )*(

التوقیع على اتفاقیة تنفیذ هذا المشروع بین حكومتي البلدین،  ١٩٦٤العرب ، فتم في شباط 

) سـنة وبـدون أي مقابـل، ٩٩نّص أحد بنودها على قیام العراق بتزوید الكویت بالمیاه لمدة (

لكـن العوامـل السیاسـیة والفنیــة والمالیـة وقفـت عائقــًا أمـام تحقیـق ذلــك ممـا أدى إلـى تغاضــي 

فاطمــة حســین یوســف النظــر عنــه أیضــًا. لمزیــٍد مــن التفاصــیل عــن هــذا المشــروع ، ینظــر:

)، ص ١٩٧٤،(الكویـت،دار ذات السالسـل، ١العبد الرزاق ، المیاه والسكان في الكویـت، ط

٩٧.  

عنــدما جــرى التفكیــر فــي نقــل المیــاه مــن  ١٩٨٢ظهــور هــذا المشــروع إلــى عــام تعــود فكــرة )**(

تركیــا إلــى المملكــة العربیــة الســعودیة مــن قبــل لجنــة تابعــة لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي أثنــاء 

) كــم مــن االســكندرون فــي ٣٧٥٠اجتماعهــا فــي جــدة. وذلــك بمــد خــط أنابیــب یبلــغ طولــه (

م إلــى الكویــت، ومنهــا إلــى الظهــران ومكــة المّكرمــة تركیــا إلــى الموصــل وبغــداد فــي العــراق ثــ

ـــورة فـــي الســـعودیة. وقـــّدرت كلفـــة إنشـــائه بــــ( ) ملیـــون دوالر. وبعـــد مـــرور ٥٦٠والمدینـــة المّن

سنوات ظهر هذا المشروع بشـكٍل جدیـد رّوج عنـه الـرئیس التركـي الراحـل توركـوت اوزال مـن 

الشـــرق األوســـط والخلـــیج ، ویتضـــمن مـــد أنابیـــب إلـــى دول١٩٩١ولغایـــة عـــام  ١٩٨٧عـــام 

العربــي لتزویــدها بمیــاه نهــرّي ســیحان وجیحــان اللــذین یصــبان فــي البحــر األبــیض المتوســط 

) ملیـار دوالر. لمزیـٍد ٢١التركیـة المشـتركة. وقـّدرت تكـالیف بنائـه بــ(–قرب الحدود السوریة 

میاه فـي من التفاصیل عن هذا المشروع، ینظر: طارق المجذوب، ال أحد یشرب: مشاریع ال

ـــرّیس للكتـــب والنشـــر ، ١إســـتراتیجیة إســـرائیل، ط )، ص ص  ١٩٩٨، ( بیـــروت، ریـــاض ال

٢٣٨-٢٣٥ .  

أیـار / مـایو  ١٥ون الین. نت، " المیاه تّقوي عالقات طهران والكویت"، منشور فـي إسالم أ )١( 

على الموقع: ٢٠٠١

www.islamonline.net/arabic/2001-05-16/article12.shtml.

ملیــار دوالر: الكویــت  ٥,٢قنــاة الجزیــرة الفضــائیة، أرشــیف األخبــار، " ضــمن مشــروع بكلفــة  )٢(

على الموقع  ٢٠٠١نیسان / ابریل  ٢١توافق مبدئیًا على شراء میاه من إیران"، منشور في 

الخاص للقناة:

www.aljazeera.net/news/archive/arshive/?archeld=7066.
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صحیفة الشرق األوسط (اللندنیة)، " اتفاق لنقل المیاه اإلیرانیـة عبـر األنابیـب للكویـت لتفـادي  )٣(

منشــــور علــــى  ٢٠٠٣ون األول / دیســــمبر كــــان ١٤فــــي  ٩١٤٧األراضــــي العراقیــــة"، العــــدد 

الموقع:

www.asharqalawsat.com/detalis.asp?section=6&issue=9147&article=207
585.

، یعهـد إلیهـا القیـام بمشـروٍع معـین. وهو اتحاد دولي أو تجمـع مؤلـف مـن عـدة شـركات كبیـرة )٤(

ویكون االتفاق فیما بینها مؤقتًا. ینظـر: الموسـوعة االقتصـادیة، ترجمـة: عـادل عبـد المهـدي 

  .١٦)، ص ١٩٨٠، ( بیروت، ١وحسن الهموندي، ط 

كـانون  ٢٠فـي  ٣٥٣٥صحیفة بابل (العراقیة) ، " الكویت تریـد شـراء میـاه مـن إیـران"، العـدد  )٥(

.٢٠٠٣ایر الثاني/ ین

صــحیفة الــوطن (الكویتیــة)، " اللجــان الفنیــة الكویتیــة اإلیرانیــة بحثــت اتفاقیــة التــزود بالمیــاه"،  )٦(

على الموقع: ٢٠٠٣تشرین الثاني / نوفمبر  ٢٤منشور في 

www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=2&topic=209870.

المصدر نفسه. )٧(

صحیفة الوطن (الكویتیة)، اقتصاد: " یعتبر األول من نوعه في المنطقة: إیران تستعد لتوقیع  )٨(

منشور علـى  ٢٠٠٣كانون األول / دیسمبر  ١٢اتفاق لتزوید الكویت بالمیاه العذبة "،  في 

الموقع:

www.alwatan.com./graphics/2003/112dec/12/dailyhtml/economy.html.

ون ســهل كبــر األنهــار الجاریــة فــي إیــران وقــد ّكــأینبــع مــن جبــال البختیاریــة. وهــو واحــد مــن  )٩(

ك عنــد مدینــة شوشــتر وینقســم إلــى األحــواز بســبب ترســباته الكثیــرة. تقــع منابعــه فــي جبــل زنــ

فرعین صالحین للمالحة، وبالقرب من سابلة یتفرع النهر إلى ثالثة فروع لتصب فـي الخلـیج 

العربــي، وهــي الشــط القــدیم، وشــط العمیــاء، ونهــر بهمشــیر. لإلطــالع، ینظــر: محســن عبــد 

الجمعیــة دراســة جغرافیــة"، مجلــة -الصــاحب المظفــر، " مشــكالت المــوارد المائیــة فــي إیــران

.٣٧، ص ١٩٨٩، تموز ٢٣العراقیة (بغداد)، ع 

تموز /  ٢٢إسالم اون الین.نت، " الكویت وٕایران مختلفتان حول أسعار المیاه" منشور في  )١٠(

على الموقع: ٢٠٠٠یولیو 

www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/-uon-2000/qpoliticle.

تمـوز /  ١٤صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " هل تشرب الكویت مـن إیـران ؟"، منشـور فـي  )١١(

على الموقع: ٢٠٠٠یولیو 

www.alraiaalaam.com/2000-07-14/frontpage.htm.

.المصدر نفسه )١٢(
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و فیلجـــا تســمیة یونانیـــة قدیمــة تعنـــي الجزیــرة، وقیـــل أنهــا تســـمیة مــن فـــیلكس بمعنـــى أفیلكــا  )١٣(

) كــــم شــــمال شــــرق ســــواحل مدینــــة الكویــــت. تبلــــغ مســــاحتها ٢٠الســــعیدة. تقــــع علــــى بعــــد (

ق .وقـــد كانـــت فـــي الماضـــي محطـــة تجاریـــة مهمـــة علـــى طـــول الطریـــ٢) كـــم٤٣اإلجمالیـــة (

البحـــري بـــین حضـــارات وادي الرافـــدین. لمزیـــد مـــن التفاصـــیل عـــن هـــذه الجزیرة،ینظر:حمـــد 

  .١١٥٥ص )،١٩٨١،(الكویت،٢،ط ٣محمود السعیدان، الموسوعة الكویتیة المختصرة،ج 

حزیـران /  ١٦نت، " الكویت تستورد میاه الشـرب مـن إیـران"، منشـور فـي ون الین.أإسالم  )١٤(

على الموقع: ٢٠٠٠یونیو 

www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath/2000-jul-
16/alhadath9.ash.;

صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " هل تشرب الكویت من إیران ؟"، المصدر السابق.

سالم أون الین.نت، " الكویت وٕایران مختلفتان حول أسعار المیاه"، المصدر السابق.إ )١٥(

المصدر السابق.ون الین. نت، " المیاه تقوي عالقات طهران والكویت"،أإسالم  )١٦(

صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " هل تشرب الكویت من إیران ؟"، المصدر السابق.)١٧(

ملیــــون  ٥٦٤كیلــــومتر وتكلفــــة  ٤٥٠كویتیــــة) ، " بخــــط أنابیــــب طولــــه صــــحیفة الطلیعــــة (ال )١٨(

 ٢٦في  ١٥١٢تكلفة المیاه اإلیرانیة على المستهلك" أغلى من بیع السوق" ، العدد -دینار

، منشور على الموقع:٢٠٠٢كانون الثاني / ینایر 

http;//local.taleea.com/archive/newsdetalis.php?id=2724&issueno=1512.

ملیـار دوالر: الكویـت  ٥,٢قنـاة الجزیـرة الفضـائیة، أرشـیف األخبـار، " ضـمن مشـروع بكلفـة  )١٩(

المصدر السابق.على شراء میاه من إیران"،توافق مبدئیاً 

) م ولـه ٥,٤) م وبارتفاع (١٩٢یتّكون هذا المشروع من سدة تقع على نهر الكرخة بطول ( )٢٠(

حفــر قنــاتین فــي مقدمــة هــذا الســد األولــى تقــع علــى عشــرة أبــواب تــتحكم بالمیــاه . وقــد تــم 

ثا، والثانیة على الجـانب األیسر وتبـلغ سعتها  / ٣) م٤٣,١٢الجانب األیمن ویبلغ سعتها (

كنعـان منصـور خلیـل، السـدود ثا. لمزید من التفاصیل عن هـذا السـد ، ینظـر:  / ٣) م٤٠(

ئي الوطني، جامعة البكر للدراسات التخزینیة ووسائل حمایتها ودورها في تحقیق األمن الما

.٩٥)، ص ١٩٩٠العسكریة العلیا، كلیة الدفاع الوطني، (بغداد، 

-ملیون دینار ٥٦٤كیلومتر وتكلفة  ٤٥٠صحیفة الطلیعة (الكویتیة)، " بخط أنابیب طوله  )٢١(

تكلفة المیاه اإلیرانیة على المستهلك" أغلى من بیع السوق" ، المصدر السابق.

ملیــار دوالر: الكویــت  ٥,٢ة الجزیــرة الفضـائیة، أرشــیف األخبــار، " ضـمن مشــروع بكلفـة قنـا )٢٢(

المصدر السابق.على شراء میاه من إیران"،توافق مبدئیاً 
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 ٢٦فـــي  ١٠٣٢٨" العـــدد  !!یـــة ي كویتر صـــحیفة الثـــورة (العراقیـــة)، " میـــاه إیرانیـــة فـــي مجـــا )٢٣(

االقتصـاد واألعمـال،" الجفـاف یتهـدد مشـروع ؛ قنـاة الجزیـرة الفضـائیة،٢٠٠١تموز / یولیو 

على الموقع: ٢٠٠١حزیران / یونیو  ٢٠تزوید الكویت بمیاه من إیران"، منشور في 

www.aljazeera.net/econmics/2001/6/6-20-8.htm.

المصدر نفسه.  )٢٤(

صدر نفسه.الم )٢٥(

المصدر نفسه. )٢٦(

المصدر نفسه. )٢٧(

المصدر نفسه. )٢٨(

الخلیجیــة "، الحلقــة الثالثــة، -صــحیفة صــوت الشــعب (االلكترونیــة)، " العالقــات اإلیرانیــة  )٢٩(

على الموقع: ٢٠٠٥شباط / فبرایر  ١٦منشور في 

www.Sootelshab.blogspot.com/2005-02-01-sootelshab-archive.html-
976k.

صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " النائب " العربي" اإلیراني: نعـارض مشـروع المیـاه للكویـت  )٣٠(

 ٢٠٠٤/ نـوفمبر لیس رفضًا لتلبیة حاجتها بـل لمعاناتنـا شـحًا "، منشـور فـي تشـرین الثـاني 

على الموقع:

www.alraialaam.com/30-11-2004/ie5/fronpage.htm.

ألـــف متـــر  ٩٠٠وكالـــة األنبـــاء الكویتیـــة (كونـــا)، " الكویـــت وٕایـــران توقعـــان بروتوكـــوًال لنقـــل  )٣١(

منشور على الموقع:مكعب من المیاه یومیًا "،

www.kuna.net.kw/sory.asp?dsno=582477.

صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " النائب " العربي" اإلیراني: نعـارض مشـروع المیـاه للكویـت  )٣٢(

صدر السابق.لیس رفضًا لتلبیة حاجتها بل لمعاناتنا شحًا "، الم

صحیفة الشرق األوسط (اللندنیة)، " اتفاق لنقل المیاه اإلیرانیة عبر األنابیب للكویـت لتفـادي )٣٣(

األراضي العراقیة"، المصدر السابق.

صحیفة الوطن (الكویتیة)، " اللجان الفنیة الكویتیـة اإلیرانیـة بحثـت اتفاقیـة التـزود بالمیـاه"،  )٣٤( 

المصدر السابق.

"، المصدر السابق.ون الین. نت، " المیاه تقوي عالقات طهران والكویتم أإسال )٣٥(

المصدر نفسه. )٣٦(

صــحیفة الطلیعــة (الكویتیــة)، " الحبینــي یستفســر عــن مشــروع جلــب المیــاه مــن إیــران"، العــدد )٣٧(

منشور على الموقع: ٢٠٠١تموز / یولیو  ٢١في  ١٤٨٦

www.taleea.com/arhive/newsdetails.php?id=7475&issueno=1486.
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لإلطالع على ما جـاء فـي هـذه الجلسـة مـن مناقشـات وأراء، ینظـر الموقـع الخـاص بمجلـس  )٣٨(

األمة الكویتي المنشور على صفحات شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت):

www.alommah.gov.kw/meeting/indexcontent.asp?filename=1082a3.x&li
ne=80&size=232.

ألمـة فـوراً أعطت هذه المادة الحـق الن: " یبـرم األمیـر المعاهـدات بمرسـوم ویبلغهـا مجلـس ا) ٣٩(

مشفوعًة بمـا یناسـب مـن البیـان، وتكـون للمعاهـدة قـوة القـانون بعـد إبرامهـا والتصـدیق علیهـا 

ونشــرها فــي الجریــدة الرســمیة ". لالســتزادة واالطــالع بصــورٍة أكثــر حــول مــا جــاء فــي هــذه 

، (د.م، ١المــــادة، ینظر:محمــــود حلمــــي، دســــتور الكویــــت والدســــاتیر العربیــــة المعاصــــرة، ط

علـــى موقـــع مكتبـــة الحـــرمین علـــى صـــفحات شـــبكة المعلومـــات . منشـــور ٥٤)، ص١٩٨٨

الدولیة (االنترنت):

www.alharamain.com/text/kotob/acrobat/54/054.pdf.

معلومات الدولیة (االنترنت):موقع مجلس األمة الكویتي المنشور على صفحات شبكة ال )٤٠(

www.alommah.gov.kw/meeting/indexcontent.asp?filename=1082a3.x&li
ne=80&size=232.

ئب " العربي" اإلیراني: نعـارض مشـروع المیـاه للكویـت صحیفة الرأي العام (الكویتیة)، " النا )٤١(

.لیس رفضًا لتلبیة حاجتها بل لمعاناتنا شحًا "، المصدر السابق

المصدر نفسه. )٤٢(

المصدر نفسه. )٤٣(

المصدر نفسه.) ٤٤(

وكالة قدس بـرس (اللندنیـة) ، " أكـادیمیون إیرانیـون یبـدون قلقهـم مـن صـفقة لتصـدیر میـاه "  )٤٥(

على الموقع: ٢٠٠٥حزیران / یونیو  ٢٦ز" للكویت"، منشور في االحوا

www.gudspress.com/data/aspx/d23/8393.aspx.

المصدر نفسه. )٤٦(

حجــم ســكانها یــرى هــؤالء األكــادیمیون أن حاجــة الكویــت الفعلیــة مــن میــاه الشــرب مقارنــًة ب )٤٧(

مـــن المیـــاه، فـــي حـــین نصـــت إحـــدى بنـــود  ٣) ملیـــون م٥٥الحـــالي یفتـــرض أن ال یتجـــاوز (

مــن المیــاه، وهــذا بــالطبع  ٣) ملیــون م٢٠٠المعقــودة علــى تزویــد الكویــت بحــوالي ( ةاالتفاقیــ

یزیــد أضــعافًا مضــاعفة علــى احتیاجاتهــا االعتیادیــة ممــا ســیترك بــال شــك أثــارًا ســلبیة علــى 

یراني الذي سیشهد منافسة قویة من جانب الكویت، ینظر بخصوص ذلك في: االقتصاد اإل

المصدر نفسه.

منشــور  ١١٨٨٩صـحیفة القــبس (الكویتیــة)، " وقـف مشــروع جلــب المیــاه مـن إیــران"، العــدد  )٤٨(

على الموقع: ٢٠٠٦تموز / یولیو  ٩في 



ریان ذنون العباسي

٣٧٦

www.alqabas.com.kw/final/newspaperwebsite/newspaperpublic/articlepa
ge.aspx?articleid=184214.

المصدر نفسه. )٤٩(

المیــاه إلـــى بیـــعاتفــاق البینــة: الموســوعة الســـنیة فــي الشـــیعة االثنــي عشـــریة: " إیــران تلغـــي) ٥٠(

على الموقع: ٢٠٠٥كانون الثاني / ینایر  ١٤ت"، منشور في الكوی

www.albainah.net/index.asp?fucion&id=itm8id.

المصدر نفسه .) ٥١(


