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إیران والعراق :البحث عن التوازن في العالقات الثنائية على
ضوء مسألتي الحدود والقوى السياسية العراقية
حميد رضا االبراهيمي *

متهيد
بلغة بسيطة يف وصف الوضع احلايل للعالقات اإليرانية العراقية والتحدايت والفرص اليت
تواجه البلدين ،ميكن القول إن إيران والعراق لديهما العديد من النقاط االسرتاتيجية املشرتكة حبيث
إذا وصلتا إىل املرحلة الفعلية ،فيمكنهما أن یتحوال إىل شريكني اسرتاتيجيني ،ويف الوقت عينه
ميتلك كال البلدين أسباابً كثرية جداً لالختالف حبيث إن ذلك ميكن أن يؤدي ابلبلدين إىل حرب
شاملة إذا مل يتم حلحلتها منطقياً على وفق مبادئ سياسية عادلة وطبقا للقانون الدويل آخذاً بنظر
احلسبات مشاركة إقليمية شاملة.
وميكن وصف هذه القواسم املشرتكة بني البلدين على سبيل املثال ال احلصر يف :الدين،
والسياحة الدينية واحلدود املشرتكة الطويلة ،والقدرات االقتصادية الثنائية ،واألمن اإلقليمي وغريها،
وهي كثرية ومفصلة لدرجة أهنا غري قابلة للعد واإلحصاء ،لكن ميكن الرتكيز على عدد حمدود منها.
يشكل الشيعة أكثر من  60%من السكان يف العراق ،وهو اثين أكرب دولة شيعية من
حيث عدد األفراد بعد إيران .وميكن القول أيضا أن يف مدة تصدي السيد علي السيستاين للمرجعية
العليا ،وعلى الرغم من أن النجف بعيدة عن االرتباط احلكومي إال أن حوزة النجف تعد املرجعية
األوىل للشيعة يف العامل.
وميكن أن تشكل األغلبية السائدة للتشيع يف كال البلدين أرضية مناسبة جداً للتبادل الثقايف،
على الرغم من أنه يف حال تعذر احتواء التحدايت اجليوسياسية واإلقليمية بني البلدين فإن عامل
التشيع لن ميكنه السيطرة على التوترات احملتملة بني البلدين .فعلى سبيل املثال :إذا ما جرى اعتبار
احلرب اإليرانية العراقية املذحبة األكرب للشيعة يف العصر الراهن ،فإن هذه احلرب شهدت مواجهة
أدل على ذلك من الصراع الدموي شرق البصرة عامي
بني جبهتني شيعيتني على طرفيها ،وال ّ
 1986و.1987
* خمتص بشؤون الشرق االوسط وحقوق االنسان.
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ومع ذلك فإن القدرات الكامنة بني اجلانبني يف تصدير املواد الغذائية واملشتقات النفطية
والتعاون الفين والثقايف تعد جماالت مهمة مشرتكة بني الطرفني وهي ال حتتاج إىل توضيح يف أمهيتها.
يف املقابل هناك مسائل قد تؤدي إىل افرتاق البلدين أمهها التحدي احلدودي يف شط العرب.
فالعراق بلد ذو إمكانيات كبرية يف جمال الطاقة ،وهو حباجة ماسة إىل املياه املفتوحة للنقل ،يف حني
أن وصوله إىل هذا اجملال حمدود جداً حت ّده موانع قانونية بدرجة أساس .فمنذ العقود األوىل من القرن
العشرين ،وحىت هناية حرب الثماين سنوات مرت إيران والعراق بفرتات متوترة على حدودمها املائية.
وتظهر طبيعة مواقف املسؤولني العراقيني يف حقبة ما بعد صدام أن هذه القضية ما تزال دون حل.
وسنقدم هبذا الصدد يف هذه الورقة مقرتحات بشأن كيفية حل هذه املعضلة.
إن القضية األخرى املثرية لألزمات بني بلدين هي كيفية تعامل ايران مع احلكومة املركزية
واالستقرار السياسي يف هذا البلد .السياسة اخلارجية اإليرانية يف العقدين املاضيني وعلى اخلصوص
بعد سقوط صدام كانت مزجياً من التعامل مع احلكومات العراقية املختلفة والقوى السياسية الفاعلة
خارجها .وهذا األمر ال يقتصر على العراق ،وإمنا سبق إليران التورط يف لبنان واليمن وفلسطني
أيضاً .يف هذه البلدان الكثري من القوى اليت متتلك أذرعاً مسلحة ،وهي ال ختضع للمساءلة أمام
احلكومات املركزية .ويف بعض احلاالت مثل سقوط غزة أو السيطرة على صنعاء سعت هذه احلركات
عملياً لإلطاحة ابحلكومة الرمسية .ومل يكن هنج إيران حيال احلكومة املركزية اثبتاً ،وإمنا كان متعدداً.
ففي أثناء ظهور داعش يف العراق عملت إيران على مساعدة احلكومة املركزية وسامهت ابحلفاظ
على وحدة األراضي العراقية .لكن يف قضية العالقات اخلارجية والسيطرة على القوى املسلحة
غري النظامية عملت إيران على العكس متاماً ،إذ أصبحت طهران مصدراً إلهلام اجلماعات شبه
النظامية .ويف احلقيقة اعتمد النهج اإليراين يف التعامل مع احلكومة العراقية املركزية كلياً على وفق
تصورات املصاحل اإليرانية حصراً .وبطبيعة احلال كلما شعرت إيران أن استقرار العراق سيؤدي إىل
تعزيز عالقات هذا البلد مع احمليطني العريب والغريب ،فإهنا عمدت إىل استعمال القوة لزعزعة استقرار
الوضع .وهذا املوضوع شهد عدة مواقف على لسان مجيع املسؤولني العراقيني حتت ايفطة عدم
حتويل العراق إىل ساحة لتسوايت إقليمية .ويف هذا الصدد حىت القوى الشيعية كانت منقسمة على
ذاهتا .بل إن الفصائل الشيعية اليت شكلت احلشد الشعيب كان هلا مواقف خمتلفة .وينقسم احلشد
حالياً على ثالث فئات :تقليدية ،ووالئية ،ومرجعية.
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وتشتمل اجملموعة التقليدية سرااي السالم وبدر وغريها ،فهي على الرغم من الرغبة ابالبتعاد
عن الوالايت املتحدة ،فقد حافظت على عالقات قريبة نسبياً من إيران .وهذه اجملموعة تنتقد
السالح املنفلت يف العراق وتؤكد على تعزيز سلطة احلكومة املركزية ،وهي أيضاً تريد تعزيز العالقات
مع الدول العربية ويف الوقت عينه تدرك أن االستفزازات املستمرة للفصائل املتمردة ميكن أن تتسبب
حبساسية اجلريان وعزل العراق؛ وبذلك فإن هذه القوى على دراية أبمهية دول املنطقة يف حفظ
التوازن داخليا .وضمن اجملموعة الثانية تقع الفصائل الوالئية مثل :كتائب حزب هللا ،وعصائب
أهل احلق ،والنجباء ،وغريهم ،وهي عملياً خارج سيطرة الدولة وقيادة احلشد .وتعمل هذه الفصائل
بشكل مستقل ومن دون إذن احلكومة العراقية يف سوراي ،وميكن القول إهنا تشكل “الوحدات
الناطقة ابلعربية حلرس القدس يف العراق” .وهذه الفصائل عملت على تشكيل حركات فرعية حتت
عناوين مثل“ :ربع هللا ،وأصحاب الكهف ،وغريها”؛ من أجل تقليل الكلفة املتوقعة من اهلجمات
ضد القوات األمريكية يف العراق .وهذه الفصائل رمسيا يف حالة حرب ضد احلكومة املركزية والسفارة
األمريكية ببغداد .ويف النهاية هناك فصائل املرجعية اليت تتبع احلكومة وال تعد قريبة من إيران وهي
بشكل كلي تتبع القائد العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء العراقي.
احللول املقرتحة
يف جمال استقرار احلدود من املهم اإلشارة إىل أن العراق -على الرغم من التغريات يف
حكوماته املختلفة وظهور قوى سياسية جديدة -مل يقتنع مبوضوع احلدود يف شط العرب .ويف هذا
الصدد على اجلانب العراقي أن يدرك أن توقيع اتفاقية  1975يف اجلزائر حصل نتيجة توازن نسيب
للقوى بني البلدين يف وضع كاد فيه العراق يكون يف أقوى حاالته .وإن العراق مل يتمكن من تغيري
الوضع حىت يف أشد األوضاع اليت مرت على إيران وأكثر فرتاهتا ضعفاً عام  ،1988إذ إن (صدام)
وعلى الرغم من مقامرته السياسية الكربى اضطر للعودة إىل تلك االتفاقية .ومن انحية أخرى جيب
على العراق أن يركز يف سؤال حموري :ما الذي يريده من شط العرب؟ فإذا ما كان العراق يبحث
عن آلية لتأمني نقل الطاقة والبضائع من خالل هذا املنفذ ،فسواء مع اتفاقية  1975أو من دوهنا،
فعليه أن يتوصل إىل اتفاقيات تفصيلية عميقة ودائمة مع إيران هبذا الصدد ،وال ميكنه االعتماد
على هذه أحكام اتفاقية  1975لوحدها أو حىت أي اتفاقية أخرى .وهذه القضية تتضمن سياقاً
حل املشكالت الثنائية .فيجب إعادة تنشيط
تقنياً قوايً تضمنته االتفاقية املذكورة ميكن من طريقها ّ
اللجان املنصوص عليها يف نص تلك االتفاقية ،وجيب على البلدين اختاذ اإلجراءات الالزمة ملشاريع
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إعمار وتنمية يف شط العرب .تتمثل إحدى فوائد االزدهار االقتصادي على جانيب شط العرب يف
املقام األول احلفاظ على األمن الدائم يف املنطقة .إن وجود منشآت مدنية فضالً عن جتربة الدمار
يف أثناء احلرب اليت طالت مثاين سنوات جتعل اجلانبني ينظران إىل احلل العسكري يف هذه املنطقة
مالذاً أخرياً يف حال النزاع .إن إنشاء مناطق جتارية حرة يف املنطقة ومشاريع اقتصادية وجتارية
حملية مشرتكة يف هناية املطاف ستخلق شراكة وتشابكاً اقتصادايً يف مصاحل اجلانبني سيسهل حل
املشكالت الفنية ،ويعزز األمن الدائم على احلدود املائية اجلنوبية لكال البلدين.
خيص املشكالت املرتبطة ابلعالقات السياسية ينبغي استدراك هذه احلقيقة أن
أما فيما ّ
األطراف الثالثة (إيران ،والوالايت املتحدة ،ودول املنطقة) لديها قلقها اخلاص من السياسة
اخلارجية العراقية؛ بسبب األحداث اليت شهدها عقدا الثمانينيات والتسعينيات .ويف هذا السياق
جتدر اإلشارة إىل أن العراق على عكس الثمانينيات يتمتع اليوم ببنية سياسية متتاز ابلتعددية ونسيج
سلطة دميقراطي غري مسبوق .ويف الوقت نفسه تلتزم التيارات السياسية العراقية ابحلفاظ على
عالقات سياسية رفيعة املستوى مع إيران ،فضالً عن تعهدها ابلعودة إىل احمليط العريب واحلفاظ
على عالقات إجيابية مع العامل .وميكن رؤية ذلك عرب اخلطاب السياسي الرمسي جلميع هذه التيارات
والقوى .يف غضون ذلك جيب على إيران أن متتنع بقوة عن إضعاف احلكومة املركزية العراقية ابلتوازي
مع احلفاظ على عالقات جيدة مع التيارات السياسية .إن استمرار زعزعة السيادة العراقية الرمسية
سيحول االطراف املتفائلة أو املرتددة (حىت الشيعية منها) إىل قوى ترى إيران عقبة أمام التنمية
واالستقرار يف العراق ،وسوف تقودها إىل التحالف مع البيئة العربية والعاملية ضد إيران .هذه النظرة
السلبية جتاه طهران اشتدت ح ّدهتا منذ احتجاجات تشرين األول  ،2019وتشكل اليوم نظرية
سياسية قوية يف العراق .وجيري هذا األمر على الرغم من أن مستوى الوجود العسكري الغريب يف
العراق وصل إىل أدىن مستوايته يف حقبة ما بعد داعش ،بيد أنه يف الوقت نفسه تش ّكل عدد كبري
من اجملموعات املسلحة املوالية إليران يف هذا البلد .إن استقرار الرأي القائل إن أي تقليص للدور
العسكري األمريكي سيؤدي إىل تعزيز نفوذ إيران يف العراق سيقود بسرعة القوى احمللية واإلقليمية
لزايدة حتركها من طريق تشجيع الوالايت املتحدة على أتدية دور أكرب .وجيب على إيران -إىل
جانب األطراف اإلقليمية -الدخول بتفامهات واتفاقات تضمن عدم التدخل ابلشؤون العراقية
خارجاً عن اإلطار الرمسي تشجع من خالهلا القوى السياسية العراقية على صياغة سياسة البالد
اخلارجية على وفق قواعد الشعبية ومصلحة العراق الوطنية .من انحية أخرى على الدولة العراقية
أن تدرك أهنا على العكس من احلالة اللبنانية اليت تشهد وجود حزب هللا بوصفها القوة العسكرية
6

إیران والعراق :البحث عن التوازن يف العالقات الثنائية على ضوء مسأليت احلدود والقوى السياسية العراقية

األقوى ،وعلى العكس من احلالة اليمنية حيث يسيطر احلوثيون على العاصمة ،فإن يف العراق
اجلماعات املنفلتة أصغر من اجليش الرمسي بكثري .وإن هذه اجلماعات ال تسيطر على أراض بعينها؛
لذلك جيب التعامل معها بصرامة ملنع استمرار عمليات االغتيال والرتهيب .وابلطبع فإن رد فعل
احلكومة العراقية جتاه هذه اجملموعات سيؤثر إىل حد كبري يف كيفية تعامل طهران مع بغداد.
العراق.

لكن هناك نقطة مهمة أخرى يف الطريقة اليت تتعامل هبا إيران مع العراق وهي قضية كردستان

وتتفق كل األطياف العراقية السياسية املختلفة وحىت اإليرانية منها على التهديد الذي تشكله
املنطقة الكردية على أمن العراق وإيران معاً.
فحكومة إقليم كردستان ترى نفسها يف عالقة مؤقتة مع السيادة العراقية ،وهي لن تتواىن عن
لفك هذه العالقة واالنفصال عنها .ومن انحية أخرى فإن إقليم كردستان يتمتع
استغالل أي فرصة ّ
بعالقات إجيابية مع تركيا على الرغم من حالة التوتر مع جمموعات مثل حزب العمال الكردستاين.
ميكن حل هذا الوضع املعقد من خالل التأكيد على عدد من النقاط :األوىل هي ضرورة أن
يكون للحكومة العراقية سيطرة قانونية على مجيع أراضيها من خالل سيطرة احلكومة االحتادية على
املعابر واملنافذ احلدودية .وبسبب توتراهتا مع تركيا قد تستخدم إيران ورقة حزب العمال الكردستاين
وبعض فصائل احلشد يف مشال العراق ،وهو موضوع ال ميكن أن تتقبلها بغداد على اإلطالق،
وتضع إقليم كردستان واحلكومة االحتادية يف خندق واحد .ان استمرار ايران يف استعمال اجملاميع
شبه العسكرية الناشطة يف العراق لتعزيز سياساهتا االقليمية سيؤدي يف هناية املطاف (يف هذه احلالة
مثالً) إىل تدخل تركي وتوترات اقليمية واسعة النطاق .وعند هذه النقطة ال ينبغي أن تظهر احلكومة
أي تساهل أو ضبط للنفس مع الوجود العسكري هلذه اجملاميع املنفلتة.
يف الوقت الراهن ميكن القول إن إيران تفتقر إىل تقدير صحيح ومتوازن عما ميكن أن يرضي
التيارات السياسية العراقية من خالل سياستها اخلارجية مع هذا البلد .ويف احلقيقة إن عبء إقناع
إيران على تعديل سياساهتا يقع على عاتق األحزاب والتيارات والشخصيات الكربى يف العراق.
إىل جانب ذلك وبشكل قاطع ميكن القول إن جزءاً كبرياً من التقييم اإليراين جتاه العراق يعود إىل
الدور الذي ميكن أن تؤديه أيضاً القوات العراقية العسكرية على األرض.
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