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املائي  العالقة بي بغداد وطهران، حيث ميثل هذا املمر  العرب أحد أهم أوجه  يعّد شط 
املفرتق األهم يف العالقات اجليوسياسية بي بغداد وطهران. وينظر لشط العرب على أنه ساحة 
سياسية اقتصادية جغرافية، وأن فتح ملفه من شأنه أن يوّطد عالقة البلدين أو جيرمها إىل صدام 

حمتمل ملدة طويلة.

وتكمن أمهية هذا املمر املائي أبنه املمر الوحيد جبانب خور عبد هللا الذي يربط العراق ابملياه 
املفتوحة، والرئة اليت يتنفس با العراق أوكسجي التجارة الدولية، وقد تسبب هذا امللف ابلكثري من 
الصراعات العنيفة والصدامات املباشرة بي الطرفي على مدار األنظمة اإليرانية الثالثة )القاجارية، 
اليت  العقود  والبهلوية، واإلسالمية( خمّلفة خسائر فادحة لكال اجلانبي، فكان تركيزمها منصّبا يف 
خلت على نسبة السيطرة على هذا املمر املائي احليوي، يف حي أن اجلانبي مل يلتفتا إىل اهلدف 
من وراء السيطرة وطريقة تقسيم هذه الرقعة املائية، فضاًل عن جتاهلهم لبدائل العمل  املسلح، من 

أجل السيطرة على شط العرب.

إن هدف إيران الرئيس من اإلصرار على ترسيم خط التالوك والتنظيم املالحي هو احلفاظ 
على االسرتاتيجية املائية بواجهة مدينيت )خرمشهر، وعبادان( املتامختي لشط العرب، واحلفاظ على 
احلركة التجارية مليناء خرمشهر. وال خيفى أن هذا امليناء كان من أهم املوانئ االيرانية يف السبعينيات 
من القرن املاضي، وقد أدى دوراً رئيسياً يف توريد البضائع اليت حتتاجها السوق اإليرانية بعد زايدة 
إسعار النفط يف حينها، فيما كان يتطلع العراق كبلد انٍم إىل حاجته الضرورية للسيطرة على كل 
مياه شط العرب لوضع اسرتاتيجية مالحية؛ نظرا لزايدة صادراته النفطية. وفضاًل عن كل ذلك تعد 

شط العرب: الخالف األزلي المرحل بين بغداد وطهران

حميد رضا إبراهيمي *

*  صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق األوسط، وخبري يف جمال حقوق اإلنسان. 
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السياسة املائية بتأثرياهتا احليوية على األداء السياسات احلكومية طويلة االمد احد العوامل املهمة يف 
حتديد اجلوانب االسرتاتيجية للعالقات بي بغداد وطهران. 

يتطلب حل املشكالت العالقة بذا الصدد إجياد حلول جذرية عملية وليس ترقيعية، وإن 
االتكاء على االتفاقيات واملعاهدات الدولية مل يعد كافياً، سواء كان قبل اتفاقية اجلزائر لعام ١٩٧٥ 

واليت أبرمت بي بغداد وطهران حول شط العرب أو بعدها.

لقد استمرت التشنجات احلدودية لسنوات طويلة على الرغم من أن اجلانبي توصال على 
الورق إىل اتفاقيات لتقليل التوتر على وفق ضوابط القانون الدويل فقط، ومن هنا ينبغي التأكيد 
على ضرورة إبرام معاهدات مبنية على خطوات عملية جتنب الطرف اآلخر من عدم اإليفاء ابملواثيق 
الدولية، بعد شعوره ابلقوة وضعف الطرف املقابل، كما حصل يف حرب ١٩٨٠ ونقض معاهدة 
اجلزائر من اجلانب العراقي، حيث انتظر مخس سنوات مرتصداً ضعف اركان النظام اإليراين. ويف 
تكملة هذا احلديث سنشرع بطرح احللول الناجعة للحد من املشكالت اخلاصة مبلف شط العرب1.

اخلطوات العملية

االعرتاف والقبول حبقوق الطرفي: بعد صراع دام لعدة عقود ومبراحل أترخيية خمتلفة كان  -1
جيب أن تتبلور لسلطات كال اجلانبي فكرة ان الصدام املسلح مل ولن يعد مثمراً، بل ينبغي فتح 
هذه  البلدين. ويف  لكال  واالمنية  والبيئية  االقتصادية  ابلنظر ألمهيته  األوجه؛  متعدد  حوار شامل 
بعي  منهما  ينظر كل  وان  الصدد،  بذا  اآلخر  الطرف  نظر  وجهة  ادراك  عليهما  يتحتم  األثناء 
الطرف اآلخر، فعلى إيران أن تنظر ابدراك ومتعن إىل العالقة بي االمهية االقتصادية واجليوسياسية 
لشط العرب ابلنسبة للعراق، فالعراق حباجة ماسة وحياتية لشط العرب من أجل االرتباط ابملالحة 

1 - للمزيد ينظر:
 http://pir.iaush.ac.ir/article_580694_e10a3ae0a30cf6824fd5ecd353adee29.pdf 

http://pir.iaush.ac.ir/article_580694_e10a3ae0a30cf6824fd5ecd353adee29.pdf
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اخلارجية والتجارة الدولية. ومن انحية أخرى ينبغي األخذ ابحلسبان حركة النمو املتزايدة يف العراق 
الواسعة اليت ال  العراق اإلقليمية  النسيب ملشكلة داعش وعالقات  النفط  واحلل  مع زايدة اسعار 
ميكن مقايستها ابلعقد األول بعد سقوط نظام صدام. اجلدير ابلذكر أن األداء السياسي اإليراين 
يف العراق بغض النظر عن مدى صحته إال أنه مل يلق قبواًل من قبل النخبة العراقية، وهذا الشعور 
الوطين املتنامي قد يضع النخبة يف خانة املواجهة مع إيران بعد امتزاجه ابملشاعر املعادية إليران. وقد 
ال تكون املواجهة عسكرية صرفة وامنا متتد لتشمل ملفات اقتصادية والعالقات الدولية، والسيما 
أن العراق ميتلك بدائل جتارية إقليمية أخرى كرتكيا مثاًل. ومن انحية أخرى جيب أن يدرك العراق 
أن الوصول اإليراين الواسع إىل املوانئ الشمالية يف اخلليج ال يعين إمهال حقوقه بشط العرب، وهذا 
ال عالقة له ابلنظام احلاكم يف طهران أو قّوته وضعفه االقتصادي، وإن إيران ال ميكنها التنازل عن 
حقها العسكري بذا الشأن، وكذا جيب أن يفهم الالعب العراقي أن أي صدام عسكري حتت اي 
ذريعة من شأنه أن يعيد العراق للمربع األول، إذ عليه االستفادة من عرب احلرب مع الكويت وإيران. 
وبذا يتحتم على العراق القبول ابلتزاماته مبوجب معاهدة اجلزائر ١٩٧٥ واالمتناع عن نقضها أو 
نسبها اىل أخطاء النظام السابق؛ وبناًء على ذلك أي العقلية املشرتكة املتضمنة قبول العراق ملعاهدة 
١٩٧٥ دون تغيري وكذلك قبول كل متطلبات العراق يف شط العرب من قبل إيران ميكن ان يوفر 

فهماً مشرتكاً ملا جيب القيام به مستقباًل2.

 الوصول إىل فهم صحيح للمصاحل املشرتكة: يف بداية املقال مت ذكر اهلدف الرئيس لكال 2- 
البلدين من ان القضية جيب أن تكون أكرب من السيطرة على املياه إذ جيب احلصول على أكثر قدر 
ممكن من املصاحل مبوازاة احلفاظ على الشروط القانونية احلالية. وبداًل عن االقتتال وطمر املصاحل 
ممكنة احلصول حتت الرتاب ميكن  الوصول إىل اتفاق جمٍد للطرفي. فعلى سبيل املثال هدف العراق 
من االستيالء على شط العرب هو الوصول إىل املياه املفتوحة وضمان التجارة الدولية من أجل أداء 

2 - https://qpss.atu.ac.ir/article_2321_be1488151e81ffdacf760baf8384bf26.pdf 

https://qpss.atu.ac.ir/article_2321_be1488151e81ffdacf760baf8384bf26.pdf
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دور رايدي جيوسياسي يف منطقة اخلليج، لكن كيف ميكنه حتقيق هذه الفائدة من خالل الوضع 
الراهن؟ وما تبحث عنه إيران مبتابعتها التفاقية اجلزائر هو إعمار حمافظة خوزستان احلدودية مع 
العراق ورونقها االقتصادي كجزء من أهداف إيران االسرتاتيجية. وميكن رسم خارطة طريق ضمن 
إطار قانوين من شأنه ان يصل بكال الطرفي إىل األهداف املنشودة بعيدة األمد؛ ليصبح عامال 
فاعاًل يف كبح التوترات بي البلدين، وحتويل الطرفي من حالة التخاصم على ممر شط العراب إىل 

التنافس االسرتاتيجي أو حىت شراكة اسرتاتيجية يف املرحلة الالحقة.

 االقتصاد مفتاح حلل مشكالت شط العرب: يف اخلطوة األوىل ضمن خارطة طريق طويلة 3- 
األمد بي طهران وبغداد، جيب مراعاة االحتياجات الضرورية للطرفي، وابلطبع فإن اولوية العراق 
هو الرتانزيت احلر يف شط العرب، وأولوية إيران هي رفع مستوى االزدهار االقتصادي يف خوزستان؛ 
من أجل كبح االضطراابت القومية هناك، ورفد مستوى الدخل القومي العام.  ويف خضم هذه 
التداعيات ميكن للجانبي توقيع اتفاقية جتارة حرة. فمن جهة سيضمن العراق مرور السفن التجارية 
يف شط العرب فيما من الناحية األخرى يتم منح اجلانب اإليراين امتيازات خاصة لتجارة البضاعة 
اإليرانية؛ ليكون شط العراق طريقاً جتارايً لكال البلدين. وميكن ان ينمو هذه االتفاق تدرجيياً ليشمل 
إنشاء مصانع واستثمارات مشرتكة يف املناطق املتامخة لشط العرب، وإقامة مرافق سياحية وجلان 
نشطة يف جمال البيئة وما إىل ذلك. إن هذا التالقح االقتصادي ميكن أن يكون أهم عوامل استقرار 
املنطقة امنيا، ومن هنا يتم ضمان احلد االقصى ملصاحل الطرفي دون اإلخالل ببنية اتفاقية اجلزائر. 
وبوجود هذا احلجم من املصاحل االقتصادية املشرتكة لن يفكر اجلانبي ابحللول األمنية اال كحلٍّ أخري 

للمشكالت بداًل من كونه خياراً على الطاولة3 .

3 - للمزيد ينظر:
 https://jhgr.ut.ac.ir/article_77223_f71a4943f12475b5d5e6218d3df692ef.pdf 

https://jhgr.ut.ac.ir/article_77223_f71a4943f12475b5d5e6218d3df692ef.pdf
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ويف اخلتام كان ينبغي للصدامات الدموية حول ترسيم احلدود املائية يف شط العرب أن توضح 
للجانبي منذ سنوات خلت، أبن العبور من اخلالفات ال مير عرب أنبوب نفط. علماً أن السكوت 
املطلق عن هذا امللف بعد سقوط النظام السابق ال يعين أبي حال من األحوال حاًل للمشكلة؛ لذا 
ينبغي على احلكومتي استغالل التقارب احلاصل يف هذه الفرتة، واخلروج آبلية طويلة األمد للتعاون 
االقتصادي واألمين والبيئي يف ضواحي شط العرب لتبدأ مرحلة جديدة، ألن قضية شط العرب 
سالح ذو حّدين كحال عظم داخل جرح لسنوات طويلة، وميكن أن يكون سبباً يف توتر العالقات 

أو أن يكون طريقاً لبداية تعاون اسرتاتيجي مشرتك بي طهران وبغداد.


