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مقدمة: 

قبل الثورة اإلسالمية، كانت إيران تستقبل أكرب عدد من السياح الغربي بي جاراهتا من 
الدول. زار ما يقارب 700.000 سائح غريب البالد قبل عام من اندالع الثورة عام 1979، 
ولكن بعد الثورة تغري هذا الوضع متاماً لعدة أسباب. أواًل، بسبب االضطراابت املرتبطة ابندالع 
األطراف  العراق، وأخرياً، عدم رغبة بعض  مع  الثمان  السنوات  اندالع حرب  الثورة، مث بسبب 
من  األطراف  هلذه  فمن جانب، كان  الواقع،  السياحية. يف  املرافق  تطوير  االيرانية يف  السياسية 
احلكومة اإليرانية وجهة نظر أمنية تشعرهم بعدم االرتياح من السياح الغربيي، ومن جانب آخر، 
املعامل األثرية قبل اإلسالم مثل  الغربيي يهتمون أكثر بزايرة اآلاثر اإليرانية، وخاصة  السياح  ألن 
برسبوليس، ومل ترغب احلكومة يف تطوير هذا اجلزء القومي من السياحة. يعود هذا املوضوع إىل 
املواجهة بي احلكومة اإلسالمية واتريخ إيران ما قبل اإلسالمي والقومية اإليرانية؛ لذلك، كانت 
األولوية هي الرتكيز على السياحة الدينية، وخاصة فيما يتعلق جبذب السياح الشيعة من املنطقة 
والدول اجملاورة. يف التسعينيات، عندما وضعت احلرب اإليرانية العراقية أوزارها، انسحب االحتاد 
السوفييت من افغانستان، بعدها اهنار االحتاد السوفييت وانبثقت مجهورية أذربيجان، هذه األحداث 
وفرت الفرصة الساحنة للرتكيز على جذب السائحي الشيعة. وعلى الرغم من كل ذلك، ما تزال 

هناك عقبات حتول دون قدوم السائحي من هذه البلدان.

بسبب احلرب األهلية، كانت أفغانستان بالٍد غري آمنة وكان املسؤولون اإليرانيون مرتددين 
يف السماح لألفغان بدخول إيران بشكل مجاعي. قبل ذلك، جاء حوايل ثالثة ماليي الجئ أفغاين 
إىل إيران وكانت الطاقة االستيعابية ممتلئة. مبجرد أن حصلت مجهورية أذربيجان على استقالهلا عن 
االحتاد السوفييت، دخلت يف حرب كاسحة مع مجهورية أرمينيا املستقلة حديثاً للسيطرة على إقليم 
انغورنو كاراابخ. وأخرياً غزا صدام حسي الكويت وجابه العامل الغريب، مما تسبب بفرض عقوابت 

وقيوداً على العراق منعت مواطنيه من السفر إىل إيران. 

مشكالت السياحة بين العراق وإيران وجهة نظر إيرانية 

أمير هاشمي مقدم *

*  دكتوراه يف األنثروبولوجيا، ابحث مستقل يف ختصص أنثروبولوجيا السياحة. 
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يف بداية القرن احلادي والعشرين، تغري جمدداً وضع البلدان الثالثة. فقد انقذت الوالايت 
املتحدة وحلفائها أفغانستان والعراق من األنظمة الديكتاتورية السابقة، وعلى الرغم من كل املشاكل 

اليت واجهوها هذه املرة، أصبح وضعها أكثر استقراراً، كما حتسنت احلالة يف مجهورية أذربيجان.

لكن بعد هذه التغريات، إيران هي من فرضت القيود هذه املرة، ما يزال املسؤولون اإليرانيون 
ال يريدون إصدار التأشريات بسهولة لألفغان، وإذا ما أتيحت امام املواطني األفغان فرصة احلصول 
على التأشرية اإليرانية بعد مرورهم ابلعديد من اإلجراءات البريوقراطية الصعبة، فسيتعي عليهم دفع 
املتاحة امام املواطني من مجهورية اذربيجان  التأشرية. كانت الظروف  مئة دوالر للحصول على 
أفضل. ومهما يكن، وبسبب اندفاع املواطني االذربيجانيي لشراء السلع اإليرانية الرخيصة، وذهابم 
لألطباء املتخصصي واملستشفيات يف إيران، وغريها… كل ذلك دعا إيران لتفرض قيودا على 
دخوهلم البالد، وإن مل تكن بقدر القيود املفروضة على االفغان. لكن الوضع ابلنسبة للمواطني 
العراقيي كان خمتلفاً متاماً. وألن هذا البلد حيتضن مراقد ستة من أئمة شيعة، وخاصة اإلمامي علي 
بن ايب طالب واحلسي بن علي عليهما السالم، وهم مقدسون للغاية وحمرتمون عند الشيعة، وبسبب 
احلماسة الدينية للحكومة اإلسالمية يف إيران، كانت نسبة السفر من هذا البلد إىل إيران مرتفعة 
للغاية. ابلتايل، أبدت احلكومة وشرحية واسعة من الشعب اهتماماً حقيقياً برفع قيود السفر. مع 
ذلك، بعد ما يقرب من عقدين من رفع القيود، ال تزال هناك قيود خطرية، سواء على التأشريات 

أو القيود الثقافية أو االقتصادية. 

يسعى هذا املقال إىل حتديد هذه القيود، ودراسة أسبابا، وأخرياً تقدمي اقرتاحات لرفع أو 
املقال  تركيز  النحو، ينصب  البلدين. على هذا  املستدامة بي  السياحة  القيود وزايدة  تقليل هذه 
الرئيس على القيود املفروضة على السائحي العراقيي يف السفر إىل إيران وخاصة ردود فعل بعض 
اإليرانيي على هذه الرحالت. لذا، فإن هذا املقال ال يتعامل كثرياُ مع قضية سفر اإليرانيي، مبا يف 

ذلك األكراد اإليرانيي إىل كردستان العراق أو األكراد العراقيي الذين يسافرون إىل إيران. 
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النتائج املتوصل إليها

اإليرانية  اليدوية والسياحة  الثقايف واحلرف  الرتاث  لوزارة  السنوي  للكتاب اإلحصائي  وفقاً 
يف عام 20191، أي قبل جائحة كوروان، الوابء الذي وجه أقوى ضربة للسياحة يف العامل، دخل 
8.832.050 سائحاً أجنبياً إىل إيران. وابلتأكيد، لطاملا كانت هناك شكوك جدية تدور حول 
هذه اإلحصائية. اعرتض أصحاب الفنادق واملرشدون السياحيون وخرباء الرحالت مراراً على هذه 
األرقام، ألن السائح له تعريف حمدد وال ميكن تسمية أي شخص يدخل الدولة أبنه سائح. بناًء 

على تعريف منظمة السياحة العاملية فأن السياحة هي:

فعل األشخاص الذين يسافرون إىل أماكن خارج بيئتهم املعتادة ويقيمون فيها ملدة ال تزيد 
عن سنة واحدة متتالية لقضاء وقت الفراغ والرتفيه وأغراض أخرى ال تتعلق مبمارسة نشاط مدفوع 

.2)Gee.1997: 5( األجر يف داخل املكان الذي متت زايرته

وعليه، فإن أولئك الذين يذهبون للعمل اىل بلد آخر ال يعتربون سائحي. برغم ذلك، فإن 
جزءاً كبرياً من هذا الرقم البالغ مثانية ماليي مهاجر إىل إيران هم أفغان أيتون للعمل يف إيران. 
كما أنه ووفقاً للتعريفات املختلفة للسياحة، يبقى السائح يف الوجهة ملدة ليلة واحدة على األقل 
وسنة واحدة على األكثر، وعليه، فإن األذربيجانيي أو العراقيي الذين يدخلون إيران، بغية شراء 
السلع بسبب رخص السعر ويعودون إىل بالدهم يف غضون ساعة أو ساعتي، ال ميكن أن يصنفوا 
الوثوق أبرقامه  دقيق وال ميكن  نفسه غري  اإلحصائي  النظام  فإن  أخرى،  كسائحي. من انحية 
)مركز البحوث الربملانية. 2019: 29(3. هذا يعين، على سبيل املثال، يف نفس اإلحصائيات اليت 
قدمتها وزارة الرتاث الثقايف، أنه ال تتوفر بياانت مفصلة يف كثري من األحيان، بياانت مثل البلدان 
اليت يذهب إليها السياح اإليرانيون أو عدد السياح القادمي إىل إيران من دول أخرى غري معلوم 

بشكل منفصل وعلى الباحث أن يستشهد بتقارير إعالمية. 

1. ابلطبع ، التقومي الشائع يف إيران هو التقومي اهلجري الشمسي، والذي يبدأ عامه اجلديد يف 21 آذار )نوروز( ويستمر حىت 
20 آذار من العام التايل. لذلك عندما نقول 2019، على سبيل املثال، فإننا نعين من 21 آذار 2019 إىل 20 آذار 2020. 

)Gee, C and Fayos-Sola, E. )1997   .2. السياحة الدولية: منظور عاملي. مدريد: منظمة التجارة العاملية
3. 4 مركز البحوث الربملانية )2019(، متطلبات حتقيق اخلطوة الثانية للتنمية والسياحة )مع الرتكيز على السياحة العائلية(، وكيل 

البحوث االجتماعية والثقافية.
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لكن لو جتاهلنا هذه احلجج، فمن بي ما يقرب من 9 ماليي شخص دخلوا إيران يف عام 
املرتبة األوىل. مبعىن آخر، يشكل  يبلغ عددهم 3,165,839  الذين  العراقيون  2019، احتل 
السابق 2018،  العام  إيران. ويف  الوافدين إىل  العراقيون حوايل %36 من إمجايل عدد السياح 
العراقيي  السياح  ارتفع عدد  أخرى،  بعبارة  إيران.  إىل  العراق 2,598,230 سائحاً  من  دخل 
الذين زاروا إيران يف عام 2019 بنسبة 21.8٪ مقارنة مع نفس عدد السائحي يف عام 2018. 
وحبسب تقرير مركز البحوث الربملانية )2019: 21( فإن السبب الرئيس وراء هذه األرقام الكبرية 
من السائحي العراقيي الوافدين إىل إيران يرتبط بـ »التغيري يف هنج إيران جتاه العراق بعد اإلطاحة 
الطقوس  اداء  إىل  فباإلضافة  الثقايف4،  الرتاث  وزارة  يف  السياحة  وزير  انئب  وحبسب  بصدام«. 
والزايرات الدينية، يقدم العراقيون إىل إيران لتلقي العالج الطيب منذ عدة سنوات ولذا فإن رحالهتم 

تكون أطول قلياًل، وهو أمر مفيد للسياحة اإليرانية. 

بعد العراق، جاءت مجهورية أذربيجان يف املركز الثاين من انحية عدد السائحي، ويبلغ عددهم 
1,879,935، وحلت افغانستان اثلثة، وعدد سائحيها الوافدين إىل إيران بـ 1,265,291 

سائحاً. 

اجتاهي.  إىل  تتشعب  إيران هو ابلطبع ظاهرة  العراقيي يف  السياح  الكبري من  العدد  هذا 
مبعىن آخر، العراق هو اآلخر ميثُل الوجهة الرئيسة للسياح الدينيي اإليرانيي. بعد عامي من انتهاء 
احلرب بي البلدين، يف عام 1990، وقعت اتفاقية بي املبعوثي السياسيي للبلدين، ومبوجب هذه 
االتفاقية صار من املمكن أن يتنقل ما يصل إىل ثالثة آالف زائر ديين بي البلدين كل أسبوع. 
لكن هذه املذكرة الدبلوماسية مل تنفذ. بعد ست سنوات، يف عام 1996، عقد اجتماعان آخران 
حول هذه املسألة ومت التوصل إىل اتفاق آخر. أخرياً، يف عام 1998، انطلقت اجملموعة األوىل 
من الزائرين الدينيي اإليرانيي يف رحلة دينية إىل العراق، وتلتها رحالت دينية أخرى. تعطلت هذه 
االجراءات مع الغزو األمريكي للعراق عام 2003 وما تاله من غياب األمن يف البالد. لكن خالل 
هذه الفرتة، سافر العديد من اإليرانيي املتلهفي لزايرة املراقد الدينية بشكل غري قانوين إىل العراق. 
الدينية  الزايرة  البلدين إلعادة إطالق رحالت  االتفاقية بي مسؤويل  استأنفت  يف عام 2005، 
بي البلدين. لكن بسبب نقص املرافق يف املناطق احلدودية مع العراق5، تكفلت احلكومة اإليرانية 
ببناء جزء كبري من املرافق اليت توفر اخلدمات االساسية يف هذه املناطق. لذلك، كان عدد الزائرين 

4.  https://www.isna.ir/news/97091708500
5.  https://news.haj.ir/news/ID/9021

https://www.isna.ir/news/97091708500
https://news.haj.ir/news/ID/9021
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اإليرانيي املسافرين إىل العراق يتزايد كل عام. 

حىت عام 2015، كان عدد السياح اإليرانيي اىل تركيا أكرب من عدد السياح اإليرانيي اىل 
العراق. ولكن منذ هذا العام فصاعداً ازداد عدد السياح اإليرانيي وأصبح العراق أول وجهة جاذبة 
لإليرانيي. برغم ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن طبيعة هاتي الوجهتي وأسباب سفر اإليرانيي إليهما 
خمتلفة متام االختالف: تركيا متثل وجهة يقصدها اإليرانيون للرتفيه والتسوق وجتربة احلرايت )الثقافية 

واالجتماعية(، يف حي أن العراق وجهة يقصدها اإليرانيون ألداء مناسك دينية. 

بلغ عدد السائحي اإليرانيي 9,517,011 سائحاً يف عام 2019، ُجل هذا العدد دخل 
إىل العراق. مل تكن هناك إحصاءات دقيقة عن السفر إىل العراق؛ لكن حبسب املسؤولي إيرانيي، 
نعلم أن 3080.000 إيراين سافروا فقط إىل العراق للمشاركة يف مسرية األربعي الدينية. إذا أخذان 
يف االعتبار الزائرين اإليرانيي إىل العراق يف أشهر أخرى من العام )سواء يف شكل رحالت حج أو 
رحالت فردية(، فإن هذا العدد سيزداد بال شك. يف عام 2018، شارك ما ال يقل عن مليوني 
ونصف املليون إيراين يف مراسم األربعي6 )مل يعرف العدد الدقيق حلجاج األربعي هذا العام(. يف 
عام 2017، سافر 4.229.000 إيراين إىل العراق، منهم 2 مليون و320 ألف إىل األربعي7. 
إن رغبة اإليرانيي يف السفر إىل العراق وأداء املناسك الدينية كانت بنفس الزخم حىت بعد حظر 
السفر بي البلدين بسبب انتشار فايروس كوروان، استمر العديد من األفراد واجلماعات يف السفر 

إىل هذا البلد بطرق غري قانونية، وهو ما انتقده املسؤولي8. 

على الرغم من رغبة شعيب البلدين يف السفر إىل بلد آخر، ال تزال هناك قضااي ومشكالت 
يف هذا اجملال، وإذا مل تتم معاجلتها، ميكن أن يكون هلا عواقب سلبية ال ميكن إصالحها، وهي سلبية 
ليس ألهنا تؤثر على قطاع السياحة بي البلدين، ولكن أيضاً على العالقات بي البلدين. تعود 
معظم هذه املشكالت إىل املفاهيم اخلاطئة لدى بعض األشخاص يف هذه البلدان حول السياح 
من دول أخرى. على الرغم من أن عدداً كبرياً من اإليرانيي، وخاصة املتديني اإليرانيي9، يعتربون 
العراقيي وخاصة الشيعة الذين يسافرون إىل إيران إخواهنم وأخواهتم، إال أن هناك أيضاً عدداً كبرياً 

6.  https://shorturl.at/eirAP
7.  https://shorturl.at/styLZ 
8.  https://shorturl.at/yBCU6

9. هنا، الشخص املتدين هو الشخص الذي يويل الكثري من االهتمام للشعائر الدينية مثل الصالة والصوم وزايرة األئمة وما إىل 
ذلك، ولديه معتقدات دينية أعمق من الوصااي والرواايت الدينية. 

https://shorturl.at/eirAP
https://shorturl.at/styLZ
https://shorturl.at/yBCU6
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من اإليرانيي الذين ال يشعرون ابلرضا عن وجود العراقيي يف إيران. ويتجلى هذا الشعور لدرجة أن 
الكثري من السائحي العراقيي يف إيران يفهمونه ويشتكون من الطريقة اليت ينظر با اإليرانيي هلم10. 

بطبيعة احلال، فإن الشعور السليب حول وجود العراقيي يف إيران ليس هو السبب الوحيد 
الستياء العراقيي من رحلتهم إىل إيران. على سبيل املثال، يعتقد املدير العام ملراقبة وتقييم السياحة 
يف إيران، ودون اخلوض يف مزيد من التفاصيل، أن أنشطة الوسطاء والسماسرة تسببت يف بعض 
األحيان يف استياء السائحي العراقيي11. بشكل عام، يعد ضعف البنية التحتية يف بلد املقصد 
أحد األسباب الرئيسية لعدم رضا الطرفي. يشكو السياح اإليرانيون من سوء الشوارع ونقص البىن 
التحتية اخلدمية يف العراق واملشكالت الصحية. من انحية أخرى، يوجه السياح العراقيون أحياانً 
تبدو  إيران  التحتية والصحة يف  والبنية  الطرق  أن حالة  الرغم من  انتقادات مشابة إليران. على 
أفضل مما هي عليه يف العراق، ولكن يبدو أن السياح العراقيي يقارنون الوضع يف إيران مع بلدان 
أخرى مثل تركيا واإلمارات وهلم جرا. إن تركيا، مثاًل، هي منافس حقيقي إليران يف جذب السياح 
العراقيي، والسائحون العراقيون الذين سافروا إىل هذا البلد يدركون أن قطاع السياحة يف تركيا أكثر 

تطوراً مما هو عليه يف إيران. 

هناك نقطة أخرى، وهي أنه ابلرغم من التقارب السياسي والديين بي البلدين وتبادل ماليي 
السياح كل عام، ال يزال مواطنو هذين البلدين حباجة إىل أتشرية للسفر إىل الدولة األخرى. عرضت 
البلدين، وهو ما مل يوافق عليه  احلكومة اإليرانية مراراً على احلكومة العراقية إلغاء التأشريات بي 
املسؤولون العراقيون12. يف القرار واالتفاق النهائي، الغيت التأشرية حالياً فقط لزائري مسرية األربعي 

الدينية ملدة 45 يوماً، بنما تبقى التأشريات مطلوبة لبقية العام. 

التحدايت والعقبات اليت تقف يف وجه التنمية السياحية بني البلدين:

تركز هذه الورقة على العوائق الناعمة )الثقافية واالجتماعية( بداًل من املشكالت والتحدايت 
املادية الصلبة )مثل البنية التحتية واملرافق(. ويرجع ذلك إىل أن عدداً كبرياً من التحدايت املادية 
يعتمد على الوضع االقتصادي للدول، ووضع إيران والعراق االقتصادي هو وضع ابئس يف هذه 
ذات  الناعمة  احلواجز  لكن  ما.  حد  إىل  مفهومة  املادية  املشكالت  قيود  فإن  وابلتايل  السياق، 

10.  http://www.abadannews.com/index.aspx?pageid=140&newsview=12155
11.  https://www.isna.ir/news/97062412272 
12.  https://www.irna.ir/news/84367809

http://www.abadannews.com/index.aspx?pageid=140&newsview=12155
https://www.isna.ir/news/97062412272
https://www.irna.ir/news/84367809
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تقليصها  أو  جزئياً  إزالتها  وميكن  االقتصادي  ابلوضع  ارتباطاً  أقل  واالجتماعية  الثقافية  الطبيعة 
ابلتخطيط الصحيح. من انحية أخرى، يعد تطوير الربامج الثقافية يعد شرطاً أساسياً لتطوير الوضع 
املادي. بعبارة أخرى، إذا ما توفرت البنية التحتية للسياحة بشكل جيد يف أحد البلدين، ولكن 
بقيت احلواجز الثقافية واالجتماعية، فلن تزدهر السياحة هناك ابلتأكيد. ومع ذلك، إذا ما أزيلت 
احلواجز الثقافية واالجتماعية اليت تقف حجر عثرة يف طريق التقارب االجتماعي والثقايف، فسيكون 
السائحون أكثر قدرة على التعامل مع العقبات املادية هناك. إن تدفق ماليي الزائرين اإليرانيي 
إىل العراق، على الرغم من القيود واإلقامة يف اخليام أو حىت النوم يف اهلواء الطلق، هو أفضل مثال 
على هذا االدعاء. برغم ذلك، هذا ال يعين جتاهل القيود املادية وعدم حماولة حلها؛ بداًل من ذلك، 
يستند هذا املقال بشكل أكرب على اهتمامات الباحث من جهة وخربته من جهة أخرى. هنا، 
ندرس العوائق الثقافية الرئيسية اليت حتول دون تنمية السياحة بي البلدين، وخاصة العوائق الثقافية 

لوجود السياح العراقيي يف إيران. 

1. جتاهل سائحي الدول اجملاورة وتركيز االهتمام ابلسائح الغريب بوصفه السائح 
احلقيقي

بشكل عام، إن صورة السائح يف أذهان اإليرانيي، سواء يف أذهان املسؤولي واملديرين أو يف 
عقول املواطني، هي صورة شخص غريب، وبشكل خاص هو الشخص األشقر واألزرق العيني، مع 
حقيبة ظهر على كتفه، حيمل كامريا معلقة حول رقبته منتعاًل الصندل ومتفرجاً على أمكنة االستقطاب 
السياحي. »بناًء على هذا النهج، يف اخلطوة األوىل للثورة اإلسالمية، مل يتم تطوير أي برانمج شامل 
ومقنن يستهدف قدرة الدول اجملاورة من حيث السائحي الوافدين من هذه الدول« )مركز الدراسات 
الربملانية 2019: 16(.  ومع ذلك، فإن عدد السياح األوروبيي الذين يسافرون إىل إيران عادة ما 
يكون أقل من ثالمثائة ألف سائح، ويف حاالت استثنائية يقرتب من مخسمائة ألف؛ لكن يف كل عام 
هناك ماليي السياح يقدمون من الدول اجملاورة ليزورا إيران13. هذا الوضع تغري اآلن نوعا ما يف أذهان 
احلكام، وخاصة مع النظرة األيديولوجية القائمة على املذهب الشيعي، فهي تقبل على األقل املواطني 
العراقيي من الشيعة )ولكن ليس الشيعة يف أفغانستان أو ابكستان(. لكن املواطني اإليرانيي ما زالوا 
يفتقرون إىل مثل هذه النظرة للسياح العراقيي. لكن يبدو أن القطاع اخلاص السياحي )مثل أصحاب 
الفنادق ووكاالت السفر واملرشدين السياحيي، إخل( كانوا واقعيي يف التعامل مع السياح من البلدان 

اجملاورة ومتقبلي وجودهم )مثل العراقيي( حىت قبل أن تتغري نظرة السلطات.

13.  https://www.isna.ir/news/97062412272 

https://www.isna.ir/news/97062412272
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2. الكراهية التارخيية للعرب والنظرة املوحدة لكل العرب.

دخول  من  األوىل  القرون  يف  للعرب.  ثقافية  مقاومة  التأريخ  مرور  على  اإليرانيون  أظهر 
اإلسالم إىل إيران، ظهرت هذه املقاومة يف حركات شعوبية. ومنذ حوايل 150 عاماً، عندما قدمت 
االكتشافات األثرية اجلديدة احلضارات الرائعة إليران ما قبل اإلسالم، وعندما أصبحت القومية 
األوروبية شائعة يف إيران، صرح بعض املثقفي اإليرانيي أبن العرب واإلسالم مها املتسببي بتخلف 
اإليرانيي  بعض  يزال  ال  واآلن  اإليرانيي،  من  عديدة  بي شرائح  أيًضا  الرأي  هذا  انتشر  البالد. 
يشريون اىل عرب العصر احلديث على أهنم سبب بؤسهم. أي خالف بي مجهورية إيران اإلسالمية 
ودولة عربية ميكن أن ينظر إليه يف أذهان كثري من اإليرانيي على أنه مواجهة بي إيران والعرب، 
بغض النظر عن االختالف بي العرب. على سبيل املثال، ال يرى الكثري من اإليرانيي اختالفات 
بي الدول العربية أو حىت بي مواطين الدول الناطقة ابلعربية. لذلك فإن الشيعة العرب يف العراق، 
أو حىت شيعة السعودية والبحرين، الذين يكمن أملهم يف إيران يف كثري من احلاالت، يف نظر بعض 

اإليرانيي، ال خيتلفون عن العريب السعودي الوهايب.

األوروبية  الدول  فلدى  وحدهم،  اإليرانيي  على  تقتصر  ال  للعرب  النظرة  هذه  ابلطبع، 
العربية بوجه عام نظرة مماثلة للعرب14. على سبيل املثال،  واألمريكية وحىت الدول اآلسيوية غري 
هناك هذا الشعور البغيض لدى الشعب الرتكي جتاه العرب )بشكل عام(. برغم ذلك، ونظراً ألن 
قسطاً كبري من دخل تركيا أييت من السياح األجانب، فإن هذه املشاعر خمفية على األقل. لقد 
اشرتى العديد من املواطني العرب منازل يف مدن خمتلفة يف تركيا، وخاصة اسطنبول، وكذلك يف 
البغض تلك لدى  البحر األسود. وقد شهد املؤلف مرات عديدة مشاعر  املدن الساحلية مشال 

العديد من املواطني األتراك حيال تواجد السياح العرب يف بالدهم.

كما أن هناك نظرة مشابة سائدة، وهي نظرة غري الئقة، ينظر با للمواطني الكرد كذلك 
يف إيران. بناًء على دراسة حول السياح الذين يقدمون من كردستان العراق إليران لغرض العالج، 
فإن إحدى احلاالت املنتشرة كثرياً هي املواقف واآلراء غري الالئقة كانت تصدر عن الطاقم الطيب 

جتاه هؤالء االكراد )حممدي وخالدي. 2019: 9(15.

14. ومن املثري لالهتمام أن العديد من الدول األوروبية واألمريكية ختلط هي األخرى بي اإليرانيي والعرب، وأحد أسباب ذلك 
هو تشابه امسي إيران والعراق.

15.  حممدي وسعدي وخالدي، فريدون )2019(، حتليل العوامل املؤثرة يف رضى السياح األجانب دراسة احلالة الصحية: سائحو 
كردستان العراق، السياحة احلضرية الفصلية ، 6: 3 ، ص: 16-1.
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3. ذكرايت احلرب بني إيران والعراق

يف هذا السياق، ميكن للحرب بي البلدين والذكرايت السيئة أن ترتك أثرها على السياحة. 
الياابن بوصفها سوٍق  املولعي ابلسفر ال يفكرون بزايرة  الصينيي  العديد من  املثال،  على سبيل 
سياحي جذاب، ومع تصاعد اخلالفات بي البلدين )على سبيل املثال، حول ملكية جزيرة ديوفيو 
تتضمن  تذاكر  اشرتوا  الذين  الصينيي  من  العديد  قيام  التوتر يف  هذا  تسبب   ،)2012 عام  يف 
جوالت سياحية يف الياابن، اىل الغاء سفرهم إىل الياابن. بل إن العديد من وكاالت السفر الصينية 

.)2014 .Cheng & Wong( نفسها كانت سباقة وألغت اجلوالت الياابنية

ابلنسبة لبعض اإليرانيي، فإهنم ينظرون إىل العراقيي بوصفهم قتلة للكثري من اإليرانيي أو 
النظر عن  البلدين، بغض  الثماين سنوات بي  اابن حرب  سامهوا ابحلاق االصاابت اخلطرية بم 
 .Shahangian et al( دينهم أو مكانتهم يف ظل حكم صدام حسي. ابلطبع، وفًقا للبحث
2020: 113(، فإن هذه االختالفات التارخيية بي اإليرانيي والعرب، وكذلك ذكرايت احلرب 
اليت استمرت مثاين سنوات بي البلدين، يدركها ويعرفها العراقيي أيضاً وهي من بي العوامل اليت 
جتعلهم يرتددون يف السفر إىل إيران. كما جيب عدم التغاضي عن االختالفات الدينية لدى بعض 
العراقيي السنة، وهذا ما يظهر يف استياء بعضهم من تنمية قطاع السياحة بي البلدين؛ وهذا ما 

ورد ذكره يف البحث املذكور.

4. القضااي االقتصادية لوجود السياح العراقيني يف إيران:

بينهم مجيعاً شيء واحد  لكن  النقاش ابملرور على عدة جماالت،  الربهنة على هذا  ميكن 
مشرتك، وهو أن اإليرانيي )على األقل بعضهم( يشعرون أن وجود أعداد كبرية من السياح العراقيي 
يف بالدهم هو أمٌر ال يعود عليهم ابلنفع وحسب، بل يؤدي أيًضا إىل نقص مواردهم. يف بعض 
احلاالت، قد ال يتعلق هذا األمر ابلسياح العراقيي، بل يتعلق ابلسياسات االقتصادية اإليرانية فيما 
يتعلق مبناطق اجلذب السياحي العراقية )وهي أضرحة األئمة املدفوني يف العراق(. فيما يلي بعض 

األمثلة املهمة:

يف أعقاب العقوابت األمريكية الواسعة النطاق واخنفاض قيمة العملة الوطنية اإليرانية، سعت 
احلكومة اإليرانية إىل إبقاء أسعار بعض السلع األساسية منخفضة من خالل دعمها حكومياً. وقد 
دفع ذلك مواطين بعض الدول اجملاورة، وخاصة سكان املناطق احلدودية، إىل دخول إيران لشراء 
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السلع األساسية وشراء كميات كبرية منها أبسعار رخيصة والعودة إىل بالدهم يف غضون  هذه 
واألتراك  األرمن  ما  حد  وإىل  واألذربيجانيي  العراقيي  املواطني  هؤالء  بي  ومن  قليلة.  ساعات 
واألفغان. طالت عملية شراء العراقيي لسلع رخيصة لكن أساسية من أسواق إيران احلدودية -)على 
اإليرانيي  قبل  النطاق من  انتقادات واسعة  العرب(-  القريبة من شط  املنطقة احلرة  املثال،  سبيل 

والسكان احملليي على حد سواء16.

من  ويف كثري  عراقيون،  الغالب  يف  هم  طهران  إىل  املتجه  قطار خرمشهر  ركاب  أن  كما 
األحيان ال يستطيع اإليرانيي احلصول على تذاكر هذا القطار. السبب الرئيسي وراء هذا الوضع 
هو الفساد بي موظفي حمطة قطار خرمشهر، الذين يشرتون معظم التذاكر أبنفسهم )وهو أمر غري 
قانوين( مث يبيعوهنا للركاب العراقيي فقط بسعر أعلى بكثري من السعر املعتمد. لكن مبا أن قيمة 
العملة اإليرانية أقل من قيمة العملة العراقية، فليس صعباً على العراقيي دفع هذا املبلغ17، وهذا ما 
أاثر مشاعر استياء كبري بي صفوف املسافرين اإليرانيي، لدرجة أن الكثري منهم يريدون ختصيص 
قطارات أو حافالت منفصلة للعراقيي، أو أهنم غري راضي عن حقيقة أهنم برفقة حشد غفري من 

العراقيي حيملون الكثري من احلقائب واألكياس بي الركاب اآلخرين.  

بطبيعة احلال، فإن سلوكيات الرتبح اليت يتبعها املوظفي اإليرانيي أو غريهم هي األخرى 
مصدر استياء للسياح العراقيي. على سبيل املثال، اشتكى الركاب العراقيون مراراً وتكراراً من احتيال 
سائقي سيارات األجرة على حدود مهران. يتقاضى سائقو سيارات األجرة يف حمطة مهران احلدودية 
أجوراً ابهظة من الركاب، ويف كثري من احلاالت، يف طريقهم إىل طهران، غالباً ما يتبادل سائقو 
األجرة الركاب العراقيي، ويف الواقع يشرتون ويبيعون مع السائقي اآلخرين. مت اإلبالغ عن هذه 
السلوكيات على نطاق واسع على وسائل التواصل االجتماعي العراقية، ولكن يبدو أن السلطات 

اإليرانية مل تول اهتماماً كافياً هلذه القضية18.

الرغم من  اخلاصة، على  السياحة  قطاع  الناشطي يف  فإن بعض  الناس،  تذمر  فضاًل عن 
رضاهم عن وصول العراقيي إىل البالد، إال اهنم غري راضي عن طريقة دخوهلم وإقامتهم. ووفقاً هلم، 
فإن العراقيي عادة ما يدخلون إيران أبنفسهم ويقيمون يف الغالب يف منازل العراقيي من أصول 

16.  https://sedayiran.com/fa/news/198047
17.  http://www.abadannews.com/index.aspx?pageid=140&newsview=12155
18.  https://www.irna.ir/news/83356432

https://sedayiran.com/fa/news/198047
http://www.abadannews.com/index.aspx?pageid=140&newsview=12155
https://www.irna.ir/news/83356432
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إيرانية أو من يُعرفون بـ »التبعية«19. والسياح العراقيون لديهم منازل يف هذه املدن عادة ما يقطنوهنا، 
وهي يف منازل أقاربم20. ابلتأكيد، ميكن رؤية آاثر املبالغة والتضخيم يف مثل هذه االنتقادات. 
وبطبيعة احلال، يقيم جزء كبري من السياح العراقيي يف الفنادق، ويقيم البعض يف منازل ليست 

ابلضرورة منازل معارفهم ومعظمها بيوت ضيافة مستأجرة من ايرانيي بشكل غري قانوين. 

لسفر  توجه  اليت  االنتقادات  على  ردا  اإليرانية21،  السياحة  وتقييم  ملراقبة  العام  املدير  قال 
القبلية،  السفر مع عائالهتم وحشودهم بسبب حياهتم  اعتادوا  إن »العراقيي  إيران،  العراقيي إىل 
أو  وعادة ما يقيمون يف منطقة واحدة لفرتة طويلة«. واتبع: »هلذا السبب هم يستأجرون فندقاً 
منزاًل لفرتة طويلة، لكن األمر ابلغ األمهية ابلنسبة للسائحي العراقيي أهنم مل يعودوا يسافرون إال 
إىل إيران فقط لغرض الزايرة الدينية، وابإلضافة إىل أصفهان وشرياز، فهم أيًضا يذهبون إىل أماكن 
أقل شهرة مثل حمافظة جهارحمال وخبتياري. بل إهنم يدفعون أموااًل أكثر مما يدفعه السياح الصينيون 
وغريهم من السياح يف إيران. يسافر الكثري من العراقيي إىل إيران ألسباب طبية ويقضون ابلضرورة 
بعض الوقت يف التعايف، لذا فإهنم ينفقون أكثر«. وحبسب السفري اإليراين يف العراق، فإن كل سائح 

عراقي أييت إىل إيران ينفق ما ال يقل عن ألف دوالر22. 

إما ابلنسبة لوجود العراقيي يف بيوت الضيافة، فال ضري من ذكر نفس التجربة اليت حدثت 
يف تركيا. أاثر وجود السياح العرب يف تركيا، وال سيما فيما خيص شراءهم للمنازل يف تركيا، ردود 
فعل مماثلة تقريباً على وسائل التواصل االجتماعي الرتكية؛ وبذه الطريقة دخلت وسائل اإلعالم يف 
هذا البلد أحياانً يف هذا السجال أو أرغمت املسؤولي يف جمال السياحة أو العقارات على أن جييبوا 
حول هذه القضااي. هذه احلساسية من األجانب هي موجهة أكثر إىل مواطين بعض الدول العربية، 
وخاصة سوراي23. ابلنظر إىل تدفق ما يقرب من 3 ماليي الجئ سوري إىل تركيا يف السنوات 
األخرية، هناك العديد من الشائعات أبن احلكومة الرتكية، وحتديداً حكومة أردوغان، متنح اجلنسية 
19.  التبعية هم عراقيون من أصل إيراين عاشوا يف العراق لعدة أجيال. لكن حسن البكر أواًل مث صدام حسي طردهم من العراق 

وأرسلهم إىل إيران. لذلك، استقروا يف مدن مثل مشهد وطهران وأصفهان، إخل. 
20.  https://www.ion.ir/news/483152
21.  https://www.isna.ir/news/97062412272 
22.  https://eghtesaad24.ir/fa/news/23925 

ابلطبع، بناًء على التجربة، ال ميتلك السفراء يف العديد من البلدان معلومات وبياانت دقيقة حول السياحة وعائداهتا. وقد وجد 
الباحث ذلك يف كتاابته وأحباثه األخرى.

23.  https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-
2476684-ekonomi

https://www.ion.ir/news/483152
https://www.isna.ir/news/97062412272
https://eghtesaad24.ir/fa/news/23925
https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-2476684-ekonomi
https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-2476684-ekonomi
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أو حىت السكن اجملاين للعديد منهم لدعم حزبه وحكومته يف االنتخاابت. لكن، حسب القانون 
ومبدأ املواجهة الدبلوماسية، فإن بيع املنازل للمواطني السوريي حمظور يف تركيا، وابلتايل فإن مثل 

هذه التصرحيات تقوم على الشائعات واملخاوف أو حىت املنافسات السياسية أكثر من الوقائع.

بيد أن العراقيي عامة أو كما يسميهم األتراك كلهم   بـ »العرب« يف السنوات األخرية كان 
هلم دور مهم يف تطوير السياحة وسوق اإلسكان يف تركيا. يف السنوات األخرية، كان واحداً من 
بي مخسة أجانب اشرتوا منزاًل يف تركيا من العراق24. يف كثري من احلاالت، يشرتون منازل يف تركيا، 
ويقضون أسبوعي إىل أربعة أسابيع يف إجازة هناك، وبعد ذلك، يف كثري من احلاالت، يؤجرون 
منازهلم لسياح عرب آخرين. إن هؤالء السياح قد اعتادوا على املدينة وعرفوا مناطقها اليت اشرتوا 
عبارة  يستخدم  الرتكية،  السفر  وكاالت  مديري  أحد  أوغلو،  سراج  مراد  أن  لدرجة  منازل،  فيها 
»يعرفون ]املدينة[ مثل راحة يدهم«. حىت أن هؤالء السياح يستخدمون السيارات اخلاصة للتجول 
يف تركيا. يذهب ستون ابملائة من السياح العرب الذين يقصدون بورصة أبنفسهم مستفيدين من 
معلومات قد عثروا عليها ابلفعل على اإلنرتنت وال يستخدمون وكاالت السفر واجلوالت السياحية. 
لكن مدير السياحة نفسه يؤكد أن دور هؤالء السياح يف اقتصاد املدن املقصودة إجيايب؛ ألهنم أثناء 

إقامتهم يستخدمون املطاعم ومراكز التسوق واملعامل السياحية ومراكز الرتفيه وما إىل ذلك25. 

ومبقارنة وضع شراء العراقيي للمنازل يف تركيا مع وجودهم يف بيوت الضيافة يف إيران، 
وردود الفعل على هذا السلوك، يدل على حساسية أكرب من اإليرانيي يف هذا اجملال، وعلى إدارة 

تركية أفضل من نظريهتا اإليرانية هلذا امللف واليت سامهت يف ختفيف التوترات26 & 27. 

24.https://tr.euronews.com/2019/02/21/turkiye-de-konut-satin-alan-her-5-yabancidan-biri-
irakli-sehir-tercihlerinde-izmir-listede
25.https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bursadan-daire-alan-arap-turistler-tatillerini-yatirima-
donusturuyor/1662144#

26.  ابلطبع كان العراقيي يف املرتبة األوىل من انحية االجانب الذين يشرتون منازل يف تركيا يف 2018، ولكن إيران حلت فيما بعد 
حمل العراق. على سبيل املثال، يف الوقت الذي اشرتى املواطنون العراقيون 944 منزاًل يف عام 2018، اشرتى املواطنون اإليرانيون 
394 منزاًل يف تركيا. لكن يف عام 2019، احتلت إيران املركز األول واحتل العراق املرتبة الثانية يف شراء املنازل يف تركيا. ويرجع 
ذلك إىل تدهور الوضع االقتصادي يف إيران خالل العامي املاضيي وعدم اليقي بشأن مستقبل البالد، األمر الذي شجع العديد 

من اإليرانيي على التفكري يف اهلجرة إىل دول أخرى أو على األقل إقامة قاعدة إقامة يف دولة أخرى.
  https://tr.euronews.com/2018/09/19/turkiye-den-hangi-ulke-vatandaslari-ne-kadar-konut-aldi
27. https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-
2476684-ekonomi

https://tr.euronews.com/2019/02/21/turkiye-de-konut-satin-alan-her-5-yabancidan-biri-irakli-sehir-tercihlerinde-izmir-listede
https://tr.euronews.com/2019/02/21/turkiye-de-konut-satin-alan-her-5-yabancidan-biri-irakli-sehir-tercihlerinde-izmir-listede
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bursadan-daire-alan-arap-turistler-tatillerini-yatirima-donusturuyor/1662144
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bursadan-daire-alan-arap-turistler-tatillerini-yatirima-donusturuyor/1662144
https://tr.euronews.com/2018/09/19/turkiye-den-hangi-ulke-vatandaslari-ne-kadar-konut-aldi
https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-2476684-ekonomi
https://www.haberturk.com/araplarin-turkiye-de-cok-mu-mulku-var-iste-gercek-rakamlar-2476684-ekonomi
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وإن انتقادات كثرية شهدهتا وسائل التواصل االجتماعي حول إنفاق احلكومة اإليرانية على 
تطوير مراقد األئمة أو حىت إقامة مسرية األربعي يف العراق28. يف كثري من احلاالت، تقارن هذه 
التكاليف ابالحتياجات احمللية للبلد، واليت توليها احلكومة اهتماماً أقل. ابلطبع، يبدو أن هذا طريق 
ذو اجتاهي. يعتقد العديد من املواطني العراقيي، وخاصة غري الشيعة، أن احلكومة العراقية تنفق 
أموااًل أكثر إلقامة مراسم األربعي وأهنا تقفل البالد عملًيا منذ ما يقرب من شهر من بداية املراسيم.

عدا القضااي االقتصادية املتعلقة مباشرة ابلسياح العراقيي، ميكن العثور على قضااي أخرى 
ينتقدها اإليرانيون. على سبيل املثال ان جزءا من الغاز والكهرابء يف العراق أييت من إيران. نظراً 
للعقوابت األمريكية من جهة والوضع االقتصادي يف العراق من جهة أخرى، فإن الديون املستحقة 
يتم سدادها حىت  مل  اذ  الدوالرات  مليارات  إىل  أحياانً  االيراين تصل  اجلانب  العراق لصاحل  على 
اللحظة. يف بعض األحيان يشري بعض املسؤولي اإليرانيي إىل هذه الديون وعدم دفعها من قبل 
العراق، واليت يتم تداوهلا على نطاق واسع على الفور على وسائل التواصل االجتماعي والشبكات، 
حيث تتعرض هذه السياسة اإليرانية املرنة جتاه العراق اىل نقد شديد من قبل املواطني االيرانيي. 
وعلى وجه اخلصوص، يعتقد بعض املسؤولي اإليرانيي أن العراق يتعمد عدم سداد هذه الديون 

وأن العقوابت األمريكية هي جمرد ذريعة.

5. نظرة منطية إىل القضااي اجلنسية للرجل العريب

يبدو أن معظم ردود الفعل على وجود سياح عراقيي يف إيران تتعلق ابجلدل املنتشر حول 
األمر خطرية جداً؛  الفعل على هذا  ما أصبحت ردود  العراقيي من أجل اجلنس. غالباً  سياحة 
لدرجة أن بعض وسائل اإلعالم اإليرانية كانت ضليعة يف حتريض الشارع اإليراين يف هذا الشأن. 
تنتشر قصص اجلنس بي الرجال العراقيي والنساء اإليرانيات لدرجة أن قلة من الناس يشككون 
يف صحتها أو عدم دقتها. بدأت املوجة بسلسلة من الصور واملقاطع غري املؤكدة اليت ُنشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي حول ممارسة اجلنس بي رجال عراقيي وإيرانيات، األمر الذي اجتذب 

منتقدين حمليي وأجانب النتقاد احلكومة اإليرانية29.

28. على سبيل املثال، قضيت ذات مرة بضعة أايم يف نزل يف اسطنبول مع شاب عراقي سين كان يعتقد بقوة أن الزوار اإليرانيي 
أيتون إىل العراق من أجل األربعي، وأيكلون وينامون ملدة شهر على حساب احلكومة والشعب العراقيي، مث يعودون لبلدهم، بينما 

كثري من العراقيي جائعون.
29.  https://www.mehrnews.com/news/4390293 

https://www.mehrnews.com/news/4390293
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وكان من أوىل التقارير اليت تناولت هذا املوضوع هو تقرير مفصل ظهر على صفحات جريدة 
الفور يف  على  ابلفارسية  ترمجته  اجلنسية يف مشهد، ونشرت  السياحة  الربيطانية30 عن  الغارداين 
بعض وسائل اإلعالم اإليرانية وأاثر ردود فعل كثرية. وإن تقرير دويتشه فيله األملانية ابللغة الفارسية، 
الذي محل عنوان »الرجال العراقيون األكثر سفرا إىل إيران«31، والذي كان يف الواقع مادة إعالمية 
تعمدت تشويه الوضع، يتناسب أيضاً مع هذا االجتاه. عالوة على ذلك، فإن قراءة العنوان يرتك 
انطباعاً أبن الرجال العراقيي وحدهم هم من يسافرون إىل إيران، ويفسر هذا التقرير عموماً يف ضوء 
اخللفية االجتماعية يف إيران واحلساسيات بشأن العالقة بي الرجال العراقيي والنساء اإليرانيات. 
يف حي أن معظم السياح الذين يسافرون إىل إيران مع عائالهتم هم من العراقيي32. تؤكد خمرجات 

البحث )ذاكر، شكوهي، وخرازمي. 2016: 14(33 على هذه النقطة أيضاً.

مما ال شك فيه أن بعض الرجال العراقيي يبحثون عن إيرانيات ليتزوجوهن مؤقتاً )زواج املتعة( 
وينجحون يف بعض احلاالت. لكن عدد هؤالء األشخاص ليس كبرياً مقارنة بعدد ماليي السياح 
العراقيي يف إيران، ولكن بعض وسائل اإلعالم هتول املوضوع. كما ذكران سابقاً، يفضل الكثري من 
العراقيي الذهاب إىل بيوت الضيافة بداًل من الفندق. »من بي 300000 منزل تعمل يف جمال 
اإليواء السياحي، هناك 20000 منزل فقط لديها رخصة إليواء املسافرين، وحوايل %93 من 
املنازل ال متلك رخصة إليواء املسافرين وتعمل خارج إشراف املؤسسات الرمسية« )مركز األحباث 
البيوت هي مكان مناسب ملمارسة بعض األفعال  15(34. لذلك، إن هذه  الربملاين .2020: 
اجلهات  تبذهلا  اليت  اجلهود  ورغم   .)2 املرجع، ص  )نفس  اجلرائم  أنواع  وشىت  أخالقياً  الفاسدة 
التنفيذية لتسجيل دور الضيافة هذه ومراقبة أنشطتها، إال أنه بسبب القواني املتعبة يف هذا اجملال، 
مل يسجل سوى 20 ألف دار ضيافة تطابق املواصفات. ويبدو أن وجود العراقيي يف بيوت الضيافة 

هو أحد أسباب انتشار الشائعات حول العالقة بي الرجال العراقيي والنساء اإليرانيات. 

30.https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/07/prayer-food-sex-and-water-
parks-in-irans-holy-city-of-mashhad 
31.  https://shorturl.at/kEQT5 
32.  https://shorturl.at/styLZ

33.  ذاكر، حممد هادي؛ شكوهي، حممد وخرازمي، أميد علي )2016(، أهم العوامل اليت تؤثر على رضا السياح العرب يف 
املنطقة عن اخلدمات السياحية يف مشهد، املؤمتر الدويل للهندسة املدنية والعمارة واإلدارة احلضرية والبيئة يف األلفية الثالثة، رشت 

5 أيلول. 
34.  مركز البحوث الربملانية )2016(، مسح حلالة دار الضيافة يف صناعة السياحة اإليرانية، انئب البحث االجتماعي والثقايف.

https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/07/prayer-food-sex-and-water-parks-in-irans-holy-city-of-mashhad
https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/07/prayer-food-sex-and-water-parks-in-irans-holy-city-of-mashhad
https://shorturl.at/kEQT5
https://shorturl.at/styLZ
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ابلطبع، التغطية اإلعالمية هلذه القضية ال تقتصر على السياح العراقيي الذكور يف إيران، 
بل هناك شائعات ومبالغات تدور حول الوافدين اإليرانيي إىل العراق. على سبيل املثال، نشرت 
صحيفة الشرق األوسط35 على صفحتها األوىل تقريراً عن العالقات اجلنسية بي رجال إيرانيي 
الطبعة على  التقرير الحقا من صفحة  ُحِذَف هذا  لكن ابلطبع،  األربعي.  مراسم  وعراقيات يف 

موقعها على الويب.

ميكن أن يكون مدى رد الفعل اإليراين على هذه القضية مرتبطاً بعدة عوامل: أواًل، حساسية 
اإليرانيي جتاه العرب عموماً، بسبب االساطري املتعلقة بشهوة الرجال العرب بشكل خاص. هناك 
العديد من الرواايت التارخيية اليت تتحدث عن جنود عرب اغتصبوا إيرانيات أو أخذوهن كجواري 
عندما دخل اإلسالم البالد. مسرحية »بنت ساسان، ابرفي« من أتليف )صادق هدايت(، أحد 
أشهر الكتاب اإليرانيي، الذي كان له ابلطبع آراء قوية معادية لإلسالم ومعادية للعرب، توضح 
هذه الظاهرة بشكل جيد. أيضا يف النكات الِعرقية الشائعة يف إيران اليوم، اليت يظهر فيها الرجال 
العرب حمبون لإلكثار من اجلنس. العامل الثاين يبدو أنه االساءة املتعمدة من وسائل اإلعالم، وهو 
أمر خيدم مصاحل أعداء إيران أو املنافسي اإلقليميي يف جذب السياح العراقيي36، أو أصحاب 

األعمال مثل أصحاب الفنادق الذين ال يريدون أن يزور السياح العراقيون بيوت الضيافة. 

يف حالة عدم تقومي هذه النظرة لإليرانيي جتاه السياح العرب بشكل عام والسياح العراقيي 
يف  والقوقاز  الوسطى  آسيا  من  للسياح  الناس  ملعاملة  املريرة  التجربة  تتكرر  فقد  خاص،  بشكل 

التسعينيات37، األمر الذي كاد يفرغ السوق اإليرانية من وجودهم إىل األبد. 

6. عناد اإليرانيني حول ما تفعله احلكومة

أشارت نيكي كادي يف كتابا »نتائج الثورة اإليرانية« )2004( إىل أن النظرة السياسية 
لكثري من الشباب اإليرانيي هي معارضة كل ما تدافع عنه احلكومة والدفاع عما تعارضه. تتجلى 
هذه الظاهرة أيًضا يف عالقات إيران الدولية وسياستها اخلارجية، فعلى سبيل املثال يعارض العديد 
من اإليرانيي وجهة نظر حكومتهم املعادية ألمريكا وأحيااًن املعادية إلسرائيل، بينما يعارضون دعم 
إيران الكبري لفلسطي ولبنان. ويف السياق نفسه، عندما ترحب احلكومة اإليرانية ابلسياح العراقيي، 

يعارض الكثري من اإليرانيي وجود العراقيي يف إيران جملرد أهنم ال يثقون يف احلكومة.
35.  https://aawsat.com/pdf/issue13872a/index.html
36.  https://shorturl.at/styLZ
37. https://shorturl.at/styLZ 

https://aawsat.com/pdf/issue13872a/index.html
https://shorturl.at/styLZ
https://shorturl.at/styLZ
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بعض هذه االعرتاضات انبعة من خماوف إيرانية. على سبيل املثال، فهم قلقون من استخدام 
احلكومة لقوات مقرّبة منها يف العراق ضد االحتجاجات اإليرانية احملتملة يف املستقبل. قبل بضع 
سنوات، انتشر مقطع فيديو لزوجي إيرانيي شابي يتشاجران كالمًيا مع شاب ملتح على وسائل 

التواصل االجتماعي، مع هذه الكلمات يف أسفل املقطع: 

»عاجل: تكررت حادثة القادسية املشينة. زوميب احلشد الشعيب يتسببون مبضايقات وإهانة 
للثقافة اإليرانية والشعب اإليراين. انظروا أيها اإليرانيون كم حنن ُمهانون يف بالدان اليت متتلك اترخياً 
وحضارًة عمرها 2500 سنة. هؤالء البلطجية يسموننا متعجرفي وغري مثقفي. اهنض ايها االيراين. 

الصمت واملراقبة يعين الذل والعبودية هلذه احليواانت«.

مل حيِو املقطع على ما يشري إىل مكان وزمان وقوع احلادث؛ إال أن شعار قناة »مسيح علي 
جناد« -الصحفية اإليرانية املعارضة املقيمة يف أمريكا- 38 كانت موجودة على الفلم، لذلك ميكن 
التخمي أن الفيلم مأخوذ من قناهتا. مت البحث يف قناة مسيح علي جناد وإجياد املقطع، لكن بنص 

خمتلف متاًما:

ابملعروف«.  »األمر  هيئة  من  وانزعاجه  الباسيج  قوات  على  الرجل  هذا  صراخ  »امسعوا 
مسيح،  عزيزيت  داعش.  مثل  يعاملوننا  الذين  الظاملي  من كراهية حكم  عاماً  أربعون  ستسمعون 
انشري هذا الفيديو حىت يتمكن الرجال اآلخرون من دعم النساء وإهناء خوف الناس من الباسيج. 

الكامريا هي سالحنا، وهذا يعين أن نصبح أقوى كل يوم، ال أن نستخدم القوة«.

وهكذا يتضح أن الشاب امللتحي ليس من احلشد الشعيب العراقي، بل هو أحد أفراد قوات 
»الباسيج« اإليراين بلكنة مدنية حيث عّرفه البعض على أنه عراقي إلاثرة املشاعر اإليرانية.

ابلطبع، جزء كبري من ردود الفعل هذه هو نتيجة مباشرة لسلوك احلكومة اإليرانية. يف كثري 
من احلاالت، جتد احلكومة نفسها دون أي حاجة لتوضيح وشرح أسباب اختاذ قراٍر ما أو عملية 
تنفيذه، وابلتايل، بداًل من إاثرة هذه القضااي من خالل املصادر الرمسية، يتم طرحها من خالل 
الثقة يف  وعدم  الشائعات  يؤجج  مما  واحتماليات،  عادة يف شكل ختمينات  رمسية،  مصادر غري 

احلكومة وقراراهتا لدى الشعب اإليراين.

38.  https://t.me/masih_alinejad/8054 

https://t.me/masih_alinejad/8054
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اقرتاحات وحلول سياساتية:

كان ما سبق من أهم املعوقات اليت وقفت بوجه تطوير السياحة بي البلدين، وخاصة وجود 
السياح العراقيي والزائرين اىل إيران. يف هذا اجلزء األخري هناك حماولة لتقدمي حلول عملية لتقليل 

هذه احلواجز، إذ مت النظر يف احللول اليت تتمتع إبمكانية أكرب للتنفيذ من غريها.

حماولة إظهار تنوع العرب:( 1

األداين  أو  السياسية  األنظمة  يف  )سواء  العرب  تنوع  عن  اإليرانيي  من  الكثري  يعرف  ال 
واملذاهب أو اللهجات(. يف هذا الصدد، من الضروري بشكل خاص التمييز بي نقطتي ابلنسبة 
الشيعة  جانب  )إىل  العراقيي  الشيعة  أن  على  التأكيد  وابلتايل  الديين،  التنوع  أواًل،  لإليرانيي: 
البحرينيي والسعوديي واليمنيي، إخل( يشعرون أبهنم قريبون من إيران. اثنًيا، واألهم من ذلك، جيب 
شرح املنظور السياسي وخاصة التوترات يف العامل العريب املرتبطة إبيران. على سبيل املثال، قبل ثالث 
العقوابت األمريكية ضد  العبادي ضمنًيا إىل  العراقي األسبق حيدر  الوزراء  سنوات، احناز رئيس 
إيران. أاثر تصرفه هذا ردود فعل واسعة يف إيران: ملاذا نشعر أبننا قريبون من العراق وهم يبيعوننا 
ببساطة؟ يف الوقت نفسه، انتقد العديد من اجلماعات السياسية واملواطني الشيعة العراقيي بشكل 
عام بشدة سلوك حيدر العبادي ودعموا إيران، لكن ردود الفعل األخرية مل تنتشر يف إيران، وإال 

لكان ذلك بال شك فعااًل يف تلطيف أجواء البالد جتاه العراق. 

حىت اآلن، ال يزال الكثري من اإليرانيي جيهلون أن العديد من العراقيي الذين يعيشون يف 
إيران هم يف احلقيقة إيرانيون طُردوا من العراق يف عهد حسن البكر وصدام، وجيب تسليط األضواء 
على هذا املوضوع. لكن النقد اخلطري جتاه سياسة إيران هو أنه ألكثر من أربعة عقود، مل تعرتف 

احلكومة نفسها بؤالء على أهنم إيرانيون.

حماولة إظهار القواسم املشرتكة على الصعيدين التارخيي والثقايف:( 2

تريد كٌل من إيران والعراق التقدم لتسجيل مشرتك ملسرية زايرة األربعي لدى اليونسكو39. 
هذه أخبار جيدة وتظهر القواسم الدينية املشرتكة بي البلدين. بيد أن القواسم املشرتكة بي هذين 
البلدين ليست دينية ومذهبية فقط. على سبيل املثال، جزء من الرتاث التارخيي اإليراين موجود على 

39.  https://www.isna.ir/news/98040100268

https://www.isna.ir/news/98040100268
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األراضي العراقية، فطاق كسرى يف املدائن، وهو أهم املعامل التارخيية الباقية من العصر الساساين، 
موجوٌد ابلقرب من بغداد. ُيكن القوميون اإليرانيون، حىت أولئك الذين ينتقدون دخول اإلسالم 
إىل إيران، احرتاماً كبرياً للعصر الساساين وأاثره. وهكذا، يف حي أن وجود الطاق يف العراق ميكن 
أن يقرب البلدين، إال أنه مل ُيسّخر يف هكذا ممارسة عملية، بل كان يف بعض األحيان عقبة أمام 
تطوير العالقات بي البلدين. يف العام املاضي، عندما اهنار جزء من هذا البناء التاريخ، انتقد العديد 
من اإليرانيي عرب وسائل التواصل االجتماعي وحىت وسائل اإلعالم احلكومة اإليرانية وتسائلوا عن 
سبب عدم اقتطاع جزء صغرٍي من امليزانية اليت تقدمها لصيانة أضرحة األئمة يف العراق وصرفها 
إلصالح طاق كسرى. أليس هذا املبىن مهماً؟ ابلطبع هو مهم، فقد عرض العراق على إيران ابلفعل 
إصالح رواق كسرى، وأعلنت إيران أن الشرط املسبق ملثل هذا االتفاق هو أن ميول العراق اخلرباء 
اإليرانيي40. لكن كيفما كان االتفاق، مل يتم التوصل إىل نتيجة. ابإلضافة لذلك، فإن جزءاً من 
االكتشافات األثرية يف األراضي العراقية يعود اىل تراث مشرتك للبلدين. تعود أول بطارية كهرابئية 
يف العامل )كما يطلق عليها ابلطبع( للحكومة اإليرانية البارثية، واليت مت اكتشافها ابلقرب من بغداد. 
املشرتكات وإيالئها  الضوء على هذه  إيران، تسليط  العراق، ابلتعاون مع حكومة  ميكن حلكومة 
املزيد من االهتمام، بل انه سيولد محاساً ومودًة حنو العراق حىت من الشق غري املتدين من املواطني 

اإليرانيي.

من املمكن أيًضا أن يتجه احلجاج اإليرانيون الذين يؤدون زايرة األربعي حنو هذه اآلاثر، 
وذلك بتنظيم رحالت ذهاٍب وإايب من ضريح اإلمام الكاظم إىل املدائن، حيث أتخذ احلجاج 
الراغبي مبشاهدة طاق كسى والعودة بم إىل الضريح ابنتظام ولعدة مرات يف اليوم أبجور أو دون 

أجور.

أيًضا، على الرغم من أن العراق هو املنطقة الرئيسة لبالد ما بي النهرين، وهو منشأ العديد 
من احلضارات القدمية املعروفة، فإن اإليرانيي لديهم معرفة قليلة ابآلاثر التارخيية واحلضارة يف العراق 
احلايل. ُتظهر ذلك أطروحة حديثة حول إملام اإليرانيي مبنطقة اببل التارخيية يف العراق )قصي البو 
جاسم، 2021(. إن تقدمي هذا اجلزء من الرتاث التارخيي للعراق ميكن أن خيلق أيًضا عامل جذٍب 

لإليرانيي املهتمي بذا الشأن مما يدفعهم للسفر إىل هذا البلد.

40.  https://www.isna.ir/news/98040100268
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العراقي ابحلضارات  الوطين  املتحف  املوجودة يف  األعمال  ترتبط بعض  من انحية أخرى، 
والثقافات اإليرانية. يعد املتحف العراقي كنزًا دفيًنا يف هذه املنطقة، والذي ال يزال قّيًما على الرغم 
من تعرضه للنهب أثناء اإلطاحة بصدام حسي. لكن املشكلة الرئيسة هي أن تكلفة تذاكر دخول 
املتحف ابلدوالر، وهو مبلغ كبري بسبب االخنفاض احلاد يف قيمة العملة اإليرانية41. إذا متكنت 
السلطات العراقية، ابلتعاون مع السلطات اإليرانية، من توفري تذاكر منفصلة للحجاج اإليرانيي 
وتزويدهم با، فإهنا ستوفر األرضية لإليرانيي للتعرف أكثر على حضارات العراق العريقة من جهة 

والقواسم املشرتكة التارخيية واحلضارية للبلدين من جهة أخرى.

بشكل عام، يعد وجود ماليي اإليرانيي يف زايرة األربعي )وحىت أوقات أخرى من العام 
يف شكل رحالت حج أو رحالت فردية( فرصة رائعة ميكن أن متتد إىل ما هو أبعد من كوهنا ذات 
بعد واحد ديين، ويصبح اإليرانيون أكثر دراية ابحلضارة العراقية واآلاثر اإليرانية يف العراق والقواسم 

املشرتكة يف حضاريت البلدين.

دعم القصص حول رحالت زايرة األربعي ورحالت السفر يف العراق بشكل عام ( 3

األربعي،  زايرة  حلضور  العراق  إىل  اإليرانيي  ماليي  سافر  وحينما  األخرية،  السنوات  يف 
نشرت العديد من قصص وسري هذه الرحالت. من السمات املشرتكة جلميع رحالت السفر هذه 
اإلشارة إىل الضيافة املبالغ با للعراقيي الذين يرحبون حبرارة ابحلجاج اإليرانيي. بشكل عام، يعد 
كرم العراقيي أحد العوامل االجتماعية اليت تؤثر على رضا حجاج األربعي اإليرانيي وأحد أسباب 
رغبة اإليرانيي يف السفر إىل العراق مرة أخرى )اتجبخش. 2019: 113(42. ال شك أن هذه 
الضيافة هلا أتثري كبري على إصالح نظرة اإليرانيي للعراقيي بيد أن جمموعة قليلة من اإليرانيي من 
يقرأ قصص السفر هذه، خاصة أولئك الذين سبق وأن خاضوا تلك التجربة أو خيططون للقيام با 
يف املستقبل. إن دعم قصص الرحالت من خالل نشر نسخ أكثر عددا وأرخص مثناً، ميكن ان 
يؤدي اىل إاتحة حصول املزيد من اإليرانيي عليها وبشكل فّعاٌل، إذ يساهم ذلك يف تليي نظرة 
41.  من النافع أن أعرب عن جتربيت الشخصية يف هذا الصدد. عندما ذهبت إىل العراق يف مسرية على األقدام يف األربعي عام 
2018 ووصلت أخريًا إىل الكاظمية، كنت متشوقًا لرؤية املتحف الوطين العراقي. ولكن بعد االطالع على تكلفة التذكرة اليت 
كانت 25 دوالرًا )يف ذلك الوقت كانت حوايل 3.500.000 رايل ايراين، وهو سعر تذكرة املتاحف اإليرانية بسبعي ضعًفا( 

وحاليت كطالب، ألغيت زايرة املتحف وعدت إىل الكاظمية.
42.  اتجبخش، غالم رضا )2019(، االرتياح واحلج )دراسة حالة: حجاج إيرانيون يف رحلة األربعي 2019 يف العراق(، جملة 

احلج والزايرة الدينية ، 4: 2 ، ص 9-21.
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اإليرانيي جتاه العراقيي، وابلتايل سيستقبل اإليرانيون العراقيون الذين يزورون إيران مبزيٍد من الضيافة. 

التعاون مع وسائل اإلعالم اإليرانية يف حل سوء الفهم( 4

أعاله هو مناقشة لقصص الرحالت، واليت يتم نشرها عادة يف شكل كتاب. لكن املشكلة 
العمالء مقارنة  أقل من  لديها عدد  الكتب  قراءة  فإن  الذكية،  اهلواتف  أنه اآلن، مع ظهور  هي 
ابهلواتف الذكية والشبكات االجتماعية أو وسائل اإلعالم األخرى، ليس فقط يف إيران أو العراق، 
ولكن يف مجيع أحناء العامل. لذلك، فمن األفضل نشر أجزاء من كتب الرحالت هذه، أو معلومات 
البلدين وما إىل ذلك يف وسائل  التارخيية واحلضارية للعراق أو القواسم املشرتكة بي  حول اآلاثر 
اإلعالم الشعبية للبالد. واآلن، أتكيًدا ودفاًعا عن توسع العالقات بي البلدين، تنشر العديد من 
الوجود  بيد أن املشكلة أن منتقدي  املواد.  الكثري من  الدولة  املقربة من  اإليرانية  وسائل اإلعالم 
العراقي يف إيران ليسوا متابعي ملثل هذه الصفحات اإلعالمية. لذلك، فإن نشر مثل هذا احملتوى 
واألخبار يف وسائل اإلعالم العامة وغري احلكومية سيكون أكثر فعالية. ابإلضافة إىل وسائل اإلعالم 

الرمسية، ميكن نشرها على قنوات التيليغرام وصفحات اإلنستغرام مقابل رسوم معينة.
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كحٍل أخري، يُقرتح أن تتحدث وسائل اإلعالم العراقية وشبكات التواصل االجتماعي عن 
األمور احلساسة لبعض اإليرانيي جتاه سلوك بعض السياح العراقيي يف إيران وتقدمي التحذيرات 
الالزمة. جيب أن تتم هذه التوعية بطريقة ال تؤثر على كربايء وشخصية العراقيي وال أتيت بنتائج 

عكسية أو يسيء إليها منتقدو توسيع العالقات بي البلدين.


