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املقدِّمة

ا واسعة ومليئة ابملخاطر، فيما طوت  من املعروف عن احلدود العراقية اإليرانية املشرتكة أبنَّ
حقبات اترخيية خمتلفة مليئة ابلنزاعات والتشنجات، ولكن اليوم آن األوان لتصفري النقط اخلالفية، 
وتضييق دائرة التوتُّر، وتشخيص كلِّ ما من شأنه أن يعكَِّر صفو األجواء بي البلدين؛ لبناء عالقات 
رصينة، فبعض العوامل املنتجة للتوتُّر هي عوامل جيوسياسية واترخيية، وبعضها اآلخر ذات عالقة 
َوْفق أمهيته ونسبة  تباعاً  املستحدثة، إذ جيب تشخيص وحلحلة كلِّ منها  أو  ابألزمات احلديثة، 
خطورته، ومن النقط القابلة لالهتمام هي: دخول العنصر الشعيب يف التأثري على بوصلة العالقات 
الثنائية، فنظراً للحكم الديكتاتوري للنظام العراقي سابقاً، مل يكن العامل الشعيب العباً أساسياً بنوع 
العالقة بي البلدين، أي: كان عاجزاً عن أيسر مقومات التأثري، إال أنَّه حتوَّل اليوم إىل أحد العوامل 

اليت يُعتدُّ با، وأخذها بعي االعتبار بصورة واضحة.

النقطة األوىل من اخلالفات بي البلدين: هي االختالفات اجليوسياسية، وهي عميقة حبيث 
ال تتغريَّ بتغري احلكومات واألنظمة، لذا هي -دائمًا- حباجة إىل حلول انجعة، ومن مجلتها ملف 

احلدود البحرية املشرتكة، وملف احلصص املائية املشرتكة بينهما.

النقطة الثانية: وهي من املشاكل اليت من شأنا أن تسهم يف التأثري على استقرار أنظمة كال 
احلكومتي سلباً وإجياابً، فعلى سبيل املثال دعم العرب يف إيران، ويف املقابل التدخل اإليراين يف 
شؤون شيعة العراق، وهناك نقط خالفية أخرى مرتبطة بثقافة الشعبي، إذ ابستطاعة احلكومات 
ختفيفها أو تعميقها، ولكنَّها -أساسًا- مرتبطة ذاتياً ابألعراف والتقاليد والتاريخ لكال الشعبي، 
ومن مجلتها التصرفات السائدة لسيَّاح كال البلدين، وهناك أمور أخرى قد حتصل ختص كال البلدين 
شعباً وحكومة، وذلك يف الوقت الذي مير به اجلانبان مبرحلة عالقات إجيابية مستقرة، يف الوقت 

األزمات المحتملة في العالقات الثنائية
 المستقبلية بين إيران والعراق

حميد رضا إبراهيمي *

*  صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق االوسط.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الذي ينظر فيه أحد الشعبي إىل حكومة الشعب اآلخر نظرة سالبة كما حصل مثاًل يف تظاهرات 
تشرين.

يف هذا البحث ُتْدرس وتُبحث بعض األزمات الرئيسة بي البلدين ابلنظر لنوع اخلطر ونسبة 
خطورته َوْفق التسلسل املذكور أعاله.

شرح املوضوع:

أزمة املياه

ا  ا ال تنتهي بتعاقب احلكومات واألنظمة؛ ألنَّ وتُعدُّ هذه األزمة اجليوسياسية أزلية، أي: إنَّ
متجذرة، ومرتبطة بذات العالقة بي البلدين، وتدخل أزمة املياه أواًل يف كيفية االستفادة من املياه 
ترسيم احلدود املائية، فاألول مرتبط ابلظرف احلايل املعاصر، والثاين مرتبط بتاريخ  اجملاورة، واثنياً 
قدمي وأزيل، وفيما يتعلق برتسيم احلدود املائية، إذ جيب األخذ بنظر االعتبار أنَّ أمهية شط العرب 
إىل جانب )خور عبدهللا( حياتية للعراق، وهو املتنفس الوحيد الذي يطلُّ عليه حنو املياه احلرة، 
والتجارة العاملية، فقضية شط العرب قضية معقدة لكال الطرفي، إذ تسبَّبت خبالفات وخسائر كبرية 
على مر األنظمة، فضاًل عن أنَّ األنار املومسية وشحة املياه مؤخراً، وحتكُّم إيران مبجاريها لصاحل 
أراضيها، جعلت من العراق عاجزاً عن استخدام الكميات املائية الكافية، واجلدير ابلذكر أنَّ مسألة 
املشاكل البيئية تربط البلدين ببعضهما كسلسلة مرتابطة؛ ألنَّ شحة املياه يف العراق، وتضييق اخلناق 
املائي عليه من شأنه أن يفاقم أزمة الغبار والتلوث البيئي الذي ينعكس سلباً على إيران، وخصوصاً 
يف مناطق حدوده الغربية واجلنوبية، وهذه املصاحل املشرتكة تنطبق نفسها على موضوع حدود شط 
العرب، فكما يعدُّ العراق نفسه خموَّاًل ابستخدام مياه شط العرب من أجل زايدة مستوى التجارة، 
ترى إيران لنفسها األحقية ابحلفاظ على وحدة أرضها وسالمتها1، وقد تركزت جهود البلديِن يف 
الغرض من مالكية  الطرفان  املائي، يف حي جيهل  املمر  املالكية هلذا  العقود األخرية على مقدار 
املائية، وكيفية تقسيم مياهها، واالستفادة منها بعيداً عن حدوث أي نزاع حدودي، فقد  القناة 
كان اهلدف الرئيس حللِّ النزاع هو السيطرة على املمر املائي )شط العرب( فحسب، ومل يلتفت 
إىل إمكانية إجياد طريق آخر لتأمي مصاحل كال اجلانبي بعيداً عن املواقف املتشنجة، إذ جيب على 
الطرفي القبول أبعلى درجات االلتزام القانوين، مبا جينب البلدين صفو األجواء،  وحتقيق املصاحل 

املشرتكة. 
1.  https://jhgr.ut.ac.ir/article_77223_f71a4943f12475b5d5e6218d3df692ef.pdf 

https://jhgr.ut.ac.ir/article_77223_f71a4943f12475b5d5e6218d3df692ef.pdf
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يف بداية األمر جيب على كال الطرفي النظر إىل هدف الطرف املقابل؛ متجاهاًل املصاحل 
إيران أن تفهم أو تدرك احلاجة اجليوسياسية واالقتصادية امللحة  البحتة، فيجب على  الشخصية 
للعراق عب شط العرب؛ ألنَّ حاجة العراق إىل القناة املائية واالتصال ابلتجارة العاملية أمر حيايت، 
ازدايد  التصاعدية يف ظل  العراق وحركته  انتعاش  فإنَّ  األخرى  الناحية  لإلنكار، ومن  قابل  وغري 
أسعار النفط والقضاء على )داعش(، والعالقات الواسعة اإلقليمية، جعلته يف حقبة جديدة ختتلف 
كلياً عن حقبة العقد األول ما بعد سقوط نظام البعث، كما أنَّ األداء السياسي اإليراين يف العراق 
-بغض النظر عن مدى صحته- إال أنَّه مل يلَق استحساانً من النخبة يف العراق، وهذه املواجهة 
اإلقليمية،  والعالقات  االقتصادي  اجملال  يف  تدخل  أن  ميكن  بل  حبتة،  أوعسكرية  أمنية  ليست 
خصوصاً يف وقت جيد فيه العراق خيارات كثرية الختيار شركاء إقليميي، مبا يف ذلك تركيا. ومن 
انحية أخرى جيب على العراق أن يدرك أنَّ حصوَل إيران على مساحات كبرية من املياه احلرة يف 
املوانئ الشمالية للخليج ال يعين التسامح، أو اإلمهال حلقوقها يف قناة شط العرب، وهذا ال عالقة 
له ابلنظام احلاكم يف طهران، أو ضعفه أو اقتداره اقتصادايً، بل كلُّ ما يف األمر أنَّ إيران لن تتنازل 
عن حقوقها يف شط العرب مطلقاً، إذ جيب احلصول على الفائدة القصوى مع احلفاظ على الوضع 
يُعدُّ أهم من السيطرة واملالكية، مبعىن أنَّ االتفاق أهم من احلصول على أراٍض  القانوين، والذي 
إضافية بواسطة احلروب واالقتتال، فعلى سبيل املثال غاية العراق هي احلصول على شط العرب 
من أجل الوصول إىل املياه احلرة، وضمان ارتباطه ابلتجارة العاملية، وبذا يستطيع النهوض بدور 
إسرتاتيجي يف منطقة اخلليج، فكيف له احلصول على قدر أكب من هذه املكاسب؟ قي املقابل، 
ما الذي تسعى له إيران من اتفاقية اجلزائر؟ فإذا كانت أهم أهداف العراق هي الوصول إىل التجارة 
احلرة بشط العرب، فإنَّ أهم أهداف إيران هي توفري األمن اإلسرتاتيجي ملقاطعة خوزستان، وإعادة 
البناء واالزدهار االقتصادي ونفض أنقاض احلرب2، لذا من املمكن رسم خارطة طريق َوْفقاً لأُلطر 
القانونية، إذ ُيقِّق به كال البلدين أهدافهما املشرتكة طويلة األمد، وتكون هذه اخلارطة مبنزلة حائط 
إىل  التخاصم  الطرفان من حالة  بل حتوَّل  البعيد،  املستقبل  ِصَداٍم حمتمٍل يف  أو  توتٍُّر،  صد أليِّ 
حالة التنافس االقتصادي، أو التعاون االقتصادي اإلسرتاتيجي املشرتك، ففي اخلطوة األوىل لرسم 
خطة الطريق املشرتك بي بغداد وطهران جيب النظر ومراعاة االحتياجات اخلاصة لكال الطرفي يف 
املنطقة، وبطبيعة احلال أنَّ احلاجة امللحة للعراق هي االستفادة من اخلط التجاري لشط العرب، أمَّا 
حاجة إيران امللحَّة فهي توفري الرفاه االقتصادي خلوزستان، وزايدة الدخل القومي، لذا من املمكن 

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

https://qpss.atu.ac.ir/article_2321_be1488151e81ffdacf760baf8384bf26.pdf
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جداً توقيع اتفاقية جتارة حرة تضمن للعراق مرور السفن التجارية من جهة، ومن جهة أخرى تضمن 
للمصاحل املشرتكة بشط  تقاطع  لعبور بضائعها إبنسيابية، وهنا ُتشكَّل  امتياز خاص  إليران منح 
العرب، وقد تتطور هذه التفامهات تدرجيياً لتشمل بناء معامل، ومصانع مشرتكة جبوار شط العرب، 
فضاًل عن إنشاء شركات تـُْعىَن ابلسياحة، وجلان تعىن مبجال البيئة. إذ ميكن أن يصبَح هذا التشابك 

االقتصادي أحد أهم معايري االستقرار واألمن املستدامِي يف املنطقة.

أزمة إقليم كردستان

عابرة  إسرتاتيجية  أزمة  وهي  وإيران،  العراق  بي  نسبياً  جديدة  العراق  أزمة كردستان  تُعدُّ 
حماًل  مسألة كردستان  واقعاً، كانت  للدولتي،  السياسي  الوضع  لتحزُّب  وعائدة  للحكومات، 
ونظرهتا  اإلسالمية،  أو  العلمانية  احلكومات  ومع وجود  اجلانبي،  بي  دائمية  بصورة  للمناقشات 
للعمق اإلسرتاتيجي الذي يرتك األثر الواضح على نوع اخلالف حول اإلقليم.أمَّا مستوى التقارب 
بي البلدين فكان متذبذابً على مر العصور، ففي عقد السبعينيات من القرن املاضي كان الكرد 
ميثِّلون ورقة ضغط بيد طهران؛ من أجل دفع العراق إىل الرضوخ حللحلة املشاكل احلدودية، يف حي 
كان العراق ماضياً بتطوير قدراته عسكرايً واقتصادايً، فيما مل حتل املشكلة إال عن طريق اجللوس 
ن احلرب العراقية اإليرانية يف مثانينيات القرن املنصرم كان الكرد ورقة  واالتفاق مع شاه إيران، وإابَّ
ضغط لكال الطرفي، وهذا ما تكرَّر يف سنوات احلصار، ولكنَّه كان أقل وطأة، لكن يف أعقاب 
سقوط نظام البعث ال سيَّما بعد فشل استفتاء االنفصال الذي أجرته حكومة اإلقليم، اتفق اجلانبان 
للمرة األوىل على احلد من التأثري الكردي سياسياً وعسكرايً؛ ملنع حصول أي انفصال مستقباًل، 
الورقة الكردية للضغط على بعضهما بعضاً، وبطبيعة احلال جيب االلتفات إىل أنَّ  والتخلِّي عن 
العمال  إىل ظهور حزب  اإلشارة  وميكن  اآلنية،  السياسية  للتغريات  العالقة خاضع  التذبذب يف 
الكردي، والذي هو خارج سيطرة احلزبي الكرديي احلاكمي يف اإلقليم، ليوجد معادلة جديدة 
للقوى الضاغطة على كردستان، وهذه املعادلة مل ترق للمستقلي من شيعة السلطة نوعاً ما بعد 
الداخلي، ومع استياء بغداد من االستفتاء  أحداث تشرين، إذ عدُّوا األمر مبنزلة تدخٍُّل ابلشأن 
ا ال حتبِّب تشكيل جماميع خارج عن سيطرهتا، وهذا انجم من  االنفصايل الذي أجراه البزاين3، إال أنَّ
حاجة املستقلي لألصوات الكردية داخل قبة البملان؛ لتشكيل حقبة جديدة من السياسة العراقية.

3. https://tinyurl.com/29bbtume       https://tinyurl.com/27pebkqn
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عميقاً  داخلياً  انشقاقاً  قطباه  شهد  واملنطقة، كما  العراق  يف  معقًّدًة  حالًة  اإلقليم  يعيش 
الثقة  حجم  إىل  األمر  هذا  ويرجع  اجلمهورية،  رائسة  مرشَّح  ترشيح  على  االختالف  طريق  عن 
وينبغى  الوطنية،  األغلبية  حبكومة  للدفع  الصدر  مقتدى  السيد  قبل  من  برزاين  ملسعود  املمنوحة 
على الشيعة االلتفات إىل قضية االنفصال والتكتيك الذي سلكه احلزب الدميوقراطي الكردستاين 
برتشيح شخصية معروفة بتطّلعها االنفصايل، واكتسابه القدرة حلزبه، وإضعاف الغرمي األزيل )االحتاد 

الوطين(، ممَّا سيضع اإلسرتاتيجية العراقية حتت ضوء اخلطر مستقباًل.

ومع  الكردستاين،  العمال  مثل حزب  جماميع  أنَّ  تدرك  أن  إيران  على  أخرى؛  من جهة   
ا ختدم مصاحل إيران بتحالفها مع احلشد الشعيب فضال عن  وجود خالفات هلا مع تركيا، ومع أنَّ
إيران يف  نظراء  هلا عالقات خاصة مع  انفصالية  قوات  النهاية  ولكنَّها يف  البزاين،  الضغط على 
املنطقة كاإلمارات، إذ تستطيع استخدام كل هذه األجندات ضد طهران يف الوقت املناسب، لذا 
ا مرتبطة أبراضي كال  ا عابرة للحدود، وأنَّ ابت لزاماً على طهران وبغداد إدراك قضية كردستان أبنَّ
البلدين، ويف حال حدوث أي انفصال حمتمل سيؤدي إىل هتديد أمين للطرف املقابل، وهذا ال 
يعين جتويزاً أو تبيراً للتدخُّل بشؤون دول اجلوار اخلاصة، كما أنَّ دعم اجملاميع املسلحة اخلارجة عن 
سيطرة الدولة واملتجاوزة على اراضي اإلقليم أمر مرفوض، إذ جيب احرتام اإلرادة العراقية ابلتعامل 
مع القوى السياسية املوجودة داخل أراضيها، وتتم املساعدة فقط يف ظل اإلمجاع الوطين، وطلب 

حكومي رمسي للمساعدة؛ بدف السيطرة على وحدة األراضي.

القوى اخلارجة عن سيطرة الدولة

سيطرة  خارج  بعضها  يعمل  -اليت  العراق  يف  الفاعلة  املسلحة  الفصائل  بعض  مسألة  إنَّ 
احلكومة- هي مسألة أنتجت مشكلتي، األوىل: مشكلة بي احلكومتي، واألخرى مشكلة بي 
الشعب العراقي واحلكومة اإليرانية، وابلتأكيد فإنَّ هذه املشكلة ليست قضية إسرتاتيجية بي العراق 
وإيران، ومن املستبعد أن تؤمن أية حكومة علمانية إيرانية ابلتدخل العسكري ببلد جار مثل العراق، 
املوالية  للفصائل  املقدَّم  الدعم  عن  العراق وطبيعته خيتلف كلياً  الدعم اإليراين لكرد  كما أنَّ نوع 
إليران، فقد أوقفت حكومة الشاه دعمها للكرد بعد حتقيق أهدافها، لكن طبيعة ارتباط الفصائل 

املسلحة إبيران جاء عن طريق فكر الثورة اإلسالمية وهلا جنبة إيديولوجية.
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فموضوع بعض من الفصائل املسلحة الذي عكس نظرة شعبية متشائمة إىل حدٍّ ما حيال 
إيران، وجتّلت آاثرها يف نتائج االنتخاابت النيابية األخرية يف العراق. وعلى الرغم من أن هذه النظرة 
ال تنطبق على عموم الشارع العراقي، إال أنَّه ميتلك من الوضوح واإلجهار يف اخلطاب ما ال ميكن 
إنكاره، فبعد سقوط املوصل بيد القوى اإلرهابية، وتشكيل فصائل احلشد الشعيب، وجدت احلكومة 
العراقية نفسها ملزمة ابحلفاظ على وحدة األرض والعرض واالعتماد على الفصائل املسلحة، واليت 
بدورها بذلت الدماء ونضت بدور حموري لتحرير األراضي من دنس »داعش« اإلرهايب، إال أنَّ 
هناك انقسامات حصلت مبنظومة احلشد الشعيب، وكان القليل جداً ممَّن توقعوا تلك االنقسامات، 
إِذ انقسم إىل حشد )والئي(، و)تقليدي كالسيكي(، و)مرجعي( أي: اتبع للمرجعية، أمَّا قوات 
وأمَّا  مباشرة،  اإليرانية  القيادة  أمرة  ويعمل حتت  تداعيات »داعش«،  وليدة  فهي  الوالئي  اجلناح 
إيران، ولكن مع احلفاظ على خطوطه  )التقليدي( فلديه عالقات متينة مع  اجلناح الكالسيكي 
احلمراء، ومع تناغم خطواته وقراراته مع السياسة اإليرانية؛ إال أنَّه ال أيمتر ابألوامر اإليرانية، وأمَّا 
جناح املرجعية فلديهم خط أمحر عريض وواضح مع إيران، وهو اتبع للقوات املسلحة العراقية وجزء 
منها، وعلى ما يبدو -وبعد حادثة اغتيال اجلنرال قاسم سليماين- وجدت الفصائل الكالسيكية 
نفسها يف موقف متأخر نسبيا يف األفعال قياسا ابلفصائل الوالئية، حىت أصبحت ردود أفعاهلم 
أسرع من اإليرانيي أحياانً، وال يعين هذا األمر أنَّ إيران يف طريقها إىل هتدئة اللعب مع اجلانب 
األمريكي، بل هي حباجة إىل أجندات، وأدوات تتحكَّم حبدة املواقف وهتدئتها مىت شاءت، فضاًل 
عن أنَّ هناك بعض النقط واملقار الرئيسة واملشخصة لدى احلشد الوالئي، وهلا قيادات معروفة، ويف 
حال حدوث أي ِصَدام حمتمل فستكون حتت مرمى النريان األمريكية أسهل من األهداف األخرى، 
جمهزة  صغرية،  جمموعات  تشكيل  إىل  دفعها  ممَّا  اإليرانية،  املصاحل  من  ابلضد  سيكون  ما  وهذا 
أبحدث التقنيات من قبيل طائرات من دون طيار، ومتتلك الدقة يف التصويب، واإليفاء ابلغرض، 

وجتنُّب اخلسائر الفادحة.

العالقة  على  سيؤثِّر  ممَّا  العراق،  يف  السياسي  للتمثيل  املستحدثة  الوحدات  تفتقر  واقعاً، 
تلجأ طهران إىل تشكيل قوى سياسية  أن  املمكن  لذا من  أبوا،  أم  والوالئيي شاَءوا  بي طهران 
داخل املنظومة العراقية، وهذا أمر ال خيلو من الصعوابت والعراقيل؛ ألنَّ الساحة السياسية العراقية 
مليئة ابلتناقضات، ولكلِّ حزٍب أو حركة مجهورها اخلاص، وليس من السهل فرض أيدولوجيات 
وتوجهات جديدة. أتخذ االنشقاقات اجلديدة بي قوات احلشد كل يوم منًحى جديداً، ولكن 
األمر األهم إليران هو مسألة الوالء املطلق والطاعة، وال خيلو هذا اهلدف من صعوابت مجة بطبيعة 
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احلال؛ ألنَّه يتأثر ابلضرورة ابلنسيج العشائري على سبيل املثال، فالوضع العشائري والتعدُّدي لشيعة 
العراق هو عكس الوضع اللبناين، وعلى اجلانب الذي ينتهج مثل هذه السياسة يف الساحة العراقية 

أن يفكِّر ابستمرار يف رأب الصدع، ومللمة مشل القوى السياسية القبلية واملتشكلة حديثاً.

جيب -يف هذه املرحلة- على كال اجلانبي إبداء املرونة؛ لتحقيق توافق سياسي مشرتك، ومبا 
أنَّ مجيع القوى السياسية يف العراق تقريباً ترتبط جبهات خارجية ال ميكن العمل ابستقاللية بنسبة 
)100%(، ويف املقابل ال تستطيع إيران إسناد املهام إسناداً كاماًل للقوى السياسية داخل بلد معقد 

مثل العراق، وجتاهل خماوفها الداخلية.

يكون تغيري املواقف السياسية سريعاً يف العراق، بل يوِّل احللفاء إىل أعداء ومنافسي4، إذ 
ترى إيران نفسها -خصوصاً بعد انتخاابت 2021- فاقدة للتقارب املتعارف عليه مع التيارات 
السياسية الشيعية، ويتضح ذلك من الرحالت العديدة اليت قام با العميد )قاآين( إىل بغداد، فيما 
ال يبدو قادراً على رصِّ الصفوف الشيعية كما كان يعمل اجلنرال قاسم سليماين، كما أنَّ إيران 
ابلوقت احلايل غري قادرة على االبتعاد عن كل القوى املوازية للحكومة، إال أنَّ االستمرار ابالعتماد 
على اإلسرتاتيجية السابقة قد يؤدِّي -أيضًا- إىل تفاقم املشاكل تدرجيياً بي الشيعة، وال خيفى أنَّ 
غياب القيادة املركزية بعض الشيء، وبعد حادثة اغتيال اجلنرال قاسم سليماين أوجد تلكُّؤاً بعالقة 
بعض القوى السياسية بطهران، ومن الواضح أنَّ على طهران البدء تدرجيياً بتوسيع تعاونا مع القوى 
السياسية الشيعية املستقلة، ولكن قبل استقرار العالقات مع الغرب، ال يبدو أنَّ طهران ستستغين 

عن حلفائها من القوى السياسية يف العراق.

4. https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-tactical-shift-iran-
grows-new-loyal-elite-among-iraqi-militias-2021-05-21/
https://tinyurl.com/25rnabe4
https://tinyurl.com/2b6hv9g4

https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-tactical-shift-iran-grows-new-loyal-elite-among-iraqi-militias-2021-05-21/
https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-tactical-shift-iran-grows-new-loyal-elite-among-iraqi-militias-2021-05-21/
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السياحة والتناقض التارخيي والثقايف

كانت السياحة إحدى أهم حلقات الوصل بي الشعبي مؤخراً، ال سيَّما بعد سقوط نظام 
صدام، فالسياحة اإليرانية يف العراق هي دينية، وأتيت لقصد زايرة املراقد املقدسة فقط، أمَّا السياحة 
العراقية يف إيران -وابلنظر للتطوُّر احلاصل- فتأيت على نواحي، منها: السياحة الدينية، والعالجية، 

والرتفيهية، وأخرياً السياحة التجارية يف حمافظة خوزستان احملاذية جلنوب العراق.

إنَّ التنوُّع السياحي العراقي يف إيران هو سالح ذو حدين، فهو فرصة لالرتقاء ابلعالقة بي 
الشعبي إىل مستوى من جهة، وهتديد ابنيارها من جهة أخرى، ومن الضروري االلتفات إىل هذا 
املطلب، والتمعُّن به ملياً، إذ ما زالت أحداث احلرب العراقية اإليرانية وتداعياهتا عالقة يف أذهان 
كثري من اإليرانيي، فهناك كثري ممَّن ال يبِّب التبادل السياحي والتجاري، او االندماج اجملتمعي 
بي البلدين، خصوصاً أنَّ الذاكرة اإليرانية حاملة يف طياهتا التارخيية لكثري من اإلرهاصات، وتنتظر 
بعض الفئات اجملتمعية الفرصة أو األجواء املناسبة إلحياء تلك الذكرايت جمدداً. ومن اجلانب اآلخر 
يرى الشباب من السيَّاح العراقيِّي أنَّ بعض املناطق يف إيران هي متنفس مناسب للرتفيه والراحة 
ا أكثر انفتاحاً، وهذا ما يفتقر له الشاب العراقي ببعض حمافظات العراق اليت  واالستجمام، ألنَّ
يغلب عليها الطابع الديين والعشائري، وأصبح هذا النوع من السياحة موضوعاً ساخناً على مواقع 
التواصل االجتماعي عن طريق بثِّ بعض املقاطع املصوَّرة واملخلَّة بواسطة هواتف بعض السيَّاح 
الكراهية، والنفور ضد  اإليرانيي مرة أخرى، ممَّا قد يسبِّب موجة من  العراقيِّي، ممَّا آاثر حفيظة 
السيَّاح العراقيِّي. لذا يتعيَّ على اجلهات الثقافية العراقية وال سيَّما الفرق العاملة بطهران كامللحقية 
الثقافية و...، مراقبة احلركة السياحية مراقبة مكثَّفة، وإرساء عملية تثقيف موسعة عن طريق رؤساء 
احلمالت السياحية واملسؤولي الثقافيي والدبلوماسيي، وتوضيح املسائل اليت تثري حفيظة الشعب 
اإليراين، من أجل احلد من الرتاشق اإلعالمي السليب5؛ ألنَّ موضوع السياحة اليوم ميثِّل مشكلة 
عميقة لدى الشعبي، ومن املمكن أن يؤدِّي إىل التنافر والتخاصم، لذا ابت لزاماً على اجلانبي بذل 

جهد مضاعف ملنع كل ما من شأنه أن يعكَِّر صفو االجواء بي البلدين.

5.  https://tinyurl.com/2cdmf69h


