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 مشكلة تنظيم المالحة في شط العرب بين العراق وايران

 )دراسة تأريخية(

 

 أسماء غني داود  م.م.
 جامعة ديالى -كلية التربية للعلوم االنسانية 

 العراق

 الخالصة
نصت بعض مواد االتفاق  7351وقع االتفاق الخاص بأعمال اللجنة في بغداد في الثامن من كانون االول عام 

االختالف بين اعضائها وتعيين الخبراء والفنيين واجتماعات اللجنة اللجنة وما ينبغي عمله في حالة  على تكوين

  -اما الوثائق التي تستند اليها اللجنة فهي:

 بما في ذلك المحاضر جدول الحدود. 7371محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود لعام  - أ

 .7351ن تموز م 1المادة الثانية من معاهدة الحدود المعقودة في   - ب

ثم جرت لقاءات واجتماعات بين الجانبين في بغداد  7358باشرت اللجنة اعمالها في شهر كانون االول عام 

اما الوفد العراقي فكان يطرح مشاريع اتفاقات  7351وطهران حول وضع معاهدة جديدة تحل محل معاهدة 

عرقلة كانت السطات االيرانية تعمل على  مفاوضاتلتنظيم العالقات بين البلدين وحل المشكالت القائمة وخالل ال

المالحة في شط العرب فتطلب من السفن االجنبية رفع العلم االيراني كل هذه التصرفات دعت الحكومة العراقية 

 .7393والمخالفات على الحدود عام  الى لفت النظر عن خطورة االعمال التي تقوم بها إيران ازدادت االعتداءات

 

 

The problem of Organizing Navigation in the Shatt 

al-Arab between Iraq and Iran )A historical study) 
 

ABSTRACT 
Signed the Special Committee's work agreement in Baghdad on December 8, 1937 provided 

some articles of the agreement on the composition of the Commission and what should be 

done in the event of disagreement among its members and the appointment of experts, 

technicians and meetings of the Committee either documents that the documents on which the 

Commission is based are:- 

a) The minutes of the meetings of the Planning Committee The border in 1914 including the 

border table records. 

b) Article II of the Boundary Treaty, held on 4 July 1937.  

The Committee began its work in December 1938 and then meetings and meetings were held 

between the two sides in Baghdad and Tehran on the development of a new treaty to replace 

the 1937 Treaty. The Iraqi delegation was drafting draft agreements to regulate relations 

between the two countries. And solving the existing problems and during the negotiations 

were the Iranian authorities are working to block navigation in the Shatt al-Arab and ask 

foreign vessels to raise the Iranian flag all these actions called for the Iraqi government to 

draw attention to the seriousness of the actions carried out by Iran increased attacks and 

violations on the border in 1969 . 
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 المقدمة
للمالحة وألنه يقع  ألنه يتمتع بأهمية دولية لصالحية تعد مشكلة شط العرب من المشكالت الهامة في المنطقة

ً لألطماع التوسعية الفارسية منذ عام  حيث عقدت  7811بالقرب من حدود فارس بل ألنه كان وما يزال هدفا

معاهدة أرضروم الثانية حتى الوقت الحاضر فقد سعت فارس الى اقتطاع اجزاء من النهر وضمتها اليها كما 

حدوداً تفصل بينها وبين العراق كانت هناك عدة محاوالت إليران لضم شط العرب الى حدودها سعت لجعل النهر 

وادعت انها لديها االفضلية في ضم هذا النهر الى أرضيها وخالل جميع المفاوضات التي كانت تعقد بين العراق 

ع العلم االيراني وتستخدم وإيران سعت ايران الى عرقلة المالحة في شط العرب فتطلب من السفن االجنبية رف

االدالء االيرانيين لداللة السفن وامتنعت السفن االيرانية عن دفع الرسوم الى ادارة ميناء البصرة كل هذه المواقف 

والتصرفات االيرانية دعت الحكومة العراقية الى لفت نظر السلطات االيرانية الى خطورة تلك االعمال التي ال 

 تتفق مع حسن الجوار. 

 

 لجنة تخطيط الحدود العراقية االيرانية 
نصت بعض مواد  7358وقع االتفاق الخاص بأعمال اللجنة في بغداد في الثامن من كانون االول عام        

االتفاق على تكوين اللجنة وما ينبغي عمله  في حالة االختالف بين اعضائها وتعيين الخبراء والفنيين واجتماعات  

لفة بها اللجنة فنصت عليها الفقرة )أ(  من المادة الثانية حيث أوضحت ان عمل اللجنة كالم اللجنة اما االعمال

 ينحصر في أمرين:ـ 

. بموجب 7371األول: انشاء دعائم وقوائم حدود جديدة في المواقع التي سبق للجنة تخطيط الحدود لعام 

و ازيل من مكانه بفعل االنسان أو بسبب  ان عينتها حيث ان قسما منها قد اختفى أ 7375بروتوكول االستانة 

العوارض الطبيعية. 
(7)

 

المادة الثانية من معاهدة الحدود رأي ان  –الثاني: تعيين قوائم ودعائم حدود جديدة وفق الخط الذي نصت عليه 

ً وتعيين االحداثيات الجغرافية لدعائم  نسير الحدود مع مجرى المالحة  المسافة تقدر بسبعة كليو مترات تقريبا

الحدود القديمة والجديدة 
(2)

. 

 

  -اما الوثائق التي تستند إليها اللجنة فهي:
بما في ذلك المحاضر جدول وصف الحدود مواقع  7371)أ( محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود لعام   -7

 دعائم الحدود الخرائط االصلية الخرائط االضافية المستحملة والموقعة من قبل اللجنة المذكورة. 

   7351من تموز عام  1)ب( المادة الثانية من معاهدة الحدود المعقودة في      

تزود كل حكومة ممثلها االول بنسخ من الوثائق المذكورة . اعاله وتقابل مع النسخ التي يحملها الممثل االخر  -2

للتأكد من مطابقتها وذلك قبل شروع اللجنة بعملها 
(5)

 . 

ابتداء من الدعامة القديمة  ( دعامة98حيث نصبت  ) 7358ول عام شهر كانون االباشرت اللجنة اعمالها في 

( الواقعة بالقرب من 71( الواقعة عند ملتقى نهر الخيين بشط العرب حتى موقع الدعامة القديمة رقم )27رقم)

( دعامة 91( وصادفت اللجنة في محاضرها على تعيين وتثبيت )98كشك البصرة واحلت محلها الدعامة رقم )

ً ولكن انغمار المنطقة بمياه الفيضان القادمة من نهر كارون وحصول اختالف بين المندوبين  ً نهائيا فقط تثبيتا

بسبب تجاوز السلطات االيرانية على قسم من االراضي العراقية تأجلت اعمال اللجنة ثم قامت الحرب العالمية 

 7351دود لعام الثانية ولم يكتمل تخطيط الحدود بموجب معاهدة الح
(1)

 . 

 

 تطبيق المعاهدة ثم إلغائها من قبل ايران
جرت عدة محاوالت لوضع نصت المادة الخامسة  7351في الفترة الالحقة على عقد معاهدة الحدود لعام        

يه. من المعاهدة والمادة الثانية من البروتوكول موضع التنفيذ لعقد اتفاقية بشأن صيانة شط العرب  والمالحة ف

وكانت وجهة النظر العراقية ترى ان اللجنة ينحصر واجبها في المشورة حيث تقدم المشورة فيما له عالقة 

بصيانة المالحة في شط العرب وجعله صالحا للمالحة على حيث ترى وجهة النظر االيرانية ان اللجنة يكون 
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ً تختص بكل ماله عالقة بالمالحة في شط العرب بشكل  مباشر ولكن الحكومة العراقية لم تقبل واجبها تنفيذيا

ً تاماً الن ذلك يتنافى مع سيادة العراق على شط العرب باعتباره نهراً وطنياً  بوجهة النظر هذه ورفضتها رفضا
(3)

. 

, 7398, 7391, 7399ثم جرت لقاءات واجتماعات بين الجانبين في بغداد وطهران في االعوام )         

اما  7351راني  في تلك اللقاءات يطرح موضوع وضع معاهدة جديدة  تحل محل معاهدة ( وكان الوفد االي7393

الوفد العراقي فكان يطرح مشاريع اتفاقيات لتنظيم العالقات بين البلدين وحل المشكالت القائمة ومن بينها مشروع 

يدة عاد الى كاسب جداتفاق لتنظيم المالحة في شط العرب وحينما وجد الوفد االيراني صعوبة حصوله على م

وهو االسلوب المعروف الذي اتبعه السلطات االيرانية في مفاوضاتها  -بحجة تسلمه تعليمات من حكومته طهران

مع العراق 
(9)

  

وخالل المفاوضات كانت السلطات االيرانية تحمل على عرقلة المالحة في شط العرب فتطلب من السفن          

ي وتستخدم االدالء االيرانيين لداللة السفن وامتنعت السفن االيرانية دفع  الرسوم الى االجنبية رفع العلم االيران

ادارة ميناء البصرة كل هذه المواقف والتصرفات االيرانية دعت الحكومة العراقية الى لفت نظر السلطات 

الفات الدولية لخسن الجوار ومبدأ حسن النية في اااليرانية الى خطورة تلك االعمال التي ال تتفق مع ح
(1)

 

حيث بدأت السلطات االيرانية  7393وازدادت تلك االعتداءات والمخالفات بشكل زاد عن الحدود المعقولة عام 

تستخدم القطع البحرية الحربية لحماية السفن الداخلة الى شط العرب أو الخارجة منه فاستدعى وكيل وزارة 

واوضح له  7393من نيسان عام  73د الى ديوان وزارة الخارجية في الخارجية العراقية السفير االيراني في بغدا

خطورة االعتداءات  واالنتهاكات التي تمارسها السلطات االيرانية في شط العرب بناء على هذه المقابلة وجه 

بمثابة السفير االيراني في بغداد مذكرة الى وزارة الخارجية العراقية كرد فعل على هذا االستدعاء الذي اعتبره 

تهديد باستخدام القوة ضمنها ان الحكومة االيرانية دفاعاً عن رايتها وحقوقها تقوم باإلجراءت الدفاعية الالزمة 

 7393من نيسان عام  73عن الحدود ثم اعلن نائب وزير الخارجية االيراني في مجلس الشيوخ االيراني في 

من جانب واحد صاحب ذلك تحشيد  7351من تموز عام  1 إلغاء معاهدة الحدود العراقية االيرانية المعقودة في

للقوات العسكرية على الحدود في البر والبحر والجو على طول الحدود بين البلدين 
(8)

 

قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج على وضع الحشود العسكرية على الحدود ثم قدمت السفارة          

ى وزارة  الخارجية العراقية نحيطها علما بإلغاء المعاهدة تقوم وجهة النظر االيرانية في بغداد مذكرة  رسمية ال

 االيرانية على مسألتين:

 7375وبروتوكول األستانة لعام  7811ان الوثائق الخاصة بالحدود بين العراق وايران معاهدة أرضروم لعام  -7

 وثائق غير شرعية .  -7371ومحاضر تخطيط الحدود لعام 

والمادة الثانية  7351ان الحكومة العراقية لم تتخذ التزاماتها بموجب المادة الخامسة من معاهدة الحدود لعام   -2

من البروتوكول الملحق بالمعاهدة اللتان تشيران الى االدارة المشتركة في شؤون المالحة وصيانة شط العرب 

 وجعله صالحا باستمرار.

في القانون الدولي هما نظرية اخالل احد اطراف المعاهدة بالتزاماته اخالالً وتستند في ذلك على نظريتين       

ً ونظرية تغير الظروف حيث ترى ان مركزها كان ضعيفا وان موقف الحكومة العراقية كان قوياً  جوهريا

قانون بمساعدة بريطانيا وان الظروف تغيرت فالبد من إلغاء المعاهدة وسنناقش هذا االدعاء في ضوء قواعد ال

 الدولي.

  -اخالل احد اطراف المعاهدة بالتزام اخالالً جوهرياً: -7

المقصود من االخالل الجوهري هو اخالل احد اطراف المعاهدة بالتزاماته المقررة في المعاهدة اخالالً اساسياً 

وفي مثل هذه الحالة يجوز للطرف االخر ان يدفع بانقضاء المعاهدة أو وقف سريان  احكامها كالً او جزءاً 
(3)

 . 

نا لقانون المعاهدات فيلزم ان يقع االخالل على التزامات ( من اتفاقية في91وقد تحسن على ذلك المادة )         

اساسية في المعاهدة فال يجوز ان يتخذ االخالل حجة ألنهاء المعاهدة وبحداثيات وقوعه حقيقة 
(71)

 . 

         

 

 

 



 
 

 

 
588 

 

 

ي حكم من والحقيقة ان ادعاء الحكومة االيرانية ال يستند الى مبررات قانونية الن الحكومة العراقية لم تنتهك ا

احكام المعاهدة اما ادعاء الحكومة االيرانية بان الحكومة العراقية لم تنفذ احكام المادة الخامسة من معاهدة الحدود 

والمادة الثانية من البروتوكول الملحق بها ال يقوم على اساس وال يؤيده الواقع الن العراق لم يتجاهل احكام 

افة الى انه ابدى حسن نيته في ديباجة المعاهدة وكان على استعداد لعقد المعاهدة بل نفذ احكامها بحسن نية اض

ابلغت وزارة الخارجية العراقية السفارة االيرانية في بغداد  7331من تموز عام  73االتفاقية المذكورة ففي 

تكون اللجنة  استعدادها لعقد االتفاقية وتأليف لجنة مشتركة يكون للعراق وايران فيها ممثلون متساوون على ان

 استشارية وترى ان خير وسيلة لتحيق ذلك هو االخذ بالمبدأين التاليين:

منطقته لكنه يتعهد بان يمارس حقوقه وفقا لألحكام التي  ان يحتفظ كل فريق بمادته على اقسام الشط التي في - أ

 يتفق عليها بين الطرفين. 

ان تكون صالحية لجنة شط العرب استشارية ال تنفيذية  - ب
(77)

 

ولكن الحكومة االيرانية لم توافق على ذلك وارادت ان تكون صالحية اللجنة تنفيذية وهذا يعني المشاركة في 

وهذا ال يجوز من  7351السيادة على شط العرب وتعديل على الحدود المقررة بموجب معاهدة الحدود لعام 

الناحية القانونية 
(72)

. 

طبيعة عمل اللجنة فالحكومة االيرانية تتجاهل التفرقة بين االخالل يعني اختالف في وجهتي النظر بشان        

بااللتزام القانوني الذي تفرضه نصوص المعاهدة وهو  غير متحقق وبين االختالف في تفسير نصوص المعاهدة  

ل وان الحكومة االيرانية اضافة الى انها لم تتخذ من جانبها هذا االجراء القانوني ولم تثبت حدوث االخال

بااللتزامات الجوهرية فأنها قامت باألعالن عن إلغاء المعاهدة مصحوبة بحشود عسكرية ضخمة على الحدود 

التي من شأنها تهديد االمن والسالم في المنطقة 
(75)

. 

 نظرية تغير الظروف:  -2

الحقة على  يقصد بهذه النظرية ان الظروف واالوضاع التي عقدت في ظلها المعاهدة قد تغيرت أو زالت في فترة

عقد المعاهدة تغيراً جوهرياً وعند ذلك تصبح ضارة وعامل عدم استقرار في عالقات اطرافها على اساس ان 

المعاهدة اصبح ينقصها شرط  بقاء االشياء على حالها عند عقدها ويختلف الفقه الدولي في االثر الذي يحدثه تغير 

ي عليه كل معاهدة معقودة لم تحدد مدة نفاذها الظروف فيذهب راي مرجوح ام هناك شرطا ضمنيا تنطو
(71)

. 

يقضي بان تصبح المعاهدة غير نافذة المفعول متى تغيرت الظروف تغيراً جوهرياً حيث عقدت المعاهدة         

وهي النظرية الشخصية ويقوم هذا الرأي اما على اساس حق المحافظة على الدولة وحق الضرورة والمصالح 

ى مجرد  تفسير ارادة المتعاقدين وهذا يخول كل طرف ان يعلن فسخ المعاهدة بإرادته المنفردة الحيوية واما عل

وقد وجه النقد لهذا الراي من الناحيتين 
(73)

: 

 انه يقوم على فكرة افتراضية شبيه بنظرية العقد االجتماعي . -7

 انه يؤثر تأثيرا سيئاً على القوة الملزمة للمعاهدات.  -2

ويذهب الراي الراجح في الفقه الدولي والمؤيد من غالبية فقهاء القانون الدولي الى ان تغير الظروف حدث        

طارئ وان هناك قاعدة موضوعية توجب االعتداء بالتغير الجوهري للظروف يسمح للمتعاقدين ال ان ينموا 

و قضائية مع الظروف اي عن طريق االتفاق او بطريقة تحكمية للمعاهدة بل يجعلونها متطابقة بطريقة اتفاقية أ

القضاء او التحكيم 
(79)

. 

( التي استجدت من تطبيق نظرية تغير 92وقد اخذت بهذا االتجاه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في المادة )        

المعاهدة وان الظروف معاهدات الحدود وانتمت الى انها جعلت من تغير الظروف مجرد مبرر إلعادة النظر في 

توقف تنفيذ التزامات الناشئة عن تلك المعاهدة  او تسعى للوصول الى اتفاق في هذه الحالة فقط لها ان تطلب انهاء 

( 92المعاهدة باتباع االجراءات التي حددتها المادة )
(71)

التي استجدت من تطبيق نظرية تغير الظروف معاهدات  

الحدود وانتمت الى انها جعلت من تغير الظروف مجرد إلعادة النظر في المعاهدة وان توقف تنفيذ التزاماتها 

الناشئة عن تلك المعاهدة او تسعى للوصول الى اتفاق في هذه الحالة فقط لها ان تطلب انهاء المعاهدة باتباع 

( التي تتضمن سلسلة من االجراءات التي ينبغي اتباعها 92ت التي حددتها المادة )االجراءا
(78)

 . 
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كما اوضحت المادة المذكورة في الفقرة الثانية منها انه ال يجوز االستثناء الى التغير الجوهري في الظروف 

 كسبب ألنهاء المعاهدة او االنسحاب منها في الحالتين التاليتين:

 المعاهدة منشأة لحدود.اذا كانت   -7

اذا كان التغيير الجوهري نتيجة اخالل الطرف االخر بالتزاماته طبقا للمعاهدة   -2
(73)

. 

ومع ذلك فان الظروف التي كانت تمر بها الحكومة االيرانية افضل بكثير من ظروف العراق الن الحكومة        

بة إليران والدليل على ذلك ان بريطانيا فشلت في البريطانية كانت تسيطر على العراق وليس االمر كذلك بالنس

 -وضع نصوص معينة في معاهدة الحدود والتي تحقق مصالحها في المجاالت التالية:

لم تستطيع الحكومة البريطانية المشاركة في لجنة الصيانة والمالحة في شط العرب على الرغم من الجهود   -7

الكبيرة التي بذلتها 
(21)

. 

ومة البريطانية الوقوف بوجه الضغط االيراني الصارم بشان التنازل عن مرسي مقابل عبادان لم  تستطع الحك  -2

 لرسوم السفن  االيرانية 

لم تستطع الحكومة البريطانية النص على شمول السفن الحربية البريطانية في الفقرة )ه( من المادة الرابعة   -5

 والفقرة )ج( بشان رسوم المالحة.

ذلك طلبت الحكومة العراقية من ممثلها في االمم المتحدة ان يلفت نظر مجلس االمن الدولي الى وبناء على         

االجراءات التي اتخذتها الحكومة االيرانية وإلغاء معاهدة الحدود ووضع حشود عسكرية على الحدود مما يحدد 

لدولية ولكن موقف الحكومة العراقية االمن والسالم الدوليين وابدت استعدادها إلحالة النزاع الى محكمة العدل ا

الحازم ازاء تلك الحشود دفع الحكومة االيرانية الى سحب قواتها المسلحة من الحدود وهدأت االزمة مؤقتاً 
(27.)

  

 

 وتحسين طريق المالحة في شط العرباالتفاقية المعقودة بشأن صيانة 

 
 التزام العراق -أ

ً بما جاء في المادة الخامسة من معاهدة الحدود المعقودة بين البلدين             7351لقد كان العراق دائما ملتزما

والتي تنص على ضرورة عقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق المالحة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمالحة 

 7351لثاني من البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لعام في شط العرب كذلك فالعراق ملتزم بما جاء في البند ا

غير ان الذي حال دون عقدها فعالً هو ان السلطات االيرانية ارادت ان تتخذ من ذلك وسيلة لالدعاء بحقوق ال 

سند لها من المعاهدة وال سند لها من وضعها القانوني في شط العرب علماً بأن شط العرب هو نهر وطني وجزء 

يم العراق ويقع تحت سيادته التامة وممارسة منه لهذه السيادة  فأنه قائم على اكمال وجه بصيانة وتحسين من اقل

طريق المالحة وتنظيم كافة االمور المتعلقة بها وكذلك بإعمال الحفر وداللة السفن والتدابير الالزمة لمنع 

عمال الحفر وداللة السفن والتدابير الالزمة لمنع التهريب والتدابير الصحية وكافة االمور المتعلقة بها وكذلك بإ

او  7351التهريب والتدابير الصحية وكافة االمور المتعلقة بالمالحة سواء كان ذلك قبل توقيع معاهدة الحدود عام 

منذ ذلك الوقت. 
(22)

 

 الطلب االيراني -ب

بمذكرة ارفق بها مسودة  7313نيسان  1في  تقدمت المفوضية االيرانية ببغداد الى وزارة الخارجية العراقية       

التفاقية بشأن صيانة وتحسين المالحة  في شط العرب وقد كانت االسس المبنية في المسودة المشار اليها اعاله ما 

 -يلي:

تشكيل لجنة ثنائية تنفيذية يمثل فيها كل من العراق وايران بعضوين ادارة المالحة في شط العرب وعلى  -اوالا 

ناوب ممثالً الفريقين رئاسة اللجنة وتصدر قرارتها باالجتماع. اساس ت
(25)

  

منح اللجنة اختصاصات واسعة في التشريع والتنفيذ والقضاء واالدارة وعلم خاص واستيفاء العوائد  -ثانياا 

ات واالجور والبث في كافة الشؤون المتعلقة بالمالحة في شط العرب كالداللة واعمال الحفر وصيانة العالم

 المالحية.

 تنتقل الى اللجنة سفن وادوات ومنشآت ميناء البصرة. -ثالثاا 

التزام الدولتين بقرارات اللجنة.   -رابعاا 
(21)
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 7393وقد اعادت الحكومة االيرانية تقديم نفس االسس المشار اليها اعاله في المفاوضات التي جرت في شباط 

شط العرب ليصبح على طول خط الثالوك مع العلم بأن االسس  في بغداد اضافة الى اقتراح بتحويل الحدود في

وال من الوضع القانوني إليران في  7351التي اوردتها الحكومة االيرانية ال سند لها في معاهدة الحدود  لسنة 

شط العرب فالمادة الخامسة من العاهدة المذكورة صريحة جداً حول عقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق 

حة بالنظر لما للفريقين الساميين المتعاقدين من مصلحة مشتركة في المالحة في شط العرب وال تشير المال

االتفاقية الى تشكيل اية لجنة ثنائية كانت او بصورة اخرى مع العلم بان تشكيل مثل هذه اللجنة فيها  انتهاك لسيادة 

دولي مع العلم بان الحكومة العراقية قد رفضت العراق على اقليمه ومخالف ألبسط قواعد العدالة والقانون ال

. 7393ورفضت مرة اخرى في شباط  7313المشروع االيراني المقدم عام 
(23)

 

 7375( من المادة االولى من بروتوكول االستانة لعام 3كذلك تشير الى ان ما ورد في الفقرتين )ب( و)        

التي تنص  7351قية وااليرانية بموجب معاهدة الحدود عام بشان شط العرب والذي التزمت به الحكومتان العرا

على ان عائديه ميناء ومرسي المحمرة للسلطة االيرانية ال مساس له بحق تركية )وبالتالي العراق( في استعمال 

هذا القسم من النهر كما ان سلطة ايران اال تتناول اقسام النهر الواقعة خارج المرسى اي ان شط العرب الذي 

ون كما بينا سابقاً مياها وطنية عراقية عدا المنطقتين المشار اليها سابقاً يقع تحت السيادة العراقية وهي الجهة يك

الوحيدة المسؤولة عن تنظيم كافة شؤون المالحة فيه لذا فان العراق ال يمكن ان يقبل بتشكيل لجنة تنفيذية كانت ام 

ً لسيادة العراق على شط العرب وال سند قانوني له اذ ان شط استشارية إلدارة شط العرب الن في ذلك انتهاك ا

العرب هو اقليم عراقي ونهر وطني يجري في ارض العراق وحده والعراق ليس بإمكانه مهما كان حرصه على 

تحسين عالقة بإيران ان يستجيب لطلبات ايران التي ال تنسجم مع وضع الدولتين القانوني في شط العرب ان 

نشوئه حتى يومنا هذا قائم بتنظيم سير المالحة في شط العرب ممارسة منه لسيادته على شط العرب  العراق منذ

ً يجري في دولة واحدة ابتداء من اوله في القرنة  بصفته اقليم عراقي وباعتباره نهراً وطنيا
(29)

حتى مصبه في  

 7351دة الحدود المعقودة بين البلدين عام عرض البحر فيما عدا االستثنائين الواردين في المادة الثانية من معاه

 ولذا فاستثناء لهذا الوضع القانوني ال يمكن ان يكون إليران ما للعراق من سلطان في ادارة شط العرب.

استعدادها بعقد اتفاقية بشأن  7393وقد عرضت الحكومة العراقية خالل المفاوضات التي جرت في شباط         

حة في شط العرب على اساس تثبيت الوضع الراهن وهو ممارسة العراق لسيادته صيانة وتحسين طريق المال

الكاملة على شط العرب فيما عدا على المنطقتين اإليرانيتين فيه المشار اليهما اعاله وقيام العراق بتنظيم وصيانة 

ً باتاً المالحة في شط العرب كذلك يبين الحكومة العراقية للوفد المفاوض االيراني بان العرا ق يرفض رفضا

المشروع االيراني لعقد معاهدة حدود جديدة بين البلدين لتحويل الحدود في شط العرب والبروتوكول الملحق بها 

إلدارة شط العرب اذ انه تضمنت مبادئ واسس ال يقرها القانون الدولي وهو سلب لجزء من اقليم العراق وانتهاك 

نون الدولي تقضي بان ال تمارس دولة ما سيادتها لسيادته اذ من المعلوم ان مبادئ القا
(21)

على اقليم دولة اخرى  

ذات سيادة كما هو الحال بالنسبة لشط العرب الذي كان وسيبقى اقليماً عراقياً ونهراً وطنياً تؤكده الوقائع التاريخية 

 باإلضافة الى نصوص واحكام االتفاقيات السارية  المفعول بين العراق وايران.

 

بين العراق وايران من جانب واحد  7931اعالن الحكومة االيرانية بإلغائها معاهدة الحدود لعام 
(22)

 

 -االعالن االيراني: -أ

اإللغاء من جانب واحد  7393/ 73/1اعلن وكيل وزارة الخارجية االيرانية في مجلس الشيوخ االيراني يوم        

وقد جاء هذا االجراء االنفرادي غير الشرعي فرقاً  7351ان لعام لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق واير

ً لقواعد القانون الدولي التي تحتم احترام المعاهدات وال تجيز بوجه خاص إلغاء معاهدات الحدود او  صريحا

تعديلها من جانب واحد وذلك في جميع االحوال على االطالق بما في ذلك حالة قيام حرب بين الدولتين 

قدتين اللتين تربطهما معاهدة حدود وإضافة الى ذلك فقد قامت ايران وحال اعالنها لإللغاء المنفرد لمعاهدة المتعا

الحدود 
(23)

بتحشيد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق وايران ثم قامت  

شط العرب وذلك بمخالفة تعليمات وانظمة المالحة في باستخدام هذه الحشود لالعتداء على السيادة العراقية في 

شط العرب 
(51)

 . 

ً ليس فقط لمعاهدة الحدود لعام         ً فاضحا بل لمبدا اساسي من مبادئ  7351ان كل هذه االعمال تشكل خرقا

ً والذي يحرم على الدولة ان تتدخل في دائرة االختصاص االقليمي لد ولة اخرى القانون الدولي المسلم به عموما
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كما يحرم على الدولة ان تتدخل في دائرة االختصاص االقليمي لدولة اخرى كما يحرم على الدولة ان تقوم 

بممارسة اي عمل اجرائي في اقليم دولة اخرى باإلضافة الى ان ذلك يخالف منطوق الفقرتين الثالثة والرابعة من 

 -نص على:المادة الثانية ن ميثاق هيئة االمم المتحدة اللتان ت

يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجعل السلم واالمن والعدل   -7

الدولي عرضه للخطر. 
(57)

 

يمتنع اعضاء الهيئة جميعاً في عالقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سالمة االراضي  -2

 ألية دولة او على اي وجه اخر ال يتفق ومقاصد االمم المتحدة.او االستقالل السياسي 

 

 رد العراق على ادعاءات ايران
الى رئيس مجلس االمن وطلب  75/3/7393قام ممثل العراق الدائم لدى االمم المتحدة بتقديم رسالة بتاريخ        

ات تعتبر وثيقة رسمية لمجلس االم  وفيما يلي بعض الفقرات التي تشرح رد العراق القانوني على ادعاءات 

 -ايران:

تشكل خرقاً واضحاً إلحكام القانون الدولي وانه  7351ود لسنة ان محاولة ايران الفردية إللغاء معاهدة الحد -اوالا 

لعمل غير قانوني  وتعتبر ايران مسؤولة عنه لوحدها بصورة تامة اذ ان من المبادئ المعترف بها في القانون 

الدولي بشرط كون المعاهدات واالتفاقيات المصدقة بصورة صحيحة ونهائية ملزمة للدول التي وقعتها وصدقت 

ها وال يجوز ألي دولة هي طرف في معاهدات او اتفاقيات كهذه ان تدعي بانها باطلة وملغاة كما ال يمكنها ان علي

تنهيها من جانبها فقط لظروف غير مستندة الى اساس كالتي تدعيها ايران 
(52)

 

حدد بشكل نهائي ليست مرهونة بوقت ما فقد عقدت لت 7351ان معاهدة الحدود العراقية االيرانية لسنة  -ثانياا 

وضع الحدود بين البلدين وعليه ال يمكن اللجوء الى نظرية تبدل االحكام بتبديل الظروف فيما يخص هذه المعاهدة 

كما فعلت ايران اذ ان ذلك كما في هذه الحالة تفكر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي تعتبر بشكل عام حجر 

الدولية وال حاجة للقول ان المحاوالت والمزاعم التي عرضتها ايران هي  الزاوية في القانون الدولي والعالقات

باطلة وقد وضعت لتجرير استهانتها الفردية بالقانون الدولي 
(55)

 

ان رفض ايران المستمر للوصول الى اتفاقية بشان المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة الحدود لعام  -ثالثاا 

بتقديم التنازل تلو االخر إلقناع ايران بعقد اتفاقية لتنظيم المالحة وبقية القضايا  وبالرغم من قيام العراق 7351

المتعلقة باألمر في شط العرب حسب منطوق المادة الثانية من البروتوكول الملحق بالمعاهدة فكان رد فعل ايران 

تجاه اي تقرب من ذلك اما الصمت المطبق او الرفض البات 
(51)

. 

جلياً ان السياسة االيرانية المتبعة دائماً هي احباط مبادرات كهذه والتي اوحت بها النية الحسنة بغية  لقد عدا -رابعاا 

تمكين ايران من ان تجئ االن مدعية بأن اي تنفيذ للمادة الثانية من البروتوكول الملحق لم يتم اال تحججاً ألنهاء  

لية من فصل عن فن الدبلوماسية االيرانية من كتاب )سياسة المعاهدة ولزيادة االيضاح ندرج ادناه نص الفقرة التا

ايران الخارجية( لمؤلفة روح هللا رمضاني 
(53)

 . 

 

 المماطلة -التسويف
ً واتخذ عدة اشكال كان احدها اعاقة او تأخير ابرام المعاهدات المعقودة فقد وقعت معاهدة        ً قديما كان هذا فنا

ولكن تصديقه تأخر الى ان اذعنت بريطانيا بالتنازل عن  7323حول حقوق الفضاء مع بريطانيا العظمى عام 

م تصدق فوراً بغية اجبار روسيا على سحب قواتها مع روسيا ل 7327بعض االمتيازات االجنبية كما ان معاهدة 

من االراضي االيرانية وتخليها عن دعم جمهورية جيالن السوفيتية وتسهيل اعادة التجارة التي كانت بحاجة ماسة 

اليها في هذين البلدين وقد تحققت هذه النتيجة المرجوة ولكن خطأ ) رضا شاه( الفادح في النهاية كان اللجوء الى 

لمماطلة خالل الحرب العالمية الثانية حيث تعرضت المصالح الحيوية للدول الكبرى الى الخطر وكانت فن ا

استراتيجية التأخير في ذلك الوقت مسؤولة الى حد ما عن احتالل الحلفاء إليران 
(59 )

. 

ً جديراً إليران فقد -خامساا  لجأت اليه من حيث  ان فن المماطلة والتنكر الفردي للمعاهدات الملزمة ليس تصرفا

ألخر وخاصة فيما يخص المعاهدات التي كانت تنظم امر حدودها مع االمبراطورية العثمانية وبعد الحرب 

والتي كانت تنظم نفس الحدود  7811العالمية االولى مع العراق فقد رفضت ايران سابقاً معاهدة أرضروم لسنة 
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يات بين ايران واالمبراطورية العثمانية وكان اصلها معاهدة وقد استندت هذه المعاهدة الى عدة معاهدات واتفاق

حيث تعرضت الدولة  7375م كذلك حاولت التنكر لبرتوكول األستانة لعام 7953)زهاب( التي ترجع الى عام 

العثمانية الى ضغوط ال حصر لها من قبل بريطانيا وروسيا للتخلي عن اقسام من ارض العراق وشط العرب 

وقد لجأت ايران الى  7371صرت ايران على رفضها الفردي لمحاضر لجان تحديد الحدود لعام إليران كذلك ا

هذا الفن بغية ضمان نيل تنازالت اخرى من العراق وهي تلك التي سعت ايران لنيلها من وراء معاهدة الحدود 

 7351لعام 
(51)

بمدى واسع ومع ذلك فقد , مع العلم بان هذه المعاهدة قد عقدت في ظروف غير مالئمة للعراق  

ومحاضر  7375تضمنت هذه المعاهدة موافقة ايران وبكل حرية على اعتبار وثيقتي بروتوكول االستانة لعام 

 قانونيتين  7371لجنة تحديد لعام  

انه حيث تم عقد  73/1/7393اشار وكيل وزارة الخارجية االيرانية امام مجلس الشيوخ االيراني في   -سادساا 

قام االستعمار بحماية العراق بكل قواه وبالنظر لحدوث تغيرات جذرية  7351ايران معاهدة الحدود عام العراق و

على االوضاع والظروف فان اثار ونتائج وثمار تلك االتفاقية لم تعد مالئمة وان هذه التحفة االستعمارية يجب ان 

ذلك اذ ان الدولتين كانتا مستقلتين وعضوين  تزول فمن سوء الحظ ان يشير وكيل وزارة الخارجية االيرانية الى

ساعد على الضغط على العراق الى حد  7351في عصبة االمم وعلى كل فان حقائق الوضع الذي كان قائماً  عام 

كبير ليقدم تنازالت اخرى الى ايران في شط العرب كما هو واضح في المادة الثانية من المعاهدة نفسها وانها 

ن عقد المعاهدة جابه مقاومة شعبية هائلة لحقيقة تاريخية  ا
(58)

في العراق ضد التخلي عن جزء من النهر  

لقبول معاهدة  7351االقليمي الى ايران وال ندري كيف تفسر ايران انه كيف تسنى للعراق ان يجبر ايران عام 

االستعمار هو محض افتراء على  كانت اقل فائدة للعراق من االتفاقيات الدولية السابقة وعليه فان اشارة ايران الى

 المنطق وعلى الحقيقة,

ان محاولة ايران لتغطية ما هو بصورة رئيسية سياسة توسعية بحجة وضع نهاية للمظالم الموروثة مع  -سابعاا 

وضع فرصة االستعمار يقيم سخرية من قصد انهاء االستعمار وان هذا االتجاه يعرض موقف ايران من انهاء 

التسائل الجدي ان لم يكن الى الريبة االستعمار الى 
(53)

. 

حاول العراق ان يحل المشاكل والقضايا المعلقة بين البلدين عن طريق المفاوضات وكان اخرها في شباط  -ثامناا 

غير ان الوفد االيراني قطع المفاوضات فجأة وعاد الى ايران بعد اجتماعين فقط هذا وسبق للعراق عام  7393

بواسطة المفاوضات الثنائية على  محاولة اقناع ايران بااللتزام على عرض اية قضية ال يمكن حلها 7397

القضاء اإللزامي لمحكمة العدل الدولية غير ان ايران بطريقتها المعتادة للمماطلة واستراتيجية التأخير رفضت 

المقترح العراقي 
(11)

. 

 

 الخاتمة
لذلك من  ان سياسية الحكومة االيرانية المتعاقبة تقوم على اساس التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاوزة

الصعب ان تجد معاهدة معقودة بينها وبين دول اخرى مجاورة لها الستمرار تنص على ضرورة عدم تدخلها في 

الشؤون الداخلية للدول االخرى كما ان سياستها المماطلة والتسويق في عقد المعاهدات مع الدول االخرى وانكار 

د ان تحصل على المكاسب التي رسمها قبل عقد المعاهدة صحة المعاهدات التي تعقدها مع غيرها من الدول إال بع

لتجعل الحدود  7371ومحاضر لجنة تخطيط الحدود لعام  7375ثم اقتضت مصلحتها انكار صحة بروتوكول 

مقابل  7351تسير مع مجرى مالحة شط العرب وعقدها معاهدة الحدود العراقية االيرانية التي عقدت عام 

اقتضت مصلحتها من جديد ان تلغي هذه المعاهدة وتنكر صمت الوثائق بحجج واهية  اعترافها بصمت الوثائق ثم

مستغلة الظروف الدولية وظروف العراق الصعبة فحصلت على مكسب جديد  هو سير خط الحدود في شط 

 العرب مع مجرى المالحة منذ بداية شط العرب في نقطة التقاء حدود الطرفين شماالً حتى البحر جنوباً. 
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 والمصادر الهوامش
, 7378جابر ابراهيم الراوي , شط العرب في المنظور القانوني عبر التاريخ بغداد, دار الحرية للطباعة,  (7)

 89 -83من 

 .89المصدر نفسه, ص (2)

(, القاهرة , دار 7323 -7831مصطفى عبد القادر النجار, التاريخ السياسي ألمارة عربستان العربية ) (5)

 81ص-89ص, 7317المعارف , 

 81المصدر نفسه , ص (1)

  31-83مصطفى عبد القادر النجار , المصدر السابق , س (3)

 .37المصدر نفسه ,  (9)

 .7393من نيسان عام  27المؤرخة في  9971/9971/1مذكرة وزارة الخارجية العراقية المرقمة  (1)

من نيسان  23خة في والمؤر 933مذكرة السفارة االيرانية في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية المرقمة  (8)

7393. 

 (.MAY 7  :31/3/S.C( 7393وثائق االمم المتحدة )خطاب المندوب االيراني في مجلس االمن الدولي ) (3)

 اعلى االتي: 91تنص الفقرة االولى من المادة ) (71)

االخالل الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب احد طرفيها بخول الطرف االخر التمسك بهذا االخالل  -7

 ألنهاء المعاهدة أو ايقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. اما الفقرة الثالثة فتنص على االتي: كأساس

 ألغراض هذه  العاهدة يعتبر اخالالً جوهرياً:  -2

 رفض العمل بالمعاهدة فيما ال تجيزه  هذه المادة. - أ

 أو االخالل بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة. - ب

 .32-37بق , صجابر ابراهيم الراوي , المصدر السا (77)

 .317جابر ابراهيم الراوي , المصدر السابق , ص (72)

 .  79 -7, ص 7391حقائق عن الحدود العراقية االيرانية , اصدار وزارة الخارجية العراقية , بغداد ,  (75)

 .311جابر ابراهيم الراوي , المصدر السابق , ص (71)

(15) Rousseau, ch: Droit International public (Paris), 1958, D.5, 

(16) Delbez , Ies principes. Teneraux du droit Internationel public 

(paris),1964,p.339. 

  -وفي حالة صدور اعتراف فإن على االطراف المتنازعة ان يلجأ الى حل النزاع بالطرف التالية: (71)

النسحاب منها ضرورة اخبار الدول االخرى باألساس الذي تستند إليه في طلب بطالن المعاهدة أو انهائها أو ا -أ 

 وطبيعة االجراء المقترح اتخاذه.

اذا مضت  مدة ال تقل إال في حاالت االستعجال الخاص عن ثالثة شهور بعد استالم االخطار ولم يصدر   -ب 

 اعتراف من الطرف االخر يجوز اتخاذ االجراءات المذكورة في الفقرة االولى.

 ى ان ينشدوا الحل بالطرق السليمةاما اذا صدر اعتراف عن اي طرف فان على االطراف االخر -ج 

 .81جابر ابراهيم الراوي , المصدر السابق , ص (78)

 33المصدر نفسه , ص (73)

ممدوح توفيق القاضي , استغالل االنهار الدولية في غير شؤون المالحة , رسالة دكتورة قدمت الى   (21)

 .28, ص 7391كلية حقوق القاهرة , 

 .39جابر ابراهيم الراوي , المصدر السابق , ص (27)

 715, ص7317دمحم طارق الكاتب, شط العرب وشط البصرة والتاريخ, البصرة,  (22)

 .711 -715المصدر نفسهُ, ص (25)

 711دمحم طارق الكاتب, المصدر السابق, ص (21)

 .711المصدر نفسهُ, ص (23)

 713دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ, ص  (29)
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 719 -713دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ, ص (21)

 719 -713نفسهُ, ص دمحم طارق الكاتب, المصدر (28)

 .719المصدر نفسهُ, ص (23)

 719دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ, ص  (51)

 .711 – 719المصدر نفسهُ, ص (57)

 .711دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ, ص  (52)

 .718-711دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ,   (55)

 .718المصدر نفسهُ, ص (51)

 718دمحم طارق الكاتب, المصدر نفسهُ, ص  (53)

 .713-718نفسهُ,  المصدر (59)

 .713دمحم طارق الكاتب, المصدر السابق, ص (51)

 .781-713دمحم طارق الكاتب, المصدر السابق,  (58)

 .781دمحم طارق الكاتب, المصدر السابق, ص (53)

 .781المصدر نفسهُ, ص (11)

 

 


