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 !إيرانيدفعون العراق حنو   
 

 ١مهند حبيب السماوي
 

 والثالث القومي خراألو الطائفي العامل هي ةيرئيس عوامل لثالثة وفقا هجوار بدول يةالعراق احلكومة عالقات تتحدد
 على وأ األصعدة شىت على خمتلفا تعاونا تتضمن اجيابية صداقة عالقات بلورة يف العوامل تلك تساهم  أذ الرباغامايت،
 مشـاكلها  أسـباب  إلقاء منها كل وحماولة والتشكيك االام أساس على قائمة سلبية عالقات تبىن ذلك من العكس
  .السياسية حقوقها قبل األخالقية اجلار حقوق تصون مل اليت اجلارة تلك على خصوصا، األمنية الداخلية،
 احلال هي كما ،املالكي يدللس الثانية احلكومة تواجه اليت التحديدات أهم أحدى جواره بدول العراق عالقات وتعد
 مـن  اجلوار دول مع متطورة عالقات تقيم نأ احلالية املرحلة يف احلكومة من يتطلب حيث األوىل، حلكومته بالنسبة
 حلكم الشيعة وصعود صدام نظام سقوط بعد العالقات هذه أفق يف ارتسم الذي والسياسي النفسي احلاجز كسر اجل
  .السنة على حسبت حكم أنظمة ظل يف عاشوها اليت واالضطهاد املعارضة سنوات بعد عراقال

 هـذا  بـه  تقوم ملا طبقا سلبياا من اجيابياا تتحدد ونتائج تأثري له رةااو العراق دول مع الشائكة العالقات فملف
 الدبلوماسـي  التبـادل  خالل من أوال السياسةب ترتبط اليت الثالثة اجلوهرية امللفات يف وخصوصا العراق جتاه الدولة
 واالقتصاد ،العراق اىل املسلحني تسلل ملنع ومراقبتها احلدود تشديد عرب ثانيا واألمن ابينهم السياسية العالقات وحتسني
 ونالتعا اطر ضمن يندرج أن ميكن وما البضائع وتبادل البلدين اقتصاد لتنشيط مشتركة سوق إقامة يف يظهر كما ثالثا

  .البلدين بني االجيايب االقتصادي
 حمور ضد املنطقة يف إقليمي حمور أي من جزءا يكون ال أن حياول اآلن حلد املتوافرة السياسية املعطيات ظل يف والعراق
 جورنـال  سـتريت  وول صحيفة مع األخري لقاءه يف املالكي نوري الوزراء رئيس السيد صراحة ذلك قال كما آخر
 نـرفض  وحنـن  ، مدار أو حمور اي اىل العراق ينجر ان" املستحيل من انه اىل اشار حيث  ١٠٢٠-١٢-٢٨ بتاريخ
 سياسة خضم يف احلياد يلتزم نأ حياول فالعراق ، "العرب أو اوتركيا إيران من احملاولة هذه جاءت سواء ذلك بدورنا

                                   
١ alsemawee@gmail.com  
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 نوعا املصداقية وحتتمل وجيهة تكون رمبا ابوأسب مربرات حتت إليها اجنرت اليت املنطقة على طابعها يغلب اليت احملاور
  . فردية كوا من أكثر وااميع التكتالت حنو تتجه أصبحت اآلن السارية والصراعات خصوصا ،ما
 مـن  العراق خيرج أن إىل تؤدي اجلوار دول ا تقوم وتصرفات سلوكيات وجود ننفي أن نستطيع ال فإننا ذلك ومع
 السـنتني  خـالل  وبرقيات مراسالت عن ويكيليكس وثائق تكشف فقد ، أخرى سياسة تبين إىل نتقليو احلياد هذا

 اجلـوار  بـدول  العراق عالقة عن فيها يتحدث هيل كريستوفر العراق يف السابق األمريكي السفري كتبها األخريتني
 ميكن عما كشفت الدامية، آب ١٩ تفجريات أعقاب يف وتركيا وإيران والكويت السعودية العربية اململكة وخصوصا

  .بأخرى أو بصورة إيران حنو العراق يدفع أن
 ملكـة فامل .الشيعة ضد العراق سنة لدعم فيه لبس ال واضح عريب توجه عن تكشف ويكيلكس نشرا اليت لربقياتا

 السياسية السنة وطموحات توجهات دعم اجل من اإلعالم وسلطة املال تستخدم الوثائق، وحسب ،سعوديةال العربية
 " وهي نفسها العربية الدول هذه ختشاها نتيجة إىل الوصول إىل ،احملللني برأي ،ذلك يؤدي مما ،الشيعية األحزاب ضد
 املاضـي  الشهر بداية يف بوست الواشنطن صحيفة ذلك استنتجت كما "إيران إىل قربا أكثر يكون لكي العراق دفع

  . الفتتاحيتها اناعنو وكانت
 متثـل  جريانـه  مع العراق عالقة " إن إىل ،٢٠٠٩سبتمرب -٢٤ بتاريخ األمريكي، السفري كتبها اليت املراسالت تقول
 العـراق  حقق فبينما املنطقة، ويف اخلليج يف وضعه وتطبيع واالستقرار األمن على للمحافظة جهوده يف حرجا عنصرا
 والكويـت  السـعودية  مع هعالقات يف هنظري حيقق مل انه اآلن األمن ملف يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨  عام يف ملموسا تقدما
 هـذه  تراجع يف احلاسم لالعام " شكّلت العراقية يةجراخلا وزارة بناية استهدفت اليت آب ١٩ فهجمات ".وسوريا
  .أصال تتحسن مل اليت" العالقات
 العـراق  يف سنةال ثريتأ يزتعز هو خمتلفة بدرجات وان العربية الدول واغلب السعودية هدف " أن إىل الربقيات وتشري
  "إيران جهود تتحرك الوقت نفس ويف ،"العراق يف ومقسمة ضعيفة حكومة قيام ةوتقوي الشيعة سيطرة من تخفيفوال

 اسـتراتيجيا  ومعتمدة امنيا االمريكية املتحدة الواليات عن معزولة الشيعية احلكومة رؤية على واضح إصرار بواسطة
   ".إيران على

 كسياسـة  الشيعة ضد العربية لسعوديةا "تقول اليت للربقيات الفرعية العناوين إحدى ويف ،يةالسعود العربية فاململكة
 وأصبح تغري الوضع اآلن بينما ،املنطقة يف إيران ونفوذ التشيع انتشار ملنع كحاجز دوما للعراق تنظر كانت " خارجية
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  .م ممهورة احلكومة توأضح السياسية الواجهة اىل الشيعة تقدم حيث اململكة تريده ما غري على فيه الشيعة
 العريب اجلوار ودول العراق بني العالقة على اوتداعيا الوثائق هلذه التحليلية قراءا يف بوست الواشنطن مع نتفق وحنن

 هـذه  أن املسـألة  يف املثري األمر لكن فيه الشك أمر اجلديد للعراق العريب العداء ان يقول الذي الراي يف وخصوصا
  . املقبلة للفترة العراق وزراء رئيس اآلن وأصبح املالكي نوري السيد والية فيه جددت وقت يف تأيت لربقياتا

 رئـيس  اعتبار منطلق من معه التعامل يف تنطلق ان ال ، ابت ام شاءت ،لكذ مع تتعامل ان العربية الدول على وهلذا
  . كسيلويكي كشفتها اليت السرية املراسالت يف  السعودي امللك وصفه كما  "أيراين عميل " العراق وزراء

 الـيت  إيران مع اجيابية عالقات أواصر فتح عن البحث اىل العراق تدفع سوف املراسالت هذه تكشفها اليت املعطيات
 العربيـة  الـدول  تلك تعاتب أن جيب ال وحينها ركبها يف سائرا العراق ترى نأ قوة بكل ترغب حيث ،ذلك تتمىن

 ان جيب وهم املوقف هلذا العراق دفع من هم ريب بال أم إذ ،املواقف شىت يف معه ووقوفه ايران مع اقالعر اصطفاف
  . عليها املترتبة النتائج يتحملوا
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