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زو كزسدوازو لمفساجيز للمس  تيزوا مزيسازز
ز سذوز دواهسز؟

 
 
 
( ديك تشيين)وليس انتهاء بنائبو نت الزايرات ادلفاجئة للمسؤولني األمريكاف بدًء من بوش الرئيس األمريكي  ّيب 

 أف ما وراء ىذه ، الذين زارا العراؽ منتصف شهر آذار، (جوف ماكني)وادلرشح اجلمهوري للرائسة األمريكية 
، فبعد مرور مخس سنوات من دخوؿ أو يتغافلوىاالزايرات ادلفاجئة معاين يراىا ادلراقبوف وال يراىا األمريكاف 

القوات األمريكية وحليفاهتا من الدوؿ األخرى للعراؽ وانتشارىا يف كل أحناء العراؽ من دوف استثناء مدعومة 
ة ، ومدعومة بقرارات رللس األمن ، وجتاوز أعداد اجلنود بقرارات ومواقف سياسية عراقية وأمريكية وإقليمية ودويل

مدججني أبحدث األسلحة والتجهيزات العسكرية ومسنودين آبليات ( ألف جندي 130)األمريكاف فقط الػ
ىي األوىل يف العامل ، ىذا فضاًل عن التوجو الرمسي والشعيب واإلعالمي الدويل واألمريكي على  وطائرات عسكرية

العراؽ وضرورة حلها حاًل موضوعياً مناسباً ال يضر مبصلحة الوالايت ادلتحدة على األقل إضافة اىل سواء لقضية 
. دوؿ ادلنطقة والعامل مصاحل 

بعد كل ىذا جند ادلسؤولني األمريكاف وألسباب أمنية أكثر مما ىي غري ذلك أيتوف للعراؽ بصورة مفاجئة من دوف  
. اجلانب األمريكي إال من كاف قاب قوسني أو أدىن من ذلك ادلسؤوؿ الزائر  علم اجلانب العراقي الرمسي بل وحىت

لزايرة اليت قاـ هبا الرئيس اإليراين اب ذلك خصوواً إذا قاررّيب  ؟ من ىذه الفجائية لتلك الزايراتفيا ترى ماذا نستنتج 
حلكومة العراقية قبل أايـ قد تتجاوز ، إذ زار جناد العراؽ عن طريق إبالغ رمسي ؿ 1 مؤخراً اىل العراؽ( أمحدي جناد)

األسبوع ، وكاف استقبالو رمسياً عن طريق رئيس اجلمهورية جالؿ طالباين كما ىو احلاؿ يف كل بلداف العامل ذات 
. السيادة 
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:- بعد ما تقدـ ميكن استنتاج عدة أمور 
ب اإليراين ، أما الالعب وخصوواً على ادلستوى األمين ىو الالعيف العراؽ أف الالعب األكثر أتثرياً  .1

 .، وىذا ما يعكس قوة النفوذ اإليراين داخل العراؽ األمريكي فقد يكوف العباً اثنوايً إف مل يكن اثلثياً 

استناداً اىل ادلبدأ القائل أبف السيطرة األمنية ال أتيت إال ابلسيطرة السياسية ، وأف ىاتني السيطرتني تتناسباف  .2
طردايً ، فإف الالعب السياسي اإليراين لو دور فاعل يف ونع القرار السياسي العراقي حالو بذلك حاؿ 

 .القوى اخلارجية األخرى ومنها الوالايت ادلتحدة 

إف رليء ادلسؤولني األمريكاف بصورة مفاجئة اىل العراؽ ، من دوف إعالـ احلكومة العراقية بذلك ، يعكس  .3
احلكومة العراقية ال متتلك سيادة أو على األقل سيادهتا منقووة ، ويتعاملوف وكأف قناعة األمريكاف أبف 
أما خبصوص اجلانب اإليراين فتسجل زايراهتم الرمسية وادلعلنة نقطة إجيابية لإليرانيني . العراؽ والية اتبعة ذلم 

 .أكرب من األمريكاف  بدرجة( من ىذا اجلانب)ابعًتافهم بسيادة العراؽ واحًتامهم للحكومة العراقية 

 
العامل والدوؿ لذا من الضروري أف ينتبو وناع القرار العراقي اىل ما تعكسو مواقف األمريكاف وغريىم من دوؿ 

السيادة ، وأف يفيق الساسة تلك ، وأف يطالبوا األمريكاف ابحًتاـ السيادة العراقية كما يقولوا ىم باإلقليمية 
إذا كانت ىذه القوة اذلائلة ادلوجودة يف العراؽ واليت تقدـ ووفها يف بداية ىذه العراقيوف اىل مسألة مهمة وىي 

!! ادلقالة ال تستطيع أف حتمي مسؤوليها ، فكيف ميكنها أف حتقق األمن للعراؽ وحتمي سيادتو ؟ 
هنم الالعب وعلى احلكومة العراقية والقوى السياسية العراقية وادلثقفني ومؤسسات اجملتمع ادلدين أف يعرؼ كل ـ

حنوه لتحقق األمن ( اليت تسمي نفسها فاعلة)احلقيقي ابدللف األمين العراقي ، وأف تتحرؾ احلكومة العراقية والقوى 
. ادلنشود ، لتكوف فعاًل فاعلة وليس دعاايت إعالمية 
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