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حقيقة تصرحيات موفق الربيعي حول إيران 
 

ادلراقبني واحملللني فضاًل عن صناع القرار والسياسيني العراقيني ( موفق الربيعي)مستشار األمن القومي العراقي فاجأ 
بتصرحياتو النارية األسبوع ادلاضي حول دعم كل من إيران وسوراي لإلرىاب واجلماعات  قنبلة صحفية عندما فّجر

اللندنية بطبعتها ( الشرق األوسط)وتسهيل مهمة دخوذلم إىل العراق ، وذلك يف لقاء صحفي لصحيفة  ادلسلحة
متعاونة تعاوانً إجيابياً  -األساسي إليران وسوراي العدو العريب  -السعودية ، مقابل ذلك اعترب الربيعي أن السعودية 

  .حماربة ادلسلحني ادلتوجهني من أراضيها ابجتاه العراق يف 
:- وما أاثر ادلراقبني عدة أمور منها 

 .أن التصرحيات جاءت من مسؤول أمين عراقي رفيع ادلستوى ومن ادلقربني إليران  -

يف مقارنة مع السعودية اليت تعترب من األعداء اإلسًتاتيجيني يف ادلنطقة  ىذه التصرحيات وجاءت أيضاً  -
 .وكذلك سورايإليران 

خبصوص عدم تعاوهنا يف حفظ حدودىا مع  وسوراي مريكي ضد إيرانكما جاءت تزامناً مع التصعيد األ -
وىذا يؤدي إىل استنتاج أن العراق قد يقف يف موقع أقرب إىل أمريكا من إيران عند عقد االتفاقية العراق ، 

 . الطويلة ادلدى بني اجلانبني العراقي واألمريكي

يب من إيران وسوراي يف حفظ األمن يف العراق الرمسي السلالعراقي ما أكد تصرحيات الربيعي يف ادلوقف  -
 .تصرحيات بعض ادلسؤولني ادلهمني يف الدولة ومنهم رئيس الوزراء والناطق ابسم احلكومة علي الدابغ 

 
فهل ما تقدم يعين أن ىناك تصعيداً من قبل اجلانب العراقي ضد إيران وسوراي ؟ أم ىناك أمر خفي يف ما وراء تلك 

التصرحيات ؟ 
من يرى أن ىذه التصرحيات ما ىي لالستهالك اإلعالمي ليس أكثر من ذلك ، وعلى الرغم من أن ذلذه  ىناك

وإن مل تكن تلك األبعاد !! التصرحيات أبعاداً سلبية ضد إيران وسوراي إال أهنا قد حتمل أبعاداً إجيابية وخاصة إليران 
:- راقي ، مستندين يف ذلك على إجيابية فهي ليست سلبية حسب رأي بعض ادلهتمني ابلشأن الع
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أن إمهال اجلانبني اإليراين والسوري حلدودمها مع العراق أصبح واضحاً ومن ادلسّلمات ، على األقل على  .1
أبن  –وخصوصاً القريبني من إيران  -ادلستوى اإلعالمي ، لذلك فإن تصريح بعض ادلسؤولني العراقيني 

 .حة وادلسلحني ال يقّدم شيئاً أو يؤخر آخراً إيران مل تضبط حدودىا للحد من عبور األسل

قد يعود ابلفائدة عليهم  –ادلالكي والربيعي والدابغ  –إن التصريح ابهتام إيران من قبل ىؤالء ادلسؤولني  .2
أي دولة يف سعيهم حلفظ وعلى إيران يف آٍن واحد ، فبالنسبة ذلم فهذه التصرحيات تثبت أهنم ال يستثنون 

احلدود العراقية حىت إيران اليت حيسبون أهنم موالون ذلا ، وأما ابلنسبة إىل إيران فتستفيد من ىذه 
 " .أن احلكومة العراقية أو مسؤولني مهمني فيها موالون لكم"عندما يقال ذلا  كذريعةالتصرحيات 

لدول اجلوار وادلنطقة عموماً ال يتورعون عن ذكر  إن تصرحيات ادلسؤولني األمنيني العراقيني عند اهتامهم .3
إيران وسوراي علناً ، بينما يكونوا دقيقني عند اهتام ابقي الدول مثل السعودية واإلمارات والكويت وغريىا ، 

أن اخلطر الذي تتجنبو الدبلوماسية العراقية ىم ابقي دول اجلوار وىذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على 
 .ة وليس إيران وسوراي ودول ادلنطق

كمسؤول أمين يثري اجلدل واحلساسية عند بعض اخلرباء ، ألن موقعو الرفيع ال " موفق الربيعي"إن شخص  .4
 .تُفهم مباشرة أبهنا خاوية وخالية من أي دليل ، لذا فإن تصرحياتو قد الذاتية يتناسب مع مؤىالتو 

طارق )انب اإليراين تربير اإليرانيني لتصرحيات ينقل أحد احلاضرين إلحدى اجللسات اليت تعقد مع اجل .5
ضد إيران أبنو مغازلة للعرب السنة وليست تصرحيات ( السين)أمني عام احلزب اإلسالمي العراقي ( اذلامشي

بناء على . يعذرونو يف ذلك ألهنم يعتربونو من القوى القريبة من إيران  –أي اإليرانيون  –حقيقية وأهنم 
حيات ابقي ادلسؤولني العراقيني وخصوصاً ادلقربني من إيران قد تكون معذورة من قبل ىذا الرأي فإن تصر

 .ومن يدري فقد تكون مربرة أيضاً من قبل السوريني ، اإليرانيني 

 
لذلك فإن أي تصريح إعالمي ال يعين ابلضرورة ىو إعالن رمسي وموقف رمسي من قبل تلك اجلهة اليت صرحت 

لو عدة معاين فقد يكون رسالة إىل جهة دون أخرى ، وقد يكون فيو حتذير من التصعيد  بذلك التصريح ، وقد كون
حتملو ىذه اجلهة من برامج سياسية وأفكار وأجندات السياسي ، وقد يكون مستهدفاً إلقناع الرأي العام وإفهامو مبا 

. ، فالتصرحيات اإلعالمية علم واسع ولو تشعبات وتفرعات عديدة 
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