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أ( طرح القضية
يف هذا التقرير املتخصص، سنقوم أواًل إبلقاء الضوء على العالقات الثنائية بي النظامي أي 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق، وخاصة »أصول التضامن التارخيي، والثقايف، واإليديولوجي« 
بي البلدين مبثابة متهيد أساسي لإلنتاج وإعادة اإلنتاج لقدرات إيران جتاه العراق ونناقش إمكانياهتا 
حيال العراق. مث، ومن خالل البحث، ندرس الوضع الكلي للعالقات الثنائية من أجل حتليل وتبيي 
الدولة  بناء  الراهنة وخاصة »عملية  اإليرانية جتاه األوضاع  التحدايت، والفرص والتهديدات  أهم 
يف العراق« واآلاثر النامجة عنها على األمن القومي اإليراين؛ وبعد حتليل منطق حقائق املفاوضات 
الثنائية يف العقد األخري، نعرض يف القسم األخري السلوكيات املطلوبة )جيب وال جيب( للجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية كـ»حزمة مقرتحات«.
بشكل عام تدرس عالقات أي بلد مع جريانه يف إطار أحد األشكال االتصالية، التعايش 
املسامل، والتحالفات واملنافسات والتوترات؛ وبشكل خمتصر ميكننا أن نعدد فرتات العالقات بي 

إيران والعراق على النحو التايل:
1( مرحلة التضامن والتحالف النسيب: منذ فرتة االنتداب الربيطاين على العراق )1920( 
مث استقالل البالد يف عام )1932( وحىت هناية فرتة النظام امللكي )1958(، كانت العالقات بي 
البلدين سواء أكان يف إطار حلف »سعد آابد« أم حلف »بغداد« أو حىت خارج هذين احللفي، 
األحيان، خالفات  بعض  وإن كانت حتدث، يف  إجنلرتا.  نفوذ  بسبب  عام وذلك  جيدة بشكل 

حدودية يف هذه الفرتة، إال أهنا كانت حُتل عادًة بدون أي اشتباك يُذكر.
دخلت  العراق،  يف   )1958( عام  متوز  انقالب  عقب  واحلرب:  التنافس  مرحلة   )2
العالقات الثنائية بي البلدين مرحلة املنافسات اخلطرية، حيث كانت حمدودة أواًل يف فرتة ما بي 

طهران كيف تنظر للعالقة مع بغداد؟
ما يجب وال يجب من اجل مستقبل ايران والعراق

سريوس بران بلداچي *

*  ابحث أول يف شعبة العالقات اخلارجية بقسم الدراسات السياسية يف مركز دراسات جملس الشورى االسالمي االيراين.
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عامي )1958 – 1968(؛ مث وصلت إىل مرحلة التوترات، والصراع واحلرب؛ ومنذ عام )1988( 
وبعده )حىت عام 2005( سادت حالة »ال حرب وال سالم« على العالقات بي البلدين.

3( مرحلة التضامن الودي: منذ ربيع عام 2004 ونظراً لوصول شيعة العراق إىل السلطة 
هذه  إن  طهران، حيث  مع  والشيعية  الكردية  األحزاب  لقادة  اإلجيابية  العالقات  وكذلك 
العتماد  نظراً  أخرى  ومن جهة  اجلديدة،  العراقية  احلكومة  يف  مؤثراً  دوراً  تلعب  األحزاب 
سياسة »نزع التوتر« يف إسرتاتيجية السياسة اخلارجية للنظام اإليراين، يبدو أنه، على األقل، 
على املدى املتوسط – خالل عشرة أعوام – ستطوي العالقات الثنائية بي البلدين طريقاً 

سلمياً.
يف الفرتة املمتدة بي عامي 1958 وحىت 2003، كانت هناك بعض الصعوابت والتحدايت 
يف العالقات بي البلدين، من بينها: العالقات املتقاربة للحكومات العراقية بعد االنقالب مع االحتاد 
السوفيييت )السابق(، ودخول األسطول السوفييت إىل اخلليج العريب لدعم هذه احلكومات ما تسبب 
ابلقلق للنظام امللكي يف إيران، والسياسات احلادة هلذه احلكومات على املستوى اإلقليمي وتباين 
التوسعية وأطماعه جتاه  العراق  إيران، وكذلك سياسات  امللكية من ضمنها  األنظمة  ماهيتها مع 
الكويت وإيران وطرحه لقضية شط العرب ومزاعمه حول حمافظة خوزستان، وتورطه يف اخلالفات 
احلدودية يف أعوام 1960 و1973 واألهم من ذلك كله اعتداءه على إيران يف عام 1980 و8 
سنوات من احلرب املفروضة وأخرياً قضية األكراد وتفعيل سياسة »دعم األحزاب املعارضة« من قبل 

البلدين يف مقابل أحدها اآلخر.
وقبل انتصار الثورة اإلسالمية، أدى التقارب النظام امللكي يف إيران مع الكيان الصهيوين 
واآلاثر السيئة املرتتبة هلذه العالقات على الرأي العام العريب واملنظّرين البعثيي، إىل تطهري اجملتمع 
العراقي من املواطني من ذوي األصول اإليرانية وبشكل عام اعتماد سياسة »الكراهية جتاه إيران«، 
وطرد 40 ألف شخص من األكراد الفيليي يف عامي )1971 – 1972م(. وتلتها املوجة الثانية 
من طرد املواطني من ذوي األصول اإليرانية، الذين اهُتموا ابعتبارهم الطابور اخلامس وطليعة لتوسع 
إيران يف العراق، وذلك يف النصف الثاين من عقد السبعينيات امليالدي، وكل هذا يعترب من نقاط 
حتول سياسة العداء إليران من قبل النظام البعثي. ومن أجل تعزيز القومية العراقية، وتقليل الفجوات 
اإليرانيي  مع  املواجهة  العراقية  احلكومة  تبنت  واألكراد،  والعرب  والشيعة  السنة  بي  االجتماعية 
واليهود. وبعد انتصار الثورة أيضاً، أتبعت هذه السياسة بشدة خالل أعوام 1979 – 1980.
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املاضي وحىت اآلن، نصل  إيران والعراق منذ  العالقات بي  نلقي نظرة على سري  وعندما 
القوى  وتدخالت  غاايت  وتعد  غالباً.  متوترة  البلدين كانت  بي  العالقات  أن  النتيجة  هذه  إىل 
هذه  اهنيار  عن  النامجة  واالنعكاسات  العثمانية،  اخلالفة  ومطامع  آنذاك،  الكربى  االستعمارية 
زالت  ما  اليت  التحوالت  أسباب هذه  أهم  دول، من  وتقسيمها إىل  املنطقة  وبلقنة  اإلمرباطورية، 
تلقي بظالهلا على العالقات بي البلدين. وإن مل تكن إليران، بعد احلرب العاملية األوىل، خالفات 
خطرية مع دول اجلوار حبيث تربز خطر احلرب، إال أن نزاعات وتوترات كانت تشوب عالقاهتا 
العالقات  على  هيمنت  اليت  القضااي  ضمن  ومن   .1920 عام  أتسيسها  منذ  العراق  دولة  مع 
بي البلدين يف العقود األخرية: »التوتر والعداء املتقلب، وإبرام االتفاقيات ونقضها املتواصل من 
جانب الطرفي، واخلالفات احلدودية التارخيية، وقضية العتبات املقدسة والزوار اإليرانيي، وقضية 
كردستان، وأزمة القوميات وتشكيل األحزاب املعارضة يف تلك املنطقة، واهتام أو حقيقة التدخل يف 
الشؤون الداخلية ألحدمها اآلخر. واألهم من هذا كله، اخلالفات املذهبية، وبعبارة أخرى السياسية، 
واإليديولوجية وغريها...«. ويف هذه األثناء، تتصدر اخلالفات السياسية اإليديولوجية، والقضااي 
احلدودية، وإنكار التدخل يف الشؤون الداخلية ألحدمها اآلخر، خاصًة بعد استقالل العراق عام 

1932م هذه التحدايت. 
وبينما ألقت هذه القضااي بظالهلا على العالقات الثنائية، يستفيد كال البلدين إيران والعراق 
وأهم  اإليديولوجية.  وخاصًة  والثقافية  التارخيية  النواحي  من  والداليل  الراسخ  التضامن  أسس  من 

أصول وحماور التضامن الثقايف والتارخيي واإليديولوجي بي إيران والعراق هي كالتايل:
شيعة كال  بي  يربط  الذي  اخلاص  املعنوي  واالرتباط  عشري  االثنا  الشيعي  املذهب   )1

البلدين مع مالحظة املعتقدات السياسية املشرتكة.
2( العتبات املقدسة يف املدن املقدسة: النجف، وكربالء، والكاظمية، وسامراء يف العراق، 
ومدينيت مشهد وقم يف إيران حيث أدت هذه العتبات إىل سفر الزوار، وابلتايل يصبح عامل اتصال 

بي البلدين.
وأن  التارخيية  السوابق  مع مالحظة  البلدين،  بي  املشابه  واالجتماعي  الثقايف  النسيج   )3
األراضي العراقية كانت جزءاً من الرتاب اإليراين على مدار القرون الطويلة، وما زالت حىت اآلن تُرى 

آاثر احلضارة اإليرانية يف أطالل املدائن وبعض املدن العراقية األخرى.
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4( عدد كبري من اإليرانيي يقيمون يف العراق، وأيضاً يقيم عدد من العراقيي يف إيران.
5( وجود احلوزات العلمية يف كال البلدين، واالتصال العلمي والثقايف القدمي بينهما.

6( االهتمام الذي وجهه شيعة العراق إىل حكومة إيران من أجل حل مشكالهتم، إذ كانوا 
العثماين، واستمر هذا  يعتربون احلكومة اإليرانية تدعمهم وحتميهم حىت يف مقابل سلطة احلاكم 
الوضع حىت أواخر األسرة القاجارية. وخالل العقود الثالثة األخرية أيضاً كانت األحزاب الشيعية 

املعارضة – وخاصة العراقيي املطرودين - تتوقع ذلك التوقع من إيران بشكل جاد. 
7( التجاور ووجود حدود مشرتكة طويلة، السيما أن قاطين املناطق احلدودية يعيشون غالباً 
بصورة بدوية، حيث كانوا يف السابق يتنقلون صيفاً وشتاًء بي جانيب احلدود حيث مل تكن هناك 

سيطرة حدودية.
8( مرجعية أو زعامة واحدة شيعية على شيعة كال البلدين على مدار التاريخ، وعلى سبيل 
التقليد  مرجع  الشريازي«  للـ»آية هللا سيد حممد حسن  التارخيية  الفتوى  إىل  اإلشارة  املثال ميكن 
آنذاك، وزعيم »ثورة التنباك«، أو الفتاوى املختلفة اليت كان يصدرها علماء النجف أثناء عصر 

»الثورة الدستورية«.
املشرتكة وخاصًة  اإلسالمية  النظرية  )األصول  اعتقادية مشرتكة  أصول  إن وجود  وابلتايل، 
اخلميين  اإلمام  أي  آنذاك  التقليد  مرجع  إقامة  وسابقة  اهلامة،  املرجعية  ودور  الشيعي(،  املذهب 
املقدسة  العتبات  البلدين(، ووقوع  لكال  الدينيي  القادة  بي  العراق )وجود عالقات عاطفي  يف 
يف العراق، واملناقشات بي احلوزات العلمية يف كال البلدين، من بي املؤشرات اهلامة اليت جعلت 
إيران اإلسالمية واملعارضي  الثقايف« بي نظام مجهورية  التارخيي  »التضامن اإليديولوجي والتوافق 

العراقيي، وخاصًة الشيعة، خالل 26 عاماً املاضية، إجيابية.
لذلك، وعقب اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران، ومع األخذ يف االعتبار اآلاثر غري القابلة 
لإلنكار هلذه الثورة على دول املنطقة وأحزاب املعارضة العراقية، حيث إهنا اعتربت نظام مجهورية 
إيران اإلسالمية املؤسس حديثاً قبلة اآلمال ومركز العامل اإلسالمي، ارتفع مستوى التوافق والتعاون يف 
العالقات من خالل عملية متقابلة ومتكاملة. حبيث إنه حىت خالل سنوات ما بعد احلرب والظروف 
احلالية، اقتضى التعامل واجلرح والتعديل بي مصاحل األحزاب العراقية املعارضة مع املصاحل القومية 
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اإلسالمية  إيران  جلمهورية  العامة  السياسات  واضعي  نظر  وجهة  من  اإلسالمية،  إيران  جلمهورية 
وزعماء األحزاب اإلسالمية املعارضة، لطافة وحساسية خاصة! حبيث يبدو أن واضعي السياسات 
يديرون  املعارضة(  إيران اإلسالمية، وزعماء األحزاب اإلسالمية  اجلانبي )نظام مجهورية  من كال 
»التضامن اإليديولوجي والتوافق التارخيي والثقايف« ابستخدام احليل وإمكانيات فن الدبلوماسية، 
حبيث ال تتهدد وال تُنتهك أهداف وإسرتاتيجية األحزاب املعارضة يف مقابل القوى املنحرفة قدر 

اإلمكان ضمن أتمي املصاحل العليا لنظام مجهورية إيران اإلسالمية!
وابلتايل، يعترب التضامن اإليديولوجي والثقايف والتارخيي بي اجملتمع الشيعي العراقي مع إيران 

البنية التحتية األساسية وقابلة أتثري مجهورية إيران اإلسالمية على اجملتمع الشيعي العراقي.
العظيم ملدة 13 عاماً، منذ عام 1963 وحىت  الثورة اإليرانية  إقامة زعيم  وكذلك، أدت 
زعماء  وبي  بينه  والعاطفية  السياسية  والروابط  العالقات  وتعميق  خلق  إىل  العراق  يف   ،1977
انتفاضة شيعة العراق، وهذه الروابط ما زالت منعقدة بي قادة احلركة مع املرشد األعلى للثورة وبعض 
املعارضة  والعائالت  الدعوة،  حزب  مثل:  عريقة  أحزاب  وجود  وكذلك،  البارزة.  اإليرانية  الوجوه 
الكربى مثل: الصدر، واحلكيم، والشهرستاين، وغريهم... كانت العوامل اليت حولت األرضيات 

الذهنية الكامنة بي شيعة العراق إىل طاقة جديرة ابملالحظة من أجل اهلبات الثورية.
لكن، بغض النظر عن عملية تطور العالقات الثنائية على النحو املذكور، واملبادئ اجلديرة 
ابالعتماد للتضامن بي البلدين، وإمجااًل ميكن القول إنه بعد مساء العشرين من مارس 2003/ 
فروردين 1382 قطعت مواقف مجهورية إيران اإلسالمية إزاء التطورات العراقية اجلديدة من حيث 
السياسات املعلنة مشواًل منطقياً وعقالنياً. وهكذا، املواقف اآلتية تؤكد على التكتيك السابق ذكره:

- دعم مجهورية إيران اإلسالمية لآلليات الدولية، خاصًة قرار األمم املتحدة رقم 1441 
الذي أخطر حكومة العراق ابلتعاون التام مع وفد التفتيش الدويل، وتنشر قائمة أسلحة الدمار 

الشامل لديها، ويف غري هذه احلالة، سوف تواجه بردود أفعال جادة.
وقبل العراق بنود القرار على الفور، واستأنف املفتشون الدوليون عملهم يف العراق. لكن 

أمريكا مل حتصل قط على األسلحة اليت تذرعت هلا للهجوم على العراق!
- معارضة إيران الستخدام القوة، خاصًة عن طريق إجراءات أمريكا أحادية اجلانب،
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- املساعي الدبلوماسية اإليرانية من أجل وصول صدام إىل توافق مع الضغط العاملي بطرق خمتلفة،
- اإلعراب عن رضا إيران حكومًة وشعباً بعد سقوط النظام البعثي،

ابحلكومة  رمسياً  تعرتف  دولة  أول  )كنا  املناسبة  الفرصة  يف  االنتقايل  ابجمللس  رمسياً  االعرتاف   -
االنتقالية(، وإعادة العالقات الدبلوماسية،

- إجراء الزايرات الرمسية من أجل تعزيز العالقات الثنائية التجارية والسياسية.
- املشاركة يف االجتماع اإلقليمي املتعلق ببناء الدولة يف العراق.

ب( التقييم
أ من عناصر السلطة، واملوقع اجليوبوليتيكي إليران.	(
أ التضامن اإليديولوجي والثقايف والتارخيي، وبشكل خاص املذهب املشرتك مع مالحظة 	(

األغلبية الشيعية يف العراق على حنو ما سبق.
ج( العالقات السياسية والعاطفية الراسخة بي إيران وزعماء وأعضاء بعض األحزاب املعارضة 
مثل: اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية، واألشخاص ذوي النفوذ مثل: آية هللا السيد كاظم احلائري، 
ابعتبارهم حلفاء إليران، وبعض األحزاب األخرى وإن مل يكونوا حلفاء! إال أهنم هلم عالقات ودية 
مع مجهورية إيران اإلسالمية، مثل: حزب الدعوة، ومنظمة العمل اإلسالمي، وبعض من األكراد 

الفيليي، والرتكمان الشيعة.
وأهم أهداف إيران ومصاحلها إزاء العراق احلديث، وأهم هذه األهداف عبارة عن:

أ( احلفاظ على وحدة األراضي العراقية، مع األخذ يف االعتبار 1458 كيلومرت اليت تعترب 
أطول حدود برية للبالد،

العراق، السيما عن طريق  ب( عدم تشكيل حكومة معادية إليران مع زايدة نفوذها يف 
الوسائل الثقافية،

ج( االهتمام من أجل تشكيل حكومة قومية مستقرة،
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د( عدم مشاركة العراق يف حتالفات معادية إليران مع حتدي أمريكا،
هـ( احلفاظ وتعزيز مكانة: املرجعية، واحلوزة، والعلماء يف تطورات العراق )بنية السلطة(،

و( تعزيز العالقات الثنائية مع العراق مع متابعة تنفيذ قرار جملس األمن مع احرتام اتفاقية 
ذلك،  على  وبناًء  البلدين.  بي  احلدود  حول  )1975م(  اجلزائر  واتفاقية  )1975م(،  اجلزيرة 
منذ انتهاء احلرب املفروضة ميكن تعميق الثقة الالزمة بي  ابإلضافة إىل أنه بعد مرور 17 عاماً 
البلدين. ومن انحية أخرى، على احلدود الغربية للبالد، ابإلضافة إىل إحباط املؤامرة العاملية على 
وحدة احلدود اإليرانية، سوف تصبح سبب االزدهار والتنمية االقتصادية هلذه املناطق. ويف هذا 
الصدد، جيب التأكيد وفقاً للقانون الدويل على أن تغيري احلكومات ال ميكن أن ُيسقط مسؤولية 
احلكومة السابقة. مثلما اعتذرت احلكومة الياابنية بعد 40 عاماً من أعمال الياابنيي اإلجرامية حبق 
الشعب الكوري، وبعد مرور 60 عاماً على احلرب العاملية الثانية، وبعد تغيري بعض احلكومات، 

تدفع الغرامات املتعلقة با ابنتظام.
ز( اإلسراع يف تنمية العالقات االقتصادية وخاصًة بدف احلصول على سوق عراقي راحبة.

ح( ترسيخ الوجود الشيعي يف بنية اختاذ القرار، مع التأكيد على ترسيخ األنظمة الدميقراطية، 
وتشكيل  خمتلفة،  انتخاابت  وإجراء  العراقيي،  إىل  للسلطة  التام  االنتقال  يف  اإلسراع  طريق  عن 

حكومة وبرملان وجمالس حملية....
أ إمجااًل، إن قبلنا أن مصاحلنا القومية كامنة يف أن:	(

- يتحول العراق من دولة معادية إىل دولة آمنة.
- حُتل اخلالفات احلدودية بي إيران والعراق.
- ال ميتلك العراق جيشاً قوايً لتهديد جريانه.

- ميتلك الشيعة السلطة واملزااي اجليوبوليتيكية النسبية يف جنوب العراق.
- ال يستقل األكراد.

العصاابت  للسلطة، واحتاد لإلرهاب، ومكان جتمع  فراغ  العراق إىل منطقة  يتحول  - ال 
املافياوية.
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ففي تلك احلالة ميكن أن نعد أولوايت إيران إزاء العراق كالتايل:
إقرار األمن واهلدوء النسيب يف العراق،. 1
إجراء انتخاابت حرة، وتويل الشيعة السلطة،. 2
احليلولة دون وقوع حرب أهلية يف العراق،. 3
منع انتشار االضطراب على احلدود مع إيران،. 4
احليلولة دون انتشار القومية الكردية يف إيران.. 5

1( التحدايت
أ التحدايت داخل البنية:	(

يف مالحظة عامة، ابملرور على العمل اإلمجايل لنظام مجهورية إيران اإلسالمية إزاء العراق 
منذ اندالع الثورة اإلسالمية وحىت اآلن، فأهم التحدايت واألضرار »داخل البنية« لبالدان يف هذا 

الصدد عبارة عن:
تعدد مراكز وضع السياسات والتنفيذ،. 1
العراق، وبشكل . 2 السياسات مع حركة شيعة  لبعض مبادئ وضع  املزدوج واالنتقائي  التعامل 

خاص أحزاب املعارضة اإلسالمية يف العراق،
املتعلقة ابخلدمة . 3 املبادئ  املتمايزة بي  املتخصصة  النظر  وجود فجوة بي نوعي من وجهات 

احلكومية، أحدها يتعلق بدعم حركات التحرر واالستقالل بتكتيك »مثايل«. واآلخر متعلق 
ابحلصول على املصاحل القومية، أو مصلحة احملور بتكتيك »واقعي«.

لذا بشكل عام، ضرورة وأمهية حصول اتفاق يف الرأي بي النخبة، حول املصاحل القومية 
وإزالة مشكلة تعدد مراكز اختاذ القرار، مها أمران أساسيان اليت جتب دراستهما. ومن أجل الوصول 
البنية  التفكري يف  الروابط ووضع السياسات اخلارجية، جيب إعادة  إىل »االنسجام الداخلي« يف 
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قرارات  نتخذ  أن  نستطيع  واملسؤوليات، حىت  والصالحيات،  السلطة،  تقسيم  وكيفية  السياسية، 
وإجراءات قيمة يف الظروف العاملية اجلديدة وهنا، مع مالحظة تطورات العراق، وننفذها.

أ  التحدايت خارج البنية )البيئية(	(
1. أحد انعكاسات عدة عقود من التوتر والنزاع بي إيران والعراق، وخاصًة وقوع حرب 
البلدين ابلنسبة  األمنية، وسوء ظن وشك كال  واملخاوف  العداوات،  الثماين سنوات، هو زايدة 
لتؤخر البالد  إىل أحدها اآلخر. واإليرانيون يعتربون صدام وحرب الثماين سنوات عاماًل أساسياً 
الدعاية  أدت  لقد  املختلفة. ومن انحية أخرى،  االقتصادية واالجتماعية  اجملاالت  ومشاكلها يف 
الشديدة املعادية إليران يف عهد البعث، وكذلك اشتباك العراقيي يف حرب مع إيران، وعدة عقود 
من العداوة يف العالقات بي البلدين، إىل تقوية بعض االجتاهات العربية املعادية إليران. لذا، على 
الرغم من املبادالت الثقافية، وخاصًة بي األكراد وشيعة العراق مع اإليرانيي، إال أن عدم االهتمام 
تعزيز  أمام  تعمل كمانع  أن  ميكن  السابقة  العقود  خالل  األمور  هذه  ملثل  االنعكاسات  ببعض 
الثقافية  التبادالت  الضروري االهتمام اخلاص بزايدة  الصدد من  البلدين. ويف هذا  العالقات بي 

بغرض إجياد السالم واملودة بشكل أكثر بي البلدين ورفع أسباب العداوة السابقة.
العراق  أكراد  إىل  وابلنسبة  اهلوية،  عن  البحث  انتشار  واحتمال  العراق،  أكراد  2. وضع 
ابعتبارهم اثين قوة مؤثرة بعد الشيعة يف الدولة العراقية اجلديدة، من الضروري اجتناب أي نوع من 
الكامل، واالكتفاء بضمان حقوقهم  العراق واالنفصال  استقالل كردستان  بغرض  العايل  الطريان 
ومصاحلهم يف إطار دولة العراق. ألن أي نوع من االنفصال يف هذا الصدد سوف يُواجه مبعارضة 
إيران ومقاومتها. وجيب على إيران أيضاً أن هتتم بتأمي حقوق أكراد العراق يف إطار عراق واحد 
واحرتامه. وهذا األمر سوف يؤدي إىل ودية أكثر يف العالقات وابلتايل ارتقاء العالقات بي إيران 

والعراق.
وجود قوات معادية للثورة يف العراق.. 1
وجود طيف من اإلسالميي، وخاصًة الشيعة املعارضي جلمهورية إيران اإلسالمية يف العراق.. 2
صرف النظر عن قرار 598 من بي املضامي املتعلقة ابملشكالت احلدودية املزمنة وغرامات . 3

احلرب املفروضة.
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إعراب بعض املسؤولي العراقيي واإلقليميي عن قلقهم بشأن تدخل إيران السياسي واألمين. . 4
الدولية، وسحر، وغريمها... ويؤكد املسؤولون  العامل  برامج شبكة  الصدد إىل  ويشار يف هذا 
غري  شكواهم  بشأن  منزعجي  وإن كنا  جيداً.  حدودها  تضبط  ال  إيران  أن  على  العراقيون 

املناسبة.
األمر اآلخر الذي جيب أن نالحظه دائماً، هو أنه جيب أن نعترب العراق أكثر من أنه دولة . 5

إسالمية أبغلبية شيعية، وجيب أن نعتربه يف الدراسات االسرتاتيجية دولة ببنية واجتاهات عربية.
تؤثر . 6 أال  إىل  النسبية،  املزااي  مثل  االقتصاديتي،  والعراق  إيران  بنييت  بي  االنسجام  أدى  لقد 

االجتاهات االقتصادية للجانبي أتثرياً كبرياً على إجياد التناغم بي هذين البلدين.
إمجااًل، على مستوى التحليل الكلي، ومن الزاوية املتعلقة بتحدايت مجهورية إيران اإلسالمية، . 7

اندالع  مع  واشتد  ماضية،  عقود  عدة  منذ  بدأ  الذي  اإلسالموية  على  واإلقبال  امليل  إن 
البحث  املنطقة، وابلتايل، جيب  املصاحل األمريكية يف  إيران، خطر على  الثورة اإلسالمية يف 
عن طريقة للتحكم با. ولكن من حيث أن اإلسالموية قد انتشرت على مستوى اجلماهري 
والشعوب اإلسالمية، فلن يكون هذا األمر عماًل بسيطاً. وأول حلول أمريكا من أجل مواجهة 
اإلسالموية، ليس فقط يف أن تتبعه نتيجة إجيابية، وإمنا خلفت تبعات سلبية متعدد. وكان هذا 
احلل عبارة عن خلق، وأتسيس، والتشجيع على مذهب أو تيار إسالموي جديد يف مقابل 
السيطرة  حتت  ويكون  املوجود،  الطلب  يليب  حىت  اإليراين،  والنموذج  النوع  من  اإلسالموية 
بشكل كامل. وهذا النموذج الذي تكون بدعم سياسي أمريكي ودعم مايل من بعض الدول 
اإلسالمية يف املنطقة من أجل مواجهة اإلسالم السياسي اإليراين، يف ذلك الوقت مساه املرشد 
األعلى للثورة اإلسالمية اإليرانية »اإلسالم األمريكي«. وكانت الوهابية هي الظهري الفكري 
هلذا النموذج، وكانت حكومة طالبان هي جتليه اخلارجي. ومحت أمريكا هذا التيار غافلة عن 
مبادئه السلفية اليت كانت تظهره مستعداً لألصولية يف مفهوم خاص، وحىت قدمت مساعدات 
وفرية ملنظمة »القاعدة« حىت تسيطر على أفغانستان. ولكن هذا التيار، يف مسريته التكاملية 
مع العودة إىل األصول السلفية اجلامدة، دعم نوعاً من األصولية احلقيقية يف العامل اإلسالمي 
أيضاً،  أمريكا  يف  األصولية سريعاً  هذه  انر  ومتحجرة، وشبت  وجامدة  اليت كانت سطحية 
خاصة أهنا قد أظهرت سياسات أمريكا االزدواجية واملعادية لإلسالم يف عهد بوش االبن يف 
قضية فلسطي وإسرائيل. وكانت حتركات القاعدة املعادية ألمريكا يف العامل، وخاصًة حادثة 
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)11 سبتمرب 2001م( نقطة النهاية هلذا النموذج أمريكي الصنع.
وابلتايل، مع األخذ يف االعتبار التهديد الذي يتوجه من هذه الناحية إىل املصاحل األمريكية 
يف العامل وخاصًة يف منطقة الشرق األوسط، فإن بناء دولة أبسلوب معاصر يف العراق ميكن أن 
يتيح الفرصة ألمريكا اليت خلقت منوذجاً ابلتلفيق بي نوع من اإلسالموية املسيطر عليها وأجزاء من 
الدميقراطية )الدميقراطية املوجهة(، تليب به االحتياجات والطلبات املوجودة من انحية، وتسيطر على 

التيار اإلسالمي سيطرة كلية من انحية أخرى، وتقوده حنو الطريق املقصود.
ليست  ولكن  دميقراطية،  إسالمية  حكومة  هي  اآلتية  العراقية  فاحلكومة  الفرض،  هذا  يف 
من نوع إيران، بل ستكون منوذجاً جديداً يرضي أمريكا. ويف هذه احلالة، قد لبت أمريكا طلب 
أن  جاد  خطر  يستطيع  أن  بدون  أخرى،  انحية  من  اإلسالموية  وطلب  انحية،  من  الدميقراطية 
ننتظر  أن  جيب  السيناريو،  هلذا  النهائي  التحقق  حالة  ويف  املنطقة.  يف  األمريكية  املصاحل  يهدد 
اليت ستواجه خالهلا  التحوالت  )الكبري!(.  األوسط  الشرق  تطورات سياسية خطرية يف مستقبل 
النظم السياسية العربية يف املنطقة تغريات كيفية بنيوية. ألن هذه النظم منذ اآلن قد ابدرت بنفسها 
وقامت بتحوالت دميقراطية. وعدم دقة األمريكان يف هذا املشروع، من احملتمل أن يؤدي إىل تقوية 
على  جاداً  األمريكان وتصورهم خطراً  تعريف  يعترب يف  الذي  اإليرانية«  الدينية  منوذج »الشعبوية 
مصاحلهم وفرصة أساسية جلمهورية إيران اإلسالمية. وجناح »اسرتاتيجية تغيري النظام« اإلسرتاتيجية 
اجلديدة احملافظة للوالايت املتحدة منوط بنجاح واشنطن يف تشكيل »دولة منوذجية« يف بغداد. ويف 
احلقيقة، إعادة بناء العراق بشكل حكومي متحد »الوالايت املتحدة« و»دولة إسرائيل« و»الدولة 
العراق.  يف  األمريكية  اإلسرتاتيجية  قلب  هو  األمريكية  القيم  بنموذج  الرفاه«  و»دولة  العلمانية« 
وسيناريو أمريكا املثايل هو فعالية واستقرار »احلكومة النموذجية يف العراق« ابعتبارها منوذج للتنمية 
األمريكية بي الدول املسلمة. ويف حالة حتقق ذلك األمر، ستستطيع الوالايت املتحدة يف األلفية 
الثالثة امليالدية أن حتقق حلمها ابنتصارها يف »اللعبة الكربى« من أجل هزمية »النموذج اإلسالمي 

للشرق األوسط« واهنيار »واهنيار منوذج الشعبوية الدينية اإليرانية امللهم للمسلمي«!
وكذلك من انحية أخرى، إن هزمية الوالايت املتحدة يف تنفيذ واستقرار »احلكومة النموذجية« 
يف العراق، ال يعين فقط هزمية واشنطن يف العراق، بل تعين هزمية أمريكا يف الشرق األوسط، وابلتايل 

سوف يكون مبثابة فشل أمريكا يف أول إجنازاهتا من أجل ترسيخ اهليمنة األمريكية العاملية.
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2( الفرص
على  معتمدة  عسكرية  مركزية  بنية  من  العراق  يف  السلطة  بنية  حتويل  هي  فرصة  وأهم   -

اإليديولوجية البعثية إىل بنية غري مركزية شعبية معتمدة على اإليديولوجية اإلسالمية.
- ومن الفرص اجلديدة اليت ظهرات بتعزيز سلطة الشيعة يف البنية السياسية العراقية، فيما 
يتعلق مبسألة األحزاب اإليرانية املعارضة املستقرة داخل العراق مثل: احلزب الدميقراطي، وكومله، 
يف  اإلسالمية  إيران  مجهورية  بوسع  لذا،  البلد.  ذلك  يف  الشعب  فدائيي  منظمة  وجود  وخاصًة 
أنه  الثنائية. وضمن  املباحثات  أعمال  أجندة  املذكورة على  األحزاب  أن تضع موضوع  املستقبل 
يبدو أن هذا املوضوع على األقل على املدى القصري وحىت املدى املتوسط، له عالقة مباشرة مع 
الفدائيي مدرجة  إيران اإلسالمية وأمريكا. وإن كانت منظمة  التعارض مجهورية  أو  التفاهم  سري 
على »القائمة السوداء« األمريكية للجماعات اإلرهابية و قائمة )االحتاد األورويب(، )ابلطبع وإن 
مل  أنه  إال  اإلرهابية،  اجلماعات  قائمة  على  املنافقي  منظمة  يضع  زال  ما  األورويب  االحتاد  كان 
يدرج »اجمللس القومي للمقاومة«، الذراع السياسي هلذه املنظمة يف أورواب، يف القائمة املذكورة(، 
املنظمة  تستغل )كأداة( هذه  أن  تستطيع  زالت  ما  إيران،  مع  بعالقاهتا  يتعلق  فيما  أمريكا  لكن 
بوصفها أداة ضغط على مجهورية إيران اإلسالمية. ومن اجلدير ابلذكر أن األحزاب الثالثة املذكورة 
وخاصًة  اإلقليمية  واألمنية  السياسية  التطورات  االعتبار  يف  األخذ  مع  األخرية،  السنوات  خالل 
تطورات إيران الداخلية، قد حتولت تدرجيياً من االجتاهات اخلشنة اليت تلتزم استخدام اجملال احليوي 
ألراضي الدولة الداعمة من أجل تنفيذ عمليات ختريبية، إىل االجتاهات الناعمة )النشاطات الثقافية 
والدعائية واحلرب النفسية وغريها...( املعتمدة على إسرتاتيجية »التحول من الداخل«. لذا، مع 
األخذ يف االعتبار التطور املتنامي لتكنولوجيا االتصاالت، قلت أمهية جتاور احلزب املعارض للدولة 

اليت يعارضها.
- لقد دلت التطورات يف العراق على أنه خالفاً لتصور األمريكيي، كان حجم إيران يف 
التطورات الداخلية للعراق أكثر مبراحل مما كان يتصوره األمريكان. لذا، سنحت هذه الفرصة إليران 
كي تزرع عمالئها ومواليها يف العراق مستغلة األوضاع الراهنة يف هذا البلد، وتدخل إىل النظام 
السياسي العراقي اجلديد مبعرفة القوى املوافقة هلا. وال ريب يف أنه جيب أن يُنفذ هذا العمل بدقة 
التجارب املوجودة، تؤكد على ضرورة  واحرتاس ابلغي. ويف هذا الصدد، مع األخذ يف االعتبار 
وأمهية التناغم أكثر بي مبادئ إدارة الدولة يف شؤون العراق. والنظرة إىل حمافظي العراق كماً وكيفاً 
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وخاصًة يف احملافظات ذات األغلبية الشيعية، تؤكد هذه املقولة.
- تُعترب العالقات احلالية بعد 26 عاماً على األقل من عدم معارضة مواقف نظام مرجعية 

النجف مع مجهورية إيران اإلسالمية، فرصة مهمة ابلنسبة لنا.
- مع خروج العراق من طيف الدول املعادية إليران، متهدت جماالت التعاون الثنائي ومتعدد 
اجلوانب يف املنظمات اإلقليمية وما بعد اإلقليمية مثل: األوبك، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، و... 

أكثر مما مضى.
3( التهديدات

يف دراسة بنية العالقات الثنائية جيب القول إن ما تسبب يف التحدي والتهديد لبالدان خالل 
العقود األخرية جيب حبثه يف ثالثة عناصر رئيسية:

أ إسرتاتيجية تصدير ثورة إيران اإلسالمية، وخوف العراق منها،	(
أ البنية البعثية والسلوك اخلاص لنخبة العراق وخاصًة شخص صدام حسي،	(
أ العنف اجليولويتيكي العراقي.	(

ومع سقوط النظام البعثي، زال أتثري النقطتي )أ، ب( يف بنية السياسة اخلارجية العراقية. 
لكن، ما زال عدم متكن العراق من احلصول على مياه حرة، ما عدا عن طريق شط العرب، مع 
مالحظة وجود احلقول النفطية املختلفة يف حميط هذا النهر، يؤدي إىل أن ينظر العراق إىل هذه 

املنطقة بعي الطمع.
وعلى الرغم من أنه مت حتديد نقاط الصفر احلدودية يف اليابسة وفقاً التفاقية اجلزائر 1975، 
وأيضاً حتديدها يف هنر شط العرب على أساس خط اتلوج، لكن نوع نظرة النخبة العراقية إىل هذه 
املهمة أدى إىل أن تلعب هذه املسألة دوراً مهماً خالقاً للتحدايت يف العالقات الثنائية على املدى 
الطويل، وجيب مالحظتها دائماً ابعتبارها احتاد من التهديدات. وابلطبع جيب أال متنع هذه احلقيقة 
من أن ننسى أن اتفاقية اجلزائر حتتوي على مبادئ قانونية قوية، لدرجة أن أي نوع من املفاوضات 
حوهلا يعين إضعاف تلك املبادئ. لذا، جيب أال نسمح للطرف العراقي يف إطار املباحثات الثنائية 
بطرح مشروعية هذه االتفاقية، وتُتخذ اإلجراءات الالزمة إلبرام معاهدة سالم مع العراق، ويف غري 
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هذه احلالة، سوف تظل هذه االتفاقية مثل عظمة يف حلق العالقات الثنائية. لكن يف الظروف 
احلالية، جيب االعرتاف بشكل عام، أبن التطور الذي جيري يف الوقت احلاضر؛ هو إضعاف اهلوية 
العراق  يف  أمريكا  وسعي  السنة!  وليس  الشيعة  ِقبل  من  أييت  اإلسالمية  إيران  جلمهورية  الشيعية 
منصب ابلدرجة األوىل إىل اتباع الشيعة هلم. ألن هذا األمر كان بوسعه أن يقلل جاذبية اجلمهورية 

اإلسالمية بي الشيعة العراقيي بدون إنفاق مبالغ طائلة.
وما يشجع أمريكا على أن تستغل تفوق الشيعة من أجل تغيري النظام اإليراين، هو خلق 
وضع إشكايل، ويف احلقيقة، نوع من العجلة التكرارية بشأن الشيعة، يكون لصاحل أمريكا ويضر 
بواسطة  املنطقة  دول  الشيعة يف  لوضعية  مسبوق  عبارة عن حتسي غري  هو  الوضع  وهذا  إيران. 
للمسلمي.  الرئيسي  العدو  الشيعي  إيران  نظام  يعتربون  الذين  األمريكان  األمريكية،  اإلجراءات 
وسوف يؤدي استمرار هذا الوضع إىل أنه عملياً، ستخرج الورقة الراحبة جلمهورية إيران اإلسالمية 
يف دول اجلوار، أي األقلية الشيعية، من يد إيران شيئاً فشيئاً، وتعمل ضدها.  كما يف أفغانستان 
تسببت هزمية طالبان، أعدى أعداء الشيعة، بواسطة أمريكا، يف التحسن التدرجيي لوضع الشيعة 
السياسي واالجتماعي وحىت االقتصادي. ويف العراق أيضاً، هزمية صدام السين، املعارض الرئيسي 
الضغط  أدى  اخلليجية،  الدول  ويف  السلطة.  هرم  يف  الشيعة  وضع  من  حسنت  الشيعة،  حلركة 
األمريكي من أجل إجراء إصالحات يف دول مثل: السعودية، والبحرين، والكويت إىل ارتقاء وضع 
الشيعة ابلنسبة إىل املاضي. بينما حقيقة األمر هي أن هذا الوضع ظهر بواسطة حضور أمريكا 
وضغوطها، أو بصدد الظهور، ولكن مجهورية إيران اإلسالمية تعارض أمريكا، ويبدو، من احملتمل 
يف ذلك الوضع، لن حتظى معارضة إيران ألمريكا بدعم شيعة الدول األخرى. وتوضح هذه احلقيقة 
الدقة يف املواقف املعلنة واملنفذة لقادة اجمللس األعلى، بوصفه احلزب الذي ينسجم أكثر مع مجهورية 

إيران اإلسالمية. ومنذ سقوط صدام ودخول هذا احلزب إىل العراق وحىت اآلن.
ال  السنة  إىل  ونسبته  سبتمرب   11 نتيجة ألحداث  الوضع كان  ذلك  آخر،  منظور  ومن 
الشيعة أكثر من أن يكون انبعاً من إرادة مسؤويل واشنطن. وكان جمال النظام الدويل بعد 11 
سبتمرب مناسباً للغاية من أجل االستفادة من الدعاية اإليرانية. ألنه حىت ذلك الوقت كانت وسائل 
اإلعالم العاملية تعترب التشيع مرادفاً لإلرهاب، ولكن يف حتول مفاجئ، كانت السلفية السنية هي 
اليت وقعت يف دائرة االهتام. وأجرت أمريكا هذا التحول بدوء، ووجهت اهتمامها من الشيعة إىل 
السنة. وكانت إيران أيضاً تستطيع أن تستغل هذه الفرصة من أجل حل كثري من املسائل املتعلقة 
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بـ»اإلرهاب«، لكنها مل تنجح يف ذلك األمر بسبب التأخر اختاذ القرار. ويف العراق أيضاً، يتعاون 
الشيعة مع الوالايت املتحدة أكثر من السنة. وبعبارة أخرى، إن السلوك العاملي بي الشيعة يف العامل 
هو عدم معارضة أمريكا، بينما هذا السلوك على العكس يف إيران. وفضاًل عن األمور اليت ذكرت 
سابقاً، وبشكل خمتصر، إن الوضع العراقي الراهن يؤدي إىل التهديدات التالية ابلنسبة إىل بالدان:

طرح مزاعم ماضية حول املسائل الربية واحلدودية،. 1
نقض بنود االتفاقيات السابقة وخاصًة عدم التقيد مبضمون قرار جملس األمن رقم 598،. 2
استكمال حلقة السلطة: أمريكا، وإسرائيل، وتركيا يف املنطقة، وهتديد خطري إليران،. 3
إن احلضور األمريكي املؤثر يف بناء الدولة العراقية سوف يتبعه آاثر متجذرة يف التطورات . 4

السياسية االجتماعية وما يتبعها من مواقف العراق األمريكية.
وعسكرية، . 5 استخباراتية  قواعد  إنشاء  طريق  عن  حدودان  قرب  األمريكي  الوجود  ترسخ 

وابلطبع من زوااي أخرى، أواًل: الوجود األمريكي جبوار حدودان يؤدي إىل تعزيز وارتقاء انسجامنا 
اإلجراءات  أدت  لقد  اثنياً:  الفرص.  عداد  يف  املقولة  هذه  عد  جيب  حبيث  )القومي(  الداخلي 

األمريكية إىل القضاء على أحد االحتادات املسببة لألزمات ضدان خالل العقود األخرية.
االجتاهات احلديثة للحوزات العلمية العراقية، وهذه االجتاهات هلا مؤشران أساسيان:. 6

قرون 6  منذ  العراقية  واملرجعية  واحلوزات  العلماء  بيت  يف  املتجذر  احملافظ  االجتاه   .1  –
ماضية، وهذا االجتاه خمتلف أساساً عما تدعو إىل مجهورية إيران اإلسالمية خالل ما يقرب من ثالثة 
عقود ماضية، ويتبع اآلايت العظام: السيد حممد سعيد احلكيم، والشيخ فياض، وبشري النجفي، 

والبغدادي، والسيستاين، هذا االجتاه إىل حد كبري.
الليربالية اليت هلا حضور ابرز يف عملية بناء 6  التيارات الدينية املتفقة مع النزعات   .2 –

يقع يف  السياسي«  اإلسالم  من  جديداً  »مذهباً  يطرح  احلقيقة،  التيار، يف  وهذا  احلالية.  الدولة 
مواجهة مقوالت اجلمهورية اإلسالمية. وإذا استطاعت هذه العملية أن تصل إىل الفعالية الالزمة 
يف جمال إدارة الدولة يف مهلة زمنية مناسبة، فسوف جتذب مجهورية إيران اإلسالمية إىل التحدي 
تلقائياً. وابلتايل، إن التعارض األساسي بي مجهورية إيران اإلسالمية وأمريكا من جهة، والتضامن 
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الثقايف واإليديولوجي بي اجملتمع الشيعي العراقي مع إيران من جهة أخرى، جيعل ظروف اللعب 
الذكي يف ساحة التطورات اجلديدة تتمتع حبساسية خاصة. والسؤال املطروح يف هذا الشأن هو 
أنه كيف جيب على إيران أن تتصرف حىت تظل مبثابة مرجع لشيعة املنطقة، وحتول دون استغالل 
أمريكا الكامل للظروف احلالية ملصلحتها إىل حد ما؟ وفيما يتعلق بنوع استنتاج خنبة اختاذ القرار 

يف إيران هلذه املسألة، ميكن أن ختتلف إجابة هذا السؤال.
أ إذا تصورت النخبة اإليرانية احلاكمة أن الوضع أعاله »هتديد«، فعندئٍذ سوف يزداد التوتر 	(

بي إيران وأمريكا، وسوف تستطيع أمريكا بسبب امتالك القوتي السياسية واالقتصادية أن تزعزع 
وضع إيران بي شيعة العامل على املدى الطويل.

أ إن تصورت النخبة احلاكمة أن الظروف اجلديدة »فرصة« إليران، فعندئٍذ سوف يتم متهيد 	(
اجملال من أجل االستفادة بشكل أفضل من الظروف املوجودة بصدد فرض الضغوط الدبلوماسية 
على أمريكا واالحتاد األورويب وحىت الدول ذات األقلية الشيعية يف املنطقة، وألن هذه املرة أمريكا 
أيضاً متورطة يف الشؤون الشيعية، لذا سوف تقل إمكانية استخدام الدعاية األمريكية عن تصدير 

الثورة اإلسالمية.
أ إذا شعرت النخبة احلاكمة أبن الوضع اجلديد »مؤامرة« من جانب أمريكا من أجل بث 	(

الفرقة بي الشيعة، فعندئٍذ من انحية ستضطر إيران إىل استمرار العملية السابقة يف املواجهة مع 
أمريكا، ومن انحية أخرى، سوف تضعف الوحدة اإلسالمية بسبب تسمية بعض العلماء الشيعة 
ابألمريكان، وابلتايل ازدايد اخلالف بي الشيعة والسنة، وهو ما يتعارض مع أهداف اجلمهورية 

اإلسالمية املتجاوزة للقومية.
أ إذا اعتقدت النخبة أن الوضع اجلديد »فرصة وهتديد« بشكل متزامن، ففي تلك احلالية 	(

سوف حياولون ضمن استغالل الفرصة اجلديدة ابلنسبة إىل الشيعة يف الدول اإلسالمية بصدد املصاحل 
القومية، بث الفرقة بي الشيعة، وابلتايل، سوف مينعون اجتاه شيعة دول اجلوار حنو أمريكا. وجيب 
على إيران أن تستغل الفرصة احلاصلة من أجل ضم الشيعة إىل النظام السياسي املستقبلي يف العراق 
وسائر الدول. ومن الطبيعي أنه جيب أن تتم هذه املسألة يف إطار قواني النظام الدويل. وبشكل 
عام ميكن القول إنه، مع األخذ يف االعتبار الظروف احلالية، توجد نظراتن متفائلة ومتشائمة حول 
مستقبل العراق. فيعتقد مجاعة أن انسحاب اجليش األمريكي وحلفائه من العراق، ابلتأكيد سيجعله 
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العراق سيجعله إسرائيل وفلسطي أخرى، ولن تستطيع أمريكا أن  أفغانستان أخرى، والبقاء يف 
تضبط العراق احلايل يف مدة زمنية مناسبة؟ وإذا مل ينجح العراق يف التعريف اجملدد للعالقات الثالثية 
اليت جيب أن تعتمد على التعايش واملساواة، ومل يواجه أحداث العنف احلالية على حنو مؤثر، فسوف 
تظل التوترات املوجودة كمشكلة دائمة يف احلياة السياسية العراقية و... تعتقد اجلماعة األخرى أن 
أمريكا ستنقل السلطة تدرجيياً إىل العراقيي يف إطار إسرتاتيجيتها يف اهليمنة، مع قدرة على التحول 
التكتيكية، وسوف تستفيد بصورة موجهة من إمكانيات منظمة األمم املتحدة وسائر  والتغريات 
حلفائها يف العراق بصدد تقليل تكاليفها، وسوف تبقى يف العراق سنوات طويلة، ونظراً إىل القلق 
املوجود يف جمال الظروف املعقدة االحتمالية بعد انسحاب القوات األمريكية والدولية. ومع األخذ 
يف االعتبار اخلالفات القومية والدينية يف العراق، جيب استمرار عملية بناء الدولة مبشاركة العبي 
ما بعد إقليميي حىت حصول االطمئنان الالزم وإقرار األمن واالستقرار. ويف جمال، يف النهاية ماذا 
بشكل كامل  نفسها  أوقفت  قد  املتحدة  »الوالايت  إن  رايس  قالت كوندليزا  للعراق؟  سيحدث 
على إعادة تعمري العراق«. لكن جيب االعرتاف أبن الوالايت املتحدة ما زالت تواجه أسئلة مثل: 
إالم جيب أن تبقى العراق؟ على أي حالة ستكون عملية األحداث العنيفة؟ على أي حالة سوف 
يتقدم حجم خسائر القوات األمريكية؟ وكم ستتكلف إعادة الوضع إىل حالته العادية يف العراق؟ 
وأبي سرعة سوف تتقدم إعادة اإلعمار، وأساساً بعد انسحاب أمريكا من العراق، ماذا سيحدث 

حلكومته؟ لذا، هذه أسئلة مناسبة وحمتملة جيب دراستها بشأن مستقبل العراق.
4( حتليل منطق املذكرات الثنائية خالل العقد األخري

مع األخذ يف االعتبار األهداف األساسية للسياسة اخلارجية العراقية على املستويي الدويل 
واإلقليمي، ميكن تعريف عالقة بغداد بطهران يف املرحلة احلالية يف إطار األهداف اآلتية:

طريق  عن  وخاصًة  الداخلي،  العراقي  األمن  ضمان  أجل  من  اإليراين  التعاون  جذب   -
السيطرة على احلدود.

إعادة  ظروف  عن  التغاضي  أجل  من  والتجارية  االقتصادية  إيران  إمكانيات  استغالل   -
اإلعمار الصعبة.

- امليل إىل حل هنائي ملشكلة األسرى العراقيي والطائرات العراقية.
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للتغلب على املشكالت، يف  السياسية  القوة  الدعائية والسياسية واستعراض  - االستفادة 
حالة الوصول إىل اتفاقات مع طهران من أجل حل املشكالت البينية.

- استخدام أداة التقارب مع إيران بغرض جذب أنظار الدول العربية بشأن التعريف ابلدولة 
العراقية اجلديدة.

- تشجيع الدول العربية يف املنطقة، وخاصًة جريان اخلليج العريب، على قبول العراق بسرعة 
يف العائلة العراقية.

- احلصول على امتيازات سياسية وأمنية )يف إطار االتفاقيات الثنائية( مثل: اتفاقية حتجيم 
اجلماعات اإلرهابية. وتدل دراسة عمل بغداد وتقييم تصرفاهتا يف املداوالت الثنائية مع طهران على 
هذه احلقيقة أنه ال توجد مشكلة للعراق مع مجهورية إيران اإلسالمية يف سائر اجملاالت فيما عدا 
األمور اليت ال ميكن رفضها )على األقل يف الظروف احلالية(، مثل: الصمت بشأن اعتبار اتفاقية 
1975م، وقرار جملس األمن رقم 598. وتدل تعامالت املسؤولي العراقيي مع إيران وزايراهتم 
إليها كماً وكيفاً منذ غد يوم سقوط صدام وحىت اآلن على أن دولة العراق اجلديدة تتعامل مع قضية 

»العالقة مع إيران« ابالعتماد على حسن اجلوار.
األهداف  التالية على  األمور  احلالية حتتوي  الظروف  قيل، يف  ما  االعتبار  ومع األخذ يف 

األساسية للطرف العراقي يف أجندة أعمال مباحثات بغداد مع طهران:
إعادة  عملية  يف  إيران  ومشاركة  واالقتصادية  التجارية  إيران  إمكانيات  من  االستفادة   -

اإلعمار.
- استعادة الطائرات العراقية.

- إغالق ملف األسرى واملفقودين.
- إبرام اتفاقية سالم شاملة بدون اتباع معظم املوضوعات لقرار 598 بوصفه متهيد من 
أجل حل املسائل احلدودية بصيغة جديدة. ويف صدد اتفاقية 1975 من املثري لالنتباه أن سعد 
الفيصل يف آخر جولة من املفاوضات قد قال بنفسه ملساعد وزير اخلارجية اإليراين آنذاك: »إن 
العراق مستعد يف الظروف العادية أن جيمعه سالم عادي وعالقات حسن جوار مع إيران وفقاً مليثاق 
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األمم املتحدة وقواني القانون الدويل«.
ميكن  العراق  نظر  وجهة  من  اليت  األهداف  من  اجلوار  العادي وحسن  السالم  وموضوعا 
احلصول عليها فقط يف »الظروف العادية«. ويبدو أن الظروف العادية، من وجهة نظر العراق، 
هي التعامل من موقف أعلى )أو على األقل من موقف مساٍو( يف إطار ثنائي وبدون منح امتياز 
خاص، ال سيما بشأن العتبات وبنود قرار 598 وخاصًة بند »6«، وموضوع دفع الغرامة، وخاصًة 
»أحزاب املعارضة اإليرانية«. وهذا يعين أن الطرف العراقي يرغب يف البداية يف احلصول على سالم 
شامل بدون التقيد أكثر بقرار 598، وابستغالل هذا الوضع ويف حالة االستطاعة ابالستفادة من 
العالقات الدولية اآلتية ستبدأ فصاًل جديداً من العالقات الثنائية واحلدودية مع الظروف القانونية 
اجلديدة، ومن احملتمل استغالل املعارضة اإليرانية يف العراق )اليت رمبا يقدر عددها حبوايل ثالثة آالف 

شخص( ابعتبارهم »وقود« لالتفاقيات اجلديدة.
وكذلك مل يبد رجال الدولة العراقيي احلاليي حىت اآلن آراءهم بشكل رمسي يف صدد اتفاقية 
قادمة بوصفه مشكلة مزمنة. وكذلك،  املوضوع إىل فرص  1975 بشكل صريح، وأتجيل هذا 
توضح هلجة مواقف ومضمون مباحثات رجال الدولة العراقيي احلاليي مع إيران أن مجهورية إيران 
اإلسالمية مل تتابع وتلح يف صدد غرامات احلرب املفروضة. وبعبارة أخرى، تعترب احلكومة اجلديدة 
عدم متابعة الغرامة من احتياجات إقرار العالقات الثنائية وحسن اجلوار، وتلقيه إىل الطرف اإليراين. 
وخالل السنوات األخرية )قبل سقوط صدام وبعده( بشكل عام مسائل مهمة تقع حمل تفاوض 

خالل املباحثات الثنائية، عبارة عن:
أ املوضوعات املطروحة للتفاوض:	(

- طرح مسألة املالحة يف شط العرب
- مسألة تسوير احلدود

- طرح مشاركة مجهورية إيران اإلسالمية يف إعادة إعمار العراق.
أ  األدوات اليت يستخدمها العراق: 	(

- تعطيل عملية متابعة قرار 598
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- املماطلة يف شأن حتديد احلدود البحرية والربية
- استخدام أداة األحزاب املعارضة، وخاصًة منظمة فدائيي الشعب، وجتنب  اختاذ إجراء 
عملي ملحوظ يف جمال إخراج قوات منظمة املنافقي، وإن كان جيب التنويه أبن »الدستور العراقي 
الدائم اجلديد« ال يسمح لرجال الدولة العراقيي بوجود أحزاب معارضة ألي دولة. لكن أمريكا ما 

زالت تسعى ابلضغط على رجال احلكومة العراقية إىل أن تستخدم هذا احلزب.
- ميكن ملوضوع العتبات املقدسة أن يقع كأداة جديدة يف يد اجلانب العراقي. وال تستطيع 
معارضة اجلانب العراقي املناسبة وغري املناسبة على إرسال الزوار كماً وكيفاً أن تتسبب يف مشاكل 

اجتماعية وأمنية جديدة جلمهورية إيران اإلسالمية.
ج( املوضوعات املثرية للتحدايت:

- ال يرغب العراقيون فعاًل يف حل املشكالت البينية الرئيسية.
- طرح مسألة األحزاب اإليرانية املعارضة، موضوع الذي ال يرغب اجلانب العراقي بسبب 

أنه ال يتمتع ابلقدرة على املناورة الكاملة داخل العراق، يف أن يطرحه كموضوع ذي أولوية.
أ الظروف املعنوية احلاكمة على املفاوضات.	(

يبدو بشكل إمجايل أن اجملاالت املعنوية للمواقف العراقية أن الطرف العراقي كان معتمداً 
على اعتقادين:

على . 1 العراق  تفضل  غالباً  الدول  هذه  وأن  الغربية،  الدول  دعم  ابستمرار  العراق  اعتقاد 
مجهورية إيران اإلسالمية يف التوازانت اإلقليمية.

اعتقاد العراق مبوضوع حاجة إيران إىل حل املشكالت بينها وبي العراق بشكل كامل من . 2
أجل تنفيذ السياسات االقتصادية وإعادة اإلعمار.

ه( االتفاقيات احلاصلة:
- التوافق على التفاوض حول املالحة يف شط العرب )ظل معطاًل(

- التفاوض حول تسوير احلدود
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- التوافق على التفاوض على إعادة الطائرات املدنية العراقية
- إجراء الصفقات التجارية والتعاون يف جمال نقل إمكانيات البنية التحتية مثل: الكهرابء 

إخل.... إىل العراق
. إرسال الزوار بشكل متقابل

ج( السلوك املطلوبة اليت تطالب هبا اجلمهورية اإلسالمية يف إيران )السلوك املطلوبة 
والسلوك احملظورة(

وإمجااًل، حنن نعيش يف ظروف جيب أن نقوم فيها إبعادة تعريف إسرتاتيجيتنا وسياساتنا 
النظرية والعملية  العراقي. وأهم حمددات اإللزامات )الواجبات(  قبالة اجملتمع الشيعي  وخط سريان 

إلعادة التعريف ذاك جيب أن تعتمد على السياسات وخطوط السري التالية:
1( األسس النظرية للسياسات

1. املصاحل القومية الشفافة واألهداف القومية احملددة اعتماداً على اإلمكانيات، وعلى هذا 
األساس، ميكن رسم خط اتصال من املصاحل القومية يقع يف بدايته احلفاظ على بقاء وجود مجهورية 
إيران اإلسالمية، ويف هنايته تقوية املكانة واالحرتام الدوليي جلمهورية إيران اإلسالمية ابعتبارها قوة 
إقليمية كربى. بعبارة أخرى، إن »املصاحل القومية« مفهوم غامض وسائل يقبل التحليل يف مكان 
وزمان حمدد، وبعد التغيري يف )Context( يتحول متنه أيضاً. لذا، جيب رصد هذه التحوالت 

وفقاً للظروف اجلديدة، وجعلها شفافة وهنائية.
2. معرفة ماهية النظام الدويل املتغري وإدراكها مع مالحظة التطورات املتزايدة.

3. املسايرة واالستغالل، وبعبارة أخرى االنتهازية وخلق الفرص.
4. الوحدة الكالمية.

5. اإلسرتاتيجية احملددة واألدوات املناسبة مع األهداف القومية.
6. تصنيف األهداف حسب األولوية، وإجياد التوازن فيما بينها من أجل إزالة اخلالفات.

7. وحدة بنية اختاذ القرار يف العالقات اخلارجية والسياسة اخلارجية.
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8. إعالن احلد األدىن من السياسات، وتنفيذ احلد األقصى منها.
إعالن  التنفيذية، وعدم  السياسات  اإلسالمي« يف  للعامل  العليا  »املصاحل  مفهوم  ترك   .9
لشيعة  اجلديد واحلركة اإلسالمية  العراق  إزاء  القومية«  وتوضيح وتعميق ومتابعة مفهوم »املصاحل 

العراق بشكل خاص.
10. طرح إعادة تعريف ملانيفستو الثورة اإلسالمية، وأفكار مرشد الثورة العظيم اعتماداً على 

االجتهاد يف الفقه الشيعي، وابلتطابق مع ظروف الشيعة اجلديدة يف بنية العراق السياسية.
11. ترجيح االجتاهات الناعمة على التكتيكات اخلشنة يف العراق اجلديد وخاصًة تعزيز 

األعمال الثقافية.
2( اإلجراءات العملية )جيب وال جيب(

يف  أساسياً  تناقضاً  حتل  أن  احلالية  الظروف  يف  اإلسالمية  إيران  مجهورية  على  جيب   .1
إسرتاتيجيتها وسياساهتا التنفيذية حيال العراق اجلديد. وهذا التناقض عبارة عن استقرار األمن يف 
العراق أو عدم استقراره، وأيهما يضمن املصاحل القومية جلمهورية إيران اإلسالمية على حنو أكثر 
أتثرياً؟ ويعتقد بعض اخلرباء أن استتباب األمن واالستقرار يف العراق جيب أن يقع على رأس أولوايت 
سلوك مجهورية إيران اإلسالمية بناًء على أسباب متعدد من بينها األسباب الرئيسية الثالثة اآلتية:

أ ترسيخ األمن وما يتبعه من عمليات دميقراطية لصاحل الشيعة بشكل عام.	(
أ  سوف يؤدي عدم استقرار األمن إىل استمرار التواجد األمريكي يف العراق، واجنذاب الرأي 	(

العام حنو الشؤون العراقية وقضية فلسطي، وهي من القضااي األساسية يف العامل اإلسالمي، وسوف 
يتم هندستها وضبطها وفقاً ألهداف أمريكا وإسرائيل. وابلتايل، جيب إقرار األمن واالستقرار يف 
العراق أبسرع ما ميكن. لكن القسم اآلخر من اخلرباء الصانعي للقرارات يف بعض مبادئ إدارة 
شؤون العراق يعتقدون أن استمرار األزمة يف العراق ومواجهة اخلطط األمريكية لتحدايت يف إطار 
التطورات العراقية، سوف يهدد منوذج احلكومة النموذجية األمريكية يف العراق الذي تنفذه أمريكا 
يف إطار مشروع الشرق األوسط الكبري، وسوف ينهزم احملافظون اجلدد يف الشرق األوسط، حيث 
سيكون هذا األمر يف صاحل العامل اإلسالمي ومجهورية إيران اإلسالمية. لكن جيب القول إنه بشكل 
عام سيكون استتباب األمن واالستقرار يف العراق والتعجيل إبعادة اإلعمار يف صاحل مجهورية إيران 
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اإلسالمية والشعب العراقي بشكل أساسي.
2. جيب على احلكومة اإليرانية أن تتحاشى أي نوع من التفكري السليب أو اختاذ تدابري 
مناوئة جتاه شيعة العراق أو سائر الطوائف العراقية، وتطالب فقط بدعم السالم واالستقرار التام يف 
العراق من خالل عملية دميقراطية. ألن بعض اإلجراءات غري املنسجمة ختلق حساسيات وأضرار 

ال تُعوض.
3. وفيما خيص منظمة جماهدي خلق، الذين ميتلكون قاعدة يف العراق، تريد إيران من العراق 

والدول احملتلة، وخاصة املنظمات الدولية :
أ أن يعلنوا مواقفهم بوضوح وشفافية إزاء هذه املنظمة، واعتبارها تنظيم إرهايب،	(
أ طردهم من العراق،	(

ج( تسليمهم جلمهورية إيران اإلسالمية.
4. املشاركة اجلادة يف حماكمة صدام حسي ابستخدام كافة اإلمكانيات املوجودة وخاصًة 
فيما يتعلق بقضااي مثل أن يتم التأكيد جمدداً على ضرورة تنفيذ مضمون قرار 598، وخاصًة أن 
يقوي مسألة ضرورة دفع الغرامة إليران من ِقبل  اعرتاف صدام ابعتداء العراق على إيران تلقائياً 
حماكمة صدام حسي  أنه يف  إال  البعث.  قادة حزب  حماكمة  على  واإلصرار  اجلديدة،  احلكومة 
وكبار أعضاء احلكومة البعثية مل تطرح موضوعات مثل: اعتداء صدام على إيران، وجمزرة حلبچه، 

واستخدام قنابل كيماوية، وهي من القضااي اليت حتتوي على موضوعات ذات األولوية!
5. فصل جمال العالقات الثنائية بي إيران والعراق عن إيران والوالايت املتحدة، سواء من 
الناحية النظرية أو يف جمال العمل. ويبدو أنه على مجهورية إيران اإلسالمية أن حتصل على اشرتاك 
يف املصاحل مع أمريكا يف العراق بداًل عن حل مشكلتها مع أمريكا بشكل أساسي وماهوي. ووفقاً 
لرؤية اختاذ القرار، عليها أن تتابع مصاحلها القومية يف العراق من انحية، وأال تعرض مصاحلها احليوية 

للخطر من انحية أخرى.
6. االهتمام ابإلسراع يف عملية انسحاب القوات احملتلة، وابلطبع جيب أال نتابع هذا األمر 
عن طريق الضغط على احلكومة العراقية، بل األهم من هذا، عن طريق منظمة األمم املتحدة مبعىن 
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أن يطلب جملس أمن التابع لألمم املتحدة من القوات احملتلة أن حترتم حق سيادة الشعب العراقي، 
وتغادر العراق يف أول فرصة، وتسلم إدارة هذا البلد إىل شعبه.

7. تقليص اهلوة بي السياسات املعلنة واملنفذة.
8. رفع مستوى العالقات اإلقليمية عن طريق جمموعة 2+6 وسائر اآلليات اإلقليمية.

9. توعية الرأي العام العاملي واإلقليمي، وابلطبع تعديل بعض السياسات املنفذة مثل اليت 
تتبعها حمطة العامل الفضائية حىت اآلن.

وقد   - الدولية  اآلليات  تفعيل  طريق  عن  الدولة  بناء  عملية  استمرار  على  التأكيد   .10
حاولت الوالايت املتحدة حىت اآلن أن تقر األمن ابستخدام القوات األمريكية واإلجنليزية، وكذلك 
إعادة اإلعمار يف سياق صندوق تنمية العراق، وحصر منظمة األمم املتحدة يف األمانة العامة وإجراء 
مرامسي.  وابجتاه  انتقائية  أبساليب  الدولية  املنظمات  سائر  على  الرقايب  الدور  وتوجيه  انتخاابت 
واحلقيقة هي أن مسألة األمن واآلليات املتعلقة إبعادة إعمار العراق ما زالت غامضة ابلنسبة إىل 

املسؤولي العراقيي، وتعترب حتدايً خطرياً.
11. جيب أال يكون عمل إيران على حنو يُذكر بتدخل إيران يف الشؤون الداخلية لدور 
اجلوار عن طريق الشيعة. وبوسع دعوة املثقفي واملفكرين الشيعيي عن طريق املراكز البحثية، وخاصًة 
املراكز غري احلكومية، يف املرحلة احلالية، والتفكري املشرتك بشأن مستقبل الشيعة أن تكون حيوية 
للغاية. لكن جيب أال تكون هذه اخلطوة حكومية، وتتسبب يف قلق دول اجلوار. وبوسع دعم إيران 
ملوجة اإلصالحات يف الدول العربية أن تؤثر على إحقاق احلقوق السياسية للشيعة يف السنوات 
التعامل مع  القرار اإليرانيي يف  لصانعي  العقدين املاضيي جيب أن تكون نرباساً  القادمة. وجتربة 
يواجه معارضة  السياسي  العمل  أن  التجربة على  القادمة. وقد دلت  السنوات  الشيعة يف  مسألة 
احلكومات يف النهاية، وحىت بوسعه أن يضر مبصاحل إيران أيضاً. وابلتايل، منذ اآلن جيب أن يقع 
»العمل الثقايف« لشيعة دول اجلوار على رأس خطط النظام اإليراين. وأهم حلول هذا االجتاه املقرتح 
هي كالتايل: إذاعة خطاابت جمتهدي الرعيل األول، فيما يتعلق إبجياد التوافق والوحدة، والتأكيد 

على ضرورة ترسيخ العمليات الدميقراطية، وحقوق اإلنسان وإخل...
12. التأكيد على احلفاظ على وحدة األراضي العراقية مع مالحظة اجملال الكامن لألزمات 
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احملتملة للبحث عن اهلوية يف حمافظيت كردستان وخوزستان.
13. االهتمام ابلدبلوماسية الشعبية من أجل تقليل الضغوط البيئية، مثل: الضغوط ابهتام 
إيران ابلتدخل من ِقبل بعض دول املنطقة وخاصًة األردن، مع طرح أفكار مثل »اهلالل الشيعي«. 
وجيب رسم ذلك االجتاه وتنفيذه اعتماداً على املعلومات واملبادئ الواقعية حىت تقتنع شعوب املنطقة 
أبن مثل هذه االدعاءات ما هي إال حماوالت بعض الدول لبث التفرقة. ألن أحداث العام املاضي 
تدل بوضوح على التدخل األردين السافر يف الشؤون الداخلية للعراق، والتخطيط لعمليات إرهابية 

ضد الشيعة والعتبات املقدسة من داخل األراضي األردنية.
احلرة يف  االنتخاابت  وإجراء  العراق،  الدميقراطية يف  العمليات  ترسيخ  على  التأكيد   .14
القومية،  إيران  الذاتية« ستحقق مصاحل  الطبيعي أن »آليات صناديق االقرتاع  موعدها، ألنه من 

والوحدة القومية العراقية، ومصاحل الشيعة بشكل خاص.
متهيد  طريق  عن  اجلديدة  احلكومة  مع  عالقاهتا  ترسيخ  يف  التسريع  على  التأكيد   .15
العالقات اإلقليمية مثل: األوبك، وجملس التعاون اخلليجي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي. ألنه جيب 

التأكيد على نوع املشاكل البينية املزمنة.
16. جيب ابستخدام سياسة »العصا واجلزرة« ابلتعبري واملنطق اإليرانيي، من انحية أن ترى 
أمريكا أنه ال توجد إمكانية لعبة انجحة يف العراق بدون ورقة إيران، ومن انحية أخرى، جيب أن 

ترى أنه توجد منافذ للتقارب مع إيران واالستفادة من ورقتها.
17. إحباط الدعاية املضادة إليران يف وقتها، وفضح هوية الشخصيات اليت تتخذ مواقف 

ضد إيران بشكل صريح، مثل: حازم شعالن، وإايد عالوي إخل...
18. ربط امللف املتعلق ابالختالفات القدمية فيما خيص بعض النقاط احلدودية مثل: احليز 
املايل لشط العرب، وتقيد احلكومة العراقية بتعهدات اتفاقية اجلزائر 1975م، من حيث إنه كانت 
اخلالفات احلدودية وخاصًة يف نقاط مثل شط العرب إحدى األسباب الرئيسية للنزاع بي العراق 
وإيران يف العقود املاضية. ومن الضروري اختاذ تدابري خاصة يف أقرب فرصة بغرض حل اخلالف 
احلدودي حول شط العرب وفقاً لالتفاقيات السابقة مثل: اتفاقية اجلزائر 1975م، والوصول إىل 
تفاهم أساسي. ألن أي نوع من التعلل يف هذا الصدد سوف يؤدي إىل الغموض يف العالقات 

الثنائية وانعكاسات غري مرضية على املدى الطويل.
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19. ومن األولوايت األساسية األخرى بغرض تعزيز العالقات، التعاون األمن واالستخبارات 
األمين  التعاون  وبوسع  البلدين.  بي  االعتداء  وعدم  األمنية  املعاهدات  إبرام  وكذلك  الثنائي، 
واالستخبارات أن يساعد على السيطرة على اجلماعات اإلرهابية املعارضة واملتطرفة يف طريف املعادلة 
كليهما. وبوسع التعاون األمين واالستخبارايت اإليراين يف جمال السيطرة احلدودية وكذلك اجلماعات 
اإلرهابية وثوار العراق أن يساعد احلكومة العراقية على قمع القالقل احلالية يف العراق، وإجياد السالم 
واالستقرار. ومن انحية أخرى، بوسع التعاون املتقابل للحكومة العراقية اجلديدة من أجل مواجهة 
أحزاب املعارضة اإليرانية مثل: منظمة »جماهدين خلق« املستقرة يف العراق، أن يلعب دوراً إجيابياً 
يف ارتقاء مستوى العالقات. ومن العوامل الرئيسية اليت سوف تؤدي إىل زايدة التوافق بي العراق 
وإيران، هو زايدة التعاون االقتصادي والتبادل التجاري. وأبي حجم تزيد به املصاحل االقتصادية 
اخلالفات  بغرض حل  والعنف  القوة  استخدام  احتمال  يقل  البلدين، سوف  من  لكل  والتجارية 
واملشكالت املوجودة واالضطراب للطرف املقابل ابلقدر نفسه. لذا، من الضروري أن تعزز من 
جهودها االقتصادية املشرتكة يف جماالت مثل: النفط والغاز، والتعاون بي املوانئ، ونقل التكنولوجيا 

واإلجنازات اهلندسية من جانب إيران إىل العراق، وزايدة التبادالت التجارية.
ابلالجئي  املتعلقة  األمور  وكذلك  واملفقودين  احلرب  أبسرى  املتعلقة  القضية  ربط   .20

العراقيي يف إيران.
21. مالحظة التسهيالت الالزمة على احلدود من أجل الرتدد الثنائي وخاصًة الزوار مثل: 

إلغاء التأشريات إخل...
يف  السلطة  بنية  يف  العسكريي  وجود  استمرار  مثل:  أفكار  االعتبار  يف  األخذ  مع   .22
العراق، والشعور القومي للعراقيي، واخلالفات احلدودية القدمية بي اجلانبي، جيب على إيران بشكل 
عام أن تسعى إىل »عراق حمايد، ومستقر، ومزدخر، وضعيف من الناحية العسكرية«. ويف هذا 
الصدد ميكن القول بشكل عام إن مواقف مجهورية إيران اإلسالمية منذ أشهر قبل سقوط النظام 
البعثي وحىت اآلن، كانت مواقف إجيابية. مبعىن أهنا خالل عملية التحوالت، اتبعت مواقفها املعلنة 

واملنفذة وأعلنت اهتمامها مبا جيري؛ إال أهنا مل تقم ابلتحرك املناسب.
النهاية، نطرح سؤااًل أساسياً، ونرتك إجابته لواضعي سياسات جمموعة النظام، وهو:  ويف 
الثورة  انتصار  صبيحة  من  العراق  إزاء  ومصاحلنا  غاايتنا  ما  اإلسالمية،  إيران  »ابعتباران مجهورية 
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يف  األخذ  ومع  العراقي؟  الشعب  بي  ألنفسنا  نتصورها  اليت  املكانة  وما  اآلن،  وحىت  اإلسالمية 
االعتبار املصادر اليت منتلكها، إىل أي مدى وصلنا إىل األهداف واملصاحل واملكانة املقصودة؟«

وإذا أعدان تعريف هذا السؤال األساسي، وفحصنا مساوئ املاضي بشكل علمي وواقعي، 
فعندئٍذ ميكن أن أنمل أن نقيم األضرار والتهديدات احلالية بدقة، ونعرف إسرتاتيجية العمل إزاء 
التطورات احلالية لبناء الدولة يف العراق، ونوضحها، ونعيد إنتاجها. ملخص الكالم هو أنه جيب أن 
تكون العالقات الثنائية نرباساً للمستقبل، ألن العراق احلايل قد واجهنا بتحدايت وفرص وهتديدات 
جديدة. لذلك علينا أن نعرف األضرار البنيوية السابقة وحتليلها، وأن منتلك حتليالت واقعية عن 
مضمون  على  ابالعتماد  هللا  شاء  إن   - نستطيع  حىت  احلالية  والتهديدات  والفرص  التحدايت 
الطاقات املختلفة، وبـ»التناغم  الدبلوماسية ابستخدام  العالقات والروابط  القومي يف جمال  ميثاقنا 
بي املصاحل العليا للعامل اإلسالمي واملصاحل القومية لبالدان« - أن نضمن قوتنا وأمننا القومي. ويف 
الظروف احلالية، حنتاج إىل كتابة وتنفيذ »بروتوكول األمن القومي الذي من لوازمه األساسية تلفيقي 
أمين – ثقايف« حيث يبدو أنه مل تتم كتابة تلك اإلسرتاتيجية حىت اآلن، من أجل وضعها أمام 

املنفذين.
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