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إيران والعراق ميتلكان إمكاانت وقدرات ميكن أن حتوالمها إىل شركاء اسرتاتيجيي يف  إن 
منطقة الشرق األوسط، ويف الوقت نفسه، توجد هناك تناقضات بي بعضهما البعض، واليت بدون 

كبح مجاحها قد يدخل البلدان يف توترات أمنية وعسكرية وحىت حرب لفرتة طويلة من الزمن.

ميكن تقدمي حتليل جامع وشامل للعالقات السياسية واالقتصادية بي إيران والعراق، وهو أن 
هذين البلدين يتمتعان بطاقات وإمكانيات ذاتية، إذا حتققت عملياً على أرض الواقع، من شأهنا  
أن تضع البلدين على مستوى شريكي اسرتاتيجيي يف منطقة الشرق األوسط، ويف الوقت نفسه، 
توجد لديهما تناقضات أيضاً، حبيث إذا تركت دون رادع حقيقي واحتواء لألمر من قبل طهران 

وبغداد، فقد تدفع البلدين إىل فرتة طويلة من الصراعات األمنية والعسكرية وحىت احلرب.

إن أهم العوامل الدخيلة يف كيفية توجيه التطورات يف إيران والعراق يف املستقبل، وأن أايً من 
االحتماالت املذكورة آنفاً اليت ستسود يف العالقات بي اجلانبي، ستكون على النحو التايل: أواًل: 

نوع احلكم يف كل من البلدين. 

اثنياً: أتثري العالقات اإلقليمية والعاملية على حتديد السياسات الكلية للبلدين جتاه بعضهما 
البعض.

وإذا وصلت حكومتان دميقراطيتان إىل سدة احلكم يف طهران وبغداد، فبطبيعة احلال، نظراً 
للعالقات الدينية والثقافية املشرتكة بي إيران والعراق، فإن مؤسسات صنع القرار يف البلدين ستفضل 
احللول الدبلوماسية حلل القضااي واخلالفات، وتبعاً لذلك، سيتقلص خطر املواجهة العسكرية إىل 
حد كبري، وإن السيادة الوطنية يف إيران والعراق ستقلل من احتماالت التدخل يف الشؤون الداخلية 
وطأة  ابلرزوح حتت  الشعور  النامجة عن  والسياسية  اإلعالمية  اآلاثر  وابلتايل، ستختفي  للبلدين، 
»االستعمار«. ويف املقابل، فإن عدم وجود السيادة الوطنية سيدفع األحزاب السياسية داخل العراق 

إيران والعراق .. القدرات المتزامنة للوحدة والمواجهة

حميد رضا إبراهيمي *

*  صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق األوسط، وخبري يف جمال حقوق اإلنسان. 
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وإيران إىل استغالل اخلالفات االسرتاتيجية القائمة بي الطرفي من أجل املصاحل احلزبية، ويديروا 
الكراهية  الطرف اآلخر، وبذلك ينشرون  السياسية، مقابل أتمي مصاحل  ظهورهم ملصاحل بلدهم 

العامة بي الناس جتاه الدولة اجملاورة. 

خالل كفاح األكراد املسلح ضد احلكومة املركزية يف العراق، وكذلك أثناء تشكيل الكتل 
شاهدان  أيضاً،  صدام  سقوط  وبعد  اإليرانية،  العراقية  احلرب  خالل  املعارضة  الشيعية  السياسية 
أمثلة على التدخل اإليراين يف العراق عرب استغالل استياء اجلماعات العراقية. ومن انحية أخرى، 
وأنشطة  إيران،  شاه  ضد  املعارضة  اليسارية  اجملموعات  تبنته  الذي  املسلح  الكفاح  خالل  من 
منظمة جماهدي خلق ضد اجلمهورية اإلسالمية، شهدان أيضاً أنشطة العراق ضد إيران من خالل 

التحالفات مع اجلماعات اإليرانية املعارضة وتقدمي الدعم هلا.

إن استمرار التدخل العلين السافر يف الشؤون الداخلية للبلد اجملاور، يسبب لدى الشعب 
نظرة سلبية جتاه الطرف اآلخر، وميكن أن يكون هلذه القضية آاثر طويلة املدى على العالقات 
ابلكامل  العراق  أو  إيران  يف  القرارات  اختاذ  تُركت صالحية  إذا  ولذلك  اجلانبي،  بي  السياسية 

للشعب، فلن يظهروا أبداً استعداداً للتسامح واملرونة مع دول اجلوار.

إن احلكومة الدميقراطية امللتزمة مببادئ العالقات الدولية، تقيم عالقاهتا السياسية من خالل 
االعتماد على عالقتها مع احلكومة الرمسية للبلد اآلخر. ويف املقابل، فإن التواصل مع اجلماعات 
العالقات  إىل قطع  تعمل خارج سيطرة احلكومة ودعمها وتعزيزها، يؤدي تدرجيياً  اليت  السياسية 

الرمسية مع النظام احلاكم، وهذا األمر يعرض العالقات االقتصادية بي اجلانبي للخطر.

إن إيران والعراق تتمتعان إبمكانيات كثرية للتعاون يف جماالت مثل نقل التكنولوجيا، وصادرات 
املواد الغذائية، واملشاركة يف مشاريع النفط والغاز والطاقة املشرتكة. وإن التشابك االقتصادي جيعل 
العراق وإيران أن يضعا احللول الصعبة واألمنية يف املرحلة األخرية خلياراهتما عند اختاذ قرار حلل 
اخلالفات السياسية، ويعطيان األولوية للحفاظ على العالقات التجارية. ومع ذلك، فإن جتاهل 
إيران لدور احلكومة املركزية يف العالقات بي طهران وبغداد دفع اجلانب العراقي تدرجيياً إىل تقليص 

العالقات االقتصادية وإجياد بدائل ملصادر الطاقة.
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إن النسيج العشائري العراقي فضل أحياانً أصوله ووشائجه العربية واستقالله على القواسم 
الدينية املشرتكة مع إيران، وعلى الرغم من أن العراقيي يرحبون بتلقي الدعم واملساعدات من إيران، 
ولكن إذا خرج هذا الدعم االقتصادي عن إطار التعاون وحتول إىل تدخل يف العالقات السياسية، 

فسوف يكون ردُّ فعل الشعب العراقي سلبياً جتاه ذلك.

لقد متحورت إحدى ركائز االحتجاجات السياسية الشعبية يف العراق منذ أكتوبر تشرين 
األول 2019 وحىت اليوم حول احلد من دور إيران يف املشهد السياسي لبلدهم، حيث يظهر هذا 

احلدث أنه ينبغي على طهران إعادة النظر يف سياساهتا جتاه بغداد.

العامل املؤثر اآلخر الذي يؤدي دوراً يف تشكيل العالقات اإليرانية العراقية، يتمثل يف القضااي 
العاملية واإلقليمية وأتثريها على العالقات بي البلدين. إن طهران منذ فرتة طويلة تنظر إىل حلفائها 
السياسيي وكذلك امليليشيات الشيعية يف العراق على أهنم يشكلون عاماًل لدفع سياساهتا اإلقليمية 
إىل األمام، وتتوقع أن يكون هلذه القوى موقف قريب من إيران فيما يتعلق بقضااي مثل مقاومة 
سياسات الوالايت املتحدة والدول العربية املطلة على اخلليج، وكذلك قضية فلسطي، يف حي أن 
الظروف السياسية يف العراق قد تتطلب شيئاً آخر. إن هذا النوع من املواقف السياسية للجماعات 
املذكورة آنفاً، جيرب أيضاً خصوم إيران على احلد من نفوذ هذا البلد يف اهليكل السياسي للعراق، 
وذلك من خالل دعم وتقوية اجملموعات املوالية هلم، وبطبيعة احلال، يؤدي هذا التدخل الثنائي 
إىل توتر مستمر يف العالقات بي طهران وبغداد. وابلتايل، دون أدىن شك، ال ميكن أن تتحقق 
مصاحل العامل وإيران يف العراق إال ابتباع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية هلذا البلد. إن حترك 
إيران لدعم وتقوية الكتل السياسية العراقية املوالية هلا واملناهضة للغرب، سيأخذ منحاً آخر أيضاً 
وهو: تعزيز التيارات السياسية العراقية الصديقة للغرب من أجل العمل ضد طهران، وذلك من قبل 

خصوم إيران.

العراق وكثافة املطالب وعدم  لألجواء السياسية غري املواتية داخل  ومما ال شك فيه، نظراً 
كفاءة احلكومات السابقة، فإن هذا التكتل واالصطفاف لن يكون يف مصلحة إيران على اإلطالق. 
وستؤخر القوى األجنبية عملية مغادرة األراضي العراقية على املدى الطويل إذا شعرت أن هناك 
هتديداً مستمراً ملصاحلها يف البالد. وإن وجود هذه القوى األجنبية السياسي والعسكري املتكامل 
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يف العراق حيول دون تكوين عالقات مواتية بي طهران وبغداد.

املركزية  احلكومة  وإضعاف  ابلوكالة،  تعمل  قوات  ووجود  العراق،  يف  االستقرار  عدم  إن 
وعالقتها املتوترة مع حميطها، مجيعها عوامل تضر إبيران يف املقام األول، ومتنع إقامة عالقات مستقرة 
وطويلة األمد بي البلدين. وجيب القول إنه يف حالة تفكك العراق، ينبغي على إيران أيضاً انتظار 
تفعيل صدوع النزعات االنفصالية للقوميات على أراضيها. وإذا حقق العراق األمن واالستقرار على 
أراضيه بدون مساعدة طهران، األمر الذي ليس من املستحيل حتقيقه، فعندئذ لن تكون إيران يف 
البلد؛ ولذلك، جيب  السياسيي يف هذا  للعراقيي، وخاصة  التشاؤمية  النظرة  مأمن من تداعيات 
أن تقوم سياسة طهران جتاه بغداد على توطيد دعائم األمن واالستقرار يف العراق وتصحيح النظرة 
اجلرحية للشعب العراقي جتاه إيران. وإذا مت تنفيذ هذه السياسة بنحو صحيح، وعرب األخذ ابحلسبان 
القواسم الدينية املشرتكة والعالقات االقتصادية بي اجلانبي، فستصبح إيران الشريك الرئيس للعراق 
يف منطقة الشرق األوسط. أّما إذا كان األمر خالفاً لذلك، ستتعرض إيران مرة أخرى للمخاطر 
النامجة عن تنامي اآلراء القومية يف العراق، وميكن أن يؤدي ذلك إىل إعادة إنتاج النوااي السياسية 

العدائية يف أواخر الستينيات والسبعينيات يف هذا البلد.

املصدر:

 https://b2n.ir/k45765   وكالة األانضول 

https://b2n.ir/k45765

