
اسرتاتيجيات الرباغماتية واملواجهة
قراءة موجزة يف السلوك السياسي للنظامني 

العراقي )السابق( واإليراني

محيد رضا اإلبراهيمي 

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

الرباغماتية واملواجهة اسرتاتيجيات 

متهيد

مر العراق أبفضل مراحله يف أترخيه املعاصر من حيث االستقرار السياسي والثبات االقتصادي 
ومضاعفة اقتداره الوطين، وذلك كان من عام 1975 إىل عام 1980، وهذه املرحلة تبلورت يف 
العملية الرباغماتية للبناء السياسي العراقي، والتعامل مع إيران يف حل النزاعات والسيما بعد قبوله 
اتفاقية 1975 اخلاصة بشط العرب، استطاعت الدولة العراقية أن حتل النزاع مع إيران من جهة، 
وأن تفكك العالقة بي إيران والكرد بشمال العراق من جهة أخرى؛ وابلتايل اسرتجعت احلكومة 
املركزية قسما كبريا من القدرة العسكرية واالقتصادية اليت كانت قد استنزفت يف صراعات مشاله، 

فضاًل عن تركيزها العايل على التنمية الوطنية. 

ولكن ماذا حصل لتتبدل تلك السنوات اخلمس الذهبية اىل أربع عقود عجاف؟ وكيف مل 
تستطع احلكومة العراقية ان تعيد إنتاج تلك الرباغماتية اليت اتبعتها يف منتصف السبعينيات يف أزميت 
إيران والكويت، وابت تعاطيها مع العامل السيما جارهتا الشرقية أضعف مما كان عليه، بل وعملياً مل 
تستطع حىت احلفاظ على وجودها امليداين على األراضي العراقية فسقطت على يد القوات االمريكية 

أبقل تكلفة ممكنة.

التوجهات السياسية للنظام العراقي السابق ابملقارنة مع إيران

دول  اغلب  لدى  الطاغي  الفكر  ان  مهمة: وهي  نقطة  اىل  التنويه  وبشكل خمتصر جيب 
الشرق االوسط هو إما أن يكون »أمنياً براغماتيًا« وإما »عسكرايً حمضًا«، ومثرة هذين الفكرين 
هي االستبداد والفضاء املغلق للحرايت، ولكن على املدى البعيد سوف يؤدي هذان النوعان من 

التفكري إىل نتائج خمتلفة جداً يف جمال الدبلوماسية والتنمية الداخلية.

استراتيجيات البراغماتية والمواجهة
قراءة موجزة في السلوك السياسي للنظامين العراقي 

)السابق( واإليراني

حميد رضا اإلبراهيمي  *

*  خمتص بشؤون الشرق االوسط وحقوق االنسان.
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التفكري  اما  املشاكل،  االولوية يف حل  طياته  األمين حيمل يف  التفكري  فإن  أخرى  وبعبارة 
العسكري تكون األولوية فيه هي استخدام احلل الصعب حىت لو مل يؤد إىل حل املشكلة، وهذا 
التفكري مبين على اساس اصالة العنف، ويعتمد فقط على استخدام احللول الصعبة للتعامل مع 
مجيع التهديدات داخليا وخارجيا، بينما يف التفكري األمين الذي يف الغالب ال يعري اهتماما للحرية 
والدميقراطية، اال ان االولوية فيه هي حل املشاكل الداخلية واخلارجية، ومن املمكن تبين جمموعة 
اليت هتتم ابألمن  احلكومات  ففي  الظروف،  األزمات حسب  للتعامل مع  األوجه  متعددة  حلول 
ُتستخدم جمموعة واسعة من اخليارات االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية؛ لتعزيز األهداف احمللية 

والدولية، وال تقتصر على التعامل العسكري الصرف.

يف  األخرية  اخليارات  استخدام  يف  والعراق  إيران  بي  تطبيقية  مقارنة  إجراء  أردان  ما  وإذا 
السيطرة على األزمات الداخلية واخلارجية، فال بد من االذعان أبن كال الطرفي مل يكوان يرغبان 

ابستخدام اخليارات املعقولة يف السيطرة على األزمات إابن اوائل الثمانينيات.

ففي العراق أقدم صدام حسي على اغتيال البكر وقمع اخلط املخالف له من قيادات حزب 
البعث بطريقة إجرامية حمرية، يف حادثة قاعة اخللد الشهرية، وعلى الصعيد اخلارجي فقد ختلى عن 
كل التجارب املتعلقة ابالتفاق مع إيران، والتوهم ابهنيار القوة العسكرية اإليرانية يف فرتة ما بعد 

الثورة، الجئا إىل اخليار العسكري حلل املشاكل مع طهران.

من اجلانب اآلخر ويف الوضع امللتبس الذي يرافق حقب ما بعد الثورات، قامت احلكومة 
القوة  وتنحية  بغربلة  الثورة،  على  يشكلون خطرا  قد  ممن  الدولة  تطهري  إىل  سعيها  االيرانية، ويف 
الدبلوماسية والعسكرية واألمنية لنظام »الشاه« ابلكامل، مما أدى إىل إحداث ضعف يف القدرة 
التفاوضية إليران، يف ظل تواري عدد من الشخصيات التكنوقراط من القوميي يف احلكومة املؤقتة، 

األمر الذي حّكم الروح الثورية القتالية يف إدارة احلرب.

لكن مسار التطورات هذا استمر ليواجه حتدايت اخرى، فقد التزم كال اجلانبي بنهج أمين 
صارم حملًيا، ولكن على الصعيد الدويل وعلى الرغم من ازدايد الفاصل مع بداية احلرب، اال ان 
العراق ادرك ضرورة اللجوء اىل الدبلوماسية ومضاعفة اجلهود فيها بدال من العسكرة، والعنصر الذي 
سّهل عملية دخول العراق اىل مرحلة دبلوماسية جديدة هو ابتعاد ايران عن املشهد الدبلوماسي، 
والتأكيد على احلل العسكري ألزمتها مع العراق يف ظل الروح الثورية اليت هيمنت على املشهد، 
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الوالايت املتحدة، ومتكن من استدامة  توريد  املعلقة مع  العراق عالقته  يف غضون ذلك استعاد 
األسلحة االوربية إلعادة هيكلة البىن التحتية العسكرية على نطاق واسع، فضال عن إقامة عالقات 
استخباراتية واسعة مع واشنطن حول املوقف العسكري اإليراين خبصوص الفاو، وقد مت تعبئة مجيع 
القوى العربية تقريًبا ضد إيران ابستثناء ليبيا وسوراي، ويف الوقت نفسه أقام العراق  عالقة محيمة 
ووثيقة جًدا مع اجلبهة الشرقية والسيما االحتاد السوفييت، لدرجة أن تركيبة اجليش العراقي كانت 

فريدة من نوعها.

29 يف  وميك  الفرنسية  مرياج  مثل  املتطورة  الطائرات  يستخدمون  نفسه كانوا  الوقت  يف 
العراقي بشكل غري متكافئ، يف  تواجه سالح اجلو  املنهكة  إيران  بينما كانت  سالحهم اجلوي، 
غضون ذلك اعطى صدام صالحيات واسعة جلل قادته ومن مجلتهم فاضل الرباك، ليتمكن من 
السيطرة الكاملة على حميطه الداخلي، لتجنب اي مشاكل امنية داخلية اثناء احلرب، والسيما بعد 

حادثة اغتياله يف الدجيل.

أيضاً شن العراق عملية واسعة النطاق يف واشنطن؛ ليبذل السفري العراقي نزار  دبلوماسياً 
محدون واملبعوث العراقي لدى األمم املتحدة رايض القيسي جهوداً واسعة النطاق لتالقح الرؤى بي 

الرأي العام العاملي ومطالبات بغداد إلهناء احلرب.

من  األخرية  الست  السنوات  الصعد يف  على شىت  العراقية  الرباغماتية  املساعي  هذه  وكل 
احلرب وضعت طهران حتت ضغوطات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، وآلت األمور اىل أن تقبل 
طهران ابلقرار 598 وإهناء احلرب، وهنا تستعمل ورقة الرباغماتية للمكاسب الداخلية واخلارجية.

اما طهران فقد ابتت ألول مرة حتت تلك الظروف تواجه حقائق ميدانية جديدة جتربها 
على قبول بعض االعراف الدولية، لتتحرك رويدا على الصعيد الداخلي لإلذعان ابلتعددية النسبية 
بفرتة  البدء  الدولية من اجل  املالية  أبورواب واملؤسسات  استأنفت عالقاهتا تدرجيياً  لذا  السياسية، 
انفتاًحا من  استعادة القدرة واملبادرة يف احلرب، يف حي كانت تشهد جوا ثقافيا وسياسيا أكثر 
العراق، يتم فيه تقليل قيود وآاثر احلرب، ويف املقابل فإن العراق كان متخلفا عن كل اإلجنازات 

الرباغماتية اليت حتققت يف العقد املاضي.

عقد  يف  الكردي  الصراع  جتربة  من  التعلم  ودون  مباشرة  احلرب  انتهاء  فبعد  العراق  أما 
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من  اآلالف  وشرد عشرات  فقتل  الشمالية،  احملافظات  التحشيد صوب  على  اقدم  السبعينيات، 
املواطني الكرد حبادثة االنفال، لتصبح معظم األراضي الكردية حتت سيطرة نظام صدام، وعلى 
الرغم من ان السيطرة تلك استمرت لفرتة وجيزة، اال اهنا مزقت آخر خيوط االنتماء الكردي للعراق، 
وبقيت هذه الفجوة ليومنا هذا ورمبا ستبقى اىل االبد، فبينما كان العراق ميتلك حلوال وسطية مع 
القادة الكرد، فضل خيار احلرب معهم على اخليار الدبلوماسي، وبذلك قضى صدام تدرجيياً على 

كل ما أسس له يف السنوات السابقة.

لقد تعامل صدام مع الغرب ابستعالء ومل يتفاعل مع الرأي العام الغريب يف قضااي عدة مثل 
اعدام الصحفي الربيطاين اإليراين »فرزاد ابزوفت«، فيما اعترب نفسه الدائن املطلق لدول اخلليج 
االقتصادية  متطلباته  يلبوا كل  أن  منهم  ينتظر  وكان  االسرتاتيجي،  عمقها  وانه  وخملصها،  العريب 

واالمنية بدون قيد او شرط كونه حامي األمة العربية وغريها من الشعارات.

ويف الواقع فقد أصبح النظام األمين والدبلوماسي العراقي مالزما ومرادفاً لشخص لصدام، 
الديون  التداعيات وموجة  العراقية خياراهتا ووظيفتها عملياً، ويف خضم هذه  وفقدت املؤسسات 
اخلارجية ودمار لنسيج العراق االجتماعي، خسر خياراته العقالنية، فحاول حل مشاكله عسكراي 
فقط، اال انه مل يدرك أن من املمكن االتكاء على رأس حربة ولكن من غري ممكن اجللوس عليها، 
وكما اعتقد صدام أن العامل سيتعامل معه يف قضية اجتياحه الكويت كما تعامل مع االسد حينما 
دخل لبنان، يف غياب الرادع االقليمي، رافضاً كل الوساطات العربية من أجل حلحلة مشاكله مع 
الكويت ومساعدته يف ايفاء الديون املرتاكمة جراء احلروب، ألنه كان يتصور عملياً أن الكويت 
لقمة سائغة له، يف حي ترسخت محاقة صدام بعيد احتالل الكويت، فاعتقد أنه يستطيع مقايضة 
الغرب ابلكويت لتحقيق مطالبه، متجاهال حىت ردود الفعل السوفيتية، حىت وصل به املطاف بعد 
حترير الكويت اىل تدمري البىن التحتية اليت حافظت على وحدة العراق واليت بناها أببض االمثان. 

ومل يتعظ نظام صدام من احلقبة اليت أعقبت سقوط الكويت، فبداًل من التحرك حنو احلرية 
قواني شرعية  األعمال  الدويل، وضع على جدول  اجملتمع  إىل  تدرجيياً  والعودة  للمجتمع  النسبية 
صارمة ال ختلو من احلماقة، مثل: قطع يد السارق وما شاكلها من احكام، الستعادة اجملد الضائع 

من الشريعة نتيجة تكاتف القومية العربية ضده بعد اجتياح الكويت.

احلاضنة  اىل  الرجوع  على  اليت عملت  اإلسالمية  إيران  املقابلة كانت مجهورية  اجلبهة  ويف 
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الدولية يف ظل االنفتاح الثقايف، فيما فقد جهاز األمن العراقي ثباته تدرجييا بعد أن جنح يف السابق 
بضمان امن واستقرار النظام، اذ أطاح صدام بقائد األمن االول واألكثر أتثرياً فاضل الرباك، خوفاً 
من التعاون او التواطؤ مع دول أجنبية، وأضعف مؤسساته األمنية ليخلق شرخاً أمنياً كبرياً داخل 
احلكومة، ادى اىل هروب العديد من القيادات البارزة واملؤثرة خارج البالد مثل مدير االستخبارات 
املقرب  بل وحىت صهره  اخلزرجي،  نزار  السابق  اجليش  أركان  ورئيس  السامرائي،  وفيق  العسكرية 
والعقل املدبر للتصنيع العسكري حسي كامل الذي هرب خارجاً، فضال عن تسرب الكثري من 

املعلومات اليت ختص التصنيع العسكري العراقي خارج البالد حتت ظل تلك الفجوة.

حدثت هذه التطورات يف وقت كانت فيه إيران تقدم برانجما خلفض التصعيد مع الغرب 
أمسته  سياسي  مبشروع  الداخلي  فضائها  فتح  إعادة  يف  وبدأت  اسرتاتيجياً،  وليس  تكتيكياً 
»اإلصالح«، وعلى الرغم من أن هذه التطورات اخلارجية والداخلية يف إيران مل تكن مستدامة ومت 
متابعتها تكتيكياً، إال أهنا متكنت من إعادة البالد من خطر اهلاوية اليت أعقبت احلرب إىل استقرار 

كبري يف أواخر التسعينيات.

اال  العراق يف حينها،  تقل عن  دبلوماسية  قوة وخربة  الثورة  ايران  امتالك  الرغم من  وعلى 
اهنا متكنت من التفاوض بشأن برانجمها النووي على عدة مراحل وبطريقة ماراثونية، للوصول إىل 
الكامل لربانجمه  التدمري  الرغم من  العراق على  بينما كان  نسبية جنبتها خماطر احلرب،  اتفاقيات 
فشل يف كسر  وابلتايل  عاملي،  تشاؤم  ومصدر  أخرى  مرة  موضع شك  والصاروخي،  الكيميائي 
اإلمجاع العاملي ضده يف أعقاب احلادي عشر من سبتمرب، والذي كان أيضاً بسبب سحب ملف 
التخبطية وغري  بقراراته  العراقي من وزارة اخلارجية والسيطرة عليه من قبل صدام نفسه،  السالح 

املتوازنة.

رمبا مل تكن نتيجة املناخ السياسي احمللي والعاملي إليران يف هناية رائسة أمحدي جناد خمتلفة 
كثريًا عن تلك اليت كانت سائدة يف العراق عام 2002، لكن إيران متكنت من اجتياز هذه املرحلة 

أبمان مبساعدة روحاين.

لديه كانت حل  األولوية  ألن  املراحل،  مبختلف  انقذته  التحاور  يف  اإليراين  النظام  مرونة 
املشكلة وليس جمرد استخدام القوة والعنف احملض.


