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يقارع  حينما كان   2014 عراق  ليس   2023 عراق  أنَّ  أي شيء  قبل  االلتفات  جيب 
التارخيي يف املنطقة واخلارطة  داعش اإلرهايب، فالعراق اجلديد يف طريقه للعودة إىل دوره الرايدي 

اجليوسياسية، وإن مل يكن مسري املمر العريب أهم هلم فإنَّه ال يقل أمهية عن العالقة مع إيران.
ومن هنا ممكن تقييم استخدام كلمة اخلليج العريب ميدانياً والتأمل با، كظاهرة غري عجيبة 
وغري صحيحة أيضاً، وقد أاثرت بطولة اخلليج العريب )25( -كما حيلو للبلدان العربية تسميتها- 
جداًل واسعاً وردوداً كثرية داخل األوساط اإليرانية، ال سيَّما بعد استخدام تلك املفردة من قبل 
التيار الصدري السيد »مقتدى  شخصيات ابرزة كرئيس الوزراء »حممَّد شياع السوداين«، وزعيم 
الصدر«، وقد محل هذا امللف يف طياته اهتماماً واسعاً، خصوصاً بعد أن ُسِئَل السوداين يف زايرته 
األخرية إىل أملانيا من قبل قناة »دورجيه وله كه« عمَّا إذا كان اخلليج عربياً أم فارسياً، إذ أجاب: 
»إنَّ دول اخلليج العريب واقع حال، وال نريد اخلوض بذه التفاصيل، حيث يسعى بعضهم إىل تعكري 

صفو األجواء، وأتزمي املواقف«. 
املفتعلة من السوداين والصدر هناك طوابع  أنَّه فضاًل عن اإلشكالية  وَوْفق وكالة »فرارو« 
بريدية انتشرت مؤخراً يف العراق حتمل اسم »اخلليج العريب«؛ ممَّا أاثر حفيظة الشارع اإليراين يف 

الداخل.
 )8( حبضور  حتديداً،  والبصرة  العراق  يف  املاضي  الشهر  يف  اخلليج  بطولة كأس  أُقيمت 
فرق، وهي كل من البلد املضيف، والسعودية، واإلمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، واليمن، 
القدم وحكومته ومبباركة  لكرة  العراقي  االحتاد  اإلهانة من  توجيه  إذ متخَّض عنه  وسلطنة عمان، 
السعودية والفيفا، وكذلك مسؤول االحتاد اخلليجي استخدم كلمة »اخلليج العريب«، واألهم من 
ذلك مفكرة الفيفا اخلاصة أيضاً ذكرت »اخلليج العريب«، فضاًل عن رئيس إمباطورية كرة القدم 

السيد »إنفانتينو« حذا حذوهم أيضاً، الشيء الذي جوبه برفض شعيب واستياء شديدين.

ثالثة أخطاء إستراتيجية للسياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراق
الدروس التي يجب تعلمها من استخدام السلطات العراقية لمفردة 

الخليج »العربي«
موقع »فرارو« باللغة الفارسية
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ومع اعرتاض اجلانب اإليراين مل يبِد العراق أي استعداد لتقدمي أي اعتذار إىل اآلن، ويف 
مثل تلك املواقف ممكن أن يتصوَّر أنَّ العراق عازم على إسرتاتيجية جديدة حتمل طابع االبتعاد 
عن احلضن اإليراين، بل يذهب بعض املراقبون إىل طابع اخليانة إبيران، عادِّين ما حصل هو عالمة 
لتدهور العالقات، وتوجه العراق حنو الدائرة املعادية إليران والتابعة لدول جملس التعاون اخلليجي.

ا مل تكن خاطئة فقط، بل كانت انجتة من أخطاء  وأمَّا خالف لالستدالالت اليت سلفت فإنَّ
رئيسة يف السياسة اخلارجية، ومن نوع رؤية الفكر اإليراين عموماً للعالقات اإليرانية العراقية، وإنَّ 
القضية األخرية مل تكن شيئاً عجيباً، بل معطوفة على سوابق اترخيية، واليت ال ميكن فهمها إال يف 
سياق احلقائق اجلديدة للسياسة واحلكم يف العراق، وإلثبات هذه النظرية ميكن التطرق لثالثة أخطاء 

إسرتاتيجية ابلنظر إىل البنية السياسية، واالجتماعية العراقية يف مستوى احملافل السياسية العامة.
الفهم اخلاطئ للتحالف اإلسرتاتيجي بني اجلانبني.  

كان احلديث اإليراين وتوجهه -يف عهد ما بعد 2003 وإىل اآلن- منصباً على التحالف 
اإلسرتاتيجي مع العراق، فيما ُعّزَِزِت اإلسرتاتيجية ما بعد خروج القوات األمريكية بعد 2011، 
بعد أن أخذ أبعاداً ملموسة أخرى بعد القضاء على داعش، حىت أخذت اخلارجية اإليرانية تصف 

العراق كحليف إسرتاتيجي يف املنطقة.
أمَّا االستياء الشعيب اإليراين الواسع من استخدام مفردة اخلليج العريب فقد كان واحداً من 
نتاجات تلك السياسة اخلاطئة جتاه العراق، مبعىن أنَّ األمر مل يعد مقبواًل للسياسيي وعموم اجملتمع 

أبن يتبىنَّ حليفاً إسرتاتيجياً، وهي مبادئ خادشة ألهم املتبنيات اإليرانية.
وللخوض بذا املوضوع جيب تعريف مفهوم اإلسرتاتيجية يف العالقات الدولية تعريفاً حمدوداً، 
ولكن شاماًل، وسنعرف من حمتواه إىل أي حدٍّ كانت النظرة مبنية على خطأ حول التحالف بي 

إيران والعراق.
يطلق على التحالف اإلسرتاتيجي -يف قاموس العلوم السياسية- أبنَّه التقارب أو التعاون 
بي طرفي أو أكثر، وتكون أهدافهم مشرتكة من حيث املصاحل، والتوجُّه السياسي، والتعامل مع 
التهديدات، ولالرتقاء ابلعالقة بي الطرفي جيب حتقُّق الشفافية، وعدم التعارض بوجهات النظر، 
القرار  أولوايت صناع  احملتملة، وهذه من  األمنية  التهديدات  االقتصادي املشرتك، وردع  والتعاون 

لكال البلدين.
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إىل  االلتفات  واقتصادي وعسكري، وجيب  أمين  بطابع  اتفاقيات  اجلانبان  يعقد  ما  غالباً 
أنَّ مقدمات إجياد حتالف إسرتاتيجي بي البلدين مهيئة، إال أنَّه يُعدُّ البلدان حليفي إسرتاتيجيي 
نوعاً من املبالغة واالستعراض، فمع اتساع دائرة العالقات والتعاون بي طهران وبغداد يف العقدين 
األخريين، إال أنَّه ال ميكن أن تقاس ابلعالقة بي أمريكا وأورواب بعد احلرب العاملية الثانية، حيث 

األهداف املشرتكة، ومواجهة التهديدات احملتملة، واحلفاظ على املكاسب.
توجد  إذ  والسياسية،  والثقافية،  االجتماعية،  البيئة  يف  الطرفي  بي  عميقة  فوارق  توجد 
فإنَّ  احلاصل-  التضارب  ظل  -ويف  لذا  الوطنية،  والسياسات  املصاحل  جمال  يف  مجة  اختالفات 
احلديث عن حتالف إسرتاتيجي أمر مبالغ فيه، وخمالف للواقع احلايل، أي: إنَّ الفوارق عميقة بي 

طهران بُويتها الفارسية اإليرانية، وبغداد بُويتها العربية العراقية.
الفهم اخلاطئ للمجتمع متعدد اهلُوية وواقع عراق 2023.  

إنَّ أحد األخطاء اجلسيمة اليت وقعت با السياسة اخلارجية واألفكار العامة اإليرانية هي 
النظرة اخلاطئة للحكم يف العراق، كما عدم الفهم الصحيح للنفوذ، وأتثري اهلُوايت املقسَّمة لسياسة 
ُهوايهتا  بتعدد  عرفت   1921 عام  العراقية  الدولة  تشكيل  فمنذ   ،2003 بعد  اخلارجية  العراق 
كالعرب، والكرد، والرتكمان، واآلشوريي، واملسيح، إذ تشكَّلِت احلكومة بعد 2003 على أسس 

قومية وطائفية )حماصصاتية(.
وكان هلُوايت التعددية يف العراق أثرها الواضح على التوازن يف السياسة اخلارجية للبالد، مبعىن 
ل التقرُّب من أمريكا،  أنَّ لكل طائفة أو ُهوية أكثر من توجُّه سياسي، فكان للسنة مثاًل جمموعة تُفضِّ
ل إيران، واألمر كذلك للشيعة، وهذا األمر طاملا سبَّب التوازن يف السياسة اخلارجية  واألخرى تُفضِّ
للبلد، لذا نرى من الواضح أنَّ أقرب حلفاء إيران حينما كانوا على أعلى هرم السلطة يف العراق 
حريصون على التوازن بسياسته اخلارجية بداًل من اللجوء للحضن اإليراين، لذا جيب االلتفات إىل 

أنَّ العراق ذو طوائف وقوميات متعددة، وتعامله مع إيران يكون بقدر تعامله مع العرب وأمريكا.
إنَّ تقدمي أي تفسري مثايل عن اجملتمع العراقي، ووصفه أبنَّه دولة معادية ألمريكا، ودول جملس 
اإليراين عموماً،  للفكر  بل حتريف  املصداقية فحسب،  من  تفسري خالياً  ليس  اخلليجي،  التعاون 
فالطبقة األوسع بي الكرد كانت وما زالت متيل إىل السياسات والثقافة الغربية واألمريكية، ويوجد 

قسم من العرب السنة مييلون إىل أمريكا ودول اخلليج، وهذا ما ذهب إليه جزء من الشيعة أيضاً.
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السلطة  العامري يف  أو حىت  الفياض  أو  السوداين  أو  املالكي  السيد  إذا كان  ما  يهم  وال 
بغداد  الكاظمي؛ ألنَّ  مثل مصطفى  أمريكا  من  مقرب  أو شخص  إليران،  حليفة  كشخصيات 
سلكت طريق االستقالل والتوازن يف سياستها اخلارجية، فاهلُوية العراقية ال ميكن جتاوزها بسهولة من 

قبل اجملتمع، أو القيادات املقربة من إيران. 
إنَّ االعتقاد السائد أبنَّ احلكومة العراقية حتت قبضة إيران، ولن جيرأ أحد حىت على شرب 
املاء من دون علمهم، هو خطأ إسرتاتيجي مردَّه السليب أكثر من إجيابياته، حىت مع األدلة اليت تدل 
على أنَّ إيران الالعب األول يف املشهد العراقي؛ ألنَّه يستطيع أن ميهِّد إلنشاء خط مناهض إليران، 

وبعبارة أيسر )كل عمل مقتدر يكون مصاحباً لعمل مقاوم(.
ال خيفى على أحد أنَّ إيران هلا نفوذها الثقايف واملعنوي اخلاص يف العراق، وحىت عدَّ بعضهم 
أنَّ التحدُّث ابلعربية، وبلكنة فارسية افتخار، أمَّا اآلن فعراق 2023 ليس عراق 2012 ـ 2018 
أايم مقارعة داعش، فالعراق اجلديد بصدد رجوعه إىل الرايدة احملورية اجليوسياسية يف املنطقة، وإن 
مل يكن احمليط العريب مهماً له، فهو ليس أقل من احمليط اإليراين، وابلنظر والتأمل يف الواقع امليداين 

ميكن عدِّ مفردة اخلليج العريب كظاهرة غري غريبة، وغري صحيحة.
جيب أن يكون العراق ممتناً ورفيقاً إليران.  

إحدى األفكار اخلاطئة اليت تسود الفكر اإليراين عموماً، هي: جيب أن يكون العراق ممتناً 
إليران، وأن يبقى رفيقاً هلا على الدوام؛ ألنَّ طهران هي َمن ساعدته حبربه على داعش، وقدَّمت له 
العون، كما أنَّ املنطق األخالقي يراه صحيحاً إىل حدٍّ ما؛ ألنَّ إيران مل ترتدَّد مبد يد العون، وهذا 

ما أاثر حفيظة اإليرانيي بعد إقامة خليجي )25( يف البصرة، وقد يصفه بعضهم ابخليانة.
لكن يف إطار رؤية واقعية ال ينطبق هذا االستدالل مع الواقع التارخيي للعالقات الدولية، 
فتاريخ العالقات الدولية مليء ابلتحالفات اليت تتحوَّل إىل عداوات، فأمريكا اليت أنقذت أورواب 

الغربية من خمالب االحتاد السوفييت، ليس ابلضرورة أن تتبىنَّ أورواب مجيع سياسات واشنطن.
حقيقة األمر أنَّ عامل السياسة ليست ساحة لتجديد املبادئ، بل هو عامل خاضع للتغيري 

املستمر على َوْفق الظرف واملناخ السياسي، من شأنه حتديد موقف الالعب السياسي.
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اللقمة اليت ليست سائغة وضرورة عدم التغريد خارج السرب
ليس من املناسب -حاليًا- الرتكيز على أنَّ العراق ال ينبغي له أن يصطف جبانب الرؤية 
العربية اخلليجية، بل املهم هو: كيف لطهران أن تتعامل مع أهم شريك اقتصادي، وأهم مستورد 

غري نفطي هلا يف املنطقة؟ وكيف تستطيع أن حتافظ على نفوذها يف العراق ما بعد 2023؟
فالواقع يقول إنَّ الالعب السياسي مل يعد مكتوف األيدي؛ لينتظر املوقف اإليراين، بل أي 
العب سياسي ميتلك إسرتاتيجية خاصة سيكون له دور أكب مبستقبل العراق، فعلى سبيل املثال 
مل تتحقق رؤية حجم الصادرات إىل العراق مبقدار )20 مليار$( فحسب، بِل اخنفضت لتصل إىل 
)10$(، يف حي ارتفع التبادل التجاري للعراق مع تركيا، والسعودية، واإلمارات، وحىت أمريكا يف 

السنوات األخرية.
ويف املشهد السياسي ليس من الصحيح االعتقاد أنَّ البساط األمحر سيفرش حتت أقدام 
إيران، وكما هو حمتمل جداً، وأبي حلظة حصول تقارب بي بغداد أو أربيل واحمليط اخلليجي، فال 
ميكن فهم الواقع اجلديد برؤية حساسة وتداخل القيم، ومن َثَّ فإنَّ استخدام ساسة العراق ملفردة 
»اخلليج العريب« لن تشكِّل هزة أو صعقة تعصف ابلعالقات الثنائية، بل من شأنه أن يشكِّل دفعة 

إلعادة النظر يف الفهم الواقعي وامليداين جملتمع العراق.

https://tinyurl.com/2hy2jz8y  :رابط املقال األصلي


