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 :الممخص
استعرضت الدراسة أىم العوامل التي تحدد الموقف العراقي من التنافس 
األمريكي اإليراني، وتداعيتو المتوقعة، واستراتيجيات القوى المتنافسة في 
إدارة األزمة، فضاًل عن تحديد الموقف العراقي الرسمي، والسياسات التي 

أن تتبعيا الحكومة العراقية ونتائجيا. وتوصمت الدراسة إلى أن يمكن 
العراق بحكم موقعو الجغرافي، والواقع السياسي واألمني واالقتصادي، فإنو 
ن تداعياتيا المحتممة ستؤثر في أكثر من جانب.  يقع في قمب األزمة، وا 
 وبالتالي، يجب عمى حكومة العراق االلتزام بسياسة الحياد تجاه طرفي
األزمة، وتجنب االنحياز، ودعم كافة الجيود التي تسعى إليجاد حمول 

 سممية بالطرق الدبموماسية، وتخفف من حدة التصعيد بين الجانبين.
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Abstract: 

The study reviewed the most important factors that 

determine the Iraqi position on the American-Iranian 

competition, and the most important effects on Iraq. 

Also, reviewed the competing powers strategies, and the 

official Iraqi position, and the policies that the Iraqi 

government can follow, and its results. Finally, The 

study concluded that; the Iraq because of its 

geographical location, and the political, security and 

economic reality, it is at the "HEART" of the crisis, and 

that its potential repercussions will affect more than one 

side. Therefore, the Iraqi government must not support 

any side, and support all efforts that seeks to find 

peaceful solutions through diplomatic means. 
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 :المقدمة
تسعى الدراسة إلى تحديد أىم اآلثار المتوقعة عمى العراق نتيجة حالة التنافس 

وقد تم اإليراني(.  -والصراع الدولي في منطقة الشرق األوسط، وتحديدًا التنافس )األمريكي 
استخدام مفيوم التنافس الدولي بشكل عام، نظرًا لوجود أطراف عديدة تتمحور حول القوى 
الرئيسة المتنافسة، وكل طرف من ىذه األطراف يدفع باألزمة إلى االتجاه الذي يحقق 
مصالحو، فالبعض يدفع باتجاه التصعيد والحرب، والبعض اآلخر يدعو إلى التيدئة والحمول 

نب الصدام المسمح، لما لو من آثار خطيرة عمى األمن اإلقميمي بشكل عام، السممية وتج
 وعمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية في كل دول المنطقة عمى أقل تقدير.

 مشكمة البحث:
تشيد منطقة الشرق األوسط حالة غير مسبوقة من حيث شدة التنافس والتصعيد بين 

يران،  ، إثر اتباع الواليات المتحدة سياسات 0217والتي زادت بعد عام الواليات المتحدة وا 
تصعيدية تجاه طيران، أدت إلى دخول المنطقة في إطار )أزمة دولية( تنذر تطوراتيا 
بتداعيات سمبية خطيرة عمى األمن اإلقميمي، والقومي. وبسبب الموقع الجغرافي وطبيعة 

ن تطورات العراق يقع  فإن العالقات مع كل من الطرفين، في قمب األزمة الدائرة بينيما، وا 
األوضاع بين القوى المتنافسة سيكون ليا انعكاسات خطيرة عمى العراق، وفي مختمف 
القطاعات. وبالتالي، يسعى الباحث إلى تحديد أىم اآلثار والتداعيات المتوقعة من تطورات 

مي العراقي، وتحديد أفضل حالة التنافس األمريكي اإليراني في المنطقة، عمى األمن القو 
السياسات التي يمكن أن تتبع من قبل صانع القرار العراقي، والتي يمكن من خالليا تجنب 

 التبعات السمبية لتطورات الصراع، أو تقميل آثرىا عمى أقل تقدير.
 وتبعًا لذلك، ييدف الباحث إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 دول المنطقة بالتنافس األمريكي اإليراني؟لماذا يرتبط العراق دون غيره من  -1
إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التحول من التنافس إلى الحرب بين األطراف  -0

 المتنافسة عمى الواقع العراقي، وفقًا لظروف الداخل العراقي الحالية؟
ما ىي أىم التداعيات المتوقعة عمى العراق في حال اندالع الحرب في  -3
 المنطقة؟
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ل التي تعمل عمى التقميل من تبعات البيئة الخارجية عمى ما ىي أىم السب -4
 األمن القومي العراقي؟
 أهمية البحث:

تكمن أىمية البحث من خالل تناول موضوع بالغ األىمية ويشغل مراكز األبحاث 
ودوائر صنع القرار، سواء كان ذلك في العراق أو حتى في الدول األخرى، بسبب التداعيات 
الحالية والمحتممة لتطورات حالة التنافس والصراع في الشرق األوسط. وبما أن العراق بحكم 

ًا من األزمة يعد من أكثر األطراف تضررًا وتأثرًا من تداعياتيا، فإن موقعو جغرافيًا وسياسي
مناقشة تطورات األوضاع وتداعياتيا المحتممة بشكل مستمر، من قبل الباحثين والميتمين، 
يعد أمرًا ضروريًا من أجل العمل عمى تقديم رؤية سميمة لصناع القرار، واقتراح سياسات 

 زمة بما يتوافق مع مصالح الدولة ويحافظ عمييا. مالئمة لمتعامل مع تطورات األ
 :البحث فرضية

 والمنطقة الرئيسة، المعركة ساحة بمثابة واإليرانية األمريكية لمرؤى وفقاً  العراق يعد
 الميم، الجغرافي موقعو بسبب بينيما، التصعيد تداعيات من األكبر األثر تشيد سوف التي

 التنافس تداعيات فإن وبالتالي،. اآلخر ضد حربو في رئيسة كقاعدة لو منيما كل وحاجة
 .العراقية الساحة عمى الرئيسة انعكاساتيا ستكون الطرفين بين والتصعيد

 حدود البحث:
، أي بعد تولي الرئيس األمريكي 0217تم تحديد الفترة الزمنية لمدراسة بعد عام 

"دونالد ترامب" الرئاسة في الواليات المتحدة بشكٍل رسمي، والذي قام باتباع سياسات تصعيدية 
، أدت إلى تصاعد حدة التنافس -التي كانت إحدى أىم محاور حممتو االنتخابية-تجاه إيران 

 لى درجة غير مسبوقة. بين الطرفين إ
 منهج البحث:

سيعتمد الباحث عمى منيج تحميل النظام كمنيج رئيس لدراسة تفاعل العراق مع حالة 
التنافس والصراع الدولي في المنطقة، إذ تعد الدولة منظومة قائمة بحد ذاتيا، وىي بنفس 

تي تجري في البيئة الوقت جزًء من منظومة أوسع، تؤثر وتتأثر فييا، من خالل التفاعالت ال
ن التفاعل بين  الموضوعية لصنع القرار، والتي تشمل مؤثرات البيئتين )الداخمية والخارجية(، وا 
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ىاتين البيئتين، يؤثر بطبيعة الحال عمى الدولة، وعمى سموكيا وآليات عممية صنع القرار فييا، 
 وعالقاتيا الخارجية بشكل عام.

 هيكمية البحث:
 ثالث مباحث رئيسة، بالشكل التالي:تم تقسيم البحث إلى 

 اإليراني. األمريكي التنافس حيال العراق لموقف الجيوبوليتيكية األبعاد -1
يران في األزمة الراىنة. -0  استراتيجيات إدارة الصراع بين أمريكيا وا 
 سياسة العراق الخارجية تجاه األزمة. -3

التنافس األمريكي األبعاد الجيوبوليتيكية لموقف العراق حيال  :المبحث األول
 :اإليراني

 العراق تناول الباحث في ىذا المبحث أىم األبعاد التي تؤثر في رسم وتحديد سياسة
يران بالمقابل تجاه العراق، من أجل  طرفي تجاه الصراع، وسياسة كل من الواليات المتحدة وا 

الطرفين، وأىم التعرف عمى أسباب تأثر العراق من األساس بحالة التنافس والصراع بين 
 اآلثار المتوقعة من تطورات األحداث بينيما.

 أواًل: البعد الجغرافي: 
رغم أن العراق بحكم موقعو الجغرافي، واعتباره وفقًا لمرؤيتين األمريكية واإليرانية 

وسياسات ىذه االطراف وتصريحاتيا تجاه  -الساحة الرئيسة لمصدام العسكري المحتمل بينيما 
، يعد العامل الجغرافي من أىم العوامل المؤثر في تحديد  -لك بشكل واضحالعراق تثبت ذ

 أدى موقع العراق من التنافس والصراع األمريكي اإليراني في منطقة الشرق األوسط، فقد
 جعمو إلى األولية التي يحتوييا، وتنوعيا، الموارد فضاًل عن كثرة ميم جغرافي تمتعو بموقع

 ىذه بين والتنافس الصراع مناطق ضمن وأصبح واإلقميمية، العالمية القوى أطماع محط
كانون  06؛ إذ أعمن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في زيارتو المفاجئة لمعراق في (1)القوى
نو 0218األول  ، بأنو ال توجد ىناك خطة لسحب القوات األمريكية الموجودة في العراق، وا 

ة رئيسة لمحاربة اإلرىاب، والتدخل عند الحاجة في بحكم الجوار الجغرافي، يعد بمثابة قاعد
، وبالتالي، فإن العراق يعد بمثابة القاعدة الرئيسة لتقويض نفوذ إيران (0)سوريا، ومراقبة إيران

ضعافيا، وفقًا لمرؤية األمريكية، ىذا فضاًل عن امكانية التدخل بسرعة وسيولة في  اإلقميمي وا 
لتطورات األوضاع، من أجل حماية المصالح األمريكية  سوريا عبر األراضي العراقية وفقاً 
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وأىميا، ضمان أمن إسرائيل، ومزاحمة النفوذ الروسي في منطقة نفوذىا الوحيدة في الشرق 
 األوسط.

 ىذا بالنسبة لمكانة العراق بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية، أما بالنسبة إليران، فيعد
 طريق عن سواء اإليراني، القومي األمن استراتيجية في األساسية المرتكزات أىم أحد العراق

 الجغرافية العراق أىمية حتى أو العراقية، السياسية القوى من العديد مع الوثيقة عالقاتيا
بشكل  الثوري لمحرس والسيطرة القيادة مركز إلى ربط خاللو تسعى من والذي ليا، بالنسبة
ولبنان، إذ تعتبر إيران أن زيادة نفوذىا في العراق، "أحد  سوريا من كل حمفائيا في مع مباشر

 أكثر في اإليرانية القيادات من العديد أشارت وقد أىم عناصرىا لمحفاظ عمى أمنيا القومي"،
العراق،  في واالستقرار اإلرىاب عمى النصر تحقيق في ليا الحميفة القوات دور إلى مناسبة من

المتحدة األمريكية والحكومة المركزية في بغداد إلثبات دورىا  في رسالة منيا لكل من الواليات
 .(3)ونفوذىا

إدراك أىمية موقعو  العراق في السياسي القرار صانع عمى فإن وتبعًا لما تقدم،
 مسار االستراتيجي، وأىميتيو في مدرك القوى الدولية، وبالتالي ضرورة العمل عمى تصحيح

يران،كل من الواليات  مع العالقات  العراقية المصمحة يتالءم مع بما المتحدة األمريكية وا 
األساس، مستغاًل حاجة كال الطرفين لمعراق كدولة حميفة في صراعو مع الطرف  بالدرجة
 يمكن ال فكال الطرفين يسعى الستغالل عالقاتو مع العراق لتحقيق مصالحو، وبالتالي. اآلخر
 أن العراقي القرار صانع عمى يجب وعميو، قة،المنط في استراتيجي كحميف األخير خسارة
 الطرفين من كل حاجة ومدى واإليرانية، األمريكية لممخططات بالنسبة دولتو موقع أىمية يعي
اآلخر، ويسعى لتحقيق التوزان في مسار العالقات مع ىذه  عمى استراتيجي لمضغط كحميف لو

 .األطراف بما يراعي المصالح العراقية
 : السياسي ثانيًا: البعد

 بعض بين الدولية الرئيسة لممنافسة ساحة باتت األوسط الشرق منطقة أن في شك ال
 المنطقة، عمى السيطرة خالل من مصالحيا لمتحقيق تسعى التي والدولية، اإلقميمية القوى

 حالة فإن وبالتالي،. المصالح ىذه يخدم بما فييا، الدولية التفاعالت وطبيعة شكل وتحديد
 الشرق منطقة في الدولية التفاعالت طبيعة في المؤثرة المحددات أىم تعد ىذه التنافس
 تحديد في مرتبكة باتت التي الدول، بعض عمى والتزامات قيوداً  تفرض أصبحت إذ األوسط،
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 القوى مع ميمة استراتيجية بعالقات يرتبط الذي العراق، وباألخص. الدولية سياساتيا أولويات
يران األمريكية، المتحدة الواليات) وتحديداً  المنطقة، في المتنافسة الرئيسة  كل دور بحكم ،(وا 
 يرتبط سياسية نخباً  أفرزت والتي العراقي الحالي، السياسي النظام بناء عممية في منيما
 تحقيق في الوطنية العراق مصالح ربط درجة إلى األطراف، ىذه مع متينة بعالقات بعضيا
 السياسية العالقات ويتضمن ىذا العامل الميم طبيعة .ذاك أو الطرف ىذا مصالح

يران، المتحدة الواليات من وبين كل العراق بين تربط التي واالستراتيجية  والتي األمريكية وا 
 ىذه مع العالقات طبيعة عمى تؤثر ال سياسات اتباع العراقي القرار صانع عمى تحتم

العراق بعالقات جيدة مع كال الطرفين، فمو  العراقية. إذ يتمتع بالمصالح وال تضر االطراف،
، ولو تفاعالت متنوعة في مختمف (4)تحالفات استراتيجية وفقًا لمعاىدات موقعة مع كل منيما

 الميادين السياسية واالقتصادية والعسكرية.
ولكن، يغمب عمى طبيعة ىذه العالقات حالة من )عدم التوزان(، والتي تعد من أىم 

 مصمحة في يصب التفاعل ميزان بمعنى أن من البيئة الخارجية لمدولة، التحديات النابعة
 العامل دور بسبب التفاعل، في األضعف الطرف ىو العراق األخرى، وبالتالي، فإن األطراف
 ىو التوازن عدم حالة ومؤشر الحالي، العراقي السياسي النظام بناء إعادة عممية في الخارجي
 العالقات استثمار عدم وأيضاً  الداخمي العراقي، الشأن في المستمرة الخارجية التدخالت
 يعد الدولي الحميف ألن العراقية؛ الدولة مصمحة لتحقيق الدولي، واالنفتاح لمعراق، الخارجية

 ال ألنو معطل، الجزء ىذا فإن العراقية، الحالة وفي الدولة، قوة عناصر من رئيساً  جزءاً 
 في المعطمة األخرى القوة عوامل من العديد كحال حالو الدولة، قوة لصالح شيئاً  يضيف
 .العراق

 إلعادة الطرفين بين الراىنة األزمة استغالل العراقي القرار صانع عمى يجب وبالتالي
األخرى، مستفيدًا من  الدول مصالح جانب إلى العراق مصمحة يخدم بما لمعالقات التوازن

موقع العراق في التنافس، وحاجة كل طرف لو كحميف من أجل االستفادة من امكانياتو في 
 إضعاف الطرف اآلخر. 

 : ثالثًا: البعد االقتصادي
يعد العامل االقتصادي من أىم العوامل التي تؤثر في العالقات الدولية، كونو يمعب 

الدول ومواقفيا، بسبب سعييا الدائم إلى إشباع احتياجاتيا دورًا ميمًا في التأثير عمى سياسات 
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األساسية، سواء من المواد الغذائية والصناعية، أو حتى الموارد األولية الميمة لالستيالك 
اليومي والصناعة، وتعد القدرة االقتصادية عاماًل حاسمًا في تحديد القدرات السياسية 

فإن العامل االقتصادي يعد من العوامل الميمة التي  . وبالنسبة لمعراق،(5)والعسكرية لمدول
ن انتقال حالة التنافس  تحدد موقف العراق من التنافس األمريكي اإليراني في المنطقة، وا 
والصراع الدائرة، إلى مواجية عسكرية مباشرة، سيكون ليا تداعيات خطيرة عمى الواقع 

 االقتصادي في العراق. 
الحرية  بعالقات اقتصادية ال تمنح صانع القرار العراقيإذ يرتبط العراق مع إيران 

لممناورة في حال قررت الحكومة العراقية االبتعاد عن إيران ومقاطعتيا اقتصاديًا، استجابًة 
لمضغوط األمريكية لتطبيق العقوبات المفروضة عمييا، إذ يعاني الواقع االقتصادي العراقي من 

سياسي واإلداري المنتشرة في العديد من القطاعات، أزمات عديدة بسبب حاالت الفساد ال
فضاًل عن االنفاق العالي عمى القوات األمنية، بسبب الحرب التي خاضيا العراق ضد 
اإلرىاب، وبالتالي، فإن العراق بحاجة إلى سمع ومواد بأسعار مناسبة، قد ال تتوفر بعيدًا عن 

ية والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسيارات المنتجات اإليرانية. وتشكل واردات المواد الغذائ
وغيرىا، أىمية استثنائية ال يمكن تجاىميا لكل من إيران والعراق، وقد بمغ حجم التبادل 

ن (6)( مميار دوالر ما عدا القطاع النفطي6، حوالي )0217التجاري بين الجانبين عام  ، وا 
ستمر، حيث وصل حجم الصادرات المصمح االقتصادية اإليرانية في العراق في تطور م

 .(7) 0219مميار دوالر عام  11اإليرانية إلى العراق أكثر من 
وتبعًا لذلك، فإن التبعات السمبية عمى الواقع االقتصادي العراقي، تعد من أىم اآلثار 

ن زيادة حدة الصراع بين الطرفين ينذر  األمريكي التنافس المتوقعة من تداعيات اإليراني، وا 
بتبعات خطيرة عمى االقتصاد العراقي، الذي ال يحتمل أي اضطرابات. ىذا فضاًل عن نقطة 

 ،(8)وتصديره النفط الخام عمى أساس بشكل العراقي االقتصاد ميمة أخرى، تتمخص باعتماد
ن  يؤدي والذي العراقي، النفط تصدير عرقمة إلى تؤدي قد الطرفين بين الصراع حدة تصاعد وا 
 في بدوره يؤثر والذي في العراق، االقتصادي الواقع عمى سمبية وتبعات آثار حدوث إلى

وبالتالي، فإن العامل االقتصادي يعد من أىم العوامل التي  .الدولة األخرى قطاعات مختمف
تعمل عمى تحديد سياسة العراق وموقفو من التنافس األمريكي اإليراني، بسبب التداعيات 
يران  السمبية المتوقعة عمى االقتصاد العراقي، ألن تصاعد حدة الصراع بين الواليات المتحدة وا 
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ى ىذا القطاع، وبالتالي، اتبعت الحكومة العراقية سوف يكون لو تبعات سمبية خطيرة عم
سياسة محايدة في التعامل مع موضوع العقوبات األمريكية التي فرضتيا واشنطن عمى 
طيران، فقد أعمنت االلتزام بالعقوبات المفروضة، وعممت بالمقابل عمى الحصول عمى بعض 

ر بعالقاتو السياسية واالقتصادية االستثناءات في تطبيقيا، بما يراعي مصمحة العراق، وال يض
مع إيران. وتبعًا لذلك، فإنو يجب عمى صانع القرار العراقي التفكير ببدائل مختمفة وواقعية، 
تالفيًا ألي طارئ ممكن أن يحدث فيما لو تحول التنافس بين الطرفين إلى حالة الحرب، 

عن واردات من قطاعات  بمعنى اتباع سياسات اقتصادية وتجارية مختمفة، والبحث مستقبالً 
 اخرى غير القطاع النفطي. 
 رابعًا: البعد األمني:

بطبيعة الحال، فإن الجانب األمني يعد من أىم الجوانب تأثرًا بحالة الصراع  
األمريكي اإليراني وتطوراتو، فما زال الواقع االمني في العراق ىشًا، وال يحتمل حدوث أي 

وضاع األمنية في البمد بشكل كبير، بما قد يؤدي إلى اضطرابات أو ىزات قد تؤثر عمى اال
اعادة تنشيط ظاىرة االرىاب وانتشاره من جديد. ففي حال تصاعدت حدة الصراع بين الطرفين 
إلى درجة يصعب السيطرة عمييا، فإن العراق سيتأثر عمى عدة مستويات، باألخص عمى 

؛ كونو ال يزال يعمل عمى تطيير المستوى األمني، بسبب ىشاشة الوضع األمني في العراق
أراضيو من اإلرىاب وآثاره، وما زال يواجو تيديدات إرىابية في أكثر من منطقة ىذا من 
جانب، وأيضًا بسبب عالقات إيران مع العديد من القوى السياسية المتنفذة والنخب واألحزاب 

الفصائل العراقية  . إذ تعمن بعض(9)السياسية، التي توصف بأنيا عالقات )فوق العادية(
المسمحة والئيا لممرشد األعمى لمثورة في إيران آية اهلل )عمي خامنئي(، وتدين لو بـ )الوالية 

ن أوامره غير قابمة لمنقاش ، وبالتالي، فإنو في (12)العامة(، بوصفو القائم بأمر المسممين، وا 
فإن ىذه الفصائل حال استشعار وجود أي تيديد جدي لمنظام السياسي الحاكم في طيران، 

سوف ال تتردد في توسيع رقعة المواجية مع الواليات المتحدة األمريكية، وجعل العراق ساحة 
رئيسة ليا. وبالتالي، فإن طبيعة الدور والنفوذ اإليراني المتنامي في العراق، وتأثيره السياسي 

تقويض النفوذ  ، وطبيعة االستراتيجية األمريكية التي تسعى إلى(11)والديني واالجتماعي
اإليراني، فضاًل عن تمتع كل منيما بوجود فعمي عمى األرض، كميا أمور تترك آثارًا ميمة 
وتساؤالت حول دور وتأثير وكالء كل من الطرفين في العراق، ومستقبمو، في ظل تطورات 
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يران. وتبعًا لذلك، فإن الحكومة ال عراقية التفاعالت بين كل من الواليات المتحدة األمريكية وا 
تسعى إلى التوصل إلى حمول لألزمة القائمة بين الطرفين عبر الحمول الدبموماسية السممية، 
تجنبًا لمتبعات واآلثار المتوقعة عمى العراق من جراء تحول التنافس بين الجانبين إلى مواجية 

 عسكرية مباشرة.
ن في وما عمميات استيداف بعض مخازن ومقار الحشد الشعبي في أكثر من مكا

، إال دلياًل واضحًا عمى أن العراق ىو الساحة الرئيسة لممواجية العسكرية بين (10)العراق
األطراف المتصارعة، وأن ىناك بعض األطراف الداخمية تسعى إلى تسويق فكرة )الصراع 
العراقي اإلسرائيمي( عمى أساس أن العراق يخوض حربًا ضد الكيان الصييوني، دون الرجوع 

ت المشكمة، والتي تتضمن ربط بعض وكالء إيران والواليات المتحدة في العراق، إلى أساسيا
بين التنافس والصراع بين الطرفين، وبين الساحة العراقية، وجعميا ساحة لتصفية الحسابات، 
من أجل تخفيف الضغط عن حميفيا في صراعو مع اآلخر. األمر الذي يدعو النخب 

تباع سياسات جريئة وصريحة بوجو التدخالت الخارجية، السياسية في العراق إلى ضرورة ا
والحد من دور بعض األطراف الداخمية التي تسعى إلى توسيع رقعة الصراع إلى العراق، من 
أجل تجنب العواقب والتداعيات الخطيرة التي سوف تمحق في البمد وعمى مختمف األصعدة 

 األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
يران أمريكيا بين الصراع إدارة استراتيجيات: حث الثانيالمب  .الراهنة األزمة في وا 
يران األمريكية المتحدة الواليات بين الصراع أو التنافس قضية تعد  التحول واحتمالية وا 

 الحالي، الوقت في واألبحاث القرار صنع مراكز تشغل التي القضايا أىم من الحرب، حالة إلى
قميمية عظمى كقوىً  منيما كل تأثير بسبب  العالمي التأثير وأدوات األوراق من العديد تمتمك وا 

 ىذا خطيرة عالمية وتبعات آثاراً  يحدث أن شأنو من بينيما حرباً  وقوع فإن وبالتالي واإلقميمي،
 منيما كل قبل من المتبعة واالستراتيجيات القرارات طبيعة بسبب أخرى ناحية ومن ناحية، من
 فما لمتفاىم، مقبوالً  حداً  وجود وعدم بالتقاطع تتميز والتي بينيما، القائمة األزمة إدارة في

 أمام األقل عمى الراىن الوقت في أننا يعني ما وىو األخر، لمطرف خسارة يمثل طرف يطرحو
 أي في تقدما إحراز معيا يتعذر والتي ،(الصفرية المعبة) بـ الدولية العالقات في يسمى ما

 وجود وعدم المصالح لتضارب نظراً  طرفين، بين قضية أو ألزمة تسوية أو تفاوضية عممية
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 لمطرف مماثمة خسارة يمثل لطرف مكسباً  يمثل فما بينيما، والتقارب التفاىم من مقبوالً  حداً 
 .األزمة لطرفي ومقبولة ممكنة تسوية أي إلى الوصول أمام عائقاً  يمثل ما وىو األخر،

 (:إيران عمى الضغط) األزمة إدارة في األمريكية االستراتيجيةأواًل: 
 األمريكية، المتحدة الواليات في لمرئاسة ترامب دونالد األمريكي الرئيس تولي منذ

 تيديداً  تمثل باعتبارىا األمريكية، الخارجية السياسة أولويات أىم إحدى إيران تصدرت
 غير إقميمياً  دوراً  وليا لإلرىاب، راعية دولة األمريكية لمرؤية وفقاً  كونيا األمريكية، لممصالح
 مييمنة إقميمية قوة تكون ألن وسعييا األخرى، لمدول الداخمية الشئون في تدخميا بسبب مقبول
 عن فضالً  العالم، في األمريكية المصالح مناطق أىم تمثل التي األوسط، الشرق منطقة في
 الذي اإليراني النووي بالبرنامج المتعمق االتفاق عمى األساس من األمريكي الرئيس رضا عدم
 .(13)0215 عام توقيعو تم

 من المنفرد باالنسحاب أواًل، إيران عمى بضغطيا المتحدة الواليات بدأت فقد وبالتالي،
 إضعاف أجل من إيران في مختمفة قطاعات عمى اقتصادية عقوبات وفرض النووي، االتفاق
 تشكيل محاوالت طريق عن سياسية ضغوطات عن فضالً  طيران، في الحاكم السياسي النظام

قميمية دولية تحالفات طالق ،(14)إيران ضد وا   عمميات خوض إمكانية حول التيديدات وا 
 في مستدعيةً  األمريكية، لممصالح تعرضت ىي إن الخارطة من ومحوىا بل ضدىا عسكرية
 المصداقية إيجاد أجل من والخميج األوسط الشرق منطقة إلى كبيرة عسكرية قوات نفسو الوقت
 األمريكي، لمرئيس المتضاربة والتصريحات األمريكية لمسياسات ووفقاً . (15)إيران لردع الالزمة

 اإليراني السياسي النظام إضعاف ىو إيران عمى األمريكية الضغوطات من الرئيس اليدف فإن
خضاعو.  عدم سواء سياساتيا، لتحقيق المتحدة الواليات من المقدمة الذرائع تعددت وقد وا 

 الخ،...إسرائيل أمن وتيديد نفوذىا، وتنامي لإلرىاب، إيران دعم أو النووي، االتفاق عن الرضا
 الواليات إن عمى تؤكد والتي إيران، تجاه األمريكية السياسات من اليدف تفسر مجتمعة فكميا

 في نفسيا تطرح التي األسئمة من العديد ىناك ولكن. تجاىيا تيديداتيا تنفيذ في جادة المتحدة
 ضغطيا في المتحدة الواليات إلييا تصل أن ممكن التي الحدود ىي ما: أىميا الحالية األزمة
 مع الشامل بالمعنى حرباً  تخوض أن ممكن أنيا أم والردع؟ بالتيديد تكتفي ىل إيران؟ عمى

 األمريكية، والمطالب لمتيديدات اآلخر الجانب امتثال عدم مع باألخص اإليراني؟ الجانب
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األزمة،  من الخروج أجل من مضاد بضغط الضغط ومواجية التصعيد سياسة واختيار
 .استراتيجية )حافة الياوية(

 حروب خوض وصعوبة األمريكية المتحدة الواليات في الداخمية لألوضاع وفقاً 
 التاريخية الخبرة عن فضالً  ترامب، لمرئيس األولى الرئاسية الفترة نياية اقتراب مع خارجية

 كوريا سورية، العراق، أفغانستان،) واحتوائيم الخصوم مواجية في األمريكية لمسياسات
 ممكن الحاضر، الوقت في حرباً  تخوض أن يمكن ال المتحدة الواليات فإن ،(إيران الشمالية،

 ال بشكل عمييا فرضت إذا إال منيا، تتحقق أن يمكن التي العوائد من أكثر تبعاتيا تكون أن
 مجريات عمى والسيطرة بنتائجيا التنبؤ ولكن بسيطة، الحروب إشعال فعممية تجاوزه، تستطيع
 المتحدة الواليات فإن اإليرانية، الحالة يخص وفيما. الصعوبة في غاية أمراً  فييا األحداث

 كبير، بشكل المنطقة في األمريكية المصالح عمى التأثير عمى حالياً  إيران قدرة جيداً  تدرك
 حد إلى التيديد بمغ حال في ،(16)العالميين واالقتصاد األمن في التأثير عمى القدرة من وليا
 القرار صانع أمام يوجد ال الحالة ىذه ففي األساس، من طيران في السياسي النظام بقاء

 لمدفاع ضغط أوراق من يممك ما كل الستخدام مضطراً  يكون فإنو وبالتالي يخسره، اإليراني ما
 األمور حسم عمى قدرتيا مع) األمريكية الواليات خسائر زيادة إلى يؤدي ما وىو نفسو، عن

الراىن، بسبب امتالك  الوقت في إيران مع شاممة عسكرية مواجية حدوث حال في( لصالحيا
طيران لعالقات متينة مع العديد من الجماعات الفاعمة من غير الدول في منطقة الشرق 

 .(17)الذي يعطي لمجانب اإليراني قدرة كبيرة عمى التأثير فيما وراء حدودىااألوسط، األمر 
 وفرض بتطبيق واالستمرار الحالي، الوقت في العسكرية المواجية تأجيل أن حين في

 القريب المستقبل في يؤدي أن ممكن إيران، عمى والسياسية االقتصادية العقوبات من المزيد
ضعاف اقتصادياً  خنقيا طريق عن اإليرانية، القدرات إضعاف إلى  المنطقة في أذرعيا وا 

فقادىا  حال في المتوقعة المخاطر نسبة تقميل إلى سيؤدي الذي األمر قوتيا، أوراق أىم وا 
 .الممكنة الخسائر بأقل األقوى الطرف لصالح وحسميا الطرفين، بين المواجية اندالع

 إيران، مع المواجية في الوقت عنصر أىمية تدرك المتحدة الواليات فإن وبالتالي،
 االقتصادية العقوبات فرض زيادة مع الوقت مرور ألن األخيرة، صالح في ليس ىو والذي

فقادىا إيران، قدرات استنزاف إلى يؤدي والتضييق والسياسية  عمى وقدرتيا قوتيا عناصر أىم وا 
 ضد لمعمل دولية شرعية إليجاد المستمرة المتحدة الواليات مساعي عن فضالً  ىذا. التأثير
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 في األخيرة سياسات من مستفيدة ،(18)إيران، والعمل عمى تشكيل تحالف شرق أوسطي ضدىا
 والتجارة النقل حركة في التأثير عمى بقدرتيا صريح بشكل خالليا ىددت والتي األزمة، إدارة

 في النووي برنامجيا يخص فيما الكبرى القوى مع عميو االتفاق تم بما االلتزام وعدم الدولية،
 واستفزازىا إيران عمى الضغط عممية فإن لذلك، وتبعاً  تواجييا، التي الضغوطات استمرار حال
 عام رأي خمق إلى تؤدي أن يمكن المقابمة، اإليرانية والسياسات المتحدة، الواليات قبل من

 العسكرية لمعمميات دولية شرعية إيجاد وبالتالي المنطقة، في اإليرانية لمسياسات معارض دولي
 لألزمة إدارتيا في المتحدة الواليات عميو تعّول ما وىو مستقباًل، اندالعيا حال في إيران ضد
 .الممكنة الخسائر بأقل الخروج أجل من

 (:االستدراج) األزمة إدارة في اإليرانية ثانيًا: االستراتيجية
 فقد عمييا، فرضت التي األمريكية العقوبات جراء من كبيرة لخسائر إيران تعرضت لقد

 العممة تراجع وازداد ،%42 إلى التضخم نسبة وزادت كبير بشكل اإليراني االقتصاد تأثر
 في% 6 بنسبة اإليراني االقتصاد ينكمش أن المتوقع ومن األمريكي، الدوالر أمام اإليرانية

 القطاعات مختمف عمى والعقوبات الضغوط زيادة مع تقعيداً  األمر وسيزداد الحالي، العام
 أعباء زيادة إلى بالضرورة ستؤدي الضغوطات زيادة فإن وبالتالي،. (19)اإليرانية الصناعية

 الدور تنامي بسبب األساس، من كبيرة ومشاكل اضطرابات من تعاني التي االقتصادية إيران
 األمر اإلقميمية، سياساتيا لتحقيق ومواردىا االقتصادية قدراتيا واستنزاف الخارجي، اإليراني
 مطالبات وبروز الماضية، القريبة الفترات في إيران في داخمية توترات حدوث إلى أدى الذي

 الدولة موارد استنزاف وعدم الداخل نحو والتوجو الخارجية، التدخالت عن بالكف داخمية
 اإلمدادات المطالبة بقطع إلى أشارت التي التصريحات بعض وأخرىا الخارجي، دورىا لتدعيم
بالغيا العربية الدول بعض في إليران التابعة المسمحة الفصائل بعض عن اإليرانية  بضرورة وا 
 .بديمة تمويل مصادر إيجاد

 عمى المفروضة والسياسية االقتصادية الضغوطات وتيرة وزيادة استمرار فإن وبالتالي،
 مشاكل من بو يأتي أن يمكن وما اقتصاديًا، إضعافيا عن فضالً  يؤدي أن شأنو من إيران

فقاده الحاكم السياسي النظام عمى تؤثر أن ممكن داخمية واضطرابات  والدعم الشرعية وا 
 بعض في ليا الموالية الجماعات بعض خسارة أو إضعاف عمى أيضاً  يعمل فإنو الشعبي،
 الحسابات ضمن تقع والتي اإلقميمية، إيران قوة أوراق أىم تمثل والتي المجاورة، الدول
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 إلى الماضية الفترات في اإليراني الشعب عمى االقتصادية األعباء زيادة أدت فقد األمريكية،
 من الحد ضرورة إلى طيران في الحاكم السياسي النظام الشعب، من واسعة فئات مطالبة

 إيران ليا تتعرض التي الضغوطات فإن لذلك، وتبعاً . بالداخل واالىتمام الخارجية التدخالت
 الفترة في العراق إلييا وصل التي بالنتائج شبيو نتائج إلى تؤدي أن الوقت باستمرار يمكنيا

 السياسي النظام ضعف بزيادة تتمخص والتي ،(0223 عام غزوه ولغاية 1991 عام من)
 .الممكنة الخسائر بأقل إسقاطو سيولة وبالتالي الشعبي، والدعم الشرعية وخسارتو الحاكم

 مع المواجية في الوقت عامل خطورة تماماً  يعي فإنو اإليراني، القرار لصانع وبالنسبة
 المتحدة الواليات لمواجية إيران تمتمكيا التي القوة عناصر ألن األمريكية، المتحدة الواليات
 وتنوع طيران ليا تتعرض التي الضغوطات استمرار بين عكسية عالقة ىناك وأن محدودة،
 الموجية الضغوطات حدة زادت فكمما التأثير، عمى وقدرتيا قوتيا عناصر وبين مجاالتيا،

 وأوراق قوة عوامل من اليوم تمتمكو فما الزمن، مرور مع التأثير عمى وقدرتيا قوتيا قمت ضدىا
 من لمتفاوض األمريكية بالشروط القبول فإن أخر، جانبٍ  ومن فترة، بعد تمتمكو ال قد تأثير
 إن عن فضالً  ىذا حققتو، الذي اإلقميمي ونفوذىا قوتياقدرًا من  يضعفيا ويفقدىا أن شأنو
 القبول يعني الحالية، قوتيا لعوامل فقدانيا حال في فيما لو اندلعت مستقبالً  الحرب خسارة
 النظام زوال تعني قد والتي المناورة، عمى القدرة دون وقراراتو المنتصر الطرف بشروط
 بأن يرى اإليراني القرار صانع فإن وعميو، تقدير. أقل عمى طيران في الحاكم السياسي
 في التأثير عمى القدرة امتالك ظل في العسكرية بالمواجية والتعجيل المتحدة الواليات استدراج
مكانية وقدراتو إمكانياتو كافة استعراض مع الحالي، الوقت  يعني ىذا فإن استخداميا، وا 
 التأثير عمى قدرة طيران تكون مختمفة، ظروف ظل في مستقبالً  اندالعيا آثار تخفيف إمكانية
 المواجية اندالع حالة في عالمي عام رأي خمق طريق عن ذلك تحقيق ويمكن أقل، آنذاك

 الحمول بفرض األمريكي الجانب تفرد وعدم الحالي، الوقت في الطرفين بين المباشرة العسكرية
 ال أمراً  العالمي واالقتصاد العالمية المصالح عمى التأثير ألن االنتصار، حالة في الممكنة
 تصدير منع عمى قدرتيا عمى مباشر بشكل إيران صرحت وقد الدولي، المجتمع أن يقبمو يمكن
نيا نفطيا، تصدير من حرمانيا حال في العالمي النفط  والتجارة النقل بخطوط تتحكم وا 

 العوامل من يعد الحالي، الوقت في والقدرة التأثير لعوامل امتالكيا فإن وبالتالي، ،(02)العالمية
 الجانب مع المباشرة العسكرية المواجية بقرار يعجل اإليراني القرار صانع تجعل التي الميمة
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 المواجية ىذه نتائج بو تعود أن يمكن لما تالفياً  ،(النصر عمى القدرة عدم إدراك مع) األمريكي
 الوقت في اإليراني الجانب يمتمكيا التي التأثير عمى القدرة عوامل غياب مع المستقبل، في

 السياسي النظام تغيير درجة إلى تصل قد كبيرة مستقبمية خسائر تالفي بمعنى،. الحالي
 المجتمع وتدخل الحالي، الوقت في المواجية اندالع حال في أقل بخسائر عام، بشكل الحاكم
المتحدة  الواليات استدراج في المغامرة طريق عن عنيا، الناجمة الخطيرة اآلثار لتدارك الدولي

 رقعة توسيع طريق عن إمكانياتيا كافة واستخدام المباشرة، العسكرية لممواجية األمريكية
 .الممكنة الخسائر بأقل األزمة من لمخروج إقميمياً  المواجية

 :عديدة العسكرية لممواجية المتحدة الواليات استدراج في اإليرانية الرغبة ومؤشرات
 الموالية الشعبي الحشد فصائل بعض شنتيا التي اليجمات النفط، ناقالت عمى االعتداءات)

 ىذا ،(األمريكية... المسيرة الطائرة إسقاط العراق، في األمريكية القواعد بعض عمى إليران
 عمى طيران عزم عمى تؤكد والتي اإليرانيين لممسئولين المستمرة التصريحات عن فضالً 

 بالقدرة والتمويح الحالي، الوقت في المتحدة الواليات مع عسكرية مواجية في والدخول التصعيد
 بعض عن التراجع نيتيا عن واإلعالن المنطقة، في األمريكية المصالح استيداف عمى

 حقوق ضمان عدم حال في العالمية القوى مع ،0215 لعام النووي االتفاق بموجب التزاماتيا
 من مخزونيا بزيادة ستبدأ إيران إن عن التصريحات بعض تحدثت إذ لالتفاق، وفقاً  إيران

نتاج المخصب اليورانيوم  في التزاماتيا بعض عن توقفيا طيران أعمنت وقد ىذا الثقيل، الماء وا 
 .  (01)أيار الماضي شير منذ االتفاق

وبطبيعة الحال، فإن العراق بحكم الجوار الجغرافي وطبيعة العالقات مع كل من 
يران، ميدد بتداعيات كبيرة وخطيرة في حال اندالع المواجية المباشرة بين الواليات  المتحدة وا 

الطرفين في الوقت الحالي، بسبب تأثير كل من الطرفين في الداخل العراقي، إذ تمتمك طيران 
عالقات وثيقة مع العديد من الجيات العراقية الداخمية، وتستطيع من خالليا التأثير بقوة في 

الداخمية العراقية من خالل استيداف المصالح األمريكية في العراق والمنطقة، األمر  األوضاع
الذي يأتي بتبعات سمبية خطيرة عمى الواقع األمني واالقتصادي واالجتماعي في العراق، ومن 
جانب آخر، فإن الواليات المتحدة األمريكية ليا وجود عمى األرض في العراق من خالل عدد 

العسكرية، والتي تعد ميمة مراقبة النفوذ اإليراني ومحاربتو من أولى أولوياتيا، من القواعد 
حسب تصريحات سابقة لمرئيس األمريكي دوناللد ترامب، عندما قام بزيارة مفاجئة وغير معمن 
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عنيا إلى العراق العام الماضي، وأيضًا لقد ربطت الواليات المتحدة بين وجودىا في العراق 
ر، عندما صرح مصدر في السفارة األمريكية في بغداد قائاًل: "إن وجودنا في وبين االستقرا

العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مبينًا أن القوات األمريكية ستخرج في حال دعتيا الحكومة 
العراقي لذلك... وأضاف فيما لو أن الحكومة العراقية دعتنا لمخروج فإننا سنخرج وليس فقط 

وات التحالف والناتو، وكذلك المستثمرين األجانب في العراق... مبينًا أن نحن، بل جميع ق
، بمعنى أن الواليات المتحدة تربط صراحًة (00)الوضع األمني في العراق لن يكون مضمونًا.."

بين الوجود األمريكي في العراق وبين االستقرار األمني والسياسي في البمد، وتسعى دائمًا إلى 
 ة لدى صانع القرار والرأي العام في العراق.ترسيخ ىذه الفكر 

وتبعًا لذلك، فإن العراق جغرافيًا وسياسيًا يعد الساحة الرئيسة لممواجية المحتممة بين 
ن أي تصعيد في حدة التنافس بين الجانبين ستكون بداياتو عمى  يران، وا  الواليات المتحدة وا 

األسمحة التابعة لمحشد الشعبي في الساحة العراقية، )وما عمميات استيداف بعض مخازن 
إسرائيمي، وغض  –العراق، والدعوات التي تسعى إلى تحويل األزمة الحالية إلى صراع عراقي 

النظر عن أساسيات األزمة، والتصعيد...(، إال محاوالت لجعل العراق ساحة لتصفية 
بتداعيات سمبية خطيرة  الحسابات الدولية، في أزمة ال عالقة لو فييا نيائيًا، وتنذر تطوراتيا

 عمى العراق أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 
 .سياسة العراق الخارجية حيال األزمة : المبحث الثالث

بعد استعراض أىم العوامل المؤثرة في موقف العراق من التنافس األمريكي اإليراني، 
عمى العراق، ال بد من تناول الموقف واستراتيجيات كال الطرفين في إدارة األزمة، وتداعياتيا 

العراقي من األزمة، من خالل استعراض الموقف العراقي الرسمي منيا، والمواقف التي يمكن 
 لصانع القرار العراقي أن يتبعيا، ونتائج كل منيا عمى العراق.

 أواًل: الموقف العراقي الرسمي:
الحاكمة، أو الرأي العام بصورة عامة يوجد ىناك اتفاق سواء بين النخب السياسية 

العراقي، عمى أن تحول التنافس األمريكي اإليراني الراىن إلى مواجية عسكرية شاممة، سوف 
لن يكون في مصمحة العراق، ألن العراق سيمثل الساحة الرئيسة ليذه المواجية التي ستشمل 

 تداعياتيا أكثر من ميدان.
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االطراف والنخب السياسية في العراق  ولكن، بالمقابل، يوجد ىناك بعض االنقسام بين
حول آلية التعامل مع األزمة الدائرة بين الطرفين، إذ تسعى بعض األطراف العراقية إلى 
مساندة الضغط األمريكي عمى إيران، وتدعو إلى االلتزام بتطبيق العقوبات االقتصادية 

وبالمقابل، تؤكد والسياسية المفروضة عمى طيران، من أجل إضعاف نفوذىا في العراق. 
بعض األحزاب والجماعات السياسية التي ترى بأن إيران دولة حميفة، وترتبط معيا عقائديًا 
وسياسيًا، وبالتالي فإنيا تؤكد عمى عدم إمكانية التخمي عن طيران، وتدعو إلى ضرورة 

أخرى  مساندتيا في األزمة التي تمر بيا، بجميع الوسائل المتاحة. ىذا فضاًل عن وجود رؤية
لدى مجموعة اخرى من القوى السياسية العراقية، ترى بأن عمى الحكومة العراقية أن ال تنحاز 
إلى طرف ضد اآلخر، ويجب عمييا اتباع سياسة الحياد تجاه التنافس األمريكي اإليراني، وأن 
يعمل صانع القرار العراقي عمى رسم وتحديد سياسة العراق الخارجية عمى أساس المصمحة 

وطنية العراقية بالدرجة األساس. وعمى أرض الواقع، وبالرغم من محاوالت الحكومة العراقية ال
بأن تمعب دور الوسيط بين الطرفين، تجنبًا لتحول األزمة إلى مواجية عسكرية يكون ليا 
تبعات وآثار خطيرة عمى العراق، إال أن موقف التيار السياسي الموالي إليران وىو التيار 

مى الساحة العراقية، أثر بشكٍل كبير عمى السياسة الخارجية العراقية تجاه األزمة، المسيطر ع
وأدى إلى إحراج الحكومة العراقية في موقفيا والتزاماتيا، فقد أعمنت العديد من الجماعات 
واألحزاب السياسية العراقية المتنفذة دعميا لدولة إيران في ىذه األزمة، وأعمنت بأنيا ترفض 

ت األمريكية الموجية ضدىا، وقد ىددت بعض الفصائل المسمحة في العراق باستيداف العقوبا
 . (03)المصالح األمريكية في العراق في حال قامت الواليات المتحدة بمياجمة إيران

 ثانيًا: االنحياز لمجانب األمريكي:
خارجية تتنوع السياسات والمواقف التي يمكن لمحكومة العراقية اتباعيا في سياستيا ال

تجاه األزمة القائمة بين الجانبين األمريكي واإليراني، ولكل موقف تبعاتو وآثاره المحتممة عمى 
العراق. ففي حال االنحياز لمجانب األمريكي، فإن ذلك سيؤدي إلى انشقاقات وانقسامات بين 

 ىدف وحدة ىناك بأن العراق في السياسية القوى بعض ترى إذ النخب السياسية الحاكمة،
 أكثر سياسات تبني ضرورة آخر فريق ويرى مساندتيا، إلى وتدعو إيران مع مشترك ومصير
األول، ىذا فضال عن تأثير وكالء طيران في  المقام في العراقية المصالح تراعي استقاللية

العراق، إذ تمتمك طيران نفوذًا وتأثيرًا واسعًا في العراق ال تستطيع الواليات المتحدة أن 
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و، وليا دور كبير في رسم السياسات العراقية، وعمل الحكومة، ومن غير الواقعي أنو تضاىي
 .(04)من الممكن أن ينتيي بسيولة

وبالتالي، فإن انحياز العراق إلى الجانب األمريكي ممكن أن يؤدي إلى حدوث 
خالفات وانقسامات بين القوى السياسية الفاعمة، والذي سوف يؤثر بشكل مباشر في عمل 
النظام السياسي العراقي، ويمتد تأثيره ليشمل مختمف القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
واألمنية، األمر الذي قد ييدد بتفكيك المنظومة السياسية العراقية، خاصة بعد تزايد نفوذ العديد 
ذه من الجماعات الموالية إليران في البرلمان العراقي والمؤسسة األمنية. واألمر الخطير في ى

الحالة، ىو امكانية انتقال االنشقاقات واالنقسامات بين الكتل السياسية الحاكمة إلى القواعد 
، في حال تزايد حدة التنافس والصراع الخارجي وتداعياتو (05)الشعبية لبعض ىذه الكيانات

 الداخمية.
في  وتبعًا لذلك، فإن قيام الحكومة العراقية باالنحياز إلى جانب الواليات المتحدة

صرعيا مع إيران، ينذر بتبعات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة، ال تقوى الحكومة 
ن الواليات المتحدة دولة تبحث عن مصالحيا بالدرجة  العراقية عمى تحمل تبعاتيا، خاصة وا 
األساس، وال تكترث لما قد يصيب غيرىا من تبعات، وال يمكن المجازفة بتحمل تبعات الوقوف 

يا ضد طيران، التي تتمتع بنفوذ كبير وقدرة عمى التأثير في العراق، تفوق ما تمتمكو مع
 العديد بعالقات متينة مع طيران الواليات المتحدة عمى أرض الواقع، فكما أشرنا سابقًا، تتمتع

 العراقية الفصائل بعض وتعمن المتنفذة في العراق، السياسية واألحزاب القوى والنخب من
 أي وجود استشعار حال في فإنو وبالتالي، إيران، في لمثورة األعمى لممرشد والئيا المسمحة
 توسيع في تتردد ال سوف الفصائل ىذه فإن طيران، في الحاكم السياسي لمنظام جدي تيديد
 ليا. رئيسة ساحة العراق وجعل األمريكية، المتحدة الواليات مع المواجية رقعة

 اإليراني:ثالثًا: االنحياز لمجانب 
مقابل الرؤية السابقة، فإنو في حال قررت الحكومة العراقية االنحياز إلى جانب إيران 
ومساندتيا عمنًا، فإن عمييا مواجية العديد من العواقب نتيجة ردة الفعل األمريكية من 

األمريكية سياستيا، كالعقوبات االقتصادية والسياسية التي يمكن أن تفرضيا الواليات المتحدة 
عمى من يخالف سياساتيا، وأيضًا التداعيات السياسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر عمى 
بعض الشخصيات السياسية والفصائل العراقية المسمحة المنضوية تحت راية الحشد الشعبي، 
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عن بسبب ارتباطيا وعالقاتيا مع الحرس الثوري اإليراني، وتحميل الحكومة العراقية المسئولية 
رفع الغطاء عن تنظيم )داعش( اإلرىابي الذي ال يزال  نشاطاتيا، ىذا فضاًل عن امكانية

يتمتع بتواجد، ولو نشاطات في بعض المناطق الصحراوية في محافظات االنبار والصالح 
الدين والموصل، ومن ثم اطالق يده في بعض المناطق من جديد، فضاًل عن رفع الدعم 

 ي، وبالتالي التأثير عمى الواقع األمني في العراق بشكل كبير. الجوي عن الجيش العراق
 رابعًا: السياسة الخارجية العقالنية تجاه األزمة:

 ومحدد عمل واضح برنامج أن تعمل الحكومة العراقية عمى وضع بشكٍل عام، يجب
 في لمدولة العميا( الوطنية )المصالح تمثل مجموعة من األىداف األساسية التي عمى  يقوم

الخارجي، وأن تعمل بكل الوسائل الممكنة لتحديد أىم أولويات الدولة في تفاعالتيا  الميدان
الخارجية، بما يحقق المصالح العراقية ويحافظ عمييا، ويعمل عمى تجنب إخضاع أىداف 

 السياسة الخارجية لمدولة لسياسات وأىواء النخب السياسية الحاكمة وتوجياتيا. 
المحاور، وأن ال  سياسات عن يبتعد أن العراقي القرار صانع عمى وتبعًا لذلك، فإن

 األوضاع الداخمية في العراق ال تحتمل حدوث أي ألن يدخل في أي تكتالت الدولية،
 ظل ففي خطيرًا عمى الدول وفي مختمف الميادين. سمبياً  تأثيراً  ليا يكون أن ممكن اضطرابات

 األداء ضعف بسبب العراق فإن األوسط، الشرق منطقة في الراىنة الدولي التنافس حالة
 من االستفادة أجل من المتنافسة القوى لتدخالت ىدفاً  يعد لمعديد من األسباب، نتيجة الخارجي
 فإن وبالتالي،. التنافس كما أشرنا سابقاً  منطقة قمب وفي مركزياً  موقعاً  يمثل الذي موقعو،
 وعدم الحياد "مبدأ عمى قائمة تكون أن بد ال المرحمة ىذه في المثالية الخارجية السياسة
ذا متنافسة، محاور أية في التكتل وعدم اإلقميمية، األزمات في التدخل  التدخل من بد ال كان وا 
 أن ال الدولة، مصمحة في يصب ما لكل أولوية إعطاء أساس عمى قائماً  يكون أن يجب فإنو
 أو التنافس حالة ظل ففي تمك، أو الدولة ليذه الشخصي الوالء أساس عمى قائماً  تدخالً  يكون

 العراقي القرار صانع يوظف أن يفترض واإلقميمية، الدولية القوى بين المصالح في التضارب
 .(06)فييا" طرفا يكون أن ال الدولة، مصالح لتحقيق الخالفات ليذه

 النتائج:
يران،  يقع العراق في قمب األزمة القائمة بين الواليات المتحدة األمريكية  وا 

والتي تنذر تطوراتيا، وباألخص في حال تحوليا إلى الحرب المباشرة، إلى إحداث آثار 
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وتبعات سمبية خطيرة عمى العراق، بحكم الموقع الجغرافي والواقع األمني واالقتصادي 
والسياسي فيو. فبسبب موقعو الجغرافي، وطبيعة النظام السياسي القائم وتفاعالت القوى 

رئيسة، والواقع االقتصادي واألمني، فإن العراق يعد طرفًا رئيسًا في الصراع الدولي السياسية ال
القائم. وبالتالي، فإن الموقف العراقي من األزمة مقيد بالعديد من المحددات التي يجب عمى 
صانع القرار االلتزام بيا، وأخذىا بعين االعتبار عند صياغة السياسة الخارجية العراقية تجاه 

مة وتجاه أطرافيا، إذ يجب أن يتعامل عمى أساس مصمحة العراق، ويعمل بكل الطرق األز 
الممكنة من أجل تفادي اآلثار السمبية التي يمكن أن تأتي بيا السياسات الغير المدروسة 
بشكل واقعي، واالبتعاد عن الوالءات العقائدية والمصمحية والحزبية الضيقة عند صياغة 

الدولة فيما يخص األوضاع الدولية القائمة وفقًا لمصمحة الدولة العميا  البدائل، وتحديد موقف
 بالدرجة األساس.
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