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آفاق إيرانية

حتديات إيران يف العراق بعد حترير املوصل

يومًا   2014 يونيو  من  العارش  يوم  كان  ما  نحو  وعىل 
التنظيم  هذا  إعالن  يوم  وهو  وشعبه،  للعراق  تقليدي  غري 
اإلرهايب سيطرته الكاملة عىل املوصل وإعالن زعيمه أبو بكر 
مسجد  منرب  عىل  من  اإلسالمية  اخلالفة  دولة  قيام  البغدادي 
من  التاسع  يوم  سيكون  املوصل(،  مساجد  )أكرب  النوري 
األخص  وعىل  منظور  من  أكثر  من  تقليدي  غري  يومًا  يوليو 
منها  املقدمة  ويف  اإلقليمية  بالقوى  العراق  لعالقات  بالنسبة 
نينوى  تنظيم »داعش« عىل حمافظة  فإذا كانت سيطرة  إيران، 
ويف القلب منها مدينة املوصل وقبلها مناطق واسعة يف حمافظة 
التدخل  جماالت  فتحت  قد  ديايل  وحمافظة  الدين  صالح 
غري  أو  مبارش،  بشكل  سواء  واألمني  العسكري  اإليراين 
فإن  لطهران،  املوالية  الشعبي«  »احلشد  منظامت  عرب  مبارش 
إيران يف  أدوار  واندحاره ستفرض مراجعة  هزيمة »داعش« 
من  عسكرية  كانت  سواء  املوالية  القوى  كل  ومعها  العراق 

خالل منظامت »احلشد الشعبي« أو زعامات سياسية يف ظل 
وعىل  الداخل  من  العراقي  البيت  ترتيب  إعادة  رضورات 
األخص يف حمافظات الشامل العراقي الُسنية، يف الوقت الذي 
يتحرك فيه أكراد العراق من أجل االستفتاء عىل تقرير املصري 

واالنفصال عن العراق يوم 25 سبتمرب القادم.
مراجعة  ستفرض  التي  والتحديات  والضغوط  املتغريات 
كثرية  »داعش«  من  التخلص  بعد  العراق  يف  اإليراين  الدور 
ضغوط  مع  بالتزامن  تأيت  أهنا  أوهلام  لسببني:  وخطرية 
وحتديات قوية تواجه إيران يف سوريا بدت واضحة ومؤكدة 
مع  روسية  تفامهات  ظل  يف  اخلامسة  أستانة  مفاوضات  يف 
إيران عن هذه  املناطق اآلمنة وإبعاد  املتحدة حول  الواليات 
إرسائيلية،  ضغوط  بسبب  السوري  اجلنوب  خاصة  األماكن 
للدور  اإليرانية  املراجعة  تداعيات  من  يفاقم  الذي  األمر 
النسحابات  إيران  اضطرار  أن  وثانيهام،  العراق،  يف  اإليراين 

مل يكن يوم األحد التاسع من يوليو 2017 يومًا عاديًا كغريه من األيام بالنسبة للعراق وشعبه، فقد شهد هذا اليوم إعالن 
حيدر العبادي رئيس احلكومة العراقية حتقيق »النرص الكبري« يف مدينة املوصل املحررة بعد نحو تسعة أشهر من انطالق عملية 

استعادة عاصمة الشامل العراقي من عصابات تنظيم »داعش« اإلرهابية. 

د. حممد السعيد إدريس
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من العراق سواء كانت انسحابات مادية أو معنوية قد تكون 
مقدمة لتكرارها يف سوريا، وهو، إن حدث، فإنه يعني خسائر 
احلاكم  النظام  قد متس رشعية  بالنسبة إليران  فوق االحتامل 

ومجاهرييته.
عيل  السيد  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  األعىل  املرشد 
اخلامنئي كان واعيًا ومدركًا هلذه املخاطر، لذلك كان حريصًا 
لشخص  التعليامت،  إىل  أقرب  مبارشة،  رسائل  توجيه  عىل 
 )2017/6/20( العبادي  حيدر  العراقية  احلكومة  رئيس 
عندما زار طهران قادمًا من جدة وبعدها غادر إىل الكويت يف 
جولة مهمة للبالد الثالث املجاورة للعراق استعدادًا ملرحلة 

ما بعد “داعش".
خطر  ناقوس  بمثابة  كانت  للعبادي  خامنئي  تعليامت 
ملرحلة ما بعد “داعش" يف ثالثة ملفات: العالقة بني العراق 
قوات  من  العراقية  احلكومة  وموقف  املتحدة  والواليات 
عن  لالنفصال  األكراد  وتطلع  )الشيعية(  الشعبي"  “احلشد 
العراق. فإذا كان خامنئي قد حرص عىل أن يشيد بـ “وحدة 
العراقية يف حماربة  والدينية  السياسية  التيارات  وتالحم مجيع 
العراقية  املكونات  احرتام  إىل  إيرانية  إشارة  يف  داعش" 
أيضًا عىل أن يتحدث  فإنه قد حرص  الشيعية،  األخرى غري 
قد  كانت  الذي  الوقت  يف  الشعبي"  “احلشد  ميليشيات  عن 
منظامت  وبعض  العبادي  حيدر  بني  أزمة  بوادر  فيه  ظهرت 

“احلشد الشعبي" وبعض زعامء هذا احلشد.
مهمة  “ظاهرة  الشعبي" بأنه  “احلشد  خامنئي  وصف  فقد 
ومباركة وعنرص اقتدار يف العراق"، كام حذر حيدر العبادي 
هبم  الثقة  وعدم  احلذر  “توخي  بـ  وطالبه  األمريكيني  من 
العراق  استقالل  يعارضون  وأذناهبا  أمريكا  ألن  مطلقًا، 
وهويته ووحدته"، وأكد يف ذات الوقت عىل رضورة “صيانة 
وحدة الرتاب العراقي" يف إشارة إىل قادة األكراد وعىل رأسهم 
عن  كردستان  انفصال  عىل  يعملون  الذين  برزاين  مسعود 
قائد  العراق، وهذا ما دفع بطهران إىل إرسال قاسم سليامين 
فيلق القدس باحلرس الثوري أكثر من مرة إلقليم كردستان 

ولقاء قادته الحتواء هذا التوجه االنفصايل.
إشارات املرشد األعىل السيد عيل خامنئي للملفات الثالث 
دليل عىل إدراك القيادة اإليرانية خلطورة املوقف يف مرحلة ما 
ويتجاوزها  الثالث  امللفات  هذه  يضم  الذي  “داعش"  بعد 

مجيعًا عىل النحو التايل:
احتقان - 1 حالة  ظل  يف  أهلية  حرب  اندالع  خطر 

الُسنة  أهل  من  الشاملية  املحافظات  سكان  عند  مسبوقة  غري 
مدن  يف  ارتكاهبا  سبق  التي  الشعبي"  “احلشد  جرائم  ضد 
وهو  “داعش"  تنظيم  سيطرة  من  حتريرها  جرى  وحمافظات 

إيران  ضد  العداء  تصعيد  جمرى  يف  مبارشة  يصب  تطور 
فالتساؤالت  العراق.  التابعة هلا يف  واملؤسسات وامليليشيات 
حترير  بعد  العراق  ُسنة  وضع  حول  أكثر  واملخاوف  كثرية 
تغري  مع  السيام  “داعش  مرحلة  وانتهاء  بالكامل  مناطقهم 
واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املحددات  من  الكثري 
ال  العسكرية  العمليات  فانتهاء  الواقع.  أرض  عىل  واألمنية 
تقل  ال  مشكالت  بروز  مع  العراق،  يف  األزمة  انتهاء  يعني 
وغياب  والسيايس،  األمني  االستقرار  بغياب  تتعلق  تعقيدًا 
مع  جمددًا  اإلرهابية  التنظيامت  مقاتيل  عودة  عدم  ضامنات 
بقاء معظم العوامل التي كانت تغذي املوجة اإلرهابية وعىل 
والفساد  خمرجاته،  أحد  املحاصصة  ونظام  الطائفية  األخص 
له،  والداعم  املمول  لإلرهاب  اآلخر  الوجه  كان  الذي 
االحتالل  عليها  أجهز  التي  الدولة  مكانة  وتدهور  وضعف 
ما  مرجعيات  إىل  والعودة  اجليش  بحل  خصوصًا  األمريكي 

قبل الدولة.
التي  القوات  بني  ينفجر  أن  يمكن  الذي  النفوذ  رصاع 
طردت “داعش" بداًل من تعاوهنا للحفاظ عىل األمن والنظام 
بولييس"  “فورين  جملة  قدرت  ما  نحو  عىل  بالفوىض  ينذر 
العسكرية  الوحدات  بني  الرصاع  أن  ترى  التي  األمريكية 
الفيدرالية جيعل مسألة استقرار األمن يف املوصل أمرًا صعبًا 
خصوصًا مع دخول ميليشيات موالية للحكومة إىل املدينة ما 
ينفجر  قد  التي  املسلحة  اجلامعات  من  املزيد  دخول  إىل  أدى 
الرصاع بينها يف ظل حالة احتقان غري مسبوقة ضد ميليشيات 
“احلشد الشعبي" من جانب ميليشيات ُسنية بعضهم يضمهم 
الُسنة  من  خليطًا  يضم  الذي  نينوى"  “حرس  بـ  يسمى  ما 
العرب، واملسيحيني واأليزيديني ويتلقون أوامرهم من أثيل 
سقوط  عن  باملسئولية  املتهم  السابق  نينوى  حمافظ  النجيفي 
من  أغلبها  تتألف  أخرى  ميليشيات  وبعضهم  املوصل، 
العبادي  حيدر  احلكومة  رئيس  يف  يثقون  وال  املوصل  ُسنة 
حلقت  التي  املظامل  أن  إدراكهم  حال  يف  وهؤالء  وحكومته. 
من  وخاصة  املوصل  حترير  بعد  مستمرة  مازالت  بأهاليهم 
جانب ميليشيات “احلشد الشعبي" فإهنم سيكونون يف طليعة 
من سيقاتلون هذا احلشد، وربام يتحولون إىل “نسخة جديدة 
من داعش"، األمر الذي قد جير العراق إىل حرب أهلية شبيهة 
كفيلة  النوع  هذا  من  تطورات  سوريا.  يف  جترى  التي  بتلك 

بإرباك السياسات اإليرانية يف العراق.
تفجر اخلالف بني رئيس احلكومة واحلشد الشعبي. - 2

وقوات  ميليشيات  بني  والرتبص  العداء  أجواء  جانب  فإىل 
ُسنية متحفزة للحشد الشعبي ترفض دخوله املوصل وتطالب 
بإدارة ُسنية إلقليم نينوى بدأت األزمات تتصاعد بني “احلشد 
الشعبي" واحلكومة بعد ترصحيات مستفزة وردت عىل لسان 
أبو مهدي املهندس نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي يف مدينة 
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مشهد اإليرانية، ويف ظل تسابق بعض منظامت احلشد الشعبي 
عىل جتاوز احلدود مع سوريا حتت غطاء متابعة فلول داعش 

داخل األرايض السورية.
احتاد  مؤمتر  هامش  عىل  ندوة  يف  ألقاها  كلمة  ففي 
)االثنني  مشهد  بمدينة  اإلسالمية  والتليفزيونات  اإلذاعات 
املواقف  املهندس عددًا من  أبو مهدي  2017/7/3( أطلق 
املفجرة للخالفات والتي فاقمت من عالقة احلكومة ورئيسها 
باحلشد الشعبي، وعمقت املخاوف من أدوار يمكن أن يقوم 
من  يفاقم  قد  الذي  األمر  احلكومة  سلطة  خارج  احلشد  هبا 
فإىل  العراق.  يف  والسنة  الشيعة  بني  الوطنية  الوحدة  مشاكل 
جانب كالمه عن عالقة احلشد باحلكومة قال أن “اإلنجازات 
وجهود  دعم  لوال  تتحقق  مل  داعش  تنظيم  ضد  حتققت  التي 
وأضاف  الشعبي"،  للحشد  وإسنادهم  اهلل  وحزب  إيران 
:"نبارك باالنتصارات التي حتققت ونشكر اإلمام السيد عيل 
اخلامنئي واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نرص اهلل عىل 
يكتف  مل  لكنه  الدولة".  تنظيم  ضد  املعركة  يف  لنا  مساندهتام 
بذلك بل حتدث عن أن “هتديد التنظيم للمدن مستمر خاصة 
مقبلون  ونحن  مغزاها(  هلا  طائفية  )إشارة  والنجف  كربالء 
أن  من  وحذر  فتن طائفية وسياسية"،  القادمة عىل  الفرتة  يف 
يريد  األمريكي  اجليش  وأن  العراق  يف  البقاء  “تريد  أمريكا 
املخطط  قوة  بكل  ونمنع  “سنقف  وقال:  للعراق"،  العودة 
األمريكي للسيطرة عىل احلدود العراقية- السورية وتشكيل 
القادمة  املرحلة  أن  وزاد  األمريكي"،  بالنفوذ  خاصة  منطقة 

“ستشهد دورًا إقليميًا عراقيًا هامًا يف دعم سوريا".

ميليشيات  بعض  سيطرة  مع  تزامنت  الترصحيات  هذه 
“قضاء احلرض" الواقع يف جنوب غرب  الشعبي عىل  احلشد 
“احلرض" ليست  بأن معارك  تفيد  املوصل، يف ظل مؤرشات 
إال مقدمة لعمليات أخرى قرب احلدود قبل وصول القوات 
األمريكية إليها يف ظل معلومات حتدثت عن ضغوط أمريكية 
متارس عىل حيدر العبادي رئيس احلكومة ملنع وصول بعض 
قوات احلشد األقرب سياسيًا إىل حزب اهلل من الوصول إىل 

املنطقة احلدودية.
أمام  األوضاع  تعقيد  من  تزيد  التطورات  هذه  جممل 
التوجس  وتزيد  الطائفي  االحتقان  من  وتفاقم  احلكومة 
والعداء إليران، ولذلك حرصت هيئة “احلشد الشعبي" عىل 
وبالذات  املهندس  أبو مهدي  التخفيف من وطأة ترصحيات 
عىل  مؤكدة  احلشد  عىل  احلكومة  سلطة  رفضه  حول  أثري  ما 
العالقة بني اجلانبني"، لكن حيدر العبادي وجد نفسه  “عمق 
مضطرًا للرد خصوصًا بعد تدخل أطراف سياسية مناوئة عىل 
خط العالقة بني احلشد والعبادي عىل نحو ما جاء عىل لسان 
مسعود برزاين رئيس إقليم كردستان الذي حذر من “ظهور 

مسلحي  عىل  القضاء  بعد  أخرى"  وبصورة  جديد  إرهاب 
“حساسة جدًا" وتقيض بـ  املقبلة  “داعش" مؤكدًا أن املرحلة 

التي مهدت لظهور داعش".  “منع العودة إىل األرضية 

ففي مؤمتره الصحفي األسبوعي )2017/7/4( وصف 
خارج  “داعش"  مسلحي  بمالحقة  احلشد  طلبات  العبادي 
“غري الدستورية" يف معرض رده عىل طلب  بـ  البالد  حدود 
هبذا اخلصوص من جانب ميليشيات تابعة للحشد حتمل اسم 
“جند املرجعية" وقال أن “واجب القوات األمنية، بمختلف 
صنوفها، هو حترير األرايض العراقية فقط من عنارص داعش، 

وليس يف دول أخرى".
تواجه - 3 احلاكم.  الشيعي  التحالف  رابطة  تفكك 

أهم  عىل  الوطني  االنقسام  جانب  إىل  أيضًا،  اآلن  إيران 
من  عراقية  نسخة  يعد  الذي  الشعبي"  “احلشد  وهو  أدواهتا 
الداعم  الشيعي  التحالف  رابطة  تفكك  الثوري،  احلرس 
للوجود وللنفوذ اإليراين. ظهر ذلك جليًا يف التنافس بني أهم 
الزعامات الشيعية خاصة بني رئيس احلكومة حيدر العبادي 
نوري  اجلمهورية  رئيس  نائب  األسبق  احلكومة  ورئيس 
املالكي، وبني املالكي وعامر احلكيم رئيس التحالف الوطني 
عن  فقط  ليس  متايزًا  األكثر  األهم  املوقف  لكن  الشيعي، 
هؤالء بل وعن املواقف اإليرانية كان موقف مقتدى الصدر 
زعيم التيار الصدري الذي بدأ ينتهج مواقف أكثر استقاللية 
املستوى  العراق وعىل  إيران وسياساهتا يف  تباعدًا عن  وأكثر 
مظاهرات  خروج  عن  ناهيك  سوريا.  يف  وخاصة  اإلقليمي 
بني احلني واآلخر يف النجف األرشف ضد إيران، األمر الذي 
يكشف عن دالالت مهمة أبرزها أن إيران مل تعد حتظى بدعم 
أطراف  ودخول  الُسني،  الرفض  عن  ناهيك  مجاعي  شيعي 
داخل  اإليراين  النفوذ  تنافس  بدأت  مناوئة  ودولية  إقليمية 
وطأة  من  التحرر  بعد  للتصاعد  املرشح  األمر  وهو  العراق 

جرائم تنظيم “داعش".
فإىل جانب قيادته التظاهرات واالعتصامات ضد احلكومة 
الفساد والفاسدين ودخوله يف صدامات  وقيادته تيار حماربة 
نوري  وخاصة  العراق  يف  طهران  رجال  أهم  ضد  رصحية 
ويتخذ  نفسها  إيران  يواجه  الصدر  مقتدى  بدأ  املالكي، 
موقف أكثر استقاللية. ظهر ذلك بوضوح شديد يف انتقاداته 
للجميع  ودعوته  السورية  األزمة  يف  األطراف  كافة  لتورط 
السوري  الشعب  ليأخذ  سوريا  من  العسكري  باالنسحاب 
وأال  مصريه،  تقرير  يف  احلق  صاحب  “فهو  األمور  زمام 
سيكون عبارة عن ركام ويكون املنتفع الوحيد هو اإلرهاب 
نرشته  له  بيان  يف  دعا  قد  الصدر  كان  وإذا  واالحتالل". 
“السومرية نيوز 2017/4/10" كال من واشنطن وموسكو 
إىل كف أذامها عن سوريا، واهتم واشنطن بالكيل بمكيالني، 
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فإنه طالب الرئيس السوري بشار األسد باالستقالة والتنحي 
عن احلكم.

مواقف التاميز عن إيران من جانب مقتدى الصدر ظهرت 
العراق  يف  اإلصالح  بمرشوع  اخلاصة  مبادرته  يف  أيضًا 
مقرتحاته  متثل  بندًا   29 تضمنت  التي   )2017/2/20(
إلدارة العراق يف مرحلة ما بعد داعش، كان من أبرزها فتح 
واملذاهب  األديان  جلميع  الوطنية  للمصاحلة  شامل  حوار 
املحتلة  القوات  مجيع  بخروج  احلكومة  ومطالبة  واألقليات، 
األرايض  من  إيران(  إىل  إشارة  )يف  أيضًا  والصديقة  بل 
العراقي  اجليش  بواسطة  العراقية  احلدود  وتأمني  العراقية، 
وقوات حرس احلدود )يف إشارة إىل استبعاد احلشد الشعبي(، 
واملطالبة بجمع السالح املتناثر وتسليمه بيد الدولة، وإغالق 

مجيع مقار الفصائل املسلحة.
فقد  الصدر،  مقتدى  عىل  قارصًا  يعد  مل  إيران  عن  التاميز 
يف  أعلنها  مبادرة  العراقي  الرئيس  نائب  عالوي  إياد  طرح 
القاهرة )2017/6/17( دعا فيها إىل مصاحلة وطنية حقيقية 
وسيادة  واملساواة  والعدل  املواطنة  مبدأ  عىل  تقوم  وكاملة 
القانون ورفض املحاصصة الطائفية وكلها من معامل املرشوع 
للمرشوع  بانحيازها  العراق  إيران يف  ترفضه  الذي  السيايس 
من  أعواهنا  ومكن  العراقيني  وحدة  دمر  الذي  األمريكي 

السيطرة والنفوذ يف العراق.
التوجهات االنفصالية الكردية. تواجه إيران حتديًا - 4

يعدون  الذين  األكراد  جانب  من  العراق  يف  خطورة  أكثر 
بشأن  املصري  لتقرير  كردستان  إقليم  يف  شعبي  الستفتاء 
اإليرانية  األرايض  وحدة  خيص  حتدي  وهو  االستقالل، 
نفسها، لكنه يؤثر أيضًا عىل نفوذها يف العراق. هذه املطالب 
االنفصالية الكردية تدعمت بفعل الدور الكردي يف احلرب 
ضد “داعش" يف حمافظة نينوى عىل وجه اخلصوص وضعف 
احلكومة املركزية وعجزها طيلة أكثر من عامني عن مواجهة 

سيطرة “داعش" عىل حمافظات الشامل الُسنية.
بإدانة  بادرت  ولذلك  التوجه  هذا  خطورة  إيران  وتدرك 
رفع العلم الكردي يف حمافظة كركوك املتنازع عليها بني عرب 
أن  هلا  بيان  يف  اإليرانية  اخلارجية  واعتربت  العراق،  وأكراد 
“رفع أي علم غري العلم الوطني العراقي خطوة تتعارض مع 
الدستور العراقي ومثرية للتوتر" منتقدة قرار حليفها الكردي 

جالل طالباين الداعي إىل هذه اخلطوة.
إضافة - 5 السعودية.  مع  العبادي  حيدر  تقارب 

التي  األخرية  األشهر  يف  أيضًا  إيران  تواجه  سبق  ما  كل  إىل 
املوصل  “داعش" وحترير  تنظيم  االنتصار عىل  إكامل  سبقت 
العراقية  احلكومة  رئيس  العبادي  حيدر  لدى  واضحة  ميواًل 

توازن  لسياسة  للتأسيس  حماولة  يف  السعودية  مع  للتقارب 
يف عالقات العراق اإلقليمية، سواء بدافع االستعداد ملعركة 
كل  مع  تعاون  سياسة  ستفرض  التي  العراق  تعمري  إعادة 
الدول القادرة عىل املشاركة يف هذه املعركة، أو بدافع إعطاء 
إيران ضمن مسعى  بعيدًا عن  أكثر استقاللية  العراق سياسة 
استعادة  لبدء  العراق  هتئ  العراقية  اخلارجية  للسياسة  جديد 
العريب واإلقليمي متحررًا من سياسات  املستويني  دوره عىل 
عىل  حتاًم  سيكون  توجه  وهو  السابقة  واالنحيازات  املحاور 
حساب إيران ومصاحلها يف العراق خصوصًا أنه لقى ترحيبًا 
لدعوة  الرياض  محاس  يف  ظهر  كبريًا  سعوديًا  واستعدادًا 
الزيارة رغم  إمتام هذه  اململكة والضغط عىل  لزيارة  العبادي 

صوبة أجواء األزمة اخلليجية مع قطر.
زيارة حيدر العبادي للسعودية ولقائه مع العاهل السعودي 
 .)2017/6/19( جدة  يف  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 
االعتدال"  “خطاب  تكريس  عىل  حريصًا  كان  أنه  كشفت 
وأزمات  األحداث  مع  التفاعل  يف  الوسطية  منهج  واعتامد 
االصطفافات  من  العراق  إخراج  عىل  حرص  كام  املنطقة، 
يف  إيران  إىل  يذهب  أن  إىل  دفعه  ما  وهذا  القائمة  اإلقليمية 

اليوم التايل مبارشة لزيارته للسعودية. 
البيان  وكشف  ناجحة  للسعودية  العبادي  زيارة  كانت 
اخلتامي اتفاق مشرتك عىل تأسيس “جملس تنسيقي" لالرتقاء 
املأمول،  اإلسرتاتيجي  املستوى  إىل  البلدين  بني  بالعالقات 
فيها  بام  املجاالت  خمتلف  يف  التعاون  من  جديدة  آفاق  وفتح 
والسياحية  واالستثامرية  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 
البلدين،  يف  اخلاص  القطاع  بني  الرشاكة  وتنشيط  والثقافية، 
تفاهم  ومذكرات  اتفاقات  من  إبرامه  يتم  ما  تنفيذ  ومتابعة 
عىل  تأكيد  البيان  تضمن  كام  املشرتكة".  األهداف  لتحقيق 
التنظيامت  ملحاربة  جهودمها  مواصلة  عىل  البلدين  تصميم 
نبذ  “داعش" اإلرهايب، ورضورة  تنظيم  اإلرهابية خصوصًا 
روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج املذهبي، 
لتحقيق  األخوية  عالقاهتام  تعزيز  عىل  البلدان  وحرص 
مصاحلهام املشرتكة لكل ما فيه اخلري للشعبني، والتأكيد أيضًا 

عىل أمهية تعزيز السلم واألمن يف املنطقة.
لذلك  خماطرها،  إيران  أدركت  األمهية  شديدة  مسائل 
تعرضت الزيارة هلجوم وانتقادات حادة من القوى الداعمة 
نوري  يتزعمها  التي  القانون"  “دولة  كتلة  خاصة  بغداد  يف 
مهدي  أبو  من  وكذلك  بغداد،  يف  طهران  رجل  املالكي 
انحيازًا  األكثر  الشعبي"  “احلشد  رئيس  نائب  املهندس 
إليران. فقد شنت كتلة “دولة القانون" بقيادة نوري املالكي 
احلكومة  رئيس  عىل  عنيفًا  هجومًا  اجلمهورية  رئيس  نائب 
تدخل  “عدم  إىل  ودعته  للسعودية،  لزيارته  العبادي  حيدر 
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جملس  دول  مع  قطر  )أزمة  احلالية  اخلليجية  باألزمة  العراق 
التعاون(". أما أبو مهدي املهندس فقد تعمد شن هجوم حاد 
عىل  تفسريها  جرى  اإليرانية،  مشهد  مدينة  من  العبادي  عىل 
اهتم  كام  خطري".  وتصعيد  للعبادي  إيران  من  “رسائل  أهنا 
تتعلق  أمور مع احلكومة  ترتيب  “حماولة  بـ  السعودية  القيادة 
املهندس  كالم  عراقية  مصادر  االنتخابية" وفرست  باللوائح 
بـ “إعالن حرب عىل العبادي" نظرًا إىل توقيت الترصيح مع 
زيارة العبادي للسعودية ونظرًا للمكان الذي اختاره ليرصح 
إيرانية  “رسالة  بأنه  بام يوحي  اإليرانية،  به وهو مدينة مشهد 
أذرع  “أبرز  املهندس  بوصف  الوزراء"  رئيس  إىل  موجهة 
إيران يف العراق". لكن يبدو أن العبادي رغم أنه زار طهران 
الطريق  مواصلة  عىل  حريصًا  كان  جلدة  زيارته  انتهاء  عقب 
الذي اختاره مع السعودية، ولذلك أعلن يف مؤمتره الصحفي 
العراقي  الوزراء  جملس  إقرار   )2017/7/4( األسبوعي 
أن  عىل  السعودي"  العراقي-  التنسيقي  “املجلس  تشكيل 
أن  البلدين، كام أوضح  تنفيذية يف  أعىل سلطة  برئاسة  يكون 
البلدين".  بني  كافة  التعاون  سيرشف عىل جماالت  “املجلس 
عىل  سيكون  أنه  إلدراكها  إيران  عنه  ترىض  ال  تطور  وهو 

حساب نفوذها ودورها يف العراق.
النوايا األمريكية للعودة للعراق. يبدو أن السعودية - 6

عن  ناهيك  العراق،  يف  إليران  الوحيد  املنافس  تكون  لن 
الفصائل  أهم  مع  القوية  وعالقاته  التقليدي  الرتكي  املنافس 
الُسنية  الكردية خاصة مسعود برزاين وأبرز القوى السياسية 
ضد  احلرب  انتهاء  وعقب  اآلن  العراق.  شامل  حمافظات  يف 
استعادة  إىل  املتحدة  الواليات  تتجه  املوصل  يف  “داعش" 
حسب  العراق  يف  والسيايس  العسكري  ووجودها  نفوذها 
التي  األمريكية  جورنال"  سرتيت  “وول  صحيفة  توقعات 
اإليراين يف احلرب  األمريكي-  التحالف  تفكك  ترى حتمية 
حيث  احلرب،  هذه  انتهاء  عقب  العراق  يف  “داعش"  ضد 
عىل  األمريكي  الرئيس  أرص  إذا  خصوصًا  املصالح  ستتباعد 

تنفيذ وعوده االنتخابية باحتواء القوة اإليرانية يف املنطقة.
زيارة جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب وأبرز مستشاريه 
انتهاء زيارة  للعراق بصحبة رئيس األركان األمريكي عقب 

بأهدافها  تتجاوز  الزيارة  هذه  أن  تؤكد  لواشنطن  العبادي 
“داعش".  ضد  جترى  كانت  التي  العسكرية  املعارك  مسألة 
تتعلق  إسرتاتيجية  خطط  وجود  عىل  يدل  كوشنر  فابتعاث 
املعارك  دخان  انتهاء  بعد  العراقية  الدولة  تشكيل  بإعادة 
احلربية، وعىل األخص ما يتعلق بثقل إيران القوي يف العراق. 
انتهاء زيارة  تقارير عقب  التوقعات يؤكدها ما نرش من  هذه 
دقيق ومبارش  بحثت بشكل  الزيارة  أن  كوشنر وحتدثت عن 
وأن  السياسية"،  العملية  بنية  يف  جذرية  إصالحات  “إجراء 
ضمنها  خطرية  استخباراتية  معلومات  قدم  األمريكي  الوفد 
الداخلية والدفاع  قائمة تضم 610 أسامء لضباط يف وزاريت 
للحكومة  موازيًا  “كيانًا  يشكلون  إيران"،  مع  عالقة  “عىل 
نوري  اجلمهورية  رئيس  نائب  عراقيًا  ويقودهم  العراقية" 
قاسم  الثوري  باحلرس  القدس  فيلق  قائد  وإيرانيًا  املالكي، 
مؤسسات  ورؤساء  عامون  مدراء  إليهم  يضاف  سليامين، 
مسؤولون عن الوزارات السيادية تابعون هلذا الكيان املوازي 

وينسقون مبارشة مع إيران و"احلشد الشعبي".
هذه املعلومات اخلطرية وزيارة كوشنر وجممل ما حيدث من 
السورية  العراقية-  احلدود  منطقة  يف  خاصة  مثرية  تطورات 
مدعومًا  العراقي  الشعبي"  “احلشد  بني  التسابق  وبالتحديد 
من إيران والقوات العسكرية األمريكية للسيطرة عىل احلدود 
بني العراق وسوريا، وبالذات يف منطقة املثلث احلدودي بني 
للتصعيد  توجهات  عن  تكشف  واألردن،  وسوريا  العراق 
األمريكي ضد إيران والقوى العراقية واإلقليمية الداعمة هلا 
ألحداث  ستؤسس  مهمة  تطورات  وهي  اهلل،  حزب  خاصة 
جديدة أقل ما يمكن أن توصف به أهنا ستكون حتاًم باخلصم 
من املصالح والنفوذ اإليراين يف العراق يف أول تداعيات انتهاء 
احلرب عىل “داعش"، وأن هذه األحداث سوف تتسارع مع 
الداخيل  السيايس  البيت  ترتيب  إلعادة  الداخلية  التوجهات 
متنافرة مع بعضها خاصة  باتت  العراق بني قوى سياسية  يف 
ووجود  الشيعي  الوطني"  “التحالف  ضمن  الشيعية  الكتلة 
القوى  مع  إجيابية  أكثر  لتعاون  مستعدة  منها  فاعلة  أطراف 
السعودية  خاصة  والدولية  اإلقليمية  األطراف  ومع  الُسنية 
يف  إليران  املرجحني  املنافسني  املتحدة.  والواليات  وتركيا 

العراق.


