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 الحكومة العراقية الجديدة بين أميركا وإيران: من الرابح؟
 د. عثمان علي

ح عدا فت ما)ن ين معظم الفائز تشكيل الحكومة وذلك ألبمريكي معسكر األالمكانية قيام إإلى  يرجح معظم التقارير
ن العراقيين بصورة عامة مستائين من موقف أكما ، ميركاأقوى مع أ( لهم صالت العامري ودولة القانون المالكي

ي على يرانيسكت المعسكر اإل الألكن نتوقع ية. و التي حكمت العراق في الفترة الماض إيرانالجماعات القريبة من 
انقالبية شبيهة بتلك التي حصلت في اليمن ويكون الثنائي العامري استعمال الحشد لمحاولة إلى  ذلك وقد يلجأ

والمالكي منفذا هذه العملية. فقد يكون حصول هذا السيناريو مدمر ومكلف ومؤسف لجميع العراقيين ولكن بداية 
 .رد االستعداد لجميع الخياراتية في العراق وعلى الكيرانالنهاية للهيمنة اإل

في زيارة ، 2018الثاني من مايو العراق مطلع األسبوع إلى  ي قاسم سليمانييراندس اإلفقد وصل قائد فيلق الق
مفاجئة يعتقد أنها تهدف لتحديد مالمح الحكومة العراقية المقبلة وأبرز القوى التي ستسهم في تشكيلها. ونقل موقع 

ل كتلة برلمانية كبيرة تتألف ، أن سليماني يجري تحركات لتشكي«خاصة»األمريكي عن مصادر وصفها بـ ‹ الحرة›
من قوى مقربة من طهران لقطع الطريق أمام الرياض وواشنطن وضمان وصول شخصية مقربة لتولي منصب رئيس 
الوزراء. وتركزت حوارات سليماني وفقا لتلك المصادر في بغداد مع رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي ورئيس 

بزعامة مقتدى ‹ سائرون ›لعزل تحالف  الكردستانيالسليمانية مع االتحاد الوطني ائتالف الفتح هادي العامري وفي 
 .الصدر الفائز باالنتخابات
إدخال ائتالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي في الكتلة البرلمانية إلى  كما تهدف هذه التحركات

إلسالمية، وفي حال امتناعه عن االلتحاق بالتحالف األكبر وجمعه مع المالكي وكالهما ينتميان لحزب الدعوة ا
لتشكيله فسيكون هناك محاولة من تشتيه من الداخل. ويرى رئيس المركز العراقي للتنمية اإلعالمية  إيرانالذي تسعى 

من الصعوبة جدا أن يتم توحيد العبادي والمالكي في ائتالف واحد أو إعادة جمع طرفي حزب »عدنان السراج أن 
وقد حاول المالكي طيلة الفترة الماضية عرقلة «. لوجود اختالفات كبيرة بينهما وة المشاركين في االنتخاباتالدع

حيان بينهم حد كسر العظم. وفي مر في بعص األ. ووصل األصالحية واتخذ كل السبل إلفشالهاجهود العبادي اال
وحمله العبادي كبيرة له، هانة إ ة" وكان ذلك كثر من مناسبة شبه العبادي المالكي بصدام وسماه ب "قائد الضرور أ

 .مسؤولية سقوط ثلث العراق بيد داعش
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التحالف الدولي إلى  وبالتزامن مع التحركات التي يقوم بها سليماني أعلن أيضًا عن قيام المبعوث األميركي الخاص
بريت ماكغورك بإجراء لقاءات في بغداد مع عدد من القيادات العراقية بينهم رئيس الوزراء حيدر لمحاربة داعش 

وفي أربيل أجرى مكغرك لقاءات مع الرئيس مسعود بارزاني وقيادات كوردية  العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري.
، وفقًا لبيان «شكيل الحكومة المقبلةمع تسليط الضوء على احتماالت ت»أخرى بحث خاللها نتائج االنتخابات، 

 إيرانخلق تكتل مضاد للقوى التي تسعها »إلى  ويهدف المبعوث األميركي .الكرديصادر عن مكتب الزعيم 
وفقًا لرئيس المجموعة العراقية للدراسات االستراتيجية واثق الهاشمي. ويضيف الهاشمي، أن « لتأسيسها في البرلمان

، حتى في حال نجحت في تحييد يرانعديدة من أجل تشكيل هذا التحالف المضاد إل واشنطن ستواجه صعوبات»
التحالف الذي تحاول واشنطن تأسيسه يتكون من الحزب "ويوضح الهاشمي أن ، أصدقاء طهران وتشكيل الحكومة

 ".وقوى سنية مقربة من الرياض وتحالف العبادي والصدر الكردستانيالديمقراطي 
 

 :العراقخيارات إيران في 
ية داخل العراق هي مسألة وجود وعدم الوجود. فالعراق ركيزة مهمة في سياسة التوسع الصفوي يرانن الهيمنة اإلإ

منها قواتها وحلفائها في سورية ولبنان ومن العراق  إيراني نحو الشرق االوسط. فالعراق هي الجسر الذي يمد يراناإل
العراق وسقطت ضمن الهيمنة االمريكية ستحاول حكومة الصقور في  إيرانذا فقد إستحاصر السعودية والكويت. و 

صبح أن العراق أيين بيراناإل المسؤولين. وقد صرح العديد من إيرانالنظام في  ألسقاطية يرانمريكا دعم المعارضة اإلأ
، حيث ئيالخامن مستشار واليتي،كبر أخر هذه التصريحات من علي آجزء من االمبراطورية الفارسية القديمة. وكان 

إلى  شارة واضحةإننا لن نسمح للشيوعيين والليبراليين بحكم العراق". وكانت تلك إ" خيرةقال قبل االنتخابات األ
بزيارة نادرة للسعودية حيث التقى مع ولي العهد السعودي  2017جماعة الصدر. وقام الصدر في تموز/ يوليو 
جماهير صدر  توصرح وحلفائها في العراق. إيرانارت غضب ثأمحمد بن سلمان ومسؤولين آخرين وهي خطوة 

 ."برة برة إيرانمن قبيل " العراق حرة حرة يا  يرانهتافات معادية إلبفي بغداد 
نية التعاون مع أطراف فائزة في االنتخابات إلى  من خالل اللعب على المعنى لهوكان الصدر ألمح في تغريدة 

، وائتالف دولة القانون بزعامة الكردستانين الحشد الشعبي واالتحاد الوطني باستثناء الفتح التي تضم فصائل م
 .رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
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ي وأميركي أو على األقل ينجح في خلق توازن في إيرانويتعين على رئيس الوزراء العراقي المقبل أن يحظى بدعم 
المعسكر األميركي في العراق »األبيض. ويرى األبيض أن ظل التوتر بين الجانبين، وفقا للمحلل السياسي أحمد 

 ".سيكون األقرب لتحقيق الفوز وتشكيل الحكومة المقبلة، والذهاب مع المجتمع الدولي
ن تبقى المحاور الرئيسية من الحكم بيد الحشد أاعطاء رئاسة الوزراء لجماعة الصدر ولكن بشرط  إيرانحاول تقد و 

الموالي لها وتحصل من الصدر على ضمانات بإخراج جميع االمريكيين من العراق. وهذا ما عمل مع المالكي فقبل 
مريكان من ن يتعهد المالكي بإخراج األأرئيسا وزراء مطروحا من االمريكان ولكن بشرط  2014به في عام  إيران

 .مريكي في العراقنهى الوجود الرسمي األأو  2011مريكان في عام ا عمله المالكي فوقع اتفاقية مع األالعراق وهذا م
تحكم بكل مفاصل ين يبقى الحشد أخرى في الحكم ولكن بشرط أيضا االبقاء على العبادي لفترة أ إيرانحاول توقد 
ية التوسعية يرانالعراق والمليشيات الشيعية كأدوات للسياسة اإل إيرانن استعمال عتعهد العبادي بالسكوت يو  ة،القو 

ام امه كنظظمريكان بمعاملة العبادي ونلجأ األيكثر سفي الشرق االوسط. وهذا سيضع العبادي على المحك وعلى األ
يح العرب السنة تسلإلى  مريكاأردية للهيمنة على المناطق المتنازعة عليها وقد تلجأ بشار االسد وستدعم القوات الك

 .ييرانلمواجهة النفوذ اإل
الحكومة المقبلة وعزل االطراف  انيردستالكالحكيم والعالوي والديمقراطي وفي حالة تأسيس الصدر وتحالف العبادي و 

عات من االنموذج الحوثي وذلك من خالل العامري والمالكي وقطإيران إلى لجا تن أمن المتوقع جدا  يرانالموالية إل
قوات الجيش والشرطة االتحادية وقوات إلى  دخلهم المالكيأوقد  إلى إيران العراقي التي تميل في الوالء الجيش
 .الداخلية
 إيران. طبعا ستخرج يرانعقائديا وذات والء إل ةية واالمريكية ومعبأيرانحدث االسلحة اإلأن لهذه المليشيات أعلما 

 .حزاب الشيعية الموالية لهااألثير أية وتيرانمن هذه المجازفة على االكثر خاسرة وستنتهي الهيمنة اإل
 

 :رديةالخيارات الك
مام فرصة تاريخية الستعمال نفوذهم االنتخابي لكسب بعض الضمانات من بغداد أ ى خر أرد مرة ن الكأيبدو 

ساليب أفاقدون لفن و  ألنهميضا أردية سيضيعون هذه الفرصة حزاب الكن قادة األأمريكان. ولكن مما يؤسف له واأل
بغداد غير إلى  ناسأرسال إعدم االستفادة من الخبرات الدبلوماسية الماضية و إلى  . ويعود ذلكاللعبة الدبلوماسية

كثر ألحاصلين على ن الرئيسيين امتلك الحزبييال  وثانياً ، قول تجربة الماضي القريبتكما  ،من هذه الناحية اءكفأ
ن أاالتحاد الوطني بإلى  ذا تركنا التهم الموجهةإخيرة على االستقاللية في القرار. حتى صوات في االنتخابات األاأل
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وما حصل في  ،ية التي طبخت نتائج االنتخابات لهايرانخيرة كانت بفضل الجهود اإلفي االنتخابات األ مكاسبه
للقيادة ومركز القرار  ةفي االتحاد الوطني حاليا فاقد الكرديةن القيادة إمناطق الحزب الديمقراطي من خروقات، ف

فقيادته تعاني من التهميش دوليا نتيجة االستفتاء وقد  الكردستانيما الحزب الديمقراطي أذلك جيدا.  إيرانوتستغل 
 .عراق ما بعد االنتخابات مقابل القبول باألجندات االمريكية في بغداديعدهم االمريكان بدور جديد في ال

 :تاريخي الناضج واستقاللية في القرار ستتخذ الخطوات الدبلوماسية التاليةالالوعي  الكرديةللقيادة  ذا كانإو 
فقط ويترجم ذلك  الكرديةنها تقبل بمبدأ الشراكة في الحكم وليس المشاركة أتطالب بأن تعلن الحكومة المركزية بـ 1

 .دارات والقضاءمنية واإلرد في الجيش والقوات األالكناصب السيادية التي كانت من حصة عادة المإ من خالل 
 لإليحاءية نشطة ي في بغداد والقيام بدبلوماسيرانمريكي واإلطراف في المعسكرين األاالنفتاح على جميع األـ 2
و أ إيرانو تكون أسيكون لمن يضمن الحقوق الكورية وبضمانات دولية  الكردين الصوت أيين بيرانن واإلييميركلأل

 .ضامنة لهذه العهود طرافاً أمم المتحدة و األأمريكي الطرف األ
 الكرديةوطرح المطالب  نقرة ولندن وباريس وواشنطنأطهران و إلى  ون هناك تحركات دبلوماسية وزياراتـ أن تك3

 .الكرديةوتفضيله لبغداد على المصالح  للكردوعدم حصرها على لقاءات ماكغورك المعروف بعدائه 
، المشروعة الكرديةعلى المطالب  ي العام العراقيأجراء مفاوضات مكثفة الطالع الر إبغداد و إلى  التحرك فوراـ 4

صل اليها الوفد يمن الخبراء لتقنيين القرارات واالتفاقيات التي سوالدخول في مفاوضات مركزة ويكون معهم وفد 
 .الكردي

االدارة المشتركة للمناطق المتنازعة عليها وسحب المليشيات الشيعية : ردالك ن يطالب بهأمن جملة ما يمكن ـ 5
الطلب من ، و المادةشراف على تطبيق تلك طراف دولية لإلأمع وجود  140وضع سقف زمني لتطبيق المادة ، منها

ليات فنية لتطبيق هذا القرار لعدم التهرب آمع وضع  %17إلى  الحكومة المركزية رفع نسبة االقليم من الميزانية
سوة بالحشد ويكون أمنية الرسمية ردية جزء من القوات الحكومية األمن الكركة وقوات األن تكون البيشم، وأمنها

السيطرة على الحدود قليم حكومة اإلن تمارس ، وأبقرار من البرلمان ذلكدة ويكون طر محدأرواتبها مضمونة ب
كون التصرف بجميع ، ويقليم بالمشاركة مع السلطة االتحادية وحسب اتفاقيات وبروتكوالت محددةالدولية في اإل
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مركزية ومن خالل قليم والحكومة الالموارد والضرائب والرسوم من المطارات والمنافذ الخارجية باتفاق خاص بين اإل
 .1االستفادة من تجارب الدول الفيدرالية المتقدمة
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