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الملخص

اصبحت االحداث السياسية يف العراق تتأثر
بدرجة كبرية ابلتنافس االقليمي والدويل
وسياسته فكثري من القضااي الدولية تتأثر
ابألطراف الدولية واالقليمية ،وهذا انبع من
التحدايت السياسية واالمنية واالقتصادية
اليت يواجهها نتيجة لالحتالل االمريكي
وطريقة تكوين النظام السياسي الذي يقوم
على احملاصصة الطائفية مما جعله يفتقد على
القدرة على معاجلة كثري من التحدايت
سواء كانت التدخل يف شؤونه الداخلية او
قراره اخلارجي .
كلمات مفتاحية  :التدخالت االقليمية،
السياسة اخلارجية العراقيةو التدخل االيراين

اتريخ القبول0200/20/01:
Summary

Political events in Iraq have
become greatly affected by
regional and international
competition, and its policy on
many international issues is
affected by international and
regional parties. Of the
challenges, whether interference
in its internal affairs or its
external decision.
Keywords: regional
interference, Iraqi foreign
policy, Iranian interference
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مقدمة
انعكس التنافس االقليمي يف املنطقة على االحداث يف العراق ،حيث تعيش املنطقة يف ازمات وعالقات متوترة بني الفاعلني
الرئيسيييني لالعييري-الرتكييي-االي يراينو وكييل طييرف ميين هييؤالء ،عمييل ال يكييول شييكل النظييام السياسييي يف الع يراق بعييد االحييتالل
االمريكي يتوافق مع مصاحله يف املنطقة  ،فالطرف العري اراد ال يكول النظام السياسي ال خيضيع للهيمنية اريرانيية ويكيول دوره
كالسييابق البوابيية احلصييينة اييد اطميياا اييرال يف املنطقيية ،امييا الطييرف الرتكييي فكييال حيريمش علييى عييدم حصييول االكيراد يف ييال
العراق على كيال مستقل مستقبال يتمدد اىل اجلنوب الرتكي الذي يضم اغلبية من القومية الكردية  ،وجعيل لليم مين اخلطيو
احلمراء اليت ال ميكن ال يسمح هبا ،اما الطرف االيراين فاراد ال جيعل من العراق منطقة نفول يستطيع من خالهلا شق طريق له
اىل مناطق نفوله يف سوراي ومن مث اىل لبنال ،ومن مث عملت هذه االطراف ووظفت كل االمكانيات والوسائل يف سبب حتقيق
مصيياحلها ،واصييبح الع يراق سيياحة ص يراا وتصييفية حسيياابت بييني االط يراف املتصييارعة لتحقيييق مصيياحلها ممييا انعكييس للييم علييى
استقرار العراق يف خمتلف اجملاالت االمنية والسياسية واالقتصادية.
امهية الدراسة
للدراسة امهيية كبيرية يف تواييح الصيراا االقليميي ودور هيذا الصيراا السيل يف عيدم اسيتقرار العيراق سياسييا واقتصياداي وامنييا،
ااافة اىل توايح التأثري االيراين على السياسة اخلارجية وجعلهيا متوافقية مين مواقفهيا اياه االزميات واالحيداث الدوليية وهيو ميا
اثر سلبا على عالقات العراق اخلارجية.
مشكلة الدراسة
استغلت الدول االقليمية املرحلة اليت يعيشها العراق بعد عام  3002لتحقييق مكاسيب هليا  ،حييث حياول كيل طيرف تشيكيل
الدولة حسب ما ييراه  ،ونتيجية لالخيتالف يف الرةيية بيني هيذه االطيراف اصيبح العيراق واىل الييوم سياحة لتصيفية احلسياابت بيني
هييذه االط يراف ،اثييرت علييى اسييتقراره السياسييي واالمييل وتطييوره االقتصييادي ،وخلييق هييذا اخلييالف ص يراعا عراقيييا مرتبطييا هبييذه
االجندات ويعمل وفق مصاحلها ،والسؤال املطروح ما هو أتثري وتداعيات التدخل االقليمي على العراق؟.
فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فراية ال التدخالت االقليمية بوجيه عيام يف العيراق بعيد عيام  3002هيي سيبب عيدم االسيتقرار يف العيراق
وخصوصا التدخل االيراين الذي ميتلم وسائل التأثري االبرز ابمللف العراقي
احملور االول التدخالت االقليمية يف العراق
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 .0الدور اإليراين وأتثريه يف السياسة اخلارجية العراقية :تتمتع ايرال أبفضلية ملحوظة يف الشيأل العراقيي عليى سيائر الالعبيني
االقليميني نظرا ملا متتلكه من قدرات ملموسة وحمسوسة جلعل املصيا العراقيية احليويية مر نية اىل حيد ميا ملصياحلها فيايرال تتكي
على ادوات متعيددة ال ليديها نفيول واسيع عليى القيوا السياسيية يف العيراق .1لعيل مين أهيم القضيااي الييت تازهيا تطيورات ونتيائ
العملية العسكرية االمريكية على العراق هو انعكاسا ا على التوازل االقليمي ودور اييرال املنتظير يف هلاهليا احلييوي ن وال خطي
وتصورات االدارة األمريكية للمرحلة القادمة هو التوازل االقليمي ودور ايرال املنتظر يف هلاهلا احليوي ن وهو استهداف ايرال مثل
الع يراق  ،وابلتييايل أل واييع اي يرال ميين قبييل تيييار الصييقور يف قائميية الييدول املارقيية وحمييور الشيير ال زال قييائم ولكيين مطلييوب اعييادة
تكييف للم ابلشكل املقبول دوليا  .ال امهيه ايرال ابلنسبة لإلدارة األمريكية ووجودها العسكري ميكن أل يسهل هلا األمر من
النا حية اجلغرافية السياسيية الييت تفيوق العيراق اايافة اىل التحيدي اليذي متثليه اييرال األكثير تعقييدا مين العيراق ميع وجيود القواعيد
االمريكية يف املنطقة أبكملها ن حيث ترا االدارة االمريكية امكانية حتقيق اهلدوء النس يف املنطقة مع للم تبقى لدا االدارة
االمريكية خماوف من الس ياسة االيرانية ابلرغم من أل األخرية ال ميكن أل تشكل ديد عسكري مباشر للمصيا األمريكيية أو
الدول اليت ترعاه امريكيا  .ولكن على املدا البعيد ميكنها أل دد استقرار وامن املنطقة وهناك عدد من احمليالير الييت تشيكلها
اييرال علييى املسييتوا ارقليمييي وابرزهييا وامههييا االسيلحة النووييية املقلقيية للييوالايت املتحييدة واملهييددة ملصيياحلها  ،وميين هنييا امتلكييت
ايرال ما يساعدها على ارابك املخططيات األمريكيية يف العيراق فكيال عليهيا ادارة االزمية يا حلقيق مصياحلها والييت مين خيالل ميا
وصييفت اب ييا سياسيية احلييياد االجييياي الحتوائهييا علييى مواقييف مركبيية تطلبتهييا التطييورات املتالحقيية لالزميية او اقييال موقييف احلييياد
الفعال او النش ااه األحداث يف العراق  ،الذي يقع وس بني نقطتني فال هو مشارك يف االحداث بفعالية واهتمام وال هو
عدم االكرتاث ولكن يتحقق للم راقبة يقظة تتداخل مع املصلحة الوطنية  ،حيث تظل السلبية يف التعامل مع األحداث اليت
ال متس بشكل مباشر املصلحة القومية االيرانية وهي احلياد ن بينما ترتب الفعالية ابستمرار مراقبة األوااا وواع خط تكول
جيياهلة للتنفيييذ مييع حتييول االحييداث انحييية اخلطيير ملصيياحلها  ،ويف اييوء للييم املشييهد متتلييم السياسيية االيرانييية القييدرة علييى
املفاايلة بيني عيدة بيدائل لكييل منهيا أتثيري  ،2وعليى لليم تتطلييع اييرال اىل العيراق ميا بعيد احلييرب ليكيول متشيكل وفيق ميا أتمييل
لكسيب السيالم يف املنطقية علييى اسيار املشياركة الرئيسيية يف تقرييير وترتييب اميور العيراق ميين اليداخل  ،الل اييرال ال ترييد نظامييا
قواي ميكن أل يشكل هلا ديداً يف املستقبل  .بناءا على للم حتاول ايرال طرح نفسها كقوة اقليمية رئيسية لالستقرار وترتيبات
األمن يف املنطقة من كل اترخيها التصارعي مع العراق التؤيد انفصال ال العراق ال التريد تكرار اربة مجهورية مهاابد  .عدم
قيام دولة شيعية تليد من مشكال ا االقتصادية .
 .0الدددور اليكددي وأتثددريه يف البيئددة العراقيددة :ال الييدور الرتكييي ال خيتلييف عيين الييدور االييراين كثيريا اال فيمييا يتعلييق ابلعالقيية مييع
الييوالايت املتحييدة األمريكييية  ،السيييما وال تركيييا حتييتفة بعالقييات طيبيية وجيييدة مييع الييوالايت املتحييدة االمريكييية  ،بينمييا يتشييابه
املوقف الرتكي مع نظريه اريراين فيما خيمش الش أل الداخلي العراقي ال كما أل ريرال رةيتها اخلاصة حول تشكيل عراق ما بعد
احلرب  ،تركيا ايضا هلا رةية خاصة تواحت ابلشرو اليت اورد ا مقابل ارسيال قيوات عسيكرية تركيية لىل العيراق حلفية األمين
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واالسييتقرار فيييه بعييد عييام  3002ولكيين توكييد تركيييا يف كييل مناسييبة علييى اعطيياء احلقييوق للرتكمييال يف العيراق ونييلا السييالح ميين
األكراد خارج سيطرة السلطة املركلية ايضا هي توکد احلفاظ على وحدة وسيادة العراق ومع للم حدد البعض املطاليب الرتكيية
فيما خيمش مستقبل العيراق كو يا تيتلخمش يف عيدم الرغبية يف تقسييم العيراق  ،الل لليم مين شيانه أل حلفيل املطيامح الكرديية يف
كل من تركييا واييرال وسيوراي يف اقامية دولية مسيتقلة ن وتتمثيل مصيلحه تركييا هنيا يف انيب وايع حلصيل فيهيا اكيراد العيراق عليى
حقوق قومية  ،أل املسالة الكردية قد أتزمت بعد حرب اخللي الثانية  1991وحصول اكراد العيراق عليى اسيتقالل وليو نسي
عن احلكومة املركلية ا يسمى ل مال ل آمن و وفيما خيمش هذا األمر نرا تركيا لطاملا متتنع ااه اعطاء اكراد العراق حکما لاتييا
مدعوما بقوة اقتصادية هلسدة عمليا ابلسييطرة عليى مدينية كركيوك الغنيية ابلينف وايمها رقلييم كردسيتال العيراق ن وايضيا عيدم
تشجيع قيام مجهورية اسالمية يف العراق مين شيا ا أتجيي حركية التييار ارسيالمي يف تركييا وهنيا تظهير املخياوف الرتكيية لسيببني
يتعلق األول بكول دخوهلا عضوية االحتاد األوري مشرو ابحملافظة على علمانية الدولة  ،اما الثاين فلها عالقة بعيودة التييارات
واالح يلاب االسييالمية لتنش ي علييى السيياحة الرتكييية ن عييالوة علييى فييوز األح يلاب ارسييالمية ابالنتخيياابت الرتكييية عييام 3002
ويييدخل كييال األم يرين كعامييل اييغ وت يوازل يف معادليية العالقييات الرتكييية  -الغربييية عمومييا ن والرتكييية  -االمريكييية علييى وجييه
اخلصوص  ،والذي تواح يف املوقف الرتكي من الواع يف العراق الا كال يف  3002او بعدها.3
 .3الدددول العربيددة وأتثريهددا يف السياسددة اخلارجيددة العراقيددة :اقييذت الييدول العربييية احمليطيية ابلع يراق مواقييف ال تل ي مصييلحة
الشعب العراقي بقدر ما تل مصاحلها وهي ر ا انبعة من املأزق اليذي يعيشيه العيال العيري  .فاليدول العربيية ليديها حميالير ترييد
انبها بدول امتالكها تصور وااح لألوااا يف العراق وما جيب أل تكول عليه خلدمة هذا البليد واملصيا العربيية ايضيا ن وهنيا
العييرب يتييأرجحول مييا بييني رفضييهم لتييدهور األوايياا يف العيراق حلييد يهييدد وحييدة وسييالمة العيراق وأتثييريه االقليمييي  ،السيييما الا
اخذ شكال طائفيا وميكن أل ينتشر اىل بالد عربية أخرا بوجود واعا يغري ابلتدخل اخلارجي من دول هلاورة كايرال وتركيا ،
ومن جهة اخرا نراهم يفضلول عدم جناح العراق يف انشاء نظام سياسي متثيلي له مالمح دميقراطية ميكن أل يولد اغوطا على
احلكومات العربية بسقو لرائع التعارض بني اخلصوصية العربية والدميقراطية او عدم جاهلية اجملتمعات العربية لتغييري دميقراطيي
حقي قي هذا فضال عن املخاوف العربية من أل يؤدي التغيري يف العراق اىل صعود حكم موايل ريرال يكول شيعيا  ،األمر الذي
يعييل ابحملصييلة مطالبيية الشيييعة يف الييدول العربييية واخلليجييية حتديييدا حيييث يشييكلول اقليييات ال أبر هبييا بييدور يف احلكييم يناسييب
حجمهم يف اجملتمع  ،وقد عات تصرحلات بعض القادة والساسة العرب عن هذه املخاوف بعبيارات مثيل امليد الشييعي واهليالل
الشيييعي وانعكييس هييذا املييأزق علييى عالقيية الييدول العربييية ابلييوالايت املتحييدة االمريكييية ال ال تريييد هلييا الييدول العربييية النجيياح يف
العراق مما يغريها بتكرار التجربية العراقيية يف بيالد عربيية أخيرا  ،اال ا يا تيرا مين انحيية أخيرا أل الفشيل االمريكيي الكاميل يف
العيراق ن واايطرار قيوات التحيالف لالنسيحاب مين هنياك ميكين ليه أل يطليق يف املنطقية موجيه راديکاليية تقيف متحفيلة لتهديييد
استقرار النظم العربية ور ا بقاةها  ،وعليه تفضل معظم هذه الدول اجلمع بني املتناقضيات بتجنيب اال ييار وعيدم االسيتقرار يف
العراق مع بقائه اعيفا من جهة اخيرا  ،وانيب هلميية امريكيية كاملية يف العيراق بقياء قيوات احلمايية األمريكيية حتيت الطليب ،
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ومتثيل هييذه املعادليية احلليول املطروحيية عربيييا ولييس هييذا فحسييب بيل للييدول العربييية اسيباب كثييرية للتييدخل ابلوايع يف العيراق كييل
حسب مصاحله ورةيته االسرتاتيجية ملا حلصل يف العراق وانعكاساته على الواع الداخلي لكل منها .4
احملور الثاين :التأثري اإليراين يف السياسة اخلارجية العراقية
تضييمن هييذا احملييور عييرض ألهييداف واسيرتاتيجيات اي يرال ايياه العيراق ااييافة للتييأثري االييراين علييى السياسييية اخلارجييية العراقييية يف
االزمات والقضااي االقليمية
 :1اهداف واسرتاتيجيات ايرال ااه العراق
بعد عام  ، 3002كانت االسرتاتيجية اريرانية ااه العراق أكثر براغماتية بسبب بعض املتغيريات الداخليية وارقليميية  ،حييث
تراجعييت نسييبيا عيين مبييدأ تصييدير الثييورة  ،وركييلت منييذ عييام  1990علييى كيفييية احتيواء النظيام العراقييي بكييل الوسييائل يف سييبيل
اايعافه  ،أميا عين أهيداف االسيرتاتيجية اريرانيية بعيد االحيتالل األمريکيي عييام  ، 3002فهيي متثيل يف اهيداف جيواسيرتاتيجية
تكمن يف أمهية موقع العراق االسرتاتيجي ابلنسيبة رييرال  ،حييث تعتياه اييرال بوابية للعيال العيري وخاصية منطقية اخلليي  ،وهليذا
تسعي لييرال لىل لحكيام سييطر ا ونفولهيا عليى العيراق مين أجيل حتقييق أهيدافها و اايية مصياحلها القوميية  ،وأهيداف سياسيية
وأمنية تتمثل يف سيطرة ليرال على عدوها التقليدي العراق واااعفه  ،لتصدير ثور ا لىل املنطقة  ،وفم عللتها املفرواية عليهيا
من قبل الغرب  ،ويف نفس الوقت حتمل من العراق وثرواته ورقة اغ ومساومات يف مواجهة الغرب من خالل حتديد مصاحله
يف الع يراق  ،تيينعكس كعامييل قييوة ملواقفهييا التفاواييية  ،ومينحهييا القييدرة علييى املنيياورة يف ملفا ييا اخلالفييية مييع الغييرب والييوالايت
املتحدة األمريكية  ،أما عن األهداف االقتصادية فهي تتمثل يف تدمري اقتصاد العراق  ،و ب خرياته رصالح اقتصادها الذي
يعاين ولفرتات طويلة من مشاكل كبرية بسبب احلصار  ،أما ابلنسبة آلليات االسرتاتيجية اريرانية يف العراق  ،فقد متكنت ليرال
عن طريق هلموعة من اآلليات السياسية واألمنية من اخرتاق العراق وتفکيکه  ،وللم عن طريق متكيني قيوا سياسيية اتبعية هليا
وتعمل وفق اجند ا  ،حيث قامت بتنصيب نظام عراقي جديد يتشكل من حكومة اعيفة وغري مستقرة  ، ،كما متكنت من
خيالل اليا يا االقتصييادية  ،مين اخيرتاق االقتصيياد العراقيي واايعافه  ،عيين طرييق النهيب و التخريييب  ،ومتكنيت لييرال أيضييا ولىل
حييد كبييري عيين ط ريييق اليا ييا الدينييية والثقافييية  ،ميين اخ يرتاق اجملتمييع العراقييي وتفکيکييه عقائييداي وفك يراي  ،وحماوليية طمييس هويتييه
العربية.5
وهن يياك أحي يلاب تص ييدت للمش ييهد السياس ييي ب ييدعم م ييايل ولوجيس يييت ليي يراين ،مم ييا ا ييمن ريي يرال بع ييد ف ييوز ه ييذه األح ي يلاب
ابالنتخيياابت حرصييها ابلنيابيية عيين طهيرال علييى احلفيياظ علييى املصييا اريرانييية ليييس داخييل العيراق فحسييب بييل حي خارجييه.
وعند ظهور تنظيم «داعش» عام  3012واحتالله حنو ثليث مسياحة العيراق ولحكيام سييطرته عليى ميدل رئيسيية يال وغيرب
ووس العراق ،وما شكله هذا االحتالل املفاج من ديد جدي بلغ ح العاصمة بغداد ومدينيت كربالء والنجف ،سارعت
ليرال لدعم العراق ابألسلحة والعتاد واخلااء واملستشارين وعلى رأسهم اجلنرال قاسيم سيليماين قائيد «فيليق القيدر» اليذي قياد
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احلرب اد «داعش» مع قوات «احلشد الشع » واليت تشكل قسم من فصائل مسلحة موالية لطهرال .فكال القادة االيرانيني
ثابة األب الروحي والقائد العسكري والعقيائدي املباشر لتلم الفصائل.
بعد االنتهاء من حرب «داعش» حتول بعض هذه الفصائل لىل حركات سياسية يف خطوة يراد منها توسيع قاعدة السيلطة
الشيعية املتعاطفة مع طهرال ،فخاات انتخاابت  3012وفازت كما هو متوقع بفعل عاملني :لدراك الشارا العراقي دورها يف
القضيياء علييى خطيير «داعييش» ،والييدعم ارييراين غييري احملييدود هلييا يف خييوض مغييامرة االنتخيياابت .فأصييبح هلييا متثيييل واسييع ومييؤثر
داخيل الامليال العراقييي ،ول تكت ك
يف بييذلم بيل سييارعت لىل تشيكيل حتالفييات قويية بعييد االنتخياابت تصييدرت املشيهد السياسييي
العراقيي فيميا بعييد وال تيلال .وكيال هليا دور كبييري يف اختييار رئييس هللييس النيواب وتسيمية رئيييس اليوزراء واجلمهوريية  ،ااييافة أل
ري يرال عالقييات متينيية مييع املكييوانت األخييرا مثييل السييندة واألك يراد ،وتربطهييا عالقييات وثيقيية بييبعض القييوا السياسييية السييندية
واألحلاب الكردية احلاكمة ،وإبمكا ا العمل معها ا خيدم مصاحلها على الصعيدين احمللي وارقليمي.

6

:3التاثري االيراين على السياسة اخلارجية العراقية
ويياز أتثييري الييدور ارييراين ميين خيالل نفييوله داخييل األحيلاب واملؤسسييات املختصية بصيينع السياسيية اخلارجييية العراقييية ،لل دفعييت
الييوالايت املتحييدة األمريكييية إبي يرال بعييد احييتالل الع يراق لىل بنيياء نفييول قييوي هلييا علييى األرااييي العراقييية ،هبييدف لجنيياح مشييروا
الشرق األوس اجلديد  ،وقد مت لختيار ليرال هلذه املهمة لعيدة أسيباب أبرزهيا ،سيعي لييرال لىل تصيدير ثور يا ،وبسييطر ا عليى
العراق يتسىن هلا للم ،كول العراق السابق لستطاا أل يوقف املد الثوري اريراين ،وهو أكثر الدول خاةً يف التعامل مع اييرال،
فضي ًيال عيين متتييع لييرال بعالقييات وطيييدة مييع السياسيييني الشيييعة يف العيراق ،فقييد قامييت لييرال يف اانينييات القييرل املااييي بتشييكيل
فضال عن قو ا الناعمة املتمثلة يف اجملاالت :ارقتصادية والدينية وارعالمية.
أحلاب عراقية شيعية مضمونة الوالءً ،
ويف هلال السياسة اخلارجية ،استغلت ليرال العراق لتدعيم مواقفهيا اخلارجية عين األعيراف والقيوانني الدوليية ،فاسيتغلته يف تيدعيم
املظيياهرات الشيييعية يف البحيرين ،وكييذلم يف دعييم النظييام السييوري ،لل عملييت علييى تطويييع املقيياتلني الشيييعة ولرسيياهلم لىل سييوراي
بدعوة الدفاا عن املقدسات ،ابراافة لىل العميل عليى ايم العيراق لىل التحيالف الرابعيي اليذي يضيم لييرال ،روسييا ،وسيوراي
للقضياء عليى الثييورة السيورية ،وملواجهيية التحيالف الييدويل اليذي تقيوده الييوالايت املتحيدة األمريكييية واليذي يضييم دوالً عربيية علييى
رأسييها السييعودية ،كمييا أ ييا دفعتييه رسييتعداء تركيييا يف ف يرتات متباينيية ،وهييي بييذلم عللييت الع يراق عيين حميطييه العييري وارقليمييي،
وجعلت منه دولة مارقة.
أاف لىل للم ،بلغ أتثري النفول اريراين على الدور اخلارجي العراقي ،خصوصاً بتلم اليت تتعلق ابلسيلوك التصيوييت للعيراق يف
اجتماعات هللس اجلامعة العربية وحتدييداً يف املسيائل الييت هليا عالقية إبييرال ،لل قيرر هلليس وزراء اخلارجيية العيرب يف  11ميارر
 3012اعتبار حلب هللا منظمة لرهابية .وجاء هذا القرار بعد أسبوا من أتييد وزراء الداخليية العيرب لقيرار مماثيل صيدر عين
هللييس التعيياول اخلليجييي ،وجيياء القيرار العييري مصييحوابً بييتحفة عراقييي لبنيياين ،ومالحظيية جلائرييية ،فيمييا شييهدت جلسيية اجمللييس
الوزاري العري لنسحاب وفد العربية السعودية لعرتاااً على كلمة وزير اخلارجية العراقي لبراهيم اجلعفري ،وهو ما تكرر يف مؤمتر
قمة مكة األخرية.
ومييا ينبغييي ارشييارة لليييه ممييا تقييدم هييو أل تصيياعد النفييول اري يراين يف الع يراق يف مرحليية مييا بعييد ارحييتالل األمريكييي ،كييال قييد
لنعكييس بييدوره علييى طبيعيية األداء السياسييي اخلييارجي العراقييي ،الييذي ل يسييتطع بيدوره الييذهاب بعيييداً عيين لييرال يف العديييد ميين
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القضااي ارقليمية والدولية ،ولعل مواقف العراق اخلارجية يف قضية البحرين أو اليمن أو التحالف العري بقيادة العربية السعودية،
هي خري دليل على للم.7

 :2مناذج للتاثري االيراين
أ :احلرب السورية

ح ييدثت الث ييورة الس ييورية ع ييام  ، 3011وال يييت كان ييت ب ييدااي ا كس ييابقا ا م يين ال ييدول العربي يية ال يييت ش ييهدت مظ يياهرات تطال ييب
ابرصالح وحماربة الفساد وصوال للمطالبة بتغيري النظام  ،وقد دفع املناخ الثوري الذي تشكل يف عدد من الدول العربية أواخر
عام  3010والذي أطلق عليه الربيع العري  ،السوريني لىل السري على هذا الدرب أمال يف اخلروج من الفساد واحملسوبية ،
خصوصا بعد جناح الثورات يف تونس ومصر وبعدمها ليبيا واليمن يف ارطاحة برةور أنظمة تلم الدول. 8
لق ييد تط ييورت األح ييداث يف س ييوراي حن ييو األسي يوأ حي ييث النظ ييام أص يير عل ييى ف ييض ه ييذه املظ يياهرات ابلق ييوة ويف املقاب ييل توس ييعت
االحتجاجا ت الشعبية لتعم أغلب مدل سوراي  ،حيث رفض املتظاهرول مطالب النظام إب اء املظاهرات والنتيجة كانت سقو
أعييداد كبييرية ميين املتظيياهرين نتيجيية اسييتخدام العنييف املفيير اييدهم  .وبعييد تفيياقم حيياالت االنشييقاق يف اجليييش السييوري أعليين
تشكيل أول تنظييم عسيكري يوحيد هيؤالء العسيكريني وهيو ليواء الضيبا األحيرار مث تياله لعيالل تشيكيل اجلييش السيوري
احلير  ،وأعلين التنظيمييال تنفييذ عشيرات العملييات ايد اجليييش السيوري أسييفرت عين مقتيل العشيرات مين كييال الطيرفني  ،وقييد
اجتذبت األزمة مقاتلني مين لبنيال والعيراق ابلتيلامن ميع تيدخل لييرال وحيلب هللا ابمليال واخليريات واملقياتلني لصيا نظيام بشيار
األسد  ،وتطورت األحداث يف اجلبهة املقابلة دافعة املقاتلني لىل التحالف يف مواجهة النظام حينا واالقتتال فيما بينهم أحياان
 ،وأدا للم لىل اختفاء تنظيمات ونشوء أخرا. 9
حتفيية للمييالكي علييى كييل القيرارات الدولييية الصييادرة ميين األمييم املتحييدة أو اجلامعيية العربييية اليييت تضييمنت لجيراءات تتخييذ اييد
نظام األسد  ،وشارك العراق أيضا ؤمتر أصدقاء سيوراي اليذي عقيد بطهيرال عيام  ، 3012واليذي تضيمن بيانيه اخلتيامي
على معاجلة األزمة السورية بصورة سلمية ولجراء احلوار وكذلم ارورة مكافحة التطرف واررهاب.10
وعندما بدأ نظام األسد يوشم على اال يار قامت ليرال إبرسال مليشيات عراقية وهذه اخلطوة حظيت بدعم ومباركية مين
احلكومة العراقية ،حيث وصل عدد املليشيات العراقية اليت تقاتل يف سوراي لىل ما يقارب من  10آالف مقاتل .11
كما سامهت حكومة املالكي بتسهيل نقل األسلحة لىل النظام السوري سواء عن طريق استخدم األرااي العراقية الاية أو
ابلسماح للطائرات املدنية اريرانية من استخدام األجواء العراقية وهو ما أكدته الوالايت املتحدة حيث أشارت لىل وجود اتفاق
ايمل بيني بغيداد وطهيرال يقضيي بعيدم تفتيييش الطيائرات اريرانيية احململيية ابألسيلحة لىل سيوراي ورغييم أل بغيداد نفيت يف البداييية
هيذه اال اميات األمريكييية  ،لال أ يا اسيتجابت يف النهاييية للضيغو األمريكيية  ،حيييث أعلنيت أ يا سييوف تقيوم إبجيراء عمليييات
تفتيش عشوائي على الطائرات اريرانية  ،للتأكد مع عدم الها شحنات أسلحة لىل سوراي  ،حبجة أ ا تفتقر لىل ارمكانيات
اليت تتيح هلا لجراء عمليات تفتيش كاملة على كل الطائرات اريرانية املتجهة لىل سوراي .
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عکس املوقف العراقي من األزمة السورية التخب يف السياسة اخلارجية العراقية والتأثري اريراين عليها  ،وللم بوقوف العراق
لىل جانب النظام السوري واستخدامه كل الوسائل للحيلولية دول سيقو هيذا النظيام  ،ميع العليم  ،لل احلكوميات العراقيية قبيل
األزمة السيورية كانيت تنظير للنظيام السيوري عليى انيه قيام عيل سيوراي قاعيدة للعملييات اررهابيية الييت تضيرب العيراق  ،ويف كيل
عملييية لرهابييية يييتهم الع يراق سييوراي ابلوقييوف وراءهييا  ،فييالعراق كييال واجبييا عليييه أل يكييول أكثيير األط يراف داعمييا للثييورة وللييم
للتخلمش من عدو يرتبمش ابلبالد وحلاول النيل من استقراره  ،وهذا ما كال العراق ييراه يف النظيام السيوري أو عليى األقيل يتخيذ
موقف حمايد ويار للم ألسباب تعلق بواع البلد الداخلي الذي تطلب منه تعليل عالقاته اخلارجية مع كافة األطراف  ،لكن
بوقوف العراق لىل جانب من كال يعتا عدوا للعراق ومسؤول عن عدم استتباب األمن فيه لاافة لىل للم وقوف العراق اد
ارمجيياا ارقليمييي والييدويل الييذي كييال يطالييب برحيييل بشييار األسييد ميين السييلطة  ،عكييس كييل تلييم القييدرة اريرانييية علييى التييأثري
الكبري على العراق  ،ولل السياسة اخلارجية العراقية يف األزمة السورية كانت تدار بتوجيه من ليرال .12
وأخيريا ميكين القيول لل موقيف العيراق املؤيييد لليرئيس بشيار األسيد واملتنياغم لىل حييد كبيري ميع املوقيف ارييراين  ،ل يكييول
مقبييوال ابلنسييبة لواشيينطن والييدول العربييية  ،وأنييه اثيير سييلبا علييى العالقييات بييني الط يرفني  ،وأل التناقضييات ابملواقييف العراقييية ميين
األزمات اليت متر هبا املنطقة شانه للم أل يضيع العيراق لىل جانيب لييرال يف عللية دوليية لايافة لىل قطيع اليدعم اليذي ميكين أل
تقدمه واشنطن وأطراف دولية ولقليمية أخرا للعراق لتجاوز املعوقات والتحدايت اليت يواجهها حالييا  ،وأل اصيطفاف العيراق
لىل احملييور املسيياند للنظييام السييوري والييذي تتلعمييه اييرال وخروجهييا عيين االمجيياا الييدويل والعييري الييذي يقييف اييد سياسيية النظييام
السوري ،يف الوقيت اليذي كيال العيراق ييتهم سيوراي بيدعم اررهياب قبيل احليرب السيورية عكيس لليم حجيم التياثري االييراين عليى
السياسة اخلارجية العراقية عا توظيف هلموعة من االدوات اليت مكنتها من التاثري على السياسة اخلارجيية العراقيية اياه القضيااي
االقليمية والعربية.
ب.االزمة يف البحرين:
بدأت االزمة يف البحرين بسبب انطالق االحتجاجات وأعمال العنف فيها عام  ،3011وكال لرئيس هللس الوزراء السابق
نوري املالكي موقفاً مؤيداً هلذهك االحتجاجات ومناوائً للنظام البحريل وحذر من لمكانية تعقد األوااا وجر املنطقة اىل أزمة ،
وال أتج االزمة حلدث فيما لو حصلت اي تدخالت اقليمية فيها  ،مشرياً بذلم اىل تدخل قوات درا اجلليرة يف البحرين،
وبعد دخول هذهك القوات اىل البحرين جاء تصرحله يف  12آلار  3011أبل تدخل “أي دولة سنية يف املنامة ميكن أل يؤدي
اىل حرب طائفية” .
هذا املوقف كال مدعوماً من قبل الاملال العراقي الذي أعلن تعليق جلساته ملدة عشرة أايم احتجاجاً على ما ع دده -أعضاء
فيه -استخداماً مفرطاً للقوة من قبل السلطات يف البحرين اد احملتجني ،وعلى دخول قوات درا اجلليرة اىل البحرين ملساعدة
احلكومة ابلسيطرة على االوااا يف اململكة.
 :2الثورة املصرية
ل يصدر بيال رمسي من احلكومة العراقية أو وزارة اخلارجية العراقية حول حترك الشعب املصري يف بداية الثورة ،وبعد اجنالء

جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية

جملد . 20 :عدد. 20 :سنة 2022:

E -ISSN 2773-3548
رقم العدد التسلسلي20 :

15

التدخالت االقليمية يف السياسة اخلارجية العراقية التدخل االيراين امنوذجا

(ص)02_8

م.هند دمحم عبداجلبار

املوقف وتنحي حسل مبارك من الرائسة املصرية  ،جاء التأييد والثناء من رئيس الوزراء – حينها – نوري املالكي على االنتقال
السلمي للسلطة يف مصر.13
احملور الثالث  :مستقبل السياسة اخلارجية العراقية

غل عن القول أل الغلو واالحتالل األمريكي كال منعطفا حامسا يف أتريخ العراق املعاصر .فالعراق انتقل من دولة مستقلة
ومستقرة وعربية االااه والتوجه ومؤثرة خارجيا ،لىل دولة فاقدة السيادة عمليا ،اليعرتف دستورها ابنتماء العراق لىل أمته
العربية ،وفاشلة داخليا ،واعيفة الدور والتأثري خارجيا .كذلم غل عن القول أل لالنسحاب األمريكي من العراق يف اية
عام  3011ي لل مت حقا ي تبعات ميكن أل يستوي أتثريها وتلم اللحظة التارخيية احلامسة اليت تؤسس ملستقبل عراقي قد يقرتل
أبحد املشاهد اآلتية:استمرار الواقع الراهن ،التغيري االجياي ،التقسيم.
فأم ا عن املشهد األول فهو يفرتض استمرار معطيات الواقيع اليراهن :دولية فاشيلة يف اليداخل وايعيفة اليدور والتيأثري يف اخليارج.
وأما عين املشيهد الثياين فهيو يفيرتض لايطراد ايو الفاعليية الداخليية للعيراق ومين مث فاعليتيه اخلارجيية ،هيذا جيراء دور قييادة قويية
لات مشروا وطل لو مضمول حضاري ودميقراطي وعري االااه والتوجه.
وأمييا عيين املشييهد الثالييث فهييو يفييرتض واقييع عراقييي يتسييم ابنتفيياء الفاعلييية الداخلييية وهلتمييع منقسييم علييى لاتييه و خرجييات تفيييد
ابااه الدولية العراقيية اىل التفكيم والتقسييم لىل دوييالت طائفيية وعرقيية ايعيفة ومتحاربية عليى األرض وامليوارد داخلييا ن واتبعية
لدول اجلوار خارجيا.14
ويف اوء مضامني هذه املشاهد يرجح أل ليرال ستتصرف حيال كل منها كاأليت -:فحيال املشهد األول لاالستمراريةو ستعمد
لييرال أوال لىل تك يريس مكاسييبها املتحققيية وترسيييخ نفولهييا وتعظيييم أتثريهييا مسييتفيدة أساسييا ميين تلييم القييوا العراقييية ،الدينييية،
والس ياسية ،اليت هلا مصا مشرتكة ووطيدة معها ،فضال عن توظيف مؤسسا ا الرمسية ،وغري الرمسية العاملة يف العراق منذ عام
 . 3002لاافة اىل االستفادة من آلية عمل النظام السياسي العراقي ،الذي سامهت هي أيضا يف ترسيخه.
واثنيا ستعمل ليرال على اب تطور عالقات العراق ميع ا ليدول العربيية وغريهيا وفيق طبيعية عالقية هيذه اليدول ميع لييرال أتمينيا
لدميومة تبعية العراق هلا .واثلثا فإيرال ستحاول انب أي صراا مع الوالايت املتحدة قد يفضي لىل خسيارة مكاسيبها املتحققية
يف الع يراق .أل جنيياح لي يرال يف توظيييف معطيييات هييذا املشييهد لصيياحلها سييينعكس علييى طبيعيية عالقتهييا مييع الع يراق وعلييى حنييو
سيجعل منها عمليا عالقة تبعية ابمتياز.
أما حيال املشهد الثاين لالتغيري االجيايو فإيرال سوف لن تنظر بعني االرتياح ملعطياته االجيابيية ،سييما وأنيه ينطيوي عليى فرصية
اترخيية رعادة بناء العراق على حنو جديد يفضي لىل أل يكول مستقرا داخليا وفاعال ومؤثرا خارجيا.
وألل مااي العالقة العراقية -اريرانية يفيد أل ليرال استمرت تعياين مين عقيدة اترخييية حييال العيراق ،وال هيذه العقيدة تتفاعيل
مع رةية ثقافية ليرانية تيؤج األان  ،يفيرتض هيذا املشيهد أل عيودة العيراق لىل حالية الفاعليية سييدفع إبييرال لىل أل تتبيىن حياليه
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سياسيية امييع بييني الصيراا والتعيياول يف آل واحييد ،هييذا جيراء انطالقهمييا ابلضييرورة ميين مصييا متعارايية ومتماثليية ،األميير الييذي
سيجعل من العالقة العراقية -اريرانية عالقة تتأسس على عالقة قوامها التكافؤ النس الذي التتميل به هذه العالقة حاليا.
وحيال املشهد الثالث لالتقسيمو ف هو يفرتض أل ليرال لن تعمل للحيلولة دونيه .فعليى اليرغم مين أل هيذا املشيهد ينطيوي ايمنا
على تشجيع القوميات اليت تتكول منها دولة ليرال ،على املطالبة ابالنفصال وهو األمر الذي ستعمد ليرال لىل مقاومته ،لال أل
هذا املشهد مع للم حلقق ريرال رحبا لسرتاتيجيا شامال لاقتصاداي وسياسيا15و
فتكوين دويلة لعلى أسس طائفييةويف جنيوب العيراق لين يفضيي لىل أل تكيول اتبعية لىل لييرال فحسيب ولايا يتييح كيذلم هليا
فرصة مثلى لتحقيق هدف قدمي يتمثل يف أل تكول ليرال لحدا دول اجلوار اجلغرايف لكيل مين اململكية العربيية السيعودية ودولية
الكويت ،ا يعنيه هذا اجل وار من دالالت متعددة .فضال عن اسيتثمار هيذه الدويلية كجسير بيري يسيهل عليى لييرال التعيرض
للمصا الغربية واألمريكية يف اخللي العري يف حالة التصادم.
وانطالقيا مين هيذا املشيهد اليذي يفييرتض أل الدولية العراقيية قيد حتوليت لىل هلموعية دويييالت ،فإنيه يفضيي تبعيا ليذلم لىل انتفيياء
وجود عالقة عراقية  -ليرانية ولاا عالقات دويالت لات مسميات متعددة مع ليرال.
ويف اييوء هييذه املشيياهد نييرجح أل مسييتقبل العيراق يف املييدا املتوسي سيييقرتل شييهد جيمييع بييني االسييتمرارية والتغيييري .هييذا الل
معطيات مشهد االستمرارية الميكين قطيهيا بيني ليلية وايحاها ،وال عمليية التغييري كيذلم ميكين حتقيقهيا يف الفيرتة لا يا .وعلييه
نرا أل العالقة العراقية  -اريرانية ستجمع بني خصائمش التعاول والصراا ،هذا الل ح عالقات التبعية التتأسس على متاثل
مطلق ملصا أطرافها ،ولاا ابلضرورة على متاثلها يف أحيال وتباينها يف أحيال أخرا.
لل كثييرة ال قيييود اليييت حتجييم ميين األداء السياسييي اخلييارجي للع يراق تشييكل نقطيية اييعف وااييحة ولكيين البييد ميين التأكيييد أل
الضعف ليس عيبا حبد لاته  ،بل أل اكتشاف مواطن اخللل يستدعي عمال دوواب من اجل واع اسرتاتيجية لتحدييد اااهيات
السياسيية اخلارجييية  ،اليسييتهني ابلتجربيية واليرتاجييع امييام اخلطييا  .الل حجييم التحييدايت اليييت تواجههييا الدبلوماسييية العراقييية كبييري
جييدا ويتطلييب اج يراءات كثييرية ميكيين االشييارة اىل الييبعض منهييا ميين أجييل حتسييني اداء الدبلوماسييية العراقييية واالفييادة ميين الفييرص
املرتبطة هبا ومن للم :


االتفيياق بييني األط يراف السياسييية يف الييداخل علييى األهييداف االساسييية وحماوليية حتقيييق امجيياا وطييل حييول

ادوات السياسة اخلارجيية واسياليبها  ،واالبتعياد عين املهياترات االعالميية الييت تعييق العميل الدبلوماسيي  ،الل السياسية اخلارجيية
ألييية دوليية ميكيين أل قفييق أحييياان وتيينجح أحييياان تبعييا لطبيعيية الواييع السياسييي الييداخلي وصيراعات القييوا املتنفييذة  ،واملتغيريات
الداخلية واالقليمية والدويل.


ال فاعلييية سياسيية العيراق اخلارجييية تييلداد كلمييا اسييتطاعت ااييا سييلوكه اخلييارجي احتيواء املتغيريات الكاحبيية واسييتثمار

املتغريات الداعمة يف اوء التفعيل االسيرتاتيجي الشيامل لكيل وسيائل سياسيته اخلارجيية الراميية لىل حتقييق األهيداف  ،والعكيس
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صحيح وهذا األمر يتطلب السعي للوصول اىل اسرتاتيجية واساليب عمل جديدة تعتمد على قراءة جريئة للواقع والبيئة الدولية
 ،وتنش ي ميين اجييل تصييويب اي اخطيياء رافقييت العمييل السياسييي العراقييي يف اخلييارج  ،وتتطلييق ميين أتكيييد وحييدة مركييل الق يرار
السياسي


ااوز مبدأ احملاصصة واخراج الدبلوماسية العراقية من احملاصصة وعدم جعل وزارة اخلارجية حصة حلبية الية جهة كانت بل ال
تكول مستقلة متاما عن االحيلاب لكيي متثيل العيراق كليه .بيل ينبغيي أل تكيول كيل اليوزارات واملؤسسيات وطنيية  .واعيادة أتهييل
الدبلوماسييية العراقييية بشيراي ابختيييار األفضييل التمثيييل العيراق يف احملافييل الدولييية  .واالهتمييام ابختيييار العناصيير اليييت تقييود اهليئييات
الدبلوماسية العراقية من حيث الكفاية والوالء للوطن  ،وعدم ازدواج اجلنسية

 العمل على اعادة التماسيم واحليويية للدبلوماسيية العراقيية عيا حتدييد املنطيق السياسيي اليذي يقودهيا واألطيراف الييت تتعياطى

16

معهيا  ،و أتسييس ميدركات اثبتية تبيىن عليهييا عالقيات العيراق ميع جريانيه وميع ابقييي دول العيال اعيادة بنياء القيوات املسيلحة علييى
اسار االنتماء الوطل وابعاد اجليش والشرطة عن الصراعات احللبية والسياسية  ،واالهتمام ابلتسليح احلديث ا ميكن أل ميثل
عامل دعم للدبلوماسية العراقية يف منع تدخالت دول اجلوار .


العمييل علييى تعليييل ثقيية امل يواطن العراقييي يف الييداخل واخلييارج ابلدبلوماسييية العراقييية اليييت تسييعى اىل حتقيييق اجنييازات واخرتاقييات
سياسية حقيقية يف مشيكالت مثيل قلييمش العيراق مين اليديول ومين تبعيات الفصيل السيابع مين ميثياق األميم املتحيدة والقيرارات
املقيييدة حلرك تييه  ،والتفيياوض حلييل مشييكلة املييياه والتعويضييات مييع جريانييه  ،وتييدعم حقييوق امليواطن عييا الييدفاا عنييه وعيين مصيياحله
وعلم القبول عاملته بطريقة دونية او امتهال كرامته يف اخلارج وتعلز صلته ببلده  ،انطالقا من مبدأ املعاملة ابملثل.
• السعي لكسب األصدقاء يف الوس االقليمي والدويل  ،الل أمام العراق مهمات ثقيلة اليستطيع اجنازها فرده وقائمة املهام
املطلوبة التنتهي عند حد  ،و مابني اخلروج من الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة والضماانت املرافقة له  ،وابعياد التيدخالت
اخلارجية اليت تنهم اجلسد العراقي وتضعفه وتضعف موقفه امام العيال  .واالتفاقييات الثنائيية واملسيامهة يف التنظيميات االقليميية
والدولية  ،ومشكلة الديول والتعويضات  ،ومشاكل احلدود ومشاكل املياه.
أمهية احلراك السياسي والدبلوماسي العراقي هبدف اعادة دور العراق يف احملافل الدولية واخلروج من ازمة االحنسار يف العالقيات
الدولية الذي عا ىن منه العراق لسنوات طويلة والعمل لتفعيل وتطوير العالقات خمتلف دول العيال واعيادة بنياء ادوات التعاميل
مع اجملتمع الدويل وقواه الفاعلة  ،عا احلوار والتفاوض واملرونة السياسية  ،وابتباا اسلوب التهدئة وعدم التصيعيد والتعاميل ميع
االخرين عا انب االحتكاك واتزمي األوااا  .واجياد مقرتابت للتعاول مع العال .
التعامل بواقعية وعدم فرض شرو تعجيلية للوصول اىل اتفاقات وعالقات افضل مع الدول األخيرا  ،فالواقعيية مطلوبية متاميا
يف السياسيية اخلارجييية  ،وواييع الع يراق االل اليسييمح ابلقفييل علييى احلقييائق ، 17كمييا أل مصييلحة الع يراق تتطلييب االبتعيياد عيين
سياسة احملاور والسعي الل يكول عامل توازل يف املنطقة بدال من املسامهة يف زايدة مشيكال ا واالخيتالالت الييت تعياين منهيا .
الل املوقف املعقد للغاية يطرح على العراق أل التكول عالقاته متمركلة عند قضية واحدة حتسم طبيعة تليم العالقيات سيلبا او
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اجييااب بييل تنويييع ال قضييااي بييدال ميين حصييرها يف قضييية واحييدة  ،أل العالقيات بييني الييدول التقييوم علييى قضييية واحييدة مهمييا كانييت
رئيسية يف سلم األولوايت  ،بل أل الوصول اىل القضية األساسية ميكن أل يكول كنتاج او حمصلة تفاعل القضااي األخرا . ..
لتباا سياسة خارجية تنأا عن التدخل يف الشئول الداخلية للدول األخرا واحلوار مع دول اجلوار البناء
اخلامتة
كانت التدخالت االقليميية ابلعيراق مين االسيباب الرئيسيية لعيدم االسيتقرار الل كيل طيرف وظيف ادوات انعمية ومرنية لتحقييق
أهدافييه ممييا جعييل العيراق سيياحة لتصييفية حسيياابته ،عملييت الييدول االقليمييية علييى توظيييف ورقيية االحيلاب السياسييية ،مين خييالل
جعلها تعمل وفق اجندات اقليمية بعيدة عن املصا الوطنية حتركها هيذه االطيراف اىل أي نقطية او ااياه ،ففيي وقيت التقيارب
االقليم ييي ي يينعكس لل ييم االس ييتقرار يف العالق ييات عل ييى اوا يياا العي يراق فيع يييش املرحل يية لا ييا ،وبعكس ييه يص ييبح العي يراق س يياحة
للمواجهة ،مما يينعكس عليى اسيتقرا الب ليد مين الناحيية االمنيية والسياسيية واالقتصيادية ،فيميا بعيد حسيمت نتيجية الصيراا رييرال
المتلكهييا ادوات أتثييري تفييوق االط يراف االخييرا ،ممييا جعلتييه يفييرض رةيتييه يف كثييري ميين القضييااي االقليمييية ويسييتخدمها لتحقيييق
مصياحله اخلارجيية وجعلهيا مين ادوات القيوة التفاوايية اخلارجيية ،ومين خيالل ميا سيبق نيرا ال املواقيف العراقيية مين االزمييات يف
املنطقة متوافقة يف االغلب مع املوقف االيراين ،ابتداءً من احلرب السورية اليت كال العراق يتهم نظامها بدعم االرهاب يف العراق
واصبح بني ليلة واحاهى حليف جيب نصرته مرورا ابملوقف مين االزمية الثيورة املصيرية واالحيداث يف البحيرين ووصيوال للحيرب
يف اليمن واليت كانت متوافقة مع املواقف االيرانية وخارج االمجاا العري ونظرته من هذه القضااي.
من خالل ما سبق توصلنا للتوصيات االتية:
 1حل مجيع املشاكل مرتب ابلسلطة التنفيذية والتشريعية اليت جائت بعييدا عين عين ارادة امليواطن مميا جيعيل تشيكيل انتخياابت
نليهة حتت مراقبة واشراف دويل هي اول احللول اليت جيب االخذ هبا.
 : 3تشكيل حكومة على اسار نتائ االنتخاابت وبعيدا عن احملاصصة القومية ويكول معيار تشكيلها النتائ املعلنة.
 :2جعييل اختيييار القييادة يف اجلانييب السياسييي واالمييل م يرتب ابملعييايري اليييت تسييتخدمها الييدول املتقدميية وابرزهييا الوطنييية وتكييول
مشهود هلا ابلكفاءة والنلاهة.
 : 2العمل على دم اجملاميع املسلحة يف املؤسسات االمنية ،وحصر السالح بيد الدولة.
 : 5اقامة عالقات خارجية على اسيار مصيلحة العيراق وبعييدا عين سياسية احملياور الييت ا كيت البليد ودميرت اقتصياده وجعليت
منه ساحة صراا هو يف غىن عنها.
 :2اخراج اجلماعات املسلحة اليت دد الدول اجملاورة.
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