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يرى المراقبون وصناع القرار الدوليون واالقليميون  ان العراق مقدم على  حوىوالم مصىيرية على  

مسحوى الداخلي وفي عالقاحها االقليمية والدولية. ويربط الكثير من المطلعين على  االواىاع فىي العىراق ان 

ارم بايىىدن فاقىىد للر يىىة هنىىاا انتىىالم امنىىي وفقىىدان للسىىيادم لصىىالا المليةىىيام المرحبطىىة بىىايران كمىىا ان اد

االسحراحيجية وحبني سياسحها حجاه العراق على  المراهنىة فىي الوصىوى الى  حتىاهم مى  ايىران وىوى برنامجهىا 

النىوو  ورفى  العقوبىىام االقحصىادية عنهىىا مقابىى قيىىام ايىران بحهد ىة فىىي جبهىام الصىىراع االقليميىة وخاصىىة 

وصىوى الى  حتىاهم بىين الواليىام المحوىدم االمريكيىة العراق. ويىرى كاحىه هىاه الدراسىة انىا مىن الصىعوبة ال

وايران وسحةهد االيام القادمة حتاقم وزيادم في ودم الحوحر وسحكون اود حبعاحهىا  الاىاا االنحخابىام القادمىة او 

حتجير االوااع اثناا اوبعد االنحخابام ااا لم حكن نحا جها مراية لالقطاعيام السياسية والعسكرية المرحبطة 

ن . علمىا ان ايىىران ححتىاون االن مىن موقىى  الحعنىم والةىىعور بىالقوم نحيجىة االحتاقيىىة االسىحراحيجية مىى  بىايرا



الصين وهناا اياا اوحماى ان حتوز الخط المحةدد في االنحخابام القادمة الرافظ للمساومة م  الاره. ومىن 

بايىدن ويىا ان  متاصىى القىرار  الجدير بالاكر ان رف  العقوبام عل  ايران ليسىم بىاالمر الهىين على  ادارم

والوزرام الوساسة بيد اليهود االمريكان المحعاطتين م  اسىرا يى. لىالا ان المنطقىة مقىدم على  حصىاعد فىي 

ودم الحوحرام والعراق سىحكون السىاوة الواسىمة للطىرم االمريكىي وااليرانىي.ومن الموحمىى جىدا ان حكىون 

ام بين الطرفين في هاا الصراع الدولي.  لالا هنىاا حوىديام االقليم اود الساوام الوارم في حصتية الوساب

وفرص امام االقليم في المسحقبى المنظور والقريه جدا. وقد حكون العىراق ومىن اىمنها االقلىيم امىام حىدهور 

امني وخراه اقحصاد  وحكون مصير اربيى  مثى مصير مدينة وله السورية المأساوية. ولكن االاطربام 

طياحها فرص لالقليم لحعزيز مكاسبها الدسحورية واعادم ما فقدم من السيطرم عل  المناطق  القادمة حومى في

حطلىه  قيىام صىناع القىرار بواى  سياسىة جديىدم ياكحىوبر. ولكىن الىا  16الكوردسحانية المحنازعة عليها في 

كىىى ةىىيا عقىىد  حأخىىا فىىي الوسىىبان  كىىى االوحمىىاالم والسىىيناريوهام الىىواردم وححهيىىأ لهىىا . وهىىاا يحطلىىه قبىىى

المساومام الصعبة بين الوزبين الر يسين لخلق جبهة داخلية صلدم والقيام بدبلوماسىية فاعلىة وهادفىة اقليميىا 

االوداا الحي سحةهدها المنطقة والعراق وحبيان حصور ووى ودوليا لمعرفة وجهام النظر االقليمية والدولية 

لقة بين االقلىيم وباىداد.  ويىرى صىاوه هىاه االمسا ى العةعه كوردسحان لالطرام الخارجية التاعلة ووى  

االسطر ان افاى السبى للدبلوماسية الكوردية هو الحركيز عل  حدويى المسألة العراقيىة لاىمان الديمقراطيىة 

 .واالسحقرار في العراق وانهاا الهيمنة االيرانية الحي اخام طاب  رسمي امن الم سسام االمنية والسياسية

اه بالمزيد من الحتصيى  اراا  مجموعة من اصواه القرار والموللين السياسىين وىوى االوحمىاالم ونورد ادن

ير اليها االوداا في العراق ونركز هنىا على  الوىوار االسىحراحيجي بىين العىراق وامريكىا سوالمأالم الحي سح

العىراق وكىالا مصىير الحي انحهم في االسبوع االوى من ةهر نيسان و مالما سياسىة  الىر يب بايىدن حجىاه 

 .واخيرا نناقش سياسة بايدن والكوردية المتاواام بين ايران والواليام المحودم االمريكية

 

 بين العراق وامريكا: الحوار االستراتيجي

البيىان الحىالي عىن  2021نيسىانأببريى  7ويا اصدر مكحه المحوّدا الرسىمي عىن الوكومىة االمريكيىة فىي 

 :ونةير هنا ال  بعن فقرام البيان.األمريكية وجمهورية العراقوكومحي الواليام المحودم 

حربب وزير الخارجية العراقي الدكحور ف اد وسين، ر يب وفد جمهورية العراق، ووزير خارجية الواليىام 

ا المحودم، بنحوني بلينكن، ر يب وفد الواليام المحودم، اجحماعا للجنة الحنسيقية العليا، اليوم عبر التيىديو، وفق ى

لعالقىىىة الصىىىداقة والحعىىىاون بىىىين الواليىىىام المحوىىىدم األمريكيىىىة  2008الحتاقيىىىة ارطىىىار االسىىىحراحيجي لعىىىام 

وجمهورية العراق. جّدد الجانبىان الحأكيىد على  عالقحهمىا الثنا يىة الوطيىدم، والحىي حعىود بىالنت  على  الةىعبين 

رهىىاه، واالقحصىىاد والطاقىىة والبي ىىة، األمريكىىي والعراقىىي. وحناولىىم المناقةىىام قاىىايا األمىىن ومكافوىىة ار

 .واّم الوفد العراقي ممثلين عن وكومة إقليم كردسحان . ى السياسية، والعالقام الثقافيةوالمسا

وجدد الوفدان الحأكيد عل  المبادئ الحي احتق عليها البلدان في احتاقية ارطار االسحراحيجي. وجّددم الواليىام 

دم العىراق وسىالمة برااىيا والقىرارام اام الصىلة الصىادرم عىن السىلطحين المحودم من جديد اوحرامها لسيا



الحةىىريعية والحنتيايىىة العراقيىىة.... وبّكىىد البلىىدان دعمهمىىا لحنويىى  مصىىادر الطاقىىة فىىي العىىراق مىىن خىىالى بنىىاا 

عالقام بوثق م  جيرانا في األردن وفي دوى مجلب الحعاون الخليجي، ومن خالى الماي قدما في مةاري  

 .ط الةبكة الكهربا يةرب

ورّوبم الواليام المحودم بالحقدم بين الوكومة التيدرالية العراقية ووكومة إقليم كردسىحان فىي الحوصىى إلى   .

 .احتاقيام بةأن الميزانية والطاقة والقاايا االسحراحيجية األخرى

عل  اوحرام ورية الحعبير الحي وبعادم الواليام المحودم الحأكيد عل  اوحرام سيادم العراق وسالمة براايا و

يكتلها الدسحور العراقي. وناقش الوفدان السبى الُمثل  الحي يمكن للواليام المحودم مىن خاللهىا بن حقىدم الىدعم 

للوكومة العراقية من بجى حوفير الومايىة للمحظىاهرين السىلميين ونةىطاا المجحمى  المىدني ومحابعىة المسىاالة 

الواليىىام المحوىىدم لالنحخابىىام البرلمانيىىة عبىىر حمويىىى بعثىىة األمىىم المحوىىدم  القاىىا ية. ورّوىىه العىىراق بىىدعم

لمسىىاعدم العىىراق....... وجىىّدد البلىىدان الحأكيىىد علىى  بن وجىىود القىىوام األمريكيىىة فىىي العىىراق هىىو بىىدعوم مىىن 

نىاا  على  الوكومة العراقية ولحقىديم الىدعم لقىوام األمىن العراقيىة فىي قحالهىا اىّد حنظىيم الدولىة ارسىالمية. وب

القدرم المحزايدم لقوام األمن العراقية، بكىد الطرفىان بن مهمىة القىوام األمريكيىة وقىوام الحوىالم قىد انحقلىم 

اآلن إل  الحركيز عل  المهىام الحدريبيىة واالسحةىارية، ممىا يسىما ب عىادم انحةىار ب  قىوام قحاليىة محبقيىة مىن 

لقادمىة. إن انحقىىاى القىوام األمريكيىىة والقىوام الدوليىىة العىراق، وحوديىد حوقيىىم الىا خىىالى الموادثىام التنيىىة ا

األخىىرى مىىن العمليىىام القحاليىىة إلىى  حىىدريه وحجهيىىز ومسىىاعدم قىىوى األمىىن الىىداخلي يعكىىب نجىىا  ةىىراكحهم 

االسحراحيجية ويامن دعم جهود قوى األمن الداخلي المسحمّرم لامان عدم قدرم داعش عل  حهديد اسىحقرار 

م وكومة العراق من جديد الحزامها بومايىة بفىراد الحوىالم الىدولي وقوافلىا ومنةى حا وبّكد...العراق من جديد

الدبلوماسية، فيما ةّدد البلدان عل  بن القواعد الحي يحواجد فيها بفراد القوام األمريكية والحوىالم هىي قواعىد 

الموادثىام مىن  عراقية ووجودهم هو فقط لدعم جهود العىراق فىي مواربىة داعىش. ويعحىزم البلىدان مواصىلة

خالى اللجنة العسكرية المةحركة لامان حوافىق بنةىطة الحوىالم الىدولي مى  اوحياجىام قىوى األمىن الىداخلي 

 " .ودعمها بةكى مناسه، بما في الا البةمركة

  ان وقفة تحليلية مع البيان المذكور تبين لنا بوضوح

مريكي والعراقي وهاا كان وال يزاى اولوية اكدم البيان عل  اوحرام سيادم العراق وهاا حعني الطرم اال1-

  .وكومة الكاظمي

 .مهمة الواليام المحودم وقوام الحوالم في العراق حوولم إل  مهمة حدريه ومةورم -2

الجدوى الزمني لسوه القوام األميركية سيودد خالى موادثام مقبلة بين باداد وواةنطن )األوروبية. اان 

لسوه القوام االمريكية وحرى المليةيام الموالية اليران بأن الا اطالة ليب هناا جدوى زمني واليا 

للوجود االمريكي المرفون من قبلهم.  وقاى السكرحير الصوتي للبنحاغون ، جون كيربي ، إن بيان يوم 

 األربعاا ال يمثى احتاق ا لبدا انسواه إاافي للقوام األمريكية

( No timetable for withdrawal of troops after US, Iraq talks 



By QASSIM ABDUL-ZAHRA and SAMYA KULLAB 

https://apnews.com/article/joe-biden-iran-coronavirus-pandemic-baghdad-

tehran-48fc1aa2a455ea74419f21ea9dbc3f99   

April 7, 2021) 

ة المقاحلة الموجودم عل  براايا، ويا احتق العراق م  الواليام المحودم عل  سوه آخر القوام األميركي3-

ما حزاى حنحةر للحصد  لحنظيم الدولة ارسالمية.  وهاا يعكب الحصور االمريكي ووكومة الكاظمي بأن 

وره داعش لم حنحهي  . ويعارن المليةيام  هاا الرب  ويقولون ان االوهزم االمنية العراقية  بلام من 

 .نبيالقوم بويا ال واجة  لها للدعم االج

وبّكد البلدان دعمهما لحنوي  مصادر الطاقة في العراق من خالى بناا عالقام بوثق م  جيرانا في   4-

األردن وفي دوى مجلب الحعاون الخليجي، ومن خالى الماي قدما في مةاري  ربط الةبكة الكهربا ية. بكد 

عالقاحا عل  المويط العربي وزير الخارجية األميركي، بنحوني بلينكن، بن العراق ةهد انتحاوا في 

وارسالمي والدولي.وباام خالى كلمحا، عبر االحصاى المر ي ااحا، "اجحماعنا يأحي حأكيدا عل  عالقة 

الةراكة بين العراق والواليام المحودم"، مبينا بن "الوكومة العراقية مااية ررساا دعا م الديمقراطية"، 

ئ الدسحور من خالى منهاجها الوكومي".هاه التقرم حعكب وبواا بن "الوكومة العراقية كّرسم لمباد

حصور وكومة الكاظمي والحصور االمريكي بحقليى الحبعية االقحصادية العراقية اليران واعدم العراق  

  مويطها العربي.  علما ان الكاظمي حجمعا عالقة ةخصية جيدم م  بن سلمان

واةنطن وولتا ها من اال طرام الخليجية عبر جولة قام بها و يحودى ااوط الموالين ريران ويحقاره م  

 م خرا  بين ببو ظبي والريان، رغم كى الااوط الحي يحعرن لها من التصا ى المقربة ريران

ولكن يرى المعسكر الةيعي الموالي للعراق ، خاصة المليةيام  الحي ححكون من قوام بدر وكحا ه وزه 

لعراق يجه ان يكون امن موور المقاومة . وهاا يعني حأييد سياسة ولي هللا والنجباا والعصا ه  ان ا

التقيا الحوسعية وان حكون العراق مسروا وورقة الااط االيراني اد امريكا .لهاا السبه قامم المليةيام 

بعرن العاالم العسكرية في ةوارع باداد االمر الا  اجبر وكومة الكاظمي اللااا  لقاا القمة الثالثي 

 .عراقي والمصر  واالردني المترون كانم حنعقد في بداية ةهر نيسانال

 

 سياسة بايدن تجاه العراق : ومسألة انسحاب القوات االمريكية

هناا اجماع بين المولليين ان بايدن اكثر ر ساا امريكا اطالعا بحتاصيى القاية العراقيىة فقىد سىبق لىا وان 

الزعمىاا وقىادم النخبىة السياسىية فىي البلىد. قىاى مايكىى نىايحب ،  مىرم والحقى  بكثيىر 20زار العراق اكثر مىن 

الزميىىى فىىي معهىىد واةىىنطن: "بايىىدن معىىروم جيىىد ا لجميىى  القىىادم العىىراقيين الر يسىىيين الىىاين الحقىىوا بىىا عىىدم 

 ."مرام



وباام نايحب المحخصص في الة ون العسكرية واألمنية للعراق وإيران "هىاا مطمى ن لهىم ويةىير إلى  بن 

 ."عراق سيوظ  باهحمام جيد في البيم األبين في بايدنال

في وين بن الواليام المحودم قد ال حرى العراق كأولوية في السياسة الخارجية ، فمن المرجا بن يكون نهج  

 . اردارم الجديدم مرحبط ا بسياسحها حجاه إيران

-https://www.aljazeera.com/news/2020/11/9/biden_and_the(

 e_of_us_iraq_relations_futur 

 

Joe Biden and the future of Iraq-US relations). 

قاى نا ه الستير األمريكي لدى األمم المحودم ريحةارد ميلز: "من بين بولوياحها القصوى ، سحسع  الواليام 

ى من  عىودم المحودم لمساعدم العراق عل  حأكيد سيادحا في مواجهة األعداا ، في الداخى والخارج ، من خال

ظهور داعش والعمى عل  اسحقرار العراق". زمال ا الدبلوماسيين. وحىاب  ميلىز بن هىاا يعنىي حسىهيى إجىراا 

انحخابام ورم ونزيهة ، باراافة إل  مواربة الميليةيام المرحبطة ب يران والجماعام اررهابية مثى الدولة 

االقحصادية والحوسينام ارنسانية والقااا عل  التساد.  ارسالمية ، باراافة إل  حوويى األمواى نوو الحنمية

واخححم وديثا قا ال : "سىحبق  الواليىام المحوىدم ةىريك ا ثابح ىا وموثوق ىا للعىراق وللةىعه العراقىي ، اليىوم وفىي 

 ."المسحقبى

ري  هاا هو الحبخيب. بأهدام واسعة ومرنة مثى هاه ، سيكون للواليام المحودم وجود عسكر  وقا مة بمةا

 .بناا الدولة المرحبطة بها في العراق ، ليب فقط من خالى نهاية إدارم بايدن ولكن لعقود قادمة

(The Biden Administration Is Taking Steps to Stay in Iraq Forever 

-19-covid-us-where-area-https://www.defenseone.com/ideas/2021/02/one

196 /working/172-be-seems-strategy 

 

 

يقوى كبرايىى صىوم  ، المحخصىص الىدولي فىي العالقىام الدوليىة وكبيىر مسحةىار  ادارم حرامىه السىابقة ان 

هناا ربيين في مسألة بقاا القوام االمريكية في العراق . فهناا من يرى ان االلحزام في العراق كىان اساسىا 

اق عنىدما كىان ر ىيب للجنىة العالقىام خطأ ووح  الر يب بايدن الىا  سىبق وان ايىد الاىزور االمريكىي للعىر

.   2011في عام  ندم عل  موقتا وايد الر يب باراا اوباما في االنسواه من العراق  2002الدولية في عام 

وفي برنانجا االنحخابي االخير اكد عل  اىرورم انهىاا الوجىود االمريكىي فىي افاانسىحان والعىراق ويةىارا 

قص  ) الصين  وليسم الةرق االوسىط  . ولكىن يىرى المعسىكر االخىر بايدن اوباما في الرب  ان الةرق اال

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/9/biden_and_the-_future_of_us_iraq_relations
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/9/biden_and_the-_future_of_us_iraq_relations
https://www.defenseone.com/ideas/2021/02/one-area-where-us-covid-19-strategy-seems-be-working/172196%20/
https://www.defenseone.com/ideas/2021/02/one-area-where-us-covid-19-strategy-seems-be-working/172196%20/


ان االنسواه االمريكي يووى عراق ال  والية ايرانية وسحسحخدم ايران طاقام العراق البةرية واالقحصادية 

الاىىخمة لمةىىروعها الحوسىىعي فىىي المنطقىىة وسىىحهدد ولتىىاا امريكىىا واسىىرا يى . كمىىا ان سياسىىة اوبامىىا فىىي 

اوقعىم العىراق حوىم سىيطرم داعىش وبىدبم المصىالا االمريكيىة   2011مبكر من العىراق عىام االنسواه ال

لقيىادم الحوىالم الىىدولي  2014ححعىرن الى  الخطىر وهىاا مىا اجبىر االمريكىان بىىالعودم الى  العىراق فىي عىام 

وسىىيا ودفعىىم لىىالا الكثيىىر مىىن المىىوارد البةىىرية واالقحصىىادية. )بايىىدن يىىدرب االنسىىواه مىىن العىىراق .. و ر

 (  https://www.youtube.com/watch?v=enWPOCgtU6w ححرقه | ربب السطر

" بعنىوانكحه ديتيد ةينكر المساعد السابق لوزير الخارجية لةى ون الةىرق األدنى  فىي ادارم حرامىه مقىاال  

 :يبق  وجودنا في العراق مصلوة ويوية لألمن القومي للواليام المحودم" يقوى فيا

في وزارم الخارجية ، زرم العراق بكثر من ب  دولة بخرى من بين الدوى الثماني عةرم  خالى فحرم عملي

في المنطقة. في ما يقره من اثنحي عةرم رولة ، الحقيم بقادم البالد في مواولة لحةجي  باداد عل  الحصعيد 

ه احتاقيىىة فيينىىا لومايىىة والقيىىام بىىدورها لحأكيىىد السىىيادم بو ، علىى  األقىىى ، الوفىىاا بالحزاماحهىىا الدوليىىة بموجىى

، انخرطم الميليةيام الةىيعية المدعومىة مىن إيىران المصىممة على  طىرد  2020الدبلوماسيين. بولوى عام 

القوام العسكرية والدبلوماسيين األمريكيين من البالد في وملة من الهجمام الصاروخية والصىاروخية الحىي 

 .دنااسحهدفم موظتين بمريكيين ، مما يهدد اسحدامة وجو

بعد ةهر واود فقط من واليحا ، احخا الكاظمي خطوم إيجابيىة غيىر مسىبوقة باعحقىاى بعاىاا ميليةىيا كحا ىه 

وزه هللا المدعومة من إيران المس ولين عن هجوم صاروخي عل  الستارم األمريكية في باداد. وكمىا كىان 

واصىروا قصىر الكىاظمي بالمنطقىة محوقعا ، في الساعام الحي حلم الا ، وةد رجىاى المليةىيام المسىلوة و

الخاراا ومكاحه جهاز مكافوة اررهاه ، مطالبين بارفراج عن األسرى. في ربيي ، ربما يكون الكاظمي 

الا  بوصى البعثيين في النهايىة إلى  السىلطة. لقىد بظهىر  1958بفاى ر يب وزراا عراقي منا انقاله عام 

قرارام صعبة لصالا العراق. عل  عكب سلتا ، فهىو يىدرا  الكاظمي ، الةجاع والقومي ، اسحعداده الحخاا

بلم عنصر ، إل  جانه التساد الا  حةىجعا  100بن بعااا الميليةيام المدعومين من إيران البالغ عددهم 

 .إيران والحدخى السياسي ، يدمرون بالده

" ، بعد كى ةيا ، يميى نيااليرافي مواجهة حهديد وقيقي من إيران ، لدى الكاظمي خيارام مودودم. "الجار

إل  قحى خصىوما السياسىيين. على  الىرغم مىن الحهديىدام ، اسىحمر الكىاظمي فىي اعحقىاى بعاىاا الميليةىيام 

الةيعية المدعومة من إيران المةحبا في بنهم يسحهدفون األمريكيين. ولكن هناا ودود للمىدى الىا  يمكىن بن 

لكىىاظمي ، ال حسىىحطي  باىىداد الوفىىاا بالحزامهىىا بومايىىة يىىاهه إليىىا. فىىي نهايىىة المطىىام ، وحىى  فىىي ظىىى وكىىم ا

األمريكيين ، ومن غيىر المىرجا بن حكىون فىي واى  يمكنهىا مىن القيىام بىالا ، طالمىا بن وكىالا اررهىابيين 

اريرانيين يسيطرون عل  الدولة.عل  الرغم مىن هىاه الحوىديام ، يظىى وجودنىا فىي العىراق مصىلوة ويويىة 

لمحودم. انحةر الجيش األمريكي ، إل  جانىه بعاىاا حوىالم كبيىر مىن الىدوى ، فىي لألمن القومي للواليام ا

 . العراق بدعوم من وكومة العراق للهزيمة



 (  https://thehill.com/opinion/national-security/542223-our-presence-in-iraq-

remains-a-vital-us-national-security-interest   

BY DAVID SCHENKER, OPINION CONTRIBUTOR — 03/11/21   ). 

وح كد مراسلة لوموند هيلين سالون اراا جبرايى صوما المةار اليها اعاله وحقوى  "المليةيام اصبوم دولة 

داخى دولة وال حسحطي  وكومة الكاظمي الحود  لها او القااا عليها.  وحةير سالون لما يوىدا فىي العىراق 

لحي غيرم كحا ه وىزه هللا الةىيعية اسىمها إلى  "جىرم النصىر" اوحتىاا ببلدم جرم الصخر جنوه باداد، ا

بانحصارهم عل  حنظيم الدولة ارسالمية. يقوى طاله الجنابي، ويعيش واليا في مخىيم م قىم وسىط صىوراا 

األنبىىار، مسىىحخدما حطبيىىق حوديىىد الموقىى  عبىىر األقمىىار االصىىطناعية، إلىى  الحوىىوالم الحىىي وىىدثم فىىي جىىرم 

رم المليةىىيام المنىىازى ثىىم المىىزارع إال وسىىط المدينىىة الىىا  يوحلونىىا، ويقىىاى إنهىىم بقىىاموا الصىىخر فقىىد "دمىى

معسكرام وسجونا سرية ومصان  ومزارع بسماا".وعلقم المبعوثة الخاصة للوموند بأنا ال بوىد، مىن بىين 

يىىوأوزيران بلىىم فىىرد مىىن قبيلىىة الجنىىابي الىىاين فىىروا مىىن المدينىىة بثنىىاا القحىىاى اىىد حنظىىيم الدولىىة فىىي يون 85

، وال وحىى  بىىين المسىى ولين السىىنة الىىاين يحىىابعون القاىىية، يمكنىىا بن يعىىرم بالاىىبط مىىا الىىا  حتعلىىا 2014

سنوام من إعالن النصر عل  حنظيم الدولة.وقالم إن "كحا ه وىزه  3التصا ى الةيعية المسلوة هناا، بعد 

لكاظمي ال يسحطي  بن حطىأ قدمىا حلىا هللا العراقي حسيطر عل  المنطقة، وإنا وح  ر يب الوزراا مصطت  ا

 ."المدينة" الحي بعلنم "منطقة موظورم

وبكد ةيخ سني طله عدم الكةم عن هويحا بن "كحا ه وزه هللا حنةئ مالاا عل  منواى جنوه لبنىان لىدى 

وزه هللا، بعيدا عن سيطرم الدولة" خاصة بن جىرم الصىخر حقى  فىي مكىان إسىحراحيجي بىين باىداد ومدينىة 

ا. وخلصم مبعوثة لوموند إل  بن جرم الصخر والة يمكن بن حرمز "للدولة داخى الدولة" الحي حقوم كربال

التصا ى الةيعية العراقية ببنا ها، والحود  الا  حةكلا بالا للسلطة العراقية، مسحتيدم من ةىبكحها فىي جميى  

 .م سسام الدولة، بويا لم حبق منطقة خارج نتواها

فرام كحا ه وزه هللا نتسها، وبصبوم وودم النخبة الحىي حاىم  -ما حصتها الكاحبةك-وفي معركة الخالفة 

آالم مقاحى ربب جسر للحوس  اريراني، والجهة الوويىدم الحىي حنقىى إليهىا طهىران صىواريخها وحقنياحهىا  10

 .المحقدمة، وقد وصلم عل  إدارام عليا مثى المخابرام والصواريخ والوودام الخاصة

وزه هللا العراقي نتسها خارج الساوة السياسية الحي حسيطر عليها التصا ى الةىيعية األخىرى، وحبقي كحا ه 

ويا يلعه ا حالم "سا رون" بزعامة الزعيم الةيعي مقحدى الصدر، وا حالم "التحا" في البرلمىان بزعامىة 

 .هاد  العامر  بأكثر من م ة نا ه، دورا واسما في اخحيار ر يب الوكومة

د نعيم وهو بود قادم االوحجاجىام الىا  بصىبا مسحةىارا للكىاظمي "نجوىوا فىي إسىكام المجحمى  ويقوى موم

من بصدقا ي". ويايم "من نواربهم ليسىوا  11% من النةطاا البارزين. قحى 85المدني، ويا قحى بو فر 

م عصىىابام المافيىىا، بىىى فصىىا ى موميىىة فىىي البرلمىىان والوكومىىة، حسىىيطر علىى  وسىىا ى ارعىىالم والةىىبكا

 ."االجحماعية



% 50بن الدولة اآلن حوم سيطرم التصىا ى الحىي حهىيمن على  العراق وخلصم مبعوثة لوموند الخاصة إل  

مىىن القىىرارام األمنيىىة والسياسىىية واالقحصىىادية. ويقىىوى الصىىوتي سىىرمد الطىىا ي إن الكىىاظمي ال يملىىا القىىوم 

ةىكى "اىربة كبيىرم لهىاه التصىا ى، لكنهىا  الكافية لحقليص نتواها، مةىيرا إلى  بن مقحىى سىليماني والمهنىدب

 ."جعلحها بكثر خطورم

 ومن جانبا قاى المحودا باسم كحا ه وزه هللا مومد مويي "نسحخدم كى الوسا ى رخراج األ

ميركيين، لكن األمر محروا للوكومة بوال، لحنتيا قرار البرلمان، وسنرى هى إدارم بايدن سحقوم باالنسواه، 

 ."ونسحأنم المقاومة وإال سحنحهي الهدنة

ومنا حعيينا في مايوأبيار، عين الكاظمي قادم من كبار الةخصيام األمنية الموالية للدولة والمناهاة للتساد، 

نىىوع مىىن "إعىىادم الحىىدوير" خاصىىة بن ر ىىيب الىىوزراا حعهىىد بوقىىم  -وسىىه بعىىن المىىراقبين-غيىىر بن الىىا 

لمسىلوة واسىحعادم السىيطرم على  المراكىز الودوديىة األنةطة االقحصادية غيىر المةىروعة للتصىا ى الةىيعية ا

 .غير الةرعية

ويةكا المراقبون في مدى الحأييد الةعبي الا  يوظ  با الكاظمي الا  قد يحيا لا الترصة لححم إعىادم حوليىا 

ر اسة الوزراا بعىد االنحخابىام المقىررم للوفىاا بوعىده بواى  كىى األسىلوة حوىم سىلطة الدولىة، ويىرون بن 

ودها الحي حقرر القيام بالا، ولعلها حرغه في الحتاون مى  بايىدن، وإال فاوحمىاى انىدالع وىره بىين إيران و

 .وارد، كما هي الواى بين عصابام المخدرام في بميركا الالحينية -كما يقوى الجبور -هاه التصا ى 

 . قباة-ححنام -لهاا-الترنسية-ألوموند4أ1أ2021ألوموند: لهاا ححنام  قباة التصا ى الةيعية في العراق. )

لكن في وين بن بعن المس ولين األمريكيين كانوا ينظرون إل  الميليةيام عل  بنها ليسم بكثر من مجىرد 

وكالا في وملة لحوسي  نتوا إيران ارقليمي ، فى ن هىاه الجماعىام غالب ىا مىا حكىون محجىارم بعمىق فىي نسىيج 

 .بن خرجم من حاريخها الماطرهالمجحم  العراقي ، بعد 

بعاها لا جاور حعود إل  عقود. ولدم ةىبكحهم الرسىمية ، المعروفىة باسىم قىوام الوةىد الةىعبي ، فىي عىام 

بدعم واس  النطاق في جمي  بنواا جنوه العراق الةيعي ، بعد بن اسحجاه عةرام اآلالم لندااام  2014

، بعلى  مرجعيىة دينيىة ةىيعية فىي العىراق ، إلى  مواربىة  ر يب الىوزراا العراقىي وآيىة هللا علىي السيسىحاني

 .مقاحلي الدولة ارسالمية

واآلن ، م  حوحر بعن العراقيين من هاه الميليةيام المدعومة من إيران ، حمحد المظالم إل  ما هو ببعد مىن 

 .نتوا طهران لحةمى مخاوم بةأن ما بصبوم عليا هاه الجماعام والوعود الحي قطعوها

م ، الميليةيام هي قىوى اقحصىادية ومنتىاين للنظىام السياسىي. إنهىا رخاميىة فىي جميى  بنوىاا الم سسىام اليو

، قامىىم  2019الواكمىىة فىىي الىىبالد ، وعنىىدما انىىدلعم االوحجاجىىام الجماهيريىىة اىىد الوكومىىة فىىي بكحىىوبر 

وقىىوق ارنسىىان  الجماعىىام المسىىلوة المدعومىىة مىىن إيىىران بقمعهىىا بقىىوم مميحىىة. كثيىىرا مىىا احهمىىحهم جماعىىام

 .بارحكاه انحهاكام



(https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-militias-iran-

proxies/2021/04/09/9867b9a4-6a1d-11eb-a66e-e27046e9e898_story.html ) 

 : العراق ودور للناتو

ن الهجوم الصاروخي عل  بربيى ال بود يعرم بالابط من يسيطر عل  الميليةيام الجديدم في العراق، ولك

يجعى كبا جما  هاه الجماعام المسلوة الجديدم المناهاة للواليىام المحوىدم فىي العىراق بمىرا مهمىا وملوىا 

 .للسياسيين العراقيين وولتا هم

في وقم سابق من هاا األسبوع، وافق الحوالم العسكر  للناحو عل  زيىادم عىدد القىوام العاملىة فىي العىراق 

عنصر. مهمة الناحو في العراق هي مهمة حدريبية واسحةارية، حهدم إل  إصال  قطاع  4000ل  إ 500من 

األمن. وخالى الم حمر الصوتي الا  بعقه ارعالن، حودا األمين العام لولم النىاحو يىنب سىحولحنبرن عىن 

مباةىر مىن  حوس  الولم في مهمة القااا عل  فلوى حنظيم "داعش". وقاى سىحولحنبرن للصىوتيين عبىر بىا

 ."بروكسى "مهمحنا حأحي بناا عل  طله الوكومة العراقية

ويأحي هاا ارعالن بعد الهجوم الصاروخي الا  وق  األسبوع المااي عل  قاعدم بمريكية في مدينىة بربيىى 

 في كردسحان العراق. وبعلنم ميليةيا عراقية حُدع  سرايا "بولياا الدم" مس وليحها عن الهجوم، الىا  بُطلىق

ا من عل  محن ةاونة صايرم كانم محوقتة في سوق للتاكهة والخاروام 14فيا   .صاروخ 

جماعة "سىرايا بوليىاا الىدم" غيىر المعروفىة ليسىم سىوى الجماعىة األوىدا فىي عىدد محزايىد مىن الميليةىيام 

 وليحها الجديدم المناهاة للواليام المحودم في العراق. وبعلنم عدم جماعام، لم حكن معروفة مىن قبىى، مسى

ا عىن هجمىىام على  قوافىىى لوجسىحية حومىىى معىدام للقىوام األمريكيىىة، باراىافة إلىى  بهىدام بخىىرى.  مى خر 

وكثيىىرا  مىىا حطلىىق هىىاه الجماعىىام علىى  نتسىىها اسىىم "المقاومىىة"، فىىي إةىىارم إلىى  مناهاىىحها لوجىىود الواليىىام 

 .المحودم هناا

 

من القىوام ةىبا العسىكرية العراقيىة المعروفىة  ويرى الخبراا بأن هاه الجماعام الجديدم هي فروع "مارقة"

باسم قوام الوةد الةعبي. ويدين العديد من مقاحلي الوةد الةعبي بالوالا للقيادم الدينية والعسكرية اريرانية، 

 .ألن الدولة المجاورم زودحهم بالدعم المالي واللوجسحي ووح  الرووي، فاال  عن األسلوة

الجديدم الحي حهدد بالعمى اد الواليىام المحوىدم منىا اغحيىاى القا ىد العسىكر  اريرانىي ازداد عدد الميليةيام 

، إلى  جانىه القيىاد  العراقىي البىارز 2020قاسم سليماني من قبى الواليام المحودم في كانون الثاني أ يناير 

 .في قوام الوةد الةعبي ببو مهد  المهندب

لبعن هاه الميليةيام ي د  مباةرم إل  إيران، بينمىا يقىوى آخىرون يعحقد بعن المراقبين بن حسلسى القيادم 

إن هناا جهام بخرى. في الوقىم نتسىا، حبىربم الوكومىة اريرانيىة وكبىار بعاىاا الوةىد الةىعبي مىن هىاه 

 .الميليةيام. وألن الحسلسى القياد  غامن، فقد كان من الصعه معرفة كيتية الحصد  لها



الموللىين فىي معهىد نيىوالينز للسياسىة االسىحراحيجية، وهىو مركىز ببوىاا فىي  اقحروم كىارولين روز، كبيىرم

واةنطن، بن حسير الواليام المحودم "عل  خط رفي " م  حوس  الناحو فىي العىراق. وقالىم إن حوسى  القىوام 

 األمريكية هناا بدون اسحراحيجية بو واجة ملوة لمكافوة حنظىيم "الدولىة ارسىالمية" سىيكون لىا حبعىام على 

 ."الميليةيام المدعومة من إيران

وألن مهمة الناحو ححعلق باسحقرار العراق عل  المىدى الطويىى، ف نىا يحمحى  بمرونىة بكبىر بكثيىر مىن الحوىالم 

ىا بكثىر ةىمولية حجىاه  .DW العالمي لهزيمة حنظيم "داعش"، كما قالم لـ وباافم إن مهمىة النىاحو "ححخىا نهج 

ا، لامان بن يكون للعراق م سسام قوية ومسحقرم يمكنها الدفاع اد جميى  القوام المسلوة العراقية بأكمله

األطىىرام الخارجيىىة، ولىىيب فقىىط اىىد حنظىىيم الدولىىة ارسىىالمية، ب  بن عمىىى النىىاحو يةىىمى الحصىىد  لهىىاه 

 .الميليةيام المارقة

ه القىوام األجنبيىة يعحقد الباوا المقيم في العراق، سجاد جياد، بن حوس  الناحو قد يقلى مىن بعىن العىداا حجىا

في العراق. وقاى جياد: "وح  اآلن لم حوجىا ب  مىن هىاه الجماعىام المناهاىة للواليىام المحوىدم، ب  انحقىاد 

لولم الناحو".من وجهة نظر بمنية، لىن حكىون مهمىة النىاحو فعالىة مثىى الحوىالم العىالمي ألنهىا ليسىم مجهىزم 

 .ر سياسي، قد حقلى بعن العداا، وفقا للباوا جيادبةكى جيد لدعم جهود مكافوة اررهاه. ولكن من منظو

ال حوجد عصىا سىورية لوقتهىا"، فىي إةىارم إلى  " :DW وقاى مصدر في باداد من داخى الوكومة العراقية لـ

الجماعام المحمردم. وبةار المصدر الا  لم يحمكن من الحودا رسميا ألسباه بمنية "لسم محأكدا بةأن هىاا 

يى"، "لكنني بعلم وقيقة في بعن الهجمام السابقة بن إيران ربمىا يكىون لىديها بعىن الهجوم األخير في برب

 ."المعلومام

وقاى المصدر في الوكومة: "وح  لو برادم إيران مد يدها، فليب األمر سهال كما يبدوا، ويا مىن الوااىا 

خالفام في الرب  بىين وجود عدم جهام فاعلة حقم وراا هاه الميليةيام". وبواا بن بالقوى ال حوجد فقط 

ىا هنىاا انقسىامام فىي الىرب  وىوى هىاه الميليةىيام  الميليةيام الجديدم والم سسة داخىى العىراق، ولكىن بيا 

 .داخى إيران

وقاى المصدر في الوكومة العراقية "يمكننا مواولة مواجهة هاه الميليةيام وجها لوجىا." لكىن هىاا قىد يتىحا 

 .جبهام بخرى

ااط السياسي البطيا المحزايد وهو ما نواوى القيام با اآلن بأةياا مثى حقييد مصادر وباام "البديى هو ال

 .دخلهم وحعزيز قوام األمن العراقية. كما يعحمد عل  الكثير من المحايرام السياسية ارقليمية

ه االحتىاق ويعحقد جياد بنا إاا حمم دعوم إيران للعودم إل  طاولة المتاواام، وودا حقىدما ملموسىا فىي احجىا

عل  نسخة جديدم من االحتاق النوو  اريراني، بو خطة العمى الةاملة المةحركة، فقد يودا الا فرق ىا داخىى 

 .العراق

وي كد الباوا العراقي "بالطب  هناا صلة بين إيران ومةاكلها العالمية وبين ما يودا في العراق". "نعرم 

. خىالى هىاين العىامين، كىان مسحةىارون إيرانيىون 2016و 2015الا من خالى الحجربة، خاصة في عامي 



في العراق، ومسحةارون بمريكيون في العراق، وكان وزيرا خارجية البلدين يحودثان مى  بعاىهما الىبعن. 

وعل  الرغم من بن هاه الجماعام ]الميليةيام[ اقحربم جدا مىن بمىاكن حواجىد القىوام األمريكيىة، ولكىن لىم 

 ." نا من الممكن وقم هاا النوع من السلوايهاجمها بود. لاا بعحقد ب

 من يسحطي  كبا جما  الميليةيام "المارقة" المناهاة ألمريكا في العراق)
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  : ملف المفاوضات مع ايران

ويعطي بايىدن ، بخىالم حرامىه ، االلولويىة فىي الحعامىى مى  الولتىاا فىي ملىم المتاواىام مى  ايىران وىوى 

وحعحبىىر المتاواىىام مىى  ايىىران الوجىىر االساسىىي لسياسىىة بايىىدن الةىىرق االوسىىطية  .ايىىران النىىوو برنىىامج  

  بصورم عامة والعراقبة بصورم خاصة.

عىن طريقىة للواليىام  2015حبوا لجنة مةحركة مس ولة عن ارةرام عل  االحتاق النىوو  اريرانىي لعىام 

ورف  عقوباحها عن طهىران ،  -نها في عهد دونالد حرامه الحي حم الحخلي ع -المحودم لالنامام إل  االحتاقية 

 .وبن حنهي إيران انحهاكها االنحقامي للقيود المترواة عليها. البرنامج النوو 

إيران وفرنسا وبلمانيىا والمملكىة  -عل  مدار هاا األسبوع ، اجحم  خبراا من الموقعين الباقين عل  االحتاقية 

في فندق جراند في فيينا ونقلوا الرسىا ى إلى  الوفىد األمريكىي  -واالحواد األوروبي المحودم وروسيا والصين 

عل  الطريق في فندق مجاور. وسحنعقد اللجنة المةحركة يوم الجمعة مرم بخرى لمراجعىة مىا إاا كىان قىد حىم 

إيىران مقابىى إوراز حقدم كام لمواصلة الموادثام بةأن إوياا االحتاق الىا  رفى  العقوبىام االقحصىادية عىن 

 .قيود عل  برنامجها النوو 

ا من افححا  جو بايدن لبدا الموادثام ، ويرج  الا جز ي ىا إلى  بن كىال الجىانبين كىان  76اسحارق األمر  يوم 

بواجة إل  المرور عبر قنوام خلتية لالحتاق عل  ةكى ، ووا  إطار لجدوى بعماى ، ودعم مولىي مربى . 

ن يوم االثنين عل  وجود قا محين لحجميعهما. بوال  ، يحعىين علىيهم االحتىاق على  احتقم الواليام المحودم وإيرا

قا مة جرد كاملة للعقوبام الحي حوحاج الواليام المحودم إل  رفعها للعودم إل  االمحثاى لقرارام األمم المحودم 

على  إيىران إعىادم اعحمادهىا بةأن االحتاق النوو . ثاني ا ، يحعين عليهم حجمي  قا مة كاملة بىالقيود الحىي يجىه 

 .للعودم إل  االمحثاى. إيران لن ححودا م  الواليام المحودم مباةرم ، وهاا مرهق

، ميزم بةكى واسم بين رف  العقوبىام  2015عندما وقعم الواليام المحودم عل  الصتقة األصلية في عام 

سحبقي عليها فيما يحعلق بأعماى اررهاه  الموجودم مسبق ا والمحعلقة بالمجاى النوو  والعقوبام األخرى الحي
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اريرانية ، بو برنامج الصواريخ الباليسحية ، بو انحهاكام وقوق ارنسان بو الجرا م ارلكحرونية. ويصر نا ه 

وزير الخارجية اريراني ، عباب عراقجي ، اآلن على  رفى  جميى  العقوبىام المترواىة منىا كىانون الثىاني 

ويز الحنتيا. لكن الواليام المحودم حقوى إن بعن العقوبام  2015يخ دخوى احتاق ، وهو حار 2016)يناير  

الحي فراها حرامه بعد الا الحىاريخ يمكىن بن يقىاى إنهىا ال عالقىة لهىا باألسىلوة النوويىة ، وبالحىالي ال يلىزم 

ثالثىة قاىام ، رفعها. عل  سىبيى المثىاى ، حىم معاقبىة المحسىللين المىدعومين مىن إيىران فىي سىبحمبر ، وكىالا 

وثالثة نواه مدير منظمة الطاقة الارية اريرانية المحورطين في برنامج الصواريخ الباليسحية. وح  بن إدارم 

 .بايدن باافم عقوبام اد منحهكي وقوق ارنسان. حم معاقبة بعن األفراد والكيانام ألكثر من سبه

ىى ا الخطىىوط التاصىىلة بىىين العقوبىىام النوويىىة فىىي مواولىىة لزيىىادم صىىعوبة إلاىىاا عقوباحىىا ، طمىىب حرامىىه بيا 

والعقوبىىام غيىىر النوويىىة مىىن خىىالى إعىىادم حسىىمية العديىىد مىىن العقوبىىام المحعلقىىة بالمجىىاى النىىوو  علىى  بنهىىا 

مرحبطة باررهاه. لالا لم يسم حرامه منظمة إرهابية بجنبية الورب الثور  فوسىه ، بىى البنىا المركىز  

يىىة اريرانيىىة. جىىادى حرامىىه بىىأنهم كىىانوا يوولىىون األمىىواى إلىى  وىىزه هللا ووزارم الىىنتط وةىىركة الىىنتط الوطن

والحي يعحبرها الجانبىان  2016ومنظمام بخرى. إن الوصوى إل  قا مة محتق عليها من عقوبام ما بعد عام 

عقوبة يجه  1500مرحبطة باألنةطة النووية هي في صميم الدبلوماسية المكوكية. وسه وساه واود هناا 

 .احصنيته

ليب صويوا. يُلزم االحتاق النوو  الواليام المحودم "باالمحناع عن ب  سياسة حهدم حوديد ا إل  الحأثير بةكى 

مباةر بو سلبي عل  حطبي  العالقام الحجارية واالقحصادية م  إيىران غيىر المحوافقىة ]مى  الصىتقة[" و "منى  

. حعحمىد إيىران على  هىاه الصىياغة للىدفاع عىن رفى  الحدخى في حوقيق المنتعة الكاملة ريران رف  العقوبام "

 .معظم العقوبام

يمكن بسهولة حتصيى الخطوام المححالية الحي احخاحها إيران لالبحعاد عن االحتاقية ، ويا حم ارعالن عن كىى 

واودم من قبى إيران في الوقىم الىا  حىم فيىا احخىاا الخطىوم. خرقىم إيىران عحبىة نقىاوم حخصىيه اليورانيىوم 

كيلوجرام ، وهي حسحخدم بجهزم طرد مركز   300٪ ، ووجم مخزونها من اليورانيوم يحجاوز 3.67لاة البا

محطورم حعمى عل  حخصيه اليورانيوم بةكى بسرع مما حسما با الصتقة وقيدم ةىروط زيىارام المتحةىين 

إيىران هىاا األسىبوع بنهىا النوويين الحابعين لألمم المحودم. هاه المناقةام حقنية مخيتة ولكنهىا عاجلىة. بعلنىم 

٪ في ثالثة بةهر فقط ، مما يةير إل  معدى إنحاج بسىرع مىن  20كجم من اليورانيوم بنسبة  55قامم بحنقية 

كجىم ةىهري ا الىا  يحطلبىا البرلمىان ، ويىا ادعى  المحوىدا باسىم منظمىة الطاقىة الاريىة بن معىدى  10معدى 

 .٪ "بسرع40إنحاجها "يصى إل  
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 ماذا يحدث بعد االتفاق المتبادل على قوائم الخطوات التي يتعين القيام بها؟
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قىق مىن الىا بمىا يبدو بن إيران حقوى إنها لن ححراج  عن خطواحها وح  حرفى  العقوبىام األمريكيىة ويىحم الحو

يرايها. لاا ف ن هاا يحطله من بايدن ليب فقط الحوقي  عل  بمر حنتيىا  بو قطعىة مىن الىورق ، ولكىن وحى  

يكون للحاييرام حأثير عالمي وقيقىي على  قىدرم إيىران على  القيىام بأعمىاى حجاريىة. كانىم الواليىام المحوىدم 

حوقق مىن بن الطىرم اآلخىر ينتىا الحزاماحىا. حناد  باحتاق مرولي خطوم بخطوم بويا يمكن لكى طرم بن ي

قاى روبرم مالي ، مبعوا الواليام المحودم بةأن إيران: "بعحقد بن ما يمكننا اسىحبعاده بساس ىا هىو المطالىه 

  المحطرفة الحي يجه بن

 ى هناا موعد نها ي؟

ا عل   عىدم إظهىار ب  نقىاط بجرم إيران انحخابام ر اسية في وزيران )يونيو  ، لكن كال الجانبين ، وريص 

اعم في المساومة ، يقوى إن هىاا ال يمثىى موعىد ا مسىحهدف ا. يخحلىم الخبىراا اريرانيىون وىوى مىدى حىأثير 

سياسام الر يب اريراني عل  القرارام المحعلقة بالملم النوو  في الجمهورية ارسالمية. يقوى الىبعن إن 

هي ام غير منحخبة بما في الىا المرةىد األعلى  بى جراا سياسة إيران النووية هي نحاج إجماع ختي حقوم فيا 

هىىاه الىىدعوام. قىىاى مىىالي: "سىىنحتاون مىى  مىىن هىىو الىىر يب". لكىىن يبىىدو مىىن المنطقىىي بن واةىىنطن حتاىىى 

 .الحتاون م  ر يب يميى بكثر إل  الاره من زعيم يخطط لبناا اقحصاد مقاوم

 

 هل يجب تغيير قابلية إنفاذ هذه االتفاقية؟

منىا الىا الوىين ، مىن وجهىة النظىر اريرانيىة ، جىاا قىرار حرامىه ب لاىاا  2015يران فىي احتىاق ح كلم ثقة إ

احتاق ا سياسي ا غير ملزم م  ووافز لكال الجانبين  2015االحتاقية دون حكلتة عل  الواليام المحودم. كان احتاق 

ل  معاهدم دولية. قد يكون البديى لالمحثاى. لكن بايدن سيوحاج إل  دعم ثلثي الكونجرب لحوويى هاه الصتقة إ

 .هو احتاقية حنتياية بين الكونارب ححطله الموافقة عليها بأغلبية بسيطة من قبى مجلسي النواه والةيوخ

حقوى إيران "هاا كى ةيا" ، لكن الواليام المحودم حريد مراجعة بنود االنقاىاا الحىي عتىا عليهىا الىزمن فىي 

قة األصىلية ، والحىي حقيىد برنىامج إيىران الصىاروخي وسىلوكها ارقليمىي. االحتاق ، كما هو محوخ  فىي الصىت

يمكن معالجة بعن من هاا في معاهدم. آخرون من خالى الدبلوماسىية. يىزعم الجمهوريىون فىي الكىونجرب 

بن بايدن لن يكون لديا المزيد من النتوا رواار إيران إل  طاولة المتاواام بةأن هاه القاايا ويا كان 

 .مكن الحخلص من هجمة العقوباممن الم

سيواوى عدد ال يوص  من القوام حعطيى الموادثام. هاجمم إسرا يى ستينة إيرانية فىي الخلىيج. السىعودية 

محوحرم. المحةددون في كال البلدين ، والةىحام المحةىدد ، كلهىم لهىم صىوم إن لىم يكىن وىق الىنقن. ال يريىد 

  .م وعا الحهم الموحجزين عل  طاولة المتاواامالمدافعون عن وقوق ارنسان إبعاد بصدقا ه
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مىن بىديى ليب من الممكن عقد احتاقية جديدم ووى البرنامج النىوو  االيرانىي الن ايىران حلىا انىا لىيب هنىاا 

غير عودم الوكمة االمريكية ال  االحتاق كما هو ورف  العقوبام عنهىا. ولكىن هىاا مىن المسىحويى الن ايىران 

كما بينا اعاله قد خرقحالكثير من البنود . كما ان العقوبام الي فرام من قبى حرامه خلقم امرا واقعىا مىن 

ن انحخبام ايرام القادمة سحمكن الموافظين الا حةير العديد من الم ةرام ان ا الصعه حجاوزه. اام ال 

المحةددين ال  سدم الوكم . وان هاا المعسكر رافظ لالحتاقية. وان المعاهدم االسحراحيجية المعمىة الحىي وقعىم 

م خرا م  ايران سحزيد من ةهية االخير للوصوى عل  السالج النوو .  وهاا مىا يعرفىا اسىرا يى وم يىدها 

نىام العبريىة الثانيىة بن حكىرار وجىود وليىم وصىديق كىـ"دونالد حرامىه" فىي البيىم اعحبرم القفي واةنطن . 

األبين بمر مسحبعد، وح  الر يب المنحخه جو بايدن، الا  حربطا عالقام وثيقة بـ"إسرا يى" حمحد ألربعين 

 .عاما، لن يقدم ما قدما حرامه للمصالا ارسرا يلية الويوية

منون بارورم دعم وإسناد "إسرا يى" لكنهم ال يحبنون وجهام النظر اليمينية وحرى القنام بن الديمقراطيين ي 

قىا ال: لىيب بالاىرورم بن حكىون مىن  2008في "إسرا يى" وح  النهاية، وهو ما عبّر عنا باراا بوباما فىي 

 .م يد  وزه الليكود لكي حكون صديقا رسرا يى

 ج االنحخابىام األمريكيىة، جىاام الحعيينىام األولى  وبوسه القنىام، وسىط هىاه المخىاوم ارسىرا يلية مىن نحىا

ردارم بايىدن حبةىر بىالخير لىـ"إسرا يى" خاصىة وبن وزيىىر الخارجيىة الجديىد، حىوني بليىنكن، الرجىى األقىىره 

 ."لبايدن، يهود  وموه لـ"إسرا يى

ا لألمن القومي لبايدن، وفي  واليحىا الثانيىة كىان نا ىه وفي الوالية األول  ردارم بوباما، عمى بلينكن مسحةار 

وزير الخارجية جون كيىر ، وعلى  عكىب العديىد مىن زمال ىا فىي إدارم بوبامىا، لىيب لىدى بليىنكن وسىابام 

 .سابقة ليالقها م  ر يب وكومة االوحالى بنيامين نحنياهو

وزيرا  لألمن ولن يكون بلينكن اليهود  الوويد في اردارم الجديدم. وح  اآلن، حم حعيين اليخاندرو ماجوراب 

الداخلي وجانيم يلين وزيرم للمالية. باراافة إل  الا، حم حعيين عاو الكونجرب السىابق رون كاليىن فىي 

 .منصه مرموق في البيم األبين

وحُبيّن القنام بنا عل  الرغم من ارحتاع عدد اليهود في المناصه العليا األخرى في إدارم بايدن، إال بن الكثير 

ن يّدعون بن اردارم الجديىدم "حكىره إسىرا يى"، رغىم بن بايىدن بوى ر ىيب بمريكىي يعىين هىاا من ارسرا يليي

 .العدد من اليهود في مناصه وساسة ومهمة

وسىيكون بليىنكن ثىاني يهىود  يةىاى منصىه وزيىر الخارجيىة، ويىا كىان بوى يهىود  يةىاى هىاا المنصىىه 

ا في إدارم نيكسون، وسيكون م 47هنر  كيسنجر، قبى  ايركاب بوى يهود  فىي وزارم األمىن الىداخلي، عام 

 .2001الحي بُنة م بعد بوداا بيلوى 



وحواىىا القنىىام بن الةىىا والحخىىوم مىىن اردارم الجديىىدم فىىي "إسىىرا يى" هىىو باألسىىاب مةىىاعر حجحىىا  اليمىىين 

 ارسىىرا يلي، ألن الحعيينىىام اليهوديىىة فىىي عهىىد حرامىىه فىىي األسىىاب مىىن اليهىىود الموىىافظين، ومعظمهىىم مىىن

 .األرثواكب، ولديهم لاة مةحركة م  اليمين ارسرا يلي

وحاىيم القنىىام، "كاليىن بليىىنكن ويلىين ومايوركىىاب، مثىى الاالبيىىة العظمى  مىىن يهىود بمريكىىا، هىم ليبراليىىون 

يجدون صعوبة في كثير مىن األويىان فىي حقبىى بعىن مواقىم الوكومىة ارسىرا يلية وحى  فيمىا يخىص الىدين 

 ."فجوام في النظرم للعالم وح  في القاايا السياسيةوالدولة، وسيصاوه الا 

ا لألمىىن  وحكةىىم القنىىام بن بكثىىر الحعيينىىام إثىىارم للقلىىق بالنسىىبة لنحنيىىاهو هىىو حعيىىين جىىاا سىىوليتان، مسحةىىار 

القومي، وقد صر  بواو  بن إدارم بايدن ححجا للحوقي  عل  احتاقية نووية جديدم م  إيران، لالا فال عجه 

 .رسرا يلية ودوى الخليج نظرم إل  حعيينا عل  بنا إةارم خطيرمبن الوكومة ا

وححاب  القنام: "قد ح د  المتاواام السريعة م  إيران إل  زيادم حوطيد العالقام الجديدم بين إسرا يى ودوى 

زه الخليج. في الواق ، قد حقحره المملكة العربية السىعودية مىن إسىرا يى ألنهىا حعىاني مىن بزمىة ثقىة مى  الوى

 ."الديمقراطي األمريكي خاصة بعد مقحى جماى خاةقجي

)https://www.alhadath.ps/article/132431/-( 

 

لالا هناا اوحماى وارد جىدا ان حقىوم اسىرا يى بحكثيىم الوىره الواليىة الىدا رم بنهىا وبىين ايىران لحةىمى كىى 

  برمحها في الةرق االوسط.  حتجير االوااع الخليج والعراق باالاافة ال  سوريا. وقد يحمخن عن الا

 :سياسة بايدن الكوردية

ينظر إل  الر يب األمريكي المنحخه جو بايدن ، ، عل  نطاق واس  عل  بنا سياسي م يد لألكراد. وبوسه 

ما ورد كان قلقا عل  األكراد بود األسباه الر يسية لصىوحا لصىالا الاىزو األمريكىي للعىراق. خىالى زيىارم 

، حعهد بدعم الواليام المحودم لوكومة إقليم كردسحان وةدد  2002انون األوى )ديسمبر  لةماى العراق في ك

في إةارم إل  الحعبير الكىرد  الةىا   ، "الجبىاى هىي صىديقحنا  -عل  بن "الجباى ليسم بصدقااا الوويدين" 

 ."الوويدم

ة عرقية بأكملها ومنظماحها عل  عكب العديد من وسا ى ارعالم الاربية ، ال يرحكه بايدن خطأ دمج مجموع

 .وكأنهم جميع ا يةحركون في نتب األهدام -السياسية المحنوعة في واودم 

، قارن بايدن وزه العماى الكردسحاني بالدولة ارسالمية ، قىا ال  إنىا "حهديىد مماثىى" و  2016في بوا ى عام 

لاربية ، حجنىه الىر يب المنحخىه "جماعة إرهابية وااوة وبسيطة". عل  عكب العديد من وسا ى ارعالم ا

وكىأنهم جميع ىا يةىحركون فىي  -خطأ دمج مجموعة عرقية بأكملها ومنظماحهىا السياسىية المحنوعىة فىي واوىدم 

 .نتب األهدام

https://www.alhadath.ps/article/132431/)-
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ةىركاا لواةىنطن على  مىر السىنين ، فى ن مالوظاحىا  بينما يىدعم بايىدن بواىو  هى الا األكىراد الىاين كىانوا

العامة ال حةير إل  بنا حصارع م  معالة األكراد كةعه مقسم جارافي ا بين برب  دوى اام سىيادم وسياسىيا  

بين مجموعة واسعة من التصا ى المحةابكة. . وبهاا المعنى  ، فى ن بعظىم نقطىة عميىاا لبايىدن ححعلىق بىأكراد 

دن عن دفاعا عل  الرغم من قم  طهران. المرم الوويدم الحي حعاملم فيهىا إدارم بوبامىا إيران. لم يحودا باي

عندما صنتم وزه الويام الورم الكردسحاني المناهن للنظام  2009م  قاية كردية إيرانية كانم في عام 

الية في العراق ، ، المنحسه إل  وزه العماى الكردسحاني ، كمنظمة إرهابية. بالنظر إل  دعما السابق للتيدر

قد يحعاطم بايدن م  السكان األكراد في إيران ، الاين حدعم بوزابهم السياسية بأغلبيىة سىاوقة التيدراليىة فىي 

إيران. وم  الا ، ف ن ب  دعم لألكراد اريرانيين ، بو وقوق ارنسان في إيران عل  نطاق بوس  ، قد يعحمد 

الااط األقصى  لحرامىه واالناىمام إلى  االحتىاق النىوو  لعىام عل  صرامة الحزام بايدن بعكب اسحراحيجية 

2015. 

وبالمثى ، إاا كان بايدن مصمما  عل  الدفاع عن المجحمعام الكردية الحركية والسورية والعراقيىة ، فسىيحعين 

  عليا الحعامى م  عالقام واةنطن المعقدم م  بنقرم وباداد ، إل  جانه نظام معاد في دمةق. لحوقيق النجا

، سيحعين عل  بايدن إقناع بنقرم وباداد ب دراكا كةريا قادر عل  المساعدم في وىى مةىاكلهم الكرديىة على  

عكب ةخص مةحبا با من موبي األكراد الا  يوحاج إلى  اىبطا وحى  نهايىة واليحىا. قىد يكىون هىاا صىعب ا 

عىىزز فكىىرم الوكىىم الىىااحي خاصىىة  بىىالنظر إلىى  رد التعىىى السىىري  للوكومىىة الحركيىىة علىى  ب  ةىىيا حىىرى بنىىا ي

الكرد  في المنطقة. في نهاية المطام ، سيكون االخحبار الوقيقي لمةاعر بايدن الم يىدم لألكىراد هىو مىا إاا 

كانم الواجة إل  الوتاظ عل  حعاون عملي م  بنقرم وباىداد سىحجبره فىي النهايىة على  حختيىم الحزامىا حجىاه 

 .ناألكراد بأن الجباى ليسم بصدقا هم الوويدي

-kurdish-pro-most-be-will-https://www.fdd.org/analysis/2020/08/16/biden(
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ال حريد اردارم األمريكية االنجرار إل  الخالم بين األكراد وحجاهلم بةكى وااا مطاله بارزاني بحىوبيخ 

م وقديم للواليىام المحوىدم قوام سوريا الديمقراطية ووودام وماية الةعه. وكومة إقليم كردسحان وليم مه

 .في المنطقة. إن نةر قوام الحوالم سيخدم الولتاا األكراد للواليام المحودم عل  جانبي الودود

، عنىدما  2019حم طر  التكرم ألوى مرم عل  األمريكيين من قبى المس ولين األكراد العراقيين فىي بكحىوبر 

لى  بجىزاا كبيىرم مىن األرااىي الحىي يسىيطر عليهىا غزم القوام الحركية ةماى ةرق سىوريا ، واسىحولم ع

األكراد. بعره مس ولو وكومة إقليم كردسحان عىن قلقهىم مىن بن القىوام الحركيىة سىوم حنحةىر إلى  الوىدود 

العراقية وححورا إل  الجانه العراقي من الودود ، مما ي د  فعلي ا إل  قط  الوصوى بين الجانبين كما كانم 

https://foreignpolicy.com/2020/11/29/iraqi-kurds-turn-against-the-pkk/
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إن غلق قوام الحوالم في منطقة فيش خابور من ةأنا بن يساعد في إبعىاد األحىراا.  مهددم منا فحرم طويلة.

وبالمثىىى ، فىى ن قىىوام النظىىام السىىور  وولتا هىىا الىىروب واريىىرانيين وكىىالا الميليةىىيام الةىىيعية العراقيىىة 

 .المدعومة من طهران سحبق  في مأزق

KRG asks US forces to deploy along Kurdish-controlled part of 

...http://pantheon.al-monitor.com › originals › 2020/12 

من منظور اسحراحيجي في ةماى ةرق العراق ، عانم سنجار بةكى كبيىر مىن وجىود قىوى مخحلتىة بالوكالىة 

ر يب إقليم كردسحان للوزه الىديمقراطي الكردسىحاني ، قىادر ممثى  والميليةيام. في بوا ى مارب ، صر  

ا من الهالى الةيعي اريرانيكجاا ، ب  ."ن "القوى ارقليمية حريد بن حكون سنجار جزا 

م  وجود وزه العماى الكردسحاني والجماعة الةيعية ةبا العسكرية ، بصىبوم ووىدام الوةىد الةىعبي فىي 

وكومىة  حنتيا االحتاقية بكثىر صىعوبة. وفق ىا للةىيخ ةىمو ، مسحةىار -المرحبطة ارحباط ا وثيق ا ب يران  -سنجار 

بلت ىا مىن عناصىر الوةىد الةىعبي فىي سىنجار بولىوى  15إقليم كردسحان لة ون اريزيديين ، حىم نةىر وىوالي 

بوا ىى مىىارب أ آاار. وةىىدد ةىامو علىى  إقامىىة قواعىد عسىىكرية جديىىدم فىي جبىىى سىىنجار الىا  كىىان وال يىىزاى 

ا بن بىالده لىن يسيطر عليا وزه العماى الكردسحاني. صىر  الىر يب الحركىي رجىه طيىه بردوغىان  مى خر 

الحىي  -حسما لسنجار بىأن حصىبا قنىديال  ثاني ىا. بعبىارم بخىرى ، لىن يسىما لقىوام وىزه العمىاى الكردسىحاني 

ب نةاا مقر ثاٍن غير محورا عل  جبى سنجار. لىالا ، مقىاوم وىزه العمىاى  -حعحبرها حركيا منظمة إرهابية 

 الكردسحان

ساطة بين العالقام بين بربيى وباداد. وم  الا ، بعد خمسة بةهر احتاقية األمن واالسحقرار هي خطوام الو

، يبق  معظما عل  الورق. في يناير أ كانون الثاني ، دعم الممثلة الخاصة لألمين العام لبعثة األمم المحودم 

، لمساعدم العراق ، جينين هينيب بالسىخارم ، إلى  الحنتيىا السىري  لالحتىاق بىين الوكىومحين. كخطىوم بوليىة 

نةرم الوكومة التيدرالية لوا ين من الةرطة التيدرالية العراقية خالى الةهر األوى من حنتيا االحتاقية لحوديد 

 .األهدام المحعلقة باألمن. يهدم االنحةار السري  إل  حةجي  النازوين العراقيين عل  العودم إل  ديارهم

-has-agreement-sinjar-thehttps://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/
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سنجار موق  اسحراحيجي لمخحلم الجماعام المسلوة والقوى ارقليميىة. بالنسىبة ريىران وميليةىياحها العراقيىة 

ا ر يسي ا بين العراق وسوريا. لالا ، روبم الواليام  العميلة في وودام الوةد الةعبي ، حعحبر سنجار معبر 

المحوىىدم باحتاقيىىة سىىنجار علىى  بمىىى بن حىى د  اسىىحعادم الوكومىىة العراقيىىة وسىىلطة وكومىىة إقلىىيم كردسىىحان فىىي 

 .سنجار إل  حقليص النتوا اريراني

عل  الرغم مىن بن الميليةىيام العراقيىة الحىي حعمىى بالوكالىة عىن إيىران فىي الوةىد الةىعبي اعحراىم على  

ا. حمحلا إيران وسا ى نتوا بخىرى فىي العىراق وقىد حنحظىر االحتاقية ، إال بن طهران لم حسرع في إد انحها بيا 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-sinjar-agreement-has-good-ideas-but-is-it-a-dead-end/
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لحرى كيم ححطور األوداا في سنجار. وبالمثى ، بالنسبة لوزه العماى الكردسىحاني ، مثلىم سىنجار الجنىا  

الةرقي لألرااي الحي حسيطر عليها قوام سوريا الديمقراطية الحي يقودها األكراد. المكون الر يسي لقىوام 

 .، وهي حابعة لوزه العماى الكردسحاني (YPG) ا الديمقراطية هو وودام وماية الةعهسوري

روبم حركيا باحتاقية سنجار ألنها قللىم مىن نتىوا ووىدام ومايىة الةىعه ووىزه العمىاى الكردسىحاني ، لكىن 

القىومي وقىد  حركيا سححاب  حنتياها عن كثه. وحعحبىر حركيىا وىزه العمىاى الكردسىحاني حهديىد ا وجودي ىا ألمنهىا

 هددم سىابق ا باىزو سىنجار لطىرد وىزه العمىاى الكردسىحاني إاا لىم يكىن العىراق مسىحعد ا للقيىام بىالا )موقى 

turkeyalaan.net  ،11  حةرين األوى . وحجدر ارةارم إل  بن احتاقية سىنجار قىد سىبقها حوسىن كبيىر فىي

ىا فىي سىورياالعالقام الحركية م  إيران ودرجة بعل  من حنسيق بنةطحها ليب   فقط في العراق ، ولكىن بيا 

(thenewkhalij.com  ،19 وزيران.  

الوقيقة بن حطبيق احتاق سنجار لم يكن عملية مباةرم. كان يتحقر إل  الحسلسىى وىوى مىا يجىه القيىام بىا بوال . 

ا يةكى سابقة سي ة   وم  الا ، ف ن حقوين االسحةارام المولية وحجاهلها حمام 

حركيىا وإيىران  -بين الوكومة التيدرالية في باداد ووكومة إقليم كردسحان م  الدوى المجىاورم  حعد الموادثام

ا ال يحجزب من دعم حنتيا احتاقية سنجار رنهاا ب  مزيد من عىدم االسىحقرار. قىد حى د  الزيىادم الحىي ال  - جزا 

ة مقبلة في العىراق إاا لىم حىحم يمكن السيطرم عليها في السلطام في سنجار إل  ودوا كارثة سياسية وإنساني

 .إدارحها بةكى صويا
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جدير بالاكر بن حقارير عديدم حودثم في التحرم األخيرم عن بن هناا حنسيقا  بين ميليةيام "الوةىد الةىعبي" 

العماى الكردسحاني في ةماى العراق من بجى الحعىاون المةىحرا للحصىد  أل  عىدوان حركىي وقيادام وزه 

موحمى عل  قااا سنجار. وبرزم م ةرام عدم في هاا السياق مثى زيارم ر يب بركان "الوةىد الةىعبي" 

يا عبد العزيز المومداو  "ببو فدا" إل  اواوي سنجار منحصم فبراير المااي، ثم حوايرام زعيم ميليةى

"بدر" وزعيم حوالم "التحا" هاد  العىامر  الوكومىة العراقيىة مىن خطىورم الهجىوم الحركىي الموحمىى على  

سنجار. وحال الا قيام عدد من الميليةىيام، ببرزهىا "كحا ىه وىزه هللا" و"النجبىاا" و"عصىا ه بهىى الوىق" 

فبرايىر  20كىان بوسىعها فىي و"سيد الةهداا" و"ارمام علي"، بعملية انحةار واسعة فىي سىنجار واىواويها، 

  .المااي

ويرحبط هاا الوا  المحدهور لوقوق ارنسان بةىكى وثيىق بجوانىه بخىرى مىن الووكمىة فىي كردسىحان، وال 

سيما السيطرم اردارية عل  قوام األمن. فاال  عن الا، وبينما حىّم إوىراز بعىن الحقىدم فىي إاىتاا الطىاب  

. الم سسىىي علىى  قىىوام األمىىن الخااىىعة لسىىيطر م األوىىزاه وحوويىىدها، إال بن هىىاا الطريىىق ال يىىزاى طىىويال 

ا في هىاا الخصىوص، ولكىن  ا مهم  وكانم الواليام المحودم والدوى األعااا في ولم "الناحو" قد قدمم دعم 

https://www.voanews.com/extremism-watch/iraqi-kurdish-governments-reach-deal-over-yazidi-town
https://www.voanews.com/extremism-watch/iraqi-kurdish-governments-reach-deal-over-yazidi-town


عليها ممارسة بعن الااوط عل  وكومة ارقليم وبوزابها الواكمة من بجى احخاا خطوام جدية على  هىاا 

 .الصعيد

ىا، وعليا، و في وين على  الواليىام المحوىدم مواصىلة حقىديم الىدعم األمنىي إلى  األكىراد باعحبىارهم ةىريك ا قيّم 

عليها وبةكى قاط  بن حرهن هاه المساعدم بحوسين وقوق ارنسان والووكمة المولية وحوويد القوام األمنية 

لة مماثلة إزاا األمن ووقىوق والحبادى السلمي للسلطة عل  مخحلم مسحويام الوكومة. ومن ةأن مقاربة ةام

بن حنعكب فىي  –بخالم مقاربة حعحبر هاه النقاط خيارام محعاراة في السياسة  –ارنسان وووكمة بفاى 

نهاية المطام إيجاب ا عل  االسحقرار المولي ومحانة النظام الكرد  ككى في الحعامى م  الحهديدام الخارجيىة، 

االحي ح ثر العديد منها عل  المصالا األ         .مريكية وجنودها في ارقليم ووح  عل  بمنها المولي بيا 

وقالم الممثلة الخاصة لألمم المحودم في العراق ، جينين هينيب بالسىخارم ، فىي بيىان إن االحتاقيىة سىحدخى 

حقىديم  "فصال  جديد ا لسنجار" وحساعد "النازوين عل  العودم إل  ديىارهم ، وحسىري  إعىادم ارعمىار وحوسىين

 ."الخدمام العامة

وقىىاى مسىىرور بىىارزاني ، ر ىىيب وزراا وكومىىة إقلىىيم كردسىىحان ، فىىي بيىىان إن "حطبيىى  سىىنجار سياىىمن بن 

يىحمكن ةىعبها مىن حقريىر مسىحقبلهم" ، ماىيت ا بن "باىداد وبربيىىى احتقحىا على  العمىى مع ىا لوىى جميى  القاىىايا 

 ." بموجه ةروط االحتاقيةالمحعلقة باألمن والووكمة و حقديم الخدمة في سنجار 

وقد روبم الواليام المحودم باالحتاق ووصتحا بأنا خطوم مهمة نوو وى الحوديام السياسية واألمنية القا مىة 

 .منا فحرم طويلة في سنجار

قاى المحودا باسم وزارم الخارجية األمريكية ، مورغان بورحاغوب ، في بيان يوم السبم ، "نأمى بن ي د  

بكحىوبر أ حةىرين األوى إلى  حهي ىة الظىروم الحىي حعىزز إويىاا سىنجار والعىودم اآلمنىة  9لمعلن فىي االحتاق ا

والطوعية للنازوين من قبى داعش". لهو. "مصالا السنجار ، وال سيما اوايا اربىادم الجماعيىة ، يجىه بن 

 .حظى في صميم ب  خطة السحعادم السالم واألمن الدا مين

] https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ly-adart-baydn-dm-

alakrad  

 استنتاجات الدراسة :

ان مىا قىىدمنا مىن عىىرن  يبنىىين لنىا ان المنطقىىة على  موىىه الىىريا  وعلى  وكومىىة االقلىيم ان حعىىرم هىىاه    

 الجقا ق وححهيأ للحطورام المحوقعة وحخطط عل  او ها.

 :التالية ونرى من الضروري االلتفات الى النقاط

) االيرانىي او االمريكىي  فىي  عل  وكومة االقليم حتاد  االرحباط العلني م  ا  من المعسىكرين ان  -1

الصراع الجار  . والدخوى في دبلوماسية نةطة وفاعلىة واقنىاع الطىرفيين بأنهىا حقىم  على  مسىافة 

وخاصىة اربيىى هىدفا واودم منهما.  الن ااا اسحمرم االمور عل  ما هو عليىا سىحكون كوردسىحان ، 



موىىحمال للصىىواريخ االيرانيىىة  سىىواا حلىىا القادمىىة مىىن خىىارج الوىىدود او مىىن مليةىىياحها فىىي العمىىق 

 العراقي.

ممزق وان البيم الكورد  بواجة  هش و ان وا  االقليم من الناوية السياسية واالقحصادية واالمنية -2

. ان حتجير االوااع فىي العىراق سىواا  ال  حرميم داخليا وحوويد القرار واالسحعداد لكى االوحماالم

ححطلىه االسىحعداد لهىا وان القيىادم الكورديىة بواجىة ماسىة الى  اويىاا رو  قبى االنحخابىام او بعىدها 

 الجبهة الكوردسحانية بثوه جديد. 

قد حكون االيام القادمة ثكل  بترص حاريخية للكورد ولكن عدم االسحعداد لها قد حوىوى هىاه التىرص   -3

م ونكبىىام واىىياع . ونكىىون قىىد كررنىىا االواىىاع المأسىىاوية لتحىىرم مىىا بعىىد انحتااىىة عىىام الى  حوىىديا

1991. 

ان وا  اسحراحيجية مناسبة لسياسة االقلىيم الخارجيىة قىي المسىحقبى المنظىور المبنيىة على  دراسىام  -4

 دقيقية  ودبلوماسية نةطة السحةرام  المسحقبى للعراق والمنطقة مسألة في غاية الارورم.

لمليةيام  الموالية اليران سحسحمر في حعزيز سيطرحها عل  العىراق وانهىا حهىدم الى  حقىوين ان ا  -5

عانة بىىالمجحم  الىىدولي  للحىىدويى القاىىية العراقيىىة  لىىالا مىىن الاىىرور  االسىىح حجربىىة وكومىىة االقلىىيم

 .140خاصة مسألة االنحخابام وحطبيق المادم 

لحوريا االوااع في المناطق المحنازعة عليا زالا يمكن اسحعماى الهجمام الحي حعرن لها االقليم  -6

من خالى عمليام عسكرية اد وجود الملةيام  هناا او الطله من الحوالم الدولي وامريكىا ابعىاد 

  حلا المليةيام من ودود االقليم.

 

 

 

 


