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املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات
املقدمة والخلفية الحاريخية:
عىذ الحذًث عً العالكاث بحن العشاق وإًشان ًضعش الباخث للخىض في جضاعُف الخاسٍخ ،رلً أن
هزه العالكاث مىػلت في اللذم ،ومىثلت بؽيل دكُم مىز أن أجدف العشاكُىن اللذماء البؽشٍت
بالىخابت .العالكت بحن العهل والجبل ،بحن بِئت ألانهاس اإلاععاءة والهضبت اللاخلت ،واهذ مىحىدة على
الذوام ،وائىا مً وان ٌعىً هىا في العشاق ما بحن النهشًٍ ومً وان ٌعىً هىان في أسض الجباٌ .ولىً
جضاعُف الخاسٍخ كذ حؼشكىا في ظُاتها ،لزلً ظأخذد مذاخلتي بالـترة التي أضحذ ؿيها العالكاث
ً
العشاكُت ؤلاًشاهُت جأخز ظمت الخىجش الذائم جلشٍبا ،للخعاسض البحن في مفالح اللابض على العلعت في
البلذًً ،ولحخمُت ججاوص أخذهما على مفالح آلاخش إرا ما سػب (أو جمىً) بـشض مفالحه واملت.
وٍدبلىس جىاكض اإلافالح بؽيل حلي في الـترة التي بذأث بعُعشة إظماعُل الفـىي على العلعت في
ً
إًشان ،ثم هجاخه في اخخالٌ بؼذاد ودخىلها ؿاجدا عام  50( 9051حمادي آلاخشة  199هجشٍت) .ومىزئز
ابخذأ الفشاع ولم ًيخه ختى آلان.
ً
ً
للذ ظل الععي لخدلُم هـىر في العشاق ،هذؿا إًشاهُا دائما سػم اهذخاس إًشان الفـىٍت ،إر لم ًبم
ؤلاًشاهُىن في العشاق هزه اإلاشة ألاولى ظىي أكل مً  52عاما ( ،)9059-9051خُث هجح العثماهُىن على
ًذ العلعان ًاوص ظلُم في دخش حُىػ الؽاه إظماعُل الفـىي في معشهت دعُذ (حالذ إًشان 9099م).
وٍلىٌ اإلاؤسخىن أن ًاوص ظلُم وان بئمياهه بعذ حالذًشان احخُاح إًشان وجدعُم الذولت الفـىٍت إلى
ألابذ ،رلً أنها واهذ الصالذ في بذاًاث مؽشوعها الخاؿ بدؽُِع إًشان ،ولم ًىً اإلاؽشوع كذ اهخمل
ً
بعذ ،إال أهه اضعش إلى كعع خملخه وعاد إلى اظعىبىٌ ألظباب مجهىلت ،وإن كُل أن جمشدا لالهىؽاسٍت -
الزًً هم عماد حِؽه ،-كذ أحبره على العىدة .وهىا البذ مً ؤلاؼاسة إلى أن العلُذة البىخاؼُت ،التي
وان ًللذها الاهىؽاسٍىن جدمل في ظُاتها بزوس الدؽُع.9
ً
لم جبم بؼذاد في ًذ الفـىٍىن ظىٍال ،إر بادس العلعان ظلُمان اللاهىوي بعذ أن خلف أباه على
عشػ العلعىت عام ( 9055بعذ أن أهجض لخلـه ؿخذ بالد الؽام ومفش وأخز الخالؿت مً الخلُـت
ً
العباس ي الاظمي مدمذ اإلاخىول على هللا جىاصال) .بعذ أن اجطح للعلعان ظلُمان اللاهىوي أن مشاظالث
حشث بحن الؽاه ظهماظب وملً هىؼاسٍا للحشهت ضذ العذو اإلاؽترن (الذولت العثماهُت) ،بادس بالخىحه
9

مدمذ ؿشٍذ :جاسٍخ الذولت العلُت العثماهُت ، ،اللاهشة ؿ ، ،40-49في علي الىسدي:إلاداث احخماعُت مً جاسٍخ العشاق الحذًث ، ،ظبعت الىساق ، ،لىذن  5554ؿ01
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بجُىؼه ـىب الؽشق عام  9159خُث دخل جبرًض ومنها جىحه إلى بؼذاد التي اوسحبذ منها الحامُت
ؤلاًشاهُت ،ودخلها العلعان ظلُمان دون كخاٌ ًىم  59واهىن الثاوي دٌعمبر  .9159وبعذ أن أكش الحىم
ؿيها وصاس الىجف وهشبالء ووصع الععاًا ،عاد أدساحه إلى عاـمت ملىه.
عاد الفـىٍىن واخخلىا بؼذاد في عهذ الؽاه عباط الىبحر عام  9255وخشسها مً هـىرهم العلعان
مشاد الشابع عام ( 9251م) .وبعذ رلً لم حعخىً العلعت الفـىٍت وحمُع الحيىماث التي أعلبتها ،بل
ظلذ جلح في الضؼغ على العشاق خالٌ مشاخل صمىُت مدذدةً ،مىً إحمالها بما كامذ به ألاسومت
الفـىٍت وأسومت الضهذًحن ،التي جىحهذ هدى البفشة واخخلتها .وكذ دخل هادس ؼاه إلى العشاق مشجحن ،مشة
بهذؾ اخخالله ( 9459م) وكذ ـمذث أمامه بؼذاد واإلاىـل ودخشث حُىؼه الجشاسة وهي هـغ
الجُىػ التي ظبم لها وأظاخذ بئمبراظىسٍت الهىذ اإلاؼىلُت ؤلاظالمُت ،ثم دخل العشاق مشة ثاهُت بهذؾ
جىظغ باؼاوٍت بؼذاد وعلماء العىت ،وعلى سأظهم الؽُخ عبذهللا العىٍذي ،لحعم الخالؾ بحن
اإلايىهحن الشئِعحن في حِؽه ألاؿؼاوي العني والـاسس ي الؽُعي ،وعلذ لز لً مؤجمش الىجف الزي هخج عىه
ما ظمي باإلازهب الخامغ (الجعـشي).5
وبعذ ؿترة مً الاضعشاباث التي احخاخذ إًشان -إثش اػخُاٌ هادس ؼاه ،-والتي جشسخ ؿيها الدؽُع
ؤلامامي الاثنى عؽشي على ًذ ؿلهاء اظخىسدهم ؼاهاث الفـىٍحن مً حبل عامل بعذ جشدد الىجف في
مذهم بما ًشٍذون ،اسجلذ ألاظشة اللجاسٍت دظذ الحىم في إًشان بعذ أن جم اللضاء على ألاظشة
الفـىٍت .5وواهذ ألاظشة اللجاسٍت هثحرا ما حعمي أخذ أبىاء الؽاه وأكىاهم (الؽاهضادة) خاهما على
هشميؽاه اإلاخاخمت للعشاق ،سبما إلبعاده عً عاـمت اإلالً التي كذ يهذد ؿيها أباه ،وخُث ًماسط هىالً
ً
هـىرا كذ ًذؿعه إلى الؼضو بحن الححن وآلاخش ،ويهذد خيىمت بؼذاد ،التي واهذ خاضشة الخعت العشاكُت
ً
هما واهذ جذعى لذي الباب العالي ...وهثحرا ما واهذ هشميؽاه جدشض أبىاء ألاظشة الباباهُت الىشدًت ،التي

5
للخعمم بذساظت الـخىح الفـىٍت وسدود الـعل العثماهُت ًمىً الشحىع إلى :الىسدي ، ،اإلافذس العابم ،مدمذ ؿشٍذ :اإلافذس العابم:عباط العضاوي :جاسٍخ العشاق بحن
اخخاللحن بؼذاد  9191ج ،9ولذساظت الدؽُع الفـىي وأثشه في العشاق اهظش :مدمذ حىاد مؼىُت :دوٌ الؽُعت في الخاسٍخ الىجف 9109حعـش مدبىبت :ماض ي الىجف
وخاضشه الىجف9101مدعً ألامحن :أعُان الؽُعت ظبعتي بحروث  9101ودمؽم  ، ،9152ووامل مفعـى الؽُبي :الـىش الؽُعي والجزعاث الفىؿُت ختى معلع اللشن
الثاوي عؽش بؼذاد  ، ،9122والؽُبي :الخلُت ، ،مجلت ؤلاًمان العذدًً  0و 2العىت الثاهُت  9102وهخاب إلاداث الىسدي وهخابه آلاخش :ظبُعت اإلاجخمع العشاقي . .والؽُخ
عبذهللا وعمت في هخابه ؿلعـت الؽُعت ظبعت بحروث وهي وػحرها واهذ مفادسها في هخابت هزه الىسكت.
5
لالظالع على الخالؾ بحن هبحر مجتهذي خىصة الىجف الؽُعُت إبشاهُم اللعُـي وؼُخ ؤلاظالم الفـىي الؽُخ علي الىشوي اهظش الىسدي مفذس ظبم رهشه ؿ 49هلال
عً مدعً ألامحن العاملي في أعُان الؽُعت.
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ً
واهذ العلُماهُت ملشا لهم مً ػحر الشاضحن عً خىم أخذهم ،جدشضهم على الثىسة علُه وجذخل ؿاسط
ً
لفالح اإلايؽلحن ،هما أدامذ ؼىال مً أؼياٌ الىـىر في ؼهشصوس واسدالن هزلً.9
وعىذما أحبرث العلعت اللاحاسٍت على جىكُع معاهذحي اسضشوم ألاولى والثاهُت ( 9155و9194م على
الخىالي) ،اخخخمذ اإلاعاهذة الثاهُت الفشاع العاخً بحن العشاق وإًشان وجدىٌ إلى حذٌ ظُاس ي
دبلىماس ي/اكخفادي ،وظعي هدى الىـىر هما بِىا آهـا.
ً
للذ سظمذ معاهذة اسضشوم الثاهُت خغ الحذود بحن العشاق وإًشان باالججاه العام الجاسي خالُا،
وإن خضع هزا الخغ للخجاوصاث بحن الـُىت وألاخشي مً كبل ؤلاًشاهُحن على ألاػلب ،ولم ًذخل
العثماهُىن إ ًشان (أو مىاظم الىـىر ؤلاًشاهُت) إال مشجحن ألاولى عىذما ظُعشث كىاث والي بؼذاد على
مذًىت اإلادمشة ( 9151م) ،واإلاشة الثاهُت إبان الحشب العاإلاُت ألاولى عىذما دخل (ألامحر آلاي) علي إخعان
باؼا إًشان لذخش الشوط ،الزًً كذمىا لشؿع الضؼغ عً البرًعاهُحن اإلاداـشًٍ في اليىث كبل
ً
ً
اظدعالمهم عام  .9192وبىدها ؤلاؼاسة إلى أن أهالي همذان كذ اظخلبلىا العثماهُحن اظخلباال خاؿال.0
وحاء بعذ رلً اهذخاس الذولت العثماهُت وإحباسها على كبىٌ الهذهت ( )9191والخخلي عً ألاكالُم
ً
ػحر الترهُت ،وإهماٌ البرًعاهُحن العُعشة على العشاق اخخالال (ؿلذ وان البرًعاهُىن حىىب اإلاىـل بـ05
ً
هم جلشٍبا عىذ إعالن الهذهت  ) 9191ؿخلذمىا إليها واخخلىها وأخىمىا ظُعشتهم على خذود العشاق
الحالُت.
وبذث الىىاًا ؤلاًشاهُت الحذًثت وأظماعها واضحت للعُان بعذ جأظِغ الذولت العشاكُت الحذًثت على
إثش ثىسة العؽشًٍ ،التي أحبرث البرًعاهُحن إلى مىذ العشاق اظخلالله جدذ الاهخذاب ،وحعمُت اإلاؼـىس له
ً
اإلالً ؿُفل ألاوٌ (سخمه هللا) مليا على العشاق في  55آب/أػععغ عام  .9159ؿلم حعترؾ إًشان بهزه
الذولت الحذًثت إال بعذ ظبعت ظىىاث ،وظلىذ الىثحر مً ظشق الابتزاص في مداولت جأظِغ مىظً كذم
لها ؿيها ،جدذ رسَعت خماًت خلىق الجالُت ؤلاًشاهُت في العشاق باظخثىائها مً الخلاض ي أمام اإلاداهم
ً
العشاكُت وإخضاعها لىظام الامخُاصاث الزي وان ظائذا في الذولت العثماهُت كبل الحشب.
إثش اعتراؾ إًشان بالعشاق واعتراؾ بشٍعاهُا (والعالم) بالعشاق دولت معخللت في  5حؽشًٍ ألاوٌ/
أهخىبش عام  ، 9155ودخىله عفبت ألامم جبعا لزلً ،اهعلم مععى مً الذولت العشاكُت -بلُادة باهيها
9

واهذ أسدالن ( مىعلت هُالن ػشب وظشبُل صهاب ومذاخل مضُم باًعاق جذخل ضمً هـىر العثماهُحن كبل اهخلالها للـشط بمعاهذة اسضشوم الثاهُت 9194
0
لالظالع على خشواث الجِؾ الشوس ي في العشاق إبان الحشب العاإلاُت ألاولى وكخاٌ العثماهُحن له اهظش :ؼىشي مدمىد هذًم :خشواث الجِؾ الشوس ي في العشاق -9199
 9194بؼذاد 9122
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اإلاؼـىس له اإلالً ؿُفل ألاوٌ -لترمُم العالكاث مع إًشان ،التي جدععذ العلعت الحاهمت في العشاق
عمم أظماعها وجذخلها في الؽأن العشاقي ،ؿعلذث معها مُثاق ظعذ آباد الزي ضم العشاق وإًشان
وأؿؼاوعخان.
بادسث إًشان في عهذ سضا بهلىي إلى إثاسة كضُت ؼغ العشب مع العشاق ،وجم الخىـل إلى اجـاكُت
ً
 ،9154التي وظعذ ظُعشة إًشان على خغ الخالىن لِؽمل عذة أمُاٌ ملابل مشس ى عبادان ،ؿضال عً
اإلاىعلت اإلاخاخمت إلاشس ى اإلادمشة ،واإلاعترؾ بها وؿم معاهذة  9195بحن الذولت العثماهُت وإًشان .ثم
جـاكمذ ألاوضاع مشة أخشي ،ختى جىاصٌ العشاق بمىحب معاهذة  9140عً هفف اإلاجشي اإلاائي لؽغ
ً
العشب ،وواؿم على اعخباس خغ الثالىن هخغ للحذود اعخباسا مً ؼماٌ اإلادمشة وختى الخلُج ،وهى أمش
دٌ على كفش هظش ظُاس ي ،ؿضال عً ضشبه ــد ًا بالحلائم اإلاائُت التي ظخـاكم الىضع ؿُما بعذَ ،
إثش
اكخعاع الخُاس اإلاائي لؽغ العشب ألاساض ي العشاكُت وإضاؿتها إلى إًشان .وجـاكمذ ألاوضاع مجذدا بعذ
اظخالم سحاٌ الذًً للعلعت في إًشان في ؼباط  ، 9141ؿشؿعىا مً وجحرة الخدشٍض على العشاق ومداولت
جىظُف العامل الؽُع ي ضذ مفلحت الىظً ،إال أن الؼالبُت العاخلت مً الؽُعت العشاكُحن العشب
اـعـىا إلى حاهب وظنهم وكاجلىا إًشان في خلبت الخمُني إبان الحشب العشاكُت – ؤلاًشاهُت (– 9115
 .) 9111وكذ جم الخىـل لىكف إلظالق الىاس في  9111/1/1بعذ أن أحبرث ظلعت الخمُني بما أظماه هى
ً
هـعه "ججشع العم" ،وكبىٌ اللشاس  011لعىت  9114الفادس عً مجلغ ألامً ،علما بأن إًشان واهذ كذ
هجحذ في اخخالٌ ؼبه حضٍشة الـاو عام  ،9112وحاوسث اليىٍذ عىذ رلً ،وبزلذ عبر ظلعلت عملُاث
ً
هشبالء ( )0 – 9حهىدا مضيُت للعُعشة على البفشة بهذؾ الىـىٌ إلى هشبالء.2
آثار التهديدات إلايرانية على العراق والجوار إلاقليمي العربي
ً
ً
ً
ًدبحن لىا مما وسد آهـا أن الخالؾ العشاقي ؤلاًشاوي لِغ خالؿا خذودًا ،ؿلى وان خذودًا ؿئن اجـاكُت
 9140جىـلذ بدله ،ألنها أععذ إًشان ما ال جمخلً وال حعخدم ،مخمثال في هفف ؼغ العشب ،إال أن
الخالؾ رو بعذ جاسٍخي ،دًني ،ظائـي في آن واخذ ،ظببه هما هشي هى أن اإلاشحعُت الؽُعُت العلُا
ً
اإلاىحىدة في الىجف ،وهي الىخُذة التي جمىىذ جاسٍخُا مً تهذًذ الذولت ؤلاًشاهُت ،هذدتها في اهخـاضت
الخيبان ( 9119م) واهخـاضت اإلاؽشوظُه ( 9152م) وجأمُم الىـغ ؤلاًشاوي مع مفذق ( ،)9105وعبر
الاهخـاضت ؤلاًشاهُت التي أؿضذ إلى الثىسة ؤلاًشاهُت لىحىد الخمُني في العشاق ( .)9141 – 9129وواهذ
2

اللفاب ،عبذالىهاب :اخخالٌ ما بعذ الاظخلالٌ ، ،الخذاعُاث ؤلاظتراجُجُت للحشب ألامشٍىُت على العشاق ، ،مشهض دساظاث الىخذة العشبُت ،بحروث  5554الـفل
الثالث ؿ 959-44

4

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

النفوذ إلايراني في العراق

هزه الثىسة كذ اهذلعذ عام ( .) 9141 – 9141ولزلً ظعذ إًشان على الذوام للخىػل في العشاق لبعغ
ظُعشتها على هزه اإلاشحعُت.
هما أن العشاق ًمثل الجعش الزي جمش عبره إًشان إلى أكعاس الخلُج العشبي ،التي حعخلذ أن بئميانها
ملمىط،
واضح
ابتزاصها ،وكادسة على إظلاط ألاهظمت في الذوٌ التي جىحذ ؿيها حالُاث ؼُعُت راث ثلل
ٍ
ٍ
واليىٍذ (ًمثل الؽُعت أهثر مً  % 90مً العيان) والععىدًت (أػلب اإلاىعلت الؽشكُت) والبدشًٍ
(هفف العيان أو أهثر).
هما أن الذوٌ العشبُت ألاخشي في اإلاىعلت لِعذ ببعُذة عً أظماع إًشان ،ؿالزي ًشػب في دلُل على
رلً ،ؿلُىظش إلى معخىي العمل ؤلاًشاوي اإلاىظم في لبىان وظىسٍا (جـعُل الحىصة العلمُت الضٍىبُت) .وهدً
ً
وعخلذ أن مثاوي الصحابت وآٌ البِذ ألاظهاس أًىما واهذ حؽيل بؤسة حععى إًشان إلى مذ هـىرها ؿيها
(والدؽشهم ؿيها إن اكخض ى ألامش) مما ٌعخذعي الاهخمام والاهدباه والحزس .وبهزا ؿلذ خشج الدؽُع بىحهه
ّ
الفـىي مً وىهه مذسظت ؿلهُت ججادٌ آلاخش بالتي هي أخعً ،لُخدىٌ إلى هىٍت كىمُت إلًشان ،وظـتها
ً
الجماعت الذًيُت اإلاعُعشة على الحىم خالُا لفالحه ا .للذ ـشح مدمىد أخمذي هجاد مؤخشا بأن
ً
هىالً جأوٍالث هثحرة لإلظالم "إال أن الخأوٍل ؤلاًشاوي هى أظاط مماسظدىا" ،واظخمش كائال أن خبرة الخاسٍخ
جثبذ أن الخأوٍل ؤلاًشاوي للحلُلت هى ألاكشب للحلُلت.4
سمات العمل الدبلوماس ي  /الاسحخباراجي إلايراني (قراءة ثحليلية)
 .9إن علُىا أن هـهم أوال واخذة مً أبشص ظماث الاعخلاد الؽُعي ،اإلاعبلت في اإلاذسظت العُاظُت
ً
ؤلاًشاهُت وخشهتها الذبلىماظُت ،وهي "الخلُت" ،1التي جياد أن حعخبر سهىا إًماهُا .وخالـت الخلُت
هي أن جظهش ما ال جبعً ،وال بأط ختى باجخار أؼذ اإلاىاكف عذواهُت مً أحل اإلافلحت
ً
الؽُعُت ،في ظبُل أن حعبر خاهلا معُىا في معحرتها .ومً ًشٍذ بشهاها على رلً ؿلحري هُف
جخفشؾ إًشان مع العالم في ملـاتها الؽائىت اإلاخخلـت ،ومنها اإلالف الىىوي ،ولحري هُف
حعاملذ مع هظام خىم الشئِغ ـذام خعحن بعذ عام  ،9119وهُف ؼشعذ له ألابىاب
ّ
ُ
ؿخذع بدُث ظلمها "بؤبؤ عحن كىة العشاق" 555 :ظائشة خشبُت بحن ملاجلت وإظىاد .ومع رلً
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اهظش:

Khalaji,Mahdi: A Marriage of Convenience, Majalla.com 17 November 2010
1
أهظش :الؽُبي ،مفعـى وامل :الخلُت:ملاٌ وؽش بجضأًً في مجلت ؤلاًمان عام  9102في علي الىسدي:اللمداث ، ،مفذس ظبم رهشه
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ال جضاٌ الخفشٍداث والخعمُىاث جعلم هىا وهىان ،ؿمنها ما ًىىش وحىد هـىر إًشاوي في العشاق.
والىـىر ال ً خـى على ؤلاوعان العارج ؿىُف بمً له بفش خاد وبفحرة.
وفي هزا اإلاجاٌ علُىا اظخزواس هُف جدىاػم جفشٍداث أدواث إًشان في العشاق مع الخفشٍداث
ً
الشظمُت ؤلاًشاهُت .ولىضشب لزلً مثال في جىاديهم للشد اإلادعلعل على جفشٍداث أي مً
اإلاعؤولحن العشب خىٌ الخذخل ؤلاًشاوي في ال ؽأن العشاقي ،أو الحملت اإلاخىاػمت على الجىاس
العشبي للعشاق بهذؾ الحغ مً ؼأن هزا الجىاس وجدمُله وصس الىثحر مما ًجشي في العشاق
الُىم.
 .5جشهً إًشان إلى إظتراجُجُت اللضم والتراهم في عملها الاظخخباساحي ،ؿهي جىخـي في اإلاشاخل
ألاولى بأدوى الىجاخاث ،أو الالهجاح ع لى ؤلاظالق ،وحعخبر مجشد ؤلاًداء بىحىدها مىعبا في
هزه الحالت ،ثم حعمذ إلى جشاهم الىخائج التي حعظمها باإلاضاًا اإلاادًت واإلاعىىٍت .هدً وعلم أن
ً
أظعاس الىـغ كذ حعلذ لذي إًشان ؿائضا في العملت الفعبت ،ؿمارا ٌعني ـشؾ بضعت
ملُاساث على اظدثماس إظتراجُجي عمالق هما هى الحاٌ في العشاق ،الزي أجُدذ لها الـشـت
بالذخىٌ إلُه مباؼشة والاظخدىار علُه ،بعذ أهثر مً  955عام مً إحباسها على الخشوج
ً
مىه ،خفىـا وأن لها أدواتها ووظائلها التي حؽؼلها عبر مىظىماتها الاظخخباسٍت بيل مً حِؾ
اللذط والحشط الثىسي (الباظذسان) وحهاص اإلاخابشاث (إ ظالعاث) ،وهي جخىلى ؿُما بُنها كُادة
وجىحُه العىاـش العُاظُت التي جدبنى في العشاق ؤلاظالم بمذسواجه الؽُعُت الىاؼئت في إًشان.1
 .5للذ ؼهذ الخاسٍخ ؿعالُاث إًشاهُت جخشٍبُت واضحت اإلاعالم ،عاهذ منها اإلاملىت العشبُت
الععىدًت في علذي الدععُىاث والثماهِىاث مً اللشن اإلاىفشم ،وال وعخلذ أن إجاخت اإلاجاٌ
ً
خىُم ألن ظشٍم مىاـالتها مً العشاق مـخىح مع
لها للعمل في العشاق بجذًت ظُيىن إحش ًاء
ول مً ظىسٍا واإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت والععىدًت واليىٍذ .وال سٍب أن اليىٍذ هـعها كذ
ً
عاهذ هثحرا مً هجماث إًشاهُت ـاسوخُت مباؼشة على البر اليىٍتي وعلى هاكالث الىـغ
اليىٍدُت إبان الحشب العشاكُت ؤلاًشاهُت ،بل إن أمحر اليىٍذ هـعه ( )9112كذ حعشض لعذوان
إًشاوي.

1

اؼاسث جلاسٍش مىثىكت مً مفادس وصاسحي الذاخلُت والذؿاع العشاكُخحن أن عذد اإلالِؽُاث اإلاثبخت لذيهم ًبلؽ  555مُلِؽُا وعىذ اظخعشاضىا لها ولىحهاتها ظِخطح لىا
اسجباظاتها بـُلم اللذط الزي ًخىلى العمُذ كاظم ظلُماوي ملف العشاق ؿُه.
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للذ أظعذ ألاكلُت الؽُعُت لىـعها في اليىٍذ مىكعا ممخاصا ،هما أن بعض روي ألاـىٌ
ؤلاًشاهُت منها (وهم ألاػلبُت) وـلىا إلى البرإلاان ،وإظال لت واخذة على أظماء عائالتهم ظخمُغ
اللثام عً هزه الحلُلت .وألامش في البدشًٍ ال ًخخلف عً رلً.
 .9جمُل إًشان -وعً خىمت -إلى جثبُذ أعذائها ألاكىٍاء ،والخـشغ ألعذائها الضعـاء بهذؾ إهشاههم
على الدعلُم لها ،والاظخـادة مً الىعب الاظتراجُجي اإلاترجب على رلً لخعظُم كذساتها خُاٌ
ألاعذاء ألاكىي.
 .0جمثل الجالُاث ؤلاًشاهُت اإلاىدؽشة في الخلُج بِئت ـالحت للخجىُذ ،هما جمثل الجالُت الؽُعُت
اإلاعِعت -في أي ميان مً الىظً العشبي -هـغ الىعاء الزي جيعىب آثاسه على ؤلاكلُم العشبي
اإلاخاخم الزي ال حالُاث ؼُعُت ؿُه .وخحن ال جخىؿش ه زه الجالُاثً ،خىلى اإلااٌ بىاء ظبلاث
معخـُذة (مىذ ،ججاسة ....الخ) جذًً بالىالء إلًشان.
الخالصة
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هذؿذ هزه الىسكت إلى إللاء الضىء على الىىاًا والجهىد ؤلاًشاهُت في العشاق وحىاسه
العشبي ،بالععي إلى الاظخدىار على حىىب العشاق وإضاؿت خضٍىه الىـعي إلى الخضًٍ
ؤلاًشاوي آلاًل للىضىب ،ثم مماسظت ابتزاص واظخدىار مباؼش على هـغ ؤلاكلُم الخلُجي
العشبي والذوٌ اإلاالىت له ،وهي جخفشؾ هىا بدىم ضعف اإلالابل البحن .وإًشان –جاسٍخُا-
هُان ؿضـاض ًدخاج لللىة والخىظع لضبغ إًلاعاجه ،وَعخذعي الخعامل معه اكخىاعها
بأن اإلالابل ًخىؿش على كىة مىاصٍت ،عىذ رلً ظىيخلل بعالكاجىا بئًشان مً التهذًذ إلى
الشدع والخعاٌؾ.



إن اإلاؽشوع ؤلاًشاوي جدذ خىم سحاٌ الذًً ،كذ صاوج بحن العلُذة الذًيُت بخأوٍلها
ؤلاًشاوي واإلاؽشوع اللىمي ؤلاًشاوي ،ؿـي الىكذ الزي ًخدلم به اإلاؽشوع اللىمي ؤلاًشاوي
بالهُمىت ،هشي أن اإلاؽشوع العلذي ال ًىخـي بالهُمىت بل يهذؾ إلى حؼُحر الهىٍت
والاظخدىار ،وهى أمش ًيبغي الحزس مىه.

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

8

النفوذ إلايراني في العراق



إن اظتهذاؾ إًشان مً كبل الؼشب ،هى اظتهذاؾ مشخلي مفلحيً ،يبغي على العشب
الحزس مً الىكىع في ؼشاهه ،ؿال مفلحت للعشب في معاداة إًشان .هما أهه ال مفلحت
للعشب باظتهذاؾ إًشان لفالح آخشًٍ ،بُنهم أعذاء العشب الخاسٍخُحن وهما الفهُىهُت
وؤلامبرًالُت ،لزلً مً الضشوسي الخدلي بىلاء البفحرة عىذ الخعامل الحاصم مع الىىاًا
ؤلاًشاهُت ،بما ًمىع مً اـعـاؾ العشب مع أعذائهم لخلم عذو حذًذ.



ول اإلاعلىب للخعامل مع التهذًذ والىـىر ؤلاًشاوي ،هى اجباع ظُاظت الحضم اإلابني على
الشدع في ظعي إلكىاع إًشان بأن مً مفلحتها ومفلحت العشاق في بىاء عالكت خعً حىاس
ً
وظُـُت ،حعخمذ على الىثحر مً الىؼائج بحن البلذًً الجاسًٍ ،بذال مً اللجىء إلى
ظُاظت اللضم والتراهم ،في ظعي أثبذ الخاسٍخ عذم حذواه وعذم إميان ـمىده،
ً
ؿالعشاق الضعُف الُىم ،ظُيىن كىٍا ػذا ،ؿلم الخعىٍل على ما ال ًمىً في خحن أن
اإلامىً أهثر حذو ًي.

