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ـتـحـدة أدى انـسـحـاب الـواليـات ا
األمــريـكــيــة من االتــفــاق الــنـووي
االيــــرانـي ومن ثـم اعــــادة فــــرض
الـعقـوبـات على ايـران الى احداث
ي حــيث زلــزال لالقــتــصـاد الــعــا
سـتكون له  الـكثـير من التـداعيات
ــصـــالح االقـــتـــصـــاديــة حــسـب ا
والـعـالقـات الـتـجــاريـة بـ الـدول
ــــتـــــعــــاونــــة مع والــــشـــــركــــات ا
وقــــد وضــــعـت الــــواليـــات ايـــران
ـتحدة نـفسهـا في مكـانة شرطي ا
وكثـيرا ما تلجأ اقتصادي لـلعالم 
هــذه الـدولـة  الـى مـعـاقــبـة الـدول
الـــتي ال تـــســـيـــر عــلـى نــهـــجـــهــا
مـسـتخـدمـة األسـاليـب العـسـكـرية
واالقـتصـادية في مـحاولـة لتـركيع
هذه الدول لـلسيـر وفق ما ترسمه
االدارة األمـريــكـيـة لـهــذا الـبـلـد او
ــتـــحــدة ذاك مــتـــجــاهـــلـــة األ ا
ومـواثيـقهـا خاصـة  وان الواليات
ـبـلغ كـبـيـر في ـتـحـدة تـسـاهم  ا
ـتحـدة ومنـظمـاتها تـمويل األ ا
نـظـمـات تقع وان كثـيـر من هـذه ا
مـقـراتــهـا في امـريـكـا األمـر  الـذي
ـتـحـدة الـطـرف تـغض فـيه األ ا
عن تصـرفات الشـرطي األمريكي .
عـلمـا ان العقـوبات الـتي تفـرضها
تـحـدة عـلى الدول تـسـتـند األ ا
الى الـفصـل السـابع من مـيـثـاقـها
وبـنـاء عـلى موافـقـة مـجلس األمن
الـــدولي كـــون الــدولـــة الــتـي يــتم
وضــعـهــا ضـمن الــفـصل الــسـابع
تـشـكل تهـديدا عـلى الـسلم واألمن
. وفـي حـالـة ايـران جنـد الـدولـيـ
ـتحـدة قـد جتـاهلت ان الـواليـات ا
ـــتــــحــــدة ومـــواثــــيـــقــــهـــا األ ا
وجتـاهــلت مــجـلـس األمن الـدولي
وتـخطت الـغطـاء الشـرعي الدولي

مـــــقــــررة فـــــرض الــــعـــــقــــوبــــات
االقـــتـــصـــاديــــة عـــلى ايـــــــــــران
بـــحـــجــة انـــهـــا تـــرعـى اإلرهــاب
الـدولي اضافـة الى امــــــــتالكـها
في حــــــــ ان لــلـسالح الـنـووي
ايران قـد وقعت في عهـد الرئيس
األمـــريــكـي اوبـــامـــا اتــفـــاقـــا مع
مـجـمـوعـة (1 +5) فـيـمـا يـتـعـلق
بـــفـــتح مـــنـــشـــآتـــهـــا الـــنـــوويـــة
واخضـاعها للـمراقبـة مع موافقة
اجملـمـوعـة عـلى مـضي ايـران في
تـخــصـيب الــيـورانـيــوم بـنــسـبـة
مـعـينـة وافق عـلـيـها اجملـتـمـعون
وقد عد ذلك اوباما انتصارا له .
ان مـثل هـذه الـعـقـوبـات سـتـكون
ضد الشعوب وليس ضد االنظمة
ولــهــا اثــار ســـلــبــيــة انــســانــيــة
واجـتـماعـيـة واقـتـصاديـة كـبـيرة
تزيـد من معانـاة الشعـوب وتهدد
نـسـيج اجملـتــمع كـمـا حـصل ذلك
في العـراق في تسعـينيـات القرن
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حـسب وزارة اخلـزانـة األمريـكـية
سـتــدخل الـعــقـوبــات األمـريــكـيـة
حــــــيــــــز الـــــتــــــنــــــفــــــيــــــذ عــــــلى
ــرحـلــة االولى بــعـد ا مـرحــلــتـ
انـقـضـاء  90 يــومـا حـيث سـيـتم
فيهـا فرض قيود عـلى التعامالت
شــــراء : (بـــــيـع الــــدوالر إليـــــران
عادن النفيسة االخرى الذهب وا
شـــــــراء الــــــصـــــــلب من ايـــــــران 
االســــتـــثــــمـــار في ــــنـــيـــوم  واال
قـــطـــاع الـــســـنـــدات االيـــرانـــيـــة 
الــســيــارات االيــراني وصــفــقـات
شـــركــات صـــنـــاعــة الـــســـيــارات
الـــتــعـــامل الــكـــبــيــر االيـــرانــيــة 
بــالــعــمــلــة االيــرانــيــة ( الــريـال)

واد الغذائية جتارة السجـاد وا
االيــرانــيـة ) كـمــا ســيـتـم سـحب
تراخـيص الـتـصـديـر من شـركات
ا فـيهـا (بوينغ ـدني  الـطيران ا

وايرباص).
ــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة من امــــا ا
العقوبات فتـــــبدأ بعد انقــــضاء
 180 يوما  وقد بدأ سريانها في
مطلع شهر تشرين الثاني 2018
وســيــتم خاللــهـا تــوســيع فـرض
ــــوانئ الــــقـــيــــود عــــلى كـل من ا
االيــرانــيــة وســفــنــهــا ومــصــانع
ـالـيـة ب الـسفن والـتـحـويالت ا
ــالــيــة االجــنــبــيـة ــؤســســات ا ا
ــــــركـــــزي االيـــــراني والـــــبـــــنك ا
وخــدمــات االكــتــتــاب والــتــأمــ
واعـــادة الــتــأمـــ والــتـــعــامالت
تعلـقة باألنشطـة النفطية  ومن ا
احملـــتــمل ان تـــفــرض عـــقــوبــات
كــــمـــا اضــــافــــيـــة عــــلـى ايــــران 
ـتــحـدة سـتــســتـأنف الــواليــات ا
جـــهــودهــا لـــلــحـــد من صــادرات
الـنــفط االيــرانــيـة وفــرض قــيـود
دولـــــيـــــة عـــــلى شـــــراء الـــــنـــــفط
ـــــشــــتـــــقــــات الـــــنـــــفــــطـــــيــــة وا
والبتروكيمياويات من ايران كما
سـتـضـاف اســمـاء اكـثـر من 700
أسم من االيــرانــيـ والــشــركـات

االيرانية الى القائمة السوداء.
هل سـيكون لـلعقـوبات األمريـكية
عـلى ايـران تــداعـيـاتـهـا وآثـارهـا

نطقة? السلبية على العراق وا
ومـــاذا يـــســتـــفـــيـــد الــعـــراق من

مقاطعة ايران اقتصاديا ?
وايـهـما اكـثـر ضررا عـلى الـعراق
تـــطــــبـــيق الـــعـــقـــوبـــات ام عـــدم

تطبيقها?
اسـئلـة كـثيـرة تـطـرح نفـسـها عن
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آثــار الـعــقــوبـات األمــريــكـيــة ضـد
ايران على الـعراق .والعـراق حتما
ــــقـــاطــــعـــة لن يـــســــتــــفـــيــــد من ا
االقــتــصــاديــة إليــران حــيث يــبــلغ
التبادل التجاري ب البلدين نحو
  18مـــلــيـــار دوالر ســـنــويـــا قــابل
ـقبلة . وان للزيـادة في السنوات ا
اغـــلـب اســتـــيـــرادات الـــعـــراق من
ـــــواد الـــــزراعـــــيــــة مــــخـــــتـــــلف ا
والصناعية يأتي عن طريق ايران.
ـقـاطــعـة سـيــتـعـرض وفي حـالــة ا
السوق العراقية الى هزة كبيرة . 
ان فــرض الــعــقــوبــات عـلـى ايـران
والـتـشـدد فـيـهـا  سـيـضـطـرهـا الى
الــــلـــجــــوء الى الــــعــــراق والـــدول
اجملـــاورة لـــهــا والـــتـي ســـتـــكــون
ـــتـــنــفس الـــوحـــيــد لـالقــتـــصــاد ا
االيـــرانـي عـــنـــدهــــا ســـيــــتـــضـــرر
االقـــتــصـــاد الـــعــراقي وســـتـــغــزو
الــبــضــائع االيـــرانــيــة اخملــتــلــفــة
السـوق العراقيـة في ظل عدم قدرة
ــواجــهـة ــنــتج الــوطــني عــلـى ا ا
كــمـا ــنــافــســة لــضـعــفـه اصال  وا
ســتـلـجـأ ايـران الى شــراء الـعـمـلـة
ـــركـــزي الـــصـــعــــبـــة من الـــبـــنك ا
الــعــراقي لــتــســريــبــهـا الـى ايـران
خـاصة في ظل عـدم سيـطرة الـبنك
ـركــزي الــعـراقي عــلى عــمـلــيـات ا
الــبـيع والـشــراء في مـزاد الــعـمـلـة
كـمــا سـيـشــمل الـتــأثـيـر الــسـلـبي
لـلعـقوبـات السيـاحة الـدينـية التي
تعـتمد بـنسبة كـبيرة عـلى السياح
وسيتـحول العراق الى االيرانيـ 
سـاحـة نـزاع بـ ايـران والـواليات

تحدة. ا
ان فـرض الـعــقـوبـات االقـتـصـاديـة
عـلى ايــران سـيــؤثـر كــثـيــرا  عـلى
الـــــعـــــراق مـن نـــــاحـــــيـــــة واردات
الــــســــيــــاحــــة االيــــرانــــيــــة الــــتي
ستنـخفض كثيـرا وسيزيد ذلك من
ركـود األسواق والـفنـادق العـراقية
ـنـاطق  الـديـنـية في وخاصـة في ا
كـربالء والنـجف وسـامراء وبـغداد
وغــيـرهـا والــتي تـعــتـمــد بـنــسـبـة

كبيرة على الزوار االيراني .
لــــقـــد اوقــــفت عــــدد من الــــبـــنـــوك
وكـــبـــريــات شـــركـــات الــصـــيـــرفــة
صارف صرفية مع ا التحويالت ا
فــالـــعــراق رئــة ايــران االيـــرانــيــة 

بـــشــأن خـــفض الـــتــصـــعـــيــد رغم
تأكـيدات مـوسكو الـتي تقول فـيها
نــحن عـــازمــون عـــلى بـــنــاء دولــة
سورية قويـة وحديثة ذات سيادة
وتلميحاتها إلسرائيل بقولها "لقد
ضـقـنــا ذرعـا بـكم".ولــهـذا واجـهت
موسـكو مـساعاً واشـنطن الكـبيرة
ـكــائـد في افــتـعــال الـدســائس وا
وجـاءت احملاوالت الـغربـية نـشطة
شاركـة للتـرويج لهذه وقويـة في ا
ـواقف الكـيـديـة ضد الـدسـائس وا
روسـيا ومـثال ذلك دور بـريطـانيا
في مـحاولـة اتهـام روسيـا بقـضية
الـعـمـيل الــروسي والـضـغط الـذي
حـدث علـى روسيـا بسـحب سـفراء
ودبـلـومـاسيـ امـيـركان ومن دول
االحتــــاد االوربي من مــــوســـكـــو 
ولـكن دون جــدوى بـعـد ان فــشـلت
كـل هــذه الــفــعـــالــيــات واحلــمالت

الدعائية.
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وقــعت تــركــيــا في احملــظــور بــعـد
اقـتـنـاعـهــا بـشـكل قـطـعي بـالـعـمل
عــلى اســقـاط الــنـظــام في ســوريـا
ورحــيل الـرئــيس الــسـوري بــشـار
ـوقف االســد وسـارعت تـتــصـدر ا
ـــســلـــحـــ في ســـوريــا في دعم ا
ــنــطــقــة والــوافــديـن من كل دول ا
والعـالم وبنت خططـها السـياسية
والـعسـكـريـة واالسـتـراتـيـجـية في
الـتعـامل مع الـدولة الـسوريـة على
هذا االساس منـطلقة من ان رحيل
االســـد لـن يـــســـتـــغـــرق اكـــثـــر من
اســــابـــيـع. وعــــلى هــــذا االســـاس
اتــخـذت تــركـيـا قــراراتـهــا الـسـود
لف الـسوري بعد ان كانت حيال ا
الـعالقـة بـ الـرئـيس بـشـار االسد
والرئـيس أردوغان اكـثر من عالقة

ويـــراد لـــهــا ان تـــبـــدا مع االصالء
امـيـركـا واسـرائــيل والـسـعـوديـة 
فــيـمــا روســيــا الــيــوم تــتـمــدد في
نطقة بشـكل متوازن في سلوكها ا
وقـراراتــهـا وتـنــتـصــر في حتـقـيق
اهــدافـهــا بــعــقالنــيــة ولــديـهــا كل
عـلـومـات االستـخـبـاراتيـة بـشأن ا
كل الـــتـــحـــركـــات اإلســـرائـــيـــلـــيــة
واالمـــيــركـــيــة وهي تـــرد عــلى اي
عــدوان ال ســنــاد اجلـيـش الـعــربي
الـسـوري وبشـكـل غـير مـبـاشـر من
خالل جتهيز اجليش السوري بكل
االحـتــيــاجـات وعــنــدمـا تــصــاعـد
الـتـهـديــد لـغـزو سـوريـا والـعـدوان
عـلـيـهـا من خالل احلـلف االمـيركي
الــبــريـــطــاني الــفــرنـــسي ومــعــهم
حلفائـهم اخلليجـي صرح القادة
الــروس بـأنــهم ســيــردون عـلى اي
عـــدوان عـــلى ســـوريـــا "ألنـــنـــا في
مــعـاهــدة والـتــزامـات مع ســوريـا"
وهـــذا ايــضـــا مـــا اكـــده الــرئـــيس
ـيــر بــوتـ بــشـأن الــروسي فالد
ـوضوع بـقوله "سـوف ندافع هذا ا
عن مـواقعـنـا وعن حـلـفـائـنـا" وهو
جـاد فـيمـا يـقول وبـالـفعل تـمـكنت
روسيا من حماية العاصمة دمشق
من كل الــــتـــهــــديـــدات وانــــهت كل
السـيـنـاريـوهـات الـتي كـانت تـهدد
بسقـوط دمشق وفي احلك االوقات
واشــــدهــــا واكــــثــــرهــــا خــــطـــورة
وصــعــوبـة والــرد االمــيــركي جـاء
ـــوقـف الـــروسي خـــجــــوال امــــام ا
ــنــطــقــة وهــذا مــا ووجــوده فـي ا
تــــــدركه تـل ابــــــيـب وواشــــــنــــــطن
وحــلــفــائــهـم وعــلى الــرغم من كل
االوضاع الـسـيـاسـية والـعـسـكـرية
مـــازالـت هـــنـــاك تـــفـــاهـــمـــات بــ
اسرائـيل وروسيـا وبشـكل مسـتمر
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وقفت روسـيا سدا منـيعا في وجه
اميركا وفرنسا وبـريطانيا وتركيا
والــســعـــوديــة وقــطــر بــدخــولــهــا
ســـوريــا بــطـــلب من حـــكــومـــتــهــا
الشرعـية من اجل حتـقيق التوازن
ودفاعـا عن مصـاحلهـا ايضـا بعد
ان بــاشــرت بــتــحـــديث وتــطــويــر
قـدرات اجلـيـش الـعـربـي الـسـوري
وقـدمت لـه كل الـتـجـهيـزات ومـدته
ـعلومـات واقترن بكل اخلـبرات وا
ذلك ينتشر 164الف جندي روسي
عـلى االراضي السـوريـة يشـاركون
ـــشــورة لـــعــمـــلــيــات في تـــقــد ا
لــوجـــســتــيـــة ضــخـــمــة لـــلــقــوات
الـسـوريـة وبـعـد مـعـركـة الـغـوطـة
قـامت بـسـحب قــسم مـنـهم وابـقت
عـلى الـقـسم االخـر وتـمت عـمـلـية
السـحب هذه ضـمن خطط وبرامج
وحــســابــات تــمــكــنــهــا من اعــادة
ــسـحـوبــ الى سـوريـا اجلـنـود ا
عـــنـــد احلــاجـــة وخـالل ســـاعــات
والـدور الـروسي الـفــعـال يـخـتـلف
عن كل ادوار الــدول االخــرى الـتي
ســـاهــمـت بــشـــكل عــمـــلي في دعم
الشـرعيـة السوريـة . من هنـا يبدو
الدور االميركي مثاالً واضحاً على
الــسـيــطـرة خــاصــة بـعــد احـتالل
الـعـراق وتـدمـيـره لـيبـيـا وتـونس
والـــيــــمـن عن طــــريـق االنــــظــــمـــة
ــتــحـالف مــعــهـا واحلــقـيــقـة ان ا
الــســيـاســة االمــيــركــيـة الــســيــئـة
وصــراعـاتــهـا الــدولـيــة تـرفــضـهـا
روســيــا والـصــ كــونـهــا تــقـاتل
ـنـطـقة بـشـكل عام بزعـانـفـها في ا
وسـوريـا بـشـكل خـاص واحلـديث
ـــعـــارك الـــتي قـــربت يـــدور بــأن ا
نـهـايـتـهـا مع الـزعـانف االمـيـركـية

وتـوجـيه البـوصـلة صـوب احلـلول
الـسيـاسيـة. إنَّ الهـدف من كل هذه
الـتـقـلـبات والـتـحـركـات كان في ان
حتـقق وحتـصل تـركـيـا علـى موقع
اقـلـيمي قـوي ومـتمـيـز بكل الـطرق
ـتــاحـة ومن ضـمـنـهـا والـوسـائل ا
الـسـياسـة الـناعـمة الـتي اتـخذتـها
تـركـيــا من اجلـوانب االقــتـصـاديـة
كـوسـيـلـة لــتـحـقـيق ذلك لـكن بـعـد
دخول االرهـاب سوريـا فتح ابواب
جـديـده لـلـتـصـورات الـتـركـيـة كـمـا
اســلــفــنــا فـتــصــوراتــهــا لــســقـوط
(النظام في سوريا) سوف يكسبها
نـــفـــوذ اوسـع واكـــبـــر لـــتـــنـــفـــيـــذ
مـشـروعـهـا في احلـصـول على دور
اقـلـيمـي متـميـز وكـبيـر. وبـحكم ان
احلـــدود الــــتــــركـــيــــة مع الــــدولـــة
الــسـوريـة يـزيـد عـلى  911  كـيـلـو
مــــتـــراً وان اي خـــلل في ســـوريـــا
سـوف يــنــعــكس عــلــيــهـا اي عــلى
تــركـيــا وعـلى كــافـة الــصـعــد لـكن
تـركـيا لم حتـسب حـسابـاتـها بـدقة
فـانـزلقـت في سوريـا عـسكـريـا بدل
احملــافــظــة عــلى الــهــدوء والــعــمل
بــــرويــــة وحــــذر واالبــــتــــعــــاد عن
ــشــاركــة في الــفــوضـى بــعـد ان ا
ـــواقف غـــرتـــهـــا وشــجـــعـــتـــهـــا ا
الـسيـاسيـة االميـركيـة والسـعودية
والـقـطـرية وهـي مـحـاور وانـظـمة
تــتــقـــاطع مع ايــران بــعــد ان رأت
قـلوب بان تركـيا صـورة االمور بـا
كل مــواقـفـهــا من سـوريـا ســيـعـود
ردودات علـيها بـاألمن والسالم وا
االقــتــصــاديــة و الــســيــطــرة عــلى
مـواقع اقــلـيـمـيـة مـهـمـة ومـتـمـيـزة
تـعــود عـلــيـهــا بـالــفـائــدة يـومــهـا
وجـدت تـركـيــا في االرهـاب فـرصـة
ـفـتوح ومـارست سـيـاسـة الـبـاب ا
ـســلـحـ الــسـوريـ حـيــال دعم ا
وفتح مكاتـب لقياداتهم الـسياسية
عارضـ للنظـام في سوريا كما ا
نـــصــــبـت اخملـــيــــمــــات لالجــــئـــ
السوري وتعاونت مع ما يسمى
عارضة باإلئتالف الوطني لقوى ا
الـــســوريـــة وكل هــذا بـــدعم قــوي
وبإشراف من قبل االجـهزة االمنية
الــتـركــيــة الــتي شــاركت بــقــوتــهـا
ــنـظــمـات ــيـدانــيـة الســتــقـبــال ا ا
ـعـادية لـسـوريا اضف االرهـابـية ا
ـرور الـطـائـرات لـذلك مـنع تــركـيـا 
تـوجة الى سـوريا عـبر أجـوائها ا
ومــنــهـــا الــطــائـــرات الــقــادمــة من
مـوسـكـو الى سـوريـا. ومـعـنى ذلك
فــرض حــصــار تــركي حــاد وقــوي
علـى سوريـا فضال عن الـدور الذي
لـعـبتـه قطـر والسـعـودية بـالـضغط
عـلـى اجلـامـعــة الـعـربــيـة ال صـدار
قـــرارات تــقــضي بـــفــرض حــصــار
قـــاسٍ عــــلى الــــدولــــة الـــســــوريـــة
وشــعــبــهــا وهــذه الــقــرارات غــيــر
ـسـبـوقـة والـصـادر من اجلـامـعـة ا
الــعــربـيــة شــجع تـركــيــا وضـاعف
جــهـودهــا وهـجــومـهــا ونـشــاطـهـا
بـحـمـاسـة لـلـتـحـرك ضـد سـوريا و
شــخـص الــرئـــيس بـــشـــار االســد
وعـادت إلشـعـال النـيـران وتـوسيع
مساحات لهيبها خاصة بعد تأييد
واشنـطن للعقـوبات التي اتـخذتها

اجلـامـعـة الـعـربـيـة وهي عـقـوبـات
كان لـواشنـطن الدور الـرئيسي في
اتـخـاذهـا ونفـذت بـحـقد وكـراهـية
من قــبـل الــســعــوديـــة وبــامــتــيــاز
بطوليٍّ قطـري وعلى هذا االساس
عــادت تـــركــيـــا واتــخـــذت قــرارات
ـتـلـكـات جـديـدة شـمــلت جتـمـيـد 
ـقـربـ من الـرئـيس بـشـار االسد ا
ومـنـعـهم من دخــول تـركـيـا وكـذلك
الـتجـار ورجـال االعمـال السـوري
الـذين اتــخـذوا مـوقـفــا وطـنـيـا من
ـسـلـح ـتـطـرفـ وا االرهـاب وا

قـرارات هدفـها الـنيل من الـشرعـية
الـسـورية ومـحـاولة اضـعـفهـا امام
االرهاب. ان مـا اقدمت عـليه تـركيا
كلف اقتصادها اثمان باهضة بعد
تــعـــرضت الى ضـــربـــة خـــســر من
خاللـــهــا رجـــال االعـــمـــال االتــراك
الــكـــثــيــر مـن اســتــثــمـــاراتــهم في
ســـوريـــا فــضال عـن الــدمـــار الــذي
ــدن تــركــيــا احلــدوديــة مع حلق 
ســـوريـــا كـل هـــذه دفع بـــتـــركـــيـــا
لـــلــــبـــحث عـن مـــصـــادر واســـواق
جــديــدة في الــشـرق االوسط ودول
اجلــوار لـتـعـويض مـا خـسـرته في
ســوريـا امـام ذلك صـمـدت سـوريـا
ولم تذعن لـلقـرارات التي اتخـذتها
تـركيـا بحـقهـا وواجهـتها بـكل قوة
ـعــنـويـات عــالـيـة مــدعـومـة من و
ـــقــــاومـــة بـــعـــد ان دول مــــحـــور ا
اسـقطت الـقوة الـروسيـة اإليرانـية
احالم أردوغـــــان وبـــــدأ الــــتـــــعب
والـعـنــاء عـلى تــركـيـا مــسـتـغــيـثـة
بـالــنـاتـو لــيـنــصب لـهــا مـنــظـومـة
دفــاعــات جــويــة حتــمــيـهــا من اي
هــجــمـات مــعـاديــة واحلــقـيــقـة لم
يـدعم الـغـرب واخلـليـج تركـيـا كـما
كـانت حتلم ويـومـها جـاء االنقالب
الـعـســكـري الـذي حــدث في تـركـيـا
ـدمـر عـلى أردوغـان كـالـكـابـوس ا
ليعـقد االوضاع في الـداخل ويغير
قــنــاعـــات وشــعـــور أردوغــان بــان
الـدولـة والـشـرعـيـة في سـوريـا في
قــوة مــتـــزايــدة عــلى الــعــكس من
انـحـســار وتـراجع قـوة تــركـيـا في
السيطرة على االوضاع في سوريا
مـا دفع بـتــركـيـا وحـلـفـائـهـا الـعـام
 2014 بـــــالــــذهــــاب الـى انــــشــــاء
حتـــالف دولي ال ســــقـــاط الـــدولـــة
السورية وازاحـــــــة الرئيس بشار
االسـد ولــكن لم جتــــــــري الـريـاح
ــــا تــــشــــتــــهـي الــــســــفن فــــدبت
اخلـالفـات في الــداخل الــتـركي مع
جــمــاعـــة فــتح الــلـه غــولن والــذي
انــعـــكس بــســرعــة عــلى االوضــاع
األمـنـيـة والــسـيـاسـيـة واالقـتـصـاد
التركي. كما اندلعت اخلالفات ب
اعـضـاء حـزب العـدالـة نـفـسـه هذه
ــرة بــســبـب تــدخل اردوغــان بال ا
حتـفظ في ســوريـا. من هـنــا شـعـر
اردوغـان بـاخلـطـر وضـغـط يـومـها
ـان الستـحـصال مـوافقه عـلى الـبر
عـــــلى دخــــول اجلـــــيش الـــــتــــركي
االراضي الـسوريـة بحـجة مـحاربة
االرهـــاب وطـــرد داعـش وبـــحـــجــة
ـدن الـتـركـيـة احلـدوديـة حـمـايـة ا
عـــلـــمـــا ان كـل الــســـهـــام والـــتـــهم
وجهـة لتركيـا بدعمهـا وتعاونها ا

مـن الــدول ومــنــهـا دول اقــلــيــمــيه
ــقــاطــعـة واحلــضــر عن ســوريـا ا
عـبـر احلـدودي قـبل اخـرهـا فـتـح ا
ايــــام مع االردن وجــــاءت كل هـــذه
الـــتــحـــوالت بـــعــد انـــحـــســار دور
ـــســلـــمــ في ســـوريــا االخــوان ا
وفــــشل اجلـــيش احلـــر وخـــســـارة
تــركــيـا ســيــاســيــا ودبـلــومــاســيـا
واقـتصـاديـا وامنـيا وهـذه تكـاليف
باهـضة اثقـلت كاهل االتراك وهي
عـوامل دقت نـاقوس اخلـطـر بوجه
انـقــرة لــتـصــحــو من غـيــبــوبـتــهـا
وتــســتـيــقظ من احـالمـهــا بــعـد ان
اسـهـمت بـشــكل غـيـر مـسـبـوق في
تدمـيـر سـوريـا ارضـا وشـعـبـا لكن
سـرعان مـا شـعرت تـركيـا بضـياع"
ثل اخليط والعصفـور" كما يقول ا
الــشـعــبي من هـنــا حتـركت بــقـوة
حلـــمــايــة مــصــاحلـــهــا الــقــومــيــة
بـابــتـعـادهــا عن شـعــارات اسـقـاط
النظام في سـوريا ورحيل الرئيس
الـــســوري بـــشــار االســـد. كل هــذه
ـراحل واحملطـات اخلـطيـرة التي ا
مرت بـها تـركيـا في سوريـا تشرف
عـلـى نـهــايــتــهــا وحتـسـم لـصــالح
الـشـعب الـسـوري وشـرعـيـة دولـته
وكل االرهــاب الــذي صـرفـت عـلــيه
ليارات السعودية وقـطر عشرات ا
من الدوالرات. وهكـذا بدأت تسعى
ـظـهـر حـمـامـة تـركـيـا ألن تــظـهـر 
الـــــسـالم في ادلـب لـــــيس مـن اجل
ســوريـا والــسـوريــ وحــقن دمـاء
الـنـاس بل من اجل خــمـسـة عـشـر
الـف مــقــاتـل من الــرعـــايــا االتــراك
ـــنــظـــمــات ـــســلـــحــ وا ضـــمن ا
اإلرهــابــيـــة في ادلب مــا دفـــعــهــا
لـلـعـمل بــحـمـاسـة حلل االزمـة واال
قـرار بـأن حتـريـر ادلب يـتـخـذه من
الــدولـة الــسـوريــة وحـلــفـائــهـا في
ـقـاومة مـا دفع بـأردوغان مـحور ا
الى اجللوس مع الـرئيس الروسي
ـناقـشة وقف الـهجـوم على بـوت 
ادلب والــعـمـل عـلى بــنـاء مــنـطــقـة
ــنـظــمـات عـازلــة تــتـجــمع فــيـهــا ا
سـلحـ وتنـتهي اإلرهـابيـة وكل ا
في نــهــايـــة شــهـــر تــشــرين االول
وتــعــهـــد أردوغــان بــــــــــذلك لــكن
عــلـى مــا يـــبــدو من تـــصــريـــحــات
ـســلـحـ والــقـيـادات اإلرهــابـيـة ا
للعـديد من الفـصائل التي ال ترغب
بـتـسـلــيم اسـلـحـتـهم الـثــــــــــقـيـلـة
ــطـــالــبــة بـــأبــعـــاد روســيــا عن وا
ـنــطــــــــــقــة الــعــازلــة واالتــفـاق ا
ضـمن الـسـقف الـزمـني الـذي اعـلن
عــنـــــــــه لــلــتــنـفــيــذ وجتــاوز هـذا
الــسـقف يــعـني بــدء حـرب حتــريـر
ادلـب بـــــقــــــوة الـــــسـالح وحـــــسب
االســتـراتــيــجـــــــــيــة الـعــســكــريـة
لـلـجيش الـعـربي السـوري ومـحور
ـقـاومـة والــيـوم انـــــــــقـرة امـام ا
حـــــرج شــــــديــــــد بــــــســـــبـب هـــــذه
الــتـصـريــحـات الــتي يـطـلــــــــــقـهـا
رؤوس االرهــــــــــاب فـي ادلـب وهـي
نـطـقة امام تـعـهـداتهـا في انـهـاء ا
الـعـازلـة وعلـى اساس مـتـفق عـليه
ب الرئيس بوت وأردوغان في

سوتشي.
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بـ رئــيـسي دولــتـ جــارتـ بل
عالقــة تــعــدت كل احلــدود وصـوال
الى اواصـر عائـليـة متـميـزة حيث
زار االســـد تـــركـــيـــا الـــعــام 2004
وهـي الـــــزيـــــارة االولى لـــــرئـــــيس
سـوري بـعـد ان ادى أردوغان دورا
ـيـزا لــتـحـقـيـق الـسالم وتـقـريب
وجـــهـــات الــــنـــظـــر بــــ ســـوريـــا
واسرائـيل بشكل واضح ومـلموس
لــتــحــقــيق نــتــائج واضــحــة عــلى
مـستـوى اعـادة االراضي السـورية
احملـتـلـة والـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
بـشـكل عـام واتـذكـر يـومـها كـتـبت
مـقـال مـطـول في صـحـيـفـة الـزمـان
جـــاء بــــعــــنـــوان "قــــطـــار الــــسالم
الــسـوري االســرائــيـلي الى اين? "
لـكن االنـتـكـاسـة في هـذه الـعالقات
جــاءت نـتـيـجــة االطـمـاع الــتـركـيـة
الداء دور اكبر فـي االقليم ومـنطقة
الـشرق االوسط بـشـكل عام خـاصة
بـعــد احـداث مـا يــسـمى (بــالـربـيع
العربي) وتدخلت تركيا في سوريا
من هــــذا الـــبــــاب وابـــواب اخـــرى
بــــشــــكل واسع وبـال حتــــفظ لــــكن
ــا تـــغــيـــرت الــظــروف ســرعـــان 
ـواقف السيـاسية وتغـيرت مـعها ا
التـركية ونـوعيتهـا وانتقـلت تركيا
الـــــعــــام  2015 من بـــــاب الـــــدعم
ـفـتـوح لـلـمـسـلـحـ الى سـيـاسة ا
الــــدعم احملــــدود وبــــدأت تـــنــــظـــر
وتــشــارك االخـــرين وتــتــحــدث عن
احلــلــول الــسـيــاســيــة في ســوريـا
مـــتــجـــاوزة مــرحــلـــة حتــديـــاتــهــا
وشـــعـــاراتــهـــا إلســـقــاط الـــنـــظــام
الــســوري ورحــيل االســد بــعـد ان
شعرت تركـيا بفشلـها الفادح الذي
انــعــكس ســلــبــا عــلى اوضــاعــهــا
الــداخـلـيـة ســيـاسـيـا واقــتـصـاديـا
وإقليميا لكن سقوط بعض رؤوس
ـنـطقـة شـجع تـركـيا األنظـمـة في ا
ودفـــعــهـــا الى مـــنــزلق لـم حتــسب
حـسـابـته بـدقه خـاصـة بـعـد مـقـتل
القذافي وهروب بن علي واإلطاحة
بــحــســني مــبــارك.. احـداث دفــعت
تـركـيـا الى ان تــرمي بـثـقـلـهـا ضـد
سـوريا والـرئـيس االسـد على وجه
اخلـصـوص بـعد ان انـقـلـبت عالقة
الـصـداقـة واحملـبـة بـ الـرئـيـس

الى كره غير معهود.
إنَّ التغيير الذي طرأ قد غير مسار
االحـــــداث وحتـــــول االوضـــــاع في
ســوريــا الى فــوضى وســفك دمــاء
وتـــدمـــيــر يـــراد من خـالله احــراق
نـطقـة بـرمتـهـا وتركـيـا متـورطة ا
بــــكل هـــذه االوضـــاع في ســـوريـــا
وبـــــثـــــقل ســـــيــــاسـي عــــســـــكــــري
ولوجستي كـلفها الـكثير وعلى كل
ستويات لـكن سرعان ما شعرت ا
تـركـيـا بحـقـيـقـة عـمق اخلـطـر بـعد
دخـــول روســــيـــا وايــــران مـــحـــور
ـقاومـة بالـكـامل على خط الـدفاع ا
عن سـوريـا والتـضامـن مع دولتـها
الــشـــرعــيــة وهي احــداث جــعــلت
تــركـيــا تـتــحـدث وتــصـرح وتــمـيل
للحلول الدبلـوماسية عندها حرك
اردوغــان وزيــر خــارجــيــته احــمـد
داود اغلو للعمل لتحقيق االهداف
االسـتــراتـيـجـيـة اجلــديـدة لـتـركـيـا

ـان مع االرهـاب وبــعـد قـرار الــبـر
اصــبــحت الـتــدخالت الــعــسـكــريـة
لــتـــركـــيـــا في ســـوريـــا مـــبـــاشــرة
وواضـحــة لــكن كل هــذه االوضـاع
ـواقف الـتـركـيـة تـغـيـرت بـ180 وا
درجـة بانـطالق الـتدخل الـعسـكري
ــــبــــاشــــر واحلــــاد في الــــروسي ا
ـعادلـة والطـاولة سـوريا لـتنـقلب ا
عــــلى اجلــــمـــيـع فـــتــــوقف الـــدور
التركي بحذر وسقط حلم اردوغان
بـرحيل الـنظـام السوري والـرئيس
بـشـار االسـد عن الـسـلـطـة وبـدأت
تــــفــــقـــد شــــيـــئــــاً من عـالقـــاتــــهـــا
االقتصادية والسياسية مع روسيا
بـسـبب تـدخالتـهـا في سـوريـا بـعد
دخــول مـوســكــو قـلـب احلـدث. في
هـذه الـفـتـرة قـد بـدأت انـقـرة بـدفع
حــســاب دعـــمــهــا وتـــعــاونــهــا مع
ــســلــحــة ــنــظـــمــات ا االرهــاب وا
واحلـاق الدمـار بـالشـعب الـسوري
وثرواته الـقـومـية وبـنـاه الـتحـتـية
ـشـاركـة فـي تشـريـده ومـن هـنا وا
بدت تشعـر انقرة بعزلتـها وفشلها
خـاصـة الـعـام 2016 اذ لم تـصـبح
مـؤثرة كـما بـدأت ما دفـعهـا لقـبول
احلـلـول الـسـيـاسـيـة ومـشـاركـتـهـا
روسـيا وايـران لـذلك اعـقبه اعالن
رئـيس وزراء تركـيـا بن علي يـلدرم
برغـبة تركـيا لتـطوير عالقـاتها مع
ســوريـــا ضـــمن مـــبــاد حتـــســ
عالقـات حـسن اجلـوار ثم تـبـعـتـها
عمليات درع الـفرات بالتنسيق مع
روسـيـا ودخـول مـشـروع الـتـعـاون
صـاحلة مع روسـيا واالنـضمام وا
ــا لـــلــواء الـــروسي عــلى الـــرغم 
تــــعـــرض له الــــطـــرفــــان الـــروسي
والــــتـــركي مـن تـــوتـــر كــــبـــيـــر في
الــعالقـات الـثـنــائـيـة وكــلـهـا بـاءت
بـــالــفــشـل امــام الــتـــفــهم الـــتــركي
الـــروسي رغـم االحـــداث اجلـــســام
والـصعـبة الـتي اصابت الـطرفـي
من اجل حتـقـيق انفـصـام التـعاون
بـــ روســـيـــا وتـــركـــيـــا وبـــهـــذه
الـعـالقـات مع روسـيـا قـامت تـركـيا
ـدن احلـدوديـة التـركـية بتـطـهـير ا
ا الـسـورية بـالـكـامل وتـأمـيـنـهـا 
سـاعد علـى حمايـة الداخل الـتركي
ـدن التـركـيـة الـتي بـاتت وبـعـض ا
تــشــهــد الــتــفــجــيــرات واالوضــاع
رتبكة لكن انقرة األمنية القلقة وا
تمـكنت الـدخول من اوسع االبواب
شـتركـة بيـنها صـالح ا في اطـار ا
وبــــ روســـــيــــا وايـــــران من اجل
مـــــحــــــاربـــــة عـــــصـــــابـــــات داعش
والتـخلص من االرهـاب على الرغم
مـن التـحـركـات التـركـيـة في شـمال
وجـــنــــوب ســــوريـــا والــــذي ازعج
. مـا حـدث في الــروس واإليـرانـيـ
(مـنـبج ) ومـحـاوالت تـركـيـا الـلعب
على حبال السياسة في تفاهماتها
من خلف الـكواليس بـتنسـيقها مع
ــتـحــدة االمــيـركــيـة ثم الــواليـات ا
عــادت تــركــيــا لــتـــعــمل عــلى فض
الــنــزاعــات بـــالــطــرق الــســـلــمــيــة
واحلـلـول الـسـيـاسـيـة وحـدث هـذا
بـــعـــد ان بـــدأت ســـوريــا حتـــقـــيق
عالقات إيـجابـية جـديدة مع بعض
نطـقة والعـالم ورفعت قسم دول ا

ـركـز الــتـجـاريــة وحتـتل ايــران ا
األول بـ سـائــر شـركـاء الـعـراق

التجاري . 
وســـيــــدخل الـــعــــراق في دوامـــة
فـوضى جـديـدة بـسـبب االرتـبـاط
الوثيق لـبعض القوى الـسياسية
في بغداد مع طـهران حيث عبرت
اطراف عراقيـة موالية إليران عن
فروضة على رفضها للعـقوبات ا
طـــهـــران مـــطـــالـــبـــة احلـــكـــومــة
الــعــراقــيــة بــرد اجلــمــيل إليــران
وهـددت ميلـيشيـا (سيد الـشهداء
ـفـروض على ) بـكـسـر احلصـار ا
ايــران حـيـث رفـضت الــعـقــوبـات
عــلى ايــران . كــمـا هــددت ايــضـا
مــيـــلــيــشــيــا الــنــجــبــاء بــضــرب
ـصـالح األمـريـكـيـة في الـعـراق. ا
ومـن خالل حـــــلــــفـــــاء ايــــران في
العـراق سـتـعمـد ايـران الى مـزيد
مـن االســــتــــثــــمــــار واســــتــــغالل
االقــتــصــاد الــعــراقي وســيــكــون
تضرر األكبر بعد ايران العراق ا
من الــعـقــوبــات األمـريــكــيـة كــمـا
سـيـشـهــد الـوضع الـسـيـاسي في
العراق مـزيدا من التعـقيد بسبب
وجــود قـــوى داخــلـــيــة مـــوالــيــة
إليـــران وخـــارجـــة عن ســـيـــطــرة
ــكن احلــكــومــة الــعــراقــيــة وال 
الــســيــطــرة عـلــيــهــا اضــافـة الى
الــــتــــدخل االيــــراني في الــــشـــأن
الـسيـاسي الـعراقي والـدور الذي
تـلـعـبه بـهـدف تـشـكـيل احلـكـومـة
ـلـمــة الـبـيت الـشـيـعي ـقـبـلـة و ا

والي إليران . ا
يــعـد الـعــراق الـشـريك الــتـجـاري
األول إليـران ولـكن بــصـورة غـيـر
ــيــزان ــيل ا مـــتــكــافــئــة حــيث 
الـــتــجـــاري لــصـــالح ايـــران فــكل
ــنــتــجــات االيــرانــيــة تــقــريــبــا ا
مـعـروضـة في الـسـوق الـعـراقـيـة
واد اخملدرة التي يتم ا فيهـا ا
تهـريبـها الى داخل العـراق . كما
وصــلت الـهــيــمـنــة االقــتـصــاديـة
ـصـرفي االيـرانـيـة الى الـقـطـاع ا
الــعــراقـي حــيث ســـمح  الــعــراق
إليـران وحــدهـا بـإنــشـاء بـنك ذي
مـلكـيـة ايـرانـية وبـنـسـبة 100%
بـيـنـما يـجب ان يـكـون رأس مال
البنوك االخرى عـراقيا او شريكا
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عــراقـــيــا عـــلى األقل وهـــذه احــد
الـطــرق الـتي تـسـتـعـمـلـهـا ايـران
لتجنب العقوبات األمريكية التي
تسببت في معاناة كبيرة للجهاز
ـصرفي االيـراني. كمـا ستـعمل  ا
ايـــــران عـــــلـى زيـــــادة كــــــمـــــيـــــة
الـصــادرات الى الــعـراق من اجل
تعويض ما ستفقده من األسواق

االخرى . 
WO½«d¹« ·—UB

تمـتلك ايـران نحو ( 11) مصـرفا
تـعمل في الـعراق  بـشكل مـستقل
فـيـمــا اشـتـرت مـصـارف ايـرانـيـة
حــصــة ســتـة مــصــارف عــراقــيـة
اخــــرى. وتــــشــــيـــر الــــتــــقــــاريـــر
الـــصــــحـــفـــيـــة الى ان الـــبـــنـــوك
االيــرانــيــة فـي الــعــراق تــمــارس
ـصـرفـيـة دون رقـابة انـشـطـتهـا ا
حـــكــومــيـــة بــســـبب ضــعف اداء
ـصرفي الـعراقي وقـدرة اجلهاز ا
على رصـد اجتاهات هـذه البنوك
الــــــتي حتــــــولـت الى شــــــركـــــات
لــتــوظــيف األمــوال بــشــكل غــيــر
ـشاريع مـشروع واسـتـثـمـارهـا 
وهـميـة وتـسعى تـلك البـنوك الى
ـــصـــارف الــــعـــراقـــيـــة ابـــتـالع ا
ــشــروع وتـــكــريــســهــا خلــدمــة ا

االيراني في العراق.
ــوقف الــبـنك وفــيـمــا يــتـعــلق  
ـركـزي الـعـراقي من الـعـقـوبـات ا
األمريـكـية ضـد ايـران فقـد  حـظر
ـصـارف الـتــعـامل بـالــدوالر مع ا
االيـرانـيـة  . وشـمـلت الـعـقـوبـات
االمـريـكـيــة بـنك الـبالد االسالمي
في الــــعـــراق اذ اتـــهـــمـــته وزارة
اخلـــزانــة االمــريــكــيــة بــتــحــويل
مـاليــــ الــــدوالرات الى ( حــــزب
ويالحـق الـبـنك الـلـه) الـلـبــنـاني 
الـــفــيــدرالـي االمــريــكـي خــمــســة
اضافة مـصارف عـراقـية جـديدة 
الى مــــصــــرف الــــبـالد االسالمي
والــــتـي قــــد تـــــخـــــضع لـــــنــــفس
الــعـــقــوبــات الــتـي فــرضت عــلى
مصرف البالد بسبب عالقتها او
اســتــغاللــهـــا من قــبل ايــران في

الية .  التحويالت ا
وســــبـق ان وضــــعت الــــواليــــات
ـــــــــتـــــــــحـــــــــدة بـــــــــنـك (ايالف) ا
االســــــالمـي الــــــعــــــراقـي عــــــلى

القائمة السوداء .
بـسـبب الـعقـوبـات االمـريـكـيـة ضد
ايران فـقد خـسـر العـراقـيون ألكـثر
ــودعــة في من  نـــصف امــوالــهم ا
الـبـنـوك االيـرانـيـة بـسـبب تـعـرض
الــعــمـلــة االيــرانـيــة الى االنــهــيـار
وتـشـتـرط الـبـنـوك االيـرانـيـة عـلى
ـلـكـون مـبـالغ الـعـراقــيـ  الـذين 
مـــالــيــة بـــالــدوالر االمـــريــكي  الى
حتـــويــلــهـــا الى الــريـــال االيــراني
وايداعـهـا بـهـذا النـوع من الـفـئات
ـطـالـبـة الـنـقـديــة وتـشـتـرط عــدم ا
ـبـلغ اال بـعـد مـرور سـنة بـسـحب ا
واحـــــــدة عــــــلى تـــــــاريخ االيــــــداع
وفرضت وبالـريال االيراني ايـضا 
ايـران قيودا صـارمة عـلى عمـليات
ــا يــعــادل الــســحب وقـــيــدتــهـــا 

(200) دوالر في اليوم. 
وبهذا فقد تعرض كثير من التجار
واطنـ الذين لديهم العراقـي وا
ودائع فـي الـبــنــوك االيــرانــيـة الى
خـــســـائــر فـــادحـــة حــيـث حتــولت
الــبـنــوك االيـرانــيـة الى (ســامـكـو)
لــنــهب امــوال الــعــراقــيــ والــتي
جـذبـتهم بـرفع سـعر الـفـــــائدة في
ظل تـفــرج احلـكــومـة الــعـراقــــــيـة
وعــدم حتــذيــرهــا الــعــراقــيــ من
مــــغـــــــــبـــــة ايــــداع امــــوالــــهم في

البنــــوك االيرانية .
 UÐuIŽ dOŁQð

يــــــــرى بـــــــعـض احملــــــــــــلـــــــلـــــــ
االقتـصـادي بـأنه ال يـوجد تـأثـير
لـلعـقـوبات االمـريـكـية ضـد طـهران
ـا لها عـلى االقتـصاد الـعراقي وا
تأثير فـقط على االقتصاد االيراني
اذ ان الــعالقـات االقــتـصــاديـة بـ
امــريـــكـــا وايـــران مـــحـــدودة جــدا
ومعظم صادرات ايـران تتجه نحو

الشرق وليس نحو الغرب. 
وهـذا رأي غـــــــــيـر دقيـق حيث ان
امــريـــكــا الـــتي فــرضـت نــفـــســهــا
ــــــــيـا قـد شــرطـيـا اقـتـصــاديـا عـا
هــــددت الـــــدول والــــشـــــركـــــــــــات
الــــــــتي تتعــــــــامل مع ايران وال
تـلتـزم بعقـوباتهـا ستـفرض علـيها
الــعــقـوبــات ولـذلـك انـســــــــــحـبت
كــثـــيــر مـن الــشــركـــات الــتـي لــهــا
مـــشــاريع داخل ايـــران من الــعــمل
فيـها.ان العقـوبات االمريـكية  ضد

ايــران سـيـكـون لـهــا تـأثـيـر قـاسٍ
عـــلى االقــتــصــاد الــعــراقي اذ ان
الـسوق العـراقية تـستهـلك بشكل
واسع سـلعا ايـرانيـة مختـلفة من
مــواد زراعــيــة وســيــارات وقــطع
غــيــارات ومــواد غـذائــيــة ومـواد
بنـاء وغـيـر ذلك وان فـقـدانـها من
السـوق الـعراقـيـة سيـسـبب ازمة
اضافة الى ذلك وارتفاع األسـعار
سيـخسـر العـراف نـحو مـليـون
الى ثالثة مالي سائح للسياحة
الـديــنـيـة سـنــويـا حـيث يـدفع كل
ســــــــــائـح ايــــــــــراني (40) دوالرا
كــرسـوم مــقــابـل احلـصــول عــلى

تصريح لدخول العراق . 
وســتـؤدي الـعــقـوبــات الى ركـود
حــاد عـنـد تـطـبــيـقـهـا . ومن اثـار
الــعــقـــوبــات انــهــا ســتــؤدي الى
انـــتـــعـــاش  الـــســـوق الـــســـوداء
والتـهريب من منـافذ غيـر رسمية
عبـر احلـدود الـعـراقيـة االيـرانـية
الــتـي تـمــتــد ألكــثــر من ( 1000)
كيلومتر كـما ان تشديد احلصار
االمــريــكي  عــلى ايــران ســيـؤدي
الى نزوح الـيد العـاملة االيـرانية
الى اقـــلــــيم كـــردســــتـــان وبـــاقي
ــا ســيــسـبب مــنـاطـق الـعــراق 
مـنافـسـة لـليـد الـعامـلـة العـراقـية
التي هي اصال تعاني  البطالة .
وبـــهــــذا الـــصــــدد اعـــلـن رئـــيس
الـــــــوزراء الــــــــعـــــــراقـي رفـــــــضه
لـلـعــقـوبـات ضــد ايـران مـعــتـبـرا
ايــــــاهـــــا خــــــطــــــأ جــــــوهــــــريـــــا
واســتـــراتــيــجـــيــا ولــكـن بــغــداد
سـتـلــتـزم  بـهــا حـمــايــة لـلـشـعب
الــعـراقـي مـبــيـــــــــنــا ان الـعـراق
ضـــد الــعـــقـــوبــات الـــدولـــيــة في
ـــطــلق.لـــقــد فــرضـت الــواليــات ا
تـحدة عقـوباتهـا ضد ايران من ا
طــــرف واحـــــد ومن دون غــــطــــاء
شـــرعـي دولي فـي ســـيــــاق نـــهج
الـتـصـعيـد في الـعـالقة مـع ايران
وان مثل هـذه العقـوبات هي ضد
الـــــشــــعــــوب والــــتـي تــــزيــــد من
مـعانـاتهـا وتهـدد نسيـج اجملتمع
بـينـما يـنبـغي ان تكـون العالقات
ب دول الـعالم اخملـتلـفة عالقات
مــــتـــــكــــافـــــئــــة مـن دون حــــروب

وعقوبات اقتصادية وحصار .
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