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سعت احلكومة العراقية اىل عقد قمة ثالثية مع مصر واالردن يف بغداد هناية شهر مارس،   
اجلديد( وهو مشروع سياسي –  )املشرق  القمة مشروع  ان خترج  املقرر  قبل أتجيلها. وكان من 
اقتصادي جديد يف املنطقة يهدف اىل مد جسور التعاون بي الدول الثالث ويرحب ابنضمام دول 
اخرى يف املنطقة مثل لبنان وسوراي واليمن، متثل هذه القمة احدى خطوات العراق يف رسم سياسة 
خارجية جديدة وفق الثوابت اليت يلتزم با وهي السيادة والتعاون والتوازن حبسب التصرحيات املعلنة. 

بدأت نواة هذا التعاون االسرتاتيجي بي العراق ومصر واالردن يف قمة القاهرة يف مارس   
2019 وحبضور رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد املهدي، وأتيت هذه القمة استكماال للقمة 
اليت عقدت يف عمان العام املاضي وبعد ثالث أشهر تقريبا على تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة 
برائسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متخضت القمة حينذاك عن اتفاقات يف جمال االقتصاد 

واالستثمار والطاقة. 

وحتيط ظروف سياسية معقدة مبشروع املشرق اجلديد املزمع االعالن عنه، يف ظل ضبابية 
تشوب مستقبل املشهد السياسي االقليمي وصراعات متواصلة بي القوى االقليمية الرئيسة والدور 
الذي تلعبه القوى العاملية يف تلك الصراعات، كما إن الدول املشاركة يف القمة ليست مبنأى عن 
تلك الصراعات، وبعيدا عن مواقفها منها، جتري بعض تلك الصراعات اراضيها أو على مشارف 
حدودها اجلغرافية، مما يصعب مهمة والدة مشروع سياسي جديد يف املنطقة خاصة اذا ما كانت 

اخلطوط العريضة للمشروع غري واضحة املعامل.    

المشرق الجديد
ماذا بعد القمة الثالثية المؤجلة في بغداد؟

علي عدنان محمد
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عالوة على ذلك، تواجه دول املشروع )العراق، االردن، مصر( حتدايت اقتصادية تعاظمت 
ليتمكن من استيفاء  العراقي  الدينار  قيمة  العراق مؤخرا اىل خفض  نتيجة ألزمة كوروان، فاضطر 
العام  من  االول  للنصف  ميزانيتها  املايل يف  العجز  تضاعف  فقد  االردن  اما  احلكومية،  النفقات 
املاضي مقارنة ابلفرتة نفسها من العام 2019، وعلى الرغم من االداء اجليد نسبيا الذي شهده 
االقتصاد املصري خالل عام 2020 إذ متكنت احلكومة املصرية من سد فجوة ضعف ايرادات 
السياحة ابالستدانة يف عام 2020، إال ان اهنيار القطاع السياحي ما زال ميثل حتداي اقتصاداي هلا 

مع وجود ازمة كوروان. 

االهداف االسرتاتيجية للمشرق اجلديد: 

    حيمل املشروع يف طياته رؤى اسرتاتيجية على املستويي السياسي واالقتصادي على 
حد سواء، فقد اشار البيان اخلتامي للقمة السابقة اىل عزم مجيع االطراف على تعزيز التعاون يف 
جمال الربط الكهرابئي ومشاريع الطاقة وانشاء منطقة اقتصادية مشرتكة وحتقيق التكامل يف استثمار 
االمكاانت اليت حتظى با البلدان، ومن املؤكد ان هذه السبل التعاونية هي منطلقات االهداف 
االسرتاتيجية للمشرق اجلديد، بذلك سيكون حتالف املشرق اجلديد املزمع االعالن عنه يف قمة 
البنك  اعدها  لدراسة  الذي كان حمورا  )الشام اجلديد(  املؤجلة مياثل اىل حد كبري مشروع  بغداد 
ولبنان  العراق ومصر واالردن كل من سوراي  إذ ضمت اىل جانب  اوسع جغرافيا  الدويل خبارطة 

وفلسطي وتركيا.

ختتلف املزااي االقتصادية لكل من أطراف املشروع، فالعراق ميتلك خمزوان نفطيا كبريا، بينما 
متتاز مصر بوفرة االيدي العاملة الرخيصة، يف حي عملت االردن طوال السني املاضية على تنمية 
قطاعات النقل التجاري والتكنولوجيا. يف ضوء ذلك، يسعى العراق اىل مد انبوب نفطي من البصرة 
اىل ميناء العقبة يف االردن، مما يفتح منفذا تصديراي جديدا للنفط العراقي عرب البحر األمحر واالبيض 
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املتوسط. كما يسعى مشروع املشرق اجلديد اىل توفري الربط الكهرابئي وامدادات الغاز بي البلدان 
الثالثة، مما يساعد يف حل الكثري من االزمات والسيما ازمة الكهرابء يف العراق.

التحدايت  حول  الرؤى  توحيد  املشروع  أطراف  حاول  فقد  السياسي،  الصعيد  على  اما 
والصراعات السياسية االقليمية يف االجتماعات السابقة، مبا يضمن سيادة البلدان وحيفظ وحدهتا، 

فضال عن اهتمام اطراف املشروع ابحلفاظ على الشأن الداخلي العريب من التدخالت اخلارجية.

هل خترج القمة إبعالن حتالف اسرتاتيجي واقعي؟ 

يربز لنا اعالن التحالف كأحد اهم حتدايت القمة املؤجلة، فمنذ مارس 2019 حرصت 
الدول االعضاء على تطوير آلية ثالثية للتعاون ومن مث مأسستها عرب التأسيس لسكراترية تنفيذية، 
لذا فإن اعالن التحالف من خالل قمة بغداد سيكشف لنا اجلدية اليت متضي با االلية الثالثية 
بي الدول االعضاء على مجيع االصعدة، وما اذا كان اعضاء القمة على مقدرة من رفع مستوى 
التعاون والتنسيق فيما بينهم اىل مستوى التحالف االسرتاتيجي، ولعل اختالف التوجه يف السياسة 
اخلارجية لكل من الدول االعضاء يصعب من حتقيق ذلك، فعلى الرغم من تقارب املواقف يف ما 
خيص القضية الفلسطينية خبطوطها العامة، إال اننا جند اختالفا فيما خيص ازمات املنطقة العربية 
بينما  اليمن،  السعودية يف  تقوده  الذي  العريب  التحالف  االخرى، فمصر واالردن هم اطراف يف 
يشدد العراق دائما على ضرورة وقف التدخل العسكري حلل االزمة فيها، كذلك احلال يف ليبيا، إذ 
كادت مصر أن تتدخل عسكراي بشكل مباشر هناك، فيما تقف االردن رمبا بوترية اقل، اىل جانب 
اطراف أخرى يف ليبيا أيضا كما اشارت اىل ذلك تقارير لألمم املتحدة أن االردن شارك ابلدعم 

العسكري لقوات خليفة حفرت. 

لكن  السياسي،  املستوى  على  االعضاء  الدول  اليت حيملها  املغايرة  الرؤى  من  الرغم  على 
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يبدو الوضع على صعيد التعاون االقتصادي مغاير متاما، إذ تدرك االطراف مجيعها امهية التعاون 
االقتصادي فيما بينها لتحقيق اهداف اسرتاتيجية واحملافظة على بلداهنا، فقد شدد العاهل االردين 
على امهية »إعادة ضبط العوملة« ابستثمار املوارد واملهارات وبناء القدرات عرب احلدود، كما هو 
احلال لدى العراق الذي جيد يف التعاون االقتصادي املتبادل ضرورة للنهوض ابلواقع االقتصادي 
للنهوض  املشرتك  التعاون  اىل  فإهنا حباجة  اما مصر،  البالد،  اليت متر با  اخلانقة  وجتاوز االزمات 
ابلواقع االقتصادي وجتاوز ازمة البطالة اليت تتنامى فيها نظرا للكثافة السكانية، لذا جند رؤية موحدة 

يف هذا االطار.

رمبا خترج قمة بغداد املؤجلة ابإلعالن عن حتالف جديد يف املنطقة يضم العراق ومصر   
تشكيل حتالف  من  االعضاء  الدول  اذا متكنت  عما  لنا  االايم ستكشف  قادم  ان  إال  واالردن، 
املستوى  الثالثية على  التعاون  تسمية آللية  يتجاوز  اجلديد ال  التحالف  ان  ام  واقعي  اسرتاتيجي 
االقتصادي، ويف كل االحوال سيحمل هذا التعاون املشرتك آفاق مستقبلية للدول االعضاء حتقق 

اهداف اسرتاتيجية للجميع. 

االفاق املستقبلية: 

فضاء جديد واعضاء جدد:	 

حتدثت مصادر مقربة من احلكومة العراقية عن إمكانية ان يلتحق مبشروع املشرق اجلديد 
اعضاء اخرون مثل لبنان، ورمبا تليها الحقا كل من سوراي واليمن بعد استقرار االوضاع فيهما، اذ 
تؤشر هذه التطلعات اىل امكانية حتقيق فضاء اقليمي جديد أساسه تطلعات اقتصادية تنموية وهو 

فضاء يبتعد عن احملاور السياسية املألوفة يف املنطقة.

ميكن هلذه الدول الثالث ان متضي بذا املشروع يف حال التمسك ابلرؤية االقتصادية القائمة 
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النظر عن  بغض  اىل ذلك  ماسة  االعضاء حباجة  التعاون، ذلك الن كل من دوهلا  اساس  على 
توجهها السياسي، وكذلك احلال ابلنسبة للدول احملتمل انضمامها يف املستقبل، إن هذا الفضاء 
حيتاج اىل تطوير البىن التحتية والتنمية االقتصادية والتكنولوجية مبا يتناسب مع الواقع اجلديد يف 
بناء عالقات مشرتكة مبا خيدم تلك املصلحة، إذ ان  الدول االعضاء  العامل، وعليه، يرتتب على 
الرتاجع يف املقومات االقتصادية الذي تعاين منه دول املشروع جعلها على حافة اخلروج من حلبة 
التنافس، إذ بدا ذلك شاخصا حينما قرعت ازمة كوروان جرس االنذار للجميع، حينها ادرك العراق 
اطلق  اصالحية  ورقة  احلكومة  وقدمت  النفط  بيع  على  االعتماد  اهناء  املثال ضرورة  سبيل  على 
عليها بـ)الورقة البيضاء(، رمبا كان العراق متأخرا عن مصر اليت ابشرت بربانمج اصالحي هيكلي 
يف 2016، كما تعمل االردن هي االخرى على تطوير برانمج اصالحي اقتصادي ابلتعاون مع 

صندوق النقد الدويل وقد انتهت من املراجعة االوىل للربانمج يف 2020. 

ان االصالح االقتصادي لدول هذا الفضاء تتطلب ان تقوم العالقات على اساس التعاون 
املشرتك وتبادل اخلربات بدال من التنافس، فكل االطراف حتتاج اىل التآزر فيما بينها خللق البيئة 
الالزمة وتطوير البىن التحتية لتحقيق التنمية االقتصادية، الن التنمية االقتصادية سيكون هلا دور 
كبري يف احلفاظ على تكافؤ العالقات بي دول املنطقة يف املستقبل، والتعاون املشرتك يف ظل هذا 
الفضاء حيصن هذه الدول من الوقوع يف فخ االنفتاح على االسواق العاملية من دون التهيؤ اىل ذلك، 
كما يضمن التزام الدول االعضاء ابلرؤى االقتصادية جناح هذا املشروع، حيث ختتلف التوجهات 
السياسية لكل منهم مما قد خيلق اجواء من انعدام الثقة يف املستقبل تؤدي اىل حتول املشروع اىل 

وثيقة مكتوبة ال واقع هلا.     

اخلط الواصل بني اورواب والصني:	 

يضفي املوقع اجلغرايف الذي تتميز به العراق ومصر واالردن امهية جيوسياسية هلذه البلدان، 
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إذ اهنا متثل جسر يربط بي اخلليج واملتوسط، وهلذا اجلسر امهية جيوسياسية يف مستقبل املنطقة 
ومستقبل العامل، خاصة يف اطار مشروع طريق احلرير اجلديد الذي تسعى الصي اىل حتقيقه، إذ يوفر 
هذا اجلسر معربا ملرور البضائع اىل اورواب اكثر فاعلية وجناعة يف ظل املعرقالت اليت تقف امام طريق 
احلرير الربي، لذا ميكن من خالل بناء خط نقل على نطاق واسع بي العراق واالردن ومصر تسهيل 
مرور البضائع من ميناء جوادر اىل البحر االبيض املتوسط مرورا ابلعراق واالردن ومصر، ال سيما 

وان مصر سبق وان وقعت وثيقة االنضمام من قبل رئيسها عبد الفتاح السيسي. 

على غرار التحالفات الصينية – االقتصاد والتنمية اساسا:	 

يبدو أن االساس الذي يقوم عليه هذا املشروع بي الدول االعضاء مشابه اىل حد ما للرؤية 
الصينية اليت بنيت عليها السياسة اخلارجية الصينية يف اآلونة االخرية، إذ جتد الرؤية الصينية ضرورة 
ان تبىن التحالفات على اساس تنمية االقتصاد والبىن التحتية مع الدول االخرى والتبادل التجاري 
السياسة  يف  التدخل  وتتجنب  معي  نوع  من  سياسي  نظام  تفرض  وال  والبضائع،  السلع  ومرور 
)االردن ومصر  املشروع  تربط دول  اليت  العالقة  مقاربة كبرية يف ذلك مع طبيعة  الداخلية، وجند 
والعراق(، إذ لكل منهم توجه سياسي خمتلف عن االخر إال ان اجلميع يشرتك يف احلاجة اىل التنمية 

االقتصادية وتنمية البىن التحتية. 

ويف اخلتام، قد ال تشهد القمة املؤجلة اعالان رمسيا عن حتالف اسرتاتيجي جديد بي الدول 
اليت رمست خالل االجتماعات  التعاون  الثالثية يف  اهنا ابلتأكيد ستعزز من االلية  االعضاء، إال 
السابقة، كما اهنا ستضمن حتقيق بيئة من التعاون االقتصادي والتجاري بي العراق واالردن ومصر 
سيفتح آفاقا مستقبلية جديدة يف املنطقة خترج عن اطار احملاور السياسية اليت تشكل القضية األمنية 

والنفوذ العسكري عمادها األساس.  



9

املشرق اجلديد .. ماذا بعد القمة الثالثية املؤجلة يف بغداد؟

املصادر: 

مشروع الشام اجلديد تكامل اقتصادي واستعادة للدور الرايدي	 

مستشار الكاظمي يكشف لـRT تفاصيل القمة الثالثية يف بغداد	 

قمة عمان الثالثية وسرتاتيجية )املشرق اجلديد(	 

إىل أين يتجه االقتصاد املصري؟.. 20 خبريا يتوقعون	 

كوروان وتعمق ازمة االقتصاد االردين	 

البيان املشرتك للقمة الثالثية عمان ٢٥/٨/٢٠٢٠	 

قمة عّمان: توحيد جهود مواجهة األزمات	 

مصر واألردن بعد سنوات التطبيع مع إسرائيل... خسائر وابتزاز	 
• Egypt concerned UAE-Israeli pipeline project will affect Suez Canal

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008271046377438-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A/
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