
اخلليج بينهما .. ما الذي ميكن أن تتعلمه دول 
اخلليج العربي من نهج إيران يف التعامل مع العراق

ُنسيبة يونس

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

اخلليج بينهما: ما الذي ميكن أن تتعلمه دول اخلليج العريب من هنج إيران يف التعامل مع العراق

ملخص
ميثل الوجود اإليراين مصدر إزعاج لقادة دول اخليلج، ويثنيهم عن التواصل مع البلد بنحو أكرب. 	 
تتبىن إيران هنجاً براغماتياً اسرتاتيجياً يف تعاملها مع العراق، تنخرط على نطاق واسع لتعزيز 	 

نفوذها بينما تعمل جاهدة حىت حتافظ على الدعم االقصادي العراقي احليوي، والسيما فيما 
يتصل مبنافستها مع الوالايت املتحدة. 

يف املقابل، كان هنج دول اخليلج يف التعامل مع العراق متخبطاً، مع أن احلكم الضعيف يف 	 
العراق هو من يساهم يف هذا التخبط. 

النفوذ اإليراين لدول اخلليج أن تقدم صورة إجيابية عنهم 	  العراقي من   يتيح الغضب الشعيب 
بوصفهم مستثمرين حمتملي يف اقتصاد العراق. 

ينبغي لألوروبيي تشجيع دول اخلليج العريب لتتخذ إجراءات اسرتاتيجية أكثر بشأن العراق. 	 
إن عراقاً يتمتع بعالقات إقليمية متنوعة من املرجح له أن يكون مستقراً وآمناً، وهذا ما يتماشى 	 

مع املصاحل األوروبية يف الشرق األوسط. 

الخليج بينهما: ما الذي يمكن أن تتعلمه دول الخليج العربي 
من نهج إيران في التعامل مع العراق

نُسيبة يونس *

* زميلة زائرة للمجلس األورويب للعالقات اخلارجية، وهي متخصصة ابلشأن العراقي. 
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مقدمة 
شهدت  ابلعراق.  عالقاهتا  وثقل  ونطاق  ترتيب  يف  إيران  على  متأخرة  اخلليج  دول  أتيت 
عام  املالكي  نوري  حينها  يف  الوزراء  رئيس  رحيل  منذ  معتدلة  عودة  العراقية  اخلليجية  العالقات 
2014 وانتهاء هنجه السياسي. لكن مل ُيرز أي تقدم متكافئ على صعيد تطور الروابط السياسية 
واالقتصادية واألمنية اجلوهرية من ذلك احلي. وما تزال دول اخلليج حذرة بشأن االستثمار بكثافة 
يف العراق، ومتخوفة من أن تنحرف تعهداهتم املالية عن مسارها يف هناية املطاف بواسطة سياسيي 
مدعومي من إيران واجلهات الفاعلة املسلحة يف البالد. كما أن هناك قدراً من الطمأنينة املتأيت عن 
الوجود الدبلوماسي والعسكري األمريكي واألورويب يف العراق، وهو ما يطمئن دول اخلليج إىل أن 

البالد ال متثل هتديداً مباشراً على أمنها.
عندما تتعامل دول اخلليج مع العراق، غالباً ما يكون تواصلها تبايين وقصري األجل وغري 
اسرتاتيجي، على الرغم من وجود اختالفات بي الدول. على وجه اخلصوص، سعت احلكومات 
اخلليجية، يف بعض األحيان، إىل حتديد فاعلي سياسيي عراقيي معيني لدعمهم. بيد أن هذه 
اخلطوة اثبتت فشلها، ومل تسفر عن الكثري، يف احلي الذي سامهت هذه اخلطوة يف تلويث مسعة 
دول اخلليج يف العراق. بينما كانت قد تركزت تعهدات مالية أكثر إجيابية تقدمت با دول خليجية 
لتطوير املشاريع االقتصادية املشرتكة، ولكن الوترية البطيئة لعجلة الربوقراطية يف العراق أحبطت آمال 
هذه الدول على مثل هذه املشاريع، وقد واجهت )هذه الدول( صعوبة يف حتديد ما إذا كانت هذه 

املشاريع متعثرة؛ بسبب التخريب السياسي املتعمد، أو بسبب ضعف قدرة العراق على احلكم.
لكن يف الوقت نفسه، تتمتع إيران بروابط سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية ممتدة يف مجيع 
أحناء العراق، ال تقتصر على املناطق الشيعية. توفر هذه العالقات قيمة كبرية القتصاد إيران وقدرهتا 
على إبراز قوهتا إقليمياً وخارجياً. إن النهج اإليراين وأسلوبه يف التعامل مع العراق جدير ابملالحظة 
والسيما فيما خيص مرونته ودميومته وتوقعاته على املدى الطويل. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض 
الدالئل على ضعف يف التفاعل بي إيران والعراق بسبب اغتيال قائد فيلق القدس اجلنرال قاسم 
سليماين يف كانون الثاين 2020، والذي يبدو أنه أدى إىل اشتداد املنافسة بي خمتلف اجلهات 
اإليرانية الفاعلة اليت تسعى للسيطرة على سياسة بالدهم يف العراق. عالوة على ذلك، فإن التأثري 
الكبري الذي متارسه إيران يف العراق يؤدي بنحو متزايد إىل نفور اجلمهور العراقي، والسيما بعد 
أن أدت اجلماعات املسلحة املدعومة من إيران دوراً يف توجيه الرد العنيف على حركة االحتجاج 

2020-2019 يف العراق. 
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الورقة  إىل مقابالت مع حمللي وقادة سياسيي ومستشارين خليجيي، تزعم هذه  استناداً 
أبن دول اخلليج لديها فرصة لتمييز نفسها عن إيران يف عيون اجلمهور العراقي. ميكنهم فعل ذلك 
عرب رفض النهج اإليراين بشكل واضح، ومن خالل انتهاج عالقة تعود ابلنفع على الشعب العراقي 
وحترتم سيادة الدولة العراقية. هذا ما سيعين االستثمار يف تطوير روابط مؤسساتية قوية واالمتناع 
عن دعم الفاعلي السياسيي الفرديي أو األحزاب. ويعين االلتزام بتوفري موارد مالية ملشاريع تعود 
ابلفائدة املباشرة على املواطني العراقيي العاديي. وإذا اتبعت دول اخلليج هذا النهج يف التعامل، 
فلديها فرصة لبناء عالقات مستدامة طويلة األمد مع العراق على أساس مسعة متنامية فيما يتعلق 

ابلنزاهة عرب عالقة من شأهنا أن تقف يف تناقض صارخ مع النهج اإليراين.
إن تعزيز العالقات العراقية اخلليجية من شأنه أيضاً أن خيلق للعراق عديد الفرص للعب دور 
إقليمي إجيايب، مبا يف ذلك دوره يف التوسط بي دول اخلليج وإيران )وهي مبادرة تتبعها احلكومة 
يف بغداد حالياً(، وألورواب مصلحة يف تشجيع هذه العملية. إن تنوع عالقات العراق اإلقليمية من 
شأنه أن يدعم الرغبة األوروبية يف أن يكون البلد مستقراً على الصعيدين السياسي واالقتصادي 

وقادراً على النأي بنفسه عن الصراعات اجليوسياسية.
املصاحل اإليرانية يف العراق

املصاحل اجلوهرية
تصور إيران نفسها على أهنا دولة حتاصرها الدول الغربية وهي ضحية هلذه القوى. تصُف   
اشتباكاهتا االستباقية يف دول الشرق االوسط، مبا يف ذلك العراق، أبهنا أعمال دفاعية يف املقام 
األول، جاءت لتحقيق توازن متباين ضد التهديدات الغربية اليت يتعرض هلا أمنها القومي. اابن غزو 
العراق عام 2003، أشارت الوالايت املتحدة إىل أن إيران جزء من “حمور الشر”. كل البواعث 
كانت تشري إىل ان الوالايت املتحدة كانت ستغري النظام اإليراين لو أهنا جنحت يف العراق. كان 
إليران مصلحة، تتعلق بوجودها، يف عرقلة غزو العراق ومنع جارهتا من أن تصبح اتبعاً موالياً للغرب 

يف الشرق األوسط؛ ولقد جنحت إيران إىل حد كبري يف هذا الصدد.
لطاملا نظرت إيران إىل اجليش العراقي، الذي  دربته وجهزته الدول الغربية مادايً، بوصفه   
امليليشيات  هتديد حمتمل. لقد سعت إىل تقويض نفوذ اجليش أواًل من خالل دمج جمندين من 
املدعومة من إيران بقوات الشرطة الفيدرالية، مث من خالل دعم تطور اجلماعات املسلحة وإضفاء 
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الطابع املؤسسايت عليها، وقد تقوت شوكة هذه اجلماعات بعد احلرب على تنظيم )داعش(. إن 
شبكة اجلماعات املسلحة يف العراق اليت ترعاها إيران تسمح هلا بتهديد املصاحل الغربية بكل ثقة، 

مع اإلبقاء على النأي واإلنكار املطلوبي للحيلولة دون تصعيد ال حتمد عقباه. 
أبعد  إىل  اقتصادايً  ضعيفة  البالد  من  جعل  إيران  على  األمريكية  العقوابت  تطبيق  إن   
احلدود. بناء على ذلك، فإن عالقتها االقتصادية ابلعراق متثل حبل النجاة الذي ال بديل عنه. تبلغ 
قيمة التبادل التجاري بي العراق وإيران عشرات املليارات من الدوالرات، وأن عملية شراء العراق 
املتواصلة للكرهباء من إيران حتقق إيرادات غاية يف األمهية. على اجلانب غري الرمسي، فإن عمليات 
تبادل العمالت بي إيران والعراق متثل مصدراً هاماً للدوالر األمريكي. ويوفر العراق مساراً لتهريب 

النفط اإليراين. 
ال تنظر إيران إىل العراق على أنه جمرد قناة لتمرير هتديدات الغرب، ولكنه يعد أيضاً منافساً   
اقتصادايً حمتماًل وهتديداً أمنياً يف حد ذاته. تدرك إيران جيداً أنه عندما يتم استبعاد مبيعاهتا من 
النفط يف األسواق العاملية، سيكون العراق قادراً على تعويض حصته السوقية من خالل زايدة إنتاجه 
بتقويض  اإلنتاجية والتصديرية ميكن أن يهدد  طوَر من قدرته  قوايً  عراقياً  اقتصاداً  النفطي.1 وأن 
الصادرات اإليرانية. وعلى الصعيد االمين، ما تزال احلرب العراقية- اإليرانية اليت أودت حبياة أكثر 
من مليون شخص ختيم على ذاكرة قادة احلرس الثوري اإلسالمي )IRGC(، وهم من يصيغون 
سياسة إيران يف العراق. ابلنسبة هلم، فإن احليلولة دون نشوب حرب بي البلدين أييت على رأس 
أولوايهتم. ويف اآلونة األخرية، أظهر النمو السريع للجماعات املتطرفة يف العراق، مبا يف ذلك تنظيم 

القاعدة يف العراق وداعش، اخلطر األمين الذي ما يزال العراق يشكله عليها. 
هنج إيران

حتظى إيران بعالقات وطيدة مع األحزاب السياسية العراقية القوية، مبا يف ذلك حزب الدعوة 
العراق )ISCI(، فضاًل عن تفرعه، تيار احلكمةوو  ومنظمة بدر واجمللس األعلى اإلسالمي يف 
النظام  ومجيع هذه االحزاب تشكلت يف إيران على يد جهات معارضة عراقية منفية هربت من 
السابق. ومع ذلك، مل تقصر إيران تواصلها من الذين كانوا معاديي عالنية إليران أو الذين قد ترى 

طهران أهنم تصرفوا ضد املصاحل اإليرانية.

1.مقابلة املؤلف مع حملل إيراين عرب اهلاتف، 24 آذار 2021.
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إن املرونة والصرب وقدرة التحمل اليت تتسم با االسرتاتيجية اإليرانية هي من أبرز صفاهتا. 
إن هنج إيران هو هنج براغمايت وواقعي يوفر قدراً من الراحة للسياسيي العراقيي الذين يتاجون إىل 
متابعة املواقف املعادية إليران ألسباب سياسية.2 وهذا يعين أن السياسيي العراقيي لديهم دائما 
خيار طلب الدعم من اإليرانيي. وغالباً ما يلجأون إىل إيران طلباً للمساعدة عندما يكونون عالقي 
يف مواقف تفاوضية صعبة داخل النظام السياسي العراقي. وهذا مينح إيران نفوذاً غري عادي يف 
اللحظات احلامسة يف املفاوضات السياسية العراقية، مبا يف ذلك أثناء عمليات تشكيل احلكومة. إن 
النظام االنتخايب يف العراق ال يتضمن اإلعالن عن فائز واضح وأن احلكومات تنبثق بعد مفاوضات 
مطولة وغري شفافة جتري خلف أبواب مغلقة. إن قدرة إيران على لعب دور الوسيط يف االتفاقات 
اليت تتم بي الفاعلي السياسيي العراقيي تتيح هلا الفرصة لتبسط نفوذ كبري على هذه املفاوضات. 
هذا يعين أن الوزراء وكبار املعيني السياسيي يدينون يف كثري من األحيان مبناصبهم للدعم اإليراين، 

مما جيعلهم أكثر اذعاانً للمطالب اإليرانية.
سعت إيران خلف مصاحلها االمنية يف العراق من خالل دعم ازدهار اجلماعات املسلحة 
اخلراجة عن سيطرة وزارة الدفاع العراقية. يوفر فيلق القدس، ذراع العمليات اخلارجية للحرس الثوري 
داعش  على  احلرب  خلقت  والتجهيزات.  والتمويل  التدريب  العراقية  املسلحة  لألطراف  العراقي، 
فرصة لنمو كبري يف اجلماعات املسلحة يف العراق. كما ساعدت إيران يف إدامة هذه اجلماعات 
عرب دجمها مبؤسسات احلكومة العراقية من خالل جلنة احلشد الشعيب، وهي طريقة تتيح للجماعات 
الوصول إىل مليارات الدوالرات من التمويل احلكومي دون إخضاعها لسيطرة الدولة العراقية. تشري 
التقارير إىل أن احلكومة املركزية العراقية زادت خمصصات وحدات احلشد الشعيب يف امليزانية أبكثر 
من %45 بي عامي 2019 و 2021. وعلى الرغم من أن ليس مجيع قوات احلشد الشعيب هلا 

صالت بطهران، إال أن معظمها هلا صالت وثيقة بفيلق القدس.
مؤخراً، آزرت إيران منو جماميع مسلحة خارج بُنية تشكيالت احلشد الشعيب لتمكنها من 
العمل ضد املصاحل الغربية يف العراق وإبعاد اجلماعات وداعميها السياسيي العراقيي إىل حد ما عن 
العقاب. إن توسع اجلماعات املسلحة ذات العالقات املباشرة مع إيران قد مّكن اإليرانيي من إتقاء 
شر اجليش العراقي، الذي ينظر إليه بشيء من الريبة بسبب عالقات التدريب واإلمداد املكثفة مع 
الوالايت املتحدة. تساعد هذه اجلماعات إيران يف ممارسة الضغط على الدول الغربية واالنتقام من 

2.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
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العدوان الغريب املتصور. وتوفر اجملاميع املسلحة إليران طرقاً لتشكيل األنشطة السياسية واالقتصادية 
الوطنية واحمللية لدعم مصاحلها اخلاصة. 

تعرقلت ممارسة إيران للسلطة يف العراق ابغتيال سليماين وانئب رئيس هيئة احلشد الشعيب 
أبو مهدي املهندس. لقد عزز سليماين عالقات عميقة عرب األجهزة السياسية واألمنية واالقتصادية 
يف العراق؛ مما ساعده على استخدام سلطة ونفوذ غري عاديي. خطى اللواء إمساعيل قاآين، الذي 
حل حمل سليماين، خطوات واسعة حنو بناء العالقات يف العراق، لكنه غري قادر على فرض إرادته 

على األنشطة السياسية العراقية ابلقدر نفسه الذي كان يفرضه سليماين.
الالعبي  خمتلف  بي  التنافس  وترية  تصعيد  اآلخر يف  هو  ساهم  سليماين  مقتل  أن  يبدو 
اإليرانيي حول سياسة العراق. يقول الفاعلون واملراقبون السياسيون العراقيون إن فيلق القدس ينتهج 
أحياانً سياسات تتعارض مع تلك اليت تنتهجها وكاالت االستخبارات اإليرانية املختلفة الفاعلة يف 
العراق، وإن هذه املنهجيات السياسية تتعارض أحياانً مع رسائل الوزراء اإليرانيي أو غريهم من كبار 
ممثلي احلكومة أثناء زايراهتم اىل العراق. يقول أحد كبار املستشارين السياسيي إن فيلق القدس كان 
“يف حالة حرب” مع وكاالت استخبارات إيرانية أخرى فاعلة يف العراق، لكنه خلص إىل أن فيلق 

القدس ما يزال صاحب اليد العليا؛ بسبب موارده وعالقاته الكثرية يف البالد3.
يف الوقت نفسه، أدى مقتل املهندس، الذي زاول سيطرة ملحوظة على اجلماعات املسلحة 
العراقية، إىل تقويض متاسك وانضباط هذه اجلماعات. كما ألقى بعبء أكرب على اجلهات الفاعلة 

اإليرانية اليت تسعى إىل تنسيق أنشطة اجلماعات املسلحة.
تسعى إيران، وبشكل ابرز، إىل استخدام القوة الناعمة يف العراق من خالل االستفادة من 
اهلوية الشيعية املشرتكة ملعظم اإليرانيي والعراقيي. لكن عالقتها الوثيقة ابلقادة السياسيي العراقيي 
واجلماعات املسلحة قوض مسعتها يف الشارع العراقي. برغم ذلك، يف حي أن العنصر الشيعي ليس 
هو العنصر الذي يدد نوع العالقة، فقد وفر  إليران فرصاً ساحنة لتصوير نفسها كشريك وحليف 
يف  الشيعية  املقدسة  العتبات  اإليرانيي  الدين  وعلماء  احلجاج  من  املاليي  يزور  للعراق.  طبيعي 
النجف وكربالء كل عام، مما يوفر الفرصة لاللتحام على الصعيدين الثقايف والسكاين. إن األموال 
اليت ينفقها هؤالء احلجاج خالل رحالهتم إىل العراق هي مصدر دخل مهم للبالد. وأنفق املواطنون 

واحلكومة اإليرانية ماليي الدوالرات على ترميم املزارات يف العراق. 

3. مقابلة املؤلف مع أحد كبار التيار الصدري عرب اهلاتف ، 5 آذار 2021.
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مصاحل اخلليج يف العراق
املصاحل اجلوهرية 

قبل عام 2014، كانت دول اخلليج تتجاهل العراق إىل حد كبري، ومل تقم معه سوى احلد   
األدىن من العالقات. على عكس نظرائهم اإليرانيي، يشعر القادة اخلليجيي ابالهانة ويعمدون إىل 
قطع العالقات مع اجلهات السياسية العراقية اليت ال “تتبع التعليمات أو تظهر الوالء”، وفقاً ألحد 

مستشاري زعيم سياسي عراقي4.
السماح  مسؤولية  اليت محلت  القوى  الغريب،  القوى  من  اخلليج ابالستياء  دول  وشعرت   
للنفوذ اإليراين ابلنمو يف العراق هلذه الدول اخلليجية- وكانت على اعتقاد ابن التواصل الدبلوماسي 
احلقيقي مع بغداد لن يسفر عن شيء. وقد تعززت خماوف اخلليج بشأن السياسة الداخلية العراقية 
ألهنم اعتربوا املالكي طائفياً معادايً للسنة. بشكل عام، توقعت حكومات اخلليج أن تتحمل الدول 

الغربية، والوالايت املتحدة حتديداً، مسؤولية محايتها من أي هتديدات مصدرها العراق.
تصورات   2014 عام  العراق  يف  داعش  تنظيم  حققها  اليت  اإلقليمية  املكاسب  غريت   
اخلليج عن مصاحلهم األمنية يف البالد. شكل التوسع السريع للجماعة عرب مشال العراق يف عام 
2014 هتديداً أيديولوجياً وأمنياً ملحاً على دول اخلليج، وهذا ما خلق ابعثاً هلذه الدول لالشرتاك 
مع العراق هلزميته. أاتح رحيل املالكي ورائسة حيدر العبادي فرصة لدول اخلليج إلعادة عالقاهتا مع 

العراق والشروع يف هنج أكثر إجيابية وفعالية جتاه البالد.
التهديد  هو  إيران  من  املدعومة  اجلماعات  انتشار  أصبح  لداعش،  اإلقليمية  اهلزمية  منذ   
األمين األكرب من العراق على دول اخلليج. إهنم قلقون من قيام هذه اجلماعات بشن هجمات 
مباشرة على أهداف يف أراضيهم، وهو اخلوف الذي ظهر على األرجح يف هجوم 2019 بطائرة 
بدون طيار على منشآت شركة النفط احلكومية أرامكو يف اململكة العربية السعودية، وهو هجوم 
يُعتقد إىل حد بعيد أنه ُشن من العراق )على الرغم من نفي احلكومة العراقية الشديد هلذا األمر(.

ويساور القلق دول اخلليج حول حجم تعزيز عمق إيران االسرتاتيجي وقدرهتا على استعراض   
أنشطتها  تكثيف  العراقية.5وبرغمظظظ  املسلحة  اجلماعات  مع  عالقاهتا  من خالل  إقليمياً  قوهتا 

4.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف ، 16 آذار 2021.
5.مقابلة املؤلف مع سفارة اململكة العربية السعودية يف بغداد عرب الربيد اإللكرتوين، 3 نيسان 2021.
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الدبلوماسية يف العراق يف السنوات األخرية، ال يبدو أن دول اخلليج لديها رؤية اسرتاتيجية واسعة 
ظ كيفية محاية مصاحلها األمنية يف البالد. نتيجة لذلك، واصلوا إىل حد كبري استغالل األنشطة 

األمنية الغربية يف العراق. 
على الرغم من أن دول اخلليج قد سعت إىل تنفيذ مشاريع اقتصادية يف العراق بدرجات 
املشاريع  هذه  من  أكثر  البالد  يفيد  االقتصادي  التعاون  أبن  عاماً  تصوراً  هناك  أن  إال  متفاوتة، 
االقتصادية. على هذا النحو، يعتقدون أن احلكومة العراقية جيب أن تكون أكثر فعالية يف متابعة 
تنفيذ  العراقية يف  الدولة  يزال هناك إحباط كبري بشأن فشل بريوقراطية  االقتصادي. وما  التعاون 
األنشطة املتفق عليها وحتمل ثقلها يف املشاريع املشرتكة. وختشى احلكومات يف اخلليج أن تتعرض 
استثماراهتا يف العراق هلجوم مادي أو سياسي على يد جهات مؤيدة إليران يف البالد. وهم يدركون 
متاماً أن حكومة عراقية جديدة وموالية أكثر إليران ميكن أن تلغي االتفاقات الرمسية اليت أبرمتها 

الدولة العراقية مع نظرياهتا اخلليجية. 
خالفات بني دول اخلليج

لدى دول اخلليج منهجيات وأولوايت خمتلفة عندما يتعلق األمر بعالقاهتا مع العراق،  اتبعت 
اإلمارات العربية املتحدة منهج يتمحور حول األعمال التجارية إىل حد كبري يف البالد،6بينما ما 
تزال نظرة اململكة العربية السعودية سياسية بنحو أساس. يف غضون ذلك، ابتعدت تفاعالت قطر 

احملدودة مع العراق عن النهج السين منذ أن فرضت دول اخلليج األخرى حصاراً عليها7.
من بي دول اخلليج، تتمتع اإلمارات العربية املتحدة أبكرب نشاط اقتصادي يف العراق مع 
وعلى  البناء8،  مشاريع  وعلى  اقليم كردستان  الطاقة يف  قطاع  االستثمار يف  على  اخلاص  الرتكيز 
الصادرات اىل العراق مبا فيها من آالت ومعادن نفيسة وقد سعت اإلمارات إىل تقليص تدخالهتا 
السياسية يف العراق، على أمل محاية نشاطها االقتصادي يف البالد، وهي تدرك حجم النفوذ اإليراين 
يف العراق، وتسعى إىل تقدمي نفسها على أهنا العب اقتصادي ال يشكل هتديدًا9. كما أن هناك 
اقرتاحات مفادها أنه لتجنب االصطدام مع الرايض، تسمح أبو ظيب للسعوديي أبخذ زمام املبادرة 

سياسياً وأمنياً بشأن العراق.

6.  مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
7.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.

8.مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب اهلاتف، 4 آذار 2021.
9.مقابلة املؤلف مع مستشار حلزب احلكمة عرب اهلاتف، 8 آذار 2021.
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على الرغم من أن اإلمارات العربية املتحدة لديها التزام عايل املستوى بتطوير عالقة اقتصادية 
أقوى مع العراق، إال أهنا ال تزال مرتددة إىل حد ما يف القيام بذلك- يف املقام األول ألهنا ختشى 
أن تكون احلكومة العراقية املقبلة أقل ترحيباً ابالستثمارات اخلليجية. يصف أحد املسؤولي العراقيي 
اإلمارات أبهنا غري جادة عندما يتعلق األمر أبنشطتها االقتصادية يف العراق.10 كما يبدو أن تنفيذ 

االتفاقيات االقتصادية يعوقه ضعف البريوقراطية يف كال اجلانبي.
تواصل اململكة العربية السعودية النظر إىل العراق يف املقام األول على أنه قناة لتوسيع قوة 
إيران اإلقليمية، وعليه، فإن أولويتها هي تقليص هذا النفوذ يف البالد.11 عندما طُلب من السفارة 
السعودية يف بغداد لتوصيف املصاحل السعودية يف العراق، أخربت السفارة كاتب املقال أهنا ستعمل 
على ضمان أن “عملية صناعة القرار السياسي مستقلة وبعيدة عن التدخل األجنيب”. وأضافت 
السفارة أن: “سياسة اململكة اخلارجية اثبتة إزاء رفض الدور اإليراين التخرييب والتدخل يف الشؤون 

الداخلية لدول املنطقة”.12
النفوذ  حتجيم  السعودية  العربية  اململكة  عربها  تنوي  اليت  اآللية  عن  قليلة  مؤشرات  هناك 
اإليراين يف العراق. لكن لتحقيق هذه الغاية، يبدو أن الرايض قدمت دعماً سياسياً ومالياً حمتماًل 
العراقية  السياسة  يف  السعودي  النفوذ  تقوية  إىل  النهج  هذا  يؤد  مل  معيني.  عراقيي  لسياسيي 
بشكل ملحوظ. وقد كان السعوديون حمبطي بشدة بسبب ما يعتربونه عدم والء وتقلب لشركائهم 
العراقي  السياسي  الزعيم  مع  شراكة  لبناء  احملبطة  السعودية  العربية  اململكة  حماولة  وإن  العراقيي، 
مقتدى الصدر هي مثال على ذلك. اُستقبل الصدر يف اململكة العربية السعودية يف عام 2018، 
لكن العالقة الوليدة اجهضت بسبب الغضب السعودي من زايرات الصدر إليران والتعاون الواضح 
مع كبار القادة اإليرانيي.13 النهج السعودي يف دعم القادة السياسيي يف العراق أقل جناعة بكثري 
العراقية بشأن اململكة  العامة  التصورات  النهج اإليراين، ولكن اجلهود احلثيثة ختاطر بتقويض  من 
العربية السعودية- حيث يرفض العراقيون بشدة التدخل األجنيب يف نظامهم السياسي- بينما يتيح 

للسعودية شيء من املزااي السياسية. 

10.مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب اهلاتف، 4 آذار 2021.
11.مقابلة أجراها الكاتب مع مفكر صدري عرب اهلاتف، 6 آذار 2021

12.مقابلة املؤلف مع سفارة اململكة العربية السعودية يف العراق عرب الربيد اإللكرتوين، 3 نيسان 2021
13. مقابلة املؤلف مع مستشار حلزب احلكمة السياسي عرب اهلاتف  8 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب 

اهلاتف، 4 آذار 2021.
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لقد سعت اململكة العربية السعودية إىل إقامة عالقات اقتصادية أكثر متانة مع العراق، على 
الرغم من اعرتاف السفارة السعودية أبن “التبادل التجاري بي البلدين ]ال[ يليب تطلعات البلدين 
وال يعكس قدراهتما”.14 زايرة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يف نيسان 2021 إىل 
إنشاء صندوق عراقي سعودي  مبا يف ذلك  مبادرات،  اإلعالن عن عدة  إىل  ، حثت  السعودية 
لتشجيع االستثمار يف االقتصاد العراقي.  مشرتك بقيمة 3 مليارات دوالر، دفعتها السعودية مثناً 
برغم ذلك، فإن جناح هذه املبادرات يتطلب من الدولة العراقية اختاذ خطوات لتمكي االستثمار 
السعودي من املضي قدما. أوضح السعوديون أن عددا من مبادراهتم يف العراق قد تعرقل بسبب 
البريوقراطية العراقية البطيئة واخلاملة وغري الفعالة، وهم حمبطون ألن جهودهم اإلجيابية يف العراق مل 

تثمر على الرغم من الدعم السياسي الواضح رفيع املستوى هلم من كال اجلانبي. 
قبل أن تفرض دول اخلليج األخرى حصاراً عليها يف عام 2017، تركزت سياسة قطر يف 
العراق على تقدمي دعم واضح للقادة السياسيي السنة العراقيي. عملت قطر مع تركيا على حماولة 
مجع هؤالء القادة معاً يف كتلة سياسية سنية عراقية موحدة بعد هزمية داعش. على الرغم من أن 
تنظيم وتنسيق  إىل  أيضاً  السعودية، قد سعت  العربية  اململكة  دول اخلليج األخرى، مبا يف ذلك 
القادة السياسيي السنة العراقيي، إال أن تواصلها الدبلوماسي مع العراق مل يقتصر على هذه اجلهود 
- وابلتايل مل تكن هذه احملاوالت هي السمة الغالبة للتواصل السعودي مع العراق. لقد فشلت 
إىل  العراقيي. ويرجع ذلك جزئياً  السنة  السياسيي  القادة  لتقوية موقف  املبادرات اخلليجية  مجيع 
توقعات دول اخلليج غري الواقعية وافتقارها إىل املرونة والصرب االسرتاتيجي، وجزئياً إىل الدوافع القوية 
هلؤالء السياسيي للتنافس فيما بينهم على املناصب احملدودة املتاحة للسنة داخل النظام السياسي 

العراقي15.
شوه تركيز قطر على اجلهات السياسية السنية مسعتها يف الشارع والنخبة السياسية يف العراق، 
ومل تفعل الكثري حلماية املصاحل االسرتاتيجية لقطر هناك. بعد بدء احلصار، أصلحت قطر سياستها 
اإلقليمية- مبا يف ذلك ما يتعلق ابلعراق- من خالل السعي، وبوجه خاص، إىل إقامة عالقات 
اعتمادها  تقليص  اجلديد يف  الدوحة  لقد ساعد هنج  السياسي16.  الطيف  إجيابية عرب  دبلوماسية 

14.مقابلة املؤلف مع سفارة اململكة العربية السعودية يف العراق عرب الربيد اإللكرتوين، 3 نيسان 2021.
15.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.

16.مقابلة املؤلف مع مستشار لزعيم سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع أحد كبار التيار 
الصدري عرب اهلاتف، 5 آذار 2021.
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على دول اخلليج اليت شاركت يف احلصار. وقال أمري قطر يف لقاء مع الرئيس العراقي برهم صاحل 
عام 2019 إن اخلليج يقف إىل جانب العراق ويدعم “تعزيز االستقرار والسالم وحتقيق التقدم 
يف اجملاالت االقتصادية”. بعد أن بذلت طاقة كبرية للنجاة من احلصار سياسياً واقتصادايً، مل يعد 
لدى قطر قدرة كبرية على تطوير عالقة جوهرية مع العراق. ومع ذلك، فإن التحول يف خطاب 
قطر وموقفها جتاه القادة الشيعة العراقيي قد أرسى أساسا إجيابيا ميكن أن تبين عليه هذه العالقة17. 

كيف تفاوضت دول اخلليج على املشهد السياسي املتجدد يف العراق
حكومة العبادي

التواصل اإلجيايب من العبادي
كان وصول العبادي إىل سدة رائسة الوزراء يف أيلول 2014 حلظة مهمة أذابت اجلليد 
الذي كان يغلف العالقات بي العراق واخلليج. ال تثق دول اخلليج ابملالكي إىل حد كبري، حيث 
تعتربه زعيما طائفيا موالياً إليران ومعاداً للمواطني السنة وال ميكن التعويل عليه يف اإليفاء بوعده. 
على الرغم من أن العبادي ينحدر من نفس احلزب السياسي الذي جاء منه املالكي، فقد تبىن 
خطااًب شاماًل منذ حلظة تسنمه السلطة وخطى خطوات جوهرية ابجتاه املصاحلة مع القادة السنة. 
أعطى هذا التحول يف النهج دول اخلليج الثقة يف أن ابدرة اإلدارة اجلديدة متثل خروجاً كبرياً عن 

مشهد احلكومة السابقة. 
اخنرطت حكومة العبادي يف تواصل إجيايب كبري مع دول اخلليج- معلنًة أن العراق يسعى   
إىل عالقات متوازنة معها ومع إيران، وشددت على أن العراق ال يرغب يف أن يكون “جزًءا من أي 
حمور”. وقد حظيت مبادرات االنفتاح على دول اخلليج بدعم أكرب من القادة السياسيي العراقيي 
املؤثرين اآلخرين، مبا يف ذلك الصدر والزعيم السياسي الشيعي العراقي املعتدل عمار احلكيم. أقنعت 
هذه املبادرات القادة يف اخلليج بوجود بيئة مضيافة جديدة يف العراق ميكنهم العمل يف اجوائها18.

قد يكون التحول يف هنج اململكة العربية السعودية جتاه العراق مرتبطاً كذلك بوفاة امللك عبد هللا يف 
كانون الثاين 2015. كان امللك عبد هللا مراتابً للغاية بشأن عراق ما بعد الغزو وشعر ابالحباط 

17. مقابلة أجراها املؤلف مع مستشار حلزب احلكمة عرب اهلاتف، 8 آذار 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع مفكر صدري عرب 
اهلاتف، 6 آذار 2021.

18.مقابلة املؤلف مع مستشار لتيار احلكمة عرب اهلاتف، 8 آذار 2021.
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من حماولته السابقة للعمل مع املالكي. برغم ذلك، فقد متّكن خليفته، امللك سلمان- وجنله حممد 
بن سلمان- من االقرتاب من العراق واملنطقة برؤية جديدة ومحاس متجدد19.

كانت هناك طفرة على صعيد النشاط الدبلوماسي بي العراق ودول اخلليج خالل فرتة   

حكم العبادي. يف كانون االول 2014، وافقت الكويت على إرجاء دفع العراق للتعويضات عن 
حرب اخلليج األوىل )اليت وقعت يف أوائل التسعينيات( ملدة عام واحد، لتمكي العراق من جتاوز 
أزمته املالية. يف عام 2015، بعثت اململكة العربية السعودية سفرياً إىل العراق ألول مرة منذ ذلك 
الصراع، واستأنفت الزايرات الدبلوماسية. يف عام 2017، زار العبادي ووزير الداخلية آنذاك قاسم 
األعرجي الرايض، بينما زار وزير اخلارجية السعودي آنذاك عادل اجلبري بغداد. كما أعادت دول 
اخلليج العالقات الدبلوماسية الثنائية األخرى مع العراق: يف آاير 2015، أعلنت قطر أهنا ستعيد 
فتح سفارهتا يف بغداد بعد اجتماع انجح بي الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم وأمري قطر الشيخ 

متيم بن محد آل اثين.
حرٌب ضد داعش

وبينما كانت  العراق.  داعش يف  تنظيم  دحر  على  بشكل كبري  العبادي  ركزت حكومة   
الوالايت املتحدة والقوى الغربية األخرى تناور بشأن تقدمي الدعم العسكري للعراق، عرضت إيران 
على الفور املساعدة العسكرية والتوجيه االسرتاتيجي والتدريب- ويف بعض األحيان، عملت على 
إمداد العراق بقواهتا وكبار قادهتا لالخنراط مباشرة يف الرد العسكري. يقدر معهد إيراين أن إيران 
بينما أشار ضباط  القتال ضد داعش،  العراق لدعم  بقيمة 16 مليار دوالر إىل  حولت أسلحة 
املخابرات األمريكية إىل أن إيران كانت تنشر صواريخ وقذائف متطورة يف املعارك يف العراق. كان 
هلذه املساعدة، اليت روج هلا بكثافة يف العراق، أتثري إجيايب قوي على تصورات اجلمهور العراقي 
بشأن إيران. ظهر سليماين وكأنه موجود يف كل مكان على اجلبهات االمامية. غالباً ما كان يصور 
وهو يتعامل مباشرة مع القادة العسكريي العراقيي. وقال قائد إحدى جماميع احلشد الشعيب إن 
سليماين اشرتك يف العمل “يف مركز قيادة العمليات من بداية املعركة حىت النهاية وآخر ما كان يفعله 

هو زايرة جرحى املعركة يف املستشفى”.

19.  مقابلة املؤلف مع مستشار لتيار احلكمة عرب اهلاتف، 8 آذار 2021.
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كما لعبت إيران دوراً مهماً يف حشد وتدريب وتنظيم اجلماعات املسلحة العراقية غري الرمسية 
لقتال داعش- وهو الدور الذي اعطى اإليرانيي سطوة ابلغة على عشرات اآلالف من العناصر 
املسلحة يف العراق. قانون احلشد الشعيب، الذي أقَر يف عام 2016، أضفى الطابع الرمسي على 
هذه اجلماعات املسلحة ووفر هلا إمكانية الوصول إىل التمويل احلكومي دون أن تبذل الدولة العراقية 
جهداً للسيطرة عليها بشكل فعال. يضمن القانون عدم حل هذه اجلماعات املسلحة مبجرد انتهاء 

احلرب ضد داعش، وابلتايل تعزيز قدرة إيران يف التأثري على النشاط املسلح يف العراق20.
مبا أن دول اخلليج رأت يف صعود تنظيم داعش هتديداً مباشراً وفورايً على أمنها، فقد وضعت 
قواهتا األمنية يف حالة أتهب قصوى. وجه التنظيم هتديدات مباشرة لدول اخلليج: خاطبت املواطني 
السعوديي لكي يهامجوا حكومتهم، وبسببها راح مثانية من املصلي الشيعة ضحية لتحريضها يف 
مسجد ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية يف تشرين الثاين 2014، فضاًل عن مقتل ثالثة 
سعوديي من حرس احلدود، على حدود عرعر بي العراق والسعودية عام 2015. كما أعربت 
وسوراي  العراق  إىل  يسافرون  الذين  الكبري  مواطنيها  عدد  بشأن  الشديد  قلقها  عن  اخلليج  دول 
لالخنراط يف صفوف داعش، مما دفع حممد بن سلمان لالعرتاف: “مل نفعل ما يكفي حلماية أمتنا 
من التعصب وشبابا من النزعة القتالية والتطرف الديين”. دفع حجم التهديد الذي يشكله تنظيم 
داعش احلكومات اخلليجية إىل حتليل العوامل اليت مكنت من منو التطرف العنيف داخل دوهلم. 
مشروع  ذلك  مبا يف  العنيف،  التطرف  ملكافحة  مبادرات  عدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  أطلقت 
هداية. كما كانت هناك جهود أوسع يف اخلليج للقضاء على متويل اإلرهاب واحلد من التعليقات 
النهج خطوة مهمة يف إعادة  التحول يف  الفضائية اخلليجية. كان هذا  القنوات  التحريضية على 
أتهيل مسعة دول اخلليج يف العراق، بعد سنوات من اإلحباط الذي شعر به القادة العراقيي من 

اخلطاب اخلليجي، ألهنم اعتقدوا أنه يغذي التطرف السين يف العراق. 
شاركت دول اخلليج يف التحالف الدويل الذي تشكل هلزمية داعش، حيث شاركت كل من 
اإلمارات والسعودية وقطر والبحرين يف الضرابت اجلوية للتحالف ضد التنظيم- وإن كان ذلك يف 
سوراي. مسحت دول اخلليج للطائرات األمريكية ابالنطالق من قواعد يف أراضيها، مبا يف ذلك قاعدة 
العديد اجلوية يف قطر، وقاعدة الظفرة اجلوية يف اإلمارات، وقاعدة علي السامل اجلوية يف الكويت. 
كما عرضت الدعم اإلنساين: تعهدت اململكة العربية السعودية ابلتربع مببلغ 500 مليون دوالر 
للجهود اإلنسانية اليت تبذهلا األمم املتحدة يف العراق، وسامهت الكويت مببلغ 10 ماليي دوالر 

20. مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب اهلاتف، 4 آذار 2021.
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لألمم املتحدة وعملها مع النازحي العراقيي، وشحنت قطر 300 طن من املساعدات اإلنسانية 
إىل املدن العراقية اليت حتتضن النازحي.

خطر  ملكافحة  العاملي  العسكري  اجلهد  يف  املبكر  اخلليجي  االخنراط  أفسح  ما  سرعان   
داعش اجملال للشك، حيث أصبح من الواضح أن التحالف يعتزم اتباع هنج حمدود يركز على العراق 
لن يطيح ابلنظام يف سوراي أو يواجه بفعالية نفوذ إيران املتنامي يف املنطقة. مبرور الوقت، أعادت 

دول اخلليج تركيز أولوايهتا األمنية على إيران، اليت اعتربهتا هتديداً أكرب من داعش.
مؤمتر الكويت إلعادة اإلعمار

يف أوائل عام 2018، شارك االحتاد األورويب والكويت يف استضافة مؤمتر دويل جلمع األموال 
إلعادة إعمار العراق بعد داعش. كان هلذا احلدث إمكانية ان جيرب العالقة بي العراق واخلليج، 
ولكن التوقعات اليت اسيء تقديرها حول ما ميكن أن يققه املؤمتر تعين أنه انتهى إىل حد كبري خبيبة 
أمل من اجلانبي. وسعى املؤمتر إىل مجع املنح والقروض واستثمارات القطاع اخلاص للمسامهة يف 
إعادة إعمار العراق. لقد قدرت احلكومة العراقية قيمة تكلفة إعادة اإلعمار ستبلغ 88.2 مليار 
دوالر، ولكنها فشلت يف إدارة توقعاهتا اخلاصة ورسائلها للجمهور حول ما ميكن ااثرته بشكل 
واقعي يف املؤمتر. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من مجع 30 مليار دوالر يف هذا املؤمتر، وإن كان هذا 
املبلغ يف الغالب على شكل تسهيالت ائتمانية واستثمارات بداًل من املنح، فقد وصفته العناوين 
الرئيسية ابلفشل. تسبب ذلك يف استياء دول اخلليج مما اعتقدت أنه نكران للجميل من العراقيي.

لو أن املؤمتر صيغ بشكل خمتلف، لكان من املمكن أن يُنظر إليه بداًل من ذلك على أنه 
حلظة فاصلة يف العالقات بي اخلليج والعراق حيث كثفت دول اخلليج ارتباطها بنحو كبري ابلعراق. 
سامهت اململكة العربية السعودية مبليار دوالر يف شكل قروض و500 مليون دوالر يف يف شكل 
قروض تصديرية. بينما تعهدت اإلمارات بتقدمي مساعدات بقيمة 500 مليون دوالر، ووعدت 
ابستثمارات بقيمة 5.5 مليار دوالر من القطاع اخلاص لقاعدة الرشيد وميناء أم قصر. وتعهدت 
قطر بتقدمي قروض واستثمارات بقيمة مليار دوالر تركز على البنية التحتية، بينما تعهدت الكويت 
بقرض بقيمة مليار دوالر واستثمارات أخرى بقيمة مليار دوالر. قليلة هي التعهدات اليت مت اإليفاء 
با، ولكن املسؤولي يف احلكومة العراقية يعرتفون أبن السبب يرجع يف جزء كبري منه إىل عدم قدرهتا 
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على اجناح تطوير برامج االستثمار اليت ميكن أن تستفيد من القروض21. وكانت هناك مشاركة كبرية 
يف املؤمتر من الشركات اخلليجية، مما خلق فرصة للعراق للتواصل مع القطاع اخلاص يف اخلليج. 
برغم ذلك، كان املخرجات الناجحة من هذه املشاركة ضئيلة، ألن احلواجز أمام ممارسة األعمال 
التجارية يف العراق ال تزال ابرزة بشكل ال يصدق، ويرجع ذلك أساساً إىل ضعف التنظيم العراقي 
واألعباء البريوقراطية الشديدة، اليت ختول حضور الفساد يف كل مرحلة من مراحل املشروع اخلاص.

وقد حضرت إيران مؤمتر الكويت إلعادة اإلعمار، حيث ترأس وزير اخلارجية حممد جواد 
ظريف وفًدا. مل تتعهد طهران يف املؤمتر، لكن بعد شهر، عرض انئب الرئيس إسحاق جهاجنريي 
منها،  تعاين  اليت  املالية   الصعوابت  بسبب  للعراق.  مليارات دوالر   3 بقيمة  ائتمانية  اعتمادات 
واليت تفاقمت بسبب العقوابت األمريكية، مل تتمكن إيران يف النهاية من توفري أموال كبرية إلعادة 
اإلعمار للعراق. كان إبمكان دول اخلليج استخدام قنواهتا اإلعالمية لتسليط الضوء على التناقض 
بي نقص االستثمار يف إعادة اإلعمار من إيران مقارنًة ابلتعهدات اخلليجية، لكنها فوتت هذه 

الفرصة للتواصل مع اجلمهور العراقي.
أعوام ترامب

تغيري  إىل   2016 لعام  األمريكية  الرائسية  االنتخاابت  يف  ترامب  دوانلد  فوز  أفضى 
من  املتحدة  الوالايت  انسحاب  بعد  ضغط كبري  حتت  طهران  ووضع  اإلقليمية،  الديناميكيات 
االتفاق النووي اإليراين يف أاير 2018، وعزز ثقة اخلليج يف دعم واشنطن ضد التوسع اإليراين يف 
املنطقة. بعد سنوات من الغضب من إدارة أوابما بسبب االتفاق النووي، استمدت دول اخلليج 
دعماً من هنج إدارة ترامب املتشدد جتاه إيران. كانت دول اخلليج أكثر مياًل لالستجابة ملناشدات 
األمنية  واشنطن أتخذ خماوفها  أن  اآلن  تشعر  العراق ألهنا  مع  لتقوية عالقاهتا  املتحدة  الوالايت 
اإلقليمية على حممل اجلد. على وجه اخلصوص، كان تدشي جملس التعاون السعودي العراقي، 
الذي انعقد يف تشرين األول 2017 وحضره وزير اخلارجية األمريكي آنذاك ريكس تيلرسون، مثااًل 

على هنج أكثر حزماً وطويل األمد لتطوير عالقات مستدامة ومتعددة األوجه مع العراق.
وإعادة  اإليراين  النووي  االتفاق  من  املتحدة  الوالايت  انسحاب  ساهم  ذلك،  يف غضون 
فرض العقوابت على إيران يف متزق العالقة بي إيران والعبادي. كان اإليرانيون غاضبي من الغنب 

21.مقابلة املؤلف مع مسؤول عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.



18

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الذي حلق بم بعد انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاقية، ومدركي للغاية حلاجتهم إىل املساعدة 
العراقية لاللتفاف على العقوابت املتجددة، لقد شعروا أن العبادي مل يقدم ما يكفي من التطمينات 
والدعم إليران خالل وقت احلاجة22.  على الرغم من أن القادة اإليرانيي واقعيي بشأن التعاون 
العراقي مع الوالايت املتحدة وحول احلاجة إىل االمتثال الرمسي لنظام العقوابت، فقد شعروا أن هناك 
شحة يف الدعم غري الرمسي واملعنوي من العبادي يف وقت حساس ميرون به. تفاقم التلف الذي 
حلق بعالقة العبادي ابإليرانيي بسبب جهوده للحد من التمويل لوحدات احلشد الشعيب، وبسبب 
عالقته املضطربة مع احلرس الثوري اإليراين، والصعوابت اليت واجهها اإليرانيون يف الوصول والتأثري 

بشكل مستدام على أنشطة دائرته املقربة الضيقة23.
حكومة عبد املهدي

أتثري هنج عبد املهدي
ابلنسبة إليران، فقد ُسّرت  الربملانية لعام 2018 إجيابية نسبياً  كانت نتيجة االنتخاابت 
طهران بفشل حتالف النصر بزعامة العبادي وفوز حتالف الفتح املوايل إليران بثاين أكرب عدد من 
املقاعد. عملت إيران بشكل مكثف للتوسط يف اتفاق بي حتالف الفتح واجلماعة السياسية السنية 
بقيادة مخيس اخلنجر، مما يضمن دعم مكون سين مهم هلذا التحالف24. إن استعداد إيران للتفاوض 
مع اخلنجر، الذي كان يف السابق أحد أكثر األصوات الصادحة املناهضة إليران يف الطبقة السياسية 

العراقية السنية، يدل على براغماتيتها واستعدادها للعمل مع أي جهة سعياً لتحقيق مصاحلها.
وعلى الرغم من الضغوط اإليرانية لتسنم مستشار األمن القومي السابق فاحل الفياض منصب 
رئيس الوزراء، فإن االختيار النهائي لعادل عبد املهدي كان نتيجة ُمرضية هلم25.كان عبد املهدي 
عضواً سابقاً يف اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي، وكانت له عالقات متشعبة مع النخب السياسية 
والعسكرية اإليرانية26. ولعل األهم من عالقة اإليرانيي برئيس الوزراء نفسه، أتثريهم على تشكيل 
مكتب رئيس الوزراء حيث كانت هلم اليد الطوىل يف مواطن صنع القرارات اليومية. هناك تصور 
22. مقابلة أجراها املؤلف مع أحد املفكرين الصدريي عرب اهلاتف، 6 آذار 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع دبلوماسي أورويب 

رفيع املستوى عرب اهلاتف، 19 آذار 2021.
23.مقابلة املؤلف مع حملل سياسي عراقي عرب اهلاتف، 24 آذار 2021.

24.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
25.مقابلة املؤلف مع املثقف الصدري عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.

26.مقابلة املؤلف مع حملل عراقي حول تطبيق االتصاالت، 13 آذار 2021.
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واسع بي احملللي والشخصيات السياسية العراقية أبن عبد املهدي كان رئيس وزراء ال نفع فيه، وأن 
القرارات السياسية كانت حتت سيطرة رئيس ديوانه حممد اهلامشي، املعروف أيضاً ابسم أبو جهاد، 
وشخصيات سياسية ابرزة أخرى مثل الفياض27.كان أبو جهاد، كحاِل رئيس الوزراء، عضواً سابقاً 
بفيلق القدس. ُتشري  يف اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي وكان يُعتقد أن له صالت وثيقة جداً 
مصادر عديدة إىل أن أبو جهاد كان على تواصٍل دائم ابإليرانيي، ووافق على طلباهتم لدرجة أن 

البعض قد تساءل فيما إذا كان والءه إليران بداًل من العراق28.
ومع وجود نوٍع من العالقات املستمرة بي إيران ودول اخلليج خالل فرتة تويل عبد املهدي 
منصب رئي الوزراء، مبا يف ذلك توقيع 13 اتفاقية سياسية واقتصادية بي العراق واململكة العربية 
يُفيد  الرايض كان هناك تصور واسع  املهدي إىل  2019 خالل زايرة عبد  نيسان  السعودية يف 
بسعي جهاٍت فاعلٍة ومواليٍة إليران يف مكتب عبد املهدي لعرقلة توثيق العالقات مع دول اخلليج29.

وساهم غضب الوالايت املتحدة املتزايد من اصطفاف إدارة عبد املهدي مع إيران يف تردد دول 
اخلليج خالل تلك الفرتة30.يف النهاية، مل تُدم إدارة عبد املهدي سوى 18 شهراً، بيد أهنا خلقت 

بيئة غري مضيافة لنمو عالقاٍت عراقيٍة خليجية.
محلة “الضغط األقصى” األمريكية 

صّعدت إدارة ترامب محلة “الضغط األقصى” خاصتها ضد إيران - مبا يف ذلك العقوابت   
وأشكال أخرى من الضغوطات خالل فرتة تويل عبد املهدي منصب رئيس الوزراء. وهذا ما عزز عن 
غري قصد عالقة اقتصادية وسياسية أوثق بي إيران والعراق31. فأصبح العراق شراين حياة اقتصادي 
يغذي جارته اليت تنعزل عن العامل أكثر فأكثر. كان العراق الوجهة األوىل للصادرات اإليرانية منذ 
عام 2018؛ فقد ورد أن إيران قد صدّرت ما قيمته 12 مليار دوالر من البضائع إىل العراق يف 
عام 2019 )ما عدا نشاط السوق السوداء الكبري(. توقع رئيس اللجنة االقتصادية اإليرانية العراقية 
27مقابلة املؤلف مع مصدر حكومي عراقي رفيع املستوى عرب اهلاتف، 6 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي 

عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
28مقابلة املؤلف مع مصدر حكومي عراقي رفيع عرب اهلاتف، 6 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي 

عرب اهلاتف، 16 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع حملل عراقي بر تطبيق من تطبيقات االتصاالت، 13 آذار 2021.
29. مقابلة أجراها الكاتب مع أحد قيادي التيار الصدري عرب اهلاتف، 5 آذار 2021.

30.مقابلة املؤلف مع مستشار لتيار احلكمة السياسي عرب اهلاتف، 8 آذار 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع حملل عراقي عرب 
اهلاتف، 4 آذار 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع مفكر صدري عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.

31. مقابلة املؤلف مع حملل إيراين عرب اهلاتف ، 24 آذار 2021.
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املشرتكة ووزير الطاقة اإليراين رضا أردكانيان يف كانون الثاين من العام 2021 أن التجارة الثنائية 
سرتتفع إىل 20 مليار دوالر، وكشف عن خطة احلكومتي اإليرانية والعراقية لتوقيع اتفاقيات جديدة 
للتعاون يف جمال املياه والطاقة. وقد إدعى أردكانيان أن إيران تزود العراق بنسبة 40 يف املائة من 
الكهرابء وُتصّدر ما قيمته 4 مليارات دوالر من الغاز إىل البالد كل عام، وهذا حبسب ما ورد هو 

ثلث الغاز املستخدم لتوليد الطاقة يف العراق يف عام 2019.
تزايدت ضغوط الوالايت املتحدة على إدارة عبد املهدي لتقليل اعتماد العراق على صادرات 
الطاقة اإليرانية، ودعمت إبرام صفقة أيلول من العام 2019 لتمكي العراق من االستفادة من 
من  ميغاواط   500 استرياد  إىل  النهاية  يف  سيؤدي  مما  اخلليج،  دول  الكهرابئي ع  الربط  شبكة 
الكهرابء من الكويت إىل البصرة، مع إمكانية الوصول إىل استرياد 1800 ميغاواط. ومع ذلك، 
فشلت هذه اجلهود يف تقويض اعتماد العراق على الوقود اإليراين. خالل محلة الضغط األقصى، 
قدمت الوالايت املتحدة يف هناية املطاف إعفاءات متكررة من العقوابت، للسماح ابستمرار واردات 
العراق. يف حزيران عام  االستقرار يف  يزعزع  الذي  الكهرابء  انقطاع  منع  لغرض  إيران  الطاقة من 
2020، اتفقت بغداد وطهران على متديد عقدمها اخلاص بتزويد العراق ابلغاز اإليراين ملدة عامي. 
الضغط األقصى، حيث سعت إىل  الفعل األويل إليران على محلة  الصمت هو رد  كان 
احلفاظ على دعم دول األوروبية، بيد أهنا ردت يف النهاية بتصعيد اهلجمات على الوجود األمريكي 
يف العراق من خالل عالقاهتا مع اجلماعات املسلحة العراقية. زادت اهلجمات اليت تشنها اجلماعات 
املتحالفة مع إيران على قوات التحالف بقيادة الوالايت املتحدة يف العراق حبلول هناية عام 2019، 
القواعد العسكرية والعبوات املزروعة على جوانب الطرق  مبا يف ذلك اهلجمات الصاروخية على 
واليت تستهدف األراتل اليت تزود التحالف الدويل ابملؤن. أدى هذا اهليجان إىل مقتل متعاقد مدين 
أمريكي يف قاعدة K1، مما أشعل شرارة أعمال عنف على مدى أسبوع كامل تضّمن ضرابت جوية 
أمريكية على قاعدة للميليشيات وهجوم من أنصار تلك امليليشيات على مقر السفارة األمريكية 
يف بغداد. بلغ هذا التصعيد ذروته عندما قتلت ضرابت جوية نفذهتا طائرات أمريكية بدون طيار 

سليماين واملهندس. 
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حركة االحتجاج
فتيلها يف  اشتعل  احتجاجية  العراق- وهي حركة  تشرين يف  بثورة  ُتسمى  ما  رمبا كانت   
جنوب ووسط العراق يف شهر تشرين األول من العام 2019، واستمرت بي كّر وفر حىت يومنا 
رد  أدى  لقد  األهلية 2006-2007.  احلرب  منذ  العراقية  اإليرانية  للعالقات  أكرب حتٍد  هذا- 
األجهزة األمنية العراقية القاسي للغاية على املظاهرات، مبا يف ذلك قوات احلشد الشعيب، إىل مقتل 
أكثر من 560 متظاهراً. طاردت اجلماعات املسلحة النشطاء األفراد وركزت على طالب وخرجيي 
اجلمهور  كان غضب  اغتياالت ضدهم.  وشنت محلة  الوسطى  الطبقة  من  الليرباليي  اجلامعات 
العراقي من هذا الرد العنيف موجهاً جزئياً ضد إيران بسبب الدعم الكبري الذي قدمته للحكومة 

العراقية وقوات األمن واجلماعات املسلحة غري احلكومية32.
أصدر مسؤولون إيرانيون تصريات ضد املتظاهرين واهتموهم أبهنم عمالء أجانب يسعون 
لتقويض الدولة العراقية. ألقى آية هللا علي خامنئي ابللوم على “أمريكا وأجهزة املخابرات الغربية” 
يف إاثرة هذا الِشقاق، مما زاد من حدة غضب املتظاهرين جتاه إيران، حيث علت صيحاٌت يف بعض 
التظاهرات تطالب عالنيًة خبروج إيران من العراق، وأضرم متظاهرون النار يف القنصلية اإليرانية يف 
النجف ثالث مراٍت منفصلة وهامجوا القنصلية اإليرانية يف كربالء، ومل يتوفقوا عند هذا احلد، بل 

استهدفوا مقرات األحزاب السياسية املدعومة من إيران وقوات احلشد الشعيب. 
بي  ايران  مسعة  تضررت  العراق.  يف  اإليراين  للنفوذ  جسيمة  انتكاسة  املظاهرات  شّكلت 
اجلمهور العراقي بشدة – حيث وجدت دراسة استقصائية مشلت أكثر من 1000 متظاهر أن 1 
يف املائة منهم فقط يثقون إبيران – وُقوضت شرعية حلفائها املقربي يف العراق، وأدت استقالة إدارة 
عبد املهدي الناجتة عن التظاهرات إىل ضياع احلكومة املتعاونة للغاية مع إيران والداعمة ألنشطتها 

يف العراق33. ما زاد الطي بَلة هو اغتيال سليماين بعد ذلك بوقت قصري.

32. مقابلة املؤلف مع املشاركي يف االحتجاجات يف اببل وبغداد والناصرية والبصرة، عرب تطبيق زووم، كانون األول 2020.
33.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
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حكومة الكاظمي
أتثريات هنج الكاظي

 2020 العام  من  أاير  املهدي يف  عبد  للمخابرات حّل حمل  رئيس سابق  الكاظمي هو 
اختياراً  الكاظمي  يكن  مل  مبكرة.  انتخاابت  على  ُمكلف ابإلشراف  انتقايل  وزراء  رئيس  بوصفه 
مفضاًل إليران، بيد أن فقدان سليماين والصيت السيء الذي تكبدته جرّاء حركة االحتجاج العراقية 
قلل من قدرهتا على حتديد َخَلف عبد املهدي34. يقول أحد كبار املسؤولي العراقيي إن سليماين 
رفض الكاظمي، ومل يكن ليتم ترشيحه ملنصب رئيس الوزراء لو كان سليماين حيًا35. رغم وجود 
تقارير عن عالقات الكاظمي اإلجيابية مع حكومة الرئيس حسن روحاين يف طهران ومع أجهزة 

استخبارات إيرانية غري اتبعة للحرس الثوري اإليراين، يبدو أن عالقته متأزمة مع فيلق القدس36.
وقد اتضحت هذه احلقيقة من خالل جهوده املتكررة لكبح األنشطة غري املصرح با لعناصر 
احلشد الشعيب واجلماعات املسلحة غري احلكومية املدعومة من إيران يف العراق، اليت أجهضها مجيًعا 

بسبب هتديدات العنف من هذه اجلماعات.
يف خضم ذلك، مسحت نظرة الكاظمي اإلجيابية حنو دول اخلليج بوجود عالقات عراقية 
خليجية رمبا األقوى من نوعها منذ عام 37.2003 عند توليه منصب رائسة الوزراء، سّلط الكاظمي 
الضوء على تطوير “عالقات األخّوة والتعاون” مع الدول العربية، بوصفها أحدى أولوايته الرئيسة، 
ويؤكد مسؤولون حكوميون سعي الكاظمي بنشاط إىل تطوير عالقات اقتصادية وسياسية متينة مع 
دول اخلليج38. وقد ساعد يف ذلك العالقات الشخصية الوثيقة بينه وبي قادة دول اخلليج، واليت 
قّوى أواصرها خالل فرتة عمله رئيساً جلهاز املخابرات العراقية. أفادت مصادر عراقية أن للكاظمي 
عالقات شخصية وثيقة مع حممد بن سلمان وويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد، وأن هذه العالقات 

34.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مسؤول عراقي عرب اهلاتف، 
6 آذار 2021.

35.مقابلة املؤلف مع مسؤول عراقي عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.
36.مقابلة املؤلف مع حملل إيران عرب تطبيق زووم، 10 آذار 2021.

37.مقابلة املؤلف مع مستشار لقائد سياسي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مستشار لتيار احلكمة 
السياسي عرب اهلاتف، 8 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب اهلاتف، 4 آذار 2021.

38. مقابلة املؤلف مع مسؤول حكومي عراقي عرب اهلاتف، 16 آذار 2021.
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عززت تعاواًن أوثق بي العراق والسعودية واإلمارات39. سعت حكومة الكاظمي أيضاً إىل تسخري 
عالقاهتا الوثيقة مع اململكة العربية السعودية لتسهيل احملاداثت بينها وبي وإيران.

وجتري حكومة الكاظمي مفاوضات مع اإلمارات لفتح خط شحن مباشر من ميناء أم قصر 
العراقي إىل اإلمارات. يف كانون الثاين من العام 2021، وقّعت شركة إماراتية صفقة لتطوير مصفاة 
اتفاقية مع بغداد لغرض بدء مشاريع استثمارية إماراتية  نفط يف ذي قار، بينما وقّعت أبو ظيب 
يف العراق بقيمة 3 مليارات دوالر قبل أن تعد مبزيد من التعاون االقتصادي، وذلك عقب زايرة 
الكاظمي لإلمارات يف نيسان 2021. ويف تشرين الثاين من العام 2020، أعلن وزير اخلارجية 
العراقي أن حكومته ستشرتي 400 ميغاواط من الكهرابء من شبكة دول جملس التعاون اخلليجي 
والذي  احلدودي،  عرعر  معرب  فتح  أعيد  نفسه  الشهر  ويف  السعودية.  العربية  اململكة  طريق  عن 
ُوصف أبنه عالمة على التقدم يف العالقات العراقية السعودية. وهناك أيضاً حماداثت بقيادة اململكة 
السعودية للنظر يف االستثمار يف الطاقة الشمسية ويف التقاط الغاز الطبيعي املهدور. أسست هذه 
التطورات اإلجيابية يف العالقات العراقية السعودية لزايرة الكاظمي للسعودية يف نيسان 2021، 
واليت نتج عنها إعالن عن عدد من االتفاقيات اهلادفة إىل تعزيز التعاون بي البلدين، مبا يف ذلك 
إنشاء صندوق استثمار سعودي بقيمة 3 مليارات دوالر للشروع مببادرات اقتصادية مشرتكة يف 

العراق.
وعلى الرغم من هذا التقدم يف العالقات بي العراق ودول اخلليج، ال يزال هناك تردد كبري 
بي دول اخلليج بشأن العراق، ألن حكومة الكاظمي ليست سوى حكومًة مؤقتة. إن دول اخلليج 
قلقة من إمكانية إلغاء االتفاقيات املربمة يف ظل حكومة الكاظمي بعد االنتخاابت املقرر إجراؤها 
يف تشرين األول من العام 2021، إذا ما تولت السلطة حكومة موالية إليران. كما يستمر شعور 
الدولة  بريوقراطية  بسبب  املشرتكة  االتفاقيات  تنفيذ  يف  التأخر  جرّاء  اخلليج  دول  لدى  االحباط 
العراقية املختلة وظيفياً، وختشى أن تُقوض اجلهات السياسية العراقية املؤيدة إليران مبادراهتا كلها. 

39.مقابلة املؤلف مع حملل العراق حول تطبيق االتصاالت، 13 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مسؤول حكومي عراقي عرب 
اهلاتف، 16 آذار 2021.
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تداعيات اغتيال سليماين
املتحدة  الوالايت  بي  الصراع  يف  كبري  تصعيٍد  مع  التعامل  إىل  الكاظمي  إدارة  اضطرت 
وإيران بعد اغتيال سليماين، حيث جتري األحداث احملركة هلذا الصراع يف املقام األول على األراضي 
العراقية. أظهرت البياانت املأخوذة من مشروع )بياانت مواقع النزاعات املسلحة وحاالهتا( زايدة 
والوالايت  إيران  من  املدعومة  املسلحة  اجلماعات  بي  العراق  العنف يف  عدد حوادث  كبرية يف 
املتحدة وحلفائها، حيث ارتفع العدد من 19 حادثة مسجلة يف عام 2019 إىل 87 حادثة يف 
عام 2020. ألقى كال طريف النزاع، الوالايت املتحدة وإيران، ضغوطاً كبرية على كاهل حكومة 
الكاظمي للدفاع عن مصاحلهما يف العراق. يف حزيران من العام 2020، أشار قائد القيادة املركزية 
القوات  للمواجهات” بي  الرئيس  املسرح  العراق “هو  أن  إىل  اجلنرال كينيث ماكنزي  األمريكية 
األمريكية واإليرانية وأننا “نتوجه إىل العراق أواًل لتوفري الوسائل الدفاعية”. يف غضون ذلك، قال 
خامنئي يف اجتماع مع الكاظمي يف متوز 2020 أن إيران “تتوقع أن يعرف أصدقاؤها العراقيون 
الوالايت املتحدة وأن يضعوا يف نظر االعتبار أن وجود الوالايت املتحدة يف أي دولة سيؤدي إىل 
أن إيران تتوقع أن تطرد احلكومة العراقية القوات األمريكية.  الفساد واخلراب والدمار” ، مضيفاً 
تراجعت اهلجمات اليت تشنها اجلماعات املدعومة من إيران إىل حد ما قبل االنتخاابت الرائسية 
لتوفري مساحٍة  بعد فوز جو ابيدن، حيث سعت طهران  2020 وأثنائها ولفرتٍة  لعام  األمريكية 
سياسية للسماح لإلدارة األمريكية اجلديدة ابلعودة إىل االتفاق النووي اإليراين. بيد أن قرار إدارة 
ابيدن بعدم العودة فوراً إىل االتفاق النووي أدى إىل تصاعد اهلجمات مرة اخرى، ألن إيران تسعى 

جلعل الوالايت املتحدة تدفع مثن مواصلة فرض العقوابت عليها. 
إيران، وابلتايل  التوترات مع  تقليل  إىل  أن يسعى ابيدن  الكاظمي أتمل يف  إدارة  تزال  ما 
احلد من أعمال العنف يف العراق. لقد اختذت الوالايت املتحدة ابلفعل بعض اخليارات التكتيكية 
املهمة: ففي مستهل عام 2021 قررت الرد على هجوم على أفراد أمريكيي يف العراق عن طريق 
ضرب هدف اتبع لقوات احلشد الشعيب يف سوراي وليس يف العراق، وورد أهنا وافقت على اإلفراج 
عن األموال اإليرانية اليت مُجدت سابقاً يف العراق جرّاء العقوابت األمريكية. ُتشري هذه اخليارات إىل 
رغبة الوالايت املتحدة يف محاية العراق من صراعها مع إيران، وختفيفها لبعض الضغوط اليت تُثقل 
با إيران كاهل الكاظمي. رغم عدم حتمس دول اخلليج لعودة الوالايت املتحدة إىل االتفاق النووي 
اإليراين، إال أن تطوراً مثل هذا من شأنه أن يقلل التوترات يف العراق بشكل كبري ويفتح آفاقاً جديدة 

لعالقاٍت خليجية أقوى فيه.
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املنافسة اإليرانية على سياسة العراق
بي  املنافسة  يف  تصعيداً  هناك  أن  السياسية  واملصادر  العراقيي  احملللي  من  العديد  يعتقد 
خمتلف اجلهات اإليرانية الفاعلة لتحديد سياسة إيران يف العراق منذ اغتيال سليماين40. يُقال إن 
ما يصل إىل أربع وكاالت استخبارات إيرانية تُنسق أعمال اجلماعات املسلحة العراقية، مع وجود 
تقاريٍر عن أوامر متناقضة ومتضاربة. وورغم أن فيلق القدس ال يزال مهيمناً، إال أنه مل يعد يتمتع 
بتلك السلطة اليت كان ميارسها يف العراق يف ظل قيادة سليماين. سعت أجهزة خمابرات إيرانية غري 
مرتبطة ابحلرس الثوري اإليراين إىل التدخل يف العالقات مع اجلماعات املسلحة العراقية، مما تسبب 
يف خلق نوٍع من الفوضى والصراع41. كما كانت هناك آراء متضاربة داخل القيادة يف طهران حول 
كيفية الرد على اغتيال سليماين ومدى الضغط الذي جيب ممارسته على إدارة ابيدن للعودة إىل 
االتفاق النووي. قد يكون كل هذا قد ساهم أيًضا يف زعزعة متاسك النفوذ اإليراين يف العراق42، 
حيث طُرحت تكهنات تفيد أبن طهران ال توافق بشكل كامل على بعض اهلجمات املستمرة اليت 

تشنها اجلماعات املسلحة العراقية املدعومة من إيران على أهداف أمريكية يف العراق43. 
من املقرر إجراء االنتخاابت الرائسية اإليرانية يف حزيران من هذا العام. ويقرتح العديد من   
احملللي املختصي ابلشأن اإليراين أن شخصاً مرتبطاً ارتباطاً مباشراً ابحلرس الثوري اإليراين أو قريباً 
منه سيكون من بي املرشحي األوائل يف االنتخاابت44، وإن فاز ابلرائسة سياسٌي مرتبط ابحلرس 
الثوري اإليراين فمن احملتمل أن يكون هناك تكثيف للهجمات على أهداف غربية يف العراق، وأن 

إيران ستتبىن هنجاً أكثر تشدداً جتاه العالقات اخلليجية املتنامية مع العراق. 
االستنتاجات و التوصيات

تلتزم الدول األوروبية بدعم االستقرار واألمن واالستدامة االقتصادية للدولة العراقية وتدرك 
أن تعزيز العالقات العراقية مع دول اخلليج من شأنه أن ُيسهم يف حتقيق هذه األهداف. لطاملا 
أيضاً  االعرتاف  مع  العراقية  اخلليجية  العالقات  تعزيز  األورويب  واالحتاد  األوروبية  الدول  شجعت 
40.مقابلة املؤلف مع حملل شؤون العراق عرب اهلاتف، 4 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع أحد قيادي التيار الصدري عرب اهلاتف، 

5 آذار 2021.
41.مقابلة املؤلف مع أحد كبار الصدر عرب اهلاتف، 5 آذار 2021.

42.مقابلة املؤلف مع حملل إيران عرب تطبيق زووم، 10 آذار 2021.  
43.مقابلة املؤلف مع مصدر حكومي عراقي رفيع املستوى عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.

44.مقابلة املؤلف مع حملل إيراين عرب تطبيق زووم، 10 آذار 2021.
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حبساسية الديناميكيات يف العراق وحدود أتثري هذه الديناميكيات يف هذه املسألة. نظراً حلياديتها، 
وال سيما عند مقارنتها ابلوالايت املتحدة، فإن الدول األوروبية متتلك فرصة ملواصلة الضغط على 
طهران وواشنطن لوقف تصعيد الصراع األمريكي اإليراين، وميكنها أيضاً املطالبة إببقاء العراق بعيداً 

عن مثل هذه العداءات، خاصة وأن هناك مجهوراً ُمتقباًل هلذا النوع من الرسائل يف إدارة ابيدن. 
ال ينبغي للدول األوربية أن تعترب تشجيع املزيد من االخنراط اخلليجي مع العراق وسيلًة   
ملواجهة إيران -مما سيؤدي إىل مزيد من التصعيد واالستقطاب- بل ينبغي هلا اعتبار هذا االخنراط 
لعراٍق  ميكن  الواقع،  يف  اإلقليمية.  اخلصومات  عن  وعزله  واستقراره  العراق  سيادة  لتأكيد  وسيلًة 
ينخرط بشكل إجيايب مع كل من إيران وجرياهنا يف اخلليج أن يكون مثااًل ابلغ األمهية يف اتباع هنٍج 
يساعد على حتقيق استقرار املنطقة نظراً إىل الصراع األوسع الذي يدور يف مجيع أحناء هذه املنطقة. 
رغم أن التصدي لربوز إيران بوصفها قوًة إقليمية هو هدف أساسي لدول اخلليج يف العراق، إال أن 
على الدول األوروبية نصحها أبن اتباع هنٍج أكثر إجيابية لبناء عالقات مستدامة مع العراق سيؤدي 
إىل فرصة أفضل يف حتقيق مكاسب على املدى الطويل. يف الواقع، إذا أتيحت للعراق الفرصة لتأدية 
املنطقة، وقد  التوترات يف  تقليل  املساعدة يف  فبإمكانه  الشرق األوسط،  استقاللية يف  أكثر  دوٍر 
إتضح هذا يف الدور الذي أدته حكومة الكاظمي مؤخراً يف تسهيل احملاداثت بي السعودية وإيران 

يف بغداد.
مع أخذ ذلك يف احلسبان، جيب على الدول األوروبية الضغط على دول اخلليج لتحديد   
هنج إسرتاتيجي طويل املدى جتاه العراق والسعي لتحقيقه. فالعالقة اليت تطورت على فرتات متقطعة 
منذ عام 2014 تُقوض ابالفتقار إىل االستمرارية يف التواصل اخلليجي واليت تعترب سيئًة مقارنًة مع 
التواصل االيراين املستمر45. غالباً ما ترتدد اجلهات اخلليجية الفاعلة يف االستثمار بكثافة يف العراق 
خوفاً من أن يؤدي تغيري احلكومة أو تصعيد أنشطة اجلماعات املسلحة إىل تقويض تقدمها، لكن 
النهج األطول أجاًل من شأنه أن يساعد دول اخلليج على امتصاص االنتكاسات قصرية املدى، 
بينما تظل ملتزمًة ابهلدف النهائي املتمثل يف تعزيز موقعها يف العراق. مثل هذا املوقف من شأنه 
أن ُيشجع القادة السياسيي العراقيي على التعاون مع دول اخلليج، مما يؤسس التزاماً عراقياً أقوى 

ابلعالقات. 

45.مقابلة املؤلف مع مسؤول حكومي عراقي عرب اهلاتف، 16 مارس 2021. مقابلة أجراها املؤلف مع مصدر حكومي عراقي 
رفيع عرب اهلاتف، 6 آذار 2021. مقابلة املؤلف مع مفكر صدري عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.
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ميكن للدول األوروبية أيضاً السعي إلقناع دول اخلليج بتكثيف تعاوهنا االقتصادي واألمين   
اجلهات  البالد واالمتناع عن متويل  والعامة يف  الثقافية  اجملاالت  بكثري يف  أكرب  بنحو  العراق  مع 

السياسية الفردية الفاعلة يف العراق فضاًل عن األحزاب.
لدى دول اخلليج فرصة لالستفادة من غضب الشعب العراقي املتزايد على إيران بسبب   
رعايتها للجماعات املسلحة واجلهات السياسية الفاعلة الفاسدة يف العراق. بداًل من السعي إىل 
التنافس مع إيران من خالل تكرار النهج اإليراين، جيب على دول اخلليج أن متيز نفسها بوضوح عن 
إيران من خالل جتنب املشاركة املباشرة يف السياسة العراقية ورفضها علناً متويل أو دعم أي جهاٍت 
أو أحزاب سياسية عراقية. جيب على دول اخلليج أيضاً االستثمار يف محلة لتحسي صورهتا بي 
اجلمهور العراقي من خالل االستثمار يف الربامج اليت هلا أتثري مباشر على حياة الطبقة املستضعفة 
يف العراق واالخنراط يف التوعية الثقافية  ومعاجلة اخلطاب الطائفي أو التقسيمي الصادر من اخلليج. 
يعد تعهد دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2018 إبعادة بناء جامع النوري يف املوصل   
والتزامها ابملساعدة يف إعادة بناء كنيسة سراينية يف املدينة مثالي إجيابيي على هذه املشاركة، لكن 
على دول اخلليج أيضاً تقدمي املساعدة للمحافظات اجلنوبية العراقية ذات األغلبية الشيعية، حيث 
الشك أكرب يف نوااي اخلليج46. كان تعهد اململكة العربية السعودية لعام 2019 ببناء مدينة رايضية 
يف البصرة ابدرة غاية يف األمهية ركزت على جنوب العراق، وهي خطوة أمثرت يف االستقبال احلافل 
لفريق كرة القدم السعودي الذي لعب يف املدينة العام املاضي47. يف حال تسهيل حصول العراقيي 
على التأشريات وفرص استخدام اخلدمات الصحية يف دول اخلليج، فسيكون لتلك الدول أتثري قوي 

ومباشر على الرأي العام العراقي. 
العراق  االستثمار يف  اخلليج يف  تردد دول  النظر يف مسألة  أيضاً  األوروبية  للدول  ميكن   
أن هذا الرتدد قد نتج من اخلوف من  من خالل تطوير مشاريع استثمارية مشرتكة معها، علماً 
تقويض اجلهات املؤيدة إليران هذه األنشطة. قد تستفيد دول اخلليج أيضاً من املساعدة الفنية 
األوروبية لتحديد اجملاالت الواعدة للتعاون االقتصادي يف العراق، وميكنها زايدة أتثري استثماراهتا 
االقتصادية يف العراق من خالل الرتكيز على القضااي اليت يكون فيها العراق يف أمس احلاجة إليها. 
تُعترب االتفاقيات اليت متنح العراق إمكانية احلصول على الطاقة الكهرابئية من شبكة الربط لدول 

46.مقابلة أجراها املؤلف مع أحد قيادي التيار الصدري عرب اهلاتف، 5 آذار 2021.
47.مقابلة املؤلف مع مفكر صدري عرب اهلاتف، 6 آذار 2021.
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جملس التعاون اخلليجي ُمفيدة بنحو خاص وذات أمهية اسرتاتيجية ألهنا تقلل من اعتماد العراق 
على الطاقة اإليرانية. وهناك فرص أخرى لدول اخلليج لالستثمار يف شبكة توزيع الكهرابء يف العراق 

ودعم حاجة البالد لتوفري طاقة كهرابئية مستدامة وميكن التنبؤ با. 
اضافة ملا ذُكر، يف الوقت الذي تسعى فيه حكومة الكاظمي إىل حتديد طرق لتنويع االقتصاد 
اخلليج أن تدعم احلكومة  2020، ميكن لدول  اقتصادية كبرية يف عام  أزمة  أعقاب  العراقي يف 
العراقية ابملشورة الفنية والسياسية بناًء على املبادرات الطموحة اليت اختذهتا لدعم التنويع االقتصادي 
يف بلداهنا، مثل خطة )رؤية السعودية 2030(. ميكن للدول األوروبية أيضاً املساعدة يف تنفيذ 
املشاريع اليت إتُفق عليها مسبقاً من خالل تقدمي املساعدة الفنية للحكومة العراقية، فهي أبمس 

احلاجة إىل مثل هذا الدعم للتغلب على العقبات البريوقراطية الكبرية.
بوضوح  العراق يدد  مرونة جتاه  أكثر  تبين هنٍج  إىل  اخلليج  املطاف، حتتاج دول  هناية  يف 
مصاحلها اخلاصة يف البالد، هنٌج يفصل استثمارها يف العراق عن سياساهتا جتاه إيران، وهذا من شأنه 
أن يقلل من اعتمادها على الدول األوروبية والوالايت املتحدة يف محاية مصاحلها يف البالد. جيب 
أن تكتسب سياسة دول اخلليج بشأن العراق قدراً أكرب من التسامح مع النفوذ اإليراين احلتمي يف 
البالد، مع السعي إىل تعزيز تفاعلها معه من خالل تطوير عالقات متسقة مع املؤسسات العراقية 

بداًل من األفراد. 
شكر وتقدير

يود املؤلف أن يتقدم ابلشكر لـِ ويل غرانت بروك وكل من قدم وقته بسخاء يف املقابالت. 
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