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اقيمت يف بغداد قمة اقليمية تضم دول اجلوار االقليمي للعراق يف يوم السبت املصادف 
2021/8/28، وذلك ملناقشة قضااي االقليم العالقة وفتح جماالت التعاون واحلوار وتوحيد اجلهود 
حلل املشاكل املعلقة يف االقليم والسيما االزمة السورية والصراع السعودي-اإليراين. وضمت القمة 
ومبشاركة  مصر  االمارات،  قطر،  البحرين،  االردن،  الكويت،  السعودية،  إيران،  )تركيا،  من  كل 
العربية ورئيس  فرنسا( وكذلك حبضور ممثلي عن اعضاء دائمي يف جملس االمن ورئيس اجلامعة 

منظمة التعاون االسالمي.
هلذه القمة عدة مميزات تؤكد على امهية اقامتها يف العراق الذي ُعد هو اجلامع االكرب هلذه 
الدول والراعي هلذا االمر وذلك ملا يتمتع به من مميزات اسرتاتيجية تؤهله ألن يلعب دورا فاعال يف 
املنطقة، والسيما ان العراق يقع يف دائر الصراع الثالثي االيراين - السعودي - الرتكي وتربطه حدود 
اآلونة األخرية  العراقية يف  اخلارجية  العالقات  املؤثرة. وشهدت  االقليمية  القوى  مشرتكة مع هذه 
الكثري من جماالت التعاون ما بي هذه القوى الثالث، ومن هنا تبدو قدرة العراق على أن يكون 
ملتقى للحوار بي هذه القوى اإلقليمية، خصوصا أن العالقات العراقية اخلارجية تشهد مؤخرا نوع 

من التعاون واالنفتاح ومد جسور التواصل مع مجيع االطراف األخرى يف الشرق األوسط.
بذا املعىن، ميكن القول إن املكانة االسرتاتيجية للعراق تؤهله الستضافة هذه القمة والعمل 
اهنا تضم قطيب  أن تكون ذات أتثري واضح، والسيما  يؤمل  اليت  اجناحها ورعاية خمرجاهتا،  على 
الصراع األكثر فاعلية يف املنطقة، وهي كل من إيران والسعودية. لذا فإن القمة مهمة من عدة حماور 

ومنها:
سياسياً: . 	

عملت القمة على مجع اقطاب الصراع الدائم يف املنطقة للمرة االوىل رمبا منذ عام 1980، 
اجلمهورية  يف  احلكم  ادارة  رئيسي  ابراهيم  تسلم  بعد  والسيما  رمسية  اقليمية  وبقمة  علين  بشكل 
االسالمية، االمر الذي سيكشف طبيعة تعامل حكومة رئيسي مع الصراع االيراين - السعودي 
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وزير  القطبي وحديث  بي  ما  وتعاون  فتح جماالت حوار  وامكانية  وااللتقاء،  االختالف  ونقاط 
اخلارجية السعودي االمري )فيصل بن فرحان( الذي أكد أن السعودية تتبىن خطاب السلم واحلوار، 

والدبلوماسية، حلل املشاكل والقضااي العالقة يف املنطقة.
وكذلك ما ورد يف كلمة وزير اخلارجية االيراين )حسن امري عبد اللهيان( أبن طهران تؤكد 
على حتقيق السالم والتباحث االقليمي، وأن االمن ال يستتب اال عرب الثقة املتبادلة، االمر الذي 
قد يشري اىل ان املنطقة يف املرحلة املقبلة من املمكن أن تشهد تغريات يف طبيعة اخلطاب والتعامل 

مع القضااي واملشاكل العالقة، وهو ما عززه البيان اخلتامي للقمة الذي جاء داعما هلذا املضمون.
دوليي،  ومراقبي  االمن،  العضوية يف جملس  دائمة  ممثلي دول  الدويل من  الفاعل  حضور 
والرئيس الفرنسي ماكرون يعطي االنطباع أيضا بشكل من أشكال االرتياح الدويل اىل توحد اطراف 
هذه القمة، والرغبة ابلعمل على توحيد جهود االطراف املشاركة للخروج آبلية عمل موحدة ختدم 
املصاحل االقليمية، ال سيما قضااي مصريية للجميع مثل مكافحة االرهاب، القضية اليت تطرق هلا 
مجيع احلاضرين وشددوا على امهية دعم العراق يف مواجهة االرهاب والتخلص من االفكار االرهابية 
اليت تقود للعنف، والسيما مصر اليت كانت اكثر وضوحا يف خطابا حول عامل االرهاب وكذلك 

تصفري املشكالت.
يطمح العراق من خالل هذه القمة إىل اعادة الرتكيز على خمرجات القمة الثالثية املنعقدة 
يف بغداد ما بي كل من العراق واالردن ومصر، والرتكيز على التأييد الدويل ملخرجات هذه القمة، 
وكذلك فتح جماالت التعاون وامكانية انضمام بعض الدول العربية االخرى، والرتكيز على التعاون 
العراقية، والسيما ما خيص االمن  الداخلية  العراقي يف حل بعض القضااي واالزمات  اخلليجي – 
والكهرابء واحلدود املشرتكة ومشكلة املياه. كذلك على صعيد العالقات اخلارجية حياول العراق 
العمل على خلق بيئة عالقات خارجية سليمة ومتوازنة مع دول اجلوار، والعمل من اجل ان يكون 

)بيضة القبان( للمنطقة وكذلك ملناطق التقاطع والنفوذ الدويل.
إقتصادايً: . 	

أكدت احلكومة العراقية أن القمة هتدف اىل إجياد التعاون مع مجيع الدول املشاركة، بغية 
اقتصادية  بيئة  بيئة مناسبة جللب االستثمارات ورؤوس االموال والشركات االجنبية، وتوفري  صنع 
خالل  من  والربط  الكهرابئي  الربط  مشروع  بيها  ومن  االقتصادايت،  هذه  عمل  لنجاح  خصبة 
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املواصالت اذ أن اهلدف االساس من القمة هو التعاون والشراكة االقتصادية وليس مساعدة العراق 
وحسب.

حل األزمات الداخلية. 	
فيما خيص االزمات الداخلية فإن مثل هكذا قمة اقليمية تؤكد على قضية تصفري املشاكل 
الداخلية، مبالحظة أن إحدى جذور االزمات الداخلية العراقية احلاصلة ما هي اال انعكاس لصراع 
خارجي اقليمي او دويل، لذا فإن تصفري املشاكل اخلارجية يؤدي احنسارها داخليا والسيما فيما 
خيص املسألة الطائفية، إذ يرجع جزء من هذه املشكلة للصراع بي السعودية وإيران، وكذلك مسألة 
النفط واحلدود ما بي كردستان واملركز يف العراق اليت يعود جزء منها اىل الصراع الرتكي – االيراين.

وابجململ، حرص احلاضرون على التأكيد على دعمهم الستقرار العراق، وحتقيق أمنه الداخلي، 
وتقدمي العون لتحقيق هذا اهلدف عرب الوسائل الدميقراطية وامهها إجراء انتخاابت دميقراطية مبكرة.

الداخلية اليت تتبىن  العراقية  القمة أتثري على بعض القوى السياسية  ويؤمل أن يكون هلذه 
وجهات نظر بعض الدول االقليمية، إذ يتوقع أن تقلل نتائج هذه القمة من التقاطع ما بي هذه 

القوى وتقليل نقاط االختالف.
على هذا، تعد هذه القمة نقطة حتول مهمة يف مسار السياسة اخلارجية العراقية، وكيفية 
التعامل مع قضااي االقليم، وتعبري جديد يتضمن حتويل السياسة اخلارجية من احلياد االجيايب إىل 
طرح احللول وتبنيها، االمر الذي قد يسهم إبعادة املكانة االسرتاتيجية للعراق يف املستقبل، واالهم 
من ذلك هو العمل على أتسيس مرحلة جديدة من طبيعة العالقات اخلارجية، ووضع خطة عمل 
واقعية تراعي املصاحل والتعاون ونقاط االلتقاء واالختالف مع دول اجلوار، وتكون حجر االساس 

للعمل عليه من قبل احلكومات القادمة وليس عملية وقتية – مرحلية لتحقيق غرض معي فقط.
على العراق االستفادة من هذه اجلهد والدعم الدبلوماسي واالقتصادي واالمين ملمارسة أدوار 
رايدة جديدة يف املنطقة واستغالل مثل هذه الفرص الدبلوماسية حلل القضااي املشرتكة ما بي العراق 

ودول اجلوار ومنها: 
والعراق وإيران من جهة اثنية، والوصول . 1 العراق وتركيا من جهة،  ما بي  املائية  املسألة  حل 

ابجلهود الدبلوماسية اىل اتفاق مرضي يتضمن طرح حزمة من أطر التعاون مثل منح استثمارات 
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وثبات  واستقرار  جهة،  من  احلديثة  الري  وسائل  إدخال  تضمن  الزراعي  القطاع  يف  واسعة 
االطالقات املائية من جهة أخرى.

العمل على آلية تعاون بي دول املنطقة ملواجهة خطر اإلرهاب والتطرف، واحتماالت نشاط . 2
اخلالاي النائمة لداعش والتنظيمات املسلحة األخرى. 

العمل على ختفيف اجراءات السفر للعراقيي وحماولة إلغاء الفيزا والقيود االمنية املشددة على . 	
املتحدة  العربية  واالمارات  الكويت  ودولة  الرتكية  اجلمهورية  قبل  من  السيما  العراقيي  سفر 
الدول،  التعاون مع هذه  العراقي من خالل  اجلواز  تقوية  والعمل على  الفرنسية،  واجلمهورية 
وميكن درء املخاوف األمنية املرتتبة على تعقيد اإلجراءات بوضع آلية تدقيق عراقية تغين عن 
التعقيدات اليت تفرضها كل دولة على حدة، عرب وضع معايري معينة قبل التقدمي على أتشريات 

السفر، دون تعريض املواطن العراقي ملشاكل مع السفارات املعنية.
تشكيل جلان تفاوضية ذات وضع مستقر وصاحبة قرار من قبل خرباء من الطرفي حلل املشاكل . 	

احلدودية العالقة مع الكويت.
تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري وااللكرتوين السيما مع دول ذات جتارب واستثمارات . 	

هناك  تكون  أن  وميكن  وتركيا،  والكويت  والسعودية  وقطر  االمارات  مثل  املنطقة  يف  كبرية 
استثمارات مشرتكة تضمن تقليل التناقضات ومحاية املشاريع إىل أدىن حد عرب إجياد تفامهات 

إقليمية بي الدول املتناقضة.
استغالل القبول الدويل واالنفتاح اجلديد لتأسيس مرحلة جديدة من الطبيعة العالقات اخلارجية . 	

التطمينات من  استمرار  فاعلة، مؤثرة بشكل إجيايب، مع  والعمل على رسم سياسة خارجية 
جانب العراق بعدم رغبته بلعب دور يؤثر على السياسات الداخلية للبلدان املعنية كما كانت 

عليه احلال يف السابق.


