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العراق ومحاوالت العودة إلى الساحة اإلقليمية
علي نجات *

املقدمة
کان العراق من أولی الدول العربیة واإلسالمیة اليت حازت علی استقالهلا بعد احلرب العاملیة
األولی .فکان منذ زمن بعید مرکزاً مهماً يف الشرق األوسط ولعب دوراً رایدایً يف تکوین اخلطاابت
والسیاسات يف املنطقة .ففضالً عن املکانة الروحیة اليت حیتلها العراق يف العامل اإلسالمي ،کان
يؤدي دوراً أساسیاً يف تکوین اهلویة العربیة .ففي ثالثینیات القرن املاضي کان العراق من ضمن
الدول اليت حددت تعریف القومیة العربیة ووضع حجر األساس لتأسیس اجلامعة العربیة يف أربعینیات
قرن العشرین .وإلی جانب سورای ومصر حظي مبکانة مرموقة بنی الدول العربیة وتکوین ثقافتها.
کان العراق منذ  1960من أهم الدول املؤثرة يف املنطقة ویدعي رایدهتا منذ ذلك احلنی.
فهو یعد إحدی األرکان األربع يف املنطقة إلی جانب إیران وترکیا والسعودیة .لکن توايل األحداث
ونم القادة البعثینی إلی السلطة خنر العراق داخلیاً وحطّه من مکانته اليت طاملا حظي هبا .فکانت
َ
شن حرابً ضد إیران دامت مثاين سنوات تلتها حرب اخللیج وغزو الکویت
الضربة القاضیة له حنی ّ
عام  1990واحتالل العراق عام  2003فلم یتمکن بعدها العراق أن یستعید مکانته يف املنطقة،
بل ابت بؤرة للتوترات والصراعات فیها.
لقد خلطت اإلطاحة بنظام صدام حسنی عام  2003األوراق وأحدثت تغیریات کبریة من
توازن القوی يف املنطقة؛ أل ّن العراق منذ عام  1970حتی عام  2003وبسبب موقعه االسرتاتیجي
واجلیواقتصادي وقوته العسکریة ،کان من أکثر الدول أتثریاً علی سیاسات املنطقة وتوازن القوی.
لکن بعد اإلطاحة بنظام صدام حسنی مل یعد العراق دولة ذات ثقل کبری يف املنطقة ،فقد ّأدی إلی
1
حالة فراغ يف القوی ما أدی إلی اهنیار ذلك التوازن املعهود يف املنطقة.
1. George Friedman “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East”,
November2011 ,22 , available at: http://www.stratfor.com/weekly/20111121syria-iran-and-balance-power-middle-east.

* کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلرکات اإلسالمیة.
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إذن بعد االحتالل األمریکي للعراق فقد هذا البلد دوره يف املنطقة .فاحتالل العراق کان له
نتائج ومآالت مجّة ،منها :اهنیار اجلیش ،واستفحال الفساد ،وظهور القاعدة واجلماعات األرهابیة،
واخرتاق العراق وحتویلة إلی ساحة مباحة لالعبنی األقلیمینی والدولینی .توالت حمن العراق عندما
اُطلقت شرارة ما یسمی ابلربیع العريب عام  2011واحلرب الدامیة اليت شهدهتا سورای وأتثریها علی
العراق .إذ أقحمت العراق يف دوامة الصراعات األمنیة ،واإلجتماعیة ،والسیاسیة ،واالقتصادیة .إلی
الطامة الکربی وهي ظهور داعش واستیالؤه علی معظم املدن العراقیة اليت خلفت أفواجاً
أن نزلت ّ
من الالجئنی والنازحنی فدفعت العراق حنو شفا االهنیار.
يف احلقیقة حتول العراق بعد توايل هذه األحداث من العب إقلیمي مؤثر إلی دولة تؤثر علیها
دول أخری بل إلی ساحة مباحة لتصفیة احلساابت بنی الالعبنی األقلیمینی والدولینی .لکن العراق
بعد إن جتاوز على أزمة اإلرهاب اليت عاثت يف األرض فساداً ،أصبح یستعید ّقوته ویسعی للعب
دور الوسیط حللحلة أزمات املنطقة والقيام مرة أخرى بدور فاعل إقليمي.
لذلك ،تسلّط هذه الورقة التحليلية لإلجابة عن سؤالني رئيسيني :األول :ما خطوات العراق
األخرية للعودة إىل الساحة اإلقليمية؟ والثاين :ما العقبات والفرص أمام استعادة دور العراق يف
املنطقة؟
اإلجراءات الثالثة األخرية للحكومة العراقية للعودة إىل الساحة اإلقليمية
أوالً :الوساطة العراقية بني إيران والسعودية
بدأ العراق حماولته الستعادة دوره حنی سعی للعب دور الوسیط بنی الرایض وطهران .وقد
سبقت العراق ع ّدة دول يف املنطقة کباکستان ،وعمان للتخفیف من ح ّدة التوتر بنی البلدین ّإل إ ّن
احملاوالت ابءت ابلفشل .ففي بداایت عام  ،2021والسيما بعد انتهاء فرتة رائسة دوانلد ترمب
واملصاحلة اخللیجیة تقدمت بعض الدول األقلیمیة والدولیة کقطر ،والکویت ،وروسیا للوساطة بنی
الرایض وطهران .فبعد أن جنحت حماوالت الکویت للوساطة بنی قطر والدول اخللیجیة األربعة اليت
قاطعت قطر ،واليت تکللت ابتفاق العال ،طرحت هذه الدولة قضیة الوساطة بنی إیران والسعودیة.
ودولیاً أعلن وزیر اخلارجیة الروسي سریغي الفروف يف كانون الثاين  2021أن احلکومة الروسیة
2
مستعدة للوساطة بنی إیران والدول العربیة وحلحلة الصراع بنی الطرفنی.
 ..2علی جنات( ،مذاکرات عربستان سعودی و ایران ،ضرورتها و موانع)« ،احملاداثت السعودية ـ اإليرانية؛ الضرورات والعقبات»،
مرکز آینده پژوهی جهان اسالم 10 ،مارس .2021
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إذن بعد ُمضي مخسة أعوام علی انقطاع العالقات السیاسیة واالقتصادیة بنی طهران
والرایض ومساعي بعض الدول ومن بینها بغداد ،جنحت دولة مصطفی الکاظمي للوساطة بنی
البلدین وبدأت اجلولة األولی من احملاداثت بنی البلدین يف أبریل عام  2021للمیالد.
اختذ العراق يف اآلونة األخریة سیاسیة احلیاد اإلجیايب بنی طريف الصراع ووقف علی مسافة
واحدة بنی البلدین .ولکي یثبت العراق ذلك ،کان رؤساء الوزراء یقومون بزایرات کثریة بنی البلدین.
لکن من بنی الوزراء السابقنی الذين تولوا مقالید احلکم يف العراق کان املصطفی الکاظمي الوحید
الذي جنح يف کسب ثقة البلدین .فقد قام منذ تولیه احلکم بزایرات إلی طهران والرایض وانقش مع
مسؤويل هاتنی الدولتنی قضیة الوساطة وحل النزاع .استفاد رئیس الوزراء العراقی مصطفی الکاظمي
من عالقاته مع ويل العهد السعودي حممد بن سلمان والقادة اإلیرانینی لرأب الصدع بنی البلدین؛
إذ اجتمع القادة العسکریون ورجال االستخبارات السعودینی واإلیرانینی يف العاصمة العراقیة بغداد
يف نيسان املاضي.
ونشرت صحیفة فایننشال اتمیز يف  18نيسان عام  2021تقریراً نقالً من ثالثة مصادر
قالت فیه« :أجری کبار قادة طهران والرایض اجلولة األولی من احملاداثت لتحسنی العالقات بنی
البلدین علی املستوی األمين يف الـ 9من نيسان يف بغداد وبوساطة رئیس وزراء العراق مصطفی
الکاظمي ».وقد جرت احملاداثت بوساطة الکاظمي بنی رئیس جهاز االستخبارات السعودیة خالد
احلمیدان ومساعد األمنی العام لألمن القومي اإلیراين سعید ایرواين ،ویُتوقع أن تنطلق اجلولة التالیة
3
من احملاداثت يف العاصمة العراقیة قریباً.
من جانبه أعلن السفری اإلیراين يف العراق إیرج مسجدي يف شهر آب عام  2021يف
مرکز الرافدین للحوار وحبضور کبار القادة العراقینی أ ّن بالده أجرت ثالث جوالت حماداثت مع
4
السعودینی بوساطة احلکومة العراقیة وستبدأ اجلولة الرابعة فور تشکیل احلکومة اجلدیدة يف بالده.
یُذکر أ ّن إحدی أهداف العراق من الوساطة بنی البلدین هو حل اخلالف بنی إیران
3. Andrew England, “Saudi and Iranian officials hold talks to patch up
relations”, APRIL18, 2021, Available at: https://www.ft.com/content/852e94b8ca97-4917-9cc4-e2faef4a69c8
 . 4شفق نیوز« ،مسجدي :إيران تقف بقوة مع العراق ولدينا جولة مفاوضات رابعة مع السعودية» 03 ،أغسطس ،1202
متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/h14790 :
5
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والسعودیة وهتدئة األوضاع الداخلیة وإبعاد العراق من الصراعات اإلقلیمیة؛ ویعلم القادة العراقیون
أن اخلطوة األولی إلزدهار العراق والتنمیة اإلقتصادیة هو إهناء الصراعات اإلقلیمیة .ویعلم قادة
متر عرب احلوار واألمن السیاسي؛ لذلك جعلوا احلوار علی رأس
هذا البلد أ ّن تنمیة العراق املستدامة ّ
أجندة أعماهلم وسعی هؤالء القادة للتخفیف من ح ّدة التوتر بنی دول اإلقلیم بغیة جعل العراق
أبمس احلاجة إلیه.
بلداً أمناً لالستثمار الذي ابت العراق ّ

فواقع األمر یقول لنا إن حتسنی العالقات بنی إیران واململکة العربیة السعودیة سینعکس علی
بغداد يف الدرجة األولی .وسیؤدي إهناء الصراع بنی الطرفنی إلی أمن العراق واستقراره 5.فزایدة التوتر
بنی البلدین سیُقحم العراق يف دوامة الصراع وانعدام األمن.
إذن ذوابن اجللید يف العالقات اإلیرانیة السعودیة یعين أمن العراق واستقراره .وإن هذه
احملاداثت ستفضي إلی ختفیف ح ّدة التوتر بنی البلدین وهو األمر الذي سینعکس إجیاابً علی أمن
املنطقة بکاملها .وسیفتح فصالً جدیداً يف عالقات العراق وإیران والسعودیة کالعبنی إقلیمینی
6
أساسینی.
قصاری القول إن جناح الوساطة العراقیة ورأب الصدع يف العالقات اإلیرانیة السعودیة سیعید
العراق إلی مکانته املعهودة کالعب إقلیمی کبری له ثقله اخلاص يف التوزان اإلقلیمي .بتعبری آخر،
فإنا ستفرض احرتامها ومنزلتها بنی دول املنطقة،
إن جنحت بغداد يف الوساطة بنی إیران والسعودیة ّ
وهذا النجاح سیکون مبنزلة إعادة إحیاء دور العراق يف الشرق األوسط بعد غیاب طال ع ّدة عقود.
وإن جناح الوساطة العراقیة للمصاحلة بنی البلدین سیکون جناحاً سیاسیاً کبریاً حلکومة مصطفی
الکاظمي.
5. Akeel Abbas, “Baghdad Conference showcases Iraq’s new role as mediator
in region”, August 27, 2021, available at: https://www.al-monitor.com/
originals/2021/08/baghdad-conference-showcases-iraqs-new-role-mediatorregion#ixzz7563XcWHF.
6. Katherine Harvey and Bruce Riedel, “Can Iraq play the role of a bridge in the
Gulf?”, April 22, 2021, available at: https://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2021/04/22/can-iraq-play-the-role-of-a-bridge-in-the-gulf.

6

العراق وحماوالت العودة إىل الساحة اإلقليمية

اثنياً :قمة بغداد الثالثية ومشروع الشام اجلدید
اخلطوة الثانیة اليت قام هبا العراق تتمثل يف إقامة مؤمتر ثالثي يف بغداد يف اآلونة األخریة.
فقد استضاف العراق يف الـ 27من متوز عام  2021مؤمتر لقادة دول مصر واألردن والعراق والذي
حضره کل من الرئیس املصري عبدالفتاح السیسي ،والعاهل األردين عبدهللا الثاين ،ورئیس الوزراء
العراقي مصطفی الکاظمي .فکانت زایرة عبدالفتاح السیسي ،الزایرة األولی لرئیس مصري منذ
ملساع
ثالثة عقود .وأیيت هذا املؤمتر الذي یعد املؤمتر الثالث لقادة مصر واألردن والعراق امتداداً ٍ
سابقة هدفها أتسیس نظام إقلیمي جدید شرق العامل العريب حیمل عنوان "الشام اجلدید" .فقد بدأ
رئیس الوزراء العراقي األسبق حیدر العبادي هذه املساعي وشهدت خطوات عملیة يف حکومة
ومهد الطریق أمام هذا املشروع
خلیفته عادل عبداملهدي الذي سعی للتقرب إلی مصر واألردن ّ
وطرحه يف املؤمتر الثالثي األول الذي أقیم يف العاصمة املصریة القاهرة يف آذار عام  2019للمیالد.
وتعد إقامة مؤمتر جیمع هذه الدول الثالث يف العراق يف احلکومة العراقیة احلالیة انتصاراً حلکومة
مصطفی الکاظمي ،وحتمل رسالة للقوی والتیارات السیاسیة مبختلف توجهاهتا مفادها أ ّن احلکومة
العراقیة احلالیة قادرة علی إعادة العراق إلی مکانته السابقة يف الساحة السیاسیة اإلقلیمیة وأن تعید
األمور إلی نصاهبا وتؤدي دورها الرایدي يف املنطقة واجملتمع الدويل ،فقد حققت خطوات ملحوظة
يف طریق استعادة دور العراق علی الساحة السیاسیة .فاستضافة العراق هلذه املؤمترات والقمم حتمل
رسالة لدول اجلوار العراقي تثبت هلم ضرورة إعادة النظر يف سیاساهتا جتاه العراق؛ وما یزید من أمهیة
هذه املؤمترات يف بغداد هو أ ّن العراق یسعی الستعادة دوره واتثریه السابق يف املنطقة .فقد تسعی
احلکومات العراقیة إىل أن تکون قراراهتا مستقلة ويف سبیل حتقیق مصاحلها القومیة.
ویتمثل اهلدف االقتصادي األساسي الذي ش ّکل عنوان مؤمترات قادة الدول الثالث حتت
عنوان "الشام اجلدید" يف تفعیل العالقات اإلقتصادیة بنی هذه الدول عن طریق إحیاء خط أنبوب
میر عرب األراضي األردنیة وینتهي يف صحراء سیناء املصریة؛
النفط الذي ینطلق من مدینة البصرة و ّ
وهبذا ستحصل األردن ومصر علی النفط العراقي إزاء تصدیر الکهرابء إلی العراق واإلستثمار يف
هذه البلد .وهبذا سیحصل البلدان علی ختفیضات خاصة من الدولة العراقیة وستشرتي نفطها بسعر
أقل من السعر العاملي بـ 16دوالراً للربمیل .وعلی الرغم من أمهیة البعد االقتصادي ملؤمتر "الشام
اجلدید" ّإل أنّه ال میکن جتاهل األبعاد السیاسیة واملآالت اليت سیؤول إلیها هذا املؤمتر علی املستوی
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اجلیوسیاسي واجلیواسرتاتیجي يف املنطقة 7.قصاری القول إن مصر واألردن بلدان مهمان ابلنسبة
إلی العراق والتقارب إلی هذین البلدین سیأيت أ ُکله وسیعزز مکانة العراق اإلقلیمیة والدولیة.
اثلثاٌ :مؤمتر بغداد للتعاون والشراکة
اخلطوة الثالثة اليت اختذها العراق الستعادة مکانه اإلقلیمیة تتمثل يف إقامة مؤمتر بغداد .فقد
استضافت بغداد يف الـ 28من آب عام  2021مؤمتراً محل عنوان "قمة بغداد للتعاون والشراکة"
حضر فیه قادة دول خمتلفة وعلی رأسها فرنسا ،ومصر ،واألردن ،وإیران ،وترکیا ،والسعودیة،
واإلمارات ،وقطر ،والکویت ،وبعض من املؤسسات واملنظمات األقلیمیة والدولیة .وهذا املؤمتر هو
ّأول مؤمتر هبذا املستوی یُقام يف العراق بعد عقود.
واندراً ما کان العراق يف السنوات األخریة حمط االهتمام بسبب مبادرات بناءة تقرب صفوف
الدول يف اإلقلیم .وقد شارکت نصف الدول احلاضرة يف املؤمتر أبعلی مناصبها السیاسیة ومن أبرزها
الرئیس الفرنسي إميانويل ماكرون ،الرئیس املصري عبدالفتاح السیسي ،والعاهل األردين عبدهللا
الثاين ،وأمری قطر متیم بن محد آل اثين.
متکن العراق هبذا املؤمتر أن جیمع بنی الدول املتصارعة يف ما بینها ویظهر نفسها مهزة الوصل
اليت تربط بنی تلك الدول .أل ّن مجع الالعبنی األقلیمینی األساسینی کرتکیا ،وإیران ،والسعودیة،
واإلمارات علی طاولة واحدة حبد ذاته یُعترب إجنازاً کبریاً حلکومة مصطفی الکاظمي؛ إذ إن العداء
أو الصراع بنی هذه الدول ابت یطفو علی السطح بعد أن کانت تتسرت علیه هذه الدول بغیة
احلفاظ املصاحل املشرتکة.
إذن میکن عد قمة بغداد للتعاون والشراکة منعرجاً حاداً يف التطورات املتسارعة واملشحونة
ابلعداء يف العقدین األخریین من القرن الـ 21يف الشرق األوسط؛ حبیث متکن من مجع الدول
القمة الرئیس املصري عبدالفتاح السیاسي
املتصارعة علی طاولة واحدة .وقد التقی علی هامش ّ
أبمری قطر متیم بن محد آل اثين .والتقی انئب رئیس دولة اإلمارات وحاکم ديب حممد بن راشد آل
مکتوم ،أبمری قطر متیم بن محد آل اثين ورئیس اخلارجیة اإلیراين أمری عبداللهیان.
يف سیاق متصل أشاد مستشار األمن القومي األمریکي جاك سوليفان مبساعي العراق
 .7حسن فحص« ،قمة املشرق اجلديد يف بغداد؛ حاجة داخلية أم ضرورة إقليمية؟» اندبندنت عريب 82 ،يونيو  ،1202متوفر
علی الرابط/https://www.independentarabia.com/node/236656 :
8

العراق وحماوالت العودة إىل الساحة اإلقليمية

وأ ّکد دعم بالده هلذا املؤمتر األقلیمي واعتربه انتصاراً للدبلوماسیة العراقیة8.من جانبه أ ّکد الرئیس
األمریکي جو ابیدن علی أمهیة املؤمترات اإلقلیمیة وضرورة إقامة مثل هذه املؤمترات حللحلة الصراعات
يف املنطقة.
دل علی شيء إّنا یدل علی استعادة العراق دوره يف
موجز القول إن إقامة مؤمتر بغداد إ ّن ّ
املنطقة ومکانته اليت لطاملا حظي هبا يف الساحة السیاسیة .ومبا أ ّن العراق یتمتع بعالقات جیدة مع
حوله إلی العب إقلیمي فعال يف املنطقة .ومع ذلك فإ ّن إقامة "مؤمتر
دول اجلوار فإ ّن هذا املوضوع ّ
بغداد للتعاون والشراکة" ش ِّکل منعرجاً حاداً يف املسار الدبلوماسي للبلد وعزز ثقته کدولة حموریة
يف العامل العريب واملنطقة.
نستنتج مما سبق أ ّن مؤمتر بغداد کان نقطة انطالق هذا البلد إلستعادة دوره يف املنطقة.
القمة أهم حماوالت العراق وانطالقه ابجتاه حتویل البلد إلی قوة فعالة يف الشرق
فکانت هذه ّ
األوسط؛ ما یعين أ ّن العراق حقق طفرة نوعیة للخروج من دوامة األزمات والصراعات اليت عصفت
ابلبالد وعاثت يف األرض فساداً لعدة عقود.
ويف هذا السیاق یری خبری شؤون الشرق األوسط وعضو جملس العالقات اخلارجیة ستیفن
کوك أ ّن مساعي مصطفی الکاظمي اجلبارة إلحداث حتول جذري علی املستوینی الداخلي
واخلارجي بلغت ذروهتا يف إقامة مؤمتر بغداد األمين للعب دور الوسیط والوقوف علی مسافة واحدة
حول العراق من بؤرة التوترات إلی العب میکنه أن یؤدي دور
بنی الدول املتصارعة .واألمر الذي ّ
الوسیط يف منطقة تعج ابلصراعات والنزاعات منذ عقود .ویعتقد ستیفن کوك أ ّن العراق أصبح
يف طلیعة الدول اليت تسعی إلستتباب األمن بعدما عاش عقود من األزمات الطاحنة والصراعات
9
الداخلیة اليت استنزفت طاقاته علی کافة املستوایت.
وأیمل الشعب العراقي أن یؤدي مؤمتر بغداد واملبادرات املثیلة إلی تعزیز مکانة العراق يف
املنطقة وتعزیز عالقاته مع الدول العربیة وعودته إلی حاضنته العربیة وینعکس إجیاابً علی الوضع
 .8وزارة اخلارجية العراقیة« ،وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني جيري اتصالً هاتفياً مبستشار األمن القومي األمريكي جاك سوليفان»72 ،
أغسطس  ،1202متوفر علی الرابط13552=p?/80/1202/qi.vog.afom.www//:sptth :
9. Steven A. Cook, “Iraq Is the Middle East’s New Power Broker”, August 11,
2021, available at: https://foreignpolicy.com/2021/08/11/iraq-is-the-middleeasts-new-power-broker.
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الداخلي للبالد ویقلص حجم التدخالت األجنبیة يف بالدهم.

10

میکن اعتبار مؤمتر بغداد حماولة إلحیاء اجملد التلید لبالد الرافدین واستعادة عظمتها اليت
شهدهتا عرب القرون .فقد یری القادة العراقیون أ ّن حتقیق هذا اهلدف ولعب دور رایدي يف العامل
العريب ال یتحقق إال من خالل وضع آلیات واضحة خترج العراق من عنق الزجاجة وحتول البالد
من بؤرة خالفات وصراعات إقلیمیة ودولیة إلی دولة تستطیع أ ّن تقود البالد العربیة وتؤدي أدواراً
حساسة حلل النزاعات العربیة واإلقلیمیة .فکان مؤمتر بغداد من أبرز اآللیات اليت اختذهتا بغداد
لتحقیق هذا اهلدف .وقد أ ّکد الکاظمي ضمن إشارته إلی هذا املوضوع قائالً« :لقد قطعنا عهداً
مع الشعب العراقي أ ّن نعید للعراق مکانته السابقة يف املنطقة».
بشکل عام میکن القول إن مؤمتر بغداد یُعترب خطوة جبارة حنو إهناء الصراعات يف املنطقة
وتقریب وجهات النظر بنی الدول مبختلف توجهاهتا .والعراق یستطیع من خالل إقامة مثل هذه
املؤمترات أن یوصل دول املنطقة إلی ّبر األمن .إذ إن هذه املؤمترات تشکل عصا سحریة إلهناء
الصراع يف منطقة تعج الصراعات منذ عقود؛ األمر الذي سیحول العراق إلی العب إقلیمي ذي
أتثری کبری علی الساحة السیاسیة.
حتدایت عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية
یواجه العراق حتدایت وعقبات داخلیة وخارجیة مجّة لکي یستعید مکانته الطبیعیة علی
الساحة اإلقلیمیة .داخلیاً یواجه العراق حتدایت عدیدة میکن أن حتول دون عودة العراق إلی
مکانته الطبیعیة علی املدی القصری .وعانی هذا البلد يف السنوات املاضیة من حتدایت اقتصادیة،
وسیاسیة ،وأمنیة واجتماعیة یُستبعد أن یتجاوزها علی املدی املنظور .فالتداعیات االقتصادیة اليت
ألقت بظالهلا علی البلد ،وجائحة کروان والتحدایت اليت خلقتها للمنظومة الصحیة املتداعیة،
وحتدایت توفری الکهرابء للمواطن ،ومواصلة االحتجاجات ضد احلکومة ،واملواجهات بنی احلکومة
واملیلیشیات املسلحة اليت أخذت منحی تصاعدایً يف اآلونة األخریة والقضاای األخری اليت شکلت
ضغطاً مضاعفاً علی احلکومات العراقیة وعرقلت مسار التطور واإلزدهار يف البالد.
وما یزال یشکل داعش خطراً حمدقاً أبمن العراق واستقراره خاصة يف املناطق اليت استولت
 .10سكاي نيوز« ،هل يكرس مؤمتر بغداد عودة العراق للمنظومة العربية؟» 03،أغسطس  ،1202متوفر علی الرابط:
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1460191-%D9%8A%D9
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تشن هجماهتا علی القوات األمنیة وعناصر احلشد
علیها تلك احلرکة اإلرهابیة .وما زالت احلرکة ّ
الشعيب ،وأتخذ املدنینی کرهائن البتزاز ذویهم .فلم تؤد حتی اآلن العلمیات العسکریة اليت تقوم هبا
قوی األمن وجمموعات اتبعة للحشد الشعيب إلی القضاء علی جیوب داعش الذي أحدث تغیریات
11
تکتیکیة يف عملیاته اإلرهابیة.
وما يزال رئیس الوزراء العراقي مصطفی الکاظمي یواصل مواجهة اجلماعات املسلحة اليت
تتمتع بقوة کبریة يف الساحة العراقیة .وشهدت الساحة العسکریة تزایداً ملحوظاً يف عدد اهلجمات
اليت تشنها أذرع احلشد الشعيب علی السفارة األمریکیة يف بغداد حبیث بلغت ذروهتا بعد اغتیال
توجه أصابع اإلهتام
اللواء قاسم سلیماين وأبو مهدی املهندس يف كانون الثاين  .2020ودائماً ما ّ
إلی هذه اجلماعات املسلحة .فبعد إلقاء القبض علی أحد مجاعة عصائب أهل احلق إحدی أذرع
احلشد الشعيب ابهتام ضلوعه يف قصف السفارة األمریکیة يف كانون األول املاضي ،جال عناصر
هذه اجلماعات يف شوارع بغداد بعرابهتم وعتادهم العسکري الضخم وعرضوا ّقوهتم علی الالعبنی
يف الساحة السیاسیة .وبُث عدد من الفیدیوهات يف شبکات التواصل یظهر فیها عناصر هذه
اجلماعات ملثمنی ومسلحنی یهددون الکاظمي ویعلنون له أهنم ینتظرون أوامر قائدهم خلوض
املعارك .وخرج الکاظمي عن صمته حنی أک ّد هلم أ ّن احلکومة مستعدة خلوض معرکة حامسة .کما
شهدت الساحة العراقیة يف اآلونة األخریة ظهور عدد من اجلماعات املسلحة املنفلتة من عقال
القانون کعصائب ثورة  ،1920ومجاعة أصحاب الکهف .یبدو أ ّن مجیع التحرکات اليت تقوم هبا
هذه اجلماعة کالقصف الصاروخي اليت نشهده بنی الفینة واألخری ،ترید هدفاً واحداً وهو هتدید
12
القوات األمریکیة يف العراق وإجبارها علی مغادرة البالد.
أما تفشي جائحة كوروان فقد کانت مبنزلة الضربة القاضیة القتصاد العراق املرتنّح أصالً؛
فما زاد الطنی بلّة هو عدم تعاطي املنظومة الصحیة مع هذه اجلائحة .ويف بلد یعتمد اقتصاده علی
النفط بنسبة تسعنی ابملئة فإ ّن أي تذبذب ابألسعار سوف ینعکس سلباً علی اقتصاده .واخنفاض
أسعار النفط يف األشهر األولی من العام املیالدي اجلدید الذي تزامن مع خطة أوبك بالس خلفض
اإلنتاجّ ،أدی إلی تدهور االقتصاد العراقي حبیث عجزت احلکومة العراقیة عن دفع رواتب موظفیها
 .11علي جنات« ،العراق وإمكانيات تصدر داعش املشهد مرة أخرى» ،سلسلة إصدارات ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
أغسطس  ،1202ص .81
 .12حسن ابوحسنی« ،العراق يستعد لسنة صعبة»« ،عراق برای سالی سخت آماده میشود» ،بی.بی.سی
فارسي ،متوفر علی الرابطhttps://www.bbc.com/persian/world-features-55525491 :
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ورواتب احملالني إلی التقاعد .لکن محلة التلقیح اليت شهدها العامل رفع أسعار النفط نسبیاً؛ لکن
مل یتضح حتی اآلن ما إذا یتمکن النفط من استعادة عافیته ابلکامل أم ال؟ وهل ستعود األسعار
إلی ما کانت علیه يف السابق أم ستکتفي ابرتفاع طفیف .ولکي تتجاوز احلکومة العراقیة هذه
املشکلة اضطرت إلی اإلستقراض الداخلي وخفض قدرة عملتها الشرائیة إلی ما یقارب الـ20
ابملئة ،األمر الذي أدی إلی رفع أسعار السلع وتسبب يف اندالع احتجاجات عارمة نتیجة عدم
دفع الرواتب يف وقتها احملدد .اما إقلیم کردستان العراق فلم من األزمة االقتصادیة ،إذ اکتوی بنارها
حنی عجزت حکومة اإلقلیم من دفع رواتب املوظفنی وخروج بعض منهم إلی الشارع لإلحتجاج
تردي الوضع اإلقتصادي .وما یزید من ضبابیة الوضع يف العراق هو عجز احلکومة عن توفری
علی ّ
املیاة والکهرابء للمواطننی؛ األمر الذي یُستبعد أن تتجاوزه احلکومة علی املدی املنظور.
وتردي القطاع اخلدمي وعدم توفری
سیاسیاً میکن القول إن األزمات االقتصادیة املتتالیة ّ
اخلدمات العامة الذي ّأدی إلی احتجاجات يف خمتلف مناطق العراق ،کانت السبب األساس يف
التغیریات اليت شهدها العراق .ورداً علی هذه االحتجاجات اضطر الربملان علی إعادة النظر بقانون
االنتخاابت وآلیة االقرتاع واستبدال إمکانیة التصویت لألفراد إلی إمکانیة التصویت لألحزاب.
وما تزال االحتجاجات تشکل حتدایً کبریاً للحکومة العراقیة وتعرقل مسار عملها .فقد یبدو أ ّن
احلکومة غری قادرة علی إحداث تغیریات سیاسیة واقتصادیة جذریة ترضي الشارع العراقي .فلم یعد
الناخب یعقد اآلمال علی نتائج االتتخاابت ،أل ّن ظهور شخصیات جدیدة بتوجهات جدیدة
أمر یستحیل حدوثة يف ظل الوضع املرتدي الذي یسود العراق منذ زمن بعید .التحدي اآلخر
الذي تواجهه احلکومة العراقیة یتمثل يف أزمة النازحنی .فقد قررت وزارة اهلجرة واملهجرین العراقیة
يف كانون الثاين  2020تعطیل مجیع خمیمات النازحنی يف بداایت عام  .2021ففي ّإبن سیطرة
داعش علی معظم مناطق العراق وزحفه علی مساحات شاسعة رغم حماولة دحره ،انضوی سکان
هذه املناطق املقدرعددهم بثالثة مالینی نسمة ،حتت لواء هذه احلرکة بعد إرغامهم علی مغادرة
منازهلم .فقد طالبت احلکومة هؤالء النازحنی ابلعودة إلی منازهلم واملشارکة يف إعادة بنائها حسب
حل ابملدن اليت کانت منضویة حتت لواء داعش واهنیار البنیة
رأي الوزارة .لکن الدمار اهلائل الذي ّ
التحتیة وانعدام األمن يف تلك املدن جیعل هؤالء النازحنی یفضلون املخیمات علی منازهلم والعزوف
لکن املشکلة مل تقتصر علی عزوف النازحنی عن مغادرة املخیمات ،بل مثة
عن القدوم ألوطاهنمّ .
مشکلة اقتصادیة حتول دون ذلك؛ إذ أ ّن معظم هؤالء النازحنی کانوا حیاربون حتت لواء داعش
والکثری من أرامل عناصر داعش قد أجننب منهم؛ األمر الذي جیعل سکان املدن یرفضون عدوهتم
12
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إلی دایرهم .وعلی الرغم من املساعي احلثیثة اليت بذلت لدمج هؤالء واحملاداثت اليت أجرت مع
شیوخ العشائر ّإل أ ّن هذه األزمة ما تزال عالقة وتقتضي خطط علی املدینی القصری والبعید لدجمهم
مع جمتمع العراقي بشکل ممنهج .فما یغض مضاجع احلکومة هو ظهور جیل جدید من املقاتلنی
13
الداعشینی يف حال بقي هؤالء النازحون يف املخیمات.
وفضالً عن األزمات والقیود الداخلية ،فإن التحدایت اخلارجیة جتعل عودة العراق إلی
مکانته اإلقلیمیة السابقة صعباً للغایة .وما يزال العراق يشكل معضلة معقدة ابلنسبة لدول اجلوار،
القريب والبعيد ،ليس من مصلحة أي دولة إقليمية أن يعود العراق قوايً فاعالً يف اإلقليم ،ألن قوته
تعين متدد نفوذه إقليمياً ،مبا سيأكل من نفوذ هذه الدول الذي حازته منذ خروج العراق من املعادلة
بعد غزو الكويت ،فضالً عن انتهاء نفوذ هذه الدول يف العراق ذاته يف حال استعاد العراق قوته.
إىل جانب ذلك خوف الدول اإلقليمية من جتربة النفوذ العراقي اليت انتهت بكارثة غزو الكويت
عام  1990ملا تزل غضة،وإن نشوة القوة اليت امتلكتها الدول االقليمية جتاه العراق الضعيف التزال
14
قوية وفاعلة.
فرص عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية
العراق من الدول املهمة والرئيسية يف املنطقة ،واليت ال ميكن أن تكون دون دور مؤثر يف
حميطها ،ولو غاب هذا الدور أو تراجع لبعض الوقت ألسباب وحتدایت داخلية أو خارجية ،فإنه
يعود ،ويطرح نفسه على أذهان النخبة السياسية يف الداخل من جهة ،وعلى القوى يف املنطقة من
جهة أخرى يف حال هتيأت الظروف لذلك.
وعلى عكس بعض الالعبني اإلقليميني کاإلمارات وقطر اليت مل متتلك املقومات لتکوان
دولتنی عظمینی ،میتلك العراق کل مقومات اليت متکنه لیکون ّقوة إقلیمیة.
فالعراق یُعد دولة ذات أتثری کبری من مجیع النواحي .فهو میتلك طاقات کبریة وحبوزته کل ما
حیول ٍ
بلد ما إلی العب إقلیمي .فعلی املستوی املادي یتمتع العراق مبساحات شاسعة ،وید عاملة
ّ
ومعظم مجعیة البالد من فئة الشباب ،وله موارد اقتصادیة کبریة کالنفظ والغاز .أما علی املستوی
الروحي فیتمتع العراق مبکانة دینیة کبریة نظراً لوجود املراقد الدینیة ،کما له اتریخ حضاري وثقايف
 .13املرجع السابق.
 .14مركز رواق بغداد« ،فرص عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية» ،مركز رواق بغداد للسياسات العامة ،تقدير موقف ،أغسطس
 ،1202ص .7
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حیول العراق إلی ّقوة إقلیمیة هلا ثقلها يف املنطقة.
میتد آلالف السننی .کل هذا میکن أن ّ

أترخییاً للعراق حضارة کبریة متتد آلالف السننی ویستضیف مراقد دینیة إسالمیة وغری
إسالمیة .فهذا اجملد املؤثّل الذي ورثه العراق من حضارته التلیدة یعترب من أهم مقومات التطور
والتقدم .ففي الواقع میتلك العراق مکوانت القوة الناعمة .ومن الناحیة الدینیة کما سبق القول،
یستضیف يف أراضیه مراقد دینیة مهمة کالعتبة العلویة يف النجف والعتبة احلسینیة يف کربالء اللتني
تستقطبان الکثری من الزوار الشیعة يف املنطقة والعامل أبسره نظراً ملا یولیه املسلمنی من احرتام آلل
بیت الرسول (ص).

ومن انحیة الید العاملة فقد انهز العراق عام  2020للمیالد الـ 40ملیون نسمة ،ینتمي
معظمهم إلی الفئة العمریة اليت تعترب احملرك األساس لکل اقتصاد والید العاملة اليت تدیر عجلة
الصناعة .ووفقاً للتقریر الذي أصدرته مؤسسة  GFPالعاملیة ختتزن أرض الرافدین يف جوفها خمزون
هائل من الوقود األحفوري بلغ  148ملیار برمیل .ما جیعل هذا البلد خامس أکرب دولة من حیث
املخزون والثانیة يف العامل العريب.
ووقوع العراق يف مرکز منطقة الشرق األوسط وامتالکه خمزوان هائال من النفط جعله یتمتع
أبمهیة جیوسیاسیة وجیواسرتاتیجیة کبریة .یُذکر أ ّن العنصر اجلیوسیاسي أحد أهم العوامل املصرییة
اليت حتدد مالمح السیاسة اخلارجیة والدفاعیة واألمنیة لکل بلد .إذن املوقع اجلیوسیاسي ووقوع
العراق يف منطقة غرب آسیا وحدوه مع إیران ،وترکیا والسعودیة کدول متنافسة إقلیمیاً ضاعف
أمهیة هذا البلد وجعله حمط اهتمام دول منطقة والعامل .ففي هذا السیاق یری احمللل البارز يف «مرکز
الدراسات اإلسرتاتیجیة والدولیة» أنتوين كوردمسان 15أ ّن املوقع اجلغرايف واملوارد النفطیة اهلائلة ووجود
 40ملیون نسمة والفرص األخری اليت ینفرد هبا العراق ،جعل هذا البلد یتمتع مبکانة ممیزة يف العامل.
فهذه الطاقات البشریة ،واالستثمارات االقتصادیة واالجتماعیة من شأهنا أن جتعل العراق بلداً مؤثراً
جداً يف املنطقة.

15. Anthony H. Cordesman.
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النتیجة
شهدت األعوام األخریة ويف آخر أایم حکومة صدام حسنی واحتالل العراق من قبل
الوالایت املتحدة عام  2003بوجه خاص ،تضاؤل حضور العراق يف الساحة اإلقلیمیة بشکل
لکن بغداد تسعی للولوج يف الساحة من خالل أداء دور الوسیط بنی الدول املتصارعة
ملحوظ؛ ّ
وتؤدي دوره املعهود يف مثلث القوی اإلقلیمیة .فبعد هزمیة داعش يف هناایت عام  2017تسعی
بغداد عن طریق سیاسة الوساطة وتقریب أوجه النظر يف منطقة تعج ابلصراع ،أن تعید مکانتها
بنی دول اإلقليم .وقد بلغت هذه املساعي ذروهتا بعد أن تقلد مصطفی الکاظمي مقالید احلکم
يف البالد.
وزایرة البااب فرنسیس الزعیم الکاثولیکي إلی العراق يف آذار  2021والوساطة العراقیة بنی
إیران والسعودیة ،وإقامة مؤمتر ثالثي حضره قادة العراق ،واألردن ومصر ،وأخریاً إقامة قمة بغداد
تدل علی أ ّن العراق يف 2021
فإنا ّ
للتعاون والشراکة ،وغریها من األحداث إ ّن دلّت علی شيء ّ
خیتلف متاماً عما سبق فال جمال ملقارنة هذه البلد مبا عاشه قبل هذا التأريخ.
فبعد ما کان العراق بؤرة الصراع يف املنطقة وموطناً للکثری من اإلرهابینی کتنظیم داعش،
یسعی من خالل تقریب أوجه النظر والوساطة بنی الدول املتصارعة ورأب الصدع بینها ،أن يؤدي
دور الوسیط ویستعید مکانته السابقة .فالوساطات اليت قام هبا العراق واملؤمترات اليت أقامها يف
عاصمته تثبت أ ّن العراق یسعی للمصاحلة ورأب الصدع بغیة ختفیف ح ّدة التوتر الذي أخذت
منحی تصاعدایً يف األعوام األخریة.
نظراً ملا یتمتع به العراق يف العامل اإلسالمي والعامل العريب واملوقع اجلیوثقايف ،واجلیواسرتاتیجي،
واجلیوسیاسي ،واجلیواقتصادي الذي حیظی هبا العراق يف املنطقة ،یستطیع هذا البلد أن يؤدي دور
الوسیط ،إذ له طاقات هائلة متکنه لیکون العباً إقلیمیاً مؤثراً.
لکن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو هل املبادرات اليت قام هبا العراق ستأيت أُ ُکلها
وتستعید العراق إلی مکانته السابقة؟ رداً علی هذا السؤال میکن القول أ ّن العراق میتلك کل
الطاقات واملؤهالت اليت جیب أن تتوفر يف بلد یرید لعب دور الوسیط .وشهد هذا البلد يف السنوات
املاضیة تطوراً ملموساً يف استثمار مصادره وقفزة نوعیة يف استثمار طاقاته.
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فإذا تکللت جهود بغداد يف الوساطة بنی طهران والرایض ومتکن من ملء الفجوة بنی
البلدین ،فإ ّن هذا األمر سیضع العراق يف مکانة مرموقة بنی دول اإلقلیم والعامل .وهذا اإلجناز لدولة
تضائل ظلها يف املنطقة لسنوات طویلة ،یعترب إجنازاً ال یُستهان به.

لکن العقبة الكبرية للعراق تتمثل يف الداخل ،کالفساد املستشري يف البالد ،واملشكالت
السیاسیة ،واألمنیة واالقتصادیة ،واهنیار البنیة التحتیة ،وانعدام اخلدمات العامة وضعف القطاع
اخلدمي خاصة يف قطاع الکهرابء ،واملشكالت العدیدة اليت یواجهها القطاع الصناعي والتجاري
والتدخالت األجنبیة ،جعلت من عودة العراق إلی مکانته السابقة أمراً صعباً جداً .لکن هذه
األمور ال تعين أ ّن العراق ال یستطیع أداء دوره اإلقلیمي؛ أل ّن القوی اإلقلیمیة نفسها کایران ،وترکیا
والسعودیة تواجه حتدایت مجّة .وهذه األمور تؤکد لنا أ ّن العراق إذا متکن من جتاوز هذه العقبات
الداخلیة وحل اخلالفات السیاسیة ،فإن العودة إلی مکانته السابقة ستکون مسألة وقت ال أکثر.
ففي الواقع میکن القول إن العراق إذا فشل يف لعب دور إقليمي علی املدی القصری؛ فإنّه سوف
ینجح يف أن یکون العباً إقلیمیاً علی املدینی املتوسط والبعید .وما یعزز حظوظ العراق يف العودة
إلی مکانته السابقة هو دعم الوالایت املتحدة واإلحتاد األورويب .فقد يعد العراق حلیفاً إقلیمیاً هلما.
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مقرتحات سیاسیة
ويف هنایة جتدر اإلشارة إلی بعض املقرتحات والنصائح السیاسیة للحكومة والتيارات السياسية
العراقية إلستعادة دور العراق اإلقلیمي والعودة اىل الساحة اإلقليمية.
•دعم التيارات السياسية والدينية لتشکیل حکومة قویة يف االنتخاابت املقبلة.
•استمرار سیاسات احلکومة اجلدیدة يف الدبلوماسیة الفعالة.
•االستمرار بسیاسة الوساطة بنی الدول املتصارعة.
•صیانة االنسجام والتماسك الداخلي والتالحم االجتماعي.
•حماربة الفساد املستشري يف البالد ابلوسائل املتاحة.
•تعزیز القوة العسکریة عن طریق رفع قدرات اجلیش واقتناء املعدات العسکریة الدفاعیة
واهلجومیة مثل :أجهزة رادارات االستکشاف ،والدفاعات اجلویة واملقاتالت املتطورة.
•نزع السالح عن کل اجلماعات املنفلتة من عقال القانون.
•ضرورة والء کل األجهزة األمنیة للحکومة.
•اجتثاث اإلرهاب من جذوره والقضاء علی البُؤر الراعیة لإلرهاب.
•إنشاء عالقات وطیدة بنی القوی اإلقلیمیة والالعبنی اإلقلیمینی.

•التصدي لکل اجلهات والدول اليت تنوي التدخل يف شأن العراقي.
•حل مشكالت العراق الداخلیة ،وإنشاء بنیة حتتیة قویة وحل مشکلة الکهرابء.
•ضمان األمن واالستقرار؛ هبدف استقطاب االستثمارات األجنبیة.

17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املصادر:
•حسن فحص« ،قمة املشرق اجلديد يف بغداد؛ حاجة داخلية أم ضرورة إقليمية؟»
اندبندنت عريب 28 ،يونيو  ،2021متوفر علی الرابط:
https://www.independentarabia.com/node/236656/
•حسن ابوحسنی« ،العراق يستعد لسنة صعبة»« ،عراق برای سالی سخت آماده
میشود» ،بی.بی.سی فارسي ،متوفر علی الرابط:
https://www.bbc.com/persian/world-features-55525491
•علي جنات« ،العراق وإمكانيات تصدر داعش املشهد مرة أخرى» ،سلسلة إصدارات،
مركز البيان للدراسات والتخطيط ،أغسطس  ،2021ص .18
•علی جنات( ،مذاکرات عربستان سعودی و ایران ،ضرورتها و موانع)« ،احملاداثت
السعودية ـ اإليرانية؛ الضرورات والعقبات» ،مرکز آینده پژوهی جهان اسالم 10 ،مارس .2021
•سكاي نيوز« ،هل يكرس مؤمتر بغداد عودة العراق للمنظومة العربية؟» 30،أغسطس
 ،2021متوفر علی الرابط:
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1460191%D9%8A%D9
•شفق نیوز« ،مسجدي :إيران تقف بقوة مع العراق ولدينا جولة مفاوضات رابعة مع
السعودية» 30 ،أغسطس  ،2021متوفر علی الرابطhttps://b2n.ir/h14790 :
•مركز رواق بغداد« ،فرص عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية» ،مركز رواق بغداد للسياسات
العامة ،تقدير موقف ،أغسطس  ،2021ص .7
اتصال هاتفياً مبستشار األمن
•وزارة اخلارجية العراقیة« ،وزير اخلارجيَّة فؤاد حسني جيري ً
القومي األمريكي جاك سوليفان» 27 ،أغسطس  ،2021متوفر علی الرابط:
https://www.mofa.gov.iq/2021/08/?p=25531
18

العراق وحماوالت العودة إىل الساحة اإلقليمية

•	 Andrew England, “Saudi and Iranian officials hold talks to
patch up relations”, APRIL18, 2021, Available at: https://
www.ft.com/content/852e94b8-ca97-4917-9cc4-e2faef4a69c8.
•	 Akeel Abbas, “Baghdad Conference showcases Iraq’s new
role as mediator in region”, August 27, 2021, available
at: https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/baghdad-conference-showcases-iraqs-new-role-mediatorregion#ixzz7563XcWHF.
•	 George Friedman “Syria, Iran and the Balance of Power
in the Middle East”, November 22, 2011, available at:
http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iranand-balance-power-middle-east.
•	 Katherine Harvey and Bruce Riedel, “Can Iraq play the
role of a bridge in the Gulf?”, April 22, 2021, available
at: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/04/22/can-iraq-play-the-role-of-a-bridge-inthe-gulf.
•	 Steven A. Cook, “Iraq Is the Middle East’s New Power
Broker”, August 11, 2021, available at: https://foreignpolicy.com/2021/08/11/iraq-is-the-middle-easts-newpower-broker.

19

