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املقدمة
کان العراق من أولی الدول العربية واإلسالمية اليت حازت علی استقالهلا بعد احلرب العاملية 
األولی. فکان منذ زمن بعيد مرکزاً مهماً يف الشرق األوسط ولعب دوراً رايدايً يف تکوين اخلطاابت 
والسياسات يف املنطقة. ففضاًل عن املکانة الروحية اليت حیتلها العراق يف العامل اإلسالمي، کان 
يؤدي دوراً أساسياً يف تکوين اهلوية العربية. ففي ثالثينيات القرن املاضي کان العراق من ضمن 
الدول اليت حددت تعريف القومية العربية ووضع حجر األساس لتأسيس اجلامعة العربية يف أربعينيات 

قرن العشرين. وإلی جانب سوراي ومصر حظي مبکانة مرموقة بي الدول العربية وتکوين ثقافتها.
کان العراق منذ 1960 من أهم الدول املؤثرة يف املنطقة ويدعي رايدهتا منذ ذلك احلي. 
فهو يعد إحدی األرکان األربع يف املنطقة إلی جانب إيران وترکيا والسعودية. لکن توايل األحداث 
وَنم القادة البعثيي إلی السلطة خنر العراق داخلياً وحطّه من مکانته اليت طاملا حظي با. فکانت 
الضربة القاضية له حي شّن حرابً ضد إيران دامت مثاين سنوات تلتها حرب اخلليج وغزو الکويت 
عام 1990 واحتالل العراق عام 2003 فلم يتمکن بعدها العراق أن يستعيد مکانته يف املنطقة، 

بل ابت بؤرة للتوترات والصراعات فيها.
لقد خلطت اإلطاحة بنظام صدام حسي عام 2003 األوراق وأحدثت تغيريات کبرية من 
توازن القوی يف املنطقة؛ ألّن العراق منذ عام 1970 حتی عام 2003 وبسبب موقعه االسرتاتيجي 
واجليواقتصادي وقوته العسکرية، کان من أکثر الدول أتثرياً علی سياسات املنطقة وتوازن القوی. 
لکن بعد اإلطاحة بنظام صدام حسي مل يعد العراق دولة ذات ثقل کبري يف املنطقة، فقد أّدی إلی 

حالة فراغ يف القوی ما أدی إلی انيار ذلك التوازن املعهود يف املنطقة.1 

1. George Friedman “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East”, 
November2011  ,22  , available at: http://www.stratfor.com/weekly/20111121-
syria-iran-and-balance-power-middle-east.
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إذن بعد االحتالل األمريکي للعراق فقد هذا البلد دوره يف املنطقة. فاحتالل العراق کان له 
نتائج ومآالت مجّة، منها: انيار اجليش، واستفحال الفساد، وظهور القاعدة واجلماعات األرهابية، 
واخرتاق العراق وحتويلة إلی ساحة مباحة لالعبي األقليميي والدوليي. توالت حمن العراق عندما 
اُطلقت شرارة ما يسمی ابلربيع العريب عام 2011 واحلرب الدامية اليت شهدهتا سوراي وأتثريها علی 
العراق. إذ أقحمت العراق يف دوامة الصراعات األمنية، واإلجتماعية، والسياسية، واالقتصادية. إلی 
أن نزلت الطاّمة الکربی وهي ظهور داعش واستيالؤه علی معظم املدن العراقية اليت خلفت أفواجاً 

من الالجئي والنازحي فدفعت العراق حنو شفا االنيار.
يف احلقيقة حتول العراق بعد توايل هذه األحداث من العب إقليمي مؤثر إلی دولة تؤثر عليها 
دول أخری بل إلی ساحة مباحة لتصفية احلساابت بي الالعبي األقليميي والدوليي. لکن العراق 
بعد إن جتاوز على أزمة اإلرهاب اليت عاثت يف األرض فساداً، أصبح يستعيد قّوته ويسعی للعب 

دور الوسيط حللحلة أزمات املنطقة والقيام مرة أخرى بدور فاعل إقليمي.
لذلك، تسّلط هذه الورقة التحليلية لإلجابة عن سؤالي رئيسيي: األول: ما خطوات العراق 
العراق يف  العقبات والفرص أمام استعادة دور  للعودة إىل الساحة اإلقليمية؟ والثاين: ما  األخرية 

املنطقة؟
اإلجراءات الثالثة األخرية للحكومة العراقية للعودة إىل الساحة اإلقليمية

أواًل: الوساطة العراقية بني إيران والسعودية
بدأ العراق حماولته الستعادة دوره حي سعی للعب دور الوسيط بي الرايض وطهران. وقد 
سبقت العراق عّدة دول يف املنطقة کباکستان، وعمان للتخفيف من حّدة التوتر بي البلدين إاّل إّن 
احملاوالت ابءت ابلفشل. ففي بداايت عام 2021، والسيما بعد انتهاء فرتة رائسة دوانلد ترمب 
واملصاحلة اخلليجية تقدمت بعض الدول األقليمية والدولية کقطر، والکويت، وروسيا للوساطة بي 
الرايض وطهران. فبعد أن جنحت حماوالت الکويت للوساطة بي قطر والدول اخلليجية األربعة اليت 
قاطعت قطر، واليت تکللت ابتفاق العال، طرحت هذه الدولة قضية الوساطة بي إيران والسعودية. 
ودولياً أعلن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف كانون الثاين 2021 أن احلکومة الروسية 

مستعدة للوساطة بي إيران والدول العربية وحلحلة الصراع بي الطرفي. 2

2.. علی جنات، )مذاکرات عربستان سعودی و ايران، ضرورت ها و موانع(، »احملاداثت السعوديةـ  اإليرانية؛ الضرورات والعقبات«، 
مرکز آينده پژوهی جهان اسالم، 10 مارس 2021.
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طهران  بي  واالقتصادية  السياسية  العالقات  انقطاع  علی  أعوام  مخسة  ُمضي  بعد  إذن 
والرايض ومساعي بعض الدول ومن بينها بغداد، جنحت دولة مصطفی الکاظمي للوساطة بي 

البلدين وبدأت اجلولة األولی من احملاداثت بي البلدين يف أبريل عام 2021 للميالد.
اختذ العراق يف اآلونة األخرية سياسية احلياد اإلجيايب بي طريف الصراع ووقف علی مسافة 
واحدة بي البلدين. ولکي يثبت العراق ذلك، کان رؤساء الوزراء يقومون بزايرات کثرية بي البلدين. 
لکن من بي الوزراء السابقي الذين تولوا مقاليد احلکم يف العراق کان املصطفی الکاظمي الوحيد 
الذي جنح يف کسب ثقة البلدين. فقد قام منذ توليه احلکم بزايرات إلی طهران والرايض وانقش مع 
مسؤويل هاتي الدولتي قضية الوساطة وحل النزاع. استفاد رئيس الوزراء العراقی مصطفی الکاظمي 
من عالقاته مع ويل العهد السعودي حممد بن سلمان والقادة اإليرانيي لرأب الصدع بي البلدين؛ 
إذ اجتمع القادة العسکريون ورجال االستخبارات السعوديي واإليرانيي يف العاصمة العراقية بغداد 

يف نيسان املاضي.
ونشرت صحيفة فايننشال اتميز يف 18 نيسان عام 2021 تقريراً نقاًل من ثالثة مصادر 
قالت فيه: »أجری کبار قادة طهران والرايض اجلولة األولی من احملاداثت لتحسي العالقات بي 
الـ9 من نيسان يف بغداد وبوساطة رئيس وزراء العراق مصطفی  البلدين علی املستوی األمين يف 
الکاظمي.« وقد جرت احملاداثت بوساطة الکاظمي بي رئيس جهاز االستخبارات السعودية خالد 
احلميدان ومساعد األمي العام لألمن القومي اإليراين سعيد ايرواين، ويُتوقع أن تنطلق اجلولة التالية 

من احملاداثت يف العاصمة العراقية قريباً.3
2021 يف  إيرج مسجدي يف شهر آب عام  العراق  اإليراين يف  السفري  أعلن  من جانبه 
مرکز الرافدين للحوار وحبضور کبار القادة العراقيي أّن بالده أجرت ثالث جوالت حماداثت مع 
السعوديي بوساطة احلکومة العراقية وستبدأ اجلولة الرابعة فور تشکيل احلکومة اجلديدة يف بالده.4

إيران  بي  اخلالف  حل  هو  البلدين  بي  الوساطة  من  العراق  أهداف  إحدی  أّن  يُذکر 

3. 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

4 . شفق نيوز، »مسجدي: إيران تقف بقوة مع العراق ولدينا جولة مفاوضات رابعة مع السعودية«، 03 أغسطس 1202، 
https://b2n.ir/h14790  :متوفر علی الرابط
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والسعودية وهتدئة األوضاع الداخلية وإبعاد العراق من الصراعات اإلقليمية؛ ويعلم القادة العراقيون 
العراق والتنمية اإلقتصادية هو إناء الصراعات اإلقليمية. ويعلم قادة  أن اخلطوة األولی إلزدهار 
هذا البلد أّن تنمية العراق املستدامة متّر عرب احلوار واألمن السياسي؛ لذلك جعلوا احلوار علی رأس 
أجندة أعماهلم وسعی هؤالء القادة للتخفيف من حّدة التوتر بي دول اإلقليم بغية جعل العراق 

بلداً أمناً لالستثمار الذي ابت العراق أبمّس احلاجة إليه.
فواقع األمر يقول لنا إن حتسي العالقات بي إيران واململکة العربية السعودية سينعکس علی 
بغداد يف الدرجة األولی. وسيؤدي إناء الصراع بي الطرفي إلی أمن العراق واستقراره.5 فزايدة التوتر 

بي البلدين سُيقحم العراق يف دوامة الصراع وانعدام األمن.
هذه  وإن  واستقراره.  العراق  أمن  يعين  السعودية  اإليرانية  العالقات  يف  اجلليد  ذوابن  إذن 
احملاداثت ستفضي إلی ختفيف حّدة التوتر بي البلدين وهو األمر الذي سينعکس إجياابً علی أمن 
إقليميي  والسعودية کالعبي  وإيران  العراق  يف عالقات  بکاملها. وسيفتح فصاًل جديداً  املنطقة 

أساسيي. 6
قصاری القول إن جناح الوساطة العراقية ورأب الصدع يف العالقات اإليرانية السعودية سيعيد 
العراق إلی مکانته املعهودة کالعب إقليمی کبري له ثقله اخلاص يف التوزان اإلقليمي. بتعبري آخر، 
إن جنحت بغداد يف الوساطة بي إيران والسعودية فإّنا ستفرض احرتامها ومنزلتها بي دول املنطقة، 
وهذا النجاح سيکون مبنزلة إعادة إحياء دور العراق يف الشرق األوسط بعد غياب طال عّدة عقود. 
وإن جناح الوساطة العراقية للمصاحلة بي البلدين سيکون جناحاً سياسياً کبرياً 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-mediator-
region#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-from-
chaos/2021/04/22/can-iraq-play-the-role-of-a-bridge-in-the-gulf.
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اثنيًا: قمة بغداد الثالثية ومشروع الشام اجلديد
اخلطوة الثانية اليت قام با العراق تتمثل يف إقامة مؤمتر ثالثي يف بغداد يف اآلونة األخرية. 
فقد استضاف العراق يف الـ27 من متوز عام 2021 مؤمتر لقادة دول مصر واألردن والعراق والذي 
حضره کل من الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل األردين عبدهللا الثاين، ورئيس الوزراء 
العراقي مصطفی الکاظمي. فکانت زايرة عبدالفتاح السيسي، الزايرة األولی لرئيس مصري منذ 
ثالثة عقود. وأیيت هذا املؤمتر الذي يعد املؤمتر الثالث لقادة مصر واألردن والعراق امتداداً ملساٍع 
سابقة هدفها أتسيس نظام إقليمي جديد شرق العامل العريب حیمل عنوان "الشام اجلديد". فقد بدأ 
رئيس الوزراء العراقي األسبق حيدر العبادي هذه املساعي وشهدت خطوات عملية يف حکومة 
خليفته عادل عبداملهدي الذي سعی للتقرب إلی مصر واألردن ومّهد الطريق أمام هذا املشروع 
وطرحه يف املؤمتر الثالثي األول الذي أقيم يف العاصمة املصرية القاهرة يف آذار عام 2019 للميالد. 
وتعد إقامة مؤمتر جيمع هذه الدول الثالث يف العراق يف احلکومة العراقية احلالية انتصاراً حلکومة 
مصطفی الکاظمي، وحتمل رسالة للقوی والتيارات السياسية مبختلف توجهاهتا مفادها أّن احلکومة 
العراقية احلالية قادرة علی إعادة العراق إلی مکانته السابقة يف الساحة السياسية اإلقليمية وأن تعيد 
األمور إلی نصابا وتؤدي دورها الرايدي يف املنطقة واجملتمع الدويل، فقد حققت خطوات ملحوظة 
يف طريق استعادة دور العراق علی الساحة السياسية. فاستضافة العراق هلذه املؤمترات والقمم حتمل 
رسالة لدول اجلوار العراقي تثبت هلم ضرورة إعادة النظر يف سياساهتا جتاه العراق؛ وما يزيد من أمهية 
هذه املؤمترات يف بغداد هو أّن العراق يسعی الستعادة دوره واتثريه السابق يف املنطقة. فقد تسعی 

احلکومات العراقية إىل أن تکون قراراهتا مستقلة ويف سبيل حتقيق مصاحلها القومية.
ويتمثل اهلدف االقتصادي األساسي الذي شّکل عنوان مؤمترات قادة الدول الثالث حتت 
عنوان "الشام اجلديد" يف تفعيل العالقات اإلقتصادية بي هذه الدول عن طريق إحياء خط أنبوب 
النفط الذي ينطلق من مدينة البصرة وميّر عرب األراضي األردنية وينتهي يف صحراء سيناء املصرية؛ 
وبذا ستحصل األردن ومصر علی النفط العراقي إزاء تصدير الکهرابء إلی العراق واإلستثمار يف 
هذه البلد. وبذا سيحصل البلدان علی ختفيضات خاصة من الدولة العراقية وستشرتي نفطها بسعر 
أقل من السعر العاملي بـ16 دوالراً للربميل. وعلی الرغم من أمهية البعد االقتصادي ملؤمتر "الشام 
اجلديد" إاّل أنّه ال ميکن جتاهل األبعاد السياسية واملآالت اليت سيؤول إليها هذا املؤمتر علی املستوی 
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اجليوسياسي واجليواسرتاتيجي يف املنطقة.7 قصاری القول إن مصر واألردن بلدان مهمان ابلنسبة 
إلی العراق والتقارب إلی هذين البلدين سيأيت أُکله وسيعزز مکانة العراق اإلقليمية والدولية.

اثلثاٌ: مؤمتر بغداد للتعاون والشراکة
اخلطوة الثالثة اليت اختذها العراق الستعادة مکانه اإلقليمية تتمثل يف إقامة مؤمتر بغداد. فقد 
استضافت بغداد يف الـ28 من آب عام 2021 مؤمتراً محل عنوان "قمة بغداد للتعاون والشراکة" 
والسعودية،  وترکيا،  وإيران،  واألردن،  ومصر،  فرنسا،  رأسها  وعلی  خمتلفة  دول  قادة  فيه  حضر 
واإلمارات، وقطر، والکويت، وبعض من املؤسسات واملنظمات األقليمية والدولية. وهذا املؤمتر هو 

أّول مؤمتر بذا املستوی يُقام يف العراق بعد عقود.
واندراً ما کان العراق يف السنوات األخرية حمط االهتمام بسبب مبادرات بناءة تقرب صفوف 
الدول يف اإلقليم. وقد شارکت نصف الدول احلاضرة يف املؤمتر أبعلی مناصبها السياسية ومن أبرزها 
عبدهللا  األردين  والعاهل  السيسي،  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  ماكرون،  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 

الثاين، وأمري قطر متيم بن محد آل اثين.
متکن العراق بذا املؤمتر أن جيمع بي الدول املتصارعة يف ما بينها ويظهر نفسها مهزة الوصل 
اليت تربط بي تلك الدول. ألّن مجع الالعبي األقليميي األساسيي کرتکيا، وإيران، والسعودية، 
واإلمارات علی طاولة واحدة حبد ذاته يُعترب إجنازاً کبرياً حلکومة مصطفی الکاظمي؛ إذ إن العداء 
أو الصراع بي هذه الدول ابت يطفو علی السطح بعد أن کانت تتسرت عليه هذه الدول بغية 

احلفاظ املصاحل املشرتکة.
إذن ميکن عد قمة بغداد للتعاون والشراکة منعرجاً حاداً يف التطورات املتسارعة واملشحونة 
الدول  الشرق األوسط؛ حبيث متکن من مجع  الـ21 يف  القرن  العقدين األخريين من  ابلعداء يف 
املتصارعة علی طاولة واحدة. وقد التقی علی هامش القّمة الرئيس املصري عبدالفتاح السياسي 
أبمري قطر متيم بن محد آل اثين. والتقی انئب رئيس دولة اإلمارات وحاکم ديب حممد بن راشد آل 

مکتوم، أبمري قطر متيم بن محد آل اثين ورئيس اخلارجية اإليراين أمري عبداللهيان.
  يف سياق متصل أشاد مستشار األمن القومي األمريکي جاك سوليفان مبساعي العراق 
7. حسن فحص، »قمة املشرق اجلديد يف بغداد؛ حاجة داخلية أم ضرورة إقليمية؟« اندبندنت عريب،  82 يونيو 1202، متوفر 

/https://www.independentarabia.com/node/236656  :علی الرابط
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وأّکد دعم بالده هلذا املؤمتر األقليمي واعتربه انتصاراً للدبلوماسية العراقية.8من جانبه أّکد الرئيس 
األمريکي جو ابيدن علی أمهية املؤمترات اإلقليمية وضرورة إقامة مثل هذه املؤمترات حللحلة الصراعات 

يف املنطقة.
موجز القول إن إقامة مؤمتر بغداد إّن دّل علی شيء إمّنا يدل علی استعادة العراق دوره يف 
املنطقة ومکانته اليت لطاملا حظي با يف الساحة السياسية. ومبا أّن العراق يتمتع بعالقات جيدة مع 
دول اجلوار فإّن هذا املوضوع حّوله إلی العب إقليمي فعال يف املنطقة. ومع ذلك فإّن إقامة "مؤمتر 
بغداد للتعاون والشراکة" شکِّل منعرجاً حاداً يف املسار الدبلوماسي للبلد وعزز ثقته کدولة حمورية 

يف العامل العريب واملنطقة.
نستنتج مما سبق أّن مؤمتر بغداد کان نقطة انطالق هذا البلد إلستعادة دوره يف املنطقة. 
الشرق  يف  فعالة  قوة  إلی  البلد  حتويل  ابجتاه  وانطالقه  العراق  حماوالت  القّمة أهم  هذه  فکانت 
األوسط؛ ما يعين أّن العراق حقق طفرة نوعية للخروج من دوامة األزمات والصراعات اليت عصفت 

ابلبالد وعاثت يف األرض فساداً لعدة عقود.
ويف هذا السياق يری خبري شؤون الشرق األوسط وعضو جملس العالقات اخلارجية ستيفن 
الداخلي  املستويي  علی  جذري  حتول  إلحداث  اجلبارة  الکاظمي  مصطفی  مساعي  أّن  کوك 
واخلارجي بلغت ذروهتا يف إقامة مؤمتر بغداد األمين للعب دور الوسيط والوقوف علی مسافة واحدة 
بي الدول املتصارعة. واألمر الذي حّول العراق من بؤرة التوترات إلی العب ميکنه أن يؤدي دور 
الوسيط يف منطقة تعج ابلصراعات والنزاعات منذ عقود. ويعتقد ستيفن کوك أّن العراق أصبح 
يف طليعة الدول اليت تسعی إلستتباب األمن بعدما عاش عقود من األزمات الطاحنة والصراعات 

الداخلية اليت استنزفت طاقاته علی کافة املستوايت.9
وأیمل الشعب العراقي أن يؤدي مؤمتر بغداد واملبادرات املثيلة إلی تعزيز مکانة العراق يف 
املنطقة وتعزيز عالقاته مع الدول العربية وعودته إلی حاضنته العربية وينعکس إجياابً علی الوضع 

8. وزارة اخلارجية العراقية، »وزير اخلارجيَّة فؤاد حسي جيري اتصااًل هاتفياً مبستشار األمن القومي األمريكي جاك سوليفان«، 72 
13552=p?/80/1202/qi.vog.afom.www//:sptth :أغسطس 1202، متوفر علی الرابط

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-middle-
easts-new-power-broker.
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الداخلي للبالد ويقلص حجم التدخالت األجنبية يف بالدهم.10
اليت  الرافدين واستعادة عظمتها  لبالد  التليد  بغداد حماولة إلحياء اجملد  اعتبار مؤمتر  ميکن 
شهدهتا عرب القرون. فقد يری القادة العراقيون أّن حتقيق هذا اهلدف ولعب دور رايدي يف العامل 
العريب ال يتحقق إال من خالل وضع آليات واضحة خترج العراق من عنق الزجاجة وحتول البالد 
من بؤرة خالفات وصراعات إقليمية ودولية إلی دولة تستطيع أّن تقود البالد العربية وتؤدي أدواراً 
حساسة حلل النزاعات العربية واإلقليمية. فکان مؤمتر بغداد من أبرز اآلليات اليت اختذهتا بغداد 
لتحقيق هذا اهلدف. وقد أّکد الکاظمي ضمن إشارته إلی هذا املوضوع قائاًل: »لقد قطعنا عهداً 

مع الشعب العراقي أّن نعيد للعراق مکانته السابقة يف املنطقة.«
بشکل عام ميکن القول إن مؤمتر بغداد يُعترب خطوة جبارة حنو إناء الصراعات يف املنطقة 
وتقريب وجهات النظر بي الدول مبختلف توجهاهتا. والعراق يستطيع من خالل إقامة مثل هذه 
املؤمترات أن يوصل دول املنطقة إلی بّر األمن. إذ إن هذه املؤمترات تشکل عصا سحرية إلناء 
الصراع يف منطقة تعج الصراعات منذ عقود؛ األمر الذي سيحول العراق إلی العب إقليمي ذي 

أتثري کبري علی الساحة السياسية.
حتدایت عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية

الطبيعية علی  العراق حتدايت وعقبات داخلية وخارجية مجّة لکي يستعيد مکانته  يواجه 
إلی  العراق  عودة  دون  حتول  أن  ميکن  عديدة  حتدايت  العراق  يواجه  داخلياً  اإلقليمية.  الساحة 
مکانته الطبيعية علی املدی القصري. وعانی هذا البلد يف السنوات املاضية من حتدايت اقتصادية، 
وسياسية، وأمنية واجتماعية ُيستبعد أن يتجاوزها علی املدی املنظور. فالتداعيات االقتصادية اليت 
املتداعية،  الصحية  للمنظومة  خلقتها  اليت  والتحدايت  وجائحة کروان  البلد،  علی  بظالهلا  ألقت 
وحتدايت توفري الکهرابء للمواطن، ومواصلة االحتجاجات ضد احلکومة، واملواجهات بي احلکومة 
وامليليشيات املسلحة اليت أخذت منحی تصاعدايً يف اآلونة األخرية والقضااي األخری اليت شکلت 

ضغطاً مضاعفاً علی احلکومات العراقية وعرقلت مسار التطور واإلزدهار يف البالد. 
وما يزال يشکل داعش خطراً حمدقاً أبمن العراق واستقراره خاصة يف املناطق اليت استولت 

10. سكاي نيوز، »هل يكرس مؤمتر بغداد عودة العراق للمنظومة العربية؟«،03 أغسطس 1202، متوفر علی الرابط: 
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1460191-%D9%8A%D9
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عليها تلك احلرکة اإلرهابية. وما زالت احلرکة تشّن هجماهتا علی القوات األمنية وعناصر احلشد 
الشعيب، وأتخذ املدنيي کرهائن البتزاز ذويهم. فلم تؤد حتی اآلن العلميات العسکرية اليت تقوم با 
قوی األمن وجمموعات اتبعة للحشد الشعيب إلی القضاء علی جيوب داعش الذي أحدث تغيريات 

تکتيکية يف عملياته اإلرهابية.11
وما يزال رئيس الوزراء العراقي مصطفی الکاظمي يواصل مواجهة اجلماعات املسلحة اليت 
تتمتع بقوة کبرية يف الساحة العراقية. وشهدت الساحة العسکرية تزايداً ملحوظاً يف عدد اهلجمات 
اليت تشنها أذرع احلشد الشعيب علی السفارة األمريکية يف بغداد حبيث بلغت ذروهتا بعد اغتيال 
اللواء قاسم سليماين وأبو مهدی املهندس يف كانون الثاين 2020. ودائماً ما توّجه أصابع اإلهتام 
إلی هذه اجلماعات املسلحة. فبعد إلقاء القبض علی أحد مجاعة عصائب أهل احلق إحدی أذرع 
احلشد الشعيب ابهتام ضلوعه يف قصف السفارة األمريکية يف كانون األول املاضي، جال عناصر 
هذه اجلماعات يف شوارع بغداد بعرابهتم وعتادهم العسکري الضخم وعرضوا قّوهتم علی الالعبي 
التواصل يظهر فيها عناصر هذه  الفيديوهات يف شبکات  يف الساحة السياسية. وُبث عدد من 
قائدهم خلوض  أوامر  ينتظرون  أنم  له  ويعلنون  الکاظمي  يهددون  ومسلحي  ملثمي  اجلماعات 
املعارك. وخرج الکاظمي عن صمته حي أکّد هلم أّن احلکومة مستعدة خلوض معرکة حامسة. کما 
شهدت الساحة العراقية يف اآلونة األخرية ظهور عدد من اجلماعات املسلحة املنفلتة من عقال 
القانون کعصائب ثورة 1920، ومجاعة أصحاب الکهف. يبدو أّن مجيع التحرکات اليت تقوم با 
هذه اجلماعة کالقصف الصاروخي اليت نشهده بي الفينة واألخری، تريد هدفاً واحداً وهو هتديد 

القوات األمريکية يف العراق وإجبارها علی مغادرة البالد.12
أما تفشي جائحة كوروان فقد کانت مبنزلة الضربة القاضية القتصاد العراق املرتّنح أصاًل؛ 
فما زاد الطي بّلة هو عدم تعاطي املنظومة الصحية مع هذه اجلائحة. ويف بلد يعتمد اقتصاده علی 
النفط بنسبة تسعي ابملئة فإّن أي تذبذب ابألسعار سوف ينعکس سلباً علی اقتصاده. واخنفاض 
أسعار النفط يف األشهر األولی من العام امليالدي اجلديد الذي تزامن مع خطة أوبك بالس خلفض 
اإلنتاج، أّدی إلی تدهور االقتصاد العراقي حبيث عجزت احلکومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها 
11. علي جنات، »العراق وإمكانيات تصدر داعش املشهد مرة أخرى«، سلسلة إصدارات، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 

أغسطس 1202، ص 81.
12. حسن ابوحسي، »العراق يستعد لسنة صعبة«، »عراق برای سالی سخت آماده می شود«، بی.بی.سی 

https://www.bbc.com/persian/world-features-55525491 :فارسي، متوفر علی الرابط
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ورواتب احملالي إلی التقاعد. لکن محلة التلقيح اليت شهدها العامل رفع أسعار النفط نسبياً؛ لکن 
مل يتضح حتی اآلن ما إذا يتمکن النفط من استعادة عافيته ابلکامل أم ال؟ وهل ستعود األسعار 
إلی ما کانت عليه يف السابق أم ستکتفي ابرتفاع طفيف. ولکي تتجاوز احلکومة العراقية هذه 
الـ20  يقارب  ما  إلی  الشرائية  قدرة عملتها  الداخلي وخفض  اإلستقراض  إلی  املشکلة اضطرت 
ابملئة، األمر الذي أدی إلی رفع أسعار السلع وتسبب يف اندالع احتجاجات عارمة نتيجة عدم 
دفع الرواتب يف وقتها احملدد. اما إقليم کردستان العراق فلم من األزمة االقتصادية، إذ اکتوی بنارها 
حي عجزت حکومة اإلقليم من دفع رواتب املوظفي وخروج بعض منهم إلی الشارع لإلحتجاج 
علی ترّدي الوضع اإلقتصادي. وما يزيد من ضبابية الوضع يف العراق هو عجز احلکومة عن توفري 

املياة والکهرابء للمواطني؛ األمر الذي ُيستبعد أن تتجاوزه احلکومة علی املدی املنظور.
توفري  وعدم  اخلدمي  القطاع  وترّدي  املتتالية  االقتصادية  إن األزمات  القول  ميکن  سياسياً 
اخلدمات العامة الذي أّدی إلی احتجاجات يف خمتلف مناطق العراق، کانت السبب األساس يف 
التغيريات اليت شهدها العراق. ورداً علی هذه االحتجاجات اضطر الربملان علی إعادة النظر بقانون 
التصويت لألحزاب.  إمکانية  إلی  لألفراد  التصويت  إمکانية  االقرتاع واستبدال  وآلية  االنتخاابت 
وما تزال االحتجاجات تشکل حتدايً کبرياً للحکومة العراقية وتعرقل مسار عملها. فقد يبدو أّن 
احلکومة غري قادرة علی إحداث تغيريات سياسية واقتصادية جذرية ترضي الشارع العراقي. فلم يعد 
الناخب يعقد اآلمال علی نتائج االتتخاابت، ألّن ظهور شخصيات جديدة بتوجهات جديدة 
التحدي اآلخر  العراق منذ زمن بعيد.  الذي يسود  الوضع املرتدي  أمر يستحيل حدوثة يف ظل 
الذي تواجهه احلکومة العراقية يتمثل يف أزمة النازحي. فقد قررت وزارة اهلجرة واملهجرين العراقية 
يف كانون الثاين 2020 تعطيل مجيع خميمات النازحي يف بداايت عام 2021. ففي إاّبن سيطرة 
داعش علی معظم مناطق العراق وزحفه علی مساحات شاسعة رغم حماولة دحره، انضوی سکان 
هذه املناطق املقدرعددهم بثالثة ماليي نسمة، حتت لواء هذه احلرکة بعد إرغامهم علی مغادرة 
منازهلم. فقد طالبت احلکومة هؤالء النازحي ابلعودة إلی منازهلم واملشارکة يف إعادة بنائها حسب 
رأي الوزارة. لکن الدمار اهلائل الذي حّل ابملدن اليت کانت منضوية حتت لواء داعش وانيار البنية 
التحتية وانعدام األمن يف تلك املدن جيعل هؤالء النازحي يفضلون املخيمات علی منازهلم والعزوف 
عن القدوم ألوطانم. لکّن املشکلة مل تقتصر علی عزوف النازحي عن مغادرة املخيمات، بل مثة 
مشکلة اقتصادية حتول دون ذلك؛ إذ أّن معظم هؤالء النازحي کانوا حیاربون حتت لواء داعش 
والکثري من أرامل عناصر داعش قد أجننب منهم؛ األمر الذي جيعل سکان املدن يرفضون عدوهتم 



13

العراق وحماوالت العودة إىل الساحة اإلقليمية

إلی دايرهم. وعلی الرغم من املساعي احلثيثة اليت بذلت لدمج هؤالء واحملاداثت اليت أجرت مع 
شيوخ العشائر إاّل أّن هذه األزمة ما تزال عالقة وتقتضي خطط علی املديي القصري والبعيد لدجمهم 
مع جمتمع العراقي بشکل ممنهج. فما يغض مضاجع احلکومة هو ظهور جيل جديد من املقاتلي 

الداعشيي يف حال بقي هؤالء النازحون يف املخيمات.13
إلی  العراق  عودة  جتعل  اخلارجية  التحدايت  فإن  الداخلية،  والقيود  األزمات  عن  وفضاًل 
مکانته اإلقليمية السابقة صعباً للغاية. وما يزال العراق يشكل معضلة معقدة ابلنسبة لدول اجلوار، 
القريب والبعيد، ليس من مصلحة أي دولة إقليمية أن يعود العراق قوايً فاعاًل يف اإلقليم، ألن قوته 
تعين متدد نفوذه إقليمياً، مبا سيأكل من نفوذ هذه الدول الذي حازته منذ خروج العراق من املعادلة 
بعد غزو الكويت، فضاًل 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 1990 ملا تزل غضة،وإن نشوة القوة اليت امتلكتها الدول االقليمية جتاه العراق الضعيف التزال 

قوية وفاعلة.14 
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 وحتدايت 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. 
لتکوان  املقومات  متتلك  مل  اليت  وقطر  اإلقليميي کاإلمارات  الالعبي  بعض  وعلى عكس 

دولتي عظميي، ميتلك العراق کل مقومات اليت متکنه ليکون قّوة إقليمية.
فالعراق يُعد دولة ذات أتثري کبري من مجيع النواحي. فهو ميتلك طاقات کبرية وحبوزته کل ما 
حیّول بلٍد ما إلی العب إقليمي. فعلی املستوی املادي يتمتع العراق مبساحات شاسعة، ويد عاملة 
ومعظم مجعية البالد من فئة الشباب، وله موارد اقتصادية کبرية کالنفظ والغاز. أما علی املستوی 
الروحي فيتمتع العراق مبکانة دينية کبرية نظراً لوجود املراقد الدينية، کما له اتريخ حضاري وثقايف 

13. املرجع السابق.
14. مركز رواق بغداد، »فرص عودة العراق إىل الساحة اإلقليمية«، مركز رواق بغداد للسياسات العامة، تقدير موقف، أغسطس 

1202، ص 7. 
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ميتد آلالف السني. کل هذا ميکن أن حیّول العراق إلی قّوة إقليمية هلا ثقلها يف املنطقة.
وغري  إسالمية  دينية  مراقد  ويستضيف  السني  آلالف  متتد  حضارة کبرية  للعراق  أترخیياً 
إسالمية. فهذا اجملد املؤّثل الذي ورثه العراق من حضارته التليدة يعترب من أهم مقومات التطور 
والتقدم. ففي الواقع ميتلك العراق مکوانت القوة الناعمة. ومن الناحية الدينية کما سبق القول، 
يستضيف يف أراضيه مراقد دينية مهمة کالعتبة العلوية يف النجف والعتبة احلسينية يف کربالء اللتي 
تستقطبان الکثري من الزوار الشيعة يف املنطقة والعامل أبسره نظراً ملا يوليه املسلمي من احرتام آلل 

بيت الرسول )ص(.
ومن انحية اليد العاملة فقد انهز العراق عام 2020 للميالد الـ40 مليون نسمة، ينتمي 
تدير عجلة  اليت  العاملة  اقتصاد واليد  تعترب احملرك األساس لکل  اليت  العمرية  الفئة  إلی  معظمهم 
الصناعة. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته مؤسسة GFP العاملية ختتزن أرض الرافدين يف جوفها خمزون 
هائل من الوقود األحفوري بلغ 148 مليار برميل. ما جيعل هذا البلد خامس أکرب دولة من حيث 

املخزون والثانية يف العامل العريب. 
ووقوع العراق يف مرکز منطقة الشرق األوسط وامتالکه خمزوان هائال من النفط جعله يتمتع 
أبمهية جيوسياسية وجيواسرتاتيجية کبرية. يُذکر أّن العنصر اجليوسياسي أحد أهم العوامل املصريية 
املوقع اجليوسياسي ووقوع  بلد. إذن  السياسة اخلارجية والدفاعية واألمنية لکل  اليت حتدد مالمح 
إقليمياً ضاعف  العراق يف منطقة غرب آسيا وحدوه مع إيران، وترکيا والسعودية کدول متنافسة 
أمهية هذا البلد وجعله حمط اهتمام دول منطقة والعامل. ففي هذا السياق يری احمللل البارز يف »مرکز 
الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية« أنتوين كوردمسان15 أّن املوقع اجلغرايف واملوارد النفطية اهلائلة ووجود 
40 مليون نسمة والفرص األخری اليت ينفرد با العراق، جعل هذا البلد يتمتع مبکانة مميزة يف العامل. 
فهذه الطاقات البشرية، واالستثمارات االقتصادية واالجتماعية من شأنا أن جتعل العراق بلداً مؤثراً 

جداً يف املنطقة.

15. Anthony H. Cordesman.
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النتيجة
قبل  من  العراق  واحتالل  حسي  صدام  حکومة  أايم  آخر  ويف  األخرية  األعوام  شهدت 
الوالايت املتحدة عام 2003 بوجه خاص، تضاؤل حضور العراق يف الساحة اإلقليمية بشکل 
ملحوظ؛ لکّن بغداد تسعی للولوج يف الساحة من خالل أداء دور الوسيط بي الدول املتصارعة 
وتؤدي دوره املعهود يف مثلث القوی اإلقليمية. فبعد هزمية داعش يف ناايت عام 2017 تسعی 
بغداد عن طريق سياسة الوساطة وتقريب أوجه النظر يف منطقة تعج ابلصراع، أن تعيد مکانتها 
بي دول اإلقليم. وقد بلغت هذه املساعي ذروهتا بعد أن تقلد مصطفی الکاظمي مقاليد احلکم 

يف البالد.
وزايرة البااب فرنسيس الزعيم الکاثوليکي إلی العراق يف آذار 2021 والوساطة العراقية بي 
إيران والسعودية، وإقامة مؤمتر ثالثي حضره قادة العراق، واألردن ومصر، وأخرياً إقامة قمة بغداد 
للتعاون والشراکة، وغريها من األحداث إّن دّلت علی شيء فإّنا تدّل علی أّن العراق يف 2021 

خیتلف متاماً عما سبق فال جمال ملقارنة هذه البلد مبا عاشه قبل هذا التأريخ.
للکثري من اإلرهابيي کتنظيم داعش،  فبعد ما کان العراق بؤرة الصراع يف املنطقة وموطناً 
يسعی من خالل تقريب أوجه النظر والوساطة بي الدول املتصارعة ورأب الصدع بينها، أن يؤدي 
دور الوسيط ويستعيد مکانته السابقة. فالوساطات اليت قام با العراق واملؤمترات اليت أقامها يف 
عاصمته تثبت أّن العراق يسعی للمصاحلة ورأب الصدع بغية ختفيف حّدة التوتر الذي أخذت 

منحی تصاعدايً يف األعوام األخرية. 
نظراً ملا يتمتع به العراق يف العامل اإلسالمي والعامل العريب واملوقع اجليوثقايف، واجليواسرتاتيجي، 
واجليوسياسي، واجليواقتصادي الذي حیظی با العراق يف املنطقة، يستطيع هذا البلد أن يؤدي دور 

الوسيط، إذ له طاقات هائلة متکنه ليکون العباً إقليمياً مؤثراً.
ُأُکلها  العراق ستأيت  با  قام  اليت  املبادرات  هل  هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لکن 
ميتلك کل  العراق  أّن  القول  ميکن  السؤال  هذا  علی  رداً  السابقة؟  مکانته  إلی  العراق  وتستعيد 
الطاقات واملؤهالت اليت جيب أن تتوفر يف بلد يريد لعب دور الوسيط. وشهد هذا البلد يف السنوات 

املاضية تطوراً ملموساً يف استثمار مصادره وقفزة نوعية يف استثمار طاقاته.
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بي  الفجوة  من ملء  والرايض ومتکن  بي طهران  الوساطة  بغداد يف  تکللت جهود  فإذا 
البلدين، فإّن هذا األمر سيضع العراق يف مکانة مرموقة بي دول اإلقليم والعامل. وهذا اإلجناز لدولة 

تضائل ظلها يف املنطقة لسنوات طويلة، يعترب إجنازاً ال ُيستهان به.
لکن العقبة الكبرية للعراق تتمثل يف الداخل، کالفساد املستشري يف البالد، واملشكالت 
القطاع  العامة وضعف  اخلدمات  وانعدام  التحتية،  البنية  وانيار  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية، 
اخلدمي خاصة يف قطاع الکهرابء، واملشكالت العديدة اليت يواجهها القطاع الصناعي والتجاري 
جداً. لکن هذه  أمراً صعباً  السابقة  إلی مکانته  العراق  األجنبية، جعلت من عودة  والتدخالت 
األمور ال تعين أّن العراق ال يستطيع أداء دوره اإلقليمي؛ ألّن القوی اإلقليمية نفسها کايران، وترکيا 
والسعودية تواجه حتدايت مجّة. وهذه األمور تؤکد لنا أّن العراق إذا متکن من جتاوز هذه العقبات 
الداخلية وحل اخلالفات السياسية، فإن العودة إلی مکانته السابقة ستکون مسألة وقت ال أکثر. 
ففي الواقع ميکن القول إن العراق إذا فشل يف لعب دور إقليمي علی املدی القصري؛ فإنّه سوف 
ينجح يف أن يکون العباً إقليمياً علی املديي املتوسط والبعيد. وما يعزز حظوظ العراق يف العودة 
إلی مکانته السابقة هو دعم الوالايت املتحدة واإلحتاد األورويب. فقد يعد العراق حليفاً إقليمياً هلما.



17

العراق وحماوالت العودة إىل الساحة اإلقليمية

مقرتحات سياسية 
ويف ناية جتدر اإلشارة إلی بعض املقرتحات والنصائح السياسية للحكومة والتيارات السياسية 

العراقية إلستعادة دور العراق اإلقليمي والعودة اىل الساحة اإلقليمية.
• دعم التيارات السياسية والدينية لتشکيل حکومة قوية يف االنتخاابت املقبلة. 	
• استمرار سياسات احلکومة اجلديدة يف الدبلوماسية الفعالة. 	
• االستمرار بسياسة الوساطة بي الدول املتصارعة. 	
• صيانة االنسجام والتماسك الداخلي والتالحم االجتماعي. 	
• حماربة الفساد املستشري يف البالد ابلوسائل املتاحة. 	
• الدفاعية 	 العسکرية  املعدات  واقتناء  اجليش  قدرات  العسکرية عن طريق رفع  القوة  تعزيز 

واهلجومية مثل: أجهزة رادارات االستکشاف، والدفاعات اجلوية واملقاتالت املتطورة. 
• نزع السالح عن کل اجلماعات املنفلتة من عقال القانون. 	
• ضرورة والء کل األجهزة األمنية للحکومة. 	
• اجتثاث اإلرهاب من جذوره والقضاء علی الُبؤر الراعية لإلرهاب. 	
• إنشاء عالقات وطيدة بي القوی اإلقليمية والالعبي اإلقليميي. 	
• التصدي لکل اجلهات والدول اليت تنوي التدخل يف شأن العراقي. 	
• حل مشكالت العراق الداخلية، وإنشاء بنية حتتية قوية وحل مشکلة الکهرابء. 	
• ضمان األمن واالستقرار؛ بدف استقطاب االستثمارات األجنبية.  	
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