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عرض املوضوع 

قناة  وفتح  الوسيط،  دور  تقمُّص  إىل  الكاظمّي  مصطفى  الوزراء  رئيس  ويسعى  فرتة  منذ 
التوتُّر احلاصل يف املنطقة، ولعب دوٍر  حوار مغلقة بي الرايض وطهران؛ من أجل ختفيف ِحدَّة 
رايديٍّ يوفِّر عن طريقه الثقل السياسّي متمثِّاًل ابلعراق، وقد تكلَّلْت ُخطُواته األوىل ابلنجاح حينما 
مجع الطرفي يف طاولة مباحثات موحدة، إالَّ أنَّ هنالك خماوفاً وشكوكاً مجَّة حول استمرارية جناح 
مروراً  العراقية  املساومة  قدرة  تبدأ من  ِعدَّة،  الشكوك من عوامل  تلك  تنبع  إذ  العراقية،  الوساطة 
مبقبولية الكاظمي عند الطرفي، وانتهاًء بنوع املشاكل بي طهران والرايض، وارتباطها بعوامل عديدة 
من قبيل: )امللف النووّي، وموضوع اليمن ولبنان، وطريقة تعاطي حكومة ابيدن مع مشاكل الشرق 

األوسط(. 

فحكومة الكاظمي تدرك جيداً حجم املشاكل اليت تواجه وساطتها، لذلك رمست خلطواهتا 
أهدافاً قصرية األمد، وأقل طموحاً من حلحلة كامل املشاكل بي جاريت بغداد، إذ تنصبُّ الوساطة 
العراقية على اإلفادة من التفامهات اجلزئية بي الطرفي لتهدئة ساحته الداخلية، ففي هذا الشأن 
يرى الكاظمي نفسه أمام مشكلٍة حقيقيٍة تتمثَّل يف اختالل توازن القوى بي طهران والرايض يف 
الداخل العراقّي، يف ظلِّ غياب الرغبة األمريكية ابستمرار التدخل يف العراق، وعلى ما يبدو فإنَّ 
العراق، وهذا ما سنتناول تفاصيله  الكاظميَّ عاجٌز عن طرح السعودية بوصِفها ممثِّاًل للغرب يف 

بتوسٍُّع يف طيَّات البحث. 

العراق وفرصة نجاح الوساطة بين إيران والسعودية

حميد رضا اإلبراهيميّ *

* صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق االوسط.
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شرح املوضوع

وفيما يتعلَّق بصورة الوساطة الدولية، وعموماً جيب النظر إىل بعض النقط األساس ملعرفة 
مقدار فرص جناح الوساطة، فمقبولية البلد والوسيط عند أطراف املفاوضات له األمهية القصوى يف 
جناح الوساطة وحتقيق األهداف املنشودة، والتأكيد على الشخص الوسيط والبلد يف آن واحد انتج 
من أنَّ اجملتمع الدويل ال ميكن أن يعتمَد على رئيس احلكومة يف جناح وتقدُّم املباحثات، وذلك 
للتخوُّف من مرحلة غياب صنع القرار، وابتعاده عن السلطة مستقباًل أو تغريُّ حكومته، وعدم وجود 

كتل سياسية  ضامنة إلكمال خطواته أو نسف ما أجنزه. 

من جهٍة أخرى جيب أن يكون البلد الوسيط ذو قدرة مماثلة أو قريبة من الدول املتفاوضة، 
ليتمكَّن من التقريب بي وجهات النظر وإقناعهما ابلتوصُّل التفاٍق عن طريق الرتغيب اترًة والرتهيب 
اترًة أخرى، فعلى سبيل املثال: يف اتفاقية "كامب ديفيد" للسالم كان "كارتر" وحكومته، وأيضاً 
لها من كسب ثقة املصريي واإلسرائيليي  اقتدار الوالايت املتحدة على املستوى املطلوب والذي يؤهِّ
معاً، ما مكنها من لعب دور رئيس يف إمتام االتفاقية، وتقريب وجهات النظر، ومن انحية أخرى 
بعض  وإجبارمها يف  الطرفي،  ترغيب  طريق  عن  األمام  إىل  املباحثات  األمريكية  القيادات  دفعِت 

األحيان على املضي قدماً بعملية السالم.

ومن جهٍة أخرى جيب األخذ بنظر االعتبار مقدار تدخل البلد الوسيط يف حلحلة اخلالفات 
بي الطرفي، ومدى وأتثريه على جناح املفاوضات، مبعىن أنَّه "ما حجم اخلالف بي الطرفي؟ وإىل 
أيِّ مًدى ميكن للحكومة الوسيطة التأثري يف حل النزاع؟"، فكلُّما كان مستوى اخلالف أوسع من 
مستوى تدخل البلد الوسيط تالشت فرص جناح الوساطة، ألنَّه سيكتفي بدور املتفرِّج ولن يتمكَّن 
من دفع املباحثات إىل برِّ األمان، ومن أجل الرتكيز على حمتوى البحث ينبغي النظر والتمعُّن ملياً 
بكلِّ املعايري اليت ختصُّ وساطة مصطفى الكاظمّي واحلكومة العراقية بي إيران والسعودية، كما 
أنَّ مبادرة الوساطة تلك منبثقة إىل حدٍّ كبرٍي من فكر مصطفى الكاظمّي أكثر من انبثاقها من 
اإلمجاع السياسّي العراقّي، فبغداد عندها حكومة فسيفساء متشعبة املواقف والرؤى، وميتد مستوى 
االختالف بي أحزابا أحياانً إىل آفاق بعيدة جّداً، ويف ما خيص العالقات اإلقليمية هناك أطراف 
وكتل سياسية تقف موقف العداء التام للسعودية، بل وتتبىنَّ موقف توجيه ضربة عسكرية هلا، ومن 
هنا ميكن افرتاض إمجاع كلي من احلكومة العراقية بقبول الوساطة، فعلى الرغم من أنَّه ال ميكن 
ضمان استمرارية املقبولية واإلمجاع للمدى البعيد، وهذا املوضوع الذي يؤّرِق السعوديي أكثر من 
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اإليرانيي؛ ألنَّ احلكومات العراقية اندراً ما تربز العداء للجارة إيران حىت يف ظلِّ أسوأ السيناريوهات 
ا سرعان ما تنقلب على السعودية أليسر األسباب، وفيما خيص املقبولية اليت حيظى  واملواقف، إالَّ أنَّ
با الكاظمّي عند العواصم املختلفة، ممكن القول إنَّ رئيس الوزراء العراقي حيظى مبقبولية من قبل 
حكَّام الرايض أكثر من طهران، وعلى الرغم من أنَّ طهران ليست خصماً مباشراً للكاظمّي، إال 
أنَّ حلفاَءها يف داخل العراق يهامجونه مبناسبات ِعدَّة، ويعدُّونه من أهم العقبات اليت تواجه حتقيق 
أهدافهم، وبعبارة أكثر اختصاراً فإنَّ "الكاظمّي مرحَّب به عند السعوديي لكن يف املوقف اإليرايّن 
يغلب عليها طابع التسامح أكثر من الرتحيب" كما أنَّ مستقبله السياسّي الذي يكتنفه الغموض 

قد يزيد من الشكوك حول جناحه يف إرساء عملية الوساطة إىل برِّ األمان.

املوضوع اآلخر هو قدرة العراق ابلتأثري وترك بصمته على قرارات العاصمتي، فالكاظمّي 
بطبيعة احلال وبوصِفِه شخصاً قريباً أكثر من اجلبهة الغربية ومورد اعتماد  اململكة العربية السعودية، 
ابستطاعته إىل حدٍّ ما عرض نفسه بوِصفه ممثاًل للجانب الغريب، ومن املمكن أن يكون صاحب 
للكاظمّي يف  الغرب  سيمنحه  الذي  ما  هو:  املعروض  السؤال  لكن  الرايض،  قرارات  على  أتثري 
الساحة العراقية إلسناد موقفه يف املفاوضات؟ فالعراق وبوضعه املتزعزع وغري املستقر يبدو عاجزاً 
املشاريع  الكهرابء وبعض  أو ضغوطات على جريانه، ابستثناء ملف تصدير  أيِّ أتثرٍي  عن خلِق 
العمرانية اليت ميكن لبغداد عرضها، والضغط با على اجلارة طهران، من أجل إجناح املفاوضات،1 
مع العلم أنَّه ال ميكن اإلفادة من تلك امللفات للتأثري على مفاوضات أمنية مثل مفاوضاهتا مع 
ا أكثر  امللفات األمنية، واليت يبدو أنَّ أمام  الرايض؛ ألنَّ املصاحل االقتصادية ال تبدو ذات أمهية 
ترجيحاً وأمهية لطهران، إذ تتمسَّك إيران أبولوية احلفاظ على العالقة مع فصائل مسلحة شيعية، 
واليت تبدو احلكومة العراقية عاجزًة عن التأثري عليها، فعلى سبيل املثال ميكن اإلفادة من عرض ملف 
نزع سالح املليشيات العراقية يف سلة املباحثات الثنائية للتأثري عليها، ولكن حينما ال يكون عند 
حكومة ابيدن املوالية للكاظمي أيَّ نية إلاثرة التوترات مع طهران، حىتَّ يف حال الرد على الضرابت 

املوجهة ضد املصاحل األمريكية، فلن يكون عرض مثل هذا امللف جمدايً.

املسألة األخرى فيما خيص وساطة العراق بي طهران والرايض هي: إنَّ املشكلة بي اجلانبي 
امتدَّ لسني  إِذ  الغرب"،  إيران مع  ا انمجة من صراع أعمق وهو "صراع  إقليمية حبتة، وإمنَّ ليست 
طويلة حتت عناوين خمتلفة، واليوم استقر حتت عنوان  "امللف النووي" إذ يكاد يكون انفكاك امللف 
النووي اإليراين عن املشاكل العالقة بي طهران والرايض أمراً مستحياًل، وال توجد فرصة مؤاتية لتطبيع 

1.https://tinyurl.com/yxextcr8
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العالقات بي اجلانبي يف خضم تصاعد ِحدَّة التوتر بشأن امللف النووي، وهذا ال يعين ابلضرورة أن 
يكون حل نزاع امللف النووي مالزماً لتخفيف ِحدَّة التوتر بي الطرفي.

كما أنَّ التوتر بي البلدين بلغ ذروته يف اليمن بعد توقيع االتفاق النووي، لكن ميكن القول 
إنَّ خفض التصعيد ابمللف النووي اإليرايّن من شأنه أن يسهم يف تقدُّم املباحثات إىل حدٍّ ما، يف 
حي يبدو العراق فاقداً أليِّ أتثرٍي يف األزمة األم، واليت ذُِكَرْت سلفاً، وهي »األزمة اإليرانية الغربية« 

فضاًل عن غياب بصمته أو أتثريه يف امللف النووي، بل ويُعَرف إىل َحدٍّ ما أبنَّه جزء من األزمة.

وهنا يُـسـْـتَـْنـتَـُج ممَّا ذُِكَر آنفاً أنَّ اهلدف من الوساطة العراقية بي الرايض وطهران هو إبقاء 
انفذة احلوار مفتوحة للسيطرة على األزمة وليس حللِّها ابلكامل، وكما هو َجليُّ فإنِّ صراعهما واضح 
املعارك من اجل  اعنف  اليت تشهد  اليمن  املباحثات، مرورا يف  اللبنانية يف خضم  األراضي  على 
ة إىل عمق األراضي السعودية، ممَّا  السيطرة على مأرب، وصواًل إىل انطالق الطائرات احلوثية املسريَّ
يدلُّ على أنَّ الصراع بي طهران والرايض ابٍق يف أوجه، ولكن الطرفي يسعياِن إىل احملافظة على 
قناة حوار مفتوحة من أجل منع حتوُّل التصعيد إىل مواجهة مباشرة، وبعبارة أخرى فإنَّ العراق جمرَّد 
انفذة ذات اجتاهي بي اجلارتي املتخاصمتي2، إذ يُعدُّ مكاانً للمفاوضات وإرسال الرسائل لكال 
اجلانبي، وليس من املرجَّح أن يلعب دوراً أكرب من ذلك3، وال يقتصر هذا الدور على العراق فقط، 
بل ممكن لدول أخرى أن تلعب هذا الدور من قبيل عمان والكويت وابكستان؛ بسبب عالقاهتا 
املستقرة مع اجلانبي، ولكن إانطة هذه املهمة للعراق ولشخص مصطفى الكاظمّي عائد إىل سعيه 
للحصول على تنازالت مالية واقتصادية من الرايض، وكذلك ألخذ تنازالت من طهران للسيطرة 
على الفصائل املسلحة املرتبطة با، إذ اظهرت نوااي حماولة اغتيال الكاظمّي أبنَّه مل يكن موفَّقاً، ومع 
ذلك فإنَّه يُعدُّ سياسياً حمرتماً يف حساابت طهران، ومن احملتمل أن يـُتـََفَق على توليه رائسة احلكومة 

العراقية مرة أخرى.

وأخرياً يظهر جلياً أنَّ الصراع بي طهران والرايض ذو جذوٍر دوليٍة وإقليميٍة يف آن واحد، 
ا حباجة إىل إرادة وطنية وعاملية4.  وهي مرتبطة ببعضها بعضاً، ويتجاوز حلُّها الوساطة اإلقليمية؛ ألنَّ

2.https://tinyurl.com/y2spk3hr
3. https://www.nytimes.com/2021/05/01/world/middleeast/Saudi-Iran-talks.html
4.https://tinyurl.com/y6qjuv55


