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املصاحلة اخلليجية وأثرها على مستقبل العالقات العراقية - اخلليجية

مستقبل  الذي حدَّد  اإلطار  هو   2003 عام  للعراق يف  األمريكي  الغزو  إنَّ  القول  ميكن 
التحدايت، ومنها عالقاته اخلارجية اليت  من  العراق عديداً  العراقية-اخلليجية؛ إذ واجه  العالقات 
سعى لتحسينها، ال سيَّما مع دول جملس التعاون اخلليجي، إىل أن حتقَّقت املصاحلة اخلليجية يف 
بداية عام 2021، حينما جنحت دول جملس التعاون ابلتوصل ملصاحلة مع قطر يف )قمَّة العال( 

اليت ُعِقَدت يف اململكة العربية السعودية.

العالقات  على  اخلليجية  املصاحلة  أتثري  مدى  فهم  حماولة  يف  الدراسة  هذه  هتتم  وبذلك 
العراقية-اخلليجية يف املستقبل.

يف البدء ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ الغزو العراقي للكويت يف 2 آب/ أغسطس 1990 أدَّى 
إىل حالة عدم توازن يف العالقات العربية–العربية، وُأِصيَبت عالقات العراق مع دول جملس التعاون 
ابلتوتُّر)1(، مع ظهور أزمات إقليمية هدَّدت أمن واستقرار املنطقة واستقرارها، وصواًل إىل االحتالل 
األمريكي للعراق عام 2003، الذي شكَّل مرحلًة جديدًة يف النظام اإلقليمي العريب أبسره. يف 
حي سلك العراق سياسًة تقوم على بناء عالقات طيبة مع دول جملس التعاون، وجنح يف ذلك إىل 
حدٍّ كبري، إِذ اعتمدت السياسة العراقية بعد عام 2003 هنجاً يقوم على االبتعاد عن اخلالفات 
والصراعات بي الدول، ومنها عالقاته مع دول جملس التعاون، واليت سارت سرياً ودايً -بعد عام 
الدول، وابدرت هي  العراق سفارات له يف تلك  على املصاحل املشرتكة، وافتتح  قائماً   -2010

األخرى بعد سنوات إىل فتح سفارات هلا يف بغداد أيضًا)2(.

اإلجتماعية،  العلوم  جملة  اخلارجية«،  الكويت  سياسة  تطور  يف  الرئيسة  »املراحل  صليب،  أبو  فيصل    .1
جامعةالكويت، السنة43، العدد4، جامعة الكويت، )2015(، ص 122.

احلكمة،  بيت  )بغداد:  األوىل،  الطبعة   ،2003 عام  منذ  اخلارجية  العراق  سياسة  محود،  احلاج  حممد   .2
2018(،ص85.

المصالحة الخليجية وأثرها على مستقبل العالقات 
العراقية - الخليجية

مفيد الزيديّ *

*  أستاذ التاريخ املعاصر يف  جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

َل إىل اتفاقية بينه وبي الوالايت  مث واجهت دول اجمللس موقفاً حمرجاً إزاء العراق، بعد أن تـُوِّصِّ
املتحدة األمريكية، نصَّت على انسحاب القوات األمريكية يف عام 2011، وبدء مرحلة جديدة يف 
العالقات العراقية-األمريكية؛ كانت صورهتا غامضة عند اخلليجيي يف تلك املرحلة، وعقدت دول 
اجمللس قمًة يف الرايض يف 18  كانون األول/ ديسمرب عام 2011، أكَّدت -يف البيان اخلتامي- 
ختوُّفها من حدوث فراغ سياسي، أو أمين يرتكه الوجود األمريكي يف البالد، ممَّا قد يؤدِّي إىل عدم 
االستقرار، واعتقدت أنَّ خروج القوات األمريكية سيجعل من إيران دولًة إقليميًة كربى يف املنطقة، 
ومتيل الكفَّة هلا ممَّا يزيد من مساحة تدخُّلها يف الشأن العراقي، مع وجود عالقات إسرتاتيجية اثبتة 
بي الوالايت املتحدة األمريكية ودول اجمللس ابألساس، انعكست يف عهد إدارة الرئيس ابراك أوابما 

يف بناء حتالف أمين قوي ومتعدِّد األطراف معها. 

وكان توقيع االتفاق النووي )1+5( بي إيران والدول الغربية يف حزيران/ يونيو 2015 نقطًة 
فارقًة للوالايت املتحدة األمريكية، ويف إعادة رسم إسرتاتيجية للمنطقة، وبدأت مرحلة جديدة هي 
مرحلة التسوايت السياسية اليت جتسَّدت يف لقاءات عقدت يف قطر مبشاركة )الوالايت املتحدة 
األمريكية، وروسيا، ودول جملس التعاون اخلليجي(، واليت حاولت واشنطن عن طريقها طمأنة دول 
اخلليج بعد توقيع االتفاق النووي مع إيران بوجود رغبة حقيقية؛ إلهناء األزمات يف املنطقة، وأنَّ 
االتفاق حيوِّل إيران إىل دولة شريكة مهمة يف حل أزمات املنطقة، وأكَّد جون كريي وزير اخلارجية 
األمريكي، أبنَّ االتفاق النووي اإليراين سيعّزِز أمن دول اخلليج »وأنَّ احلوار هو أفضل خيار فيما 
يتعلَّق ابمللف النووي اإليراين، وأنَّ أمريكا ملتزمة أبمن منطقة اخلليج واستقرارها«، مع اإلشارة إىل 
إشراك إيران يف هيكلة النظام اإلقليمي، وإعادة رسم النظام اإلقليمي اخلليجي مبا فيه ملف اإلرهاب 

يف العراق، والنظر يف اإلسرتاتيجية األمنية اخلليجية)3(.

ميثِّل مصدر عدم  إليه  الذي وصل  بوضعه  العراق  أنَّ  تعتقد  التعاون   وكانت دول جملس 
ا  استقرار يف منطقة اخلليج، وقد يشكِّل عمقاً إسرتاتيجياً إليران يؤثِّر على أمن دول اجمللس، ورمبَّ
يتحوَّل العراق يف ظل سيطرة تنظيم »داعش اإلرهايب« على أجزاء من أراضيه بعد عام 2014، 
إىل قاعدة لإلرهاب هتدِّد دول اجمللس، وقد ميتد خطره إىل أراضيها كما حصل يف بعض العمليات 
التنظيم يف  العربية السعودية  والكويت عام 2015، فضاًل عن وجود هذا  اإلرهابية يف اململكة 
اليمن أيضاً، وهناك حاجة خليجية ملواجهة اإلرهاب بعد أِن انضمت دول اجمللس ملكافحته يف ظل 

3. “Kerry-atiah-qatar-metting-iran”,03/08/2015, a accessed on 3/7/2021 at: http//
Arabic.cnn.com/middle east.                                                         
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التحالف الدويل، مع التأكيد على أمهية املسار السياسي حللِّ األزمات يف العراق، ومنها إعادة بناء 
املؤسسات السياسية، وإقامة املصاحلة الوطنية، واملخاوف من أتثري األوضاع فيه لتشكِّل خماطَر على 

ا انتقال أزماته إىل دول اجمللس يف املستقبل. وحدته وتقسيم أراضيه، ورمبَّ

يتعلَّق أساساً  إذ  إيران يف منطقة اخلليج،  تتصوَّره  الذي  التهديد األخطر هو  أنَّ  يف حي 
إيران  شعور  تعطيل  إىل  ومتيل  اخلارجية،  احلماية  تعتمد  اليت  التعاون،  جمللس  األمنية  ابلسياسات 
ابألمن، وإنَّ اعتماد دول جملس التعاون على الوالايت املتحدة األمريكية يف أمنها يشكِّل هتديداً 
جدايً إليران، ومع انسحاب القوات األمريكية من العراق وأفغانستان؛ إال أنَّ إيران ما زال لديها 

موقف إزاء الوجود األجنيب يف اخلليج، أبنَّه يشكِّل هتديداً ألمِنها القومي)4(.

وعلى أساس ما تقدَّم، مسحت اخلالفات العربية-العربية لقًوى إقليمية ودولية للتدخُّل يف 
من املصاحل  إقامة حتالفات مع قوى خارجية ابلضد أحياانً  العربية، وحتقيق أهدافها، أو  الشؤون 
د أمنها من دون  العربية؛ بسبب اجتاه الدول العربية إىل التحرُّك بصورة أحادية إزاء املخاطر اليت هتدِّ

التنسيق العريب-العريب.

املصاحلة اخلليجية )قمَّة العال( 2021

مميزاً  كقوة  يلعب دوراً  أن  الذي ميكن  العريب  البلد  العراق ذلك  يف واقع احلال، مل يكن 
عام  قبل  واألمين  السياسي  الصعيدين  على  هلا  تعرَّض  اليت  الداخلية  األزمات  بسبب  إقليمية؛ 
2014، وكان هنالك اعتقاد عند صانع القرار اخلليجي أبنَّ الشروع يف التقارب العراقي-اخلليجي 
من احملتمل أن يساعد يف تعزيز التحالف إالقليمي بينهما، وبرزت مؤشرات لرؤية مشرتكة عند جملس 
التعاون هتدف إىل إحداث توازن يف العالقات اإلقليمية ما بي العراق وإيران من جهة، وبي العراق 
ودول اجمللس من جهة أخرى، يف ضوء القبول اخلليجي القائم على قناعة واقعية ابلوضع العراقي 

اجلديد، واستثمار فرص التعاون اليت يوفرها ذلك التقارب مع العراق)5(.    

4. عائشة آل سعد، حمددات السياسة اخلارجية اإليرانية وأبعادها جتاه دول اخلليج يف سياق مناقشات النووي 
اإليراين، الطبعة األوىل، )الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات( 2018، ص75.

يف   شوهد  نت،  اجلزيرة.  موقع  اخلليج«،  ضفيت  على  متميزة  عالقات  وإيران...  »قطر  محدان،  حسام    .5
 :11/7/2021ktd،  :14/2/2007، على

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1f83421-967c-43d4-8765-ace-
3c2af6dc9،

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1f83421-967c-43d4-8765-ace3c2af6dc9
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1f83421-967c-43d4-8765-ace3c2af6dc9
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وكانت مساعي العراق إعادة ترتيب تلك العالقات كمهمة أساس يف مواجهة خماطر اإلرهاب 
اليت كانت تواجه البالد، لذا شهدت املرحلة حالًة من االنفراج يف عالقات العراق مع دول جملس 
التعاون، ويف التقارب بي العراق واململكة العربية السعودية اليت قرَّرت مع بداية عهد امللك سلمان 
بن عبدالعزيز يف عام 2015 أن تنخرط يف امللف العراقي حبضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي 
وأمين، والتأكيد على أنَّ االستقرار يف العالقات بي البلدين، سوف ينعكس على االستقرار يف 

عالقات العراق مع دول اجمللس عامة.

برزت األزمة اخلليجية يف عام 2014 واليت تعود يف جذورها إىل حقب سابقة من اتريخ 
)اململكة  قبلية/ سياسية، جتسَّد يف خالف بي   اخلليج؛ بسبب مشكالت حدودية وصراعات 
العربية السعودية، ودولة اإلمارات، والبحرين، مع مصر( من جهة، وقطر من جهة أخرى، فاقرتنت 
هذه املواجهة بعدد من التحدايت الداخلية واخلارجية اليت هدَّدت وحدة جملس التعاون ووجوده 

ومستقبله)6(. 

أمَّا السبب السياسي لألزمة، فيعود إىل الدور القطري اجلديد يف املنطقة، والذي رأت فيه 
بعض دول جملس التعاون هتديداً مباشراً أو غري مباشر هلا، واستمرت تلك اإلشكالية حىت حتوَّلت 
إىل أزمة، مث إىل قطيعة سياسية ودبلوماسية وإعالمية، وحصار جتاري واقتصادي إزاء قطر، مث قرَّرت 
الدول الرابعية تلك يف نيسان/ أبريل 2014  سحب سفرائهم من الدوحة، فتقدَّمت بالئحة من 

ثالثة عشر مطلباً يف 22 حزيران/يونيو 2017 إلعادة عالقاهتا مع قطر)7(.  

ودامت األزمة ثالث سنوات ونصف من دون حلول، ومع الضغوط األمريكية والوساطات 
الكويتية والعمانية، َتوصَّلِت األطراف املعنية إىل مصاحلة مع قطر يف هناية حكم الرئيس »ترامب«، 
يف )قمَّة العال) -وهي قمَّة جملس التعاون اخلليجي )الدورة41(- اليت ُعِقَدت يف مدينة العال مشال 
غرب اململكة يف 5 كانون الثاين/يناير2021، وأهنِت القمَّة حصاراً برايً وجوايً وحبرايً على قطر، 

6. » مفيد الزيدي،«السياسة األمريكية جتاه األزمة اخلليجية«، جملة دراسات دولية،اجمللد 19، العدد77-78، 
جامعة بغداد،)نيسان/أبريل- متوز/يوليو2019( ، ص 28.

7. Gulf Cooperation Council )GCC(, Qatar and dispute mediation: a critical,   In-
vestigation«،, Contemporary Arab Affairs, volume8, Number4, October-Decem-
ber2015, pp.535-552, see: The Gulf Crisis, The View from Qatar .edit by Rory 
Miller, )Doha: Hamad bin khalifa University Press, 2018(.

https://www.alhurra.com/latest/2017/06/23/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.alhurra.com/latest/2017/06/23/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.alhurra.com/latest/2017/06/23/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.alhurra.com/latest/2017/06/23/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55543102
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55543102
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55543102
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وأزالِت اآلاثر السياسية واالقتصادية واالجتماعية لألزمة يف دول اخلليج، وأعلن األمي العام جمللس 
التعاون اخلليجي -انيف احلجرف- توقيع قادة دول جملس التعاون اخلليجي البيان اخلتامي للقمَّة 

إلعادة العالقات بي دول اجمللس، وإهناء املقاطعة، واحلصار املفروضي على قطر)8(.

بل  فحسب،  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  مصاحل  لتحقِّق  اخلليجية  املصاحلة  تكن  ومل    
مثَّلت مصلحة للوالايت املتحدة األمريكية مشرتكة، وكانت هناك أسباب ِعدَّة دفعت للتوصُّل إىل 

املصاحلة، وأبرزها)9(:

 ختوُّف بعض دول جملس التعاون من إحياء اتفاق نووي جديد مع إيران.. 1

أثر الرئيس »ترامب« يف حتقيق املصاحلة من أجل زايدة الضغوط على إيران. . 2

حماولة توحيد الصفوف لدول جملس التعاون ملواجهة عودة إيران اىل النظام الدويل.. 3

بي . 4 االختالفات  بسبب  املصاحلة،  على  الواضح  أتثريها  األمريكية  لالنتخاابت  كان 
املنطقة، إذ كان من  إزاء  الرائسي »جو ابيدن«  الرئيس »ترامب« ومنافسه  تطلعات 
املتوقَّع أن يتبع »ابيدن« سياسة الرئيس »أوابما« فيما خيص السياسة اخلارجية األمريكية 
 )Balance of Power( ا سيسعى إىل إقامة توازن القوى إزاء منطقة اخلليج، ورمبَّ

يف املنطقة بي دول جملس التعاون وإيران عرب إحياء االتفاق النووي اإليراين.

ل املصاحلة اخلليجية ضمن إجنازاته، ال سيَّما أنَّ األزمة . 5 حماولة الرئيس »ترامب« أن يسجِّ
أساساً ظهرت يف عهِده، ومن مَثَّ سعى بقوة للتوصُّل إىل مصاحلة بي األطراف اخلليجية 

قـَُبيل هناية مدَّته الرائسية.

8. Picking up the pieces: The »,Noha  Aboueldahab  Gulf     
reconciliation,January20,2021, accessed on 21/7/2021, at:
https://www.brookings.edu/opinions/picking-up-the-pieces-the-path-to-gulf-
reconciliation/

9. إسالم حسن، »املصاحلة اخلليجية بي االنتخاابت األمريكية وقمَّة العال«،14 كانون الثاين/يناير 2021، 
https://carnegieendowment.org/sada/83618 :شوهد يف20/7/2021 ، على

https://www.brookings.edu/experts/noha-aboueldahab/
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العراق واملصاحلة: استنتاجات وتوصيات

الوزراء  التعاون يف عهد رئيس  العراق ودول جملس  العالقات بي  التحسُّن يف  لقد استمر 
مصطفى الكاظمّي بعد عام 2020، وتبلورت ابجتاه النمو يف التعاون املشرتك ملواجهة اإلرهاب، 
وتطوُّر العالقات السياسية، والدبلوماسية، واالقتصادية، والتجارية، واالستثمارية، واألمنية، والثقافية، 
بي اجلانبي، وحماولة إقامة التوازن العريب يف العراق عن طريق خلق بيئة للتعاون العراقي- اخلليجي، 
على أساس أنَّ  العراق حباجة إىل االستمرار يف بناء عالقاته مع دول اجمللس لكي يستعيد دوره 
العريب، مع الدعم األمريكي واألوريب خلطوات التقارب العراقي- اخلليجي، ويف أن يكون العراق 

ضمن حمور »االعتدال العريب« إىل جانب دول جملس التعاون  ومصر واألردن)10(.

وسعى العراق إىل إقامة توازن يف عالقاته مع اململكة العربية السعودية وقطر والتقارب معهما، 
ألنَّ العالقات العراقية-اخلليجية مهمة للطرفي وللمنطقة عموماً، ويرى العراق أنَّ العالقات اجليدة 
بي دول جملس التعاون تؤثِّر إجيابياً على عالقاته معها، وعلى عالقاته مع جريانه )تركيا، وإيران( 
ا ستفتح اجملال أمام العراق للعودة إىل  أيضاً، وسيستفيد هو من املصاحلة اخلليجية اليت يعتقد أهنَّ
حميطها اخلليجي والعريب بعد فرتة طويلة من الغياب، وأنَّ كلَّ خطوٍة تؤدِّي إىل املصاحلة والتهدئة 
يف منطقة اخلليج ستصبُّ يف مصلحة العراق، والذي كان قد حتوَّل بعد عام 2003 إىل ساحة 

للصراع اإلقليمي الدويل، وتضرَّر من توتُّر األوضاع يف املنطقة. 

ومن بي نتائج املثمرة للمصاحلة اخلليجية للعراق، حترُّك قطر السياسي والدبلوماسي، فرتى 
»لينا اخلطيب« أنَّه يظهر حي متابعة السياسة اخلارجية القطرية »التوازن الذكي« الذي تسعى قطر 
إىل احملافظة عليه بي االستقرار الداخلي واإلقليمي )اخلليجي(، وكسب النفوذ، )فالوساطة( هي 
الطريقة املفضَّلة عند قطر يف السياسة اخلارجية، وجتنيب قطر االحنياز إىل أحد األطراف، ومن مَثَّ 
حتافظ على موقفها احملايد، وعلى مكانتها كصديق للجميع)11(، وميكن أن تلعب قطر دوراً حموراًي 

ا بي إيران ودول اجمللس أيضاً. يف هتدئة املنطقة بي العراق ودول جملس التعاون، ورمبَّ

10. حيىي مفرح الزهراين، »العالقات اخلليجية مع دول اجلوار الكربى، إيران والعراق وتركيا...الدواعي اإلسرتاتيجية 
والضوابط احلاكمة«، يف: اخلليج يف سياق إسرتاتيجي متغري، حممد بدري عيد ومجال عبدهللا )حمرران(، )الدوحة: 

مركز اجلزيرة للدراسات، 2014(، ص165-166.
العددان  السياسية،  للعلوم  العربية  اجمللة  الرباغماتية »،  القطرية: حدود  اخلارجية  السياسة  اخلطيب«  لينا   .11

40-39، ) صيف- خريف 2013(، ص167.
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وابملقابل تواجه دول جملس التعاون  حتدايت أساسية، تتمثَّل يف خماطر اإلرهاب، وامللف 
النووي اإليراين، واالنسداد السياسي يف العراق، واحلرب اليمنية، وأزمة وابء »كوروان« املستمرة يف 
العامل، ممَّا جيعلها حباجة إىل بناء تعاون إقليمي وخاصًة مع العراق، وفتح أبواب احلوار معه وصواًل 
إىل حتقيق األمن ابندماج العراق يف املنظومة األمنية اخلليجية، واحتوائه  كبلد عريب فاعل ومؤثِّر يف 
املنطقة، ال سيَّما أنَّ هناك عالقات اترخيية وعوامل مشرتكة تربط العراق مع دول جملس التعاون، 
وأمهية العوامل اإلسرتاتيجية يف ترصي الروابط وتطويرها  بينهما، مع حرص دول جملس التعاون 

للعمل ألن تكون املنطقة جسراً للتعاون بي هذه الدول، وبي القوى اإلقليمية والدولية.

على  التوترات، ألنَّه ابلتـأكيد سينعكس سلباً  عن  بعيداً  املنطقة  العراق إىل هتدئة  فيسعى 
الوضع الداخلي فيه، وجيد يف التنسيق والوساطة بي اململكة العربية السعودية وإيران واالجتماعات 
بينهما على أراضيه يف األشهر األخرية،  أبنَّه يصبُّ يف هذا اهلدف له، يف أن يكون العراق بلداً 
مستقراً وذا سيادة، وأداة تعاون وتفاهم بي خمتلف األطراف والقوى اإلقليمية، ال سيَّما دول جملس 
التعاون وإيران، ومن مَثَّ سيسمح الوضع اجلديد بعد املصاحلة اخلليجية للعراق يف التحرُّك حبرية لتوثيق 

عالقاته مع مجيع دول جملس التعاون.

وال ميكن جتاهل أنَّ املصاحلة اخلليجية عائدة على العراق مبصاحل ليست سياسية فحسب، 
بل اقتصادية وجتارية، فالعراق حباجة ماسة إىل مشروع الربط الكهرابئي مع دول جملس التعاون؛ نظراً 
ملعاانته منذ سنوات من أزمة الكهرابء، إذ أعلن وصول مشروع هذا الربط إىل نسبة %85 وسينتهي 
العمل فيه صيف عام 2022، وسوف يقدِّم )500( ميغاواط  يف املرحلة األوىل ستقدم لتغذية 
األمين واالستخباري،  والتعاون  التجاري  التبادل  البصرة، فضاًل عن  الكهرابئية يف مدينة  الشبكة 
العراق، ال سيَّما املدن  اليت حيتاجها  واالستثمارات اخلليجية يف املشروعات االقتصادية واخلدمية 

احملرَّرة من قبضة تنظيم »داعش« اإلرهايب بعد عام 2014.

وبعد التجارب الصعبة اليت مرَّ با العراق عرب العقود األربعة األخرية، فقد أدرك صانع القرار 
أمهية إجناز املصاحلة اخلليجية، وأنَّ خلق بيئة السالم يف العالقات بي دول جملس  العراقي جيداً 
التعاون هي ملصلحة األطراف كافًة، واليت جيب أن تتوحَّد يف إبعاد املنطقة عن الصراعات املسلحة، 
واجلماعات املتطّرِفة اليت هتدِّد األمن واالستقرار يف املنطقة، ومن مَثَّ سيخلق بيئة االقتصاد والبناء اليت 
حيتاجها العراق من خمرجات هذه املصاحلة، ألنَّه يسعى إىل الدخول يف جماالت إعادة اإلعمار يف 
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اإلسكان واخلدمات العامة، والبنية التحتية، والتعليم والتكنولوجيا، واالستثمار، والصناعة الوطنية. 

ميكن أن نعرض التوصيات العلمية والعملية يف ختام هذه الدراسة على النحو اآليت:

اليت . 1 املتدهورة  العالقات  من  املستفادة  والدروس  العربة  على  قائمة  إسرتاتيجية  معادلة  هناك 
شهدهتا العالقات العراقية-اخلليجية بعد عام 1990، واليت كانت تشري إىل أنَّ أمن العراق 
واستقراره مقرتانِن بعالقاته اجليدة مع دول جملس التعاون، وابتعادها عن اخلوف والشك والريبة 
بنوااي العراق إزاء جريانه، حبكم مقومات ميتلكها العراق من ثروات طبيعية، وقدرات بشرية، 
اليقي من  ا هواجس عدم  وموقع إسرتاتيجي، وإرث اترخيي وحضاري، تلك اليت تشكِّل رمبَّ
قبل دول جملس التعاون، وال بدَّ من صانع القرار العراقي تبديد تلك اهلواجس وخلق بيئة آمنة 
ومستقرة يف عالقات العراق مع دول جملس التعاون، وفيها تتحقَّق مصلحة وطنية عليا للعراق 
يف حاضره ومستقبله، فالواقع السياسي يقول إنَّك ال ميكن أن تعيش أبمن وأمان ومن حولك 
جريان أنت يف حالة خصام دائم معهم، فأنت ال تستطيع عن تغريُّ حتمية اجلغرافيا وخريطة 

الواقع.

ال ميكن جتاهل أنَّ عامل السياسة يقوم على املصاحل بي الدول، وكما قال »بلمرستون« -وزير . 2
توجد  »ال  املشهورة:  مقولته  عشر،  التاسع  القرن  من  األول  الثلث  يف  الربيطاين-  اخلارجية 
صداقات دائمة، كما ال توجد عداوات دائمة، بل توجد مصاحل دائمة بي الدول«، ونطبِّق 
العراق  مع  واستثمارية  وجتارية  اقتصادية  مصاحل  عندها  اليت  التعاون  جملس  دول  على  احلال 
تسعى إىل أتمينها، وهذا الفكر جيب أن يتجسَّد عند صانع القرار العراقي، لتطوير التعاون 
اإلسرتاتيجي وتعزيزه مع دول اجمللس يف اجملاالت كافًة، نظراً حلاجة العراق ملثل هذا التقارب 
وحتقيق  معه،  التعاون  حنو  اخلليجي  التوجه  حلوافز  املؤاتية  العراقية  البيئة  وجود  مع  والتعاون، 
مصاحل متبادلة للطرفي ملا فيه خدمة الشعب العراقي أواًل، والشعب اخلليجي اثنياً يف احلاضر 

واملستقبل.

  يف جتارب املاضي القريب إشارة بوضوح إىل أنَّ مقومات العراق اإلسرتاتيجية والسياسية، . 3
ال تسمح له أن يكون بلداً اتبعاً يف حتالفات إقليمية أو دولية، ومن مَثَّ ال بدَّ أن يقتنع صانع 
القرار أبن يغادَر تلك النظرية يف التحالف مع هذا الطرف ضد الطرف اآلخر، بل عليه أن 
يسمَح أبن يكوَن بلده مسرحاً للصراعات، أو املنافسات اإلقليمية، بل أن يتحوََّل العراق إىل 
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بَوابة وحاضنة للتقارب واحلوار بي خمتلف األطراف والقوى اإلقليمية، ملا فيه من مصلحة عليا 
للعراق، أبن تكون له بيئة داخلية آمنة ومستقرة بعد عقود طويلة من احلروب والصراعات؛ 
أثَّرت على مشروعه التنموي والنهضوي يف أن يكون يف صدارة دول الشرق األوسط ازدهاراً 

ورخاًء لشعبه وأجياله القادمة.

ن عالقاته مع دول جملس التعاون، . 4  هناك حقيقة اترخيية جتاهلها نظام صدام حسي، فلم حيسِّ
ا تُعدُّ  ا عرب القبيلة والصحراء، ومل يدرك أهنَّ ونظر إليها نظرًة »دونيًة« يف التعامل معها، أبهنَّ
وهي  السعودية(،  العربية  اململكة  عدا  )ما  الصغرية«  »الدول  حبكم  اجليوبوليتيكي  ابلوصف 
أيضاً مع الشقيقات األخرى ال ميكن هلا أن حتقِّق أمنها القومي من دون التحالف مع القوى 
الثانية صارت  العاملية  احلرب  بعد  مث  العظمى،  الدو  مقدِّمة  بريطانيا يف  إذ كانت  العظمى، 
احلقيقة،  هذه  إدراك  وغداً  اليوم  العراق  يف  القرار  صنَّاع  وعلى  األمريكية،  املتحدة  الوالايت 
لوا دول جملس  وتفهم مدى العالقات التحالفية واإلسرتاتيجية األمريكية–اخلليجية، وأن ال حيمِّ
بل حىت  وإمكانياهتم،  قدراهتم  من  أعظم  أو  أكرب  قرارات،  أو  مواقف  يتخذوا  أبن  التعاون، 

مصاحلهم العليا ومستقبلهم يف قابل األايم.

 من جانب آخر، ال بدَّ أن يدرك صانع القرار أبنَّه كما تنظر القيادات السياسية اخلليجية . 5
فإن  قصوى،  أبمهية  العظمى  والدول  األمريكية  املتحدة  الوالايت  مع  »الوجودية«  لعالقاهتا 
أكثر يف عالقاهتا  ا  رمبَّ بل  االهتمام  العي من  بذات  األخرى  تنظر هي  والقوى  الدول  تلك 
اإلسرتاتيجية مع دول جملس التعاون، ارتبطت إبرهاصات اترخيية وعالقات سياسية ومصاحل 
اقتصادية ومصادر الطاقة اإلسرتاتيجية والتعامالت التجارية والفرص االستثمارية املتبادلة، إذ 
أثبتت جتربة صدام حسي اخلاطئة والكارثية يف غزو الكويت وما تبعها، مقدار األمهية اليت 
للكويت وجلميع دول جملس  الغربية  الدول  األمريكية وحلفائها من  املتحدة  الوالايت  توليها 
التعاون، والنتيجة املستخلصة إشارة بكلِّ وضوح اىل أنَّ مبدأ الرئيس األمريكي »جيمي كارتر« 
عام 1980، والذي عرف بـ«مبدأ كارتر«، الذي قال فيه: »إنَّ أمن اخلليج، هو من أمن 
الوالايت املتحدة األمريكية«، ما زال قائماً وبقوة يف السياسة الدولية، أي« إنَّ اخلليج هو مبنزلة 

»اخلط األمحر« لألمريكيي اليوم.


