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مع نيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حممد شياع السوداين الثقة من البملان العراقي، ظهرت 
عديد من التوقعات اليت أطَّرت عمل مراكز األحباث والدارسات، ودارت حول طبيعة مآالت التوجه 
اخلارجي هلذه احلكومة يف املرحلة املقبلة، سواًء على مستوى البيئتي اإلقليمية أم الدولية، ويف هذا 
اإلطار حظيت العالقة بي العراق ودول جملس التعاون اخلليجي ابهتمام ابلغ، وذلك ملا هلا من أتثري 
كبري يف الداخل العراقي، إىل جانب دورها يف صياغة معادلة التوازن اإلقليمي يف املنطقة، وعلى هذا 
األساس أتيت هذه الورقة لتسلِّط الضوء على طبيعة هذه العالقة واملتغريات اليت حتيط با؛ للوصول 

لفهم إسرتاتيجي أكثر وضوح لإلطار العام الذي يربط العراق ابملنظومة اخلليجية.
العراق واملصاحلة اخلليجية

رحَّب العراق ابملصاحلة اخلليجية بعد توترات دامت أكثر من ثالث سنوات بي قطر من 
فؤاد حسي  العراقي  اخلارجية  جهة، والسعودية واإلمارات والبحرين من جهة أخرى، وقال وزير 
على إثر البيان اخلتامي الذي متخَّضت عنه قمة العال يف السعودية يف يناير 2021: »نبارك جمللس 
ب بعودة العالقات بي اململكة العربية السعودية  التعاون اخلليجي جناح اجتماع قمة العال، ونرحِّ
استمرار  إدراك عراقي أبنَّ  نتيجة  العراقي  الرتحيب  الطبيعي«1. جاء هذا  إطارها  إىل  قطر  ودولة 
اخلالفات اخلليجية اخلليجية قد يلقي بظالله على الوضع يف العراق، والتأثري أتثرياً مباشراً يف سياسته 
اخلارجية، خصوصاً مع حميطه اإلقليمي؛ بسبب التعقيدات يف الصراعات اإلقليمية، وخصوصاً بي 
السعودية وإيران، فضاًل عن سياسة احملاور والتكتالت اليت نشأت يف املنطقة يف األزمة اخلليجية، 
هذا فضاًل عن سعي العراق إىل استئناف العمل بعديد من املشاريع اخلليجية فيه، واليت توقفت 
بسبب األزمة، ومنها أنبوب نقل الغاز القطري إىل تركيا عب األراضي العراقية، ومشروع السكك 
عجلة  حتريك  يف  ستساعد  املشاريع  هذه  أنَّ  العراق، خصوصاً  عب  وتركيا  اخلليج  بي  احلديدية 

1. »العراق يرحب بعودة العالقات السعودية-القطرية«، موقع اجلزيرة لألخبار، يف 08 يناير 2021، اتريخ االطالع 19 سبتمب 
https://bit.ly/3kjtTvF   .2021
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االقتصاد العراقي الذي يعاين كثرياً من األزمات2.
تبلور  أن  إمكانية  يف  العراق  حيال  اخلليجية  للمصاحلة  األبرز  اإلسرتاتيجي  التأثري  يتمثَّل 
هذه املصاحلة موقف خليجي موحَّد من احلالة العراقية، وابإلطار الذي خيلق حالة توازن سياسي 
التوترات  التأثري اإليراين والرتكي، إىل جانب الدور الذي هنضت املصاحلة اخلليجية بتخفيف  مع 
الداخلية العراقية، عب ضبط إيقاع التيارات والكتل السياسية اليت ترتبط بعالقات جيدة مع دول 
اخلليج، والدور الذي ميكن أن ينهض العراق إبجراء تسوايت سياسية على مستوى أعلى، سواًء 
على مستوى العالقات السعودية اإليرانية أم على مستوى العالقات اإلقليمية بصورة أوسع، وهو 
ما برهنت عليه قمة بغداد للتعاون والشراكة اليت عقدت يف أغسطس 2021، إذ جنح العراق يف 
مجع معظم القوى اإلقليمية املختلفة، وبرهنت قدرة العراق على خلق توافق سياسي إقليمي يعيد 
للمنطقة استقرارها، وهي قدرة مل تكن لتتوفَّر لوال املصاحلة اخلليجية، واملوقف اخلليجي املوحَّد بدعم 

جهود العراق يف هذا السياق.
لذا ميكن القول إنَّ األزمة اخلليجية أثَّرت بصورة كبرية على دور العراق السياسي، خصوصاً 
ا جاءت يف ظل ظروف صعبة عاشها العراق، سياسياً وأمنياً، إذ واجه العراق حتدايً كبرياً يف  أهنَّ
احلصول على موقف خليجي موحد، عب سعيه احلصول على مساعدات اقتصادية، ممَّا جعل العراق 
يعاين من انعدام هامش املناورة السياسية بي دول اخلليج، بفعل حالة االستقطاب السياسي احلاد 
ا فرصة خللق حالة  الذي رافق األزمة، ومن َثَّ فإنَّ العراق نظر للمصاحلة اخلليجية من منطلق أهنَّ
انفتاح سياسي على كل دول املنظومة اخلليجية، إلقامة عالقات أوسع وأكثر فعالية، وحتديداً يف 
إطار جهود إعادة اإلعمار، وهو ما برز واضحاً يف املساعدات اليت قدَّمتها قطر إلعمار بعض 
مالية كبرية  اإلمارات مساعدات  تنظيم »داعش«، كما قدمت  نتيجة احلرب ضد  املدمَّرة  املدن 
إلعادة إعمار جامع النوري يف مدينة املوصل، فضاًل عن إعالن السعودية سعيها القيام مبشروعات 

استثمارية وزراعية كبرية يف صحراء األنبار.
أتيت إحدى أبرز الفرص -اليت سعى العراق إىل أن ترتمجها املصاحلة اخلليجية- يف إطار إجياد 
بدائل اقتصادية-طاقوية أكثر فائدة من إمدادات الطاقة اإليرانية، ومع اجلهود اليت بذلتها حكومة 

2. »حتليل إخباري: املصاحلة اخلليجية هل سيستفاد منها العراق؟«، شبكة أخبار الصي، يف 18 يناير 2021، اتريخ االطالع 
https://bit.ly/2VSqw5v .2021 19 سبتمب
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توفري  العراق مرونة يف  ملنح  اخلليج؛  الطاقة مع دول  نقل  إكمال مشروع  الكاظمي يف  مصطفى 
إمدادات الطاقة الكهرابئية من مصادر متعددة، وحتقيق توازن اقتصادي كمقدمة للتوازن السياسي 
اخلليجي مع إيران، إال أنَّ هناك كثرياً من العقبات اليت وقفت يف طريق حكومة الكاظمي بذا 

االجتاه، بعضها انبع من البيئة الداخلية العراقية، وبعضها إقليمي.
إنَّ ما يؤشر إىل تصاعد قيمة العراق يف اإلدراك اإلسرتاتيجي اخلليجي بعد املصاحلة هو قناعة 
دول اخلليج أبنَّ العراق من أهم ساحات التجاذب بي القوى املتناحرة إقليمياً ودولياً، ومن َثَّ فإنَّ 
أيَّ عالقات خليجية أوسع مع العراق، قد تنجح يف ختليص العراق من حالة التنافس اإلقليمي، 
وحتويله إىل ساحة للتعاون، ولعل هذا ما دلَّلت عليه خمرجات اجتماع وزراء خارجية دول جملس 
التعاون اخلليجي الذي ُعِقَد يف الرايض يف 16 سبتمب 2021، إذ برز فيه حضور وزير خارجية 
العراق فؤاد حسي، وهي حالة سياسية حتدث للمرة األوىل، وتـُْعِطي دفعة قوية للعالقات العراقية 

اخلليجية مستقباًل.
املوقف اخلليجي من حكومة السوداين

العراقية،  الساحة  تطورات  املبكر مع  التفاعل  اخلليجي على  التعاون  حرصت دول جملس 
وحتديداً بعد نيل حكومة رئيس الوزراء العراقي حممد شياع السوداين الثقة من البملان العراقي، إذ 
هنَّأ أمي عام جملس التعاون اخلليجي )انيف احلجرف( بـ«انتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً للعراق، 
وحممد شياع السوداين على تكليفه بتشكيل احلكومة اجلديدة«3. عكس هذا الرتحيب اخلليجي 
فهماً واضحاً من قبل دول جملس التعاون اخلليجي لضرورة االخنراط بصورة مبكِّرة يف التعاون مع 
حكومة السوداين، وعدم تكرار األخطاء السابقة يف اختاذ مواقف متشنِّجة من بعض احلكومات 
السابقة، وحتديداً حكوميت رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي، واليت عقدت كثرياً مسار العالقات 

بي العراق ودول املنظومة اخلليجية.
لتبنِّ سياسة أكثر توازانً يف  السوداين عن سعيه  فيه  واضحاً عبَّ  بياانً  الرتحيب  قابل هذا 
عالقات العراق مع دول اإلقليم، إىل جانب سعيه االستمرار يف سياسة احلوار اإلقليمي، ليس فقط 
ا بضرورة توسيع قاعدة احلوار لتشمل دواًل أخرى كاألردن ومصر، وهي  بي السعودية وإيران، وإنَّ

أكتوبر   14 العراقية، يف  األنباء  وكالة  السوداين،  وتكليف  رشيد  ابنتخاب  يهنئون  وروسيا  وأسرتاليا  اخلليجي  التعاون  3. جملس 
https://bit.ly/3Xf0PGB .2022
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مؤشرات أكَّدها السوداين بوقت سابق يف منهاجه الوزاري، فضاًل عن أنَّ أوىل جوالته اخلارجية 
كانت لدولة الكويت يف 23 نوفمب املاضي، وهي ابدرة حاول فيها السوداين أن يعكس رسالة 

اطمئنان لدول جملس التعاون اخلليجي عن التوجُّه اجلديد للحكومة العراقية.
بل  السوداين،  لتشكيل حكومة  الرتحيب  برسائل  اخلليجي  التعاون  دول جملس  تكتِف  مل 
حاولت أيضاً ترمجة هذه الرسائل على صورة هنج دبلوماسي على أرض الواقع، وكان ذلك عب قيام 
السعودية بتوجيه دعوة للسوداين للمشاركة يف أعمال القمة العربية الصينية اليت عقدت يف الرايض 
السعودية،  التعاون اخلليجي، وحتديداً  إذ حتاول دول جملس   ،2022 يف كانون األول/ ديسمب 
ربط العراق ابلرتتيبات السياسية واألمنية واالقتصادية اليت ميكن أن تشهدها منطقة اخلليج، إدراكاً 
منها أبنَّ وجود العراق يف إطار هذه الرتتيبات، سيجعل منه عنصر استقرار إقليمي، خصوصاً أنَّ 
التجارب السابقة برهنت على أنَّ حماولة عزل العراق قد أدَّت لنتائج كارثية عانت منها دول اخلليج، 

وحتديداً يف احلرب على تنظيم »داعش«.
املاضي، أعلن األمري حممد بن سلمان عن »قيام  26 أكتوبر  فإنَّه يف  السياق؛  ويف هذا 
صندوق االستثمارات العامة بتأسيس )5( شركات إقليمية، تستهدف االستثمار يف كل من األردن 
والبحرين والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، إذ بلغت قيمة االستثمارات املستهدفة ما يصل إىل 
بيئته األمنية والسياسية  الدول املستهدفة، مع  العراق ضمَّن  )90( مليار رايل، ومن الالفت أنَّ 
ا  سارعت إىل هتنئة السوداين،  املتقلبة، ومع موقف الرايض من بعض قوى اإلطار التنسيقي، إال أهنَّ
إذ بعث امللك سلمان بن عبدالعزيز برسالة إىل السوداين، جاء فيها »مبناسبة منح الثقة حلكومتكم 
ابلتوفيق  التمنيات  وأطيب  التهاين،  أصدق  لدولتكم  نبعث  أن  يسران  العراقي،  البملان  قبل  من 
والسداد«، كما أجرى وزير الدفاع السعودي األمري خالد بن سلمان اتصااًل هاتفياً يف 6 نوفمب 
التعاون والتنسيق يف اجملال الدفاعي،  مع وزير الدفاع العراقي اثبت العباسي، وحبث فيه »تطوير 
وسبل دعمهما وتعزيزمها«، ويف 27 نوفمب، سلَّم السفري السعودي يف بغداد عبدالعزيز الشمري، 
رئيس اجلمهورية عبداللطيف رشيد، دعوة رمسية من امللك سلمان عبدالعزيز؛ حلضور القمة العربية 

الصينية، واليت عقدت يف الرايض كما ُأِشري4. 

4. حسن املصطفى، حكومة السوداين وبناء الثقة مع حميطها العريب!، جريدة الشرق األوسط، يف 4 ديسمب 2022.
https://bit.ly/3COYtWC
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ويف إطار تواصل رسائل الدعم اخلليجي حلكومة السوداين، ذكر البيان اخلتامي جمللس التعاون 
اخلليجي يف دورته الـ)43( الذي ُعِقَد يف ديسمب املاضي، أنَّ »مواقفه وقراراته اثبتة جتاه العراق 
الشقيق، ودعم اجلهود القائمة ملكافحة اإلرهاب وحتقيق األمن واالستقرار يف العراق«، مشدداً على 
اإلسالمية،  العربية  الكاملة وهويته  العراق ووحدهتا، وسيادته  أراضي  احلفاظ على سالمة  »أمهية 
ونسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته ملواجهة اجلماعات اإلرهابية تكريساً لسيادة الدولة 

وإنفاذ القانون«5.
العالقة  تراجع كبري قد يصيب  التوقُّعات ابجتاه احلديث عن  فإنَّه مع ذهاب أكثر  إمجااًل 
بي العراق ودول جملس التعاون اخلليجي يف حقبة حكومة السوداين، وهي توقعات مل تكن مبنية 
على أساس العالقة بي حكومة السوداين ودول جملس التعاون اخلليجي، بقدر ما كانت مبنية على 
مواقف سياسية سابقة لبعض قوى اإلطار التنسيقي من بعض دول اخلليج، إال أنَّ اإلجيابية الكبرية 
اليت أطَّرت العالقة بي حكومة السوداين ودول جملس التعاون اخلليجي حىت اآلن، ُتشري إىل أنَّه 
ميكن البناء عليها يف املستقبل القريب، حنو تفعيل مزيد من مسارات التعاون بي اجلانبي، ولعل 
التوافق -ومن َثَّ الدعم اخلليجي إلقامة بطولة كأس اخلليج العريب »خليجي 25« يف البصرة- ميكن 
ا على  أن يشكِّل جسراً ملزيد من التفاعل العراقي اخلليجي، ليس على املستوى الرمسي فحسب، وإنَّ

املستوى الشعيب أيضاً.
متغريات مؤثرة

تؤطِّر العالقة بي العراق ودول جملس التعاون اخلليجي عديداً من املتغريات املؤثرة، وجعلت 
بدورها العالقات تتموَّج ما بي االستقرار وعدم االستقرار، إذ كان للتغريات الداخلية اليت شهدهتا 
العراق بعد عام 2003، وطبيعة التعامل اخلليجي معها، دوراً كبرياً يف عدم متكُّن العراق الوصول 
ألرضية صلبة مع أغلب دول املنظومة اخلليجية، خصوصاً على املستوى السياسي واالقتصادي، 
ومع سياسة االنفتاح العراقي على دول جملس التعاون اخلليجي اليت وضعت أسسها حكومة رئيس 
الوزراء األسبق عادل عبداملهدي، عب تشكيل جملس التعاون اإلسرتاتيجي مع السعودية، ومن َثَّ 
تفعيل دبلوماسية املسار الثاين مع دول اخلليج يف حكومة رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي، 

5. جملس التعاون اخلليجي يؤكد مواقفه وقراراته الثابتة جتاه العراق، وكالة األنباء العراقية، يف 12 ديسمب 2022.
https://bit.ly/3QIhAHR
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فضاًل عن دبلوماسية االنفتاح النشط مع دول اخلليج يف حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمّي، إال أنَّ العالقات العراقية اخلليجية ما زالت مل تصل لنقطة هنائية ميكن البناء عليها يف 

املرحلة املقبلة. 
إذ ما زالت هناك عديد من امللفات اليت مل يتمكن عن طريقها العراق اعتماد هنج خارجي 
واضح املعامل، بل واألكثر من ذلك، مل يتمكن العراق من بلورة قرار سياسي واضح، والسبب يف 
ذلك يرجع بصورة رئيسة للطبيعة التوافقية اليت حتكم عملية تشكيل احلكومات العراقية، ممَّا جعلها 
خاضعة بطريقة أو أبخرى إلرادات القوى السياسية املتحكِّمة بعملية تشكيلها، أكثر من خضوعها 

حلساابت النفقة واملنفعة اليت تتحكَّم مبسار السياسات اخلارجية للدول.
العراقية  العالقات  تؤطِّر  اليت  وامللفات  القضااي  من  عديداً  أمامنا  تبز  السياق؛  هذا  ويف 

اخلليجية، واليت ميكن اإلشارة إليها على النحو اآليت:
مشروع الربط الكهرابئي العراقي اخلليجي: مع إعالن وزارة الكهرابء العراقية عب اجتماعها 
األخري مع هيئة الربط اخلليجي يف 24 نوفمب املاضي عن استكمال املراحل النهائية ملشروع الربط 
الكهرابئي العراقي اخلليجي، مبينًة أنَّ املشروع سيكون على أرض الواقع حبلول هناية عام 2023، 
إال أنَّ نظرة يسرية لطبيعة التعاطي السياسي العراقي مع هذا املشروع، يعطي تصوراً واضحاً أبنَّ 
هناك إرادات سياسية تعمل على عدم إمتامه، مع الفائدة االقتصادية اليت ميكن أن يتحصَّل عليها 
العراق يف حالة إجنازه، إىل جانب التأثريات اليت ستطال إمدادات الطاقة من إيران، إذ سيوفر  هذا 
املشروع للعراق استرياد كميات كبرية من الطاقة الكهرابئية أبسعار تقل عن أسعار استرياد الطاقة من 
إيران، ممَّا قد جيعل العراق يف هناية املطاف يقلِّل من حاجاته الطاقوية املستوردة من إيران، وهو ما 
حتاول إيران أالَّ حيصل، سواًء عب الضغط السياسي أم الدبلوماسي، يف ظل حاجاهتا املالية الكبرية 

بفعل استمرار خضوعها لسياسة العقوابت األمريكية املفروضة عليها منذ مايو 2018.
االستفادة من االستثمارات العربية: يالحظ أنَّ مواصلة حكومة السوداين انفتاحها على 
العربية  االستثمارات  سيجذب  إنَّه  إذ  إجياابً،  العراق  على  ينعكس  سوف  العريب،  العراق  حميط 
العامة  االستثمارات  صندوق  إعالن  مع  خصوصاً  منها،  السعودية  سيَّما  ال  العراقي،  لالقتصاد 
السعودي عزمه أتسيس شركات إقليمية الستثمار )24( مليار دوالر يف عدد من دول املنطقة ومنها 
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العراق، كما أنَّ مصر واألردن تتطلعان إىل تفعيل الشراكة االقتصادية مع بغداد، وهو ما خيدم 
املصاحل االقتصادية لألطراف الثالثة، وقد أعلن السوداين أنَّ حكومته ستكون حكومة خدمات، 
أي: إنَّ تركيزها سوف ينصب على توفري أفضل اخلدمات للمواطني، ومواجهة الفساد والبطالة 
والتضخُّم، وهي األسباب اليت أدَّت من قـَْبل الندالع احتجاجات أكتوبر 2019، وال شكَّ أنَّ 
قدرة احلكومة العراقية على حتسي األوضاع االقتصادية سوف ترتبط ارتباطاً أساسياً بقدرهتا على 
تعزيز التعاون االقتصادي مع الدول العربية، خصوصاً أنَّ دول اخلليج العريب تعرض تصدير الطاقة 
للعراق أبسعار تقل عن نظريهتا اإليرانية، كما أنَّ االستثمارات العربية سوف تساهم يف تعزيز نو 
االقتصاد العراقي، مبا يقلِّل من احتقان الشارع العراقي6 الذي يواجه اليوم أزمة التصاعد املستمر يف 

سعر الدوالر األمريكي.  
العالقات  سياق  للجدل يف  إاثرة  امللفات  أبرز  أحد  اإليراين  املتغريِّ  ميثِّل  اإليراين:  املتغري 
أنَّ دول جملس  املاضية، كما  الفرتة  العراق جتاوزه طوال  يستطِع  مل  اخلليجية، وهو ملف  العراقية 
التعاون اخلليجي بدورها، مل تتمكَّن من بناء دبلوماسية واضحة للفصل ما بي العراق كدولة من 
جهة، وما بي الدور اإليراين يف العراق من جهة أخرى، إذ عادة ما تربط العراق يف إطار حساابهتا 
السياسية اخلاصة ابلتعامل مع إيران، وهو ما انعكس سلباً على العالقات العراقية اخلليجية يف بعض 
املراحل، ومع حماولة العراق اعتماد هنج احلياد على هامش بعض األزمات اليت أطَّرت العالقات 
اإليرانية اخلليجية يف مرحلة ما بعد 2018، إال أنَّه من جهة أخرى مل يتمكَّن من بلورة هذا احلياد 
تتمتَّع  اليت  العراقية  السياسية  التيارات  بعض  على مستوى سلوكيات  الواقع، وحتديداً  أرض  على 

بعالقات جيدة مع إيران وخطاابهتا.
ومع النهج املتوازن الذي أظهرته حكومة السوداين حىت اآلن يف التعامل مع الدول اخلليجية، 
العراقية،  للحالة  تفهُّماً  أكثر  دبلوماسي  هنج  ابعتماد  أخرى  جهة  من  مطالبة  الدول  هذه  فإنَّ 
ا سامهت بطريقة أو أخرى يف وصول األوضاع يف العراق إىل الصورة اليت عليها اليوم،  خصوصاً أهنَّ
إذ إنَّ تصاعد الدور اإليراين يف العراق، كان يف أحد أسبابه الرئيسة نتيجة للقطيعة السياسية اليت 
مارستها دول املنظومة اخلليجية مع العراق بعد عام 2003، وهو ما يتطلب منها فهماً أكب للحالة 

العراقية، بصورة تتجاوز ربط العراق حبساابت العالقة مع إيران.

6. فرص جناح احلكومة العراقية اجلديدة يف االنفتاح على حميطها العريب، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، يف 7 نوفمب 
https://bit.ly/3iyZFH7 .2022
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الفاعل األمريكي: قدَّمِت اإلدارة األمريكية مؤشرات إجيابية للتعامل مع حكومة السوداين، 
عب تصريح أصدرته مساعد وزير اخلارجية األمريكي )جينيفر غافيتو( يف 27 أكتوبر 2022، 
قالت فيه: »لدينا أجندة طموحة يف العراق، ونعدُّه شريكاً إسرتاتيجياً، وحدث اليوم -يف إشارة 
حلكومة السوداين- يسمح لنا أن نشدَِّد على أنَّنا نَعدُّ العالقة معه أساسية ومهمة، ونرى شريكاً 
يف احلكومة العراقية اجلديدة«، مبينًة أنَّ الرئيس جو ابيدن »يسعى أن يكون العراق مركزاً الستقرار 

الشرق األوسط«7.
يعكس هذا التصريح األمريكي بدوره رؤية مركَّبة للدور العراقي يف املنطقة، فمن جهة ترغب 
الوالايت املتحدة يف أن يكون العراق جزءاً من حركتها السياسية يف املنطقة، ومن جهة أخرى أن 
يكون عنصراً مهماً يف عملية التحوُّل اإلسرتاتيجي الذي متر به املنطقة أيضاً، فهي جتد ابلتفاعل 
النشط الذي تشهده العالقات العراقية اخلليجية حمركاً مهماً يف سبيل مزيد التهدئة يف منطقة اخلليج، 
املتحدة  الوالايت  تدرك  ذلك  عن  فضاًل  املتحدة،  للوالايت  إسرتاتيجية كبى  أمهية  من  متثله  ملا 
أنَّ العراق بثقله النفطي ميكن أن يشكِّل مع دول اخلليج قوة مؤثرة يف سوق الطاقة العاملية، ومع 
التوجُّهات اخلليجية اجلديدة عب التفاعل مع روسيا والصي، فإنَّ الوالايت املتحدة جتد يف العراق 
متغرياً ميكن عن طريقه ضبط إيقاع التحركات اخلليجية مىن دون أن تذهب بعيداً عن اخليارات 

األمريكية يف الشرق األوسط.
استنتاجات عامة

إدراك  إىل  احلاضر  ابلوقت  العراق  به  الذي حيظى  الكبري  اخلليجي  السياسي  الزخم  ُيشرُي 
دول املنظومة اخلليجية جمتمعًة أبنَّ العراق ميثِّل ركيزة مهمة يف معادلة التوازن اإلقليمي، وال بدَّ من 
مساعدته الستعادة دوره اإلقليمي املؤثِّر، ملا ميتلكه من مقومات مادية ومعنوية ميكن أن تشكِّل 
مصدَّة إسرتاتيجية مهمة ابملنطقة، كما أنَّ مكانة العراق يف اإلسرتاتيجية األمريكية تشري إىل أنَّ 
العراق قد يشكِّل داعماً إسرتاتيجياً مهماً لدول اخلليج، أكثر من أنَّه مهدد هلا، وهي صورة بدت 
واضحة يف التزام إدارة الرئيس ابيدن بتسريع عملية االنسحاب األمريكي من العراق، حىت تكون 
الدولة العراقية قادرة على القيام أبعبائها األمنية بصورة ذاتية، إذ تدرك الوالايت املتحدة أمهية دعم 

7. اخلارجية األمريكية تكشف عن أول موقف صريح من حكومة السوداين املرتقبة، موقع الرتا عراق، يف 27 أكتوبر 2022.
https://bit.ly/3CNPaGt
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العراق ودفعه لالخنراط أكثر يف بيئته اإلقليمية واخلليجية، ملا ميكن أن يوفِّره العراق من فرص لدعم 
األمن واالستقرار يف املنطقة، وهي أمهية تدركها دول اخلليج أيضاً.

إنَّ العراق -من وجهة نظر دول اخلليج- منطقة إسرتاتيجية مفصلية مهمَّة تربط دول اخلليج 
بكلٍّ من تركيا وسوراي وإيران، كما أنَّه عمق إسرتاتيجي مهم؛ نظراً إىل حدوده البية الطويلة مع 
ح هذه األمهية بصورة كبرية يف الوقت احلاضر، فاإلمهال اإلسرتاتيجي  دولة الكويت والسعودية. توضِّ
العراق مهدداً  العراق يف اإلدراك اإلسرتاتيجي اخلليجي بعد عام 2003، ممَّا جعل  الذي عاانه 
إسرتاتيجياً كبرياً لدول اخلليج، ومن َثَّ فإنَّ جعَل العراق أحد أبرز اهتمامات دول اخلليج ابلوقت 
احلاضر ميثِّل تطوراً مهماً يف النظرة اخلليجية حيال العراق، عب جعل عملية دعم العراق ومتكينه 

سياسياً واقتصادايً، أحد األهداف اخلارجية لدول املنظومة اخلليجية.


