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هل بدء موسم احلجيج إىل الغاز؟
	 :توطئة

حتدثنا الذاكرة العراقية منذ ستينيات القرن املاضي وماقبلها عن عديد من مسارات التعاون 
بي )بغداد من جهة وابريس وروما وموسكو من جهة أخرى اثنية( يف مضامري االقتصاد، والرتبية 
والتعليم، والزراعة، والصناعة بكل مفاصلها، ال سيَّما الصناعات امليكانيكية، وتصنيع الشاحنات، 
واألدوية فضاًل عن الصناعة النفطية، والقطاع العسكري واحلريب اليت أفلت شيئاً فشيئاً منذ العام 
1980، ووصلت إىل أقصى مدايت القطيعة يف أعقاب أحداث آب/ أغسطس 1990؛ لتعود 
على استحياء ما بعد برانمج النفط مقابل الغذاء، وتواصل قطيعتها إال يف بعض مفاصل اجملال 
العسكري يف أعقاب االحتالل األمريكي 2003. ليشهد العراق يف أعقاب توىل حكومة األستاذ 
حممد شياع السوداين )اليت أطلقت برانجماً حكومياً يستهدف موضوعات التنمية املستدامة وتطوير 
قطاع الطاقة( زايرات عديدة من املسؤولي رفيعي املستوى يف العواصم يف أعاله ستحاول هذه الورقة 

حتليلها يف ضوء الدالئل على الساحة العراقية أو اإلقليمية. 
	ابريس-موسكو، واالهتمام اجلديد ببغداد

زار رئيس احلكومة العراقية -يف هناية الشهر األول من العام 2023- العاصمة الفرنسية 
ابريس والتقى ابلرئيس ماكرون؛ لتسفر الزايرة عن التوقيع على )51( اتفاقاً ثنائياً تتعلَّق ابجملاالت 
الوضع  إىل حتسُّن  اهلادفة  اإلدارية  اإلصالحات  والعسكرية، وكذا  والثقافية،  واملالية،  االقتصادية، 
املعيشي، يزاد عليها تنفيذ اتفاقات كانت جممَّدة يف قطاعات النقل والطاقة واالستثمار، من أمهها 
التوقيع منذ العام 2021 مع شركة »تواتل للطاقة« الفرنسية على عقد بقيمة عشرة مليارات دوالر، 
لكن صعوابت تعرتض تنفيذه مع مساعي بغداد لتجديد شبكاهتا الكهرابئية. كما يشمل العقد، 
بناء وحدات جتميع، ومعاجلة الغاز املستخرج من النفط اخلام املستخدم لتوليد الطاقة، والتخطيط 

بغداد وثالثية )ميلوني، وماكرون، والفروف(
د. عماد صالح الشيخ داود *

*  أستاذ السياسات العامة/ رئيس حترير جملة قضااي سياسية احملكمة/ جامعة النهرين. 
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لبناء حمطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة )واحد غيغاوات( يف جنوب العراق1∗. كل ذلك أييت يف 
أعقاب احتضان العاصمة األردنية انعقاد مؤمتر بغداد الثاين للتعاون والشراكة يف ديسمب من العام 
2022 الذي جاء برعاية فرنسية، وحبضور الرئيس ماكرون ليؤكِّد سعي ابريس ألن يكون هلا دور 
يف العراق، وحماولة إعادته ملركزه اإلقليمي والدويل، عن طريق املشاركة يف هذا املؤمتر. وأبنَّ هناك دوراً 
ابرزاً لفرنسا يف الشرق األوسط واإلقليم، ال سيَّما يف اجملاالت االقتصادية واالستثمارية، ويف جمال 
ملا صرَّح به النائب األردين السابق )نضال الطعاين(  مكافحة اإلرهاب، والتصدِّي للتطرف َوْفقاً 

لوكالة سبوتنك الروسية2. 
الدور الفرنسي املذكور مل يكن وليد األايم احلالية، بل هو نسخة معدلة عن موقف ابريس 
ن العام  وحتالفاهتا إزاء بغداد يف أعقاب احتالل القوات األمريكية واملؤتلفة معها لألراضي العراقية إابَّ
2003. يوم أن حتالفت )موسكو وابريس فضاًل عن برلي(؛ خللق حمور رفض يف القارة األوروبية، 
وحتقيق فضيلة الضغط األديب على لندن وواشنطن وتوصيل رسالة إىل املاليي يف العامل أبن ما جيري 
يف العراق ليس مشروعاً »عامليًا” يومها كان احملور املذكو يستند على أسس اقتصادية ُتْصدِّر 
مبوجبها روسيا النفط والغاز وحتصل يف املقابل على التقنية احلديثة واألموال الالزمة للنهضة 
االقتصادية3؛ أي: مبعىن االستفادة االقتصادية جلميع أطراف احملور وهو ما تسعى إليه ابريس 
وموسكو حىت مع انفراط عقد حتالفهما اليوم يف ظل احلرب األوكرانية-الروسية، أو جراء الدعم 
الروسي ألحزاب اليمي املتطرف األوربية، ومنها األحزاب الفرنسية، واإليطالية اليت تُعدُّ الند األول 
من  أو  الليبايل،  التقدمي  الوسط  أحزاب  املصنف ضمن  األمام4∗  إىل  اجلمهورية  ماكرون  حلزب 
وراء التمدد الروسي يف إفريقيا على حساب احنسار النفوذ الفرنسي ما خلق حالة من التنافس بي 

الطرفي أمجلها  )الباحث حممد صاحل عمر( ابلنقط اآلتية5: 

1.∗  يرى  عدد من املتخصصي يف موضوع الطاقة ومنهم السيد أمحد جياد املقيم يف النرويج الذي كتب مقااًل بذا الصدد بتاريخ 
3 شباط 2023 إنَّ العقد املبم مع تواتل يتضمن شروطاً جمحفة حبق العراق للتصرف بثروته، فضاًل عن عدم املرونة اليت تبديها 

تواتل بذا الصدد.
2. https://tinyurl.com/2on6x3qg
3.https://tinyurl.com/2nt997j2
4.∗ La République en marche 

5.  حممد صاحل عمر، أبرز أوجه التنافس وأين يشتد؟ كل ما تود معرفته عن الصراع الروسي الفرنسي يف إفريقيا وحتوُّالته، على 
https://tinyurl.com/2mcow94f :الرابط
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الثروات الطبيعية اإلفريقية : اليت وجدت الشركات الروسية 
جمااًل للتعاقد فيها على حساب احللفاء التقليديني.

دولة   14 مع  للطاقة  »روساتوم«  شركة  كاتفاقات  الطاقة:  جمال 
الطب  قطاعات  إىل  ميتد  الذي  النووي،  اجملال  يف  للتعاون  إفريقية 

والزراعة.

قطاع التسليح واألمن: وهو املدخل الروسي الرئيس إلفريقيا؛ بسبب 
احلاجة امللحة إليه يف ظل تصاعد التهديدات األمنية وخماطر اجلماعات 

املسلحة اليت تتكاثر يوماً إثر آخر، وحققت روسيا فيه جناحاً كبرياً.

مع  العمل  إىل  روسيا  عمدت  إذ  العسكريون:  واخلرباء  التدريب 
األفارقة من خالل شركة فاغنر اليت تتربأ منها عند الضرورة، ولكنها 
يف الوقت ذاته تنفذ إسرتاتيجية حمكمة من دون أن تتحمَّل احلكومة 

الروسية مسؤولية ما ترتكبه من جتاوزات.

ن احلصار االقتصادي يف تسعينيات  وهو الدور نفسه الذي هنضت بِه روسيا يف العراق إابَّ
القرن املنصرم حي أبرمت بغداد عديداً من العقود مع شركات نفطية عديدة على رأسها اتتنفت، 
وسيبنفت، وزاروبيغ نفت، ولوك أويل)وعملت الشركتان األخرياتن يف جنويب العراق يف حقول يزيد 
إمجايل احتياطيها على 14 بليون برميل، وبعقود قيمتها حنو ستة مليارات دوالر( يزاد عليها التوقيع 
على جمموعة أخرى من العقود بقيمة )40( مليار دوالر؛ إلمتام أكثر من مئة مشروع أبايٍد روسية؛ 
إذ تُعدُّ روسيا يومها املصدر األول للمعدات الصناعية والزراعية الثقيلة، ومصدر توريد حمطات توليد 
الطاقة وتشغيلها يف مواقع عراقية خمتلفة يف املسيَّب، وبغداد، والناصرية.6 ومع كل ما قدَّمته بغداد 
ا عضو دائم يف جملس األمن،  من فرص اقتصادية آنذاك، وتعويلها يف االعتماد على موسكو؛ ألهنَّ
وعلى كسب دعمها يف الوقوف بوجه أمريكا اليت أعلنت عن رغبتها الصرحية يف احلرب على العراق، 
إذ أدَّت جمرايت األحداث وتطوراهتا إىل أن تغريِّ روسيا موقفها جتاه بغداد والتنصل من دعمها َوْفق 
)أستاذ اتريخ العراق احلديث واملعاصر الدكتور بشَّار فتحي العكيدّي( الذي يرى أنَّ روسيا مل تكن 
َ ْفق ما تقتضيه مصاحلها، وتتنازل  يف يوم من األايم اثبتة املواقف جتاه الدول العربية كلها، بل تتغريَّ
عن مواقفها وحلفائها يف أصعب الظروف واألوقات؛ مستنداً يف رأيه على املعلومات املثرية اليت أدىل 
با )فالدميري تيتورينكو/آخر سفراء روسيا لدى العراق قبل االحتالل األمريكي( يف مقابلته )اليت 

6.  انظر يف ذلك: عاطف معتمد عبد احلميد، املوقف الروسي من احتالل العراق.. عام من التغيري، على الرابط: 
https://tinyurl.com/2nt997j2



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

حذفت الحقاً( مع قناة روسية عام 2013 حي حتدث عن مشاركته يف اجتماع مغلق عقده 
وفد من اخلباء الروس مع األمريكيي يف الوالايت املتحدة بعد أسبوع من أحداث 11 سبتمب/

أيلول 2001 »ملناقشة أوضاع العراق، وكان من املفرتض أن جيري احلوار فيها حول مواضيع 
اقتصادية مرتبطة ابلعراق، لكن احلديث أخذ منحى آخر متاماً، وحتوَّل إىل حمضر استجواب من 
قبل عناصر استخبارية أمريكية حول جاهزية العراق للتصدِّي حلرب شاملة«، ما يضع عالمة 

استفهام أمام دور روسيا، وأسباب تغاضيها عن احتالل العراق7.
وهو السؤال الذي بقى من دون إجابة شافية حىت صرَّح وزير اخلارجية الروسي )الفروف( 
مطلع شباط 2023 من على منصة وزارة اخلارجية العراقية يف بغداد قائاًل يف ظل قيود الوالايت 
مذكِّراً  الثنائية؛  التجارية  العالقات  وحنمي  السلبية،  السلوكيات  من  أنفسنا  محاية  علينا  املتحدة 
العراقيي بويالت االحتالل من دون أن يفصح عن أسباب الصمت الروسي أايمها ليبقى السؤال 
على  بغداد  وحتفيز  لالستثمار  أتى؛  )الفروف(  السيد  ألنَّ  آخر؛  إشعار  إىل  اإلجابة  انتظار  يف 
التبادل التجاري ابلعمالت الوطنية الذي سيكون املوضوع األبرز يف اجتماعات اللجنة احلكومية 
املشرتكة اليت ستنعقد يف بغداد قريباً، وهو ما قد يزيد من ويالت العراق االقتصادية، واألهم من 
الكامن يف  العراقي )فؤاد حسي(  الزايرة ما أفصح عنه تصريح وزير اخلارجية  كل هذا وذاك يف 
كيفية التعامل مع املستحقات الروسية يف ظل العقوابت على روسيا، وأبنَّ العراق سيناقش ذلك 
مع اجلانب األمريكي أثناء زايرة الوزير إىل واشنطن بتاريخ 8 شباط 2023؛ إلجياد صيغة للتعامل 
مع الشركات الروسية العاملة يف الساحة العراقية، من انحية أخرى أشار الوزير إىل حبث العالقة 
بي املركز وإقليم كردستان أثناء املباحثات مع الوزير الروسي، ال سيَّما أمهية )تشريع قانون للنفط 
ا تشكل  والغاز العراقيي(، وهي اإلشارة اليت مر عليها )الفروف( حبنكته الدبلوماسية سريعاً؛ ألهنَّ
بيت القصيد للوزير الروسي وزايرته إىل بغداد8∗ يف أعقاب عودة رئيس احلكومة العراقية من ابريس 

7. انظر يف ذلك: طه العاين: كيف اقتنعت روسيا ابلتخلي عن العراق ألمريكا قبل 18 عاماً؟ على الرابط: 
https://tinyurl.com/2ge9zdws

8.  ∗  تقدِّر اهليئة الوطنية لالستثمار -التابعة إىل جملس الوزراء العراقي- احتياطات الغاز املقدرة احملتملة حبدود 330 تريليون قدم 
مكعب ما يوضح إمكانية انتقال العراق من املرتبة 11 عاملياً ) كما هو موضح يف اجلدول رقم )1(( إىل املرتبة 4 عاملياً )كما هو 
موضح يف اجلدول رقم )2(( وهو ما يدركه صانع القرار الروسي، والفرنسي، واإليطايل، وكذلك البيطاين، واألمريكي على حنو أوسع 
من العراقيي؛ نظراً إىل امتالكهم القدرة على التخمي والبياانت الوافية عن قطاع الطاقة العراقي. أمَّا إذا أخذان بنظر احلسبان البعد 
اجلغرايف للدول اليت متتلك احتياطيات أعلى أو مقاربة من العراق احلالية والبالغة )132.22( تريليون مرت مكعب مثاًل: )الوالايت 
املتحدة األمريكية، وفنزويال، والصي، وأسرتاليا( عن قارة أورواب اليت كانت تعتمد على الغاز الروسي، وابتت تبحث عن بدائل يف 
ظل احلرب األوكرانية-الروسية سنجد أنَّ املوقع اجلغرايف للعراق سيمنح تفوُّقاً أكب يف بيع نتاجه إىل أورواب. من انحية اثلثة ينبغي 
األخذ بنظر احلسبان يف حال مد أنبوب للغاز القطري والسعودي إىل أورواب عب العراق سيكون إنتاج الدول الثالث مقارابً لإلنتاج 

الروسي وهو ما سيسد نسبة كبرية من حاجة قارة أورواب املتعطشة للغاز اليوم.
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لبحث موضوع الطاقة ودخول تواتل إىل السوق العراقية على حنو  واستقباله يف )اإلليزيه( مؤخراً 
غرَّد كاتباً:  ابلصديق حي  الفرنسي  للرئيس  السوداين  شياع  الرئيس  ووصف  أسلفنا،  واسع كما 
»وقَّعنا أان والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة اإلسرتاتيجية، اليت تضع خارطة طريق لتوسيع أفق 
التعاون بني بلدينا يف خمتلف اجملاالت؛ لصنع شراكات جادة، تضمن للعراق حتقيق اإلصالح 

االقتصادي والتنمية املستدامة كما رمسنا وخططنا يف الربانمج احلكومي«9.
	الغرماء االضطداد يف بالد الرافدين

السوداين  الرئيس شياع  )2( واستقبال  بغداد  الفرنسي يف مؤمتر  املوقف  أنَّ  جدير ابلذكر 
لن أييت هو اآلخر من فراغ، ولكنَّه أتى بعد زايرة غرمية ماكرون األوىل يف أورواب اليمينة )جورجيا 
ا تفقد للقوات اإليطالية  ميلوين(10 رئيسة احلكومة اإليطالية احلالية إىل العراق يف رحلة وصفت أبهنَّ
يف العراق؛ ملناسبة أعياد امليالد يف 23 ديسمب 2022 لكنَّها أسفرت عن مباحثات مطولة مع 
احلكومة العراقية، أعلن رئيس احلكومة يف ختامها عن استعداد العراق؛ “لتنمية التعاون االقتصادي 
يف كل اجملاالت، خصوصاً يف جماالت الزراعة واملياه والصحة«، مع إيطاليا. وعن أمله يف أن 
تعمل »مزيداً من الشركات املتخصصة واملتطورة يف جماالت البنية التحتية، ويف استثمار الغاز 

وأنَّ »العراق حريص على أن يزود إيطاليا مبا حتتاجه من النفط والغاز”11.
ومع العبارة األخرية )تزويد إيطاليا مبا حتتاجه من النفط والغاز( املتوافقة مع توجهات البانمج 
يكمن  استثماره  وأمهية  الغاز،  قضية  على  السوداين  شياع  الرئيس  وأتكيدات  العراقي  احلكومي 
التفسري حول االهتمام الروسي، والفرنسي، واإليطايل ابلتواصل مع العراق؛ ألنَّ الدول املذكورة ما 

زالت يف حالة صراع حمتدم حول الثروات والنفوذ يف أكثر من بقعة من بقع البسيطة، ومنها:
الصراع على الطاقة يف ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء: )فأيين اإليطالية، وتواتل الفرنسية(  •

تتصارع منذ العام 2011 على الثروات )اهليدروكربونية( يف ليبيا حىت وصل األمر إىل دعم إيطاليا 
9.  نقاًل عن: حيي حسن زامل، ماذا يفعل السوداين يف اإلليزيه؟ صحيفة الصباح البغدادية يف 31/1/2023.

10. تكشف تصرحيات السيدة ميلوين حجم اخلالف بينها وبي ماكرون الصدام الفكري مع قادة الغرب وماكرون، إذ قالت ميلوين: 
إنَّ قادة العامل ال يرغبون يف أن حنتفظ بويتنا اإليطالية، أو داينتنا أو هويتنا اجلنسانية، فأان مثاًل سيدة وأم إيطالية هم يرغبون يف 
حتويلي إىل كادرات خمتلفة، يرغبون يف أن يسلبوا منا هويتنا. وأبنَّ التصرفات غري الصحيحة أو الالئقة هي ما تفعلها فرنسا مشريًة 
إىل قيادة، فاألخرية لعمليات قصف بليبيا. ومسؤولية فرنسا فيما تعيشه الدول اإلفريقية وتعانيه من أزمات، مشريًة إىل أنَّ فرنسا 
تستخرج اليورانيوم اخلاص ابلقارة السمراء وتستويل على مقدراهتم خلدمة أهدافها اخلاصة، والنهوض بفرنسا بطريقة مرتفة زائدة، يف 

مقابل ترك إفريقيا دون كهرابء. انظر يف ذلك: 
https://www.cairo24.com/1662345 :موقع القاهرة 24 اإلخباري

11. https://tinyurl.com/2n7cbeyu
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حلكومة الوفاق يف طرابلس، ودعم فرنسا خلليفة حفرت يف بنغازي، ودخول روسيا على اخلط فيما 
بعد عن طريق جمموعة »فاغنر« العسكرية الروسية اخلاصة اليت صرَّح )الفروف( بصددها قائاًل إنَّ 
اجملموعة موجودة يف مايل وليبيا »على أساس جتاري«، لكنَّه قال: )هذه العناصر ليس هلا عالقة 
ر أمهية الغاز اللييب للدول موضوعة البحث فروسيا تريد السيطرة  ابلدولة الروسية(12. وهو ما يفسِّ
الطاقة  سياسات  يف  املعلى  القدح  هلا  ليكون  إليه؛  اخلطى  وإيطاليا حتث  أبورواب،  لتتحكَّم  عليه 
األوروبية انطالقاً من إرثها االستعماري يف ليبيا. أمَّا فرنسا وشركاهتا متعددة اجلنسيات ذات البعد 
االستغاليل للثروات اإلفريقية فهي تسعى للهيمنة على مصادر جديدة للطاقة؛ لسد النقص احلاصل 
لديها، ولتكون هلا الصدارة يف قرار الطاقة األورويب13. يزاد على ذلك عدد كبري من استثمارات 
الدول اإلفريقية: )السودان، وليبيا، وإفريقيا الوسطى، ومايل  الروسية يف عدد من  النفط  شركات 
إفريقية  دولة   )14( مع  اتفاقات  للطاقة  »روساتوم«  شركة  توقيع  وكذلك  الدميقراطية(.  الكونغو 
للتعاون يف اجملال النووي، الذي ميتد إىل قطاعات الطب والزراعة، ومنها صفقة بـ)76( مليار دوالر 

مع دولة جنوب إفريقيا وحدها.14
الصراع العسكري يف القارة اإلفريقية: بعد حالة الصراع املخفي يف ليبيا، أييت الصراع األكثر  •

دولة  مقدمتها  املهمة، ويف  الدول  بعض  فرنسا يف  إفريقيا وإحالل روسيا مكان  يف غرب  إيالماً 
إفريقيا الوسطى منذ عام 2017 ومايل عام 2021، يضاف إىل ذلك سعي )الفروف( واتفاقه 
مع جملس السيادة ممثاًل )ابلبهان( و)محيدايت( على إنشاء قاعدة حبرية تضم ما يصل إىل )300( 
جندي روسي، واالحتفاظ يف وقت واحد مبا يصل إىل أربع سفن حبرية، مبا يف ذلك سفن تعمل 
السوداين  اجليش  تسليح  مقابل  البحر األمحر  بور تسودان اإلسرتاتيجية على  النووية، يف  ابلطاقة 
ومتطورة؛  ثقيلة  أبسلحة  عديدة  إفريقية  دول  )الفروف(  وعد  كما  األقطاب15.  متعدد  عامل  يف 
جملابة اجلماعات املسلحة واملتمردة، وتُعدُّ مايل نوذجاً لدول الساحل اليت استفادت من طائرات 
هجومية وطائرات تدريب عسكرية ومروحيات، انهيك عن أسلحة وذخائر خمتلفة، وتوفري مدربي 
ومستشارين عسكريي، بل تتهم الدول الغربية ابماكو ابالستعانة مبئات من عناصر شركة »فاغنر« 
الروسية لقتال اجلماعات املسلحة وسط البالد ومشاله، ممَّا سرَّع يف انسحاب قوات برخان الفرنسية. 

12. مجال جوهر، ورقة فاغنر تشعل خماوف »خصوم« روسيا يف ليبيا، جريدة الشرق األوسط يف 28/7/2022. 
13. للمزيد من التفصيل انظر: عماد الشيخ داود: دور الشركات متعددة اجلنسيات يف التحول السياسي العريب، بريوت، الدار 

العربية للعلوم انشرون، 2020. ص7 وما بعدها. 
14.  حممد صاحل عمر، مصدر ذُِكَر سابقاً.

15. https://sudantribune.net/article270722/.

https://sudantribune.net/article270722/
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وتتجه بوركينا فاسو لتكرار سيناريو مايل نفسه، بعد طلبها من القوات الفرنسية االنسحاب من 
أراضيها يف غضون شهر، أي: قبل انتهاء شباط/ فباير202316.

القطب الثالث الروسي ما بي مبادرة احلزام والطريق )BRI( واتفاق الشراكة بشأن البنية  •
بي  احملموم  والتنافس  األوكرانية-الروسية،  احلرب  ظل  )PGII(: يف  واالستثمار  العاملية  التحتية 
الصي عن طريق )BRI( وأمريكا والدول السبع )G7( عن طريق )PGII(17 على األسواق، 
وحتقيق مناطق نفوذ جديدة عب بوابة التنمية، جند أنَّ املساعي الروسية لوزير اخلارجية )الفروف( 
واضحة األهداف، ومتر عن طريق البوابة نفسها، فاحلديث يف بغداد كان عن تشجيع االستثمار، 
وأنَّ عمل الشركات الروسية يف العراق سيعتمد على نتائج اجتماع اللجنة املشرتكة العراقية-الروسية، 
أمَّا حديث زعيم الدبلوماسية الروسية يف موريتانيا فواضح املعامل عن طريق حماكاة التعاون يف جماالت 
اقتصادية خمتلفة، مبا فيها استخراج املعادن والثروات اليت ختتزهنا أراضيها ومياهها، ال سيَّما صيد 
الفرنسي، وإجياد احللول لالستقرار، وحل مشكلة الصحراء. ومن ابماكو  األمساك بعد االحنسار 
وعد )الفروف( بتقدمي املساعدة لدول الساحل، وغرب إفريقيا ملكافحة اإلرهاب، وأيضاً ملواجهة 
ما أمساه »النهج االستعماري اجلديد« لفرنسا والغرب. وقال: »سنقدِّم هلم مساعدتنا للتغلُّب على 
هذه الصعوابت. وهذا يشمل غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبصفة عامة منطقة الساحل، وحىت 
الدول املطلة على خليج غينيا«. وتقع ضمن الدول املذكورة ضمن مستعمرات سابقة لفرنسا، ما 
يعين أنَّ روسيا ستصعد حربا غري املباشرة على ابريس عن طريق االستجابة لطلبات األفارقة وحتدث 
كذلك عن دعم تشاد يف مواجهة اإلرهاب و«النهج االستعماري اجلديد«، يف حي يُعدُّ نظام حممد 
دييب -الذي يقود جنامينا- من أكثر حلفاء ابريس يف املنطقة بعد النيجر، وعالقته مبوسكو متوترة 
منذ عهد دييب األب. كما خرجت مظاهرات عديدة يف تشاد تندد ابلوجود الفرنسي يف بالدهم، 
وترفع األعالم الروسية، يف مشهد تكرَّر يف أكثر من عاصمة إفريقية ابلساحل، وخصوصاً يف مايل 

وبوركينا فاسو، قبل االنقالابت اليت وقعت منذ 2020 وبعدها18.

16. نقال عن: وكالة األانضول، ماذا محلت جولة الفروف الثانية إىل إفريقيا؟ )حتليل(، على الرابط:
https://tinyurl.com/2fy62an9

17.عماد الشيخ داود، املعلن واملخفي من آفاق الشراكة بشأن البنية التحتية العاملية واالستثمار، بغداد، مركز البيان للدراسات 
/https://www.bayancenter.org/2022/08/8751 :والتخطيط على الرابط

18. نقاًل عن: وكالة األانضول، ماذا محلت جولة الفروف الثانية إىل إفريقيا؟ )حتليل(، مصدر ذُِكَر سابقاً.

https://www.bayancenter.org/2022/08/8751/
https://www.bayancenter.org/2022/08/8751/
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يف السياق نفسه أتيت دعوة روسيا إلقامة القمة الثانية لروسيا وإفريقيا يف الفرتة ما بني 
27 و29 متوز/يوليو املقبل يف سانت بطرسربغ19 اليت أتيت رداً على القمة األمريكية-اإلفريقية 
اليت انعقدت للفرتة من 15-13 كانون األول/ديسمرب 2022؛ لتوفر الفرصة لتعزيز التجارة 
على  القوى، خصوصاً  موازين  يف  قوية  تغريات  العامل  فيه  يشهد  وقت  يف  إفريقيا  يف  واالستثمار 
بدور  األوكرانية  الروسية  احلرب  وتنهض  الصي،  إىل  النامي  العامل  يتجه  إذ  االقتصادي،  الصعيد 
العاملية،  التحدايت  ملواجهة  اإلفريقية  األصوات  إعالء  وإىل  برمته.  العاملي  املشهد  تغريُّ  يف  كبري 
واالعرتاف ابلقارة كمؤثِّر عاملي له دور رئيس يف تشكيل العامل، وكذلك الرتكيز على تعزيز املشاركة 
املدين،  اإلنسان، واجملتمع  وااللتزام ابلدميقراطية، وحقوق  والسالم، واألمن،  اجلديدة،  االقتصادية 
واألمن الغذائي، والعمل بصورة تعاونية؛ لتعزيز األمن الصحي اإلقليمي والعاملي، والتعليم، والقيادة 

الشبابية، واالستجابة ألزمة املناخ.
مع ضرورة األخذ ابحلسبان أبنَّ الوالايت املتحدة األمريكية استثنت مخس دول من حضور 
املؤمتر يف واشنطن؛ فطبقاً لـ)جود ديفريمونت( املدير األول للشؤون اإلفريقية مبجلس األمن القومي 
ه الدعوة إىل الدول اليت ليست يف وضع جيد ابالحتاد اإلفريقي، وتشمل  األمريكي أنَّ أمريكا مل توجِّ
لديها  ليست  اليت  الدول  جانب  إىل  وبوركينافاسو  وغينيا،  والسودان،  مايل،  من  الالئحة كل 
الدول اليت تتمتع بعالقات ممتازة مع روسيا  عالقات دبلوماسية مع واشنطن، مثل إريرتاي. وهي 
الداللة احلقيقية وراء تلك  ر  بغداد ما يفسِّ االحتادية واستهدف )الفروف( زايرهتا بعد زايرته إىل 

املساعي20.
موضوع  • على  ركَّز كثرياً  بغداد  إىل  )الفروف(  زايرة  يف  جديد:  الثقايف كمدخل  التنافس 

وزارة  مالكات  تدريب  وكذلك  عراقي،  طالب   )2400( حتتضن  روسيا  وأبنَّ  الثقايف،  التبادل 
اخلارجية العراقية يف األكادميية الدبلوماسية الروسية أثناء لقائه مع وزير اخلارجية العراقي يف املؤمتر 
الصحفي املشرتك الذي أعقب الزايرة21، وقد كرَّر املوضوع نفسه يف موريتانيا وسائر الدول اإلفريقية 
الثقايف  التبادل  موضوع  إىل حد  قد وصل  الروسي-األوروأمريكي  الصراع  أنَّ  على  اآللة  مينح  ما 
والتدريب الدبلوماسي الذي ميكن أن يضمن لروسيا مزيداً من التأثري على دورة السياسات العامة يف 
بلدان طالب االبتعاث يف مسعى حياكي برانمج فولبايت األمريكي )Fulbright(، وبرانمج 

19.https://tinyurl.com/2lrjnh2l
20.https://www.elaosboa.com/616790/

21. يراجع املؤمتر الصحفي لفؤاد حسي مع الفروف.
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Ch-( منح تشيفنينج  و  األملاين،   )DAAD( داد  وبرانمج  ةالزمال الدراسية الفرنسية، 
evening( الربيطانية.

	 اخلالصة واملقرتحات
ممَّا تقدَّم ختلص هذه الورقة إىل أنَّ موسم احلجيج اإليطايل، والفرنسي، والروسي إىل بغداد مل 
ا جاء هلدف رئيس سبق أن أُِميَط اللثام عنه عن طريق تقرير معهد )جيمس بيكر  أيِت من فراغ، وإنَّ
للسياسات العامة( عن )نفط العراق وضرورة االستحواذ عليه( يف إدارة بوش االبن، وعرَّابا ديك 
تشيين رجل )شركة هاليربتون( األول يف اإلدارة املذكورة، والذي كان التقرير الدامغ لتفسري السبب 
ن العام 200322، بعد أن ابتت احلاجة األوروبية للطاقة  اجلوهري لالحتالل األمريكي للعراق إابَّ
يف أعلى مستوايهتا، واملساعي احلثيثة اليت تبذهلا دول االحتاد االوريب الداعم ألوكرانيا للحصول على 
مصادر بديلة للغاز على وجه التحديد، وبكل ما أوتيت من قوة من انحية، وحماولة روسيا قطع 
الطريق واالستحواذ على تلك املكامن اجلديدة يف العراق، أو إفريقيا؛ لضمان تفوقها يف سياسية 
كسر العظم مع االحتاد األورويب من انحية أخرى. وأفضل عكاز ختتفي وراءه النيات )يكمن يف 
التعكُّز على مفردة التنمية واالستثمار( كسبيل لتحقيق الغاايت واإلسرتاتيجيات الكبى اليت تقود 
اجلهد املعريف اليسري والفردي يف إعداد هذه الورقة إىل حماولة لفت عي عناية صناع السياسات 

العامة للمقرتحات اآلتية:
تقطَّعت  • أن  بعد  الرافدين  بالد  إىل عاصمة  العروض واحلجيج  اجلمهرة من  إطار هذه  يف 

مقبولة  نسب  إىل حتقيق  الوصول  من  ومعاانهتا  با،  مرت  اليت  العجاف  السنوات  با يف  السبل 
على مؤشرات حتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030-2015. أصبحت حاجة الدولة العراقية 
ملحة وضرورية إىل إنشاء )دار وطنية للخربة( ال يشكِّل على أساس التعيينات، أو التشريف كما 
هو حاصل ومعروف وال حيتاج إىل تفسري؛ يضم وحدات داخلية للخبات املتخصصة اليت جتييد 
التعامل مع تفاصيل العروض املقدمة من الدول الكبى )ذات القدرات على مجع األدلة والبياانت 
أكثر من قدرات دول اجلنوب على أراضيها(؛ ألنَّ لعامل الشمال إمكاانته وسياساته العامة الرصينة 
واخلاضعة للتقييم؛ مبا يشكِّل تفوُّقاً حيقِّق له مصاحله على حساب عامل اجلنوب املفكك حىت يف 
أينما  العراق  للخبة( من كفاايت  الوطنية  )للدار  الكفوء  التشكيل  يستدعي  ممَّا  الداخلية.  بيئاته 
خاص،  القطاع  وشخصيات  االختصاصات،  خمتلف  من  ومهنيون  )أكادمييون  وحلت  وجدت 

22. انظر يف ذلك: عماد الشيخ داود، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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ونقاابت العمال، واحتادات مهنية، وخبات مصرفية، ومتقاعدون... إخل( مع مراعاة )التخطيط 
لدورة سياسة عامة متساوية لكل القطاعات، وال هتمل قطاعاً على حساب قطاع آخر؛ ألنَّ 
السياسات العامة حزمة واحدة ال ميكن جتزئتها إطالقاً، وعلى صنَّاع القرار أخذ ذلك على 
الشمال على قدر جهدهم وطاقتهم يف  حممل اجلد وبنظر االعتبار(. لكي يكون أجر حجيج 
خدمة العراق، وحتسي أداء قطاعاته، ال على قدر فذلكتهم، ورسم الصورة الوردية اليت أتيت با 

الدبلوماسيات، مث ال جيىن من ورائها إال اخلراب.
االهتمام بتدعيم الدبلوماسية العراقية عن طريق التالقح املعريف مع )الدار الوطنية للخبة(  •

اليت هي تشكيل وطين خمتلف عمَّا هو موجود يف هيكل الدولة من جمالس أو شخصيات استشارية 
معينة؛ ألنَّ اخلبات املرتاكمة من خمتلف االختصاصات تسهم يف بناء مؤسسة دبلوماسية رصينة 

قادرة على املناورة واالختيار بي البدائل من عروض الدول.
أمهية التفات السلطة التشريعية ملا ابت يعرف علمياً )ابلدبلوماسية الربملانية( اليت هلا أصوهلا  •

وخصائص عملها مبوجب معايري االحتاد البملاين الدويل، وكل ما ُكِتَب بصددها من املختصي، واليت 
تُعدُّ من كنوز الدولة الكامنة يف التفاوض على أساس الند للند مع الشركاء الدوليي، وهو ما زال 
ضعيفاً، وغري متبلور يف املؤسسة التشريعية اليت ترى أنَّ ذلك من اختصاص جلنة العالقات اخلارجية 
فقط، يف حي أنَّ املصطلح ميتد لكل اللجان من دون استثناء، فضاًل عن قدرات املالكات اإلدارية 

داخل قبة البملان.
أمهية مراعاة )مجيع أعمدة نظام النزاهة الوطين( حي التفاوض مع دول الشمال اليت متنح  •

النظام املذكور أمهية كبى يف عالقاهتا مع سائر الدول.
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بغداد وثالثية )ميلوين، وماكرون، والفروف(

جدول رقم )1( احتياطي الغاز العاملي يف 2019

نقاًل عن صحيفة البيان اإلماراتية 4 شباط/ فرباير 2020
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جدول رقم )2( استعراض قطاع النفط والغاز

االحتياطات النفطية املثبتة143 مليار  برميل
االحتياطات النفطية غري املثبتة45-215 مليار برميل

TCF احتياطات الغاز املثبتة127 ترليون قدم مكعب
TCF احتياطات الغاز املقدرة احملتملة300 - 330  ترليون قدم مكعب

انتاج النفط 3.2502012 مليار برميل / يوم
االنتاج املستهدف 102020 مليون برميل / يوم

صادرات النفط 2.5002012 مليون برميل / يوم

https://investpromo.gov.iq/ar/sectors/oil-and-gas-sector-2/
oil-and-gas-sector-overview/


