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مقدمة

توارثت احلكومات املتعاقبة ابلعراق منذ 2003 كثرياً من املشكالت والتحدايت منها ما 
املفروض  النظام، وكان  تغريُّ  السابق، ومنها مشكالت جديدة صاحبت  النظام  من  كان مورواثً 
أنَّ املرحلة االنتقالية تضمَّنت من اخلطط ما يعاجل كثرياً من املشكالت اليت تصاحب االنتقال من 

الدكتاتورية إىل الدميقراطية.

تلك املشكالت، واستمرت  قادرًة على حل  العراقية  لكن اي لألسف مل تكن احلكومات 
برتحيلها من حكومة إىل أخرى، بل غدت تلك املشكالت تتزايد مع كل حكومة تتشكل، وتواجه 
احلكومات  اليت عجزت  واخلارجية  الداخلية،  التحدايت  من  اآلن كثرياً  السوداين  السيد  حكومة 
السابقة عن حلها، انهيك عن التحدايت اجلديدة اليت تفرضها البيئة الداخلية، واخلارجية؛ نتيجة 
التفاعالت احمللية واإلقليمية، ويف خمتلف األحوال تتطلب مجيع هذه التحدايت اعتماد سياسات 
عقالنية وخطط جريئة؛ الحتوائها، منها ما يتطلب عماًل سريعاً وآنياً؛ لتفادي أتثريها على احلكومة 

واجملتمع، ومنها حتدايت كبرية حتتاج أن تـَُؤسَّس خطط وإسرتاتيجيات ملعاجلتها على مدد طويلة.

وحناول -يف هذه الورقة- أن نسلِّط الضوء على بعض التحدايت املهمة اليت تواجه احلكومة 
ا مبنزلة حتدايت وهتديدات هتدِّد عمل احلكومة،  تتطلب حلواًل سريعة؛ ألهَّنَّ 2023، واليت  لعام 
وجناح عملها، وبقاَءها يف املدة احملددة هلا، ونتيجة ترابط التحدايت الداخلية واخلارجية يف املسببات 
عام  يف  العراقية  احلكومة  ستواجه  اليت  واخلارجية  الداخلية  التحدايت  بشرح  سنقوم  واملعاجلات، 

2023، ونصنِّفها على النحو اآليت:

أواًل: التحدايت الداخلية للعراق 2023.

توجد مجلة من التحدايت الداخلية املوروثة من احلكومات السابقة، وحتدايت أفرزهتا تطورات 
اجملتمعات، والتطور التكنولوجي، مروراً بسقوط النظام السياسي 2003، والعملية السياسية اهلشَّة، 
تلك  كل  والدولة،  اجملتمع  مفاصل  معظم  لتشمل  القائمة  وتطول  السياسية،  ابملشكالت  تبتدأ 

 التحديات الداخلية والخارجية لحكومة السيد السوداني

د. مصطفى الدراجيّ*

*  ابحث.
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التحدايت أمجع عليها مجلة من املهتمنْي ابلشأن السياسي العراقي؛ ألمهيتها، ومن املفرتض إعطاؤها 
األولوية؛ ملعاجلتها يف مدار األعوام املقبلة، ومن أمهها اآليت:

االنتخاابت.  

من أبرز التحدايت اليت تواجه حكومة السيد السوداين هي االنتخاابت، بغض النظر عن 
ا نيابية أو حملية؛ ألنَّ السيد السوداين ألزم نفسه يف برانجمه احلكومي الذي صوَّت جملس النواب  أهَّنَّ
العراقي عليه، يف 27 أكتوبر/ تشرين األول 2022 إذ ورد فيه: )إجراء انتخاابت جمالس احملافظات، 
وتعديل قانون االنتخاابت النيابية العامة يف 3 أشهر، وإجراء انتخاابت مبكرة يف عام(، وميثِّل هذا 
التصريح أو االتفاق حول الرِّبانمج احلكومي عقبات عديدة، منها أنَّ املفوضية العليا لالنتخاابت قد 
ربطت أي انتخاابت مبكرة بتحقُِّق شرطنْي َوْفق تصرحيات عضو مفوضية االنتخاابت عماد مجيل:  
مها )إمكانية إجراء انتخاابت مبكرة يف سنة يعتمد على إجناز القانون اخلاص هِبا، وتوفري األموال، 
وهلذا حنن ابنتظار القانون الذي ستجرى على أساسه االنتخاابت املقبلة، وكذلك توفري األموال؛ 
ملعرفة كم حنتاج من الوقت إلجراء العملية االنتخابية(، فضاًل عن ذلك فإنَّ قادة اإلطار لديهم الرغبة 
بتعديل قانون االنتخاب، والنظر يف مسألة العد والفرز اإللكرتوين، ليكون يدوايً، وكذلك مراجعة 
توزيع الدوائر االنتخابية، إىل جانب معاجلة مسألة انتخاابت العراقينْي يف اخلارج الذين ُحرُِموا يف 
االنتخاابت املاضية من االقرتاع، والرغبة يف العودة إىل العمل بقانون االنتخاابت القدمي املعروف 
م العراق على )18( دائرة انتخابية كبرية على عدد احملافظات،  بقانون »سانت ليغو«، الذي يقسِّ
ويرى أعضاء اإلطار التنسيقي ضرورة تسمية جملس مفوضنْي جديد ملفوضية االنتخاابت، وهو ملف 
حساس للغاية أيضاً، إذ يَعدُّ اإلطار أنَّ ترشيح أعضاء املفوضية عن طريق القوى السياسية مجيعاً 
أفضل من انتداب قضاة كما حصل ابملفوضية احلالية، كل هذه التعديالت يف قانون االنتخاابت 
ومفوضية االنتخاابت وأتخري وقت إقرار القانون وموعد إجراء االنتخاابت ستجعل احلكومة يف 
حرج أمام التيار الصدري والشارع العراقي بصورة عامة، بعد انتهاء املدة املذكورة من دون عمل 
شيء يذكر، فضاًل عن أنَّ الناخب العراقي مل يعد يرغب بعملية دميقراطية قائمة على احملاصصة، 

وترجم ذلك بعزوفه عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية1.

1. عادل النواب، العراق: شكوك بنجاح حكومة السوداين إبجراء انتخاابت خالل عام، موقع العريب اجلديد، 31 أكتوبر 2022، 
.https://www.alaraby.co.uk/politics
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عودة التيار الصدري.  

من األزمات األخرى املتوقعة هي عودة التيار الصدري للمشهد السياسي عقب انسحاب 
السيد الصدر من العملية السياسية بصورة كاملة، وحتوله إىل مراقب للعملية السياسية بصمت دون 
أن يعلم أنصار الصدر واملقربون منه توجهات السيد الصدر يف املرحلة املقبلة، وطرائق العودة للعملية 
م مستعدون ألي قرار يصدر عنه،  السياسية العراقية، لكن يؤكِّد هؤالء األنصار يف الوقت نفسه أهَّنَّ
وَوْفق اخلطوط املعروفة اليت عادًة ما يسلكها الصدر، واملمثلة ابالحتجاجات واملعارضة الشعبية يف 
امليادين والساحات العامة، ويرى مراقبون وحمللون للوضع السياسي العراقي أنَّ الصدر ينتظر »حلظة 
اإلخفاق« من حكومة السوداين يف حال جتاوزت الدستور ببعض القرارات، أو اإلخفاقات النامجة 
عن قرارات غري مدروسة، أو االعتداء على شرائح معينة، أو الفشل يف ملفات حمددة؛ لترِّبير العودة 
عن طريق االحتجاجات الشعبية والوقف مع بعض الشرائح االجتماعية املتضررة، أو انتظار سلوك 

اخليار الثاين عرِّب االنتخاابت احمللية، أو انتخاابت جملس احملافظات وهو اخليار األسلم2.

الرئيس ستجد  العامل  التيار الصدري  ويف املظاهرات أو االحتجاجات اليت سيكون فيها 
احلكومة نفسها أمام خريات صعبة، أمَّا القيام إبصالحات حامسة وصعبة قد جتعل حلفاء السوداين 
يف اإلطار التنسيقي يسحبون الدعم منه، أو قمع تلك املظاهرات، واليت قد تتسبَّب إسقاط احلكومة 
إذا ما اكتسبت شرعية، أو على احلكومة العمل على تنفيذ وعودها حىت وإن كانت وقت التنفيذ 
متأخر، لكن ابجململ هي أزمة يف النظام السياسي بنْي قطبنْي يف السياسة هلما الثقل نفسه، لكنَّها 

قد تؤجَّل بنْي احلنْي واآلخر. 

احلراك الشعيب وضعف القبول االجتماعي.  

ح حالة عدم الثقة بنْي احلكومة والفئات احملتجة واليت معظمها من )فئة الشباب( لنا  تُوضِّ
بصورة رئيسة الفجوة بنْي متغريين أساسنْي:

املتغري األول: احلركة اجليلية املتصاعدة اليت يطمح هلا الشباب اليت هي نتاج طبيعي حلركة 
التغيري يف املنطقة العربية حتديداً، ومنذ عام 2011 وعدم قدرة احلكومات العراقية على االنتباه إىل 

هذا التغري والطموح.

2. حممد الباسم ، العراق: هل يعود الصدر من بوابة جمالس احملافظات؟ موقع العريب اجلديد، 08 يناير 2023،
https://www.alaraby.co.uk/politics 
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املتغري الثاين: التغريُّ يف التفكري والسلوك من املعنوي إىل املادي، أي: تقليص مساحة العقائد 
واملبادئ إىل مساحة الرِّباغماتية والوظائف، أي: االنتقال من احملسوس إىل الفضاء املادي، أمام 
هذا التغري وعدم التعاطي معه بصورة جدية؛ ممَّا أدَّى إىل زايدة الفجوة بنْي عنصر القبول والرضا 
الشعيب من جهة واملنجز احلكومي من جهة أخرى، فضعف اخلدمات وانتشار البطالة أسهم يف 

زايدة الرفض الشعيب للسياسات احلكومية وعدم االقتناع هِبا.

إىل جانب ذلك، فإنَّ طبيعة احلراك الشعيب وظهور فئات جديدة من الشباب هلا مسات 
فكرية ختتلف عن األجيال اليت سبقتها -كما ذكران سابقًا- جعل طبيعة السلوك االجتماعي تتبدل 
عمَّا كانت عليه، فاجليل الشبايب الناشئ بعد عام 2003 يتصل مبعتقدات ومنظومات فكرية قائمة 
ا مل حتصل على احلقوق، ممَّا جعلها غري مستعدة؛ لتنفيذ  على أساس احلقوق والواجبات غري أهَّنَّ

الواجبات اليت تقع على عاتقها.

املرتاكم مجعياً؛  النقمة  المتصاص  إبجراءات هتدف  جميئها  منذ  احلكومة شرعت  أنَّ  ومع 
بسبب احلكومات السابقة مثل ختفيض سعر كارت اهلاتف، واملضي إبجراءات متليك العشوائيات 
واألراضي الزراعية، فضاًل عن الشروع حبملة تعيينات واسعة مشلت عشرات اآلالف من اخلرجينْي، 
إال أنَّ ذلك ال يضمن عدم خروج االحتجاجات جمدداً بصورة أوسع وأخطر يف صيف 2023 يف 
حال استمر تردِّي اخلدمات، وخصوصاً الكهرابء اليت مل تستقر حىت يف فصل الشتاء، وأزمة الدوالر 
املتصاعدة ابستمرار وما سبَّبته من غالء املعيشة، وما يزيد من خطورهتا أنَّ االحتجاج هذه املرة قد 
ا مل  َدام مع القوات األمنية؛ الهتام احلكومة الحقاً أبهَّنَّ يكون مسيساً، ومن مََثَّ قد يدفع ابجتاه الصِّ

حتسن التعامل مع احملتجنْي.

انتشار السالح خارج سلطة الدولة.  

يُعدُّ انتشار السالح خارج سلطة الدولة أحد مظاهر البيئة الداخلية العراقية، وهتديداً جدايً 
للحكومة العراقية ومؤسساهتا، ال سيَّما بعد تسارع وترية األحداث وتصاعدها يف العراق، وفشل 
كل مشاريع احلكومات املتعقبة حبصر السالح بيد الدولة، وال شكَّ أنَّ السالح املنفلت ينهض 
بدور كبري ومركب يف تقليص موارد الدولة وزايدة املخاطر االقتصادية واألمنية من جانب، وفشلها 
يف فرض اإلكراه الشرعي على مجيع أفراد اجملتمع من دون استثناء من جانب آخر، إذ يعمل محلة 
السالح املنفلت على االستيالء بصورة مباشرة أو غري مباشرة على موارد الدولة، مثلما نراه اآلن 



7

 التحدايت الداخلية واخلارجية حلكومة السيد السوداين

يف املنافذ احلدودية اليت تسيطر عليها بعض هذه اجملاميع، وعند هبوط أسعار النفط كما حصل يف 
سنة 2020 ستبدأ اجملاميع املسلحة ابالقتتال فيما بينها؛ للسيطرة على الرقع اجلغرافية اليت تؤمن 

هلا املوارد مثل املنافذ، أو اآلابر النفطية، أو املصانع. 

مبعىن آخر، إنَّ خطر السالح املنتشر بنْي شرائح اجملتمع وحتت أي مسمى يشكِّل خطراً 
جسيماً على االستقرار األمين، والسياسي، واالقتصادي، ولن يتمكَّن العراق من التعايف منه ما مل 
ُيَسيطر على هذا السالح3، فضاًل عن أنَّ السالح املنفلت املنظم خارج إطار الدولة والذي حتمية 
وتشرعنه بعض األحزاب والقوى السياسية، وهو يعمل على تقويض الدولة؛ للحفاظ على مكاسبها 

السياسية واملالية، وقد تنذر بعودة البالد من الدميقراطية إىل الدكتاتورية جمدداً.

ومن املخاطر األخرى للسالح املنفلت هو إضعاف املوثوقية الدولية للعراق، ومثال على 
ِت املفوضية األوربية وبصراحة عن ذلك حينما أدرجت العراق إىل جانب  ذلك يف العام 2020 عرِّبَّ
دول أخرى ضمن قائمة الدول اليت تشكل أخطاراً مالية على االحتاد األورويب، مرِّبِّر ذلك األجراء 
ابلقصور العراقي الواضح يف جمال مكافحة غسل األموال، ومتويل اإلرهاب، وانتشار السالح خارج 
إطار املؤسسة األمنية، وتقول املفوضية إنَّ تلك الدول تشكِّل هتديداً كبرياً على نظام االحتاد املايل4.

إذن، السالح املنفلت مبختلف مسمياته وصوره الذي ميثِّل غطاًء للفساد يف العرق، وسيكون 
حتدايً كبرياً أمام أي إصالح اقتصادي يهدف إىل حماربة الفساد، أو اإلصالح يف هيكل النظام 
أي  وسيفشل  لقوته،  تقويضاً  اإلصالح  املنفلت  السالح  وسيعدُّ  األمنية،  املؤسسة  أو  السياسي 
مشروع حلصر السالح بيد الدولة من دون وجود رغبة حقيقية من قبل األطراف احلاملة للسالح 

التخلي عنه، والركون إىل العمل الدميقراطي السلمي، والرغبة يف تقوية سلطة الدولة.

3. فرهاد عالء الدين، دولة تتهاوى: فشل أمن العراق ونظامه السياسي، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن ، 2 يونيو 2021،  
https://www.alhurra.com/iraq

4. العراق يف قائمة الدول عالية املخاطر، صحيفة املدى، العدد 4719 ،نسخة الكرتونية، 2020/07/09، 
/https://almadapaper.net
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الفساد.  

تغذيها ممارسات األحزاب، واحلركات  ثقافة  بعد أن كان ظاهرة أصبح  العراق  الفساد يف 
السياسية ابلعراق، وتعجز احلكومات عن حلها أو الوقوف بوجهها مع إصدار القواننْي والعقوابت، 
الدولة  لينتقل إىل مؤسسات  اجملتمع؛  الفساد، فأصبح متجذراً يف  العليا ملكافحة  اهليئة  وتشكيل 
ومفاصلها املهمة، وابت يشل حركة البناء، والتنمية، والتطور، وينخر يف جسد االقتصاد املتهاوي 
تواجه  اليت  التحدايت  أخطر  الفساد من  وبذلك سيكون حتدي  واإلدارية،  املالية  الثروات  ويبدد 
احلكومة يف ظل محاية األحزاب السياسية املشاركة ابلسلطة لبعض الشخصيات اليت تنتمي إليها، 
وقد يضع هذا األمر احلكومة يف حرج حبال مل تتمكن من حماسبة أي موظف يعمل يف وزارة حمددة 

ينتمي حلزب مشارك يف حكومة احملاصصة.

فضاًل عن أنَّ احلصانة اليت متنحها بعض القوى للفاسدين حوَّلت الفساد إىل شبكة متوغلة 
ا ستجد  يف بعض املؤسسات ال ميكن ألحد مواجهتها، لذا فإنَّ مهمة احلكومة ستكون صعبة؛ ألهَّنَّ
نفسها يف مواجهة الفساد املرتبط ابألحزاب وشركائها يف العملية السياسية، وال بدَّ من اإلشارة هنا 
إىل أنَّ العراق ُيصنَّف ضمن الدول األكثر فساداً يف العامل، إذ احتل املرتبة )157( عاملياً ضمن 

مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 20215.

انتشار ظاهرة املخدِّرات )التجارة والتعاطي(..  

اجملتمع،  تنهش جسد  آفاق غري مسبوقة  البالد إىل  املخدِّرات وتعاطيها يف  وصلت جتارة 
بعدما حتول العراق من ممر للمخدِّرات إىل مستهلك يف العقدين األخريين، َوْفق املتخصصنْي، وأنَّ 
سبب انتشارها يعود إىل التغريات اليت طالت خمتلف جوانب احلياة، ال سيَّما بعد عام 2003، 
فالبيئة االجتماعية السائدة مبختلف جتلياهتا مثَّلت تربة خصبة لنمو كثرٍي من مفردات احلياة مثل 
العدالة االجتماعية والفساد والتفكُّك األسري مع تنامي مشاعر العجز،  غياب املساواة وغياب 
والالجدوى يف أكثر من جمال من جماالت احلياة، ومن مََثَّ جاءت ردود الفعل السلبية لتمثِّل استجابة 
األوضاع  تعاجل  اليت  احللول  غياب  انتشارها  أسباب  من  الواقع، كذلك  هذا  طبيعية إلرهاصات 
االقتصادية، واالجتماعية من فقر وبطالة وقلة الوعي، وعدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن 

5. حتقيقات وتوقيفات.. هل يشهد العراق حتوال يف مواجهة الفساد؟، موقع skynewsarabia ، 30 نوفمرِّب 2022، موقع 
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1576311 ،
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املخدِّرات يف املناطق احلدودية، وتورط جهات سياسية وجماميع مسلحة بتجارة املخدِّرات.

وعلى صعيد األرقام أوضح مستشار الصحة النفسية يف وزارة الصحة عماد عبدالرزاق بلوغ 
أكثر  وأنَّ  للمخدِّرات،  ومتعاٍط  مدمن   4500 إىل   2022 عام  بداية  منذ  ُعوجِلوا  الذين  عدد 
املتعاطنْي أبعمار ترتاوح من )15 إىل 30( عاماً، كما سجَّل عام 2022 اعتقال حنو )14( ألف 
شخص بنْي متعاٍط ومتاجر ابملخدِّرات6، وأكَّدت مديرية مكافحة املخدِّرات القبض على أكثر من 
)15( ألف متهم بقضااي املخدِّرات يف العام املنصرم، فقد كشف جملس القضاء األعلى يف العراق 
أنَّ نسبة إدمان الشباب على املخدِّرات قد تصل إىل )%50(، وعزى األمر إىل »سوء األوضاع 
االقتصادية« يف البالد، إذ إنَّ النسبة األكرِّب وحوايل )%70( منها هي يف األحياء الفقرية، واملناطق 
اليت تكثر فيها البطالة وغريها من املشكالت االجتماعية«، مشرياً إىل أنَّ »جرائم املخدِّرات مل تعد 
النساء فيها7، إذ إنَّ )10( مليون من فئة الشباب  حمصورة ابلرجال، بل أصبحنا نالحظ تورط 
املنتجة النشطة يف اجملتمع معطلة، أو مهددة ابلتعطيل، ممَّا ينتج عنها حالة من االختالالت األمنية، 

وارتفاع نسبة اجلرمية.

التغريات البيئية والتهديدات املناخية.  

يؤثِّر التغريُّ البيئي واملناخي على األمن اإلنساين أتثرياً كبرياً، وخيلق مشكالت مركبة تتشابك 
يف أسباهِبا وعالجتها وتداعياهتا، إذ تؤثِّر أتثرياً كبرياً على النشاط االقتصادي الزراعي من حيث 

الزراعة، والعمالة، وإنتاج احملاصيل الرئيسة، وحتقيق األمن الغذائي. 

ويُعدُّ العراق من أكثر الدول أتثُّراً ابلتغريات املناخية، إذ تصنف تقارير األمم املتحدة العراق 
واحداً من ضمن أكثر مخس بلدان هشاشة يف العامل جتاه تغريُّ املناخ، وقد شهد يف السنوات املاضية 
اضطراابت وتغريات مناخية واضحة وملموسة، إذ سجَّلت درجات احلرارة ارتفاعات كبرية، واخنفض 
هطول األمطار، وازداد اجلفاف، وشحت املياه وتزايد التصحُّر، وزايدة تركيزات غاز اثين أوكسيد 
الكربون )CO2( وغريها من الظواهر الشديدة، واليت كانت هلا تبعات على صحة اإلنسان أواًل، 
وعلى القطاعات الرئيسة مثل املياه، والزراعة، وانعدام األمن الغذائي، فضاًل عن إعاقة اجلهود الرامية 

6. عادل فاخر، املخدرات يف العراق.. آفة خطرية تفتك جبسد اجملتمع، حبث منشور على موقع اجلزيرة، 5/1/2023،
/https://www.aljazeera.net 

 ،roj news.ar، 22/05/2021 7. ظاهرة تفشي املخدرات يف العراق… خماوف دون إجراءات حكومية، موقع
 https://rojnews.news/ar

https://rojnews.news/ar
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للحد من الفقر وزايدة الرخاء املشرتك.

وقد ارتفع متوسط درجات احلرارة يف املدة 1901 - 2021 بنحو درجتنْي مئوية، وهي 
أعلى حىت من املتوسط العاملي، وإنَّ من شأن هذا االرتفاع يف درجات احلرارة أن يقوِّض األراضي 
الصاحلة للزراعة، ويسبِّب اخنفاض الناتج الزراعي وإنتاجية العمل، ممَّا يهدِّد األمن الغذائي، ممَّا دفع 
وزارة الزراعة واملوارد املائية إىل تقليص األراضي الصاحلة للزراعة بنحو )%50(؛ بسبب نقص املياه، 

وارتفاع امللوحة، ممَّا هدَّد سبل عيش املزارعنْي.

أمَّا فيما يتعلق ابنبعااثت غاز اثين أوكسيد الكربون، والذي ميثل العامل األبرز يف ظاهرة 
االحتباس احلراري فقد شهد هو اآلخر ارتفاعات واضحة وكبرية، ال سيَّما يف العقدين املاضينْي، 

وكما هو موضح يف الشكل اآليت. 

انبعااثت غاز اثين أوكسيد الكاربون الرتاكمية يف العراق للمدة 2001 - 2020 )مليار طن(

مليار   )1.995( من  ارتفعت  الرتاكمية  االنبعااثت  حجم  أنَّ  الشكل  طريق  عن  يتضح 
طن يف عام 2001 لتصل إىل )4.657( مليار طن، ومبعدل مَّنو مركب بلغ )%4.3( يف املدة 
)2001 – 2020(، ويساهم قطاع النفط بنحو )%40( من االنبعااثت؛ بسبب حرق الغاز 
السرطان، انهيك عن  من األمراض ويف مقدمتها  الرتاكم ابلغازات كثرياً  املصاحب، وسبَّب هذا 
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االحتباس احلراري كما أشران من قبل، فضاًل عن هناك إسرتاتيجيات وطنية، ومشاريع لتكافح التغريُّ 
املناخي والتصحر لكن طاهلا الفساد، ومل خترج من اإلدراج إىل الواقع8.

أمَّا املياه فإنَّ ارتفاع درجات األرض وتغريُّ املناخ يساوي اخنفاض دورة املياه. يرى معظم 
م ال يرون ما يراه العلماء، وأي مأساة  الناس أنَّ درجة حرارة األرض ارتفعت درجة واحدة فقط؛ ألهَّنَّ
يف جمال املياه واملناخ تكاد حتل ابألرض، وأتثري هذا التغيري يف حصول عدم التوازن بنْي سقوط 
األمطار والفيضاانت واجلفاف، وقد سبَّب املناخ املضطرب لكوارث عدم توفر الغذاء ونقص املياه 

وزايدة نسبة الفقر.

تشري مؤسسة جااتم هاوس )Chatham House( يف تقرير هلا بعنوان )ال حتل مشكلة 
املياه يف العراق ابستخدام سياسة قدمية( إىل أنَّ واجب أي رئيس وزراء يف العراق يف املستقبل جيب 
املتعاقبة سامهت يف تضخم املشكلة، وَوْفق جااتم  املياه؛ ألنَّ احلكومات  أن يكون حل مشكلة 
هاوس فإنَّ العراق كان يتمتَّع بوضع مائي جيد لغاية سنة )1970(؛ لوجود هَّنري دجلة والفرات، 
ولكن بعد ذلك فقد البلد حوايل )%40( من مياهه. ويعود سبب ذلك جزئياً إىل سياسات الدول 
اجملاورة )خصوصاً تركيا( جتاه العراق. فضاًل عن أثر ارتفاع درجات احلرارة، واخنفاض نسب سقوط 
األمطار على خمزوانت العراق املائية، إذ يتبخَّر حوايل )8( مليار مرت مكعب من املياه من اخلزاانت 

العراقية.

2021 حول  احلمداين( عام  السابق )مهدي رشيد  العراقي  املائية  املصادر  وحتدث وزير 
نقص املاء ابلقول: إنَّ التصريفات املائية اآلتية من تركيا عن طريق هَّنري دجلة والفرات اخنفضت 
بنسبة )%50(. وأنَّ الروافد واألهَّنار مثل سدة دربندخان )يف مشال العراق( وصلت حبدود الصفر. 
كما أنَّ هَّنر الزاب يف منطقة كركوك اخنفضت مياهه بنسبة )%70(. وال خيفي احلمداين أنَّ إيران 
ت جمرى كثري من األهَّنار املهمة، واليت كانت تصب يف العراق مثل هَّنر سريوان، واليت حاولت  غريَّ
ت جماري األهَّنار يف املناطق احلدودية يف دايىل وخانقنْي  إيران ابستمرار جتفيفها كما أنَّ إيران غريَّ

إىل داخل إيران9.

8. سلطان جاسم النصراوي، التغري املناخي يف العراق: مشكلة مركبة حباجة إىل حل، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، 
/https://business.uokerbala.edu.iq ،2022.4.1.

9. هِبروز جعفر، ازمة نقص املياه يف العراق: خماطرها، مظاهرها، وآليات التعامل معها، مقال منشور يف موقع شفق نيوز، -8-11 
 .https://shafaq.com/ar ،2021

https://shafaq.com/ar
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 قد فاقمت أزمة املياه وشحتها يف العراق مع مرور الوقت حالة اجلفاف يف البلد، ولقد 
قالت احلكومة العراقية إنَّ مساحة األراضي املزروعة ابحملاصيل ملوسم 2021 - 2022 ستغطِّي 
فقط )%50( من املساحة املزروعة العام املاضي، إذ إنَّ نقص املياه يف العراق أمر خميف، واحتمال 
شحها إىل درجة ال تبقي مياها ألي نشاط غري الشرب، وإنَّ التدهور البيئي حلقة يزداد اتساعها، 
تبدأ من قلة مستوايت املياه العذبة وهي مشكلة عاملية، لكن يف العراق يضاف إليها درجات احلرارة 
املتزايدة؛ لقلة الغطاء النبايت، والتلوث، ممَّا يؤدِّي إىل التصحُّر، ويؤدِّي التصحُّر مرة أخرى إىل قلة 

إنتاج النبااتت لألوكسجنْي، وتقليل األمطار.

اخلالاي النائمة للجماعات اإلرهابية .  

العراق وسوراي من هزمية تنظيم داعش، واستعادة السيطرة  القوات العسكرية يف  مع متكُّن 
الكاملة على آخر األراضي، لكن ما زالت تشكِّل اخلالاي النائمة لتنظيم داعش هتديداً ابلغاً يتمثَّل 
لتنفيذ عمليات إرهابية ومواصلة نشاطها،  العراق؛  اليت ُحّرَِرت يف  املناطق  املقاتلنْي إىل  يف عودة 
سيَّما يف ظل  الساحة، ال  على  ابلوجود  االستمرار  التنظيم يف  يساعد  اخلالاي  تلك  مثل  ووجود 
قدرته على جتنيد عناصر جديدة، خصوصاً من املناطق اليت كان يوجد فيها من قبل، وتنتشر فيها 
أفكاره، مع احنساره بصورة كبرية، وجلوؤه إىل اجلبال والصحارى، ومؤخراً سجَّل العراق يف شهر 
يونيو2021، ما يقرب من )34( تفجرياً استهدف أبراج نقل الطاقة داخل العراق تبنَّته عناصر 
داعش اإلرهابية، انهيك عن اهلجمات اإلرهابية على دورايت اجليش العراقي يف جبال مكحول 
وحميطها، ويفيد تقرير لألمم املتحدة نشر يف فرِّباير 2021، إنَّ تنظيم داعش اإلرهايب حيافظ على 
وجود سري كبري يف العراق وسوراي، ويشن مترداً مستمراً على جانيب احلدود بنْي البلدين مع امتداده 
التقرير إنَّ »تنظيم داعش ما زال حيتفظ مبا  اليت كان يسيطر عليها سابقاً، وقال  على األراضي 

جمموعه عشرة آالف مقاتل نشط يف العراق وسوراي«10.

إذن، خالاي داعش اإلرهابية، مع فقدان سيطرهتا على املدن، واحنسار نفوذها، وجتفيف 
منابع متويلها، والنقص يف عدد وعدَّة مقاتليها، ما تزال موجودة يف جبال وصحاري بعض احملافظات 
ا ما تزال متتلك القدرة على شن هجمات وتعرضات على قوات اجليش  العراقية، وهي خطرة؛ ألهَّنَّ

العراقي، وضرب بعض البىن التحتية العراقية.
10. سهام عبدالرمحن، أخطار اخلالاي النائمة لتنظيم داعش يف العراق، املركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 

./https://www.europarabct.com ،2022 ,18 فرِّباير
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اثنياً: حتدايت السياسة اخلارجية العراقية 2023.

  متتدُّ القيود الداخلية واخلارجية على السياسة اخلارجية العراقية إىل ما قبل العام 2003، وما 
زاد األمر صعوبة على صانع القرار العراقي البيئة املضطربة للشرق األوسط، وتنازع املصاحل اإلقليمية 
والدولية اليت جعلت من العراق ساحة لتصفية مصاحلاها، وخط أمامي ألمنها القومي، لذا برزت 
مجلة من التحدايت أمام صانع القرار يف السياسية اخلارجية، ومن أهم تلك التحدايت اليت تواجه 

احلكومة واليت حتتاج األولوية ابملعاجلة هي اآليت:

مستقبل الوجود العسكري األمريكي يف العراق.  

الوجود  مستقبل  مع  التعامل  حتدي   2022 عام  بعد  العراقية  اخلارجية  السياسة  تواجه 
العسكري األمريكي يف العراق، فتوجد احتماالت عديدة ملستقبل هذا الوجود العسكري األمريكي 
على  املتحدة ستمارس ضغوطاً  الوالايت  أنَّ  االحتمال  هذا  ويفرتض  زايدة كبرية،  احتمال  منها 
احلكومة العراقية؛ للقبول بزايدة عدد القوات األمريكية املوجودة يف العراق، مستغلًة حاجة العراق 
إىل األسلحة األمريكية، وذريعة زايدة هذا الوجود، يهدف إىل محاية العراق من األخطار اإلرهابية 

واخلارجية.

سيكون احتمال زايدة عدد القوات األمريكية يف العراق له تداعيات كبرية على السياسة 
الداخلية واخلارجية العراقية، إذ ال يوجد اتفاق يف األوساط الرمسية والشعبية على الوجود األمريكي 
يف العراق، كما أنَّ هذا الوجود قد يستخدم كوسيلة ضد دول اجلوار، ممَّا سيؤدِّي إىل توتُّر يف 
العراق اإلقليمية، ويوجد احتمال آخر يفرتض اخنفاض الوجود العسكري األمريكي يف  عالقات 

العراق. وحيمل الوجود األمريكي يف العراق نوعنْي من املخاطر.

أواًل: أخطار بقاء القوات األمريكية يف العراق؛ ألنَّ بقاء القوات األمريكية قد يعرِّض القوات 
العراقية واملدنينْي للخطر؛ بسبب اهلجمات املتكررة من قبل بعض الفصائل اإلسالمية اليت تعارض 
الوجود األجنيب العسكري على األراضي العراقية، وتستند إىل قرار جملس النواب العراقي إبخراج 
السفارة  إىل قصف  واآلخر  احلنْي  بنْي  الفصائل  تلك  وتعمد  العراق،  من  العسكرية  القوات  كل 
األمريكية والقواعد العسكرية األمريكية، كما أنَّ وجود القواعد األمريكية يُعدُّ هدفاً للدول املعادية 
إليها مثل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، والذي جيعل من العراق ساحة لتصفية احلساابت، كذلك 
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يرى بعضهم أنَّ الوجود األمريكي الدبلوماسي هِبذا احلجم الكبري يُعدُّ مزعزعاً لالستقرار الداخلي 
وراعي ألي تظاهرات أو حتركات غري شرعية تقف ابلضد من احلكومة العراقية حينما تعارض األخري 

التوجهات األمريكية11. 

اثنياً: أخطار انسحاب القوات األجنبية يف العراق. ترى بعض الكتل السياسية أنَّ انسحاب 
ا غري مطمئنة أو  القوات األمريكية ال ميكن احلديث عنه اآلن، وذلك العتبارات عديدة، منها أهَّنَّ
مؤمنة ابلشراكة الوطنية مع بعض أطراف العملية السياسية، وترى كذلك أنَّ اجليش العراقي ما زال 
إىل اآلن يعتمد يف بعض املفاصل الدفاعية على القوات األمريكية، والقوات الدولية، ومن مََثَّ أنَّ 
للتنظيمات  املتابعنْي  العمليات اإلرهابية والتدخالت اخلارجية، ويرى بعض  انسحاهِبم سيزيد من 
التنظيمات  تلك  العراق  أرض  إىل  سيعيد  العراق  من  املتحدة  الوالايت  انسحاب  أنَّ  اإلرهابية 
اإلرهابية، وخصوصاً وجود بيئة حاضنة هلا، وجتمعهم يف خميمات قرب احلدود العراقية، من الناحية 
اإلسرتاتيجية يُعدُّ الوجود األمريكي مبنزلة ملء الفراغ اإلسرتاتيجي يف مناطق اخلليج العريب والشرق 
األوسط، إذ إنَّ انسحاهِبا اآلن ومبثل وضع احلكومة العراقية سيجعل العراق ساحة صراع بنْي القوة 
الدولية واإلقليمية للسيطرة على العراق، وملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاهِبا، فضاًل عن الشلل 
ا الضامن لتلك العملية من وجهة نظر بعض السياسينْي،  الذي قد يصيب العملية السياسية؛ ألهَّنَّ
وابنسحاهِبا كذلك ستظهر بعض املشكالت منها، واضطراب العالقة بنْي اإلقليم واملركز، وصعوبة 

احلفاظ على النشاط االقتصادي العراقي على وترية واحدة12.

موقف العراق من العالقات األمريكية-اإليرانية.  

 متثِّل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران حتدايً ملشاريع الوالايت املتحدة يف العراق، وابملقابل فإنَّ 
هذه املشاريع متثِّل حتدايً إليران، وما ينتج عن التغريات يف السياسة اخلارجية العراقية يتحكم بصورة 
واإليراين،  األمريكي  الطرفنْي  من  فيها أليٍّ  التصعيد  التحدايت، ومدى  اجتاهات هذه  كبرية يف 
وتدفع هذه األسباب الوالايت املتحدة للتفاوض مع إيران، فضاًل عن أسباب أخرى منها أنَّ التيار 
توجهاهتا  النظر عن  بغض  اإلسالمية  التيارات  أن  املعروف  العراق، ومن  تيار كبري يف  اإلسالمي 
ا مجهورية إسالمية، كذلك فإنَّ إيران دولة إقليمية متتلك القدرة على التأثري يف  قريبة من إيران؛ ألهَّنَّ

 ،dw، 07.01.2022 11. كيف تبدو العالقات بنْي بغداد وواشنطن بعد انتهاء املهام القتالية؟ موقع فناة
https://p.dw.com/p/44dcQ

12. أمحد الدابغ، الوجود العسكري األمريكي يف العراق.. حقائق وأرقام، موقع اجلزيرة للدراسات، 8/4/2021، 
/https://www.aljazeera.net
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التغريات احلالية يف العراق حلماية مصاحلها، ولكن هذه القدرة سوف تتحوَّل إىل قدرة إقليمية ببعد 
عاملي إذا ما جنح املشروع النووي اإليراين.

ح هذه التحدايت املتبادلة بنْي الوالايت املتحدة وإيران أنَّ البلدين يواجهان خيارات  توضِّ
إقليمية  وقوة  املتحدة  ابلوالايت  متمثلة  عاملية  قوة  بنْي  التنافس  أنَّ  حبقيقة  اإلقرار  مع  متناقضة، 
متمثلة إبيران، وهو فارق له أمهيته، فاألدوات لدى الوالايت املتحدة كقوة عاملية متكنها من جتاوز 
التحدايت اليت تواجهها مبفردها، يف حنْي أنَّ األدوات اليت لدى إيران حتتاج للتنسيق مع أطراف 
أخرى؛ ملواجهة التحدايت، وتوصف طريقة تعامل إدارة الرئيس األمريكي ابيدن مع إيران ابملرنة، 

ابملقارنة مع سياسة سلفه ترامب، والذي تبىنَّ سياسة الضغط القصوى مع إيران. 

إذاً، إنَّ أيَّ خالف بنْي البلدين سيكون العراق مبنزلة ساحة حرب ممَّا قد يعرِّض االستقرار 
الدولة  سيهدد كيان  كذلك  قوية،  اقتصادية  خسائر  وسيخلِّف  للخطر،  واالجتماعي  السياسي 
قوى  بنْي  العراقي  اجملتمع  انقسام  أخطار  عن  انهيك  ودولياً،  إقليمياً  ومسعتها  وسيادهتا  العراقية 
وفصائل مسلحة ستساعد إيران وتوجهاهتا، وقوى اجتماعية تعارض أن يكون العراق ساحة لتصفية 

احلساابت اإلقليمية والدولية.

التهديد السوري.  

انتقال سوراي بعد االستقرار النسيب من الشريك األمين للعراق إىل املهدد احملتمل، خصوصاً 
»روسية-تركية«  شراكة  عرِّب  السورية  لألزمة  صناعة حل  إىل  جاهداً  يسعى  النظام يف سوراي  أنَّ 
بعيداً عن إيران، وما يعزز هذه اخليار هو رغبة روسيا يف االنسحاب التدرُّجي من سوراي خصوصاً 
إذا طال أمد احلرب األوكرانية، وعدم قدرة إيران على ملء الفراغ، واالهَّنيار الكبري يف االقتصاد 
مع  االقتصادية حلرهِبا  العسكرية  الضغوط  نتيجة  من سوراي  الروسي  االنسحاب  إنَّ  إذ  السوري، 
أوكرانيا، وعدم ملء الفراغ من إيران أو تركيا، سيجعل من سوراي ساحة صراع ومتدد النفوذ لدول 
اجلوار، وستكون حاضنة للجماعات اإلرهابية، خصوصاً يف ظل وجود املخيمات اليت حتوي عوائل 
داعش، ووجود الفصائل اإلرهابية املسلحة، ممَّا جيعل سوراي مهددة لألمن القومي العراقي، عن طريق 
هترب اإلرهابينْي إىل العراق، ومن مََثَّ قد يؤدِّي إىل زايدة وترية العمليات اإلرهابية يف العراق، وزايدة 

عمليات التهريب عرِّب احلدود13.
13. أمينة تشليك، انسحاب روسيا من سوراي.. أتثريه وتنافس إقليمي ودويل الستغالله، موقع شبكة األانضول، 05.06.2022، 

.https://www.aa.com.tr/ar
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العالقات العراقية اإليرانية.  

قد تتعرَّض العالقات العراقية اإليرانية إىل اختبار صعب يتطلب من العراق إدارة العالقات 
بصورة متوازنة عن طريق تشابك املصاحل االقتصادية والسياسية، لينتقل هذا التحالف من مرحلة 
ما هو مطلوب من العراق إىل مرحلة ما هو مطلوب من التحالف، وذلك بعد تنامي ضغط إيران 
الذي  العزلة  الشرق؛ لكسر حاجز  إيران، إلنشاء حتالف  من مشروع  لتكون جزءاً  العراق؛  على 
تعاين منه إيران؛ بسبب عقوابهتا االقتصادية، والضغط االقتصادي على أطراف التحالف من لبنان 
مروراً بسوراي، والعراق، واليمن. سيضع دخول العراق مع إيران يف أي حلف واضح وصريح مع 
إيران العراَق حتت طائلة العقوابت األمريكية األوروبية والعزلة الدولية، واخلليجية من جديد، لذا 
على العراق مواصلة سياسية النأي عن تشكيل احملاور واالنضمام إليها، واعتماده السياسية اخلارجية 

الوسطية، والبحث عن املصاحل العراقية مع أطراف خارج أطراف الصراع يف الشرق األوسط.

العالقات العراقية-الصينية.  

قد تُعدُّ عالقات العراق االقتصادية مع الصنْي هتديداً لعالقة العراق مع الوالايت املتحدة؛ 
ألنَّ إدارة الرئيس جو ابيدن رمبا تكون مشغولة بقضااي أكثر تعقيداً من تطوُّر جماالت العالقات 
السياسي  القرار  الفاعلة يف صنع  القوى  أنَّ  االقتصادي، ال سيَّما  املستوى  العراقية على  الصينية 
إسرتاتيجية  )َوْفق  مستقبلي  إسرتاتيجي  الصنْي كتهديد  مع  التعامل  على  تصرُّ  األمريكي  اخلارجي 
الصينية  العالقات  وبزايدة  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  األخرية( ملصاحل  األمريكي  القومي  األمن 
مع  اقتصادايً  العراق  الرتباط  أمريكية؛  مالية  مضايقات  العراق  يواجه  أن  إىل  يؤدِّي  قد  العراقية 
الوالايت املتحدة، فضاًل عن تشديد البنك الفدرايل األمريكي القيود على الكياانت، واألشخاص، 
حبجة غسل األموال، أو دعم اإلرهاب، وقد تؤثِّر الوالايت املتحدة على الداخل العراقي؛ لتعطيل 

املشاريع الصينية يف العراق، أو إاثرة الداخل ضد احلكومة14.

14. إايد العنرِّب، العراق.. إىل أين تتجه بوصلة السياسة اخلارجية؟ موقع احلرة، 25 ديسمرِّب 2022،
https://www.alhurra.com/different-angle 
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اخلامتة 

السابقة  العراقية  اإلقليمية والدولية واملورث من احلكومات  التطورات  أنَّ  تقدَّم نستنتج  ممَّا 
فرضت جمموعة من القيود والتحدايت على السياسة الداخلية واخلارجية العراقية، حتدايت يصعب 
يقتضي  لذا  وتشابكها،  التحدايت وجتذرها  تلك  لصعوبة  واحدة؛  مدة حكم حكومة  حلها يف 
التعامل الناجح مع هذه التحدايت احمللية، واإلقليمية، والدولية القيام بعدد من اخلطوات الداخلية 
زمنية  مدد  وحتديد  إسرتاتيجية،  ووضع خطط  سياسات،  رسم  َوْفق  مدروسة  واخلارجية خطوات 
معينة، ومتابعتها ومراجعتها مراجعًة دورية، والعمل على اجتاهات عديدة، لتجنُّب تلك التحدايت 
الداخلية واخلارجية منها العمل على تفعيل أداء وحدة صنع القرار السياسي عن طريق جتاوز عقبات 
احلكومة االئتالفية، واحملاصصة احلزبية عن طريق االتفاق على أهداف واضحة وحمدَّدة من أجل 
للرِّبانمج احلكومة، وإشراك كل األحزاب  الدقيقة  القرار، واملتابعة  املرونة والسرعة يف عملية صنع 
وأطياف اجملتمع العراقي يف إجناحه، وإبداء الشفافية يف شرح العقبات اليت تواجه تطبيق الرِّبانمج 
احلكومي. وضرورة تطوير التعاون اإلقليمي والدويل يف اجملاالت املتعددة، وعدم اقتصاره على التعاون 
األمين، ال سيَّما العمل االقتصادي والثقايف؛ لتشابك املصاحل بنْي العراق والدول اجملاورة، وتفعيل 
دور الدبلوماسية الشعبية واالقتصادية، وأتكيد الوسطية، واالبتعاد عن سياسية احملاور يف السياسة 

اخلارجية العراقية.


