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 التقرير

أساسا يرتكز عمى المستويين االقميمي والعالمي، وتشكل  لح حيويةنطقة مصامالعربي منطقة الخميج  عد  ت  
خاصة  أىمية ليا العربي دول الخميجألي من  سة الخارجيةسياال ، وأن  المعاصر العربياالقميمي النظام  إليو

 الوطني العراقي األمنطالقا عزل أمن منطقة الخميج العربي عن وال يمكن إ في ميزان القوى اإلقميمي،
 ،فييا يؤثر األوضاعو عدم استقرار استقرار أ ن  ًا منيا، وأل جزءالعراق يشك   أن   السّيما، والعكس صحيح
 ي فيو. األمنعمى الوضع السياسي واالقتصادي و  ،سمبا أو إيجابا

 14يوم االربعاء الموافق  م مركز الدراسات االستراتيجية في جامعة كربالءنظ  نطالقا من ىذه الحقيقة، ا
الوطني  األمنالعالقة بين أمن الخميج العربي و ) صية تحت عنوانتخص   ورشة عمل م2118تشرين الثاني/

)مستقبل مجمس التعاون الخميجي  لممركز والموسوم األولالعراقي( عمى ىامش المؤتمر العممي الدولي 
تشرين  15-14يومي الذي جرت وقائعو الراىنة( القومي العربي في ظل التحديات  األمنوتأثيره عمى 

 . 2118الثاني 

 األمنميا أمن الخميج العربي عمى البالغة التي يشك   األىميةاليدف من تنظيم ىذه الورشة ىو بيان التأثير و 
جممة من الظروف الدولية المتسارعة والمتقمبة التي تركت تداعيات الخطيرة لمغاية الوطني العراقي في ظل 

التحديات التي تواجو ىذه  في الصورة الحقيقية لحجمصانع القرار العراقي عمى أمن المنطقة. ولجعل 
دراك طبيعة السياسة الخارجية العراقية  اً المنطقة كونيا تعد جزء ال يتجزأ من المجال الحيوي لمعراق، وا 
دة وواضحة حول الموضوع ستشكل محاور ثالثة أسئمة محد   لذا جرى مناقشة المناسبة لمتعامل معيا.

من القرن الحادي والعشرين؟،  األولفي الربع  التي تواجو الخميج العربي رئيسةال التحدياتتقرير وىي: ما ال
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متطمبات التقارب الجيوسياسي العراقي ؟، وما ىي العراقي الوطني األمنتأثير أمن الخميج العربي عمى وما 
 لتحقيق مصالح العراق العميا؟ الخميجي –

 

 رئيسة في منطقة الخميج العربي:التحديات ال/ األولالمحور 

يمكن تحديدىا  واإلعالمية ية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةاألمنمجموعة من التحديات  تشتمل عمى
 :بالشكل التالي

 ية:األمنالتحديات 

تطل دول المجمس التعاون الخميجي الست عمى شواطئ الخميج العربي من ناحية الغرب، بينما تطل    
 عميو من ناحية الشرق، كما ويطل عميو العراق في الشمال. وىذا يعني من الناحية االستراتيجية أن   إيران

دفاعية واحدة، وقوات  الساحل الشرقي لمخميج تحكمو استراتيجية واحدة، وسياسة خارجية واحدة، وسياسة
في زمن الشاه عنو في  األمريختمف  وال، طيران مقرىامسمحة واحدة، تخضع جميعا لقيادة سياسية واحدة 

السواحل الغربية لمخميج العربي تطل عمييا دول عربية ذات  ن  أ، فالمقابلب .زمن الجميورية االسالمية
 تحدياتفرزت مجموعة من العالقات بين الدول الخميجية أوحمفاء دوليون متعد دون. وال استراتيجيات مختمفة

 :ىا بالتاليية يمكن تحديداألمن

تعزيز : بالتأكيد دخمت دول الخميج العربي في منظومة سباق التسمح تعزيز القدرات العسكرية -1
عن ظيور تنظيم  ناىيكنفوذ اإليراني، البعد تصاعد  السّيمافيما بينيا، القدرات العسكرية 

يم في سأفي دائرة الخطر، و  منطقةاإلسالمية داعش" اإلرىابي، الذي أدخل دول ال "الدولة
و وفق مفاىيم النظرية نظر لية والعسكرية. ىذا السباق سي  األمندفعيا إلى تطوير قدراتيا 

خرين الذين ال يرومون الدخول في سباق تسمح، إال أن االستمرار لآلو تيديد ن  أالواقعية ب
دول مجمس التعاون  انشغمتوالتصعيد في ىذا المجال قد يدخل الكل في دائرة السباق. لذلك 

الخميجية، وتصاعد الصراع  –موضوع تعزيز التسمح بعد تصاعد األزمة الخميجية ب الخميجي
وىذا التحدي إذا ما  .مجمس التعاون الخميجي ابأقطالطائفي اإلقميمي بين إيران وبعض 

الخميجية التقميدية وسيدخميا في سباق تسمح، ليس عمى صعيد  األمناستمر سيفكك منظومة 
البيئة  تر توف  لى مجال بناء قوة نووية إذا ما وربما تدخل ا ،تطوير القدرات العسكرية التقميدية
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يجعل المنطقة في حالة عدم استقرار سياسي سذا وى .الدولية المناسبة والداعمة ليذا التوجو
 ية واالقتصادية.  األمنوأمني دائم، وستكون عرضة لمتقمبات السياسية و 

 الدولة اإلسالمية داعش" اإلرىابيظيور ما يسمى بـ" تنظيم  ن  إ: تنامي الجماعات اإلرهابية -2
، وضع دول 2114 كبيرة من سوريا والعراق في العام أجزاءوسيطرتو عمى  ،في المنطقة
الجماعات اإلرىابية، وغياب االستراتيجية  خطر تناميب يتمثل تحدي خطير أمامالمنطقة 

الة عمى الصعيد الداخمي واإلقميمي، مما جعل دول الخميج العربي في ح االشاممة لمكافحتي
إال سوريا، شبو العسكري في نياء داعش عسكريا في العراق و إتخوف مستمرة. وعمى الرغم من 

مع تغييب الحمول السياسية  السّيماد المنطقة بشكل مستمر، ايديولوجيًا، وما زال ييد   و لم ينتو  أن  
، وغياب االستقرار السياسي في ليبيابشأن  االت فاقفي سوريا واستمرار الحرب في اليمن، وعدم 

  مشتركة. قضية إقميمية الخميجي األمنالعراق. وىذا من شانو أن يجعل قضية 
: ونقصد بالنزاعات البينية، تمك النزاعات التي تحدث بين دول الخميج تعدد النزاعات البينية -3

دة متعد  حدثت أزمات وصراعات أالتي مسألة الحدود، مثل ، بينيا العربي بشأن القضايا العالقة
ياسية كذلك النزعات السو بين قطر والمممكة العربية السعودية،  السّيمابين جميع دول المجمس، 

 ترتبطعن ذلك، ىناك نزاعات  ناىيكمجمس المتعمقة بعنصري الزعامة والقيادة، ال أقطاببين 
ض تمك المتبنيات أمن الخميج واستقراره إلى خطر كبير، بالمتبنيات االيديولوجية، فكثيرًا ما ت عر  

األزمة  إن  . والدولية قميميةى التيديدات اإلاالنكشاف عم ىلإ الخميجية األمنض منظومة وتعر  
الخميجية الحالية بين قطر من جية والسعودية ومحورىا الخميجي من جية أخرى،  –الخميجية 

 خير دليل عمى ذلك.
خروج  عمىوحدوث ما سمي بـ "ثورات الربيع العربي"  لمعراق يكياألمر لقد ساعد االحتالل 

من دائرة التأثير  قبل ذلك العراقالدول العربية ذات النفوذ في المنطقة مثل مصر وسوريا و 
مساحة لمبروز سياسيًا في المنطقة، لتضع  األخرىة عطى دول الخميج العربيأمما ، االقميمي
األحدث ؛ وبذلك بدأت تتنافس فيما بينيا لقيادة في األزمات اً كبير  فاعالً بوصفيا قوة نفسيا ب

عن ذلك، ىناك  ناىيك ،أواليا ر وصراع بينلى حدوث توت  إوالظيور بمظير القوة، مما قاد 
الجيل الجديد من  ة الجيل القديم وتطمعبعد وفاة قاد السّيماصراع داخمي بين األسر الحاكمة، 

ضيا عر  أمن دول الخميج إلى ىزات كبيرة، قد ت   يعر ضسما وىذا حكم ىذه الدول،  لىإالشباب 
 رارىا واستقرار المنطقة.ة خطيرة جدا في المستقبل تزعزع استقوأمني ةسياسي ىزاتإلى 

التي ما تزال  يةاألمنىذا التحدي من أىم وأكبر التحديات  عد  : ي  دوليتعاظم التواجد العسكري ال -4
ىذا التواجد ال يقف  أن   السّيماوأمن المنطقة برمتيا،  ة، بشكل خاص،العربي الدولتعرقل أمن 
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عمى مسافة واحدة مع كل دول الخميج العربي. وربما يفيم ىذا التواجد من قبل صانع القرار 
من أكبر التحديات التي  عد  ي   اال أنو ،و عامل تعضيد لؤلمن الخميجي والعربيالعربي عمى أن  

عامل  عد  ي   ذاتو، وفي الوقت ،طموح الدول العربية في خمق منظومة أمنية مشتركة أمامتقف 
يكية برئاسة دونالد ترامب خير دليل عمى األمر تيديد وابتزاز ليا. وما نراه اليوم من قبل اإلدارة 

التواجد  ستغالالمممكة العربية السعودية وقايضيا اقتصاديًا وماليًا م ذلك، فترامب كثيرًا ما أبتز  
 يكية لممممكة. األمر يكي في المنطقة والحماية األمر 

إقميمية رئيسة مثل ىذا الصراع المتنامي والمتصاعد بين قوة  عد  يٌ االيراني: -يكياألمر الصراع  -5
األوسط تمتمك قدرات تأثيرية ومصالح حيوية ضخمة في الشرق عالمية عظمى إيران، وقوة 

وقد يؤدي الى حرب  ،من الصراعات الميمة والرئيسة في المنطقة الواليات المتحدة واحداً مثل 
ي األمنو مفتوحة الى زعزعة أمن المنطقة واستقرارىا االقتصادي واالجتماعي و كالة أبالو 

بقاء ىذا الصراع بدون  األخرىوالسياسي، وليس من مصمحة العراق وال دول الخميج العربية 
خطيرا  أمنيال تيديدا ر بين واشنطن وطيران يشك  استمرارية وتصاعد التوت   ن  . إحل حقيقي

لييا الصراع بينيما سيكون الحدث الحاسم والكيفية التي سينتيي إج العربي، لمنطقة الخمي
 من القرن الحادي والعشرين. األولخالل الربع  األحدثلتطورات 

 :التحديات السياسية

لحالة عدم االستقرار السياسي،  المتحديات السياسية أو امتداد اطبيعي اية امتداداألمنعادة ما تكون التحديات 
 ما يمي: ىي الخميج العربي  دولومن أىم التحديات السياسية التي تواجو 

ما من إتقميدية تكتسب شرعيتيا  أنظمةالحالية ىي الخميجية  نظمةاأل :أزمة شرعية النظم السياسية .1
 مذىبالسعودية، أو الدعوى الحكم بمقتضيات الشريعة وأحكاميا كما ىو الحال في المممكة العربية 

والكويت وقطر  عصبية القبيمة والعشيرة والعائمة، كما ىو الحال في اليمنأو كما في سمطنة عمان، 
تحدي التحديث )عاجال أم آجال(  معر ضة لمواجيةيا جميعا ن  لذا فإ .واالمارات العربية المتحدة

اند لمثل ىكذا غط خارجي مسلى التغيير، وضفي ظل حراك اجتماعي داخمي يتوق إ الديمقراطي
ستكون عرضة ليزات اجتماعية كبيرة قد تبدأ  نظمةتحويل بنيوي حقيقي ليذه األ تغيير، وما لم يجر  

 لى نزاع داخمي شديد حول شرعية السمطةكل نزاع في قمة ىرم السمطة وتتحول الحقا إعمى ش
 ن  عام بالمشاركة السياسية. إطموح اللى دستور منتخب يرضي الومدى تبنييا لديمقراطية مستندة إ

عربي لسبب أو آخر، ولكن ال حداث الربيع العربي قد تكون وقفت عمى تخوم منطقة الخميج الأ
 في ىذه المنطقة من ربيع قادم ال محالة. نظمةفالت األيعني إ
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التي تيدد : ربما يكون ىذا التحدي من أكبر التحديات السياسية لدول الكبرىا عتمادية الكبيرة عمىاال .2
مى ع أمنيافي  تعتمد يا دولأن  ي، فكثير ما يؤشر عمى ىذه الدول أمن واستقاللية دول الخميج العرب

ن بشكل غير مطمقالواليات المتحدة األمريكية ، وما يدلل عمى ذلك ىو التحالف العربي والحرب في ، وا 
 األمنعن استقاللية  ىيكنااليمن وكذلك الدور الخميجي في دعم الجماعات المسمحة في سوريا، 

قيم و  منية داخمية ربما ال تنسجم مع مبادئسياسات أ الن لدييا جي عن القرار الخارجي؛الداخمي الخمي
، وىذا من شأنو أن يدخل دول المنطقة في نزاع مستمر، ربما تستثمره الدول الكبرى الغربية نظمةاأل

عن ذلك، ىناك  ناىيكواضحة ليذا التحدي. السعودي، إال صورة  –لصالحيا، وما الصراع اإليراني 
تحديات عمى المستوى الدولي تتمثل في وفرة أصول الطاقة ممثمة بـ "النفط والغاز" بشكل ىائل، مقابل 

دول بعض بما جعل عدا المممكة العربية السعودية واالمارات  إمكانات بشرية وقدرات عسكرية محدودة
ىذه الدول تحت دائرة أطماع القوى  وضعلنفسيا، وىو ما تأمين الحماية الخميج غير قادرة عمى 

 يكية والتدخل الروسي المباشر في سوريا.األمر الواليات المتحدة  السّيماالكبرى،  األجنبية

 واالجتماعية: التحديات االقتصادية

 ي:التباليمكن تصنيفيا ، ستمرةىي انعكاس لتحديات متراكمة وم التحدياتىذه إن 

ما يعيب دول الخميج العربي أن يا تفتقد بشكل أو بآخر إلى التنوع االقتصادي  الريعي:االقتصاد  .1
ن بدأتا التحرك نحو التنوع في واالمارات العربية المتحدة والمتي عدا المممكة العربية السعودية
االقتصادي ويجعميا أسيرة تقمبات أسعار النفط  أمنيايضعف  األمرمصادر الدخل القومي، وىذا 

 وحجم االنتاج من النفط الصخري. إن  العالمية التي يتحكم فييا تطورات اكتشاف الطاقة البديمة 
بقاء الوضع االقتصادي ليذه البمدان بدون تنويع في مواردىا سيجعميا تواجو كارثة حقيقية في 

، أو ن تعرقل االمدادات النفطية بطريقة مامواجية عسكرية في المنطقة يمكن أ حالة حصول
لى ما يشبو وضع الفحم الحجري اليوم. لقد أدركت بعض بمدان انخفاض قيمة النفط وتحولو إ

كما  ،االقتصادي فبدأت تعمل عمى تنويع الموارد المغذية لموازناتيا السنوية أمنياالخميج ىشاشة 
يتطمب و ن  اال أ وىذا التوجو صحيح بحد ذاتو، ،ىو الحال في االمارات والمممكة العربية السعودية

  ن يشمل كل دول الخميج النفطية.، وأاستراتيجية واضحة
الوافدة من  األجنبيةالعمالة  العربي: من التحديات التي بدأت تيدد دول الخميج األجنبيةالعمالة  .9

تتنامى عمى حساب اليد العاممة المحمية، مما يرفع البطالة  دول شرق اسيا واليند، فيذه العمالة
من شأنو خمق مشاكل اجتماعية أخرى  األمرالشباب، وىذا  السّيماالعاممة، لدى الفئات الوطنية 

ن ة بين الوافدين والمواطنين. كما أو عمى مستوى العالقمى مستوى العالقة بين المواطنين أع
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في بعض دول الخميج جعمت ىذا الموضوع نافذة لمتدخل  األجنبيةظروف العمل السيئة لمعمالة 
قبل المنظمات الدولية والجماعات المدافعة عن حقوق االنسان. وىناك دولة في شأنيا الداخمي من 

خميجية استغمت العمالة الوافدة لتغيير الوضع الديمغرافي لشعبيا، من خالل التجنيس. وكل ىذا 
عمى حساب السمم واالستقرار الداخمي من جانب، وعمى حساب تطوير قدرات  –حيانا أ–يتم 

 نية من جانب آخر.وامكانيات العمالة الوط
إذا كان  السّيما: يعد التعصب من اآلفات التي تفتك بالمجتمعات، الفكري والدينيالتطرف   .3

اض التي تيدد أمن دول الخميج األمر التعصب مغمفًا بغالف الدين والعقيدة والمذىب، ولعل من 
ت عد األصولية والجماعات الراديكالية  اذ .بشكل مستمر ىو التطرف الفكري والديني يالعرب

ن وفي المستقبل ر الجسيمة التي تواجو بمدانيا اآلخطااألواإلرىابية المتنامية في المنطقة من 
سبابيا الحقيقية خطوات رسمية وشعبية جادة إلنياء أالقريب والمتوسط والبعيد، وما لم تتخذ 

تيا مجرد نسخة أولية من تنظيمات خواأدعميا وتمويميا فستكون داعش و والقضاء عمى مصادر 
 رىابية قادمة قد تكون أكثر عنفا ودمارا.إ

"إعالم سمطوي" يغض  ، فيواإلعالم العربي عادة ما يساير السمطات الحاكمة :تسييس االعالم .4
، األخرىالتي تحدث في الدول العربية  األحدثالنظر عن االنتياكات الداخمية ويسمط الضوء عمى 

الجزيرة القطرية خير دليل عمى ذلك، فقد كانت الجزيرة  قناةة اإلعالمية التي تنتيجيا ولعل السياس
الخميجية  –واحدة من مكامن الخالف بين السعودية وقطر وساعدت في تأجيج األزمة الخميجية 

عن ذلك فقد كانت القناة فاعمة في خمق الرأي العام العربي، بموازاة ذلك، كانت  ناىيكاألخيرة، 
مثل  لباقي القنوات الخميجيةرة في مواجية اإلرىاب والتطرف والتعصب، كذلك الحال بالنسبة فقي

عالم بيذا الشكل غير المدروس سيزيد من اإل وغيرىا. ان تسيس قناة العربية والعربية الحدث
االحتقان والتوتر االجتماعي، ويعزل الشعوب عن بعضيا ويجعميا مصابة بيوس الخوف من 

داتو، ومع وجود التطرف الفكري والديني سيكون االعالم المسيس بمثابة الزيت الذي اآلخر ومعا
عالم المنطقة بالصراعات، عمى حساب اشتعاال، وستحرق نيران ىكذا إ يصب عمى النار ليزيدىا

 االقميمي، بل وعمى حساب حقوق االنسان وحرياتو العامة. األمنالتعايش و 
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 ؟العراقي الوطني األمنأمن الخميج العربي عمى المحور الثاني/ كيف يؤثر 

الوطني لمعراق، وال  األمنألمن الخميج العربي أن يتركيا عمى  ىناك ثالثة تأثيرات مباشرة وخطيرة يمكن
 :يمكن بأي حال من االحوال تجاىميا من قبل صانع القرار العراقي، وىذه التأثيرات ىي

في  األمنفي العراق تناسبا طرديا مع استقرار  األوضاع: يتناسب استقرار في العراق االستقرار .1
الخميج العربي، وقد اثبتت احداث السنوات الخمس عشرة االخيرة ان وجود توتر بين بغداد 
ومحيطيا الخميجي يمكن ان يزعزع االستقرار في العراق بشكل جدي وخطير، فقد اسيمت الدول 

و آخر في رفع معدالت العنف والتطرف واالرىاب داخل العراق ومنعت تطور الخميجية بشكل أ
تجربتو السياسية الجديدة من التمتع بالوقت الكافي من اليدوء لكي تتطور وتنضج. بالمقابل، فأن 
االرىاب الذي عصف باستقرار العراق وكاد يسقط الدولة بعد تمدد تنظيم داعش االرىابي عام 

راتو السمبية عند حدود العراق، بل ان أمن الدول الخميجية جميعيا تم تيديده، لم تتوقف تأثي 2114
ولو قدر لداعش التمكن من السيطرة عمى بغداد لكانت سيطرتو عمى عواصم خميجية أخرى أكثر 
سيولة مع وجود بيئة خصبة ومناسبة تماما لتمدده. ان نجاح بناء الدولة وتعزيز االستقرار العراقي 

يتحقق ما لم تكون منطقة الخميج برمتيا مستقرة، فما ييدد أمن ىذه المنطقة ييدد  ال يمكن أن
 أمنياالوطني العراقي وبالعكس، وال يمكن ألي سياسة خارجية عراقية أن تراىن عمى ضمان  األمن

من سياسة  اً ن تكون جزء، أو أواالستقرار في جوارىا الخميجي األمنالوطني من خالل زعزعة 
بالمقابل عمى دول الخميج و تستمر بعالقات متوترة مع العواصم الخميجية. و رس ذلك أإقميمية تك
ومن واستقرارىا.  أمنيادعم واستقرار العراق السياسي واالقتصادي لضمان  أىميةن تدرك العربي أ

 لقناعة لدى دول الخميج العربي، وأن تعمل عمىن تولد ىذه اثم   عمى السياسة الخارجية العراقية أ
ن تعمل وأ جواء الثقة في طبيعة ونمط العالقات السياسية واالقتصادية بين دول المنطقة.خمق أ

المرتبط بطريق ومنيا  ،عمى توفيق المصالح السياسية واالقتصادية المتضاربة في الوقت الحالي
 نابيب النفط والغاز.الحرير والموانئ وأ

قميميين والدوليين الراغبين بتوسيع بالالعبين اإل نطقة الخميج العربيتزخر م: الحروب بالوكالةخطر  .2
من العب دولي كبير،  اً قميمي مدعومالحيم، وغالبا ما يكون الالعب اإلدائرة نفوذىم وتحقيق مص
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ومثل ىذه البيئة تجعل التنافس والصراع بين العبييا الكثيرين مصدر تيديد وزعزعة لؤلمن 
ذ ىناك ، إبسبب وجود قواعد تحكم المعب فيما بينيم ناطق اليشة أو الضعيفة؛واالستقرار في الم

لذا  ًا؛رئيس اً أو دولي اً قميميإ اً د العبلى مستوى ييد  ر واضحة تتمثل بعدم تطور الصراع إخطوط حم
يتخذ الصراع صورة الحرب بالوكالة، اذ يقوم الالعبون بتجنيد تنظيمات وقوى تعمل لحسابيم بعيدا 

سالح والمساعدات الموجستية لكسر تزويد ىذه التنظيمات بالمال والعن حدودىم الجغرافية، ويتم 
قميميين والدوليين الذين يمعبون المعبة نفسيا، وقد شيدنا مثل ىذا الصراع في إرادة خصوميم اإل

ة يا طويمة األمد، ومدمرة لبنيميزة الحروب بالوكالة أن   ن  يمن وسوريا والبحرين نوعا ما. إالعراق وال
ت التي تجري عمى أرضيا، وتكاد تقترب في كثير من األحيان إلى صورة الحرب األىمية، المجتمعا

 ىداف من يقف خمفيا. وتوظف من خالليا أبشع وأقذر أدوات الصراع لتحقيق أ
 قميميةصراعات القوى اإل ، وأن  األوسطوالعراق اليوم يعد واحدا من المناطق اليشة في الشرق 

رضو ساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم، وما لم يستقر خاذ أوستستمر في ات  خذت والدولية ات  
نظام الحكم في ىذا البمد، وتتطور تجربتو الديمقراطية لتكون أكثر نضوجا، وتبنى مؤسستو 

ية لتكون أكثر احترافا وأفضل تسميحا وتماسكا سيكون أي صراع في منطقة األمنجيزتو وأالعسكرية 
ا لمعراق ومعرقال لبناء الدولة فيو، بل وميددا لتماسكو االجتماعي ووحدتو الخميج صراعا مدمر 

 الجغرافية.
لى وقت طويل لتنويع موارده االقتصادية ما زال العراق بحاجة إ: االقتصادي العراقي األمنتهديد  .3

واستعادة عافيتو االقتصادية، وحتى يتحقق ذلك سيبقى معتمدا بشكل شبو تام عمى تصدير النفط 
جاه بات   ماملى األي خطت بعض الدول الخميجية خطوات إدعم موازنتو السنوية. ففي الوقت الذل

خر بتشكيل صناديق سيادية تحمييا ا عمى النفط أو قيام بعضيا اآلتنويع صادراتيا وتقميل اعتمادى
 ن  الشأن، وا  زالت متخمفة كثيرا بيذا  بغداد ما ن  ابات االقتصادية غير المتوقعة، فإمن االضطر 

ن لى تيديد أمن مضيق ىرمز وأمأمن الخميج العربي سيمتد مباشرة إحصول أي حدث ييدد 
، اذ يعتمد العراق بشكل شبو تام عمى ىذا الممر المائي في تصدير امدادات النفط المارة من خاللو

من نفطو، وىذا سيعني عرقمة تصدير النفط العراقي، وسترتب عمى ىكذا سيناريو تيديد لؤل
لى حصول اضطراب اجتماعي خطير يخمق الفوضى صادي العراقي الذي سيتطور الحقا إاالقت
اىا. وال يمكن لدولة مثل لى نتائج مؤلمة ال تحمد عقب، ويدفع إرباك في عمل الدولة والمجتمعواإل

ج في منطقة الخمي األوضاعاالقتصادي مرتبط تماما باستقرار  أمنياالعراق تدرك أن الحفاظ عمى 
ن السيطرة تماما. وستحتاج بغداد و أن تسمح بخروجيا عاألوضاع فييا أىمال تطورات إ العربي،
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لى بذل جيود كبيرة لمحفاظ عمى استقرار أمن الخميج العربي، فكل المؤشرات ترجح عدم وجود أي إ
 .مصمحة عراقية في عدم القيام بيذا الدور في المدى المنظور

 

 

 ؟الخميجي-مبات التقارب الجيوسياسي العراقيمتطما هي  المحور الثالث:

 ،المحيط االقميمي مع ا في عالقاتوميم تحوال (2118 -2114السابقة )حكومة الشيد العراق خالل 
خذت الحكومة مسارا جديدا تجاه دول الخميج العربي ومنيا العربية ات  ذ إالعربي والخميجي بالذات،  السّيماو 

، وىذا التوجو صحيح بحد ذاتو ويقتضي تعزيزه االقميمي المحيطالسعودية في مسعى لتعزيز االنفتاح عمى 
بعد من أىو تحقيق ما ىو عمى أن يكون اليدف النيائي  ،من قبل حكومة السيد عادل عبد الميدي الحالية

معراق في كل ، وبما يحقق المصالح العميا للى التقارب الجيوسياسي مع دول الخميج العربيإ االنفتاح
ر العراقي حقيق ىذا اليدف ندعو صانع القراية والثقافية وغيرىا. ولتاألمنالنواحي السياسية واالقتصادية و 

 لى العمل عمى:والخميجي في وقت واحد إ

ديـــــــــــدة مـــــــــــيالد منظومـــــــــــة  األوســـــــــــطالشـــــــــــرق  ربمـــــــــــا يشـــــــــــيد .1 عـــــــــــن  ديالً بوصـــــــــــفيا بـــــــــــإقميميـــــــــــة ج 
مـــــــــين دول العربيـــــــــة عمـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن رفـــــــــض األجامعـــــــــة الـــــــــ ، الســـــــــّيماالمنظومـــــــــات الســـــــــابقة

ية عمــــــــى ىــــــــامش د ابــــــــو الغــــــــيط فــــــــي تصــــــــريحات صــــــــحفمــــــــحأالعــــــــام لجامعــــــــة الــــــــدول العربيــــــــة 
وىـــــــــذا مـــــــــا يســــــــــعى  عـــــــــن الجامعـــــــــة. بـــــــــديالً بوصــــــــــفو مـــــــــؤتمر حـــــــــوار المنامـــــــــة ىكـــــــــذا حمـــــــــف 

ــــــــــر الخارجيــــــــــة  ــــــــــو الحاليــــــــــة لمشــــــــــرق  لعرضــــــــــو فــــــــــييكــــــــــي األمر وزي الــــــــــذي قــــــــــد األوســــــــــط زيارت
ينشــــــــأ عمميــــــــًا خــــــــالل قمــــــــة بولنــــــــدا التــــــــي اقترحتيــــــــا الواليــــــــات المتحــــــــدة فــــــــي شــــــــباط / فبرايـــــــــر 

 وايران. األوسط، تحت عنوان الشرق 2118

 

الوطني العراقي  األمنالسبيل لضمان  ن  األمن الوطني ألي دولة ىو أىم غاياتيا، وا  تحقيق  ن  إ .2
 ،وتحقيق استقراره السياسي واالقتصادي ،يتطمب، وقبل كل شيء، بناء مقومات قوة العراق الداخمية

عمى مستوى عالقاتو  اً وبناء قوتو العسكرية وتعزيز بنيتو الثقافية واالعالمية لكي يكون مؤثر 
 الخارجية.

المتبادلة والمباشرة بين دول  اوضاتوبناء الثقة إلجراء الحوارات والمف مشتركةتوفير تطمينات  .3
 لى ما ال تحمد عقباه.األحدث فييا إالمنطقة وبأقصى سرعة لمنع تطور 
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 أساسخالل مد جسور العالقات الودية والتعاونية القائمة عمى  خميجي من –إقامة تقارب عراقي  .4
دول المنطقة لتعزيز جاه توالثقافي، واستثمار القوة الناعمة  ياألمنالتعاون االقتصادي والدبموماسي و 

  عالقاتيا الرسمية والشعبية.
، بما قميميةاإلالعراق لمكانتو ية والعسكرية العراقية؛ الستعادة األمنالعمل الجاد عمى تقوية المؤسسة  .5

رسال رسائل تطمين لكل الدول المجاورة بأن  في المنطقةل ميزان القوى ي عد   كون تلن  بغداد ، وا 
الخارجية سوف تقوم عمى احترام  اسياستي ، وأن  قميمي أو دوليف إو طر ألة حديقة خمفية ألي دو 

 .  األخرىدول مالعالقات التعاونية وعدم التدخل بالشؤون الداخمية ل
جميع دول المنطقة العربية وغير العربية، وبناء شبكة مصالح إنشاء تكتل اقتصادي وأمني يضم  .6

فة لخمق تقارب حكومي وشعبي يمكن نية والقوميات المختماقتصادية تتجاوز اليويات الطائفية والدي
   .ليذه البمدان في السياسات الخارجية ن يعزز التقاربأ

دة ســــــــريعة لممرحمــــــــة القادمــــــــة وفــــــــق بــــــــرامج عمــــــــل محــــــــد   إقميميــــــــةوضــــــــع سياســــــــة خارجيــــــــة  ن  إ .7
وقـــــــــــد تكــــــــــون العالقـــــــــــات الثنائيـــــــــــة والشـــــــــــراكة االســـــــــــتراتيجية  .ولويـــــــــــة لمعـــــــــــراقأالتطبيــــــــــق تعـــــــــــد 
حــــــــدى الوســــــــائل إطــــــــار تبــــــــادل المصــــــــالح وتقاســــــــميا إمــــــــن تمــــــــك الــــــــدول فــــــــي  ةمــــــــع كــــــــل دولــــــــ
ـــــــــي يمكـــــــــن ات   ـــــــــي محـــــــــور أوربمـــــــــا تكـــــــــون  ،باعيـــــــــاالت ـــــــــدخول ف ـــــــــى أفضـــــــــل مـــــــــن ال ـــــــــل عم و تكت

 خر.آحساب 
ـــــــــ .8 ـــــــــة التنســـــــــيق الفع  ـــــــــى وزارة الخارجي ـــــــــوابمـــــــــع ال عم ـــــــــس الن ـــــــــة العال مجم ـــــــــة ولجن ـــــــــات الخارجي ق

ــــــــــ ــــــــــى خمــــــــــق رؤيــــــــــة موح  ــــــــــة ،دة لمسياســــــــــة الخارجيــــــــــةلمعمــــــــــل عم مكــــــــــان مــــــــــن قــــــــــدر اإل والحيمول
ـــــــــــة  ـــــــــــى إو أتصـــــــــــريحات نيابي ـــــــــــة، حت ـــــــــــة الحكومـــــــــــة ووزارة الخارجي ـــــــــــة تتقـــــــــــاطع مـــــــــــع رؤي عالمي

ياســــــــات التـــــــــي ال تســــــــتخدم تمــــــــك التصـــــــــريحات مــــــــن الـــــــــدول بمــــــــا يـــــــــؤثر عمــــــــى الخطـــــــــوات والس
 ة القادمة.يا في المرحمئتعمل الحكومة عمى بنا

 تجفيف منابع التطرف ىدفيا ،ر التزامات متبادلةمشتركة بين دول الخميج توف   إقميميةفاقية عقد ات   .9
وعدم السماح  المعتدل والقومي الخطاب الديني دعم من خالليا ، ويتم  بكل أشكالو رىابواإل

رىاب فالتطرف واإل اب مصالح الحكومات ومصالح شعوبيا؛بالتمدد عمى حسلممتطرفين والطائفيين 
  مشتركة. إقميميةال بإجراءات إقميمية وال يمكن مواجيتو إمشكمة 

تفعيل مراكز السيطرة والرقابة االلكترونية عمى شبكة االنترنت والقنوات التمفزيونية الفضائية  .11
وخمق نقاط ات صال مع الشركات العالمية لتعزيز األمن  واألرضية وسن قوانين الجرائم اإللكترونية،

العربي أو  –والسيطرة عمى المنصات اإلعالمية العربية التي تروج لمعداء العربي  السيبراني،
فتن بين العراق ومحيطو ركي، والقنوات التي تروج لمعداء إثارة لمالت-العربي _الفارسي أو العربي
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قميميين، األمن اإلرة عمى السمم و تتركو ىذه الوسائل من تأثيرات مدم   لما ؛الخميجي السّيماالعربي و 
 ىداف ذاتيا في ىذا المجال.األمع الدول الخميجية لتحقيق  االت فاقوكذلك السعي لمتعاون و 

 السّيمالى حمول سياسية نيائية لمصراعات الرئيسة في المنطقة، سراع بالتوصل إاإل .11
يقاف الحروب بالوكالة، ومنع تصعيد يز االستقرار في العراق، وا  ، وتعز الصراع في سوريا واليمن

  دة لعالقات ودية بين دول المنطقة.ممي   إقميميةيراني لضمان خمق بيئة اإل-األمريكيالصراع 
بعاد المنطقة و  ،التوتر فتفعيل المعاىدات الثنائية والجماعية لتخفي .12 ميما التدخالت الدولية  عنا 

 وحدىا عمى حل  الدول الخميجية قادرة  عمى خارطة طريق مرتكزىا أن   االت فاقسباب، و كانت األ
 مشاكميا الداخمية.

ن يكون ىدف جميع الحكومات ة الخميج يجب أالحفاظ عمى بنية نظام الدولة وتماسكيا في منطق .13
رىان ىو  ألن انييار نظام الدولة عن خالفاتيا وتقاطعيا في المصالح؛في المنطقة بصرف النظر 
ق الفوضى عمى المستوى الوطني شعال الحروب الال متماثمة، وخمجميع القوى الراغبة في إ

ما مع ، أخطارهو وتالفي أقميمي مع الحفاظ عمى الدولة ممكن حم  نزاع أو صراع إ أي   ن  واإلقميمي. إ
مستمرا ال يمكن فستكون النتيجة خطرا  ،لى دولة فاشمة أو حالة الالدولةميا إانييار الدولة وتحوي

 طالقا.ع نتائجو إتوق  
لى كما أشرنا إ –قميمي والدولي قة مصالح حيوية عمى المستويين اإلمنطقة الخميج العربي منط ن  إ .14

توافر عمى قراءة واضحة لمصالح األطراف الفاعمة ت ن  ومن ثم   عمى الحكومة العراقية أ –ذلك 
يران كثيرة والصين وا  وروبية المتحدة االميركية ودول أ ومنيا الواليات ،قميميا ودوليا في المنطقةإ

 وتركيا.  
ل فـــــــــي كيفيـــــــــة تحقيـــــــــق التـــــــــوازن االســـــــــتراتيجي جديـــــــــد يتمث ـــــــــ ميمـــــــــة وتحـــــــــد   أمـــــــــامالعـــــــــراق  ن  إ .15

 دو ووجـــــــــل مـــــــــن مصـــــــــالح يرانـــــــــي بمـــــــــا يمث ـــــــــعامـــــــــل مـــــــــع كـــــــــال المحـــــــــورين، المحـــــــــور اإلفـــــــــي الت
ــــــــــًا واقتصــــــــــاديا وسياســــــــــياً ع ســــــــــتصــــــــــادي ميــــــــــم لمعــــــــــراق، ومحــــــــــور بــــــــــدأ يت  جغرافــــــــــي واق ، جغرافي

 . مني عمى العراق بحكم موقعو الجغرافي بينيماأوفي كال المحورين ىناك تأثير 
م التكنولــــــــــــــوجي وثــــــــــــــورة المعمومـــــــــــــــات واالتصــــــــــــــال وكيفيـــــــــــــــة عمــــــــــــــى التقـــــــــــــــد  التركيــــــــــــــز  .16
الســـــــــــــتراتيجي الشـــــــــــــامل رىـــــــــــــاب والتواصـــــــــــــل اســـــــــــــتثمار ذلـــــــــــــك فـــــــــــــي مواجيـــــــــــــة التطـــــــــــــرف واإلا

 ،ميمــــــــــة فــــــــــي ىــــــــــذا المجــــــــــال اً شــــــــــواطالــــــــــدول التــــــــــي قطعــــــــــت أفضــــــــــل مــــــــــع أوبنــــــــــاء عالقــــــــــات 
ـــــــــــيو ور حـــــــــــاد األومنيـــــــــــا دول االت   ـــــــــــاء شـــــــــــبكة ات   ؛ب ـــــــــــلبن دة تســـــــــــتيدف صـــــــــــاالت مشـــــــــــتركة وموح 
 رىاب.نزالق نحو التطرف واإلجيال الشابة ومنعيم من االجذب عقول األ

ـــــــــة .17 ـــــــــامي األاأل أىمي ـــــــــار تن  األوســـــــــطفكـــــــــار حـــــــــول تحـــــــــالف الشـــــــــرق خـــــــــذ بنظـــــــــر االعتب
مــــــــــــــن أومــــــــــــــاىي انعكاســــــــــــــاتو عمــــــــــــــى  ،مــــــــــــــاىي ممكنــــــــــــــات نجاحــــــــــــــو ،الجديــــــــــــــد االســــــــــــــتراتيجي
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نشـــــــــــوء تحالفــــــــــــات نظيـــــــــــرة فـــــــــــي الجانــــــــــــب لـــــــــــى إوىــــــــــــل ســـــــــــيؤدي  ،مـــــــــــن العـــــــــــراقأالمنطقـــــــــــة و 
وبمـــــــــــا  ،ن تكــــــــــون ىنــــــــــاك رؤيــــــــــة عراقيـــــــــــة بيــــــــــذا الخصــــــــــوصألعمــــــــــو مــــــــــن الميـــــــــــم  ؟.خــــــــــراآل

 أولوية استراتيجية لممرحمة المقبمة.بوصفيا من ومصمحة العراق أيخدم 
ــــــــــــى .18 ــــــــــــدعوة إل ــــــــــــوتر بســــــــــــبب تنظــــــــــــيم مــــــــــــؤتمر إ ال ــــــــــــي بغــــــــــــداد اســــــــــــتثمارًا لجــــــــــــو الت قميمــــــــــــي ف

دعى لــــــــــــــو دول جــــــــــــــوار ، ت ــــــــــــــالخالفــــــــــــــات القائمــــــــــــــة بــــــــــــــين دول مجمــــــــــــــس التعــــــــــــــاون الخميجــــــــــــــي
يــــــــــز التعــــــــــاون المشــــــــــترك ل تعز ؛ لمناقشــــــــــة ســــــــــبعــــــــــن دول مجمــــــــــس التعــــــــــاون ناىيــــــــــك ،العــــــــــراق

 .جاد حمول ألزمات المنطقةاي  و 

 

 


