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املقدمة
تجد الدول نفسها ضمن بيئة تنافسية معقدة سريعة التغيير ،تواجه فيها العديد من التحديات وبمختلف
املستويات من حيث األثر والتأثير ،التي تفرض عليها تبني أفضل السبل للوصول إلى الحفاظ على ذاتها وتحقيق
أهدافها التي تنبع من اإلدراك السليم في فهم العالقة بين األهمية املكانية لوظيفة الدولة أو اإلقليم من جهة،
واألهمية الجيوستراتيجية التي تشكلها هذه الدولة أو اإلقليم عبر توظيف سلسلة التفاعالت في البيئة اإلقليمية
والبيئة العاملية.
يقترن هذا اإلدراك بمتغير الجغرافيا ،ليس بصفتها املكانية بقدر ما يمثله من نتاج لحوار اإلرادات الوطنية – ليس
بالضرورة ان تكون متنازعة -الذي يعد اليوم مقيد لحركة الدول وقناعات صناع القرار ،فأغلب القادة اليوم
مرغمين على فهم الجيولولتيك والتقيد بالحتمية الجغرافية في فهم وادراك حركة دول الجوار من جهة والدول من
خارج اإلقليم من جهة أخرى.
ً
أن من مسلمات دراسة بيئة العراق اإلقليمية ،انها متداخلة معقدة مترامية اإلبعاد ،تتبدل وتتحول وفقا ملعايير
البيئة الدولية والداخلية ،تقترن حالة االغتراب والتباعد أو التقارب والتكامل مع تغير األنظمة السياسية وقادتها،
فهي تعبر عن سلوك صناع القرار بشكل أساس .ومن معاضل صياغة االستراتيجيات الوطنية في املنطقة أنها
تعبرعن رؤية صناع القراراكثرمن كونها وثيقة تعبرعن مصالح وأهداف الدولة.
إشكالية البحث:
تعد منطقة الشرق األوسط من مناطق التوتر االستراتيجية في العالم ،بفعل تأثير املقومات الجيوبولتيكية التي
تتمتع بها وعدم قدرة صناع القرار على القراءة املنطقية لهذه املقومات مما يضعف من القدرة على توظيفها لتخلق
ً
مزيدا من التوتر الذي يؤدي إلى التعقيد في إيجاد الحلول  ،فتداخل املصالح وتزاحمها نتاج طبيعي لعدم اإلدراك
السليم لصانع القرار للبعد الجيوبولتيكي للمصالح ومن ثم عدم القدرة على توظيفها بالشكل السليم.
فرضية البحث
تعبر الفرضية عن حقيقة العالقة بين االستجابة الكفؤة لصانع القرار في توظيف املقومات ومنها الجيوبولتيكية
وتأطير عالقة الدولة مع جيرانها بصيغ واستراتيجيات ذاتها .وهذا مايمكن تثبيته في بيئة العراق االقليمية.
منهج البحث
تم االعتماد على عدد من املناهج العلمية املعنية في العلوم السياسية  ،فقد اعتمدنا على املنهج التحليلي لتحليل
البيئة االستراتيجية للعراق والبحث في مقومات القوة وتحييد نقاط الضعف .واملنهج االستشرافي املستقبلي لبناء
االحتماالت املستقبلية ملوضوع البحث وفق معطيات تسهم في إمكانية تحقيق هدف البحث.
التغيرفي البيئة اإلقليمية و أنماط التفاعل اإلقليمية
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تمتاز بيئة العراق اإلقليمية بالتحول والتبدل في أنماط العالقات االستراتيجية ،فهي تتبدل وتتحول من نمط إلى
اخر وفق تصورات قادة الدول التي بالضرورة تعبر عن قناعات وعقائد فلسفية تفسر لنا صورة الدولة التي يهدف
إلى تحقيقها ،هذا الترابط بين حركة التغيير في البيئة وبين تصورات صناع القرار التي كثيرا ما تقع بما يعرف بـ (وهم
القوة) وبناء استراتيجيتها على دعم القوى الكبرى والسيما الواليات املتحدة األمريكية ،يدفع باتجاه توليد تصورات
وقناعات مختلفة قد تفسر على إنها (عدوانية) بالضد من تصورات الطرف األول ،وهذا ماتتميز به منطقة
التفاعالت العراقية – اإلقليمية .
ما بين هذه التصورات والفلسفة العقائدية لصناع القرار ،تكمن ميزة أخرى تتمثل في تغير وتبدل قناعات القوى
الكبرى نفسها والسيما الواليات املتحدة األمريكية ،مما يزيد اإلمر تعقيدا وتداخال فتقع املنطقة ضمن ما يعرف بـ
(الفوض ى االستراتيجية) الناتجة عن عدم االدراك السليم لالتي:
-

مقومات القوة ونقاط الضعف.

-

هوية وفلسفة الدولة (زمان ومكان).

-

طبيعة التحوالت في املنطقة.

-

ً
ً
تصورات صناع القراروالتبدل في الفلسفة (فكريا وادائيا).
االبتكارواألبداع في التوظيف االمثل للتقارب الجغرافي.

ماذكر اعاله يشكل معاضل استراتيجية امام االستجابة الكفؤة لصانع القرار ملتغيرات البيئة التي تشهد تحوال
ً
ً
وتبدال مقترنا بشكل كبير في جملة متغيرات اهمها:
املتغيرات الدولية:
فوز جو بايدن في الرئاسة األمريكية ،وماسيحمله ذلك الفوز من رؤية جديدة للشرق األوسط ،قد تعيد إلى
االذهان مبادرة املجلس االطلنطي التي جاءت تحت عنوان (مجموعة عمل استراتيجية الشرق األوسط )2016
التي قدمتها وزيرة الخارجية األمريكية مادلين اولبرايت ومستشار االمن القومي االمريكي السابق ستيفن هادلي .iمما
قد يدخل املنطقة في حزمة مايعرف بأستراتيجيات بناء السالم وفق املنظور االمريكي باعطاء دور اكبر للمؤسسات
الدولية وفي مقدمتها االمم املتحدة ،وهذا ما يمكن مالحظته من تنامي دور األمم املتحدة في العراق ورغبتها للمشاركة
في مراقبة وإدارة االنتخابات املرتقبة في العراق.
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التغير اآلخر هو التوجه األوربي الجديد نحو املنطقة بشكل تدريجي ومكثف ،يثير عدة تساؤالت في مقدمتها هل هي
رغبة أوربية بحتة ،أم هي رغبة دولية تحديدا أمريكية للمشاركة في تحمل االكالف العاملية ،أم هي محاولة الستعادة
التوازن مع روسيا االتحادية ومشاغلتها استراتيجيا السيما من قبل فرنسا الطامحة لألدوار العاملية.
يشكل االندفاع االستراتيجي الصيني نحو املنطقة عبر مبادرة الحزام والطريق ،اهم املتغيرات التي ممكن ان تشكل
نقطة تحول باتجاه إضافة مقومات قوة لدول معينه ذاتها على حساب قوة أخرى فاعلة كما هو الحال مع اململكة
العربية السعودية والكويت على سبيل املثال ،زيادة مقومات القوة اإليرانية على حساب القوة التركية وهكذا.
املتغيرات اإلقليمية:
ال تقل املتغيرات اإلقليمية أهمية عن املتغيرات الدولية ،بل يممكن عدها املرتكز اإلساس الذي يحدد هوية الشرق
األوسط وبيئة العراق اإلقليمية في املستقبل ،فالتحول االستراتيجي األهم هو إعادة تفعيل استراتيجية تقسيم
املنطقة وفق منظور سياس ي يهدف بالدرجة اإلساس تقاسم النفوذ والتأثير في منطقة الشرق األوسط ،اذ تمت
إعادة تفعيل منطقة املشرق العربي ومنطقة شرق املتوسط ،داللة على عدم قدرة القوى الكبرى من أحكام سيطرتها
على املنطقة بشكل كامل ،فضال عن التعامل معها وفق السياسات اإلقليمية املتبعة بها ودرجة قربها وتباعدها عن
األهداف األمريكية تحديدا والروسية والصينية ،أو إقليميا من ايران و(اسرائيل) وتركيا بشكل خاص.
التحول في االستراتيجية اإلسرائيلية وتبني استراتيجية التطبيع ،والتقرب غير املباشر عبر االنتقال من النطاق
ً
الجغرافي الضيق إلى النطاق الجغرافي األبعد ،مما يشكل تحوال جديدا في مسارات العالقات اإلقليمية مع بعضها
البعض.
يتحدث الكثير اليوم عن التحول في أولويات القوى اإلقليمية من منطقة الخليج العربي والعراق ضمن البيئة
االستراتيجية األكبر الشرق األوسط إلى منطقة شرق املتوسط ،اذ شكل زيادة الطموح التركي وتناميه في الهيمنة
اإلقليمية ،واالنتقال من منطقة التنافس اإليراني – السعودي – التركي في العراق وسوريا ،إلى منطقة تنافس جديدة
ً
في شرق املتوسط مع مصر القوة اإلقليمية العربية املغيبة – لظروف موضوعية ومادية -تحوال استراتيجيا مهما
ً
يؤشر على رؤية جديدة في هندسة التفاعالت في املنطقة مستقبال.
املتغيرات الداخلية:
ً
ً
ً
اكا استراتيجيا مهما على مختلف املستويات ً
بدء من الحراك االستراتيجي الداخلي واإلقليمي
شهد العراق حر
والخارجي ،ابتدأه رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد املهدي ،محاوال تحويل مسار العالقة من الغرب إلى الشرق
ً
بعقد االتفاقية العراقية – الصينية ،وما آلت اليه من تداعيات داخلية وإقليمية ،مرورا بالحراك االحتجاجي في
ً
العراق وتطور مساراته وصوال إلى استقالة حكومة السيد عادل عبد املهدي وتشكيل حكومة السيد مصطفى
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الكاظمي .اذ اتبعت الحكومة الجديدة مسارات تقليدية ومسارات أخرى غير تقليدية ترافقت وتزامنت مع حركة
التحوالت اإلقليمية ،محاولة منها ملواجهة االختالالت والتهديدات في البيئة الداخلية واإلقليمية.
الحو افزالدافعة في توظيف استراتيجية املعابر
ً
يمتلك العراق مقومات تؤهله للعب دور مهم ومؤثر في بيئته اإلقليمية ،منطلقا من جملة محفزات إقليمية ودولية،
ً
فضال عن متغيرات داخلية داعمة ،تتمثل في جملة من املرتكزات أهمها املرتكز الجيوبولتيكي .اذ حبت الطبيعة
ً
العراق موقعا جيوسياسيا متزايد األهمية ،وهذا ما -أكدته النظريات الجيوستراتيجية -حيث أشار إلى تلك األهمية
مفكرو النظريات الجيوبولتيكية واالستراتيجية أمثال ( نيكوالس سبيكمان ) فضمن نظرية اإلطار األرض ي يشكل
العراق هالال يحيط بالقلب الروس ي ،ومن يحكم سيطرته على منطقة األطراف يحكم اوراسيا ومن يحكم اوراسيا
سيتحكم بجيوبولتيكية العالم .وبناء على ذلك يمكن وضع معادلة تحدد مكانة العراق الجيوستراتيجية (من
يسيطر على العراق ،يتمكن من السيطرة على الشرق األوسط ،ومن يسيطر على الشرق األوسط ،يتحكم في
اإلستراتيجية العاملية) .ومن هنا يمكن تفسير التنافس العاملي على العراق وفي مختلف الحقب التاريخية ،والسيما
التنافس األميركي – الروس ي الذي له إبعاد جيوستراتيجية ترتبط بالهيمنة العاملية.
فلو القينا نظرة على جيوبولتيكية العراق فأننا ندرك بانه ال يمكن ألية دولة في املنطقة إن تضع إستراتيجية أمنية
دون فهم وأدراك األهمية الجيولوتيكية ،إذ وفق هذه الجيوبولتيكية والتي تعــد ميزة ( فرصة ) وعبء ( تحدي ) في
ٍآن واحد لألمن الوطني العراقي نجد أمام العراق فرصة تاريخية في تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء عالقات
إيجابية مع دول الجوار الجغرافي .ومن خالل الجدول أدناه تتضح أهمية املناطق الحدودية الواسعة مع دول الجوار
وارتباطها مع بعضها البعض ،وتوظيف هذ االرتباط بما يحقق املصالح العراقية .
أطوال حدود العراق مع البلدان املجاورة
الطول (كم)
الدولة
178
األردن
195
الكويت
377
تركيا
600
سورية
812
اململكة العربية السعودية
1300
إيران
3462
املجموع
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النسبة املئوية
5 ,14
5 ,63
10 ,90
17 ,33
23 ,45
37 ,55
%100

املصدر -:جمهورية العراق ،مجلس الوزراء ،هيئة التخطيط ،الجهاز املركزي لإلحصاء ،املجموعة اإلحصائية
السنوية ،1994 ،بغداد1995 ،م ،ص.5
وعند تفسير هذه األطوال الحدودية يمكن القول إن العراق يعد العمق الدفاعي الجيو استراتيجي لألردن والعكس
كذلك ،والعمق األمني السوري هو العراق والعكس كذلك أيضا ،ودول الخليج متمثلة بالكويت والسعودية فأنها
وعمقها االستراتيجي يرتبط بالعراق بصورة مباشرة ،فضال عن تركيا التي ترتبط جيوبولتيكيا وامنيا بالعراق ،أما
بالنسبة إليران وما تمتلكه من امتداد جغرافي يعد األكبر واألكثر تأثيرا وفاعلية بما يشكله من نسبة  %37,55من
الحدود العراقية.
ً
فضال عن األهمية االستراتيجية األمنية لهذه األطوال الحدودية ،إال أنها تشكل مناطق حدودية واسعة يمكن
توظيفها واستثمارها ،فاملقاربة الجيوبولتيكية التي يمكن االستعانة بها هنا ،هي املقاربة األوربية ،فاوربا ترتبط مع
بعضها البعض بشريط حدود يتسع مع اتساع املساحة ،اال إن هذه املساحات الواسعة تم استثمارها وتوظيفها
لتشكل فيما بعد املرتكز األساس الذي قام عليه االتحاد األوربي ،كمنطقة ارتكاز في التكامل األوربي االقتصادي ومن
ثم التكامل األوربي السياس ي وبعدها األمني .فتحولت هذه املساحات الحدودية إلى تجمعات مشتركة سياسية
واقتصادية مأهولة بالسكان والنشاطات السياسية ،فاغلب الفعاليات السياسية األوربية الخاصة تقام في هذه
املناطق والسيما ما بين فرنسا وبلجيكا مقر االتحاد األوربي.
لذا فانه يمكن للعراق إن يوظف هذه املناطق املشتركة اقتصاديا واجتماعيا لتكون استراتيجية جديدة تربط
ً
ً
دول املنطقة وظيفيا واجتماعيا ،السيما مع تو افر املحفزات الداعمة فاملعطيات الوظيفية هي أساس هذه
االستراتيجية .ويمكن تركيزاملعطيات الوظيفية في االتي:
األول :موارد املنطقة ( الطاقة)
الثاني :الحتمية الجيوبولتيكية ( نقل الطاقة)
الثالث :استراتيجية مواجهة التطرف
رابعا :التعايش السلمي وتنمية ثقافة الحوار.
ً
خامسا :إعادة األعمار.
يشكل التقارب العراقي – العربي الجديد املتمثل في عقد االتفاق الثالثي العراقي – األردني – املصري ،واالتفاقيات
ً
الثانية مع امللكة العربية السعودية واألردن ومصر ،نمطا جديدا قد يرتقي ملستوى التحول في مسارات العالقة.
فالدول العربية تشهد تغيرا في أنماط التفكير على مستوى صناع القرار ،فالتحول في مصر ورؤية الرئيس املصري
محمد السيس ي في أهمية استعادة مصر لدورها اإلقليمي ضرورة استراتيجية .أما في اململكة العربية السعودية
وتنامي الشعور لدى قادتها من الجيل الثاني املتمثل في شخصية ولي العهد محمد بن سلمان فاألمر ال يتعدى كونه
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ً
ً
ً
ضرورة استراتيجية بل هو واجب وتكليف عقائدي نابع من مكانة اململكة دينيا وسياسيا وجيولوتيكيا وتاريخيا ،هذا
الشعور تركز مع تراجع دور اململكة في األداء على املستوى الخليجي على حساب فاعلية الدور القطري واإلماراتي بل
وحتى تنامي الدور الكويتي القديم الطامح.
األردن الدولة الساعية إلى إيجاد أنماط جديدة في التفاعل وتدرك أهمية كال الدولتين من جهة والعراق من جهة
أخرى فهي ممكن ان نعدها دولة (الربط) ما بين جغرافيتين األولى متقدمة مع السعودية وأخرى متأخرة وهي مصر.
فالتحدي التركي – القطري يشكل خطرا استراتيجيا على الدول الثالث (اململكة العربية  ،األردن ،مصر) كذلك اإلمر
ذاته مع ايران .فضال عن متطلبات إي دور ممكن ان تقوم به اململكة العربية السعودية ومصر تحديدا ال يكتمل إال
مع وجود املرتكز اإلساس إال وهو العراق ،هذه الحقيقة تدركها األطراف العربية وغير العربية على حد سواء.
فالعراق يشكل نقطة االلتقاء واالرتكازالحضاري – السياس ي -األمني واي استراتيجية لبناء مجال حيوي لهذه
ً
الدول ال يمكن إال عبرجيوبولتيكية وجغر افية العراق تحديدا ،ال نقول مبالغة و إنما إي تقارب عراقي مع طرف
يشكل خسارة للطرف األخر كأنه ضمن نطاق ( اللعبة الصفرية اإلقليمية).
هذا االرتكاز الجغرافي قد يكون فرصة استراتيجية ،اذا ما تم أدراكه بشكل صحيح وتوظيفه بشكل كفوء عبر
استراتيجية يمكن ان نسميها استراتيجية املعابر( تنمية املناطق الحدودية مع دول الجوار اإلقليمي) .فقد ادركت
هذه الحقيقة والحتمية اململكة العربية السعودية فسعت إلى توظيف املناطق الحدودية عبر اتفاقيات تتيح
االستثمار في املناطق الحدودية بطرق مباشرة واخرى غير مباشرة عبر توظيف مصر واألردن في بناء مناطق
ً
مستقبال
مشتركة
استراتيجية
ان الحدود الجغرافية بين االردن والعراق والسعودية ووجود الطريق البري املشترك الذي عاد الى خط الخدمة يم
كن ان يؤسس منطقة تجارية مشتركة ذات ابعاد صناعية – تجارية.
فرص التوظيف
 .1التحول من السياسة إلى االقتصاد :كل فكرة تحتاج إلى رؤية والرؤية تقترن بتصورات صناع القرار وقدرتهم على
قراءة وتحليل البيئة االستراتيجية – كما ذكرنا سابقا -يسعى العراق إلى تعزيز فرص التعاون مع الدول العربية
العتبارات استراتيجية تأتي في مقدمتها تنمية وانعاش االقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات متعاقبة ترافقت مع
انخفاض إنتاج وإسعار النفط ،فضال عن بعد استراتيجي اخر يرتبط بالرغبة العراقية التي توافقت تحديدا مع
الرغبة األردنية واملصرية في تنمية العالقات السياسية منطلقة من املبدأ الوظيفي وليس على أساس البعد السياس ي
في العالقات ،ويعد هذا اهم تحول في طبيعة السلوك السياس ي الخارجي ،اذ تميزت قمة عمان بتركيزها على القضايا
االقتصادية والصناعية والتجارة البينية واالستثمار.
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ً
 .2يسعى العراق إلى إيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط ،تجنبا ألية مشاكل أو توتر مرتقب في املنطقة سواء في
منطقة الخليج العربي والتهديدات املستمرة بأغالق مضيق هرمز من جهة ،وتزايد حدة التوتر بين تركيا ودول شرق
ً
املتوسط مما يشكل تهديدا اخر النسيابية عملية التصدير ،لذا يسعى العراق إلى فتح منفذ ثالث لتصدير النفط
متمثال في ميناء العقبة األردني .واذا ما تحقق ذلك فيمكن القول إن العراق وألول مرة يفكر باتجاه املستقبل والبحث
عن خيارات جديدة ملواجهة التهديدات املحتملة.
 .3االقتراب غير املباشر من منطقة التفاعالت الجديدة ( شرق املتوسط) املنطقة املرشحة بان تأخذ األولوية في
التنافس االستراتيجي العاملي الجديد ،وحتى يكون العراق ضمن دائرة التفاعالت الجيوسياسية في املنطقة ،وهذه
ً
مناورة سياسية قد يستفاد منها العراق مستقبال.
.4تعزيز حالة الثقة والتقارب ما بين العراق ومحيطه اإلقليمي – العربي ،وتأكيد على انه عامل استقرار في املنطقة
وليس من عوامل االختالل والضعف في البيئة العربية ،كما كان يتصور منذ عام  1990والى وقتنا الحال فالعراق
مازال ضمن ما يعرف بالدول (املخلة في األمن في منطقة الشرق األوسط) العتبارات وتصورات سياسية توظف من
ً
قبل القوى الفاعلة إقليميا ودوليا.
 .5االنفالت من التحالفات التقليدية إلى الفضاءات املتعددة بعيدا عن سياسة األحالف واملحاور والتكتالت.
ً ً
فاستراتيجية الفضاءات تعطي هامشا كبيرا من حرية العمل لألطراف ،فقد يكون هناك فضاء سياس ي أو فضاء
ديني – إسالمي أو فضاء اقتصادي أو فضاءات اجتماعية ،هذا التقسيم يعطي مرونة للسياسة الخارجية
العر اقية للتعامل مع محيطها املعقد واملتداخل وتنائي بنفسها عن سياسة األحالف واملحاور.
كوابح استراتيجية املعابر:
كل استراتيجية جديدة تعترضها جملة من الكوابح يمكن عدها بالكوابح التقليدية ،فأستراتيجية املعابر قد يعدها
البعض خيال أو فكرة مبهمة أو غير واقعية ،كما هو الحال مع تطور أية علم من العلوم اإلنسانية.
يمكن تقسيم كوابح استراتيجية املحاور إلى كوابح بنيوية وكوابح ذاتية.
الكوابح البنيوية ،هي املعنية ببنية وهياكل التفاعل في منطقة الشرق األوسط وتحديدا منطقة الجوار العراقي ،التي
ال تسمح بقيام أي تفاعل أو عالقات خارج نطاقات النفوذ والتأثير ما بين القوى التقليدية املعروفة (اململكة العربية
السعودية ،ايران ،تركيا واخيرا (اسرائيل)) .التي ال تسمح بتوزيع االدوار والوظائف بعيدا عن موافقتها وتأثيرها.
فضال عن القوى العاملية املتنافسة في الشرق األوسط والسيما الواليات املتحدة األمريكية فهي من تحدد ايضا
االدوار والوظائف وترسم التفاعالت في املنطقة.
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اضافة إلى العالقات البنيوية املتشابكة واملتداخلة  ،فالعالقات العراقية – السعودية يشوبها التوجس والتعقيد،
ً
ً
ً
بينما العالقات السعودية – االردنية تشكل تحالفا استراتيجيا ،فضال عن التقارب والتماثل السعودي – االماراتي
– املصري ،وطبيعة العالقات العراقية – االيرانية والعراقية – التركية  .وما تشكله من تحديات الستراتيجية املعابر
وديمومتها اذا ما نفذت االتفاقيات.
الكوابح الذاتية ،وهي املعنية بالدول ذاتها (العراق ،االردن ،مصر ،العربية السعودية) ،اقتصاديا تعاني اغلبها عدا
العربية السعودية مشاكل واختالالت اقتصادية ،والدول الثالث غير قادرة من دون دعم احد القوى التقليدية على
تمويل مشاريع االستثمار في املناطق الحدودية.
ً
فضال عن تنازع االرادات الداخلية بين الكتل واالحزاب والتيارات السياسية املختلفة في العراق ومصر واالردن
واململكة ومعارضة الكثير منها لحكومات الدول في عقد وتنفيذ هذه االتفاقيات.
الخاتمة
منذ  2003والى وقتنا الحالي يسعى العراق الى إيجاد استراتيجية كفؤة يتعامل بها مع محيطه االقليمي املتوتر ،فطوال
السنوات التي تلت عام  2003وهو في رحلة دائمة ،اهمها كانت الرغبة الحقيقية في الخروج من دائرة وتصورات
املهدد إلى دائرة عامل االستقرار في املنطقة ،وهذه تحتاج إلى جهود تقترن بشكل كبير في فهم الفلسفة املكانية للعراق
التي ترتبط بشكل كبير بفلسفة صانع القرار ورؤية أين يكمن العراق وما هو دوره ومكانته في بيئته اإلقليمية؟،
وباألساس أين مصلحة العراق؟.
ومع تو افرالفرص ضمن الحراك والتفاعل اإلقليمي وجد العراق فرصة استراتيجية املعابرلتعميق العالقات
العر اقية – العربية بالدرجة اإلساس ،بعدها مرتكزا استراتيجيا يتامل العراق فيه خيرا للخروج من
الضغوطات اإلقليمية التقليدية ،فعمل على عقد اتفاقية ثالثية مع االردن ومصر ،سبقتها وتبعتها اتفاقيات ثنائية
مع كالهما واململكة العربية السعودية .امام جملة التحديات واملعوقات ،اال إن الفرصة الحقيقية التي يمكن إن
ً
تؤشر إن العراق بداء يفكر وظيفيا في تنمية عالقاتها مع جواره االقليمي والبحث عن الخيارات االستراتيجية البديلة
ً
ملواجهة تهديدات طرق نقل النفط وتصديره اوال ومن ثم الخيارات االستراتيجية املتمثلة بهندسة الفضاءات
بمدلولالت مختلفة بعيدا عن سياسة املحاور واالحالف التي عاني منها العراق ودول املنطقة كثيرا.
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املصادر
 iمبادرة اطلقها المجلس األطلنطي سميت بـ مجموعة عمل استراتيجية الشرق

األوسط ،والتي تولى رئاستها كلا من وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين

أولبرايت وستيفن هادلي مستشار األمن القومي السابق؛ في نوفمبر  ،2016أصد ار تقرير المجموعة

النهائي ،والذي اقترح خارطة طريق برجماتية وقابلة للتنفيذ،

تركز على جهود شعوب الشرق األوسط أنفسهم ،مدعومين بانخراط طويل المدى من جانب المجتمع الدولي ،وبالتركيز على االستفادة من اإلمكانيات البشرية الكبيرة
في اإلقليم.

5

 .1جمهورية العراق ،مجلس الوزراء ،هيئة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1994 ،بغداد1995 ،م ،ص .
 . 2سهاد اسماعيل خليل ،المتغيرات اإلستراتيجية واألمن الوطني العراقي ( دراسة في توظيف الفرص) ،مجلة قضايا سياسية العدد(( )44-43جامعة النهرين ،كلية

العلوم السياسية ،بغداد )2016،ص .217
 .3سهاد اسماعيل خليل ،التفاعلت الجيوسياسية السعودية – التركية واثرها في االندفاع االستراتيجي العراقي نحو تشكيل نظام إقليمي جديد ،مجلة جامعة دهوك،
العلوم السياسية 2019 ،
 .4ينظر :انيس الدغيدي  ،االقطاب الثلثة :مصر وايران وتركيا وضرورة الوحدة لهزيمة امريكا ،ط (،1كنوز للنشر والتوزيع ،القاهرة)  ،2012ص ص .86-83
 .5فارس أبي صعب  ،التحوالت العربية في عالم متغير ومثلث القوة في الشرق األوسط  ،مجلة المستقبل العربي  ،العدد (  (، )389مركز دراسات الوحدة العربية
 ،بيروت  ،) 2011 ،ص  100ومابعدها.

9

