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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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شهدت العالقات بني السعودية والعراق حتسناً تدرجيياً منذ عام 2015، حيث حدثت عدد 
من التطورات امللحوظة يف األشهر األخرية. ففي نوفمرب املاضي مت فتح معرب عرعر احلدودي وهو 
املعرب األساسي بني البلدين،ألول مرة منذ 30 عاماً. وكان البلدان قد وّقعا يف أواخر آذار/مارس، 
خالل زايرة قام هبا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إىل الرايض، عدداً من االتفاقيات اليت 
تغطي العالقات االقتصادية والثقافية. ومن أهم مثارها أن التزمت اململكة بزايدة كبرية يف االستثمار 
يف العراق، ما يصل إىل 3 مليارات دوالر، من اجملموع احلايل البالغ حنو 500 مليون دوالر. ووفقاً 
الكاظمي، استضافت حكومته حماداثت مباشرة بني  للتقارير، وبعد أقل من 10 أايم من رحلة 
السعوديني ومنافسهم اإلقليمي إيران، حيث أفادت التقارير أن احملاداثت ركزت بشكل كبري على 

اليمن.

وكانت السعودية قد قطعت عالقتها مع إيران بعد أن أّدت املظاهرات إىل تدمري مقراهتا 
الدبلوماسية يف إيران، ولكن يف الواقع، استخدم امللك السعودي سلمان ذلك احلدث كذريعة لقطع 
العالقات. ومن احملتمل أْن يكون من قبيل الصدفة، أنه قبل يومني من قطع السعوديني عالقاهتم 
الدبلوماسية مع إيران، قاموا رمسياً إبعادة فتح سفارهتم يف بغداد للمرة األوىل منذ 26 عاماً، وهو 
املشروع الذي كان قيد اإلنشاء منذ العام املاضي. يعترب امللك سلمان وابنه ويل العهد األمري حممد 
بن سلمان، مها القادة األكثر معاداًة إليران يف اتريخ اململكة، لذلك فإن قرارهم بفتح احلوار اآلن 

هو مبثابة خطوة كبرية حنو إعادة العالقات بني البلدين.

ويف تعليق على احملاداثت، الحظ مسؤول عراقي أن الكاظمي حريص جداً على أن يلعب 
العراق دور »اجلسر« بني اجلارين اخلصمني.

تبشر احملاداثت اليت يستضيفها العراق بديناميكية جديدة حمتملة يف العالقة بني إيران والعراق 
و السعودية ابعتبارهم الالعبني الرئيسيني الثالثة يف اخلليج، واليت استمرت عقوداً يف طور التكوين.

هل ميكن للعراق أن يلعب دور اجلسر يف اخلليج؟

كاثرين هاريف - بروس ريدل 
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أتريخ موجز لتوازن متغري

منذ عام 2003، غالباً ما ينظر املعلقون اخلارجيون إىل اخلليج على أنه نظام ثنائي القطب، 
املعاصر متعدد  الشرق األوسط  السعودية. لطاملا كان  العربية  إيران واململكة  التنافس بني  يشكله 

األقطاب، ومن وجهة نظر اترخيية، تعترب منطقة اخلليج العريب شبه اإلقليمية ثالثية األطراف.

فبدءاً من أوائل سبعينيات القرن املاضي، عندما انسحبت بريطانيا من املنطقة، تنافست كل 
من إيران والعراق واململكة العربية السعودية للهيمنة على املنطقة.  إيران اليت كانت آنذاك حتت حكم 
الشاه وتعد األضخم واألقوى بني الالعبني الثالثة، متكنت من فرض سيطرهتا على املنطقة ابلكامل. 

وكان العراق البعثي اثين أكرب الالعبني، يسعى إىل ترسيخ هيمنته على اجلانب العريب من 
وكان  السعودية.  العربية  اململكة  ذلك  يف  مبا  العربية  اخلليج  ممالك  على  ابلفعل  فهيمن  اخلليج، 
السعوديون أضعف الثالثة ، ومع وجود جيش ابلكاد ميكن احلديث عنه. ويف مناقشاهتم مع االثنني 
اآلخرين حول أمن اخلليج، كان هدفهم إحباط عمل الشركات املهيمنة جلرياهنم األكرب، مع أتكيد 

سيطرهتم على اإلمارات األصغر حجماً املطلة على الساحل اخلليجي.

ووفقاً  اخلليجي.  التوازن  السعودية صاحبة  العربية  اململكة  اعتبار  ميكن  السياق،  هذا  ويف 
للنظرية الواقعية، فإن حامل التوازن يف نظام ميزان القوى هو الدولة اليت ال تنحاز بشكل دائم إىل 
أي دولة أخرى أو حتالف بني الدول. وهدفه هو املساواة بني احملاور املتنافسة، والتأرجح ذهاابً وإايابً 

حسب الضرورة. 

ويف حالة اململكة العربية السعودية يف سبعينيات القرن املاضي، كان أحد الشروط األساسية 
لقدرهتا على االضطالع بدور املوازنة هو أن عالقاهتا مع كل من إيران والعراق أفضل من عالقة أي 
منهما ابآلخر. كان السعوديون ابلتأكيد حذرين من طموحات الشاه اإلمربايلية، لكن كال البلدين 
كانت جتمعهما املواالة للوالايت املتحدة. وعلى الطرف االخر، مل يكن السعوديون يثقون يف صدام 
يدفع  أو صدام  الشاه  سنياً.وعندما كان  عربياً  العراق، ولكنه كان على األقل مواطناً  حسني يف 

بسياسة إقليمية معينة ال حيبذها السعوديون، كانوا يتحولون حنو اآلخر إلحباط املبادرة وإفشاهلا.

تسببت الثورة اإليرانية واحلرب اإليرانية العراقية إبزعاج وإخالل عملية التوازن الدقيقة اليت 
كان يتخذها السعوديون. والواقع أن السعوديني، الذين ينظرون إىل إيران الثورية ابعتبارها التهديد 
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األكرب، وقفوا إىل جانب العراق البعثية يف تلك احلرب. على الرغم من أن العديد من احملللني يشريون 
إىل ذلك على أنه الوقت الذي بدأ فيه التنافس السعودي اإليراين ، إال أن هدف السعوديني يف 
ذلك الوقت كان حّقاً إعادة أتسيس التوازن بني الالعبني األكرب يف اخلليج. فعلى الرغم من أّن 
العراق بدأ تلك احلرب الرهيبة بال شك، إال أن إيران كانت اخلصم الذي رفض إهناءها حىت عام 

.1988

إيران مستمرة  دامت  ما  العراق وقدموا هلا كل دعم،  السعوديون مع  من انحيٍة ، حتالف 
يف احلرب، ولكنهم ظلوا يتواصلون مع إيران، وهو أمر ابلغ األمهية. على سبيل املثال، سافر وزير 
اخلارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل إىل طهران يف عام 1985، يف ذروة احلرب. وقد وصلت 
العالقات السعودية اإليرانية إىل أدىن مستوايهتا بعد موسم احلج عام 1987، عندما ابلغت قوات 
األمن السعودية يف رد فعلها على مظاهرة إيرانية وقتلت 402 من احلجاج معظمهم من اإليرانيني. 
ببادرة طيبة  التايل، الذي تزامن مع هناية احلرب، قام السعوديون  العام  ولكن يف موسم احلج يف 
هامة جتاه اإليرانيني حني عرب امللك فهد عن أسفه لغياب احلجاج اإليرانيني بسبب أحداث العام 
السابق. كان هدف السعوديني إعادة أتسيس عالقة فعالة مع إيران حبيث تتمكن من إعادة التوازن 

اخلليجي مبجرد انتهاء احلرب.

كان غزو صدام حسني للكويت يف العام 1990 مبثابة صدمة للرايض، كما أّدى إىل تعليق 
العالقات  إيران والعراق. حيث قطع السعوديون  التأرجح بني  قدرة السعوديني بشكل دائم على 
الدبلوماسية مع العراق، وأعربوا عن أملهم يف أن يتم استبدال صدام حسني. وعلى الرغم من أهنم 
مل يكونوا متحمسني بشدة للغزو الذي قامت به إدارة جورج دبليو بوش لإلطاحة بصدام، إال أهنم 
كانوا قد أيدوا يف التسعينيات والعقد األول من القرن احلايل خططاً إلاثرة انقالب يف بغداد إلحالل 

زعيم عراقي جديد يف السلطة يكون جنرااًل عربياً سنياً إبمكاهنم التعامل معه.

واآلن ، ابلطبع، نعلم أن الغزو األمريكي مل جيلب ديكتاتوراً عربياً سنياً آخر، بل نظاماً برملانياً 
يهيمن عليه الشيعة. مل ينظر امللك السعودي عبد هللا، الذي حكم البالد يف الفرتة من 2005 
إىل 2015، إىل العراق اجلديد بقيادة الشيعة ابعتباره شريكاً للموازنة مع إيران؛ بل رأى فيه حليفاً 
اتبعاً إليران ،ومنصة إطالق لطموحاهتا يف اهليمنة. وكان هذا ردَّ فعل مبالغاً فيه من جانب امللك 
عبد هللا، فالقيادة السعودية احلالية أكثر تقباًل للعراق الذي يقوده الشيعة، حىت لو كانت بال شك 

ترغب يف أعماقها عراقاً يقوده السنة.
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لكن عبد هللا كان حمّقاً خبصوص شيء واحد، فعندما كان صدام يف السلطة، كانت السعودية 
الالعب اخلليجي الذي يتمتع أبفضل العالقات مع كال البلدين اآلخرين، ومبجرد متكني الشيعة 
العراقيني يف بغداد، الذين يتمتعون بعالقات عميقة مع أبناء مذهبهم يف إيران، خسر السعوديون 
هذه امليزة املهمة . إن العراق الذي يتمتع بطبقة قيادية يهيمن عليها الشيعة والعرب يف الوقت نفسه 
من املرجح دوماً أن تكون له عالقات أفضل مع كل من إيران واململكة العربية السعودية مقارنة 

ابلعالقات بني كل من البلدين اآلخرين. 

التأرجح بني  القدرة على  تتمتع ذات يوم مبيزة  العربية السعودية  ففي حني كانت اململكة 
دولتني يعتربان من أقوى جاراهتا يف اخلليج، فإن هذه الصالحية اآلن تذهب إىل العراق. والواقع 
بني  األضعف  الطرف  اليوم  أصبح  احلرب،  من  عقود  بسبب  الشلل  أصابه  أن  بعد  العراق،  أن 
الالعبني الثالثة يف اخلليج. وابختصار، فالعراق أصبح مالكاً للتوازن اخلليجي وهو الدور الذي لعبته 

السعودية سابقا.

دور جديد للعراق؟

يف السنوات األخرية، سعى العراق إىل انتهاج سياسة خارجية قائمة على عدم االحنياز الي 
طرف، يف ظل عالقات متوازنة مع كل من إيران واململكة العربية السعودية. وغالباً ما حيدد رؤساء 
الوزراء العراقيون الرحالت إىل طهران والرايض معاً من أجل حتقيق هذا التوازن.  وكما قال رئيس 
الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي يف عام 2017 ، إن العراقيني يرفضون أن يكونوا جزءاً من 

سياسة احملاور. يف الواقع ، قال إن العراق كان ضحية للمنافسات اإلقليمية. 

سيتمكن العراق يف حالة االستمرار يف عدم احنيازه إىل أٍي من الطرفني من االستفادة من أن 
يقوم ابلدور الذي قامت به السعودية يف املاضي، ابإلضافة إىل أن يكون جسراً بني إيران واململكة 

العربية السعودية، كما يبدو أن رئيس الوزراء الكاظمي ينوي القيام به حالياً. 

السعودية  العربية  إيران واململكة  فيه  الذي حتل  الطبيعي  املكان  العراق هو  يعترب  الواقع  يف 
خالفاهتما. فالعراق يريد رأب الصدع بني السعودية وإيران. وكما علق املسؤول العراقي من خالل 
احملاداثت اليت استضافها العراق، حيث قال إّن من مصلحة العراق أْن يلعب هذا الدور. فكلما 
ازدادت املواجهة يف املنطقة كلما ازدادت املواجهة هنا )يف العراق(. وإن الوفاق بني السعودية وإيران 
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سيؤدي إىل اهلدوء يف املنطقة و العراق معاً.

ليس من الواضح إطالقاً على املدى القريب ما إذا كان العراق سيكون قادراً على القيام 
بذلك. وليس من املؤكد أيضاً أبن اململكة العربية السعودية وإيران لديهما ابلفعل اإلرادة احلقيقية 
للمصاحلة. وحبسب ما ورد، فقد ركزت احملاداثت حىت اآلن على احلرب يف اليمن. فالسعوديون 
غارقون هناك يف مستنقع يكلفهم ثروة كبرية. بينما تدعم إيران املتمردين احلوثيني من خالل إنفاق 
فيها  ينتصرون  اليت  احلوثيني إبهناء احلرب  تقنع  أن  إيران  السعودية من  تريد  مبالغ زهيدة عليهم. 
واليت تتعرض فيها املدن السعودية لتهديد مستمر ابهلجمات الصاروخية والطائرات املسرية. فإذا ما 
أسفرت احملاداثت اليت يتوسط فيها العراق عن وقف إطالق النار ، فسيكون ذلك مبثابة حتسن كبري 

يف إهناء التوترات اإلقليمية ويساعد يف ختفيف أسوأ كارثة إنسانية يف العامل.

ومن املرجح أن يظل العراق ضعيفاً للغاية إىل احلد الذي جيعله عاجزاً عن ممارسة هذا النوع 
من النفوذ على جريانه، والذي من شأنه أن يساعد يف دفع املصاحلة. ولكن احملاداثت السعودية 
اإليرانية اليت يقال أهنا جرت يف العراق يف وقت سابق من هذا الشهر قد تبشر بنشوء حراك سوف 
يظهر على حنو أكثر اكتمااًل يف املستقبل، أو نستطيع أن نقول ابختصار إن منطقة اخلليج ليست 
ثنائية األقطاب، بل إهنا ثالثية األقطاب. فالعراق الذى ظل خارج اخلدمة لسنوات عديدة، سيعود 
كالعب رئيسى،و مبجرد حدوث ذلك، ميكن أن يساعد يف ختفيف التوترات بني االثنني اآلخرين.

التوترات  ختفيف  مصلحتنا  ومن  العراقية.  اجلهود  هبدوء  تدعم  أن  املتحدة  الوالايت  على 
الطائفية يف املنطقة. وقد جعل الرئيس ابيدن إهناء احلرب يف اليمن أولويًة. وإّن مساعدة بغداد هي 

يف مصلحة اجلميع إلهناء هذه املأساة.

املصدر:
https//:www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/04/22/
can-iraq-play-the-role-of-a-bridge-in-the-gulf/
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