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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

 امللخص 

اإليرانية. خالل  اإلسالمية  للجمهورية  املهمة  واالسرتاتيجية  اجلارة  الدول  من  العراق  يعدُّ 
القرون املاضية، وخاصة منذ بداية القرن العشرين وبعد الدولة العثمانية وتشكيل احلكومة العراقية، 
أصبحت للعراق مكانة خاصة ومتميزة يف السياسة اخلارجية اإليرانية وذلك بسبب تداخل التاريخ، 
الثقافة، الدين، وحىت العرق. من جانب آخر فإن احلدود املشرتكة بني إيران والعراق متتد ألكثر من 
1400 كيلومرت وهي تعد أوسع حدود بني غريها و كما يتضح من التاريخ، كان هلذا البلد دائماً 
أتثري على األمن القومي اإليراين ومصاحله، وهلذا السبب فإن العراق يتمتع مبكانة خاصة ومتميزة 
يف نظام السياسة اخلارجية إليران يف مجيع الظروف إذ ميكن اعتبار املوقع اجلغرايف للعراق ابلنسبة 
إىل إيران، البوابة الشرقية حنو العامل العريب حيث أن إحدى أدوات السياسة اخلارجية إليران تتمثل 
العريب،  الوطن  البالد، وخاصة يف  الثقافية ونشرها خارج حدود  القدرات واملكوانت  يف استثمار 
لغرض التواصل والتبادل الثقايف معه. املسألة األخرى اليت جتعل للعراق مكانة خاصة يف سياسة 
إيران اخلارجية هي التأثري املباشر للعالقات اإليرانية العراقية على الوضع اإلقليمي جلمهورية إيران 
اإلسالمية ملا حيمله العراق من قابلية حتويله إىل قوة هتدد األمن واالقتصاد اإليراين يف املنطقة، وقد 
بعدها مصاديق  وما  اإلسالمية  الثورة  انتصار  قبل  أي  املاضي  القرن  األخرية من  العقود  شهدت 
واضحة هلذا األمر. كما ميكن للعراق أن يلعب دور قوة متآزرة ومتحالفة مع إيران يف اجملاالت 
التحقيق يف  يتم  الدراسة،  هذه  الدولية. يف  واملنتدايت  القانونية  والقضااي  النفط  مثل  االقتصادية 

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤثرة على العالقات اإليرانية العراقية.

املقدمة 

من القضااي املهمة يف الربجمة للتنمية الوطنية إليران والعراق، وخاصة يف القطاعني االقتصادي 
والتجاري، اللذين ميكن أن يكون هلما مكانة خاصة، هو موضوع السياحة. اليوم، يف معظم دول 
العامل املتقدمة ابلتوازي مع النمو االقتصادي هلاتني الدولتني، نشهد أيضاً منواً يف السياحة، وهو 
ما جيعلنا نعتقد أن هذين القطاعني مهمان وضروراين لبعضهما البعض. يف عامل اليوم، أصبحت 
السياحة يف العديد من البلدان اليت تواجه شحة يف العملة الصعبة، أحَد املصادر املهمة لعائداهتا 

من النقد األجنيب. 
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خلفيات الدراسة

انتباه بعض  لقد شغل موضوع السياحة الدينية وزايرة األماكن املقدسة من أبعاد خمتلفة، 
الباحثني داخل إيران وخارجها. وحول زايرة األربعني، متت حىت اآلن كتابة مواد على شكل يوميات 
على مواقع إلكرتونية نورد أدانه بعض األحباث القريبة من هذا املقال وسنذكر ما يتميز به هذا املقال 

عن غريه:

يكّرس »بور حممود اببلي، علي )1378(« أطروحته حول »دراسة اسرتاتيجيات جذب 
نشاط  هي  اليوم  السياحة  أن  يذكر  والعقبات«  املزااي  اإليرانية..  السياحة  يف  األجنيب  االستثمار 
اقتصادي عايل الدخل ومولِّد للوظائف على مستوى العامل، وقد اكتسبت أمهية كبرية وستتضاعف 
يف املستقبل. وعلى وفق اإلحصاءات العاملية، استحوذت السياحة على أكثر من 10٪ من الناتج 
اإلمجايل العاملي، وهذه احلصة يف تزايد أيضاً. يقول بور حممود اببلي: تتمتع إيران ابلعديد من املعامل 
السياحية وآالف السنني من التاريخ، لديها العديد من املرافق اليت ميكن أن تتفوق على غريها يف 
جمال السياحة. قدم هذا البحث العوامل املناسبة يف هذه العالقة، وهلذا الغرض مت استخدام طريقة 
قياس اجلمهور، ومن خالل توزيع االستبياانت بني الناس، مت التحقيق يف النتائج، ويف النهاية مت 

حتديد العقبات واألهداف والتوصيات املتعلقة مبوضوع البحث. 

السياحة  عودة  على  ابلرتكيز  السياحية،  للتنمية  االسرتاتيجي  »التخطيط  بعنوان  مقاله  يف 
الدينية ملدينة قم يبحث »إبراهيم زاده عيسي وزمالؤه )1390(« يف أولوية اسرتاتيجيات التخطيط 
للسياحة الدينية يف قم من خالل حتليل العوامل اخلارجية والداخلية اليت تؤثر على السياحة، إذ 
الدينية  اجلذب  عوامل  استخدام  على  والقدرة  الدينية  السياحة  يف  املوجودة  اإلمكاانت  يدرس 

والتارخيية والثقافية جنباً إىل جنب مع النمو االقتصادي والتنمية فيها.

اندر جعفري يف الفصل السادس من كتابه بعنوان »مـديريت گـرد شگري و وجه ملي در 
جـهوري اسـالمي )سال 1390(«، أي »إدارة السياحة واجلانب الوطين يف اجلمهورية اإلسالمية 
لعام 2011«، وحتت عنوان »حتديد السياسات والسياحة«، يتناول كيفية قيام الدول ابلتخطيط 
والتخطيط  للسياحة  السياسية  املالحظات  انقش  وقد  الوطين.  املستوى  على  للسياحة  والربجمة 
جمال  إليها يف  توصلت  اليت  والنتائج  للبلدان،  الوطنية  للسياحة  املقارنة  والدراسات  هلا،  اهليكلي 

التخطيط السياحي يف البلدان. وقد استلهمت هذه الدراسة بعضاً من تلك النتائج.



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

كتاب »جمموعة مقاالت األربعني« من إعداد بعض الكّتاب عام 2015 من قبل معهد 
أحباث احلج والزايرة اإليراين يف جزأين، حيتوي اجلزء األول على مثانية عشر مقااًل من اجملالت واجلزء 
اختيارها  الصحف مت  اليت نشرت يف  األربعني  مقااًل عن زايرة  اثنني وعشرين  على  الثاين حيتوي 

ونشرها. كما مت وصف زايرة األربعني بشكل مستقل يف هذه اجملموعة.

كتاب »العالقات االقتصادية اإليرانية العراقية: اآلفاق والفرص«، أتليف عادل قرابين ومري 
التجارية  البيئة  للعراق،  والسياسي  االقتصادي واالجتماعي  الوضع  فرهاد صديق حممدي، يشرح 
إيران والعراق. يف هذا  االقتصادي والعالقات بني  اجملال  للعراق وفرصه وحتدايته يف  واالقتصادية 
الكتاب، مت النظر إىل هذه العالقات من الناحية االقتصادية فقط، ويف جزء صغري منه، متت مناقشة 

التأثري االقتصادي للزايرات اليت يقوم هبا اإليرانيون إىل العراق.

اإلطار النظري للدراسة 

منذ آالف السنني، كان السفر جزءاً ال يتجزأ من الرتفيه البشري. يف املاضي كان مفهوم 
السفر يعين فقط الذهاب إىل مكان آخر لالستمتاع، ولكن مع تطور اجملتمعات وحتول السفر إىل 
صناعة السياحة، أفسحت املفاهيم العامة اجملال لفئات خمتلفة، كل منها يوفر تعريفاً حمدداً للسفر. 
السياحة هي واحدة من االجتاهات العاملية اليت تعرب بشكل جيد عن مزيج من الشؤون االقتصادية 
مجيع  على  للسيطرة  وسيلة  السياحة  تشكل  عاملي  منهج  إطار  وضمن  والثقافية.  واالجتماعية 
املساحات ما قبل احلداثة واحلديثة وما بعد احلداثة. يعتقد بعض الباحثني أن احلكومات والدول ال 
تنظر إىل السياحة سوى من وجهة نظر اقتصادية، لذلك فهي تعدُّها منتجاً يزيد الدخل االقتصادي 
للبلد، وهناك مناهج أخرى انظرة إىل دور العرض والطلب يف جمال السياحة وتصف كيفية تفاعل 
خمتلف عناصر املقصد والسياحة. وابملقابل يف جمال التسويق السياحي، ال مييز معظم الكتاب بني 
املنتجات واخلدمات. إهنم يشريون إىل املنتج السياحي حبساب املنتجات واخلدمات مرتادفة تقريباً 
ليقوموا بتعريف املنتج على هذا النحو: أي شيء ميكن تقدميه للسوق جلذب االنتباه أو احليازة أو 
االستخدام أو االستهالك من احملتمل أن يليب حاجة أو رغبة. يشمل هذا التعريف األهداف املادية 

واخلدمات واألماكن واملنظمات واألفكار.

استناداً إىل نظرية القوة الناعمة جلوزيف اني، سنناقش هذا املوضوع يف صميم البحث أنه 
من خالل زايرة األربعني، جنحت مجهورية إيران اإلسالمية يف ممارسة نفوذ القوة الناعمة يف العراق 

وعرب العراق يف التيارات الشيعية العربية يف املنطقة.
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السياحة الدينية يف الدول اإلسالمية

ما يشار إليه اليوم ابلسياحة الدينية له اتريخ واسع مثل اتريخ األداين السماوية. من املؤمنني 
املسيحيني واليهود الذين سافروا مسافات طويلة لزايرة أماكنهم الدينية، إىل مسلمي صدر اإلسالم 
الذين كانوا يسافرون إىل مكة كل عام على ظهور اخليل أو سرياً على األقدام، كانوا مجيعاً من أوائل 

السائحني املتدينني يف العامل دون أن يدركوا ذلك.

هذا يف حني مع انتشار حاالت االلتزام ابلدين بني أتباع الدايانت املختلفة مبرور الوقت 
وتطور األماكن الدينية املقدسة يف مجيع أحناء العامل، تطورت زايرة هذه األماكن كل عام بني أتباع 
الدايانت املختلفة وازداد عدد الزوار بشكل كبري. وقد حتولت هذه الرحالت إىل صناعة وقطاع مولد 
للدخل مبليارات الدوالرات. هناك العديد من األداين املختلفة يف العامل، وبناًء على عدد األتباع، 
ميكن القول أن هناك 5 دايانت رئيسة يف العامل: املسيحية واإلسالم والبوذية واهلندوسية واليهودية 
وإفريقيا )امحداين و  يقع معظمها يف غرب آسيا  55 دولة إسالمية،  والزرادشتية. حالياً، هناك 
مهکاران، 1391: 4(. هذا يف وقت تعد فيه معظم الدول اإلسالمية مثل مصر وإيران ولبنان 
وماليزاي وتونس وإندونيسيا واملغرب من بني أكثر الدول جاذبية وهلا مناطق جذب كربى تلفت 

انتباه السائحني.

يف تقريرها السنوي آلخر اإلحصاءات واألرقام املسجلة قدمت منظمة السياحة العاملية يف 
هذه الصناعة لعام 2013  السعودية ومصر واملغرب يف املراتب األوىل يف جذب السياح األجانب 
بني الدول العربية يف املنطقة. يف عام 2012، مت اإلبالغ عن إمجايل عدد السياح األجانب يف 
السياح بسبب  5٪ يف عدد  بنسبة  اخنفاض  مليون، مما يشري إىل   52 بنحو  منطقة غرب آسيا 

التوترات وأعمال الشغب يف املنطقة.

السياحة الدينية يف إيران

إىل مزارات.  األئمة واألولياء والعرفاء تدرجيياً  إيران، حتولت مراقد  انتشار اإلسالم يف  مع 
الدينية  اجلذب  مناطق  إنشاء  يتم  مل  واخلدمات  املرافق  وتطوير  القباب  بناء  مع  وقت الحق،  يف 
واملباين الدينية البارزة فقط يف أجزاء خمتلفة من البالد، بل مت تطوير وتوسيع الزايرات ضمن اهليكل 
االجتماعي لدى خمتلف اجملتمعات. يف املنطقة اجلغرافية إليران، ابإلضافة إىل الشيعة، يعيش أتباع 
تُعدُّ  مقدسة  أماكن  منها  ولكل  واليهود،  واألرمن  الزرادشتيني  مثل  األخرى  واملذاهب  الدايانت 
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مزاراٍت مهمًة تستقطب العديد من الزوار. وكمثال على ذلك، فإن أهم املعامل اإليرانية اليت يسعى 
الكبري.  سنندج  وجامع  الشيخ جام يف خراسان  أو ضريح  تربة  هي  السنة  أهل  من  الزوار  إليها 
الزرادشتيون اإليرانيون الذين يعيشون بشكل عام يف طهران ويزد وكرمان ومب يف كل عام يذهبون 
إىل األماكن األثرية مثل ختت مجشيد، نقش رستم، طاق بستان، بيستون، حبرية أرومية، برج كامشر 
ومعبد النار آذرغشسب يف ختت سليمان إلقامة احتفاالهتم الدينية.كما توجد كنائس تعود إىل 
األرمن يف أماكن خمتلفة، وال سيما يف أصفهان وأذربيجان الغربية )علي اکربي، 1392: 91(. 
تتنوع غاايت معظم السياح الذين يقومون بزايرة إيران بني زايرة عالجية أو لزايرة املعامل التارخيية أو 
البيئية أو ألغراض التجارة. كما أن يف إيران عوامل هلا أتثري كبري على تنمية السياحة الدينية. وهذه 

اآلاثر إما إجيابية أو سلبية، نذكر بعضها:

اآلاثر اإلجيابية: 

1- وجود طقوس واحتفاالت تقليدية ودينية كثرية وجذابة: إيران مبا حتمله من اتريخ يعود 
إىل عدة آالف من السنني وحضور معتنقي خمتلف األداين السماوية، لديها العديد من االحتفاالت 
الدينية والتقليدية اليت ميكن أن تكون جذابة ألي سائح، احتفاالت مثل األعياد أو االحتفاالت 
مبناسبة ذكرى والدات األئمة األطهار )ع( واألهم من ذلك مراسيم عزاء اإلمام احلسني )ع( يف 

شهري حمرم وصفر.

2- األماكن اإلسالمية املقدسة: وهي مرآة تعكس الثقافة والفنون واحلضارة اإليرانية. مثل 
الفنون املستخدمة يف بناء مراقد األئمة املعصومني والسادة من أحفادهم عليهم السالم. 

3- تقدمي الطعام احلالل: من أهم النقاط ابلنسبة للسياح األجانب وخاصة املسلمني منهم، 
احلصول على الطعام احلالل يف مجيع أحناء إيران اإلسالمية. ابإلضافة إىل ذلك، تنعم إيران بوجود 
وأداء  الشريف  املصحف  على  احلصول  للسائح  وميكن  الشرعية،  ابألوقات  تذكِّر  اليت  املساجد 

الواجبات الدينية بسهولة.

اآلاثر السلبية

1- قلة الدعاية واملعلومات يف الوقت املناسب: إيران غنية جداً من حيث وجود األماكن 
السياحية والدينية، ولكن نظراً لقلة الدعاية الكافية واإلعالن املناسب، فإن العديد من الناس يف 

العامل ال يدركون وجود مثل هذه الكنوز.
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2- عدم وجود مرافق رعاية مناسبة: فيما لو توفرت املعلومات الكافية وازداد عدد السياح 
الدولية  املعايري  ذات  الفنادق  ذلك  مبا يف  رعاية كافية،  مرافق  توجد  فال  البالد،  يدخلون  الذين 

لتستقبلهم. هذه املشاكل تُعدُّ فجوة كبرية يف جمال جذب السياح.

البنية التحتية للمواصالت: نقل آمن ومريح وسريع ووجود طرق سريعة وآمنة  3- تطوير 
ميكن حتويلها إىل أحد العوامل اليت جتذب السياح إىل الدولة.

4- عدم وجود مرشدين سياحيني لتوجيه السائحني الدينيني: لألسف، يف جمال السياحة 
الدينية يف إيران، عدد املرشدين السياحيني قليل جداً، وعلى الرغم من حتسنه يف السنوات األخرية، 

فال تزال هناك ضرورة يتعني القيام هبا.

السياحة الدينية يف الدراسات القرآنية والروائية

لقد نزل القرآن هدايةً للبشر، وقد شدد على السفر يف آايت كثرية منه ودعا الناس للسفر 
واستكشاف العامل يف عناوين خمتلفة )رحيم بور وسيد حسيين، 1379: 13(. أيمر القرآن الكرمي 
)سورة  مباشر  بشكل  أو  خمتلفة  وأبشكال  »السري«  استخدام كلمة  عرب  األرض  يف  ابلسياحة 
العنكبوت اآلية 20، سورة الروم اآلية 42، سورة النحل اآلية 36، سورة النمل اآلية 69، سورة 
األنعام اآلية 11، سورة آل عمران اآلية 137( أو بطريقة السؤال وبصورة مباشرة أو غري مباشرة 
كما جاء يف )سورة يوسف اآلية 109، سورة الروم اآلية 9، سورة فاطر اآلية 44، سورة غافر 

اآلية 21 وسورة حممد اآلية 10(.

األهداف والفوائد اليت يذكرها القرآن عن السياحة هي: رؤية آاثر املاضني وتعلم الدروس 
وأخذ األفكار منها، مسألة احلمد والشكر هلل، معرفة هللا، إدراك طبيعة اخللق، احلكمة من عامل 
اخللقة، التعقل والتفكر يف خمتلف الشؤون، معرفة أحوال املاضني واالعتبار منهم، القيام ابلنشاطات 
والعلم  الثقافة  نشر  النشط،  واالقتصاد  املال  رأس  وتداول  السياحة  السفر،  خالل  من  التجارية 
والثقافة  اللغة  نقل  اآلخرين؛  لدى  واللغوي واحلضاري  الثقايف  والتنوع  )اإلملام ابألعراق  واحلضارة 
واحلضارة والعلوم لآلخرين واالستفادة من علومهم ونقلها من قبل السائح إىل قومه ومنطقته(. ومن 
انحية أخرى أكد األئمة )عليهم السالم( السفر والسياحة وأشاروا إىل فوائد السفر املختلفة ومنها 
اكتساب صحة وحيوية اجلسد والروح، واكتساب العلم واملعرفة والتعرف على الشخصيات العظيمة 
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النصح والدروس، والتخلص من األحزان واآلالم،  واآلداب والتقاليد لدى األمم األخرى، وأخذ 
وتوفري العيش واحلصول على وظيفة، والتأمل يف نعم هللا، والرتفيه الصحي، وقضاء وقت الفراغ. 
السياحة الدينية هلا مثار ونتائج ذكرت يف األدبيات الدينية بربكات السفر، وهذا ما يشار إليه أيضاً 

يف الرواايت واألحاديث.

مفهوم القوة الناعمة على أساس نظرية »جوزيف اني«

العلوم السياسية. يثار هذا املوضوع يف  القوة أو السلطة أحد املوضوعات املركزية يف  تُعدُّ 
جمالني من جماالت السياسة الداخلية واخلارجية مبا يتماشى مع تنفيذ الربامج والسياسات واألجندات 
وحتقيق األهداف الوطنية )مجايل، 1379، ص 250(. يف منشور أتالنتيك اقرتح جوزيف اني 
الطقس.  مثل  القوة  فإن  اقرتاحه،  وفق  وعلى   .1990 عام  يف  مرة  ألول  الناعمة  القوة  مفهوم 
لذلك يعتمد عليها اجلميع ويتحدثون عنها، لكن القليل من يفهمها. لتعريف القوة يقدم«اني« 
من  لكل  أن  مبعىن  الناعمة.  والقوة  االقتصادية  والقوة  العسكرية  القوة  هو  األبعاد  ثالثي  تقسيماً 
القوة العسكرية واالقتصادية طبيعًة قاسية، وختتلف القوة الناعمة عنهما يف أهنا تقوم على إمكانية 
تكوين ما يفضله اآلخرون. تلك القدرة اليت تنتج اجلاذبية وتنتهي إىل االنقياد والطاعة. هذا يف 
حني ُتستخدم القدرات االقتصادية أحياانً كمصدر للقوة الصلبة وأحياانً كمصدر للقوة الناعمة. 
إن النجاح يف السياسة العاملية من منظاره يتطلب استخدام القوة الناعمة إىل جانب القوة الصلبة. 
يَعدُّ جوزيف اني أن القوة هي عبارة عن إمكانية حتفيز البعض على فعل ما يريده البعض اآلخر. 
وحبسب ما يراه فإن البلدان املؤثرة وصاحبة القرار يف عصر املعلومات، هي الدول اليت أصبحت 
ثقافتها وأفكارها املهيمنة معايري على مستوى العامل، وابلتايل، فإن الثقافة، والسياسات الداخلية 
واخلارجية املقبولة، وامتالك أدوات اتصال كلها تُعدُّ مكوانٍت للشكل اجلديد للقوة )القوة الناعمة(. 

كما يعتقد »جوزيف اني« أن لعناصر مثل التماسك الوطين والثقافة العاملية واملؤسسات 
الدولية أمهية كربى يف ظل أتثريات التطورات العاملية. إنه يَعدُّ القوة الناعمة على أهنا القدرة على 
1389، ص64(. على  النهاية )عسكري،  الرضا يف  إىل  الذي يؤدي غالباً  االمتصاص، األمر 
عكس القوة الصلبة، اليت تعتمد يف الغالب على القوة والتهديدات أو املكافآت فإن الدولة حتقق 
نظرية جوزيف  إىل  استناداً  املباشرة.  األساليب غري  املرجوة عرب  النتيجة  الناعمة  القوة  من خالل 
اني، تعتمد طبيعة القوة الناعمة على تشكيل ما يفضله اآلخرون، ويتم ذلك بطريقة غري ملموسة 
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ابستخدام عوامل اجلذب الثقافية والقيم واملؤسسات السياسية. ابلطبع، ختتلف القوة الناعمة عن 
النفوذ، وميكن أن يعتمد النفوذ على القوة الصلبة أو التهديدات أو املكافآت، لكن القوة الناعمة 

هي القدرة على اجلذب بناًء على الرضا. )عـسگري، 1389، ص67(. 

العوامل املؤثرة يف العالقات اإليرانية العراقية

العرقي والديين يف ساحته  التنوع  التقلبات والتغريات بسبب  العراق ابلعديد من  مرَّ اتريخ 
االجتماعية من جهة واالنقسامات واالختالفات السياسية فيه من جهة أخرى. عاىن هذا البلد 
طوال اترخيه دائماً من تنوع عرقي وهيمنة أمة أو دين واحد، سواء أكان عربياً أو كردايً أو سنياً 
أو شيعياً. تلعب هذه اجلماعات واألحزاب أدواراً رئيسة يف سياسة العراق اخلارجية، ال سيما فيما 
يتعلق إبيران. يتكون هيكل احلكومة يف هذا البلد من مجعية نيابية تشريعية تنتخب السلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية وحكومة احتادية ذات مقاطعات تتمتع ابحلكم الذايت. بعد سقوط نظام صدام 
دستور  أول  على  املوافقة  2003، متت  عام  سياسي جديد  نظام  وأتسيس  الدكتاتوري  حسني 
أنه نظام  السلطة املصنف على  النوع من  2005. يف هذا  البلد يف 15 أكتوبر  دميقراطي هلذا 
دميقراطي برملاين، يكون رئيس الوزراء هو األقوى بني األركان الثالثة. حيدد الشعب ممثلي اجمللس 
ابلتصويت املباشر، واجمللس ملزم ابنتخاب رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء واملصادقة عليهما. جتدر 
اإلشارة إىل أنه يف مجيع البلدان، مبا يف ذلك العراق، يُعدُّ وجود بعض املواقف عاماًل يف إحداث 
الضعف والتهديد هلذا البلد، وأيضاً عاماًل الكتساب القوة يف ذلك البلد. هنا نشري أواًل إىل نقاط 

القوة مث نقاط الضعف يف العراق.

أ( نقاط القوة: بعض املكوانت اليت تؤدي إىل قوة العراق هي:

1- املوقع اجلغرايف السياسي: يعدُّ موقع العراق اجلغرايف، أي جماورته لدول مهمة، وخاصة 
إيران من جهة، وامتالكه لثروات طبيعية حتت األرض مثل النفط واملناجم من جهة أخرى، من نقاط 
القوة ومن امليزات املهمة يف منوه وتطوره وتعدُّ جماورة العراق لدول مهمة يف غرب آسيا نقطة قوة هلذا 
البلد، مما أثر يف العالقات االقتصادية والسياسية. املوارد اجلوفية هي بدورها أهم عامل قوة، خاصة 

يف القطاع االقتصادي للعراق، ولتحقيق إجنازات مناسبة إلصالح العراق وتنميته.

2- التنوع العرقي والديين يف العراق: ميكن اعتبار مكون الدين والعرق يف أي بلد عاماًل من 
عوامل القوة، ويف حالة االفتقار إىل اإلدارة السليمة، ميكن اعتبارمها عاماًل من عوامل الضعف، إذ 
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ميكن للعراق استخدام تنوعه العرقي والديين يف التحالف الداخلي وزايدة العالقات مع الدول اجملاورة 
األخرى وحىت تلك اليت ليس له حدود مشرتكة معها.

3- دور املرجعية الدينية يف العراق: كان دور املرجعية الدينية يف العراق أكثر فاعلية يف إرشاد 
الناس، ألن املسلمني سنة وشيعة يعتقدون أن املرجعية الدينية ركن مهم يف حتديد مصري بالدهم.

4- خلفية تكوين قوات احلشد الشعيب املقتدر يف العراق: شهدان التعبئة العامة للشعب 
العراقي يف األزمات والشدائد.

ب( نقاط الضعف: بعض املكوانت اليت تسبب الضعف يف العراق هي:

األعراق  متعدد  جمتمعاً  العراق  كان  اترخيه،  مدار  على  قوية:  إلرادة  الدولة  فقدان   -1
واملذاهب، وقد تسبب عدم وجود إدارة قوية لدى الدولة يف هتديد أمن وسياسة هذا البلد، فضاًل 

عن توفري اجملال للنفوذ األجنيب.

العراق.  اتريخ  متكررة يف  قضية  الكردي  االنفصال  قضية  األكراد:  لدى  االنفصالية   -2
أن  الطبيعي  يبدو من  لذلك  االنفصال واالستقالل،  إىل  األكراد يسعون  لسنوات عديدة، كان 
يكون هناك توتر عرقي، إضافة إىل إضعاف احلكومة املركزية ودعم كل اجتاه داخلي وخارجي حياول 
حتقيق األكراد للحكم الذايت خاصة مبساعدة بعض الدول املؤثرة وملا أعطته من ضوء أخضر يف هذا 

اجملال، ابلرغم من تعارض هذا األمر مع مصاحل الدولة العراقية.

3- الوضع االقتصادي السيئ: بطالة الشباب واخنفاض مستوى الدخل واألمية يف العراق 
عوامل سامهت يف خلق أزمات عديدة مثل االنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية كمصدر للدخل.

4- تكوين تيارات خمتلفة بسبب اخلالفات العرقية والدينية: تعدُّ هذه القضية عاماًل مهماً 
يف هتديد أمن العراق وهويته واقتصاده، وهو مما يسبب الفوضى يف البالد، فقد أدت الرتكيبة العرقية 
والقومية والدينية للعراق إضافة للحكومات احمللية العراقية إىل ظهور ألغاز أمنية خمتلفة يف هذا البلد، 
واليت ميكن اعتبارها واحدة من نقاط الضعف األساسية يف العراق )رستمي وسفيدي، 1395: 

.)85
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5- الوضع اجليوسياسي والتنوع العرقي يف العراق: يف الوقت الذي ميكن أن يتحول هذا 
األمر إىل فرصة لتنمية العراق ولكنه يف معظم احلاالت تسبب يف هتديد أمنه واستقراره. من األمثلة 
البارزة على ذلك نشاط اجلماعات اإلرهابية، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل حدوث أزمة يف 

احلدود مع دول اجلوار وأن خيل أبمن العراق نفسه.

الوضع االقتصادي يف العراق

مبكانة خاصة يف  العراق  يتمتع  اإلسالمية،  إيران  اجلوار جلمهورية  دول  أهم  من  كواحدة 
خمتلف اجملاالت. يعتمد االقتصاد العراقي بشكل كبري على النفط. أييت حوايل 95٪ من إمجايل 
واردات البالد من بيع النفط. تسببت حروب العراق العديدة والعقوابت الدولية طويلة األمد يف 
عند  للعراق  االقتصادي  النمو  حتديد  مت   ،2012 عام  يف  الركب.  عن  العراقي  االقتصاد  ختلف 
4.8٪، والذي كان من املتوقع أن يصل إىل 7.8٪ يف عام 2014. بعد سقوط نظام صدام 
وزوال حكم حزب البعث، زاد العراق بشكل مستمر من إنتاجه النفطي وأصبح أحد أكرب مصدري 

النفط، وأن زايدة الـ50٪ من املعروض النفطي يف األسواق العاملية ترجع إىل هذا البلد.

يف عام 2012، أنتج هذا البلد ما معدله 3 ماليني برميل من النفط يومياً، وهي أعلى كمية 
خالل الثالثني عاماً املاضية. كان هذا البلد يف الثمانينيات من القرن املاضي من أقوى االقتصادات 
بني الدول العربية وكانت لديه بنية حتتية اقتصادية مناسبة. لقد اهنار االقتصاد العراقي بعد احلرب 
اليت استمرت مثاين سنوات على إيران، األمر الذي أحلق أضراراً ابلغة ابلبىن التحتية االقتصادية لكال 
البلدين، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الغزو األمريكي للعراق واحتالل هذا البلد، وما عاشه 
من ويالت يف حرب اخلليج األوىل، وما تاله من فرض حظر اقتصادي ملدة 13 عاماً من قبل األمم 
املتحدة، كلها عوامل سامهت يف  تدين الوضع االقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم .ابإلضافة إىل 
ذلك فإن انقطاع صادرات النفط العراقية من جهة، واعتماد دخل البلد من العملة الصعبة اعتماداً 
كبرياً على النفط، جعل معظم منشآت العراق االقتصادية والصناعية تعاين من التآكل والتلف. 
مع اندالع حرب اخلليج الثانية والغزو األمريكي للعراق واحتالل الوالايت املتحدة هلذا البلد، ساء 
الوضع االقتصادي للعراق وأصبح أهم مصدر للدخل من العمالت األجنبية هلذا البلد حتت سيطرة 
الدولة األمريكية. نتيجة لذلك، واجه االقتصاد العراقي العديد من املشاكل االقتصادية. ومن بني 
أكرب املشاكل االقتصادية احلالية يف العراق، يشار إىل انتشار البطالة، والدمار االقتصادي، فقدان 

القدرة على جذب رؤوس األموال، وتعليق مؤسسات الدولة.. إخل.
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الوضع الثقايف يف العراق

ابلنظر إىل حقيقة أن العراق بلد تعيش فيه أعراق وقوميات وأصحاب دايانت خمتلفة، ميكن 
القول إن هذا البلد هو أحد البلدان متعددة األعراق اليت هلا خصائص معينة، وميكن لكل جمموعة 
منهم السري على طريقتها اخلاصة. يف الوقت نفسه يؤدي هذا األمر إىل تعقيد املشاكل الداخلية 
ومواجهة اخلالص من تلك املشاكل بعقبات كربى. لذلك، فيما خيص العراق جيب اختاذ القرار 
بكل دقة وحذر، ألن تقدمي حلول أيديولوجية ومتطرفة وأحادية اجلانب سيؤدي إىل هناية كارثية. 

توزيع النفوس وفقاً للقوميات يف العراق هو:

أ( العرب: يشكل العرب غالبية سكان العراق. حبيث حيتل العرب )شيعة وسنة( حوايل 75 
إىل 80 ابملائة من مساحة العراق )عزيت، 1384: 32(. يعيش معظم العرب السنة يف بغداد 
ومشال هنر الفرات، ويعيش معظم العرب الشيعة يف احملافظات اجلنوبية مثل البصرة وكربالء والنجف.

ب( األكراد: يشكل األكراد 19٪ من سكان العراق. األكراد هم أكرب أقلية يف العراق بعد 
غالبية العرب )عزيت، 1384: 32( تعيش هذه األقلية يف الغالب يف حمافظات أربيل والسليمانية 

وكركوك.                         

اجلغرايف،  التوزيع  حيث  من  والسنة.  الشيعة  فئتني:  إىل  الرتكمان  ينقسم  الرتكمان:  ج( 
العراق. تشكل هذه  إقليم كردستان  املوصل وكركوك وجنوب  الغالب يف حمافظات  يتواجدون يف 

األقلية حوايل 2٪ من سكان العراق )نـشريه ايس نـو، 81/12/21(.

خلفية العالقات بني إيران والعراق

منذ اهنيار احلكومة العثمانية وتشكيل احلكومة العراقية، لطاملا ُعدُّْت سياسات رجال الدولة 
يف هذا البلد مصدَر هتديٍد ألمن إيران الداخلي، واندراً ما كان هلذا البلد عالقات ودية مع إيران. 
كمثال على ذلك، اخلالفات اإلقليمية واحلدودية إىل جانب القضااي الدينية مثل التمييز ضد الشيعة 
العرقية والقومية مثل الصراع بني العرب والعجم، ووجود األكراد على جانيب  العراق والقضااي  يف 
حدود إيران والعراق إضافة إىل حرص حكام بغداد على التوسع اجلغرايف كل ذلك كان من العوامل 
الرئيسة اليت أدَّت إىل التوتر بني الدولتني. ومع ذلك، مل تكن عالقاهتما متوترة دوماً حبيث ميكن 

أيضاً العثور على نقاط قابلة لالعتماد يف اتريخ العالقات اإليرانية العراقية.
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منذ فرتة االنتداب الربيطاين للعراق عام 1920 مث استقالل ذلك البلد عام 1932 وحىت 
امللكي يف كال  النظام  املنطقة ووجود  إجنلرتا يف  نفوذ  1958، وبسبب  امللكي عام  هناية احلكم 
البلدين، كانت العالقات بني احلكومتني ودية سواء فيما خيص اتفاقية سعد آابد وميثاق بغداد 

الذي مت تشكيله للتعامل مع هتديد الشيوعية.

على الرغم من أن هذه الفرتة شهدت أيضاً حدوث خالفات حدودية من وقت آلخر، 
إال أنه مت حلها عادًة دون نزاع كبري. لكن ما تبقى يف أذهان العموم فيما يتعلق ابلعالقات الثنائية 
هو الصراع واحلرب بني البلدين. بشكل عام، ميكن اعتبار نقطة االنطالق يف العالقات بني إيران 
والعراق يف 1929، حيث قام ملك العراق حينها إبرسال وفد إىل إيران إلثبات نوااي بالده احلسنة 

جتاه إيران وإقامة عالقات سياسية بني البلدين. 

كان العراق يف هذه الفرتة حتت االنتداب الربيطاين. يف عام 1931 قام العراق إبرسال 
مذكرات منددة إىل إيران، اهتم فيها ضباط اجلمارك والقوات البحرية يف هذا البلد ابنتهاك السيادة 
العراقية يف مياه شط العرب. مث اشتكى إىل عصبة األمم يف عام 1934 وبعد معاجلة هذه املسألة 
من قبل عصبة األمم، مت إبرام اتفاقية بني البلدين يف عام 1937 تنص على حق املالحة يف شط 
العرب أبكملها ابستثناء مخسة كيلومرتات من مياه آابدان مت تسليمها إىل العراق حىت خط اتلوك. 
لكن بشكل عام، إذا أردان دراسة العالقة بني هذين البلدين، ميكن تقسيم هذه العالقات إىل ثالث 

فرتات:

الفرتة األوىل: فرتة املنافسة )قبل الثورة اإلسالمية اإليرانية(

أهم القضااي اليت أثريت يف هذه الفرتة هي:

1- مشكلة حتديد احلدود واملياه احلدودية من شط العرب إىل مشال كردستان.

2- القضااي االقتصادية والتجارية واإليرانيون املقيمون يف العراق.

3- وجود حوزات دينية وأماكن مقدسة ومزاعم احلماية والدعم لشيعة العراق.

4- موضوع السيطرة على القبائل احلدودية والبدو الرحل الذين كانوا يعيشون على جانيب 
حدود البلدين.
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5- التعاون الدويل واإلقليمي مثل ميثاق بغداد.

بني  العالقات  العراق، دخلت  البعث يف  املنطقة وصعود حزب  من  إجنلرتا  انسحاب  مع 
البلدين مرحلة جديدة من الصراع واملنافسة. يف السنوات 1971 إىل 1973 بلغ التوتر بني إيران 
البلدين. بعد  العالقات بني  والعراق إىل أعلى مستوايته حبيث سادت حرب ابردة شديدة على 
اسرتجاع اجلزر اإليرانية الثالث طنب الكربى، وطنب الصغرى وأبو موسى من قبل إيران وممارسة 
إيران  مع  السياسية  عالقاهتا  العراقية  احلكومة  قطعت   ،1971 عام  ديسمرب  عليها، يف  السيادة 
وأعلنت أن اجلزر الثالث تعود للعرب. بعد هذه القضااي، أدت املنافسة الشرسة بني إيران والعراق 
يف جمال السيطرة على منطقة اخلليج إىل اشتداد الصراعات بني اجلانبني، ونتيجة لذلك وقع العراق 
اتفاقية تعاون سياسي واقتصادي وعسكري ملدة مخسة عشر عاماً مع االحتاد السوفييت السابق، 

اإلجراء الذي دفع إيران إىل اعتبار العراق أكرب هتديد أمين هلا.

الفرتة الثانية: فرتة الصراع والعداوة )من انتصار الثورة اإلسالمية إىل سقوط صدام حسني(.

كان السبب الرئيس لعداء العراق يف هذه الفرتة، هو األعراف اليت ولدت من رحم الثورة 
اإلسالمية يف إيران. ومن القواعد اليت حتكم إيران خالل هذه الفرتة، مراعاة الدستور، وكلمات اإلمام 
اخلميين )رضوان هللا عليه( ورجال الدولة اآلخرين، والشعارات الشعبية اليت كانت ترفع يف صلوات 
اجلمعة واملسريات الثورية. كانت دول املنطقة، مبا يف ذلك العراق واململكة العربية السعودية، قلقة 
من أن الثورة اإلسالمية اإليرانية ستنتشر يف بالدها وتؤدي إىل ثورة شعوهبا ضد حكوماهتا. لذلك 
رأوا احلل يف ذلك خنق الثورة اإلسالمية اإليرانية يف مهدها. توىل العراق نيابة عن مجيع احلكومات 
النزاعات والقضااي  للثورة اإلسالمية اإليرانية يف منطقة اخلليج هذه املهمة وعلى أساس  املعارضة 
احلدودية واإلقليمية يف املاضي، شن حرابً شاملة هبدف تدمري الثورة اإلسالمية الوليدة وتدمري إيران 

واإليرانيني )حاجي يوسف، 2004، ص 204(.

الفرتة الثالثة: فرتة التعايش السلمي )بعد صدام وتشكيل احلكومة بعد 2003(

القوات  ابنسحاب  طالبت  البعث،  نظام  ابهنيار  إيران  رحبت  بينما  الفرتة،  هذه  خالل 
البلد. كما كانت إيران أول  احملتلة من العراق يف أسرع وقت ممكن، وتوسيع العالقات مع هذا 
دولة اعرتفت ودعمت اجمللس االنتقايل للحكومة العراقية. كانت حماكمة صدام من قبل القضاء 
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العراقي وإصدار بيان بشأن اعرتاف احلكومة العراقية ابالتفاق اجلزائري لعام 1975 من العوامل 
األخرى اليت غريت موقف النظام الدبلوماسي اإليراين من احلكومة العراقية اجلديدة. ابإلضافة إىل 
االصطفاف السياسي، أدت السياقات التارخيية أيضاً إىل التقارب بني شيعة إيران والعراق. كانت 
املدن املقدسة الشيعية يف العراق وكذلك حوزة النجف األشرف من القضااي اليت حظيت ابهتمام 
واسع من قبل اإليرانيني. ومن األمور اليت أدت إىل حتسني العالقات الثنائية أكثر فأكثر هي التعاون 
الزوار  استقبال  وكذلك  العراق  يف  املقدسة  العتبات  لزايرة  اإليرانيني  الزوار  استقبال  يف  املطلوب 
العراقيني إىل إيران لزايرة اإلمام الرضا )ع(، وكذلك التعاون االقتصادي الثنائي، مبا يف ذلك التعاون 
يف جمال الطاقة وربط أانبيب النفط بني البصرة وآابدان والرتانزيت والتكنولوجيا والتعاون يف جمال 

مكافحة اإلرهابيني التكفرييني )دهقاين، 1388: 138-132(.     

العالقات اإليرانية العراقية من زاوية السياحة الدينية 

من بني األهداف األساسية يف السياحة الدينية هي املعنوية والتقرب إىل هللا. لذلك فإن 
إحدى فلسفات السفر من وجهة نظر اإلمام علي )ع( هي اختاذ خطوة يف إصالح اآلخرة. من 
والتهديدات.  واملخاوف  اآلالم  ختفيف  ذكرها  ميكن  اليت  الدينية  للسياحة  األخرى  الدوافع  بني 
املدينة  املكرمة،  مكة  هللا  إىل  تقرابً  لزايرهتا  الدينيون  السائحون  إليها  يذهب  اليت  األماكن  ومن 
املنورة وكربالء املقدسة، والنجف األشرف يف العراق، والقدس يف فلسطني، وفاطيما يف الربتغال، 

والفاتيكان يف روما.

دراسة قواعد السياسة اخلارجية العراقية 

يتعلق  الدويل وفيما  اجملتمع  البلد يف  أهداف ذلك  متابعة  ما  لبلد  اخلارجية  السياسة  تعين 
ابجملتمعات واحلكومات والبلدان األخرى. خيتلف هذا النوع من السياسة ابختالف البلدان ويتغري 
مبرور الوقت. بصفته أحد اجلريان الغربيني جلمهورية إيران اإلسالمية، يلعب العراق دوراً مهماً للغاية 
يف أتمني املصاحل الوطنية هلذا البلد أو ابلعكس خلق هتديد له، ألن املوقع االسرتاتيجي للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية هو حبيث ميثل العراق ابلنسبة له كعضو يف منطقة اخلليج وغرب آسيا، حلقة 
وصل بني إيران مبعادالت القوة اإلقليمية يف غرب آسيا؛ هذا من انحية ومن انحية أخرى، ميثل 
العراق أحد املنافسني الدائمني إليران يف اخلليج. من زاوية القضااي األمنية على مستوى املنطقة 
يف  العرقية  واالنقسامات  السكاين  التنوع  لطاملا كان  األمنية  السياسات  حتديد  زاوية  ومن  والعامل 
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العراق مصدر قلق إليران. إن السياسة اخلارجية هلذا البلد تقوم من جانب على التوجهات اجلديدة 
للحكومة العراقية ضمن بيئتها االسرتاتيجية اإلقليمية، حبيث تعاين من أوجه قصور تؤثر على أمن 
العراق واستقراره. املواقف احليادية اليت تتبناها السياسة اخلارجية هلذا البلد ختلق تصوراً إجيابياً لبقاء 
العراق خارج دائرة األزمات والصراعات اإلقليمية املتتالية. ومن جانب آخر، ليس من السهل على 
العراق أن يظل خارج إطار تفاعالت السياسة اإلقليمية، خاصة أنه يسعى اآلن للعب دوره من 
خالل كسب ثقة القوى املؤثرة يف البيئة اإلقليمية. لكي نتمكن من دراسة السياسة اخلارجية للعراق 
جيب أن نشرح معطيات مهمة مثل تطور البنية السياسية وطريقة تفكري النخب والتقسيم الطبقي 

االجتماعي واملوقع اجلغرايف هلذا البلد يف فرتتني زمنيتني، قبل وبعد سقوط حزب البعث.

دراسة قواعد السياسة اخلارجية العراقية قبل سقوط حزب البعث

أتسس حزب البعث يف سوراي يف أوائل األربعينيات على يد ميشيل عفلق وصالح الدين 
س عام 1955  البيطار. على عكس تشكيالته املركزية، كان الفرع العراقي هلذا احلزب والذي ُأسِّ
صغرياً جداً وله تنظيم مؤقت وعدد قليل جداً من األعضاء مل يتجاوزوا 300 شخص. قاد أمحد 
على  سيطرت جمموعته  الستينيات  منتصف  ويف  احلزب،  داخل  اجملموعات  إحدى  البكر  حسن 
القاعدة الرئيسة يف حزب البعث. كان صدام حسني مساعده ومؤمتنه يف حل مشاكل التنظيم. 
تعدُّ اخلالفات اإلقليمية بني العراق وجريانه، والرغبة يف أن يكون له دور إجيايب يف العامل العريب، 
والتوجهات االسرتاتيجية للتواجد يف اخلليج من بني أهم قضااي السياسة اخلارجية اليت ظهرت يف 
البعث، مما يدل على خصائص  للغاية يف حكومة حزب  الفرتة.كان هناك حداثن مهمان  هذه 
سياستهم اخلارجية. احلدث األول هو احلرب بني إيران والعراق، واآلخر هو ضم الكويت املؤقت 
السمات  العراقية،  احلكومة  استقرار  عدم  منها:  أموراً  تظهر  واليت  اخلليج  حرب  ونتائج  للعراق 
الشخصية لنخبها، اختاذ النهج العدواين يف حل النزاعات، عدم الرضا عن اجلغرافيا السياسية هلذا 
العراق اخلارجية هي السمات  البلد والواقعية السياسية قصرية املدى. لكن أهم شيء يف سياسة 
اليت  النخب هي  السياسية، تكون  النوع من األنظمة  العراقية، ففي مثل هذا  للنخب  الشخصية 
تتخذ القرارات الرئيسة، ويف هذه الفرتة الزمنية، كان لصدام حسني دور مؤثر وحاسم يف متابعة 
السياسات الداخلية واخلارجية للعراق. وهذا يعين أنه من خالل تصوراته واستنتاجاته واحتياجاته، 
يقوم بتشكيل سياسة خارجية عدوانية جتاه العراق. على سبيل املثال، ميكن ذكر حالتني يف هذا 
الشأن. يف عام 1974، قرر صدام اغتيال ابرزاين زعيم احلزب الدميقراطي الكردي يف العراق، ولكن 
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من خالل توقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع موسكو وابتفاق احلزب الشيوعي العراقي، جنح يف إهناء 
احلزب الدميقراطي الكردي بدعم االحتاد السوفييت واحلزب الشيوعي العراقي. ويف عام 1975، قرر 
صدام وهو املصمم الرئيس لسياسة العراق اخلارجية، زايدة فوائد صادرات النفط وحتسني عالقات 

البالد مع الدول اجملاورة )سريع القلم، 1374:386(. 

دراسة قواعد السياسة اخلارجية العراقية بعد سقوط حزب البعث

مع سقوط صدام وزوال حزب البعث العراقي عام 2003، تغري النظام السياسي يف العراق 
والذي كان يدار من قبل السنة، ومتكن الشيعة من تويل السلطة بعد قرون على أساس مبدأ األغلبية. 
يف ذلك الوقت، حتول العراق إىل ساحة قتال بني القوات السلفية اجلهادية ضد الغزاة األمريكيني. 
كانت هذه القوات تنفذ من جانب عمليات إرهابية ضد احلكومة الشيعية، ومن جهة أخرى، 
كان حزب البعث الذي يواجه ظرفاً شديداً بعد سقوط صدام حسني وفقدانه السلطة السياسية، 
إحياء سلطته  العراق، كان حياول  اجلديد يف  السياسي  النظام  البعث من  اجتثاث  قانون  وتنفيذ 
ابستخدام قدرات اجلماعات اجلهادية املناهضة للوالايت املتحدة والشيعة. مع اهلجوم األمريكي 
على العراق وسقوط صدام، نشأت ظروف جديدة يف هذا البلد. ميكن تشبيه تلك الظروف بنابض 
مت إطالق طاقته بعد فرتة طويلة من ضغطها، فقد أدى ظهور أفكار وجمموعات وتيارات خمتلفة، 
ووجوه وشخصيات، وابلطبع أتثري الفاعلني يف املنطقة والعامل، إىل تغيري املشهد احمللي والعاملي هلذا 
البلد بسرعة. وعلى الرغم من أن انسحاب القوات األمريكية من العراق خفف من حدة التوترات 
القائمة، إاّل أن ظهور داعش يف العراق كان كاجلراح اليت نزفت من جديد؛ جراح سببتها عقود من 
االستبداد واالحتالل، مما زاد من حجم الدمار واملشاكل القائمة. تضمنت سياسة العراق اخلارجية 
يف هذه الفرتة جمموعة من العوامل اليت هلا مؤشرات ومكوانت خمتلفة، واليت أدت إىل العديد من 
التداعيات والنتائج. بعد سنوات قليلة، ومع هزمية داعش يف العراق واجلهود املبذولة لتمهيد الطريق 
إلعادة اإلعمار وحتسني وضع الدولة، كان هذا البلد على طريق توسيع العالقات الشاملة مع دول 
املنطقة والعامل. قضية اشتدت بعد االنتخاابت النيابية عام 2018 مع رائسة الوزراء عادل عبد 
املهدي. نتيجة لذلك، يف السنوات األخرية، وخاصة بعد اهنيار داعش يف العراق، ميكن مالحظة 
نوع حمدد من النشاط يف سلوك السياسة اخلارجية العراقية. من أجل فهم أفضل لإلطار الذي حيكم 
السياسة اخلارجية العراقية، من املمكن النظر إىل عوامل تشكيلها ومؤشراهتا وعواقبها. مبعىن آخر، 
العوامل، هلا مؤشرات ومكوانت  نتيجة جملموعة من  العراقية  اخلارجية  السياسة  تتشكل  أن  ميكن 
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خمتلفة، وأن متابعتها ستؤدي إىل العديد من التداعيات والنتائج. هناك ثالثة عوامل فاعلة يف اجتاه 
السياسة اخلارجية للعراق حنو تبين سياسة خارجية متوازنة، وهي: وجود هشاشة احلكومة العراقية، 

الوضع اجليوسياسي وتنوع الناشطني الداخليني.

أ- هشاشة الدولة العراقية: هذا املصطلح يعين عدم قدرة الدولة على توفري السلع العامة   
والظروف األساسية، مبا يف ذلك األمن ومواجهة التوترات والصراعات. ُتصنف الدول على أهنا 
دول هشة إذا كان رقمها القياسي 90 أو أكثر. احلكومات اليت تكاد أن تدخل ضمن دائرة الدول 
اهلشة لديها أيضاً رقم يف النطاق من 60 إىل 90.  هذا يف حني حتصل احلكومات العادية على 
رقم يرتاوح بني 30 إىل 60، أما احلكومات املستقرة فتحصل على رقم بني 0 إىل 30.  وحبسب 
تقرير صدر عام 2019 فإن العراق،كما يف السنوات السابقة، هو من بني الدول اهلشة برصيد 
1/99 . إن تشكيل مثل هذه احلكومة اليت كانت دوماً مكاانً لصراع القوى اإلقليمية واخلارجية، 

هو أحد العوامل اليت تشكل طبيعة السياسة اخلارجية للعراق.

ب- املوقف اجليوسياسي: هناك عامل آخر يف طبيعة السياسة اخلارجية للدول وهو وضعها   
اجليوسياسي. العراق، هو اثلث أكرب دولة يف غرب آسيا، وحياط مبساحة واسعة من اليابسة وهو 
ينجز قسماً مهماً من تواصله البحري من خالل جريانه، من بني الدول الساحلية يف اخلليج، ميتلك 
العراق أقل عدد من املمرات املائية، هذا يف حني أن هذا البلد، الذي ميتلك أكثر من 140 مليار 
برميل من احتياطي النفط، يوفر أكثر من 7٪ من نفط العامل، ويُعدًّ تصدير هذا املنَتج أهم مصدر 
دخل للعراق. لذلك، فإن االتصاالت احلدودية، وربط أانبيب النفط بني البصرة وآابدان، الرتانزيت، 
والتكنولوجيا، والتعاون يف مكافحة اإلرهابيني والتكفرييني هي من بني اإلجراءات املشرتكة األخرى 

للبلدين هبدف حتسني العالقات الثنائية )دهـقاين، 1388: 138-132(. 

ج- تنوع الناشطني الداخليني: يف السنوات األخرية كان هناك عامل آخر أثَّر يف سياسة 
والعرقية  الدينية  العراق بسبب خلفيتها  إن دولة  الداخليني.  الناشطني  تنوع  اخلارجية وهو  العراق 
اخلاصة ال تتمتع ببنية وتركيب واحد، مما أدى إىل ظهور مصاحل يف السياسة اخلارجية لدى جمموعات 
وأفراد خمتلفني. بشكل عام، ميكن وصف مؤسسة املرجعية الدينية ورئيس الوزراء والفصائل السياسية 
ميكن  لذلك،  الداخلية.  العراق  تطورات  يف  الرئيسة  الناشطة  اجلهات  أبهنا  املسلحة  واجلماعات 
اعتبار منطق السياسة اخلارجية للعراق متأثراً إىل حد ما بفعل وتفاعل هذه القوى. يف هذا الصدد، 
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لكل من القوى املذكورة أفكار خمتلفة حول سياسة العراق اخلارجية، واليت هلا العديد من القواسم 
املشرتكة واالختالفات. إن املرجعية الدينية كما أكدت حىت اآلن أهنا تدعم العالقات اإلجيابية بني 
العراق ومجيع األطراف، وخاصة مع الدول اجلارة. وعلى الرغم من أن املرجعية الدينية يف العراق 
العراقية، ومل ترغب يف لقاء املسؤولني السياسيني  ترفض أي تدخل خارجي يف العملية السياسية 
إال أن االجتماع األخري آلية هللا السيستاين املرجع الديين األعلى يف العراق مع رئيس اجلمهورية 
اإلسالمية، يُظهر نظرته اإلجيابية جتاه هذا البلد. أما القوى السياسية األخرى فلها توجه آخر يف 
السياسة اخلارجية. يف السنوات األخرية، شدد التيار الصدري كثرياً على تقليل التدخالت األجنبية 
يف العراق، وابلطبع كانت معظم إشاراته موجهة إىل إيران. هذا بينما تتمتع اجلماعات اليت يتم تنظيم 
الكثري منها يف إطار احلشد الشعيب بعالقات وثيقة جداً مع إيران. ميكن رؤية مثل هذه التوجهات 
يف مقارابت حيدر العبادي ونوري املالكي، رؤساء وزراء العراق يف الفرتات السابقة؛ عالقات تظهر 

وتربز يف مواقع خمتلفة )منطق سياست خارجي عراق، انديشکده راهربدي تبيني، ص 10(. 

مؤشرات السياسة اخلارجية العراقية 

تبىن السياسة اخلارجية العراقية على عناصر ومكوانت ميكن اإلشارة إىل بعض منها:

السنوات  اخلارجية. خالل  العراق  سياسة  مؤشرات  أهم  من  وهو  اإلجيايب:  التوازن  أ-   
عالقاته  يف  إجيايب  توازن  إجياد  دائماً  العراق  حاول  لداعش،  النسبية  اهلزمية  بعد  وخاصة  األخرية 
اخلارجية، هذا التوازن واضح يف السلوك اإلقليمي للعراق. يواجه هذا البلد ثالث قوى يف منطقة 
غرب آسيا، وهي طهران وأنقرة والرايض، لقد اختذ العراق سياسة للتعامل مع هذه القوى حبيث ال 
يظن أي واحد أنه يقف يف اجلبهة املقابلة ألي من تلك القوى. كما أن االتفاقيات االقتصادية 
اليت وقعها العراق يف السنوات األخرية مع ثالث دول هي إيران وتركيا والسعودية دليل على جهود 

هذا البلد يف تقدمي صورة متوازنة لسياسته اخلارجية.

ب- أولوية التنمية الداخلية: يواجه العراق أزمة من عدة جوانب وذلك نتيجة مواجهته 
فيه وضعف اخلدمات  الكبري  الدمار  لقد أدى حجم  لعقود من االستبداد واحلروب واالحتالل. 
العامة يف خمتلف اجملاالت وارتفاع معدل البطالة وعدم قدرة احلكومة على تنفيذ املشاريع االقتصادية 
الكربى، أدى إىل توجه عام لدى الشعب - واملسؤولني العراقيني أبن األولوية جيب أن ختصص 
لسياسات إعادة اإلعمار يف البالد. هذه الفكرة هي حصيلة سنوات عديدة من املتاعب واملشاّق 
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الروحية والنفسية اليت عاىن منها الشعب العراقي وتشرتك فيها مجيع األطياف واألحزاب املختلفة. 
لذلك فإن ملبدأ التنمية الداخلية األسبقية على أي موضوع يف تعامل البالد مع خمتلف األقطاب 
بني  التنافس  أو  التوتر  أو  للصراع  ميدان  إىل  البالد  سياسة حتول  أي  اختاذ  إن جتنب  اإلقليمية. 
اآلخرين هو أحد أهم مؤشرات السياسة اخلارجية يف العراق. إن تبين الدول ألي سياسة خارجية 
له عواقب خمتلفة. بناًء على السياسات اليت يتم االعتماد عليها حتدد العواقب والنتائج املرتتبة عليها 
إما بّناءة أو مدمرة. أما تبين املؤشرات املتعلقة ابلسياسة اخلارجية هلذا البلد فلها نتائج خمتلفة بعضها 

عبارة عن:

أ- حمدودية القدرة يف النشاط: يف بعض األحيان تتخذ بعض الدول سياسة خارجية متوازنة 
يعاين من هذا  اليوم  العراق  الداخلي.  تعاين من ضعف يف جمال األمن  الوقت نفسه  أهنا يف  إال 
الوضع. رغم أن املسؤولني وبعض احملللني حياولون تفسري هنج الوساطة الذي يقوم به العراق يف 
تطورات غرب آسيا على أنه نوع من النشاط والفاعلية هلذا البلد ولكن يبدو أن العراق يفتقر إىل 

املكوانت الضرورية والكافية ملثل هذا النشاط.

الناشطني يف الداخل واخلارج: إن تبين العراق لسياسة  ب- احتمال نشوب صراع بني   
خارجية متوازنة خيلق إمكانية نشوب صراع بني جمموعة من الناشطني يف الداخل واخلارج.  ميكن أن 
حيدث هذا الصراع على مستويني: األول بني الناشطني احملليني الذين يعتمد كل منهم على واحدة 
من القوى اإلقليمية أو الدولية ولديهم مصاحل خمتلفة؛ والثاين فإن احتمال تورط جهات أجنبية يف 
ساحة العراق ليس بعيداً وخباصٍة أن إيران كانت تفكر يف العراق كوسيلة للتخلص من العقوابت 

ومن جانب آخر َتعدُّ واشنطن العراَق أداًة الحتواء إيران.

العراق احلديث، هو  الداخلية: إن أهم هاجس يواجهه االستثمار يف  التنمية  تطبيق  ج- 
القضااي األمنية اليت تتقوى بفعل التطورات اليت حدثت يف السنوات األخرية وال سيما بعد هزمية 
اإلطار،  األجنبية. يف هذا  املوارد  البلد جلذب  توجد عقبة دولية خاصة هلذا  لذلك، ال  داعش. 
تعمل العديد من الشركات على االستثمار يف جماالت مثل الطاقة. على عكس بعض الدول مثل 
إيران، فإن مبيعات النفط العراقية ليست مقيدة ابلعقوابت. هذا ابإلضافة إىل أن العراق يف بعض 
األحيان ال يلتزم بقرارات األوبك بتحديد مستوى بيعه للنفط، وعليه فإنه ميتلك وارداً نفطياً كبرياً. 
إن السياسة اخلارجية العراقية يف إعطاء الضماانت إىل البلدان اجملاورة يف أنه ال يدخل يف أي جبهة 
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مؤثراً يف هذا اإلطار. وعلى وفق ما متت مناقشته يف هذا اجلزء، فإن صنع  ضدها يكون موقفاً 
السياسات يف العراق موضوع يتأثر ابلعوامل األربعة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

كما أن السياسة اخلارجية للعراق ختتلف يف فرتة ما قبل سقوط صدام  وما بعدها مبا يف ذلك تغيري 
خطابه جتاه مجهورية إيران اإلسالمية.

النتيجة 

بعد سقوط نظام حزب البعث وهناية حكم صدام حسني، أدت الزايرات إىل العراق إىل توفري 
فرص كبرية يف خمتلف اجلوانب السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية منها:

هتيئة الظروف الالزمة لتكوين أمة إسالمية واحدة: للمسلمني يف خمتلف أحناء العامل أداين 
وأعراق وقوميات وألوان وعشائر خمتلفة، ويف الوقت نفسه لديهم خصائص مشرتكة وعوامل مرتابطة، 
ولكن مبا أن تشكيل أمة إسالمية واحدة مهمة وضرورية، ميكن أن يكون ملسريات األربعني احلسيين 
)ع( أساساً لتحقيق اهلدف النهائي لألمة اإلسالمية، أي تشكيل حضارة إسالمية جديدة، وابلتايل 
جيب دعم العالقات بني املسلمني، شيعة وسنة، وقوميات وأعراقاً خمتلفة يف هذه املناسبة. متثل هذه 

املسريات فرصة جيدة إلقامة عالقات مع الدول األخرى. 

التجربة السياسية إليران يف حتوهلا إىل قوة إقليمية: يف العالقات الدولية، تكون القوة اإلقليمية 
للدولة اليت حتمل السلطة يف منطقة جغرافية ما. لذلك ستتمتع البلدان اليت تستخدم قوهتا بشكل 
جيد وتتمتع ابلقوة يف منطقة من العامل بتفوق إقليمي. عادة متتلك هذه القوى اإلقليمية قدرات 

مهمة يف تلك املنطقة، قدرات رمبا ال جتعلها متفوقة على نطاق عاملي.

اهلدف اآلخر جلمهورية إيران اإلسالمية يف هذا الصدد هو إرساء األمن يف املنطقة. وهبذه 
الطريقة يكون هدف هذا البلد هو أن يصبح قوة متفوقة يف املنطقة، ويتطلب حتقيق هذا اهلدف 
البالد. لذلك، ومن أجل ضمان استقالهلا،  بتقدم  يتعلق  فيما  الضماانت  ترسيخ األمن وتطبيق 
املستقبلية. من بني  آفاقها  املنطقة، وهو ما ورد يف وثيقة  القوة األوىل يف  إيران أن تصبح  حتاول 
األسباب املؤدية إىل حتويل إيران كقوة إقليمية تعميم املصاحل وإعادة تعريفها من خالل هنج التعاون 

اإلقليمي واألمن.. إخل. 
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پژوهشي شـهيد  سـپهبد  صياد  شريازي، هتران. 

اربعني، اتمالت جامعه شناخيت،  پياده روي   ،1397 مـظاهري، مـحسن،  11( حسام 
چاپ اول ، ص 219-231. 

12( حاجي يوسفي، امري حممد، سلطاين نژاد، امحد، 1387، چشم  اندازهاي  منطقه 
 اي  وبني املللي عراق پس از صدام، دفرت مطالعات سياسي و بني املللي، تـهران . 

13( حـاجي يوسفي، امري حممد ، 1384، سياست خـارجي جـمهوري اسالمي ايران در 
املللي وزارت  انتشارات دفرت مطالعات سياسي و بني  پرتو حتوالت منطقه اي 2001-1991، 

امور خارجه، هتران . 

14( خسروي، غالم رضا، 1391، چشم انداز عراق آينده  بررسي  روندهاي داخلي و 
خارجي، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهربدي، هتران . 

1391، شناخت گردشگري، نشر چهارابغ،  بـهرام و زاهـدي ، حممد ،  15( رجنرباين، 
اصفهان، ص 5-2 

16( رحيم پور، علي و سيد حسيين، سيد داوود، 1379، سيماي جهانگردي اسالمي، 
نشر پرتو مهر، هتران، چاپ اول . 

مرکز چاپ و  ارواپ،  اب  ايران  گفتگوهاي   ،1375 سعيد،  اتئب ،  علي و  رمحاين،   )17
انتشارات وزاعات خاورميانه، دوره 2، مشاره 2. 

نشر چهارابغ،  1391، شناخت گردشگري،  زاهدي ، حممد ،  و  بـهرام  18( رجنرباين، 
اصفهان، ص 68. 

19( رضا ييمريقائد، حمسن، مبيين دهکردي، علي ، 1390، ايران آينده در افق چشم انداز ، 
نـشر انديکا ، هتران . 

20( رحيم پور، علي، 1380، سيماي جهانگردي اسالمي ، انتشارات پرتو مهر، چـاپ 
اول، تـهران . 
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نشر چهارابغ،  1391، شناخت گردشگري،  زاهدي، حممد،  و  هبرام  رنـجرباين،   )21
اصفهان، ص 50 

فصلنامه  عاليات،  عتبات  آسيب شناسي زايرت   ،1389 حممد،  اهلي،  شکر   )22
فرهنگ زايرتـ ،   سـال اول، مشاره دوم، هبار 

23( علي اکربي، امساعيل، 1392، جغرافياي گردشگري ايران ، هتران ، انتشارات مست، 
چاپ دوم . 

24( عـزيت ، عـزت  هللا، 1384، تـحليلي بر ژئوپليتيک ايران و عراق، دفرت مطالعات سياسي 
وزارت امور خارجه، هتران . 

25( عالمه جملسي، حممد ابقر، 1372، حباراالنوار، انـتشارات اسالميه ، چاپ سوم، جلد 
صدم، ص 232. 

و درابر  عـاليات  عتبات  1386، روزانمه  سفر حج  علويه کرماين ، حاجيه خامن ،   )26
 انصري، به کـوشش رسـول جعفراين، قم . 

27( فرانسوا، توآل، 1384، ژئوپلتيک شيعه، ترمجه کتايون ابصر ، نشر ويستار، هتران . 

28( مار، فب، 1381، اتريخ نوين عراق ، ترمجه  حممد عباسپور، انتشارات  بنياد پژو هشهاي 
اسالمي آستان قدس رضوي، چاپ اول، مشهد. 

29( جمتهد زاده، پريوز و مـلک حممدي، محيد رضا، 1386، کشورها و مرزها در منطقه 
ژئوپليتيک خليج: سلسله نوشتاري  در جغرافياي سياسي خليج، انتشارات دفرت مطالعات سياسي و 

بني املللي وزارت امور خارجه، هتران. 

مـولف،  پيام  انتشارات  مقوله گردشگري،  اندر   ،1384 زاده، رمحت هللا،  منشي   )30
چـاپ اول، هتران. 

31( اني ، جوزف، 1387، قدرت نرم، ابزار موفقيت در سياست بني امللل، ترمجه سيد 
حمسن روحاين و مهدي ذوالفقاري، هتران، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع (. 
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32( انمي، حممد حسن و حممد پور، علي، 1387، جغرافياي کشور عراق بـا تـاکيد بر 
مسائل ژئوپليتيک، سازمان جغرافيايي نريوهاي مسلح، هتران. 

33( جنفي، فريوز، 1387، عراق از استعمار ات اشغال، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد جنف آابد، اصفهان. 

34( مهايون ، حممدهادي، 1391، جهانگردي ؛ ارتباطي ميان فرهنگي، مطالعه تـطبيقي 
الگـوي غريب معاصر و الگوي اسالمي، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع (، هتران، چاپ دوم . 

35( هوشنگ  مهدوي ، عبدالرضا، 1394، سياست خارجي ايران  در دوره هپلوي، نشر 
پيکان، هتران، ص 39 و 40. 

36( مهايون، حممد هادي، 1391، جهانگردي، ارتباطي ميان فرهنگي، مـطالعه تـطبيقي 
الگـوي غريب معاصر و الگوي اسالمي ، انـتشارات دانـشگاه امـام صادق )ع (، هتران ، چاپ دوم. 

املقاالت 

1( امحداين، رضا و بيات، اهلام و تسليم، شيما، 1391، گردشگري مذهيب درکشورهاي 
اسالمي و مقايسه آن اب ايران، پنجمني کنگره بني املللي جـغرايف دانـان جـهان اسالم، تربيز. 

فصلنامه  سـياست،  در  نـرم  قدرت  جايگاه  بررسي   ،1389 پرويز ،  فرد،  زاده  امام   )2
مطالعات سياسي، دوره 2، مشاره 7، ص 143-160. 

احتاد  و  اقتدار  احياي  براي  اربعني، جنبشي  راهپيمايي   ،1396 فرزاد،  پور سعيد،   )3
جوامع اسالمي، آذر ماه، مشاره 68 ، ص 12. 

4( تـقي  زاده داوري، مـحمود، ١٣٨٠، نـگاهي به جامعه شناسي زايرت، جمله معرفت، 
شهريورماه، ص 59. 

شناسي  آسيب   ،1388 نيان،  ومقدس  حـسيين شريف  واملسلمني  االسالم  حجت   )5
فصلنامه  به کوشش حممد شکراللهي،  بدعت ها در زايرت،  و  عاليات و خرافات  عتبات  زايرت 

فرهنگ زايرت، سال اول، شـماره 3، مـهرماه. 
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در  مذهيب  توسعه گردشگري  عوامل   موثر بر  ارزاييب   ،1394 حممدرضا،  دهـشريي،   )6
ايران، جمله برانمه ريزي و تـوسعه گـردشگري، سال چهارم ، مشاره 12 ، ص 72. 

7( دهقاين، سيد جالل الدين و کرم نيا، رضا، 1388، بررسي اتثري هويت بر راهربد 
روابط ايران و عـراق، فـصلنامه نـگرش راهربدي، مشاره 100-101، ص 146- 109 

8( دهقاين فريوز آابدي، سيد جالل، 1389، ديپلماسي فرهنگي مجهوري اسـالمي إيران 
در مـنطقه خـليج

 9( رستمي، فـرزاد و سـفيدي، سـيامک، 1395، بررسي علل ظهور و استمرار معماي 
امنيت در عراق پس از صدام . فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسالم، سـال شـشم، مشاره 

اول، ص 83-111. 

10( زيبا کالم، صادق و عبد هللا پور حممد رضا، 1388، بررسي نقش مهگرايي کردها و 
شـيعيان عـراق در مـوفقيت سياست گذاري هاي امنييت ايران در قبال عراق، فصلنامه سياست، 

دوره 39 مشاره 4. 

عراق،  خارجي  سـياست  مـباين  تبيني   ،1374 حممود،  القلم،  سريع   )11
فصلنامه مطالعات خاورميانه، دوره 2، مشاره2. 

12( عسگري، حممود، 1389، رويکردي انتقادي به نظريه قـدرت نـرم، فـصلنامه راهربد 
دفاعي. 

13( فيض آابدي، مصطفي و جهانگري، وزيري و حمبوب، سيد مجال، 1390، ضرورت 
مطالعات آينده پژوهي و روش هاي آن در تـوسعه گـردشگري مذهيب، کنفرانس ميقات الرضا )ع 

(، مشهد. 

14( فاضلي نيا، نفيسه، 1385، ژئوپليتيک شيعه ومساله امـنيت مـلي ايران، فـصلنامه 
شيعه شناسي، مشاره 13، فصل هبار ، ص 196. 

نـوين،  ايران و عـراق  15( واعظ، نفيسه، 1392، اتثري سلفي گري بر تريه سازي روابط 
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درتـارمناي سومني مهايش بني املللي جمازي حتوالت ايران و جهان. 

16( واعظ، نفيسه، 1390، فرصت  هاي گـردشگري  دينـي برسياست منطقه اي ايران از 
2001 ات 2011 ، مهايش بني املللي گردشگري ديين و توسعه فرهنگ زايرت، مشهد. 

17( واعظ، نفيسه، 1388، تداوم وحتول در سـياست گـذاري براي  اماکن  مقدسه  در 
قرن اخري، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون هبارستان، دوره دوم ، سـال اول، شـماره 3، فصل 

هبار. 

18( واعظ، نفيسه، 1386، اتملي بر عـلل و عـوامل واگـرايي ميان کشورهاي اسالمي 
خاورميانه ، جمله  علمي  و پژوهـشي مـطالعات ميان فرهنگي، سال دوم، مشاره ٤، فصل هبار و 

اتبستان. 

19( واعظ ، نفيسه، 1394، بررسي اتثري سفر هاي زايرتـي بـر سياست منطقه اي و 
روابط خارجي جـمهوري اسـالمي ايران اب عـراق نـوين ، فـصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي، سال 

13، شـماره 50، فـصل اتبستان. 

20( کتايب ، حممود و راستينه، امحد، 1388، دکرتين تعامل سازنده در سياست خارجي 
ايران وژئوپليتيک نـوين عـراق، فصلنامه حتقيقات سياسي و بني املللي دانـشگاه آزاد اسالمي واحد 

شهرضا، فـصل اپييز، سـال اول، مشاره 3، ص 24. 

21( اني ، جوزف، 1384، مزاايي قـدرت نـرم، نشريه مهشهري ديپلماتيک، مشاره 56. 

22( يعقويب، ابوالقاسم ، 1389، گردشگري در قرآن، فصلنامه فقه، مشاره 14، زمستان.
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هوية البحث

اسم الباحثتني: مليكة كرميي، نفيسة واعظ -  قسم العلوم السياسية، جامعة الحرة اإلسالمية،  

يف إيران.

عنوان البحث: دراسة الفرص والقيود والعوامل املؤثرة يف العالقات اإليرانية العراقية 

تأريخ النرش:  ترشين الثاين  2022

https://tinyurl.com/27p4hq5z   :رابط البحث

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


