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مكانة العراق اإلقليمية
في ظل التنافس الدولي في منطقة الشرق األوسط
م.د .اركان إبراهيم عدوان
جامعة االنبار  -كلية القانون والعلوم السياسية -قسم العلوم السياسية

معلومات البحث :
تواريخ البحث:

-

االستالم  /22 :شباط2019/

 -القبول /1 :اذار2019/

الخالصة  :يسعى الباحث إلى تحديد أهم عناصر القوة القومية لدولة العراق ،باعتباره تاريخيا دولة ذات

مكانة وتأثير في محيطه اإلقليمي ،وهو ما جعله ضمن دوائر اهتمام القوى العالمية واإلقليمية ،من أجل
الحفاظ على مصالحهم في المنطقة.

 -النشر المباشر  /20 :اب 2019/

الكلمات المفتاحية :
 َّالشرق األوسط

 -العراق

 التنافس الدولي -القوة

 -الدراسات الدولية

المقدمة :
حددددت الد ارسددة أهددم عوامددل القددوة التددي تتمتددر بهددا دولددة الع دراق ،والتددي مكنتدده تاريخيددا مددن تبددو مكانددة القددوة
اإلقليميددة ،فقددد كددان مهدددا للحضددارة ومركد ات تجاريددا ومنددا ار للعلددم ،ومركد ات للخالفددة ،وقددوة إقليميددة يعتددد بهددا لفتدرات
طويلة ،بمعنى إنه يمتلك عوامل قوة مهمة ممكن أن تكون عدامال للتقددم والبندا  ،وممكدن أن تكدون أيضدا عبئدا
علددى الدولددة ،ففددي حددال عدددم تبددو المكانددة التددي يسددتحقها عددن طريددق توظي د

مددا يمتلددك مددن موقددر ج ارفددي

إسددتراتيجي مهددم ،وتنددو هائددل مددن الم دوارد األوليددة األساسددية ،فددي سددبيل تحقيددق أهدددا

الدولددة ،ف د ن الموقددر

والموارد األولية سدتكون هددفا للتددخالت الخارجيدة مدن أجدل االسدتفادة منهدا ،فدي ظدل بيئدة إقليميدة تشدهد تنافسدا
دوليا متصاعدا من أجل الهيمنة ،والعراق بطبيعة الحال يقر في قلب هذا التنافس من حيث النطاق الج رافي.
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وبالتدداليس سددعت الد ارسددة إلددى اسددتعراو أهددم المعوقددات التددي تمنددر الع دراق مددن لع دب دو ار خارجيددا مددًث ار ،وأهددم
اآلثار الناتجة عن ذلك.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من تناولها لموضو بالغ األهمية ،يتعلق بتحديد مكدامن الضدع

أو القصدور فدي

إدارة شًون دولة العراق الخارجيدة ،مدن أجدل تبدو المكاندة التدي يسدتحقها كدولدة تمتلدك العديدد مدن عوامدل القدوة
والتأثير ،والتي إذا ما أُحسن استثمارها ف نها ستعمل على ت ير وضعه إلى مصا

القوى اإلقليمية المًثرة فدي

منطقة الشرق األوسط.
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من الفرضية التي تقول :إن أهمية المكان ،وامتالك الموارد وتنوعها ،ما لم تكن عامال
يصددب فددي مصددلحة الدولددة وتيددادة قوتهددا ،ف ندده سددو

يكددون سددببا رئيسددا فددي إضددعافها ،وجعلهددا هدددفا للتدددخالت

الخارجية.
إشكالية الدراسة:
تكمن مشدكلة الد ارسدة فدي أن العدراق كمدا ذكرندا يمتلدك مدن المقومدات التدي تًهلده ألن يلعدب دور القدوة
اإلقليميددة المددًثرة فددي منطقددة الشددرق األوسددط ،سدوا مددن حيددث الموقددر والمدوارد ،أو حتددى المكانددة والتددأثير ،فقددد
أثبت التاريخ القريب بأن استقرار العراق يعني استقرار منطقة الشرق األوسدط ،وعددم اسدتق ارره مثدل عدامال لعددم
اسدتقرارها بش ع
دكل عدام .بمعندى أن لده دو ار مدًث ار ،ولكدن الواقددر يشدير إلدى عكدس ذلدك .فبسدبب عددم تبدو العدراق
لمكانته ودوره اإلقليمي ،أصبح هدفا ومطمعا للقوى اإلقليمية والدولية ،من أجل االستفادة من إمكانياته لتحقيق
مصددالحها .وبالتدداليس تحدداول الد ارسددة اإلجابددة علددى الس دًال ال درئيس التددالي :مددا هددي معوقددات الدددور اإلقليمددي
الع ارقددي فددي منطقددة الشددرق األوسددط ويثددر هددذا التسدداًل بدددوره بعددو التسدداًالت الفرعيددة األخددرى التددي يتوجددب
مناقشتها:
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 -1ما هي أهم مًشرات دور العراق اإلقليمي.
 -2لماذا ال يستثمر صانر القرار العراقي عوامل القوة.
منهجية الدراسة:
سيعتمد الباحث على منهج تحليل النظم ،باعتباره المنهج األمثدل لججابدة علدى التسداًالت المطروحدة،
من خالل توضيح عالقات التأثير والتأثر بين دولة العراق ،والنظام اإلقليمي الشرق أوسطي.
هيكلية الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى ثالث مباحث رئيسة:
المبحث األول :محددات الدور اإلقليمي العراقي.
المبحث الثاني :معوقات دور العراق اإلقليمي.
المبحث الثالث :الحلول والتوصيات:
الخاتمة:
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المبحث األول :محددات الدور اإلقليمي العراقي:
يقصددد بالمح دددداتس العوام ددل أو المت ي درات المادي ددة والمعنوي ددة ،المتاح ددة والكامنددة ،والت ددي تع ددد المعي ددار
الرئيس الذي يحدد قوة الدولة ومكانتها ،بسبب تأثيرها في توجيه سلوك الدولدة وتوجهاتهدا الخارجيدة ،وقدد تعمدل
علددى تدددعيم دور الدولددة ومكانتهددا الخارجيددة ،وأيضددا يمكددن أن تقددوم بتقددويو قوتهددا وحريتهددا فددي تحديددد وتنفيددذ
أهدا

سياستها الخارجية.

أوالً :العامل الجغرافي:
يعددد العامددل الج ارفددي مددن أقدددم العوامددل المددًثرة فددي قددوة الدولددة وفددي العالقددات الدوليددة بشددكل عددام،
وب ددالرمم م ددن أن أهمي ددة ه ددذا العام ددل ق ددد ت ددأثرت بس ددبب التط ددورات التكنولوجي ددة الهائل ددة ،الت ددي قلل ددت م ددن أهمي ددة
المساحة الج رافية والحدود الطبيعية من الناحية العسكرية وميرها ،إال أن بعو األقاليم تبقى تحتفظ بأهميتهدا
المكانية ،بسبب موقعها الج رافي المهم .وعند الحديث عن أهمية الموقر الج رافي لدولة العدراق ،فد ن الحدديث
ال يكون من قبيل تعظيم الذات ،أو المبال ة ،إنما يعد وصفا دقيقا للواقر ،إذ يحتل العراق موقعدا ج رافيدا مهمدا
جدا من الناحية اإلستراتيجية(.)1
يق ددر العد دراق ف ددي قل ددب منطق ددة الش ددرق األوس ددط ،توان دده حس ددب العدي ددد م ددن المتخصص ددين ف ددي الد ارس ددات
اإلستراتيجية" ،يربط بين كتلتين من أخطر مناطق العالم" .ويحد العراق من الشمال تركيدا ،ومدن الشدرق إيدران،
ومدن ال درب األردن وسدوريا والمملكددة العربيدة السدعودية ،ومددن الجندوب الخلديج العربددي والكويدت ،وبالتداليس يعددد
الطريق البري الرئيس الذي يربط بين روسيا االتحادية والخليج العربي والمحيط الهندي ،فضال عن كونه يمثل
حلقة المواصالت الجنوبية بين أوربا وآسيا .وقد أدى الموقر الج ارفدي المهدم وكثدرة وتندو المدوارد األوليدة ،إلدى

( ) 1مسر فضال عبد احلميد "،أكراد العراق حتت حكم عبد الكرمي قاسم 1963-1958م" ،رسالة ماجستري ،جامعة الزقازيق ،كلية اآلداب قسم التاريخ،
بدون تاريخ نشر ،ص .19

488

Tikrit Journal For Political Science- ) private issue( Conference of the
College of Political Science (3) (2019) 484-510

جع ددل العد دراق مح ددط أطم ددا الق ددوى العالمي ددة واإلقليمي ددة ،وأص ددبح ض ددمن من دداطق الصد د ار والتن ددافس ب ددين ه ددذه
القوى(.)1
وعنددد الحددديث عددن حالددة الص د ار والتنددافس الدددولي ال دراهن فددي المنطقددة الشددرق األوسددط ،ف د ن الع دراق
بطبيعدة الحددال يكددون فددي قلددب هددذا الصد ار  ،بسدبب الموقددر الج ارفددي اإلسددتراتيجي المهددم بالنسددبة لجميددر القددوى
العالميددة واإلقليميددة .وتاريخيددا تعددرو الع دراق إلشددكاليات عديدددة بسددبب موقعدده الج ارفددي ،بعضددها كددان معلنددا
واضددحا علددى شددكل اعتدددا ات وحددروب ،والددبعو األخددر ميددر واضددح علددى شددكل أطمددا لقدوى إقليميددة بددأج ات
مهمة من الدولة العراقية(.)2
وتبعا لذلكس ف ن الموقر الج رافي المهم يعد ميتة ومحدد إيجابي لقوة للدولة ،يمكن أن يًدي في حال
وجددود نظددام سياسددي مسددتقر ،مددر قاعدددة جيدددة مددن مدوارد القددوة ،توادراك ألهميددة الموقددر والمدوارد مددن قبددل صددانر
القرار ،ومن ثم توظيفها في تحقيق أهدا

سياسة الدولة الخارجية ،إلى إيجاد دولدة قويدة ،ممكدن أن تكدون قدوة

إقليمية مدًثرة فدي محيطهدا .وعلدى العكدسس إذ قدد يكدون الموقدر الج ارفدي المهدم عبئدا علدى الدولدة ،بسدبب عددم
االسددتثمار األمثددل مددن قبددل صددانر الق درار ،األمددر الددذي يددًدي إلددى جعددل الدولددة هدددفا ألطمددا القددوى الدوليددة
واإلقليمية ،من أجل است الل الموقر والموارد لتحقيق مصالحها .وبالنسبة للعراقس ف ن وقوعده فدي قلدب منداطق
الص د ار والتن ددافس ب ددين الق ددوى الدولي ددة فددي الش ددرق األوس ددط ،وع دددم تبوئ دده المكانددة الت ددي يس ددتحقها ،جعل دده ه دددفا
لتدددخالت جميددر األط د ار

الدوليددة واإلقليميددة ،مددن أجددل تحقيددق مصددالحها .إذ يعددد الع دراقس "أحددد أهددم مفاصددل

التحكم بمنطقة الشرق األوسط ،ومن خالله العالم" ،للعديد من األسباب(:)3

( ) 1نوار حازم "،دور العراق السياسي يف الشرق األوسط 1932م 1958-م" ،رسالة ماجستري ،جامعة تكريت ،كلية الرتبية للبنات1433 ،ه ،ص
.34
( ) 2رضا حممد حرب: ،العراق ما بعد دولة البغدادي العب جيوسرتاتيجي وشراكة متكافئة" ،أحباث إسرتاتيجية ،مركز بالدي ،العدد التاسع ،أيار ،2015
ص .20
( ) 3حسنب حافظ وهيب "،الواليات املتحدة وإسرتاتيجية احتواء العراق" ،دراسات دولية ،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية ،العدد  ،2012 ،52ص
ص . 30-29
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 -1يمثددل نقطددة انتهددا خددط الوصددل الجيوسددتراتيجي بددين ق دوات حل د

شددمال األطلسددي ،ومنطقددة الخلدديج

المهمددة مددن جهددة ،تواي دران واتصددالها بددالبحر األبدديو المتوسددط عددن طريددق الع دراق وسددوريا مددن جهددة
أخرى.
 -2يمثل موقعه الفلكي الرابط بدين أفريقيدا وآسديا فدي قسدمها الشدرقي ،وبدين دول الخلديج وأوربدا عبدر سدوريا
وتركيددا .واألهددم فددي ذلددك هدو خددط (السددويدا الكونيددة ال اتحد ) ،بددين او ارسدديا إلددى منطقددة الخلدديج ،الددذي
يعطي للعراق أهمية استثنائية.
 -3وبفعل موقعه الج رافي في قلب الشرق األوسط ،يمكنه أن يقيم ذراعا عسكريا نوويا جيوستراتيجيا يمتد
مددن بحددر قددتوين إلددى البحددر األبدديو المتوسددط ،بالتعدداون مددر روسدديا تواي دران فددي الوسددط وسددوريا فددي
ال رب ،والذي يعمل على قطر الخط الواصل بين قوات حل

شمال األطلسي ومضيق هرمت ،ويعيق

أيضا الحركة اإلسرائيلية شماال عبر المتوسط ،وصوال إلدى تركيدا ،ومدن ثدم فد ن السديطرة علدى العدراق،
تعطي القدرة على التحكم بهذا الخط اإلستراتيجي المهم.
وبالتداليس فد ن العدراق يمتلددك مدن عوامددل القددوة ،وأهمهدا الموقددر الج ارفدي والمدوارد األوليدة والبشدرية ،مددا
يًهله ألن يلعب دور القوة اإلقليمية في محيطده ،والتداريخ شداهد علدى أن العدراق كدان مهددا لحضدارات عريقدة،
ومركد ات للخالفددة ،وقددوة إقليميدة يعتددد بهددا .بمعندىس إن عوامددل بنددا القدوة والدددور (موجددودة) ،ولكدن عمليددة إدراكهددا
ومن ثم توظيفها لتحقيق المكانة والدور (مائبة) .فلم يتم ترجمة ما لدى الع ارق من عوامل قدوة مدن قبدل صدانر
القدرار إلددى واقددر ،يددًثر علددى مكانددة الدولددة العراقيددة ودورهددا اإلقليمدي ،األمددر الددذي أدى إلددى جعددل العدراق هدددفا
للتدخالت الخارجية من أجل است الل موارده وموقعه الج رافي.
ثانياً :الموارد األولية:
تعد مسألة الحصول على الموارد األولية من أهم أهدا

السياسة الخارجية لجمير الدول ،بسدبب عددم

تمكددن أي دولددة مددن تحقيددق حالددة االكتفددا الددذاتي منهددا ،وبمددا أن التقدددم االقتصددادي أصددبح المطلددب ال درئيس
بالنسبة لكل دولة تريد أن تلعب دو ار في العالقات الدولية ،فقدد أصدبحت مسدألة الحصدول علدى المدوارد األوليدة
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الضرورية أم ار مهما لتطوير القطا االقتصادي ،ومن ثم تحقيق التقدم والرخا بالنسدبة لجميدر الددول( .)1ومدن
هنددا اتدادت أهميددة بعددو األقدداليم الج رافيددة أكثددر مددن ميرهدداس بسددبب احتوائهددا علددى كميددات كبيدرة مددن الم دوارد
األولية.
ومددن حيددث عامددل الم دوارد األوليددة ،يحتددوي الع دراق علددى مخددتون هائددل منهددا ،فباإلضددافة إلددى احتاللدده
المركددت الثدداني علددى مسددتوى العددالم مددن حيددث االحتيدداطي النفطددي ح دوالي ( )112.2مليددار برميددل( ،)2يحتددوي
أيض ددا عل ددى مخ ددتون هائ ددل م ددن المد دواد المعدني ددة والث ددورات اإلس ددتراتيجية المهم ددة ،ك د د "التئب ددق األحم ددر الن ددادر،
وبدداألخي فددي أه دوار الحددويتة جنددوب الع دراق ،فضددال عددن المعددادن اإلسددتراتيجية الثمينددة األخددرى فددي شددماله
ومربه"(.)3
وبالنسبة للد (نفط) ف نه يعد المصدر الرئيس واألكثر استخداما للطاقدة فدي العدالم حاليدا ،وتدتداد أهميتده
ع
بشكل مستمر على األقل في المدى المنظور ،بسبب مميتاته العديدة ،وأيضا بسبب عدم إمكانية التعويل علدى
البددائل التدي يدتم اكتشدافها واسدتخدامها مدن فتدرة ألخدرى ،وبالتداليس فقدد أصدبح الدنفط مدن أهدم مسدببات التنددافس
والص ار بدين الددول .وعلدى عكدس النظريدات الجيوبوليتيكيدة التقليديدة ،تدرى النظريدات الحديثدةس" أن مدن يدتحكم
في نفط الشرق األوسط يتحكم باقتصاديات العالم ،ومن يتحكم باقتصاد العالم يتحكم في العالم"(.)4
وفيمددا يخددي الددنفط الع ارقددي ،ف ندده بددالرمم مددن الحددديث عددن امددتالك العدراق حدوالي  %11مددن مخددتون
النفط العالمي( ،)5إال أن هناك العديد من اآل ار التي تتحدث على أن حجم االحتياطي قد يكون أكثر من ذلدك
بكثير ،إذ توقفت عمليات التنقيب عن البترول في العراق منذ عدام  ،1980فضدال عدن أن  %50مدن الحقدول

( ) 1سعد حقي توفيق "،مب ادئ العالقات الدولية" ،املكتبة القانونية ،بغداد ،الطبعة اخلامسة ،2010 ،ص .141
( ) 2عبد الرزاق بوزيدي "،التنافس األمريكي الروسي يف منطقة الشرق األوسط :دراسة حالة األزمة السورية  ،"2014-2010رسالة ماجستري ،اجلزائر،
جامعة حممد خيضر –بسكر ،-كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية .2015-2014 ،ص .71
( ) 3حسنب حافظ وهيب ،مصدر سبق ذكره ،ص .29
( ) 4املصدر السابق ،ص .30
( ) 5ياسني سويد "،ملاذا العراق :إسرتاتيجية االحتالل األمريكي" ،يف" :اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة :ملاذا احتالل العراق؟" ،املتابع اإلسرتاتيجي،
القسم الثاين ،مركز الكاشف للدراسات اإلسرتاتيجية ،كانون الثاين  ،2004ص .10
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النفطيدة العراقيددة لدم يددتم تقويمهدا لحددد اآلن ،وبداألخي فددي المنطقدة ال ربيددة ،والتدي يعتقددد أنهدا "تحتددوي علدى مددا
يقارب  100مليار برميل من االحتياطي النفطي ال ير مستثمر"(.)1
وتبعدا لمدا تقددمس فد ن امدتالك دولدة لهدذا الكدم الهائدل مدن المدوارد األوليدة ،وبداألخي الدنفط ،يعدد بمثابدة
عامال مهما في تيادة قوتها ومكانتها ،في حال االستثمار األمثل لها .ففي علم العالقات الدولية هناك مقدوالت
ثابتددة تًكددد علددى ":إن مجددرد وجددود الم دوارد ال يمثددل تيددادة فددي قددوة الدولددة مددا لددم يددتم اسددتثماراها علددى الوجدده
األكمددل" ،وأيضددا ":يجددب أن تمتلددك الدددول السدديطرة السياسددية الكاملددة علددى إقليمهددا مددن أجددل أن تحقددق الفائدددة
القصددوى مددن مواردهددا"( .)2بمعنددى إن وجددود الم دوارد بحددد ذاتدده ال يعددد عددامال لتيددادة قددوة الدولددة وتوسددير نفوذهددا
ومكانتها ،ما لم يتم امتالك السيطرة الكاملة عليها ،ومن ثم االستثمار األمثل لها ،من أجل الحدديث عدن فائددة
المدوارد كعامدل إيجدابي يصدب فدي قدوة الدولدة .واألمدر يتطلددب فدي هدذه الحالدة وجدود ندو مدن التكامدل فددي إدارة
شًون وموارد الدولة ،فال يعقل أن تكون الدولة قوية وتتميت باإلدارة الرشيدة في قطا  ،وضعيفة أو فاشدلة فدي
قطاعات أخرى.
والمسألة المهمة فيما يخي موضو الموارد األوليدة والموقدر الج ارفدي ،إنهدا تعدد مدن العوامدل الرئيسدة
للتنافس والص ار بين الدول ،بسبب حاجة الدول وباألخي القوية والمتقدمة إلدى المدوارد مدن أجدل سدد الدنقي
ف ددي بع ددو القطاع ددات ،واالس ددتفادة م ددن مميد دتات الموق ددر الج ارف ددي ل ددبعو ال دددول األخ ددرى م ددن أج ددل تحقي ددق
مصالحها .ويحتوي العراق كما أشرنا علدى العديدد مدن المدوارد المهمدة وبداألخي (الدنفط) ،والتدي تمثدل عصدب
التقدددم والصددناعة فددي الوقددت الحددالي ،والتددي يمكنهددا أن تنقلدده إلددى مصددا
حددال اسددتثمارها علددى الوجدده األمثددل ،واسددتخدامها فددي تحقيددق أهدددا

القددوى اإلقليميددة القويددة والمددًثرة ،فددي

السياسددة الخارجيددة العراقيددة .ولكددن سددو

اسددتثمار المدوارد ،واعتمدداد اقتصدداد الدولددة علددى سدلعة واحدددة ،فضددال عددن تصددديرها بشددكلها الخددام ،وعدددم وجددود
صددناعات تحويليددة مددن أجددل االسددتفادة القصددوى منهددا ،وعدددم توظيفهددا كددأدوات مهمددة لتحقيددق أهدددا

الدولددة

( ) 1جعفر هبلول جابر " ،األبعاد السياسية واالقتصادية الحتالل العراق أثره على اجلوار اإلقليمي" ،رسالة ماجستري ،جامعة النهرين ،كلية العلوم السياسية،
 ،2013ص .42
( ) 2سعد حقي توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص .145
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ومصالحها ،لم يجعلهدا عوامدل تصدب فدي تيدادة قدوة الدولدة ومكانتهدا ،بدل جعلهدا هددفا ومطمعدا للقدوى اإلقليميدة
والدولية المتنافسة.
الخالصة:
يمكن القدول بدأن العدراق يمتلدك أهدم مقومدات الددور والمكاندة اإلقليميدة ،وهدي (الموقدر الج ارفدي المهدم،
والموارد األولية) ،والتي تعد من أهم المقومات الرئيسة ألي دولة تسعى للعب دور القوة اإلقليمية في محيطها،
فددال يمكددن أن توصد

أي دولددة بأنهددا قددوة إقليميددة ،وذات تددأثير ونفددوذ ،مددا لددم تتمتددر بددبعو المميدتات ،وأهمهددا

"الموقددر ،والم دوارد ،والعامددل البشددري" ،وذل دك مددن أجددل تمكنهددا مددن تبنددي إسددتراتيجيات وسياسددات خارجيددة قددادرة
على تنفيذها ،فكم من دولة سعت للعب دور القوى اإلقليمية وعملت على استخدام إمكانياتها المتاحة من أجل
التددأثير فددي محيطهددا اإلقليمددي ،ولكنهددا تجابدده بمحدوديددة قاعدددة القددوة ،والتددي تعددد أساسددية لقددوة الدولددة والتددأثير
الخارجي.

المبحث الثاني :معوقات دور العراق اإلقليمي:
إن أي تقدم للدولة في المجال الخارجي ال بد وأن يكون مستندا على قدر من االسدتقرار الدداخلي لكدي
تتمكن الدولدة مدن لعدب دور خدارجي مدًثر ومتميدتس ألن أي خلدل داخلدي سديًدي إلدى اسدتن ات
في معالجة هذا الخلل ،ومن ثدم يدًدي إلدى ضدع

طاقدات الدولدة

واضدح فدي الميددان الخدارجي ،إلدى جاندب الخلدل فدي األدا

الحكددومي داخليددا ،فالسياسددة الخارجيددة مددا هددي إال امتدددادا للسياسددة الداخليددة للدولددة .وتعددد ُبنيددة النظددام السياسددي

العراقي ،وآلية التفاعدل بدين السدلطات ،وبعدو األتمدات التدي تعداني منهدا الدولدة بددورها ،المعدوق األكثدر تدأثي ار
في عدم تبو العراق للمكانة اإلقليمية التي يستحقها ،والتي طالما أحتلها تاريخيا.
أوالًُ :بنية النظام السياسي العراقي بعد عام :2003
لقددد مثددل عددام  ،2003حدددا فاصددال فددي تدداريخ الع دراق المعاصددر ،حيددث أدى احددتالل الع دراق مددن قبددل
الواليات المتحدة األمريكية ،ومحاولدة سدلطة االحدتالل بندا نظدام سياسدي جديدد يختلد

عدن سدابقه ،إلدى إيجداد
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بلد عدد ضددعي ع ومفكد عدك ،وفقددا لمًش درات نظددام الحكددم فددي الع دراق ،واألدا الحكددومي الضددعي  .فلددم يكددن احددتالل
العدراق أمد ار عبثيددا ،إنمددا تددم بنددا ا علددى اعتبددارات عدددة ،تبدددأ مددن الموقد

مددن النظددام السياسددي الع ارقددي السددابق،

إضدافة إلددى أهميددة موقددر العدراق الجيوسددت ارتيجي ،علددى نحد عدو دفددر بالواليددات المتحدددة األمريكيددة إلددى العمددل علددى
ت يير ُبنية الدولة العراقية ككل ،وليس استبدال نظام سياسي حاكم بآخر .إذ قامدت الواليدات المتحددة بحدل أهدم

المًسسددات الرسددمية العراقيددة ،وفرضددت منعددا ألملددب عناصددرها مددن المش داركة فددي إدارة الدولددة العراقيددة .وقددد
أخدذت بعدين االعتبدار مجموعدة مددن المت يدرات المدًثرة فدي عمليددة إعدادة بندا نظدام الحكددم فدي العدراق بعدد عددام
 ،2003أهمها(:)1
 -1مصالح الواليات المتحدة األمريكية في إيجاد عراق جديد مير مهدد للمصالح األمريكية في المنطقة.
 -2إسرائيل التي ترى ضرورة إيجاد دولة عراقية ،أو دويالت جديدة مير مهددة لوجودها ومصالحها.
 -3المجموعددات السياسددية العراقيددة ،التددي بدددت محملددة بأجندددات عراقيددة تواقليميددة متعارض دة ،األمددر الددذي
انتهى إلى عدم إمكانية قبول نظام سياسي على مرار النظام السياسي العراقي قبل عام .2003
وتبعا لذلك ،عملت سلطة االحتالل آنذاك على وضر وتثبيت أسداس معدين لبندا النظدام السياسدي فدي
العراق ،من خالل تثبيت فكرة "المحاصصة الطائفية" ،في إدارة الدولة .إذ تدم تشدكيل مجلدس الحكدم فدي العدراق
وتوتير المقاعد على أعضائه ،على أساس طائفي وعرقي وفقا للتصورات األمريكية للتمثيل النسبي لكل طائفة
فددي الع دراق ،مددن دون وجددود أي إحصددائيات دقيقددة وموثددوق فيهددا عددن هددذه النسددب ،األمددر الددذي انسددحب علددى
شكل وطبيعة النظام السياسي في العراق بعد عام  ،2003باألخي بعدد أن حقدق هدذا النظدام مصدالح النخدب
السياسية التي استلمت تمام السلطة توادارة شًون البالد ،والتي يًخذ عليها إنها لم تكن تمتلك برنامجدا واضدحا
لعراق ما بعدد  ،2003فأملدب األحدتاب المعارضدة كدان هددفها األسداس هدو إسدقاط النظدام السدابق فقدط ،دونمدا

( ) 1نقالً عن :خضر عباس عطوان "،النظام السياسي يف العراق :بني اإلصالح والشرعية رؤية حتليلية يف ضوء هنج التظاهر يف العام  ،"2011سلسلة
(دراسات وأوراق حبثني) ،الدوحة ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011ص ص .6–4
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وجددود خطددة عم دل جديددة لكيفيددة بنددا الدولددة توادارة شددًونها داخليددا وخارجيددا ،وهددذا مددا اتفقددت عليدده المعارضددة
العراقية في اجتماعها األول الذي عقد في بيروت في آذار/مارس .)1(1991
وتبع ددا ل ددذلك ،ف ن دده عن دددما ت ددم تش ددكيل "مجل ددس الحك ددم االنتق ددالي" ،ك ط ددار لنظ ددام سياس ددي جدي ددد ،فد د ن
االخددتالل السياسددي ب ددا واضددحا علددى تركيبددة المجلددس ،إذ تددم توتيددر مقاعددد المجلددس مددن قبددل سددلطة االحددتالل
األمريكددي وفقددا للتصددورات األمريكيددة المفترضددة لنسددب السددكان فددي الع دراق علددى أسدداس طددائفي مددذهبي ،األمددر
الذي ُعد بمثابة الحجر األساس لنظام (المحاصصة الطائفية) ،والذي تم بنا النظدام السياسدي فدي العدراق بعدد

عددام  ،2003علددى أساسدده ،والددذي يعدددس السبببا الببرويا وراخ اإلختاقببات المتكببررس فببي سياسببات الحكوم بات
العراقية المتعاقبة في إدارس شؤون الدولة.
ووفقددا للسياسددي والمفكددر الع ارقددي (حسددن العلددوي) ف د ن" :االخددتالل السياسددي بدددا واضددحا منددذ تركيبددة
مجلس الحكم ،حيث منح عرب العراق  18مقعدا ،أعطي الشيعة فيه  13مقعدا ،بينما أعطي العرب السدنة 5
مقاعد ،بينمدا توتعدت بداقي المقاعدد الدد( )25علدى األكدراد والتركمدان والكلدد واالشدوريين" ،ويدرى العلدوي فدي أن:
"المحاصصددة التددي تددم البددد بتطبيقهددا فددي الع دراق بعددد عددام  ،2003ليسددت أم د ار خطددأ بحددد ذاتدده بددل إن العيددب
يكمن في طبيعة التطبيق ذاتها ،تواال ف نها كنظام حكم موجود في العالم ،ألنه يحفظ التواتن شريطة أن تتحقق
العدالة فيه" ،ويضي

قدائال إن" :الخطدأ الدذي تدم ارتكابده ،هدو ندو مدن القسدمة ميدر العادلدة بدين عدرب العدراق

على صعيد توتير المقاعد ،فمن مير المنص

التعامل مر العرب السنة ،الذين يحكمون مندذ قدرون فدي ب دداد

كونهم أقلية" ،معتب ار إن" :هذا األمر هو الذي خلق ما ترتب على ذلك من مشكالت وصعاب"(.)2
وتبعا لذلك ،ف ن المشكلة األساسدية تكمدن فدي عمليدة إعدادة بندا النظدام السياسدي فدي العدراق بعدد عدام
 ،2003والنخددب السياسددية التددي تولددت الس دلطة ،التددي تجمعهددا صددفة ت ليددب (المصددالح الشخصددية والحتبيددة)
الضيقة على (مصلحة الدولة) ،وقد أدى ذلك إلى صعوبة التوفيدق بدين المصدالح الشخصدية للنخدب السياسدية،
والمصلحة الوطنية العليا ،ولم يظهر أي إصالح سياسي أو إداري حقيقي في البالد ،وذلك بسبب الخلل القائم
( ) 1نغم حممد صاحل "،التعددية احلزبية يف العراق يف ظل غياب قانون األحزاب " ،جملة العلوم السياسية ،بغداد ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ،العدد
 ،2011 ،43ص .65
(" ) 2العراق بعد  .. 2003من الدولة املركزية إىل مركزية الطائفة" ،الشرق األوسط ،الثالثـاء  19مارس .2013
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فددي بنيددة نظددام (المحاصصددة) فددي تقاسددم السددلطة توادارة شددًون الدولددة ،والددذي أدى إلددى تدددهور األمددور وسدداعد
على تعميق األتمات في عملية إدارة الدولة بدال من حلها (.)1
ثانياً :عدم االستقرار السياسي في العراق:
على الرمم من مرور العراق عبر تاريخده بحداالت عديددة مدن أشدكال عددم االسدتقرار ،تمثلدت بدالثورات
واالنقالبات العسكرية في فترات مختلفدة ،إال أن الحالدة التدي آلدت إليهدا الدولدة العراقيدة فدي الوقدت الحدالي ،تعدد
األخطر في تاريخ البلد الحديث والمعاصر ،إذ بات البلد مهددا ببقائه ككيان ودولة موحدة.
يعر عدم االستقرار بأنه"،يحصل عندما تكون المًسسات السياسية في مجتمر معين مير فاعلة في
ّ

تلبية مطالب الجماهير ،أو االستجابة آلمالهم ،مما يفضي إلى حالة من النفور السياسدي بددرجات مختلفدة مدن
السياسدي

يعر بأنه "،حالة من الت يير السرير مير المنضبط أو المحكدوم ،تتسدم بت اتيدد العند
الشدة" ،وأيضا ّ
وتناقي الشرعية ،واالنخفاو في قددرات النظدام"( .)2وبش ع
دكل عدام ،فد ن كدل نظدام سياسدي يحتدوي علدى العديدد
مددن العوامددل التددي تددًثر بشد ع
دكل مباشددر علددى حالددة االسددتقرار فددي الدولددة مددن عدمدده ،أهمهددا ":مسددتوى الكفددا ة
االقتصددادية ،درجددة التماسددك والددتالحم االجتمدداعي ،نوعيددة التنظدديم السياسددي ومددا ي درتبط بدده مددن أنمدداط توتي در
السلطة والمدوارد ضدمن المجموعدات المكوندة للمجتمدر" .وعليدهس فد ن طبيعدة هدذه العوامدل تمثدل المحددد الدرئيس
لدرجددة االسددتقرار فددي الدولددة ،فانخفدداو مسددتوى هددذه العوامددل سدديًدي إلددى تددأثير سددلبي علددى مسددتوى اسددتقرار،
بمعنى أنها ستكون عوامل مسببة لد (عدم االستقرار السياسي) ،وعلى العكسس ف ن تيادة كفا ة العوامل السالفة
الددذكر ،سدديًدي إلددى تدددعيم حالددة االسددتقرار السياسددي فددي الدولددة .إذ يكددون وضددر النظددام السياسددي ،بمثابددة:

( ) 1باسم املنذري "،طبية وبنية النظام السياسي يف العراق بعد عام  ،"2003احلوار املتمدن ،العدد  .2012/3/26 ،3679متاح على الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=300755
( ) 2عماد مؤيد جاسم" ،التوزيع اإلسرتضائي للسلطات وأثره يف االستقرار السياسي يف العراق" ،حبث مقدم إىل املؤمتر السنوي األول لكلية القانون
والسياسة ،جامعة دياىل ،كلية القانون والعلوم السياسية ،تشرين األول  ،2010ص .12
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"محصلة الص ار بين الحالة اإليجابية والحالة السلبية لهذه المت يرات ،وأيهما يت لب على اآلخدر ،ونتيجدة هدذا
ع
بشكل عام"(.)1
الص ار هي التي تحدد حالة النظام السياسي
وتبعا لذلك ،يمكن تحديد أهم مظاهر وأسباب عدم االسدتقرار السياسدي فدي العدراق ،والتدي تدًثر بشدكل
مباشر على قوة الدولة ومكانتها اإلقليمية باآلتي:
 _1عدم فاعلية الحكومة والجهاز التنتيذي:
لقد تسببت ظرو

بنا النظدام السياسدي فدي العدراق بعدد عدام  ،2003إلدى إيجداد أجهدتة دولدة ضدعيفة

ومترهلة ،وحكومة وجهات تنفيذي عاجت عن القيام بأبسط مهامه الوظيفية في إدارة الدولدة .إذ أدى توسدر عددد
الدو اترات ،وطريقددة شد ل المناصددب الو اتريددة ،وحتددى اإلداريددة ،فضددال عددن كددون الحكومددة هددي باألسدداس حصدديلة
قدوى وجماعددات ذات اتجاهدات سياسددية متناقضدة ومتصددارعة ،إلدى عددتل كدل و اترة عددن األخدرى ،بحيددث أصددبح
كددل وتيددر يمتثددل ألوامددر الجماعددة السياسددية المنتمددي لهددا وكتلتدده النيابيددة ،فضددال عددن احتكددار السددلطة مددن قبددل
رئيس الدوت ار فدي الحكومدات المتعاقبدة ،فقدد أحداط نفسده بالعديدد مدن اإلجد ار ات ،أهمهدا التفدرد أحياندا فدي إدارة
بعو األجهتة (األمنية واالقتصادية واالجتماعية) .وفدي الوقدت نفسده ،يتسدم عمدل الحكومدات المتعاقبدة بوجدود
حالة (تستر سياسي) متبادل فيمدا يخدي سدو األدا الدوظيفي أو ضدعفه ،وفدي ملفدات الفسداد اإلداري والمدالي
والسياس ددي المتفش ددي ف ددي مفاص ددل إدارة الدول ددة ،والت ددي تس ددببت بع دددم تناس ددب مخرج ددات األدا الحك ددومي ،م ددر
الميتانية العامة للدولة ،ومر مستوى القبول الذي حصلت عليه القوى السياسية الرئيسة المشكلة للحكومة(.)2
وتبعا لذلك ،ونتيجدة عددم خضدو السدلطات السياسدية واإلداريدة لقدوانين واضدحة ،وضدوابط معلندة ،تمكدن
دكل الف د ع
م ددن الرقاب ددة عليه ددا ،فق ددد انتش ددرت ظ دداهرة الفس دداد السياس ددي واإلداري بش د ع
دت للنظ ددر ،وم ددن أه ددم مًشد درات
ومظاهر هذا الفساد(:)3

( ) 1املصدر السابق ،ص .15
( ) 2خضر عباس عطوان ،مصدر سبق ذكره ،ص .11
( ) 3أمين أمحد حممد "،الفساد واملسائلة يف العراق" ،ورقة سياسات ،بغداد ،مؤسسة فريدريش إيربت ،مكتب األردن العراق ،أيلول  ،2013ص .4
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أ-

تعطي ددل القد دوانين والتعليم ددات وانتش ددار الفوض ددى والعشد دوائية ف ددي إشد د ال الوظ ددائ
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العام ددة ،تواس ددنادها

لمحدودي الكفا ة.
ب -تشكيل لجان( المناقصات والمشتريات واالستيراد وميرها) من مير ذوي االختصاي.
ت -شيو ظاهرة ال نى الفاحش والمفاجئ في المجتمر.
ث -شيو ظاهرة الرشوة ،حتى إنها أضحت تبدو من جملة (المستمسكات) المطلوبة في أي معاملة.
ج-
ح-

المحسوبية والوال في ش ل المناصب بدال من الجدارة والكفا ة والمهنية.
ضع

الرقابة (أجهتة وأدا ) ،فهي ال تعدو أن تكون شكلية ،أما نتائجها فتُهمل.

 _2متهوم "المحاصصة الطاوتية" في إدارس شؤون الدولة:
يعد مفهدوم "المحاصصدة الطائفيدة" ،والدذي تدم بندا النظدام السياسدي فدي العدراق بعدد عدام  2003علدى
أساسدده كمددا ذكرنددا سددابقا ،السددبب ال درئيس و ار اإلخفاقددات فددي سياسددات الحكومددات العراقيددة المتعاقبددة فددي إدارة
شًون الدولة .وفي واقر األمر يتناقو هذا المفهوم فدي بندا النظدام السياسدي مدر الدسدتور ،فلدم ُيشدر الدسدتور

الع ارقددي لعددام  2005إلددى توتيددر المناصددب الو اتريددة واإلداريددة وكافددة الدددرجات الوظيفيددة علددى أسدداس االنتمددا

الطددائفي والعرقددي ،إذ نصددت المددادة ( )16مددن الدسددتور الع ارقددي ،علددى أن(:تكددافً الفددري حددق مكفددول لجميددر
العراقيين ،وتكفل الدولة اإلج ار ات الالتمة لتحقيق ذلك)(.)1
ومن الناحية العملية ،يتندافى مبددأ المحاصصدة وتدولي المناصدب علدى أسداس طدائفي مدر هدذه المدادة،
فقددد انسددحب موضددو (المحاصصددة الطائفيددة) إلددى جميددر م ارفددق إدارة الدولددة ،ولدديس علددى المناصددب الو اتريددة
واإلدارية فحسب ،األمر الذي يعني بدوره اإلخالل بمبدأ تكدافً الفدري فدي تدولي المناصدب والوظدائ
والذي يعد أحد أهم مسببات ظاهرة الفساد اإلداري والمالي في إدارة شئون الدولة.

( ) 1املادة ( ،)16دستور العراق .2005

العامدة،
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فقددد أصددبح (التقسدديم الطددائفي) فددي إدارة مًسسددات الدولددة جددت ا رئيسددا مددن عمليددة اإلدارة بشددكل عددام،
وانتقددل إلددى كافددة مفاصددل الدولددة ،إذ انسددحب توتيددر المقاعددد الو اتريددة علددى الكتددل السياسددية فددي مجلددس الن دواب
حسب االنتما الطائفي ،إلى مستوى وكال الدو اترة ،والمدد ار العدامين والمستشدارين حسدب انتمدا هم إلدى القدوى
السياسددية المهيمنددة ،فضددال عددن تقسدديم اإلدارات العامددة فددي جميددر الددو اترات بددين القددوى السياسددية ،وأيضددا تادت
نسددبة الهيئددات المسددتقلة فددي الدولددة بشددك عل كبي ددر( ،)1تتكددون كددل منهددا مددن ( )7إلددى ( )11مفوضددا ،يتمتع ددون
بامتياتات وكال و اترة ،ورًساًها بدرجة وتير ،وكل ذلك بقصد اإلرضا السياسي بتوتير الموارد العراقية(.)2
وتبعا لذلك ،تعد عملية "المحاصصة الطائفية" في إدارة شًون الدولدة ،مدن أهدم وأبدرت مسدببات الفسداد
السياسددي واإلداري فددي الع دراق ،فقددد أدى هددذا النظددام إلددى ضددع

وهشاشددة األدا الحكددومي والجهددات التنفيددذي

للدولددة بشددكل عددام ،إذ بددات الددوت ار يتبعددون الكتددل النيابيددة التددي أتددت بهددم ،ويمتثلددون ألوامددر تعمائهددا ،ولدديس
لدرئيس الحكومددة ،وأيضددا انسددحب األمددر إلددى الدددرجات الوظيفيددة األقددل ،وتعددد هددذه المسددألة مددن أخطددر المسددائل
التي واجهت عمل الحكومات العراقية المتعاقبة ،فمن ناحيةس يًدي خضو الوت ار إلى تيارات سياسية مختلفدة
ومتضدداربة ،إلددى عرقلددة وتددأخير عمددل الحكومددة فددي اتخدداذ الق د اررات والتدددابير الالتمددة فددي إدارة شددًون الددبالد،
نتيجدددة خضد ددو التوافد ددق عليهد ددا إلد ددى االتفاقد ددات السياسدددية بد ددين هد ددذه الكتد ددل ،ومد ددن ناحيد ددة أخد ددرىس تعد ددد عمليد ددة
المحاصصددة وتضددارب اآل ار والمصددالح بددين الكتددل السياسددية بمثابددة عددذ ار ل درئيس الددوت ار لتبريددر اإلخفاقددات
الحكومية ،بذريعة عدم التوافق بين الكتل السياسية المختلفة.
 :3عامل األمن:
يعددد المل د

األمنددي واحدددا مددن أخطددر الملفددات التددي واجهتهددا الحكومددات العراقيددة المتعاقبددة بعددد عددام

 ،2003وفددي الحقيقددة تعددد مسددألة األمددن بمثابددة حلقددة متداخلددة بددين مدددخالت العمليددة السياسددية ومخرجاتهدداس
بمعنددى أن األمددن يعددد أحددد أهددم أسددباب الفشددل الحكددومي فددي إدارة شددًون الدولددة ،إذ تددًثر الحالددة األمنيددة للددبالد
كبير على مستوى األدا الحكومي ،ومن ع
ع
بشكل ع
جهة أخرىس يعد الفساد الحكومي والفشل في إدارة الدولة ،مدن

( ) 1محزة مصطفى"،احملاصصة الطائفية والعرقية تتقاذف كرة (اهليئات املستقلة) يف العراق" ،الشرق األوسط ،السبت  21مارس 2015م.
( ) 2خضر عباس عطوان ،مصدر سبق ذكره ،ص .9
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أهم وأبرت مسدببات عددم األمدن ،أي أن العمليدة تبادليدة .وقدد عاندت الدولدة العراقيدة مدن تددهور الوضدر األمندي
ع
بشكل مستمر ،وذلك بسبب تأثير العديد من العوامل ،أهمها:
أ-

الطائفية السياسية واالتدواجية في التعامل الحكومي ،إذ أدى االنقسام الطائفي بين النخب السياسدية،
ع
بشكل عام ،إلى تيادة نفوذ الجماعات المسلحة المختلفة في البالد(.)1
والذي انسحب إلى المجتمر

ب -انتشددار الفسدداد بكافددة أشددكاله ،وفددي مختل د

مفاصددل الدولددة ،نتيجددة الخلددل فددي بنيددة النظددام السياسددي

ع
نقطة سابقة.
العراقي بعد عام  ،2003كما ذكرنا في
ت -المحاصص ددة السياس ددية ،والت ددي تع ددد الس ددبب الد درئيس ف ددي تنمي ددة األتم ددات ف ددي العد دراق ،نتيج ددة الفس دداد
السياسددي واإلداري والمددالي المتفشددي فددي البلددد ،والتسددتر المتبددادل للكتددل والكيانددات المختلفددة ،مددن أجددل
تحقيق مصالح شخصية وحتبية ضيقة.
ث -ضع

الحالة االقتصادية ،واتدياد معدالت البطالة بين الشباب ،وانتشدار الجهدل والفقدر ،وعددم احتدرام

مبادئ حقوق اإلنسان وميرها من العوامل.
 :4ضعف القطاع االقتصادي:
من خالل متابعة وتقييم أدا الحكومات العراقية المتعاقبة يمكن مالحظدة ضدع

األدا الحكدومي فدي

الميدددان االقتصددادي بشد ع
دكل كبيددر ،فلددم تحقددق الحكومددات العراقيددة المتعاقبددة أي انجددات يددذكر فددي هددذا المجددال،
فضال عن استمرار اعتماد االقتصاد العراقي على تصدير النفط الخدام ،وعددم االسدتثمار والتنميدة فدي مجداالت
أخددرى ،بددالرمم مددن تنوعهددا كمددا أش درنا فددي المبحددث األول ،األمددر الددذي تاد مددن حدددة المشدداكل االقتصددادية فددي
العراق ،نتيجة تراجر أسعار النفط عالميا(.)2
والجدددير بالددذكرس إن المشدداكل واألتمددات التددي تعدداني منهددا الدولددة العراقيددة مترابطددة ،ألن بعضددها يددًثر
فددي الددبعو األخددر ،وبعضددها يكددون سددببا ل خددر .فالفسدداد السياسددي واإلداري يعددد سددببا رئيسددا لضددع

القطددا

االقتصادي فدي الدولدة وتدردي األمدن ،واالقتصداد سدببا مهمدا مدن أسدباب انتشدار ظداهرة اإلرهداب وتدردي الواقدر
(1) Anthony H. Cordesman & Sam Khazai,' Iraq After US Withdrawal: US Policy and the Iraqi
Search for Security and Stability', Center for Strategic & International Studies (CSIS), Revised:
July 3, 2012, P 30.
( ) 2نب يل جعفر ،وخالد مطر مشاري" ،مستقبل الدولة الريعية يف العراق" ،مكتبة الواعي ،العراق ،البصرة .2015 ،ص .93
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األمنددي ،والددذي بدددوره يددًثر سددلبا فددي التنميددة االقتصددادية ...وهكددذا .وكلهددا عوامددل مهمددة تسدداهم فددي إضددعا
الدولة واستن ات

طاقاتها داخليا ،األمر الذي يًثر في النهاية على أدائها ومكانتها خارجيا.

ثالثاً_العوامل الخارجية:
بما أن عملية الت يير التي حدثت فدي العدراق عدام  ،2003كاندت بفعدل التددخل الخدارجي ،عدن طريدق
االحتالل األمريكي المباشر للعراق ،فقد أصبح بالتالي للعوامل الخارجية(اإلقليميدة والدوليدة) ،دو ار مهمدا ومدًث ار
في عملية إعادة بنا الدولة والسياسات الحكومية العراقية ،وعملية صنر القرار السياسي وميرها ،نتيجة ارتباط
ع
بشكل كبير على أدائهم في إدارة الدولة( .)1وتعد
النخب السياسية العراقية بجهات خارجية إقليمية ودولية أثرت
التدددخالت الخارجيددة مددن أهددم العوامددل التددي تعمددل علددى إضددعا

الع دراق ،ومكانت ده اإلقليميددة ،فمددن بددين أهددم

األسباب التي أدت إلى احتالل العراق وت يير شكل النظام السياسدي الحداكم فيده( ،األهميدة اإلسدتراتيجية) التدي
يتمتدر بهدا سدوا مدن حيددث الموقدر الج ارفددي المهدم ،أو المدوارد األوليدة ،فضددال عدن تددأمين دول الجدوار الع ارقددي
التي طالما تعاملت معه من منطلق (الخو

وعدم الثقة) بسبب الخالفات مر النظام السياسي الحداكم ،وتفدوق

الع دراق مددن حيددث قددوة التددأثير والنفددوذ اإلقليمددي .وبالتدداليس ف د ن مددن أهددم األهدددا

التددي تسددعى القددوى الدوليددة

واإلقليمية إليها في عالقاتها مر العراق ،هو ضدمان بقدا ه ضدعيفا ومفككدا ،مدن أجدل حمايدة مصدالحها وأمنهدا،
والذي تعد عملية إضعا

العراق أحد أهم أولوياتها.

فبددالرمم مددن تمتددر الع دراق بشددبكة متمي دتة مددن العالقددات الدوليددة ،إال أن صددانر الق درار لددم يسددتثمر هددذه
العالقات لصالح تقوية الدولة ،سوا كان ذلك داخليا أم خارجيا ،إذا يتمتر العراق بعالقدات ممتداتة مدر مختلد
القددوى الدوليددة واإلقليميددة ،لدده تحددال

إسددتراتيجي مددر الواليددات المتحدددة األمريكيددة فيمددا يخددي الجانددب األمنددي

بشكل خاي وتوثيق العالقات بين الجانبين في مختل
توايران فيما يخي الجانب األمني ،وتحال

الميادين ،وتحال

ربداعي مدر كدل مدن روسديا وسدوريا

إستراتيجي مر إيران بشدكل منفدرد ،وعالقدات جيددة جددا مدر تركيدا،

وتفدداعالت جيدددة مددر دول مجلددس التعدداون الخليجددي ..وهكددذا ،ف د ن الع دراق يتمتددر بعالقددات ممتدداتة مددر محيطدده
( ) 1خالد عليوي العرداوي"،اخلطايا األربع للساسة يف العراق" ،مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية ،متاح على الرابط االلكرتوين:
http://www.fcdrs.com/articles/p11.html
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الدددولي يعددد أحددد عناصددر (قاعدددة القددوة)

للدولة ،وفيما يخي العراقس ف ن صانر القرار لم يستثمر كما ذكرنا هذه الشبكة المتميتة من التفاعالت الدولية
لصددالح قددوة ومكانددة الدولددة خارجيددا ،فلددم يطددرح العدراق أي مبددادرة ولددم يسددعى إلددى إحددداث أي اختدراق يددذكر فددي
كافددة األتمددات التددي حدددثت فددي المنطقددة ،والتددي تمددس أملبهددا األمددن القددومي الع ارقددي بشددكل مباشددر ،كاألتمددة
السورية ،والص ار األمريكي اإليراني ،وحالة التنافس الدولي واإلقليمي الراهنة في منطقة الشرق األوسط.

رابعاً_ عدم وجود برنامج واضح للسياسة الخارجية العراقية:
تعر السياسة الخارجية بأنها ":ذلك الجت من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج ،أي الذي يعدالج
بنقيو السياسة الداخليدة ،مشداكل تطدرح مدا و ار الحددود"( .)1وهدي بالتدالي قد اررات ألنهدا تعدد جدت ا مدن النشداط
الحكددومي الخددارجي ،وهددي أيضددا أفعددال ألنهددا تعددالج مشدداكل وتحقددق أهدددا

لمددا و ار حدددود الدولددة ،وبطبيعددة

الحددال ف د ن فعددل السياسددة الخارجيددة يكددون مقيدددا بالعديددد مددن القيددود الداخليددة والخارجيددة ،فالهددد

التددي تسددعى

الدول لتحقيقه خارجيا يجب أن يتال م مر قدرات الدولة الداخلية (البيئة الداخلية) ،فضال عن التقييد بمحددات
(البيئة الخارجية) والتي تتضمن دور الفاعلين في النظام الدولي ،وطبيعة التفاعالت الدولية ،وتواتندات القدوى،
والتي تًثر بدورها على أفعال الدولة في محيطها الخارجي من خالل االستجابة وردود األفعال.
ولنجاح السياسة الخارجية للدولة ال بد من توافر بعو العوامل المهمة ،والتي تتضدمن أوالس أن يكدون
الوضر الداخلي في الدولة (موحد ورصدين) ،فالمفداوو الددولي يجدب أن يسدتند علدى قاعددة داخليدة قويدة ،مدن
خالل وجود نظام سياسي موحد ،وبدونه ال يمكن تحقيق األهدا

التي يسدعى إلدى تحقيقهدا ،وثانيداس ال بدد مدن

اتفدداق المجتمددر علددى خطددوط عريضددة لتحديددد المصددالح الوطنيددة العليددا للدولددة ،لتكددون محددددا لنشدداط السياسددة
الخارجية ،وهددفا وطنيدا للددفا عنهدا ،وثالثداس يجدب أن تتميدت السياسدة الخارجيدة للدولدة باالسدتم اررية والمروندة،
بمعنى وضر أهددا

وطنيدة ثابتدة للدولدة ،واالسدتمرار بالددفا عنهدا ،وبالتدالي إيجداد أهددا

وطنيدة ارسدخة ،ال

تسددمح بددأن تكددون مصددالح الدولددة عرضددة ل ه دوا والت ي درات ،أمددا المرونددة ،فهددي تعنددي مواكبددة مت ي درات البيئددة
( ) 1سعد حقي توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص .15
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الدولية والتطورات التي تحدث في المجتمر الدولي في أي قضدية تطدرح ،وأخدذها بنظدر االعتبدار عندد صديامة
البدائل لتحقيق أهدا

السياسة الخارجية(.)1

وفيمددا يخددي السياسددة الخارجيددة العراقيددة ،ف نهددا نتيجددة لكددل مددا تددم ذك دره مددن مظدداهر الخلددل فددي إدارة
مًسسددات الدولددة ،وترسدديخ مبدددأ (المحاصصددة الطائفيددة) فيهددا ،ف د ن النشدداط الخددارجي الع ارقددي لددم يرتكددت علددى
(فلسفة واضحة) وبرنامج عمل محدد ومتفق عليه ،إذ تعاني عملية أعداد وصيامة النشاط السياسدي الخدارجي
للدولددة مددن مشدداكل تددداخل االختصاصددات بددين المًسسددات التنفيذيددة والتش دريعية ،باإلضددافة إلددى التندداقو فددي
المواق

الخارجية للكتل واألحتاب السياسية ،بسدبب تضدارب مصدالحها ،األمدر الدذي أدى إلدى ضدع

مسدتوى

النشاط واألدا السياسي الخارجي لدولة العراق ،والذي يمكن تلخيي أهم أسبابه باألتي(:)2
 -1أدى عدددم ضددبط مسددار العمليددة السياسددية داخليددا إلددى تنددو الخطدداب السياسددي الخددارجي ،بسددبب الدوال
الخارجي للكتل واألحتاب السياسية التي قادت إلى التجتئة ،وأنتجت أدا سياسيا خارجيا مرتبكا.
 -2عدددم ضددبط العالقددة الدسددتورية بددين المركددت واإلقلدديم ،األمددر الددذي أدى إلددى تعامددل اإلقلدديم مددر المحدديط
الدولي كدولة مسدتقلة ،دون التنسديق مدر المركدت أو و اترة الخارجيدة ،التدي أسدهمت بددورها فدي اسدتمرار
هذه الظاهرة بسبب عدم االعتراو على سلوك قيادات إقليم كردستان الخارجي.
 -3أدت الحددرب علددى اإلرهدداب إلددى اسددتن ات

قدددرات الدددول بشددكل كبيددر ،فضددال عددن تدددني أسددعار الددنفط

والددذي يعددد المصدددر الدرئيس القتصدداد الدددول ،واستشد ار الفسدداد فددي إدارة مًسسددات الدولددة ،إلددى إيجدداد
تأثيرات سلبية على قدرة الدولة للقيام بفعل سياسي خارجي فاعل ومًثر.
الخالصة:
تبعا لما تقدم ،ف ن العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية التي تعمل على تقوية األثر السلبي
على قوة الدولة ومكانتها الخارجية ،فال يمكن الحديث عن دولة قوية ولها دور إقليمي فاعل ومًثر ،وفيها كل
هددذا الخلددل علددى مسددتوى البيئددة الداخليددة ،فالسياسددة الخارجيددة كمددا أش درنا سددابقا تعددد امتدددادا للسياسددة الداخليددة
( ) 1حممد احلاج حممود "،السياسة اخلارجية للعراق" ،دراسات سياسية وإسرتاتيجية ،العدد  ،37كانون األول  .2018ص .19
( ) 2صاحل عباس الطائي "،حنو سياسة خارجية عراقية رشيدة (رؤى وأطر نظرية)" ،دراسات سياسية وإسرتاتيجية ،العدد  ،37كانون األول  .2018ص
.28
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للدولددة .وبالتدداليس ال يمكددن أن نتوقددر مددن دولددة تعدداني مددن كددل مددا تددم ذك دره مددن عوامددل سددلبية فددي بنيددة النظددام
السياسي من األساس ،واألدا الحكدومي الدداخلي المرتبدك فدي مختلد

القطاعدات ،وعددم وجدود فلسدفة واضدحة

وبرنامج عمل محدد ألهدافها الوطنية ،أن تلعب دو ار قويا على المستوى الخارجي ،فالعملية متكاملة كما أشرنا
سابقاس فالضعي
سو

داخليا ضعي

خارجيا ،وال يدر قدادر علدى إدارة شدًون الدولدة بشدكل رشديد فدي قطدا معدين،

ال يكون قاد ار بالضرورة على اإلدارة الرشيدة في ميره.
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المبحث الثالث :الحلول والتوصيات:
من خالل ما تقدم ،وفي محاولة لتقديم بعو الحلول الموضوعية ل وضدا فدي العدراق ،يدرى الباحدث
ع
دتثنائية ،يشددوبها
ضددرورة عمددل إصددالح شددامل فددي بنيددة النظددام السياسددي الع ارقددي والددذي أُسددس فددي ظددرو ع اسد
الكثيددر مددن األخطددا وعالمددات االسددتفهام .وتبعددا لددذلكس يمكددن تقددديم بعددو الحلددول والتوصدديات التددي قددد تددًدي
إلى حل بعو األتمات التي تعاني منها الدولة ،ومنها:
أوال_ بمددا أن المشددكلة األساسددية فددي العدراق تكمددن فددي إعددادة بنددا النظددام السياسددي بعددد عددام  ،2003والنخددب
السياسددية التددي تولددت تمددام الحكددم ،وذلددك بسددبب الخلددل القددائم فددي بنيددة نظددام (المحاصصددة الطائفيددة والقوميددة)،
الذي مثل الركيتة األساسية في النظام السياسي الع ارقدي الحدالي ،والدذي أدى إلدى تددهور األمدور ،وسداعد علدى
تعميق األتمات بددال مدن حلهدا .وعليدهس يجدب إعدادة النظدر فدي مسدألة توتيدر المناصدب الحكوميدة علدى أسداس
االنتما الطائفي ،توال ا سياسة المحاصصة والتقاسم من أجل إرضا الكتل السياسية المتناحرة ،ألن األسداس
في الحكم وتولي السلطة هو الحري على إدارة شئون الدولة ،وتحقيق المصلحة الوطنيدة بعيددا عدن المصدالح
الشخصية والحتبيدة ،وبالتداليس يجدب مدنح المناصدب السياسدية واإلداريدة علدى أسداس الكفدا ة والمهنيدة فقدط ،ال
على أساس االنتما الطائفي.
ثانيددا_ ضددرورة القيددام ب صددالحات اقتصددادية حقيقددة وتنميددة فددي مختلد

المجدداالت ،مددن أجددل النهددوو بالحالددة

االقتصادية للفرد ،على اعتبار أن العامل االقتصادي مثل أحد العوامل األساسية في تنامي واستمرار األتمات
في العراق ،وخاصة تأثيره في المل
التركيددة فددي مكافحددة العند

األمني .وعلى سبيل المثال يمكن االستفادة في هذه النقطدة مدن التجربدة

فددي المندداطق الجنوبيددة الشدرقية لفتدرات طويلددة ،فمددر وصددول "تورمددورت أوتال" إلددى

رئاسددة الحكومددة ثددم رئاسددة الجمهوريددة فددي تركيددا ( ،)1983-1993بدددأ بتنداول المسددألة الكرديددة بذهنيددة جديدددة
وعقليددة معاص درة وحاولددت الحكومددة التركيددة منددذ منتص د

الثمانينيددات االقت دراب مددن المسددألة الكرديددة مددن تاويددة

أخرى "اقتصدادية" ،حيدث ظهدر مدا يعدر بدد"البعد االقتصدادي للقضدية الكرديدة" ،مدن خدالل العمدل علدى تحقيدق
التنميددة فددي المندداطق الجنوبيددة الش درقية ذات ال البيددة الكرديددة ،التددي تعدداني مددن تد ع
ددن فددي المسددتوى االقتصددادي
والمعيشددي والتعليمددي وميرهددا ،فددي سددبيل نددت فتيددل النتعددة االنفصددالية التددي مالبددا مددا تتفدداقم فددي ظددل الحرمددان
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والجهل والفقر التي تعاني منها تلك المناطق ،وهو ما تمثل في شدرو الحكومدة التركيدة بالمضدي فدي

استكمال مشرو جنوب شرق األناضدول ' ،)1('GAPوبالتدالي ،فد ن علدى الحكومدة العراقيدة العمدل علدى تحقيدق
إصالحات اقتصادية ،وتنمية حقيقية في مختل

مدن العراق.

ثالثا_ يجب وضر برنامج حكومي واضح ومحددد قائمدا علدى أهددا

تمثدل المصدالح الوطنيدة العليدا للدولدة فدي

الميدددان الخددارجي ،عددن طريددق تحديددد أولويددات الع دراق فددي تفاعالتدده الدوليددة وت ليددب مصددلحة الع دراق وجعلهددا
األساس في التعامالت الخارجية للدولة ،ووضر برنامج مستقر وخطوط رئيسة لكي تكون بمثابة خارطة العمل
التدي تلتددتم بهدا الحكومددات المتعاقبددة ،مدن أجددل ت ليدب مصددلحة الدولددة علدى مصددالح النخدب الحاكمددة ،وبالتددالي
تجنب إخضا السياسة الخارجية للدولة وأهددافها إلدى األهدوا الشخصدية والتوجهدات الحتبيدة للنخدب الحاكمدة،
وذلك عن طريق وضر (فلسفة واضحة للسياسة الخارجية العراقية) قائمة على أسداس تحديدد المصدالح العراقيدة
وأهدددا

الدولددة العليددا ،لكددي تكددون أساسددا لسياسددة الدولددة فددي عالقاتهددا الخارجيددة ،وذلددك مددن أجددل ضددمان عدددم

ت ير توجهات الدولة الخارجية مر ت ير أشخاي صنا القرار.
رابعا_ واستنادا إلى النقطة السابقة ف ن علدى صدانر القدرار الع ارقدي أن يبتعدد عدن سياسدات المحداور والتكدتالت
اإلقليميددة والدوليددة ،ألن وضددر الدولددة الددداخلي ال يحتمددل أي اضددطراب أو أحددداث ممكددن أن يكددون لهددا تددأثي ار
سددلبيا خطي د ار ،ففددي ظددل حالددة التنددافس الدددولي الراهنددة فددي منطقددة الشددرق األوسددط ،ف د ن الع دراق بسددبب ضددع
األدا الخارجي نتيجة األوضدا الداخليدة المضدطربة التدي تدم ذكرهدا ،يعدد هددفا لتددخالت القدوى المتنافسدة مدن
أجل االستفادة من موقعه الذي يمثل موقعا مركتيا وفي قلب منطقة التنافس .وبالتاليس فد ن السياسدة الخارجيدة
المثاليددة فددي هددذه المرحلددة ال بددد أن تكددون قائمددة علددى مبدددأ الحيدداد وعدددم التدددخل فددي األتمددات اإلقليميددة ،وعدددم
التكتل في أية محاور متنافسة ،تواذا كان ال بد من التدخل ف نه يجب أن يكون قائما على أساس إعطا أولوية
لكل ما يصب في مصلحة الدولة ،ال أن يكون تدخال قائما علدى أسداس الدوال الشخصدي لهدذه الدولدة أو تلدك،
)Hydropolitics between Turkey and Syria: more Politics ') Kate Walters & Xiaodan Quan, 1
than Water', IMES CAPSTONE PAPER SERIES,The Institute for Middle East Studies, MAY
2011, P 21.
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ففددي ظددل حالددة التنددافس أو التضددارب فددي المصددالح بددين القددوى الدوليددة واإلقليميددة ،يفتددرو أن يوظ د
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صددانر

القرار العراقي لهذه الخالفات لتحقيق مصالح الدولة ،ال أن يكون طرفا فيها.

الخاتمة:
يمتلك العدراق العديدد مدن المحدددات التدي يمكدن أن تدًدي إلدى دور فاعدل إذا مدا أحسدن اسدتثمارها مدن
قب ددل ص ددانر القد درار ،ف ددالموارد بح ددد ذاته ددا ال تعب ددر ع ددن ق ددوة وال ت دددخل ض ددمن مح ددددات ق ددوة الدول ددة إال إذا ت ددم
اسددتخدامها علددى الوجدده األكمددل ،ولكددن علدى أرو الواقددر ال نجددد للدولددة العراقيددة دور خددارجي مددًثر وال مبددادرة
واحددة فدي مختلد

األتمدات التدي تشدهدها المنطقدة ،والتدي تمدس بعضدها األمدن القدومي الع ارقدي بشدكل مباشدر،

فهو يمتلك العديد من مقومدات القدوة والمكاندة وأهمهدا الموقدر الج ارفدي الدذي يعدد موقعدا مهمدا جددا مدن الناحيدة
اإلسددتراتيجية ،إذ يعددد جددت ا مددن منطقددة قلددب العددالم ،ووفقددا للنظريددات الجيوبوليتيكددة الحديثددة فد ن عامددل الم دوارد
األولية وباألخي (النفط) يعد المعيار الرئيس في تحديد أهمية موقر الدول ومكانتهدا ،وهدي ميدتة إضدافية تتيدد
مددن إمكانيددات العدراق الماديددة ،وبالتدداليس فد ن الع دراق يمتلددك أهددم مقومددات القددوة ،والتدداريخ شدداهدا علددى أندده تب دوأ
المكانددة الرياديددة فددي عهددود ع ددة ،ولكددن أدى الخلددل الددداخلي فددي إدارة مًسسددات الدولددة إلددى إضددعا

الدددور

الخددارجي ،فالسياسددة الخارجيددة امتدددادا للسياسددة الداخليددة ،توان األوضددا الداخليددة المضددطربة ال يمكددن أن تنددتج
دو ار خارجيددا فعدداال .وتبعددا لددذلكس ف د ن عدددم تبددو المكانددة التددي يسددتحقها البلددد ،جعلددت مندده عرضددة للتدددخالت
الخارجيددة المختلفددة مددن أجددل االسددتفادة مددن الممي دتات التددي يمتلكهددا .وبالتدداليس ف ب ن أهميببة المكببانال وامببتال
الموارد وتنوعهاال ما لم تكن عامالً يصا في مصلحة الدولبة وزيبادس قوتهباال ف نب سبوف يكبون سببباً رويسباً
في إضعافهاال وجعلها هدفاً للتدخالت الخارجية.
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