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ترحيب خارجي َحِذر
ــة  ــح الثق ــة حــول من ــة واإلقليمي جــاءت ردود الفعــل الدولي
لحكومــة الســوداين، إيجابيــة يف معظمهــا. ويف هــذا الســياق، 
ــاط  ــة يف النق ــال الخارجي ــم ردود األفع ــتعراض أه ــن اس ميك

التاليــة:

ــا  ــات املتحــدة وبريطاني ــت الوالي ــة: رحب ــف الدولي 1- املواق
وفرنســا وأملانيــا وممثليــة األمــم املتحــدة يف العــراق بحكومــة 
ــوداين،  ــى الس ــا التق ــدة، ك ــوداين الجدي ــياع الس ــد ش محم
ــدى  ــة ل ــفرية األمريكي ــة، الس ــه الوزاري ــان كابينت ــب إع عق
ــاين يف  ــفري الربيط ــي، والس ــا رومانوس ــيدة آلين ــراق، الس الع

ــارك برايســون. ــراق، م الع

ويــؤرش ذلــك إىل وجــود رغبــة أمريكيــة وأوروبيــة يف إنهاء 
ــة  ــة للعملي ــول التوافقي ــاء عــى الحل ــراغ الســيايس واإلبق الف

ــريض  ــو ي ــى نح ــكيلها ع ــن تش ــو مل يك ــى ول ــية، حت السياس
تلــك األطــراف بشــكل كامــل، إال أن ذلــك أقــل كلفــة بالنســبة 

لهــا مــن انعــدام االســتقرار يف العــراق.

2- املواقــف اإلقليميــة: رحــب عــدد مــن دول املنطقــة 
ــوزراء  ــس ال ــتقبل رئي ــد اس ــدة، فق ــراق الجدي ــة الع بحكوم
العراقــي الجديــد يف مكتبــه ببغــداد، الســفري اإليــراين، محمــد 
كاظــم آل صــادق، والســفري الســعودي، عبدالعزيــز الشــمري، 
ــاالً  ــييس اتص ــاح الس ــري عبدالفت ــس امل ــرى الرئي ــا أج ك
ــف  ــد عبداللطي ــي الجدي ــس العراق ــن الرئي ــكل م ــاً ب هاتفي
ــت  ــوداين. ورحب ــياع الس ــد ش ــوزراء محم ــس ال ــيد ورئي رش
ــك  ــري ذل ــدة، ويُش ــة الجدي ــة بالحكوم ــة الرتكي وزارة الخارجي
إىل رغبــة األطــراف الســابقة يف إقامــة عاقــات تعاونيــة مــع 
ــي  ــى تبن ــا ع ــدى قدرته ــاف م ــوداين، واستكش ــة الس حكوم

ــة. ــات اإليراني ــن التوجه ــتقلة ع ــات مس سياس
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تعهــد رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد، محمــد شــياع الســوداني، الخميــس 27 أكتوبــر 2022، بتعزيز عالقات 
بــالده الخارجيــة علــى أســاس مبــدأ االحتــرام المتبــادل والمصالــح المشــتركة، خاصــة مــع دول الجــوار، وعلــى 
رأســها دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة األخــرى، وعــدم الســماح بــأن يكــون العــراق ممــرًا 
أو مقــرًا لالعتــداء علــى أي دولــة، والطلــب مــن الــدول األخــرى المعاملــة بالمثــل. وجــاء ذلــك فــي البرنامــج 
الحكومــي للســوداني، والــذي ُوِزع قبيــل انعقــاد جلســة مجلــس النــواب العراقــي، والتــي حــاز فيهــا علــى 

الثقــة باألغلبيــة المطلقــة ألعضــاء المجلــس، أي النصــف زائــدًا واحــدًا مــن 329 نائبــًا.

ــر 2022،  ــدد 1680، 7 نوفمب ــا العربــي, الع ــى محيطه ــاح عل ــدة فــي االنفت ــة الجدي ــة العراقي ــاح الحكوم مســتقبل غامــض: فــرص نج
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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عوائق التعاون مع الدول العربية
عــى الرغــم مــن الرتحيــب الــدويل واإلقليمــي بحكومــة 
الســوداين الجديــدة يف العــراق، فــإن مثــة تحديــات تواجههــا، 
يف مســار إدارتهــا لتفاعاتهــا اإلقليميــة، وهــو مــا ميكــن 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع توضيح

ــه  ــد الســوداين أن حكومت ــدور الســلبي للتنســيقي: أك 1- ال
لــن تكــون حزبيــة، وأنهــا ســتكون مســتقلة، غــري أن طريقــة 
اختيــار الــوزراء ال تتصالــح مــع ذلــك االّدعــاء، حيــث هيمــن 
عليهــا اإلطــار التنســيقي، باعتبــاره صاحــب النصيــب األكرب يف 
التشــكيل الحكومــي الجديــد، بعــد انســحاب التيــار الصــدري 

منهــا. 

ــن  ــتقال م ــه اس ــوداين ذات ــإن الس ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
حــزب الدعــوة عــام 2019، وأســس “تيــار الفراتــن”، واألخــري 
ميتلــك ثاثــة مقاعــد داخــل مجلــس النــواب، مبــا فيهــا مقعــد 
الســوداين نفســه، وقــد طــرح اإلطــار التنســيقي اســمه كحــل 
ــون  ــة القان ــاف دول ــن ائت ــاف ب ــد الخ ــد تصاع ــط بع وس
بقيــادة نــوري املالــي وتيــار الفتــح بزعامــة هــادي العامــري، 
وهــو مــا يرجــح خضوعــه لتوجهــات املالــي والعامــري، 

ــران.  وكاهــا مقــرب مــن إي

2- تهديــد ميليشــيات طهــران: ياحــظ أن القــوى السياســية 
ــيات  ــك ميليش ــي متتل ــران، والت ــى إي ــوبة ع ــة املحس العراقي
مســلحة، كانــت مــن املهــددات لاســتثارات العربيــة يف 
العــراق، وذلــك عــرب شــّنها هجــات إعاميــة عــى املشــاريع 
عرقلــة  خــال  مــن  أو  العــراق،  يف  العربيــة  االقتصاديــة 
ــاض بعــض املرشوعــات، وهــي  ــة، وإجه ــات الحكومي املوافق

ــتقبيل.  ــريب مس ــاون ع ــدد أي تع ــد ته ــل ق ــا عوام كله

دعائم االنفتاح على الدول العربية
ــة  ــل حكوم ــام تعام ــات أم ــود تحدي ــن وج ــم م ــى الرغ ع
الســوداين مــع محيطهــا اإلقليمــي، فــإن هنــاك بعــض الدوافــع 
التــي قــد تعــزز مــن فــرص تقويــة عاقاتهــا بــدول املنطقــة، 

ولعــل مــن أهمهــا مــا يــيل:

ــة  ــه الحكوم ــة: تواج ــدول العربي ــى ال ــاح ع 1- إرث االنفت
العراقيــة الجديــدة تحديــاً يتمثــل يف مــدى قدرتهــا عــى 
مواصلــة نهــج االنفتــاح عــى محيطهــا العــريب، والــذي حــرص 
عــى تبنيــه رئيــس الــوزراء األســبق عــادل عبداملهــدي، 
والــذي كان أبــرز ســاته محاولــة تعزيــز التعــاون االقتصــادي 
ــى  ــذي اســتكمله مصطف ــج ال ــع مــر واألردن، وهــو النه م

ــي.  الكاظم

ــها إىل  ــل نفس ــب تحوي ــى تجن ــداد ع ــت بغ ــا حرص ك
ــك مــن خــال  ــة، وذل ــدول العربي ــد ال ــة لتهدي منصــة إيراني
محاولــة الكاظمــي الوســاطة بــن الســعودية وإيــران، يف 
مســعى لتهدئــة التوتــر بينهــا، إذ اســتضافت بغــداد خمــس 
جــوالت مــن املباحثــات بــن الســعودين واإليرانيــن، برعايــة 
ــارة إىل مدينــة  مبــارشة مــن الكاظمــي، كــا قــام األخــري بزي
جــدة الســعودية للقــاء ويل العهــد الســعودي األمــري محمــد 

ــدف. ــق هــذا اله ــايض لتحقي ــو امل ــن ســلان، يف 25 يوني ب

ــز  هــذا إىل جانــب توجــه الكاظمــي الواضــح تجــاه تعزي
عاقــات العــراق مــع محيطــه العــريب، والــذي تجــيل يف 
ــج،  ــع دول الخلي ــايئ م ــط الكهرب ــات الرب ــه مبرشوع اهتام
ــع  ــايث م ــاون الث ــة التع ــز آلي فضــاً عــن حرصــه عــى تعزي

ــدي. ــد امله ــادل عب ــلفه ع ــا س ــي بدأه ــر واألردن، والت م

2- إشــكالية العالقــة مــع إيــران: ســتواجه الحكومــة العراقيــة 
الجديــدة تحديــاً يتعلــق بحاجتهــا إىل إبــداء قــدر مــن 
االســتقالية عــن إيــران، خاصــة يف ضــوء تراجــع شــعبية 
غــري  احتجاجــات  وانــدالع  العراقــي،  الشــارع  طهــران يف 
مســبوقة يف املناطــق الشــيعية منــذ عــام 2019 تطالــب بإنهاء 
النفــوذ اإليــراين عــى الحكومــة العراقيــة. ويف حــال أخفقــت 
حكومــة الســوداين يف ذلــك، فــإن االحتجاجــات الشــعبية قــد 

ــد.  ــع مــن جدي تندل

ــة  ــى حكوم ــون ع ــوف يك ــه س ــرى، فإن ــة أخ ــن جه وم
ــهدها  ــي تش ــة الت ــات الداخلي ــوط لاضطراب ــوداين التح الس
إيــران، والتــي قــد تضعــف النظــام اإليــراين أكــر، خاصــة يف 
ضــوء اتجــاه طهران إىل اســتقدام ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
العراقيــة لقمــع االحتجاجــات، وهــو مــا يــؤرش إىل عجــز 
طهــران عــن قمعهــا باالعتــاد عــى قوتهــا الذاتيــة، كــا أنــه 
يــؤرش كذلــك إىل قــوة ميليشــيات الحشــد الشــعبي املرتبطــة 

ــران داخــل العــراق.   بطه

3- تحســن بعــض املــؤرشات االقتصاديــة: تــأيت حكومــة 
الســوداين، يف ظــل تحســن بعــض املــؤرشات بالنســبة لاقتصاد 
ــايض،  ــبتمرب امل ــزي، يف 29 س ــك املرك ــن البن ــي، إذ أعل العراق
ــاوز 87  ــم تج ــه برق ــي يف تاريخ ــى احتياط ــق أع ــن تحقي ع
ــن  ــرب م ــي بأك ــار العراق ــة الدين ــن قيم ــار دوالر، وتحس ملي
قيمتــه الحقيقيــة بـــ  130%، هــذا إىل جانــب تصــدر العــراق 
قامئــة الــدول العربيــة األكــر منــواً يف الناتــج املحــيل اإلجــايل 
للعــام الجــاري، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة ضمــن قامئــة الــدول 
العــرش األعــى منــواً يف العــامل لعــام 2022، حســب تصنيفــات 
صنــدوق النقــد الــدويل الصــادرة يف تقريــر “آفــاق االقتصــاد 
العاملــي” لشــهر أكتوبــر الســابق، وهــي كلهــا مــؤرشات 

ــابقة.  ــي الس ــة الكاظم ــب لحكوم تحس
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الجديــدة  للحكومــة  فــرص  املــؤرشات  تلــك  ومتنــح 
مرتفعــة  اقتصاديــة  معــدالت  تحقيــق  الســتكال مســار 
ــن  ــتفيدة م ــة، مس ــة الهيكلي ــكات االقتصادي ــاح املش وإص
ارتفــاع أســعار الوقــود األحفــوري بســبب أزمــة الطاقــة 
العامليــة. والشــك أن نجــاح العــراق يف النهــوض بأوضاعــه 
االقتصاديــة ســوف يتطلــب تعزيــز التعــاون مــع الــدول 
ــة  ــة املفروض ــات االقتصادي ــل العقوب ــة يف ظ ــة، خاص العربي
عــى طهــران، باإلضافــة إىل االحتجاجــات الداخليــة التــي 
ــاع  ــاً باألوض ــغاالً إيراني ــب انش ــوف ترت ــي س ــهدها، والت تش

الداخليــة لفــرتة مــن الزمــن. 

4- االســتفادة مــن االســتثامرات العربيــة: ياحــظ أن مواصلــة 
ــريب ســوف  ــا الع ــا عــى محيطه ــة انفتاحه ــة العراقي الحكوم
ينعكــس عــى العــراق إيجابــاً، إذ إنــه ســيجذب االســتثارات 
العربيــة لاقتصــاد العراقــي، الســيا الســعودية منهــا، خاصــة 
مــع إعــان صنــدوق االســتثارات العامــة الســعودي، عزمــه 
ــار دوالر يف عــدد  ــة الســتثار 24 ملي تأســيس رشكات إقليمي
مــن دول املنطقــة ومنهــا العــراق، كــا أن مــر واألردن 
تتطلعــان إىل تفعيــل الرشاكــة االقتصاديــة مــع بغــداد، وهــو 

مــا يخــدم املصالــح االقتصاديــة لألطــراف الثاثــة. 

وقــد أعلــن الســوداين أن حكومتــه ســتكون حكومــة 
خدمــات، أي أن تركيزهــا ســوف ينصــب عــى توفــري أفضــل 
الخدمــات للمواطنــن، ومواجهــة الفســاد والبطالــة والتضخم، 
ــات  ــدالع احتجاج ــل الن ــن قب ــي أدت م ــباب الت ــي األس وه
ــى  ــة ع ــة العراقي ــدرة الحكوم ــك أن ق ــن 2019، والش ترشي
تحســن األوضــاع االقتصاديــة ســوف ترتبــط بشــكل أســايس 
الــدول  مــع  االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  بقدرتهــا عــى 
ــر  ــرض تصدي ــة تع ــج العربي ــة أن دول الخلي ــة، خاص العربي
الطاقــة للعــراق بأســعار تقــل عــن نظريتهــا اإليرانيــة، كــا أن 
االســتثارات العربيــة ســوف تســاهم يف تعزيــز منــو االقتصــاد 

ــي.   ــان الشــارع العراق ــل مــن احتق ــي، مبــا يقل العراق

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الــدول العربيــة، ليــس لديهــا 
ــة الســوداين،  ــع حكوم ــل م ــديئ يف التعام ــظ بشــكل مب تحف
وأن األمــر يتوقــف عــى أداء الحكومــة وقدرتهــا عــى تبنــي 
ــاون  ــراين، وتســعى للتع ــوذ اإلي ــن النف ــات مســتقلة ع توجه
اقتصاديــاً مــع دول املنطقــة، خاصــة أنــه بــات مــن الواضــح 
أن طهــران تســعى لوضــع خطــوط حمــراء أمــام أي حكومــة 
عراقيــة تتمثــل يف رفــض تعاونهــا مــع الــدول العربيــة، وهــو 
أمــر ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان الســوداين ســيتمكن مــن 

تجــاوزه أم ال. 
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