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ال شــك أن إقامــة بطولــة كأس الخليــج العربــي “خليجــي 
25” لكــرة القــدم يف مدينــة البــرة، يعــد حدثــاً تاريخياً 
بالنســبة للعــراق، الــذي لــم تُتـَـح لــه الفرصــة لتنظيم أي 
حــدث عربــي أو دويل مهــم منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود، 
بســبب الحــروب والعقوبــات الدوليــة واإلرهــاب واألنظمــة 

التــي تعاقبــت عــى حكمــه.

ومــن أجــل فهــم االبتهــاج الواســع، والفــرح الغامــر، 
الــذي عــم العــراق بســبب قبــول اللجنــة املنظمــة 
للبطولــة إقامتهــا يف البــرة، واســتقبال العراقيــن 
ــاركن يف  ــرب، املش ــن الع ــتثنائي للزائري ــل واالس الحاف
ــتعراض  ــن اس ــد م ــا، الب ــجعن له ــة واملش ــذه البطول ه
ــاهمت  ــي س ــراق الت ــية يف الع ــداث الرئيس ــض األح بع
ــاس  ــاش، والحم ــي الجي ــعور العراق ــذا الش ــق ه يف خل
منقطــع النظــر الســتضافة بطولــة رياضيــة، كانــت دول 
ــل  ــد اســتضافتها مــن قب ــا العــراق، ق ــا فيه ــدة، بم عدي

ــة.  ــن دون ضج م

من رحم المعاناة:
ابتــداًء، لــم يســتِضف العــراق أي بطولــة رياضيــة بهــذا 
ــام  ــتضافها يف ع ــي اس ــي 5”، الت ــذ “خليج ــتوى من املس
ــون  ــا العراقي ــي أواله ــة الت ــظ باألهمي ــم تح 1979، ول
للبطولــة الحاليــة. فقــد ابتهــج معظــم العراقيــن بهــذه 
ــة،  ــاالً عريض ــا آم ــوا عليه ــا وعلَّق ــوا له ــبة، وروج املناس
ــذا  ــة له ــة واملفهوم ــبابهم الوجيه ــم أس ــد لديه وبالتأكي

ــنبحثها.  ــي س ــام، والت االهتم

وطــوال أربعــة عقــود ونيــف، لــم يشــهد العــراق أي 
حــدث دويل أو عربــي مهــم وعــى مســتوى عــاٍل، رياضيــاً 
كان أم فنيــاً أم سياســياً، بالرغــم مــن محاوالتــه الكثــرة 
غــر املوفقــة منــذ الســبعينيات. فقــد كان العــراق 
ــام  ــاز يف ع ــدم االنحي ــة دول ع ــر قم ــتضيف مؤتم سيس
1982، وكانــت االســتعدادات جاريــة عــى قــدم وســاق، 
حتــى أن العــراق شــيَّد قــَر املؤتمــرات العمــاق يف بغداد 
لهــذا الغــرض، وأرســل عــرات الطــاب لدراســة الرتجمة 
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ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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ــر،  ــال املؤتم ــهيل أعم ــاهموا يف تس ــي يس ــا ك يف بريطاني
لكــن انــدالع الحــرب بــن العــراق وإيــران يف عــام 1980، 
ــداد،  ــر يف بغ ــذا املؤتم ــد ه ــى عق ــران ع ــرتاض طه واع
ــن  ــدالً م ــد ب ــتضافته الهن ــاده، فاس ــاال دون انعق ــد ح ق

العــراق.

وطــوال عقــد الثمانينيــات، انشــغل العــراق بالحــرب 
ــة املتكــررة،  ــة صــد الهجمــات اإليراني ــران وكيفي مــع إي
التــي كانــت تســتهدف إســقاط النظــام الســيايس وإقامــة 
ــذي دفــع  ــي، األمــر ال آخــر ينســجم مــع النظــام اإليران
معظــم دول العالــم للوقــوف مــع العــراق حتــى النهايــة. 
ــود  ــن بقي ــة العراقي ــة - اإليراني ــرب العراقي ــت الح وكبَّل
ــا  ــوا خاله ــتقرار، وتحمل ــن االس ــم م ــة، وحرمته ثقيل
مــآيس وكــوارث مريــرة، مــن فقــد األحبــة يف حــرب عبثية 
ال طائــل مــن ورائهــا وال منتــر فيهــا، إىل تخريــب البنى 
األساســية للبلــد، مــن مبــان وطــرق وجســور وشــوارع، 
ــات، إىل  ــواع امللوث ــكل أن ــة ب ــة العراقي ــث البيئ إىل تلوي
ــوارد،  ــس كل امل ــبب تكري ــر بس ــار والتطوي ــال اإلعم إهم

ــة، للمجهــود الحربــي. ــة والبري املادي

كمــا ُحــِرم العراقيــون مــن الســياحة العربيــة 
واألجنبيــة بســبب الحــرب وعــدم االســتقرار، فلــم 
ــرتددون  ــوا ي ــن كان ــرب الذي ــم الع ــوا بإخوانه يختلط
عــى العــراق ســابقاً، إمــا للســياحة أو ألغــراض ثقافيــة 
ــارب.  ــارة األق ــة، أو لزي ــة أو تعليمي ــة أو اجتماعي أو ديني
ــرة يف  ــة منت ــل عربي ــون لقبائ ــن ينتم ــم العراقي فمعظ
الــدول املجــاورة، خصوصــاً اململكــة العربيــة الســعودية 
والكويــت واإلمــارات وقطــر والبحريــن وســوريا واألردن. 
ــد  ــفر بع ــن الس ــون م ــِرم العراقي ــك، ُح ــة إىل ذل إضاف
ــى  ــام 1982 وحت ــن ع ــداًء م ــه، ابت ــة ل ــر الحكوم حظ
1988، بســبب نقــص مــوارد البلــد املاليــة، التــي ُكرَِّســت 
جميُعهــا ملواصلــة الحــرب يف مواجهــة إيــران. فلــم يتمكن 
معظــم العراقيــن مــن الســفر، باســتثناء الذين أرســلتهم 

ــة.   ــمية أو للدراس ــام رس ــارج يف مه ــة إىل الخ الحكوم

وعندمــا وضعــت تلك الحــرب أوزارهــا يف عــام 1988، 
وتنفــس العراقيــون الصعــداء، وســمحت الحكومــة 
بالســفر، كان العــراق يــن تحــت وطــأة الديــون والخراب 
ــة  ــاج بنهاي ــن االبته ــرب. لك ــا الح ــي خلََّفته ــآيس الت وامل
ــمياً، وكان  ــعبياً ورس ــتثنائياً، إذ كان ش ــرب كان اس الح
ــل  ــتقبل أفض ــون املس ــل يف أن يك ــن باألم ــاس مفعم الن
ــنوات،  ــي س ــرب الثمان ــم ح ــوا وراءه ــل، وأن يضع وأجم

ــة.  ــة واملادي ــائرها البري ــيها وخس ــا ومآس بمصائبه

ويف ربيــع عــام 1990، اســتعاد العــراق نشــاطه 

ــارش،  ــة الع ــة العربي ــر القم ــتضاف مؤتم ــي، واس العرب
الــذي ُكــرِّس لتعزيــز التضامــن العربــي ومواجهــة 
التحديــات األمنيــة التــي يواجههــا العــرب، وكان املؤتمــر 
ــع  ــة م ــات قوي ــراق، وعاق ــل للع ــدور فاع ــس ل سيؤس
ــد  ــت بع ــزا الكوي ــه غ ــوال أن ــم، ل ــي والعال ــم العرب العال

ــط! ــهرين فق ــة بش ــك القم ــاد تل انعق

ــعب  ــفن الش ــتِه س ــم تش ــا ل ــاح بم ــرت الري ــد ج لق
ــن  ــل عام ــاً، ب ــلم طوي ــرتة الس ــُدم ف ــم ت ــي. فل العراق
ــطس 1990،  ــطس 1988 إىل 2 أغس ــن 8 أغس ــط، م فق
ــة  ــات الدولي ــرة، والعقوب ــروب املدم ــل الح ــدأ مسلس ليب
الخانقــة، واالنتفاضــات الشــعبية العارمــة، وأعمــال القمع 
الوحشــية التــي طالت الجميــع. وقــاىس العراقيــون يف تلك 
ــع  ــش والقم ــظف العي ــم وش ــوف الضي ــرتة كل صن الف
والكبــت والحرمــان، ولــم يســتفيدوا حتــى مــن مواردهــم 
ــن  ــرة، وم ــم إىل الهج ــرون منه ــر كث ــة، فاضط الطبيعي
ــي  ــام قمع ــى نظ ــه أعت ــد يف وج ــل، صم ــي يف الداخ بق
ــد  ــة تطــال بل ــات دولي ــخ العــراق، وأوســع عقوب يف تاري
ــتخدامها  ــن اس ــي يمك ــواد الت ــكل امل ــدان. ف ــن البل م
ــا  ــا فيه ــن، بم ــى العراقي ــورة ع ــت محظ ــكرياً، كان عس
أقــام الرصــاص التــي يســتخدمها التاميــذ يف املــدارس. 
ــد فيهــا  وقــد اســتمر هــذا الوضــع نحــو 13 عامــاً، تكب
ــن  ــاً ب ــيمة، خصوص ــة جس ــائر بري ــون خس العراقي

ــال. األطف

ــا  ــدة وبريطاني ــات املتح ــزت الوالي ــام 2003، غ ويف ع
ــذاك،  ــم آن ــام الحاك ــقاط النظ ــراق إلس ــرى الع ودول أخ
ــي،  ــم الغرب ــت العال ــي أصاب ــب الت ــورة الغض ــاء ف أثن
والواليــات املتحــدة تحديــداً، إثــر األعمــال اإلرهابيــة التــي 
ــِقط  ــورك. وأُْس ــي يف نيوي ــارة العامل ــز التج ــت مرك طال
نظــام صــدام حســن خــال ثاثــة أســابيع، فلــم يكــن 
يتمتــع بتأييــد شــعبي أو إقليمــي أو دويل. وكان يُفــرَتَض 
أن تبــدأ مرحلــة جديــدة بعــد ســقوط هــذا النظــام، مــن 
ــوق  ــل الحق ــاء وني ــر والرخ ــار والتطوي ــاح واإلعم االنفت
ــات  ــن الجماع ــة، لك ــة والخاص ــات العام ــرتام الحري واح
اإلرهابيــة والظاميــة بــدأت تتقاطــر عــى العــراق، متخذًة 
مــن االحتــال األمريكــي ذريعــًة لهــا، وســاعية إلضعــاف 
الدولــة العراقيــة، وتفتيــت هويــة شــعبها القوميــة 
الراســخة منــذ ألفــي عــام. ولــم تكــن يف العــراق أحــزاب 
سياســية منظمــة تمتلــك مروعــاً وطنيــاً عريــاً، كــي 
يتمكــن مــن الصمــود يف وجــه تلــك األخطــار، بــل كانــت 
ــة  ــدى خدم ــا ال تتع ــرة، أهدافه ــات متناح ــاك جماع هن

ــة. ــداٍت خارجي ــذ أجن ــا وتنفي قادته

ــة  ــر القم ــراق مؤتم ــتضاف الع ــام 2012، اس ويف ع
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ــة يف  ــر قم ــن كان مؤتم ــن، لك ــث والعري ــة الثال العربي
ــرب،  ــاء الع ــم الزعم ــره معظ ــم يح ــط، إذ ل ــم فق االس
ــه،  ــا في ــفراء لتمثيله ــلت س ــدول أرس ــض ال ــل إن بع ب
ــة  ــع حكوم ــة م ــدول العربي ــجام ال ــدم انس ــبب ع بس

ــذاك. ــي آن ــوري املالك ن

وخــال الســنوات العريــن املنرمــة، ازدادت معانــاة 
ــك اإلرهابــي بهــم،  ــات الفت العراقيــن مــع اشــتداد عملي
ــه  ــت ب ــذي قام ــب ال ــال النه ــع أعم ــت م ــي تزامن الت
جماعــات متشــدقة بالديــن، تدعمهــا ميليشــيات مســلحة. 
ــراق،  ــلمها الع ــي تس ــة الت ــوال الطائل ــن األم ــم م وبالرغ
ــة  ــياحة الديني ــة والس ــاعدات الدولي ــط واملس ــن النف م
ــت  ــوا تح ــكان بق ــث الس ــن ثُل ــر م ــإن أكث ــا، ف وغره
خــط الفقــر، حســب اإلحصــاءات الرســمية العراقيــة، بــل 
ــبة  ــد أن نس ــة تؤك ــات دولي ــرات ملؤسس ــاك تقدي أن هن
ــة  ــا مؤسس ــي أوردته ــك الت ــاوزت 52%، كتل ــر تج الفق
Macrotrends. بينمــا تهالكــت البنــى األساســية للدولــة 

ــر. ــار والتطوي ــاريع اإلعم ــكأت مش وتل

تجدد اآلمال:
يف ضــوء الصــورة القاتمــة للوضــع العراقــي، مــن فشــل 
ســيايس وفقــر مــادي وانقســام مجتمعــي وتهديــد 
ــية  ــوى السياس ــة الق ــة، وتبعي ــة والقومي ــة الوطني للهوي
الحاكمــة إليــران، تأتــي بطولــة “خليجــي 25” يف البــرة 
ــدان  ــل يف أن البل ــم األم ــث فيه ــن وتبع ــد العراقي لتوح
العربيــة، ودول الخليــج العربــي تحديــداً، مــا زالــت تقــف 
مــع شــعب العــراق، بغــض النظــر عــن طبيعــة حكومتــه 

ــية. ــا السياس وتوجهاته

 ”25 “خليجــي  بطولــة  إىل  العراقيــون  وينظــر 
ــه  ــراق إىل محيط ــودة الع ــاق لع ــة انط ــا نقط ــى أنه ع
ــي  ــة الت ــم العربي ــزاً لهويته ــا تعزي ــي، ويرونه العرب
هددتهــا الجماعــات املتشــدقة بالديــن، املرتبطــة بإيــران، 
والتــي حاولــت خــال العريــن ســنة املاضيــة أن تــدق 
ــي  ــن وباق ــن العراقي ــاً ب ــاً وثقافي ــفيناً” طائفي “إس
العــرب. إنهــا املــرة األوىل، منــذ 43 عامــاً، التــي يســتقبل 
فيهــا العراقيــون مواطنــي دول الخليــج العربيــة يف 
ــن  ــة ب ــات رياضي ــال مباري ــن خ ــعيدة م ــبة س مناس

ــة. ــذه البطول ــاركة يف ه ــة املش ــات الثماني املنتخب

ــم اآلن  ــر ألن لديه ــاً بالفخ ــون أيض ــعر العراقي ويش
رصحــاً رياضيــاً مؤهــاً الســتقبال مباريــات بهــذا 
الحجــم، وهــو مدينــة البــرة الرياضيــة، التــي تضاهــي 
ــع  ــي يتس ــة، والت ــدول املتقدم ــة يف ال ــروح الرياضي ال
ــرج.  ــف متف ــتن أل ــة وس ــا لخمس ــي فيه ــب الرئي امللع

ــي  ــاح الخليج ــون االنفت ــون يف أن يك ــل العراقي ــا يأم كم
ــياحة  ــاش الس ــم بانتع ــل له ــذة أم ــراق ناف ــى الع ع
ــط االقتصاد  واالســتثمارات الخليجيــة التــي يمكــن أن تُنشِّ
العراقــي، وتوفــر الوظائــف وتعــزز دور القطــاع الخاص، 
ــه،  ــة ل ــال الحكوم ــبب إهم ــراً بس ــع كث ــذي تراج ال
واعتمــاد معظــم العراقيــن عــى وظائــف الدولــة، التــي 

ــط. ــرادات النف ــا إي تموله

وعــى الرغــم مــن أن طبيعــة الشــعب العراقــي، التــي 
تعتــز بقيــم الكــرم والضيافــة، ال تســمح باالســتفادة مــن 
الســياحة، فمعظــم العراقيــن يعتــرون أخــذ املــال مــن 
الضيــف عيبــاً، فــإن هــذه العــادات التــي بقيــت تتحــدى 
ــاع  ــأ قط ــا ينش ــتقبل عندم ــر يف املس ــد تتغ ــن، ق الزم
ســياحي عــري متكامــل. والطريــف أن أحــد الضيــوف 
ــدم  ــرة الق ــاد ك ــس اتح ــع رئي ــث م ــرب، يف حدي الع
العراقــي، عدنــان درجــال، قــد طالــب العراقيــن بالتخــي 
عــن الكــرم املفــِرط، قائــاً إن الوفــود العربيــة لــم تنفــق 

ــى اآلن.  ــراق حت ــا يف الع ــال وجوده ــداً خ ــاً واح فلس

وأحــد أســباب صمــود هذه العــادات، هــو بقــاء العراق 
ــذ قــرن مــن الزمــن،  ــم الخارجــي من منعــزالً عــن العال
فالســياحة لــم تنشــط يف العــراق منــذ تأســيس الدولــة، 
ــام 2005،  ــئت يف ع ــي أُنش ــياحة الت ــى أن وزارة الس حت
أُلغيــت بجــرة قلــم بعــد عــر ســنوات، بهــدف “توفــر 
ــر  ــر مثم ــياحة غ ــاع الس ــح أن قط ــات”! صحي النفق
حاليــاً، لكــن الســبب هــو اإلهمــال. ويمكــن أن يســتقطب 
العــراق الســياح مــن مختلــف البلــدان والثقافــات 
واألديــان، بســبب تنوعــه الثقــايف والدينــي وثرائــه املفــرط 
يف هــذا املجــال، واحتوائــه عــى آثــار الحضــارات البريــة 

ــد.  ــور وأك ــل وآش ــومر وباب األوىل، كس

وتعــد الســياحة الدينيــة مزدهــرة يف العــراق، لكنهــا ال 
تشــكل مــورداً اقتصاديــاً يُذكــر، ألن العراقيــن يقدمــون 
ــم  ــن، وإذا ل ــاً للزائري ــكن مجان ــرون الس ــام ويوف الطع
يتخلــوا عــن هــذه العــادة فــإن الســياحة الدينية ســتبقى 
عبئــاً اقتصاديــاً وأمنيــاً عــى البلــد، بــدالً مــن أن تكــون 

ميــزًة ومــورداً اقتصاديــاً نافعــاً.

تعزيز الهوية العربية:
ــم يف  ــق له ــه تحق ــون أن ــعر العراقي ــب يش ــم مكس أه
ــة  اســتضافة “خليجــي 25”، هــو تعزيــز الهويــة العربي
لغالبيــة الشــعب العراقــي، عــر التقــارب مــع دول الخليج 
العربيــة، فالعــراق دولــة عربيــة، والبــرة تحديــداً تقــع 
عــى رأس الخليــج، وهنــاك روابــط قوميــة وثقافيــة بــن 
ســكان العــراق ومعظــم ســكان دول الخليــج، خصوصــاً 
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كيف يغير “خليجي 25” الصورة العراقية في اإلقليم؟

الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية. 

والتقــارب مــع الــدول العربيــة مهــم معنويــاً بالنســبة 
للعراقيــن، خصوصــاً بعــد قطيعــة دامــت نصــف قــرن 
تقريبــاً، وهــم يعترونــه ســاحاً يف وجــه األخطــار 
القادمــة مــن إيــران وأتباعهــا األيديولوجيــن، التــي تهــدد 

ــة. ــة الدول ــف بني ــة وتضع ــة والعربي ــم العراقي هويته

ــا  ــح منه ــلبية، الصحي ــار الس ــود واألخب ــذ عق ومن
ــق، تُهيمــن عــى املشــهد العراقــي، مــن اإلرهــاب  واملختل
والفســاد والتبعيــة، إىل الخطــف والقتــل واالبتــزاز والنهب 
املنظــم للمــال العــام، ثــم يأتــي حــدث خليجــي إيجابــي 
ســعيد، يتفــق عليــه العراقيــون، عربــاً وكــرداً وتركمانــاً 
ــمالين  ــن، ش ــورين وأيزيدي ــن وآش ــاً ومندائي وكلدان
ــر،  ــر بخ ــدث يب ــن. ح ــن وغربي ــن، رشقي وجنوبي
ــن  ــل يمك ــاً، ب ــس قاتم ــتقبل لي ــأن املس ــاً ب ــع أم ويصن
أن يكــون زاهــراً، إن توفــرت اإلرادة، وتمســك العراقيــون 

ــة.  ــت الوطني بالثواب

ــورة  ــن ص ــي 25” حسَّ ــول إن “خليج ــن الق ويمك

ــرة  ــألول م ــن. ف ــد كثري ــة عن ــة والقاتم ــراق البائس الع

منــذ عقــود، يــزور آالف العــرب مدينــة عراقيــة لحضــور 

مناســبة غــر دينيــة. ومثــل هــذا التجمــع يعطــي 

انطباعــاً بــأن العــراق صــار بلــداً طبيعيــاً وآمنــاً، 

ــى  ــادرة ع ــة وق ــة قوي ــب، وأن الدول ــن واألجان للعراقي

ــر  ــب كب ــد مكس ــذا بالتأكي ــام، وه ــن والنظ ــظ األم حف

ــاً  ــه حق ــة. إن ــذه البطول ــتضافته ه ــراق باس ــه الع حقق

ــروب  ــن الح ــاً م ــن عام ــوايل أربع ــد ح ــم بع ــاح مه نج

والفشــل والرتاجــع وعــدم االســتقرار. فهــل يبقــى هــذا 

النجــاح يتيمــاً، أم ســتتبعه نجاحــات أخــرى؟ ال شــك أن 

العراقيــن قــادرون عــى تحقيــق نجاحــات أكــر وأعظــم، 

ــون إىل  ــم يحتاج ــة، لكنه ــدان املنطق ــم وبل ــدم بلده تخ

الدعــم العربــي والــدويل كــي تتعــزز ثقتهــم بخطواتهــم 

املســتقبلية، وكــي يرتــدع املرتبصــون، ويدركــوا أن هنــاك 

ــا.  ــدم تجاوزه ــم ع ــدوداً عليه ح
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