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تقرير

املتتالية مبا يف ذلك  املؤمترات  اهداف  التساؤالت حول  كافية الثارة  الجديد وحدها  الشام  تركيبة مرشوع  اذا مل تكن 
مؤمتر بغداد - 2 املوسع الذي انعقد يف االردن، فان ترصيحات فرنسا واالتحاد االورويب، حول تهميش الدور االيراين 

اقليميا تضيف اىل االلتباس غموضا 

بغداد - 2: إندماج إقليمي برعاية باريس
أم تعزيز للمحاور والخنادق؟

 2  - بغداد  مؤمتر  ان  كيف  الواضح  من  ليس 
مركز  يف  انعقد  الذي  والرشاكة   للتعاون 
البحر  ساحل  عىل  طالل  بن  الحسني  امللك 
برعاية   ،2022 االول  كانون   20 يف  امليت 
ترتكز كام هو  وباهداف  اردنية،   - فرنسية 
مفرتض، عىل خلق مسار تشاوري وتعاوين، 
راعيها  يخرج  ثم  ايران،  عضويته  يف  ويضم 
عن  واملسؤول  ماكرون  اميانويل  االول 
االورويب  االتحاد  يف  الخارجية  السياسة 
تأثريها  خطر  من  ليحذرا  بوريل  جوزيب 

االقليمي. 
ثالثية  كقمة  بدا  ما  ان  الالفت  من  كان 
تجمع العراق ومرص واالردن، يف اطار ما 
مرشوع  رسمي  غري  بشكل  يسمى  بات 
الرتابط  اوارص  لتعزيز  الجديد  الشام 
واالمنية،  والسياسية  االقتصادية  واملصالح 

موسع  اطار  يف  ينعقد  كأنه  يبدو  صار 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  دخل  بعدما 
االقليمي  التقارب  ماكرون عىل خط هذا 
وساهم يف ترتيب انعقاد مؤمتر بغداد - 1 

يف 28 آب 2021 يف العاصمة العراقية. 

انعقدت   1  - بغداد  ان  ايضا  الالفت  من 
القمة  التئام  عىل  فقط  شهرين  بعد 
العراقي  الوزراء  رئيس  بني  الثالثية 
والرئيس  الكاظمي  مصطفى  )السابق( 
املرصي عبدالفتاح السييس وامللك االردين 
عبدالله، وتحديدا يف حزيران 2021 والتي 
كانت القمة الرابعة من نوعها بني الدول 
يف  االوىل  القمة  انعقدت  حيث  الثالث، 
نيويورك  والثانية يف   ،2019 اذار  مرص يف 
يف  والثالثة  نفسه،  العام  من  ايلول  يف 

االردن يف آب 2020. 
يف ثنايا هذه القمم الثالثية، كان يفرتض 
تدريجا  الجديد  الشام  مرشوع  يولد  ان 
فكرة  عىل  االساس  يف  مرتكزا  ويتشكل، 
اوارص  تعزيز  وامكان  الجغرايف  التقارب 
مشاريع  خالل  من  االقتصادي  الرتابط 

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

التكتل الثالثي ناتجه املحلي 
500 مليار دوالر 

فكرة "الشام الجديد" 
طرحت في العام 2014

ماكرون: ال حل من دون 
تقليص تأثير ايران

بوريل: سياسة خارجية 
متوازنة للعراق

الكهربايئ  كالربط  املشرتك،  التعاون 
العقبة  اىل  البرصة  من  النفط  ونقل 
والزراعة  والصناعة  مرص،  اىل  ومنها 
االمني  التنسيق  اىل  باالضافة  والنقل، 
املرصي  االهتامم  بدا  فيام  واالستخبارايت، 
العراق،  اعامر  اعادة  مشاريع  يف  واضحا 
عراقي  نفط  عىل  االردن  يحصل  بينام 
من  التكتل  ويستفيد  تفضيلية،  باسعار 

الفائض البرشي والخربات املرصية. 
يراهن  الجغرايف،  التجاور  جانب  اىل 
البرشية  كتلته  عىل  املأمول  التكتل 
املؤلفة من 150 مليون نسمة، ومن ناتج 
مليار دوالر.   500 يتخطى  اجاميل  محيل 
االهداف  ان مثل هذه  الواضح  كان من 
خرج  ان  ما  الطاولة  عىل  تطرح  بدأت 
تنظيم  مع  حربه  من  منترصا  العراق 
املستضيفة  مرص  كانت  ولهذا  داعش، 

للقمة االوىل يف آذار عام 2019. 
كام يبدو بحسب ما تشري تقارير اىل ان 
فكرة الشام الجديد طرحت للمرة االوىل 
دراسة  خالل  من  بسنوات  ذلك  قبل  يف 
وكان   ،2014 عام  الدويل  البنك  طرحها 
الدول  اىل  باالضافة  تشمل  ان  يفرتض 
واالرايض  وسوريا  لبنان  ايضا،  الثالث 

وتركيا.  املحتلة  الفلسطينية 

مل  بغداد،  يف   2021 حزيران  قمة  منذ 
الثالثية. فكام ارشنا،  تعقد قمة بصيغتها 
آب  يف  الطابع  دولية   - اقليمية  صارت 
من العام نفسه، ثم مجددا 20 يف كانون 
راعية  فرنسا  صارت  حيث   ،2022 االول 
له، وجرت دعوة الرئيسني االيراين والرتيك 
وامللك السعودي، اىل جانب زعامء دولة 
مل  لكنهم  فيها،  للمشاركة  اخرى  اقليمية 

يأتوا. 
بوصلة  لتوجيه  محاولة  يبدو  فيام 
الناشئ،  التكتل  لهذا  االقليمية  الوجهة 
امليت  البحر  مؤمتر  خالل  ماكرون  قال 
اتباع  العراق  ان  عىل  ان  االردن،  يف 
الخارج،  مسار بعيد من منوذج ميىل من 

كانت  واذا  ايران.  اىل  واضحة  اشارة  يف 
بعد  قال  املؤمتر،  خالل  تصل  مل  الرسالة 
وضوحا  اكرث  بشكل  االختتام  من  يومني 
يف مقابلة مع صحيفة "النهار"، انه "منذ 
البداية انا مقتنع بأنه ال ميكننا ايجاد اي 
اال  وسوريا  والعراق  لبنان  ملشكلة  حل 
االقليمي  التأثري  لتقليص  حوار  اطار  يف 

االيراين". 
ان  اذن  يلحظوا  ان  املراقبني  امكان  يف 
دولة،   12 مبشاركة  امليت  البحر  مؤمتر 
املستضيفتان  والعراق  االردن  هي 
وتركيا  له،  الداعية  وفرنسا  للمؤمتر، 
واالمارات  والسعودية  والكويت  ومرص 
باالضافة  وايران،  عامن  وسلطنة  وقطر 
واالمم  االورويب  لالتحاد  ممثلني  اىل 
االطار  لرسم  محاولة  هو  املتحدة، 
االقليمي  للتجمع  السياسية  واالولويات 
بالتبلور، وانه االن برعاية فرنسية  االخذ 

رسمية. 
بصفته  وهو  اكرث  بعيدا  ماكرون  يذهب 
االولويات  هذه  يحدد  لفرنسا،  كرئيس 
مل  لو  ايل  "بالنسبة  ايضا  يقول  عندما 
ان  الخطر  لكان  املؤمتر،  هذا  نجمع 
يبتعد العراق عن االجندة االقليمية. مع 

هذا االطار نتيح ايجاد بدائل". 
االقليمي  التكتل،  هذا  ان  املفارقة 
وارثه  دويل،  العب  راعيه  اساسه،  يف 
وهو  املنطقة،  انحاء  يف  ثقيل  التاريخي 
امرييك  انكفاء  لحظة  يف  الصعود  يحاول 
ينشأ  التكتل  ان  االهم  لكن  ما،  حد  اىل 
الحوار  اسس  برتسيخ  متعلقة  الغراض 
املشرتكة  واملصالح  والتسويات  والتفاهم 
وفتح االبواب، ال اغالقها، ال يف وجه ايران 

وال تركيا. 
آخر  ترصيح  يف  املفارقات،  هذه  تتجىل 
ملاكرون عندما يبدو كأنه يتباهى بفرض 
بهذه  تالئم  النها  االقصائية،  الرؤية 
انه  يقول  اذ  الفرنسية،  االجندة  اللحظة 
بعد خالل مؤمتر البحر امليت، جرى عقد 
بانه  وصفه  الهامش،  عىل  خاص  لقاء 
االتراك  اطار مصغر من دون  اجتامع يف 

وااليرانيني وبدأنا نضع خطوطا للعمل 

الزعامء واملسؤولون املشاركون يف مؤمتر بغداد - 2.

من اللقاء الخاميس عىل هامش مؤمتر بغداد - 2.
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الثاين  )كانون  املقبل  الشهر  من  بدءا 
2023("، علام ان هذا االجتامع الخاميس 
عىل الهامش، ضم العراق واالردن ومرص 

والكويت وفرنسا فقط. 
وااليرانيني  االتراك  فان  آخر،  مبعنى 
املنطقة، واملنخرطني  املوجودين يف قلب 
مبا  االقليم،  دول  مع  عميقة  مصالح  يف 
هو  الذي  العراق  اسايس  بشكل  فيها 
استثناءهم  مطلوب  القمم،  هذه  محور 
من جهود بلورة اي تجمعات او سياسات 
اقليمية خاصة باالقليم وحده، طاملا انها 
او  الفرنسية،  واملصالح  الرؤية  تناسب  ال 

الدولية عامة.  
الرئيس  فلنالحظ  االطار،  هذا  يف 
يف  الحال  بطبيعة  الطامع  الفرنيس 
صلب  يف  الفرنسية  الرشكات  انغامس 
املأمولة،  املشرتكة  االقتصادية  العجلة 
واملتوترة عالقته مع انقرة، وهو يقول ان 
املياه  يف  للعراق  حيوية  مشاريع  "هناك 

االقتصادي.  والتطور  والغاز  والكهرباء 
حاجات  ولديهم  مساعدتهم  امكاننا  يف 
والنفطية.  االيرانية  التبعية  من  للخروج 

وهذا لن يتم حله يف يوم واحد". 
كافية  ماكرون  ترصيحات  تكن  مل  اذا 
عن  املسؤول  فان  الصورة،  لتوضيح 
االورويب  االتحاد  يف  الخارجية  السياسة 
يف  يومني  بعد  اوضحها  بوريل،  جوزيب 
بغداد  مؤمتر  يف  مهتمه  حول  له  مقال 
انه  حيث  االردن،  يف  انعقد  الذي   2  -
بعد اشارته اىل العجالة يف تنظيم مؤمتر 
االول  النصف  يف  -عراقي  اورويب  وزاري 
من العام 2023، قال ان عىل العراق ان 
املنطقة،  يف  للجسور"  "صانع  اىل  يتحول 
يتحتم  ذلك،  من  يتمكن  ان  اجل  ومن 
التدخل  من  نفسه  "يحمي  ان  عليه 
حاميته  تتم  وان  الخبيث  الخارجي 
معركة  كساحة  بحقه  االنتهاكات  من 
"سياسة  اتباعه  اىل  باالضافة  بالوكالة"، 

خارجية متوازنة". 
يكشف بوريل بجالء عن الهدف االورويب 
بالتحركات  االهتامم  هذا  من  االخر، 
مبؤمتر  يتعلق  ما  فيها  مبا  االقليمية 
كانت  "الطاقة  ان  يقول  عندما  العراق، 
عالقات  يف  املركزية  النقطة  دامئا  هي 
املنطقة مع اوروبا ونحن مصممون عىل 
انهاء اعتامد االتحاد االورويب عىل الوقود 
وبينام  روسيا،  من  القادم  االحفوري 
زيادة  وايضا  املناخ  ازمة  مع  نتعامل 
وكثفنا  عززنا  االورويب  االتحاد  استقاللية 
تعاوننا مع الدول املصدرة للنفط والغاز 
لضامن امدادات الغاز والنفط الوروبا".

ذكر ان مؤمتر بغداد - 2 عقد يف حضور 
ماكرون وجوزيب بوريل، وامللك االردين 
محمد  العراقي  الوزراء  ورئيس  عبدالله، 
وزراء  اىل  باالضافة  السوداين،  شياع 
خارجية ايران والسعودية وسلطنة عامن 
العام  االمني  اىل جانب  والبحرين وقطر، 
ملجلس  العام  واالمني  العربية،  للجامعة 

الخليجي.  التعاون 
عىل  ايراين   - سعودي  لقاء  يعقد  مل 

خط 
البرصة – 

العقبة.

ذكر معهد واشنطن االمرييك ان بغداد - 2 
ميثل فرصة اقليمية ودولية مهمة لرئيس 
العراقي محمد شياع السوداين،  الوزراء 
من  السوداين  حكومة  قرب  ان  حيث 
اليران،  املؤيدين  العراقيني  الالعبني 
الغرب ومن جانب بعض  اليه يف  ينظر 
ثقة، ولهذا فان مشاركة  الجريان، بعدم 
السوداين يف املؤمتر املتعدد الطرف، ميثل 
الخارجيني،  الداعمني  لطامنة  وسيلة 
اجل  من  مؤثرا  منوذجا  يشكل  حيث 
الخليج  دول  مع  العراقي  التواصل 
التهديدات  من  بالقلق  تشعر  التي 
ايرانيا،  الفصائل املدعومة  التي تشكلها 
الفرص  مبتابعة  نفسه  الوقت  يف  وتأمل 

االستثامرية العديدة املتاحة.

قال وزير الخارجية االيراين حسني امري عبداللهيان ان الحوار والتعاون بني دول االقليم 
ليس خيارا بل هو رضورة ملحة، وان استقرار وهدوء ايران يرتبطان باستقرار وامن 

املنطقة بارسها. 
الخارجية االيراين عيل رضا عنايتي، ان حضور عدد من  من جهته، قال مساعد وزير 
البلد، وليس لدى طهران  العراق يصب يف مصلحة هذا  العربية مبشاريعها يف  الدول 

ادىن تحفظ بالنسبة اىل الحضور الخليجي والعريب يف العراق. 

معهد
واشنطن

ارتياح ايراني

كذلك  متوقعا.  كان  كام  املؤمتر  هامش 
خارجيته  وزير  وال  اردوغان،  يحرض  مل 
انقرة  واكتفت  اوغلو،  جاويش  مولود 

الرتيك  السفري  متواضع من خالل  بتمثيل 
لدى االردن اسامعيل يلامظ.   

له  املؤمتر  ان  الواضح  من  الخالصة،  يف 

كانت  لو  حتى  ظاهرة،  سياسية  ابعاد 
االقتصادية  املصالح  تبادل  اهدافه 
تكون  ان  هي  والخشية  وتطويرها. 
اغالق  يف  ما  بشكل  نجحت  قد  فرنسا، 
مبا  االوسع،  االقليمي  التكامل  احتامالت 
االقليم  وجرجرة  وايران،  تركيا  يشمل 
متاريس  خلف  التخندق  اىل  مجددا 
والتي  االخر  من  والتوجس  املواجهات 
معها، ال يعود لسياسة االبواب املفتوحة 
نوايا  حّسن  مهام  معنى،  اي  اقتصاديا، 
بني  الربط  بوابة  اىل  بالتحول  العراق 
الشام  عنوان  تحت  والغرب،  الرشق 
الجديد الذي ال يشمل ال لبنان وال سوريا 

وال فلسطني، حتى االن.  اول قمة ثالثية بني حيدر العبادي والرئيس السييس وامللك عبدالله.


