
  كاوه حسن یتحدث في ویبینار معهد الدراسات اإلقلیمیة والدولیة حول العالقات بین العراق و اإلتحاد األوروبي
 

 في ١ دیسمبر/  كانون األول، قدم كاوه حسن، نائب رئیس برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ایست ویست انستیتیوت، ورقة في
الویبینار "العالقات بین العراق واالتحاد األوروبي: إستقرار، إعادة بناء وأمن"  الذي نظم من قبل معهد الدراسات اإلقلیمیة والدولیة (

  IRIS) التابع للجامعة األمریكیة في السلیمانیة، العراق
 (AUIS). كان المتحدثون اآلخرون سعادة السفیر  مارتن هوث ، سفیر اإلتحاد األوروبي إلى العراق، و  سعادة السفیر میشیل رینتینار،

 سفیر هولندا إلى العراق، وحفصة حالوة، باحثة غیر مقیمة لدى معهد الشرق األوسط
.(HD) وأدارت  الحوار ماریا فانتابیه، مستشارة خاصة للشرق األوسط لدى مركز للحوار اإلنساني (MEI)  

 
  یمكن مشاهدة الویبینار  هنا . تعلیق كاوه حسن بین ٣٥:٤٩-٤٥:٤٢، و ١:٠٩:٠١. أدناه  نص الورقة.

 
 سوف اتحدث عن بعٍد واحٍد من إستراتیجیة اإلتحاد األوروبي حیال العراق، وهو دعم العالقات الجیدة بین العراق وجیرانه. في یوم ٢٢

 ینایر، ٢٠١٨، اي منذ ثالث سنوات تقریبًا، تبنى اإلتحاد األوروبي إستراتیجیة جدیدة حیال العراق. أحد أهداف هذه اإلستراتیجیة، هو
 دعم الحوار اإلقلیمي ومساعدة العراق على تعزیز اإلتصاالت الدبلوماسیة مع الدول المجاورة باإلضافة إلى تشجیع جیران العراق بأن
 یلعبوا  دورًا إیجابیًا في زیادة دعم العراق. وبعد ثالث سنوات، بات هذا الهدف اإلستراتیجي أهم من ذي قبل لكل من العراق واإلتحاد

 األوروبي، ولكنه قد یحتاج تجدیدًا وتفعیًال لیعكس التطورات الداخلیة العراقیة والخارجیة اإلقلیمیة.
 

 نظرًا إلى الفساد وسوء اإلدارة المنهجیة، ووباء الكوفید-١٩، و أسعار النفط المنخفضة، عراق ما بعد ٢٠٠٣ على وشك اإلنهیار
 اإلقتصادي. بدون إصالحات حقیقیة، سیكون العراق على حافة التحّول من دولة هشة إلى دولة فاشلة. هذا التحّول، إذا حدث، سیكون

 مدمرًا للعراق وجیرانه، وسوف یؤثر بشكل سلبي على مصالح اإلتحاد األوروبي ودوله االعضاء، كما إنه بدون أدنى شّك سوف یطلق
  موجات الهجرة في المنطقة وإلى أوروبا وسوف یؤدي الى تقویة داعش وتدهورًا إضافیًا في أمن المنطقة.

 
 في ضوء هذه التطورات یتمّتع اإلتحاد األوروبي بموقع إستثنائي لمساعدة العراق بأن یصبح أكثر مستقًال عن القوى الخارجیة،

 بالخصوص إیران والوالیات المتحدة، عبر تطور عالقات متوازنة و عالقات إقتصادیة وسیاسیة مفیدة للكل مع جیرانه. أحد أهم النتائج
 لمشروع " العراق وجیرانه " المشترك بین إیست ویست  انستیتیوت  ومركز البحوث التطبیقیة بالشراكة مع الشرق (CARPO) و المدعوم

 من الدائرة األوروبیة للشؤون الخارجیة التابعة لالتحاد األوروبي، هو أن اإلتحاد األوروبي ُیعتبر في العراق والمنطقة بشكل شامل فاعًال

 محایدًا لیس لدیه اجندة سلبیة أو سیرة إشكالیة. هذه الحیادیة ثروة إستراتیجیة إستثنائیة في منطقة الشرق األوسط الحالي المتسم باالستقطاب

 والتشظي، ویساعد اإلتحاد األوروبي في السعي إلى هدفه اإلستراتیجي لتعزیز الحوار الثنائي واإلقلیمي الذي یركز على مستقبل العراق

  كدولة مستقلة.

 

 في الثمانینات من القرن الماضي، خالل الحرب العراقیة - اإلیرانیة، صّور صدام حسین العراق  كقوة  استراتیجیة ضد إیران، أو في ادبیات

 صدام: "البوابة الشرقیة". منذ ٢٠٠٣، أصبح العراق ساحة معركة للحروب بالوكالة والصراعات المباشرة بین إیران والوالیات المتحدة.

 وأثبت التاریخ إن كال الدورین اإلقلیمین مدمرین للعراق والمنطقة ككل .

 

 لذا، هناك حاجة لطریقة أو استراتیجیة ثالثة. یستطیع اإلتحاد األوروبي أن یساعد العراق بأن یصبح بلدًا مزدهرًا وفاعًال إیجابیًا باإلضافة إلى

 نقطة تواصل حیادیة بین الخصوم اإلقلیمیین، أو ما یمكننا أن نسمیه قوة متوازنة إستراتیجیة إیجابیة عوضًا عن أن یكون ملعبًا إستراتیجیًا بین

 إیران والوالیات المتحدة  أو قوة  استراتیجیة  ضد إیران.

 

 لتحویل هذه المفاهیم التحلیلیة إلى سیاسة عملیة، یمكن لالتحاد األوروبي أن ینفذ إستراتیجیة من شقین. داخلیًا، یمكن أن یعمل على إنخراط

 وتشجیع الجهات الفاعلة الرئیسیة على المستویات الرسمیة وغیر الرسمیة لتحقیق أدنى توافق داخلي بشكل یعزز هدف الحكومة العراقیة

 لتطویر عالقات متوازنة مع الدول المجاورة، بالخصوص إیران والمملكة السعودیة. أما على الصعید  الخارجي، فیمكن لالتحاد األوروبي

 أن یعمل على انخراط جیران العراق الرئیسیین لتطویر عالقات إقتصادیة وسیاسیة متوازنة مع العراق، بدًال من النظر إلى العراق كسوق

https://www.youtube.com/watch?v=z_S9uHwvWAw&feature=youtu.be


 لمنتجاتها، هذه االستراتیجیة سوف تصحح  عدم التوازن الحالي في العالقات مع العراق، وثانیًایودي الى التوقف عن إستخدام العراق مسرحًا

  لتصفیة حسابات  بین القوى االقلیمیة.


