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 مقدمة  

العراق  كل منل في مجال األمن واالستقرار بالنسبةؤثر كونها ت مهمة للطرفين وللمنطقة برمتها،الخليجية -لعراقيةالعالقات ا

في السياسة  واستراتيجية اقتصاديةأهمية  لما لها منليج العربي منطقة الخالخليجي، بل إن آثارها تتعدى التعاون ودول مجلس 

 .واستقرارهاأمنها  تهدد ربما تحديات أمام. عالوة على أن هذه العالقات تزداد أهميتها في الظرف الحالي ألن المنطقة الدولية

 

 واجه العراق بعدن العراق إحيث  ؛الخليجية-العراقية اتهو اإلطار الذي سيحدد العالق 2003ي للعراق في ميركالغزو األ

 قليمي، والتياإلعلى الصعيد  يةخارجمن أبرزها عالقاته ال واألزمات، كانت التحدياتالعديد من  2003عام  يميركالغزو األ

دول  عالقاته معفي  املحوظ   اتطور   السابقة، وشهدت بالتالي العراقية عهد الحكومة في 2014 عام تحسينها بعدإلى  سعى

 .قطر وفي مقدمتها مجلس التعاون

 

 القطري-التقارب العراقي : أسبابأولً 

ي مسلح قضى على مؤسسات الدولة أميركألنه تعرض لغزو  ،2003 بعد قليميةكقوة إ امتميز   ادور   يلعب لم يعد العراق

الشروع بأن  هناك اعتقادكان و .(1)يواألمنالسياسي  ينالتي تعرض لها على الصعيد ت الداخليةاألزما جانبإلى  ،القائمة

الزيارات المتبادلة  تجسد في والذي ،بينهم قليميالتحالف إالاعد في تعزيز يس نأ من المحتمل الخليجي-التقارب العراقي في

دى ؤية مشتركة لمؤشرات لر ، وبرزتبشكل خاص 2014بعد عام  الخليجي من العراق ودول مجلس التعاون للمسؤولين

ودول  وبين العراق من جهة، إيرانية ما بين العراق وإحداث توازن في العالقات اإلقليمإلى  تهدف الخليجي مجلس التعاون

 واقتناص فرص التعاون التي يوفرها.القبول بالوضع العراقي الجديد،  في ضوء من جهة أخرى الخليجي التعاون مجلس

 رويترز( (قطر والعراق: توطيد الشراكة
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االتفاق  من أبرزها ،للتقارب بين البلدين دافعة األن هناك أسباب  القطرية -التحسن في العالقات العراقيةيندرج  ،في هذا السياق

 موقفهماو ،امؤخر   بين البلدين والذي نشأ التعاون األمني والعسكري طارإ في في العراق تنظيم الدولة والقاعدةمواجهة على 

العراق بسبب للحكم الجديد في  اداعم   اموقف   ،2003 عام ،منذ سقوط نظام صدام حسين نتهجتاالتي  ،إيرانمن العالقات مع 

 متميزة في المجاالت عالقاتوجود  عن فضال   مع طهران منذ عقود سابقة، الحاكمة العراقية العالقات المتميزة ألغلب النخبة

 متوازنة قطر سياسة نتهجتابينما  ن.جارين الالبلدين والشعبي تربط التي والثقافية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية

كما .جيير على التزاماتها في مجلس التعاون الخل، دون أن تؤث   1979 عام الثورة اإلسالمية منذ نجاح إيرانفي عالقاتها مع 

 تمايزدون   شعائرهم الدينية بكل حرية وتسمح لجميع مواطنيها بممارسة، ترفض أي تمييز على أسس طائفي سياسة قطرأن 

ية يرانالجالية اإل بقيتو الشعبي،جانب البعد إلى  الرسمي ببعدها يةيراناإل-العالقات القطرية احتفظتبذلك و ،طائفيأو  مذهبي

الملف ) تجاه بين العراق وقطر التوافقحالة  جانبإلى  هذا .(2)ةقامالعمل واإل في معاملة الجيدةوالتحظى باالحترام  في البالد

بين الواليات  ي والتفاوضلحل السلمبا ك البلدينوتمس   ،إيرانوالدول الغربية بين برم الذي أ  ( 2015ي عام يرانالنووي اإل

عالقات  باألساس عراق وقطر تربطهمان الأوالسيما  وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة، إيرانوة يميركاأل المتحدة

محايد للعراق في األزمة الموقف اليتمثل في خر للتقارب بين البلدين آوثمة دافع  .يةميركاستراتيجية مع الواليات المتحدة األ

عن  فضال   ،البلدين بين على أعلى المستويات السياسي التواصل واستمرار ،الحصار المفروض على قطر هورفض الخليجية،

  .ةطراف المتنازعبين األ الحل السلميإلى  في اليمن ودعوتهما حربال تجاه هماقففي مو تقاربال

 

وهل بالحوار  ؟بإسقاط النظام أم بالحفاظ عليههل  :السورية حل لألزمة يجادإكيفية  في فيكمن بين بغداد والدوحة االختالفأما 

 ؟العمل األمني والعسكري لتغيير النظام السوريإلى  أم اللجوء والتفاوض السلمي

 

 العالقات  التعاون في : مقوماتاثانيً 

 السياسيةالمجاالت  بينهما، وهيير العالقات تطو سهم فيالتي ت الت التعاون بين العراق وقطرهناك العديد من مجا

 ية وغيرها.والتعليمواالستثمارية والدبلوماسية واالقتصادية 

 

 السياسي المجالفي -1

تميم بن  عندما بعث الشيخ 2017أيار عام مايو/22 في  انطالقة جديدة حيث كانت البداية القطرية-العراقية شهدت العالقات

تضمنت دعوته لزيارة  ،حيدر العبادي ،(السابق) يالعراق رئيس الوزراءإلى  رسالة خطية ،أمير دولة قطر ،حمد آل ثاني

إلى  في زيارتهو .وزير الخارجيةورئيس مجلس الوزراء نائب  ،م الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانيوسل   ،قطر

يمكن على إزالة كل ما من  واتفقا ها وتطويرها في مختلف المجاالت،العالقات الثنائية وسبل تعزيز العبادي بحث ،لدوحةا

  .ت الماضياوتجاوز خالفالمستقبل إلى  لتطلعوا ر العالقات بين الطرفين،أن يعك   

 

والحفاظ ثاره السلبية من احتواء الحصار وآتمكنت لكنها  ،2017عام  في ،للحصار الرباعيقطر  تعرضتة، وفي هذه المرحل

 رعب   حيث ؛األزمة الخليجية منالعراق  سهم في ذلك موقفأوقد  .(3)والدولية  ةقليمياإل ،ومكانتها على الساحتين على نفوذها

ي فرضته عدة دول العراق يرفض الحصار الذ إن" :بقوله ،عبد الستار الجنابي ،القائم بأعمال السفارة العراقية في الدوحة

جلوس األطراف الخليجية ن بالده تدعو لأو ،"التي فتحت أجواءها وموانئها أمامها وكان من أوائل الدول خليجية على قطر،

 .(4)ن الشأم المبادرة الكويتية في هذا دعو ،اعلى طاولة المفاوضات وحل األزمة سلمي  
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تحرير مدينة الموصل  ،تميم بن حمد آل ثاني الشيخ ،أمير قطروصف  ،2017عام  ،تنظيم الدولةعلى وبعد انتصار العراق 

  .(5) "وفرحة دائمة للعراقانتصار لكل العرب " بأنه الدولةمن تنظيم 

 

ر العالقات يفي تطونقلة أخرى  ،2018 تشرين الثانينوفمبر/في  ،آل ثاني للعراق عبد الرحمنلت زيارة الشيخ محمد بن شك  

 تفقاو بشكل منتظم،القطرية اجتماعاتها -وعقد اللجنة العراقية ،بينهما عةمن خالل تفعيل مذكرة التفاهم الموق   ،بين البلدين

أكد وزير و القطرية في الدوحة،-عقد اجتماعات اللجنة العراقيةو ،ات االقتصادية والتجاريةالعراق وقطر على تفعيل العالق

لنقل البضائع  اومشروع   ،ريشمل إعادة اإلعمار واالستثما قطروجود تعاون بين بالده و ،حكيممحمد علي ال ،خارجية العراق

 منتصف في ،قطرإلى  ،برهم صالح الدكتور ،يرئيس العراقالجاءت زيارة و ة.اضي العراقيقطر عبر األرإلى  من تركيا

-تسهم في ترسيخ العالقات العربيةبناء منظومة عالقات مشتركة  بهدف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فالتقى ،2019عام

والتأكيد على سياسة  ،ةلتعاون بما يخدم المصالح المشتركآفاق اوتوسيع  العالقات الثنائية بين البلدين، تطوير وأكد ،العربية

 .(6)للبلدين التدخل في الشؤون الداخلية النأي عن 

 

خالل زيارة قام بها جاسم بن سيف  ،2018 نيسانأبريل/ في ،حي بين قطر والعراقوكان قد تم اإلعالن عن افتتاح خط مال

هم الخط المالحي الجديد في نقل بضائع كل من يس حيث ؛العراقإلى  القطري ت واالتصاالتوزير المواصال ،السليطي

في  ،الرحمن آل ثاني د بن عبدالشيخ محم أعلنو قطر.إلى  عبر األراضي العراقية إيراناألردن والكويت وتركيا و

العراق بقيمة  عن تقديم قطر حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة اإلعمار في ،2019شباط فبراير/

ه ضمان وحدتإلى  العراق وكافة الجهود الرامية العراق، دعم أمام مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار دوأك، مليار دوالر

 ،مير  لتقى األاو .مكونات المجتمعتضافر جهود كل األطراف السياسية وعراق ديمقراطي ب استقراره، وبناءوسيادته وتعزيز 

تطورات وبحثا المهدي، عادل عبد  الدكتور ،العراقيرئيس الوزراء  ،2019 عام منتصف ،تميم بن حمد آل ثاني الشيخ  

التوقيع جانب إلى  ،إيرانية وميركالخليج العربي واألزمة المتصاعدة بين الواليات المتحدة األ منطقةاألحداث التي تشهدها 

جال الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة العراق في معلى البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون 

  .(7)العلمي التعليم العالي والبحث 

 

بالتعاون الثنائي بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية  ةتفاهم الخاصالع الجانبان مذكرة وق   في المجال الدبلوماسي،و

للتشاور والتعاون  إطارسيس لتأالتفاهم توقيع مذكرات اتفقا على  القطرية، كماوماسي بوزارة الخارجية العراقية والمعهد الدبل

الحصول  إجراءاتومذكرة تفاهم الستثناء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة من  ،ةالقضايا المشترك فيالسياسي 

القطاعات، ن مذكرات التفاهم لجميع عمال اللجنة متفعيل مخرجات أعلى بذل الجهد نحو تفق الجانبان او. على سمات الدخول

الخطوط الوطني )الناقل  ق الجانبان على حث   تفاو الخارجية لكال البلدين الشقيقين.جراءاتها من خالل وزارتي إ وتسريع

 .ل الجويالجوية العراقية والخطوط الجوية القطرية( على تبادل المعلومات والخبرات في مجال قطاع النق

 

 والعلمي المجال القتصاديفي -2

والعلمية  المجاالت االقتصاديةن قطر قدمت في أ ، وزير الخارجية القطري،آل ثاني عبد الرحمنأعلن الشيخ محمد بن 

للعراق من خالل المشاريع اإلنسانية اإلغاثية  أشكال الدعم اإلنساني ،لى المستوى الحكومي وغير الحكوميع ،نسانيةواإل

ال الدورة أعم ،2018كانون األول ديسمبر/في  ،الدوحةقدت في ع  و .والنقل والتكنولوجيا والتنموية في التعليم والصحة

 س الجانب القطري فيها علي بن أحمدوترأ   عاون االقتصادي والتجاري والفني،العراقية المشتركة للت-السادسة للجنة القطرية

 اقش الجانبان خالل أعمال الدورة،نووزير التجارة،  ،العانيمحمد الجانب العراقي عن و الكواري وزير التجارة والصناعة،
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ات التي سبل تذليل العقبو والمشاريع الحالية وخطط توسيعها،التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الخامسة للجنة، 

التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري  المتعلقة بتعزيز المشتركة الموضوعاتبحثت اللجنة و تواجه بعض المشاريع،

جرى التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير  ،وفي ختام أعمال الدورة ،بين البلدين في مختلف المجاالت

واتحاد الغرف  ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر قية إنشاء مجلس رجال أعمال،كما تم توقيع اتفا ن والعالقات الثنائية،التعاو

مالحة القطرية بميناء أم قصر لتسهيل حركة المالحة بين الومن المنتظر أن يتم افتتاح مكاتب لشركة  التجارية العراقية.

مدن بغداد والنجف والبصرة إلى  القطرية الجوية رحالت جوية للخطوط افتتاحتم  ،صعيد الطيران المدني البلدين. وعلى

 .(8)عراق الوأربيل والسليمانية في 

 

التعرف على الفرص الرغبة في  قطر وأبدت بين البلدين، اونالجانبان اهتمامهما بتطوير التع أبدى ،االستثماريوفي الجانب 

ن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب القطري بالفرص على أ ،العراقية المختلفة االستثمارية المتاحة في القطاعات

يتم التواصل وتبادل المقترحات  ثممها من المستثمرين القطريين بها ليتسنى دراستها وتقيي االستثمارية والدراسات الخاصة

فاق تعاون مشترك بين البلدي تفق العراق وقطر على فتح آا، وفي مجال االتصاالت .بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية

لبيانات ومجال نظمة تراسل اأو لكترونيةوالتجارة اإل والحوكمة مكانية تطويره من خالل تبادل الخبراتإو في هذا القطاع،

حيائي اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجاالت البيئة والتنوع األ ،وفي مجال الزراعة والبيئة من السيبراني.األ

ي الزراعة الصديقة للبيئة لوجيا الحديثة فووالتعاون في المجال النباتي واستخدام التكن يومكافحة التصحر واستثمار الصحار

التعاون في مجال الثروة و تبادل الخبرات،اتفق البلدان على  ،الثروة الحيوانية والبيطريةوفي  .وتبادل الخبرات في هذا المجال

جيا وتدريب العاملين عليها وتشريع فرص االستثمار الزراعي لوحدث التكنوباستخدام أ والجمبريسماك األ تنميةالسمكية و

مشروع البرنامج  سراع في استكمال المباحثات بشأناإلاالتفاق على تم فقد  أما في مجال التعليم، .وتسهيل البيئة المناسبة لها

جابة التنفيذي الثاني التفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الذي قدمه الجانب القطري ووعد الجانب العراقي بدراسته واإل

جراءات الخاصة ضرورة استكمال اإلالتأكيد على تم  وفي مجال الصحة، .عليه للتوقيع اتمهيد   الدبلوماسيةعليه عبر القنوات 

 .(9)الخبراء اتفق الجانبان على تبادل و البلدين، بتوقيع مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال

 

 عالقاتالتي تواجه ال : التحدياتاثالثً 

ن حيث يرى العراق أ ا؛الوضع في سوريرؤية الطرفين تجاه  العديد من التحديات بشأن القطرية-تواجه العالقات العراقية

 وقفتفي حين  لخارجية في األزمة.عاد التدخالت اتوالمعارضة واب السوري بالحوار والتفاوض بين النظام ايكون الحل سلمي  

توافق اليتمثل في  والتحدي الثاني، .في البالد الديمقراطيةقامة الحياة إو بة بتغيير النظامضة المطال  جانب قوى المعارإلى  قطر

 ليبيا ومصر وغيرها،في أم  واليمن افي سوري أكان سواءمثل هذا التوافق  قليمية، واستمراراإلبين البلدين في األزمات 

 العالقات الذي تشهده على حالة التطور الملموس االتأثير سلب  إلى  عدم التوافق في هذه األزمة أو تلك ون أن يؤديدوالحؤول 

ر العالقات الدبلوماسية تطواستمرار  س الطويل في بناء العالقة بين البلدين حتى يضمناف  الثالث هو الن  والتحدي  اليوم. بينهما

خلية ون الداالتدخل بالشؤعدم  م السياسي واألمني بين الطرفين حول قضيةاستمرار التفاه في الرابع يكمن بينهما. والتحدي

 .اواستمراره العالقات بينهما في تحسنحالة العلى أواصر الثقة ويسهم في تعزيز  فظايح اآلخر، والذيبلد تجاه  من قبل كل

 لما والرغبة في تطويرها الماضي في عالقاتهما، شكالياتإالتعاون بينهما وتجاوز إلى  الحاجة ن العراق وقطر أدركاويبدو أ

 .أزمات وتحديات تشهدها المنطقة في هذه المرحلة في خضم    حة المشتركة للبلدين في المستقبلالمصلفيه 
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 ترابط األمن

وانقسام المجلس بين داعم  ظروف معقدة في عالقاتها البينية،باون الخليجي تمر اليوم دول مجلس التع أن   تجاهل ال يمكن

تجاه  يميركاأل التصعيد (، وتناميمانالكويت وسلطنة ع  ) أو رافض له والبحرين(مارات السعودية ودولة اإلقطر )لحصار 

القاعدة صعود مع  داد وبعض العواصم العربية،المتميزة مع بغ وعالقات طهران ي،يرانالبرنامج النووي اإل حول إيران

دول هذا جعل  .الدولة على مدنية الموصلما استولى تنظيم عند 2014بعد عام في المنطقة العربية والسيما  وتنظيم الدولة

 توبات ،ةضرورة ملح   أصبح ،ومنها العراق ،قليميةإقامة األمن الجماعي مع القوى اإل نأ تدرك مجلس التعاون الخليجي

  .(10)مجدي ا اإلقليمي ليس الخليجي واألمن بين األمن  أن الفصلدرك ت

 

قليمي كقوة سياسية من قبل بعض الدول الخليجية والعربية للتحول في دورها اإل اأن قطر واجهت رفض  إلى  شارةوالبد من اإل

وتركيا  إيرانقليمي أقوى مع كل من إمما دفع صانع القرار القطري للبحث عن تحالفات جديدة وتعاون  واقتصادية صاعدة،

  .(11)العراق واالنفتاح على 

 

 ،ومنها قطر ،بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجيجاد  سياسي حوارإيجاد صيغة إلى  ه يسعىنفإ أما فيما يخص العراق،

ة وتاريخية العراق له روابط جغرافيخاصة أن  بالمنظومة األمنية الخليجية،اندماج العراق بتحقيق األمن اإلقليمي إلى  وصوال  

 .واجتماعية مع الخليج العربي

 .جامعة بغداد، اخلليجية أستاذ الدراسات، مفيد الزيدي*
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