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مقدمه

اشغال بخش هایی از عراق توسط گروه تروریستی داعش و جنگ میان این گروه و 

نیروهای امنیتی و نظامی این کشور برای بازپس گیری مناطق اشغالی، خسارت های فراوانی 

را به عراق وارد آورد به نحوی که بسیاری از زیرساخت های حیاتی این کشور از بین 

رفت. حال پس از بیرون راندن داعش از عراق، این کشور نیازمند بازسازی و بازآوری 

پروژه های راهبردی شده است تا بتواند دوباره در مسیر پیشرفت حرکت کند. اکنون عراق 

با میانجی گری دولت کویت کنفرانسی را برگزار و از کشورهای  برای جذب سرمایه 

مختلف دعوت کرده تا هرکدام در زمینه های مختلف حمل و نقل، نفت و گاز، مسکن، 

تجارت و صنعت، کشاورزی و غیره به عراق کمک کنند. در این کنفرانس کشورهایی 

شامل ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی، انگستان، ترکیه و ... حضور دارند. این مقاله 

در صدد است با بررسی ابعاد سیاسی مترتب بر کنفرانس بازسازی عراق، الزامات حضور 

موفقیت آمیز ایران در طرح بازسازی عراق را تشریح نماید.

کنفرانس »بخشندگان« و نیازهای عراق

کنفرانس بخشندگان حدود دو ماه پس از اعالن بغداد درباره رهایی از داعش، به 

ریاست اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دولت های عراق و کویت برگزار 

شد]۱[. به گزارش وبگاه »السومریه« در این کنفرانس ۷۰ سازمان و ۱۸5۰ شرکت از 

باید  مبالغی که  اعالم کرده  است حجم خرابی ها و  بغداد  ۷۰ دولت مشارکت کرده اند. 
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برق مصرف  و  شبکه ی آب رسانی  مسکن،  اساسی، ساخت  زیرساخت ها، خدمات  برای 

شود حدود ۱۰۰ ملیارد دالر است]۲[. کمیته ی ملی سرمایه گذاری عراق )NIC( قبل از 

برگزاری کنفرانس بخشندگان، فهرست پروژه های مهم مورد نیاز عراق را منتشر کرد. در 

این فهرست، ۴۱ پروژه ی راهبردی و ۱۰6 پروه با مقیاس متوسط معرفی شده است که ۸6 

پروژه  ی کشاورزی در مقیاس متوسط، ۱۸ پروژه نفت و گاز و ۱6 پروژه حمل و نقل در 

بخش راهبردی را شامل می شود]۳[.
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رقابت بازیگران برای حضور در عراق

با توجه به اینکه تعداد و اهمیت پروژه های اعالم شده از سوی بغداد زیاد است، 

کشورها تالش می کنند ضمن سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، میزان نفوذ سیاسی 

خود را در این کشور افزایش دهند. در میان بازیگران حاضر در کنفرانس بازسازی عراق، 

ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا، ترکیه و ایران از جمله بازیگرانی 

هستند که رقابت جدی برای سرمایه گذاری در عراق دارند و طبیعی است که همه بازیگران 

به خوبی می دانند میزان حضورشان در سرمایه گذاری، در میزان نفوذ سیاسی بر عراق موثر 

خواهد بود. بنابراین کنفرانس بازسازی صرفا وجهه اقتصادی ندارد، بلکه وجهه سیاسی آن 

به ویژه برای عربستان و ایران و آمریکا مشهود است. مسائلی همچون، میانجی گری میان 

دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان و چگونگی تسهیم منافع میان آنان، میزان قدرتمندی 

اهل سنت در صحنه ی سیاسی و اجتماعی عراق، نوع مواجهه با الحشدالشعبی، نوع و سطح 

ارتباط با دیگر کشورها از موارد اختالفی میان ایران، عربستان و آمریکا محسوب می شود. 

از این جهت، رقابت میان بازیگران و نیز نزدیکی به انتخابات پارلمانی عراق، باعث  می شود 

العبادی و جریان وابسته به او برای جمع آوری رأی بیشتر در انتخابات، با سرعت بیشتری 

در انعقاد قرارداد و نیز جذب سرمایه عمل کنند. برنامه ی بازیگران مختلف در زیر بررسی 

می شود.
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۱-ایاالت متحده آمریکا

به نظر می رسد مدل مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا درباره عراق مورد اجماع 

مقام های ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته است. مک  مستر می گوید ما عراقی می خواهیم 

که با ثبات باشد اما هم پیمان ایران نباشد. استدالل مک مستر این است که اگر دولت عراق 

ضعیف و بی ثبات باشد فضا برای حضور ایران فراهم خواهد شد، زیرا در این صورت عراق 

نیازمند کسب حمایت از ایران خواهد بود. مک مستر مدعی است این مدل توسط ایران در 

لبنان، سوریه و یمن انجام می شود به نحوی که یک دولت ضعیِف نیازمند به حمایت، جای 

ایران را برای فعالیت مهیا کرده است. بنابراین ایاالت متحده به دنبال یک عراق باثبات و 

قدرتمند است که تحت سلطه ی هیچ کشوری قرار نگیرد.]۴[

نیازمند  با ثبات و به دور از ایران،  بنابر طرح فوق، آمریکا برای ساخت عراقی 

نیروهای تامین امنیت و از سوی دیگر سرمایه گذاری وسیع اقتصادی در این کشور است. 

به نظر می رسد نقش تامین ثبات در عراق از سوی آمریکا در حال واگذاری به سازمان 

ناتو است، همچنان که دبیر کل این سازمان گفت که ناتو آمادگی دارد که به درخواست 

آمریکا برای گسترش حضور خود در قالب ماموریت آموزشی به منظور حمایت از ساخت 

و ساز در عراق پاسخ دهد]5[.

سرمایه گذاری گسترده برای کاهش نفوذ ایران در عراق نیز امری است که در 

شد. رکس  بیان  آمریکا  خارجه  وزیر  زبان  از  کامل  طور  به  عراق  بازسازی  کنفرانس 

تیلرسون در این کنفرانس اظهار امیدواری کرد که بتواند متحدان خود از کشورهای حاشیه 

خلیج فارس را برای بازسازی عراق همراه کند و به هم گرایی عراق و عربستان کمک 
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کند تا عراق را از نفوذ ایران رهایی بخشد]6[.  موضوع همکاری با کشورهای حوزه خلیج 

فارس در بیانیه مشترک کمیته ی عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا نیز به صراحت ذکر 

شده است.

۲-اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در کنفرانس »بخشندگان«، ۴۰۰ ملیون دالر برای بازسازی اختصاص 

داد. اتحادیه اروپا قبل از برگزاری کنفرانس بازسازی، راهبرد خود در زمینه عراق را طی 

سندی منتشر کرد. در این سند دو مسئله قابل توجه است؛ اول اینکه در بند نهم سند مذکور 

بر تالش اتحادیه اروپا برای برجسته کردن اهمیت نیروی امنیتی حرفه ای به نحوی که 

پایبند به قانون باشد و به طور کامل به حقوق بشر احترام بگذارد و تحت کنترل حکومت 

عراق باشد تاکید شده است. بدیهی است مقصود اتحادیه اروپا از نیرویی که تحت حکومت 

عراق عمل نمی کند و به حقوق بشر احترام نمی گذارد، نیروهای بسیج مردمی عراق هستند. 

ثانیا در بند سیزدهم سند مذکور اشاره شده است که اتحادیه اروپا تالش می کند از مسئله ی 

امنیت و ثبات به موضوع بازسازی انتقال یابد و این بازسازی از راه کنفرانس بخشندگان 

که در کویت برگزار می شود انجام خواهد شد]۷[. بنابراین موضوع نیروهای مردمی عراق 

)الحشدالشعبی( یکی از برنامه هایی است که اتحادیه اروپا در کنار مسئله ی بازسازی به آن 

خواهد پرداخت و از این منظر، می تواند کمک ها و سرمایه های خود را به رفتارهای الحشد 

الشعبی گره بزند.
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۳-عربستان سعودی

ایران در عراق، عربستان سعودی است. وزیر  اصلی ترین رقیب سیاسی منطقه ای 

امور خارجه عربستان سعودی، از همان ابتدای تشکیل شورای همکاری بین عراق، آمریکا 

و عربستان از تمایل به حضور اقتصادی کشورش در عراق خبر داد و هدف خود را نیز 

کاهش نفوذ ایران در این کشور اعالم کرد]۸[. عربستان ۱.5 میلیارد دالر برای بازسازی 

و افزایش صادرات در کنفرانس بازسازی اختصاص داده است. این کشور قصد دارد با 

وابسته  سازی اقتصاد عراق به خود، جای پای کشورش را در عراق تثبیت کند. این دیدگاه 

کامال از زبان عادل الجبیر در حاشیه کنفرانس بازسازی عراق مطرح شد. او گفت ایران در 

عراق نقشی بی ثبات کننده دارد و در امور عراق دخالت می کند.]9[ از این منظر بازیگران 

مختلف، عراق خالی از داعش را فرصتی برای حضور بیشتر و کاهش نفوذ ایران تلقی 

کرده اند.

۴-ترکیه

ترکیه 5 میلیارد دالر برای بازسازی عراق اختصاص داده است. ترکیه برای کنترل 

کردهای جدایی طلب در اقلیم کردستان و عدم استقالل آن ها و نیز سود اقتصادی که از 

بازار عراق می برد این سرمایه گذاری را انجام داده است. از سوی دیگر سابقه ی اقتصادی 

ترکیه و سرعت سرمایه گذاری و نیز کیفیت قابل قبول محصوالت ترک، این کشور را به 

رقیبی اقتصادی برای ایران در عراق تبدیل کرده است. از این جهت در بخش بعدی مقاله 

راهکارهایی برای حضور موفقیت آمیز ایران در عراق، در نظر گرفته شده است.
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 الزامات حضور موفقیت  آمیز ایران در عراق

با شرایط به وجود آمده و تاکید بازیگران رقیب و متخاصم بر کاهش نفوذ ایران 

در عراق، نمایندگان کشورمان باید در جهت افزایش نفوذ و تغییر موازنه به سمت خود 

گام بردارند. برخی از این راه ها در زیر پیشنهاد شده است. این موضوع وقتی قابلیت تحقق 

بیشتری می یابد که بدانیم عراق تالش کرد در کنفرانس بازسازی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر 

تنها یک سوم آنچه  با وجود سرمایه گذاری کشورهای مختلف  اما  جذب سرمایه کند، 

پیش بینی شده  بود در اختیار عراق قرار گرفت. طبیعتا این موضوع فرصتی را برای ایران 

فراهم می کند تا با وجود مرز مشترک، قرابت های تاریخی و فرهنگی، حجم باالی صادرات 

غیر نفتی به این کشور، اختصاص ۳۰ درصد توریست های خارجی ایران به عراق و غیره در 

این کشور سرمایه گذاری و حضور خود را تثبیت کند.]۱۰[

تبدیل  از  عراق  مسئوالن کشور  رقابت:  از  غفلت  و عدم  همکاری  بر  1-تاکید 

شدن این کشور به صحنه ای برای رقابت هراس دارند و این موضوع را با بیان های مختلف 

گفته اند. به همین جهت در متنی که در کنفرانس بازسازی از زبان نماینده کشورمان خوانده 

شد به این موضوع اینگونه اشاره شد: »عراق می تواند به عنوان پلی برای ایجاد ارتباط بین 

طرفهای شرکت کننده در بازسازی این کشور عمل کند. برای این منظور، ضروری است 

که از میل به تبدیل عراق به عنوان محلی برای رقابت اجتناب شود. ما همچنین توصیه می 

کنیم که در جریان تالش برای بازسازی عراق نیز همکاری بر رقابت ارجحیت داشته باشد. 

لذا، بخش عمومی و خصوصی در ایران آماده مشارکت با همتایان خارجی خود در عراق 

است.«]۱۱[ سیاست تبدیل رقابت به همکاری برای عراق مفید خواهد بود و ایران نیز در 
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دراز مدت از این نوع سیاست سود خواهد برد. اما مشکل اساسی که این دیدگاه دارد این 

است که قدری با واقعیت سیاست ورزی دیگر کشورها در عراق فاصله دارد. لذا صحیح آن 

است که جهت گیری سیاست خارجی تا حدی که ممکن است به سوی همکاری باشد اما 

از رقابت ها و توطئه ها برای کاهش نفوذ ایران غفلت نشود.

2-پروژه های راهبردی و بلندمدت: رویکرد ایران در قبال عراق تاکنون بیشتر 

متوجه صادرات اقالم مصرفی بوده است. توجه به شیوه های دیگر روابط اقتصادی مانند تامین 

مالی، مشاوره و آموزش، مشارکت در احداث خطوط تولید، فروش قطعات، خدمات پس از 

فروش و ... از مواردی است که الزم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از طرفی جذب 

گردشگر در بخش های فرهنگی و مذهبی و نیز حضور در زیرساخت ها از الزامات حضور 

سودآور در عراق است.]۱۲[

3-سرعت: از دیگر مولفه هایی که قادر خواهد بود سرمایه گذاری سودآور را برای 

ایران تضمین کند، سرعت در سرمایه گذاری است. وقتی ایاالت متحده آمریکا بالفاصله 

پس از برگزاری کنفرانس در کویت قرارداد همکاری با مبلغ باال با عراق امضا می کند 

این نشان گر این است که برنامه ریزی ها از قبل انجام شده است. اگر دولت ایران بخواهد 

به  بخشیدن  نیازمند سرعت  موازنه کند،  ترکیه وعربستان  بازیگرانی چون آمریکا و  با 

فعالیت های اقتصادی خود در عراق است زیرا به طول انجامیدن امور به معنای اشغال بازار 

توسط دیگر بازیگران است.

4-حمایت سیستم بانکی از سرمایه گذاران ایرانی در عراق: در حالی که دولت 

ترکیه سعی کرده است با تضمین ریسک سرمایه گذاری در کشور عراق، فرایند حضور 
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سرمایه گذاران ترک در این کشور را تسهیل کند، سیستم بانکی ایران با ادعای ناامن بودن 

باالیی  باز کردن ال سی، تضمینهای  و ریسک باالی سرمایه گذاری در عراق، در مقابل 

طلب می کند که این خواسته منجر به کاهش اقبال سرمایه گذاران ایرانی می شود. نیاز است 

حمایت بانک مرکزی از سرمایه گذاران ایرانی به صورت ساختاری اصالح شود. افزایش 

ضریب امنیت در فضای پس از داعش، ویژگی بارز عراق کنونی است و سیستم بانکی 

ایران باید این مولفه را در مالحظات خود وارد سازد.

 

نتیجه گیری

کنفرانس بازسازی عراق، به منظور جذب سرمایه در کویت برگزار شد. این کشور 

در فضای پساداعش و گذر از چالش امنیتی، برای بازسازی به جذب سرمایه از کشورهای 

مختلف روی آورده است. در این راستا بازیگرانی همچون ایاالت متحده آمریکا، عربستان 

سعودی، اتحادیه اروپا و غیره تالش دارند با حضور اقتصادی در عراق از نفوذ ایران در 

این کشور بکاهند. بنابراین این کنفرانس راهی برای استفاده از اهرم اقتصادی در جهت 

استفاده ی سیاسی در عراق است. جمهوری اسالمی ایران نیز برای موازنه با دیگر بازیگران 

الزم است تدابیری از قبیل سرمایه گذاری در بخش های راهبردی، حمایت از سرمایه گذاران 

ایرانی، سرعت در سرمایه گذاری، همکاری در عین عدم غفلت از رقابت با بازیگران دیگر 

را در نظر بگیرد تا همچنان بتواند به عنوان بازیگری اثر گذار در عراق ایفای نقش کند.
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