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قال مسؤول أمريكي مل يكشف عن امسه خالل املفاوضات مع احلكومة العراقية: »مبدئياً، إننا حباجة إىل ورقة رمسية 
من احلكومة العراقية«. وبدون تلك الورقة لن تعود القوات أمريكية إىل العراق، فبعد أسبوعني من سقوط املوصل 
بيد تنظيم داعش اإلرهايب الذي أعلن سيطرته على املوصل يف حزيران عام 2014، تلقت إدارة أوابما ورقة رمسية 
أذنت للقوات األمريكية ابالنتشار يف العراق. وبعد مخس سنوات ونصف، ستحدد هذه الورقة أيضاً ما إذا كانت 

القوات األمريكية ستبقى يف العراق أو تغادره.

مع استمرار تداعيات الضرابت اجلوية اليت قتلت قائد فيلق القدس اإليراين قاسم سليماين 
والوالايت  العراق  بي  العالقة  متّر   ،2020 الثاين  كانون   3 يف  بغداد  يف  املهندس  مهدي  وأبو 
املتحدة مبرحلة عصيبة؛ إذ أدى الغضب الكبري من تلك اهلجمات إىل زايدة الضغوط السياسية على 
احلكومة العراقية إبرغام القوات األجنبية -اليت تعمل ظاهرايً على التدريب وتقدمي املشورة والدعم 
للحملة العسكرية ضد تنظيم داعش- على الرحيل من األراضي العراقية. ففي 5 كانون الثاين من 
العام احلايل صّوت جملس النواب العراقي لصاحل قرار يطالب حكومة عبد املهدي »إبهناء وجود 
القوات األجنبية«، وإلغاء املساعدة العسكرية حملاربة تنظيم داعش. وإذا استمرت احلكومة العراقية 

هبذا القرار، وانتهى وجود القوات األمريكية يف العراق، فستكون هناك عواقب وخيمة، منها:
أواًل: سيؤدي ذلك إىل تدهور العالقات بي العراق والوالايت املتحدة، مع حدوث ضرر 

حمتمل ألمن العراق، وستضر ابملوقع االسرتاتيجي للوالايت املتحدة يف الشرق األوسط.
أهداف  وسيحقق  العراق،  يف  إيران  مؤيدي  انتصار  يعين  األمريكية  القوات  رحيل  اثنياً: 

السياسة اخلارجية للحكومة اإليرانية؛ وابلتايل زايدة نفوذها يف العراق.
اثلثاً: سوف يتسبب هذا يف إعادة النظر يف كون العراق حليفاً للوالايت املتحدة األمريكية، 

على الرغم من استمرار رؤية الوالايت املتحدة للعراق كساحة حملاربة إيران.

ما يزال بإمكان العراق إرغام الواليات المتحدة على 
الخروج من أراضيه

سجاد جياد *

*   املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط. 
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كيف وصلنا إىل هذه املرحلة؟
بدأت سلسلة األحداث اليت أدت إىل قرار الربملان العراقي بعد أن أقدمت الوالايت املتحدة 
على اغتيال سليماين -قائد فيلق القدس اإليراين الذي ينفذ العمليات غري التقليدية خارج األراضي 
اإليرانية التابع للحرس الثوري اإلسالمي- يف مطار بغداد يف حوايل الساعة 12:47 صباحاً يف 
3 كانون الثاين. يف حي أن إدارة ترامب قدمت حجة أبهنا استهدفت سليماين؛ ألنه كان خيطط 
هلجوم »وشيك« على األمريكيي، إال أن آخرين يشكون يف أنه خّطط الغتياله قبل عدة شهور، 

وأن اغتياله كان جزءاً من خطة أكرب لتوجيه ضربة لفيلق القدس.
ورمبا الشيء غري الواضح هو رد فعل السياسة العراقية فيما لو قُتل سليماين خارج العراق. إال 
أن مقتل مجال جعفر -الذي حيمل لقب أبو مهدي املهندس- له وقع أكرب على السياسة العراقية 
من مقتل سليماين، على الرغم من أنه ال يبدو أنه كان من املخطط قتل املهندس يف تلك اهلجمة. 
وحىت وقت قريب، كان مجال جعفر انئب رئيس هيئة احلشد الشعيب -وهي هيئة شبه عسكرية 
أنشئت لإلشراف على الفصائل واملقاتلي املتطوعي للقتال ضد تنظيم داعش ضد تنظيم داعش 
يف عام 2014- إال أن دوره يف السياسة كان أكرب بكثري من هذا، وكان وفاته كارثياً على هذه 

الفصائل.
جاءت إداانت عمليات القتل بسرعة، إذ وصفها رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي 
أبهنا »عدوان على العراق ... وانتهاك صارخ للسيادة العراقية«، إىل جانب استنكار قادة أكرب 
الكتل يف الربملان. وعلى صعيد التحركات النيابية دعا حتالف البناء الربملان إىل التحرك على الفور 
الستعادة سيادة العراق إبخراج الوالايت املتحدة، ومنعها من استخدام أراضي العراق، وجماله اجلوي 

إلجراء مثل هذه العمليات.
لقد فوجئت إدارة ترامب برد فعل السياسة العراقية وابشرت منع الربملان من عقد اجتماعهم 
عرب ممارسة الضغوط على عدة أحزاب؛ إذ مل تتوقع الوالايت املتحدة مقتل املهندس؛ وابلتايل مل 
ختطط ملا سيحدث بعد ذلك، على الرغم من احملاوالت السابقة واملتكررة لألحزاب املقربة من إيران 

إبرغام الوالايت املتحدة على اخلروج من العراق يف الربملان العراقي.
تقريباً  الكلي  الغياب  من  الرغم  على  الثاين  من كانون  اخلامس  يف  العراقي  الربملان  انعقد 
ألعضائه الكرد والعرب السنة من مشال العراق وغربه -وهي املناطق اليت جرت فيها املعارك ضد 
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تنظيم داعش اإلرهايب واليت قد تعود تلك اجلماعة اإلرهابية يف الظهور جمدداً يف حال توقف الدعم 
العسكري األمريكي- وأوضح رئيس الربملان حممد احللبوسي، أنه قد تكون هناك تداعيات خطرية 
على العراق إذا اضطرت الوالايت املتحدة إىل االنسحاب. وقدم رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
حججاً مقنعة للربملان كي يتم التصويت على إخراج القوات األمريكية من العراق، مشرياً إىل أنه 
واألمريكية  العراقية  األولوايت  وأن  القوات،  املتحدة ضمان سالمة  الوالايت  أو  للعراق  ال ميكن 
ألجنداهتا  متابعتها  على حساب  العراق  سيادة  ستنتهك  املتحدة  الوالايت  أن  لدرجة  متضاربة، 

اخلاصة.
وقد عمم مشروع النص الذي طُلب من أعضاء الربملان التصويت عليه يف بداية اجللسة، 
القوات  وجود  وإهناء  التحالف،  من  املساعدة  طلب  إلغاء  للحكومة:  التزامات  أربعة  وحددت 
العراقية واجملال اجلوي، وتقدمي شكوى رمسية إىل األمم  األجنبية، ومنعهم من استخدام األراضي 
املتحدة بشأن انتهاك الوالايت املتحدة لسيادة العراق، والتحقيق يف أحداث غارات مطار بغداد. 
ونظراً لعدم صياغة احلكومة أي تشريع )مل يكن مبقدورها ذلك بسبب وضعها املؤقت( ومل يكن 
وهناك  قانون.  مشروع  من  بداًل  قرار  على  للموافقة  سيكون  التصويت  فإن  له،  مستعداً  الربملان 
فقط عن رغبات  تعرّب  أهنا  أو  للحكومة  ملزمة  القرارات  مثل هذه  إذا كانت  ما  بشأن  نقاشات 
ومشورة الربملان، لكن املناقشات السابقة هلذا املوضوع من احملكمة الفيدرالية العراقية العليا مل تكن 

حامسة، وأن أي حتٍد قانوين هذه املرة لن يكون انجحاً ألن احملكمة متيل لصاحل احلكومة.
بعد التصرحيات القليلة اليت أدىل هبا النواب -مبا يف ذلك بيان من حتالف سائرون بقيادة 
النواب  بعض  رفض  بينما  172 صواتً،  أبغلبية  القرار  للتصويت- صدر  مؤيداً  الصدر  مقتدى 
احلضور؛ بسبب تلقيهم رسائل هتديد جتربهم على عدم حضور اجللسة، أو االمتناع عن التصويت 
على حد قوهلم؛ وبذلك أصبحت لدى رئيس الوزراء اآلن السلطة ابلطلب من القوات األجنبية 

اخلروج من العراق.
كيف عادت القوات األمريكية إىل العراق عام 2014؟

كان وجود القوات األمريكية يف العراق نتيجة التفاق بي احلكومتي العراقية واألمريكية يف 
حزيران 2014. وكانت حكومة املالكي قد طلبت من الوالايت املتحدة التدخل إليقاف تنظيم 
داعش اإلرهايب، ولكن مت رفضها حىت أرسل العراق طلباً رمسياً للمساعدة بعد أسبوع من سقوط 
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املوصل، وأقر بذلك اجلنرال مارتن دميبسي يف الكونغرس، حينما كان آنذاك رئيس هيئة األركان 
املشرتكة. ومل توافق إدارة أوابما على املساعدة إال بشرط احلصول على حصانة للقوات اليت ستنشر 
يف العراق، وهو السبب الذي منع الوالايت املتحدة من إبقاء قواهتا هناك بعد عام 2011 الذي 
العراقي  الربملان  املتحدة من  الوالايت  فيه  أرادت  الذي  الوقت  الكامل )يف  االنسحاب  إىل  أدى 
ضمان احلصانة(. وافقت احلكومة العراقية على توفري احلصانة، وُحدد ذلك بشرط التعاون يف تبادل 
مسؤول  يزعم  بينما  االمريكية.  اخلارجية  ووزارة  العراقية  اخلارجية  وزارة  بي  الدبلوماسية  املذكرات 
أمريكي سابق أنه كان هناك شرط إلغاء ملدة سنة واحدة يف املذكرة، إال أنه ليس من الواضح تبعات 
العراقي وجود هذا الشرط. على أي حال، إذا طُلب من  ذلك اإللغاء عملياً، ومل يؤكد اجلانب 

الوالايت املتحدة املغادرة، فمن املؤكد أهنا لن ختتار البقاء ملدة عام يف بيئة معادية.
العراق، فكل ما هو مطلوب  األمريكية ابالنسحاب من  للقوات  أمر  ولذلك كي ُيصدر 
هو أن ختطر احلكومة العراقية حكومة الوالايت املتحدة من خالل إشعار رمسي صادر عن وزارة 
اخلارجية إبلغاء طلب املساعدة الصادر يف حزيران عام 2014. على الرغم من أن وزير اخلارجية 
مايك بومبيو وآخرين يف إدارة ترامب قد حملوا إىل أن رئيس الوزراء املنتهية واليته عادل عبد املهدي 
ال يتمتع بسلطة للقيام بذلك، فهو أمر مل يثبت بعد. وجلأ عبد املهدي إىل الربملان لسببي: األول: 
كونه رئيس وزراء مستقيل، أراد أتكيد سلطته ألن الدستور ينص على أن احلكومات املؤقتة تقوم 
أبداء الشؤون اليومية، وميكن أن يكون هناك تساؤل حول ما إذا كان هذا احلكم يشمل إهناء اتفاق 
ثنائي. واآلخر: سعى إىل الضغط على الربملان واألحزاب اليت ترغب ابملضي قدماً يف هذه اخلطوة، 

حىت يتصرف بناًء على رغباهتم بداًل من الشروع يف خطوة سياسية حمفوفة ابملخاطر.
ما موقف احلكومتان العراقية واألمريكية من االنسحاب؟

ابلسفري  املهدي  عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس  التقى  الثاين  كانون   6 اإلثني  يوم  يف 
وزارة  املهدي  عبد  أيمر  ومل  الربملاين.  للقرار  االمتثال  على  عزمه  إليه  ونقل  تويلر  ماثيو  األمريكي 
اخلارجية إبخطار الوالايت املتحدة رمسياً ابالنسحاب؛ وهذا يشري إىل أنه حياول التوصل إىل اتفاق 
ودي حيقق نوعا من االنسحاب دون فرض اتفاق كامل وفوري. وطرح مسؤول عراقي احتمالية 

تطبيق طلب االنسحاب على القوات املقاتلة وليس املدربي العسكريي.
العراق يف وقت  األمريكية يف  القوات  قائد  أرسل  املوقف -املعقد ابلفعل-  تعقيد  ولزايدة 
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الحق من ذلك اليوم خطاابً إىل قيادة العمليات املشرتكة العراقية يفيد أبن قوات التحالف سوف 
العراق. وُسِرب اخلطاب، وحدث الكثري  السيادية وتستعد لالنسحاب من  العراق  متتثل لرغبات 
من االلتباس، إذ ذكر البنتاغون يف بداية األمر أن اخلطاب كان مزيفاً، وبعد ذلك قالوا إهنا كانت 
القوات يف  يتعلق بوضع  فيما  بنحٍو سّيئ وُأسيء فهمها  نوااي صاغت  مسودة، وبعد ذلك أبهنا 
على أن  الدفاع األمريكي مارك إسرب مصراً  العراق، وأخرياً صرحوا أبهنا كانت خطًأ. وكان وزير 
القوات األمريكية لن تنسحب من العراق وأن الرسالة سُتهمل. إال أن تصرحيات عادل عبد املهدي 
خالل جلسة جمللس الوزراء يف اليوم التايل نصت على أنه اعترب اخلطاب مبنزلة إشعار رمسي، وأنه 
سيعمل على افرتاض أن الوالايت املتحدة ستنسحب من العراق، على الرغم من أن هذه الرسالة 

قد تكون جمرد موقف مبدئي.
لالنسحاب،  نية  أي  وجود  عدم  إىل  ترامب  إدارة  تصرحيات  أشارت  احلي،  ذلك  ومنذ 
يف  صرحياً  بياانً  األمريكية  اخلارجية  وزارة  أصدرت  إذ  ابالنسحاب؛  املهدي  عبد  دعوة  ورفضت 
10 كانون الثاين، أكدت فيه عدم وجود أية مفاوضات رمسية بشأن االنسحاب، يف إشارة إىل 
املناقشات بشأن تداعيات حمتملة لالنسحاب القسري. وقد مت العدول عن هذا الطلب إىل حد ما 
يف مكاملة بي بومبيو وعبد املهدي إذ أظهرا استعداداً ملناقشة مستقبل القوات األمريكية يف العراق. 
على الرغم من هذه الرسائل، فمن املرجح أن يوافق ترامب على االنسحاب »يف مرحلة ما«، إذ 
أعرب مراراً عن خيبة أمله؛ بسبب ما تكبدته الوالايت املتحدة من تكاليف للوجود األمريكي يف 
العراق واحملافظة على العمليات العسكرية يف قاعدة عي األسد. ويف اجتماع عقد مؤخراً بي ترامب 
والرئيس العراقي برهم صاحل، بدا أنه ملتزم بسحب القوات من العراق شريطة أال يتم االنسحاب 
بطريقة غري حمرتمة. ومع ذلك، قد يكون ذلك دلياًل إضافياً على »عدم احرتام« العراق للوالايت 
املتحدة الذي قد يدفع ترامب إىل سحب القوات يف قرار تلقائي، على غرار انسحاهبم من سوراي. 
فإن عدم قدرة قوات األمن العراقية يف منع اهلجمات على السفارة األمريكية يف بغداد واملنشآت 
األمريكية يف أماكن أخرى من العراق، فضاًل عن التصرحيات السياسية اليت تدين الوجود األمريكي، 

إىل جانب احتمال وقوع خسائر أمريكية، قد تدفع ترامب الختاذ مثل هذا القرار.
ستعمل احلكومة األمريكية اآلن على ممارسة الضغط ملنع إصدار إخطار رمسي ابالنسحاب. 
وسيشمل ذلك تسليط الضوء على إمكانية تطبيق عقوابت اثنوية عند انتهاء مدة اإلعفاء احلالية، 
واختاذ تدابري جديدة حلماية تدفق الدوالرات إىل املنظمات اليت ختضع للعقوابت؛ وابلتايل تضييق 
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وفرهتا يف البنك املركزي العراقي، وصياغة العقوابت األساسية اليت تستهدف اقتصاد العراق. لقد 
تلقى السياسيون العراقيون هذه الرسائل، وعلى الرغم من أنه ال ينبغي التقليل من املخاطر االقتصادية 

احملتملة على العراق، فإن هذه العقوابت ستكون عكسية للمصاحل األمريكية.
هذا الرد من إدارة ترامب هو أحد األسباب اليت دفعت عبد املهدي إىل تقدمي طلب رمسي 
إىل الربملان ابنسحاب القوات األمريكية من العراق. ولقد سعى إىل احلصول على موافقة ابإلمجاع 
بشأن هذه القضية، وتطلع للحصول على دعم من حلفائه السياسيي للمضي قدماً. حىت اآلن 
ال يبدو أن عبد املهدي قد متكن من احلصول على موافقة األغلبية إلجبار القوات األمريكية على 

اخلروج، ومل يرتك أمامه سوى خيار أتجيل هذا القرار إىل احلكومة املقبلة. 
وحىت يف حالة مضي احلكومة العراقية قدماً بقرارها دون توقف وهو أمر غري مرجح، فمن 
املستحيل أن تتجاهل الوالايت املتحدة مطالب االنسحاب والبقاء يف العراق. إذ سيكون ذلك 
عماًل غري قانوين، ورمبا يكون عماًل حربياً؛ األمر الذي سيجعل األصول والقوات األمريكية هدفاً 
للهجوم. وعلى الرغم من أن البعض قد يقرتح انسحاب الوالايت املتحدة إىل إقليم كردستان العراق، 
إال أن وجودهم هناك سيكون غري قانوين ايضاً، وسيعرض املنطقة الكردية هلجمات حمتملة ضد 

قوة أجنبية حمتلة.
ويف حال تقدمي اإلشعار الرمسي ابالنسحاب، فقد تكون هناك حماولة لكتابة هذه »الورقة« 
العراق كذلك.  يريدها  اليت  ابلطريقة  املتحدة  الوالايت  تقرأها  وكي  العراق،  يريدها  اليت  ابلطريقة 
وهناك عدة تساؤالت عّما سيتضمنه ذلك اإلشعار، فهل سيتضمن مغادرة القوات األجنبية على 
مدار عدة سنوات، وهو نوع من االنسحاب البطيء؟ وهل سيسمح ببقاء عدد حمدد من املدربي؟ 
وهل ستتم صياغة اتفاقية جديدة بنحٍو سريع إلبقاء القوات األمريكية يف العراق حتت ظروف أكثر 
صرامة؟ وهناك بعض االقرتاحات العملية األخرى، ولكنها تتطلب من الوالايت املتحدة أن تشارك 
بنحٍو بّناء يف هذا املوضوع، اليت مل تصبح فيها طرفاً بعد. إن عدم العمل على خطة لسحب بعض 

القوات والتخطيط لالنتقام إذا أجربوا على ذلك، ستبدو وكأهنا قرارات طائشة.
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ماذا حيدث إذا انسحبت الوالايت املتحدة من العراق؟
إن املعضلة ابلنسبة للعراق هي ما إذا كان إبمكانه احلفاظ على عالقات جيدة مع الوالايت 
الوالايت  املتحدة مع إجبارها على سحب قواهتا من أراضيه. ويف حي أن مؤيدي فكرة إجبار 
املتحدة على املغادرة يشددون على إجيابيات هذا القرار، إال أن آاثره السلبية ملموسة. ما حيتاجه 
كبار السياسيي يف العراق هو إعادة النظر يف اآلاثر األمنية والسياسية والعسكرية لطرد القوات 
األمريكية من العراق، فضاًل عن اآلاثر االقتصادية. حينما غادرت الوالايت املتحدة العراق يف هناية 
عام 2011، ساعد الفراغ السياسي واألمين   يف ظهور تنظيم داعش. وأعلن املراقبون أن العراق يقع 
حتت سيطرة إيران وأن األضرار اليت حلقت ابلعالقات اخلارجية للعراق كانت نتيجة للنفوذ اإليراين.

وعند إصدار قرار التحالف بوقف العمليات ضد تنظيم داعش يف العراق بسبب املخاوف 
األمنية، أعربت قوات األمن العراقية عن قلقها بشأن اآلاثر الضارة لالنسحاب األمريكي احملتمل 
من العراق. وهناك ثغرات كبرية يف قدرات قوات مكافحة اإلرهاب العراقية اليت يسدها التحالف 
حالياً. وتشارك الوالايت املتحدة مبئات املاليي من الدوالرات للعراق لدعم أمنه. إن التهديد بقطع 
هذا الدعم، إذا مت إجبار القوات األمريكية على اخلروج، سيكون له أتثري كبري على قوات األمن 

العراقية وقدرهتا يف حماربة تنظيم داعش بنحٍو فعال.
وفضاًل عن ذلك، فإن الوالايت املتحدة قد ال يكون لديها خيار إذا ُأجربت على سحب 
القوات، إال أهنا ميكن أن تتجنب القيام بذلك بنحٍو استباقي. فيعد مراقبون إذا غادرت الوالايت 
املتحدة العراق وانسحبت منه؛ سترتك بذلك مساحة أكرب إليران يف توسيع نفوذها يف السياسة 
العراقية. األمر الذي سيعزز من قوة حتالف البناء، الذي قام حبملة إلجبار القوات األمريكية على 
اخلروج يف انتخاابت 2018، وسيكون ذلك إجنازاً يف السياسة اخلارجية للحكومة اإليرانية، اليت 
طالبت الوالايت املتحدة منذ مدة طويلة بسحب قواهتا العسكرية من العراق؛ وهو ما سيوفر لقوات 

احلشد الشعيب واجلماعات املسلحة املقربة إليران العاملة يف العراق دوراً أكرب يف أمن البالد.
ويكمن اخلطر األخري يف الصراع العسكري احملتمل مع إيران واحتمال التصعيد يف العراق 
إذا مل يعد لدى الوالايت املتحدة ممتلكات حلمايتها يف العراق. ميكن لصقور إدارة ترامب الذين 
حثوا الرئيس على التصعيد ضد إيران أن يقرروا معاملة العراق كعدو؛ وابلتايل فرض العقوابت عليه. 
وهكذا قد يصبح العراق ساحة قتال حيث تشن الوالايت املتحدة غارات جوية وهتاجم األصول 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اإليرانية أو اجلماعات املوالية إليران، وجتنب املواجهة العسكرية املباشرة مع إيران وشن حرب برية 
على أراضيها؛ وابلتايل ستتبع الوالايت املتحدة اسرتاتيجية عدوانية مع إيران مع وجود احتمالية 
لفقدان سيادته  مثااًل  للعراق  العراقية. وسيكون ذلك  األراضي  ضئيلة يف خسارهتم لألرواح على 

وخيلق حالة سيئة من عدم االستقرار، ويدفعه حنو دائرة العنف.
هل هناك نتائج جيدة؟

حىت وقت كتابة هذا التقرير، مل تصدر احلكومة العراقية إشعاراً رمسياً عن انسحاب القوات 
األمريكية من األراضي العراقية. ومن املرجح أن يتم ذلك يف األسابيع واألشهر املقبلة، ما مل تبذل 
التهديدات  من  املزيد  طريق جتنب  عرب  بذلك  القيام  وميكن  ذلك.  ملنع  املتحدة جهداً  الوالايت 
واتباع هنج يسوده قدر أكرب من التعاون مع العراق لتخفيف بعض الضغوط على احلكومة العراقية. 
وسيكون تقليل الوجود العسكري غري الضروري للقوات األمريكية يف العراق خطوة إجيابية. دعا 
العراق الوالايت املتحدة للمساعدة يف محلة مواجهة تنظيم داعش – وإن سحب القوات األمريكية 
اليت ال تشارك يف هذه املهمة سيقلل املخاوف املتعلقة بكون أولوايت الوالايت املتحدة يف العراق 
تركز على مواجهة إيران. إبمكان الوالايت املتحدة االلتزام بعدم القيام أبي عمل عسكري يف العراق 
دون موافقة احلكومة العراقية، وابلتايل استعادة الثقة يف قدرة العراق على ممارسة سيادته بوجود قوات 
أجنبية. إن اتباع سلسلة من التدابري غري التصعيدية مع إيران ستؤثر إجيابياً على العالقات بي العراق 
والوالايت املتحدة. وأخرياً، فإن االتفاقيات اجلديدة لدعم االقتصاد العراقي وغريها من الصفقات 

الثنائية من شأهنا أن تعزز من إمكاانت الدور اإلجيايب األمريكي للجمهور العراقي.
هناك العديد من العناصر غري املعروفة اليت جيب مراقبتها. واالنسحاب اجلزئي الذي بدأته 
الوالايت املتحدة ميكن أن يليب أو يلغي إشعار االنسحاب. إبمكان رئيس الوزراء اجلديد أن يتوىل 
السلطة وعقد اتفاقيات جديدة. قد يتخذ ترامب قراراً مفاجئاً ابالنسحاب كما فعل يف سوراي؛ 
تنظيم داعش اإلرهايب صفوفه وابلتايل تدهور شديد يف  إعادة جتميع  الذي قد يؤدي إىل  األمر 
األمن يف العراق؛ أو قد تتكبد القوات األمريكية خسائر كبرية إذا هامجت اجلماعات املوالية إليران 

األصول األمريكية يف العراق.
املتحدة ستبدأ يف سحب  الوالايت  أن  يتفق مع حمللي آخرين، هو  الذي  تقديري،  ويف 
احلاسم يف  العامل  اليت سيتم هبا ذلك ستكون هي  2020. والطريقة  العراق يف عام  قواهتا من 
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وضع العالقات العراقية-األمريكية على املدى املتوسط. قد يكون هناك فرق كبري بي إرغام العراق 
القوات األمريكية على اخلروج من العراق وبي سحب الوالايت املتحدة قواهتا العسكرية. إذا كانت 
الوالايت املتحدة تعاقب العراق بطريقة أو أبخرى، فرمبا يكون االختيار بي إيران والوالايت املتحدة 
كشريك مفضل هو استنتاج مفروغ منه: قد ال يكون العراق حليفاً دائماً للوالايت املتحدة، لكن 

إيران ستكون دوماً جارة للعراق.
قد ال يكون قرار سحب القوات األمريكية من العراق هو السياسة احلالية للوالايت املتحدة، 
لكن خسارة العراق ابلكامل سيكون هلا نتائج كارثية. رمبا كانت املدة بي 2015 - 2017 هي 
أفضل وقت بدا فيه العراق قادراً على موازنة العالقات بي الوالايت املتحدة وإيران. خالل ذلك 
الوقت، متكن العراق من منع إيران والوالايت املتحدة من التصادم داخل أراضيه مع احلفاظ على 
عالقات قوية مع كليهما، وتلقى إقراراً أبنه لن يفضل جهة على األخرى. كان أيضاً وقتاً تطورت 
فيه عالقات العراق اخلارجية ابلشرق األوسط وأورواب بنحٍو هائل، وشاركت الوالايت املتحدة وإيران 
يف ذلك. إن العراق على دراية ابلفائدة اليت تقدمها الوالايت املتحدة للعراق، ولكن قد ال تكون 

الوالايت املتحدة على دراية هبا.
سيكون من احلكمة لصانعي السياسة من كال اجلانبي أن يضعوا يف احلسبان أبن استقرار 
العراق له آاثر على الشرق األوسط ككل، وجيب اختاذ قرارات صعبة ملنع األزمات اليت ال تعد وال 
حتصى يف العراق من الظهور حتت وطأة أزمة جديدة. فإن اتباع كبار السياسيي يف العراق هنجاً 
عملياً يليب مطالب محاية السيادة دون تعريض أمن العراق للخطر أو إاثرة غضب الوالايت املتحدة، 
العالقات  على  اإلبقاء  مع  قواهتا  بعض  سحب  يف  املتاحة  للفرصة  املتحدة  الوالايت  واستغالل 
السياسية واالقتصادية والعسكرية مع العراق، سيتيح للبلدين تقدمي إشارات صحيحة ملواطنيهم مع 
الوفاء ابلتزاماهتم القانونية واالسرتاتيجية. وهذا سيكون وضع يرضي الطرفي انتج من جمموعة من 

احللول اليت خيسر فيها الطرفان، واليت سيكون على احلكومتي العمل من أجله.

املصدر: 
https://warontherocks.com/2020/01/iraq-still-might-force-the-united-states-out/


