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املشرتكة،  املصاحل  االسرتاتيجي،  احلوار  العراق،  األمريكية،  املتحدة  )الواليات  مفتاحية:  كلمات 
العالقات الثنائية(.

متهيد

بينهما«1؛ ومما ال  العراق إىل »إجراء حوار اسرتاتيجي  املتحدة األمريكية  الواليات  دعت 
شك فيه أّن للواليات املتحدة اهتماماً بالعراق، قد يتفاوت ما بي إدارة أمريكية وأخرى، ومن وقت 
آلخر، أو من مرتبة متقدمة أو مرتاجعة، ولكنه ال يتعدى حقيقة أن العراق يشكل أمهية مبستويات 

خمتلفة للواليات املتحدة.
العريب  العراق ومنطقة اخلليج  1876 وبدايته يف  ويعود هذا االهتمام األمريكي إىل سنة 
 1891 البصرة  ومدينة   1889 عام  املوصل  مدينة  يف  التبشريية  »النشاطات  من  جمموعة  عرب 
البصرة عام 1910 وتأسيس املدرسة األمريكية يف املدينة ذاهتا  التعليمية يف  النشاطات  وكذلك 
عام 1911«2، وحتّول هذا االهتمام الحقاً إىل النفط يف العراق الذي بدأ من 1908- 1926 
وبالتحديد نفط املوصل، ولعل »اتفاقية اخلط األمحر عام 1928«3 تؤسس لطليعة هذا االهتمام 
وبداياته املبكرة، ويف عام 1930 عقدت معاهدة ثالثية بي الواليات املتحدة، وبريطانيا، والعراق؛ 

لضمان بعض املصاحل األمريكية فيه.
1-Back to the future on US-Iraq strategic dialogue Read more:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iraq-us-troop-iran.
html#ixzz6L36jmYwB

2- أرشد مزاحم جمبل الغريري، تطور العالقات العراقية – األمريكية، مركز الكتاب األكادميي، اإلمارات، 2013، ص: 21.
3- حممود شاكر، موسوعة تاريخ اخلليج العريب، اجلزء الثاين، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 2005، ص: 725.

رؤية عراقية للحوار االستراتيجي
 العراقي - األمريكي المرتقب

1-أ.د. عبد اجلبار أمحد عبد هللا: أستاذ العلوم السياسية-جامعة بغداد، مركز البيان للدراسات والتخطيط.
2-م.م. أمين عبد الكرمي الفيصل: ماجستري يف العلوم السياسية-الدراسات الدولية، مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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بعد استقالل العراق عام 1932 ومن الناحية العسكرية فإن الواليات املتحدة عقدت أوىل 
العسكرية )احملدودة(  املساعدات  بتقدمي  1951 تكفلت  نيسان عام   10 العراق يف  اتفاقية مع 
إليه، ويف عام 1954 عقد اتفاقية األمن املتبادل ما بي الطرفي، دون عرضها على جملس النواب 
واألعيان العراقي، فضاًل عن إنشاء أول ميناء حبري عسكري من قبل الواليات املتحدة يف أم قصر 

مبحافظة البصرة4.

ومنذ ذلك احلي إىل وقتنا احلاضر، شهدت العالقات العراقية-األمريكية تفاعالت سياسية 
متقاطعة، ومتناقضة، ومتوافقة، ومتصارعة وبانتظار احلوار االسرتاتيجي لتحديد ماهية التفاعالت 
القادمة، هل هي الشراكة؟ أو التحالف؟ أو الصداقة؟ أو ماذا؟ وعند الرجوع لطبيعة العالقات بي 
البلدين مبراحل خمتلفة سابقاً، جند أن العالقات العراقية-األمريكية قد أخذت أشكااًل متعددة ما 
بي كون العراق »حصن االستقرار والسالم يف املنطقة وميثل أمهية جيوسياسية بالنسبة للمشروع 
األمريكي يف الشرق األوسط، مث حقبة دعمه وشطبه من الئحة الدول الداعمة لإلرهاب من قبل 
إدارة ريغان 1982«5، وحتوله إىل دولة من دول حمور الشر واالحتواء له وإليران، إىل كونه العدو 
الواضح بعد غزو الكويت وما تلته من سنوات احلصار الثالثة عشر، مث كونه اهلدف األول واملهم 
)مع أفغانستان( لإلدارة األمريكية بعد أحداث 11 أيلول، مث مدة التغيري الكبري )ما بي هدف 

التحرير واالحتالل(.

املتنوعة، تطرح اإلدارة األمريكية رغبتها على  السياسية  التفاعالت  وبعد قرن ونصف من 
احلكومة العراقية إلجراء حوار اسرتاتيجي واليت سرعان ما لقيت »استجابة من العراق على لسان 
رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي«6، ويأيت هذا الطلب بعد ازدياد اهلجمات الصاروخية 

4- نقاًل عن: حممود الدرة، حياة عراقي من وراء البوابة السوداء، القاهرة، 1976، ص: 102-103.
5- عبادة حممد التامر، سياسة الواليات املتحدة وإدارة األزمات الدولية )إيران-العراق-سوريا-لبنان أمنوذجاً(، املركز العريب لألحباث 

.https://bit.ly/2KUPcks ودراسة السياسات، الطبعة األوىل، قطر، 2015، بدون صفحة
.https://bit.ly/3bW7MVv ،6- بغداد ترحب مبوافقة واشنطن على فتح حوار اسرتاتيجي
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على القواعد العسكرية األمريكية واملصاحل األمريكية )دبلوماسية، اقتصادية، عسكرية( يف العراق، 
واستمرار املطالبة برحيل القوات األمريكية توجهاً لقرار -وليس قانون- جملس النواب الذي عورض 

من قبل املكوني الكردي والسين لعدة أسباب.

األهداف األمريكية من احلوار االسرتاتيجي:

للواليات املتحدة جمموعة حوارات اسرتاتيجية مع العديد من الدول العربية )قطر، السعودية، 
مصر، تونس، الكويت، املغرب، السودان، البحرين( »وتأيت هذه احلوارات لتعزيز شبكة العالقات 
الطاقة  على  تعتمد  اليت  االقتصادية  أو  السياسية  املقاصد  وتنوع  وباختالف  معها  األمريكية 
واالستثمارات واألسواق، وغريها«7، إال أهنا ال تبتعد عن هدف احلفاظ على النفوذ األمريكي يف 
املنطقة، سواء ملواجهة النفوذ الروسي-الصيين أو مكافحة اإلرهاب أو مواجهة وكبح مجاح النفوذ 

.)MESA( اإليراين أو حىت الرغبة ألنشاء حتالف جديد

أما يف حالة العراق فإن احلوار للواليات املتحدة فهو أكثر أمهية لعدة اعتبارات منها:

• العراق عام 2003 من خالل األداة 	 التغيري يف  اليت حققت  املتحدة هي  الواليات  إن 
العسكرية.

• إن ُكلف التغيري كانت باهظة من الناحية السياسية واالقتصادية والعسكرية، إذ وصلت 	
»التكلفة املادية 2 تريليون دوالر«8، فضاًل عن اخلسائر البشرية يف صفوف القوات األمريكية من 

القتلى واجلرحى.

7- مجيل مصعب حممود، احلوار العريب األمريكي: رؤية سياسية معاصرة، دار ومكتبة احلامد للنشر، الطبعة األوىل، عمان، 2012، 
ص: 279.

8-https://www.businessinsider.com/us-taxpayers-spent-8000-each-2-trillion-
iraq-war-study-2020-2 
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• القوات 	 انسحاب  اتفاقية  هي  األوىل:  العراق:  مع  سابقتي  اتفاقيتي  املتحدة  للواليات 
األمريكية اليت انتهت يف 2011 قانونياً، والثانية: اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي اليت يشوهبا الغموض 
من حيث اآلليات واملدة القانونية واليت رمبا حتتاج إلعادة النظر إما من حيث التعديل، وإما التطوير، 

وإما استبداهلا باتفاقية جديدة إذا أمكن.

• مستقبل القوات األمريكية يف العراق، وآمنها، وسالمة قواعدها.	

• مواجهة وتقويض النفوذ اإليراين، إذ تعتقد إدارة الرئيس ترامب أن النفوذ اإليراين تعزز بعد 	
االتفاق النووي الذي ساعدت به إدارة أوباما.

• إهناء عمل بعض الفصائل املسلحة العراقية اليت استهدفت وما تزال املصاحل األمريكية يف 	
العراق سواء بنحو مباشر أو غري مباشر.

• إعادة متوضع قواهتا بعيداً عن صواريخ املعارضي للوجود األمريكي.	

• حاجة الواليات املتحدة لتشديد عقوباهتا جتاه إيران ومراقبة تنفيذ العقوبات من العراق 	
بالصعد املالية والتسليحية والنفطية كافة.

• بسبب 	 العراق؛  يف  ومتقاعديها  جنودها  من  لعدد  واخلسائر  الُكلف  تفادي  يف  الرغبة 
اهلجمات الصاروخية ضدها.

• ترغب الواليات املتحدة خبوض االنتخابات الرئاسية القادمة بنحو مريح وآمن.	

• حماولة الواليات املتحدة ضبط مسارات التفاعالت املتوترة السعودية-اإليرانية، على الرغم 	
من ضبط مديات هذا التفاعل حبروب الوكالة وأمهها يف )اليمن، وسوريا، ولبنان(.

• ضمان وجود حكومة عراقية قوية -شريك نشط واضح يف أعلى املناصب- تعمل على: 	
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إمكانية تفعيل اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي أو استبداهلا باتفاقية جديدة )وبعيداً عن تأثريات 1. 
الربملان(.

محاية املوظفي والعاملي األمريكان.2. 

محاية العملة األمريكية وعدم تدفقها إىل إيران )يف إطار بعض حماوالت التملص من العقوبات(.3. 

محاية املقرات الدبلوماسية والقواعد األمريكية بنحو كامل.4. 

األهداف العراقية من احلوار االسرتاتيجي:

إن الرتحيب العراقي الرمسي بالطلب األمريكي إلجراء احلوار ال يكفي لوحده، إذ ال بد من 
حتديد األهداف العراقية بنحو واضح مع األخذ باحلسبان بوجود عدم ترحيب رمسي هبذا احلوار من 

»بعض اجلهات العراقية السياسية منها او الفصائل املسلحة«9.

وميكن إيراد بعض األهداف العراقية من احلوار:

• ضمان وحدة العراق وعدم انتهاك سيادته.	

• تنفيذ قرار جملس النواب العراقي بشأن رحيل القوات األمريكية يف حال استمرار الضغوطات 	
والشروط على رئيس الوزراء )مصطفى الكاظمي(.

• إدارة 	 تريده  ما  وهذا  األمريكية  القوات  تنظم عمل  اتفاقية جديدة  البحث عن  إمكانية 
الرئيس ترامب بعد طمأنة اجلهات املعرتضة؛ وهذا حيتاج إىل ظروف إقليمية وحملية مناسبة.

• إدارة التوازن يف العالقات اإلقليمية جتاه العراق وطمأنة الدول اإلقليمية.	

9- العراق من الزريف إىل الكاظمي: التبعات على السياسات األمريكية:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iraq-goes-from-
zurfi-to-kadhimi-u.s.-policy-implications.
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• عدم استخدام القواعد األمريكية )املشرتكة( يف أي عمليات عسكرية قتالية ضد أهداف 	
داخل العراق أو مصاحل الدول األخرى )إيران(.

• والعمليات 	 األمريكية  القواعد  إدارة  يف  املشرتك  والتنسيق  املشرتكة  اإلدارة  على  الرتكيز 
العسكرية القتالية وحصرها ملواجهة عصابات داعش اإلرهابية.

• تقدمي الدعم واملشورة العسكرية للقوات العراقية حملاربة تنظيم داعش بالعدة واملعلومات.	

• البحث عن خيارات مقبولة ومعقولة لتحقيق مبدأ حصر السالح بيد الدولة.	

• العمل املشرتك بي الطرفي لتدريب القوات العراقية مع التحالف الدويل على وفق اتفاقية 	
شفافة تبي عدد املدربي وأعدادهم وأماكن وجودهم.

• تطوير اجلانب االقتصادي العراقي ودعمه.	

• املساعدة يف ملف مكافحة الفساد املايل واإلداري وتقدمي االستشارات على وفق اتفاق 	
مشرتك بي احلكومتي.

حتليل لألهداف األمريكية-العراقية يف احلوار االسرتاتيجي:

من مسات العالقات الدولية الصراع والتعاون، وإن سيادة أحد عناصر هذه الثنائية تعتمد على طبيعة 
التفاعالت احلاصلة، وتوجهات الدولة وغاياهتا، وماهية مصاحلها، وكيفية احلفاظ عليها وبأي الوسائل.

تقليص سبل  باجتاه  الذهاب  الالزم  فإنه يصبح من  اسرتاتيجي  نتحدث عن حوار  وطاملا 
الصراع، وتوسيع سبل التعاون، والسعي لتحقيق مصاحلها كقيم اسرتاتيجية يف إطار التفاوض، مع 

ضرورة مراعاة القابليات والقدرات املتوافرة، وطبيعة البيئة احمللية واإلقليمية والدولية.

والقرار  التفكري االسرتاتيجي  قاعدة  ينطلق من  أن  بد من  اسرتاتيجي ال  إن أي حوار  مث 
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االسرتاتيجي، وليس النوازع الشخصية أو األحكام غري املوضوعية؛ لغرض حساب الُكلف املتوقعة 
غري  أو  عشوائية  حسابات  أي  عن  وبعيداً  موضوعياً  واخلسائر  املكاسب  حيث  من  حوار  ألي 
القابليات  على  يعتمد  الذي  املمكن  املمكن(،  فن  السياسة  )إن  قاعدة  عن  بعيدة  أو  منظمة، 

والقدرات وطبيعة توظيفها صحيحاً.

وعند حتليل األهداف األمريكية-العراقية من احلوار االسرتاتيجي ميكن حتديد اآليت:

أواًل: عامل الوقت:

بالضغوط  يتمثل  األول  أساسيي:  جانبي  من  احلوار  من  وحيوي  مهم  آثر  العامل  هلذا 
الزمنية على الواليات املتحدة والعراق، فالواليات املتحدة أمامها ضغط الزمن االنتخايب والتحضري 
لالنتخابات الرئاسية مع تعدد اخليارات أوهلا خسارة ترامب لالنتخابات، الذي تراهن عليه إيران 
العراقية  املسلحة  الفصائل  بعض  وكذلك ضغط  فريوس كورونا  تأثريات  منها  أسباب  لعدة  كثرياً 
والقوى السياسية العراقية بشأن رحيل القوات األمريكية من العراق؛ األمر الذي سيغري من مسار 
احلوار أو حىت إجهاضه أو البحث عن خيارات أخرى بعد معرفة أهداف الرئيس الدميقراطي اجلديد 

وبراجمه، والذي سينتج عنه إمكانية ختفيف الضغط الزمين على اجلميع.

أما اخليار الثاين ففي حالة فوز ترامب برئاسة ثانية، وهذا اخليار األكثر احتمااًل يف الوقت 
الراهن، ألسباب متعددة تأيت يف مقدمتها »القضايا الرئيسة للواليات املتحدة حتت شعار أمريكا 
أواًل، وهي: اخلالفات التجارية مع الصي، واالحتاد األورويب، ومستقبل حلف الشمال األطلسي، 
مع كوريا  النووية  واألزمة  اإليراين،  النووي  والربنامج  وأفغانستان،  األوسط  الشرق  والتدخالت يف 
الشمالية«10، فهذه امللفات مجيعها يعتقد كثري من الباحثي أمهية استمرار الرئيس ترامب لتسويتها، 

10- تعرف على حظوظ ترامب يف انتخابات 2020،
https://arabic.euronews.com/2019/10/31/trump-chances-and-obstacles-of-
winning-for-next-elections-2020 
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ولكن ال أحد ميكنه التنبؤ بنتائج هذه القضايا، فضاًل عن قضية صفقة القرن، وتأثريها على الصراع 
يف الشرق األوسط. وهنا فإن خيارات احلكومة العراقية ستكون أقل يف التعامل مع امللفات احلساسة، 
إىل جانب تشديد توسيع العقوبات األمريكية ضد إيران وكذلك بعض القيادات واملصاحل يف العراق، 
ورمبا البحث عن خيارات التصعيد للمواجهة العسكرية والقيام بعمليات عسكرية ضد أهداف معينة 

يف العراق وإيران، وهو ما »أشار إليه هنري كسينجر بشأن احلرب العاملية الثالثة يف املنطقة«11. 

تبحث  وهي  الوقت،  من  الكثري  فيه  السياسية  القوى  أهدرت  فقد  للعراق،  بالنسبة  أما 
جديد  وزراء  رئيس  تسمية  يف  حصل  الذي  فالتأخري  للتكليف،  الوزراء  لرئيس  مواصفات  عن 
للحكومة يفقد العراق فرصة االتفاق على القرار االسرتاتيجي لتحديد األهداف الواضحة للحوار 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية  للمشكالت  االسرتاتيجي، فضاًل عن إجياد احللول 

اليت يواجهها العراق.

مث إنه ليس من مصلحة العراق الرهان على عامل الوقت وانتظار نتائج االنتخابات األمريكية 
هذا  ألن  بل  فحسب؛  احلاصلة  اإلقليمية  السياسية  التفاعالت  تعقيدات  بسبب  ليس  املقبلة، 
االنتظار يُبعد صانع القرار العراقي عن مقومات الفكر االسرتاتيجي، والبقاء يف دائرة احلسابات غري 

العقالنية واألوهام.

ثانيًا: حتديد طبيعة احلوار:

اجلانب  على  احلوار  فهل سيقتصر  وطبيعته وجماالته،  احلوار  نوع  للعراقيي حتديد  املهم  من 
العسكري-األمين؟ واملتمثل بالقواعد العسكرية األمريكية يف العراق -مهما كان عددها- ومحايتها من 
التهديدات واملخاطر، فضاًل عن محاية املقرات الدبلوماسية واملصاحل االقتصادية يف العراق؛ وهذا يعين 

11- هنري كسينجر وخماوفه حول فرتة ما بعد احلدث اإليراين.. هل تنبؤاته عن احلرب العاملية صحيحة؟ 
https://bit.ly/2StHORj 
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عدة تساؤالت منها: هل دور العراق هو احلماية فحسب؟ أو سيكون حواراً متعدد األبعاد واجملاالت؟

نرى أن من األفضل أن يكون حواراً شاماًل متعدد االبعاد واجملاالت؛ ألنه لو اقتصر على 
اجلانب العسكري-األمين فحسب فسيحقق املصلحة األحادية؛ أي: املصلحة األمريكية بالدرجة 
األساس، وقد تغلب معها هذه املصلحة مصاحل مماثلة مثل استمرار الدعم األمريكي للعراق ملواجهة 
داعش الذي بدأ ينشط يف عدة مناطق من العراق وإن كانت عملياته حمدودة لكنها حباجة إىل 

دراسة وحتليل أعمق.

ويف حال اقتصار احلوار على إبقاء القواعد فإنه سيؤدي إىل ظهور مصاعب ومعوقات أمام 
احلكومة العراقية اجلديدة وتعرضها لضغوط شديدة قد تصل حىت إىل استمرارها يف أداء أعماهلا، 
وهذه الضغوط تنقسم على شقي: الشق احمللي الداخلي املتمثل بضغوط سياسية وتشريعية لبعض 
الذي  املسلحة  الفصائل  لبعض  الصاروخية  اهلجمات  استمرار  العراقية، وكذلك  السياسية  القوى 
يبدو أهنا بدأت من تكتيكاهتا العسكرية يف أثناء اهلجمات. أما الشق الثاين فهو اإلقليمي وخيص 
إيران اليت تعارض باألصل احلوار االسرتاتيجي إال إذا كان فقط ألجل االنسحاب، فعلى سبيل 
املثال: صرح السفري اإليراين السابق حسن كاظمي قمي قائاًل: »لن حيدث حوار اسرتاتيجي جديد 
فضاًل عن  العراقية«12،  الدفاعية  االسرتاتيجية  لتقويض  تسعى  أمريكا  وإن  وبغداد،  واشنطن  بي 
التصرحيات اإليرانية املماثلة لذلك اليت مت اإلعالن عنها كثرياً واليت تقول إن العراق قادر على محاية 

نفسه دون وجود القوات األجنبية على أراضيه.

ومن جانب آخر وحىت يكون احلوار االسرتاتيجي شاماًل ومتعدد اجملاالت فال بد للحكومة 
العراقية حتديد األهداف الواضحة يف هذا احلوار وجماالته ومدياته؛ وهنا تثار بعض التساؤالت املهمة 

اليت ينبغي أن حيدد هلا صانع القرار العراقي األجوبة املناسبة ومنها:

12- حماولة واشنطن للحوار لن تنجح ما مل حترتم مصاحل العراق،
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7672261 
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ما املنافع واملضار املرتبطة باحلوار؟. 1

ما الُكلف املتوقعة لنجاح أو فشل احلوار؟ سواء أكانت ُكلفاً سياسية أم اقتصادية أم أمنية، . 2
فضاًل عن الُكلف اخلاصة باألزمة الصحية وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول ومنها العراق.

هل يسعى العراق إىل إجياد عالقات حتالف؟ أو عالقات شراكة؟ أو عالقة صداقة؟. 3

ما اخليارات والبدائل اليت حبوزة العراق إزاء مفردات احلوار ونتائجه؟. 4

كيف يستطيع العراق أن حيافظ على املصلحة العراقية العليا عرب هذا احلوار؟. 5

هل سيكون احلوار حواراً عراقيًا-أمريكياً صرفاً أو إنه حوار بالوكالة عن دول أخرى؟. 6

هل متتلك احلكومة العراقية رؤية واضحة ومدعومة بفريق تفاوضي موحد إلجراء احلوار فنياً . 7
وسياسياً واقتصادياً؟

ولإلجابة عن التساؤالت آنفاً، ميكن حتديد ثالثة مسارات ملوضوع احلوار االسرتاتيجي وهي:

املسار األول: عدم املشاركة يف احلوار أو تأجيله ألسباب:

احتمالية تعرض العراق لعقوبات أمريكية مالية واقتصادية وعسكرية ومعلوماتية وتضييق 	 
اخليارات أمام احلكومة العراقية سعياً للعزلة حبجة عدم استجابتها وتعاوهنا بشأن العقوبات املفروضة 

على إيران.

زيادة العمليات اإلرهابية لتنظيم داعش يف مناطق حمددة يف األراضي العراقية واالكتفاء 	 
أخرى  وحمافظات  وإقليم كردستان  لألنبار  واملعلومايت  العسكري-األمين  الدعم  بتقدمي  األمريكي 

حمدودة.

عزل بعض املناطق )سياسياً وجغرافياً( واستناداً ملواد دستورية )اإلقليم مثاًل( واستثمارها 	 
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لتأسيس قواعد عسكرية دائمة يف األنبار مثاًل، وكذلك استثمار اجلانب األمين يف إقليم كردستان 
يف  القواعد  هذه  فتستخدم  األمر  يتطور  وقد  فيها،  األمريكية  للقوات  العسكرية  القواعد  إلبقاء 
عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف داخل العراق يف حال تعرض املصاحل األمريكية إىل اخلطر.

اعتماد تكتيك أحداث انقسام يف الربملان العراقي، أو إدامته، وتعطيل توحيد املواقف إزاء 	 
القواعد العسكرية األمريكية، أو مصاحلها السياسية.

استهدافها 	  أو  السيادي  الصندوق  املودعة يف  للعراق سواء  النفطية  املالية  العوائد  ضرب 
بدعاوى قضائية طلباً للتعويضات؛ مما سيساعد يف زيادة حدة األزمة االقتصادية داخلياً يف مواجهة 

اخنفاض أسعار النفط أو األزمة الصحية جراء انتشار فايروس كورونا وآثاره.

املسار الثاين: املشاركة يف احلوار حتت عنوان: )حوار على أساس االنسحاب األمريكي من العراق(

وحبسب هذا املسار فإن احلوار سيقتصر على موضوع واحد فحسب من دون البحث عن 
موضوعات أخرى؛ ويأيت هذا الرتكيز األحادي تلبية لضغوط حملية أو إقليمية أو كليهما.

ويف هذا املسار فال بد أن يدرك صانع القرار العراقي الُكَلف املتوقعة كافة، ويتنبأ بنتائجها بنحٍو 
جيد سواء أكانت سياسية أم أمنية أم اقتصادية، وهذا املسار يستوجب حتققه هو فوز الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية املقبلة، وإصرار احلكومة العراقية على االنسحاب األمريكي.

أما الُكلف املتوقعة يف هذا املسار فهي:

احتمالية رفع الدعم السياسي األمريكي أو اخلليجي-العريب عن احلكومة العراقية مع مكافأة 	 
املعارضي لالنسحاب األمريكي من القوى السياسية العراقية سواء أكانت كردية أم سنية أم حىت شيعية.

زيادة األعباء على كاهل احلكومة العراقية، وزيادة مصاعبها وتعطيل أداء احلكومة الذي 	 
قد يستوجب مزيداً من النفوذ اإليراين أو التفكري بالدعم الروسي-الصيين.
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دعم فكرة اإلقليم يف املناطق السنية وتوسيعه، والسيما يف األنبار كونه حقاً دستورياً حىت 	 
إذا حصل ذلك يف إطار سياسة؛ األمر الواقع يف حال معرضة القوى السياسية الشيعية هذا التوجه.

الغربية 	  املناطق  يف  احملتملة  األمريكية  للقواعد  التواجد  مناطق  عن  الشعيب  احلشد  دفع 
والشمالية واعتبارها مناطق استثمار جديدة.

وإن نتائج هذا املسار ليست هي باإلجيابية وميكن حتديد بعض النقاط:

تعطيل خيارات بناء الدولة وضياع مقومات القرار احلكومي الرمسي لصاحل تدخل جهات 	 
أخرى إقليمية أو داخلية.

ظهور صراع )وليس تنافساً( بي القوى السياسية الشيعية اليت لديها أجنحة مسلحة فيما 	 
بينها أو مع الفصائل املسلحة، وعلى عدة ملفات على املستوى االقتصادي والسياسي أو قرارات 
مستوى  على  أو  سيصبح ضعيفًا-  -الذي  االحتادي  املركزي  املستوى  على  احلكم  بإدارة  تتعلق 

احملافظات التسعة األخرى.

مبدأ 	  على  القائم   2003 عام  بعد  العراقي  السياسي  النظام  شرعية  يف  شرخ  حصول 
املكوناتية إىل جانب خسارة احللول الدميقراطية ملسارات امتدت 17 عاماً.

حماولة إيران زيادة نفوذها ملء الفراغ الذي سيحصل ورمبا حىت تعزيز النفوذ العسكري 	 
بشكل مباشر يف »إطار املواجهة مع الواليات املتحدة«.

حصول احتكاكات عسكرية يف املناطق احملاذية إلقليم كردستان وإقليم األنبار احملتمل.	 
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القواعد  على  اإلبقاء  مع  )حوار  عنوان:  حتت  احلوار  يف  املشاركة  الثالث:  +املسار 
العسكرية األمريكية يف العراق(

يستوجب هذا املسار قبول العراق الدخول يف حوار اسرتاتيجي مع الواليات املتحدة مع 
اإلبقاء على القواعد العسكرية سواء بنحٍو اضطراري او اختياري -والفارق واضح بي بقاء القواعد 

أو إبقائها- هذا إىل جانب أن يكون احلوار شاماًل وال يقتصر على موضوع واحد.

فيما لو حتقق منافع وفوائد حملية وإقليمية ودولية،  العراق  املسار سيجين  اتباع هذا  وعند 
ولكن على حساب املضار احمللية واإلقليمية أيضاً، وعلى احلكومة العراقية دراسة جوانب احلوارات 
االسرتاتيجية األخرى مع الدول العربية والسيما قطر اليت متتلك عالقات جيدة مع الواليات املتحدة 
لغرض اخلروج مبجموعة استنتاجات من املمكن أن ختد العراق على  وإيران مث حتليلها موضوعياً 

صعيد صياغة املطالب السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية وكذلك الصحية.

	:املنافع اليت ممكن ان حيققها العراق ضمن هذا املسار

االستثمار العريب واخلليجي عرب تفعيل اتفاقيات الصداقة والشراكة العربية-العراقية على 	 
املستويات االقتصادية، والصحية، والتعليمية، والتعامل مع ملفات القروض واملنح واالستثمار.

املصرفية 	  التسهيالت  وتقدمي  العراقي  املواطن  حبياة  اخلاصة  التحتية  البىن  مشاريع  دعم 
للجهات املستثمرة، وتذليل العقبات أمام استثماراهتا من الناحية التشريعية والقانونية واألمنية ضمن 
اتفاقات مشرتكة، مع التأكيد على حق العراق يف االنفتاح على الدول كافة حسب ما تقتضيه 

املصلحة العليا للعراق.

للعوائد 	  باملستقبل  أو ضامن هنائي وما دون مساومة  األمريكي كضاغط  الدور  توظيف 
املالية العراقية وبنحو طويل األمد.
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اندفاع الدول العربية والسيما املؤشرة مالياً وسياسياً مبزيد من التعاون مع العراق وتعزيز سبل 	 
دعمها له يف عدة جوانب منها الصحية والتعليمية واخلدمية، فضاًل عن الدعم املعلومايت بالشؤون 

األمنية املتبادلة.

استمرار الدعم الدويل واألمريكي املعلومايت واالستخبارايت والعسكري ملكافحة اإلرهاب.	 

استمرار دعم حلف الناتو واالحتاد األورويب للعراق يف اجملاالت كافة.	 

إعادة االعتبار ملكانة العراق اإلقليمية والدولية ومسعته الدولية يف التعامل مع موضوع محاية 	 
املقرات الدبلوماسية.

جتاوز العراق موضوع فرض العقوبات األمريكية وإمكانية فرض عزلة إقليمية ودولية للعراق.	 

احللول 	  إجياد  وإمكانية  لالنتهاكات  تعرضها  وعدم  وسيادته  العراق  وحدة  على  احلفاظ 
املناسبة ملنع مثل هذه االنتهاكات أو التجاوزات.

تقوية مركز احلكومة وأجهزهتا االحتادية وختفيف األعباء عنها ومن مث تفرغها ألداء مهامها 	 
وحتقيق براجمها وأهدافها.

	:أما عن املضار املتوقعة هلذا املسار يف نتاج الرفض احمللي واإلقليمي

تنفيذ بعض الفصائل املسلحة العراقية واستمرارها باستهداف املصاحل األمريكية يف العراق؛ 	 
مما سيعقد الوضع، ويضعف موقف احلكومة العراقية.

الذي 	  عاجز،  موقف  العراقية يف  احلكومة  الذي سيضع  الدبلوماسية  املقرات  استهداف 
سيؤدي إىل ردود فعل أمريكية قاسية قد تطال قيادات عراقية ضمن الفصائل املسلحة كما حدث 

يف حادثة مطار بغداد بداية العام احلايل.



17

رؤية عراقية للحوار االسرتاتيجي العراقي - األمريكي املرتقب

سيساعد الرد األمريكي على االستهدافات من قبل الفصائل املسلحة يف إضعاف احلكومة 	 
العراقية وتقويض عملها؛ مما سيؤدي إىل اضعاف مكانة العراق يف اجملتمع الدويل الذي سيساعد 
يف دفع بعض الدول األوروبية والعربية إلعادة النظر يف توجهها جتاه العراق يف املستويات كافة؛ ألن 

بقاء هذه الدول ضمن التحالف الدويل مرهون ببقاء الواليات املتحدة.

سيسعى عدد كبري من أعضاء جملس النواب العراقي لالعرتاض على عمل احلكومة العراقية 	 
وتوجهاهتا فيما خيص العمل مع القوات األمريكية، وحماولة إجياد الدعم الالزم واملناسب؛ لتمرير 
احلكومة  الضغط على  أنواع  من  العراق كنوع  األمريكية يف  العسكرية  القواعد  ينظم عمل  قانون 

العراقية واإلدارة األمريكية.

تعرض العراق لضغوط إيرانية واسعة ودعم رصيد اجلهات الرافضة للتواجد األمريكي يف 	 
العراق، والسيما بعد تصاعد حدة التوترات بي الواليات املتحدة األمريكية وإيران مؤخراً.

	:املنافع األمريكية ضمن هذا املسار من احلوار

استثمار نتائج احلوار االسرتاتيجي واستمرار التواجد األمريكي يف العراق كعنصر إجيايب 	 
للرئيس ترامب يف أثناء احلملة االنتخابية القادمة تزيد من صعوده، والسيما بعد عملية املطار يف 
ناجعة ليس  أهنا أساليب  السورية-العراقية على  العام احلايل، فضاًل عن استهداف احلدود  بداية 
لتقليص نفوذ إيران وحلفائها فحسب، بل طمأنة الدول العربية وإسرائيل من وجود أمريكي واضح؛ 

لضمان األمن يف املنطقة.

العراق 	  يف  اإليراين  والتأثري  النفوذ  بتقويض  املتمثلة  األمريكية  واملطالب  األهداف  حتقيق 
وإحكام احلصار االقتصادي عليها، وحتجيم دور الفصائل املسلحة سعياً إلهنائها.

إرسال رسالة واضحة لكل من روسيا والصي مفادها أن العراق هو منطقة حيوية للواليات 	 
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املتحدة كمنطقة نفوذ مثلما أن سوريا هي منطقة نفوذ روسية، وإن الواليات املتحدة لن ترتك العراق 
ساحة الستغالل الفرص واالستثمار.

طمأنة اجلوار العريب الداعمة للجهة األمريكية يف العراق كعامل توازن وضمان األمن يف املنطقة.	 

حصول الواليات املتحدة على منافع اقتصادية لشركاهتا املتنوعة النفطية وغري النفطية.	 

استثمار وجودها يف العراق إلعادة صياغة املعادلة القائمة على ثنائية األمن والسياسة بكل أبعادها.	 

احلوار االسرتاتيجي يف إطار وحدة القرار الوطين واحلفاظ على املصلحة العراقية

أعلن رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يف كلمته عند تكليفه »أنه سيكون لنا حوار 
جاد مع الواليات املتحدة بشأن طبيعة وجودهم يف العراق، واألهم أن ما جيب ان اتعامل معه حبزم 
هو اال يكون العراق ساحة لتصفية احلسابات«13، إن استمرار الرتكيز على طرح هذا املضمون 
يعين أن العراق فعلياً ساحة لتصفية احلسابات، وأنه ما يزال ساحة للصراعات وليس نقطة التقاء 
للمصاحل؛ وذلك بسبب اجلغرافيا السياسية ملوقع العراق، فضاًل عن ضعف احلكومات السابقة يف 

التعامل مع موضوع الصراعات بنحٍو متوازن.

من جانب آخر على العراق وصناع القرار السياسي العراقي طرح فكرة مفادها، ليس من 
حق الواليا املتحدة وإيران حرمان العراق من إقامة عالقات متوازنة وطبيعية مع اجلميع، وإيضاح 
أنه ليس هناك من خطر يصيب إيران عند حوار العراق مع الواليات املتحدة والعكس صحيح، 
وهذا من شأن سيالقي ترحيباً داخل العراق وخارجه، وما يهم العراق هو استتباب أمنه الداخلي 
ظل  يف  العراق  مساعدة  شأهنا  من  اليت  واالقتصادي  السياسية  والربامج  التحتية  البىن  ومشاريع 

األزمات االقتصادية والصحية اليت يعاين منها البلد.

13- https://twitter.com/makadhimi/status/1248569930523475969?s=12 
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أما عن اجلدية اليت عرب عنها السيد الكاظمي يف حواره مع الواليات املتحدة، فإنه ميكن 
السياسي  النظام  بطبيعة  يرتبط  بل  أمهيتها،  من  الرغم  على  باجلدية  يرتبط  ال  األمر  إن  القول 
العراقي الذي يعرتض على اساساته الكاظمي نفسه، وكذلك الضغوط احلاصلة يف البيئتي الداخلية 
واخلارجية، هذا إىل جانب طبيعة إدراك القوى السياسية واجتاهاهتا ومواقفها إزاء احلوار، واألهم من 

ذلك هل هناك وحدة يف القرار العراقي يف اجلانب املؤسسايت؟

وعند احلديث عن احلوار فإننا نقف أمام سؤال مهم وهو ما خيص أطراف الوفد املفاوض 
هناك  ألن  املكوناتية؟  النظر  وجهات  ام  واملستقلة  احلكومية  النظر  وجهة  سيمثل  هل  )احملاور(، 
انقسام ما بي قادة املكونات حول التواجد األمريكي يف العراق؛ لذلك نالحظ اعرتاض املكوني 
السين والكردي على القرار الذي اختذه جملس النواب العراقي بشأن رحيل القوات األمريكية من 
العراق؛ ألن لديهم مواقف مغايره للموقف احلكومي الرمسي، فضاًل عن ذلك ما رأي -أو دور- 
املرجعية الدينية ومراقبتها لإلداء العام للدولة يف مثل هذا احلوار املرتقب، فضاًل عن ضغط ساحات 

التظاهر الذي أصبح أحدى األوراق السياسية الضاغطة على أي حكومة مستقباًل.

سيفقد االنقسام صانع القرار العراقي )احملاور( أحد أسباب القوة يف أثناء احلوار االسرتاتيجي 
وال نظن بأن أي حماولة من رئيس الوزراء الكاظمي لفتح حوار ما بي املكونات سيكون جمدياً، ال 
من حيث التوقيت، وال من حيث النتائج، فالثقة ما زالت غري متجسدة بنحٍو كامل بي القوى 
العراقية، وباملقابل فإن موقف الواليات املتحدة وحاهلا يف احلوار ليس مثالياً، إذ تعاين  السياسية 
هي األخرى من »االنقسام احلزيب أواًل، واالنقسام املؤسسايت البريوقراطي«14، مؤسسات الدفاع 
واخلارجية والCIA«15، مع التأكيد على أنه ليس كحال االنقسام العراقي أو تعقيداته، فالرئيس 

14- https://bit.ly/3bhz5Zl
15-https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/the-dangerous-
consequences-of-u.s.-withdrawal-from-iraq
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رؤية  امتالكه  جانب  إىل  الكونغرس  ضغوط  لتفادي  التنفيذية  القرارات  اختاذ  يستطيع  األمريكي 
واضحة مشفوعة مبجموعة من األهداف واملطالب بعكس احلالة العراقية، مع اإلشارة إىل الفارق يف 

القابليات والقدرات بي البلدين.

اختالل املصاحل يف احلوار االسرتاتيجي أم توازهنا؟

الوطنية  املصاحل  على  احلفاظ  هو كيفية  الشاغل  الشغل  يكون  اسرتاتيجي  حوار  أي  يف 
الغايات  وحتديد  للحوار  النهائي  اهلدف  معرفة  العراقي  القرار  لصانع  الضروري  ومن  دولة،  لكل 
والوسائل الالزمة للوصول إليها، وال يتحقق ذلك إال بوجود منط من اإلدارة االسرتاتيجية والتفكري 

االسرتاتيجي املشفوع بالعمل املؤسسايت، إلعداد خطط واضحة مع البدائل املتاحة.

وعن احلوار العراقي-األمريكي املرتقب ميكن تأشري بعض املالحظات املهمة منها:

ال يوجد دور للوسيط يف هذا احلوار، فهو حوار ثنائي مباشر بي البلدين.	 

يف هذا احلوار من الصعوبة أن يطلب العراق من الواليات املتحدة أن يؤدي دور الوسيط 	 
بينها وبي إيران؛ ألنه ليس من مقاصد هكذا حوار أن يأخذ العراق دور الوسيط.

من الصعوبة مبكان أن يسعى العراق ألن يكون حمايداً يف خضم الصراعات احلاصلة على 	 
الساحة العراقية.

إن واحدة من أسباب طلب الواليات املتحدة إلجراء هذا احلوار هو وجود استعصاء يف 	 
حتقيق بعض األهداف يف العراق، وإهنا حباجة إىل تذليل الصعوبات والعقبات بالنحو الذي ميكنها 

من حتقيق أهدافها يف العراق واملنطقة.

هناك مصاحل أساسية وجوهرية وحيوية لكال البلدين، وإنه من الضروري العمل على تقوية 	 
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املصاحل املتوافقة وخفض املصاحل املتعارضة؛ مما سيؤدي إىل نتائج إجيابية.

تتمثل مصاحل العراق العليا يف هذا احلوار بوحدة أراضيه واحرتام سيادته ومكافحة اإلرهاب 	 
أسعار  على  احلفاظ  عن  فضاًل  الدميقراطية،  التجربة  على  واحلفاظ  السياسي  االستقرار  وتعزيز 
النفط بنقطة معقولة يف السوق، وتعزيز القدرات القتالية للمؤسسات العسكرية العراقية من حيث 

املستلزمات القتالية واملعلومات االستخبارية.

تتمثل املصاحل األمريكية يف احلوار هي تقويض وتقليص النفوذ اإليراين يف العراق واملنطقة 	 
ومحاية املقرات الدبلوماسية األمريكية وعدم التعرض للقواعد العسكرية من قبل الفصائل املسلحة 
العراقية، وتنفيذ العقوبات األمريكية ضد إيران، وإعادة توازن القوى واألدوار يف املنطقة مبا خيص 
العراق -ال يهم كم  أمريكية عسكرية يف  العراق وسوريا ولبنان واخلليج، فضاًل عن إجياد قواعد 

عددها- واملوافقة عليها من قبل احلكومة العراقية اجلديدة.

تسعى اإلدارة االمريكية عرب احلوار إىل العمل مع احلكومة العراقية على ضبط مسارات 	 
الذي  العراق  يف  األمريكية  املصاحل  مهامجة  عدم  لضمان  إيران؛  مع  بالتنسيق  املسلحة  الفصائل 

سيمكن العراق على ضرورة التنسيق مع الواليات املتحدة على عدم انتهاك السيادة العراقية.

رمبا من األفضل أن يسعى العراق إىل وجود قواعد عسكرية حتت راية حلف الناتو وبإدارة 	 
فعلية مشرتكة واالتفاق على ضمانات بعدم استخدام هذه القواعد ألي عمل عسكري إزاء أهداف 

داخل العراق وخارجه.
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اخلالصة:

بعض الضوابط احلاكمة ملسارات احلوار االسرتاتيجي بني البلدين:

ضرورة وجود مناخ سياسي صحي متمثل بوجود حكومة عراقية متثل اجلميع منسجمة يف . 1
طروحاهتا ورؤاها والسيما ما خيص القضايا اخلاصة بإدارة الدولة وليس السلطة.

إن البحث عن صداقات دائمة كساس لعالقات العراق اإلقليمية والدولية وليس السعي . 2
لتحالفات هو األفضل لألمن الوطين العراقي.

ال ميتلك العراق القدرات والقابليات ألن يكون دولة عازلة يف خضم الصراع املوجود يف . 3
العراق واملنطقة.

ال ميكن للعراق أن يدخل مباشرًة أو غري مباشر اضطرارياً أو اختيارياً حبروب الوكالة على . 4
أراضيه؛ ألن هذا مل يعد خياراً مقبواًل لألطراف الدولية، وسيخسر العراق كثرياً فيما لو حدث ذلك.

ينبغي أن ينصب اجلهد العراقي يف كيفية بناء عالقات تتجاوز الثنائيات حنو التبادليات . 5
عراقية-إيرانية  وعالقات  عراقية-أمريكية  بي عالقات مشرتكة  ما  املواءمة  مثل  املشرتكة  اجلماعية 

)اجلغرافيا والدين( وعالقات عراقية-عربية )اجلغرافيا، واالجتماع-والدين(.

فحسب، . 6 ترامب  إدارة  مع  حوار  أنه  على  للحوار  العراقية  احلكومة  تنظر  أال  املهم  من 
والصحي  والسياسي  األمين  اجلانب  يف  العراقية  اخليارات  تعزيز  سبل  عن  البحث  إىل  تسعى  بل 

واالقتصادي واخلدمايت ومبا يؤمن دميومة األمن الشامل.

إن اعتماد النظرة املوضوعية -وبتجرد عاٍل- وليس النظرة املذهبية لن تقود لفهم صحيح . 7
لعالقات العراق اإلقليمية والدولية.
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ال بد أن تدرك احلكومة العراقية يف أن احلوار مع الواليات املتحدة ليس هو الكتشاف . 8
لتسكي  ليس هو  املعامل، كذلك  اآلخر؛ ألهنا واضحة وحمددة  للطرف  األهداف  النوايا ومعرفة 

الوضع احلايل وكسب الوقت، وإمنا السعي إىل اتفاق خيدم الطرفي.

من الضروري أن يدرك صانع القرار العراقي من أن الصراع يف املنطقة هو مشكلة ال ميكن . 9
أن حتل بي العراق والواليات املتحدة فقط، وكذلك ليس من طرف ثالث خارج هذين البلدين، 

وإمنا إجياد احلل املناسب من قبل الطرفي على وفق معطيات املنطقة.

ال بد أن يدرك الطرفان ـ العراق وامريكا- بأن العالقات بينهما ال ميكن اختزاهلا يف قواعد . 10
عسكرية، بل البد ان يكون مستوي العالقات وفقاً ملستوى املصاحل بينهما.

ال بد أن يدرك العراقيون أن أي حوار جيب أن يتخلص املتحاورون من األوهام، وإن أساس . 11
احلوار بي أي طرفي هو تقدمي التنازالت مبستويات خمتلفة.

واهم من يعتقد أن الوقت سانح الستبدال النفوذ األمريكي بالنفوذ الروسي يف العراق، . 12
أو عملة الدوالر باليورو؛ ألن ما موجود يف الوقت الراهن يف العامل أو يف املنطقة بنحٍو خاص هو 

تقاسم نفوذ على وفق مصاحل الدول العظمى والكربى.

أكان ضغطاً . 13 )أو مكوناته( سواء  العراق  اليت متارس على  الضغوط  أن  يعتقد  واهم من 
إقليمياً أم دولياً سيفضي إىل بقاء اجلغرافيا العراقية على حاهلا والعوامل االجتماعية-السياسية على 
دوامها، إذ إن التغيري على هذه اجلغرافيا سيكون هو الناتج احلتمي، وعندئذ لن نشهد عراقاً موحداً 

يف األمن واجلغرافيا والسياسة.


