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احلوار االسرتاتيجي العراقي-األمريكي

ملخص

انطلقت يف العاشر من حزيران 2020 أعمال احلوار االسرتاتيجي بي العراق والواليات 
املتحدة على مستوى الفنيي واخلرباء، على أن ختتتم أعماهلا يف شهر آب على مستوى القمة )رئيس 

الوزراء العراقي، والرئيس األمريكي(. 

التوقيت،  أمهها:  أسباب  لعدة  فريدة  أمهية  البلدين  بي  االسرتاتيجي  احلوار  ويكتسب 
والظروف، واألوضاع املصاحبة له واملتمثلة باألزمة االقتصادية النامجة عن جائحة كورونا، وهبوط 
أسعار النفط، وتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد تظاهرات شعبية انطلقت يف تشرين الثاين من 
والبطالة.  اخلدمات،  وتردي  االقتصادية،  األوضاع  وسوء  الفساد،  على  احتجاجاً  املاضي؛  العام 
العراقية-األمريكية  العالقات  لشكل  األساس  سيضع  االسرتاتيجي  احلوار  أن  ذلك  من  واألهم 

وطبيعتها ملدة قادمة من الزمن. 

لذا، على صانع القرار العراقي -وقد شرع باحلوار مع الواليات املتحدة- أن يستحضر جتربة 
سقوط املوصل وآثارها اليت ما زلنا نعاين تبعاهتا. فاملوصل ما تزال تنتظر إعادة إعمارها، وأهلها 
اليت رافقت سقوط  الدماء والتضحيات  يسكنون املخيمات يف ظروف بائسة. واألهم من ذلك 
املوصل وحتريرها، واألموال اليت أُنفقت على حرب التحرير. إن استحضار هذه التجربة اليت حدثت 

باألمس القريب جيب أن يكون بوعي وأال ُيستبعد حدوثها مرة أخرى.

الحوار االستراتيجي العراقي-األمريكي
)تساؤالت ال بد منها(

أحمد مطر *

*  دبلوماسي بدرجة سكرتري ثان يف وزارة اخلارجية العراقية.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

العالقات  إلنقاذ  األخرية1  الفرصة  يكون  قد  االسرتاتيجي  احلوار  أن  باحلسبان  يؤخذ  وأن 
األمريكية-العراقية وترميمها بعد أكثر من عامي من تدهورها بي البلدين، تدهور تسبب يف ظهور 
العراق بدوائر صنع القرار يف واشنطن بصورة احلليف السابق اجلاحد وغري اجلدير باملساعدة مستقباًل.

الوزراء  رئيس  1941، رحب  عام  السوفييت يف حزيران  االحتاد  النازية  أملانيا  عندما غزت 
الربيطاين حينها ونستون تشرتشل بالتحالف مع االحتاد السوفييت ضد أملانيا النازية؛ مما أثار استغراباً 
مجلته  هؤالء  على  رداً  فقال  السوفييت،  لالحتاد  ومقته  تشرتشل  عداء  بشدة  العارفي  أوساط  يف 

املشهورة: »سأحتالف مع الشيطان إن تطلب األمر« مشرياً إىل املصلحة العليا للدولة.

وجتدر اإلشارة إىل أن أهم ما يعرتض هذا احلوار من صعوبات هو عالقات التحالف اليت 
تربط العراق باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من جهة، والصراع األمريكي-اإليراين من جهة أخرى2؛ 
وبالتايل فإننا ومبجرد الشروع يف احلوار االسرتاتيجي قد نتحول يف عيون اإليرانيي إىل أمريكيي، 
والواليات املتحدة من جهتها ما تزال لديها شكوك تدعوها -حبكم التأثري اإليراين يف العراق- إىل 
النظر إلينا على أننا إيرانيون؛ األمر الذي قد ينذر بتحّول احلوار بي بغداد وواشنطن، إىل حوار 
بي طهران وواشنظن بشأن العراق وعندها سينطبق علينا املثل الفرنسي: »إذا مل تكن حاضراً على 

الطاولة؛ فأنت على قائمة الطعام«.

 لذا، سيكون على صانع القرار العراقي )والسيما بعد تشكيل حكومة السيد الكاظمي اليت 
كان التأثري اخلارجي يف تشكيلها حمدوداً إن مل يكن معدماً يف سابقة هي األوىل من نوعها بعد عام 

1. John Hannah , Maseh Zarif : The U.S.-Iraqi Relationship is coming to a head 
– and that’s a good thing, foreign policy, may 4, 2020.
2. Vanda Felbab-Brown: Stuck in the middle: Iraq and the enduring conflict 
between United States and Iran, BROOKINGS Institute January 29 2020 .

للدراسات  البيان  مركز  وواشنطن،  بغداد  بي  االسرتاتيجي  واحلوار  إيران   – طهران  اختبار  البديري:  أنور  كرار  د.  أيضاً:  انظر 
 https://www.bayancenter.org/2020/06/6111 ،2020 والتخطيط، بغداد 13 حزيران
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احلوار االسرتاتيجي العراقي-األمريكي

2003( أن يقوم عملياً بإقناع اجلانب اإليراين بأننا لسنا أمريكيي، وإقناع اجلانب األمريكي بأننا 
لسنا إيرانيي، بل إننا عراقيون، لنا مصاحلنا اخلاصة، وعلى الطرفي احرتام السيادة العراقية، وقبول 
حقيقة أن مصاحل العراق ال تتوافق -بالضرورة- على طول اخلط مع املصاحل اإليرانية أو األمريكية. 

عصف ذهين لصانع القرار العراقي 

على صانع القرار العراقي أن يدرك ثالث حقائق:

أواًل: إن معظم التحالفات األمريكية يف املنطقة تعود إىل حقبة احلرب الباردة، وبنيت على 
الباردة فإن أسس هذه  أسس تلك احلقبة وضروراهتا، وبعد مضي ثالثة عقود على هناية احلرب 
التحالفات قد تآكلت؛ ما أدى إىل تصدعها؛ األمر الذي جيعل الواليات املتحدة حباجة إىل شبكة 

حتالفات تتالءم واحلقائق اجليوسياسية اجلديدة يف الشرق األوسط3.  

ثانياً: يعيش العراق وسط جريان أقوياء ثالثة منهم )إيران، وتركيا، والسعودية( وهي دول قوية 
تتنافس على السيادة اإلقليمية. وعلى صانع القرار العراقي أن يستقر ذهنه على جعل العراق نداً 

هلذه القوى وإال سيكون العراق ساحة وأداة لتنافس هذه القوى الثالث وبكلف باهظة 4. 

احلوار  إدارة  أحسنا  إن  -والتحالف  احلوار  بصدد  أننا  هو  سبق  ما  من كل  األهم  ثالثاً: 

3. انظر بشأن التحالفات املتغرية يف الشرق األوسط:
Shifting Alliances in the middle east, 1918. FOREIGN POLICY 
ASSOCIATION, 2016. www.fpa.org/great decision-2016. 

4. يف التحديات اليت يفرضها التنافس اإليراين السعودي على العراق انظر على سبيل املثال: 
 Kevin Newton: An awkward triangle: Iraq, Iran and Saudi Arabia, the Middle 
East Institute, Washington 23 may 2019, www.mei.edu.

فضاًل عن القصف الرتكي املتكرر والعمليات العسكرية اليت تشنها تركيا داخل االراضي العراقية اليت لن تكون آخرها عمليتا »خملب 
النسر«، و«خملب النمر« اللتان أطلقتهما تركيا داخل األراضي العراقية يف حزيران ضد عناصر حزب العمال الكردستاين. 
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املنطقة والعامل، فمن  الكثري من مفاتيح احلرب والسلم يف  االسرتاتيجي- مع قوة عظمى متتلك 
الضروري معرفة كيف تفكر هذه القوى العظمى وكيف تتفاوض5. 

 وبعد أخذ هذه احلقائق الثالث باحلسبان ال بد من طرح تساؤل مفاده:  هل العراق بوضعه 
السياسي الراهن وبقدراته االقتصادية والعسكرية احلالية قادر على الصمود بوجه املتغريات 
اجلارية اآلن اليت تنذر ببدء صفحة جديدة من صفحات تشكيل الشرق األوسط اجلديد؟ وإذا 
كان اجلواب )نعم(؛ فبالتايل ال حاجة بنا إىل التحالف مع الواليات املتحدة، وسيكون علينا طرح 
تساؤل آخر: كيف سيكون رد الفعل األمريكي إذا ما طلب العراق مغادرة القوات األمريكية 
السيناريو يكفي أن  الفعل األمريكي يف ظل هذا  أولياً عن رد  العراق؟ ولكي نبين تصوراً  أرض 

نسأل: ماذا تريد الواليات املتحدة من العراق؟ 

من ليس معي فهو ضدي! 

سنبدأ اإلجابة عن هذه األسئلة انطالقاً من السؤال األخري: ماذا تريد الواليات املتحدة من 
العراق؟ ال بد من اإلشارة ابتداًء إىل أن التحالفات األمريكية يف املنطقة متر بأزمة، وهذا يعود إىل 
تآكل أسس التحالفات األمريكية يف املنطقة اليت تعود يف معظمها إىل حقبة احلرب الباردة كما 
أشرنا، إذ مل يعد التهديد السوفييت قائماً، ومل تعد مصاحل احللفاء منسجمة. تركيا على سبيل املثال، 
ثاين أكرب قوة عسكرية  يف حلف الناتو، وجدت نفسها يف أكثر من مناسبة يف أزمة ومواجهة 
مع الواليات املتحدة؛ بسبب تدخلها يف سوريا6، أو شراؤها منظومات أسلحة روسية! والتحالف 
األمريكي-السعودي ليس بأفضل حال، فالكونغرس األمريكي يف عدة مناسبات شرّع قواني قاسية 

5. د. كرار أنور البديري: كيف يتفاوض األمريكيون؟ مركز البيان للتخطيط الدراسات، بغداد، 9 حزيران 2020.
https://www.bayancenter.org/2020/06/6107/
6. Adam Taylor: uncomfortable facts at the heart of U.S- Turkish relationship, 
The Washington Post, October 15, 2019. www.washingtonpost.com .
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وصارمة حبق السعودية رداً على ما يراه سلوكيات سعودية أضرت مبصاحل الواليات املتحدة، وكان 
من مظاهر تصدع التحالف األمريكي-السعودي، املكاملة اهلاتفية مؤخراً بي الرئيس ترامب وويل 
العهد السعودي حممد بن سلمان هدد فيها ترامب بسحب منظومة الباتريوت إذا مل تنته اململكة 

عن سياسة إغراق األسواق بالنفط اليت تسببت يف إفالس شركات النفط الصخري األمريكية7.

 لذا،  فإن احلوار االسرتاتيجي قد يكون مقدمة لصياغة حتالف اسرتاتيجي عراقي-أمريكي 
يف املنطقة على أسس تتالءم واملتغريات اجلديدة يف الشرق األوسط والعامل. ففي منطقة الشرق 
األوسط ما يزال منطق اللعبة الصفرية8 هو السائد )ما يكسبه خصمي خسارة يل(؛ وبالتايل فإن 
القاعدة اليت ستحكم السياسة اإلقليمية والدولية يف الشرق األوسط )من ليس معي فهو ضدي.(

وانطالقاً من هذا اإلدراك سيكون علينا االختيار إذن بي أن نكون حلفاء للواليات املتحدة 
واالستفادة من مزايا التحالف والقيام بواجبات احلليف، أو خصوماً هلا وحتمل تبعات اخلصومة 

معها، وهو ما سنعرفه الحقاً. 

احلليف الواعد!

بالعودة إىل أهداف الواليات املتحدة ومصاحلها يف العراق، ففي ظل التغيريات اليت أصابت 
منظومة التحالفات األمريكية يف املنطقة، وبالنظر ملا يتمتع به العراق من موقع جغرايف حيوي وقدراته 
الكامنة )غري مستغلة( االقتصادية والبشرية ، تسعى الواليات املتحدة إىل حتويل العراق حلليف قوي 
ات اجلارية يف املنطقة، والسيما بعد االخرتاق العسكري الروسي ملنطقة  يعتمد عليه يف مواجهة التغريُّ
الشرق األوسط ألول مرة منذ احلقبة القيصرية وتأسيسها لوجود عسكري طويل األمد )ملدة 49 

7. Josie Ensor: US removes patriot antimissile system from Saudi Arabia amid oil 
dispute, The Telegraph, 7 may 2020. www.telegraph.co.uk
8. Micaela Hudson : Middle East Policy: A zero-sum game , Aljazeera, 17 
August, 2011.  www.aljazeera.com
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عاماً قابلة للتمديد(9 يف سوريا اجملاورة للعراق، فضاًل عن أن الصي املتعطشة للنفط اخرتقت املنطقة 
اقتصادياً، وباتت قاب قوسي أو أدىن من اهليمنة عليها اقتصادياً. 

وقد يسأل سائل: إذا كانت الواليات املتحدة ترمي إىل حتويل العراق إىل حليف اسرتاتيجي، 
ملاذا كانت جزءاً من الفوضى؟ لإلجابة عن هذا التساؤل جيدر بنا أن نذكر أن الواليات املتحدة يف 
احلرب العاملية الثانية ضربت اليابان قنبلتي ذرييتي ما تزال تعاين من آثارها، وأقرت خطة احللفاء 
باعتماد القصف االسرتاتيجي ضد أملانيا إىل درجة أن مدينة درسدن األملانية بقيت حترتق ملدة سبعة 
أيام من شدة القصف. لقد كان مرد هذا اإلمعان يف التدمري -من وجهة نظر اخرى- إىل عدم 
تأكد الواليات املتحدة من اجتاه هاتي الدولتي بعد انتهاء احلرب، ومع أي من القوتي )الواليات 
املتحدة واالحتاد السوفييت( اللتي ظهرتا بعد احلرب العاملية الثانية ستتحالف اليابان وأملانيا، والسيما 

أن بوادر الصراع بي القوتي يف حينها بدأت بالظهور يف السنتي األخريتي للحرب.

واختيارمها  آنذاك(  )الغربية  وأملانيا  اليابان  توجه  من  املتحدة  الواليات  تأكدت  أن  بعد 
بل  احلرب،  بعد  النهوض  على  الدولتي  األخرية مبساعدة  بدأت  املتحدة  الواليات  مع  التحالف 
ذهبت الواليات املتحدة إىل إعادة تسليح أملانيا وضمها للناتو عام 1955، ويف ظرف عقدين من 

الزمان أصبحت كل من اليابان وأملانيا من أقوى املراكز االقتصادية العاملية.

إذن، على صانع القرار العراقي إرسال إشارات تأكيد واضحة -مبا ال يدع جمااًل للتفسري 
والتأويل- تفيد بتبنيه خيار التحالف مع الواليات املتحدة واختاذ اخلطوات الكفيلة بإزالة أي شكوك 
لدى اجلانب األمريكي بشأن مصداقية اجلانب العراقي. وعندها ستكون الواليات املتحدة مطالبة 
بالوفاء بوعودها بتقدمي أشكال الدعم كافة الذي وعدت به قبل بدء احلوار االسرتاتيجي، اليت من 

شأهنا حتويل العراق إىل حليف قوي يعتمد عليه.  

9. Russia establishing permanent presence at its Syrian bases, Reuters, December 
26,2017.    www.reuters.com
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هذا الدعم لن يكون جماناً بالطبع، ولن يكون من باب اإليثار وإنكار الذات من جانب 
الواليات املتحدة، بل إنه من مقتضيات املصلحة األمريكية يف أن يكون العراق شريكاً قوياً للواليات 

املتحدة يف احلفاظ على االستقرار يف الشرق األوسط10. 

السيناريو املظلم

العراق  األمريكي يف حال طلب  الفعل  نتصور كيف سيكون رد  أن  لنا  تقدم  ما  يف ظل 
أشكال  من  العراق  حبرمان  املتحدة  الواليات  ستقوم  أواًل  أرضه.  مغادرة  املتحدة  الواليات  من 
الدعم االقتصادي والعسكري خاصة، وسيصنف العراق على حمور إيران، وسيكون سيناريو فرض 
عقوبات أمريكية على العراق وارد جدًا11، وعندها ستتفاقم مشكالت العراق االقتصادية واألمنية، 
12؛ األمر  القوات األمريكية  ببقاء  السّنة واألكراد  لرغبة  نتيجة  فيه  السياسي  الوضع  وسيضطرب 
الذي سيهدد وحدة العراق واستقراره؛ نتيجة احتمال مطالبة السنة بإقامة إقليم سين )الستضافة 
القوات األمريكية فيه(، مع احتمالية نشوب صراع يف حال رفضت احلكومة املركزية أو ماطلت 

بإقامة اإلقليم السين.

ومما سيضاعف من خطورة هذا السيناريو أن حتدي اإلرهاب ما يزال جدياً وقائماً، واهلجمات 
اليت تشنها مجاعات داعش هنا وهناك بي احلي واآلخر دليل واضح على ذلك13.

10. John Hannah , Maseh Zarif, ibid.
11. خري الدين املخزومي: العواقب الوخيمة لالنسحاب األمريكي من العراق، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن، 3 شباط 

. 2020
12. صوت الربملان العراقي يف 5 كانون الثاين 2020 على خروج القوات األمريكية بغياب السنة واألكراد.

13.ديفيد بولوك: مثانية أسباب ملاذا ما تزال الواليات املتحدة والعراق حباجة إىل بعضهما البعض، معهد واشنطن لسياسات الشرق 
األدىن، 9 كانون الثاين 2020.
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نعم لقد اكتسبت القوات املسلحة العراقية خربة هائلة خالل حرب حترير احملافظات اليت 
الواليات  بقيادة  الدويل  التحالف  الدعم  إنكار حقيقة أن  أنه ال ميكن  سيطر عليها داعش، إال 
املتحدة كان عاماًل مهماً يف كسب احلرب على داعش، فالطلعات اجلوية األمريكية كانت عاماًل 
حامساً يف احلرب حىت أن سري العمليات العسكرية وتقدمها اعتمد على الطلعات اجلوية للتحالف 
التحالف( يف  الدويل الذي ساعدت فيه الواليات املتحدة بكثافة كانت السبب يف جناحه )أي 
دعم تقدم القوات العراقية على األرض. وإن تسليح اجليش العراقي بالسالح األمريكي سيجعل من 

احلاجة إىل الواليات املتحدة يف جماالت الصيانة والتدريب أمراً مفروغاً منه14.  

البدائل 

ال بد من طرح التساؤل مرة أخرى، هل يقوى العراق على الصمود يف مواجهة السيناريو 
املذكور آنفاً؟ ال نضيف جديداً إذا قلنا: إن اقتصاد العراق الريعي واهن لدرجة أنه ال يستطيع تأمي 
للربميل الواحد، وكلنا ملس تداعيات  رواتب موظفيه إذا اخنفضت أسعار النفط دون 45 دوالراً 
اخنفاض أسعار النفط وجائحة كورونا على االقتصاد العراقي. واحللول البديلة 15 إما طويلة األمد 
كتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط وهذه على أمهيتها يف كل األحوال إال أهنا لن 
ختفف من السيناريو املذكور؛ كوهنا حباجة إىل سنوات طويلة وارادة سياسية مل تتوافر طيلة 17 
عاماً على إجنازها، أو حلول قصرية األجل كاالقرتاض اخلارجي الذي سيضيف أعباًء جديدة على 
االقتصاد العراقي أو اتباع سياسة تقشفية من نتائجها -فضاًل عن السخط الشعيب- حدوث كساد 

اقتصادي.

14. املصدر نفسه.
15. أمحد السهيل، معضالت اقتصادية تواجه العراق وأجور املوظفي على حافة اهلاوية،

 www.independantarabia.com 
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وسيقول بعضهم: إن التوجه إىل الصي، عظيم جداً وتفكري منطقي ال غبار عليه، وأن ننوع 
من خيارات التحالف؛ وبالتايل كسب مزيد من هامش احلركة اخلارجية، لكن، الصي وإن كانت 
ختتلف عن الواليات املتحدة من حيث إهنا ال تسعى إىل الوجود العسكري على أراضي حلفائها 
-يف الوقت الراهن على األقل- إال أن االقرتاض منها يدعو إىل احلذر، فسجلها يف أفريقيا وغرب 
تتأكد من أنك لن تستطيع  بالقروض إىل أن  بإقراضك وتغرقك  آسيا ال يبشر خبري، فهي تقوم 
التسديد )ولن تستطيع(، مث تقوم باالستيالء على أصول البلد االسرتاتيجية نظري ديوهنا املستحقة، 
وملن يريد التأكد فليقرأ عن دبلوماسية فخ الديون الصينية16. هذا مع اإلشارة إىل أنه حىت الصي 
االقتصادية  العقوبات  بسبب  فيها؛  االقتصادي  النمو  تراجع  قد  العاملي  االقتصادي  املارد  هذا 
والضرائب اليت فرضتها الواليات املتحدة عليها. نعم حىت الصي تتأثر بالقرار األمريكي وهبيمنة 

الدوالر اليت ال تقل تأثرياً عن هيمنة الواليات املتحدة العسكرية. 

ولنفرتض حسن النوايا لدى الصي واننا سنكون حذرين يف االقرتاض منها. لكن، ماذا عن 
التحدي االمين واحلاجة إىل الدعم اللوجسيت واإلسناد اجلوي إذا ما حدث احملظور وتكررت جتربة 
سقوط املوصل؟ الصي معنية يف الوقت الراهن على األقل ببناء إمرباطوريتها التجارية، وهي مل تغامر 
ولن تغامر بإرسال جندي واحد إىل أي من مناطق الصراعات حىت اليت هلا فيها مصاحل؛ وهلذا 
استطاعت أن متد مصاحلها التجارية إىل أكثر املناطق سخونة يف العامل، عرب احلفاظ على صورة 

التاجر احملايد الذي ال يدخل طرفاً يف أي صراع حفاظاً على جتارته. 

16. Jonathan W. Rosen: China must be stopped, Zambia Debates the Threat of 
Debt-Trap Diplomacy, world politics review, December 18, 2018.
https://www.worldpoliticsreview.com/insights/27027/china-must-be-stopped-
zambia-debates-the-threat-of-debt-trap-diplomacy 
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مث إن امليل جتاه الصي سيفّعل قواعد اللعبة الصفرية يف املنطقة17 والسيما يف ظل التوتر بي 
الواليات املتحدة والصي؛ األمر الذي سيجعل خطر املغامرة مبخاصمة الواليات املتحدة مضاعفاً؛ 
مما سيهدد مستقبل التحالف الدويل حملاربة داعش يف العراق يف خطر، إذ إن بقاء هذا التحالف 
رهن بقاء الواليات املتحدة على رأسه، فهي أكرب املشاركي فيه وانسحاهبا منه يعين انفراطه وبقاء 
العراق وحيداً يف مواجهة هتديد اإلرهاب الذي مل يزل يطل برأسه بي احلي واآلخر يتحّي الفرصة 

املناسبة، واقتصاد هزيل يف مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة.  

خماوف إيرانية!

هناك سؤال مهم، ماذا عن خماوف إيران من الوجود األمريكي يف العراق ونوايا الواليات 
املتحدة يف تغيري النظام يف إيران أو زعزعة استقرارها على األقل؟ أواًل جيب أاّل نبالغ يف خماطر 
الوجود األمريكي على األمن القومي اإليراين لعدة أسباب منها: أن الوجود األمريكي يف العراق 
لن يكون الوحيد يف املنطقة، فالواليات املتحدة منتشرة عسكرياً يف حميط إيران اإلقليمي بدءاً من 
النظر  من وجهة  خمتلفاً  واألمر سيكون  إننا حلفاء إليران،  قلنا  وإذا  باخلليج،  وانتهاًء  أفغانستان 
اإليرانية، إذن على احلليف أن حيرتم قرار حليفه، وحنن أيضاً لنا هواجس أمنية تدفعنا إىل التحالف 
قرارنا  بدوافع  اإليراين  اجلانب  بإقناع  وحدها كفيلة  املوصل  وجتربة سقوط  املتحدة.  الواليات  مع 
إيران يف  تعد من حلفاء  اليت  املثال-  املتحدة. مث إن قطر -على سبيل  الواليات  بالتحالف مع 
الوقت الراهن، تستضيف أكرب قاعدة أمريكية يف الشرق األوسط وقطر ليست ببعيدة جغرافياً عن 
إيران، فلماذا يغض الطرف عن الوجود األمريكي يف قطر، وتثار الشبهات واهلواجس من الوجود 

األمريكي يف العراق؟ 

17. أما معنا أو ضدنا: بشأن الصي .. دول اخلليج يف خطر وأمريكا لن تتهاون، تقرير مرتجم جمللة ناشونال إنرتست، احلرة 
 www.alhurra.com ،15/6/2020
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مث إن اختيارنا التحالف مع الواليات املتحدة ال يعين بالضرورة التضحية بالعالقات مع إيران 
إال إذا اختارت إيران ذلك وال نظنها ستفعل، وإن كانت يف حالة صراع مع الواليات املتحدة. 
فالعراق ليس السبب الوحيد للصراع اإليراين-األمريكي، الصراع اإليراين-األمريكي يعود إىل اندالع 
الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979، وإىل قضايا واسعة ومتشعبة أوسع18 من وجود قوات أمريكية 
يف العراق من عدمه. وإن يصّور الوجود األمريكي يف العراق على أنه السبب الرئيس الذي أشعل 
فتيل الصراع اإليراين-األمريكي؛ وبالتايل أن هذا الصراع سينتهي مبجرد خروج القوات األمريكية من 
العراق، هو غاية يف التبسيط وإنكار لألسباب احلقيقية للصراع اإليراين-األمريكي. مث إن التحالف 
مع الواليات املتحدة سيكون اختباراً ملتانة العالقات العراقية-اإليرانية، إذ إن إيران ستتفهم دوافعنا 
وحاجتنا إىل التحالف مع الواليات املتحدة، ويفرتض أهنا ستحرتم خيارنا وقرارنا السيادي الذي 

متليه مصحلة العراق. 

الوجود  وحجم  العراقية-األمريكية،  العالقات  )طبيعة  االسرتاتيجي  احلوار  خمرجات  وإن 
العسكري األمريكي، ومهام القوات األمريكية يف العراق( ستُنّظم باتفاقيات علنية، وسرتسل هذه 
االتفاقيات إىل الربملان العراقي لدراستها والتعديل على بنودها، ومن مث التصويت على رفضها أو 

قبوهلا. فال داعي إلثارة أي خماوف هبذا الشأن، فال شيء سيتم يف الغرف املظلمة.

ماذا نريد من اجلانب األمريكي؟

من  بد  فال  التصورات،  هذه  وقد كّونا  األمريكي  اجلانب  مع  بالتفاوض  وقد شرعنا  اآلن 
السؤال اجلوهري: ماذا يريد العراق من اجلانب األمريكي؟  ينبغي اإلشارة إىل أن التحالف مع 
دولة عظمى بإمكانات الواليات املتحدة وقدراهتا فرصة جيب أن حنسن استغالهلا، وأمثلة الدول 

اليت استفادت من حتالفها مع الواليات املتحدة ليست خبافية على أحد. 

18. تريتا بارزي، حلف املصاحل املشرتكة، التعامالت السرية بي إسرائيل، وإيران، والواليات املتحدة، ترمجة: أمي األيويب، الدار 
العربية للعلوم ناشرون )بريوت 2007(. 
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أن من أهم ما جيب أن نركز فيه يف احلوار االسرتاتيجي هو اآليت: 

أواًل: احرتام سيادة العراق.

والصناعة  الزراعة  قطاعات  بناء  إعادة  عرب  متنوع  اقتصاد  بناء  على  العراق  مساعدة  ثانيًا: 
واخلدمات، فضاًل عن اقتصاد املعلومات، مما يساعد يف تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتماد االقتصاد 
العراقي على النفط. فدون اقتصاد قوي متنوع سيكون العراق رهينة لتقلبات أسواق النفط العاملية، 
ودون اقتصاد قوي متنوع لن نستطيع بناء جيش عصري وتعليم وصحة وغريها من أسس الدولة القوية.

ثالثاً: املساعدة يف بناء اجليش العراقي ودعمه بأنظمة تسليح اسرتاتيجية حديثة.

وإعطاء  اخلربات،  تبادل  عرب  والتطوير،  والبحث  التعليم  قطاع  تطوير  يف  املساعدة  رابعاً: 
العراق حصصاً تفضيلية يف مقاعد التعليم العايل يف اجلامعات األمريكية.

خامساً: دعم العراق يف املنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية.  

الفرصة األخرية وحتالف الضرورة 

أن التحالف مع الواليات املتحدة ضرورة متليها أوضاع العراق السياسية واالقتصادية واألمنية، 
اليت  الفرصة  املتحدة  العراق والواليات  وحميطه اإلقليمي؛ وبالتايل يشكل احلوار االسرتاتيجي بي 
جيب أن حنسن استغالهلا، وأن ندرك جيداً أن طبيعة املتغريات اليت متر هبا املنطقة والعامل قد جتعل من 
التحالف واحلوار سبياًل للوصول إىل هذا التحالف مع الواليات املتحدة فرصة ذهبية قد ال تتكرر، 
وإن تكررت قد تكون بظروف أسوأ من الظروف -الدماء والدمار والتضحيات- اليت صاحبت 

سقوط املوصل وحتريرها. 
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ويكفي للرد على الرافضي للتحالف مع الواليات املتحدة )مع إقرارهم يف قرارة أنفسهم مبزايا 
التحالف معها( أن نشري إىل أن الدول تتنافس على للتحالف مع الواليات املتحدة، فقد أعربت 
أملانيا عن انزعاجها وقلق حكومتها من خطط الرئيس ترامب سحب 9500 جندي من القوات 
املخاوف  لتصاعد  استضافتهم  يف  رغبتها  عن  اإلعالن  يف  بولندا  لتسارع  أملانيا19؛  يف  األمريكية 

البولندية من السياسات الروسية 20.

التحالف؛ وبالتايل حاجة كل منهما لآلخر،  الطرفي من  ختاماً، عند حساب مكاسب 
ال بد من القول إن التحالفات وسيلة تلجأ إليها الدول لتعظيم قوهتا. وعلى وفق نظرية األحالف 
الدولية وجتارب التأريخ، فإن حتالف دولة صغرية مع قوة عظمى سيكون أكثر فائدة للدولة الصغرية 
منه للقوى العظمى، وللتحقق من صدقية هذه النتيجة لنا أن نتساءل: ماذا سيضيف العراق إىل 
قوة الواليات املتحدة؟ وباملقابل ماذا ستضيف الواليات املتحدة إىل قوة العراق؟ نعتقد أن اإلجابة 
واضحة وتشكل دلياًل واضحاً على أمهية التحالف مع الواليات املتحدة، وضرورة استغالل فرصة 
احلوار االسرتاتيجي، فال بديل عن التحالف مع الواليات املتحدة سوى خصومتها اليت ستكون 

باهظة جداً.

19. انظر تقرير رويرتز هبذا الشأن:
U.S decision to withdraw troops from Germany unacceptable, Reuters, June 8 
2020. www.reuters.com 

20. بشأن رغبة بولندا استضافة القوات األمريكية اليت سيتم سحبها من أملانيا انظر:  
Alexandra Brozozwski: Warsaw hopes to host some of the US troops withdrawn 
from Germany, euractive June 8 2020. www.euractive.com . 


