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د .كرار أنور البديري *

احلوار االسرتاتيجي بني العراق والواليات املتحدة األمريكية
إن املتتبع ملسار العالقات العراقية األمريكية وتطوراهتا يلحظ مرورها مبرحلتني مع دخوهلا
املرحلة الثالثة يف العام  .2020فإذا ابتدأت املرحلة األوىل منذ العام  ،2003وانتهت حىت
انسحاب القوات األمريكية من العراق يف العام  ،2011وهي املرحلة اليت ميكن تأطريها حتت
عنوان« :االحتالل األمريكي للعراق» ،فإن املرحلة الثانية ابتدأت منذ العام  ،2014مع بروز
تنظيم داعش يف العراق ،وقد مرت العالقات العراقية-األمريكية يف هذه املرحلة بعدة تطورات
منذ القضاء على داعش يف منتصف العام  ،2017إال أهنا شهدت انعطافة حادة بالتزامن مع
الدعوات العراقية باالنسحاب األمريكي من العراق .وقد أدى املتغري اإليراين دوراً بارزاً يف انعطاف
العالقات العراقية-االمريكية مع تعرض القواعد العسكرية العراقية اليت تستضيف القوات األمريكية
هلجمات صاروخية متكررة .فقد أدى اهلجوم الصاروخي على قاعدة  1-Kيف كركوك يف كانون
األول  2019إىل تصعيد األعمال العدائية بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران ،وبلغت ذروهتا
يف اغتيال الواليات املتحدة األمريكية للجنرال اإليراين قاسم سليماين ونائب رئيس هيئة احلشد
الشعيب أبو مهدي املهندس يف بغداد يف  3كانون الثاين 2020؛ األمر الذي دفع إيران للرد بوابل
من الصواريخ اليت استهدفت قواعد عراقية تستضيف القوات األمريكية.
على الرغم من أن االجتاه األمين-العسكري هو االجتاه األحادي الذي هيمن على طبيعة العالقات
العراقية-األمريكية يف املرحلة األوىل والثانية ،فهو الذي سيحدد مستقبلها يف املرحلة الثالثة ،وهي املرحلة اليت

ستبدأ يف منتصف حزيران  ،2020مع إطالق الواليات املتحدة االمريكية احلوار االسرتاتيجي مع العراق.
* أكادميي ودبلوماسي عراقي.
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أوالً :من التصعيد إىل التهدئة :تنظيم الوجود العسكري األمريكي يف العراق
وسط تصاعد التوترات بني الواليات املتحدة وإيران والفصائل املسلحة يف العراق ،فضالً
عن تصويت الربملان العراقي يف كانون الثاين  2020على قرار إخراج القوات األجنبية من البالد مبا
فيها القوات األمريكية النتهاكها السيادة العراقية .اختذت واشنطن عدة خطوات من أجل ضبط
العالقات العراقية-األمريكية والدفع هبا حنو املرحلة الثالثة؛ أي مرحلة احلوار االسرتاتيجي.
1 .1إعادة انتشار القوات األمريكية
نتيجة لألجواء غري اإلجيابية للوجود العسكري األمريكي ،واستمرار استهداف اجلنود
األمريكيني ،فضالً عن انتشار فايروس كورونا يف العراق ،ولتأمني احلماية الفاعلة للوجود العسكري،
انسحبت القوات األمريكية يف آذار  2020من قاعدة القائم وقاعدة غرب القيارة ،وقاعدة K1
اجلوية ،وقاعدة التقدم اجلوية ،أي إهنا انسحبت من  4قواعد عسكرية مع متركزها يف مطار بغداد
الدويل ،وقاعدة عني األسد اجلوية على احلدود السورية ،وإقليم كردستان ،ومعسكر التاجي ،كجزء
من خطة إعادة تنظيم انتشار القوات األمريكية يف العراق.
2 .2نشر أنظمة باتريوت
لقد بدت خطة إعادة تنظيم وانتشار القوات حماولة أمريكية حلماية مقراهتا العسكرية يف
الوقت الذي تستعد لضرب الفصائل املسلحة العراقية املنضوية يف إطار احلشد الشعيب ،فبحسب
تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تاميز» يف  27آذار  ،2020أشار إىل أن البنتاغون أمر باالستعداد
«لتدمري» كتائب حزب اهلل .العتقاد الواليات املتحدة بأهنا اجلهة اليت تقف وراء العديد من
اهلجمات الصاروخية على جنود أمريكيني ( .)1غري أن هذا التصعيد األمريكي مل يكن سوى ورقة
1. Mark Mazzetti and Eric Schmitt, Pentagon Order to Plan for Escalation in Iraq Meets
Warning From Top Commander, The New York Times, March 27, 2020. at: https://www.
nytimes.com/2020/03/27/world/middleeast/pentagon-iran-iraq-militias-coronavirus.html
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استخدمتها واشنطن لنشر منظومة باتريوت يف العراق .فقبيل إطالق احلوار االسرتاتيجي مع بغداد
باشرت الواليات املتحدة االمريكية نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع اجلوي يف العراق يف قاعدة
عني األسد اجلوية ،والقاعدة العسكرية يف أربيل ،وقد ُرّكب نظام دفاعي صاروخي قصري املدى يف

معسكر التاجي.

ويؤشر نشر أنظمة باتريوت يف العراق إىل أن القوات األمريكية سوف تبقى متمركزة يف العراق
حىت مع استمرار التهديد اإليراين هلا ،وأن أي تفاوض بشأن مستقبل القوات سوف يتمحور حول حدود
عملها وليس رحيلها .إذ قال اجلنرال مارك ميلي رئيس هيئة األركان املشرتكة يف  9نيسان  ،2020معلقاً
على نشر أنظمة باتريوت« :إن الوضع مع الفصائل الشيعية وإيران مل يستقر  100يف املئة» ،وأضاف:
«أن القوات األمريكية ستواصل مهمتها حىت يف الوقت الذي نعتقد فيه بزوال هذا التهديد»(.)2
ميثل وجود أنظمة باتريوت حماولة أمريكية لضمان محاية قواهتا من أي استهداف عسكري
يف الوقت الذي ستتفاوض به مع بغداد ،فالداخل األمريكي ال يتحمل مثل هذه الضغوط اليت من
شأهنا أن تؤثر على سري املفاوضات .اذ توعدت كتائب حزب اهلل القوات األمريكية يف حال عدم
مغادرهتا العراق بالقول« :سنجعلهم يغادرون إذا مل يرغبوا يف املغادرة»(.)3
ثانياً :من التهدئة إىل احلوار االسرتاتيجي :إعادة تقييم االسرتاتيجية األمريكية يف العراق
مع دعوة الواليات املتحدة لفتح حوار اسرتاتيجي مع بغداد ،بدا أن هناك تراجعاً يف التصعيد
العسكري األمريكي ،وتفضيل احللول الدبلوماسية ،فبعيد تسلم العراق طلب من السفري األمريكي
بفتح حوار اسرتاتيجي بني البلدين ،أكد وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف  7نيسان 2020
2. Lolita C. Baldor, US officials: Missile defense systems now operating in Iraq,
The Washington Post, April 10, 2020.
 .3نفيسة كوهنافارد ،الواليات املتحدة تقرر االنسحاب من  3قواعد رئيسية هلا يف العراق ،يب يب سي عريب 17 ،اذار .2020
ينظر الرابط االيتhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-51920972 :
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أن الواليات املتحدة طلبت رمسياً احلوار مع العراق ،وقال بومبيو يف مؤمتر صحفي عقده مببىن وزارة
اخلارجية يف واشنطن :أن «الواليات املتحدة اقرتحت إجراء حوار مع احلكومة العراقية يف منتصف
حزيران يف ظل تفشي وباء كورونا ،وسيتم حبث كل القضايا االسرتاتيجية يف احلوار مع احلكومة
العراقية ،ومنها مستقبل الوجود العسكري األمريكي وأفضل السبل لدعم عراق مستقل وذات
سيادة» .وأوضح بومبيو :أن الواليات املتحدة ستضطر إىل إعادة تقييم اسرتاتيجيتها يف العراق يف
ظل الضغط املتزايد لقوات احلشد الشعيب على وجود القوات األمريكية يف العراق ،ولكن أيضاً من
حيث تأثري فريوس كورونا على االقتصاد العراقي ،وعدم وجود وحدة سياسية واضحة يف العراق».
وذكر بومبيو «أن الواليات املتحدة ستدعم أي حكومة عراقية تتحرك بعيداً عن األمنوذج الطائفي
القدمي الذي انتهى به املطاف حنو اإلرهاب والفساد»(.)4
ويف حماولة لسرب أغوار العقل األمريكي ومعرفة كيف تفكر واشنطن بالعراق ،نعتقد أنه بالتزامن
مع الدعوة األمريكية للحوار االسرتاتيجي يبدو أن هناك اسرتاتيجية أمريكية بدأت بالتبلور جتاه
العراق تقوم على فكرة مفادها« :بدالً من مواجهة إيران يف العراق -وهي احلالة اليت انعكست
سلباً على مسار العالقات العراقية األمريكية وقوضت السيادة العراقية -سوف تعمل الواليات
املتحدة على متكني العراق إلعادة التوازن مع إيران» .وهو األمر الذي يتطلب إعادة النظر
بتمكني القوة العراقية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من خالل الوجود األمريكي يف العراق؛ وذلك
هبدف تعزيز سياسة «أقصى الضغط» على إيران -الذي يعد العراق على وفق املنظور األمريكي
معرقالً هلا -وجعل العراق دولة مبنأى عن التأثري اإليراين واملساعدة األمنية واالقتصادية اإليرانية.
فبينما تعمل سياسة أقصى الضغط على إضعاف إيران ،سوف تسعى القوات األمريكية على تعزيز
القدرات األمنية والعسكرية العراقية وحصر السالح بيد الدولة؛ إلعادة التوازن تدرجيياً مع إيران.
4.Secretary of State Michael R. Pompeo press availability, at the Department of
State, on April 7, 2020. At: https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeoremarks-to-the-press-8/
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وعليه ميكن القول :إن التحول االسرتاتيجي األمريكي يف العراق نابع من إدراك متزايد لدى
دوائر صنع القرار السياسي اخلارجي األمريكي بأنه ال ميكن لسياسة العقوبات االمريكية أن تنجح جتاه
إيران طاملا بقي كيان الدولة العراقية هشاً .إن استمرار الواليات املتحدة بنهج التصادم مع إيران على
األراضي العراقية فيه إضعاف للدولة العراقية ،ومتكني للعناصر املعادية للواليات املتحدة واحلليفة إليران.

هتدف االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة جتاه العراق حنو التمكني االقتصادي فضالً عن
التمكني العسكري ،فهناك اعتقاد أمريكي أملح إليه وزير اخلارجية األمريكية مفاده :أنه بالتزامن مع
انتشار فايروس كورونا واخنفاض أسعار النفط وتصدع االقتصاد العراقي ،فمن احملتمل أن ينزلق العراق
لعدم االستقرار؛ األمر الذي من شأنه أن يعزز االنقسامات الداخلية ويعيد داعش إىل الواجهة ،يف
الوقت الذي يقوي من نفوذ إيران يف العراق وبروز قوات احلشد الشعيب للواجهة من جديد.
فضالً عن ذلك هتدف االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة حنو التمكني السياسي ،عرب دعم
حكومة وطنية عبارة للحدود الطائفية ،تستوعب الغضب الشعيب وتدعم إصالحات سياسية واسعة.
لذلك يف تعليقه على خطاب وزير اخلارجية مايك بومبيو املذكور آنفاً يقول أنتوين كوردمسان:

«إن حتديد مثل تلك األهداف للحوار االسرتاتيجي هو خطوة حامسة حنو خلق شكل من أشكال
العالقة الدائمة بني الواليات املتحدة والعراق ،وخطوة من شأهنا مواجهة التطرف وإيران»(.)5
وهو ما يفيد بأن اهلدف املعلن من احلوار االسرتاتيجي األمريكي-العراقي هو تعزيز العالقات بني
البلدين ،غري أن اهلدف الكامن من احلوار االسرتاتيجي هو :إدامة زخم الضغط على إيران عرب
حتييد العراق ،أو جعله يتصرف بنحو مستقل عن إيران .كون العراق -على وفق احلسابات
األمريكية -يعد معرقالً لسياسة أقصى الضغط املتبعة جتاه إيران( :أي العقوبات املشددة اليت تضغط
على النظام اإليراين).
5. Anthony H. Cordesman, Strategic Dialogue: Shaping a U.S. Strategy for the
“Ghosts” of Iraq, The Center for Strategic and International Studies, April 14,
2020, p. 2.
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وعليه يبدو أن الواليات املتحدة تسعى إىل إعادة ضبط العالقات اسرتاتيجياً مع العراق ،وهناك
عدة دوافع داعمة هلذا التحول االسرتاتيجي على وفق اإلدراك األمريكي هلا ،ومن بينها اآليت(:)6
•التنافس األمريكي اإليراين :لقد أدى اشتداد التنافس األمريكي اإليراين يف العراق بعد
القضاء على تنظيم داعش إىل دعوة الفصائل املنضوية يف احلشد الشعيب إىل إخراج
القوات األمريكية من العراق ،وقد أدى ذلك إىل الضغط على القوات األمريكية عرب
مهامجتها واستهداف أفرادها؛ مما أدى إىل شن ضربات انتقامية أمريكية مثل اغتيال
اجلنرال اإليراين قاسم سليماين ونائب رئيس هيئة احلشد الشعيب أبو مهدي املهندس.
وباجململ أنتجت هذه التطورات دينامية متقلبة مفادها :ضعف احلكومة العراقية أو
عدم فاعليتها يف محاية قوات التحالف الدويل ،بينما ُجرت الواليات املتحدة األمريكية
إىل سلسلة مفتوحة من الضربات اليت من غري املرجح أن تردع اهلجمات ضد القوات
األمريكية أو حتجم النفوذ اإليراين.
•استمرار محلة حماربة تنظيم داعش :بعد أن خسر تنظيم داعش اجلزء األخري من
أراضيه يف سوريا ،خالل آذار  ،9102بدأ التحالف الدويل يتطلع ملراجعة تتم يف
أواخر العام 0202؛ من أجل تقييم استمرار احلملة ضد تنظيم داعش من عدمه -أي
قبل إجراء احلوار االسرتاتيجي مع بغداد -غري أن تصاعد الدعوات العراقية إلخراج
القوات األجنبية ،وتفاقم اهلجمات ضد القوات األمريكية يف العراق ،وتفشي فايروس
كورونا جعل الواليات املتحدة تفكر باإلسراع يف خططها للحملة ضد تنظيم داعش،
مع احتمالية عودة التنظيم من جديد ،وكذلك للحيلولة على دون فقدان خمصصات
التعاوين األمين املقررة يف ميزانية دول التحالف للعام املايل .1202
6.Michael Knights, Iraq Goes from Zurfi to Kadhimi: U.S. Policy Implications,
Policy Watch 3295, The Washington Institute for Near East Policy, April 9, 2020.
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ثالثاً :أهداف احلوار االسرتاتيجي :ماذا تريد الواليات املتحدة من العراق؟
ال شك يف أن احلوار االسرتاتيجية سريسم مستقبل العالقات العراقية-األمريكية ،إذ تسعى
واشنطن إىل التفاوض مع بغداد لوضع خارطة طريق لعالقات أمريكية-عراقية؛ لتحقيق عدة
أهداف ،ويف حماولة للغوص يف العقل األمريكي ،ومعرفة كيف تفكر الواليات املتحدة يف العراق،
نعتقد أن احلوار االسرتاتيجي مع بغداد من وجهة نظر واشنطن سيدور حول ثالثة حماور لتحقيق
عدة أهداف وكما يأيت:
1 .1احملور العسكري واألمين:
تعتقد اإلدارة االمريكية أن تفكك داعش مل يؤدي إىل هزمية كاملة للتطرف واإلرهاب يف
العراق ،ومل خيلق قوات عسكرية عراقية قوية برياً وجوياً وحبرياً تعطي القدرة للعراق يف التعامل مع
عودة اإلرهاب أو الصراع الداخلي أو الضغوط اخلارجية من دول مثل إيران أو تركيا .ففضالً عن
عدم قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية ،يواجه العراق مشكلة حصر
السالح بيد الدولة.
تعتقد واشنطن أنه ال ميكن تبين خطة لتطوير القوات العسكرية العراقية والتعامل مع مستقبل
قوات احلشد الشعيب من دون بقاء القوات األمريكية يف العراق حىت تصبح القوات العراقية فاعلة
وختدم احلكومة املركزية وتتعامل مع التهديد املستمر من داعش ،مع قدرهتا على الدفاع عن العراق
كدولة من التهديدات احملتملة من إيران.
ويف ضوء تلك القناعة األمريكية وألسباب تتعلق بإجياد التوازن مع إيران فإن أهداف احلوار
االسرتاتيجي اليت سيتم التفاوض بشأهنا مع بغداد واخلاصة بالشق األمين والعسكري تتمحور حول اآليت:
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•تنظيم عمل الوجود العسكري األمريكي يف العراق.
•تعزيز القوات العسكرية العراقية وتطويرها.
•حصر السالح بيد الدولة ،وحتجيم دور قوات احلشد الشعيب يف املؤسسة العسكرية
والسيما اجلزء املعادي للواليات املتحدة االمريكية.
•محاية الوجود العسكري االمريكي يف العراق عرب القوات العراقية .وقدر تعلق األمر هبذا
اهلدف هناك قناعة أمريكية بأن استهداف القوات األمريكية يف العراق ال يعزى إىل قوة
الفصائل املسلحة وإمنا إىل ضعف القوات العراقية من مواجهة هذه التهديدات ،وذلك
بأن متكني القوات العراقية أحد أسبابه هو توفري احلماية للقوات األمريكية من هجمات
الفصائل املسلحة.
لذلك من املرجح أن يتبع األمريكيني على طاولة املفاوضات أحد املسارين اليت تتعلق
بالوجود العسكري األمريكي:
•املسار الطويل :وهو املسار املعين ببقاء القوات األمريكية ألطول فرتة ممكنة يف العراق
مقابل متكني القوات العسكرية العراقية على مستوى قوات الدفاع اجلوي ،وإعادة بناء
القوة الصاروخية العراقية (أرض جو) وتقدمي مساعدة حبرية حمدودة.
•املسار القصري :وهو املسار املعين ببقاء القوات األمريكية ملدة حمدودة يف العراق؛
هبدف بناء القوات العراقية مث املغادرة .أي إن الوجود العسكري األمريكي سوف يركز
يف برامج تدريبية حتدد مبدة زمنية معينة متكن القوات العراقية ومن مث املغادرة فور انتهاء
تلك الربامج .غري أن هذا املسار سيحدد بشرط مفاده بأن الواليات املتحدة األمريكية
ستعود إىل العراق بناءً على طلب األخري يف حاالت الطوارئ.
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وقد يكون املسار القصري أحد اخليارات اليت من شأهنا أن ختفض من عتبة التوتر مع إيران يف
الوقت الذي سيعكس احلاجة إىل احلل الوسط يف ظل رغبة العراق بالوجود األمريكي ملدة حمدودة.
ولكن من اجلدير بالذكر يف كلتا احلالتني أن اقتناء العراق ملنظومات تسليح أمريكية سوف يعين
ارتباط العراق على املدى الطويل بالواليات املتحدة؛ كون هذه األسلحة حتتاج إىل صيانة وعتاد
وتدريب مستمرين ،فضالً عن احلاجة إىل التعاون االستخباري وتبادل املعلومات.
2 .2احملور االقتصادي
مع إعالن وزير اخلارجية مايك بومبيو برغبة بالده يف إجراء حوار اسرتاتيجي مع العراق بني
بوضوح أنه« :مع التهديد العاملي لوباء وتراجع عائدات النفط اليت هتدد باهنيار اقتصادي عراقي من
املهم أن يعمل البلدين معاَ لوقف أي انعكاسات للمكاسب اليت حققناها يف جهودنا هلزمية داعش،
وحتقيق االستقرار يف العراق» .وهذا يعين أن احملور االقتصادي سيطرح على طاولة املفاوضات.
إذ تعتقد اإلدارة األمريكية أن العوامل االقتصادية تعد من أحد األسباب الداعمة لعدم
االستقرار السياسي يف العراق والسيما بعد تصاعد االحتجاجات العراقية؛ فقد أدى الفشل يف
تقدمي اخلدمات وحماربة الفساد وخلق الوظائف يف القطاع اخلاص إىل احتجاجات شعبية مستمرة
منذ هناية العام  ،2019ومع العجز احلاصل يف املوازنة ،فإن استمرار اهلشاشة االقتصادية العراقية
بالتزامن مع اخنفاض أسعار النفط وأزمة جائحة كورونا من شأنه أن يقود العراق إىل االهنيار
االقتصادي؛ لذلك فإن العراق حباجة إىل إصالحات اقتصادية ،وتنويع ملصادر الدخل من أجل
متكينه اقتصادياً بالتزامن مع متكينه أمنياً ،فالتمكني االقتصادي يهدف بالنهاية لضمان االستقرار
العراقي واحليلولة دون أن يكون الضعف االقتصادي العراقي عرضة الستغالل إيران يف هتريب العملة
وفرضة إلجياد ثغرة يف سياسة تطبيق العقوبات.

11

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويف ضوء تلك القناعة األمريكية فإن أهداف احلوار االسرتاتيجي اليت سيتم التفاوض بشأهنا
مع بغداد واخلاصة بالشق االقتصادي لن تركز فقط يف إصالح امليزانية وتنويع موارد الدخل ،وتشجيع
بيئة االستثمار ،وإمنا سرتكز أيضاً على جمال احلوكمة االقتصادية ،ودمج العراق أكثر حنو اقتصاد

السوق والعمل على توسيع القطاع اخلاص ،فضالً عن االستقالل العراقي عن واردات الغاز اإليراين.
3 .3احملور السياسي
ختل تصرحيات وزير اخلارجية مايك بومبيو من تلميحات بشأن االنقسام السياسي يف
مل ُ
العراق ،حينما أشار إىل «عدم وجود وحدة سياسية واضحة يف العراق» ...واالبتعاد عن «النموذج
الطائفي يف احلكم» الذي أدى إىل «الفساد واإلرهاب»؛ ما يعين أن مسألة التحول الدميقراطي
وحرية التعبري عن الرأي من احملتمل أن تكون على طاولة احلوار االسرتاتيجي ،أما لغايات تساومية،
أو كشرط مسبق للدعم األمريكي يف اجملال األمين واالقتصادي؛ لذلك من املرجح على وفق الرؤية
االمريكية أن تكون املساعدة االقتصادية األمريكية مشروطة جبهود احلكومة العراقية يف حتقيق
الوحدة الوطنية ،واحلد من أسباب االنقسام العرقي والطائفي ،ومكافحة الفساد ،ومن املتوقع أن
يطرح الوفد التفاوضي األمريكي فكرة إنشاء برنامج مساعدات اقتصادية مشروط بكل من
اإلصالحات السياسية الرئيسة ،والتوزيع العادل للموارد ومكافحة الفساد؛ أي استخدام أسلوب
«العصا واجلزرة» يف هذا اجملال ،مبعىن أن املساعدات االقتصادية ستقدم بوصفها حافزاً كي متضي
احلكومة قدماً يف الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد.
اخلالصة :إن احلوار االسرتاتيجي الذي تعتزم واشنطن اقامته مع بغداد يتمحور حول تلك
احملاور املوزعة عسكريا واقتصادياً وسياسياً ،وعلى الرغم من احلوار األمين سيكون ذا أمهية عالية،
إال أن واشنطن تعتقد أنه ال ميكن ألي حوار أمين أن يتجاوز مسألة االنقسام الداخلي والضعف
االقتصادي وعدم االستقرار السياسي ،إذ إن جتاهل هذه املشكالت -حبسب الرؤية األمريكية-
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جتعل العراق أكثر عرضة للضغوط اخلارجية لدول مثل إيران ،وهتديد اجلهات الفاعلة املسلحة غري
مقسماً من شأنه أن مينح إليران حرية عمل نسبية يف الداخل
احلكومية ،ذلك بأن عراقاً ضعيفاً أو ّ
العراقي.
صحيح أن املشكالت اليت يعاين منها العراق متعددة على املستوى األمين واالقتصادي
والسياسي ،إال انه ينبغي أن يكون اهلدف من احلوار االسرتاتيجي هو عراقاً قوياً ومستقالً وليس
شكالً من أشكال الدولة اخلادمة للواليات املتحدة األمريكية ،فهذا من شأنه أن يقوض الدعم
الداخلي ألي اتفاق حمتمل مع واشنطن ،والسيما أن األطراف السياسية العراقية قد تكون لديها
هذه القناعة مسبقاً ،وهو ما ينبغي للواليات املتحدة األمريكية أن تغادرها عند التفاوض مع بغداد.
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