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إىل  تتطرق  أن  بد  العراق ال  جتاه  الراهنة  االمريكية  لالسرتاتيجية  معاجلة موضوعية  أي  إن 
التحوالت الفكرية والتغريات السياسية اإلقليمية والدولية اليت رافقت تبلور رؤى جديدة للسياسة 
التعرض لالسرتاتيجية األمريكية جتاه  اخلارجية واالسرتاتيجية األمريكية على حٍد سواء؛ وعليه فإن 

العراق هو تشخيص سياسي للمشروع االسرتاتيجي األمريكي األمشل يف الشرق األوسط. 
أرسلت األسابيع األوىل من إدارة ابيدن )Biden-Harris( تلك اإلشارة إىل أن الشرق 
األوسط مل يعد أولوية للسياسة اخلارجية للوالايت املتحدة؛ إذ أشار الرئيس ابيدن إىل أنه يريد تقليص 
مشاركة الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط وإعادة الرتكيز على أولوايت األمن القومي مثل روسيا 
االنتخابية  فخالل محلته  املدنية،  األدوات  إىل  العسكرية  االشتباك  أدوات  من  والصي ابالنتقال 
أطلق وعداً بـ)إهناء احلروب ىف أفغانستان والشرق األوسط، اليت كلفتنا دماًء وأموااًل ال تقدر بثمن(، 
اهتمامنا  تتطلب  أخرى  القيادة ىف قضااي  على  قدرتنا  فقط  تستنزف  احلروب  )أن هذه  وأضاف 
ومتنعنا من إعادة بناء أدوات القوة األمريكية األخرى(، لكن يبقى السؤال املهم بشأن كيفية نشر 
الدبلوماسية بنحو فعال يف منطقة تعج ابلصراع العنيف. ويرى أنتوين بلينكي الذي اختاره ابيدن 
لديهما  اخلارجية؛ ولذلك  السياسة  أولوايت  تندرجان ضمن  للخارجية “أن روسيا والصي  وزيراً 
فرصة لتبّن نظرة اسرتاتيجية طويلة جتاه العراق، ومع استمرار السياسة اخلارجية األمريكية يف التحّول 
حنو املنافسة بي القوى العظمى، فلن يؤدي دعم األمن والدميقراطية يف العراق إىل كبح املطامع 

اإليرانية فحسب بل طموحات روسيا والصي أيضًا”)1( .

1. BONNIE KRISTIAN, The Biden Administration Is Taking Steps to Stay in Iraq 
Forever , FEBRUARY 22, 2021, https://www.defenseone.com/ideas/2021/02/
biden-administration-taking-steps-stay-iraq-forever/172209/.

استراتيجية الواليات المتحدة تجاه العراق في عهد بايدن

صالح جاسم صالح *

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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تقدم هذه الورقة حتلياًل ملا ستكون عليه اسرتاتيجية الوالايت املتحدة األمريكية جتاه العراق 
أولوية الهتمامامت ابيدن  العراق  يف عهد ابيدن من خالل طرح سؤال مفاده: “هل سيشكل 
اخلارجية؟ وهل سيتبىن سياسة أمريكية أكثر احرتافاً وأقل عسكرة، ذات أهداف اسرتاتيجية واقعية 
وجوهرية تساعد يف استقرار العراق وحتقق املصاحل األمريكية؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذه 

الورقة على وفق احملاور اآلتية:
فريق ابيدن:. 	

قّدم ابيدن ثالثة أعمدة ستقوم عليها عملية صنع القرار السياسي اخلارجي، وهم: )أنتوين 
بلينكي وزيراً للخارجية، وليندا توماس سفرية واشنطن يف األمم املتحدة، وجيك سوليفان مستشاراً 
لألمن القومي(. ويعد الثالثة من خرجيي إدارة أوابما احملرتفي، وعلى الرغم من أن مؤهالهتم وخربهتم 
نظرية  لكن  األمريكية من جديد،  السياسة  الطبيعية يف  احلياة  إىل  االنتظام  بعودة  انطباعاً  تعطي 
التفوق األمريكي اليت يؤمن با هذا الطاقم لرمبا ستقود إىل سلوك سياسي غري متوقع أو متهور 
أحياانً، ويرى )تشارلز دان( الباحث يف مركز دراسات الشرق األوسط بواشنطن أن “فريق ابيدن يف 
الشرق األوسط فريق قوي، ويكن تقديراً عالياً لدور االستقرار الداخلي للعراق وأمهيته ألمن املنطقة، 
والسيما بسبب ديناميكة العالقة مع إيران”، معرباً عن تفاؤله “أبن فريق ابيدن سيجعل العراق 
أكثر أمهية يف تعامالت الوالايت املتحدة، إىل جانب العمل على االهتمام بدعم العراق يف جمال 
التدريب واحتواء فريوس كوروان والعناية ابألمن والسيما بعد االنتخاابت املقررة يف تشرين األول” .  

هنج ابيدن:. 	
ما يزال هنج إدارة ابيدن جتاه العراق غري واضح، ففي التصرحيات العلنية اليت أدىل با حىت 
اآلن، مل يذكر الشيء الكثري عن العراق ابستثناء التعهدات إبهناء “احلروب األبدية”، وسحب 
القوات األمريكية من الشرق األوسط، مع اإلقرار بضرورة إبقاء بعض القوات؛ نظراً للتهديد اإلرهايب 
يف سوراي والعراق. وعلى الرغم من التحول االسرتاتيجي احملتمل من قبل البيت األبيض، فرمبا ما 
يزال العراق حيمل بعض األمهية فقد أعطى الرئيس ابيدن األولوية لالتصال برئيس الوزراء العراقي 
أن وضع العراق  على  تفهم  وهناك  األوسط،  الشرق  يف  اآلخرين  القادة  الكاظمي قبل  مصطفى 
مرتبط إبيران، فضاًل عن أن توجهات إدارة ابيدن القادمة ستنصب على معاجلة ملفات )حماربة 

داعش، وحماربة الفساد، ومعاجلة التحدايت االقتصادية، وفايروس كوروان، والتغري املناخي(.
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دعم العراق: . 	
على الرغم من الشكوك بشأن موقع العراق يف أولوايت السياسة اخلارجية األمريكية إال أن 
القصوى  املتحدة )ريتشارد ميلز( يرى أن »من بي أولوايهتا  انئب السفري األمريكي لدى األمم 
الداخل  يف  األعداء  مواجهة  ىف  سيادته  أتكيد  على  العراق  ملساعدة  املتحدة  الوالايت  ستسعى 
واخلارج من خالل منع عودة ظهور داعش والعمل على استقرار العراق«، واتبع ميلز أن هذا يعىن 
تسهيل إجراء انتخاابت حرة ونزيهة فضاًل عن حماربة اجملاميع املرتبطة إبيران واجلماعات اإلرهابية 
مثل داعش، وحتويل األموال حنو التنمية االقتصادية والتحسينات اإلنسانية والقضاء على الفساد، 
وللشعب  للعراق  ابلثقة  وجديراً  اثبتاً  شريكاً  املتحدة  الوالايت  )ستبقى  ابلقول:  حديثه  واختتم 
العراقي، اليوم ويف املستقبل، جيب على الوالايت املتحدة أن تسعى إىل تطوير سياسة للعراق ال 
تكون مشروطة بعالقة أي من البلدين مع إيران، بل تسعى بداًل من ذلك إىل حتقيق أهداف مشرتكة  
واالستفادة من حاجة العراق للمساعدة ورغبة الوالايت املتحدة يف رؤية استقرار جيد - دميقراطية 

حتكم العراق( . 
 الداخل العراقي:. 	

يشهد الوضع الداخلي للعراق انقساماً حيال املوقف من إدارة ابيدن بي متفائل ومتشائم، إذ 
يرى املعسكر املتفائل مبا يعتربها عقالنية ابيدن مقارنة بسلفه دوانلد ترامب، وأن الرئيس األمريكي 
الدميقراطي قد تعلم الدرس من خربته يف التعامل مع العراق ومع الدول احمليطة، مما يعن أنه سوف 
يسعى إىل تطوير سياسات تدعم بغداد للجم اجلماعات املسلحة ولتعزيز استقرار البالد مالياً وأمنياً 
ابلتوازي مع حماولة جتنيب الوالايت املتحدة الدخول يف مواجهة عسكرية مباشرة مع هذه الفصائل، 
يف حي يرى املعسكر املتشائم ابن الرئيس ابيدن لن يبذل جهداً كبرياً يف طريقة تعامل واشنطن 
مع امللف العراقي على اعتبار أن ابيدن كان عرّاب مشروع خروج القوات األمريكية السريع وغري 
قابل يف 

ُ
احملسوب من العراق وإفساح اجملال إليران مللء الفراغ الذي تركته هذه القوات، وأن الطرف امل

العراق -أي القوى السياسية والفصائل املسلحة- مل ترتك جمااًل واسعاً للمناورة خالل الفرتة املاضية، 
واليت شهدت خصوصاً قتل وإصابة أمريكيي بصواريخ “الكاتيوشا”، واستهداف السفارة األمريكية 

يف املنطقة اخلضراء ببغداد عدة مرات. 
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ما يريده العراق من الوالايت املتحدة:. 	
التحدايت  ملواجهة  يكفي  مبا  العسكرية  قواته  لبناء  جديدة  اسرتاتيجية  إىل  العراق  حيتاج 
القوات  حتتاج  األمريكية  التقديرات  وحبسب  وإيران،  وتركيا  سوراي  مع  حدوده  ولتأمي  األمنية، 
العراقية إىل عمليات إعادة تدريب وأتهيل ملدة ترتاوح ما بي 3 إىل 5 سنوات على  العسكرية 
بناء  إعادة  إىل  حيتاج  العراق  أن  عن  فضاًل  األمنية)2(،  مبهامها  القيام  على  قادرة  لتكون  األقل 
عسكرية  معونة  وإىل  العسكرية،  القواعد  من  العديد  وصيانة  تشغيل  وإعادة  التسليحية  منظومته 
لتقليل أتثري  املثلى  الطريقة  أمريكية والسيما يف جمال االستخبارات والعمليات اخلاصة وهذه هي 
اجملاميع املسلحة يف العراق من خالل تقوية املؤسسة العسكرية عرب شراكة أمريكية، وكذلك املساعدة 
يف جمال االقتصاد ملا للوالايت املتحدة من مكانة اقتصادية، واألهم هو مساعدة العراق يف جمال 

االنتخاابت ابلتعاون مع األمم املتحدة. 
الوجود األمريكي:. 	

العراق مع مواصلة  الرئيس األمريكي جو ابيدن تسعى إىل تواجد أقل لقواهتا يف  إن إدارة 
العراقية  الرغم من أن املكوانت  العراقيي يف محاية أراضيهم وسيادهتم على  لبناء قدرات  التدريب 
منقسمة على نفسها ما بي متأمل وخائف من قيام ابيدن بسحب القوات األمريكية من العراق، 
هيمنة  من  املخاوف  بسبب  حد كبري؛  إىل  األمريكي  الوجود  بقاء  واألكراد  السنة  يدعم  حيث 
إيران، وإعادة إحياء تنظيم داعش مرة أخرى، يف حي يعارض ذلك جزء واسع من اجلماعات 
السياسية والعسكرية الشيعية، ومع احتمال عودة الرئيس ابيدن لالتفاق النووي مع إيران ستزداد 
هذه املخاوف)3(، لكن من غري املتوقع أن يقدم ابيدن على سحب القوات األمريكية ابلكامل 
من العراق، وهو بذا ال يريد أن يكرر ما يعده البعض خطًأ اسرتاتيجياً ارتكبه أوابما ومهد لسيطرة 
إيران على العراق وظهور داعش اإلرهايب، وما يزيد من احتمالية بقاء الوالايت املتحدة يف العراق 
خالل الفرتة املقبلة هو استمرار التهديدات اليت ميثلها تنظيم داعش وأمهية الوجود األمريكي على 

احلدود اليت يشرتك فيها العراق مع إيران وتركيا وسوراي.

2. U.S. Air Forces Central Command, Airpower Summaries, at: https://bit.
ly/2Wqa7m6 )Date of Entry: 5 April 2021(. 
. Mehmet Alaca, What will a Biden presidency mean for Iraq?, The New Alarabi, 
https://bit.ly/35w4Qy7 )Date of Entry: 5 April 2021(. 
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احلوار االسرتاتيجي : . 	
كان احلوار االسرتاتيجي خالل مدة إدارة ترامب صعباً، إذ ركزت االسرتاتيجية األمريكية يف 
العراق على التعاطي مع ثالث قضااي ترتبط ابألمن العراقي واألمن اإلقليمي األوسع هي: )مواجهة 
تنظيم القاعدة مث خَلفه تنظيم داعش، ومواجهة إيران، والتعامل مع املتغري اجلديد املتمثل ابحلشد 
الشعيب()4(، وبدأت جلسات احلوار االسرتاتيجي بي العراق والوالايت املتحدة يف 11 حزيران 
2020 للوصول إىل هناايت واضحة هلذه القضااي، وقد أاثر فوز ابيدن تساؤالت حول الطريقة اليت 
سيتعامل با مع هذا امللف الذي بدأته إدارة الرئيس ترامب وخمرجاته، وهل سيأخذ الرئيس ابيدن 
هذه التحدايت بعي االهتمام حيث يشكل احلوار االسرتاتيجي بي العراق والوالايت املتحدة حتدايً 
لكال البلدين، يف اجتاه رسم معامل عالقة اسرتاتيجية مستدامة، ختدم أهدافهما ومصاحلهما، وتساعد 

يف إحالل السالم واالستقرار يف املنطقة.
مسارات السياسة األمريكية جتاه العراقي:

هنالك ثالثة مشاهد حتدد مسارات االسرتاتيجية األمريكية يف العراق، وهي:
املشهد األول: أن تسعى الوالايت املتحدة األمريكية إىل االنسحاب العسكري؛ مما يعن 
إعادة سيناريو عام 2011، وحتمل تبعات ترك العراق لتدخالت دول اجلوار وهتديدات اجملاميع 

املسلحة وتعريض املصاحل القومية األمريكية للخطر، وذلك لألسباب اآلتية:
سياسي  اهنيار  إىل  أيضاً  سيؤدي  ما  وهو  االقتصادي،  االهنيار  وشك  على  العراق  أواًل: 
وأمن ستؤثر تداعياته على املصاحل األمريكية يف مجيع أحناء الشرق األوسط، ورمبا تعزز قوة اجلماعات 

اإلرهابية واجملاميع املسلحة اليت ميكنها العمل عرب احلدود. 
اثنياً: من دون تسوية أمنية على مستوى املنطقة )وغياب القيادة األمريكية(، ستظل التوترات 
بي إيران والدول األخرى، مع وجود عراق ضعيف وغري مستقر، املكان املثايل للحروب ابلوكالة لذا 
-حىت يف حال تفاوضت الوالايت املتحدة على العودة إىل االتفاق النووي اإليراين )خطة العمل 

الشاملة املشرتكة(- فإن هذا لن يؤدي مباشرة إىل شرق أوسط أكثر هدوءاً.

4. Firas Elias, The Forthcoming Iraqi-American Strategic Dialogue: Complicated 
Priorities and Thorny Issues, Emirates Policy Center, https://bit.ly/3kvuXcJ )Date 
of Entry: 5 April 2021(. 
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املشهد الثاين: من املرجح أن يقدم ابيدن على سحب جزئي للقوات األمريكية مع االحتفاظ 
بقوة صغرية ملكافحة اإلرهاب أبصول استخباراتية، ويف هذه املرحلة ال يُتوقع حدوث تغيريات كبرية 
يف سياسة الوالايت املتحدة، وقد تدفع ابلعالقة العراقية األمريكية إىل موقف غري مستقر وسليب 

ينذر بعودة خطر التهديد األمن.
املشهد الثالث: بقاء الوضع على ما هو عليه، وهو يعن استمرار التصعيد مع اجلارة إيران 

وتبادل املناوشات على الساحة العراقية، مما ينذر بعواقب قد جتر الندالع حرب دولية .
ختاماً :

للسياسة  هيكلة  إعادة  نشهد  أن  ميكن  واشنطن  يف  اجلديدة  الدميقراطية  اإلدارة  ظل  يف 
العراقية  احلالة  مع  والتعامل  العسكرية،  على  السياسية  احللول  تقدمي  عرب  العراق،  يف  األمريكية 
ابستقالل جزئي عن احلالة اإليرانية، مع السعي لتأسيس هدنة مع إيران، إلجناح التوجه األمريكي يف 
العراق، فإذا جنحت إدارة الرئيس ابيدن يف ترويض إيران يف العراق، فإهنا ستنجح ابملقابل يف ترويض 
اجلماعات املطالبة خبروج القوات األمريكية من العراق، والبدء مبرحلة انتقالية جديدة، وستعمل ادارة 
ابيدن على استمرار تقدمي الدعم للحكومة العراقية يف مواجهة اإلرهاب وحتقيق األمن واالستقرار 
على وفق الشروط األمريكية واليت تتمثل بضرورة قيام احلكومة العراقية بتحقيق التوافق الوطن وحتجيم 
الفصائل املسلحة ومنع هتديدها للمصاحل األمريكية يف العراق، وميكن أن توفر الوالايت املتحدة 
الدعم السياسي واالقتصادي للتأثري على بغداد لالجتاه حنو ترسيخ سلطة الدولة وحصر السالح 
املنفلت، وميكن أن نشهد دعماً أمريكياً لعملية سياسية أكثر متثياًل للمجتمع العراقي والسيما بعد 

احتجاجات تشرين 2019 .
الدميقراطية،  بناء  الدميقراطي مستها  التحول  بعد عام 2003 مبرحلتي: )مرحلة  العراق  مر 
ومرحلة االنسحاب األمريكي عام 2011 مستها انغماساً كبرياً لدول اجلوار يف الشأن العراقي(؛ 
معنيي  غري  ابلسلطة  فاملاسكي  خارجية،  وليست  داخلية  العراق  مشكلة  من  جزءاً  فإن  وابلتايل 
بتحديد هوية الدولة أو حتديد مصلحتها، ويتطلب هذا الرتكيز على إشراك اجليل القادم من القادة 
العراقيي ذوي العقلية االصالحية ومتكينهم، وإذا ما أراد صانع القرار العراقي حتقيق ذلك فعليه اآليت:

اختاذ سياسات متوازنة تراعي هويته الوطنية وجتنبه أتثري الفعل اخلارجي، فضاًل عن استثمار 
دعم اإلدارة األمريكية اجلديدة ليصيغ سياسات حتقق املصلحة العراقية.


