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حماداثت جديدة من شأهنا أن تساعد العراق يف العثور على مساحة لتحقيق االستقرار وسط األزمات 

ميكن للدبلوماسية أن توفر ُمتنفساً  حلكومة حمشورة بني إيران والوالايت املتحدة .
لتعزيز االستقرار يف وجه  العراقية طريقها جبهد جهيد  فيه احلكومة  الذي تشق  الوقت  يف 
التدهور االقتصادي ووابء كوروان واالحتجاجات السياسية ومظاهر العنف املتكرر، قد تبصر -هذه 
احلكومة- أماًل جديداً يتيح مساحة ما للتناور يف الفضاء السياسي الضيق الذي تعلق فيه بي إيران 
والوالايت املتحدة. فبعد يوم واحد من موافقة مسؤولي إيرانيي وأمريكيي -عرب وساطات- على 
العودة التفاق 2015 بشأن برانمج إيران النووي، أعلن دبلوماسيون أمريكيون وعراقيون عن عزمهم 
سحب القوات القتالية األمريكية من العراق. إن هاتي املبادرتي عرضة لشكوٍك عميقة، ولكن لو 

جنحتا يف مساعيهما، فقد تعمالن على توسعة درب العراق الصعب الذي يقود إىل السالم. 
صرح كٌل من العراق والوالايت املتحدة أبن احملاداثت اليت أجريت يف األمس بشأن “احلوار 
العراقية والذي  األمن  قوات  الذي أحرزته  التقدم  العراقي-األمريكي شددت على  االسرتاتيجي” 
أثبت قدرهتا على منع التهديد اإلرهايب الذي ميثله تنظيم داعش. وقالت احلكومتان إن هذا التقدم 
ميكن أن يسمح “بنقل القوات األمريكية القتالية املتبقية من العراق، مع حتديد التوقيت يف احملاداثت 

الفنية املقبلة”. هذا وتقول الوالايت املتحدة إن هلا 2500 جندي أمريكي يف العراق.
من  القتالية  التدريبية غري  مهمته  الناتو سيوسع  أن  الناتو يف شباط،  العراق وحلف  أعلن 
500 عنصر إىل حوايل 4000 عنصر لتحصي العراق بشكل أكرب ضد عودة داعش. وأعلن 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للشعب العراقي سحب القوات القتالية األمريكية ورحيلهم 
األسبوع  إيران  مع  املتحالفة  العراقية  واملسلحة  السياسية  اجلماعات  مطلب كررته  -وهو  النهائي 

املاضي-.

محادثات جديدة من شأنها أن تساعد العراق في العثور على 
مساحة لتحقيق االستقرار وسط األزمات 

جيمس روبرت *

*   كاتب وحمرر أقدم يف معهد الوالايت املتحدة للسالم.
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وأشار سرحانج محا سعيد، الذي يدير برامج الشرق األوسط يف معهد السالم األمريكي، إىل 
أن استبدال القوات األمريكية مبدريب الناتو سيخفض من التواجد األمريكي يف العراق، ولكن من 
غري املرجح أن ينهي الضغوط احمللية اليت تشدد على سحب مجيع القوات األجنبية. وقال محا إن 
“إيران وحلفاءها العراقيي مراتبون يف دور الناتو يف العراق ألهنم يعتقدون أن قوة بذا احلجم ستعيق 
جدول أعماهلم وسرعان ما ستتحول إىل بعثة قتالية ميكن أن هتددهم”. وإنه يتعارض مع هدفهم 

املتمثل يف إخراج القوات األجنبية من العراق.
العراق حمشوٌر بني الوالايت املتحدة وإيران 

موافقة  من  فقط  ساعة   24 بعد  العراقية  األمريكية  احملاداثت  عن  أمس  يوم  إعالن  جاء 
الوالايت املتحدة وإيران، عرب وسطاء، على العودة للعمل ابتفاق 2015 بشأن الربانمج النووي 
اإليراين، والتزام البلدين بذا امليثاق. ولقد اشتد العداء األمريكي اإليراين بعد أن سحب الرئيس 
العقوابت  2018، وفرض شبكة من  املتحدة من هذا االتفاق يف عام  الوالايت  ترامب  دوانلد 
االقتصادية اليت أدت -إىل جانب اخنفاض أسعار النفط- إىل خنق االقتصاد اإليراين؛ مما أدى إىل 

انكماشه على مدى السنوات الثالث املاضية. 
ليس هنالك بلد معرض خلطر جتدد العداء األمريكي اإليراين أكثر من العراق. بصورة فعلية، 
كبلت تلك املواجهة العراق بقيود سياسية يف الوقت الذي كان يصارع فيه ملعاجلة مشاكله اخلاصة. 
وقال محا سعيد: “ليس مبقدور العراق أن خيتار أحد  املعسكرين، ألنه ستكون هناك عواقب وخيمة 

ترتتب على أي من اختياراته”. 
الشيعة  وعرب  السنة  عرب  بي  األخص  -وعلى  العراق  يف  الطائفية  االنقسامات  وسط 
واألكراد- لطاملا أثرت إيران على السياسة العراقية من خالل دعمها للعديد من املنظمات الشيعية، 
اليت اجتمعت أربع منها يف انتخاابت 2018 حتت اسم حتالف فتح، التحالف الذي فاز بنسبة 
%15 من املقاعد، لتصبح اثين أكرب كتلة بي ما يقرب من اثين عشر كتلة رئيسة يف الربملان. 
متارس إيران أيضاً نفوذها من خالل جمموعة من اجلماعات املسلحة، واليت توسعت لتشمل أكثر 
من 100000 مقاتل حملاربة داعش اابن سيطرته على جزء كبري من العراق. يف حي أن مثل هذه 
اجلماعات هي امسياً جزء من قوات الدولة، فإن العديد منها يعمل بشكل مستقل وفعلي كوكالء 

إليران.
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تسنم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سدة احلكم قبل 11 شهراً، وجاء تسنمه للسلطة 
وسط مأزق هو األصعب من بي كل املآزق اليت واجهتها احلكومات السابقة منذ 2003 -كان 
حياول أن حيل ُعقدة األزمات اليت يعاين منها العراق بينما كان عالقاً يف مصيدة العداوة بي إيران 
كان  احمللي،  الصعيد  على  األجانب(-.  شركائه  )أقوى  املتحدة  الوالايت  وبي  جريانه(  )أكرب 
الكاظمي مرشحاً توافقياً لعشر كتل برملانية عراقية رئيسة أو حنو ذلك، بينما كانت الدولة تواجه 

احتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد وانعدام الوظائف وعيوب احلكومة. 
توىل الكاظمي مقاليد احلكم ابلتزامن مع بلوغ العداء األمريكي اإليراين ذروته، يف أعقاب 
الضربة الصاروخية اليت أمر با الرئيس ترامب اليت أودت حبياة اجلنرال اإليراين الكبري قاسم سليماين 
يف بغداد. ردت القوات املوالية إليران بسلسلة طويلة من اهلجمات الصاروخية على قواعد عراقية 

تضم قوات أمريكية، وطالب الربملان العراقي ابنسحاب مجيع القوات األجنبية من البالد.
خوفاً من هجوم حمتمل تشنه اجلماعات املوالية إليران على السفارة األمريكية يف بغداد، 
أرسل  التهديد  هذا  أثر  وعلى  الدبلوماسية؛  بعثتها  بسحب  أيلول  يف  املتحدة  الوالايت  هددت 
التوترات. أبدى حتالٌف من  إيران أدت إىل ختفيف  الكاظمي وزير خارجيته إلجراء حماداثت يف 
اجلماعات املوالية إليران استعداده لوقف اهلجمات على األهداف األمريكية إذا حصلت حكومة 

الكاظمي على التزام وجدول زمين النسحاب القوات األمريكية من البالد.
طبقات األزمة 

يواجه العراق عام 2021، وهو عاٌم مضطرب، ابلتخطيط النتخاابت وطنية وسط أزمة 
متعددة الطبقات. يشكل االقتصاد الذي خنقة وابء كوروان أحد طبقات هذه األزمة، فضاًل عن 
للغاز والنفط، واليت متول صادراهتما %90 من عائدات احلكومة. تدفع  الدولية  اهنيار االسعار 
األزمة ماليي العراقيي إىل حافة الفقر وتؤدي إىل ارتفاع نسب البطالة، وهذه البطالة تشرع الباب 

أمام اخلطاابت املتطرفة واالنضمام للجماعات املتطرفة. 
يعمل العراق أيضاً على مداواة اجلروح العميقة للنزاع الطائفي يف أعقاب هزمية داعش، وما 
خلفته من جمتمعات ممزقة ومشردة. ويف هذا السياق، فقد أحرزت جمتمعات مثل تلعفر وتكريت 
وغريها تقدماً عرب قناة احلوارات احمللية. لقد أكدت زايرة البااب فرنسيس الشهر املاضي للعراق على 
اآلمال يف أن تشمل املصاحلة جمتمعات األقليات، وكذلك يف إحداث التغيريات السياسية واحلكومية 

العميقة املنشودة.
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تواصل حكومة الكاظمي حماولة فرض سيطرة أكرب على بعض اجلماعات املسلحة املوالية 
إليران، اجلماعات اليت أكدت الشهر املاضي على أتهبها املستمر لتحدي احلكومة من خالل قيادة 
موكب من املقاتلي يلوحون ابلسالح عرب بغداد أمام أنظار قوات األمن احلكومية- للتنديد ابلوجود 

األمريكي يف البالد وحتذير الكاظمي من التاقلم معها.
املسار األمريكي-اإليراين هو أمٌر ضروري

أي انقالب يف تلك التوترات األمريكية اإليرانية يوفر األمل، ولكنه ال يضمن توجه احلكومة 
حنو االستقرار قادمة من الصراع والعنف. لقد وصفت كل األطراف مناقشات هذا األسبوع بشأن 
االتفاق النووي أبهنا مناقشات مثمرة- ولكنها جمرد العتبة األوىل يف سري عملية طويلة ال تتضمن 
أي ضماانت على جناحها. املبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، املمثل الروسي يف مناقشات فيينا، 
كان حذراً يف تصرحيه عرب تويرت، قائاًل إن أي عودة  لالتفاقية “ستستغرق بعض الوقت. حىت مىت؟ 

ال أحد يعرف. الشيء األكثر أمهية.. هو أن العمل الفعلي قد بدأ لتحقيق هذا اهلدف”. 
وقال محه سعيد: “حىت لو متت العودة إىل العمل ابالتفاق النووي، فهذا ال يعين أن ذلك 
سيساعد العراق فعاًل إال بتخفيف حدة التوتر بي الوالايت املتحدة وإيران على األراضي العراقية”. 
وأشار إىل أن االتفاق النووي الذي مت يف 2015 مل ميثل نقطة للشروع مبعاجلة الدور اإليراين داخل 
العراق، والسيما الدور الذي تلعبه عرب وكالئها املسلحي، أو للحد النزاعات املرتبطة داخل العراق. 

وقال “إن احتماالت حتقيق نتيجة أفضل ضئيلة، ولكنها ليست معدومة”. 
قال إيلي أبو عون، الذي يدير عمل معهد الوالايت املتحدة للسالم يف الشرق األوسط 
ومشال إفريقيا أنه مثة تعقيد آخر يكمن يف رفع العقوابت األمريكية عن إيران والعودة التامة للعمل 
ابالتفاق النووي وهو أنه “سوف مينح إيران احلرية لتحصل على مزيداً من املال، وهذا يوفر موارداً 
لتنمية نفوذها فعلياً يف بلدان مثل العراق ولبنان”، وقال “من الضروري أن تسري املفاوضات وفق 

آلية متنع ذلك من احلدوث”. 
إن طريق تقدمي العون للعراق لكي جيد موارَد وفضاًء سياسياً لتفادي جتدد احلرب والتطرف 
لن يكون طريقاً سالكاً. وملساعدة العراق -كما أشار محه سعيد- يتعي عليك أن ال تدفعه إىل 
لعام  الرخوة  الدبلوماسية األوىل  العمل على صقل هذه اخلطوات  اختيار أحد املعسكرين. لو مت 
2021، فعلى اجلهد املبذول أن حيافظ على جدول زمين طويل ويركز بشكل كبري على احتياجات 
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اجلهود  إدراج  مت  جرت،  اليت  املشرتكة،  األمريكية-العراقية  احملاداثت  ملخص  يف  الكثرية.  العراق 
الثنائية القادمة ملساعدة العراق للتعامل مع وابء كوروان، وتطوير التعليم وترميم اقتصاده وتعزيز فعالية 
الطاقة. هذا هو الرتكيز املوسع املنشود على احتياجات العراق، بداًل من الرتكيز الضيق على القضااي 

األمنية الصعبة اليت غالباً ما هتيمن على احلوارات السيساتية. 

املصدر:
https://www.usip.org/publications/2021/04/new-talks-could-help-
iraq-find-room-stabilize-amid-crises
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