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العراق يف ضوء زايرة الرئيس األمريكي جو ابيدن املرتقبة والتحوُّالت اإلقليمية اجلديدة

أتيت الزايرة األوىل املرتقبة للرئيس األمريكي جو ابيدن إىل الشرق األوسط يف منتصف يوليو/ 
متوز اجلاري، واليت ستشمل إسرائيل ودول عربية وخليجية أخرى، فضاًل عن احلراك اإلقليمي النشط 
الذي تقوم به بعض القوى اإلقليمية، مرتافقة مع وضع سياسي معقَّد يعيشه العراق اليوم، إذ إنَّه 
ومع مرور مثانية أشهر على إجراء االنتخاابت املبكرة،  فحتَّ اللحظة مل تتمكَِّن الكتل السياسية 
ا ألسباب  العراقية من االتفاق على تشكيل حكومة جديدة، ليس ألسباب داخلية فحسب، وإنَّ
خارجية ترتبط بصورة مباشرة ببعض الدول املنغمسة ابلشأن العراقي، واليت ستشمل بعضها جولة 
ابيدن املرتقبة، وهو ما جيعل العراق حاضراً وبقوة يف أجندته السياسية، ليس ألنَّه إحدى احللقات 
قد  اليت  اخلطرية  للتداعيات  ا  وإنَّ وإسرائيل،  املتحدة  الوالايت  ترى  كما  إيران،  ملواجهة  املفرتضة 
ينتجها استمرار االرتباك يف الواقع العراقي على دول اجلوار واإلقليم، يف حال مل يكن هناك رؤية 

إقليمية ودولية واضحة تبعد العراق عن شبح الفوضى السياسية اليت ميكن أن حتصل.

اليت ستـَُتناول  املهمة  امللفات  أحد  العراق سيكون  إنَّ  األساس-  القول -على هذا  ميكن 
يف قمة الرايض املرتقبة، واليت ستجمع الوالايت املتحدة وإسرائيل ودول عربية وخليجية، كما أنَّه 
سيكون متغرياً مهماً يف املعادلة اإلقليمية اجلديدة اليت يُراد هلا أن ترسم، ومع حماولة العراق مراراً عدم 
الدخول يف حساابت إقليمية معقَّدة؛ نظراً للواقع السياسي اهلش الذي يعيشه، وأتكيده املستمر 
سياسة احلياد اإلجيايب، إال أنَّ البيئة اإلقليمية تبدو اليوم تسري َوْفق أنساق سياسية جديدة، وذلك 
بفعل تصاعد حجم امللفات اليت تشمل العالقات بي إيران ودول املنطقة ومن مث الوالايت املتحدة، 
وهو ما جيعل إمكانية استمرار العراق يف هذا الدور، تكتنفه عديد من التساؤالت واالستفسارات 
حول مدى قدرة صانع القرار السياسي العراقي، على بلورة أهداف وطنية بعيداً عن ربط العراق 

حبساابت إقليمية معقَّدة.

العراق في ضوء زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن المرتقبة 
والتحوُّالت اإلقليمية الجديدة

فراس إلياس*

*  ابحث.
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أواًل: أجندة ابيدن الشرق أوسطية

تسلِّط زايرة ابيدن املرتقبة الضوَء على طبيعة التحوُّل األمريكي يف التعاطي مع قضااي املنطقة، 
ا الزايرة األوىل له منذ انتخابه رئيساً للوالايت املتحدة، وأتيت بعد جفاء أمريكي واضح  خصوصاً أنَّ
لقضااي املنطقة، مقابل اهتمام أمريكي بشرق آسيا واحلرب يف أوكرانيا، كما أتيت هذه الزايرة يف 
ظل منعطف خطري مترُّ به املنطقة، أبرزها تطوُّر األوضاع على الساحة الفلسطينية وتعثُّر املفاوضات 
مع إيران واألزمة السياسية اليت يعيشها العراق ولبنان، وأزمات الطاقة والغذاء وغريها من امللفات 

املعقدة.

إذ يدرك ابيدن أنَّ االلتزامات اليت سبق أن التزمت با الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط 
يف الفرتة املاضية، ال ميكن ألي إدارة أمريكية أن تتنصَّل منها، ملا لذلك من تداعيات خطرية على 
مستقبل التوازانت اإلقليمية فيها، إىل جانب تداعياهتا على مسارات التطبيع اخلليجي اإلسرائيلي، 
كما يعرف ابيدن أمهية وضع ناايت حامسة هلذه امللفات، قبل أن تستعيد روسيا والصي دورمها يف 
الشرق األوسط، إذ توجد إمكانية أن يتحوَّل حلفاء الوالايت املتحدة إىل اجلبهة األخرى، فيما لو 

استمر اجلفاء األمريكي هلم، ويف مقدمتهم السعودية.

ولذا يتضح من جدول األعمال اخلاص بزايرة ابيدن أنَّ السعودية وإسرائيل أتتيان يف ُسلَّم 
أولوايت الزايرة املرتقبة، إىل جانب دول عربية وخليجية أخرى، وذلك َوْفق مشولية التصوُّر السياسي 
الذي حتمله زايرة ابيدن، والرتتيبات األمنية اليت تسعى إدارته لتشكيلها يف املنطقة يف املرحلة املقبلة.

فضاًل عمَّا ذُِكَر، ميثِّل احلديث عن املظلة األمنية اليت تعتزم إدارة ابيدن إنشائها على غرار 
هذه الزايرة، واليت تشمل إسرائيل ودول اخلليج، امللف األكثر حضوراً يف هذه الزايرة، بعد ملفات 
حتالف  إنشاء  لفكرة  احلياة  لبايدن  املرتقبة  الزايرة  أعادت  إذ  الدولية،  واملنافسة  والتجارة  الطاقة 
عسكري يف املنطقة، ويف حديٍث لقناة »سي أن يب سي« األمريكية، قال العاهل األردين امللك 
غرار حلف مشال  على  األوسط  الشرق  حتالف عسكري يف  تشكيل  إنَّه سيدعم  الثاين،  عبدهللا 
األطلسي، وكشف أنَّ ذلك ميكن أن يكون مع الدول اليت تشاطره الرأي، ومنها الوالايت املتحدة، 
إذ أتمل واشنطن أن يساعد مزيداً من التعاون، وخاصة يف جمال األمن، على زايدة اندماج إسرائيل 
ا قد متهِّد ملزيٍد من صفقات التطبيع مع إسرائيل، مبا يف ذلك مع  يف املنطقة وعزل إيران، كما أنَّ
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السعودية، بعد إقامة العالقات مع اإلمارات والبحرين يف عام 1.2020

اثنياً: التموضع اإلسرتاتيجي السعودي

ميكن القول إنَّ اجلولة اإلقليمية األخرية لويل العهد السعودي األمري حممد بن سلمان، واليت 
مشلت دواًل كاألردن ومصر وتركيا، إىل جانب استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
حاول عن طريقها أن خيلق تصوراً واضحاً لدى اإلدارة األمريكية أنَّ اململكة العربية السعودية ما 
زالت قادرة على صياغة حتالفات أو ترتيبات إقليمية بعيداً عن املظلة األمريكية، ومن مَثَّ أنَّ حماولة 
ويل العهد حممد بن سلمان إجراء تفامهات مع دول كاألردن ومصر وتركيا هلا عالقة أبكثر من 
العالقة مع إسرائيل، أتيت يف سياق مرتبط مع قمَّة  النووي اإليراين وملف  امللف  ملف، وحتديداً 

الرايض املرتقبة على هامش زايرة ابيدن والقضااي اليت ستـُْبَحث.

قد جتعل هذه القضااي حممد بن سلمان قادراً على التخفيف من حدَّة املطالبات األمريكية 
يف الضغط على السعودية، لتقدمي تنازالت سواًء فيما يتعلق ابلعالقة مع إسرائيل أم امللف اليمين، 
يف حماولة أمريكية لتصفري املشاكل يف املنطقة، قد ترتك نتائج زايرة حممد بن سلمان إىل كلٍّ من 
األردن ومصر وتركيا على قرارات قمة الرايض املقرَّر عقدها حبضور ابيدن، إذ إنَّه َوْفقاً للموضوعات 
اليت أطرت جولة ويل العهد السعودي، واإلشارات اليت قدمتها اخلارجية األمريكية، فإنَّه من املتوقَّع 
املتعلِّقة إبيران ونفوذها  أن تشمل القضااي األمنية أولوية قصوى يف قمَّة الرايض املرتقبة، وحتديداً 

اإلقليمي.

يف الواقع، سعى حممد بن سلمان يف زايرته للدول الثالثة أن يصَل إىل صيغة مشرتَكة وموقف 
واحد يف القضااي اإلقليمية املشرتكة، وهي قضااي سترتك أتثريها على التوازانت اإلقليمية املقبلة، ومن 
جهة أخرى صرَّح الرئيس األمريكي عند احلديث عن زايرته املرتقبة إلسرائيل، أبنَّ قضية أمريكا 
األوىل هي حتقيق أمن أصدقائها، إذ يبدو أنَّ الوالايت املتحدة ابحثة عن أتسيس حتالف عسكري 
وأمين ضد إيران يف املنطقة، يف حال عدم حتقيق نتيجة يف مفاوضات امللف النووي، فمع إجراء 
البلدين  اجلانبي اإليراين واألمريكي مؤخراً حماداثت غري مباشرة يف الدوحة، ختص العالقات بي 
والبانمج النووي، إال أنَّ هذه احملاداثت فشلت يف التواصل إىل نتائج واضحة يف جولتها األوىل 
على األقل، مع صدور بعض اإلشارات األمريكية أبنَّ اجلولة الثانية ميكن استئنافها بعد انتهاء جولة 

ابيدن الشرق أوسطية.
https://arbne.ws/3nooZyc .2022 1. “انتو الشرق األوسط« . دوافع ومعوقات، موقع احلرة، يف 24 يونيو
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اثلثاً: إيران حمور احلدث

أصبحت إيران حمور االهتمام اإلقليمي والدويل اليوم، إذ أتيت زايرة ابيدن املرتقبة وجولة حممد 
بن سلمان األخرية يف جزء كبري منها للتعامل مع املتغريات اليت أحدثتها إيران، سواًء على مستوى 
البانمج النووي أم التهديدات اليت تشكلها الصواريخ الباليستية، أم الطائرات املسرية، وعلى هذا 
األساس أتيت قمة الرايض املرتقبة لتشكِّل عنواانً مهماً يف كيفية صياغة مظلة إقليمية أمريكية للتعامل 
مع إيران وحلفائها، إذ تبدو إسرائيل اليوم أكثر األطراف الساعية لرتمجة زايرة ابيدن املرتقبة على 

صورة برانمج أمين يكبح طموح إيران يف الوصول إىل العتبة النووية.

وأييت هذا مع جناح إسرائيل مؤخراً يف نقل املعركة إىل الداخل اإليراين، عب تصاُعد عمليات 
تصفية الضباط يف احلرس الثوري، أو العلماء العاملي يف املواقع النووية بعد توقف احملاداثت النووية 
اليت سبق  األخطبوط«  يُعرف ابسرتاتيجية »رأس  ما  املاضي، ضمن  آذار   / مارس  منذ  فيينا  يف 
اإليراين  التهديد  مع  التعامل  عب  مؤخراً،  بينت(  )نفتايل  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  عنها  أعلن  أن 

مباشرة من دون االكتفاء بضرب حلفائه يف املنطقة.

يبدو أنَّ منطقة الشرق األوسط مقبلة على وضع إقليمي جديد يف املرحلة املقبلة، خصوصاً 
بعد االستدارة اإلسرتاتيجية اليت أصابت توجهات إدارة ابيدن، عب االلتفات حنو الغرب، وعدم 
تركيز االهتمام على الشرق فقط، إذ إنَّ احلرب يف أوكرانيا أظهرت مدى جدية التهديدات اليت 
متثِّلها التحدايت العابرة للحدود، واليت أتيت جمملها من الشرق األوسط، سواًء عب تدفق املقاتلي 

والسالح، أم التجارة غري املشروعة.

وال هتدِّد هذه األمور املصاحل األمريكية فحسب، بل جممل األمن الدويل املرتبط بدول حلف 
الناتو، اليت كشفت احلرب الروسية مدى هشاشتها األمنية بعد تصاعد أزمة الطاقة والغذاء، ليس 
األمريكية، كما يشري  والقواعد  املصاحل  أيضاً، حيث  الشرق األوسط  أورواب فحسب، بل يف  يف 
تصاعد هذه األزمات يف دول املنطقة إىل تصاعد التهديدات اليت ميكن أن تطال الوجود األمريكي 
مستقباًل، إذ ما تزال إيران انظرًة خبشية كبرية هلذا الوجود، وما ميكن أن ينتجه من هتديدات على 

مستقبل »حمور املقاومة«، أو حت نفوذها يف املنطقة.
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رابعاً، الكاظمي وإمكانية صنع توافقات إقليمية وقائية

جاءت اجلولة اإلقليمية اليت قام با رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واليت مشلت 
السعودية وإيران، يف ضوء حراك إقليمي متصاعد بدأت تشهده منطقة الشرق األوسط قبل زايرة 
ابيدن املرتقبة، وممَّا ال شك فيه أنَّ الكاظمي مدرٌك جيداً أمهية احلفاظ على حالة الوفاق السعودي 
اإليراين، بعد مخس جوالت حوارية احتضنتها العاصمة بغداد يف املدة املاضية، وأالَّ يكوَن هناك أي 
انعكاسات سلبية ألي مقرَّرات قد خترج عنها قمَّة الرايض املرتقبة، خصوصاً أنَّ الكاظمي حياول 

اليوم النأي ابلعراق عن أيِّ استحقاقات مستقبلية، يف ضوء األزمة السياسية اليت يعيشها العراق.

من جانب آخر، يواجه الكاظمي اليوم حتدايت كبرية من قبل قوى اإلطار التنسيقي، اليت 
الصدرية  الكتلة  نواب  أغلب مقاعد  استحواذها على  بعد  برملانية مرحية،  أغلبية  أصبحت متتلك 
ه من أي  املنسحبة من البملان، فقبل زايرته للسعودية اجتمعت قوى اإلطار مع الكاظمي حمذِّرة إايَّ
ا لوَّحت إبمكانية  التزامات سياسية ميكن أن يقِدم عليها يف حال مشاركته يف القمَّة املرتقبة، كما أنَّ
ه أبنَّ حكومته غري  حماسبته برملانياً فيما لو أقدم على أي خطوة من دون التشاور معهم، حمذرين إايَّ
اتفاقات دولية من دون الرجوع  التزامات، أو  ممتلكٍة للصفة الدستورية الكاملة؛ للدخول يف أيِّ 

جمللس النواب.

وفيما يتعلَّق ابلسياق العراقي، يدرك الكاظمي أنَّ زايرة ابيدن املرتقبة للمنطقة، ستحمل رؤية 
أمريكية للتعامل مع إيران، يف حال ما إذا فشلت احملاداثت النووية مرة أخرى، كما أنَّ تصرحيات 
العاهل األردين امللك عبدهللا الثاين أبنَّه يدعم والدة حتالف عسكري يف الشرق األوسط على غرار 
حلف الشمال األطلسي، والسعي اإلسرائيلي لدفع مسار التطبيع مع دول اخلليج على هيئة مظلَّة 
أبنَّه احللقة  التهديدات اإليرانية، جتعل الكاظمي يفكِّر جلياً  أمنية تشمل اجلميع، للوقوف بوجه 
األضعف يف املعادلة اإلقليمية احلالية، خصوصاً أنَّ العراق سيكون ساحة مرشَّحة أليِّ ردِّ فعٍل إيراين 

على الرتتيبات اإلقليمية اجلديدة.

لطهران،  األخرية  زايرته  يف  فهو  اإليراين،  اجلانب  من  انبعٌة  الرئيسة  الكاظمي  خشية  إنَّ 
حاول على ما يبدو أن يشرَح للجانب اإليراين الضرورات العراقية الكامنة خلف الرغبة ابالشرتاك 
يف قمَّة الرايض املرتقبة، كما أنَّه حاول إفهام اجلانب اإليراين أنَّ العراق لن يكون مع أيِّ حمور 
ابلضد من احملور اآلخر، فهو يدرك أنَّ احلفاظ على سياسة احلياد، هو أفضل ما تتمناه الدول 
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السعودية، اليت على ما يبدو بدأت تعوِّل على زايرة ابيدن املرتقبة، يف إعطائها  العربية، وحتديداً 
دعماً سياسياً وعسكرايً ابلضد من إيران، واملراهنة على جناح اجلانب اإلسرائيلي يف نقل املعركة إىل 
الداخل اإليراين، واستنزاف إيران عسكرايً واستخبارايً، والتموضع الرتكي اجلديد معها ملوازنة الدور 
اإليراين يف العراق وسوراي، من دون أن جتب على االخنراط املباشر يف تصعيد مع إيران يف أي ساحة 
ومنها العراق، وكذلك توفر فرصة إلجناح مهمة الكاظمي يف احلصول على والية اثنية بدعم ورضا 

إيراين واضح.  

خامساً: العراق ... حتدِّايت وتوقعات

ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ هناك عديداً من التحدايت اليت ستقف بوجه العراق من جهة، وزايرة 
ابيدن املرتقبة من جهة أخرى، تتمثَّل بطبيعة امللفات املعقدة اليت ستُتناول، فضاًل عن ذلك، أشارِت 
الفرتة املاضية إىل أنَّ املبادرات األمنية اليت قادهتا الوالايت املتحدة يف املنطقة، ومنها املبادرة اليت 
ا مل توفِّر  قادها الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب، مل تتمكَّن من عزل إيران عزاًل كاماًل، كما أنَّ
األمن واالستقرار يف املنطقة، وهو ما يضع بدوره عديداً من التساؤالت حول النتائج اليت ستتمخَّض 

عنها زايرة ابيدن املرتقبة، وتداعياهتا على العراق والشرق األوسط.

إنَّ السياسة اخلارجية لإلدارات الدميقراطية معروفة ابحللول املرنة، ولذا فإنَّه من املتوقَّع أن 
نشهد إعادة هيكلة للسياسة األمريكية يف العراق، واليت متثَّلت أوىل مالحمها بتعي الوالايت املتحدة 
لسفرية جديدة هلا يف العراق »إلينا رومانوفيسكي«، وذلك عب تقدمي احللول السياسية على احللول 
العسكرية، والتعامل مع احلالة العراقية ابستقالل جزئي عن احلالة اإليرانية، مع السعي لتأسيس هدنة 
مع إيران؛ إلجناح التوجُّه األمريكي يف العراق، فإذا جنحت إدارة ابيدن يف ترويض إيران يف العراق، 

ا ستنجح ابملقابل يف ترويض حلفائها أيضاً، والبدء مبرحلة انتقالية جديدة. فإنَّ

يعتقد معظم العراقيي أنَّ الوالايت املتحدة ميكن أن تساعدهم على تصحيح سنوات من 
أم ال، فإنَّ الوالايت املتحدة  عدم االستقرار والصراع الداخلي والفساد، وسواًء أكان هذا واقعياً 
ميكن أن توفِّر الدعم السياسي واالقتصادي للتأثري على بغداد، لالجتاه حنو ترسيخ سلطة الدولة، 
وحصر السالح املنفلت، فالعراق مهم ليس فقط بسبب إمكاانته االقتصادية واإلسرتاتيجية، ولكن 
أيضاً بسبب إيران، فعب العراق امتدت السياسات األمريكية جتاه إيران يف الفرتة املاضية، حينما 
وإذا كانت  والعسكري،  االقتصادي  وزادت من ضغطها  إيران،  على  العقوابت  واشنطن  كثَّفت 
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واشنطن أتمل يف احلد من شبكة طهران يف الشرق األوسط، فعليها أن تُعيَد االستقرار يف العراق 
أواًل.

إنَّ احلديث عن التوجهات احملتملة لنهج الرئيس ابيدن حنو العراق، قد يكون مبكراً، ولكن 
املتطّرِفة، مبا  الرئيس ترامب، والذي اتسم ابحللول  خمتلفاً عن نج  أنَّه سيكون نجاً  الثابت، هو 
انعكس على الواقع السياسي واألمين يف العراق، كما أنَّه سيحاول إنتاج نج جديد يف العراق، عب 
تقليل االعتماد على القوات األمريكية، وإعطاء حلف الشمال األطلسي دوراً أكب، ودعم جهود 

حكومة الكاظمي، سياسياً واقتصادايً يف قمَّة الرايض املرتقبة.

وميتلك الرئيس ابيدن معرفًة جيدًة ابلبيئة الداخلية العراقية، وذلك عب توليه ملنصب انئب 
الرئيس األمريكي األسبق ابراك أوابما 2017-2009، إذ أنشأ يف هذه املدة عالقات واسعة مع 
خمتلف األطراف السياسية العراقية )سنية، وشيعية، وكردية(، كما أنَّه زار العراق يف  الفرتة 2010 
– 2012 )24 مرَّة(، وكانت له مواقف واضحة من السياسة األمريكية يف العراق، إذ نشر مقااًل 
يف عام 2006، طالب فيه بتقسيم العراق على ثالثة أقاليم إىل جانب العاصمة بغداد، كما عارض 
زايدة عدد القوات األمريكية يف العراق عام 2007، وبعد أن أصبح انئباً للرئيس أوابما، أشرف 

على عملية انسحاب القوات األمريكية من العراق عام 2011.

قد  مهمَّة  لفرضية  س  يؤسِّ هذا  فإنَّ  الراهنة،  املدَّة  يف  املعقدة  العراقي  الواقع  لطبيعة  ونظراً 
تؤطر لوضع العراق يف املرحلة املقبلة، وحتديداً على مستوى إسرتاتيجية ابيدن اجلديدة، وهي أنَّ 
اإلسرتاتيجية األمريكية يف العراق مستمرَّة بصيغتها احلالية، وذلك بفعل تعدُّد املتغريات الداخلية 
ح فرضية استمرار الوضع الراهن، هو أنَّ العراق تعامل مع  واخلارجية احمليطة ابحلالة العراقية، وما يرشِّ
عديٍد من اإلدارات األمريكية )الدميقراطية واجلمهورية( منذ احتالله عام 2003، ومل تستطيع أايً 
منها معاجلة احلالة العراقية، وحتديداً يف اجملاالت السياسية واألمنية، كما أنَّ الوضع العراقي مرتبط 
مع عدم توصُّل اجلانبي لصورة  العالقة األمريكية اإليرانية، خصوصاً  بصورة أو أبخرى مبسارات 
واضحة حول االتفاق النووي، ومن مَثَّ فإنَّ عدم وجود مسار واضح للعالقات بي الوالايت املتحدة 
ح استمرار الوضع الراهن يف العراق على املستوى القريب؛ بسبب التأثري الذي ميارسه  وإيران، يرشِّ
حلفاء إيران يف العراق، ما قد جيعل خمرجات قمَّة الرايض املرتقبة غري مؤثَّرٍة بصورة كبرية على الواقع 

العراقي.
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اخلامتة

مع أنَّه من املبكِّر احلديث عن توجهات الرئيس ابيدن يف زايرته املرتقبة للمنطقة، إال أنَّه 
فيما يتعلق ابحلالة العراقية، ويف ظل تعقيدات األزمة السياسية احلالية، وتعدُّد األطراف املتداخلة يف 
احلالة العراقية، ومن أجل إبعاد العراق عن أي مسار تصادمي بينها وبي إيران، فإنَّه ميكن القول:

ستويل إدارة ابيدن السياسة والدبلوماسية أولوية لالقتصاد واألمن يف العراق.. 	

الصلة . 	 ذات  والدولية  اإلقليمية  املبادرات  وتعزيز  األطلسي،  الشمال  حلف  دور  تفعيل 
ابإلسرتاتيجية األمريكية يف العراق.

االستمرار بسياسات مكافحة اإلرهاب »تنظيم داعش«، وتفعيل جهود احلكومة العراقية . 	
إبصالح قطاع األمن، وتفعيل ترتيبات أمنية لتعزيز أمن القوات األمريكية يف العراق.

االستخبارية . 	 اجلهود  وتعزيز  العراق،  األمريكي يف  الوجود  تقني  إىل  ابيدن  إدارة  ستلجأ 
واألمنية، ومنح القوات األمنية العراقية دوراً أكب يف حماربة »تنظيم داعش«، وتفعيل دور اخلارجية 

األمريكية للوصول إىل شراكات وعالقات أمنية واضحة.

م رقم صعب يف املعادلة األمنية يف . 	 تنظر الوالايت املتحدة إىل إيران وحلفائها، على أنَّ
ا لن تستثيَن هذين املتغريين، من أي توجُّه مستقبلي حيال العراق. العراق، ولذا فإنَّ

ستفعِّل إدارة ابيدن ملفات حقوق اإلنسان يف العراق، فضاًل عن دعم جهود احلكومة . 	
العراقية يف أتمي انتقال سلس للسلطة، وتفعيل دور احلكومة العراقية يف استكمال جوالت احلوار 

السعودي اإليراين؛ لتحقيق نوع من االستقرار السياسي يف املرحلة املقبلة.

تدرك إدارة ابيدن أبنَّ املشكلة اآلنية يف العراق، هي سياسية ابألساس، ولذ ستحاول عدم . 	
استفزاز إيران مبمارسة أدوار تدفعها للتدخُّل املباشر يف الشأن العراقي، وجعل الدور اإليراين يتوقَّف 
عند سقف املبادرات السياسية ال أكثر، من أجل احلفاظ على لعبة التوازن األمريكي اإليراين يف 

العراق.

إمجااًل ستسعى إدارة ابيدن إىل صياغة نج جديد للوالايت املتحدة يف العراق، مع احلفاظ 
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على أولوايت الوالايت املتحدة السياسية واالقتصادية والعسكرية، فهي سرتسم خارطة طريق جديد 
يف العراق، ابلصورة نفسها اليت كان يطمح إليه يف فرتة وجوده يف إدارة أوابما، مع إعطاء الواقعية 
السابق،  اليوم خمتلفة عن  العراق  السياسية يف  الظروف  يف نجه؛ ألنَّ  واضحاً  هامشاً  السياسية 
فاألولوية هي للمصاحل العليا للوالايت املتحدة، وهو ما جيعله أمام حتدايت كبرية إلمكانية جناحه يف 
الفرتة املقبلة، وعليه فإنَّ إيَّ جديٍد قد يقدم عليه الرئيس ابيدن يف زايرته املرتقبة للمنطقة، سيكون 

له نتائج حامسة على مستقبل اإلسرتاتيجية األمريكية يف العراق.


