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مقدمة:
العاصمة  حسنْي  فؤاد  د.  العراقي  اخلارجية  وزير  الوزراء  رئيس  انئب  يزور  أن  املقرر  من 
األمريكية واشنطن يف شباط من العام احلايل؛ للمشاركة يف أعمال اللجنة التنسيقية العليا التفاقية 

اإلطار اإلسرتاتيجي بنْي العراق والوالايت املتحدة. 

وبوصفها اإلطار الناظم للعالقات بنْي واشنطن وبغداد ستحتل االتفاقية احليز األكرِّب من 
الزايرة اليت ستناقش قضااي أخرى ستسهم يف حتديد طبيعة العالقات بنْي بغداد وواشنطن يف املرحلة 
ا مرحلة حرجة تستدعي قدراً كبرياً من الواقعية واحلذر يف انتقاء اخليارات،  الراهنة اليت تتميز أبهَّنَّ
ال سيَّما أنَّ العالقات بنْي بغداد وواشنطن تتميَّز بثنائية يشوهِبا التناقض: التزام واضح وصريح من 
اجلانب األمريكي، يقابله عدم وضوح يف الرؤية من اجلانب العراقي، إىل الدرجة اليت أصابت دوائر 
صنع القرار األمريكي ابحلرية إزاء السلوك السياسي اخلارجي العراقي يف عديد من القضااي، اليت 
تبدأ من جتنُّب البحث يف اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي، وال تنتهي عند االمتناع عن التصويت يف 
2/3/2022، على القرار األممي الذي أدان الغزو الروسي ألوكرانيا، ممَّا فسَّرته واشنطن على أنَّه 
تصويت لصاحل موسكو، ال سيَّما أنَّه يف اليوم نفسه الذي ُصوَِّت على القرار األممي قام أشخاص 
جمهولنْي بتعليق )بوسرت( حيمل صورة الرئيس الروسي يف منطقة اجلادرية يف العاصمة بغداد مكتوابً 
عليها ابللغة اإلنكليزية )حنن ندعم روسيا(، وقامت السفارة الروسية يف بغداد بنشرها بتغريدة على 

موقعها على تطبيق تويرت، يف اليوم نفسه)1(، قبل أن تقوم القوات األمنية العراقية إبزالتها.

 إال أنَّ واشنطن لن تنتظر إىل ما ال هَّناية، ال سيَّما يف ظل االستقطاب الدويل الذي أفرزته 
احلرب يف أوكرانيا، اليت أصبحت حرابً شاملة بكل ما حتتويه الكلمة من معاين، وإن كانت ابلنيابة 
بنْي معسكرين: فهناك املعسكر الذي تقوده الوالايت املتحدة يف مواجهة احملور الصيين-الروسي 
الذي ابت واضحاً بفعل احلرب األوكرانية اليت بلغت من الشمول درجًة أنَّ الطاقة أصبحت أحد 
أقوى أسلحة احلرب الذي أفرز بدوره استقطاابً من نوع آخر يتكامل يف أطرافه مع االستقطاب 

الدويل األمشل. 

زيارة وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن:
 ثالث قضايا ستحدد مخرجاتها

أحمد مطر  *

*  سكرتري اثٍن/ وزارة اخلارجية العراقية.
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ويرِّبز سالح العقوابت االقتصادية واملالية من جهة أخرى كسالح آخر يف هذه املواجهة 
الدولية على األراضي األوكرانية ويتعداها يف آاثره إىل حتديد وضع الدوالر يف األسواق العاملية، ممَّا 
يشكِّل مسألة أمن قومي لواشنطن وأحد أهم أسباب مكانتها القيادية )أو املهيمنة إن شئت( يف 

النظام الدويل.  

 لذا، ميكن القول إنَّ القضااي اليت سيعرضها اجلانب األمريكي على طاولة البحث يف زايرة   
وزير اخلارجية العراقي د. فؤاد حسنْي إىل واشنطن هي: 

أواًل: اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي. 
اثنياً: الطاقة إنتاجاً وتسويقاً. 

اثلثاً: أزمة الدوالر. 
سنتناول يف هذه الورقة حتلياًل لدوافع واشنطن وأهدافها من البحث يف هذه القضااي الثالث 
اليت ستطغى على ملفات أخرى ستكون حاضرة يف جدول أعمال الزايرة كالتعاون يف جمال مكافحة 
اإلرهاب، والبيئة، والتعليم، والصحة، كما سنبحث يف السبل الكفيلة بتعظيم مكاسب العراق من 

البحث يف هذه امللفات، ومبا جيعل خمرجات هذه الزايرة إجيابية للطرفنْي. 

أواًل: اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي. 
ستكون اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي على رأس جدول أعمال زايرة وزير اخلارجية العراقي د. 
فؤاد حسنْي للمشاركة يف أعمال اللجنة التنسيقية العليا التفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي مبشاركة وزير 

اخلارجية األمريكي )أنتوين بلينكن(2. 

قراءة دقيقة لنصوص اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي -اليت كتبت عام 2007 وتفاوض عليها 
الثاين 3-2008، جند أنَّ  العراقي يف تشرين  الرِّبملان  العراقي واألمريكي وصوَّت عليها  اجلانبان 
االتفاقية ترمي إىل شراكة طويلة األمد، ممَّا أكدته ديباجة االتفاقية ابلقول »يؤكِّد اجلانبان الرغبة 
الصادقة يف أتسيس عالقة صداقة طويلة األمد استناداً إىل مبدأ املساواة يف السيادة واحلقوق 
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة«. كما أنَّ أهم أهداف االتفاقية هو أتسيس عالقة  واملبادئ 
للجانبنْي  ترك  بل  يغفلها(،  أن  )من دون  التكتيكية  القضااي  مداه  يتجاوز يف  إسرتاتيجي  حتالف 
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هامشاً للحركة مدعوماً ابحلوار الكفيل إبزالة أي غموض قد خيص بعض املستجدات والضرورات 
التكتيكية اليت ترقى أحياانً يف أمهيتها إىل مصاف القضااي اإلسرتاتيجية. فعلى سبيل املثال، بعد 
سقوط املوصل عام 2014 بلغت درجة التنسيق بنْي بغداد وطهران حداً جتاوز حدود التنسيق بنْي 
بغداد وواشنطن، ومل تعرتض واشنطن على ذلك التنسيق، مع أنَّه أكسب طهران أوراقاً وظَّفتها يف 

املفاوضات النووية، وأمثرت عن توقيع االتفاق النووي عام 2015. 

لذا، جاءت صياغة اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي4 اليت سنعرض أهم بنودها بصيغة حتديد 
اخلطوط العامة اليت جتاوزت التفاصيل اليت تركتها للجان املشرتكة اليت اتفق اجلانبان على أتسيسها 
يف القسم التاسع من االتفاقية الذي محل عنوان )اللجان املشرتكة(، واليت تتفرَّع إىل جلنة تنسيق 
عليا أوكلت إليها مهمة اإلشراف على التنفيذ العام لالتفاقية، فضاًل عن تسوية اخلالفات اليت قد 
تنشأ مبقتضى هذه االتفاقية، وجتتمع بصفة دورية وتشتمل على ممثلنْي عن الوزارات واجلهات ذات 
العالقة، وجلان تنسيق إضافية مشرتكة، َوْفق ما تقتضيه احلاجة، تتوىل اإلشراف على التنفيذ، وتتبع 

جلنة التنسيق العليا. 

تتكون االتفاقية من ديباجة وأحد عشر قسماً غطت معظم جوانب العالقات الثنائية بنْي 
البلدين وجاءت على النحو اآليت: 

القسم األول، مبادئ التعاون الذي حدَّد طبيعة الوجود العسكري األمريكي، والنص يف 
املادة )4( منه على عدم استخدام األراضي واملياه واألجواء العراقية ممراً أو منطلقاً لشن هجمات 
على بلدان أخرى، وأالَّ يكون للوالايت املتحدة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم يف العراق. 
العسكري  الوجود  والتساؤالت حول طبيعة  اجلدل  مبالغة غري مرِّبرة يف  هناك  أنَّ  يتضح  وبذلك 

األمريكي، وإمكانية استخدام األراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات على دول جماورة. 

لدعم  البلدين؛  تعاون  على  مؤكداً  جاء  والدبلوماسي،  السياسي  التعاون  الثاين،  القسم 
ودعم  والدولية،  اإلقليمية  واملؤسسات  املنظمات  يف  العراق  مكانة  وتعزيز  العراق،  يف  الدميقراطية 

جهود العراق يف إقامة عالقات إجيابية مع دول املنطقة على أساس االحرتام املتبادل.

القسم الثالث: التعاون الدفاعي واألمين، الذي أوىل أمهية ألمن العراق واستقراره، وتعزيز 
قدرة احلكومة العراقية؛ لردع كل التهديدات املوجَّهة ضد سيادته وأمنه وسالمة أراضيه. على أن 
يكون التعاون يف اجملال الدفاعي ابالتفاق بنْي الطرفنْي ومن دون اإلجحاف بسيادة العراق على 
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أرضه ومياهه وأجوائه. كما يتضمن هذا القسم االتفاق على انسحاب القوات األمريكية، وتنظيم 
أنشطتها يف وجودها املؤقت فيه. 

ويُعدُّ القسم الرابع من األقسام املهمة، ولكن املهملة يف الوقت نفسه، واليت جاءت أكثر 
استفاضة من سواها، وهو التعاون الثقايف، الذي جاء يف ست ِفْقرَات تضمنت االتفاق على التبادل 
الثقايف والتعاون يف جمال التعليم والبحث العلمي والتدريب والزماالت الدراسية يف إطار برانمج لبناء 
قادة املستقبل، وتسهيل إجراءات احلصول على التأشرية األمريكية؛ لتفعيل مشاركة العراقينْي املؤهلنْي 
يف النشاطات العلمية التعليمية والثقافية. وتشجيع جهود العراق يف جمال الرعاية االجتماعية ومحاية 

حقوق اإلنسان. 

فيما كان القسم اخلامس أطول األقسام، وقد يكون أمهها على اإلطالق وهو التعاون يف 
اقتصاد  لبناء  البلدين؛  تعاون  على  مادة، وشدَّدت   )14( تضمَّن  الذي  والطاقة  االقتصاد  جمايل 
عراقي مزدهر ومندمج يف االقتصاد العاملي عن طريق تشجيع االستثمار، والتجارة، وتطوير قطاعات 
املوانئ  وأتهيل  والبحري،  والرِّبي  اجلوي  النقل  وتنمية  التحتية،  والبىن  والغاز،  والنقط،  الكهرابء، 

العراقية، وتطوير القطاع الزراعي. 

القطاعات  من  وهي  والبيئة،  الصحة  جمال  يف  التعاون  تناول  فقد  السادس  القسم  أمَّا 
الدعم األمريكي لتحسينهما. وكذا  العراق  العراق، وهي حباجة إىل أن يوظف  املتدهورة جداً يف 
احلال للقسم السابع بشأن التعاون يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت، واليت تُعدُّ من القطاعات 
احليوينْي.  اجملالنْي  هذين  تنمية يف  إىل  حباجة  والعراق  والعشرين  احلادي  القرن  اقتصاد  احليوية يف 
وجاء التعاون يف جمال إنفاذ القانون والقضاء متضمناً يف القسم الثامن، فيما تناول القسم التاسع 
وتضمن  دورية.  بصورة  أن جتتمع  املفرتض  من  واليت  االتفاقية،  تنفيذ  تتوىل  اليت  املشرتكة  اللجان 
القسم العاشر االتفاقيات والرتتيبات التنفيذية واليت اتفق فيها الطرفان على إبرام اتفاقيات وترتيبات 
إضافية َوْفق احلاجة على أن تكون هذه الرتتيبات مالئمة لالتفاقية. والقسم احلادي عشر تضمن 
أحكاماً ختامية حددت العام 2009 عام سراين االتفاقية واإلجراءات اليت مبوجبها ميكن للطرفنْي 
أو أحدمها تعديل العمل ابالتفاقية أو إهَّنائها، وهي تقدمي إخطار للطرف الثاين بعد عام من دخوهلا 

حيز التنفيذ. 

بعد هذه القراءة السريعة ألهم بنود اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي وأحكامها، إذ ال بدَّ من 
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التساؤل عن دواعي احلذر، أو الشبهات اليت تثار حول االتفاقية، وجتعل اجلانب العراقي يتجنَّب 
البحث واحلوار حول االتفاقية اليت كتبت قبل حوايل )14( عاماً؟ ال سيَّما أنَّ اجلانب األمريكي 
ا اإلطار الناظم للعالقات العراقية األمريكية 5، واليت  ينظر إىل اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي على أهَّنَّ
إبمكان العراق أن يوظفها للنهوض بقطاعات االقتصاد والطاقة والزراعة والتعليم وتقنية املعلومات، 
فضاًل عن تعزيز األمن واحلفاظ على سيادة العراق يف مواجهة قوى إقليمية يف اجلوار العراقي تتصارع 

على النفوذ يف املنطقة6.  

اإلطار  اتفاقية  يف  البحث  تؤجل  لن  الرئيس »ابيدن«  إدارة  أنَّ  نعتقد  تقدَّم،  عمَّا  فضاًل 
اإلسرتاتيجي؛ وذلك ألسباب تتعلق ابالستقطاب الدويل الذي أشران إليه، والذي ضاقت يف ظله 
املناطق الرمادية وأصبحت اخليارات حمدودة، واخلطوات حمسوبة والعواقب قد تكون وخيمة. وهو ما 
ر الزايرة املفاجئة ملنسق البيت األبيض )بريت مكغورغ( إىل بغداد، ولقائه ابلسيد رئيس جملس  يفسِّ
الوزراء العراقي للتباحث معه يف قضااي متحورت حول الطاقة وإصالح القطاع املايل )حركة الدوالر 

من العراق وإليه(.

اثنياً: الطاقة.
 يبدو أنَّ الطاقة -النفط والغاز حتديدًا- ما تزال تفرض نفسها كسالح فعال يف املواجهات 
الدولية اليت يكون أطرافها قوى كرِّبى تتصارع على السيادة والنفوذ يف النظام الدويل، والتاريخ حافل 

ابألمثلة اليت كشفت مرة بعد أخرى أمهية الطاقة يف احلروب. 

الطاقة  الندالعها كان سالح  األوىل  اللحظة  فمنذ  استثناًء،   ليست  أوكرانيا  يف  واحلرب 
حاضراً فيها وبقوة، إذ عوَّل الرئيس »فالدميري بوتن« على ورقة الطاقة وخصوصاً االعتماد األورويب 

على الغاز الروسي؛ لشق الصف األورويب واألطلسي يف مواجهة السياسات الروسية7. 

ويف ظل التعثُّر األورويب واألطلسي عموماً يف البحث عن بدائل معقولة وفعالة للغاز الروسي 
املتحدة والدول األوروبية شرعت يف رحالت دبلوماسية مكوكية، وطرقت كل  الوالايت  ترى أنَّ 
السبل لتعويض الغاز الروسي، الذي توقفت أورواب عن استرياده ضمن حزم العقوابت اليت فرضتها 

القوى الغربية على روسيا؛ رداً على غزوها ألوكرانيا يف 24/2/2022. 

وألنَّ املواجهة مع روسيا ستطول حىت بعد أن تضع احلرب يف أوكرانيا أوزارها، فإنَّ الطاقة 
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ستكون أحد أهم أدوات إدارة الصراع بنْي الغرب وروسيا، األمر الذي تكشفه اجلهود الدبلوماسية 
املفاجئة  الزايرة  سواًء  فيها،  مهماً  جزءاً  العراق  واليت كان  األوروبية،  والدول  املتحدة  للوالايت 
ملنسق البيت األبيض »بريت مكغورغ« رفقة املنسق الرائسي اخلاص للبنية التحتية العاملية وأمن 
الطاقة  «آموس هوشتاين« إىل بغداد يف 16/1/2023، ولقائهما رئيس الوزراء العراقي السيد 
»حممد شياع السوداين«، وإجراء مباحثات مع األخري تناولت الطاقة -ضمن قضااي أخرى-؛ أم 
املباحثات اليت أجراها املستشار األملاين »أوالف شولتز« يف استضافته لرئيس الوزراء العراقي يف 
13 /1/2023، وانقشت إمكانية أن يقوم العراق بتصدير الغاز إىل أملانيا8، أو تلك اليت أجراها 
الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون« مع السيد السوداين يف ابريس يف 26  من الشهر نفسه9. 

الطاقة،  من  أورواب  لتأمنْي حاجات  العراق؛  تستهدف  اليت  الغربية  الطاقة  دبلوماسية  أتيت 
وجعل العراق أحد املصادر البديلة عن مصادر الطاقة الروسية، ومن مََثَّ تفويت الفرصة على موسكو 
يف استخدام ورقة الطاقة يف املواجهة مع الغرب اليت ستتعدى أوكرانيا إىل ساحات وجماالت أخرى، 
ال سيَّما يف ظل قرار أوبك بلس يف تشرين األول عام 2022، وقد ُخفِّض اإلنتاج بواقع مليوننْي 
برميل يف الشهر، ممَّا محَّلت الوالايت املتحدة مسؤوليته الرايض وعدَّته لصاحل موسكو10، اليت 
يستخدم الغرب عموماً والوالايت املتحدة خصوصاً يف مواجهتها وحلفائها سالح العقوابت اليت 
يشكل الدوالر ذخريته األساسية بوصفه عملة التداول واالحتياطي العاملينْي، وهو ما سيكون من 

القضااي املهمة على طاولة البحث يف زايرة وزير اخلارجية العراقي د. فؤاد حسنْي إىل واشنطن. 

للنفط  اإلنتاجية  الطاقة  يتطلَّب زايدة  الروسية  الطاقة  العراق كبديل حمتمل عن  إنَّ عرض 
العراقي إىل حوايل )8( مليون برميل يف اليوم الواحد، إىل جانب استغالل الغاز املصاحب، وتشغيل 
حقول الغاز الطبيعي، وهو ما يشكِّل فرصة لقطاع الطاقة العراقي؛ لالستعانة ابخلرِّبات والتقنيات 

الغربية للمساعدة يف هذا اجملال.

اثلثاً: أزمة الدوالر. 
خصومها  على  وللضغط  صراعاهتا  معظم  إلدارة  العقوابت؛  إىل  املتحدة  الوالايت  تلجأ 
ومنافسيها، وتعديل سلوكهم مبا يتناسب واملصاحل األمريكية. وتعتمد فعالية سالح العقوابت على 
حجم االقتصاد األمريكي الذي يسهم يف منح الوالايت املتحدة ورقة منح، أو منع الوصول إىل 
السوق األمريكية أداة للضغط على منافسيها وخصومها وهي السياسة اليت نفذها ترامب تنفيذاً 
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فعااًل فيما ُعِرَف بـ)احلرب التجارية( مع الصنْي11.

وحبكم حجم اقتصادها الذي يقدَّر بـ)%24( من االقتصاد العاملي؛ ملكانة الدوالر الذي 
يشكِّل دعامة النظام املايل والنقدي الدويل وأحد أقوى أسس اهليمنة األمريكية12، فإنَّ أتثري سالح 
العقوابت املالية أصبح موازايً لفعل أقوى األسلحة تدمرياً، ال سيَّما يف ظل تكامل إجراءات )مثلث 
النقدية  وسياساته  األمريكي(،  املركزي  )البنك  الفيدرايل  االحتياط  بنك  املتمثلة يف  املايل(  القتل 
إىل جانب وزارة اخلزانة األمريكية، ونظام )SWIFT( للتعامالت املالية العابرة للحدود املرتبط   

بصندوق النقد الدويل الذي تسيطر عليه واشنطن. 

يف ظل االستقطاب الدويل الذي أشران إليه، والعقوابت اليت فرضتها واشنطن على طهران؛ 
تزويد  يف  )املزعوم(  طهران  دور  بسبب  فرضتها؛  اليت  تلك  عن  فضاًل  النووي،  برانجمها  بسبب 
روسيا ابلطائرات املسرية اليت تستخدمها موسكو يف حرهِبا يف أوكرانيا. تعتقد واشنطن أنَّ طهران 
استطاعت احلصول على العملة الصعبة )الدوالر( وااللتفاف على العقوابت ابلتعاون مع العراق، 
لذ أقر جملس االحتياطي الفيدرايل ضوابط صارمة على املعامالت الدولية ابلدوالر للبنوك العراقية 
منذ تشرين الثاين من العام 2022، وأشار تقرير لوكالة رويرتز يف24/1/2023 إىل أنَّ  اخلطوات 
العملة  ترتبط ابلدوالر هدفها »وقف هتريب  العراق، واليت  الفيدرايل حبق  اليت اختذها االحتياطي 
األجنبية إىل إيران13، هذه الضوابط الصارمة على حركة الدوالر من العراق وإليه قد أدَّت إىل 
تدهور قيمة الدينار العراقي، وارتفاع أسعار السلع واملواد األساسية، األمر الذي إِن استمر سيضع 
فرض  إمكانية  أنَّ  سيَّما  احملك. ال  على  بعد خماض عسري،  ولدت  اليت  احلالية  العراقية  احلكومة 
عقوابت على العراق وراد جداً، إن مل تصل احلكومة العراقية مع واشنطن إىل حل وسط خبصوص 
أزمة الدوالر، وهو أمر سيكون -وال شك- من أولوايت أعمال اللجنة التنسيقية العليا التفاقية 
اإلطار اإلسرتاتيجي اليت ستعقد أعماهلا يف واشنطن مبشاركة السيد وزير اخلارجية العراقي د. فؤاد 

حسنْي يف شباط املقبل.

مستحقات  لتسديد  آلية  عن  البحث  ابإلمكان  اجملال  هذا  يف  وسط  حل  إىل  وللوصول 
اجلانب اإليراين من واردات الغاز، عرِّب استنساخ جتربة النفط مقابل الغذاء اليت عملت هِبا األمم 
املتحدة والعراق يف تسعينيات القرن العشرين حينما كان العراق خاضعاً للعقوابت االقتصادية اليت 
فرضت على العراق عقب غزو الكويت. وبذلك نكون سددان الديون املستحقة للجانب اإليراين 
ستقرتن  اليت  العقوابت  سيناريو  نتجنَّب  أخرى  جهة  ومن  أساسية(،  وسلع  بضائع  صورة  )على 

ابستمرار تدفق الدوالر من بغداد إىل طهران. 
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اخلامتة: 
تعقد اللجنة التنسيقية العليا التفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي أعاملها يف ظرف دويل حساس، 
اتِّباع احلذر مطلوب يف ظل انعدام البدائل اليت  يسوده االستقطاب واحنسار مناطق احلياد، فإنَّ 
ميكن أن يلجأ إليها العراق يف حال صنفته واشنطن يف املعسكر اآلخر14. وستكون زايرة السيد 
وزير اخلارجية العراقي إىل واشنطن فرصة للحوار وحماولة الوصول إىل حلول وسط يف إطار تفعيل 
اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي اليت ميكن أن تشكل انفذة للعراق للنهوض بواقعه على الصعد كلها. 

االستنتاجات:
قلَّص االستقطاب الدويل الراهن من اخليارات والبدائل املتاحة، لذا جيب احلذر يف انتقاء .  

العراق  ولوضع  الراهنة،  الدولية  للبيئة  الواقعية  القراءة  على  قائمة  دقيقة  وإجراء حساابت  البدائل 
السياسي واالقتصادي واألمين. 

إنَّ توقيت الزايرة ابلتزامن مع أجواء الصراع الدويل الذي أفرزته احلرب األوكرانية، فضاًل عن .  
القضااي اليت ستكون حمور الزايرة )اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي، وقطاع الطاقة، وأزمة الدوالر( جيعلها 

ذات أمهية فائقة. 

د الزايرة إىل زايرة رئيس الوزراء العراقي السيد حممد شياع السوداين إىل واشنطن اليت .   قد متهِّ
من املتوقع أن تكون يف آذار املقبل للمشاركة يف قمة الدميقراطيات اليت ستـُْعَقد يف واشنطن. 

تعتمد املرحلة املقبلة للعالقات على هذه الزايرة، لذا جيب أن تكون هذه الزايرة مصحوبة .  
إبدراك صانع القرار العراقي أبمهية التوقيت، واحلقيقة أنَّ ال جمال للحياد يف ظل أجواء االستقطاب 

الدويل الراهن.  
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التوصيات: 
ره .   على صانع القرار العراقي أن يضع يف حسبانه أنَّ خيار احلياد قد يكون مكلفاً، إذ قد تفسِّ

واشنطن على أنَّه اصطفاف إىل جانب املعسكر اآلخر، مبا قد يؤدِّي إىل فرض عقوابت اقتصادية 
على العراق، ستؤدِّي -ِبال شٍك- إىل اهَّنيار االقتصاد العراقي. 

 جيب أن هتدف هذه الزايرة إىل متتنْي أواصر التحالف مع الوالايت املتحدة وإرسال رسائل  . 
واضحة ال حتتمل الشك أو التأويل، خبصوص خيار العراق اإلسرتاتيجي يف التحالف مع الوالايت 
املتحدة، ال سيَّما أنَّ السيد رئيس الوزراء العراقي قد أرسل رسالة إجيابية إىل واشنطن بشأن حاجة 

العراق إىل القوات األمريكية يف جمال مكافحة اإلرهاب والتدريب. 

 إنَّ عرض العراق كبديل حمتمل عن الطاقة الروسية يتطلب زايدة الطاقة اإلنتاجية للنفط  . 
العراقي إىل حوايل )8( مليون برميل يف اليوم الواحد، إىل جانب استغالل الغاز املصاحب، وتشغيل 
حقول الغاز الطبيعي، وهو ما يشكِّل فرصة لقطاع الطاقة العراقي؛ لالستعانة ابخلرِّبات والتقنيات 

الغربية للمساعدة يف هذا اجملال.

حلل أزمة الدوالر ابإلمكان البحث عن آلية لتسديد مستحقات اجلانب اإليراين من واردات .  
الغاز، عرِّب استنساخ جتربة النفط مقابل الغذاء اليت عملت هِبا األمم املتحدة والعراق يف تسعينيات 
للعقوابت االقتصادية اليت فرضت على العراق عقب  القرن العشرين، حينما كان العراق خاضعاً 
غزو الكويت. وبذلك نكون سددان الديون املستحقة للجانب اإليراين )على هيئة بضائع وسلع 
أساسية( ومن جهة أخرى نتجنَّب سيناريو العقوابت اليت ستقرتن ابستمرار تدفق الدوالر من بغداد 

إىل طهران.

أن يطالب العراق واشنطن بدعمه يف ملفات اخلروقات الرتكية واإليرانية للسيادة العراقية، .  
والوجود العسكري الرتكي على األراضي العراقي، فضاًل عن ملفات أخرى.

الطلب من واشنطن املساعدة يف حل املشكالت العاجلة ويف مقدمتها بعد أزمة الدوالر، .  
ومشكلة الكهرابء واملياه، والنهوض بقطاعات االقتصاد األخرى، وخصوصاً الزراعة والصحة والبيئة 

اليت تدهورت بفعل اإلمهال.
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