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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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عقد اجلانب العراقي املتمثل ابحلكومة العراقية حواراً تفاوضياً جديداً مع الوالايت املتحدة 
األمريكية عرب املنصات اإللكرتونية مطلع شهر نيسان، وكانت أوىل جوالت احلوار االسرتاتيجي 
بني بغداد وواشنطن قد ُعقدت يف حزيران، بينما ُعقدت الثانية خالل آب 2020، وأتيت هذه 
احلوارات يف حماولة استكمال اتفاقية ما عرف ابإلطار االسرتاتيجي املوقعة بني اجلانبني األمريكي 
أنتوين  املتحدة  الوالايت  مّثل  فيما  فؤاد حسني  العراقي  اخلارجية  اجلولة وزير  وقاد هذه  والعراقي، 
بلينكن وزير اخلارجية يف إدارة الرئيس ابيدن، وضم الوفد العراقي ممثلني عن حكومة إقليم كردستان، 
وبعد ختام احلوار أصدر اجلانبان بياانً مشرتكاً أهم ما مييزه أنه ُكتب بطريقة دبلوماسية واهتم ابملسائل 

العمومية املتفق عليها، ومن أهم املسارات اليت أشار اليها البيان مايلي:

اواًل: التأكيد على عالقتهما الثنائية الوطيدة

حيث جّدد اجلانبان التأكيد على عالقتهما الثنائية الوطيدة، واليت تعود ابلنفع على الشعبني 
األمريكي والعراقي. وجّدد البلدان التأكيد على أمهية العالقة االسرتاتيجية بينهما وأّكدا عزمهما 
على االستمرار يف اختاذ مزيد من اخلطى لتعزيز هذه العالقة، مبا خيدم مصلحة البلدين وحيقق األمن 
إعادة أتكيد وتعزيز شراكتها  بفرصة  املتحدة  الوالايت  املنطقة. ورّحبت  واالستقرار واالزدهار يف 
مع العراق. تتطّلع احلكومتان إىل مزيد من املناقشات حول القضااي املذكورة أعاله يف اجتماع جلنة 

التنسيق العليا للحوار االسرتاتيجي الذي سيعقد يف اتريخ الحق.

اثنياً: التعاون األمين واالقتصادي  

وأثنت  والبيئة  والطاقة  واالقتصاد  اإلرهاب،  ومكافحة  األمن  قضااي  املناقشات  تناولت 
اتفاقية  إىل  االنضمام  ذلك  مبا يف  العراق،  هبا  قام  اليت  األخرية  اخلطوات  على  املتحدة  الوالايت 
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نيويورك لالعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وإدخال نظام التأشريات عند الوصول لتعزيز التجارة 
الدولية واالستثمار األجنيب. ويعتزم كال البلدين العمل معاً بشكل وثيق، حيث يلتزم العراق بتنفيذ 
إنشاء قطاع  اقتصاده وحتسني مناخ األعمال واملساعدة يف  تنويع  اقتصادية من أجل  إصالحات 
خاص أكثر حيوية. ويف هذا املضمار، أّكد الوفد األمريكي جمدداً أنه ميكن للشركات األمريكية 
املساعدة يف هذا التنويع من خالل االستثمار يف املشاريع اليت من شأهنا خلق فرص العمل وحتسني 
اخلدمات العامة واملساعدة يف تطوير موارد الطاقة يف البالد. وأعربت الوالايت املتحدة عن دعمها 
جلهود العراق إلصالح قطاع الطاقة كي يتمكن مواطنوه من احلصول على الكهرابء أبسعار أرخص، 
وميكن االعتماد عليها أكثر، فتقّل حاالت انقطاع الطاقة. وأّكد البلدان دعمهما لتنويع مصادر 
التعاون  جملس  دول  ويف  األردن  يف  جريانه  مع  أوثق  عالقات  بناء  خالل  من  العراق  يف  الطاقة 

اخلليجي، ومن خالل املضي قدماً يف مشاريع ربط الشبكة الكهرابئية.

اثلثًا: التأكيد على املبادئ يف اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي

جدد الوفدان التأكيد على املبادئ اليت اتفق عليها البلدان يف اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي. 
وجّددت الوالايت املتحدة احرتامها لسيادة العراق وسالمة أراضيه والقرارات ذات الصلة الصادرة 

عن السلطتني التشريعية والتنفيذية العراقية.

رابعاً: التعاون يف اجملال الصحي الوابئي

جاء يف البيان إدراكاً من الوالايت املتحدة والعراق للصعوابت اليت سّببتها جائحة كوفيد-19 
وما نتج عنها من ركود اقتصادي عاملي، فقد أعاد الوفدان أتكيد شراكتهما االقتصادية القوية. 
كما انقش البلدان زايدة التعاون ملكافحة جائحة كوفيد-19، وقد أسهمت احلكومة األمريكية 
اختبار  مبعدات  العراقية وجتهيزها، وتربّعت  العامة  الصحة  لتجديد خمتربات  الالزم  التمويل  بتوفري 
كوفيد ومعدات احلماية الشخصية من كّمامات وواقيات وغريها؛ كما قامت بتدريب علماء األوبئة 

العراقيني على حتديد حاالت تفشي املرض احلالية واملستقبلية واالستجابة هلا.

خامسًا: معاجلة حالة الطوارئ املناخية

املناخية والعمل  نيّتهما املشرتكة معاجلة حالة الطوارئ  العراق والوالايت املتحدة إىل  أشار 
معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغرّي املناخ، مبا يف ذلك من خالل العمل مع القطاع اخلاص يف 
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الوالايت املتحدة، ومن خالل تنفيذ املشاريع اليت تعّزز تنمية الطاقة النظيفة وحتّسن توليد الكهرابء 
بواسطة الطاقة الشمسية وتوفري الطاقة، واالستفادة من الغاز العراقي املشتعل. وجيب أن تلعب هذه 
املشاريع دوراً يف حتسني مسامهات العراق احملددة وطنياً مبوجب اتفاقية ابريس للمناخ، وهو تطوّر 
يلقى ترحيباً حاراً لدى الوالايت املتحدة. وانقشت الوالايت املتحدة والعراق التعاون مع الوكاالت 
العلمية األمريكية يف إدارة ومحاية بيئة العراق وموارده الطبيعية، مبا يف ذلك املياه. ورّحبت الوالايت 
املتحدة ابلتقدم بني احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان يف التوصل إىل اتفاقيات بشأن املوازنة 

والطاقة والقضااي االسرتاتيجية األخرى.

سادساً: موضوعة سيادة الدولة العراقية

حيث  السياسي  للتغيري  األوىل  السنوات  منذ  تدهوراً كبرياً  العراقية  الدولة  سيادة  شهدت 
تتصارع دول كربى وإقليمية على أراضيه حملاولة النفوذ وفرض األجندات، أعادت الوالايت املتحدة 
يف املفاوضات األخرية هذا التأكيد على احرتام سيادة العراق وسالمة أراضيه وعلى احرتام حرية 

التعبري اليت يكفلها الدستور العراقي. 

سابعاً: محاية حركة االحتجاجات الشعبية

ثلى اليت ميكن للوالايت املتحدة من خالهلا أن تقدم الدعم للحكومة 
ُ
انقش الوفدان الُسبل امل

العراقية من أجل توفري احلماية للمتظاهرين السلميني ونشطاء اجملتمع املدين ومتابعة املساءلة القضائية. 

اثمناً: دعم االنتخاابت الربملانية املقبلة

املتحدة  األمم  بعثة  متويل  الربملانية عرب  لالنتخاابت  املتحدة  الوالايت  بدعم  العراق  رّحب 
ملساعدة العراق يف االنتخاابت الربملانية اليت ستجري يف 10/10/ 2021.

اتسعاً: إجياد احللول لعودة النازحني داخليًا

أّكدت الوالايت املتحدة جمدداً على دعم العراق يف تقدمي حلول مستدامة لعودة النازحني 
لإلابدة  هدفاً  داعش  جعلها  اليت  اجملتمعات  تلك  ومساعدة  وكرمية،  وآمنة  طوعية  لتكون  داخلياً 

اجلماعية. 
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عاشرًا: التعاون القضائي يف مكافحة الفساد

واستعادة  القضائي،  التعاون  التقدم يف جمال  من  مزيد  على حتقيق  البلدان عزمهما  انقش 
األصول املسروقة، ومكافحة الفساد ومالحقة مرتكبيه.

احد عشر: األمن ومكافحة اإلرهاب

عزمهما  أكّدا  والعراق  املتحدة  الوالايت  اإلرهاب،  ومكافحة  األمن  مناقشة  ميدان  ويف 
املتبادل على مواصلة التنسيق والتعاون األمين   الثنائي. وجّدد البلدان التأكيد على أن وجود القوات 
األمريكية يف العراق هو بدعوة من احلكومة العراقية ولتقدمي الدعم لقوات األمن يف قتاهلا ضّد تنظيم 
داعش. وبناًء على القدرة املتزايدة لقوات األمن العراقية، أكد الطرفان أن مهمة القوات األمريكية 
ما يُثري اجلدل يف الداخل العراقي وحيتل مكانة معقدة يف  وقوات التحالف املوضوع الذي دائماً 
أي تفاوضات اذ أكد الطرفان لغاية اآلن من أن عملية حفظ األمن انتقلت اآلن إىل الرتكيز على 
املهام التدريبية واالستشارية، مما يسمح إبعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق، وحتديد 
توقيت ذلك خالل احملاداثت الفنية القادمة. إن انتقال القوات األمريكية والقوات الدولية األخرى 
الداخلي يعكس جناح شراكتهم  األمن  تدريب وجتهيز ومساعدة قوى  إىل  القتالية  العمليات  من 
االسرتاتيجية ويضمن دعم جهود قوى األمن الداخلي املستمرّة لضمان عدم قدرة داعش على هتديد 

استقرار العراق من جديد.

اثنا عشر: محاية املنشآت الدبلوماسية والسفارات

ومنشآته  وقوافله  الدويل  التحالف  أفراد  التزامها حبماية  العراق من جديد  أّكدت حكومة 
الدبلوماسية، فيما شّدد البلدان على أن القواعد اليت يتواجد فيها أفراد القوات األمريكية والتحالف 
هي قواعد عراقية ووجودهم هو فقط لدعم جهود العراق يف حماربة داعش. ويعتزم البلدان مواصلة 
احملاداثت من خالل اللجنة العسكرية املشرتكة لضمان توافق أنشطة التحالف الدويل مع احتياجات 

قوى األمن الداخلي ودعمها بشكل مناسب، مبا يف ذلك البيشمركة.

ثالثة عشر: جمال التعليم والثقافة

وفيما يتعلق ابلتعليم العايل والعلوم والثقافة، انقشت احلكومتان دعم الوالايت املتحدة جلهود 
العراق يف تعزيز قطاع التعليم العايل ابلتعاون مع اجلامعات األمريكية من خالل مجلة من األمور، 
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بينها برانمج فولربايت ومبادرة الشراكة للتعليم العايل للسفارة األمريكية والدعم األمريكي املوسع 
ملبادرة اجلامعات احملررة. وتعتزم الوالايت املتحدة والعراق حتديد طرق إضافية لدعم خطط العراق 
استعرض  والعراق. كما  املتحدة  الوالايت  بني  اجلامعية  الشراكات  وتعزيز  العايل  التعليم  إلصالح 
الوفدان التقّدم احملرز يف جهودمها املشرتكة للحفاظ على الرتاث الثقايف الغين للعراق والتنوع الديين 
وأّكدا عزمهما على التعاون إلعادة املمتلكات الثقافية العراقية اليت نُقلت بشكل غري قانوين إىل 
الوالايت املتحدة إىل مكاهنا الصحيح يف العراق. وهناك أنباء على استعادة احلكومة العراقية، يف 
آب املاضي، أرشيف حزب البعث من احلجز الوقائي املؤقت يف مؤسسة هوفر. وقد ساعدت وزارة 
اخلارجية يف ترتيب هذا النقل، وقامت وزارة الدفاع بنقل 6.5 مليون وثيقة إىل بغداد. وال شّك أن 
ملفات العمل اخلاصة حبزب البعث هذه هي جزء من اتريخ الشعب العراقي وميكن اعتبار عودهتا 
إىل العراق مثرة ملموسة للحوار االسرتاتيجي األمريكي العراقي األخري. كما انقش البلدان التقّدم 
احملرز يف منحة أمريكية ملؤسسة مسيثسونيان ملواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ آاثر منرود، الذي يدعم 
أهداف العراق يف احلفاظ على الرتاث الثقايف. وأخرياً، تطّرق الوفدان إىل ُسبل مشاركة اإلجنازات 

الثقافية والتارخيية للشعب العراقي مع بقية دول العامل من خالل املعارض عرب اإلنرتنت.

االنسحاب األمريكي من أفغانستان وتداعياته على العراق حسب الرؤية األمريكية

مثلما أشران من أن مسألة االنسحاب األمريكي من العراق وأفغانستان تعود إىل عهد الرئيس 
األمريكي األسبق ابرك اوابما، وقد نفذ ذلك ابلفعل يف عام 2011 ابالنسحاب من العراق وقد 
كان هلذا االنسحاب تداعيات كبرية وخطرية على األمن القومي احمللي للعراق وكذلك للمنطقة 
واسعة من غرب ومشال  مناطق  على  العامل  متطريف  الذي ضم  داعش  تنظيم  بفعل سيطرة  والعامل 
املواقع  الكاتب األمريكي مارك ن. كاتز لصاحل أحد  بغداد، ففي دراسة كتبها  العراقية  العاصمة 
الصحفية قال كاتز إنه مهما كانت نقاط القوة والضعف يف اسرتاتيجية الرئيس األمريكي األسبق 
ابرك أوابما جتاه »احلرب على اإلرهاب« ، فإن أحد جوانبها واضح اآلن. فقد قرر الرئيس األمريكي 
سحب قوات بالده آنذاك من أفغانستان والعراق. وقد غادرت القوات األمريكية املقاتلة العراق 
ابلفعل. وعلى الرغم من أن أوابما وافق على إرسال 30 ألف جندي إضايف إىل أفغانستان بوقتها، 
فقد صرح حبزم أنه يعتزم البدء يف تقليص وجود القوات األمريكية هناك يف منتصف عام 2011 
على الرغم من أن اجلنراالت الذين عّينهم هو نفسه يعارضون ذلك. وبعد اجتياح داعش للعراق 
عادت القوات األمريكية إىل العراق يف قواعد حمددة يف غرب العراق وإقليم كردستان إضافًة إىل 
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وجود كّم كبري من املستشارين األمريكيني يف السفارة األمريكية يف بغداد يف إطار ما مُسي ابلتحالف 
الدويل للحرب على اإلرهاب، وبعد صعود دوانلد ترامب كرئيس مجهوري ذو توجه نفعي لسدة 
احلكم يف إدارة البيت األبيض، قرر هو اآلخر سحب قواته من أفغانستان والتوصل إىل تفامهات 
مع حركة طالبان لغرض تسهيل مهمة االنسحاب، فيما مل حيسم ترامب موضوع االنسحاب من 
العراق، ومع وصول ابيدن قرر ابلفعل االنسحاب من أفغانستان مما أاثر تساؤالت عديدة حول 
تداعيات ذلك االنسحاب خاصة على العراق منها ما هي انعكاسات القرار األمريكي أبفغانستان 

وقد يكون مثل ذلك ابلنسبة للعراق؟ 

انسحاهبا  البلدين مع استمرار  أقل أتثري يف هذين  التقارير إىل أن واشنطن ستكون  تشري 
منهما. إذا تعرضت الوالايت املتحدة لضغوط شديدة للسيطرة على األحداث فيها حىت مع وجود 
عدد كبري من القوات، فمن الواضح أهنا ستكون أقل قدرة على القيام بذلك بعدد أقل أو ال شيء. 
على وجه التحديد، فإن سحب قواهتا من العراق يعين أن الوالايت املتحدة لن تكون قادرة على 
منع اندالع العنف الطائفي املتجدد هناك. إن سحب الوالايت املتحدة  قواهتا من أفغانستان يعين 
أهنا لن تكون قادرة على منع عودة ظهور طالبان بشكل أكرب مما كان حيدث أثناء وجود القوات 

األمريكية هناك.

النتيجة احملتملة األخرى النسحاب الوالايت املتحدة من العراق وأفغانستان ستكون )ابلفعل( 
أتكيد التصور أبن القوة والنفوذ األمريكي يرتاجعان يف الشرق األوسط الكبري )ورمبا يف مكان آخر( 
حسب الكاتب كاتز. كما عندما سحبت الوالايت املتحدة قواهتا من اهلند الصينية يف بداية عام 
أقل  فيها  تكون  فرتة  تدخل  أهنا  على   - وحملياً  دولياً   - املتحدة  الوالايت  إىل  سيُنظر   ،1973
استعداداً أو قدرة على التدخل عسكرايً. هذا ابلطبع سيكون موضع ترحيب لدى البعض بشكل 
رئيس خصوم أمريكا، ولكن أيضاً بعض »أصدقائها« املستائني وغري مرحب به لآلخرين بشكل 
رئيس املستفيدين من التدخالت اليت تنتهي، وكذلك أولئك الذين خيشون اآلن من أن الوالايت 

املتحدة ال حتميهم من خصومهم.

العراق  من  األمريكية  االنسحاابت  السابقتني:  عن  الثالثة  النتيجة  تنجم  أن  احملتمل  من 
وأفغانستان، جنباً إىل جنب مع التصور املتزايد أبن الوالايت املتحدة اآلن أقل احتمالية للتدخل، 
أو إعادة التدخل، قد تعمل على إقناع خصوم أمريكا أبهنم جنحوا. يف إخراج الوالايت املتحدة 
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من هذين البلدين، وأهنم قد ينجحوا يف إخراجها من اآلخرين أيضاً. األطراف اليت قد تكون قادرة 
على إقناع نفسها بذلك تشمل إيران من جانب، اليت ترى أن سياسات الوالايت املتحدة ابلضّد 
من النظام السياسي يف اجلمهورية االسالمية، والقاعدة، وخمتلف فروع القاعدة يف بلدان خمتلفة من 
جانب آخر. كما أن انسحاب أمريكا من العراق وأفغانستان قد يشجع الدول األخرى على زايدة 

مشاركتها فيهما، وخاصة ابكستان يف أفغانستان، وإيران يف العراق )ورمبا أفغانستان أيضاً(.

ومن املفارقات أن النتيجة الرابعة حسب الكاتب كاتز قد تكون أن بعض حلفاء أمريكا يف 
املنطقة أصبحوا أقل قابلية للتأثر بنفوذ الوالايت املتحدة. إذا كانوا يرون أن الوالايت املتحدة أقل 
رغبة وقدرة على الدفاع عنهم، فقد يقررون أهنم حباجة إىل اختاذ ترتيبات أمنية بديلة. ميكن أن ترتاوح 
هذه بني مهامجة خصومهم بشكل استباقي، أو حماولة الوصول إىل تسوية مؤقتة معهم، أو البحث 
عن حلفاء آخرين، إما ابإلضافة إىل الوالايت املتحدة أو بداًل منها. يبقى أن نرى ما إذا كان أي 
من هذه الرتتيبات األمنية البديلة سيثبت جناحه إذا متت احملاولة، ابلطبع، أم ال. ومع ذلك، فإن 
جمرد حماولة تنفيذ أي منها ميكن أن يزيد من التقلبات يف منطقة متقلبة ابلفعل. لذا فإن االنسحاب 
األمريكي من أفغانستان قد ال يفعل شيئاً لتخفيف العديد من املشاكل األخرى يف املنطقة، مبا يف 
ذلك النزاع اإلسرائيلي الفلسطيين، أو العداء اهلندي الباكستاين، أو صعود التطرف اإلسالمي يف 
ابكستان والصومال وأماكن أخرى. ابلطبع، وجود القوات األمريكية يف العراق وأفغانستان مل يفعل 
لتخفيفها أيضاً. بعبارة أخرى، هناك مشاكل كثرية يف املنطقة من املرجح أن تستمر مهما  شيئاً 

حدث يف العراق وأفغانستان.

طالبان  حركة  وسيطرة  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  تداعيات  حيث  من  اما 
الكاتب  فبحسب  اجلهادي  احلركي  االسالم  على صعود  أتثريات  له  يكون  قد  مما  السلطة  على 
األمريكي هارون زيلني ستلعب أربعة عناصر رئيسة دورها يف رسم معامل النشاط اجلهادي املتعلق 
املتطرفة  اجلماعات  تفاعل  وطريقة  األجانب،  املقاتلني  تعبئة  وهي  أفغانستان،  من  ابالنسحاب 
األخرى مع سيطرة »طالبان«، وهوية السجناء احملرَّرين، وإىل أي درجة ستعود الشخصيات الرئيسة 
السكانية  اخلصائص  تغريت  األول،  العنصر  إىل  ابلنسبة  األفغانية.  الساحة  يف تنظيم القاعدة إىل 
اجلهادية يف أفغانستان بشكل كبري منذ أن بدأ تنظيم القاعدة للمرة األوىل جبذب اهتمام الرأي العام 
يف مثانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وخبالف تركيبتها األوىل املؤلفة من أكثرية عربية، يتألف 
أعضاؤها اليوم أغلبهم من األفغان احملليني وأفراد من شبه القارة اهلندية والدول اجملاورة وجنوب شرق 
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آسيا. وابلنسبة إىل تنظيم داعش فهو يُبقي جمموعًة من املقاتلني األجانب يف أفغانستان منذ عام 
2015، وإن كان أصغر بكثري من تنظيم القاعدة، وقد حياول تنظيم داعش وهو العدو التارخيي 
حلركة »طالبان«، أن يستفيد اآلن من مكاسب خصمه فتسعى داعش إىل تكثيف محلة التجنيد 
عرب تقدمي نفسها بصورة الدولة اإلسالمية األفغانية الشرعية صاحبة احلق. بعبارة أخرى، ال مفّر من 

محلة تعبئة جهادية ابلنسبة للحركات اجلهادية التكفريية.

من جانب اثٍن هناك استفهام كان عنواان لكثري من التحليالت والربامج والرأي العام وهو 
هل سيتكرر السيناريو األفغاين يف العراق؟ والناس تشاهد استيالء طالبان السريع على أفغانستان 
مع انسحاب القوات األمريكية من البالد، ويف مشاهدة الصور غري العادية لألفغان اليائسني الذين 

يتشبثون بطائرة أمريكية أثناء إقالعها أاثر تساؤالت جّدية حول تكرار ذات السيناريو!

اتصور أن سيناريو تداعيات االنسحاب األمريكي من أفغانستان من غري املمكن حدوثه 
يف العراق اذا ما نظران له كوحدة اجتماعية وسياسية متماسكة،  هناك عدد من العوامل ال ترّجح 
تكرار ذات السيناريو بدءاً من مسألة االنسحاب األمريكي املفاجئ من العراق غري متوقعة مثلما 
حدث مع أفغانستان الذي فاجئ الرأي العام األمريكي قبل غريه، اثنياً تعدد مراكز القوى ووجود 
توازن فيها يعطي قوة للعراق يف أي حتٍد قد يواجه البلد ال سيما بعد جتربة االنسحاب األمريكي 
عام2011 واجتياح داعش مدانً عراقية يف عام 2014 لكن سرعان ما متكنت القوات العراقية 
املشرتكة من دحر تنظيم داعش، العامل الثالث وجود بيئات حاضنة ألعضاء تنظيم داعش اإلرهايب 
لكن أغلب القوى والفعاليات االجتماعية والقبلية يف مناطق غرب ومشال العاصمة بغداد ال تسمح 
أبي فوضى أمنية تعّرض مدهنم مرة اخرى للخطر اإلرهايب أو األمين أو حىت سياسي كصعود حلزب 
البعث بعنوانه السياسي والشخصي مع التطور يف إعادة إعمار البىن التحتية وتوفري اخلدمات يف 
تلك املدن، ومتكن احلكومة العراقية يف فرض سيطرهتا وقوانينها على تلك املدن، العامل الرابع وجود 
املرجعيات الدينية يف مدينة النجف اليت هلا نفوذ كبري على قلوب الناس يف العراق وقوة االستجابة 
هلا مما ال يسمح للتنظيمات اإلرهابية وحىت حزب البعث احملظور يف التفكري يف تكرار سيناريو صعود 
حركة طالبان يف أفغانستان، وأخرياً العامل اخلامس هو أن الوالايت املتحدة األمريكية تدرك أمهية 
العراق اجليوسرتاتيجية، واجليواقتصادية لذا فهي لن ترتك العراق ابلسهولة اليت تركت هبا أفغانستان. 
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خالصة واستنتاجات:

واالنفتاح  األمهية  غاية يف  والعراقي  األمريكي  اجلانبني  املذكورة بني  املبادئ  تبدو  تقدم  مما 
السياسي  نظامه  يعاين  معروف  هو  الذي كما  العراقي  للجانب  ابلنسبة  التقّدم  وحتقيق  والتعاون 
النظام  وهشاشة  اإلدارة  لسوء  متزايد  شعيب  سخط  وهناك  تدهوراً كبرياً،  واخلدمي  واالقتصادي 
السياسي وجممل العملية السياسية، لكن املشكلة أن هذه املبادئ والنقاط اليت أوردها البيان املشرتك 
بني اجلانبني العراقي واألمريكي مثلما اسلفنا هي تكاد تشبه ما ورد يف تعهدات وحوارات سابقة 
بني اجلانبني وعادة ما تكون غري ملزمة للطرفني وخاصة الطرف األقوى وهو الوالايت املتحدة وتبقى 
حرباً على ورق ليس إال، اذاً ما يهم الوالايت املتحدة األمريكية اليت هلا سبق الفضل يف حترير العراق 
من النظام االستبدادي وضّحت مبئات اجلنود قتلى يف العراق أن حتافظ على وجودها ومصاحلها 
االقتصادية والسياسية وحىت اجليوسرتاتيجي ومصاحل وأمن حلفائها، والسعي لتحقيق ضغوط على 
خصومها من خالل دول املنطقة ذاهتا، اما العراق فهو له أكثر من توجٍه فهناك توجهات خمتلفة 
للمكوانت اجملتمعية السياسية اليت تتباين يف قبوهلا للوجود العسكري األمريكي بينما تتحفظ أغلب 
القوى السياسية الشيعية من جود عسكري أمريكي يف العراق ألسباب خمتلفة منها التخّوف من 
أن يتحول هذا الوجود إىل هتديد لوجودها السياسي أو حلفائها من بعض الدول، فيما ترحب 
أن  يذكر  األمريكي،  العسكري  ابلوجود  السنية  القوى  وبعض  اإلقليم  يف  الكردية  القوى  أغلب 
القوات العسكرية األمريكية بعد تقليص وجودها تنتشر يف العراق بنحو 3 آالف جندي من قوات 
التحالف الدويل، بينهم 2500 جندي أمريكي حملاربة تنظيم الدولة يف البالد، وقد حاولت وزارة 
الدفاع األمريكية منذ أشهر استبداهلم يف عملية تكتيكية بقوات حلف مشال األطلسي)الناتو( من 
بعض املناطق، فيما أبقت بصورة رمسية قوات هلا يف اإلقليم وقواعد أخرى منها قاعدة عني األسد 
يف حمافظة األنبار، إىل جانب وجود عدد كبري من املستشارين واملدربني يف بغداد وحمافظات أخرى، 
ومثلما تريد اإلدارات الدميقراطية يف البيت األبيض سواء يف عهد الرئيس أوابما أم يف عهد الرئيس 
احلايل جو ابيدن أن تقّلل من وجودها العسكري يف العراق ودول أخرى كأفغانستان، حتاول يف 
املقابل قوى سياسية يف العراق أن تضغط النسحاٍب كامل للقوات العسكرية لدواٍع خمتلفة مثلما 
أشران وقد يدفع فيها الدعاية االنتخابية أيضاً لكن يف مقابل ذلك هناك توجه سياسي رمسي وقد 
يكون بضغط أمريكي بتحقيق توازن يف عالقة العراق اخلارجية من أجل سحب البساط من خصوم 
الوالايت املتحدة يف العراق وهذا ما قد ميثله توجه العراق حنو االنضمام يف ما يعرف ابلتحالف 
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املشرقي اجلديد الذي يضم العراق ومصر واألردن وتطور العالقة ما بني احلكومة العراقية وعدد من 
دول اخلليج لذات األسباب وابلتايل فإن الوالايت املتحدة ال تنهي وجودها العسكري يف العراق ما 
مل يكن هناك توازن يعيد حظوظ حلفائها اإلقليميني إىل العراق، من هنا فهي ستظل تراقب الوضع 
بكثافة، خاصة وأن البلد متجه حنو انتخاابت برملانية حتدد شكل الرائسات الثالث، اما مسألة 
تكرار السيناريو األفغاين بعد االنسحاب األمريكي منه وسيطرة حركة طالبان على البلد اذ أنه من 
غري املرجح أن يشارك العراق مصري أفغانستان بسبب االختالف الكبري بني البلدين وما يدلل على 

ذلك بنود املبادئ يف جوالت احلوار االسرتاتيجي بني الوالايت املتحدة والعراق.


