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تقييم  إبعادة  والتفكري   ،2017 عام  يف  اإلرهايب  داعش  تنظيم  على  العراق  انتصار  مع 
العالقات اخلارجية على املستوى الثنائي واملتعدد تشغل ذهنية املؤسسات املعنية والقوى السياسية 
املتحدة  الوالايت  أُبرمت سواء مع  اليت  االتفاقيات  التحالفات ومراجعة  بنطاق  خاصًة ما يتصل 
األمريكية أو الدول األخرى، فاجلاهزية العسكرية مل تكن كافية والدعم العسكري واألمين مل يكن 
ضمن التوقيتات املناسبة جعل احلساابت اإلسرتاتيجية يف حالة مراجعة مستمرة وقلق من أي تطور 
قد يعجل يف اهنيار النظام السياسي. غري أن حلظة االنتصار واملتغريات اليت نشأت بفعل اختالف 
الفاعلني على املستوى الداخلي كان هلا أتثريات متعددة على عملية صنع القرار وتوجهات العراق 

اخلارجية.     
الدبلوماسية واحلراك الشعيب يف تشرين  البعثات   أسهمت الضرابت العشوائية ابستهداف 
األول 2019 إىل مجلة من املتغريات اليت نشأت بسبب تباين الرؤى وقلة املنجز الوطين خاصًة بعد 
االنتصار على تنظيم داعش اإلرهايب واملراجعات غري املنطقية حلساابت القوة الدولية، األمر الذي 
نقل ِصدام املصاحل ابجتاه العراق بني القوى الرئيسة يف النظام الدويل والقوى اإلقليمية األساسية يف 

املنطقة والذي كان له تداعيات سلبية على األمن واالستقرار الداخلي يف العراق1.
رتاًل  استهدفت  األمريكية  الطائرات  قبل  توجيه ضربة عسكرية من  الفوضى مت  أثر  وعلى 
عسكرايً حيمل اجلنرال قاسم سليماين وانئب رئيس هيئة احلشد الشعيب أبو مهدي املهندس أدت 
ابستشهادهم على طريق مطار بغداد الدويل مما أّدى إىل ردود فعل كبرية يف األوساط السياسية 

والشعبية انتهت بقرار جملس النواب العراقي القاضي إبخراج القوات األجنبية من البالد.

1. علي فارس محيد، سوء اإلدراك وأزمة الوعي يف تقييم العوامل اإلقليمية والدولية، ضمن كتاب: أزمة العراق سيادايً، معهد العلمني 
للنشر، النجف، 2021، ص311
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إىل جانب ذلك ُتّثل احلوارات اليت يستهدفها العراق منذ قرار جملس النواب العراقي ولغاية 
مع  التعامل  إمكانية  جوهر   2021 توز  يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  الكاظمي  السيد  زايرة 
االستمرار  للتوفيق بني خيارات  األمريكية أبقل مستوى من اخلسائر يف حماولة  املتحدة  الوالايت 
ابلعالقات معها وبني أتمني عناصر القبول السياسي والشعيب والذي يفرتض أْن تستقر مالحمه بعد 

االنتخاابت العراقية يف تشرين األول 2021 وتشكيل احلكومة اجلديدة.
إّن الفرضيَة األساسية اليت تستهدف هذه الدراسة البحث فيها قائمٌة على أساس أّن احلراك 
اإلقليمي الذي يؤديه العراق يهدف إىل حتسني صورة العراق اخلارجية ودعم دوره بكونه طرفاً غري 
خمل ابألمن واالستقرار، بل يتطلع إىل أن تسهم مبادراته إىل تعزيز التفاهم اإلقليمي وحتسني األداء 

السياسي اخلارجي ابجتاه التعاون واحلوار بني األطراف األساسية يف جواره اإلقليمي.
احلوار مع واشنطن: فرٌص حباجة إىل توظيف

مل أيِت احلوار الذي أجراه العراق مع الوالايت املتحدة األمريكية من حمض الصدفة رغم أن 
العديد من املؤشرات واملعطيات كانت تستوجب التعامل معه من منطق الضرورة منذ عام 2017، 
مع مراجعة وتقييم لألطر اليت حتكم هذه العالقة من جهة، وفهم مكانة العراق يف اإلسرتاتيجية 
األمريكية جتاه منطقة مازالت تعجُّ ابلتناقضات بسبب ارتدادات احلركة العشوائية وغري املنضبطة 
للقوى اليت تنتمي إليه. فاإلسرتاتيجيات اإلقليمية حنو العراق مازالت يف تبدل مستمر بسبب موقع 
العراق من كل قوة إقليمية فضاًل عن أّن حساابت القوة مازالت حبالة تنافس وصراع مستحكم حنو 

زايدة القوة وأتمني املصاحل احليوية.
اإلسرتاتيجي  اإلطار  اتفاقية  توقيع  منذ  واضحاً  األمريكية  املتحدة  الوالايت  توجه  يكن  مل 
التنفيذ، ويبدو أّن طبيعة  تنتقل فقرات االتفاق إىل  العراق، إذ مل  القوات األمريكية من  وسحب 
التواصل كان مقتصراً على اجلوانب الدبلوماسية والربوتكولية دون العمل على تنفيذ بنود االتفاقية 
وهذا ما جعل مسألة التسليح والتجهيز متأخرًة حىت يف جمال الدعم األمين والعسكري الذي رافق 
سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب على بعض املناطق يف العراق. األمر الذي يفرتض إعادة تقييم مسألة 
التحالفات ابلنسبة للعراق وتقييم العالقة مع اخلارج وفقاً ملنطق االستجابة وتقييماً ملا تفرزه البيئة 

اإلسرتاتيجية من متغريات وفرص تتعلق حبدود مصلحة العراق.
يستقر التعامل األمريكي مع العراق وفق منظورها األمين حيال اجلمهورية اإليرانية فهي تضع 
العراق وفق معايري املنطقة الرمادية اليت تبنتها اإلدارة األمريكية بعد مراجعات تتعلق بتقييم القوة 
واملصاحل يف املنطقة خاصًة ما يتعلق ابلقوى التعديلية أو الرؤية اليت يتبناها احللفاء حياَل التهديدات 
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واملخاطر اخلاصة ابإلسرتاتيجية األمريكية.
تؤمن الوالايت املتحدة األمريكية إّن مصدر قوة إيران يف تزايد نفوذها اإلقليمي هي املنطقة 
أصبح  املثال  سبيل  على  فالعراق  التأثري،  على  الضغوط  قابلية  إضعاف  يف  تسهم  واليت  الرمادية 
املنطقة  يعد طرفاً خماًل أبمن املصاحل ابلنسبة للوالايت املتحدة األمريكية بسبب وجوده يف إطار 
الرمادية، كذلك احلال ابلنسبة إىل الفواعل من غري الدول يف اليمن ولبنان، فعملية إحالل الردع يف 
اإلسرتاتيجية األمريكية حباجة إىل إعادة تقسيم مناطق العمل اإلسرتاتيجي وفقاً إلسرتاتيجيات قائمة 

على أساس منطقة اهلدف واملنطقة الرمادية ألجل أتمني الفاعلية يف هذا اخلصوص2.
العراق وفق منظور مزدوج، فهو أحد  التعامل مع  الصعب  فإنه من  املعطيات  هلذه  ووفقاً 
أطراف املنطقة الرمادية ومن مث فإن أي زايدة يف قوته العسكرية أو االستخبارية قد تكون تداعياتُه 
سلبيًة بسبب العالقة مع اجلمهورية اإليرانية، وقد يبدو هذا األمر من حمل الواقعية إال أنه يف األصل 
منطق أساسي يف إسرتاتيجية الوالايت املتحدة األمريكية جتاه العراق خاصًة يف إدارة الرئيس دوانلد 
ترامب الذي تعامل مع العراق بشكوك كبرية ومل جيد أيَّ خيارات تكن العراق من إدارة شؤونه 

ابستقاللية عن جريانه ويف مقدمتهم اجلمهورية اإليرانية.
تعمل اجلمهورية اإليرانية عن طريق املنطقة الرمادية على إضعاف قابلية الضغوط األمريكية 
الدول كاحلالة مع  الفاعلني من غري  التواصل مع  فعملية  اإليراين،  القومي  التأثري على األمن  من 
حزب هللا يف لبنان أو محاس يف فلسطني واحلوثيني يف اليمن تـَُؤّمن عنصر الضغط على الوالايت 
املتحدة األمريكية ومناورهتا يف مناطق خارج حساابت الضغوط والعقوابت املستهدفة، فضاًل عن أن 
طبيعة التبادالت التجارية مع العراق تسهم بشكل كبري يف تعزيز مكانة إيران اإلقليمية، فمن الناحية 
االقتصادية حتتل إيران والسّيما يف ملف التبادل التجاري املرتبة الثانية، إذ أتيت اجلمهورية اإليرانية 
بنسبة 13% يف عام 2018 وبواقع )12( مليار دوالر حسب بياانت  امللحقية التجارية اإليرانية 
مع ارتفاع يتوقع املراقبون اإليرانيون إنّه قد يصل إىل 20 بليون دوالر، ويعد املنافس األكثر أتثرياً يف 
العالقات االقتصادية العراقية مع جواره اإلقليمي لغاية 2018 تركيا واليت أتيت يف املرتبة األوىل من 
حيث التبادل التجاري مع العراق بنسبة 22% غري أّن توجهات احلكومة العراقية بتنوع املستثمرين 
قد تؤثر بشكل سليب على إيران وتركيا يف ضوء االنفتاح االقتصادي الذي تتأمل اململكة العربية 

السعودية حتقيقه بعد زايرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إىل الرايض3.  
2.Michael Eisenstadt, Kori Schake, and David Deptula, U.S. Strategy Toward Iran: Restoring 
Deterrence, Enabling Diplomacy, Washington institute, 2020,p.3

3. املعهد الدويل للدراسات اإليرانية، آفاق الدور اإليراين يف ضوء االنتخاابت التشريعية العراقية 2018م.

https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/eisenstadt-michael
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/kori-schake
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/david-deptula
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مل حترص اإلدارات األمريكية منذ بوش االبن ولغاية وصول الرئيس دوانلد ترامب على معاجلة 
الثغرات اخلاصة بربانمج الضغوط املوجهة حنو اجلمهورية اإليرانية، إذ مل يراِع نظام الضغوط حسب 
الثغرات  تقدير الكثري من اخلرباء حتقيَق الردع، وأصبحت اجلمهورية اإليرانية تتمكن من توظيف 
اليت تتضمنها الضغوطات من أجل االستمرار يف املواجهة. ويف هذا اجملال يرّكز كثري من اخلرباء يف 
أّن العقوابت وسياسة الضغوط األمريكية على اجلمهورية اإليرانية حباجة إىل املزيد من اإلجراءات 
لغرض التأثري عليها سواء ابلردع أو املنع، فاإلحاطة من الناحية اإلسرتاتيجية كان فيها خلل مركب 

يعمل على احنراف مسار الضغوط وجيعل قيمتها بال جدوى.
إّن طبيعة احلوار مع واشنطن الذي أخذ جولتني من احلوارات مل يؤسس ملبادئ اثبتة ميكن 
أْن حتكم سلوك العراق جتاه الوالايت املتحدة األمريكية أو حىت السلوك األمريكي جتاه العراق.. 
فما تنتجه احلوارات يبقى مرهتناً بتقدير صانع القرار وهذا ما يعين أّن مسارات التعامل والتوقع تبقى 

مفتوحًة ومرهتنًة بتقدير صانع القرار للفعل اإلسرتاتيجي.
خطوات بناء الثقة: احلوارات املنتجة 

مل يكن قرار جملس النواب العراقي بسحب القوات األجنبية من العراق بعد طلب قدمته 
العراق  املتواجدة يف  الدويل  التحالف  فقوات  السهلة  املهدي ابملسألة  عبد  عادل  السيد  حكومة 
ابإلضافة إىل املستشارين اإليرانيني والروس مبوجب التنسيق الرابعي له مصاحل تتعلق ابلتوازانت اليت 
تشهدها املنطقة، ومن مث فإّن عملية سحب هذه القوات حباجة إىل ترتيبات وضماانت من الصعب 
على احلكومة العراقية التعامل معها أو االلتزام هبا يف ظل حركة االحتجاجات واستهداف البعثات 
الدبلوماسية الذي شّكل هو اآلخر مصدراً لزعزعة الثقة ابإلجراءات اليت تقع على عاتق القوات 

األمنية العراقية.
حاولت حكومة السيد الكاظمي إعادة رسم مسار الضماانت ابلنسبة للمجتمع اإلقليمي 
والدويل عرب حراك متعدد املسارات يستهدف بناء الثقة، فاملشاركة يف حوارات مع األردن ومصر 
والدخول يف تسيري حوارات بني السعودية واجلمهورية اإليرانية أعطت انطباعات عن رغبة العراق يف 
تشييد دور إقليمي قائم على أساس التعاون واحلوار واملشاركة يف دعم مستلزمات االستقرار اإلقليمي 
وكان هلذه اخلطوات أتثرٌي مهمٌّ يف بناء عناصر الثقة النسبية مما أسهم يف إعطاء نسبة من األمهية يف 

هذا اجملال.
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األمريكية  اإلسرتاتيجية  العراق يف  ومكانة  موقع  تدعم  أْن  شاهنا  من  املنتجة  احلوارات  إّن 
ابعتبارها دولًة غري خملة ابألمن وفقاً للمنظور األمريكي للمصاحل يف منطقة الشرق األوسط وهذا 
العراق والوالايت  املتطلبات اليت تؤسس حلوارات مستدامة وفعالة بني  مْن أهم  األمر يعّد واحداً 

املتحدة األمريكية، ومينح العراق فرصاً مضاعفًة للتأثري يف البيئة اإلقليمية والدولية.
إىل جانب ذلك فإنَّ استمرارية احلوار واحتفاظ العراق مبكانة مميزة بعد انتخاابت تشرين 
متطلبات  فاستكمال  الدويل،  املستوى  للعراق على  تداعيات مهمة ابلنسبة  هلا  2021 سيكون 
احلوار مرهتن ابلثقة اليت ستنتج عن اجملتمع الدويل ابحلكومة القادمة والفريق السياسي الذي مينح 
الثقة برئيس احلكومة عن طريق جملس النواب، فكلما كانت املقبولية الدولية أكرب كلما تزايدت 
فرص العراق يف بناء دور إقليمي فعال وحوارات منتجة أكرب مع الوالايت املتحدة األمريكية، خاصًة 
وأنَّ هنالك رغبة كبرية من قبل دول اجلوار اإلقليمي يف أْن يكون العراق طرفاً فاعاًل يف معادالت 

األمن واالستقرار يف املنطقة.
إشكاليات احلوار وتعقيدات انضباط الدور

من الصعب التعامل مع احلوار وحركة العراق اإلقليمية بعيداً عن اإلشكاليات الداخلية اليت 
تصل ابلتفاعالت السياسية وتوجهات القوى السياسية، إذ أنَّ ضعف التوافق الداخلي له أتثريات 
كبرية على مصداقية الفعل املوجه حنو اخلارج خاصًة يف حالة التعامل مع الوالايت املتحدة األمريكية 

وحلفائها اإلقليميني مقابل من يعتربوهنا خصماً.
يشّكل ضعف التوافق الداخلي أو غياب السياسي بشأن أداء احلكومة وسياستها اخلارجية 
إىل ضعف مصداقية األداء السياسي اخلارجي واحلوارات اليت جتريها احلكومة مع اخلارج، فاالتفاقيات 
والسياسات اليت تنتج عنها حباجة إىل غطاء برملاين وسياسي مستمر. فغياب الثقة والتعاون بني 
الربملان واحلكومة له تداعيات سلبية على األداء يف اخلارج فضاًل عن أنه يؤسس إىل تناقضات يف 

جمال األداء السياسي اخلارجي سواء أكان متعدَد األطراف أو ثنائياً.
قد تستمر عالقات التعاون والصداقة اليت جتريها احلكومة عرب القنوات الرمسية املختلفة مع 
خمتلف الدول وخاصًة مصر واألردن ورغم قّلة احلديث فيه إاّل أنّه ميكن أْن يؤسس حملور مهم يف 
الوالايت  إجيابية مع  القيادة خاصًة وأّن ملصر واألردن عالقات  يتمتع ابملقبولية وفاعلية  املنطقة  
املتحدة األمريكية وهو ما مُيَّكُن من أتسيس ثقة متبادلة قائمة على املسارات ُتكاِمُل املسارات اليت 
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يسعى العراق إىل التعامل معها مبوجب سياسة خارجية مدروسة ودبلوماسية عقالنية قائمة على 
أساس التعامل ابملثل.

فضاًل عن ذلك فإن طبيعة التوجه السياسي حنو اخلارج قد يالقي درجًة من االستقرار حىت 
مع إمكانية جميء حكومٍة جديدة، فالواضح أنَّ املسارات اليت مت العمل مبوجبها يف حكومة الدكتور 
حيدر العبادي قد استمرت مع السيد عبد املهدي والكاظمي رغم اختالف املنظومة الفكرية اليت 

حتكم السلوك السياسي4. 
إن طبيعة املعايري اليت حتكم مستقبل احلوار مع واشنطن ختضع إىل مجلة من املعطيات من 
بينها نتائج االنتخاابت وما سينتج عنها من حكومة وطبيعة التحالفات يف جملس النواب، ابإلضافة 
ملثل  إذ سيكون  اإليرانية وجمموعة 1+5.  اجلمهورية  تتصل ابحلوارات بني  إىل معطيات خارجية 
هذه املعطيات أتثرٌي كبرٌي على طبيعة الرؤية األمريكية جتاه العراق ومكانة العراق يف اإلسرتاتيجية 
األمريكية. إىل جانب األدوار اليت يتبناها العراق جتاه اجلمهورية اإليرانية واململكة العربية السعودية 
خاصًة بعد جولة احلوارات اليت ُعقدت يف بغداد يف هناية شهر أيلول 2021 واليت كان للعراق 
دوٌر مهٌم يف تعزيز احلوارات عرب مستوى املشاركني فيها من جهة ابإلضافة إىل أهّنا تعد أوَل جلسة 

حوارية بني الطرفني تُعقد بعد تويل الرئيس اإليراين رئيسي السلطة يف إيران.
إنَّ طبيعة املشهد والسياسات اليت تتفاعل يف نطاق البيئة اإلسرتاتيجية ووفقاً ملنهجية تتعامل 

مع التوقعات 
واشنطن، . 1 مع  احلوار  بشأن  التزاماً  أكثَر  تكون  قد  اخلارج  حنو  السياسي  الفعل  مسارات  إن 

املشهد  يف  التبدل  طبيعة  االعتبار  بنظر  سيأخذ  هلا  السياسي  والتشكيل  القادمة  فاحلكومة 
العراقية  الدويل مما جيعل احلكومة  النظام  القوة على مستوى  انتشار  اإلقليمي والدويل وحركة 

القادمة تيل إىل حتسني مستوى ونوعية االلتزام يف األداء السياسي اخلارجي.

4. إن طبيعة املنظومة القيمية اليت حتكم ردود الفعل وتوجهات السياسية اخلارجية بني القادة العراقيني خمتلفة وتكاد تصل إىل حد 
التناقض خاصًة يف فهم النظام الدويل وحركة القوى الرئيسة فيه مما جيعلها تؤثر على طبيعة األداء السياسي اخلارجي، غري أن طبيعة 
األداء رغم هذا التناقض قد استقرت يف العالقات اإلقليمية وإىل حد أقل مع القوى الرئيسة يف النظام الدويل مما جيعل مسألة التوقع 

بتوجهات األداء السياسي اخلارجي تكون أكثر وضوحاً يف هذا اجلانب.
للمزيد ينظر: علي فارس محيد، سوء اإلدراك وأزمة الوعي يف تقييم العوامل اإلقليمية والدولية، ضمن كتاب: أزمة العراق سيادايً، 

معهد العلمني للنشر، النجف، 2021، ص307.
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إن حركة املتغريات وسلوك دول اجلوار اإلقليمي للعراق تيل ابجّتاه دعم دور العراق اإلقليمي، . 2
وهذه احلركة املتوافقة مع طبيعة املصاحل تكاد تكون فرصًة من الصعب تكرارها يف ظل مرافقتها 

إلسرتاتيجية أمنية أمريكية تيل إىل هتدئة حركة التنافس بني الفاعلني اإلقليميني.
من . 3 جانباً كبرياً  أخذت  قد  أهنا  يبدو  للعراق  ابلنسبة  اخلارجي  السياسي  التوجه  مالمح  إنَّ 

الرؤية يف بعض األحيان،  تناقض  اخلارجية رغم  السياسة  بناء مسارات  االستقرار خاصًة يف 
فمستشارية األمن القومي ووزارة اخلارجية تتجه خياراهتا حنو التكامل ابلعمل كبديل عن بناء 
خيارات بديلة، وهذا من شأنه كذلك أْن يعزز من فرص جناح العراق يف احلوارات اليت يقوم هبا 

سواء بوصفه كدولة طرف يف احلوار أو مشارك فيها. 
إنَّ طبيعة املعطيات وما يتصل هبا من حركة يف املتغريات اإلقليمية والدولية ُتضاعف من 
فرص العراق يف أْن يكوَن له دوٌر مستقبليٌّ فاعٌل يف املنطقة خاصًة يف ظّل ما ميتلكه من مؤهالت 
ذاتية، غري أنَّ هذا اجلانب يعتمد على درجة كبرية ابلتوافق الداخلي ودعم القوى السياسية لربانمج 
احلكومة والذي يتطلب بدوره توافقاً بني القوى السياسية الرئيسة يف جملس النواب مع املرشحني 
ُن مصداقيًة وقوًة لرئيس احلكومة يف التعامل مع حركة  للحكومة القادمة، كون أنَّ معيار التوافق يؤمِّ

املصاحل يف اخلارج.


