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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

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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رمبا تكون »احلرب الطويلة« اليت تشنها الوالايت املتحدة يف أفغانستان على وشك االنتهاء، 
القوات  الذي سيحدث عندما تنسحب  الواضح على اإلطالق ما  أنه ليس من  الرغم من  على 
للتنبؤ أبي نوع من احلكومات اجلديدة ستظهر وأبي  األمريكية بشكل كامل، وليس مثة طريقة 
مستوى من العون واملساعدة األمريكية - إن وجدت - ستستمر. ولكن القصة يف العراق خمتلفة 
متاماً. وقد أدت »احلرب الطويلة« يف العراق ضد )تنظيم داعش( واحلركات املتطرفة إىل تفكك 
»خالفة« تنظيم داعش - على الرغم من أن عناصرها ال تزال نشطة للغاية - ولكن العراق ال يزال 
ميثل مصلحة إسرتاتيجية رئيسية، ويواجه هتديداً خطرياً يتمثل يف أن تسيطر عليه إيران جزئياً على 
األقل، وهو بلد حتتاج الوالايت املتحدة إىل صياغة شكل من أشكال الشراكة االسرتاتيجية اجلديدة 

معها إذا أمكن ذلك.

إن أمهية العراق االسرتاتيجية واضحة جداً. ميلك العراق خامس أكرب احتياطي مؤكد من 
النفط اخلام يف العامل يبلغ 145 مليار برميل، وهو ما ميثل 17٪ من االحتياطات املؤكدة يف الشرق 
األوسط و8٪ من االحتياطات العاملية. فهي ليست مهمة من الناحية االسرتاتيجية يف حد ذاهتا 
فحسب، بل إن موقعها بني إيران املعادية وسوراي املرتبطة بروسيا سيكون له أتثري كبري على استقرار 
منطقة اخلليج والشام - وكذلك حال السكان األكراد يف العراق الذين أاثروا التوتر مع تركيا لفرتة 

طويلة.

العراق والواليات املتحدة والشرق األوسط »اجلديد«

أنتوين كوردمسان*

* أستاذ كرسي أرليه بورك يف الشؤون االسرتاتيجية يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية. واستاذ سابق لدراسات االمن القومي 
يف جامعة جورج اتون.
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أصبح حتت  قد  والذي  السعودية،  العربية  واململكة  األردن  مع  يشرتك يف حدود  فالعراق 
السيطرة أو النفوذ اإليراين )والسوري( - أو بعض الفصائل الشيعية املعادية - لن يهدد شريكني 
إسرتاتيجيني رئيسيني ألمريكا فحسب، بل سيزيد بشكل كبري من التهديد اإلقليمي احملتمل على 
العراق وروسيا و/أو  أمنية واقتصادية كبرية بني  احلال ابلنسبة ألي عالقات  إسرائيل - كما هو 

الصني.

ال تزال للوالايت املتحدة مصلحة اقتصادية كربى يف االستقرار واألمن على نطاق واسع يف 
منطقة اخلليج. فالعراق ودول اخلليج األخرى هي مصدر حوايل 20 يف املائة من صادرات النفط 
يف العامل، وتدفق هذه الصادرات يعترب حيوايً ابلنسبة للصني وللشركاء التجاريني الرئيسيني للوالايت 
اخلليجية  الصادرات  على  الصني  اعتماد  أدى  وقد  واتيوان.  اجلنوبية  وكوراي  الياابن  مثل  املتحدة 
ابلفعل إىل التفاوض على اتفاق جتاري ضخم حمتمل مع إيران، وإىل إنشاء قاعدة حبرية يف جيبويت، 
وسيبقى اخلليج هدفاً حمتماًل رئيسياً للجهود الصينية لزايدة نفوذها االقتصادي والعسكري، فضاًل 

عن مبيعات األسلحة الصينية يف املستقبل.

على الرغم من كل احلديث عن استقالل الطاقة األمريكية، يبقى االقتصاد األمريكي معتمداً 
على التدفق املستقر لسلعه املصنعة كما كان يف السابق على الواردات املباشرة من نفط اخلليج. 
عالوة على ذلك، تعترب الشراكات االسرتاتيجية األمريكية مع مصر واألردن ودول اخلليج العريب 
وسيلة حامسة للحد من أي خطر جديد وكبري للصراع العريب-اإلسرائيلي، وملنح الوالايت املتحدة 

نفوذاً إسرتاتيجياً على الصني.

األوسط،  الشرق  يف  األمريكي  االسرتاتيجي  للموقف  ركيزة  أي  هناك  ليست  وابختصار، 
ولكن العراق جزء حاسم من أي هيكلية أمنية مستقبلية يف الشرق األوسط.
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خيارات التعاون االسرتاتيجي مع العراق بعد انسحاب القوات القتالية األمريكية

وافقت الوالايت املتحدة على سحب قواهتا املقاتلة من العراق حبلول 31 ديسمرب/كانون 
يوليو/متوز   26 العراقية يف  احلكومة  مع  أجرته  الذي  االسرتاتيجي  احلوار  األول 2021، خالل 
2021. ولكنها مل تفعل ذلك ألن )تنظيم داعش( والتطرف قد هزما ابلكامل؛ ألن العراق مل يواجه 
هتديدات من إيران أو سوراي أو تركيا؛ ألن قواهتا األمنية والعسكرية قادرة على االعتماد على نفسها؛ 
على  املتحدة  الوالايت  وافقت  وقد  أزمة.  حالة  تعد يف  مل  واالقتصاد  واحلوكمة  السياسة  أو ألن 
سحب قواهتا املقاتلة إىل حد كبري بسبب املعارضة الداخلية لوجود الوالايت املتحدة ضمن الفصائل 
السياسية العراقية العميقة، واملعارضة واهلجمات النشطة من »قوات احلشد الشعيب« العراقية، ورد 
الفعل العدائي من قبل بعض العراقيني الشيعة على اغتيال الوالايت املتحدة لقاسم سليماين وأبو 

مهدي املهندس - انئب قائد »احلشد الشعيب« العراقي - يف 3 كانون الثاين/يناير 2021.

العراق  بني  اجلديدة  االسرتاتيجية  والعالقة  األمريكي،  االنسحاب  عن  اإلعالن  نص  ويرد 
للوالايت  َيدَُع  األمر  يزال هذا  التعليق«. ومع ذلك، ال  ألف هلذا  املتحدة يف »املرفق  والوالايت 
املتحدة دوراً يف تدريب القوات العراقية ومساعدهتا. كما أنه ال حيظر على الوالايت املتحدة تقدمي 
مساعدات عسكرية واقتصادية. وال مينع الوالايت املتحدة من إعادة قواهتا لدعم العراق إذا كان 

على احلكومة العراقية أن تطلب مثل هذه املساعدات يف املستقبل.

وهذا يرتك للوالايت املتحدة ثالثة خيارات يف تشكيل عالقتها االسرتاتيجية املستقبلية مع 
العراق:

أواًل: ميكن للوالايت املتحدة التعامل مع العراق كشريك إسرتاتيجي يواجه هتديدات من 
إيران وتركيا وسوراي وبقااي )تنظيم داعش( واجلماعات املتطرفة األخرى. وميكنها أن تقدم مساعدة 
عسكرية واقتصادية تساعد العراق على االعتماد على نفسه ويصبح دولة مستقرة تعمل بكامل 
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طاقتها. لكن هذا سيتطلب أيضاً مساعدة أمريكية وغريها من املساعدات اخلارجية لبناء حكومة 
عراقية أقوى وأكثر توحداً وفعالية، فضاًل عن درجة من الوحدة السياسية والتعاون بني السنة والشيعة 

العراقيني، وبني العرب واألكراد، واليت ال وجود هلا اآلن.

اثنياً: قد تفشل الوالايت املتحدة يف خلق شكل جديد وهادف من الشراكة االسرتاتيجية 
مع العراق. وهذا يهدد ابستمرار تعثر العراق وتقسيمه أو أن يصبح ساحة معركة إسرتاتيجية جلريانه. 
وهذا، إىل حد ما، هو مستقبل العراق األكثر ترجيحاً - السياسات واحلكومة الضعيفة والفاسدة 
والفئوية املنقسمة بني السنة والشيعة، والعرب واألكراد، والفصائل داخل كل كتلة. وهذا سيكون 

حال العراق يف حالة اهنياره االقتصادي.

ومثل هذا املستقبل لن يرتك أي دولة خارجية تتحمل املسؤولية، لكنه سيرتك على األرجح 
إليران نفوذاً كبرياً على مجيع املناطق الشيعية، ولرتكيا أن متارس ضغوطاً على مشال العراق الكردي، 
والسنة سيطلبون الدعم من الدول العربية السنية، وإحياًء لعناصر )تنظيم داعش( أو لشكل آخر 
من أشكال التطرف السين. ومن شأنه أن يرتك احلكومة العراقية مع القوات العسكرية واألمنية، 
فضاًل عن قوات احلشد الشعيب للتنافس على السلطة. كما أنه سيرتك إليران القدرة على التحرك 

حبرية نسبية عرب العراق إىل سوراي.

اثلثاً: قد تفشل الوالايت املتحدة يف التحرك وترى العراق حتت سيطرة إيران، أو قد ينقسم 
العراق حبيث تسيطر إيران - إىل حد كبري- على مناطقها الشيعية وبغداد وطرق العبور الرئيسية عرب 
اجلنوب وقوات احلشد الشعيب الناجية منها، ورمبا جيشها. يبدو من غري املرجح أن يظهر أي حمور 
سياسي كامل بني إيران وسوراي، لكن العالقات قد تصبح قريباً مبا فيه الكفاية لتكون هتديداً أمنياً 
كبرياً مستمراً لالستقرار يف املنطقة وللشركاء االسرتاتيجيني العرب إلسرائيل وأمريكا على حد سواء.
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شراكة إسرتاتيجية تقوم على خلق عراق قوي مستقل

من الواضح أن اخليار األول هو األكثر رغبة، لكنه أيضاً السبب الذي تواجه فيه الوالايت 
املتحدة حتديني رئيسيني، ومها السياسة العراقية واحلكومة العراقية. وإذا كان هناك أي درس حتتاج 
الوالايت املتحدة إىل تعّلمه من احلرب الطويلة يف أفغانستان وجهودها السابقة يف العراق على حد 

سواء، فهو إن الوالايت املتحدة ال تستطيع مساعدة أمة ال تستطيع مساعدة نفسها.

وىف الوقت احلاضر فإن هذه مسألة رئيسية يف التعامل مع العراق. منذ العام 2003، انقسم 
العراق على أسس عرقية وطائفية وإقليمية، وأحياانً قبلية. سيحتم على احلكومة العراقية أواًل التعامل 
مع إرث الغزو األمريكي يف 2003 واجلهود األمريكية الفاشلة لبناء الدولة بعد ذلك. وعلى نطاق 
أوسع، جيب أن يتعاىف العراق من فرتة عدم االستقرار السياسي، واألزمة، واحلرب اليت بدأت بتطهري 
املتبقية من  الفرتة 1980-1988، واألشكال  اإليرانية يف  العراقية  البعث، واحلرب  صدام حلركة 

التهديد من )تنظيم داعش(. لقد أصبح العراق اآلن دولة هشة لفرتة جتاوزت أربعة عقود.

حتدايت احلوكمة

تؤدي عملها. وهتيمن عليها جهات  أهنا ابلكاد  العراقية إىل حد  انقسمت احلكومة  لقد 
فاسدة  وهي  البلد،  مصاحل  من  بداًل  الئخاصة  مصاحلها  حتقيق  إىل  تسعى  بينها،  فيما  منقسمة 
وانتهازية. احلكومة تتمتع برئيس وزراء ذي كفاءة، والعديد من املسؤولني املخلصني، وبعض القادة 
واالقتصاديني من ذوي الكفاءة العالية، ولكن من غري الواضح أن لديهم القوة السياسية الالزمة 
إلجراء انتخاابت انجحة، ووضع خطط وميزانيات فعالة، وتطوير قوات أمن وطنية فعالة، وتنفيذ 
إصالح اقتصادي وخطة تنموية تليب احتياجات مجيع طوائفها الرئيسية وجمموعاهتا العرقية. ومن 
الواضح أهنم مل يتمكنوا من االستجابة لالحتجاجات الشعبية املتنامية ومحاية املتظاهرين السلميني 

من اإلجراءات القمعية اليت تقوم هبا قوات األمن.
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فالطائفية، واملصلحة الذاتية، والفساد،كل هذه األمور أصبحت مزمنة. أشار التقرير الذي 
قدمه املفتش العام إىل الكوجنرس األمريكي يف ربيع عام 2021، إىل إحراز بعض التقدم يف مكافحة 

الفساد، لكن1:

ذكرت وزارة اخلارجية أن الفساد ال يزال مشكلة خطرية يف العراق الذي يعيق جهود احلكومة 	 
العراقية جلذب االستثمار األجنيب. كما أن الفساد يف العراق يهدد استقرار احلكومة االحتادية، 
وحيرم العراقيني من اخلدمات العامة، ويساهم يف زايدة الفقر والبطالة. ويف يناير/كانون الثاين، 
وضع مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق يف املرتبة 20 من أدىن 

قائمة تضم 180 دولة حول العامل.

يف مارس/آذار، نشرت منظمة إعالمية تقريراً عن نتائج التحقيق الذي أجرته ملدة 6 أشهر 	 
يف الفساد الساري يف املعابر احلدودية الرمسية للعراق على طول احلدود مع إيران وتركيا، ويف 
ميناء أم قصر جنوب حمافظة البصرة. وحبسب التقرير، استورد العراق يف عام 2019 سلعاً غري 
نفطية بقيمة 21 مليار دوالر، تشمل مواد غذائية وإلكرتونية والغاز الطبيعي. كانت الرسوم 
اجلمركية على هذه الواردات هتدف إىل تكميل عائدات احلكومة العراقية من النفط. بيد أن 
األحزاب السياسية تسيطر على منافذ الدخول الربية والبحرية وتورد الكثري من هذه األموال إىل 
خزائنها. ووجد التقرير أن )امليليشيات( املرتبطة إبيران واليت يهاهبا مسؤولو احلكومة العراقية، 

هي املستفيد األول من الفساد يف املوانئ احلدودية.

ويف 3 أغسطس/آب 2021، قدم املفتش العام األمريكي تقريراً إىل الكونغرس عن »عملية 	 
العزم الصلب« يعزز هذه التحذيرات2: 

1.»عملية العزم الصلب«، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 كانون الثاين/يناير 2021 - 31 آذار/مارس 2021.
2.»عملية العزم الصلب«، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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يف 21 أبريل/نيسان، أصدرت هيئة النزاهة العراقية 8 مذكرات توقيف و50 مذكرة استدعاء 	 
لتقرير  وفقاً  وزارة،  ووكيل  ووزير،  الربملان،  يف  عضو  فيهم  مبن  سابقني،  حكوميني  ملسؤولني 
إعالمي نشر يف 8 يونيو/حزيران، كما اعتقلت اهليئة مسؤولني سابقني بتهم الفساد، وإساءة 
املعتقلني حمافظ اببل  العامة. ومن بني  األموال  استخدام  التنفيذية، وسوء  السلطة  استخدام 
السابق ومديرا مصرف سابقان ومستشار رئيس مجهورية سابق ورئيس سابق جمللس حمافظة 
كركوك وعضو سابق يف اجمللس، ورئيس اجلامعة التقنية الشمالية يف نينوى، ومدير قسم التوزيع 

يف شركة توزيع املواد البرتولية، ومدير عام هيئة االستثمار يف حمافظة ذي قار.

ويف ورقة صدرت يف أواخر نيسان/أبريل، وصف عضو يف جملس األعمال الربيطاين يف العراق 	 
لبحث ورد يف الصحيفة، فإن ما ال يقل عن 22  آاثر الفساد املستشري يف العراق. ووفقاً 
ابملِائة من العراقيني يدفعون رشوة سنوايً، كما ينتشر الفساد على نطاق واسع، وتضيع الوظائف 
والفرص بسبب عدم إجناز األعمال واالستثمارات بسبب الفساد. وقالت الصحيفة أيضاً إن 
الفساد يف العراق ميتد من أعلى إىل أسفل النظام الرمسي العراقي. ومنذ عام 2003، مت التحقيق 
مع وزراء الدفاع والتجارة والكهرابء والنفط والداخلية بتهم الفساد، وفر العديد منهم خارج 

البالد حاملني معهم مئات املاليني من الدوالرات.

بعثة االحتاد األورويب يف 	  اإلمنائي ابالشرتاك مع  املتحدة  األمم  برانمج  أعلن  مايو،  أواخر  يف 
وحتسني  الفساد  ملكافحة  دوالر،  مليون   18 بقيمة  سنوات،   4 مدهتا  مبادرة  عن  العراق، 
الشفافية يف القطاع اخلاص العراقي. وستشمل املبادرة مجيع أحناء العراق، مبا يف ذلك إقليم 
كردستان العراق. ويتطلب ذلك تنسيقاً بني عشرات الوكاالت احلكومية، وهو ما قد يشكل 

حتدايً كبرياً، وفقاً لتقرير إعالمي.
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إن مؤشرات إدارة البنك الدويل املبينة يف )الشكل1( سلبية للغاية وتظهر نقصاً ملحوظاً 
يف التقدم مبرور الوقت. وتصنف منظمة الشفافية الدولية العراق يف املرتبة 21 من بني أكثر الدول 
فساداً يف العامل، كما يصنفها مؤشر الدولة اهلشة يف املرتبة 20 من بني 179 دولة األكثر هشاشة 

يف العامل، مع تراجع كبري منذ عام 2017.

يدرك العديد من العراقيني احلاجة املاسة إىل اإلصالح، مبن فيهم رئيس الوزراء الكاظمي، 
ذلك  يف  مبا   - حامسة  حتدايت  تطرح  والطوائف  واإلقليمية  والعرقية  الطائفية  االنقسامات  لكن 
سيجري  النظرية،  الناحية  ومن  إقليم كردستان.  وحكومة  املركزية  احلكومة  بني  اخلطرية  اخلالفات 
العراق انتخاابت يف تشرين األول/أكتوبر 2021 ميكن أن يغري هذا الوضع وينشئ حكومة أقوى 
املمارسة  يف  اإلطالق  على  واضحاً  ليس  االنتخاابت  هذه  مثل  جناح  إن  والواقع  توحداً.  وأكثر 
العملية. وكما أشار تقرير صدر مؤخراً عن املفتش العام األمريكي، فإن االنتخاابت قد ال جترى، 
وقد تزيد االنقسامات يف العراق سوءاً، أو تؤدي ببساطة إىل مزيج جديد من القادة الذين يظلون 

منقسمني وغري فعالني.

يبدو من املرجح أن جترى االنتخاابت. أفاد تقرير قدمه املفتش العام إىل الكونغرس يف 3 
أغسطس/آب 2021 عن »عملية العزم الصلب« أبن3: 

وعلى الرغم من االحتجاجات والتهديد ابملقاطعة، استمرت احلكومة العراقية يف االستعداد 
موعد  يؤكد  مرسوماً  برهم صاحل  العراقي  الرئيس  وقع  أبريل/نيسان،  الربملانية.يف 12  لالنتخاابت 
االنتخاابت يف 10 أكتوبر/تشرين األول، وأكد القرار الذي اختذه الربملان العراقي حبل نفسه حبلول 
7 أكتوبر/تشرين األول، وهو أمر مطلوب قبل إجراء انتخاابت مبكرة. كما دعا كافة مؤسسات 
الدولة إىل الوفاء ابملتطلبات الضرورية إلجراء االنتخاابت. وأفادت وزارة اخلارجية أبن االستعدادات 
بعض  من  الرغم  على  املقرر،  املوعد  يف  سيجري  التصويت  أن  وقدرت  تواصلت،  لالنتخاابت 

3. عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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التحدايت القانونية للقانون االنتخايب.

إن األزمة االقتصادية يف العراق تؤدي إىل تزايد السخط الشعيب، وقد تعمدت إيران مضاعفة 
هذه املشاكل يف حماولة لزايدة نفوذها ومستوى سيطرهتا. عالوة على ذلك، تشكل هتديداً آخر 

لقدرة العراق على إجراء انتخاابت نزيهة وهادفة يف تشرين األول/أكتوبر 2021 4.

قالت »جانني هينيس بالسخارت«، املمثلة اخلاصة لألمني العام ورئيسة بعثة األمم املتحدة 
لتقدمي املساعدة إىل العراق، يف تصرحيها أمام جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف 11 مايو/أاير، 

إن قوات األمن ارتكبت أعمال عنف واضطهاد ضد احملتجني مع إفالت اتم من العقاب. 

وذكرت وزارة اخلارجية أهنا اجتمعت بشكل منتظم خالل الفصل مع قيادة احلكومة العراقية 
للتأكيد على دعم اجلهود العراقية الرامية إىل دعم سيادة القانون، يف حني نبهت احملاورين أبن العامل 
يراقب ما إذا كانت احلكومة العراقية قادرة على حماسبة أولئك الذين هامجوا العراقيني الذين ميارسون 

حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع السلمي.

االحتجاج  حبركة  مرتبطون  ذكر  عموماً،  االستقرار  عدم  وحالة  العنف  أعمال  على  ورداً 
من  سينسحبون  أهنم  سياسياً  حزابً   21 وهم  تشرين(  حركة  ابسم  )املعروفة  للحكومة  املناهضة 

انتخاابت تشرين األول/أكتوبر )396(.

وتوقعت تقارير وسائل اإلعالم أن أداء األحزاب لن يكون جيداً يف االنتخاابت الوطنية، 
لذا من املرجح أن يكون النسحاهبم أتثري حمدود على نتائج االنتخاابت، على الرغم من أن املزيد 
من االنسحاابت ميكن أن تقوض النظرة العامة على شرعية التصويت. وأضافت وزارة اخلارجية أبن 
العديد من األحزاب والناشطني اآلخرين يف حركة االحتجاج يواصلون حث اجلميع على املشاركة 

يف االنتخاابت.
4. عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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سياسية واقتصادية،  العراق يواجه ضغوطاً  السياسة األمنية األمريكية أن تدرك أبن  حتتاج 
فضاًل عن هتديدات من إيران فهي ال تقل خطورة عن التهديدات األمنية، وجيب أن تعطى األولوية 

هلذا األمر يف تشكيل عالقاهتا األمنية املستقبلية مع العراق5. 

الشكل 1: تصنيفات البنك الدويل للحكم العراقي

املصدر: »حكومة العراق«، البنك الدويل.

https//:info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.

5.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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التحدايت العسكرية

ويواجه العراق حتدايٍت مماثلًة يف بناء قوات عسكرية فعالة ميكنها أن تتجاوز القدرة على 
مكافحة اإلرهاب املركزة من خالل احلد من الضغوط اخلارجية من إيران وسوراي وتركيا وردع أي 
هتديدات عسكرية خارجية. القوات العراقية كبرية نسبيا وجمهزة جيداً )على الورق(. يُقّدر املعهد 
فرد  ألف  قوة عسكرية تضم حنو 193  ميتلك  العراق شكلياً  أن  االسرتاتيجية  للدراسات  الدويل 
)180 ألف جيش؛ 3 آالف جندي حبرية؛ ألف جندي مارينز؛ 5 آالف من القوات اجلوية؛ و5 
آالف دفاع جوي - ابإلضافة إىل حنو 36 ألف من الشرطة الفيدرالية؛ قوة اعرتاض إقليمية قوامها 

12 ألف فرد؛ وحنو ِمائة ألف إىل ِمائة وثالثني ألفاً من قوات احلشد الشعيب.

ومع ذلك، فإن عدداً قلياًل فقط من وحدات اجليش العراقي، مثل القوات اخلاصة وجهاز 
مكافحة اإلرهاب واملشاة، هي وحدات فعالة حسب املعايري اإلقليمية. وُتظِهر تقارير املفتش العام 
النريان  لديهما مشاكل كبرية يف دعم  العراقية  اجلوية  والقوات  العراقي  اجليش  أن  أخرى  ومصادر 
إدامتها وصيانتها6. وتشمل هذه  املعقدة فضاًل عن  واالستخبارات وتشغيل األسلحة والطائرات 

.)M1AI( ودابابت )F-16(املشاكل األنظمة الرئيسية مثل مقاتالت

تدريب ومساعدة  يف  حامساً  التحالف األخرى دوراً  املتحدة ودول  الوالايت  تلعب  وهنا، 
اجلهود الرامية إىل مساعدة العراق على تطوير قوات عسكرية فعالة حقاً، على الرغم من أن هذه 
اجلهود تركز إىل حد كبري على هزمية )تنظيم داعش(، ودورها حمدود يف احلجم. وتصنف تفاصيل 
هذه اجلهود، ولكن تقرير املفتش العام املقدم إىل الكونغرس يف الفصل األول من عام 2021 يشري 

إىل ما يلي7: 

6.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 كانون الثاين/يناير 2021- 31 آذار/مارس 2021
7.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 كانون الثاين/يناير 2021- 31 آذار/مارس 2021
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يدعم التحالف العديد من العناصر داخل قوات األمن العراقية - مبا يف ذلك اجليش العراقي 
والقوات اجلوية وجهاز مكافحة اإلرهاب والبيشمركة الكردية- ووزارة الدفاع العراقية. إن قوة املهام 
املشرتكة - عملية العزم الصلب تقوم بشكل أساسي بتقدمي املشورة والتمكني لقوات األمن العراقية 
والبيشمركة الكردية يف مركزين للقيادة املركزية ومها: قيادة العمليات املشرتكة - العراق يف بغداد ومركز 
التنسيق الكردي يف أربيل. إن قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب تدعم القوات الشريكة من 
أربع مواقع يف العراق: »االحتاد الثالث« و»مركز الدعم الدبلوماسي« يف بغداد و »قاعدة األسد 
اجلوية« يف حمافظة األنبار و »قاعدة أربيل اجلوية« يف إقليم كردستان العراق. هتدف جهود اإلرشاد 
إىل تعزيز املهارات اليت حتتاجها قوات األمن العراقية لبناء جيش مستقل وتنفيذ عمليات مستقلة 

ضد )تنظيم داعش(.

اجملموعة االستشارية العسكرية، وهي مديرية اتبعة لقوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب، 
تقدم املشورة املركزية لتسع قيادات عمليات اتبعة لقوات األمن العراقية موجودة يف املنطقة، والطاقم 
األساسي لقوات األمن العراقية يف قيادة العمليات املشرتكة. وأفادت قوة املهام املشرتكة - عملية 
العزم الصلب أن قيادة العمليات املشرتكة – العراق لديها ضباط اتصال من كل مكوانت اجليش 
العراقي، قيادة طريان اجليش العراقي، القوة اجلوية العراقية، الشرطة االحتادية، وقوات حرس احلدود. 
ومع ذلك، ال حتتفظ قيادة العمليات املشرتكة - العراق بضباط اتصال من قوات احلشد الشعيب 
وقوات احلشد العشائري، ألن التحالف مينع العمل مع تلك العناصر. فالفريق االستشاري العسكري 
يعترب مسؤواًل عن تقدمي املشورة على املستوى العمليايت إىل قوات األمن العراقية يف بغداد وعناصر 

من البيشمركة الكردية اليت يشرتك فيها التحالف يف مركز تنسيق كردستان يف أربيل.

السابقة،  الفصول  يف  وكما حدث  الصلب،  العزم  عملية   - املشرتكة  املهام  قوة  وأشارت 
فالفريق االستشاري العسكري مل يقم بتدريب وحدات قوات األمن العراقية التكتيكية أو يرافقها يف 
العمليات ضد )تنظيم داعش( يف هذا الفصل. وبداًل من ذلك، واصل الفريق االستشاري العسكري 
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تقدمي املشورة اليومية يف املوقع إىل قوات األمن العراقية، مبا يف ذلك الندوات حول املواضيع اليت 
تطلبها قوات األمن العراقية مثل االستخبارات واملراقبة واالستطالع، وتوجيه الضرابت، والتسويق، 
واليت مت تعليمها لتمكني طاقم عمليات املعلومات من »السيطرة على سرد األحداث«، وفقاً لقوة 
املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب. وقد قام اخلرباء املتخصصون للتحالف يف قيادة العمليات 
املشرتكة -العراق إببالغ قوات األمن العراقية ابستخدام القدرات العراقية، وإعطاء األولوية للموارد، 

ووضع خطط لتنفيذ العمليات هلزمية )تنظيم داعش(.

النسخة غري املصنفة من تقرير املفتش العام يف ربيع 2021 تشري إىل التقدم يف أداء أفضل 
الوحدات من اجليش العراقي فيما يعادل حرب مكافحة التمرد، لكنها ال تعاجل العديد من املشاكل 
اليت ال تزال قائمة يف املزيج العام من القوات العراقية - أو اليت ال تزال موجودة إىل حد ما يف 
وحدات النخبة العراقية – عدا ذلك »استمرار وجود ثغرات يف قدرة قوات األمن العراقية على تنفيذ 
عمليات دعم للمواجهة على األرض، وجهود لوجستية فعالة، واإلدامة املطولة، وصيانة معداهتم 

القتالية، وجهود االستخبارات واملراقبة واالستطالع«.

البيشمركة  قوات  مع  شراكة  تقيم  ال  العراقية  احلكومية  القوات  أن  إىل  التقرير  يشري  كما 
الكردية، وأن مستشاري التحالف »مل يعودوا شركاء مع أحدث وحدة للعمليات اخلاصة يف قوات 
األمن العراقية، أي قيادة »القوات اخلاصة« يف وزارة الدفاع، وابلتايل ليست لديهم أي فكرة عن 
عملياهتم وقدراهتم. غري أن القيادة املركزية األمريكية قالت إهنا تواصل تقدمي الدعم من خالل متويل 
التعاون األمين مبوجب الفقرة 22. وقبل عام، ذكرت القيادة املركزية األمريكية أن هذه القيادة، وهي 
وحدة مشاة خفيفة متخصصة على غرار قوات املشاة يف اجليش األمريكي »رينجرز«، أظهرت 

مبادرة بسيطة لعمل دورات تدريبية تكتيكية أو إمكانية تدريب قواهتا.
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عمليات  لدعم  العراقية  اجلوية  القدرات  حدود  الواقع،  يف  يصف  ال  لكنه  التقرير،  يذكر 
قوات األمن العراقية ضد )تنظيم داعش( بشكل مستقل، وضمان استدامة طويلة األجل ألسطول 
الطائرات ذات األجنحة الثابتة واملروحيات يف العراق. غري أن ذلك يشمل تنمية قدرة القوات اجلوية 
العراقية على استخدام مقاتالهتا من طراز )F-16(  متعددة األدوار يف الضرابت اجلوية وتعزيز 
قدرات القوات اجلوية العراقية وقيادة الطريان ابجليش العراقي لالستخبارات واملراقبة واالستطالع، 
لتقليل احلاجة إىل طائرات التحالف ويف هناية املطاف حتل حملها، »واالستهداف الديناميكي يف 

احلاالت العاجلة أو غري املخطط هلا«.

إن معظم أسلحة العراق متقادمة أو أنظمة روسية متهالكة يف املعارك واليت يكون وضعها 
التشغيلي و/ أو قدرهتا على التحمل القتايل غري مؤكد ومل يعد لديها منظومات دفاعية جوية وأرضية 

عاملة.

يوفر تقرير املفتش العام للربع الثاين من عام 2021 رؤى إضافية حول الدور الذي تعتزم 
الوالايت املتحدة القيام به يف العراق مبجرد انسحاب قواهتا القتالية. حيث يذكر8: 

أكدت الوالايت املتحدة والعراق جمدداً تصميمهما على تعزيز العالقة االسرتاتيجية خالل 
فؤاد  الدكتور  برائسة  العراق  وفود مجهورية  شاركت  حيث  االسرتاتيجي.  للحوار  اخلتامية  اجللسة 
حسني وزير خارجية العراق والوالايت املتحدة األمريكية برائسة وزير اخلارجية أنطوين بلينكني يف 
رائسة اجللسة اخلتامية للحوار االسرتاتيجي واليت كانت قد بدأت يف 11 يونيو 2020. وضم الوفد 
العراقي أيضاً ممثلني عن حكومة إقليم كردستان. ومشلت املناقشات االستقرار اإلقليمي، والصحة 
العامة، وتغري املناخ، واالستقالل يف جمال الطاقة، واملساعدات اإلنسانية، وحقوق اإلنسان، والتعاون 

االقتصادي، ومن ضمنها قضااي أخرى.

8.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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وقررت الوفود، عقب احملاداثت التقنية األخرية، أن تتحول العالقة األمنية بشكل كامل إىل 
دور تدرييب وتقدمي املشورة واملساعدة وتبادل املعلومات االستخباراتية، وأنه لن تكون هناك قوات 
الوالايت  وتنوي  األول/ديسمرب 2021.  العراق حبلول 31 كانون  يف  قتالياً  دوراً  تؤدي  أمريكية 
املتحدة مواصلة دعمها لقوات األمن العراقية والبيشمركة لبناء قدراهتم على التعامل مع التهديدات 
املستقبلية. وقدرت مصادر صحفية أن عدد القوات غري املقاتلة املتبقية يف العراق لتقدمي املشورة 
واملساعدة لقوات األمن العراقية سيبقى يف حدود 2500، وهو املستوى احلايل. وقال رئيس الوزراء 
الكاظمي، وفقاً لتقرير إعالمي، إن العراق يتجه حنو االكتفاء الذايت، على الرغم من أن املسؤولني 
العراقيني أقروا أبهنم ال يزالون حباجة إىل دعم من القوات األمريكية وقوات التحالف للتدريب واملهام 

االستشارية.

ويشري التقرير إىل »أن العالقة األمنية ستتحول بشكل كامل إىل دور تدرييب وتقدمي املشورة 
واملساعدة وتبادل املعلومات االستخباراتية، وأنه لن يكون للقوات أمريكية أي دور قتايل يف العراق 

حبلول 31 كانون األول/ديسمرب 2021«. غري أنه يذكر أيضاً ما يلي9: 

»تعتزم الوالايت املتحدة مواصلة دعمها لقوات األمن العراقية والبيشمركة لبناء قدراهتم على 
املتبقية  املقاتلة  القوات غري  املستقبلية. وقدرت مصادر صحفية أن عدد  التهديدات  التعامل مع 
يف العراق لتقدمي املشورة واملساعدة لقوات األمن العراقية سيبقى يف حدود 2500، وهو املستوى 
احلايل. قال رئيس الوزراء الكاظمي، وفقاً لتقرير إعالمي، إن العراق يتجه حنو االكتفاء الذايت، على 
الرغم من أن املسؤولني العراقيني اعرتفوا أبهنم ال يزالون حباجة إىل دعم من القوات األمريكية وقوات 

التحالف للتدريب واملهام االستشارية«.

9.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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ويذكر بلطف أن بعض جوانب العالقات األمريكية مع القادة العراقيني قد تغريت10. 

واصلت اجملموعة االستشارية العسكرية التابعة للتحالف تقدمي املشورة على املستوى العمليايت 
إىل قيادات قوات األمن العراقية يف مركز قيادة العمليات املشرتكة - العراق يف بغداد. وأفادت قوة 
املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أن اخلرباء املتخصصني قدموا املشورة لقوات األمن العراقية يف 
خمتلف وظائف القتال، مبا يف ذلك االستخبارات والعمليات ودعم احلرائق واإلدامة. كما قدمت 
العضوية  القدرات  استخدام  بشأن  العراقية  األمن  لقوات  املشورة  العسكرية  االستشارية  اجملموعة 

العراقية، وإعطاء األولوية للموارد، ووضع اخلطط لتنفيذ العمليات ضد )تنظيم داعش(.

وقد ذكرت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أن قيادة العمليات املشرتكة - العراق 
حسنت قدرهتا على االعتماد على هياكل القيادة والسيطرة اخلاصة هبا. ونتيجة لذلك، قامت قيادة 
العمليات املشرتكة - العراق خالل الفصل األخري بتقليل عدد ضباط االتصال لقيادة العمليات 
الذين كانوا متمركزين يف املقر للمساعدة يف التواصل بني الفريقني. وبداًل من ذلك، تواصلت قيادة 
العمليات املشرتكة - العراق مباشرة مع القيادات العملياتية اإلقليمية لقوات األمن العراقية. وقد 
قامت اجملموعة االستشارية العسكرية رمسياً إبهناء عمل الفرق االستشارية املعنية ابلقيادات العملياتية 
التابعة هلا يف 30 يونيو/حزيران. وقالت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب إن فرق االتصال 
واالستشارة قد مت تنفيذها لتدابري تواصل مؤقتة يف حني حتولت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم 
الصلب من الدعم على املستوى العمليايت الذي تنفذه قوات املهام - العراق إىل املشورة املركزية اليت 

تقوم بتنفيذها حالياً اجملموعة االستشارية العسكرية.

وذكرت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أهنا مل تشهد أي اخنفاض يف سرعة أو 
فعالية العمليات بسبب اخنفاض عدد ضباط االتصال العراقيني أو بسبب إهناء مستشاري التحالف 

10.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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املناظرين، ووصفت العالقة بني اجملموعة االستشارية العسكرية وقيادة العمليات املشرتكة - العراق 
أبهنا »قوية جداً«،  التقت قيادات العمليات املشرتكة - العراق يف بعض األحيان مع شخصيات 
من قوات احلشد الشعيب وقوات احلشد العشائري إلشعار كل منهم بعمليات األخرى. وأفادت 
العشائري...  الشعيب وقوات احلشد  الصلب إن قوات احلشد  العزم  املهام املشرتكة - عملية  قوة 
ال حيتفظون بضباط اتصال يف مقر قوات األمن العراقية يف بغداد ألن القوات األمريكية وقوات 
العشائري. احلشد  وقوات  الشعيب  احلشد  قوات  أفراد  مع  مباشرة  التنسيق  من  ممنوعون  التحالف 

التقى أفراد قيادة العمليات العراقية من حني آلخر مع خمططي عمليات احلشد الشعيب، ومت التنسيق 
مباشرة مع نظرائهم اإلقليميني يف قوات احلشد الشعيب. ومع ذلك، أشارت قوة املهام املشرتكة - 
عملية العزم الصلب إن قيادة العمليات املشرتكة - العراق ال تعلن عن هذه االجتماعات أو تدعو 
أعضاء التحالف للمشاركة. وأفادت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أن غياب ضباط 

اتصال احلشد الشعيب واحلشد العشائري مل يؤثر على العمليات ضد )تنظيم داعش(.

وصف تقرير املفتش العام للربع الثاين من عام 2021 بعض املناطق اليت كان اجليش العراقي 
والقوات األمنية األخرى حترز فيها بعض التقدم، وكذلك بعض األمثلة على التعاون بني القوات 
العراقية وقوات البيشمركة، ولكن فقط يف سياق التعامل مع بقااي )تنظيم داعش(. ومل يتطرق التقرير 
إىل أي جانب من جوانب قدرة قوات احلكومة العراقية وقوات البيشمركة على الردع أو الدفاع ضد 
القوات اإليرانية والسورية والرتكية. كما استمر يف اإلشارة إىل العديد من املناطق اليت ال تزال القوات 
العراقية فيها حباجة إىل مساعدات، فضاًل عن التدريب واملساعدة يف التعامل مع )تنظيم داعش(11.       

جرت عمليات قوات األمن العراقية بشكل رئيسي خالل ساعات النهار بينما كان مقاتلو 
)تنظيم داعش( يعملون حتت جنح الظالم للحد من انكشافهم.

11.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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لالستطالع  بعمليات  القيام  على  القدرة  أظهرت  قد  العراقية  األمن  قوات  إن  حني  ويف 
قادة  أن  إال   ،)F-16( )AC/RC-208(طائرات هبا ابستخدام  اخلاصة  اجلوية  والضرابت 
قوات األمن العراقية استمروا يف طلب دعم التحالف فيما خيص االستخبارات واملراقبة واالستطالع 

طوال الفصل.
يف حني قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أفادت أبن قدرة قوات األمن العراقية على 
إجراء عمليات مشرتكة لألسلحة قد حتسنت، إال أن هذه القوات مل تقدم مالحظات إىل التحالف 
حول تنفيذها لعمليات األسلحة املشرتكة اليت تشمل املشاة والدروع واملدفعية... وأفادت قوة املهام 
املشرتكة - عملية العزم الصلب أن قوات األمن العراقية »تظهر قدرة حمدودة على أتمني حدودها 
مع سوراي«. مما يشكل إعاقة هلا حبيث يتيح ملقاتلي )تنظيم داعش( وأفراد عائالهتم ابلتسرب عرب 

احلدود من سوراي إىل العراق يف جمموعات صغرية.

طول  على  األمنية  الثغرات  يستغل  داعش(  )تنظيم  أن  الدفاع  استخبارات  وكالة  وذكرت 
احلدود خللق طرق للتسهيل والتهريب. وأفادت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب إن أفراد 
عائالت التنظيم غالباً ما يصلون إىل العراق قبل وصول املقاتلني الذكور البالغني لتهيئة املأوى هلم 

ومساعدهتم لالنتقال إىل معاقلهم اجلغرافية.

)امليليشيات( اليت تعمل إىل حد كبري خارج البنية األمنية العراقية استمرت يف تعقيد اجلهود 
الرامية إىل أتمني احلدود. حيث صرحت وكالة استخبارات الدفاع أنه من املرجح أن حتتفظ قوات 
احلشد الشعيب مبواقع على احلدود العراقية السورية حىت حزيران/يونيو، على الرغم من جهود احلكومة 
العراقية يف عام 2020 للحد من وجود )امليليشيات(. وتسيطر قوات احلشد الشعيب إىل حد كبري 

على احلدود العراقية مع إيران.
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مستشارو  قام  الفصل،  خالل  أبنه  الصلب  العزم  عملية   - املشرتكة  املهام  قوة  وأشارت 
التحالف بتوفري التدريب وتقدمي املشورة إىل جهاز مكافحة اإلرهاب لتحسني استهداف اخلدمات 
والقدرات العملياتية لــــ )تنظيم داعش(. وركز مستشاروا التحالف على تعزيز القدرات االستخباراتية 
األمن  قوات  داخل  املتجاورة  الوحدات  بني  التنسيق  وتعزيز  اإلرهاب،  مكافحة  جلهاز  العضوية 
العراقية، وتوفري الرقابة واملالحظات حول سري العمليات ضد )تنظيم داعش(. وأفادت قوة املهام 
املشرتكة - عملية العزم الصلب أبن مستشاريها أجروا بشكل منتظم دورات تدريبية أساسية مع 
املهام  قوة  قدمت  الكتيبة. كما  مستوى  على  املشاة  تكتيكات  لتعزيز  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 
املشرتكة - عملية العزم الصلب فعاليات تدريبية مكثفة ركزت على توسيع نطاق عمليات جهاز 
مكافحة اإلرهاب عرب مناطق عمله. وعلى املستوى املؤسسي، سعى مستشاروا التحالف إىل وضع 
برامج تدريب مستدامة لتزويد ألوية جهاز مكافحة اإلرهاب أبخصائيني مدربني بشكل موحد، يف 
حني سعت أصول االستخبارات واملراقبة واالستطالع التابع للتحالف إىل دعم العمليات التكتيكية 

جلهاز مكافحة اإلرهاب.

املخابرات يف قوات األمن  الصلب أن ضباط  العزم  املشرتكة - عملية  املهام  قوة  وأفادت 
والعمليايت بسبب  التكتيكي  املستويني  يناضلون جلمع وحتليل واستهداف على  يزالون  العراقية ال 
عدم وجود آلية لتحديد أولوايت لدعم االستخبارات واملراقبة واالستطالع. كما ذكرت قوة املهام 
املشرتكة - عملية العزم الصلب أنه ال يوجد اندماج استخباري بني قواعد قوات األمن العراقية، 
والقيادات التشغيلية، وعناصر اخلدمة، ومواقع القيادة، والوكاالت الوطنية. وواصل التحالف التفاعل 
مع استخبارات قوات األمن العراقية خالل الفصل لتحسني قدراته. كما نوهت قوة املهام املشرتكة 
- عملية العزم الصلب إن تنسيقها تضمن البدء يف تبادل حتليلي أسبوعي مع وكاالت االستخبارات 
الوطنية الرئيسية السبع يف العراق، فضاًل عن توجيه دورات متهيدية ووسطية حول تطوير األهداف، 

ومجع وحتليل بياانت االستخبارات واملراقبة واالستطالع.
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يف حني إن تقرير املفتش العام قدم حملة إجيابية عن التقدم يف القوات اجلوية العراقية، فإنه 
الحظ أن12: 

خالل الفصل، واصل املستشارون اجلويون للمجموعة االستشارية العسكرية العمل ابجتاه 
ابلقوات  اخلاصة  الضرابت  ومنصات  واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  بياانت  استخدام  زايدة 
االستشارية  اجملموعة  أهداف  فإن  أكرب،  بشكل  العراقية  اجلوية  القدرات  لتطوير  العراقية.  األمنية 
تشمل  الفصل  هذا  املشرتك  االستشاري  للفريق  النارية  واالستخبارات  الدعم  جمال  يف  العسكرية 
دعم إنشاء خلية استهداف اتبعة لقوات األمن العراقية، وتشجيع إنشاء خلية ضاربة ضمن قيادة 
العمليات املشرتكة، وتعزيز الصلة بني مدير استخبارات اجملموعة االستشارية العسكرية واخللية اجلوية 

لتنفيذ أولوايت االستخبارات واملراقبة واالستطالع.

وذكرت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أن املؤسسة اجلوية العراقية، واليت تضم 
طائرات اثبتة اجلناحني من القوات اجلوية العراقية ومروحيات من قيادة طريان اجليش العراقي، ال تزال 
قادرة على تنفيذ الضرابت خالل الفصل. وأقرت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أبنه 
مل حتدث أي تغيريات ملموسة يف قدرات القوة اجلوية العراقية من الفصل السابق، لكنها سلطت 
الضوء على التقدم احملرز يف قدرة القوات اجلوية العراقية على التنسيق مع جهاز مكافحة اإلرهاب 

لشن ضرابت جوية.

وفقاً لقوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب، فإن املعدل اإلمجايل لقدرة املهام ألسطول 
العراق من الطائرات البالغ 206 طائرة، قد بقي اثبتاً عند حوايل 50 ابملِائة إمجااًل هذا الفصل. 
ويف حني اخنفضت نسبة توافر الطائرات املشفرة للتدريب من 89 يف املائة إىل 72 يف املائة، فإن 
توافر مهمة القتال للطائرات املشفرة بقي اثبتاً عند حوايل 43 يف املائة. وابملقارنة، حافظت القوات 

12.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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اجلوية األمريكية على معدل إمجايل لقدرة املهمة يبلغ 70 يف املائة للسنة املالية 2019.

وقد غادر جمدداً مقاولون من شركة لوكهيد مارتن يدعمون برانمج )إف-16( العراقي قاعدة 
بلد اجلوية خالل الفصل بسبب تدهور البيئة األمنية. وقد عاد بعض املقاولني مؤخراً فقط بعد أن 

تسببت التهديدات يف الفصل املاضي إىل إخالء مماثل.

وأظهرت القوات اجلوية العراقية حتسناً ملحوظاً يف استخدام قدراهتا اخلاصة لالستطالع ودعم 
لقوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب. وتواصُل طائرات  النريان لتنفيذ ضرابت جوية، وفقاً 
عراقية من طراز )C-208( و)KA-350( اخلاصة ابالستخبارات واملراقبة واالستطالع طلعاهِتا 
االستطالعية لدعم ضرابت القوات اجلوية العراقية. ومع ذلك، فإن اجلهود الرامية إىل خلق قدرات 
إنتاج قدرات  هجومية ديناميكية ابلتنسيق مع جهاز مكافحة اإلرهاب أدى بداًل من ذلك إىل 

هجومية متعمدة نظراً ملستوى التفويض املطلوب ملهام الضرابت العراقية. 

العراقية إبجراء ضرابت دقيقة يف  للقوات اجلوية  الديناميكية ستسمح  القدرة اهلجومية  إن 
حاالت طارئة غري خمطط هلا، مبا يف ذلك الدعم اجلوي الوثيق للقوات الربية يف القتال أو ألهداف 
ساحنة، يف حني إن الضرابت املتعمدة تشمل إىل حد كبري على ضرابت خمطط هلا مسبقاً ألهداف 

حمددة.

ونوهت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب إىل أن وحدات القوات اجلوية العراقية اليت 
تشغل طائرات هجومية من طراز )Su-25( روسية الصنع، كانت حريصة أيضاً على العمل مع 
فرق التدريب اجلوي املشرتكة جلهاز مكافحة اإلرهاب. ويف حني إن طائرات )Su-25( العراقية 
غري قادرة على إيصال ذخائر دقيقة التوجيه، إال أن احلجم اإلضايف للتدريب قد عجل من قدرة فريق 
مكافحة اإلرهاب العراقي على إكمال تدريبه. فإن فرق التدريب اجلوي املشرتكة جلهاز مكافحة 
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اإلرهاب هو من الوحدات الربية الوحيدة التابعة لقوات األمن العراقية اليت تتعقبها قوة املهام املشرتكة 
- عملية العزم الصلب لتنفيذ املهمة مع وجود حاجة للتدريب على الدعم اجلوي القريب.

وذكرت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب أن قوات األمن العراقية ال تزال تعتمد 
على عمليات املراقبة واالستطالع اجلوية اليت تقوم هبا قوات التحالف، ولكن املستشارين اجلويني 
بطلعات  القيام  على  العراقية  اجلوية  القوات  تشجيع  واصلوا  العسكرية  االستشارية  للمجموعة 
االستطالع واملراقبة اجلوية ابستخدام أصوهلا من أجل اكتساب اخلربة والثقة. وأفادت قوة املهام 
املشرتكة - عملية العزم الصلب أنه يف حني إن طائرات االستطالع اجلوية العراقية املأهولة من النوع 
)King Air 350( و )C-208( اليت حتلق بشكل روتيين، هي منصات قادرة، إال أن قدراهتا 

حمدودة على املقاومة، وصوهتا أعلى بكثري من منصات االستطالع واملراقبة التابعة للتحالف.

كما يوضح التقرير نفسه أن العراق ال يزال يعتمد على القوات اجلوية األمريكية للتعامل 
مع )تنظيم داعش(، وأن طلب امليزانية األمريكية احلايل للسنة املالية 2022 سيخفض كثرياً من 
متويل دعم الوالايت املتحدة للقوات العراقية. فالبياانت املتعلقة مبيزانيات املساعدات األمريكية غري 

واضحة على اإلطالق، لكن التقرير حيذر من حدوث استقطاعات كبرية13:

يف مايو 2022 أصدر املراقب املايل بوزارة الدفاع طلب ميزانية وزارة الدفاع للسنة املالية 
عمليات  متويل  امليزانية  تفصل  وال  للميزانية«.  »إصالح كبري  أبنه  الطلب  فيما وصف   .2022
الطوارئ يف اخلارج عن التمويل العادي األساسي لوزارة الدفاع، كما كان احلال يف السنوات املالية 
يف  العمليات  من  وغريها  الدائمة(  احلرية  )عملية  الصلب  العزم  عملية  متويل  من  فبداًل  السابقة. 
إن طلب  مباشرة«.  اليت وصفت أبهنا »تكاليف حرب  امليزانية األساسية،  إىل  نقلها  اخلارج، مت 
امليزانية - الذي ال يزال حيتاج إىل موافقة الكوجنرس - خيصص قدراً  أقل من التمويل لعملية العزم 

الصلب مقارنة ابلسنوات السابقة، متذرعاً ابخنفاض تكاليف التدريب واملعدات.
13.عملية العزم الصلب«، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.



25

العراق والوالايت املتحدة والشرق األوسط »اجلديد«

احلرب  تكاليف  لتغطية  دوالر  مليار   5،4 اإلدارة  طلبت  املالية 2022،  للسنة  وابلنسبة 
املباشرة لعملية العزم الصلب، استناداً إىل املستوى املطلوب للقوات يف العراق وسوراي البالغ3400 
)تنظيم  ملكافحة  والتجهيز  التدريب  متويل  لصندوق  دوالر  مليون   522 الطلب  ويتضمن  فرد. 
داعش(، منها 345 مليون دوالر للعراق و177 مليون دوالر لسوراي. ومن السنة املالية 2021 
إىل السنة املالية 2022، اخنفض طلب وزارة الدفاع للتدريب والتجهيز للعراق يف إطار صندوق 
التمويل هذا أبكثر من 90 يف املائة، من 282 مليون دوالر إىل 20 مليون دوالر. مما يعكس 
التكتيكي إىل  القوة الشريكة من املستوى  التحالف لعمليات  التحول املستمر للدعم املباشر من 
املستوى العمليايت. وتضمن الطلب متوياًل بقيمة 240 مليون دوالر للبيشمركة للسنة املالية 2022 
للتمكني من استمرار جاهزية الوحدات اليت مت فحصها واملساعدة يف مواصلة الضغط على )تنظيم 

داعش( يف املنطقة.

وعناصر  موظفي  هناك ختفيضات يف عدد  أنه ستكون  إىل  أيضاً  إعالمية  وتشري مصادر 
جوانب  بعض  ذلك  يف  مبا   - وغريمها  وأورواب  املتحدة  الوالايت  من  اخلارجيني  والدعم  التدريب 
املساعدات اخلاصة ابملعدات واألسلحة - على الرغم من أن حجم هذه التخفيضات غري واضح. 

وإذا صح ذلك، فإنه سيجعل خفض اجلهود األمريكية أكثر أمهية.

إن دور حلف مشال األطلسي يف تدريب القوات العراقية حيظى ابهتمام إعالمي بسيط، 
ولكنه لعب دوراً مهماً، وميكن أن يكون أكثر أمهية يف املستقبل لصياغة تدريب متعدد األطراف 

وملساعدة اجلهود بعد مغادرة القوات القتالية األمريكية. ويشري تقرير املفتش العام إىل أن14: 

أفادت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب إنَّ طاقمها عملوا مع طاقم بعثة حلف 
مشال األطلسي يف العراق طوال الفصل من أجل مواصلة تطوير الرتتيبات لتقاسم القدرات اللوجستية 

14.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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ودعم احلياة. وتتضمن الرتتيبات تطوير تنسيق دائم بني فرق القيادة من كل منظمة. وابإلضافة إىل 
ذلك، قالت قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب إن املنظمتني تواصالن حتليل املهام اخلاصة 
لكل منهما من أجل حتديد األدوار واملسؤوليات لتقدمي املشورة للوزارات احلكومية العراقية وقوات 

األمن العراقية.

العزم الصلب فإن بعثة حلف مشال األطلسي ملتزمة  لقوة املهام املشرتكة - عملية  ووفقاً 
لذلك. ويف شباط/فرباير، أعرب  بزايدة وجودها يف العراق خالل العام املقبل، وهي ختطط وفقاً 
يصل  ما  إىل  فرد  من 500  تدرجيياً  بعثته  أفراد  زايدة عدد  رغبته يف  األطلسي عن  حلف مشال 
إىل 4000 فرد بناًء على طلب من احلكومة العراقية. وصرح احللف أن التوسع سيشمل أنشطة 
استشارية وتدريبية خارج منطقة بغداد الكربى. ويذكر أن احللف موجود يف العراق حبجٍم ما منذ 
عام 2004. وقد أُنِشئت بعثة احللف يف أعقاب قمة عقدت يف بروكسل يف يوليو 2018 بناًء 

على طلٍب من احلكومة العراقية لزايدة جهود التدريب وتقدمي املشورة.

ويف حني إن كاًل من قوة املهام املشرتكة - عملية العزم الصلب وبعثة حلف مشال األطلسي 
يوفران التدريب واملشورة لقوات األمن العراقية، إال أن مهمتهما تظل متميزة. وقد ذكرت قوة املهام 
املشرتكة سابقاً أهنا تقدم املشورة والتوجيه على املستويني العمليايت واالسرتاتيجي إىل قوات األمن 
العراقية من خالل اجملموعة االستشارية العسكرية، وتركز على حتقيق هزمية )تنظيم داعش(. فإن بعثة 
حلف مشال األطلسي هي بعثة تنموية مؤسسية على املستوى الوزاري توفر التدريب واملشورة على 

املستوى املؤسسي، وتركز على بناء وزارات األمن العراقية املقتدرة.

حزيران/يونيو  يف  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  أكد  إعالمي،  تقرير  وحبسب 
ودعم  املؤسسي  والتطوير  التدريب  دعم يف جماالت  على  احلصول  إىل  يسعى  العراق  أن  املاضي 
األسلحة  استخدام  مهارات  على  والتدريب  الشرطة  تدريب  برامج  وتوسيع  العسكرية  الكليات 
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املتخصصة. وذكر التقرير أن رئيس الوزراء ذكر خالل اجتماعه مع ممثلي حلف مشال األطلسي إن 
احلكومة العراقية مل تعد حتتاج إىل دعم قوات قتالية أجنبية.

قد حيتاج العراق إىل مساعدات أمنية مستمرة بسبب أزمته االقتصادية وسياسته اليت تفضل 
أحياانً قوات احلشد الشعيب على متويل احلكومة العراقية وقوات البيشمركة. إن قدرة العراق على 
إنفاق ميزانياته الدفاعية األخرية بفعالية وبقدر حمدود من اهلدر والفساد - امليزانيات بلغت 9.9 
مليار دوالر يف العام 2019 و10.3 مليار دوالر يف العام 2021 - غري واضح، وحيذر تقرير 
املفتش العام للفصل الثاين للعام 2021 من أن األزمة االقتصادية العراقية واالنقسامات السياسية 

الداخلية هلا أتثري كبري على ميزانية األمن العراقي15: 

احلكومة  أقرهتا  اليت  اجلديدة  الوطنية  امليزانية  مبوجب  أنه  الدفاع  استخبارات  وكالة  ذكرت 
العراقية يف أوائل أبريل/نيسان 2021، سوف ختفض ميزانية وزارة الدفاع العراقية بنحو 26 ابملائة 
بعد التعديل وفقاً للتضخم، إىل 4.7 مليار دوالر. كما شهدت مؤسسات أمنية أخرى تراجعاً يف 
امليزانية املعدلة وفقاً للتضخم، يف حني زادت ميزانية هيئة احلشد الشعيب بنسبة 17 يف املائة. فقد 
قدرت وزارة الدفاع أن الزايدات يف ميزانية احلشد الشعيب - اليت ظهرت كمنافس لوزارة الدفاع - رمبا 
ستعزز نفوذها وقوهتا السياسية. وابإلضافة إىل ذلك، تغطي ميزانية األمن العراقية بنداً جديداً يسمى 

»مؤسسة التصنيع العسكري«.

غري أن استخبارات الدفاع قالت إن احلكومة العراقية طبقت ختفيضات كبرية على املشرتايت 
يف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة احلشد الشعيب. وحذرت استخبارات الدفاع من أن اخنفاض 
املشرتايت يهدد األمن القومي العراقي ألن قوات األمن العراقية تعاين من نقص مزمن يف التمويل، 
وتفتقر إىل قطع الغيار الالزمة لصيانة املعدات، وتفتقر إىل األموال الالزمة لتدريب وتوظيف األفراد 

15.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.
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املناسبني. وللتغلب على النقص يف امليزانية لتمويل برامج الصيانة والتدريب، يلجأ العراق إىل شراكة 
دفاعية تتعدى الوالايت املتحدة مثل ابكستان. 

وبشكل أعم، من املهم اإلشارة إىل أن أايً من املصادر املفتوحة اليت ترفع تقارير عن احلوارات 
األمنية بني العراق والوالايت املتحدة، أو املفتش العام وغريها من التقارير الرمسية حول العالقات 
املستقبل  التدريب األمريكي يف  تعاجل أي جانب من متطلبات  العراق، ال  األمنية األمريكية مع 
وتساعد القوات العراقية على التعامل مع )تنظيم داعش(، وال تشري إىل التهديد اإليراين أو التهديد 
الوالايت  الذي ستلعبه  املستقبلي  الدور  تناقش  املستقبل. كما ال  أو سوراي يف  تركيا  احملتمل من 
املتحدة يف تدريب ومساعدة اجلهود يف األردن أو التفاعل املستقبلي بني اجليش األمريكي، كما ال 

تدرب وتساعد اجلهود املبذولة للقوات الكردية والعربية يف شرق سوراي والعراق.

لقد كانت  قوية.  أمنية  قوة  إلنشاء  أفغانستان  من  بكثري  أفضل  فرصة  العراق  يقّدم  كما 
القوات العراقية يف السابق أكثر القوات العسكرية فعالية وحداثة يف اخلليج يف هناية احلرب العراقية 
اإليرانية يف عام 1988، وقد أحرزت تقدماً حقيقياً يف اآلونة األخرية. إن املشاكل اليت تواجهها 
القوات العراقية يف استعادة فعاليتها هي أكثر أمهية يف إعادة التنظيم والتحديث والتخطيط الفعال 
للقوة، وهي مشكالت تتعلق أبي من املشاكل األكثر عمقاً يف التعليم، والقدرة على التعامل مع 
التكنولوجيا احلديثة، واحلد من التدريب املتقدم الذي شل تطوير القوات األفغانية. بيد أهنا حتتاج 
والتدريب  املساعدات  األقل ثالث إىل مخس سنوات من  فعالية، وعلى  أكثر  قيادة سياسية  إىل 
اخلارجي واملساعدة كي تصبح فعالة متاماً يف هزمية فلول )تنظيم داعش( وخلق قدرة رادعة ودفاعية 

فّعالة للتعامل مع إيران وسوراي وتركيا.
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التحدايت االقتصادية

القطاع  اإلنفاق على  واإلفراط يف  النفطية  ثروته  إهدار  للعراق سجاًل طوياًل يف  أن  يذكر 
احلكومي الذي يفتقر إىل الكفاءة، فضاًل عن العمل يف أحد أغلى القطاعات الصناعية احلكومية 
وأكثرها عدم فعالية يف العامل. فهو يعيش اآلن أزمة اقتصادية وإمنائية كبرية، تضاعفت بسبب أزمة 
العراق لديه  العراقي إىل أن  الدويل ملشاكل االقتصاد  البنك  جائحة كوفيد-19. ويشري ملخص 
خطط لإلصالح، لكن تقديراته احلالية سلبية للغاية، واندراً ما أدت خطة العراق إىل حتسن الواقع 

العراقي يف املاضي16: 

أدى تقلب أسعار النفط وأتثري اجلائحة إىل تفاقم املشاكل االقتصادية يف العراق، مما أدى 
تعميق اهلشاشة  املزدوجة إىل  الصدمات  املطرد ملدة عامني. وقد أسفرت هذه  التعايف  تراجع  إىل 
تفشي جائحة  قبل  قائمة  اليت كانت  العامة  املظامل  من  زاد  مما  القائمة،  واالجتماعية  االقتصادية 

كوفيد-19.

إن قدرة احلكومة العراقية على توفري حزمة حتفيز القتصاد يعتمد بشكل كبري على صادرات 
النفط للنمو ومصدر لإليرادات، كانت حمدودة بسبب غياب احليز املايل. ونتيجة لذلك، شهدت 

البالد أكرب انكماش القتصادها منذ عام 2003.

عام  يف   ٪10.4 بنسبة  حاداً  انكماشاً  للعراق  اإلمجايل  احمللي  الناتج  سجل  الواقع،  يف 
2020. وتعثر النمو بسبب اخنفاض الطلب العاملي على النفط والتزام العراق بتخفيضات إنتاج 
»أوبك +«. وشهد اقتصاده غري النفطي انكماشاً بنسبة 9٪، حيث عانت السياحة الدينية وقطاع 
اخلدمات أكثر من غريها من عمليات اإلغالق النامجة عن أزمة جائحة كوفيد-19. لكن الطلب 

16.حمة عامة عن العراق، البنك الدويل، 5 نيسان )أبريل( 2021.
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview
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ارتفاع  مع  منخفضة،  التضخم  ضغوط  أبقت  سعراً  األرخص  املستوردة  والسلع  الضعيف  احمللي 
التضخم العام إىل 0.6٪ فقط يف عام 2020.

فالتحدي الرئيس الذي يواجه العراق اآلن يتمثل يف املضي قدماً يف تطبيق إصالحات الورقة 
البيضاء يف خضم تعايف أسواق النفط الدولية، واحلفاظ على إطار اقتصادي كلي مستدام. وحىت 
مع جتاوز أسعار النفط حاجز ال 60 دوالراً للربميل، فإن العراق سوف حيتاج إىل اختاذ اإلجراءات 
الالزمة إلعادة بناء حيزه املايل من خالل خفض اإلنفاق املشوه وغري الفعال؛ وتعزيز تعبئة العائدات 
العجز  تضييق  الفشل يف  إّن  املتوسط.  األمد  الكلي يف  االقتصاد  توجه سياسات  وتعزيز  احمللية؛ 
املزدوج )احلساب املايل واجلاري( ووقف الرتاكم السريع للديون احلكومية من شأنه أن حيول املزيد من 
املوارد بعيداً عن االستثمار اإلنتاجي وتقويض احتياطيات النقد األجنيب وقدرة االقتصاد يف مواجهة 
الصدمات. وتشمل األولوايت األخرى احلد من جائحة كوفيد-19 وضمان طرح سريع للقاحات.

ويصدق نفس القول على تقديرات وحدة االستخبارات االقتصادية17: 

يعتمد االقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على صناعة اهليدروكربوانت اليت تعد أكثر من ثلثي 	 
الناتج. وابلنسبة لقطاع الصناعة - وابألخص الغاز والكهرابء – ال يزال متخلفاً، وسيكون عامل 

اجلذب الرئيسي لالستثمار يف الفرتة 2025-2021.

سوف يواجه العراق حالة شديدة من عدم االستقرار السياسي يف عام 2021. وسوف 	 
إجراؤها يف  املقرر  الربملانية  االنتخاابت  تسبق  اليت  الفرتة  يف  املختلفة  الفصائل  بني  العنف  يزداد 
تشرين األول/أكتوبر، وستزداد االحتجاجات املناهضة للحكومة مع تدهور الظروف االجتماعية 

واالقتصادية.

17.تقرير العراق، وحدة االستخبارات االقتصادية، 24 حزيران/يونيو 2021.
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يف البداية، سرتكز السياسة االقتصادية على التعويض عن االختالالت النامجة عن جائحة 	 
كوفيد-19. وسوف تدفع املساعدات املالية املتعددة األطراف هذه اجلهود، ولكن ضعف االمتثال 

للشروط املرفقة من املرجح أن يؤخر جداول الصرف.

وحدة 	  وتتوقع  املنطقة.  يف  النفط  على  اعتماداً  االقتصادات  أكثر  بني  من  العراق  ويعد 
اجلاري عرضة  املالية واحلساب  والتوازانت  االقتصادي  األداء  أن يكون  االقتصادية  االستخبارات 
الفرتة 2024- يف  حدوثه  نتوقع  )والذي  النفط  أسعار  يف  آخر  مستمر  ركود  إىل  بشكل كبري 

.)2025

وتفاعل  العراقي،  الشعب  جانب  من  املتزايد  والسخط  املشاكل،  هلذه  اإلنساين  األثر  إن 
املشاكل االقتصادية مع من هم يف احلكم واألمن، كل ذلك يتجلى بوضوح يف املثال التايل18: 

ذكرت وزارة اخلارجية أن العراق ظل يعاين من نقص الكهرابء واملياه خالل الفصل. وعادًة 
ما يزداد السخط الشعيب عن مثل هذه القضااي خالل أشهر الصيف احلارة. ووفقاً لتقارير إعالمية، 
استقال وزير الكهرابء ماجد مهدي حنتوش يف 28 يونيو/حزيران بعد ضغوط عامة وسياسية على 
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهرابئي يف مجيع أحناء العراق. يف ذلك الوقت، كان متوسط درجات 
احلرارة يف حمافظات العراق اجلنوبية تصل إىل 122 درجة فهرهنايت، يف ظل االنقطاع املتكرر للتيار 
الكهرابئي، مما أدى إىل تقليص ساعات العمل بسبب احلر الشديد. وحبلول هناية هذا الفصل، 
انقطاع  بسبب  املاضي  الصيف  خالل  االحتجاجات  فيها  جرت  واليت  البصرة،  حمافظة  كانت 

الكهرابء، تستعد ملظاهرات متعلقة ابلطاقة ما مل يتم حل هذا األمر.

ويف هناية هذا الفصل، تعرضت أبراج وخطوط الكهرابء للتخريب - رمبا من قبل )تنظيم 
داعش(، وفقاً لتقارير وسائل اإلعالم – مما أدى إىل انقطاع التيار الكهرابئي يف عموم أحناء العراق. 

18.عملية العزم الصلب، تقرير مقدم إىل الكونغرس األمريكي، 1 نيسان/أبريل 2021 - 30 حزيران/يونيو 2021.



32

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

أطرافاً ابإلضافة  أن هناك  فيه إىل  أشار  بياانً  الوزراء  يونيو/حزيران أصدر مكتب رئيس  ويف 28 
إىل )تنظيم داعش( قد تكون مسؤولة عن هذا التخريب يف حماولة لتقويض جهود احلكومة لزايدة 
الكهرابء يف العراق خالل أشهر الصيف احلارة، حبسب تقرير إعالمي. وأدت اهلجمات إىل تعطيل 
خطوط الكهرابء يف حمافظات نينوى وكركوك و دايىل واببل، يف وقت وصلت فيه درجات احلرارة 
إىل أعلى مستوايهتا خالل العام يف احملافظات الواقعة يف وسط وجنوب البالد. وقد استمر انقطاع 
التيار الكهرابئي يف تلك املناطق ملدة 20 ساعة يومياً. أما سبب هذا االنقطاع للتيار فهو عدم 
قدرة شبكة الكهرابء على التحمل. ورداً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكاظمي عن تشكيل جلنة 

لدعم وزارة الكهرابء من أجل التصدي بقوة لكافة أنواع التدخل يف أنظمة الطاقة.

تقدر وكالة املخابرات املركزية نسبة البطالة بني الشباب حوايل 26٪، ولكن العدد احلقيقي 
قد يكون أعلى من 30٪. وإن حتليل كتاب حقائق العامل الصادر عن وكالة املخابرات املركزية مؤرخ، 

لكنه يلخص حالة االقتصاد العراقي على النحو التايل:

يتقدم العراق ببطء يف سن القوانني وتطوير املؤسسات الالزمة لتنفيذ السياسة االقتصادية، 
لتهدئة خماوف املستثمرين فيما يتعلق مبناخ  وال تزال هناك حاجة إىل إجراء إصالحات سياسية 
األجنبية  االستثمارات  من  املزيد  على جذب  العراق حريصة  إن حكومة  املستقر.  غري  األعمال 
املباشرة، ولكنها تواجه عدداً من العقبات، مبا يف ذلك وجود نظام سياسي هش، وخماوف تتعلق 
ابألمن واالستقرار االجتماعي. فالفساد املستشري، والبنية األساسية املتخلفة، واخلدمات األساسية 
غري الكافية، ونقص العمالة املاهرة، والقوانني التجارية العتيقة، كلها عوامل تعيق االستثمار وتستمر 
يف تقييد منو القطاعات اخلاصة غري النفطية. ومبوجب الدستور العراقي، فإن بعض االختصاصات 
ذات الصلة ابملناخ االستثماري العام إّما تتقامسها احلكومة االحتادية واألقاليم أو تؤول ابلكامل إىل 
احلكومات احمللية. يعمل االستثمار يف إقليم كردستان يف إطار قانون االستثمار يف اإلقليم )القانون 
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رقم 4 لعام 2006( وجملس االستثمار الكردستاين، الذي صمم لتوفري احلوافز للمساعدة يف التنمية 
االقتصادية يف املناطق اخلاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان.

وظل التضخم حتت السيطرة منذ عام 2006. ومع ذلك، ال يزال القادة العراقيون يواجهون 
ضغوطاً شديدة لرتمجة مكاسب االقتصاد الكلي إىل حتسني مستوى املعيشة للشعب العراقي. وال 
تزال البطالة متثل مشكلة يف مجيع أحناء البالد على الرغم من تضخم القطاع العام. وقد زاد اإلفراط 
لبدء أعمال جديدة. وقد  العراقيني واملستثمرين األجانب  املواطنني  التنظيم من الصعوبة على  يف 
البنوك وتنمية القطاع اخلاص يف  تسبب الفساد وقلة اإلصالحات االقتصادية مثل إعادة هيكلة 

إعاقة منو القطاع اخلاص.

وهنا ال ميكن قياس حجم مشاكل العراق من حيث املؤشرات االقتصادية التقليدية، وقد 
أشكال  من خالل خمتلف  الوقت  لكسب  اآلن  إىل حد كبري حىت  النفطية  عائداته  استخدمت 
املعوانت، وبرامج اإلنفاق احلكومي، والتوظيف املتضخم يف القطاع احلكومي وقطاع الدولة. فالعراق 
حباجة ماسة إىل خطط واقعية لإلصالح االقتصادي والتنمية تعاجل االنقسامات والتوترات الداخلية، 
املؤكد جلائحةكوفيد-19،  والتأثري غري  النامجة عن عقود من األزمات واحلرب،  التنمية  وخسائر 

والتحدايت البيئية واملائية املتنامية.

وتشري  االقتصادية.  واألزمة  السابقة  الصراعات  إرث  يعاجل  أن  العراق  على  يتعني  كما 
التقديرات إىل أن 4.1 مليون عراقي حيتاجون إىل املساعدة اإلنسانية والدعم للحصول على فرص 
عمل مستقرة، وأن 2.4 مليون آخرين حباجة ماسة إىل املساعدة، وال يزال هناك 1.2 مليون انزح 
داخل العراق،ابإلضافة إىل 4.9 مليون آخرين يتأقلمون مع النزوح يف املاضي، ويدعم العراق اآلن 

حنو 246000 الجئ سوري.
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السكاين  الضغط  مع  التعامل  أيضاً  العراق  على  جيب  سياقها،  يف  األرقام  هذه  ولوضع 
املستمر. حيث تقدر قاعدة البياانت الدولية ملكتب اإلحصاء األمريكي أن عدد سكان العراق 
حالياً يبلغ 39,7 مليون نسمة. وهذا ميثل زايدة من 5,2 ماليني فقط يف عام 1950 إىل 22,8 
مليون يف عام 2000، ومن املتوقع أن يرتفع إىل 47,1 مليون مع بداية عام 2030 وإىل 63,1 

مليون يف عام 2050 19 .

وهذه حتدايت بنيوية ابلغة األمهية وشائعة للغاية يف العامل النامي. فتجاهلها، ووضع تقديرات 
احلكم  املشاكل يف  واقع  التنمية عن  االقتصادية وختطيط  املساعدات  متفائلة، وفصل  ومطالبات 

واألمن، يؤدي ابلتأكيد للمزيد من األزمات والتطرف والصراع.

تشكيل املساعدات األمريكية لتلبية االحتياجات العراقية واألمريكية

احلوكمة واألمن واالقتصاد. ولكن  العراق يف  أن حتل مشاكل  املتحدة  للوالايت  ال ميكن 
املاحنة  اجلهات  مع  تعمل  أن  وبوسعها  اجملاالت.  هذه  يف كل  للعراق  مساعدات  تقدمي  ميكنها 
األخرى والدول العربية، كما ميكنها أن جتعل املساعدات مشروطة ابلتقدم العراقي يف خلق حوكمة 
أكثر وحدة وفعالية وأمانة. ويف ظل هذه الظروف، ستبقى احتماالت النجاح غري مؤكدة، لكن 
الشراكات االسرتاتيجية األمريكية جيب أن تستند إىل تقييم واقعي للمخاطر. ويتعني على األمريكيني 
أْن يفهموا أنَّ مشاكل العراق ال تقل خطورة عن العديد من الشراكات االسرتاتيجية القائمة. وتعمل 
الوالايت املتحدة يف العامل معاً لعديد من الدول اهلشة أو الفاشلة، ويتعني على القوى العاملية أن 

تتعامل مع العامل كما هو، وليس مع العامل الذي يريده األمريكيون.

19.مكتب التعداد األمريكي، قاعدة البياانت الدولية.
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/country?YR_
ANIM=2021&FIPS_SINGLE=IZ
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الرتكيز على عراق قوي ومستقل
أواًل، جيب على الوالايت املتحدة أن تركز جهودها يف جمال املساعدات على خلق عراق 
قوي ومستقل - وليس على حماولة إنشاء شريك إسرتاتيجي مرتبط ببعض البنية األمنية اليت ختدم 
املصاحل األمنية األمريكية للمواجهة املباشرة مع إيران. وهذه هي الطريقة الوحيدة اليت تستطيع هبا 
احلكومة العراقية حشد الدعم الشعيب والسياسي الفئوي الكايف ملثل هذه الشراكة إذا كان ذلك 

ممكناً على اإلطالق.
قد تكون الوالايت املتحدة ال تزال تقدم نوعاً من الدعم الطارئ كرادع للتدخل اإليراين أو 
غريه من التدخل اخلارجي، ولكن بذل أي جهد ملساعدات أمنية واقتصادية على املدى القريب 
جيب أن يوجه بوضوح حنو مساعدة العراق. ببساطة، ال توجد قاعدة سياسية عراقية قابلة للتطبيق 
جتعل من العراق شريكاً مباشراً للجيش أو األمن األمريكي. ويتعني على الشعب العراقي أن يدرك 
أن املساعدات سوف تعينه حقاً، وأهنا كفيلة خبلق دولة قوية وأكثر استقاللية، وأهنا سوف تساعد 

العراق على ردع احلرب وجتنب نشوهبا بداًل من دفعه حنو صراع آخر.
وهذا النهج إزاء املعونة هو أكثر املواقف عملية يف خدمة املصاحل الوطنية العراقية واألمريكية 
على حد سواء. إن العراق املستقل، مع املساعدات احملتملة من اخلارج يف حالة طوارئ حقيقية، 
سوف يبذل قصارى جهده لردع الضغوط من إيران وتركيا وسوراي. وسيبذل قصارى جهده لدفع 
على  قادر  األقوى  فالعراق  اآلخرين.  املاحنني  من  للمساعدة  حتفيزاً  واألكثر  الوحدة،  حنو  العراق 
االستفادة من املساعدات من دول مثل األردن ومصر واململكة العربية السعودية ويف نفس الوقت 
يساعد يف محاية هذه الدول من خالل احتواء إيران وعودة احلياة إىل سوراي، واليت يبدو من املرجح 
أن تظهر إذا جنح األسد أخرياً يف إزالة التهديد املتبقي املوجه من إدلب. كما أن العراق األقوى 
واألكثر وحدة هو أفضل وسيلة ملواجهة بقااي )تنظيم داعش( وبعض التهديدات املتطرفة اجلديدة، 
وهو أقل استفزازاً بكثري من وجود القوات القتالية األمريكية أو غريها من القوات القتالية اخلارجية 

األخرى.
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إلزام العراق بوضع خطط هادفة الستخدام املساعدات بشكل فعال وصادق

جيب على احلكومة العراقية أن تظهر أبهنا قوية وقادرة مبا فيه الكفاية خللق خطط واقعية 
للمعوانت األمنية واالقتصادية فضاًل عن أي جهد هلذه املعوانت لتطوير حوكمة أقوى. وجيب على 
العراق أن يثبت أنه على األقل يرغب ابحملاولة ملساعدة نفسه، وأن لديه القاعدة املؤسسية للقيام 
بذلك، ليس فقط من حيث وضع خطط مفصلة، بل أيضاً من حيث حتديد مواعيد هنائية واضحة 

للمراجعات، وحتديث التقدم احملرز، وتقارير الفعالية، واإلبالغ الشفاف علناً.

فقد تبني مراراً وتكراراً أن وضع أهداف عريضة، وإصالحات واعدة، وخلق جهود طموحة 
غري مركزة ملكافحة الفساد، من دون بذل اجلهود وتطبيقها، تعترب مضيعة للوقت واملال. وأما فرض 
اخلطط من اخلارج، واالعتماد على مؤمترات املاحنني، وعقد االجتماعات الدولية الضخمة، وإسناد 
املسؤولية إىل القيادات أو منسقي املساعدات من دون توفر مثل هذه الشفافية، كانت غري فعالة 
بنفس القدر. وال يستطيع أي بلد أن يتحمل أن حيل حمل العالقات السياسية والعامة يف حتقيق 

تقدم فعلي، وال ميكن ألي مانح أن ينجح إذا مسح مبثل هذه اجلهود أو دعمها.

وعالوة على ذلك، يتعني على العراقيني أن يدركوا أن املساعدات العسكرية واملدنية سوف 
تفيد كل العراقيني بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو املنطقة. وغالباً ما يتعني على العراقيني أن 
يقبلوا حقيقة أن أي جهد لتقدمي املساعدات ال ميكن أن حيل كل مشكلة أو أن يساعد كل عراقي، 
ولكن هلم كل احلق يف املطالبة أبن تكون املساعدات ليست شفافة فحسب، بل إهنا توازن بوضوح 
بني املصاحل املتضاربة لألمة وتفي ابألولوايت الوطنية الصحيحة. فلهذا السبب تقوم الدول املاحنة 

بذلك.

وال ينطبق هذا على املساعدات األمنية فحسب، بل ينطبق أيضاً على املساعدات االقتصادية 
واملدنية. أحد العيوب الكبرية يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واألمم املتحدة والعديد من 
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جهود املساعدة املدنية األخرى أهنا تتعامل مع الدول كما لو كانت موحدة وكأن الزايدة يف الناتج 
التعامل مع انقساماهتا ومصاحلها املتضاربة. ال توجد دولة يف  احمللي اإلمجايل وحدها تساعد يف 
الشرق األوسط موحدة إىل احلد الذي قد جيعل من هذا هنجاً صحيحاً، فالعراق والدول األخرى 
اليت حتتاج إىل املساعدات هي عموماً أكثر الدول انقساماً، وحتتاج إىل تفسري وإظهار كيفية استفادة 

كل الفصائل الرئيسية منها.

أن  العراقية  املدنية  واخلدمة  العسكرية  املؤسسة  يف  العاملني  على  يتعني  ذلك،  عن  فضاًل 
يضطلعوا بدور قيادي يف صياغة مثل هذه اخلطط، ويتعني عليهم أن يسلموا بوضوح لالستخدامات 
املقرتحة للمساعدات. وبوسع املستشارين اخلارجيني أن يقدموا املساعدة، ولكن السماح خلطط 

خارجية ابهليمنة على تنفيذ املساعدات مل يسفر إال عن قدر ضئيل من النجاح الدائم.

والشفافية  السنوية  والتقارير  املراجعات  يف  التقارير  بتقدمي  مشروطة  املساعدة  جعل 
املستمرة

السياق جعل املساعدات مشروطة وشفافة.  الرئيسية األخرى يف هذا  ومن بني اخلطوات 
يعترب إظهار املساعدات كهدية للشعب العراقي ومدى حسن استخدامها تعترب خطوة أساسية. 
عندما  املساعدات  قطع  أن  واضح. كما  بشكل  وتنفيذها  الشروط  حتديد  يتم  أن  األهم  ولكن 
القدر  العراقيون غري فعالني أو فاسدين-وتسمية األمساء –على نفس  يكون املسؤولون والضباط 
من األمهية. والبد أن يعاين املسؤولون الفاسدون واملقاولون يف العلن. كما ينبغي أن تكون أيضاً 
موضوعاً لضغط املاحنني. فالكشف العلين على الصعيد الدويل هلؤالء، وحرماهنم - وعائالهتم - من 

التأشريات وامتيازات العبور، هي وسائل ممكنة للتعامل مع أسوأ حاالت الفساد واهلدر.

ومن الواضح أيضاً أنه البد من إجراء مراجعة مستقلة للحساابت. وهناك دروس واضحة من 
اتريخ املساعدات، أنه ال ينبغي ألحد أن يراجع نفسه أو حيكم على نفسه.
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اختاذ االئتالف والنهج الدويل 

وحيثما أمكن، جيب على الوالايت املتحدة أيضاً أن تسعى إىل جعل املساعدات ائتالفاً أو 
جهداً دولياً. وهذه توصية غري مؤكدة نظراً للفشل الذريع »لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل 
أفغانستان« كمنسق للمساعدات يف أفغانستان ولصعوبة احلصول على شكل من أشكال العمل 

الدويل املتماسك.

يف حني إن حلف الشمال األطلسي ضرب مثااًل أكثر إجيابية بكثري، وجيب على الوالايت 
املتحدة على األقل أن تنظر يف جعل حلف مشال األطلسي حمور التدريب األمين وجهود املساعدة، 
وإنشاء حتالف واسع مبا يكفي إلظهار أن الوالايت املتحدة تسعى إىل مساعدة العراق وعدم اهليمنة 
عليه. كما كان البنك الدويل أكثر جناحاً يف ختطيط وإدارة املساعدات االقتصادية عندما اعتمد 
على فرق حملية نشطة بداًل من هنجه املعتاد يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف مواجهة حتدايت وطنية 

أكثر تعقيداً.

رمسية  غري  هيئات  وإنشاء  أخرى  بلدان  من  وخرباء  مستشارين  جلب  فإن  أدىن،  وكحد 
للتنسيق حول املساعدات قد يوفر الكثري من الفوائد نفسها.

العراق والتحدايت األوسع يف املنطقة

ال ميكن ألحد أن يضمن جناح الوالايت املتحدة يف العراق أو التقليل من املخاطر يف توفري 
املساعدات. إن العشرين عاماً املاضية من التفاؤل واحلرية كانت كافية لتوفري قدٍر كاٍف من األوهام 
لبقية القرن احلادي والعشرين. ويف الوقت نفسه، جيب على الوالايت املتحدة أال تقدم املساعدات 
على أساس ما كانت تقدمه يف املاضي. وميكن أن تضع شروطاً من شأهنا أن تساعد على جعل 
املساعدات أكثر قبواًل للعراقيني وأكثر فعالية. إذا جنحت، فستكون هناك حجة قوية الختاذ النوع 

الصحيح من املخاطر يف حماولة إنشاء النوع الصحيح من الشراكة االسرتاتيجية.
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كما أن العراق ليس سوى حالة واحدة جيب على الوالايت املتحدة فيها أن حتاول تطوير 
التهديدات  من  العديد  املتحدة  الوالايت  وتواجه  األوسط.  الشرق  يف  أفضل  إسرتاتيجية  شراكة 
األخرى يف املنطقة حيث ستحتاج إىل استخدام مواردها حبكمة. ويف حني ركزت الوالايت املتحدة 
مؤخراً على )تنظيم داعش( ومكافحة اإلرهاب يف العراق، إال أن التهديد ابهليمنة اإليرانية على جزء 
من العراق أو كله كان دائماً على األقل على نفس القدر من األمهية يف العقد األخري، حيث كان 

اإلرهاب والتطرف من أعراض املشاكل املتنامية يف املنطقة، وليس املرض.

ما مل تتمكن الوالايت املتحدة من خلق شكل جديد من الشراكة االسرتاتيجية مع العراق، 
و)تنظيم  اإلسالميني  املتطرفني  الطويلة ضد  األمريكية  ابملعركة  احلقيقي  الرابح  هي  إيران  ستكون 
داعش( منذ عام 2005 وحىت اآلن. وقد كانت ابلفعل العامل الرئيسي يف إخراج القوات القتالية 
األمريكية من العراق، وهلا أتثري كبري على السياسة العراقية واحلكومة وقوات احلشد الشعيب والعديد 
املشرتكة«  الشاملة  العمل  النووي »خلطة  لالتفاق  نتيجة  أيُّ  تنهي  ولن  الشيعية.  اجلماعات  من 
التهديَد الذي تشكله إيران - والذي سيشمل يف أحسن األحوال أنظمة هجوم دقيقة التوجيه أكثر 

فاعلية، ودفاعات جوية وصاروخية، وقوات أقوى للحرب البحرية غري النظامية يف اخلليج.

يؤثر الوضع األمين العام يف املنطقة على األمن واالستقرار العراقي وكذلك املصاحل االسرتاتيجية 
األمريكية. وكما متت اإلشارة إليه سابقاً، حتتاج الوالايت املتحدة إىل النظر إىل ما هو أبعد من 
اتيوان وحبر الصني اجلنويب واحمليط اهلادئ. وهي حباجة إىل دراسة متأنية لالجتاهات العامة يف األمن 

واالستقرار يف الشرق األوسط.

كما أن الدمار املمزق للحكم والتنمية يف لبنان جعل »حزب هللا« أكثر قوة نسبياً. ستشكل 
فزايدة  إدلب.  على  السيطرة  من  لألسد  املوالية  القوات  متكنت  إذا  متنامياً  هتديداً  األسد  سوراي 
الطموحات الرتكية وعدم االستقرار يؤثران على كل من سوراي والعراق. ويف أفضل األحوال ستبقى 
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اليمن يف فوضى عارمة وغري مستقرة ورمبا تبقى يف حالة حرب. وستشكل روسيا والصني هتديداً 
متزايداً من حيث التواجد ومبيعات األسلحة - وسيستمر خطر نشوب صراع ما يف احمليط اهلادئ 

يؤثر على احمليط اهلندي واخلليج يف النمو.

فهذه القضااي األمنية ستعيد تشكيل كامل املنظومة األمنية يف الشرق األوسط خالل السنوات 
القليلة املقبلة، وهي ليست سوى جزٍء من احلكاية. فقد تستمر البلدان الثالثة وهي اململكة العربية 
السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وقطر يف احلصول على ما يكفي من عائدات تصدير النفط 
الفاشلة. وكما  التنمية  اهلائل وجهود  السكاين  للنمو  اجملمع  التأثري  عن  بعيداً  طريقها  تشق  لكي 
أظهرت  وكما  املاضي،  القرن  مثانينيات  أوائل  منذ  وتكراراً  مراراً  العربية«  التنمية  »تقارير  حذرت 
االنتفاضات الشعبية الفاشلة اليت خلقت الربيع العريب، فإن هذه املنطقة هي اليت خذلت فيها دول 

كثرية شعوهبا قبل أن تؤدي أزمة جائحة كوفيد-19 العاملية إىل تفاقم مشاكلها إىل حد كبري.

فكل البلدان املتبقية تقريباً مبا يف ذلك املغرب، واجلزائر، وليبيا، ومصر، وغزة، والضفة الغربية، 
واألردن، والكويت، والبحرين، وعمان، واليمن تواجه حتدايت هائلة يف خلق بنية فعالة للحوكمة، 
واالستقرار السياسي، وتلبية االحتياجات االقتصادية جلميع شعوهبا، والتعامل مع التغريات اهلائلة يف 
الرتكيبة السكانية النامجة عن التوسع احلضري املفرط، وخلق العدد الكايف من فرص العمل احلقيقية 

لتوظيف الشباب والشاابت الذين يدخلون سوق العمل يف بلداهنم بشكل مفيد.

إن أغلب دول املنطقة تعاين من انقسامات عرقية وطائفية وإقليمية وقبلية خطرية، فضاًل عن 
أشكال من عدم املساواة؛ واملشاكل اهلائلة يف الفساد؛ واحلواجز أو املعوقات الكربى اليت حتد من 
االستثمار اخلارجي. فالعديد منها يتعامل مع االحتجاجات الشعبية املشروعة واملعارضة، من خالل 
القمع والفساد واحملسوبية والفئوية اليت تشل العديد من جوانب احلوكمة وتزيد أيضاً من التوترات 
احلكم  ما حتول  وكثرياً  ومتطرفة  إرهابية  وإيديولوجيات  تولد حركات  أهنا  والعنف. كما  السياسية 
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الفاشل،والقمع، واالنقسامات الداخلية إىل جراح ذاتية.

فاإلنكار مل يفعل شيئاً للحد من هذه املشاكل، وكما ذكر آنفاً، ال الوالايت املتحدة وال 
أي جمموعة من القوى اخلارجية ميكنها أن تنقذ أمة لن تساعد نفسها. واألسوأ من ذلك أن جهود 
املساعدات الفاشلة كثرياً ما توفر ببساطة أشكااًل من اإلغاثة الشعبية احملدودة اليت ال تكسب سوى 
الوقت الالزم لتفاقم مثل هذه املشاكل - أو الفشل يف توفري أي مستقبل طويل األجل ملن يقدمون 

املساعدة هلم بشكل مؤقت. 

ومن هذا املنظور، يشكل العراق حتذيراً للوالايت املتحدة، والعراقيني، والعامل. فالرتكيز على 
الشرق  إن  املرض.  وليس  األعراض  يعاجل  األحوال،  أفضل  يف  اإلقليمية،  والتهديدات  اإلرهاب 
األوسط يقرتب ابلفعل من حالة أشبه أبزمة دائمة. فالعراق ليس سوى جزء واحد من هذه األزمة، 
ولكنه أيضاً رمزاً للمشاكل اليت تعاين منها املنطقة ابلكامل واليت ال ينبغي تركها تتفاقم. فالقضية 
احلقيقية ليست يف الصراعات واألزمات احملدودة اليوم، بل يف البنية األساسية للعديد من الدول، 
كما أن النوعية الصحيحة من الشراكة االسرتاتيجية األمريكية العراقية - القائمة على السعي حنو 
بناء هيكل متني لألمن واالستقرار املدين والعسكري على املدى الطويل – ميكنها على األقل أن 

تكون بداية.
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امللحق أ: بيان مشرتك حول احلوار االسرتاتيجي األمريكي العراقي

مذكرة إعالمية

مكتب املتحدث الرمسي

26 يوليو/ متوز 2021 م

أصدرت حكومتا الوالايت املتحدة األمريكية ومجهورية العراق نص البيان التايل.

العراق  خارجية  وزير  حسني  فؤاد  د.  برائسة  العراق  مجهورية  وفود  »ترأست  النص:  بدء 
والوالايت املتحدة األمريكية برائسة وزير اخلارجية أنطوين بلينكن اجللسة اخلتامية للحوار االسرتاتيجي 
اليت بدأت يف 11 يونيو/ حزيران 2020 وفقاً التفاق اإلطار االسرتاتيجي لعالقة الصداقة والتعاون 
عن  ممثلني  أيضاً  العراقي  الوفد  وضم  العراق 2008.  ومجهورية  األمريكية  املتحدة  الوالايت  بني 

حكومة إقليم كردستان«.

وأّكد اجلانبان جمدداً أمهية هذه املناقشات اليت تركز على تعزيز الشراكة االسرتاتيجية طويلة 
الرئيسية ذات االهتمام املشرتك:  القضااي  اتفاق اإلطار االسرتاتيجي، وعلى  اليت حددها  األجل 
االستقرار اإلقليمي، والصحة العامة، وتغري املناخ، وكفاءة الطاقة، واستقالل الطاقة، واملساعدات 
اإلنسانية، وحقوق اإلنسان، والتعاون االقتصادي، والتبادل الثقايف والتعليمي، بني قضااي أخرى. 
وقدم العراق بياانً مفصاًل عن جهوده الرامية إىل تشجيع عودة النازحني داخلياً عودة آمنة وطوعية 

إىل مناطقهم األصلية، وتعهدت الوالايت املتحدة مبواصلة دعمها يف هذا الصدد.

وأكد الوفدان جمدداً على املبادئ اليت مت االتفاق عليها يف اتفاق اإلطار. أكدت الوالايت 
املتحدة جمدداً احرتامها لسيادة العراق وقوانينه، وتعهدت مبواصلة توفري املوارد اليت حيتاجها العراق 
للحفاظ على وحدته اإلقليمية. وأكدت احلكومة العراقية من جديد التزامها حبماية أفراد التحالف 
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الذين يقدمون املشورة إىل قوات األمن العراقية ومتكينها، وأكدت جمدداً موقفها أبن مجيع قوات 
التحالف موجودة يف العراق بناًء على دعوهتا. كما أكد الوفدان أن القواعد اليت تستضيف األفراد 
األمريكيني وغريهم من أفراد التحالف هي قواعد عراقية وتعمل وفقاً للقوانني العراقية القائمة؛ فهي 
ليست قواعد للوالايت املتحدة أو لقوات التحالف، ووجود أفراد دوليني يف العراق هو فقط لدعم 
أن  التقنية األخرية،  الوفود، عقب احملاداثت  )تنظيم داعش(. وقررت  العراق ضد  حماربة حكومة 
تتحول العالقة األمنية بشكل كامل إىل دور تدرييب وتقدمي املشورة واملساعدة وتبادل املعلومات 
قتالياً يف العراق حبلول 31 كانون  االستخباراتية، وأنه لن تكون هناك قوات أمريكية تؤدي دوراً 
األول/ديسمرب 2021. وتعتزم الوالايت املتحدة مواصلة دعمها لقوات األمن العراقية، مبا يف ذلك 

البيشمركة، لبناء قدراهتا على التعامل مع التهديدات املستقبلية.

حرية  ذلك  يف  مبا  األساسية،  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  حبماية  التزامهما  الوفدان  وأكد 
الصحافة، من خالل التقيد الصارم ابإلجراءات القانونية الواجبة والدساتري الوطنية، والتزامات كل 
منهما الدولية يف جمال حقوق اإلنسان. أكد اجلانبان أن االنتخاابت احلرة والنزيهة سوف تعزز 
الرامية إىل تعزيز  مفصاًل خلططه  العراقي عرضاً  العراق والدميقراطية والتنمية. وقدم اجلانب  سيادة 
مشاركة الناخبني وضمان سالمة الناخبني واملرشحني والعاملني يف مراكز االقرتاع واملراقبني احملليني 
ومنظمات اجملتمع املدين واملراقبني الدوليني. وأعرب الوفدان عن تقديرمها للدعم الذي قدمه اجملتمع 
الدويل، والذي عرب عنه قرار جملس األمن رقم 2576 )2021(، واتفقا على أن وجود كل من 
فريق الرصد التابع لبعثة األمم املتحدة للمساعدة يف العراق )يوانمي( وبعثة املراقبة التابعة لالحتاد 
األورويب ميثل جهداً صادقا من جانب اجملتمع الدويل يؤيد دعوة الشعب العراقي واحلكومة العراقية 
إلجراء انتخاابت حرة ونزيهة يف تشرين األول. وقد رحب العراق ابلدعم الذي تقدمه الوالايت 
املتحدة منذ فرتة طويلة لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، وابملسامهات املالية األمريكية 
األخرية للمساعدة االنتخابية اليت تقدمها بعثة األمم املتحدة، مبا يف ذلك فريق مراقبة االنتخاابت.
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العمليات  خالل  ومن  الدولية  املنظمات  مع  العمل  يف  التعاون  مواصلة  اجلانبان  ويعتزم 
احلكومية الدولية، مبا يف ذلك املؤمتر السادس والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ، الذي سيعقد يف غالسكو يف هذا اخلريف. وأعربت الوالايت املتحدة عن دعمها 
جلهود العراق الرامية إىل تعزيز اإلصالح االقتصادي وتعزيز التكامل اإلقليمي، ال سيما من خالل 

مشاريع الطاقة مع األردن وهيئة الربط الكهرابئي اخلليجي.

عرب كافة  وتعزيزها،  االسرتاتيجية  العالقة  على  احلفاظ  على  عزمهما  جمدداً  الوفدان  وأكد 
أطياف القضااي الثنائية، من أجل مصاحلهما الوطنية ومصلحتهما املشرتكة يف االستقرار اإلقليمي. 
وأكدت الوالايت املتحدة والعراق أهنما ستستأنفان مناقشاهتما من خالل جلان التنسيق املختلفة 

املذكورة يف اتفاق اإلطار االسرتاتيجي.

رابط املقال:
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