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تأثير ل   هنالك  أن  في   خالف 
 
 كبير   ا

 
اإلستراتيجيات    ا في  وموقعه  العراق  وضع  تقييم  في  والدولي  اإلقليمي  للمجال 

وطبيعة    كبير في بناء الفرضيات الخاصة باألمن الوطني العراقياملتنافسة في املنطقة. إذ تؤثر هذه الرؤية بشكل  

 إذا ماالتوجهات التي يتبناها صانع القرار
 
مسارات الرؤية الدولية بشأن مكانة العراق    ارتبط ذلك بتبدل  ، خاصة

به. املحيطة  التفاعالت  منطقة  في    في   
 
حاضرا سيكون  ذلك  األمريكية  ولعل  اإلدارة  بايدن  بعد  تبدل  جو  فوز 

العراق. لكن األهم في هذا الجانب هو كيف ينبغي أن   علىمما يترك تأثيراته    باإلنتخابات الرئاسية العالقة مع 

السياس ييتعامل العراق مع   الواقع  ي  هذه التحولت وتأثيرها على  العراق   بعد أن كان 
 
مثل أحد مناطق خاصة

، وشهد عدة أحداث أثرت بشكل كبير على  وخصومها في املنطقة  الوليات املتحدة األمريكيةتصادم املصالح بين 

ان الرؤية التي يفترض أن ينطلق فاإلشكاليات التي تبنى في هذا املجال تتكفل ببي  .سيادته وإستقاللية قراره الوطني

منها العراق للتعامل مع املتغيرات الحاصلة في البيئة اإلستراتيجية والتي ينبغي أن تكون منطلقة من أساسيات  

 فهم حركة املتغيرات وضرورة تعظيم القوة في هذا املجال.

مدة   ترامب إدارة  شكلت  دونالد  في    الرئيس  املألوف  تجاوزت  فقد  اإلقليمية  للقوى  بالنسبة  كبيرة  صدمة 

تعاملها مع القضايا اإلقليمية في املنطقة وأثرت سياسته في تغيير املنطق الذي حكم العالقة بين الواليات  

 بعد حادثة    ريكية والخصوماملتحدة األم 
 
،  وبداية التحول في مشهد التفاعل في العراق  بغداد الدولي  مطارخاصة

أن فوز   الديمقراطي جو  غير  الفعل بايدن  املرشح  بأن مجالت  الكثير من املختصين  لدى   
 
 جديا

 
أعطى تصورا

اإلستراتيجي األمريكية تجاه العراق سوف تتبدل وسوف تنتقل درجة تقييم املخاطر والتهديدات إلى نحو جديد 

لى إعادة التفكير بالخيارات التي يمكن العمل  إن العراق بحاجة إوباإلستناد إلى ذلك فيعزز من فرص الستقرار،  

 في  بها مع الوليات
 
التي تأثرت بشكل كبير بقرارات الوليات املتحدة األمريكية    جالتامل  املتحدة األمريكية وخاصة

 لآلتي:
 
 في مدة إدارة الرئيس ترامب، والتي يمكن التعامل معها وفقا

 السيادة.  -1

 العالقات اإلقليمية.  -2

 وضع القوات األجنبية والحوار اإلستراتيجي.  -3

 

  :
ً
 السيادة أوال

ترامب فاألخير   للرئيس دونالد  العدائي  املنظور   بشكل كبير عن 
 
بايدن سيكون مختلفا الرئيس جو  إن منظور 

التغيير عن طريق   إلى محاولة  في حين يتجه جو بايدن  التفاعل  القوة وتغيير حدود  يتعامل وفق منطق فرض 

. إذ أن العراق يفكر بجدية في توظيف هذه الرؤية لبناء عالقات ي كما حدث في فترة الرئيس أوباماحراك تدريج
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 في موضوع السيادة،  
 
فرض  بايدن في أن يتمكن العراق من  الجديد  وقد تدعم خيارات الرئيس  إيجابية خاصة

ولعل هذا املنظور مرتبط بشكل    طراف أخرى بالتجاوز.أل يؤمن الحفاظ على السيادة وعدم السماح  الذي  نطق  امل

 مكن أن تعتمد للتعامل مع الخصوم كبديل عن التصعيد باملواجهة. كبير في تفضيل خيارات الحوار التي ي  

 للحسابات اإلستراتيجية فإن خيارات بايدن حتى في إختيار الفريق الرئاس ي تع
 
 أنها سوف تكون  وفقا

 
طي إنطباعا

 ملجلس الشيوخ  
 
 وأنه قد عمل إلى جانب الرئيس أوباما كنائب للرئيس ورئيسا

 
وهذا  أقرب إلى فترة أوباما خاصة

القيادة   إلى  األقرب  الفريق  خيارات  في   
 
وتحديدا العراقي  القرار  ذهنية صانع  في   

 
يكون حاضرا أن  ينبغي  املعطى 

الداخل من  فالبناء  املنطقية    السياسية،  الخيارات  مايوضح  أكثر  هو  والليبراليين  الديمقراطيين  ذهنية  في 

 على فهم املعادلت الجديدة  األمريكية  إلستراتيجية الوليات املتحدة  
 
تجاه العراق ويفترض بالعراق أن يكون قادرا

وا األمريكية  املتحدة  الوليات  بين  الصدام  بسبب  تراجعت  التي  السيادة  لصالح  اإليرانية. وتوظيفها    لجمهورية 

بقدر  األمريكية  املصالح  مناقضة  إلى  تذهب  سوف  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  أن  باملطلق  اليعني  وهذا 

وهذا مايفسر رغبة الرئيس الجديد التأكيد على أهمية    مناقضة اإلجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس ترامب

 اإلتفاقيات الدولية ودعم مشاريع التعاون الدولي.

ملواقع مهمة في اإلدارة األمريكية الجديدة هو    ( جيك سولفيان) و  (أنتوني بلينكن )من حيث املبدأ يبدو أن تداول  

أمر يعطي إنطباعات واضحة عن مدى رغبة جو بايدن في إدارة مسائل الشرق األوسط بطريقة مهنية وليست  

أما الثاني فهو خبير في مسألة البرنامج  ومسؤول مهم مللف العراق،    يفوضوية، فاألول قريب من الوضع العراق

 عن تمكنه من تقديم تصورات مهمة للرئيس عن التفاوض مع الجمهورية اإليرانية. وهذا  
 
النووي اإليراني فضال

من شأنه أن يجعل إيران والعراق من القضايا األمنية املهمة في إدارة الرئيس الجديد ويعطيها األولوية من حيث  

 سة الخارجية.التعامل في السيا

سوف تنعكس السياسات التي يتبناها الرئيس الجديد في موضوع السيادة الوطنية العراقية، إذ سوف يقلل من  

فرص التصادم، لكن يبقى على العراق أن يعمل خالل السنوات األربع القادمة على منع تراجع السيادة مرة ثانية  

قوية الشراكات اإلستراتيجية من جهة ودعم عناصر القوة  كما حدث في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن طريق ت

 . الوطنية من جهة أخرى 

العالقات قد تسمح إلنتاج حوارات مكثفة   العراقيين، وهذه  املسؤولين  إيجابية مع  بايدن بعالقات  يتمتع جو 

صالح بالقوة  بشأن وضع العراق وطبيعة القضايا التي تحكم العالقة مع واشنطن، إذ أن بايدن ليؤمن بفرض امل

لتأمين حركة   الداخل كمعيار  من  والبناء  اإلقناع  إلى  يميلون  العادة  في  فالليبراليون  ترامب،  الرئيس  كما فعل 

 لهذا املنطق فإن الشعور السياس ي العراقي باإلرتياح من فوز جو بايدن سوف يمنح املسؤولين  
 
املصالح، ووفقا
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ب واشنطن  مع  للحوار  السياس ي  القبول  حادثة  العراقيين  بسبب  العالقة  هذه  التي حكمت  الفلسفة  عن   
 
عيدا

 املطار. 

 :
ً
 العالقات اإلقليمية ثانيا

تتجه العالقة بين الوليات املتحدة والجمهورية اإليرانية إلى نحو مختلف عما كانت عليه، وعلى صانع القرار أن  

إيران لن تتجه إلى ممارسة ضغوط بالنحو الذي كانت عليه في مدة الرئيس ترامب والسبب في ذلك يرتبط بتوجيه  

ا  املتحدة  الوليات  مع  التفاوض  إلى  اإليرانية  بعض  الجمهورية  على  والتفاهم  النووي  التفاق  بشأن  ألمريكية 

 منها. 
 
 امللفات اإلقليمية وسيجعل ذلك العراق جزءا

بين الجمهورية   التفاوض  والواليات املتحدة سيكون له أثر كبير في تقليل الضغط على   االيرانيةإن إعادة 

اقية واإلنفتاح اإلقليمي   عن أنه سوف يعزز فرص الحوار  فض  العراق مما يفسح الفرصة لتنمية القوة العر
 
ال

املجاورة. الدول  في  الشعبية  الدبلوماسية  تقودها  تشهدها    التي  التي  التحولت  الدبلوماسية  هذه  ستعزز  إذ 

 وأن بعض هذه املسارات أصبحت تحت رعاية واضحة من قبل  
 
 من التصادم خاصة

 
املنطقة بإتجاه التعاون بدل

فعلى مستوى القوى الرئيسة فإن معظم القوى األوروبية إلى جانب الصين    .القوى األوروبية املهتمة باملنطقة

إستمرار   مايفسر  وهذا  التقاطع،  أو  الصدام  بإتجاه  األمريكية  اإليرانية  العالقات  إنتقال  في  لترغب  وروسيا 

املتحدة الوليات  بينها وبين  التي تجمع  املتعددة األطراف  التفاعالت  إطار  في  األمريكية    وجودها كقوى وسطية 

 والجمهورية اإليرانية.

إن تبدل مسار الجمهورية اإليرانية من الصدام املباشر إلى التفاوض والحوار سيكون له أثر كبير في مرونة الفعل 

السياس ي للعراق في البيئة الخارجية، إذ من املمكن أن يسمح هذا التحول في إعادة توجيه العالقات اإلقليمية  

 لذلك فقد يستفيد العراق   الدبلوماسية السعودية املتجه نحوه إلى فرص حقيقية للتعاون.وتوظيف  
ً
من    ووفقا

اإليراني األمريكي في تسوية بعض القضايا التي كان لها تأثير كبير في التصعيد بينهما، غير أن التوظيف    اإلنشغال

في هذا املجال يجب أن يرتبط بشكل مباشر في محاولة الحكومة العراقية إسعاف عناصر القوة والسيادة التي 

 تالشت بفعل غياب التوفيق اإلقليمي بشأنها. 

  الرئاسة   واألدوار التي تقوم بها مؤسسةمن قبل الجمهورية اإليرانية  ن اإلستعداد للحوار  ومما ليقبله الشك فإ

  القوة   عن  كبديل  الناعمة  القوة   إعتماد  ومسار  اإلستراتيجي  للفعل  الفعلية  املسارات  على  كبير  بشكل  تنعكس

 الخارجي،   السياس ي  السلوك  في  نهائي  بشكل  لتنعكس  الناعمة   الجوانب  عن  الناتجة  التطورات  أن  رغم  الصلبة

  املتحدة   الوليات  مع  السلوك  في  كخيار  الناعمة  القوة  وإعتماد  الرئاسة  مؤسسة  نجاحات  من  الرغم  فعلى

 وسريعة في هذا املجال. مفاجئة تحولت  من  يمنع لم  ذلك أن إل  األمريكية
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 :
ً
 وإعادة تمركز القوة األمريكية  الحوار اإلستراتيجيثالثا

 لم يكن من السهل على الحكومة العراقية أن تتخذ قرار 
 
كان  بشأن إخراج القوات األجنبية العاملة في العراق ملا   ا

دور مهم في العمليات العسكرية واألمنية ضد تنظيم داعش اإلرهابي ثم في محاولة مسك األرض  من  قوات  هذه الل

يتم توصيلها إلى العمليات املشتركة والقيام بتنفيذ طلعات جوية ضد أهداف مقصودة.    عن طريق املعلومات التي

أمر و  يعد  التحالف  الجوي ووجود قوات  املجال  في  املشكالت  لديه جملة من  العراق  فإن  الفنية  الناحية   من 
 
  ا

 ضروري
 
في هذا املجال.  ا النقص املادي واملعنوي  ا  لتعويض  في هذه  العراق لم يكن   على مسك  إل أن 

 
ملدة قادرا

 عن أراضيه.  
 
العص ى من الوسط وإدارة طبيعة الخالف بين الجمهورية اإليرانية والوليات املتحدة األمريكية بعيدا

 مما جعله يتجه إلى هذا القرار كرد فعل على اإلنتهاكات التي جرت على مصالح الدول األجنبية في العراق. 

إن وجود القوات األجنبية في العراق يعطي ضمانات أمنية لدول الجوار ومن ثم فإن إنسحاب هذه القوات سوف  

يزيد من املخاوف األمنية لهذه الدول من أي تحرك عراقي، لسيما في ظل القلق من تواجد الحشد الشعبي في 

يعني بطبيعة الحال إن إعادة    وهذا ما  . مناطق حدودية وإنتشار الفصائل املسلحة في مناطق مختلفة من العراق

 تأثيرات سلبية على العراق. اتمركز القوات األجنبية خارج العراق سيكون هو اآلخر ذ

 ل يخفى أن هنالك مستوى كبير 
 
من الرغبة لدى املجتمع الدولي بالتعاون مع العراق إل أن هذا التعاون يواجه    ا

ها ماله صله بالسياسة الداخلية العراقية وعدم وضوح رؤية الجهات  جملة من التعقيدات والقيود لعل في مقدمت

ووفق الدراسات    املفاوضة بسبب ضعف قنوات املتابعة وعدم الجدية الكاملة في أي برنامج تقوم به الحكومة.

اقيين     في امليدانية التي عمل عليها املعهد العراقي لحوار الفكر فإن هنالك عدم جدية من قبل املسؤولين العر

 عن عدم وجود تنسيق    ،تفعيل محاضر االتفاق والتعاون التي تتم بين العراق وحكومات الدول األخرى 
 
فضال

جعل  الذي  األمر  الخارج،  في  عليها  التفاق  يتم  التي  املصالح  بشأن  النواب  ومجلس  الحكومة  بين  واضح 

البحثية املراكز  أو  كالبرملان  مهمة  مؤسسات  بها  تقوم  التي  ل   الدبلوماسية  املدني  املجتمع  مؤسسات  حتى    أو 

 إلى تعظيم فرص التعاون عن طريق الحوارات الرسمية التي تضعف في  
 
تحض ى بثقة املجتمع الدولي وتلجأ عادة

 .•كثير من األحيان ألسباب تتعلق بوضع الحكومة والتوافق السياس ي

في مقابل ذلك يتعزز دور شبابي معارض للسياسات الحكومية وأصبح لرأيها قبول مناسب في أوساط دولية مهمة  

يضعف من بعض املعايير التي تتعلق  كالحالة مع البرملان األوروبي على سبيل املثال وبعض املنظمات الدولية مما  

 
لبعض    • الميدانية  الزيارات  طريق  عن  ميدانية  وأبحاث  تقارير  إعداد  الفكر  لحوار  العراقي  المعهد  الدولية  عمل  المؤسسات 

والحكومات المحلية، وخلصت إلى تحديد نقاط الضعف في األداء السياسي الوطني الموجه نحو الخارج بسبب ضعف التنسيق  

يعطي قيمة كبيرة ألي حراك تقوم به المؤسسات بإتجاه المجتمع   والتكامل بين مؤسسات صنع القرار في الداخل، األمر الذي ال

 الدولي. 
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لحكومية في معالجة التحديات الداخلية سوف  بالحرية وحقوق اإلنسان في املجتمع الدولي، فضعف الخيارات ا

يزيد من هشاشة وزنه السياس ي وثقة املجتمع الدولي به، ويبدو أن القوى األوربية على وجه الخصوص تراقب  

أن تتخذ   أداء الحكومة بشكل كبير وتضع نتائج دراستها أمام املؤسسات األوروبية التي تحاول بين الحين واآلخر 

لحكومة العراقية أو بعض مؤسساتها لسيما بعد إعتبار العراق من الدول  عقوبات تجاه اقرارات بشأن توجيه  

 عالية املخاطر. 

    إن ما
ً
تفرضه طبيعة التحوالت التي تشهدها املنطقة والتبدل في اإلدارة األمريكية قد يؤمن للعراق فرصا

فالعمل على تعزيز ،  اإلستراتيجيةحقيقية يمكن أن تسهم في إعادة تقييم حدود الفعل السياس ي نحو البيئة  

 عن أنه سوف يسمح في أن يكون الدعم  
 
 في غاية األهمية في هذا الجانب، فضال

 
ثقة املجتمع الدولي يعد معيارا

إتجاهات جديدة   في  العراق  نحو  في هذه  املوجه  العراقية  فالحكومة  إنتهاك حقوقه كدولة مستقلة.  من  تمنع 

ون بين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات ذات صلة بالدبلوماسية الشعبية من  املرحلة بحاجة إلى تعميق التعا

األول   تشرين  بعد  نشأ  الذي  الشعبي  الحراك  بسبب  فقدتها  التي  الدولية  الثقة  عناصر  إستعادة   2019أجل 

واألحداث التي جرت على األرض العراقية من إنتهاكات تبين ضعف السيادة الوطنية وعدم القدرة على ضبط  

 كة الخصوم في  داخل األراض ي العراقية.حر 

  
 
 جديدا

 
في مجال السياسة الخارجية ومن أجل تعزيز مكانة العراق الخارجية على رئيس الوزراء أن يعتمد أسلوبا

 ثالث دوائر أساسية: في التعامل مع امللفات األساسية ويمكن هنا تقسيم إطار العمل إلى 

األول   -1 العراق منذ تشرين  بها  التي مر  تقييم    2019إن طبيعة األحداث  إعادة  إلى  العراق بحاجة  أن  أثبتت 

 الجمهو 
 
، وأن  رية اإليرانية والوليات املتحدةحدود اإللتزام للقوى املحيطة به والتي يشترك معها بمصالح خاصة

 يحاول توظيف التفاهمات الجديدة من أجل أن يكون قادر 
 
حييد هذه الخالفات أو منعها، إن اللجوء إلى  على ت  ا

 إعتماد هذا الهدف كأساس للسلوك السياس ي 
 
حركة   وتنظيم يتطلب تعزيز قوة القوات املسلحة العراقية  حاليا

 بعض الجهات العاملة في العراق سواء كان عملها بشكل رسمي أو غير رسمي.

يعمل    -2 وأن  خاص  بشكل  الشعبية  الدبلوماسية  مؤسساته  العراتعزيز  في  األبحاث  مراكز  توظيف  على  ق 

القرار صنع  مؤسسات  من  قريبة  أخرى  ومراكز  عقد    الرسمية  عراقيعلى  حكوميين  مسؤولين  مع  ين حوارات 

ضمانات  وأوربيي إرسال  ومحاولة  األمريكية  املتحدة  والوليات  األوروبية  القوى  لدى  التقدير  سوء  لتحويل  ن 

 الح الدول الشريكة في الحرب على تنظيم داعش في العراق. بالسياسيات الحكومية التي ستضمن مص

إلى جانب مدني   -3 الدولي  التحالف  بها قوات  قامت  التي  العسكري  الدعم  تحويل عناصر  للعراق  عن يمكن 

سلبية   من أجل تصحيح سلوك التحالف وعدم اإلضطرار إلى مواجهة تداعيات طريق تعديل اإلتفاقيات املبرمة  
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 لتطبيق 
 
ينعكس بشكل كبير على  الذي يتصل بخروج القوات األجنبية من العراق مما يجعل ذلك    ر القرا  نتيجة

 الحكومة العراقية في الجوانب املدنية ويطمئن مخاوف بعض الدول من تواجد قوات أجنبية في العراق. أداء 

الدوائر  هذه  في  العمل  طبيعة  اإلستراتيجي    إن  املستوى  على  للعراق  السياس ي  الوضع  من  يعزز  سوف 

في ظل إنشغال الواليات املتحدة    
ً
للعراق خاصة الدولية  الثقة  وسيعمل كذلك على ضمان إعادة عناصر 

وأن يعمل العراق في ظل هذه الحوارات على إيجاد   والجمهورية اإليرانية بالحوارات السياسية الخاصة بينهما

يحفظ   الدبلوماسية وضع  مؤسسات  ودعم  يمتلكها  التي  القوة  عناصر  توظيف  طريق  عن  الوطنية  سيادته 

 في  
 
الشعبية وتوثيق أطر التنسيق مع البرملان من أجل أن تكون حركته في البيئة الدولية ذات صدى أكثر تأثيرا

فرص زيادة القوة والترابط    ومن ثم فإنه بحاجة إلى التفكير بهذه املقاربات على نحو جديد يعزز من هذا الصدد.

 من التنافس املبني على صدام املصالح والتضاد القيمي بين هذه األطراف.
 
 عبر املصالح مع جواره اإلقليمي بدل

 

 

 


