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 مقدمة 

جاءت عملية استهداف قائد فيلق القدس اإليراني "قاسم سليماني"، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي 

للقوى   صدمة  بمثابة  املهندس"  مهدي  أبو  اقية،  "  العر حساباتها  السياسية  في  تضع  القوى  هذه  تكن  لم  إذ 

األزمة   خضم  في  العراقية  األراض ي  على  مباشرة  بصورة  إيرانية  عسكرية  لقيادات  واشنطن  استهداف  احتماالت 

هو  السياسية الحادة التي يمر بها العراق، واالحتجاجات الحاشدة ضد النفوذ اإليراني في دوائر صنع القرار العراقي، و 

ما تسبب في تعميق االنقسامات ما بين القوى املعارضة للضربة األمريكية والداعية إلتخاذ إجراءات صارمة إلدانتها، 

التواجد العسكري اإليراني في العراق. يشغل "قاسم سليماني" منصب قائد "فيلق  اذ    والتيارات املؤيدة الستهداف 

، كما أنه مقرب من املرشد األعلى للثورة اإليرانية "علي خامنئي"، وأحد القدس" القوة األبرز في الحرس الثوري اإليراني

واملخطط للسياسة األمنية اإليرانية على املستوى اإلقليمي، وحلقة  م اإليراني، وُيعد املمثل الرئيسأهم أعمدة النظا

ا في  تأثيره  يخفى  وال  اإلقليم،  دول  في  ووكالئها  وحلفائها  إيران  بين  األساسية  العراقيالوصل  والسورية لساحات  ة 

 في الصراع األمريكيواللبنانية واليمنية .
ا

اإليراني، وبخاصة في الساحة العراقية، في ظل -وُيشكل هذا الحدث تحوال

السياسيين  على  خاص  بشكل  سليماني"  "قاسم  وتأثير  العراقية،  الساحة  ومجريات  تطورات  على  اإليراني  التأثير 

 العراقية من جهة والفصائل املسلحة من جهة أخرى. العراقيين والقوى السياسية 

ا في السياسة اإليرانية  ومن هنا تبرز اشكالية الدراسة ، ف ا جوهريًّ ه تغييرا
ُ
على الرغم من أنه من املتوقع أال ُيحدث مقتل

يد العالقات  ت والتأثيرات الكبيرة املتعددة خاصة على صعتجاه املنطقة؛ إال أن هذه العملية لها العديد من الدالال 

ا مع تصعيد الواليات املتحدة األمريكية موقفها تجاه إيران العراقية االمريكية ،  فمن حيث التوقيت فإنه جاء متزامنا

في العراق بشكل مختلف عما هو سائد، حيث دأبت طهران على التحرك بإصرار لتنفيذ العديد من الخطوات ضد 

الط ولم يصدر من  املنطقة،  في  في مصالح واشنطن  األمريكية  السياسة  بجدية  ُيقنع حلفاءه  كاٍف  ردٌّ  األمريكي  رف 

  ردع.ال

وعليه انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها تأثر مستقبل العالقات العراقية االمريكية بطبيعة هذه االحداث  

سياسة ث تحول آخر في ال كما تؤكد هذه العملية حدو ومستوى التوتر املرحلي بين الواليات املتحدة االمريكية وايران ،  

؛ حيث كان الطرفان يعتمدان على الوكالء في غالب األمر؛ إال  طرف الصراع االيراني في املنطقة  األمريكية تجاه وكالء 

ا من الضربات   ا. فعلى سبيل املثال، نفذت عددا أن واشنطن اتجهت ألن تقوم باالستهداف املباشر لوكالء إيران مؤخرا

"حزب هللا" في مدينة القائم بمحافظة األنبار، وقد أعلنت الواليات املتحدة مسؤوليتها عن    استهدفت خاللها مقرات

في  نفذتها، مثل هجمات  التي  الجهات  الرسمي عن  اإلعالن  يتم  لم  العمليات  بالتوازي مع عدٍد من  العمليات،  هذه 

الشعبي، في املقابل، استمرت    محافظتي بغداد وصالح الدين على معسكرات ومخازن للسالح تابعة لفصائل الحشد 

الوكالء،  إي على  االعتماد  في  العراق،   اذران  في  األمريكية  العسكرية  القواعد  على  هجمات  املاضية  األيام  شهدت 

-في العراق تشكل إحدى أهم حلقات الصراع األمريكي غتيال  ال عملية ا ف على السفارة األمريكية باإلضافة إلى الهجوم

اف الشخصية اإليرانية األبرز في إدارة هذا الصراع، وما يمثله من إعالن أمريكي صريح عن اإليراني من حيث استهد
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في العراق في ظل دعم من االحتجاجات الشعبية التي أجبرت الحكومة االقليمي  بداية مرحلة تحجيم النفوذ اإليراني  

 تية :  لية االسيتم تناول املوضوع وفق الهيكعليه   العراقية على تقديم استقالتها.

اقع املحور االول :  اقية االمريكية و  2020العالقات العر

اقية االمريكية   بين واشنطن وطهراناملستقبلية حدود املواجهة املحور الثاني :    واثرها على العالقات العر

اقية االمريكية    املحور الثالث : تحديات مستقبلية في مسيرة العالقات العر

 

اقع املحور االول :  اقية االمريكية العال و  2020قات العر

عام   نهاية  العراق  من  األمريكي  االنسحاب  ودعم 2011بعد  بتدريب  سياسة جديدة  االمريكية  اإلدارات  انتهجت   ،

ل التعاون األمني   القوات األمنية، وتقديم مساعدات في مجاالت شتى تخدم قيام عراق ديمقراطي آمن ومستقر.
ّ
وشك

وقدمت    . 2014ة والعراق أساس العالقات الثنائية بين البلدين بعد أحداث املوصل  والعسكري بين الواليات املتحد

املوصل   أحداث  منذ  املتحدة  مجال    2014الواليات  وفي  األمنية،  القوات  بناء  إلعادة  وعسكرية  أمنية  مساعدات 

ء الثقة مع املسؤولين لكن تلك املساعدات األمريكية ظلت عاجزة عن بنا   مليار دوالر.   2.7اإلغاثة اإلنسانية بنحو  

عادت القوات األمريكية إلى العراق بعد االنسحاب  ، و العراقيين خالفا إليران التي تعد الفاعل األكثر نفوذا في العراق  

، فظهر عجز الحكومة في 2014منه، بعد سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من األراض ي العراقية، عام  

شرعنت أمريكا عودتها للعراق وتحّركها ف  1ستدعى طلب املساعدة من الواليات املتحدة.مواجهة التنظيم، األمر الذي ا

املادة   في  األولى  الفقرة  تنّص  التي  بغداد؛  مع  األمنية  واالتفاقية  االستراتيجي  التعاون  اتفاقية  بموجب  أراضيه  على 

املساعدة املؤقتة م العراقية أن “تطلب  أنه يحّق للحكومة  في الرابعة منها على  الواليات املتحدة ملساندتها  ن قوات 

العراق؛ في  واالستقرار  األمن  على  الحفاظ  أجل  من  تنظيم  جهودها  ضد  بعمليات  القيام  في  التعاون  ذلك  في  بما 

، وبناء على ذلك ولغرض محاربة “داعش” ن القانون القاعدة واملجموعات اإلرهابية األخرى، والجماعات الخارجة ع

لت القوات األمر 
ّ
ل ت يكية في العراقتدخ

ّ
 للسلم واألمن الدوليينوفي سوريا كذلك، باعتبار أن التنظيم يشك

ا
بدأت    هديدا

مع    2014محاربة تنظيم داعش في العام  هدف  واشنطن تحّضر نفسها لنشر قواعد عسكرية على امتداد العراق ب

في   استمرت  وبالفعل  العراقية،  املحافظات  أغلب  في  اإلرهابي  التنظيم  العسكرية  انتشار  القواعد  مستغلة بناء 

قاعدة   12الفوض ى التي سببتها في العراق الختراق مدنه والقيام بما يحلو لها هناك، ليصل عدد قواعدها اليوم إلى  

املاضية. الثالث  السنوات  عت  و   عسكرية خالل 
ّ
االمريكية وق املتحدة  حكومة    الواليات  مع  اقليم اتفاقية عسكرية 

مس قواعد لها بمناطق تحت سيطرة اإلقليم، تتوزع على الشكل اآلتي: “قاعدة قرب سنجار،  بناء خلكردستان العراق  

    وأخرى في منطقتي أتروش والحرير، إضافة إلى قاعدتي حلبجة بمحافظة السليمانية والتون كوبري في
ا
كركوك”، وفقا

عراقية   قاعدت كما    .ملصادر  األمريكية  القوات  الب  ياتخذت  قضاء  في  األسد”  األنبار  “عين  في  و”الحبانية”  غدادي 
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الدول تنظيم  في  كقاعدتين عسكريتين، عقب سيطرة  املحافظة  مدن  أغلب  على  تأسيس  فضال    2014ة  إنهاء  على 

لعوائل  كانتونات سكنية  املدرج وبناء  تأهيل  بعد  املوصل،  العسكري جنوبي مدينة  القيارة  في مطار  لقواتها  قاعدة 

القوات األم تكتف  بتشييد قاعدة أخرى عند سد  العسكريين، ولم  املوصل، فقد شرعت  في  واحدة  بقاعدة  ريكية 

  و   املوصل، لكنها ليست بحجم قاعدة القيارة الجوية.
ا
تتخذ واشنطن قاعدة بلد الجوية في محافظة صالح الدين مقرا

، أما في معسكر التاجي شمال بغدا16لها للتحكم بطلعات طائرات “إف  
ا
د، فتوجد قوة ” التي منحتها للعراق مؤخرا

 لستيف وارن املتحدث باسم البنتاغون.. 
ا
 2أمريكية ألغراض التدريب، وفقا

أن وجود عسكري، وكذلك دبلوماس ي، في العراق ضروري الستقرار الشرق األوسط   االمريكية  الواليات املتحدة  وترى 

 3  لعدة مبررات منها : ولحماية املصالح األمريكية، على األقل في املستقبل املنظور 

من إعادة تشكيل نفسه      :الوجود األمريكي في العراق ضروري ملنع تنظيم داعش  منع إحياء تنظيم داعش: •

من جديد. وبينما يرجع الفضل إلى القوات العراقية في طرد داعش من املدن العراقية، إال أن التحالف الذي تقوده  

ا الدعم   لها. ومازال داعش يتمتع بقدرات وأتباع في أجزاء    األساس ياللوجستي والعسكري  الواليات املتحدة قدم أيضا

اليقين   في االستفادة من عدم االستقرار وعدم  العراق وسوريا، وحتى قبل مقتل سليماني، بدأ  البلدين من  في كال 

 . التأهب مرة اخرى إلعادة 

إيران • تهديدات  من  االمريكية    الحد  الرؤية  د  :وفق  أفضل  هو  ليس  واملوحد  القوي  العراق  فاع ضد إن 

ا.  ا وسيكون شركاء الواليات املتحدة في املنطقة أمنين نسبيا  حاسما
ا

 التطرف اإلقليمي فحسب، بل يصبح عازال

العراق في موازنة مصالحه   • القوى الخارجيةاالقليمية  مساعدة  فبدون وجود      :بما في ذلك إيران  ضد 

الواليات املتحدة ترى أن احتواء إيران أهمية   ، ستكون بغداد أضعف بكثير، وطاملا أناالمريكية    الواليات املتحدة

ا.    استراتيجية، فإن دعمها للعراق يظل حاسما

العراق هو محور االستقرار اإلقليمي، أو عدم االستقرار، الذي  ف  التدفق املستقر لصادرات النفط:   نضما •

ا مرة أخرى في يؤثر على االقتصاد العاملي من خالل التأثير على أسواق النفط العاملية. فإذا أصب ح اإلرهابيون أحرارا

االنتشار في العراق، فسوف ينتشر عدم االستقرار في جميع أنحاء املنطقة، األمر الذي سيقوض بدوره جهود العراق  

 
ا

املستمرة لزيادة إنتاج النفط. وقد أصبحت البالد اآلن ثاني أكبر منتج ألوبك وزودت العديد من األسواق بالنفط بدال

إيران. املتحدة  و   عن  الواليات  الفهم الصحيح ألهمية  االمريكية  تحتاج  يعكس  بما  تفكيرها االستراتيجي  إلى تحديث 

العراق الحالية كقوة نفطية وفي ضمان التدفق املستقر لصادرات النفط العاملية. ربما تكون الواليات املتحدة قد 

لكنها البترول،  في صادرات  الصافي  الفائض  أشكال  من  إلى شكل  على   وصلت  ا  اعتمادا أكثر  بشكل مطرد  أصبحت 

يعتمدان على  النامي  العالم  في  واالستقرار  االقتصادي  النمو  العاملي. عالوة على ذلك، سيظل  االقتصاد  استقرار 

 
اق  زيدد عبدد الوبدا  ، تدداعادات التوامدد االمريكا  الددائع اا العراق اقدامادا وفولادا ، اا مسددددتقبدل التوامدد االمريكا اا العراق ، مر   العر  -   2

 https://www.newiraqcenter.com .9/3/2019الجديد ، 

 21/2/2020امانا عدى العالقات العراقاة االمريكاة  ، الجوار برس ، ماري مابر ، انعكاسات اغتاال سد -  3



 

4 
 

ا   الوقود األحفوري وصادرات الطاقة الخليجية لجيلين قادمين على األقل. والعراق ليس فقط الجانب األكثر حرجا

ا في   أمن الخليج، إنما هو جزء أساس ي من هذا التدفق للنفط، فالعراق لديه "ثروة نفطية" حقيقية، واألكثر غموضا

% من إمدادات العالم، ونسبة  9مليار برميل من احتياطيات النفط املؤكدة، أي حوالي    147حيث يمتلك أكثر من  

ا من االحتياطيات إلى اإلنتاج الفعلي ) ا    4.6عالية جدا تريليون   125.6(. كما أن لديه  2018عالم  في  مليون برميل يوميا

 قدم مكعب من احتياطيات الغاز.

  : الثاني  املواجهة  املحور  وطهراناملستقبلية  حدود  واشنطن  اقية   بين  العر العالقات  على  واثرها 

 االمريكية 

والعراق منذ عام    االمريكيةاملتحدة    في مستوى العالقات بين الوالياتواالكثر حرجا  املرحلة الراهنة هي األسوأ  تعد  

لت حادثة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي املهندس نقطة تحول كبرى في تراجع مستوى العالقات  اذ  .  4  2003
ّ
شك

املتحدة   الواليات  إذا االمريكية  بين  تجاوزها  الثنائية  املفاوضات  على  يصعب  التعقيد  من  مرحلة  وبلوغها  والعراق 

بعد ف  اإليرانية.االمريكية او  م سياس ي مستقل متحرر من التبعية للسياسات  فشلت الحركة االحتجاجية في إنتاج نظا

السياسية   املتحدة    تم،  هذه االحداث  الواليات  إلى ساحة مواجهة "سياسية" ضد  العراق  بلغت  االمريكية  تحويل 

دي بالطلب من جميع  عادل عبد املهرئيس الوزراء املستقيل  ذروتها في تمرير مجلس النواب العراقي قرارا يلزم حكومة 

الكتل  معظم  ومقاطعة  أعمال،  تصريف  حكومة  هي  الحالية  الحكومة  أن  رغم  العراق  مغادرة  األجنبية  القوات 

 29السياسية الُسنّية والكردية لجلسة املجلس. واحتجاجا على غارات أمريكية استهدفت كتائب حزب هللا العراقي في  

ا النواب  مجلس  اعتمد  األول،  من  ديسمبر/كانون  املساعدة  طلب  بسحب  املركزية  الحكومة  يوجه  قرارا  لعراقي 

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وإخراج جميع القوات األجنبية من العراق والتحقيق بالغارات الجوية على مواقع  

العراق. غرب  الشعبي  في    الحشد  ببغداد  األمريكي  السفير  املهدي  عبد  عادل  "املستقيل"  الوزراء  رئيس   6وأبلغ 

يناير/كانون الثاني بقرار البرملان، طالبا منه بدء الواليات املتحدة العمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ قرار املجلس  

استجابة لرغبة بغداد في تجنب الحرب وعدم االنجرار إلى الصراع بين الدول األجنبية على أراضيها، مع الحفاظ على 

يناير/كانون الثاني   9وفي    حترام املتبادل، وفق بيان ملكتب رئيس الوزراء.عالقات التعاون بين البلدين على أساس اال 

طلب عبد املهدي من وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إرسال وفد أمريكي لالتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس  

عن أن أي وفد يرسل إلى   لكن وزارة الخارجية األمريكية رفضت طلب بغداد في اليوم التالي متحدثة  النواب العراقي.

 العراق سيكون ملناقشة إعادة التزام البلدين بالشراكة االستراتيجية وليس ملناقشة انسحاب القوات. 

الشيعية  املجموعات  تنفذها  التي  الهجمات  تكثيف  إلى  العراق  من  لالنسحاب  األمريكي  الرفض  يؤدي  أن  يمكن 

فتوحة بعد ائتالف عدد من تلك املجموعات في إطار "املقاومة  الحليفة إليران مع احتماالت الدخول في مواجهات م 

الدولية" التي أعلن عنها رئيس التيار الصدري والتي تتحدث تقارير إعالمية عن بلورة األفكار املتعلقة بها لتشمل قوى  

 
 –ة لدم يد حول طباعة العالقات العراقاة االمريكاة ينظر : عبد السددددالر ابراباع بيدافي ، العراق وترام  بل مي مديد اا العالقات االمريكا   -  4

 .4، ص 2016الدراسات االستراتاجاة والدولاة ،  ، مامعة بيداف ، مر   3العراقاة ، نشرة قضايا سااساة ، العدف 



 

5 
 

ودعا رئيس التيار    حليفة إليران من غير القوى العراقية، مثل حزب هللا اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن وغيرهما.

البناء هادي   تحالف  رئيس  مثل  أخرى  وقيادات سياسية  اإليرانية،  قم  في مدينة  املؤقتة  إقامته  مقر  الصدري من 

إلى تظاهرات مليونية الجمعة،   العراق.  17العامري  القوات األمريكية من  الثاني، للمطالبة بانسحاب    يناير/كانون 

او  تبعات إرغام  العراق تحمل  الرئيس األمريكي سيكون على  لقوات األجنبية على املغادرة بعقوبات اقتصادية هدد 

العالم، خاصة األوروبية   العراق ودول  بين  التجارية واالقتصادية  دونالد ترامب بفرضها على ما سيعقد العالقات 

 واإلقليمية ودول جنوب شرق آسيا. 

توجو  مستوى  على  واضح  غير  االحتجاجات  عبر  التغيير  أفق  يزال  املفترض ال  الجديدة  الحكومة  وسياسات  هات 

املتحدة.  الواليات  يتلقون دعما سياسيا من  الذين  املحتجين  العراقية   تسميتها من قبل  السياسات  وستترتب على 

الجديدة مخاطر جّمة ناجمة عن القرارات غير املدروسة والبعيدة عن الرؤية االستراتيجية في إدراك تبعات تردي  

وتداعيات السماح بتحويل األراض ي العراقية إلى ساحة صراع   وايران على حد سواء  ات املتحدة،العالقات مع الوالي 

مفتوحة بين الواليات املتحدة وإيران والقوات الحليفة لها، ومخاطر املطالبة بخروج القوات األمريكية، سواء على 

األمريك األفعال  ردود  بحسابات  يتعلق  ما  أو  الداخلي،  واالستقرار  عقوبات  األمن  فرض  باحتماالت  "املعلنة"  ية 

   أمريكية.

 املحور الثالث : تحديات مستقبلية في مسيرة العالقات العراقية االمريكية  

إلى تحويل االمريكية  تجاه الواليات املتحدة  القادمة  قية  سياسات الحكومة العراتبقى الخشية قائمة من ان تؤدي  

بحاجة اليها، إلى عالقة عدائية في توقيت خاطئ يضع مصير العراق    العالقة معها من عالقة شراكة سيظل العراق

كبرى. تحديات  أمام  العالقات  فهناك    ومستقبله  وطبيعة  مالمح  ما  بشكل  ترسم  وخارجية،  داخلية  عدة،  عوامل 

في األول    املستقبلية بين الواليات املتحدة والعراق بعد التطورات األخيرة التي استجدت منذ بداية الحركة االحتجاجية

من أكتوبر/تشرين األول املاض ي، واتخاذ األراض ي العراقية ساحة للصراع وتصفية الحسابات في سياق التصعيد 

إن االشكالية الكبيرة التي تعاني و   5العسكري بين الواليات املتحدة وإيران والدول والقوات الحليفة لهما في املنطقة.

ت املاضية، تتمثل بانها كانت محور الصراع بين واشنطن وطهران، ومحور منها الحكومات العراقية على مدار السنوا 

وان   العراق،  في  السياس ي  االستقرار  محددات عدم  أهم  من  واحدة  كانت  اإلشكالية  هذه   .
ا
أيضا اإلقليمي  الصراع 

في   السياس ي  االستقرار  دعائم  أهم  ارساء  في  كبير  وبشكل  ومعالجتها سيسهم  اإلشكالية  هذه  على    العراق. التغلب 

ال تختلف عن سابقتها في حجم التحديات امللقاة على عاتقها، السيما على او القادمة  بالتأكيد أن الحكومة الحالية  و 

أهم التحديات التي تحيط بالعالقة بين بغداد وان  مع الواليات املتحدة األمريكية الصعيد الخارجي وطبيعة عالقاتها

 هي :  وواشنطن 
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اقية املسلحة : الفصائل والحركات الشيعية العر
ً
ربما يكون هذا التحدي، هو التحدي األبرز الذي يقف بوجه   :  أوال

بغداد وواشن بين  الللطن، السيما  العالقة  وإن قادمة  حكومة  في  ،  يكمن  التحدي  الحركات    صعوبة هذه  إن رفض 

عقائدية، وهذا ما يشكل عقبة كبيرة    –ايديولوجية   والفصائل املسلحة للوجود األمريكي في الغالب ينبع من عوامل

 إن أغلب الفصائل والحركات الشيعية، تمثل امتدادو   في مستقبل العالقة بين البلدين.
ا
شروع إقليمي في العراق  مل  ا

الفصائل والرافضة إلى الوجود هذه  إن اغلب  فضال عن    قائم على أساس رفض الوجود األمريكي في املنطقة.  واملنطقة

والعسكري؛  األ  السياس ي  الصعيدين  العراقية على  الدولة  في  لها وجود رسمي  أصبح  والعالقة مع واشنطن،  مريكي 

وذلك من خالل االحزاب والقوى السياسية املوجودة في الحكومة العراقية الحالية أو من خالل قوات الحشد الشعبي 

بالتالي، فإن تجمع وتراكم هذه التحديات داخل و   .2014التي تشكلت بعد اجتياح تنظيم "داعش" للعراق في العام  

البلدين، على الرغم من أن هناك فصائل وحركات   بين  الواحد، سيؤثر وبشكل كبير على طبيعة العالقة  التحدي 

 6تحترم العالقة مع واشنطن على الصعيد السياس ي.

األمريكية الحالية : سلوكيات اإلدارة 
ً
د  :  ثانيا الحالي  الرئيس  الحكومة تعد سلوكيات  التعاطي مع  في  ونالد ترامب 

العراقية وأزمات املنطقة بشكل عام، استفزازية في كثير من األحيان. فقد ألحقت العديد من التصريحات التي أطلقها  

 بصورة الواليات املتحدة 2016الرئيس ترامب، والتي يعود تاريخها إلى حملة االنتخابات الرئاسية لعام  
ا
 كبيرا

ا
، ضررا

ضد تنظيم "داعش". وإن زيارة الرئيس السرية إلى قاعدة "عين األسد" في محافظة األنبار،    كحليف رئيسية  االمريك

لفت الكثير من التداعيات السلبية وأثرت بشكل كبير في العالقة بين واشنطن وبغداد، ووسعت من دائرة السخط 
ّ
خ

للوجود األمريكي في العراق، والذي بدأ بالضغط  على سياسة وواشنطن اتجاه بغداد، وزادت من نفوذ التيار املعادي 

 عن  
ا
على الحكومة والبرملان العراقيين من أجل اتخاذ موقف رافص للوجود األمريكي على األراض ي العراقية. فضال

الرئيس تصريح  فإن  املتحدة    ذلك،  "الواليات  بأن  فيه  قال  الذي  العراق،  في  بالده  قوات  تواجد  بشأن  األمريكي 

بقو  االحترام  ستحتفظ  األمريكي وعدم  ينم عن حالة االستخفاف  كثب"،  إيران عن  مراقبة  بغية  العراق  في  اعدها 

لسيادة العراق، ويبدو بأن تصريحات ترامب ال تعير أي اهتمام لإلرادة العراقية، وتريد أن تستخدم األراض ي العراقية  

الرئيس خطاب  فإن  ولهذا  طهران.  مع  السياسية  حسابتها  لتصفية  ترامب    ساحة  دونالد  املتحدة  للواليات  الحالي 

 7العراقية. –يساهم جزئيا في إعادة تشكيل العالقات األمريكية 

العراق في  السياس ي  االستقرار  وعدم  الحكومي  الفشل   :
ً
الحكومات  اذ    :ثالثا منه  تعاني  الذي  الكبير  الفشل  إن 

العالقة بين بغداد وواشنطن، فالدولة العراقية  وحتى اآلن، أسهم وبشكل كبير في تصدع    2003العراقية منذ العام  

، لم تنجح في كسب الثقة األمريكية، ليس فقط على الصعيد السياس ي وإنما  2006ومنذ تشكيل أول حكومة في العام  

مفاصل  كل  في  الفساد  واستشراء  واألمنية  السياسية  فاألزمات  واالجتماعي،  والعسكري  االقتصادي  الصعيد  على 

 عن حالة عدم االستقرار السياس ي التي رافقت العملية السياسية العراقية منذ تأسيسها  الدولة العراقي
ا
ة، فضال
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عام   لإلدارة  2003بعد  واضح  انطباع  اعطى  ما  وهذا  العراقية.  بالدولة  األمريكية  املتحدة  الواليات  ثقة  افقدت   ،

اد عليه كحليف استراتيجي، على الرغم من واملؤسسات األمريكية، بأن العراق حليف غير موثوق به، وال يمكن االعتم

. فالرئيس األمريكي السابق باراك أوباما الذي  ذاتها    أن جزء كبير من هذا الفشل تتحمله الواليات املتحدة االمريكية

املحافظات   اإلرهابي  التنظيم  اجتاح  أن  بعد  "داعش"  تنظيم  في حربها ضد  العراقية  الحكومة  امتنع عن مساعدة 

 عن حجم الفساد السياس ي واملالي واإلداري  الغربية، كا
ا
ن يعي وبشكل كبير حجم الفشل السياس ي واألمني، فضال

الذي اصاب كل مفاصل الدولة العراقية، مما ادى في النهاية إلى سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة البلد في 

 8غضون ساعات.

اقية املعنيةرابعا   لم هناك مؤسسات معنية بصنع واتخاذ القرار، بما  في كل دول العاف  :: ضعف املؤسسات العر

الحكومات   كل  ففي  مختلف،  العراق  في  الوضع  أن  إال  الرقابي،  أو  والتشريعي  التنفيذي  اختصاصها  مع  يتناسب 

أو مؤسسة عراقية تحترم  فقليال ما،  2003راقية املتعاقبة بعد عام  الع وفق ما  وتمارسه  طبيعة عملها    نجد وزارة 

في طبيعة التعاطي مع األزمات املحلية واألحداث اإلقليمية    يرسمه الدستور  العراقي لها؛ ولذلك نرى هناك تداخل 

أو   والهيئات  الخارجية  وزارة  اختصاص  من  تكون  والدولية،  اإلقليمية  واألحداث  الخارجية  فالعالقات  والدولية. 

( سواء كان ذلك من خالل املق 
ا
ر الرئيس للوزارة وشخص الوزير أو من خالل  املؤسسات التابعة لها )داخليا أو خارجيا

العالم. كل دول  في  لها  التابعة  والقنصليات  في طبيعة   السفارات  املاضية  السنوات  العراق خالل  في  نشهده  ما  إن 

التعاطي مع االحداث املحلية واإلقليمية والدولية، السيما فيما يتعلق بالعالقة مع الواليات املتحدة أو مع الوجود 

خلل كبير في منظومة الدولة العراقية في التعاطي مع احداث املنطقة، ففي كثير   كي في العراق واملنطقة، يؤشرياألمر 

 عن موقف 
ا
من االحيان تخرج قادة االحزاب أو الفصائل والحركات املسلحة تتوعد األمريكان في العراق واملنطقة بعيدا

احترام للحكومة العراقية وسيادتها على اراضيها امام املجتمع    الحكومة العراقية الرسمي، وهذا ما يسبب احراج وعدم

ولها مواقع   العراقية  السياسية  العملية  في  تشارك  تأتي من فصائل وقوى  االحتجاجات  اغلب  وأن  الدولي، السيما 

 9تنفيذية على املستوى السياس ي والعسكري. 

 ما توصف الواليات املتحدة بانها حليف ال يمكن كاالمريكية :    : غياب الثقة السياسية بالواليات املتحدةخامسا
ا
ثيرا

ة متبادلة أو على الوثوق به، فعالقتها مع حلفائها أما تكون قائمة على اساس ظرف زمني معين أو على اساس مصلح

العربية، السيما اتجاه اململكة ف   اساس براغماتي الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب اتجاه دول الخليج  سياسة 

العربية السعودية اثناء حملته االنتخابية وبعدها، ترجح تلك الفرضية، فاالبتزاز السياس ي واالقتصادي كان العنوان 

وان اإلدارة األمريكية الحالية ساعدت وبشكل كبير في خلق تلك الفرضية، فقد   األبرز لعالقة ترامب مع دول الخليج.

 2016، اثناء حملته االنتخابية في العام  10  يس ترامب"ألحقت العديد من التصريحات التي أطلقها الرئ
ا
 كبيرا

ا
، ضررا
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بصورة الواليات املتحدة كحليف رئيس ي ضد تنظيم "داعش". فخالل تلك الحملة، أعلن الرئيس ترامب أن سلفه 

بة باراك أوباما هو الذي خلق تنظيم "داعش"، وهذا أعطى مصداقية لنظرية املؤامرة الخارجية على الصعيد النخ

العراق   في  الجمعي  العقل  من   
ا
جدا كبير  قطاع  على  تسيطر  نظرية  وهي   ،

ا
أيضا الشعبي  الصعيد  وعلى  السياسية 

 ما تلجأ إلى تلك  
ا
ومنطقة والشرق األوسط" والعالم اإلسالمي بشكل كبير؛ ألن وباعتقادهم، أن الواليات املتحدة كثيرا

في السيطرة على مقدرات الشعوب العربية واملنطقة بشكل  السياسة من أجل تحقيق مأربها السياسية واالقتصادية

من قبل العقل العراقي، يعد من التحديات االساسية التي تقف بوجه العالقة بين   بهاعام. ولهذا فإن غياب الثقة  

 11بغداد وواشنطن. 

إيران والواليات املتحدة يعد الصراع اإلقليمي بين إيران ودول الخليج أو بين  ،    : الصراع اإلقليمي في املنطقةدساسا

األمريكية من االسباب املهمة التي تعرقل عالقة بغداد مع واشنطن. إذ يعد العراق بمثابة الجسر الذي يربط بين هذه 

مذهبية   ألسباب  اإليرانية  بالجمهورية  قوية  عالقات  تجمعه  عربي،  وعمقه  ومحيطة  عربية  دولة  فالعراق  القوى، 

لشيعية تأسست في إيران, في حين يمثل العراق منطقة حيوية ال يمكن االستغناء عنها  وسياسية، وان اغلب االحزاب ا

، كانت  2003في العقل السياس ي األمريكي، فالواليات املتحدة األمريكية التي اطاحت بالنظام السياس ي العراقي عام  

 عن ذلك، فالعراق  تريد له أن يكون قاعدة ثابته لجنودها في املنطقة بحكم موقعه الجغرافي واالستر 
ا
اتيجي، فضال

بحاجة ماسة إلى حليف كبير مثل الواليات املتحدة األمريكية. كل هذه املشتركات بين هذه القوى، جعلت من العراق  

 لألحداث اإلقليمية والدولية في املنطقة، السيما وأن الظروف السياسية واألمنية كانت وما زالت  
ا
أن يكون مسرحا

وهذا ما أثر بدوره على تشكيل العالقة بين الواليات املتحدة األمريكية والعراق، وما زال يؤثر  . 2003خصبة بعد عام  

 12بشكل كبير على طبيعة العالقة بين البلدين، السيما مع تقلبات السياسة األمريكية في املنطقة والدور اإليراني فيها.

عراقية، وفي ظل حاجة الطرفين لبعضهما، السيما  في ظل تراكم هذه التحديات التي تحيط بالعالقات األمريكية ال

بالنسبة للحكومة العراقية، البد من العمل على تذليل تلك التحديات، والعمل على تأطير العالقة القوية مع الواليات  

ما  املتحدة األمريكية، من خالل معالجة التحديات التي تتعلق بها، السيما في طبيعة عالقاتها مع بعض دول الجوار، ب 

االطراف   كل  مع  املتوازنة  السياسية  العالقات  طبيعة  على  ويحافظ  الداخلية،  للسيادة  املتبادل  االحترام  يضمن 

 اإلقليمية والدولية. 

الحكومة   قضايا  مع  تعاطيها  في  دبلوماسية  أكثر  تكون  أن  األمريكية  واإلدارة  املتحدة  الواليات  على  ذلك،  بموازاة 

تخفيف حدة التوتر مع بعض األطراف السياسية العراقية، وأن تتمسك بالخطاب  العراقية، وأن تعمل جاهدة على  

تبدي   التي  الجماعات  مع  للحوار  ارضية  خلق  على  تعمل  وأن  والسياسية؛  األمنية  املنطقة  قضايا  اتجاه  املتوازن 

 لالعتدال والتفاوض، وخلق شراكة حقيقية قوية مع حلفائها في العراق، بما تسمح بوضع
ا
خطط مشتركة   استعدادا

ومعالجة املشكالت وفق املعايير التي تخدم مصالح كال الطرفين وتحد من التدخالت الخارجية، وبما يضمن احترام 
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يواجه مسؤولو البلدين ضغوطا من قوى  ف،  السيادة الداخلية دون الضرر بمصالح وعالقات العراق مع دول الجوار.

عد سلسلة من األزمات جراء تصدع العالقات بين الواليات املتحدة سياسية إلعادة تقييم العالقات بين البلدين ب

أيار/مايو   منذ  والعراق.  2019وإيران  املتحدة  الواليات  بين  العالقات  على  حتمل  و   وانعكاساتها 
ُ
امل غير  من  في أنه 

املناهضة    ، لعدة أسباب، من أبرزها أن الحركات13  أن يدخل الرئيس "ترامب" في حرب مع إيراناملستقبل املنظور  

للحرب داخل الواليات املتحدة األمريكية، بدأت تصبح أكثر قوة ضد ترامب، وهذا سيمنعه من الدخول في أي حرب  

لتكون االفعال العسكرية التي قام بها الرئيس ترامب في العراق هي   م االنتخابات الرئاسية األمريكيةخارجية في عا

من    ولن تصل ملرحلة الحرب املباشرة .   ة الضغوط القصوى تجاه ايرانشكل اكثر تطورا ومرحلة اكثر شدة الستراتيج 

"ترامب" ليس لديه استراتيجية واضحة في التعامل مع إيران، بل وثمة خالفات ما داخل   الرئيس   جانب آخر، فإن

راني ترامب" عن أنه كان يوجد مخطط إيالرئيس  إدارته، فعلى سبيل املثال يشكك البعض داخل اإلدارة في حديث "

األمريكي  الدفاع  وزير  وذكر  املنطقة،  في  أمريكية  أربع سفارات  اإليراني الستهداف  الثوري  الحرس  وشيك سينفذه 

 أنه لم يكن لديه علم بهجوم وشيك.
ا
ترامب  الرئيس  ويبدو أن االستراتيجية الوحيدة التي يملكها    "مارك أسبر" الحقا

االتفاق النووي وعدم قبول إيران التفاوض وفق شروط جديدة، نسحاب من  الوينفذها في التعامل مع إيران منذ ا

بإجراءات   "ترامب"  يتعامل  ذلك  وفيما عدا  االقتصادية،  العقوبات   
ا
وتحديدا القصوى،  الضغوط  استراتيجية  هي 

أما بالنسبة إليران، فإن أول رد فعل مباشر على مقتل "سليماني"، جاء يوم   منفردة، حسب رد فعله ورؤيته للموقف.

ولكن حادث إسقاط    8 أمريكية،  بهما قوات  يناير، حيث وجهت ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين توجد 

الطائرة األوكرانية بسبب أحد الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري، ساعد في تهدئة املوقف، والحد من التصعيد 

  التصعيد قائمة بدرجة أكبر قبل إسقاط الطائرة. بين إيران والواليات املتحدة األمريكية، حيث ربما كانت احتماالت  

قِدَم إيران على التفاوض مع الواليات املتحدة خالل الفترة املتبقية من إدارة ترامب؛ فطهران و 
ُ
ت  أن 

ا
أنه ليس واردا

سوف تنتظر حتى االنتخابات الرئاسية، واإليرانيون يريدون بالطبع خسارة ترامب في االنتخابات، وسوف يعملون 

 قبل االنتخابات. على
ا
 استفزازه أو وضعه تحت ضغط حتى يتصرف بطريقة مماثلة تضره شخصيا

 

 الخاتمة  

اإليراني في العراق منحاه في مجالين؛ األول سيكون من خالل سعي -في ظل هذِه التطورات قد يأخذ الصراع األمريكي

ياسية التي تؤيده، بالتزامن مع سعي كل كل طرف منهما إلى تشكيل حكومة عراقية تكون بجانبه من خالل القوى الس 

إيراني   الطرف اآلخر، مع سعي  إلى جانب  التي تقف  السياسية  القوى  الحساب مع  إلى تصفية  لدفع  مستمر  منهما 

 القوى السياسية العراقية إلى اتخاذ موقف أو استصدار قرار بإنهاء التواجد العسكري األمريكي في العراق. 
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، ال سيما في ظل تواجد القوات األمريكية بين فترة واخرى    م التصعيد على املستوى العسكري كما أنه من املتوقع أن يت

 11في عدة قواعد، مثل: بغداد، والرمادي، والقيارة، وكركوك، ومناطق أخرى، والتي يبلغ تعداد جنودها ما يقرب من  

طوط املواجهة والتصعيد العسكري  ، األمر الذي يجعل من خ  ون بين قوات رسمية وشركات أمنية ألف جندي يتوزع

ا أمام كّلٍ من اإلدارة األمريكية والقيادة اإليرانية   مفتوحة أمام الطرفين. شكل فرصا
ُ
وتلك املعطيات من املمكن أن ت

من أجل استغاللها كوسيلة لصرف أنظار الداخل تجاه املشاكل الخارجية، فـ"دونالد ترامب" يريد أن يصرف أنظار 

ا ُيحسب له في االنتخابات  مجلس النواب وال  شارع األمريكي بعد إثارة قضية عزله األخيرة، وُيعد مقتل "سليماني" موقفا

الرئاسية األمريكية القادمة، بينما تجد فيها القيادة اإليرانية وسيلة لشغل الشارع اإليراني الذي يشهد احتجاجات  

ا على غالء املعيشة و  انخفاض مستوى الدخل والخدمات وسياسات إيران  شعبية واسعة منذ أكثر من شهر احتجاجا

ا، يمكن القول إن حدث مقتل "سليماني" من املتوقع  و   الخارجية في ظل العقوبات والتضييق األمريكي على إيران. ختاما

الصراع األمريكي في  ا  ا عابرا
ا
بما يحمله ذلك من  -أال يشكل حدث العراقية  الساحة  في  تم  اإليراني، خاصة وأن مقتله 

األخرى دال الصراع  في ساحات  أو  التوقيت،  أو  الحدث  ناحيتي  من  وغير   الت، سواء  املباشرة  تأثيراته  يحمل  مما   ،

 املباشرة على مستقبل العالقات العراقية االمريكية . 

 

 


