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 املقدمة  

قراءة    اليصيبمرة    ألول    في  واملفكرون  وتحديالباحثون  مسارات  وتحليل  الخارجية  د  السياسة 

  بحاث والتحليالت التي تناولت شخصية الرئيس القادم للبيت ، رغم العدد الهائل من األ االمريكية

ترامب.    االبيض أ اذ  دونالد  تقرأ  ان  تستطع  الخارجية  لم  السياسة  تحدد مالمح    يصفها التي    –و 

الثبات في  سو أ  –الكثير  التي  القومي  االمن  استراتيجية  ماهي  يتبعها.  و  من    طرحولهذا  ف  العديد 

ن  ا الرجل بما يمتلكه من سلوك خاص أ، كان في مقدمتها هل يستطيع هذفي هذا املجال  التساؤالت

 ؟  يقود السياسة الخارجية االمريكية

بل سيعتمد على فريق متخصص    ،من الباحثين واملحللين بـ كال  إجابة العديدكانت    وقد

الواقع مغ  لتو في ذلك، فجاء  السياسة  اير  في  الرئاسة  الى االذهان دكتاتورية  أعاد  قعاتهم، وهو ما 

االمريكية ال   ،(1) الخارجية  الصدد،  خروالسؤال  هذا  في  رح 
ُ
ط أما  الذي  السياسة  هي  ولويات 

الخارجية االمريكية؟ وماهي االستراتيجية املتبعة لتنفيذ السياسة الخارجية االمريكية والسيما في  

 في  ة االكثر إاملنطق  –الشرق االوسط  
ً
 وصخبا

ً
  دوات؟وماهي الليات واأل   -االجندة األمريكيةلحاحا

الباحث  وقد اغلب  اجابتهم  نيذهب  اعتما  في  ترامب  دالى  أ االستراتيجية    الرئيس  و  )االنعزالية( 

وبين  ) بينه  تقارن  الدراسات  العديد من  اال  االنتقائية( وظهرت  )مونرو(،  السابق  الرئيس االمريكي 

الواقع التوقعات  انه  لكل  مغايرا  ايضا  واهتماما  ،كان  املاما  اكثر  الرئيس  كان  السياسة    في  فقد 

إ بل  سبقه،  مما  بعالخارجية  الخارجية  سياسته  تبرير  في  األمريكي، عتمد  القومي  االمن  مع  القتها 

من اكثر املحددات التي   لهذا كان الفاعلون من غير الدول )التنظيمات املسلحة بمختلف صنوفها(

والسيما تجاه الشرق األوسط، وهذا ما يمكن أن نراه  ت السلوك السياس ي الخارجي األمريكي  حدد

األمريكي السلوك  في  األمني  ماثال  وايران  بتمظهره  والعراق  سوريا  فيتجاه  السياسة    .  على  تعليقه 

يقول  ترامب  الرئيس  عهد  في  االمريكية  كيسنجر  الخارجية  الصدد،    هنري  هذا  االستثنا في    ء "ان 

التنظيماتا هي  الخارجية  ترامب  سياسة  في  الحكومية،    والجماعات  لوحيد  حافزا  غير  تملك  قد 

 .(2) "لتستفز ردا أمريكيا يقوض موقفنا العاملي

  ديره الواليات املتحدة االميركية ن العراق جزء من التفاعل االقليمي والدولي الذي ت أوبما  

القومي   مستقبل العالقات    ونتساءل ما ه  ،االمريكيوتعده ضرورة استراتيجية ضمن ركائز االمن 

 
، وهي عادة شهدتها كثيرا الواليات المتحدة  أي تدخل الرئيس بشكل مباشر في عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية ((1

 رغبة وطموح الرئيس األمريكي في قيادة السياسة الخارجية بمفرده.االمريكية، وتعزى الى 
 .2016نوفمبر  11صحيفة الشرق األوسط، ، كيسنجر يعلق على فوز ترامب ويقدم له نصيحةينظر:  ((2
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االمريكية،   تطور  العراقية  والبحث عن مسارات عمل مستقبلية  تلك  ولتحليل  الثنائية  العالقات 

 عوامل رئيسة هي: شتركة، يجب األخذ بنظر اإلعتبار ثالثتضمن املصالح امل 

 . لية. تفسير البيئة االستراتيجية بمعطياتها الداخلية واالقليمية والدو 1

االقليمية  2 البيئة  وبين  بينهما  العالقة  ترابط  ومدى  واالميركية  العراقية  السياسية  القيم   .

 والدولية. 

 الفرص والتهديدات(. تقييم ) طر وشكل العالقة املرتقبة بينتحديد أ. 3

 بين موروثات إدارة أوباما وتوجهات إدارة ترامب 

الخارجية التي عملت بها    االلتزاماتإدارته  ورثت  يض  مع تولي الرئيس دونالد ترامب إدارة البيت األب  

الواليات املتحدة األمريكية طوال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما والتي تعد موروثات ينبغي العمل  

 ألولويات اإلدارة الجديدة.
ً
 على إستكمالها أو إعادة ترتيبها وفقا

ذلك   د  ورث ومع  تحديات  تواجه  دولة  ترامب  دونالد  الصعيد  الرئيس  على  والسيما  متزايدة  اخلية 

األوسط،   الشرق  منطقة  في  الخارجي السيما  املستوى  على  تحديات جمة  االقتصادي، فضال عن 

النظام   في  القوى  في موازين وطبيعة  التغيرات  مع  التعامل  الكبرى، وكيفية  القوى  مع  وفي عالقتها 

ع  االتحادية  روسيا  وعودة  الصين،  صعود  مع  كالحالة  من  الدولي:  وغيرها  الدولية،  الساحة  لى 

كاإلرهاب)أفغانستان  العاملية:  والتهديدات  ومنع  ،  (التحديات  والعراق،  سوريا  في  نتشار  إ)داعش( 

النووية  الن  األسلحة  االتفاق  الشمالي،  الكوري  النووي  اإليراني(،  )البرنامج  وتنامي  ووي  وصعود 

وهو األمر  دوار بعيدة عن االهداف االميركية  أ  مثل البرازيل وتركيا ورغبتها في أداء القوى االقليمية  

فرض على الرئيس ترامب ضرورة مواجهة تلك التحديات والتكيف مها في ظل املتغيرات التي  الذي  

بالشكل   األمريكية  الخارجية  للسياسية  شاملة  مراجعة  ألجراء  تمهيدا  الدولية،  الساحة  تشهدها 

 .يدةالذي يتماهى مع طموحاته وتوجهات أدارته الجد

خالل   بومن  نرى  الخارجية،  السياسية  في  ترامب  الرئيس  فلسفة  املتحدة  إاستقراء  الواليات  ن 

خالل   فياألمريكية   من  الدولي  النظام  في  القيادي  بدورها  ستقوم  ترامب  إدارة   استراتيجية  عهد 

ُبعد عن  التوازن  دور  حفظ  ستمارس  أنها  )أي  الباسفيك.  وآسيا  وأوروبا  األوسط  الشرق  في   ،

ملشرف الدولي على توازنات القوى( وفي هذا املجال سيصبح توزان القوى كبديل للهيمنة، بصفته  ا

استراتيجية إلدارة التوازنات اإلقليمية والدولية في املناطق الواقعة خارج الحدود األمريكية. وتدور  

االلتز  وتقليل  الدولية،  الصراعات  في  االنغماس  تجنب  حول  االستراتيجية  تلك  امات  أهداف 

 الخارجية الباهظة، وأعالء القوة النسبية للواليات املتحدة األمريكية في النظام الدولي. 
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وتتمحور متبنيات تلك االستراتيجية حول االبتعاد على االلتزامات األمنية املوسعة في الخارج، مع  

املجا االستفادة  من  فبدال  الخارج،  في  األمريكية  لاللتزامات  جديدة  مقاربة  قوة  إيجاد  من  نية 

في املناطق الحيوية، ستعمد إدارة ترامب  األمريكية  الواليات املتحدة   التوزان  لتوفير األمن وإقامة 

على قوة الحلفاء والشركاء )وحتى غير الحلفاء كروسيا االتحادية( لتوفير األمن وإقامة التوزان بين  

اليات املتحدة األمريكية هي بموضع  القوى اإلقليمية والدولية في النظام الدولي. ومن ثم ستكون الو 

الحلفاء والشركاء، وليس    عن طريق الراكب املجاني وليس حلفائها، أي ستسعى إلى تحقيق املنفعة  

و  أوباما  إدارة  عهد  في  عليه  الحال  كان  كما  السابقة،  العكس  اإلدارات  من  قبله  يستفاد    إذما 

التدخالت العسكرية األمي  التي  الحلفاء والشركاء باملجان من  ركية، والضمانات األمنية والدفاعية 

توفرها لهم الواليات املتحدة األمريكية. والغاية من ذلك التوجه هو أعالء القوة الداخلية للواليات  

 املتحدة األمريكية من خالل تقليل تكلفة االلتزامات الخارجية.

في املوسعة  األمنية  االلتزامات  عن  ترامب  إدارة  ابتعاد  فان  استمرارها    وبالتالي  مقابل  الخارج، 

النظام   في  والدولية  اإلقليمية  القوى  توازنات  على  الدولي  األشراف  وسياسات  الردع،  بسياسات 

الدولية،   الصراعات  مخاطر  في  للتورط  عرضة  اقل  األمريكية  املتحدة  الواليات  سيجعل  الدولي. 

بتبني مجموعة    ا الذاتية.وسوف يساعدها على التفرغ لسد فجوتها الداخلية، وتعظيم موارد قوته

 مبادئ استراتيجية يمكن تحديدها في االتي: 

 منطلقات الرئيس دونالد ترامب في التفاعل مع البيئة الدولية

 أمن الحلفاء والشركاء .1

 فاء الواليات املتحدة وشركاءها  أن تعامل إدارة ترامب مع حل
ً
عن إدارة أوباما، فاذا كان    شهد تحوال

على أهمية دور الواليات املتحدة في ضمان أمن الحلفاء والشركاء، فان ترامب  الرئيس أوباما يؤكد  

واسيا   أوروبا،  تجاه  الخارجية  األمريكية  االلتزامات  بأن  العتقاده  األهمية،  تلك  من  كثيرا  يقلل 

وروسيا   الصين  تجاه  قوتها  من  وعززت  باملجان  الدول  أفادت  األوسط،  والشرق  الباسفيك، 

ناحية أخرى هي زادت األعباء الداخلية األمريكية. لذلك فمن منظور ترامب ال  االتحادية، لكن من  

وأن تنعكس هذه الرؤية بإتجاه    ينبغي للواليات املتحدة األمريكية أن تقدم األمن "املجاني" لحلفائها.

أن يعمل الحلفاء على تعزيز أمنهم من جهة والدفاع عن أمن الواليات املتحدة األمريكية من جهة  

 نية. ثا

 التعامل مع روسيا االتحادية .2
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األزمة    بعد  االتحادية السيما  روسيا  على  الخناق  تضيق  نحو  التي سعت  أوباما  إدارة  على خالف 

وفرضاألوكران الشأن    ية،  في  معها  التنسيق  أهمية  من  وقللت  عليها،  االقتصادية  العقوبات 

تعامل   أن  إال  األوسط.  الشرق  في  اإلرهاب  ومكافحة  دونالد  الالسوري  روسيا  رئيس  مع  ترامب 

 االتحادية  
ً
تحوال مستوى    يشهد  أن  على  تدل  التي  املؤشرات  من  الكثير  فهناك  أوباما.  إدارة  عن 

التعاون والتنسيق بين روسيا والواليات املتحدة األمريكية سيزداد بين الطرفين في الشرق األوسط  

توى الضعيف واملتصادم الذي  عموما وفي سوريا على وجه الخصوص، وبشكل يتجاوز ذلك املس 

مجال   في  الروسية  الجهود  من  االستفادة  إلى  يميل  ترامب  الن  وذلك  أوباما،  إدارة  عهد  على  كان 

املتعلقة   القضايا  من  وغيرها  الشمالية(  وكوريا  )إيران  النووي  االنتشار  ومنع  اإلرهاب  مكافحة 

الصيني.   الصعود  في مسألة  التعاون  بأوروبا وحتى  كان هذا  أمريكي  وإن  داخلي  اعتراض  هو محط 

والسيما من الجانب الديمقراطيين، إال ان الرئيس ترامب حريص على استمرار التعاون مع روسيا  

 في القضايا ذات االهتمام املشترك تنسيق الو   إلدارة التعاون االتحادية وإن عبر القنوات الخلفية، 

املعيار   لهذا   
ً
ترامبيووفقا اعتقاد  مبان    هناك  اإلتحادية  التنسيق  روسيا  الشرق  ع  في  والسيما 

في  األوسط،   املشتركة  الجهود  بينهما وسيدعم  التنافس  في املصالح سيقلل من  التوازن  ملبدأ   
ً
وفقا

تتطلب  والتي  القرن  ترامب عن صفقة  الرئيس  إعالن  بعد   
ً
لإلستقرار خاصة مداخل جديدة  بناء 

 من الجهود اإلقليمية لضمان أمن الحليف اإلستر 
ً
اتيجي للواليات املتحدة االمريكية واملتمثل  مزيدا

 بإسرائيل.

 التعامل مع اإلسالم السياس ي.3

بعاد الخطاب األمريكي عن استخدام عبارات تربط ما  إس أوباما الذي حاول  على خالف إدارة الرئي

"اإل  أو  الراديكالي"  "اإلسالم  أو  اإلسالمية"  "الفاشية  عبارة  كاستخدام  واإلسالم:  اإلرهاب  سالم  بين 

املتطرف" إلى التركيز على عبارة "التطرف العنيف"، مع التأكيد على أن الواليات املتحدة األمريكية  

 مع تنظيم  
ً
ليست في حالة حرب عاملية ضد اإلرهاب أو الدين اإلسالمي، وإنما في حالة حرب تحديدا

إلسالم بتعريف مستقل عن  )القاعدة(، والشبكات اإلرهابية التابعة له. واذا كان أوباما يتعامل مع ا 

السياسية يحاول الدمج مابينهما على أساس أن أحداهما مؤدي إلى    ترامب بخطابتهاإلرهاب، فأن  

األخر، فبدال من استخدامه مصطلح "املسلمين الراديكاليين"، يستخدم ترامب مصطلح "اإلسالم  

الت من  وغيرها  )داعش(  تنظيم  لوصف  املتطرف"  اإلسالم  أو  وهي الراديكالي"  املتطرفة،  نظيمات 

يتبناها   قد  التي  األمريكية  االستراتيجية  في  كعدو  جديد  من  اإلسالم  إدخال  إلى  فيد 
ُ
ت قد  إشارة 
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ترامب، وهو أمر من شأنه أن يزيد من حالة التطرف في املنطقة ويسهم في تعقيد املشهد األمني في 

 الشرق األوسط والعالم.

اإل  تيارات   على 
ً
أيضا األمر  لم  وينسحب ذلك  الشرق األوسط، فأوباما  في  السياس ي  سالم 

أما ترامب فهو   انه تنظيمات إرهابية،  تيارات اإلسالم السياس ي، ولم يتعامل معها على  يعادي كل 

يدين اإلسالم السياس ي، ويعتبر كل جماعات وتيارات اإلسالم السياس ي متطرفة وتنظيمات إرهابية  

اعات السلفية فضال عن حماس وحزب هللا وغيرهم  وعلى رأسهم جماعة اإلخوان املسلمين والجم

السياس ي.  من   اإلسالم  نرى تيارات  إدارة    لذلك  في  تحوال  يشهد  السياس ي  اإلسالم  مع  التعامل  ان 

تيارات    كان  ولهذاترامب،   األمريكية ضد  املتحدة  الواليات  هناك حالة تصعيد عدائية من جانب 

ال األوسط والسيما  الشرق  في  السياس ي  والتيارات  اإلسالم  املسلمين  اإلخوان  املدعومة من  تيارات 

إيران. من  كمحدد    املدعومة  العراق  في  الشعبي  الحشد  على  واضح  بشكل  ذلك  إنعكس  وقد 

للعالقات العراقية األمريكية، إذ يعتقد الرئيس ترامب أن الحشد الشعبي هو مهدد أمني لحلفائها  

لهذه   العسكري  التمركز  إعادة  وينبغي  املنطقة  على في  تحقق  الذي  اإلنتصار  بعد  التشكيالت 

 في العراق.  )تنظيم داعش( 

 التعامل مع اإلرهاب. .4

تحتل مسألة القضاء على تنظيم )داعش( أول سلم أولويات إدارة الرئيس ترامب، لذلك 

أكثر حدة وعنفا ورغبة من   تنظيم )داعش(  القضاء على  في  الرئيس ترامب  تعد مساعي وتوجهات 

باما، فعلى خالف نهج احتواء )داعش( ومن ثم القضاء عليه التي تماهت معه إدارة  إدارة الرئيس أو 

الجهود   كل  وتوظيف  السرعة  وجه  على  )داعش(  بتنظيم  الهزيمة  الحاق  ترامب  يروم  أوباما، 

اإلقليمية والدولية لتحقيق ذلك الهدف. وتمثل املهمة الرئيسة إلدارة ترامب في الشرق األوسط هي 

اإلرهاب لذلك    مواجه  ونظرا  )داعش(.  تنظيم  على  تزايدوالقضاء  مالحظة  للمتتبع  أهمية    يمكن 

وكذلك   اإلرهاب،  مكافحة  في  دوره  من  لالستفادة  وذلك  األمريكي،  األمني  املدرك  في    زيادة العراق 

اإلرهاب   محاربة  في  مصر  وكذلكأهمية  ليبيا،  بشأن  معها     والتنسيق 
ً
في    زيادة  أيضا تركيا  أهمية 

اإلر  السورية.  محاربة  األزمة  بخصوص  معها  والتنسيق  نسجت هاب  اإلرهاب    لذلك  محاربة  أولوية 

ومواجه التطرف بالنسبة لترامب، أساسا لعالقات وثيقة بين إدارته وبعض دول الشرق األوسط،  

 . لالستفادة من جهودهم في تقويض نفوذ الجماعات اإلرهابية في املنطقة
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 التعامل مع األزمة السورية.5

 عن إدارة أوباما التي   شهدتاسة األمريكية تجاه سوريا على عهد إدارة ترامب  أن السي 
ً
تحوال كبيرا

الرئيس بشار األسد كأحد شروط تسوية األزمة السورية، ذلك الن ترامب يميل   كانت تروم رحيل 

في سوريا.   النظام  تغيير  من  بدال  في سوريا  )داعش(  على  القضاء  فكرة  الذي  باتجاه  التحول  وهو 

تدريب    عكسان ترامب يعرب عن تشككه بموضع  السورية، السيما وأن  املعارضة  سلبا على وضع 

ذلك   أن  حين  في  باملعتدلة.  أو وصفهم  بهم،  الوثوق  يمكن  كان  إذا  وما  السورية  املعارضة  وتسليح 

بشار    انعكسالتحول   الرئيس  يؤيد  ال  ترامب  أن  من  الرغم  فعلى  السوري،  النظام  على  إيجابا 

الرئيس األسد  األسد، ول يميل نحو قبول  ترامب  لهذا فان  بعد سقوطه،  إزاء ما سيكون  كنه قلق 

وتفضيله على مشهد الفوض ى الذي يخلفه، وطاملا أن الرئيس األسد يحارب تنظيم )داعش(، فأن  

 ترامب ال يرى ضرورة في رحيله.

 التوجه العام لسياسات ترامب حيال الشرق األوسط 

ن سياسة إدارة ترامب حيال اضطرابات وصراعات الشرق  فإفي ضوء التوجهات السابقة  

عن  تتمحور  األوسط   والصراعات  االضطرابات  نتائج  على  والتأثير  االحتواء،  على  التركيز  باتجاه: 

بعد، من خالل دفع وتعزيز دور الحلفاء، لكن دون التورط العسكري املباشر في تلك الصراعات،  

امل العسكرية  السيطرة  فرض  محاولة  االقتصاد  أو  على  الباهظة  التكاليف  لتجنب  وذلك  باشرة، 

في الشرق األوسط،    ونظرا لذلك احييتاألمريكي.   التقليدية  الواليات املتحدة األمريكية تحالفاتها 

أن    مختلفة من بينها  التحالفات األمريكية مع السعودية وباقي دول الخليج، ولكن بشروط  خصوصا

خ بتمويل  التحالف  ذلك  نفقات  الوهابية  تكون  املؤسسة  نفوذ  تحجيم  مع  أمريكي،  وليس  ليجي 

 السعودية وتحريضها لإلرهاب.

أن   املرجح  من  فكرة    تستمرلذلك  على  األوسط  الشرق  صراعات  تجاه  ترامب  سياسة 

الجهود اإلقليمية والدولية دون التدخل املباشر،    عن طريقجاني"، أي تحقيق املنفعة  "الركوب امل

يم ال  األمر  أن  صراعات  فطاملا  في  األمريكية  القوات  توريط  من  داعي  فال  األمريكية،  املصالح  س 

الخارجية   ترامب  سياسات  عليها  تقوم  التي  أوال"  "أمريكا  مبدأ  فكرة  هي  وهذه  األوسط،  الشرق 

)والتي تستند إلى استراتيجية حفظ التوزان الدولي واإلقليمي من بعيد( بمعنى: أنه ليس على أمريكا  

مصالح   تؤمن  ،  أن 
ً
حصرا األمريكية  القومية  باملصالح  االلتزام  هو  فاألهم  الدول،  من  غيرها 

 والتعامل معها على أنها الدافع األول واألساس ألي تحرك أمريكي في الخارج.  
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 ترامب وسياسات توازن القوى في الشرق األوسط 

الرئيس   توجه   دونالد  أن 
ً
ميال أكثر  هو  األوسط  الشرق  نحو  والد   ترامب  ول  إلسرائيل، 

املناوئة إليران،  وعليه فان سياسة ترامب تجاه توازنات القوى في الشرق األوسط تتمحور باتجاه  

الذي قرر  -في الشرق األوسط بوجه إيران في املنطقة، فعلى خالف الرئيس أوباما  هذه األنظمة دعم  

السعودي  اإليراني  الصراع  في  الحياد     دعمي  -التزام 
ً
خليجيا  

ً
تحالفا  إسرائيل-ترامب 

ً
حساب    يا على 

 
ً
ايران، إذ يعتقد ترامب: إن إيران هي وراء حالة عدم االستقرار في الشرق األوسط، فهي تمثل خطرا

على املنطقة، وتهدد استقرار العديد من دول املنطقة كالعراق وسوريا ولبنان واليمن والسعودية  

لبنان، وحماس   في  التنظيمات )اإلرهابية( كحزب هللا  املناوئة    في غزة والبحرين، وتدعم  والحركات 

 . في العراق ألمريكا

تحديد     في  القومية  العقلية  منطلقات  من  تنطلق  ترامب  دونالد  وتصورات  قناعات  فان  وعليه 

السياسة الخارجية األمريكية، فهو يشدد على ضرورة االهتمام باملصالح القومية األمريكية )بشكل  

األخرى  الدولية  املصالح  من  غيرها  على  الخاصة خاص(  باملصالح  لالهتمام  يميل  فهو  وبالتالي   ،

العقلية   بخالف  وهو  والشركاء.  بالحلفاء  الخاصة  باملصالح  االهتمام  من  أكثر  املتحدة  بالواليات 

من   وانطالقه  األمريكية،  الخارجية  للسياسية  أدارته  في  أوباما  الرئيس  إليها  استند  التي  العاملية 

للواليات   العاملي  الدور  الواليات  مسؤوليات  حلفاء  ملصالح  األهمية  وإيالئه  األمريكية،  املتحدة 

املتحدة األمريكية وشركائها، والسعي نحو طمأنتهم من التهديدات الخارجية، وأن كان ذلك ذا تأثير  

 على االقتصاد األمريكي. 

ينطلق دونالد ترامب في سياسته الخارجية من جملة منطلقات فلسفية وفكرية يمكن  وعليه  

 ا في االتي: تحديده

1.  
ً
أوال "أمريكا  مبدأ  الخارجية  سياسته  في  ترامب  املتحدة  يتبنى  الواليات  لسلوك  عام  كهدف   "

تؤمن  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  على  يجب  ال  أنه  بمعنى:  الدولي،  النظام  في  األمريكية 

أنها الدافع    مصالح غيرها، مع ضرورة االلتزام باملصالح القومية األمريكية، والتعامل معها على

األول واألساس ألي تحرك على مستوى السياسة الخارجية، فالواليات املتحدة األمريكية من  

أو   وجهة نظر ترامب ليس عليها أن تتحمل عبء حماية أو دفاع عن دول أخرى دون مقابل، 

األمينة    لحمايةتوفر الحماية للراكبين باملجان في إشارة للدول التي توفر لها الواليات املتحدة ا

 بقوتها العسكرية.
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التكاليف   .2 الكثير من  في الخارج، ألنها عملية تنطوي على  بناء األمة  ال يتعامل ترامب مع فكرة 

بناء   إعادة  الخارجية سيبتعد عن  السياسة  في  أدارته  نهج  أن  يؤكد على  الباهظة، وعليه فهو 

 األمريكية.  البلدان األخرى، باتجاه إعادة بناء وتقوية الواليات املتحدة 

الدول،   .3 بين  السالم  إحالل  على  املتحدة  كاألمم  الدولية  املنظمات  قدرة  بعدم  ترامب  يعتقد 

السياسة   في  األطراف  املتعدد  التنظيمي  العمل  من  أكثر  األحادي  للعمل  يميل  فهو  وبالتالي 

 الخارجية.

دافع للتدخل ترامب فكرة التدخل اإلنساني أو مسؤولية الحماية اإلنسانية كأساس أو  يرفض   .4

وأن كان هو محرض  -مؤيد لنشر الديمقراطية في الخارجالعسكري في الدول األخرى، وهو غير  

يرى: إن إنحراف السياسية الخارجية  فهو   -عليها في األنظمة املناوئة للواليات املتحدة االمريكية

لغربية في البلدان  األمريكية بدأت مع الفكرة الخطرة التي ٌتفيد: بإمكانية تطبيق الديمقراطية ا

والحكام   الديكتاتورية  الحكومات  ترامب  يؤيد  لذلك  األوسط،  الشرق  في  والسيما  األخرى، 

ينزع نحو  ترامب  وبالتالي فأن  كانوا يضمنون االستقرار،  إذا  العالم  أنحاء  في مختلف  االقوياء 

السيا في  األخالقية  وااللتزامات  اإلنسانية  األهداف  اي  )املثالية(  عن  الخارجية  التخلي  سة 

يمس   ال  األمر  أن  فطاملا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مصالح  على  فقط  والتركيز  األمريكية، 

املصالح   تتهدد  لكن عندما  الخارج.  في  األمريكية  القوات  لتوريط  داعي  فال  األمريكية،  املصالح 

الذي   وبالشكل  األحادي  العسكري  التدخل  املتحدة  الواليات  على  يجب  تعتمد األمريكية،  ال 

 فيه على أي أطراف أخر.

الدولية،   .5 االقتصادية  العالقات  في  األمريكي  للسوق  التجارية  الحماية  مبدأ  ترامب  يتبنى 

لكونه  األمريكي،  االقتصاد  على  الدولية  التجارية  االتفاقيات  وتأثير  فاعلية  مدى  في  ويشكك 

وعل األخر  الطرف  مصلحة  في  تصب  ما  غالبا  االتفاقيات  تلك  أن  الواليات  يرى:  حساب  ى 

 املتحدة األمريكية، لهذا فهي تضر باالقتصاد والسوق األمريكي. 

يؤمن ترامب بضرورة حماية )اسرائيل( واكتساب حقوقها الكاملة، وتعد قضية احالل السالم   .6

االوسط   الشرق  واالسرائيلية  –في  االمريكية  الرؤية  الشرق    -وفق  في  االول  الفكري  متبناها 

رح به مرارا وتكرارا. يعتقد بأن االوضاع الدولية واالقليمية وحتى العربية  االوسط ، وهذا ماص
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صفقة   بـ  مايعرف  وفق  الفلسطينة  القضية  وانهاء  الدولة  العالن  سبقها    القرن،مؤهلة  وقد 

الذي لم يجرؤ اي رئيس امريكي    الفعل-القدسبعدة اجرءات اهمها نقل السفارة االمريكية الى  

 ذلك يعدها الفرصة االمريكية إلحالل )السالم( في الشرق االوسط. وب -اخر على القيام به

 

 املحور الثاني 

افق في االداء(  )انسجام إلدارة ترامب الفريق الرئاس ي  في التفكير وتو

ا    االمريكية  االدارة  في  العامل  الفريق  ترامب  يشكل  دونالد  لقناعات  والواقعية  الحقيقية  لترجمة 

للواليات ورؤيته  الرئاس ي   وتصوراته  الفريق  اختيار  مسألة  فكانت  الجديدة.  االميركية  املتحدة 

ليست بالصعبة بقدر ما هي عملية تصنيف وتنظيم للرؤى والقناعات بمجموعة اشخاص مؤمنين 

   وقادرين على ترجمتها الى اهداف ممكنة التحقيق.

نظرة    القاء  الرئاس ي  عند  الفريق  على  منها  فاحصة  املعطيات،  من  جملة  وجود  نجد 

العسكرية التي    القيادات  الخبرة  ذات  التأثير  املتقاعدة  في  وخبرتها  معرفتها  تسخير  في  دور  لها 

يتمتع بمهارة وخبرة تفاوضية كبيرة في املجال    ب، ثانيا ان الفريق الرئاس يباستراتيجية دونالد ترام

معطى   اهم  املالي  النفوذ  واصحاب  االثرياء  استقطاب  حيث  واملالي،  الفريق  االقتصادي  هذا  في 

ا ان  يؤكد  مما  اعمدالرئاس ي،  على  ترتكز  الجديدة  والثروة(،  )  ةالدارة  القول: القوة  يمكن    لذلك 

النفوذ والسلطة والثروة(، الستمرار  ة مع الحنكة االقتصادية لتحقيق )اجتمعت الخبرة العسكري

 التفوق االميركي. 

يتمي    االمريكيلذا  الرئاس ي  الفريق  و   ز  للقلق  الواليات  بإثارته  حلفاء  عند  السيما  العاملي  التوتر 

املتحدة االميركية في االتحاد االوربي والشرق االوسط، بل اختيار بعض الشخصيات بمثابة التنبؤ  

بدخول العالقات االمريكية الدولية بحالة من الشك وعدم اليقين، ملا يحمله هذا الفريق من رؤية  

 العالم.لتفاعالت االمريكية في االقاليم املختلفة من وتصورات استراتيجية قد تؤثر في انماط ا

هيكلة   اعادة  ضرورة  في  املشتركة  القناعات  من  العديد  االمريكي  الرئاس ي  الفريق  يتبنى 

االمة   مصلحة  على  االساس  بالدرجة  قائمة  جديدة  تصورات  وفق  االمريكية  الخارجية  السياسة 

ا القوة  بما يخدم تحقيق االهداف االمريكية، االمريكية ) نظرة شعوبية خالصة( وتعزيز  الميركية 

ويتوافق في االستراتيجية االقتصادية االمريكية الجديدة القائمة على تفعيل الصناعات االمريكية، 

ويقترب   االمريكية.  املتحدة  الواليات  في  الصيني  والتجاري  الصناعي  التوسع  من  اعتبار  من  والحد 
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ومحاربة   داعش(االمن  املتشددة  والجماع   )تنظيم  االسالمية  قصوى    إيرانواحتواء  ات  ضرورة 

عَد امن )اسرائيل(  مع    قيم الديمقراطية وحقوق االنسان،  في سلم االولويات على حساب  متقدمة 

بشكل   االمريكية  الخارجية  السياس  عليها  تقوم  التي  االساسية  املبادئ  وضمن  قصوى  ضرورة 

القوم االمن  واستراتيجية  ع  يخاص  بشكل  التحالفات  ام.  االمريكي  هيكلة  اعادة  على  والعمل 

املتحدة   الواليات  تكون  ال  حسابية  معادلة  على  قائمة  جديدة  رؤية  وفق  االمريكية  والترتيبات 

في   االعباء  هذه  من  االكبر  الجزء  االعضاء  الدول  تتحمل  بل  االكبر،  االنفاق  صاحبة  االميركية 

)الن الى منظمة حلف شمال االطلس ي  في اشارة  اور النفقات  في  والشرق  و اتو( وحلفائهم  واليابان  با 

 االميركية(.  )للحمايةء دفع ثمن لفاة الخليجية(، بمعنى ان على الحاملنظوموسط )اال 

واليات   التوجهات  في  اختالفات  ثمة  هنالك  والتصورات  الرؤى  في  والتقارب  التوافق  رغم  انه  اال 

الى اهمية الشر   تنفيذها، وجوهر االختالف يكمن  او فاعلون    –ط  ق االوسفي النظر 
ً
 -اخروندوال

في مصالح   تؤثر  واثار جيوستراتيجية  تداعيات  لها  تفاعالت جيوسياسية  من  بيئته  في  يحدث  وما 

 الواليات املتحدة االمريكية.  

: بأنه  االتجاه االول فقد انقسم الفريق الرئاس ي الى اتجاهين بخصوص الشرق االوسط، اذ ينظر  

مؤث واحدة  جيوسياسية  وفق  كتلة  معها  التعامل  يتم  وانه  االخر  البعض  مع  بعضها  ومتصلة  رة 

االمن   في  مباشرا  تأثيرا  تؤثر  قصوى  اهمية  باعتبارها  الوقت  بنفس  ومتشددة  شاملة  استراتيجية 

واليمكن السماح ألية قوى دولية ان تشارك في ادارة ملفات    االمريكية،القومي االمريكي والهيمنة  

صريحة بإشارة  املنطقة  االتحادية  تلك  الرئيس والصين  لروسيا  نائب  االتجاه  هذا  ويتبنى  مارك    . 

: فيرى ان منطقة  اما االتجاه الثاني.  ووزير الخارجية مايك بومبيو  مارك إسبر،بنس ووزير الدفاع  

على   االمريكية،  املتحدة  للواليات  بالنسبة  حيوية  مصالح  منطقة  تشكل  تعد  لم  االوسط  الشرق 

من به  تتمتع  مما  االمريكية،  مك   الرغم  االستراتيجية  في  التي أال  إانة  الخطيرة  واالزمات  املشاكل  ن 

تشهدها باتت تشكل تهديد على مصالحها االقتصادية والتجارية واملالية بشكل مباشر، بل يذهب  

ملجدي في  الرأي بأن امن الواليات املتحدة االمريكية اصبح مهدد بفعل انغماسها غير ااالتجاه بهذا  

وفق الحسابات االستراتيجية فأن منطقة الشرق االوسط باتت   لك علىشرق االوسط. لذمنطقة ال 

تشكل عبء استراتيجي على الواليات املتحدة االمريكية وهذا يتحتم عليها ان تعيد هيكلة مصالحها  

القضايا   مع  والتعامل  املنطقة  في  املصالح  على  واستراتيجيتها  في  قضية  كل  وتأثير  اهمية  وفق 

بمعطيات جديدة تتيح للقوى الدولية هامش من الحركة في ضبط التفاعالت واالزمات  و ية  االمريك

بما اليضر مصالح كال الدولتين بإشارة صريحة    ،في املنطقة واالتفاق فيما بينهما على ادارة املنطقة
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يبة  ، والصين والسماح لبعض القوى االقليمية القر ادية وتعاطيها مع االزمة السوريةلروسيا االتح 

د هذا الرأي  ومن رواثل تركيا والسعودية،  من الواليات املتحدة في ادارة بعض امللفات والقضايا م 

الخارجية تيلرسون ر   وزير  بعد  يكس  فيما  استقال  اال  الذي  كيلي  واملستشار  جون  وستيفن  كبر 

 التوافق مع استراتيجية دونالد ترامب. مبانون اللذين استقاال لعد

 التقليد والتجديد بين  الفكري  التنازع 

واملرتكزات     الثوابت  ان  بدعوى  االمريكية،  االستراتيجية  في  تغيير  احداث  الى  الفريق  هذا  يسعى 

ملعطيات   مجدية  تعد  لم  الثانية  العاملية  الحرب  منذ  االميركية  االستراتيجية  عليها  قامت  التي 

والعشرون   الحادي  القرن  التفاعالت  التي  وتطورات  وكثافة  بسعة  انماط  تميزت  في  والتبدالت 

والوسائل،   االهداف  مستوى  على  االستراتيجي  ملتطلبات  و التفكير  االستجابة  على  قادرة  تعد  لم 

الرئاس ي   الفريق  من  القسم  هذا  فأن  لذا  واملستقبل.  الحاضر  الوقت  في  االمريكية  االستراتيجية 

احداث   وضرورة  االستراتيجي  التفكير  انماط  في  التغيير  الى  يدعو  مستوى  الجديد  على  تبدالت 

في مناطق املصالح وتصنيف االعداء.   تغيير  بما ينعكس على احداث  تصنيف االهداف والوسائل 

ة على استيعاب روسيا  اي احداث ثورة في التفكير االستراتيجي بان الواليات املتحدة االمريكية قادر 

الحتمي )العدو  املصالاالتحادية  توازن  اساس  على  قائمة  عالقات  وبناء  توازن  (  نظام  وليس  ح 

القوى، ونبذ استراتيجية املباريات )اللعبة( وابعادها عن السلوك االستراتيجي االمريكي تجاه روسيا  

بمسألة   الحاضر  الوقت  في  تقترن  ال  االمريكي  االستراتيجي  االداء  فاعلية  عن  فضال  االتحادية. 

القانون الدولي واملؤسسات  الحريات وحقوق االنسان والنظم الديمقراطية والتعامل على اساس  

الحلفاء   من  قوية  منظومة  ايجاد  عبر  العالم  في  واالرهاب  التطرف  بمكافحة  يقترن  بل  العاملية 

بغض   االقوياء  والحكام  القادة  مع  الفريق  هذا  يتعامل  اذ  االوسط،  الشرق  منطقة  في  االقوياء 

 النظر عن نسب تحقق الديمقراطية وحقوق االنسان في دولهم.  

الفريق    ويؤمن    بأن الواليات املتحدة االميركية قادرة على استيعاب وتجاوز املشاكل الحالية  هذا 

ب الحيوي  املجال  سعة  اهمها  متعددة  قدرات  من  تمتلكه  وهيمنة  وصفبما  لقوة  االهم  الرافد  ه 

املتحدة   لذالواليات  االمر    لكاالميركية.  تطلب  لو  حتى  الحيوي  املجال  ذلك  تأمين  الى  يدعو 

تعد  استخدا التي  االوسط  الشرق  منطقة  في  السيما  العسكرية  القوة  املجال    أحد م  ذلك  ركائز 

 الحيوي.  

نائب    مقدمتهم  وفي  الجمهوري  الحزب  وصقور  الجنراالت(   ( العسكريون  هم  التوجه  هذا  ودعاة 

العراق في  امريكية  قوات  لوجود  الداعمين  من  يعد  الذي  بنس  مايكل  بين  الرئيس  من  وهو   ،
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عدم انسحاب القوات االمريكية من العراق، ويدعو ايضا الى استعمال  ي  2005عام  ال  في  املطالبين  

يع الذي  االمريكي  النووي  لالتفاق  الرافضين  ومن  في سوريا،  العسكرية  استراتيجي    دهالقوة  خطأ 

املتحدة الواليات  الداعمين  ،  االمريكية  اقترفته  من  للقوة  إلسرائيل)وهو  استعمالها  عن  ويدافع   )

الفلسطينيامل تجاه  اسرائيلية    وال  ين فرطة  ضربة  توجيه  من  الرافضين  إليرانيمانع  اشد  ومن   ،

 لالنفتاح تجاه روسيا االتحادية، ويعدها باملهدد االول للمصالح االميركية. 

وزير الدفاع الذي يتمتع بمعرفة ودراية كبيرة في حجم القوة العسكرية    أسبرمارك  ويقترب الجنرال  

، من  اطق املصالح االميركية املختلفةقدرتها في مواجهة التهديدات والتحديات في من  االميركية ومدى 

وسوريا وروسيا االتحادية، اال    وإيران افكار وتوجهات نائب الرئيس مايكل بنس بخصوص العراق  

)ان تجاه  بالتصور  يختلف معه  في ه  املسلمين  يثير مشاعر  لها  املفرط  الدعم  ان  يرى  اذ  اسرائيل( 

 رج مما يضر بمصالحها في املنطقة. ة ويضع حلفاء الواليات املتحدة االميركية بموقف حاملنطق

بومبيو    مايك  الخارجية  ويعد  العراق  وزير  تجاه  والسيما  الفريق  هذا  صقور  ورؤيته    وإيرانمن 

مع   النووي  االتفاق  معارض ي  اشد  ومن  االسالم،  تجاه  روسيا    إيراناملتشددة  مع  عالقات  وبناء 

يلقي االتحادي بيري الحاكم السابق لوالية تكساس، الذي  ة. فضال عن وزير الطاقة االمريكي ريك 

فاق النووي  في العراق وسوريا على ادارة اوباما، ويدعو الى تمزيق االت  )تنظيم داعش(اللوم في تمدد  

 استراتيجي يجب تصحيحه.  أااليراني باعتباره خط

روبرت   انضمام  في  الفريق  هذا  حلقة  بولتون،  واكتملت  جون  بعد  ماكماستر،  و اوبراين  ار  واتش 

القومي اال  بأنه بارعومايكل فلين، مستشارا لالمن  انه من    ،مريكي، فقد وصفه ترامب  ورد اوبراين 

الشرف ان اعمل مع هذا الفريق القادر على ادارة التحديات والبقاء على امريكا امنة ومواصلة بناء  

 الجيش. 

ي    تحالفات    بين  قاتفا إن هناك  الحظ  ومما  الحفاظ على  االفريق على ضرورة  اغلب اعضاء هذا 

الحسم   مناطق  من  االوسط  الشرق  منطقة  اعتبار  عن  فضال  االميركية،  املتحدة  الواليات 

التو  من  والحد  االمريكي،  باالستراتيجي  املنطقة  في  الروس ي  الحتمي  وصفهجه  للواليات )العدو   )

بأن الخطأ االستراتيجي الذي وقعت به ادارة باراك اوباما هو    املتحدة االميركية. ويؤمن هذا الفريق

. اذ يصف  إيرانوزيادة نفوذ    االنسحاب من العراق والسماح لنمو الجماعات املتطرفة في املنطقة

  
ً
 غبيا

ً
ه كان "قرارا

ّ
مايك فلين في مقابلة مع الصحيفة األملانية، قرار أوباما باالنسحاب من العراق بأن

 ألمن
ً
نا القومي"، وتسبب بظهور تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(. ويقترب ايضا فلين من  وكابوسا
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ترامب تصورات   يصفه    دونالد  كما   ) سياسية  ايديولوجية   ( ماهو  بقدر   
ً
دينا ليس  االسالم  بأن 

 دونالد ترامب. 

 مع شخصيته وقناعاته وقدرته على ادارتهم
ً
وفق    توصل ترامب الى تشكيلة فريقه بما يتوافق اوال

اذ كانت هنالك عدة تغييرات   القومي االمريكي(.  في ادارة االمن  الترامبي  السلوك الجديد )السلوك 

  
ً
اطاحت بالكثير ممن كان يظن انهم املقربون واملؤثرون في الرئيس االمريكي، الذي وجد فيهم معوقا

لى هذا الفريق  يالحظ ع   لذلك   كبيرا في ادارة سياسته ووصف بعضهم بالتحدي الذي يجب ازاحته.

كوريا   روسيا،  تجاه  السيما  الرئيس  وموقف  رؤية  ومع  جهة  من  البعض  بعضه  مع  انسجامه 

املناخي،   التغيير  داعش،  على  الحرب  ايران،  كونه  الشمالية،  عن  االهداف  فضال  في   
ً
متوافقا

 واالدوات.

توفق  على  و  خصائص  م ما  من  به  يتمتع  وملا  اعاله،  الرئاس ي  للفريق  تحليل  من  يعتقد  طرحه   ،

البعض ان هذا الفريق هو فريق حرب شاملة بكل مستوياتها وانواعها. اال انه وفق معطيات البيئة  

ازمة ( اكثر    )ادارةاالستراتيجية والقوة االميركية الشاملة نجد ان هذا الفريق يقترب من كونه فريق  

واسع بسقوف القوة    ادارة حرب(. النه فريق متخصص بالقوة واملال وعلى اطالعكونه فريق )  من

جون بولتون واعتراض    استقالة-  االميركية، ولديه املصداقية في ادارة اي حرب ممكنة او محتملة

  -في هذا املجال  دونالد ترامب حول سلوكه وتصريحاته ضد كوريا الشمالية وفنزويال يدعم تحليلنا

العسكري  القوة  ينم عن استخدام  في ممارسة اي سلوك  انه فريق حذر  بالدرجة  اال  نه  أل   األولى،ة 

. وعليه سيكون الفريق بكامله حازم ويميل الى العقالنية في  درك تماما حجم الخسائر والتكاليفي

وادارة    إدراك بأسلوب  واسعة  اقليمية  بمشاركة  الصراع  مناطق  االزمات وتصفية  وادارة  املواقف 

 جديدة تعيد الى االذهان استراتيجية الردع. 

امل     تحليل  من  الواليات  يتضح  ان  ترامب  دونالد  األميركي  للرئيس  الرئاس ي  للفريق  الرئيسة  المح 

املتحدة االميركية تسعى الى تغيير قواعد اللعبة الدولية باعتبار العالم اشبه بشركة عمالقة تسعى 

يديرها   الشركة  هذه  وان  الخاسرة.  الصفقات  من  والتخلص  مربحة  جديدة  صفقات  عقد  الى 

ا الى  تنتمي  بيئة  مجموعة  في  وترعرعت  نشأت  االميركية  املتحدة  الواليات  في  االرستقراطية  لطبقة 

هذا   فأن  لذا  العالم.  في  االخرى  واالديان  واالقوام  االخرى  املجتمع  طبقات  الى  دونية  بنظرة  تنظر 

املؤسساتي   والتعامل  والديمقراطية،  االنسان  وحقوق  االنسانية  مبادئ  وفق  يتعامل  ال  الفريق 

ا تعرضت مصالح الواليات  ن م إي، فهو مستعد لتجاوز تلك االمور  ين النظام الدولوضوابط وقوان

 أالخطر. فهو اليؤمن بالخسارة لى إاملتحدة 
ً
 .بدا
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 املحور الثالث 

 إدارة الرئيس دونالد ترامب املؤثرة في خيارات التعامل مع املتغيرات  

يدفع القوى الكبرى وعلى للعراق  هم الذي يتمتع به  املاملوقع الجيوبولتيكي    : بإنال حاجة بنا للقول 

أي طرف    إذ تساعد هذه املحصلة،  رأسهم الواليات املتحدة االمريكية الى ضرورة تعزيز النفوذ فيه

منطقة، فوجود العراق  النظام األمني للتحقيق موازنة مهمة في املعادالت اإلقليمية التي ستحكم    في

يساعهذه  ضمن   الجغرافية  اإلستراتيجية  البنية  األدوار  تعزيز  في  الصعيد  د  على  الفاعلة  للقوى 

الى جانب تمتع العراق بموقع بري يتحكم في خطوط املواصالت القديمة    اإلستراتيجي بشكل خاص.

والجديدة، فضال عن امكانية تحويله الى خط تجاري بديل يربط الشرق والغرب في اية لحظة قد  

املتنافسة الدولية  القوى  املتحدة  تتخذها  الواليات  تدركها  للعراق  الجيوبولتيكية  املرونة  هذه   ،

جيدا، والدولية  االقليمية  والفواعل  للقوى    االمريكية  اإلستراتيجية  الخيارات  فإن حسم  ثم  ومن 

الرئيسة في املنطقة اليمكن أن يتحقق من دون العراق وهذا مايؤثر على تصورات الواليات املتحدة  

 العراق في تفكيرها اإلستراتيجي.األمريكية بشأن أهمية 

في   العراق  بها  متميزة سيتمتع  مكانة  إلى  املؤشرات اإلقتصادية تشير  فإن طبيعة  ومن زاوية أخرى 

    يةيرانالطاقة العاملي، فموقعه إلى جوار الجمهورية اإل   سوق 
ً
 جيوإقتصاديا

ً
يمكن أن يشكل جسرا

في  بالنسبة للدول املنتجة للطاقة، وعليه فإن أي مشروع   العراق  إقتصادي للمنطقة لن يتجاهل 

العراف  ترتيباته التوجه الصيني نحو  في  التي يتميز   .وهذا ما يمكن مالحظته  وهذا مايؤشر املكانة 

إذ   العراق،  في جوار  تعمل  التي  التفاعالت اإلقليمية واملعادالت اإلستراتيجية  في منطق  العراق  بها 

مريكية عن العراق في ضوء اإلستراتيجيات التي تتنافس  من الصعب أن تتخلى الواليات املتحدة اال 

 من قبل القوى التعديلية حول إيجاد نفوذ لها في العراق سواء من قبل روسيا أو الصين.

واملحفزات   الرؤى  هذه  ترامب    ساهمتإن  دونالد  سياسة  أولويات  سلم  على  العراق  يكون  أن  في 

 إذا ما أخذنا ب
ً
عين اإلعتبار طبيعة الدور الذي يؤديه العراق في تجاه منطقة الشرق األوسط خاصة

على   داعش(الحرب  دول    )تنظيم  معظم  بين  العسكري  املجال  في  املشترك  التنسيق  ومالمح 

في   الجديد  األمني  النظام  في  واضح  تحكم  إلى  سيؤدي  بالعراق  اإلهتمام  فإن  ثم  ومن  املنطقة، 

 هذه الرؤية: غير أن هنالك عدة معطيات تحكم  منطقة الشرق األوسط.

على    شريكالعراق    يعد -1 اإلنتصار  أن  إال  اإلرهاب  على  الحرب  في  األمريكية  املتحدة  للواليات  مهم 

في سلم األولويات األمريكية بسبب وضع الحشد الشعبي قد جعل العراق يتراجع    )تنظيم داعش(
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األمنية    ،من جهة الهيكلية  يخص  فيما  العراقية  الحكومة  تبنتها  التي  ثانية،  والسياسات  من جهة 

 والتي كانت التتناسب مع أمن الحلفاء اإلقليميين للواليات املتحدة االمريكية. 

توقيع  إن   -2 بشأن  العراقية  الحكومة  تبنتها  التي  السياسات  االقتصادي طبيعة  الصين    االتفاق  مع 

  ا يتعلقالسيما فيم   ،()والتي كانت في توقيتات غير مناسبة مع الظروف اإلقليمية املجاورة للعراق

 .  فوذ الصيني في منطقة جوار العراقبالعقوبات األمريكية على إيران وتزايد الن

توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه القضايا التي تحكم عالقة العراق بالواليات املتحدة  إن   -3

 ملا كانت عليه بسبب إنتهاء  2017األمريكية بعد عام  
ً
 مغايرا

ً
الحرب على تنظيم    سوف تتخذ نمطا

الحلفاء من جهة   تثير مخاوف  التي  العسكرية  التشكيالت  بعض  اإلرهابي من جهة ووجود  داعش 

 عن أن طبيعة التغييرات التي أجراها الرئيس ترامب في فريقه الرئاس ي تجعله يكون أقل  
ً
ثانية فضال

 مرونة في التعامالت الخاصة بالقضايا الخارجية. 

: الحرب على اإلره
ً
 اب أوال

الرئيس لها  يندفع  سوف  التي  القضايا  أهم  أحد  في    األمريكي  إن  واإلرهاب  التطرف  مايخص  هو 

على   العراقية  الحكومة  سيطرة  وضعف  اإلرهابية  التنتظيمات  فوجود  األوسط،  الشرق  منطقة 

 بعد  
ً
تنامي هذه الجماعات سوف يعجل في رسم خارطة جديدة للتعامل مع هذه الجماعات خاصة

 في العراق وسوريا وليبيا.  أن تمكنت من 
ً
 إستراتيجيا

ً
ون لها عمقا

ّ
 أن تك

وبعض   األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املتوقعة  للمؤشرات   
ً
وفقا العنيف  التطرف  مع  التعامل  إن 

لـ   ترامب  الرئيس  إختيار  بعد   
ً
خاصة املسلحة  الجماعات  إضعاف  إلى  تتجه  سوف  الفكر  مراكز 

اإلستخبارا  لجهاز  كمسؤول  املراكز  "جافني"  ضرب  ضرورة  في  الواضحة  برؤيته  يعرف  والذي  ت 

 الحيوية لإلرهاب.

ومن زاوية أخرى فإن التعامل مع ملف اإلرهاب لن يكون بمعزل عن الدول اإلقليمية املساعدة في  

 في تقوية 
ً
تنامي الجماعات اإلرهابية، فالرئيس ترامب اليرغب أن تكون الحرب على اإلرهاب عامال

 
ً
إقليميا نيتها  إيران  حسن  وأثبتت  املمانعة  إستراتيجيتها  عن  ماتخلت  إذا  إال  املصالح   تجاه، 

 اإلستراتيجية األمريكية في املنطقة.

 
()    أي كانت الحقة لزيارة  2019أيلول    19كان توقيت زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين بتاريخ ،

( أيام  بثماني  الصين  الى  روحاني  حسن  زيادة  2019أيلول    11الرئيس  على  مشترك  توجه  هناك  ان  أوحى  مما   )

لنفوذ األمريكي، السيما وأن االتفاق العراقي مع الصين يعني مشاركة العراق في الممر  الحضور الصيني في مناطق ا

 االقتصادي الصيني الباكستاني. 
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: اإلتفاقية اإلستراتيجية
ً
 ثانيا

مع   للتعامل  أمنية  إستراتيجية  هي  اإلستراتيجي  اإلطار  إتفاقية  أن  في  العراق  مايعتقده  على خالف 

، إال أن الواليات  2008عام  الاق بعد إنسحاب القوات األمريكية في  التحديات التي يعاني منها العر 

املتحدة األمريكية تنظر إليها على أنها إطار لإلتفاق وليست إتفاقية أمنية، ولعل هذه الحقيقة تكاد  

تكون معروفة لدى معظم دول املنطقة، فالعراق ليس شريك حقيقي للواليات املتحدة األمريكية  

إلتزا أي  الطرفواليوجد  بين  أمني  املشتركم  الدفاع  إلى مستوى  يصل  بعض    ين  مع  الحال  هو  كما 

 الدول اإلقليمية املجاورة للعراق كالحال مع تركيا أو السعودية والكويت. 

 هذا التصور    الرئاس ي يدرك يس ترامب، فالفريق  ويتفق هذا املعطى بشكل كبير مع إدارة الرئ
ً
تماما

التصور، ومن ثم فإن سوء التقدير هذا أثر بشكل كبير على    في حين أن العراق يصور خالف هذا

األمن.  مجال  في  العاملية  القوى  مع  الخارجي  التفاعل  في  العراق  على    خيارات  العراق  فإعتماد 

الواليات املتحدة االمريكية يجب أن يتماش ى مع مجموعة من اإللتزامات التي يفترض أن يقوم بها 

سياسا شكل  على  تكون  وأن  حفظ العراق  في  العراق  قبل  من  الجادة  الرغبة  تعكس  حقيقية  ت 

 مصالح الواليات املتحدة االمريكية سواء في العراق أو ضمن جواره اإلقليمي.

نحو   اإلستراتيجي  توجهه  نهائي  بشكل  يحسم  لم  اللحظة  لغاية  العراق  أن  ترامب  الرئيس  يدرك 

يحمل صورة مركبة، اإلستراتيجية  الحسابات  التوازن    الخارج، فهو ضمن  إيران على  مع  ساعدت 

اململكة العربية  على بعض شركائها وفي مقدمتهم    واالنتصار  الواليات املتحدة االمريكية في املنطقة

إذ أن مثل    وهذا ماأكده علي أكبر واليتي في حديثه عن إنتصار إيران في العراق ولبنان.  ،السعودية

املدركات من  العديد  تغيير  على  تعمل  الرسائل  األمريكية  هذه  اإلستراتيجية  في  بشأن    الذهنية 

 العراق بإعتباره طرف يخل باملصالح األمنية األمريكية في منطقة الشرق األوسط.

في   الشركاء  عن  البحث  إستراتيجية  االقليمية إن  ضمن    البيئة  االوسط،  والسيما  الشرق  منطقة 

ال تراجع  مع  مكانة  العراق  يتبوأ  ان  في  فرصة  تكون  ان  ممكن  السعكانت  ادارة  دور  بداية  في  ودي 

مر واستعادة مكانتها على حساب تراجع  اململكة العربية السعودية تداركت األ ن  دونالد ترامب، إال أ

أوغ في  للعراق  الفرصة االستراتيجية  التراجع  ياب  االقليمية. هذا  بيئته  نتج قناعة  أداء دور ضمن 

عن    –امريكية   العراق  بأبتعاد  ال خليجية  الشركاء  تزايدصفة  مع  العراقية    سيما    –العالقات 

األ  ضرورات  ضمن  العراق  ودخول  القومي  االيرانية  معادلة  من  في   
ً
مهما  

ً
طرفا بإعتباره  اإليراني 

اإليرانية  فالجمهورية  األوسط،  الشرق  منطقة  في  اإليراني  للعراق    النفوذ  الواليات   –تنظر    كما 

في تسويق   تمن القومي االيراني، وقد نجحاأل أمني يرتبط مباشرة ب-متغير جيو  -املتحدة االميركية
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املنطقة،   في  املتحدة االمريكية وحلفائها  للواليات  التصور  أهذا  العالقات  بما  تقييم  اعادة  الى  دى 

العراق   املعادية  على  مع  االيرانية  االمنية  السياسة  ضمن  العراق  وعَد  املهدد.  االمني  املتغير  وفق 

 لذلك فإن الحسابات اإلستراتيجية األمريكية تجعل    ملنطقة.للمصالح االمريكية وحلفائها في ا
ً
ووفقا

العراق ضمن منطق الدور اإليراني، إذ أن أي تزايد لدور الجمهورية اإليراني اإلقليمي يكون العراق  

 من تشكله. 
ً
 جزءا

: التماسك الداخلي 
ً
 ثالثا

كبير،   حد  إلى  ومتنافر  متناقض  تكوين  هو  العراق  أن  في  ترامب  السياسية فايركز    النقسامات 

الدينية السياسيين  املرتكز  تعد  بمنطلقاتها  للقادة  اإلجتماعي  السلوك  الذي  العراقيين  في  وهو   ،

غير   ترامب  تصور  في  اإلجتماعي  فالتماسك  الخارج،  تجاه  سياستهم  على  واضح  بشكل  ينعكس 

لحد الذي اليمكن من  موجود في الواقع العراقي وأن هنالك إنقسام حاد بين القادة السياسيين إلى ا

 خالله تكوين سياسة موحدة.

اإلدارة األمريكية    أنب  توجه  إن تصور ترامب بشأن اإلنقسام والتناقض اإلجتماعي يحمل في طياته

نظر إلى الحكومة تال  فاإلدارة االمريكيةفي التعامل مع العراق،    املركزيةهمية  األ سوف تضعف من  

 على أن هنالك تفكك إجتماعي    ،لوضع السياس ي في البالدالعراقية على أنها قادرة على إدارة ا
ً
عالوة

 عن ضعف قدرة   وسياس ي كبير يرتبط بالفساد املالي الذي أثر بشكل كبير على إدارة الدولة.
ً
فضال

تشارك   كانت  التي  الفصائل  لبعض  العسكري  اإلنتشار  عملية  ضبط  على  العراقية  الحكومة 

ضد   الحرب  في  املسلحة  و داعش()تنظيم  القوات  سياسة  الذي  األمر    هو ،  يجعل  أن  شأنه  من 

الحليفة  اإلقليمية  الدول  وهواجس  مخاوف  وتثير  منسجمة  غير  اإلقليمي  جواره  تجاه  العراق 

 للواليات املتحدة االمريكية. 

أثر   له  السياسية والتكوينات اإلجتماعية سيكون  للجماعات   
ً
العراق وفقا املتعدد مع  التعامل  إن 

عراق كدولة على اإلقناع، فاإلفتراضات املنطقية التي تحملها إدارة الرئيس ترامب  كبير في قدرة ال

بوصفه الظرف  ،  نحو العراق  تنطلق من أن ضعف وجود الدولة سوف يحفز على التعامل املتعدد

 يتماش ى مع طبيعة الوضع الذي تعيشه البالد.  الذي 

لل الطائفي  التكوين  بخصوص  لترامب  اإلستراتيجي  التصور  من  إن  منطلق  هو  العراقي  مجتمع 

إفتراضاته بشأن التعامل مع القوى اإلقليمية، فوجود التشكيالت املسلحة من الطائفة الشيعية  

ينبغي  ثم  ومن  األمريكية،  املتحدة  الواليات  حساب  على  العراق  في  إيران  نفوذ  من  يزيد  سوف 

والسياس ي إليران في   إضعاف هذه التشكيالت والفصائل إلى الحد الذي يضعف الوزن العسكري 
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التي    السيماالعراق   السياسية  الجهود  االمريكية في ضوء  املتحدة  الواليات  التسوية    تبذلها  بشأن 

دور   إضعاف  أجل  من  التسوية  تعزيز  إلى  تتجه  ترامب سوف  الرئيس  فإن جهود  الوطنية، وعليه 

الفصائل. مالحظة  هذه  للمتتبع  الضربات    في  التوجه  ذلكمالمح    ويمكن  ضد  بعض  العسكرية 

كان من أهمها حادثة املطار التي تم فيها إستهداف نائب رئيس الحشد    والتي  مواقع للحشد الشعبي

 الشعبي وقائد الحرس الثوري اإليراني ومعهم مجموعة من قيادات الحشد الشعبي.

الس  القوى  مايخص وضع  الرئيس  أما  توجهات  فإن  السنية  إضعاف  ياسية  في  ترامب  دور  دونالد 

، ثر على الوزن السياس ي لهذه القوى سوف يؤ ،  ى السياسية ذات التوجه السلفي أو األخوانيالقو 

وا القوى  هذه  من  املعتدل  الخط  فاعلية  تزايد  عنه  ينتج  قد  الذي  بدعم األمر  سيحض ى  لذي 

 .الرئيس األمريكي

يمتل  الكوردأما   التي  الخلفية  فالقنوات  املعادلة،  هذه  في  األكبر  الرابح  أنهم  األكراد  فيبدو  كها 

الخارجية   وزير  وبين  بينهم  الوثيقة  والعالقة  الكونكرس  داخل  لهم    االمريكيكاللوبي  تتيح  سوف 

   خيارات مناسبة في توجهات الرئيس ترامب لكنها ستبقى دون تحقيق حلم اإلستقالل.

 من الدولة سوف يمنح تصورات نائب الرئيس األمريكي
ً
أن  بش   بنس  إن التعامل مع التكوينات بدال

في  الوطنية  الدول  يتطلب إضعاف  اليهودي، فدعم إسرائيل  اللوبي  أمام  أكبر  إسرائيل مصداقية 

الوطني بشكل كبير   التماسك  الجماعات اإلجتماعية على حسابها وهو مايضعف  املنطقة وتقوية 

الد التفاعالت  بطبيعة  األصل  في  يرتبط  العراقاوالذي  داخل  اإلجتماعية  املكونات  بين   إلى  .خلية 

جانب تركيز نائب الرئيس على ضرورة إنسحاب الحشد الكلداني من منطقة سهل نينوى بإعتبارها  

تمثل منطقة حيوية لإلتصال التجاري الخارجي، فالوضع من الناحية االجتماعية برمته يعكس أن  

الداخلي   التماسك  بسبب ضعف  العراق  تجاه   
ً
واحدا يكون  لن  األمريكي  اإلستراتيجي  الفعل  مبدأ 

 شتت املبادئ الخاصة بفهم املصالح السياسية تجاه الجوار اإلقليمي والبيئة الخارجية.وت

: التسليح
ً
 رابعا

على الرغم من أن رؤية الرئيس دونالد ترامب وبعض مراكز األبحاث تتجه إلى تدمير مراكز اإلرهاب  

اإلرهابية الجماعات  إستراتيجية  عليه  تقوم  الذي  السريع  التمدد  على  عملية  والسيطرة  أن  غير   ،

 تحقيق ذلك تبقى مرتهنة باإللتزامات التي سوف تقدمها الدول املستفيدة وفي مقدمتها العراق. 

 لهذا التصور سوف يكون العراق أمام مشكلة في التسلح بسبب عدم إطمئنان إدارة الرئيس  
ً
وفقا

الخا  ولسياستها  جهة  من  اإلجتماعية  للجماعات  الدولة  إدارة  كيفية  على  جهة  ترامب  من  رجية 

ثانية، فمرحلة مابعد تنظيم داعش لن تنهي التحديات اإلرهابية التي تواجه العراق بل سوف تزيد 
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 مايتعلق بإدارة امللفات الداخلية التي تتعلق بالنازحين ووضع قوات البيشمركة، ودور  
ً
منها خاصة

 النووي. ترامب وفريقة لإلتفاق ل السلبية رؤيةالاملستشارين اإليرانيين في ضوء 

إلى   العراق  يقدمها  التي  اإللتزامات  فمدى  الشركاء،  دعم  في  واضحة  رؤية  ترامب  إدارة  وتتبنى 

الواليات املتحدة األمريكية ينبغي أن تكون كافية ملساعدته في مجال التسلح وبناء قوته الدفاعية  

موقف   في  سيكون  العراق  فإن  وهنا  اإلرهابية،  التهديدات  ردع  على  قادرة  بسبب  بأسلحة  معقد 

مافرضته ظروف الحرب على تنظيم داعش من تفاهمات جديدة تمكنت فيها إيران من الحصول  

 على مكاسب جديدة.

ومن ثم فإن إحتماالت التسليح األمريكي للعراق لن تكون مواتية ألسباب عديدة من بينها إنخفاض  

بالناظم  ى ضعف إلتزام العراق  واألزمة اإلقتصادية التي يعيشها العراق، باإلضافة إل  ،أسعار النفظ

في أمريكيا  إيران  املطلوب  بينها  من  اإلقليمية  القوى  مع  ما  ،التعامل  مصداقية  يس  وهو  على  ؤثر 

 العراق بالنسبة إلى إدارة الرئيس ترامب. 

: السياسة الخارجية والقوى اإلقليمية   
ً
 خامسا

يمية ملنطقة الشرق األوسط سوف  إن إدارة السياسة الخارجية العراقية للتفاعل مع البيئة اإلقل

تحدد املسارات التي سوف تتبناها إدارة الرئيس ترامب حيال العراق. فالوضع اإلقليمي املتجه إلى  

 .صياغات جديدة ترتبط بالقوة والنفوذ سوف تحدد موقع العراق اإلستراتيجي في املنطقة

الذي   االقليمي  الوضع  الواليات  تشكلان  ملركز  ترامب  رؤية  الشرق    بفعل  في  االمريكية  املتحدة 

الر األوسط وفق  االقليمية  التوازنات  هيكلة  اعاد  قد  على  ؤ ،  االعتماد  في  التقليدية  االمريكية  ية 

السعودية باعتبارها ركيزة استراتيجية للمصالح االمريكية، وقد نجحت السعودية في التعامل مع  

هذا الستعادة  االلتزامات  من  العديد  وقدمت  ترامب  االمريكية    دونالد  االدارة  في  فالتغير  الدور، 

 نحو  
ً
 ومنسجما

ً
اعادة صياغة التوازنات  واالدارة السعودية بشخص محمد بن سلمان كان متوافقا

 السعودية، وتحييد قطر وتركيا عن دائرة التوازنات االقليمية. –وفق املصالح االمريكية  على 

اإليراني الدور  يخص  فيما  ا  ،أما  املكاسب  تنامي  اإلتفاق    عليها  حصلتلتي  فإن  بعد   
ً
دوليا إيران 

   شكلالنووي واإلقليمي في العراق وسوريا  
ً
في    ملتحدة األمريكيةبالنسبة إلى الواليات ا  وهاجسا  قلقا

ترامب دونالد  الرئيس  تصورات  هذا  ،  ضوء  بنود  مراجعة  نحو  تتجه  األمريكية  اإلدارة  جعل  مما 

إللغا  املمكنة  الخيارات  عن  والبحث  اإلدارة  االتفاق  توجهت  وبالفعل  منه،  االنسحاب  أو  ءه 

والصين وروسيا.    دول اوروبااألمريكية إلى االنسحاب من االتفاق النووي بعد أن فشلت في إقناع  

إلى   ذهبت  بل  الخيار  بهذا  تكتفي  ودفعتولم  ايران  اثارت  التي  العقوبات  من  املزيد  باتجاه    هافرض 
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الوال  ازاء  اخرى  مرة  متشددة  سياسة  اتبني  الصينيات  تجاه  سلوكها  وتركيز  االمريكية،   ملتحدة 

ترامب  وروسيا الرئيس  لقرار  الرافضة  األوروبية  منطقة  والقوى  في  التفاعل  زيادة  عن   
ً
فضال  ،

االوسط   والداعمة    تحريك  عن طريقالشرق  املؤيدة  االقليمية  مما  الفواعل  العكس  إليران، على 

قد يؤدي الى احتواء ومن ثم اضعاف ايران وابعادها  ذلك    أن  كانت تتصور الواليات االمريكية من

بل االوسط،  الشرق  في منطقة  االستراتيجية  الحسابات  األ   عن  زاد منهو  الذي  الت  مر  أثير  حركة 

 همها العراق ولبنان. االيراني وفي مناطق متعددة أ 

نطقة بسبب  من املؤكد أن الجمهورية اإليرانية سوف تسعى إلى إستهداف املصالح األمريكية في امل

وانها تمتلك مؤشرات قوة    السيماالسياسات العشوائية التي تم إتباعها من قبل اإلدارة األمريكية  

أمنهم   وتجعل  كبير  بشكل  األمريكية  املتحدة  الواليات  حلفاء  على  تؤثر  مختلفة  إقليمية  مراكز  في 

 أمام تهديدات ومخاطر مستمرة. القومي 

 في التوازنات اإلقليمية، فموقع مصر  أما مصر واإلمارات فتبدو هي األقر 
ً
 معتدال

ً
ب ألن تؤدي دورا

و  لشخصية  الاإلستراتيجي  العقالنية  تمنح  الرئيس  رؤية  سوف  ترامب  الرئيس  ذهنية  في  السيس ي 

تركيا اإلستراتيجي.   ما مع دور  إلى حد  يتعارض  ماقد  اإلقليمية وهو  التفاعالت  في   
ً
 مهما

ً
مصر دورا

رغم قربها الحالي    ها يتعزز في مركز القرار الخليجياإلمارات التي بدأ دور وكذلك الحال بالنسبة إلى  

من السياسات التي تقوم بها اململكة العربية السعودية في منطقة الخليج والشرق األوسط إال أنه  

عزل   تستهدف  جديدة  أمريكية  إستراتيجية  أي  مع  تعارض  لو  فيما  سلوكها  تصحيح  املمكن  من 

دولة  ودعم  لظروف    ،أخرى   السعودية   
ً
وفقا مستمر  تبدل  محل  اإلماراتية  السياسة  يجعل  مما 

 تمركز التأثير في منطقة الخليج والشرق األوسط. 

 يخضع  فإنه  وبشأن وضع تركيا املحوري في اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط  
ً
الى    دائما

و  األبيض،  مراقبة  البيت  داخل  جديدة  تركترتيبات  نزوع  بعد  روسياالسيما  نحو  سياسيا    يا 

األمريكي    وعسكريا الدعم  الخاصرة  ملوازنة  تشكل  التي  قطر  مع  عالقتها  وتوثيق  الخليج،  لدول 

الخليجي،   السياس ي  البناء  في  املهاجرين،  الرخوة  بوضع  أوروبا  تراهن  أفوتهديد  التي  الترتيبات  حد 

مريكي واألوربي ناهيك عن  عليها تركيا جراء تلك السياسيات هي سوريا، فهي تريد غض الطرف األ 

من    أكثرفمن يطلق يدها في سوريا يكون حليفها وهذا ما وجدته في روسيا نسبيا  دعمها في سوريا،   

 .  الواليات املتحدة االمريكية
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 املحور الرابع 

 خيارات التعامل العراقي مع ادارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب 

مل املتشعبة  العراقية  الرؤية  ضوء  الواضحة  في  غير  الدولي  االنفتاح  ومسارات  االقليمي  حيطه 

العراقية غير املتو راعيةواملحكومة بتجاذبات اقليمية ص ازنة مع  ، وفي ضوء االرتباطات االقليمية 

على   املتصارع  موجبات  أمحيطه  فرضية  تبرز  العراقي  إ رضه،  السياس ي  التوجه  هندسة  عادة 

تقوم على   (يطه االقليمي استنادا الى )فرصةوحيال مح،  ةاملتحدة االمريكيالخارجي حيال الواليات  

لقوى   الخارجية  التوجهات  في  تجري  تحوالت  ودوليةوجود  )الفرصةاقليمية  هذه   ،)    
ً
بابا ستفتح 

 اإلقليمي، من ثم مع محيطه  مع الواليات املتحدةاالمريكية و   مام العراق لكي يعيد صياغة عالقاتهأ

ة االمريكية في ظل  ادة تحديد مسارات التعامل مع للواليات املتحد عإاذ تدفع هذه التحوالت باتجاه 

اقليمية   طبيعة أ بيئة  ان   
ً
جيدا عهد    دركت  في  سائدة  كانت  التي  القديمة  الخارجية  االرتباطات 

اوب  الرئيسالرئيس  عهد  في  ستتغير  ومن  ترامب  اما  املثالأ.  سبيل  )على  ذلك  التركي  دلة  التحول   )

طبيعة   وتغير  روسيا  لتغيير  حيال  الداعي  املوقف  من  تركيا  قبل  من  السورية  االزمة  مع  التعاطي 

الى محاربة والفصائل االرهابية االخرى في سوريا كأولوية استراتيجية وهو    (داعش  )تنظيم  النظام 

الرؤ  مع  كبير  بشكل  يتطابق  وما  سوريا  حيال  العامة  ترامب  توجهات  مع  يتفق  الروسية  ما  ية 

في السياسات الخارجية  ، و سوريا  بشأناالمريكية   هذا مؤشر يدلل على وجود اعادة تقييم تجري 

وإيران.   الخليج  دول  بينها  ومن  االقليمية  اليمينة  للدول  االزمة  مع  السعودي  التعاطي  في  والتغير 

 ومحاولة ايجاد تسوية سياسية للخروج من االزمة. 

 باملحصلة العامة
ً
، يبرز  عن االقليمية والدولية  ، وفي ظل سيل التحديات الداخلية في العراق فضال

 
ً
)العراقية_االمريكية( املتوازنة بوصفه خيارا    مشهد العالقات 

ً
العراقي مع    رئيسا للتعامل والتعاطي 

 االدارة االمريكية على وفق التصور املدرج ادناه: 

 

اقية   : ية( املتوازنة ...الفرص والكوابح االمريك  –العالقات )العر

رتباطات االقليمية مفرطة الثمن مقابل  كرة رئيسة تفيد بضرورة حلحلة اإل يركز هذا املشهد على ف 

متوازنة   واقليمية  دولية  عالقات  وتطور    تأخذاقامة  استمرار  وضرورة  اهمية  االعتبار  بنظر 

وتوجهاتها الجديدة على نحو يحول دون    بإدارتهاالعالقات العراقية مع الواليات املتحدة االمريكية  

اداة استراتيجية تستخدمها الواليات املتحدة االمريكية في املنطقة وبنفس الوقت    تحول العراق الى
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قبل   ودوليا من   
ً
اقليميا توظيفه  تم  الذي  الحالي  على وضعه  العراق  بقاء  دون  عدة    أطراف يحول 

 لتحقيق اهدافها. 

معطيات    بشكل  مع  وتعامالت  سلوك  من   
ً
عراقيا يكون  ان  يجب  ما  املشهد  هذا  يحاكي  عام، 

، بمعنى ان هذا املشهد يجيب على سؤال مفاده كيف يمكن  ياسة الخارجية االمريكية الجديدةلس ا

االستراتيجية   وتوجهاته  املستقبلية  الخارجية  سياسته  يدير  ان  اإلعتبارات    فيللعراق  ضوء 

اإلقليمية والدولية وماتفرضه حركة املصالح من توجهات جديدة تتناسب مع منطق التنسيق في  

املستطاع    وال   ؟املصالح الحرص قدر  وانما  الفعل  العراق منطلقا من رد  يتعامل  ان  بذلك  يقصد 

 
ً
من ثم الخروج برؤية ملا  من املبادرة املرنة و   على التعامل بمنطق استباقي ووقائي يبقي للعراق قدرا

 
ً
ضروريا يبدو  وهنا  الجديد.  التوجه  ذلك  ازاء  فعله  العراق  ب  على  الداعمة أاملرور  الفرص  برز 

 للمشهد املذكور: 

بعد عام  ل  للعراق:تطور رؤية االدارة االمريكية    .1 انتهجها  التي  اوباما  ان سياسة   
ً
بدا واضحا قد 

االرهابية    2011 الجماعات  ونمو  االقليمية  للصراعات  واضح   نحو  على  العراق  تركت  والتي 

 لم تعد ترض ي الرئيس االمريك
ً
، لذا ومن خالل  معه  ي ترامب وال فريقه الذي يعملاملسلحة داخليا

متابعة التصريحات املتعلقة بالسياسة الخارجية االمريكية فان املؤشرات تؤكد على ان املساحة  

ألسباب عديدة تتعلق بالحرب على االرهاب ومكانة    واسعةاملخصصة للعراق في االهتمام االمريكي  

 ازنات. الصراعات وفرض التو  إلدارةالعراق الجيوسياسية فضال عن كونه مرتكز 

والتي يقصد بها عملية تحول العراق من طرف    العمل على تغيير طبيعة التفاعل بين البلدين:  .2

  ة منظم  عالقة شراكة يتلقى املساعدات والدعم االمريكي والدولي ببعده العسكري واالستراتيجي الى  

 مع الواليات املتحدة ذ
ً
  تأثيرات اية    خروج منالابعاد استراتيجية شاملة تجعله قادرا على    اتقانونيا

ود هامش واسع من الحركة  مثل هذا التغيير يقتض ي وج  عراقيا. آناقليمية سلبية غير مرغوب بها  

املتوقع  العراقية من  التي  السانحة  الفرص  ويوظف  طريقه  يختار  ان  العراق  على  ان  يعني  مما   ،

توظيف   عن  فضال  االمريكية  للرئاسة  ترامب  وصول  نتيجة  كبير  بشكل  اتفاقية  توفرها  وتطوير 

االستراتيجي التي تنظم العالقة بين البلدين منذ خروج القوات االمريكية من العراق وصوال    اإلطار

إذ ان إتفاقية    الى اعادة صياغتها ان اقتضت الضرورة لجعلها اكثر قربا وتمثيال للمصالح العراقية.

اإلقليمية الظروف  طبيعة  مع  تتناسب  تعد  لم  اإلستراتيجي  تنظيم    اإلطار  إعادة  إلى  بحاجة  وهي 

 قانوني وسياس ي يتناسب مع طبيعة التبدل الذي تمر به املنطقة. 
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في محاور    انفكاك العراق عن االزمات االقليمية:  .3 العراقي  التوجه عدم االنخراط  ويقصد بهذا 

تتصاد قد  االمريكياقليمية  التوجه  مع  مباشر  بشكل  ايجابية  م  خطوة  يمثل  ذاته  بحد  وهذا   ،

ال يضر  كانية جعل العراق يعيد صياغة العالقات مع الواليات املتحدة االمريكية بالقدر الذي  إلم

وقد نجح العراق في النأي بنفسه بتبني سياسة خارجية ذكية تجاه االزمة    .بعالقاته الثنائية االخرى 

 والخليجية التركية.  ،السورية واليمنية واالزمة الخليجية

الحرب ع  .4 تحالفات  االرهاب:توظيف  في    لى  العراقية  الحالة  االرهاب  مجال  تقدم  على  الحرب 

وداعميه   االمريكي  الجانب  مع  عالقاته  صياغة  إلعادة  بداية  تكون  قد  للعراق  سانحة  فرصة 

امريكي في ظل توجه سياس ي  لتعزيز عمليات مكافحة    الدوليين بشكل عام، كل ذلك  يرنو  خارجي 

بشكل   اال االرهاب  التنسيق  وزيادة  قدمته  أوسع  ما  وهذا  بصددها،  العراقية    املخابراتستخباري 

بكر   أبو  املدعو  داعش  تنظيم  زعيم  مقتل  عملية  في  االمريكية  املتحدة  للواليات  معلومات  من 

   .البغدادي 

وامتداداته:.5 االقتصادي  البعد  ال  استثمار  االقتصادية  العقلية  االمريكي ان  الرئيس    بارزة عند 

، فالعراق يقبض على كمية كبيرة من  لكي يقوم باستثمار هذه النقطةاق  تقدم حوافز عديدة للعر 

اعادة    هم فيالقات العراقية االمريكية بما يس تعضيد الع  عن طريقهامفردات االقتصاد التي يمكن  

  زماتهأاالقتصاد العراقي ويساعده على تجاوز    إنعاش
ً
 ألية  أ. وملا كان االقتصاد يمثل عمودا

ً
ساسيا

ف  تعضيدإدولة،  واملتعلقة    ن  والعراق  املتحدة  الواليات  بين  املشتركة  االقتصادية  العالقات 

باستثمارات النفط والغاز وإعادة اعمار املدن املحررة وغيرها قد تؤدي بشكل كبير لتفعيل جوانب  

  إلدارة العسكرية منها في ظل توجه امريكي واضح    الجوانب   السيما   أوسع،اخرى من التعاون بشكل  

ا حيال  والعسكرية.ترامب  االقتصادية  التأثير    لشؤون  في   
ً
مهما  

ً
دورا تؤدي  اإلستثمارية  فالشركات 

 عن أن البيت األبيض اليتجاهل مصالح هذه الشركات التي  
ً
على الواليات املتحدة األمريكية فضال

 لها دعم كبير لإلقتصاد األمريكي.

الحياد  .6 استراتيجية  هذه    :يالضمناتباع  حيال  بع  االستراتيجيةوتفيد  املفرط  االندفاع  دم 

إذ الخالفية،  االقليمية  الدالالت  ذات  للعراق    القضايا  يكون  ان  الضروري  من  مواقف  ليس 

من جانب    ،االوسط عموما  حاسمة من كل  القضايا التي تجري وتدور في املنطقة العربية والشرق 

مكن ان تؤثر سلبا  ي بمصالحه عن اي تحركات او توترات يأي ان يحرص العراق على الن خر ينبغآ

اتفاقاته وتحالفاته   على او  انها االكثر قربا من    توافقاته  يرى  التي  االقليمية والدولية  مع االطراف 

كما ليس    .من واالستقرار والتنميةمصالحه واهدافه التي يتقدمها ضمان مستويات متقدمة من اال 
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اإلقليمية التي قد تحدث    من القضايامن الضروري ان يوضح العراق مواقفه بشكل آني خصوصا  

 بشكل مفاجئ وسريع مالم تكن تلك القضايا ذات تماس مباشر بمصالحه وامنه الوطني. 

التوجهيساعد    تكوين شبكة عالقات خارجية متوازنة:.7 االقليمية على    هذا  العالقات  ادارة  في 

ا ثقة  بالعراق،  اعادة  والدولية  االقليمية  عالأذ  إلقوى  في  متوازن  عراق  وجود  االقليمية  ن  قاته 

جعله  وعدم  عام  بشكل  عالقاته  صياغة  اعادة  في  يساعد  غيرها  دون  دولة  نحو  اندفاعه  وعدم 

محور صراع دائم بين االقطاب الدولية والسيما الواليات املتحدة االمريكية، ويعد ذلك خطوة من  

استرا لصياغة  تمهد  متزنة  عقالنية  امريكية  عراقية  عالقات  اقامة  تعزز  ان  )توازن  شانها  تيجية 

تحتاج   املتوازنة  العالقات  فتكوين شبكة  العراقية،  الخارجية  السياسة  لتوجهات  مصالح( شامل 

لتحفيز قوى املحيط الجغرافي القريب واملتوسط باتجاه تفعيل وتعزيز التعاون االقتصادي واألمني 

تحويل املدركات    بمعنى  ,دون ان يكون العراق ساحة للصراع  واالستراتيجي مع العراق بشكل يحول 

)على سبيل املثال( بقصد استثمار  اإليجابي  االقليمية ليكون العراق ساحة للتنافس  االقتصادي  

في مختلف  الطاقة واملباشرة بمشاريع األعمار على نطاق واسع فضال عن تعزيز ا لتعاون الشامل 

 . القطاعات

املشتركة  تكوين جماعات الضغط.  8 تواملصالح  في  العراق  يفتقر  العالم  :  مع دول  أطير عالقته 

املتحدة   والواليات  عام  خاص بشكل  بشكل  متطلبات    الى  األميركية  تستوعب  ناعمة  مقومات 

واهداف العراق من تنمية العالقات مع الواليات املتحدة االميركية، وان تمارس حلقة فاصلة بين 

العرا يفتقد  اذ  املشتركة.  املصالح  بما يضمن  وتراجعها  العالقة  الىتنامي  في هذه  مؤثرة    فواعل  ق 

،
ً
 لعناصر    العالقة بما تجعله بشكل مباشر ومكشوف امام الواليات املتحدة االميركية اوال

ً
وفاقدا

. لذا يتوجب العمل وبشكل جدي في بناء وصياغة هذه الفواعل وفق الفلسفة  
ً
التأثير والتهدئة ثانيا

الوطنية.   والتوجه الصحيح والدقيق باالستعانه  السياسية العراقية وبما يضمن تحقيق املصالح 

عراقية   دراسات  بمراكز  االستعانه  وممكن  القاعدة  هذه  لتأسيس  والدولية  االقليمية  بالخبرات 

هذه   لتكوين  املناسبة  واالشكال  االنماط  االساليب  عن  والتقص ي  والبحث  باالعداد  تقوم 

 الجماعات. 

ه ال يعني غياب الكوابح التي تقف امام اقامة  اعال   ثمانسس املشار اليها في النقاط الن الفرص واأل إ

االنفتاح بشكل طبيعي نحو محيطه االقليمي من جهة    وتمنعه منعالقات عراقية امريكية متوازنة  

بجملة من املؤشرات  كوابح هذه ال أبرز ونحو الواليات املتحدة االمريكية من جهة اخرى، وتتمحور 

 برزها:ألعل من 
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اقية للشؤون الخارجية:عدم وضوح الرؤية السياس.1 اذ تمثل تضاربات وجهات النظر    ية العر

العراق موقف  حيال  االمريكية    الداخلية  املتحدة  الواليات  و أحدى  إمن  التي  أهم  الكوابح  صعب 

بين  إتعيق   متوازنة  عالقات  ذلك  البلدينقامة  تحبذ  العراقية  السياسية  القوى  جميع  فليس   ،

 التوجه بل ان وجود قوى عراقية معار 
ً
الى مستوى    ييرتق و الى حد كبير    ضة له يبدو واضحا ومؤثرا

 . راج صانع القرار السياس ي العراقياح

االمريكي:.2 الدعم     تمايز 
ً
واضحا على   صار  الحرب  بداية  ومنذ  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان 

داعش( عموما  )تنظيم  العراق  بدعم  ثمة    ،تقوم  ان  يؤشر  الدعم  ذلك  بتحليل  التعمق  ان  غير 

يتمايز عا بشكل  الكردي  الجانب  مع  يتعاون  االمريكي   فالجانب  يشوبه،  وتمييز واضح  ن  نتقائية  

العراقية الحكومة  مع  لتعزيز  تعامله  رسمية  حكومية  وقنوات  قانوني  اطار  وجود  من  فبالرغم   ،

املشت واالقتصادي  العسكري  املتحدة،  التعاون  العراق والواليات  بين  ن هناك قنوات غير  أال  إ رك 

الواليام تعمل  رسمية  غير  وربما  املتحدة باشرة  كبير   األمريكية  ت  بشكل  تنميتها  ذلك  على  ومثال   ،

التدخل السريع للتحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة حينما تعلق االمر بأمن اقليم كردستان  

في    
ً
تحديدا النفط  التاإلقليم،  وشركات  في  مقابل  واملتعمد  املفرط  والتلكؤ  لصالح لتدخل  ااخر 

اكثر   بسقوط  سمح  الذي  الحد  الى  بغداد  في  االتحادية  وتهديد  الحكومة  عراقية  محافظة  من 

 .العاصمة

الواليات املتحدة االمريكية للعراق من زاوية ضيقة    تنظر أمنى:  التعريف في العراق كونه متغير  .  3

لعالقات نجد اكثرها  )امنية( وقد حددت استراتيجيتها ضمن هذا املتغير، اذ من خالل تتبع تاريخ ا

العراق   وتعريف  توصيف  في  بشكل  فاعلية  والعالم، مرة  املنطقة  في  والسلم  لالمن  مهدد  باعتباره 

عام   في  مباشر  2003وعام    1990مباشر  غير  وبشكل  االيرانية  .  االزمة  مع  والتعاطي  التعامل  في 

االمنية   لالستراتيجية  حقيقي  امتداد  دوا  االيرانية. باعتباره  ان  تجاه  بمعنى  االمريكي  التوجه  فع 

هذه الرؤية االمريكية هي من اهم  العراق هي دوافع امنية وضرورات ترتبط باالمن القومي االمريكي.  

فعملية   سواء،  حد  على  والعراق  االميركية  املتحدة  للواليات  بالنسبة  العالقات  تنامي  محددات 

تحت التأثيرات  متعدد  اقليمي  فاعل  بكونه  العراق  تعريف  بين  اعادة  ومتشابكة  معقدة  عملية  اج 

 التصورات االقليمية ومدى تأثيرها في الرؤية االمريكية والقدرة العراقية على تحقيق ذلك.

تبرز امام العراق عقبة كبيرة تتعلق بعدم قدرته على صياغة توجهاته    االقليمي املفرط:ر  التأثي.4

واضح بقدر  بش   ؛املستقلة  يتعارض  محور  في  العراق  وجود  كبيبسبب  املتحدة  كل  الواليات  مع  ر 

اوباما  االمريكية لسياسة  حتمية  نتيجة  كان  التحديد  وجه  على  بإيران  العراق  فارتباطات  حيال  ، 
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عام   بعد  السيما  دونالد  2011العراق  قبل  من  مباشر  لنقد  السياسة  هذه  تعرضت  ما   
ً
وكثيرا  ،

  اح املفرط خرج من دائرة االنفتاشارات واضحة الى ان العراق ينبغي ان يهناك  أن  ترامب مما يعني  

هذا دون الحديث عن   .ن حدوثه بسهولة او بقرارات سريعةوهذا ما ال يمك  ،واالحادي تجاه ايران

والخليجي   عموما  العربي  سيما  االقليمي  املحيط  مع  املعالم  واضحة  وغير  مستقرة  غير  عالقات 

ينبغي ان يتحمله    اال ان ما ،  عيتحمل لوحده مسؤولية هذا الواق   خصوصا. واليعني ذلك ان العراق

عبر   االشكاليات  من  املعقدة  الشبكة  هذه  تفكيك  نحو  ينصب  الواضحالعراق  ملصالحه    ادراكه 

 
ً
العراقي اوال وقبل كل ش يء  العليا وهي قطعا التزامات واداء    ،مصالح الشعب  وما يتطلبه ذلك من 

 ر. في الوقت الحاض سياس ي خارجي كفوء التتوافر مؤشراته بقدر كاف  

وتوجهاته:.5 ترامب  سياسات  فهم  االمريكي  إن    صعوبة  الرئيس  التوجهات  في  والتبدل  التغير 

تفكيره   انماط  في  وتأثرها  االمريكية  الخارجية  السياسة  في  عقبة    يعد  املتقلب،وسيطرته وتحكمه 

ريكية  تحول دون االحاطة االستراتيجية بالسياسة الخارجية االم  -العراق  بينها  من-ل كثيرة  امام دو 

بمعنى صعوبة تمييز مجاالت تركيز الواليات املتحدة ومتطلباتها  ،  وتوجهاتها على نحو فاعل وكفوء

 مما يشكل كابحا قويا امام بناء عالقات عراقية امريكية متوازنة . 

للعراق:.6 الخارجية  الشؤون  ادارة  في  رئي  الضعف واالضطراب  نقطة  العقبة  هذه  في  تمثل  سة 

تغيير توجهاتها حيال    االمريكية بضرورةاقناع االدارة    ، اذ تمثل عمليةالبلدينمحور العالقات بين  

الخارجية   السياسة  امام  كبيرة  ازماته عقبة  مع  التعاطي  وتغيير طريقة  فاألدارة    العراقية،العراق 

وقدر تعلق االمر بهذه النقطة يعملون على وفق مقدار املكاسب التي يمكن ان يحققوها    مريكيةاال 

العراقية تقف امام    بالعراق.تغييرهم لسياساتهم املتعلقة    جراء لذا فان ادارة الشؤون الخارجية 

تحدي كبير وهو العمل املستمر على استعادة الثقة املتبادلة بين الطرفين وجعل الجانب االمريكي  

قي  يكثف دعمه للعراق وهذا ما يمثل عقبة رئيسة ومهمة في ظل ضعف ادارة الشان الخارجي العرا

الدقيقة  الرؤية  غياب  استراتيجيات    ، فضال عنجراء  في  الواضح  والغياب  االهداف  وضوح  عدم 

الخارجي تتعاطى    ،العمل  التي  العراقية  السياسية  واالطراف  املؤسسات  الشان  مع  وتعدد  هذا 

مسوغ دون  او  غير    ،بمسوغ  السياسيين  تدخل  من  الحد  اهمية  الى  ضرورية  االشارة  تبدو  وهنا 

تلك الظاهرة تمثل مؤشرا واضحا للطرف االخر على    كون   ؛بالسياسة الخارجية العراقيةاملعنيين  

ناهيك عن وجود املؤشرات  ،  س ي واالستراتيجي الخارجي العراقيالضعف واالضطراب في االداء السيا 

الحسابات   وتصفية  للتنافس  ساحة  بوصفه  الحاضر  الوقت  في  العراق  باستمرار  تفيد  التي 
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والدو  وتقييم  االقليمية  ضبط  واعادة  النفوذ  وتقاسم  الداخلية  والنزاعات  التوازنات  لية 

 .االستراتيجية على ارضه

بها   واملرتبطة  لها  املصاحبة  واملتغيرات  الدراسة  في  الواردة  االفكار  عن  -  تدعوان  النظر  وبغض 

ت من شانها  الى ضرورة اعتماد جملة توصيا  -وجهتها او مدى القرب او البعد عنها اتفاقا او اختالفا

رفع كفاءة العمل السياس ي الخارجي واالداء االستراتيجي العراقي على النحو الذي تستدعيه املصالح  

اخذين بنظر االعتبار ان السياسة الخارجية    إدارة ترامب،والغايات العراقية العليا في التعامل مع  

عمل عموما وربما االهداف  والدولية على االخص اليمكنها الثبات على مستوى الوسائل وانساق ال

الخاصةواملصال والظروف  االحيان  بعض  في  يشهد ،  ح  الذي  اليوم  عالم  في  من  يعاني  أو    سيما 

و  التبدالت  من  قبلالعديد  من  الدولية  العالقات  بيئة  به  تمر  مالم  ابرز    ،املتغيرات  من  ولعل 

 :  التي نؤشرها في هذا املجال التي التوصيات

عراق .1 استشاري  فريق  السياسة  تشكيل  وبشؤون  االمريكية  باإلستراتيجية  متخصص  ي 

العراقية   العالقات  وتقييم  تحليل  متابعة  مهمة  عاتقه  على  تقع  العراقية  الخارجية 

العراق   من  العام  االمريكي  املوقف  تطور  حيال  دوريا  موثقة  تقارير  وكتابة  االمريكية 

املعنية تتضمن االجر  العراقية  للمؤسسات  اءات والسبل االنسب  وتقديم توصيات عامة 

 الصلة.للتعامل مع مختلف املتغيرات ذات 

العراقية  تكثيف .2 الخارجية  السياسة  العراق    جهود  ارتباطات  من  التخفيف  باتجاه 

االقليمية املفرطة والتي التمثل ضرورة قصوى داعمة لالمن الوطني العراق والتي تثير ريبة  

االدارة   افتعال االزمات واملواقف املضادة  تجنبا وقطعا    االمريكية،وعدم اطمئنان  لسبل 

نحو  على  االمريكية  العراقية  العالقات  بيئة  وتسكين  تهدئة  على  الحرص  بمعنى  للعراق 

املتعلقة  تلك  وتحديدا  االمريكية  لالدارة  الجديدة  االتجاهات  رصد  من  العراق  ن 
ٌ
يمك

 الخيارات االستراتيجية للتعامل معها.  أفضلبالعراق واملنطقة واختيار 

تشكيل فريق اقتصادي عراقي قادر على صياغة مشاريع مشتركة بين الطرفين ويساهم في  .3

االقتصادية   وتجاوزه الزمته  العراق  مصالح  يعزز  بما  املشتركة  االقتصادية  الرؤى  تطوير 

بابعاده   ككل  االقتصادي  املستوى  على  وانما  فقط  املالي  املستوى  على  ليس  الحالية 

 ستثمارية تحسبا الية ازمات مستقبلية محتملة. التنموية واالنتاجية واال 
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اتفاقية   .4 تطوير  على  املصالح   اإلطارالعمل  اساس  على  العراق  كفة  يعزز  بما  االستراتيجي 

املتحدة  بالواليات  توظيف عالقته  على  قادرا  ويجعله  اقليميا  العراق  يخدم  بما    املشتركة 

الى مصالحة واستقالليته    أقرب   في اعادة تشكيل التوازنات االقليمية على نحو   األمريكية

الذي يفيد بانفتاح مستويات االمن    أفاملبد،  ه الوطني واالمن االقليمي عموماوبما يعزز امن 

 على بعضها مازال قائما ويمثل سالحا ذو حدين.  

ن املؤثرين  دعم توجه تشكيل قوة ضغط عراقية داخل الواليات املتحدة من قبل العراقيي .5

   ،في االوساط االمريكية
ً
باتجاه التأثير    ريكيين الذين يمكن توظيف قدراتهمعن االم  فضال

العراق وهذا يستلزم جهدا دبلوماسيا غير تقليدي   على االدارة االمريكية ومواقفها حيال 

 من قبل العراق على نطاق الساحة االمريكية. 

ع .6 واالستراتيجي  الخارجي خصوصا  العراقي  السياس ي  القرار  واتخاذ  عملية صنع  موما  ربط 

على عاتقها تصريف شؤون   واقعي تقعبجهة مؤسسية تعمل على وفق منهج وطني علمي  

العراق الخارجية على وفق ما تقتضيه مصالح العراق واهدافه دون تدخل من اي طرف  

 سياس ي اخر غير معني بالعمل السياس ي الخارجي للعراق. 

الكفاءة    حيث مستوى من    يعد العمل السياس ي الخارجي امتدادا للعمل السياس ي الداخلي .7

بغض النظر عن اتجاه التعامل    / ية التعامل مع االدارة االمريكية والنجاح لذا تتطلب عمل

السياسية    جهودا  وطبيعته، القوى  مع  واملسؤول  الجاد  العمل  من  العراقية، مكثفة 

هات  الداخلي على املصالح واالهداف الوطنية العليا املقترن باالتفاق على االتجا   فاالتفاق

 الرئيسة للعمل يصب في مصلحة العمل الخارجي املتماسك والرصين. 

العراق   .8 استثمار  بمكان  االهمية  االدارة    فرصة() لحقيقة  من  ان  قوامها  موضوعية 

هي   شخوصها  اهم  عن  وردت  التي  والتصريحات  توجهاتها  عن  النظر  وبصرف  االمريكية 

  إلداءسيظل هو السمة الرئيسة  ادارة لدولة عظمى ويترتب على ذلك ان العمل املؤسس ي  

املتحدة ديمومة  األمريكية،  الواليات  على  االمريكي    والعمل  الكلف التفوق  تقليل  عبر 

هنا تلوح الفرصة للعراق    ن جهة اخرى. منوتعظيم املنافع من جهة واضعاف الخصوم م

يسهم    بإمكانية الوطني  وامنه  العليا  ملصالحه  طبقا  متوازن  اقليمي  دور  تو اداء  طيد  في 

 
ً
( في محيطه االقليمي من خالل املساعدة في تعزيز قنوات الحوار  دعائم االستقرار)نسبيا
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اهميته   رغم  دور  وهو  ايضا  بينها  وفيما  املنطقة  دول  مع  ان    يمكن  وصعوبته،والتفاهم 

العراق على نحو مهم   به   إيضطلع 
ً
بها  ستنادا يتسم  التي  التنوع  ميزة  فضال عن خبرة    ،الى 

ن نجاح العراق في  إذلك ب.  األمريكية  القضايا املهمة للواليات املتحدة يد من  قادته في العد

هذه املهمة يمكن ان يعطي اشارة واضحة للقوى الدولية وعلى وجه التخصيص الواليات  

االمريكية   للق  بإدارتهااملتحدة  مواقفهاوكذلك  اختالف  على  االقليمية  اأب  ،وى  لتعامل  ن 

 . عوامل نجاحها حدأااليجابي مع العراق يمثل 

 


