
 ال غنى عن شراكة صحية أكثر العالقة بين الواليات المتحدة والعراق: 

 منقذ داغر

ان اقامة شراكة ستراتيجية مع العراق هي من اهم المواضيع االمنية حساسية واهمية بالنسبة الدارة بايدن في ظل ماتواجهه  : توطئة

دراسة بخصوص التحيات التي تواجه امريكا في تامنطقة وكيفية  هذه االدارة في الشرق االوسط والخليج. لقد كتبت اكثر من 

مواجهتها لكن القليل منها كانت تعكس وجهة نظر العراقيين. لذا يقدم كرسي بيرك في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية مثل  

   هذا التحليل الذي قام به الباحث االقدم غير المقيم في المركز، د.منقذ داغر.

مؤسس ورئيس المجموعة المستقلة لالبحاث والتي هي واحدة من أكبر مؤسسات االبحاث الخاصة في العراق والشرق   داغر هو د.

نقذ مرجعا في الرأي العام العراقي  .ماالوسط. كما انه مدير الشرق االوسط وشمال افريقيا لمؤسسة غالوب الدولية . وقد بات د

االدارة العامة فضال عن شهادة كلية االركان في العلوم العسكرية. ويؤكد البحث على  والعربي،وهو يحمل الماجستير والدكتوراه في 

سنة من المد والجزر في هذه العالقة. وتركز الدراسة   18أهمية مراجعة االسس التي قامت عليها العالقات االميركية العراقية بعد  

)اختصره بكلمة يرى(     لواليات المتحدة. كما يقترح مدخال جديدا  على االسباب التي تجعل العراق مهما من الناحية االستراتيجية ل

  للمساعدة االمريكية للعراق.

بكثافة في  قد أستثمرت الواليات المتحدة  اال ان المؤكد ان،  2003غزو العراق عام ك بشرعية وحكمة الش مهما كان: المقدمة 

  لنقد كبيرالسياسي العراقي الذي نتج عن اإلطاحة بصدام ،  العراق منذ ذلك الحين. بعد ثمانية عشر عاما من الغزو ، خضع النظام 

ا ،قبل اال  خضع ايصا لنقاش وجدل كبير منمن العراقيين لما جلبه للعراق. لكن عراق ما بعد صدام  بخاصة وهم  مريكيين أيض 

ة إلعادة البالد إلى االستقرار  هناك وتريليونات الدوالرات األمريكية  أنفقت في محاول ماتوا أن آالف الجنود األمريكيين يدركون 

 السياسي واالقتصادي. 

. العراق ليس مجرد دولة من دول العالم  وليس مجرد الماضي  المستقبل التركيز علىذلك ،  يحتاج كل من العراقيين واألمريكيين  مع

لة محورية في الشرق األوسط ، بل هي  الثالث استثمرت فيها الواليات المتحدة الكثير لتأمين نظامها الجديد ، كما أنها ليست مجرد دو

الماضية ، مرت العالقات األمريكية العراقية بعدة فترات   18دولة مهمة لمصالح األمن القومي للواليات المتحدة. خالل السنوات الـ  

ره في  ان يكون دومن الصعوبات بسبب عدم وجود تعريف واضح لما تحتاجه الواليات المتحدة من العراق وما ينوي العراق  

 . المستقبل

الرسمية األمريكية أكدت باستمرار على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية دائمة مع حكومة العراق والشعب   تصريحات صحيح أن ال

العراقي. ومع ذلك ، كان هناك العديد من التقلبات في المواقف الفعلية األمريكية والعراقية التي اتخذتها كل دولة تجاه األخرى تجاه  

  i  .2011ا البعض خالل العقد الماضي ، وخاصة بعد انسحاب القوات األمريكية من العراق في عام  بعضه

كما هو شائع في العالقات الخارجية األمريكية مع القوى األخرى،عانت العالقات مع العراق من التغييرات في كل إدارة منذ والية  

ا بتخفيضات كبيرة في موقعها في العراق رد ا على  . أوباما األولى  من   خالفة داعش  اندحار دولةوقد قامت الواليات المتحدة مؤخر 

. وهذا يجعل من الضروري لكل من العراق والواليات المتحدة مراجعة  من جهة اخرى يات  الموالية إليرانهجمات الميليشجهة ،و

أهمية وشروط الشراكة االستراتيجية الحقيقية بين البلدين بينما تتولى إدارة أمريكية جديدة زمام األمور على مدى السنوات األربع  

 المقبلة. 

ضوء على أهمية العراق لألمن القومي للواليات المتحدة ، والتحقيق في المقاربات الممكنة إلنشاء  الهدف من هذا التعليق هو تسليط ال 

 شراكة استراتيجية مستقرة بين إيران والواليات المتحدة في الشرق األوسط. 

 

 ثالثة تطورات حاسمة تظهر أن الشراكة العراقية واألمريكية الفعالة ال تزال مهمة 

األمريكية السابقة إلى تقليل التزام الواليات المتحدة تجاه العراق والشرق األوسط ، تحتاج اإلدارة الجديدة إلى  في حين سعت اإلدارة  

ا استراتيجي ا في المستقبل. يجب أن يحافظ الوجود األمريكي في الشرق األوسط على توازن مهم   االعتراف بأن هذا قد يصبح فخ 

دون  والعسكرية األمريكية التي عفا عليها الزمن  عتماد  على البصمة دة طرق ا لتقليل االولكنه صعب. يجب أن تجد الواليات المتح

خلق حالة جديدة من انعدام األمن. عليها أن تفعل ذلك مع الحفاظ على مستوى الردع والتأثير الالزمين لمعالجة المصالح  

د الدول المحورية في الشرق األوسط في عملية التوازن األمريكية  االستراتيجية األمريكية الرئيسية التي ال تزال قائمة. العراق هو أح
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 داعش تعاني لكن تهديد داعش والتطرف ال يزال قائما 

ا   متت لم  داعشاال ان ،  2017على الرغم من الهزيمة  لما يسمى بالخالفة في عام     -. ال يزال تنظيم داعش يمثل تحدي ا أمني ا كبير 

العراق ولكن في المنطقة والعالم. على مدى األشهر العديدة الماضية ، ظهر نمط من النشاط والهجمات من قبل خاليا  ليس فقط في 

داعش النائمة )النشطة(. ويستهدف هذا النمط من الهجمات وحدات األمن العراقية المعزولة والجماعات غير الحكومية التي تتعاون  

 مع قوات األمن في المناطق السنية. 

ما أنها تستهدف المناطق المدنية المزدحمة إلثارة حالة من الخوف واالضطراب بين الناس. الهجمات االنتحارية المزدوجة في  ك

مدنيا وجرح مئات األبرياء ، هي أحدث هجوم. هذا نمط من   32، والتي راح ضحيتها  2021كانون الثاني )يناير(   21بغداد في  

. ووفق ا لتقديرات وزارة الدفاع األمريكية ، فقد  2014داعش على الموصل في حزيران / يونيو   الهجمات مشابه لما حدث قبل سيطرة

  iii.2020هجوم لداعش في العراق في الربع األول من عام   400وقع أكثر من 

ن ومساعدة  تحتاج كل من الواليات المتحدة والعراق إلى االعتراف بأن داعش والمتطرفين اآلخرين ال يمكن هزيمتهم دون تعاو

المحلية واألشخاص في هذه المناطق. هذا واحد من أهم الدروس التي يجب أن يتعلمها كال البلدين من هزيمة القاعدة   مجتمعاتال

 وداعش في العراق في السنوات الماضية. 

مخاوفهم بشأن الخاليا  يعبرون عن  2017- 2014ال يزال األشخاص الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة داعش في العراق خالل  

  هذا  بيانات وتؤكد  iv٪ منهم عن قلقهم من بقاء هؤالء اإلرهابيين.40النائمة لداعش في مناطقهم. في استطالع حديث للرأي ، أعرب  

  ٪10أقل من   جاب ا ففي الوقت الذي  ؤخرا عن عدد هجمات داعش الفعلية. االرقام التي نشرتها وزارة الدفاع االميركية ماالستطالع 

من العراقيين في هذه المناطق أن داعش أو جماعة مماثلة ستظهر مرة أخرى في مناطقهم في المستقبل، قفزت النسبة المئوية التي  

قفزت نسبة    كما .2021في كانون األول )ديسمبر(   ٪ من المستطلعين السنة40تعرب عن القلق من عودة ظهور داعش إلى أكثر من  

٪ في ديسمبر  5إلى  2017٪ في ديسمبر  2س في مجتمعهم قد يساعدون أو ينضمون إلى داعش من  األشخاص الذين سمعوا أن النا 

2020.v   ارقامعلى الرغم من أن هذه النسبة تُظهر أن الدعم الشعبي لمساعدة داعش ليس واسع االنتشار ، فمن المهم أن نتذكر أن  

 . 2014قبل سيطرة داعش على الموصل في عام   مماثلة لهذه االرقام انت داعش بين العراقيين السنة كتأييد الرأي العام فيما يتعلق ب 

كل من امريكا  تؤكد هذه النسب أيض ا على الحاجة إلى استمرار التركيز األمريكي على العراق باعتباره مهد داعش. ويجب على 

ا للوضع الذي ساعد داعش على الظهور  العراقية أن تدرك أن الوضع االجتماعي والسياسي الحالي في العراق مشابه تما ةالحكوم و م 

 في المقام األول.  

   ؟على العراقأوقوة معادية للواليات المتحدة يمكن أن تهيمن إيران هل 

العبون مختلفون محليا  وإقليميا  وعالميا . أصبح العراق   استثمرهخلق فراغ سياسي كبير   2003كان من أبرز نتائج غزو العراق عام 

ساحة الصراع بين كل هؤالء الالعبين. على الرغم من أن الواليات المتحدة ظلت العبا  رئيسيا  في العراق ، إال أن قدرتها على  

 . 2009في المنطقة في بداية عام   ة امريكاإدارة أوباما سياس  غيرت التأثير على الوضع السياسي في العراق عانت بشدة بعد أن 

ن  قبل ذلك الوقت ، كان االلتزام االستراتيجي للواليات المتحدة تجاه المنطقة أحد أكثر مكونات السياسة الخارجية األمريكية اتساق ا وكا

ا على أساس الحزبين عبر مختلف اإلدارات. ومع ذلك ، فقد أثر عامالن في استراتيجية السياسة الخارجي  ة ألوباما سلب ا على  مدعوم 

دور الواليات المتحدة في المنطقة ومكنا مختلف المنافسين اإلقليميين والعالميين للواليات المتحدة من الظهور كالعبين رئيسيين. 

حربان  دفعت ال   viنقلت استراتيجية أوباما إلعادة التوازن لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أهمية المنطقة والعراق إلى أولوية ثانوية.

ا إلى إبعاد الواليات المتحدة عن شركائها اإلقليميين المعتادين في   األمريكيتان الفاشلتان في العراق وأفغانستان الرئيس أوباما أيض 

 الشرق األوسط ، وسحب القوات األمريكية من العراق. 

مستمرة ضد دولة الخالفة المعلنة لتنظيم  ، وحرب سوريا وليبيا واليمن في كل من غادر الرئيس أوباما منصبه مع حالة يرثى لها 

الدولة اإلسالمية. سمح عدم االستقرار هذا بعودة القوة الروسية إلى المنطقة ، وهو أمر عملت الواليات المتحدة سابق ا لعقود على  

سكري األمريكي في آسيا  منعه. كما مكنت الصين من بسط نفوذها في المنطقة. بينما اقترح أوباما إعادة التوازن لتعزيز الموقف الع

، والتي شملت العديد من   2013( في سبتمبر BRI، اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق ) 2012والمحيط الهادئ في يناير 

البلدان في الشرق األوسط ، لتجنب الضغط األمريكي على من جهة واالستثمار في الفراغ الجغرافي السياسي في المنطقة من جهة  

 أخرى. 



بإيديولوجيتها الدينية األصولية ونظرتها   -تجاهل حقيقة أن إيران  فقد بأن "إيران هي مصدر كل المشاكل" ،   اوباما ما أقروبين 

يمكن أن تلحق ضررا  شديدا  بالتوازن االستراتيجي واالستقرار في المنطقة. مدفوع ا بإحباطه من السعودية القبلية   -الطائفية العميقة  

 الشرق األوسط مع خصمها اإليراني. مشاركة ، طلب أوباما من المملكة العربية السعودية واألصولية الدينية 

ا واحدة  الخطاب االمريكي  إيران هذا  قرأت  على أنه ممر مجاني لبسط نفوذها في المنطقة دون عواقب. صحيح أن إيران كانت دائم 

سنوات قليلة فقط من سياسة أوباما الجديدة ، أصبحت إيران الالعب  من المؤثرين اإلستراتيجيين الرئيسيين في المنطقة ، لكن بعد  

 دول الخليج.و  الرئيسي في سوريا واليمن والعراق ، باإلضافة إلى زيادة كبيرة في نفوذها في المنطقة العربية

األقصى" لترامب ربما   هذه الزيادة في نفوذ إيران استمرت على مدى السنوات األربع الماضية. على الرغم من أن سياسات "الضغط

مع  سياسة ترامب ولم تتعامل   .إال أنها لم توقفه  - ربما في العراق   -تكون قد أبطأت من سرعة توسع النفوذ اإليراني في المنطقة  

من التوتر وبالتالي زادت فرص تعزيز التنظيمات   ادارتهبل على العكس ، زادت بعض سياسات ،مآزق سياسات أوباما في المنطقة

 ابية.اإلره

. وقد زاد حجم هذه الميليشيات العراقية الموالية  2010ميليشيا مسلحة منذ عام  100- 60ما بين   دعمت وانشأت ايرانفي العراق ، 

وفق ا لدراسة نشرت  .ف2010أنها منظمات إرهابية ، بمقدار عشرين مرة منذ عام  قسم منها ب إليران ، والتي صنفت الواليات المتحدة  

عنصر في   4000ن م ،زاد عديد هذه القوات قبل مركز مكافحة اإلرهاب التابع لألكاديمية العسكرية األمريكية  الشهر الماضي من

تحت مظلة قوات الحشد الشعبي. وقدرت دراسة حديثة أخرى عدد المقاتلين في   يعملون  فرد  84000إلى  81000الى بداية الفترة ، 

 ألف ا.  120هذه الميليشيات بأكثر من 

يبدو أن العراق يُنظر إليه بغموض كبير من قبل الكثير من مجتمع السياسة األمريكية. يبدو أنه من غير الواضح لصناع  اليوم ، 

على الرغم من أن أمريكا ال تزال أحد الالعبين والسياسة األمريكيين أين يتناسب العراق مع المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة. 

عدم  ة لالستثمارات األمريكية الضخمة التي تمت خالل العقود العديدة الماضية ، فمن المحتمل أن يتحول الرئيسيين في العراق نتيج

في السياسة األمريكية إلى خطر فعلي قريب ا. ال تزال إيران تشكل أكبر تهديد لمصالح الواليات المتحدة في الشرق  الوضوح هذا 

 . الى المستفيدين من تخبط السياسة االمريكية  نضمامروسيا والصين تنتظران فرصهما لالكما ان  األوسط  

 يلعب العراق دوًرا حاسًما في سوق الطاقة العالمي

كان يتمتع بها في الماضي   كمايعتقد صانعو السياسة األمريكيون أن العراق ليس له نفس األهمية االستراتيجية للواليات المتحدة 

وهذا قد يبدو صحيحا اذا  تحدة للنفط المستورد بعد الزيادة الكبيرة في اإلنتاج المحلي. بسبب التخفيضات الحادة في حاجة الواليات الم

  12549أن صافي الواردات األمريكية السنوية من النفط الخام والمنتجات البترولية قد انخفض من اذ   1الرسم البياني نظرنا الى 

 شرة الماضية. ألف برميل في اليوم فقط خالل السنوات الخمس ع 670مليون إلى 

على  وألف برميل يومي ا لنفس الفترة.   348ألف ا إلى  656وبالمثل ، انخفض النفط الخام األمريكي السنوي المستورد من العراق من 

٪ من إجمالي واردات الواليات المتحدة  5وخاصة في العراق ، لم يمثل النفط العراقي أكثر من   - عكس ما يعتقده الكثير من الناس 

 ط الخام والمنتجات البترولية السنوية خالل العقود القليلة الماضية. من النف

سادس أكبر منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر في أوبك ، وإذا تم منع النفط   ومن منظور اشمل،  ومع ذلك ، يعد العراق 

 مة طاقة واقتصادية كبيرة. العراقي أو منعه ألي سبب من الوصول إلى سوق الطاقة العالمية ، فمن المتوقع حدوث أز

على الرغم من أن سوق النفط األمريكي أصبح أقل حساسية للواردات منذ أن بدأت الواليات المتحدة في ضخ ما يكفي من النفط  

ا بشدة للتقلبات السياسية المفاجئة في منطقة الخليج   لتكون مستقلة ، إال أنه من المعروف على نطاق واسع أن سوقها ال يزال معرض 

  فان،  فقط من التجارة الخارجية  2019تريليون دوالر أمريكي في عام  4.14جنى كأقتصاد العربي. بصفتها أكبر منتج للنفط و

، وسيبقى ذلك في قمة اولويات  االعتماد على التدفق العالمي الحر والمستدام للنفط إلى شركائها التجاريينستواصل   الواليات المتحدة 

 امنها القومي. 

 : إجمالي صافي واردات وواردات البترول األمريكية من العراق 1الرسم البياني 



 

 

 ال غنى عنها مسألة  أكثر صحة ة أميركي ةعراقي عالقة 

تنظر إلى العراق على أنه ميدان  كانت  السابقة  اإلدارات  أنأحد األخطاء االستراتيجية الرئيسية التي ارتكبتها الواليات المتحدة 

سياسة "إما أن نكون معنا أو مع اإلرهابيين" التي حددها الرئيس بوش أمام   وكان الخطأ الكبير االخر هو معركة للتنافس مع إيران. 

ا  مأنه . وقد استخدمت هذه السياسة لتبرير حربين كارثيتين في المنطقة  ثبت 2001سبتمبر  21الكونجرس في خطابه الشهير في  

 .تينخاطئ 

ا إلى فرضيات خاطئة. تحتاج الواليات المتحدة حق ا إلى نهج   لألسف ، استندت سياسة إدارة ترامب تجاه العراق والمنطقة أيض 

 مختلف للتعامل مع الوضع في العراق إذا كانت تريد حماية مصالحها االستراتيجية هناك.

غزت  لقد . 2003وقف عن النظر إلى الواليات المتحدة من منظور غزو عام  العراق ، مع ذلك ، يجب أن يتغير أيضا. يجب أن تت 

دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على   )قانونيا(العراق ان.واسقطت نظامه ومع ذلك غادرت العراق بعد ذلكالواليات المتحدة العراق  

. هذا ال يعني تجاهل  بوصلة عالقاته مع االخرين بضمنهم امريكايجب أن تحدد المصالح وليس التاريخ  لذا  أرضه وهوائه ومياهه.

 ال ينبغي أن نسمح للتاريخ أن يقرر ، وحده ، مسار المستقبل. لكن هذا التاريخ ، 

يات المتحدة للعراق ، يعاني من  ال يخفى على أحد أن النظام السياسي الحالي في العراق ، والذي تأسس بعد الغزو الذي قادته الوال

 عيوب هيكلية ووظيفية عميقة. بعض هذه المشاكل ال يمكن حلها إال إذا قرر العراقيون تصحيحها بأنفسهم. 

جميع لم األعلى سبيل المثال ، تعد قضية تدني الثقة االجتماعية من المشاكل الرئيسية في العراق في الوقت الحاضر. يمكن اعتبارها 

ثقة العراقيين بشكل عام منخفضة في المؤسسات العراقية المختلفة كما هو موضح  في النظام االجتماعي والسياسي للبالد. المشاكل ف

. واألهم من ذلك ، وبسبب المزيج المتزايد من التوترات االجتماعية والسياسية المختلفة على مدى العقود القليلة  2في الرسم البياني 

في اي    التي تشكل حجر الزاوية ألي رأس مال اجتماعيو ببعضهم البعض االجتماعية مالكثير من ثقته يونالماضية ، فقد العراق

 . دولة 



 

 2020( ، استطالع الرأي العام ، مايو  IIACSSالمصدر: مجموعات المستكلة البحثية )

في الوقت الحالي ، كما هو واضح في  ٪ 7خالل العقد الماضي ، تراجعت ثقة العراقيين في العراقيين اآلخرين بشكل حاد لتصل إلى 

ا إلى حل أدراكها . هذه المشكلة ال تحتاج فقط إلى 3الرسم البياني  تأثير  و ، وبدون تدخل أ ا  داخلي  هامن قبل العراقيين ، بل تحتاج أيض 

الرغم من أن   أجنبي ، عبر عقد اجتماعي سياسي جديد. يجب أن يضمن هذا العقد دعم جميع أصحاب المصلحة في العراق. وعلى 

ا ، إال أنه ال يوجد إجماع داخلي على أهميتها وأهدافها وآلياتها لتحقيق   شخصيات سياسية وفكرية مختلفة قد تناولت هذه الحاجة مؤخر 

 عقد اجتماعي جديد. 

 

 المصدر: مسح ألقيم ألعالمية 

 مساعدات الواليات المتحدة لتوحيد العراق وخلق شريك مستقر 

 



تجنب أن يصبح دولة فاشلة. يمكن تحقيق ذلك من خالل مساعدة  ل ق يمكن للواليات المتحدة أن تساعد العراالت مع ذلك فهناك مجا 

هذه على االحتياجات الحالية   SEE(. يجب أن تركز مساعدة SEEالعراق في ثالثة قطاعات رئيسية: األمن واالنتخاب واالقتصاد )

ا في هذه القطاعات.   األكثر إلحاح 

 بناء األمن واالستقرار في العراق

٪ من ناتجه المحلي اإلجمالي على قواته العسكرية ، سنوي ا. وهذا يجعل  11-9 ينفق  العراق  بقيال السنوات القليلة الماضية طو

مليار دوالر أمريكي على األمن   20، أنفق العراق حوالي   2019في عام   دول العالم في اإلنفاق العسكري. علىالعراق من بين أ

وأمنية    . ومع ذلك ، يعاني العراق من تمرد داخلي شديد وتهديدات حدودية2021والدفاع ويخطط إلنفاق نفس المبلغ تقريب ا في عام  

في قوتها   ، إلى تقويض  2003تأسست بعد عام تعرضت قوات األمن العراقية )جيش ، شرطة ، مخابرات ، إلخ( ، التي لقد . كثيرة

  2014عام غير المهنية التي أدت إلى احتالل داعش الكارثي في الممارسات العديد من التأثيرات الطائفية والعرقية والسياسية و نتيجة

ة المجهزة بكافة أنواع  مئات اآلالف من القوات العراقي   الخفيفة والمتوسطة   وبأسلحتهمبضعة آالف من اإلرهابيين  هزمعندما 

 ! األسلحة المتطورة والثقيلة

عمل رئيس الوزراء العبادي  وقد . ينومنهج جديد  مقاربةصدمة احتالل داعش السياسيين العراقيين يدركون أنهم بحاجة إلى   جعلت

عراقيون من هزيمة خالفة  بمساعدة الواليات المتحدة وحلفاء آخرين ، تمكن الوبجد إلعادة هيكلة وتدريب قوات األمن العراقية. 

 داعش بعد ثالث سنوات. 

السنة ، الذين شعروا ، في مرحلة معينة ، أن هذه    استعادت القوات العسكرية واألمنية العراقية ثقة العديد من الناس ، وخاصة 

ن قوات األمن العراقية  أ  2017. أظهرت استطالعات الرأي بعد عام  ةغير مهني  لهم وانها قوات  القوات كانت تشكل تهديد ا طائفي ا

 حصلت على أكبر قدر من الثقة بين جميع مؤسسات الدولة. 

ومع ذلك ، ال يزال أمام الجيش العراقي والقوى األمنية األخرى طريق طويل للوصول إلى مستوى الجاهزية والمهنية التي تمكنهم 

ا للغاية في تحقيق هذا الهدف. من االستجابة بفعالية لجميع التهديدات الداخلية والخارجية. يمكن للوال ا مهم   يات المتحدة أن تلعب دور 

ألسباب  فتحديات حقيقية.  تواجهالمبادرات األمريكية لمساعدة قطاع األمن العراقي فأن بسبب جهود إيران ووكالئها العراقيين ، 

يران مصلحة قوية في تدمير أي شراكة بين الواليات المتحدة والعراق. تريد إيران إبقاء القوات  إل فأنسياسية وأيديولوجية ،  

ا إبقاء العراق هش ا وضعيف ا حتى ال يعاود الظهور كتهديد  كان عليه خالل الثمانينيات. كما األمريكية خارج المنطقة ولكنها تريد أيض 

المشروع الديني / األمني   الشيعة يمثلون رأس مال ا على الشيعة العراقيين ألنالهدف األهم إليران هو الحفاظ على سيطرتهأن 

تتمكن من أن تساعد في بناء قوات عراقية مستقلة قوية الفعالة بين امريكا والعراق يمكن للشراكة األمنية واإليراني في المنطقة. 

 أي طموحات إيرانية للتوسع إلى الغرب. ايقاف 

ت وزارة الدفاع األمريكية ووكاالت أخرى عدد ا من البرامج لمساعدة قطاع األمن العراقي. على سبيل المثال  ، أطلق  2005منذ عام 

أنشطة المساعدة األمنية والتعاون األمني   دارة إل 2011( في ديسمبر OSC-Iفي العراق ) ، أنشأت وزارة الدفاع مكتب التعاون األمني 

بدأ برنامج  كما مليار دوالر في المساعدة األمنية والتدريب لقوات األمن العراقية.  15من وفر أكثر وي  OSC-Iفي العراق. يدير 

( ، الذي استمر من  ISFFبعد انتهاء برنامج صندوق قوات األمن العراقية ) 2012( في عام FMFالتمويل العسكري األجنبي للعراق ) 

خصص  كما للعراق.  FMFليار دوالر من تمويل م  2. ومنذ ذلك الحين ، خصص الكونجرس أكثر من 2011إلى   2005

 .   2014منذ عام  مليار دوالر لبرامج تدريب وتجهيز العراقيين 6.5الكونجرس أكثر من  

لقوات  مليون دوالر لجهود التدريب والتجهيز  645مبلغ  2021للسنة المالية   األمريكي قانون الدفاع الوطنيمن جهة اخرى،سيجيز  

القوات األمريكية في   تخفيض عدد، 2020في  أعلنت القيادة المركزية األمريكية لقد . 2021الممتدة حتى عام  االمن العراقية للفترة

.  2021بحلول يناير  2500إلى  ليصل عدد القوات  من االنسحاب  بمزيد وجه الرئيس ترامب كما ،  3000إلى  5200العراق من 

  لمطاردةقادرة بشكل متزايد على عمليات مستقلة باتت قوات األمن العراقية وتعكس عمليات االنسحاب هذه التقديرات األمريكية بأن  

 فلول تنظيم الدولة اإلسالمية. 

  هذا التقييم اإليجابي للقدرات المتطورة لقوات األمن العراقية ال ينفي الحاجة التي ال غنى عنها لمساعدة الواليات المتحدة في مجاالت

واالستخبارات والتدريب والمعدات. يجب أال تقع اإلدارة األمريكية الجديدة تحت الوهم بأن قوات األمن العراقية ال  المراقبة الجوية 

تحتاج إلى مساعدة أمريكية مستمرة ، بما في ذلك االحتفاظ ببعض القوات المحدودة على األرض. مع تحول داعش من دولة الخالفة  

فردة ، سيحتاج العراق إلى قوات خاصة ذات قدرة عالية مدعومة باالستخبارات والتدريب  إلى حرب العصابات وقوات الذئاب المن 

 والتجهيز وحتى المساعدة العملياتية.

األمريكيون بشكل واضح حاجة الواليات المتحدة   فاوضونفي أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية جديدة مع إيران ، يجب أن يعالج الم

لمساعدة القوات العراقية مع التأكيد الواضح على أهمية االلتزام اإليراني الواضح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ودول  

  طموحات تقييد ال أمكانية صة المنطقة سواء من خالل الحرس الثوري اإليراني أو وكالئه. في الواقع ، لن يكون من الحكمة إهدار فر



. يمكن للواليات المتحدة أن تعمل  وعدم اغضاب ايران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم فقط اإلقليمية المتطرفة 

 الدول األخرى.  شؤونسياسات إيران للتدخل في ن  تعالج هذه المخاوف م لحقةوإيران للتفاوض على اتفاقية م 1+  5مع مجموعة 

ا في مساعدة قوات األمن العراقية. يمكن أن يقلل هذا من مخاوف إيران ووكالئها  و بدعم من الواليات المتحدة ، قد يشارك الناتو أيض 

تشجع الناتو  تساهم ب يمكن لإلدارة األمريكية الجديدة أن  لذا في العراق من وجود المزيد من القوات األمريكية على األراضي العراقية.

 أكبر في استقرار العراق. على لعب دور 

 مساعدة العراق على إنشاء نظام سياسي مستقر

. ذهب العراقيون إلى صناديق االقتراع ست مرات منذ  2003أصبحت االنتخابات حجر الزاوية للنظام السياسي في العراق بعد عام 

حول نزاهة وعدالة التصويت مع  . ومع ذلك ، كان هناك نقاش متزايد 2005، بما في ذلك التصويت على دستور  2003عام 

٪ وفق ا لألرقام الرسمية ، بلغ  80في حين بلغت نسبة المشاركة في االنتخابات األولى حوالي  فانخفاض مستمر في نسبة التصويت. 

٪  45ة  البرلمانية األخيرة أظهرت إقباال  بنسب  2018على الرغم من أن األرقام الرسمية النتخابات و٪. 62حوالي   2010اإلقبال عام 

، إال أن معظم المراقبين المستقلين أفادوا بأن نسبة المشاركة أقل بكثير. أظهرت جميع استطالعات الرأي األخيرة أن العراقيين  

بشكل عام والشباب بشكل خاص فقدوا ثقتهم في االنتخابات. إنهم ال يرون في االنتخابات وسيلة موثوقة لتغيير المستقبل السياسي أو  

 النخب.  الىهم إسماع صوت 

األسباب الرئيسية وراء   من،  2003الفشل والبؤس منذ   السلبي تجاه ما يحصل منكان فقدانهم لإليمان بالمستقبل ، وشعورهم 

  500. أراد العراقيون تغيير النظام من خالل هذه االنتفاضة. لقد كلفت هذه االحتجاجات العراق أكثر من 2019احتجاجات أكتوبر  

 وآالف الجرحى. قتيل من المدنيين 

بوعد   2020الحكومة الحالية في مايو كاظمي . وشكل ال2019ونتيجة لهذه االحتجاجات ، استقالت حكومة عبد المهدي في ديسمبر 

سيكون موعد هذه االنتخابات    2021بإجراء انتخابات مبكرة بناء  على طلب المحتجين. في الواقع ، أعلن أن السادس من يونيو 

دون   2021، وبسبب العقبات السياسية واللوجستية ، طلبت الحكومة من البرلمان تأجيل االنتخابات إلى أكتوبر  المبكرة. ومع ذلك 

 ضمان إجرائها حتى في ذلك التاريخ.

وبغض النظر عن موعد إجرائها ، أشارت استطالعات الرأي األخيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاركة منخفضة مع االعتقاد  

مي وكبار مرؤوسيه ، أكد أن حكومته تسعى  كاظأن االنتخابات لن تكون عادلة أو شفافة. وفي لقاء أخير بين رئيس الوزراء الالسائد ب 

، أشارت العديد من المصادر إلى إمكانية إشراف األمم المتحدة   2021إلجراء انتخابات حرة ونزيهة. في كانون الثاني )يناير( 

 ة لضمان مزيد من النزاهة وبالتالي تشجيع العراقيين على المشاركة. الكامل على االنتخابات العراقي 

العراقيون بحاجة إلى مزيد من الضمانات للمشاركة في االنتخابات المقبلة. وألنهم ال يثقون بسلطاتهم ، خاصة بسبب القوة والنفوذ  

ا محوري ا في تجنيد بعثة دولية ، تحت إشراف األمم  المتزايدين للميليشيات المدعومة من إيران ، يمكن للواليات المتحدة أن تلعب د ور 

تتمتع أجهزة االستخبارات األمريكية بخبرة جيدة بشكل    وهنا يمكن مساعدة العراق اذ المتحدة ، لإلشراف وليس مجرد مراقبته.  

 المخابرات العراقية. خاص في مراقبة ومنع التدخل اإللكتروني األجنبي في االنتخابات. يمكن نقل هذه التجربة إلى أجهزة 

 مساعدة العراق على مواجهة تحدياته االقتصادية

واالنخفاض الحاد   19- بعد سنوات من الفساد وسوء الحكم والحروب. يواجه االقتصاد العراقي اآلن أزمة متعددة األوجه بسبب كوفيد 

.  2003، وهو أسوأ أداء سنوي للعراق منذ عام  2020٪ في عام 9.5في أسعار النفط العالمية. من المتوقع أن ينكمش النمو بنسبة 

٪ )توج باتفاقية أوبك +( بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي  12لناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة ومن المتوقع أن ينكمش ا

 . COVID-19٪ مع قطاعات مثل السياحة الدينية المتأثرة بإجراءات  5اإلجمالي غير النفطي بنسبة  

. ومع ذلك ، فإن  2022- 2021٪ في  7.3إلى   2و بنسبة في السيناريو األكثر تفاؤال  ، يتوقع البنك الدولي عودة تدريجية إلى نم

، قادرة على دفع الرواتب   1921، لم تكن الحكومة العراقية ، وألول مرة منذ عام   2020بحلول نهاية عام ف . الوضع حرج بالفعل

ا تدفع رواتب شهرية لنحو  واألجور الشهرية للموظفين العموميين. ويرجع ذلك إلى التوسع غير المنطقي في الرواتب العامة حيث أنه

 . 2020٪ من إجمالي النفقات المالية لعام  74مليون معاش تقاعدي. استهلكت هذه الرواتب واألجور  2ماليين موظف و  6

لقد استجابت الحكومة العراقية مؤخرا  لهذه األزمة بمجموعة من القرارات االقتصادية الصعبة وغير الشعبية. انخفضت قيمة العملة  

٪ بفعل اإلجراءات الحكومية. لن يؤدي هذا إلى زيادة معدل التضخم في العراق فحسب ، بل سيدفع العديد من  22ة بحوالي  العراقي 

 العراقيين إلى ما دون خط الفقر. 

٪. العراقيون الذين سيكونون إما فقراء أو معرضين  35وستكون نسبة العراقيين الذين يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم حوالي 

هذا الوضع االقتصادي الكارثي ،   وبرغم انه ٪! والمثير للدهشة ،80دوالرات في اليوم( سوف يقفزون إلى أكثر من   5فقر )أقل من لل
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. ومثل هذه  2021قام المقلقة ، ليس من الصعب تخيل احتجاجات وأعمال شغب جديدة في العراق خالل عام  مع هذه األر

االضطرابات لن تجعل مهمة الحكومة العراقية صعبة فحسب ، بل ستفتح الباب أمام عدم االستقرار والفوضى. ومن المرجح أن  

ا افتراض أن الميليشيات المسلحة  يعزز ظهور داعش أو التنظيمات المماثلة في شمال غرب العرا  ق. سيكون من المعقول أيض 

 الموالية إليران ستكتسب المزيد من القوة والسيطرة في الحكومة. 

ك  قد ال تتمكن اإلدارة األمريكية الجديدة ، من تقديم الكثير من المساعدة االقتصادية المباشرة للعراقيين ، بسبب عواقب الوباء. ومع ذل

ا محوري ا في صندوق النقد الدولي )، هناك فرص جيد ( والبنك  IMFة لتقديم أنواع مختلفة من المساعدة. تلعب الواليات المتحدة دور 

(. هذان هما الشريكان االقتصاديان العالميان الرئيسيان اللذان يحتاجان إلى العمل جنب ا إلى جنب مع العراقيين ليس فقط  WBالدولي )

 ولكن لضمان أن الحكومة العراقية تتبع أفضل الممارسات في إدارة وإدارة الموارد العراقية. إلقراضهم وتقديم اإلعانات ، 

ا على دعم االقتصاد. يوضح الرسم البياني ان  أن   3القطاع المصرفي العراقي متخلف ويحتاج إلى الكثير من التحسين ليكون قادر 

قارنة بدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا األخرى. مع إجمالي  القطاع المصرفي العراقي يعاني من نقص كبير في رأس المال م

، يمتلك العراق نسبة أصول إلى عدد السكان تبلغ   2011مليار دوالر أمريكي فقط في عام   66األصول التي تبلغ قيمتها حوالي  

إفريقيا ، ونسبة أصول إلى  دوالر أمريكي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  23000دوالر أمريكي للفرد ، مقارنة بمتوسط   2000

 viii٪. 122إقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يبلغ ٪ فقط ، مقارنة بمتوسط 58الناتج المحلي اإلجمالي تبلغ 

بمساعدة البنك الدولي ، يمكن للواليات المتحدة أن تعمل عن كثب لتحسين هذا القطاع المهم. خالل زيارته الناجحة لواشنطن في  

، وقع رئيس الوزراء العراقي الخادمي عدد ا من االتفاقيات المهمة ، ال سيما في مجال الطاقة وتطوير البنية   2020أيلول / سبتمبر 

. معظم هذه االتفاقيات لم يتم تنفيذها بعد وتحتاج إلى متابعة جادة من  ixمليارات دوالر  10التحتية ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي  

 الجانبين.

، أساس ا جيد ا متبادال  لمزيد من التعاون االقتصادي. ومع ذلك ، فقد   2008اتفاقية اإلطار االستراتيجي ، التي تم توقيعها في عام  توفر 

ا ، ال تزال النتائج المفيدة الحقيقية من هذه   12عانى هذا االتفاق من تقلبات العالقات السياسية األمريكية العراقية. بعد أكثر من   عام 

اقية غير ملموسة. على الرغم من أن حكومة الخادمي أجرت جولتين من مناقشات المتابعة مع الحكومة األمريكية حول هذه  االتف

االتفاقية المعروفة باسم الحوار االستراتيجي ، إال أن النتائج كانت ضعيفة. هناك حاجة لتنشيط هذه االتفاقية ، وخاصة في الجانب  

 خصصة دائمة مرتبطة بوزارة الخارجية في الواليات المتحدة ووزارة الخارجية في العراق. االقتصادي ، من خالل مكاتب م

 الرسم البياني الثالث: القطاع المصرفي العراقي مقارنة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 



 

 االستنتاجات

ا الستقرار الشرق األوسط وحيوي ا لألمن القومي للواليات ال متحدة. أكدت استراتيجية األمن القومي األمريكية  ال يزال العراق مهم 

تطور داعش أو تنظيم   أمكانيةبشكل صحيح على ثالثة مجاالت مهمة يجب أن تركز عليها العالقات بين الواليات المتحدة والعراق:

. في كل هذه المجاالت الثالثة  استقرار سوق النفط العالمية كذلك الحفاظ على قوة معادية للمصالح األمريكية ، و امكانية نمو مماثل ، و

ا حيوي ا في هزيمة داعش ، فإن هذا   ، يبدو العراق هشا  ويحتاج إلى دعم جاد ومستدام. ومع ذلك ، بينما لعبت الواليات المتحدة دور 

ريجيا  إلى  االنتصار محفوف بالمخاطر ، مع استمرار تدفق األخبار السيئة من العراق ، والتي تشير بوضوح إلى أن داعش يعود تد

 العراق. 

على الرغم من الدور الذي لعبته الواليات المتحدة في مساعدة العراقيين في مكافحة اإلرهاب ، فقد تم إحراز تقدم ضئيل على  

العالقات  الجبهتين األخريين الستراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة. يشير هذا إلى الحاجة إلى اتباع نهج جديد وأكثر صحة في 

معنا أو مع أعداء الواليات المتحدة" بنهج يحترم استقالل العراق من جهة ويفهم  ن تكوناألمريكية العراقية. يجب استبدال مقاربة "ا

  ال يحتاج بالتأكيد العوامل الجيوسياسية والثقافية التي تؤثر بقوة على السياسة  العراقية. قد يحتاج العراق إلى معلم أو شريك ، لكنه

 يملي عليه ما يفعل.  إلى سيد

في الوقت نفسه ، يجب استبدال النهج العسكري األمريكي للتعامل مع المشكالت العراقية المختلفة بنهج أكثر ليونة. لدى الواليات  

المساعدة   المتحدة العديد من السبل لالستفادة من قوتها الناعمة ، والتي يمكن استخدامها لتحقيق عالقة أكثر صحة. يمكن أن تكون

 الفنية واالقتصادية أكثر فعالية من المساعدة العسكرية على الرغم من أن المساعدة الالحقة ال تزال مهمة. 

لة أشباح أصبحت أقوى  دو سيادة العراق مهددة بشكل خطير بتأثير إيران ووكالئها في العراق. كان هؤالء الوكالء قادرين على بناء 

ماسة لتقوية الحكومة العراقية ودعم جهودها لهزيمة الفاعلين غير الرسميين األقوياء المرتبطين  لة الرسمية. هناك حاجة دومن ال

 بإيران والذين يسيطرون على قدرات الدولة ويمنعونها من خدمة العراقيين.

ي. يحتاج العراق إلى  مع اقتصاده الريعي الهش الحالي ، ال يستطيع العراق حتى اآلن لعب دور بناء في استقرار سوق الطاقة العالم

إصالحات هيكلية ووظيفية عميقة على جبهتين: المالية العامة وإدارة الموارد االقتصادية. يمكن للواليات المتحدة وشركائها  

ا حيوي ا في توجيه العراقيين لبناء اقتصاد أفضل.   االقتصاديين أن يلعبوا دور 



األولويات. يحتاج العراق والواليات المتحدة إلى فعل أكثر من الحديث عن  ومع ذلك ، ال يوجد سوى وقت محدود للعمل وفق ا لهذه 

 الشراكة االستراتيجية وإصدار الخطاب السياسي. إنهم بحاجة للعمل اآلن إلقامة شراكة ناجحة بالفعل. 
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