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وســتكون الجولــة الرابعــة مــن جــوالت الحــوار االســراتيجي 
وزيــر  ترصيحــات  حســب  األخــرة،  هــي  البلديــن  بــن 
ــم فــإن التفاهــات التــي متــت  ــة العراقــي. ومــن ث الخارجي
ــم  ــام الحاك ــا ســوف تشــكل اإلطــار الع ــن خالله ــن الجانب ب

ــا. ــة بينه ــات الثنائي للعالق

تفاهمات الجولة الرابعة
ُعقــدت الجولــة األوىل مــن الحــوار االســراتيجي بــن الطرفــن 
افراضيــاً بتاريــخ 11 يونيــو 2020، بينــا عقــدت الجولــة 
 ،2020 أغســطس   19 يف  واشــنطن  العاصمــة  يف  الثانيــة 
والثالثــة عقــدت بتاريــخ 7 أبريــل 2021. وتعــد مــن ضمــن 
القضايــا البــارزة التــي متــت مناقشــتها خــالل هــذه الجــوالت 
مســألة الوجــود العســكري األمريــي يف العــراق، خاصــة مــع 
ترسيــب مســؤولن أمريكيــن معلومــات قبــل الجولــة األخــرة 
مــن الحــوار بإمكانيــة اتجــاه واشــنطن لســحب قواتهــا مــن 

العــراق. 

مضامــن  عــن  املعلومــات  مــن  الكثــر  يكشــف  ومل 
التوافقــات التــي متــت بــن بايــدن والكاظمــي، باســتثناء 

املؤمتــر  يف  الطرفــان  عنهــا  كشــف  التــي  األمــور  بعــض 
التــايل: يف  توضيحهــا  ميكــن  والتــي  الصحفــي، 

تضمــن االتفــاق  1- تحويــل وضــع القــوات األمريكيــة: 
ــول 31  ــة بحل ــوات القتالي ــحب الق ــي س ــي – العراق األمري
ديســمرب املقبــل، وتحــّول صفــة الوجــود العســكري األمريــي 
يف العــراق إىل استشــاري وتدريبــي، وال يعــد هــذا باألمــر 
الجديــد الــذي ســيؤدي إىل تحــّول حقيقــي للــدور العســكري 
األمريــي يف العــراق. فقــد كان البيــان الرســمي املشــرك 
لجولــة الحــوار الثالثــة بــن البلديــن يف 7 أبريــل املــايض نــص 

عــى األمــر نفســه.

تكتيــكاً  باعتبــاره  االتفــاق  هــذا  إىل  النظــر  وميكــن 
ــن  ــي، م ــن الكاظم ــرج ع ــع الح ــدف إىل رف ــراتيجياً، يه اس
جانــب امليليشــيات املدعومــة مــن إيــران، والتــي كانــت 
تضغــط بقــوة إلخــراج هــذه القــوات عــرب توجيــه عمليــات 
تســتهدفها، فضــالً عــن دعمــه سياســياً يف مواجهــة األحــزاب 
السياســية القريبــة مــن إيــران، وذلــك قبــل االنتخابــات 

الربملانيــة املقبلــة يف أكتوبــر.
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وقــع الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن ورئيــس وزراء العــراق مصطفــى الكاظمــي، اتفاقــًا ينهــي رســميًا المهمــة 
القتاليــة األمريكيــة فــي العــراق بحلــول نهايــة 2021، بعــد أكثــر مــن 18 عامــًا علــى دخــول القــوات األمريكية 
البــاد، وذلــك فــي ختــام الجولــة الرابعــة مــن الحــوار االســتراتيجي بيــن بغــداد وواشــنطن. وأكــدت بغــداد 

فــي المقابــل التــزام العــراق بحمايــة أفــراد التحالــف الدولــي الذيــن يقدمــون المشــورة والتدريــب.

حتديات ماثلة:
مستقبل الوجود األمريكي يف العراق بعد اجلولة الرابعة من احلوار االسرتاتيجي

تحديــات ماثلــة: مســتقبل الوجــود األمريكــي فــي العــراق بعــد الجولــة الرابعــة مــن الحــوار االســتراتيجي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 
1296، 29 يوليــو 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــع  ــي م ــاون األمن ــتمرار التع ــي اس ــس األمري ــد الرئي وأك
ــا  ــدة، وهــو م ــة الجدي ــراق ضــد اإلرهــاب خــالل املرحل الع
للقــوات  األمريــي  االســتخبارايت  الدعــم  اســتمرار  يعنــي 
العراقيــة. وعــى الرغــم مــن أن اإلرهــاب يقصــد بــه تنظيــم 
داعــش، فــإن واشــنطن تــرى أن دعــم القــدرات األمنيــة 
ــم  ــة لتحجي ــرة تالي ــا يف ف ــوف يؤهله ــة س ــوات العراقي للق

ــران.  ــيات إي ــن ميليش ــة م ــدات النابع التهدي

ــات  ــة األمــد: تســعى الوالي 2- إقامــة رشاكــة سياســية طويل
ــو  ــراق، وه ــع الع ــية م ــة السياس ــز الرشاك ــدة إىل تعزي املتح
مــا وضــح يف تأكيــد الكاظمــي أن التنســيق بــن العــراق 
والواليــات املتحــدة لــن يقتــرص عــى الجانــب األمنــي وحــده. 

3- تعزيــز اســتقالل العــراق عــن طهــران: تســعى واشــنطن 
لدعــم جهــود الكاظمــي للحفــاظ مبســافة كافيــة عــن إيــران، 
ــه غــر  ــاً، عــرب محاولت ــك أمني وســعى الكاظمــي لتحقيــق ذل
ــة  ــن محاول ــالً ع ــران، فض ــيات إي ــم ميليش ــة لتحجي الناجح
إرســاء مــرشوع املــرشق الجديــد مع مــرص واألردن، أو دراســة 
الربــط الكهربــايئ مــع دول الخليــج، لتعزيــز اســتقاللية بغداد 

اقتصاديــاً عــن طهــران. 

ــط  ــة يف ضب ــرى واشــنطن أن جهــود الحكومــة العراقي وت
ــوات  ــعى الق ــتوى. وتس ــزال دون املس ــران الت ــيات إي ميليش
ــن دون  ــة، م ــد األمريكي ــن القواع ــة إىل تأم ــة العراقي األمني

ــذه الهجــات.  ــع القامئــن به ــتباك م ــة االش محاول

ــأيت  ــة: ت ــد املنطق 4- عــدم تحــول العــراق إىل قاعــدة لتهدي
ضمــن التفاهــات املحتملــة بــن الجانبــن األمريــي والعــراق 
ــد لجــواره اإلقليمــي،  ضــان أال يكــون العــراق مصــدر تهدي
حيــث تســعى الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل الحصــول 
عــى التزامــات مــن الحكومــة العراقيــة بعــدم اســتخدام 
أراضيــه كمنطلــق لتهديــدات محتملــة لجرانــه مــن جانــب 

ــراق.  ــران داخــل الع ــة إلي امليليشــيات التابع

ووضــح ذلــك يف ترصيحــات الســفر األمريــي يف العــراق 
ماثيــو تولــر يــوم 28 يوليــو، والتــي أكــد فيهــا أن بايــدن أشــار 
إىل »أّن اســتقرار العــراق هــو اســتقرار للمنطقــة. وجــود 
العــراق كدولــة قويّــة مســتقرّة وموّحــدة، ينعكــس عــى 

ــة«. املنطق

5- دعــم إجــراء االنتخابــات العراقيــة: تســعى واشــنطن 
ــرأي  ــة، واســتغالل ال ــة حــرة ونزيه ــات عراقي لضــان انتخاب
ــن املرتبطــن  ــران والسياســين العراقي ــاوئ لطه الشــعبي املن
بهــا، وذلــك لتعزيــز مصطفــى الكاظمــي، والــذي بــذل جهــوداً 

ــراين. ــوذ اإلي ــم النف لتحجي

ويالحــظ أن هــذه االنتخابــات ســوف تكــون محوريــة، إذ 

يتوقــف نفــوذ واشــنطن عــى متكــن القــوى املناوئــة للوجــود 
اإليــراين مــن الفــوز بهــذه االنتخابــات، والتــي تتمثــل تحديــداً 
ــي  ــوى الت ــن الق ــار الصــدري، وغرهــا م يف الكاظمــي والتي
ــى  ــة ع ــتمرة للهيمن ــران املس ــاوالت طه ــن مح ــوف م تتخ
العــراق. ويف املقابــل، فــإن طهــران ووكالءهــا يف العــراق 
يســعون لتحقيــق مراكــز متقدمــة يف هــذه االنتخابــات، عــى 
ــة  ــد طبق ــيعية ض ــعبية الش ــات الش ــن االحتجاج ــم م الرغ

ــران.   ــن بإي ــين املرتبط السياس

وأكــد تولــر أّن »هنــاك بعــض الجهــات تريــد عرقلــة 
ــاً  ــات املتحــدة »تقــدم دع ــداً أن الوالي ــات«، مؤكّ االنتخاب
ــة  ــدور يف مراقب ــراً، أوالً ليونامــي التــي ســتضطلع ب ــاً كب مالي
ــات،  ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــك للهيئ ــات، وكذل االنتخاب
مــن خــالل املجتمــع املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة التــي 
تقــدم دعــاً فنيــاً«. كــا أكــد أن »الشــعب العراقــي يريــد أن 
يــرى انتخابــات نزيهــة، وأن يشــارك الكثــر مــن العراقيــن يف 
التصويــت«، وذلــك لقطــع الطريــق أمــام أحــزاب إيــران مــن 
توظيــف الرهيــب أو عمليــات رشاء األصــوات للمحافظــة 

ــة.  ــا الحــايل يف السياســة العراقي عــى وزنه

تحديات التفاهمات المشتركة 
تتمثل أبرز التحديات لنجاح التفاهات األمريكية العراقية ما 

ييل: 

ــران  ــد إي ــي: تع ــات الكاظم ــران لطلب ــتجابة إي ــدى اس 1- م
هــي املحــرض الرئيــي للميليشــيات الشــيعية العراقيــة 
الســتهداف الوجــود األمريــي يف العــراق. ولــذا، فإنهــا ســتكون 
معنيــة بنتائــج هــذه الجولــة مــن املفاوضــات، خاصــة فيــا 

ــاك. ــة هن ــاء القــوات األمريكي يتصــل ببق

ويــدرك الكاظمــي ذلــك جيــداً، ولذلــك كان يخطــط 
لزيــارة طهــران عقــب عودتــه مــن واشــنطن وبعــد تنصيــب 
إبراهيــم رئيــي رئيســاً للبــالد، وهــو مــا وضــح يف ترصيحــه 
ــد  ــران بع ــأزور طه ــذا س ــتقرار وله ــة إىل االس ــا يف حاج »إنن
تنصيــب رئيســها الجديــد، فلدينــا ملفــات كثــرة عالقــة 
وهنــاك مواضيــع مشــركة تحتــاج إىل حــوار وحلــول«، وهــو 
ــي يف  ــران طــرف رئي ــأن طه ــي ب ــا يعكــس إدراك الكاظم م
إثــارة االضطرابــات يف العــراق، وأن هنــاك حاجــة لضبــط 

ــراق.  ــياتها يف الع ــلوك ميليش ــران س إي

تتجــه  قــد  بايــدن  إدارة  أن  عــى  طهــران  وتراهــن 
لالنســحاب مــن العــراق، إذا مــا وصلــت الفصائــل الشــيعية 
الســتهداف قواتهــا يف العــراق، وهــو مــا يغريهــا عــى مواصلــة 

ــي.  ــود األمري ــد الوج ــا ض ــد عملياته تصعي

2- موقــف ميليشــيات طهــران: عــربت الفصائل املســلحة، عن 
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رفضهــا املبــدأي نتائــج هــذا الحــوار، حتــى قبــل إذاعــة البيــان 
ــب  ــام التدري ــة إىل مه ــوات القتالي ــايئ بشــأن تحــول الق النه
واملشــورة، واعتــربت هــذه الفصائــل أن هــذا التحــول مــا هــو 
إال خطــة أمريكيــة لكســب املزيــد مــن الوقت، والبقــاء لوقت 
أطــول يف البــالد. وهــدد نــرص الشــمري نائــب األمــن العــام 
لـ»حركــة النجبــاء«، أحــد فصائــل الحشــد الشــعبي الشــيعية، 
ــى  ــة يف العــراق حت ــوات األمريكي بـ»اســتمرار اســتهداف الق

بعــد تغيــر املســمى«.

ــراين الجــرال إســاعيل  ــق القــدس اإلي ــد فيل ووصــل قائ
ــوم  ــة« ي ــارة »رسي ــة بغــداد يف زي ــاين إىل العاصمــة العراقي ق
28 يوليــو، أي بعــد لقــاء بايــدن والكاظمــي، حيــث ســيجتمع 
خاللهــا مــع زعــاء الفصائــل املُســلحة العراقيــة. ويالحــظ أن 
هــذه الزيــارة ســوف تكــون مــؤرشاً محتمــالً عــى التصعيــد، 
حيــث إن زيــارات قــاين، ومــن ِقبلــه زيــارات القائــد األســبق 
قاســم ُســلياين كانــت تســتبق حمــالت تصعيــد مكثفــة 
ــة يف  ــوات األمريكي ــد الق ــيعية ض ــيات الش ــا امليليش تقوده

العــراق.

ويالحــظ أن هنــاك انقســاماً بــن القــوى الشــيعية حــول 
الوجــود األمريــي، إذ إن زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى 
القــوات  دور  لتحــول  الداعمــن  أبــرز  مــن  كان  الصــدر، 
ــف  ــه إىل وق ــا في ــوالً دع ــاً مط ــب بيان ــل وكت ــة، ب األمريكي

كل العمليــات، التــي كانــت تســتهدف الوجــود األمريــي 
العســكري والدبلومــايس، يف رســالة تكشــف عــن وجــود قلــق 
ــي  ــحاب األمري ــؤدي االنس ــن أن ي ــدري م ــار الص ــدى التي ل
ــران يف  ــادة ســطوة امليليشــيات الشــيعية املرتبطــة بإي إىل زي

ــا.  ــتقلة عنه ــك املس ــة تل مواجه

3- قــدرة بغــداد عــى تأمــن الوجــود األمريــي: مــن املفهوم، 
وفقــاً للتفاهــات األمريكيــة – العراقيــة، أن تتــوىل الحكومــة 
العراقيــة املســؤولية املبــارشة عــن تأمــن القــوات األمريكيــة 
داخــل العــراق، وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول مــدى قــدرة 
بغــداد عــى القيــام بذلــك، وكذلك موقــف القــوات األمريكية، 
ــا،  ــداءات ضده ــى االعت ــرد ع ــراً إىل ال ــت مؤخ ــي اتجه والت

وهــل ســتواصل هــذا النهــج أم ال. 

ويف الختــام، فــإن هــذه الجولــة األخــرة مــن الحــوار 
ــا  ــات املتحــدة، ســتكون له ــن العــراق والوالي االســراتيجي ب
تأثــرات كبــرة، ليــس فقــط عــى الداخــل العراقي، بــل كذلك 
عــى األمــن اإلقليمــي، وهــو مــا يســتدعي مراقبــة التطــورات 
العراقيــة خــالل الفــرة القادمــة، والتــي ســتكون فــرة اختبــار 
حقيقيــة ملــدى قــدرة الحكومــة العراقيــة والواليــات املتحــدة 
ــن، يف  ــن الجانب ــات ب ــات أو تفاه ــت أي اتفاقي ــى تثبي ع

ــة املتوقعــة. ــات اإليراني ظــل التحدي
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