تقدير موقف |  5آب /أغسطس2021 ،

القمة األمريكية  -العراقية:

هل تحقق إعادة تعريف دور القوات
األمريكية يف العراق أغراضها؟
وحدة الدراسات السياسية

غأ قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا رود فيرعت ةداعإ ققحت له  :ةيقارعلا - ةيكريمألا ةمقلا
سلسلة :فقوم ريدقت
،5سطسغأ /بآ  5آ  5

ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية

املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2021

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيق ّية
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
أول :اإلطار العام للتفاهامت األمريكية  -العراقية
ً
 .1القضايا العسكرية واألمنية
 .2مجاالت التعاون األخرى

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ثان ًيا :دوافع االتفاق عىل تغيري مهامت الوجود األمرييك يف العراق

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خامتة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1  .
1  .
2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.
.

4

فقوم ريدقت | ،5سطسغأ /بآ

5آ

5

اتفق الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،ورئيس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،يف لقاء القمة الذي
جمعهام األسبوع املايض يف البيت األبيض عىل إنهاء املهامت القتالية للقوات األمريكية يف العراق
البالغ عددها  2500جندي يف نهاية عام  ،2021عىل أن يتحول دورها إىل التدريب والدعم وتقديم املشورة
للجيش العراقي وتبادل املعلومات االستخباراتية .وأصدر الجانبان ،األمرييك والعراقي ،بيانًا حول «الحوار
االسرتاتيجي» املشرتك بينهام والذي عقد يف مقر وزارة الخارجية األمريكية ،برئاسة وزيري خارجية البلدين،
تعهدت مبوجبه إدارة الرئيس بايدن مبواصلة دعم العراق للحفاظ عىل أمنه ووحدة أراضيه(((.

أول :اإلطار العام للتفاهامت األمريكية  -العراقية
ً
أساسا حول إعادة تعريف
عىل الرغم من أن التفاهامت التي توصلت إليها القمة األمريكية  -العراقية متحورت
ً

دور القوات األمريكية املوجودة عىل األرايض العراقية ،فإنها شملت أيضً ا جوانب تتعلق باالستقرار اإلقليمي
والتعاون يف قطاعات الطاقة والصحة واالقتصاد والبيئة والتعليم وحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية.

 .1القضايا العسكرية واألمنية
اتفق الطرفان عىل أن تقدم الواليات املتحدة األمريكية التدريب واملشورة للقوات املسلحة العراقية ،وأن تتبادل
معها املعلومات االستخباراتية التي «تكفل أمن العراق»((( .وبحسب البيان الصادر عن «الحوار االسرتاتيجي»
بني البلدين ،فقد أكدت الواليات املتحدة «احرتامها لسيادة العراق وقوانينه وتعهدت مبواصلة توفري املوارد
التي يحتاجها العراق للحفاظ عىل وحدة أراضيه» .والتزمت الحكومة العراقية «حامية أفراد التحالف الذين
يقدمون املشورة لقوات األمن العراقية»؛ باعتبار أن «جميع قوات التحالف موجودة يف العراق بناء عىل
دعوة الحكومة العراقية» .واتفق الطرفان أيضً ا عىل «أن القواعد التي تستضيف جنود الواليات املتحدة وأفراد
التحالف اآلخرين هي قواعد عراقية وتعمل وفقًا للقوانني العراقية»؛ ومن ثم ،فهي ليست قواعد أمريكية
أو قواعد للتحالف ،وبأن وجود «موظفني دوليني يف العراق هو فقط لدعم حكومة العراق يف قتال داعش».
ومع أن الواليات املتحدة تؤكد أن قواتها لن تشارك يف مهامت قتالية مع نهاية عام  ،2021فإنها شددت عىل
أن تعاونها مع العراق يف مجال مكافحة اإلرهاب سوف يستمر حتى مع االنتقال إىل هذه املرحلة الجديدة
من العالقة((( .ويؤكد العراق أن قواته األمنية والعسكرية أصبحت متلك القدرة والكفاءة للتصدي لتنظيم
خصوصا يف
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» ،ولكنها تبقى يف حاجة إىل الدعم واملشورة،
ً
ما يتعلق باملعلومات االستخباراتية وصيانة األسلحة والتدريب عليها((( .وبحسب مسؤولني يف إدارة بايدن ،فإن
التفاهامت مع العراق ال تشمل «مهمة مكافحة اإلرهاب يف سورية التي سوف تستمر يف الوقت الحايل»(((.
مني داعش بهزمية عام  2017وفقد األرايض التي كان يسيطر عليها يف العراق منذ عام  ،2014ولكنه ما زال
لقد ُ
قاد ًرا عىل شن هجامت متفرقة كبرية .وهناك مخاوف من أن يؤدي انسحاب أمرييك مبكر إىل عودة التنظيم ،كام
1 “Joint Statement on the U.S.-Iraq Strategic Dialogue,” U.S. Department of State, 26/7/2021, accessed on 4/8/2021, at: https://bit.ly/37gadS6
2 “Remarks by President Biden and Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi of the Republic of Iraq before Bilateral Meeting,” The White House, 26/7/2021,
accessed on 4/8/2021, at: https://bit.ly/37h1Qp9
”3 “Remarks by President Biden and Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi.
4 Qassim Abdul-Zahra & Samya Kullab, “AP Interview: PM Says Iraq doesn’t Need US Combat Troops,” Associated Press, 26/7/2021, accessed on 4/8/2021,
at: https://bit.ly/3CgSet5
5 Anne Gearan, “Biden, Pulling Combat Forces from Iraq, Seeks to End the Post-9/11 Era,” The Washington Post, 26/7/2021, accessed on 4/8/2021, at:
https://wapo.st/3jpjNaG
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غأ قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا رود فيرعت ةداعإ ققحت له

:ةيقارعلا -

ةيكريمألا ةمقلا:

حصل حينام انسحبت إدارة الرئيس األسبق ،باراك أوباما ،من العراق عام  .2011لهذا تحرص واشنطن عىل التأكيد أن
التفاهامت الجديدة ال تعني نهاية «الرشاكة» بني البلدين ،وال حتى انسحابًا من العراق ،بقدر ما تعترب «تحولً يف
املهمة»((( .وترفض واشنطن تقديم تفاصيل حول عدد القوات التي ستبقى يف العراق مع نهاية العام .ويدفع
هذا إىل االعتقاد أن االنسحاب سيتم يف الغالب عىل الورق ،من خالل إعادة تسمية الدور الذي ستضطلع به
القوات األمريكية املوجودة عىل األرض ،وتكليفها بأدوار استشارية وتدريبية بدلً من األدوار القتالية((( .والواقع
أن القوات األمريكية توقفت عن القيام مبهامت قتالية يف العراق منذ ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020أي خالل
إدارة دونالد ترامب ،التي خفضت حينها عدد القوات األمريكية من  5000إىل  2500جندي .وتؤكد القيادة العسكرية
األمريكية أن قواتها مل تعد ترافق ،منذ أشهر ،القوات العراقية يف العمليات الربية ،وأن مساعدتها تقترص عىل
جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة ونرش التقنيات العسكرية املتقدمة(((.

 .2مجاالت التعاون األخرى
إضافة إىل إعادة تعريف دور القوات األمريكية يف العراق ،ناقش الطرفان أوجه التعاون يف مجاالت الطاقة
والبيئة والصحة واالقتصاد والحريات وحقوق اإلنسان والتعليم واملساعدات اإلنسانية .وكانت إدارة بايدن
أعلنت أنها بصدد تزويد العراق ،ضمن آلية  COVAXالعاملية ،بنصف مليون جرعة من لقاح فايزر  -بيونتيك
للتصدي لجائحة كورونا ،من املفرتض أن تصل خالل أسبوعني((( .كام ستقدم الواليات املتحدة  5.2ماليني دوالر
للمساعدة يف متويل بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخابات الترشيعية العراقية املقرر إجراؤها يف ترشين
األول /أكتوبر  .2021وأعلنت إدارة بايدن أنها ستقدم أيضً ا ما قيمته  155مليون دوالر من املساعدات اإلنسانية
اإلضافية للعراق ،تخصص للنازحني واملناطق التي تستضيفهم ،لتوفري املأوى والرعاية الصحية والغداء
وخدمات املياه والرصف الصحي( .((1ويف سياق «تعزيز اإلصالح االقتصادي وتعزيز التكامل اإلقليمي» ،أعربت
واشنطن عن دعمها لجهود العراق« ،ال سيام من خالل مشاريع الطاقة مع األردن وهيئة الربط الكهربايئ
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»(.((1

ثانيًا :دوافع االتفاق عىل تغيري مهامت الوجود األمرييك يف العراق
جاء إعالن بايدن عن قراره تغيري طبيعة الوجود العسكري األمرييك يف العراق مع قرب استكامل القوات
األمريكية انسحابها من أفغانستان ،وهو القرار الذي اتخذه الرئيس يف نيسان /أبريل  ،2021منه ًيا عرشين
ما من التورط العسكري هناك .ويهدف إىل إنهاء عقدين من الحروب األمريكية ضد «اإلرهاب» والتي يراها
عا ً
(((1
بال طائل ،وتستنزف القوة واإلمكانات األمريكية ،وتشتت تركيزها عىل التحديات األكرث أهمية  .وال تخفي إدارة
بايدن أن تغيري املقاربات األمريكية يف أفغانستان والعراق مرتبط بالدرجة األوىل بسعيها للتفرغ الحتواء
6 “Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki,” The White House, 26/7/2021, accessed on 4/8/2021, at: https://bit.ly/3jnGFYo
7 Jane Arraf & Eric Schmitt, “U.S. to Announce Troop Drawdown from Iraq, but Little Is Expected to Change,” The New York Times, 24/7/2021, accessed on
4/8/2021, at: https://nyti.ms/3lyswKu
8 Abdul-Zahra & Kullab.
9 Steve Holland & Trevor Hunnicutt, “Biden, Kadhimi Seal Agreement to End U.S. Combat Mission in Iraq,” Reuters, 27/7/2021, accessed on 4/8/2021, at:
https://reut.rs/2TSjIDQ
10 Michael Collins & Maureen Groppe, “US to End Combat Mission in Iraq by End of Year, Biden Announces in Meeting with Iraqi Prime Minister,” USA
TODAY, 27/7/2021, accessed on 4/8/2021, at: https://bit.ly/3jjaXvn
”11 “Joint Statement on the U.S.-Iraq Strategic Dialogue.
12 Gearan.
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الصني الصاعدة ،اقتصاديًا وعسكريًا .ويرى نائب رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة ،الجرنال جون هيتني،
أن االنسحاب من العراق رضوري لضامن استعداد القوات األمريكية للحرب مع الصني ،أو حتى روسيا ،إذا اضطرت
إىل ذلك .وهو وإن كان يؤكد رضورة عدم تجاهل التهديدات يف الرشق األوسط ،فإنه يشدد عىل أن تفعل
واشنطن ذلك بطريقة مختلفة ،وبحضور أقل ،وذلك حتى «تتمكن من تحويل قدراتها وتركيزها نحو التهديدين
الصيني والرويس»( .((1وبحسب هذه الرؤية ،فإن «الدفاع عن املصالح الحيوية للواليات املتحدة ال يربر وجود
قواعد عسكرية أمريكية دامئة يف املنطقة» ،كام أنها «غري رضورية» ،حتى وإن اضطرت الواليات املتحدة
إىل زيادة عملها العسكري ضد تنظيامت مثل داعش(.((1
إضافة إىل تركيز الواليات املتحدة عىل التهديدات االسرتاتيجية التي تواجهها من الصني وروسيا ،تسعى من
خالل إعادة تعريف دور قواتها يف العراق لتجنب الهجامت التي تتعرض لها قواعدها هناك من امليليشيات
الشيعية املدعومة من إيران .فمنذ اغتيال قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراين ،اللواء قاسم
سليامين ،ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم امليليشيات املدعومة إيرانيًا ،أبو مهدي املهندس،
يف كانون الثاين /يناير  ،2020تتعرض القواعد والسفارة األمريكية يف بغداد لهجامت مستمرة تشنها عليها
امليليشيات املدعومة من إيران .وعىل الرغم من نقل الجنود األمريكيني إىل ثالث قواعد عسكرية عراقية
بهدف تقليل خطر الهجامت عليها ،فإن ذلك مل يوقفها .وتحاول إدارة بايدن املوازنة بني ما تراه من رضورة
وجود عسكري أمرييك يف العراق ملحاربة داعش ،وعدم التصعيد مع امليليشيات الشيعية وإيران ،من دون
أن ترتك الساحة خالية لهم كذلك؛ بحيث يتوافر سند دويل ما للقوى املعارضة للهيمنة اإليرانية يف العراق
وللحيلولة دون استيالء امليليشيات التابعة إليران عىل الجيش العراقي الذي أعادت الواليات املتحدة بناءه
فضل عن الدول العربية .ومع ذلك ،فإنه
ً
وتسليحه بعد خطيئة تفكيكه؛ وهو ما ال توفره أي قوى إقليمية،
من املستبعد أن توقف امليليشيات الشيعية هجامتها عىل القوات األمريكية ،خاصة أن هذه الهجامت باتت
مرتبطة بنتائج مفاوضات امللف النووي اإليراين واستمرار العقوبات االقتصادية عىل إيران أكرث من ارتباطها
بطبيعة الدور الذي تضطلع به تلك القوات عىل األرض .وعالوة عىل ذلك ،فإن إيران استفادت من احتالل
العراق الذي قىض عىل أهم خصومها يف املنطقة ،مب ّد نفوذها داخل العراق ،كام استفادت من الحرب
األمريكية (االئتالف الدويل) عىل داعش .وهي اآلن تنوي حصد النتائج كاملة بإخراج الواليات املتحدة من
العراق ،وإذا ترافق ذلك مع االتفاق النووي ورفع العقوبات االقتصادية عليها ،فسوف يعني تقوية نفوذ
طهران إقليميًا.
أما الحكومة العراقية فتسعى ،من خالل إعادة تعريف دور القوات األمريكية يف العراق ،لتخفيف الضغوط
التي متارسها عليها القوى السياسية وامليليشيات املدعومة إيران ًيا ،خاصة أنها ال تستند إىل أي قاعدة
برملانية ملواجهتها .ويُنظر إىل الكاظمي يف العراق عىل أنه رئيس وزراء انتقايل ،جاء يف أعقاب احتجاجات
شعبية أطاحت بسلفه عادل عبد املهدي عىل خلفية مطالب بإصالحات اقتصادية ومعيشية ووضع حد للفساد
وضامنات للحريات وحقوق اإلنسان ،واألهم من هذا كله رفض النظام الطائفي والحالة امليليشياوية .وقد أدت
تلك االحتجاجات إىل مقتل ما ال يقل عن  600ناشط عراقي ،وإصابة اآلالف برصاص امليليشيات الشيعية املوالية
إليران .وقد جاء الكاظمي إىل منصبه ضمن تفاهامت سياسية وتحت ضغط الشارع واعدًا بإجراء انتخابات مبكرة،
ومحاسبة قتلة الناشطني العراقيني .وعىل الرغم من أن إدارة بايدن تحاول دعمه وتقوية موقفه قبل انتخابات
ترشين األول /أكتوبر  ،2021فإن الضغوط التي يواجهها دفعته إىل أن يطلب من واشنطن اإلعالن رسميًا عن
تغيري مهمة قواتها العسكرية يف بالده ،ومنحه مساحة مناورة سياسية أوسع يف مواجهة حلفاء إيران.
13 Tara Copp & Jacqueline Feldscher, “US will End Combat Mission in Iraq, Biden Says,” Defense One, 26/7/2021, accessed on 4/8/2021, at:
https://bit.ly/3s5t3Ff
14 Collins & Groppe.
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غأ قارعلا يف ةيكريمألا تاوقلا رود فيرعت ةداعإ ققحت له

:ةيقارعلا -

ةيكريمألا ةمقلا:

ويجد الكاظمي نفسه يف موقف صعب؛ إذ فشلت حكومته يف ضبط هجامت امليليشيات املتحالفة مع إيران
ضد األمريكيني ،يف الوقت الذي يجد نفسه مضط ًرا يف كل مرة إىل إدانة الرضبات الجوية االنتقامية األمريكية
ضدها باعتبار أنها متثل انتهاكًا للسيادة العراقية .ويرص الكاظمي عىل أن مسؤولية الرد عىل الهجامت عىل
القوات األمريكية وحاميتها تقع عىل عاتق الحكومة العراقية ،التي ال تستطيع فعل ًيا القيام بذلك.
من جهة ثانية ،مل تفلح محاوالت الكاظمي تعزيز قوته سياسيًا عىل الساحة العراقية؛ بسبب استمرار تدهور
األوضاع االقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط يف عام  .2020وقد ازدادت حدة مشاعر
اإلحباط مع الحرائق التي تندلع بني الحني واآلخر يف مستشفيات عراقية وأودت بحياة العرشات ،والعجز عن
محاربة الفساد أو توفري الخدمات األساسية من ماء وكهرباء .يف حني تدور شكوك حقيقية يف قدرة حكومة
الكاظمي عىل تنظيم االنتخابات الترشيعية يف موعدها املقرر وهو شهر ترشين األول /أكتوبر  .2021وعىل
الرغم من وعود الكاظمي بأن تكون االنتخابات حرة وشفافة ونزيهة ،فإن الكثريين يشككون يف قدرة الحكومة
عىل ضامن ذلك؛ ولذلك أعلن العديد من الناشطني عن نيتهم مقاطعتها.

خامتة
لقد جاءت التفاهامت األمريكية – العراقية األخرية بشأن إعادة تعريف دور القوات األمريكية ومهمتها يف
العراق لتخفيف ضغوط القوى السياسية وامليليشيات املدعومة إيران ًيا التي يواجهها الكاظمي من جهة،
خصوصا لناحية احتواء الصني ،من جهة أخرى.
وإلتاحة الفرصة إلدارة بايدن إلعادة ترتيب أولوياتها اسرتاتيجيًا،
ً
ومع ذلك ،من املشكوك فيه أن تريض هذه التفاهامت األحزاب وامليليشيات الشيعية ،التي تطالب بانسحاب
القوات األمريكية كليًا ،انطالقًا من قناعتها بأن وجود هذه القوات يف العراق مينع استفرادها كليًا بالسيطرة
ٍ
تحد صعب يف حال استمرت هجامت امليليشيات الشيعية عىل املصالح
عليه .وسيكون أمام إدارة بايدن
األمريكية يف العراق ،وفشل حكومة الكاظمي يف التصدي لها.
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