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أخــذت الُمعطيــات علــى الســاحة العراقيــة ُمنحًنــى جديــًدا بتهديــد 
الواليــات المتحــدة، الحكومــة العراقيــة فــي ســبتمبر 2020م بإغالق 
ســفارتها، فــي حــال عدم قــدرة بغداد على وقــف هجمات الميلشــيات 
األمريكيــة واألجنبيــة  البعثــات  التابعــة إليــران علــى  المســلَّحة 
والِفــَرق اللوجســتية الداعمــة للبعثــات ولقــّوات التحالــف الدولــي 
فــط فــي المحافظــات  ضــد »داعــش« فــي العــراق، وعلــى شــركات النِّ

فطيــة. النِّ
السياســة  لعتبــارات  األمريكيــة  اإلســتراتيجية  فــي  العــراق  يــة  أهمِّ أّن  بْيــد 
المتحــدة  الوليــات  دوافــع  حــول  التســاؤلت  تطــرُح  والجغرافيــا،  والقتصــاد 
والتداعيــات  بغــداد؟  فــي  الســفارة  بإغــالق  التهديــد  تنفيــذ  فــي  يتهــا  وجدِّ
والسياســية  والقتصاديــة  األمنيــة  األوضــاع  علــى  تنفيــذه  علــى  الُمحتَملــة 
بالعــراق؟ وَمــن ســيكون الطــرف الكاســب أو الخاســر مــن أطــراف الصــراع حــال 
ــع حدوثــه علــى الســاحة العراقيــة خالل  إغــالق الســفارة األمريكيــة؟ ومــا الُمتوقَّ
الفتــرة المقبلــة؟ ومــا هــي اّتجاهــات الموقــف األمريكــي بالعــراق فــي المــدى 

المنظــور؟
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أّوًل: دوافع التهديد األمريكي بإغالق السفارة
دوافــع علنيــة وُأخــرى ُمســتِترة تقــُف وراء التهديــد األمريكــي بإغــالق واحــدة مــن 
ُكبريــات الســفارات األمريكيــة فــي العالــم. ترتبــط الدوافــع العلنيــة بالرتفــاع 
حة للميلشــيات المواليــة إليــران،  ل ونطــاق الهجمــات المســلَّ المســتمّر فــي معــدَّ
منــذ بدايــة العــام 2020م، ضــدّ ُكلٍّ مــن األهــداف األمريكيــة مــن قــّوات وقوافــل 
وبعثــات، وقــّوات وقوافــل ومنشــآت التحاُلــف الدولــي ضــد »داعــش«، والبعثــات 
األغذيــة  برنامــج  مكاتــب  ومنشــآت  وقوافــل  واألوروبيــة،  العربيــة  األجنبيــة 
فــي  وذلــك  فطيــة،  النِّ الشــركات  وقوافــل  المتحــدة،  ل ألمــم  التابــع  العالمــي 

دة بالعــراق. مناطــق جغرافيــة متعــدِّ
وقــد بلــغ عــدد الهجمــات الميليشــياوية بصواريــخ الكاتيوشــا والطائــرات بــدون 
طّيــار خــالل الُربــع األّول مــن العــام 2020م ضــّد األهــداف األمريكيــة واألجنبيــة 
ل الهجمــات خــالل الُربــع الثانــي  واأُلمميــة نحــو 11 هجوًمــا، وقــد ارتفــع معــدَّ
مــن العــام الجــاري إلــى مــا يصــل قرابــة الضعــف تحديــًدا بنحــو 19 هجوًمــا، كمــا 

ارتفــع خــالل الُربــع الثالــث بنحــو 27 هجوًمــا.
وكذلــك ارتفــع عــدد الهجمــات بالعبــّوات الناســفة علــى القوافــل والشــاحنات 
األمريكيــة واأُلمميــة، مــن 14 هجوًمــا خــالل الُربــع األّول إلــى نحــو 27 هجوًمــا 
الُربــع الثانــي مــن العــام 2020م، وخــالل شــهري أغســطس وســبتمبر  خــالل 
2020م )شــهران فقــط(، بلــغ عــدد الهجمــات نحــو 49 هجوًمــا )24 هجوًمــا 
خــالل أغســطس، و25 هجوًمــا خــالل ســبتمبر 2020م(، حســب تقريــر لمعهــد 

واشــنطن.
بينمــا ترتبــُط الدوافــع الًمســتَترة برؤيــة العديــد مــن الُخبــراء بــأّن إدارة الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب تخشــى تكــرار ســيناريو أحــداث الســفارة األمريكيــة 
فــي بنغــازي عــام 2012م، وكذلــك أزمــة الرهائــن الشــهيرة التــي كانــت مــن بيــن 
أبــرز أســباب فشــل الرئيــس األســبق جيمــي كارتــر بالفــوز بوليــة ثانيــة مطلــع 
ثمانينيــات القــرن العشــرين مقابــل فــوز غريمــه رونالــد ريجــان، وذلــك بدفــع 
واختطــاف  الســفارة  باحتــالل  الســيناريو  بتكــرار  العــراق  فــي  وكالئهــا  إيــران 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iraqi-militias-weighing-u.s.-options
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iraqi-militias-weighing-u.s.-options
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ز مــن حظــوظ فــوز  رهائــن للتأثيــر علــى حظــوظ ترامــب النتخابيــة، بمــا يعــزِّ
ــح الديمقراطــي جــو بايــدن، علــى أمــل العــودة لالتفــاق النــووي وإيجــاد  المرشَّ
إيــران - حســب تصريحــات  أفقــدت  التــي  القاســية  العقوبــات  حلــوٍل لقضيــة 
الرئيــس حســن روحانــي - نحــو 150 مليــار دولر. ولذلــك يبــدو أّن إدارة ترامــب 
أرادت اســتباق األحــداث لتكثيــف الحمايــة بالتهديــد بإغــالق الســفارة؛ لضــرب 
ــط ضــّد البعثــة األمريكيــة فــي العــراق، وذلــك علــى الرغــم مــن أّن  أّي ُمخطَّ
العديــد مــن الُكّتــاب اإليرانييــن يــرْون علــى نحــٍو ُمغايــر أّن إيــران حريصــة ُكّل 
الحــرص علــى عــدم اســتفزاز اإلدارة األمريكيــة فــي الســاحة العراقيــة؛ حّتــى 
ــق مــن خاللهــا  ر بتوجيــه ضربــٍة عســكرية لهــا ووكالئهــا، يحقِّ ل تمنحهــا المبــرِّ
الديمقراطــي جــو  انتخابًيــا علــى منافســه  انتصــاًرا  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 

بايــدن فــي النتخابــات الرئاســية المقبلــة.

ثانًيا: الجهود العراقية إلدارة األزمة
إجــراءات للحيلولــة دون تحويــل  ة  عــدَّ الكاظمــي  اّتخــذت حكومــة مصطفــى 
والنــأي  وإيــران،  المتحــدة  الوليــات  بيــن  مباشــر  صــراٍع  ميــدان  إلــى  العــراق 
ــا مــع  ــع األّول، بعقــده اجتماًعــا رباعًيّ بالســاحة العراقيــة عــن العــودة إلــى المربَّ
رئيــس الدولــة ورئيــس البرلمــان ورئيــس مجلــس القضــاء، أســفر عــن ضــرورة 
الُمضــي ُقُدًمــا فــي مســار النتقــال نحــو مرحلــة الدولــة بحصــر الســالح فــي يــد 
ــة  حة بالمواقــع الهامَّ الدولــة، وتقليــص مســاحات وجــود الميليشــيات المســلَّ
فــي العــراق، طالًبــا دعــم جهــود الحكومــة فــي تنفيــذ برنامجهــا لالنتقــال نحــو 

ســيادة الدولــة وصيانــة أمنهــا واســتقرارها.
أبــرز اإلجــراءات األمنيــة، إصــدار األوامــر بإغــالق مكاتــب »الحشــد  مــن بيــن 
الشــعبي« الموالــي إليــران فــي مطــار بغــداد الدولــي، وإعفــاء قائديــن بارزيــن فــي 
الحشــد تابعيــن لـــ »ســرايا الخرســاني« المّتهمــة بقتــل عشــرات المتظاهريــن؛ 
ــف ضمــن قوائــم اإلرهــاب األمريكيــة، فــي  حامــد الجزائــري َووعــد القــدو المصنَّ
ة  ــف مــن حــدَّ محاولــة لتغييــر الوجــوه غيــر المقبولــة فــي الحشــد، بمــا يخفِّ

الموقــف مــع الوليــات المتحــدة.

https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وكذلــك أصــدر أوامــَر لجهــاز مكافحــة اإلرهــاب بالقيــام بحملــة تفتيــش فــي 
ــة أحيــاء العاصمــة بغــداد؛ لتوقيــف ُمطِلقــي الصواريــخ باّتجــاه المنطقــة  كافَّ
للبعثــات  األمنيــة  ــة  المظلَّ وتوفيــر  حة  المســلَّ الهجمــات  لمنــع  الخضــراء 
الفرقــة  بنشــر  الخضــراء  بالمنطقــة  األمنــي  الحضــور  وتكثيــف  األجنبيــة، 
ــة  دة لكافَّ ــة داخــل حــدود المنطقــة الخضــراء، وإصــداره تعليمــات مشــدَّ الخاصَّ

حة. المســلَّ للميليشــيات  ي  التصــدِّ بضــرورة  األمنيــة  األجهــزة 
لــم تِقــف حكومــة الكاظمــي عنــد حــّد اّتخــاذ إجــراءات داخليــة لمنــع تصعيــد 
الهجمــات الميليشــياوية ضــّد األهــداف األمريكيــة فحســب، بــل أوفــد الكاظمــي 
وزيــر خارجيتــه فــؤاد حســين يــوم 26 ســبتمبر 2020م إلــى إيــران، فــي زيــارة 
حة  هــا مراقبــون مناســبة إلقنــاع إيــران بالضغــط علــى الميليشــيات المســلَّ عدَّ
ل  الممــوِّ هــي  إيــران  أّن  باعتبــار  البعثــات األجنبيــة،  علــى  الهجمــات  إليقــاف 
حة ضــّد األهــداف األمريكيــة. والراعــي الرســمي لهجمــات الميليشــيات المســلَّ

وكذلــك عقــد الرئيــس العراقــي برهــم صالــح اجتماًعــا مع قادة الُكتل واألحزاب 
، حــول إغــالق  الشــيعية؛ إلبالغهــم بالتهديــدات األمريكيــة التــي تمحــورت: أوّلً
ل  ح، وهذا من شأنه أن يحوِّ ض أهداف أمريكية لعدوان مسلَّ السفارة حال تعرُّ
العــراق إلــى دولــة معاديــة للوليــات المتحــدة، بالتزاُمــن مــع اّتخــاذ نحــو 12 
ســفارة أجنبيــة قــرارات باإلغــالق تضامًنــا مــع الســفارة األمريكيــة، بمــا يجعــل 
البــالد فــي حالــة ُعزلــة دوليــة تاّمــة حســب تصريحــات صالــح، ثانًيــا، اســتهداف 
حة بنفــس طريقــة اســتهداف قائــد  الزعامــات الشــيعية وقــادة الفصائــل المســلَّ
فيلــق القــدس اإليرانــي الســابق قاســم ســليماني ونائــب قائــد »الحشــد الشــعبي« 
فــة علــى مواقــع الفصائل  يــة مكثَّ أبــو مهــدي المهنــدس، ثالًثــا، توجيــه غــارات جوِّ

يــًة. حة حّتــى تدميرهــا كلِّ المســلَّ
أبلغــت  واشــنطن  أّن  اإلعالميــة  األوســاط  بعــض  كشــفت  الســياق،  هــذا  وفــي 
ض أهــداف أمريكيــة لعتــداءات  بغــداد بأّنهــا ســتهاجم 120 موقًعــا، حــال تعــرُّ
ــة ببعــض  حة وســقوط قتلــى أمريكييــن، ورابًعــا، تجفيــف األمــوال الخاصَّ مســلَّ
حة فــي تنفيــذ  السياســيين الضالعيــن أو المتواطئيــن مــع الميليشــيات المســلَّ

ــا. هجمــات ضــّد أهــداف أمريكيــة ومالحقتهــم دولّيً

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222820
https://iraqnewspaper.net/ar/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-120-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A/
https://iraqnewspaper.net/ar/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-120-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A/
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علــى خلفيــة اجتمــاع صالــح وتحذيــره مــن رّد فعــل أمريكــي عســكري صــارم، 
وَقعــت تغييــرات مفاجئــة فــي مواقــف قــادة الميليشــيات والتحاُلفــات المواليــة 
إليــران فــي العــراق، حيــث لــم تنتظــر طويــاًل لتعلــن رفضهــا ألّيــة هجمــات ضــّد 
ســارع  إذ  بالعــراق،  السياســي  مســتقبلها  علــى  خوًفــا  الدبلوماســية  البعثــات 
ُكلٌّ مــن هــادي العامــري ونــوري المالكــي وفالــح الفّيــاض فــي مؤتمــر صحفــي 
مفاجئــة  لغــة  فــي  األجنبيــة،  البعثــات  علــى  لالعتــداءات  بإدانتهــم  مشــترك 
دوا علــى  صيــن، الذيــن تعــوَّ وغيــر مســبوقة للشــارع العراقــي وللُخبــراء والمتخصِّ
ســماع لغــة عدائيــة ضــّد الوليــات المتحــدة وكْيــل الّتهامــات لهــا فــي الســاحة 
العراقيــة، واألدهــى أّن كتائــب حــزب اهلل وعصائــب أهــل الحــق المنضويــن تحــت 
حة ضــّد األهــداف  ــدان الهجمــات المســلَّ لــواء هيئــة الحشــد الشــعبي، كانتــا تمجِّ

األمريكيــة بالعــراق.
ــرات فــي مواقــف قــادة الميليشــيات والتحاُلفــات المواليــة  بيــد أّن هــذه التغيُّ
فــي  مــه  تتــّم بمعــزل عــن الجــار الشــرقي للعــراق - بُحكــم تحكُّ لــم  لطهــران، 
مدهــم متــى شــاء  كهــم ويجِّ كات قــادة الميليشــيات بالعــراق؛ يحرِّ مواقــف وتحــرُّ
ول يمكــن إعــالن مواقــف دون التنســيق مــع قــادة الحــرس الثــوري، إذ يدينــوا 
حة ضــّد البعثــات  د بالهجمــات المســلَّ بالــولء العقائــدي لـــ »ُقــم« - الــذي نــدَّ
اإلجــراءات  بتشــديد  الكاظمــي  حكومــة  ودعوتــه  العــراق،  فــي  الدبلوماســية 

األمنيــة لمنــع تكراراهــا.

ثالًثا: التداعيات المُحتَملة على العراق حال إغالق السفارة

الحكومــة  علــى  الضغــط  فــي  األمريكــي  التهديــد  فوائــد  مــن  الرغــم  علــى 
ة  العراقيــة للتعجيــل بقضيــة حصــر الســالح ِبَيــد الدولــة، غيــر أّنــه يثيــر عــدَّ
التالــي: النحــو  علــى  العراقيــة،  الحكومــة  أمــام  كارثيــة  يــات  وتحدِّ مخاطــر 

ًيــا .   ل تحدِّ الدفــع نحــو القتتــال الداخلــي: التهديــد بإغــالق الســفارة يشــكِّ
جمــاح  وكبــح  الدولــة  بيــد  الســالح  حصــر  يريــد  لكونــه  للكاظمــي؛  كبيــًرا 
شــوارع  حــرب  حالــة  تخلــُق  عســكرية  عمليــة  بــدون  حة  المســلَّ الميليشــيات 
واقتتــال أهلــيٍّ وطائفــيٍّ. فــإذا مــا لجــأ الكاظمــي إلــى الخيــار العســكري ِلَلجــم 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222820
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222820
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/28/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF?fb_comment_id=3282585335188678_3282663625180849&page=29
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/28/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF?fb_comment_id=3282585335188678_3282663625180849&page=29
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ــح أن تــُرّد الميليشــيات بعنــف مضــاّد بإيعــاز إيرانــي؛  الميليشــيات، فمــن الُمرجَّ
ــر علــى أمــن العــراق وانهيــار حكومــة الكاظمــي، التــي اّتخــذت خطوات  مــا قــد يؤثِّ
جريئــة وغيــر مســبوقة فــي هــذا الّتجــاه، وكذلــك التوقيــت ليــس فــي صالــح 
الكاظمــي، حيــث خــرج آلف العراقييــن فــي العاصمــة والمحافظــات الجنوبيــة 
ذات الظهيــر الشــيعي ومحافظــات الوســط إلحيــاء الذكــرى األولــى لنتفاضــة 
ورفــض  الفســاد  ومحاربــة  الشــامل  باإلصــالح  ومطالبيــن  2019م،  أكتوبــر 

الخارجيــة. التدخــالت 
إفشــال جهــود مســار النتقــال نحــو الدولــة: عنــد إغــالق الســفارة، ســتزُعم .  

انتصــاًرا  قــت  أّنهــا حقَّ إيــران ووكالؤهــا اإلقليميــون عبــر منابرهــا اإلعالميــة 
مقاّرهــا  إغــالق  علــى  المتحــدة  الوليــات  بإجبارهــا  كبيــًرا  ــا  ودعائّيً ا  سياســًيّ
اّتخذهــا  التــي  الجهــود  تقويــض  شــأنه  مــن  مــا  العــراق؛  فــي  الدبلوماســية 
حة لالنتقــال نحــو الدولــة وتجــاوز  الكاظمــي للتضييــق علــى الميلشــيات المســلَّ
حة  قــّوة وســطوة وســيطرة الميليشــيات المســلَّ الــال دولــة، مــع عــودة  مرحلــة 
ــا  ــة قــرارات الُحكــم فيهــا داخلًيّ بشــكل أقــوى علــى مفاصــل الدولــة، وتوجيــه دفَّ

ــا. وخارجًيّ
ــق اإلغــالق ســيكون قــراًرا كارثًيــا علــى العــراق، يتجــاوز فــي مــداه  وإذا مــا تحقَّ
وأثــره النســحاب الــذي قامــت بــه إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا 
ــب عليــه ولدة ظهــور تنظيــم »داعــش«، وعــودة ظهــور  عــام 2011م، والــذي ترتَّ
العديد من التنظيمات والعمليات اإلرهابية في المحافظات العراقية، وولدة 
حة المواليــة إليــران علــى الســاحة العراقيــة  المزيــد مــن الميليشــيات المســلَّ
ز النفــوذ اإليرانــي فــي  وســيطرتها علــى مســاحات أوســع مــن العــراق؛ مــا يعــزِّ

العــراق وســوريا.
وكذلــك سُيشــعر هــذا التهديــد الكاظمــي أّن مــا قامــت بــه حكومتــه لــم يلــَق 
منــذ  وجريئــة  قويــة  إجــراءات  ة  عــدَّ حكومتــه  اّتخــذت  حيــث  ــا،  أمريكّيً قبــوًل 
مها مهامهــا ضــّد وكالء إيــران فــي العــراق، بــدًءا مــن اعتقــال عناصــر تابعــة  تســلُّ
القومــي،  الفّيــاض مــن مستشــارية األمــن  لحــزب اهلل، ومــروًرا بإعفــاء فالــح 
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بدخــول  أوامــر  وإصــدار  العراقية-اإليرانيــة،  الحــدود  علــى  الرقابــة  وتشــديد 
العــراق بتأشــيرة دخــوٍل لكاّفــة العســكريين والدبلوماســيين األجانــب حيــث كان 

اإليرانييــن. العســكريين  الهــدف 
ــة العمليــات .   ــف عنــد انتهــاء كافَّ ــا: إغــالق الســفارة لــن يتوقَّ ُعزلــة العــراق دولًيّ

ــح أن  الدبلوماســية والعســكرية األمريكيــة فــي بغــداد فحســب، بــل مــن الُمرجَّ
تّتخــذ العديــد مــن الــدول خطــوات مشــابهة، وهــو مــا كشــف عنــه الكاظمــي 
صراحًة في جلسة مجلس الوزراء يوم 29 سبتمبر 2020م، بقوله إّن الهجمات 
ة علــى البعثــات األجنبيــة دعــت »المؤسســات والهيئــات الدبلوماســية  المســتمرَّ
إلــى التفكيــر بإغــالق ســفاراتها، وأّولهــا الوليــات المتحــدة، وكذلــك التحــاد 
وغربيــة  أوروبيــة  دولــة   18 أعربــت  2020م،  ســبتمبر   18 وبتاريــخ  األوروبــي«. 
واألهــداف  المصالــح  علــى  الميليشــياوية  الهجمــات  سلســة  مــن  قلقهــا  عــن 
ــة عمليــات التحاُلفــات  ــف كافَّ ــح أيًضــا أن تتوقَّ األجنبيــة بالعــراق، ومــن الُمرجَّ
الدوليــة، وأن تّتخــذ العديــد مــن الُقــوى األجنبيــة خطــوات ُمَماثلــة للخطــوة 
األمريكيــة حــال وقوعهــا؛ لعتمادهــا بشــكٍل مركــزي علــى الحضــور األمريكــي 
فــي العــراق، باســتثناء روســيا والصيــن، وهــو مــا ســُيلقي بظاللــه الســلبية علــى 
األوضــاع األمنيــة والقتصاديــة العراقيــة؛ لكونــه ســُينهي التعــاُون بيــن العــراق 
ــا أيًضــا، فــي ظــّل ظــروف حرجــة يُمــّر بهــا العــراق يحتــاج  وهــذه الــدول اقتصادًيّ
ض ُفــرص الخــروج بالعــراق إلــى بــّر األمــان، علًمــا  فيهــا للدعــم الخارجــي، ويقــوِّ
بــأّن هــذه الخطــوة قــد ل تخــدم الوليــات المتحــدة بشــكل ل إســتراتيجي ول 

تكتيكــي.
يضــُع .   العراقيــة:  األراضــي  علــى  أمريكي-إيرانــي  قتــال  انــدلع  احتماليــة 

الســيناريو  تكُلفــة  ــل  تحمُّ ي  تحــدِّ إمكانيــة  أمــام  العــراق  األمريكــي  التهديــد 
فــة علــى  يــة أمريكيــة مكثَّ مــًة لسلســلة غــارات جوِّ الكارثــي، إذ مــا كان ذلــك مقدِّ
ل العراق بدوره لســاحة حرب حقيقية  حة؛ ما يحوِّ ات الميليشــيات المســلَّ مقرَّ
لتصفيــة الحســابات األمريكية-اإليرانيــة؛ ألّن اإلدارة األمريكيــة قــد تســتغّل 
ذلــك لتحقيــق انتصــارات ســاحقة ضــّد إيــران فــي النتخابــات المقبلــة، ِعوًضــا 
ــق بــإدارة أزمــة كورونــا وملــّف العنصريــة وملــّف  عّمــا انتابهــا فــي ملّفــات تتعلَّ

https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
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األزمــة مــع الصيــن، وإن كانــت إيــران تــدرك ذلــك وتريــد تفويــت الفرصــة علــى 
األمريكيــة. اإلدارة 

رات األحداث على الساحة العراقية رابًعا: اّتجاهات تطوُّ

م صــورًة واضحــة عــن حجــم وخطــورة التهديــدات الميليشــياوية  يرُســم مــا تقــدَّ
ُقبيــل  اإلدارة األمريكيــة  لــدى  للغايــة  فتــرة دقيقــة  فــي  لألهــداف األمريكيــة 
النتخابات الرئاسية، ل تريد خاللها هذه اإلدارة استخدام إيران ورقَة ضغِط 
إعــادة ســيناريو حصــار الســفارة األمريكيــة ببغــداد نهايــة 2019م، وكذلــك يطــرح 
اّتجاهيــن فيمــا يمكــن أن تــؤول إليــه األحــداث علــى الســاحة العراقيــة خــالل 
الفتــرة المقبلــة، التــي تشــهد انتخابــات رئاســية أمريكيــة فــي نوفمبــر 2020م، 

ــرة 2021م: ات عراقيــة إلجــراء انتخابــات مبكِّ وتحــركُّ
عمليــات  لوقــوع  تفادًيــا  الســفارة  بإغــالق  التهديــد  تنفيــذ  األول:  الســيناريو 
ــح؛ ألّن  اختطــاف رهائــن، بحســب الروايــة األمريكيــة، وهــو ســيناريو غيــر ُمرجَّ
ــا بعــد تخفيــض عــدد القــّوات األمريكيــة  قــرار إغــالق الســفارة ُيترَجــم عملًيّ
فــي العــراق مــن 5500 إلــى 3000، بالدخــول فــي الســيناريو الكارثــي وتصفيــة 
الحســابات مع إيران في الســاحة العراقية، لكّن واشــنطن تعلم وكذلك طهران 
أّن الحــرب فــي العــراق لــن تكــون نزهــة، ول ُيمكــن حســمها لصالــح أّي طــرف ول 

تحديــد ســقفها الزمنــي، والتكُلفــة ســتكون صعبــة علــى جميــع األطــراف.
وكذلــك ُتَعــّد الســفارة األمريكيــة فــي العــراق بمثابــة قاعــدة عســكرية عمالقــة، 
تُضم اآللف من قّوات المارينز، وتحتوي على عدٍد كبير من بطاريات باتريوت 
الدولــة  مــن  بــل مســاحاٍت كبيــرة  بغــداد فقــط  ليــس  ــي  ورادارات تغطِّ ومطــار 
العراقيــة ذاتهــا، وِمــن ثــمَّ مــا هــو وجــه الســتفادة مــن قــرار إغــالق الســفارة، علًمــا 
بــأّن إيــران ســتكون الطــرف الرابــح، كونهــا تجيــد الســيطرة علــى المســاحات 
الفارغــة مــن النفــوذ، وِمــن ثــمَّ قــد يكــون التهديــد األمريكــي منــاورًة لختبــار 
يــة العــراق فــي قضيــة إخــراج القــّوات األمريكيــة مــن العــراق، وفــي قضيــة  جدِّ
حة  حصــر الســالح بيــد الدولــة. وأِضــف إلــى ذلــك أّن إطــالق الميليشــيات المســلَّ
المواليــة إليــران ســتة صواريــخ علــى مطــار أربيــل يــوم 30 ســبتمبر 2020م، 
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رســالًة إلــى واشــنطن بــأّن »الكاتيوشــا« قــادرة علــى ضــرب األهــداف األمريكيــة 
فــي أّي بقعــة علــى األراضــي العراقيــة، وهــو مــا يجعــل اإلدارة األمريكيــة تحجــم 

عــن تنفيــذ فكــرة نقــل الســفارة إلــى مــكان آخــر داخــل األراضــي العراقيــة.
ًتــا، لحيــن تكثيــف  الســيناريو الثانــي: عــدم إغــالق الســفارة أو إغــالق أبوابهــا مؤقَّ
فــي  أّيــة هجمــات  الخضــراء ومحيطهــا لصــّد  للمنطقــة  الخارجــي  التأميــن 
الميليشــيات  ضــّد  المحــدودة  الضربــات  لســيناريو  اللجــوء  مــع  المســتقبل، 
تــرك  ــح إلدراك مخاطــر  الُمرجَّ الســيناريو  المواليــة إليــران، وهــو  حة  المســلَّ
ــب توفيــر ورقــة ضغــط قويــة للديمقراطييــن، إذ  الســاحة للعــدو اللــدود، وتجنُّ
ــح ترويــج الديمقراطييــن لذلــك علــى أّنــه فشــٌل أمريكــي فــي عهــد  مــن الُمرجَّ
ترامــب فــي مواجهــة إيــران ودفــع البــالد نحــو حــرٍب لــم تربــح فيهــا الوليــات 
المتحــدة أّيــة مكاســب إســتراتيجية، وهــو مــا يجعــل اإلدارة األمريكيــة توالــي 
وعليــه  المنفلتــة.  الميليشــيات  لمواجهــة  الكاظمــي  لحكومــة  بقــّوة  دعمهــا 
يتوقــع اســتمرار الضغــط اإليرانــي علــى الجانــب األمريكــي فــي العــراق خــالل 
فتــرة مــا قبــل النتخابــات األمريكيــة والعراقيــة عبــر األذرع العســكرية المواليــة 
إليــران فــي العــراق باســتمرار التفجيــرات وإطــالق الصواريــخ علــى األهــداف 
عــدم الســتقرار وإظهــار  األمريكيــة واألجنبيــة بشــكٍل متقطــع إلثــارة حالــة 
عجــز ترامــب فــي التعامــل مــع الملــف العراقــي؛ بهــدف التأثيــر علــى حظوظــه 
النتخابيــة دون أن تصــل الهجمــات الميليشــياوية إلــى حــد قتــل أمريكييــن 
حتــى ل تعطــي الفرصــة لــإدارة األمريكيــة لتوجيــه ضربــة حاســمة لمواقــع 
وتمركزات الميليشيات الموالية إليران، إذ يبدو أّن طهران أدركت رسائل الردع 
األمريكيــة القويــة منــذ اســتهداف الوليــات المتحــدة لقائــد فيلــق القــدس 
اإليرانــي الســابق قاســم ســليماني ونائــب قائــد »الحشــد الشــعبي« أبــو مهــدي 
المهنــدس بدايــة ينايــر 2020م، مــع إمكانيــة توجيــه الوليــات المتحــدة ضربات 
محــدودة للميليشــيات هــذا مــن ناحيــة، عــالوًة علــى الضغــط علــى الكاظمــي 
لثْنِيــِه عــن برنامجــه وجهــوده فــي النتقــال نحــو مســار الدولــة المســتقلة ذات 
الســيادة مــن ناحيــٍة أخــرى، ألّن مــن شــأن ذلــك بنــاء حائــط صــد قــوي ضــد 
النفــوذ اإليرانــي فــي العــراق وفقــدان نفوذهــا ومكاســبها أو تقليصهــا فــي أهــم 
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دولــة فــي مشــروعها التوســعي اإلقليمــي، مــع توقــع دعــم الوليــات المتحــدة 
لجهــود حكومــة الكاظمــي حتــى إجــراء النتخابــات البرلمانيــة المقبلــة رغــم 
ضغطهــا بملــف إغــالق الســفارة، حيــث إّن العــراق ســيكون هــو الطــرف الخاســر 
حــدود  فــي  الكاظمــي  برئاســة  حكومتــه  تســعى  والــذي  الخطــوة،  هــذه  مــن 
ك نحــو مســار الدولــة، وإن كان  ُقدراتهــا وإمكانياتهــا وُفرصهــا المتاحــة وتتحــرَّ
المطلــوب أكثــر مّمــا حققــت حكومتــه فــي مســار كبــح جمــاح الميليشــيات؛ مــا 
يفــرض علــى واشــنطن إعــادة النظــر فــي هــذا التهديــد والوقــوف بجانــب العــراق 
ــة حمايــٍة قــادرة  إلنجــاح مســيرة الكاظمــي، خاّصــًة أّن واشــنطن تمتلــك مظلَّ
علــى حمايــة ســفارتها، كمــا فعلــت أثنــاء محاصرتهــا مــن ِقبــل المحســوبين علــى 

إيــران فــي ســبتمبر 2019م.
وأخيــًرا، بينمــا نــرى ضــرورة عــدم ترتيــب قــرار إغــالق الســفارة ببغــداد أّيــة مزايــا 
للوليــات المتحــدة والعــراق، غيــر الدفــع نحــو الدخــول فــي الســيناريو الكارثــي 
ــف علــى جميــع األطــراف والــذي يبــدو أن كافــة األطــراف ل تريــده، غيــر  الُمكلِّ
ك؛ إلبــراز  أّنــه ينبغــي علــى الحكومــة العراقيــة اســتغالل الموقــف وســرعة التحــرُّ
يتهــا فــي قضيــة حصــر الســالح بيــد الدولــة، وكبــح جمــاح الميليشــيات التــي  جدِّ
تعبــُث بأمــن العــراق وســيادته، وإن ُكّنــا نعلــم بنفــس القــدر أّنــه ليــس باألمــر 
ــع نتائــج إيجابيــة فــي هــذه المســألة على المدى المنظور، لعتبارات  ــن توقُّ الهيِّ

ــق بــأوراق الضغــط اإليرانيــة علــى الســاحة العراقيــة. تتعلَّ
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