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في تحقيق اهدافها هذا البحث وصايا مؤسسة راند لمساعدة الواليات المتحدة االمريكية يمثل 
 .فيما يتعلق بأنسحابها العسكري من العراقالشرق االوسط ، االستراتيجية في 
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 جعلهي منظمة بحثية تعمل على تطوير حلول لتحديات السياسة العامة للمساعدة في  راند مؤسسة
ة غير ربحية وحيادية مؤسسوهي العالم أكثر أماًنا وأكثر وصحة وازدهاًرا.  المجتمعات في جميع أنحاء

 حقوق الطباعة والتوزيع اإللكتروني محدودة وملتزمة بالصالح العام.

التجارية الواردة هنا محمية بموجب القانون. تم توفير هذا التمثيل للملكية الفكرية  اتهذه الوثيقة والعالم
ا المنشور عبر فقط. يحظر النشر غير المصرح به لهذ ألغراض غير تجارية هستخدملت راند لمؤسسة

دون تغيير. يلزم الحصول املة أنها كبشرط اإلنترنت. ُيصرح بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصي فقط، 
إلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من مستنداتنا البحثية بأي شكل آخر لالستخدام  راند على إذن من مؤسسة

 ألذونات، يرجى زيارةللحصول على معلومات حول إعادة الطبع وربط ا التجاري.

www.rand.org/pubs/permissions.html. 

 بالضرورة آراء عمالئها الباحثين ورعاتها. هي عالمة تجارية مسجلة.راند ال تعكس منشورات مؤسسة 

 .www.rand.org/t/PE362، قم بزيارة يد من المعلومات حول هذا المنشورلمز 

 RANDة محفوظة لمؤسس 2020حقوق الطبع والنشر لعام © 

 ملخص تنفيذي

ركي من يفي هذا المنظور، نقوم بتقييم المخاطر االستراتيجية المحتملة المرتبطة باالنسحاب العسكري األم
تحقيق أهدافها االستراتيجية في الشرق األوسط.  فيونوصي بسياسات لمساعدة الواليات المتحدة  ،العراق
عة آالف من األفراد العسكريين في العراق يقدمون بض لدى الواليات المتحدةكان ، 2020عام ال طلعم فمنذ

ف افي أعقاب استهدو كية في شرق سوريا. ير األمن العراقية والقوات األم مؤسساتمساعدة قتالية مباشرة ل
غير ملزم يدعو إلى  ، أقر البرلمان العراقي إجراء2020ل اإليراني قاسم سليماني في كانون الثاني جنرالا

 التوتراتوزيادة أعاد هذا التصويت، لقد من العراق.  (ركية في المقام األوليواألم)جنبية القوات األاخراج 
 تنخرطالماذا فكية في العراق. ير الجدل حول الغرض من المهمة العسكرية األمإثارة مع إيران، المتزامنة 

ماذا سيحدث إذا و عسكري هناك؟ موطئ قدم ما هو الغرض من الحفاظ على و الواليات المتحدة في العراق؟ 
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بقي الجيش ما إذا و ؟ تلقائيا االخيرة ت الحكومة العراقية القوات العسكرية األميركية، أو إذا انسحبتأخرج
 هذا الوجود؟ لكشاألميركي في العراق، فماذا يجب أن ي

 يمتقي

ميركية وأهداف العواقب المحتملة لفك االرتباط األميركي عن العراق بالنسبة لالستراتيجيات األ ةسادر قمنا ب
. 2020عام ال مطلع ذالسياسة المعلنة على النحو المبين في الوثائق الرسمية للحكومة األميركية المنشورة من

استنتاجاتنا من المقارنة التحليلية لخمس مصالح أميركية استراتيجية وأربعة خيارات  S.1يلخص الجدول 
 االرتباط الكامل.ن عدم االنسحاب إلى فك بيالنسحاب محتمل، وتتراوح 

 التوصيات

 على هذا التحليل: أربع توصيات تتعلق بالسياسات بناءً  ناقدم

 . الدعم: االستمرار في تقديم الدعم الفعال لتنمية االستقرار والديمقراطية في العراق.1

 ب المحدود.اسحنب واال اسحن. البقاء: حدد التوازن األمثل بين المخاطر والفوائد بين عدم اال 2

 : الحفاظ على مهمة استشارية دائمة للمساعدة في تطوير قوات األمن العراقية.ثباتال. 3

  العالقات المدنية العسكرية مع مرور الوقت. طوير: مساعدة الجيش العراقي على تطويرتال. 4

 S.1الجدول 

 ستراتيجية للعراقتقييم األضرار المحتملة للمصالح األميركية المرتبطة باالنسحاب العسكري من المصلحة اال

المصلحة 
 الستراتيجية

 ال انسحاب
 حجم بقاء)

 مطلعالقوة 
2020) 

انسحاب محدود 
)قوات المساعدة 

 القتالية فقط(

انسحاب كامل 
)مساعدة 

 قتالية+فرق 
 استشارية(

 ةفك االشتباك )كل القو 
 العسكرية+تمويل+عتاد(

 جدا مرتفع جدا مرتفع مرتفع منخفض جًدا داعشمواجهة 
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 جدا مرتفع مرتفع متوسط منخفض جًدا ة إيرانمواجه
تنافس مع ال

 الصين وروسيا
 متوسط متوسط منخفض منخفض جًدا

ازدهار واستقرار 
 اقتصادي

 مرتفع متوسط منخفض جدا منخفض جًدا

وضع القوة 
العسكرية 
 اإلقليمي

 متوسط متوسط منخفض جدا منخفض جًدا

1 

 قانسحاب القوات األميركية من العرا تقدير

في هذا المنظور، نقوم بتقييم المخاطر االستراتيجية المحتملة المرتبطة بانسحاب القوات العسكرية األميركية 
من العراق، وبناًء على هذا التقييم، نوصي بمجموعة من السياسات واإلجراءات لمساعدة الواليات المتحدة 

قرار التنا وتوصياتنا إلى مساعدة صانعي العلى تحقيق أهدافها االستراتيجية في الشرق األوسط. تهدف تحلي
 والجمهور على حد سواء للنظر في كال الجانبين من هذه القضية المهمة. يسياسال

تم تقديم آراء قوية مؤيدة ومعارضة لالنسحاب من قبل صناع السياسة ومحللي السياسات والقادة العسكريين 
الحالية بشكل عام مع تلك التي قدمت خالل ذروة  اتالمناقشتتوافق  .(1) والمحاربين القدامى والجمهور

تضيف  .(2) 2011وخالل الفترة التي سبقت انسحاب  2007-2006فترة مكافحة التمرد في العراق 
تؤكد أن الواليات المتحدة ستحول تركيزها العسكري  إذعنصًرا جديًدا،  2018لعام  "استراتيجية الدفاع الوطني"

 في المقام األول. ،نافسة القوى العظمى مع الصين وروسيامن مكافحة اإلرهاب إلى م

على أنها توجيه ثنائي  "استراتيجية الدفاع الوطني"لقد قرأ بعض المحترفين العسكريين وصانعي السياسة 
 تقريًبا: تتطلب إعادة التركيز على الصين وروسيا انسحابا كبيرا من الشرق األوسط. ومع ذلك، توجه

ركية للمساعدة في الحفاظ على التوازنات اإلقليمية المواتية يوزارة الدفاع األمايضا  "ع الوطنياستراتيجية الدفا"
 في الشرق األوسط، وردع العدوان اإلقليمي، وهزيمة اإلرهابيين وحرمانهم من المالذ اآلمن، ومنع القوى 
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طرق التجارة، ولمواجهة أمن و المعادية من الهيمنة على الشرق األوسط، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة 
ركية المتعلقة يتعزز هذه المتطلبات اللغة المتسقة في الوثائق اإلستراتيجية األم. (3)مضر النفوذ اإليراني ال

 .(4) على األقل 2005سنة بالعراق والشرق األوسط األوسع منذ 

 الدوافع التحليلية الرئيسية

 لم تحل الجدل حول سياسة العراق حتى داخل مؤسسة الدفاع، 2018 نظًرا ألن "استراتيجية الدفاع الوطني"
االنسحاب عن مجموعة من الظروف المختلفة وقرارات  مخضقد يتو هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحليل. 

الدافع وراء االنسحاب له آثار عملية خطيرة على الواليات المتحدة والعراق والقوات أن  . وبما(5)ات السياس
 ميركية، فإننا نركز تحليلنا على ثالثة دوافع استراتيجية رئيسية:العسكرية األ

 مستمدة من الوثائق والبيانات الرسميةال. األهداف اإلستراتيجية للواليات المتحدة في العراق 1

 . خيارات االنسحاب التي تتراوح بين عدم االنسحاب وفك االرتباط العسكري الكامل2

 نسحابال ابتيجية للواليات المتحدة لكل خيار . ضرر محتمل للمصالح اإلسترا3

العام والرسمي حول اإلستراتيجية تجاه للرأي مراجعة البيانات األميركية خالل تم بناء تقييمنا وتوصياتنا من 
واألكثر  اكون المصالح االستراتيجية األميركية األكثر شيوعتالعراق، وما استخلصناه من تلك التصريحات ل

 ق.تأكيدا في العرا

2 

 استراتيجية الواليات المتحدة السابقة والحالية بشأن العراق

إن أحد أكثر المخاوف التي يتم الحديث عنها كثيرا بشأن استمرار الوجود العسكري األميركي في العراق هو 
 نحن نتفق .(6)االفتقار الملحوظ إلى استراتيجية إقليمية أو خاصة بكل بلد لتوجيه الهدف والعمل العسكري 

جد أن األهداف الرسمية المعلنة نأن الوضوح االستراتيجي بشأن العراق مطلوب بشدة، ونحن ب مع الرأي
منذ غزو التحالف فليست مرتبطة بشكل كاف بسياسات أو مبررات متسقة للعمليات العسكرية األميركية. 
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متعارضة بشكل مباشر ، يبدو أن بعض سياسات العراق كانت 2003بقيادة الواليات المتحدة للعراق عام 
 مع البيانات االستراتيجية المعاصرة.

االستراتيجية بشكل جيد في كثير من األحيان، إال أن هناك العديد مع السياسة ورغم عدم توافق  هنغير إ
ففي من الوثائق الرسمية المتاحة بسهولة والتي تصف المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة في العراق. 

عكس الظروف الناشئة، فإن هذه الوثائق متسقة بشكل عام من حيث ي تلتاتغييرات الضرورية بعض الضوء 
ركزت فقد ، 2003عام المنذ أما . 2020عام العلى األقل وحتى  2005عام ال ذاللهجة والمحتوى منقوة 

ها. يقدم الجدول إستراتيجية الواليات المتحدة تجاه العراق على إقامة دولة مستقرة وديمقراطية والحفاظ علي
مجموعة مقارنة من االقتباسات من الوثائق االستراتيجية والمواقع الرسمية بدءا من االستراتيجية  (1رقم )

وتنتهي بالسياسة الرسمية لوزارة الخارجية األميركية بشأن  2005الوطنية األميركية للنصر في العراق لعام 
 . 2020عام الالعراق في أوائل 

كان هناك وإنما ، 2005العام يير في األهداف اإلستراتيجية األميركية المعلنة في العراق منذ تغلم يكن هناك 
 150ذروة التمرد السني، كان هناك أكثر من  وفي، 2007عام ال فخاللتذبذب واسع في مستويات القوة. 

ومع مطلع  لم يكن هناك أي شيء. 2014عام ال وحتى 2011عام الن وبيأميركي في العراق.  ألف جندي
، جندي أميركي في العراق. اعتبر العديد من الخبراء الغربيين 6000و 5000بين ، هناك 2020عام ال

قوات  لدىات ر يطو التنتائج  قلب، ما أدى إلى ئاطاخكان  2011انسحاب  أن ،وعدد قليل جدا من العراقيين
 .(7) عشاألمن العراقية وفتح الطريق أمام تنظيم دا

 لواليات المتحدة االستراتيجية في العراقالمحتملة لمصالح تقييم األضرار ا

لبيئة العالمية ل ابالنظر إلى التباين بين األهداف االستراتيجية المعلنة والسياسات العملية بشأن العراق، ونظر  
المتغيرة، قمنا باستخالص مجموعة من خمس مصالح لألمن القومي للواليات المتحدة من وثائق السياسة 

الفئات الخمس لمصالح األمن القومي  2رقم لية والحالية للمساعدة في توجيه تحليلنا. يصف الجدول الحا
 األميركية المعلنة ذات الصلة بالعراق.
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 خيارات االنسحاب

هناك مصالح أميركية معلنة بوضوح في العراق ومصالح عملية في الحفاظ على وجود عسكري في العراق. 
شأن مستوى الوجود المطلوب والدرجة التي قد تؤدي بها تكاليف ومخاطر الوجود ال تزال األسئلة قائمة ب

 العسكري األميركي إلى موازنة الفوائد المتصورة.

تتطلب اإلجابة عن هذه األسئلة نظرة عملية على الخيارات المختلفة للوجود العسكري واالستثمار في العراق. 
اعتباره تحدًيا ثنائًيا للسياسة الشاملة أو الشاملة يحجب الخيارات إن التعامل مع الوجود العسكري في العراق ب

 وسط.في المنطقة الالصعبة التي من شبه المؤكد أن يتم اتخاذها 

لالنسحاب من العراق، بما في ذلك سيناريو عدم االنسحاب.  هاأربعة خيارات ويصف 3 رقم يسرد الجدول
ت االنسحاب بموجب االتفاقات المذكورة أو أن يختارها صناع من خيارا االحكومة العراقية أي تطبقيمكن أن 

  . (8) السياسة األميركيون كتحول في المسار

3 

 

  1الجدول 

 2020-2005األهداف اإلستراتيجية األميركية المنشورة في العراق ، 

طرق  اقتباس مختار يلخص األهداف اإلستراتيجية في العراق العام المصدر
 ووسائل

ستراتيجية 
لنصر في ا

 العراق

سنساعد الشعب العراقي لبناء عراق جديد بحكومة  2005
دستورية تمثيلية تحترم الحقوق المدنية ولديها قوات 
أمنية كافية لحفظ النظام الداخلي ومنع العراق من أن 

 يصبح مالذا آمنا لإلرهاب

استشارات 
عسكرية، 

 مستشارون 
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استراتيجية 
 بوش الوطنية

 ألمنل

اق، سنواصل دعم الشعب العراقي ومسيرته في العر  2006
التاريخية من االستبداد إلى الديمقراطية الفعالة. 

يموقراطية المنتخبة بحرية دحكومة الالسنعمل مع 
لتوسيع الحرية،  (اإلرهاب شريكنا الجديد في حرب)

 وبناء األمن واالستقرار الدائم.

استشارات 
عسكرية، 

 مستشارون 
 

استراتيجية 
 طنيةالو  اماباو 
 ألمنل

هدفنا عراق يتمتع بالسيادة واالستقرار ويعتمد على  2010
نفسه. لتحقيق هذا الهدف، نواصل الترويج لحكومة 

 ايواءدعم و  رفضمثلة وخاضعة للمساءلة وتمعادلة و 
بأي أرض أو الواليات المتحدة طالب تإلرهابيين. لن ا

ا تجاه حكومة هحافظ على التزاماتتموارد عراقية، وس
 اق المنتخبة ديمقراطيًا.العر 

استشارات 
عسكرية، 

 مستشارون 
 

  
 

لواء من الجيش العراقي وآالف من أفراد الشرطة  19 2014
 عشاالتحادية ينهارون ويفرون أمام هجوم تنظيم دا

 

استراتيجية 
 الوطنية اماباو 
 ألمنل

سنواصل دعم العراق وهو يسعى لتحرير نفسه من  2015
متطرفين. وهذا يتطلب قوات الصراع الطائفي وآفة ال

 جاوزتويمكنها عراقية محترفة وخاضعة للمساءلة 
االنقسامات الطائفية وحماية جميع المواطنين. 

ا غير ييتطلب دعما دوليا، ولهذا نقود تحالفا دولو 
مسبوق للعمل مع الحكومة العراقية وتعزيز جيشه 

 الستعادة السيادة.

استشارات 
عسكرية، 

 مستشارون 
 

جية استراتي
 الوطنية ترامب

 ألمنل

سنعزز شراكتنا اإلستراتيجية طويلة األمد مع العراق  2017
كدولة مستقلة. سنحتفظ بالوجود العسكري األميركي 
الضروري في المنطقة لحماية الواليات المتحدة 
وحلفائنا من الهجمات اإلرهابية والحفاظ على توازن 

 مالئم قوى إقليمي 

استشارات 
عسكرية، 
 ون مستشار 
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استراتيجية 
 الوطنية ترامب
 للدفاع

سنقوم بتطوير تحالفات دائمة لتعزيز المكاسب التي  2018
، لدعم وغيرهاحققناها في أفغانستان والعراق وسوريا 

مصادر قوتهم  فتتالهزيمة الدائمة لإلرهابيين بينما ن
  إيران.قوة  اجهو نو 

استشارات 
عسكرية، 
 ن مستشارو

 عراق اآلن شريك رئيس للواليات المتحدة في المنطقةال 2019 وزارة الخارجية
صوت االعتدال والديمقراطية في الشرق األوسط. و 

دعم تطوير جيش عراقي حديث وتساعد أميركا على 
قادر على و ماليًا  متمكنوخاضع للمساءلة و مهني 

 العراق.حدود الدفاع عن 

استشارات 
عسكرية، 

 مستشارون 
 

األميركي، االستراتيجية الوطنية للنصر في العراق، واشنطن: البيت األبيض،  المصادر: مجلس األمن القومي
البيت األبيض، آذار ، ؛ جورج بوش، استراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة األميركية، واشنطن2005
اما، ؛ باراك أوب2010 سماي 27؛ باراك أوباما، استراتيجية األمن القومي، واشنطن: البيت األبيض، 2006

ترامب، استراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة  دونالد، 2015شباط استراتيجية األمن القومي، واشنطن؛ 
 ، "العالقاتوزارة الخارجية؛ 2018؛ ماتيس، 2017 كانون االولاألميركية، واشنطن: البيت األبيض، 

 .2019ثاني تشرين ال 13وقائع العالقات الثنائية،  ورقةمع العراق،  األميركية

شارين العسكريين سيدعمون تطوير أن المست 2010 من القومي األميركي في العاممستشار االذكر  (أ)
خالل فترة االنسحاب المقررة، ولكن ليس بوضوح بعد تلك الفترة. خططت إدارة  العراقيةاألمن  واتق

حاب العسكري، لكن برنامج تطوير قوات األمن العراقية بعد االنسو لقيادة الستراتيجة دفاع أوباما 
إلى أدى فكما هو مخطط له.  مضيتحت إشراف رئيس البعثة لم ي 22تقديم المشورة بموجب الباب 

 إلى تقدم محدود للغاية. راجعوزارة الدفاع ما أدى لبرنامج الممولة عدم كفاية األموال قلة التواصل و 
 لمزيد من المعلومات حول هذا الجهد.بينان وآخرون، 
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4 

 2الجدول 

 فئات مصلحة األمن القومي األميركي في العراق

مصلحة األمن القومي 
 األميركي

 الوصف والمصادر

 داعشمواجهة 
 

يتطلب ضغوطا  ماتواصل الواليات المتحدة سعيها لهزيمة )داعش(. 
ا دعم الشركاء نهمضمستمرة لمكافحة اإلرهاب وإجراءات دعم، ب

والدعم االقتصادي وغيره ضد داعش  ةقاتلمية الللقوات اإلقليم
 .عشلدا ةقاتلمللحكومات ال
"استراتيجية  2018؛ ستراتيجية األمن الوطني 2017المصادر: 

الدفاع الوطني"؛ وزارة الدفاع، "بيان مشترك للمديرين السياسيين 
كانون  29للتحالف الدولي لهزيمة داعش"، مكتب المتحدث الرسمي، 

 ، غير مؤرخ.2020موقع ويب عملية الحل المتأصل ؛ 2020الثاني 
 مواجهة إيران

 
تسعى الواليات المتحدة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لالستقرار 
في الشرق األوسط، ومنع تمويل إيران لإلرهاب، والتصدي ألنشطة 

. في العراق، تسعى الواليات المتحدة لضمان سيادة تهاانتشار أسلح
 لى نفسه.العراق واعتماده ع

"استراتيجية  2018؛ ستراتيجية األمن الوطني 2017المصادر: 
، صحيفة يةالعراق ميركيةاألالعالقات ، "وزارة الخارجيةالدفاع الوطني"؛ 

 .2019تشرين الثاني  13وقائع العالقات الثنائية، 
تنافس مع الصين ال

 وروسيا
 

سيا تعد المنافسات االستراتيجية طويلة المدى مع الصين ورو 
أولويات رئيسة لوزارة الدفاع األميركية. تشكل الصين وروسيا 

 " ألمن واستقرار الشرق األوسط يجب مواجهتها.ا"تهديدا جديد
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"استراتيجية الدفاع الوطني"؛ مساعد وزير الخارجية  2018المصادر: 
ديفيد شينكر، "الصين وروسيا: التهديدات الجديدة ألمن واستقرار 

 .2019تشرين األول  8الشرق األوسط"، 
االقتصادي  تطورال

 واالستقرار
 

معالجة بستدعم الواليات المتحدة اإلصالحات الجارية والتي تبدأ 
وتلعب دورا  ..أوجه عدم المساواة األساسية التي يستغلها اإلرهابيون 

قتصادي، ودعم الاالنخراط اعبر في تحفيز التطور اإليجابي 
 رصوالمجتمعات المفتوحة". ستح منافع األسواق دعماإلصالحيين، و 

الواليات المتحدة على مشاركة اقتصادية نشطة وواسعة وستساعد 
 يصبح دولة "معتمدة على نفسها". كيالعراق ل

 2018؛ 49، ص ستراتيجية األمن الوطني 2017المصادر: 
 .2019تشرين الثاني 13،وزارة الخارجية "استراتيجية الدفاع الوطني"؛

كرية موقف القوة العس
 اإلقليمية

 

تعيد الواليات المتحدة موازنة القوات للتنافس مع الصين وروسيا 
مع االحتفاظ بقوات كافية وإمكانية الوصول حول العالم لضمان 
االستقرار اإلقليمي ومنع اختالل توازن القوة الذي قد يؤدي إلى 

 أزمات عسكرية.
فاعي لعام المصادر: وزير الدفاع أشتون كارتر، بيان الموقف الد

: نظرة طويلة، االستثمار من أجل المستقبل، واشنطن: وزارة 2017
 "استراتيجية الدفاع الوطني". 2018؛ 2016الدفاع األميركية، 

 

5 

 3الجدول 

 خيارات االنسحاب المحتملة للعراق

 وصف ال مستوى االنسحاب
. إذا تم بشكل عاممحافظ عليها مستويات القوة  2020في أوائل عام  ال انسحاب

يمكن للجيش األميركي تنفيذ انتقال تدريجي سبشكل أكبر  داعش دحر
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مختلط والتدريب االستشاري إلى القتالي ال الدعم مدفوع بالظروف من دور
 مهمة استشارية تركز على التدريب.

 قتاليا مادع تالتكتيكي البري والجوي التي قدموالدعم المشورة وحدات  االنسحاب المحدود
يتم سحبها من العراق  عشالقتال ضد داب ةركتشمللقوات العراقية ال امباشر 

العراق للقيام بمهام تدريبية  فيقواعد  ضمنأو تقليصها وإعادة انتشارها 
ستمر العمليات اللوجستية األميركية والعمليات وتالقاعدة فقط.  داخل

 الجوية المحدودة وغير القتالية.
 االنسحاب الكامل

 
لدعم ان وقدمذين ين الولتكتيكية البرية والجوية والمستشار سحب القوات ات

نهي ليُ التدريبي للجيش العراقي في القواعد الرئيسة بالكامل من العراق، 
يتجاوز األنشطة الروتينية لرئيس البعثة. تم التنازل  بما العسكري  تشابكال

 ا داخل حكومةنهمضب)عن جميع القواعد األميركية المشتركة في العراق 
 للحكومة العراقية. (إقليم كردستان

 فك االرتباط
 

م القتالي االستشارية والتخلي عن دعباإلضافة إلى سحب وحدات ال
القواعد العسكرية العراقية، تنهي الواليات  منالمساحة المادية المستعارة 

 المتحدة دعمها المالي والمادي لقوات األمن والوزارات العراقية.
 

العراقية، في المستقبل، أن تضع مثل هذه الشروط التقييدية بحيث يصبح الوجود العسكري  أو، يمكن للحكومة
من الضرر الذي يلحق تقليل لى االنسحاب مع الإبشكل فعال  يدفعهذا من شأنه أن  ركي غير مقبول.ياألم

لقوات بين العراق اتفاقية إل وجد وضع دائم ي، ال 2020عام مطلع المن وبدءا بالعالقات األميركية العراقية. 
 والواليات المتحدة.

 ملدع. وستواصل هذه القوات ا2020نسحاب يحافظ على المستوى التقريبي للقوات في أوائل عام ال اعدم 
ستسمح إعادة التقييم الدورية للقتال ضد تنظيم و القتالي واألدوار االستشارية التدريبية التي تؤديها حاليا. 

 مرتقب لقوات المساعدة القتالية إلى مهام استشارية تركز على التدريب.باالنتقال التدريجي ال عشدا
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يزيل الفرق العسكرية األميركية التي تقدم مساعدة مباشرة لقوات األمن العراقية أو فاالنسحاب المحدود أما 
جع عن المتبقية. وسيشمل ذلك الترا عشيعيد تكليفها داخليا في العراق في المعركة المستمرة ضد عناصر دا
، والدعم الطبي، والمساعدة اللوجستية، يالمساعدة االستخباراتية القتالية المباشرة، والدعم الناري األرض

 ستحتفظ الواليات المتحدة بوجود عسكري في القواعد العراقية ألنشطة التدريب.و وبعض الدعم الجوي. 

باإلضافة إلى المستشارين العسكريين يزيل االنسحاب الكامل كل عناصر المساعدة المباشرة هذه، في حين 
القواعد في جميع أنحاء العراق.  داخلاألميركيين الذين يساعدون في تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية 

وهذا من شأنه أن ينهي بشكل فعال برنامج االستشارات العسكرية في العراق، رغم أنه قد يتم استخدام 
لف لسد بعض الثغرات الناتجة عن ذلك. وستستمر أنشطة رئيس المستشارين المدنيين ومستشاري التحا

البعثة، بما في ذلك التمويل والمبيعات العسكرية، رغم أن برامج الدعم الرئيسية ستتباطأ بالضرورة بسبب 
 االفتقار إلى المشاركة العسكرية.

6 

ذلك قطع  وسيترتب علىراقية. ينهي كل الدعم المالي والعسكري األميركي لقوات األمن العففك االرتباط أما 
ا صندوق تدريب وتجهيز مكافحة داعش الذي تبلغ تكلفته نهمضالتمويل العسكري األجنبي، ب افة اشكالك

كما ستشمل قطع الدعم العسكري والدعم المالي للوزارات العراقية المسؤولة عن األمن . (9) مليارات الدوالرات
قد يستمر الدعم المالي غير العسكري للعراق، بما في ذلك و داخلية. ا وزارة الدفاع ووزارة النهمضالقومي، ب

 القروض االقتصادية األوسع نطاقا، وقد ال يستمر.

يركز تقييمنا المقارن لمصالح األمن القومي األميركي الخمسة مع خيارات االنسحاب األربعة على المدى 
عام البشكل كبير في العراق بحلول نهاية  . ومن الممكن أن تتغير الظروف2020القريب، حتى نهاية عام 

لها تأثير محدود فقط على المصالح طويلة المدى سيكون . ومع ذلك، حتى الظروف األمنية المحسنة 2020
صغير في العراق  عسكري  استشاري  وجودللواليات المتحدة في العراق، أو على الفوائد المحتملة للحفاظ على 

 إلى أجل غير مسمى.

 م الضرر على المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة في العراققواعد تقيي
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، باإلضافة إلى إرشادات مجمع االستخبارات األميركية راندلقد استفدنا من أساليب التقييم الحالية لمؤسسة 
عراق لضرر المحتمل للمصالح اإلستراتيجية األميركية في التقييم ال قاعدةحول لغة االحتمال التقديري، لتطوير 

وهي  -قمنا بتقييم الضرر الذي يلحق بكل من االستقرار وأمن العراق . (10)لكل من الخيارات األربعة 
ولمصالح الواليات المتحدة األوسع كما هو محدد في الوثائق اإلستراتيجية  -أميركية معلنةمصلحة استراتيجية 

قد يسبب بعض الضرر لجهود الواليات على سبيل المثال، االنسحاب العسكري الكامل من العراق . ف(11)
للتنافس مع  األميركيةجهود لا في بعض الضرر لقد يتسبب أيضو المتحدة للتنافس مع روسيا في العراق، 

 لنفوذ في العراق والشرق األوسط.اتنافس  ةروسيا في جميع أنحاء العالم نتيجة لخسار 

ام، يرتبط احتمال النتائج بالتأثير المحتمل مستويات تقييم الضرر االستراتيجي. بشكل ع 4يوضح الجدول 
لتلك النتائج. بعبارة أخرى، من المرجح أن يكون للخيار الذي قد يمثل فرصة منخفضة للغاية إللحاق الضرر 

 بالمصالح االستراتيجية للواليات المتحدة تأثير سلبي منخفض للغاية إذا تم تنفيذه. 

 4الجدول 

 مستويات التصنيفتقييم الضرر االستراتيجي: شرح 

 الضرر المحتمل الذي يلحق بمصالح الواليات المتحدة مستوى التصنيف
جدا  قليلخطر 
 للضرر

سيكون ف ،ثحدواذا ة. ميركيمصالح األالضرر تل ضئيل أو معدوم احتمال
 حد. بأدنى

كن مسيفث ضرر دحوإذا ما . ميركيةمصالح األالضئيل لتضرر  احتمال ة للضررقليلمخاطر 
 ل معه.التعام

خطر متوسط 
 للضرر

لألذى. في حالة حدوث ضرر،  األميركيةمصالح الاحتمال تعرض  عن
 سيكون ضاًرا.

مخاطر عالية 
 الضرر

 اسبب أضرار يسفحدث ضرر، وإذا ما . ميركيةمصالح األتتضرر الحتمل أن ي
 جسيمة.

عالي ضرر خطر 
 جدا

أضرار بيتسبب حدث فسوإذا جدا.  مرجحة األميركيصالح المضرر  احتمال
 جسيمة.
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وتم دمج التأثير في تقييم واحد. تعكس جميع  لذلك فإن احتماالت التقييم واألثر مرتبطة بمعدل تقييم واحد.
 تقديميتم و  التقييمات رأي الخبراء في الموضوع لمؤلفي هذا التقرير، مدعوًما بالمواد المرجعية المذكورة.

التقييمات للمقارنة في القسم المعنون كل تم تجميع وقد ليلية أدناه. التقييمات في كل قسم من األقسام التح
  .(12) "تحليل مقارن: التأثيرات عبر خيارات االنسحاب األربعة"

 داعشالتأثير على حملة مكافحة 

عام ال فمع مطلع. عشاد، ركز صناع السياسة بشكل أساس على حملة مكافحة تنظيم 2014عام المنذ 
تواصل  عشخاليا دالكن . (13)العراق أو سوريا في  أرضأي يسيطر على التنظيم  هذا، لم يعد 2020

أكثر مما كانت وتنفذها العمل داخل المجتمعات الحضرية والريفية في العراق، حيث تنظم هجمات محدودة 
. (15) وينشرها م، ال زال يوجه الهجمات اإلرهابية الدوليةينظتك. فهو، (14) 2019عام مطلع القادرة عليه 

السابق، أبو بكر  هقتل زعيموأدى  .(16)بتوجه عراقي كذلك حتفظ يمقاتليه عراقيون، و قادته و العديد من و 
 .(17)أو األيديولوجي  عمليال لكنه لم ينِه وجوده ،مؤقتا تنظيمقطع رأس قيادة الإلى البغدادي، 

وسط، لكن األهداف األساسية للتنظيم الحالية انسحاب الواليات المتحدة من الشرق األ  التنظيمتريد قيادة 
إن رغم و  .(18)هي تدمير الحكومات اإلقليمية الشريكة للواليات المتحدة وإنشاء خالفة في الشرق األوسط 

عن عمد سيعطيه  هفإن التخلي عن القتال ضد (وهو أمر مستبعد للغاية) 2020عام ال علمطم تنظيالتقدم 
ور إلى منظمة جديدة لها أهداف مماثلة. وتشمل هذه األهداف حاليا أو التطوضعه بالتأكيد مساحة إلصالح 

منع الواليات المتحدة من الوصول إلى جميع المناطق  (ومن شبه المؤكد أنها ستستمر في تضمينها)
الحكومات المتحالفة مع الواليات المتحدة،  اسقاطن، و ا، وقتل المواطنين األميركتنظيمالخاضعة لسيطرة ال

عام الحتى أوائل  2014عام الن بيألحداث وفي ضوء اول الغربية من خالل اإلرهاب والدعاية. الد خريبوت
 ، ال يمثل هذا تهديدا يجب االستخفاف به.2020

الهدف األساسي للقوات العسكرية األميركية في العراق هو دعم الشركاء العراقيين والسوريين في عملياتهم 
عدة قواعد في العراق،  ضمنتتمركز القوات األميركية و وسوريا.  في كل من العراق داعش المستمرة ضد

ة ضد تلاقتقديم الدعم القتالي المباشر للوحدات العراقية المو حيث تساعد في تدريب قوات األمن العراقية، 
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واعداد توجيه الدعم المادي للجيش العراقي ووحدات مكافحة اإلرهاب، وجمع ب، والمساعدة عشتنظيم دا
تنظيم الوقادته، وتوفير الدعم عبر الحدود للعمليات الجارية ضد داعش  عناصرت االستخبارية عن المعلوما

 في سوريا.

 بالنسبةفي العراق وسوريا. ف داعشسيكون النسحاب القوات األميركية من العراق تأثير كبير على القتال ضد 
وأنشطة جمع المعلومات أرض -أرض صواريخقواعد الدعم ومواقع إطالق  غيابسوريا، سيتطلب ل

 وضمن .(20)أنشطة مكافحة اإلرهاب مناهج لالتوقف االستخبارية والدعم اللوجستي في العراق مزيدا من 
مساعدة القوات البرية األميركية  منأنشطة الدعم األميركية في العراق لن تتمكن سيناريو االنسحاب الكامل، 
األرضية سوف  نيرانجمع المعلومات االستخبارية ودعم الما إن كفي سوريا. لها المتبقية أو القوات الشريكة 

 عشسيكون هناك بعض التدهور الحتمي في فعالية عمليات مكافحة تنظيم داو . عمل نهائيايتوقف عن ال
، فمن المحتمل مال شرق سورياا لعدم وجود مناطق دعم قريبة بديلة للقوات المتمركزة في شنظر و في سوريا. 

 .مستبعدةميركية في سوريا العسكرية األ أن تصبح المهمة

 8 

األمن ات في العراق على وجه التحديد، من شأن سيناريو االنسحاب المحدود أن يضع عبئا أكبر على قو 
لقدرة قوى  عاما امتاح اتجريبي اتقدير  جدلم نو وقمعها.  ة داعشلمواصلة مالحقة ما تبقى من قو  عراقيةال

المهمة في غياب المساعدة القتالية المباشرة من الواليات المتحدة. ومع األمن الداخلي على إنجاز هذه 
المشابهة لتلك التي تم تطويرها بين القوات األميركية والعراقية  المالحقذلك، هناك العديد من االعترافات بأن 
إن  .(21)" عملية العزم الصلبتنفيذ "ي قد عادت إلى الظهور خالل لفي أوائل العقد األول من القرن الحا

تنفيذ االنسحاب المحدود التدريجي من شأنه أن يساعد في تقليل احتمالية حدوث انتكاسات كارثية. لكن 
 أمر ال مفر منه. داعشفقدان بعض القدرات ضد 

( ا تخفيض عدد أفراد الدعم األوروبيوالذي من المحتمل أن يشمل أيض)في سيناريو االنسحاب الكامل 
لية عن جميع عملياته العسكرية، من التدريب إلى اللوجستيات إلى التخطيط إلى سيتحمل العراق المسؤو 
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ال توجد تقييمات تجريبية واضحة لقدرات العراق في هذه المناطق، ولكن  كماوالتكامل المشترك.  أوامر النار
 قدرات.ان أن القوات العراقية ستعاني من تدهور كبير على المدى القريب في الإطمئنيمكن االفتراض ب

سيقلل بشكل كبير من فعالية القوات  ،ما لم يتم تنفيذه على مدى عدد من السنوات ،فإن سيناريو فك االرتباط
سيؤدي فك االرتباط و العراقية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي والمادي للواليات المتحدة. 

عشرات وهناك ات الالجئين في العراق وسوريا. إلى تقليص جهود الواليات المتحدة والتحالف لمعالجة أزم
جاهزون للتجنيد في المستقبل، والحكومة  عشاآلالف من الالجئين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم دا

 .(22) دون مساعدة غربية كبيرةمن العراقية ليست على استعداد لمواجهة هذا التحدي المزعج والمكلف 
، وتقلص جميع األنشطة األميركية ور القدرات في سوريا، وتدهقوات البريةب االنسحاب الكامل للإلى جان

من شأنه أن  الى االهدافإلى مجمع السفارة في بغداد، فإن فقدان الرؤية والوصول وتحويلها في العراق 
 لعراق وإيران.ى الغ داعشيسلم بشكل فعال القتال ضد تنظيم 

في العراق وسوريا مهما في هذه المرحلة؟ قد ال يهم إذا  داعشهل سيكون االنتقال الكامل تقريبا لمحاربة 
ا إذا لم يكن لدى ا أيضمنظمة معزولة تركز فقط على تعطيل هاتين الدولتين. قد ال يكون مهم داعش كانت

ية )المزيد حول ذلك أدناه(. بالنظر إلى طنو في استقرار ونجاح العراق كدولة  أوسع فرصاالواليات المتحدة 
تمرد محلي، فإن عدم القدرة على قمعها وإضعافها كهي منظمة إرهابية عالمية باإلضافة إلى  داعش أن

 بالحرمانالعرب السنة الشعور أو أن تفعل الشيء نفسه مع قوة جديدة قد تظهر )وردعها بشكل مباشر 
ل المستمر ضد سيزيدان بشكل كبير من احتمالية فشل القتا (لم يتم حله حتى اآلن في العراق وسورياالذي 
 .داعش

)الهدف األساسي للقوات العسكرية األميركية في العراق هو دعم الشركاء العراقيين والسوريين في عملياتهم 
 )تنصيص( (.داعشالمستمرة ضد 

9 
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 داعش: جميع مستويات االنسحاب تضر بمحاربة الخالصة

 اتقو لف بتقديم دعم قتالي مستمر لسيسمح سيناريو عدم االنسحاب للواليات المتحدة وحلفائها في التحال
. قد يسمح التقييم داعشن للسيطرة في نهاية المطاف على محاربة يالعراقي عدادإمع االستمرار في  عراقيةال

الظروف بعيدا عن مهام المساعدة القتالية نحو التركيز بشكل أكبر  هدفعتالدوري للظروف بانتقال تدريجي 
. ومع ذلك، ال تزال هناك مخاطر في الحفاظ على مستويات القوة ةية العراقياألمن واتقال عليمعلى تدريب وت

، قد تتطلب الظروف زيادة محدودة، وربما مؤقتة، في مستويات القوات. إن الوجود في مرحلة مافالحالية. 
ب سيوفر خيار االنسحافيما  ،ا من تأثيرهان احتمالية االنتكاسات ويخفف أيضالمستمر من شأنه أن يقلل م

المحدود قدرة مستمرة لدعم العمليات في سوريا ومساعدة القوات العراقية، رغم أن بعض التدهور في القوات 
العراقية سيكون حتميا. قد يكون لخيارات االنسحاب الكامل وفك االرتباط عواقب وخيمة على الحملة المستمرة 

 في كل من العراق وسوريا. داعشضد 

دى القريب، يجب أن يتم االنسحاب الكامل للقوات العسكرية األميركية من تجنب االنهيار على المجل أل
 معالعراق بعناية استثنائية على مدى فترة طويلة من الزمن إلتاحة الوقت لقوات األمن العراقية للتكيف 

 خرى.التبعيات األو  ةالمكثفلمعالجات وا نارالأوامر نفسها بعيدا عن الخدمات اللوجستية واالستخباراتية و 

حتى لو تم بذل عناية كبيرة على األرض، فمن المحتمل أن يزيل االنسحاب الكامل للقوات األميركية من و 
ات استخدام مبرر إن في سوريا.  داعشالتبرير القانوني للتدخل األميركي ضد  (أو سيناريو فك االرتباط)العراق 

يجب أن يقترن االنسحاب ف .(23)اية العراق لحملكنها تركز بشكل عام على الحاجة ، القوة في سوريا معقدة
تقييم  5رقم العراق وسوريا. يصور الجدول كل من في  داعشالكامل وفك االرتباط بالتخلي عن القتال ضد 

 عبر خيارات االنسحاب األربعة. داعشالضرر المحتمل لمحاربة 

 (داعشلة المستمرة ضد )قد يكون لخيارات االنسحاب الكامل وفك االرتباط عواقب وخيمة على الحم
 . )تنصيص(
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 5رقم الجدول 

 داعش تقييم األضرار المحتملة: مواجهة

مصلحة 
 استراتيجية

ال انسحاب 
حفاظ على )

قوة  ى مستو 
عام  مطلع

2020) 

انسحاب محدود 
)قوات المساعدة 

 القتالية فقط(

انسحاب كامل 
)مساعدة 

قتالية+ فرق 
 استشارية(

)كل  طتبار فك اال 
القوات 
ة+ العسكري

 عتاد(التمويل+ ال

 مرتفع جدا مرتفع جدا مرتفع منخفض جدا مواجهة داعش
10 

 ضرمال التأثير على جهود مواجهة النفوذ اإليراني

مصلحة األمن القومي في ل كذلك(وإن لم يكن اآلن )ة أميركيأهمية ثاني  ضرمالالتأثير اإليراني يشكل ربما 
، تبادلت إيران والواليات 1979أعقاب الثورة اإليرانية عام في  ميركانرهائن اإلالا من أزمة بدءفالعراق. 

ها لمهاجمة ءاستخدمت إيران وكالو المتحدة باستمرار الهجمات االقتصادية والمعلوماتية العلنية والسرية. 
ما ال يقل عن مئات  أصابت، وقتلت و 1983 سنةالسفارة األميركية وثكنات مشاة البحرية في بيروت، لبنان، 

كما دعا زعماء ايران . (24) 2011-2003فراد العسكريين األميركيين في العراق أثناء مكافحة التمرد األ
 تدمير الواليات المتحدة.مرارا ل

تدعم إيران و ا قد يؤدي إلى تطوير سالح نووي. نشط يا، تمتلك إيران برنامجا نوو 2020 مطلع العام ومنذ
بال منازع بالهجمات على األميركيين في جميع أنحاء الشرق بشكل مباشر الجماعات اإلرهابية المرتبطة 

، بما في ذلك إسرائيل واألردن والسعودية والبحرين ل المتحالفة مع الواليات المتحدةإيران الدووتعادي األوسط. 
صنفت الواليات المتحدة فيلق الحرس الثوري اإلسالمي، قوة التدخل العسكري األولى في . (25) واإلمارات

 ارمز تمثل أحدث التوترات بين إيران والواليات المتحدة ان  .(26) 2019نظمة إرهابية في عام ان، مإير 
 طويلة األمد التي تدفع البلدين بشكل دوري إلى شفا الحرب.و لألعمال العدائية منخفضة المستوى 
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زو الذي قادته الواليات بعد الغفصم بين الواليات المتحدة وإيران. اخمتال نافستالعراق نقطة محورية لليعد 
، اتبع قادة الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران والساسة المتأثرين 2003عام في الالمتحدة للعراق 

على الرغم من و إيران والقادة اإليرانيين مثل الراحل قاسم سليماني استراتيجية النفوذ والهيمنة في العراق. ب
، من الواضح أن قادة إيران في العراق مخفية عن المجال العاميرانية أن الطبيعة الحقيقية لالستراتيجية اإل

يسعون إلى تعظيم نفوذهم على البرلمان العراقي ورئيس الوزراء والحكومة؛ لجني الفوائد االقتصادية من 
لسيطرة على اممارسة النفوذ على قطاع الطاقة العراقي؛ و عبر  ،عائدات النفط العراقي واالقتصاد المحلي

لسلطات أو التي تأسست ها ال تميليشيات منحوهي اع األمن العراقي من خالل قوات الحشد الشعبي )قط
لدولة العراق  فعال(، متحدية بذلك احتكار االستخدام المشروع للقوة التي تنتمي داعشلمحاربة  2014عام 

، فيهض المصالح األميركية باستمرار هذه القوة والنفوذ في العراق لتقويايران عززت . و (27)ذات السيادة 
 وكثيرًا ما تدعم إيران الهجمات على العسكريين والموظفين المدنيين األميركيين.

إن اكتساب نفوذ مهيمن في العراق سيعزز بشكل كبير قدرة إيران على إبراز قوتها في المنطقة، ويعزز موقعها 
االتجاه الحالي  يقلبسرائيل. كما يمكن أن في سوريا ولبنان ويزيد التهديد على جيران العراق اآلخرين وإ

)وإن كان ضعيًفا وغير منتظم( نحو الوحدة الوطنية العراقية، حيث رفضت مناطق األقلية السنية والكردية 
حكم النظام العربي الشيعي الذي يهيمن عليه اإليرانيون في بغداد. قد تتراكم دول المنطقة األخرى على العراق 

 ى صراع متعدد الجوانب على غرار النموذج السوري.المجزأ، ما يؤدي إل

 )تنصيص( صم بين الواليات المتحدة وإيران(اخمتنافس الت)العراق نقطة محورية لل 

11 

موازنة النفوذ اإليراني في العراق. معادلة تقليل أو على األقل ى لإ، سعت الواليات المتحدة 2003عام المنذ 
الواليات المتحدة من القيام بذلك، وذلك بشكل أساسي من خالل يمّكن راق الوجود العسكري األميركي في العف

توفير مصدر بديل للمساعدة األمنية، وتقديم الدعم االقتصادي والمشورة السياسية، وحشد مصادر الدعم 
 األخرى من المنطقة وخارجها.

 خارجهمواجهة إيران في العراق و  لدى ضرةم جهوديع مستويات االنسحاب : جمالخالصة
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ة العلنية واستمرار األعمال المعادية للواليات المتحدة، فإن االنسحاب الجزئي مضر وايا اإليرانية البالنظر إلى الن
ي انسحاب عن أ ةر اش توجد اللقوات العسكرية األميركية من العراق ينعكس على إيران ببعض الفوائد. ال

وموثوقين للحكومة  متماسكينف سيكونون شركاء ها في التحالءن إلى أن الواليات المتحدة وحلفاإليرا
القتالي  الدعم غاء، وأن الضغط اإليراني لن يحقق النتيجة المرجوة من االنسحاب األميركي. إن إلالعراقية

المباشر لقوات األمن العراقية القتالية يترك فجوة يمكن سدها من قبل الحرس الثوري اإلسالمي أو وكالء 
االنسحاب كما إن زز يد إيران في قطاع األمن العراقي ويقوض السيادة العراقية. الحشد الشعبي، مما يع

اإليرانيين للتسلل إلى قواعد تدريب قوى األمن  ناصرالكامل سيفتح المزيد من الفرص للمستشارين والع
ت دعم مالي تابع ترتيبايالعراق  جعل. إن فك االرتباط من جانب الواليات المتحدة سيتجنيدال أوامرو الداخلي 

يصور تقييم الضرر المحتمل لمواجهة إيران عبر  6فالجدول رقم ومادي أقوى؛ هذه ستشمل حتما إيران. 
 خيارات االنسحاب األربعة. 

 )تنصيص( )حتى االنسحاب الجزئي للقوات العسكرية األميركية من العراق يعطي بعض الفوائد إليران(

 6رقم  الجدول

 مواجهة إيرانتقييم األضرار المحتملة: 

المصلحة 
 االستراتيجية

 نسحابإال
استمرار )

القوة  ياتمستو 
في أوائل عام 

2020) 

انسحاب محدود 
)قوات المساعدة 

 القتالية فقط(

انسحاب كامل 
)مساعدة 

قتالية+ فرق 
 استشارية(

)كل  طتبار فك اال 
القوات 

العسكرية+ 
 + عتاد(تمويل

 تفع جدامر   مرتفع متوسط منخفض جدا مواجهة إيران
12 

 التأثيرات على المنافسة مع روسيا والصين
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األولوية لمنافسة القوى العظمى على أنشطة مكافحة اإلرهاب.  2018 تعطي "استراتيجية الدفاع الوطني"
إحدى الحجج الداعية إلى االنسحاب من العراق هي الحاجة إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية األميركية 

تشير هذه الحجة بشكل غير صحيح إلى أن المنافسة مع هاتين و ئية مع الصين وروسيا. نحو المنافسة العدا
كال الدولتين تتنافسان بنشاط في إفريقيا والشرق فيما  ،القوتين العظميين تحدث فقط في آسيا وأوروبا

 األوسط.

 ع االقتصاديعلى أنه جزء أساسي من برنامج التوسعلى نحو متزايد،  ،تنظر الصين إلى الشرق األوسط
، سواء لصين لتحقيق ميزة عالميةامن قبل طريق الحزام هو محاولة إن برنامج . )حزام واحد طريق واحد(

ا على توسيع تعمل روسيا أيضو ى العظمى األخرى. لمصالحها االقتصادية الخاصة أو في منافسة مع القو 
تحدة على النفوذ السياسي والوصول مصالحها عبر الشرق األوسط والتنافس بشكل مباشر مع الواليات الم

على نحو متزايد، أصبح الشرق األوسط و إلى األسواق والسيطرة على ساحة المعركة المفتوحة في سوريا. 
نقطة محورية لمنافسة القوى العظمى بين الواليات المتحدة وروسيا والصين عبر المجاالت الدبلوماسية 

 ق.االسب االعراق هو واحد من عدة نقاط مهمة في هذو االهتمام. والمعلوماتية والعسكرية واالقتصادية ذات 

 .(28)وقعت الصين على المساعدة في إعادة بناء بعض البنية التحتية للعراق التي دمرتها الحرب وقد 
، كانت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعراق، وتجاوز حجم تجارة الصين مع العراق 2018العام ومنذ 

من النفط مليار دوالر أميركي  22,4صّدر العراق  . فقد(29)تجارة مع الواليات المتحدة بشكل كبير حجم ال
وفقا للسفير الصيني لدى العراق، تجاوز حجم التجارة بين الصين والعراق في و  .(30)الخام الى الصين 
 .(31) 2018 سنةمليار دوالر أميركي  30جميع القطاعات 

المتحدة والصين على أسواق المبيعات االقتصادية والعسكرية المحدودة تتنافس روسيا مع كل من الواليات 
، تعود إلى عالقة العراق مع اسية طويلة األمدروسيا والعراق لديهما عالقة دبلومإذ أن  .(32)في العراق 

 ألوسعا، تسعى روسيا إلى تعزيز عالقاتها مع العراق لدعم أهدافها اإلقليمية احاليو  .(33)االتحاد السوفيتي 
، والحفاظ على االستقرار اإلقليمي بها كقوة رئيسية في الشرق األوسط، وتقوية اقتصادهااالعتراف المتمثلة ب

المعامالت في جميع أنحاء هذه استراتيجية لقد وضعت روسيا . (34)الديني يد التطرف از تمن أجل منع 
سعى إلى تعظيم المكاسب ت. و وارد والفرصتعتمد هذه االستراتيجية على المو المنطقة لتحقيق هذه األهداف. 
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، مثل نافسين االستراتيجيين على النفوذاالقتصادية والسياسية واألمنية قصيرة المدى مع تقليل مزايا الم
يمثل العراق فرصة لتقويض النفوذ األميركي وتعقيد السياسة فالنسبة لروسيا، أما ب .(35) الواليات المتحدة

 .(36) سطاالو األميركية في الشرق 

تسعى روسيا على وجه التحديد إلى تعزيز نفوذها على الجيش العراقي من خالل مبيعات األسلحة ودعم 
االقتصاد الروسي من خالل صفقات الطاقة. كانت مبيعات األسلحة وتجارتها من الركائز األساسية في 

دفاع جوي متنقل من  نظام 48، طلب العراق 2019و 2015إستراتيجية روسيا في العراق. بين عامي 
مي  طائرة هليكوبتر مقاتلة من طراز 24، و28مي  طائرة هليكوبتر مقاتلة من طراز 19وبانتسير، طراز 
 300، و25سوخوي  ، وأربع طائرات هجوم أرضي من طرازطراز توسقاذفات صواريخ متعددة  10و ،35
قد و  .(37)من روسيا  90تي  ازدبابة قتال رئيسية من طر  73، و3طراز بي أم بي جند مدرعة  ةناقل

منحت الطاقة وقد  .(38) دوالر أميركي سنوياونصف مليار تتجاوز التجارة بين العراق وروسيا مليار 
 ،"لوك أويل"و "غازبروم نفت"الشركات الروسية مثل كما في وجودها، فرصة في العراق دبلوماسية الالروسية 

 .(39)ضمن االراضي العراقية مع حكومة إقليم كردستانو  ،عمل في العراقلل

 )تنصيص( )يعتبر الشرق األوسط نقطة محورية لمنافسة القوى العظمى(

13 

يعرض القادة الروس القوة فتسعى روسيا بال شك إلى االستفادة من االنسحاب األميركي المحتمل. وف س
في و القتصادية األميركية. كبديل للقوة العسكرية وا ،كلما كان ذلك ممكنا ،العسكرية واالقتصادية الروسية

مشاركتها الدبلوماسية رفع مستوى حالة االنسحاب العسكري األميركي، من المرجح أن تقوم روسيا ب
 واالقتصادية مع كل من بغداد وقادة حكومة إقليم كردستان في أربيل.

 الخالصة: يمكن تخفيف الضرر الناجم عن االنسحاب، لكن الصين وروسيا ستكسبان

في العراق. يعد  ار يكب اونفوذ امادي اخيارات األربعة، لن يوفر أي انسحاب للواليات المتحدة حضور من بين ال
كبار القادة العسكريين والسياسيين العراقيين ضروريا الكتساب ميزة في  لىع التأثيركل من الوجود المادي 
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ألخرى بالضرورة إلى تقليل كل من ستؤدي زيادة االنسحاب عبر الخيارات الثالثة ا .(40) المنافسة العدائية
 الميزة المحتملة ضد الصين وروسيا في العراق. الوجود والتأثير، وبالتالي تقليل

المصالح الصينية في العراق تجارية بشكل أساسي وال تتعارض بشكل كبير مع مصالح الواليات المتحدة، تعد 
جانب في نزاعاتها العديدة. ومع أي ياز إلى حيث ال تسعى الصين إلى لعب دور أمني في المنطقة أو االنح

ذلك، فإن المنفعة االقتصادية التي ستجنيها الصين في العراق ستساعد في تعزيز سعيها لتحقيق األفضلية 
 الواليات المتحدة في أماكن أخرى حول العالم. مقابل

من و ميركي. األ االنسحابفه الذي خلفي المقابل، قد تسعى روسيا لملء جزء على األقل من الفراغ األمني 
األمن  اتالمستشارين العسكريين لقو تقديم  المؤكد أن القادة الروس سيعرضون زيادة مبيعات األسلحة وربما

. يمكن القول إن هذا قد يكون أفضل داعشقد يزيدون من مساعدتهم القتالية المباشرة لمحاربة و . عراقيةال
 يعزز أيضا ويوسع نفوذ روسيا في جميع أنحاء المنطقة.من ترك الميدان بالكامل إليران، لكنه س

ا في الشيشان واليوم بقإذا تم استخدام التكتيكات الروسية في العراق، فإن التكتيكات الروسية المعروضة سا
 يقوي في سوريا ستؤدي بشكل شبه مؤكد إلى تفاقم حرمان األقليات من حق التصويت. وهذا من شأنه أن 

الذي  التعاملرفين ويزيد من زعزعة استقرار العراق والشرق األوسط. وبالنظر إلى نهج احتمال عودة المتط
بعد ذلك، تاركة وراءها ثمار أعمالها الروتينية سيئة اإلدارة في عالقاتها الدولية فقد تغادر تتبعه روسيا 

ا يخيارا سياسيا واقع . إن تسليم احتياجات العراق المتعلقة باألمن والتنمية إلى روسيا ليسالتخطيطوسوء 
تقييم الضرر الذي  7 رقم ا بالنسبة لمعظم العراقيين. يصور الجدولالمتحدة، ولن يكون مستساغ للواليات

 لحق بالمنافسة األميركية مع الصين والعراق عبر خيارات االنسحاب األربعة.ي

 7الجدول 

 تقييم األضرار المحتملة: المنافسة مع الصين وروسيا

المصلحة 
 ستراتيجيةاال

 نسحابإال
استمرار )

القوة  ياتمستو 

انسحاب محدود 
)قوات المساعدة 

 القتالية فقط(

انسحاب كامل 
)مساعدة 

)كل  طتبار فك اال 
القوات 
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في أوائل عام 
2020) 

قتالية+ فرق 
 استشارية(

العسكرية+ 
 تمويل+ عتاد(

تنافس مع 
 الصين وروسيا

 معتدل  معتدل منخفض منخفض جدا

14 

 ات على المصالح االقتصادية األميركية واستقرار االقتصاد العراقيالتأثير 

، الصلة باالقتصاد في العراق. أواللواليات المتحدة العديد من المصالح األمنية القومية المتداخلة ذات دى ال
ن اقتصاد عراقي تستفيد ملكي شريك مستقر وفعال، مستوى لتطور إلى لنها تسعى إلى مساعدة العراق إ

النمو االقتصادي في  من استقرار إنتاج النفط العالمياألميركية  لمصلحةستفيد اتا، ي ومستقر. ثانيقو 
 عود بالفائدة علىإنتاج النفط العراقي المستقر يإن العراق هو رابع أكبر منتج للنفط في العالم، و فالعالمي. 

ن مبيعات األسلحة إلى العراق والتجارة معه. ا، تستفيد الواليات المتحدة م. ثالثالمصالح االقتصادية األميركية
، معها زادت قوة تجارتهو كلما زادت قدرة العراق على اإلنفاق، ، بافتراض وجود عالقة وثيقة بين الدولتينو 

رار السياسي الذي أرباح الواليات المتحدة. رابعا، تستفيد الواليات المتحدة من غياب عدم االستق معها زادت
انهار االقتصاد العراقي، فإن ماليين الشباب ما إذا فعن انهيار االقتصاد العراقي.  اناجما يكاد يكون مؤكد

الدوافع االقتصادية ال تملي إن سيواجهون مستقبال أكثر قتامة. قليلة عمل فرص العراقي الذين لديهم بالفعل 
قرار المشاركة التي تدفع لمهمة المشاركة في اإلرهاب، لكن االفتقار إلى الفرص االقتصادية هو أحد العوامل ال

، فإن التدهور االقتصادي من شأنه أن يقلل من قدرة الدولة العراقية على قمع بالمقابلو  . (41) في اإلرهاب
 .الحركات اإلرهابية والحد من تطرف السكان الساخطين

المائة من إجمالي في  90يشكل النفط ما يقرب من إذ  ،االقتصاد العراقي في مأزق يمر ، في الوقت الحاضر
ال يزال . و (42)اإليرادات العراقية، لذا يمكن للميزانيات أن ترتفع وتنهار بالفعل مع تقلبات السوق العالمية 

 .(43) 2003منذ  أنظمة الفساد الجديدة التي نشأتعهد صدام و من تركة العراق يكافح الفساد، باعتباره 
توقف  قوض االستثمار وبالتاليتم بأعمال تجارية في العراق، الصعب للغاية على الكيانات الخاصة القيامن ف

 .(44) النمو
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سيتعين و إن سحب المساعدات المالية والمادية العسكرية من شأنه أن يضع الحكومة العراقية في أزمة. 
ما ي، على القادة العراقيين أن يختاروا إما االستمرار في تمويل القوات المسلحة للبالد بمستوى األداء الحال

ما إذا و . (45) ، أو تقليص القدرات العسكرية بشكل كبيري فور وبشكل الديون  مزيد منالالتمويل يعني 
ركي وغيره من التمويل الدولي انسحابا عسكريا، كما يبدو مرجحا، فمن شبه المؤكد أن يصاحب خفض األم
 تنشأ أزمة أمنية.

، يتعلق بالعقوبات على العراقفيما  وأكثر تدميرا تأثير مختلف يمكن أن يكون النسحاب القوات األميركية
حصل العراق على إعفاءات خمس مرات فقد : نهاية محتملة لإلعفاءات من العقوبات المتعلقة بإيران. وهي

 األميركية القصوى للسماح له بمواصلة شراء الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، على الرغم من حملة الضغط 
الحالي في  عفاءحو ثلث كهرباء العراق. كان من المقرر أن ينتهي االنه المشتريات هذ ضمنتو ضد إيران. 

 .(46) 2020 طباش 13

قد ها، دون وجود قواتومن . (47) أثار نقص الكهرباء احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة في العراقوقد 
لعراق سيعيش اإيران. عندها تشعر الواليات المتحدة بحافز ضئيل للسماح للعراق بمواصلة شراء الطاقة من 

 ميركيةلكنه يخاطر بالعقوبات األ، يمكنه أن يواصل مثل هذه المشتريات ويتجنب نقص الكهرباءفمعضلة: 
أو قد ينهي مشتريات الكهرباء، ويعاني من أضرار اقتصادية ، ويحتمل أن يتعرض لضرر اقتصادي شديد

 ؤدي إلى تفاقم االضطرابات.توربما 

 القتصادي أن يقلل قدرة الدولة العراقية على قمع الحركات اإلرهابية والحد من التطرف(لتدهور ال يمكن)
 )تنصيص(

15 

ما قام ، فإن أحد أهم المؤسسات التي يمكن أن تتأثر هو مصرف التجارة العراقي، إذا عفاءإذا تم رفع اال
إذ صعوبات كبيرة للعراق. بب ذلك قد يتسبو  .(48) للعقوبات ةالخاضعإجراء معامالت مع الكيانات اإليرانية ب

إنه فضال عن  في المائة من األصول المصرفية في العراق 30سوى ال يمثل  ة العراقيمصرف التجار إن 
 .(49)"المصرف العراقي األساسي لتمويل الواردات ومعامالته مرتبطة بالحكومة إلى حد كبير 
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فيما سلطات العقوبات أو الرقابة التنظيمية امها عبر استخدلواليات المتحدة قد تمارسها اهناك طرق أخرى 
 ضغط المحاسبة لغرض تحقيقمن الحكومة األميركية تزيد فقد ببيئة مستقرة لقواتها. مام هتتخلت االإذا 

عن عملة الصعبة لتأكد من حجب الجل االبنك المركزي العراقي ألعبر لدوالر ااالمتثال فيما يتعلق بتوزيع 
إلى نقص الدوالر في العراق الذي يتمتع  ضاغطال هذا اإلجبارعقوبات. قد يؤدي الكيانات الخاضعة لل

العراق شراء ة بو صعزيد من شأن هذا النقص أيضا أن ي .(50)بالدوالر في التعامل  ةمرتفع ياتباقتصاد
طي بنك االحتيا"الأن عائدات النفط العراقي تذهب إلى حساب هو  على بغداد، ،لواردات. واألسوأ من ذلكل

إذا خسر و . تشاء تدقيقهاوقت أي تصل إلى مليارات الدوالرات في الواردات هذه و في نيويورك.  "الفيدرالي
يمكن للواليات المتحدة تجميد هذه الحسابات، رغم أن القيام فمن العقوبات، األميركي اإلعفاء مسألة العراق 

 .(51)بذلك سيتضمن عملية متعددة الخطوات 

انسحاب القوات األميركية على مستويات المساعدات األميركية والعالمية للعراق. إن من المرجح أن يؤثر 
في  مهمة ةساهممعمار هائلة، وُينظر إلى المساعدات الخارجية على أنها اإلعادة إل البالد احتياجات

في المائة في عدد  80وقد أثر التخفيض بنسبة . (52) داعش مساعدته على التعافي من الحرب مع
 ظفي بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية في العراق بالفعل سلبا على تخطيط البرامج وإدارتها ومراقبتهامو 
على الوجود العسكري األميركي، إما بشكل غير مباشر من أجل عدة األميركية االمس. تعتمد برامج (53)

جهود العالمية على وجود القوات األميركية، الفيه االستقرار أو بشكل مباشر للحماية والحركة، وبقدر ما تعتمد 
 فإن االنسحاب سيعرض هذه البرامج للخطر.

 من فك االرتباطكبير اقتصادي  وضرراالنسحاب المحدود للقوات،  منالخالصة: ضرر اقتصادي ضئيل 

لمصالح االستراتيجية للواليات المتحدة من على اأن يكون هناك ضرر اقتصادي ضئيل أو معدوم  ال بد
مصحوبا بانخفاض المساعدات سيكون فاالنسحاب الكامل أما خيارات عدم االنسحاب واالنسحاب المحدودة. 

إيران في وقت ستواجه فيه قوات األمن العراقية تحديات بشأن قابلية للتأثر بالعقوبات األميركية مع الخارجية 
اشر الحكومة العراقية ويجبرها على سيقوض بشكل مبففك االرتباط أما . باالنسحاب أكبر وتكاليف ذات صلة

اعتماد العراق على  اددز ي، وفي الوقت نفسه أمنية قوية أو اإلضرار باقتصادهااالختيار بين الحفاظ على قوة 
سيوفر فك االرتباط فائدة اقتصادية ملموسة وفرصة لخصوم الواليات المتحدة، كما الصين وروسيا وإيران. 



 
 

 
29 

 

 ترجمة

Rewaq Baghdad 

يمثل  التأثير على استقرار العراق فإن زيادةالعراق واستقراره. ومع ذلك، وسيؤدي إلى ضرر جسيم القتصاد 
 يا لمصالح الواليات المتحدة اإلستراتيجية في الحفاظ على استقرار العراق وإنتاجه.جدتهديدا 

تاج النفط من الدول األخرى يمكن تخفيف اآلثار االقتصادية الكلية على االقتصاد األميركي من خالل زيادة إن
تقييم الضرر االقتصادي المحتمل عبر  8رقم العراق. يصور الجدول ومحدودة مع ة قليلتجارية عالقة و 

 خيارات االنسحاب األربعة.

16 

 8الجدول 

 تقييم األضرار المحتملة: األثر االقتصادي

المصلحة 
 االستراتيجية

 نسحابإال
استمرار )

القوة  ياتمستو 
في أوائل عام 
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انسحاب محدود 
ات المساعدة )قو 

 القتالية فقط(

انسحاب كامل 
)مساعدة 

قتالية+ فرق 
 استشارية(

)كل  طتبار فك اال 
القوات 

العسكرية+ 
 تمويل+ عتاد(

ازدهار اقتصادي 
 واستقرار

 مرتفع  معتدل جدا منخفض منخفض جدا

 

 التأثيرات على وضع القوة اإلقليمية األميركية وإمكانية الوصول إليها

فظ على وضع عسكري قادر في الشرق األوسط احأن تاليات المتحدة مصلحة معلن عنها في أخيرا، لدى الو 
لردع الخصوم ودعم الحلفاء والحفاظ على حرية الحركة لألغراض العسكرية واالقتصادية على حد سواء 

اق قد ال ومكافحة اإلرهاب، وإذا لزم األمر، خوض الحروب. وبالتالي، فإن التداعيات األمنية النسحاب العر 
 تكون محسوسة داخل العراق فقط.
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أقل من عقد من الزمن آثار متتالية  خالليمكن أن يكون لالنسحاب العسكري األميركي الثاني من العراق 
إلبراز القوة األميركية في جميع أنحاء المنطقة إذا منع هذا االنسحاب الواليات المتحدة من إمداد قواعدها 

لى الدروس التي استخلصها كل اعتمادا عو خرى في المنطقة. عالوة على ذلك، األخرى ومساعدة القوات األ
استضافة باألميركي من االنسحاب من العراق، فقد يشكل ذلك رغبة الحلفاء رأي العام وال احلفاء أميركمن 

 القواعد األميركية على أراضيهم والدعم العام األميركي للموقف األمامي على نطاق أوسع.

، فإن التأثير األساسي النسحاب الواليات المتحدة من العراق داعشفي القسم الخاص بمواجهة  كما أشرنا
األكراد في  ممعارضة تركيا للدعم األميركي لشركائه ففي ضوءعلى الموقف اإلقليمي سيكون في سوريا. 

كية كبيرة في في العراق ضروري لدعم أي عمليات برية أمير العسكرية ، فإن الوصول إلى القواعد سوريا
سوريا. كما أن انسحاب جميع القوات البرية األميركية من شأنه أن يجعل الدفاع عن السفارة األميركية في 

سيكون من الصعب بشكل خاص صد هجوم منسق من قبل الميليشيات و بغداد وتعزيزها أكثر صعوبة. 
 ظامية عدم التدخل.اختارت القوات العراقية النفي حال  ؛المدعومة من إيران ضد السفارة

، فإن سيناريوهات االنسحاب المحدود واالنسحاب الكامل وفك االرتباط الماديةالفوائد حساب  هةج منأما 
التي يبلغ قوامها و في العراق االميركية القوات فستحرر بعض الموارد التي يمكن تخصيصها في مكان آخر. 

الكثافة ومرتفعة الطلب )مثل، قوات العمليات لة قليبعض الوحدات تشمل جندي خمسة آالف الى ستة آالف 
الخاصة( التي يمكن إعادة انتشارها بسرعة أو إعادتها إلى قواعد دائمة لتقليل الضغط على القوة األوسع 

(54). 

ا للعراق يمكن إعادة توجيهه في استراتيجية فك االرتباط إلى حلفاء المفترض أن التمويل المخصص سابق من
في أجزاء أخرى من العالم. يعتمد الحجم النسبي لهذه الميزة على عدد القوات التي تم سحبها وشركاء آخرين 

، ويرجع فائدة أكبر من االنسحاب المحدود والموارد التي سيتم إعادة توجيهها. لذلك، فإن فك االرتباط يوفر
أقصى حتى في ومع ذلك، و  اق.لعر في اقوات األمن التي تمولها الواليات المتحدة ذلك في الغالب إلى مساعدة 

، ال يزال إجمالي الموارد المعاد توجيهها متواضعا نسبيا مقارنة بالحجم اإلجمالي للجيش يةئنهاحوال الاال
 ا.الفوائد المتراكمة متواضعة نسبي ستكون كما األميركي. 
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ى األرجح في ة، ستسهم علمنصفة أو غير منصف)تصورات االنسحاب األميركي من العراق، سواء كانت 
 )تنصيص( زيادة االنطباع بأن الواليات المتحدة ال تقف إلى جانب حلفائها(

من المحتمل أال يكون لالنسحاب العسكري األميركي من العراق تأثير كبير على ف، سورياويختلف األمر في 
لواليات المتحدة اطيران الوجود العسكري األميركي في الشرق األوسط الكبير. حتى إذا منع العراق تحليق 

حلفائها وشركائها اآلخرين الى  وصولالالعسكري فوق أراضيه، فال يزال بإمكان الواليات المتحدة الحفاظ على 
دون عوائق، بما في ذلك إسرائيل ومصر واألردن. وبافتراض أن الواليات المتحدة يمكن أن من في المنطقة 

إعادة إمداد القواعد األميركية في الخليج واشنطن ل بإمكان ، فال يزاها فوق السعوديةطيران تحافظ على تحليق
 صل.تواالالبحرية من ممرات الربما لن تتأثر و الفارسي. 

االنسحاب فلن يتم الشعور بالتأثيرات األكبر واألكثر سلبية لالنسحاب الكامل إال على المدى الطويل. كما 
 األميركيينمع شة بالفعل حول قيمة الشراكة الكامل من العراق من شأنه أن يسهم في االفتراضات اله

. من المرجح أن تساهم التصورات بشأن انسحاب الواليات المتحدة من العراق، سواء أكانت تحالف معهموال
قد يؤثر و ، في االنطباع المتزايد بأن الواليات المتحدة ال تقف إلى جانب حلفائها. ةمنصفة أم غير منصف

 .(55) والقواعد التي تعتمد عليها الواليات المتحدة حول العالم فاتلتحاهذا على الشبكة الحاسمة لل

قوض مصداقية وسي الخالصة: االنسحاب سيضر بشدة بموقف الواليات المتحدة في سوريا وسيضر بشدة
 الواليات المتحدة اإلقليمية والعالمية

ة على وضع القوة اإلقليمية محدود في النهاية، فإن تأثير االنسحاب المحدود أو الكامل للقوات األميركيو 
فك االرتباط لن يضيف بشكل كبير إلى الضرر كما إن نظرا لصغر حجم الوجود األميركي في العراق حاليا. 

تقييم األضرار المحتملة لموقف القوة اإلقليمية  9 رقم الناجم عن االنسحاب الكامل. يصور الجدولالمتوسط 
 ارات االنسحاب األربعة.األميركية والوصول إليها عبر خي
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18 

 ب األربعةاسحنالتحليل المقارن: التأثيرات عبر خيارات اال 

نظر إليها معا، فإن هذه التقييمات الخمسة للتأثيرات المحتملة لالنسحاب على المصالح االستراتيجية لاعند 
. وهي ُتظهر أن الحفاظ على مستويات القوة الحالية أو إجراء انسحاب مدروس ةتكشفتبدو ماليات المتحدة للو 

من شأنه أن يؤدي إلى تأثير محدود نسبيا  أغراض داخلية لقوات المساعدة القتالية حديدوتدريجي أو إعادة ت
العسكرية األميركية شاركت بشكل مباشر تلك القوات  ، خاصة وإنعلى األهداف اإلستراتيجية للواليات المتحدة

ستكون . و داعشوالقوات التي يقودها األكراد في سوريا في القتال ضد  عراقيةاألمن الات في مساعدة قو 
 والجهود المبذولة لمواجهة إيران. ،داعش القتال ضد :أكبر المخاطر في االنسحاب المحدود هي
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من شأنه فكانت إيران تضغط لمصلحتها، أثناء ما ، و داعش نشاطفترة حتى االنسحاب الطفيف للقوات أثناء 
والصين وروسيا ودول أخرى وجهات فاعلة غير حكومية بأن الواليات  اعشالعراق وإيران ودأمام  وضحأن ي

من فعالية القوات العراقية التي ال ذلك سيقلل و . التي طالما كررتها االلتزاماتن المتحدة تتراجع عن كثير م
ا إلى احترام السيادة العراقية، ، قد يشير االنسحاب الطفيف أيضمن ناحية أخرى و . داعش لقمع تزال تكافح

لضربات اإلسرائيلية المزعومة التي جاءت بسبب االواليات المتحدة والعراق  وبالتالي تقليل التوترات الحالية بين
ب هللا، والضربة األميركية التي في العراق ضد قوات كتائب حزب هللا، والضربات األميركية على كتائب حز 

 .2020قتلت قاسم سليماني وآخرين في كانون الثاني 

االنسحاب الكامل لقوات المساعدة القتالية األميركية ومستشاري التدريب من شأنه أن يعّرض الحرب ضد إن 
ا لم يتم لخطر الفشل الكامل م داعشوجهود مواجهة إيران لخطر جسيم. قد تتعرض عمليات مكافحة  داعش

تزداد التهديدات فقد للتكيف.  جالتيح للقوات العراقية متسعا من الوقت والمتاالنسحاب بعناية استثنائية، 
 عراقيةاألمن الات . إن فك االرتباط الكامل عن دعم قو العالمي هانفوذة و األميركي مصالح االقتصاديةضد ال

 مضريض الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ اإليراني الوتقو  داعشسيكون له احتمالية كبيرة إلعاقة القتال ضد 
 ا اقتصاديا متموجا.ل من روسيا والصين وسيخلق اضطرابسيفتح األبواب أمام كو في العراق والشرق األوسط. 

بين المنطقة عبر قوس  داعشإلى توقف القتال الذي تقوده الواليات المتحدة ضد سيؤدي فك االرتباط  إن
على النفوذ اإليراني.  والم ينقلب ينكون إليران يد طليقة في العراق، على افتراض أن العراقيسيو سوريا والعراق. 

، فسيؤدي ذلك إلى إلحاق ايرانالمفروضة على من عقوباتها العراق إعفاءات الواليات المتحدة  وقفتأما إذا و 
العراق يات المتحدة إعفاءات الوال توقففي أيدي إيران. إذا لم ألن يكون  دفعهضرر جسيم باقتصاد العراق و 

في العراق.  مضرفي هذا السيناريو، فإنها ستدعم ضمنيا التأثير اإليراني الايران المفروضة على من العقوبات 
 .10 رقم كل هذه األضرار المحتملة مدرجة في الجدول

المصالح وبالمقارنة، فإن خيارات عدم االنسحاب واالنسحاب المحدود تشكل مخاطر أقل بكثير على 
ذا نتائج فك االرتباط تأثير يكون فيما االستراتيجية للواليات المتحدة من االنسحاب الكامل أو فك االرتباط. 

 بحسب، العالمحتى و األوسط في العراق والشرق  األميركيةلمصالح االستراتيجية على ا يةفور  ةعكسي
 ستراتيجية الدفاع الوطني"."و ستراتيجية األمن الوطني
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 10 رقم دولالج

 تقييم األضرار المحتملة على المصالح األميركية المرتبطة باالنسحاب العسكري من العراق

مصلحة ال
 ستراتيجيةالا

 نسحابإال
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القوة  ياتمستو 
في أوائل عام 

2020) 
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)قوات المساعدة 

 القتالية فقط(
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)مساعدة 

قتالية+ فرق 
 استشارية(

)كل  االرتباطفك 
القوات 

العسكرية+ 
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 مرتفع جدا مرتفع جدا مرتفع امنخفض جد مواجهة داعش
 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض جدا مواجهة إيران

التنافس مع 
 الصين وروسيا

 متوسط متوسط منخفض منخفض جدا

االزدهار 
االقتصادي 
 واالستقرار

 مرتفع متوسط منخفض جدا  منخفض جدا

وضع القوة 
العسكرية 
 اإلقليمي

 متوسط متوسط منخفض جدا منخفض جدا

 

 التوصية العامة: االلتزام بحضور استشاري صغير ودائم

مع بعضها البعض  2020عام الحتى و  2005عام ال ذتتوافق األهداف االستراتيجية المنشورة بشأن العراق من
األوسع في الشرق األوسط وحول العالم. إن دعم عراق مستقر األميركية ا مع المصالح االستراتيجية وأيض

هذا ال يتطلب استمرار مهمة المساعدة و مستمرة على المدى الطويل.  أميركيةوصديق هو في مصلحة 
القتالية في العراق على المدى الطويل، لكنه يتطلب الحفاظ على قوة صغيرة من المستشارين العسكريين 
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ير القدرات العسكرية العراقية حتى يتمكن العراق من الدفاع عن نفسه. كما أن للمساعدة في تدريب وتطو 
الوجود طويل األمد يدعم النفوذ األميركي في العراق، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف حدة النفوذ 

د من خالل الحفاظ على وجو  ضامني. يمكن تحقيق تأثير تمضراإليراني والروسي وغيرهما من النفوذ ال
استشاري عسكري متواضع ولكنه ثابت ومواصلة تقديم شكل من أشكال المساعدة المالية والمادية العسكرية 

 سيستمر مستشارو التحالف في لعب دور حاسم في المساعدة على استقرار العراقو . عراقيةاألمن ال اتلقو 
 ولكن ال ينبغي إنهاؤها. (أدناه انظر)يجب أن تتغير طبيعة المهمة االستشارية بمرور الوقت كما . تهوتقوي

مبرر هذه التوصية الشاملة )لوضع التزام عسكري متواضع ولكنه دائم في العراق( بمزيد من  توضيحتم وقد 
(. في ذلك www.rand.org/t/ PE353؛ 2020)كونابل،  "التزام أميركي دائم في العراق"التفصيل في 

ما يمكن أن يرقى إلى االنسحاب الكامل أو فك االرتباط عن التقرير وما ورد أعاله، نستشهد ببعض الحجج ل
العراق. على الرغم من أن بعض هذه الحجج قد تم توضيحها بشكل جيد، إال أن أيا منها ال يقدم تفسيرا 

على المصالح  وكيف سيتم تنفيذ االنسحاب بأمان، وكيف سيؤثر االنسحاب صراحة شامال لما سيتم سحبه،
بنجاح لم تعالج من هذه الحجج  اأيفإن في قراءتنا، و لى المدى القريب وبمرور الوقت. األميركية األخرى ع

 .ومكلف ايضا القلق من أن انسحابا آخر من العراق قد يسبق انهيارا آخر، يليه تدخل متسرع آخر

20 

نهج  إن االلتزام باستثمار عسكري دائم منخفض التكلفة ومنخفض المخاطر هو أكثر حكمة من الرهان على
أمل ضعيف في أن يظل كل رئيس أميركي في  غاللفشل بالفعل مرة واحدة. كما أنه أكثر حكمة من است

، وأن القادة األميركيين الحاليين والمستقبليين لن يندموا بفك االرتباط عن الشرق األوسط المستقبل ملتزما
 في العراق. غامضعلى خطأ استراتيجي آخر 

 النسحاب واالنسحاب المحدودبين عدم االدقيق ر ياختالا

يساعد أي من فمن المتوقع أن ب المحدود. اسحنب واال اسحننوصي باالختيار الدقيق بين عدم اال نحن 
النهجين في تحقيق السياسة الموصى بها المتمثلة في االلتزام االستشاري الدائم والصغير الحجم. يتلخص 

يرسل إشارة قوية إلى إيران، نسحاب ال افعدم والفوائد. حساب بسيط للمخاطر باالختيار بين هذين الخيارين 
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وإلى قادة الميليشيات المدعومة من إيران، وإلى جميع العراقيين، وإلى العالم مفادها أن الواليات المتحدة لن 
تخاف من التراجع عن التزامها العسكري الواضح والصريح تجاه دولة حليفة. سيؤدي الحفاظ على مستويات 

وزيادة نفوذ الواليات  داعشا إلى منع انخفاض القدرة القتالية ضد الية على المدى القريب أيضوة الحالق
. ومع ذلك، فإن هذا النهج يهدد أيضا بتعزيز الحجج التي قدمها القادة عراقيةاألمن ال اتالمتحدة مع قو 

لعراقية. يمكن القول إنه يخاطر اإليرانيون وبعض العراقيين بأن الوجود العسكري األميركي يعد إهانة للسيادة ا
 نحو الجيش األميركي.وتوجيهها إيران  ضدلحكومة و ا ضداالحتجاجات المستمرة في تركيز البتحويل بعض 

اللتزام الدائم وصغير الحجم. في النهاية ال يزال اسياسة  ومعما ضمن كساعما يمثل االنسحاب المحدود نهج
بدأ بتخفيض واضح على المدى القريب في يصغير. لكنه يحتفظ بوجود استشاري االنسحاب المحدود 

المناسبة والمشاركة  تعبئة هذا االنسحاب بعناية مع الرسائل تتمما إذا و مستويات القوات الحالية. 
، فقد يقلل التوترات الحالية مع الحكومة العراقية ويقلص الجهود اإليرانية لتحويل تركيز المحتجين الدبلوماسية

يمكن تخفيف فإذا اقتصرت التخفيضات على بضع مئات من القوات، و . الى ايران المتحدة نحو الواليات
قد تساعد القوات الشريكة في و . داعش التأثير المحتمل على القدرات القتالية لقوات األمن العراقية ضد

فإن الرسالة التحالف في سد بعض الثغرات التي خلفتها القوات العسكرية األميركية المغادرة. ومع ذلك، 
حتى االنسحاب و إيران وخصوم آخرين. أمام المقصودة باالنسحاب المحدود ستشير أيضا إلى قدر من الضعف 

ا الحملة شأنه أن يقوض حتممن للمقابل الرسائل بث على المدى القريب الذي يتم إجراؤه فقط لغرض جزئي ال
 إلى حد ما. داعشالمستمرة ضد 

ا دبلوماسيا قويا ومستمرا ا انخراطااللتزام باالستثمار الدائم أيضتحمل لب في أي من السيناريوهين، سيتط
مع حكومة العراق بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة ومفيدة للطرفين تخدم مصالح البلدين. من الناحية 

ألحادية سيادة العراق وإنهاء األعمال العسكرية ابالمثالية، ستولي الواليات المتحدة وحلفاؤها اهتماما أكبر 
لحاجة إلى عمل دبلوماسي الجانب التي قد تؤدي إلى تفكيك اتفاق للوجود العسكري الدائم. تم التأكيد على ا

 .(56) لتزام أميركي دائم في العراقإبمعزز 

التوصيات التالية مستمدة من التحليل الحالي، وكذلك من خبرة المؤلفين في الموضوع ومن تحليالت المؤلفين و 
 لمنشورة والمستشهد بها حول هذا الموضوع.الحالية وا
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 توصيات محددة

تدعم التوصيات المحددة التالية إما نهج عدم االنسحاب أو االنسحاب المحدود للوجود العسكري األميركي 
 في العراق.

 الحفاظ على أهداف إستراتيجية ثابتة ومواصلة دعم الديمقراطية في العراق*

 2017مي و ستراتيجية االمن القكل من في ترامب للعراق دونالد نة للرئيس األهداف االستراتيجية المعل
. يجب على الواليات المتحدة االستمرار في اتباع ومتماسكةواضحة  2018 استراتيجية الدفاع الوطني"و 

ة وقائع العالقات الثنائية حفتؤكد صفة. قديصاستراتيجية تركز على مساعدة العراق ليصبح دولة مستقرة و 
على الجهود المبذولة "لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العراق" باعتبارها  2019زارة الخارجية لعام لو 

ومن الواضح أن الديمقراطية العراقية ستتعرض للتحدي  .(57) أساسية لمهمة المساعدة األميركية للعراق
ربما لعقود. ومع ذلك، فإن العراق لسنوات عديدة، و  ،والتدخل اإليراني ،والفساد ،من خالل االنقسام الداخلي

الحفاظ على الوجود العسكري إن لديه حكومة ديمقراطية عاملة بشكل أساسي مع إمكانات طويلة األجل. 
مشاكل العراق، لكنه يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية انهيار الدولة وتوفير لن يحل األميركي في العراق 

. ومن شأن هذا النمو أن يفيد الواليات المتحدة زمنمرور المع مو بعض االستقرار للمساعدة في تشجيع الن
 .هذا الدور وحافظت على إذا تولت حكومة الواليات المتحدة دور شريك ثابت وموثوق للعراق

 إيران على عقوبات المن لعراق اإعفاء *االستمرار ب

يجب على الواليات المتحدة أال  بغض النظر عن النهج المتبع تجاه الوجود العسكري األميركي في العراق،
. إن إجبار العراق على االختيار بين الخراب االقتصادي اإليراني ضد ايران من العقوباتالعراق تنهي إعفاءات 

، من شأنه أن يعمق األزمة قديم الخدمات لسكانه من جهة أخرى والجزئي من جهة، وعدم القدرة على ت
ض العراق لمزيد ي المقابل، ستكتسب إيران نفوذا أكبر بكثير وسيتعر فو االجتماعية واالقتصادية في العراق. 



 
 

 
38 

 

 ترجمة

Rewaq Baghdad 

، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية على شركاء الواليات المتحدة في المنطقة. من عدم االستقرار
 .1األهداف االستراتيجية للواليات المتحدة كما هو موضح في الجدول ال تلبي من النتيجتين  اأيويالحظ أن 

 دامة مهام مساعدة قوات األمنة إليالتفاوض على اتفاقية دائم*

والتي تركزت على هجمات القوات التي تعمل بالوكالة  2020عام الكشفت األزمة سريعة التطور أوائل 
 2008عام الكما تم التفاوض في فاإليرانية وقتل قاسم سليماني عن نقاط الضعف في االتفاقات الحالية. 

بوش، فإن اتفاقية اإلطار االستراتيجي، المتعلقة بمجموعة واسعة من مجاالت السياسة، رج جو من قبل إدارة 
من األمن إلى الثقافة والبيئة، واالتفاقية األمنية، المتعلقة بوضع القوات العسكرية األميركية والتي انتهت 

ت األميركية العراقية نحو وثائق تهدف للمساعدة في نقل العالقاعبر صالحيتها اآلن، كانت بمثابة حل وسط 
وقد تجاوزت اآلن  ،عاما 12عمرها اآلن  أصبحو  وثائق دورها،هذه اللقد أدت شيء أكثر ديمومة واستقرارا. 

. مدغير كافية لدعم مهمة استشارية عسكرية طويلة األف داعشلمكافحة  2014عام الاتفاقية أما أغراضها. 
، وقد يكون مرغوبا أو غير مرغوب فيه. ولكن للقواتلرسمي وضع اللمعين وشيك اتفاق هناك قد ال يكون و 

ن في بناء عالقة شراكة دائمة والحفاظ عليها، فيجب التفاوض تيغباإذا كانت الحكومتان األميركية والعراقية ر 
 على اتفاقية جديدة وأكثر استقرارا وأكثر رسمية.

د مستأجرة أو مملوكة للواليات المتحدة في ليست هناك حاجة للواليات المتحدة لبناء أو الحفاظ على قواع
 ةيعراقاألمن الوات ، طالما أن قالعراقيةالعسكرية القواعد في يمكن أن يستمر تقديم المشورة وإنما العراق. 

يجب الحفاظ على بعض و ؛ الصغيرة من األذى قادرة على المساعدة في حماية الفرق االستشارية األميركية
يجب إجراء التسهيالت الرسمية والوصول إلى شكل من أشكال الخدمات و اتية الفورية. القدرة على الحماية الذ

كذلك لدعم المستشارين و  (الحالية في الكويت نشآتالم عبرربما )اللوجستية األميركية وقدرات الرد السريع 
 التسهيالت الدبلوماسية.

22 

عد مستأجرة أو مملوكة للواليات المتحدة في )ليست هناك حاجة للواليات المتحدة لبناء أو الحفاظ على قوا
 تنصيص العراق(
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 ركز على الشركاء في العراقتقتالية المساعدة غير التدريجي إلى مهمة الل انتقال ا*

إن التغيير السريع للمهمة الحالية أو أي نوع من االنسحاب العسكري السريع من العراق سيكون خطيرا لكل 
، مع مكونة من عدة آالف من المستشارينيجب الحفاظ على القوة الحالية ال من الواليات المتحدة والعراق.

مة. إذا كانت هناك حاجة ديمو ا و تحول مستشاري المساعدة القتالية تدريجيا إلى دور دعم تدريبي أكثر أمان
ال ا بانتق، فإننا نوصي أيضلتخفيض متواضع في القوات لتحقيق مهمة مساعدة لقوات األمن بالحجم األمثل

إن ا بشروط صارمة: وعشفيجب أن يكون االنسحاب مو  وسحب تدريجي ومدروس بعناية لتلك القوات.
تعريض قوى األمن الداخلي لمخاطر غير ضرورية على المدى القريب يؤدي بدوره إلى المخاطرة بإعادة نشر 

 ركية في العراق، أو ربما التنازل عن نفوذها إليران.يالقوات األم

تقديم المشورة والمساعدة لجهاز مكافحة اإلرهاب العراقي  ب، يجب أن يستمر المستشارون عيدلبعلى المدى ا
ولكن يجب عليهم تحويل تركيز الجهود إلى بناء جيش عراقي فعال إلى حد ما يكون أقل عرضة لنوع االنهيار 

التي تضم أكثر  . بشكل معتدل سيكون الجيش العراقي والشرطة الفيدرالية المختصة2014الذي حدث عام 
، وضد التدخل داعشجندي وشرطي أكثر قدرة بكثير على الدفاع عن العراق ضد عودة  مئتي ألفمن 

كلتا فرجل.  عشرة آالفيبلغ قوامه  ؛رهاباإل مكافحة لنسبيا صغير جهاز مقابل العسكري غير المرغوب فيه، 
 القوتين مطلوبتان للعمل معا لضمان االستقرار المستقبلي للعراق.

 ،بدعم جهاز مكافحة اإلرهاب الستمرارمع ا ،التوصيات الخاصة بهذا النهج وللتركيز على الجيش العراقي
 .(58) "التزام أميركي دائم في العراقوثيقة "موصوفة في 

 للبلد القرار النهائي: األنشطة االستشارية العسكرية الروتينية كجزء من العمليات الروتينية

الستشارية الدائمة صغيرة الحجم؟ يمكن لفريق من المستشارين األميركيين الذين كيف ستبدو هذه القوة ا
القواعد المملوكة للعراق، بدعم من رد الفعل السريع والقوات اللوجستية في  فييعملون مع حلفاء التحالف 

الطابع  بشكل فعال، والمساعدة في إضفاء عراقيةاألمن الات دولة مجاورة، أن يواصل تقديم المشورة لقو 
، وضمان حرية الحركة على الضباط العراقيين وضباط الصف، وتقديم الدعم العسكري الماديالمهني 
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، العمليات المحدودة في شرق سوريا موازنة النفوذ اإليراني، ودعموالتصدي لللدبلوماسيين األميركيين، 
 ت األكثر تشددا.وتجنب نوع عدم االستقرار االقتصادي أو فقدان الوصول المرتبط بالخيارا

23 

 تنصيص خط اتجاه تصاعدي منظم( وفقال تتقدم )مساعدة قوات األمن 

 لتركيز على االستقرار الدائم لمشورة العسكرية والتدريب لمساعدة العراق التدريجي للتعديل ال*

هم . لقد تحسنت فطنتداعش بدعم من التحالف، نفذت األجهزة األمنية العراقية حملة ناجحة للغاية ضد
التكتيكية بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن هذه الحملة لم تفعل شيئا يذكر إلقناع العديد من العراقيين بأنهم في 

ال يزال الجيش العراقي يتمتع بشعبية لدى العراقيين عبر الطيف العرقي والطائفي،  .(59)مأمن من حكومتهم 
ال و  .(60) ةالعسكري -ةمدنينشطة الالجهد لأل  لكن لم يكرس الجيش وال األجهزة األمنية األخرى الكثير من

 مد.األطويل مع االستقرار أو االستقرار  داعش النجاح التكتيكي ضدتوازى ينبغي أن ي

وجوده تركيز إن إضفاء الطابع الرسمي على الحشد الشعبي الذي يهيمن عليه الشيعة والمدعوم من إيران و  
 99في  ةموجودقواته ) ورة الحكومة واحتكارها الستخدام القوةيقوض صالدائم في المناطق التي ال ترحب به 

بناء قدرات الجيش العراقي للمساعدة في  دعم. باإلضافة إلى (في المائة من محافظة األنبار العربية السنية
تأمين العراق وتعويض الدور غير المفيد لقوات الحشد الشعبي، يجب على المستشارين العسكريين 

عسكرية أفضل  -، مساعدة الجيش وقوات األمن األخرى في تطوير قدرات مدنيةزمنرور الاألميركيين، بم
لقدرات الحكومة العراقية المفترض  تدريجيالتحسين اليات مكافحة اإلرهاب و لدعم عمليات مكافحة التمرد وعمل

 على تقديم الخدمات.

 زيادة التعاون مع حلفاء التحالف في العراق*

، هناك مؤشرات على أن منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( ستضطلع بدور أكبر 2020عام الأوائل  ذمن
يوفر فرصة لتعزيز النجاح مع سياسة عدم االنسحاب أو وهذا . (61)األمني في العراق  عمفي أنشطة الد

النظر عن الخيارات األربعة التي تم تحديدها، صرف بو  ب محدودة.اسحانسياسة ر بعالتخفيف من العواقب 
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لتسريع تعاونها مع حلف شمال األطلسي وحلفاء التحالف من خارج  يسعاليجب على الواليات المتحدة 
 .وربما زيادته الناتو في العراق والحفاظ على التمويل لألنشطة االستشارية للتحالف

 بعض االنتكاسات المتواضعة والمؤقتةب اتتوقع

إذ أن ع بعض االنتكاسات األمنية في المستقبل. يجب على صانعي السياسة والرأي العام األميركي توق
قد يتعين إضافة قوات إضافية و  .اتقدمشهد ال ت مساعدة قوات األمن على خط اتجاه تصاعدي أنيق وخطي

مؤقتا إلى المهمة االستشارية من وقت آلخر. ومع ذلك، فإن الوجود العسكري المستمر في العراق سيخفف 
 2014ات ويقلل بشكل كبير من احتمال أن تؤدي أزمة ناشئة مثل أزمة بشكل كبير من تأثير أي انتكاس
 إلى أزمة إقليمية وعالمية أخرى.

24 
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"حالة ؛ مايكل إي أوهانلون، 2018آب  2، ، "ال تتركوا العراق )مرة أخرى(،" ناشينال إنترستألكسندرا ستارك
جب أن تبقى القوات األميركية رغم تصويت ؛ "لماذا ي2011 ايلول 13معهد بروكينغز، البقاء في العراق" 

؛ "وزير الدفاع األميركي ماتيس: 2020كانون الثاني  7البرلمان العراقي عليها"، اإلذاعة الوطنية العامة، 
؛ ميغان أوسوليفان، "لماذا يجب 2017 شباط 20، 6، فوكس الواليات المتحدة ستبقى في العراق لفترة"

؛ كارلوس باسكوال وكين بوالك، 2011 ايلول 9في العراق"، واشنطن بوست، على القوات األميركية البقاء 
؛ هال براندز، "لماذا ال 2007 إنقاذ الممكن: خيارات السياسة في العراق، واشنطن معهد بروكينغز، أيلول

؛ ديفيد بولوك، "ثمانية أسباب لماذا 2019 آذار 21، مؤسسة هوفر، األوسطتستطيع أميركا ترك الشرق 
كانون  9، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، بعضهما البعض"تزال الواليات المتحدة والعراق بحاجة لال 

 .2020الثاني 

؛ تيد جالين كاربنتر، "االنسحاب 2005 كانون االول، كنير روزين، "إذا تركت أميركا العراق،" ذي أتالنت . 2
؛ جويل ريبرن، 2006تشرين الثاني  26عهد كاتو، لما من سنوات من اآلن"، مأمن العراق اآلن سيكون أقل 

؛ بيل دانفرز ومايكل إي أوهانلون، "خطة 2006نيسان  /"آخر مخرج من العراق" فورين أفيرز، آذار
؛ كرستوفر هيتشنز، "مخاطر 2005تشرين الثاني  22ستراتيجية معتدلة لخروج العراق،" معهد بروكينغز، 
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؛ جيمس 2005 تشرين الثاني 29سليت، . لماذا نتخلى عن العراق؟ "نستاناالنسحاب: نحن متمسكون بأفغا
 -، كانون الثاني1 ددعال، 84 دوبينز، "العراق: كسب الحرب التي ال يمكن الفوز بها،" فورين أفيرز، المجلد

؛ لورنس كورب وبريان كاتوليس، إعادة االنتشار الستراتيجي، واشنطن: مركز 25-16، ص 2005شباط 
 كانون األول 18، ؛ بن كونابل، "حرب تكره الفراغ"، نيويورك تايمز2005 ايلول 29يركي، التقدم األم

؛ 2010آب  22؛ كينيث بوالك، "خمسة أساطير حول انسحاب القوات العراقية"، معهد بروكينغز، 2006
 ركز، فيرجينيا: مسحاب الواليات المتحدة من العراق، أرلينغتون توماس بوديتش، خيارات السياسة وان

؛ فريد كابالن، "مغادرة العراق: ماذا سيحدث عندما تنسحب القوات 2009التحليالت البحرية ، أغسطس 
؛ ماكس بوت، "انسحاب أوباما المأساوي من العراق"، وول 2009 تموز 26القتالية األميركية؟" سليت، 

الفراغ في العراق، "صوت ؛ االنسحاب األميركي يثير تساؤالت حول 2011 تشرين االول 31ستريت جورنال، 
؛ ريتشارد برينان االبن وتشارلز ريس والري هاناور وبن كونابل وتيرينس 2011 تشرين االول 20أميركا، 

نغ، وجيسن كامبل، وسكوت مكماهون، إنهاء الحرب في العراق وفصل اماكنيرني، وستيفاني ي كيلي ومايكل
 ؛ واخرين.RR-232-USFI  ،2013،راندورنيا: مؤسسة ، سانتا مونيكا، كاليفركية في العراقيالقوات األم

ود د: شحذ الح2018، ملخص الستراتيجية الدفاع الوطني للواليات المتحدة األميركية لعام ماتيسجيمس  .3
 .2018التنافسية للجيش األميركي، واشنطن: وزارة الدفاع األميركية، 

، ، واشنطن: البيت األبيضللنصر في العراق مجلس األمن القومي األميركي، االستراتيجية الوطنية .4
: إستراتيجية للشرق األوسط ومكافحة التطرف 1222؛ آشتون كارتر وجون كيري، "تقرير القسم 2005

ة األمن القومي ، استراتيجي؛ جورج بوش2016 سالعنيف"، غير مؤرخ ولكن تم كتابته ونشره في ماي
: ، واشنطنباراك أوباما، استراتيجية األمن القومي ؛2006 ار، آذواشنطن: البيت األبيض ،للواليات المتحدة
 شباط، : البيت األبيض، استراتيجية األمن القومي، واشنطن؛ باراك أوباما2010 سماي 27البيت األبيض، 

كانون ، : البيت األبيض؛ دونالد ترامب، استراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة األميركية، واشنطن2015
 ؛ واخرين.2017 االول

25 
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 17اتفاقية اإلطار االستراتيجي لعالقة صداقة وتعاون بين الواليات المتحدة األميركية وجمهورية العراق،  .5
 .2008تشرين الثاني 

 المذكورة أعاله لالنسحاب من العراق والشرق األوسط الكبير. المناقشاتانظر  .6

 23،" ذي أتالنتيك، : تشريح الجثةا الكارثية تجاه العراقعلى سبيل المثال: بيتر بينارت، "سياسة أوبام .7
؛ ريك برينان، 2014حزيران  12، سليت، ا"دان سالم، "ما كان يجب أن نغادر العراق أبه؛ ري2014 حزيران

؛ بريانكا بوغاني، 2014 تشرين الثاني وكانون االول "أعراض االنسحاب: فشل خروج العراق"، فورين أفيرز،
مع  صطدم؛ "ماكين ي2014 تموز 29، "، فرونتالين"فشال استراتيجيا مطلقا العراق كان ادرةمغ"جاك كين: 

، وغ؛ تيم أران2011 تشرين الثاني 15ن، أن أبانيتا بسبب انسحاب القوات األميركية من العراق"، سي 
؛ 2011 ون االولكان 15كد"، نيويورك تايمز، تأعراق غير م مغادرةسنوات،  9"الواليات المتحدة نهاية حرب 

تشرين األول  2، سأريبيكا كابالن، "ليون بانيتا ينتقد أوباما بسبب االنسحاب من العراق"، أخبار سي بي 
2014. 

كانون األول  4حة وقائع: اتفاقية اإلطار االستراتيجي واالتفاقية األمنية مع العراق"، فالبيت األبيض، "ص .8
2008. 

 في العراق وسوريا: مبرر عمليات الطوارئ الخارجية داعش ريب وتجهيزمكتب وزير الدفاع، "صندوق تد .9
 .2019آذار ، ، واشنطن2020"، في السنة المالية لميزانية وزارة الدفاع 2020للعام المالي 

: مكتب ، مكلين، فيرجينيا203مع االستخبارات معايير تحليلية، توجيه مج، مدير االستخبارات األميركية .10
؛ هنري ويليس، ماري تيغي، أندرو لوالند، ليزا إيكوال، 2015 كانون الثاني 2، بارات الوطنيةمدير االستخ

 مميزاتجيرستين،  ، ودانييل، تيري مارش، ميغان سميث، جون ريفرز، كريستين لوشنرشيلتون شوشانا 
؛ RR-2140-DHS  ،2018،راندالمخاطر الوطنية لألمن الوطني، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة 

 ، ستيفن، مايكل ماكنيرنيلسون ، جوشوا ميند، نيكوالس برجرأنجيال أوماني، إيالنا بلوم، غابرييال أرمينتا
، للجيش: إطار عمل للتنفيذينا، تقييم ومراقبة وتقييم التعاون األمني ابوبر، جيفرسون ماركيز، توماس ز 
ماير، ومارك ارينا، -فليشمانلورين ؛ RR-2165-A  ،2018،راند سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة
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، كاليفورنيا: مؤسسة ، سانتا مونيكالبرامج االستحواذإكسل ومايكل مكماهون، طريقة تقييم المخاطر وأداة 
كاستنبرغ، وباميال نيلسون، التعامل مع عدم  ؛ كينيث سولومان، وويليامRR-262-OSD ،2013،راند

، R-3045-ORNL، راندية، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة اليقين الناشئ عن تقييم المخاطر االحتمال
؛ بن كونابل، احتضان ضباب الحرب: التقييم والمقاييس في مكافحة التمرد، سانتا مونيكا، 1983 ايلول

؛ ديفيد جومبيرت، وتيرينس كيلي، وجيسيكا واتكينز، األمن MG-1086  ،2012،راندكاليفورنيا: مؤسسة 
ل لتحليل التهديدات الناشئة مع مغادرة القوات األميركية، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: في العراق: إطار عم

 ؛ واخرين.MG-911-OSD  ،2010،راندمؤسسة 

إلحاق ضرر كبير بمصالح الواليات المتحدة في العراق بضرر أقل أو ال ُيذكر ما بقد يتسبب إجراء  .11
 ا.ا أيضكس صحيحاعمالشرط القد يكون و للمصالح العالمية للواليات المتحدة. 

. كتب مؤلفو هذا التقرير والعديد من الزمالء اآلخرين في مؤسسة راند بشكل مكثف حول اآلثار المحتملة 12
، قدمت 2009. في عام 2011لالنسحاب من العراق، فضال عن اآلثار الفعلية في أعقاب االنسحاب سنة 

ات االنسحاب من العراق وآثاره، واالنسحاب من العراق: مؤسسة راند التقييم المفروض من الكونجرس لخيار 
، 2013(. في عام 2009الجداول البديلة، والمخاطر المصاحبة، واستراتيجيات التخفيف )بيري وآخرون، 

نشرت مؤسسة راند كتابا بعنوان إنهاء الحرب األميركية في العراق: االنتقال النهائي، والمناورة العملياتية، 
(. يقيم هذا التقرير االنسحاب الذي حدث أواخر 2013العراق )برينان وآخرون،  -ت األميركيةوتفكيك القوا

ويحلل آثاره على المدى القريب على المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة في العراق وفي  2011عام 
لة االنسحاب الشرق األوسط الكبير. انظر المصادر للحصول على تقارير إضافية لمؤسسة راند حول مسأ

 .2003من العراق بعد عام 

 .2019آذار  23. "ترامب يشيد بسقوط" خالفة داعش" في سوريا، بي بي سي، 13

. كارتر مالكاشيان، داعش والتهديد المستمر بالتطرف في العراق، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 14
بعد البغدادي كيف تنهض داعش،  :واي زيلينكاثرين باور وماثيو ليفيت وآرون  2018تشرين الثاني  30
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؛ رجاء عبد الرحيم وإيزابيل كولز، "داعش 2019تشرين األول  28معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
 ؛ واخرين.2018كانون الثاني  2تعود إلى حرب العصابات في العراق وسوريا"، وول ستريت جورنال، 

 23الجماعة الجهادية ال تزال تشكل تهديدا"، بي بي سي،  . على سبيل المثال، "داعش" مهزومة لكن15
؛ مايكل نايتس، "داعش في العراق: فقدان القوة أم الحفاظ على القوة؟"، سي تي سي سنتنيل، 2019آذار 

 .10-1، الصفحات 2018كانون األول 

 .2017. للحصول على تحليل مفصل لتاريخ داعش، مع اقتباس إضافي، انظر كونابل وآخرين، 16

26 

 27. بيتر بيكر وإريك شميت وهيلين كوبر، "زعيم داعش البغدادي مات، يقول ترامب"، نيويورك تايمز، 17
؛ روكميني كاليماشي وإريك شميت، "داعش تسمي قائدا جديدا وتؤكد موت البغدادي"، 2019تشرين األول 

يس نهاية داعش"، واشنطن ؛ جينا جوردان، "موت البغدادي ل2019تشرين األول  31نيويورك تايمز، 
 ؛ و اخرين.2019تشرين الثاني  5بوست، 

 ؛ واخرين.2015. انظر جرايم وود، "ما يريده داعش حقا،" ذا أتالنتيك، آذار 18

 . موقع ويب عملية "انهرينت رسولف" الحل المتأصل، غير مؤرخ.19

لى سوريا مع حلفاء عراقيين . تود ساوث، "جنود فوج الفرسان الثالث يطلقون مهام مدفعية مكثفة ع20
؛ المفتش العام الرئيسي لعمليات الطوارئ في الخارج، 2018كانون األول  11وفرنسيين"، أرمي تايمز، 

 وعملية العزم المتأصل وعمليات الطوارئ األخرى في الخارج، تقرير إلى الكونجرس، غير مؤرخ.

ة تظل هشة مع تقليص القوات األميركية"، ميليتري . على سبيل المثال، سوزانا جورج، "االنتصارات العراقي21
؛ تود ساوث، "لماذا يستغرق الجيش العراقي المعتمد على نفسه سنوات، إن لم 2018شباط  18تايمز، 

؛ إسماعيل السوداني 2018تشرين الثاني  5تكن عقودا" وقد يتطلب "جيال" لإلصالح، ميليتري تايمز، 
كانون  27العراقية، واشنطن: معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، ومايكل نايتس، تعزيز قوات األمن 

 2017األول 
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. على سبيل المثال، كولن كليرك، "التهديد اإلرهابي الذي يشكله اإلهمال والالمباالة ،" معهد أبحاث 22
 .2019أيلول   19السياسة الخارجية، 

انوني للقوات األميركية في سوريا؟" جاست . على سبيل المثال، تيس بريجمان، "متى ينتهي األساس الق23
 .2018سكيورتي 

، قامت وزارة الخارجية بتصنيف هاتين المجموعتين كمنظمات إرهابية )وزارة 2019. منذ حزيران 24
الخارجية األميركية، مكتب مكافحة اإلرهاب، صفحة الويب "المنظمات اإلرهابية األجنبية"، بدون تاريخ(. انظر 

 23فاع األميركية، تقرير لجنة وزارة الدفاع عن عمل مطار بيروت الدولي اإلرهابي، واشنطن، أيضا وزارة الد
؛ جوزيف فيلتر وبريان فيشمان، االستراتيجية اإليرانية في العراق: السياسة و"وسائل 1983تشرين األول 

؛ 2008تشرين األول  13أخرى"، ويست بوينت، نيويورك: مركز مكافحة اإلرهاب، أكاديمية الجيش األميركي، 
؛ ومايكل نايتس، حرب 2007تموز  2"أميركا تتهم حزب هللا بمساعدة إيران في العراق"، نيويورك تايمز، 

بوليسي ووتش،  1492إيران بالوكالة المستمرة في العراق، واشنطن: معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
 .2009آذار  16

الحكومات الكويتية والعمانية والقطرية. انظر، مثال، جورجيو كافيرو،  . لدى إيران عالقات أكثر تعقيدا مع25
 .2019شباط  8، واشنطن: معهد الشرق األوسط، 1979عاما من ثورة  40إيران ودول الخليج بعد 

نيسان  8. وزارة الدفاع، "تعيين فيلق الحرس الثوري اإلسالمي"، صحيفة وقائع، مكتب المتحدث الرسمي، 26
2019. 

جوزيف فيلتر وبريان فيشمان، االستراتيجية اإليرانية في العراق: السياسة و"وسائل أخرى"، ويست . 27
؛ تيم أرانجو، "إيران تهيمن على العراق 2008تشرين األول  13بوينت، نيويورك: مركز مكافحة اإلرهاب، 

ن حسين عارف، "صراع ؛ بيستو2017تموز  15بعد أن" سلمت الواليات المتحدة البالد"، نيويورك تايمز، 
، ص 2019، 3، العدد 50إيران من أجل الهيمنة في عراق ما بعد داعش"، الشؤون اآلسيوية، المجلد 

؛ فريدريك كاجان، أحمد مجيدار، دانييل بليتكا، وماريسا كوكران سوليفان، التأثير اإليراني في 344-363
 .2012ربرايز ومعهد دراسة الحرب، مايس بالد الشام، مصر، العراق، وأفغانستان، معهد أميركان إنت
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؛ "مسؤولون عراقيون 2019نيسان  16، 24. "الصين تساهم في إعادة بناء العراق"، كوردستان 28
 .2019أيلول  9وخبراء متفائلون بشأن زيارة رئيس الوزراء القادمة إلى الصين: تقرير"، شينخوا، 

وهيدالغو( "مرصد الكومبلكيستي االقتصادي: أداة  من موقع مرصد االقتصادي )سيميو 2018. بيانات 29
تحليلية لفهم ديناميات التنمية االقتصادية،" ورش عمل في المؤتمر الخامس والعشرون حول الذكاء 

 .2011االصطناعي، 

 من أكبر الصادرات العالمية، غير مؤرخ. 2018. بيانات 30

وسط تزايد التعاون:  2018ر أميركي في عام مليار دوال  30. "التجارة بين الصين والعراق تتجاوز 31
 .2019مايس،  6السفير الصيني"، شينخوا، 

. نيكو بوبيسكو وستانيسالف سيكرييرو، وآخرون، عودة روسيا إلى الشرق األوسط: بناء قلعة رملية؟ 32
اسل، ؛ مارتن ر 2018، تموز 146باريس: معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية، ورقة شاليوت رقم 

روسيا في الشرق األوسط: من الخطوط الجانبية إلى المسرح المركزي، بروكسل: خدمة األبحاث البرلمانية 
؛ معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم، قاعدة بيانات نقل األسلحة، 2018األوروبية، تشرين الثاني 

جيبوتي: قاعدة بحرية صينية"، حذرة من جارتها الجديدة في  درو جاكوبس وجين بيرليز، "أميركا؛ أن2018
؛ آيشا هان وراشيل روسي، ما هي انعكاسات االستثمار الصيني الموسع 2017شباط  25نيويورك تايمز، 

؛ مكتب وزير الدفاع والتطورات 2018آب  10في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ المجلس األطلسي، 
؛ بيانات التجارة 2019، واشنطن، مايس 2019بية العسكرية واألمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشع

من موقع مرصد الجموعة االقتصادي )سيميوس  2018؛ بيانات 2018الخارجية الروسية من الربع الرابع 
، "صفحة الويب، 2018(؛ منظمة التجارة العالمية، إحصائيات التجارة العالمية لمراجعة 2011وهيدالغو،

دولي، "حلول التجارة العالمية المتكاملة"، موقع إلكتروني، بدون تاريخ؛ من البنك ال 2017؛ بيانات 2018
 أهم الصادرات في العالم، موقع إلكتروني، بدون تاريخ أيضا.
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، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 1968. فرانسيس فوكوياما، االتحاد السوفيتي والعراق منذ عام 33
N-1524-AF  ،1980. 

ر، حدود اإلستراتيجية الروسية في الشرق األوسط، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، . بيكا واس34
PE-340-RC  ،2019 4-3، ص 

. جيمس سالدين، بيكا واسر، بن كونابل، وسارة غراند كليمنت، االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط، 35
 .2، صPE-236-RC ،2017سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند 

. لمزيد من المعلومات حول النهج الروسي العام لتعطيل السياسة األميركية، انظر بن كونابل، وستيفاني 36
يونغ، وستيفاني بيزارد، وأندرو رادين، ورافائيل كوهين، وكاتيا ميغاشيفا، وجيمس سالدن: التدابير العدائية 

ناتو في طبقات بالنت واالندفاع المنافسة، سانتا لروسيا: مكافحة عدوان المنطقة الرمادية الروسية ضد ال
 .R-2539-A  ،2020مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،

. بانتسير هو نظام دفاع جوي متقدم قادر على مواجهة العديد من القدرات العسكرية األميركية المتقدمة. 37
ية األميركية كوبرا. ويتنافس هذا منافسين مباشرين لسلسلة طائرات الهليكوبتر الهجوم 35، ومي28تعد مي 

متعدد اإلطالق، وهو قادر على إطالق ذخائر متقدمة تشكل تهديدا  270-مع نظام الصواريخ األميركية أم
، وبي 10-طائرة الهجوم األرضي األميركية أي 25-قويا للقوات القتالية البرية المتقدمة. تعادل طائرات سو

 ة تتنافس بشكل عام مع مركبة برادلي القتالية للمشاة.مدرعة متطور  شخاصأ ناقلةهي  3أم بي

. انظر "التجارة بين العراق وروسيا تصل إلى 2018. هذا يفترض بعض النمو من بيانات أواخر عام 38
 .2018ايلول  29، 24مليار دوالر سنويا: المبعوث"، كردستان  1,4

ي في العراق"، مدونة مركز الشرق األوسط، . سوخوف مكسيم، "بين بغداد وأربيل: قانون التوازن الروس39
؛ ديمتري جدانيكوف، "لعبة النفط الروسية الكبرى في كردستان العراق،" 2018مايس  3كلية لندن لالقتصاد، 

 .2018نيسان  19رويترز، 
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. لمزيد من المعلومات حول العالقة بين الوجود المادي والتأثير، انظر خدمة أبحاث الكونغرس هل ينبغي 40
للواليات المتحدة زيادة التزاماتها العسكرية الخارجية بشكل كبير؟ واشنطن: مكتب طباعة حكومة الواليات 

؛ إيمي إبيتز، "استخدام الدبلوماسية العسكرية في تنافس القوة العظمى: الدروس المستفادة 1980المتحدة، 
 .2019شباط  12من خطة مارشال"، معهد بروكينغز، 

ال، براين مايكل جينكينز، بناء جيش من المؤمنين: التطرف الجهادي والتجنيد، سانتا . على سبيل المث41
؛ وغيبلوف هارسروف وستندر تود، وسول 2007، نيسان CT-278-1مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،

، 51جلد دونغيو، "الدوافع المشتركة لإلرهاب العابر للوطن: تحليل المكونات الرئيسية،" استبيان اقتصادي، م
؛ كارتيكا بهاتيا وحافظ غانم، كيف يؤثر التعليم والبطالة 721-707، ص 2013، كانون الثاني 1عدد ال

؛ أكينوال 2017على دعم التطرف العنيف؟ أدلة من ثماني دول عربية، ورقة عمل، معهد بروكينغز، آذار 
و حرام، الهاي، هولندا: المركز الدولي أولوجو، شمال نيجيريا المضطرب: استبيان دوافع دعم الرأي العام لبوك

 .2013لمكافحة اإلرهاب، 

بيان صحفي؛  -استشارة المادة الرابعة واقتراح لمراقبة ما بعد البرنامج 2019. صندوق النقد الدولي، 42
، واشنطن، 19/248تقرير الموظفين؛ وبيان المدير التنفيذي للعراق، تقرير صندوق النقد الدولي رقم 

 .2019تموز

 .2018، موقع إلكتروني، 2018. منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 43

اقتصادا، واشنطن،  190: مقارنة لوائح األعمال في 2020. البنك الدولي، ممارسة أنشطة األعمال 44
2020. 

ش. بلغت يتم تسليم الجزء األكبر من هذه المساعدة من خالل صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داع .45
مليون دوالر إضافية  250مليون دوالر أميركي للعراق و 850، 2019القيمة التي تم إقرارها للسنة المالية 

مليون دوالر.  745للعراق  2020ل داعش. كان طلب السنة المالية اقتبركة اشمألمن الحدود للدول ال
 .2019،مكتب وزير الدفاع
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المتحدة تهديدات العقوبات تلقي بظاللها على االقتصاد العراقي،  بن فان هوفلين وبن الندو، "الواليات .46
 .2020كانون الثاني  9تقرير نفط العراق، 

. مصطفى سالم وليز سالي، "تفجر اضطرابات واسعة النطاق في جنوب العراق وسط نقص حاد في 47
 .2018تموز  14المياه والكهرباء"، واشنطن بوست، 

 .2019شباط  11فع العراق لوقف شراء الطاقة من إيران،" نيويورك تايمز، نغ، "ترامب يدا. إدوارد و 48

 .2019. فيتش للتصنيفات، مصرف التجارة العراقي، كانون األول 49

. أثار هذه النقطة أحمد طبقجلي، كبير مسؤولي االستثمار في آسيا فرونتير كابيتال، في بن فان هوفلين 50
 9تحدة بالعقوبات تلقي بظاللها على االقتصاد العراقي، تقرير نفط العراق، وبن الندو، "تهديدات الواليات الم

 .2020كانون الثاني 

 .2020فان هيوفلين والندو،  .51

. شيلي كالبرستن وليندا روبنسن، جعل االنتصار مهما بعد هزيمة داعش: تحديات االستقرار في الموصل 52
 .RR-2076-RC ،2017راند،وما بعدها، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة 

28 

. المفتش العام الرئيسي، عملية العزم المتأصل: تقرير المفتش العام الرئيسي إلى كونغرس الواليات 53
تشرين الثاني  15، وزارة الدفاع األميركية، واشنطن، 2019تشرين االول  25 -2019تموز  1المتحدة، 

2019. 

 21كية واألصول العسكرية في الشرق األوسط" أكسيوس، . رشان عايش، "أين تنتشر القوات األمير 54
 .2019أيلول 

، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، مؤسسة 2011-1784. بيتيجون ستازي، "موقف الدفاع العالمي األميركي، 55
 2012راند، 
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 .2020كونابل،  56

 .2019تشرين الثاني  13. وزارة الخارجية األميركية، 57

 .2020. كونابل، 58

 ، لمزيد من المعلومات عن حرمان العراق وحملة مكافحة داعش.2017انظر كونابل وآخرون، . 59

لمزيد من المعلومات حول شعبية الجيش العراقي ونهج التعويض مقابل قوات  2019. انظر كونابل، 60
 الحشد الشعبي.

راق، مناقشة الصواريخ . منظمة حلف شمال األطلسي، "الحلفاء يوافقون على تعزيز مهمة الناتو في الع61
 .2020شباط  13والمهمة الروسية في أفغانستان،" 

29 

 المصادر

*رجاء عبد الرحيم وإيزابيل كولز، "داعش تعود إلى حرب العصابات في العراق وسوريا"، وول ستريت جورنال، 
 .2018كانون الثاني  2

عهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، *إسماعيل السوداني، ومايكل نايتس، تعزيز قوات األمن العراقية، م
 .2017كانون األول  27

كانون  15سنوات، مغادرة عراق غير مطمئن"، نيويورك تايمز،  9*تيم أرانجو، "الواليات المتحدة نهاية حرب 
 .2011األول 

تموز  15، "إيران تهيمن على العراق بعد أن" سلمت الواليات المتحدة البالد"، نيويورك تايمز، ———*
2017. 
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*بيستون حسين عارف، "صراع إيران على الهيمنة في عراق ما بعد داعش"، الشؤون اآلسيوية، المجلد 
 .363-344، ص 2019، 3، عدد 50

*إيما آشفورد، "غير متوازن: إعادة التفكير في التزام أميركا بالشرق األوسط"، الدراسات االستراتيجية 
 .2018الفصلية، ربيع 

أيلول  21نتشر القوات األميركية واألصول العسكرية في الشرق األوسط"، أكسيوس، *رشان عايش، "أين ت
2019. 

 .2016حزيران  30*محمد أيوب، "حان وقت فك ارتباط أميركا بالشرق األوسط"، ذا ناشينال إنترست، 

اندام *أندرو باسيفيتش، حرب أميركا من أجل الشرق األوسط الكبير: تاريخ عسكري، نيويورك: بينغوين ر 
 .2016هاوس، 

 27*بيتر بيكر وإريك شميت وهيلين كوبر، "زعيم داعش البغدادي ميت، يقول ترامب"، نيويورك تايمز، 
 .2019تشرين األول 

 .2011مايس  16*دوج باندو، "حان الوقت لمغادرة القوات األميركية العراق ،" فوربس، 

بغدادي: كيف تنتعش داعش، واشنطن: معهد واشنطن *كاثرين باور، ماثيو ليفيت، وآرون واي زيلين، بعد ال
 .2019تشرين األول  28لسياسة الشرق األدنى، 

 .2014حزيران  23*بيتر بينارت، "سياسة أوباما الكارثية تجاه العراق: تشريح الجثة،" ذي أتالنتيك، 

شواهد من ثماني دول *كارتيكا بهاتيا وحافظ غانم، كيف يؤثر التعليم والبطالة على دعم التطرف العنيف؟ 
 .2017عربية، ورقة عمل، معهد بروكينغز، آذار 

 .2014تموز  29بريانكا بوغاني، "جاك كين: مغادرة العراق كانت "فشال استراتيجيا مطلقا"، فرونتالين، 

 .2011تشرين االول  31*ماكس بوت، "انسحاب أوباما المأساوي من العراق"، وول ستريت جورنال، 
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، خيارات السياسة وانسحاب الواليات المتحدة من العراق، أرلينغتون، فيرجينيا: مركز *توماس بوديتش
 .2009التحليالت البحرية، آب 

 .2019آذار  21*هال براندز، "لماذا ال تستطيع أميركا الخروج من الشرق األوسط"، مؤسسة هوفر، 

يلي ومايكل ميكينمري وستيفن يانغ، *ريتشارد برينان وتشارلز ريس والري هاناور وبن كونابل وتيرينس ك
، العملياتيةوجاسون كامبل، وسكوت مكماهون، انهاء الحرب األميركية في العراق: االنتقال النهائي، والمناورة 

 11. اعتباًرا من 2013العراق، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،  -القوات األميركية وتفكيك
 :2020آذار

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR232.html 

 .2014*ريك برينان، "أعراض االنسحاب: فشل خروج العراق"، فورين أفيرز، تشرين الثاني/ كانون األول

آذار  Just Security  ،14*تيس بريجمان، "متى ينتهي األساس القانوني للقوات األميركية في سوريا؟" 
2018. 

 .2006قومي للواليات المتحدة األميركية، واشنطن: البيت األبيض، آذار *جورج بوش، استراتيجية األمن ال

 8، واشنطن: معهد الشرق األوسط، 1979عاما من ثورة  40*كافييرو، جورجيو، إيران ودول الخليج بعد 
 .2019شباط 

 31ز، البغدادي"، نيويورك تايم موت*كاليماشي، روكميني، وإريك شميت، "داعش تسمي قائدا جديدا وتؤكد 
 .2019تشرين األول 

 26من سنوات من اآلن،" معهد كاتو،  ألما*كاربنتر، تيد جالين، "االنسحاب من العراق اآلن سيكون أقل 
 .2006تشرين الثاني 

: أخذ نظرة طويلة، االستثمار من أجل 2017*أشتون كارتر، وزير الدفاع، بيان الموقف الدفاعي لعام 
 .2016اع األميركية، المستقبل، واشنطن: وزارة الدف
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: استراتيجية للشرق األوسط ومكافحة التطرف العنيف"، 1222*أشتون كارتر، وجون كيري، "تقرير القسم 
 .2016غير مؤرخ ولكن تم كتابته ونشره في مايس 

 .2019نيسان  16، 24*"الصين تساهم في إعادة بناء العراق"، كوردستان 

وسط تزايد التعاون: السفير  2018مليار دوالر أميركي في عام  30*"التجارة بين الصين والعراق تتجاوز 
 .2019مايس،  6الصيني"، شينخوا، 

*كولين كالرك، "التهديد اإلرهابي الذي يشكله اإلهمال والالمباالة ،" فورين بوليسي ريسيرش إنستيتيوت، 
 .2019ايلول  19

دة التزاماتها العسكرية الخارجية بشكل كبير؟ *خدمة أبحاث الكونغرس، هل يجب على الواليات المتحدة زيا
 .1980واشنطن: مكتب طباعة حكومة الواليات المتحدة، 

 .2006كانون األول  18*بن كونابل، "حرب تكره الفراغ"، نيويورك تايمز، 

30 

، احتضان ضباب الحرب: التقييم والمقاييس في مكافحة التمرد، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ———*
 :2020آذار 11. اعتبارا من 2020اند، ر 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1086.html 

، التزام أميركي دائم في العراق: تشكيل إستراتيجية طويلة األمد مع شركاء الجيش العراقي، سانتا ———*
 :2020آذار 30. اعتبارا من 2020مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، آذار

 https: //www.rand.org/pubs/perspectives/PE353.html 

ن، هزيمة داعش: اختيار استراتيجية جديدة للعراق وسوريا، ل، وناتاشا الندر، وكيمبرلي جاكس*بن كوناب
 :2020آذار  11. اعتبارا من 2017سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 
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 https : //www.rand.org/pubs/research_reports/RR1562.html 

*بن كونابل، ستيفاني يونغ، ستيفاني بيزارد، أندرو رادين، رافائيل كوهين، كاتيا ميغاتشيفا، وجيمس سالدين، 
اإلجراءات العدائية لروسيا: مكافحة عدوان المنطقة الرمادية الروسية ضد الناتو في طبقات المنافسة، بالنت، 

 :2020آذار 11. اعتبارا من 2020 واالندفاع، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2539.html 

*كلبريستن، شيلي، وليندا روبنسن، جعل االنتصار مهما بعد هزيمة داعش: تحديات االستقرار في الموصل 
 :2020آذار 11. اعتبارا من 2017وما بعدها، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2076.html 

تشرين الثاني  22*بيل دانفرز، ومايكل أوهانلون، "خطة استراتيجية معتدلة لخروج العراق،" معهد بروكينغز، 
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 .25-16، ص 2005شباط  -الثاني
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آذار  16. اعتبارا من RR-262-OSD ،2013لإلستحواذ، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، مؤسسة راند 

2020: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR262.html 

، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 1968فرانسيس فوكوياما، االتحاد السوفيتي والعراق منذ عام *
N-1524-AF ،1980 2020كانون الثاني  8. اعتبارا من: 

https://www.rand.org/pubs/notes/N1524.html 

شباط  18ميليتري تايمز، *سوزانا جورج، "االنتصارات العراقية تظل هشة مع تقليص أميركا لقواتها"، 
2018. 

*جون غالسر، االنسحاب من القواعد العسكرية: لماذا يكون وضع االنتشار العسكري إلى األمام غير 
 .2017تموز  18ضروري وعفا عليه الزمن وخطير، معهد كاتو، 

كانون  26*جون ديل غلوفر، "على ترامب التفكير في االنسحاب من العراق وكذلك سوريا"، فوكس نيوز، 
 .2018األول 

*ديفيد غومبرت، وتيرينس كيلي، وجيسيكا واتكينز، األمن في العراق: إطار عمل لتحليل التهديدات الناشئة 
. اعتبارا MG-911-OSD ،2010مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،مع مغادرة القوات األميركية، سانتا 

 :2020آذار،  16من 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG911.html 

*آيشة هان وراشيل روسي، ما هي تداعيات االستثمار الصيني الموسع في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 .2018آب  10إفريقيا؟ المجلس األطلسي، 



 
 

 
58 

 

 ترجمة

Rewaq Baghdad 

*هيتشنز كريستوفر، "مخاطر االنسحاب: نحن متمسكون بأفغانستان. لماذا نتخلى عن العراق؟ " سليت، 
 .2005تشرين الثاني  29

غايبولوف هوسراف، وساندلر تود، وسول دونغيو، "الدوافع المشتركة لإلرهاب العابر للحدود: تحليل *
 .721-707، ص 2013، كانون الثاني 1، العدد 51المكونات الرئيسية،" االستفسار االقتصادي، المجلد 

بيان صحفي؛  -رنامجمشاورات المادة الرابعة واقتراح لمراقبة ما بعد الب 2019*صندوق النقد الدولي، 
، واشنطن، تموز 19/248تقرير الموظفين؛ وبيان المدير التنفيذي للعراق، تقرير صندوق النقد الدولي رقم 

2019. 

 9*"مسؤولون عراقيون وخبراء متفائلون بشأن زيارة رئيس الوزراء القادمة إلى الصين: تقرير"، شينخوا، 
 .2019أيلول 

كانون االول  29، 24مليار دوالر سنويا: مبعوث،"كوردستان  1,4صل إلى *"التجارة بين العراق وروسيا ت
2018. 

  2019آذار 23*"داعش هزيمة تنظيم "الخالفة" لكن الجماعة الجهادية ال تزال تشكل تهديدا"، بي بي سي، 

31 

رية صينية"، *أندرو جاكوبس وجين بيرليز، "الواليات المتحدة حذرة من جارتها الجديدة في جيبوتي: قاعدة بح
 .2017شباط  25نيويورك تايمز، 

*جينكينز، براين مايكل، بناء جيش من المؤمنين: التطرف الجهادي والتجنيد، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: 
 :2020آذار  16اعتبارا من  2007، نيسان CT-278-1مؤسسة راند، 

https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT278-1.html  

ز، "ال تتوقف عند العراق: لماذا يجب على الواليات المتحدة االنسحاب من الخليج الفارسي *توبي جون
 .2011كانون االول ،  22بأكمله،" ذي اتالنتك، 
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 .2019تشرين الثاني  5*جينا غوردن: "مقتل البغدادي ليس نهاية داعش"، واشنطن بوست، 

سا كوكران سوليفان، التأثير اإليراني في بالد الشام، *فريدريك كاغان، أحمد مجيديار، دانييل بليتكا، وماري
 .2012ومصر، والعراق، وأفغانستان، معهد أميركان إنتربرايز ومعهد دراسة الحرب، مايس 

حزيران  26*فريد كابالن، "مغادرة العراق: ماذا سيحدث عندما تنسحب القوات القتالية األميركية؟" سليت، 
2009. 

تشرين األول  2بانيتا ينتقد أوباما بسبب االنسحاب من العراق" ، أخبار سي بي إس، *ريبيكا كابالن، "ليون 
2014. 

: الحجة لفعل أقل، فورين أفيرز، كانون ويتس، حاجز الشرق األوسط ألميركا*مارا كارلين وتمارا كوفمان 
 .2019الثاني/ شباط 

، CTC Sentinelالحفاظ على القوة؟"  *مايكل نايتس، "الدولة اإلسالمية داخل العراق: فقدان القوة أم
 .10-1، الصفحات 2018كانون األول 

، حرب إيران بالوكالة المستمرة في العراق، واشنطن: معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، ———*
 .2009آذار  16، 1492بوليسي ووتش 

ايلول  29تقدم األميركي، *كورب لورانس وبريان كاتوليس، إعادة االنتشار االستراتيجي، واشنطن: مركز ال
2005. 

: تقرير المفتش العام الرئيسي إلى Inherent Resolve -*المفتش العام الرئيسي، عملية العزم المتأصل
تشرين الثاني  15، وزارة الدفاع األميركية، واشنطن، 2019تشرين األول  25 -2019تموز  1الكونغرس، 

2019. 

 Inherent Resolve -رئ في الخارج، وعملية العزم المتأصل*المفتش العام الرئيسي لعمليات الطوا
 وعمليات الطوارئ األخرى في الخارج، تقرير إلى الكونغرس، غير مؤرخ.
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*كارتر مالكاسيان، داعش والتهديد المستمر بالتطرف في العراق، واشنطن: مركز الدراسات االستراتيجية 
 .2018تشرين الثاني  30والدولية، 

: شحذ الحدود 2018ملخص الستراتيجية الدفاع الوطني للواليات المتحدة األميركية لعام *جيمس ماتيس، 
 .2018التنافسية للجيش األميركي، واشنطن: وزارة الدفاع األميركية، 

تشرين الثاني  15*"ماكين يصطدم مع بانيتا بسبب انسحاب القوات األميركية من العراق"، سي إن إن ، 
2011. 

ل األطلسي، "الحلفاء يوافقون على تعزيز مهمة الناتو في العراق، مناقشة الصواريخ *منظمة حلف شما
 .2020شباط  13والمهمة الروسية في أفغانستان،" 

*أنجيال ماهوني، إالنا بلوم، غابريال أرماتا، نيكوالس  بيرغر، جوشوا مندلسن، مياكل ميكينرني، ستيفن 
للجيش: إطار عمل للتنفيذ، ييم ومراقبة وتقييم التعاون األمني ينا،  تقابوبر، جيفرسن ماركيز، وثوماس ز 

: 2020آذار  16من  2018سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2165.html 

 . 2010مايس  27*باراك أوباما، استراتيجية األمن القومي، واشنطن: البيت األبيض، 

 .2015تراتيجية األمن القومي، واشنطن العاصمة: البيت األبيض ، فبراير *اس

*مكتب وزير الدفاع، "صندوق تدريب وتجهيز داعش: مبررات عمليات الطوارئ الخارجية للعام المالي 
 .2019، واشنطن، آذار 2020"، في ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2020

، واشنطن،  2019عسكرية واألمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية *مكتب وزير الدفاع، التطورات ال
 .2019مايس 

 .2011ايلول 13*مايكل أوهانلون، حالة البقاء في العراق، معهد بروكنز، 

 .2009*بريندان أوليري، كيفية الخروج من العراق بنزاهة، فيالدلفيا، جامعة بنسلفانيا، 
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ضطرب: استجواب دوافع الدعم العام لبوكو حرام، الهاي، هولندا: المركز *أكينوال أولوجو، شمال نيجيريا الم
 .2013الدولي لمكافحة اإلرهاب، تشرين األول 

: 2020كانون الثاني  14، غير مؤرخ. اعتبارا من Inherent Resolve-*موقع ويب عملية الحل المتأصل
https://www.inherentresolve.mil 

 .2011ايلول  9جب أن تبقى القوات األميركية في العراق"، واشنطن بوست، *ميغان أوسوليفان، "لماذا ي

*كارلوس باسكوال، وكين بوالك، إنقاذ الممكن: خيارات السياسة في العراق، واشنطن: معهد بروكينغز، أيلول 
2007 

32 

هنتر،  *والتر بيري، وستيوارت جونسون، وكيث كرين، وديفيد غومبيرت، وجون غوردون الرابع، وروبرت
وداليا داسا كاي، وتيرينس كيلي، وإريك بيلتز، وهوارد شاتز، االنسحاب من العراق: جداول بديلة، المخاطر 

: 2020آذار  16المرتبطة واستراتيجيات التخفيف، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، اعتبارا من 
https://www.rand.org/pubs/monographs/MG882.html 

، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة 2011-1783يتيغون، وضعية الدفاع العالمي األميركية، *ستايسي ب
 :2020آذار 16راند، اعتبارا من 

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG1244.html 

 .2010آب،  22كينيث بوالك، "خمسة أساطير حول انسحاب القوات العراقية"، معهد بروكينغز، 

ك، "ثمانية أسباب لماذا ال تزال الواليات المتحدة والعراق بحاجة إلى بعضهما البعض"، معهد *ديفيد بولو 
 .2020كانون الثاني  9واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 

*نيكو بوبيسكو، وستانيسالف سيكريرو وآخرون، عودة روسيا إلى الشرق األوسط: بناء قلعة رملية؟ 
 .2018، تموز 146اسات األمنية، ورقة شاليوت رقم باريس: معهد االتحاد األوروبي للدر 
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 .2006*رايبورن جويل، "الخروج األخير من العراق"، فورين أفيرز، آذار ونيسان 

*ريدل وبروس وصمويل بيرغر، "على أميركا االنسحاب من العراق الحتواء الحرب األهلية"، معهد بروكينغز، 
 .2007تموز  23

م في العراق: ال تتخلى عن الديمقراطية الهشة في بغداد،" فورين أفيرز، ايلول *ليندا روبنسن، "الفوز بالسال
 .2019وتشرين األول 

 .2005*نير روزن، "إذا تركت أميركا العراق"، ذي أتالنتيك، كانون األول 

*مارتن راسل، روسيا في الشرق األوسط: من الخطوط الجانبية إلى المسرح المركزي، بروكسل: خدمة 
 .2018البرلمانية األوروبية، تشرين الثاني  األبحاث

 .2017نيسان  3*ساكس جيفري، "على الجيش األميركي الخروج من الشرق األوسط"، بوسطن غلوب، 

 .2014حزيران  12*ريحان سالم، "ما كان يجب أن نغادر العراق أبًدا"، ساليت، 

ب العراق وسط نقص حاد في المياه *مصطفى سالم، وليز سالي، "تفجر اضطرابات واسعة النطاق في جنو 
 .2018تموز  14والكهرباء"، واشنطن بوست، 

*ديفيد شينكر، مساعد وزيرة الخارجية، "الصين وروسيا: التهديدات الجديدة ألمن واستقرار الشرق األوسط"، 
 .2019تشرين األول  8

ت التنمية االقتصادية،" ورش *سيموس، وهيدالغو، "مرصد التعقيد االقتصادي: أداة تحليلية لفهم ديناميا
 :2020آذار  16. اعتبارا من 2011عمل في المؤتمر الخامس والعشرين حول الذكاء االصطناعي، 

*جيمس سالدين، بيكا واسر، بن كونابل، وسارة غراند كليمنت، االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط، 
 : 2020كانون الثاني 8سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، اعتبارا من 

https: / /www.rand.org/pubs/perspectives/PE236.html 
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*كينيث سولومان، وليم كاستنبرغ، وباميال نيلسون، التعامل مع حالة عدم اليقين الناشئة عن تقييم المخاطر 
 :2020آذار  16. اعتبارا من 1983االحتمالية، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند، ايلول 

https://www.rand.org/pubs/reports/R3045.html 

*تود ساوث، "جنود فوج الفرسان الثالث يطلقون قذائف مدفعية مكثفة على سوريا مع حلفاء عراقيين 
 2018كانون األول  11وفرنسيين"، أرمي تايمز، 

أن يتطلب"  ، "لماذا يستغرق اعتماد الجيش العراقي على نفسه" سنوات، إن لم يكن عقودا "وقد———*
 .2018تشرين الثاني  5جيال "لإلصالح، ميليتري تايمز، 

 .2018آب  2ذا ناشينال إنترست،  ،*الكسندرا ستارك، "ال تتركوا العراق )مرة أخرى("

 .2018لنقل األسلحة،  SIPRI، قاعدة بيانات هد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم*مع

 17وتعاون بين الواليات المتحدة األميركية وجمهورية العراق، *اتفاقية اإلطار االستراتيجي لعالقة صداقة 
 : بي دي إف2020كانون الثاني  15. اعتباًرا من 2008نوفمبر 

https://photos.state.gov/libraries/iraq/216651/ US-IRAQ /us-iraq-sfa-en . 

ة مركز الشرق األوسط، كلية *مكسيم سوخوف، "بين بغداد وأربيل: عمل التوازن الروسي في العراق"، مدون
 . 2018مايس  3لندن لالقتصاد، 

 .2008شباط  /15*روي تيكسيرا، "عالج االقتصاد؟ االنسحاب من العراق"، مركز التقدم األميركي، 

حزيران  20كون ديمقراطية مستقرة،" فوربس، ت*لورين طومسون، "حرب بال نهاية: لماذا ال يمكن للعراق أن 
2014. 

بالمئة من القوات يقولون ال لوضع أحذيتنا على األرض في العراق،" يو  70درو، "استطالع: *تيلغمان أن
 .2014ايلول  28إس إيه توداي، 
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: 2020آذار  16. من 2018، موقع إلكتروني، 2018*منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 
https://www.transparency.org/cpi2018 

33 

 .2017ستراتيجية األمن القومي للواليات المتحدة، واشنطن: البيت األبيض، كانون األول *دونالد ترامب، ا

 .2019آذار  23*"ترامب يشيد بسقوط "خليفة داعش" في سوريا، بي بي سي، 

 .2007تموز  2*الواليات المتحدة تتهم حزب هللا بمساعدة إيران في العراق"، نيويورك تايمز، 

 .2017شباط  20، 6ماتيس: الواليات المتحدة ستبقى في العراق لفترة"، فوكس *"وزير الدفاع األميركي 

*وزارة الدفاع األميركية، تقرير لجنة وزارة الدفاع بشأن قانون اإلرهاب في مطار بيروت الدولي، واشنطن، 
 .1983تشرين األول  23

ة وقائع، مكتب المتحدث الرسمي، *وزارة الخارجية األميركية، "تسمية فيلق الحرس الثوري اإلسالمي"، صحيف
 .2019نيسان  8

 13*وزارة الخارجية األميركية، "الواليات المتحدة العالقات مع العراق"، صحيفة وقائع العالقات الثنائية، 
 : 2020شباط  13. اعتبارا من 2019تشرين الثاني 

https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq 

ركية، "بيان مشترك للمديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش"، مكتب *وزارة الخارجية األمي
 :2020آذار  17. اعتبارا من 2020كانون الثاني  29المتحدث الرسمي، 

https://www.state.gov/joint 

، ماكلين، 203*مدير االستخبارات الوطنية األميركية، المعايير التحليلية، توجيه مجمع االستخبارات 
 .2015كانون الثاني  2يرجينيا: مكتب مدير االستخبارات الوطنية، ف



 
 

 
65 

 

 ترجمة

Rewaq Baghdad 

 .2005*مجلس األمن القومي األميركي، االستراتيجية الوطنية للنصر في العراق، واشنطن: البيت األبيض، 

 .2011تشرين األول  20*"االنسحاب األميركي يثير تساؤالت عن الفراغ في العراق، "فويس أوف أميركا، 

وفلين وبن وبن الندو، "الواليات المتحدة تهديدات العقوبات تلقي بظاللها على االقتصاد العراقي، *فان هي
 .2020كانون الثاني  9تقرير نفط العراق، 

 *بيكا واسر، حدود اإلستراتيجية الروسية في الشرق األوسط، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة راند،

PE-340-RC  ،2019 2020نون الثانيكا 8. اعتبارا من: 

 https://www.rand.org/pubs/ perspectives/ PE340.html 

كانون األول  4*البيت األبيض، "صحيفة وقائع: اتفاقية اإلطار االستراتيجي واالتفاقية األمنية مع العراق"، 
 :2020كانون الثاني  13. اعتباًرا من 2008

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/ release / 
2008/12/20081204-6.html 

اخراجها"، اإلذاعة  ى*"لماذا يجب أن تبقى القوات األميركية على الرغم من تصويت البرلمان العراقي عل
 .2020كانون الثاني  7الوطنية العامة )ناشينال بابلك راديو(، 

، ميغان سميث، جون ريفرز، كريستين *هنري ويليس، ماري تيغي، أندرو لوالند، ليزا إيكوال، شوشانا شيلتون 
لوشنر، تيري مارش، ودانييل جيرستين، توصيف المخاطر الوطنية لألمن الوطني، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: 

: 2020آذار 11. اعتبارا من RR-2140-DHS ،2018مؤسسة راند،
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2140.html  

 .2019شباط  11امب يدفع العراق لوقف شراء الطاقة من إيران"، نيويورك تايمز، نغ "تر ا*إدوارد و 

 .2015ا"، ذي أتالنتيك، آذار *غرايم وود، "ما يريده داعش حق
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: 2020آذار  16*البنك الدولي، موقع "حلول التجارة العالمية المتكاملة"، بدون تاريخ. اعتبارا من 
https://wits.worldbank.org/ 

 .2020اقتصادا، واشنطن،  190: مقارنة لوائح األعمال في 2020ممارسة أنشطة األعمال ، ———*

 .2018"، صفحة الويب، 2018*منظمة التجارة العالمية، "المراجعة اإلحصائية للتجارة العالمية 

: 2019تموز  23*موقع "أهم الصادرات في العالم"، بدون تاريخ. اعتبارا من 
http://www.worldstopexports.com 

*ميكا زينكو، السياسة العسكرية األميركية في الشرق األوسط: تقييم، لندن: تشاتام هاوس، تشرين األول 
2018 

 2018نيسان  19*جدانيكوف، ديمتري، "لعبة النفط الروسية الكبرى في كردستان العراق،" رويترز، 

34 

 عن المؤلفين

"باردي" راند للدراسات  راند، وعضو هيئة التدريس في كلية* بن كونابل هو كبير علماء السياسة في مؤسسة 
العليا، وضابط استخبارات متقاعد من مشاة البحرية ومسؤول منطقة خارجية في الشرق األوسط. يركز على 
قضايا القتال، والقضايا االستراتيجية اإلقليمية األوروبية، واإلقليمية والشرق أوسطية، والوطنية لدعم الجهات 

ية لوزارة الدفاع األميركية. حصل كونابل على درجة الدكتوراه في دراسات الحرب من قسم دراسات الراع
 الحرب في كلية كينكز بلندن.

* السفير جيمس دوبينز: زميل أقدم ورئيس متميز في قسم الدبلوماسية واألمن ضمن مؤسسة راند. شغل 
عمل في العديد من مهام إدارة األزمات وحل العديد من المناصب في وزارة الخارجية والبيت األبيض و 

المشكالت الدبلوماسية كمبعوث خاص ألفغانستان وباكستان وكوسوفو والبوسنة وهايتي والصومال خالل 
 عهد الرؤساء باراك أوباما وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون.
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دولي واالقتصاد واألمن * هوارد جيه شاتز: خبير اقتصادي رفيع في مؤسسة راند متخصص في االقتصاد ال
القومي. تضمنت أبحاثه إصالح الخدمة المدنية، وسياسات التنمية، وسوق العمل، واألنظمة اإلحصائية في 

شغل منصب كبير االقتصاديين في مجلس المستشارين  2008إلى  2007إقليم كردستان العراق، ومن 
الت سياسته الخارجية هي االستثمار األجنبي، االقتصاديين التابع لرئيس الواليات المتحدة، حيث كانت مجا

واالقتصاد العراقي، والصادرات األميركية. حصل شاتز على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من جامعة 
 هارفارد.

* رافائيل كوهين: كبير علماء السياسة في مؤسسة راند ومدير مشارك لبرنامج االستراتيجية والفكر في 
الجوية. يعمل على مجموعة واسعة من قضايا الدفاع والسياسة الخارجية، بما في ذلك مشروع راند للقوة 

استراتيجية الدفاع وتخطيط القوة، واألمن في الشرق األوسط وأوروبا والعالقات المدنية والعسكرية. حصل 
 كوهين على درجة الدكتوراه في الحكومة من جامعة جورج تاون.

رزة في مؤسسة راند، تشمل مجاالت أبحاثها األساسية المناورات، واألمن * بيكا واسر: محللة سياسية با
الدولي، والدفاع األميركي والسياسة الخارجية في الشرق األوسط. وهي حاصلة على شهادة ماجستير في 

 الخدمة الخارجية من كلية إدموند والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.

35 

 حول هذا المنظور

 هي هيئة بحثية تعمل على تطوير حلول لتحديات السياسة العامة للمساعدة في جعل المجتمعات مؤسسة راند
ا وصحة وازدهارا. كما إن مؤسسة راند هي مؤسسة غير ربحية وحيادية في جميع أنحاء العالم أكثر أمان

 وملتزمة بالمصلحة العامة.

من مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي التابع تم تقديم هذا البحث برعاية مكتب وزير الدفاع وتم إجراؤه ض
( الفدرالي لألبحاث والتطوير برعاية مكتب FFRDCومركز ) (NDRI)لمعهد راند ألبحاث الدفاع الوطني 
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الوزير الدفاع، وهيئة األركان المشتركة، وقيادة المقاتلين الموحدة، وسالح البحرية، وسالح مشاة البحرية، 
 استخبارات الدفاع. ومؤسسات الدفاع، ومؤسسة

 لمزيد من المعلومات حول مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي لمؤسسة راند، انظر 

 nsrd/isdp www.rand.org/ 

 أو يمكن االتصال بالمدير )تتوفر معلومات االتصال على صفحة الويب(.
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