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    توطئة

  
 ،ادارته الجديدةمع للواليات املتحدة االم�كية  رئيسا مهامهجو بايدن  استالمبعد 

فرضية بدء  امام ،جميع ازماتها ورصاعاتهاب ،ها املختلفةفواعلو تقف منطقة الرشق االوسط 
 ،مرحلة جديدة ضمن سلسلة السياسات الخارجية للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة

 م� كب�بحد املرحلة الجديدة عن مرحلة الرئيس السابق دونالد ترامب  تختلفور�ا 
دراية  الجديد و رموز ادارته �تلكون سان الرئي وال سي�(عهد بايدن) وصفها بـ �كن

وسلوكها يف خلق  بدءا من ملفات ايران ،ازمات املنطقة ورصاعاتها بشأن واسعة وخربات
واليمن وعالقات واشنطن  سوريا ،عدم االستقرار يف املنطقة وصوال اىل ازمات العراق

اىل ملفات القضية اضافة  ارسائيل) ،تركيا ،التقليدي� يف املنطقة (السعودية ابحلفائه
العهد الجديد  وينتظر ان يشهد ،الفلسطينية والعديد من االزمات والرصاعات االخرى

ويف اطار كل ذلك ر�ا يتاثر كل من  .هامستقبلهذه امللفات  اوضاعتحوالت واضحة يف 
 .املنطقةيف  هسياسات خطوطو  عهد الجديدمن تداعيات ال بجزء كب� كوردستانالعراق و 

السياسة االمريكية  عدد من خطوط )مستقبلية اتقراءدد التاسع من (يعالج الع
يف هذه املرحلة مع  ايف ثالث محاور التي سيتم العمل به يف الرشق االوسط الجديدة

 .كوردستانعىل العراق و  لتلك السياسة دراسة التداعيات املستقبلية
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  المحور األول: 

  ق االوسط تجاه الشرالسياسة االمريكية الجديدة  خطوط 

  :)في (عھد بايدن

  

 ،) ملهامهواليات املتحدة االمريكيةلمع بدء جو بايدن (الرئيس السادس واألربع� ل
االول هو  ،منظورين وفق تجاه الرشق االوسطستقبل السياسة االمريكية � لتكهنا�كن 

ليست اال  ،لد�قراطياالحزب من كرئيس  ،يف عهد بايدن نطقةان سياسة ام�كا تجاه امل
االوىل لفرتة  نهاية الدورة سياسة الخارجية االم�كية منذال ان يوجهكامتدادا للمفهوم الذي 

والتي اعتمدت فكرة ان املصالح العليا االمريكية دخلت حقبة جديدة  ،باراك اوباما رئاسة
في هذه املرحلة ف ،تختلف كث�ا عن حقبة ما بعد الحرب� العامليت� والحرب الباردة

وان مصالح  ،تصادية والسياسية المريكا وليست روسياالرئيسية االق اصبحت الص� العقبة
نحو رشق  ان انعطاف امريكا يف هذه املرحلةفلذلك  ،ام�كا اصبحت مع الرشق ال الغرب

وال  ،سيكون العنوان الرئييس للسياسة الخارجية االم�كية الرشق االوسط عىل حساب اسيا
ذ فقد الرشق االوسط اهميته ا ،الداخل األمري� مع تزايد انتاج النفط الصخري يف سي�

 وهذه االسباب ادت اىل تغ�ات جذرية عىل ،رئييس للنفط كمنتج االسرتاتيجية السابقة
اضحة لهذه الدالئل الو و  ومن املؤرشات ،تاريخ العالقات القوية ب� ام�كا والرشق االوسط

 انخفاض مستوى انشطتها ومن بعدهمن املنطقة  األمري� نسحاب العسكرياملرحلة اال 
 .السياسية فيها

 خ�ةالسنوات األ خالل  التي شهدتها املنطقةت التحوال  نتائجفهو ان  ؛اما املنظور الثا�
 ،املصالح العليا األمريكية يف عهد بايدن عىل ةبسيط كونتلن  ىوتأث�اتها البعيدة املد

 هتهديدو  مخاطره ادداز ي الذو  الربنامج النووي االيرا�الذي شهده  تقدمالتحديدا بعد و 
مخاطر � يشكل ماملنطقة  ىفاالرهاب والج�عات االرهابية ظهور عودة ك وكذل ،عامليال

 ااىل اسيا وافريقيا باعت�د مرشوعه يتمدد الصينالمخاطر  اىل اضافة ،عىل مصالح امريكا
التي  ،العديد من الدول من جذب ) الذي استطاعلعمالق املعروف ( الحزام والطريقا

 االقتصادية والسياسية ص� هيمنةتحت اىل  ،اامريكيتدور يف فلك يف السابق كانت 
من جنوب رشق اسيا وافريقا واسيا ورشق وش�ل  بدءاعدة ممرات  وعرب ،واالسرتاتيجية

موافقتها عىل  دولة ١٣٠ حتى اآلن اعلنت اذ ،اوربا والرشق االوسط وبحر ش�ل روسيا
 ،يف اطار ذلك املرشوع املرشوع ك� وقعت اك� من نصف هذا العدد اتفاقيات مع الص�
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الرشق االوسط الذي هو محط اهت�م هذا املرشوع �ر من  مراتوال شك ان بعض م
 ،للطاقة املنتج الرئيس تشكل التي الرشق االوسطيف  ةنفطيالالدول سي�  الو  ،الص�

فوفق هذا املنظور فان  ,املورد الرئييس للنفط اىل الص� هي وبعضها مثل (السعودية)
 مفهوم مصالحهايف  تجرب امريكا يف عهد بايدن باعادة النظرسهذه املخاطر والتهديدات 

، يف ظل ذلك املفهوم سياساتهامراجعة إعادة و  العليا التي اعتمدتها يف العقد االخ�
 اتهانافسملرا مه� و موضع اهت�م امري� ومحيف تلك املرجعة سيكون الرشق االوسط و 

 عىل الصعيد الدويل.

رسم  باملنظور الذي ستعتمده امريكا يف صعب التكهني ،ضمن املنظورين املذكورينو 
بايدن) اال ان  واليةالسنوات االربع ل فرتة خالل( يف املنطقة سياسيتها املستقبليةخطوط 

بعض  من استنتاج نا�كنالجديدة التمعن يف خلفية بعض رموز ادارة بايدن 
 منسق الرئيس االمري� للرشق االوسط وش�ل افريقيا)بريت ماككورك: ( ؛السيناريوهات

، لتحاف الدويل ضد داعشاالمري� االسبق باراك اوباما اىل ا يسأ ر للالخاص  املبعوثكان 
يده للخيار الدبلومايس مع ايران أ معروف بت )ية االم�كية: وزير الخارج(انطو� بيلينك�

، (لويد تعددة االطرافاملنظ�ت املالرسائيل ويفضل العودة للتحالفات و  ومساند قوي
يف احتالل العراق وهو اول  اخر الج�االت الذين شاركو آ  نكا )وزير الدفاع االمري� :اوس�

، ريكية الخاصة بالرشق االوسطللقوات العسكرية االم الوسطىرجل اسود قاد القيادة 
التي املباحثات نائب رئيس الخارجية االم�كية) كان رئيس املفاوض� يف : ويندي ش�مان(

كان نائبا لوزير الخارجية يف عهد ادارة ك�  ٢٠١٥النووية مع ايران عام  األتفاقيةقادت اىل 
شارا يف ) كان مستلملف االيرا�ل لرئيس األمري�لاملبعوث الخاص : روبرت مايل( ،اوباما

النووية االيرانية ك� هو خب�  تفاقيةال ا ادارة اوباما وعضو فريق املفاوض� يف مباحثات
نائب الرئيس االمري� )  :(كاماال هاريساضافة اىل  ، اكاد�ي لشؤون الرشق االوسط

                                                النسائية. اوباماعنها بانها نسخة  ةاملعروف

السياسة  خطوطاهم  حديدتىل رموز األدارة االم�كية الجديدة �كن اباالستناد و 
  :اال� يف االوسط خالل السنوات االربع املقبلة لرشقازاء  املستقبلية االم�يكية

 ،باالتفاقية النووية االيرانية التزاماىل  ام�كا ثانيةعودة  بشأنات فاوض املالعودة اىل -
 كبحض�ن  ات اىلفاوضرشط ان تؤدي امل ،بالتشاور مع حلفاءها واملشارك� يف االتفاقية

حل للربنامج  مع ايجادعن االيران  قبل رفع العقوبات اقوىالربنامج االيرا� بشكل 
 ه.نفس املطافيف  الصاروخي االيرا�
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 ال سي�و  ،بالدعم العسكري االمري� لدول الخليج يف حرب اليمناعادة النظر  -
هذه الدولة يف قضية  تورط قيادات غض النظر عنل استعدادعىل امريكا  تعد �السعودية 

رغم ان  ،كب�ا ب� الطرف� ر�ا يخلق توترا، والذي مقتل الصحفي ج�ل خاشقجي
  يف هذا االطار. ع ارسائيلالسعودية تسعى اىل االستفادة من ورقة تطبيع العالقات م

يف افغانستان  اترصاعالوالسعي النهاء  ،عىل الحرب ضد االرهاب يف املنطقة كيزالرت  -
 .مستويات اد� استمرار سحب القوات العسكرية يف البلدين اىلمع والعراق 

ضدها عام  رغم الغضب الذي شهدته املنطقة ،بامن ارسائيل التزام امريكا الدائم -
ترامب الذي كان  عىل خالفو  .اثر نقل السفارة االم�كية من تل ابيب اىل القدس ٢٠١٨

 اقامة وك� هو معروف عن الد�قراطي� فهو مع حل نيف تاييده الرسائيل فان بايد رصيحا
   .)وارسائيلية فلسطينية(الدولت� 

ملواجهة  ، ويف االقل� يف احداث الرشق االوسطالعمل عىل تكثيف الحضور االم�  -
يف املنطقة  ةاالظطراب االمني) روسيا( وىلاال تستغل  إذ ،الص�و  روسياكل من  حدياتت

تقوية ومن ثم ق االوسط لرش لاملنظومة االمنية  �تغي غرضفيها بات رصاعوظهور ال
عىل االستفادة من الضعف االقتصادي لدول تعمل ف) الص�( ةفيها، أما الثاني نفوذها

 . لتعزيز موقعا يف املنطقة ق االوسطلرش ا
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 لمحور الثاني:ا

  الباحة الخلفية لطھران و واشنطن ...عراقال

  

  للعراق:العامة  ائلسول املأوال: ح

 ،واحد من املتغ�ات املؤثرة يف السياسة االم�كية يف عهد بايدن امللف االيرا� االم�� 
تؤثريف سياسة امريكا ازاء العراق سوف  ايجابا او سلبا طبيعة التعامل االمري� مع ايرانف

جربة بايدن (باستثناء املرحلة التي كان فيها فبالرجوع إىل ت ،بشكل مبارش واملنطقة
مع ايران منذ ن�شیش بسوت� و ن� ک�باب )( سياسة التوازن  تم اللجوء اىل اذ سيناتورا )

ادرك وقتها ان  وقد ،عن امللف العراقي ح� كان بايدن نائبا الوباما ومسئوال، ٢٠٠٩عام 
 إذ ثم، املشارك� الوحيدين يف ادارة العراق واملعادالت املعقدة فيها ليسواامريكا والحلفاء 

ادارة  الذي تم توكيل سلي��وهو قاسم  منافس لهغريم و  ايران،مفروض وهو  رشيك
بنوع من طرق  الجانب�اخذ  ومنذ ذلك الوقت حكومته.ملف العراق اليه من قبل 

تقسيم  من وافقيا بدءا عمودياة امللفات العراقي ادارة يفالدبلوماسية الرسية والواقعية، 
هذه املنهجية املشرتكة ب� بايدن  واستمرت صعود الطائفية إىل الحكم، حتىالسلطات و 

 .ترامب اىل البيت االبيض مجئوالسلي�� اىل ح� 

ق ك� ان مرحلة ما بعد كورونا ستكون مختلفة والعرا تغ�ات طرأت عىل العا� �ة
لن تتكرر سياسة السنوات االربع  ايضا، اذسياسة امريكا  عن سابقتها و تغ�ت معها

اىل املواجهة العسكرية املبارشة حتى يف جوء السابقة. ان واشنطن وطهران � ترغيا بالل
الباحة الخلفية لكل من ل تشكزال ت الما يدل عىل ان العراق ، عهد ترامب وقاسم سلي��

يف امن وسبادة وتطور  وان اي تقارب او تباعد بينه� سوف يؤثر، طهران و واشنطن
 ة العراقورق استخدام عىلستمرار اال ك� ان الطرف� يلوحان ب مكوناتها،العراق بجميع 
 .بعضه� البعض ضد الناعمة والصلبة

ان سياسة  ، االبقضايا العراق دراية العراق عىلاملختصة �لفات  وعنارص ادارتهبايدن 
ك� � يرش خالل حملته االنتخابية بشكل رصيح  واضحة،بايدن الراهنة ازاء العراق غ� 
جاه العراق صياغة اية سياسة ت انويبدو انه يدرك جيدا  ،وعام اىل سياسته تجاه العراق

 عملية أيضا.� ة وغغ� واقعي ستبدوصياغة سياسته تجاه ايران  قبل

 العراق:قد�ة يف تعامل ادارة بايدن مع -جديدةثة عوامل ستؤثر ثال 
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بعد  فمنذ عهد اوباما ،ة التابعة اليران يف العراقجديدال- قضية امليليشيات القد�ة -١
شكلت اعادة تنظيم امليليشيات "االيرانية" العراقية بذريعة التصدي لداعش  ٢٠١٤عام 

املد والجزر امام  ن وميليشياتها استطاعت عرب سياسةفان ايرا. عقبة ألدارة اوباما وفريقه
 إلبرامعرب اعادة ام�كا اىل مسار التفاوض ، امريكا يف منح ايران فرص اقتصادية وسياسية

شد الوال� واتباعها ك� ولدت ميليشيات . ثم ظهرت حديثا ميليشيات الح١+٥اتفاقية 
 ،..الخ).ربع الله، ولياء الدما، رسايا عرشين، (اصحاب الكهف جديدة من رحم هؤالء

وهي ايضا اداة  ،يف املنطقة  يف رضب مصالح امريكا�والاألخ�ة مهام الحشد الوتؤدي 
لذلك . امام ام�كا عرض عضالت ايران) الذي يقانايف(تكتيكية لخليفة قاسم سلي�� 

سب وا�ا التقترص مهام بايدن عىل تقويض قدرة الحشد الوال� وارضاء مكونات العراق فح
 .الجديد التعامل مع الجيل الثا� من الحشد الوال�

بشكل مبارش عىل سياسة  : واحدة من القضايا التي ستؤثر)١+٥(تفاقية قضية ا -٢
اىل اتفاقية عام  عدم العودة عودة اوال مسألةيف  ايضا، العراقيف البيت االبيض االقليمية و 

في حالة التقارب والتفاوض بشأن العودة ف .يرا�لربنامج النووي اال ) املتعلقة با١+٥( ٢٠١٥
 تقلل من ، ك�نعكس ايجابا عىل العراقم� ي ايران عنالعقوبات رتفع سلتزام باالتفاقية لإل

 والعملة واربيل يف مسائل تبيض االموال واملشاكل املرصفية بغدادعىل ايران  ضغوطات
   .والنفط ورشاء االحتياجات العسكرية والصناعية

، وهي احت�لية واردة جدا (أو يف االقل ١+٥ اىل االتفاقية العودة يف حالة عدم  أما
العراق  يضامن ار عىل امريكا ستبدء ايران ضغوطاتها  عند تعديل االتفاقية بالرضورة)،

عرض عضالتها يف تك� سعىل ايران، العقوبات  تقليل من اثارارضية مناسبة لل دوالتي تع
بيت دارة إل  وخلق املشاكليف العراق  هار قوتها الناعمة والصلبةظباللجوء اىل ا العراق
 .الجديدة االبيض

) قد ظهرت منذ املرحلة االخ�ة ١+٥تفاقية (و ان املشاكل الفنية والسياسية ال يبد 
في� رأى االمريكيون من  ،االصوليون داخل ايران االتفاقية من جههإذ انتقد  ،لوالية اوباما

 من الحدن من املفرتض ااذ ك املهمة، ة تفتقر اىل العديد من النفاطجهتهم ان االتفاقي
أيران استطاعت بتلك  يف االتفاقية، ألن والعابرة للقارات الصواريخ االيرانية البعيدة املدى

قبل  يف لبنان واليمن وسوريا العراق مصالح ام�كا وحلفائها اىل الخطر الصواريخ ان تعرض
اىل الج�عات املوالية لها � �تنع ايران عن ارسال صواريخها و  .ةان �تلك األسلحة النووي

% ٢٠نسة ب وافرانها ا�ا قامت بتفعيل وتنشيط صناعتها النووية ،لدول فحسبيف تلك ا
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 .تفاقية املربمةم� يعد مخالفا لبنود اإل 

بخصوص انتهاك االتفاقية وال  باستور االتهاماتالالبيت االبيض و يتتبادل كل من 
رد آخر ويف  ،رونة واملبادرة اىل االنفتاح عىل اآلخرابداء نوع من امل غب اي طرف منه�ير 

ليس لديه أية ه نفا )١+٥( الدول� ترجع ايران اىل  ه اذاان بايدن بشكل قاطع رصحفعل 
امام ايران يف مؤ�ر ميونخ لالمن مع  رغم انه فتح بابا ،)١+٥ايام مرحلة ( بالعودة اىل ةرغب

او ردم   في� ستكون النتخابات ايران الرئاسية دور يف اتساع .عىل تحفظات مسبقة االبقاء
 .الهوة ب� طهران وواشنطن

 ومتاثرا متغ�ا مؤثرا : ستكون هذه القضية مرة اخرىقضية الكورد يف ايران والعراق -٢
يف  رغم ان لبايدن تاريخ اطول يف التعامل مع الكورد .يف املنطقة سياسة بايدنو بيف 

ب� بتعاد ستمر الففي حالة ا ،ية يف ايرانكوردالعراق اك� بكث� من تعامله مع القضية ال
كذلك و  فان ام�كا ستستخدم قضية كورد ايران كورقة ضغط عىل طهران واشنطنو طهران 

أيران  وسياستها ضدلجنود امريكا  املنطقة االمنة االخ�ة ستكون مناطفق الكورد بالعراق
تبعث بانباء غ� سعيدة  والعراق كوردستانيران واتباعها يف االخ�ة ال عروض الان . هااتباعو 

وردستان ك يف قصف القواعد واملصالح االم�كية وحلفائهايف تجسدت  للعراقي�، والتي 
القريبة من  وسط وجنوب العراق واستهداف السفارة االم�كية ورضب االطراف السياسيةو 

ل ظنتظر العراقي� يف ة تاىل ان هناك طريق وعر كل هذا وتش�  ،ام�كا واغتيال الناشط�
  .سياسة البلدين املعقدة

  

  :الج�عات املسلحة العراقيةمسألة حول  ثانيا:

  :يف ثالث مستويات تجاه هذه الج�عاتاالم�كية �كن قراءة السياسة 

، الج�عات بسلوك هذه وتحكمها بسياسة امريكا تجاه طهران رهونم :املستوى االول
هذه كانت  .ممثلة اليرانبوصفها  وتتعامل معها تنظر أمريكا إىل هذه الج�عات إذ

يف قوتها وحجمها الرعيل االول من  تشبه املسلحة قبل انتهاء حرب داعشالج�عات 
ت اك� تحفظا وخجال واقل انصياعا اليران بخصوص وجود ظل اللبنا�، التيالنموذج 

منها قوات التحالف الدويل اىل مساعدة العراق قسم  في� دعت، القوات االم�كية بالعراق
التي  املجموعات،الثا� من هذه  الرعيلاما القسم الثا� فهو  .يف الحرب عىل االرهاب

. وقد امريكا دولة محتلة تعدولها اجندات رصيحة  انت�ئها،يف  وتشددا تبدو اك� وضوحا
ي�� ومهدي املهندس وظهرت معظم هذه الج�عات وتشكلت بعد مقتل قاسم سل
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  الحسم.وباتت �تلك الثقل العسكري وقرار 

 الم�كيةا-العراقية لتعامل االم�� مع املفاوضات االسرتاتيجيةبا يرتبط :املستوى الثا�
التوقيع عليها من ثم بحث امللفات املهمة و ل بدأت االسرتاتيجية، التياملعروفة باملفاوضات 

لف املهي املفاواضات واحدى امللفات الحيوية يف هذه  ،اسرتاتيجيةكاتفاقيات  الحقا
كيفية تقوية و القوات االم�كية يف العراق وخطر االرهاب د وموضوع تخفيض عد االمني

  املسلحة.وتفكيك الج�عات وامليليشيات  الجيش العراقي

 منال عام ومع ملف ابشكل  كوردستانهو التعامل االم�� مع اقليم  :املستوى الثالث
لدى  االسرتاتيجية كوردستاناقليم  اهميةتمحور حول الذي ي ،االقليم بشكل خاص يف

  .يف االتفاقية االسرتاتيجية كوردستانموقع و الجانب االمري� 

ال تقبل باستخدام القوة ضد ايران  ان السياسة الخارجية االم�كية :حول املستوى االول
ك� ترفض النموذج السعودي  ثة،حديوتبحث عن متغ�ات جديدة وبدائل سياسية 

الخطاب الرسمي االيرا� واتباعها من الج�عات التي �ثلها  لذلك فان،للتحالف مع العراق
 و�ثل هذا النموذج المريكا، يؤكد برصاحة الحفاظ عىل التوازن ب� الضغط والعداء املبارش

   ا.سابقاالول يف املستوى  ذكره� الذين تم االول والثا� الرعيل�

والتوصل  الحوارالتزام امريكا والعراق يف االستمرار بخطوات وهو  :املستوى الثا� حول
 يف السياسية واملواقف عندما نحلل االساليبف ام�كية، -عراقية  اىل اتفاقية اسرتاتيجية

توجه  بانه ثم نستنتج االوسط،للرشق  مثل اختيار ماككورك لهذا املستوى،الصورة العامة 
�ا يكون الخيار فيها تخفيض القوات االم�كية مع تزايد دور ور  ثابتة،اسة غ� نحو سي

   .امليليشيات

د الفعل االمري� ر ان ف ،كوردستانوامن  كوردستاناقليم  :املستوى الثالث ولحاما 
شباط) عىل اربيل وتوجيه اصابع االتهام اىل املجموعات  ١٤ليلة ( عىل الهجوم الصاروخي

لظهور  كان فرصة وبداية جديدة املقاومة،وات قالتي وصفت نفسها ب شيعية،الاملسلحة 
سياسة املتفرج املنحاز للعراق عىل  من بعد اربع سنوات لالقليمدعم ام�� غ� معلن 

  .كوردستانحساب اقليم 

ط التي و جسد الضغاالول هدف ال املنعطف،هذا �كن االشارة اىل هدفي� اساسي� يف 
جسد اما الهدف الثا� ف .المريكا ضد اربيل التي باتت غ� محمية بالنسبة �كن ان �ارس

وليس مستبعدا ان تستهدف  بوضوحنفسها  تعلن عنان  منامريكا الفرصة التي مكنت 
   قريبا.الج�عات املسلحة 
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  : الثالث لمحور ا

   كوردستانعلى  الشرق االوسط تجاهالسياسة االميركية الجديدة تداعيات 

  

 ومحددات اخرى ضاياقسوريا  كوردستانو  كوردستانتعتمد سياسة بايدن ازاء اقليم 
  :اهمها

يعتمد الد�قراطيون يف السياسة الخارجية واالمن القومي عىل التحالفات  :اوال
 ك� للد�قراطي�، ادارات االمريكيةاملتعددة واملنظ�ت املشاركة والتي ميزت معظم 

باملعاي� الد�قراطية وتوظيفها كركن اسايس يف صياغة السياسة  �قراطيون كث�ااهتم الد
ضد االوربي�  م� يكشف الفارق ب� سياسة التفرد التي مارستها االدارة السابقة الخارجية،
من اهت�م متزايد  موث. سوريا كوردستانالعراق و  كوردستانوخصوصا يف اقليم  واآلخرين

سياسة الدستان كطرف رئييس يف صياغة ور بالتعامل مع اقليم كالجديدة قبل ادارة بايدن 
الوسيط ب�  لعب دور الجديدة يفك� ليس من املستبعد ان تزداد رغبة االدارة ، العراقيف 

  .الخالفات املوجودة لظاملكونات املتعددة يف 

لسياستها  المكمكون يام�كا الجديدة تجاه ايران وتركيا ر�ا  وسياسة: تعامل ثانيا
 ارةداإل معظم التوقعات تذهب اىل ان  .ردستان سورياو وك ردستانو الخاصة باقليم ك

تبدأ  ايران، اذاالم�كية الجديدة وبالتنسيق مع اوربا ستقوم باعادة صياغة سياستها تجاه 
 بالعودة اىل األتفاقية النووية مع ايران وتخفيف او رفع العقوبات املفروضة الخطوة االوىل

) التي ٢٠٢١اال ان هذه الخطوات ليست بهذه البساطة بسبب الظروف الراهنة ( ،ليهاع
اضافة اىل جملة من  عليها العا� اثناء توقيع االتفاقية كانتتختلف عن الظروف التي 

االم�كية الجديدة املتمثلة يف ادخال ملف الصواريخ ونشاطات ايران خارج  طاليبامل
 سوريا كوردستانو  كوردستانق موقعه� الجغرايف فان اقليم حدودها ضمن االتفاقية. فوف

كل  يستخدمسيكونان جزءا من اي اشتباك او تصالح ب� ام�كا وايران وال يستبعد ان 
  .بينه� الكورد كورقة ضغط ضد االخر يف املفاوضات او الرصاع طرف

 فان لالخبار، رغم ان الرصاع االيرا� االم�� هو العنوان الرئييس ؛رتكياب يتعلقي� فو  
لقد تم اقرار  ،تركيا اك� شدة اال انها مخفية كوردستانحول  ب� انقرة وواشنطن الرصاع

ويتوقع ان تستمر ايضا يف زمن ، سوريا يف عهد ادارة اوباما وبايدن كوردستانمساعدة 
يف ية كوردايجاد حل د�قراطي داخيل للقضية ال ور�ا تتوجه االدارة االمريكية اىل ،بايدن

يف محاولتها القضاء عىل  سوريا ضمن الدولة السورية وتقف بالضد من التدخل الرت�
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الدارة بايدن من اجل  باختصار ر�ا الهدف الرئييس ،سوريا كوردستانيف  يكوردالكيان ال
  .من يف الحصول عىل حكم ذا�يكاكراد سوريا 

لرتكيا  العنان دارة الجديدةاال  فمن غ� املتوقع ان تطلق كوردستاناما بالنسبة القليم 
وان املوقف االم�� حيال الهجوم الرت� عىل جبل كارا مؤرش  ،ك� فعلت االدارة السابقة

ك� سيكون احدى خيارات السياسة .واضح عىل اختالف السياسة االم�كية الجديدة
 ليةؤو ساملاو خارجه لتحمل  االم�كية الجديدة حث الحلفاء ضمن ناتو او االتحاد االور�

  .يف العراق وسوريا

: الحرب ضد داعش واالرهاب عامل تاث� اخر يف ضياغة بايدن لسياسته ازاء ثالثا
 يت� يف سوريا والعراق استطاعاكوردفان االدارت� ال.سوريا كوردستانالعراق و  كوردستان

ىل مع التحالف الدويل من اجل القضاء عىل االرهابي� اثناء الحرب ع لعب دور رئييس
الظهور القوي لداعش يف املنطقة إعادة استمرار مخاطر  فانه معلذلك  وداعش،القاعدة 

  .فان الكورد يف العراق وسوريا ما زاال الحلفاء املعتمدين يف الحرب ضد االرهاب

بالرغم من مساعدات الدول الغربية فان هناك قلق كب� لدى الحلفاء بخصوص خربة  
بسبب عدم توحد قوات  املنطقة،مستقبيل لهم يف  قوات البيشمركة كرشيك رئييس

العسكرية وغياب اسرتاتيجية امنية  ها وعقيدتهاالبيشمركة وعدم تحديث مؤسسات
  .لهاوعسكرية موحدة 

 اهلهاالكورد كانت امللف االمني واالستقرار ومواجهة االرهاب التي  قوة نقاطان 
ية كوردال للقوى االمنية ملؤسيسا التضعيفلذلك فان  الغربية،للتحالف مع مع الدول 

 للكورداملكانة االقليمية مكافحة االرهاب ) يشكل خطرا كب�ا عىل ،االسايش،(البيشمركة
. ويبدو ان وقتما يجب عىل السياسي� يف االقليم العمل عىل حلها بارسع  ،ومستقبله

ك� . كاامريشديد ضد  يف عهد بايدن ايضا ساحة رصاع دويل واالقليمي العراق سيبقى
حتى مع التوصل اىل اتفاق  كل لآلخريران اخالء الساحة العراقية ال ال ال�كن الم�كا و 

عادة بناء عراق متعدد إكعدة خيارات تتمحور حول  ك� ان رغبة ادارة بايدن .بينه�
توسيع دور االمم املتحدة  ،فيدرايلالوالسنة يف مركز القرار  الكوردمشاركة  إزدياد متوازن،و 

بعيدا عن دور حت�، ستكون لهذه املشاريع نتائج مختلفة و . فيها االور� ادتحواال تو ونا
ومستقبل العالقات ب� تركيا وامريكا  كوردستانالسياسة االيرانية يف العراق واقليم 

  .ردستانو ووحدة الصف يف اقليم ك يف املنطقة االور� واالمم املتحدة حادتاال واستعداد 



  دستانر و كالعراق و وتداعياتها عىل  يف الرشق األوسط؛الجديدة  يةألمريكا سياسة اإلدارة عهد بايدن...
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About the: Centre for Future Studies 

A Non-Governmental Centre For Academic Research in the Public Interest. 
 
Aims and objectives: 
1. To promote expertise and support research activities in politics and international relations 

with a particular focus on the future of strategy and public and foreign policies. 
2. To contribute to the development and improvement of the philosophy of scientific research in 

Iraqi Kurdistan. 
3. To offer the governing institutions of the KRG (KRG) professional and expert advice. 
4. To offer professional and expert advice to the private sector and non-governmental 

organizations operating in Iraqi Kurdistan. 
5. To contribute to the improvement of the learning program in the field of the center’s 

expertise. 
6. To hold scientific conferences and seminars on current and future domestic and international 

political and strategic issues. 
7. To coordinate with governmental and non-governmental centers for scientific research in and 

outside Iraqi Kurdistan with the aim of exchanging ideas and expertise. 
8. To follow up and measure directions of, and trends in, the public opinion in Iraqi Kurdistan, 

particularly on those issues that are crucial to the stability and prosperity of the region. 
9. To train and prepare researchers in the center’s area of expertise. 
10. To address the region’s strategic issues that have not yet been approached from an academic 

and scientific standpoint. 
 
Activities: 
1. To carry out and publish scientific research. 
2. To hold regular conferences, seminars and talks on current and future domestic, regional, and 

international political and security issues. 
3. In addition to policy papers, analytical reports, and books, the center publishes a scientific 

journal that mainly deals with the future of domestic, regional, and international strategic and 
security issues. 

4. To conduct interviews and interact with public and private media. 
5. To translate and publish books and journal articles from English (and other foreign languages) 

to Arabic and Kurdish on the topics of the center’s expertise. 
6. To carry out opinion polls on various domestic political issues in Iraqi Kurdistan. 
7. To gather data and publish analysis on various issues connected with public policy in Iraqi 

Kurdistan.  

 



  )٩( قراءات مستق�ل�ة رقم                                                     مركز الدراسات المستق�ل�ة

14 
 
 

  

  

  

  

  ینوەى ئایندەیىۆسنترى لک  
 مركز الدراسات المستقبيلية

Center For Future Studies  
  

  

  

               Futuristic Readings No.9 

 
The; The Biden Era ... 

America's new Cabinet Policy in the Middle East; 
 And its Consequences on Iraq and Kurdistan 

 

  

  ...سردەمى بایدن 
  ؛ڕۆژھتى ناوەڕاستنوى ئمریکا ل  ئیدارەىسیاستى 

   کوردستان عراق وکوتکانى لسر ل

 

  

  

  

  
Sulaimania 

February 2021 

www.centerfs.org 

  


