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حكومة الكاظمي في العراق:
املساكنة اإليرانية ـ األميركية

اخريا، تشكلت الحكومة يف العراق بعد خمسة اشهر من ازمة سياسية وفراغ حكومي عىل وقع احتجاجات شعبية يف الشارع، 
ونجح مصطفى الكاظمي االيت من خارج الطبقة السياسية يف تشكيل حكومة والحصول عىل تأييد القوى السياسية يف الربملان 

مبا فيها القوى الشيعية املتنافسة. دخل العراق مرحلة جديدة حافلة بالتحديات واملشاكل 

عسري  امتحان  يف  الكاظمي  مصطفى  دخل 
التوازن  ادارة  كيفية  هي  صعبة  ومهمة 
واملساكنة بني ايران والواليات املتحدة عىل ارض 
العراق  الشعبية يف  االنتفاضة  اسفرت  العراق. 
عادل  حكومة  سقوط  سياسيتني:  نتيجتني  عن 
عبداملهدي، وفتح الطريق امام انتخابات نيابية 
مبكرة. لكن النتيجة االبرز، التي انكشفت مع 
اعالن الحكومة الجديدة، تتمثل يف ان الشارع 
العراقي نجح يف وضع الطبقة السياسية جانبا 
الجسم  يف  جديد  دم  ضخ  اىل  الحاجة  واعلن 
العراقي املريض، وفرض االنكفاء عىل القيادات 
الشيعية التي تعاقبت عىل تشكيل الحكومات، 
من نوري املاليك وابراهيم الجعفري، اىل حيدر 
النتيجة ان  العبادي وعادل عبداملهدي. كانت 
الحكومة  رئاسة  اىل  الكاظمي  مصطفى  وصل 
من خارج الطبقة السياسية واالحزاب الشيعية 
ومتمردا عليها، مع برنامج مقتضب من عناوين 
والذين  السياسيني  السجناء  اطالق  محددة: 
ازمة  واحتواء  املتظاهرين،  يف صفوف  اعتقلوا 
وتنفيذ  االقتصادي،  الوضع  وتحسني  كورونا، 
انتخابات  واجراء  ومالية،  ادارية  اصالحات 
وقراره،  العراق  سيادة  وتأكيد  مبكرة،  نيابية 
املتحدة،  والواليات  ايران  بني  توازن  واقامة 
لتصفية  ساحة  اىل  العراق  يتحول  ال  بحيث 
الحسابات ويسقط واقعا بني املطرقة االيرانية 

والسندان االمرييك.
يحصل  املهدي  عبد  استقالة  منذ  االوىل  للمرة 
للحكومة،  جديد  رئيس  عىل  سيايس  توافق 
فشلت  بعدما  مسبوق  غري  اجامع  ويحصل 
بداية  منذ  لتشكيل حكومة جديدة  محاولتان 
عالوي  توفيق  محمد  واعتذار   2020 عام 
كل  التقت  املرة،  هذه  الزريف.  عدنان  وبعده 
الكاظمي  دعم  عىل  الشيعية  والقوى  الكتل 
الذي تلقى دعم االكراد والسنة ايضا، وكان منذ 

برهم  العراقي  للرئيس  املفضل  املرشح  البداية 
التكليف كـشخصية  به بعد  اشاد  الذي  صالح 
مناضلة ومثقفة معروف عنه النزاهة واالعتدال 

والحرص عىل الحقوق العامة للعراقيني.
املرحلة.  ملواصفات  مطابقا  الكاظمي  يعترب 
)كان  الصحافة  عامل  من  االيت  الرجل  هذا 
مقيام  والجئا  حسني  صدام  لنظام  مناهضا 
رئاسة  )توىل  املخابرات  عامل  ومن  لندن(،  يف 
ذروة  يف   2016 العام  منذ  املخابرات  جهاز 
صعبة  مهمة  تنتظره  داعش(،  مع  املعركة 
وسياسية،  اقتصادية  كارثة  من  العراق  النقاذ 
ويعترب الرجل االنسب واالفضل لهذه املرحلة. 
بناء  املخابرات  رئاسة  يف  موقعه  له  اتاح  فقد 
عالقات مع الدول واالجهزة التي تعمل ضمن 
السياسيني  الالعبني  كل  ومع  الدويل،  التحالف 
االمريكيني  مع  وعالقته  العراقية،  الساحة  عىل 
بعدما  جيدة، خصوصا  االيرانيني  ومع  ممتازة، 
متت تسوية بعض االشكاالت وعادت االمور اىل 

مجاريها يف الفرتة االخرية.
العراق  يف  اليه  ينظر  الكاظمي  مصطفى 
عالقاته  تسخري  عىل  قادر  ماهر  كـمفاوض 
وكشخصية  وطهران،  واشنطن  مع  الواسعة 
انتمى  ان  له  يسبق  مل  اذ  متوازنة،  حيادية 
عقلية  وصاحب  السياسية،  االحزاب  احد  اىل 
براغامتية قادر عىل لعب دور الوسيط السيايس 
العراقيني خالل االزمات. لكن ما  بني االطراف 
يلفت ايضا هو عالقته املتميزة مع السعوديني. 
 ،2017 عام  الرياض  اىل  للعبادي  زيارة  خالل 
صديقه  مطوال  يعانق  وهو  الكاظمي  شوهد 
العهد السعودي االمري محمد بن سلامن.  ويل 
مثلام كان الفتا ان تكون السعودية اول الدول 
مل  حرارة.  واكرثها  الكاظمي  بحكومة  املرحبة 
يقترص االمر عىل بيان رسمي صادر عن وزارة 
الخارجية يبدي استعدادا للعمل مع الحكومة 

الجديدة عىل اساس االحرتام املتبادل والروابط 
التاريخية، فهذا البيان ارفق بربقيتي تهنئة من 
امللك سلامن وويل عهده الذي بادر اىل االتصال 

هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد.
الحكومة جاءته يف  ان رئاسة  الكاظمي  يعرف 
صعبة  ستكون  مهمته  وان  حساس،  توقيت 
من  كئيبة  مرحلة  نحو  يتجه  فالعامل  وشائكة. 
التعايش الطويل االمد مع وباء كورونا، وسط 
كساد اقتصادي غري مسبوق وكوارث اجتامعية 
وجيوش العاطلني عن العمل وارتفاع معدالت 
املقبلة  املرحلة  كانت  فاذا  والجوع.  الفقر 
صعبة يف البلدان التي متتلك مؤسسات عرصية 
مستقرة ومتطورة، فكيف تكون الحال يف بلدان 
املؤسسات  هذه  مثل  اىل  تفتقر  العراق  مثل 

واىل بنى تحتية ومرافق حيوية؟
يعرف الكاظمي ان اصعب واخطر ملف عىل 
مرحلة  يف  العراقي  الفشل  ملف  هو  طاولته 
بناء  اعادة  يف  الفشل  حسني،  صدام  بعد  ما 
صلبة  دستورية  مؤسسات  اقامة  ويف  الدولة 
تحفظ هيبة الدولة وحقوق املواطن بعيدا من 
للطوائف  العابر  والفساد  الطائفية  املحاصصة 

والقوميات.
الخروج  كيفية  يف  فتبقى  االصعب،  املهمة  اما 
بني  العراق خط متاس  الذي كرس  الوضع  من 
ايران والواليات املتحدة وساحة رصاع وتصفية 
القوات  انسحاب  بعد  خصوصا  حسابات، 
حق  لنفسها  ايران  انتزعت  عندما  االمريكية 
مامنعة  عدم  ظل  يف  العراقي،  الشأن  ادارة 

امريكية والمباالة. 
مام ال شك فيه ان االنتفاضة العراقية مل تكن 
فقط ضد الفساد والفشل، امنا ايضا وخصوصا 
القوة  الختبارات  ملعبا  العراق  تكريس  ضد 
االمريكية ـ االيرانية، وللتجاذب الذي بلغ ذروته 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  اتخذ  حني 

قاسم  اللواء  اغتيال  احد وهو  يتوقعه  مل  قرارا 
سليامين.

حكومة الكاظمي الجديدة يف بغداد تقود اىل 
استنتاجني:

- االول هو ان ايران وافقت عىل الحكومة التي 
ليست  اليها.  بالنسبة  واالفضل  مثالية  تعد  ال 
وتطمح  ايران  تريدها  التي  الحكومة  هذه 
بالتوازن  وسلمت  واقعيا  ترصفت  لكنها  اليها، 
الدقيق يف العراق الذي ال يسمح لها باالستئثار 

كوجود  االمريكيني  وطرد  والقرار،  بالحكومة 
عسكري ونفوذ سيايس. ما مل تستطعه طهران 
الحكومة  لفرض  املاضية  السبعة  االشهر  يف 
املرحلة،  هذه  يف  تستطيعه  لن  تريدها  التي 
يف ظل حصار اقتصادي وضائقة مالية وجائحة 
الكورونا، وانهيار اسعار النفط، وبعد املتاعب 
التي واجهتها يف العراق منذ مطلع هذا العام، 
الذي  سليامين  قاسم  اللواء  اغتيال  من  بدءا 
باالحتجاجات  مرورا  فراغه،  ملء  يصعب 

موجهة  بدت  منها  جزء  يف  التي  الشعبية 
القوى  بني  االنقسامات  اىل  وصوال  ايران،  ضد 
املكونني  بانحياز  ناهيك  الشيعية،  واملكونات 

السني والكردي اىل ناحية االمريكيني.
- االستنتاج الثاين ان التوصل اىل هذه الحكومة 
وااليرانيني  االمريكيني  بني  دقيق  توازن  وارساء 
املساكنة  عنوانها  قدمية  جديدة  مرحلة  يدشن 
املساكنة  هذه  العراق.  ارض  عىل  الطرفني  بني 
سليامين  اغتيال  بعد  بعنف  اهتزت  التي 
حرب،  اىل  تتطور  ان  وكادت  صداما  وتحولت 
وامنا  العراقية،  التوازنات  فقط  ليس  تفرضها، 
االوراق  خلطت  التي  االقليمية  املستجدات 
واالولويات، وفرضت عىل الطرفني تهدئة اللعبة 
والخليج.  واليمن  العراق  يف  املرسح  وتربيد 
املستجدات االمريكية التي لها عالقة باالنتخابات 
الرئاسية، اذ بعدما كان االمر قد حسم ملصلحة 
يشكل  بايدن  جو  وبات  كذلك  يعد  مل  ترامب 
منافسا جديا ولديه حظوظ وفرص، اثر انقالب 
مزاج  ومعها  امريكا  يف  االقتصادية  املعطيات 

ترامب وشعبيته.
الرئيس ترامب يف الفرتة الفاصلة عن االنتخابات 
ال هدف لديه اال ترميم وضعه االنتخايب املتصدع، 
مع ما يعنيه ذلك من تفرغ للداخل ووضع كل 
بحيث  جانبا،  االوسط  والرشق  الخارج  ملفات 
كربى.  لصفقات  وال  لحروب  حاليا  مكان  ال 
االنتخابات  انتظار  اال  امامهم  ليس  وااليرانيون 
والرهان  الوقت  كسب  اىل  والعودة  االمريكية 
نهج  عودة  ومعه  بايدن  وفوز  سقوطه  عىل 
ايراين  ـ  امرييك  تقاطع  الواقع، حصل  اوباما. يف 
املنطقة،  املرحلة يف  الرصاع ومترير  تهدئة  عىل 
فكانت حكومة الكاظمي ترجمة لهذا التقاطع 

واعالن العودة اىل سياسة املساكنة يف العراق.
اىل  مؤرشا  تكون  ان  الكاظمي  حكومة  ميكن 
ما هو ابعد من مساكنة يف العراق، اىل تحرك 
املتحدة،  والواليات  ايران  بني  الراكدة  املياه 
جديد  من  املفاوضات  مسار  تحرك  واىل 
بني  وقاسية  جديدة  ملفاوضات  الطريق  وفتح 
مختلفة  حصولها  حال  يف  ستكون  الدولتني، 
اوباما،  باراك  الرئيس  عهد  يف  املفاوضات  عن 
تكون  ولن  املنطقة  ملفات  كل  ستشمل  النها 

محصورة باالتفاق النووي. 
مثل هذا التحرك يبدو مؤجال اىل ما بعد االنتخابات 

الرئاسية االمريكية التي يكتنفها الغموض.

تقرير
شوقي عشقوتي
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الكاظمي مطابق ملواصفات املرحلة وعالقته جيدة مع السعودية.

الكاظمي قناة اتصال 
بني األميركيني واإليرانيني

الكاظمي تحديات سياسية وامنية واقتصادية  الجديد مصطفى  العراقي  الوزراء  يواجه رئيس 
واجتامعية يسعى اىل حلها باملوارد املتاحة. ففي موازاة اثبات قدرته عىل ادارة وتفكيك ازمات 
معقدة، عليه ان يثبت قدرته يف االمتحان االدق واالصعب ويف دوره كقناة اتصال وتواصل بني 

الجانبني االمرييك وااليراين انطالقا من االعتبارات والظروف التالية:
1- االشارات االمريكية اىل انسحاب وشيك من العراق، او اقله اىل اعادة انتشار للقوات االمريكية 

بعد استئناف الحوار االسرتاتيجي بني واشنطن وبغداد يف حزيران املقبل.
2- االشارات االيرانية اىل اعادة نظر يف السياسة واملقاربة املعتمدة يف العراق، وهذا التوجه كان 

بدأ بعد اغتيال اللواء قاسم سليامين.
من  ومتكينها  العراقية  الدولة  تعزيز مرشوع  يف  واالمرييك  االيراين  الجانبني  ومصلحة  رغبة   -3

مواجهة التحديات، مبا فيها التحديات االرهابية التي متثلها داعش. 
4- اهمية الساحة العراقية كنقطة فصل ووصل، اشتباك وحوار بني واشنطن وطهران، واهمية 

دور الكاظمي يف احتواء عوامل االشتباك والرتكيز عىل نقاط التالقي.


