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للتحليالت ودراسات الدفاع الدولية، في تقرير له ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  كشف معهد، مانوهار باريكار

 .، كان يتطلب منه التعامل مع تحديات داخلية وخارجية مهمة0202منذ توليه الحكم في أيار 

يل من تأثير حيث مزج بين البراغماتية الواقعية والحذر في تتبعه لمصالح بالده الوطنية، حتى بينما كان يحاول التقل

عوامل خارجية على شؤون العراق الداخلية، فإنه قد أمن حوافز اقتصادية من العبين إقليميين رئيسين وكذلك من 

الواليات المتحدة، لمعالجة التحديات االقتصادية التي تواجهها البالد فقد تم توقيع اتفاقيات مهمة مع إيران والسعودية 

لطاقة في البلد وتطوير البنى التحتية والجانب االمني أيضا. ومنذ تشرين االول عام والواليات المتحدة لتحسين قطاع ا

شهد العراق عدة تحديات تمثلت بالسياسية واالقتصادية والسياسة الخارجية. وكان العراق قد واجه احتجاجات  0202

اطراف سياسية كما تمثل ذلك شعبية واسعة ونداءات بتحديد موعد قريب النتخابات مبكرة، وتجاذب خالفي بين عدة 

بمحاوالت فاشلة لمرشحين اثنين وهما عدنان الزرفي ومحمد عالوي لتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء 

. كان لتفشي وباء كورونا اثر سلبي اضافي على االقتصاد الذي 0202السابق عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 

وسوء إدارة، فضال عن ذلك واجه العراق تحديات ثقيلة في سياسته الخارجية يعاني اصال من بنى تحتية متهرئة 

على اغتيال قائد فيلق القدس االيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب  0202ناجمة عن اقدام واشنطن في كانون الثاني 

لم الكاظمي منصبه قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد وفي خضم هذه التحديات المتعددة تس

  .0202أيار  6رئيسا للوزراء في 

كان ينظر الى الكاظمي من قبل بعض االطراف السياسية الشيعية على انه مقرب من الواليات المتحدة ورفضوا 

 .ترشيحه ولكن تمت الموافقة عليه في النهاية

ظمي منصب رئاسة الوزراء، النهج مع ذلك فان التوترات بينه وعدة اطراف اخرى استمرت وتزايدت منذ تولي الكا

الذي اتبعه هو باتجاه الحفاظ على توازن ما بين ايران من جهة والواليات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وأصر 

على ان تقتصر مهام القوات االميركية في بناء قدرات القوات  0202الكاظمي خالل زيارته لواشنطن في آب 

 العراقية دون ان تشارك

يات على األرض. من جانبه بين رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب بان القوات االميركية ستغادر العراق في عمل

 .في غضون ثالث سنوات

الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا 

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 0200قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويتها 

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

رد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون ال

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 االحفاد افضل ارثهم؟ االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يكسر

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يجب 

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقرأ 

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعاانَُنبِِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماالا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ن من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك عن دراية اكتب، ا

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .زيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام التأ

 

 

 



 

  

بينما تم استقبال تحركات انسحاب القوات االميركية بترحيب في طهران، فان هذا االنسحاب يشكل تحديا امنيا بالنسبة 

  .يركي الى عودة لتهديدات داعش او ازدياد بنفود ايرانللبلد، ربما يؤدي االنسحاب االم

شهد العراق تصاعدا بنفوذ عوامل خارجية، وباألخص النفوذ االميركي واإليراني، ومع االخذ بنظر  0222بعد العام 

االعتبار ميول الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه طهران، فان العراق عاش عالقات صعبة نسبيا مع جيرانه 

مرت هناك فترات تفاؤل بتحسين عالقاته مع بلدان الخليج وباألخص مع  0202رين. مع ذلك، منذ عام اآلخ

  .السعودية

وسعى الكاظمي لتنويع عالقات العراق الخارجية مركزا على فرص الحصول على محفزات اقتصادية أكثر من 

ى جانبين من االقتصاد، وهما متابعة ازمة التركيز على القضايا االمنية فقط. ركز الكاظمي اهتمامه بشكل خاص عل

البالد في قطاع الكهرباء وكذلك تأمين استثمار اجنبي لصناعة العراق النفطية، وعلى الرغم من كونه بلدا نفطيا، فان 

العراق اعتاد على ان يستورد كميات ضخمة من مصادر الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء من ايران 

  .ميغا واط كهرباء من طهران 0022، جددت بغداد العقد الموقع رسميا الستالم 0222حزيران  وبلدان اخرى. في

% من كمية الغاز المطلوب لتشغيل مولداته الكهربائية، ومنحت 20في الوقت الحالي يستورد العراق من ايران 

منها عمل الكاظمي ايضا على واشنطن إعفاءات متكررة للعراق من العقوبات المفروضة على ايران، لشراء كهرباء 

تأمين استثمارات سعودية في حقول العراق الغازية وذلك خالل الشهر االول من تسلمه للسلطة فضال عن ذلك قدمت 

  .مليارات دوالر لسد احتياجات عاجلة لميزانية بغداد 2الرياض 

عن توقيع خمسة عقود مع شركات ، وخالل زيارة الكاظمي لواشنطن، أعلنت وزارة الطاقة االميركية 0202في آب 

مليارات دوالر لتطوير مشاريع الطاقة في البلد من ضمنها تطوير مشروع أرطاوي للغاز  2اميركية عمالقة بقيمة 

اميركية قوية مستندة على المصالح  –الطبيعي في البصرة. الكاظمي وخالل تلك الزيارة دعا لبناء عالقات عراقية 

 .االقتصادية

 


