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  زيارةالم طابع الحدث االستثنائي على  االستثنائية التي يمّر بها العراق، وكذلك األوضاع في املنطقة والع  البيئة  شكل ت

 لوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن. و ارئيس  
 
عات منها معتبرا

ّ
   ال يترّدد البعض في رفع سقف التوق

 
حدث  أنها ست

 
 
 .  في العالقات اإلقليمية والدولية للعراق منعطفا

 

ثالثة  ب الحكومة    أشهرعد  رئاسة  منصب  توليه  على 

ترامب  إ  علنتأالعراقية،   العراقي أدارة  الوزراء  رئيس  ن 

  20بيض يوم الخميس  لبيت ال امصطفى الكاظمي سيزور  

لى توسيع العالقات إ. حيث يتطلع البلدان  2020غسطسأ

ال  في مجاالت  التعاون  الصحية  عبر  من والطاقة والرعاية 

 دي.  والدعم االقتصا

البلدين حيث ينخرطان في   الزيارة في وقت حرج لكال  تأتي 

من   البالد  لتخليص  مشتركة  الدولة  بقايا  حملة  تنظيم 

املتزايدة.   كورونا  فيروس  لتحديات  والتصدي  اإلسالمية 

إلى   عراقي  وزراء  لرئيس  نوعها  من  زيارة  أول  هذه  وستكون 

الل ، وتوتر العالقة خالعاصمة المريكية منذ ثالث سنوات

 .  فترة رئيس الحكومة السابق عادل عبد املهدي

مع    -برفقة وفد وزاري كبير -ومن املقرر أن يلتقي الكاظمي  

بمن    المريكيين، ترامب إلى جانب عدد من كبار املسؤولين  

مع    واسعة   لكاظمي عالقةل  كان و فيهم وزيرا الدفاع والخزانة.  

 املخابرات الوطني العراقي.جهاز  خالل فترة ادارته  واشنطن  

 

 

 عمال الزيارةأ جدول 

بارزة،    وأمنية  سياسية  عناوين  للزيارة  تكون  أن  ع 
ّ
يتوق

العراق والهجمات   في  الميركية  القوات  وسيكون مستقبل 

الصاروخية املستمرة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات  

إذ يفترض    . ولويات جدول أعمال الزيارةأتابعة إليران، من  

بعثة  أن   لتقليص  طريق  خارطة  على  الجانبان  يتفق 

امل الدولي  داعشالتحالف  تنظيم  الحرب ضد  في  ،  شاركة 

وإكمال الجولة الثانية من    .والتي تقودها الواليات املتحدة

 . الحوار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن

املجال   في  البلدين  بين  التعاون  تعزيز  الجانبان  وسيبحث 

ستمرار خطط التدريب التي تقوم  العسكري، بما في ذلك ا

وتوفير   عراقيين،  وطيارين  لضباط  املتحدة  الواليات  بها 

 .الدعم اللوجستي للقوات املتخصصة في مكافحة اإلرهاب

العراقية   الحكومة  تتطلع  الدعم  إ كما  على  الحصول  لى 

الميركي لقطاعات االقتصاد والكهرباء في العراق، إذ تتطلع  

ن في عبور أزمتين خانقتين تعاني بغداد إلى مساندة واشنط

املجالين هذين  في  أن     .منهما  املتحدة  للواليات  ويمكن 

تشجيع شركاتها  و ،  تساعد العراق في الحصول على قروض

 تقدير موقف: ستا  
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أعمال   إلنجاز  امليدان،  في  مباشرة  العمل  على  الكبرى 

   .عديدة متعثرة بسبب الفساد واملحسوبية وسوء اإلدارة

ارات الزيارة سوف يناقش  هم محاور حو أوال شك ان أحد  

 . لتوتر املزمن بين الواليات املتحدة وإيرانا

اقية  تأثير الزيارة على السياسة الداخلية  العر

 للوزراء  
ً
في لحظة فاصلة    جاءتعملية تعيين الكاظمي رئيسا

العراقية.   السياسة  شهد  أ بعد  في  موجات  ن  العراق 

املاض ياحتجاجات   العام  مدار  على  إرجاع    ،عارمة  يمكن 

من البطالة وضعف الخدمات  الشعبي  الغضب  أسبابها الى  

الفساد،  العامة   التي  إ وتفش ي  االنتخابات  نتائج  الى  ضافة 

 نزيهة.  الغير وصفت ب

لقد أدت هذه القضايا الساسية إلى استمرار االحتجاجات  

املطالب    .النحوحتى اآلن، ومن املرجح أن تستمر على هذا  

ستجد الحكومة   ،االقتصادية للمتظاهرين هي الكثر حدة

صعوبة في تحسين الخدمات وسن تدابير التقشف في نفس 

املطالب هذه  فيه  تلبي  الذي  من    ،الوقت  أنه  يعني  وهذا 

املرجح أن تزداد احتجاجات الشباب العاطلين عن العمل  

من يجعل  مما  والشدة،  الحجم  حيث  املستحيل   من 

 .الراهنلحفاظ على الوضع  ا

انتهاء    حتى  لالنتظار  مستعدة  السياسية  النخبة  أن  كما 

محاولة في  صفوفها  وربط  موقعها   االحتجاجات  لحماية 

 . 2003ما بعد عام    ومكاسبها السياسية

فترة  تنتهي  أن  املرجح  من  املطالب،  هذه  أهمية  ضوء  في 

 م
ً
 وليس آجال

ً
ا لم  شهر عسل الكاظمي مع املحتجين عاجال

 يكن قادر 
ً
  .على تحقيق تقدم سريع ا

انتخابات    جراءإبن الكاظمي وعد املتظاهرين  أوعلى الرغم  

في   أ،  2021حزيران  مبكرة  ليست سوى  ن  إال  االنتخابات 

اإل  عملية  من  املتظاهرونجزء  بها  يطالب  التي    . صالح 

كانت  شكوهناك   إذا  ما  في غضون    فعال  حول    12ستتم 

. شهر 
ً
ي تقلص حجمها منذ  االحتجاجات، التتستعيد  قد     ا

كوفيد عليو   ، زخمها،  19-تفش ي  الحكومة  سيشكل  ها  رد 

   .الرأي العام حول الكاظمي

بدأت كتل وقوى سياسية بوضع شروط ومطالب مسبقة  

يتعين على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي االلتزام  

زيارت قبل  وذلك  وقد بها،  املتحدة.  الواليات  إلى  املرتقبة  ه 

الشيعية اجتماعات داخلية مع   السياسية  القوى  عقدت 

واشنطن.   مع  املباحثات  في  شروطها  لفرض  الكاظمي 

وتوجت هذه املباحثات بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس  

ولقائه  بغداد  إلى  قآاني،  إسماعيل  اإليراني،  الثوري 

 .  اشنطنزيارته و   من قبل يومين بالكاظمي 

، من املحتمل أن يتعّرض الكاظمي إلى ضغوط شديدة  أ
ً
منيا

العراقي،   الداخل  في  إيران  أتباع  من  وبعدها  الزيارة  قبل 

مع   يجريها  قد  عميقة  تفاهمات  أي  على  الطريق  لقطع 

  الواليات املتحدة.

وتخش ى امليليشيات العراقية التابعة إليران أن يبرم رئيس  

تصفي على  اتفاقات  مع  الوزراء  قدراتها  من  الحد  أو  تها 

مقراتها   باستهداف  السماح  يشمل  بما  املتحدة،  الواليات 

 .وقياداتها

ويشير سماح الحكومة العراقية للواليات املتحدة بنصب   

السفارة   مجمع  داخل  الصواريخ  العتراض  منظومة 

عملية   لتسهيل  العراق  استعداد  إلى  بغداد،  في  الميركية 

  .قةي املنطاعتراض أي خطط إيرانية ف

 وقد شهدت الفترة املاضية تصاعد
ً
 كبير   ا

ً
في عدد الهجمات    ا

التي شنتها فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، والكثر من ذلك  

الدعم   خطوط  لتطال  الهجمات  هذه  أساليب  طورت 

تحقيق   منها  الهدف  المريكية،  للقوات    ضغط اللوجستي 

 .سياس ي واستنزاف عسكري على املدى الطويل
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بطهران   يتعلق  فيما  لبغداد  الخارجية  السياسة  ترتبط 

ارتباط   وواشنطن 
ً
 وثيق  ا

ً
الضغوط    ا الداخلية.  بسياساتها 

إصالحات   اختيار  على  املحليين  القادة  تجبر  الخارجية 

 من اإلصالحات التي تستثمر في التنمية  
ً
قصيرة الجل بدال

من   ضغط  وتحت  الجل.  طويلة  السياسية  االقتصادية 

لجأ الكاظمي إلى إجراءات قصيرة    ،وإيران املتحدةالواليات  

الخارجية وتعزيز ثقة   التوازن بين املطالب  املدى لتحقيق 

محاوالته   خالل  من  بحكومته.  بعضالجمهور    ملحاسبة 

  انعكس إلى تفاقم التوتر لكن ذلك  عناصر الحشد الشعبي  

 بصورة أكبر.  االمني

سة الوزراء  نتائج زيارة الكاظمي الى واشنطن قد تعرض رئا

رئيسها  من  الثقة  سحب  خطر  الى   .خرى أمرة    العراقية 

السياس ي  الجمود  بسبب  محاصر  الداخلي   الكاظمي 

اإليراني بتحويل    ريكيةم ال   واملطالب ،والنفوذ  الصارمة 

 إيران.   ضد العراق الى نافذة ضغط 

اقية ر الزيارة على السياسة الخارجية تأثي  العر

أو  إن تحديد موعد   تأجيلها  لغائها يعني أن  إالزيارة وعدم 

العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل اإلدارة المريكية، وأن  

الواليات   أولويات  سلم  في  يأتي  العراق  واستقرار  أمن 

مصطفى   أن  على  دليل  الزيارة  وهذه  المريكية،  املتحدة 

 .الكاظمي محل ترحيب وإشادة من قبل اإلدارة المريكية

الب وصف  مرحلة لعل  في  تأتي  بأنها  الزيارة  البيض  يت 

ُيعطي   سواء،  حد  على  والعراق  املتحدة  للواليات  حاسمة 

 بأن صانع القرار في واشنطن بات يسعى إلى إيجاد  
ً
انطباعا

امل في  حل حاسم إلشكالية الفصائل  والية إليران 
ُ
امل سلحة 

يكون   .العراق توفير    قد  في  واشنطن  من  المر شرط  هذا 

أمام   الوقت نفسه يضع الكاظمي  الدعم للعراق، لكنه في 

برى قد ال يتمكن من تجاوزها. 
ُ
 تحديات ك

إيران   التوتر  طرفي  من  أي  ينزلق  أن  من  بغداد  وتتخوف 

  وأميركا، إلى مواجهة عسكرية خالل السابيع القادمة، وال 

ثار عقوبات واشنطن  سيما مع معاناة طهران العميقة من آ

   .عليها في املجال االقتصادي

الواليات  إلى  الكاظمي     تتعارض  زيارة 
ً
طبيعة  مع    جذريا

العالقة التي تريدها طهران بين بغداد وواشنطن، حيث ال  

بين   والتنسيق  التعاون  من  املزيد  في  اإليرانيون  يرغب 

أثيرهم وتدخلهم في الشأن  الطرفين بشكل يضّيق مساحة ت

هو أن تنخرط حكومة    تخشاه طهرانأكثر ما    ن إو   .العراقي

االلتزام   من خالل  إيران  على  الضغط  عملية  في  الكاظمي 

عليها الميركية  تفض ي    .بالعقوبات  أن  من  إيران  وتتوّجس 

من   العراق  ص 
ّ
تخل كيفية  بشأن  تفاهمات  إلى  الزيارة 

اإليراني  والكهرباء  للغاز  تنفيذ  االرتهان  عليه  يسّهل  ما  ين 

 .تالعقوبا

ن غاية الزيارة إلى واشنطن ال تتعلق فقط باملباحثات بين  إ

الرئيس   إن  بل  االستراتيجية،  الحوارات  إطار  في  الطرفين 

قبل   املنطقة  في  إيران  إضعاف  سبل  بحث  يودُّ  الميركي 

املقبلة الميركية  أن    واشنطنباتت    .االنتخابات  تدرك 

ن يبدأ من  تفكيك النفوذ اإليراني في الشرق الوسط يجب أ 

 .العراق، الذي كان منطلق تنامي هذا النفوذ من الساس

ُمعاٍد  في محور  الدخول  الكاظمي  نية  الرغم من عدم  على 

جديدة   حدود  رسم  محاولة  باتجاه  يمض ي  لكنه  إليران، 

ر مفاده أن مصالح طهران في  للعالقة معها، وتدعيم تصوُّ

الدولي، لكن    البالد مرتبطة بعراق قوي منفتح على املجتمع 

تود   التي  املسلحة  الفصائل  برغبة  المر قد يصطدم  هذا 

 .الدخول كطرف فاعل في إدارة عالقات العراق الخارجية

إن محاولة انفتاح العراق على الخليج وإن كانت ُمقتصرة  

على التعاون في ملف الطاقة، ضربت جرس إنذار في طهران  
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التفاهمات معها  من إمكانية أن يتخلى العراق عن جزء من  

   .في هذا السياق

كانت   ناحية  لذا  من  إلى واشنطن محسوبة  الكاظمي  زيارة 

إلى طهران   زيارة  أتت بعد  أنها  التوقيت والترتيب، ال سيما 

   .وتأجيل زيارته إلى السعودية

هو  أن   الزيارة  لتلك  الرئيس  توازنات  إالُبعد  ضبط  عادة 

قليمي، ودوليا في عدم زيادة مع محيطه اإل  لعراقسياسات ا

رتقب بين  العالقة مع الصين وروسيا.  
ُ
الُبعد اآلخر للحوار امل

واشنطن وبغداد يتمحور حول نية حكومة الكاظمي إعادة 

ع في  
َّ
وق

ُ
، كأساس 2010تفعيل اتفاقية اإلطار االستراتيجي امل

 . يحكم العالقة بين الطرفين

تحدي  أن    أمام  حقيقي  هناك  نعتقد  وال  الوزراء،  رئيس 

القوى السياسية القريبة من إيران تريد مساعدته أيضا في  

هذا امللف، لكن يمكن القول بالوقت ذاته إن أي تصعيد 

 عسكري من قبل الفصائل املسلحة ضد الوجود الجنبي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيفتح باب مواجهة بينها وبين تلك القوات التي تستهدفها،   

  
ً
مبررا يعطي  هذا  أن  بإعادة  كما  املتحدة  للواليات   

ً
قويا

عمليات القصف على مقرات تلك الفصائل، كما حصلت  

 .في العام املاض ي

يدرك الكاظمي أن نجاحه في مهمته الصعبة في قيادة البالد  

على   منه  كبير  في جزء  يتوقف  االستثنائي  الظرف  هذا  في 

 من  
ً
 كبيرا

ً
تبريد الصراع بين طهران وواشنطن، بل إن جزءا

ياسته الداخلية والشروع في اصالح سياس ي ومالي  نجاح س

هذا   ميداَن  العراُق  ُيعد  وفيما   ،
ً
أيضا ذلك  على  يعتمد 

 للقيام 
ً
 . بين الجانبين بموازنة الصراع، فإنه الكثر تأهيال

ك لا نجح إذا  اال  مربك، طرقات مفترق  امام العراقياملشهد 

   واشنطن.   مع الحوار  هذا استثمار في اظمي 

الن دفع   للتعامل مع إيران. مغلوب" وال غالب "ال معادلةفي  

مع   املقاطعة  الى حافة  الصدام    إيرانالكاظمي  الى  وصوال 

 .العراق استقرار   مال يخداملباشر  

 


