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ت العراقیة رارئیس المخابحیث تم تعیین ، أصبح للعراق أخیراً رئیس وزراء جدید: الذي استمر لفترة طویلةسیاسي الجمود البعد 
، مع تحدیات مھمة ضخمةإن المھمة التي أمامھ و. ، لمنصب رئیس الوزراء، وھو مرشح مستقلالسابق مصطفى الكاظمي

، إلى تدھور العالقات مع الوالیات المتحدة وانھیار عائدات النفطكورونا یروس افالناجمة عن تتراوح من األزمة االقتصادیة 
یع في األسابتزایداً داعش في المناطق المتاخمة لسوریا تنظیم شھدت ھجمات . وقد وتدھور الوضع األمني الداخلياألمریكیة 

 .األخیرة
 

اده انتقبدأ حیاتھ المھنیة كصحفي معروف ب. لقد ، خلفیة مثیرة لالھتمامسنة 53الذي یبلغ من العمر ، ى الكاظميولدى مصطف
. المتحدة ثم في المملكةومن ، ال إلى المنفى في إیران وألمانیاأجبره على االنتقاألمر الذي ، صدام حسینالسابق الالذع للرئیس 

، یةالمخاوف اإلنسانكتاب ، بما في ذلك العدید من الكتبمي ظالكاوقد ألّف . انھیار نظام صدام الوحشيعاد إلى العراق بعد وقد 
 ،ملھ الدعوي بعد عودتھ إلى العراقواصل ع. وكأفضل كتاب كتبھ الجئ سیاسي 2000االتحاد األوروبي في عام ذي اختاره ال

ابرات الوطني المخلجھاز كرئیس مفاجئ اختیار بمثابة الكاظمي قد كان و. السیاسة الطائفیةتجّنب غیر متحیز سیاسیاً وظّل لكنھ 
ً  2016في عام العراقي  في القضاء على أبو  في دائرة الضوء لدوره وكان مؤخراً داعش، تنظیم لجھوده ضد  وصنع لنفسھ اسما

 . داعشتنظیم ، زعیم بكر البغدادي
 
بما في ذلك  ،أنھ شخصیة مقبولة لجمیع األطراف یُنظر إلیھ على، تكمن قوتھ في أنھ لسیناریو السیاسي العراقي السائدفي او

نظیم تمع الحملة التي یقودھا الغرب ضد في العمل لعالقتھ الجیدة  نظراً األمریكیة. و الالعبین اإلقلیمیین والوالیات المتحدة
خطوط ھ یمتلك ولكنغیر مرتاحة لھذا االختیار، بأنھا إیران وتُعتبر . بالثقة في العواصم الغربیةجدیر بأنھ شخص ، یُعتبر داعش

، بیاناً ، وھي جماعة متشددةإیرانقبل ، أصدرت كتائب حزب هللا المدعومة من وبصورة ثاقبةاتصال مفتوحة معھم أیضاً. 
 ً  الجدید. اءلوزرارئیس ب صإلى منفیھ حلفاءھا في البرلمان العراقي لفشلھم في وقف صعود مصطفى الكاظمي ت دانتق صارما

 
ت التي ، وھي الملیشیا، ولن یسمح لقوات الحشد الشعبيالنضباط في قوات األمن في البالداالكاظمي أن یغرس بمن المتوقع و

سیاسات ن ، باتباع مسار مستقل عداعشلمناھضة لتنظیم آیة هللا العظمى السید علي السیستاني االتي أصدرھا فتوى الظھرت بعد 
سیر على ت، ال تزال العدید من عناصر الحشد الشعبي الرسمي في قوات الدفاع العراقیة حتى بعد االندماج. والعراقیةالحكومة 

نھ وعیّ ي الساعد، قام رئیس الوزراء الجدید بترقیة الفریق عبد الوھاب في غضون یومین من تولیھ منصبھ. وأجنداتھا الخاصة
اإلنجازات التي مكافحة اإلرھاب على الرغم من جھاز من بإخراجھ الحكومة السابقة قامت . وقد مكافحة اإلرھابلجھاز قائداً 

على األرجح حذرة من شعبیتھ المتزایدة وعالقتھ الجیدة مع أجھزة األمن األمریكیة العاملة حیث كانت ، داعشتنظیم ضد حققھا 
 .في المنطقة

 
 ةإن الحقائق السیاسیة في العراق لم تتغیر بعد بأیّ . وللحكومة الجدیدةتحدي حاسم بمثابة ، سیكون التعامل مع الفساد ومع ذلك

إن النخب ، فومع ذلك. في العمل بطریقة غیر خاضعة للمساءلةمستمرة الكتل السیاسیة القویة وال زالت طریقة یمكن مالحظتھا 
وُحكم نھ إدارة یمكن اإلقلیمي والعالمي الذي لى المستوییإلى قائد بارع في الدبلوماسیة عبحاجة أنھا بالسیاسیة العراقیة تدرك 

 .بغداد بكفاءة
 

 .سئم من عدم الكفاءة في الحكم والتدخل الخارجيالشعب العراقي قد أن بأظھرت االحتجاجات العراقیة في األشھر األخیرة وقد 
 ضطرا. وقد وظیفتھ نتیجة لذلكفقد رئیس الوزراء السابق قد ومن خالل القمع والعنف، على االحتجاجات ت الحكومة ردّ وقد 

أن یمنحوا الحكومة الجدیدة بضعة بمن المحتمل ورونا. وكیروس االشوارع بسبب أزمة فمن  االنسحابالمتظاھرون أخیراً على 
اعدة قالمع انخفاض عائدات النفط ووة. العامعلى المصلحة حریصون بأنھم أنھم مختلفون وب لیُظھروا لھاربما سنة) وأشھر (

 .إحداث أي تأثیر كبیر في ارتفاع التضخم والبطالةمن أجل الالزمة إلى الموارد المالیة تفتقر بغداد فإن ، ضعیفةالصناعیة ال
 
من أجل ركز رئیس الوزراء الكاظمي أوالً على إصالحات الحكم وإصالح العالقات مع الحلفاء الغربیین أن یُ بمن المرجح و

باره الحقیقي لكن اخت. و، لكنھ بالتأكید سیرجع إلى اتباع سیاسة إقلیمیة مستقلةإیران بحذریتعامل مع وسوف . تعزیز حكومتھ



فیھ  تتعرضالذي وقت ال، وسیكون من الصعب الحصول علیھ في سیحتاج إلى دعم دولي. وسیكون على الساحة االقتصادیة
 كورونا.یروس افجائحة التأثیر الشدید لبسبب ط والدول ذات الموارد للضغ

 
 

 شاھد:، لمزید من التحلیل والمعلومات
 

، ذا ناشونالصحیفة العراقي مصطفى الكاظمي ھو المرشح األول لرئاسة الوزراء" جھاز المخابرات رئیس أن تُفید ب"أنباء 
al-mustafa-chief-spy-https://www.thenational.ae/world/mena/iraqi-(العربیة المتحدة  اإلمارات

.9573561-contender-ministerial-prime-be-to-rumoured-kadhimi( 
 
 المجلس األطلسيانخفاض أسعار النفط"، مسألة یجب على الحكومة العراقیة الجدیدة مواجھة الوباء و"
)-a-face-must-government-iraqi-https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/new

drop/-price-oil-and-pandemic( 
 
https://www.bbc.com/news/world-( بي بي سي" رئیس وزراء العراق الجدید بعد خمسة أشھر من الجمود"

52571220-east-middle( 
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