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بيــن مطرقــة جائحــة كورونا وســندان تراجع
إيــرادات النفط :هــل أضحــت مهمة رئيس
الــوزراء العراقــي الجديد مســتحيلة؟
مسعود أوزجان

المصدر :وكالة األناضول

2

هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع منتدى الشرق

أدى مصطفــى الكاظمــي اليميــن الدســتورية كرئيــس
وزراء جديــد للعــراق بعــد حوالــي ســتة أشــهر مــن
تكليــف
اســتقالة عــادل عبــد المهــدي وعقــب عمليتــي
ٍ
فاشــلتَ ْين .لقــد كانــت اســتقالة الحكومــة العــام الماضــي
ناتجـ ً
ـات واســعة النطــاق شــهدها العراق،
ـة عــن احتجاجـ ٍ
لكــن عقــب ذلــك أدى الهيــكل السياســي المفــكَّك إلــى
تأخيــر طويــل ٍ فــي تشــكيل حكومــة بديلــة جديــدة،
ٍ
والتــي ســتبقى تعمــل إلــى أن يصبــح مــن الممكــن
انتخابــات مبكِّــرة .فقــد وصلــت الحكومــة
إجــراء
ٍ
صعبــة بيــن
ظــروف
الجديــدة إلــى الســلطة فــي ظــل
ٍ
ٍ
مطرقــة جائحــة كورونــا وســندان تراجــع أســعار النفــط.
إن المشــاكل السياســية واألمنيــة واالجتماعيــة القائمــة
فــي البــاد ،والتــي تفاقمــت بســب األزمتَ ْيــن الصحيــة
مهمــة رئيــس الــوزراء الجديــد
والنفطيــة ،ســتجعل َّ
ً
غايــة فــي الصعوبــة .فبينمــا
مصطفــى الكاظمــي
يتعافــى العــراق مــن الصدمــة الناتجــة عــن حكــم تنظيم
قوية
الدولــة اإلســامية (داعــش) ،يحتــاج إلــى حكومـ ٍـة
ٍ
ـط طويــل ا َأ
ـاعدة ماليـ ٍـة مــن
ل َجــل ودعـ ٍـم ومسـ
ٍ
وتخطيـ ٍ
أي مــن هــذه األمــور فــي
المجتمــع الدولــي .وال يلــوح ٌّ
لفــق ،بــل بـ ً
ا ُأ
يتعيــن علــى رئيــس الــوزراء
ـدل مــن ذلــك
َّ
ُ
العامــة ،ومنــع
الصحــة
الجديــد التعامــل مــع تحديــات
َّ
َّ
التحــول إلــى ســاحة قتــال ٍ بيــن القــوت
البــاد مــن
ُّ
األجنبيــة ،وتوفيــر الخدمــات األساســية فــي ظــل
ـتويات قياســية ،وتجهيــز
انخفــاض أســعار النفــط لمسـ
ٍ
انتخابــات مبكِّــرة.
البــاد إلجــراء
ٍ
شــهد العــراق فــي أكتوبر/تشــرين األول الماضــي
َ
واســعة النطــاق اندلعــت بصــورة رئيســة
احتجاجــات
ٍ
فــي المحافظــات ذات األغلبيــة الشــيعية ،حيــث
طالــب المحتجــون  -الذيــن كان أغلبهــم مــن الشــباب -
العامــة ،وتغييــر النظــام السياســي
بتحســين الخدمــات
َّ
القائــم علــى المحاصصــة الطائفيــة ،ووضــع ٍّ
حد للفســاد.
ونتــج عــن ذلــك اســتقالة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد
المهــدي بعــد عجــزه عــن إقنــاع المتظاهريــن بخططــه
لإلصــاح .وفــي األشــهر الســتة التاليــة ،شــهد العــراق

محاولتَ ْيــن فاشــلتَ ْين مــن ِق َبــل محمــد توفيــق عــاوي
وعدنــان الزرفــي لتشــكيل حكومــة ،فــي أصــداء األحــداث
التــي أدت إلــى تشــكيل حكومــة عبــد المهــدي الســابقة
التــي اســتغرقت شــهو ًرا كــي تتفــق األحــزاب السياســية
عليهــا بســبب الهيــكل المفـكَّك للنظــام السياســي العراقــي.
وقــد صــرح رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ،وهــو
الرئيــس الســابق لجهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي،
ـم
صــرح بأنــه ســيضطلع بمســؤولياته الجديــدة إلــى أن يتـ َّ
ـات مبكِّــرة ،لكــن مــا هــي التحديــات التــي
إجــراء انتخابـ ٍ
تنتظــره وتنتظــر حكومتــه؟
ُّ
ً
أزمــة
يســتهل الكاظمــي عملــه يواجــه العــراق
بينمــا
ً
مزدوجــة تتمثَّ ــل فــي تفشــي فيــروس كورونــا واالنهيــار
العالمــي فــي أســعار النفــط مــع انخفــاض أســعاره إلــى
ـتويات قياســية ،حيــث إن النفــط مســؤول عــن  ٪90من
مسـ
ٍ
عائــدات الدولــة .وعلــى الرغــم مــن أن العــراق فــي حالــة
أزمــة شــبه مســتمرة منذ عــام  ،2003فــإن احتجاجــات العام
الماضــي قــد أحدثــت هــز ًة حقيقيـ ً
ـة فــي النظام السياســي.
خطــاب لــه فــي البرلمــان
وقــد شــدَّ د الكاظمــي فــي أول
ٍ
علــى خطــورة التحديــات االقتصاديــة واألمنيــة والصحيــة
التــي تواجههــا البــاد .وكمــا جــرت العــادة ،لــم يتــم تعييــن
بعــض أعضــاء الحكومــة بعــدُ ؛ بســبب عــدم اتفــاق الكتــل
السياســية (مثــل وزيــري النفــط والخارجيــة) ،فــي حيــن
ـيحات أخــرى لشــغل مناصــب وزاريــة
رفــض البرلمــان ترشـ
ٍ
(مثــل وزراء الزراعــة والعــدل والتجــارة).
كمــا أكَّــد الكاظمــي فــي خطابــه أمــام البرلمــان أنــه ســيعمل
علــى ضمــان ســيادة بــاده ،مع الســعي إلــى إخضــاع جميع
َّ
المســلحة لســيطرة رئيــس الــوزراء ،ومنــع
الجماعــات
حــرب للمنافســات اإلقليميــة
تحــول العــراق إلــى ســاحة
ُّ
ٍ
معظــم مطالــب
المعلنــة
والدوليــة .تلبــي هــذه األهــداف ُ
َ
المجتمــع العراقــي ،لكــن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي
قــد تعيــق إحــراز رئيــس الــوزراء الجديــد ألي تقــدُّ م فيمــا
َّ
المعلنــة.
يتعلــق بتحقيــق أهدافــه ُ
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التحديات الداخلية
ـوف بالمخاطــر بيــن
يتمثَّ ــل التحــدي األكبــر أمــام الكاظمــي علــى الســاحة السياســية المحليــة فــي تحقيــق تــوازن ٍ محفـ ٍ
مختلــف الجماعــات .لقــد كان للكاظمــي عالقـ ٌ
دعم لترشــحه
ـات جيــد ٌة مــع المتظاهريــن ،وهــذا ســاعده فــي الحصــول علــى ٍ
لرئاســة الــوزراءَّ .إل أنــه مــن أجــل تشــكيل الحكومــة ،كان عليــه الحصـ ُ
ـول علــى دعــم الكتــل السياســية فــي البرلمــان ً
أيضــا.
ينتقــد المحتجــون الــذي مــأوا الشــوارع كامـ َ
ِّ
المتمثلــة فــي
ـل النخبــة السياســية فــي البــاد ،لكــن عنــد تلبيــة مطالبهــم
ُّ
التخلــص مــن الفئــة السياســية الحاليــة ســيحتاج الكاظمــي إلــى موافقــة الكتــل السياســية ،وهــذا ســيجعل رئيــس الــوزراء
ً
عالقــا أمــام خياريــن كالهمــا ُمـ ٌّـر .لقــد اضطــر الكاظمــي بالفعــل إلــى الخضــوع لمطالــب الجماعــات السياســية المختلفــة
َّ
 خاصـ ًيتعلــق بأســماء وزراء حكومتــه علــى الرغــم مــن أن معظمهــم مــن البيروقراطييــن ذوي
ـة الشــيعية منهــا  -فيمــا
الخبــرات المناســبة .ويُ قــال إن الكتــل السياســية فــي البرلمــان تختــار  %90مــن وزراء الحكومــة .وفــي الوقــت ذاتــه ،ال
تحظــى حكومــة الكاظمــي بدعــم مجموعــة عــاوي أو المالكــي فــي البرلمــان ،بينمــا كانــت المفاوضــات مــع تحالــف الفتــح
شـ ً
ـاقة .وهنــاك معضلــة أخــرى تواجــه رئيــس الــوزراء تتمثَّ ــل فــي تقديــم المســؤولين عــن وفــاة المتظاهريــن إلــى العدالــة،
ٌ
ـخصيات سياســية مختلفــة وجــودَ بعــض األســماء فــي القائمــة.
حيــث مــن الممكــن أن ترفــض شـ
كذلــك يواجــه رئيــس الــوزراء الجديــد مشــكلة زيــادة نشــاط تنظيــم داعش فــي محيط كركــوك واألجــزاء الشــمالية الغربية
مــن العاصمــة بغــداد .لقــد أعلنــت الحكومــة العراقيــة هزيمــة تنظيــم داعــش وتحريــر جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرته
فــي ديســمبر/كانون األول عــام َّ ،2017إل أن تنظيــم داعــش يســتفيد فــي الوقــت الحالــي مــن فيــروس كورونــا والتوتــرات
هجوم ْيــن حتــى
ـن تنظيــم داعــش
َ
بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران بعــد مقتــل قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس .وشـ َّ
اآلن خــال شــهر رمضــانُ 1قتــل فيهمــا بعــض عناصــر قــوات الحشــد الشــعبي .وعلــى الرغــم مــن نشــاط تنظيــم داعــش
األخيــر فــي بعــض أنحــاء البــاد ،فمــن المتفــق عليــه بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام أن تهديــد تنظيــم داعــش هــو فــي الواقــع أدا ٌة مفيــد ٌة
لالســتمرار فــي نشــر الجنــود األجانــب وقــوات الحشــد الشــعبي وتخصيــص المــوارد الماليــة لهــذه القــوات.
المهمــة فــي صفــوف الحشــد الشــعبي بعــد
بعــد مقتــل قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس ،حدثــت بعــض التطــورات
َّ
زعيمــا للحشــد الشــعبي ً
خلفــا للمهنــدس .فقــد وقعــت
تعييــن عبــد العزيــز المحمــدوي  -المعــروف باســم “أبــو فــدك” -
ً
بعــض االنقســامات داخــل صفــوف الحشــد الشــعبي بســبب الخالفــات حــول االعتــراف بالزعيــم الجديــد ،وتراجــع األمــوال
ً
خوفــا مــن محــاوالت االغتيــال األمريكيــة .2وانســحبت مــن الحشــد الشــعبي
اإليرانيــة ،وإخفــاء قــادة بعــض الميليشــيات
ً
وثيقــا بالمرجــع الشــيعي علــي السيســتاني ،وهــذه األلويــة هــي :لــواء اإلمــام علــي ،ولــواء علي
ارتباطــا
أربعــة ألويــة ترتبــط
ً
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األكبــر ،ولــواء عبــاس القتالــي ،ولــواء أنصــار المرجعيــة؛ ممــا يــؤذن ببــدء مرحلــة جديــد  .ويأتــي إخضــاع هــذه الجماعــات
للســيطرة المباشــرة لرئيــس الــوزراء علــى رأس جــدول أعمــال الحكومــة العراقيــة بعــد دحــر تنظيــم داعــش .وعلــى الرغــم
مــن أن القــرارات الســابقة للقيــام بذلــك لــم يتــم تنفيذهــا بشــكل كامــل ،فــإن مقتــل ســليماني والمهنــدس وانخفــاض
أساســا لهــذه الخطــوة ،وقــد صــرح الكاظمــي بــأن حكومتــه ســتعمل
تأميــن المــوارد مــن إيــران جميعهــا عوامــل قــد قدمــت
ً
َّ
علــى إخضــاع جميــع الجماعــات المسـ َّـلحة لســلطة الحكومــة .كمــا عليــه أن يتفــاوض بحديَّ ــة مــع اإليرانييــن فيمــا يتعلــق
بإخضــاع هــذه الجماعــات لســيطرة الحكومــة ،وكذلــك وضــع القــوات األمريكيــة فــي العــراق.
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التحديات االقتصادية
يتعيــن علــى الكاظمــي
علــى الصعيــد االقتصــادي،
َّ
التعامـ ُـل مــع انخفــاض أســعار النفــط فــي ظــل تزايــد
مطالبــات الشــباب العراقــي بالحصــول علــى وظائــف
خدمــات أفضــل لجميــع المواطنيــن .إذ لــم
وتقديــم
ٍ
تتمكَّــن الحكومــات العراقيــة الســابقة مــن إعــادة
بنــاء األجــزاء التــي مزقتهــا الحــرب فــي البــاد،
الســنة بشــكل رئيــس
والتــي يســكنها المواطنــون ُّ
بعــد هزيمــة تنظيــم داعــش ،وكذلــك فــي الجنــوب
الــذي تســكنه أغلبيــة شــيعية كان نقــص الكهربــاء
وميــاه الشــرب مــن أهــم أســباب احتجاجاتهــا ضــد
الحكومــة .وبعــد  6أشــهر مــن وجــود حكومــة تســيير
يتعيــن علــى رئيــس الــوزراء الكاظمــي فــي
أعمــال،
َّ
الوقــت الحالــي توفيـ ُـر هــذه الخدمــات وغيرهــا فــي
ظــل التحديــات اإلضافيــة الناجمــة عــن فيــروس
كورونــا وتراجــع أســعار النفــط.
ِّ
يمثــل النفــط  ٪90مــن إيــرادات العــراق ،وفــي ظــل
األســعار الحاليــة للنفــط لــن تتمكَّــن الحكومــة مــن
دفــع رواتــب موظفيهــا فــي غضــون شــهرين فقــط.
لقــد قــام العــراق ً -
وفقــا ألرقــام مبيعــات النفــط لشــهر
أبريل/نيســان  -بتصديــر مــا يقــرب مــن  4مالييــن
يوميــا ،وهــو الرقــم األعلــى خــال العــام
برميــل
ًّ
الجــاري ،لكنــه لــم يحصــل فــي مقابــل ذلــك ســوى
علــى  1.423مليــار دوالر أمريكــي .4ويســتحيل علــى
الحكومــة االســتمرار فــي دفــع رواتــب موظفيهــا
ومحاربــة فيــروس كورونــا اعتمــادً ا علــى هــذا المبلغ.
ِّ
المتعلقــة بالكهربــاء
كمــا ســتكون المشــاكل اإلضافيــة
علــى رأس جــدول أعمــال الحكومــة الجديــدة.
وتنطــوي هــذه المشــاكل علــى جان َب ْيــن :اإلنتــاج
والتوزيــع؛ حيــث يضطــر العــراق إلــى االعتمــاد علــى
إيــران لتزويــده بالكهربــاء بجانــب بنيتــه التحتيــة
الضعيفــة التــي تتســ َّبب فــي مشــاكل فــي التوزيــع.
ومــع ذلــكِّ ،
يمثل تحصيــل مدفوعات فواتيــر الكهرباء
قضيـ ً
ـات واســعة النطــاق
ـة أخــرى أدت إلــى احتجاجـ ٍ
فــي الصيفيــن الماضييــن فــي مختلــف المحافظــات.

ً
وفقــا لوزيــر الكهربــاء المنتهيــة واليتــه لــؤي الخطيــب،
يُ عَ ــدُّ الغــاز اإليرانــي هــو الخيــار األرخــص واألســهل
نقـ ًـا علــى المــدى القصيــر .5وفــي الوقــت ذاتــه ،تضــع
الواليــات المتحــدة عينهــا علــى تجــارة الكهربــاء بيــن
العــراق وإيــران؛ ألن المبالــغ المدفوعــة إليــران تتعــارض
مــع سياســة الضغــط األقصــى التــي تتبعهــا اإلدارة
األمريكيــة الحاليــة تجــاه إيــران.
تمثــل قضيتــا الموازنــة وإيــرادات النفــط نقطـ َ
ِّ
ـاف
ـة خـ ٍ
بيــن بغــداد وأربيــل ،وقــد أدى انخفــاض أســعار النفــط
إلــى المزيــد مــن الخالفــات بيــن الحكومتَ ْيــن المركزيــة
واإلقليميــة خــال الشــهرين الماضييــن .ولهــذا الســبب،
ِّ
يشــدد رئيــس الــوزراء الكاظمــي علــى ضــرورة حــل
المشــاكل بيــن بغــداد وأربيــل خــال فتــرة واليتــه.
التحديات الدولية
َّ
يتعلــق بالعالقــات الدوليــة ،توجــد العديــد مــن
فيمــا
المســائل الصعبــة فــي انتظــار حكومــة الكاظمــي .لقــد
تمكَّــن الكاظمــي بســبب منصبــه كرئيــس للمخابــرات
عالقــات جيــدة مــع الواليــات
الوطنيــة مــن إقامــة
ٍ
المتحــدة ،وهــو مــا ســاعده بــا شـ ٍّ
ـك علــى الوصــول إلى
منصــب رئيــس الــوزراء .كمــا أنــه يُ نظــر إليــه مــن ِقبــل
زمالئــه كشــخص عملــي ،وقــد تواصــل بصفتــه الســابقة
مــع جيــران العــراق واألطــراف الرئيســة فــي السياســة
العراقيــة مــن مختلــف الخلفيــات .و ُتعَ ــدُّ التعليقــات
اإليجابيــة التــي ذكرهــا عنــه وزيــر الخارجيــة األمريكــي
مايــك بومبيــو بعــد تشــكيل الحكومــة مباشــر ًةُ ،تعَ ــدُّ
إشــار ًة واضحـ ً
ـة للدعــم الــذي يحظــى بــه مــن الواليــات
المتحــدة.
وفــي توضيــحٍ آخــر لدعمهــا للحكومــة الجديــدة،
مــدَّ دت الواليــات المتحــدة اســتثناء العــراق مــن حظــر
إضافيــا.
يومــا
اســتيراد الكهربــاء مــن إيــران لمــدة ً 120
ًّ
لكــن علــى النقيــض مــن ذلــك ،انتقــدت كتائــب حــزب
اهلل  -الوكيــل األقــرب إليــران فــي العــراق  -الكاظمــي
ـم اقتــراح اســمه لتشــكيل الحكومــة الجديــدة،
عندمــا تـ َّ
ً
قائلــة إن يديــه ملطختــان بالدمــاء بســبب اغتيــال
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قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس فــي يناير/كانــون الثانــي مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة .6وعلــى الرغــم مــن حقيقــة
ـة بالغـ ً
أن إيــران قــد وافقــت علــى تشــكيل الحكومــة ،فــإن الكاظمــي ســيواجه صعوبـ ً
ـة فــي إخضــاع مختلــف جماعــات
الحشــد الشــعبي لســيطرة مكتــب رئيــس الــوزراء.
بعــد اغتيــال قاســم ســليماني ومهــدي المهنــدس ،أصــدر البرلمــان العراقــي قــرا ًرا يطالــب الحكومــة بوضــع قواعــد إلنهــاء
وجــود القــوات األجنبيــة فــي البــاد .وقــد وقعــت عــدَّ ة هجمــات علــى القــوات األمريكيــة والقــوات الحليفــة لهــا فــي
ـات انتقاميــة ضــد العديــد
العــراق منــذ يناير/كانــون الثانــي مــن هــذا العــام ،ممــا أدى إلــى قيــام الواليــات المتحــدة بعمليـ ٍ
ً
انخفاضــا فــي عــدد الهجمــات المتبادلــة بيــن الواليــات
مــن الجماعــات المرتبطــة بإيــران .ومــع ذلــك ،فقــد شــهدنا مؤخـ ًـرا
المتحــدة وإيــران ،ومــن المقـ َّـرر أن تبــدأ محادثـ ٌ
ـات بيــن العــراق والواليــات المتحــدة حــول وضــع القــوات األمريكيــة فــي
ضغوطــا شــديد ًة علــى الكاظمــي إلنهــاء وجــود القــوات األمريكيــة فــي العــراق،
البــاد فــي يونيو/حزيــران .ســتبذل إيــران
ً
أو مــن الممكــن قصــر دورهــا علــى تدريــب القــوات العراقيــة للقتــال ضــد تنظيــم داعــش .وسـ ِّ
ـتمثل هــذه القضيــة موضوعً ــا
صع ًبــا آخــر لرئيــس الــوزراء الجديــد.
نظام المحاصصة والفساد
يتوقــع أن يســتمر الكاظمــي فــي منصــب رئيــس الــوزراء طويـ ًـا ،وســيكون مسـ ً
َّ
ـات مبكِّــرة فــي
ال
ـؤول عــن تنظيــم انتخابـ ٍ
العــراق .لقــد طالــب المتظاهــرون الذيــن أطاحــوا بالحكومــة الســابقة فــي العــام الماضــي بإصــاحٍ شــامل ٍ للنظــام السياســي
ـم اســتحداثه بعــد االحتــال األمريكــي فــي عــام .2003
المعــروف باســم المحاصصــة ،وهــو نظــام يقــوم علــى الحصــص تـ َّ
َ
ـؤولية المشــاكل الحاليــة فــي الدولــة ،والتــي أدت
ويحمِّ ــل الكثيــرون هــذا النظــام السياســي القائــم علــى الحصــص مسـ
إلــى شــبكات المحســوبية والفســاد واالنقســام واســع النطــاق .وكذلــك يُ ــام هــذا النظــام علــى تفشــي الطائفيــة فــي
ـات
مختلــف هيــاكل الدولــة ،وتمزيــق نســيج المجتمــع علــى �أ ســس طائفيــة أو عرقيــة .لقــد مكَّــن نظــام المحاصصــة الجماعـ ِ
السياسـ َ
ـية المختلفــة مــن الســيطرة علــى العديــد مــن الــوزارات أو مؤسســات الدولــة ،واســتغالل مــوارد هــذه الهيــاكل
لصالــح تلــك الجماعــات بالــذات ،وليــس لصالــح المجتمــع العراقــي بأكملــه .كمــا َّ
ـاء للفســاد
وفــر نظــام المحاصصــة هــذا غطـ ً
ً
متعاطفــا مــع
العامــة لصالــح فئــة سياســية معينــة .7واآلن يجــد رئيــس الــوزراء الكاظمــي  -الــذي كان
وســرقة المــوارد
َّ
ـب؛ نظـ ًـرا ألنــه يحتــاج إلــى موافقــة الطبقــة السياســية
مطالــب المحتجيــن بإنهــاء هــذا النظــام َ -
نفســه فــي موقـ ٍـف صعـ ٍ
للنجــاح فــي منصبــه .إذ لــم يتمكَّــن المرشــحون الســابقون لرئاســة الــوزراء مــن تشــكيل حكومــة بســبب إخفاقهــم فــي
إقنــاع الجماعــات السياســية فــي البرلمــان.
ُّ
يتعيــن علــى رئيــس الــوزراء الكاظمــي أن يعمــل
التغلــب علــى المشــاكل السياســية المســتمرة فــي العــراق،
مــن أجــل
َّ
ـراء التغييــرات
علــى وضــع نظـ ٍ
ـي جديـ ٍ
ـد لعــاج نظــام المحاصصــة .حيــث إنــه ســيكون مــن الصعــب للغايــة إجـ ُ
ـام انتخابـ ٍّ
المطلوبــة لتلبيــة مطالــب المتظاهريــن فــي ظــل المصالــح الذاتيــة الناتجــة عــن هــذا النظــام .لقــد كانــت هنــاك بــوادر
ـخصيات سياســية مختلفــة فــي العــام الماضــي عندمــا أدركــوا شــعور شــرائح كبيــرة
اســتعداد لبعــض التغييــر مــن ِقبــل شـ
ٍ
ـرات جذريــة فــي
مــن المجتمــع العراقــي باإلحبــاط .وفــي الوقــت ذاتــه ،قــد تــؤدي الظــروف االقتصاديــة الصعبــة إلــى تغييـ ٍ
ُّ
التغلــب علــى االنقســامات الطائفيــة .إن ظهــور تنظيــم داعــش ثــم هزيمتــه
الهيــكل السياســي ،وقــد تســاعد العــراق علــى
َفتَ حــا أعيــن المجتمــع العراقــي علــى أخطــار النظــام السياســي القائــم .وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات االقتصاديــة التــي
ـات
يواجههــا َّ
ـات إلــى ســخرية قطاعـ ٍ
عامــة الشــعب ،فقــد أدت التأخيــرات الطويلــة فــي تشــكيل الحكومــات بعــد كل انتخابـ ٍ
كبيــرة مــن المجتمــع العراقــي مــن النظــام السياســي القائــم .وإذا لــم يتــم تغييــر النظــام الحالــي فــي العــراق ،فســيكون مــن
المســتحيل تلبيـ ُ
ـة توقعــات مختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي ،وســتصبح وحــدة البــاد ُمهــدَّ د ًة .فأكــراد العــراق يبحثــون
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المتمثــل فــي االســتقالل ،فــي حيــن ال تــزال قطاعـ ٌ
ِّ
ـات كبيــر ٌة مــن المناطــق ذات
عــن فرصـ ٍـة لتحقيــق هدفهــم
الســنية تتعافــى مــن صدمــة مــا بعــد تنظيــم داعــش ،كمــا ظهــرت خيبــة أمــل الغالبيــة الشــيعية جليــةً
األغلبيــة ُّ
فــي احتجاجــات العــام الماضــي.
صفقــات بيــن العديــد مــن التحالفــات السياســية
لــم يتمكَّــن الكاظمــي مــن تشــكيل حكومتــه َّإل بعــد إبــرام
ٍ
فــي البرلمــان ،وال تــزال بعــض المناصــب الوزاريــة شــاغر ًة فــي انتظــار اتفــاق التحالفــات السياســية وموافقــة
ـات سياســية مختلفــة ،ممــا
البرلمــان .إن معظــم وزراء حكومــة الكاظمــي لديهــم نــوع مــن االرتبــاط مــع تحالفـ ٍ
ِّ
المتمثلــة
يعنــي أنــه عليهــم موازنــة أولوياتهــم المتضاربــة .وكذلــك ال تــزال المناصــب األمنيــة الرئيســة الثالثــة
فــي رئيــس األركان العامــة ،وقائــد الجيــش ،ورئيــس المخابــرات الوطنيــة ،ال تــزال شــاغر ًة ،وقــد يحتفــظ
الكاظمــي بالمنصــب األخيــرة لنفســه.
ـكاكات داخليـ ً
ـة انتقاليـ ً
المرجــح أن تكــون حكومــة الكاظمــي حكومـ ً
ـة تجعــل اتخــاذ القــرارات
ـة تواجــه احتـ
مــن
َّ
ٍ
الملحــة علــى جــدول أعمــال الحكومــة واضحـ ٌ
ـة ،وتتمثَّ ــل فــي
الجريئــة صع ًبــا للغايــة .ومــع ذلــك ،فــإن القضايــا
َّ
ـرب بيــن القــوات األجنبيــة ،وتعويــض خســارة اإليــرادات الناجمــة عــن
منــع العــراق مــن التحـ ُّ
ـول إلــى ســاحة حـ ٍ
ـات مبكِّــرة .وفــي ظل كل
انخفــاض أســعار النفــط ،ومكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا ،والتجهيــز إلجــراء انتخابـ ٍ
مهمــة مســتحيلة مــع ُّ
توقــع االســتياء االجتماعــي.
هــذه التحديــات ،يبــدو أن الكاظمــي يقــف أمــام َّ
المهنيــة الســابقة كصحفــي وســنوات عملــه فــي المنظمــات غيــر الحكوميــةَّ ،
لقــد َّ
وفــرت
وفــرت حيــاة الكاظمــي
َّ
عالقــات كثيــر ًة مــع المجتمــع المدنــي فــي العــراق .كمــا ســاعدته خلفيتــه األقــرب للمدنيــة علــى القيــام
لــه
ٍ
8
ِّ
المتمثلــة فــي تطبيــق العدالــة علــى
المعلنــة
ـاالت مــع المحتجيــن العــام الماضــي  .لذلــك ،فــإن أولويتــه ُ
باتصـ ٍ
قتلــة المتظاهريــن قــد تكــون أحــد العوامــل الحاســمة فــي عُ مــر حكومتــه ،وكذلــك فــي حياتــه السياســية داخــل
النظــام العراقــي.

7

التعليقات الختامية

1- Islamic State’s ‘Battle of Ramadan’ rocks Iraq and stokes fears of resurgence,
https://www.middleeasteye.net/news/islamic-state-iraq-ramadan-battle-insurgence-fears
2- John Davison and Ahmed Rasheed, ‘Fractures grow among Iraq militias spell political retreat’, Reuters, 1 April 2020.
3- Iraqi Shia leader Sistani moves to break Iran’s grip over militia movement, https://www.middleeasteye.net/news/revealed-iraqi-shia-leader-sistani-moves-break-irans-grip-over-militia-movement
4- Oil revenues crash, dragging Iraq deeper into crisis, https://www.iraqoilreport.com/news/oil-revenues-crash-dragging-iraq-deeper-into-crisi s-42701/
5- https://twitter.com/IRISmideast/status/1255877493992677376
6- Who is Mustafa al-Kadhimi, Iraq’s new prime minister?, https://www.aljazeera.com/news/2020/05/mustafa-al-kadhimi-iraq-prime-minister-200507062954351.html
7- Muhasasa, the political system reviled by Iraqi protesters, https://www.aljazeera.com/news/2019/12/muhasasa-political-system-reviled-iraqi-protesters-191202201939755.html
8- After months of gridlock, Iraq gets a new government, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/after-months-of-gridlock-iraq-gets-a-new-government/

عن المؤلف
مســعود أوزجــان :هــو أســتاذ فــي جامعــة أنقــرة للعلــوم
ا ال جتما عيــة .
عن الشرق
ّ
ّ
دوليــة مســتقلة تتمثــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ُثل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6
No:68 Postal Code: 34197
Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org

research.sharqforum.org
SharqStrategic

