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 مقدمة  

كتائب حزب هللا، إحدى ميليشيا ل اقوة أمنية عراقية مقر   ، داهمت2020 يونيو/حزيران 25عة متأخرة من مساء في سا

لى كتائب وعثرت عمن ال اعنصر   14بإيران. اعتقلت القوة األمنية المرتبطة المسلحة أبرز الميليشيات الشيعية العراقية 

 .، كانت جاهزة لإلطالقصواريخ من نوع كاتيوشا منصات ثالث

 

خدمت صواريخ كاتيوشا لعدة مرات خالل الشهور السابقة لقصف السفارة األميركية ببغداد، الواقعة في ما يعرف است  

الحماية التي تتمتع بها نية مميزة والتي تضم معظم دوائر الحكم العراقي كذلك. بالمنطقة الخضراء، التي تتمتع بحماية أم

 ف الصاروخيالقص السفارة، سواء لموقعها في المنطقة الخضراء، أو لتمتعها بقوة حراسة أميركية عسكرية، تجعل من

أن معظم الهجمات نية العراقية في األوساط األم. والمعروف إنهاكهموفي العراق زاز األميركيين ستفالوسيلة األفضل ال

األميركي على -أحد وجوه التدافع اإليرانيهذه الهجمات وتعتبر  تعهدتها ميليشيا كتائب حزب هللا. على السفارة األميركية

من التدافع السياسي األوسع بين طهران وواشنطن، في الشرق األوسط وحول الملف النووي  االنفوذ في العراق، وجزء  

 ومتعلقاته.

 

مصطفى  ،موقف الحكومة العراقية الجديدة، ورئيسهارت اإلغارة األمنية على مقر كتائب حزب هللا إلى تطور بارز في أش  

خارج نطاق داخل و، التي تنشط المسلحة الكاظمي، من حالة االنفالت األمني الذي يعيشه العراق، ومن الميليشيات الشيعية

محصنة من القانون ومن سطوة الدولة. ال حكومة العبادي، التي خاضت المعركة  باعتبارها قوى ،مؤسسات الدولة العراقية

شيات يوسيطرته على قطاعات واسعة من األراضي العراقية، وشهدت النمو الهائل في عدد وقدرات الميل تنظيم الدولةضد 

يشيات أو محاسبتها على الشيعية المسلحة، وال حكومة عادل عبد المهدي، قصيرة العمر، تجرأت على مواجهة الميل

 تجاوزاتها. 

 

كان بال شك  ،واعتقال عدد ملموس من عناصر الحزب ،مثل اقتحام مقر رئيس لكتائب حزب هللا اأن يأخذ الكاظمي قرار  

 أو هكذا بدا األمر في البداية. ،عن نوايا حكومة الكاظمي وعزمها على توكيد سلطة الدولة تخطوة غير مسبوقة، كشف

 )رويترز( لكاظمي أمام امتحان المليشيات الشيعية المسلحةا
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مقر كتائب  مداهمةخالل الساعات التالية ل. زة التابعة له لم يستمر طويال  التفاؤل بخطوات رئيس الحكومة واألجهبيد أن 

كما  حزب هللا، انتشر عشرات العناصر من الحزب في عدد من المواقع في العاصمة بغداد، بما في ذلك المنطقة الخضراء.

كافة  تزوفة بأنها قوة نخبة أمنية، واحتجإلرهاب العراقية، المعرقامت وحدة من الحزب بمهاجمة مقر لقوات مكافحة ا

اعتقالهم من  جرى ندة فيه. في النهاية، وبعد عدد من التدخالت، وافق الكاظمي على تسليم العناصر الذيوالعناصر الموج

المحكمة. وبعد أقل من  حتجاز في منزل مريح إلى حين ظهورهم أمامالحزب هللا الستخبارات الحشد الشعبي، الذي نقلهم ل

 أسبوعين، وباتفاق مسبق، أفرج القضاء عن مجموعة الحزب كاملة لعدم كفاية األدلة التي تدينهم بارتكاب عمل غير قانوني.

بالد وقطاعات واسعة بأمن ال مخاطرتهاخوض المعركة مع الميليشيات الشيعية المسلحة وعلى  فعال   الكاظمي العزم فهل عقد

معركة؟ ال ههذمثل يملك الكاظمي الدعم والتأييد السياسيين والقوة المعنوية والمادية الكافية لخوض  وإلى أي حدمن الشعب؟ 

أمام استعادة  اصلب   اوكيف يمكن رؤية األزمة األمنية، التي تواجهها حكومة الكاظمي والدولة العراقية، والتي تقف حاجز  

 ؟قتصاديةالعراق استقراره وانطالق عملية تنميته اال

 

 أزمة الكاظمي

في ظل وضع سياسي وأمني  (2020) تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في بدايات مايو/أيار الماضي

مضطرب، فاقم من اضطرابه جائحة كورونا وفقدان العراق المقدرات الصحية والطبية الضرورية للتعامل مع الجائحة. 

 ن حكومة الكاظمي هي في جوهرها حكومة اضطرار، سواء على المستوى الدستوري أو السياسي. إ :ويمكن القول

يتمتع بقاعدة سياسية وبرلمانية، بتشكيل حكومة توافقية،  ى تكليف عادل عبد المهدي، الذي لمأدت إل 2018كانت انتخابات 

 ،2018ول األفي أكتوبر/تشرين  ،تسميته لقيتوبعد أن قررت الكتل الشيعية والسنية والكردية الرئيسة دعم حكومته، 

، بعد أن اندلعت سلسلة من حركات للحكومة موافقة إيرانية وأميركية. ولكن حكومة عبد المهدي لم تستمر طويال   ارئيس  

الطبقة السياسية  هرفض ، عمادها الرئيس شباب عراقي أعلناالحتجاج والتظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب

 جنبي. فوذ األناستقالل البالد وتحريرها من ال على حرصهكمة وإدانة فشلها في إدارة شؤون العراق، والحا

 

إعادة بناء الدولة وتوكيد دورها، في الداخل والخارج، سيما في شهورها األولى. وساعدها على  حكومة عبد المهديحاولت 

 حكومة عبد المهدي أصدرت ، . في أكثر من موقع، مثال  الشيعية حولهااألميركي، والتفاف أغلب القوى و اإليراني القبولذلك 

ية، على إبعاد أغلب وحدات هذه الميليشيات من المدن السن   سجون الميليشيات الشيعية، و اإلفراج عن المعتقلين فيقرارات ب

ليشيات تجاهلت ي، لكن الملى مدنهم وقراهم، إتنظيم الدولةدوا خالل المعارك مع ر   ة، الذين ش  من الالجئين السن   اوأعادت بعض  

. في النهاية، كانت حركة االحتجاج الشعبي، وضغوط التيار الصدري، الذي كان وافق على عبد المهدي على تلك القرارات

، قدم عبد المهدي استقالة حكومته، التي استمرت 2019ثاني الر مصير الحكومة. في نوفمبر/تشرين مضض، من قر  

 ير أعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.كحكومة تسي

 

ني جعل العراق واحدة اإليرا-األميركي ألن تصاعد حدة التوتر :. أوال  اسير  جديدة كان عالحكومة رئيس للبيد أن االتفاق على 

أن أوضاع البالد السياسية واالقتصادية تفاقمت إلى درجة غير مسبوقة، بعد ألن  :ا. وثاني  والصراع التدافع من ساحات

ونهب مقدرات البالد. وألن العراق من جديد الدوران األمنية، وسمحت لعجلة الفساد ب أهملت حكومة تسيير األعمال واجباتها

 االمتصاعدة، كان واضح  واالقتصادية المالية  لحاجات العراقفي منظومة العقوبات األميركية على إيران، و اأصبح طرف  

متع بعالقات جيدة مع الواليات المتحدة. المشكلة، سواء للتدخالت اإليرانية أو لصراعات أن رئيس الحكومة الجديد البد أن يت

سابيع قليلة لتشكيل الحكومة، إلى أللرئاسة الحكومة البقاء د مرشح واح ه لم يستطع أيأن ،الكتل البرلمانية الشيعية الرئيسة

 .للترشح رح اسم الكاظميأن ط  
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رف الكاظمي بعالقاته األميركية الوثيقة، وصالته بحلفاء الواليات المتحدة الخليجيين، في كما المرشحين السابقين قبله، ع  

. كان الكاظمي بين النشطين 2016لجهاز المخابرات العراقية منذ  االسعودية واإلمارات، طوال سنوات عمله رئيس  

باعتباره  2003ولم يبرز بعد  ،احزبي   اسياسي   االسياسيين الشيعة في الخارج الذي عارضوا نظام البعث؛ ولكنه لم يكن زعيم  

 شخصية ذات نفوذ وقاعدة سياسية وشعبية. 

. ولكن الواضح أن نجاحه السريع في كلية اواضح   ليس ؟الترشيح ومن وقف خلف ذلك ؟رح اسمه لرئاسة الحكومةكيف ط  

شخصيات  ،برهم صالح ،اقيرالرئيس العورفض جاء بفعل تراجع النفوذ اإليراني المعنوي في العراق، تشكيل حكومته 

ركي يفي قصف أم ،المهندس أبو مهدي ،لشعبياالحشد  قائدو ،سليمانيقاسم  ،ران، وفقدان إيران لقائد فيلق القدسيرشحتها إ

من ناحية أخرى قد يكون االتفاق على من ناحية، وهذا  رتها على التحكم في القوى الشيعية،دقضى عليهما، فضعفت ق

أميركي سريعة، ربما بفعل صفقة تعلقت باإلفراج عن بعض من األموال اإليرانية -لحظة اتفاق إيرانيفي  جرىظمي االك

 في البنوك األوروبية. كما يبدو أن قيادات عراقية نافذة عملت على إقناع اإليرانيين بقبول الكاظمي.

 

ين، ه اتهامات للكاظمي بالضلوع في اغتيال القياديوج  المشكلة، أن الميليشيات الشيعية المسلحة، التي كان عدد من قياداتها 

 ظمي نظرتها لحكومة عبد المهدي. فبينما وجدتفي بغداد، لم تنظر إلى حكومة الكااإليراني سليماني، والعراقي المهندس، 

 صورة من الصور.  ةثمة ما يربطها بحكومة الكاظمي بأي ، لم ترحكومة عبد المهديمن التماهي مع  اقدر  ت الميليشيا

 

شيات التصرف بحرية كاملة وبمعزل عن إرادة الحكومة، بل والحرص على إظهار رفضها الخضوع يالميل واصلتولذا، 

هداف األميركية في بغداد ومعسكرات إلرادة الحكومة وسياساتها. وكانت حملة القصف، التي تعهدتها الميليشيات، على األ

الميليشيات من مدن وبلدات األغلبية  لم تنسحبكما حد تجليات هذا الموقف. أ ،ء البالدالقوات األميركية في مختلف أنحا

عن مصير المعتقلين خارج نطاق مؤسسات الدولة  تكشفة إلى مدنهم وبلداتهم، وعودة الالجئين السن  لم تسمح بوالسنية، 

 وأجهزتها. 

 

هللا في يوليو/تموز، الذي اضطرت فيها الحكومة للتراجع، ولم تكن حادثة الصدام السافر بين حكومة الكاظمي وكتائب حزب 

 آخر الطريق.

 

هشام الهاشمي، وهو  ،يوليو/تموز، قامت وحدة اغتيال محترفة من أربعة أشخاص بقتل الباحث العراقي البارز 6ففي مساء 

حة في العراق، بانتقاداته المختص بالجماعات الراديكالية والمسل رف الهاشمي،يهم بالخروج من سيارته أمام منزله. ع  

بالحشد الشعبي لتنفيذ أهدافها بمعزل عن الدولة  عالقتهاارتباطها بإيران وسياستها، واستغالل وة المسلحة، يللميليشيات الشيع

 العراقية وإرادتها. 

 

بآرائه حول الوضع م تهديدات سافرة من كتائب حزب هللا بمعاقبته على صدعه ألصدقاء مقربين له، كان الهاشمي تسل   اطبق  

رف ع  قلة وال ارتباطات سياسية له، األمني العراقي. ما يضاف إلى ذلك كله، أن الهاشمي، بالرغم من أنه شخصية مست

 تنظيم الدولةخبرة ومعرفة الهاشمي بب هاز المخابرات، وكان الجهاز يستعينلج ابقربه من الكاظمي منذ كان األخير رئيس  

 .والجماعات الراديكالية
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بأ اغتيال الباحث ن نعالإ، منذ من اغتال الهاشمي، لم يكن ثمة شكفر أدلة عدلية قاطعة حول هوية ا، وبمعزل عن تواموم  ع

 مصطفى الكاظمي. ،له وحسب، بل وكرسالة لرئيس الحكومة اقتل عقاب  ، أن الهاشمي لم ي  الشاب

 

 المتعددة رؤوس الميليشيات

لكن جملة . و2003االحتالل األميركي للعراق في التي أعقبت  لم تكن الميليشيات الشيعية المسلحة بهذه القوة طوال الفترة 

 في المجتمع العراقي. وتطورات أخرى ساعدت على تعاظم قوتها ونفوذها، ليشياتالمي من التطورات دفعت لتكاثر عدد هذه

في  اد  وإيران خالل سنوات المعارضة لنظام البعث، أولى الميليشيات المسلحة وجفي  لدت أصال  كانت منظمة بدر، التي و  

الحتدام الصراع داخل الجسم الشيعي السياسي، سرعان ما قام أتباع رجل الدين الشاب،  ا. ولكن، ونظر  2003عراق ما بعد 

في الصراع الطائفي الذي احتدم في  ابارز   امقتدى الصدر، بتأسيس ميليشياتهم الخاصة. وقد لعبت بدر والصدريون دور  

 .2009-2008السنوات 

 

نطقة فراغ، تحول العراق إلى م ،بانهيار النظام العراقي وقيام سلطات االحتالل األميركي بحل مؤسسات الدولة العراقية

وألن سالمية. مصدر قلق وتهديد لنظام الجمهورية اإل االتي كانت دائم   ،محت إليران بتعزيز نفوذها في الدولة الجارس

ذي أخذ في ال ،النفوذ اإليراني التعامل معيركية في العراق ، لم تستطع السلطات األمااألميركيين لم يعرفوا العراق جيد  

. في كثير من واالنتشار تحت سمع األميركيين وبصرهم وفي كافة دوائر العراق الجديد، الرسمية وغير الرسميةتزايد ال

، اأو ديني   اثقتهم في قوى وشخصيات عراقية هي في الحقيقة موالية كلية لطهران، سواء سياسي   األحيان، وضع األميركيون

 . امع   اوديني   اأو سياسي  

 

لسماح بانشقاقات نع لموحدة، ولم يكن لديهم من ماعراقية أدركوا صعوبة المحافظة على كتلة شيعية  اإليرانيون، من ناحيتهم،

أو رعاية العناصر النشطة التي رغبت في تشكيل كياناتها الخاصة. مع بداية رحيل األميركيين  في القوى السياسية الشيعية،

 والئهافي درجة  ااختلفت في حجمها، وتباينت نسبي   شيات المسلحة، وإنيدت أعداد الميلفي والية أوباما الثانية، تزاي

في اجتياح مناطق واسعة  تنظيم الدولة ، عندما نجح2014لإليرانيين. النقلة النوعية في وضع الميليشيات جاءت في صيف 

 . بدأ يمثله تنظيم الدولةمن أراضي البالد، ودعا المرجع السيستاني إلى انخراط الشعب في مواجهة الخطر الذي 

 

توفير الدعم المالي لمنظماتها، ولد الحشد الشعبي، الذي نجحت الميليشيات في استغالله لزيادة عدد منتسبيها، بذلك، و  

كتائب حزب والنجباء، والعصائب، ون، يالصدريوكافة الميليشيات الشيعية المسلحة، من بدر، والسالح والتدريب لكوادرها. 

عتبر قوات الحشد تهللا، وغيرها، تحتفظ بقدم لها داخل الحشد وأخرى خارجه. وحتى العناصر داخل الحشد، وبالرغم من أن 

  إلرادة الدولة ونظام الحكم. اال تخضع بالضرورة دائم  إال أنها حة شرعية ورسمية، قوة مسل

 

المشكلة تتعلق بوجود السالح في يد أن  اودحر خطره وتعاظم قوة الميليشيات المسلحة، أصبح واضح   تنظيم الدولةبهزيمة 

، التي جرت في مناطق تنظيم الدولة خالل سنوات المواجهة مععناصر ومجموعات خارج نطاق وسيطرة أجهزة الدولة. 

وتتهم قائمة وتضم اآلالف من المختفين. الخاصة، التي لم تزل السرية معتقالتها بإدارة الميليشيات  تهمت  أغلبية سنية، 

بلدات بالسيطرة على شيات يوحدات من الميل وتتهم ،تعذيب وإعدام خارج القانونتهجير وعمليات  بممارسة الميلشيات

 ممتلكات بالقوة.  ةصادرمسنية، وفرض أتاوات على السكان، و وقرى ومدن
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تحصيل وعلى معابر حدودية،  بالسيطرة الميليشياتتهم ت  وإيران،  اوفي مختلف حدود العراق الدولية، سيما الحدود مع سوري

 بالسيطرة بالكامل علىليشيات يتهم المت  الرسوم والضرائب على المسافرين والبضائع لحسابها الخاص. في جنوب البالد، 

عشرات اآلالف من براميل النفط  أخذالميليشيات ب تهمت  أرصفة في ميناء البصرة. إضافة إلى ذلك كله، ففي أكثر من موقع، 

، عبر الخليج أو الدول المجاورة، سيما إيران خارج البالد، نقلهاسواء من أنابيب النفط أو من حقول اآلبار مباشرة، وت، ايومي  

شيات االقتصادية ينشاطات الميل اءدولة العراقية جر  للمالية الخسارة ال تقديرات تنفيها المليشيات ولم تؤكدها الدولة، بأن وهناك

 .امليارات من الدوالرات سنوي   تعد

 

سياسات إيران  األولوية التباعبالتالي  عطيبإيران، وت ما ال يقل أهمية أن أغلبية الميليشيات الشيعية المسلحة وثيقة الصلة

بموقف الدولة  عن الضرر الذي توقعه التوجهات اإليرانيةالنظر  ، بغض   وتعمل على تعزيز هذه السياسات في العراق

وأوضاع العراق األمنية واالقتصادية. تحركت مجموعات متزايدة من الميليشيات العراقية  اإلقليمي أو الدولي، العراق

الماضية، وساهمت مساهمة مباشرة وكبيرة في الجهود اإليرانية  ةال السنوات التسعطو االشيعية بحرية كاملة إلى سوري

شيات بتصعيد ضغوطها على مواقع ييلاألميركي، قامت الم-لحماية نظام األسد. وكلما تصاعدت وتيرة التدافع اإليراني

 د األميركي في العراق.والوج

 

 ، دولة في موازاة الدولة العراقية.اوخطاب   ابذلك، أصبحت الميليشيات الشيعية المسلحة، واقع  

 

 ؟دولة أم دويالت داخل دولة

االحتالل عصفت ألن إدارة  :في العراق وهي تعاني من ضعف هيكلي. أوال   2003 الغزو األمريكي عام لدت دولة ما بعدو  

 خبرات وتقاليد الدولة في االعتباردون أن تأخذ من كلية، وبدأت عملية بناء أجهزة الدولة الجديدة السابقة بأجهزة دولة 

من ألن الدولة الجديدة أقيمت على أسس محاصصة طائفية وإثنية،  :ا. وثاني  1921المتراكمة منذ والدة العراق الحديث في 

يعية بكليتها للقوى السياسية الش امت تقريب  ل   مقاليد السلطة س  والمؤهالت. وألن  دون النظر إلى استحقاقات الكفاءة والقدرات

لتها. المعارضة لنظام البعث، عمل السياسيون الشيعة على حشد أنصارهم ومواليهم وأقاربهم في مؤسسات الدولة ومفاصل آ

رة االحتالل والحكومات العراقية التالية لها قانون اجتثاث البعث، بحق وبدون حق، للعصف إضافة إلى ذلك، استخدمت إدا

 عسكرية واألمنية والمدنية.بقطاع واسع من الكفاءات العراقية ال

 

ها في معظمها لقيت مهمة فرض سيطرة الدولة الجديدة وإرادتخالل المرحلة حتى نهاية االحتالل وانسحاب القوات األجنبية، أ  

أن ال الدولة الجديدة وال قوات االحتالل وال القوى السياسية  اكان واضح   ،على قوات االحتالل. وحتى في تلك المرحلة

في بناء دولة قادرة على فرض االستقرار. في واليته األولى، حاول المالكي  املموس   احققت نجاح   ،والطائفية المتحالفة معها

عاد في واليته الثانية إلى تبني  ؛ وسرعان مااولكن جهوده في هذا المجال لم تمض بعيد   ،تعزيز قوة الدولة وإعالء إرادتها

النظر عن استشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة. ولم تلبث  اسياسة تفرد طائفية، غاض  

مواقع الجيش والقوات  اهجومه الكبير، مكتسح   2014تنظيم الدولة في  هشاشة الدولة وإخفاقات المالكي أن برزت عندما بدأ

 لحة في محافظات الغرب والشمال. المس

 

ومواجهة مساعي إقليم كردستان العراق لالستقالل.  تنظيم الدولةاشتغلت حكومة العبادي طوال معظم واليته في محاربة 

ة القوات المسلحة واألجهزة األمنية، فرضتها طبيعة العبادي سارع إلى إجراء إصالحات ملموسة في بنيأن وبالرغم من 

ربما النشغاله بقتال تنظيم ، وساعدت عليها الخبرات العسكرية األميركية، إال أنه، تنظيم الدولةخاضها ضد  المعركة التي
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خفق أوعن قيادة القوات المسلحة،  مستقل الهائلة ككيان مسلح تشكيل الحشد الشعبي التعامل مع تداعيات، لم يستطع الدولة

لحشد، والطبيعة الطائفية الصارخة لمساهمات الحشد، الهامشية في أغلبها، على االنطاق  ةالميليشيات واسع في منع سيطرة

 . تنظيم الدولةفي حرب 

 

راتها المالية ومقد   هاداعدت ميليشيات تحولت إلى ما يشبه الدولة داخل الدولة، وأنكان من الواضح أن العقب كل ذلك، 

لدت الدولة الجديدة، الميليشيات، ومنذ و   نجحت من ذلك؛ فقد قوات الدولة المسلحة. بل أكثرمقدرات توازي تكاد والعسكرية 

الين لها داخل مؤسسات الدولة ودوائرها، ليس الوزارات المدنية وحسب، بل األجهزة وفي اختراق أو تجنيد أنصار وم

 الوحدات العسكرية.األمنية واالستخباراتية و

 

 رئيسةاظمي مهامه تجعل من مواجهة سطوة الميليشيات أولوية اآلن، لم يعد ثمة جدل في أن جملة التطورات منذ تولي الك

السعي  ، فال يمكنه المضي في سياسته من دونالمواجهة في خوض هذهالكاظمي  تقف أمام تحدياتولكن ثمة  حكومته.ل

من الحثيث لتعزيز الوطنية العراقية، ووضع نهاية للسياسات الطائفية. المشكلة، أن الكاظمي، بالرغم من الدعم الذي تلقاه 

منح ي لمكما  ،ولم يمنحهم مناصب أمنية أساسيةة التقليدية في مجلس الوزراء، حصة السن   من م  ص  ة، خ  ي  الكتل البرلمانية السن   

 لعبادي.اكان الوضع قبل أن يلغيه يش لضابط كردي، كما رئاسة أركان الج

 

بصورة من الصور، والحتواء التعقيدات والتدافعات السياسية الحزبية والنفوذ اإليراني في أوساط الميليشيات وأجهزة 

قادة الرأي وعقد مؤتمر وطني عراقي، يضم القطاع األوسع من الزعماء السياسيين،  قد يميل الكاظمي إلى خيارالدولة، 

التوافق على وإعادة تأسيس الدولة العراقية، ، بهدف ممثلي الجماعات المدنية والمنظمات المهنيةوشيوخ العشائر، والعام، 

أولوياتها الرئيسة في هذه المرحلة، وطبيعة وعالقتها بشعبها، و تعديل الدستور، ووضع إطار إجماعي لماهية الدولة،

        .عالقاتها اإلقليمية والدولية

 

ته، سواء تلك المتعلقة تستطيع مؤسسات الدولة إنفاذ إراددون أن من الحكم تعهد مهمات ليس ثمة نظام حكم يستطيع 

 على والدتها االجتماعي، أو األمني والقانوني. وبعد مرور ما يزيد عن العقد ونصف العقد-ببرنامجه السياسي، االقتصادي

، تبدو الدولة العراقية في حيرة من أمرها في التعامل مع التحديات التي تفرضها جماعات 2003ركي في يزو األمغعقب ال

 يقفو. أزمة حكومة مصطفى الكاظمي في حقيقتها هي أزمة الدولة العراقية ذاتها. سلطة الدولة ىمسلحة متمردة عل

، ليشياتيالمالمعركة في مواجهة كافة ن يخوض أ أمام خيارين: إماالكاظمي، الذي يبدو أنه يتمتع بدعم أميركي صريح، 

، ال يستطيع تطبيقها وإعالن برامجال يستطيع الوفاء بها،  والعواقب، أو أن يستمر في إطالق وعودتكاليف مهما كانت ال

 االنتخابات القادمة ويعاد تدوير النظام من جديد.موعد حين إلى أن ي

 

 

 انتهى                                                                                                        


