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ــث  ــران، حي ــي إىل طه ــة للكاظم ــارة الثاني ــذه الزي ــد ه وتع

جــاءت الزيــارة األوىل يف يوليــو 2020. وهدفــت الزيــارة 

األخــرة إىل تحقيــق عــدد مــن األهــداف للكاظمــي، خاصــة 

أنهــا تجــيء قبــل أقــل مــن شــهر واحــد عــى إجــراء 

االنتخابــات الربملانيــة املبكــرة يف العــراق، واملقــرر لهــا أكتوبــر 

القــادم، ويف ظــل اســتقطاب حــاد بــن األحــزاب وامليليشــيات 

املســلحة املواليــة إليــران، وتلــك املناوئــة لهــا، وميكــن إيضــاح 

ــايل:  ــارة يف الت ــن الزي ــرز أهــداف الكاظمــي م أب

1- دعــم الربــط الســكيك مــع إيــران: تــأيت هــذه الزيــارة يف 

ــران إىل  ــعى طه ــث تس ــران، حي ــبة إلي ــم بالنس ــت مه توقي

التأكيــد عــى مصالحهــا االقتصاديــة مــع العــراق، خاصــة 

بعدمــا اتجــه العــراق إىل االنفتــاح عــى محيطــه العــريب 

عــرب عــدة مرشوعــات للربــط الــربي والبحــري والجــوي مــع 

ــس التعــاون  ــاء مــن دول مجل الســعودية، واســتراده الكهرب

الخليجــي، باإلضافــة إىل اتجاهــه للتعــاون مــع مــر واألردن 

ــد”.  ــن خــال مــرشوع “الشــام الجدي م

وال شــك أن كل هــذه املرشوعــات القــت قلقــاً كبــراً مــن 

جانــب إيــران، والتــي تســعى إىل ضامن عــدم تقليــص نفوذها 

االقتصــادي عــى بغــداد. ولذلــك اســتجاب العــراق للمطلــب 

ــراين بالربــط الســكيك بــن الشــامجة اإليرانيــة والبــرة  اإلي

ــن  ــدأت املفاوضــات ب ــد ب ــة بطــول 32 كيلومــراً، وق العراقي

الجانبــن منــذ العــام املــايض، وتــم يف اللقــاء األخــر االتفــاق 

ــاعي  ــب يف النهايــة باتجــاه مس عــى تنفيــذه، والــذي يص

إيــران للربــط اقتصاديــاً بــن مينــاء الخمينــي ومينــاء الاذقيــة 

ــة إىل  ــة، ووصــوالً يف النهاي ــاألرايض العراقي ــروراً ب الســوري م

البحــر املتوســط.

ــة االســتفادة مــن هــذا الربــط  كــام ميكــن إليــران محاول

الســكيك مــن أجــل إقنــاع الصــن بــأن يكــون هــذا الخطــط 

الســكيك جــزءاً مــن مبــادرة الطــوق والطريــق الصينيــة، والتي 

تهــدف إىل ربــط الصــن بأوروبــا، غــر أن طهــران قــد تخفــق 

يف تحقيــق هــذا الهــدف، نظــراً ألن الصــن اتجهــت لشــحن 

بضائعهــا إىل أوروبــا عــرب املــرور بــدول آســيا الوســطى، 
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ــا، وهــو مــا يعنــي أن  ــا وأوروب خاصــة كازاخســتان، ثــم تركي

الربــط الســكيك بــن العــراق وإيــران ســوف يكــون مقصــوراً 

عــى نقــل الــركاب، أو حركــة التجــارة بــن البلديــن. 

الكاظمــي  إيــران: يســعى  2- ضبــط ســلوك ميليشــيات 

ــة  ــيات اإليراني ــلوك امليليش ــط س ــرورة ضب ــران ب ــاع إي إلقن

ــتهداف  ــة، اس ــرة املقبل ــال الف ــوا خ ــراق، وأن يتجنب يف الع

املصالــح األمريكيــة يف العــراق، أو تصفيــة قيــادات الحــركات 

االحتجاجيــة العراقيــة املنــددة بالنفــوذ اإليــراين عــى بغــداد.

وياحــظ أن االحتقــان قــد تزايــد بــن امليليشــيات املواليــة 

إليــران وتلــك املناوئــة لهــا، كــام أن هنــاك درجــة مــن 

ــل أي حســابات  ــا يجع ــن، مب ــن الجانب ــوازن العســكري ب الت

ــة.  ــح اإليراني ــة، ال تخــدم املصال ــة الحالي ــد، يف املرحل للتصعي

ولذلــك، فإنهــا قــد تتجــه لاســتجابة لطلــب الكاظمــي عــى 

هــذا املســتوى. 

3- ضــامن عــدم مامنعــة إيــران لشــخص الكاظمــي: يســعى 

الكاظمــي لضــامن عــدم وجــود مامنعــة إيرانيــة عــى شــخصه 

االنتخابــات  أعقــاب  الــوزراء يف  رئاســة  توليــه  الســتمرار 

ــادم  ــان الق ــاس أن الربمل ــى أس ــك ع ــة، وذل ــة املقبل الربملاني

ــزاب  ــتوى األح ــى مس ــامً ع ــون منقس ــوف يك ــراق س يف الع

ــا،  ــة له ــك املوالي ــران وتل ــة إلي ــوى املناوئ ــن الق ــيعية، ب الش

ومــن ثــم، فإنــه ميكــن أن يكون مرشــحاً تســوية بــن الجانبن. 

ــو  ــي ه ــه الكاظم ــي تواج ــية الت ــكلة األساس ــد املش وتع

أنــه ينظــر إليــه عــى أنــه مقــرب مــن التيــار الصــدري، كــام 

أنــه ســعى لتحجيــم تجــاوزات ميليشــيات الحشــد الشــعبي 

املواليــة إليــران، وهــو مــا أكســبه عــداء هــذه القــوى. ولكــن 

عــى الجانــب اآلخــر، فــإن النفــوذ اإليــراين يف العــراق يواجــه 

ــة  ــن يف املحافظــات العراقي رفضــاً شــعبياً، إذ يعــادي املواطن

الجنوبيــة، ذات األغلبيــة الشــيعية، ليــس فقــط طهــران، 

ولكــن كذلــك طبقــة السياســين املرتبطــن بهــا، ولذلــك، فــإن 

الكاظمــي قــد يكــون وجهــاً مقبــوالً مــن جانــب طهــران، يف 

ظــل هــذه الظــروف، خاصــة أنهــا ال تــزال تتعــرض لضغــوط 

مــن جانــب واشــنطن والغــرب للعــودة للتفــاوض حــول 

ــووي.  ــا الن برنامجه

4- تخفيــف الضغــط اإليــراين عــى األكــراد: يحــاول الكاظمــي 

أن يقنــع طهــران بتخفيــف الضغــط العســكري عــى األكــراد 

ــوري بشــن  ــام الحــرس الث ــك نتيجــة قي ــراق، وذل شــامل الع

ــران تحتمــي يف  ــة معارضــة إلي ــى أحــزاب كردي هجــامت ع

إقليــم كردســتان العــراق، ومــن أهمهــا الحــزب الدميقراطــي 

الكردســتاين “اإليــراين”. 

ومتكــن الكاظمــي مــن إقامــة عاقــات جيــدة مــع أكــراد 

العــراق، خاصــة االتحــاد الوطنــي الكردســتاين، والحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين، وســعى لحلحلــة عــدد مــن امللفــات 

ــة  ــل، خاص ــداد وأربي ــن بغ ــة ب ــت عالق ــي كان ــة الت الخافي

إرســال موازنــة اإلقليــم، عــى نحــو يرجــح أن يكــون الحزبــان 

لانتخابــات  للرشــح  الكاظمــي  داعمــي  مــن  الكرديــان 

ــة.  القادم

5- ظهــور بغــداد كوســيط إقليمــي: مــن أهــم أســباب 

زيــارة الكاظمــي لطهــران التأكيــد عــى دور العــراق كوســيط 

ــن  ــوالت م ــاث ج ــدت ث ــد عق ــعودية. فق ــران والس ــن إي ب

املحادثــات بينهــام يف بغــداد، ومــن املقــرر أن تعقــد الجولــة 

الرابعــة، التــي تأجلــت بســبب االنتخابــات اإليرانيــة وموســم 

ــراق.  ــل يف الع ــب العاج ــعودية، يف القري ــج يف الس الح

العــراق أن تنجــح هــذه الجولــة يف إحــداث  ويأمــل 

اخــراق بــن الريــاض وطهــران، خاصــة أن الجــوالت الثــاث 

ــام  ــن، ك ــن الجانب ــات ب ــاوز الخاف ــح يف تج ــابقة مل تنج الس

ــوف  ــة س ــات القادم ــن يف املفاوض ــل البلدي ــتوى متثي أن مس

تكــون أعــى. وياحــظ أن وســاطة الكاظمــي ســوف تضمــن 

لــه الدعــم الســعودي، والــذي ميثــل امتــداداً للدعــم العــريب 

ــل. ــعبيته يف الداخ ــزز ش ــا يع ــي، ومب للكاظم

6- حــل مشــكلة الطاقــة مــع إيــران: يســعى الكاظمــي مــن 

ــاء  ــر الكهرب ــة تصدي ــل ألزم ــل لح ــارة إىل التوص ــال الزي خ

والغــاز مــن إيــران للعــراق، حيــث انخفضــت الكميــات 

ــران للعــراق بشــكل  ــن إي ــاز م ــاء والغ املصــدرة مــن الكهرب

كبــر، ووصــل األمــر إىل قطــع اإلمــدادات منهــام خــال يوليــو 

املــايض، وذلــك بحجــة حاجــة الداخــل اإليــراين إىل الكهربــاء. 

ــديد  ــدم تس ــع إىل ع ــه يرج ــع بأن ــك القط ــران ذل ــربر إي وت

ــارات دوالر.  ــغ نحــو 5 ملي ــران تبل ــه إلي ــاً بذمت العــراق ديون

وياحــظ أن النقاشــات بــن الجانبــن حــول هــذه النقطــة 

ــابقة، إذ إن  ــة الس ــات الخافي ــوية امللف ــرف إىل تس ــد تن ق

ــط  ــام الرب ــة إلمت ــرة املقبل ــال الف ــه خ ــوف يتج ــراق س الع
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ــه ال  ــة، عــى نحــو يجعل ــج العربي ــع دول الخلي ــايئ م الكهرب

ــاز  ــاء والغ ــات نفســها مــن الكهرب ــاج إىل اســتراد الكمي يحت

الطبيعــي مــن إيــران، خاصــة أن أســعار الكهربــاء املســتوردة 

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي أقــل مــن نظرتهــا 

ــة.  اإليراني

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الكاظمــي يســعى مــن خال 

ــول إقليمــي لشــخصه، خاصــة  ــه األخــرة إىل إيجــاد قب زيارت

ــتثامره  ــعى الس ــا يس ــو م ــداد”، وه ــة بغ ــر “قم ــد مؤمت بع

ــة، خاصــة  ــة واإلقليمي لتحقيــق عــدد مــن املكاســب الداخلي

سياســياً  باعتبــاره  العراقــي  الداخــل  يف  شــعبيته  تعزيــز 

مســتقاً عــن إيــران، يســعى للتقــارب مــع محيطــه العــريب، 

ــي  ــإن الكاظم ــاً، ف ــا إقليمي ــران. أم ــتعداء طه ــن دون اس م

يســعى لتجنيــب العــراق الــراع واالســتقطاب بــن املحــاور 

ــة.  اإلقليمي

وعــى الجانــب اآلخــر، فــإن دعــوة الكاظمــي لزيــارة 

طهــران جــاءت بنــاء عــى دعــوة مــن الرئيــس اإليــراين 

نفســه، وهــو مــا يــؤرش إىل وجــود قلــق مــن جانــب إيــران 

مــن توجهاتــه اإلقليميــة األخــرة، كــام أنــه مــن غــر املتوقــع 

أن تســتجيب طهــران متامــاً للعديــد مــن املطالــب العراقيــة، 

خاصــة فيــام يتعلــق بضبــط ســلوك امليليشــيات املواليــة لهــا 

بصــورة كاملــة، خاصــة يف الوقــت الــذي تســعى فيــه للضغــط 

عــى واشــنطن وربــط نفوذهــا اإلقليمــي مبفاوضــات امللــف 

النــووي، رغبــة مــن طهــران يف تقليــص أي تنــازالت تســعى إىل 

تقدميهــا يف هــذه املفاوضــات. ومــع ذلــك، فإنــه تبقــى هنــاك 

ــران  ــن، خاصــة أن أوضــاع طه ــن الجانب ــاء ب مســاحة لالتق

ــة، ال متكنهــا  ــات األمريكي ــة، جــراء العقوب ــة املردي االقتصادي

ــد املســتمر.  مــن التصعي
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