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 الرحيم الرمحن هللا سمب
 سؤال جواب

 العراق يف السياسية املستجدات
 أمريكا خدمة يف الكاظمي ودور

 أحزاب من متهم الكاظمي أن عم ،إليران املوالية الغالبية ذي الربملان ثقة الكاظمي انل فقد ،معروف هو كما: السؤال
 ،...أمريكا رجال من أبنه إيران رجال بعض ويصفه ،سليماين تيالاغ يف أمريكا مع ابلتواطؤ راقالع يف ورجاالهتا يرانإل موالية
 د  ع  ت    أمريكا زالت ما وهل العراق؟ يف ورجاهلا إيران بتدخالت ثكت ي فال ،أمريكا من قوي دعم له الكاظمي أن ذلك يعين فهل

 .خريا   هللا وجزاك ؟هذا الثقل مركز يف نفوذها على احملافظة يف أمريكا بنان طوع هو الكاظمي وأن ،هلا ثقل مركز العراق

 نستعرض األمور التالية: ،أعاله التتساؤ ال على اجلواب يتضح كيل :اجلواب
 ،ومهم قوي بلد العراق إن"): قائال   مؤخرا   ترامب األمريكي الرئيس صرح فقد للعراق، قصوى أمهية تويل أمريكا إن -1
 العالقات تعزيز على املتحدة الواليت حرص" على وشدد "والدويل اإلقليمي راالستقرا قي حت ويف املنطقة يف ي  مركز  دورا   وميتلك
 والعامل ندبندنتإ "...العراقي االقتصاد لدعم الضرورية االقتصادية املساعدات لتقدمي بالده واستعداد البلدين بني
 من حتالفا   وشكلت ،جندي ألف 250 تعداده بلغ الحتالله كبريا   جيشا   أرسلتف ،عليه أمريكا ركزت وهلذا. (11/5/2020
 اليت األمريكية ووتر بالك مثل ،السمعة سيئة ،األمنية اتالشرك من عدد جبانب جندي، ألف (50) بنحو شاركت ةدول (49)

 ومحاية ،وسرقات ،واغتياالت ،تصفيات من ؛القذرة ابملهمات لتقوم ،هلا مقرا   األمريكية الشمالية كارولينا والية من تتخذ
 هي رئيسية قواعد ثالث حاليا   وهي دائمية، لتكون العسكرية القواعد فيه وأقامت ،...وبعثاهتم ،ومقراهتم ،األمريكيني نياملسؤول
 اإلطار اتفاقية هناكو . بغداد مشايل "التاجي" وقاعدة الدين صالح مبحافظة اجلوية "بلد" وقاعدة األنبار حمافظة يف األسد" "عني

 كدانؤ ت... ): االستاتيجي طارإلا اتفاقية يف جاء وقد ،17/11/2008 يف والعراق املتحدة تلواليا نشرهتا وقد ،االستاتيجي
 يف األمد طويلة العالقة هذه على جمددا   وتؤكدان... األمد طويلة وصداقة تعاون عالقة إقامة يف لبلديهما الصادقة الرغبة

 إخطارا   الطرفني من أي يقدم مل ما املفعول سارية االتفاقية هذه تظل. ..واألمنية والثقافية والدبلوماسية االقتصادية جملاالتا
... اإلخطار هذا مثل اتريخ من واحد عام بعد اإلهناء مفعول ويسري االتفاقية، هبذه العمل إهناء على بنيته اآلخر للطرف خطيا  
 الدفاعية ابلتتيبات يتعل  فيما بينهما الوثي  التعاون عالقة تنمية على العمل الطرفان يواصل العراق يف واالستقرار لألمن وتعزيزا  
 عالقة" مسمى حتت العراق شؤون يف تدخلت أن يف احل  ألمريكا جتعل الكلمة، مبعىن استعمارية اتفاقية فهذه ،(إخل...واألمنية
 !"واألمنية الدفاعية ابلتتيبات يتعل  فيما بينهما الوثي  التعاون
 الناس بني البطالة تفشي وعلى املسؤولني، قبل من واالختالس واحملسوبية الفساد على عراقال يف االحتجاجات بدأت -2
 احلاضنة مناط  ذلك مشل وقد الكهرابء، أسعار وخاصة األسعار وارتفاع ،املعيشية أوضاعهم وتدهور ،العامة اخلدمات وتردي
 وعود بعد أو ضرهبا بعد إما وختمد سنة كل جددتت وصارت 2010 عام منذ بدأت قد االحتجاجات وكانت للنظام، الشعبية
. النظام يف املنخرطة السياسية القوى بعض قبل من احتوائها على ابلعمل وإما ،احملتجني مطالب بتلبية السلطات من كاذبة
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 احملتجون رفض إذ خمتلفة، كانت 2019 /أكتوبراألول تشرين شهر بداية منذ اندلعت اليت األخرية االحتجاجات ولكن
 فازداد االحتجاجات، احتواء على تعمل كانت اليت السياسية القوى تلك ورفضوا ،هبم البطش رغم االحتجاج عن التوقف
 غضبهم ماج احملتجون وصب إيران على اهلجوم املرة هذه االحتجاجات طالت وقد وسجن، ،وجرح ،قتل من ابحملتجني البطش
 النظام ارتباط ملدى رؤيتهم وبسبب ،هلم العراق يف هلا التابعة تنظيماتال تصدي بسبب ومراكز قنصليات هلا وحرقوا عليها
 أظهر وقد ،قوي   االحتجاجات زخم وكان مباشرة، غري أو مباشرة أبمريكا ارتباطها مع هبا املسلحة واملليشيات السياسية والكتل
 أصبحوا الذين احملتجني مطالب وتلبية ،املشكلة ومعاجلة ،األوضاع ضبط عن عجزمها املهدي عادل الوزراء ورئيس النظام

 هال  قب   التايل اليوم ويف النظام، إلنقاذ م30/11/2019 يوم االستقالة إعالن إىل املهدي عبد اضطر مما ،النظام إبسقاط يطالبون
 الدستور خمالفة إىل صاحل برهم اجلمهورية رئيس واضطر. أعمال تصريف حكومة رئيس املهدي عبد وابت الفور، على الربملان
 احملتجني لرفض وذلك احلكومة، لتشكيل )البناء( برملانية كتلة أكرب مرشح العيداين أسعد تكليف 26/12/2019 يوم برفضه
 حتجاجات مؤثرة أكثر من سابقاهتا.اال هذه فكانت. هناك احملتجني سح  حماوالت يف للبصرة كمحافظ لدوره املرشح هلذا

 قرب أمريكية قاعدة على صواريخ إبطالق الشعيب احلشد حتت منضوية فصائل قامت أن حصل األثناء هذه يفو  -3
 ،السياق خارج مت قد هذا أن ويبدو... القاعدة يف يعمل أمريكيا   عنصرا   فقتلت ،مناسبة دون من 28/12/2019 يوم كركوك
 وزير والتقى ،19/10/2019 ومي شهرين حنو قبل واشنطن بزيرة قام قد كان (الفياض فاحل) الشعيب احلشد هيئة رئيس ألن

 وخصوصا البلدين بني العالقة حبث جرى أنه وأعلن. (ميلي مارك) املشتكة األركان هيئة رئيس حبضور (إسرب مارك) الدفاع
 يوم جوية ضرابت بتنفيذ األمريكي اجليش قام األمريكي العنصر ذلك مقتل إثر وعلى! القتل هذا يتم واآلن العسكري، التعاون
 (27) عن يقل ال ما مقتل عن وأعلن. الشعيب احلشد فصائل إحدى ؛املسلحة هللا حزب كتائب مجاعة على 29/12/2019

ة بطائرة جوية ضربة بتوجيه أمريكا وقامت. الكتائب هذه من آخرين (62) وإصابة عنصرا    مطار قرب 3/1/2020 يوم مسري 
 احلشد يف أتثري له كان الذي ،اإليراين الثوري للحرس التابع سالقد فيل  قائد سليماين قاسم مقتل عن فيها فأعلن بغداد،
 ،ورائد ،وعقيد ،عميد برتب الثوري احلرس من آخرين ضباط وأربعة املهندس يدمه أبو الشعيب احلشد قائد انئب ومعه الشعيب
 حظوظه لتعزيز اطا  نق يسجل أن يريد الذي رئيسها وصاحل لصاحلها األحداث هذه توظيف على أمريكا عملت وقد. ونقيب
 يوم العراقي الربملان اختذ وهلذا أمريكا، ضد األجواء شحنت األحداث هذه أن يبدو ولكن... أمريكا لرائسة اثنية بدورة
 رئيس معهم وجتاوب. قرارهم بتنفيذ الوزراء رئيس وطالبوا ،األجنبية للقوات دو جو  أي إهناء على ابلعمل قرارا   5/1/2020

 ترامب األمريكي الرئيس لسان على العراقي الربملان قرار على أمريكا فعل ردة وكانت... املهدي عبد الاألعم تصريف حكومة
 القاعدة تكلفة يةالعراق احلكومة دفعت إذا إال العراق تتك لن املتحدة الواليت إن) وقال ،العراق على عقوابت بفرض دهبتهدي

 منذ لبنائها الدوالرات مليارات احتاجت لقد. استثنائي بشكل التكلفة ابهظة هناك جوية قاعدة لدينا) وقال هناك(، األمريكية
 على ذلك يتم ومل ،كيةياألمر  القوات برحيل العراق طالب وإذا تكلفتها، لنا دفعوا إذا إال العراق نغادر لن. جميئي قبل طويلة فتة

 نيوز سكاي"... صغري شيء جبوارها إيران عقوابت نستكو . مطلقا   قبل من مثلها يروا مل عقوابت عليهم سنفرض ،ودي أساس
5/1/2020"). 

 08/01/2020 يوم بداية مع طهران بتوقيت 1:20 الساعة متام يف صاروخية هجمات شنت أهنا إيران أعلنت مث -4
 األمريكية، لقواعدا على اإليراين الصاروخي اهلجوم يف أمريكيا   (80) عن يقل ال ما قتلوا وأهنم ،العراق يف أمريكية قواعد على
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 األحداث هذه زخم خف مث...! هلا عنصر أي مقتل وأنكرت ابهلجوم أقرت أمريكا ولكن سليماين، بثأر أخذان التلفزيون الوق
 ابإلعالن املالكي حكومة يف الساب  االتصاالت وزير ،عالوي توفي  حممد قام ذلك بعد...! عيدالتص من مزيد دون وهدأت

 أعلنوا إذ عالوي لتشح رفضهم احملتجون أعلن وقد. احلكومة بتشكيل كلفه اجلمهورية رئيس نأ عن م01/02/2020 يوم
 تكليفه مدة تطول أن وقبل ،2003 عام األمريكي االحتالل منذ النظام يف اخنرطت سياسية شخصية كل يرفضون أهنم

 أمنية مناصب شغل وقد ،احلكومة ليتشكب الزريف عدانن بتكليف 16/3/2020 يوم اجلمهورية رئيس امق مث منو .. .استقال
 يفو . احلكومة تشكيل قدرته عدم عن 9/4/2020 يوم اعتذر الزريف ولكن له، احتالهلا بعد للنجف وحمافظا   النظام يف عدة
 والذي احلكومة لتشكيل الكاظمي مصطفى العراقية املخابرات رئيس تكليف عن صاحل برهم يقالعرا الرئيس أعلن 9/4/2020
 اخلارج، يف صدام لنظام كمعارض يعمل كان الكاظمي مصطفى أن ويذكر. للدستور آخر خرق وهذا لألحزاب، تميين ال

 كان ،األمريكي اإلخباري املونيتور موقع يف العراق شؤون حترير كرئيس عمله أثناءو  ...السليمانية إىل للعراق رجع 2003 وبعد
 العالقات متابعة )تظهر: له مقال يف فقال حاسم، بشكل قوية العراقية ةاألمريكي العالقات تكون أن وجوب عن بشدة يدافع
ا 2003 عام بعد ي ةمريكاأل-العراقي ة  من أخرى خارجي ة أطراف لدخول الباب ذلك تفتح قد وهامشي ة، ضعيفة أصبحت مىت أهن 
 ي ةمريكاأل املت حدة والواليت العراق حيتاج ليه،وع. املنطقة يف ي ةمريكواأل العراقي ة املشتكة للمصاحل خسائر تسب ب وأيضا   جه ة،
 وتضمن ،ةاملنطق يف القوى بني التوازانت إعادة على تساعد قوي ة استاتيجي ة عالقة بناء أجل من عالقتهما تقييم إعادة إىل

 األمن أجهزة صاحلل والعلن اخلفاء يف يعمل فهو ("02/10/2015 األمريكي املونيتور موقع"... للطرفني املشتكة املصاحل
 الكثري استغرب فقد كذلك وألنه ،2003 بعد للعراق عودته منذ للعراق األمريكي االحتالل قوات مع اتم وبتنسي  األمريكية،

 ىلإ وحباجة للغاية، حساس منصب وهو ،للمخابرات كمدير 2016 سنة مفاجئ بشكل له العبادي تقدمي العراقيني من
 كمصطفى شخصية بتعيني العراقيني العبادي حيدر احلكومة رئيس فاجأ 2016 يف) ،كاأمري يف للغاية موثوقة شخصية

 الذي اإلسالمية" "الدولة تنظيم ضد احلرب أوج يف وهذا. املخابرات رأس على احلقوقي، والناشط الصحايف الكاتب الكاظمي،
 ،24 فرانس... دحره يف الدويل التحالف نم بدعم العراقي اجليش ينجح أن قبل الفتات من فتة يف البالد من جزءا احتل
 جورانل" ستيت "وول صحيفة نشرته تقرير )ونقل املخابرات يف وهو معه عالقتها ختف مل أمريكا إن مث .(8/5/2020
 كان عندما جيد" "بعمل قام الكاظمي أن األدىن، الشرق لشؤون يمريكاأل اخلارجية وزير مساعد شينكر ديفيد عن يةمريكاأل

 قام قد انوك. ("30/5/2020 جورانل ستيت وول عن نت اجلزيرة"... للوزراء كرئيس معه ابلشراكة مرحبا للمخابرات، رئيسا
 العهد ويل الشخصي صديقه مطوال يعان  وهو وشوهد ،العبادي حيدر الساب  الوزراء رئيس مع 2017 عام السعودية بزيرة

 !يكاناألمر  خدمة يف املتفاين سلمان بن حممد السعودي
 مع ،عضوا   (329) أصل من عضوا   (255) أبصوات الكاظمي حلكومة الثقة العراقي الربملان منح 7/5/2020 ويوم -5

 املسؤول ،العسكري( علي )أبو شن فقد واملهندس، سليماين قاسم غتيالا عملية يف ألمريكا املساعدة بتقدمي متهم الكاظمي أن
 الكاظمي، مصطفى العراقي، املخابرات جهاز رئيس واهتم) عليه هجوما   العراق"، يف هللا حزب "كتائب مليشيا يف األمين

... "ساملهند مهدي أبو الشعيب، احلشد ئيسر  وانئب سليماين، قاسم اإليراين القدس فيل  قائد قتل عملية يف "ب "املساعدة
 من املقرب الكوراين، علي املتشدد ينالد رجل هاجم) اإليراين النفوذ جانب من فعل ردة أول ويف ،("3/3/2020 حلرة،"ا

 جند وابلتدقي  ("م15/5/2020 اإلخبارية العني"...أمريكية أجندات بتنفيذ واهتمه الكاظمي هاجم ،اللبنانية هللا حزب مليشيا
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 وقتل أبنائها قتل يف ابلتعاون وتتهمه ألمريكا ابلعمالة تتهمه اليت وهي الثقة، ومنحته له صوتت قد إليران املوالية األحزاب أن
 من األحزاب تلك حرم أي املعروفة، احملاصصة ورفض كافة مطالبها رفض إنه بل فحسب، هذا وليس واملهندس، سليماين

 مع املعلن التوتر وما إيران، عرب أو مباشرة   األحزاب تلك علىا  كبري  سبيال   ألمريكا أن ىلإ يشري كله وهذا. الوزارية غنائم""ال
 حيدث مل شيئا   وكأن انتهت، ما سرعان صوتية عاصفة إال طهران يف يثر مل سليماين مقتل وحىت العيون، يف الرماد لذر إال إيران

 الوزارية احلقائب من حرماهنا أن العراق يف الطائفية األحزاب تلك تدرك مل ورمبا. أمريكا مع ستار خلف من عالقاهتا بسبب
 جديد من لتتجدد وجةامل تلك عادت حيث العراقي الشارع جتتاح اليت الغضب جةمو  متصاصا أجل من هو إمنا هلا، عقااب   ليس
 مباشرة ألمريكا الوالء مضمونة هي األحزاب تلك أكثر أن يعين وهذا. العراق يف كوروان فريوس مكافحة تاجراءإ تراجع بعد
 إبراهيم يقول! صفقة أو اتفاق عن يثاحلد إىل اإلعالم وسائل بعض الشكل هبذا الثقة إعطاء دفع وقد إيران، طري  عن أو

 ضده وأصدرت الكاظمي مصطفى "رفضت العراق يف السياسية والتيارات التحالفات بعض إن) اللندنية "العرب" يف الزبيدي
 مرأيت "وكما: قائال   الزبيدي ويكمل "...املهندس مهدي وأيب سليماين قاسم قتل بتدبري وتتهمه ألمريكا، ابلعمالة تدمغه بياانت
 والتعليمات األوامر إليها صدرت حني فقط يكن، مل شيئا وكأن الربملان، يف متريره على السياسية التيارات اتفقت قد وترون،
 مسرح أنواع من نوعا هذا أليس. ترامب دوانلد العم سفارة من أو بغداد، يف الفقيه الويل سفارة من األخرية

 أن ميكن ما إىل ابإلضافة هذا! االهتامات رغم الثقة الكاظمي انل مث ومن ،(8/5/2020 يف ندنيةالل العرب...الالمعقول؟"
 منتصف حدود يف املتوقع ،والعراق أمريكا بني االستاتيجي احلوار عن سيصدر الذي البيان يف للكاظمي "تلميع" من حيدث
... "املستقبلية عالقتهما شروط لتحديد القادم، الشهر منتصف ستاتيجيا  ا حوارا   البلدان يعقد أن املقرر ومن) ،الشهرهذا 
 .(30/5/2020 جورانل ستيت وول عن نت اجلزيرة
 أولويت من إن): فقال ،مبكرة النتخاابت يسعى وأنه ،مؤقتة حكومته لكاظميا اعترب نفسها الثقة جلسة ويف -6
 أجل ومن ارضني،واملع احملتجني رضاءإل حماولة يف وذلك ،احلقة( الشعبية للمطالب استجابة ةمبكر  انتخاابت إجراء حكومته
 السالح حصر املقدمة ويف ،اجملاالت كل يف الدولة سيادة أتكيد يستدعي نزيهة النتخاابت التمهيد إن): قائال   أضاف ذلك
 رضأ استخدام ومنع ،احلساابت لتصفية ساحة إىل البالد حتويل وعدم ،املسلحة للقوات العام القائد وإبمرة وقواهتا الدولة بيد

 سارا   وخربا   مهما   جنازا  إ الثقة على الكاظمي حصول كان لقد. ("7/5/2020 سي يب يب"... اآلخرين على لالعتداء العراق
 قام وهلذا عليه، الشرعية وإضفاء ،العراق يف نفوذها استقرار هلا ليحق  ،مستتبا   أقامته الذي النظام جعل إىل تسعى اليت ألمريكا
 كرئيس الربملان ثقة على حصوله له ليبارك الكاظمي مصطفى مع هاتفيا   الفور على وحتدث (بومبيو مايك) أمريكا خارجية وزير
 اءالوزر  رئيس مع اليوم التحدث الرائع من كان): قائال   7/5/2020 يوم تويت موقع على حسابه على وكتب للعراق، وزراء

 العراقي(، الشعب هبا طالب اليت حاتاإلصال لتنفيذ واجلاد العاجل العمل أييت اآلن الكاظمي، مصطفى اجلديد العراقي
 يف (أوراتغوس مورغان) األمريكية اخلارجية ابسم املتحدثة وقالت. اجلريئة( أجندته تنفيذ على ساعدتهمب تعهدت لقد): وأضاف

 ملدة إيران من الكهرابء استرياد" ابلكهرابء املتعل  ابإلعفاء دما  ق املتحدة الواليت ستمضي اجلديدة للحكومة عماد) هنإ بيان
 األمريكي الرئيس قام مث ومن ("7/5/2020 وان"ك... للنجاح املناسبة الظروف لتوفري املساعدة يف لرغبتنا كعرض "يوما 120
 يوم حتدث ترامب الرئيس) أن بيان يف (دير جاد) األبيض البيت ابسم املتحدث ذكر فقد الكاظمي، مع ابلتحدث بنفسه
 عن عرب الرئيس وأن... حكومته على العراقي النواب جملس تصدي  على لتهنئته الكاظمي مع هاتفيا   11/5/2020 اإلثنني
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 دائمة هزمية إبحلاق العراق مع املشتك االهتمام على وأكد ،املستمرة كوروان فريوس جائحة خالل للعراق املتحدة الواليت دعم
... املبكرة واالنتخاابت لإلصالح العراقي الشعب مطالب تناول على الوزراء سرئي أيضا شجع الرئيس وأن... داعش تنظيم حب 
 .("12/5/2020 األمريكية احلرة رويتز،"

 الوهاب عبد تعيني إعادة إعالنه 9/5/2020 يوم وزرائه مع له اجتماع أول عند الكاظمي إجراءات أوائل ومن -7
 البطل األخ إعادة قرران): الكاظمي قال صحفية، تصرحيات ويف العراق، يف اإلرهاب مكافحة جبهاز يسمى ملا رئيسا   الساعدي

 يف خنبة قوات اإلرهاب، مكافحة قوات وتعترب ،)اإلرهاب مكافحة جلهاز رئيسا منصبه إىل الساعدي الوهاب عبد أول الفري 
 مدى على "داعش" تنظيم ضد رباحل يف احلربة رأس مبثابة وكانت األمريكية، القوات وسلحتها دربتها حيث العراقي، اجليش
 قرار أبن 11/5/2020 العربية قناة ذكرت وقد. (9/5/2020 التكية، األانضول وكالة... 2017-2014 سنوات ثالث

 الشارع، ملطالب استجابة   جاء رهاباإل مكافحة جهاز قائد ىلإ وترقيته ،الساعدي الوهاب عبد إعادة الكاظمي مصطفى
 جهاز" أمريكي تقرير وصف ،2017 عام منتصف] احلدود، أبعد ىلإ التبعية أمريكي العراق يف رهابإلا مكافحة فجهاز
 املتحدة الواليت أسسته العراقي للجيش التابع اجلهاز (،ابلعراق املتحدة الواليت أنشأته ما أفضل) أبنه اإلرهاب" مكافحة
 الذي التقرير حبسب األمريكية اخلاصة العمليات قوات لتجنيد املستخدمة لتلك ومماثلة صارمة تكون قد وتدريب اختيار مبعايري
 قد الساب  املصدر حبسب الساعدي وكان. ["م30/9/2019 ،21عريب"... األوسط الشرق لسياسة واشنطن معهد نشره
 يدل ما املالكي، أمريكا عميل يد على 2008 عام ركن لواء مث ،2006 عام ركن عميد ىلإ استثنائي بشكل املناصب يف ترقى
 العراقي الشارع يدركهما مل أمرين عن انمجة بشعبية اجلهاز هذا متتع وقد. العراقي الضابط هذا عن أمريكا رضا درجة على

 اليت نفسها هي األمريكية الطريقة وهذه املتظاهرين، قتل من رهاباإل مكافحة جهاز منعت نفسها مريكاأ أن األول املنتفض،
 لدى مقبوال   فكان املتظاهرين، ضد القوة استخدام عن ابالمتناع املصري اجليش تعهد حني 2011 سنة مصر يف استخدمتها

 مكافحة جلهاز (نظيفة  ) يدا   تريد كانت أمريكا أن مبعىن مبارك، حسين إزاحة بعد العسكري اجمللس لتشكيل املتظاهرين مجوع
 )نقل( إقالة وبسبب الساعدي أبن ظن قد العراقي الشعب فإن الثاين، األمر وأما. تغيري أي عن البديل ليكون العراقي رهابإلا

 الساعدي اأرادو  لذلك املهدي، عبد رأسه على يقف الذي للنظام معارضا   ظنوه ،رهاباإل مكافحة من له املهدي عبد عادل
 ...العراق يف واألمريكي اإليراين النفوذين وبشدة ترفض العراقية املظاهرات فإن وإال بديال ،

 بشكل العراق حتكم أمريكا: العراق إىل ابلنسبة) :قلنا حيث 04/12/2019 املؤرخ إصداران يف ذلك عن شيئا   ذكران وقد
 خاصة العراقية الوزارات كافة أعمال يتابعون موظف ألف 16 يبلغ بغداد يف سفارهتا موظفي فعدد ستار، وراء من مباشر شبه
 يف األسد عني قاعدة أشهرها العراق يف كثرية عسكرية قواعد وهلا العامل، يف ألمريكا سفارة أكرب وهي األمن، وقطاع النفط
 بنس األمريكي الرئيس لنائب املفاجئة الزيرة فكانت وفودها أمريكا كثفت املاضي شهرال من األخري األسبوع ويف... األنبار
 قائد أمريكا أوفدت للعراق األمريكي الرئيس انئب زيرة على أسبوع مير أن وقبل األسد، عني قاعدة إىل 23/11/2019 يوم
 وخاصة احلثيثة، األمريكية املتابعة دليل وهذا ،27/11/2019 يف بغداد إىل ميلي مارك األمريكي للجيش املشتكة األركان هيئة
 كبرية عسكرية قوة وهو العراق، يف اإلرهاب مكافحة جهاز أن - لوحظ وقد... حساسية ذو ألمريكا ابلنسبة لعراقا أن

 تجنياحمل أن ويبدو لالحتجاجات، القمع سياسة عن بعيد اجلهاز هذا العسكرية، املعدات أبفضل وجهزوها األمريكان شكلها

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy
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 عبد للجنرال كبرية صورة يرفعون حيث الفاسدين الساسة من املخل ص ابعتبارها القوة هذه إىل ينظرون التحرير ساحة يف
 ترتيب يف دور هلا ليكون ريناملتظاه لدى مقبولة القوة هذه وكأن له، املهدي عبد إقالة بعد اجلهاز قادة أحد الساعدي الوهاب
 .االقتباس انتهى احلل(

 :العراق يف أمريكا بنان طوع هو الكاظمي أن هي واخلالصة -8
 عن 2015 يف بشدة ودفاعه ،األمريكي اإلخباري املونيتور موقع يف العراق شؤون حترير كرئيس عمله أثناء: سريته يف -أ
 ...مساح بشكل قوية العراقية األمريكية العالقات تكون أن وجوب

 يةمريكاأل جورانل" ستيت "وول صحيفة تهنقل كما به أمريكا ترحيبو  رات،للمخاب ا  مدير  2016 سنة تكليفه يف -ب
 معه ابلشراكة مرحبا للمخابرات، رئيسا كان عندما جيد" "بعمل قام الكاظمي أن اخلارجية، وزير مساعد شينكر ديفيد عن

 ...للوزراء كرئيس

 الساب  الوزراء رئيس مع 2017 عام يةالسعود زار عندما وخاصة الواضحة سلمان بن حممد بصديقه عالقته مث -ج
 خدمة يف املتفاين سلمان بن حممد السعودي العهد ويل الشخصي" "صديقه مطوال يعان  وهو وشوهد العبادي حيدر

 !األمريكان

 األحزاب لىع ابلضغط يرانإ من مباشر وغري رمباش ريكيأم بدعم وذلك 7/5/2020 يوم الربملان ثقة على هحصول -د
 "أجندات ينفذ وأنه واملهندس، سليماين قاسم اغتيال عملية يف ألمريكا املساعدة بتقدمي متهم الكاظمي أن مع يرانإل املوالية

 !العيون يف الرماد لذر إال إيران مع املعلن التوتر وما ،إيران على فاعال   أتثريا   ألمريكا أن ىلإ يشري كله وهذا أمريكية"

 اجلهاز هذا وقوات العراق، يف اإلرهاب مكافحة جلهاز رئيسا   9/5/2020 يف الساعدي الوهاب عبد إعادة مث -ـه
 ،2017 منتصف األوسط الشرق ةلسياس واشنطن معهد رهنش أمريكي تقرير وصف وقد األمريكية، القوات وسلحتها ربتهاد

 .(م30/9/2019 ،21عريب ..."ابلعراق املتحدة الواليت أنشأته ما أفضل") أبنه هازاجل هذا وصف

 موايند أن قبل ذلك يدركوا أن العراق أهل وعلى أمريكا، عند الكاظمي هبا يتمتع اليت "احلظوة" مدى يبني ذلك كل
 !مندم حني والت
 عظمى لدولة ركزاوم أن،ش ذات دولة فيكون ،هتوعز  أجماده وإعادة للعراق خالص ال إنه فأقول واحدة بكلمة أختمو  -9

 اإلسالم وهو أال ،هتعز  مصدر إىل ابلعودة إال للعراق خالص ال أقول ،االستعمارية الدول من وغريها اوبريطاني أمريكا قهرت
 ال فلقلنيَ َنام  ال   كلنَّ َولَ  َولللم ؤملنلنيَ  َوللَرس ولله العلزَّة   َوِللّٰل ﴿: العزيز القوي هللا وصدق ،النبوة منهاج على راشدة ةخالف ،دولته إبقامة

 .﴾يَعَلم ونَ 
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