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مؤشرات تورط الحشد الشعبي 
ــن  ــعبي، وم ــد الش ــؤرشات أن الحش ــن امل ــد م ــح العدي ترج
ورائــه إيــران، هــو املتهــم الرئيــي وراء محاولــة اغتيــال 
ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــي وه الكاظم

1- العمليــات الســابقة للحشــد: تؤكــد الســوابق التاريخيــة أن 
األطــراف التــي كانــت تســتهدف املنطقــة الخــراء بهجــات 
ــل  ــة، هــي فصائ ــرات املســرة لــرب أهــداف أمريكي بالطائ
الحشــد الشــعبي املعارضــة “للكاظمــي”، مثــل كتائــب حــزب 

اللــه العراقــي، وعصائــب أهــل الحــق، وســيد الشــهداء.

وقــد ثبتــت مســؤولية فصائــل الحشــد الشــعبي عــن 
ــداد  ــهدتها بغ ــي ش ــات الت ــواء يف الهج ــات، س ــك العملي تل
ــراق،  ــة يف الع ــكرات أمريكي ــل أو معس ــار أربي أو رضب مط
ــة يف ســوريا  وكان آخرهــا اســتهداف قاعــدة التنــف األمريكي

ــرة.  ــرات مس ــس طائ بخم

ــى  ــوم ع ــة الهج ــظ أن محاول ــرى، يالح ــة أخ ــن جه وم
ــرة، أي أن  ــرات مس ــالث طائ ــتخدام ث ــت باس ــي مت الكاظم
القائــم بتنفيــذ الهجــوم كان حريصــاً عــى تصفيتــه، فهــي مل 
تكــن مجــرد محاولــة للرتويــع، أو التخويــف، وهــو مــا يــؤرش 
إىل وجــود يــأس إيــراين مــن نجــاح حلفائهــا مــن الشــيعة يف 

ــة.  ــة القادم ــة العراقي تشــكيل الحكوم

2- ترصيحــات الحشــد املعاديــة للكاظمــي: تكشــف مراجعــة 
ترصيحــات هــذه الفصائــل عــن حجــم الكراهيــة التــي تكنهــا 
لرئيــس الــوزراء، مبــا يرجــح مســؤوليتها عــن هــذه الهجــات، 

وإن حاولــت التنصــل منــه. 

األمنــي  املســؤول  العســكري،  أبــو عــي  فقــد ســخر 
ــال  ــة اغتي ــن محاول ــر، م ــه، يف 7 نوفم ــزب الل ــب ح يف كتائ
الكاظمــي، حيــث قــال: “ال أحــد يف العــراق لديه حتــى الرغبة 
لخســارة طائــرة مســرة عــى منــزل رئيــس وزراء ســابق”، كــا 

العدد 1388، 8 نوفمبر 2021

أعلــن رئيــس خليــة اإلعــام األمنــي، ســعد معــن، أن رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي تعــرض 
بثــاث طائــرات مســيرة، وأســقطت منظومــة الدفــاع الجــوي “ســي – رام”  لمحاولــة اغتيــال، وذلــك 
)C-RAM( التابعــة للســفارة األمريكيــة، طائرتيــن منهــا، بينمــا تمكنــت الثالثــة مــن تنفيــذ االعتــداء، مــن دون 
أن يصــاب أحــد بــأذى. ولــم تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، فيمــا دعــا الكاظمــي إلــى “التهدئــة 

وضبــط النفــس”.

تصعيــد ميليشــياوي! أبعــاد محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــي الكاظمــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1388، 8 
نوفمبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــوق  ــذا املخل ــد اإلرضار به ــن يري ــاك م ــاف: “إذا كان هن أض
ــر  ــة وأك ــل تكلف ــداً، أق ــرة ج ــرق كث ــد ط ــبويك فتوج الفيس
ــه  ــة الل ــكري: “أال لعن ــع العس ــك”. وتاب ــق ذل ــاً لتحقي ضان

ــدك”. ــن أي ــك وعــى م علي

كــا أن فصائــل أخــرى مــن الحشــد الشــعبي، مثــل أمــن 
عــام كتائــب “ســيد الشــهداء”، أبــو آالء الــواليئ، وقيــس 
ــي  ــت الكاظم ــق، اتهم ــل الح ــب أه ــم عصائ ــي، زعي الخزع
ــن مــن أنصــار  ــورط يف إطــالق الرصــاص عــى املتظاهري بالت
ــذي  ــداد، وال ــن يف بغ ــن املاضي ــالل اليوم ــل خ ــك الفصائ تل
ــا  ــو م ــا، وه ــى نتائجه ــاج ع ــم لالحتج ــات منه ــع املئ تجم
ــى  ــوم ع ــاً للهج ــه كان انتقام ــوم علي ــاً أن الهج ــي ضمن يعن
أنصارهــا، خاصــة أن الطائــرات املســرة انطلقــت مــن مــكان 
ــب  ــع العصائ ــل أن ترتاج ــك قب ــارص، وذل ــذه العن ــر ه تظاه
عــن موقفهــا الســابق، وتؤكــد أنهــا تديــن هــذا الفعــل بــكل 

ــاً.   ــتهدافاً حقيقي ــو كان اس ــة ل رصاح

ــم  ــدث باس ــن املتح ــة: أعل ــر واقعي ــة غ ــات إيراني 3- اتهام
ــان صــدر يف  ــة، ســعيد خطيــب زاده، يف بي ــة اإليراني الخارجي
ــطة  ــذ بواس ــذي نف ــوم ال ــن الهج ــران تدي ــر، أن طه 7 نوفم
طائــرات مســرة عــى مقــر إقامــة الكاظمــي. ومــن الغريــب 
ــس  ــام للمجل ــن الع ــان األم ــى لس ــاء ع ــل ج أن أول رد فع
ــذي مل  ــمخاين، وال ــى ش ــراين، ع ــي اإلي ــن القوم ــى لألم األع
يــدن محاولــة اغتيالــه، بــل ألقــى باللــوم عــى محاولــة 
اغتيــال الكاظمــي عــى “مراكــز فكــر خارجيــة دعمــت 
الجاعــات اإلرهابيــة واحتــالل العــراق”، وهــو اتهــام غامــض 
يبــدو أن إيــران تســعى مــن خاللــه إىل نفــي االتهــام عنهــا، أو 

ــا.  ــة به ــيعية املرتبط ــيات الش امليليش

أسباب محاولة تصفية الكاظمي: 
ميكــن إرجــاع محاولــة إيــران وفصائــل الحشــد الشــعبي 

تصفيــة الكاظمــي إىل العوامــل التاليــة: 

ــات: أرص  ــارة االنتخاب ــؤولية خس ــي مس ــل الكاظم 1- تحمي
الكاظمــي عــى إجــراء انتخابــات برملانيــة مبكــرة يف أكتوبــر 
2021، وذلــك عــى الرغــم مــن رفــض بعــض أحــزاب “اإلطــار 
كفايــة  بدرجــة  تســتعد  مل  أنهــا  بزعــم  لهــا  التنســيقي” 
ــن  ــي أراد م ــزاب أن الكاظم ــذه األح ــرى ه ــات، وت لالنتخاب
إجرائهــا يف هــذا املوعــد هــو اســتثار التظاهــرات الشــيعية 
الرافضــة لهيمنــة تلــك القــوى، خاصــة أن االنتخابــات أجريــت 
ــر(  ــن )أكتوب ــات ترشي ــدالع احتجاج ــة الن ــرى الثالث يف الذك
ــد  ــعبي ض ــان الش ــم االحتق ــن حج ــا زاد م ــل م 2019. ولع

ــطاء  ــة نش ــة تصفي ــه يف محاول ــو تورط ــعبي ه ــد الش الحش
ــن.  ــات ترشي احتجاج

وانعكســت التطــورات الســابقة عــى أداء هــذه األحــزاب، 
خاصــة تحالــف الفتــح، املمثــل مليليشــيات الحشــد الشــعبي، 
والتــي حصلــت عــى 15 مقعــداً فقــط. ولذلــك اتجهــت هــذه 
ــات،  القــوى لتحميــل الكاظمــي مســؤولية خســارتها االنتخاب
ــذه  ــت ه ــا أعلن ــات، ك ــر االنتخاب ــه بتزوي ــوالً إىل اتهام وص
الفصائــل، خاصــة كتائــب حــزب اللــه العراقــي عــن دفاعهــا 
ــو  ــدم، وه ــان، بال ــارة إىل الرمل ــدس، يف إش ــان املق ــن الكي ع
مــا يــؤرش عــى اســتعدادها لتوظيــف العنــف للحفــاظ عــى 
تصــدر املشــهد الســيايس، وهــو مــا تــم عــر محاولــة تصفيــة 

الكاظمــي الفاشــلة. 

ــة:  ــة القادم ــي للحكوم ــدر – الكاظم ــط الص ــض خط 2- رف
أدان زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، محاولــة اغتيــال 
رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، واصفــاً الهجوم 
بأنــه محاولــة إلرجــاع العــراق إىل الفــوىض والعنــف. ويالحــظ 
ــن الصــدر  ــف ب ــالت تشــر إىل وجــود تحال أن بعــض التحلي
والكاظمــي، بصــورة قــد تــؤدي إىل إعــادة انتخــاب الكاظمــي 
ــن  ــد م ــا يف العدي ــوء تالقيه ــة يف ض ــوزراء، خاص ــة ال لرئاس
املواقــف، مثــل رفــض ســالح فصائــل الحشــد الشــعبي، 
ومحاولــة تعزيــز اســتقاللية العــراق عــن بغــداد، وهــي كلهــا 

مواقــف تثــر مخــاوف إيــران وحلفائهــا. 

ملحاولتــي  تعــرض  قــد  الصــدر  مقتــدى  أن  ويالحــظ 
اغتيــال يف الســابق مــن قبــل إيــران. وبالتــايل يتوقــع أن تلجــأ 
فصائــل طهــران إىل اســتثار محاولــة االغتيــال الفاشــلة مــن 
أجــل الضغــط عــى الصــدر ملحاولــة اســتيعابها يف الحكومــة 
ــن  ــي أعل ــه الســابقة، والت ــن ترصيحات ــة، والرتاجــع ع القادم
ــراق.  ــة يف الع ــة أغلبي ــه لتشــكيل حكوم ــن تفضيل ــا ع خالله

3- محاولــة الكاظمــي تحجيــم نفــوذ الحشــد الشــعبي: 
ســعى الكاظمــي بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح إىل تحجيــم 
نفــوذ ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران، إذ رفــض 
التمويــل الحكومــي لقــوات الحشــد الشــعبي وســعى إلنهــاء 
ــا اتجــه  ــد القضــاء عــى داعــش، ك ــوات الحشــد بع دور ق
الكاظمــي يف ســبتمر إىل إقــرار مــرشوع قانــون التجنيــد 
اإللزامــي يف مجلــس الــوزراء، يف خطــوة تتمثــل إحــدى 

ــعبي. ــد الش ــوات الحش ــم ق ــة تحجي ــا محاول أهدافه

ويالحــظ أن مقتــدى الصــدر فــور إعــالن نتائــج االنتخابات 
الرملانيــة األخــرة أشــار رصاحــة إىل مواجهــة الســالح املنفلــت 
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يف إشــارة إىل ســالح ميليشــيات الحشــد الشــعبي، وهــي كلهــا 
رســائل ترفضهــا إيران وميليشــيات الحشــد الشــعبي. 

استثمار رغم اإلخفاق:
عــى الرغــم مــن إخفــاق فصائــل الحشــد الشــعبي يف تصفيــة 
ــال  ــة إلرس ــتثار الحادث ــه الس ــوف تتج ــا س ــي، فإنه الكاظم

الرســائل التاليــة: 

ــرى  ــران عــى الحكومــة القادمــة: ت 1- فــرض ميليشــيات إي
ــد  ــر والتهدي ــع ســقف التوت ــل الحشــد الشــعبي أن رف فصائ
مبواجهــات عســكرية مبــارشة أو عمليــات اغتيــال للكاظمــي 
ميثــل مســاراً ضاغطــاً عــى القــوى التــي فــازت يف االنتخابــات، 
وتحديــداً الكتلــة الصدريــة، وتيــار التقــدم الســني، والكتلــة 
الكرديــة، لتطويــع مواقفهــا والوصــول إىل صيغــة تضمــن 
مشــاركة القــوى الشــيعية الخــارسة يف االنتخابــات يف الحكومة 

ــدة.  الجدي

ــد  ــل الحش ــالن فصائ ــى إع ــذا املعن ــد ه ــا يؤك ــل م ولع
الشــعبي عقــب محاولــة اغتيــال الكاظمــي الفاشــلة أنــه لــن 
يحصــل عــى ترشــيح ثــاين لتــويل رئاســة الــوزراء، وذلــك عــى 
الرغــم مــن خســارتها االنتخابــات الرملانيــة، بصــورة تجعلهــا 
طــرف غــر مؤثــر يف مفاوضــات تشــكيل الحكومــة العراقيــة 

القادمــة. 

ــاول  ــكرياً: تح ــراق عس ــى الع ــران ع ــيطرة إي ــد س 2- تأكي
إيــران والقــوى املرتبطــة بهــا التأكيــد عــى أن الســاحة 

العراقيــة هــي دائــرة األمــن املبــارش األوىل لهــا، وأن طهــران 
ــت  ــراق تح ــاء الع ــة إىل بق ــا الرامي ــل جهوده ــوف تواص س
نفوذهــا املبــارش، وذلــك بغــض النظــر عــن نجــاح املفاوضــات 

ــا.  ــة يف فيين القادم

ــي  ــرشوع الوطن ــران أن امل ــرى إي ــرى، ت ــة أخ ــن جه وم
ــا يف  ــا ومصالحه ــا وأهدافه ــع توجهاته ــق م ــي ال يتف للكاظم
ــي يف  ــاء الكاظم ــأن بق ــالة ب ــل رس ــاول أن ترس ــراق، وتح الع
ــتقرار  ــق االس ــل تحقي ــن يكف ــة ل ــس للحكوم ــه كرئي منصب

ــراق.  ــن يف الع واألم

الحشــد  تتجــه فصائــل  أن  يرجــح  فإنــه  الختــام،  ويف 
ــراد لعــدم  ــار الصــدري واألك الشــعبي إىل الضغــط عــى التي
ــاط  ــك إلحب ــة، وذل ــراق القادم ــة الع ــي رئاس ــويل الكاظم ت
توجهاتــه الراميــة إىل االنفتــاح عــى الــدول العربيــة، والخروج 

ــراين.  ــوذ اإلي ــرة النف ــن دائ م

ــوري  ــرس الث ــدس يف الح ــق الق ــد فيل ــه قائ ــل توج ولع
اإليــراين، اســاعيل قــاآين، بشــكل عاجــل إىل بغــداد يف 8 
نوفمــر، واالجتــاع مــع رئيــس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة 
ومــع األطــراف الشــيعية املتصارعــة بهــدف معلــن هــو تهدئة 
األوضــاع، إمنــا يهــدف إىل محاولــة التــرؤ مــن محاولــة اغتيــال 
الكاظمــي، وتقديــم نفســها كحكــم بــن الفصائــل الشــيعية، 
ــب ميليشــياتها يف  ــر مطال ــة إىل متري ــذي يهــدف يف النهاي وال
العــراق، والتــي تتمثــل يف حدهــا األدىن ضــان مشــاركتهم يف 

الحكومــة القادمــة.
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.
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