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توقيت الزيارة
جــاءت زيــارة إســاعيل قــاآين للعــراق يف ظــل تصاعــد التوتــر 
ــا ميكــن  ــل الحشــد الشــعبي، وهــو م ــن الكاظمــي وفصائ ب

توضيحــه يف التــايل:

1- محاولــة تصفيــة الكاظمــي الفاشــلة: جــاءت زيــارة قــآاين 
ــس  ــة رئي ــة تصفي ــل محاول ــن فش ــاعات م ــد س ــداد بع لبغ
الــوزراء العراقــي يف 7 نوفمــر املــايض بثــاث طائــرات مســرة، 
وهــي املحاولــة التــي تتهــم فيهــا ميليشــيات إيــران بتنفيذها، 
خاصــة كتائــب حــزب اللــه العراقــي، وعصائــب أهــل الحــق، 
ــم  ــي، زعي ــس الخزع ــن قي ــدات م ــع إطــاق تهدي خاصــة م
العصائــب، بتصفيــة الكاظمــي عــى خلفيــة مقتــل محتجــن 
ــة  ــام املنطق ــم أم ــد تجمهره ــيات عن ــذه امليليش ــن له تابع

الخــراء يف 5 نوفمــر الجــاري. 

ــة  ــرب املفوضي ــة: تق ــات النهائي ــج االنتخاب ــتباق نتائ 2- اس
العليــا لانتخابــات يف العــراق مــن عمليــة العــد والفــرز 
اليدويــن للمحطــات االنتخابيــة التــي اعرضــت عليهــا بعــض 
ــر  ــراق يف أكتوب ــات الع ــج انتخاب ــى نتائ ــة ع ــوى املعرض الق
2021، فضــاً عــن رفــع الطعــون إىل الهيئــة القضائيــة للبــت 

ــة.  ــج النهائي ــا إصــدار النتائ ــي ســوف يعقبه ــا، والت فيه

وال توجــد مــؤرشات، حتــى اآلن، توحــي بأنــه ســوف 
ــج  ــة بالنتائ ــة مقارن ــج النهائي ــر يف النتائ ــّول كب ــدث تح يح
األوليــة، خاصــة إذا مــا اســتمرت املفوضيــة العليــا املســتقلة 
ــت  ــي مورس ــوط الت ــة الضغ ــة يف مقاوم ــات العراقي لانتخاب
عليهــا مــن قبــل ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران 
لتغيــر النتائــج، والتــي كان آخرهــا تهديدهــا بتأليــب الوضــع 
العــام يف العــراق يف حــال جــرت املصادقــة عــى نتائــج االقراع 

ــة. بشــكلها النهــايئ عنــد أرقامهــا املعلن
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أعلنــت بعــض وســائل إعــام عراقيــة، خاصــة قنــوات “دجلــة” و”الشــرقية” و”الرافديــن” الفضائيــة، عــن 
وصــول قائــد فيلــق القــدس، إســماعيل قاآنــي، إلــى العاصمــة بغــداد فــي 7 نوفمبــر الجــاري فــي زيــارة 
غيــر معلنــة، حيــث التقــي قاآنــي قــادة الفصائــل الشــيعية المســلحة، كمــا اجتمــع قاآنــي أيضــًا مــع رئيــس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي والرئيــس العراقــي برهــم صالــح، حيــث أكــد رفضــه الكامــل لمحاولــة االغتيــال 
التــي تعــرض لهــا األخيــر، وذلــك فــي إطــار ســعي إيــران لضبــط ســلوك الميليشــيات المســلحة المواليــة لهــا، 

مقابــل إشــراك األحــزاب الممثلــة لهــا فــي الحكومــة العراقيــة القادمــة. 

نفــي االتهــام: دالالت زيــارة إســماعيل قاآنــي العــراق بعــد محاولــة اغتيــال الكاظمــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1391، 11 نوفمبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أهداف زيارة قآاني
هــدف قــآاين مــن زيارتــه للعــراق وعقــده لقــاءات مــع 
العديــد مــن القــوى السياســية العراقيــة إىل تحقيــق التاليــة: 

1- اســتيعاب غضــب الكاظمــي: أعلــن الكاظمــي يف أعقــاب 
ــة  ــذة “معلوم ــات املنف ــلة، أن الجه ــال الفاش ــة االغتي محاول
ــارة إىل إدراكــه  ــاء، يف إش ــا القض ومعروفــة”، وســيصل إليه
بــأن امليليشــيات الوالئيــة املواليــة لطهــران هــي املتورطــة يف 

ــه.  ــة تصفيت محاول

واجتمــع مجلــس األمــن الوطنــي، أعــى مؤسســة أمنيــة يف 
البــاد، برئاســة الكاظمــي وبعضويــة وزيــري الدفــاع جمعــة 
عنــاد، والداخليــة عثــان الغامنــي، ومستشــار األمــن الوطنــي 
قاســم األعرجــي، ورئيــس أركان الجيــش عبــد األمــر يــار اللــه، 
وعــدد مــن القــادة األمنيــن يف البــاد، وأصــدر بيــان أكــد فيــه 
ــه ال  ــان “أن ــد البي ــا أك ــة”، ك ــات املجرم ــة “الجاع ماحق
أحــد أعــى مــن الدولــة”، وهــو مــا يشــر إىل عــزم الكاظمــي 

ماحقــة هــذه القــوى، وإدانتهــا، وتســليمها للقضــاء. 

كــا أكــد مســؤولون أمنيــون عراقيــون أن الطائــرات 
معســكرات  عــى  هجــات  نفــذت  لطائــرات  مشــابهة 
أمريكيــة يف أوقــات متفرقــة مــن العــام الحــايل، والتــي ســبق 
ــك الهجــات،  ــا تل ــل املســلحة تبنيه ــت بعــض الفصائ وأعلن
وهــو مــا يحــر التحقيقــات يف جهتــن فقــط، وهــا كتائــب 
حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق، عــى اعتبــار أن الفصيلــن 

ــع. ــة الصن ــة، إيراني ــرة املفخخ ــرات املس ــكان الطائ ميتل

ــاه  ــت إىل أن اتج ــة انرف ــابات اإليراني ــدو أن الحس ويب
ــن  ــف م ــوف يضع ــيات س ــة هــذه امليليش ــي إلدان الكاظم
شــعبيتها، ويعــزز مــن رصيــد الكاظمــي يف الشــارع العراقــي، 
كــا أنــه ســوف يســتقطب إدانــة املجتمــع الــدويل لطهــران 
اإليــراين  النفــوذ  يعــرض  قــد  نحــو  عــى  وميليشــياتها، 
لانكشــاف، أو لضغــوط يف الوقــت الحــايل، وهــو أمــر ال 

ــه. ــران يف حدوث ــب إي ترغ

ــتبعد أن  ــن املس ــال: م ــة االغتي ــن محاول ــران م ــة إي 2- تربئ
ــة الكاظمــي مــن  ــة ســعت لتصفي تكــون امليليشــيات الوالئي
دون تنســيق مــع إيــران، ولذلــك ســعى قــآاين لالتقــاء 
ــة  ــران، ومحاول ــن إي ــام ع ــدرء االته ــة ل ــي يف محاول بالكاظم
قبــل  مــن  متــت  باعتبارهــا  االغتيــال  محاولــة  تصويــر 
ــآاين  ــك رسب ق ــا، ولذل ــه منه ــه دون توجي ــيات منفلت ميليش
ــادات امليليشــيات شــهد نوعــاً مــن  ــن قي ــه وب أن اللقــاء بين
ــة  ــدم إطال ــاه إىل ع ــذي دع ــر ال ــن، األم ــن الطرف ــة ب الحدي

االجتــاع.

3- اســتيعاب الضغــوط األمريكيــة: تتخــوف طهــران مــن أن 
تــؤدي محاولــة االغتيــال الفاشــلة لرئيــس الــوزراء الكاظمــي 
يف  للتدخــل  املتحــدة  الواليــات  أمــام  املجــال  فتــح  إىل 
التحقيقــات العراقيــة بهــدف الوقــوف عــى الفاعــل، يف ظــل 
إصــدار الرئيــس األمريــي بايــدن تعليــات إىل فريــق األمــن 
القومــي ملســاعدة قــوات األمــن العراقيــة عــى معرفــة هويــة 
ــكل  ــدوره بش ــيؤثر ب ــا س ــو م ــة، وه ــك املحاول ــي تل مرتكب
ــراين يف العــراق، خاصــة إذا  ــوذ اإلي ــدور والنف ســلبي عــى ال
مــا ســعت الواليــات املتحــدة إىل إدانــة إيــران يف املؤسســات 

ــم املتحــدة. ــة، كاألم الدولي

4- بحــث ترتيبــات تشــكيل الحكومــة الجديــدة: تضمــن 
جــدول لقــاءات قــآاين يف العــراق زيــارة الســليانية والنجــف، 
وهــو مــا يــؤرش عــى ســعيه التأثــر عــى محــاوالت تشــكيل 
ــل  ــران إىل التوص ــعى إي ــدة. وتس ــة الجدي ــة العراقي الحكوم
ــة، تضمــن مــن خالهــا  ــج النهائي ــل إعــان النتائ لتســوية قب
الحشــد  لفصائــل  املمثلــة  السياســية  الفصائــل  مشــاركة 
عــدم  مقابــل  القادمــة  العراقيــة  الحكومــة  يف  الشــعبي 
اعراضهــم عــى نتائــج االنتخابــات، أو تصعيــد مــن نشــاطها 

ــا.    ــى نتائجه ــاً ع ــة اعراض ــة العراقي ــد الحكوم ــلح ض املس

ــى  ــآاين ع ــاعد ق ــد تس ــي ق ــل الت ــد العوام ــل أح ويتمث
ــار  ــم التي ــدى الصــدر، زعي ــة مقت ــه يف مواجه ــق أهداف تحقي
االنتخابــات  يف  األوىل  املرتبــة  عــى  والحاصــل  الصــدري، 
األخــرة، الصعوبــات التــي واجهها يف تشــكيل حكومــة أغلبية، 
إذ تحفــظ الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وتقــدم الســنية 
ــار  ــتبعاد “اإلط ــؤدي اس ــن أن ي ــاً م عــى هــذا الطــرح، خوف
ــال  ــذر بحــدوث اقتت ــي حــاد ين التنســيقي”، إىل تدهــور أمن

ــة. ــرة القادم ــال الف ــراق خ ــي يف الع أه

ــة  ــران أن محاول ــدرك إي ــر، ت ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
األحــزاب  تســتوعب  جديــدة  عراقيــة  حكومــة  تشــكيل 
ــار  ــن يكــون أمــراً ســهاً، خاصــة أن التي الشــيعية الخــارسة ل
الصــدري، حتــى يف حالــة موافقتــه عــى إرشاك هــذه القــوى، 
ــوزارات الســيادية،  ــة عــى ال ــه ســوف يســعى إىل الهيمن فإن
ــوازي  ــوزارات ي ــن ال ــدد م ــى ع ــول ع ــل الحص ــى األق أو ع
عــدد املقاعــد التــي نجــح يف الحصــول عليهــا يف االنتخابــات 
ــوزراء  ــدد ال ــص ع ــي تقلي ــا يعن ــو م ــرة، وه ــة األخ العراقي

ــيقي.  ــار التنس ــا اإلط ــيحصل عليه ــي س الت

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الكاظمــي والصــدر قــد يســعيان 
إىل مناقشــة وضــع ســاح امليليشــيات املنفلــت للقــوى التابعة 
إليــران وهــي كلهــا ســوف تكــون مفاوضــات معقــدة، ومتثــل 

ضغطــاً حقيقيــاً عــى النفــوذ اإليــراين يف العــراق.  
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توظيــف  تســتهدف  قــآاين  زيــارة  فــإن  التقديــر،  ويف 
محاولــة االغتيــال الفاشــلة وإمكانيــة تــورط امليليشــيات 
الوالئيــة التابعــة لهــا يف أعــال عنــف خــال الفــرة املقبلــة 
ــة  ــار الصــدري والكاظمــي يف محاول كأوراق ضغــط عــى التي

لفــرض القــوى الشــيعية التابعــة لهــا عــى الحكومــة العراقيــة 
يســعى إىل  باعتبارهــا طرفــاً  الجديــدة، وتقديــم نفســها 
ــم  ــى الرغ ــي، ع ــام الداخ ــر االنقس ــراق مخاط ــب الع تجني
مــن كونهــا مــن القــوى التــي تهــدد أمــن واســتقال العــراق. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

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

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

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

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

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


