تقديرات المستقبل Future Briefs

نفي االتهام:
دالالت زيارة إسماعيل قاآين العراق بعد حماولة اغتيال الكاظمي
العدد  11 ،1391نوفمبر 2021

أعلنــت بعــض وســائل إعــام عراقيــة ،خاصــة قنــوات “دجلــة” و”الشــرقية” و”الرافديــن” الفضائيــة ،عــن
وصــول قائــد فيلــق القــدس ،إســماعيل قاآنــي ،إلــى العاصمــة بغــداد فــي  7نوفمبــر الجــاري فــي زيــارة
غيــر معلنــة ،حيــث التقــي قاآنــي قــادة الفصائــل الشــيعية المســلحة ،كمــا اجتمــع قاآنــي أيضــاً 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.

توقيت الزيارة
جــاءت زيــارة إســاعيل قــاآين للعـراق يف ظــل تصاعــد التوتــر
بــن الكاظمــي وفصائــل الحشــد الشــعبي ،وهــو مــا ميكــن
توضيحــه يف التــايل:
 -1محاولــة تصفيــة الكاظمــي الفاشــلة :جــاءت زيــارة قــآاين
لبغــداد بعــد ســاعات مــن فشــل محاولــة تصفيــة رئيــس
الــوزراء العراقــي يف  7نوفمــر املــايض بثــاث طائـرات مســرة،
وهــي املحاولــة التــي تتهــم فيهــا ميليشــيات إيـران بتنفيذها،
خاصــة كتائــب حــزب اللــه العراقــي ،وعصائــب أهــل الحــق،
خاصــة مــع إطــاق تهديــدات مــن قيــس الخزعــي ،زعيــم
العصائــب ،بتصفيــة الكاظمــي عــى خلفيــة مقتــل محتجــن
تابعــن لهــذه امليليشــيات عنــد تجمهرهــم أمــام املنطقــة
الخ ـراء يف  5نوفمــر الجــاري.

 -2اســتباق نتائــج االنتخابــات النهائيــة :تقــرب املفوضيــة
العليــا لالنتخابــات يف العــراق مــن عمليــة العــد والفــرز
اليدويــن للمحطــات االنتخابيــة التــي اعرتضــت عليهــا بعــض
القــوى املعرتضــة عــى نتائــج انتخابــات العــراق يف أكتوبــر
 ،2021فض ـاً عــن رفــع الطعــون إىل الهيئــة القضائيــة للبــت
فيهــا ،والتــي ســوف يعقبهــا إصــدار النتائــج النهائيــة.
وال توجــد مــؤرشات ،حتــى اآلن ،توحــي بأنــه ســوف
يحــدث تحــ ّول كبــر يف النتائــج النهائيــة مقارنــة بالنتائــج
األوليــة ،خاصــة إذا مــا اســتمرت املفوضيــة العليــا املســتقلة
لالنتخابــات العراقيــة يف مقاومــة الضغــوط التــي مورســت
عليهــا مــن قبــل ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليـران
لتغيــر النتائــج ،والتــي كان آخرهــا تهديدهــا بتأليــب الوضــع
العــام يف العـراق يف حــال جــرت املصادقــة عــى نتائــج االقرتاع
بشــكلها النهــايئ عنــد أرقامهــا املعلنــة.

نفــي االتهــام :دالالت زيــارة إســماعيل قاآنــي العــراق بعــد محاولــة اغتيــال الكاظمــي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  11 ،1391نوفمبــر
 ،2021أبوظبــي :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:
 -1اســتيعاب غضــب الكاظمــي :أعلــن الكاظمــي يف أعقــاب
محاولــة االغتيــال الفاشــلة ،أن الجهــات املنفــذة “معلومــة
ومعروفــة” ،وســيصل إليهــا القضــاء ،يف إشــارة إىل إدراكــه
بــأن امليليشــيات الوالئيــة املواليــة لطهـران هــي املتورطــة يف
محاولــة تصفيتــه.
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
مالحقــة “الجامعــات املجرمــة” ،كــا أكــد البيــان “أنــه ال
أحــد أعــى مــن الدولــة” ،وهــو مــا يشــر إىل عــزم الكاظمــي
مالحقــة هــذه القــوى ،وإدانتهــا ،وتســليمها للقضــاء.
كــا أكــد مســؤولون أمنيــون عراقيــون أن الطائــرات
مشــابهة لطائــرات نفــذت هجــات عــى معســكرات
أمريكيــة يف أوقــات متفرقــة مــن العــام الحــايل ،والتــي ســبق
وأعلنــت بعــض الفصائــل املســلحة تبنيهــا تلــك الهجــات،
وهــو مــا يحــر التحقيقــات يف جهتــن فقــط ،وهــا كتائــب
حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق ،عــى اعتبــار أن الفصيلــن
ميتلــكان الطائــرات املســرة املفخخــة ،إيرانيــة الصنــع.
ويبــدو أن الحســابات اإليرانيــة انرصفــت إىل أن اتجــاه
الكاظمــي إلدانــة هــذه امليليشــيات ســوف يضعــف مــن
شــعبيتها ،ويعــزز مــن رصيــد الكاظمــي يف الشــارع العراقــي،
كــا أنــه ســوف يســتقطب إدانــة املجتمــع الــدويل لطه ـران
وميليشــياتها ،عــى نحــو قــد يعــرض النفــوذ اإليــراين
لالنكشــاف ،أو لضغــوط يف الوقــت الحــايل ،وهــو أمــر ال
ترغــب إيــران يف حدوثــه.
 -2تربئــة إيــران مــن محاولــة االغتيــال :مــن املســتبعد أن
تكــون امليليشــيات الوالئيــة ســعت لتصفيــة الكاظمــي مــن
دون تنســيق مــع إيــران ،ولذلــك ســعى قــآاين لاللتقــاء
بالكاظمــي يف محاولــة لــدرء االتهــام عــن إي ـران ،ومحاولــة
تصويــر محاولــة االغتيــال باعتبارهــا متــت مــن قبــل
ميليشــيات منفلتــه دون توجيــه منهــا ،ولذلــك رسب قــآاين
أن اللقــاء بينــه وبــن قيــادات امليليشــيات شــهد نوع ـاً مــن
الحديــة بــن الطرفــن ،األمــر الــذي دعــاه إىل عــدم إطالــة
االجتــاع.
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 -3اســتيعاب الضغــوط األمريكيــة :تتخــوف طهـران مــن أن
تــؤدي محاولــة االغتيــال الفاشــلة لرئيــس الــوزراء الكاظمــي
إىل فتــح املجــال أمــام الواليــات املتحــدة للتدخــل يف
التحقيقــات العراقيــة بهــدف الوقــوف عــى الفاعــل ،يف ظــل
إصــدار الرئيــس األمريــي بايــدن تعليــات إىل فريــق األمــن
القومــي ملســاعدة قــوات األمــن العراقيــة عــى معرفــة هويــة
مرتكبــي تلــك املحاولــة ،وهــو مــا ســيؤثر بــدوره بشــكل
ســلبي عــى الــدور والنفــوذ اإلي ـراين يف الع ـراق ،خاصــة إذا
مــا ســعت الواليــات املتحــدة إىل إدانــة إيـران يف املؤسســات
الدوليــة ،كاألمــم املتحــدة.
 -4بحــث ترتيبــات تشــكيل الحكومــة الجديــدة :تضمــن
جــدول لقــاءات قــآاين يف العـراق زيــارة الســليامنية والنجــف،
وهــو مــا يــؤرش عــى ســعيه التأثــر عــى محــاوالت تشــكيل
الحكومــة العراقيــة الجديــدة .وتســعى إيــران إىل التوصــل
لتســوية قبــل إعــان النتائــج النهائيــة ،تضمــن مــن خاللهــا
مشــاركة الفصائــل السياســية املمثلــة لفصائــل الحشــد
الشــعبي يف الحكومــة العراقيــة القادمــة مقابــل عــدم
اعرتاضهــم عــى نتائــج االنتخابــات ،أو تصعيــد مــن نشــاطها
املســلح ضــد الحكومــة العراقيــة اعرتاضــاً عــى نتائجهــا.
ويتمثــل أحــد العوامــل التــي قــد تســاعد قــآاين عــى
تحقيــق أهدافــه يف مواجهــة مقتــدى الصــدر ،زعيــم التيــار
الصــدري ،والحاصــل عــى املرتبــة األوىل يف االنتخابــات
األخــرة ،الصعوبــات التــي واجهها يف تشــكيل حكومــة أغلبية،
إذ تحفــظ الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وتقــدم الســنية
عــى هــذا الطــرح ،خوف ـاً مــن أن يــؤدي اســتبعاد “اإلطــار
التنســيقي” ،إىل تدهــور أمنــي حــاد ينــذر بحــدوث اقتتــال
أهــي يف العــراق خــال الفــرة القادمــة.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،تــدرك إيــران أن محاولــة
تشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة تســتوعب األحــزاب
الشــيعية الخــارسة لــن يكــون أم ـرا ً ســهالً ،خاصــة أن التيــار
الصــدري ،حتــى يف حالــة موافقتــه عــى إرشاك هــذه القــوى،
فإنــه ســوف يســعى إىل الهيمنــة عــى الــوزارات الســيادية،
أو عــى األقــل الحصــول عــى عــدد مــن الــوزارات يــوازي
عــدد املقاعــد التــي نجــح يف الحصــول عليهــا يف االنتخابــات
العراقيــة األخــرة ،وهــو مــا يعنــي تقليــص عــدد الــوزراء
التــي ســيحصل عليهــا اإلطــار التنســيقي.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن الكاظمــي والصــدر قــد يســعيان
إىل مناقشــة وضــع ســاح امليليشــيات املنفلــت للقــوى التابعة
إليـران وهــي كلهــا ســوف تكــون مفاوضــات معقــدة ،ومتثــل
ضغطـاً حقيقيـاً عــى النفــوذ اإليـراين يف العـراق.

دالالت زيارة إسماعيل قاآني العراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي

ويف التقديــر ،فــإن زيــارة قــآاين تســتهدف توظيــف
محاولــة االغتيــال الفاشــلة وإمكانيــة تــورط امليليشــيات
الوالئيــة التابعــة لهــا يف أعــال عنــف خــال الفــرة املقبلــة
كأوراق ضغــط عــى التيــار الصــدري والكاظمــي يف محاولــة

لفــرض القــوى الشــيعية التابعــة لهــا عــى الحكومــة العراقيــة
الجديــدة ،وتقديــم نفســها باعتبارهــا طرفــاً يســعى إىل
تجنيــب العــراق مخاطــر االنقســام الداخــي ،عــى الرغــم
مــن كونهــا مــن القــوى التــي تهــدد أمــن واســتقالل العـراق.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،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 خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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