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مقدمة 
 07( األحــد  يــوم  فجــر  الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  ض  تعــرَّ
خــة  رة ُمفخَّ نوفمبــر 2021م(، لمحاولــة اغتيــال فاشــلة، بواســطة طائــرات مســيَّ
حاولت اســتهداف مقــّر إقامتــه فــي المنطقــة الخضــراء ذات التحصينات الكبيرة 
فــي بغــداد، حســب بيــان خليــة اإلعــام األمنــي العراقيــة. وتداولــت وســائل 
منــزل  اســتهدف  كاتيوشــا  مــن طــراز  لســقوط صــاروخ  إعــام عراقيــة صــوًرا 
ــة عــن نقــل الكاظمــي  ــر إعامي ــت تقاري ث ــه. وتحدَّ الكاظمــي فــي التوقيــت ذات
إلــى المستشــفى بعــد إصابــة بســيطة فــي يــده اليمنــى. ونشــرت وكالــة األنبــاء 
ــم بعــض جــدران الســور الخارجــي واألبــواب الزجاجيــة لمنــزل  العراقيــة صــوًرا لتهشُّ

الكاظمــي، مــع وقــوع إصابــات طفيفــة فــي صفــوف أفــراد حمايتــه.
وفــي تغريــدة لــه علــى حســابه فــي موقــع التواُصــل االجتماعي »تويتــر«، طمأَن 
تــه، داعًيــا إلــى التهدئــة وضبــط النفــس مــن  الكاظمــي المواطنيــن علــى صحَّ
ــه »مشــروع فــداء للعــراق وشــعب العــراق«، وأنَّ »صواريــخ  ــًدا أنَّ الجميــع، مؤكِّ
ل ظهــور ُمتلَفــز لــه بعــد الحــادث، كشــف  الغــدر لــن ُتثِبــط عزيمتــه«. وفــي أوَّ
ــه ومــن يعمــل معــه بألــف  ض لعــدوان جبــان«، وأنَّ الكاظمــي أنَّ منزلــه »تعــرَّ
خيــر، وأنَّ القــوات العراقيــة البطلــة تعمــل علــى حمايــة العــراق واســتقراره، 
وال  أوطاًنــا  تبنــي  ال  الجبانــة  رة  المســيَّ والطائــرات  الجبانــة  »الصواريــخ  وأنَّ 
تبنــي مســتقبًا، بينمــا نحــن نعمــل علــى بنــاء وطننــا واحتــرام الدولــة وقــرارات 
ســاتها، وتأســيس مســتقبل أفضــل للعراقييــن«، داعًيــا الجميــع للحــوار  مؤسَّ

الهــادئ والبنــاء مــن أجــل العــراق ومســتقبله.
طة في محاولة االغتيال الفاشلة اًل: األطراف المتورِّ أوَّ

تكشــف طبيعــة األســلحة الُمســتخَدمة فــي محاولــة االغتيــال الفاشــلة عــن 
ُمتاحــٌة حصــًرا فــي  ط؛ فهــي مــن طــراز »الكاتيوشــا«، وهــي  المتــورِّ الطــرف 
ُمهــا  ويقدِّ والعراقيــة،  اللبنانيــة  الســاحتين  فــي  حة  المســلَّ إيــران  أذُرع  أيــادي 
الحــرس الثــوري لميليشــيات إيــران فــي العــراق بُطــرق مختلفــة. وأشــارت العديــد 
ى  ــه بحســب النــوع، فــإنَّ مــا ُيســمَّ مــن التقاريــر االســتخباراتية الدوليــة إلــى أنَّ
بـــ »صواريــخ كاتيوشــا المصنوعــة فــي إيــران«، لطالمــا اســتهدفت ميليشــياُتها 
بالعــراق األهــداَف والمصالــح والقواعــد األمريكيــة بواســطة صواريخ الكاتيوشــا 
عشــرات المــّرات، إن لــم يُكــن مئــات المــّرات فــي نحــو أربــع ســنوات، وهــي 

https://twitter.com/MAKadhimi/status/1457141910557151232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457141910557151232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2F59195413
https://twitter.com/MAKadhimi/status/1457141910557151232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457141910557151232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2F59195413
https://twitter.com/MAKadhimi/status/1457141910557151232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457141910557151232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2F59195413
https://twitter.com/MAKadhimi/status/1457141910557151232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457141910557151232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2F59195413
https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2020/12/29/feature-03
https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2020/12/29/feature-03
https://www.alhurra.com/iraq/2021/05/04/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://www.alhurra.com/iraq/2021/05/04/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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صواريــخ يســُهل حملهــا ونقلهــا وتهريبهــا عبــر الحــدود.
رة المصنوعــة  وكذلــك، تمتلــك ميليشــياتها بالســاحة العراقيــة الطائــرات المســيَّ
فــي إيــران؛ فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
األميركية مطلــع يونيــو 2021م، عــن حصــول ميليشــيات إيــران علــى أســلحة 
رة، وزادت الصحيفة أنَّ الميليشــيات تســتخدم  رة، من بينها طائرات مســيَّ متطوِّ
رة فــي تنفيــذ هجمــات علــى المصالــح األمريكيــة بالعــراق.  الطائــرات المســيَّ
ــل  رة فــي العــراق تمثِّ ــون مــن أنَّ الطائــرات المســيَّ ون أمريكيُّ وشــكا عســكريُّ
أكبــر مصــدر قلــق ضّد الجنــود األمريكيين هنــاك، حيــث كشــف قائــد القيــادة 
األمريكيــة الُوســطى كينيث ماكنــزي، علــى ســبيل المثــال، فــي يونيــو 2021م، 
ل تهديــًدا خطيــًرا علــى الجنــود األمريكييــن بالعــراق. رة تشــكِّ أن الطائــرات المســيَّ

ثانًيا: دوافع المحاولة الفاشلة الغتيال الكاظمي 
برلمــان  انتخابــات  بموجــب  العراقــي  االنتخابــي  المشــهد  الت  تحــوُّ تكشــف 
2021م، ومواقــف ميليشــيات إيــران فــي الســاحة العراقيــة منــذ اإلعــان عــن 
هــات وسياســات الشــخص الُمســتهَدف  ــرة، وكذلــك توجُّ نتائــج االنتخابــات المبكِّ
تجــاه بنــاء الدولــة العراقيــة بمفهومهــا االســتقالي والســيادي والعروبــي، 
حة، فــي الوقــوف وراء محاولــة  ط إيرانــي بواســطة الميليشــيات المســلَّ عــن تــورُّ
يــة  االغتيــال الفاشــلة؛ لكونهــا تعيــش فــي حالــًة مــن القلــق منــذ الخســارة المدوِّ
ألذُرعهــا السياســية، وتخشــى مــن اســتمرارية تراُجــع النفــوذ فــي الســاحة األهــّم 

للنفــوذ اإليرانــي اإلقليمــي.
ية لتحاُلفات إيران في برلمان 2021م:  1. الخسارة المدوِّ

ية من الناخــب العراقي،  ــت إيــران وأذُرعهــا السياســية فــي العــراق ضربــًة مدوِّ تلقَّ
فــي انتخابــات برلمــان 2021م، جعلتهــا فــي حالــة مــن القلــق الشــديد علــى 
نفوذهــا، وذلــك بعــدم التصويــت ألذُرعهــا مقابــل التصويــت للتحاُلفــات العابــرة 
رت الُكتلــة الصدريــة العابــرة للطائفيــة  للطائفيــة والتحاُلفــات الســنية. وتصــدَّ
بحصولهــا علــى 73 مقعــًدا، وأحــرز تحاُلــف التقــدمُّ الوطنــي، الــذي ُيَعــّد مــن أبــرز 
ية االنتخابــات للعــام  ية التــي خاضــت مــن خالهــا الُقــوى الُســنِّ التحاُلفــات الُســنِّ
ًمــا كبيــًرا للغايــة بإزاحتــه تحاُلــف الفتــح المدعــوم مــن إيــران، والــذي  2021م، تقدُّ
م الوطنــي«  ء »التقــدُّ حِظــي بالمرتبــة الثانيــة فــي انتخابــات 2018م، وذلــك بتبــوُّ
المرتبــة الثانيــة، بحصولــه علــى 38 مقعــًدا فــي انتخابــات 2021م. ويكشــف 

https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/iran-drones-iraq.html
https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/iran-drones-iraq.html
https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/iran-drones-iraq.html
https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/iran-drones-iraq.html
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86&contentId=1442256
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AB+%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%B2%D9%8A&contentId=1442256
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1442256-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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ي فــي  ــل بعــودة ِثقــة الناخــب الُســنِّ يــة، يتمثَّ ــر غايــة فــي األهمِّ ذلــك عــن مؤشِّ
ية، وتراُجــع تحاُلــف الفتــح للمرتبــة الخامســة، والتراُجــع الكبيــر  القيــادات الُســنِّ
لتحاُلفــي النصــر والحكمــة بحصــده 4 مقاعــد فقــط؛ مــا يعنــي خســارتهم 58 

مقعــًدا عنــد المقارنــة بعــدد مقاعدهــم فــي برلمــان 2018م.
وبينمــا لــم يُكــن هنــاك اعتــراض إيرانــي واضــح علــى نتائــج االنتخابــات، هناك عدد 
ك الخبيــر فــي  مــن الكّتــاب المحســوبين علــى إيــران أبــدوا اعتراضهــم، فقــد شــكَّ
قضايــا الشــرق األوســط حســن هانــي زاده فــي نزاهتهــا: قائــًا: »تــمَّ التاُعــب 
ك نحــو تخفيــض مســتوى  باالنتخابــات«، مضيًفــا: »البرلمــان القــادم ســوف يتحــرَّ
العاقــات بيــن إيــران والعــراق«. وكذلــك انتقــد الكاتــب محمــد وفابــور الصــدَر، 
ة، ال يمكــن االعتمــاد علــى أقوالــه  قائــًا: »الصــدر ذو شــخصية غيــر مســتِقرَّ
وأفعالــه. وأنَّ التّيــار الصــدري هــو ســبب عــدم اســتقرار البــاد فــي الســنوات 
الثــاث  الســنوات  فــي  الشــوارع  شــهدتها  التــي  الشــغب  فأعمــال  األخيــرة؛ 
ــر عــن قلــق اإليرانييــن مــن  الماضيــة جميعهــا قادهــا أنصــار الصــدر«، وهــو مــا يعبِّ

نتائــج االنتخابــات، التــي لفظــت التحاُلفــات المدعومــة مــن إيــران.
ــص مــن الهيمنــة  ر االنتخابــي إلــى إدراك إيرانــي بــأنَّ قطــار التخلُّ يشــير ذلــك التطــوُّ
، التــي تشــكل العمــود الفقــري  والســيطرة اإليرانيــة فــي ســاحة النفــوذ األهــمَّ
للنفــوذ اإليرانــي اإلقليمــي، قــد انطلــق ودخــل مرحلــة الــا عــودة، وأنَّ تكُلفــة 
ــا  ــران أوضاًع ــه إي ــي في ــة، ال ســّيما فــي توقيــت تعان ــًة للغاي وقوفــه باتــت ثقيل
اقتصاديــًة صعبــة، وُعزلــًة دوليــًة ضاغطــة، ومواقــَف إقليميــة ودوليــة رافضــة 
ة للنفــوذ اإليرانــي، مــع تصاُعــد األزمــات مــع العديــد مــن دول جوارهــا،  بشــدَّ
مثــل األزمــة فــي أفغانســتان، وتفاُقــم الصــراع مــع أذربيجــان، واّتســاع دوائــر 

التناُفــس مــع تركيــا.

ــرة،  أذُرع إيــران السياســية فــي العــراق هــي التــي رفضــت نتائــج االنتخابــات المبكِّ
النتائــج،  ُألغيــت  إذا مــا  بالنــزول للشــارع  بالتهديــد  حــت  لوَّ إيــران  وميليشــيات 
رفضهــم  الفتــح  وتحاُلــف  الشــيعية  للُقــوى  التنســيقي  اإلطــار  أعلــن  حيــث 
ــرة، لمــا لــه مــن انعكاســات ســلبية  ليــة لانتخابــات المبكِّ الكامــل للنتائــج األوَّ
علــى النفــوذ اإليرانــي بالعــراق. وبعــد ذلــك تعالــت التحذيــرات فــي العــراق مــن 
ــًة بعــد دعــوة ميليشــيات  الدعــوة إلــى الُعنــف فــي أعقــاب ظهــور النتائــج، خاصَّ
لمنتســبيها لالتحــاق بمعســكراتهم وإلغــاء إجازاتهــم، وتهديدهــا بمعاقبــة ُكّل 
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6 محاولة اغتيال الكاظمي.. الدوافع والتداعيات

ــب بالفصــل الفــوري. وكذلــك كشــف قيــادي ميليشــياوي لـــ »رويتــرز«،  مــن يتغيَّ
ة للجــوء إلــى الُعنــف، إذا  حة مســتِعدَّ بعــد إعــان النتائــج، »أنَّ الجماعــات المســلَّ
ــه فــي خططهــم النــزول  لــِزم األمــر؛ لضمــان عــدم ُفقــدان نفوذهــا«، مضيًفــا »أنَّ

ــار الصــدري«.  إلــى الشــوارع، أو حــرق المبانــي التابعــة للتّي

ــق رغبــة أذُرع إيــران تجــاه نتائــج االنتخابــات، بتأكيــد المفوضيــة  مــع عــدم تحقُّ
ــة االنتخابــات وعــدم احتــواء الطعــون  ة لانتخابــات العراقيــة صحَّ الُعليــا المســتِقلَّ
ســات العراقيــة  ــة المؤسَّ ــة ُتثِبــت التاُعــب فــي االنتخابــات، وتأكيــد بقيَّ علــى أدلَّ
حة،  ــذت الميليشــيات المســلَّ والدوليــة علــى ســامة العمليــة االنتخابيــة، نفَّ
بإيعــاز إيرانــي، تهديدهــا ووعيدهــا، بالنــزول للشــارع لقلــب نتائــج االنتخابــات، 
العــراق علــى صفيــح ســاخن؛ خوًفــا علــى نفوذهــا.  ونشــر الفوضــى، ووضــع 
وبالفعــل، خــرج العشــرات مــن أنصــار تحاُلفــات إيــران الخاســرة منــذ يــوم 5 نوفمبر 
2021م، وأحرقــوا اإلطــارات، وأغلقــوا بعــض الطرقــات، مطالبيــن بإلغــاء نتائــج 
لــت حركــة حقــوق الجنــاح السياســي لميليشــيا كتائــب حــزب  االنتخابــات، وحمَّ

رات األحــداث. ــَة االنتخابــات مســؤوليَة تطــوُّ ضي ــه العراقــي مفوَّ الل

2. الدور الكبير للكاظمي في نشأة ونمو ورعاية مسار الدولة: 

تــدرك إيــران أنَّ الــدور األكبــر فــي هــذه النتيجــة، التــي آلــت إليهــا األوضــاع فــي 
د نفوذهــا ليــس فــي العــراق  يــة، بشــكل يهــدِّ العــراق بخســارة تحاُلفاتهــا المدوِّ
مــا فــي اإلقليــم برّمتــه، تعــود إلــى سياســات الكاظمــي وجهــوده فــي  فقــط وإنَّ
االنتقــال إلــى مرحلــة الدولــة بمفهومهــا الســيادي واالســتقالي والعروبــي، 
يــة فيمــا ُعــِرف إعامًيــا بـــ »معركــة  وإنجــاز الكاظمــي خطــوات غايــة فــي األهمِّ
ــكها فــي  الســيادة«، وهــو مــا ال ترتضيــه الميليشــيات، بإيعــاز مــن إيــران، بتمسُّ

طــات اإليرانيــة. العــراق بمرحلــة الــا دولــة؛ لتمريــر المخطَّ

ــى فيهــا منصــب  ة التــي تولَّ نجــح الكاظمــي فــي هــذا االّتجــاه، رغــم ِقَصــر المــدَّ
رؤســاء  ببقيــة  تقريًبــا، مقارنــًة  ونصــف  عــام  مــن  أقــّل  الــوزراء، وهــي  رئاســة 
ــوا اهتماًمــا كافًيــا  الحكومــات العراقييــن المتعاقبيــن علــى الُحكــم، الذيــن لــم يولُّ
ســي وســيادة القــرار،  لنقــل العــراق لمرحلــة الدولــة القائمــة علــى البنــاء المؤسَّ
بــذل الكاظمــي خــال فتــرة ُحكمــة القصيــرة جهــوًدا مضنيــة لكســب  بينمــا 
اســة للدولــة؛  ة إجــراءات طالــت المفاصــل الحسَّ معركــة الســيادة، مّتِخــًذا عــدَّ
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https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/10/12/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A2%D8%A3%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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لبســط الســيادة واالنتقــال لمرحلــة الدولــة علــى النحــو التالــي:
أ- تغييــر لغــة الخطــاب السياســي تجــاه النفــوذ اإليرانــي: نــصَّ البرنامــج 
الــوزاري لحكومــة الكاظمــي علــى فــرض هيبــة الدولــة، مــن خــال حصــر 
الســاح بيدهــا، وفــرض القانــون والمواطنــة، فضــًا عــن إقامــة عاقــات 
خارجيــة علــى ركائــز الســيادة الوطنيــة، ومبــدأ المعاملــة بالمثــل، والتــواُزن 
فــي العاقــات الخارجيــة، واالنفتــاح علــى الــدول الصديقــة والشــقيقة فــي 
اًل كبًيــرا فــي الخطــاب العراقــي، أدركتــه  ل ذلــك تحــوُّ المحيــط العربــي. وشــكَّ

إيــران منــذ مجــيء الكاظمــي، وحاولــت التأثيــر دون فائــدة. 
ــدولة: أجــرى  ــقال للـ ــح مســار النتـ ــة لصال ــيير المناصــب األمني ب- تغــ
هاتــه  الكاظمــي العديــد مــن التغييــرات فــي الجانــب األمنــي، بمــا يخــدم توجُّ
المثــال  ســبيل  فعلــى  الدولــة.  مســار  نحــو  والدافعــة  إليــران،  المناوئــة 
ب مــن إيــران مــن منصبــي رئاســة  ال الحصــر، أعفــى فالــح الفّيــاض الُمقــرَّ
ــن قاســم األعرجــي  جهــاز األمــن الوطنــي ومستشــار األمــن الوطنــي، وعيَّ
الســاعدي  الوهــاب  الفريــق عبــد  أعــاد  الوطنــي، كمــا  مستشــاًرا لألمــن 

المعــروف برفضــه للنفــوذ اإليرانــي لرئاســة جهــاز مكافحــة اإلرهــاب.
ك الكاظمي  جـ- تكثـيـــف الجـــهود األمنـية لضبط المعابر الحدودية: تحرَّ
يــة؛ لتصبــح تحــت  لضبــط الحــدود والســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة البرِّ
حة  ســيطرة الجيــش العراقــي، وتحريرهــا مــن أيــادي الميليشــيات المســلَّ
المنتفعــة مــن ســيطرتها علــى المعابــر، وتضييــق الخنــاق على الميليشــيات 
اإليرانيــة بإصــداره قــراًرا فــي نوفمبــر 2020م بغلــق المنافــذ غيــر الرســمية 
بــة  الموجــودة علــى الحــدود العراقيــة، والتــي تســتغّلها الميليشــيات الُمقرَّ
مــة بــدر وميليشــيا  للحــرس الثــوري اإليرانــي، مثــل كتائــب حــزب اللــه ومنظَّ
وتهريب الســاح  نقــل  الُنجباء، فــي  وميليشــيا  الحــق  أهــل  عصائــب 
رات إلــى العــراق. وحرمــت هــذه اإلجــراءات الميليشــيات مــن أهــّم  والمخــدَّ
مصــادر تمويــل أنشــطتها العســكرية علــى الســاحة العراقيــة، فــي ِظــل 

معاناتهــا ألزمــة ماليــة؛ بســبب عجــز الدعــم اإليرانــي.
أصــدر  الرســمية:  الزيــارات  فــــي  بالمثــل  المعاملــة  مبــدأ  إعمــال  د- 
الكاظمــي أوامــر بضــرورة حصــول المســؤولين األجانــب مــن الشــخصيات 
العســكرية والسياســية مــن مختلــف الــدول دون اســتثناء، علــى تأشــيرات 

https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2020/10/19/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%9f
https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2020/10/19/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%9f
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2020/06/14/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-3-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-24-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2020/08/23/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2020/08/23/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7
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دخــول قبــل زيــارة العــراق، وهــو مــا فــرض علــى قائــد فيلــق القــدس التابــع 
للحــرس الثــوري اإليرانــي إســماعيل قآانــي، وغيــره مــن اإليرانييــن، الحصــول 

علــى تأشــيرة دخــول قبــل دخــول العــراق.
ســوابق  فــي  إليــران:  الموالــــية  حة  المســلَّ الميليشــيات  - حصــار  هـــ 
عــة لــم ُيقِبــل عليهــا أيٌّ مــن رؤســاء الحكومــات العراقيــة  جريئــة غيــر متوقَّ
هــا  مهــا المراقبــون علــى أنَّ المتعاقبــة منــذ بدايــة مرحلــة مــا بعــد صــدام، قيَّ
أخطــر وأصعــب اإلجــراءات التــي اّتخذهــا الكاظمــي ّضــد الميليشــيات لحصــر 
الســاح، داهمــت القــّوات العراقيــة مقــّرات ميليشــيات إيــران فــي العديــد 
للســاح  بــااًل  ُتلقــي  أن  دون  ومقاتليــن،  قــادًة  واعتقلــت  المــّرات،  مــن 
ــة  ــه، وذلــك فــي ســبيل نقــل العــراق لمرحل ت الميليشــياوي وانتشــاره وقوَّ

ــة. الدول
و- النفتــاح العراقــي عـــلى المحـــيط العربــي: فــي محــاوالت تبــدو أكثــر 
ــًة مــن محــاوالت العبــادي إلعــادة التــواُزن إلــى العاقــات الخارجيــة،  صاب
ــه الكاظمــي بإعــادة تشــكيل الوفــد العراقــي فــي المجلــس التنســيقي  وجَّ
د  الســعودي-العراقي؛ لتعزيــز التعــاون مــع دول الجــوار الخليجــي، كمــا حــدَّ
رًة للســعودية وإيران  الســعودية كوجهــٍة أولــى فــي جولتــه، التــي كانــت مقرَّ
والواليــات المتحــدة فــي يوليــو 2020م، بغــّض النظــر عــن إرجائهــا لظــروف 
ــت بالملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز. وقــد حظيــت العاقــات  يــة ألمَّ صحِّ
ــة خــال االجتمــاع المرئــي، الــذي انعقــد  الســعودية-العراقية بدفعــة قويَّ
بيــن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان والكاظمــي فــي 
نوفمبــر 2020م، بتأكيــده علــى افتتــاح منفــذ عرعــر الحــدودي بعــد 30 عاًما 
مــن إغاقــه، وتدشــين مشــروع الربــط الكهربائــي مــع الســعودية. وفيمــا 
ــا للــدور اإليرانــي فــي تعقيــد األزمــة الكهربائيــة، تســاءل  ــّد إدراًكا عراقًي ُيَع
ة أزمــة الكهرباء مطلع يوليو 2021م  الكاظمــي خــال اجتماعــه بأعضــاء خليَّ
عــن أســباب اكتفــاء الحكومــات طيلــة الـــ 17 عاًمــا الماضية فقط بـــالربط مع 
ــة دول العالــم مصادرهــا مــن الكهربــاء؛ لذلــك  إيران فــي ِظــل تنويــع كافَّ
بــادرت حكومتــه بطرح مشــروع الربــط الكهربائي مــع دول الخليــج واألردن 

ومصــر، لتنويــع مصــادر الطاقــة، وعــدم االكتفــاء بمصــدر واحــد.
إيــران  تواجهــُه  فيمــا  األكبــر  الــدور  لعبــت  واإلجــراءات  السياســات  هــذه 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&r=1447200
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&r=1447200
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&r=1447200
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&r=1447200
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1449040
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لت هواجــَس  يــات وعقبــات اليــوم فــي الســاحة العراقيــة، وشــكَّ مــن تحدِّ
ــاع القــرار اإليرانــي مــن اســتمرارية الكاظمــي خــال المرحلــة  وُعَقــًدا لــدى ُصنَّ
القادمــة. ويبــدو أنَّ إيــران باتــت تعتبــر أنَّ الكاظمــي هــو العقبــة، وليــس 
حــدِّ ذاتهــا، فقــد اســتطاع بجهــوده خــال فتــرة  نتائــج االنتخابــات فــي 
طاتهــا  ــران ومخطَّ ــرة نســبًيا فــي الُحكــم مــن وضــع العراقيــل أمــام إي قصي

فــي العــراق، وخلــق رأي عــام عراقــي ضــّد النفــوذ اإليرانــي بالعــراق.
المشــكلة اآلن بالنســبة إليــران تنحصــُر فــي شــخص الكاظمــي، أكثــر مــن 
ه يمكنهــا التعاطي  ــرت الموقــف، مــع أنَّ معضلــة نتائــج االنتخابــات، التــي فجَّ
معهــا بالتصعيــد تــارًة والتهدئــة تــارًة ثانيــة. فاســتمرارية الكاظمــي تبــدو 
ف مــن أن  إليــران اســتمراريَة تراُجــع النفــوذ فــي العــراق، ومــن ثــمَّ تتخــوَّ
يكــون الكاظمــي رجــل المرحلــة المقبلــة، وهــو مــا دفعهــا لهــذا الســيناريو، 
ــل فــي محاولــة االغتيــال الفاشــلة لضــرب رمــز مشــروع االنتقــال نحــو  المتمثِّ
الدولــة. ويــرى الكاتــب حســن فحــص أنَّ اســتهداف الميليشــيات للكاظمــي 
ُيَعــّد بمثابــة رّد إيرانــي علــى التصعيــد الســعودي في بيــروت، ذلك التصعيد 
الــذي أربــَك حســابات طهــران ورهاناتهــا علــى صيغــة التفاُهــم التــي جــاءت 
بالحكومــة اللبنانيــة برئاســة نجيــب ميقاتــي؛ لتمريــر هــذه المرحلــة تمهيــًدا 

للوصــول إلــى محادثــات فيينــا.
َم الصــورَة الواضحــة حــول منطقيــة اســتهداف أذُرع إيــران  يرُســم مــا تقــدَّ
فــي  ظهــر  قــد  الخزعلــي  قيــس  العصائــب  زعيــم  هــو  فهــا  للكاظمــي، 
رة وهــو يطلــق تهديــدات ضــّد الكاظمــي قبــل ســاعات مــن  لقطــات مصــوَّ
محاولــة االغتيــال الفاشــلة، لكــن علــى مــا يبــدو قــد جــاءت الريــاح بمــا ال 
تشــتهي الســفن؛ ألنَّ الكثيــر مــن الُخبــراء المعنييــن بالشــأن العراقــي يــرْون 
أنَّ المحاولــة باتــت فــي صالــح الكاظمــي، انســجاًما مــع مقولــة »الضربــة 
يــك«؛ فالكاظمــي الــذي نجــا مــن المحاولــة بــدا  التــي ال تقضــي عليــك تقوِّ
ــا،  داعًيــا لضبــط  ل ظهــور ُمتلَفــز لــه بعــد فشــل المحاولــة هادًئــا قويًّ فــي أوَّ
ــاء العــراق. ومــن الممكــن أن  خــات فــي بن النفــس، ورفــض أســلوب المفخَّ
ل المحاولــة الفاشــلة إلــى أيقونــة لفــّك حالــة االختنــاق السياســي  تتحــوَّ
التــي يشــهدها العــراق منــذ نتائــج االنتخابــات، لكــن يبــدو أنَّ الكاظمــي 
طيــن فــي  ــة لصياغــة موقــف حكومــي، ورّد قــوي علــى المتورِّ بحاجــة ماسَّ
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ًبــا لتكــرار المحاولــة تجــاه شــخصيات عراقيــة عديــدة. الحــادث؛ تجنُّ
ــة  يــة واإلقليميــة والدوليــة مــن المحاول ــا: المواقــف المحلِّ ثالًث

الفاشــلة
دة بمحاولــة االغتيــال  يــة واإلقليميــة والدوليــة المندِّ توالــت ردوُد الفعــل المحلِّ
الفاشــلة للكاظمي، وجــاءت أبــرز المواقف مــن العــراق والســعودية واإلمــارات 

ومصــر واألردن وإيــران والجامعــة العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي.
1. المواقف العراقية

ــه »ال يمكــن أن نقبــل  بينمــا أعــرب الرئيــس برهــم صالــح عــن تنديــده بالحادثــة أنَّ
ــه  بجــّر العــراق إلــى الفوضــى واالنقــاب علــى نظامــه الدســتوري«. مــع دعوت
صيــن«، وصــف زعيــم الُكتلــة  إلــى وحــدة المواقــف فــي مواجهــة »األشــرار المتربِّ
هــا محاولــة إلرجــاع العــراق إلــى الفوضــى  الصدريــة مقتــدى الصــدر المحاولــة بأنَّ
والُعنــف ومســار الــا دولــة، واســتهداف للعــراق وشــعبه ومســاره الجديــد، 
ــا.  ي للمحــاوالت الفاشــلة لعــودة العــراق قويًّ مطالًبــا الجيــش العراقــي بالتصــدِّ
ر خطيــر  هــا تطــوُّ ــًدا أنَّ وأدان زعيــم تّيــار الحكمــة عمــار الحكيــم المحاولــة، مؤكِّ
العــام  الــرأي  أمــام  العــراق  بُســمعة  للخطــر، ويعصــف  الدولــة  ُض هيبــة  يعــرِّ
العالمــي، كمــا أدان رئيــس إقليــم كردســتان العــراق نيجرفــان بارزانــي المحاولــة، 

ــا«. ل عمــًا إرهابًي ــًا: إنَّ »هــذا التطــور يشــكِّ قائ
2. المواقف العربية واإلسالمية

ة  أ- الســعودية: أعربت وزارة الخارجية الســعودية عن إدانة المملكة بشــدَّ
دت وقوفها  لـــ »العمــل اإلرهابــي الجبــان«، الذي اســتهدف الكاظمــي، وأكَّ
ي لجميــع  ــا واحــًدا إلــى جانــب العــراق، حكومــًة وشــعًبا، فــي التصــدِّ صفًّ
اإلرهابييــن، الذيــن يحاولــون عبًثــا منــَع العــراق مــن اســتعادة عافيتــه ودوره، 

وترســيخ أمنــه واســتقراره، وتعزيــز رفاهــه ونمائــه.
ب- اإلمــارات: أعلنــت اإلمــارات عــن إدانتهــا الشــديدة للمحاولــة التــي 

باإلرهابيــة. ووصفتهــا  الكاظمــي،  اســتهدفت 
وقالت الخارجيــة  للمحاولــة،  واســتنكارها  أعلنت إدانتهــا  الكويــت:  جـــ- 
الكويتيــة إنَّ »المحاولــة اإلجراميــة اآلثمــة ال تســتهدف الســيد الكاظمــي 
ــق للعــراق وشــعبه الشــقيق مــن وحدة وإنجــازات على  مــا مــا تحقِّ فقــط، وإنَّ
ــدًة قناعتهــا بوعــي األشــقاء فــي العــراق لتفويــت  ــة األصعــدة«، مؤكِّ كافَّ

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1477013
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&contentId=1477013
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&contentId=1477013
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الُفرصــة علــى مــن أراد بوطنهــم ووحدتهــم الســوء.
دت وزارة الخارجيــة القطريــة علــى ضــرورة ماحقــة الضالعيــن  د- قطــر: شــدَّ
ــة قطــر الثابــت  دًة موقــف دول ــة، مجــدِّ ــة وتقديمهــم للعدال فــي المحاول
عــات شــعبه الشــقيق،  الداعــم لوحــدة واســتقرار وســيادة العــراق، وتطلُّ

فــي األمــن واالســتقرار والتنميــة.
هـــ- مصــر: أدان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي المحاولــة التــي وصفهــا 
بالغاشــمة، داعًيــا األطــراف العراقيــة إلــى التهدئــة والتكاتــف؛ مــن أجــل 

الحفــاظ علــى اســتقرار الدولــة.
المملكــة  وتضاُمــن  وقــوف  األردنيــة  الخارجيــة  ــدت وزارة  أكَّ األردن:  و- 
ــه واســتقراره،  ــام مــع العــراق وشــعبه، ودعمهــا الكامــل ألمن ــة الت األردني
المســيرة  وتعزيــز  اإلرهــاب،  فــي مكافحــة  العراقيــة  الحكومــة  ولجهــود 
دت الوزارة على  الديمقراطيــة، والمحافظــة علــى اإلنجازات الوطنية، وشــدَّ
ــة الممارســات واألعمــال اإلرهابيــة  إدانــة واســتنكار المملكــة التــام لكافَّ

ــد أمــن واســتقرار العــراق الشــقيق. ــة، التــي مــن شــأنها تهدي الجبان
ها  ز- لبنــان: أدان الرئيــس ميشــال عــون محاولــة اغتيــال الكاظمــي، معتبًرا أنَّ
ال تســتهدف فقــط شــخصه، بــل كذلــك االســتقرار واألمــن فــي العــراق، 
والجهــود المبذولــة فــي ســبيل تعزيــز الوحــدة الوطنيــة العراقيــة، وأجــرى 
ــأه  رئيــس الحكومــة اللبنانيــة نجيــب ميقاتــي اّتصــااًل بنظيــره العراقــي، وهنَّ

ض لهــا. بالســامة، بعــد نجاتــه مــن محاولــة االغتيــال التــي تعــرَّ
د أميــن عــام المجلــس نايــف الحجــرف  ح- مجلــس التعــاون الخليجــي: نــدَّ
بالمحاولــة الفاشــلة، مشــيًرا إلــى أنَّ أمــن العــراق مــن أمــن دول المجلــس.
ط- جامعــة الــدول العربيــة: أعــرب األميــن العــام للجامعــة أحمــد أبــو 
الســتهداف  الدنيئــة  للمحاولــة  العبــارات  بأشــّد  اســتنكاره  الغيط عــن 
ض لــه منــزل رئيــس وزراء العــراق  ــًدا أنَّ العــدوان الــذي تعــرَّ الكاظمــي، مؤكِّ
خــة، إنمــا يســتهدف هيبــة الدولــة العراقيــة وأمنهــا  رة مفخَّ بطائــرات مســيَّ

واســتقرارها.
ة المحاولــة،  مــة بشــدَّ مــة التعــاون اإلســالمي: أدانــت المنظَّ ي- منظَّ
مــة ببالــغ االنشــغال  وقالــت فــي بيــان لهــا: »تتابــع األمانــة العامــة للمنظَّ
رات الوضــع فــي جمهوريــة العــراق، وتديــن بأشــّد العبــارات محاولــة  تطــوُّ

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1477013
http://nabdapp.com/t/95703719
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7&contentId=1477013
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7&contentId=1477013
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مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  لهــا  ض  تعــرَّ التــي  الدنيئــة،  االغتيــال 
العثيميــن أنَّ هــذا  مــة يوســف  للمنظَّ العــام  ــد األميــن  الكاظمــي«، وأكَّ

الهجــوم عمــٌل إرهابــي يســتهدف وحــدة العــراق وأمنــه واســتقراره.
3. الموقف اإليراني

فــي أول ردٍّ إيرانــي، أدان أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي علــي 
بهــا فــي مراكــز الفكــر  هــا »فتنــة جديــدة ينبغــي تعقُّ شــمخاني المحاولــة، قائــًا: إنَّ

األجنبيــة، التــي دعمــت المجموعــات اإلرهابيــة فــي العــراق«.
وكذلــك كشــفت مصــادر إعاميــة عــن زيــارٍة أجراهــا قائــد فيلــق القــدس بالحرس 
الثــوري اإليراني إســماعيل قاآني لبغــداد، بنهايــة يــوم محاولــة االغتيــال، التقــى 
ض  خالهــا الكاظمــي والرئيــس العراقــي برهــم صالــح، معلًنــا رفــض بــاده التعــرُّ
حة  ألّي مســؤول عراقــي، كمــا التقــى قآانــي أيًضــا قــادة الميليشــيات المســلَّ
لبحــث نتائــج االنتخابــات العراقيــة؛ بهــدف تهدئــة األوضــاع بيــن الميليشــيات 
ط فــي المحاولة  هــت أصابــع االّتهــام لميليشــياتها بالتورُّ والكاظمــي، بعدمــا توجَّ

ها حملــة تحريــض ضــّد الكاظمــي منــذ إعــان النتائــج االنتخابيــة. لشــنِّ
تكشــف هــذه الزيــارة عــن رغبــٍة إيرانيــة فــي خفــض التصعيــد، وعــدم انفــات 
األوضــاع فــي العــراق، ال ّســيما مــع اســتمرارية التحريــض الميليشــياوي ضــّد 
د  ــه، هاجــم أميــن عــام »كتائــب ســيِّ ــة. ففــي تغريــدة ل الكاظمــي بعــد المحاول
واليــة  مــن  بالحرمــان  إّيــاه  ًدا  مهــدِّ الكاظمــي،  الوالئــي،  آالء  أبــو  الشــهداء« 
ثانيــة لرئاســة الــوزراء، حيــث كتــب: »أقــول لــك )الكاظمــي(؛ عليــك أن تنســى 
ــى إلــى  ل تكــرار مهزلــة تجديــد رئاســتك )للــوزراء(، والثانــي لــن ُتعــاد حتَّ أمريــن، األوَّ
ــل المســؤول األمنــي  منصبــك الســابق )رئاســة جهــاز المخابــرات(«. وكذلــك، قلَّ
ــة الهجــوم، وقــال فــي  ي ــي العســكري مــن أهمِّ ــو عل ــه« أب لـــ »كتائــب حــزب الل
رة الســتهداف منــزل رئيــس  ــه »ال أحــد مســتِعدٌّ لخســارة طائــرة مســيَّ تغريــدة: إنَّ
وزراء ســابق«، مشــيًرا إلــى أنَّ »مــن يريــد أن يضــّر بهــذا المخلــوق فهنــاك ُطــُرق 

ــا«. أقــّل تكُلفــة وأكثــر ضماًن
4. المواقف الدولية

أ- الوليــات المتحــدة: ســارعت الخارجيــة األمريكيــة إلــى التنديــد بالحــادث، 
ــأّي أذى،  ــرت عــن ارتياحهــا لعــدم إصابــة الكاظمــي ب ــا، وعبَّ واعتبرتــه إرهابًي
ــدًة وقوفهــا إلــى جانــب شــركائها العراقييــن حكومًة وشــعًبا، باإلضافة  مؤكِّ

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86&contentId=1477013
https://twitter.com/alishamkhani_ir/status/1457215810246750208?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457215810246750208%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Firan%2F2021%2F11%2F07%2FD981D8AAD986D8A9-D8ACD8AFD98AD8AFD8A9-D8A5D98AD8B1D8A7D986-D8AAD8B9D984D982-D985D8ADD8A7D988D984D8A9-D8A7D8BAD8AAD98AD8A7D984-D8A7D984D983D8A7D8B8D985D98A
https://twitter.com/alishamkhani_ir/status/1457215810246750208?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457215810246750208%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Firan%2F2021%2F11%2F07%2FD981D8AAD986D8A9-D8ACD8AFD98AD8AFD8A9-D8A5D98AD8B1D8A7D986-D8AAD8B9D984D982-D985D8ADD8A7D988D984D8A9-D8A7D8BAD8AAD98AD8A7D984-D8A7D984D983D8A7D8B8D985D98A
https://www.akhbaralaan.net/programs/afternoon-news/2020/01/03/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%a2%d9%86%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d8%ae-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%8a%d8%b1%d8%a9
http://www.center-lcrc.com/news/25576
http://www.center-lcrc.com/news/25576
http://www.center-lcrc.com/news/25576
https://twitter.com/albaroonaliraq/status/1457155970090536961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457155970090536961%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F11%2F7%2FD8A3-D981-D8A8-D986D982D984D8A7-D8B9D986-D985D8B5D8AFD8B1D98AD986-D8A3D985D986D98AD98AD986-D8B3D982D988D8B7-D8B5D8A7D8B1D988D8AE
https://twitter.com/albaroonaliraq/status/1457155970090536961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457155970090536961%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F11%2F7%2FD8A3-D981-D8A8-D986D982D984D8A7-D8B9D986-D985D8B5D8AFD8B1D98AD986-D8A3D985D986D98AD98AD986-D8B3D982D988D8B7-D8B5D8A7D8B1D988D8AE
https://twitter.com/albaroonaliraq/status/1457155970090536961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457155970090536961%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F11%2F7%2FD8A3-D981-D8A8-D986D982D984D8A7-D8B9D986-D985D8B5D8AFD8B1D98AD986-D8A3D985D986D98AD98AD986-D8B3D982D988D8B7-D8B5D8A7D8B1D988D8AE
https://twitter.com/albaroonaliraq/status/1457155970090536961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457155970090536961%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F11%2F7%2FD8A3-D981-D8A8-D986D982D984D8A7-D8B9D986-D985D8B5D8AFD8B1D98AD986-D8A3D985D986D98AD98AD986-D8B3D982D988D8B7-D8B5D8A7D8B1D988D8AE
https://twitter.com/arabic_post/status/1457222102805852163?s=24
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فــة  بــأنَّ هنــاك اّتصــاالت وثيقــة مــع قــّوات األمــن المكلَّ إلــى التوضيــح 
بالحفــاظ علــى اســتقال وســيادة العــراق. وأشــارت الخارجيــة األمريكيــة 
هــا عرضــت علــى الجانــب العــراق، المســاعدة فــي التحقيــق بشــأن  إلــى أنَّ
الهجــوم علــى مقــّر إقامــة الكاظمــي، وهــذا الموقــف األمريكــي الداعــم 
االنســحاب  قــرار  تنفيــذ  مســتقبل  حــول  الجــدل  يثيــر  الكاظمــي  لمســار 

األمريكــي بنهايــة ديســمبر 2021م.
ب- مجلــس األمــن الدولــي: دان أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي المحاولــة 
العــراق  الســتقال  دعمهــم  علــى  مؤكديــن  الكاظمــي،  ضــد  الفاشــلة 
وســيادته ووحدتــه وســامة أراضيــه، والعمليــة الديمقراطيــة، وأن اإلرهاب 
بجميــع أشــكاله ومظاهــره يشــكل أحــد أخطــر التهديــدات للســلم واألمــن 
الدولييــن، وضــرورة محاســبة مرتكبــي هــذه األعمــال اإلرهابيــة المشــينة 
ومنظميهــا ومموليهــا ورعاتهــا وتقديمهــم إلــى العدالــة. مــا يؤكــد علــى 
اتخــاذ األزمــة ألبعــاد عربيــة وإقليميــة ودوليــة قويــة منــددة بالمحاولــة، 
وتعبــر هــذه المواقــف عــن دعــم إقليمــي ودولــي لمســار الكاظمــي فــي 
المتوازنــة.  الخارجيــة  التوجهــات  ذات  المســتقلة  العراقيــة  الدولــة  بنــاء 
وتكشــف حملــة اإلدانــات العربيــة واإلقليميــة والدولية الواســعة عن اتخاذ 
األزمــة ألبعــاد إقليميــة ودوليــة داعمــة ليــس فقــط للكاظمــي بــل لمســار 
والعروبــي  الســيادي واالســتقالي  بمفهومهــا  الدولــة  نحــول  االنتقــال 
الــذي يتبنــاه الكاظمــي، وعــن رغبــة هــذه الدول في اســتمرارية هذا المســار 
فــي المرحلــة المقبلــة لمعالجــة األزمــات العراقيــة وبنــاء العــراق الحديــث 
وتلبيــة طموحــات مواطنيــه، ال ســيما أن هــذه اإلدانــات تأتــي مــن فواعــل 
إقليميــة ودوليــة مؤثــرة فــي القضايــا اإلقليميــة مثــل الســعودية ومصــر، 
ــرز إدانــة مجلــس األمــن الدولــي،  والدوليــة مثــل الواليــات المتحــدة؛ واألب
ألنــه يضــم الخمســة الكبــار دائمــي العضويــة بمجلــس األمــن )الواليــات 
المتحــدة، المملكــة المتحــدة، روســيا، الصيــن، فرنســا(، وهــؤالء األعضــاء 
بالمجلــس لهــم التأثيــر األكبــر فــي مجريــات الشــؤون اإلقليميــة والدوليــة 
ــة،  ــى مشــاريع القــرارات الدولي ــو( عل بحكــم امتاكهــم حــق النقــض )الفيت
واســتحواذهم علــى مقــدرات عســكرية ومــوارد اقتصاديــة هــي األعلــى 
مرتبــًة فــي العالــم، فالواليــات المتحــدة مثــًا األولــى عالمًيــا مــن حيــث 
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المقــدرات العســكرية واألولــى اقتصادًيــا، والصيــن الثانيــة اقتصادًيــا، ومــن 
ثــم هــذه المواقــف تجعــل الكاظمــي فــي موقــف أكثــر قــوة، وقــد توفــر لــه 
خيــارات أكبــر للمنــاورة والمســاومة ألنهــاء حالــة االحتقــان السياســي التــي 

تشــهدها البــاد منــذ اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة.
رابًعا: الخيارات المتاحة أمام إيران في الساحة العراقية

الت الُكبــرى فــي المشــهد العراقــي بمحاولــة اغتيــال رئيــس  علــى ضــوء التحــوُّ
الحكومــة للقضــاء علــى مشــروع مســار الدولــة وبســط الســيادة العراقية، يمكن 

تحديــد ثاثــة خيــارات أمــام إيــران وأذُرعهــا فــي الســاحة العراقيــة:
ل: تكرار السيناريو اليمني الخيار األوَّ

ــر الكثيــُر مــن العراقييــن إثــر نتائــج االنتخابــات، مــن مخاوفهــم مــن احتمــاالت  عبَّ
ــى  ــات، إل ــة فــي االنتخاب ــق نجاحاتهــا المأمول ــم تحقِّ لجــوء المجموعــات التــي ل
ة الســاح، وإعــادة استنســاخ تجربــة اســتياء جماعــة  فــرض األمــر الواقــع بقــوَّ
أنصــار اللــه اليمنيــة علــى صنعــاء، فــي حــال وجــدت هــذه المجموعــات تهديــًدا 
ًيــا لمصالحهــا، أو انتقاًصــا مــن مكاســبها، أو محــاوالت لنــزع أســلحتها بشــكل  جدِّ
ــق هــذا الســيناريو، فــي حــال إدراكهــا ضيــاع نفوذهــا الشــامل،  أو بآخــر. وقــد يتحقَّ
يــات اقتصاديــة  يــًة وبشــريًة عاليــة، لكــن هنــاك تحدِّ أثماًنــا مادِّ فهــا  الــذي كلَّ
إيــران لتنفيــذ هــذا الخيــار، فضــًا عــن تأثيــر  وسياســية وأمنيــة كبيــرة تواجــه 

العاملْيــن اإلقليمــي والدولــي فــي المعادلــة العراقيــة.
الخيار الثاني: الفوضى الداخلية 

تهــا وإعــان وفــاة العمليــة السياســية،  باللجــوء إلــى تفجيــر الســاحة الداخليــة برمِّ
ــاع نفوذهــا بشــكل شــامل  ــة ضي ــى هــذا الســيناريو فــي حال ــران إل وقــد تلجــأ إي
ــت األحــزاب المواليــة إليــران بمواقفهــا، فــإن البــاد ســتكون  فــي العــراق، وتعنُّ
أكثــر قرًبــا مــن حــرٍب أهليــة، وهــو مــا لــن يحــدث، حيــث خســرت أذُرعهــا نفوَذهــا 
ــر ذلــك بالفعــل علــى عمليــة االتفاقيــات  السياســي فــي البرلمــان، وقــد يؤثِّ
قــة، إذا مــا كانــت هنــاك اتفاقيــات، واالتفاقيــات التــي تعتــزم توقيعهــا  المعلَّ
مــع العــراق لتعظيــم نفوذهــا. لكــن ال يــزال نفوذهــا العســكري قائًمــا، ونفوذهــا 
ــران، إاّل فــي  ــه إي ــن تلجــأ إلي ــمَّ هــذا الســيناريو ل االقتصــادي والثقافــي، ومــن ث
حــال ضيــاع نفوذهــا بمعنــاه الشــامل، وهــذا ليــس بالســهل. كمــا أنَّ إيــران بحاجــة 
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ــس االقتصــادي األهــّم والرئــة االقتصاديــة  كبيــرة للغايــة للعــراق، لكونــه المتنفَّ
ــل  ــة التوصُّ ــه مــع صعوب ة. كمــا أنُّ ــات المســتِمرَّ االســتراتيجية، فــي ِظــل العقوب
ــار  ــات، أو مــع انهي ــى رفــع العقوب ــؤدي إل ــة ي ــى اتفــاق خــال األشــهر المقبل إل
رات ســلبية؛ فــإنَّ العــراق ُيَعــّد  المفاوضــات مــع الُقــوى الدوليــة تحــت أّي تطــوُّ
الســاحة  تفجيــر  إلــى  تلجــأ  أن  عليهــا  بالتالــي  إليــران؛ ويصُعــب  ــًة  ورقــًة مهمَّ

ــة. العراقي
الخيار الثالث: التصعيد المحسوب بهدف التفاُهم

تلجــأ إيــران إلــى هــذا الســيناريو، مــن خــال اســتخدام أوراق ضغــط عديــدة فــي 
األوراق  خلــط  بهــدف  محســوب؛  وتصعيــٌد  ضغــٌط  ــه  لكنَّ العراقيــة،  الســاحة 
وتســهيل عمليــة تقاُســم الُســلطة، فــي محاولــة للقفــز علــى نتائــج االنتخابــات، 
الجديــدة بعــد خســارة أذُرعهــا السياســية،  العراقيــة  والتأثيــر علــى المعادلــة 
لألخــذ فــي االعتبــار نفــوذ إيــران ومصالحهــا فــي الســاحة العراقيــة فــي المرحلــة 
ر المرحلة المقبلة بأنَّ محاوالت االغتيال  القادمة، وإيصال رســائل لمن ســيتصدَّ

ل لــه نفســه إفقــاَد إيــران نفوذهــا بالعــراق.  ســتكون مصيــَر ُكّل مــن تســوِّ
ــران فــي الدعــوة لاحتجاجــات، واالســتمرار بالتهديــد فــي  وقــد تســتِمّر أذُرع إي
تــه الكهربائية،  صفــوف القيــادات، مــع الُمضــي ُقُدًمــا فــي حرمان العراق من حصَّ
العراقية-اإليرانيــة،  الحــرب  عــن  التعويضــات  بورقــة  ة  المســتِمرَّ والمطالبــات 
لحيــن  العضــات؛  لفــرد  العراقيــة  الشــوارع  فــي  العســكرية  واالســتعراضات 
ــران نفوذهــا فــي العــراق، وهــو مــا  الوصــول إلــى صيغــة تفاُهمــات تضمــن إلي
كات  قــد ُيطيــل مــن مســألة تشــكيل الحكومــة الجديــدة. ومــن ثــمَّ فهــذه التحــرُّ
اإليرانيــة فــي الســاحة العراقيــة محســوبٌة للغايــة؛ ألنَّ إيــران ببســاطة فــي حاجــة 
ــس االقتصــادي األهــّم  للســاحة العراقيــة بشــكل كبيــر للغايــة؛ ألنَّ بغــداد المتنفَّ
ف إيــران أيًضــا مــن إشــعال حــرب داخــل الشــارع الشــيعي؛ ألنَّ الفائــز  لهــا. وتتخــوَّ
ــران  ــدرك إي ــك ُت ــة؛ لذل ــرة للطائفي ــة عاب ــة(، كتل ــة الصدري ــات )الُكتل فــي االنتخاب
ية والتحاُلفــات العابــرة للطائفيــة، وهــو  ــه ســيكون فــي صالــح التحاُلفــات الُســنِّ أنَّ
مــا ينســجُم مــع ُســرعة إرســالها قاآنــي للعــراق بعــد محاولــة االغتيــال مباشــرًة 

لخفــض التصعيــد.


