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مبادرة التنسيقي لحلحة االزمة
ــيقي،  ــار التنس ــادرة اإلط ــة مب ــي ملناقش ــارة املال ــاءت زي ج
التــي طرحهــا يف 22 ديســمرب املــايض ملحاولــة إيجــاد توافــق 
ــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، وإن كان  ــا م ــول له وقب
ــب  ــس املطال ــزال تعك ــادرة الت ــود املب ــوظ أن بن ــن امللح م
نفســها املتشــددة الســابقة، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى 

ــايل:  النحــو الت

ــتمرار  ــيقي اس ــار التنس ــن اإلط ــاء: أعل ــرام رأي القض 1- اح
ســعيه لالعــراض عــى نتائــج االنتخابــات قضائيــاً عــرب الدعوى 
املقدمــة أمــام املحكمــة االتحاديــة، غــر أنــه أكــد احــرام رأي 
القضــاء، يف إشــارة إىل تراجــع اإلطــار التنســيقي عــن التهديــد 
ــر أن  ــات، غ ــج االنتخاب ــاً لنتائ ــات رفض ــف واالحتجاج بالعن
ذلــك املوقــف ال يتوافــق مــع الواقــع بدليــل اســتمرار خيــم 
املحتجــن التابعــة لإلطــار عنــد املنطقــة الخــراء يف بغــداد. 
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اإلطــار التنســيقي خضــوع الرئاســات الثــالث التفــاق القــوى 

السياســية مــع مراعــاة العــرف الدســتوري الســائد، يف إشــارة 

إىل منــح منصــب رئيــس الجمهوريــة لألكــراد، ورئاســة الــوزراء 

ــان للســنة. للشــيعة، ورئاســة الربمل

يبــدي  اليــزال  التنســيقي  اإلطــار  أن  امللحــوظ  ومــن 

ــوزراء  ــس ال ــي، رئي ــي الكاظم ــيح مصطف ــى ترش ــاً ع اعراض

ــى  ــوب ع ــه محس ــراً ألن ــدة، نظ ــة جدي ــرة والي ــايل، لف الح

التيــار الصــدري، ويتبنــى مواقفــه نفســها، خاصــة فيــا 

ــة  ــة املقرب ــد ســالح امليليشــيات املنفلت ــق بــرورة تقيي يتعل

مــن إيــران. ويســعى اإلطــار التنســيقي للعــب دور يف اختيــار 

ــوزراء، عــى الرغــم مــن أن تراجــع عــدد  شــخصية رئيــس ال

مقاعــده يف الربملــان القــادم، ال تؤهلــه إىل إصــدار فيتــو عــى 

ــخصه.  ش
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قــام رئيــس الــوزراء العراقــي األســبق، وزعيــم ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي، فــي 22 ديســمبر 
الجــاري، بزيــارة أربيــل، علــى رأس وفــد مــن اإلطــار التنســيقي، والــذي ضــم رئيــس تحالــف “العقــد الوطنــي” 
ــب  ــى جان ــان، إل ــادي فــي تحالــف الفتــح محمــد الغب ــة الحشــد الشــعبي(، والقي ــح الفيــاض )رئيــس هيئ فال

رئيــس تجمــع الســند الوطنــي أحمــد األســدي، وشــخصيات أخــرى مــن اإلطــار.

محــاوالت مســتمرة: دالالت زيــارة نــوري المالكــي إلــى أربيــل ولقائــه بالديمقراطــي الكردســتاني, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1427، 
27 ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- تشــكيل حكومــة توافقيــة: يســعى اإلطــار التنســيقي 
ــية  ــات السياس ــى التفاه ــاظ ع ــى رضورة الحف ــد ع للتأكي
ــاملة  ــة ش ــة توافقي ــكيل حكوم ــة، وتش ــة املقبل إلدارة املرحل
تأخــذ عــى عاتقهــا رفــع املســتوى االقتصــادي ومعالجــة 
البطالــة ومحاربــة الفســاد، وهــو مــا يعكــس رفــض الحكومــة 
األغلبيــة التــي يتبناهــا الصــدر، نظــراً ألنهــا تضــع التنســيقي 
يف املعارضــة، مبــا يعنيــه ذلــك مــن تراجــع نفــوذ إيــران عــى 
الحكومــة الجديــدة، يف حالــة نجــاح الصــدر يف إنفــاذ رؤيتــه.  

الدفــاع عــن ســاح الحشــد الشــعبي: يــر اإلطــار   -4
التنســيقي عــى الحفــاظ عــى ســالح الحشــد الشــعبي ورفــع 
قدراتــه، وذلــك بالتزامــن مــع رفــع قــدرات القــوات العراقيــة، 
ــو  ــش، وه ــران الجي ــوي وط ــاع الج ــالحي الدف ــاً س خصوص
ــدري  ــار الص ــب التي ــض مطال ــتمرار رف ــن اس ــف ع ــا يكش م
والكاظمــي بحــل وإضعــاف ميليشــيات الحشــد الشــعبي 

ــي.  ــش العراق ــح الجي لصال

تطورات موازية
جــاءت زيــارة املالــي األخــرة إىل أربيــل بالتزامــن مــع عــدد 
مــن التطــورات املهمــة، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو 

التــايل:

ــارة  ــران: جــاءت زي ــارة ســفري إي ــد زي ــي بع 1- تحــرك املال
املالــي إىل أربيــل عقــب وصــول الســفر اإليــراين يف العــراق، 
إيــرج مســجدي، لهــا، حيــث التقــي االخــر بــكل مــن 
ــم الحــزب  ــارزاين، وزعي ــان ب ــتان نيجرف ــم كردس ــس إقلي رئي
الدميقراطــي الكردســتاين، مســعود بــارزاين، وهــو مــا يؤرش إىل 
أن زيــارة الســفر اإليــراين كانــت تهــدف يف األســاس الســتطالع 
ــع  ــف م ــدم تشــكيل تحال ــه لع ــط علي ــارزاين، والضغ رأي الب

ــة.  ــه تشــكيل حكومــة أغلبي ــار الصــدري يرتــب علي التي

وأكــد البــارزاين واملالــي يف بيــان صــادر عــن مكتــب 
ــادئ  ــن املب ــدد م ــذ ع ــا تنفي ــاع بينه ــد االجت ــارزاين بع ب
كالرشاكــة والتناغــم والتــوازن يف إدارة الحكــم يف العــراق، 
ــة دون دخــول العــراق يف موجــة واســعه مــن عــدم  للحيلول
االســتقرار ســواء الســيايس، أو األمنــي، يف اســتمرار تهديــدات 
ــة  ــعبي الوالئي ــد الش ــيات الحش ــض ميليش ــيقي بتحري التنس
ــم  ــدى الصــدر، زعي ــة أرص مقت ــد العنــف يف حال عــى تصعي
ــة  ــة. وباإلضاف ــة أغلبي ــار الصــدري، عــى تشــكيل حكوم التي
ــاة  ــارزاين كقن ــي بتوظيــف ب ــك، يتوقــع أن يقــوم املال إىل ذل

ــع الصــدر.  ــاطة م ــة للوس محتمل

كــا أشــار البيــان إىل أهميــة اســتمرار الحــوار لحــل 

املشــاكل بــن أربيــل وبغــداد، يف مــؤرش عــى إبــداء املالــي 
بالقضايــا  تتعلــق  لألكــراد  تنــازالت  لتقديــم  اســتعداده 
ــي يف  ــف املال ــر أن مواق ــل، غ ــداد وأربي ــن بغ ــة ب الخالفي
هــذا اإلطــار قــد ال تكتســب مصداقيــة كبــرة، حيــث ســبق أن 
تعهــد لألكــراد بتســوية الخالفــات معهــم، حينــا كان رئيســاً 

ــم.  ــه له ــض كل تعهدات ــه نق ــر أن ــوزراء، غ لل

2- محاولــة بغــداد تجنــب الــراع األمريــي – اإليــراين: زار 
ــران عــى رأس  ــؤاد حســن، طه ــي، ف ــة العراق ــر الخارجي وزي
وفــد حكومــي رفيــع، ضــم مستشــار األمــن القومــي العراقــي، 
قاســم األعرجــي، وعــدد مــن املســؤولن االخريــن، يف 22 
ديســمرب 2021، يف زيــارة هــي األوىل مــن نوعهــا منــذ إجــراء 
ــر 2021،  ــة العامــة يف العــراق يف أكتوب ــات الترشيعي االنتخاب
ــس  ــاب الرئي ــذ انتخ ــي من ــة العراق ــر الخارجي ــة لوزي والثالث

ــو املــايض.  ــم رئيــي يف يوني ــراين، إبراهي اإلي

ــود تشــكيل  ــا، وهــي جه ــالث قضاي ــد عــى ث ــز الوف ورك
الحكومــة العراقيــة بعــد انتخابــات أكتوبــر، ووقــف الهجات 
عــى املنطقــة الخــراء، خاصــة بعــد تنفيــذ ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي، مؤخــراً، عــدة هجــات تســتهدف قــوات 
ــدويل يف العــراق، وهــو مــا يخالــف التفاهــات  التحالــف ال
التــي كانــت إيــران أبرمتهــا مطلــع العــام الحــايل، وتقــوم عــى 
ضبــط تحــركات ميليشــياتها ووقــف هجاتهــم ضــد القــوات 
ــات  ــذه الهج ــن ه ــظ أن تزام ــراق. ويالح ــة يف الع األمريكي
مــع تعــر جهــود التنســيقي للضغــط عــى الصــدر لتشــكيل 
حكومــة توافقيــة، كان رســالة مــن جانــب طهــران لواشــنطن 
ــة يف العــراق،  ــا جهــود تشــكيل حكومــة أغلبي لوقــف دعمه

تســتبعد حلفاءهــا متامــاً. 

ويســعى العــراق لتجنــب االنعكاســات املبــارشة للتصعيــد 
ــؤاد  ــد ف ــرب تأكي ــراق، ع ــى أرض الع ــي ع ــراين – األمري اإلي
ــر  ــكا، يؤث ــران وأمري ــن إي ــر ب ــه أن التوت ــاء زيارت ــن أثن حس
بشــكل مبــارش عــى األوضــاع يف بــالده، معتــرباً أن مــن 

ــنطن.  ــران وواش ــن طه ــارش ب ــاء مب ــود لق ــل وج األفض

3- تأكيــد املحكمــة االتحاديــة نتائــج االنتخابــات: صادقــت 
املحكمــة االتحاديــة العليــا يف العــراق، يف 27 ديســمرب، عــى 
ــر.  ــة التــي أجريــت يف 10 أكتوب ــات الترشيعي ــج االنتخاب نتائ
الدعــوى  رد  بعــد  االنتخابــات  النتائــج  إلغــاء  ورفضــت 
ــعبي.  ــد الش ــة للحش ــية املمثل ــوى السياس ــن الق ــة م املقّدم
ومــن امللحــوظ أن املحكمــة مل تقــم بإلغــاء بعــض املحطــات 
ــات  ــدوي ملحط ــرز ي ــد وف ــات ع ــراء عملي ــة، أو إج االنتخابي
ــة دون أي  ــات النهائي ــج االنتخاب ــرت نتائ ــا أق ــرى، أي أنه أخ
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تعديــل لصالــح القــوى الخــارسة ممثلــة يف الحشــد الشــعبي.

ويالحــظ أن القــوى املحســوبة عــى ميليشــيات الحشــد 
الــواليئ املواليــة إليــران قــد فقــدت إحــدى األوراق التي كانت 
تســاوم بهــا الصــدر، إذ كانــت تأمــل يف إلغــاء االنتخابــات، أو 
إعــادة الفــرز اليــدوي عــى أقــل تقديــر، مبــا قــد يســاعدها يف 
الحصــول عــى مقاعــد إضافيــة. ووضحــت خســارتها هــذه يف 
مطالبــة الســيد مقتــدى الصــدر يف يــوم صــدور الحكــم نفســه 

“بتشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة ال رشقيــة وال غربيــة”.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد تباينت مواقــف القــوى املنضوية 
تحــت اإلطــار التنســيقي مــن نتائــج االنتخابــات. ففــي حــن 
أعلــن رئيــس تحالــف قــوى الدولــة، عــار الحكيــم، االلتــزام 
بقــرار املحكمــة االتحاديــة الخــاص بنتائــج االنتخابــات، فــإن 
ــات التنســيقي،  هــذا املوقــف ال ينســحب عــى باقــي مكون
خالــص تحالــف الفتــح، ممثــل ميليشــيات الحشــد الوالئيــة، 

والــذي اليــزال يتظاهــر بالقــرب مــن املنطقــة الخــراء. 

ــة  ــدة: أشــارت مصــادر مقرب ــادرة جدي 4- طــرح الصــدر مب
اإلطــار  لقــوى  مبــادرة  قــدم  أنــه  مؤخــراً  الصــدر  مــن 
ــة.  ــة القادم ــكيل الحكوم ــول تش ــهر ح ــذا الش ــيقي ه التنس
وتهــدف هــذه املبــادرة إىل إمهــال تشــكيل الحكومــة املقبلــة 

ــة  ــات ملزم ــك مــن خــالل وضــع توقيت نحــو 4 أســابيع، وذل
للقــوى السياســية يف التنســيقي للتفــاوض خاللهــا، ويف حــال 
تجــاوز هــذه التوقيــات، يكــون للصــدر الحــق يف املــي قدمــاً 
ــا  ــي يســعي إليه ــة الت ــة الوطني ــة األغلبي يف  تشــكيل حكوم

ــات.  ــج االنتخاب ــالن نتائ ــذ إع من

ــتمر  ــه إذا اس ــرة، أن ــة األخ ــبق يف املحصل ــا س ــي م ويعن
اإلطــار التنســيقي يف طــرح مطالبــه املتشــددة حــول تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، وتدخلــه يف اختيــار رئيــس الــوزراء، فــإن 

الصــدر ســوف يذهــب لتشــكيل حكومــة أغلبيــة.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن القــوى املقربــة مــن إيــران 
ــة،  ــة توافقي ــة إىل تشــكيل حكوم تســتمر يف مســاعيها الرامي
ــع  ــل م ــي التواص ــارات، وه ــدة مس ــر يف ع ــرب الس ــك ع وذل
األكــراد ملنعهــم مــن التوصــل لتفاهــات متقدمــة مــع الصدر 
ــران  ــفر إي ــرك س ــن تح ــالً ع ــة، فض ــة أغلبي ــكيل حكوم لتش
ــة  ــة إىل محاول ــات، باإلضاف ــذه التوجه ــم ه ــراق لدع يف الع
توظيــف ميليشــيات الحشــد الشــعبي للضغــط عــى القــوات 
األمريكيــة يف العــراق. ومــن غــر املرجــح أن تنجــح تحــركات 
اإلطــار التنســيقي مــا مل يراجــع عــن بعــض مطالبــه املغاليــة، 
والتــي تتجاهــل تراجــع وزنــه االنتخــايب، خاصــة فيــا يتعلــق 

باختيــار رئيــس الــوزراء وســالح امليليشــيات الوالئيــة.
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