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ومتثلــت آخــر هــذه اللقــاءات يف تلــك التــي متــت بــن زعيــم 
التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، وقيــادات عــن قــوى اإلطــار 
ــف  ــن تحال ــي متــت ب ــات الت ــن املباحث التنســيقي، فضــاً ع
“تقــدم” بقيــادة رئيــس الربملــان الســابق محمــد الحلبــويس، 
وتحالــف “العــزم” بزعامــة خميــس الخنجــر، وكذلــك اجتــاع 

الصــدر بالحلبــويس. 

انتكاسة التفاهمات الطائفية
متثلــت أبــرز اللقــاءات التــي عقــدت يف الفــرة األخــرة بــن 

ــايل: القــوى السياســية يف الت

ــدر )73  ــن الص ــاء ب ــد لق ــيقي: عق ــدر بالتنس ــاء الص 1- لق
ــم  ــذي يض ــيقي، ال ــار التنس ــادات اإلط ــض قي ــداً(، وبع مقع
عــدداً مــن القــوى السياســية الشــيعية التــي أخفقــت يف 
االنتخابــات األخــرة، يف مقــر األول بالنجــف، يف 29 ديســمرب 
ــن  ــذي أخفــق يف تســوية الخافــات ب 2021، وهــو اللقــاء ال

الجانبــن، وهــو مــا وضــح يف التغريدة التــي أطلقهــا الصدر يف 
أعقــاب االجتــاع، والتــي أكــد خالهــا عــى حكومــة أغلبيــة، 
ال رشقيــة وال غربيــة، فضــاً عــن إخفــاق عقــد اجتــاع آخــر 
ــن  ــات ب ــؤرش إىل أن الخاف ــا ي ــو م ــر، وه ــا يف 5 يناي بينه
ــى  ــك ع ــاد ذل ــح أبع ــن توضي ــرة، وميك ــزال كب ــن الت الجانب

ــايل:  النحــو الت

ــار  ــة: كان التي ــة األغلبي ــول حكوم ــات ح ــص الخالف  أ- تقلي
الصــدري يشــدد عــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة ال تضــم 
ــة  ــه يف اآلون ــر أن ــات، غ ــة يف االنتخاب ــزة كاف ــزاب الفائ األح
األخــرة اتجــه للقبــول بالتحالــف مــع بعــض مكونــات اإلطــار 
التنســيقي، وتحديــداً التيــار املرتبــط برئيــس الــوزراء العراقــي 

ــوى أخــرى.  ــادي وق ــدر العب األســبق حي

ويف املقابــل، اليــزال الصــدر مــراً عــى اســتبعاد ائتــاف 
دولــة القانــون برئاســة نــوري املالــي، ويرفــض توليــه منصــب 
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حــدد الرئيــس العراقــي، يــوم األحــد الموافــق 9 ينايــر 2022، موعــدًا النعقــاد الجلســة األولــى لمجلــس 
النــواب العراقــي الجديــد، وهــي الجلســة التــي يتعيــن علــى المجلــس خاللهــا تحديــد الكتلــة األكبــر عــددًا، 
التــي ســتكلف بتشــكيل الحكومــة، وكذلــك تســمية الرئاســات الثــالث، رئيس مجلس الــوزراء ورئيس مجلس 
النــواب ورئيــس الجمهوريــة، وهــو األمــر الــذي فــرض علــى التحالفــات السياســية الفائــزة فــي االنتخابــات 

تكثيــف اتصاالتهــا خــالل الفتــرة األخيــرة لتشــكيل الكتلــة ذات األغلبيــة داخــل مجلــس النــواب.

حــراك مســتمر: خريطــة التحالفــات فــي العــراق قبــل جلســة مجلــس النــواب، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1436، 7 ينايــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التنســيقي. ويرفــض  اقــرح  كــا  الدولــة،  رئيــس  نائــب 
ــي.  ــتبعاد املال ــى اآلن، اس ــيقي، حت التنس

 ب- الخــالف حــول الرئاســات الثــالث: يرفــض التنســيقي 
رئيــس  وتحديــداً  الثاثــة،  الرؤســاء  مــن  ألي  التجديــد 
الجمهوريــة، برهــم صالــح، ورئيــس الحكومــة مصطفــى 
وياحــظ  الحلبــويس.  الربملــان محمــد  رئيــس  الكاظمــي، 
ــود  ــو وج ــببن، األول ه ــر لس ــذا األم ــارض ه ــدر يع أن الص
تحالــف بينــه وبــن رئيــس الــوزراء العراقــي الكاظمــي، فضــاً 
عــن أن تحالــف تقــدم بزعامــة الحلبــويس يعــد حليفــاً مقــرب 
ــان  ــس للربمل ــه كرئي ــاظ مبنصب ــعى لاحتف ــدر، ويس ــن الص م
العراقــي. كــا أن تراجــع وزن التنســيقي يف االنتخابــات 
األخــرة ال تجعلــه ميتلــك القــدرة عــى وضــع كل هــذه 

االشــراطات. 

 ج- ســالح امليليشــيات: اليــزال الصــدر يطالــب بنــزع ســاح 
امليليشــيات الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة يف إشــارة إىل 
ميليشــيات الحشــد الشــعبي الــواليئ املرتبطــة بإيــران، وهــو 
ــل  ــية متث ــاً سياس ــم أحزاب ــذي يض ــيقي ال ــه التنس ــا يرفض م
هــذه القــوى، وال يتوقــع أن يتــم التوافــق بــن الجانبــن 

ــة.  ــذه املرحل ــل يف ه ــكل كام بش

2- تفاهــات الحبلــويس مــع الصــدر: التقــى الحلبــويس 
مبقتــدى الصــدر يف الحنانــة، مقــر إقامــة األخــر مبدينــة 
النجــف، يف 4 ينايــر الجــاري. وتوصــل الحلبــويس إىل اتفاقــات 
ــة  ــكيل حكوم ــه لتش ــام ل ــى االنض ــدر ع ــع الص ــة م مبدئي
الدميقراطــي  الكرديــن  الحزبــن  كذلــك  تضــم  أغلبيــة، 
انتظــار  الكردســتاين، مــع  الوطنــي  الكردســتاين واالتحــاد 
ــف.  ــذا التحال ــام له ــى االنض ــزم ع ــف الع ــة تحال موافق

ــا  ــن، وه ــق هدف ــك إىل تحقي ــن ذل ــدر م ــعى الص ويس
فــرض ضغــوط عــى التنســيقي، وإجبــاره عــى الراجــع عــن 
ــق أمــام األخــر  مواقفــه املتشــددة، فضــاً عــن قطــع الطري
ملحاولــة بلــورة تفاهــات مــع خنجــر، أو االتحــاد الدميقراطي 
الكردســتاين، لتشــكيل تحالــف ينتــزع مــن الصــدر اســتحقاق 

تشــكيل الحكومــة الجديــدة. 

3- اســتمرار جهــود تأســيس تحالــف ســني: لعبــت دول 
خليجيــة دوراً يف الوســاطة بــن الحلبــوىس وخنجــر، يف أواخــر 
ديســمرب املــايض، وتــم التوصــل لتفاهــات مبدئيــة تقوم عى 
قيــام األخــر بدعــم الحلبــويس لتــويل رئاســة مجلــس النــواب، 

عــى أن يتــوىل خنجــر منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة. 

وعــى الرغــم مــن تــداول أنبــاء، يف 5 أكتوبــر، تفيــد 
بتكويــن تحالــف مشــرك بــن تحالفــي تقــدم والعــزم قوامهــا 

64 مقعــداً، غــر أنــه مــن الواضــح أن هــذه الجهــود مل تنجــح 
متامــاً بســبب تأرجــح موقــف خنجــر تحديــداً، وهــو مــا وضح 
يف البيــان الــذي أصــدره تحالــف تقــدم، والــذي دعــا خنجــر 
ــه يف تحالــف  وتحالــف العــزم إىل تحالــف جامــع مــع إخوان
تقــدم، وهــو مــا يعكــس اســتمرار التبايــن بــن الرجلــن عــى 

توزيــع املناصــب. 

4- اســتمرار الخالفــات الكرديــة: ال يــزال الخــاف قامئــاً 
ــن الرئيســين، الدميقراطــي الكردســتاين  ــن الكردي ــن الحزب ب
واالتحــاد الوطنــي، فيــا يتعلــق مبنصــب رئيــس الجمهوريــة 
ــم  ــيد بره ــويل الس ــض ت ــى رف ــي ع ــر الدميقراط ــث ي حي
ــة ثانيــة، وأن يتــوىل  صالــح منصــب رئيــس الجمهوريــة لوالي
أحــد قيــادات الحــزب الدميقراطــي هــذا املنصــب الــذي 
ــام 2005.  ــذ ع ــي من ــاد الوطن ــحي االتح ــد مرش ــغله أح ش

ــس  ــب رئي ــي أن منص ــاد الوطن ــرى االتح ــل، ي ويف املقاب
الجمهوريــة مــن حقــه، خاصــة بعــد أن تــرك املناصــب 
الرئيســية يف إقليــم كردســتان العــراق، وتحديــداً رئاســة 
إقليــم كردســتان العــراق والحكومــة للحــزب الدميقراطي. ويف 
حالــة إخفــاق تفاهمهــا عــى منصــب رئيــس العــراق، فإنــه 
يرجــح أن يعــودا لاحتــكام إىل مجلــس النــواب النتخــاب أي 
مــن مرشــحيها لرئاســة الجمهوريــة عــى نحــو مــا جــرى يف 

ــابقة.  ــة الس الحكوم

استمرار الضغوط اإليرانية
وجهــت طهــران ميليشــيات الحشــد الشــعبي لتنفيــذ هجات 
مكثفــة ضــد القــوات األمريكيــة يف العــراق، وهــو مــا وضح يف 
توظيــف طائــرات مســرة يف مهاجمــة معســكر “فيكتوريــا”، 
قــرب مطــار بغــداد الــدويل يف 2 ينايــر، وقاعــدة عن األســد يف 
4 ينايــر، واللتــن تضــان قــوات أمريكيــة، فضــاً عــن مهاجمة 
فيكتوريــا مجــدداً يف 5 ينايــر بقاذفــات كاتيوشــا، واســتهداف 
عبــوة ناســفة رتــل دعــم لوجيســتي تابــع للتحالــف الــدويل 
يف محافظــة بابــل يف 6 ينايــر، وتهــدف طهــران مــن ذلــك إىل 

إرســال عــدة رســائل سياســية، وهــي كالتــايل: 

1- الضغــط عــى الواليــات املتحــدة: أكــد األمــن العــام 
لفصيــل كتائــب ســيد الشــهداء، أبــو آالء الــواليئ، يف 30 
ديســمرب 2021، أن فصيلــه ســيميض يف طريقــه حتــى إخــراج 
القــوات األمريكيــة مــن العــراق، يف مــؤرش عــى ســعي 
طهــران إلخــراج القــوات األمريكيــة املتبقيــة يف العــراق 
كقــوات استشــارية، وذلــك بعــد انســحاب القــوات القتاليــة 

األمريكيــة. 

وتســعى طهــران مــن ذلــك لتحقيــق عــدد مــن األهــداف 
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أبرزهــا تأكيد اســتمرارها يف اتباع سياســات إقليمية متشــددة، 
لتعزيــز وضعهــا التفــاويض مــع الواليــات املتحــدة، فضــاً عــن 
ــم  ــارشة عــى واشــنطن لعــدم دع ــر مب مارســة ضغــوط غ
حكومــة أغلبيــة يف العــراق بقيــادة الصــدر تســتبعد حلفاءها. 

وياحــظ أن هــذه الجهــود مل تنجــح متامــاً، وهــو مــا وضح 
يف تأكيــد واشــنطن عــى الرشاكــة العســكرية مــع العــراق يف 
6 ينايــر يف رســالة مضــادة لطهــران بــأن هجاتهــا لــن تدفــع 

واشــنطن للخــروج مــن العــراق.

2- االنتقــام ملقتــل قاســم ســلياين: تســعى ميليشــيات 
ــلة  ــات الفاش ــف الهج ــة إىل توظي ــعبي الوالئي ــد الش الحش
ضــد القواعــد األمريكيــة للتأكيــد عــى إرصارهــا عــى االنتقــام 
ملقتــل قاســم ســلياين، قائــد فيلــق القــدس، خاصــة أن هــذه 

ــه. ــة الغتيال الهجــات تزامنــت مــع الذكــرى الثاني

ومــن امللحــوظ أن هنــاك متغــراً مهــاً طــرأ يف الهجــات 
إســقاط  مــن  املتحــدة  الواليــات  متكــن  وهــو  األخــرة، 
الطائــرات املســرة اإليرانيــة خــارج القواعــد التــي تســتضيف 
قــوات أمريكيــة، كــا أن هجــات الكاتيوشــا ســقطت بعيــداً 
عــن القاعــدة األمريكيــة، وهــو مــا يعنــي أن واشــنطن، باتــت 
قــادرة عــى امتــاك نظــم دفــاع جويــة قــادرة عــى تحييــد 
ــا  ــو م ــرة، وه ــرات املس ــة بالطائ ــدات اإليراني ــب التهدي أغل
ــرات  يضعــف مــن قــدرة طهــران عــى توظيــف هــذه الطائ

كورقــة ضغــط ضــد واشــنطن. 

سيناريوهات الحكومة الجديدة
يف ضــوء التطــورات السياســية والعســكرية الســابقة، ميكــن 
القــول إن ســيناريوهات تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة 

تتمثــل يف:

ــيناريو  ــذا الس ــرض ه ــة: يف ــر طائفي ــة غ ــة أغلبي 1- حكوم
ــدم  ــار تق ــع تي ــف م ــداً( للتحال ــدر )73 مقع ــه الص أن يتج
)43 مقعــداً( والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين )31 مقعــداً( 
واالتحــاد الوطنــي الكردســتاين )17 مقعــداً(، وذلــك لــي 
يجمــع الصــدر حــوايل 164 مقعــداً، وهــو مــا يجعلــه يحتــاج 
إىل مقعــد واحــد للوصــول إىل األغلبيــة التــي تؤهلــه لتشــكيل 
ــه مــن  ــا ميكــن أن يحصــل علي ــدة، وهــو م الحكومــة الجدي
ــات  ــض مكون ــتقلن، أو بع ــد املس ــع أح ــف م ــال التحال خ
اإلطــار التنســيقي، مــن دون أن يتضمــن ذلــك ائتــاف دولــة 

ــي.   ــة املال ــون بزعام القان

2- حكومــة توافقيــة: يفــرض هــذا الســيناريو اعتــاد الصــدر 
مبــدأ التوافــق، الــذي يطالــب بــه اإلطــار التنســيقي، والقبــول 
بانضــام ائتــاف دولــة القانــون إىل الحكومــة الجديــدة، 
ــزال  ــزال مســتبعداً، خاصــة أن الصــدر الي ــيناريو الي وهــو س
يرفــض مطالــب اإلطــار التنســيقي املتعلقــة بعــدم التجديــد 
ــن ســعي الصــدر  ــا أن التنســيقي يتوجــس م ــي، ك للكاظم
ــزة  ــيطرة األجه ــن س ــة ع ــيات الخارج ــاح امليليش ــزع س لن

ــة.  ــة العراقي األمني

ــي إلجــراء  ــي: ســعى املال ــة املال ــة بزعام ــة أغلبي 3- حكوم
ــه  ــة من ــة يف محاول ــية العراقي ــوى السياس ــع الق ــاالت م اتص
لتأســيس تحالــف أغلبيــة تنتــزع مــن الصــدر اســتحقاق 

ــة.  ــة القادم ــكيل الحكوم تش

ــع الحــزب الدميقراطــي  ــي اتصــاالت م ــد أجــرى املال فق
أن  الثابــت  أن  إال  وتقــدم،  العــزم  وتحالــف  الكردســتاين 
ــي  ــع الدميقراط ــات م ــورة تفاه ــح يف بل ــاالت مل تنج االتص
الكردســتاين وتقــدم، نظــراً لتفضيلهــا التحالــف مــع الصــدر، 
وهــو مــا يعنــي أن املالــي ليــس أمامــه ســوى إقامــة 
ــذي ينتمــي  ــن اإلطــار التنســيقي )54 مقعــداً(، ال تحالــف ب
لــه وتحالــف العــزم الســني )34 مقعــداً(، غــر أنــه يف حالــة 
صياغــة مثــل هــذا التحالــف فــإن التكتلــن معــاً ســوف 
ــكان حــوايل 88 مقعــداً، وهــي إن مكنتهــا مــن تجــاوز  متتل
ــوف  ــا س ــداً(، فإنه ــرداً )73 مقع ــدر منف ــد الص ــدد مقاع ع
تدفــع األخــر لإلعــان عــن تحالفــه مــع تقــدم والدميقراطــي 
الكردســتاين، وهــو مــا ســيمنح هــذا التحالــف عــدد مقاعــد 
أكــرب بكثــر مــن تحالــف اإلطــار التنســيقي – العــزم، بــل وقــد 
تحكــم عــى باقــي مكونــات التنســيقي بالبقــاء يف املعارضــة، 

ــا.  ــر مفضــل لبعــض مكوناته ــيناريو غ وهــو س

ــزال قامئــة  ــام، ميكــن القــول إن االنقســامات الت ويف الخت
ــن الصــدر والتنســيقي، وهــو مــا يرجــح أن يتجــه الصــدر  ب
إىل تعزيــز تفاهاتــه مــع تقــدم والتحالــف الكــردي ليقــرب 
ــة  ــكيل الحكوم ــة لتش ــة املطلوب ــى األغلبي ــول ع ــن الحص م
القادمــة، ثــم التفــاوض مــع بعــض مكونــات التنســيقي مــن 
مركــز القــوة، حتــى يجربهــا أن تتنــازل عــن ســقف مطالبهــا 

ــة.   املرتفع
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