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انقسام األحزاب الشيعية
كشــفت أعــال الجلســة األوىل العديــد مــن التطــورات التــي 
تعكــس حجــم الخالفــات السياســية الحــادة بــن الكتــل 

ــة: ــاط التالي ــرازه يف النق ــن إب ــا ميك ــو م ــية، وه السياس

ــة:  ــة اســتحقاق تشــكيل الحكوم 1- ســعي التنســيقي لرسق
ــهداين  ــود املش ــد محم ــان الجدي ــة األوىل للربمل ــرأس الجلس ت
ــاء  ــرب األعض ــاره أك ــزم”، باعتب ــف “الع ــن تحال ــنة( ع )73 س
ســناً، وفقــاً للدســتور، كــا أدى النــواب اليمــن الدســتورية، 
ثــم تــم انتخــاب رئيــس جديــد للربملــان ونائبــن، فضــالً عــن 

ــة األكــر عــدداً. تســجيل الكتل

وشــهدت الجلســة األوىل عــدداً مــن املشــادات بعــد 
إعــالن اإلطــار التنســيقي الشــيعي أنــه قــدم لرئيــس الربملــان 
ــة األكــرب يف املجلــس بواقــع 88  ــه الكتل ــد أن املؤقــت مــا يفي
مقعــداً، وذلــك عــرب ضــم أســاء مــن املســتقلن. وعندمــا تــم 

تدقيــق األســاء، أكــد 5 نــواب أنهــم مل يوقعــوا عــى الورقــة 
ــواب  ــن ن ــات ب ــعل الخالف ــا أش ــل، م ــن الفصائ ــة م املقدم
ــس الســن  ــع برئي ــن التنســيقي، مــا دف ــار الصــدري وب التي

ــع الجلســة.  ــود املشــهداين إىل رف محم

ــدري  ــار الص ــدم التي ــان، ق ــس الربمل ــاب رئي ــد انتخ وبع
ــواب مســتقلن ســبق  ــة ن ــاً شــيعياً عــرب إضاف اســاء 90 نائب
أن أعلنــوا دعمهــم للصــدر، وذلــك لتأكيــد أحقيتــه يف تشــكيل 
ــيقي  ــار التنس ــض اإلط ــك، رف ــع ذل ــدة. وم ــة الجدي الحكوم
التســليم بــأن الكتلــة األكــرب للصــدر، وذلــك عــى أســاس أنــه 
ــجيل  ــرون أن التس ــة، إذ ي ــورة صحيح ــجيلها بص ــم تس مل يت
ــا  ــس الســن، أي املشــهداين، مثل ــدى رئي ــون ل يجــب أن يك
فعلــوا، وليــس لــدى رئيــس الربملــان املنتخــب، وهــو مــا فعلــه 

ــا.  ــار الصــدري يف الجلســة ذاته التي

وقــد دفــع هــذا الخــالف التنســيقي إىل االنســحاب مــن 
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عقــد البرلمــان العراقــي أولــى جلســاته، فــي 9 ينايــر 2022، منــذ االنتخابــات التــي أجريــت فــي أكتوبــر 
ــد مــن  ــة العدي ــدة. وشــهدت الجلســة االفتتاحي ــى خطــوات تشــكيل حكومــة جدي ــي تعــد أول 2021، والت
الخالفــات واالنقســامات الحــادة بيــن القــوى السياســية المناوئــة إليــران، وتحديــدًا التيــار الصــدري وتحالــف 
تقــدم وعــزم والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن جانــب، وتلــك المواليــة لهــا، خاصــة اإلطــار التنســيقي 

وتحالــف العــزم الســني.

انتصــار “األغلبيــة”: مضــي الصــدر فــي تشــكيل الحكومــة العراقيــة رغــم محــاوالت التنســيقي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1438، 10 
ينايــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الجلســة والتهديــد بالذهــاب إىل املحكمــة االتحاديــة لغــرض 
حســم مســألة تســجيل “الكتلــة األكــرب”، التــي يتوجــب عليها 

ترشــيح رئيــس الــوزراء.

2- حســم مناصــب الربملــان لصالــح الصــدر وحلفائــه: متكنت 
ــب  ــم مناص ــن حس ــدري م ــار الص ــن التي ــة م ــوى القريب الق
رئاســة الربملــان لصالحهــا. فقــد عقــدت مباحثــات بــن 
الحلبــويس ورئيــس تحالــف عــزم، خميــس الخنجــر، ورئيــس 
ــالً  ــارزاين، فض ــعود الب ــتاين مس ــي الكردس ــزب الدميقراط الح
عــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر لتمريــر حصــول 

ــب. ــى املنص ــويس ع الحلب

ــويل  ــف تقــدم، يف ت ــويس، عــن تحال ونجــح محمــد الحلب
ــل  ــة بحــوايل 200 صــوت مقاب ــرة الثاني ــس للم ــة املجل رئاس
14 صوتــاً ملنافســه املشــهداين، املحســوب عــى “العــزم”، كــا 
ــب  ــب النائ ــدري مبنص ــار الص ــن التي ــي م ــم الزام ــاز حاك ف
ــد  ــاخوان عب ــاز ش ــا ف ــي، في ــان العراق ــس الربمل األول لرئي
اللــه، مرشــح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، مبنصــب 
النائــب الثــاين لرئيــس مجلــس النــواب العراقــي. ويــؤرش 
ــار الصــدري  ــويس بحــوايل 200 صــوت إىل أن التي ــوز الحلب ف
ــة  ــة العراقي ــة لتشــكيل الحكوم ــة الالزم ــك األغلبي ــات ميتل ب

ــداً.  ــو 165 مقع ــدر بنح ــي تق ــدة، والت الجدي

ــاً يف  ــدر قدم ــي الص ــة م ــحن الثالث ــوز املرش ــد ف ويؤك
ــدر  ــده الص ــا أك ــو م ــة، وه ــة األغلبي ــكيل حكوم ــاه تش اتج
بنفســه، إذ اعتــرب يف تغريــدة أن اختيــار رئيــس الربملــان 
األغلبيــة  حكومــة  بشــائر  “أوىل  ميثــل  ونائبيــه  العراقــي 
ــة أوىل  ــوة أوىل ولبن ــرى “خط ــا ج ــاً أن م ــة”، موضح الوطني
لبنــاء عــراق حــر مســتقل بــال تبعيــة وال طائفيــة وال عرقيــة 

وال فســاد”، يف رســالة ضمنيــة إىل طهــران. 

كــا أن ارتــداء نــواب الصــدر الكفــن متثــل رســالة رمزيــة 
لطهــران بأنهــم ال يهابــون املــوت، خاصــة بعــد أن قتل مســلم 
أبــو الريــش، القيــادي البــارز يف التيــار الصــدري يف محافظــة 

ميســان يف نفــس يــوم انعقــاد الربملــان العراقــي. 

3- صمــود تحالــف تقــدم وعــزم: جــرى التوافــق بــن تحالفي 
“تقــدم” و”عــزم” كأكــرب تحالفــن للســنة قبيــل انعقــاد 
الجلســة األوىل عــى ترشــيح الحلبــويس لرئاســة الربملــان 
الجديــد، مــع اختيــار خميــس الخنجــر رئيســاً لتحالــف 

“تقــدم” و”عــزم” )65 مقعــداً(. 

وقــد أثــار هــذا التطــور حفيظــة بعــض أطــراف تحالــف 
ــف “عــزم”  ــاء ائتالفهــم مــع تحال “العــزم”، ودفعهــم إىل إنه
بزعامــة خميــس الخنجــر قبيــل انعقــاد الجلســة االوىل، وذلك 

ــيح  ــدوا ترش ــم أي ــا أنه ــيقي، ك ــار التنس ــن اإلط ــاز م بإيع
رئيــس الربملــان األســبق، محمــود املشــهداين، للمنصــب، غــر 
أن هــذه املحاولــة بــاءت بالفشــل وفــاز الحلبــويس باملنصــب، 
خاصــة أن املشــهداين مل يحصــل ســوى عــى 14 صوتــاً فقــط 

أمــام الحلبــويس. 

التحركات المستقبلية المتوقعة
كشــفت أعــال الجلســة األوىل يف الربملــان العراقــي عــن عــدد 
مــن التطــورات والتداعيــات عــى املشــهد العراقــي مســتقبالً، 

وهــو مــا ميكــن تناولــه يف التــايل:

1- تحــركات خــارسة لحلفــاء طهــران: ســعى اإلطار التنســيقي 
إىل رسقــة اســتحقاق تشــكيل الحكومــة مــن الصــدر، وذلــك 
ــه )14  ــن، وكتلت ــس الس ــهداين، رئي ــع املش ــف م ــرب التحال ع
مقعــداً( لتثبيــت أنــه الكتلــة األكــرب بواقــع 88 مقعــداً، وذلــك 
باملخالفــة للواقــع، خاصــة بعــد إعــالن خمســة مــن األســاء 
ــرب  ــا اعت ــه. ك ــوا ل ــم مل ينضم ــيقي أنه ــا التنس ــي قدمه الت
التنســيقي أن تنصيــب خالــد الدراجــي رئيســاً للســن للجلســة 
ــذي نقــل للمستشــفى هــو إجــراء غــر  ــاً املشــهداين، ال خلف

قانــوين.

ويالحــظ أن هــذه الخطــوة لــن يكتــب لهــا النجــاح، حتــى 
مــع تهديــد التنســيقي باللجــوء للمحكمــة االتحاديــة لتثبيــت 
ــي،  ــاً للدســتور العراق ــه وفق ــك ألن ــرب، وذل ــة األك ــم الكتل أنه
فــإن دور رئيــس الســن هــو أداء اليمــن الدســتورية لألعضــاء 
املنتخبــن، وفــق املــادة )50( مــن الدســتور، وافتتــاح الجلســة 
ــس الســن  ــة رئي ــن صالحي ــس م ــه لي ــارة أن ــع اإلش ــط، م فق
تســلم، أو تكليــف الكتلــة الكــربى، حيــث إنــه مــن اختصــاص 
ــي أن  ــا يعن ــا، وهــو م ــادة ذاته ــاً لل ــس املنتخــب وفق الرئي

التنســيقي لــن ينجــح يف تثبيــت أنــه الكتلــة األكــرب. 

ــن الربملــان  2- اســتمرار االنقســام الكــردي الداخــي: أعل
ــة  ــس الجمهوري ــاب الرتشــيح ملنصــب رئي ــح ب ــر فت يف 9 يناي
ــة انتخــاب  ــى أن تجــري عملي ــة، ع ــع املقبل للســنوات األرب
املقبــل.  فربايــر   8 أقصــاه  موعــد  يف  الجمهوريــة  رئيــس 
وتتمثــل املشــكلة األساســية يف عــدم اتفــاق الحزبــن الكردين 
واالتحــاد  الكردســتاين  الدميقراطــي  الحــزب  الرئيســين، 
الوطنــي، عــى مرشــح واحــد لرئاســة الجمهوريــة، وهــو 
ــا،  ــوية خالفاته ــابيع لتس ــة أس ــا بضع ــي أن أمامه ــا يعن م
واالتفــاق عــى مرشــح تســوية، أو طــرح كل منهــا ملرشــحه 
ــة  ــدث يف الحكوم ــا ح ــي، ك ــان العراق ــكام إىل الربمل واالحت

ــابقة.  الس

3- اســتيعاب الصــدر بعــض مكونــات التنســيقي: يشــر 
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العديــد مــن املراقبــن للشــأن العراقــي عــى وجــود تفاهات 
بــن مقتــدى الصــدر، زعيــم التيــار الصــدري، ومصطفــى 
الكاظمــي، رئيــس الــوزراء العراقــي، تقــوم عــى ترشــيح 
ــة، وهــو الســيناريو املرجــح بشــدة بعــد  ــة ثاني األخــر لوالي
التطــورات األخــرة التــي شــهدتها الجلســة األخــرة للربملــان 

ــي.  العراق

ويالحــظ أنــه يف اليــوم التــايل عــى جلســة الربملــان، أي يف 
10 ينايــر، اســتقبل رئيــس تحالــف الفتــح، هــادي العامــري، 
يف مكتبــه ببغــداد رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، وذلــك 
ــة  ــه املعلن ــذ خطط ــدر إىل تنفي ــاه الص ــى اتج ــؤرش ع يف م
ــات التنســيقي،  ــة إىل اســتقطاب بعــض مكون ســابقاً، والرامي
مــع اســتبعاد ائتــالف دولــة القانــون بزعامــة نــوري املالــي، 

رئيــس الــوزراء العراقــي األســبق.

والشــك أن التحــركات األخــرة التــي شــهدها الربملــان 
ــدر  ــتحقاق الص ــة اس ــيقي يف رسق ــاق التنس ــي، وإخف العراق

لتشــكيل الحكومــة الجديــدة ســوف تعنــي أن رئيــس تحالــف 
الفتــح لــن يكــون أمامــه ســوى خياريــن، وهــا إمــا القبــول 
باالنضــام إىل أغلبيــة الصــدر، أو البقــاء مــع املالــي يف خانــة 

ــة.  املعارض

ــح يف  ــدري نج ــار الص ــول إن التي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
تشــكيل تحالــف أغلبيــة مــع القــوى السياســية القريبــة 
منــه، وتحديــداً تحالفــي تقــدم وعــزم الســنين، باإلضافــة إىل 
الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين واالتحــاد الوطنــي الكرديــن، 
ــذر  ــد تن ــا فــرض ضغوطــاً عــى اإلطــار التنســيقي ق وهــو م
بتفككــه خاصــة يف حالــة قبلــت بعــض مكوناتــه فــك تحالفهــا 
ــة  ــول باالنضــام إىل أغلبي ــي، والقب ــوري املال ــع ن الراهــن م
الصــدر، والشــك أن مثــل هــذا التطــور ســوف ميثــل انتكاســة 
ــات  ــادرة عــى إدارة الخالف ــي مل تعــد ق ــران، والت ــرة لطه كب
الشــيعية – الشــيعية بنفســها، وفــرض التســوية التــي تراهــا، 

ــة.  ــه يف الحكومــات املاضي كــا كانــت الحــال علي



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

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 خــالل 

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

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

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

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت 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، والتفاعــالت املجتمعيــة.


