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تصعيد عسكري “إيراني”
شــهدت الســاحة العراقيــة عــدداً مــن التطــورات التــي ترتبــط 
بشــكل مبــارش بجهــود تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة، 

وهــو مــا يتضــح عــى النحــو التــايل:

1- اســتهداف أحــزاب االتفــاق الثــايث: تعرضــت مقــرات 
ــار الصــدري  ــع التي ــة م ــة املتحالف األحــزاب الســنية والكردي
ــر حــزب  ــر، تعــرض مق لعــدد مــن الهجــات. ففــي 14 يناي
ــة  ــزم، بزعام ــة ع ــويس، وحرك ــد الحلب ــة محم ــدم” بزعام “تق
خميــس الخنجــر، يف بغــداد لهجومــن منفصلــن، فضــاً عــن 
اســتهداف عــدد مــن مقــار الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، 

ــة.  ــل اليدوي ــارزاين، بالقناب ــة مســعود ب بزعام

ــة هــو  وياحــظ أن القاســم املشــرك بــن األحــزاب الثاث

أنهــا كانــت طرفــاً يف “االتفــاق الثــايث”، والــذي منــح رئاســة 
ــدم،  ــزب تق ــان، لح ــة الربمل ــدري، ورئاس ــار الص ــوزراء، للتي ال
ــة إىل  ــة الجمهوري ــتذهب رئاس ــا س ــويس، في ــة الحلب بزعام
مرشــح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، وهــو مــا يــؤرش إىل 
أن ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران هــي املتورطة 
ــت  ــاق أضعف ــك االتف ــا بذل ــراً ألنه ــات، نظ ــذه الهج يف ه
موقــف حلفــاء طهــران يف املعادلــة السياســية العراقيــة، وهــو 
تطــور يحــدث ألول مــرة منــذ االحتــال األمريــي للعــراق يف 

ــام 2003.  ع

2- اســتهداف قواعــد عســكرية واملنطقــة الخــراء: تعرضــت 
ــر  قاعــدة بلــد الجويــة يف محافظــة صــاح الديــن يف 15 يناي
الجــاري إىل هجــوم بطائــرات مســرة متكنــت الدفاعــات 
الجويــة التابعــة للقاعــدة مــن إحباطــه، كــا ســبقها إطــاق 
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ــف  ــد تحال ــار الصــدري، اجتماعــًا مــع كل مــن هــادي العامــري، قائ ــم التي ــدي الصــدر، زعي عقــد الســيد مقت
الفتــح، وإســماعيل قاآنــي، قائــد فيلــق القــدس، فــي 15 و16 ينايــر علــى التوالــي، للتباحــث حــول ترتيبــات 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة، والتــي تزامنــت مــع تعــرض مقــرات األحــزاب السياســية العراقيــة 
المتحالفــة مــع الصــدر إلــى هجمــات فــي 14 و17 ينايــر 2021، وهــي الهجمــات التــي يتوقــع أن تكــون 
فصائــل الحشــد الشــعبي المواليــة إليــران متورطــة فيهــا، وبمــا يؤشــر إلــى أن هــذه الهجمــات جــاءت فــي 

إطــار ممارســة ضغــوط علــى الصــدر. 

محــاوالت مســتمرة: أبعــاد زيــارة قاآنــي للعــراق ولقائــه الصــدر واإلطــار التنســيقي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1446، 18 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ثــاث صواريــخ عــى املنطقــة الخــراء حيــث تقــع الســفارة 
ــة يف بغــداد، غــر أن منظومــة “يس رام” املخصصــة  األمريكي

ــا. ــة اعرضته ــة الســفارة األمريكي لحاي

3- محاولــة تصفيــة اليــارسي: تعــرض منــزل آمــر لــواء أنصــار 
املرجعيــة، حميــد اليــارسي، يف محافظــة املثنــى، جنــوب 
العــراق، إىل هجــوم مــن قبــل مســلحن مجهولــن، يف 17 
ينايــر 2022، مــن دون أن يرتــب عــى هــذا الهجــوم ســقوط 

ــى.  أي قت

ــة  ــد األلوي ــو أح ــة ه ــار املرجعي ــواء أنص ــظ أن ل وياح
ــة  ــة التابع ــات املقدس ــد العتب ــوات حش ــت ق ــة تح املنضوي
ملرجعيــة املرجــع الدينــي األعــى، عــى السيســتاين، واملناوئــة 
مليليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران، كــا أن اليارسي 
قــد ســبق واتهــم املوالــن إليــران يف العــراق بـ”الدجــل 
ــة  ــون محاول ــح أن تك ــا يرج ــو م ــى”، وه ــة العظم والخيان
ــب  ــن جان ــه م ــة لرويع ــي محاول ــه ه ــى منزل ــوم ع الهج

ــعبي. ــد الش ــة بالحش ــيات املرتبط امليليش

تطورات سياسية موازية  
ُعقــدت عــدة لقــاءات سياســية يف اآلونــة األخــرة بــن 
ــارزاين  ــدى الصــدر والب ــن مقت ــب، وكل م ــن جان ــري م العام
ــك يف مســعى للضغــط عــى الصــدر  ــب آخــر، وذل مــن جان
ــن  ــا ميك ــو م ــة، وه ــة الوطني ــة األغلبي ــن حكوم ــع ع للراج

توضيحــه يف التــايل:

ــة  ــم الكتل ــى زعي ــري: التق ــدر بالعام ــاع الص ــل اجت 1- فش
ــح  ــف الفت ــس تحال ــدر، رئي ــدي الص ــيد مقت ــة، الس الصدري
هــادي العامــري يف مقــر األول يف الحنانــة يف مدينــة النجــف 
ــار  ــان “اإلط ــع إع ــن م ــا تزام ــو م ــر، وه األرشف، يف 15 يناي
ــم  ــع زعي ــاب الحــوار م ــح ب التنســيقي”، ســعيه مجــدداً لفت
التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، فيــا يتعلــق بتشــكيل 

ــة.  ــة املقبل الحكوم

ــب  ــرح مطال ــيقي يف ط ــتمرار التنس ــوار اس ــس الح وعك
غــر واقعيــة مــن الصــدر، إذ دار اللقــاء حــول ثــاث نقــاط. 
وتتمثــل النقطــة األوىل يف هويــة الكتلــة األكــرب التــي ســتكلف 
ــن الواضــح أن  ــه م ــن أن ــة، عــى الرغــم م بتشــكيل الحكوم
هــذه النقطــة قــد تــم تجاوزهــا لصالــح الصــدر، كــا عــرض 
التنســيقي اقراحــاً بديــاً يف حالــة رفــض الصــدر لهــذه 
النقطــة، وهــي أن تكــون للصــدر أحقيــة اختيــار رئيــس 
الــوزراء، يف مقابــل أحقيــة التنســيقي يف رفــض مــن ال يرونــه 

ــدة.  ــة الجدي ــباً للمرحل مناس

عــدم  يف  فتتمثــان  والثالثــة،  الثانيــة  النقطتــان  أمــا 
املســاس بســاح الحشــد الشــعبي، وامتــاك التنســيقي حــق 
الفيتــو عــى أي قــرار أمنــي يخــص صاحيــات القائــد العــام، 
ــة  ــرارات أمني ــل يف أي ق ــة الفص ــيقي الكلم ــون للتنس أي يك
ــن  ــن األخرت ــظ أن النقطت ــه. وياح ــن صاحيات ــل ضم تدخ
تســعيان إىل تحجيــم أي تحــرك للصــدر لتنفيــذ تعهداتــه 
بضبــط ســاح امليليشــيات املنفلتــة املرتبطــة بإيــران. ويف ضوء 
هــذه املطالــب املتعنتــة، رفــض الصــدر هــذه املطالــب، مبدياً 
تصميمــه عــى إقامــة حكومــة أغلبيــة، وإن اســتوعبت بعــض 
ــة  ــون بزعام ــة القان ــاف دول ــدا ائت ــيقي ع ــات التنس مكون

ــي.  ــوري املال ن

2- لقــاء العامــري باألحــزاب الكرديــة: توجــه رئيــس تحالــف 
ــة  ــل عاصم ــر، إىل أربي ــري، يف 17 يناي ــادي العام ــح، ه الفت
ــار  ــع كب ــا م ــث اجتمــع خاله ــم كردســتان العــراق، حي إقلي
مســؤوليها، ومــع رئيــس الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 
مســعود البــارزاين. وياحــظ أن لقــاء العامــري بالبــارزاين قــد 
يكــون مــؤرشاً عــى محاولــة العامــري إقنــاع األخــر بالضغــط 
عــى الصــدر لقبــول انضــام ائتــاف دولــة القانــون بزعامــة 

ــوري املالــي، إىل تحالــف الصــدر. ن

ــاً: أصــدرت املحكمــة  3- تعليــق عمــل رئاســة الربملــان مؤقت
ــا، يف 13 ينايــر الجــاري، قــراراً بوقــف عمــل  االتحاديــة العلي
ــاري،  ــر الج ــت يف 9 يناي ــي انتخب ــان، الت ــة الربمل ــة رئاس هيئ
ــن بشــأن الجلســة  ــن املقامت ــك إىل حــن حســم الدعوي وذل
األوىل للربملــان، والتــي أقامهــا اإلطــار التنســيقي، وزعمــت أن 
ــات  ــة الرئاســة وســط مخالف الجلســة شــهدت انتخــاب هيئ
دســتورية ومخالفــات للنظــام الداخــي ملجلــس النــواب 

ــي. العراق

إيــران  يكســب  ســوف  املحكمــة  قــرار  أن  وياحــظ 
ــى  ــط ع ــت للضغ ــن الوق ــداً م ــيقي مزي ــا يف التنس وحلفائه
الصــدر، غــر أنــه ال يتوقــع أن يســاهم قرارهــا يف تغيــر 
ــدر  ــد الص ــع تأكي ــة م ــة، خاص ــية الحالي ــادالت السياس املع
ــة السياســية.  ــاك األغلبي وحلفــاؤه مــن الســنة واألكــراد امت

زيارة قاآني النجف وبغداد
زار إســاعيل قــاآىن، قائــد فيلــق القــدس ىف الحــرس الثــورى 
اإليــراين، النجــف وبغــداد يف 16 ينايــر، وذلــك للمــرة الثالثــة 
منــذ إجــراء االنتخابــات العراقيــة، وهدفــت هــذه الزيــارة إىل 

تحقيــق األهــداف التاليــة:

1- التوســط بــن الصــدر والتنســيقي: زار قــاآين النجــف أوالً 
للقــاء الصــدر يف 16 ينايــر. ويف حــن أكــدت بعــض املصــادر 
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رفــض الصــدر لقــاء قــاآين، فــإن مصــادر أخــرى أكــدت وقــوع 
ــا  ــي، وهــو م ــع املال ــف م ــض الصــدر التحال ــاع، ورف االجت
أفشــل محــاوالت قــاآين لتوحيــد القــوى الشــيعية. ورداً عــى 
موقــف الصــدر، وقعــت سلســلة مــن الهجــات اســتهدفت 

مقــار حزبيــة يف العــراق للمــرة الثانيــة يف 17 ينايــر.

2- ضبــط تحــركات الحشــد الشــعبي: اجتمــع قــاآين مــع 
ــض  ــادة بع ــك ق ــيقى، وكذل ــار التنس ــل لإلط ــرى كممث العام
فصائــل الحشــد الشــعبي، وتحديــداً كتائــب حــزب اللــه 
العراقــي وحركــة النجبــاء وعصائــب أهــل الحــق، وهــي 
امليليشــيات املتهمــة بالتــورط يف الهجــات األخــرة ضــد 

القواعــد العراقيــة والوجــود األمريــي يف العــراق. 

ــراين،  ــد كوث ــو محم ــات املدع ــذه االجتاع ــه يف ه ورافق
القيــادي بحــزب اللــه اللبنــاين. ويعــد كوثــراين مــن العنــارص 
املقربــة مــن قاســمي ســلياين، رئيــس فيلــق القدس الســابق، 
ــعبي،  ــد الش ــات الحش ــل تنظي ــر داخ ــوذ كب ــع بنف ويتمت
ــرب  ــا يعت ــي، ك ــه العراق ــزب الل ــب ح ــي كتائ ــن مؤس وم
حلقــة وصــل بــن إيــران والتنظيــات التابعــة لهــا يف كل مــن 

ســوريا والعــراق. 

وحــرص قــاآين يف هــذا االجتــاع عــى تأكيــد رفــض إيــران 
لحــدوث اقتتــال شــيعي داخــي، ورضورة االســتمرار يف الحوار 
بينهــم وبــن مقتــدى الصــدر، وذلــك يف محاولــة منــه للضغــط 
ــي،  ــه العراق ــزب الل ــب ح ــق وكتائ ــل الح ــب أه ــى عصائ ع

املتحالفــة مــع نــوري املالــي بضبــط التصعيــد عســكرياً. 

ــاً  ــا، قلق ــن ورائه ــران م ــيات، وإي ــذه امليليش ــدي ه وتب
ــه، التــي ســبق وأن  مــن إرصار الصــدر عــى تنفيــذ مخططات
أعلــن عنهــا بأنــه “ال مــكان للميليشــيات”، يف إشــارة إىل نيتــه 
عــى تنفيــذ أجندتــه الراميــة إىل ضبــط الســاح بيــد الدولــة 

ــة. العراقي

ويف التقديــر، تشــر مجمــل التطــورات عــى الســاحة 
العراقية إىل أن الجهود اإليرانية وميليشــيات الحشــد الشــعبي 
تســتمر يف جهودهــا الراميــة للضغــط عــى الصــدر لتشــكيل 
حكومــة توافقيــة، ويف ظــل إرصار الصــدر عــى موقفــه، فإنــه 
ــاران، وهــا االحتــكام  ســيكون أمــام إيــران وميليشــياتها خي
إىل العنــف، أو التخــي عــن املالــي، والتحــاق بعــض مكونــات 
ــا  ــو م ــة، وه ــكيل الحكوم ــدر لتش ــة الص ــيقي بأغلبي التنس

يعكــس تراجعــاً للنفــوذ اإليــراين عــى بغــداد.
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