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تطورات متزامنة
شــهد العــراق ثالثــة تطــورات متالحقــة، يف 25 ينايــر، ترتبــط 
بجهــود تشــكيل الحكومــة العراقيــة، والتــي ميكــن توضيحهــا 

عــى النحــو التــايل: 

أصــدرت  الصــدر:  بزعامــة  الثــايث  التحالــف  تعزيــز   -1
املحكمــة االتحاديــة العليــا قرارهــا، يف 25 ينايــر، بصحة انعقاد 
ودســتورية الجلســة األوىل للربملــان العراقــي ومخرجاتهــا، 
ــي،  ــان العراق ــاً للربمل ــويس رئيس ــن الحلب ــت بتعي ــي انته والت
ــي  ــزب الدميقراط ــدري والح ــار الص ــان إىل التي ــن ينتمي ونائب

ــتاين.  الكردس

ويعــزز مــا ســبق موقــف الكتلــة الصدريــة واتفاقهــا مــع 
تحالــف تقــدم – عــزم والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 
لتشــكيل حكومــة أغلبيــة وطنيــة. وعــى الرغــم مــن تأجيــل 

املحكمــة البــت يف دعــوى أخــرى بشــأن “الكتلــة األكــرب” إىل 
ــر  ــدث أي تغي ــا أن تح ــع له ــا ال يتوق ــل، فإنه ــهر املقب الش
ــه  ــة، نظــراً ألن ــة املقبل ــة الصــدر يف تشــكيل الحكوم يف أحقي
ميتلــك األغلبيــة، ســواء بشــكل منفــرد، أو مــن خــالل التحالف 

مــع تقــدم – عــزم والكردســتاين. 

اإلطــار  موقــف  يضعــف  القــرار  فــإن  املقابــل،  ويف 
الوســائل  التنســيقي، والــذي يســعى لتوظيــف مختلــف 

أغلبيــة. حكومــة  لتشــكيل  الصــدر  جهــود  إلعاقــة 

2- اســتهداف منــزل الحلبــويس: تعــرض منــزل رئيــس الربملــان 
ــة الكرمــة رشق محافظــة  العراقــي، محمــد الحلبــويس، مبدين
األنبــار، لالســتهداف بصواريــخ كاتيوشــا، يف 25 ينايــر الجــاري، 
وهــو الهجــوم الــذي يعتقــد أن فصائــل مواليــة لطهــران 

تقــف خلفــه.
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التــزال بغــداد تشــهد تطــورات سياســية متالحقــة تتعلــق بجهــود تشــكيل الحكومــة العراقيــة، والتــي 
ــى  ــر 2021، بشــرعية الجلســة األول ــا فــي العــراق، فــي 25 يناي ــة العلي كان أبرزهــا قــرار المحكمــة االتحادي
للبرلمــان التــي شــهدت انتخــاب محمــد الحلبوســي، رئيســًا للبرلمــان العراقــي. وشــهد اليــوم نفســه تطوريــن 
متزامنيــن، وهمــا مهاجمــة بيــت الحلبوســي بالصواريــخ، فضــاًل عــن زيــارة إســماعيل قاآنــي الســرية للعــراق، 

وهــي الرابعــة لــه منــذ االنتخابــات العراقيــة فــي أكتوبــر الماضــي. 

انتكاســة مســتمرة: خيــارات التنســيقي بعــد تأكيــد صحــة انعقــاد البرلمــان العراقــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1453، 27 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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فقــد أكــد مســؤولون أمنيــون يف محافظــة األنبــار أن 
الهجــوم نفــذ مــن منطقــة ذراع دجلــة الواقعــة عــى الحــدود 
اإلداريــة بــن األنبــار ومدينــة ســامراء، وهــي خاضعــة لنفــوذ 
ــق  ــن املناط ــن ضم ــد م ــي، وتع ــه العراق ــزب الل ــب ح كتائ

ــة الســكان. منزوع

ــة  ــرار املحكمــة االتحادي وجــاء الهجــوم عقــب صــدور ق
ســالف الذكــر، وهــي كلهــا تطــورات تحمــل رســائل مفادهــا 
تهديــد األطــراف السياســية املتحالفــة مــع الصــدر، واملتوافقــة 
مــع الصــدر عــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة، وهــو مــا يعنــي 
ــر  ــوى لتغي ــذه الق ــى ه ــط ع ــدف إىل الضغ ــوم يه أن الهج

ــا. مواقفه

3- اســتمرار الخافــات الكرديــة: تواصــل الخالف بــن الحزبن 
الكرديــن الرئيســين، الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين بزعامــة 
مســعود بــارزاين )31 مقعــداً(، واالتحــاد الوطنــي الكردســتاين 
)18 مقعــداً( يف ظــل متســك الدميقراطــي مبرشــحه هوشــيار 
ــة  ــة واملالي ــي الخارجي ــذي ســبق أن شــغل حقيبت ــاري ال زيب

لعــدة ســنوات مرشــحاً وحيــداً ملنصــب رئاســة الجمهوريــة. 

ــي  ــس العراق ــيح الرئي ــاد برتش ــك االتح ــل، متس ويف املقاب
الحــايل، برهــم صالــح، لواليــة ثانيــة، حيــث ينــذر هــذا 
الخــالف بــن الحزبــن عى منصــب رئاســة الجمهوريــة بعودة 
ســيناريو انتخابــات 2018 الرئاســية، أي االحتــكام إىل الربملــان 

ــة.  ــن املرشــحن ســيصبح رئيســاً للجمهوري ــد أي م لتحدي

انعكاسات محتملة
يالحــظ أن التطــورات الســابقة قــد يرتتــب عليهــا بعــض 
ــك عــى  ــي، وذل ــى املشــهد الســيايس العراق االنعكاســات ع

ــايل:  ــو الت النح

1- تنــازالت محتملــة مــن التنســيقي: وصــل مقتــدى الصــدر 
إىل بغــداد، يف 26 ينايــر للقــاء بعــض قــادة قــوى اإلطــار 
التنســيقي لبحــث جهــود تشــكيل الحكومــة العراقيــة. وكان 
الصــدر قــد قــال، يف 25 ينايــر، يف تغريــدة عــى تويــرت: 
“أبلغــت العامــري والفيــاض برفــي التحالــف مــع املالــي”، 
يف إشــارة إىل هــادي العامــري، زعيــم تحالــف الفتــح، وفالــح 

ــة ميليشــيات الحشــد. ــس هيئ ــاض، رئي الفي

ويعنــي مــا ســبق أن اجتــاع الصــدر بالتنســيقي يهــدف 
ــا  ــدى قبوله ــاض، وم ــري والفي ــف العام ــتطالع موق إىل اس
التخــي عــن املالــي، واالنضــام إىل حكومــة األغلبيــة، والتــي 
ــة إىل  ــن دون الحاج ــكيلها م ــى تش ــادراً ع ــدر ق ــات الص ب

ــا.  ــف معه التحال

الصــدر  حكومــة  إىل  االنضــام  قبولهــا  أن  شــك  وال 
ســوف يعنــي عمليــاً تراجــع قدرتهــا عــى التأثــر عــى 
القــرارات الرئيســية، مثــل اختيــار رئيــس الــوزراء، أو التدخــل 
ــيات  ــالح امليليش ــزع س ــة ن ــل قضي ــة، مث ــرارات األمني يف الق
ــي يــر الصــدر عــى تطبيقهــا، أي أن قبولهــا  ــة، الت املنفلت
بالتحالــف مــع الصــدر لــن ميثــل اعرتافهــا برتاجع شــعبيتيها 
سياســياً )حــوايل 20 مقعــداً( وحســب، ولكــن كذلــك إمكانيــة 
ــزع ســالح امليليشــيات املرتبطــة  إضعافهــا عســكرياً، عــرب ن

بهــا. 

ــد  ــل قائ ــة: وص ــه الرابع ــط يف زيارت ــاآين بالتوس ــم ق 2- زع
فيلــق القــدس، إســاعيل قــاآين، إىل العــراق يف 25 ينايــر، 
وذلــك يف زيــارة غــر معلنــة، والتــي متثــل اســتمراراً ملحاولــة 
إيــران للوســاطة بــن الصــدر والتنســيقي، يف محاولــة لتجنــب 

ــراق.  تراجــع نفوذهــا يف الع

وفشــلت زيــارة قــاآين الثالثــة )15 – 17 ينايــر( يف الضغــط 
ــاآين  ــة ق ــي شــهدت مصاحب ــارة الت عــى الصــدر، وهــي الزي
ممثــل حــزب اللــه اللبنــاين يف العــراق، محمــد كوثــراين، نظــراً 
ــة،  ــيات العراقي ــى امليليش ــابق ع ــوذ س ــن نف ــه م ــا ميتلك مل
ــع عــام 2021  ــم طــرده مــن العــراق مطل ــل أن يت ــك قب وذل
مــن قبــل زعــاء سياســين شــيعة، لتجــاوزه ومحاولتــه فــرض 

شــخصيات تابعــة لــه داخــل مفاصــل الدولــة العراقيــة.

وتشــر ترسيبــات عــن هــذه الزيارة األخــرة لقــاآين إىل أنه 
أملــح إىل التنســيقي بــرورة التخــي عــن املالــي، واالنضــام 
ــي بعــدم  ــات للال ــم ضان ــل تقدي ــك مقاب إىل الصــدر، وذل
ــن  ــالً ع ــا، فض ــي ارتكبه ــاد الت ــا الفس ــن قضاي ــبته ع محاس
حصــول التنســيقي عــى وزارة الداخليــة، إىل جانــب عــدد من 
ــوزراء  ــوزارات األخــرى، واملوافقــة عــى شــخصية رئيــس ال ال
ــي،  ــى الكاظم ــض مصطف ــى رف ــار ع ــر اإلط ــد، إذ ي الجدي
رئيــس الــوزراء العراقــي الحــايل بســبب جهــوده يف مالحقــة 

عنــارص ميليشــيات إيــران املتورطــة يف عمليــات إرهابيــة. 

ويجــب التعامــل مــع مثــل هــذه الترسيبــات بحــذر 
شــديد، إذ إنهــا تســعى إىل تجميــل صــورة طهــران، وتســعى 
للتهدئــة والوســاطة، فضــالً عــن تربئهــا مــن الهجــات التــي 
يشــّنها وكالؤهــا املســلحون ضــد خصومهــا السياســين، وهــو 

ــة.  ــة التالي ــه يف النقط ــن توضيح ــا ميك م

3- التلويــح بالتصفيــة واالنفــات األمنــي: يكشــف اســتمرار 
الهجــات التــي تســتهدف قيــادات ومقــرات أحــزاب سياســية 
ــار  ــر الجــاري أن خي ــذ يناي ــة متحالفــة مــع الصــدر من عراقي
ــب  ــن جان ــاً م ــاراً قامئ ــد خي ــة يع ــات األمني ــارة االضطراب إث
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إيــران، خاصــة أن زيــارة قــاآين للعــراق يف 17 و25 ينايــر قــد 
رافقتهــا هجــات عــى مقــار األحــزاب الســنية والكرديــة، أو 
إحداهــا، أي أنهــا محاولــة لرتويــع هــذه الكتــل للرتاجــع عــن 

تحالفهــا مــع الصــدر. 

اتهامــات رئيــس هيئــة الحشــد  وأكــد هــذا املعنــى 
الشــعبي، فالــح الفيــاض، إىل تقــدم وعــزم، والدميقراطــي 
ــة  ــك عــى خلفي ــت الشــيعي، وذل ــق البي الكردســتاين، بتمزي
تحالفهــم مــع مقتــدى الصــدر بهــدف تشــكيل حكومــة 
ــه  ــل يف طيات ــراً يحم ــه تحذي ــه وج ــا أن ــة، ك ــة وطني أغلبي
العديــد مــن الرســائل السياســية واألمنيــة بــأن األيــام املقبلــة 

ــة. ــاليب مختلف ــداً بأس ــهد تصعي ــن أن تش ميك

كــا هــدد أبــو عــي العســكري، املتحــدث باســم ميليشــيا 
كتائــب حــزب اللــه العراقــي، يف 12 يناير،بــأن “أيامــا عصيبــة” 
ســتمر عــى العــراق إثــر ما وصفــه بـ”مصــادرة حــق األغلبية” 
ــداً  ــل تهدي ــا يحم ــو م ــيقي، وه ــار التنس ــارة إىل اإلط يف إش
بتصعيــد الهجــات يف العــراق. ويالحــظ أن هــذه التهديــدات 
رد عليهــا الصــدر عــرب التأكيــد عــى أنــه “لــن يســمح بتهديــد 

الــركاء أو الســلم األهــي”.

يســعى  أن  ميكــن  املعطــل:  الثلــث  تفعيــل  محاولــة   -4
ــة، إذ إن  ــس الدول ــار رئي ــة اختي ــة عملي ــيقي إىل عرقل التنس
ــي  ــور ثلث ــب حض ــة يتطل ــاد الجلس ــوين النعق ــاب القان النص
ــة اتجــه  عــدد أعضــاء الربملــان )حــوايل 220 نائــب(، ويف حال
أكــر مــن ثلــث أعضــاء الربملــان ملقاطعــة الجلســة )110 

نــواب عــى األقــل(، فــإن النصــاب لــن يكتمــل، وهــو مــا قــد 
يتيــح مزيــداً مــن الوقــت للتنســيقي للضغــط عــى الصــدر. 

وال يعــد هــذا الخيــار رهانــاً مضمونــاً للتنســيقي، خاصــة 
أن عــدد أعضائــه يقــل كثــراً عــن النصــاب القانــوين املطلــوب 
لعرقلــة انعقــاد املجلــس )حــوايل 52 مقعــداً(، كــا أن أغلــب 
يتبنــون  املســتقلن  وأغلــب  العراقيــة،  السياســية  الكتــل 
توجهــات مناوئــة لطهــران، أي أنــه ســوف يكــون مــن العســر 
ــس  ــاع مجل ــة اجت ــة لعرقل ــوات الباقي ــع األص ــه تجمي علي

ــواب العراقــي.  الن

ــارش،  ــر مب ــكل غ ــيقي بش ــك التنس ــى ذل ــد ع ــد أك وق
عــرب التأكيــد، يف بيــان يف 27 ينايــر، عــى أنــه يف حالــة فشــل 
مفاوضاتــه مــع الصــدر، فإنــه ســوف يتجــه إىل املعارضــة، أو 
مقاطعــة العمليــة السياســية، وهــو مــا يعنــي أنــه ال ميتلــك 

ــواب. ــة انعقــاد مجلــس الن ــكايف لعرقل عــدد املقاعــد ال

ويف التقديــر، تكشــف التطــورات الســابقة عــن اســتمرار 
الجهــود اإليرانيــة مــن خلــف الســتار ملواصلــة الضغــط عــى 
الصــدر لقبــول اإلطــار التنســيقي بكافــة مكوناتــه، عــى الرغم 
مــن محاولتهــا ترسيــب معلومــات تفيــد بأنهــا تحــض باقــي 
ــا يتضــح  ــي، وهــو م ــات التنســيقي للتخــي عــن املال مكون
مــن الهجــات اإلرهابيــة التــي تنفذهــا ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي ضــد القــوى السياســية العراقيــة املتحالفــة مــع 
الصــدر، والتــي باتــت متزامنــة مــع زيــارات قــاآين إىل العــراق. 
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