تقديرات المستقبل Future Briefs

توجس طهران:
خيارات التنسيقي بعد تصاعد االحتجاجات الصدرية يف العراق
العدد  9 ،1609أغسطس 2022

طلــب التيــار الصــدري ،فــي  2أغســطس ،مــن أنصــاره “إخــاء مبنــى البرلمــان” العراقــي ،الــذي يوجــدون
بداخلــه منــذ أربعــة أيــام ومواصلــة االعتصــام بمحيطــه .وطالــب صالــح محمــد العراقــي ،المقــرب مــن التيــار
الصــدري القيــام بذلــك خــال مــدة أقصاهــا  72ســاعة ،كمــا أكــد “أن ديمومــة االعتصــام مهمــة جــداً
لتتحقــق مطالــب” المتظاهريــن.

ويــأيت ذلــك يف وقــت دعــا فيــه رئيــس الــوزراء العراقــي،
مصطفــى الكاظمــي ،إىل “حــوار وطنــي عــر تشــكيل لجنــة
تضــم ممثلــن عــن كل األطـراف لوضــع خارطة طريــق للحل”
ودعــا “جميــع األطــراف إىل التهدئــة ،وخفــض التصعيــد”.
كــا أعــرب زعيــم تيــار الحكمــة ،عــار الحكيــم ،عــن تأييــده
لهــذه املبــادرة ،وهــو مــا أكــده أيضـاً رئيــس مجلــس النــواب،
محمــد الحلبــويس.

استمرار تصعيد الصدر

ميكــن اإلشــارة إىل عــدد مــن التطــورات التــي شــهدها العـراق
خــال الفــرة األخــرة ،والتــي تــدل عــى اســتمرار التــأزم
والخــاف بــن القــوي السياســية العراقيــة ،يف النقــاط التاليــة:
 -1تحــركات التيــار الصــدري :صعــد التيــار الصــدري بقيــادة
زعيمــه مقتــدى الصــدر مــن تحركاته لرفض مرشــح التنســيقي
لرئاســة الــوزراء ،محمــد شـ ّياع الســوداين ،وذلــك عــر تحريــك
الشــارع العراقــي ،وذلــك إلرســال رســالة للتنســيقي أن

الصــدر ،وإن دفــع نوابــه لالنســحاب مــن الربملــان العراقــي،
فإنــه لــن يــرىض بتشــكيل حكومــة ال تحظــى بدعمــه ،وأنــه
ميكــن أن يتســبب يف تجميــد العمليــة السياســية عــر دعــوة
أنصــاره للتظاهــر يف بغــداد ومحافظــات الع ـراق املختلفــة.
فقــد اقتحــم أنصــار التيــار الصــدري مبنــى الربملــان مرتــن،
جــاءت أوالهــا يف  27يوليــو ،والتــي رسعــان مــا أمــر الصــدر
أتباعــه باالنســحاب منــه ،فقــد كانــت عــى مــا يبــدو رســالة
تحذيــر لإلطــار التنســيقي ،غــر أن عــدم تجاوبــه مــع رســالة
الصــدر ،دفعتــه إىل اإليعــاز ألنصــاره لالعتصــام يف الربملــان
العراقــي مجــددا ً يف  29يوليــو ،وذلــك ملنــع الجلســة املخصصة
النتخــاب رئيــس الدولــة مــن االنعقــاد.
ويف  2أغســطس ،دعــا التيــار الصــدري أنصــاره إىل توســيع
رقعــه االحتجاجــات لتشــمل محافظــات كربــاء والبــرة وذي
قــار والقادســية واملثنــى ،وبابــل وواســط ،إضافــة إىل كركــوك
شــاالً وديــاىل رشقـاً ،باإلضافــة إىل دعــوة األطيــاف والعشــائر
كافــة إىل االنضــام إىل تلــك التظاهـرات واالعتصامــات.

توجــس طهــران :خيــارات التنســيقي بعــد تصاعــد االحتجاجــات الصدريــة فــي العــراق ,العــدد  9 ،1609أغســطس  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وانضمــت ســت عشــائر ،عــى األقــل ،مــن املحافظــات
الجنوبيــة تلبيــة لدعــوة الصــدر لالعتصــام يف الربملــان العراقي،
الســيام بنــي ســعد وبنــي كعــب وبنــي خالــد وأج ـزاء مــن
شــمر والبــو دراج وكنانــة التــي أصــدرت عــددا ً مــن البيانــات
تؤيــد فيهــا ثــورة اإلصــاح التــي دعــا إليهــا التيــار.
 -2قيــام التنســيقي بتظاهــرات مضــادة :دعــا اإلطــار
التنســيقي أنصــاره للخــروج يف تظاهــرات حاشــدة ،يف 1
أغســطس الجــاري ،عنــد الجــر املعلّــق قــرب أســوار املنطقة
الخــراء ،وذلــك ردا ً عــى اعتصــام الصدريــن يف املنطقــة
الخــراء يف  30يوليــو املنــرم.
وخــرج بضعــة آالف مــن أنصــار قــوى التنســيقي ،وأبرزهــا
جامعــة عصائــب أهــل الحــق ،بزعامــة قيــس الخزعــي ،وتيــار
الحكمــة بزعامــة عــار الحكيــم ،وتحالــف دولــة القانــون،
بزعامــة نــوري املالــي ،إىل جانــب زعــاء فصائــل مســلحة.
وعــرت التظاهــرات عــن دعــم املالــي ،حيــث كان
ّ
الهتــاف الرئيــي يف تلــك التظاه ـرات “نعــم نعــم للاملــي”،
و”نعــم نعــم لإلطــار” ،وهــو مــا يشــر إىل أن مرشــح اإلطــار
التنســيقي لرئاســة الــوزراء ،محمــد شــياع الســوداين ،مدعــوم
مــن املالــي ،وأن التنســيقي يرفــض أي مطالبــات لعزلــه
سياســياً ،أو محاكمتــه مــن قبــل القضــاء العراقــي نتيجــة
للترسيبــات األخــرة ،غــر أنــه مــن امللحــوظ أن هــذه
التظاهـرات شــهدت مشــاركة أعــداد ضعيفــة ،كــا مل تســتمر
طويــاً ،إذ دعــا اإلطــار أنصــاره إىل االنســحاب.
 -3تحســب الصــدر للمواجهــات العســكرية :انتــرت
مجموعــات رسايــا الســام التابعــة للتيــار الصــدري يف مواقــع
مهمــة حــول مداخــل بغــداد وطرقهــا الرئيســية ،وهــو مــا
يعــد مــؤرشا ً عــى تحســب الصــدر لتوجيــه إيـران ميليشــيات
الحشــد الشــعبي الســتخدام القــوة لفــض تظاهـرات أنصــاره،
خاصــة يف ظــل رفــض القــوى األمنيــة العراقيــة تفريــق
املتظاهريــن بالقــوة ،وهــو مــا مثّــل مــؤرشا ً عــى اســتمرار
التنســيق والتعــاون بــن الصــدر والكاظمــي.

دعوات عراقية للتهدئة
ميكــن تفصيــل مواقــف بعــض القــوى الداخليــة وكذلــك
إيــران مــن التطــورات الســابقة يف التــايل:
 -1دعــوة مرجعيــة النجــف للتدخــل :ســعت املرجعيــة
الشــيعية يف العــراق إىل تجنــب التدخــل يف أزمــة تشــكيل
الحكومــة العراقيــة عــى مــدار العــرة أشــهر املاضيــة ،إذ تــم
إغــاق مكتــب املرجــع الدينــي األعــى ،عــي السيســتاين ،أمام
محــاوالت زعــاء أح ـزاب وقــادة الكتــل السياســية للقائــه،
ولكــن ظهــرت بعــض مالمــح تغــر هــذا املوقــف عقــب
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الدعــوات املتبادلــة مــن التيــار الصــدري واإلطــار التنســيقي
للتظاهــر ،ووجــود مســا ٍع مــن جانــب بعــض الشــخصيات
الدينيــة والسياســية لدفــع املرجــع الدينــي ،عــي السيســتاين،
إىل التدخــل ملنــع تفاقــم األزمــة بــن األحــزاب السياســية
الرئيســية يف العــراق.
 -2محــاوالت للوســاطة والتهدئــة :ظهــرت عــى مــدار األيــام
املاضيــة العديــد مــن الدعــوات مــن قبــل بعــض الشــخصيات
السياســية للتهدئــة والحــوار بــن الفرقــاء ،والتــي كان مــن
أهمهــا دعــوة زعيــم تحالــف الفتــح ،هــادي العامــري ،للتيــار
الصــدري ،واإلطــار التنســيقي للجلــوس عــى طاولــة الحــوار.
وأعلــن التيــار الصــدري عــدة رشوط لقبــول تلــك الدعــوة،
والتــي يــأيت يف مقدمتهــا انســحاب العامــري وكتلتــه مــن
تحالــف التنســيقي ،وهــو مــا قــد يكــون رســالة مــن الصــدر
إلي ـران بأنــه ال يعــادي مكونــات التنســيقي كافــة املحســوبة
عــى إيــران ،ولكــن فقــط ائتــاف دولــة القانــون بقيــادة
املالــي ،غــر أنــه مــن املســتبعد أن يقبــل العامــري ذلــك،
نظـرا ً الرتباطــه بتوجهــات إيـران ،فضـاً عــن رغبتهــا يف عــدم
تفــكك اإلطــار التنســيقي باعتبــاره تحالف ـاً شــيعياً خالص ـاً.
كــا وجــه رئيــس الــوزراء الحــايل ،مصطفــي الكاظمــي،
دعــوة إىل جميــع األطــراف للجلــوس عــى طاولــة حــوار
وطنــي ،ودعــا املتظاهريــن للتعــاون مــع القــوات األمنيــة،
واحـرام مؤسســات الدولــة وإخالئهــا .ويضــاف إىل مــا ســبق
طــرح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ،بزعامــة مســعود
البــارزاين مبــادرة الحتــواء األزمــة ،تتضمــن االتفــاق عــى
إج ـراء انتخابــات مبكــرة واعتبــار املرحلــة الحاليــة انتقاليــة،
وهــو مــا يُظهــر يف مجملــه تقاربــاً مــع دعــوات التيــار
الصــدري بــرورة إيجــاد حلــول جذريــة لتلــك األزمــة.
 -3اســتمرار إيــران يف مهاجمــة الصــدر :أعلــن املتحــدث
باســم الخارجيــة اإليرانيــة ،نــارص كنعــاين ،أن التطــورات
الراهنــة بالعـراق شــأن داخــي وأن األحـزاب العراقيــة قــادرة
عــى تخطــي هــذه املرحلــة ،غــر أن السياســة الفعليــة
إليـران تقــوم عــى التصعيــد ضــد الصــدر ،وهــو مــا وضــح يف
زيــارة قائــد فيلــق القــدس ،إســاعيل قــاآين يف  27يوليــو إىل
بغــداد ،والتــي حرضــت التنســيقي عــى اإلرصار عــى ترشــيح
الســوداين ،عــى الرغــم مــن اع ـراض الصــدر عليــه.
وزار قــاآين بغــداد مــرة ثانيــة يف زيــارة مل يعــرف موعدهــا
بدقــة ،إذ التقــى بقيــادات التنســيقي ،وكذلــك قيــادات
الحشــد الشــعبي ،وتشــر مصــادر عراقيــة إىل أنــه طلــب
بــرورة ضبــط النفــس وعــدم التجــاوب مــع التصعيــد
الصــدري ،وهــو مــا قــد يفــر أســباب ســحب التنســيقي
للمتظاهريــن مــن بغــداد.

خيارات التنسيقي بعد تصاعد االحتجاجات الصدرية في العراق

وال تــزال إيــران تتبنــى مواقــف مناوئــة للصــدر ،فقــد
حــذرت تحليــات بعــض الصحــف اإليرانيــة املواليــة للحكومة
اإليرانيــة ،مــا تســميه خطــر مقتــدى الصــدر عــى مســتقبل
العمليــة السياســية يف العــراق ،ووصفــت احتجاجــات
الصدريــن بأنهــا “فتنــة وأعــال شــغب” ،كــا نــرت
صحيفــة كيهــان املحافظــة صــورة لتجمــع أنصــار التنســيقي
القريــب مــن إي ـران ،واصفــة إيــاه بأنــه “اســتعراض القــوة
يف مواجهــة الفتنــة يف بغــداد” ،وهــو مــا يؤكــد اســتمرار
تبنــي إيـران الخــط املتشــدد نفســه الرافــض لتقديــم تنــازالت
للصــدر فيــا يتعلــق بتشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة،
أو الذهــاب النتخابــات مبكــرة ،نظ ـرا ً ملــا يعنيــه ذلــك مــن
تراجــع يف شــعبية القــوى املحســوبة عليهــا.

سيناريوهات مفتوحة
يف إطــار التطــورات الســابقة ،قــد يشــهد العــراق أحــد
الســيناريوهات التاليــة يف املرحلــة القادمــة:
 -1إجــراء انتخابــات مبكــرة :يتوقــع يف هــذه الحالــة أن
يســتمر التيــار الصــدري يف مواقفــه ودعواتــه الســتمرار
االحتجاجــات واالعتصــام ،يف مقابــل إرصار التنســيقي عــى
ترشــيح الســوداين ،وهــو األمــر الــذي يدفــع إىل وســاطة
مــن قبــل أط ـراف عراقيــة تفــي يف النهايــة لحــل الربملــان
وإجــراء انتخابــات مبكــرة أخــرى ،مــا يعنــي اســتمرار
حكومــة الكاظمــي كحكومــة ترصيــف أعــال إىل حــن إجـراء
انتخابــات جديــدة.
 -2التجــاوب مــع مطالــب الصــدر :ميكــن أن ترضــخ قــوى
اإلطــار التنســيقي لضغــوط التيار الصدري وتســحب مرشــحها
لرئاســة الحكومــة يف محاولــة إلرضــاء الصــدر ،وذلــك لتجنــب
الذهــاب إىل انتخابــات ترشيعيــة ال تكــون يف صالحهــا ،غــر
أن مثــل هــذا الســيناريو تواجهــه عــدة عقبــات أبرزهــا أن

ذلــك يعنــي القبــول برتاجــع دور املالــي يف تشــكيل الحكومــة
الجديــدة ،فض ـاً عــن اســتمرار دور الصــدر يف التأثــر عــى
توجهاتهــا ،وإن مــن خلــف الســتار ،وال شــك أن مثــل هــذا
الســيناريو ســوف يحــد مــن النفــوذ اإلي ـراين عــى الع ـراق،
وهــو أمــر تســعى إي ـران لتجنبــه يف الوقــت الحــايل.
 -3الدخــول يف اشــتباكات مســلحة :ميكــن أن يتحقــق هــذا
الســيناريو يف حالــة متســك التنســيقي برتشــيح الســوداين
لرئاســة الــوزراء ،مــن خــال دعــوة اإلطــار إىل عقــد جلســة
للربملــان يف مــكان آخــر غــر املنطقــة الخـراء ،لتمرير جلســة
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،باإلضافــة إىل محاولــة ميليشــيات
الحشــد الشــعبي االحتــكاك مــع أنصــار التيــار الصــدري ،وهو
مــا يــؤدي إىل مواجهــات مســلحة ،غــر أن هــذا الســيناريو
يعــد األســوأ بالنســبة إليـران ،ليــس فقــط ألنــه يهــدد نفوذها
يف العــراق ،ولكــن نظــرا ً للكراهيــة الشــعبية يف محافظــات
العــراق الشــيعية إليــران ،كــا أن رئيــس الربملــان ،محمــد
الحلبــويس ،اســتخدم يف  30يوليــو ،صالحياتــه الدســتورية
ضمــن املــادة  50مــن الدســتور لتعليــق جلســات الربملــان،
ومــن ثــم ،فإنــه ال ميكــن عقــد أي جلســة إال بعــد قـرار رفــع
التعليــق ،وهــو أمــر مســتبعد حدوثــه يف ضــوء التفاهــات
بــن التيــار الصــدري وتحالــف الســيادة.
ويف التقديــر ،أظهــرت التظاهــرات التــي أعلنــت عنهــا
القــوى السياســية الشــيعية الرئيســية ،ســواء التيــار الصــدري
أو اإلطــار التنســيقي ،عــن اتســاع القاعــدة الجامهرييــة
والشــعبية التــي يحظــى بهــا التيــار الصــدري مقارنــة
بالتنســيقي ،مبــا قــد يدفــع التنســيقي للجلــوس عــى طاولــة
الحــوار مــع الصــدر لتخطــي هــذه األزمــة وتجنــب الدخــول
يف مواجهــات مبــارشة بــن الطرفــن ،خاصــة مــع إدراك
األطـراف كافــة أن التيــار الصــدري اليـزال يتمتــع بنفــوذ غــر
هــن ،وال ميكــن تجــاوزه يف تشــكيل الحكومــة املقبلــة.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.

تقديرات المستقبل

تحليــات 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 ،والتفاعــات املجتمعيــة.
ﺹ.ﺏ 111414 .ﺃﺑﻮﻇﺒﻰ  -إ.ع.م.
هاتف+971 24444513 :
فاكس+971 24444732 :
بريد إلكترونيinfo@futureuae.com :
www.futureuae.com
يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط
التاليhttps://bit.ly/3gc65aG :
ISSN: 2789-5041
ISSN: 2789-5033

المحرر المسؤول :د .شادي عبدالوهاب منصور

