تقديرات المستقبل Future Briefs

استمرار اخلالف:
حتوالت حمدودة بعد اجتماع الصدر باإلطار التنسيقي
العدد  7 ،1411ديسمبر 2021

أصــدر اإلطــار التنســيقي الشــيعي ،فــي  2ديســمبر ،بيانــاً حــول اجتماعــه مــع زعيــم التيــار الصــدري فــي
ـوال إلــى “وضــع معالجــات
العــراق ،مقتــدى الصــدر ،أكــد فيــه أن الطرفيــن اتفقــا علــى اســتمرار الحــوارات وصـ ً
واقعيــة لالنســداد الحاصــل فــي المشــهد السياســي” ،فــي إشــارة إلــى أن االجتمــاع لــم يحســم بصــورة
كاملــة الخالفــات بيــن الجانبيــن.

اجتماع الفرقاء
يالحــظ أن االجتــاع األخــر بــن الصــدر واإلطــار التنســيقي
ســعى ملحاولــة التوصــل لحــل أزمــة االنتخابــات ،وهــو مــا
ميكــن توضيحــه يف التــايل:
 -1لقــاء الصــدر بخصومــه :عقــد االجتــاع يف منــزل زعيــم
تحالــف الفتــح هــادي العامــري ،بحضــور زعــاء كتــل اإلطــار
التنســيقي ،وكان مــن أبرزهــم خصــوم الصدر ،وتحديــدا ً زعيم
ائتــاف دولــة القانــون ،نــوري املالــي ،والــذي مل يلتــق بــه
منــذ  14عام ـاً ،وكذلــك زعيــم فصيــل عصائــب أهــل الحــق،
قيــس الخزعــي ،والــذي مل يلتــق بــه منــذ ســت ســنوات ،إىل
جانــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح الفيــاض ،وهــو
مــا يــؤرش إىل وجــود توافــق مــا بــن الصــدر وخصومــه عــى
أهميــة التوصــل لتســوية ســلمية لألزمــة ،وتجنــب التصعيــد.
 -2إخفــاق التوافــق عــى شــكل الحكومــة :شــكل الحكومــة
الجديــدة كان مــن أهــم القضايــا التــي نوقشــت ،وبذلــت

محــاوالت مــن جانــب اإلطــار التنســيقي إلثنــاء الصــدر
عــن موقفــه مــن تشــكيل حكومــة أغلبيــة ،تســتبعد بعــض
مكونــات اإلطــار التنســيقي ،فض ـاً عــن اختيــار رئيــس وزراء
توافقــي يف إشــارة إىل اســتمرار رغبــة اإلطــار التنســيقي ،ومــن
ورائــه إيـران ،عــن إقصــاء رئيــس الــوزراء العراقــي ،مصطفــى
الكاظمــي ،عــن تــويل رئاســة الحكومــة القادمــة.
ويالحــظ أن الصــدر مل يقبــل بطــرح اللقــاء التنســيقي،
خاصــة فيــا يتعلــق بتشــكيل حكومــة شــبه موســعة ،تجمــع
بــن التوافقيــة واألغلبيــة ،ولكنهــا تســتوعب املختلفــن ،أي
خصــوم الصــدر مــن القــوى الشــيعية الخــارسة يف االنتخابــات.
فقــد أكــد الصــدر ،عــر تغريــدة عقــب انتهــاء االجتــاع
“ال رشقيــة ،وال غربيــة ،حكومــة أغلبيــة وطنيــة” ،مــع
التشــديد عــى أهميــة الرجــوع إىل املرجعيــة يف النجــف
حــرا ً كمرجعيــة للجميــع ،يف إشــارة ضمنيــة إىل رفضــه
الوســاطة اإليرانيــة ،والتــي كانــت حــارضة دامئــاً يف جهــود

اســتمرار الخــاف :تحــوالت محــدودة بعــد اجتمــاع الصــدر باإلطــار التنســيقي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  7 ،1411ديســمبر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تشــكيل الحكومــات العراقيــة الســابقة.
 -3محاولــة بلــورة تفاهــات مبدئيــة :عــى الرغــم مــن
إخفــاق االجتــاع يف حلحلــة القضيــة الرئيســية ،وهــي شــكل
الحكومــة املقبلــة ،فــإن اإلطــار التنســيقي قــد ســعى إىل بلورة
تفاهــات مبدئيــة مــع الصــدر حــول عــدد مــن القضايــا يف
محاولــة لحــر الخــاف بــن الجانبــن ،وهــو مــا وضــح يف
البيــان الصــادر عــن اإلطــار التنســيقي.
ويتمثــل أبــرز هــذه املواقــف يف التأكيــد عــى محاربــة
الفســاد ،ووضــع آليــات كفيلــة بحــر الســاح بيــد الدولــة،
وهــو مــا يعــد اســتجابة لبعــض مطالــب الصــدر الرئيســية،
والــذي أســس عليــه برنامجــه االنتخــايب .كــا تضمــن البيــان
التأكيــد عــى خــروج القــوات األجنبيــة ،وفقــاً للجــدول
الزمنــي املعلــن ،وهــو مــا ميثــل قبــوالً ضمنيــاً مــن قــوى
الحشــد الشــعبي ببقــاء بعــض القــوات األمريكيــة يف العـراق
بعــد ديســمرب كمدربــن ومستشــارين.
ولكــن يف املقابــل ،تضمــن البيــان بعــض البنــود األخــرى
التــي تتناقــض مــع حــر الســاح بيــد الدولــة ،مثــل النــص
عــى حاميــة الحشــد الشــعبي ودعمــه وتنظيمــه مبــا يعــزز
دوره يف حفــظ األمــن يف العــراق ،أي أن القــوى املواليــة
إلي ـران الت ـزال تحــرص عــى ضــان اســتمرار قــوى الحشــد
الشــعبي يف لعــب دور يف املشــهد األمنــي يف الع ـراق ،وهــو
مــا يتناقــض مــع مفهــوم الصــدر لحــر الســاح بيــد الدولــة،
والتــي تقــوم عــى تفكيــك ميليشــيات الحشــد الشــعبي.

ديســمرب يف مقــره بالحنانــة يف مدينــة النجــف مــع نــواب
مســتقلني ،إذ أكــد الصــدر خــال اجتامعــه بهــم أنــه ال يريــد
أســاه “خلطــة
للحكومــة القادمــة أن تتشــكل طبقــاً ملــا ّ
العطــار” ،أي إرشاك كل األحــزاب السياســية الفائــزة بــا
اســتثناء.
كــا أن اتجــاه الصــدر لالجتــاع بالنــواب املســتقلني
تــؤرش إىل أنــه يســعى للتوصــل لتفاهــات معهــم لدعمــه
يف مســعاه لتشــكيل حكومــة أغلبيــة ،وقطــع الطريــق أمــام
اإلطــار التنســيقي الســتقطابهم ،خاصــة أن الكثــر مــن
املســتقلني محســوبون عــى ثــوار ترشيــن ،املناوئــن لطهـران.

اعتراف ضمني

يالحــظ أن اإلطــار التنســيقي صــدر عنــه مــن املواقــف
الضمنيــة التــي تكشــف قبولــه نتائــج االنتخابــات ،وإن مل
يتجــه لإلعــان عــن ذلك رصاحــة ،إذ يســعى لتوظيــف موقفه
املشــكك يف االنتخابــات مــن أجــل الضغــط عــى الصــدر لــي
يكــون اإلطــار التنســيقي طرفـاً رئيســياً يف الحكومــة القادمــة.
وتتمثــل هــذه املــؤرشات يف التــايل:
 -1تزامــن االجتــاع مــع إعــان النتائــج النهائيــة :أعلنــت
املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالعــراق النتائــج
النهائيــة لالنتخابــات الترشيعيــة يف  2ديســمرب ،أي بالتزامــن
مــع اجتــاع الصــدر مــع اإلطــار التنســيقي ،وجــاءت النتائــج،
وكــا هــو متوقــع ،مــن دون أي تغــرات ملموســة لصالــح
القــوى الخــارسة ،إذ بلــغ إجــايل التغيــر خمســة مقاعــد
فقــط.

 -4الحفــاظ عــى متاســك اإلطــار التنســيقي :يالحــظ أن
اجتــاع اإلطــار التنســيقي مــع الصــدر كان يهــدف كذلــك
إىل ضــان وحــدة اإلطــار ،وعــدم تفككــه ،خاصــة أن التيــار
الصــدري ســعى لبحــث تشــكيل الحكومــة العراقيــة عــر
التفاهــم مــع بعــض القــوى املنضويــة تحتــه ،إذ إنــه بعــد
لقــاء الصــدر مبحمــد الحلبــويس يف بغــداد لبحــث تشــكيل
الحكومــة العراقيــة القادمــة ،التقــى الصــدر كذلــك زعيــم
قــوى الدولــة عــار الحكيــم ،وحيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء
األســبق ،وذلــك عــى الرغم مــن أن الحكيــم والعبــادي انضويا
تحــت اإلطــار التنســيقي ،وهــو مــا يــؤرش إىل محاولــة الصــدر
اســتقطابهام بعيــدا ً عــن اإلطــار التنســيقي.

وحافظــت “الكتلــة الصدريــة” عــى مركزهــا األول بـــ73
مقعــدا ً ،وحــل تحالــف تقــدم ،بزعامــة رئيــس الربملان الســابق
محمــد الحلبــويس ،ثاني ـاً ،بـــ 37مقعــدا ً ،ثــم تحالــف دولــة
القانــون ،بزعامــة نــوري املالــي ،بواقــع  33مقعــدا ً ،وحــل
رابعــاً ،الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ،بزعامــة مســعود
البــارزاين ،بـــ 31مقعــدا ً ،فيــا حصــل تحالــف الفتــح ،بزعامــة
هــادي العامــري ،عــى  17مقعــدا ً فقــط ،بزيــادة  3مقاعــد
عــن النتائــج األوليــة املعلنــة ســابقاً ،أمــا حــزب “حقــوق”،
وهــو الجنــاح الســيايس لكتائــب حــزب اللــه ،فلــم يحصــل إال
عــى مقعــد واحــد فقــط.

 -5إرصار الصــدر عــى رفــض “خلطــة العطــار” :مل يكتــف
الصــدر مبوقفــه املؤكــد عــى رضورة تشــكيل حكومــة أغلبيــة،
ولكنــه اتجــه إىل تبنــي خطــوات إضافيــة لضــان اســتمرار
تصــدره مشــهد االنتخابــات ،وهــو مــا وضــح يف لقائــه يف 3

ويالحــظ أن جلــوس قــوى اإلطــار التنســيقي مــع الصــدر
مثّــل اعرتافــاً بصحــة هــذه النتائــج ،خاصــة أن املناقشــات
معــه جــرت حــول شــكل الحكومــة ،وليــس عــى إعــادة
االنتخابــات عــى ســبيل املثــال.
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 -2إعــان العامــري قبــول حكــم املحكمــة االتحاديــة العليــا:
تقــدم زعيــم تحالــف الفتــح ،هــادي العامــري ،بدعــوى أمــام
ـض النزاعات
املحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة املختصــة بفـ ّ
الدســتورية ،إللغــاء نتائــج انتخابــات أكتوبــر املــايض.
وكان مــن الواضــح األهميــة التــي يوليهــا اإلطــار
التنســيقي لهــذا اإلجــراء ،بدليــل حضــور العامــري جلســة
املحكمــة إىل جانــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي وتحالــف
العقــد الوطنــي ،فالــح الفيــاض ،وقياديــن يف حركــة عصائــب
أهــل الحــق ،وائتــاف دولــة القانــون .ولكــن يف املقابــل ،أكــد
العامــري قبولــه أي قــرار تصــدره املحكمــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن قــوى اإلطــار التنســيقي ،وإن

كشــفت مواقفهــم الضمنيــة عــن قبولهــم لنتائــج االنتخابــات،
فإنهــم ســوف يســتمرون يف محاولتهــم للتعويــل عــى إلغــاء
االنتخابــات الربملانيــة عــر انتظــار قـرار املحكمــة االتحاديــة،
وحتــى يف حالــة تأكيــد املحكمــة صحــة نتائــج االنتخابــات،
فــإن بعــض القــوى املنضويــة تحــت اإلطــار التنســيقي ،مثــل
عصائــب أهــل الحــق وكتائــب حــزب اللــه العراقــي ســوف
تواصــل التلويــح بالتظاه ـرات والعنــف ،حتــى يتــم قبولهــا
كطــرف يف الحكومــة الجديــدة ،وهــو مــا يالقــي مامنعــة مــن
الصــدر ،نظـرا ً ألن اإلطــار التنســيقي اليـزال مـرا ً عــى كافــة
مطالبــه الســابقة مــن دون تراجــع ،عــى الرغــم مــن أن وزنــه
االنتخــايب ال يكفــل لــه ذلــك.
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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.
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