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اجتماع الفرقاء
يالحــظ أن االجتــاع األخــر بــن الصــدر واإلطــار التنســيقي 
ــا  ــو م ــات، وه ــة االنتخاب ــل أزم ــل لح ــة التوص ــعى ملحاول س

ــايل:  ميكــن توضيحــه يف الت

ــم  ــزل زعي ــاع يف من ــد االجت ــه: عق ــاء الصــدر بخصوم 1- لق
تحالــف الفتــح هــادي العامــري، بحضــور زعــاء كتــل اإلطــار 
التنســيقي، وكان مــن أبرزهــم خصــوم الصدر، وتحديــداً زعيم 
ــه  ــق ب ــذي مل يلت ــي، وال ــوري املال ــون، ن ــة القان ــالف دول ائت
منــذ 14 عامــاً، 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. 

2- إخفــاق التوافــق عــى شــكل الحكومــة: شــكل الحكومــة 
ــت  ــت، وبذل ــي نوقش ــا الت ــم القضاي ــن أه ــدة كان م الجدي

محــاوالت مــن جانــب اإلطــار التنســيقي إلثنــاء الصــدر 
ــة، تســتبعد بعــض  عــن موقفــه مــن تشــكيل حكومــة أغلبي
مكونــات اإلطــار التنســيقي، فضــالً عــن اختيــار رئيــس وزراء 
توافقــي يف إشــارة إىل اســتمرار رغبــة اإلطــار التنســيقي، ومــن 
ورائــه إيــران، عــن إقصــاء رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى 

ــة.  ــة القادم ــويل رئاســة الحكوم ــن ت ــي، ع الكاظم

ــيقي،  ــاء التنس ــرح اللق ــل بط ــدر مل يقب ــظ أن الص ويالح
خاصــة فيــا يتعلــق بتشــكيل حكومــة شــبه موســعة، تجمــع 
ــن، أي  ــتوعب املختلف ــا تس ــة، ولكنه ــة واألغلبي ــن التوافقي ب
خصــوم الصــدر مــن القــوى الشــيعية الخــارسة يف االنتخابــات. 

فقــد أكــد الصــدر، عــر تغريــدة عقــب انتهــاء االجتــاع 
مــع  وطنيــة”،  أغلبيــة  حكومــة  غربيــة،  وال  رشقيــة،  “ال 
التشــديد عــى أهميــة الرجــوع إىل املرجعيــة يف النجــف 
حــراً كمرجعيــة للجميــع، يف إشــارة ضمنيــة إىل رفضــه 
ــود  ــاً يف جه ــارضة دامئ ــت ح ــي كان ــة، والت ــاطة اإليراني الوس
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أصــدر اإلطــار التنســيقي الشــيعي، فــي 2 ديســمبر، بيانــًا حــول اجتماعــه مــع زعيــم التيــار الصــدري فــي 
العــراق، مقتــدى الصــدر، أكــد فيــه أن الطرفيــن اتفقــا علــى اســتمرار الحــوارات وصــواًل إلــى “وضــع معالجــات 
واقعيــة لالنســداد الحاصــل فــي المشــهد السياســي”، فــي إشــارة إلــى أن االجتمــاع لــم يحســم بصــورة 

كاملــة الخالفــات بيــن الجانبيــن. 

اســتمرار الخــاف: تحــوالت محــدودة بعــد اجتمــاع الصــدر باإلطــار التنســيقي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1411، 7 ديســمبر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تشــكيل الحكومــات العراقيــة الســابقة. 

3- محاولــة 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 
ــا وضــح يف  ــن، وهــو م ــن الجانب ــة لحــر الخــالف ب محاول

ــان الصــادر عــن اإلطــار التنســيقي.  البي

ــة  ــى محارب ــد ع ــف يف التأكي ــذه املواق ــرز ه ــل أب ويتمث
الفســاد، ووضــع آليــات كفيلــة بحــر الســالح 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 
ــوى  ــن ق ــاً م ــوالً ضمني ــل قب ــا ميث ــو م ــن، وه ــي املعل الزمن
الحشــد الشــعبي ببقــاء بعــض القــوات األمريكيــة يف العــراق 

ــارين. ــن ومستش ــمر كمدرب ــد ديس بع

ــان بعــض البنــود األخــرى  ولكــن يف املقابــل، تضمــن البي
التــي تتناقــض مــع حــر الســالح بيــد الدولــة، مثــل النــص 
ــة الحشــد الشــعبي ودعمــه وتنظيمــه مبــا يعــزز  عــى حاي
دوره يف حفــظ األمــن يف العــراق، أي أن القــوى املواليــة 
ــزال تحــرص عــى ضــان اســتمرار قــوى الحشــد  ــران الت إلي
ــي يف العــراق، وهــو  الشــعبي يف لعــب دور يف املشــهد األمن
مــا يتناقــض مــع مفهــوم الصــدر لحــر الســالح بيــد الدولــة، 

ــك ميليشــيات الحشــد الشــعبي.  ــوم عــى تفكي ــي تق والت

4- الحفــاظ عــى متاســك اإلطــار التنســيقي: يالحــظ أن 
ــك  ــدف كذل ــدر كان يه ــع الص ــيقي م ــار التنس ــاع اإلط اجت
ــار  إىل ضــان وحــدة اإلطــار، وعــدم تفككــه، خاصــة أن التي
ــر  ــة ع ــة العراقي ــكيل الحكوم ــث تش ــعى لبح ــدري س الص
ــد  ــه بع ــه، إذ إن ــة تحت ــوى املنضوي ــض الق ــع بع ــم م التفاه
ــكيل  ــث تش ــداد لبح ــويس يف بغ ــد الحلب ــدر مبحم ــاء الص لق
ــم  ــك زعي ــدر كذل ــى الص ــة، التق ــة القادم ــة العراقي الحكوم
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 

ــيقي.  ــار التنس ــن اإلط ــداً ع ــتقطابها بعي اس

ــف  ــار”: مل يكت ــة العط ــض “خلط ــى رف ــدر ع 5- إرصار الص
الصــدر مبوقفــه املؤكــد عــى رضورة تشــكيل حكومــة أغلبيــة، 
ــتمرار  ــان اس ــة لض ــوات إضافي ــي خط ــه إىل تبن ــه اتج ولكن
ــه يف 3  ــا وضــح يف لقائ ــات، وهــو م تصــدره مشــهد االنتخاب

ــواب  ــع ن ــف م ــة النج ــة يف مدين ــره بالحنان ــمر يف مق ديس
مســتقلن، إذ أكــد الصــدر خــالل اجتاعــه بهــم أنــه ال يريــد 
ــة  ــّاه “خلط ــا أس ــاً مل ــكل طبق ــة أن تتش ــة القادم للحكوم
العطــار”، أي إرشاك كل األحــزاب السياســية الفائــزة بــال 

ــتثناء.  اس

كــا أن اتجــاه الصــدر لالجتــاع بالنــواب املســتقلن 
ــه  ــم لدعم ــات معه ــل لتفاه ــعى للتوص ــه يس ــؤرش إىل أن ت
ــة، وقطــع الطريــق أمــام  يف مســعاه لتشــكيل حكومــة أغلبي
مــن  الكثــر  أن  خاصــة  الســتقطابهم،  التنســيقي  اإلطــار 
املســتقلن محســوبون عــى ثــوار ترشيــن، املناوئــن لطهــران. 

اعتراف ضمني 
يالحــظ أن اإلطــار التنســيقي صــدر عنــه مــن املواقــف 
ــات، وإن مل  ــج االنتخاب ــه نتائ ــف قبول ــي تكش ــة الت الضمني
يتجــه لإلعــالن عــن ذلك رصاحــة، إذ يســعى لتوظيــف موقفه 
املشــكك يف االنتخابــات مــن أجــل الضغــط عــى الصــدر لــي 
يكــون اإلطــار التنســيقي طرفــاً رئيســياً يف الحكومــة القادمــة. 

ــايل:   وتتمثــل هــذه املــؤرشات يف الت

ــت  ــة: أعلن ــج النهائي ــان النتائ ــع إع ــاع م ــن االجت 1- تزام
املفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالعــراق النتائــج 
النهائيــة لالنتخابــات الترشيعيــة يف 2 ديســمر، أي بالتزامــن 
مــع اجتــاع الصــدر مــع اإلطــار التنســيقي، وجــاءت النتائــج، 
ــح  ــة لصال ــرات ملموس ــن دون أي تغ ــع، م ــو متوق ــا ه وك
ــد  ــة مقاع ــر خمس ــايل التغي ــغ إج ــارسة، إذ بل ــوى الخ الق

فقــط. 

وحافظــت “الكتلــة الصدريــة” عــى مركزهــا األول بـــ73 
مقعــداً، وحــل تحالــف تقــدم، بزعامــة رئيــس الرملان الســابق 
ــة  ــف دول ــم تحال ــداً، ث ــاً، بـــ37 مقع ــويس، ثاني محمــد الحلب
ــل  ــداً، وح ــع 33 مقع ــي، بواق ــوري املال ــة ن ــون، بزعام القان
ــعود  ــة مس ــتاين، بزعام ــي الكردس ــزب الدميقراط ــاً، الح رابع
البــارزاين، بـــ31 مقعــداً، فيــا حصــل تحالــف الفتــح، بزعامــة 
ــادة 3 مقاعــد  هــادي العامــري، عــى 17 مقعــداً فقــط، بزي
ــوق”،  ــا حــزب “حق ــة ســابقاً، أم ــة املعلن ــج األولي عــن النتائ
وهــو الجنــاح الســيايس لكتائــب حــزب اللــه، فلــم يحصــل إال 

عــى مقعــد واحــد فقــط.

ويالحــظ أن جلــوس قــوى اإلطــار التنســيقي مــع الصــدر 
ــات  ــة أن املناقش ــج، خاص ــذه النتائ ــة ه ــاً بصح ــل اعرتاف مثّ
معــه جــرت حــول شــكل الحكومــة، وليــس عــى إعــادة 

ــال. ــبيل املث ــى س ــات ع االنتخاب
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2- إعــان العامــري قبــول حكــم املحكمــة االتحاديــة العليــا: 
تقــدم زعيــم تحالــف الفتــح، هــادي العامــري، بدعــوى أمــام 
املحكمــة االتحاديــة العليــا العراقيــة املختصــة بفــّض النزاعات 

الدســتورية، إللغــاء نتائــج انتخابــات أكتوبــر املــايض. 

اإلطــار  يوليهــا  التــي  األهميــة  الواضــح  مــن  وكان 
ــة  ــري جلس ــور العام ــل حض ــراء، بدلي ــذا اإلج ــيقي له التنس
املحكمــة إىل جانــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي وتحالــف 
العقــد الوطنــي، فالــح الفيــاض، وقياديــن يف حركــة عصائــب 
أهــل الحــق، وائتــالف دولــة القانــون. ولكــن يف املقابــل، أكــد 

ــة.  ــدره املحكم ــرار تص ــه أي ق ــري قبول العام

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 الرملانيــة عــر انتظــار قــرار املحكمــة االتحاديــة، 
ــات،  ــج االنتخاب ــد املحكمــة صحــة نتائ ــة تأكي ــى يف حال وحت
فــإن بعــض القــوى املنضويــة تحــت اإلطــار التنســيقي، مثــل 
ــه العراقــي ســوف  عصائــب أهــل الحــق وكتائــب حــزب الل
ــا  ــم قبوله ــى يت ــف، حت ــح بالتظاهــرات والعن تواصــل التلوي
كطــرف يف الحكومــة الجديــدة، وهــو مــا يالقــي مانعــة مــن 
الصــدر، نظــراً ألن اإلطــار التنســيقي اليــزال مــراً عــى كافــة 
مطالبــه الســابقة مــن دون تراجــع، عــى الرغــم مــن أن وزنــه 

االنتخــايب ال يكفــل لــه ذلــك.
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