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ــل هــذه الحكومــة  ورسعــان مــا تراجعــت فــرص تشــكيل مث
ــع التنســيقي، يف  ــر الصــدر عقــب اجتامعــه م ــاب ن يف أعق
12 مــارس، عــى توتــر صــورة تحمــل توقيعــه، كتــب عليهــا 
ــارة  ــة”، يف إش ــة وطني ــة أغلبي ــة، حكوم ــة وال غربي “ال رشقي
ــول إن  ــه يق ــة، أي أن ــدة األمريكي ــات املتح ــران والوالي إىل إي
“الحكومــة يجــب أال تكــون تابعــة للدولتــن أو تشــكل برغبــة 

ــام”. أي منه

اتصال الصدر بالتنسيقي
اتجــه الســيد مقتــدى الصــدر، زعيــم التيــار الصــدري، لحلحلــة 
الجمــود الــذي طــال العمليــة السياســية العراقيــة، وذلــك عــر 

القيــام بالخطــوات التاليــة:

1- اتصــال الصــدر باملالــي: أعلــن مكتــب الصــدر، يف 10 
مــارس الجــاري، عــن إجــراء زعيــم التيــار الصــدري اتصــاالت 
هاتفيــة مــع كل مــن مســعود البــارزاين ورئيــس الرملــان محمد 
الحلبــويس، ورئيــس ائتــاف دولة القانــون نــوري املاليك ورئيس 

تحالــف الســيادة خميــس الخنجــر، بهــدف مناقشــة الوضــع 
العراقــي الحــايل. ومثـّـل اتصــال الصــدر باملاليك تطــوراً الفتــاً، إذ 
إنهــا جــاءت بعــد قطيعــة امتــدت عــى مــدار عــر ســنوات، 
وهــو مــا أعطــى مــؤرشاً عــى إمكانيــة ســحب الصــدر لتحفظه 

عــى التحالــف مــع األخــر، وبالتــايل اإلطــار التنســيقي. 

ــة  ــة الحنان ــهدت منطق ــيقي: ش ــار التنس ــاع باإلط 2- االجت
مبحافظــة النجــف اجتامعــاً بــن بعض قــادة اإلطار التنســيقي” 
وتحديــداً هــادي العامــري، وفالــح الفيــاض، وأحمــد األســدي، 
مــع رئيــس الرملــان محمــد الحلبــويس، وزعيــم تحالــف 
ــار الصــدري يف 12 مــارس  “الســيادة” خميــس الخنجــر، والتي

الجــاري. 

ــده الصــدر بحضــور  ــامع عق ــارة إىل أن االجت وتجــدر اإلش
ــن  ــل مــؤرشاً عــى أن الصــدر ل ــا مثّ ــه الســّنة، وهــو م حلفائ
ــح  ــراد، لصال ــع الســنة واألك ــايث م ــف الث يرتاجــع عــن التحال
إقامــة تحالــف شــيعي خالــص مــع اإلطار التنســيقي، كــام كان 
ــة  ــن حال ــدف الخــروج م ــامع به األخــر يرغــب. وجــاء االجت
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شــهدت الســاحة السياســية العراقيــة تطــورًا مفاجئــًا، تمثــل فــي اتصــال الســيد مقتــدى الصــدر برئيــس 
ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالكــي فــي 10 مــارس، ليعقبــه اجتمــاع بيــن الصــدر وبعــض قيــادات اإلطــار 
التنســيقي فــي 12 مــارس، وهمــا التطــوران اللــذان فتحــا البــاب أمــام إمكانيــة اتجاه الصدر لتشــكيل حكومة 

توافقيــة. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1495، 18  ــدة بعــد لقــاء الصــدر بالتنســيقي، تقدي ــة الجدي جمــود مســتمر: فــرص تشــكيل الحكومــة العراقي
مــارس 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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االنســداد الســيايس والتعطيل الدســتوري يف العــراق، والتباحث 
حــول آليــة تشــكيل الحكومة وانتخــاب رئيــس الجمهورية.

ــدر  ــرح الص ــة: ط ــة الحكوم ــد لرئاس ــح جدي ــرح مرش 3- ط
اســم جعفــر الصــدر )52 عامــاً(، وهــو الســفر العراقــي لــدى 
بريطانيــا، وابــن عــم زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، 
كمرشــح ملنصــب رئاســة الــوزراء، وهــو مــا يعنــي تخــي الصدر 
عــن ترشــيح الكاظمــي لواليــة جديــدة، وهــو مــا ميثــل تجاوبــاً 
ألحــد مطالــب التنســيقي، والــذي كان يرفــض الكاظمــي، 
بســبب ســعيه لتحجيــم ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة 

إليــران. 

وأملــح رئيــس الحكومــة الحاليــة، مصطفــى الكاظمــي، إىل 
انتهــاء مهامــه، حيــث كتــب الكاظمــي يف تغريــدة عى حســابه 
يف “تويــرت” أدينــا الواجــب الــذي اســتدعينا من أجلــه يف خدمة 
شــعب العــراق، ومل نــرتدد أو نتقاعــس أو نســاوم عــى حســاب 
املصلحــة الوطنيــة، ومل نقــدم مصالحنــا عــى مصالــح شــعبنا، 

كــام مل ننجــر إىل املســاجات واملزايــدات”.

تفسير تراجع الصدر المؤقت
ــدر إىل  ــت الص ــون دفع ــد تك ــي ق ــباب الت ــرز األس ــل أب تتمث
ــة: ــاط التالي ــت يف النق ــذا التوقي ــوة يف ه ــذه الخط ــاذ ه اتخ

1- صعوبــة امتــاك أغلبيــة الثلثــن: ذهبــت بعــض التحليــات 
ــاح الصــدر املؤقــت عــى التنســيقي  إىل أن أحــد أســباب انفت
هــو قــرار املحكمــة االتحاديــة حــول النصــاب القانــوين لجلســة 
الرملــان التــي ســتنتخب رئيــس الجمهوريــة، والتــي يجــب أن 
تجــري بأغلبيــة الثلثــن يف ظــل حضــور ثلثــي نــواب مجلــس 
النــواب العراقــي، أي أن العــدد املطلــوب لحضــور جلســة 

الرئيــس هــو 220 نائــب، عــى أن يتــم انتخابــه بأغلبيــة ثلثــي 
الحضــور، أي 148 مقعــداً.

ــة  ــدري بزعام ــار الص ــايث )التي ــف الث ــن أن التحال ويف ح
ــادة  ــتاين بقي ــي الكردس ــزب الدميقراط ــدر، والح ــدى الص مقت
مســعود البــارزاين، وتحالــف الســيادة الســني برئاســة خميــس 
الخنجــر ومحمــد الحلبــويس( يجمــع عــدداً مــن املقاعــد يرتاوح 
ــون  ــم ال ميتلك ــي أنه ــذا يعن ــإن ه ــد، ف ــن 170 و200 مقع ب
مبفردهــم تحقيــق النصــاب القانــوين الــازم النعقــاد الجلســة، 
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، نظــراً ألن اإلطــار التنســيقي )83 
نائبــاً عــى أفضــل تقديــر( ال ميتلــك الثلــث املعطــل، واملقــدر 
بحــوايل 110 نــواب، حتــى لــو تحالــف مــع االتحــاد الوطنــي 
ــيقي ال  ــي أن التنس ــذا يعن ــإن ه ــداً(، ف ــتاين )19 مقع الكردس
يســتطيع منــع انعقــاد الرملــان، خاصــة أن هنــاك كتلــة ســائلة 
مــن املســتقلن قــد تحــر جلســة انتخــاب الرئيــس، وهــو مــا 
يؤهــل التحالــف الثــايث لتمريــر مرشــحه. ولذلــك، ال يتوقــع أن 
ــة كان  يكــون النصــاب القانــوين النعقــاد جلســة رئيــس الدول

هــو الســبب يف انفتــاح الصــدر املؤقــت عــى التنســيقي.  

2- تحســن صــورة الصــدر داخليــاً: أكــد التيــار الصــدري خــال 
الفــرتة املاضيــة عــن رغبتــه يف حســم قضيــة تشــكيل الحكومة، 
ــيام  ــيايس، الس ــداد الس ــر واالنس ــن التأخ ــه ع ــأي بنفس والن
ــى  ــعبي ع ــب الش ــان والغض ــن االحتق ــة م ــود حال ــع وج م
النظــام الســيايس العراقــي، ومــا يشــهده العــراق مــن تدهــور 
يف األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية وهــو مــا تزايــدت وترتــه 
ــرويس – األوكــراين، وهــو مــا قــد  ــات الــراع ال يف ظــل تداعي
يعيــد االحتجاجــات الشــعبية مــرة أخــرى يف مختلــف املــدن 

ــة. واملحافظــات العراقي

ــع  ــدر م ــف الص ــإن تحال ــر، ف ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
التنســيقي ســوف يعنــي عمليــاً أن حكومــة الصــدر الجديــدة 
ــار الشــعب  ــي ث ــن تختلــف عــن الحكومــات الســابقة، والت ل
ــات  ــراء انتخاب ــارشاً يف إج ــبباً مب ــت س ــا، وكان ــي عليه العراق

ــرة.  ــن املبك تري

3- تهديــد إيــران للصدر: شــهد العــراق ضغوطــاً إيرانية مكثفة 
ــول بضــم اإلطــار التنســيقي إىل  ــن أجــل القب عــى الصــدر م
حكومتــه، وهــو مــا رفضــه األخــر. ويبــدو أن إيــران مل ترتاجــع 
عــن مامرســة الضغــوط عــى الصــدر، وهــو مــا وضــح يف 
إعــان الحــرس الثــوري اإليــراين اســتهداف “مركــزاً اســرتاتيجياً” 
إرسائيليــاً يف مدينــة أربيــل، يف 13 مــارس الجــاري. غــر أنــه مــن 
الواضــح أن الصواريــخ اإليرانيــة وقعــت بالقــرب مــن القنصلية 
األمريكيــة يف أربيــل، وكذلــك مبنــى للتلفزيــون تابــع للحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين.

ــر  ــا ســبق أن هجــوم الحــرس كان رســالة تحذي ــي م ويعن
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ــك  ــايث، وكذل ــاق الث ــراف االتف ــد أط ــد أح ــذي يع ــر، وال لألخ
ــران يف أنهــا تلعــب دوراً يف  ــات املتحــدة، والتــي تشــك إي للوالي
اســتبعاد حلفائهــا مــن الحكومــة العراقيــة القادمــة. وعــى الرغم 
مــن أن الضغــوط اإليرانيــة قــد تكون ســاهمت يف انفتــاح الصدر 
عــى التنســيقي، فــإن مســارعة الصــدر ملهاجمــة إيــران عقــب 
ــتمرار  ــف اس ــتية يكش ــخ باليس ــل بصواري ــرب أربي ــا ب قيامه

الصــدر يف رفضــه االســتجابة للضغــوط اإليرانيــة. 

تفسيرات محتملة بديلة
جــدد التيــار الصــدري مبجــرد انتهــاء االجتــامع األخــر مــع اإلطــار 
التنســيقي متســكه بحكومــة “أغلبيــة وطنيــة”، مــرة أخــرى، كــام 

ســبقت اإلشــارة، وهــو مــا ميكــن تفســره عــى النحــو التــايل:

ــدر  ــة الص ــر إىل انفتاح ــن النظ ــراد: ميك ــى األك ــط ع 1- الضغ
ــى  ــط ع ــة للضغ ــا محاول ــى أنه ــيقي ع ــى التنس ــدودة ع املح
الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، ودفعــه للتوافــق مــع االتحــاد 
ــة، خاصــة  الوطنــي الكردســتاين عــى منصــب رئيــس الجمهوري
أن الصــدر حــاول، يف البدايــة، دفــع الجزبــن الكرديــن للتوافــق 
عــى هــذا املنصــب، وإن أكــد يف النهايــة التزامــه بدعــم مرشــح 
مــع  الصــدر  تحالــف  أن  الكردســتاين. والشــك  الدميقراطــي 
ــي  ــة الت التنســيقي ســوف يخصــم مــن عــدد الحقائــب الوزاري
ســتحصل عليهــا قــوى التحالــف الثــايث مقارنــة مبــا لــو اتجهــت 
األخــرة لتشــكيل الحكومــة منفــردة مــع ضــم االتحــاد الوطنــي 

ــط.  الكردســتاين فق

2- تشــدد اإلطــار التنســيقي: ميكــن أن تكــون املواقــف املتعنتــة 
للتنســيق هــي الســبب يف تراجــع الصــدر عــن التحالــف معهــم. 
فقــد اشــرتط التنســيقي عــى التيــار الصــدري تشــكيل تحالــف 
شــيعي خالــص يضــم الصــدر والتنســيقي، وهــو مــا يعنــي تخــي 
األول عــن الســنة واألكــراد، وذلــك لتشــكيل “الكتلــة األكــر” يف 

الرملــان. 

ــد، بــل وطــرح  كــام رفــض التنســيقي مرشــح الصــدر الجدي
التنســيقي أربعــة مرشــحن، وهــم حيــدر العبــادي وقاســم 
األعرجــي ومحمــد توفيــق عــاوي وعبــد الحســن عبطــان، وهــو 
مــا يعنــي عمليــاً مصــادرة حــق الصــدر يف اختيــار رئيــس الــوزراء 
ــه،  ــول ب ــدر القب ــى الص ــب ع ــن الصع ــر م ــو أم ــد، وه الجدي
ــد عــر  ــة يف الرملــان الجدي ــه هــو مــن ميتلــك األغلبي خاصــة أن

ــايث.  ــف الث التحال

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الصــدر اليــزال ميتلك اليــد العليا 
يف تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة، إذ إنــه ميتلــك األغلبيــة 
التــي متكنــه مــن ذلــك، بــل أنــه ليــس هنــاك أي مــؤرش عــى أن 
خصومــه مــن اإلطــار التنســيقي ميتلكــون الثلــث املعطــل، وقــد 
يســتغل الصــدر انفتاحــه املحــدود عــى التنســيقي لدفــع األكراد 
للتوصــل إىل مرشــح تســوية ملنصــب رئاســة الدولــة العراقية عى 
نحــو يســاهم يف تعزيــز قــدرة الصــدر عــى تشــكيل الحكومــة 
القادمــة بأغلبيــة مريحــة وبصــورة تجعــل التنســيقي إمــا يقبــل 

بــروط الصــدر، أو يبقــى وحيــداً يف املعارضــة.
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