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ــا نســب  ــي، بســبب م ــة املال ــا املتظاهــرون إىل محاكم ودع
إليــه مــن تســجيالت صوتيــة تضمنــت إســاءات لعــدد كبــر 
ــار الصــدري،  ــا التي ــة، مبــا فيه مــن القــوى السياســية العراقي
ــب  ــران. وطل ــديدة لطه ــادات ش ــون انتق ــه املحتج ــا وج ك
الســيد مقتــدي الصــدر مــن أنصــاره، يف النهايــة، االنســحاب 
مــن املنطقــة الخــراء والربملــان والعــودة إىل منازلهــم، 
واصفــاً تلــك االحتجاجــات بأنهــا “ثــورة إصــالح لرفــض الباطل 
ــت الفاســدين”، يف رســالة  ــم والفســاد” ورســالة “أرعب والظل
ــدو موجهــة لقــوى سياســية يف اإلطــار التنســيقي، خاصــة  تب

ــي.  املال

زيارة قاآني لبغداد
جــاءت تحــركات أنصــار الصــدر األخــرة عقــب وصــول قائــد 
فيلــق القــدس اإليــراين، إســاعيل قــاآين، للعاصمــة العراقيــة، 
بغــداد، يف فجــر يــوم األربعــاء، املوافــق 27 يوليــو، وذلــك يف 
زيــارة غــر معلنــة. ومل يلتــق قــاآين بــأي مســؤول حكومــي، أو 
رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، وإمنــا تركــزت 

ــيقي  ــار التنس ــادة اإلط ــع ق ــده م ــاع عق ــى اجت ــارة ع الزي
الشــيعي، خاصــة نــوري املالــي وهــادي العامــري، وأكــد 

قــاآين خــالل االجتــاع مــا يــي:

ــك  ــاآين رضورة متس ــد ق ــوداين: أك ــيح الس ــك برتش 1- التمس
الحكومــة  لرئاســة  الســوداين  محمــد  برتشــيح  التنســيقي 
العراقيــة، وعــدم التجــاوب مــع ضغــوط التيــار الصــدري 

لتغيــره، إال إذا قــرر الســوداين بنفســه االنســحاب.

الحــزب  برفــض مرشــح  التنســيقي  قــاآين  كــا وجــه 
ــرب أحمــد، لرئاســة العــراق، وأن  الدميقراطــي الكردســتاين، ري
يدعــم التنســيقي مرشــح االتحــاد الوطنــي الكردســتاين، رئيــس 
ــية  ــرتة رئاس ــويل ف ــك لت ــح، وذل ــم صال ــايل، بره ــة الح الدول
ــى  ــران ع ــة إلي ــوى املوالي ــوذ الق ــان نف ــك لض ــرى، وذل أخ

ــة. ــة العراقي ــات الدول ــل مؤسس مفاص

2- دعــم مرشــح االتحــاد: اجتمــع قــاآين يف بغــداد مع بالســيد 
ــث  ــتاين، حي ــي الكردس ــاد الوطن ــم االتح ــاين، زعي ــل طالب باف
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اقتحــم أنصــار التيــار الصــدري، مســاء 27 يوليــو، البرلمــان العراقــي بالمنطقــة الخضــراء، وهــي مقــر الحكومــة 
العراقيــة ومؤسســات الدولــة والبعثــات الدبلوماســية الدوليــة بوســط بغــداد، حامليــن الفتــات وعبــارات 
مناهضــة لتشــكيل الحكومــة الجديــدة، وذلــك عقــب إعــان اإلطــار التنســيقي االتفــاق باإلجمــاع علــى تولي 
محمــد شــياع الســوداني منصــب رئيــس الــوزراء، المقــرب مــن زعيــم ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي. 

إنــذار الصــدر: ســيناريوهات تشــكيل الحكومــة بعــد اقتحــام البرلمــان العراقــي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1603، 1 أغســطس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــي  ــاد الوطن ــح االتح ــم مرش ــتعدادها لدع ــران اس ــدت إي أب
الكردســتاين، برهــم صالــح، لرئاســة العــراق، بــل وحــض قــاآين 
بافــل طالبــاين عــى مســاومة الدميقراطــي الكردســتاين، بأنــه 
إذا أراد أن يوافــق عــى مرشــح األخــر لرئاســة الدولــة، فــإن 
ــس وزراء  ــم ورئي ــس اإلقلي ــي رئي ــن منصب ــازل ع ــه التن علي
اإلقليــم لالتحــاد الوطنــي، أو أن يتنــازل عــن كل املناصــب يف 

الحكومــة العراقيــة لصالــح االتحــاد. 

ــاد  ــى االتح ــن أن يتخ ــه ميك ــى أن ــاق ع ــم االتف ــا ت ك
ــر  ــيد، صه ــف رش ــم لطي ــح، ويدع ــم صال ــن بره ــي ع الوطن
الســيد جــالل طالبــاين، كمرشــح تســوية. ويف املقابــل، طالــب 
ــة للحــزب الشــيوعي  ــادات “املنظمــة الكردي قــاآين بطــرد قي
ــي  ــه”، وه ــم “كومل ــاراً باس ــرف اختص ــا يع ــراين”، أو م اإلي
ــي توجــد بعــض  ــة، والت ــات املســلحة الكردي إحــدى الجاع
ــل  ــة بالتعام ــران املنظم ــم إي ــليانية، وتته ــا يف الس قياداته
مــع املوســاد اإلرسائيــي للقيــام بعمليــات تجســس وتخريــب 

ــران. ــل ضــد إي ــح إرسائي ــاالت لصال واغتي

وســبق هــذه الزيــارة توجيــه رضبــات مــن جانــب فصائــل 
مــن الحشــد الشــعبي العراقــي، املــوايل إليــران، إلحــدى اآلبــار 
ــة خــالل شــهر  ــك للمــرة الثاني ــة يف الســليانية، وذل البرتولي
ــك للضغــط عــى الوطنــي الكردســتاين، املهيمــن  واحــد، وذل
ــة،  ــب اإليراني ــاع للمطال ــليانية، لالنصي ــة الس ــى محافظ ع
ــي  ــا بالوطن ــى عالقاته ــرص ع ــزال تح ــران الت ــة أن إي خاص
الدميقراطــي  الحــزب  مواجهــة  يف  وتدعمــه  الكردســتاين، 
ــه  ــيق بين ــود تنس ــران بوج ــه طه ــذي تتهم ــتاين، وال الكردس
وبــن عنــارص املوســاد اإلرسائيــي للقيــام بعمليــات تخريبيــة 
ــران، كــا أن الدميقراطــي الكردســتاين مقــرب مــن  داخــل إي
ــة، ويف  ــاحة العراقي ــى الس ــران ع ــس إي ــي تناف ــا، والت تركي

ــك.  ــراق كذل ــم كردســتان الع إقلي

تصعيد التيار الصدري
جــاء رد التيــار الصــدري رسيعــاً بعــد انتهــاء زيــارة قــاآين، إذ 
اقتحــم أنصــاره املنطقــة الخــراء، وهــو األمــر الــذي يســعى 
ــد  ــى ح ــران ع ــل وإلي ــالة للداخ ــال رس ــه إىل إرس ــن خالل م

ســواء، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل: 

1- رفــض ترشــيح الســوداين: جــاء تحــرك أنصــار الصــدر 
بعــد إعــالن التنســيقي عــن ترشــيح الوزيــر الســابق والنائــب 
ــك  ــة، وذل ــة الحكوم ــوداين لرئاس ــياع الس ــد ش ــايل، محم الح
بعــد انســحاب مرشــح تحالــف الفتــح قاســم األعرجــي، وهــو 
الرتشــيح الــذي اعــرتض عليــه الصــدر يف عــام 2019، وكذلــك 
فــور اإلعــالن عــن ترشــيح الســوداين، إذ تظاهــر املئــات مــن 
أنصــار التيــار الصــدري أمــام مكتبــه يف بغــداد فــور اإلعــالن 
ــة  ــات العراقي ــن املحافظ ــدد م ــهد ع ــا ش ــيحه، ك ــن ترش ع

ومنهــا البــرة وميســان وقفــات ألنصــار الصــدر.

ويســعى الصــدر للتأكيــد أنــه لــن يــرتك الســاحة مفتوحــة 
أمــام التنســيقي لتشــكيل الحكومــة حتــى يف حالــة انســحابه 
مــن الربملــان العراقــي، كــا أنــه يذكــر خصومــه بأنــه اليــزال 
ميتلــك أوراقــاً للتأثــر إحداهــا تحريــك الشــارع، مبــا يســتوجبه 
ــول  ــه ح ــاوض مع ــه، والتف ــيقي ل ــة التنس ــن مراجع ــك م ذل
ــح  ــا تجــي يف تري ــادم، وهــو م ــوزراء الق ــس ال ــار رئي اختي
ــذي  ــم املوســوي، ال ــب الصــدر يف بغــداد، إبراهي ــر مكت مدي

قــال إن “الحكــم للشــعب، وليــس لإلطــار التنســيقي”.

2- االعــرتاض عــى تدخــات إيــران: اســتهدف التيــار الصدري 
إيــران بالتحديــد مــن خــالل هــذه التظاهــرات، خاصــة أنهــا 
ــا التنســيقي  ــي حــرض فيه ــاآين، والت ــارة ق جــاءت عقــب زي
واالتحــاد الوطنــي عــى املــي قدمــاً يف تأســيس حكومــة مــن 
دون االلتفــات للصــدر، ولذلــك جــاءت هتافــات املؤيديــن لــه 

خــالل تظاهــرة تنــدد بإيــران بوضــوح.

كــا أعلــن صالــح محمــد العراقــي، املقــرب مــن الصــدر 
يف تغريــدة أن اقتحــام الربملــان كان مجــرد “جــرة أذن”، 
ــذر  ــا ين ــو م ــالح”، وه ــهر اإلص ــالح يف ش ــورة إص ــداً ث وأن غ
بتصعيــد الصــدر، ودفــع أنصــاره للتظاهــر يف بغــداد وغرهــا 

ــيعية. ــات الش ــن املحافظ م

ــالة  ــال رس ــن: ســعى الصــدر إىل إرس ــوار ترشي ــالة لث 3- رس
ــادات  ــوا يرفضــون القي ــن كان ــن، والذي ــوار ترشي أخــرى إىل ث
الحيــاة  عــى  هيمنــت  والتــي  اختالفهــا،  عــى  القدميــة 
السياســية يف العــراق منــذ االحتــالل األمريــي للعــراق، وأراد 
ــه  ــتمرار مطالبت ــد اس ــرب تأكي ــك ع ــا، وذل ــب ثقته أن يكتس
مشــاكل  وحــل  والفاســدين  الفســاد  ومواجهــة  بالتغيــر 
الجاهــر ليحقــق مزيــداً مــن الشــعبية عــى هــذا املســتوى. 

كــا أن مــا ســبق يعنــي أن تحريــك الصــدر للتظاهــرات 
ــك  ــمل كذل ــه يش ــل أن ــاره، ب ــى أنص ــط ع ــر فق ــن تقت ل
مشــاركة قطــاع أوســع مــن الشــارع العراقــي، خاصــة هــؤالء 
الرافضــن ملبــدأ املحاصصــة وانتشــار الفســاد يف مفاصــل 
“ترشيــن”  تنســيقيات  الســيا  كافــة،  العراقيــة  الدولــة 

والناشــطن السياســين والحقوقيــن.

مسارات تشكيل الحكومة
تشــر مجمــل التطــورات ســالفة الذكــر وتجــاوز األزمــة 
ــد  ــاع ق ــاً، إىل أن األوض ــوايل 290 يوم ــة ح ــية العراقي السياس

تتجــه إىل عــدد مــن الســيناريوهات:

1- التصعيــد العســكري: قد يتجــه الصدر إىل تنفيــذ تهديداته 
باســتخدام ورقــة الشــارع خــالل الفــرتة القادمــة، وذلــك عــرب 
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تنفيــذ اعتصامــات مفتوحــة أمــام املنطقــة الخــراء يف بغــداد 
واملــدن العراقيــة املختلفــة، مبــا قــد يتســبب عمليــاً يف شــلل 
الحكومــة العراقيــة، وعجــز التنســيقي عــن تشــكيل الحكومــة 

القادمة.

ــك  ــرد عــى ذل ــة ال ــد يتجــه اإلطــار التنســيقي ملحاول وق
ــق  مــن خــالل اســتخدام ميليشــيات الحشــد الشــعبي لتفري
املتظاهريــن بالعنــف، وهــو مــا قــد يدفــع ميليشــيات الصــدر 
ــع  ــد تندل ــم ق ــن ث ــن، وم ــن املتظاهري ــاع ع ــل للدف للتدخ

ــن الصــدر وميليشــيات الحشــد الشــعبي. ــات ب مواجه

ــدار  ــك إص ــدوث ذل ــة ح ــى إمكاني ــؤرش ع ــا ي ــل م ولع
ــه االحتجاجــات بأنهــا “تحــركات  ــاً وصــف في التنســيقي بيان
ودعــوات مشــبوهة، تحث عــى الفوىض وإثــارة الفتنة ورضب 
الســلم األهــي”، بــل وتــداول ناشــطون عــى مواقــع التواصــل 
االجتاعــي صــوراً تظهــر زعيــم ائتــالف دولــة القانــون، 
نــوري املالــي، يتجــول حامــالً ســالحه وســط مجموعــة مــن 
املســلحن داخــل املنطقــة الخــراء بالعاصمــة بغــداد، وهــو 
مــا يــؤرش إىل اســتعداد املالــي للدخــول يف مواجهات مســلحة 
مــع الصــدر للمــي يف مرشوعــه لتشــكيل الحكومــة العراقية، 

وإن مــن خلــف الســتار، عــرب دعــم الســوداين. 

2- تســوية تفاوضيــة: قــد يلجــأ التنســيقي إىل ســحب ترشــيح 
الســوداين واســتبداله بأســاء أخــرى تكــون مقبولــة مــن 
قبــل التيــار الصــدري، الســيا يف ضــوء قناعــة بعــض قيــادات 
ــن  ــوض م ــح مرف ــر أي مرش ــة متري ــدم إمكاني ــيقي بع التنس
قبــل التيــار الصــدري. وقــد يتــم يف هــذا اإلطــار طــرح رئيــس 

الــوزراء العراقــي األســبق حيــدر العبــادي.

وقــد يتمثــل أحــد الحلــول الوســط كذلــك يف اإلبقــاء 
عــى مصطفــى الكاظمــي رئيســاً للــوزراء، نظــراً ألنــه يحظــى 
بقبــول الكثــر مــن التيــارات السياســية الداخليــة يف العــراق، 
وكذلــك بعــض القــوى الدوليــة واإلقليميــة، غــر أن املشــكلة 
الحكــم،  يف  اســتمراره  ترفــض  إيــران  أن  هــو  األساســية، 

ــة  ــة مؤسســات الدول ــوم عــى تقوي ــدة تق ــه أجن نظــراً لتبني
ــة عــى حســاب ميليشــيات الحشــد الشــعبي، فضــالً  العراقي
عــن انفتاحــه عــى الــدول العربيــة، واســتعداده للدخــول يف 
ــران  ــة إي ــن هيمن ــا يحــد م ــا، وهــو م ــاون معه ــات تع عالق

ــراق.  عــى الع

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تحــركات قــاآين األخــرة تكشــف 
عــن أن إيــران ال تــزال تســعى للهيمنــة عــى العــراق، وعــدم 
ــاء  ــآاين اللق ــل ق ــا أن تجاه ــدر، ك ــازالت للص ــم أي تن تقدي
مــع الكاظمــي، عندمــا زار بغــداد، يكشــف أن إيــران ترفــض 

ــة القادمــة. الكاظمــي كمرشــح تســوية خــالل املرحل

3- االنتخابــات املبكــرة: قــد يتجــه الصــدر إىل عرقلــة تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة عــرب التظاهــرات، وحينهــا فــإن التنســيقي 
ــع  ــلحة م ــات مس ــول يف مواجه ــايش الدخ ــه إىل تح ــد يتج ق
ــران قــد تفضــل تجنــب هــذا  ــار الصــدري، خاصــة أن إي التي
الســيناريو، نظــراً لتداعياتــه الســلبية عــى نفوذهــا يف العراق، 
ومخاوفهــا مــن أن يــؤدي االقتتــال الشــيعي إىل تدخــل قــوى 
إقليميــة لدعــم الصــدر يف املواجهــات العســكرية ضــد قــوى 
الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران، مبــا ميثلــه ذلك مــن إضعاف 
واســتنزاف لنفوذهــا يف العــراق. وحينهــا، ســوف يتــم الســر 
إلجــراء انتخابــات مبكــرة، وهــو مــا يعنــي اســتمرار الكاظمــي 

يف منصبــه خــالل هــذه الفــرتة. 

ــاد  ــة انعق ــورات صعوب ــذه التط ــح ه ــر، ترج ويف التقدي
ــاب  ــة، النتخ ــرتة املقبل ــالل الف ــي خ ــان العراق ــة الربمل جلس
ــن  ــد م ــاع إلجــراء مزي ــل هــذا االجت ــة، وتأجي ــس الدول رئي
املشــاورات، وذلــك لتجنــب تصعيــد التوتــر مــع الصــدر، 
وبحــث التنســيقي خيــارات للتعامــل معــه، خاصــة يف حــال 
لجوئــه لتحريــك الشــارع العراقــي. ويف حــن أن التوصــل 
ــاراً مطروحــاً، إال أن تشــدد املالــي،  ملرشــح تســوية يعــد خي
ودعــم إيــران لــه، قــد يــؤدي إىل إطالــة أزمــة تشــكيل 

الحكومــة يف العــراق. 
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