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مؤشرات العودة
عــى مــدار الفــرة املاضيــة اتخــذ التيــار الصــدري عــدداً مــن 
التحــركات، التــي تــؤرش إىل ترتيــب أوراقــه للعــودة إىل الحيــاة 
السياســية مــرة أخــرى خــال املرحلــة القادمــة، وهــو مــا ميكــن 

اســتعراضه يف املــؤرشات التاليــة:

ــب  ــن مكت ــر: أعل ــام التغي ــدة يف ع ــاة موح ــوة لص 1- الدع
ــاة  ــة ص ــن إقام ــدر، ع ــدى الص ــدري، مقت ــار الص ــم التي زعي
ــوة  ــك الدع ــة موحــدة يف كل املحافظــات. وتصــدرت تل جمع
عبــارة “عــام التغيــر”، فيــا يُشــر إىل رغبــة التيــار يف إيصــال 
عــدد مــن الرســائل أبرزهــا؛ أن العــام القــادم قــد يشــهد عــودة 
ــا  ــن كونه ــرة أخــرى، فضــاً ع ــة م ــن للواجه أنشــطة الصدري
تأكيــداً لشــعبية التيــار وقدرتــه عــى تعبئــة الشــارع العراقــي 
ــب  ــا مــن جان ــة، املهيمــن عليه ــة العراقي ــة الحكوم يف مواجه

اإلطــار التنســيقي، إذا مــا ســعى هــذا األخــر إىل تهديــد مصالح 
ــار الصــدري. التي

ــك  ــوة تســتهدف كذل ــإن الدع ــا ســبق، ف ــة إىل م وباإلضاف
ــة  ــتعادة ثق ــي واس ــه الداخ ــم بيت ــادة ترمي ــار إلع ــعي التي س
قواعــده الشــعبية، والتــي شــعرت بــأن قيادتهــا قــد خذلتهــا، يف 
مرحلــة معينــة، بعــد االنســحاب مــن املشــهد وتــرك الســاحة 
للخصــوم مــن قــوى اإلطــار التنســيقي املدعومــة مــن إيــران.

2- العــودة مــن خــال انتخابــات املحليــات: تُشــر التقديــرات 
ــيايس يف  ــهد الس ــودة للمش ــدري للع ــار الص ــتعداد التي إىل اس
ــرر  ــن املق ــي م ــة، والت ــات املحلي ــة االنتخاب ــن بواب ــراق م الع
ــوف  ــات س ــك االنتخاب ــار تل ــر 2023، باعتب ــا يف أكتوب إجراؤه
ــار الصــدري يف مواجهــة خصومــه يف  تؤكــد مــدى شــعبية التي
ــون،  ــة القان ــم ائتــاف دول ــي، زعي ــوري املال اإلطــار، خاصــة ن
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ــى صــاة  ــر 2023، أنصــاره إل ــدى الصــدر، فــي 8 يناي ــار الصــدري فــي العــراق، بزعامــة الســيد مقت دعــا التي
ــة، يــوم 13 مــن الشــهر نفســه، فــي  جمعــة موحــدة فــي العاصمــة بغــداد، وعمــوم المحافظــات العراقي
خطــوة تســتهدف التأكيــد علــى شــعبية التيــار فــي الشــارع العراقــي، فضــًا عــن كونهــا محاولــة مــن التيــار، 
للعــودة مــرة أخــرى للحيــاة السياســية خــال الفتــرة القادمــة، بعــد ســحب نوابــه مــن البرلمــان، وإعــان 
اعتزالــه الكامــل للمشــهد السياســي، منــذ أغســطس 2022، علــى أثــر االشــتباكات التــي حدثــت بالمنطقــة 
الخضــراء فــي بغــداد بيــن جماعــات مســلحة تابعــة للصــدر وأخــرى تابعــة لإلطــار التنســيقي، الــذي يضــم 

قــوى مواليــة إليــران.

تحذيــر أولــي: رســائل التيــار الصــدري للتنســيقي بعــد الدعــوة للصــاة الموحــدة فــي العــراق, العــدد 1734، 17 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وقيــس الخزعــي، زعيــم عصائــب أهــل الحــق. ولذلــك يخطــط 
الصدريــون للحصــول عــى أكــر عــدد مــن مناصــب املحافظــن 

يف عــر مــدن ذات أغلبيــة شــيعية.

كــا أن هــذه االنتخابــات ســوف متثــل مــؤرشاً عى شــعبيته 
قبــل االنتخابــات التريعيــة القادمــة، خاصــة يف ظــل إعــان 
حكومــة الســوداين ضمــن برنامجهــا الحكومــي إجــراء انتخابات 

مبكــرة بعــد عــام واحــد مــن تشــكيلها.

ــار الصــدري متســكه  ــة: يؤكــد التي 3- رفــع الشــعارات القومي
بالشــعارات الوطنيــة والقوميــة يف مواجهة التدخــات اإليرانية، 
إذ تعمــد الصــدر اســتخدام لفــظ “الخليــج العــريب”، يف التعليق 
عــى النســخة 25 مــن بطولــة كأس الخليــج العــريب “خليجــي 
ــدت ترصيحــات  ــي انتق ــران، والت ــا أغضــب طه 25”، وهــو م
ــة  ــاً، ومطالب ــس عربي ــاريس ولي ــج ف ــة أن الخلي ــدر، زاعم الص

الصــدر باالعتــذار عــن ذلــك، وهــو األمــر الــذي رفضــه. 

كــا أدان الرملــان اإليــراين تلــك الترصيحــات، مــن جانــب 
الصــدر ومــن جانــب الســوداين الــذي أدىل بترصيحــات ماثلة، 
ــته  ــتمرار سياس ــى اس ــدر ع ــد الص ــار تأكي ــك يف إط ــأيت ذل وي
الراميــة إىل مواجهــة التمــدد اإليــراين يف العــراق الســيا يف 
ضــوء دعــم ومســاندة طهــران لإلطــار التنســيقي طــوال الفــرة 

املاضيــة.

أسباب دافعة
شــّجع عــدد مــن العوامــل التيــار الصــدري للتجهيــز للعــودة 
للحيــاة السياســية مــرة أخــرى، وميكــن اإلشــارة إىل أبرزهــا عــى 

النحــو التــايل:

اتســاع  ســاهم  التنســيقي:  داخــل  الخافــات  اتســاع   -1
نطــاق الخافــات بــن قــوى اإلطــار التنســيقي يف دفــع التيــار 
ــرة أخــرى. وشــملت  ــودة للمشــهد الســيايس م الصــدري للع
تلــك الخافــات التبايــن داخــل التنســيقي حــول العاقــة 
مــع الصــدر، بــن مــن يــرى إقصــاءه، وبــن مــن يــرى رضورة 
التهدئــة معــه، فضــاً عــن تصاعــد الخــاف حــول بقــاء رئيــس 
الــوزراء العراقــي الحــايل، محمــد شــيّاع الســوداين، يف منصبــه، 
أو اســتبداله بشــخصية أخــرى، وذلــك يف محاولــة مــن جانــب 
بعــض القــوى املناوئــة للصــدر للضغــط عــى الســوداين 
ــة، أو يف  لاســتجابة ألجندتهــا، ســواء يف إطــار رصاعاتهــا البيني
مواجهــة التيــار الصــدري، وكذلــك االعــراض عــى مــا تعتــره 
ــاً مــن  ــا، تقارب ــوى التنســيقي، الســيا املســلحة منه بعــض ق

ــنطن. ــاه واش ــوداين تج ــة الس ــب حكوم جان

ــل  ويف ســياق متصــل، شــّكل الخــاف حــول اســتمرار نبي
ــر  ــدث مظاه ــة، أح ــام العراقي ــبكة اإلع ــة ش ــم يف رئاس جاس
ــض  ــوداين، إذ رف ــيقي والس ــوى التنس ــض ق ــن بع ــاف ب الخ
ــة جاســم ووجــه باســتمراره يف  ــر 2023، إقال األخــر، يف 8 يناي
عملــه، وذلــك يف تحــٍد لقــرار مجلــس أمنــاء الشــبكة، والــذي 
ــه يف  ــم تعيين ــه ت ــار أن ــة جاســم، عــى اعتب ــراراً بإقال اتخــذ ق
ــه ال  ــي، وأن ــى الكاظم ــابق، مصطف ــوزراء الس ــس ال ــد رئي عه
ــن  ــاة م ــيقي، ومحاب ــار التنس ــب اإلط ــن جان ــوالً م ــى قب يلق

ــر. ــس لألخ املجل

2- محــاوالت عــزل التيــار الصــدري: اتخذت حكومة الســوداين 
عــدداً مــن القــرارات منــذ مطلــع ديســمر 2022، والتــي قــد 
متثــل تهديــداً لنفــوذ التيــار الصــدري داخــل مؤسســات الدولــة 
ــة  ــال حكوم ــرارات إرس ــذه الق ــن ه ــن ضم ــة. وكان م العراقي
لتقييــم  اســتارة  ديســمر 2022،  منتصــف  الســوداين، يف 
ــوى  ــه ق ــى في ــي تحظ ــواب، والت ــس الن ــن إىل مجل املحافظ
ــدر،  ــواب الص ــحاب ن ــد انس ــة بع ــيقي باألغلبي ــار التنس اإلط
تتضمــن تقييــم النــواب للمحافظــن يف ثــاث عــرة محافظــة، 
ــار، وكربــاء. ــاىل، واألنب ومنهــا بغــداد، ونينــوى، والبــرصة، ودي

تعــود  هــذه  املحافظــن  تغيــر  مطالــب  أن  وياحــظ 
عــام 2019  االحتجاجــات يف  انطــاق  بدايــة  إىل  جذورهــا 
عندمــا بــدأت بحــرق مقــرات أحــزاب سياســية منضويــة اآلن 
ضمــن اإلطــار التنســيقي يف عــدد مــن املحافظــات الجنوبيــة، 
إذ متكــن الصــدر خالهــا مــن اكتســاب محافظــن مواليــن لــه 
ــان  ــة مليس ــرصة إضاف ــار والب ــل ذي ق ــات مث ــدة محافظ يف ع
ــوزراء العراقــي الســابق،  وبابــل والنجــف، كــا قــام رئيــس ال
ــن  ــن املحافظــن، والذي ــدد م ــر ع ــي، بتغي ــى الكاظم مصطف
كانــوا محســوبن كذلــك عــى التيــار الصــدري، وهــو مــا قــّوض 
مــن نفــوذ بقيــة األحــزاب، خاصــة تلــك املرتبطــة بالتنســيقي.

ــوداين  ــر 2022، أن الس ــي يف 22 نوفم ــن املال ــك أعل ولذل
ينــوي تغيــر املحافظــن عــر إصــدار قــرار مــن مجلــس النــواب 
بتغيــر كل املحافظــن وإعــادة توزيعهــم وفــق االســتحقاقات 
االنتخابيــة، وأنــه أعطــى لنفســه مهلــة من شــهرين إىل 3 أشــهر 
لهــذا التغيــر، وفقــاً لــه، األمــر الــذي ميكــن اعتبــاره محاولــة 
مــن جانــب اإلطــار التنســيقي، إلضعــاف نفــوذ الصــدر داخــل 

مؤسســات الدولــة العراقيــة.

ــأيت  ــة: ت ــات االقتصادي ــل األزم ــن ح ــة ع ــاق الحكوم 3- إخف
دعــوة التيــار الصــدري للصــاة املوحــدة عــى بعــد أيــام مــن 
ــذي  ــوداين، وال ــة الس ــكيل حكوم ــى تش ــوم ع ــرور 100 ي م
دفــع بهــا اإلطــار التنســيقي، فيــا يــؤرش عــى رغبــة الصــدر 
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يف اســتغال تلــك املناســبة، إللقــاء الضــوء عــى األزمــات 
االقتصاديــة والسياســية خــال األشــهر املاضيــة مــن عمــر 

ــة. ــة الحالي الحكوم

فعــى الرغــم مــن وعــود الحكومــة العراقيــة الحاليــة بــأن 
يكــون امللــف االقتصــادي والخدمــي يف مقدمــة أولوياتهــا، 
ــة، يف ضــوء  ــات االقتصادي ــم األزم ــر إىل تفاق ــع يُش ــإن الواق ف
ــار العراقــي، بعــد أن  تصاعــد ســعر رصف الــدوالر أمــام الدين
ســجل ســعر الــرصف مقابــل الدينــار مســتويات غــر مســبوقة 
منــذ عــام 2004، وهــو مــا تــم إرجاعــه إىل اإلجــراءات األخــرة 
التــي اتخذتهــا واشــنطن لتشــديد الرقابــة عــى البنــك املركــزي 
ــة  ــدوالر، يف محاول ــع ال ــأن بي ــرى، بش ــوك األخ ــي والبن العراق
ملنــع وصولــه إىل امليليشــيات املســلحة وإيــران، وذلــك ضمــن 
اتفــاق ســيايس شــاركت فيــه الواليــات املتحدة، بشــأن تشــكيل 
حكومــة الســوداين، والــذي كان مــن أبــرز رشوطــه منــع تهريب 
الــدوالر لتلــك األطــراف، خصوصــاً بعدمــا تبــن أن معــدل بيــع 

ــص  ــن ن ــون دوالر، يف ح ــل إىل 250 ملي ــي وص ــدوالر اليوم ال
االتفــاق عــى أال تزيــد تلــك املعامــات عــى 80 مليــون دوالر. 

ويف التقديــر، ميكــن القــول، إن دعــوة التيــار الصــدري 
إىل صــاة جمعــة موحــدة، تُعــد محاولــة مــن جانبــه لتأكيــد 
نفــوذه يف الشــارع العراقــي، وإرســال رســالة واضحــة لإلطــار 
التنســيقي، بأنــه مــا زال طرفــاً حــارضاً ومؤثــراً يف املشــهد 
ــيقي  ــب التنس ــن جان ــة م ــي، وأن أي محاول ــيايس العراق الس
إلضعــاف نفــوذ الصــدر يف مؤسســات الدولــة العراقيــة ســوف 
تواجــه بــرد فعــل حــازم، وهــي العــودة للشــارع، مبــا يرتــب 
عليــه مــن شــلل للحكومــة الحاليــة، خاصــة أنهــا مل تنجــح بعــد 
يف تحســن األوضــاع االقتصاديــة يف العــراق، وهــو مــا يعنــي أن 
الفــرة القادمــة قــد تشــهد مزيــداً مــن التصعيــد، إذا مل يراجــع 
خصــوم الصــدر عــن محاوالتهــم إلضعــاف نفوذه يف مؤسســات 

ــة العراقيــة.  الدول



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، 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 خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

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.


