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ىف خطوة أضفت املزيد من التعقيد عىل املشهد السياسى
العراقى املتأزم منذ فشل القوى السياسية ىف تنفيذ
خمرجات العملية االنتخابية التى أجريت ىف أكتوبر
 ،2021جاء ترشيح قوى اإلطار التنسيقى الشيعية
للسياسى املستقل حممد شياع السودانى لشغل منصب
رئيس احلكومة -باعتبارها متثل الكتلة الربملانية األكرب
بعد انسحاب تيار الصدر من الربملان ىف يونيو -2022
ليزيد من تعميق األزمة بني الصدريني وقوى اإلطار
بشأن تشكيل احلكومة؛ حيث اجتاح املحتجون من
أنصار الزعيم الشيعى مقتدى الصدر املنطقة اخلرضاء
واقتحموا الربملان مرتني األوىل يوم األربعاء  27من
يوليو اجلارى ( )2022ىف رسالة حتذيرية من جانب
التيار اعرتاض ًا عىل ترشيح السودانى ومنع ًا جللسة برملانية
يتم خالهلا مترير عملية اختيار الرئيس وتسمية السودانى
كرئيس للحكومة ،حيث انتهى االقتحام بانسحاب
املحتجني ،لكن رسعان ما جاء االقتحام الثانى ىف 30
من الشهر نفسه ،والذى أعلن فيه املحتجون اعتصامهم
داخل الربملان بعد أن فشلت رسالتهم التحذيرية األوىل
ىف إثناء قوى اإلطار عن ترشيح السودانى واملىض قدم ًا
ىف عملية تشكيل احلكومة.

أسباب رفض التيار الصدرى ملرشح اإلطار
اعرتاض تيار الصدر عىل شخص شياع السودانى
لرئاسة احلكومة مل يكن نابع ًا من فكرة «الرفض التلقائى»
املتوقع من قبل زعيم التيار الصدرى جتاه أى مرشح من
جانب قوى اإلطار التنسيقى املناوئة باعتبار ذلك أحد
أوجه «املناكفة السياسية» التى تغلف عنوان التفاعل
السياسى بني التيار واإلطار خالل الشهور الثامنية
املاضية عىل خلفية أزمة تشكيل احلكومة ،بقدر ما هو
نابع من فكرة «الرفض السياسى» ملرشح حمسوب عىل
حزب الدعوة الذى يرأسه نورى املالكى العدو اللدود
ملقتدى الصدر .فعىل الرغم من أن السودانى ،الذى
سبق له تقلد مناصب وزارية ،يعد شخصية مستقلة غري
حزبية ىف الوقت الراهن ،إال أن مرجعيته احلزبية السابقة
كعضو ىف حزب الدعوة دون أية اعتبارات أخرى ،كانت
كفيلة بتحريك مياه الغضب الراكدة ىف نفوس الصدريني
جتاه اإلطار ومرشحه الذى بات مرفوض ًا بقوة من قبل

تيار الصدر ألن هذا الرتشيح ببساطة يقف ورائه اثنان
من صقور اإلطار التنسيقى ومها نورى املالكى زعيم
حزب الدعوة الذى يشكل املرتكز احلزبى الئتالف دولة
القانون ،وقيس اخلزعىل زعيم عصائب أهل احلق ،وإن
كان ترشيح السودانى جاء بتأييد «معظم» وليس «مجيع»
قوى اإلطار ،إال أن كل من املالكى واخلزعىل أعلنا رسمي ًا
عن دعمهام له ،واستعدادمها ملواجهة تيار الصدر دون أن
يوضحا نمط ونوع هذه املواجهة ،وكانت صورة املالكى
وهو يمسك بسالحه وسط حراسه ىف أحد شوارع بغداد
ىف أعقاب اقتحام أنصار الصدر الربملان ووصفه ذلك
بـ»االنتهاك السافر» ،الدليل الواضح عىل استعداده
ملواجهة الصدر وأنصاره بشكل يتجاوز حدود اخلالف
السياسى إىل مواجهة «نوعية» قد تكون «مسلحة» وربام
«عشائرية» أيض ًا ،وهو ما أثبتته ترسيبات تسجيالته
الصوتية التى سبقت أزمة ترشيح السودانى بأسبوع
واحد فقط ،والتى ذكر فيها استعداده التحصن بعشريته
«املالكية» والتوجه ملحاربة الصدريني ىف «احلنانة» داخل
النجف.

واجلدير بالذكر هنا ،أن ترشيح اإلطار للسودانى،
ووفق ًا لبعض املصادر ،مل يكن بإمجاع قوى اإلطار ،فثمة
من اعرتض عىل ترشيح شخصية قد تكون «مستفزة»
لتيار الصدر حتسب ًا للسيناريو احلادث حالي ًا ،باعتبار أن
السودانى ،وإن كان مستق ً
ال ،إال أنه يعد قيادي ًا سابق ًا ىف
حزب الدعوة الذى يرتأسه عدو الصدر املبارش نورى
املالكى .لكن ىف الوقت نفسه ،فإن اعرتاض بعض
سياسيى قوى اإلطار عىل شخص السودانى كمرشح
لرئاسة احلكومة ال يمنع «التوافق» عليه بني القوى نفسها
بدليل طرحه كمرشح للسياق السياسى العام .ىف السياق
نفسه ،ثمة من أشار إىل وجود نوع من القبول الضمنى
بني القوى احلزبية الكردستانية لرتشيح السودانى لرئاسة
احلكومة ،والشأن نفسه لدى بعض القوى السياسية
السنية غري تلك التى حتالفت مع تيار الصدر داخل
الربملان -تيار إنقاذ وطن -قبل االنسحاب منه.

معطيات ورسائل
هبذه املعطيات ،تفاقمت أزمة تشكيل احلكومة ،فيبدو
من التطورات الرسيعة واملتالحقة أن مقتدى الصدر
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وأنصاره الذين ختلصوا من عبء املعارضة السياسية
ىف الربملان بانسحاهبم منه -حال كوهنم ثلث ًا معط ً
ال إذا
ما شكل اإلطار احلكومة -قد تقلدوا نوع ًا آخر من
املعارضة التى أجادوا أدوارها منذ حراك أكتوبر ،2019
وهى «املعارضة الشعبية» وامتالك الشارع السياسى
وحتريك اجلامهري ،ليس فقط اعرتاض ًا عىل سياسات
قوى اإلطار الشيعى التى تعمدت تعطيل مسار تشكيل
تيار الصدر وحلفائه للحكومة ترمجة لتقدمه ىف نتائج
االنتخابات الترشيعية األخرية ( أكتوبر  ،)2021ولكن
أيض ًا اعرتاض ًا عىل جممل ما أنتجته «املحاصصة الطائفية»
التى أرادت قوى اإلطار تشكيل احلكومة اجلديدةعىل أساسها -من سلبيات دامت عقود ًا طويلة أدت
إىل شيوع الفساد بكل أنواعه ،وزادت من حدة الرصاع
عىل النفوذ والسلطة ،ودعمت من شوكة امليليشيات
املسلحة التى أضاعت هيبة الدولة ومؤسساهتا األمنية،
هذا كله بخالف ما أنتجته من طبقة سياسية حاكمة مل
هتتم بمعاجلة املشاكل التى يواجهها املواطن العراقى
من بنية حتتية منهارة ،وفساد ماىل وإدارى يتحصن
بمؤسسات الدولة ،وتنامى لنفوذ امليليشيات املسلحة،
وهى األسباب نفسها التى حركت اجلامهري ىف عام
 ،2019دون أن يسفر هذا احلراك حتى اللحظة عن تغري
فعىل وهيكىل ىف نوع وحجم املشاكل التى الزال يواجهها
العراقيون .لكن وجب القول أيض ًا أن انسحاب التيار
الصدرى من الربملان مثل ً
خطأ ىف «التقدير االسرتاتيجى»
من قبل التيار لتداعيات هذا االنسحاب ،حيث وفر
لإلطار فرص ًا سانحة لتشكيل احلكومة وفق ًا ملنطلقات
قواه السياسية القائمة عىل قاعدة «التوافق املحاصىص»،
وبالتاىل ثمة جزء كبري من املسئولية السياسية عام يشهده
العراق من تطورات راهنة تقع عىل كاهل التيار الصدرى
نفسه ،ألن اللعب عىل أوتار حتريك الشارع يعد سالح ًا
ذا حدين ،بالنظر إىل النتائج غري املحسوبة عىل االستقرار
واألمن بالنسبة لدولة تعانى أص ً
ال من عدة أزمات أمنية
وسياسية واقتصادية مركبة.
وقد تباينت مواقف وردود فعل القوى السياسية
واملسئولني ىف العراق عىل اقتحام التيار الصدرى
للربملان واإلعالن عن بدء اعتصام مفتوح اعرتاض ًا
عىل سياسات اإلطار التنسيقى بشأن املىض قدم ًا ىف

ترشيح السودانى واستكامل مسار تشكيل احلكومة،
خاصة بعد أن تواردت أنباء تفيد بسحب اإلطار
ملرشحه السودانى استيعاب ًا حلالة الغضب العارمة التى
أبداها التيار الصدرى ،لكن رسعان ما نفى اإلطار
هذه األنباء ،ىف حماولة منه لعدم االنصياع لضغط التيار
الصدرى ،ىف الوقت الذى اجتمعت فيه قوى اإلطار
بقائد فيلق القدس باحلرس الثورى اإليرانى إسامعيل
قاآنى خالل زيارة شمل هبا قوى اإلطار عقب اإلعالن
عن ترشيح السودانى ،ما اعتربه تيار الصدر مزيد ًا من
الدعم واملساندة اإليرانية املبارشة لسياسات اإلطار
التنسيقى فيام يتعلق بتشكيل احلكومة ،وتصعيد ًا مبارش ًا
ىف مواجهة التيار .وقد اعترب املهتمون بالشأن العراقى أن
هذه الزيارة حتديد ًا كانت سبب ًا رئيسي ًا ىف االقتحام الثانى
من قبل أنصار تيار الصدر للربملان وإعالهنم الدخول
ىف اعتصام مفتوح .فيام طالبت األمم املتحدة الفرقاء
السياسيني ىف العراق بتغليب العقل واحلكمة ،واجلنوح
إىل التهدئة منع ًا النزالق الدولة نحو العنف ،كام دعت
عدة شخصيات سياسية بارزة إىل تغليب لغة احلوار
كآلية حلل اإلشكاليات العالقة بشأن تشكيل احلكومة
بني التيار الصدرى وبني اإلطار التنسيقى.
اعرتاضات تيار الصدر هبذه الكيفية عىل مرشح اإلطار
التنسيقى حممد شياع السودانى ،محلت عدة رسائل
تدور ىف جمملها حول صعوبة وربام استحالة «مترير»
عملية تشكيل احلكومة اجلديدة دون موافقة ورضاء تيار
الصدر حتى وهو خارج األطر الترشيعية الرسمية التى
متكنه من وقف هذا التمرير.

كام تؤكد عدم قبول التيار بشخصية كانت هلا مرجعية
حزبية ،ناهيك عن كوهنا مرتبطة بمرجعية نورى املالكى
زعيم حزب الدعوة .فض ً
ال عن أهنا توحي بأن تيار
الصدر حيبذ ويفضل أن تكون الشخصية املرشحة لرئاسة
احلكومة «مستقلة» وغري حمسوبة عىل سياسيى «الصف
األول» من الشخصيات السياسية أو احلزبية ،ىف إشارة
إىل تفضيل شخصية عىل غرار الكاظمى رئيس الوزراء
املنتهية فرتة واليته.
وبالتوازي مع ذلك ،فإن دخول رسايا السالم-
الذراع العسكرية للتيار الصدرى -عىل خط «حرب
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الترصحيات» عرب حتذير قائدها من املساس بأنصار
التيار خالل اعتصامهم من قبل األذرع املسلحة للقوى
السياسية املنضوية ىف اإلطار التنسيقى ،قد يؤرش إىل
احتاملية دخول األزمة بني التيار واإلطار مرحلة من
املواجهات املسلحة التى سيكون هلا بالرضورة انعكاساهتا
السلبية عىل حالة األمن واالستقرار ىف العراق.

سيناريوهات متعددة ألزمة مستحكمة
من جممل هذه التطورات -حتى كتابة هذه السطور-
يبدو إبقاء اإلطار التنسيقى عىل مرشحه لرئاسة احلكومة
حممد شياع السودانى ،خيار ًا صعب ًا تكتنفه العديد من
اإلشكاليات ،كام تبدو عملية تشكيل احلكومة ىف حد
ذاهتا مقبلة عىل سيناريوهات متعددة ،يمكن اإلشارة
إليها كالتاىل:
السيناريو األول :سحب اإلطار التنسيقى ملرشحه
لرئاسة احلكومة عياش السودانى ،استيعاب ًا حلالة
الغضب والرفض التى أبداها تيار الصدر ،والعمل عىل
استبداله بشخصية «مستقلة» من خارج قيادات «الصف
األول» للقوى السياسية احلزبية ،رشيطة أن حتظى بقبول
فرقاء العملية السياسية وىف مقدمتهم تيار الصدر .هذا
السيناريو وإن كان يبدو األقرب للتحقق بالنظر إىل
حجم االعرتاض عىل األرض ،إال أنه يظل مرهون ًا بحالة
«التعنت» التى قد تنتهجها قوى اإلطار ،ورغبتها ىف عدم
الظهور بمظهر اخلضوع واالنكسار أمام تيار الصدر،
ويشار هنا إىل األنباء املتواردة بشأن «تأجيل» اإلطار
لعملية تشكيل احلكومة إىل حني تبلور الظروف املواتية
إلمتامها ،وهو ما يزيد من حظوظ هذا السيناريو.
السيناريو الثانى :اإلبقاء عىل مصطفى الكاظمى ،رئيس
حكومة تسيري األعامل ،ىف منصبه ملدة حمددة  -مدة عام
عىل سبيل املثال -يتم حتديد بدايتها وفق ًا حلوار سياسى
يشمل أطراف األزمة ،ويتم الدعوة إليه من قبل الرئيس
احلاىل أو من قبل رئيس الربملان ،عىل أن ال يقترص اهلدف
من احلوار الوطنى عىل معاجلة األزمة الراهنة -مرشح
رئاسة احلكومة وتشكيلها -وإنام جتاوز ذلك اهلدف إىل
أهداف أخرى تتمثل ىف وضع حلول شاملة للمشاكل
السياسية املتجذرة واملتعلقة بمناقشة ومعاجلة «بنية النظام

السياسى العراقى» نفسه ومعاجلة اإلشكاليات الناجتة عن
هذه البنية ،وما أدت إليه من تداعيات أزَّ مت وعمقت
من حدة الرصاع السياسى ىف الدولة .هذا السيناريو وإن
كان يبدو ذا وجاهة وقابلية للتنفيذ بالنظر إىل ما هو قائم
فعلي ًا عىل مدار الثامنية أشهر املاضية ،لكن يظل مرهون ًا
بحالة الرفض وعدم االستحسان التى طاملا أبدهتا القوى
السياسية الشيعية املنضوية ىف اإلطار التنسيقى لشخص
الكاظمى ،نتيجة لسياساته الداخلية واخلارجية التى تعدها
تلك القوى «شديدة االستقاللية» ىف قرارها السيادى عن
إيران الراعى اإلقليمى للمكون السياسى الشيعى العراقى
عامة ،ولقوى اإلطار التنسيقى خاصة.

السيناريو الثالث :حل الربملان ،والدعوة إىل إجراء
انتخابات مبكرة .هذا السيناريو يظل حمفوف ًا بإشكاليات
تعديل قانون االنتخابات ،وهو الرشط الذى تضعه قوى
اإلطار التنسيقى حال اإلقدام عىل هذا السيناريو ،حيث
تعزو تراجعها انتخابي ًا خالل أكتوبر  ،2021إىل هذا
القانون.
السيناريو الرابع :تشكيل فريق «تفاوىض» من شخصيات
سياسية معروفة باستقالهلا احلزبى ،أو لدهيا مرجعية
حزبية «معتدلة» تتوىل مهمة تقريب وجهات النظر بني
قوى اإلطار التنسيقى والتيار الصدرى بشأن تشكيل
احلكومة .هذا السيناريو ربام جيد صداه واقعي ًا باعتباره
يقدم آلية رسيعة إلجياد حل ناجز ملشكلة آنية وهى
تشكيل احلكومة ،لكنه ىف الواقع ال يعرب عن آلية «مقننة»
أو حتى «منهجية» طويلة األمد يعتمد عليها الفرقاء ىف
حل كافة اإلشكاليات السياسية املتجذرة والتى باتت
أقرب إىل حالة االستعصاء الدائم.

وىف النهاية ،يبدو العراق مقب ً
ال عىل تطور نوعى جديد ىف
نمط التفاعالت البينية للقوى السياسية املكونة للمشهد
السياسى فيه ،خيرج هذا النمط من كونه تفاع ً
ال بشأن
إشكاليات آنية يصعب حلها كأزمة تشكيل احلكومة عىل
سبيل املثال ،إىل تفاعل يبدو فيه االحرتاب املسلح كأحد
األدوات املطروحة عىل ساحة العمل السياسى خالل
املرحلة املقبلة ،بصورة تدعو إىل التساؤل حول مستقبل
االستقرار السياسى واألمنى ىف العراق ىف ظل معادلة
التفاعل اآلنية بني القوى السياسية واحلزبية.
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