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حدثان ربام يشكالن مسار العملية السياسية املتأزمة ىف
العراق واآلخذة ىف التصاعد منذ أن قرر تيار الصدر
ىف يوليو  ،2022االنسحاب من الربملان احتجاج ًا
عىل سياسات قوى اإلطار التنسيقى املناوئة وتعطيلها
مسارات تشكيل التيار حلكومة وطنية باستخدامها آلية
الثلث املعطل برملاني ًا ،وما تالها من أحداث العنف
السياسى الناجتة عن رفض مقتدى الصدر مرشح
قوى اإلطار حممد شياع السودانى لرئاسة احلكومة،
ومطالبته بد ً
ال من ذلك بحل الربملان وتنظيم انتخابات
مبكرة ،ولتحقيق تلك املطالب ضغط التيار عرب عدة
اعتصامات استهدفت الربملان والقضاء ووصلت إىل حد
العنف املسلح الذى يؤرش إىل ما قد تسفرعنه األحداث
ىف العراق بعد انتهاء «اهلدنة الدينية» ،إن جاز التعبري،
واملرتبطة بالزيارة األربعينية ملدينة كربالء  -زيارة سنوية
للشيعة ملرقد اإلمام احلسني ىف ذكرى األربعني ملقتله
ىف معركة كربالء -السيام بعد رد املحكمة االحتادية
ىف  7سبتمرب  ،2022دعوى تيار الصدر بحل الربملان
باعتبارها جهة عدم اختصاص.

قرار احملكمة :نقاط مفصلية
القرار املؤسس عىل عدم اختصاص املحكمة ىف مسألة
حل الربملان يمنح ضمني ًا قوى اإلطار التنسيقى هامش ًا
من احلركة للمىض قدم ًا ىف تشكيل احلكومة اجلديدة،
حيث اجتهت بعض القوى السياسية ىف اإلطار إىل
توظيف القرار لصاحلها عرب ممارسة مزيد من الضغط
عىل تيار الصدر بإعالهنا استكامل عملية تشكيل احلكومة
بعقد الربملان ومترير مرشحها عياش السودانى لشغل
منصب رئيس احلكومة .لكن القرار ىف الوقت نفسه
أكد عىل أن حل الربملان خيضع لإلجراءات التى نص
عليها الدستور العراقى ،ووفق ًا لآلليات التى حددهتا
املواد املنوطة بذلك ،والتى ليس من بينها آلية االحتكام
للمحكمة االحتادية .ومن املفرتض أن القرار هبذه الكيفية
ووفق ًا للبيان الذى أصدرته املحكمة هييئ األجواء بني
قوى اإلطار التنسيقى وتيار الصدر للبحث عن تسوية
سياسية لألزمة املتعلقة بتشكيل احلكومة حتى وإن كان
عن طريق الربملان؛ سواء بأن يتجه الربملان إىل حل نفسه،
أو أن تتجه القوى السياسية للتوافق عىل عملية التشكيل

احلكومى املنتظرة .كام أن القرار وضع قاعدة مهمة وهى
قطع الطريق ىف مسألة دور القضاء كسلطة ىف حل سلطة
أخرى وهى السلطة الترشيعية.

البعض ذهب إىل اعتبار قرار املحكمة أحد وسائل
الدفع بالتيار الصدرى إلبداء قدر من املرونة جتاه آلية
«احلوارات الوطنية» التى قاطعها عىل مدار األسابيع
املاضية سواء تلك التى دعا إليها اإلطار التنسيقى ،أو
التى دعا إليها رئيس حكومة ترصيف األعامل مصطفى
الكاظمى؛ والتى حاولت تقريب الرؤى بني القوى
املتصارعة سياسي ًا جتاه التوصل إىل حل يتوسط املسافة
فيام بينها بشأن تشكيل احلكومة .ويرى البعض اآلخر أن
قرار املحكمة بعدم االختصاص يفرض عدم االقرتاب
من خيارات حل الربملان ،واعتبار بقاؤه «رضورة»
تفرضها مقتضيات املرحلة االنتقالية املستمرة منذ
مايو  ،2020بعد استقالة عادل عبداملهدى عىل وقع
احتجاجات أكتوبر  .2019واملحكمة ىف ذلك ربام
تشري ولو ضمني ًا إىل «التكلفة» السياسية واالقتصادية
خليار حل الربملان ،السيام ىف ظل األزمات التى يمر هبا
العراق ،بخالف حالة عدم االستقرار اإلقليمى الناجتة
عن جممل سياسات الدور اإليرانى ىف املنطقة ،وهو دور
يعترب العراق مرتكز ًا رئيسي ًا له ،فض ً
ال عام يرتبط هبذا
الدور من تأثريات ناجتة عن مسارات التفاوض بني
إيران والواليات املتحدة بشأن اتفاق الربنامج النووى
اإليرانى وانعكاساهتا املبارشة عىل العراق.
وقد أتاح قرار املحكمة االحتادية اخلاص برد دعوى
الصدر بشأن حل الربملان -باعتبارها جهة عدم
اختصاص -املجال أمام قوى اإلطار التنسيقى ملامرسة
املزيد من الضغوط عىل الصدر حلمله عىل تعديل
مواقفه من أزمة تشكيل احلكومة ،كام أتاح أيض ًا حللفائه
الربملانيني ىف تيار إنقاذ وطن من السنة واألكراد «فرص ًا»
مواتية لفك االرتباط مع تياره «عملي ًا» بعد أن تم فك
هذا االرتباط «نظري ًا» منذ أن انسحب التيار الصدرى
من الربملان ىف يوليو  ،2022وهى اخلطوة التى وضعت
هؤالء احللفاء وحتديد ًا حتالف السيادة السنى واحلزب
الديمقراطى الكردستانى ىف موقف صعب للغاية ىف
مواجهة قوى اإلطار التنسيقى ،وقلص فرصهام بشأن
التحالفات الربملانية ىف مرحلة ما بعد انسحاب الصدر.
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وقد متثل فك االرتباط بني الصدر وحلفائه من السنة
واألكراد ىف تطورين مهمني :األول ،الرفض الضمنى
الذى أبداه كل من حتالف السيادة واحلزب الديمقراطى
الكردستانى لطلب مقتدى الصدر باالنسحاب من
الربملان عىل غرار ما فعله تياره السياسى ،باالمتناع
عن التعليق بالسلب أو اإلجياب عىل دعوة الصدر
هلام ىف هذا الشأن .والثانى ،البيان الصادر عن اجلانبني
حتالف السيادة واحلزب الديمقراطى الكردستانى-بشأن «التزامهام بتشكيل حكومة كاملة الصالحيات»،
تتوىل هتيئة األجواء إلجراء انتخابات برملانية مبكرة،
وهى الدعوة نفسها التى أطلقتها قوى اإلطار التنسيقى
مؤخر ًا التى ترغب ىف تشكيل حكومة منبثقة عن قوى
اإلطار تراعى عملية اإلعداد لالنتخابات املبكرة ،بد ً
ال
من حكومة مصطفى الكاظمى احلالية التى حتملها قوى
اإلطار املسئولية عن تراجع نتائجها خالل االنتخابات
األخرية ىف أكتوبر  .2021فض ً
ال عن رفض بعض القوى
ىف اإلطار لسياسة الكاظمى ىف مواجهة ترصفات تيار
الصدر بشأن االعتصامات واالحتجاجات التى نظمها
التيار عىل مدى الشهرين املاضيني.

التطوران يعنيان أن حلفاء الصدر الربملانيني من السنة
واألكراد قررا اختاذ موقف يبتعد عن موقف الصدر
إزاء فكرة احلكومة الوطنية ،ويقرتب ىف الوقت نفسه
خطوات من موقف اإلطار التنسيقى دون أن يعلنا
ذلك رسمي ًا ،ودون أن يعلنا فك االرتباط عملي ًا مع
تيار الصدر ،ألن اإلعالن الرسمى عن ذلك يعنى أن
حليفى الصدر قررا االصطفاف إىل جانب مناوئيه من
قوى اإلطار التنسيقى ،أما الصدر فقد التزم الصمت جتاه
التغري امللموس ىف موقف حلفائه السنة واألكراد.
عىل اجلانب اآلخر ،ثمة حالة من االنقسام داخل قوى
اإلطار التنسيقى بشأن تشكيل حكومة بصالحيات
كاملة ،وبشأن طريقة التعامل مع تيار الصدر ىف
املرحلة املقبلة ،وأبرز مظاهر هذا االنقسام كانت بني
نورى املالكى زعيم ائتالف دولة القانون ،وبني كل
من حيدر العبادى زعيم ائتالف النرص -كالمها شغال
منصب رئيس الوزراء سابق ًا -وعامر احلكيم زعيم تيار
احلكمة ،وهادى العامرى زعيم حتالف الفتح؛ حيث
طالب العبادى حلفائه ىف اإلطار برضورة التوصل إىل

«صيغة سياسية» باعتبار املرحلة الراهنة فرتة انتقالية هلا
خصوصيتها تتطلب تشكيل «حكومة انتقالية» ،تتوىل
إعداد الدولة النتخابات مبكرة .بينام يرى املالكى أن قرار
املحكمة بعدم إبداء رأى ىف حل الربملان يعنى أن املؤسسة
الترشيعية عليها استكامل مسارها ىف االنعقاد وتشكيل
«حكومة بصالحيات كاملة» .أما فيام يتعلق بالتعامل
مع الصدر فثمة متايز واضح داخل اإلطار؛ فبينام يتخذ
نورى املالكى وقيس اخلزعىل زعيم عصائب أهل احلق
موقفني صارمني يرفضان فيهام أى شكل من أشكال
التعاون مع الصدر أو التهادن معه أو تقديم أى قدر من
التنازل ولو بسيط ،نجد ىف املقابل مواقف أكثر مرونة
من قبل حيدر العبادى وهادى العامرى وعامر احلكيم
تدعو إىل رضورة التفاهم مع الصدر حتى لو أدى هذا
التفاهم إىل تراجع اإلطار عن الدفع بعياش السودانى
لرئاسة احلكومة ،باعتبارها اخلطوة التى كانت سبب ًا ىف
إشعال غضب التيار الصدرى .لكن هذا االنقسام يقابله
نوع من االتفاقات عىل اخلطوط العامة داخل اإلطار
ىف املرحلة القادمة وهى :عدم حل الربملان ،ومطالبة
احلزبني الكرديني بحل خالفاهتام بشأن املرشح ملنصب
رئيس اجلمهورية ،وعدم قبول بقاء رئيس الوزراء احلاىل
مصطفى الكاظمى ىف احلكومة ،ما يعنى عزم اإلطار عىل
تشكيل حكومة جديدة ،وتبدو هنا عملية الدفع باملرشح
اخلالىف عياش السودانى لتوليها ،ووفق ًا حلالة االنقسام
داخل اإلطار التنسيقى مؤخر ًا ،مسألة خاضعة حلسابات
قوى اإلطار البينية.

ما بعد الزيارة األربعينية  ..سيناريوهات محتملة
ىف سياق التطورات السابق عرضها ،حلت الذكرى
السنوية للزيارة األربعينية  20-صفر  -1444التى
يقوم هبا الشيعة إىل مرقد اإلمام احلسني ىف مدينة كربالء،
والتى تبدأ من مساء يوم اجلمعة املوافق  16سبتمرب حتى
مساء يوم السبت املوافق  17سبتمرب  ،2022األمر الذى
فرض نوع ًا من «اهلدنة» ذات أبعاد «دينية» بني القوى
السياسية العراقية ،هدفها األساسى تأمني الزيارة وعدم
إحداث فراغ أمنى خالهلا ،ما يعنى تأجيل طرىف الرصاع
الشيعيني -قوى اإلطار التنسيقى وتيار الصدر -حراكهام
السياسى بشأن نقاط اخلالف السياسية بينهام حتى انتهاء
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الزيارة األربعينية .املعطيات السابقة تقول بأن مرحلة
ما بعد الزيارة األربعينية ملرقد اإلمام احلسني ىف العراق
ستشهد تطورات جديدة وربام رسيعة ىف نمط التفاعالت
بني تيار الصدر ومناوئيه من قوى اإلطار ،األمر الذى
جيعل العملية السياسية ىف العراق مفتوحة عىل العديد من
االحتامالت والسيناريوهات من بينها:

االحتامل األول :تشكيل احلكومة اجلديدة ،إذ من
املحتمل أن تتجه قوى اإلطار التنسيقى بعد انتهاء الزيارة
األربعينية إىل تشكيل حكومة جديدة ،وهذا يعنى نجاح
القوى املتشددة داخل اإلطار (املالكى واخلزعىل) مقابل
القوى املعتدلة (العبادى واحلكيم والعامرى) ىف اختاذ
قرار يبتعد باإلطار عن فكرة «التهادن» أو «التصالح» مع
التيار الصدرى ،ويرفض أية حماولة من شأهنا تقديم
تنازالت ولو ىف حدها األدنى ،مستند ًا إىل ما وفره قرار
املحكمة االحتادية بشأن رد دعوى حل الربملان من
سند دستورى يمكنها ضمني ًا من دعوة الربملان إىل عقد
جلساته والبدء ىف إجراءات تشكيل احلكومة.
ورغم ارتفاع حظوظ هذا االحتامل ،إال أنه يظل مرهون ًا
بعدة أمور :أوهلا ،التحسب لغضبة التيار الصدرى
والعودة إىل امتالك الشارع والدعوة إىل اعتصامات لن
تقف عند حد االعتصامات داخل مؤسسات الدولة
املفصلية ،ولكن ستشمل الدعوة إىل حراك مجاهريى
عارم ىف كافة املحافظات عىل خلفية حراك عام .2019
وثانيها ،التحسب لفكرة عدم كرس حالة التوافق بني
قوى اإلطار التنسيقى نفسه والتى سبقت اإلشارة إليها؛
فثمة من يميل داخل اإلطار إىل فكرة احللول الوسط
مع الصدر ،وحتديد ًا رئيس تيار النرص حيدر العبادى
ورئيس تيار احلكمة عامر احلكيم ورئيس تيار الفتح
هادى العامرى ،وىف إشارة إىل احتاملية كرس حالة التوافق
بني قوى اإلطار قال العبادى ىف تدوينه له« :إن أى مسار
يقوم عىل كرس اإلرادة سيكون وبا ً
ال عىل العراق» ،وذلك
ىف معرض رده عىل تدوينه املالكى بشأن قرار املحكمة
االحتادية التى قال فيها« :ال مكان بعد اليوم للحديث عن
حل الربملان» .وثالثها ،التحسب ملواقف القوى الدولية
واإلقليمية ،والتى وإن كانت ليس هلا مالمح واضحة
حتى اآلن ،إال أن ثمة مؤرشات تشى بعدم االرتياح
الدوىل واإلقليمى جتاه سياسات قوى اإلطار ىف مواجهة

الصدريني ،وهنا حترض ترصحيات السفرية األمريكية ىف
العراق برضورة «االستامع إىل الصدر» كبادرة تكشف
عن توجهات أمريكية ال حتبذ فكرة خروج الصدر –
الذى كان عدو ًا لدود ًا للواليات املتحدة خالل فرتة
احتالهلا للعراق– كلية من املشهد السياسى ىف العراق.

االحتامل الثانى :العودة إىل الشارع ،فبام أن تيار الصدر
انسحب من احلياة السياسية وأعلن زعيمه اعتزال العمل
السياسى بصورة هنائية ،فإن احلراك املتوقع منه حال اجتاه
اإلطار التنسيقى إىل عقد جلسات الربملان واملىض قدم ًا
ىف مسار تشكيل احلكومة بعد الزيارة األربعينية ملرقد
اإلمام احلسني ،سيكون هو خيار االحتجاح اجلامهريى
والعودة إىل استخدام الشارع للضغط عىل مناوئيه من
قوى اإلطار التنسيقى ،السيام بعد اخلسائر البرشية التى
تعرض هلا الصدريون خالل املواجهات األخرية ،وخيار
العودة للشارع لن يكون أحادى االستخدام ،بل سيتجه
اإلطار إىل دفع أنصاره إىل املواجهة مع أنصار التيار
الصدرى وهو ما سيخلق املزيد من األعباء األمنية عىل
حكومة الكاظمى ،ولن يمكن اإلطار ىف الوقت نفسه
من استكامل مساره بشأن تشكيل احلكومة.

اجلديد هنا أن ثمة آراء من أنصار التيار الصدرى تقول
بأن الصدر بصدد اإلعداد ملرشوع جديد «سيحدث
تغيري ًا شام ً
ال عىل مستوى العملية السياسية وداخل التيار
الصدرى» .ورغم الغموض الذى يكتنف هذا الرأى،
فهناك من فرسه باعتباره توجه ًا جديد ًا من قبل مقتدى
الصدر يؤرش إىل «احتاملية» خروجه من حالة االعتزال
السياسى التى دخلها طواعية ،بينام فرسه آخرون بأهنا
حماولة من الصدر لتدارك تداعيات قراره غري املحسوب
باالنسحاب من الربملان ،عرب صياغة خطة جديدة إلعادة
متوضع تياره عىل املستويني السياسى واالجتامعى،
وترتفع حظوظ هذا االحتامل (احلراك الشعبى للتيار
الصدرى ىف كافة حمافظات العراق) ىف ظل ما يتوارد
من مؤرشات تقول باجتاه قوى اإلطار إىل تشكيل فعىل
حلكومة جديدة .وىف ظل ظهور متغري «جديد /قديم»
يتوسط معادلة التفاعل السياسية الشيعية ىف العراق وهو
«قوى حراك ترشين» التى بدأت تتفاعل مع األحداث
املتسارعة ىف املشهد السياسى عرب تلوحيها بالنزول
للشارع حال إقدام قوى اإلطار التنسيقى عىل تشكيل
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احلكومة اجلديدة ،وهى ىف ذلك تتامهى مع موقف
الصدر الداعى إىل حل الربملان ،والدعوة إىل إجراء
انتخابات مبكرة.

االحتامل الثالث« :تسوية سياسية مرشوطة» ،وتقىض
هذه التسوية باللجوء إىل انتخابات مبكرة مقابل رفض
بقاء الكاظمى .ويشري هذا التصور إىل رؤية «افرتاضية»
تقول باحتاملية أن تنجح القوى املعتدلة داخل اإلطار
التنسيقى ىف إجبار القوى املتشددة املقابلة ىف اإلطار
نفسه عىل قبول «تسوية» مع التيار الصدرى وقوى حراك
ترشين تقوم عىل موافقة اإلطار عىل مطلب حل الربملان
والدعوة إىل إجراء انتخابات مبكرة ،مقابل «التوافق»
عىل شخصية جديدة خلف ًا ملصطفى الكاظمى تكون
مهمتها إدارة الدولة وهتيئة األجواء األمنية والسياسية
إلجراء انتخابات مبكرة ،السيام مع بوادر دخول حراك
ترشين عىل معادلة التفاعل بني اإلطار والتيار ،بخالف
أن قوى حراك ترشين تتبنى وجهة نظر تتامهى إىل حد
كبري مع توجهات التيار الصدرى .ورغم وجاهة هذا

االحتامل باعتباره يمثل ح ً
ال وسط ًا ،إال أن تطورات
املشهد السياسى العراقى جتاوزته إىل حد كبري ،فالتيار
وقوى ترشين يتمسكان ألبعد حد ببقاء الكاظمى وبقاء
رئيس اجلمهورية احلاىل برهم صالح ،ىف املقابل توجد
حالة من التعنت والرفض املطلق من قبل قوى اإلطار
لبقاء الكاظمى ليرشف عىل االنتخابات املبكرة حال
االرتكان إليها ،باعتباره مصدر هتديد حمتم ً
ال -من وجهة
نظر اإلطار -لنتائج تلك االنتخابات ،حيث يعتربه
اإلطار مسئو ً
ال عن «عدم نزاهة» العملية االنتخابية
األخرية والتى أظهرت تراجع نتائجه انتخابي ًا.
ووفق ًا للمعطيات السابقة والسيناريوهات املحتملة جتاه
نمط التفاعل بني قوى التيار الصدرى وقوى اإلطار
التنسيقى ىف مرحلة ما بعد انتهاء الزيارة األربعينية ،تبدو
األوضاع السياسية واألمنية ىف العراق مفتوحة عىل كافة
االحتامالت ،بام يرفع من درجة التوتر السياسى واألمنى
بصورة قد يصعب معها إجياد حلول فعلية إلهناء الرصاع
السياسى به مستقب ً
ال.
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