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األزمة السياسية في العراق:
هل من حلول في األفق؟
د .نور علي صكب *

مير العراق اليوم أبزمات سياسية داخلية خطرية ،هت ِّدد النظام السياسي والسلم األهلي برمته،
ُّ
ومن أكرب هذه األزمات هي أزمة تشكيل احلكومة اليت تراوح مكاهنا منذ أشهر ،مع تفاقم اخلالفات
الختيار مرشح يشكل احلكومة ،ممَّا أدى إىل دخول البالد حالة االنسداد السياسي وجتاوز املهل
الدستورية.
َّ
شكل هذا الوضع املرتبك خيبةَ ٍ
أمل للمواطن العراقي ،خصوصاً بعد أن كان قد بىن
أمل إصالح النظام السياسي سيكون عن طريق هذه االنتخاابت املب ِّكرة اليت ُدفِ َع مثنها دماء يف
احتجاجات تشرين  ،2019واليت مثَّلت أكرب تظاهرة يف اتريخ العراق احلديث ،واستمرت حنو
عام كامل.
لذا تتزامن حالة االنسداد السياسي مع خيبة أمل كبرية يشعر هبا املواطن العراقي ،يدفع حنو
منعطفات خطرة ،وهذا يدفعنا إىل عرض تساؤل هو :العراق إىل أين؟ وسنحاول اإلجابة عليه عن
طريق تتبُّع األحداث اليت مر هبا العراق منذ احتجاجات تشرين  2019وحتليلها.
أوالً :التظاهرات واالحتجاجات لعام 2019

تولَّد شعور مجعي شعيب بضرورة االحتجاج والتظاهر َّأدى إىل اندالع تظاهرات  /1تشرين
األول  2019اليت تُعرف بـ(ثورة تشرين)؛ لرتدي الواقع السياسي واالقتصادي ،وانتشار الفساد
ابلتدخل اخلارجية ابلشأن العراقي ،و َّأدى احتدام
املايل واإلداري والبطالة ،وكذلك ندَّد املتظاهرون
ُّ
االحتجاج إىل استقالة حكومة عادل عبد املهدي ،وتشكيل حكومة مؤقته تقوم إبدارة املرحلة متهيداً
إلجراء انتخاابت جديدة ،وتعمل على هتدئة األوضاع يف البالد ،إذ أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان
يف العراق ،ارتفاع حصيلة ضحااي االحتجاجات يف الشهرين األولني للتظاهرات إىل ( )495قتيل،
وأكثر من ( )21ألف جريح ،كما أعلنت املفوضية عن اختطاف ( )170شخص من املتظاهرين
* دكتوراه العالقات الدولية والسياسة اخلارجية ،تدريسية يف قسم القانون ،يف كلية اهلادي اجلامعة.
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توجه أصابع االهتام اىل جهة حمددة(.)1
ومن ساحات االحتجاج ،من دون أن ّ
اثنياً :االنتخاابت املب ِّكرة واملواقف الداخلية والدولية منها
املتغري األبرز يف الدورة التشريعية السابقة (اخلامسة بعد  )2003هو إقرار جملس النواب
العراقي قانون االنتخاابت اجلديد ،إذ غَُِّي النظام االنتخايب من قانون (سانت ليغو) املعدَّل الذي
ِ
كل حمافظة بوصفها دائرًة انتخابية ،يف ظل تصويت واحد
أُجريت مبوجبه انتخاابت  2018مع ع ّد ِّ
غري قابل للتحويل ،إىل قانون انتخاابت رقم ( )9لعام  ،2020الذي اعتمد نظام الدوائر املتعددة،
وقسم العراق على ( )83دائرة انتخابية متعددة األعضاء ،حبيث ستذهب فيها
والرتشيح املستقلَّ ،
أصوات املقرتعني إىل مرشحهم مباشرة ،وسيفوز احلاصل على أعلى األصوات ،خالفاً للقانون
السابق الذي كان يعتمد فيه املرشحون على أصوات القائمة االنتخابية(.)2
أشارت املفوضية العليا لالنتخاابت إىل َّ
أن ( )25مليوانً ،و( )182ألف و( )594عراقي
حيق هلم التصويت النتخاب ( )329عضو يف جملس النواب اجلديد ،مبوجب قانون االنتخاابت
اجلديد ،ويكون تقسيم العراق ( )83دائرة بناءً على حصة النساء «الكوات» (مقعد واحد يف كل
دائرة انتخابية) ،أي :ربع أعضاء جملس النواب(.)3
وسط حالة من االضطراابت واجلدل بني املقاطع والرافض واملؤيد للمشاركة يف االنتخاابت،
أُجر ِ
يت االنتخاابت النيابية يف العراق يف  /10تشرين األول ،2021 /وانـْتُ ِخب ( )329عضو
جمللس النواب العراقي ،وذكرت املفوضية َّ
أن نسبة املشاركة يف االنتخاابت الربملانية بلغت (،)44%
وكانت أعلى نسبة مشاركة يف حمافظة دهوك بواقع ( ،)57%وأقل مشاركة يف بغداد /الرصافة بواقع
(.)4()31%
 .1انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف العراق التظاهرات يف العراق من تشرين األول  2019إىل نيسان  ،2020بعثة األمم
املتحدة ملساعدة العراق ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،آب  ،2020بغداد ،العراق ،ص.11
 .2للمزيد ،ينظر قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم ( )9لسنة  2020جملة الوقائع العراقية ،العدد .4603
 .3رائد حامد ،خريطة التحالفات السياسية يف االنتخاابت العراقية (إطار) ،متاح على الرابط بتاريخ /8 /10
/https://www.aa.com.tr/ar 2022
4.UPDATED: Iraq’s electoral commission reports just over 42 percent voter
turnout
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()5
إعالن النتائج النهائية .
بعد مخسي يوم أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت النتائج النهائية لالقرتاع بصورة رمسية يف  /30تشرين الثاين/

بعد مخسني يوم أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت النتائج النهائية لالقرتاع بصورة
رمسية يف  /30تشرين الثاين/
.5نتائج انتخاابت العراق  :2021احتفال مبكر ألنصار الصدر وتشكيك من قوى حمسوبة على إيران ،متاح على موقع bbc
بتاريخ  2022 /3/8على الرابط اآليت.https://www.bbc.com/arabic/trending-58899975 :

( )1نتائج انتخاابت العراق  :2021احتفال مبكر ألنصار الصدر وتشكيك من قوى حمسوبة على إيران ،متاح على موقع bbcبتاريخ  2022 /8/3على
الرابط اآلت.https://www.bbc.com/arabic/trending-58899975 :
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قد يكون من الطبيعي أن يرفض اخلاسرون النتائج ،لكن الوضع يف االنتخاابت العراقية
ليس فقط رفضاً للهزميةَّ ،
وإنا هو تشكيك يف سالمة العملية االنتخابية ونزاهتها ،وهو عند بعضهم
«إميان راسخ» َّ
أبن البلد وانتخاابته أبعد ما يكون يف هذه املرحلة عن إجراء انتخاابت دميقراطية
شفَّافة ،وكان هذا املوقف دافعاً لكث ٍري من املقاطعني الذين رفضوا املشاركة ابلتصويت يف االنتخاابت
منذ البداية.
يف املقابل ،كانت املواقف الدولية مؤيدة وتشيد بنزاهة االنتخاابت ،وكان من أهم املواقف
رحب أعضاء جملس األمن (ابلتقييم اإلجيايب ملراقيب االنتخاابت
الدولية هو موقف األمم املتحدة فقد َّ
الدوليني يف بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق) ،وهنـَُّؤوا (حكومة العراق واملفوضية العليا املستقلة
لالنتخاابت ( )IHECعلى إجراء انتخاابت أُديرت إدارة جيدة تقنياً ،وسلمية بصورة عامة يف
رحب أعضاء جملس األمن «بنتائج بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
 10أكتوبر  ،)2021كما َّ
واملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت َّ
أبن عمليات إعادة الفرز اليدوي اجلزئية ملراكز االقرتاع تتطابق
مع نظام نقل النتائج اإللكرتوين للمفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت»(.)8
َّأما موقف بعثة االحتاد األورويب ملراقبة االنتخاابت إذ جاء على لسان رئيستها «فيوال فون
كرامون»َّ ،
فإن العملية االنتخابية «مل تشهد أي خروقات تؤثر على النتائج ،وأنَّه مت اختاذ كلما يلزم
من إجراءات ملنع التالعب ابلنتيجة”(.)9
وقال الناطق الرمسي لالحتاد األورويب ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا «لويس ميغيل
بوينو» يف تغريدة له نقالً عن بيان للممثل السامي للشؤون اخلارجية لالحتاد «جوزيف بوريل»َّ ،
إن
االنتخاب كان «سلمياً ومنظماً بقد ٍر كبري» ودعا اجلميع إىل تقبُّل النتائج(.)10
8.Security Council Press Statement on Secretary-General’s Report on Iraq’s
متاح على موقع األمم املتحدة بتاريخ Electoral Process2022 /8 /4
https//:press.un.org/en/2021/sc14701.doc.htm
.9ليث الكاتب ،انتخاابت العراق  ..البعثة األوروبية تق ِّدم تقريرها النهائي ،األحد بتاريخ  ،2022 /27/2العني اإلخبارية ،متاح
على الرابط بتاريخ 2022 /4/8
https://al-ain.com/article/european-elections-final-report-iraq-october
 .10علي جواد ،االحتاد األورويب :مل نرصد تالعب أو خروقات ابالنتخاابت العراقية ،متاح التقرير على الرابط بتاريخ 4/8/2022
./https://www.aa.com.tr/ar
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عبت جامعة الدول العربية عن موقفها على لسان أمينها (أمحد أبو الغيط) َّ
أن
وكذلك َّ
«إجراء االنتخاابت خطوة مهمة للعراق على طريق االستقرار ،ومن املهم أن تؤدي إىل وضع
سياسي يليب طموحات الشعب العراقي بكافة مكوانته ،يؤكد صحة النتائج وضرورة احرتامها إذ
ذكر نصاً َّ
(أن احرتام نتائج االنتخاابت مهم الستقرار العراق)»(.)11
اثلثاً :املشهد السياسي
تقرر نتائج االنتخاابت
يف النظم السياسي الربملاين والتوافقي ،كما هو احلال يف العراق ،ال ّ
وحدها تشكيل احلكومة والسلطات الدستورية األخرى (رائسة جملس النواب ورائسة اجلمهورية)،
جيب تكييف النتائج وتطويعها آبلية التوافق
جيب اقرتان النتائج آبلية التوافقات السياسية :أي ُ ،
إذ ُ
()12
السياسي لتشكيل احلكومة والسلطات الدستورية األخرى .
وبغض النظر سواء كانت نتائج االنتخاابت ،نزيهةً أو يعيبها خطأ أو تزوير ،ليست هي
احلاسم األساس يف تشكيل السلطات الدستورية ،التوافق السياسي بني املكو ّنت األساسية والفائزة
ابالنتخاابت ،هو العامل احلاسم .
يوماً بعد يوم يزداد الوضع السياسي يف العراق تعقيداً وأتزماً منذ أن فشلت القوى السياسية
يف ترمجة نتائج االنتخاابت ،إىل ارض الواقع الذي يتمثل يف حتديد الكتلة الربملانية األكرب اليت تزيد
على  165عضواً (165عضواً وهي متثل نصف عدد أعضاء جملس النواب  )329وانتخاب
الربملان لرئيس اجلمهورية اجلديد ،وتسمية األخري لرئيس الوزراء الذى يتم اختياره من قبل الكتلة
الربملانية األكرب متهيداً لتشكيل احلكومة وفق املادة  76من الدستور العراقي  ،)13(2005وقد مرت
التحالفات السياسية اليت متخضت عن نتيجة االنتخاابت األخرية ابلعديد من التغريات يف مواقفها
السياسية جتاه عملية التشكيل احلكومي اجلديد على خلفية اجلدلية اخلاصة بتكوين الكتلة الربملانية
األكرب وحسب تفسري احملكمة االحتادية للمادة  76من الدستور العراقي  ، )14(2005إىل أن
 .11أبو الغيط :احرتام نتائج انتخاابت العراق مهم الستقراره ....أعرب عن تقديره جهود احلكومة يف إجناز االستحقاق ،صحيفة
الشرق األوسط ،العامل العريب ،اخلميس  7 -شهر ربيع األول  1443هـ  14 -أكتوبر  2021مـ رقم العدد [.]15661
 .12للمزيد ينظر طه محيد العنبكي ،النظم السياسية والدستورية املعاصرة أسسها وتطبيقاهتا ،مركز محورايب ،بغداد .2013 ,
 .13تنص املادة  – 76أوال (يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدد بتشكيل جملس الوزراء خالل مخسة عشر
يوما من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية)  ..دستور العراق 2005
 .14منذر الفضل ،احملكمة االحتادية وتفسري النصوص ،جملس القضاء األعلى ،متاح على الرابط بتاريخ . 2022 /8 /11
/https://www.hjc.iq/view.168
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تبلورت تلك التغريات (خالل أذار  )2022يف وجود حتالفني كبريين يتنافسان على تسمية كل
منهما ابلكتلة األكرب صاحبة األحقية يف تسمية رئيس احلكومة اجلديد:
التحالف األول  :هو حتالف (إنقاذ وطن) بقيادة التيار الصدري وزعيمها مقتدى الصدر
وهي الكتلة الفائزة ابالنتخاابت بواقع  73مقعد حيث تتمتع بفارق كبري عن أقرب منافسيه من
القوى العربية الشيعية  ،وحتالف (السيادة) بزعامة مخيس اخلنجر ،واحلزب (الدميقراطي الكردستاين)
بزعامة مسعود البارزاين ،ومبجموع مقاعد يصل إىل حنو  180انئباً (من أصل  )329يف الربملان
(. )15
اجلديد
أما التحالف الثاين :فيتكون من اإلطار التنسيقي ويضم كافة القوى السياسية الشيعية
اليت فشلت يف احلصول على نتائج وازنة انتخابياً ،وتتمثل يف األحزاب السياسية التقليدية األكثر
ارتباطاً إبيران ويتقدمها (حتالف الفتح) بزعامة هادى العامري ،وائتالف (دولة القانون) بزعامة
نوري املالكي ،و(حتالف قوى الدولة) بزعامة عمار احلكيم وحيدر العبادي ،وكتلة (السند الوطين)
ألمحد األسدي و(حركة عطاء) ،و(حركة حقوق) ،و(حزب الفضيلة)  ،ويشغل حواىل 140
مقعداً برملانياً ،وانضم هلذا التحالف حزب االحتاد الكردستاين(كان سابقاً جزءاً من التحالف مع
تيار الصدر والتيارات السنية) على إثر اخلالفات احلادة داخل املكون السياسي الكردي يف سياق
حتديد مرشحي منصب رئيس اجلمهورية ،الذى جرى العرف السياسي يف العراق على أن يكون
أن التحالفات يف العراق تتسم دوماً َّ
كردايً ،ما يرتجم حقيقة َّ
أبنا حتالفات رخوة متغرية طبقاً ملصاحل
القوى السياسية املختلفة.
لكال التحالفني املتعارضني رؤية خمتلفة عن اآلخر بشأن صورة احلكومة املزمع تشكيلها؛
فتحالف (إنقاذ وطن) بزعامة مقتدى الصدر يصر على ضرورة أن تكون احلكومة اجلديدة ذات أغلبية
وطنية َّ
تتشكل من األحزاب الفائزة بنتائج االنتخاابت ،على اعتبار َّ
أن «التوافقات» القائمة على
(احملاصصة الطائفية) مل تنجح عرب سنوات يف مواجهة التحدايت ،واألزمات األمنية ،واالقتصادية،
والسياسية اليت يواجها العراق ،ويف املقابل يرى حتالف اإلطار التنسيقي ضرورة أن تكون احلكومة
قائمة على قاعدة (التوافق السياسي) على غرار الدورات االنتخابية السابقة ،على اعتبار َّ
أن التوافق
ِ
املوحدة)
يؤدي إىل حفظ (إرث الكتلة الشيعية َّ
القائم على أساس احملاصصة (إ ْن جاز التعبري) ّ
 .15حسن العذارى ،يعلن ترشيح حتالف (إنقاذ وطن) ريرب أمحد رئيس اجلمهورية وحممد الصدر رئيس الوزراء ،وكالة عشتار
https://www.youtube.com/watch?v=0Cz8wzr57i0
اإلخبارية ،متاح على الرابط االيت:
9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف إدارة الدولة بوصفها املكون السياسي األكرب عدداً ،وهي اإلدارة اليت كانت تضع التيارات
والقوى الشيعية كلها موحدة داخل الربملان ،وكلها مشاركة بتشكل احلكومةَّ ،أما عرض السيد
مقتدى الصدر بشأن حكومة (أغلبية وطنية) فقد جاء نتيجة لفشل نظام التوافقات السياسية يف
إدارة البالد ،ويرى هذا النظام هو السبب حبالة الفساد املايل واإلداري وتدهور اخلدمات منذ عام
 ،2006ويف حقيقة األمر َّ
أن حكومة األغلبية هو أمر مل تشهده احلياة السياسية العراقية منذ إقرار
املسار االنتخايب عام    .2006
هذا التمايز يف التحالفات السياسية العراقية وخالفاهتا املتزايدة بشأن إجراءات تشكيل الكتلة
الربملانية الكربىَّ ،أدى إىل جتاوزات «دستورية» من شأهنا نسف خمرجات العملية االنتخابية األخرية
برمتها ،أمهها متثَّل يف تعثُّر عملية انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد من قبل الربملان عرب ثالثة جوالت
كاملة ،يف خرق واضح للقواعد الدستورية اليت تقر ضرورة انتخاب رئيس اجلمهورية يف ( )30يوماً
من اتريخ أول جلسة ينعقد فيها الربملان املنتخب ( 9كانون الثاين  ،)2022إذ فشل الربملان يف
جلسيت  9شباط و 26أذار  ،2022يف إمتام اإلجراء نفسه؛ لعدم اكتمال النصاب القانوين لعملية
تعمدت
االنتخاب وهو ( )220عضو من إمجايل ( )329عضو (حضر  202عضو فقط) ،إذ َّ
قوى اإلطار التنسيقي عدم حضور أعضائها للجلسات ،هذا خبالف فشل تيار اإلنقاذ الوطين يف
حشد املستقلني حلضور اجللسة مبا يكمل النصاب القانوين ،فقد كان ينقصه حضور ( )18انئباً
فقط حىت يتسىن له عقدها ،وهنا حتديداً يُالحظ تراجع املستقلني من حتالف (من أجل الشعب)
الذى يضم حركيت (امتداد واجليل اجلديد) عن املشاركة يف جلسات انتخاب رئيس الدولة.
دفع جتاوز املدد الدستورية النتخاب الرئيس هبذا املنطق احملكمةَ االحتادية العليا إىل البحث
عن «خمرج» هلذا الوضع ،مبد مدة اختيار الرئيس اجلديد حىت  6إبريل  ،)16(2022إال َّ
أن الربملان
فشل أيضاً يف تسمية رئيس اجلمهورية يف املدة احملدَّدة ،ويربز هنا سبب إجرائي بشأن عدم رغبة
التحالفات الربملانية –حتالف إنقاذ وطن وغرميه اإلطار التنسيقي -إمتام عملية انتخاب رئيس
اجلمهورية ،وهو أنَّه يف حالة تسمية الربملان لشخص الرئيس سيكون لزاماً عليه تسمية رئيس الوزراء
اجلديد يف ( )15يوماً من داخل الكتلة الربملانية الكربى ،وهى الكتلة اليت مل ُتدَّد فعلياً ،وذلك
على وقع التجاذابت احلادة بني التحالفات السياسية يف سياق مدى (ارتباط أو عدم ارتباط) تلك
 .16مجعة عباس بندي ،قراءة قانونية يف فتح ابب الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية ،متاح على الرابط يف 20/8/2022
.https://www.kurdistan24.net/ar/opinion/2807510
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القوى مبعادلة التفاعل اإلقليمي إليران والوالايت املتحدة(.)17
ما حصل يدفع العراق حنو مسار معقَّد من البدائل واخليارات الصعبة اليت ال يستطيع -يف
ظل أزماته األمنية والسياسية احلالية -حتمل تكلفتها وأعبائها ،ال سيَّما يف ظل تغريات دولية حادة،
آخذة يف التشكل ،سيكون هلا مردودها على حالة اإلقليم وتفاعالت القوى الدولية فيه بدءاً من
احلرب الروسية األوكرانية اليت تفرض أعباءً اقتصادية شديدة الوطأة على دول اإلقليم ومن بينها
العراق ،مروراً ابملفاوضات اخلاصة ابلربانمج النووي اإليراين واقرتاب التوصل التفاق ،ومردوده املتوقع
على تفاعالت إيران بشأن ملفات اخنراطها يف املنطقة ،وأمهها العراق مرتكز مشروعها اإلقليمي،
ووصوالً إىل التغريات الطارئة على سياسة الوالايت املتحدة داخل منطقة الشرق األوسط ،وتوجهها
ملناطق مصاحلها اإلسرتاتيجية يف مواجهة روسيا والصني ،ومدى أتثري هذه التغريات على حالة
«التحالف والتعاون اإلسرتاتيجي» بني بغداد وواشنطن اليت بلورهتا مسارات وجوالت «احلوار
اإلسرتاتيجي « بني اجلانبني على مدار السنوات املاضية.
تش ِّكل هذه التطورات داخل العراق وخارجه ،اإلطار الذي حي ِّدد تفاعالت القوى السياسية
بشأن استحقاقات انتخاب رئيس اجلمهورية من انحية ،وحتديد الكتلة الربملانية الكربى من انحية
اثنية ،وتسمية رئيس الوزراء اجلديد من انحية اثلثة.
رابعاً :مسارات احلراك السياسي لتشكيل احلكومة
قد فرضت تلك االنتخاابت خارطة سياسية جديدة يف الساحة السياسية العراقية ،وال سيَّما
يف هبوط مقاعد األحزاب التقليدية بشقيها )الشيعية والسنية) ،ابملقابل صعود قوى سياسية جديدة
متثلت ابملستقلني والتشرينيني(.)18
لذا ،نتائج االنتخاابت أزمة حبد نفسها؛ َّ
ألن هذه النتائج االنتخابية ال مت ِّكن أي طرف من
أي ٍ
األطراف تشكيل حكومة مبفرده؛ َّ
طرف من األطراف ال ميلك أغلبية مرحية ،وكذلك ما
ألن َّ
متعارف عليه يف تشكيل احلكومات العراقية منذ عام  ،2010وهو تفسري احملكمة االحتادية للكتلة
األكثر عدداً ،إذ فسرهتا احملكمة االحتادية الكتلة اليت تتشكل بعد انعقاد جملس النواب ،وليس
.17صافيناز حممد أمحد ،االنسداد السياسي يف العراق ..هل يدفع حنو انتخاابت جديدة؟! صحيفة األهرام ،قاهرية– مصرية مركز
األهرام للدارسات السياسية واإلسرتاتيجية.2022 /24/4 ،
.18علي سعدي عبدالزهرة ،االنتخاابت التشريعية يف العراق لعام  :2021دراسة حتليلية ،مركز البيان للدراسات والتخطيط،
سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2021 ،بغداد – العراق ،ص.12
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الكتلة الفائزة ابالنتخاب .هذا أوجد حالة من احلراك السياسي بني األطراف السياسية الفائزة؛
لتشكيل الكتلة الكربى ،ومن َثَّ تشكيل احلكومة .كان أول املواقف السياسية من اإلطار التنسيقي،
وتعهد ابختاذ مجيع اإلجراءات املتاحة؛
بدأ حبالة الرفض الشديد لنتائج االنتخاابت ،والطعن هباَّ ،
ملنع التالعب أبصوات الناخبني( ،)19ويف تشرين األول  ،2021نزل أنصار اإلطار التنسيقي إىل
الشوارع يف احتجاجات تطالب إبلغاء نتائج االنتخاابت ،وهددت تنسيقية الفصائل املسلحة يف
س املتظاهرون الرافضون للنتائج(.)20
حال ُم َّ
لكن يف غضون شهرين من ذلك ،تراجع اإلطار ،وسحب متظاهريهَّ ،
وشكل جلاانً تفاوضيةً
للتفاوض مع أطراف تكتُّالت (إنقاذ وطن) يف مطلع كانون األول  ،2021إذ كانت األوىل برائسة
(هادي العامري) للتحاور والتفاوض مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،والثانية يرأسها
نوري املالكي للتحاور مع زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاين مسعود البارزاين ،والثالثة يرأسها قيس
اخلزعلي للتحاور مع حتالف السيادة السين بزعامة زعيم كتلة «تقدُّم» رئيس الربملان حممد احللبوسي
وزعيم كتلة «عزم» مخيس اخلنجر.
ِ
ب السيد حممد احللبوسي رئيساً للربملان وسط جلسة
يف  9كانون الثاين  2022انتُخ َ
سادهتا الفوضى واملشادات بني النواب ،وأعلن حتالف «اإلطار التنسيقي» يف العراق رفضه انتخاب
رئيس الربملان وانئبيه ،وعدُّوه أبنَّه (غري قانوين) مع غياب رئيس الربملان املؤقت األكرب سناً(.)21
وبعد وصول العملية السياسية يف العراق إىل حالة االنسداد السياسي وجتاوز املدد الدستورية؛
متسك كل طرف برؤيته لتشكيل احلكومة ،قدَّم السيد مقتدى الصدر
لعدم التوافق بني الطرفني و ُّ
لإلطار التنسيقي يف  31مارس/آذار  ،2022فرصة للتباحث مع األحزاب الربملانية ،ما عدا
قائمته؛ لتشكيل احلكومة التوافقية اليت دعا إليها ،واخلروج من األزمة السياسية اليت تعاين منها
البالد منذ أشه ،.وبعد فشل اإلطار يف تشكيل احلكومة التوافقية اليت دعا إليها أطلق األخري مبادرة
جديدة ملعاجلة االنسداد السياسي ،عن طريق جلوس مجيع األطراف على طاولة احلوار ،ومناقشة
.19علي جواد ،العراق« ..اإلطار التنسيقي» يدعو أنصاره إلهناء االحتجاج ضد االنتخاابت غداة مصادقة احملكمة االحتادية العليا
على النتائج ،وبعد أسابيع من مظاهرات وسط بغداد رفضاً هلذه النتائج.2022 / 28/12 ،
%/https://www.aa.com.tr/ar
 .20علي جواد ،العراق « ..اإلطار التنسيقي» يدعو أنصاره إلهناء االحتجاج ضد االنتخاابت ،مصدر ذُكَِر سابقاً.
 .21العراق :انتخاب حممد احللبوسي رئيساً للربملان اجلديد يف جلسة شهدت فوضى ومشادات بني النواب .فرانس /24أ ف ب/
رويرتز ،متاح على موقع قناة فرانس  24بتاريخ /https://www.france24.com 2022 /8 /16
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احللول واملعاجلات من دون شروط ،أو قيود مسبقة(.)22
كل من
بعد مرور ( )8أشهر على االنتخاابت ،واستمرار حالة االنسداد السياسي ،وعجز ٍّ
كتلة (إنقاذ وطن) و(اإلطار التنسيقي) عن تشكيل احلكومة  ،قدَّم نواب التيار الصدري استقالتهم،
بطلب من السيد مقتدى الصدر(َّ ،)23مما قلب املعادلة ،وأصبح اإلطار التنسيقي الكتلة األكثر عدداً
يف الربملان العراقي ،و َّ
أكد انفتاحه على مجيع القوى السياسية؛ لتشكيل احلكومة ،ويف  25متوز
 ،2022أ ُْعلِ َن عن ترشيح حممد شياع السوداين لرائسة احلكومة املقبلة ،وهو ما دفع أنصار التيار
الصدري؛ القتحام مبىن الربملان العراقي واالعتصام داخله؛ احتجاجاً على هذا الرتشيح .ويف املقابل،
دعا اإلطار التنسيقي أنصاره إىل التظاهر يوم  /31متوز  2022دفاعاً عن الدولة ومؤسساهتا ،ورداً
عد فيها َّ
على تصرحيات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر َّ
أن التطورات السياسية اليت يشهدها
العراق فرصةً لتغيري جذري للنظام السياسي والدستور واالنتخاابت(.)24
خامساً :املشاهد املستقبلية للواقع العراقي
تُ ُّ
عد أزمة تشكيل احلكومة اجلديدة واحدة من أعقد األزمات السياسية اليت يشهدها العراق
منذ عام  ،2003بسبب حالة االنسداد السياسي َوفْقاً ملعطيات التفاعل بني قوى اإلطار التنسيقي
وبني التيار الصدري ،ونظراً لطول أمد عدم االتفاق السياسي لتشكيل احلكومة املرتقبة ،وعدم قبول
التيار الصدري مبرشح اإلطار التنسيقي الوزير السابق (حممد شياع السوداين) ،وترشيح األخري لقد
فجر املشهد السياسي العراقي ،وخروج التيار الصدري بتظاهرات واسعة انتهت ابقتحام انصاره
َّ
جملس النواب العراقي ،وإزاء ذلك الواقع العراقي أمام ثالثة مشاهد ،وهي على النحو اآليت:
املشهد األول :يُشري هذا املشهد سحب السيد مقتدى الصدر للمتظاهرين والتسوية عن
طريق دخول أطراف خارجية قد تكون دولية أو إقليمية (كضامن لعملية احلوار)؛ جلمع املتخاصمني
والعمل على عرض شخصيات بتم التوافق عليها ،بعد أن خيتار األكراد رئيس اجلمهورية ،وتستمر
.22عادل النواب ،االنسداد السياسي يف العراق :تداعيات احلراك وتراجع دور إيران ،تقارير سياسية 5 ،مايو.2022
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7
 .23وزير الصدر ينشر ( )10أسباب أخرى الستقالة الكتلة الصدرية من الربملان ،تغريدة حممد صاحل العراقي ،متاح على الرابط:
.https://www.nasnews.com/view.php?cat=89152
 .24الصدر :هذه فرصة جذرية لتغيري النظام السياسي والدستور يف العراق ،متاح على الرابط بتاريخ 2022 /8 /20
.https://arabic.rt.com/middle_east/1377446
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رضى هبا مجيع األطراف .لكن
العملية السياسية على عالهتا ،وميضون بتشكيل حكومة توافقية يُ َ
يف ظل التطورات وخروج تظاهرات اإلطار ،وإصرار مقتدى الصدر على استمرار أنصاره يف جملس
النواب يبدو أن هذا املشهد بعيد عن أرض الواقع.
املشهد الثاين :اعتذر رئيس جملس القضاء األعلى أبنَّه ال ميلك صالحية حلل الربملان بناء
على مقرتح التيار الصدري ،و َّ
أن مهامه تقتصر على إدارة القضاء ال غري( ،)25ويف حقيقة األمر النظر
يف طلب حل الربملان املقدَّم من قبل الكتلة الصدرية وزعيمهم مقتدى الصدر هو من اختصاص
احملكمة االحتادية ،وليس من اختصاص جملس القضاء؛ َّ
ألن املعين ابلنظر ابألمور الدستورية هي
فسرت سابقاً مادة ( )76من الدستور اخلاص بتحديد الكتلة األكثر عدداً،
احملكمة االحتادية كما َّ
وابلعودة إىل نص املادة ( )64من الدستور العراقي (أن ُي َّل الربملان ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه
بناءً على طلب ثلث أعضائه ،أو طلب من رئيس الوزراء مبوافقة رئيس اجلمهورية ،وال جيوز حله
أثناء استجواب رئيس الوزراء) ،ومبا َّ
أن نواب الربملان ال يستطيعون عقد جلسة ،وال يستطيع رئيس
الوزراء الطلب من رئيس اجلمهورية حل جملس النواب؛ َّ
ألنا وزارة تصريف أعمال .لذا احملكمة
االحتادية أمام خيارين َّإما أن تستمر حالة الفوضى يف البالد مع برملان ميت سريرايً ،أو أن حتل
الربملان بتفسري جديد وغري مسبوق للدستور ،مع اإلبقاء على احلكومة احلالية قائمة تتوىل مهامها
يف تسيري األعمال ،بوصفه بديالً ينسجم مع الواقع احلايل يف العراق ،وتعمل على إجراء انتخاابت
نيابية يف ستني يوماً ،لكن هذه االنتخاابت ستكون مقاربة إن مل تكن مطابقة لالنتخاابت األخرية؛
ألسباب عديدة ،أمهها:
1 .ستكون املفوضية هي نفسها اليت َّ
شكك اجلميع بنتائج االنتخاابت املختلف عليها إىل اآلن.
2 .قانون االنتخاابت احلايل سيبقى ،وتبقى معه كل السلبيات.
وبذلك يكون هذا املشهد أحد احللول واألقرب إىل أرض الواقع.
املشهد الثالث :ميثِّل املشهد الثالث مشهد التصعيد ،ويُ ُّ
عد من أخطر املشاهد على العراق،
وذلك الحتدام املشهد السياسي ،وكثرة التسريبات ،والتصرحيات النارية الذي يزيد من حالة الصراع،
ممَّا ينعكس سلباً على احتماالت تسوية األزمة .ويف حقيقة االمر من الصعوبة التكهن بنتائج
التصعيد الذي قد يكون بدايته بيد االوليغارشية احلاكمة ،لكن هنايته ليس بيدهم ابلتأكيد.
 .25جملس القضاء األعلى يف العراق :ال منلك الصالحية حلل الربملان ،متاح على الرابط https://www.dw.com/ar
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