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األزمة السياسية العراقية
(حلول ومقترحات مقدمة لصانع القرار إلنهائها)
د .مروان سالم العلي *

مع اقرتاب العراق إلكمال ٍ
عام ٍ
كامل من دون حكومة ،يف واحدة من أعقد األزمات
السياسية اليت عصفت ابلبالد عقب إِجراء االنتخاابت الربملانية يف العاشر من تشرين األول/
اجع منافسيهم يف مناطقهم
أكتوبر ،2021وما أفرزته من نتائج غري متوقَّعة بفوز الصدريني ،وتر ُ
االنتخابية ،وبروز القوى املدنية واملستقلني ألول مرة كالعب ُم ِهم داخل الربملان أبكثر ِمن ()40
مقعداً ،يقف العراق أمام مرحلة ُم ُتغريات جديدة يف املشهد السياسي العام.
ِ
فمنذ إِعالن نتائج االنتخاابت النهائية الرمسية يف العراق ،يف الثالثني من تشرين الثاين/
ِ
ِ
سجلة بذلك
نوفمرب ( ،2021بعد  50يوماً من إِجراء عملية االقرتاع) ،تتواصل األزمة السياسيةُ ،م ّ
إحدى أطول األزمات اليت يشهدها العِراقِ ،من ُذ االحتالل األمريكي للعِراق عام .2003
ِ ِ
ِ
تردي اخلدمات العامة ،وارتفاع ُمعدل
وتزيد املواجهة من الفشل السياسي يف بلد يُعاين من ّ
الفقر ،وانتِشار البطالة ،مع الثروة النفطية اهلائلة ،وعدم وجود ِصراع كبري ِمن ُذ هزمية عصاابت
داعش ا ِإلرهابية قبل مخس سنوات .ويف الوقت الذي َّأدى فيه ارتفاع أسعار النفط اخلام إِىل زايدة
أتجل
عائدات النفط العِراقية إِىل مستوايت قياسية ،ال توجد ميزانية حكومية لعام  ،2022كما َّ
ا ِإلنفاق على مشاريع البُنية التحتية اليت تشتد احلاجة إِليها ،وا ِإلصالحات االقتصادية .ويصرف
االنتباه عن مشكالت كثرية ،مثل :ارتفاع أسعار الغذاء العاملية ،واجلفاف ،والتهديد املستمر
الشلل
َ
ُ
ُ
الذي تُ ِ
شكلهُ عصاابت داعش ا ِإلرهابية .فما ُمسببات األزمة السياسية العِراقية وخلفياهتا؟ وما أهم
اخليارات اليت ميكن تقدميها لصانع القرار السياسي العِراقي؛ لتفكيك أزمة ِ
االنسداد السياسي اليت
يشهدها البلد؟ وكيف ميكن استِشراف ُمستقبل العملية السياسية العِراقية؟

* أستاذ جامعي يف كلية العلوم السياسية ،جامعة املوصلُ ،متص يف الشؤون اإلسرتاتيجية.
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أسباب األزمة السياسية املُ ِ
تصاعدة يف ِ
العراق  2021-2022وخلفياهتا
واجهت العملية السياسية يف العِراق سلسلة أزمات وتعقيدات ِمنذ أتسيسها بعد عام
 ،2003ومع ُكل انتخاابت تظهر مشكالت سياسية تُع ِطّل مصاحل الشعب العِراقي ،ال سيَّما
فيما خيص تشكيل احلكومة اجلديدة ،وتسمية الرائسات العِراقية الثالث ،األمر الذي لطاملا استغرق
أشهراً عديدة.
وأسفرت االنتخاابت النيابية العِراقية امل ِّ
بكرة اليت أُجريت يف 10تشرين األول /أكتوبر2021
عن بروز حركة التيار الصدري كأكرب ُكتلة بر ُملانية بعدما حصدت ( )73مقعداً ِمن جمموع ()329
يف الربملان ،يف حني تراجعت حصة غرمائهم الذين انتظموا الحقاً حتت مظلة (ا ِإلطار التنسيقي)
إِىل ( )17من ( )48سابِقاً .وإزاء ذلك ،اتسعت رقعة املعرتضني على نتائج تِلك االنتخاابت.
ُ
ِ
ِ
وبدأت ترتكز األزمة السياسية يف العِراق حول تشكيل احلكومة املقبلة إذ يصر السيد ُمقتدى
ُ
تشكيل (حكومة أغلبية وطنية)،
الصدر -الذي حازت ُكتلته املرتبة األوىل يف االنتِخاابت -على
ِ
ووفْقاً لألوزان الطائفية يف البِالد.
رافضاً العودة إىل حكومات التوافق القائمة على املُحاصصةَ ،
يف املقابل ،يرفض حتالُف (ا ِإلطار التنسيقي) ،ويؤّكِد أيضاً رفضهُ تشكيل أي حكومة ال
تكون عن ُطريق ُكتلة ِّ
املكون الشيعي يف الربملان ،وهو ما يرفضهُ الصدر أيضاً ،الذي أعلن رفضهُ
التحالُف مع ا ِإلطار التنسيقي ،وسعيه يف آذار/مارس 2022إِىل عقد حتالُف (عابر للهوايت
الفرعية الطائفية والقومية) ،وأُطْلِ َق عليه «إِنقاذ وطن» ،مجع ُكالً ِمن «التيار الصدري» بزعامة
ُمقتدى الصدر ،الذي تصدرت ُكتلتهُ نتائج االنتخاابت التشريعية األخرية بـ( 73انئباً) ،وحتالُف
(ضم التحالف
«السيادة» ،املمثل السياسي عن العرب السنة يف العِراق ،بزعامة مخيس اخلنجر َّ
حركة «تقدُّم» ُبزعامة حممد احللبوسي ،وحركة «عزم» بزعامة مخيس اخلنجر) ،و»احلزب الدميُقراطي
ال ُكردستاين» احلاكم يف إِقليم ُكردستان العِراق بزعامة مسعود البارزاين ،وجنح التحالُف يف مجع حنو
ِ
ورِّش َح حممد احللبوسي رئيساً للربملان ،والسياسي
( )180انئب يف الربملان من أصل ( )329انئبُ ،
حممد ابقر الصدر رئيساً للحكومة.
ال ُكردي هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية ،وجعفر َّ
وحاول الصدر التحالُف مع املستقلني داخل جملس النواب ،لتمرير رئيس اجلمهورية ،واملشاركة
بعملية اختيار احلكومة املقبِلةُ ،
لكن احملاولة ابءت ابلفشل ،وترتَّب عليه فقدان التحالُفُ الركن
ُ
4

األزمة السياسية العراقية (حلول ومقرتحات مقدمة لصانع القرار إلهنائها)

األساسي ِمنه ابنسحاب الصدريني ِمن الربملان والعملية السياسية ك ُكل .ليتعقَّد املشهد السياسي،
ِّ
التنازل ل ِإلطار التنسيقي؛ لتشكيل احلكومة املقبِلة ،لكن األخري مل يتمكن ِمن مجع
ويقرر الصدر ُ
األصوات املطلوبة الختيار رئيسا؛ بسبب الثلث املع ِطلُ .
ّ
ً
ُ
ليجد أعضاء جملس النواب العِراقي أنفسهم عاجزين عن تشكيل حكومة ائتالفية ُمستقرة،
أو انتِخاب رئيس جديد ،ما جنم عن وقوع النِظام السياسي الوطين مبأزق سياسي ،وبدأت األزمة
ابشتباكات عنيفة يف بغداد ،ختللتها حماولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويف  13حزيران /يونيو  ،2022استقال نواب ُكتلة الصدر البالغ عددهم ( )73انئباً ِمن
الربملان .وأعقب ذلك أتدية ( )73انئباً بديالً اليمني الدستوري؛ ليحلوا حمل النواب الصدريني
املستقيلني .ويف  17متوز /يوليوُ ،2022سِّربت تسجيالت سرية لرئيس الوزراء األسبق نوري
ُ
أن هذا احلدث كان مثرياً للجدلِ ،
املالكي ينتقد فيها السيد ُمقتدى الصدر ،وورد َّ
وعامالً يف تعميق
ُ
وح ِّد َد
اختِ َري َّ
األزمة .ويف  26متوز /يوليو املاضيْ ،
حممد شياع السوداينُ ،مرشحاً لرائسة احلكومةُ ،
يوم  31متوز /يوليو موعداً لعقد جلسة الربملان لتمريره ،لكن يف  30متوز /يوليو ،اقتحم أنصار
الصدر الربملان واعتصموا داخله؛ ملنع ا ِإلطار التنسيقي ِمن تشكيل أي حكومة ،رفضاً لرتشيح
السوداين الذي يعدُّه أنصار الصدر ِمن ضمن دائرة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي ،ممَّا أشعل
وسع أنصار الصدر اعتصامهم؛
فتيل االحتجاجات واألزمة .ويف  23آب /أغسطسَّ ،2022
للمطالبة حبل الربملان ،وإجراء انتخاابت نيابية ُمب ِّكرة.
ليشمل مبىن جملس القضاء؛ ُ
تصاعد األزمة السياسية
ِ
االنسداد السياسي العِراقي امل ِ
تصاعدة ذروهتا يف  29آب /أغسطس 2022
بلغت أزمة
ُ
بعد سقوط قتلى وجرحى يف اشتباكات ابملنطقة اخلضراء وسط بغداد ،بعد ِ
أن اقتحم أنصار الصدر
القصر اجلمهوري عقب إِعالن السيد ُمقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي هنائياً ،على خلفية
تفاقُم اخلِالفات مع خصومه على تشكيل احلكومة اجلديدة للبِالد ،وإِغالق ُكل املؤسسات التابِعة
له ما عدا مرقد السيد حممد الصدر ومتحفه ،وهيئة تُراث آل الصدر ،وإغالق ُكل الصفحات
جتمعات أو أحزاب األعالم
التابِعة له على مواقع التواصل االجتماعي ،مع أتكيد عدم رفع أي ُّ
وِ
الشعارات واهلُتافات ابسم التيار الصدري يف ِحراكها ،وجاء قرار الصدر هذه املرة يف توقيت ابلغ
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احلساسية يبحث فيه اجلميع عن حل لألزمة اليت أرهقت الشعب العِراقي على مدى أكثر ِمن
أشهر ِمن ُذ انتِخاابت تشرين النيابية ،إِذ يصعب وضع حلول ِمن دون (التيار)؛ ألنَّه ابت
(ُ )10
ِ
أن السيد الصدر مدرك َّ
الرقم األكثر أتثرياً يف املشهد العراقي .ويبدو َّ
ألن الدفع ابملسألة حنو حافة
اهلاوية ضرورة ِإلهناء حالة ِ
االنسداد ،فهو أراد بث رسائل إِىل اجلميع أبنَّه ميتلك أوراق احلل والتأزمي
ومفاتيحهما.
َّقرر رئيس حكومة تصريف األعمال مصطفى الكاظمي -على إثر ذلك -تعليق جلسات
جملس الوزراء إىل إشعار آخر؛ لدخول جمموعة من املتظاهرين مقر جملس الوزراء ،وأعلن حالة
ُ
وفرض حضر شامل للتجوال يف بغداد ومجيع
اإلنذار القصوى يف بغداد لكل القوات األمنية،
املحافظات العراقية؛ ملنع أنصار الصدر ِمن الوصول إىل مقرات احلكومة والسفارات األجنبية يف
ُ
املنطقة اخلضراء ،وسقط عشرات اجلرحى ،وعدد من القتلى بعد أن جتدَّد إِطالق النار يف املنطقة
اخلضراء وسط بغداد ،ابلتز ُامن مع بدء سراين حظر التجوال الشامل.
ِ
«االنسداد السياسي» ،أثر فشل النواب والقوى
بذلك أصبح العِراق يعيش حالةً ابتت من
السياسية فيه ،ابنتِخاب رئيس جديد للبِالد ،ومن َثَّ اختيار ال ُكتلة النيابية الكربى ،ليختاروا رئيساً
للحكومة املقبِلة.
ُ
ِ
ُمسببات دميومة األزمة السياسية يف العراق
يب َّ
أن األزمة العميقة واملعقَّدة اليت يُعانيها العِراق ِمن ُذ سنة ليست عصية على احلل لو
ال ر َ
ُ
وِج َد ِ
وتفاقمها
لكن سبب استِمرارها
ت ا ِإلرادة والنية الصادقتني؛ حللها لدى القوى السياسية َّ ...
ُ
ُ
على ما يبدو هو عدم وجود الرغبة لدى املتنفذين حللها ،فضالً عن تداخل مصاحلهم مع مصاحل
أن من مصلحتها بقاء العرُاق مضطرابً وضعيفاً ،ومن الواضح َّ
دول أخرى جتد َّ
أن انفالت السالح
التدخالت األجنبية
من دون سيطرة حكومية ،والفساد املستشري يف ُكل نواحي احلياة العِراقية ،و ُّ
ُ
وحتول اخلِالف ِمن آلية
يف الشؤون السياسية العِراقية هي ِمن أهم ُمسبِّبات األزمة العِراقية الر ِاهنةُّ .
تشكيل حكومة ائتالفية ،أو أغلبية وطنية إِىل حصره وحتديده يف حل الربملان ،وإجراء انتِخاابت
م ِّ
بكرة .فوصول العملية السياسية يف العراق إىل مرحلة االنسداد السياسي هبذا املستوى اخلطري،
ُ
ِ
ِ
سببه اخلالف والصراع الكبريين داخل البيت السياسي الشيعي على الزعامة السياسية للشيعة ،ممَّا
6
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ِ
دفع إِىل صراع إِرادات كبري ما بني األطراف الشيعية .إذ يرتبط
االنسداد السياسي يف العِراق ارتباطاً
أن ِ
كبرياً بقضية وجود منهجني ،منهج األغلبية ومنهج التوافقية .فضالً عن َّ
االخنراط العلين اإلقليمي
ِ
عن طريق إيران وتُركيا بقضية تشكيل التحالُفات السياسية ،ودعمها؛ سبَّب أيضاً يف االنسداد
السياسي يف العِراق ،كما َّ
حتول إِىل ِصراع إقليمي ،وهذا
أن ملف تشكيل احلكومة العِراقية اجلديدة َّ
أثَّر أتثرياً كبرياً يف قضية ِ
االنسداد السياسي.
ما العمل؟ حلول ومقرتحات للخروج ِمن األزمة السياسية ِ
العراقية الراهنة
ُ
كما سبق القول إِ َّن األزمة السياسية اخلانقة اليت يُعانيها العِراق ِمن ُذ سنة ليست عصية
ِ
صنَّاع القرار العراقيني من القوى السياسية،
على احلل لو وجدت ا ِإلرادة والنية الصادقتني حللّها لدى ُ
وميكن إِجياز احلل خبطوات عملية تتخذها احلكومة املقبِلة؛ لوضع البلد على السكة الصحيحة حنو
بِناء دولة عصرية قوية ،لكنَّها لن تستطيع أن تُ ِّ
شرع ُِبا إِن مل تتعاون معها القوى السياسية العِراقية
املمثلة يف الربملان .واألهم ِمن هذا ،هو ُمساندة املرجعية الدينية خلطوات ا ِإلصالح؛ َّ
ألنا تتمتَّع
ُ
ُ
بسلطة معنوية و ِاسعة .وأهم هذه احللول واملقرتحات:
ُ
ِ
1.إِجراء ِحوار وطين شامل حريص ومسؤول هدفه اخلروج من األزمة السياسية ،ويضع خارطة
طريق واضحة وحلوالً حتمي وتعطي األولوية للمصلحة الوطنية العُليا؛ إلجياد حلول عاجلة لألزمة
وت ِّقق مصاحلهم وتطلعاهتم عرب التهدئة وضبط النفس ،إِذ ال حل لألزمة احلالية
وتُطمئن املواطننيُ ،
ِ
إِال عرب هتدئة التشنُّجات ،وضبط النفس ،واجللوس إِىل طاولة احلوار البناء اجلاد ،واخلروج حبلول
تنازالت هتدئة .وأتكيد أمهية ضمان األمن واالستقرار .فاحلِوار هو
ترضي ُكل األطراف ،وتقدمي ُ
الطريقة األكثر فاعلية للخروج ِمن األزمة السياسية العِراقية اليت طال أمدها .فاحلِوار اهلادف بني
مجيع األطراف العِراقية ،أصبح اآلن أكثر إِحلاحاً ِمن أي ٍ
وقت مضى ،إذ أظهرت األحداث األخرية
خطر التصعيد السريع يف هذا املناخ السياسي املتوتر .فاخلِالفات اليوم هي ليست بني اإلطار
التنسيقي والتيار الصدري فحسب ،بل هي أزمة وطنية يف ُممل العملية السياسية (البيت السين،
والشيعي ،والكردي)؛ بسبب بنية النظام السياسي العراقي ،فعلى اجلميع الدخول يف طاولة ِحوار
شامل للجميع .إذ ال حيتاج العراقيون إىل صراعات ُمستمرة على السلطة ،بل حباجة إِىل حلول
والتزام بتنفيذها؛ إلخراج بالدهم ِمن أزمته السياسية ،إذ يواجه العِراق قائمة و ِاسعة ِمن القضااي
لتحمل مسؤولياهتم ،ورص
والتحدايت احمللية العالقة اليت تدعو أصحاب املصلحة السياسيني ُّ
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ومعاجلة املسائل العالقة بروح املسؤولية ،والشروع
الصف الوطين ،والعمل من أجل املصلحة الوطنيةُ ،
يف تلبية االستحقاقات الوطنية ،ومبا يرقى وتطلُّعات العِراقيني.
2.املطالبة إبِنشاء منصة ِ
للحوار الوطين تدعو للسلم املجتمعي مع كل األداين والطوائف
ومنها ِ
يـع َقد فيها ُملت ًقى نصف سنوي ،أو سنوي يف مؤسسات الدولةُ العِراقيةِ ،
اجلامعات العراقية.
ُْ
ُ

3.ضرورة إعالن تشكيل ال ُكتلة ال ُكربى ،وضمان حق املكون االجتماعي األكرب ،والوصول
حتمل مسؤولياهتا
التفاهم؛ إلهناء االنسداد احلاصل ،وتشكيل حكومة قادرة على ُّ
إىل نقطة االلتقاء و ُ
يف تقدمي اخلدمات ،ومجيع امللفات امل ِهمة اليت ُت ِّقق مصاحل الشعب العِراقي.
ُ
ِ
4.إِجراء انتِخاابت ُحَّرة ،ونزيهة ،وشفافة ،وإبشراف دويلُ ،ثَّ تسليم السلطة للحكومة
املنتخبة بعد حسم اخلِالفات ،و ِ
االعتاضات على االنتِخاابت قضائياً.
ُ
5.اختيار رئيس وزراء ذو شخصية مستقلة ،تتمتَّع ابخلربة ،واحلِكمة ،واالعتِدال ،وغري مشرتكٍ
ُ
ُ
أبي ِمن احلكومات السابقة يف أي منصب رفيع ،تنفيذايً كان أم تشريعياً ،سياسياً أم أمنياً أم
ٍّ
عسكرايً؛ ليحظى ابملقبولية الشعبية ،وثقة املرجعية الدينية؛ لتشكيل حكومة ِمن اخلُرباء املستقلني
ُ
فعالً.
6.تشريع قانون يُن ِظّم عمل املفوضية العُليا املستقلة لالنتِخاابت اليت جيب أن تكون هيئة
قضائية مستقلة تشرف على إِجراء االنتِخاابتُ ،
وتكون ُهناك رقابة دولية على عملها وإجراءاهتا.
ُ
7.السعي حنو تعديل الدستور ،وإزالة املواد اخلِالفية واملتناقضة اليت تُثري الفرقة الدينية ،أو
ُ
للمجتمع
الطائفية ،أو القومية بني املواطنني ،وتُعرقل احلياة السياسية ،والثقافية ،والتطور الطبيعي ُ
عرب تشكيل جلنة ِمن اخلُرباء الدستوريني العِراقيني املستقلني.
ُ
ِ
8.إِصالح دور الربملان ،وحاله املتهرئ؛ ألنَّه ُيثّل ا ِإلطار الواسع الستيعاب ا ِإلرادة العامة يف
ُ
الدولة.
ِ
أسس سياسية مدنية ال تقبل ابلتشكيالت
9.تعديل قانون األحزاب ،واعتماد قانون يقوم على ُ
وشبه العسكرية داخل تكوينها ،وال ابملحاصصة الطائفية الدينية ،والعنصرية اإلثنية،
العسكرية ُ
ُ
تتبن فعلياً عملية بِناء اهلوية الوطنية ،وتعمل على تنمية الشعور هبما َوفْق
وإِجياد أحزاب سياسية َّ
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برانمج سياسي وطين ،ال أحزاب قائمة على مصاحل طائفية ،أو جهوية ضيقة.
10.تعديل قانون االنتِخاابت حبيث يكون ِ
عادالً وم ِ
نصفاً لألحزاب مجيعاً ،الصغرية ِمنها
ُ
ُ
ِ
ِ
والكبرية ،و َّأل يسمح لألحزاب اليت تفتقر إىل النظام الداخلي الدميُقراطي ،املطبَّق فعلياً بشفافية
وإبِشراف قضائيِ ،من املشاركة يف االنتِخاابت وأن ينص القانون على انتِ ُخاب قيادة جديدة
للحزب ُكل أربع سنواتُ ،و َّأل يعاد انتخاب القيادات ِ
نفسها ألكثر ِمن دورتني ُمتتاليتني.
ُ

11.اخليار الوطين :يتمثَّل يف جلوء ال ُكتل السياسية -خصوصاً الربملانية الفائزة يف االنتخاابت
األخرية -إِىل اخليار الوطين ،وتناسي االمتيازات الفئوية الطائفية ،مع َّ
أن هذا األمر يصعب حتقيقه
يف ظل الرغبة السياسية الكالسيكية يف احلصول على مغامن السلطة ،وقد يكون وجود قوى انتِفاضة
تشرين واملستقلني يف الربملان اجلديد واشرتاكهم خطوةً لتقدمي حلول وطنية .ويتطلَّب هذا اخليار
ُ
التدخل اخلارجي عن القرار الداخلي ،والذي ميكن أن يُعاجل كثري ِمن األزمات يف املرحلة
إِبعاد ُّ
املقبِلة ،فضالً عن االحتِكام إِىل الدستور ،وتقدمي برانمج وطين جديد.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
 12.دعوة احلكومة العراقية والربملان العراقي إىل بناء دولة مدنية دميقراطية حديثة ترتكز على
املؤسسات ،دولة املواطنة دولة العدالة .وهي دولة قوية
حكم القانون والدستور ،أي :دولة القانون و َّ
مع املواطن ،ال دولة قوية ضده ،وتعمل على ِ
احتام حقوق ا ِإلنسان األساسية ،واخلروج ِمن حالة
وتبن هوية سياسية و ِ
احدة هي اهلوية الوطنية القائمة على إِطار سياسي ال
الالدولة اليت نعيشهاِّ .
ديين وال قومي وهو إطار املواطنة.
ُ 13.مطالبة احلكومة العِراقية بتطبيق معايري احلكم الرشيد يف مؤسسات الدولة العِراقية املركزية
واحمللية.
ُ 14.مطالبة احلكومة العِراقية إبِصالح االقتِصاد العِراقي وتنويعهُ؛ عرب تطوير القطاعات ال ِزراعية
ِ
ِ
ومكافحة الفساد أو حتجيمه ،والقضاء على الفقر،
والصناعية ،وتوسيع دائرة االستثمارات األجنبيةُ ،
والبطالة.
ُ 15.مطالبة السلطت ِ
ني التشريعية والتنفيذية بتطبيق معايري احلوكمة العاملية ،وحتسني أداء
املؤسسات احلكومية عن طريقها ،وال سيَّما تطبيق معيار سيادة القانون على ال ُكلُ ،حكاماً
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وحمكومني من دون استثناء.

ُ 16.مطالبة القوة الوطنية والسياسية ابلعمل على حل مجيع األزمات واخلِالفات داخل البيت
التدخالت الدولية ،وتقوية أواصر التعاون واحلِوار واالتفاق يف املجتمع العِراقي
العِراقي ،وبعيداً عن ُّ
جبميع مكوانته السياسية؛ إبِعالء قيمة إِدارة التنوع كأحد آليات حل النِزاعات .إُِذ إِ َّن التعويل
على العامل اخلارجي أو االحتِكام للشارع لن يبين دولة وطنية قوية ُمستقلة القرار ،وستكون رهينة
التجاذُابت واملزايدات السياسية الداخليةِ ،
وصراعات الزعامة بني القادة ،أو املصاحل ا ِإلقليمية
ُ
ِ
ِ
ومن ال يدعم
والدولية ،ولن يهتم أحد با يُريده املواطن العراقي اليسري غري املُشارك ابالحتجاجاتَ ،
ألي ٍ
أي طرف خارجي ،واألفضل احرتام الدستور ،وعدم جتاوزه ِ
سبب كان ،واملضي بتشكيل
ّ
ُ
احلكومة َوفْق فقراته ومواده الواضحة ،واحرتام املدد الدستورية املحدَّدة فيه.
ُ
ُ
17.دعوة احلكومة العِراقية والربملان العِراقي إِىل العمل جبدية على وضع برامج طويلة األمد؛
لبناء اهلوية العِراقية الوطنية القائمة على إِطار سياسي ال ديين وال قومي ،وهو إِطار املواطنة .فال
موحدة من دون وحدة وطنية ،وال وحدة وطنية
موحدة ،وال هوية َّ
سالم وال دميقراطية دون هوية َّ
التماسك ،والعمل اجلاد
من دون حمتوى قيمي يقوم على التآلُف ،و ُ
التسامح ،وا ِإلحساس ابلذات ،و ُ
على إِجياد أيديولوجية وطنية ختلق الوعي ببِناء الدولة ،واالبتِعاد عن األيديولوجيات اخلارجية اليت
جتهل اخلصوصية العِراقية.
ُ 18.مطالبة وكاالت األنباء ووسائل ا ِإلعالم العِراقية كلها بضرورة ِ
تبن احلِوار ،واخلِطـاب املعتدل،
ّ
وحظر نشر ِخطاب التخوين أو بثه ،والتكفري ،وا ِإلكراه ،والغلو .ووضع إسرتاتيجية وطنية ُلإلعالم
العِراقي ِبا ُي ِّقق إِعالماً إجيابياً جتاه املجتمع.
ُ
19.توحيد اخلِطاب السياسي الرمسي وجعله يتسق واملصلحة الوطنية العُليا ،ال أن يكون
ِ
ألسس جهوية ،أو أيديولوجية ُمعينة .وال َّ
بد أن تتمتَّع النُخب احلاكِمة ابلشرعية ،اليت هي
خاضعاً ُ
أساس بِناء الدولة املدنية العِراقية.
حبث املدارس و ِ
اجلامعات العراقية
ُ 20.مطالبة وزاريت الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي ِّ
التنوع ،وبِناء السالم ،وتنمية رأس املال االجتماعي عرب جماالت البحث
أبن أتخذ دورها يف إِدارة ُّ
العلمي ،والدورات ،والندوات ،واملؤمترات ،والعمل على نشر ثقافة احلِوار بني طلبة املدارس ،واملعاهد،
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و ِ
اجلامعات العِراقية؛ لِمواجهة العنُف واإلرهاب ،والذي يستهدف الوحدة الوطنية ،وترسيخ فكرة َّ
أن
التنوع الثقايف ،والديين ،والعرقي.
احلِوار مع اآلخر يتطلَّب احرتام ُّ
21.العِراق بوصفه دولة خارجة ِمن ِ
الصراع ،حباجة إِىل وضع ًرؤى إسرتاتيجية جديدة ،وفهم
إسرتاتيجي جديد ،قائم على حتديد معايري القوة احلقيقية اليت ميتلكها يف الوقت الراهن ،وكيفية
توظيفها؛ ِإلحداث أتثري فاعل ومؤثِّر بصورة إجيابية يف ُميطه اإلقليمي والدويل.
ِ 22.
أثبتت التجارب السياسية واالجتماعية يف العامل َّ
وملِحة لوجود
أن ُهناك حاجة كبرية ُ
ُمتمع مدين ،يتمتع حبرية ِ
كاملة وبشرعية دستورية و ِ
اضحة واستقاللية قائمة على أساس االبتعاد
ُ
ِ
َّ
ال ُكلي عن التبعية والوصاية للدولة وإمالءاهتا؛ لتتمكن هذه املؤسسات -وبصورة فعلية -من حتقيق
أهدافها االجتماعية والسياسية؛ لصاحل املجتمع وتطويره ،والدفاع عن حقوقه ومكتسباتهِ .
ومن
ُ
هنا ابتت احلاجة ملِحة لدعوة رائسة ُ
جملس الوزراء إِىل تطوير ُمنظمات املجتمع املدين ،وتفعيل
ُ
ُ
نشاطها ،لدورها يف تدعيم الثقافة الوطنية ،فضالً عن دورها الكبري يف حتقيقُ التحوالت السياسية،
التسامح ،والتعايُش السلمي،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،وتبنيها ملفاهيم املواطنة وحقوق ا ِإلنسان ،و ُ
السلطة خارج دائرة نفوذها ،حىت تصبح فكرة بناء
فضالً عن وظيفتها األساسية يف منع متدُّد ُ
التسامح أمراً اب ِإلمكان حتقيقه.
السالم ،و ُ
ُ 23.هنالك ضرورة ِإلعطاء أكرب قدر ِمن االهتمام ابلعلم ،وحمو األمية -اليت بدأت مستوايهتا
ترتفع يف العراق-؛ َّ
ألن التفكري العلمي ِمن أكرب عوامل درء النِزاعات والفنت.
24.حتسني قدرات الشباب يف ِ
االخنراط اإلجيايب يف صياغة السياسات ،والقرارات العامة املعنية
ببِناء السالم ،والتعايُش السلمي.
25.دعوة أجهزة الرقابة املالية ،وهيئة النزاهة ،ومكاتب املفتش العام يف الوزارات إبِجراء املتابعة
عاقبتهم ،وتطبيق القوانني ،والعدالةُ.
امليدانية ،والكشف عن مرتكيب أمناط الفساد ا ِإلداري ،وم ُ
ُ
ُ
ُ 26.مطالبة جملس الوزراء بدعم القطاع اخلاص؛ الستِثمار الطاقات البشرية هبدف القضاء على
البطالة ،وإِنعاش احلركة االقتصادية يف البِالد.
ُ 27.مطالبة السلطة التشريعية بتخصيص موازنة مالية يف حاالت الطوارئ لدعم الشرائح الفقرية
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واحملرومة يف أوقات األزمات ،والتهديدات الطارئة.

28.وضع سياسة اقتصادية صارمة (خطة طوارئ) تكون ِ
جاهزة للتطبيق يف أوقات األزمات
تتضمن املراقبة احلكومية املستمرة ملستوايت أسعار السلع ،واملواد الضرورية ،ومنع احتِكارها.
ُ
ُ
ِ
29.تفعيل التنسيق العسكري-األمين ،وال سيَّما يف أوقات األزمات ،الذي من شأنه تعزيز
األمن الوطين ِمن ِجهة ،ورفع الروح املعنوية للمواطنني ِمن ٍ
جهة أخرى.
السيناريوهات اليت ينتظرها ِ
العراق
1 .احتمالية االجتاه حنو حل الربملان الراهن :ال سيَّما مع دعوات الرائسات الثالث ،واالجتاه
تفاهم وطين عراقي ،استجابةً
حنو حل الربملان الراهن ،والدعوة النتخاابت برملانية ُمبكرة ضمن ُ
لتوصية احملكمة االحتادية حبسم اجلدل السياسي ،وبتغيري قانون االنتخاابت ،والدعوة النتِخاابت
م ِ
بكرة.
ُ
ِ
تؤسس حلل الربملان :قد تبدأ األطراف السياسية املؤثرة يف املشهد،
2 .صياغة مرحلة جديدة ّ
مثل :البارزاين ،والعامري ،والكاظمي ،واحللبوسي ،وغريهم ،ابالتصال أو التواصل مع (التيار
ِ
تؤسس حلل الربملان ،عن طريق حتديد ُمدة ُمعينة ال
الصدري) ،واالتفاق على صياغة مرحلة جديدة ّ
حممد شياع السوداين،
تتجاوز العام ،جيري فيها َّأما تشكيل حكومة جديدة بشخصية جديدة غري َّ
أو ع طريق شخصية يرتضيها «التيار» ،وإِ َّما استمرارية حكومة الكاظمي لتصريف األعمال يف
مهامها ،مع إِجراء انتخاابت جديدة ،وتعديل قانون االنتخاابت ،وحتديد واضح ملسألة التكتُّل
األكرب ،على أن تكون ُهناك ضماانت للقبول بنتائج االنتخاابت.
ويكمن يف العودة إِىل االحتِجاجات واالعتِصامات
َّ 3 .أما السيناريو األخري فهو األخطر،
ُ
استمر تعطيل حل الربملان ،وإجراء انتِخاابت م ِّ
بكرة،
والفوضى؛ وهذا السيناريو وا ِرد بِدَّة ،إِذا ما َّ
ُ
متسك (ا ِإلطار)
وعدم االستِجابة ملطالب اجلماهري ،وال سيَّما يف ظل تعقُّد األزمة العِراقية حب ُكم ُّ
بتشكيل احلكومة ،و»التيار» حبل الربملانِ ،با يُه ِّدد بتجدُّد االحتجاجات والفوضى .وما يدعم
هذا السيناريو هو تفاقُم كثري ِمن األزمات (االقتصادية ،واألمنية ،واملناخية ،والغذائية ،والصحية...
إخل) ،واليت تتطلَّب وجود سلطة ِ
قادرة على إدارهتا ،وتقدمي احللول اإلنقاذية ِمنها.
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ِ
خاتة

مل متر على العِراق أزمة سياسية ِمن ُذ أتسيس النظام اجلديد يف العِراق بعد  2003مثل اليت
حدثت بعد االنتِخاابت املبكرة اليت جرت يف تشرين األول ،2021إذ أسفرت نتائج االنتخاابت
عن ِصراعات سياسية ُ
كادت تؤدي أبمن البِالد إِىل اهلاوية ،بعد أن شهد الشارع العِراقي ِ
انقساماً
قرب ِمن إِيران ،الذي يرغب يف تشكيل احلكومة اجلديدة برائسة
بني أنصار ا ِإلطار التنسيقي امل َّ
ووُفْق الصورة التوافقية واملعمول هبا يف احلكومات السابقة ،وبني التيار
النائب حممد شياع السوداين َ
الصدري وزعيمه مقتدى الصدر الذي كان يرغب يف تشكيل حكومة أغلبية وطنية ،مع ِ
انسحابه
من العملية السياسية ،واستِقالة نوابه ِمن الربملان العِراقي .وأفرزت هذه األحداث سلسلة أزمات
تسبَّبت يف ُمعاانة العراقيني ،وتشكيل حكومات بِالدهم ،إذ تولَّد بعد ُك ِّل انتخاابت أزمة سياسية
خانِقة ،وجرت العادة أن ينتظر العراقيون أشهراً؛ لتشكيل احلكومة ،وتسمية الرائسات الثالث.
وتُ ُّ
عد أزمة تشكيل احلكومة العِراقية احلالية ِمن أطول أزمات البِالد ،وأدخلته يف ِصراعات تسبَّبت
يف ِ
انقسام الشارع العِراقي.
ِ
مير ِبا العِراقِ ،من ُذ االنتخاابت التشريعية
ومع اختالف القراءات لألزمة السياسية اليت ُ
األخرية ،ومع انتهاء املهلة اليت حددها زعيم التيار الصدري السيد ُمقتدى الصدر ،لقوى «ا ِإلطار
التنسيقي» لتشكيل ُحكومة مبعزل عن تياره ،مل تظهر على الساحة أي بواد ٍر حللحلة األزمة
األكثر تعقيداً ِمن ُذ عام .2006إذ يعاين املشهد السياسي العِراقي ِمن ضغوطات ُمتعددة اجلوانب
واألطراف ،إِذ يقع العِراق حالياً يف حالة جديدة ِمن حاالت االضطراب السياسيُ ،متمثلةً بلجوء
الصدر إِىل تعطيل العملية السياسية ابلكاملُ ،مقابل احلصول على مطالبه ،اليت خلَّصها بعبارة
«التغيري اجلذري» ،فقد رفع سقف مطالبه إِىل «تغيري النِظام السياسي ،والدستور ،وحترير الشعب
ِمن انر الظلم وا ِإلرهاب ،والفساد ،واالحتِالل ،والتبعية .وهذا بدوره يُثري ضرورة وضع برانمج
سياسي واضح ،أيخذ بعني االعتبار تقدمي املصلحة الوطنية ومسُّوها على غريها ِمن مصاحل.
وجراء تطورات األوضاع واألزمة الوطنية احلالية ،وحفاظاً على السلم األهلي ،وعدم جر
َّ
ِ
ِ
ِ
البلد إىل الفوضى ،نؤّكد َّ
أن ُمعاجلة األزمة تتطلَّب حواراً وطنياً شامالً ختتلف عن احلوارات السابقة
تشرتك فيه ُكل القوى السياسية ،واملجتمعية من دون استِثناء ،والتهميش؛ للوصول حلل شامل يُق ِّدم
املصلحة العامة للشعب .إذ ال ُ
ميكن للعِراق أن ُيتزل بوجهة نظر سياسية ،أو مذهبية ،أو قومية،
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تكمن مبُشاركة اجلميع يف صنع القرار ،واعتِماد احلِوار اهلادف البنَّاء الذي يضمن
فمصلحة اجلميع ُ
مصلحة اجلميع من دون إِقصاء ،وهتميش سبيالً لتحقيق ا ِإلصالح والتغيري املنشودين.
ِ
ومن ُهنا فإنَّه ال َّ
بد ِمن جلوء ال ُكتل السياسية إِىل اخليار الوطين ،وتناسي االمتيازات الفئوية
الطائفية .فالتوافقات هي املخرج الوحيد للخالص ِمن دوامة اخلِالفات ،وأنَّه ال ميكن ل ُكتلة و ِ
احدة
أن تُش ِّكل احلكومة اجلديدة ِمن دون العودة إِىل بِناء ائتالفات ،وتوافقات جتمع اخلصوم ،واألصدقاء
كل األطراف حلحلة األمور السياسية؛ للوصول إِىل بر األمان،
على طاولة واحدة ولو مؤقتاً .فعلى ِّ
وتشكيل حكومة ِعراقية قادرة على العمل َوفْق املنظور الذي خيدم العراقيني.
للنواب املستقلني واجلِهات املستقلة الدور املهم والرئيس؛ ِإلخراج العملية السياسية
سيكون َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
االنسداد اليت مير با العِراق ِمن ُذ سنة ،خصوصاً َّ
أن عدم القبول ابالنفراد خطوة ُم ِهمة
ِمن حالة
سيؤدي ِ
ِ
ِ
ِ
االنفراد
حنو حل األزمة السياسية ،واخلروج من األزمة السياسية اليت يعيشها العراق .إذ ّ
ِ
وسيؤدي أتخر تشكيل احلكومة إِىل مزيد ِمن اخلِالفات ،واالختِناقات االقتصادية،
إِىل الفوضى،
ّ
النواب املستقلني ،واجلِهات
واخلروقات األمنية ،وهلذا سيكون حل األزمة عن طريق اتفاق اجلميع ،و َّ
ُ
املستقلة؛ ِإلهناء ِ
االنسداد السياسي يف األايم املقبلة ،وعلى مجيع األطراف االتفاق على شخصية
اضحاً يكون ِ
م ُعينة حتمل مشروعاً و ِ
جامعاً لِ ُكل ُالعِراق.
ُ
ويف األخري نؤكد َّ
أن األزمة السياسية يف العِراق قابِلة للحل إِذا متتَّع اجلميع إبِرادة احلل
التنازل للمصلحة العراقية ،مع أتكيد أمهية الشراكة يف ِصناعة القرار العِراقي ،و ِ
احتام املؤسسات
و ُ
ِ
تبن ا ِإلصالح الشامل (السياسي،
الدستورية يف العراق ،وإِصالح تلك املؤسسات ،مع أتكيد ضرورة ِّ
ِ
تغيات الداخلية ،واخلارجية الراهنة .واالحتكام
واالقتصادي ،واالجتماعي ،واألمين) با يتوافق مع املُ ِّ
للدستور ،والقانون ،ومؤسسات الدولة الشرعية.
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