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فــــي خطــــوة بالغة اخلطورة والتعقيــــد بلغت فيها أزمة االنســــداد السياســــي ذروتها، أعلن 
زعيم التيار الصدري)))* مقتدى الصدر يوم 29 أغسطس 2022م اعتزاله العمل السياسي 
ا، مع إغالق كل املؤسســــات التابعة له باســــتثناء املرقد الشــــريف واملتحف الشــــريف  نهائّيً
وهيئة تراث آل الصدر، وإغالق كل الصفحات التابعة له على مواقع التواصل االجتماعي، 
عــــات أو أحزاب األعــــالم والشــــعارات والهتافات باســــم التيار  مــــع تأكيــــد عــــدم رفــــع أي جتمُّ

الصدري في حراكها.
ثم عاد الصدر، بعد موجة مواجهات دامية في املنطقة اخلضراء أسفرت عن مقتل 23 
شــــخًصا وجرح نحو 500 شــــخص، ليدعو أنصاره، بعد يوم واحد من قرار اعتزاله، في 
َست في نظر البعض حالة من الهدوء، بااًلنسحاب الفوري من املنطقة اخلضراء،  كلمة أسَّ
وإنهاء ااًلعتصامات خالل 60 دقيقة. وعلى الفور انسحب أنصاره في مشهد أثار دهشة 

املتابعني في سرعة ااًلستجابة، ومدى التأثير اجلماهيري للصدر.

أواًًل: بيئة ودوافع القرار الصدري
تعــــرَّض الصدر خالل اآلونة األخيرة لضغوط سياســــية ودينية، دفعته اًلتخاذ 
قرار اعتزال العمل السياسي، مؤكًدا في أثناء دعوته ألنصاره بااًلنسحاب من 

المنطقة الخضراء، بالنظر إلى:
). مســــألة االنغالق السياســــي: بانقســــام القوى السياســــية على مطالبه حلل البرملان، 

وإجراء انتخابات مبكرة.
د الدســــتوري: بعدم تواُفر ااًلشتراطات الدستورية في احلالة القائمة،  2. مســــألة التعقُّ
فالبرملان يحّل نفســــه بنفســــه دســــتورّيًا، وفق املادة 64 من الدســــتور، في جلسة انعقاد 
باألغلبيــــة )النصــــف+1(، والدعوة اًلنتخابات جديدة خــــالل 60 يوًما من تاريخ حلِّه، من 

خالل آليتني:

))) * التيــ�ار الصــدري: هــو تيــ�ار سياســي ودينــي أسســه رجــل الديــن الشــيعي العراقــي مقتــدى الصــدر بعــد الغــزو األمريكــي 
للعــراق عــام 2003م، مــن القاعــدة الشــعبي�ة العريضــة التــي ورثهــا مــن والــده المرجــع الدينــي العراقــي آيــة هللا محمــد 
محمــد الصــدر، الــذي اغتيــ�ل ســنة 999)م. ويحظــى الصــدر بقــوة جماهيريــة عريضــة، ويمتلــك ذراًعــا مســلحة فــي العــراق، 
وينشــد مشــروًعا ينســجم ومطالــب الجماهيــر فــي التغييــر لالنتقــال إلــى العــراق الجديــد الخالــي مــن الميليشــيات المنفلتــة 
ــي  ــوذ اإليران ــع النف ــارض م ــا يتع ــو م ــة، وه ــه الخارجي ــي َعالقات ــوازن ف  ومت

ّ
ــتقل ــراق مس ــاب، وع ــاد واإلره ــة والفس والطائفي

 لوصيــة والــد 
ً

حِدث مــن أمــور، اســتجابة
ُ

فــي العــراق. ويتخــذ التيــ�ار مــن رجــل الديــن كاظــم الحائــري مرجًعــا لــه فــي مــا اســت
جبــر علــى إعــالن اســتقالته فــي أغســطس 

ُ
ب�اعــه الحائــري بعــد الممــات، حتــى أعلــن الحائــري أو أ

ّ
مقتــدى الصــدر مفادهــا ات

ــه أتب�اعــه إلــى حــوزة النجــف بوصفهــا أكبــر حــوزة عبــر التاريــخ. ــه التيــ�ار ووجَّ ــّم توجَّ
َ
2022م، وِمــن ث



مآاًلت األزمة العراقية على ضوء القرار الصدري بااًلعتزال السياسي وانداًلع المواجهات المسلحة 4

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

األولــــى: بنــــاًء على طلب من ثلث أعضائه، وهــــذه الطريقة يصعب حتقيقها على ضوء أ. 
رفض اإلطار التنسيقي)1(*، الذي بات يحظى بالتكتُّل األكبر للحل، وحتى لو وافقت غالبية 

التحالفات على احلل ميتلك اإلطار آلية التعطيل.
الثانيــــة: بطلب مــــن رئيس احلكومة لرئيس اجلمهورية، وهــــذه اآللية غير واردة، ألن ب. 

رئيس الدولة غير ُمنتَخب من البرملان الراهن، ورئيس احلكومة منتهية واًليته، ما يتطلب 
ضرورة انتخاب رئيس دولة وتسمية رئيس حكومة جديدين ألجل احلل.

ينتظر البعــــض قرار احملكمة االحتادية حول إمكانية حــــل البرملان نتيجة انتهاء املهل 
الدستورية، لكن ذلك يبدو صعًبا للغاية، ألنها ليست جهة اختصاص حلل البرملان دستورّيًا، 

وقد ردَّت، في السابق عديًدا من الدعاوى املماثلة أمامها لعدم ااًلختصاص.
3. محاوالت نزع الشــــرعية املرجعية من الصدر: ســــبق اســــتقالة الصدر قرار مفاجئ 
مــــن املرجع الشــــيعي احلائري، الذي يقلّــــده الصدريون، ويبدو أن الهــــدف من وراء تلك 
ااًلستقالة/العزلة إحراج التيار الصدري، ونزع الشرعية املرجعية منه لصالح خصومه في 
قوى اإلطار التنســــيقي واملوالني إليران. وقد ركز احلائري على عدم بلوغ مقتدى الصدر 
درجــــة »ااًلجتهــــاد«، مبعنى أنه اًل بد أن يكــــون مقلًّدا ألحد املراجع، وِمــــن ثَّم فقد أحال 
احلائري أتباعه إلى مرجعية املرشــــد اإليراني علــــي خامنئي، ليضع الصدر والصدريني 
هني في األساس إلى مقتدى  في مأزق. بالتالي، كانت اســــتقالة احلائري وبيان عزلته موجَّ
ف مقتدى هذا اخليط وأعلن بدوره اســــتقالته من العمل السياســــي في  الصدر، وقد تلقَّ

العراق، برّمته.
واًلســــتقالة احلائري تأثيرات أخرى لن تتوقف عند األزمة التي ســــبَّبها لـ»التيار«، بل 
ستمتّد لتشمل أزمة ترتيبات خالفة املرجعية في النجف، إذ إّن احلائري كان من املرشحني 
ر للمرجعية النجفية بعد السيســــتاني، بيْد أنَّ اإليرانيني رمبا ارتأوا  املوالني إليران للتصدُّ
أولوية الضغط على الصدر والتخلص من نفوذه على ترتيب فراغ ما بعد السيســــتاني، اًل 
ر، بسبب ِكبَر ِسّنه، ونبذ اجلماعة النجفية  ســــيما أن فرص احلائري تضاءلت في التصدُّ

له.

ل فــي مــارس )202م، وتقــود غالبيــ�ة 
َّ
ــع لتحالفــات وأحــزاب سياســية شــيعية تشــك ))) * اإلطــار التنســيقي: هــو تجمُّ

ــو  ــي، وه ــوذ اإليران ــرة النف ــن دائ ــاء العــراق ضم ــان بق ــا إليــران، لضم ــلحة، مشــروًعا موالًي ــا مس ــه، التــي تمتلــك أذرًع تحالفات
ــن  ــا يضم ــي، بم ــتقاللي والعروب ــيادي واالس ــا الس ــة بمفهومه ــ�اء الدول ــعبي-الصدري لبن ــروع الش ــض للمش ــروع مناه مش
دة فــي الَعالقــات الخارجيــة للعــراق. ويضــم 

ّ
الحــد مــن تأثيــر إيــران بواســطة أذرعهــا علــى القــرار العراقــي وخلــق بدائــل متعــد

ا مــن الرمــوز الشــيعية السياســية والعســكرية، منهــا نــوري المالكــي وهــادي العامــري وعمــار الحكيــم وحيــدر 
ً

اإلطــار عــدد
ــا  ــي مرجًع ــي خامنئ ــي عل ــد اإليران ــن المرش ــذ م ــم يتخ ــ�ة، فبعضه ــم الديني ــن مرجعياته ــي، وتتب�اي ــس الخزعل ــادي وقي العب
ــا ال يؤمــن بالمرجعيــة الدينيــ�ة شــرًطا مــن شــروط العمــل 

ً
ــا، وبعضهــم أيض لــه، وبعضهــم يتخــذ مــن كاظــم الحائــري مرجًع

ــ�ار الصــدري، ومــن النجــف، ومــن العمليــة السياســية برمتهــا. السياســي، وانعكــس هــذا الخــالف علــى مواقفهــم مــن التي



مآاًلت األزمة العراقية على ضوء القرار الصدري بااًلعتزال السياسي وانداًلع المواجهات المسلحة 5

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

من املتوقع أن تســــتمّر عزلة احلائري، لكن ليس من املرجح أن تســــتمّر عزلة الصدر، 
الذي يبدو أنه استوعب الصدمة وبات يلملم أوراقه، ويعيد حساباته، ويبحث عن شرعية 
دينية جديدة، يرتكز عليها في مشــــروعه. قد تكون النجف هي تلك املرجعية، ممثلًة في 
آية اهلل السيســــتاني، أو آية اهلل الفياض، اًل ســــيما وقد أشــــار الصدر في بيانه إلى أن 
ر هذا السيناريو فإّننا  النجف هي املرجعية األُم واألكبر في العالم الشيعي، وبالتالي إن ُمرِّ
إزاء حتالف »صدري جنفي« مقابل التحالف اإليراني امليليشــــياوي، يكون فيه مقتدى قد 
تخلَّص نهائّيًا من تقليد مرجع ُمواٍل إليران، ومن تقليد مرجع له أهداف سياسية مغايرة 
ألهدافه. لكن التســــاؤل األهّم من ذلك: هل ميكن للنجــــف أن تتحمل تِبعات دخول التيار 
الصدري حتت ظالل مرجعيتها الدينية؟ هذا ما ستُســــِفر عنه األحداث املتســــارعة في 

العراق.

ثانًيا: داًلاًلت ومخاطر القرار الصدري
من خالل متابعة نمط الممارسة السياسية لمقتدى الصدر، تبُرز المالحظات 

التالية:
). االســــتقالة ســــيناريو صدري متكرر ومتجدد: ليســــت هذه املرة األولى التي يعلن فيها 
الصدر اعتزاله أو انسحابه من السياسة، فهذه املرة هي الثالثة من نوعها خالل العامني 
املاضيني، فقد أعلن انسحابه من انتخابات 2021م، لكنه عاد وشارك، كما أعلن انسحابه 
من السياسة بعد تعثُّر تشكيلة احلكومة نتيجة تعطيلها من ِقبَل »اإلطار«، ثم عاد وانخرط 

بدعوة أنصاره لالعتصام أمام البرملان للحيلولة دون تشكيل حكومة بواسطة »اإلطار«.
2. أهميــــة القــــرار احلالــــي: ميكن النظر إلى قرار الصدر هــــذه املرة بأنه أكثر خطورة من 

املرات السابقة، بالنظر إلى أنه:
يأتي في توقيت بالغ احلساسية يبحث فيه اجلميع عن حل لألزمة التي أرهقت الشعب أ.

العراقــــي على مدى أكثر من 10 أشــــُهر منذ انتخابات أكتوبــــر 2021م، إذ يصعب وضع 
حلول من دون »التيار«، ألنه بات الرقم األكثر تأثيًرا في املشهد العراقي.

ل املســــؤولية عّما سيجري في العراق بعد قرار ب. يبّث إشــــارات لكل األطراف بعدم حتمُّ
د األزمة وبلوغها الذروة، وحالة اإلحباط والغليان الشديدة التي تسود  ااًلعتزال، في ظل تعقُّ

بني احملتّجني، لعدم ااًلستجابة ملطالبهم بعد مرور أكثر من 30 يوًما على احتجاجاتهم.
نقل الصراع إلى طوره املســــلَّح، لبّث رســــائل ســــريعة إلى كل األطراف ملشاهد انداًلع ه.

الفوضــــى، ُقبيل دعوته ألنصاره بااًلنســــحاب الفوري خالل ســــاعة، اًل ســــيما أن طرفي 
األزمة ميتلكان أذرًعا مسلَّحة، ولدى أنصارهم رغبة متبادلة في ااًلنتقام نتيجة طول أمد 

الصراع.
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3. إيصال رســــائل بأن املطالب شــــعبية ال صدرية: بهذه اخلطوة، التي بعثر خاللها الصدر 
حســــابات اجلميع، مبن فيهم املقربون الذين شــــاركوا باحلوار مــــع اإلطار، يثبت للداخل 
واخلارج أن مطالب التغيير شــــعبية من جمهور الناقمني اًل صدرية، وِمن ثَّم الكشــــف عن 
مدى امتعاض الشــــارع، اًل »التيار« فقط، مما آل إليه العراق، ولســــان حاله يقول: إذا كان 
د األزمة وعدم احلل، فها هو يعتزل العمل السياسي، وعليهم  الصدر هو الســــبب في تعقُّ

أن يتحملوا تِبعات الغضبة اجلماهيرية.
4. تأكيــــد أنــــه صمــــام أمان االحتجاجات الســــلمية: يبدو أن الصــــدر قرر ترك القرار بيد 
ر ما تريد وإلى أين تتجه، وترك القوى السياســــية  اجلماهير احملتجة، لوقت قصير، لتقرِّ
فــــي مواجهة جمهور غاضب، وبّث رســــائل للجميع بأن الصــــدر كان مبثابة صمام األمان 
لعدم انفجار الشــــارع، وأن غيابــــه يعني غياب صمام أمان ااًلحتجاجات الســــلمية. وهو 
مــــا حدث بالفعــــل، فبمجرد اعتزاله حتولــــت املنطقة اخلضراء إلى حرب شــــوارع، وهو 
ضغط تصعيدّي جديد على خصوم الصدر للقبول بشروطه، وبدعوته لالنسحاب انسحب 

أنصاره على وجه السرعة.
5. التصعيد احملســــوب وســــيلة إلنهاء االنسداد السياسي: يبدو أن الصدر أدرك أن الدفع 
باملسألة نحو حافة الهاوية ضرورة إلنهاء حالة ااًلنسداد، فهو أراد بث رسائل إلى اجلميع 
بأنــــه ميتلك أوراًقا ومفاتيح احلــــل والتأزمي، وإاًل ملاذا لم يدُع في قــــرار اعتزاله أنصاره 
بااًلنســــحاب؟ وبدعوته أنصاره لالنســــحاب وســــرعة اســــتجابتهم ظهر مبظهر الرافض 
للعنف، وكشــــف »اإلطار« أمام الداخل واخلارج بأنه مييــــل إلى العنف بلجوء أنصاره إلى 

استخدام األسلحة الثقيلة والصواريخ والقذائف واملتفجرات مبجرد انداًلع الفوضى.
ويــــرى بعض املتابعني أن دعوة الصدر أنصاره بااًلنســــحاب من املنطقة اخلضراء بعد 
مرور 24 ســــاعة فقط من ااًلشتباكات الدامية، تعكس أن الصدر بّث رسائله إلى الداخل 
واخلارج، من خالل فترة عنف صغيرة، بأن قرار التهدئة والتصعيد بات بيده. وهناك من 
يرى أنه أدرك أن اســــتمرارية ســــيناريو ااًلقتتال ليس في صاحله، إذ ستقتل امليليشيات 
أكبر عدد من أتباعه، اًل ســــيما أن العدد األكبر من القتلى بالفعل من أتباعه. وهناك من 
يرى أن الصدر تخوَّف من اســــتمرارية ســــيناريو احلرب املفتوحة مع مقاتلي امليليشيات، 
الذين سرعان ما جلؤوا إلى السالح الثقيل، على نحٍو أعاد إلى ذهن الصدر إعادة تكرار 
»صولة الفرســــان« التي قضت خاللها امليليشيات املسلحة على أنصاره عام 2008م، كما 
سبق أن تركت إيران األمور لـ»حزب اهلل« في استخدام القوة املسلحة املفرطة ضد حركة 

أمل خالل ثمانينيات القرن املاضي.
6. إمكانيــــة عودة الصدر إلى املشــــهد السياســــي: تفيد اخلبــــرة في متابعة مواقف الصدر 
إمكانيــــة عودته إلى السياســــة، ألنه يعتمد على أســــلوب املناورة، من خالل ااًلنســــحاب 
والعودة إلرباك حســــابات خصومه وخداعهم، وكل مرة يعود فيها أقوى من الســــابق. على 
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الرغم من قرار اعتزاله، فإّن الصدر ســــيظل يراقب ما يحدث من تطّورات في املشــــهد 
العراقي، بدليل دعوته أنصاره لالنسحاب من املنطقة اخلضراء، واستمرارية وزير القائد 
)صالح محمد العراقي، املتحدث الدائم باســــم مقتدى الصدر( في اإلداًلء بالتصريحات، 
التــــي تعكس عدم ترك »التيار« أبًدا الســــاحة لـ»اإلطار« يقرر مــــا يريد. وميتلك الصدر 
زمام الســــيطرة علــــى أنصاره، وميكنه وقفهم وحتريكهم، ليس مــــن خالل برنامج متلفز، 
بل من خالل تغريدة بســــيطة على منصة »تويتر«، فال يعني اعتزاله انتهاء تأثير »تياره«، 
فاحلااًلت الســــابقة أثبتت العكس متاًما بعودة الصدر وتأثيره بشدة في مجريات األمور. 
وعلى الرغم من اعتزاله العمل السياسي، فإّن التأثير الذي ميلكه التيار الصدري اًل ميكن 
أن يرتبــــط باعتزال لزعيم التيار، فـ»التيار« قوة شــــعبية كبيرة تُوَصف بـ»التيار املليوني«، 

ا في املشهد العراقي. وتُعتبر مؤثرة جّدً

ثالًثا: انعكاسات التصعيد الشيعي على النفوذ اإليراني في العراق
تكشــــف نتائــــج األحداث المتتالية في الســــاحة العراقية عــــن نتائج غاية في 

األهمية، اًل تُصّب في صالح إيران، بالنظر إلى ما يأتي:
بروز أولوية حصر الســــالح بيد الدولة على الســــطح: من أبرز النتائج التي كشفت عنها . )

األحداث العراقية هي مســــألة ارتفاع مطالبات احتكار الدولة للســــالح، وإن كان سحبه 
ًدا، فقــــد اعتبر الصدر في خطابه الصارم ألنصاره بااًلنســــحاب من  صعًبــــا للغاية ومعقَّ
املنطقة اخلضراء أن السالح املنفلت هو السبب الرئيسي في هذه األحداث، وتأكيد رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي أن السالح املنفلت هو سبب األزمة، وأن »أحداث بغداد حتتِّم 
ًحا بتقدمي استقالته في  على الســــلطات ضرورة السعي حلصر الســــالح بيد الدولة«، ملوِّ
حال استمرارية األزمة بال حّل. استقالة رئيس الوزراء محتملة في حال استمرارية رفض 
»اإلطار« حلل البرملان، ما ينذر بفوضى مســــلَّحة لن تكون في صالح إيران، التي تنشــــد 

الهدوء في العراق، خصوًصا في الفترة الراهنة.
زمام األمور السياســــية في العراق ليس في يد أذُرع إيران: فشلت التحالفات السياسية . 2

املوالية إليران في العراق في الســــيطرة على زمام األمور في الساحة العراقية، وإن كانت 
تعتمد على الســــالح املنفلت في مواقفها املتشددة، في ما يُخص حل البرملان. في املقابل، 
أصبح زمام األمور بيد الصدر، الذي بات الرقم الصعب الذي اًل ميكن جتاوزه حتى وهو 
منسحب أو معتزل، إذ حُتَسب له احلسابات، فهو ميتلك أيًضا مشروًعا يدغدغ به مشاعر 
اجلماهير املتعطشة لبناء مؤسسات الدولة، واستقاللية قراراتها، وحصر السالح بيدها، 
وإقامة َعالقات خارجية متوازنة، وهو مشــــروع يتناقض مع املشروع اإليراني القائم على 
تبعية العراق، واستمرارية ضعفه، وبقائه ضمن النفوذ اإليراني ملركزيته في اإلستراتيجية 
اإليرانية وفي املشــــروع اإليراني اإلقليمي. األحداث أثبتت أن الصدر هو من ميتلك قرار 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A&contentId=1551273
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ن من خلخلة البناء الهش لـ»اإلطار التنسيقي«  التصعيد والتهدئة، القتال والسالم، بل متكَّ
واألذرع املوالية إليران في الساحة العراقية، كما أحرجها أمام الداخل واخلارج، وكشفها، 
عندما رفضوا طلبه بإجراء انتخابات دون كل التحالفات القدمية، مبا فيها التيار الصدري.

تباُيــــن مواقــــف حتالــــف اإلطار التنســــيقي جتاه الصدر: كشــــفت األحــــداث عن تبايُن . 3
وجهات نظر حتالفات اإلطار التنســــيقي في التعاطي مع مطالــــب الصدر، فبينما يتخذ 
نوري املالكي وقيس اخلزعلي موقًفا أكثر تشدًدا من الصدر ومواقفه ومطالبه، خصوًصا 
حــــل البرملــــان وإجراء انتخابات مبكــــرة، جتد أن موقف هادي العامــــري وحيدر العبادي 
وعمار احلكيم أقّل تشــــدًدا جتاه مطالب الصدر، وهذا من شــــأنه التأثير في مســــتقبل 
»اإلطار« ومتاسكه، ولن يكون هذا التباين في صالح إيران ونفوذها السياسي في العراق.
من ناحية أخرى فإّن اســــتمرار العنف رمبا كان ســــيدفع امليليشيات املسلحة املختلفة 
على املوارد والقيادة والنفوذ إلى التوحد وااًلنســــجام أكثر ضد التيار الصدري، للحفاظ 

على مكاسبها ونفوذها في العراق.

رابًعا: السيناريوهات التي ينتظرها العراق
بعــــد تجاوز مرحلة الصراع السياســــي والدخول في مرحلة الصدام المســــلَّح 
بتحوُّل المنطقة الخضراء -شــــديدة التحصين- إلى ســــاحة حرب شــــوارع، ثم 
دعوة الصدر ألنصاره بااًلنسحاب من المنطقة الخضراء وإنهاء ااًلعتصامات، 

ينتظر المشهد العراقي ااًلتجاهات التالية:
احتمالية االجتاه نحو حل البرملان: قد تفرض خطوة الصدر بدعوة أنصاره لالنسحاب . )

على نحٍو أســــفر عــــن وقف إطالق النيــــران والتهدئة، ودعوة اإلطار التنســــيقي أنصاره 
بااًلنسحاب وإنهاء ااًلعتصام، على اجلميع، اًل سيما مع دعوات الرئاسات الثالث، ااًلجتاه 
نحو حل البرملان الراهن، والدعوة اًلنتخابات برملانية خالل 60 يوًما، ضمن تفاهم وطني 
عراقــــي، في خطوة اســــتباقية لقرار احملكمة ااًلحتادية، أو ااًلســــتجابة لتوصية احملكمة 
ااًلحتادية بحسم اجلدل السياسي -حال توصيتها بحلهـ وبتغيير قانون ااًلنتخابات والدعوة 
اًلنتخابات مبكرة. فقد يكون ذلك مبثابة نقطة التقاء مع مطالب الصدر، إذ يرى »التيار« 
م تنازاًلت عديدة ألجل احلل، تتمثل في التنازل عن عدد من مقاعد البرملان تبلغ  أنــــه قــــدَّ
71 مقعًدا، ثم التنازل أيًضا عن التكتل األكبر، ثم دعوة األنصار بســــرعة ااًلنســــحاب من 
املنطقة اخلضراء حلقن الدماء، كما أن غالبية القتلى واملصابني، حســــب تقارير إعالمية 

عراقية، من أنصار الصدر.
صياغة مرحلة جديدة تؤســــس حلل البرملان: قد تبدأ األطراف السياســــية املؤثرة في . 2

املشــــهد، مثل البارزاني والعامري والكاظمي واحللبوســــي وغيرهم، ااًلتصال أو التواصل 
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مــــع »التيار« بهدف التســــوية، حال عدم توصية احملكمة بحــــل البرملان. وقد يفضي ذلك 
إلى نتائج بااًلتفاق على صياغة مرحلة جديدة تؤســــس حلــــل البرملان، من خالل حتديد 
مدة معينة اًل تتجاوز العام، يجري خاللها إما تشــــكيل حكومة جديدة بشــــخصية جديدة 
غير محمد شــــياع السوداني، أو من خالل شــــخصية يرتضيها »التيار«، وإما استمرارية 
حكومــــة الكاظمي لتصريف األعمال فــــي مهاّمها، مع إجراء انتخابــــات جديدة، وتعديل 
قانــــون ااًلنتخابات، وحتديد واضح ملســــألة التكتل األكبر، علــــى أن تكون هناك ضمانات 
للقبــــول بنتائج ااًلنتخابات، كما ورد مببادرة مســــعود البارزاني. هذا الســــيناريو يصعب 
ــــكه بحل البرملان وإجراء انتخابات مبكرة، بل وعدم مشاركة  قبوله من ِقبَل »التيار«، لتمسُّ
األحزاب القدمية في ااًلنتخابات التي ســــيتفق علــــى إجرائها، إضافة إلى ذلك أنه عقب 
إمهال الصدر أنصاره 60 دقيقة لالنسحاب من املنطقة اخلضراء، خرج وزير القائد يقول 

للمحتّجني: »لن نسمح بفساد جديد يقوده الفاسدون«.
العودة إلى االحتجاجات أو حتى االحتجاجات املفضية إلى الفوضى: ســــيناريو عودة . 3

ااًلحتجاجات وااًلعتصامات والفوضى وارد بشــــدة، إذا ما اســــتمّر تعطيل »اإلطار« حلل 
البرملــــان وإجــــراء انتخابات مبكرة، وهنا ميكن اإلشــــارة إلى تصريح وزيــــر القائد بعدم 
ســــماح »التيار« بفساد جديد يقوده الفاسدون، في إشــــارة إلى التحالفات املوالية إليران 
ضمن اإلطار التنســــيقي، وبث رســــائل ألنصار »التيار« بأن يكونوا مســــتعّدين للعودة إلى 

ااًلحتجاجات وااًلعتصامات، حال عدم ااًلستجابة ملطالبة.
من بني املؤشرات األخرى، التي تدفع باجتاه عودة ااًلحتجاجات، عدم اكتراث »اإلطار« 
ملطالب »التيار«، ومطالبته بســــرعة عودة البرملان وباقي املؤسســــات الدستورية ملمارسة 
مهاّمها الدســــتورية والعمل على تشــــكيل حكومة جديدة، دون ااًلكتــــراث ملطالب »التيار« 
وتنازاًلته لعودة الهدوء إلى الشــــارع العراقي، ومطالبته أيًضــــا ألنصاره بالبقاء في حالة 

جاهزية، إذا ما استدعى األمر عودة ااًلحتجاجات.
نة، إذ أبدى املالكي امتعاضه من الصدر  يأتي ذلك في إطار تبادل لرسائل تهديد مبطَّ
بقوله إّن القوة اًل ميكنها أن تفرض واقًعا سياسّيًا على اآلخرين، وهو ما دفع وزير القائد 
إلى الرّد ببيان شــــديد اللهجة مهاجًما »اإلطار« لعدم اكتراثه ملطالب »التيار«، ومحاواًلته 

للُمضّي في تشكيل احلكومة، مطالًبا إيران بـ»لَّم بعيرها«، على حد بيانه.
د ااًلحتجاجــــات اًل تزال قائمة، منها عدم اســــتجابة  أِضــــف إلى ذلــــك أن دوافع جتدُّ
»اإلطــــار« ملطالب »التيار«، واســــتمرارية حالة الغضب وااًلحتقان الشــــعبي من األوضاع 
املعيشية وااًلقتصادية واخلدمية املزرية. ميكن أيًضا النظر إلى أن دعوة الصدر ألنصاره 
بااًلنســــحاب ليــــس معناها ترك األمور بيــــد »اإلطار«، وإمنا كانت خطــــوة وصفها بعض 
احملســــوبني من »اإلطار« بالشــــجاعة، لقطع دابر الفتنة وحقن دمــــاء العراقيني، وإيصال 

رسائل بأنه من ميتلك زمام األمور في العراق.
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الخالصة
ــــك »اإلطار« بتشــــكيل  دة للغاية بحكم تمسُّ بمــــا أن األزمة العراقية باتت معقَّ
د ااًلحتجاجات والفوضى،  الحكومــــة و»التيار« بحل البرلمان، بما يهــــدد بتجدُّ
فــــإن األمــــل في دور بــــارز تقوم بــــه المحكمــــة االتحادية في حســــم الجدل 
السياسي. وبات بيد المحكمة ااًلتحادية قرار العودة لالستقرار -حال توصيتها 
د ااًلحتجاجات والفوضى -حال التزمت رأيها في عدم  بحــــل البرلمان- أو تجدُّ
ااًلختصــــاص- خصوًصا في ظــــل تلويح رئيس الوزراء بااًلســــتقالة. وفي حال 
أوصت بحل البرلمان فسيكون ذلك قراًرا تاريخّيًا للمحكمة، وسيذكرها التاريخ 
بأنها كانت ســــبًبا في حقن دماء الشــــعب العراقي، ويُعتبر إجراء حل البرلمان 

ل للخروج من تعقيدات األزمة الراهنة. وإجراء انتخابات مبكرة الحل المؤمَّ
ميكن لدول اجلوار احملبة اًلســــتقرار العراق أن ترعى مبادرة لتسوية األزمة العراقية، 
واملساهمة في حل أزمات العراق، ابتداًء بأزمة الكهرباء العراقية من خالل شبكات الربط 
الكهربائي، وتعزيز دور النخب السياسية الوطنية التي تهدف إلى إخراج العراق من دوامة 

العنف والفوضى.
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