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مبادرة الحكيم
متثلــت أبــرز بنــود مبــادرة الحكيــم للتعامــل مــع أزمــة رفــض 

“اإلطــار التنســيقي” لنتائــج االنتخابــات يف النقــاط التاليــة:

ــأن  ــم ب ــب الحكي ــات: طال ــج االنتخاب ــكلة نتائ ــل مش 1- ح
يتضمــن أي اتفــاق مســتقبيل بــن القــوى السياســية الشــيعية 
تفاهــاً حــول كيفيــة التعامــل مــع نتائــج االنتحابــات، 
ــو ســابق عــى األطــراف  ــع أي فيت ــم رف ــأن يت ــب ب كــا طال
السياســية، وأن تفــي التفاهــات إىل اتفــاق وطنــي جامــع 
ــارات  ــن التي ــان ب ــة والربمل ــع املناصــب يف الحكوم عــى توزي
السياســية العراقيــة كافــة، مبــا يف ذلــك القــوى الخــارسة 

لالنتخابــات.

ومتثــل هــذه املبــادرة التفافــاً عــى مســاعي الصــدر 

لتشــكيل حكومــة أغلبيــة، تســتبعد القــوة الخــارسة، وتحديــداً 
ــح،  ــالف الفت ــبق، أو ائت ــوزراء األس ــس ال ــي، رئي ــوري املال ن
الــذي يضــم امليليشــيات املســلحة املواليــة إليــران، واملناوئــة 
ــات  ــدر يف املفاوض ــدى الص ــه ل ــذا التوج ــح ه ــدر. ووض للص
ــويس،  ــة محمــد الحلب ــدم بزعام ــع قامئــة تق ــا م ــي أطلقه الت
ــاد  ــتاين واالتح ــي الكردس ــزب الدميقراط ــدي الح ــك وف وكذل

ــداد. ــتاين يف بغ ــي الكردس الوطن

كــا أكــد الحكيــم رضورة التصويــت عــى ورقــة االتفــاق 
ــد،  ــان الجدي ــة األوىل للربمل ــاين يف الجلس ــرار برمل ــي كق الوطن

وذلــك يف محاولــة إلضفــاء طابــع قانــوين ملــزم عليهــا.

2- مقايضــة العنــف باملشــاركة يف الحكومــة: طالــب الحكيــم 
بالتــزام األطــراف كافــة باآلليــات القانونيــة والســلمية يف 
ــارة إىل تراجــع  ــل إش ــا يحم ــاوض، وهــو م ــراض والتف االع
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أعلــن عمــار الحكيــم، رئيــس تحالــف قــوى الدولــة الوطنيــة، فــي 16 نوفمبــر الجــاري، عــن مبــادرة لحــل أزمــة 
نتائــج االنتخابــات العراقيــة، وذلــك فــي كلمــة ألقاهــا فــي “منتــدى الســام واألمــن فــي الشــرق األوســط”، 
المنعقــد فــي محافظــة دهــوك فــي إقليــم كردســتان العــراق، بحضــور عــدد مــن القيــادات السياســية 
والرســمية، أبرزهــم الرئيــس العراقــي، برهــم صالــح، ورئيــس إقليــم كردســتان مســرور البارزانــي، إضافــة إلــى 

شــخصيات سياســية مــن بغــداد.

أزمــة العــراق: فــرص نجــاح مبــادرة الحكيــم فــي تجــاوز “أغلبيــة الصــدر”، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1398، 21 نوفمبــر 2021، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ميليشــيات الحشــد الشــعبي الوالئيــة عــن توظيــف الســالح 
والتظاهــرات لرفــض نتائــج االنتخابــات، وذلــك يف مقابــل 
اســتيعابها يف الحكومــة القادمــة. أي أن الحكيــم يســعى 
ملقايضــة عنــف امليليشــيات مبشــاركتها يف الحكومــة العراقيــة 

ــع.  ــيايس املراج ــا الس ــاوز وزنه ــورة تتج ــة، وبص القادم

3- رفــض التدخــات األجنبيــة: أكــد الحكيــم رضورة االلتــزام 
بالحــوار الوطنــي املســتقل بعيــداً عــن التدخــالت الخارجيــة 
بأنواعهــا وأطرافهــا كافــة، وهــو بطبيعــة الحــال مطلــب غــر 
ــة مل تغــب عــن محــاوالت  واقعــي، إذ إن التدخــالت اإليراني
تشــكيل الحكومــة الســابقة، بــل كان مــن الواضــح أن هنــاك 
دوراً إيرانيــاً يف توجيــه تحــركات “اإلطــار التنســيقي”، والــذي 
التــي خــرت  إليــران،  املواليــة  الشــيعية  القــوى  يضــم 
االنتخابــات، وهــو مــا ظهــر يف زيــارة إســاعيل قــاآين العــراق 
ــك يف  ــر، وكذل ــات، يف 11 أكتوب ــراء االنتخاب ــور إج ــن، ف مرت
ــال الكاظمــي يف 7 نوفمــرب.  ــة اغتي ــايل عــى محاول ــوم الت الي

مالحظات أساسية
ميكــن إبــداء عــدد مــن املالحظــات حــول هــذه مبــادرة 
الحكيــم، وكذلــك موقــف الصــدر منهــا، وذلــك عــى النحــو 

ــايل: الت

1- إعــادة إنتــاج مبــادرة قــاآين: متثــل مبــادرة الحكيــم 
محاولــة لفــرض توجهــات إســاعيل قــاآين، رئيــس فيلــق 
ــب  ــة عق ــرة الثاني ــراق للم ــذي زار الع ــراين، وال ــدس اإلي الق
محاولــة اغتيــال الكاظمــي الفاشــلة يف 7 نوفمــرب، والتي ســعي 
ــد عــى عــدم تورطــه  ــه مــع الكاظمــي إىل التأكي خــالل لقائ
يف تحريــض ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران 
عــى اغتيالــه، وهــو مــا يجــايف الحقائــق املســتقرة بــأن هــذه 

ــران.  ــن طه ــارشة م ــر مب ــرك إال بأوام ــيات ال تتح امليليش

كــا أكــد خــالل لقائــه امليليشــيات الشــيعية رضورة نبــذ 
العنــف. وال شــك أن قــاآين ســعى الســتثار محاولــة تصفيــة 
ــة الضغــط لتشــكيل حكومــة شــيعية  الكاظمــي، عــرب محاول
ــك  ــات، وذل ــن يف االنتخاب ــا الخارسي ــم حلفاءه ــة تض جامع
ــة الكاظمــي، أو  ــل تصفي ــراق ســيناريوهات مث ــب الع لتجني
حتــى مقتــدى الصــدر، باإلضافــة إىل تجنيــب العراق ســيناريو 
الحــرب األهليــة، أي أن مبــادرة قــاآين، وكذلــك الحكيــم، 
الحشــد  مليليشــيات  العســكرية  القــوة  لرجمــة  تســعى 
الشــعبي يف شــكل دور مؤثــر يف تشــكيل الحكومــة العراقيــة 

ــات.  ــج االنتخاب ــن نتائ ــة، بغــض النظــر ع القادم

2- مبــادرة غــر محايــدة: أعلــن الحكيــم عــن املبــادرة عقــب 
سلســلة لقــاءات أجراهــا الحكيــم مــع عــدد مــن قــادة كتــل 

ــيقي  ــار التنس ــرف بـ”اإلط ــا يع ــن م ــة ضم ــية مختلف سياس
للقــوى السياســية الشــيعية”، بزعامــة رئيــس الــوزراء األســبق 
نــوري املالــي، والتــي يعــد الحكيــم أحــد أطرافــه مــن خــالل 

مشــاركة يف اإلطــار التنســيقي بـــ “ائتــالف قــوى الدولــة”.

ــه كحــل وســط، أو  ــم مبادرت ــم لتقدي ــد ســعى الحكي وق
ــة  ــا يف حقيق ــة، ولكنه ــة الحالي ــن األزم ــروج م ــوية للخ تس
األمــر تعكــس مطالــب اإلطــار التنســيقي الخــارس لالنتخابات، 
ــذي  ــي ال ــل للكاظم ــار بدي ــذي يســعى للتدخــل يف اختي وال
عجــزت امليليشــيات الشــيعية عــن تصفيتــه، فضــالً عــن 
ضــان الحفــاظ عــى ســالح امليليشــيات. ولذلــك رحــب 
رئيــس ائتــالف دولــة القانــون، نــوري املالــي، باملبــادرة، 

ــي. ــق وطن ــة تواف ــكيل حكوم ــاً إىل تش داعي

ــار  ــن ع ــات: أعل ــاء االنتخاب ــب إلغ ــن مطل ــع ع 3- الرتاج
الحكيــم، زعيــم تيــار الحكمــة، وحيــدر العبــادي، رئيــس 
ــي أطــراف اإلطــار  ــب باق ــا بعــض مطال ــر رفضه ــار الن تي
التنســيقي، خاصــة تلــك املتعلقــة بإلغــاء االنتخابــات الربملانية 
األخــرة، والتمســك بــدالً مــن ذلــك بتشــكيل حكومــة توافقية 
ال تقــي أي طــرف ســيايس، وهــو مــا عكســته مبــادرة 

ــك. ــم األخــرة كذل الحكي

ويف حقيقــة األمــر، فــإن هــذا التنــازل ال يعــد مؤثــراً 
ــت  ــي أرشف ــة الت ــات الدولي ــة أن املؤسس ــر إىل حقيق بالنظ
أو االتحــاد  املتحــدة،  االنتخابــات، والتابعــة لألمــم  عــى 
ــا  ــر، ك ــرض ألي تزوي ــا مل تتع ــا أنه ــدت جميعه األورويب، أك
أن رئيــس مجلــس القضــاء األعــى، فائــق زيــدان، أعلــن عــدم 
وجــود تزويــر مثبــت بدليــل قانــوين، وهــو مــا يناقــض مزاعــم 

ــات.  ــارسة لالنتخاب ــيعية الخ ــوى الش الق

4- ضــان عــودة حلفــاء إيــران للســلطة خــال عامــن: 
أشــارت مصــادر عراقيــة إىل أن الورقــة تتضمــن إلغــاء قانــون 
االنتخابــات الحــايل، والــذي كان ضمــن أحــد أســباب خســارة 
ــل  ــن ح ــالً ع ــران، فض ــاء طه ــور حلف ــن منظ ــات، م االنتخاب
ــة  ــاء الرشعي ــة إلضف ــك يف محاول ــات، وذل ــة االنتخاب مفوضي
عــى اتهــام القــوى الخــارسة لالنتخابــات بــأن املفوضيــة 

ــج.  ــت يف النتائ تالعب

كــا طالــب الحكيــم يف مبادرتــه، وفــق مصــادر مطلعــة، 
ــب  ــك إىل جان ــن، وذل ــد عام ــرة بع ــات مبك ــراء انتخاب بإج
مشــاركة قــوى اإلطــار التنســيقي يف الحكومــة القادمــة، وهــو 
مــا وضــح يف مطالبتــه باختيــار رئيــس حكومــة توافقــي، 
يف إشــارة إىل اســتبعاد الكاظمــي، والــذي تعــرض عليــه 
ميليشــيات إيــران، نظــراً ملحاولتــه إعــادة هيبــة الدولــة 
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العراقيــة عــرب ضبــط ســالح امليليشــيات املنفلتــة، وكان مــن 
امللفــت أن مبــادرة الحكيــم ركــزت عــى رضورة عدم املســاس 
ــى  ــك ع ــات، وذل ــر االنتخاب ــذي خ ــعبي، ال ــد الش بالحش
الرغــم مــن أن تأكيــد الصــدر فــور فــوزه بنتائــج االنتخابــات 
ــة  ــة القادم ــد تشــكيل الحكوم ــه عن ــر أن أولويت يف 11 أكتوب

ــة. ــة العراقي ــد الدول هــو حــر الســالح بي

ــم  ــدر، زعي ــدى الص ــب مقت ــدري: طال ــار الص ــض التي 5- رف
املحكمــة  قــرار  بانتظــار  مقعــداً(،   74( الصــدري  التيــار 
االتحاديــة املتعلــق بالنتائــج، والنظــر بعدهــا يف الحلــول 
الدســتورية مــن دون النظــر ملبــادرات فرديــة تعرقــل مســرة 
ــة، يف  ــة وطني ــة أغلبي ــكيل حكوم ــية، وتش ــة السياس العملي

ــم.  ــادرة الحكي ــي مب ــه الضمن ــارة إىل رفض إش

ــرار  ــان إق ــف إىل ض ــذا املوق ــن ه ــدر م ــعى الص ويس
ــوى  ــازالت للق ــم أي تن ــدم تقدي ــات أوالً، وع ــج االنتخاب نتائ
الخــارسة قبــل إعــالن النتائــج النهائيــة، وهــو مــا كان يســعى 
إليــه الحكيــم واإلطــار التنســيقي. فقــد زار هــادي العامــري، 
زعيــم ائتــالف الفتــح، وحيــدر العبــادي، زعيــم ائتــالف النر، 
ــدان، يف منتصــف  ــق زي ــى، فائ ــس القضــاء األع ــس مجل رئي
ــج  ــة إعــالن املصادقــة عــى النتائ نوفمــرب وحــذراه مــن مغب
ــل حســم االعراضــات، عــى الرغــم  ــات قب ــة لالنتخاب النهائي
ــات مل تتغــر بعــد مراجعــة الطعــون  ــج االنتخاب مــن أن نتائ
ــة  ــؤرش إىل رغب ــا ي ــو م ــيقي، وه ــار التنس ــا اإلط ــي قدمه الت
القــوى املرتبطــة بإيــران يف التوصــل لتســوية لفــرض نفوذهــا 

ــة.  ــات النهائي ــج االنتخاب عــى الحكومــة قبــل إعــالن نتائ

ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، مل يغلــق الصــدر البــاب متامــاً 

ــارسة،  ــوى الخ ــتوعب الق ــة تس ــدة وطني ــة وح ــام حكوم أم

ــة  ــدة وطني ــة وح ــن: حكوم ــام خياري ــراق أم ــد أن الع إذ أك

أو أغلبيــة وطنيــة، غــر أنــه اشــرط رضورة اســتبعاد القــوى 

الراغبــة يف املشــاركة محاســبة املنتمــن لهــم مــن الفاســدين، 

يف حالــة تــم تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وهــو مــا يعنــي 

أنــه ســوف يتحفــظ عــى مشــاركة بعــض القــوى الشــيعية يف 

ــن  ــداً كل م ــار التنســيقي، أو بعــض شــخصياتها، وتحدي اإلط

نــوري املالــي، زعيــم ائتــالف القانــون، وزعيــم عصائــب أهــل 

الحــق قيــس الخزعــيل.

ويف التقديــر، فــإن مبــادرة الحكيــم تعكــس وجهــة نظــر 

إيــران، واإلطــار التنســيقي يف كيفيــة إدارة مشــهد أزمــة 

االنتخابــات، وذلــك عــرب التوافــق عــى مشــاركة قــوى اإلطــار 

يف الحكومــة القادمــة، وتدخلهــا يف اختيــار رئيــس وزراء 

جديــد للعــراق، وذلــك قبــل إعــالن نتائــج االنتخابــات التــي 

تؤكــد هزميتهــا فيهــا، وتراجــع وزنهــا الشــعبي. ويف حــن أن 

ــي،  ــاب متامــاً أمــام حكومــة وفــاق وطن ــق الب الصــدر مل يغل

ــوري  ــل ن ــتبعاد شــخصيات مث ــى اس ــد ع ــه جــدد التأكي فإن

املالــي وقيــس الخزعــيل، وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول مــدى 

ــب.     ــع هــذه املطال تجــاوب اإلطــار التنســيقي م
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