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مواقف متباينة من دعوة الصدر
ميكــن اســتعراض أبــرز املواقــف مــن دعــوة الصــدر للذهــاب 

النتخابــات مبكــرة يف التــايل:

1- انقســام قــوى اإلطــار التنســيقي: تباينــت مواقــف قــوى 
ــه  اإلطــار التنســيقي مــن دعــوة الصــدر، فقــد رحــب بدعوت
رئيــس ائتــاف النــر حيــدر العبــادي، ورئيــس تحالــف 
الفتــح، هــادي العامــري، بينــا رفضــه ائتــاف دولــة القانــون، 
ولكــن بشــكل غــر مبــارش، إذ رفــض املالــي، يف 8 أغســطس، 
حــل الربملــان وإجــراء انتخابــات مبكــرة، إال بعد عــودة الربملان 
ــون،  ــة صادق ــاد بشــكل طبيعــي، كــا متاهــت كتل إىل االنعق
ــي.  التابعــة لحركــة عصائــب أهــل الحــق، مــع موقــف املال
ــون مــن القــوى  ــة القان وياحــظ أن العصائــب وائتــاف دول

ــة للصــدر.  املناوئ

2- غمــوض املوقــف الكــردي: تــردد الحــزب الدميقراطــي 
الكردســتاين يف تأييــد دعــوة الصــدر إلجــراء انتخابــات مبكــرة، 
فقــد اعتــرب ســكرتر املكتــب الســيايس للحــزب، فاضــل مــراين، 
يف 8 أغســطس، أنــه ليــس مــن الســهل حــل مجلــس النــواب 
ــزب.  ــن الح ــمي م ــف رس ــدر موق ــه مل يص ــر أن ــي، غ العراق
وعــى الجانــب اآلخــر، مل يعلــن االتحــاد الوطنــي الكردســتاين 
موقفــاً رســمياً هــو اآلخــر، وإن أعلــن أحمــد الهــريك، القيــادي 
الربملــان وإجــراء  لحــّل  الدعــوة  أن  الوطنــي،  االتحــاد  يف 
ــيقي”،  ــار التنس ــة “اإلط ــة مبوافق ــرة، مرهون ــات مبك انتخاب
يف مــؤرش عــى اســتمرار تحالفــه مــع التنســيقي يف مواجهــة 

الصــدر. 

3- تأييــد القــوى الســنية: جــاء موقــف القــوى الســنية متحداً 
ــي  ــان العراق ــس الربمل ــد رئي ــث أي ــوة الصــدر، حي ــف دع خل
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دعــا الســيد مقتــدي الصــدر فــي تغريــده لــه، فــي 6 أغســطس، إلــى حــل مجلــس النــواب العراقــي، مؤكــدًا 
ــه”، مــع اســتمرار اعتصــام اآلالف مــن أتباعــه فــي محيــط  ــل عن ــًا شــعبيًا وسياســيًا ال بدي ــات “مطلب ــه ب أن
مبنــى البرلمــان داخــل المنطقــة الخضــراء منــذ نحــو أســبوع، ثــم أصــدر الصــدر بيانــًا، فــي 10 أغســطس، للــرد 
علــى رئيــس الــوزراء العراقــي األســبق، زعيــم ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي، والــذي طالــب فيــه 
بانعقــاد البرلمــان للدعــوة النتخابــات مبكــرة، حيــث أكــد الصــدر أنــه يجــب أن يقــوم القضــاء العراقــي بحــل 
البرلمــان خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة األســبوع القــادم، وتكليــف رئيــس الجمهوريــة بتحديــد موعــد انتخابــات 

مبكــرة مشــروطة بعــدة شــروط ســيعلن عنهــا الصــدر الحقــًا.

أزمــة قائمــة: فــرص نجــاح دعــوة الصــدر القضــاء العراقــي لحــل البرلمــان, العــدد 1618، 22 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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محمــد الحلبــويس، دعــوة الصــدر إلجــراء انتخابــات مبكــرة، 
الســيا يف ضــوء اإلدراك التــام لصعوبــة االتفــاق عــى حكومــة 

جديــدة يف ظــل االنقســام الســيايس الحــايل.

ــس الخنجــر،  ــف الســيادة، خمي ــس تحال ــا رحــب رئي ك
مبــا طرحــه الصــدر، وأكــد دعــم جميــع الجهــود إلنقــاذ 
العــراق، ومعالجــة حالــة الجمــود الســيايس. وأيــدت العديــد 
مــن القــوى املدينــة واملســتقلة دعــوة حــل الربملــان، حيــث 
ــي، إىل أن  ــد حق ــي، أحم ــدين العراق ــراك امل ــو الح ــار عض أش
القــوى املدنيــة والعلانيــة ســتُصدر بيانــاً يؤيــد الذهــاب إىل 
ــات مبكــرة، مــع وجــود توجــه  حــل الربملــان وإجــراء انتخاب
ــدم  ــوة وع ــتقلني بق ــني واملس ــاركة املدني ــرورة مش ــام ب ع
مقاطعــة أي انتخابــات مقبلــة، ســواء “قــوى ترشيــن” أو 

ــيوعي. ــزب الش الح

دالالت دعوة الصدر
ــان  ياحــظ أن دعــوة الصــدر إىل تدخــل القضــاء لحــل الربمل
ــا  ــي ميكــن توضيحه ــدالالت، والت تكشــف عــن عــدد مــن ال

ــايل: يف الت

1- موقــف غامــض للقضــاء العراقــي: يســتند الصــدر لطلبــه 
مــن القضــاء العراقــي حــل الربملــان إىل القــرار الــذي أعلنتــه 
املحكمــة االتحاديــة بشــأن انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
ــد  ــي، محم ــان العراق ــس الربمل ــن رئي ــى استفســار م ــاء ع بن
رئيــس  القانونيــة النتخــاب  املــدة  الحلبــويس، بخصــوص 
للجمهوريــة، والتــي تنــص عــى أنه يتوجــب أن يتــم االنتخاب 
خــال “فــرة وجيــزة”. وحينهــا فــر خــرباء القانــون الفــرة 
الوجيــزة بأنهــا ملــدة شــهر فقــط، والتــي قــد انتهــت يف أبريــل 

.2022

ويعنــي مــا ســبق دخــول البــاد بعدهــا يف خرق دســتوري، 
غــر أن رئيــس مجلــس القضــاء األعــى، فائــق زيــدان، أعلــن 
أنــه يف الوقــت الــذي عالــج فيــه القانــون العراقــي كثــراً مــن 
القضايــا، مبــا فيهــا البســيطة، بعقوبــات طبقــاً للقانــون، فإنــه 
ســكت عــن فــرض عقوبــة عــى الخــرق الدســتوري، وهــو مــا 
يعنــي أن القضــاء قــد ال يصــدر حكــاً ملزمــاً بحــل الربملــان 
العراقــي، وهــو مــا قــد يؤكــد حينهــا صحــة االتهامــات التــي 
وجههــا الصــدر يف الســابق إىل القضــاء بأنــه مســيس ومنحــاز 

لقــوى اإلطــار التنســيقي.

2- اســتيعاب الصــدر خصومــه مــن الشــيعة: ســعى الصــدر 
خــال الفــرة املاضيــة إىل مخاطبــة أطيــاف الشــعب العراقــي 
كافــة، وليــس أنصــاره فقــط. كــا ركــز الصــدر عــى التأكيــد 
عــى وحــدة الصــف الشــيعي مــن أجــل اإلصــاح ومحاكمــة 
الفاســدين، يف مــؤرش عــى أن موقفــه الرافض لبعــض مكونات 

اإلطــار التنســيقي، خاصــة ائتــاف دولــة القانون، ال يســتهدف 
بــه شــق وحــدة الصــف الشــيعي، ولكــن محاربــة الفاســدين. 

ــد  ــادات الحش ــى دور قي ــه ع ــدر يف تريحات ــد الص وأك
ــة واإلصــاح، حيــث  ــة العراقي الشــعبي يف الدفــاع عــن الدول
اعتربهــم األقــرب إىل آراء التيــار الصــدري، وهــو مــا يشــر إىل 
محاولــة الصــدر إرســال عــدة رســائل لطأمنة الحشــد الشــعبي 
بأنــه ال يســتهدفهم، وذلــك لتقليــص فــرص انــدالع مواجهــات 
بــني رسايــا الســام التابعــة لــه، وميليشــيات الحشــد الشــعبي، 
ــام  ــار، يف 6 أغســطس، حــول قي خاصــة بعدمــا انتــرشت أخب
عــدد مــن قــادة الصــف الثــاين يف الفصائــل الشــيعية املســلحة 
بنقــل عائاتهــم إىل طهــران وعواصــم عربيــة كمــاذ مؤقــت 
بانتظــار انجــاء األزمــة مــع مقتــدى الصــدر، وهــو مــا يعــد 

مــؤرشاً عــى اســتعدادهم للدخــول يف مواجهــات مســلحة. 

خيارات محتملة لألزمة
ــوة  ــة لدع ــارات املحتمل ــن الخي ــدد م ــارة إىل ع ــن اإلش ميك
الصــدر للذهــاب النتخابــات مبكــرة، والتــي تتمثــل يف التــايل:

1- بقــاء حكومــة الكاظمــي: يعــد ذلــك الســيناريو هــو 
األكــر قبــوالً مــن جانــب التيــار الصــدري، وهــي الذهــاب إىل 
انتخابــات مبكــرة وإرشاف حكومــة الكاظمي عــى االنتخابات 
الربملانيــة املقبلــة، وهــو مــا ترفضــه بعــض القــوى املحســوبة 
عــى التنســيقي، خاصــة ائتــاف دولــة القانــون، والــذي يــر 
عــى تشــكيل حكومــة محمــد شــياع الســوداين أوالً، وإقــرار 
قانــون جديــد لانتخابــات، وذلــك قبــل االتفــاق عــى الذهاب 
ــوري  ــراض ن ــباب اع ــد أس ــل أح ــرة. ويتمث ــات مبك النتخاب
املالــي عــى الكاظمــي يف أن األخــر محســوب عــى مقتــدى 

الصــدر، وفقــاً للالــي.  

وهنــاك عــدد مــن املــؤرشات، التــي تدعم هــذا الســيناريو 
مــن بينهــا موافقــة بعــض قــادة التنســيقي عــى فكــرة إجــراء 
ــات  ــن معلوم ــه م ــم تداول ــات مبكــرة، فضــاً عــا يت انتخاب
تفيــد بــأن رئيــس فيلــق القــدس، إســاعيل قــاآين، قبــل 
ــن  ــروج م ــدة للخ ــات جدي ــو انتخاب ــاب نح ــرورة الذه ب

ــة. ــة الحالي األزم

2- تنظيــم الســوداين لالنتخابــات: يطالــب ائتــاف دولــة 
ــل  ــم ح ــم يت ــة ث ــوداين الحكوم ــكل الس ــأن يش ــون، ب القان
الربملــان، وياحــظ أن مثــل هــذا الســيناريو مرفــوض مــن قبــل 
الصــدر، نظــراً ألن هــذا يعنــي إضفــاء الرشعيــة عــى حكومــة 

يتــم تأسيســها مــن قبــل حكومــة املالــي. 

وقــد يتــم التوصــل لتســوية أخــرى، وهــي محاولــة 
التوافــق عــى مرشــح جديــد لإلطــار التنســيقي غر الســوداين، 
ــار يعــد  ويلقــى قبــوالً مــن الصــدر، غــر أن مثــل هــذا الخي
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مســتبعداً كذلــك، نظــراً ألن الصــدر ال يريــد االعــراف برشعية 
أي حكومــة تنبثــق عــن برملــان ال يتمتــع فيــه بنفــوذ مؤثــر. 
ــون  ــة أخــرى، وهــي االتفــاق عــى قان ــاك معضل كــا أن هن
ــار الصــدري ســوف يرفــض  ــد، وال شــك أن التي انتخــايب جدي
ــذي  ــي ال ــان العراق ــن خــال الربمل ــون م مناقشــة هــذا القان

أصبــح غــر ممثــل فيــه.

ــارات يف  ــل أحــد الخي 3- تدخــل القضــاء العراقــي: قــد يتمث
اســتجابة القضــاء العراقــي لطلــب الصــدر بحــل الربملــان عــى 
أســاس تجــاوزه الفــرة املخصــص فيهــا انتخــاب رئيــس الدولــة 
ورئيــس الحكومــة، غــر أن مثــل هــذا الســيناريو يعنــي أنــه 
ــم  ــم يف تنظي ــي القدي ــون العراق ــكام للقان ــم االحت ســوف يت
ــح  ــدة، وهــو مــا ال يصــب يف صال ــات املبكــرة الجدي االنتخاب

ــون،  ــذا القان ــب ه ــر مبوج ــذي خ ــيقي، وال ــار التنس اإلط
ــز  ــه بتعزي ويعتقــد أن تغيــر بعــض بنــوده ســوف تســمح ل

ــة.  ــات املقبل حظوظــه يف االنتخاب

ــدد  ــن تع ــم م ــى الرغ ــه ع ــول إن ــن الق ــام، ميك ويف الخت
املــؤرشات عــى بلــورة قناعــة لــدى قــوى وازنــة داخــل اإلطــار 
التنســيقي، وعنــد طهــران، بأنــه ال مخرج مــن األزمــة الحالية، 
ســوى مــن خــال الســر إىل انتخابات مبكــرة، غــر أن الخاف 
يســتمر حــول مــن هــي الحكومــة التــي ســوف تديــر البــاد 
خــال هــذه الفــرة، وهــل تســتمر حكومــة الكاظمــي، أم يتم 
ــة الســوداين، أو أي شــخص  ــدة برئاس ــة جدي تشــكيل حكوم

آخــر، فضــاً عــن االتفــاق عــى قانــون انتخــايب جديــد.
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