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 17 يف  الوطنــي،  الحــوار  مــن  األوىل  الجولــة  وعقــدت 
ــادات اإلطــار التنســيقي، فضــاً عــن  أغســطس، مبشــاركة قي
ــة  ــك ممثل ــرى، وكذل ــية األخ ــوى السياس ــراف الق ــض أط بع

األمــم املتحــدة بالعــراق جينــن باســخارت.

المناخ العام لالجتماع
جــاءت دعــوة الكاظمــي الســتكامل جلســات الحــوار الوطني، 
يف ظــل عــدد من التطــورات التي شــهدتها الســاحة السياســية 
واألمنيــة العراقيــة عــى مــدار األيــام املاضيــة، وهــو مــا ميكــن 

اســتعراضه يف النقــاط التاليــة:

ــراء  ــة الخ ــهدت املنطق ــراء: ش ــة الخ ــداث املنطق 1- أح
ــار  ــن أنصــار التي ــات م ــن املئ ــداد اشــتباكات مســلحة ب ببغ
الصــدري، وميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة لإلطــار 
ــك  ــخصاً، وذل ــوايل 30 ش ــل ح ــن مقت ــفرت ع ــيقي، أس التنس
عقــب إعــان زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، اعتزالــه 
لــه بصــورة  التابعــة  املراكــز  للسياســة، وإغــاق  النهــايئ 

مفاجئــة يف 30 أغســطس 2022.

كــام حدثــت مواجهــات بــن أنصــار الصــدر والحشــد 
بغــداد والبــرة وميســان والكوفــة وبابــل.  الشــعبي يف 
ــرج  ــيعي، خ ــيعي – ش ــال ش ــاد يف اقتت ــول الب ــب دخ ولتجن
ــة يف  ــاً يف الحنان ــراً صحفي ــد مؤمت ــه وعق ــن صمت ــدر ع الص
مدينــة النجــف ودعــا أنصــاره إىل إنهــاء االعتصام واالنســحاب 
مــن أمــام الربملــان، وهــو مــا القــى إشــادة مــن أغلــب قــوى 
اإلطــار التنســيقي، إىل جانــب الكاظمــي، ورئيــس الدولــة 
العراقيــة برهــم صالــح، كــام طالــب األخــر بــرورة الذهــاب 

ــدر.  ــف الص ــع موق ــي م ــرة، يف متاه ــات مبك إىل انتخاب

2- تدخــل مبــارش للمرجعيــة الدينيــة: كشــفت وكالــة رويــرز 
ــة  ــع حــوايل 20 مســؤوالً يف الحكوم ــات م ــد إجــراء مقاب بع
العراقيــة والتيــار الصــدري وفصائــل شــيعية أخــرى، عــن 
إرســال املرجــع الدينــي األعــى يف العــراق، عــي السيســتاين، 
العنــف  يوقــف  مل  إذا  أنــه  مفادهــا  الصــدر  إىل  رســالة 
فســيضطر املرجــع األعــى إىل إصــدار بيــان يدعــو إىل وقــف 
ــه كان  ــف الصــدر، ألن ــا كان ســيضعف موق ــال، وهــو م القت

ــات. ــؤولية املواجه ــه مس ــتاين يحمل ــيبدو أن السيس س
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اتفــق اجتمــاع الرئاســات والقــوى السياســية العراقيــة، فــي 5 ســبتمبر، علــى ســت توصيــات، مــن بينهــا 
تشــكيل فريــق فنــي لبلــورة الــرؤى واألفــكار وتقريــب وجهــات النظــر بغيــة الوصــول إلــى انتخابــات مبكــرة، 
وذلــك خــال الجلســة الثانيــة مــن جلســات الحــوار الوطنــي، والتــي عقدت علــى الرغم من اســتمرار مقاطعة 

التيــار الصــدري لهــا. 

احتمــاالت قائمــة: فــرص نجــاح جلســات الحــوار الوطنــي فــي العــراق, العــدد 1634، 09 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، قــام حســن النــوري، ممثــل 
السيســتاين، بزيــارة، عــى رأس وفــد حــوزوي رفيــع املســتوى، 
ملجلــس العــزاء املقــام عــى ضحايــا تظاهــرات أنصــار الصــدر 
ــي  ــا يشــر إىل وجــود دعــم ضمن ــازي، وهــو م ــم التع لتقدي

مــن املرجعيــة للصــدر. 

ــل املســلحة: جــاءت كلمــة  3- تجــدد الدعــوة لحــل الفصائ
الخــراء،  املنطقــة  أحــداث  عقــب  الحنانــة  يف  الصــدر 
ــي،  ــد العراق ــح محم ــدر، صال ــم الص ــدث باس ــة املتح وكلم
واملعــروف كذلــك باســم “الوزيــر القائــد” عقــب اشــتباكات 
ــل  ــى حــل الفصائ ــار الصــدري ع ــد إرصار التي ــرة، لتؤك الب
املســلحة وإخراجهــا مــن املنطقــة الخــراء، وإنهــاء ســيطرتها 
ــة  ــة، باإلضاف ــرة القادم ــال الف ــة خ ــذ الحدودي ــى املناف ع
ــاره  ــي، باعتب ــى الكاظم ــوزراء، مصطف ــس ال ــة رئي إىل مطالب
القائــد العــام للقــوات املســلحة، بتغيــر رئيــس هيئــة الحشــد 
الشــعبي فالــح الفيــاض، نظــراً ألنــه شــخصية مسيســة وغــر 

ــد. ــى إدارة الحش ــادر ع ق

ويكشــف ذلــك عــن إرصار الصــدر التخــاذ كافــة الخطوات 
الداخــل  يف  إليــران  املــوايل  الشــعبي،  الحشــد  إلضعــاف 
ــل  ــض الفصائ ــة بع ــن مخاطب ــرة م ــد ف ــك بع ــي، وذل العراق
املنضويــة تحــت الحشــد بلغــة هادئــة، يف محاولــة إلثنائهــم 
ــإن  ــك، ف ــلحة، ولذل ــات مس ــم يف موجه ــول معه ــن الدخ ع
ــه  ــي خطــاب حــاد ضدهــم يكشــف عــن عودت ــه لتبن عودت
مــرة أخــرى لسياســته الراميــة إىل إضعافهــم يف الداخــل 
ــوذ  ــة للنف ــاته الرافض ــع سياس ــق م ــا يتس ــو م ــي، وه العراق

ــك. ــا كذل ــاعية لتقويضه ــداد، والس ــى بغ ــراين ع اإلي

4- تأجيــل ثــاٍن لقــرار املحكمــة االتحاديــة: قــررت املحكمــة 
بخصــوص  قرارهــا  تأجيــل  العــراق  يف  العليــا  االتحاديــة 
ــراً  ــي، نظ ــان العراق ــل الربمل ــا لح ــة أمامه ــاوى املرفوع الدع
ــار رئيــس  ــزام باملــدد الدســتورية املحــددة الختي لعــدم االلت
ــل إىل 7 ســبتمرب  ــم التأجي ــث ت ــوزراء، حي ــس ال ــة ورئي الدول
ــل  ــة لح ــرار املحكم ــة إق ــوى. ويف حال ــت يف الدع 2022 للب
الربملــان، فــإن ذلــك ســوف ميثــل حــاً لألزمــة السياســية، أمــا 
ــم الدخــول  ــه ســوف يت ــرار، فإن ــك الق إذا أحجمــت عــن ذل
يف مفاوضــات حــول كيفيــة إدارة الفــرة التــي تســبق إجــراء 

ــرة.   ــات املبك االنتخاب

فرص نجاح الحوار الوطني
ــوار  ــاح الح ــة إلنج ــرص حقيقي ــود ف ــن وج ــم م ــى الرغ ع
ــاك  ــإن هن ــة، ف ــة الحالي ــة األزم ــن حال ــروج م ــي للخ الوطن
ــوار،  ــاح الح ــوق نج ــد تع ــي ق ــات الت ــن التحدي ــد م العدي

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا ميك ــو م وه

ــس  ــدم رئي ــدر: ق ــع الص ــويس م ــادرة الحلب ــاوب مب 1- تج
ــن  ــروج م ــادرة للخ ــويس، مب ــد الحلب ــواب، محم ــس الن مجل
االنســداد الســيايس الحــايل، والتــي جــاءت متوافقــة مــع 
مطالــب التيــار الصــدري، حيــث أكــد الحلبــويس مــن خالهــا 
ــرة  ــة املبكـ ــات النيابيـ ــد لانتخاب ــد موعـ عــى رضورة تحدي
وانتخابــات مجالــس املحافظــات يف موعـــد أقصــاه نهايــة عام 
2023، وانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، واختيــار حكومــة كاملــة 
ــادة  ــة إىل إع ــة، باإلضاف ــل ثق ــا ومح ــق عليه ــة متف الصاحي
ــادة 76 مـــن الدســتور، وهــي املتعلقــة بالكتلــة  تفســـر املـ
الكــربى التــي يحــق لهــا تشــكيل الحكومــة، إضافــة إىل إقــرار 
قانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة، عــاوة عــى تعديــل قانون 
انتخابــات مجلــس النــواب، وكذلــك ترشيــع قانــون املحكمــة 

ــا وفــق املــادة 92 مــن الدســتور. ــة العلي االتحادي

ــرة:  ــات مبك ــوار النتخاب ــن الح ــة م ــة الثاني ــوة الجول 2- دع
توافــق القــادة السياســيون العراقيــون، يف جلســة الحــوار 
الثانيــة التــي انعقــدت يف 5 ســبتمرب، بدعــوة مــن الكاظمــي، 
ــى  ــل ع ــي يعم ــق فن ــكيل فري ــا تش ــات، بينه ــى 6 توصي ع
إنضــاج الــرؤى واألفــكار وتقريــب وجهــات النظــر بغيــة 
الوصــول إىل انتخابــات مبكــرة. كــام جــددوا، يف الوقــت 
ــات  ــار الصــدري للمشــاركة يف االجتامع ــوة للتي نفســه، الدع
الفنيــة والسياســية، ملناقشــة كل القضايــا الخافيــة، والتوصــل 

ــا. ــول له إىل حل

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــدري: ع ــار الص ــف التي ــوض موق 3- غم
ــب  ــع أغل ــي م ــوزراء الكاظم ــس ال ــاالت رئي ــوات واتص دع
األطــراف السياســية القــت قبــوالً مــن أغلــب األطــراف، فــإن 
اســتمرار مقاطعــة التيــار الصــدري قــد يعرقــل نجاح جلســات 
الحــوار املرتقــب، يف ظــل إدراك القــوى السياســية كافــة عــدم 
إمكانيــة املــي قدمــاً يف أي خطــوة مســتقبلية مــن دون 
ــد  ــأ للمشــاركة بع ــد يلج ــر أن الصــدر ق ــار، غ مشــاركة التي

ــات املبكــرة.  ــدأ االنتخاب ــرار مب إق

اإلطــار  اليــزال  التنســيقي:  اإلطــار  داخــل  الخالفــات   -4
التنســيقي منقســامً بــن فريقــن، أحدهــام يؤيــد التوجــه نحو 
ــك  ــارض تل ــر يع ــة، واآلخ ــكيل الحكوم ــان وتش ــة الربمل جلس
الخطــوة ويعتــرب اســتفزازاً للتيــار الصــدري وقــد تفتــح املجال 
ــار إىل  ــادات اإلط ــعت قي ــارع. وس ــد إىل الش ــودة التصعي لع
تجنــب املواجهــة واتفقــت يف اجتامعهــا يف 2 ســبتمرب الجاري، 
بحضــور غالبيــة قيــادات التنســيقي الرئيســية، وتحديــداً 
ــدر  ــم وحي ــاّمر الحكي ــاض وع ــح الفي ــري وفال ــادي العام ه
ــة إىل  ــل األزم ــى رضورة ترحي ــي، ع ــس الخزع ــادي وقي العب
مــا بعــد “زيــارة األربعــن”، التــي توافــق 17 ســبتمرب 2022، 
ــاء  ــا ج ــو م ــت وه ــكل مؤق ــاع بش ــة األوض ــل تهدئ ــن أج م

ــراين فاعــل. ــدور إي ب
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تطورات محتملة
ــن التاليــن يف العــراق خــال الفــرة  قــد يحــد أحــد التطوري

املقبلــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

ــن  ــد املحام ــدم أح ــتقيلني: ق ــدر املس ــواب الص ــودة ن 1- ع
العراقيــن دعــوى إىل املحكمــة االتحاديــة العليــا للطعــن 
بقبــول اســتقاالت نــواب الكتلــة الصدريــة مــن قبــل رئاســة 
ــد الجلســة األوىل  ــد عق ــد موع ــم تحدي ــواب، وت ــس الن مجل
بتاريــخ 28 ســبتمرب الجــاري. ويــرى  للنظــر يف الدعــوى 
الطاعــن أن رئيــس مجلــس النــواب قــد وافــق عــى اســتقالة 
ــام  ــن النظ ــادة 12 أوالً م ــك امل ــاً بذل ــدر، مخالف ــواب الص ن
الداخــي ملجلــس النــواب، والتــي تنــص عــى أنــه عنــد تقديم 
أحــد أعضــاء هيئــة الرئاســة الســتقالته، فإنــه يجــب عرضهــا 
عــى الربملــان والتصويــت عليهــا باملوافقــة، وهــو مــا مل يتــم إذ 

ــان.  ــن دون الرجــوع إىل الربمل ــويس م ــا الحلب ــق عليه واف

وعــى الرغــم مــن أن نــواب الصــدر قــد تــربؤوا مــن 
الطاعــن، غــر أنــه يف حالــة قبــول املحكمــة للطعــن، وإعــادة 
نــواب الصــدر، فــإن هــذا ســيمكن الصــدر مــن الدعــوة 
ــى يف حــال رفضــت املحكمــة  ــات مبكــرة، حت إلجــراء انتخاب
ــا  ــاً إياه ــدر، مطالب ــه الص ــدم ب ــذي تق ــن ال ــة الطع االتحادي

بحــل مجلــس النــواب، لتجــاوزه املــدد الدســتورية املحــددة 
ــة.  ــة والحكوم ــي الدول ــاب رئي النتخ

ــات  ــهد املحافظ ــد تش ــعبية: ق ــات الش ــودة االحتجاج 2- ع
االحتجاجــات  عــودة  منهــا،  الشــيعية  خاصــة  العراقيــة، 
ــة  ــداد، وضــد نخب ــة عــى بغ ــة اإليراني مجــدداً، ضــد الهيمن
السياســين املرتبطــن بهــا، وهــو مــا قــد يعيــد التوتــر 
للمحافظــات العراقيــة، خاصــة مــع توقــع مصــدر أمنــي عــن 
ــي،  ــن الوطن ــاز األم ــة وجه ــن يف وزارة الداخلي ــاط عراقي ضب
وقــوع حــوادث اغتيــال تســتهدف ناشــطن مــن التيــار 
الصــدري وقــوى ترشيــن، خاصــة إذا مــا عــادوا إىل مطالبهــم 

ــران.  ــة بإي ــذة املرتبط ــيعية الناف ــزاب الش ــقاط األح بإس

ويف الختــام، ميكــن القــول إن مختلــف القــوى السياســية 
العراقيــة ترقــب قــرار املحكمــة االتحاديــة يف 7 ســبتمرب 
ــة  ــوى، ويف حال ــض الدع ــان، أو برف ــل الربمل ــواء بح 2022، س
رفــض الدعــوى، فــإن الصــدر اليــزال ميلــك خيــار إعــادة نوابــه 
إىل الربملــان، إذا مــا تــم قبــول الدعــوى التــي تــم رفعهــا أمــام 
ــه. وعــى الرغــم مــن  املحكمــة بالطعــن عــى اســتقالة نواب
ــه  ــح أن ــن الواض ــات م ــه ب ــية، فإن ــة السياس ــتمرار األزم اس
ليــس هنــاك مــن خيــار ســوى الذهــاب إىل انتخابــات مبكــرة، 

ــك بعــد. ــات تحقيــق ذل وإن كان ليــس مــن الواضــح آلي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرشق األوســط عمومــاً.
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