تقديرات المستقبل Future Briefs

التوافقات الصعبة:
حتديات تشكيل التنسيقي للحكومة العراقية القادمة
العدد  12 ،1589يوليو 2022

أعلــن زعيــم تحالــف الفتــح ،هــادي العامــري ،فــي  11يوليــو ،انســحابه من المشــاركة في الحكومــة الجديدة،
وذلــك فــي الوقــت الــذي أعلــن قيــس الخزعلــي ،زعيــم عصائــب أهــل الحــق ،فــي اليــوم نفســه ،رفضــه
الصريــح لبقــاء حكومــة تصريــف األعمــال التــي يترأســها مصطفــى الكاظمــي ،بينمــا أكــد زعيــم تيــار الحكمــة
ورئيــس تحالــف قــوى الدولــة ،عمــار الحكيــم ،علــى وجــود عناصــر إيجابيــة فــي حكومــة الكاظمــي ،داعيــاً إلــى
اســتمرارها ،وهــو مــا يؤشــر علــى تصاعــد الخالفــات واالنقســامات بيــن مكونــات اإلطــار التنســيقي ،خاصــة
أن الخزعلــي والحكيــم يعــدان مــن القــوى المنضويــة داخــل التنســيقي.

عوائق قائمة
يواجــه التنســيقي عــدة تحديــات لتشــكيل الحكومــة الجديدة،
عــى الرغــم مــن انســحاب التيــار الصــدري ،ومتكــن قــوى
اإلطــار مــن زيــادة مقاعدهــا إىل حــوايل  130نائب ـاً ،وهــو مــا
ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1انســحاب الفتــح مــن التنســيقي :أعلــن زعيــم تحالــف
الفتــح ،هــادي العامــري ،يف  11يوليــو ،انســحابه مــن املشــاركة
يف الحكومــة الجديــدة ،مرجعــاً ذلــك إىل خالفــات داخــل
اإلطــار التنســيقي ( 130نائبـاً) حــول األســاء املطروحــة لتــويل
رئاســة الحكومــة الجديــدة ،والتــي يثــار كالم عــن تورطهــا يف
ملفــات فســاد وتهــم ودعــاوى قضائيــة ،فض ـاً عــن مخاوفــه
مــن قــر عمــر الحكومــة بســبب “تشــكيلها مــن دون التيــار
الصــدري” .ويكشــف موقــف الفتــح عــن حجــم الخالفــات
داخــل التنســيقي.

وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد شــدد العامــري عــى رضورة
“حفــظ وحــدة التنســيقي” ،ومؤكــدا ً عــى أنــه ســيقوم بتقديم
الدعــم واملســاندة “ألي مرشــح يتفــق عليــه األخــوة يف اإلطــار
رغــم قرارنــا عــدم املشــاركة يف أي حكومــة مســتقبلية” .وميتلك
الفتــح حــوايل  31نائبـاً يف الربملــان ،وذلــك بعــد انســحاب نــواب
التيــار الصــدري ،واســتبدالهم بآخرين.
ويعكــس ق ـرار الفتــح إمــا إدراكــه أن حكومــة التنســيقي
الجديــدة ،يف حالــة نجــاح تشــكيلها ،ســوف يكــون عمرهــا
قصــر األجــل ،ولذلــك فضــل النــأي بنفســه عنهــا ،اســتعدادا ً
لالســتحقاقات االنتخابيــة املقبلــة ،أو أنــه يســعى للحفــاظ عىل
وحدتــه ،خاصــة بعدمــا أشــارت مصــادر إىل أن كتلــة بــدر،
وعــدد نوابهــا  16مــن أصــل  31نائب ـاً ،يف تحالــف الفتــح ،قــد
تلتحــق بالتيــار الصــدري وتنســحب مــن العمليــة السياســية يف
حالــة إخفــاق التوافــق عــى شــخصية رئيــس الــوزراء.

التوافقــات الصعبــة :تحديــات تشــكيل التنســيقي للحكومــة العراقيــة القادمــة ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  12 ،1589يوليــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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 -2اســتمرار التبايــن حــول رئيــس الــوزراء :اندلعــت خالفــات
بــن قــوى اإلطــار التنســيقي حــول شــخصية رئيــس الــوزراء،
خاصــة بعدمــا ســعى رئيــس الــوزراء األســبق ،نــوري املالــي،
إلعــادة تســويق نفســه لتــويل املنصــب بعــد انســحاب التيــار
الصــدري مــن املشــهد الســيايس ،وهــو مــا يعارضــه عــدد مــن
قيــادات القــوى املنضويــة داخــل اإلطــار التنســيقي ،خاصــة
هــادي العامــري والخزعــي وقيــادات أخــرى.
وتخــى هــذه القــوى أن يــؤدي تكليــف املالــي مبهمــة
تشــكيل الحكومــة إىل اســتفزاز زعيــم التيــار الصــدري ،مقتــدى
الصــدر ،نظـرا ً للخالفــات التاريخيــة العنيفة بني الجانبــن ،األمر
الــذي قــد يدفعــه لتحريــك الشــارع ضــد الحكومــة ،ويكــرر
ســيناريو اقتحــام املنطقــة الخـراء عــام  2016إبــان حكومــة
حيــدر العبــادي ،كــا أن هنــاك تحفظ ســابق ملرجعيــة النجف
عــى املالــي ،خاصــة أنــه أثنــاء فــرة رئاســته للحكومــة متكــن
داعــش مــن الســيطرة عــى مناطــق واســعة يف العراق ،بســبب
ضعــف القــوات األمنيــة العراقيــة يف ظــل املالــي ،فض ـاً عــن
اتباعــه سياســة إقصائيــة ضــد العــرب الســنة واألكـراد.
وتدخــل ضمــن األســاء املرشــحة لرئاســة الحكومــة اســم
مستشــار األمــن القومــي العراقــي الحــايل ،قاســم األعرجــي،
خاصــة أن لديــه عالقــة جيــدة مع مختلــف األطراف السياســية
يف البــاد ،إىل جانــب اســم محمــد شــياع الســوداين ،الوزيــر
الســابق وعضــو حــزب “الدعــوة” ،كــا يطــرح عــى نحــو أقــل
اســم حيــدر العبــادي للمنصــب ذاتــه ،ومحافــظ البرصة أســعد
العيــداين ،ووزيــر الرياضــة األســبق عبــد الحســن عبطــان.
ووفقـاً ملصــادر داخــل اإلطــار ،فإنــه مل يتــم بعــد االتفــاق عــى
مناقشــة اســم رئيــس الــوزراء مــن بــن األســاء املرشــحة بعــد.
وعــى الرغــم مــن أن املالــي قــد اســتفاد مــن انســحاب
الصــدر بحصولــه عــى خمــس مقاعــد إضافيــة ،لريتفــع عــدد
نوابــه يف الربملــان العراقــي إىل حــوايل  38نائب ـاً ،فــإن تحالــف
الفتــح قــد ارتفــع عــدد مقاعــده هــو اآلخــر مــن  12إىل 31
نائب ـاً ،وكذلــك ارتفــع عــدد نــواب قــوى الدولــة الوطنيــة مــن
 4إىل  ،11وهــو مــا يعنــي أن القــوى الرافضــة لرتشــيح املالــي
متتلــك هــي األخــرى عــدد مناســب مــن األصــوات ،التــي
تؤهلهــا ملنعــه مــن الفــوز برتشــيح اإلطــار التنســيقي.
 -3تحفــظ الدميقراطــي الكردســتاين :وضع الحــزب الدميقراطي
الكردســتاين عــددا ً مــن املبــادئ األساســية للمشــاركة يف
الحكومــة املقبلــة ،وهــي التوافــق والرشاكــة والتــوازن،
باإلضافــة إىل حــل املشــاكل العالقــة بــن بغــداد وأربيــل ،والتي
يتقدمهــا حســم ملــف األمــن والغــاز ،خاصــة بعدمــا تعهــدت
رشكات خدمــات حقــول النفــط األمريكيــة “شــلمربغر” و”بيكر
هيــوز” و”هاليربتــون” ،يف  4يوليــو ،بــأن متتثــل لحكــم أصدرتــه
املحكمــة االتحاديــة العليــا ،وأن تنســحب مــن إقليم كردســتان
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العـراق .ونظـرا ً ألن هــذا التطــور يصــب يف مصلحــة الحكومــة
االتحاديــة ،فإنــه مــن غــر املتوقــع أن تقــدم أي مــن األحـزاب
الشــيعية مثــل هــذا التنــازل لألك ـراد ،وهــو مــا يجعــل هنــاك
حاجــة للتوصــل إىل حــل وســط حــول هــذا األمــر.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن الدميقراطــي الكردســتاين يريــد
ضامنــات بإنهــاء هجــات ميليشــيات إيــران عــى إقليــم
كردســتان الع ـراق ،خاصــة حقــول النفــط والغــاز ،فض ـاً عــن
حــر الســاح بيــد الدولــة ،وإنهــاء وجــود قــوات خارجــة عــن
إدارة القــوات الرســمية يف املناطــق املتنــازع عليهــا ،خاصــة
كركــوك واملوصــل وغريهــا ،أي إخــراج ميليشــيات الحشــد
الشــعبي مــن هــذه املناطــق ،وهــو األمــر الــذي قــد يكــون
فــرص تحقيقــه صعبــة.
وعــى الجانــب اآلخــر ،أشــار النائــب عــن الكردســتاين،
محــا خليــل ،إىل أن القــوى السياســية ســيكون لهــا رأي بشــأن
أي شــخصية يرشــحها اإلطــار التنســيقي لرئاســة الــوزراء ،فهــذا
امللــف يجــب أن تناقشــه كل األطراف السياســية ،ملعرفــة قدرة
هــذه الشــخصية عــى تنفيــذ الربنامــج الحكومــي ،وتطبيــق
فقــرات الدســتور العراقــي ،وتحقيــق التــوازن والرشاكــة
الحقيقيــة خــال املرحلــة املقبلــة ،وهــو مــا يعكــس وجــود
تحفــظ لــدى الكردســتاين عــى نــوري املالــي ،وذلــك بســبب
مواقفــه الســابقة املعاديــة إلقليــم كردســتان العـراق ،إذ إنــه مل
ينكــص فقــط عــن الوعــود التــي قطعهــا لإلقليــم عنــد توليــه
رئاســة وزراء العـراق يف  ،2010بــل عمــد إىل فــرض حصــار مــايل
عــى اإلقليــم.
 -4الخــاف حــول منصــب الرئيــس :اليــزال الخــاف حــول
شــخصية رئيــس الدولــة إحــدى الخالفــات الرئيســية ،التــي
تعــوق تشــكيل الحكومــة الجديــدة ،وقــد أكــد التنســيقي أنــه
يفضّ ــل مرشــحاً كرديـاً واحــدا ً متفــق عليــه لرئاســة الجمهوريــة
يف الع ـراق ،وهــو األمــر الــذي يبــدو فرصــه معدومــة ،يف ظــل
إرصار االتحــاد الوطنــي الكردســتاين ،حليف التنســيقي ،عىل أن
يتــوىل مرشــحه الرئيــس الحــايل برهــم صالــح رئاســة العـراق ،يف
حــن أن الحــزب الدميقراطــي يتمســك مبرشــحه لرئاســة العراق
ممثـاً يف وزيــر داخليــة اإلقليــم ،ريــر أحمــد.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن التنســيقي ال يســتطيع أن يغامــر
بفقــد دعــم االتحــاد الوطنــي الكردســتاين ،ليــس فقــط لوجــود
تحالفــات بينهــا عقــب ظهــور نتائــج االنتخابــات األخــرة،
ولكــن نظــرا ً ألن االتحــاد يتبنــى مواقــف أقــل تشــددا ً مــن
الدميقراطــي الكردســتاين ،يف القضايــا املختلــف عليهــا بــن
بغــداد وأربيــل.
 -5رشوط صعبــة للمكــون الســني :هنــاك صعوبــات قامئــة
يف التوافــق بــن تحالــف الســيادة والتنســيقي .ونظــرا ً ألن

تحديات تشكيل التنسيقي للحكومة العراقية القادمة

القــوى الشــيعية يغلــب عليهــا القــوى املواليــة إلي ـران ،فــإن
الســيادة يرغــب يف الحصــول عــى تنــازالت مــن التنســيقي
قبــل الدخــول يف أي مفاوضــات رســمية ،والتــي مــن أهمهــا
امللفــات املتعلقــة بالحقــوق واالنتهــاكات يف مناطــق شــال
وغــرب البــاد ،وملفــات النازحــن وإعــار املــدن ،والكشــف
عــن مصــر املغيبــن ،وتعويــض األهــايل املدمــرة منازلهــم،
وملــف االعتقــاالت والســجون ،إىل جانــب إعــادة النظــر يف
التــوازن الحــايل داخــل مؤسســات الدولــة ،األمنيــة والخدميــة
عــى حــد ســواء.
وال شــك أن هــذه املفاوضــات ســتتعقد يف حالــة توافــق
التنســيقي عــى نــوري املالــي باعتبــاره رئيــس وزراء الع ـراق
القــادم ،خاصــة أنــه ســبق وأن قــام بإقصــاء السياســيني الســنة،
كــا أنــه نكــص عــن وعــوده بإدمــاج عنــارص الصحــوات التــي
حاربــت تنظيــم القاعــدة يف األجهــزة األمنيــة العراقيــة ،بــل ومل
يعبــأ باســتهدافها مــن قبــل عنــارص التنظيــم.
سيناريوهات معقدة
انطالقـاً مــا ســبق ،ويف إطــار جملــة التحديــات التي تشــهدها
العمليــة السياســية العراقيــة ،ميكــن االشــارة إىل أبــرز املســارات
املحتملــة ،وذلــك كــا ييل:
 -1نجــاح املالــي يف تشــكيل الحكومــة :يفرتض هذا الســيناريو
نجــاح املالــي يف تشــكيل الحكومــة العراقيــة ،وذلــك بعــد
تدخــل مــن جانــب إيـران للضغــط عــى مكونــات التنســيقي
كافــة مــن أجــل دعــم ترشــح املالــي ،غــر أن هــذا الســيناريو
محفــوف باملخاطــر ،ليــس فقــط لوجــود تحفظــات مــن جانب
الســيادة والدميقراطــي الكردســتاين عــى شــخصه ،ولكــن كذلك
الفتقــاده الدعــم مــن قبــل املرجعيــة الشــيعية يف العـراق ،إىل
جانــب حقيقــة أن هــذه الخطــوة قــد تدفــع الصــدر إىل حشــد
أنصــاره يف الشــوارع ،خاصــة بعدمــا أصــدر ترصيحــات ،يف 10
يوليــو ،عــى تويــر قــال فيهــا “إن العراق أضحى أسـرا ً للفســاد
والتبعيــة والتدخــات الخارجيــة” ،وهــو مــا ينــذر بانهيــار هذه
الحكومــة يف حالــة تشــكيلها مــن األســاس.
 -2تشــكيل حكومــة مؤقتــة :يعــاين التنســيقي خالفــات بــن
مكوناتــه ،وهــو األمــر الــذي دفــع البعــض داخلــه إىل الدعــوة
لتشــكيل حكومــة خدميــة مصغــرة ،واالتفــاق عــى موعــد
محــدد لحــل الربملــان الحــايل والذهــاب لالنتخابــات الجديــدة
بعــد عامــن ،أي يف عــام  ،2024وإن كان مــن املالحــظ أن هــذا
الســيناريو ســوف يواجــه برفــض مــن قبــل نــوري املالــي،
زعيــم ائتــاف دولــة القانــون ،حيــث يتمســك بفكــرة تشــكيل
الحكومــة يف أرسع وقــت ممكــن ،عــى أن يكــون هــو رئيســها.
 -3إخفــاق جهــود تشــكيل الحكومــة :ميكــن أن يتحقــق هــذا

الســيناريو بإحــدى طريقتــن ،وهــا:
أ -تفعيــل الثلــث املعطــل :يقــوم هــذا الســيناريو عــى توافــق
التنســيقي عــى طــرح نــوري املالــي كرئيــس للــوزراء ،بدعــم
مــن إيـران ،وهــو األمــر الــذي يثــر قلــق الحــزب الدميقراطــي
الكردســتاين وتحالــف الســيادة ،ويدفعهــا للرتاجــع عــن دعــم
الحكومــة الجديــدة ،مــن خــال تفعيــل الثلــث املعطــل أمــام
تشــكيل أي حكومــة يســعى إليهــا التنســيقي ،وميتلك الســيادة
والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين مــا يقــرب مــن  73مقعــدا ً،
وهــو مــا يقــل عــن الثلــث املعطــل ،واملقــدر بحــوايل 110
نــواب ،غــر أن وجــود كتلــة مــن املســتقلني ،تقــدر بحــوايل 34
نائب ـاً ،إىل جانــب حركــة امتــداد ،والتــي متتلــك  16نائب ـاً ،قــد
يجعــل مــن إمكانيــة الوصــول إىل الثلــث املعطــل أم ـرا ً غــر
مســتبعد.
ويعنــي ذلــك أن التنســيقي قــد يتعــرض لنفــس املــأزق
الــذي ســبق وواجهــه تحالــف إنقــاذ وطــن ،حيــث يتعــن
عــى اإلطــار الحصــول عــى  220مقعــدا ً لضــان التصويــت
عــى اختيــار رئيــس الــوزراء وفق ـاً لق ـرار املحكمــة االتحاديــة
العليــا يف مــارس املــايض ،والتــي فــرت نصــاب جلســة اختيــار
الرئيــس بأنهــا تحتــاج إىل ثلثــي نــواب الربملــان.
ب -تفــكك اإلطــار التنســيقي :يتوقــف نجــاح هــذا الســيناريو
عــى متســك نــوري املالــي بتشــكيل الحكومــة القادمــة ،بينــا
يرفــض باقــي قــوى اإلطــار ذلــك األمــر ،خاصــة هــادي العامري.
ونظــرا ً لهــذه التباينــات ،فقــد ينســحب عــدد مــن الكتــل
املنضويــة يف التنســيقي ،مبــا يجعــل مــن الصعــب عــى املالــي
تشــكيل الحكومــة القادمــة.
 -4تشــكيل حكومــة توافقيــة :قــد تنجــح قــوى التنســيقي يف
إقنــاع املالــي بالرتاجــع عــن الرتشــح لرئاســة الحكومــة القادمة،
وطــرح اســم شــخصية توافقيــة ،ال تســتفز مقتــدى الصــدر،
وتلقــى قبــوالً لــدى األكـراد والســنة .وقــد يكــون أحــد األســاء
املطروحــة هــو رئيــس الــوزراء العراقــي ،مصطفــى الكاظمــي،
وإن كان مــن الواضــح أن هنــاك قــوى داخــل التنســيقي ترفــض
ترشــيحه ،خاصــة تلــك التــي متتلــك ميليشــيات عســكرية.
ويف الختــام ،ال يـزال اإلطــار التنســيقي يواجــه تحديــات يف
تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمة ،عــى الرغم من انســحاب
التيــار الصــدري ،إذ إنــه مل يتمكــن مــن حســم مرشــحه لرئاســة
الــوزراء ،ناهيــك عــن التوصــل لتفاهــات مــع الســنة واألكـراد
حــول القضايــا الخالفيــة ،كــا أن احتــال أن يشــهد الع ـراق
موجــة جديــدة مــن االحتجاجــات الشــعبية الواســعة الي ـزال
أمـرا ً مرجحـاً ،وهــو مــا قد يعنــي إمكانيــة اللجــوء إىل انتخابات
مبكــرة ،وهــو مــا ســيكون ســابقة يف تاريــخ العـراق الســيايس
بعــد االحتــال األمريــي للعـراق.
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مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
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البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
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املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
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