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عوائق قائمة
يواجــه التنســيقي عــدة تحديــات لتشــكيل الحكومــة الجديدة، 
ــوى  ــن ق ــدري، ومتك ــار الص ــحاب التي ــن انس ــم م ــى الرغ ع
ــاً، وهــو مــا  ــادة مقاعدهــا إىل حــوايل 130 نائب اإلطــار مــن زي

ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

ــف  ــم تحال ــن زعي ــيقي: أعل ــن التنس ــح م ــحاب الفت 1- انس
الفتــح، هــادي العامــري، يف 11 يوليــو، انســحابه مــن املشــاركة 
يف الحكومــة الجديــدة، مرجعــاً ذلــك إىل خالفــات داخــل 
اإلطــار التنســيقي )130 نائبــاً( حــول األســاء املطروحــة لتــويل 
ــار كالم عــن تورطهــا يف  ــدة، والتــي يث رئاســة الحكومــة الجدي
ملفــات فســاد وتهــم ودعــاوى قضائيــة، فضــالً عــن مخاوفــه 
مــن قــر عمــر الحكومــة بســبب “تشــكيلها مــن دون التيــار 
ــات  ــم الخالف ــن حج ــح ع ــف الفت ــف موق ــدري”. ويكش الص

داخــل التنســيقي.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــدد العامــري عــى رضورة 
“حفــظ وحــدة التنســيقي”، ومؤكــداً عــى أنــه ســيقوم بتقديم 
الدعــم واملســاندة “ألي مرشــح يتفــق عليــه األخــوة يف اإلطــار 
رغــم قرارنــا عــدم املشــاركة يف أي حكومــة مســتقبلية”. وميتلك 
الفتــح حــوايل 31 نائبــاً يف الربملــان، وذلــك بعــد انســحاب نــواب 

التيــار الصــدري، واســتبدالهم بآخرين. 

ــح إمــا إدراكــه أن حكومــة التنســيقي  ويعكــس قــرار الفت
ــا  ــون عمره ــوف يك ــكيلها، س ــاح تش ــة نج ــدة، يف حال الجدي
ــا، اســتعداداً  ــأي بنفســه عنه ــك فضــل الن قصــر األجــل، ولذل
لالســتحقاقات االنتخابيــة املقبلــة، أو أنــه يســعى للحفــاظ عى 
ــدر،  ــة ب ــادر إىل أن كتل ــارت مص ــا أش ــة بعدم ــه، خاص وحدت
وعــدد نوابهــا 16 مــن أصــل 31 نائبــاً، يف تحالــف الفتــح، قــد 
تلتحــق بالتيــار الصــدري وتنســحب مــن العمليــة السياســية يف 

ــة إخفــاق التوافــق عــى شــخصية رئيــس الــوزراء.  حال
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أعلــن زعيــم تحالــف الفتــح، هــادي العامــري، فــي 11 يوليــو، 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، داعيــًا إلــى 
اســتمرارها، وهــو مــا يؤشــر علــى تصاعــد الخالفــات واالنقســامات بيــن مكونــات اإلطــار التنســيقي، خاصــة 

أن الخزعلــي والحكيــم يعــدان مــن القــوى المنضويــة داخــل التنســيقي.

التوافقــات الصعبــة: تحديــات تشــكيل التنســيقي للحكومــة العراقيــة القادمــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1589، 12 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- اســتمرار التبايــن حــول رئيــس الــوزراء: اندلعــت خالفــات 
ــوزراء،  بــن قــوى اإلطــار التنســيقي حــول شــخصية رئيــس ال
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 
ــار التنســيقي، خاصــة  ــة داخــل اإلط ــوى املنضوي ــادات الق قي

ــادات أخــرى. هــادي العامــري والخزعــي وقي

ــة  ــي مبهم ــف املال ــؤدي تكلي ــوى أن ي ــذه الق ــى ه وتخ
تشــكيل الحكومــة إىل اســتفزاز زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى 
الصــدر، نظــراً للخالفــات التاريخيــة العنيفة بن الجانبــن، األمر 
ــك الشــارع ضــد الحكومــة، ويكــرر  ــد يدفعــه لتحري ــذي ق ال
ســيناريو اقتحــام املنطقــة الخــراء عــام 2016 إبــان 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، فضــالً عــن 

اتباعــه سياســة إقصائيــة ضــد العــرب الســنة واألكــراد. 

وتدخــل ضمــن األســاء املرشــحة لرئاســة الحكومــة اســم 
ــايل، قاســم األعرجــي،  ــي الح ــي العراق ــن القوم مستشــار األم
خاصــة أن لديــه عالقــة جيــدة مع مختلــف األطراف السياســية 
ــر  ــوداين، الوزي ــياع الس ــد ش ــم محم ــب اس ــالد، إىل جان يف الب
الســابق وعضــو حــزب “الدعــوة”، كــا يطــرح عــى نحــو أقــل 
اســم حيــدر العبــادي للمنصــب ذاتــه، ومحافــظ البرة أســعد 
ــان.  ــن عبط ــد الحس ــبق عب ــة األس ــر الرياض ــداين، ووزي العي
ووفقــاً ملصــادر داخــل اإلطــار، فإنــه مل يتــم بعــد االتفــاق عــى 
مناقشــة اســم رئيــس الــوزراء مــن بــن األســاء املرشــحة بعــد. 

ــد اســتفاد مــن انســحاب  ــي ق وعــى الرغــم مــن أن املال
الصــدر بحصولــه عــى خمــس مقاعــد إضافيــة، لرتفــع عــدد 
ــاً، فــإن تحالــف  ــه يف الربملــان العراقــي إىل حــوايل 38 نائب نواب
ــن 12 إىل 31  ــده هــو اآلخــر م ــع عــدد مقاع ــد ارتف ــح ق الفت
نائبــاً، وكذلــك ارتفــع عــدد نــواب قــوى الدولــة الوطنيــة مــن 
4 إىل 11، وهــو مــا يعنــي أن القــوى الرافضــة لرشــيح املالــي 
متتلــك هــي األخــرى عــدد مناســب مــن األصــوات، التــي 

تؤهلهــا ملنعــه مــن الفــوز برشــيح اإلطــار التنســيقي. 

3- تحفــظ الدميقراطــي الكردســتاين: وضع الحــزب الدميقراطي 
يف  للمشــاركة  األساســية  املبــادئ  مــن  عــدداً  الكردســتاين 
والتــوازن،  والرشاكــة  التوافــق  وهــي  املقبلــة،  الحكومــة 
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 4 يوليــو، بــأن متتثــل لحكــم أصدرتــه 
املحكمــة االتحاديــة العليــا، وأن تنســحب مــن إقليم كردســتان 

العــراق. ونظــراً ألن هــذا التطــور يصــب يف مصلحــة الحكومــة 
االتحاديــة، فإنــه مــن غــر املتوقــع أن تقــدم أي مــن األحــزاب 
الشــيعية مثــل هــذا التنــازل لألكــراد، وهــو مــا يجعــل هنــاك 

حاجــة للتوصــل إىل حــل وســط حــول هــذا األمــر. 

ــد  ــتاين يري ــي الكردس ــإن الدميقراط ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ضانــات بإنهــاء هجــات ميليشــيات إيــران عــى إقليــم 
كردســتان العــراق، خاصــة حقــول النفــط والغــاز، فضــالً عــن 
حــر الســالح بيــد الدولــة، وإنهــاء وجــود قــوات خارجــة عــن 
ــة  ــا، خاص ــازع عليه ــق املتن ــمية يف املناط ــوات الرس إدارة الق
ــد  ــيات الحش ــراج ميليش ــا، أي إخ ــل وغره ــوك واملوص كرك
ــد يكــون  ــذي ق ــر ال الشــعبي مــن هــذه املناطــق، وهــو األم

ــة.  ــه صعب ــرص تحقيق ف

ــتاين،  ــن الكردس ــب ع ــار النائ ــر، أش ــب اآلخ ــى الجان وع
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 
ــق  ــي، وتطبي ــج الحكوم ــذ الربنام ــى تنفي هــذه الشــخصية ع
والرشاكــة  التــوازن  وتحقيــق  العراقــي،  الدســتور  فقــرات 
ــا يعكــس وجــود  ــة، وهــو م ــة املقبل ــة خــالل املرحل الحقيقي
تحفــظ لــدى الكردســتاين عــى نــوري املالــي، وذلــك بســبب 
مواقفــه الســابقة املعاديــة إلقليــم كردســتان العــراق، إذ إنــه مل 
ينكــص فقــط عــن الوعــود التــي قطعهــا لإلقليــم عنــد توليــه 
رئاســة وزراء العــراق يف 2010، بــل عمــد إىل فــرض حصــار مــايل 

عــى اإلقليــم.  

ــول  ــالف ح ــزال الخ ــس: الي ــب الرئي ــول منص ــاف ح 4- الخ
ــي  ــية، الت ــات الرئيس ــدى الخالف ــة إح ــس الدول ــخصية رئي ش
تعــوق تشــكيل الحكومــة الجديــدة، وقــد أكــد التنســيقي أنــه 
يفّضــل مرشــحاً كرديــاً واحــداً متفــق عليــه لرئاســة الجمهوريــة 
يف العــراق، وهــو األمــر الــذي يبــدو فرصــه معدومــة، يف ظــل 
إرصار االتحــاد الوطنــي الكردســتاين، حليف التنســيقي، عى أن 
يتــوىل مرشــحه الرئيــس الحــايل برهــم صالــح رئاســة العــراق، يف 
حــن أن الحــزب الدميقراطــي يتمســك مبرشــحه لرئاســة العراق 

ممثــالً يف وزيــر داخليــة اإلقليــم، ريــرب أحمــد.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن التنســيقي ال يســتطيع أن يغامــر 
بفقــد دعــم االتحــاد الوطنــي الكردســتاين، ليــس فقــط لوجــود 
ــرة،  ــات األخ ــج االنتخاب ــور نتائ ــب ظه ــا عق ــات بينه تحالف
ــن  ــدداً م ــل تش ــف أق ــى مواق ــاد يتبن ــراً ألن االتح ــن نظ ولك
الدميقراطــي الكردســتاين، يف القضايــا املختلــف عليهــا بــن 

ــل.   بغــداد وأربي

ــة  ــات قامئ ــاك صعوب ــني: هن ــون الس ــة للمك 5- رشوط صعب
يف التوافــق بــن تحالــف الســيادة والتنســيقي. ونظــراً ألن 
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ــإن  ــران، ف ــة إلي ــا القــوى املوالي ــب عليه القــوى الشــيعية يغل
ــيقي  ــن التنس ــازالت م ــى تن ــول ع ــب يف الحص ــيادة يرغ الس
ــا  ــن أهمه ــي م ــل الدخــول يف أي مفاوضــات رســمية، والت قب
ــال  ــق ش ــاكات يف مناط ــوق واالنته ــة بالحق ــات املتعلق امللف
ــات النازحــن وإعــار املــدن، والكشــف  ــالد، وملف وغــرب الب
ــم،  ــرة منازله ــايل املدم ــض األه ــن، وتعوي ــر املغيب ــن مص ع
ــر يف  ــادة النظ ــب إع ــجون، إىل جان ــاالت والس ــف االعتق ومل
التــوازن الحــايل داخــل مؤسســات الدولــة، األمنيــة والخدميــة 

عــى حــد ســواء. 

ــق  ــة تواف ــتتعقد يف حال ــات س ــذه املفاوض ــك أن ه وال ش
التنســيقي عــى نــوري املالــي باعتبــاره رئيــس وزراء العــراق 
القــادم، خاصــة أنــه ســبق وأن قــام بإقصــاء السياســين 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
انطالقــاً مــا ســبق، ويف إطــار جملــة التحديــات التي تشــهدها 
العمليــة السياســية العراقيــة، ميكــن االشــارة إىل أبــرز املســارات 

املحتملــة، وذلــك كــا يي:

1- نجــاح املالــي يف تشــكيل الحكومــة: يفرض هذا الســيناريو 
ــد  ــك بع ــة، وذل ــة العراقي ــكيل الحكوم ــي يف تش ــاح املال نج
تدخــل مــن جانــب إيــران 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 العــراق، إىل 
جانــب حقيقــة أن هــذه الخطــوة قــد تدفــع الصــدر إىل حشــد 
أنصــاره يف الشــوارع، خاصــة بعدمــا أصــدر تريحــات، يف 10 
يوليــو، عــى تويــر قــال فيهــا “إن العراق أضحى أســراً للفســاد 
والتبعيــة والتدخــالت الخارجيــة”، وهــو مــا ينــذر بانهيــار هذه 

الحكومــة يف حالــة تشــكيلها مــن األســاس. 

ــن  ــة: يعــاين التنســيقي خالفــات ب 2- تشــكيل حكومــة مؤقت
مكوناتــه، وهــو األمــر الــذي دفــع البعــض داخلــه إىل الدعــوة 
ــد  ــى موع ــاق ع ــرة، واالتف ــة مصغ ــة خدمي ــكيل حكوم لتش
محــدد لحــل الربملــان الحــايل والذهــاب لالنتخابــات الجديــدة 
بعــد عامــن، أي يف عــام 2024، وإن كان مــن املالحــظ أن هــذا 
ــي،  ــوري املال ــل ن ــن قب ــض م ــه برف ــوف يواج ــيناريو س الس
زعيــم ائتــالف دولــة القانــون، حيــث يتمســك بفكــرة تشــكيل 
الحكومــة يف أرسع وقــت ممكــن، عــى أن يكــون هــو رئيســها.

3- إخفــاق 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 إيــران، وهــو األمــر الــذي يثــر قلــق الحــزب الدميقراطــي 
الكردســتاين وتحالــف الســيادة، ويدفعهــا للراجــع عــن دعــم 
الحكومــة الجديــدة، مــن خــالل تفعيــل الثلــث املعطــل أمــام 
تشــكيل أي حكومــة يســعى إليهــا التنســيقي، وميتلك الســيادة 
والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين مــا يقــرب مــن 73 مقعــداً، 
ــوايل 110  ــدر بح ــل، واملق ــث املعط ــن الثل ــل ع ــا يق ــو م وه
نــواب، غــر أن وجــود كتلــة مــن املســتقلن، تقــدر بحــوايل 34 
ــاً، قــد  ــاً، إىل جانــب حركــة امتــداد، والتــي متتلــك 16 نائب نائب
ــراً غــر  ــث املعطــل أم ــة الوصــول إىل الثل ــن إمكاني يجعــل م

مســتبعد.

ــأزق  ــس امل ــرض لنف ــد يتع ــيقي ق ــك أن التنس ــي ذل ويعن
ــن  ــث يتع ــن، حي ــاذ وط ــف إنق ــه تحال ــبق وواجه ــذي س ال
ــت  ــان التصوي ــداً لض ــى 220 مقع ــول ع ــار الحص ــى اإلط ع
عــى اختيــار رئيــس الــوزراء وفقــاً لقــرار املحكمــة االتحاديــة 
العليــا يف مــارس املــايض، والتــي فــرت نصــاب جلســة اختيــار 

ــواب الربملــان. ــي ن ــاج إىل ثلث ــا تحت الرئيــس بأنه

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. 
ــل  ــن الكت ــدد م ــحب ع ــد ينس ــات، فق ــذه التباين ــراً له ونظ
املنضويــة يف التنســيقي، مبــا يجعــل مــن الصعــب عــى املالــي 

تشــكيل الحكومــة القادمــة.

4- تشــكيل حكومــة توافقيــة: قــد تنجــح قــوى التنســيقي يف 
إقنــاع املالــي بالراجــع عــن الرشــح لرئاســة الحكومــة القادمة، 
ــدر،  ــدى الص ــتفز مقت ــة، ال تس ــخصية توافقي ــم ش ــرح اس وط
وتلقــى قبــوالً لــدى األكــراد 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 يــزال 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 واألكــراد 
ــال أن يشــهد العــراق  ــة، كــا أن احت ــا الخالفي حــول القضاي
ــزال  ــدة مــن االحتجاجــات الشــعبية الواســعة الي موجــة جدي
أمــراً مرجحــاً، وهــو مــا قد يعنــي إمكانيــة اللجــوء إىل انتخابات 
مبكــرة، وهــو مــا ســيكون ســابقة يف تاريــخ العــراق الســيايس 

بعــد االحتــالل األمريــي للعــراق.
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