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مالحظات اختيار السوداني 
ــراف  ــن أط ــوية ب ــح تس ــوداين كمرش ــار الس ــظ أن اختي يالح
اإلطــار التنســيقي يكشــف عــن عــدد مــن املالحظــات، والتــي 

ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:

1- تفاهــم املالــي مــع العامــري: تــم اختيــار الســوداين بعــد 
حــدوث تفاهــات بــن ائتــالف دولــة القانــون بزعامــة رئيــس 
ــح،  ــف الفت ــي، وتحال ــوري املال ــي الســابق، ن ــوزراء العراق ال
الــذي يضــم الحشــد الشــعبي برئاســة الهــادي العامــري، 
والــذي شــهد اجتــاع مكونــات اإلطــار التنســيقي يف منزلــه، 
حيــث مــارس العامــري ضغوطــاً عــى األعرجــي، والــذي كان 

مرشــحاً ملنصــب رئاســة الــوزراء، وذلــك لســحب ترشــحه. 

كــا متــت مارســة ضغــوط عــى تيــار الحكمــة بزعامــة 
الســيد عــار الحكيــم، وكذلــك عــى رئيــس ائتــالف النــر، 
ترشــيح  دعــم  عــى  للموافقــة  العبــادي،  حيــدر  الســيد 
الســوداين، فضــالً عــن تقديــم مناصــب وزاريــة لــكال التحالفن 

لدعــم ترشــحه، وبالتــايل صــّوت اإلطــار التنســيقي باإلجــاع 
ــة. ــة املقبل عــى ترشــيح الســوداين لرئاســة الحكوم

2- دور إيــراين فاعــل: مارســت إيــران ضغوطــاً قويــة الختيــار 
الســوداين، وذلــك لــإرساع بتشــكيل الحكومــة وإخــراج العراق 
مــن الفــراغ الســيايس، فضــالً عــن إنهــاء فــرة الســيد مصطفى 
الكاظمــي، رئيــس الــوزراء العراقــي الحــايل. ويعــد الســوداين 
ــوة –  ــزب الدع ــي إىل “ح ــران، إذ كان ينتم ــن طه ــاً م مقرب
تنظيــم الداخــل”، وشــارك عــام 1991 مــع األحــزاب الشــيعية 
يف الهجــوم عــى مقــار املؤسســات الحكوميــة والســيطرة 

عليهــا قبــل أن تســتعيدها الســلطات العراقيــة.

وســبق وأن طــرح اســم الســوداين بدعــم مــن إيــران لتــويل 
ــس  ــاً لرئي ــك خلف ــة، وذل ــة العراقي ــة الحكوم ــب رئاس منص
الــوزراء العراقــي عــادل عبــد املهــدي، والــذي قــدم اســتقالته، 
االحتجاجــات  تصاعــد  ضــوء  عــى   ،2019 ديســمرب   1 يف 
ــض  ــاد ورف ــوداين بالفس ــام الس ــر أن اته ــده، غ ــعبية ض الش
الحــراك الســيايس لــه، آنــذاك، أضــاع عليــه الفرصــة، إذ 
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أعلــن اإلطــار التنســيقي الــذي يضــم األحــزاب والكتــل الشــيعية فــي العــراق، عــدا التيــار الصــدري، االتفــاق 
باإلجمــاع علــى ترشــيح الســيد محمــد شــياع الســوداني )52 عامــًا( لمنصــب رئيــس الــوزراء، فــي 25 يوليــو، 
وذلــك بعــد انســحاب الســيد قاســم األعرجــي، مستشــار األمــن الوطنــي العراقــي، والــذي كان مرشــحًا 

منافســًا.

تحديــات ماثلة:فــرص حســم ملــف رئاســة الحكومــة العراقيــة بعــد ترشــيح الســوداني, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1598، 25 يوليــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــية.  ــة السياس ــارج الطبق ــن خ ــح م ــون مبرش ــب املحتج طال
وأكــد نائــب عــن التيــار الصــدري، حينهــا، أن إيــران مارســت 
ــاً  ــر ترشــيح الســوداين لرئاســة الحكومــة خلف ضغوطــاً لتمري

ــدي. ــد امله لعب

3- عــودة السياســات الطائفيــة: تعتــرب أوســاط عراقيــة 
ــار  ــوى اإلط ــرص ق ــذي مل تح ــار، ال ــذا االختي ــتقلة أن ه مس
التنســيقي عــى إحاطــة التكتلــن الســنية والكرديــة بــه 
مســبقاً، يكشــف عــن اســتمرار التخنــدق الطائفــي وااللتــزام 
باملحاصصــة التــي تضمــن النفــوذ اإليــراين، إذ كانــت طهــران، 
وتحديــداً الحــرس الثــوري اإليــراين، تــرى أن املحــاوالت األوىل 
ــة  ــار الصــدري، لتأســيس حكوم ــم التي ــدى الصــدر، زعي ملقت
أغلبيــة عابــرة لالنقســامات الطائفيــة متثــل تهديــداً لنفوذهــا 

عــى العــراق. 

عقبات قائمة
يالحــظ أن فــرص نجــاح الســوداين يف تشــكيل الحكومــة 
ــي  ــل، والت ــن العوام ــدد م ــى ع ــف ع ــوف تتوق ــة س العراقي

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ميك

1- فــرص قبــول الصــدر: يعــد الصــدر طرفــاً فاعــالً يف تحديــد 
مســتقبل الحكومــة العراقيــة، وذلــك عــى الرغم من اســتقالة 
نــواب كتلتــه مــن الربملــان العراقــي، وفقدانــه األغلبيــة، وهــو 
مــا يرتبــط بــأن لديــه شــعبية يف الشــارع العراقــي، والتــي إن 
قــام بتحريكهــا، فســوف تــؤدي إىل شــلل حكومــي يف بغــداد.

ــع الصــدر إىل  ــد تدف ــل ق ــاك عوام ــول إن هن ــن الق وميك
رفــض ترشــيح الســوداين، وذلــك لقــرب املذكــور مــن املالــي، 
وفــق بعــض الرجيحــات، إذ انتُخــب الســوداين لعضويــة 
مجلــس النــواب عــن ائتــالف دولــة القانــون، برئاســة نــوري 

ــي 2014 و2018.  ــن، عام ــن متتاليت ــي، لدورت املال

كــا ُعــن الســوداين وزيــراً لحقــوق اإلنســان بعــد تشــكيل 
حكومــة املالــي الثانيــة يف ديســمرب 2010، وحتــى 2014. 
ويف الفــرة مــا بــن 2011 وحتــى 2016، تقلــد الســوداين 
ــوايل:  ــى الت ــي ع ــة، وه ــا بالوكال ــة جميعه ــب وزاري 7 مناص
ــر  ــة )2011(، ووزي ــاءلة والعدال ــا للمس ــة العلي ــس الهيئ رئي
ــين،  ــجناء السياس ــة الس ــس مؤسس ــة )2013(، وورئي الزراع
ــل  ــر العم ــة، ووزي ــر املالي ــن، ووزي ــر الهجــرة واملهجري ووزي
 ،)2015( التجــارة  )2014(، ووزيــر  االجتاعيــة  والشــؤون 

ووزيــر الصناعــة )2016(.

ــوة  ــزب الدع ــن ح ــتقالته م ــن اس ــة 2019، أعل ويف نهاي
ــه  ــة ول ــه العام ــرأس أمانت ــذي ي ــن”، ال ــار الفرات وأســس “تي
ــايل.  ــواب الح ــس الن ــل 329 يف مجل ــن أص ــد م ــة مقاع ثالث
ــك  ــاول يف تل ــد ح ــور ق ــادر إىل أن املذك ــض املص ــر بع وتش

الفــرة تحســن صورتــه السياســية واالبتعــاد عــن الســيد نوري 
ــن  ــا، وأعل ــية وقته ــهمه السياس ــت أس ــذي انخفض ــي ال املال
اســتقالته مــن ائتــالف دولــة القانــون، غــر أنــه ال يــزال 
يحظــى بدعــم كامــل مــن نــوري املالــي. ولذلــك قــد يتجــه 
ــي  ــوري املال ــل ن ــاره رج ــوداين باعتب ــض الس ــدر إىل رف الص
الــذي تصاعــد العــداء بينهــا يف الفــرة األخــرة، خاصــة بعــد 
الترسيبــات التــي أســاء فيهــا املالــي للصــدر، كــا ســبق وأن 
ــام  ــة يف ع ــة العراقي ــض الصــدر ترشــيحه لرئاســة الحكوم رف

ــدي. ــادل عبدامله ــاً لع 2019، خلف

2- عــدم حســم ملــف الرئاســة: يالحــظ أن انتخــاب رئيــس 
ــى  ــق ع ــبق التصدي ــوة تس ــو خط ــة ه ــة العراقي الجمهوري
ــة.  ــة الحكوم ــوداين لرئاس ــياع الس ــد ش ــيد محم ــيح الس ترش
ــن  ــة يف اإلطــار التنســيقي أنهــم ل وأعلنــت شــخصيات قيادي
ــة حتــى يحســموا اختيارهــم  ينتظــروا األكــراد إىل مــا ال نهاي

ــة.  ــس الجمهوري ــب رئي ملنص

وال يــزال الخــالف قامئــاً بــن قيــاديت الحــزب الدميقراطــي 
االتحــاد  وحــزب  بــارزاين،  مســعود  بزعامــة  الكردســتاين 
الوطنــي الكردســتاين، بزعامــة جــالل طالبــاين، إذ ال يــزال 
الدميقراطــي الكردســتاين مصمــاً عــى ترشــيح ريــرب أحمــد، 
وزيــر داخليــة إقليــم كردســتان العــراق، يف حــن يــر 
ــي  ــس العراق ــم الرئي ــى دع ــتاين ع ــي الكردس ــاد الوطن االتح

ــح. ــم صال ــايل بره الح

ــم  ــراً لحس ــن مؤخ ــن الطرف ــة ب ــاءات مكثف ــدت لق وعق
هــذا الخــالف، وعرضــت قيــادات الدميقراطي الكردســتاين عى 
االتحــاد الوطنــي عرضــاً باملوافقــة عــى ترشــيح مرشــح األخر، 
برهــم صــاح، مقابــل التنــازل عــن بعــض املناصــب الســيادية 
يف حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، فضــالً عــن إجــراء 
االنتخابــات الترشيعيــة لإقليــم طبقــاً لقانــون االنتخــاب 
القديــم، ورفضــت قيــادة حــزب االتحــاد الوطنــي ذلــك، 
ــة  ــي نهاي ــب تعن ــذه املطال ــى ه ــة ع ــربت أن املوافق إذ اعت
الحــزب يف اإلقليــم وإتاحــة الفرصــة للحــزب الدميقراطــي 

ــه. ــة علي للهيمن

3- تلويــح االتحــاد الوطنــي بتجــاوز بــرزاين: رجــح القيــادي 
يف االتحــاد الوطنــي الكردســتاين، أحمــد الهــريك، حســم القــوى 
الكرديــة ملــف رئاســة العــراق بعــد حســم اإلطــار التنســيقي 
ــل  ــبوع املقب ــد األس ــاً أن تعق ــوزراء، مرجح ــة ال ــح رئاس ملرش
ــة  ــواب لحســم ملــف رئاســتي الجمهوري ــس الن جلســة مجل

والــوزراء. 

ــة  وأشــار الهــريك إىل إخفــاق التوافــق بــن القــوى الكردي
حتــى اآلن، كــا توقــع تكــرار ســيناريو 2018، يف حالــة فشــل 
هــذا التوافــق، وذلــك عــرب تقديــم مرشــحن للرئاســة واختيــار 
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أحدهــا داخــل الربملــان، وأكــد الهــريك أن اإلطــار التنســيقي 
وعــزم والســيادة ســيصوتون ل ربهــم صالــح عــى حســاب 
مرشــح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، ريــرب أحمــد. وليــس 
مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه التريحــات تهــدف 
ملارســة ضغــوط عــى الدميقراطــي الكردســتاين، أم أن هنــاك 
توافقــات بالفعــل، مــع القــوى املذكــورة، بصــورة تــؤدي إىل 
اختيــار األكــراد ملرشــحهم بعيــداً عــن التوافــق الداخــي فيــا 

بينهــم. 

4- تدهــور الوضــع األمنــي واالقتصــادي: يشــهد العــراق 
ــط يف  ــش ينش ــم داع ــات تنظي ــرة، إذ ب ــة متوت ــاً أمني ظروف
ــن  ــالح الدي ــاىل وص ــداد ودي ــة يف بغ ــات إرهابي ــذ عملي تنفي
وكركــوك ضــد مواقــع القــوات املســلحة والرشطــة االتحاديــة 

االقتصاديــة تشــهد تدهــوراً  أن األوضــاع  العراقيــة. كــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــي، وذل ــتوى املعي ــى املس ــاً ع واضح
ــار  ارتفــاع االحتياطــات النقديــة للبــالد إىل أكــر مــن 90 ملي

دوالر بحلــول نهايــة 2022.

ويف الختــام، يالحــظ أن فــرص نجــاح الســوداين يف تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة الجديــدة ســوف تتوقــف عــى عــدد 
مــن العوامــل أبرزهــا موقــف الصــدر منهــا، ودعــم حشــده 
للشــارع العراقــي يف وجههــا، مبــا يســتتبعه ذلــك مــن الســر 
يف اتجــاه إجــراء انتخابــات جديــدة، فضــالً عــن قــدرة األكــراد 
عــى حســم ملــف رئيــس الدولــة، كــا أنــه يف حالــة تشــكيلها 
ــة الوضــع  ــل يف مواجه ــات تتمث ــا تحدي ــون أمامه ســوف يك

األمنــي واالقتصــادي املــردي. 
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