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حتديات ماثلة:
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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 ( 52عامــاً ) لمنصــب رئيــس الــوزراء ،فــي  25يوليــو،
وذلــك بعــد انســحاب الســيد قاســم األعرجــي ،مستشــار األمــن الوطنــي العراقــي ،والــذي كان مرشــحاً
منافســاً .

مالحظات اختيار السوداني
يالحــظ أن اختيــار الســوداين كمرشــح تســوية بــن أط ـراف
اإلطــار التنســيقي يكشــف عــن عــدد مــن املالحظــات ،والتــي
ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تفاهــم املالــي مــع العامــري :تــم اختيــار الســوداين بعــد
حــدوث تفاهــات بــن ائتــاف دولــة القانــون بزعامــة رئيــس
الــوزراء العراقــي الســابق ،نــوري املالــي ،وتحالــف الفتــح،
الــذي يضــم الحشــد الشــعبي برئاســة الهــادي العامــري،
والــذي شــهد اجتــاع مكونــات اإلطــار التنســيقي يف منزلــه،
حيــث مــارس العامــري ضغوط ـاً عــى األعرجــي ،والــذي كان
مرشــحاً ملنصــب رئاســة الــوزراء ،وذلــك لســحب ترشــحه.
كــا متــت مامرســة ضغــوط عــى تيــار الحكمــة بزعامــة
الســيد عــار الحكيــم ،وكذلــك عــى رئيــس ائتــاف النــر،
الســيد حيــدر العبــادي ،للموافقــة عــى دعــم ترشــيح
الســوداين ،فضـاً عــن تقديــم مناصــب وزاريــة لــكال التحالفني

لدعــم ترشــحه ،وبالتــايل ص ـ ّوت اإلطــار التنســيقي باإلجــاع
عــى ترشــيح الســوداين لرئاســة الحكومــة املقبلــة.
 -2دور إيـراين فاعــل :مارســت إيـران ضغوطـاً قويــة الختيــار
الســوداين ،وذلــك لــإرساع بتشــكيل الحكومــة وإخـراج العراق
مــن الفـراغ الســيايس ،فضـاً عــن إنهــاء فــرة الســيد مصطفى
الكاظمــي ،رئيــس الــوزراء العراقــي الحــايل .ويعــد الســوداين
مقربــاً مــن طهــران ،إذ كان ينتمــي إىل “حــزب الدعــوة –
تنظيــم الداخــل” ،وشــارك عــام  1991مــع األحـزاب الشــيعية
يف الهجــوم عــى مقــار املؤسســات الحكوميــة والســيطرة
عليهــا قبــل أن تســتعيدها الســلطات العراقيــة.
وســبق وأن طــرح اســم الســوداين بدعــم مــن إيـران لتــويل
منصــب رئاســة الحكومــة العراقيــة ،وذلــك خلفــاً لرئيــس
الــوزراء العراقــي عــادل عبــد املهــدي ،والــذي قــدم اســتقالته،
يف  1ديســمرب  ،2019عــى ضــوء تصاعــد االحتجاجــات
الشــعبية ضــده ،غــر أن اتهــام الســوداين بالفســاد ورفــض
الحــراك الســيايس لــه ،آنــذاك ،أضــاع عليــه الفرصــة ،إذ
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طالــب املحتجــون مبرشــح مــن خــارج الطبقــة السياســية.
وأكــد نائــب عــن التيــار الصــدري ،حينهــا ،أن إيـران مارســت
ضغوط ـاً لتمريــر ترشــيح الســوداين لرئاســة الحكومــة خلف ـاً
لعبــد املهــدي.
 -3عــودة السياســات الطائفيــة :تعتــر أوســاط عراقيــة
مســتقلة أن هــذا االختيــار ،الــذي مل تحــرص قــوى اإلطــار
التنســيقي عــى إحاطــة التكتلــن الســنية والكرديــة بــه
مســبقاً ،يكشــف عــن اســتمرار التخنــدق الطائفــي وااللتـزام
باملحاصصــة التــي تضمــن النفــوذ اإليـراين ،إذ كانــت طهـران،
وتحديــدا ً الحــرس الثــوري اإليـراين ،تــرى أن املحــاوالت األوىل
ملقتــدى الصــدر ،زعيــم التيــار الصــدري ،لتأســيس حكومــة
أغلبيــة عابــرة لالنقســامات الطائفيــة متثــل تهديــدا ً لنفوذهــا
عــى الع ـراق.
عقبات قائمة
يالحــظ أن فــرص نجــاح الســوداين يف تشــكيل الحكومــة
العراقيــة ســوف تتوقــف عــى عــدد مــن العوامــل ،والتــي
ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1فــرص قبــول الصــدر :يعــد الصــدر طرفـاً فاعـاً 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.
وميكــن القــول إن هنــاك عوامــل قــد تدفــع الصــدر إىل
رفــض ترشــيح الســوداين ،وذلــك لقــرب املذكــور مــن املالــي،
وفــق بعــض الرتجيحــات ،إذ انتُخــب الســوداين لعضويــة
مجلــس النــواب عــن ائتــاف دولــة القانــون ،برئاســة نــوري
املالــي ،لدورتــن متتاليتــن ،عامــي  2014و.2018
كــا ُعــن الســوداين وزيـرا ً لحقــوق اإلنســان بعــد تشــكيل
حكومــة املالــي الثانيــة يف ديســمرب  ،2010وحتــى .2014
ويف الفــرة مــا بــن  2011وحتــى  ،2016تقلــد الســوداين
 7مناصــب وزاريــة جميعهــا بالوكالــة ،وهــي عــى التــوايل:
رئيــس الهيئــة العليــا للمســاءلة والعدالــة ( ،)2011ووزيــر
الزراعــة ( ،)2013وورئيــس مؤسســة الســجناء السياســيني،
ووزيــر الهجــرة واملهجريــن ،ووزيــر املاليــة ،ووزيــر العمــل
والشــؤون االجتامعيــة ( ،)2014ووزيــر التجــارة (،)2015
ووزيــر الصناعــة (.)2016
ويف نهايــة  ،2019أعلــن اســتقالته مــن حــزب الدعــوة
وأســس “تيــار الفراتــن” ،الــذي يــرأس أمانتــه العامــة ولــه
ثالثــة مقاعــد مــن أصــل  329يف مجلــس النــواب الحــايل.
وتشــر بعــض املصــادر إىل أن املذكــور قــد حــاول يف تلــك
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الفــرة تحســن صورتــه السياســية واالبتعــاد عــن الســيد نوري
املالــي الــذي انخفضــت أســهمه السياســية وقتهــا ،وأعلــن
اســتقالته مــن ائتــاف دولــة القانــون ،غــر أنــه ال يــزال
يحظــى بدعــم كامــل مــن نــوري املالــي .ولذلــك قــد يتجــه
الصــدر إىل رفــض الســوداين باعتبــاره رجــل نــوري املالــي
الــذي تصاعــد العــداء بينهــا يف الفــرة األخــرة ،خاصــة بعــد
الترسيبــات التــي أســاء فيهــا املالــي للصــدر ،كــا ســبق وأن
رفــض الصــدر ترشــيحه لرئاســة الحكومــة العراقيــة يف عــام
 ،2019خلفــاً لعــادل عبداملهــدي.
 -2عــدم حســم ملــف الرئاســة :يالحــظ أن انتخــاب رئيــس
الجمهوريــة العراقيــة هــو خطــوة تســبق التصديــق عــى
ترشــيح الســيد محمــد شــياع الســوداين لرئاســة الحكومــة.
وأعلنــت شــخصيات قياديــة يف اإلطــار التنســيقي أنهــم لــن
ينتظــروا األك ـراد إىل مــا ال نهايــة حتــى يحســموا اختيارهــم
ملنصــب رئيــس الجمهوريــة.
وال ي ـزال الخــاف قامئ ـاً بــن قيــاديت الحــزب الدميقراطــي
الكردســتاين بزعامــة مســعود بــارزاين ،وحــزب االتحــاد
الوطنــي الكردســتاين ،بزعامــة جــال طالبــاين ،إذ ال يــزال
الدميقراطــي الكردســتاين مصم ـاً عــى ترشــيح ريــر أحمــد،
وزيــر داخليــة إقليــم كردســتان العــراق ،يف حــن يــر
االتحــاد الوطنــي الكردســتاين عــى دعــم الرئيــس العراقــي
الحــايل برهــم صالــح.
وعقــدت لقــاءات مكثفــة بــن الطرفــن مؤخ ـرا ً لحســم
هــذا الخــاف ،وعرضــت قيــادات الدميقراطي الكردســتاين عىل
االتحــاد الوطنــي عرضـاً باملوافقــة عــى ترشــيح مرشــح األخري،
برهــم صــاح ،مقابــل التنــازل عــن بعــض املناصــب الســيادية
يف حكومــة إقليــم كردســتان العــراق ،فضــاً عــن إجــراء
االنتخابــات الترشيعيــة لإلقليــم طبقــاً لقانــون االنتخــاب
القديــم ،ورفضــت قيــادة حــزب االتحــاد الوطنــي ذلــك،
إذ اعتــرت أن املوافقــة عــى هــذه املطالــب تعنــي نهايــة
الحــزب يف اإلقليــم وإتاحــة الفرصــة للحــزب الدميقراطــي
للهيمنــة عليــه.
 -3تلويــح االتحــاد الوطنــي بتجــاوز بــرزاين :رجــح القيــادي
يف االتحــاد الوطنــي الكردســتاين ،أحمــد الهــريك ،حســم القــوى
الكرديــة ملــف رئاســة العـراق بعــد حســم اإلطــار التنســيقي
ملرشــح رئاســة الــوزراء ،مرجحــاً أن تعقــد األســبوع املقبــل
جلســة مجلــس النــواب لحســم ملــف رئاســتي الجمهوريــة
والــوزراء.
وأشــار الهــريك إىل إخفــاق التوافــق بــن القــوى الكرديــة
حتــى اآلن ،كــا توقــع تكـرار ســيناريو  ،2018يف حالــة فشــل
هــذا التوافــق ،وذلــك عــر تقديــم مرشــحني للرئاســة واختيــار
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أحدهــا داخــل الربملــان ،وأكــد الهــريك أن اإلطــار التنســيقي
وعــزم والســيادة ســيصوتون لربهــم صالــح عــى حســاب
مرشــح الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ،ريــر أحمــد .وليــس
مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه الترصيحــات تهــدف
ملامرســة ضغــوط عــى الدميقراطــي الكردســتاين ،أم أن هنــاك
توافقــات بالفعــل ،مــع القــوى املذكــورة ،بصــورة تــؤدي إىل
اختيــار األكـراد ملرشــحهم بعيــدا ً عــن التوافــق الداخــي فيــا
بينهــم.
 -4تدهــور الوضــع األمنــي واالقتصــادي :يشــهد العــراق
ظروفــاً أمنيــة متوتــرة ،إذ بــات تنظيــم داعــش ينشــط يف
تنفيــذ عمليــات إرهابيــة يف بغــداد وديــاىل وصــاح الديــن
وكركــوك ضــد مواقــع القــوات املســلحة والرشطــة االتحاديــة

العراقيــة .كــا أن األوضــاع االقتصاديــة تشــهد تدهــورا ً
واضحــاً عــى املســتوى املعيــي ،وذلــك عــى الرغــم مــن
ارتفــاع االحتياطــات النقديــة للبــاد إىل أكــر مــن  90مليــار
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 إجـراء انتخابــات جديــدة ،فضـاً عــن قــدرة األكـراد
عــى حســم ملــف رئيــس الدولــة ،كــا أنــه يف حالــة تشــكيلها
ســوف يكــون أمامهــا تحديــات تتمثــل يف مواجهــة الوضــع
األمنــي واالقتصــادي املــردي.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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