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تحديات أمام التنسيقي
التطـورات،  مـن  العراقيـة عـدداً  السياسـية  السـاحة  شـهدت 

والتـي ميكـن تفصيلهـا عـى النحـو التـايل:

1- طـرح الصـدر رشوطـه للحوار: وضع السـيد مقتدي الصدر، 
يف 4 أكتوبر 2022، عدة رشوط للمشـاركة يف أي حوار للخروج 
مـن أزمـة تشـكيل الحكومـة العراقيـة الراهنـة. ومتثلـت هـذه 
الـروط يف عـدم مشـاركة الوجوه القدميـة وأحزابهـا وأفرادها 
يف الحكومـة املقبلـة، يف مؤرش عى اسـتمرار رفضه لقيام اإلطار 

التنسـيقي بتشـكيل الحكومة العراقية القادمة. 

كـا طالـب fأن يكـون الحـوار علنيـاً، باإلضافـة إىل رضورة 
للعنـف والسـاح مـن جميـع  اللجـوء  النفـس وعـدم  ضبـط 
الجهات، يف إشـارة إىل امليليشـيات املرتبطة بالحشـد الشـعبي. 
عـن  بعيـدة  حكومـة  تشـكيل  رضورة  كذلـك  الصـدر  وأكـد 

الفسـاد والتبعية وامليليشـيات والتدخـات الخارجية ليك تكون 
مسـتقلة، وأخـراً، احـرام سـيادة العـراق والحفـاظ عـى أمنه.

2- اسـتقطاب التنسيقي للمستقلني: سـعى التنسيقي ملخاطبة 
ود املسـتقلني، وهـو مـا وضـح يف تصويـت الربملـان األخـر عى 
انتخاب النائب، محسـن املندوالي، كنائـب أول لرئيس الربملان، 
املنـدالوي  ويعـد  الزامـي.  حاكـم  الصـدري  للقيـادي  خلفـاً 
محسـوباً عـى النواب املسـتقلني، واملقـدر عددهم بحـوايل 40 
نائباً، وهو ما يؤرش إىل سـعي التنسـيقي السـتقطابهم ودفعهم 
للمشـاركة يف االسـتحقاقات القادمة، وذلك لـيك يتوفر النصاب 
رئيـس  النتخـاب  املخصصـة  الربملـان  جلسـة  لعقـد  القانـوين 

الدولـة، واملقـدرة بأغلبيـة الثلثني.

3- متسـك السـيادة مبطالبـه: عـى الرغـم من إعان التنسـيقي 
تأسـيس تحالـف إدارة الدولـة بالتوافـق مـع السـنة واألكـراد، 
فإنـه مـن امللحـوظ أن املـؤرشات عـى األرض تكشـف أن هـذا 

العدد 1660، 07 أكتوبر 2022

أوضــح التيــار الصــدري، فــي بيــان صــدر يــوم 4 أكتوبــر 2022، أنــه يتطلــع إلــى مســاعدة األمــم المتحــدة 
فــي مســاعيها نحــو اإلصــاح، وذلــك ردًا علــى تجديــد البعثــة األمميــة فــي العــراق دعوتهــا إلــى الحــوار بيــن 
القــوى السياســية العراقيــة للخــروج مــن أزمــة تشــكيل الحكومــة، غيــر أن الصــدر رأى أن اإلصــاح يبــدأ بعــدم 
مشــاركة الوجــوه القديمــة وأحزابهــا وأشــخاصها فــي الحكومــة المقبلــة، فــي إعــادة للتأكيــد علــى موقفــه 

الــذي تبنــاه منــذ بدايــة األزمــة العراقيــة. 

أزمــة مســتمرة: تحديــات قائمــة أمــام التنســيقي لتشــكيل الحكومــة العراقيــة، العــدد 1660، 07 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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التحالـف مل يقـم بعـد بشـكل رسـمي، فـا هـو قائـم حتـى 
اآلن، ال يعـدو إال أن يكـون تفاهـات مبدئيـة، وهـو مـا وضح 
يف تقديـم تحالـف السـيادة السـني لجملـة مـن املطالـب مـن 
التنسـيقي، حتـى يوافق عـى االنضام له يف تشـكيل الحكومة 

القادمة.

وتتمثـل هـذه املطالـب يف إعـادة نازحـي منطقـة جـرف 
الصخـر يف محافظـة بابـل، وإنهـاء وجود امليليشـيات الشـيعية 
مـن  كامـل  بشـكل  إىل سـحبهم  باإلضافـة  املناطـق،  تلـك  يف 
وإحـال  السـنية،  األغلبيـة  ذات  كافـة،  الغربيـة  املحافظـات 
قـوات مـن الرطـة املحليـة محلهـم، فضـاً عـن فتـح البـاب 
أمـام السـنة للتطـوع يف وزارات الداخليـة والدفـاع، باإلضافـة 
إىل إعـادة إعـار املـدن املحـررة. كـا طالـب السـيادة بإطاق 
رساح املعتقلـني األبريـاء ممـن مل تثبـت إدانتهـم يف أي قضايـا، 
وإعـادة بعـض املحاكـات، التي كانت مثار شـك، وكذلك إنهاء 
العمـل بهيئـة املسـاءلة والعدالـة، واملعنيـة باجتثـاث البعثيني 

مـن السـلطة، وإحالـة أمورهـا إىل املحاكـم املختصـة.

وال شـك أن التنسـيقي سـوف يجـد صعوبـة يف االسـتجابة 
وجـود  عـى  إيـران  حـرص  أن  إىل  بالنظـر  املطالـب،  لهـذه 
ميليشـيات الحشـد الشـعبي، املواليـة لهـا، يف محافظـة األنبـار 
السـنية ذات الحـدود مع سـوريا، نظراً ملسـاعي طهـران إلقامة 
ممـر بـري يربطهـا بسـوريا ولبنـان عـرب العـراق، كـا أن هناك 
شـخصيات بـارزة داخـل التنسـيقي، مثل نـوري املالـيك وغره، 
ممـن تـورط يف محاكـات صورية ضد القوى السـنية من أجل 
إقصائهـا عـن املشـهد السـيايس، ولذلـك، فإنـه من غـر املتوقع 

أن يسـتجيب التنسـيقي لهـذه املطالـب.

اسـتمرار  أدى  الجمهوريـة:  رئيـس  اختيـار  جهـود  تعـر   -4
الخـاف بني الحزبني الكرديني، الحزب الدميقراطي الكردسـتاين، 
واالتحـاد الوطنـي، حـول مرشـح رئاسـة الجمهوريـة إىل عرقلـة 
جهـود التنسـيقي لتشـكيل الحكومـة الجديـدة، يف ظل متسـك 

كل حـزب مبرشـحه.

ولذلـك منـح التنسـيقي الحزبـني مهلـة ملـدة أسـبوع واحد 
تنتهـي يف األسـبوع الثـاين مـن أكتوبـر 2022 لحسـم الخـاف 
حـول مرشـح رئاسـة الجمهوريـة، ويف حـال عدم الحسـم تعقد 
جلسـة الربملـان الخاصـة بانتخـاب الرئيـس، ليعـرض األمر عى 
نـواب املجلـس الختيـار أي مـن املرشـحني للحزبـني، عـى غرار 
مـا حـدث يف 2018، وهـو الطـرح الـذي رفضـه الدميقراطـي 
رئيـس  انتخـاب  والـذي هـدد مبقاطعـه جلسـة  الكردسـتاين، 
الجمهوريـة إذ طـرح فيهـا أكـر من مرشـح للمنصب، مبا يشـر 

إىل متسـكه مبرشـحه ريـرب أحمـد لرئاسـة الجمهوريـة. 

وال شـك أن مقاطعـة الدميقراطي الكردسـتاين سـوف تعني 
عـدم توفر النصاب القانوين لعقد جلسـة اختيـار رئيس الدولة، 

والتـي تحتـاج إىل أغلبية الثلثني، وهو ما يعني اسـتمرار إخفاق 
جهود التنسـيقي لتشـكيل الحكومة القادمة. 

استمرار خيار التصعيد
عـودة  الجنوبيـة  العراقيـة  املحافظـات  بعـض  شـهدت 
االحتجاجـات مـن جديـد، فضاً عن وقوع اسـتعراض عسـكري 
بـني الصـدر وخصومـه يف التنسـيقي، وهـو مـا ميكـن تفصيلـه 

عـى النحـو التـايل:

1- عـودة التظاهـرات إىل الجنـوب: اندلعـت احتجاجـات يف 
عـدد مـن املحافظـات الجنوبيـة، السـيا البرصة وذي قـار، مع 
خـروج عـدد مـن املتظاهريـن احتجاجـاً عـى الفسـاد وسـوء 
الحكـم، فضـاً عـن وقـوع عـدة اشـتباكات بـني املتظاهريـن 
وأفـراد األمـن، مـا أدى إىل فـرض حظـر تجـوال يف املحافظـة 
واعتقـال عـدد مـن األفـراد، وجـاءت االحتجاجـات يف بعـض 
محافظـات الجنوب انعكاسـاً السـتمرار أزمة تشـكيل الحكومة 

العراقية.

2- اسـتعراض عسـكري بني الخصوم: اسـتمرت حالة االسـتنفار 
بـني الفصائـل املسـلحة التابعـة للقـوى السياسـية املتصارعـة، 
فقـد قـام املئـات من عنـارص رسايـا السـام، الجناح العسـكري 
الخفيفـة  باألسـلحة  عسـكري  باسـتعراض  للصـدر،  التابـع 
واملتوسـطة يف البـرصة، وهـو االسـتعراض الـذي جـاء رداً عـى 
قيـام فصائـل تابعـه لعصائب أهل الحق باسـتعراض عسـكري 
ماثـل يف البـرصة، وهو ما يشـر إىل اسـتمرار التوتر بني الصدر 

وخصومـه يف التنسـيقي، خاصـة عصائـب أهـل الحـق.

كـا قامـت جاعة تنتمي إىل التيـار الصدري مبهاجمة مقر 
القنـاة الرابعـة الفضائيـة، املقربـة مـن التنسـيقي، يف 4 أكتوبر 
2022، وتكسـر أجهزتهـا، وذلـك رداً عى أحـد الربامج الحوارية 
يف القنـاة، والتـي اتهمـت جيـش املهـدي ببيع السـاح للقوات 
األمريكيـة، وهـو مـا اعتـربه التيـار الصدري إسـاءة لـه، وهو ما 

يكشـف عـن تصاعـد حجم االحتقـان بني الصـدر وخصومه.

خيار مؤجل للصدر
عـى الرغـم مـن رد املحكمـة االتحاديـة العليـا للطعـن املقدم 
بعـدم صحة اسـتقالة نـواب التيار الصدري مـن مجلس النواب 
العراقـي لعـدم توفـر املصلحـة العامـة لـدى املدعـني، فإنه قد 
يكـون ملـف عـودة نـواب الكتلـة الصدريـة إىل الربملـان أحـد 
أهـم خيـارات الصـدر املؤجلـة، وهـو مـا ميكـن اسـتعراضه يف 

التايل:

1- توفـر املسـوغات القضائيـة لعـودة نـواب الصـدر: أشـار 
عـدد مـن القانونـني يف العـراق إىل أن عمليـة قبـول اسـتقالة 
نـواب الكتلـة الصدريـة قـد جـاءت مخالفـة للقوانـني العراقية 
املنظمـة السـتقالة النـواب مـن الربملـان العراقـي، إذ إن البنـد 
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ثالثـاً مـن املـادة 1 من قانـون اسـتبدال أعضاء مجلـس النواب 
تشـر إىل أن املوافقـة عـى اسـتقالة النائـب تخضـع للتصويت 
عليهـا يف مجلـس النواب باألغلبيـة املطلقة لعـدد أعضائه، كا 
يجـب أن تكـون مـدة عضويـة النائـب يف املجلـس ال تقـل عن 
عـام، حيـث جـاء يف النص “ترسي الفقـرة أوالً مـن األمر رقم 9 
لسـنة 2005 عـى عضـو مجلس النـواب وأعضاء هيئة الرئاسـة 
يف حالـة تقديـم اسـتقالته وقبولهـا مـن قبل املجلـس باألغلبية 
املطلقـة، عـى أن ال تقـل فـرة عضويته يف مجلـس النواب عن 

سـنة واحدة”. 

وياحـظ أنـه مل يتـم التصويـت عى اسـتقالة نـواب الصدر 
يف الربملـان، فقـد قبلهـا رئيس مجلـس النواب مـن دون عرضها 
عـى املجلـس، كـا أن عضويـة نـواب الصـدر يف الربملـان مل مير 
عليهـا عـام كامـل، وهـو مـا يعنـي أنـه بإمـكان نـواب الصـدر 
أن يلجـؤوا إىل املحكمـة االتحاديـة العليـا للعـودة للربملـان من 

جديد. 

2- دعم قوى داخل التيار للعودة للربملان: تشـر عدة تحركات 
للهيئـة السياسـية للتيـار الصـدري وبعـض قيادتـه إىل وجـود 
إرادة سياسـية لعـودة النـواب املسـتقيلني، وأن هنـاك فريـق 
داخـل التيـار غـر راٍض عن اسـتقالة نواب الكتلـة الصدرية، ملا 

لهـا مـن آثار سـلبية عى مكاسـب التيـار الصـدري التي حصل 
عليهـا خـال االنتخابات الربملانيـة األخرة، إذ إنهـا تفتح املجال 

أمـام التنسـيقي لتشـكيل الحكومة واسـتبعاد الصدر.

ولذلـك مـن املتوقـع أن يبقـي خيـار إمكانيـة عـودة نـواب 
الكتلـة الصدريـة مرة أخـرى إىل الربملان أحد الخيـارات املؤجلة 
التـي ميتلكهـا التيار الصـدري، والتي قد يعيد فتحهـا أو اللجوء 
إليها خال الفرة القادمة، يف حال نجاح التنسـيقي يف مسـاعيه 

الخاصـة بتشـكيل الحكومـة مع تجاهل مطالـب الصدر.

أن  السـابقة  التطـورات  مجمـل  تكشـف  الختـام،  ويف 
جهـود التنسـيقي لتشـكيل الحكومـة العراقيـة القادمـة التزال 
متعرة، سـواء بسـبب اسـتمرار الخـاف الكـردي الداخي حول 
مرشـحهم لرئاسـة الدولـة، أو بسـبب مطالب تحالف السـيادة 
السـني التـي قدمهـا لإلطـار التنسـيقي للموافقة عـى الدخول 
معـه يف ائتـاف واحـد لتشـكيل الحكومـة العراقيـة القادمـة. 
وحتـى إذا اسـتطاع التنسـيقي تجـاوز العقبتني السـابقتني، فإن 
الصـدر يسـتطيع اللجـوء إىل املحكمـة االتحاديـة إلعـادة نوابه 
إىل الربملـان العراقـي، وتحويـل التنسـيقي إىل أقليـة من جديد، 

وإجهـاض جهـوده لتشـكيل الحكومـة العراقيـة. 
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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، فيــا 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 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


