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تأجيل انتخاب الرئيس
شــهد العــراق تطــورات، سياســية وقضائيــة، تتعلــق بانتخــاب 
رئيــس الدولــة وكذلــك تحديــد الكتلــة ذات األغلبيــة، والتــي 

ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل: 

ــار  ــن التي 1- مقاطعــة الصــدر جلســة انتخــاب الرئيــس: أعل
الصــدري بزعامــة مقتــدى الصــدر تعليــق مفاوضــات تشــكيل 
الحكومــة وعــدم حضــور جلســة الربملــان املقــررة يف 7 فربايــر 
2022 املخصصــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وهــي الخطوة 

التــي ميكــن تفســرها بالرجــوع ملــا يــي:

ــم  ــدر دع ــض الص ــردي: يرف ــك الك ــى التامس ــاظ ع أ- الحف
ــيد  ــاً يف الس ــتاين، ممث ــي الكردس ــزب الدميقراط ــح الح مرش
هوشــيار زيبــاري يف مواجهــة برهــم صالــح، الرئيــس العراقــي 

ــى  ــك ع ــتاين، وذل ــي الكردس ــاد الوطن ــح االتح ــايل ومرش الح
اعتبــار أنــه غــر معنــي مبــن يتــم انتخابــه رئيســاً للجمهوريــة، 
إذ إن هــذا األمــر يجــب أن يخضــع للتوافــق الكــردي الداخي، 
ــن الدميقراطــي الكردســتاين واالتحــاد  ــم تســويته ب أي أن يت

الوطنــي.

ــن  ــت للتوصــل لتســوية: يســعى الصــدر م ب- إتاحــة الوق
خــال مقاطعتــه الجلســة إىل توفــر الوقــت الــازم للحزبــن 
ــى  ــق ع ــي للتواف ــاد الوطن ــتاين واالتح ــي الكردس الدميقراط
اإلطــار  أمــام  الطريــق  وقطــع  بينهــا،  تســوية  مرشــح 
التنســيقي للعــب عــى التناقضــات بــن األكــراد لعرقلــة جهود 
الصــدر لتشــكيل حكومــة أغلبيــة، خاصــة أن إيقــاف املحكمــة 
االتحاديــة العليــا يف 6 فربايــر الجــاري، إجــراءات ترشــيح 
هوشــيار زيبــاري ملنصــب رئيــس الجمهوريــة، إىل حــن البــت 
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أعلــن مقتــدى الصــدر زعيــم الكتلــة الصدريــة تجميــد مفاوضــات تشــكيل الحكومــة المقبلــة، باإلضافــة إلــى 
مطالبــة أعضــاء ونــواب كتلتــه بمقاطعــة جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، إذ نشــر تغريــدة علــى حســابه 
علــى تويتــر، مســاء 4 فبرايــر قــال فيهــا “إذا لــم يكــن مرشــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الحليــف 
لرئاســة الجمهوريــة، مســتوفيًا للشــروط، فأدعــو نــواب اإلصــاح لعــدم التصويــت لــه”، فــي إشــارة ضمنيــة 
إلــى مرشــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، هوشــيار زيبــاري، المتهــم فــي قضايــا فســاد. وجــاء هــذا 
التطــور بالتزامــن مــع إصــدار المحكمــة االتحاديــة العليــا عــدة قــرارات ذات تأثيــر مباشــر علــى جهــود تشــكيل 

الحكومــة. 

خالفــات كرديــة: أبعــاد تعثــر انتخــاب رئيــس الجمهوريــة فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1461، 08 فبرايــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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خالفات كردية:
أبعاد تعرث انتخاب رئيس اجلمهورية يف العراق
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ــدم  ــاء عــى دعــوى تق يف الدعــوى املرفوعــة ضــده، جــاء بن
بهــا خمســة نــواب عــن تحالــف اإلطــار التنســيقي واالتحــاد 

ــتاين.  ــي الكردس الوطن

ويــدرك الصــدر جيــداً أهميــة اســتيعاب االتحــاد الوطنــي 
الكردســتاين لتوفــر النصــاب القانــوين الــازم النعقــاد جلســة 
انتخــاب رئيــس الدولــة، واملقــدرة بأغلبيــة الثلثــن، أي حــوايل 
220 مقعــد. كــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى، يرغــب الصــدر يف 
اســتيعاب الحزبــن الكرديــن، نظــراً لوجــود اختــاف بينهــا 
ــع  ــة م ــف العاق ــإدارة مل ــق ب ــا يتعل ــرؤى، خاصــة في يف ال
ــم  ــعى لدع ــي س ــزب الدميقراط ــن أن الح ــي ح ــداد، فف بغ
قــرار انفصــال إقليــم كردســتان عــن العــراق يف املــايض، فــإن 
ــح البقــاء يف  مواقــف االتحــاد الوطنــي العمليــة صبــت لصال

ــة العراقيــة.  إطــار الدول

2- قــرار املحكمــة االتحاديــة بتعليــق انتخــاب زيبــاري: 
ــر،  ــراق، يف 6 فرباي ــا يف الع ــة العلي ــة االتحادي ــررت املحكم ق
إيقــاف إجــراءات ترشــح، هوشــيار زيبــاري، مــن قبــل الحــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين، ملنصــب رئيــس جمهوريــة العــراق 
“مؤقتــاً” لحــن حســم الدعــوى الصــادرة ضــده، والتــي تتهمه 

ــا فســاد مــايل وإداري.  بالتــورط يف قضاي

املحكمــة  جانــب  مــن  التعطيــل  هــذا  أن  وياحــظ 
ــزب  ــي والح ــاد الوطن ــل االتح ــح توص ــب يف صال ــوف يص س
ــى ســحب ترشــيح  الدميقراطــي عــى مرشــح تســوية، أو حت

ــه.  ــة ل ــى خليف ــاق ع ــاري، واالتف ــيار زيب هوش

ــدرت  ــس: أص ــاب الرئي ــوين النتخ ــاب القان ــد النص 3- تحدي
املحكمــة االتحاديــة العليــا يف مطلــع فربايــر قــراراً أكــدت فيــه 
اشــراط تحقــق أغلبيــة الثلثــن مــن أعضــاء مجلــس النــواب 
النتخــاب رئيــس الجمهوريــة القــادم، كــا أكــدت أن النصــاب 
يتحقــق بحضــور ثلثــي مجمــوع عــدد أعضــاء مجلــس النواب 

الــكي، أي حــوايل 220 عضــواً. 

4- حســم الجــدل حــول الكتلــة األكــر: ردت املحكمــة 
االتحاديــة يف 3 فربايــر الجــاري، الدعــوى املقامــة بشــأن 
مزاعــم اإلطــار التنســيقي بأنــه ميثــل الكتلــة األكــرب يف الربملــان 
العراقــي، والتــي قدمهــا نائبــان وهــا عاليــة نصيــف وعطوان 
ــس  ــة رئي ــون بزعام ــة القان ــاف دول ــن ائت الســيد حســن، ع

ــي. ــوري املال ــوزراء األســبق ن ال

وأكــدت املحكمــة يف حكمهــا أنــه ال يوجــد مــا مينــع مــن 
ــس  ــر عــدداً يف أي جلســة ملجل ــة األك ــدم قامئــة الكتل أن تق
النــواب، حتــى وإن كانــت بعــد جلســة انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة ألنهــا خاضعــة للتغيــر بحســب التحالفــات بــن 
األحــزاب والقوائــم لحــن اإلعــان عــن هــذه الكتلــة بشــكل 

رســمي مــن قبــل رئاســة مجلــس النــواب ورفعهــا إىل رئاســة 
الجمهوريــة، وهــو بذلــك يرفــض ادعــاء التنســيقي بأنــه كان 
الكتلــة األكــرب عــدداً يف جلســة انتخــاب رئيــس الربملــان التــي 

ــر 2022.  ــدت يف 9 يناي انعق

االنعكاسات املحتملة

األبعــاد  مــن  الكثــر  الذكــر  ســالفة  التطــورات  تحمــل 
واالنعكاســات عــى مامــح املشــهد الســيايس العراقــي خــال 

ــايل: ــازه يف الت ــن إيج ــا ميك ــو م ــة، وه ــرة القادم الف

ــاب  ــة انتخ ــل جلس ــم تأجي ــة: ت ــكيل الحكوم ــر تش 1- تأخ
رئيــس للجمهوريــة إىل إشــعار آخــر بعــد تعــذر اكتــال 
سلســلة  إثــر  النــواب  املجلــس  جلســة  خــال  النصــاب 
ــا  ــية وأبرزه ــل السياس ــبقاً الكت ــا مس ــي أعلنته ــة الت املقاطع
ــة وائتــاف الســيادة بزعامــة رئيــس مجلــس  ــة الصدري الكتل
النــواب محمــد الحلبــويس، والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، 

ــب. ــل 329 نائ ــن أص ــاً م ــط 58 نائب ــر فق ــث ح حي

وعــى الرغــم مــن أن النــص الدســتوري حــدد مهلــة 
الثاثــن يومــاً النتخــاب الرئيــس، فإنــه ميكــن االلتفــاف عــى 
ــرة  ــة لف ــة مفتوح ــار الجلس ــال اعتب ــن خ ــادة م ــذه امل ه
طويلــة، وليــس فقــط إرجــاء الجلســة. ويف كا الحالتــن 
ــرة  ــال الف ــال خ ــير األع ــي لتس ــة الكاظم ــتمر حكوم تس
القادمــة، ولحــن االتفــاق عــى رئيــس جديــد. وبطبيعــة 
الحــال، فــإن تأخــر حســم رئيــس الدولــة ســوف ينعكــس عى 
ــدة.  ــة جدي ــكيل حكوم ــوزراء، وتش ــس ال ــمية رئي ــر تس تأخ

2- محاولــة تفكيــك التحالــف الثــايث: طالــب رئيــس تحالــف 
ــية  ــوى السياس ــم، الق ــار الحكي ــة، ع ــة الوطني ــوى الدول ق
ــاً  ــة طرف ــة والســنية بتحمــل مســؤوليتها وعــدم تقوي الكردي
ــدر يف  ــدى الص ــم مقت ــارة إىل دع ــر، يف إش ــى آخ ــيعياً ع ش

ــيقي.  ــار التنس ــة اإلط مواجه

والشــك أن التنســيقي ســوف يســعى إلثــارة االنقســامات 
بــن الصــدر مــن جانــب، والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 
مــن جانــب آخــر، غــر أن قدرتــه يف هــذا اإلطــار ســوف تكون 
محــدودة، خاصــة أن إيــران تدعــم مرشــح االتحــاد الوطنــي 
ــي ال  ــس الحــزب الدميقراطــي، كــا أن املال الكردســتاين، ولي
يعــد مرفوضــاً فقــط مــن قبــل التيــار الصــدري، ولكــن كذلــك 
مــن الدميقراطــي الكردســتاين بســبب اتجــاه املالــي لانقــاب 
ــراد،  ــع األك ــا م ــد أبرمه ــي كان ق ــة الت ــات كاف ــى االتفاق ع

حــن تــوىل رئاســة الــوزراء يف العــراق. 

كــا خــرج زيبــاري ليؤكــد يف 4 فربايــر أن التحالــف 
الكــردي مــع التيــار الصــدري وتحالــف الســيادة “قــوي 

باليقــن. الشــك  قاطعــاً  ومتاســك”، 
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أبعاد تعثر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق

رئيــس  انتخــاب  يتطلــب  املعطــل:  الثلــث  غيــاب   -3
ــم  ــى أن يت ــان، ع ــن الربمل ــاً م ــور 220 نائب ــة حض الجمهوري
ــال  ــيقي خ ــار التنس ــعى اإلط ــن. وس ــة الثلث ــه بأغلبي انتخاب
الفــرة املاضيــة للرويــج إىل أنــه ميتلــك الثلــث املعطــل )ثلــث 
ــى  ــدرة ع ــك الق ــه ميتل ــواب + 1(، أي أن ــس الن أعضــاء مجل
ــرض  ــتطيع ف ــم يس ــن ث ــة، وم ــس الدول ــاب رئي ــة انتخ إعاق
نفســه عــى الحكومــة الجديــدة، ومينــع الصــدر مــن تشــكيل 

ــي.  ــتبعد املال ــة تس ــة أغلبي حكوم

ويف حقيقــة األمــر، فــإن ادعــاء التنســيقي بامتــاك الثلــث 
ــدر  ــايث )الص ــف الث ــة، إذ إن التحال ــدو واقعي ــل ال تب املعط
وائتــاف الســيادة والحزبــن الكرديــن( قــد متكنــا مــن 
التصويــت لصالــح اختيــار محمــد الحلبــويس لرئاســة الربملــان 
العراقــي بحــوايل 200 مقعــد يف 9 ينايــر، وهــو مــا يقــل عــن 

ــن بحــوايل 20 مقعــداً فقــط. ــة الثلث أغلبي

كــا أن املزاعــم الســابقة للتنســيقي بأنــه ميتلــك أغلبيــة 
ــراً عــن  ــل كث ــر املــايض تق ــاً يف 9 يناي ــدر بحــوايل 88 نائب تق
الثلــث املعطــل، واملقــدر بحــوايل 110 مقاعــد، كــا أنــه مــن 
جهــة ثانيــة، فإنــه عــى الرغــم مــن مقاطعــة أغلــب القــوى 
السياســية لجلســة انتخــاب الرئيــس، فــإن الجلســة شــهدت 
حضــور حــوايل 58 نائبــاً أغلبهــم مــن املســتقلن، وهــو مــؤرش 

إضــايف أن التنســيقي ال يحتفــظ بالثلــث املعطــل. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الصــدر اتجــه لتعطيــل 
جلســة انتخــاب الرئيــس العراقــي حتــى يفتــح املجــال أمــام 
ــح  ــى مرش ــاق ع ــا، واالتف ــوية خافاته ــة لتس ــوى الكردي الق
تســوية لهــا. وعــى الرغــم مــن زعــم التنســيقي أنــه ميتلــك 
الثلــث املعطــل، فــإن كافــة املــؤرشات املتوفــرة تفنــد هــذه 
ــر  ــتغال تع ــران الس ــعى إي ــح أن تس ــن املرج ــة. وم الفرضي
انتخــاب الرئيــس مــن أجــل تكثيــف ضغوطهــا عــى الصــدر 
الســتيعاب كافــة القــوى املنضويــة تحــت اإلطــار التنســيقي.  
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