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الصراع على اختيار الرئيس
دخــل الــراع بــن مقتــدى الصــدر وحلفائــه يف االتفــاق 
الثــايث مــن جانــب، واإلطــار التنســيقي املــوايل إليــران، مــن 
جانــب آخــر، ملرحلــة جديــدة، وذلــك مــع إرصار الصــدر عــى 
ــك،  ــع ذل ــيقي من ــة التنس ــة، ومحاول ــة أغلبي ــكيل حكوم تش

ــايل:  وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو الت

1- إرصار الصــدر عــى حكومــة األغلبيــة: أعلــن الصــدر مضيه 
قدمــاً يف مخططــه لتأســيس حكومــة أغلبيــة، خاصــة بعدمــا 
فشــلت تفاهامتــه مــع اإلطــار التنســيقي لاتفــاق عى مرشــح 
ــن  ــاً يف جعفــر محمــد باقــر الصــدر، فقــد أعل تســوية، ممث
الصــدر رســمياً تأســيس تحالــف “إنقــاذ وطــن”، والــذي يضــم 
أحــزاب االتفــاق الثــايث، ممثــاً يف التيــار الصــدري، والحــزب 

ــام  ــني، ك ــيادة الس ــف الس ــتاين، وتحال ــي الكردس الدميقراط
ــد،  ــر أحم ــاً يف ري ــة، ممث ــة الجمهوري ــن مرشــحه لرئاس أعل
ــر  ــد باق ــر محم ــاً يف جعف ــوزراء، ممث ــة ال ــحه لرئاس ومرش

الصــدر. 

ــن 180  ــراوح ب ــاذ وطــن مبــا ي ويقــدر عــدد مقاعــد إنق
و190، أي أنــه يقــل عــن النصــاب القانــوين لجلســة انتخــاب 
الثلثــن،  أغلبيــة  إىل  تحتــاج  والتــي  الجمهوريــة،  رئيــس 
ــون  ــوف يك ــدر س ــد، أي أن الص ــوايل 220 مقع ــدرة بح واملق
يف حاجــة إىل حضــور مــا بــن 40 و30 نائبــاً إضافيــاً لتحقيــق 
ــاج  ــذي يحت النصــاب القانــوين لجلســة انتخــاب الرئيــس، وال

ــاً.  ــور، أي 165 نائب ــي الحض ــة ثلث ــره إىل أغلبي متري

ــن  ــداً م ــت تصعي ــوة، وإن حمل ــذه الخط ــظ أن ه وياح
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دعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدي الصــدر فــي بيــان أصــدره، فــي 21 مــارس الجــاري، النــواب المســتقلون 
فــي البرلمــان لحضــور جلســة البرلمــان المقــررة فــي 26 مــارس 2022 مــن أجــل إتمــام نصــاب الجلســة 
البرلمانيــة المخصصــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، حيــث طالــب الصــدر النــواب المســتقلين بــأن “يقفــوا 
وقفــة عــز وشــرف وكرامــة مــن أجــل إنقــاذ الوطــن وتخليصــه مــن بقايــا الفســاد واإلرهــاب واالحتــال 
والتطبيــع واالنحــال” فــي إشــارة ضمنيــة إلــى اإلطــار التنســيقي المرتبــط بإيــران، وذلــك مــن خــال مشــاركة 
المســتقلين فــي الجلســة البرلمانيــة الخاصــة بالتصويــت علــى رئيــس الجمهوريــة، وعــدم تعطيلــه بالثلــث 

المعطــل.

ــرات المســتقبل, العــدد 1503، 26 مــارس  ــة فــي العــراق، تقدي ــر حكومــة األغلبي إنقــاذ وطــن: رهــان الصــدر علــى المســتقلين لتمري
ــة. ــات المتقدم ــاث والدراس ــتقبل لألبح ــي: المس 2022، أبوظب
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ــض األول  ــراً لرف ــيقي، نظ ــار التنس ــد اإلط ــدر ض ــب الص جان
التحالــف مــع الثــاين لتكويــن أغلبيــة شــيعية خالصــة، فإنــه 
يف الوقــت ذاتــه، قــدم الصــدر مرشــح بديــاً لرئيــس الــوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي، والــذي كان اإلطــار التنســيقي 

يرفضــه متامــاً. 

2- نــداء الصــدر للمســتقلني: حصــل املســتقلون، وفقــاً لبعض 
التقديــرات عــى 48 مقعــداً يف الرملــان الحــايل، وتصاعــد 
ــن”  ــاذ وط ــن “إنف ــام ب ــبب االنقس ــم بس ــم وأهميته وزنه
والتنســيقي، وباتــوا العبــاً حاســامً يف تحديــد شــكل الحكومــة 

ــة.  القادم

وســعى مقتــدي الصــدر خــال الفــرة املاضيــة للتواصــل 
مــع قيــادات الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وتحالــف 
ــاً  ــتقلن وأيض ــواب مس ــاه ن ــرك تج ــم للتح ــيادة، لدفعه الس
ممثلــن عــن كتــل األقليــات الدينيــة إلقناعهــم بــرورة 
املشــاركة يف الجلســة الرملانيــة القادمــة باعتبــار أن التحالــف 
ــة  ــاً عراقي ــم أطياف ــة ويض ــات وطني ــب توجه ــايث صاح الث
متنوعــة، وال يرغــب يف إعــادة التحالفــات الطائفيــة مجــدداً.

وأعلــن النائــب املســتقل حســن عــرب أن نوابــاً مســتقلن 
ســيعقدون لقــاًء لاتفــاق عــى حضــور جلســة الرملــان 
املخصصــة النتخــاب رئيــس الجمهوريــة، كــام أعلــن النائــب 
حميــد الشــباوي، عضــو تحالــف “مــن أجــل الشــعب” املدين 
ــور  ــد”، حض ــل جدي ــداد” و”جي ــي “امت ــم حركت ــذي يض ال
أعضــاء التحالــف البالــغ عددهــم نحــو 30 نائبــاً جلســة 

ــة.  ــان القادم الرمل

ــار  ــل يقــرب يف توجهــه مــن التي وياحــظ أن هــذا التكت
ــن  ــداً ع ــة بعي ــة أغلبي ــكيل حكوم ــم تش ــدري، إذ يدع الص
املحاصصــة الطائفيــة، كــام انهــم أعلنــوا عــدم مشــاركتهم يف 
ــة  ــة قوي ــاء بدعــم تشــكيل حكوم ــة واالكتف ــة املقبل الحكوم
قــادرة عــى مواجهــة مختلــف األزمــات التــي متــر بهــا الدولــة 

منــذ عــدة ســنوات.

3- إرصار التنســيقي عــى “أغلبيــة شــيعية”: ياحــظ أنــه يف 
حالــة نجــاح الصــدر يف إقــرار حكومــة أغلبيــة، فإنــه ســوف 
ــون املــرة األوىل يف تاريــخ العمليــة السياســية للعــراق،  يك
منــذ االحتــال األمريــي يف العــراق يف عــام 2003، الــذي يتــم 
فيــه تشــكيل حكومــة أغلبيــة، إذ كانــت املامرســات الســابقة 
لتشــكيل الحكومــة تقــي بــأن تتحالــف األحــزاب الشــيعية 
ــة،  ــة ذات األغلبي ــات معــاً لتشــكيل الكتل ــزة يف االنتخاب الفائ
والتــي تتوافــق عــى شــخص رئيــس الــوزراء، ثــم تقــوم بعــد 

ذلــك بالتفــاوض مــع الســنة واألكــراد.

اليــزال  مقعــداً(   54( التنســيقي  اإلطــار  أن  وياحــظ 
يضغــط للعــودة إىل هــذه الصيغــة، وهــو مــا يرفضــه الصــدر. 

وقــد أعلــن التنســيقي عــن مقاطعتــه جلســة انتخــاب رئيــس 
ــام  ــن الع ــد األم ــارس، وأك ــا 26 م ــرر له ــة، واملق الجمهوري
لعصائــب أهــل الحــق عــى تويــر “أن الثلــث الضامــن 
ــث  ــه الثل ــيقي امتاك ــاء التنس ــارة إىل ادع ــون” يف إش مضم

املعطــل، أي حــوايل 110 مقاعــد. 

ــادي يف  ــف القي ــي: كش ــاد الوطن ــف االتح ــوض موق 4- غم
االتحــاد الوطنــي الكردســتاين )19 مقعــداً(، غيــاث الســورجي، 
يف 24 مــارس أنــه مل يصــدر قــرار مــن االتحــاد الوطنــي 
مــارس،   26 جلســة  عدمهــا يف  أو  باملشــاركة  الكردســتاين 
لرشــيح رئيــس الجمهوريــة، وإن أكــد أن االتحــاد ســيتجه إىل 
مقاطعــة الجلســة، واالنضــامم إىل الثلــث املعطــل مــع اإلطــار 
التنســيقي والنــواب املســتقلن، زاعــامً بأنهــم ميتلكــون حاليــاً 

ــواب. أكــر مــن 110 ن

وياحــظ أن عــدم مشــاركة االتحــاد ســوف تعنــي إخفاقــه 
يف التوصــل لتفاهــامت مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 
ــى  ــتمرار إرصاره ع ــن اس ــة، وع ــس الدول ــب رئي ــى منص ع
دعــم برهــم صالــح، الرئيــس الحــايل، كمرشــحه لرئاســة 
الدولــة، وهــو مــا يعنــي أن االتحــاد يف حالــة رفضــه الحصــول 
عــى مناصــب وزاريــة أخــرى، والتخــي عــن منصــب الرئيــس 
ســوف يكــون طرفــاً يف املعارضــة، خاصــة إذا مــا توفــر 

ــس.  ــوين لجلســة انتخــاب الرئي النصــاب القان

سيناريوهات جلسة 26 مارس:
الجديــد  الرئيــس  انتخــاب  تتمثــل ســيناريوهات جلســة 

للعــراق يف التــايل:

1- متريــر حكومــة “إنقــاذ وطــن”: يقــوم هــذا الســيناريو عى 
ــاً مــن  نجــاح تكتــل “إنقــاذ وطــن” )حــوايل 180 – 190 نائب
أصــل 329 نائبــاً( يف إقنــاع حــوايل 30 – 40 نائبــاً مســتقاً عى 
حضــور جلســة انتخــاب الرئيــس، لتحقيــق النصــاب القانــوين 
النعقــاد الجلســة، والتــي تقــدر بأغلبيــة الثلثــن، مــع إخفــاق 
اإلطــار التنســيقي يف جمــع الثلــث املعطــل واملقــدر بحــوايل 
110 مقاعــد. وياحــظ أن هنــاك عــدداً مــن املــؤرشات تدعــم 
ذلــك، أبرزهــا تأييــد “تحالــف مــن أجــل الشــعب” املســتقل 

النتخــاب حكومــة أغلبيــة. 

إخفــاق  الســيناريو يف  يتمثــل هــذا  2- جمــود ســيايس: 
الصــدر يف توفــر النصــاب القانــوين النعقــاد جلســة انتخــاب 
الرئيــس، نتيجــة قيــام اإلطــار التنســيقي بالحصــول عــى دعــم 
ــم، أو رشاء  ــط عليه ــر الضغ ــواء ع ــه، س ــتقلن ل ــض املس بع
أصواتهــم، وهــو األمــر الــذي ســيرتب عليــه تأجيــل جلســة 
الرملــان إىل 6 أبريــل املقبــل، وهــو مــا قــد يفتــح البــاب أمــام 
املســاومات بــن الكتــل السياســية، وإمكانيــة محاولــة إقنــاع 
االتحــاد الوطنــي الكردســتاين باالنضــامم إىل حكومــة أغلبيــة، 
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أو اإلطــار التنســيقي، وإن كان الخيــار األخــر يعــد مســتبعداً.

ــاق املحــاوالت الســابقة، واســتمرار عجــز  ــة إخف ويف حال
الرملــان عــن اختيــار الرئيــس فانــه ميكــن أن يتــم حــل الرملان 
بطلــب مــن ثلــث األعضــاء وموافقــة األغلبيــة املطلقــة لعــدد 
األعضــاء، وفــق املــادة 64 مــن الدســتور أو بقــرار مــن 

ــم الرجــوع إليهــا. ــا إذا ت ــة العلي املحكمــة االتحادي

3- ســيناريو التصعيــد العســكري: يقــوم هــذا الســيناريو 
عــى اتجــاه اإلطــار التنســيقي يف التشــكيك يف صحــة انعقــاد 
جلســة انتخــاب الرئيــس يف حالــة نجــاح إجرائهــا، ومــن ثــم 
ــة، أو  ــة االتحادي ــوء إىل املحكم ــر اللج ــا ع ــة عرقلته محاول
ــه، مثــل  ــة ل ــه امليليشــيات املســلحة املوالي مــن خــال توجي
عصائــب أهــل الحــق، وكتائــب حــزب اللــه العراقــي للدخــول 
يف مواجهــات مســلحة مــع القــوى السياســية املرتبطــة بإنقــاذ 

وطــن، أو مــع القــوات الحكوميــة العراقيــة. 

ــوري  ــام الحــرس الث ــك، قي ــة ذل ــا يعــزز احتاملي ولعــل م
الدميقراطــي  الحــزب  مقــر  أربيــل،  مدينــة  مبهاجمــة 
الكردســتاين، بالصواريــخ الباليســتية بشــكل مبــارش، يف شــهر 
مــارس الحــايل، والتــي كانــت مبنزلــة تهديــد واضــح للحــزب 

الشــراكه يف حكومــة الصــدر. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه مــن املرجــح اســتجابة 
ــواب املســتقلن لدعــوات الصــدر ومشــاركتهم يف جلســة  الن
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الجديــد، وهــو مــا ســيفتح البــاب 
أمــام خيــار املواجهــات املســلحة، وإن كان الصــدر مــن 
املمكــن أن ينــاور ملنــع ذلــك عــر دعــوة اإلطــار التنســيقي، 
ــم  ــن ث ــدر، وم ــة الص ــاركة يف حكوم ــواه يف املش ــض ق أو بع
تقليــص الحوافــز لهــم للذهــاب لخيــار املواجهــات املســلحة. 
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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، فيــام 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 اهتــامم برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


