
|1

وحــدد الربملــان العراقــي يــوم األربعــاء، املوافــق 30 مــارس، 
موعــداً جديــداً النتخــاب رئيــس الدولــة، وســوف تكــون 
هــذه الجلســة هــي الجلســة قبــل األخــرة؛ إذ تنتهــي املهلــة 
ــا يف 6  ــة العلي ــة االتحادي ــا املحكم ــي حددته الدســتورية الت

ــل القــادم. أبري

أسباب إخفاق النصاب
ــس،  ــان جلســة انتخــاب الرئي ــواب الربمل ــن ن ــدد م قاطــع ع
ــاد  ــداً(، واالتح ــيقي )81 مقع ــار التنس ــواب اإلط ــداً ن وتحدي
الوطنــي )18 مقعــداً(، وتحالــف عــزم )12 مقعــداً(، وإرشاقــة 
كانــون )6 مقاعــد(، وكذلــك مقاطعــة املــروع الوطنــي 
العراقــي برئاســة جــال الضــاري، فضــاً عن صوت املســتقلني 
)ثــاث نــواب(، ونائــب واحــد مــن املســتقلني، وأربعــة نــواب 
لجاعــة العــدل اإلســامية واالتحــاد اإلســامي الكردســتاين. 

وتعــود أســباب هــذه املقاطعــة إىل األســباب التاليــة:

ــار  ــر اإلط ــة: ي ــة طائفي ــى حكوم ــيقي ع 1- إرصار التنس
يعــود  وأن  طائفيــة،  حكومــة  تشــكيل  عــى  التنســيقي 

مقتــدى الصــدر، زعيــم ائتــاف “إنقــاذ وطــن” إىل التفاهــم 
مــع اإلطــار التنســيقي لتشــكيل الحكومــة العراقيــة، واختيــار 
رئيــس الــوزراء، وهــو مــا يعنــي تخــي الصــدر عــن تحالفــه 
العابــر للطائفيــة مــع الســنة واألكــراد، وهــو مــا رفضــه 

ــدر.  الص

2- رغبــة االتحــاد يف ترشــيح الرئيــس: كان مــن العوامــل التي 
أدت إىل فشــل متريــر الجلســة الســابقة للربملــان عــدم توصــل 
الحزبــني الكرديــني الرئيســيني التفــاق عــى مرشــح “توافقــي” 
الدميقراطــي  الحــزب  يــر  إذ  الدولــة،  رئيــس  ملنصــب 
ــه  ــى أســاس أن ــة، ع ــس الدول ــيح رئي ــى ترش ــتاين ع الكردس

ــذي حصــد أغلــب أصــوات األكــراد. الحــزب ال

ويف املقابــل يــرى االتحــاد الوطنــي الكردســتاين أنــه 
األحــق باملنصــب بنــاء عــى التفاهــات الســابقة التــي كانت 
ــي  ــي تق ــات 2005، والت ــذ انتخاب ــني من ــني الحزب ــائدة ب س
ــي  ــاد الوطن ــن حصــة االتح ــة م ــة العراقي ــس الدول ــأن رئي ب
الكردســتاين، مقابــل حصــول االتحــاد الوطنــي عــى منصــب 
رئاســة إقليــم كردســتان العــراق. وياحــظ أن االتحــاد الوطني 
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فشــل مجلــس النــواب العراقــي فــي جلســته المنعقــدة، فــي 26 مــارس الجــاري، فــي انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة للمــرة الثانيــة، بعــد أن فشــل فــي عقدهــا فــي 7 فبرايــر الماضــي، لمقاطعــة أغلــب القــوى 

السياســية الرئيســية واقتصــار حضورهــا علــى حوالــي 40 عضــوًا، أغلبهــم مــن المســتقلين. 

مســارات بديلــة: خيــارات الصــدر بعــد إخفــاق جلســة البرلمــان النتخــاب الرئيــس العراقــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1508، 30 مــارس 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ميتلــك حــوايل 18 مقعــداً، أي أن حضــوره الجلســة كان كفيــاً 
ــاً.  ــغ 220 نائب ــوين، والبال ــر النصــاب القان بتوف

ــوا  3- ضبابيــة موقــف املســتقلني: ياحــظ أن املســتقلني لعب
دوراً كبــراً يف عــدم اكتــال النصــاب القانــوين للجلســة، وهــو 
مــا يعــود إىل تحالــف بعــض النــواب املســتقلني مــع اإلطــار 
التنســيقي، مثــل النائــب باســم خشــان، بينــا قاطــع البعــض 
اآلخــر الجلســة، ليــس لتحالفهــم مــع اإلطــار التنســيقي، 

ولكــن لعــدم توصلهــم لتفاهــات كافيــة مــع الصــدر.

وينــدرج تحــت الفئــة الثانيــة إرشاقــة كانــون، والتــي نفت 
التوقيــع عــى الورقــة التــي قدمهــا ممثــل اإلطــار التنســيقي 
النائــب أحمــد األســدي إىل رئيــس الربملــان، وتضمنــت أســاء 
ــة  ــواب “إرشاق ــم ن ــن بينه ــة، م ــا للجلس ــاً مقاطع 126 نائب

كانــون” الســتة.

ــم مرشــحون مســتقلون ملنصــب  ــر، زع ــب أخ ــن جان وم
رئيــس الجمهوريــة العراقيــة أنهــم منعــوا مــن دخــول جلســة 
انتخــاب الرئيــس، وهــو مــا جاء عــى لســان املرشــح للمنصب 
ــع 10 مرشــحني  ــي مشــرك م ــر صحف ــدر رشــيد، يف مؤمت حي
آخريــن أمــام مبنــى الربملــان، وذلــك مــن دون توضيــح الجهــة 
التــي منعتهــم مــن الدخــول، وهــو مــا قــد يــؤرش إىل ســعيهم 

للحصــول عــى مكاســب سياســية. 

خيارات الصدر التالية
اليــزال الصــدر ميتلــك األغلبيــة السياســية يف العــراق، وتتمثــل 

خياراتــه بعــد جلســة 26 مــارس يف التــايل:

1- محاولــة اســتقطاب املســتقلني: فتــح الصــدر قنــوات 
ــن  ــة، الذي ــة النجفي ــواب مســتقلني ضمــن البيئ حــوار مــع ن
لديهــم خافــات مــع التيــار الصــدري، وذلــك بغــرض إقناعهــم 
بحضــور جلســة انتخــاب الرئيــس، مقابــل االســتجابة لبعــض 

ــم.  مطالبه

هــذا  يف  الصــدر  نجــاح  مــدى  الواضــح  مــن  وليــس 
الصــدد، أو عــدد النــواب الــذي اســتطاع إقناعهــم بالحضــور. 
ــم إىل  ــن تعرضه ــتقلون، ع ــواب مس ــدث ن ــل، تح ويف املقاب
ــزاز،  ــد أو االبت ــة التهدي ــت إىل درج ــة” وصل ــوط هائل “ضغ
تحذرهــم مــن حضــور جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، يف 

ــيقي.  ــار التنس ــة إىل اإلط ــارة محتمل إش

ــد  ــل أح ــي: تتمث ــاد الوطن ــع االتح ــف م ــة التحال 2- محاول
الخيــارات املطروحــة أمــام الصــدر يف التفــاوض مــع االتحــاد 
ــر  ــة، غ ــة القادم ــي الكردســتاين للمشــاركة يف الحكوم الوطن
ــم الحــزب الدميقراطــي  ــب تقدي أن هــذا األمــر ســوف يتطل
ــل يف  ــي، واملتمث ــاد الوطن ــح االتح ــازل لصال ــتاين لتن الكردس
قبــول ترشــيح برهــم صالــح، مرشــح األخــر، ملنصــب رئيــس 
الدولــة، وهــو أمــر يبــدو أن الدميقراطــي الكردســتاين يعارضــه 

حتــى اللحظــة.

3- الذهــاب إىل انتخابــات جديــدة: مــن املســارات املحتملــة 
أمــام الصــدر أن يقــوم الربملــان بحــل نفســه وذلــك يف حالــة 
عــدم انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ضمــن املهلــة الدســتورية 
التــي تنتهــي يف 6 أبريــل املقبــل، وهــو ومــا ترفضــه معظــم 
القــوى السياســية للتخــوف مــن إمكانيــة تغيــر حجــم 
ــن  ــات، مب ــك االنتخاب ــا يف تل ــت عليه ــي حصل ــوات الت األص

ــواب املعارضــة.  ــواب املســتقلون ون ــم الن فيه

اإلطــار  دعــا  التنســيقي:  اإلطــار  لطلــب  االســتجابة   -4
التنســيقي بعــد جلســة 26 مــارس الصــدر إىل التوصــل لتوافق 
يتخــى مبوجبــه الصــدر عــن حلفائــه يف ائتــاف “إنقــاذ 
ــة شــيعية،  وطــن”، لينضــم لإلطــار التنســيقي، ويشــكل كتل
ــد جلســة  ــد الصــدر عــى رفضــه بع ــذي أك ــار ال وهــو الخي
ــار”، أي  ــة العط ــودة إىل “خلط ــدم الع ــداً ع ــارس، مؤك 26 م
تجديــد رفضــه للعــودة إىل املحاصصــة الطائفيــة مــرة أخــرى.

ــك ســوف  ــا أن ذل ــدة أســباب أبرزه ــك إىل ع ويرجــع ذل
يعنــي اختيــار التنســيقي، ومــن ورائهــم إيــران لرئيــس الوزراء 
املقبــل، وهــو أمــر يرفضــه الصــدر باعتبــاره اســتحقاق خــاص 
ــي تخــي  ــع التنســيقي ســوف يعن ــف م ــا أن التحال ــه، ك ب
ــاد،  ــة الفس ــل يف مكافح ــي تتمث ــه، والت ــن أهداف ــدر ع الص
ــة  وضبــط ســاح امليليشــيات الشــيعية خــارج ســيطرة الدول

ــة.  العراقي

ونظــراً ملوقــف الصــدر هــذا، فقــد ألغــت طهــران زيــارة 
ــران برفقــة  ــواب محمــد الحلبــويس إىل إي رئيــس مجلــس الن
وفــد نيــايب، التــي كانــت مقــررة يف 27 مــارس الحــايل، والتــي 
ــس الشــورى  ــس مجل ــة لدعــوة رســمية مــن رئي ــت تلبي كان
ــر  ــا يش ــو م ــاف، وه ــر قاليب ــد باق ــراين، محم ــامي اإلي اإلس
ــران ســوف تتجــه خــال الفــرة القادمــة لضــان  إىل أن طه
اســتمرار الثلــث املعطــل لعرقلــة تشــكيل حكومــة األغلبيــة، 
وتوظيــف األدوات كافــة يف ذلــك، ســواء متثلــت يف الرغيــب، 

أو التهريــب، حتــى ال ينتكــس نفوذهــا عــى بغــداد. 

ــيناريو يف  ــذا الس ــل ه ــتوري: يتمث ــراغ الدس ــتمرار الف 5- اس
إخفــاق مجلــس النــواب يف توفــر النصــاب القانــوين، ســواء يف 
جلســة 30 مــارس، أو 6 أبريــل، وهــو مــا يعنــي دخــول البــاد 

يف حالــة فــراغ ســيايس. 

ويف ظــل هــذا الوضــع، ورفــض أغلــب القــوى السياســية 
إلقامــة انتخابــات جديــدة، فــإن الصــدر قــد يتجــه للضغــط 
عــى اإلطــار التنســيقي عــرب تفعيــل الربملــان الجديــد، ســواء 
عــرب إصــدار قوانــني تنفــذ رؤيــة الصــدر لإلصــاح، وهــو مــا 
ســوف ينظــر إليــه اإلطــار التنســيقي باعتبــاره تهديــداً لهــم، 
ــوزراء املحســوبني عــى اإلطــار  ــزع الثقــة عــن بعــض ال أو ن
ــي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــة رئي ــيقي يف حكوم التنس

ــة.  الحالي

ويف الختــام، ميكــن القــول إن إخفــاق الصــدر يف تحقيــق 
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ــاً يف  ــر قدم ــن الس ــه م ــارس مل مينع ــة 26 م ــاب يف جلس النص
تحقيــق هدفــه، واإلرصار عــى توفــر النصــاب القانــوين لتمريــر 
ــل أحــد  ــد يتمث ــران، وق ــاء طه ــة تســتبعد حلف ــة أغلبي حكوم
الدميقراطــي  الحــزب  إقنــاع  محاولــة  يف  أمامــه  الخيــارات 
بالتمســك مبنصــب  الخــاص  موقفــه  الكردســتاين مبراجعــة 
رئيــس الجمهوريــة والدخــول يف توافقــات مــع االتحــاد الوطنــي 

ــة تحســم هــذا الجــدل  ــم شــخصية توافقي الكردســتاين وتقدي

قبــل 6 أبريــل القــادم، يف حالــة فشــل جلســة 30 مــارس، وذلــك 

ــة  ــة أغلبي ــكيل حكوم ــان تش ــوين وض ــاب القان ــر النص لتوف

ــن محاولــة  ــداً ع ــراق بعي ــق مصالــح الع ــل عــى تحقي تعم

ــة. ــة اإليراني الهيمن
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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.


