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المستجدات الراهنة
شــهدت الســاحة العراقيــة املزيــد مــن التطــورات خــال 
الفــرة األخــرة، وهــو مــا ميكــن اســتعراضه يف النقــاط التاليــة:

1- تكــرار التنســيقي ملبادراتــه: طــرح اإلطــار التنســيقي 
ــية،  ــاط رئيس ــع نق ــت تس ــي تضمن ــو، والت ــادرة، يف 4 ماي مب
وهــي مل تختلــف عــن مبادراتــه الســابقة، مــن حيــث تركيزهــا 
عــى حــق األغلبيــة، ممثلــة يف املكــون الشــيعي حــراً 
باختيــار منصــب رئيــس الــوزراء وتشــكيل حكومــة توافقيــة، 
ــار  ــدري يف اختي ــار الص ــة التي ــحب أحقي ــي س ــا يعن ــو م وه
ــظ  ــات. وياح ــز األول باالنتخاب ــه الفائ ــوزراء بصفت ــس ال رئي
أن هــذا العنــر ظــل القاســم املشــرك يف كل مبــادرات 

ــابقة.  ــيقي الس التنس

ــا  ــل يف أنه ــادرة، فتتمث ــذه املب ــد يف ه ــد الجدي ــا البع أم
جــاءت بفقــرات تتعلــق بإعطــاء مســاحة محــدودة للنــواب 
ــوزراء رشط أن  ــس ال ــم مرشــح ملنصــب رئي املســتقلني لتقدي

تتــم املوافقــة عليــه مــن قبــل كتلــة “املكــون األكــر”، وهــو 
مــا يعنــي أن حظوظــه ســوف تكــون يف الواقــع العمــي 

ــة. معدوم

وعــى صعيــد آخــر، ســعت املبــادرة لخلــط األوراق عــر 
ــك  ــان مجــدداً، وذل ــس الرمل ــادة انتخــاب رئي ــوة إىل إع الدع
مــن بوابــة الحديــث عــن أهميــة أن تحظــى الرئاســات 
ــع  ــة جمي ــة، مبوافق ــان والحكوم ــة والرمل ــاث، الجمهوري الث

ــات. املكون

2- مبــادرة الصــدر وورقــة املســتقلني: طــرح الصــدر مبــادرة 
الحكومــة  تشــكيل  التنســيقي يف  إخفــاق  بعــد  سياســية 
ــم،  ــدر له ــا الص ــي منحه ــة الت ــدة الزمني ــال امل ــة خ العراقي
واملقــدرة بأربعــني يومــاً، حيــث دعــا املســتقلون )وعددهــم 
ــاذ  ــف إنق ــام لتحال ــواب إىل االنض ــس الن ــاً( يف مجل 40 نائب
وطــن يف مــدة أقصاهــا 15 يومــاً، لتشــكيل حكومــة مســتقلة، 

ــة.  ــة وزاري ــار الصــدري ألي حقيب ــع عــدم أخــذ التي م
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ال تــزال األزمــة السياســية فــي العــراق تشــهد مزيــدًا مــن التعقيــدات، ســواء فيمــا يتعلــق بانتخــاب رئيــس 
ــن مختلــف القــوى السياســية  ــة، فــي ظــل اســتمرار الخالفــات بي ــة، أو رئيــس الحكومــة العراقي الجمهوري
الرئيســية منــذ إعــالن نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، وهــو مــا دفــع بعــض القــوى السياســية العراقيــة، 

الســيما اإلطــار التنســيقي والتيــار الصــدري، إلــى طــرح عــدد مــن المبــادرات لحلحلــة الوضــع المتــأزم. 

ــو  ــدد 1535، 08 ماي ــرات المســتقبل, الع ــرة، تقدي ــادرة الصــدر األخي ــد مب ــة بع ــة العراقي صعــود المســتقلين: فــرص تشــكيل الحكوم
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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كــا دعــا الصــدر بعــض مكونــات التنســيقي، ممــن 
الصــدر  لتحالــف  االنضــام  إىل  بهــم،  الظــن  يحســن 
العــراق  واملســتقلني لتشــكيل الحكومــة. وأعلنــت كتلــة 
املســتقل )4 نــواب(، بأنهــا وافقــت عــى دعــوة الصــدر، كــا 
دعــت األخــرة املســتقلني، ســواء املنضويــن يف كتــل سياســية، 
ــيايس  ــكيل س ــروج بتش ــود للخ ــد الجه ــرادى، إىل توحي أو ف
ــر  ــي مي ــة الت ــة الحالي ــادر عــى وضــع حــل لألزم مســتقل ق

ــراق. ــا الع به

3- تحــركات الحلبــويس األخــرة: توجــه رئيــس الرملــان، 
محمــد الحلبــويس، عــى رأس وفــد برملــاين إىل طهــران يف 27 
ــاد  ــب انتق ــاءت عق ــي ج ــارة الت ــي الزي ــايض، وه ــل امل أبري
والتــي  لطهــران،  املواليــة  املســلحة  للفصائــل  الحلبــويس 
وصفهــا بـــالخارجة عــن القانــون، وتلويحــه باالنســحاب مــن 

ــية.  ــة السياس العملي

وقــد تكــون زيــارة الحلبــويس إىل طهــران هدفــت إىل 
التعبــر عــن رفــض سياســات التنســيقي األخــرة والتــي متثلت 
يف عــودة عــدد مــن القيــادات السياســية الســنية املســتبعدة 
إىل الســاحة السياســية العراقيــة، مثــل رافــع العيســاوي 
وســطام أبــو ريشــة وعــي حاتــم الســليان. ويبــدو أن إيــران 
ســعت مــن خــال تحريــض التنســيقي عــى هــذه الخطــوة 
تحجيــم نفــوذ الحلبــويس، باعتبــار أنــه أحــد زعــاء املكــون 

الســني الرئيســيني.

ــاع  ومــن جهــة أخــرى، قــد يكــون الحلبــويس ســعى إلقن
ــة تحــت التنســيقي  ــران بالســاح لبعــض القــوى املنضوي إي
ــكيل  ــدر يف تش ــام للص ــي واالنض ــع املال ــم م ــك تحالفه بف
الحكومــة العرقيــة. ولعــل مــا يدعــم ذلــك تقديــر شــخصيات 
إيرانيــة أن هنــاك تيــاراً يف طهــران يدعــم هــذا التوجــه، غــر 
أن الحــرس الثــوري اإليــراين يعارضــه، خوفــاً مــن تأثــر ذلــك 

ســلباً عــى نفــوذه يف العــراق.

استقطابات متوقعة
تكشــف املبــادرات الســابقة عــن تصاعــد وزن املســتقلني يف 
ــه يف  ــن توضيح ــا ميك ــو م ــة، وه ــة العراقي ــكيل الحكوم تش

ــة: ــاط التالي النق

ــان  ــدم إع ــن ع ــم م ــى الرغ ــتقلني: ع ــد دور املس 1- تصاع
النــواب املســتقلني عــن موقفهــم النهــايئ، ســواء مــن مبــادرة 
اإلطــار التنســيقي أو مبــادرة الصــدر، فــإن بعضهــم قــد 
اصطــف خلــف الصــدر. وتجــدر اإلشــارة إىل أن املســتقلني ال 
ينخرطــون يف تكتــل واحــد متاســك، حيــث إنهــم منقســمون 

ــة.  ــة أو فردي لعــدة تكتــات ســواء حزبي

وتشــر التقديــرات إىل وجــود أربعــة أنــواع مــن النــواب 
ــني  ــر املوال ــاً، أي غ ــتقلون فعلي ــم أوالً، املس ــتقلني، وه املس

ألي حــزب أو تكتــل ســيايس، وعددهــم أقــل مــن 7، وثانيــاً، 
املســتقلون املوالــون لإلطــار التنســيقي وعددهــم 10، وثالثــاً، 
املســتقلون التابعــون لتحالــف إنقــاذ وطــن وعددهــم يــراوح 
ــح  ــر الواض ــن غ ــن م ــتقلون الذي ــاً، املس ــني 7 و10، ورابع ب
ــاً.  ــراوح بــني 24 و30 نائب تبعيتهــم السياســية، وعددهــم ي

2- تنــازل الصــدر للمســتقلني: قــام التيــار الصــدري بتقديــم 
ــة،  ــوزارات يف الحكوم ــن ال ــه م ــن حصت ــازالت ع ــض التن بع
وهــي حــوايل 12 حقيبــة وزاريــة، لصالــح املســتقلني مقابــل 
وبحســب  إنقــاذ وطــن،  تحالــف  إىل صفــوف  االنضــام 
التقديــرات، فــإن عــدد الحقائــب الوزاريــة يف الحكومــة 
أو 23 وزارة، منهــا 12 وزارة  املقبلــة ســيكون حــوايل 22 
للقــوى الشــيعية، والتــي كان مــن املفــرض أن ميثلهــا الصــدر. 

ــن  ــدر م ــدي الص ــن مقت ــوف يتمك ــك، س ــل ذل ويف مقاب
ترشــيح ابــن عمــه وســفر العــراق يف لنــدن، لرئاســة الحكومــة 
املقبلــة، إذ يــدرك النــواب املســتقلون صعوبــة تســمية رئيــس 
وزراء مــن املســتقلني، مــن دون دعــم مــن إنفــاذ وطــن، 
والــذي ميتلــك األغلبيــة، ولذلــك، فــإن الخيــار املنطقــي هــو 
التوافــق مــع إنفــاذ وطــن عــى مرشــح رئيــس الــوزراء، مقابل 

ــة للمســتقلني. تخصيــص مقاعــد وزاري

ــة  ــداد، وكتل 3- عــرض مقابــل للمســتقلني: تبنــت حركــة امت
حــراك الجيــل الجديــد الكرديــة بقيــادة شاســوار عبدالواحــد، 
مواقــف داعمــة للتيــار الصــدري، وهــو مــا وضــح يف إعانهــا 
النيــة لتقديــم شــكوى للمحكمــة االتحاديــة لتغريــم النــواب 
املتغيبــني عــن جلســات الرملــان يف إشــارة إىل نواب التنســيقي 

والقــوى املتحالفــة معــه. 

كــا أكــد مصــدر موثــوق مقــرب مــن حركــة امتــداد، إن 
مســألة رئيــس الجمهوريــة ميكــن حســمها بســهولة يف حــال 
وافــق تحالــف األغلبيــة عــى املعايــر التــي ســيضعها تحالــف 
والجيــل  امتــداد  )يضــم حركتــي  الشــعب”  أجــل  “مــن 
الجديــد وآخــرون بواقــع 18 مقعــداً( ملنصــب رئيــي الدولــة 
ــتقلني  ــؤالء املس ــل ه ــة تفضي ــد يف النهاي ــة، وإن أك والحكوم
البقــاء يف املعارضــة وعــدم املشــاركة يف الحكومــة املقبلــة، أي 
أن التحالــف يعــرض عــى الصــدر معايــر عامــة ملــن يشــغل 
منصــب رئيــس الدولــة والحكومــة مــع عــدم ترشــيح شــخص 

محــدد مــن قبلهــم، أو مشــاركتهم يف الحكومــة القادمــة.

ويف الختــام، يكشــف لجــوء األطــراف السياســية الرئيســية، 
ســواء التنســيقي أو التيــار الصــدري إىل محاولــة كســب 
ــن  ــزاً ع ــات عاج ــني ب ــم، أن كا الطرف ــتقلني إىل صفوفه املس
تشــكيل الحكومــة العراقيــة املقبلــة، لذلــك مــن املتوقــع أن 
ــدري،  ــار الص ــب التي ــن جان ــراكاً م ــة ح ــام املقبل ــهد األي تش
صاحــب األغلبيــة، الســتقطاب املســتقلني، وبعــض القــوى 
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داخــل التنســيقي، لعقــد جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
ــدة. ــة الجدي للمــي نحــو تشــكيل الحكوم

ــة  ــاء الحكوم ــة بق ــن إلمكاني ــهد الراه ــد املش ــد ميه وق
ــث إن  ــت، حي ــض الوق ــي لبع ــة الكاظم ــة، أي حكوم الحالي

إغــاق كافــة قنــوات الحــوار بــني القــوي السياســية العراقيــة 
مــع متســك كل طــرف مبطالبــه قــد تــؤدي إىل هــذه النتيجــة 
ــوي  ــم الق ــت معظ ــا حرص ــة إذا م ــاف، خاص ــة املط يف نهاي

ــدة. ــات جدي ــراء انتخاب ــيناريو إج ــب س ــية إىل تجن السياس
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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.


