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املقدمة
�ش��هدت نتائ��ج االنتخاب��ات الربملاني��ة العراقي��ة ،الت��ي ج��رت يف ال�ـ  12م��ن مايو�/أي��ار اجل��اري ،مفاج��آت ،متث��ل
�أهمه��ا بت�ص��در حتال��ف �س��ائرون بقي��ادة الزعي��م ال�ش��يعي مقت��دى ال�ص��در ،عل��ى ح�س��اب ائت�لاف الن�ص��ر بزعام��ة
رئي�س الوزراء العراقي املنتهية واليته حيدر العبادي ،واالئتالفات ال�شيعية التي تراهن عليها �إيران؛ نظر ًا لطبيعة
عالقتها الفاترة مبقتدى ال�صدر ،التي ي�ش��وبها اتهامات ال�صدر لإيران بالتدخل يف �ش��ؤون العراق ،مقابل حت�س��ن
عالقت��ه باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،خا�ص��ة بع��د زيارت��ه الأخ�يرة له��ا الع��ام املا�ض��ي ،فيم��ا ال ت��زال عالق��ة ال�ص��در
بالوالي��ات املتح��دة غ�ير جيدة.
وتكت�سب االنتخابات الربملانية العراقية ،يف جمتمع متعدد الطوائف والقوميات� ،أهمية كبرية؛ لعدم اقت�صارها
عل��ى ت�ش��كيل احلكوم��ة فق��ط ،و�إمن��ا ت�ش��مل ال�س��لطتني التنفيذية والربملانية ،وميت��د ت�أثريها �إىل ال�س��لطة الق�ضائية،
حيث جرى العرف بعد االحتالل الأمريكي للعراق على حما�ص�صة الرئا�سيات (اجلمهورية ،الربملان ،الوزراء) بني
الأكراد وال�سنة وال�شيعة.
�أما على ال�صعيد اخلارجي ،فبينما تراهن �إيران على احلفاظ على مكت�س��باتها التي حققتها يف العراق ،حتاول
الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة �إع��ادة ت�ش��كيل منظوم��ة احلك��م ،يف وق��ت تتوج���س املنطق��ة م��ن تداعي��ات اال�س�تراتيجية
الأمريكي��ة جت��اه �إي��ران ،بع��د االن�س��حاب الأمريك��ي م��ن االتفاق النووي (الإيراين) ،والت�صعيد الع�س��كري يف �س��وريا
بني كيان االحتالل الإ�س��رائيلي و�إيران.
تتن��اول ه��ذه الورق��ة البحثي��ة نتائ��ج االنتخاب��ات الربملاني��ة العراقي��ة ،ورهان��ات الق��وى الإقليمي��ة ،و�س��يناريوهات
ت�ش��كيل احلكومة.

�سياقات االنتخابات
ت�ص��درت القوائ��م ال�ش��يعية نتائ��ج االنتخاب��ات عل��ى ح�س��اب القوائ��م ال�س��نية ،حي��ث ج��رت االنتخاب��ات بنظ��ام
الت�صوي��ت الإلك�تروين ال��ذي يطب��ق للم��رة الأوىل ،وبع��د حمط��ات مف�صلي��ة حدثت خ�لال املرحلة املا�ضي��ة� ،أبرزها:
�إف�ش��ال نتائ��ج ا�س��تفتاء ا�س��تقالل �إقلي��م كرد�س��تان الع��راق ،وما �أعقب��ه من ت�صدع يف العالقة ب�ين املكونات الكردية،
وكذل��ك بع��د هزمي��ة تنظي��م داع���ش ،وحتوي��ل احل�ش��د ال�ش��عبي �إىل م�ؤ�س�س��ة ر�س��مية وم�س��تقلة .ويف وق��ت تع��اين في��ه
الطائفة ال�سنية ال�ضعف والت�شرذم وغياب املرجعية ،وتعر�ض مناطقها للتجريف من جراء احلروب التي �شهدتها
خ�لال ال�س��نوات املا�ضي��ة ،وت�س��ببت يف ن��زوح مئ��ات الآالف ،واعتق��ال ع�ش��رات الآالف ،وتكلل��ت ه��ذه احلال��ة بف��وز
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ائت�لاف الن�ص��ر ،ال��ذي �ض��م يف قوائم��ه �ش��خ�صيات �س��نية ،بقي��ادة حي��در العب��ادي ،يف حمافظة نينوى �أح��د املعاقل
ال�س��نية لأول مرة.
ومثل��ت ن�س��بة امل�ش��اركة يف االنتخاب��ات م�ؤ�ش��ر ًا عل��ى تراج��ع ثق��ة املواطنني بالعملي��ة الدميقراطي��ة ،حيث تراجعت
ن�سبة امل�شاركة -ح�سب النتائج الر�سمية� -إىل نحو  ،%44,52مقارنة باالنتخابات املا�ضية ،ففي عام  2014بلغت
 ،%60ويف عام  2010نحو  ،%62وو�صلت �إىل  %80يف عام  ،2005ومبقابل انخفا�ض ن�سبة الت�صويت ارتفعت
�أعداد الأحزاب والتكتالت واملر�شحني.
وق��د �ش��كلت ق�ضي��ة الف�س��اد �إجماع � ًا يف دعاي��ة خمتل��ف االئتالف��ات ،فيم��ا بق��ي �س�لاح امللي�ش��يات حم��ل خ�لاف
ب�ين كث�ير م��ن الأط��راف ،خ�صو�ص� ًا بع��د تر�ش��ح بع���ض قي��ادات احل�ش��د ال�ش��عبي يف االنتخاب��ات ،وق��د �ش��اب العملي��ة
االنتخابي��ة ته��م التزوي��ر ،حي��ث طال��ب �إي��اد ع�لاوي (قائم��ة الوطني��ة) ب�إلغ��اء نتائ��ج االنتخاب��ات وحتوي��ل احلكوم��ة
احلالية �إىل حكومة ت�صريف �أعمال .بدوره �أرجع رئي���س الربملان العراقي ال�س��ابق� ،س��ليم اجلبوري� ،س��بب خ�سارته
�إىل م��ا و�صفه��ا بامل�ؤام��رة �ض��ده .م��ن جهته��ا اتهم��ت �أح��زاب كردي��ة (حرك��ة التغي�ير واحل��زب ال�ش��يوعي والأح��زاب
الإ�س�لامية)؛ احلزب�ين الرئي�س��يني يف الإقلي��م الوطن��ي والدميقراط��ي الكرد�س��تانيني بتزوي��ر االنتخاب��ات.

االئتالفات
متي��زت ه��ذه االنتخاب��ات بك�ثرة ع��دد االئتالف��ات والأح��زاب واملر�ش��حني الذي��ن �ش��اركوا فيه��ا ،يف مقاب��ل ت��دين
ن�س��بة الت�صوي��ت �إىل نح��و  ،%44حي��ث تناف���س يف االنتخاب��ات  23حتالف � ًا ،و 45حزب � ًا ،و 19مر�ش��ح ًا م�س��تق ًال،
ب�إجمايل  6990مر�ش��ح ًا.
ويتكون الربملان العراقي من  329مقعد ًا بينها  9مقاعد خم�ص�صة للكوتا (الأقليات) ،وربعها ( )83للن�ساء.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن طبيع��ة الأح��زاب طائفي��ة وقومي��ة ،فق��د حاول��ت بع���ض االئتالف��ات �أن ت�ض��م فيه��ا م��ن غ�ير
الطائفة ،لتعزز من فر�صها يف الفوز ،ومن ثم �ستكون هذه االئتالفات جمربة على جتاوز الطائفية من �أجل تكوين
الكتل��ة الك�برى القادرة على ت�ش��كيل احلكومة ورئا�س��تي اجلمهورية والربملان.
وقد دخل حزب الدعوة ،احلاكم للعراق منذ العام  ،2005االنتخابات بقائمتني ،الأوىل بزعامة حيدر العبادي
(ائتالف الن�صر) ،والأخرى بزعامة نوري املالكي (ائتالف دولة القانون).
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الكتل ال�شيعية
 حتالف �سائرون بزعامة مقتدى ال�صدرت�ص��در حتال��ف �س��ائرون االنتخاب��ات ب�ـ  54مقع��د ًا ،م��ن �أ�ص��ل  329مقع��د ًا ،وه��و حتال��ف ي�ض��م �أتب��اع ال�ص��در،
واحلزب ال�شيوعي العراقي ،وجمهوره من العوام ،وعقب �إعالن النتيجة تظاهر م�ؤيدوه �ضد �إيران ،مطالبني �إياها
باخل��روج من العراق.
التطور يف خطاب مقتدى ال�صدر ال�سيا�س��ي ،وانتقاده للف�س��اد والتدخل اخلارجي ،وتقاربه مع ال�س��عودية� ،أ�س��هم
يف ف��وز ائتالف��ه ،والتح��ول م��ن زعي��م طائف��ي ،تته��م ملي�ش��ياته (جي���ش امله��دي) بت�صفي��ة كث�ير م��ن �أبناء ال�س��نة� ،إىل
زعيم وطني.
وبح�س��ب الباح��ث العراق��ي رائ��د احلام��دُ ،تع��د قائم��ة (�س��ائرون) الأعل��ى �صوت� ًا يف تبن��ي خط��اب (وطن��ي عروبي)،
ويف احلديث عن (العبور) فوق الطائفية وجتاوزها لت�سويق نف�سها �أمام الناخبني؛ لكنّ �سائرون ْمل حت�صل على �أيِّ
ال�س��ن ّية ،وكذلك املحافظات الكردية ،ولذل��ك ال ميكن الركون �إىل
مقع��د م��ن مقاع��د الربمل��ان يف جمي��ع املحافظات ُّ
خط��اب التي��ار ال�ص��دري دون وقف��ة عند خلفياته ودوافعه فيما يتعلق مبوقفه من �إيران وتدخلها (ال�ضار).
وق��ال يف تغريدت��ه�“ :إنن��ا (�س��ائرون) بـ(حكم��ة) و(وطني��ة) لتك��ون (�إرادة) �ش��عبنا مطلبن��ا ونبن��ي (جي�ل ًا جدي��د ًا)،
ولن�ش��هد (التغي�ير) نح��و الإ�ص�لاح ،وليك��ون (الق��رار) عراقي � ًا فرنف��ع (بي��ارق الن�ص��ر) ،ولتك��ون (بغ��داد) العا�صم��ة
(هويتن��ا) ،وليك��ون (حراكن��ا الدميقراط��ي) نح��و ت�أ�سي���س حكوم��ة �أبوي��ة م��ن (ك��وادر) تكنوق��راط ال حت��زب فيه��ا”.

 حتالف الفتح (احل�شد ال�شعبي) برئا�سة هادي العامريح��ل يف املرتب��ة الثاني��ة ب�ـ  47مقع��د ًا ،وي�ض��م  18كيان� ًا م��ن �أجنح��ة �سيا�س��ية لف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي� ،أبرزه��ا
منظم��ة ب��در بقي��ادة ه��ادي العام��ري ،وجماع��ة ع�صائ��ب �أه��ل احل��ق بزعامة قي���س اخلزعلي ،وقوى �أخ��رى من�ضوية
حت��ت مظلة احل�ش��د ال�ش��عبي ،ويع��د اخلي��ار الأول لإيران.

 ائتالف الن�صر بزعامة رئي�س الوزراء حيدر العباديي�ض��م التحال��ف ع��دد ًا م��ن الأح��زاب ال�ش��يعية وال�س��نية ،وح��اول زعيم��ه حي��در العب��ادي خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة �أن
يتبن��ى �سيا�س��ة متوازن��ة يف عالقات��ه م��ع كل م��ن �إيران وال�س��عودية والواليات املتحدة ،وعل��ى الرغم من املراهنة على
ائتالف الن�صر فقد حل يف املركز الثالث بـ  42مقعد ًا ،وقد يتفق على زعيمه حيدر العبادي رئي� ًسا للوزراء جمدد ًا.
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 ائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي رئي�س الوزراء ال�سابقيع��د ائت�لاف دول��ة القان��ون �أبرز اخلا�س��رين يف االنتخاب��ات بعد فقدانه ثلثي مقاعده النيابي��ة ،بح�صوله على 26

مقعد ًا فقط ،مقابل  90مقعد ًا يف �آخر انتخابات .2014
ويح��اول ن��وري املالك��ي توظي��ف عالقت��ه ب�إي��ران لتمار���س �ضغوطه��ا عل��ى بقية الكتل ال�ش��يعية ،مل�س��اعدته يف العودة
�إىل ال�س��لطة ،لكن �أغلب االئتالفات تتهرب من م�ش��اركته ،نظر ًا ل�س��جله يف الف�س��اد والإق�صاء.

 ائتالف الوطنية بزعامة �إياد عالويرف���ض االئت�لاف نتائ��ج االنتخاب��ات ،وطال��ب يف  17مايو�/أي��ار  ،2018ب�إع��ادة االنتخاب��ات و�إلغ��اء نتائجه��ا،
وت�شكيل حكومة ت�صريف �أعمال ،م�شري ًا �إىل �أن “ن�سبة امل�شاركة وفق �إح�صاءات جهات ر�سمية هي ع�شرون باملئة”،
وق��ال االئت�لاف �إن “مراك��ز االق�تراع كان��ت خمرتقة م��ن الكيانات ال�سيا�س��ية املهيمنة على ال�س��لطة”.

 ائتالف احلكمة بزعامة عمار احلكيمح�ص��ل عل��ى  19مقع��د ًا ،وق��د �س��ارع زعيم��ه عم��ار احلكي��م �إىل زي��ارة مقت��دى ال�ص��در ،و�أعل��ن �أن ائتالف��ه م��ع
ائت�لاف �س��ائرون ميث�لان قاع��دة الكتل��ة الرئي�س��ية الق��ادرة عل��ى ت�ش��كيل احلكوم��ة.

 الكتل ال�سنيةتوزع��ت الأح��زاب ال�س��نية امل�ش��اركة يف االنتخاب��ات عل��ى قوائ��م متع��ددة� ،أبرزه��ا (ائت�لاف الوطني��ة) بزعام��ة
�إياد عالوي ،نائب رئي���س اجلمهورية ،الذي يقدم نف�س��ه باعتباره علماني ًا ،ورئي���س جمل���س النواب �س��ليم اجلبوري.
ويع��د ال�س��نة اخلا�س��ر الأك�بر يف االنتخاب��ات؛ ب�س��بب �ضع��ف النخ��ب و�صراعه��ا ،وفق��دان احللي��ف الإقليم��ي،
بالإ�ضاف��ة �إىل تداعي��ات احل��روب الت��ي ج��رت يف مناطقه��م خ�لال الأع��وام املا�ضي��ة.

 الكتل الكرديةدخلت الأحزاب الكردية هذه االنتخابات بقوائم م�س��تقلة ،تناف�س��ت فيما بينها ،يف وقت ي�ش��وب عالقاتها الكثري
من اخلالفات التي �ضاعفها �إف�شال نتائج اال�ستفتاء على ا�ستقالل �إقليمها عن العراق.
احل��زب الدميقراط��ي ف��از بنح��و  25مقع��د ًا يف الربمل��ان االحت��ادي ،يف ح�ين ح�ص��ل االحتاد الوطني الكرد�س��تاين
عل��ى  18مقع��د ًا ،وح�صل��ت حرك��ة التغي�ير على  5مقاعد ،وح��راك اجليل اجلديد على  4مقاعد ،ومقعدين لكل من
التحالف من �أجل الدميقراطية والعدالة ،واالحتاد الإ�س�لامي ،واجلماعة الإ�س�لامية.
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رهانات القوى الإقليمية والدولية
ال يقت�ص��ر احل��راك ح��ول ت�ش��كيل الكتل��ة الت��ي �ست�ش��كل احلكوم��ة املقبل��ة ،واملنا�ص��ب الرئا�س��ية ب�ين االئتالف��ات
العراقية فقط ،حيث �س��تعمد �إيران �إىل ا�س��تخدام ثقلها يف �إعادة جتميع املكونات ال�ش��يعية ،بزعامة حزب الدعوة
�أو احل�ش��د ال�ش��عبي ،و�إ�ش��راك ممثلني عن املكونات الأخرى ،يف حني �س��تحاول ال�س��عودية البناء على ما �أحرزته يف
عالقاتها مع الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،ورئي�س الوزراء العراقي املنتهية واليته حيدر العبادي ،خا�صة خالل
الع��ام املا�ض��ي ،وت�س��تفيد م��ن ال�ضغ��ط الأمريك��ي على �إيران ،واحلد من نفوذها ،والذي يبد�أ من ت�ش��كيل احلكومة.

 �إيرانت�ش��كل نتائج االنتخابات العراقية حتدي ًا لإيران ،وقدرتها على �إعادة جتميع الكتلة ال�ش��يعية ،يف حتالف يتقا�س��م
ال�س��لطة ،مع �إ�ش��راك ممثلني عن الأكراد وال�س��نة ،وقد تناقلت امل�صادر الإعالمية وجود قا�س��م �س��ليماين يف بغداد
لإجنازه هذه املهمة.
وكان��ت �إي��ران -بح�س��ب وكال��ة روي�ترز -قال��ت عالني��ة قب��ل االنتخاب��ات �إنه��ا ل��ن ت�س��مح لكتل��ة ال�ص��در ،الت��ي متث��ل
حتالف� ًا متباين� ًا م��ن ال�ش��يعة وال�ش��يوعيني وجماع��ات علمانية �أخ��رى ،بتويل احلكم.
وجت��د �إي��ران نف�س��ها جم�برة عل��ى التحك��م يف النظ��ام احلاكم يف الع��راق ،باعتباره خط الدف��اع الأخري عن �أمنها
القوم��ي ،يف ظ��ل ال�ضغ��وط الأمريكي��ة عليه��ا بعد اال�س�تراتيجية الأخرية ،والق�صف املتكرر لقواعدها يف �س��وريا من
قبل كيان االحتالل الإ�س��رائيلي.

 الرهانات ال�سعوديةيف ظل ال�صراع الإقليمي مع �إيران تبنت ال�س��عودية �إعادة تفعيل عالقاتها بالعراق ،وقيادة املكونات ال�سيا�س��ية،
وخا�ص��ة رئي���س ال��وزراء املنتهي��ة واليت��ه حي��در العب��ادي ،والزعي��م ال�ش��يعي مقت��دى ال�ص��در ،ال��ذي ت�ص��در ائتالف��ه
االنتخاب��ات .وق��د ا�س��تطاعت ال�س��عودية احل��د م��ن ق��درة �إي��ران عل��ى ا�س��تغالل نفوذه��ا يف الع��راق وتوظيف��ه �ض��د
ال�سعودية.
وق��د تفاعل��ت ال�س��عودية م��ع تغري��دة مقت��دى ال�ص��در الت��ي فه��م منها مالمح االئت�لاف احلكومي؛ م��ن خالل وزير
الدولة ل�ش�ؤون اخلليج ،ثامر ال�سبهان� ،إذ رد على تغريدة ال�صدر يتغريدة قال فيها“ :فع ً
ال �أنتم (�سائرون) (بحكمة)
و(وطنية) و(ت�ضامن) ،واتخذمت (القرار) (للتغيري) نحو عراق يرفع بيارق (الن�صر) با�ستقالليته وعروبته و(هويته)،
و�أبارك للعراق بكم”.
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وكان مقت��دى ال�ص��در ق��د ن�ش��ر تغري��دة عل��ى ح�س��ابه يف توي�تر 17 ،مايو�/أي��ار اجلاري“ :قرارن��ا عراقي من داخل
احلدود ،واجلميع �ش��ركاء ال �أمراء ما داموا غري حمتلني لبلدنا ..ف َك َّل لالحتالل وكال للهيمنة» ،وقد ع َّدت ر�س��الة
موجه��ة بالدرجة الأوىل لإيران.

 �أمريكايحظ��ى الع��راق ب�أهمي��ة ا�س�تراتيجية ل��دى الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،وقد �أعاد ان�س��حاب الوالي��ات املتحدة من
االتف��اق الن��ووي م��ع �إي��ران ،و�إعالنه��ا ا�س�تراتيجيتها اجلدي��دة �ضد �إيران؛ الع��راق �إىل �صدارة االهتم��ام الأمريكي،
بع��د �أن كان �ش��هد تراجع� ًا خ�لال الف�ترة الرئا�س��ية الأخ�يرة للرئي���س الأمريك��ي ال�س��ابق ب��اراك �أوباما .وتعم��ل �إدارة
الرئي�س دونالد ترامب على احتواء النفوذ الإيراين يف املنطقة ،واحلد من تهديد كيان االحتالل الإ�سرائيلي ،ويف
�س��ياق فل�س��فة الرئي���س ترامب القائمة على �ضرورة جني املكت�س��بات املالية كثمن للنفقات التي تنفقها على الوجود
الع�سكري.

ال�سيناريوهات
ك�ش��فت االنتخاب��ات حج��م ال�ضع��ف ال��ذي �أ�ص��اب املكون ال�س��ني ،وحجم التناف���س داخل البيت الكردي وال�ش��يعي،
وغي��اب ت�ص��در �أي م��ن االئتالف��ات بف��ارق كب�ير ،م��ا �س��ي�صعب م��ن �س��رعة ت�ش��كيل احلكوم��ة ،نظ��ر ًا لتن��وع خلفي��ات
االئتالف��ات الطائفي��ة والقومي��ة ،وتقاط��ع م�صاحله��ا املحلي��ة وحتالفاته��ا الإقليمية.
وتفر���ض النتائ��ج عل��ى االئتالف��ات ،م��ن �أج��ل ت�ش��كيل احلكوم��ة والرئا�س��يات ،اتف��اق �أرب��ع كت��ل عل��ى الأق��ل ،وم��ن
املرج��ح �أن تك��ون متنوع��ة ،عل��ى �أن تت�صدره��ا كت��ل �ش��يعية ،حي��ث م��ن املتوق��ع �أن يبقى الأكراد م�ش��اركني يف احلكم،
لك��ن احتم��ال اتف��اق الكت��ل الكردي��ة عل��ى دخ��ول التفاو���ض م��ع الكت��ل الأخ��رى ككتل��ة كردي��ة واح��دة ،م�ش��كوك في��ه،
وكذلك احلال بالن�سبة �إىل ال�سنة ،ومن ثم فمن املتوقع �أن تطول فرتة املفاو�ضات حول ت�شكيل احلكومة ،ومنا�صب
الرئا�س��يات (اجلمهوري��ة والربمل��ان وال��وزراء) ،وال��وزارات ال�س��يادية ،ويف ه��ذه احلال��ة �س��تزداد فر���ص االئتالف��ات
ال�صغ�يرة عل��ى امل�س��اومة ح��ول ع��دد ونوعي��ة الوزارات التي ترغ��ب فيها مقابل ان�ضمامها لأي م��ن الكتل التي ترغب
يف ال�س��لطة.

الأول� :سيناريو ت�شكيل احلكومة
عل��ى الرغ��م م��ن ت�ص��در ائت�لاف �س��ائرون ،بزعام��ة مقت��دى ال�ص��در ،االنتخاب��ات بف��ارق حم��دود ،فق��د ترك��ت
النتائ��ج ب��اب التفاو���ض ح��ول ت�ش��كيل احلكوم��ة مفتوح� ًا ل��كل االئتالفات ،وعل��ى كل االحتماالت ،ويبدو من م�ؤ�ش��رات
مفاو�ض��ات االئتالف��ات �أن ثم��ة فر�ص� ًا لت�ش��كل كتل� ٍة جتم��ع �س��ائرون والن�ص��ر واحلكم��ة ورمب��ا الفت��ح ،م��ع ق��وى �س��نية
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وكردية.
وتبق��ى قابلي��ة تك��رار �س��يناريو ع��ام  2010ورادة؛ با�س��تبعاد تكلي��ف ائت�لاف �س��ائرون لت�ش��كيل احلكوم��ة؛ فف��ي
االنتخاب��ات ال�س��ابقة ا�س��تبعدت قائم��ة الوطني��ة (�إي��اد عالوي) رغم ت�صدرها املرك��ز الأول بـ  91مقعد ًا يف الربملان،
فق��د خ�س��ر ح��ق ت�ش��كيل احلكوم��ة بع��د احت��اد قائمت�ين �ش��يعيتني؛ (التحالف الوطن��ي العراق��ي) و(دولة القان��ون) التي
يتزعمه��ا ن��وري املالك��ي ،لتجمع��ا  159مقع��د ًا ،حينه��ا .وه��و ال�س��يناريو ال��ذي ق��د تعتم��ده �إي��ران للمحافظ��ة عل��ى
مكت�س��باتها ،خا�ص��ة بع��د اال�س�تراتيجية الأمريكي��ة الت��ي �أعلنه��ا وزي��ر اخلارجي��ة بومبي��و يف  21مايو�/أي��ار.
ويع��د ائت�لاف الفت��ح ( 47مقع��د ًا) بزعام��ة ه��ادي العام��ري ،وائت�لاف دول��ة القان��ون ( 26مقع��د ًا) بزعام��ة ن��وري
املالك��ي ،االئتال َف�ين َ
اللذي��ن ت�ش��كل م�ش��اركتهما يف احلكوم��ة م�ؤ�ش��ر ًا عل��ى م��دى ت�أث�ير �إي��ران يف احلكوم��ة القادم��ة.
باملقاب��ل �س��تبذل ال�س��عودية وحلفا�ؤه��ا جه��ود ًا لرتجي��ح حتال��ف ائت�لاف �س��ائرون (مقت��دى ال�ص��در) م��ع حتال��ف
الن�ص��ر بقي��ادة رئي���س ال��وزراء املنتهي��ة واليت��ه حي��در العب��ادي ،ورمب��ا تي��ار احلكم��ة (عم��ار احلكي��م) ،م��ع املكون��ات
ال�س��نية والكردي��ة ،م��ن �أج��ل ت�ش��كيل احلكومة والرئا�س��ة.

الثاين� :سيناريو �إعادة االنتخابات
احتمالي��ة �إع��ادة االنتخاب��ات واردة يف مرحلت�ين؛ الأوىل يف ح��ال طال��ت ف�ترة املفاو�ضات وتعرث ت�ش��كيل احلكومة،
م��ن ج��راء ف�ش��ل الكت��ل عل��ى االتف��اق عل��ى تقا�س��م املنا�ص��ب وال��وزارات� ،أو الت�ش��كيك يف نتائ��ج االنتخاب��ات� ،أو �إلغ��اء
بع�ضه��ا .والثاني��ة ،بع��د ت�ش��كيل احلكوم��ة ،حي��ث تتعر���ض �أعمالها للإعاقة ،و ُت�س� َ�حب الثقة منه��ا �أو من بع�ض ممثلي
مكوناته��ا ،وه��و م��ا يف��كك حتال��ف احلكم� .أو بتدخل ال�س��لطات الق�ضائي��ة يف �أي مرحلة.
العوام��ل امل�س��اعدة له��ذا ال�س��يناريو تتمث��ل يف :تق��ارب نتائ��ج االنتخاب��ات ،وغي��اب الكتل��ة (ال�ضامن��ة) املت�ص��درة
بف��ارق كب�ير مي ِّكنه��ا م��ن جتمي��ع الكت��ل الأخ��رى حوله��ا ،وا�ش�تراط موافق��ة الربملان عل��ى برنامج احلكوم��ة وعلى كل
وزي��ر عل��ى ح��دة يف ت�صوي��ت منف�ص��ل بالأغلبي��ة املطلق��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل �ص��راع الزعام��ة ،ب�ين قيادة الكت��ل املتطلعة
لت�ش��كيل احلكوم��ة ،يف ظ��ل بيئ��ة ا�س��تقطاب حمل��ي و�إقليمي ،وا�س�تراتيجية �أمريكية تتوعد باحلد م��ن نفوذ �إيران يف
الع��راق ودول املنطقة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

