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املقدمة
�ش��هدت نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت الربمل�ني��ة العراقي��ة، الت��ي ج��رت يف ال��� 12 م��ن م�يو/اأي���ر اجل���ري، مف�ج���آت، متث��ل 
اأهمه��� بت�ش��در حت�ل��ف �ش���ئرون بقي���دة الزعي��م ال�ش��يعي مقت��دى ال�ش��در، عل��ى ح�ش���ب ائت��اف الن�ش��ر بزع�م��ة 
رئي�س الوزراء العراقي املنتهية واليته حيدر العب�دي، واالئتاف�ت ال�شيعية التي تراهن عليه� اإيران؛ نظرًا لطبيعة 
عاقته� الف�ترة مبقتدى ال�شدر، التي ي�ش��وبه� اته�م�ت ال�شدر الإيران ب�لتدخل يف �ش��وؤون العراق، مق�بل حت�ش��ن 
عاقت��ه ب�ململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية، خ��ش��ة بع��د زي�رت��ه االأخ��رة له��� الع���م امل��ش��ي، فيم��� ال ت��زال عاق��ة ال�ش��در 

ب�لوالي���ت املتح��دة غ��ر جيدة.

وتكت�شب االنتخ�ب�ت الربمل�نية العراقية، يف جمتمع متعدد الطوائف والقومي�ت، اأهمية كبرة؛ لعدم اقت�ش�ره� 
عل��ى ت�ش��كيل احلكوم��ة فق��ط، واإمن��� ت�ش��مل ال�ش��لطتني التنفيذية والربمل�نية، وميت��د ت�أثره� اإىل ال�ش��لطة الق�ش�ئية، 
حيث جرى العرف بعد االحتال االأمريكي للعراق على حم��ش�شة الرئ��شي�ت )اجلمهورية، الربمل�ن، الوزراء( بني 

االأكراد وال�شنة وال�شيعة. 

اأم� على ال�شعيد اخل�رجي، فبينم� تراهن اإيران على احلف�ظ على مكت�ش��ب�ته� التي حققته� يف العراق، حت�ول 
الق��وى االإقليمي��ة والدولي��ة اإع���دة ت�ش��كيل منظوم��ة احلك��م، يف وق��ت تتوج���س املنطق��ة م��ن تداعي���ت اال�ش��راتيجية 
االأمريكي��ة جت���ه اإي��ران، بع��د االن�ش��ح�ب االأمريك��ي م��ن االتف�ق النووي )االإيراين(، والت�شعيد الع�ش��كري يف �ش��وري� 

بني كي�ن االحتال االإ�ش��رائيلي واإيران.

تتن���ول ه��ذه الورق��ة البحثي��ة نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت الربمل�ني��ة العراقي��ة، وره�ن���ت الق��وى االإقليمي��ة، و�ش��ين�ريوه�ت 
ت�ش��كيل احلكومة.

 �شي�ق�ت االنتخ�ب�ت 
ت�ش��درت القوائ��م ال�ش��يعية نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت عل��ى ح�ش���ب القوائ��م ال�ش��نية، حي��ث ج��رت االنتخ�ب���ت بنظ���م 
الت�شوي��ت االإلك��روين ال��ذي يطب��ق للم��رة االأوىل، وبع��د حمط���ت مف�شلي��ة حدثت خ��ال املرحلة امل��شي��ة، اأبرزه�: 
اإف�ش���ل نت�ئ��ج ا�ش��تفت�ء ا�ش��تقال اإقلي��م كرد�ش��ت�ن الع��راق، وم� اأعقب��ه من ت�شدع يف العاقة ب��ني املكون�ت الكردية، 
وكذل��ك بع��د هزمي��ة تنظي��م داع���س، وحتوي��ل احل�ش��د ال�ش��عبي اإىل موؤ�ش�ش��ة ر�ش��مية وم�ش��تقلة. ويف وق��ت تع���ين في��ه 
الط�ئفة ال�شنية ال�شعف والت�شرذم وغي�ب املرجعية، وتعر�س من�طقه� للتجريف من جراء احلروب التي �شهدته� 
خ��ال ال�ش��نوات امل��شي��ة، وت�ش��ببت يف ن��زوح مئ���ت االآالف، واعتق���ل ع�ش��رات االآالف، وتكلل��ت ه��ذه احل�ل��ة بف��وز 
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ائت��اف الن�ش��ر، ال��ذي �ش��م يف قوائم��ه �ش��خ�شي�ت �ش��نية، بقي���دة حي��در العب���دي، يف حم�فظة نينوى اأح��د املع�قل 
ال�ش��نية الأول مرة.

ومثل��ت ن�ش��بة امل�ش���ركة يف االنتخ�ب���ت موؤ�ش��رًا عل��ى تراج��ع ثق��ة املواطنني ب�لعملي��ة الدميقراطي��ة، حيث تراجعت 
ن�شبة امل�ش�ركة- ح�شب النت�ئج الر�شمية- اإىل نحو 44,52%، مق�رنة ب�النتخ�ب�ت امل��شية، ففي ع�م 2014 بلغت 
60%، ويف ع�م 2010 نحو 62%، وو�شلت اإىل 80% يف ع�م 2005، ومبق�بل انخف��س ن�شبة الت�شويت ارتفعت 

اأعداد االأحزاب والتكتات واملر�شحني.

وق��د �ش��كلت ق�شي��ة الف�ش���د اإجم�ع��ً� يف دع�ي��ة خمتل��ف االئتاف���ت، فيم��� بق��ي �ش��اح امللي�ش��ي�ت حم��ل خ��اف 
ب��ني كث��ر م��ن االأط��راف، خ�شو�ش��ً� بع��د تر�ش��ح بع���س قي���دات احل�ش��د ال�ش��عبي يف االنتخ�ب���ت، وق��د �ش���ب العملي��ة 
االنتخ�بي��ة ته��م التزوي��ر، حي��ث ط�ل��ب اإي���د ع��اوي )ق�ئم��ة الوطني��ة( ب�إلغ���ء نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت وحتوي��ل احلكوم��ة 
احل�لية اإىل حكومة ت�شريف اأعم�ل. بدوره اأرجع رئي���س الربمل�ن العراقي ال�ش���بق، �ش��ليم اجلبوري، �ش��بب خ�ش�رته 
اإىل م��� و�شفه��� ب�ملوؤام��رة �ش��ده. م��ن جهته��� اتهم��ت اأح��زاب كردي��ة )حرك��ة التغي��ر واحل��زب ال�ش��يوعي واالأح��زاب 

االإ�ش��امية(؛ احلزب��ني الرئي�ش��يني يف االإقلي��م الوطن��ي والدميقراط��ي الكرد�ش��ت�نيني بتزوي��ر االنتخ�ب���ت.

االئتاف�ت
متي��زت ه��ذه االنتخ�ب���ت بك��رة ع��دد االئتاف���ت واالأح��زاب واملر�ش��حني الذي��ن �ش���ركوا فيه���، يف مق�ب��ل ت��دين 
ن�ش��بة الت�شوي��ت اإىل نح��و 44%، حي��ث تن�ف���س يف االنتخ�ب���ت 23 حت�لف��ً�، و45 حزب��ً�، و19 مر�ش��حً� م�ش��تقًا، 

ب�إجم�يل 6990 مر�ش��حً�.

ويتكون الربمل�ن العراقي من 329 مقعدًا بينه� 9 مق�عد خم�ش�شة للكوت� )االأقلي�ت(، وربعه� )83( للن�ش�ء.

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن طبيع��ة االأح��زاب ط�ئفي��ة وقومي��ة، فق��د ح�ول��ت بع���س االئتاف���ت اأن ت�ش��م فيه��� م��ن غ��ر 
الط�ئفة، لتعزز من فر�شه� يف الفوز، ومن ثم �شتكون هذه االئتاف�ت جمربة على جت�وز الط�ئفية من اأجل تكوين 

الكتل��ة الك��ربى الق�درة على ت�ش��كيل احلكومة ورئ��ش��تي اجلمهورية والربمل�ن. 

وقد دخل حزب الدعوة، احل�كم للعراق منذ الع�م 2005، االنتخ�ب�ت بق�ئمتني، االأوىل بزع�مة حيدر العب�دي 
)ائتاف الن�شر(، واالأخرى بزع�مة نوري امل�لكي )ائتاف دولة الق�نون(.
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الكتل ال�شيعية
-  حت�لف �ش�ئرون بزع�مة مقتدى ال�شدر

ت�ش��در حت�ل��ف �ش���ئرون االنتخ�ب���ت ب��� 54 مقع��دًا، م��ن اأ�ش��ل 329 مقع��دًا، وه��و حت�ل��ف ي�ش��م اأتب���ع ال�ش��در، 
واحلزب ال�شيوعي العراقي، وجمهوره من العوام، وعقب اإعان النتيجة تظ�هر موؤيدوه �شد اإيران، مط�لبني اإي�ه� 

ب�خل��روج من العراق. 

التطور يف خط�ب مقتدى ال�شدر ال�شي��ش��ي، وانتق�ده للف�ش���د والتدخل اخل�رجي، وتق�ربه مع ال�ش��عودية، اأ�ش��هم 
يف ف��وز ائتاف��ه، والتح��ول م��ن زعي��م ط�ئف��ي، تته��م ملي�ش��ي�ته )جي���س امله��دي( بت�شفي��ة كث��ر م��ن اأبن�ء ال�ش��نة، اإىل 

زعيم وطني.

وبح�ش��ب الب�ح��ث العراق��ي رائ��د احل�م��د، ُتع��د ق�ئم��ة )�ش���ئرون( االأعل��ى �شوت��ً� يف تبن��ي خط���ب )وطن��ي عروبي(، 
ويف احلديث عن )العبور( فوق الط�ئفية وجت�وزه� لت�شويق نف�شه� اأم�م الن�خبني؛ لكّن �ش�ئرون مْل حت�شل على اأيِّ 
��نّية، وكذلك املح�فظ�ت الكردية، ولذل��ك ال ميكن الركون اإىل  مقع��د م��ن مق�ع��د الربمل���ن يف جمي��ع املح�فظ�ت ال�شُّ

خط���ب التي���ر ال�ش��دري دون وقف��ة عند خلفي�ته ودوافعه فيم� يتعلق مبوقفه من اإيران وتدخله� )ال�ش�ر(.

وق���ل يف تغريدت��ه: “اإنن��� )�ش���ئرون( ب�)حكم��ة( و)وطني��ة( لتك��ون )اإرادة( �ش��عبن� مطلبن��� ونبن��ي )جي��ًا جدي��دًا(، 
ولن�ش��هد )التغي��ر( نح��و االإ�ش��اح، وليك��ون )الق��رار( عراقي��ً� فرنف��ع )بي���رق الن�ش��ر(، ولتك��ون )بغ��داد( الع��شم��ة 

)هويتن���(، وليك��ون )حراكن��� الدميقراط��ي( نح��و ت�أ�شي���س حكوم��ة اأبوي��ة م��ن )ك��وادر( تكنوق��راط ال حت��زب فيه���”.

-  حت�لف الفتح )احل�شد ال�شعبي( برئ��شة ه�دي الع�مري 
ح��ل يف املرتب��ة الث�ني��ة ب��� 47 مقع��دًا، وي�ش��م 18 كي�ن��ً� م��ن اأجنح��ة �شي��ش��ية لف�ش�ئ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي، اأبرزه��� 
منظم��ة ب��در بقي���دة ه���دي الع�م��ري، وجم�ع��ة ع�ش�ئ��ب اأه��ل احل��ق بزع�مة قي���س اخلزعلي، وقوى اأخ��رى من�شوية 

حت��ت مظلة احل�ش��د ال�ش��عبي، ويع��د اخلي���ر االأول الإيران.

-  ائتاف الن�شر بزع�مة رئي�س الوزراء حيدر العب�دي
ي�ش��م التح�ل��ف ع��ددًا م��ن االأح��زاب ال�ش��يعية وال�ش��نية، وح���ول زعيم��ه حي��در العب���دي خ��ال الف��رة امل��شي��ة اأن 
يتبن��ى �شي��ش��ة متوازن��ة يف عاق�ت��ه م��ع كل م��ن اإيران وال�ش��عودية والوالي�ت املتحدة، وعل��ى الرغم من املراهنة على 
ائتاف الن�شر فقد حل يف املركز الث�لث ب� 42 مقعدًا، وقد يتفق على زعيمه حيدر العب�دي رئي�شً� للوزراء جمددًا.
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-  ائتاف دولة الق�نون بزع�مة نوري امل�لكي رئي�س الوزراء ال�ش�بق
يع��د ائت��اف دول��ة الق�ن��ون اأبرز اخل��ش��رين يف االنتخ�ب���ت بعد فقدانه ثلثي مق�عده الني�بي��ة، بح�شوله على 26 

مقعدًا فقط، مق�بل 90 مقعدًا يف اآخر انتخ�ب�ت 2014.

ويح���ول ن��وري امل�لك��ي توظي��ف عاقت��ه ب�إي��ران لتم�ر���س �شغوطه��� عل��ى بقية الكتل ال�ش��يعية، مل�ش���عدته يف العودة 
اإىل ال�ش��لطة، لكن اأغلب االئتاف�ت تتهرب من م�ش���ركته، نظرًا ل�ش��جله يف الف�ش���د واالإق�ش�ء.

-  ائتاف الوطنية بزع�مة اإي�د عاوي
رف���س االئت��اف نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت، وط�ل��ب يف 17 م�يو/اأي���ر 2018، ب�إع���دة االنتخ�ب���ت واإلغ���ء نت�ئجه���، 
وت�شكيل حكومة ت�شريف اأعم�ل، م�شرًا اإىل اأن “ن�شبة امل�ش�ركة وفق اإح�ش�ءات جه�ت ر�شمية هي ع�شرون ب�ملئة”، 

وق���ل االئت��اف اإن “مراك��ز االق��راع ك�ن��ت خمرقة م��ن الكي�ن�ت ال�شي��ش��ية املهيمنة على ال�ش��لطة”.

-  ائتاف احلكمة بزع�مة عم�ر احلكيم
ح�ش��ل عل��ى 19 مقع��دًا، وق��د �ش���رع زعيم��ه عم���ر احلكي��م اإىل زي���رة مقت��دى ال�ش��در، واأعل��ن اأن ائتاف��ه م��ع 

ائت��اف �ش���ئرون ميث��ان ق�ع��دة الكتل��ة الرئي�ش��ية الق���درة عل��ى ت�ش��كيل احلكوم��ة.

-  الكتل ال�شنية
توزع��ت االأح��زاب ال�ش��نية امل�ش���ركة يف االنتخ�ب���ت عل��ى قوائ��م متع��ددة، اأبرزه��� )ائت��اف الوطني��ة( بزع�م��ة 
اإي�د عاوي، ن�ئب رئي���س اجلمهورية، الذي يقدم نف�ش��ه ب�عتب�ره علم�نيً�، ورئي���س جمل���س النواب �ش��ليم اجلبوري.

ويع��د ال�ش��نة اخل��ش��ر االأك��رب يف االنتخ�ب���ت؛ ب�ش��بب �شع��ف النخ��ب و�شراعه���، وفق��دان احللي��ف االإقليم��ي، 
ب�الإ�ش�ف��ة اإىل تداعي���ت احل��روب الت��ي ج��رت يف من�طقه��م خ��ال االأع��وام امل��شي��ة.

-  الكتل الكردية
دخلت االأحزاب الكردية هذه االنتخ�ب�ت بقوائم م�ش��تقلة، تن�ف�ش��ت فيم� بينه�، يف وقت ي�ش��وب عاق�ته� الكثر 

من اخلاف�ت التي �ش�عفه� اإف�ش�ل نت�ئج اال�شتفت�ء على ا�شتقال اإقليمه� عن العراق.

احل��زب الدميقراط��ي ف���ز بنح��و 25 مقع��دًا يف الربمل���ن االحت���دي، يف ح��ني ح�ش��ل االحت�د الوطني الكرد�ش��ت�ين 
عل��ى 18 مقع��دًا، وح�شل��ت حرك��ة التغي��ر على 5 مق�عد، وح��راك اجليل اجلديد على 4 مق�عد، ومقعدين لكل من 

التح�لف من اأجل الدميقراطية والعدالة، واالحت�د االإ�ش��امي، واجلم�عة االإ�ش��امية.
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ره�ن�ت القوى االإقليمية والدولية
ال يقت�ش��ر احل��راك ح��ول ت�ش��كيل الكتل��ة الت��ي �شت�ش��كل احلكوم��ة املقبل��ة، واملن��ش��ب الرئ��ش��ية ب��ني االئتاف���ت 
العراقية فقط، حيث �ش��تعمد اإيران اإىل ا�ش��تخدام ثقله� يف اإع�دة جتميع املكون�ت ال�ش��يعية، بزع�مة حزب الدعوة 
اأو احل�ش��د ال�ش��عبي، واإ�ش��راك ممثلني عن املكون�ت االأخرى، يف حني �ش��تح�ول ال�ش��عودية البن�ء على م� اأحرزته يف 
عاق�ته� مع الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�شدر، ورئي�س الوزراء العراقي املنتهية واليته حيدر العب�دي، خ��شة خال 
الع���م امل��ش��ي، وت�ش��تفيد م��ن ال�شغ��ط االأمريك��ي على اإيران، واحلد من نفوذه�، والذي يبداأ من ت�ش��كيل احلكومة.

-  اإيران
ت�ش��كل نت�ئج االنتخ�ب�ت العراقية حتديً� الإيران، وقدرته� على اإع�دة جتميع الكتلة ال�ش��يعية، يف حت�لف يتق��ش��م 
ال�ش��لطة، مع اإ�ش��راك ممثلني عن االأكراد وال�ش��نة، وقد تن�قلت امل�ش�در االإعامية وجود ق��ش��م �ش��ليم�ين يف بغداد 

الإجن�زه هذه املهمة.

وك�ن��ت اإي��ران- بح�ش��ب وك�ل��ة روي��رز- ق�ل��ت عاني��ة قب��ل االنتخ�ب���ت اإنه��� ل��ن ت�ش��مح لكتل��ة ال�ش��در، الت��ي متث��ل 
حت�لف��ً� متب�ين��ً� م��ن ال�ش��يعة وال�ش��يوعيني وجم�ع���ت علم�نية اأخ��رى، بتويل احلكم.

وجت��د اإي��ران نف�ش��ه� جم��ربة عل��ى التحك��م يف النظ���م احل�كم يف الع��راق، ب�عتب�ره خط الدف���ع االأخر عن اأمنه� 
القوم��ي، يف ظ��ل ال�شغ��وط االأمريكي��ة عليه��� بعد اال�ش��راتيجية االأخرة، والق�شف املتكرر لقواعده� يف �ش��وري� من 

قبل كي�ن االحتال االإ�ش��رائيلي. 

-  الره�ن�ت ال�شعودية
يف ظل ال�شراع االإقليمي مع اإيران تبنت ال�ش��عودية اإع�دة تفعيل عاق�ته� ب�لعراق، وقي�دة املكون�ت ال�شي��ش��ية، 
وخ��ش��ة رئي���س ال��وزراء املنتهي��ة واليت��ه حي��در العب���دي، والزعي��م ال�ش��يعي مقت��دى ال�ش��در، ال��ذي ت�ش��در ائتاف��ه 
االنتخ�ب���ت. وق��د ا�ش��تط�عت ال�ش��عودية احل��د م��ن ق��درة اإي��ران عل��ى ا�ش��تغال نفوذه��� يف الع��راق وتوظيف��ه �ش��د 

ال�شعودية.

وق��د تف�عل��ت ال�ش��عودية م��ع تغري��دة مقت��دى ال�ش��در الت��ي فه��م منه� مامح االئت��اف احلكومي؛ م��ن خال وزير 
الدولة ل�شوؤون اخلليج، ث�مر ال�شبه�ن، اإذ رد على تغريدة ال�شدر يتغريدة ق�ل فيه�: “فعًا اأنتم )�ش�ئرون( )بحكمة( 
و)وطنية( و)ت�ش�من(، واتخذمت )القرار( )للتغير( نحو عراق يرفع بي�رق )الن�شر( ب��شتقاليته وعروبته و)هويته(، 

واأب�رك للعراق بكم”.
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وك�ن مقت��دى ال�ش��در ق��د ن�ش��ر تغري��دة عل��ى ح�ش���به يف توي��ر، 17 م�يو/اأي���ر اجل�ري: “قرارن��� عراقي من داخل 
ت ر�ش���لة  احلدود، واجلميع �ش��رك�ء ال اأمراء م� داموا غر حمتلني لبلدن�.. فَكاَّ لاحتال وكا للهيمنة«، وقد عدَّ

موجه��ة ب�لدرجة االأوىل الإيران.

-  اأمريك�
يحظ��ى الع��راق ب�أهمي��ة ا�ش��راتيجية ل��دى الوالي���ت املتح��دة االأمريكي��ة، وقد اأع�د ان�ش��ح�ب الوالي���ت املتحدة من 
االتف���ق الن��ووي م��ع اإي��ران، واإعانه��� ا�ش��راتيجيته� اجلدي��دة �شد اإيران؛ الع��راق اإىل �شدارة االهتم���م االأمريكي، 
بع��د اأن ك�ن �ش��هد تراجع��ً� خ��ال الف��رة الرئ��ش��ية االأخ��رة للرئي���س االأمريك��ي ال�ش���بق ب���راك اأوب�م�. وتعم��ل اإدارة 
الرئي�س دون�لد ترامب على احتواء النفوذ االإيراين يف املنطقة، واحلد من تهديد كي�ن االحتال االإ�شرائيلي، ويف 
�ش��ي�ق فل�ش��فة الرئي���س ترامب الق�ئمة على �شرورة جني املكت�ش��ب�ت امل�لية كثمن للنفق�ت التي تنفقه� على الوجود 

الع�شكري.

ال�شين�ريوه�ت
ك�ش��فت االنتخ�ب���ت حج��م ال�شع��ف ال��ذي اأ�ش���ب املكون ال�ش��ني، وحجم التن�ف���س داخل البيت الكردي وال�ش��يعي، 
وغي���ب ت�ش��در اأي م��ن االئتاف���ت بف���رق كب��ر، م��� �ش��ي�شعب م��ن �ش��رعة ت�ش��كيل احلكوم��ة، نظ��رًا لتن��وع خلفي���ت 

االئتاف���ت الط�ئفي��ة والقومي��ة، وتق�ط��ع م�ش�حله��� املحلي��ة وحت�لف�ته��� االإقليمية.

وتفر���س النت�ئ��ج عل��ى االئتاف���ت، م��ن اأج��ل ت�ش��كيل احلكوم��ة والرئ��ش��ي�ت، اتف���ق اأرب��ع كت��ل عل��ى االأق��ل، وم��ن 
املرج��ح اأن تك��ون متنوع��ة، عل��ى اأن تت�شدره��� كت��ل �ش��يعية، حي��ث م��ن املتوق��ع اأن يبقى االأكراد م�ش���ركني يف احلكم، 
لك��ن احتم���ل اتف���ق الكت��ل الكردي��ة عل��ى دخ��ول التف�و���س م��ع الكت��ل االأخ��رى ككتل��ة كردي��ة واح��دة، م�ش��كوك في��ه، 
وكذلك احل�ل ب�لن�شبة اإىل ال�شنة، ومن ثم فمن املتوقع اأن تطول فرة املف�و�ش�ت حول ت�شكيل احلكومة، ومن��شب 
الرئ��ش��ي�ت )اجلمهوري��ة والربمل���ن وال��وزراء(، وال��وزارات ال�ش��ي�دية، ويف ه��ذه احل�ل��ة �ش��تزداد فر���س االئتاف���ت 
ال�شغ��رة عل��ى امل�ش���ومة ح��ول ع��دد ونوعي��ة الوزارات التي ترغ��ب فيه� مق�بل ان�شم�مه� الأي م��ن الكتل التي ترغب 

يف ال�ش��لطة.

االأول: �شين�ريو ت�شكيل احلكومة 
عل��ى الرغ��م م��ن ت�ش��در ائت��اف �ش���ئرون، بزع�م��ة مقت��دى ال�ش��در، االنتخ�ب���ت بف���رق حم��دود، فق��د ترك��ت 
النت�ئ��ج ب���ب التف�و���س ح��ول ت�ش��كيل احلكوم��ة مفتوح��ً� ل��كل االئتاف�ت، وعل��ى كل االحتم�الت، ويبدو من موؤ�ش��رات 
مف�و�ش���ت االئتاف���ت اأن ثم��ة فر�ش��ً� لت�ش��كل كتل��ٍة جتم��ع �ش���ئرون والن�ش��ر واحلكم��ة ورمب��� الفت��ح، م��ع ق��وى �ش��نية 
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وكردية.

 وتبق��ى ق�بلي��ة تك��رار �ش��ين�ريو ع���م 2010 ورادة؛ ب��ش��تبع�د تكلي��ف ائت��اف �ش���ئرون لت�ش��كيل احلكوم��ة؛ فف��ي 
االنتخ�ب���ت ال�ش���بقة ا�ش��تبعدت ق�ئم��ة الوطني��ة )اإي���د عاوي( رغم ت�شدره� املرك��ز االأول ب� 91 مقعدًا يف الربمل�ن، 
فق��د خ�ش��ر ح��ق ت�ش��كيل احلكوم��ة بع��د احت���د ق�ئمت��ني �ش��يعيتني؛ )التح�لف الوطن��ي العراق��ي( و)دولة الق�ن��ون( التي 
يتزعمه��� ن��وري امل�لك��ي، لتجمع��� 159 مقع��دًا، حينه���. وه��و ال�ش��ين�ريو ال��ذي ق��د تعتم��ده اإي��ران للمح�فظ��ة عل��ى 

مكت�ش��ب�ته�، خ��ش��ة بع��د اال�ش��راتيجية االأمريكي��ة الت��ي اأعلنه��� وزي��ر اخل�رجي��ة بومبي��و يف 21 م�يو/اأي���ر. 

ويع��د ائت��اف الفت��ح )47 مقع��دًا( بزع�م��ة ه���دي الع�م��ري، وائت��اف دول��ة الق�ن��ون )26 مقع��دًا( بزع�م��ة ن��وري 
امل�لك��ي، االئتاَف��ني اللَذي��ن ت�ش��كل م�ش���ركتهم� يف احلكوم��ة موؤ�ش��رًا عل��ى م��دى ت�أث��ر اإي��ران يف احلكوم��ة الق�دم��ة.

ب�ملق�ب��ل �ش��تبذل ال�ش��عودية وحلف�وؤه��� جه��ودًا لرجي��ح حت�ل��ف ائت��اف �ش���ئرون )مقت��دى ال�ش��در( م��ع حت�ل��ف 
الن�ش��ر بقي���دة رئي���س ال��وزراء املنتهي��ة واليت��ه حي��در العب���دي، ورمب��� تي���ر احلكم��ة )عم���ر احلكي��م(، م��ع املكون���ت 

ال�ش��نية والكردي��ة، م��ن اأج��ل ت�ش��كيل احلكومة والرئ��ش��ة. 

الث�ين: �شين�ريو اإع�دة االنتخ�ب�ت
احتم�لي��ة اإع���دة االنتخ�ب���ت واردة يف مرحلت��ني؛ االأوىل يف ح���ل ط�ل��ت ف��رة املف�و�ش�ت وتعر ت�ش��كيل احلكومة، 
م��ن ج��راء ف�ش��ل الكت��ل عل��ى االتف���ق عل��ى تق��ش��م املن��ش��ب وال��وزارات، اأو الت�ش��كيك يف نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت، اأو اإلغ���ء 
بع�شه���. والث�ني��ة، بع��د ت�ش��كيل احلكوم��ة، حي��ث تتعر���س اأعم�له� لاإع�قة، وُت�ش��َحب الثقة منه��� اأو من بع�س ممثلي 

مكون�ته���، وه��و م��� يف��كك حت�ل��ف احلكم. اأو بتدخل ال�ش��لط�ت الق�ش�ئي��ة يف اأي مرحلة.

العوام��ل امل�ش���عدة له��ذا ال�ش��ين�ريو تتمث��ل يف: تق���رب نت�ئ��ج االنتخ�ب���ت، وغي���ب الكتل��ة )ال�ش�من��ة( املت�ش��درة 
نه��� م��ن جتمي��ع الكت��ل االأخ��رى حوله���، وا�ش��راط موافق��ة الربمل�ن عل��ى برن�مج احلكوم��ة وعلى كل  بف���رق كب��ر ميكِّ
وزي��ر عل��ى ح��دة يف ت�شوي��ت منف�ش��ل ب�الأغلبي��ة املطلق��ة. ب�الإ�ش�ف��ة اإىل �ش��راع الزع�م��ة، ب��ني قي�دة الكت��ل املتطلعة 
لت�ش��كيل احلكوم��ة، يف ظ��ل بيئ��ة ا�ش��تقط�ب حمل��ي واإقليمي، وا�ش��راتيجية اأمريكية تتوعد ب�حلد م��ن نفوذ اإيران يف 

الع��راق ودول املنطقة.



مرك��ز م�ش��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد االأبح���ث العلمي��ة وامل�ش��تقبلية، وي�ش���هم يف �شن�ع��ة الوعي وتعزيزه واإ�ش���عته 
م��ن خ��ال اإق�م��ة الفع�لي���ت والن��دوات ون�ش��ره� ع��رب تكنولوجي��� االت�ش�ل، اإ�ش��ه�مً� من��ه يف �شن�عة الوع��ي وتعزيزه 

واإث��راء التفك��ر املبني على منهج علمي �ش��ليم

الر�ش�لة
امل�ش�همة يف رفع م�شتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر اال�شراتيجي يف املجتمع�ت العربية

االأهداف
االإ�شه�م يف ن�شر الوعي الثق�يف.

قي��س الراأي الع�م اإقليميً� ودوليً� جت�ه ق�ش�ي� حمددة.

الت�أ�شيل العلمي للق�ش�ي� ال�شي��شية امل�شتجدة.

مواكبة املتغرات الع�ملية والعربية، من خال اإعداد االأبح�ث وتقدمي اال�شت�ش�رات.

الو�ش�ئل
اإعداد الدرا�ش�ت واالأبح�ث واال�شت�ش�رات والتق�رير وفق منهجية علمية.

التوا�شل والتن�شيق مع املراكز واملوؤ�ش�ش�ت البحثية العربية والع�ملية.

تن�ول ق�ش�ي� التي�رات الفكرية املتنوعة مب� يوؤ�شل ل�شروري�ت التع�ي�س ال�شلمي، وامل�ش�ركة الف�علة.

اإق�مة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلق�ت النق��س.

رع�ية ال�شب�ب الب�حثني املتميزين. 



جم�الت العمل
تتنوع جم�الت العمل يف املركز وت�شمل م� يلي: 

االأبح�ث والدرا�ش�ت:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ش���ت واالأبح���ث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم���الت تخ�ش���س املرك��ز، 
وهي:

- الدرا�ش�ت ال�شي��شية.

- الدرا�ش�ت املتخ�ش�شة يف التي�رات االإ�شامية والفكرية.

-الدرا�ش�ت احل�ش�رية والتنموية. 

- درا�ش�ت الفكر االإ�شامي. 

اال�شت�ش�رات وقي��س الراأي:   .2

ي�ش��عى املرك��ز لتق��دمي اال�شت�ش���رات واحلل��ول يف جم���الت اهتم���م املرك��ز للجه���ت الر�ش��مية واالأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��ال قي����س ال��راأي الع���م جت���ه الق�ش�ي� الفكري��ة واالأح��داث ال�شي��ش��ية واالجتم�عية، ب�لتع�ون م��ع ك�در علمي 

د امله�رات.   حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�شر:   .3

ي�شهم املركز يف ن�شر الدرا�ش�ت واالأبح�ث عرب و�ش�ئل الن�شر املتنوعة.




