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الجدل حول الكتلة األكبر:
تجــدد الجــدل بعــد االنتخابــات الربملانيــة حــول مفهــوم 
الكتلــة األكــرب يف الربملــان العراقــي، خاصــة بعــد إعــان 
املالــي ســعيه لتشــكيل الكتلــة األكــرب حجــاً، وهــو مــا ميكــن 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع تفصيل

1- تشــكيل الكتلــة األكــر عــدداً الحكومــة: تنــص املــادة 76 
ــة  ــس الجمهوري ــف رئي ــى: “يكل ــي ع ــتور العراق ــن الدس م
بتشــكيل مجلــس  النيابيــة األكــر عــدداً  الكتلــة  مرشــح 
الــوزراء خــال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ انتخــاب 
ــوم  ــإن مفه ــة، ف ــة العملي ــة”. ويف املارس ــس الجمهوري رئي
ــي يف  ــواب العراق ــس الن ــده مجل ــذي اعتم ــرب ال ــة األك الكتل
مختلــف الــدورات الســابقة، هــي الكتلــة التــي تتشــكل بعــد 

ــة. ــات برملاني ــدة ائتاف ــن ع ــات م االنتخاب

ــن  ــادة 45 م ــص امل ــزاب: تن ــك األح ــى متاس ــاظ ع 2- الحف
ــد رقــم 9 الصــادر يف العــام 2020،  ــات الجدي ــون االنتخاب قان
ــجلة  ــة مس ــزب أو كتل ــب أو ح ــق ألي نائ ــه “ال يح ــى أن ع
إىل  االنتقــال  باالنتخابــات  فائــزة  مفتوحــة  قامئــة  ضمــن 

ــة أو قامئــة أخــرى إال بعــد تشــكيل  ائتــاف أو حــزب أو كتل
الحكومــة بعــد االنتخابــات مبــارشة، مــن دون أن يخــل ذلــك 
ــل اجــراء  ــم املفتوحــة، أو املنفــردة املســجلة قب بحــق القوائ
ــراء  ــد اج ــرى بع ــم أخ ــع قوائ ــاف م ــن االئت ــات م االنتخاب

االنتخابــات”.

ويقصــد بهــذه املــادة أنــه ال يحــق لحــزب ســيايس فائــز 
ــرون  ــاء آخ ــه أعض ــم إلي ــد أن ينض ــن املقاع ــن م ــدد مع بع
ممثلــون ألحــزاب وكتــل أخــرى، أي أن يقوموا بتغيــر انتائهم 
ــد،  ــن معــاً لتشــكيل حــزب جدي الحــزيب، أو أن يندمــج حزب
ولكنــه ال مينــع مــن تحالــف األحــزاب والكتــل معــاً لتشــكيل 
ــادة الحكومــة القادمــة. ويهــدف هــذا  ائتــاف حكومــي لقي
ــل السياســية،  اإلجــراء للحفــاظ عــى متاســك األحــزاب والكت
ومينــع انتقــال أعضائهــا لكتــل أخــرى، وهــو أمــر شــهده 

ــة الســابقة.  ــات الربملاني ــراق يف االنتخاب الع

ــرار  ــع تك ــدو، إىل من ــا يب ــادة، عــى م ــت هــذه امل وهدف
مــا حصــل يف انتخابــات 2010 عندمــا نــال نــوري املالــي 89 
ــن  ــواب م ــال ن ــر أن انتق ــاً، غ ــاوي 91 صوت ــاد ع ــاً وأي صوت
كتلــة إىل أخــرى كان غــر ممنوعــاً حينهــا، ولذلــك انتقــل عــدد 
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مــع إعــالن النتائــج األوليــة الكاملــة لالنتخابــات العراقيــة فــي 17 أكتوبــر، تجــدد الجــدل حــول شــروط تحديــد 
الكتلــة األكبــر عــددًا القــادرة علــى تشــكيل الحكومــة القادمــة، وعمــا إذا كان الصــدر أم المالكــي هــو الــذي 

ســيتجه إلــى تشــكيل الحكومــة القادمــة.

خيــارات ثالثــة: ســيناريوهات تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة بعــد انتخابــات تشــرين، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1371، 17 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــن األعضــاء للالــي مــا جعــل أعــداد كتلتــه أكــر مــن 100 
صــوت، أي أكــر مــن عــدد أصــوات عــاوي، مــا ترتــب عليــه 

تكليــف املالــي بتشــكيل الحكومــة العراقيــة. 

ــة  ــإن تفســرات املحكمــة االتحادي ــة أخــرى، ف ومــن جه
العليــا 2010 و2014 تؤكــد أن الكتلــة األكــر عــدداً هــي إمــا 
التــي تكونــت بعــد االنتخابــات مــن قامئــة واحــدة، أو التــي 
تكونــت مــن قامئتــن أو أكــر، فأصبحــت الكتلــة األكــر عــدداً 

يف الجلســة األوىل بعــد أداء اليمــن.

3- إعــان املالــي تشــكيل الكتلــة األكــر عــدداً: أعلنــت 
كتلــة دولــة القانــون بزعامــة املالــي، يف 16 أكتوبــر، متســكها 
بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعدمــا تحالفــت مــع كتــل 
أخــرى ونــواب مســتقلن لتصبــح الكتلــة النيابيــة االكــرب، 

ــوزراء.  ــة ال ــي لرئاس ــيح املال وترش

وأعلنــت دولــة القانــون أنهــا عقــدت تحالفــاً اســراتيجياً 
مــع أغلــب الكتــل والقوائــم الفائــزة باالنتخابــات ضمــن 
كيــان جديــد اســمته “اإلطــار التنســيقي”، والــذي بــات يضــم 
حــوايل 93 نائبــاً، وأن التحالــف الجديــد يضــم دولــة القانــون 
وعصائــب  مقعــداً(،   17( الفتــح  وتحالــف  مقعــداً(،   34(
ــه  ــب حــزب الل ــة لكتائ ــوق )املوالي ــة حق أهــل الحــق، وكتل

ــتقلن.  ــض املس ــب بع ــرى اىل جان ــارات أخ ــي(، وتي العراق

ــن  ــار ش ــل يف إط ــان يدخ ــذا اإلع ــح أن ه ــن الواض وم
ــع إعــان “اإلطــار  الحــرب النفســية ضــد الصــدر، خاصــة م
التنســيقي” رفضــه نتائــج االنتخابــات، وتلويحــه بالنــزول 
ــكيل  ــل تش ــاً أم ــد عملي ــه فق ــي أن ــا يعن ــو م ــارع، وه للش

الحكومــة القادمــة. 

ــداً(  ــدري )73 مقع ــار الص ــإن التي ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
والقــوى الشــيعية املناوئــة لطهــران، خاصــة حركــة امتــداد )9 
مقاعــد(، واملســتقلون املتحالفــون مــع ثــورة تريــن )11 – 
30 مقعــداً( تشــكل معــاً حــوايل 93 – 112 مقعــداً، وهــو مــا 
يعنــي أنــه ال ميكــن نظريــاً أن يتمكــن اإلطــار التنســيقي مــن 
تجميــع عــدد املقاعــد التــي أعلــن عنهــا مــا مل يتحالــف مــع 

كتــل أخــرى، خــارج األحــزاب الشــيعية. 

وجــرت العــادة يف االنتخابــات العراقيــة الســابقة أن تقــوم 
الكتلــة الشــيعية األكــرب عــدداً بتشــكيل الحكومــة الجديــدة، 
أي أن التحالــف يتــم بــن األحــزاب القــوى الشــيعية لتشــكيل 
الكتلــة األكــرب عــدداً، ثــم تتفــاوض مــع الكتــل األخرى الســنية 
والكرديــة. وإذا مــا متــت الحفــاظ عــى هــذه القاعــدة، فــإن 
الصــدر ســوف يتمكــن مــن تشــكيل الحكومــة القادمــة، 
وميكــن أن يلجــأ الصــدر إىل قطــع الطريــق أمــام املالــي، إذا 
تحالــف مــع إحــدى األحــزاب الســنية أو الكرديــة، وتحديــداً 

حــزب الحلبــويس )37 مقعــداً(، أو الــربزاين )32 مقعــداً(، 
وهــا األقــرب لــه. 

سيناريوهات تشكيل الحكومة:
بغــداد،  القادمــة يف  الحكومــة  تتمثــل خيــارات تشــكيل 

وانعكاســها عــى النفــوذ اإليــراين يف التــايل: 

الســيناريو  هــذا  يتمثــل  للطائفيــة:  عابــرة  حكومــة   -1
الصــدري )73 مقعــداً(،  التيــار  بــن  يف تشــكيل تحالــف 
والحلبــويس )37 مقعــداً(، والتحالــف الكردســتاين بزعامــة 
مســعود الــربزاين )32 مقعــداً(، وســوف يكــون عــدد مقاعــد 
ــدد  ــن ع ــل ع ــه يق ــداً، أي أن ــوايل 142 مقع ــل ح ــذا التكت ه
الحكومــة، وهــو 165 مقعــد  لتشــكيل  الازمــة  املقاعــد 
ــى  ــول ع ــم الحص ــن أن يت ــط. وميك ــد فق ــوايل 23 مقع بح
هــذه املقاعــد مــن خــال التحالــف مــع تحالــف “عــزم” )12 
ــداً(، أو  ــي الكردســتاين” )16 مقع ــف الوطن ــداً(، و”تحال مقع
أيهــا وبعــض املســتقلن، والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 40 

ــتقاً.  مس

والشــك أن مثــل هــذه الحكومــة ســوف تســتبعد حلفــاء 
إيــران، كــا أنهــا ســتعني عمليــاً تشــكيل أول حكومــة أغلبيــة 
يف تاريــخ العــراق، إذ أن الحكومــات الســابقة بعــد االحتــال 
ــة الناجحــة  ــي للعــراق ضمــت القــوى السياســية كاف األمري

يف االنتخابــات. 

وســوف ميثــل مثــل هــذا الســيناريو انتكاســة لنفــوذ 
طهــران، ليــس فقــط باســتبعاد حلفائهــا، ولكــن كذلــك نظــراً 
ــي ســعت  ــدة، الت ــي أن القاع ــل هــذا الســيناريو يعن ألن مث
إيــران إلرســائها بتشــكيل حكومــة عراقيــة بالتوافــق أوالً بــن 

ــرة.  ــى هــذه امل ــل الشــيعية ســوف تلغ الكت

ــوف  ــة س ــذه الحكوم ــل ه ــإن مث ــة، ف ــة ثالث ــن جه وم
متثــل مــؤرشاً عــى تغليــب الوطنيــة العراقيــة عــى الطائفيــة 
املدعومــة إيرانيــاً، وهــي كلهــا رضبــة موجعــة لطهــران. 
ولذلــك، فإنــه ميكــن النظــر إىل تلويــح ميليشــيات إيــران 
بتوظيــف القــوة املســلحة بأنــه خيــار طهــران األخــر يف حالــة 

ــة. ــذه الحكوم ــل ه ــكيل مث ــدر يف تش ــاح الص نج

2- حكومــة ميليشــيات طهــران: يفــرض هــذا الســيناريو 
ــة  ــوى الشــيعية املتحالف ــادة الق ــي بقي ــوري املال ــوم ن أن يق
مــع إيــران، فقــد فــاز األخــر بـــ 37 مقعــداً، لــذا قــد يتجــه 
“الفتــح” )17  الصــدر، وتحديــداً  للتحالــف مــع خصــوم 
مقعــداً( و “قــوى الدولــة” )4 مقاعــداً(، إال أن هــذا التحالــف، 
ــن يتمكــن مــن جمــع ســوى 58 مقعــداً  ــه، ل يف حــال حدوث
فقــط، وهــي نســبة تقــل كثــراً عــن األغلبيــة البســيطة التــي 
ــر  ــداً، األم ــي 165 مقع ــة، وه ــكيل الحكوم ــن تش ــن م متك
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الــذي يفــرض عليهــا تشــكيل تحالفــات مــع أطــراف أخــرى. 
ولــذا أعلــن املالــي عــن محاولتــه لحشــد مقاعــد تزيــد مــن 
عــدد مقاعــد الصــدر )73 مقعــداً(، وذلــك عــرب التحالــف مــع 
كافــة القــوى الشــيعية واملســتقلن لرسقــة اســتحقاق تشــكيل 
الحكومــة مــن الصــدر، وهــو أمــر صعــب تصــوره بالنظــر إىل 
ــة، محســوبن  ــرات األولي ــاً للتقدي ــب املســتقلن، وفق أن أغل

عــى ثــورة تريــن. 

وقــد يتجــه املالــي للتحالــف مــع كتــل غــر شــيعية 
مثــل األكــراد لتجــاوز مقاعــد الصــدر، وهــو ســيناريو صعــب 
للغايــة، ولكنــه ليــس مســتحياً. وتتمثــل الصعوبــة يف تاريــخ 
ــوده  ــن وع ــه ســبق وأن نكــص ع ــراد، إذ أن ــع األك ــي م املال
لألكــراد، وعمــد إىل تهميشــهم، وذلــك بخــاف رئيــس الــوزراء 
العراقــي الحــايل، مصطفــى الكاظمــي. ولذلــك، فــإن أي وعــود 
مقدمــة مــن املالــي لألكــراد ســوف ينظــر إليهــا بعــن الشــك. 

ــى  ــظ ع ــوف يحاف ــيناريو س ــذا الس ــل ه ــك أن مث والش
النفــوذ اإليــراين يف العــراق، ولكنــه ســوف يكــون لــه تداعيات 
عــى االســتقرار يف العــراق، خاصــة أن أغلــب تيــارات الشــعب 
ــلبي  ــراين الس ــدور اإلي ــا لل ــن رفضه ــربت ع ــد ع ــي ق العراق

والطبقــة السياســية املرتبطــة بهــا.

ــاج  ــادة إنت ــيناريو إع ــذا الس ــد ه ــة: يعي ــة جامع 3- حكوم
الحكومــات العراقيــة الســابقة نفســها، أي مشــاركة كل القوى 

الفائــزة يف االنتخابــات يف الحكومــة. وميكــن أن يتحقــق 
ــة عجــز الصــدر وخصومــه يف حصــد  هــذا الســيناريو يف حال
األغلبيــة، إذ ميكــن أن تتجــه طهــران للضغــط عــى األكــراد، 
ــتاين  ــي الكردس ــف الوطن ــة التحال ــم، خاص ــض أحزابه أو بع
وبعــض القــوى الســنية مــن أجــل تثبيطهــم عــن االنضــام 
لحكومــة الصــدر إلحبــاط جهــوده يف تشــكيل الحكومــة 

ــكيلها. ــمياً بتش ــه رس ــة تكليف ــى يف حال ــة، حت القادم

ويف ظــل هــذا الســيناريو، فإنــه لــن يكــون أمــام الصــدر 
ــة  ــاق عــى إرشاك القــوى الشــيعية كاف ــي ســوى االتف واملال
يف الحكومــة الجديــدة. ويســاعد مثــل هــذا الســيناريو عــى 
حفــظ مــاء وجــه إيــران، ومينحهــا القــدرة عــى االدعــاء بأنهــا 
مل تخــرس نفوذهــا. غــر أنــه ســوف ميثــل انتكاســة للجهــود 
الراميــة إلخــراج العــراق مــن تحــت دائــرة النفــوذ اإليــراين، 

ولــو مرحليــاً. 

الســابقة يف  التطــورات  تكشــف مجمــل  الختــام،  ويف 
ــا ســوف تســعى  ــران، إال أنه ــوذ طه العــراق عــن تراجــع نف
ملحاولــة اســتيعاب ذلــك سياســياً، عــرب محاولــة رسقــة تكليــف 
الحكومــة القادمــة مــن الصــدر، أو تشــكيل حكومــة جامعــة، 
وإن أخفقــت، فإنهــا ســوف تعمــل عــى توظيــف القــوة 
العســكرية عــرب ميليشــياتها لفــرض نفوذهــا يف العــراق، وهــو 
ــد مــن حجــم  ســيناريو غــر مأمــون العواقــب، وســوف يزي

ــيعي.   ــريب والش ــارعن الع ــا يف الش ــة له الكراهي
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