تقديرات المستقبل Future Briefs

خيارات ثالثة:
سيناريوهات تشكيل احلكومة العراقية القادمة بعد انتخابات تشرين
العدد  17 ،1371أكتوبر 2021

مــع إعــان النتائــج األوليــة الكاملــة لالنتخابــات العراقيــة فــي  17أكتوبــر ،تجــدد الجــدل حــول شــروط تحديــد
الكتلــة األكبــر عــدداً القــادرة علــى تشــكيل الحكومــة القادمــة ،وعمــا إذا كان الصــدر أم المالكــي هــو الــذي
ســيتجه إلــى تشــكيل الحكومــة القادمــة.

الجدل حول الكتلة األكبر:
تجــدد الجــدل بعــد االنتخابــات الربملانيــة حــول مفهــوم
الكتلــة األكــر يف الربملــان العراقــي ،خاصــة بعــد إعــان
املالــي ســعيه لتشــكيل الكتلــة األكــر حجـاً ،وهــو مــا ميكــن
تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1تشــكيل الكتلــة األكــر عــدداً الحكومــة :تنــص املــادة 76
مــن الدســتور العراقــي عــى“ :يكلــف رئيــس الجمهوريــة
مرشــح الكتلــة النيابيــة األكــر عــددا ً بتشــكيل مجلــس
الــوزراء خــال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ انتخــاب
رئيــس الجمهوريــة” .ويف املامرســة العمليــة ،فــإن مفهــوم
الكتلــة األكــر الــذي اعتمــده مجلــس النــواب العراقــي يف
مختلــف الــدورات الســابقة ،هــي الكتلــة التــي تتشــكل بعــد
االنتخابــات مــن عــدة ائتالفــات برملانيــة.
 -2الحفــاظ عــى متاســك األحــزاب :تنــص املــادة  45مــن
قانــون االنتخابــات الجديــد رقــم  9الصــادر يف العــام ،2020
عــى أنــه “ال يحــق ألي نائــب أو حــزب أو كتلــة مســجلة
ضمــن قامئــة مفتوحــة فائــزة باالنتخابــات االنتقــال إىل

ائتــاف أو حــزب أو كتلــة أو قامئــة أخــرى إال بعــد تشــكيل
الحكومــة بعــد االنتخابــات مبــارشة ،مــن دون أن يخــل ذلــك
بحــق القوائــم املفتوحــة ،أو املنفــردة املســجلة قبــل اج ـراء
االنتخابــات مــن االئتــاف مــع قوائــم أخــرى بعــد اجــراء
االنتخابــات”.
ويقصــد بهــذه املــادة أنــه ال يحــق لحــزب ســيايس فائــز
بعــدد معــن مــن املقاعــد أن ينضــم إليــه أعضــاء آخــرون
ممثلــون ألحـزاب وكتــل أخــرى ،أي أن يقوموا بتغيــر انتامئهم
الحــزيب ،أو أن يندمــج حزبــن مع ـاً لتشــكيل حــزب جديــد،
ولكنــه ال مينــع مــن تحالــف األحـزاب والكتــل معـاً لتشــكيل
ائتــاف حكومــي لقيــادة الحكومــة القادمــة .ويهــدف هــذا
اإلج ـراء للحفــاظ عــى متاســك األح ـزاب والكتــل السياســية،
ومينــع انتقــال أعضائهــا لكتــل أخــرى ،وهــو أمــر شــهده
الع ـراق يف االنتخابــات الربملانيــة الســابقة.
وهدفــت هــذه املــادة ،عــى مــا يبــدو ،إىل منــع تك ـرار
مــا حصــل يف انتخابــات  2010عندمــا نــال نــوري املالــي 89
صوت ـاً وأيــاد عــاوي  91صوت ـاً ،غــر أن انتقــال نــواب مــن
كتلــة إىل أخــرى كان غــر ممنوعـاً حينهــا ،ولذلــك انتقــل عــدد

خيــارات ثالثــة :ســيناريوهات تشــكيل الحكومــة العراقيــة القادمــة بعــد انتخابــات تشــرين ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  17 ،1371أكتوبــر
 ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــن األعضــاء للاملــي مــا جعــل أعــداد كتلتــه أكــر مــن 100
صــوت ،أي أكــر مــن عــدد أصــوات عــاوي ،مــا ترتــب عليــه
تكليــف املالــي بتشــكيل الحكومــة العراقيــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن تفس ـرات املحكمــة االتحاديــة
العليــا  2010و 2014تؤكــد أن الكتلــة األكــر عــددا ً هــي إمــا
التــي تكونــت بعــد االنتخابــات مــن قامئــة واحــدة ،أو التــي
تكونــت مــن قامئتــن أو أكــر ،فأصبحــت الكتلــة األكــر عــددا ً
يف الجلســة األوىل بعــد أداء اليمــن.
 -3إعــان املالــي تشــكيل الكتلــة األكــر عــدداً :أعلنــت
كتلــة دولــة القانــون بزعامــة املالــي ،يف  16أكتوبــر ،متســكها
بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعدمــا تحالفــت مــع كتــل
أخــرى ونــواب مســتقلني لتصبــح الكتلــة النيابيــة االكــر،
وترشــيح املالــي لرئاســة الــوزراء.
وأعلنــت دولــة القانــون أنهــا عقــدت تحالف ـاً اس ـراتيجياً
مــع أغلــب الكتــل والقوائــم الفائــزة باالنتخابــات ضمــن
كيــان جديــد اســمته “اإلطــار التنســيقي” ،والــذي بــات يضــم
حــوايل  93نائبـاً ،وأن التحالــف الجديــد يضــم دولــة القانــون
( 34مقعــدا ً) ،وتحالــف الفتــح ( 17مقعــدا ً) ،وعصائــب
أهــل الحــق ،وكتلــة حقــوق (املواليــة لكتائــب حــزب اللــه
العراقــي) ،وتيــارات أخــرى اىل جانــب بعــض املســتقلني.
ومــن الواضــح أن هــذا اإلعــان يدخــل يف إطــار شــن
الحــرب النفســية ضــد الصــدر ،خاصــة مــع إعــان “اإلطــار
التنســيقي” رفضــه نتائــج االنتخابــات ،وتلويحــه بالنــزول
للشــارع ،وهــو مــا يعنــي أنــه فقــد عمليــاً أمــل تشــكيل
الحكومــة القادمــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن التيــار الصــدري ( 73مقعــدا ً)
والقــوى الشــيعية املناوئــة لطهـران ،خاصــة حركــة امتــداد (9
مقاعــد) ،واملســتقلون املتحالفــون مــع ثــورة ترشيــن (– 11
 30مقعــدا ً) تشــكل معـاً حــوايل  112 – 93مقعــدا ً ،وهــو مــا
يعنــي أنــه ال ميكــن نظريـاً أن يتمكــن اإلطــار التنســيقي مــن
تجميــع عــدد املقاعــد التــي أعلــن عنهــا مــا مل يتحالــف مــع
كتــل أخــرى ،خــارج األح ـزاب الشــيعية.
وجــرت العــادة يف االنتخابــات العراقيــة الســابقة أن تقــوم
الكتلــة الشــيعية األكــر عــددا ً بتشــكيل الحكومــة الجديــدة،
أي أن التحالــف يتــم بــن األحـزاب القــوى الشــيعية لتشــكيل
الكتلــة األكــر عــددا ً ،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 األحـزاب الســنية أو الكرديــة ،وتحديــدا ً
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حــزب الحلبــويس ( 37مقعــدا ً) ،أو الــرزاين ( 32مقعــدا ً)،
وهــا األقــرب لــه.
سيناريوهات تشكيل الحكومة:
تتمثــل خيــارات تشــكيل الحكومــة القادمــة يف بغــداد،
وانعكاســها عــى النفــوذ اإليــراين يف التــايل:
 -1حكومــة عابــرة للطائفيــة :يتمثــل هــذا الســيناريو
يف تشــكيل تحالــف بــن التيــار الصــدري ( 73مقعــدا ً)،
والحلبــويس ( 37مقعــدا ً) ،والتحالــف الكردســتاين بزعامــة
مســعود الــرزاين ( 32مقعــدا ً) ،وســوف يكــون عــدد مقاعــد
هــذا التكتــل حــوايل  142مقعــدا ً ،أي أنــه يقــل عــن عــدد
املقاعــد الالزمــة لتشــكيل الحكومــة ،وهــو  165مقعــد
بحــوايل  23مقعــد فقــط .وميكــن أن يتــم الحصــول عــى
هــذه املقاعــد مــن خــال التحالــف مــع تحالــف “عــزم” (12
مقعــدا ً) ،و”تحالــف الوطنــي الكردســتاين” ( 16مقعــدا ً) ،أو
أيهــا وبعــض املســتقلني ،والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 40
مســتقالً.
والشــك أن مثــل هــذه الحكومــة ســوف تســتبعد حلفــاء
إيـران ،كــا أنهــا ســتعني عمليـاً تشــكيل أول حكومــة أغلبيــة
يف تاريــخ العـراق ،إذ أن الحكومــات الســابقة بعــد االحتــال
األمريــي للع ـراق ضمــت القــوى السياســية كافــة الناجحــة
يف االنتخابــات.
وســوف ميثــل مثــل هــذا الســيناريو انتكاســة لنفــوذ
طهـران ،ليــس فقــط باســتبعاد حلفائهــا ،ولكــن كذلــك نظـرا ً
ألن مثــل هــذا الســيناريو يعنــي أن القاعــدة ،التــي ســعت
إيـران إلرســائها بتشــكيل حكومــة عراقيــة بالتوافــق أوالً بــن
الكتــل الشــيعية ســوف تلغــى هــذه املــرة.
ومــن جهــة ثالثــة ،فــإن مثــل هــذه الحكومــة ســوف
متثــل مــؤرشا ً 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 طهـران األخــر يف حالــة
نجــاح الصــدر يف تشــكيل مثــل هــذه الحكومــة.
 -2حكومــة ميليشــيات طهــران :يفــرض هــذا الســيناريو
أن يقــوم نــوري املالــي بقيــادة القــوى الشــيعية املتحالفــة
مــع إي ـران ،فقــد فــاز األخــر بـــ  37مقعــدا ً ،لــذا قــد يتجــه
للتحالــف مــع خصــوم الصــدر ،وتحديــدا ً “الفتــح” (17
مقعــدا ً) و “قــوى الدولــة” ( 4مقاعــدا ً) ،إال أن هــذا التحالــف،
يف حــال حدوثــه ،لــن يتمكــن مــن جمــع ســوى  58مقعــدا ً
فقــط ،وهــي نســبة تقــل كثـرا ً عــن األغلبيــة البســيطة التــي
متكــن مــن تشــكيل الحكومــة ،وهــي  165مقعــدا ً ،األمــر
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الــذي يفــرض عليهــا تشــكيل تحالفــات مــع أط ـراف أخــرى.
ولــذا أعلــن املالــي عــن محاولتــه لحشــد مقاعــد تزيــد مــن
عــدد مقاعــد الصــدر ( 73مقعــدا ً) ،وذلــك عــر التحالــف مــع
كافــة القــوى الشــيعية واملســتقلني لرسقــة اســتحقاق تشــكيل
الحكومــة مــن الصــدر ،وهــو أمــر صعــب تصــوره بالنظــر إىل
أن أغلــب املســتقلني ،وفق ـاً للتقدي ـرات األوليــة ،محســوبني
عــى ثــورة ترشيــن.
وقــد يتجــه املالــي للتحالــف مــع كتــل غــر شــيعية
مثــل األكـراد لتجــاوز مقاعــد الصــدر ،وهــو ســيناريو صعــب
للغايــة ،ولكنــه ليــس مســتحيالً .وتتمثــل الصعوبــة يف تاريــخ
املالــي مــع األك ـراد ،إذ أنــه ســبق وأن نكــص عــن وعــوده
لألكـراد ،وعمــد إىل تهميشــهم ،وذلــك بخــاف رئيــس الــوزراء
العراقــي الحــايل ،مصطفــى الكاظمــي .ولذلــك ،فــإن أي وعــود
مقدمــة مــن املالــي لألكـراد ســوف ينظــر إليهــا بعــن الشــك.
والشــك أن مثــل هــذا الســيناريو ســوف يحافــظ عــى
النفــوذ اإليـراين يف العـراق ،ولكنــه ســوف يكــون لــه تداعيات
عــى االســتقرار يف العـراق ،خاصــة أن أغلــب تيــارات الشــعب
العراقــي قــد عــرت عــن رفضهــا للــدور اإليــراين الســلبي
والطبقــة السياســية املرتبطــة بهــا.
 -3حكومــة جامعــة :يعيــد هــذا الســيناريو إعــادة إنتــاج
الحكومــات العراقيــة الســابقة نفســها ،أي مشــاركة كل القوى

الفائــزة يف االنتخابــات يف الحكومــة .وميكــن أن يتحقــق
هــذا الســيناريو يف حالــة عجــز الصــدر وخصومــه يف حصــد
األغلبيــة ،إذ ميكــن أن تتجــه طه ـران للضغــط عــى األك ـراد،
أو بعــض أحزابهــم ،خاصــة التحالــف الوطنــي الكردســتاين
وبعــض القــوى الســنية مــن أجــل تثبيطهــم عــن االنضــام
لحكومــة الصــدر إلحبــاط جهــوده يف تشــكيل الحكومــة
القادمــة ،حتــى يف حالــة تكليفــه رســمياً بتشــكيلها.
ويف ظــل هــذا الســيناريو ،فإنــه لــن يكــون أمــام الصــدر
واملالــي ســوى االتفــاق عــى إرشاك القــوى الشــيعية كافــة
يف الحكومــة الجديــدة .ويســاعد مثــل هــذا الســيناريو عــى
حفــظ مــاء وجــه إيـران ،ومينحهــا القــدرة عــى االدعــاء بأنهــا
مل تخــر نفوذهــا .غــر أنــه ســوف ميثــل انتكاســة للجهــود
الراميــة إلخ ـراج الع ـراق مــن تحــت دائــرة النفــوذ اإلي ـراين،
ولــو مرحلي ـاً.
ويف الختــام ،تكشــف مجمــل التطــورات الســابقة يف
الع ـراق عــن تراجــع نفــوذ طه ـران ،إال أنهــا ســوف تســعى
ملحاولــة اســتيعاب ذلــك سياســياً ،عــر محاولــة رسقــة تكليــف
الحكومــة القادمــة مــن الصــدر ،أو تشــكيل حكومــة جامعــة،
وإن أخفقــت ،فإنهــا ســوف تعمــل عــى توظيــف القــوة
العســكرية عــر ميليشــياتها لفــرض نفوذهــا يف العـراق ،وهــو
ســيناريو غــر مأمــون العواقــب ،وســوف يزيــد مــن حجــم
الكراهيــة لهــا يف الشــارعني العــريب والشــيعي.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،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 خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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