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على الرغم من ظهور قيادات ومرشحي عن بعض التحالفات للحديث عن احلصول على 
أعداء ترتاوح بي 60 و100 مقعد، إال أن احلصول على هذا العدد من املقاعد غري ممكن عمليا 
يف ظل قانون االنتخاابت اجلديد الذي مل يعد مينح التحالفات الكبرية الفرصة لالستحواذ على عدد 

كبري من املقاعد كما كان حيدث يف السابق.

ملا  النتائج،  مواقعها يف صدارة  على  التقليدية ستحافظ  السياسية  القوى  اإلقرار أبن  ومع 
متتلكه من قدرات مادية، وماكينة انتخابية كبرية، وخربة يف التعامل مع االجواء االنتخابية، اال أن 
تقسيم احملافظات إىل دوائر متعددة كما حصل يف قانون االنتخاابت رقم 9 لسنة 2020 الذي 
ستجري مبوجبه االنتخاابت املقبلة يف العاشر من تشرين 2021 قد يقلل من سطوة تلك القوى 

وإن كان بشكل نسيب، ما جيعلها تفقد ما بي 10 إىل %15 من أتثريها السابق.

إن احلديث عن فقدان هذا التأثري ال يعين أهنا لن تكون قادرة على خوض حوارات تشكيل 
احلكومة، بل إهنا ستكون يف صلب تلك احلوارات، لعدة أسباب أبرزها عدم وجود مؤشرات على 
فوز قوى جديدة ميكن أن تتنافس سياسياً بعد االنتخاابت مع القوى القدمية، فضاًل عن أن بعض 
األحزاب زجت بقوائم ومرشحي مبسميات أخرى قبل االنتخاابت، وسيجري االلتئام بينهم بعد 
إعالن النتائج. وعلى الرغم من صعوبة التكهن، إال أن املعطيات احلالية، ومقارنة قوة املرشحي 
يف الدوائر االنتخابية، تقود إىل التوقع بتصدر مثانية حتالفات للنتائج، وهذا ما سيؤهلها، أو يؤهل 
اغلبها خلوض غمار حوارات تشكيل احلكومة اجلديدة، أربعة من هذه التحالفات ستكون هلا الغلبة 
يف بغداد والفرات االوسط واجلنوب وجزء من دايىل هي الكتلة الصدرية وحتالف الفتح وائتالف 
الشمالية  احملافظات  نتائج  وعزم  تقدم  حتالفا  سيتصدر  بينما  الدولة،  قوى  وحتالف  القانون  دولة 
الكردستاين  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  فإن  إقليم كردستان  يف  أما  والغربية، 

سيتصدران النتائج.

ثمانية تحالفات عراقية تمتلك حظوظ المشاركة
 في تشكيل الحكومة المقبلة

محمد سالم *

*ابحث.
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أواًل: بغداد والفرات األوسط واجلنوب

تتجه األنظار إىل الفائزين يف هذه املناطق كوهنم سريشحون رئيس الوزراء اجلديد وفقاً للمادة 
76  اليت متنح هذا احلق للكتلة األكرب اليت غالباً ما أتيت من خالل اجتماع نواب هذه احملافظات 
ضمن حتالف واسع، واألهم من ذلك هو التحالف الذي سيحصل على أعلى األصوات ضمن 
جتمع الكتلة االكرب، ألن حظوظه يف ترشيح رئيس احلكومة اجلديدة ستكون أكرب، ومن خالل 

املعطيات احلالية فإن التوقعات تشري إىل أن األمر سيحسم من خالل أربعة حتالفات هي:

1-الكتلة الصدرية

االنتخابية  الدوائر  مع  التعامل  على  قدرة  السياسية  القوى  أكثر  من  الصدريون  يكون  قد 
ما  واجلنوب،  األوسط  والفرات  بغداد  يف  افقي  بشكل  منتشر  واسع  المتالكهم مجهور  املتعددة 
مينحهم فرصة لتصدر النتائج من جديد، إال أن ذلك قد ال يكون مضموانً يف ظل وجود منافسة 
من حتالف الفتح، وحىت يف حال فازت الكتلة الصدرية أبعلى عدد من املقاعد فأن الفرق مع اقرب 
منافسيها لن يكون كبرياً؛ بسبب طبيعة قانون االنتخاابت اجلديد ك من قدرة التحالفات الكبرية 
على نيل حصة األسد من املقاعد. وميتلك التيار الصدري قراءة واضحة لطبيعة قانون االنتخابية، 
ومزاج الناخبي، ومدى أتثري ذلك على حصته اليت يعتقد أهنا ستبقى مرتفعة وتؤهله لنيل منصب 

رئيس الوزراء.

2- حتالف الفتح

من الصعب جداً توقع أيهما سيحصد املرتبة األوىل من حيث عدد املقاعد يف بغداد والوسط 
واجلنوب الكتلة الصدرية أم حتالف الفتح، اال أن التوقع يكون أسهل حي جيري احلديث عن أن 
التحالفي سيحصالن على املرتبتي األوىل والثانية يف انتخاابت تلك املناطق. وال تقل طموحات 
الفتح عن متنيات الصدريي بتصدر نتائج االنتخاابت، بل إن بعض نواب حتالف الفتح ذهبوا إىل 
أبعد من ذلك حي حتدثوا عن أن مرشحهم لرائسة احلكومة املقبلة قد يكون رئيس التحالف هادي 
العامري. ويستمد حتالف الفتح قوته من قدرته على استقطاب مجاهري احلشد الشعيب، والناقمي 
الراحبة اليت ميكن أن  العراق، وتعد تلك القضااي من االوراق االنتخابية  على الوجود االجنيب يف 

يستفيد منها التحالف.
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3- ائتالف دولة القانون

يتحدث ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي عن فرصة 
الرغبة يف تبوء  أنه ال خيفي  املقبلة، كما  الشيعية يف االنتخاابت  القوى  كبرية للعودة إىل صدارة 
منصب رئيس الوزراء جمدداً، ويلمح إىل أن املالكي هو املرشح هلذا املنصب، ومن املتوقع أن أييت 
ائتالف دولة القانون اثلثاً، وهي مرتبة ال متكنه من نيل فرصة ترشيح رئيس الوزراء، اال اذا حتالف 

مع الفتح، وهو أمر غري مستبعد لوجود كثري من املشرتكات بي التحالفي.

4- حتالف قوى الدولة

أما حتالف قوى الدولة بزعامة عمار احلكيم فريى هو االخر أن حظوظه يف احلصول على 
مرتبة متقدمة أمر غري مستبعد، غري أن املعطيات وابرزها قانون االنتخاابت اجلديد متعدد الدوائر، 
ووجود تنافس حمتدم بي القوى الشيعية الكبرية تشري إىل أن حتالف قوى الدولة قد يكون جزء من 

الكتلة األكرب اليت سرتشح رئيس الوزراء، إال أن لن يكون الطرف الرئيس فيها.

اثنياً: احملافظات الشمالية والغربية

ال خيتلف اثنان على أن محلة إعمار حمافظة األنبار اليت قادها نواب وأعضاء حتالف تقدم 
أسهمت يف رفع الرصيد االنتخايب للتحالف، لكن ذلك ال ينفي وجود منافس آخر ميتلك املال، 

وعدد من رجاالت السياسة البارزين هو حتالف عزم.

1-حتالف تقدم

استفاد حتالف تقدم كثرياً من رائسة حممد احللبوسي له بسبب الشعبية الكبرية اليت يتمتع 
با يف األنبار ومناطق اخرى مشايل وغريب البالد، فضاًل عن وجود مرشحي يتمتعون بثقل عشائري 
كبري، ومناصب إدارية مهمة، وأموال كافية؛ إلدارة احلمالت االنتخابية يف دوائرهم االنتخابية، لذا 
فإن التوقعات تشري إىل أن تقدم سيكون أواًل على احملافظات الشمالية والغربية، لكنه لن يكون 

بعيدا من حيث عدد املقاعد عن غرميه حتالف عزم.
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2- حتالف عزم

قيادات سنية ووزراء  2021 بزعامة مخيس اخلنجر، وضم  نيسان  تشكل حتالف عزم يف 
صراعاً  التحالفات  ودخل  احللبوسي،  لتحالف  منافساً  ليكون  وسابقي،  حاليي  ونواب  سابقي 
حمموماً يف احملافظات الشمالية والغربية، وميتلك عزم فرصة ليكون اثنياً يف هذه املناطق بعد تقدم. 

اثلثاً: إقليم كردستان

مقاعد  من  األكرب  ابلعدد  ستفوز  اليت  ابالحزاب  يتعلق  فيما  تغيري كبري  هناك  يكون  لن 
حمافظات إقليم كردستان.

1-احلزب الدميقراطي الكردستاين

ملا  الكردية  القوى  على صدارة  للرتبع جمدداً  الفرصة  الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  ميتلك 
ميتلكه من تنظيم وقاعدة مجاهريية اثنية وخربة يف احلصول على املقاعد خالل االنتخاابت، إذ ال 
يكتفي احلزب مبقاعد حمافظات االقليم، بل يسعى للحصول على مقاعد اخرى يف مناطق متنازع 
عليها خارج حدود كردستان، وتبدو حظوظه األكرب يف نينوى والسيما يف دائرة سنجار اليت يوجد 

لديه مرشحي اقوايء فيها.

2- االحتاد الوطين الكردستاين

اعتاد االحتاد الوطين الكردستاين على أن أييت خلف احلزب الدميقراطي الكردستاين دون أن 
يزامحه، وهذا ما سيحدث خالل االنتخاابت املقبلة اليت ستشهد تفامهات بي احلزبي الرئيسيي 
ورمبا تلتحق بما حركة التغيري للذهاب حنو بغداد للفاوض بشأن حصص إقليم كردستان السياسية 

واملالية.
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اخلالصة

إن ما ذكر من حتالفات ال يعين إلغاء وجود قوى سياسية اخرى قد تتمكن من احلصول على 
عدد من املقاعد يؤهلها ألن تكون طرفاً مفاوضاً، إال أن احلديث جرى هنا عن أبرز التحالفات 
اليت متتلك مقومات نيل الثقل الربملاين املناسب. وعلى الرغم من صعوبة التهكن مبآالت ما بعد 
االنتخاابت، غري أن األمور يتوقع هلا أن تسري ابجتاهي، أوهلا االنقسام بي معسكرين متضادين 
كل منهما يضم قوى »شيعية وسنية وكردية« يتمكن أحدمها من تشكيل الكتلة األكرب، واالجتاه 
الثاين انضواء مجيع القوى املؤثرة ضمن حتالف واسع يضم مجيع الفائزين لرتشيح الرائسات الثالث، 
للحيلولة دون ذهاب أي من الفائزين املؤثرين حنو املعارضة، ويبدو االحتمال الثاين هو األرجح، 
والذي ستتم من خالله عملية االتفاق على مترير رؤساء اجلمهورية واحلكومة والربملان ضمن سلة 

واحدة.


