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مقدِّمة:
جاء إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت عن النتائج النهائية لالنتخاابت يف الثالثي 
من تشرين الثاين 2021 ليؤكِّد حسم جدل االنتخاابت ونتائجها الذي استمرَّ مخسي يوماً رافقه 
رفض للنتائج، واعرتاضات على العملية االنتخابية برمَِّتها، إعالن النتائج بعد حسم الطعون مجيعها 
من قبل اهليئة القضائية لالنتخاابت مهَّد الطريق أمام اخلطوة الدستورية األخرية؛ الكتمال حلقات 
العملية االنتخابية واملتمثلة مبصادقة احملكمة االحتادية على النتائج اليت ستمنح بدورها جملس النواب 
املنتخب حق عقد جلسته األوىل؛ النتخاب رئيسه، مث رئيس اجلمهورية، لتبدأ بعد ذلك حوارات 
تشكيل التحالفات السياسية وإجراءات تكليف مرشَّح الكتلة الربملانية األكرب بتشكيل احلكومة 
األغلبية؛  املضي حنو حكومة  فائزة  أطراف  اجلميع شكلها يف ظل حماوالت  يرتقَّب  اليت  اجلديدة 
للتخلُّص من القيود اليت سبق أن فرضتها احلكومات التوافقية –َوْفق رأيهم-، يف حي يرى آخرون 
أنَّ التوافق هو احلل األنسب للخروج من األزمة السياسية اخلانقة اليت تفجَّرت بعد إعالن النتائج 

األولية لالنتخاابت اليت جرت يف العاشر من تشرين األول 2021.
أواًل: نظرة على نتائج االنتخاابت

الثاين  اليوم  يف  أُْعِلَنْت  اليت  األولية  النتائج  عن  لالنتخاابت كثرياً  النهائية  النتائج  تتغرِي  مل 
لالنتخاابت، كما أنَّ التغيريات الطفيفة يف النتائج مل تتسبَّب يف حدوث تبادل للمواقع يف ترتيب 
القوى الفائزة، إذ بقيِت الكتلة الصدرية متصدِّرة للنتائج بـ 73 مقعداً، يليها حتالف تقدُّم بـ 37 
بـ 31  مقعداً، مث ائتالف دولة القانون بـ 33 مقعداً، وجاء احلزب الدميقراطي الكردستاين رابعاً 

مقعداً.
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 سيناريوهات تشكيل التحالفات

د. عبدالعزيز عليوي العيساويّ *

*  أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية.
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عدد املقاعداسم التحالف

73الكتلة الصدرية 
37حتالف تقدُّم

33ائتالف دولة القانون
31احلزب الدميقراطي الكردستاين

17حتالف الفتح 
17حتالف كردستان

14حتالف عزم

رات االنتخاابت اثنيا: أبرز مؤشِّ
لبعضهم، وتسبَّبت ابلصدمة آلخرين، يف حي عدَّها  2021 مفاجئة  انتخاابت  جاءِت 
اختالف  ظل  ويف  الدميقراطية،  للسياقات  َوْفقاً  جرت  انتخابية  لعملية  طبيعي  نتائج  آخر  فريق 

وجهات النظر يف تقييمها فإنَّ أبرز مؤشرات االنتخاابت اآليت:
حصول الكتلة الصدرية على مقاعد تفوق أقرب منافسيها وهو حتالف تقدُّم مبقدار الضعف، . 1

ويعود ذلك لطبيعة قانون االنتخاابت وقدرة التيار الصدري على التكيُّف معها.
جميء حتالف تقدُّم يف املرتبة الثانية على الرغم من أنَّه حزب جديد مل يسبق له املشاركة بعنوانه . 2

احلايل )تقدُّم( يف أي انتخاابت سابقة.
قدرة ائتالف دولة القانون على حتقيق تقدٍُّم يف عدٍد مقاعده اليت ارتفعت إىل 33 بعد أن . 3

كانت 25 مقعداً فقط يف انتخاابت 2018.
استمرار احلزب الدميقراطّي الكردستايّن مبوقعه يف صدارة القوى الكردية بعد حصوله على 31 . 4

مقعداً.
ما . 5 مع  مقارنًة  احلكمة،  وتيار  النصر،  وائتالف  الفتح،  حتالف  مقاعد  عدد  يف  تراجع كبري 

حصلت عليه هذه التحالفات يف انتخاابت 2018.
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التنسيقّي الذي قدَّم . 	 نتائج االنتخاابت ضمن اإلطار  القوى املعرتضة على  انضواء عدٍد من 
طعوانً على نتائج االنتخاابت.

اثلثاً: من التحالفات االنتخابية إىل السياسية
يُعدُّ إعالن النتائج النهائية لالنتخاابت مبثابة جرس البداية لالنتقال من مرحلة التحالفات 
االنتخابية اليت سبقت االنتخاابت وتشكَّلت للحصول على أكرب عدٍد من املقاعد، إىل التحالفات 
السياسية اليت غالباً ما تنبثق بعد االنتخاابت خلوض غمار حوارات تشكيل احلكومة، وقد تتعامل 
بعض القوى السياسية حبذٍر مع النقاشات السياسية خالل األايم اليت تفصل بي إعالن النتائج 
النهائية واملصادقة على النتائج يف احملكمة االحتادية، لكن هذا احلذر سيزول بعد املصادقة، وستتضح 
بعد ذلك مالمح التحالف السياسي األكرب الذي سينال حظ تشكيل الكتلة الربملانية األكثر عدٍد 
الساحة  األنظار ستتجه حنو  فإنَّ  انتخاابت  بعد كل  احلال  هو  للربملان، كما  األوىل  اجللسة  يف 
السياسية الشيعية لتحديد هوية التحالف السياسي األهم؛ ألنَّ العرف السياسي املعمول به منذ 
أول انتخاابت جرت عام 2005 منح القوى املنبثقة من هذه الساحة حق ترشيح رئيس الوزراء.

رابعاً: »سيناريوهات« تشكيل التحالفات
حتَّمِت التعددية احلزبية املعمول با يف العراق منذ االنتخاابت األوىل اليت جرت يف 2005 
وجود حتالفات سياسية تضم ِعدة أحزاب للتفاهم على توزيع الرائسات الثالث بي القوى الفائزة، 
إذ مل يسبق أليِّ حزٍب أو حتالٍف االنتخايب تشكيل احلكومة مبفرده، وألنَّ مترير رئيس الوزراء يتطلَّب 
أغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء الربملان، وقبل ذلك البدَّ من وجود أغلبية الثلثي الختيار رئيس 
اجلمهورية، فإنَّ ذلك يتطلَّب وجود تفامهات سياسية؛ ألنَّ أاّيً من الفائزين مل يتمكَّن من حتقيق 

أغلبية مرحية تتيح له تشكيل احلكومة منفرداً، ما يفتح الباب أمام أكثر من احتمال.
1- حتالف الفائزيَن

الدميقراطّي  واحلزب  تقدُّم  وحتالف  الصدرية  الكتلة  هي  فائزة  سياسية  قوى  ثالث  متتلك 
الكردستايّن أكثر من 140 مقعداً، وهي حتتاج إىل 25 فقط لتتمكَّن من حتقيق األغلبية الربملانية، 
ما قد يدفع هذه األطراف للتفكري بتشكيل حتالف ميتلك فرصة يف حال مت فعاًل التوجُّه حنو تشكيل 

حكومة ائتالفية تضم أحزاابً معدودة.



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

2- حتوُّل اإلطار التنسيقّي إىل حتالف
يضمُّ اإلطار التنسيقّي قوى معرتضة على نتائج االنتخاابت يرتاوح عدد مقاعدها بي 70 
و 90 َوْفق تصرحيات خمتلفة ألعضاء من قوى اإلطار، وتؤكِّد أطراف يف اإلطار أنَّ وجوَدها فيه 
رات وخصوصاً بعد رفض اإلطار التنسيقّي للنتائج  تنسيقي مل يرتِق إىل مستوى حتالف، إالَّ أنَّ املؤشِّ
الكتلة  على  ينافس  أن  ميكن  سياسي  حتالف  إىل  حتوُّله  احتمال  إىل  تلمح  لالنتخاابت  النهائية 

األكرب، إالَّ أنَّ ذلك يبقى مرهوانً بقبول قوى اإلطار لنتائج االنتخاابت.
3- حتالف توافقي حمدود

احلوارات  توافقي حمدود، يف حال وصلت  حتالف  تشكيل  إىل  السياسية  القوى  تلجأ  قد 
حتقيق  على  معرتضة  أخرى  مع  فائزة  قوى  تتفاهَم  أن  ذلك  ومعىن  مسدود،  طريق  إىل  السياسية 
األغلبية املطلوبة لتمرير احلكومة، وقد يكون هذا التفاهم حمدوداً، أي: إنَّه ال يضمُّ املعرتضي على 

النتائج مجيعهم.
خالصة:

توافقي  حتالف  تشكيل  إىل  ابلذهاب  املتمثِّل  الثالث  »السيناريو«  إنَّ  القول  ميكن  أخرياً، 
برملانية مثل اختيار رئيس  أغلبية  تتطلب  حمدود هو األرجح؛ لوجود استحقاقات دستورية مهمة 
اجلمهورية الذي يتطلَّب أغلبية الثلثي، أي: 220 صوٍت، ومترير احلكومة الذي حيتم وجود ما ال 

يقل على 5	1 صوٍت.


