
 )املسار .. واملآل(
يف االنتخابات العراقية 2021

ورقة تقدير موقف
عماد الشيخ داود

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.

حقوق النشر محفوظة © 2021

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

 )املسار .. واملآل( يف االنتخاابت العراقية 2021 .. ورقة تقدير موقف 

مدخل :
بتأريخ 27 أاير 2021 صدر قرار جملس األمن املرقم 2576 الذي جدد تفويض بعثة 
القرار  يتطلب  إذ  للبعثة؛  االنتخايب  الدعم  دور  لتعزيز  )يوانمي(  العراق  ملساعدة  املتحدة  األمم 
من بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق »تزويد فريق األمم املتحدة املعزز والقوي واملرئي مبوظفي 
إجرائها...  يف  املساعدة  ومواصلة  العراق...  يف  االنتخاابت  يوم  »مراقبة  أجل  من  إضافيي«؛ 
اللوجسيت  الدعم  بتقدمي  )يوانمي(  توجيه  مت  وقد  سريها«.  بشأن  العام  األمي  إىل  تقرير  وتقدمي 
واألمين   ملراقيب االنتخاابت الدوليي واإلقليميي وإطالق محلة رسائل اسرتاتيجية بشأن االستعدادات 
لالنتخاابت والعمل الذي تقوم به األمم املتحدة لدعم الشعب العراقي؛ الذي تفاىن يف اإلخالص 
ملرات  االقرتاع  ؛ ودعمها عرب صناديق   2005 العام  منذ  البالد  ادارة  تداولت  اليت  للحكومات 
الرغم من مايعتوره من مطبات حتتاج إىل  للبالد )على  الدائم  الدستور  متعددة، والتصويت على 
اإلصالح(، وحتمله ملرارة الصراعات وتقدميه للضحااي وصربه على األزمات، حىت وصل حاله جراء 
إمهال رعايته من قبل والة أمره؛  إىل حال الصارخ يف واد اتهت صيحاته اليوم سدى؛ فأهنا قد تقوى 
يوم غد لتأخذ ابألواتد. كما حدث يف تشرين 2019 من حراك ضد )ارتفاع مستوايت البطالة، 
املياه والكهرابء(؛  وتدهور األمن واالستقرار، وعجز احلكومة عن توفري اخلدمات األساسية مثل 
مما اضطر السلطات للمجاهدة على احتواء ذلك االندفاع اجلارف إبجراءات شىت )مقبولة وغري 
لتسفر يف خامتة املطاف عن استقالة احلكومة واإلتيان حبكومة مؤقتة تعمل على اجراء  مقبولة( 
انتخاابت مبكرة وفقاً لقانون انتخاابت جديد وعد الناس ابلتغيري عرب صناديق االقرتاع اليت تعد 
نقطة على مفرتق طرق حتتاج إىل قراءة متأنية للمشاهد وكيف سيكون املآل عشية ليلة االنتخاابت 

كما ستفعل هذه الورقة:

 )المسار .. والمآل(
في االنتخابات العراقية 2021

ورقة تقدير موقف 

عماد الشيخ داود *

*  ابحث.
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• املشهد األول: الفاعلية يف األداء احلكومي:	
الرئيس عادل عبد املهدي نقطة الشروع اليت تشكلت مبوجبها بعد  تعد استقالة حكومة 
أساسية  »ملهمة  احلالية  الكاظمية  احلكومة  مرشح   من  أكثر  واستبدال  ورد  واخذ  عسري  خماض 
تكمن يف إجراء االنتخاابت املبكرة ».. لكن احلكومة العتيدة وبداًل عن االستجابة لصوت الشارع 
وصيحات من تعطلت يده عن العمل، شرعت سريعاً مبجرد توليها زمام األمور يف إجراء سياسات 
تقشفية صارمة، بداًل عن التخفيف مما يثقل كاهل الشعب، ودعا إىل خروج السواد األعظم إىل 
الشارع، حيث مت تطبيق خفض قيمة العملة العراقية مقابل الدوالر من دون دراسة لألثر القبلي هلذا 
اإلجراء على الناس؛ مما زاد الطي بلة، وفاقم األوضاع األوضاع املعيشية، يف ظل عدم وفاء احلكومة 
ابختاذ اإلجراءات احلامسة للتخفيف من ذلك اإلجراء السريع؛ ويف مقدمتها دعم البطاقة التموينية1؛ 
مما يدل على أن الوعد بفك األزمات جاء أبزمات أكرب منها وعلى عكس توقع اجلمهور ورغبته.

 من جانب آخر مل تتمكن حكومة الكاظمي من معاجلة أزمة اخلدمات يف العراق، واحلفاظ 
على األمن، وتنفيذ خطة فاعلة حلصر السالح بيد الدولة2. وفضاًل عن ذلك مل يتم اختاذ إجراءات 
ملموسة الستئصال آفة الفساد املستشري؛ وازدايد معدالت البطالة، يف الوقت الذي متتلك فيه 
احلكومة كل املقومات للخروج من األزمات أو التخفيف من آاثرها على اجلمهور؛ لكنها آثرت 

االرتكاز على خربهتا وصالهتا ابإلعالم لتجميل الصورة الضبابية اليت ابت يعاين منها اجلمهور.

1. وعد الشمري، املالية النيابية: وعود حكومية بتقليل آاثر رفع سعر صرف الدوالر، صحيفة الصباح اجلديد

https://tinyurl.com/yzocccjh
2. حول السالح املنفلت واملال السياسي صرح النائب عن حتالف الفتح )حسن شاكر الكعيب( اباليت: “إن ختوفنا يف هذه املرحلة 
ينحصر يف جانبي مها السالح املنفلت ولغة التهديد، إضافة إىل املال السياسي واملال غري الشرعي والذي يفرض يف بعض األوقات، 
وقد يؤثر ال مسح هللا على رغبات بعض الناخبي، إضافة إىل أتثري السالح يف حصول هتديدات من بعض املرشحي أو أفراد إلظهار 

https://tinyurl.com/yj4qblan.”أصواهتم يف بعض املراكز االنتخابية

 https://tinyurl.com/yhj2spg7 : وللمزيد انظر
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واألمر الذي جعل تصنيف احلكومة على وفق املؤشرات العلمية الدولية واحمللية يوصف بثالثة 
أوصاف )غري حر، وسلطوي، وسلطوي جزئي( حسب معايري3:

 .Freedom House أ. بيت احلرية
 .Economist Democracy index ب. مؤشر االيكونومست للدميوقراطية

ج. واملؤشر الوطين للتحول الدميقراطي يف العراق. 

يضاف إىل ذلك ضعف احلكومة يف ضبط إيقاع التهيئة النتخاابت حرة و)نزيهة( إذا مل 
تتمكن من احلد من الظواهر واملمارسات السلبية للمرشحي، ومنها ظاهرة شراء األصوات أو ما 
اليت تراوح سعرها عرب السماسرة مبا يعادل )50 – 150  يطلق عليه »البطاقات االنتخابية«، 
دوالراً أمريكياً(4. حىت وصل احلال اىل أن بعض وسائل التواصل ابتت تظهر صوراً لبعض املرشحي 
على  االنتخاابت وحصوهلم  قبل  فوزهم  إعالن  إىل  إشارة  ابلبطاقات يف  مملوءة  وأمامهم حقائب 
العدد الكايف من األصوات، فضاًل عن مقاطع تظهر بعض الوجوه االجتماعية وهي تتوعد أقاربا 
التحدذير  اىل  الوزراء  برئيس جملس  مما حدا  القريب؛  للمرشح  تصويتهم  عدم  ابإلقصاء يف حال 
من هذه املمارسات يف جلسة اجمللس بتأريخ 22 ايلول 2021 ابلقول: » أحّذر من أي حماولة 
لشراء األصوات عرب تعيينات ومهية، أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى املواطني عدم 
تصديقها. ألن إغراء املواطني ابالدعاءات الكاذبة أمر مرفوض متاماً، وجيب عدم االجنرار إليها، 
وستتم مراقبتها من قبلنا«5. لكن املراقبة غري املساءلة واحملاسبة، وإن التمادي يف هذا املوضوع ابت 
واضحاً وصرحياً دون إجراءات رادعة من اجلهات الرمسية ذات العالقة بنزاهة االنتخاابت. وأمام 

https://tinyurl.com/yjhztb7d :3. مركز حوكمة للسياسات العامة
4. https://tinyurl.com/yfbdj3xl
5. https://tinyurl.com/yk28zwke
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ذلك الربود يف فرض القانون تذكر بعض الدراسات ومنها دراسة )نوزاد شكري األستاذ يف جامعة 
صالح الدين( املنشورة ضمن املوقع اإللكرتوين الذي يرعاه مركز واشنطن لدراسات الشرق األدىن؛ 
أبن مرد غض احلكومة الطرف عما يضر بنزاهة االنتخاابت يعود للحساابت الشخصية لبعض 
أفرادها وحماابة واضحة للعيان على أمل التمديد يف املرحلة القادمة6؛ األمر الذي جيعل املشهد قلقاً 
إذا مل تتخذ احلكومة واجلهات املعنية بنزاهة االنتخاابت اإلجراءات احلامسة حبق كل ممارسة منحرفة 
تعرقل احلق يف االختيار السليم. وهي مهمة ليست ابليسرية لكنها قابلة للتحقيق إذا طبقت احلكومة 
وعدها والسيما تصريح رئيس احلكومة الوارد يف بيان املكتب اإلعالمي جمللس الوزراء بتأريخ 30 
أيلول 2021 الذي ذكر فيه أبنه »سيشرف بنفسه على األمن االنتخايب«، »ولن يسمح أبي 

جتاوز يؤثر يف سري االنتخاابت ونتائجها«7.
• املشهد الثاين: احملافظون القدامى والشباب اجلدد:	

ضمن هذا املشهد ال يتوقع أن أتيت األحزاب السياسية أو الرتشيحات املنفردة القريبة من 
حراك الشارع العراقي ابلكثري من مقاعد جملس النواب العراقي، والسيما وأن الكثري من الشواهد 
تشري إىل عدم تعادل كفتها مع كفة القوى احملافظة الراسخة اليت لديها الكثري من املوارد، وسلسلة 
واسعة من العالقات يف امليزان االنتخايب؛ األمر الذي أدى إىل تراجع محاسة وآمال القوى اليت 
قادت االحتجاجات، حبدوث التغيري عرب صناديق االقرتاع ووصل األمر أبطراف رئيسية فيها إىل 
 9). B.B.Cملا نقله موقع   عريب مقاطعة االنتخاابت8، من حيث الرتشيح والتصويت )طبقاً 
عن )زعيم البيت الوطين( حسي الغرايب خالل مؤمتر صحفي عقد يف العاصمة بغداد يف األول من 
أيلول 2021 حيث قال: »ال ندعو مطلقاً الحتجاجات أو أعمال شغب أو أي عمل ميكن أن 
يقّوض األمن االنتخايب يف عملية االنتخاابت املقبلة، وحنن أبناء الدميقراطية. إن األمن االنتخايب 

6. https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alantkhabat-alraqyt-
althalfat-alhalyt-lyst-wsft-lltghyyr
7. WWW.nasnews.com

8. يف 4 أيلول، عقد مؤمتر موسع يف العاصمة العراقية بغداد من قبل جمموعة من القوى اليت قيل إهنا خرجت من احتجاجات 
تشرين األول 2019؛ لتعلن معارضتها للنظام السياسي يف البالد، وأشارت إىل أهنا لن تشارك يف االنتخاابت؛ الفتقارها إىل النزاهة 

وتكافؤ الفرص. 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/iraqi-protest-groups-will-sit-
out-october-elections
9.https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58735992 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alantkhabat-alraqyt-althalfat-alhalyt-lyst-wsft-lltghyyr
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alantkhabat-alraqyt-althalfat-alhalyt-lyst-wsft-lltghyyr
http://WWW.nasnews.com
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/iraqi-protest-groups-will-sit-out-october-elections
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/iraqi-protest-groups-will-sit-out-october-elections
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58735992
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أكذوبة النظام احلايل، وال وجود ألمن انتخايب يف ظل السالح املنفلت وهتجري الناشطي«. وأوضح 
أن »األحزاب احلالية خترق الدستور والقواني ومجيع األعراف من خالل إقامتهم انتخاابت يف ظل 
ارتباط معظم األحزاب بفصائل مسلحة، وسنعمل على تفعيل قانون األحزاب و غريه حملاسبتهم«. 
ونقل موقع احلزب الشيوعي العراقي عن سكرتري احلزب رائد فهمي قوله: »إن االنتخاابت 
املبكرة اليت جاءت أساسا كمطلب من مطالب االنتفاضة الشعبية، كان الغرض منها هو فتح ابب 

التغيري وليس إعادة املنظومة احلاكمة املسؤولة عن األزمات«. 
وابلتأسيس على ما تقدم يرى مراسل فرنسا 24 يف بغداد أن اخلارطة األولية للتحالفات 
السياسية تشري إىل تضاؤل فرص القوى اليت انبثقت عن احلركة االحتجاجية األخرية نظراً لقوة األحزاب 
الكبرية ونفوذها. وتتخوف األوساط األكادميية من أن تؤدي التغيريات يف قانون االنتخاابت وسطوة 
حيث  العراقي.  السياسي  واجهة املشهد  إىل  نفسها  األحزاب  إىل إعادة  السياسي  النفوذ واملال 
ستعمل على ضم بعض وجوه احلراك غري الفاعلة إليها، على اعتبار أهنم وجوه جديدة مقبولة من 
قبل اجلماهري من أجل االدعاء أبن هنالك تغيرياً سيطرأ على العملية السياسية10.  لكن ذلك ال 
ينطلي على اجلمهور الذي يقف مع احلراك أو على مقربة منه مما سيؤدي اىل احتمالية العزوف 
عن املشاركة ملعرفتهم سلفا أبن التغيري صعب املنال وأن النتائج حمسومة قبل الذهاب اىل صناديق 
االقرتاع؛ لذلك جاء نداء مرجعية النجف األشرف ببيان نقلته وكالة األنباء العراقية: أن »املرجعية 
الدينية العليا تشّجع اجلميع على املشاركة الواعية واملسؤولة يف االنتخاابت القادمة«، فهي »الطريق 
السياسي«؛ حلث اجلمهور على  واالنسداد  الفوضى  مهاوي  يف  الوقوع  لتفادي »خطر  األسلم« 
تفويت فرصة التزييف، وإجراء التغيري الناجز ابرادهتم احلرة11. وقد ذهبت قوى دينية أخرى إىل اختاذ 
اإلجراء نفسه كما فعل اجملمع الفقي العراقي الذي أصدر فتوى بتحرمي شراء بطاقة الناخب منعاً 

الحنراف نتائج االنتخاابت عن إرادة الناخبي. 

10 .https://tinyurl.com/yex7elxq
11. https://tinyurl.com/yfx9hgj6
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املشهد الثالث: املآل املتوقع	 
يعد املشهد الثالث حصيلة هنائية تتوقعها هذه الورقة ابالرتكاز إىل األدلة الواردة يف املشهدين 
املذكورين آنفاً، فضاًل عن الدليل املعلن من قبل املفوضية املستقلة لالنتخاابت يف العراق بشأن 
األحزاب املسجلة والتحالفات اليت أبدت رغبتها يف دخول االنتخاابت12، واليت مبجملها متنح املتابع 
الداللة أبن ما ستسفر عنه نتائج االنتخاابت احلالية ال خيتلف كثرياً عن خريطة األحزاب الفائزة يف 
انتخاابت 2018 )  انظر املرتسم اآليت(، والسيما بعد عودة التيار الصدري اىل ساحة التنافس 
االنتخايب، لكن شيئاً من التبدل الطفيف يف جمرى العملية السياسية واألداء احلكومي قد حيدث 
يف أعقاب نتائج االنتخاابت على الرغم من عسر الوالدة املتوقع للحكومة اجلديدة؛ كما تعسرت 
والدة شقيقاهتا األكرب سابقاً طبقاً للدالئل آنفاً، ذلك ألن ضغط الشارع حيتاج إىل استجابة ختفف 
من التوتر حىت وإن كانت احلكومة اجلديدة غري قادرة على حتقيق الكثري والسيما إذا ولدت توافقية 
ما بي القوى داخل قبة الربملان )الساعية  جلين الفوائد اخلاصة أكثر من اهتمامها ابملصلحة العامة(؛ 
مما يعين غياب املعارضة الربملانية احلقيقية  أو ما يطلق عليها اصطالحاً بـ)احلكومة الوفية(13∗ اليت 
تبنثق عنها؛ لتضبط نغمة دورة السياسات العامة يف البالد وحتقق قدراً وافياً من املساءلة واحملاسبة 
الرصينة للحكومة املنتخبة، كما يف رسم برامج حكومية انضجة ومستندة إىل البياانت للحكومات 
املقبلة مستقباًل، وهي املمارسة اليت يصعب وجودها داخل قبة جملس النواب العراقي يف ظل ضعف 
التنشئة السياسية وما يتبعها من ثقافة سياسية ال أتيت بي ليلة وضحاها، بل حتتاج إىل عمل دؤوب 
وإىل مدى زمين طويل تتغري مبوجبه األفكار والتوجهات، لتفرز أحزاابً وجمتمعاً مدنياً برؤية وطنية 

وليست ذات والءات فرعية كما هو واضح منذ العام 2005 حىت اليوم. 
أما إذا استمر االنغالق على حاله ومل تعاجل األحزاب براجمها، وال أتخذ احلكومة مطالبات 
وإغفال  األمنية،  واألطواق  املصفحة،  والسيارات  العازلة،  اجلدر  )وتبقى  اجلد  حممل  على  الناس 
التطبيق الناجز للهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة اليت أقرهتا األمم املتحدة يف العام 2015 
( عازاًل بي احلاكم واحملكوم فإن نذر التعقيد ستزداد واالندفاع حنو الشارع سيأخذ مدايت أكرب؛ 
مما يعمق حالة عدم االستقرار وحيول دون التطبيق املنشود خلطة التنمية املستدامة وهذا ما ال يريح 

ابل كل غيور على مصلحة العراق وأهله.

12.https://tinyurl.com/ygnj6rrs 

13∗. يطلق على حكومة الظل اليت تشكلها املعارضة داخل قبة برملان ويستمنسرت يف اململكة املتحدة ابحلكومة الوفية.
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