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املقدمة:
جرت االنتخاابت التشريعية يف العراق مبوعدها املقرر يوم 10/10/2021، وهي خامس 
انتخاابت تشريعية بعد عام 2005، وأول انتخاابت تشريعية برملانية مبكرة؛ نتيجة احلراك الشعيب 
وتردي  الدولة،  دوائر  مجيع  املستشري يف  الفساد  بسبب  2019؛  عام  أواخر  يف  الذي حدث 
اخلدمات، فضاًل عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، ومن نتائج احلراك هو تغيري قانون االنتخاابت رقم 
9 لسنة 2020، الذي يعتمد على الدوائر املتوسطة، أي تكون احملافظة عبارة عن دائرتي فصاعداً، 
والفائز يف الدائرة االنتخابية هو الذي حيصل على أعلى األصوات، ومن مث الفائز الثاين الذي يليه 
مباشرة وهكذا، حسب املقاعد احملدد يف كل دائرة انتخابية، واعتمد القانون على الرتشح الفردي 
ضمن الدائرة االنتخابية، وقد قسم القانون العراق إىل)83( دائرة انتخابية على عدد مقاعد الكوات 
النساء، ومنع القانون التنقل بي الكتل السياسية للنائب الفائز إال بعد تشكيل احلكومة، وما مييز 
تلك االنتخاابت هو وجود املستقلي غري منضمي حتت أي راية حزبية، وكذلك األحزاب التشرينية 
تلك  التقليدية مبختلف مسمياهتا، ومتيزت  األحزاب  الشعيب، فضاًل عن  احلراك  انبثقت من  اليت 
االنتخاابت من الناحية اإلدارية مبستوى مقبول على خالف الدورات السابقة الذي يتم التالعب 
بنتائج االنتخاابت حسب نصيب األحزاب، إال أنه من انحية مشاركة الناخبي يف تلك االنتخاابت 
فتعد األقل يف مجيع الدورات السابقة بعد عام 2005، إذ بلغت نسبة املشاركة )%41( أي بنسبة 
العزوف)%55.48(؛  نسبة  اليت كانت  السابقة  الدورة  على خالف   ،)59%( بلغت  عزوف 
ويرجع ذلك إىل شعور ابالغرتاب لدى أغلب املواطني والسيما الشباب منهم بعدم املقدرة على 
القرارات احلكومية، وانعدام اخلدمات واستشراء الفساد  إحداث تغيري، أو أهنم غري مؤثرين على 
السياسي، وحاالت الفقر وارتفاع معدالت البطالة مجيعها أسباب تؤدي إىل العزوف االنتخايب، 
اجملتمع،  فئات  أغلب  لدى  تذكر  قيمة  بال  االنتخاابت  جعل  اليت  احلزبية  احملاصصة  عن  فضاًل 
وكانت نتيجة االنتخاابت صدمة لدى بعض فئات اجملتمع واألحزاب السياسية، إذ حصلت الكتلة 
الصدرية على )73( مقعداً، وشهدت االنتخاابت صعود املستقلي واألحزاب التشرينية، وتراجع 
كتل سياسية هلا ثقل يف العملية السياسية، وجتاوزت املرأة العراقية الكوات النسائية، وهذا انم عن 

االنتخابات التشريعية في العراق لعام 2021: دراسة تحليلية
علي سعدي عبد الزهرة *

*  طالب دكتوراه يف كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين.
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وعي سياسي لدى اجملتمع أبمهية املرأة، ودورها على األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
وبرزت تلك االنتخاابت يف صعود شباب تقل اعمارهم عن )30( عاماً وهذا مل حيدث يف الدورات 

االنتخابية الربملانية السابقة.
املبحث األول: قانون االنتخاابت ابلرقم )9( 2020

ونتيجة للحراك الشعيب الذي حدث يف تشرين األول 2019، واملطالبات الشعبية الواسعة 
بقانون  االنتخاابت، مروراً  قانون مفوضية  ابتداء من  االنتخابية،  للعملية  القانونية  املنظومة  بتغيري 
األحزاب، وانتهاء بقانون االنتخاابت والنظام االنتخايب املعتمد، جاء قانون انتخاابت جملس النواب 
العراقي رقم 9 لسنة 2020، وكان من املفرتض انتهاء الدورة الربملانية احلالية يف عام 2022، إال 
أن األحزاب السياسية قررت إجراء انتخاابت مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة 
ابحلكومة السابقة برائسة )عادل عبد املهدي( يف أواخر عام 2019، لتحل حملها حكومة جديدة 

برائسة )مصطفى الكاظمي(. 
الدوائر املتوسطة، أي تكون احملافظة من دائرتي  ويعتمد قانون االنتخاابت الربملانية على 

فصاعدا، مع حصة كوات النساء لكل حمافظة)1(.
وكانت القواني االنتخابية السابقة تشجع األحزاب والكتل السياسية على االنضواء إىل قائمة 
واحدة لكل حمافظة، ويرجع ذلك إىل أن أغلبية القوائم االنتخابية -والسيما الكربى منها- تعتمد 
على عالقة املرشح برئيس القائمة، وكانت األصوات العديدة أحياانً حيصل عليها رئيس القائمة، 
وتذهب ملصلحة أعضاء من القائمة نفسها مل حيصلوا حىت على بضعة آالف من األصوات، أما 
القانون اجلديد الذي ستجرى مبوجبه االنتخاابت النيابية املقبلة فتميل إىل مصلحة املرشح الفردي، 
والفائز يف الدائرة االنتخابية هو الذي حيصل على أعلى األصوات، ومن مث الفائز الثاين الذي يليه 

مباشرة، وهكذا، بغض النظر عن القائمة أو التكتل السياسي
وقد غادر قانون االنتخاابت اجلديد نظام التمثيل النسيب إىل نظام الصوت الواحد الذي 
يؤثّر مباشرة يف حجم الدوائر االنتخابية وعالقة الناخب ابملرشح، عكس نظام التمثيل النسيب اليت 

ميتاز بكثرة املرشحي واألحزاب)2(.

1.عبداجلبار السعيدي، خريطة القوى السياسية املشاركة يف االنتخاابت التشريعية العراقية 2021، املركز العريب لألحباث ودراسة 
السياسات، الدوحة، تقييم حالة، 8 تشرين األول/ أكتوبر 2021، ص1.

2. عبداجلبار السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص1.
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غري  الواحد  الصوت  هو   ،2020  )9( رقم  االنتخاابت  قانون  يف  املستحدثة  واألحكام 
املتحول والذي يعين أن األصوات تعود إىل املرشح الذي صوت له الناخب، وال تذهب إىل قائمته 
ولو رشح ضمن قائمة، وال يوزع الفائض منها على مرشحي آخرين يف حزب أو قائمة املرشح 
الذي حصل على أصوات أكثر كما كان معمواًل به يف ظل القواني االنتخابية السابقة، إذا كانت 
جتيز للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد املرشحي فيها، ويقلل القانون اجلديد من أتثري 
الزعمات السياسية اليت سيطرت على صنع القرار السياسي يف العراق؛ ألهنا لن تتمكن من إيصال 
عدد من النواب أبصواهتا الفائضة إىل قبة الربملان، وهو ما يصلح إلبعاد تلك الزعمات من الرتشح 
يف االنتخاابت، واعتمد القانون اجلديد الرتشح الفردي ضمن الدائرة االنتخابية، ويكون إما بقائمة 
مفتوحة وإما بقائمة منفردة، ومت احتساب آلية األصوات بنظام انتخايب بسيط، إذ حيدد الفائز فيه 
أبعلى األصوات، ويعد فائزاً من حصل على أعلى األصوات، ويف حال تساوي أصوات املرشحي 

فيتم اللجوء إىل القرعة)3(.
وتبىن القانون تقسيماً مغايراً للدوائر االنتخابية ملا تبناه الدورات االنتخابية األربعة السابقة، 
فبداًل من اعتماد الدائرة االنتخابية الواحد الذي استندت إليه انتخاابت عام 2005، أو اعتماد 
كل حمافظة من حمافظات العراق الثماين عشرة بوصفها الدائرة االنتخابية كما حصل يف الدورات 
السابقة بعد عام 2005، فإن القانون اجلديد يقسم العراق إىل )83( دائرة انتخابية ينظر اجلدول 
رقم)1( على عدد مقاعد الكوات النساء الذي يلزم الدستور حبصوهلن على )%25( من املقاعد 

النيابية البالغة عددها )329( مقعداً. 
وإن القانون اجلديد منح حق الرتشح حلملة شهادات اإلعدادية أو ما يعادهلا، بعدما كان 
القانون السابق ينص على ختصيص نسبة ال تزيد على )%20( من عدد املرشحي لشرائح اجملتمع 
من محلة الشهادة اإلعدادية أو ما يعادهلا، وقد خفض القانون احلد األدىن لسن املرشح إىل )28( 
عاماً كاماًل بداًل من )30( عاماً كاماًل يف القانون السابق، ومنع القانون أول مرة التنقل بي الكتل 
السياسية للنائب الفائز إال بعد تشكيل احلكومة؛ وذلك بسبب ما كان ميارس يف الدورات الربملانية 

السابقة من شراء املواقف السياسية للنواب الفائزين ابملال أو املناصب)4(.

3. رحيم حسن العكيلي، األطر القانونية النتخاابت العراق املبكرة يف عام 2021 والتحدايت اليت تواجهها، املركز العريب لألحباث 
ودراسة السياسات، الدوحة، تقييم حالة، 6 تشرين األول/ أكتوبر 2021، ص1-2.

4. رحيم حسن العكيلي، مصدر سبق ذكره، ص2-3.
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جدول رقم )1( يوضح عدد الدوائر يف احملافظات ومقاعدها

عدد املقاعدالدوائراحملافظةعدد املقاعدالدوائراحملافظة
310ميسان1769بغداد
417اببل415األنبار
27املثىن312كركوك
311واسط831نينوى

311القادسية518السليمانية
311كربالء625البصرة
312النجف519ذي قار
312صالح الدين414دايىل
415أربيل311دهوك

املصدر: املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت، دائرة العمليات وتكنولوجيا املعلومات - شعبة 
اإلجراءات والتدريب.

ونص القانون على ضرورة إعالن النتائج بعد مرور )24( ساعة على االنتخاابت وذلك 
يف ضوء ما تقره الدوائر االنتخابية وتفرعاهتا من املراكز واحملطات االنتخابية من نتائج، حىت مينع 
العد والفرز، وأقر  النتائج بدواعي عمليات  ما حيصل بسبب أتخري إعالن  الذي غالباً  التالعب 
القانون النظام اإللكرتوين البايومرتي يف التصويت، وإعالن النتائج مثلما أجريت االنتخاابت النيابية 
لعام 2018، وهذا وإن كان إقراراً صائباً، لكن حيتاج إىل العمل على جتاوز العقبات والتحدايت 

اليت واجهت التصويت ابلنظام البايومرتي يف االنتخاابت الربملانية السابقة)5(.

5. أسعد كاظم شبيب، قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة2020: النظام والدوائر االنتخابية، مركز املستقبل 
.https://www.mcsr.net/news624، 7/11/2020 للدراسات االسرتاتيجية، على املوقع االلكرتوين
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املبحث الثاين: التحالفات احلزبية والسياسية يف االنتخاابت التشريعية 2021
أعلنت املفوضية العليا املستقلة االنتخاابت يف 1 أاير املاضي )2021( عن انتهاء فرتة   
تسجيل التحالفات وتقدمي أمساء املرشحي، ليستقر التنافس االنتخايب على )21( حتالفاً سياسياً 
املشاركة  لألحزاب  الكلي  اجملموع  بلغ  فيما  رقم)2(،  اجلدول  ينظر  )58( حزابً  تضم مبجموعها 
)167( حزابً، وبلغ عدد املرشحي )3249( مرشحاً، منهم )959( مرشحاً قدمتهم التحالفات، 
فيما قدمت األحزاب اليت دخلت منفردة )1501( من املرشحي، يف حي يبلغ عدد املرشحي 
املستقلي )789(، وأخذت القوائم احلزبية ابحلسبان الكوات النسائية بواقع )%25( من جمموع 

املرشحي كحد أدىن، مع مالحظة أن الرتشيح الفردي املستقل مل خيضع هلذه القاعدة)6(.
جدول رقم )2( يوضح اخلارطة االنتخابية التشريعية يف العراق لعام2021

مرشحو املرشحوناألحزابالتحالفات
التحالفات

مرشحو 
األحزاب

املرشحون املستقلون
الذكور

املرشحات 
اإلانث

21167324995915017892298951

املصدر: ابسل حسي، مصدر سبق ذكره، ص2.
ومن خالل اجلدول آنفاً نالحظ كثرة األحزاب يف اخلارطة االنتخابية العراقية واليت مل ختتلف 
عن االنتخاابت السابقة يف عددها، لكن ما مييز تلك اخلارطة هو وجود املستقلي غري منضمي 
حتت أي راية من راايت األحزاب األيديولوجية، ويرجع ذلك إىل قانون االنتخاابت اليت مت توضيحه 

يف املبحث األول، وفيما أييت نبي خارطة التحالفات االنتخابية التشريعية لعام 2021.
أواًل: التحالفات الشيعية: ميكن القول إن الساحة االنتخابية )الشيعية( هي األكثر تعقيداً، 
ألسباب من بينها كثرة عدد القوى السياسية اليت متثل هذا املكون السكاين، وظهور قوى سياسية 
السياسية  للقوى  شأن  ذا  حتداي  يشكل  قد  خمتلفاً،  وشعبياً  سياسياً  مزاجاً  متثل  عديدة  جديدة 
التقليدية، وهي ذات القوى اليت واجهت انتقادات شديدة من قبل طبقات شعبية واسعة شاركت 
الشيعية)7(، وينقسم  الغالبية  املناطق ذات  اليت نشطت بشكل خاص يف  تشرين  احتجاجات  يف 

حتليلية،  ورقة  الدوحة،  للدراسات،  اجلزيرة  مركز  جديد،  سياق  يف  حمتدم  تنافس  العامة:  العراقية  االنتخاابت  ابسل حسي،   .6
30سبتمرب/ أيلول2021، ص1-2.

7. ابسل حسي، مصدر سبق ذكره، ص5.
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املشهد االنتخايب الشيعي على)8(:
الكتلة الصدرية:  يف هذه االنتخاابت دخل الصدريون ابسم )الكتلة الصدرية( بداًل من . 1

الصدريي مكانة  2018، ولدى  انتخاابت عام  الشيوعيي يف  الذي كان يضم  حتالف سائرون 
)مقتدى  السيد  أتباع  عليها  اعتاد  اليت  املطلقة  الطاعة  املكانة  هذه  مييز  ما  وأهم  قوية،  انتخابية 
الصدر(، ودخل الصدريون هذه االنتخاابت، وهم مصممون على الفوز برائسة الوزراء، كما أهنم 
مدججون بسرااي السالم جناحهم العسكري، ويعتمد كيان الكتلة الصدرية على املناطق اهلامشية 

يف وسط العراق وجنوبه.
حتالف الفتح:  جاء تشكيله يف عام 2018 برائسة )هادي العامري( األمي العام ملنظمة . 2

بدر، ويضم أجنحة سياسية لعدد من الفصائل املسلحة، وأحزاابً وحركات أمهها منظمة بدر وجتمع 
سند برائسة النائب )أمحد األسدي(، وحركة صادقون برائسة )قيس اخلزعلي( األمي العام حلركة 
محودي(،  )مهام  السابق  النائب  برائسة  األعلى  اإلسالمي  اجمللس  وكذلك  احلق،  أهل  عصائب 
ومنظمة العمل اإلسالمي وحركة اجلهاد والبناء برائسة يف احلشد الشعيب )حسن الساري(، وكتائب 
سيد الشهداء، وخاض التحالفات االنتخابية بـ)63( مرشحاً، يتفق مجيعهم على برانمج انتخايب 
واحد أهم فقراته إخراج القوات األجنبية من البالد وحماربة الفساد، وإعادة عجلة األعمار، واجلدير 
العملية  يف  صعباً  رقماً  مقعداً، وأصبح  بـ)48(  السابقة  االنتخاابت  فاز يف  التحالف  أن  ابلذكر 

السياسية.
ائتالف دولة القانون: الذي يتزعمه رئيس الوزراء األسبق )نوري املالكي(،  وبقي االئتالف . 3

على تسميته وهيكليته السابقة، وإن لالئتالف مكاانً ال يستهان به يف الشارع الشيعي، إذ يؤيد 
)املالكي( كبار السن وحىت من الشباب الذين يستذكرون سياسة التوظيف، بل من الناس ال حيبون 
املالكي لكنهم صوتوا له نكاية يف خصمه الودود )التيار الصدري(، كما أن هناك قطاعاً بدأ حيبذ 
املالكي؛ ألنه يف رأيهم أقوى من مجيع رؤساء الوزراء السابقي، وجتد هذا امليل لدى أفراد اجليش 

والشرطة.
 ائتالف القوى الدولة الوطنية: كثرياً ما استفز اسم )قوى الدولة( بقية نظرايهتا من الكتل 	. 

الشيعية األخرى على اعتبار أن املقصود هو اهتام الكتل األخرى أبهنا قوى )الال دولة( وهي عبارة 

8.ينظر إىل كل من عبداجلبار السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص5-3، وكذلك مركز محورايب للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، 
االنتخاابت العراقية2021 خارطة التحالفات، تقدير موقف، 7 تشرين األول 2021، ص4-5.
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كثرياً ما أطلقت على الفصائل الشيعية املسلحة، وائتالف قوى الدولة يضم حتالف النصر بزعامة 
رئيس الوزراء األسبق )حيدر العبادي(، وتيار احلكمة بزعامة السيد )عمار احلكيم(، ويضم أيضاً 
حزب املؤمتر بزعامة رجل األعمال )آراس حبيب( الذي اهتمته وزارة اخلزانة األمريكية بدعم حزب 

هللا اللبناين؛ وفرضت عليه عقوابت جراء ذلك.
قوى شيعية أخرى مؤثرة: أمهها حتالف العقد الوطين بزعامة )فاحل الفياض( رئيس هيئة . 5

الوطين، وجتمع  العراقي، وتيار اإلصالح  الثبات  الذي يضم حركة عطاء، وحزب  الشعيب  احلشد 
رجال العراق، وحزب الوارثون اإلسالمي واحلزب الوطين، فضاًل عن احلزب اإلسالمي وهو حزب 
)سين(، وخاض االنتخاابت بـ)80( مرشحاً، وضمن اإلطار الشيعي، برزت شخصيات هلا قدر 
منفصلة ستخوض  بقائمة  الدخول  قرر  الوفاء  رئيس حركة  الزريف(  )فعدانن  الشعبية  املقبولية  من 
االنتخاابت يف عدد من احملافظات منها العاصمة بغداد والبصرة والنجف، وبرز أيضاً تيار )حممد 
شياع السوداين(، فضاًل عن حركة حقوق بقيادة )حسي مؤنس( املنسوب إىل كتائب حزب هللا، 
والذي أعلن أن حركته مستقلة عن هذه الكتائب اليت ستخوض انتخاابهتا األوىل يف مسار خارج 
حتالف الفتح، وما حيسب للحركة احتواؤها على مرشحي جدد، مل خيوضوا سباق الرتشيح للربملان 
الذي  العيداين(  )أسعد  احلايل  البصرة  حمافظ  ترشح  احملافظات، كما  الرتشيح جملالس  أو  العراقي 
يطرح نفسه زعيماً عشائرايً يف قائمته اجلديدة ابسم )حتالف تصميم(، وغريها الكثري من التحالفات 

واألحزاب والذي ليس لديهم مكانة مجاهريية لدى الساحة السياسية الشيعية العراقية.
اثنياً: التحالفات السنية: على الرغم من التنافس احلاد بي القوى السنية بشأن من ميثل 
التمويل من جهة، وعلى عالقاهتا  الطائفة، إال أن حتالفاهتا االنتخابية هي تكتيكية تعتمد على 
سلوك  هو  السين  للشارع  التصوييت  السلوك  وإن  أخرى،  جهة  من  الدولة  ومؤسسات  ابلسلطة 
عشائري يف الدرجة األوىل، وهم يتطلعون إىل حياة أفضل بعد التهجري والتدمري بسبب احلرب على 

داعش اإلرهايب)9(، وينقسم املشهد االنتخايب السين على)10(:
حتالف عزم: يرتأسه رجل األعمال )مخيس اخلنجر( ويضم املشروع العريب برائسته، وحزب . 1

)قاسم  األسبق  الكهرابء  برائسة وزير  الوفاء  املعتقل حالياً، وحزب  الكربويل(  برائسة )مجال  احلل 

9. عبداجلبار السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص5.
10. ينظر إىل كل من: رائد احلامد، خريطة التحالفات السياسية يف االنتخاابت العراقية )إطار(، األانضول، على املوقع االلكرتوين 
املوقع  على  التحالف،  وروية  أهداف  العراق،  عزم  حتالف  وكذلك   ،https://www.aa.com.tr/ar ، 1/10/2021

 ./https://azem-iraq.com/category/reports االلكرتوين
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الفهداوي(، وحزب املسار املدين، والكتلة العراقية احلرة، والتجمع املدين لإلصالح، وحزب التصدي 
وحزب اجملد العراقي، وخاض االنتخاابت بـ)123( مرشحاً، وفيما خيص برانجمه االنتخايب يرتكز إىل 
عدة حماور أمهها إعادة إعمار املناطق احملررة، وهتيئة الظروف املناسبة لعودة النازحي إىل مناطقهم، 
وتنفيذ مطالب املتظاهرين الشباب من أبناء ثورة تشرين، والتعامل مع عوائلهم الكرمية أسوة بعوائل 
الشهداء وفقاً للقواني، ومعاجلة املصابي منهم وتعويضهم، وضمان مالحقة قضائية جدية ملرتكيب 
االنتهاكات اليت عصفت بتظاهرات تشرين، والقضاء على مجيع املظاهر املسلحة، وحصر السالح 
بيد الدولة، وحماربة الفساد والفاسدين، وتشريع القواني الالزمة؛ للقضاء على الفساد وتفعيل الدور 
الرقايب يف مؤسسات الدولة، وقيام دولة مدنية حتت ظل سيادة القانون، وتقوم على أساس املواطنة.

حتالف تقدم: يرتأسه )حممد احللبوسي( رئيس جملس النواب السابق، ويضم حزب التقدم . 2
الوطين برائسة  التعاون وحزب احلق  الكرمي عبطان(، وجتمع  العريب برائسة )عبد  برائسته، واخليار 
)أمحد املساري(، ومقتدرون للسلم والبناء، وجتمع هنضة جيل واملبادرة الوطنية، وضمن هذا التحالف 

جتمع تعاون برائسة حمافظ األنبار )علي فرحان( وخاض االنتخاابت بـ)105( مرشحي.
املشروع الوطين لإلنقاذ: ميثل التيارات السياسية السنية يف حمافظة املوصل وىف مقدمتها . 3

)الكتلة املوصلية( بزعامة رئيس جملس النواب األسبق )أسامة النجيفي(، وحتالف املشروع الوطين 
العراقي رائسة رجل األعمال )مجال الضاري(.

اثلثاً: التحالفات الكردية: حي يتعلق األمر ابلتمثيل الكردي، يبدو أن احلزبي األساسيي 
يف إقليم كردستان العراق أي احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين حيافظان 
على موقعيهما املهيمني، فيما ال يزال األول يشكل احلزب األكرب وهو الذي يهيمن على السلطة 
التغيري(  وحركة  الكردستاين  الوطين  )االحتاد  بي  رمسي  حتالف  حالياً  نشأ  وابلتايل  يف كردستان، 
واالحتاد  الكردستاين  الوطين  االحتاد  بي  رمسي  غري  اتفاق  ومثة  )حتالف كردستان(،  عنوان  حتت 
اإلسالمي بقيادة )صالح الدين باء الدين( ومجاعة العدل الكردستانية بقيادة )على اببري(، من 
أجل دعم مرشحي بعضهم البعض يف خمتلف الدوائر االنتخابية، وهتدف سياسة االحتاد الوطين 
الكردستاين املتمثلة يف تشكيل حتالفات رمسية وغري رمسية مع األحزاب األخرى إىل إضعاف موقع 
احلزب الدميقراطي الكردستاين املهيمن، وابإلضافة إىل ذلك حياول احلزب توسيع هذه األنواع من 
التحالفات ومتديدها لالنتخاابت املستقبلية يف إقليم كردستان العراق، وتبديل ميزان القوى داخل 
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إقليم كردستان العراق)11(.
الوطين  االحتاد  ويضم  جنكي(  )شيخ  الهور  ويرتأسه  السليمانية  حتالف كردستان  ومركز 
مصطفى(،  )نوشريوان  برائسة  الكردستانية  التغيري  وحركة  الطالباين(،  )ابفل  برائسة  الكردستاين 
واجلبهة الرتكمانية العراقية وحزب العدالة الرتكماين العراقي، ابإلضافة إىل حزب احلق املدين الرتكماين 
الرتكماين،  اإلرادة  إيلي وحزب  تركمان  الرتكمانية، وحزب  الوفاء  الرتكماين، وحركة  القرار  وحزب 
يف  تدخل  مل  أحزاب  وهناك  مرشحاً،   )42( بـ  االنتخاابت  وخاض  الرتكمانية،  القومية  واحلركة 
حتالفات ستخوض االنتخاابت مبفردها، مثل حزب كادحي كردستان وحراك اجليل اجلديد ومجاعة 

العدل الكردستانية وغريها)12(.
التكتالت  تلك  تشرين  حراك  بتحالفات  يقصد  )التشرينيون(:  التغيري  حتالفات  رابعاً: 
السياسية الصغرية اليت ظهرت نتيجة حلركة االحتجاجات اجلماهريية شهدها العراق يف أكتوبر عام 
2019، وأسفرت عن استقالة حكومة )عادل عبد املهدي(، وهذه التحالفات عربت عن وجود 
جيل شيعي كامل يرفض الطائفية السياسية واحلزبية ويسعى إىل إسقاط النظام السياسي القائم على 
أساسها، وهذه التحالفات يتنازعها مساران: املسار األول، يرغب يف دخول االنتخاابت املقبلة 
قائمة لضمان احلصول على دعم أصواهتا االنتخابية، ومسار  التحالف مع كياانت سياسية  عرب 
آخر يطالب مبقاطعة االنتخاابت على اعتبار أن األجواء السياسية واألمنية احلالية ال تبشر من 
وجهة نظر احلراك ابحتمالية إجراء انتخاابت نزيهة وشفافة ولن أتيت جبديد، واملسار الثاين يفرض 
نفسه على حالة الرتدد اليت أبدهتا أحزاب احلراك بشأن دخول االنتخاابت على الرغم من التسجيل 
يف املفوضية فأعلنت يف أاير 2021 مقاطعتها االنتخاابت نتيجة لعمليات االغتيال املتتالية اليت 
استهدفت نشطاء من احلراك، ولكن ومع مرور الوقت عادت أصوات من داخل احلراك لتطالب 
ابستمرار املشاركة يف االنتخاابت ومواجهة األحزاب الكربى، ابلنظر إىل الثقل اجلماهريي الذى 
ابتت تكتسبه من دعم الشارع العراقي، والسيما يف أوساط الشباب الرافضي لسيطرة األحزاب 
الدينية التقليدية على احلياة السياسية، وإن الدفع بفكرة االنتخاابت املبكرة اليت ستجرى يف أكتوبر 

11. للمزيد ينظر إىل فريدون صاحل محه، قراءة ملسارات االنتخاابت القادمة يف إقليم كردستان العراق، شؤون الشرق األوسط، 
تركيا، اجمللد1، العدد2، 2021، ص26، وكذلك نوزاد ع. شكري، االنتخاابت العراقية: التحالفات احلالية ليست وصفة للتغيري، 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ االلكرتوين  املوقع  على  فكرة،  منتدى 

.alantkhabat-alraqyt-althalfat-alhalyt-lyst-wsft-lltghyyr ، 9/9/ 2021
12.رائد احلامد، مصدر سبق ذكره.
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القادم كانت ابألساس هي إحدى نتائج حراك تشرين نفسه)13(.   
ساحات  من  ومؤسسوها  أعضاؤها  اليت  التشرينية  السياسية  الكياانت  أبرز  عن  أما   
أهم  إحدى  الناصرية  مدينة  يف  عنه  اإلعالن  جرى  الذي  الوطين(  )البيت  فهي  االحتجاجات، 
معاقل االحتجاج التشرينية ويتزعمه عدد من شباب التظاهرات، وكذلك )االحتاد العراقي للعمل 
واحلقوق( ومقره يف بغداد، وكذلك )حركة امتداد( اليت يتزعمها )عالء الركايب( من الناصرية، إضافة 
إىل قوى أخرى كتكتل االحتاد العراقي وما شابه يف بغداد وحمافظات الوسط واجلنوب، ومن املهم 
اإلشارة إىل أن هناك أشخاصاً من شرائح خمتلفة أغلبها عشائرية وأكادميية ومن جمالس احملافظات 
القادمة يف  االنتخاابت  احلاليي، خاضت  أو  السابقي  والنواب  الوزراء  املنحلة ورايضيي وبعض 
أغلب احملافظات العراقية بصورة مستقلة، وفضلت الرتشيح يف الضواحي واملدن ذات االمتدادات 
القوى املكوانتية األخرى كالسنة والكرد والرتكمان  العشائرية، وهذا الصنف األخري يشمل أيضاً 

حسب اخلارطة اجلغرافية السكانية)14(.
املبحث الثالث: نتائج االنتخاابت بني هيمنة األحزاب التقليدية وصعود التشرينيني.

ويوم   ،)15( اخلاص(  )االقرتاع   8/10/2021 يوم  احملدد  وقتها  يف  االنتخاابت  جرت   
10/10/2021 لالقرتاع العام، وكانت نسبة املشاركة هي األقل يف أتريخ االنتخاابت التشريعية 
العراقية بعد عام 2005، إذ بلغت )%41( ينظر اجلدول رقم )3(، مقارنة ابالنتخاابت عام 
خارطة  االنتخاابت  تلك  فرضت  وقد   ،)44.52%( فيها  املشاركة  نسبة  اليت كانت   2018
سياسية جديدة يف الساحة السياسية العراقية، والسيما يف هبوط مقاعد األحزاب التقليدية بشقيها 
)الشيعية والسنية(، ابملقابل صعود قوى سياسية جديدة متثلت ابملستقيلي والتشرينيي، فضاًل عن 
صعود قوى شبابية مل تبلغ من العمر )30( عاماً، وهذا ما كان غري مسموح با يف االنتخاابت 
السابقة، وكذلك حبصول املرأة على )97( مقعداً وهو رقم جتاوز العدد املخصص للنساء على وفق 

الدستور العراقي.
13.صافيناز حممد أمحد، صراع التحالفات: إرهاصات املشهد االنتخايب يف العراق، مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 

.https://acpss.ahram.org.eg/News/17170.aspx، 14/6/ 2021 على املوقع االلكرتوين
14. أسعد كاظم شبيب، خارطة القوائم والتحالفات االنتخابية يف العراق قبيل انتخاابت تشرين االول2021، مركز املستقبل 

.https://www.mcsr.net/news668، 9/5/2021 للدراسات االسرتاتيجية، على املوقع االلكرتوين
15. التصويت اخلاص يشمل خمتلف أفراد األجهزة األمنية والعسكرية والنازحي والسجناء، وبلغت نسبة املشاركة يف التصويت 

اخلاص)%69(، إذ صوت) 821,800( انخب من أصل )1,196,524( انخباً. 
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جدول رقم )3( يوضح نسبة املشاركة االنتخابية التشريعية يف احملافظات العراقية

املشاركةاحملافظةاملشاركةاحملافظة
%41النجف%32بغداد
%42القادسية%54دهوك
%44املثىن%42نينوى
%40البصرة%44كركوك

%42ذي قار%48صالح الدين
%43ميسان%43األنبار
%44واسط%44كربالء
%46دايىل%46اببل

%46أربيل%37السليمانية
دائرة   ،2021 لعام  التشريعية  االنتخاابت  نتائج  لالنتخاابت،  املستقلة  العليا  املفوضية  املصدر: 

العمليات وتكنولوجيا املعلومات.
ونالحظ من اجلدول آنفاً أن نسبة املشاركة كانت ضعيفة يف عموم العراق، إذ بلغت أقل 
مشاركة يف بغداد بنسبة )%32(، بينما كانت أعلى مشاركة يف حمافظة دهوك بنسبة )%54(؛ 
وهذا يعين أن عدد الناخبي الذين صوتوا )9.077.779( مليون من جمموع )22.116.368( 

مليون انخب على وفق عدد املسجلي يف سجل الناخبي.
وعلى وفق ما أعلنت املفوضية العليا لالنتخاابت فقد حصل التيار الصدري بزعامة السيد 
)مقتدى الصدر( على الصدارة املطلقة متقدما بنحو الضعف على أقرب منافسيه، إذ بلغ عدد 
مقاعد التيار )73( مقعداً ينظر اجلدول رقم )4( وهو ما ميثل أكثر من )%40( من عدد املقاعد 
اليت حصل عليها كل املرشحي الشيعة )أحزاابً ومستقلي( البالغة حنو )176( مقعداً، لكن هذا 
الفوز املؤثر للصدريي املدعومي بشارع واسع شديد الوالء وقوة مسلحة كبرية، وزعامة مطلقة ذات 
هيمنة دينية وسياسية، جيعل من أتثري الفوز القوي والصريح هلم عنواانً واسعاً للنفوذ السياسي سواء 
يف الربملان أو احلكومة أو يف الشارع، وجتد يف التيار الصدري خصماً لدوداً ونقيضاً نوعياً مهدداً 
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بقوة ملشروعه يف العراق، وهو ما يرتتب عليه من فوضى ونزاع مسلح، أو من تسوايت سياسية قد 
ختلق واقعاً سياسياً متوتراً وغري فاعل للسنوات القادم، هذه القوى متجسدة على اخلصوص بكل 
من حتالف الفتح بزعامة )هادي العامري(، وما يضمه من كياانت سياسية متثل القوى املسلحة 
القريبة من إيران، ودولة القانون بزعامة )نوري املالكي(، إذ سارعت فوراً لرفض النتائج والطعن يف 
مصداقيتها، ولّوحت بشكل مباشر ابللجوء إىل السالح يف مواجهة واقع سياسي جديد اعتربته 

مهدداً مباشراً ملصاحلها بل لوجودها بكامله)16(.
جدول رقم )4( يوضح نتائج االنتخاابت التشريعية لعام 2021

املقاعداحلزب أو التحالفاملقاعداحلزب أو التحالف
9امتداد73الكتلة الصدرية

9حراك اجليل اجلديد37تقدم
6إشراقة كانون34ائتالف دولة القانون

5العقد الوطين32الدميقراطي الكردستاين
5تصميم17حتالف الفتح

4قوى الدولة16حتالف كردستان
21أحزاب صغرية12عزم

40مستقلون9مكوانت )األقليات(

 2021 العراقي  النواب  جملس  انتخاابت  لالنتخاابت،  املستقلة  العليا  املفوضية  املصدر: 
-النتائج األولية- اصوات املرشحي حسب الدوائر االنتخابية، على املوقع اإللكرتوين

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUzYjAzNTYtZTJiNS00NzhkLT-
g0ZWUtMzlkZDAyZGM5NmMzIiwidCI6IjNkZTVhZmM2LWZhMDItND-
M3OS04MDJkLThjZjY3YjNmYzQ0ZiIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=
ReportSection17cb90c44073d7b88131 .

https:// 16. لقاء مكي، االنتخاابت العراقية: واقع سياسي جديد متغري ومتوتر، مركز اجلزيرة للدراسات، على املوقع االلكرتوين
.studies.aljazeera.net/ar/article/5159 14/10/2021
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نالحظ من اجلدول آنفاً حصول الكتلة الصدرية أبعلى املقاعد، وتراجع حتالف الفتح يف   
حصوله على عدد املقاعد مقارنة يف انتخاابت عام 2018، وتراجع كتلة السيد )حيدر العبادي( 
والسيد )عمار احلكيم(، واملتمثل بقوى الدولة، وصعود قوى تشرين اليت كانت سبب يف تقريب 
بقيادة )حممد  تقدم  السين متثلت حبصول حتالف  املكون  بنحو مبكر، وعلى صعيد  االنتخاابت 
احللبوسي( أبغلبية املقاعد، وعلى صعيد الكرد متثلت بيمنة حزب الدميقراطي الكردستاين على 
أغلبية املقاعد، وشهدت تلك االنتخاابت حبصول املستقلي على )40( مقعداً؛ ويرجع ذلك إىل 
تغيري النظام االنتخايب الذي جعل الرتشيح الفردي والفائز يف الدائرة االنتخابية هو الذي حيصل 

على أعلى األصوات.
وبرزت يف هذه االنتخاابت قوى االحتجاجات اليت تكرست يف بغداد واحملافظات اجلنوبية، 
وقد حظيت هذه القوى من خالل حركتي سياسيتي جديدتي مها: )امتداد( و)إشراقة كانون(، 
جمتمعة أبكثر من 20 مقعداً تشكل ثقاًل مهماً يف الربملان اجلديد والسيما أن حتالفت مع التيار 
الصدري، أو مع قوى معارضة خارج األطر السياسية التقليدية، وهؤالء الفائزون اجلدد -وجلهم 
من الشباب الناشطي- يعربون عن تطور مهم يف الوعي الشعيب يف مدن اجلنوب العراقي الذي 
ظل حمكوماً منذ عام 2003 بقوى اإلسالم الشيعي، إذ كانت احتجاجات تشرين األول 2019 
عالمة فارقة يف الوعي السياسي الشيعي الشعيب العراقي، وقد زادت حدة خصومتها بل وعدائها 
مع األحزاب التقليدية والقوى املسلحة التابعة هلا أو القريبة منها بعد مقتل املئات من الناشطي 

وجرح آالف آخرين)17(.
)عمار  السيد  بزعامة  الوطنية  الدولة  قوى  حتالف  حصة  من  فكان  الكبري  االهنيار  أما   
احلكيم( و)حيدر العبادي(، فقد كان هذا التحالف ميلك يف قائمتي منفصلتي ما جمموعه )60( 
انئباً يف الدورة الربملانية السابقة، ما اآلن فقد حصل على مخس مقاعد فقط يف مجيع احملطات 
االنتخابية، وعلى الصعيد األحزاب السنية هيمن حتالف )تقدم( الذي يتزعمه رئيس الربملان السابق 
)حممد احللبوسي( على أكثر من نصف املقاعد اليت حصل عليها السنة جمتمعي، سواء كانوا أحزاابً 
أو مستقلي، ومل حتصل يف الوسط السياسي السين ردود فعل عنيفة من قبل اخلاسرين كما حصل 
احلزب  فعل  االنتخاابت، كما  نزاهة  تطعن يف  ببياانت  بعضهم  اكتفى  فقد  الشيعية،  القوى  مع 
تقليدية فشلت  ُسنية  يفز ألول مرة أبي مقعد، وكذلك شخصيات سياسية  الذي مل  اإلسالمي 

17. لقاء مكي، مصدر سبق ذكره.
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ابلفوز مثل رئيسي الربملان األسبقي )أسامة النجيفي، وسليم اجلبوري(، ومل حيصل حتالف عزم الذي 
احللبوسي(، فقد حصل على  السابق )حممد  النواب  اخلنجر( خصم رئيس جملس  يقوده )مخيس 

)14( مقعداً يف مجيع احملطات االنتخابية)18(.
وحقق الكرد أيضاً مفاجآت فاحلزب الدميقراطي الكردستاين بزعامة )مسعود الربزاين( انل   
)34( مقعداً وهو ما ميثل حنو ثلثي عدد املقاعد اليت حصل عليها الكرد جمتمعي والبالغة )54( 
مقعداً، فيما فقد حزب االحتاد الوطين الكردستاين مقعدين من رصيده يف الربملان السابق ليفوز هذه 
املرة بـ)16( مقعداً، بينما فشلت حركة التغيري يف احلصول على أي مقعد، وحصلت حركة جديدة 
معارضة هي )اجليل اجلديد( على )9( مقاعد، وهو ما اعترب مفاجأة يف اخرتاق الوسط السياسي 
الكردي احملكوم بدوره ابلقوى السياسية التقليدية، ميكن معرفة النتائج الكردية ابلوضع الذي يعيشه 
االحتاد الوطين الكردستاين وانقساماته الداخلية، وكذلك عدم قدرة حليفته حركة التغيري على إجياد 
بديل كاريزمي ملؤسسها وزعيمها الراحل )شريوان مصطفى( الذي تويف يف العام 2017، وهو ما 
وفر للدميقراطي الكردستاين فرصة حتقيق الفوز حىت يف السليمانية حيث معقل كل من )االحتاد( 
لألحزاب  الرافضي  االستئثار أبصوات  فرصة  اجلديد(  )اجليل  الوضع  هذا  منح  كما  و)التغيري(، 

التقليدية)19(.
إن اخلاسرين يف هذه االنتخاابت جنوا ما حصدوه يف التعايل على الناس وعدم تلمس   
مهومهم، وضعف االهتمام ابجليل الشاب الصاعد، وإيالء األمهية مبلفات ليست من أولوايت حياة 
املواطني كاملاء والكهرابء، والراحبون يف هذه اجلولة يف حالة الكتلة الصدرية فإهنم استغلوا العزوف 
عن املشاركة عرب انضباط اجلمهور، وحسن التنظيم، والتحدث بلغة الناس، يف حي شكلت الصعود 
لدولة القانون هو أن هذا االئتالف الضد النوعي للتيار الصدري، فضاًل عن قناعة الناخبي بقدرة 
أما  االقتصادي.  الرخاء  على  ابلبالد  والعودة  املنفلت  السالح  وزعيمها يف ضبط  القانون،  دولة 
ما خيص قائمة تقدم فقد كان الرهان على الشباب والتواصل معهم، فضاًل عن جتاوز الشبكات 

االجتماعية التقليدية سبباً يف التقدم االنتخايب يف احملافظات الغربية)20(.

https://anna- 18.للمزيد ينظر إىل مسلم عباس، مدرسة االنتخاابت املبكرة، شبكة النبأ املعلوماتية، على املوقع االلكرتوين
baa.org/arabic/authorsarticles/28783، 14/10/ 2021، وكذلك لقاء مكي، مصدر سبق ذكره.

19. لقاء مكي، مصدر سبق ذكره.
20.علي طاهر احلمود، االنتخاابت النيابية العراقية2021: الدروس القاسية، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2021، 

ص5.
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املبحث الرابع: سلسلة العزوف يف االنتخاابت العراقية
شهدت االنتخاابت العراقية لعام 2021 أقل نسبة مشاركة يف أتريخ االنتخاابت العراقية   
بعد عام 2005، إذ بلغت نسبة املشاركة )%41(، أي بنسبة عزوف )%59( ينظر اجلدول رقم 
)5(، مقارنة يف االنتخاابت السابقة؛ وترجع أسباب العزوف إىل االغرتاب السياسي، إذ يتولد 
شعور لدى أغلب املواطني والسيما الشباب منهم بعدم املقدرة على إحداث تغيري أو أهنم غري 
مؤثرين على القرارات احلكومية اليت يصدرها صانع القرار، وظهرت يف العراق خنبة حاكمة وأغلبية 
حمكومة، وهذه النخبة تعيد نفسها مبسميات جديدة وهو احتكار للوجوه نفسها؛ مما يبعث برسائل 
سلبية حنو فقدان االمل بتحقيق الطموح السياسي، ففي كل دورة انتخابية نرى ضعف اإلقبال على 
صناديق االقرتاع بينما كان يفرتض اتساع املشاركة إلحداث التغيري املنشود، وإن ضعف املشاركة 
االحباط  وإن  يعنيه،  ال  املوضوع  أبن  الفرد  نتيجة شعور  السياسي  االغرتاب  درجات  أعلى  هي 
نتيجة انعدام اخلدمات واستشراء الفساد السياسي وحاالت الفقر، وارتفاع معدالت البطالة مجيعها 

أسباب تؤدي إىل العزوف االنتخايب)21(.
جدول رقم )5( يوضح نسبة املشاركة والعزوف يف االنتخاابت الربملانية العراقية

العزوفاملشاركةالسنة
200576.36%23.64%
201062.4%37.6%
201460%40%
201844.52%55.48%
202141%59%

اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على املصادر اآلتية:
عبد العزيز عليوي عبد العيساوي، النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام 2003، . 1

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد، 2013، ص92.
https:// املوقع االلكرتوين املعلوماتية، على  النبأ  العراق، شبكة  السياسي يف  ابعاد وخماطر االغرتاب  العبادي،  21.علي مراد 

.annabaa.org/arabic/authorsarticles/19712، 25/6/2019
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سفي جالل فتح هللا، جغرافية االنتخاابت الربملانية يف العراق لعام ) 2010 (، دراسة . 2
يف اجلغرافية السياسية، جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، جامعة كركوك، كركوك، اجمللد8، 

العدد1، 2013، ص29.
ماجدة شاكر مهدي وخلدون جبار عبود، االنتخاابت يف العراق )االنتخاابت الربملانية . 3

2014  و2018 منوذجاً(: دراسة ميدانية يف مدينة بغداد، جملة اآلداب، جامعة بغداد، بغداد، 
العدد132، 2020، ص339، ص347.

العراقي2021-النتائج . 	 النواب  جملس  انتخاابت  لالنتخاابت،  املستقلة  العليا  املفوضية 
األولية- أصوات املرشحي حسب الدوائر االنتخابية، مصدر سبق ذكره.

نالحظ من اجلدول آنفاً أن يف كل دورة انتخابية تقل نسبة املشاركة يف االنتخاابت؛ ويرجع 
بنحو خاص، وهذا  احلاكمة  بنحو عام، وابلنخبة  السياسي  الشعب ابلنظام  ثقة  ذلك إىل عدم 
يستلزم مراجعة النظام السياسي بتعديله وفق تطلعات الشعب، وإعادة بناء الثقة بي احلاكم واحملكوم 

على أساس احرتام الدستور.
ومن أسباب العزوف هو أن النظام السياسي قائم على أساس احملاصصة احلزبية، إذ بعد 
انتهاء العملية االنتخابية يف العراق تبدا مرحلة املفاوضات والتوافقات بي الفائزين، فالكتل مجيعها 
حكومة  فتنتج  االنتخاابت،  نتائج  يف  حققته  ما  وفق  على8  وزارية  حقائب  تستلم  أبن  تطمح 
تفاوضات وحماصصة، فلكل حزب وزارات معينة يستثمرها لصاحله من دون االلتفات إىل ما حيتاجه 
الشعب من خدمات هذه الوزارات ومن دون رقابة حقيقية، إىل جانب ذلك أن عملية التوافق 
تكاد جتعل السلطة الرقابية خالية من املعارضة فمجلس النواب خالل معظم دوراته ال ميتلك جهة 
معارضة حقيقية تتابع احلكومة وتتقصى أخطاءها وحتاسبها؛ لذلك تزداد عملية تردي اخلدمات 
وسوء املعيشة وإحباط املواطن من حكومة ال تقدم له سوى أزمات، وهذه األسباب  يراها الناخب 
جزءاً من نتائج االنتخاابت كان مشاركاً فيها، وأن مشاركته لن جتدي نفعاً، ألنه شارك ومل يتغري 

شيء ال على مستوى الفائزين وال على مستوى اخلدمات)22(.
وإن من نتائج احملاصصة واتباع أسلوب التوافقات بي الكتل واألحزاب السياسية القابضة 
على السلطة، خلق البيئة املواتية لظهور اإلقطاع السياسي إذ تتحكم طائفة أو قومية أو حزب أو 
22.شيماء الكيايل، معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2018، ص8.
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عائلة، وحىت فرد مبفصل من مفاصل الدولة بوصفه احلصة املقرة مبوجب التوافق السياسي فغابت 
الصفة املؤسساتية عن الدولة ووضع الدستور جانباً، وحتولت الدولة إىل جمرد غطاء للفئوية، وترتب 
على ذلك توزيع وتقاسم السلطة والثروة على وفق قاعديت املكون االجتماعي والتوافقات السياسية، 
وإن كل القوى السياسية تعلن رفضها للطائفية والعرقية رغم متسكها با وحتويلها إىل طابع مميز 
للنظام السياسي، واتضح ذلك عرب الدورات االنتخابية، والدولة على هذه الصورة تعرب عن كيان 
يضم جمموعة من املكوانت العرقية والطائفية واإلثنية، فهي ليست دولة معاصرة ملواطني يتمتعون 
ابحلرية واملساواة يف احلقوق والواجبات على اساس مبدأ املواطنة؛ ألن احملاصصة والتوافقات السياسية 
ترتكزان إىل رؤية قوامها تشارك املكوانت االجتماعية، وليس على مشاركة املواطني فتسود هوايت 
املكوانت الفرعية ومصاحلها الفئوية على حساب اهلوية الوطنية ودولة املواطنة، وختضع الدولة وبىن 
التوافقات  السلطة والثروة على أساس  الذي يعين توزيع  مؤسساهتا وهياكلها اىل توازن املكوانت 

والتشارك يف اقتسام الغنائم، وليس على أساس املشاركة السياسية)23(.
  وإن ظاهرة التصويت لقادة الكتل والكياانت السياسية )الزعامات(؛ بسبب ثقلهم السياسي 
يف مناطق حمددة بعينها، جعل االنتخاابت تفقد بريقها، وتسبب بعزوف والسيما من قبل الطبقة 
املثقفة، إذ ما يزال أتثري املنصبي احلكومي أو النيايب وزعامة الكتلة على الناخبي العراقيي الذي 
جيعلهم يدلون أبصواهتم لقادة الكتل أكثر من بقية املرشحي يف القائمة بنفسها)24(، وكذلك نشهد 
يف كل دورة انتخابية عزوف املرأة العراقية بشكل خاص يف االنتخاابت الربملانية ويرجع ذلك إىل 
شعور املرأة بعدم استقرار االوضاع السياسية ولعدة عقود يف اجملتمع العراقي؛ األمر الذي أثر سلباً 
السائدة يف جمتمعنا هي  الثقافة  اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإن  الكثري من  يف 
ثقافة أبوية ذكورية حتد من دخول املرأة املعرتك السياسي، وذلك ألن العمل السياسي يتطلب بعض 
املهارات اليت ال تتوافر عند الكثري من النساء بسبب أمناط التنشئة االجتماعية احملافظة، وهذا حيد 

من مشاركتها يف النشاطات السياسية)25(.
23.علي حسي امحد، حتدايت بناء الدولة العراقية بعد عام 2003 دراسة جيوسرتاتيجية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم 

السياسة، جامعة النهرين، بغداد، 2016، ص87.
24. ينظر إىل كل من مهسة قحطان خلف، العملية السياسية الدميقراطية يف العراق بي االصالح والتمكي واملراجعة الشاملة بعد 
انتخاابت عام 2018، جملة تكريت للعلوم السياسية، جامعة تكريت، صالح الدين، العدد16، 2019، ص54، وكذلك ماجدة 
شاكر مهدي وخلدون جبار عبود، االنتخاابت يف العراق )االنتخاابت الربملانية 2014 و 2018 منوذجاً(: دراسة ميدانية يف مدينة 

بغداد، جملة اآلداب، جامعة بغداد، بغداد، العدد132، 2020، ص350. 
بغداد،  بغداد،  الرتبوية والنفسية، جامعة  البحوث  السياسية، جملة  املشاركة  العراقية عن  املرأة  25. شروق كاظم سلمان، عزوف 

اجمللد3، العدد8، 2006، ص137.
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اخلامتة: 
نتيجة الفساد املستشري يف البالد وتردي اخلدمات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة حدث يف 
تشرين األول 2019 حراكاً شعبياً والسيما يف مناطق وسط وجنوب العراق، على آثر ذلك استقالة 
املنظومة االنتخابية، والسيما  قانونية ختص  املهدي(، ومت إجراء إصالحات  حكومة )عادل عبد 
قانون االنتخاابت الذي مت تعديله برقم 9 لسنة 2020، وقسم قانون االنتخاابت اجلديد العراق 
إىل)83( دائرة انتخابية على عدد مقاعد الكوات النساء، بعدما كان العراق عبارة عن )18( دائرة 
الفردي،  املرشح  مييل إىل مصلحة  القانون  العراقية، وإن  احملافظات  االنتخابية على حسب عدد 
والفائز يف الدائرة االنتخابية هو الذي حيصل على أعلى األصوات، ومن مث الفائز الثاين الذي يليه 
مباشرة وهكذا حسب املقاعد يف كل دائرة انتخابية، وغادر قانون االنتخاابت اجلديد نظام التمثيل 
النسيب إىل نظام الصوت الواحد والذي يؤثّر مباشرة يف حجم الدوائر االنتخابية وعالقة الناخب 
ابملرشح، ومنع القانون التنقل بي الكتل السياسية للنائب الفائز، وجرت االنتخاابت املبكرة يف 
موعدها احملدد يوم 10/10/2021، وشارك فيها االحزاب التقليدية مبختلف تسمياهتا، فضاًل 
عن األحزاب التشرينية واملستقلي الذي توفرت حظوظهم ابلفوز بعد تغيري القانون، ومتيزت تلك 
االنتخاابت من الناحية اإلدارية مبستوى مقبول مع بعض التحفظات يف إعالن النتائج كلياً يف وقت 
متأخر على غرار الدول املتقدمة اليت يكون إعالن بعد ساعات قليلة من انتهاء التصويت لكن من 
وجهة أخرى امنازت ابلشفافية واملصداقية، وقد فرضت تلك االنتخاابت خارطة سياسية جديدة يف 
الساحة السياسية العراقية، والسيما يف هبوط مقاعد األحزاب التقليدية بشقيها )الشيعية والسنية(، 
ابملقابل صعود قوى سياسية جديدة متثلت ابملستقيلي والتشرينيي، إذ هيمن التيار الصدري أبغلبية 
املقاعد بعد حصوله على )73( مقعداً، ابملقابل هبوط عدد من املقاعد ابلنسبة لتحالف فتح وقوى 
الدولة بقيادة السيد )عمار احلكيم( و)حيدر العبادي(، وكذلك حصول حتالف تقدم بزعامة )حممد 
احللبوسي( على أغلبية املقاعد للمكون السين، وكذلك احلال للحزب الدميقراطي الكردستاين، وما 
امنازت به تلك االنتخاابت بصعود قوى جديد متثلت ابألحزاب التشرينية )امتداد، وإشراقة كانون( 
نسبة  بلغت  إذ  االنتخاابت،  هذه  األهم يف  احلدث  هو  االنتخايب  العزوف  أن  واملستقلون، غري 
املشاركة )%41( وهي األقل يف أتريخ االنتخاابت التشريعية يف العراق بعد عام 2005، أي نسبة 
العزوف كانت )%59( مقارنة ابالنتخاابت السابقة كانت نسبة العزوف)%55.48(؛ ويرجع 
ذلك إىل عدم ثقة أغلبية اجملتمع يف العملية السياسية، فضاًل عن شعور لدى أغلب املواطني بعدم 

املقدرة على إحداث تغيري يف منظومة احلكم.


