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املقدمة
يف األايم واألسابيع اليت سبقت 10 تشرين األول 2021 -موعد االنتخاابت الربملانية   
السادسة يف العراق- وهي اللحظات اليت كان الناشطون واملواطنون ينتظروهنا بفارغ الصرب من أجل 
التغيري، لكن أصرَّ كثريون على مقاطعة االنتخاابت. كانت نسبة املشاركة هي األدىن يف اتريخ 
العراق بعد عام 2003، إذ بلغت )%43.54( َوْفق أكثر التقديرات سخاًء. ومع هذا النقص يف 
املشاركة فاجأت نتائج االنتخاابت املواطني واملراقبي وحىت النخب السياسية. فاز حزب »امتداد« 
بتسعة مقاعد غري متوقعة يف جملس النواب، وهو حزب سياسي أتسَّس حديثاً له جذور يف احلركة 
االحتجاجية اليت أدَّت إىل انتخاابت مبكرة. كما فازت أحزاب جديدة أخرى، إذ فازت »إشراقة 
كانون« بستة مقاعد. زايدًة على ذلك، فاز )43( مرشحاً مستقاًل. يف حي تكبَّدت بعض النخب 
الدولة  قوى  وحتالف  الفتح،  حتالف  -وهي  نفسه،  الوقت  يف  مفاجئة  خسائر  الفاعلة  السياسية 
الوطنية )برائسة رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي وعمَّار احلكيم( -. احتفل العراقيُّون -لبضعة 
أايم- ابلنتائج غري املتوقعة وبدأوا يف التساؤل، ماذا كان سيحدث لو صوَّت مزيد من العراقيِّي؟ 
وحذَّر آخرون من جميء االحتفاالت يف وقت مبكِّر للغاية، وأصرُّوا على أنَّه من املمكن بسهولة 
ربط املستقلي ربطاً غري مباشر ابألحزاب السياسية القائمة اليت قادت العراق منذ عام 2005. 
ومع نظام انتخايب جديد رسم دوائر انتخابية أصغر وطُبِّق نظام صوت واحد غري قابل للتحويل 
)SNTV(، إالَّ أنَّه كان من املمكن أن تتحفَّز األحزاب السياسية لتسويق مرشحيها كمستقلي.

زايدًة على ذلك، فإن خيبة األمل العامة يف النخب السياسية، ال سيَّما يف أعقاب حركة 
م »مستقلون«  احتجاجات أكتوبر 2019، حتفَّز املرشَّحون أيضاً على تصنيف أنفسهم على أهنَّ
حلماية أنفسهم من العقاب االنتخايب النتماءاهتم السابقة. مع العلم أنَّ قواعد تشكيل احلكومة أقل 
مرونة لتأثريات تغيريات النظام االنتخايب كما يصف »محزة حدَّاد« يف مقالته )الطريق إىل تشكيل 

االنتخابات العراقية 2021: المستقلون واألحزاب 
السياسية الجديدة

هل تستطيع الجهات الفاعلة الجديدة إحداث تغيير سياسي في نظام راكد؟

د. مارسين الشمري*

* زميلة ابحثة يف مبادرة الشرق األوسط يف مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية يف مدرسة هارفارد كينيدي )كامربيدج، 
ماساتشوستس(.
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احلكومة يف العراق(. وعلى العكس من ذلك، فإنَّ العوامل نفسها –دوائر انتخابية أصغر وموجة 
االستياء العام من النخب السياسية- ميكن أن حتفِّز القادة احملليي الطموحي وانشطي اجملتمع املدين 
على الرتشُّح للمناصب بصفتهم مستقلي غري حزبيي. أعتمُد يف هذا التقرير على البياانت اليت 
جُِعت من السري الذاتية للمرشحي اجلدد، واملقابالت مع املرشحي والناشطي احملليي، وكذلك 
بياانت الرأي العام لتقدمي إجاابت هلذه املناقشات النقدية: َمن هم املستقلون يف العراق؟ َمن هي 

األحزاب السياسية اجلديدة؟ واألهم من ذلك، هل ميكنهم حتقيق التغيري املوعود؟
من أجل اإلجابة عمَّا سبق، سيكون تسلسل هذا التقرير على النحو اآليت: أواًل، سوف   
األحزاب  أُقدُِّم  اثنياً،  فيها.  حدثت  اليت  البيئة  وأصف  االنتخاابت،  نتيجة  عن  عامًة  حملًة  أُقدُِّم 
السياسية اجلديدة: »امتداد، وإشراقة كانون« وأُقدِّم حملًة عامًة عن املسارات املهنية ملمثليهم، فضاًل 
عن حتليٍل لقدرهتم على االخنراط يف السياسة. اثلثاً، أقدِّم حملًة عامًة مماثلًة عن املرشحي املستقلي، 
وابستخدام تعريفات خمتلفة لـ«االستقالل«، وأرسم سيناريوهات خمتلفة لنتائج االنتخاابت والقدرة 
التفاوضية لألطراف السياسية املختلفة، معتمدًة على العمل الذي قام به زمالئي »محزة حداد« 
توصيات  وتقدمي  أعاله  املوضحة  األسئلة  على  إجابة  بتقدمي  أختتم  أخرياً،  الركايب«.  و«هاشم 
اجلديدة  السياسية  لألحزاب  وكذلك  العراقيي،  الناخبي  إقبال  تعزيز  إىل  تسعى  اليت  للمنظمات 

واملرشحي املستقلي الذين يرغبون يف خلق مساحة ألنفسهم يف اجملال السياسي يف العراق.
أجواء انتخاابت عام 2021 ونتائجها

جتري االنتخاابت العراقية على فرتات مدهتا أربع سنوات وكان من املقرَّر إجراؤها يف ربيع   
عام 2022. إالَّ أنَّ حركة االحتجاج اجلماهريي اليت هزَِّت البالد منذ خريف 2019 حىت شتاء 
2020 طالبت بتغيريات سياسية واسعة النطاق، وأبرز هذه املطالب كانت استقالة رئيس الوزراء 
وتعديل  لالنتخاابت  ُخطَِّط  لذلك  ونتيجة  مبكرة.  انتخاابت  وإجراء  االنتخاابت  قانون  وتعديل 

قانون االنتخاب واْستـُْبِدَل عادل عبداملهدي مبصطفى الكاظمي بوصفه رئيساً للوزراء بعده.
اخنفض عدد املرشحي اخنفاضاً كبرياً -ابآلالف- مقارنًة مع االنتخاابت السابقة وذلك   
القدمي  االنتخايب  النظام  ظل  السياسية يف  األحزاب  اعتادت  اجلديد.  االنتخاابت  لقانون  نتيجًة 
م كانوا يستطيعون دمج جيع  على كسب أكرب عدد ممكن من األصوات عرب جيع املرشحي، ألهنَّ
أصواهتم لتحويلها إىل مقاعد للحزب. ومبوجب النظام اجلديد، فإنَّ األصوات اليت حيصل عليها 
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املرشح ختدمه هو وحده فقط يف سعيه للحصول على مقعد يف دائرة انتخابية ُمعينة. لذا، كان 
تشغيل عدد كبري جداً من املرشحي الشعبيي من احلزب نفسه يف دائرة انتخابية واحدة طريقة غري 
جمدية للحصول على األصوات وممكن أن تقلِّل فرص كلِّ املرشحي يف احلصول على األصوات. 
ومن َثَّ، قامِت األحزاب بعرٍض عدٍد أقل من املرشحي. ويف انتخاابت عام 2021، تنافس )21( 
ائتالفاً و)108( حزٍب و)789( مرشٍَّح مستقلٍّ على املقاعد الربملانية. ومن بي هؤالء، ذهب 
)138( مقعٍد ألعضاء االئتالفات، و)148( مقعٍد ألعضاء األحزاب السياسية، و)43( مقعداً 

ملرشحي مستقلي.
أنفسهم يف  العراق  العامة يف جنوب وسط  الساحات  ملئوا  الذين  املتظاهرين  بعض  نظَّم 
كياانت سياسية وتناقشوا حول املشاركة يف االنتخاابت أو مقاطعتها. كان العراقيُّون حمبطي من 
النظام السياسي، وفقدوا ثقتهم يف مالَءمة الدميقراطية للعراق، كما يتضح من استطالع الرأي العام 
الدميقراطية،  )امتداد، وحركة »نزيل أخذ حقي«  العريّب«. أحزاب مثل:  أجراه »الباروميرت  الذي 
والبصرة،  تنافساً يف: )اببل، وبغداد،  الوطنية( قد سجَّلت  الفاو زاخو، ومنظمة تشرين  ومنظمة 
ودايىل، وكربالء، وميسان، واملثىن، والنجف، ونينوى، والقادسية، وصالح الدين، وكركوك(. وفازت 
امتداد بتسعة مقاعد، مقعدين يف اببل ومقعد يف النجف ومخسة مقاعد يف ذي قار ومقعد يف 
القادسية. وفاز آخرون غريهم، مثل: )حركة 25 أكتوبر، والبيت العراقي، وتنظيم قوى املعارضة، 
والبيت الوطين( مل يسجلوا حىت خلوض االنتخاابت. وحينما ُسِئلوا عن السبب؟! كانت أجوبتهم 

أنَّ بيئة ما قبل االنتخاابت مل تكن آمنة وأنَّ الناشطي واجهوا هتديداٍت من جهات مسلحة.
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استثمر اجملتمع الدويل لتعزيز املشاركة يف االنتخاابت قدراً كبرياً من اجلهود واملوارد لضمان 
النزاهة الفنية لالنتخاابت. وتوزَّع املراقبون الدوليُّون على البالد، وقدَّمت بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
ذلك  يف  مبا  املوسَّعة،  االنتخابية  املساعدة  عن  فضاًل  االنتخاابت،  يوم  مراقبة  )يوانمي(  العراق 
املساعدة التقنية. كما أنتجت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق محلًة إعالميًة ترّوِج فيها للمشاركة 
يف االنتخاابت، سواًء عرب »اإلنرتنت« أم يف الشوارع. ومع أنَّ عديداً من املتظاهرين قد دعوا إىل 
اخنراط األمم املتحدة يف االنتخاابت، إال أنَّ دعم بعثة األمم املتحدة مل مينِع الكثريين عن املقاطعة.

أشادت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق -بعد االنتخاابت- بسري االنتخاابت ووفرت 
مستوى من الشرعية. وُسلَِّم بيان جمللس األمن قـَُبيل انتهاء املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت من 
اً كبرياً عن النتائج األولية، إذ  النتائج يف أواخر تشرين الثاين )نوفمرب(. مل تتغريَّ النتائج النهائية تغريُّ

ت مخسة مقاعد فقط يف )بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك والبصرة(. ُغريِّ

وان الفائزون الواضحون )وابلتسلسل( هم التيار الصدري، تاله حتالف تقدُّم )برائسة آخر 
رئيس جمللس النواب، حممد احللبوسي(، ث ائتالف دولة القانون )برائسة رئيس الوزراء األسبق نوري 
ح سبب ميل املراقبي إىل االعتقاد أبنَّ  ح الرسم البياين أعاله توزيع املقاعد، ويوضِّ املالكي(. يوضِّ
املستقلي إذا حتالفوا مع أحزاب سياسية غري مؤسسية مثل: )امتداد أو إشراقة كانون أو حركة اجليل 
ا حىت حكومة معارضة كما يناقش محزة حداد يف  اجلديد( سيخلقون قوة هائلة يف جملس النواب، رمبَّ
تقريره )2021(. ومع ذلك، من بي هذه الشخصيات املنتخبة حديثاً، َمن سيمثل القوة حقيقية 
للتغيري على أرض الواقع؟ ولإلجابة على هذا السؤال سأنتقُل أواًل إىل حتليل أبرز األحزاب السياسية 

اجلديدة: )امتداد، وإشراقة كانون(.
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األحزاب السياسية اجلديدة
امتداد: ُتِْضر تشرين إىل جملس النواب

من حركة  الذين خرجوا  القالئل  الناشطي  أحد  الركايّب«  امتداد »عالء  زعيم حركة  كان 
احتجاج أكتوبر كقائد. ومتكَّن من احلفاظ على شعبيته ِطيَلة الوابء ومدَّة تشكيل احلكومة اجلديدة، 
ممَّا أدَّى إىل حصول حزبه على تسعة مقاعد يف جملس النواب. كان أحد قادة األحزاب القالئل 
الذين رشحَّوا أنفسهم. دفع نظام )SNTV( اجلديد عديداً من قادة األحزاب إىل جتنُّب ترشيح 
أنفسهم خوفاً من اإلحراج وعدم القدرة على حتديد منطق القوة )دوائر انتخابية(، إالَّ أنَّ »الركايّب« 

مل يواجه هذه املشكلة.
وُشكَِّلت حركة امتداد يف كانون الثاين )يناير( 2021 وُنِشرت بياانت التسجيل اخلاصة با 
ا جعت )36( مليون دينار عراقي من تربعات األعضاء لتمويل  يف 22 من الشهر نفسُه قائاًل إهنَّ
أكتوبر  حلركة  امتداد  بل  العراق،  فقط حلضارات  ليس  امتداد  أنَّه  »امتداد«  ابسم  يُعىن  عملها. 
االحتجاجية، بدف إمَّا تشكيل األغلبية يف احلكومة وإمَّا تشكيل معارضة يف جملس النواب، تكون 

قادرًة على التصرُّف بصفة رقابية.
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تتمثَّل مهمَّة امتداد يف بناء دولة املواطنة واملؤسسات ووضع حد للحصة العرقية والطائفية 
غري الرمسية )احملاصصة(. وعليه، فقد وصفت احلركة يف بياهنا االفتتاحي نيِّتها إحداث تغيري دستوري 
حىت يتمكَّن العراقيُّون من التصويت مباشرة لرئيسهم وحكامهم. وأوضح رئيس امتداد يف كربالء 
واملرشَّح يف االنتخاابت »ضياء اهلندّي« أنَّ ذلك كان دفعة لتشكيل نظام شبه رائسي يف العراق، 
وهو أحد مطالب احلركة االحتجاجية: »لقد جربنا أنظمة رائسية يف العراق، أتت ابلديكتاتورية. 
احلكومة،  حيدِّد  الذي  هو  الرئيس  رائسي:  شبه  ]نظام[  إنشاء  ميكننا  إذ  الربملاين.  النظام  وجرَّبنا 

والربملان ميكن أن يعاقب الرئيس«.
وزايدًة على ذلك، أنكروا علناً ارتباطهم أبحزاب سياسية سابقة بعد فوزهم يف االنتخاابت، 
ا حزب  وصوِّروا وهم جيتمعون مع حركة اجليل اجلديد الكردية، اليت يُنظر إليها إىل حدٍّ كبري على أهنَّ
غري مؤسَّسي أتسَّس يف االنتخاابت السابقة من قبل رجل أعمال كردي. نشر »عالء الركايّب« 
تغريدًة على منصَّة »تويرت« تنصُّ على بناء تفاهم مع املرشحي املستقلي ومع حركة اجليل اجلديد 

الكردية.
تلعب امتداد لعبة الرأي العام أفضل من معظم األحزاب السياسية العراقية، وتستمدُّ كثري 
ا متمركزة يف حركة االحتجاج. على سبيل املثال، تتماشى وجهة نظرهم جتاه الدين  من شرعيتها ألهنَّ
مع وجهة نظر اجلمهور العراقي، الذي يشعر خبيبة أمل متزايدة من الزعماء الدينيي. ويتمسكون 
-يف بيان توضيحي- ابلرأي القائل بوجوب حل األوقاف السنية والشيعية وجتديد وزارة األوقاف، 
فيما ميكن تفسريه على أنَّه حماولة ملعاملة الدين معاملًة اعتياديًَّة، وعدم إسناد السلطات واملوارد إىل 

مؤسَّسات دينية خمتلفة.
يف الوقت نفسه، هم ليسوا ببعيديَن عن التصرحيات املتناقضة احلتمية للحياة السياسية. يف 
م كانوا يضعون خطة اقتصادية تبتعد عن الدولة الريعية اليت يقودها القطاع العام، نشروا  حي أهنَّ
أيضاً بياانت تقف مع اخلرجيي العراقيي الذين يطالبون بوظائف يف القطاع العام. كما كانت احلركة 
منفتحة يف انتقادها حلكومة الكاظمي، إذ قالت يف 25 أاير/مايو 2021: »ال طريق حلكومة 
الكاظمي إال قتل الثوار ألنَّ السلطة وقواهتا القمعية ال تؤمن ابلدميقراطية«. يبقى أن نرى كيف 

يتصرفون حينما يتعلَّق األمر ابلتعامل مع األحزاب املسيطرة من أجل تشكيل حكومة.
قدَّمِت امتداد مرشحَي يف قلب احلركة االحتجاجية، إذ شارك )31( مرشحاً يف )اببل، 
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وبغداد، والبصرة، وكربالء، واملثىن، والنجف، والقادسية، وذي قار، وواسط( لكنَّهم فازوا يف )اببل، 
والنجف، وذي قار، والقادسية( فقط. أمَّا يف بعض احملافظات -مثل كربالء- فكان هامش اهلزمية 
ضيقاً، إذ خسر املرشَّح على املقعد األخري من الدائرة املكونة من أربعة مقاعد )بفارق 4718 
صوت( بسبب )الكوات( النسائية. ووقعت خسارة قريبة أخرى يف أول دائرة يف القادسية إِذ انتهى 
األمر مبقعد )الكوات( النسائية إىل املرشحة الصدرية »انتصار الغرايّب« على مرشحة امتداد »نور انفع 
دوحي« بفارق )124( صوت فقط. لو فازت »دوحي« لكانت أصغر انئب يف اتريخ العراق. 
سة منظمة لتعليم اللغة اإلجنليزية- يف الدائرة  فازت »نيسان عبدالرضا« -مدّرِسة اللغة العربية ومؤسِّ
الرابعة يف ذي قار، من دون كوات النسائية وبلغ عدد أصواهتا )22،827(. فازت »نداء حسن 
الكريطّي« يف دائرة اببل الثانية من دون )الكوات(، وهي ُمدّرِسة أيضاً. وَوْفقاً للوائح املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخاابت، ال تُفعَّل قاعدة )الكوات( إال إذا مل تكن املرشَّحة يف املناصب العليا عن طريق 
املنطقة لشغل مقعد  خُتتار املرشحة احلاصلة على أعلى األصوات يف  تصويتها. ويف هذه احلالة، 

)الكوات(.
ا كان األمر األكثر إاثرة لإلعجاب هو حصول »داود  فاز »عالء الركايّب« مبقعد، ولكن رمبَّ
الطائّي« على )41399( صوت يف ذي قار/الداثرة الثانية، وهو اثلث أعلى عدد من األصوات 
اليت حيصل عليها مرشَّح على مستوى العراق عموماً، )حصل »الركايّب« على 34870 صوت 
يف ذي قار/الدائرة األوىل(. فاز »حممَّد اخلزاعَي« يف القادسية مبقعد -وهو حماٍم وقاٍض يف حمكمة 
استئناف القادسية-. و«كاظم الفيَّاض« مهندس من ذي قار وله خربة كبرية يف احلكم احمللي. 
عمل يف بلدية منطقة الرفاعي فقط ليصبح مديراً للبلدية، ث أصبح القائم مقام يف منطقة الرفاعي 
اإلقليمية يف عام 2020. وفاز »فالح اهلاليّل« مبقعد يف حي الشطرة يف الناصرية، وهو مدرِّس 
حبيب  حممَّد  »حيدر  اجلامعي  األستاذ  وفاز  اإلسالمي.  التاريخ  يف  دكتوراه  على  حاصل  اتريٍخ 
مخيس« يف اببل/الدائرة األوىل. وأخرياً يف النجف األشرف فاز »حامد الشبالوّي« مبقعد. وقال 
»الشبالوّي« يف مقابلة تلفزيونية إنَّه مل يستغرب حصول امتداد على هذا العدد الكبري من األصوات 
بسبب »اإلخفاقات املرتاكمة« يف املاضي، وقال إنَّ »الشعب العراقي حتدَّث واختار شخصيات 

وطنية ... ومع املقاطعة، كانت هذه هي النتائج«.
تتمثَّل اخلطوات التالية للربملانيي الـُمنتخبي حديثاً بعد فوزهم مبقاعد يف جملس النواب يف 
م  أهنَّ يزعمون  الراسخة.  السياسية  للنخب  معاكسة  والعمل كقوة  السياسي  االستقطاب  مقاومة 
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للتغيري.  تسعى  أخرى  جديدة  أحزاب  ومع  املستقلي  مع  التحالفات  طريق  عن  ذلك  سيفعلون 
وحىت كتابة هذا التقرير، أعلنِت امتداد عن تشكيل كتلة برملانية مع »اجليل اجلديد« وجمموعة من 
املستقلي يبلغ جمموع أعضائها )24( برملانياً، حتت اسم »حتالف من أجل الشعب«. إذ كانوا 

مصرِّين على عدم املشاركة يف تشكيل الكتلة الكربى يف الربملان مع بدء تشكيل احلكومة.
إشراقة كانون: »اإلسالموية« حبلًَّة جديدة

من املفاجآت العديدة من انتخاابت 2021 صعود حزب سياسي غري معروف سابقاً، 
»إشراقة كانون« الذي ترشَّح يف )بغداد، واببل، وكربالء، والنجف، واملثىن، وواسط( وفاز بستة 
يُعرف  ال  القادسية.  يف  ومقعد  بغداد،  يف  ومقعد  ومقعدين يف كربالء،  اببل،  اثني يف  مقاعد، 
م ال ينتمون إىل احلركة  الكثري عن »إشراقة كانون« ونوَّابم مرتدِّدون يف املشاركة يف املقابالت. إهنَّ
م يشاركون عديداً من قيم املواطنة واإلصالحات اليت تدعو إليها  االحتجاجية، لكنَّهم يزعمون أهنَّ
ا جتمع بي القيم املدنية ومسات »اإلسالموية«.  ا فريدة من نوعها، إذ إهنَّ أحزاب مثل »امتداد«. إهنَّ
شعارهم هو »املشاركة الفعَّالة واحلكم الرشيد«. يـَُقال إنَّ امسهم مشتقٌّ من اتريخ أتسيسهم حيث 

تشري »كانون« إمَّا إىل كانون األول وإمَّا إىل كانون الثاين«.
عزيز  جعفر  »سعد  هو  العام  أمينهم  فإنَّ  عنهم،  الصادرة  الرمسية  البياانت  بعض  وَوْفق 
اليت  الرمسية  الذاتية  السرية  وَوْفق  اخلاص.  القطاع  يف  يعمل حالياً  بغداد  من  مهندس  األسدَي«، 
نشرهتا »إشراقة كانون« فهو منخرط يف عدٍد من منظمات اجملتمع املدين اخلريية، وكان ضمن فرق 
ع اإلقبال أو تراقب االنتخاابت من 2004 إىل 2010. وقدَّم الدعم اللوجسيت لقوات  خمتلفة تشجِّ
احلشد الشعيَب يف 2014. انـُْتِخَب أميناً عاماً إلشراقة كانون يف 17 شباط/فرباير 2021. ومن 

ح نفسه لالنتخاابت. املثري لالهتمام أنَّه مل يرشِّ
العتبة  من  وحتديداً  الدينية،  املؤسسة  من  دعماً  تلقوا  م  أهنَّ حبقيقة  اإلسالمية  ترتبط مساهتم 
لـ«إشراقة كانون«  العباسية يف كربالء. وزايدًة على ذلك، أفاد أهايل كربالء أنَّ احلملة اإلعالنية 
العتبات املقدسة  الدينية، مبا يف ذلك الدوائر القرآنية، يف  اعتمدت اعتماداً كبرياً على األوساط 
وكذلك على احلمالت على مواقع التواصل االجتماعي. َوَوْفق ما ورد تلقُّوا دعماً ضمنياً من رجال 
الدين يف النجف أيضاً، مع عدم أتكيد هذه املعلومات من قبل رجال الدين. وجتدر اإلشارة إىل 
قـَُبيَل االنتخاابت ينفون فيه أيَّ صلٍة أبحزاٍب سياسيٍة قائمٍة، انفي الشائعات  م أصدروا بياانً  أهنَّ
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املتداولة عنهم. ونفى أحد نوابم من اببل »حممَّد اخلفاجّي« يف بيان موثَّق بفيديو، إنَّه ال وجود أليِّ 
لة لشرحية  كياٍن يسيطر على احلزب، مؤكداً استقالليته. وبغض النظر، فإنَّ رسائلهم وقيمهم مكمِّ

من الشعب العراقي تسعى للتغيري، ولكنَّها غري مستعدة للتخلِّي عن قيمهم احملافظة أو الدينية.
ال أحد من فائزي »إشراقة كانون« له ماٍض يف احلركة االحتجاجية أو عنده خلفية أكادميية 
يف السياسة أو القانون أو االقتصاد على عكس مرشحي امتداد. يف الواقع، فإنَّ معظم املرشحي 
من »إشراقة كانون« هم مهندسون. ومع ذلك، عمل معظمهم يف البلدايت أو الوزارات، وأعرب 

بعضهم عرب وسائل التواصل االجتماعي عن دعمهم لقوات احلشد الشعيب.
على سبيل املثال، فاز »تقي انصر الوائلّي« من »إشراقة كانون« يف الدائرة احلادية عشر يف 
بغداد. متثَّل ماضيه السياسي يف العمل يف اهليئة التنسيقية العليا لشؤون احملافظات التابعة لألمانة 
العامة جمللس الوزراء. ويعمل »ابسم الغرايّب« يف مديرية الكهرابء يف القادسية منذ عام 2004، ومن 
املعروف عنه على مواقع التواصل االجتماعي أنَّه يدعم فتوى 2014 ضد »داعش«. و«حيدر 
املطريّي« الذي فاز يف اببل هو من أنصار احلشد الشعيب وكان ضد االحتالل منذ عام 2003. 
و«مصطفى القروّي« من مدينة اببل أيضاً، هو من أنصار احلشد الشعيب أيضاً، عمل يف مكتب 
املفتش العام يف وزارة البناء واإلسكان والبلدايت واألشغال العامة. »نفوذ حسي املوسوي« من 
كربالء، هي الوحيدة اليت فازت من إشراقة كانون، عملت سابقاً يف بلدية كربالء. فضاًل عن مقطع 
فيديو حيتوي على سريهتا الذاتية وواثئق اعتمادها، هناك القليل جداً من املعلومات املتاحة للجمهور 
عنها. وفازت من دون )الكوات( يف كربالء/الدائرة األوىل وهي دائرة طرفية )ليست مركز احملافظة(. 
وشهدت دائرة كربالء املركزية، الدائرة االنتخابية الثالثة، فوز »حممَّد جاسم اخلفاجّي« على رأس 
القائمة. وهو أستاذ اهلندسة يف جامعة كربالء وكان له سابقة عمل يف وزارة الدفاع عام 2009 

ويف شركة اتصاالت )آسياسيل(.
مع تقدُّم عملية تشكيل احلكومة، سُيكشف عن مزيٍد من املعلومات حول ميول احلركة. 
مثالياً حلركة  أجندهتم اإلصالحية ستجعلهم حليفاً  أن  إىل  أدلة تشري  اآلن، هناك  نعرفه حىت  ممَّا 
»امتداد«، ولكن على العكس من ذلك، فإنَّ جتذُّرهم يف احملافظات اجلنوبية ودعم أعضائهم املعلن 
لقوات احلشد الشعيب قد جيعلهم قابلي لضم قواهم مع األحزاب األرسخ. ما زالت مشاركتهم يف 
تشكيل احلكومة، مثل مشاركتهم يف السباق االنتخايب حماطة ابلسرية. أعلنت »إشراقة كانون« قبل 
يومي فقط من انعقاد اجللسة النيابية األوىل يف 9 كانون الثاين/يناير 2022 عن حتالف رمسي مع 
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»صوت األحرار«، موضحًة نيتها االبتعاد عن تشكيل الكتلة الكربى يف الربملان.
املستقلُّون: أهم أحزاٌب تقليديٌة بصورٍة جديدة؟

من أكثر القصص امللهمة سياسياً من هذه االنتخاابت فوز »حممَّد عنُّوز« املرشَّح املستقل يف 
النجف. اشتهر »عنُّوز« على وسائل التواصل االجتماعي إلدارة محلته االنتخابية بنفسه. وانتشرت 
صوره وهو يرتدي مالبس بسيطة وهو يعلِّق ملصقات انتخابية عرب وسائل التواصل االجتماعي 
وحظي بتأييد الرأي العام. ومع ذلك، فإنَّ بساطة »عنُّوز« تتناقض مع خلفيته األكادميية املتميزة، 
بشأن دور  اآلمال  النجف  األصوات يف  فوزه أبكرب عدٍد من  أاثر  الدويل.  القانون  مع خربة يف 
املرشحي املستقلي. ولألسف، يكشف التحليل يف هذا التقرير أنَّ »عنُّوز« هو االستثناء وليس 

القاعدة.
ومع ذلك، قبل اخلوض يف مواقف املستقلي، جيدر النظر فيما ُيشري إليه مصطلح االستقالل 
النظر عن آرائه أو  الذي يعمل كمستقل، بغض  الفرد  التعريف األساسي هو تعريف  السياسي. 
النواب  انتماءاته السياسية املقصودة أو غري الرمسية. وبذا، فاز )43( مستقاًل مبقاعد يف جملس 

العراقي.
وَوْفقاً لبحوث العلوم السياسية، هناك ثالثة أنواع خمتلفة من املستقلي يف الدميقراطيات: أواًل، 
املستقلون احلزبيون؛ والثاين، الناشطون املستقلون؛ والثالث، القادة احملليون أو املستقلون من رواد 
األعمال. تعمل الفئة األوىل بوصفهم مستقلي مع االنتماء احلزيب للصاحل السياسي وللتحايل على 

ديناميكيات احلزب مع احلفاظ على شهرة االسم وميزة شاغل الوظيفة.
عن طريق تعريف أعقد لالستقاللية يعادل عدم التحيُّز السياسي، يوجد أقل من املرشحي 
الرمسيي البالغ عددهم )43( مرشحاً وهم مستقلون غري حزبيي. من بي هؤالء، هناك بعٌض من 
با  ُتستخدم  اليت  الطريقة  قادة جمتمع.  أو  الناشطة وآخرون من خلفيات جتارية  اخللفيات  ذوي 
الكلمة يف اخلطاب السياسي احلايل يف العراق تتجاوز االستقالل السياسي لتشري إىل تقارب مع 

حركة االحتجاج، وهو أمر يفتقر إليه كثري من املرشحي.
ا معادية للمؤسسة. ميثِّل  حيمل استخدام الكلمة أيضاً ثقل وجود آراء سياسية معينة وألهنَّ
»عنُّوز« نوعاً متطرفاً من املرشحي املستقلي فهو ليس فقط متحرراً من العالقات مع األحزاب 
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يتمتَّع ابخلربة السياسية ويتمتَّع بدعم احلركة االحتجاجية. إنَّه ال  السياسية الراسخة، ولكنَّه أيضاً 
يناسب التعريف التقليدي لالستقالل فحسب، بل يناسب أيضاً الوصف الذي ينسبه املراقبون إىل 

املستقلي، جنباً إىل جنب مع الدالالت اإلجيابية للمصطلح.
الداللة اإلجيابية مفهومة نظراً ألنَّ األحباث يف سياقات دميقراطية خمتلفة، مثاًل اهلند، أظهرت 
م يزيدون من حصتهم يف  أنَّ للمستقلي أتثري إجيايب على إقبال الناخبي. زايدًة على ذلك، فإهنَّ
املستقلي  أنَّ  هنا هو  االفرتاض  له.  َمن يصوِّتون  تغيري  اآلخرين على  التصويت عن طريق حتفيز 
ليسوا مستقلي عن األحزاب السياسية الراسخة فقط، ولكن اجلمهور يَنظر إليهم على هذا النحو. 
توفر مشاركتهم يف السياسة -يف أفضل النتائج- إنعاشاً متسُّ احلاجة إليه لسياسات الوضع الراهن 
الفاسدة. يسيئون استخدام األمل العام يف املستقلي -يف أسوأ النتائج- ويضعفون الثقة يف مالءمة 
الدميقراطية للبلد وأدائها. هلذا السبب، فإنَّ أداء املستقلي يف العراق -وكذلك األحزاب السياسية 
اجلديدة- يف السنوات األربع املقبلة سيساعد إمَّا على إعادة التحول الدميقراطي إىل املسار الصحيح 

يف العراق وإمَّا سيساعد يف توجيهها خارج املسار الصحيح متاماً.
َجع هذا التقرير -من أجل حتليل »استقاللية« املستقلي- بياانت السرية الذاتية للمرشحي 

)43(، الذين ينتمون إىل الدوائر اآلتية:

مع وجود )43( مرشحاً، مل تتوفَّر سوى معلومات عن السرية الذاتية حلوايل )28( منهم، 
وكانت معظم هذه املعلومات حمدودة. ومع ذلك، حىت مع هذه البياانت احملدودة، تظهر بعض 

املعلومات املفيدة عنهم.
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على سبيل املثال، كان مخسة من املرشحي املستقلي برملانيي سابقي وكان أحدهم وزيراً 
االنتماء  املستقلي عندهم بعض  املرشحي  )11( من  يقل عن  ما ال  سابقاً. زايدًة على ذلك، 
احلايل أو السابق إىل أحزاب سياسية راسخة. ويشمل ذلك املرشحي السابقي من جمموعات مثل: 
)احلكمة -حزب عمَّار احلكيم-، أو مع »سائرون« -كتلة مقتدى الصدر يف 2018( فضاًل 
عن حفنة من األفراد املنتسبي حالياً إىل احلشد الشعيب أو الفتح أو حتالف تقدُّم بزعامة احللبوسي.

خذ على سبيل املثال أحد املرشحي املستقلي عن كركوك/الدائرة االوىل، »مهيمن احلمدايَن«. 
آخر ما نشر على صفحته على الفيسبوك هو احتفال ابللقاء الذي عقد بي »تقدُّم وعزم« احلزبي 
السنيي الرئيسي، كاتباً »تقدُّمنا وعزُمنا«. ابلتمرير ألسفل قلياًل، هناك صورة له مع احللبوسي. 
كما أنَّ احلمدايّن له ميول عشائرية واضحة، ويصف نفسه أبنَّه »ممثل القبيلة العربية«، وهو أمر مثري 
لالهتمام يف حمافظة متنوعة ومثرية لالنقسام السياسي مثل كركوك. لذلك، مل يكن مفاجئاً انضمام 
احلمداين رمسياً إىل عزم يف منتصف كانون األول/ديسمرب، إىل جانب مخسة مستقلي آخرين هم: 
)خالد الدراجّي، وهند العبَّاسّي، وانسيك مهدي من صالح الدين، وانيف الشمرّي من نينوى، 
وحممَّد فرمان من األنبار(. كما حصل حتالف تقدُّم بزعامة احللبوسي على مخسة مستقلي: )أزهر 
حامد، وأمحد رشيد، وحممَّد احملمدّي، وأمساء العايّن من األنبار، وعدانن اجلحيشّي من واسط(. 
تشري قراءة وجود هؤالء املرشحي على مواقع التواصل االجتماعي إىل أنَّ التغيري يف االنتماء ليس 
عالقات  تربطهم  األنبار،  حمافظة  جملس  يف  اليت كانت  العاين«  »أمساء  مثل  وبعضهم،  مفاجئاً. 

ووالءات سابقة على هذه الدورة االنتخابية.
وابملثل هناك »وعد قدو« الذي فاز مبقعد الشبك يف نينوى بوصفه مستقاًل. إذ لدى قدو 
اتريخ من احلزبية السياسية الواضحة. شارك يف اللواء )30( التابع لقوات احلشد الشعيب، وَوْفقاً 
ملقابالت ُأْجرِيت مع سكَّان بعشيقة وبرطلة، فإنَّ فوزه يثري خماوفاً بشأن زايدة التغيري الدميوغرايف 
»فتح«  فضَّلت  حينما  لكن  بـ«فتح«،  وثيقة  على صلة  وشقيقه  »قدو«  كان  نينوى.  يف سهل 
ح آخر ملقعد )الكوات(، ختلَّى »قدو« عنهما وسعى للحصول على دعم »املالكّي«.  الرتشُّح ملرشِّ
أيَّد »املالكّي« ترشُّحه ملقعد )الكوات(. ظاهرايً، قد يفرتض كثريون نظراً ملاضي »قدو«، أنَّه كان 
متحالفاً مع »فتح«. ولكن احلقيقة أنَّ »فتح« خسرت »قدو« لصاحل »املالكّي«. ال ميكن وصف 

»قدو« أبنَّه مرشَّح مستقل غري حزيب.
أو عندهم  ماٍض سياسي  الذين هلم  احلزبيي  للمستقلي  األخرى  األمثلة  هناك عديد من 
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يقدِّمون  الذين  املستقلي  الوقت نفسه، هناك عديد من  انتماءات واضحة ألحزاب راسخة. يف 
مصاحل جتارية. يف بغداد، على سبيل املثال، أربعة من املستقلي اخلمسة كانوا رجال أعمال ليس 
يف  عموميي  موظفي  بوصفهم  العمل  يف  خربة  لديهم  األكثر،  )على  سياسية  انتماءات  عندهم 
البريوقراطية العراقية(. هناك رجال أعمال مستقلون يف اببل والنجف كذلك، وحىت »وعد قدو« 
يـَُعدُّ نفسه رجل أعمال. ستكون املصاحل التجارية دائماً ممثلة يف السياسة، كما يتضح من صعود 
أو  اجلديد،  اجليل  حركة  س  مؤسِّ عبدالواحد«  »شاسوار  مثل  األقلية(  )حكومة  »األوليغارشية« 

»مخيس اخلنجر« من حتالف عزم.
ميثِّل  النجف.  يف  معظمهم  أكادمييي،  مخسة  حتديد  ميكن  األعمال،  رجال  عن  فضاًل 
األكادمييون فئًة أقرب إىل ما يتصوره اجلمهور املثايل للمستقلي، حىت من دون نشاط سياسي. 
حينما يتعلق األمر ابلناشطي، فهناك أربعة ُحدِّدوا عن طريق هذا التحليل. ال يقتصر النشاط على 
املشاركة يف احلركة االحتجاجية، ولكنَّه يتحدَّث عن نطاق أوسع عن أنشطة املناصرة واجملتمع املدين. 
ومن هؤالء الناشطي األربعة أحدهم »حممَّد عنُّوز« واآلخر »ابسم خشَّان« من املثىن. يظهر »ابسم 
خشان« كشخصية مثرية لالهتمام؛ بسبب نشاطه السابق يف الكشف عن قضااي الفساد والتهديد 
الذي وجهته عشريته ملقتدى الصدر. ميثِّل »ابسم خشَّان« نوعاً من املستقلي الذين ميتلكون دعماً 

قـََبِلياً حلمايته.
ابألحرى  ولكنَّها  املستقلي،  عن  شاملة  عامة  نظرة  األحوال  من  حال  أبي  ليست  هذه 
نظرة عامة تستند إىل بياانت حمدودة وتسعى فقط لتوضيح أنَّ املستقلي السياسيي أيتون بصوٍر 
عديدة. هناك معادلة ضمنية لالستقالل مع عدم التحيز ومعاداة املؤسسة وحىت مع االحتجاج. 
ميكن للمستقلي أن يكونوا حزبيي، وميكن أن يكونوا انشطي، وميكن أن يكونوا قادة اجملتمع، من 

األكادمييي إىل رجال األعمال.
زايدًة على ذلك، حىت التحزُّب موجود على نطاق واسع. سُتوفَّر مزيد من املعلومات حول 
)43( مستقاًل سينضمون إىل جملس النواب يف األسابيع واألشهر املقبلة. حىت ذلك احلي، نعلم 
أيضاً  نعلم  والعزم(.  )تقدُّم  الراسخة  األحزاب  اثني من  مع  قد حتالفوا رمسياً  املستقلي  بعض  أنَّ 
م  أنَّ املستقلي اآلخريَن عندهم عالقات وثيقة مع )التيَّار الصدرّي، وفتح، ودولة القانون( مع أهنَّ
ا مل يصدروا إعالانً رمسياً بعد. فضاًل عن ذلك، ظهرت ثالث جمموعات من املستقلي خالل  رمبَّ
املفاوضات احلكومية: حتالف العراق املستقل )من 12 عضواً(، والكتلة الشعبية املستقلة )أبربعة 
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أعضاء(، وصوت املستقلي )أبربعة أعضاء(. بدأ األول بــ)15( عضواً لكنَّه عاىن من انقسامات 
داخلية، مع انتشار شائعات عن انضمام املنشقي إىل اإلطار التنسيقي )حتالف األحزاب الشيعية 
»حممَّد  برائسة  مبكر  وقت  املستقلة يف  الشعبية  الكتلة  ست  ُأسِّ كما  الصدر(.  ابستثناء  الرئيسة 

عنُّوز«. أخرياً، كان صوت املستقلي حديث النشأة.
إمكانيَّة التغيري ومثنه

كان هناك حتوُّل هائل يف جملس النواب مع كل دورة انتخابية. ومع ذلك، مل يقرتن بتغيري 
سياسي أو بزوال النخبة السياسية الراسخة. كما أتت هذه االنتخاابت بوجوه جديدة إىل جملس 
النواب على صورة أحزاب جديدة ومرشحي مستقلي. وصف هذا التقرير َمن هم هؤالء املرشحي؟ 
وكيف ُسلِّطت األضواء عليهم؟ كما راجَع أيضاً ما إمكاانهتم إلحداث التغيري -سواء جاء ذلك 
التغيري على هيئة معارضة حقيقية يف جملس النواب، أم لدفع التغيري التشريعي الذي متس احلاجة 

إليه، أم األهم من ذلك إعادة إشعال إميان العراقيي ابلدميقراطية-؟
حنو  امللتوي  العراق  طريق  يف  حامساً  منعطفاً  كثرية-  نواٍح  -من  االنتخاابت  هذه  تُعدُّ 
الدميقراطية. على سبيل املثال، جاءت هذه االنتخاابت يف وقت مبكر نتيجة االحتجاجات اليت 
عمَّت أرجاء البالد واليت أسقطت حكومة كاملة. التغيري يف قانون االنتخاابت، من )18-83( 
دائرة انتخابية ومن نظام التمثيل النسيب للقائمة املفتوحة إىل نظام الصوت الواحد غري قابل للتحويل 
هو أيضاً مطلب حلركة احتجاج أكتوبر. مل تفعل تلبية هذه املطالب شيئاً لتهدئة خيبة األمل عند 
اليت  املفاجأة  التصويت. إال أنَّ  املقاطعة واخنفاض اإلقبال على  اجلمهور، كما يتضح من حركة 
من  هناك كتلة حيوية  أنَّ  هو  »عنُّوز، وخشَّان«  مثل:  املستقلي  وبعض  »امتداد«  أداء  أظهرها 

النشطاء الذين قرَّروا حماولة اإلصالح من الداخل.
وتقع مسؤولية استعادة ثقة اجلمهور يف االنتخاابت -وإن كان ذلك بصورة غري عادلة- 
على عاتقهم. وكما قال أحد مرشحي »امتداد« من كربالء: »جيب أن نتسلَّل إىل النظام السياسي 
ونعمل على التغيري من الداخل -لقد أقنعنا الناس اآلن بذا التغيري، رمبا تصبح هذه املقاعد التسعة 
إىل )90( يف املستقبل«. زميله يف القادسية كان له الرؤية واهلدف نفسهما: »خرجت وشاركت يف 
احتجاجات تشرين عام 2019... حينما خترج وحتتج ويُقتُل الناس، فماذا بعد؟ جيب أن تكون 
منظماً، جيب أن يكون عندك حزب ينجز عملية تشرين«، كان لدى مرشحي امتداد تطلعات 
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أعلى لكسب املقاعد، لكن حركة املقاطعة أعاقت قضيتهم. أحد أهدافهم الضمنية هو كسر حاجز 
املشاركة ومنح الناخبي واملرشحي ألول مرة الثقة يف فائدة التصويت.

استمرار  مع  ذلك.  لتحقيق  وخارجه  السياسي  النظام  داخل  حلفاء  إىل  حيتاجون  سوف 
املفاوضات احلكومية، ستكون قدرهتم على احلفاظ على موقفهم املناهض للمؤسسة جزءاً ال يتجزأ 
من احلفاظ على صورهتم العامة. هذا ينطبق على املستقلي الذين يواجهون -واقعًا- حتدايً مزدوجاً 
م حزبيُّون. يف حتليل املستقلي يف هذا التقرير، كان لدى عديد  م سيواجهون دائماً اهتامات أبهنَّ ألهنَّ
منهم خربة حكومية بريوقراطية -بداًل من اخلربة السياسية- واليت ميكن أن يستخدمها خصومهم 
املدين  اجملتمع  منظمات  ذلك، ميكن جلهود  وملكافحة  املزيفة.  األخبار  نشر  لسهولة  إلضعافهم، 
الكاذبة وإطالق محالت صور  الرواايت  الداعمة( مواجهة  األدوار  الدولية )يف  احمللية واملنظمات 

عامة تعكس الواقع.
حيتاج املرشحون أيضاً إىل تسويق أنفسهم تسويقاً أفضل. إحدى النتائج غري املقصودة هلذا 
التقرير هي أنَّ بعض املستقلي وأعضاء »إشراقة كانون« -خصوصًا- مل يكونوا مستعدين للتفاعل 
براجمهم  لو كانت  هذا  يـُْغَفر  سوف  أيضاً.  الباحثي  مع  ولكن  اإلعالم،  وسائل  مع  فقط  ليس 
الناخبي  على  اللوم  إلقاء  ميكن  ال  »اإلنرتنت«.  على  بسهولة  متاحة  الذاتية  وسريهم  السياسية 
لتشكيكهم يف املرشحي حينما تكون املعلومات مقتصرة على امللصقات وقلة الوجود على وسائل 
التواصل االجتماعي. حيتاج هؤالء املرشحون اجلدد بصفتهم برملانيي إىل أن يكونوا أذكى بشأن 

صورهتم العامة.
إنَّ إقناع اجلمهور العراقي ابلتصويت والناشطي ابلرتشُّح ملنصب عام 2025 مهمَّة شاقَّة، 
التمثيل واملساءلة مع  رفع معايري  املنتخبي حديثاً  للربملانيي  الوحيدة. ميكن  املهمة  لكنَّها ليست 
على  الضغط  من  بداًل  احمللي،  املستوى  على  الضغط  زايدة  وميكنهم  اجلديدة  االنتخابية  الدوائر 

املستوى الوطين، على السياسيي يف الوقت احلايل.
يف غضون ذلك، ميكن للمجتمع املدين االستمرار يف تدريب اجملموعة التالية من املرشحي. 
أنَّه مع  السابق حول حركة االحتجاج  البحث والبحث  نتيجة أخرى غري مقصودة هلذا  أظهرت 
م  تعبري الناشطي عن اهتمامهم ابملعرفة السياسية ورغبتهم الشديدة يف االخنراط يف اخلطاب، إال أهنَّ
يفتقرون إىل األدوات احلامسة للتعليم السياسي واالقتصادي اليت ميكن أن جتعلهم قادرين على حتدي 
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النخب الراسخة ومنافستها. ميكن أن يكون لالستثمار يف تعليم هؤالء األفراد -أولئك الذين أعربوا 
فعاًل عن رغبتهم وجرأهتم يف الرتشُّح ملنصب- آاثر إجيابية على التحوُّل الدميقراطي يف املستقبل.

هناك إمكانية إلنقاذ ما تبقى من الدميقراطية وتنشيط العملية السياسية يف العراق. ستقع 
هذه املهمة بصورة أساسية على عاتق جمموعة صغرية من الربملانيي اجلُُدد الذين حتاصرهم التحدايت 
بعض  من  واحلفاظ  تشرين مسؤولية كبرية.  اسم  »امتداد« محل  على  إذ سيكون  زاوية.  من كل 

املستقلي على عدم التحيُّز والعمل كمصدر لألمل والتمكي للعراقيي.
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