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مقدِّمة

ينشغل العراق منذ أشهر بـ »األثالث الثالثة« جمللس النواب اليت انقسمت فيما بينها بشأن 
أن تكون  الثلثي على  أغلبية  بتحقيق  الطامح  الثالثي  التحالف  اليت يصرُّ  املقبلة  صورة احلكومة 
أغلبية، يف حي يريد هلا اإلطار التنسيقي الذي متكن مع حلفائه من الوصول إىل ثلث عدد املقاعد 

أن تكون توافقية.

األزمة اليت وصلت إىل مرحلة اللعبة الصفرية يف ظل غياب املنطقة الوسطى اليت ميكن أن 
جتمع »األثالث الثالثة« على طاولة حوار واحدة تسبَّبت بتأخري االستحقاقات الدستورية، وتنذر 
للنخبة  الدميقراطي  الدوران  ما قد حيول دون  السياسي إىل أجل غري معلوم،  االنسداد  ابستمرار 

احلاكمة الذي يُعدٌّ أحد أهم املؤشرات على وجود دميقراطية حقيقية.

أواًل: مثلث دوران النخبة

النخبة احلاكمة هي الفئة اليت تؤثِّر أتثرياً مباشراً أو غري مباشر يف احلكم، وتضم األشخاص 
ا متثِّل  الذين يقومون بوظائف رمسية، واآلخرين يف الكواليس الذين تُعدُّ نصائحهم فعَّالة، كما أنَّ
األطراف اليت تتوحَّد لتشكِّل قوة واحدة مهيمنة على اجملتمع. ومن أهم شروط وجودها توفِّر تفاعل 
بي القلة احلاكمة واألغلبية احملكومة، ودعا مفكِّرون وأبرزهم )فلفريد ابريتو( إىل تفعيل الدوران عن 
ر عملية  طريق ظهور خنب جديدة، أو بزوغ عناصر خنبوية من داخل النخبة نفسها، وهو ما يفسِّ
دوران النخبة اليت حتدث حي هتبط خنبة وتصعِّد أخرى لتمثِّل مصاحل اجملتمع. ويرى )ابريتو( أنَّ 
لكلِّ جمتمع خنبة تتبدل بطرائق عديدة، أمَّا بقبول النخبة القدمية ابلتجدد فَوْفق احلاجة، أو أن ترتك 
مكانا بوسائل أخرى لنخبة جديدة أكثر مرونة، وعادة ما أتيت النخبة اجلديدة من الطبقات الدنيا 

لرتتقي إىل مراتب اجتماعية أعلى؛ المتالكها روح املغامرة وإدارة النجاح.

وغالباً ما ترفع أية خنبة صاعدة شعارات مثالية، كاحلرية، والعدالة االجتماعية، واملساواة، 
واألهداف النبيلة، للوصول إىل مبتغاها، لكن هذه الشعارات قد تتحوَّل إىل نقط ضعف للنخبة، 

جدلية »األثالث الثالثة« ودوران النخبة الحاكمة في العراق
د. عبدالعزيز عليوي العيساويّ *

*   أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية ودراسات الدميقراطية.
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إذا مل تتمكن من حتقيقها، لتكون مضطرة للتخلي عن مكانا لنخبة أخرى، وال ميكن ألية خنبة أن 
تنتصر بصورة نائية؛ ألنَّ بلوغها إىل القمة يعرضها ملطالب جديدة قد تعجز عن حتقيقها.

النخبة  داخل  دائم  انسجام  هناك  يكون  أن  ابلضرورة  ليس  أنَّه  التجربة  طريق  عن  وثبت 
احلاكمة حىت وإن عملت َوْفقاً ألهداف مدروسة يف ابدئ األمر، وقد تتنازع فيما بينها يف سبيل 
احلفاظ على السلطة، كما تتنافس النخب فيما بينها للهيمنة على مراكز القوة، عن طريق حماولة 
سلطتها  متارس  اليت  احلاكمة  النخبة  هي  الفائزة  النخبة  لتكون  الناخبي،  أصوات  على  احلصول 

استناداً لقوة التصويتية.

اثنياً: النخبة احلاكمة يف العراق

متثِّل الدميقراطيُة اإلطاَر الذي ينظِّم الصراع السياسي واالجتماعي والثقايف والديين واالقتصادي 
بي النخب، فال ميكن للنخب أن تتبدل وأتخذ كل واحدة منها مكان األخرى ما مل يتوفر قدر 

مناسب من الدميقراطية يفرز عن طريق صناديق االقرتاع خنبة حاكمة، وأخرى غري حاكمة.

وبعد انتقال العراق إىل الدميقراطية عام2003 ظهرت أنواع للنخب عديدة، فمن انحية 
التوجهات الثقافية انقسمت النخبة إىل تقليدية حاولت الوصول إىل السلطة والتمسُّك با عن طريق 
حفاظها على الوجوه نفسها، وأخرى إصالحية خرجت من رحم النخبة التقليدية، أو جاءت من 
خارجه، رفعت شعارات اإلصالح وتغيري الوضع القائم، وحاولت إجياد مكان مناسب هلا ضمن 
النخبة احلاكمة يف ظل هيمنة النخبة التقليدية. ونضت التوجهات اإليديولوجية بدور مهم يف حتديد 
تصنيفات النخبة احلاكمة يف العراق، إذ برز دور النخبة الدينية بروزاً واضحاً منذ أول انتخاابت 
ُأجريت يف العراق يف 30 كانون الثاين 2005، ومتكنت من السيطرة على مقاليد احلكم ألكثر 
من دورة انتخابية، كما أفرزت التوجهات اإليديولوجية خنبة قومية أخذت األحزاب الكردية الدور 
األهم فيها، وخنبة علمانية حتفظت يف كثري من األحيان على أفكار األحزاب اإلسالمية. أثَّرِت 
األصول االجتماعية واالقتصادية يف شكل النخبة احلاكمة يف العراق، فالنخبة املدنية اليت ظهرت 
يف بغداد قبل حوايل مئة عام فقدت كثري من نفوذها لصاحل النخبة العسكرية مبرور الوقت، كما 
وجدت النخبة العشائرية لنفسها مكاانً مناسباً ضمن النخبة احلاكمة، وبسبب التداخل بي املال 
والسياسة، برز دور خنبة األثرايء اليت كانت جزءاً من النخبة احلاكمة، أو أثَّرت فيها أتثرياً مباشراً أو 

غري مباشر، وتوىلَّ عدد من رموز النخبة اليت جاءت من اخلارج مناصب مهمة يف الدولة العراقية.
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اثلثاً: حتوالت النخبة احلاكمة يف العراق بعد انتخاابت 2021

2021 خريطة  األول  تشرين  من  العاشر  اليت جرت يف  النواب  انتخاابت جملس  أفرزت 
سياسية جديدة أشَّرت حتوالت واضحة يف صورة النخبة احلاكمة، ومن أبرز األسباب اليت أدَّت 

إىل تلك التحوالت:

1-احتجاجات 2019

ولدت احتجاجات 2019 رغبًة شعبيًة إبجراء إصالحات جذرية يف طبيعة النظام السياسي، 
ونتج عنها موافقة السلطات على تغيري قانون مفوضية االنتخاابت، والتحضري إلجراء انتخاابت 
مبكرة، واستقالة احلكومة السابقة، والتصويت على أخرى، ُكلِّفت إبدارة املرحلة االنتقالية حىت 
إجراء انتخاابت مبكرة. ورافق ذلك مطالبات إبجراء تغيري يف الطبقة احلاكمة سواًء أكان عن طريق 

االنتخاابت أم عن طريق تشكيل أحزاب جديدة.

2- قانون االنتخاابت

جرت انتخاابت 2021 مبوجب قانون االنتخاابت رقم 9 لسنة 2020 الذي قسَّم ألول 
مرة احملافظات على دوائر انتخابية متعددة بعد أن كانت كل حمافظة متثِّل دائرة انتخابية، وتسبب 
ذلك خبسارة كبرية لقوى تقليدية خسرت مقاعدها لصاحل أحزاب أخرى، ما تسبَّب بتغيري كبري يف 

اخلريطة السياسية.

3- التصويت العقايب

يثبت االطالع على التجارب االنتخابية لبعض الدول أنَّ مزاج الناخب جتاه النخبة احلاكمة 
متغريِّ وحمكوم ابلظروف، ومدى قدرة النخبة على اإليفاء ابلوعود االنتخابية، وهذا احلال انطبق 
على االنتخاابت العراقية اليت شاهدان تغرياً يف سلوك َمن حيق له املشاركة فيها، إذ ذهب بعضهم 
منح  تضمَّن  الذي  العقايب«  »التصويت  تبنَّوا  م  أنَّ إال  آخرون،  شارك  حي  يف  املقاطعة،  ابجتاه 

أصواهتم خلصوم املرشحي الذين انتخبوهم يف السابق.
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4- بروز دور املستقلني

شجَّع قانون االنتخاابت الذي تبىن الدوائر املتعددة املستقلي على خوض غمار انتخاابت 
2021 وحتقيق نتائج مهمة جعلتهم بيضة القبان يف حوارات تشكيل احلكومة حىت االنتهاء من 

كتابة هذه الورقة.

جعلت هذه األسباب وغريها وجود التحوُّالت يف طبيعة النخبة احلاكمة أمراً حتمياً ال مفرَّ 
ا يكون غري مسبوق من  منه، واليت صعَّبت بدورها حوارات تشكيل احلكومة اليت دخلت انسداداً رمبَّ

حيث قوة طريف املعادلة السياسية اجلديدة.

رابعاً: »األثالث الثالثة« ومثَّلث دوران النخبة

تكاد تكون جدلية وجود ثلثي يقرتابن من حتقيق أغلبية الثلثي، وثلث آخر قادر على أتخري 
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية غري مسبوقة منذ االنتخاابت األوىل اليت جرت يف 2005، لذا فإنَّ 
خمارجها ونتائجها غري معروفة، وخصوصاً فيما يتعلَّق بقدرة »األقوايء« من الطرفي على إحداث 

تغيري واضح يف طبيعة النخبة احلاكمة.

السياسي  الوضع  مآالت  توقُّع  ميكن  السياسي  املشهد  معطيات  آخر  متابعة  طريق  وعن 
العراقي عن طريق ثالثة احتماالت:

أغلبية  لتشكيل  واحملايدين  املستقلي  النواب  استقطاب  الثالثي يف  التحالف  األول: جناح 
الثلثي ويف هذه احلالة فإنَّه سيكون قادراً على حتقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية، مث 
تشكيل احلكومة، وميكن أن حيدث هذا السيناريو تغيرياً يف شكل النخبة؛ ألنَّ قًوى سياسية رئيسة 

ستكون غائبة عن املشهد السياسي.

الثاين: استمرار الوضع احلايل املتمثل بقدرة قوى اإلطار التنسيقي على حتقيق الثلث القادر 
على أتخري انعقاد جلسة التصويت على رئيس اجلمهورية، وهذا االحتمال يشي بوجود تغيري أيضاً 
يف تفكري النخبة اليت بدأت تعمل ألول مرة بوجود الرأي والرأي اآلخر خبالف الدورات السابقة 

اليت كان التوافق فيها سيد املوقف.
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املشاركة يف  املعادلة حق  تفامهية متنح طريف  الثالثة« إىل صيغة  الثالث: توصُّل »األثالث 
احلكومة املقبلة. إنَّ هذا االحتمال وإن كان يوصف من قبل بعضهم أبنَّه انفراٌج سياسي، إال أنَّه 

لن يؤدِّي إىل حدوث تغيري يُذكر يف مثلَّث دوران النخبة احلاكمة.


