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مقدمة

جاء توقيع رئيس إقليم كردستان يف شباط املاضي على األمر اإلقليمي اخلاص بتحديد األول 
من تشرين الثاين املقبل موعداً إلجراء االنتخاابت البملانية يف اإلقليم ممهداً للدورة السادسة لبملان 

كردستان الذي رأى النور ألول مرة عام 1992.

ومع دخول بعثة األمم املتحدة يف العراق على خط انتخاابت اإلقليم عن طريق حماوالت 
إمكانية أن جتري  اليوم على  احلوار، فال مؤشرات واضحة حىت  الكردية على طاولة  القوى  مجع 
االنتخاابت يف موعدها، يف ظل وجود مطالبات بتعديل قانون االنتخاابت يف اإلقليم واالنتقال إىل 

تعدُّد الدوائر االنتخابية على غرار االنتخاابت التشريعية اليت شهدهتا البالد العام املاضي.

أواًل: نشأة برملان إقليم كردستان

آاير  يف  وحتديداً  املاضي،  القرن  تسعينيات  يف  انتخابية  عملية  أول  إقليم كردستان  شهد 
انتخاب اجمللس  لقرار  َوْفقاً  التشريعية  ليتوىلَّ املهام  انتخاابت برملان اإلقليم  ُأْجرِيت  1992 حي 
الوطين الكردستاين رقم )1( الذي صدر عن اجلبهة الكردستانية، ونتج عن تلك االنتخاابت فوز 
احلزبي الكرديي الرئيسي جبميع املقاعد؛ بسبب احلاجز االنتخايب الذي ُوِضَع حينها إذ حصل 
احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين على )100( مقعد لكلٍّ منهما )50( 
مقعداً، وذهبت )5( مقاعد لسائر األحزاب. وبناًء على تلك النتائج جرى انتخاب جوهر انمق 
له.  انئباً  الكردستاين«  »الوطين  من  توفيق  وحممد  للبملان،  رئيساً  الكردستاين«  »الدميقراطي  من 
وبعد شهرين على االنتخاابت جرى التوافق بي احلزبي الرئيسي على تشكيل حكومة برائسة فؤاد 

معصوم جرى اقتسام وزاراهتا اخلمس عشرة مناصفة.

انتخابات إقليم كردستان .. سيناريوهات عديدة أبرزها 
التأجيل

د. عبدالعزيز عليوي العيساويّ *

*  أكادميي متخصص يف الشؤون االنتخابية ودراسات الدميقراطية.
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الكردستاين  الوطين  اجمللس  الثانية النتخاب  الدورة  2005 جرت  الثاين  30 كانون  ويف 
 ،-2003 بعد  العراق  يشهدها  انتخاابت  أول  –وهي  الوطنية  اجلمعية  انتخاابت  مع  ابلتزامن 
وتنافس )13( كياانً سياسياً يف انتخاابت برملان كردستان مبشاركة أكثر من )مليون و700 ألف( 

انخب مسجَّل يف حمافظات اإلقليم.

وشهدت هذه الدورة زايدة عدد أعضاء برملان إقليم كردستان من )105( إىل )111(، 
وحازت ثالث قوائم انتخابية على مجيع األصوات وكما مبي يف اجلدول اآليت.

توزيع مقاعد برملان إقليم كردستان )دورة 2005(

عدد املقاعدعدد األصواتاسم القائمةالتسلسل

1570663104القائمة الوطنية الدميقراطية الكردستانية1
852376اجلماعة اإلسالمية يف كردستان العراق2

205851قائمة الكادحي واملستقلي3
املصدر: ابالعتماد على موقع برملان إقليم كردستان

ويف متوز 2009 جرت االنتخاابت الثالثة يف إقليم كردستان مبشاركة )24( قائمة انتخابية 
متكنت )11( منها من احلصول على مقاعد، إذ حصلت القائمة الكردستانية على )59( مقعداً 

تلتها قائمة حركة التغيري مث سائر القوائم االنتخابية.

أمَّا الدورة الرابعة فقد جرت عام 2013 مبشاركة )31( قائمة انتخابية متكنت )17( منها 
من احلصول على مقاعد، إذ تصدر احلزب الدميقراطي الكردستاين النتائج بـ)38( مقعداً، مث حركة 

التغيري فاالحتاد الوطين الكردستاين اثلثاً.
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أبرز األحزاب الفائزة يف انتخاابت برملان كردستان 2013

عدد املقاعدعدد األصواتاسم القائمةالتسلسل
74398438احلزب الدميقراطي الكردستاين1

47673624حركة التغيري2

35050018االحتاد الوطين الكردستاين3

املصدر: ابالعتماد على موقع برملان إقليم كردستان

وجرت انتخاابت الدورة اخلامسة واألخرية يف أيلول 2018 مبشاركة )29( قائمة انتخابية 
متكَّن )16( منها من احلصول على مقاعد. ويضم برملان اإلقليم احلايل )111( مقعداً، منها )45( 
مقعداً للحزب الدميقراطي الكردستاين، و)21( مقعداً لالحتاد الوطين الكردستاين، و)12( مقعداً 
حلركة التغيري، و)8( حلراك اجليل اجلديد، و)7( للجماعة اإلسالمية، و)5( لقائمة حنو اإلصالح، 

ومقعد واحد لكل من قائمة سردم واحلزب الشيوعي، و)11( مقعداً لألقليات.

اثنياً: النظام االنتخايب

جرت أول انتخاابت برملانية يف إقليم كردستان عام 1992 َوْفقاً لقانون االنتخاابت الذي 
مسِّي بـ«قانون انتخاب اجمللس الوطين الكردستاين« رقم )1( الصادر من قبل اجلبهة الكردستانية 
يف 8 نيسان 1992، والذي تسبَّب بفوز احلزبي الرئيسي، وإخفاق سائر األحزاب؛ بسبب عتبة 
)%7( اليت وضعها القانون الذي تضمَّن )61( مادة، ُوّزِعت على )7( أبواب؛ وضحت اآلليات 
إىل  وحتويلها  املرشحي،  على  األصوات  توزيع  وكيفية  واالقرتاع  االنتخاب  يف  األحزاب  ومشاركة 
مقاعد، فضاًل عن حتديد طبيعة اجلرائم االنتخابية وعقوابهتا. وللتخفيف من حدة النسبية والتعددية 
مقاعد،  على  للحصول  جتاوزه  من  بَد  ال  إذ  )%7(؛  هو  انتخابياً  حاجزاً  القانون  وضع  احلزبية 
واختلفت اآلراء بشأنه حينها، إذ عدَّه املؤيِّدون وسيلًة مناسبًة لتقني املشاركة احلزبية، أمَّا املعرتضون 
فقد أشكلوا على احلاجز االنتخايب؛ العتقادهم أنَّه قد حيول دون وصول األحزاب الصغرية والناشئة 
للنظام  َوْفقاً  الذي جيري  النسيب  التمثيل  الذي يفوز أعضاؤه عن طريق  إقليم كردستان  إىل برملان 
االنتخايب الذي ما زال يُعدُّ إقليم كردستان دائرة انتخابية واحدة، مع التعديالت املتكررة اليت جرت 

عليه.
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اثلثاً: انعكاس االنتخاابت االحتادية على انتخاابت كردستان

مع حرص إقليم كردستان على العمل بقانون االنتخاابت رقم )1( لسنة 1992 مع إجراء 
تشرين  انتخاابت  بعد  األمر  أنَّ  إال  االحتادية،  االنتخاب  بقواني  التأثر  وعدم  عليه،  تعديالت 
2021 يبدو خمتلفاً بعد أن ألقِت االنتخاابت األخرية وخمرجاهتا بظالهلا على العملية االنتخابية يف 

اإلقليم عن طريق اجتاهات عديدة:

األول: يتعلَّق بطبيعة قانون االنتخاابت بعد مطالبات بعض األحزاب بتقسيم اإلقليم إىل 
االنتخابية  الدائرة  ومغادرة  االحتادية  االنتخاابت  يف  جرى  ما  غرار  على  متعدِّدة  انتخابية  دوائر 
لتعدُّد  مؤيد  أحدمها  فريقي  َولََّد  ممَّا  عاماً،  ثالثي  من  أكثر  منذ  اإلقليم  طُبِّقت يف  اليت  الواحدة 

الدوائر، وآخر يريد اإلبقاء على الدائرة الواحدة.

على  اجلمهورية  رئيس  منصب  بشأن  الكردية  الكردية  اخلالفات  ابنعكاس  مرتبط  الثاين: 
املشهد االنتخايب يف اإلقليم ما دفع بعثة األمم املتحدة يف العراق إىل العمل على تقريب وجهات 

النظر والدعوة للحوار عن طريق جهود بدأهتا البعثة يف حزيران 2022.

الثالث: ُيشري إىل أنَّ االنتخاابت يف اإلقليم على شفا مرحلة من عدم االستقرار فيما يتعلق 
مبوعد إجرائها القابل للتأجيل، وهذا رمبا يكون مرتبطاً أيضاً بعدم استقرار العملية االنتخابية على 

مستوى العراق.

رابعاً: سيناريوهات أبرزها التأجيل

األول  أن جتري يف  املقرر  إقليم كردستان  احملدَّد النتخاابت  للموعد  التنازيل  العد  بدء  مع 
من تشرين الثاين املقبل، بدأت تظهر تصرحيات وإشارات تلمح إىل أنَّ مجيع االحتماالت واردة 
بشأن إمكانية إجراء االنتخاابت يف موعدها الذي أييت يف وقت يشهد فيه العراق واإلقليم أزمات 
سياسية بعضها يصنَّف على أنَّه غري مسبوق، وخصوصاً ما يتعلَّق بعدم قدرة القوى العراقية على 
اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل احلكومة، إذ مل تكن األحزاب الكردية مبنـأى عن األزمة السياسية 
ا  املتصاعدة اليت تشهدها البالد منذ إجراء االنتخاابت املبكرة قبل أكثر من )9( شهور، بل إنَّ
ابتت يف صلب األزمة؛ ألنَّ خالفاهتا تُعدُّ من أسباب أتخُّر حسم منصب رئيس اجلمهورية الذي 
يُعدُّ التصويت عليه شرطاً أساسياً قبل تشكيل احلكومة اجلديدة َوْفقاً للدستور الذي ينيط الرئيس 
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اجلديد مهمة تكليف مرشح الكتلة البملانية األكب بتشكيل احلكومة يف شهر.

كل ذلك يدفع ابجتاه توقُّع ثالثة سيناريوهات النتخاابت إقليم كردستان هي:

األول: إجراء االنتخاابت يف موعدها.

حىت اليوم ما يزال موعد إجراء انتخاابت إقليم كردستان هو األول من تشرين الثاين املقبل، 
ومل حُيدَّد أي موعد آخر، إال أنَّ مواقف األحزاب الكردية تشري إىل أنَّ االنتخاابت قد ال جتري يف 
موعدها، لكن ذلك ال ميكن اجلزم به؛ ألنَّ قضية إجراء االنتخاابت من عدمه سياسية ويف السياسية 

كل شيء وارد.

الثاين: اإللغاء.

وهذا السيناريو ميكن أن حيدث يف حال كان هناك توافق تشريعي وسياسي يف اإلقليم وهو 
ما مل يـَُتحدَّث عنه حىت اليوم.

الثالث: التأجيل.

تدفع متابعة مواقف القوى الكردية يف السلطة واملعارضة يف األسابيع األخرية إىل االعتقاد 
أبنَّ خيار التأجيل هو األبرز يف ظل عدم االستقرار السياسي يف العراق عموماً، واإلقليم على وجه 
التحديد، وميكن عدُّ اخلالف على صورة قانون االنتخاابت ومطالبات االنتقال إىل الدوائر املتعددة، 
فضاًل عن تقاطع وجهات النظر بشأن املناصب االحتادية، والتباين يف مواقف القوى الكردية، من 
أهم األسباب اليت جتعل التأجيل احتمااًل وارداً بل راجحاً يف ظل الوساطة األممية بي القوى الكردية 

وحديث بعض األطراف عن صعوبة إجراء االنتخاابت يف موعدها.


