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كلمة رئيس التحرير
حينما نتحدث عن الخارطة السياسية الي بلد في ألعالم  ،يجرنا ذلك الى املقولة الشهيرة التي تؤكد فكرة مفادها
أن السياسة هي نتاج املجتمع شئنا ذلك أم أبينا ؛وعليه البد من االخذ بنظر االعتبار املوروث املشترك للخارطة
أملجتمعية  ،والتي تعكس مشتركات تلقي بظاللها على مجمل العملية ألسياسية سواء من خالل خياراتها
الدستورية أم النظمية والقانونية  ،أو من خالل تعاطيها مع ثوابت ومتغيرات البنية السوسيو – سياسية ،
واضعة بحسبانها أن (( الدولة واملجتمع )) رهن موروثاته ومشتركاته .
ولو تتبعنا الخارطة السياسية منذ تشكيل الدولة ألعراقية الحديثة لرأينا نجاحات  ،واخفاقات  ،وتعثرات ،
تتمثل في تحديد االجابة على أي الرؤى والخيارات االكثر مالئمة وتوافقا مع الطبيعة أملميزة لبلد الحضارات
والعلم واملعرفة  ،واالرض ألتي أنبثقت منها أولى وأهم القوانين والتشريعات – قانون حمورابي -لشعب رسمت
الجغرافيا والتاريخ صوره وانطباعاته ألذهنية التي شكلت لنا فيما بعد (( أملنظومة ألفكرية والقيمية له )) التي
جسدت ومنذ فجر التاريخ أعمدة بناء وبقاء وتميز هذا ألبلد ألعريق بحضارته والتي تمثلت بمشتركين ((
أملشترك ألقروي )) و(( أملشترك املعبدي )) .
هذان املشتركان لم تستطع خارطة سياسية ان تعكسه أو تمثله بشكله الصحيح  ،حيث لم يذكره الدستور
ألنافذ أال بومضات قليلة ولم تؤخذه بعين االعتبار ألقوانين واال نظمة االنتخابية املتبعة منذ بدء ألعملية
الديمقراطية املتمثلة بانتخابات الجمعية الوطنية  2005م ولحد االن ،رغم أنها أي االنظمة والقوانين
أالنتخابية ،املعيار االساس ي لتحديد مسار العملية السياسية من حيث كونها فاعلة وحيوية ومتجددة
ومستوعبة لطبيعة موروثات ومشتركات البلد  ،أم مشلولة ومقيدة وخاضعة الرادة التمثل ماذكر ،يتزامن معها
وجود حالة عدم الثبات ألنسبي على أي االنظمة والقوانين االنتخابية نعتمد  ،حيث ألتنقل من نظام
الفائزاالقوى أو أعلى االصوات الى سانت ليغو وسانت ليغو أملعدل – 1/7علما لم يصدر قانون انتخابات
مجلس النواب لغاية اعداد هذا التقرير ،-واخضاع املفوضية املستقلة لالنتخابات الرادة السلطة التشريعية
تعيينا واقالة  .يترافق معها التحوالت والتغيرات السريعة في املشهد ألسياس ي ألعراقي وفي البرامج والتحالفات
واملشاريع والخرائط أالنتخابية أملتأثرة بمطالب داخلية تنادي بالتغيير واالصالح  ،واملتعاطية مع نفوذ ودور
واعادة تموضع لقوى اقليمية ودولية باتت هي متسارعة أيضا في مسار تغيير أهداف واستراتيجيات وتكتيكات
تعاملها مع الخارطة السياسية ألعراقية  ،سيما وأن الحكومة ألحالية ساعية الرساء أسس الدولة املدنية
ألقوية  ،وعقلنة ألسلطة واالداء  ،ومحاربة الفساد بعد سلسلة من االنتصارات على االرهاب  ،أضافة الى تبني

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

8

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

سياسة الحياد والعودة للمحيط ألعربي  ،والنجاح بالحفاظ على الوحدة ألوطنية للعراق من خالل تجاوز
تداعيات االستفتاءالقليم كردستان .
يقابل ماتقدم بروز حالة (( كرتلة )) و (( وسيولة )) ألظاهرة الحزبية التي عكستها لنا الجداول أملقدمة من قبل
املفوضية املستقلة لالنتخابات وفقا الخر تحديث لها في  ، 30- 10 -2017حيث بينت ان هنالك ((  ))115حزب
جديد مجاز يقابله ((  ))293طلب للتسجيل و ((  )) 866كيان سياس ي مصادق عليه سابقا يقابله (( )) 734
حزب وكيان سياس ي تم حله لحد أالن  - ،االرقام قابلة للتغيير  ، -مع أمتالء ألساحة ألسياسية بالبرامج
أالنتخابية والتي لم تأخذ بنظر االعتبار واقعا تشير أليه العديد من الدراسات ومنها الدراسة أملقدمة من قبل
مؤسسة ألحق لحقوق أالنسان في مطلع (( سبتمبر  )) 2017حول ألتصور ألذهني للناخب ألعراقي للبرامج
أالنتخابية والتي تبين أن (( ))%1،74من الناخبين ليس لديهم معلومات عن البرامج،االنتخابية لالحزاب
ألعراقية  ،وأن الناخب ألعراقي تؤثر عليه انتماءاته للجماعات االولية ألتي عرفها كالعشيرة واملتنفذين .
هذا االمر يجسد لنا مرة أخرى ضرورة أعادة النظر باالنظمة والقوانين أالنتخابية املتبعة أالن والسعي الحداث
تغيرات تتوائم مع املوروثات أملشتركة للمجتمع ألعراقي كي تؤسس خارطة سياسية أصيلة فاعلة وقادرة على
احداث حوارات جادة من أجل تجاوز مرحلة الطفرة النظمية وترسيخ نظام ديمقراطي ينبع من قيم وبنى هذا
أملجتمع  .سيما وأن أملعطيات ألداخلية تدفع باتجاه عدم تأجيل النتخابات واجرائها بموعدها املعلن رسميا يوم
15-5 -2018م والتي اختلفت الرؤى بصددها  ،فبعض هذه الرؤى يؤكد أن التغيير جوهري حاصل في
مخرجات العملية االنتخابية حيث االحزاب والكتل السياسة أعادت تشكيل نفسها بمسميات جديدة وأهداف
متنوعة من خالل تأسيسها الحزاب قزمية التعدو أن تكون أذرع انتخابية لها  ،والبعض االخر يقدم رؤاه بأن
تغييرا سيحصل من خالل هذه االنتخابات ودليله على ذلك التغيير ألحاصل في اهداف وتوجهات وتكتيكات
واستراتيجيات النظام ألسياس ي من جراء السياسات املتبعة من قبل ألسيد رئيس الوزراء (( حيدر العبادي ))
والتي تالقي قبوال ودعما عربيا ودوليا ؛ االمر ألذي قد يدفعه لطرح نفسه بجناح أو تيار مستقل يتوقع من
خالله الحصول على دعم شعبي ودولي يدفع به العتالء منصب رئيس الوزراء لوالية ثانية  ،مما يعني أن هنالك
تغيير سيتم مالحظة تجلياته من خالل االنتخابات أملقبلة .
عموما كل الخيارات مفتوحة أمام هذه االنتخابات التي قد تفض ي الى أعادة ترتيب ألبيت العراقي بما يجعله أكثر
تمكنا وقدرة على أعادة بناء الدولة ألعراقية .وفي ختام كلمتي هذه
اليسعني ا سوى تقديم شكري وأمتناني للسادة ألباحثين لقبولهم التصدي لبحث هذا املوضوع ألسريع ألتغير
والتحرك  ،والذي ناقشوه بحرفية وجدارة وموضوعية عالية .
شكري وتقديري كذلك للجنة العلمية وهيأة التحرير على ماقدموه من مالحظات الثراء هذا التقرير .
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شكر وتقدير ملئ باالمتنان للمساهمة البحثية الرصينة والتي شكلت أضافة نوعية قدمها كل من-:
الدكتورة بشرى زويني وزير الدولة واملستشار لرئيس الوزراء لشؤون املرأة ألسابق
واالستاذ عبد الهادي موحان السعداوي النائب عن ائتالف دولة القانون في البرملان ألعراقي .
والدكتور وليد كاصد الزيدي أملدير ألعام الدارة ألعمليات في املفوضية أملستقلة لالنتخابات وخبير االنتخابات
ألدولي لدى االمم أملتحدة مؤسسة (( االيفس )) ألسابق .
واالستاذ علي حسين البهادلي أملوظف في معهد التثقيف االنتخابي  /املفوضية أملستقلة لالنتخابات ملا قدمه من
مساعدة لنا .
وكذلك مؤسسة الحق لحقوق االنسان .

رئيس التحرير
أ.د .نداء مطشرصادق ألشرفة
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الرؤية -:
ألسعي للخروج بمدركات تفض ي الى تعزيز أملمارسة ألديمقراطية في ألعراق  ،من خالل الوعي بالطبيعة
السوسيو – سياسية للخارطة ألسياسية ألعراقية بكل تنوعاتها ومشتركاتها ألتي قد تبدو منسية  ،وذلك ضمن
بيئتها ألداخلية واالقليمية والدولية  ،وضمن ماهو متبع من قوانين وتشريعات دستورية  ،وتصورات ذهنية
وقيمية تتعلق بمدى الوعي أالنتخابي ألسائد  ،من أجل رسم مالمح تسعى لتجاوز بعض ألسلبيات ألتي برزت
من خالل ألعائد أالنتخابي للدورات املاضية  ،والوصول الى ثوابت تعزز قدر االمكان املشاركة ألسياسية
ألفاعلة والواعية والتي تعد من أبرز أليات تجسيد ألديمقراطية فكرا وممارسة في ألعراق .

الرسالة -:
تتحدد رسالتنا باالتي -:
 -1التشخيص ألعلمي لطبيعة العملية االنتخابية ومدى قدرتها على تجسيد ألتداول ألسلمي للسلطة وفي
أعلى درجات أملشاركة ألسياسية ألفاعلة ألقادرة على وضع حجر االساس لنظام ديمقراطي برملاني
ينسجم مع التعددية ألسياسية والعرقية والقومية ألتي تعد سمة بارزة من سمات أملجتمع ألعراقي .
 -2تسليط الضوء على طبيعة ألتعاطي ألدولي واالقليمي مع ألعملية ألسياسية في ألعراق ومدى النفوذ
اوالدوراو أعادة التموضع الذي تمارسه هذه القوى في تشكيل الخارطة ألسياسية الذي ينعكس دون
أدنى شك على الخيارات والبدائل والرؤى التي ترسم املالمح ألسياسية لهذ البلد .
 -3الخروج برؤى واقتراحات تقدم لصناع القرار وكافة القوى ألفاعلة واملؤثرة في صياغة املشهد
ألسياس ي للعراق حول أي النظم االنتخابية والقوانين والتشريعات االكثر مواءمة وانسجام مع
املجتمع ألعراقي  ،وكذلك تقديم البدائل لتجاوز سلبيات وافرازات عوائد االنتخابات ألسابقة .
 -4تقديم رؤى استشرافية حول الخرائط والبرامج واملشاريع والتحالفات املتوقع حدوثها في انتخابات
 2018م  ،واي منهما االكثر فرصة في ألنجاح وتصدر قمة ألهرم ألسياس ي من خالل مقياس مدى
قدرته على االستجابة ملطالب الرأي العام في بناء الدولة أملدنية وعقلنة ألسلطة وكفاءة االداء
ومحاربة الفساد بعد القضاء على االرهاب .
 -5تبيان الطبيعة أملتميزة للمجتمع ألعراقي من خالل موروثاته أملشتركة منذ فجر التاريخ والتي تتلخص
بمشتركين ظلت منسية لحد أالن ولم تستطع الخرائط ألسياسية واالنظمة والقوانين أالنتخابية
استيعابها وال حتى الدستور  ،اال وهي (( أملشترك ألقروي ))و (( أملشترك املعبدي )) واللذان يمكن
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عدهما سمة اساسية من سمات املجتمع العراقي اليمكن تجاوزها ؛ حيث ان الدولة واملجتمع يبقى
رهن موروثاته .

االهداف -:
تتلخص اهداف هذا التقرير باالتي -:
 -1تبيان الرؤى والتوجهات للقوى الفاعلة في املشهد ألسياس ي ألعراقي  ،وماهي أبرز برامجهم وتحالفاتهم
أملحتملة لالنتخابات أملقبلة .
 -2عرض وتحليل وتقييم لالطار الدستوري والقانوني والتشريعي الذي سارت في ضوئه االنتخابات
املاضية والذي سيتحكم ايضا في طبيعة ومسار هذه االنتخابات من خالل ألية توزيع املقاعد ألنيابية
وعمل املفوضية أملستقلة لالنتخابات بما يوضح لنا ألية وطبيعة وفعالية مجلس النواب املنتخب ،
وابرز أملعوقات ألتي قد تعترض طريقة تشكيله وعمله وفقا ملا هومتبع من ضوابط تشريعية
ودستورية .
 -3رسم مالمح الصورة ألذهنية لدى الناخب ألعراقي من خالل قيمه ومفاهيمه ورؤاه وتقييمه ووعيه
للعملية ألسياسية ألسابقة ألتي تركت بعض االثار حول تصوراته للمقبل من نتائج االنتخابات
ألقادمة .
 -4توضيح الدور أملهم الذي تلعبه وسائل االعالم في تحديد مسار االنتخابات نجاحا وفشال أو تعثرا ،
ونوع الخطاب االنتخابي الذي سيتصدر املشهد االعالمي بالنسبة للمرشحين
 -5تسليط الضوء على نوع ودرجة ومدى تأثير ألتعاطي ألدولي واالقليمي مع االنتخابات ألعراقية من
خالل نفوذهم أو دورهم أو أعادة تموضعهم التي ستفض ي الى ترتيب االمور لبروز كتل ما وتحجيم
االخرى والحفاظ على ذات املكانة لكتل واحزاب متالقية مع الرؤى أملقدمة من قبل بعض الدول .
 -6ابراز سمات الخارطة السوسيو –سياسية للعراق من خالل مشتركات منسية ورؤى
لسيناريوهات انتخابية محتملة  ،وطرح برادايم لنظام انتخابي ينسجم مع التعددية والتنوع املجتمعي
للعراق ووضع ألية التتنافى مع الدستور الحتواء املشتركات أملنسية والتأسيس لخارطة سياسية أكثر
تالئما وانسجاما مع طبيعة هذا أملجتمع .
. -7استشراف لالستحقاقات أالنتخابية أملحتملة من خالل سيناريوهات متعددة للخارطة ألسياسية
ألعراقية النتخابات . 2018
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الخالصة ألتنفيذية -:
تميزت الخارطة السوسيو – سياسية للعراق بتعقدها وتشابكها وسرعة تغيرها وفقا للجداول أملقدمة
من قبل املفوضية أملستقلة ألعليا لالنتخابات  ،والتي جسدت وجود حالة ((الكرتلة  +السيولة )) في ألظاهرة
ألحزبية  .حيث التأسيس أملفرط لالحزاب السياسية  ،يقابله تشظي واضح ألحزاب وكيانات سياسية  ،تحالفات
قد تعقد بين كتل وأحزاب واخرى قد اليتعدى دورها أذرع انتخابية لصالح كتل كبيرة ومعروفة .
مشاريع مطروحة على الساحة ألسياسية متعددة ومتنوعة  ،مع عدم وضوح الرؤى أللية بناء الدولة ألعراقية
في مرحلة مابعد االنتخابات .
موروثات مشتركة كانت ومازالت منسية  ،والنتوقع تمثلها في املشهد ألسياس ي ملا بعد االنتخابات  ،نظام وقانون
انتخابي -نظام التمثيل النسبي وقانون سانت ليغو وسانت ليغو املعدل  -مازال االصرار على االخذ به رغم
الرفض واالعتراض وعدم مالئمته للواقع السياس ي واالجتماعي للعراق املتمثلة بسلبية افرازاته على الخارطة
السياسية العراقية ومجمل العملية السياسية ومستقبل الديمقراطية كما عكسه لنا العائد االنتخابي
للدورات املاضية .
رؤى و اجتهادات متنافرة حول ما سيؤول أليه مستقبل العراق مابعد االنتخابات لعام  2018م  ،فبعضها
متفائل يتوقع تغييرا ملحوظا سيحصل  ،واخراليرى معطيات تدفع باتجاه التغيير مستندا على املحاوالت الجادة
من قبل بعض الكتل السياسية النافذة واملسيطرة على املشهد السياس ي والتي بدأت فعال باعا دة تموضعها
بوسائل متعددة مثل تأسيس االذرع االنتخابية لها  ،واالصرار على بقاء ذات النظم والقوانين االنتخابية وصوال
الى السعي الستخدام الجهاز البايومتري لفرز االصوات واخراج النتائج خالل اربع وعشرون ساعة ،علما انه
التتوافر البنى التحتية ملثل هكذا عمل حيث االفتقاد الى البرمجيات وسياسة االمان الضامنة من قبل الشركة
املتبنية للموضوع  ،يضاف له اعتماد أسلوب التصويت االلكتروني والذي يحتاج الى توافر الكهرباء وتأسيس
شبكات وبرمجيات ونظم أمان تضمن عدم التالعب بالنتائج  .يضاف لكل ماتقدم القدرة العالية لبعض الكتل
السياسية والتي تتمكن من التدخل بعمل املفوضية العليا لالنتخابات  ،وسيطرة املال السياس ي وتغول الفساد.
تعاطي دولي واقليمي يدفع كل منهما باتجاه تعميق نفوذه أو تجسيد دوره  ،وربما حتى أعادة تموضعه بصيغ
وتحالفات جديدة ومختلفة للحفاظ على ماله من ثوابت من خالل السعي لجعل العائد االنتخابي ضامن لهذا
النفوذ او الدور .
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أعالم يسعى لتشكل وصياغة وبلورة رأي عام انتخابي يقابله حالة ألتيه الفكري والتخبط وعدم وضوح الرؤى
للناخب العراقي الذي اليعلم ماهي برامج االحزاب التي اصال هي غير واضحة املعالم واالهداف واالتجاهات .
من خالل ما تقدم نطرح خالصتنا للمحاور الستة ألتي تصدى لها تقريرنا هذا وكالتي -:
تركز املحور االول حول رؤى وتوجهات السياسة ألعامة البرز القوى بالتحالف ألوطني ألعراقي والذي طرح فيه
سيناريوهات متعددة حول مستقبل هذا ألتحالف ويعد سيناريو ألتفكك واالنشطار هو أملرجح ؛ النه لم
يستطع أن يحول نفسه ألى مؤسسة سياسية حقيقية تمثل االطراف ألشيعية  ،وظل كما تأسيسه تحالف
انتخابي تجتمع مكوناته قبيل االنتخابات وتفترق بعد أن تحصل على املكاسب .
يبرز في هذا ألتحالف مشروع ائتالف دولة القانون االنتخابي الذي يطرح (( برنامج االغلبية ألسياسية )) ويسعى
لجمع املناصرين واملؤيدين له ويؤكد على ضرورة بقاء قانون االنتخابات سانت ليغو املعدل مع مزاوجته
بأسلوب التقطيع االنتخابي ومكافأة ألفائز االول من أجل الحفاظ على التوازن والفعالية للسلطة التشريعية .
والننس ى هنا الدور املجتمعي وليس ألسياس ي الذي تمارسه أملرجعيات ألدينية في حث أملجتمع والقوى
ألسياسية العادة تقييم الوضع ألسياس ي والتحرك بناء على معطياته مثل أملرجعية ألشيعية بزعامة ألسيد ((
علي السستاني )) وهي االكثر فعال وتأثيرا على الساحة ألعراقية والتي تنادي بضرورة أجراء االنتخابات في
موعدها ومحاربة الفساد والتأسيس للدولة أملدنية  .وكذلك لدينا (( أملجمع الفقهي )) والذي يعد أملرجعية
ألوحيدة ألهل ألسنة والتي يبدو أن التأثير لها كبير في االنتخابات أملقبلة  .ولدينا أملرجعية املمثلة بوالية الفقيه
والتي تعد منافسا ملرجعية السيد ((علي السستاني ))حيث تطرح مشروعها القاض ي بضرورة أشراك رجال
ألدين في ألحكم .
ويأتي تحالف القوى ألوطنية باعتباره ممثل للقوى ألسنية ألفاعلة والذي ينادي تارة بتأجيل االنتخابات واخرى
ألعزوف عنها وثالثة يوحدون الجهود والخطابات ألسياسية لدخول املعترك أالنتخابي  ،ولكن يبدو أن
االثارالكبيرة ألتي يسعون للحصول عليها من خالل هذه االنتخابات تبدو بعيدة في املدى املنظور  ،ولكن الراي
املرجح و جني الثمار ربما يتبلور بشكل اكثر وضوحا في االنتخابات مابعد أملقبلة ..
أما تحالف القوى الكردية فرغم التداعيات التي أفرزها االستفتاء ومشكلة املوازنة ألخاصة باالقليم  ،اال اننا
نالحظ السعي لخوض االنتخابات والحفاظ على مبدأ الشراكة في ألعملية ألسياسية وضمان بقاء ماتم جنيه
من مكتسبات خالل املراحل ألسابقة .
في حين يظل التيار أملدني غير قادر على تفعيل مكانته أالنتخابية رغم أن الشارع ألعراقي مؤيد لهم  ،اال انهم لم
يتمكنوا فعليا من توظيف الطاقات الشابة املتجددة او حتى النساء في احزابهم املتعددة ؛ وعليه النتوقع
تحقيق املزيد من املكاسب أالنتخابية .
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أما املحور ألثاني والذي تناول أثر االطار املؤسساتي والتشريعي على االنتخابات أملقبلة .
يبرز لنا هذا املحور االشكاليات ألعديدة في الدستور واالنظمة والقوانين أالنتخابية من حيث التطبيق واالثر
ألفعلي لها على سير ألعملية أالنتخابية وما تفرزه من اشكاليات تنعكس على ألعملية ألسياسية من حيث
توازنها واستقرارها هشاشتها وضعفها  ،أضافة الى حالة عدم الثبات على قانون أو صيغة انتخابية منذ عام
 2005ولحد وهذا يتنافى مع االصل في القوانين واالنظمة أالنتخابية اال وهو الثبات واالستقرار  ،مما يعكس
احتمالية عدم مالئمتها للواقع أملجتمعي والسياس ي للعراق .
فمثال تبرز لنا اشكاليات عديدة بين مواد الدستور وقوانين املفوضية أملستقلة النتخابات وبين توجهات
االحزاب ألسياسية واراداتها  ،وفي ذات ألوقت التزال العديد من التشريعات التتوافق مع عمل املفوضية لدى
التطبيق حيث أقحمت االحزاب ألسياسية ألكبيرة نفسها في عمل املفوضية  ،البل وتدخلت حتى في اختيار
أعضاء مجلس مفوضيها بتقاسمها املقاعد أملخصصة للمجلس فيما بينها  ،مما ولد شكوكا حول عمل هذه
أملؤسسة املهمة  ،وسببت اشكاليات عديدة في تقبل قراراتها واجراءاتها ونتائجها في االنتخابات املاضية  ،اذ أن
هنالك ألعديد من التشريعات ضمن أملنظومة ألقانونية لالنتخابات التتوافق مع العمل ألفني للمفوضية  ،مع
ما يرافقها من اشكاليات في نص الدستور ألنافذ لعام  2005م وبالذات في املادة (( )) 102منه والذي عد
املفوضية هيأة مستقلة وكذلك قانون املفوضية العليا أملستقلة لالنتخابات رقم (( ))11لسنة  2007م أملعدل ،
والذي أكد أن املفوضية هيأة مستقلة  ،ولكن رغم ذلك فهي تخضع لرقابة مجلس النواب  .فالنص ألدستوري
سبب اشكاليات كثيرة حول عائدية املفوضية وماهية ألسلطة ألتي تشرف عليها هل ألسلطة ألتشريعية حسب
املادة ألدستورية ((  )) 102أم ألسلطة التنفيذية حسب قرار أملحكمة أالتحادية ألصادر سنة (( . )) 2011هذا
ألتنازع في االختصاص بين ألسلطة ألتشريعية والتنفيذية وتبادل االدوار باتجاه تكريس الهيمنة على القوانين
االنتخابية ومفوضية االنتخابات على ألرغم من افراد الدستور فصال للهيئات املستقلة وبضمنها (( املفوضية
)) ولعل القانون رقم  21لسنة  2010م وهو قانون التعديل االول لقانون املفوضية دق املسمار االخير في نعش
املفوضية  ،اذ أن مواده رسخت املحاصصة ألطائفية وكذلك املحاصصة ألحزبية حتى بين االئتالف الواحد
لصالح الكيانات املنضوية تحت مظلته وهذا ما الحظناه في اختيار أعضاء مجلس مفوضية االنتخابات عام
 2012وكذلك في اكتوبر عام . / 2017؛ وعليه يمكن القول بأن استقاللية املفوضية تبقى محل تنازع بين
الجوانب االدارية التي منحتها أملحكمة أالتحادية ملجلس الوزراء وبين الدستور وبين جوانب اخرى من بينها
اختيار أعضاء مجلس املفوضية واملصادقة عليهم من قبل مجلس النواب .مع االشكاليات الكبيرة التي افرزها
نظام التمثيل النسبي ونظام سانت ليغو وسانت ليغو املعدل .
وتتجلى لنا اشكالية أخرى تتعلق بألية تطبيق (( الكوتا )) للنساء حيث نص الدستور في املادة  49في الفقرة ، 4
تخصيص نسبة التقل عن  %25من أجمالي مقاعد ألسلطة ألتشريعية للنساء ولكن الخلل التطبيقي افرغ هذه
املادة من محتواها فمثال حصلت املرأة على ((  )) 83مقعد من أصل (( )) 328مقعدا في مجلس النواب علما أن
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(( ))22امرأة فازت بأصوات تنافسية خارج نظام الكوتا  ،ولكن الواقع تم اعتبارهن ضمن نظام الكوتا حيث
مورس االبتزاز ألسياس ي للمرأة بسبب انضمامها للقوائم االنتخابية ومن ثم مصادرة صوتها داخل تلك القوائم
من خالل تحويل املرأة من صانعة قرار الى منفذة ملشيئة الكتل السياسية الداخلة فيها وصوال الى أبعادها عن
صناعة القرار السياس ي  ،اضافة لحصر النساء بنسبة ((  ))%25وليس كما نص الدستور ان النسبة التقل
عن ((  ))%25؛ وعليه يجب اجراء تعديل للقوانين االنتخابية ومحاولة االستخدام االيجابي للتمكين السياس ي
الذي نص عليه الدستور والذي يعني ضرورة احتساب االصوات التنافسية للمرأة واشراكها في أملستويات
ألتشريعية والتنفيذية والقضائية ولجان املفاوضات واملصالحة ألوطنية  ،وان اليكون عملها مقتصر على
االنتخابات ألبرملانية واملحلية فقط .
وتصدى املحور الثالث لدور االعالم في تشكيل املشهد السياس ي لالنتخابات العراقية  ،حيث أكد على الدور
املهم امللقى على عاتق االعالم من خالل مساراته املتعددة وتوجهاته في تنمية الذائقة للمتلقي كونه عملية
اتصالية بين طرفين هما القائم واملتلقي لالتصال  ،على اعتبار أن عملية االتصال تتم وفق التفاعل بين
ألسلطة والتنظيمات والقوى ألسياسية أملشاركة في ألعملية أالنتخابية  ،اضافة ا الى الناخب ألعراقي ومدى
تفاعله مع ما يتم طرحه من حوارات ونقاشات وبرامج انتخابية يروج لها  ،ومن هنا يمكن تسليط الضوء على
الدور الفاعل الذي يمارسه االعالم في االنتخابات واملتمثلة برصده لكل ما يجري على الساحة السياسية ساعيا
ملد الجسور للتعاطي مع املرشحين وأثارة الحوارات والنقاشات ومتابعة ومراقبة سير االنتخابات والتواصل مع
املفوضية أملستقلة لالنتخابات واجراء أملقابالت مع الناخبين ؛ وعليه فمهمته ليست سهلة في ظل مشهد
سياس ي يبدو مرتبكا ومعقدا ناهيك عن أوضاع اقتصادية ومعيشية متأزمة والتي ستلقي بظاللها على مسار
االحداث .
وتناول هذا املحور ايضا دراسة ميدانية حول االعتدال والوسطية في لغة الخطاب االنتخابي والتي افرزت جملة
من النتائج للعينة املقصودة بالدراسة حيث تبين ان  %65ممن اجريت عليهم الدراسة اكدوا أن الخطاب
السياس ي للمسؤولين ألعراقيين أسهم بتفتيت وحدة الشعب ألعراقي وان  %88من ذات العينة اتفق على أن
أغلب خطابات أملسؤولين والسياسيين كان هدفها الترويج الغراض انتخابية فقط  ،وان  %61منهم اكد ان
الخطاب املتشنج لبعض الساسة العراقيين سوف اليدفع باتجاه انتخابهم من قبل الجمهور  ،واكد  %38منهم
ان الخطاب أملعتدل هو الذي سيدفع الناخب العراقي النتخاب مرشح ما .
نستدل مما تقدم ان الناخب ألعراقي بات يريد التهدئة واالعتدال واالبتعاد عن التشنجات واالزمات التي يكرسها
بعض الساسة في خطاباتهم االنتخابية  ،وهذا يعد مؤشرا جيدا يعكس رغبة املجتمع العراقي بتبني الوسطية
واالعتدال من اجل السعي لبناء الدولة والوطن .
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أما موضوع االنطباعات وتشكل الصورة ألذهنية للناخب ألعراقي فقد تناولها املحور ألرابع من خالل ثالث
دراسات عكست بطريقة اواخرى وجودا نسبيا لحالة من ألتيه ألفكري والحيرة وعدم وضوح الرؤى أزاء خيارات
مصيرية تتجسد بموضوع املواطنة والوالء واالنتماء والوعي بالبرامج أالنتخابية وسلوك الناخب ألعراقي ووجهة
نظر الناخب والقائد ألسياس ي للعملية أالنتخابية .
حيث باتت بعض االنطباعات والصور الذهنية تشكل ثقافة فرعية داخل املجتمع العراقي مع وجود مشهد
سياس ي تصارعي وخلل دستوري وتهميش وتناس ي ملشتركات وثوابت وموروثات قديمة لكنها تمثل جوهر
الخصيصة املجتمعية التي تميز العراق منذ فجر التاريخ .
وقدر تعلق االمر باالنتخابات  ،تبرز لنا اشكالية في الوعي أالنتخابي لدى الناخب ألعراقي يترافق معها وجود عجز
باملؤسسات الفاعلة في أنهاض هذا الوعي وترسيخه في بعده ألواقعي مع عدم توفر مقومات بيئية تمكن الناخب
من ألتمحور والتطور ؛ النها هي أيضا تمر بحالة من الحيرة والتيه ؛ االمر الذي أفض ى الى ترسيخ مضادات
الوعي أكثر من تجسيده بشكله ألصحيح ولو أردنا تسليط الضوء على سلوك الناخب ألعراقي وفقا لدراسة
قامت بها منظمة ألحق لحقوق االنسان للفترة من (( )) 2017 -9-5-الى ((  )) 2017 -10—6اكدت ان الناخب
العراقي مازال يقدس الشخصية القوية وذلك ضمن موروث قصة القيادة في بالد مابين النهرين والذي يعد
سكانه من اكثر أملتأثرين بالتقلبات التي أحاطت بجغرافية سكنه منذ فجر التأريخ وان كل االحداث والتوترات
التي تزامنت مع بداية تكون الصورة ألذهنية االولى للمفاهيم والقيم لدى السكان االوائل شكلت القواعد ألتي
بنيت عليها كل التطورات الفكرية الالحقة وتركت بصمة واضحة الى يومنا هذا والزالت تالزمه في وعيه
االجتماعي من خالل وجود منظومتين احداهما تؤمن بالقوة والبسالة واالخرى تؤمن بالصبر والكدح ؛ االمر
الذي أنعكس على توجهات السكان ألسياسية مابين تابع مغلوب على أمره لنظام سياس ي قمعي  ،أو ممارس
للثورة ألعنيفة والتحدي ألصريح للسلطة  .ومن هنا عكست لنا ألدراسة تقديس الناخب ألعراقي للشخصية
ألقوية  ،وكذلك بينت أن االلتزام ألحزبي والفئوي قوي جدا لديه ويتأثر الناخب كذلك بمحركي الجماهير من
شيوخ العشائر واملتنفذين  ،وهو اليعلم شيئا عن البرامج ألسياسية لالحزاب حيث ان ((  ))%1،74من
الناخبين ليس لديهم معلومات عن البرامج أالنتخابية  ،وان((  ))% 6،10لديه معلومات غير متكاملة عن البرامج
االنتخابية و ((  ))%3،15لديهم املام بالبرامج السياسية لالحزاب  .أما عن سلوكه ألتصويتي كان يتبع منذ عام
 2005أسلوبا في التصويت يسمى (( التصويت االستباقي ))أما في انتخابات  2014م  ،فقد أتبع أسلوب
التصويت (( االسترجاعي )) أي مراجعة املواقف والقرارات واالجراءات التي قام بها الحزب أو أملرشح ومدى
تطابقه مع تطلعات الناخبين  ،أضافة الى مااظهرته ألدراسة من تأثر الناخب العراقي باملوروث االجتماعي االمر
الذي وظفته النخب ألسياسية باتجاه تدعيم االساطير ألسياسية لتلميع الذات واظهار املنافسين بانهم
أشرار.يضاف له تغول الفساد املالي واالداري والتأثير السلبي للمال السياس ي الذي يوظف في االنتخابات لجني
االصوات .
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أما املحور الخامس فقد تناول ألتعاطي ألدولي واالقليمي مع االنتخابات أملقبلة وكاالتي -:
بدءا من أملفيد االشارة الى أن هنالك مصالح تترجم بأدوار أو نفوذ يدعم ويساند أو يزيل العقبات ألتي تفض ي في
النهاية اليجاد مخرجات للعملية أالنتخابية تفرز طبقة سياسية تحدد نوع ودرجة التناغم واالنسجام مع
املتطلب االقليمي والدولي .
فالنفوذ االمريكي في العراق وكذلك النفوذ البارز االن لبريطانيا يسعى الى ترتيب الظروف باتجاه الدفع لوصول
الساسة الساعين الى القضاء على االرهاب ومكافحة الفساد واعادة بناء الدولة العراقية الفاعلة واملستقرة
داخليا والبعيدة عن التكتالت االقليمية وهذا الذي يمثله تيار او جناح السيد رئيس الوزراء (( حيدر العبادي
)) دون أن يعني ماتقدم ألتدخل أملباشر في االنتخابات  .يقابله نفوذا ايرانيا متحالفا مع دور روس ي يدفع باتجاه
دعم محور املقاومة بأجنحته ألسياسية ويتم هذا بوسائل متعددة سيما بعد السعي االمريكي والعربي للحد من
النفوذ االيراني بعموم املنطقة العربية ومنها العراق ؛ وعليه تسعى أيران الى أعادة التموضع السياس ي في العراق
من خالل فتح االبواب للتحالف والدعم واملساندة لتيارات وتشكيالت جديدة ومتنوعة بأهدافها وبرامجها من
أجل جعل املخرجات االنتخابية تفض ي الى تشكيل حكومة التقوض من هذا التموضع .
واليختلف االمر بالنسبة لتركيا التي تحاول ان تؤثر في قوى وشخصيات ترتبط معها ايدلوجيا أو قوميا من
خالل تقديم التسهيالت التي تساعدهم على خوض االنتخابات بفعالية  ،ولكن نالحظ انها باتت تدعم الحكومة
العراقية سيما بعد االنتصارات على داعش وتداعيات االستفتاء الكردي باتجاه املحافظة على ووجود حكومة
قوية قادرة على ان تحافظ على وحدة أراضيه .
ولو حاولنا تسليط الضوء على التعاطي الخليجي مع االنتخابات العراقية املقبلة البد من االشارة الى وجود
محورين االول سعودي – اماراتي والثاني قطري  .والواضح ان طبيعة العالقة االقتصادية والسياسية املبنية
على التطبيع مع السعودية هي التي ستجعل من تعاطيهم مع االنتخابات العراقية فاعلة بشكل كبير مقارنة
باملحور القطري رغم الدعم التركي وااليراني له .
وعليه سيركز املحور السعودي االماراتي وبقية دول الخليج بدور داعم للقوى السياسية العراقية التي تدعم
املزيد من التنسيق والتعاون مع هذا املحور وفك االرتباط التدريجي مع ايران للحفاظ على مصالحهم التي
تحققت خالل هذه الفترة .
أما املحور السادس واالخير من هذا التقرير فلقد تناول الخارطة السوسيو – سياسية للعراق بين املشتركات
املنسية والرؤى لسيناريوهات انتخابية محتملة .
حيث ركز هذا املحور على فكرة اساسية مفادها ان الدولة واملجتمع دائما رهن موروثاته ومشتركاته التي تشكل
حياته السياسية واالجتماعية الن السياسة هي نتاج املجتمع شئنا ذلك أم أبينا  ،والعراق اليخرج عن هذه
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الحقيقة العلمية  ،ولعل من بين ابرز مشتركاته منذ فجر التاريخ مشتركين أساسيين هما (( املشترك القروي )) و
(( املشترك املعبدي )) والذي لم يتم تمثله في الخارطة السياسية العراقية بما يستحق حيث من بين )(()) 115
اجازة تأسيس لالحزاب و (( )) 162طلبا للتسجيل و ((  )) 866كيانا سياسيا مصادق عليها سابقا و (( )) 132
كيانا سياسيا كيف نفسه خالل املدة ألقانونية و ((  ))734كيانا سياسيا تم حله وفقا الخر تحديث قدم من
قبل املفوضية املستقلة لالنتخابات في اكتوبر  2017م والعدد قابل للزيادة لم نرى سوى كيان واحد قد يمثل
العشائر – املشترك القروي – وعليه ومن اجل احتواء املشتركات لتأسيس خارطة سياسية تمثل مكونات
وطبيعة الشعب العراقي  ،وكذلك من أجل تجاوز حالة عدم الثبات والرفض واالختالفات املستمرة حول النظام
والقانون االنتخابي العراقي طرح هذا املحور حل توازن وانقاذ يتمثل بأهمية فتح باب الحوار الدافئ لتبني نظام
انتخابي يمثل التعددية االغلبية التفضيلية ويستند على اسلوب الدوائر االنتخابية احادية التمثيل والتي
تنسجم مع نصوص الدستور العراقي التي حددت نائب لكل مائة الف نسمة  ،اضافة الى ان هذا النظام املقترح
ينسجم مع انتهاج سياسات وسطية ويحفز بيئة التوافق وتلطيف املواقف في املجتمعات التي تتميز بالتعددية
واالنقسامات الداخلية وتعيش في ظل ظروف انتقالية تولد أزمات وفجوات اليستطيع النظام السياس ي حلها
االمن خالل تجاوزه ملثل هذه املرحلة  .هذا النظام أالنتخابي هو نظام الصوت البديل((  )) AVوالذي يعد خيارا
معقوال لتجاوز الفجوة االنتقالية التي تمر بها الدول الساعية لتجسيد الديمقراطية واعتماد أسلوب (( الوزن
االنتخابي )) بنسبة ((  ))%55استرشادا بالتجربة االيطالية وتمنح كمكافأة للفائز االول وذلك لضمان استقرار
للسلطة التشريعية وقدرة عالية على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية كبيرة وباالعتماد على نسبة حسم %10
للتحالفات واالئتالفات و  %2الحزاب املنظوية داخل ائتالف و %4لالحزاب املنفردة و %1للمستقلين .
ولتجاوز سلبية املنس ي من الخارطة السياسية العراقية طرح هذا املحورضرورة تخصيص نسبة نسبة التقل
عن ((  )) %20كمقاعد في البرملان بعيدة عن نظام الكوتا للعشائر العراقية ونسبة التزيد عن (( ))3%للشباب
العراقي كونها الفئة العمرية االكثر ثقال في املجتمع .
وطرح هذا املحور املشاريع السياسية والخرائط االنتخابية التي تسود املشهد السياس ي االن مثل مشروع
التسوية السياسية  ،ومشروع االغلبية ألسياسية ومشروع االصالح والبناء والتحرير ومشروع الدولة املدنية ،
يقابله خرائط انتخابية وسيناريوهات لتحالفات تتمثل باالتي -:
خارطتين شيعيتين االولى تتمثل بمكونات دولة القانون  +قائمة منتصرون  +املجلس االعلى وقد ينظم لهذه
الخارطة بعض القوى السنية والكردية ولو أنه احتمال ضعيف .
أما الخارطة الشيعية الثانية فيمثلها جناح (( حيدر العبادي ))  +التيار الصدري  +ائتالف الوطنية  +تيار
الحكمة  ،وهنالك احتمالية كبيرة النضمام العديد من االحزاب الجديدة لهذه الخارطة .
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اما الخارطة السنية فيمثلها (( متحدون  +العربية  +الوفاء لالنبار  +ديالى هويتنا  +التجمع املدني لالصالح +
املشروع الوطني العراقي ))
اما الخارطة الكردية فسو تتمثل بحركة التغيير  +حزب االتحاد الوطني  +االتحاد االسالمي  +الجماعة
االسالمية  +كتلة االصالح والديمقراطية  +املستقلين وقد يتحالف معهم حزب العمال وكادحي كردستان +
الحركة الديمقراطية االشورية (( زوغا))  +الحزب الديمقراطي الكلداني .
ويمكن القول ان االنتخابات املقبلة مفتوحة فيها كل الخيارات حيث الساحة السياسية ماتزال متحركة وغير
مستقرة والتغيرات الداخلية واالقليمية والدولية متسارعة ولكن يضل جناح السيد حيدر العبادي ومن
يتحالف معه هو صاحب افضل الفرص لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومته ممن يحملون ذات التوجه مع
عدم امكانية تجاوز دور ونفوذ القوى والكتل االخرى التي استطاعت خالل هذه السنوات من تأسيس الدولة
العميقة التي ا علن عنها بشكل صريح في وسائل االعالم من قبل مسؤولين ونافذين االمر الذي يفض ي الى

تلويحهم بالبقاء والحفاظ عن مكتسباتهم التي افرزتها االنتخابات السابقة في املناصب التشريعية والتنفيذية .

أ.د .نداء مطشرصادق الشرفة
2017-11-30
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الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقديم
أ.م.د .فاطمة سلومي
شهد العراق ما بعد النظام الديمقراطي الجديد عام 2003العديد من املتغيرات التي اثرت بشكل وباخر على
الواقعية املجتمعية العراقية ,ضمن رؤية متكاملة عميقة وراسخة ,حددت معالم الدولة الجديدة ,ضمن اطار
خارطة سياسية بنيوية جسدت وبشكل واضح النظام السياس ي في العراق من خالل ابعاد مهمة اهمها:
االساليب الجديدة التي انطلق من خاللها هذا النظام والذي اسهم في التحول الديمقراطي ,وجسد معنى الدولة
املطلوبة من هنا تأتي محاور هذا التقرير االستراتيجي والذي يرتكز على رؤى وتوجهات القوة الفاعلة في الخارطة
السياسية العراقية ما بين التحالف الوطني العراقي والتيار املدني والتيار الكردي وتحالف القوى من جهة
واملرجعية الدينية من جهة اخرى ,وبين هذه القوة تبرز مديات االستحقاق االنتخابي الذي يمكن ان نقول عليه
مؤسساتي وتشريعي في آن واحد ضمن خارطة تجلت فيها الصورة الذهنية القائمة على مبدأ املواطنة املتساوية
ً
واملتكافئة في الحقوق والواجبات والتي اعطت جانبا سيوسيوسياس ي للعراق حددت في مشتركات وسيناريوهات
مختلفة ومحكمة قائمة على التنبؤ املستقبلي الصائب والذي يتزامن مع الرؤية املحلية واالقليمية لألحداث
والتي تقيم نتاج السياسات املاضية
وتضح الحلول املناسبة السيما مع اقتراب مرحلة مهمة في تاريخ العراق الحديث واملعاصر واملتمثل
بانتخابات 2018وما يعقبها من متغيرات دراماتيكية السيما بعد االنتهاء من داعش وتحرير اغلب املحافظات
العراقية ,وما تتطلبه هذه املرحلة من تركيبة سياسية جديدة وبرنامج انتخابي مبني على تصورات الواقع,
ً
خصوصا في مرحلة االصالح السياس ي ,التي تعد من اهم املراحل االستراتيجية لبناء واعادة الدولة من جديد من
خال ل االستناد الى مقومات مرحلة النصر التي تعتمد على االداء التكاملي والعقلي والذي يضع محددات النظام
السياس ي في عملية تحليل شامل ,لتأهيل هذه الدولة او ما يطلق عليها دولة املواطنة ,التي سيحاول االعالم بكل
مفاصله تجسيدها في وسائله املتنوعة ,والتي ستحدد نجاحها او فشلها في ضوء تهافت املرشحين وتنوع ثقافة
الناخب والتساؤالت التي يمكن طرحها امام خطاب اعالمي مشوب باالعتدال والوسطية تارة وعدم الحيادية
واملوضوعية تارة اخرى ليشكل رؤية صعبة محكومة بالقبول والرفض ,لذلك جاء هذا التقرير ليعبر عن مرحلة
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ما بعد االنتخابات العراقية بكل حيادية بعيدة عن االنحياز واالستعراض السطحي لكل املحاور املتشعبة
باملضامين واملواقف  ,السيما وان الجيو سياس ي النتخابات عام  2018ستنعكس ليس فقط على معطيات
ً
ً
النظام السياس ي في العراق بل ستكون حدا فاصال لواقع جديد يحدد مسارات الدبلوماسية العراقية وعالقتها
الخارجية ان صح التعبير مع الدول االقليمية والدولية  ,والتي شكلت في مرحلة ما فواعل مهمة في التأثير على
مستوى املجتمع الدولي بشكل عام والخليجي بشكل خاص ناهيك على ان نتائج االنتخابات نفسها ستخلق
ً ً
انفتاحا كبيرا عزز الوحدة الوطنية التي سعت اليها املرجعية الدينية في مدينة النجف االشرف في اجواء توافقية
وخطاب معتدل اعطى ثماره بإعادة الثقة الى الجميع للنهوض من كبوة الصعاب الى مرحلة محاربة الفساد وبكل
اشكاله املتناقضة وتبني وقبول املرحلة الجديدة البعيدة عن عباءة االنتماءات والرضوخ للقانون والدستور
وترك كل ما مخبوء من اشكاليات عقيمة ومواجهه كل االزمات التي اعتاش عليها البعض ولسنوات طويلة وبين
هذا وذاك سنرى ما يرسمه املستقبل القادم في انتخابات عام  2018وكل ما يتمخض عنها.
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 -1رؤى وتوجهات البرز ألقوى ألفاعلة في ألخارطة ألسياسية ألعراقية  -1-1رؤى وتوجهات في ألسياسة ألعامة للتحالف ألوطني ألعراقيعبد ألهادي موحان ألسعداوي
ألنائب عن أئتالف دولة ألقانون
تقديم -:
يعد التحالف الوطني العراقي ،امتدادا لالئتالف العراقي املوحد الذي تأسس عام  2005كضرورة أنتخابية
وأستطاع ان يضم كل أالحزاب السياسية ((الشيعية )) وقد حقق نجاحات في مجاالت عدة  ،واخفق في أخرى ،
والتخرج سياساته العامة عن نص وروح ألدستور العراقي لعام  ، 2005من حيث تبني الديمقراطية والسعي
لتأسيس االقاليم ضمن وحدة وسيادة العراق  ،والحفاظ على مقتضيات االمن الوطني العراقي ,.ولكن الواقع
السياس ي العراقي ملئ بالتعقيدات واملشاكل االمر الذي دفع (( ائتالف دولة القانون )) طرح مشروع (( االغلبية
السياسية )) كحل أو مبادرة حل لجعل السلطة التشريعية اكثر كفاءة في ادائها  ،ونحن من خالل ممارستنا
اللعمل السياس ي أرتئينا تبني هذا املشروع االنتخابي يتزامن معه قانون االنتخابات املعتمد (( سانت ليغو
املعدل  ))1/7وسعيا منا لتجسيد روح وممارسة العمل الديمقراطي أقترحنا أن يتزامن معه أسلوب (( التقطيع
االنتخابي )) واعادة تدوير لالصوات أملتنازع عليها لصالح (( الخاسر أالكبر )) من القوائم العطائها فرصة
الحصول على (( مقاعد في البرملان )) ولتجسيد مبدأ نؤمن به االوهو (( مبدأ الحق االقص ى للناخب )) الذي
جعلنا نبتعد برؤانا عن مبدأ (( ترحيل الصوت الواحد )) وذلك للحفاظ على خيارات ألناخب وتجسيد أحترام
مبادئ الدستور سيما مبدأ (( حرية ألرأي )) الوارد في باب الحقوق والحريات العامة .
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نشأته-:
بدءا من أملفيد أالشارة أن التحالف الوطني العراقي هو (( تحالف سياس ي عراقي )) فرضته ظروف التحول
واالنتقال نحو الديمقراطية ؛من خالل التحديات الدافعة لضرورة االستعداد لالنتخابات العراقية عام 2005
 ،بعد عقود طويلة من التجربة السياسية ذات الطابع الدكتاتوري ألبعيد تماما عن هكذا ممارسات ؛ ومن هنا
أعلن ألسيد (( عبد العزيز الحكيم )) والذي كان رئيسا (( للمجلس االعلى )) عن تشكيل (( االئتالف العراقي
أملوحد )) في كانون الثاني من عام  2005م.والذي ضم معظم التيارات واالحزاب ألشيعية  ،وباملقابل لم يغلق
أبوابه أمام أي حزب أو تيار غير شيعي منذ تأسيسه ولحد االن .
وقدم برنامجه واستعداده لخوض االنتخابات االولى في العراق في عام  ، 2005وطرح برنامجه الساعي لبناء
نظام سياس ي عراقي ديمقراطي ،برملاني  ،اتحادي  ،منسجما مع روح ونص الدستور العراقي لعام  ، 2005اضافة
الى تأكيده على أحترام املواثيق الدولية  ،وثوابت الدين االسالمي  ،ومحاربة االرهاب .
وبالفعل استطاع ان يجعل من هذا التحالف خيمة أنضوت تحتها كل االحزاب والكتل الشيعية وخاضت
االنتخابات ونجحت في كسب اعلى االصوات  ،بحيث باتت قادرة على ان تكون أكبر الكتل املمثلة في البرملان
العراقي .
ولكن هذا اليعني أن (( االئتالف العراقي املوحد )) كان موحد برؤاه وتوجهاته وبرامجه  ،حيث كان يعصف به
بين الفترة واالخرى مهددات وتناقضات وخيارات قد التبدو موحدة حول بناء الدولة العراقية  ،او حول أفرازات
الخارطة السياسية  ،أو مستجدات ومتغيرات ألساحة ألسياسية سواء على الصعيد الداخلي او االقليمي او
الدولي ؛ االمر الذي أفض ى الى وجود ثغرات وعقبات باتت تعرقل بدرجة أو أخرى عمله وتوجهاته واهدافه
وبرامجه لحل االزمات املستعصية والتي تواجه النخب والشعب العراقي على حد سواء  ،وهذا ال يعكس عيبا أو
ضعفا في االئتالف بقدر مايعكس االزمات أملتراكمة واملتجددة في ألساحة السياسية العراقية املعقدة التركيب
والتشكيل والتفاعل  ،وهذا يبدو لي أمر طبيعي جراء الظروف الجديدة التي طرأت على العراق والتي تحتاج الى
وقت طويل لكي يتم أستيعابها والتعامل معها بشكل دقيق وناجح ؛ لذا النستغرب فترات الركود وبروز
االختالفات وصوال الى االنسحابات من قبل بعض االحزاب والتيارات الشيعية  ،اال ان كل هذا اليعني أن
مستقبل وفرص بقاء التحالف بات مهددا با لخطر  ،بالعكس تماما فأن ثوابت وركائز بقائه اكبر واعمق مما
أحاط به من مشاكل .
انطالقا مما تقدم وسعيا لخوض االنتخابات لعام 2010-2014م  ،أعلن الدكتور (( ابراهيم ألجعفري )) في يوم
االثنين املوافق  ،24-8-2009عن تشكيل (( التحالف الوطني العراقي )) والذي يشكل أمتدادا طبيعيا لالئتالف
العراقي املوحد والذي تأسس كما ذكرنا استعدادا النتخابات ، 2005
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وضم التيارات واالحزاب الشيعية التالية -:
 -1املجلس االسالمي االعلى

بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم

 -2حزب الدعوة االسالمية

بقيادة الدكتور ابراهيم الجعفري

 -3التيار الصدري
 -4املؤتمر الوطني العراقي
 -5حزب الفضيلة االسالمي
 -6منظمة بدر
 -7كتلة مستقلون

بقيادة السيد مقتدى الصدر
بقيادة الدكتور أحمد ألجلبي
بقيادة الدكتور نديم الجابري
بقيادة هادي العامري
بقيادة الدكتور حسين الشهرستاني

حدثت تغييرات حيث دخلت كتل وانسحبت اخرى وبذلك بات يضم ثمانية كتل وأحزاب هي كاالتي -:
 -1حزب الدعوة االسالمية
 -2كتلة مستقلون
 -3حزب الدعوة االسالمية  /تنظيم العراق
 -4املجلس االعلى االسالمي العراقي
 -5حزب الفضيلة االسالمي
 -6كتلة االصالح
 -7منظمة بدر
 -8التيار الصدري والذي انسحب فيما بعد

ألبرنامج ألسياس ي -:
تحدد برنامج التحالف ومنذ بداية تأسيسه على ثوابت ومرتكزات وطنية عراقية تتلخص بالحفاظ على سيادة
العراق ووحدة أراضيه  ،وتقديم برامج أنتخابية تنسجم وتتناغم مع مبادئ الديمقراطية  ،ومكافحة أالرهاب ،
ورفض أي محاولة لتقسيم العراق  ،وااللتزام بالدستور كمرجعية عليا  ،واالعتراف أمللزم بنتائج أالنتخابات ،
ورفض جميع أشكال التغيير الديموغرافي الذي أقره النظام السابق  ،وسيادة القانون وحصر السالح بيد
الدولة  ،والعمل بشكل جاد على تحرير الدولة العراقية وكل مؤسساتها من نظام ألطائفية والعرقية  ،واللجوء
الى تطبيق نظام االستحقاق السياس ي والعمل على توزيع الصالحيات وتطبيق الالمركزية ،وتعزيز وتيسير
االصالح السياس ي واالقتصادي واالجتماعي  ،وتحقيق الحكم الرشيد والشفافية مع أيالء أهتمام خاص ملحاربة
الفساد بما في ذلك املحسوبية ألسياسية واملحاصصة واملحاباة  ،وتعزيز السلم االهلي وتوفير ألبيئة املناسبة
لبناء الدولة تشارك فيها كافة فئات املجتمع العراقي .
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ألفرص واملحددات -:
لعل من بين أهم الفرص املتاحة ((للتحالف الوطني العراقي)) هي القدرة على ((البقاء )) و((تجاوز الخالفات
واالنسحابات واملتغيرات السريعة أقليميا ودوليا )) وذلك يتحدد من خالل ديناميكيته في محاولة تجاوز ((
املحدد واملهدد )) االكبر للخارطة السياسية العراقية اال وهو تجاوز (( موضوع ألتسوية )) سواء كانت ((تأريخية
)) أو (( مجتمعية )) او (( سياسية )) ؛ وذلك لكونه مازال يمثل الخيمة لكافة الكتل ألسياسية سواء ألشيعية
أم ألكتل السياسية االخرى ؛ وعليه فهو يتحاور ويمد جسور الثقة لتجسير الفجوة التي تعترض تشكيل تصور
ذهني يتولد لدى كافة أطراف ألتعاون والتشارك والتنافس والصراع ؛ بأن هناك من يريد ان يحقق حالة
التوازن واالستقرار وايجاد الحلول ملثل هكذا أشكاليات .
لكن هناك نقاط وبؤر للخالف تنعكس في من يرأس هذا التحالف ؛ وعليه يفض ي االمر أحيانا الى الركود
والنكوص  ،واحيانا اخرى الى االنسحابات والتمزقات وربما الى التقاطعات ألسياسية الواضحة بين بعض
مكوناته .اال أن االتفاق على سياسة عامة لهذا التحالف ماتزال محط نقاش وسجال كبير سيما بعد أنسحاب
حزب الدعوة عام  ، 2009وتشكيله الئتالف دولة القانون بزعامة السيد (( نوري املالكي )) والذي كان يشغل
منصب رئيس الوزراء انذاك .

سيناريوهات مستقبل التحالف الوطني -:
تنحصر السيناريوهات املحتملة بشأن مستقبل التحالف الوطني في ظل متغيرات العملية السياسية ضمن
ثالثة سيناريوهات هي االتي -:
 -1سيناريو التفكك واالنشطار – مرجح –
يعد هذا السياناريو (( مرجحا )) وذلك لكونه قائم على فرضية أساسها أن ألتحالف الوطني ليس
مؤسسة سياسية حقيقية ممثلة لالطراف الشيعية بكل أفكارها ورؤاها  ،وانما هو (( تحالف أنتخابي
)) تجتمع مكوناته قبيل االنتخاب  ،وتفترق بعد أن تحصل على أملكاسب  ،والدليل على هذه الفرضية
أن التحالف شهد أنسحابات عديدة وخالفات كبيرة بين كتله  ،وفي أخر دورتين أنتخابيتين دخلت
مكوناته بقوائم منفصلة  ،وحاولت أن تشكل الحكومة منفردة مثل (( ائتالف دولة القانون )) و((
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ائتالف املواطن )) غير أنها لم تحصل على االصوات الكافية  ،مافرض عليها العودة الى التحالف
واالصطفاف مع القوى الشيعية من جديد .
وثمة عدة أعتبارات تؤكد أن ألتحالف أيل للتفكك منها -:
 -1ان تجربة انتخابات مجالس املحافظات عام  ، 2013غيرت طبيعة التحالف وحولتها الى
صراعات واضحة  ،حيث شهدت ألساحة االعالمية تسقيطا سياسيا واداريا الكثر من (( محافظ
)) سبقه أجراءات واتفاقات فككت التحالف على مستوى أملجالس املحلية .
 -2التوجد رؤية موحدة تجاه مسألة (( االصالح الحكومي )) والتغيير الوزاري وتمكين أجراءات ((
مكافحة الفساد )) وعلى هذا االساس أفترقت (( كتلة االحرار)) التابعة للتيار الصدري عن باقي
مكونات التحالف  ،حيث علقت عضويتها في التحالف  ،ودعت الى مظاهرات واعتصامات شعبية
 ،ووصل االمر بها الى حد محاولة أجهاض ألعملية ألسياسية برمتها اذا لم تنفذ رؤيتها الخاصة
باالصالح .
 -3بروز منافس قوي للتحالف الوطني وهو (( الحشد الشعبي )) وتحوله الى مؤسسة فاعلة يحتمل
ان تشارك في العملية السياسية بعناوين مختلفة  ،وتحاول طرح مشروع سياس ي جديد  ،وفي
حال تحقق هذا السينااريو سينتج عنه معطيات عدة أهمها -:
انعدام فرصة تحقيق(( اغلبية سياسية )) للمكون الشيعي .وتأرجح قاعدة التحالف الشعبية
وانشطارها .
 -2سيناريو بقاء التحالف على وضعه الحالي – محتمل –
يفترض هذا أالحتمال أن يستمر التحالف الوطني وبجهود أيرانية ضاغطة ،في شكله الحالي للمكون
ألشيعي؛بهدف غلق ألباب أمام أي قوة غير شيعية تسعى الى نيل منصب (( رئاسة الوزراء)) وهنا تبرز
تقسيمات داخل كل قوة من قواه ألتقليدية مايعزز فكرة عدم سقوط ألحكومة  ،وبالتالي ضمان
أستمرار أستحواذ كتل التحالف على أملناصب الحكومية الن بقائها خارج نطاقه يعني تفرقها وبالتالي
ضياع مكاسبها.
ويستدعي تحقيق هذا ألسيناريو ألتوافق على مرشح من خارج أالسماء أملعروفة واملطروحة على
ألساحة ألسياسية االن  ،ويؤكد هذا الراي االجتماعات املكثفة التي يعقدها رئيس التحالف الوطني
مع الشخصيات املعروفة الشيعية مثل لقاء السيد (( عمار الحكيم )) مع الدكتور (( ابراهيم
الجعفري )) الذي تمخض عنه االتفاق مجددا على ضرورة تقوية التحالف  ،وضمان أستمراره
كمظلة لكل القوى الشيعية  ،وينتج عن هذا ألسيناريو االتي -:
 -1ضمان وحدة التحالف الوطني كما كان سابقا
 -2بقاء التيار الصدري ضمن التحالف
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 -3تجميد مشروع التسوية التأريخية ملرحلة مابعد داعش ؛ الن أنجازها يتطلب زعامة من وزن
السيد ((عمار الحكيم ))
 -4أختيار شخصية من ألصف الثاني سيمنح أطراف التحالف ألحرية الالزمة لعقد تحالفاتها
االنتخابية دون االضرار بموقف رئيس التحالف
 -5تسليم رئاسة التحالف لشخصية ثانوية سيطمأن أقطاب التحالف ويبدد مخاوفها من أستغالل
القيمة االعتبارية للمنصب في ألدعاية أالنتخابية
 -6بقاء التحالف الوطني مكبال وعاجزا كما هو االن وعدم وجود (( أغلبية سياسية )) حقيقية في
البرملان  ،وازدواج عمل كتله بين أملعارضة واملواالة للحكومة .
 -3سيناريو االندماج والتكامل – مستبعد –
يفترض هذا ألسيناريو نجاح ألجهود أاليرانية في أنهاء جميع خالفات الكتل ألشيعية  ،وتحويل التحالف
الوطني الى (( مؤسسة سياسية )) حقيقية قادرة على قيادة البالد وتحقق هذا السيناريو يتطلب االتي -:
 -1النجاح في تنفيذ البرنامج السياس ي الحكومي من خالل مساندة التحالف الوطني للبرنامج
الحكومي  ،وتأييده املستمر ملشاريع القوانين .
 -2ألضغط ألشعبي املتصاعد والرافض للفعل ألسياس ي بشكل عام قد يوحد قوى التحالف الوطني
 ،وهذا الفعل سوف يحقق أستعادة الثقة من قبل املجتمع  ،وأعادة رصيده الضائع لدى
الجماهير .
ومن نتائج هذا السيناريو -:
 -1تحول التحالف الوطني من مظلة لالحزاب والقوى الشيعية الى تحالف وطني عراقي منفتح
على كل املكونات واالحزاب االخرى .
 -2أسقاط كل ألرهانات على أنهيار وتقسيم ألعراق وجعل كل أالزمات داخل الحدود الخارجها .
 -3تقسيم القدرات بين الدولة واالحزاب واملجتمع  ،والذي يعتبر من أهم مالمح االستقرار
السياس ي واالجتماعي في ألنظم ألديمقراطية .
ماتقدم دفع ائتالف دولة القانون بزعامة السيد (( نوري املالكي )) الى طرح مشروع سياس ي  ،يسعى
جاهدا الى أنجاحه والترويج له  ،وكسب أملؤيدين واملناصرين له اال وهو (( مشروع االغلبية السياسية
)) والذي أعتبره (( برنامج أنتخابي )) و((سياس ي )) امام كافة القوى ألسياسية العراقية أستعدادا
النتخابات عام  2018املقبلة  ،وعليه سنحاول االن تسليط الضوء على السياسة العامة الئتالف
دولة القانون  ،وماهية برنامج (( االغلبية ألسياسية )) و(( اليات تحقيقه )) وكما يلي -:

السياسة العامة الئتالف دولة القانون -:
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قبل الخوض في غمار هذا املوضوع ،ارى من املفيد االشارة الى ان مفهوم السياسة العامة وفقا لراي ((
كارل فردريك )) (( برنامج عمل مقترح لشخص او جماعة او حكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح
الفرص املستهدفة واملحددات املراد تجاوزها  ،سعيا للوصول الى هدف او لتحقيق غرض مقصود )).
وتأسيسا على هذا ألتعريف سنحاول طرح برنامج ائتالف دولة القانون املتمثل كما ذكرنا سابقا
بمشروع االغلبية السياسية  ،ثم نحاول ان نطرح فرص نجاحه وامكانية تحقيقه من خالل طرح رؤانا
الخاصة باالليات املتاحة الواقعية املمكنة في ظل تعقيدات الساحة السياسية العراقية وصوال الى
الهدف املنشود .

برنامج االغلبية السياسية -:
يقوم هذا البرنامج على فكرة أساسية مفادها ألسعي لتشكيل كتلة سياسية كبيرة تجتمع على برنامج
سياس ي وأقتصادي وأجتماعي موحد  ،يعنى بتشريع القوانين وتشكيل الحكومة  ،من هذه الكتلة
القائمة على (( االغلبية ألسياسية للمكونات )) وليس (( االغلبية العددية )) يتم أنتخاب رئيس الوزراء
الذي يشكل كابينته الوزارية  ،ويكون مسؤول أمام ألبرملان عن كابينته .
هذا البرنامج يسعى لتجسيد أسس ومقومات النظام البرملاني  ،ويعد ضامنا للخالص من أملحاصصة
ألسياسية التي نتج عنها أزمات كبيرة .

أليات تحقيق هذا ألبرنامج -:
يعد هذا ألبرنامج خيارا أستراتيجيا لتصفية وتنقية ألخارطة ألسياسية من أفرازات االنتخاباتألسابقة  ،أضافة الى كونه مرتكزا أساسيا لتحقيق الديمقراطية البرملانية املتجلية بوجود برملان ذو
أداء فعال وكفوء كما هو ألحال للبرملان االنكليزي مثال والذي نسعى من خالله لتحقيق مقولة ((
)) s))genevoisdelolmeفي القرن الثامن عشر حيث ذكر (( أن البرملان االنكليزي بمقدوره أن يفعل
كل ش ئ عدا أن يغير الرجل المرأة )) ؛ وعليه أسعى ومن خالل تجربتي ألسياسية منذ تولي رئاسة
أملجلس البلدي في ناحية الغراف /محافظة ذي قار

 2004-2009وصوال الى كوني عضو

ثم نائب لرئيس مجلس املحافظة ذاتها حتى صعودي الى قبة البرملان العراقي في عام  2014ولحد االن .
أرى أن هذا البرنامج يتطلب توافر عدة أليات ال أدعي انها مثالية ومتكاملة  ،بل هي أقرب الى الواقع
العراقي ومنسجمة مع االمكانات والقدرات املتاحة في ظل الخيارات والرؤى املحدودة في الساحة
السياسية والقانونية واالدارية  ،مع ألحفاظ على ماورد من مواد وبنود في الدستور العراقي الصادر
عام . 2005
اوال  -:أشار الدستور العراقي في املادة اوال منه عام  2005الى أن الدولة العراقية (( برملانية ))  .هنا من
املفيد االشارة الى أن النظام البرملاني ووفقا لرأي علماء النظم السياسية  ،يقوم على أساس ألتوازن
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والتعاون مابين ألسلطات الثالث (( التشريعية والتنفيذية والقضائية )) هذا االمر يحتاج الى تفعيل
قاعدة تحقيق التعاون الكامل

بين البرملان ورئيس الحكومة عن طريق الوزارة

املسؤولة

امام ممثلي الشعب  ،والذي اليتم االمن خالل (( سيادة رأي االغلبية )) داخل البرملان واملترجم بوجود
(( كتلة سياسية تعكس االغلبية السياسية التمثيلية )) القادرة على تشكيل الحكومة  ،وتمرير
القوانين التي تسهم في جعل السياسات موضع التنفيذ .
هذا االمر يحتاج الى وضع النقاط على الحروف وعدم ترك بعض املفاهيم واملصطلحات عائمة وغير
محددة .
مثال ماهي الحدود واالطر القانونية للنظام الذي اعلن العراق عن تبنيه االوهو (( نظام التمثيل
النسبي )) فهل القانون االنتخابي العراقي والنظام االنتخابي وقانون املفوضية املستقلة العليا
لالنتخابات حدده بشكل دقيق ؟ االجابة كال _  .....لذا علينا الحث بحل أول أشكالية اال وهي هل نحن
أمام تمثيل نسبي كامل ؟ ام تمثيل نسبي تقريبي ؟
االول يعني في حالة تبنيه اننا سنكون امام سن نظام انتخابي يقوم على حساب االصوات الصالحة
املدلى بها على العدد التقريبي العضاء املجلس املنتخب .
والثاني يعني اننا أمام تمثيل نسبي تقريبي والذي يعني عدد الناخبين على عدد املقاعد .
ولو انني اكثر ميال باتجاه دفع مشرعي القانون االنتخابي والنظام االنتخابي الى تبني نظام التمثيل
النسبي التقريبي والذي يعني عدد الناخبين على عدد املقاعد .وذلك انطالقا من أيماني باملبادئ
الديمقراطية التي تسعى الى ايجاد كافة الطرق والوسائل لزيادة املشاركة السياسية وتوسيع التمثيل
البرملاني ملكونات الشعب املتنوعة الفسيفسائية داخل العراق .
وعدم االكتفاء بالقانون رقم  96لسنة  2005م والي اعلن تبني العراق لنظام التمثيل النسبي دون ان
يحدد أي منهما اصلح للشعب العراقي .
ثانيا -:
هنالك حقيقة علمية تشير الى أن النظام السياس ي التكتمل صورته اال اذا تم تبني (( نظام حزبي
وانتخابي وقانوني )) واضح يرسم بدقة مالمح ألخارطة السياسية وعدم ترك الباب مفتوحا
لالجتهادات االنية  .فمثال علينا ايجاد ضوابط ولوائح تحدد لنا مانوع االغلبية عمليا والتي تنسجم مع
البرنامج السياس ي لفكرة االغلبية السياسية كبرنامج عمل مقبل  ،حيث سنجد انفسنا مضطرين
لتبني (( ترجمة رقمية )) داخل السلطة التشريعية التي تحدد مالمحها (( املعادالت الرياضية )) أي
النظام االنتخابي الذي يحسم فكرة ترجمة الصوت الى مقعد .
هل نسعى الى (( االغلبية الضخمة )) أم (( االغلبية النسبية )) ام (( االغلبية البسيطة )) ام (( االغلبية
املطلقة )) ؟؟؟ وبما ان (( برنامج االغلبية السياسية )) املطروح هو تجسيد لفكرة توازن وتحالف
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وتشارك مكونات سياسية واجتماعية وقومية ودينية وعرقية ؛ وعليه فهو سيمثل مرتكز ديمقراطي
مهم اال وهو ضرورة كون البرملان العراقي (( مرءاة التركيبة املجتمعية )) من حيث
(( كتلة االغلبية الفائزة )) ام (( كتلة املعارضة )) وهنا كيف يتم الحساب الرقمي ملا تقدم ؟؟
لو تبنينا (( أغلبية بسيطة )) أي (( نصف القوى السياسية واالجتماعية  ))1+واملتمثلة باالحزاب
والكتل السياسية املشتركة باالنتخابات .
ام (( أغلبية سياسية مطلقة تتكون من نصف  1+للقوى السياسية واالجتماعية املشكلة للخارطة
السياسية العراقية )) والغير مشكلة لالحزاب او املنظوية تحت لواء احزاب سياسية  ،ولكنها تعلن
أستجابتها وقناعتها وايمانها بمشروع االغلبية السياسية

املطروح كبرنامج (( أنقاذ سياس ي ))

وتلجأ الى التصويت له في صناديق االقتراع .
أم أغلبية سياسية نسبية تعكس أقرب تقارب وتفاهم مع املشروع املطروح حتى وأن لم تبلغ نسبتها
نصف أو ربع الخارطة السياسية املجتمعية العراقية .
وبما أن مشروعنا هو (( مشروع وطني لالنقاذ )) اليعنى باالعداد بقدر عنايته باملكونات املجتمعية
السياسية والدينية واالقتصادية ؛ وعليه تكون الترجمة االلية الرقمية هو تبني (( االغلبية السياسية
النسبية )) .
ثالثا  -:أملادة الثانية من ألدستور العراقي الفقرة ((ج)) تؤكد على ضرورة عدم ألسماح بسن قوانين
تتنافى وحرية ألتعبير عن ألرأي .
نالحظ أن (( قانون أالنتخابات ألعراقية )) ومنذ عام  2005م  ،ومن جراء أملحاصصة ألسياسية
والطائفية تبنى فكرة (( ترحيل الصوت الواحد )) وهذا يعكس خرق دستوري كبير للمادة املذكورة
أعاله  .وسعيا منا لجعل (( برنامج أالغلبية ألسياسية )) فاعل وضام لكل فئات املجتمع  ،وساعي الى
أحترام الدستور ورأي ألناخب الذي قدسته كل الدساتير في العالم .
نطرح رفضنا له وذلك لسببين -:
االول  -:أحترام الدستور ومبادئ الديمقراطية الساعية للحفاظ على (( حرية الرأي )) و(( حق الناخب
بأختيار من يمثله )) .
الثاني  -:توظيف واستثمار (( للمرشح )) الذي يجني أعلى االصوات وترشيحه لرئاسة الوزراء  ،حيث
أن من يجني مثال (( مليون )) صوت يعد أشبه بأستفتاء بأنه شخص قادر على حمل هموم الشعب
وتولي منصب رئاسة الوزراء بدال من حرمانه من مؤيديه ومناصريه وجمهوره الذي أختاره  ،والبحث
عن شخصيات لرئاسة الوزراء قد التحض ى بالثقة والتاييد الشعبي .
هذا التصحيح لو تم تبنيه يعطي فرصة كبيرة لبرنامج االغلبية السياسية بحسم النزاع حول (( رئاسة
الوزراء )) أضافة الى كونه فعال مشروع أو برنامج يحترم االرادة العامة للشعب  .وهنا سنتوصل الى
تطبيق مبدأ ديمقراطي مهم االوهو (( تحقيق ألحق االقص ى للناخب )) والذي سيجعل من برنامج
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االغلبية السياسية يعكس كل معادالت التمثيل املطلوبة في االنظمة الديمقراطية من حيث التمثيل
الجغرافي  ،االيدلوجي  ،الحزبي  ،املجتمعي ؛ النه سيكون برنامج (( الدارة وحل أالزمات والنزاعات )) .
رابعا -:يعيش العراق منذ عام  2003م ولحد االن في ظل (( عنقود أزموي )) يتمثل بأزمة الهوية ،
وأزمة الشرعية  ،وأزمة التغلغل  ،وأزمة املشاركة  ،وأزمة االندماج  ،وازمة التوزيع -2-.
والتي تتطلب الوصول الى تبني برنامج يحقق (( تغييرا سياسيا )) يحقق (( عقلنة للسلطة )) وتمييزا
وتوزيعا للوظائف السياسية ،وخلق بنى متخصصة  ،وزيادة املشاركة باالستيعاب التدريجي لكل
الجماعات والشرائح الهامشية  -3-.وذلك باالبتعاد عما أفرزته االنتخابات السابقة من التقوقع داخل
(( الديمقراطية الوصائية )) حيث ألهيأة التنفيذية تركز السلطة بيدها  ،والتمتلك ألهيأة التشريعية
السلطة املعقولة لجعلها قادرة على سن قوانين وتشريعات تسهم بتحقيق التغيير التدريجي املتوازن
للبنى واملؤسسات وصوال الى تحقيق دولة الرفاه واالستقرار والتوازن التي تسعى الى ايجاد ثقافة مدنية
تتجاوز االتجاهات السياسية التقليدية -4-
خامسا  -:تجنبا للنزاعات التي قد تتولد داخل البرملان العراقي نقترح االبقاء على (( قانون سانت ليغو
املعدل  )) 1/7ورفده ببرنامج (( التقطيع االنتخابي )) و (( منح االصوات املتنازع عليها )) وليس
االصوات غير الشرعية (( للخاسر االكبر )) في الدوائر االنتخابية  ،والذي ستسفيد منه كافة الكتل
واالحزاب كبيرها وصغيرها وذلك من خالل أعادة تدوير وتوزيع هذه االصوات املتنازع عليها والتي عادة
ماتكون السباب سياسية وليست قانونية  .وهنا سيكون الجميع مستفيد ويعمل تحت خيمة ((
االغلبية السياسية )) .
سادسا  -:تبني أسلوب (( مكافأة الفائز االول )) مسترشدين بالتجربة االيطالية حيث يعطى (( وزن ))
وليس (( رقم )) للكتلة التي ستحصد أعلى االصوات نسبة  %51من أجل خلق برملان قوي قادر على
أصدار التشريعات بشكل فعال .
سابعا  -/من أجل تجسيد مؤسسة تشريعية فاعلة وتجنبا الحتماالت افشال تمرير القوانين التي
تمس املصلحة العامة نجعل من عملية التصويت داخل البرملان تقوم على مبدأ (( أغلبية ثلثي
الحاضرين املشتركين بعملية التصويت )) وذلك ملنع تسويف وتأخير وتأجيل التصويت على القوانين
من قبل بعض الكتل واالحزاب التي قد تعمد الى الغياب او االمتناع عن التصويت مما يعرقل عمل
البرملان .

التوصيات -:
 -1السعي للحفاظ على وحدة وتماسك التحالف الوطني العراقي وتجنب االشكاليات املتةلدة من
طبيعة العمل السياس ي وذلك من خالل وضع ضوابط ونظم داخلية ولوائح اكثر صرامة ووضوح
.
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 -2تبني مشروع االغلبية السياسية بأعتباره احدى الحلول لتحقيق سلطة تشريعية ذات كفاءة
وفعالية .
 -3تبني نظام سانت ليغو املعدل
 -4تبني اسلوب التقطيع االنتخابي واعادة تدوير االصوات املتنازع عليها وتوزيعها لصالح مبدأ
الخاسر االكبر من القوائم .
 -5تجسيد مبدأ الحق االقص ى للناخب من خالل التخلي عن مبدأ ترحيل الصوت الواحد وذلك
لترسيخ احد أهم مبادئ الديمقراطية اال وهي احترام حرية الرأي واملنسجم مع الدستور العراقي
في باب الحقوق والحريات العامة .

املصادر-:
-1- Carl-frieeich-man and his government-new york-maac-grow-hi-1963-p-79
-2-lucian-pye-comparative politics and political development- politics interaditional societies-6- edited
by Harvey-kebscn 11 –appleton- centrury-p-63-73
-3- Samuel p-hunitghton-political order in changing societies-new haven-yala-university-1968-p-p1224
-4- Edward shills-political development in the new states- the hagnemorton-1960 –p-7-40-p-100-110
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 -2-1-املرجعيات الدينية في العراق واالستحقاقات االنتخابية في 2018

أ.د .عبد الجبارعيس ى عبد العال
كلية العلوم السياسية -الجامعة املستنصرية

امللخص
في تطلعها لالنتخابات التشريعية القادمة في  2018تعمل املرجعيات الدينية على إعادة تقييم الوضع السياس ي
والتحرك بناءا على معطياته .وبنظرة شاملة إلى املرجعيات الدينية في العراق نجد أن تغيرات ملحوظة قد طرأت
على مجمل بيئاتها وساحاتها ،فاملرجعية السنية ،التي تزعمتها هيئة علماء املسلمين بعد  ،2003برزت فيها
أطراف متنافسة جديدة اعترف بـ (املجمع الفقهي) فيها كمرجعية وحيدة ألهل السنة ،ولكن ال يبدو إن هذه
الطر املرجعية سيكون لها تأثير كبير في االنتخابات القادمة .أما الجانب الشيعي ،فإن مرجعية السيد
ُ
السيستاني األكثر فعال على الساحة السياسية والتي تؤمن بالدولة املدنية ،تواجه بمنافس قوي جديد يتمثل
بمرجعية والية الفقيه التي تؤمن باشتراك رجال الدين في الحكم .وبلحاظ كل ذلك ينبغي على صانع القرار
الحكومي أن يعمل على إجراء االنتخابات في موعدها وأن يعمل على استيعاب ودعم املؤسسات الدينية ورجال
الدين الفاعلين وأن ال يسمح باستشراء الصراع املرجعي.

املقدمة
ُي ّ
عد تأثير املرجعيات الدينية ،مؤسسات و أشخاص  ،ومنذ  ،2003واحدا من أهم املؤثرات التي توجه العملية
السياسية في العراق .وفي اقتبال االنتخابات التشريعية عام  2018يشهد تأثير هذه املرجعيات تغيرات ملحوظة
من حيث القوة أو من حيث ظهور فواعل جديدة على ساحاتها التقليدية ما يزيد الدينامكية التي تتميز بها
العالقة التقليدية بين الدين والسياسة في العراق .سنحاول في هذه الورقة استجالء هذا التأثير من خالل
الحركة السياسية الراهنة لهذه املرجعيات الدينية (استنادا إلى إطارها املذهبي السني والشيعي ) والتي ليس من
اليسير رصدها ألنها غالبا ما ال تكون في العلن .
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أوال  -تأثيراإلطاراملرجعي السني:
منذ عام  ، 2003بدأت دعوات من أجل تجميع ّ
سنة العراق تحت مرجعية واحدة مماثلة للشيعة .وقد جرت
محاوالت عديدة في هذا السبيل أسفرت عن تأسيس (املجمع الفقهي العراقي) الذي صادق عليه مجلس النواب
في عام  2014ليكون املرجعية الرسمية ألهل ّ
السنة .مع ذلك تكونت

لدى ّ
السنة أطر مرجعية أخرى متفرقة على مدى السنوات املاضية .ومن أهم هذه األطر :هيئة إفتاء أهل السنة
والجماعة أو دار إفتاء الديار العراقية ،جماعة علماء العراق ،مجلس علماء الرباط املحمدي الصوفي ،مع وجود
هيئات مثل هيئة علماء املسلمين املمنوعة من العمل في العراق والتي طرحت نفسها منذ  2003كمرجعية شاملة
ألهل السنة ،وكذلك أطراف أخرى أقل أهمية ،هذا  ،فضال عن شخصيات منفردة لها تأثير على الساحة السنية
مثل شخصية الشيخ عبد امللك السعدي وغيره .أما في كردستان ذات األغلبية السنية فال يكاد يذكر تأثير
مرجعي ديني في السياسة.

 املرجعيات السنية واالستحقاقات االنتخابية في 2018
ال يبدو إن هنالك دورا حاسما للمرجعيات السنية يؤثر في العملية االنتخابية في  ،2018فاملالحظ إن كل هذه
األطر لم تأت من خالل شرعيات مؤسسية لها فعلها التاريخي ،فمعظمها طرح نفسه بعد عام  2003كرد فعل
سياس ي  -ديني ,كما أنها متناحرة فيما بينها في الغالب .ورغم إن معظم هذه األطر تدعوا إلى املشاركة في
االنتخابات و العملية السياسية ،على عكس ما دعت إليه هيئة علماء املسلمين في  2005حين دعت مقاطعة
االنتخابات ،إال إنها لم تعد مؤثرة بشكل واسع .وإذا كانت القاعدة الشعبية السنية قد تأثرت باملؤثر الديني بعد
عام  2003مباشرة ،فإن مزاج املجتمع السني قد تغير تجاه الظاهرة الدينية  -السياسية في الوقت الراهن لجملة
من األسباب من بينها  ،واألداء السلبي ملمثليهم في البرملان والحكومة ،والدمار والتهجير الذي لحق بهم جراء
اجتياح (الدولة اإلسالمية) ملناطقهم .ولذلك بدأ قادة رأي ونخب سنية من خارج العملية السياسية ،أغلبهم
علمانيون يقيمون خارج العراق ،يروجون لحلول خارجية لتغيير املعادلة السياسية التي يرون إنها ظلمت السنة.
ّ
ّ
باملقابل ،حاول سياسيون ّ
سنة من تحالف القوى السنية اإلتكاء على مرجعية سنية رسمية ،فعملوا في البرملان
من اجل املصادقة على أن يكون ( املجمع الفقهي العراقي) مرجعية وحيدة ألهل السنة في عام  ، 2014فيما تم
إهمال أطراف أخرى مثل دار اإلفتاء العراقية ،وكان ذلك أحد أوجه املحاصصة الطائفية والحزبية و ذلك ما
تجلى في نفس العام عندما اعترض تحالف القوى وكذلك املجمع الفقهي على رئيس الوزراء حيدر العبادي حين
ّ
عين عبد اللطيف الهميم رئيسا لديوان الوقف السني وكالة  ،حيث عدوه حق من حقوق املجمع الفقهي ..أما
بالنسبة لباقي األطر املرجعية السنية فإن معظمها يميل إلى التماهي مع الحكومة العراقية والتحالف الوطني

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

35

التقرير االستراتيجي العراقي

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

الذي يحكمها مثل دار اإلفتاء العراقية  ،وكذلك جماعة علماء العراق بزعامة الشيخ خالد املال الذي هو عضو
ّ
سني في التحالف الوطني الشيعي  .فيما تتهم جماعة الرباط املحمدي الصوفية بأن لها صالت بإيران.
وإذا كان (املجمع الفقهي العراقي) رغم حداثة تشكيله ،يمكن أن يكون الهيئة الوجيهة لدى النخب والشارع
السني ،فإن منافسا آخر له برز حضوره على الساحة هو(دار اإلفتاء العراقية) بقيادة الشيخ السلفي مهدي
الصميدعي .وهذا التنافس يمكن أن يكون له انعكاس على الحركة أو املوقف السياس ي فيما يتعلق
باالستحقاقات االنتخابية أو العملية السياسية القادمة  .وإذا كان املجمع يتمتع باالعتراف القانوني ويرتكز على
أحزاب وكتل سياسية في العملية السياسية ،فأن دار اإلفتاء تتمتع بديناميكية ونشاط عال وبدأت تحشد
األتباع من أجل أن يكون لها صوت مسموع في االستحقاقات السياسية القادمة ،حتى أن الشيخ الصميدعي
i

شكل فصيال مسلحا تابعا له بإسم (قوة أحرار العراق) لتكون الجناح العسكري للدار  .لكن ما يواجه دار
اإلفتاء العراقية هي إنها وإن كانت معتدلة إال أنها سلفية في مجتمع يغلب فيه األحناف والشافعية مما قد يشكل
عائقا لتمددها املجتمعي فضال عن حداثة تجربتها املرتكزة على كاريزما زعيمها الصميدعي .باملقابل،يتمتع
املجمع الفقهي بشرعية إطاره االجتماعي واملكاني الحنفي السني  ،كما إنه يشتمل على نخبة علمائية متخصصة.
و مع ما يستنتج من ضعف ظاهري ل (املجمع الفقهي) ،فإنه  ،ومن خالل معلومات حصل عليها الباحث من
مقربين للمجمع ،إنه سيدعم أحزاب الطبقة السياسية السنية ذاتها وخصوصا الحزب اإلسالمي أو ما قد يتفرع
منه لالنتخابات القادمة مثل (حزب الحق) الذي تزعمه أحمد املساري  .لكن ،وباملحصلة ،ليس من املتوقع أن
يشكل الفعل املؤسس ي أو املرجعي الديني ّ
للسنة في العراق تأثيرا سياسيا مهما في االستحقاقات االنتخابية
القادمة إذا ما بقي املناخ السياس ي العراقي واإلقليمي على وضعه الراهن  ،إذ أن تبدل ذلك املناخ ( قضية
استفتاء كردستان  ،اإلقليم السني ،وغير ذلك) ربما يرفع من أسهم تأثير تلك األطر املرجعية السيما ( املجمع
الفقهي العراقي)  ،فقد يصبح املجمع غطاءا (شرعيا) إذا ما أراد سياسيو تحالف القوى أن يطرحوا قضية
اإلقليم السني في االنتخابات القادمة ،السيما إن رأي املجمع ممثال بزعيمه الشيخ أحمد حسن الطه هي ذات
نظرة الحزب اإلسالمي البراغماتية إزاء قضية اإلقليم  ii.و لكن ،مع كل ذلك ،قد ال يكون اإلطار املؤسس ي أكثر
فاعلية أحيانا من فتوى ألحد املشايخ الذين لهم وزنهم في الشارع السني كالشيخ عبد امللك السعدي الذي
بالرغم من معارضته للحكومة إال أنه يتمسك بالوحدة الوطنية ،وكان محط استشارة دائمة للقوى الليبرالية
السنية الجديدة من خارج العملية السياسية.
وعلى الرغم من أن األطر املرجعية الدينية السنية لم تحسم الرأي بخصوص شكل الدولة في املرحلة القادمة ،
ديني أو مدني ،إال أن هنالك عدة بدائل يمكن لهذه املرجعيات أن تسلكها خالل املدة القادمة تتعلق بالفاعلية
إزاء االستحقاقات االنتخابية لعام :2018
 .1بقاء السلوك الراهن للمرجعيات السنية والذي يتمثل بدعم املجمع الفقهي لألطراف السنية في العملية
السياسية السيما تلك التي عملت على منحه الشرعية القانونية .وكذلك األمر بالنسبة لألطر املرجعية
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األخرى مثل دار اإلفتاء التي تدعم االتجاه الحكومي أو تتماهى معه وتدعم االتجاهات السياسية التي تدخل
ساحة االنتخابات القادمة .واألمر ذاته بالنسبة الى الشخصيات املرجعية النافذة في املجتمع السني والتي
تديم التواصل مع أطراف من داخل العملية السياسية وخارجها من أجل الخروج من حالة التهميش التي
يشتكي منها العرب السنة.
 .2اللجوء إلى الدعم الخارجي ،وهذا يتم حصرا من خالل املجمع الفقهي العراقي عن طريق تحصيل الدعم من
مرجعيات إسالمية سنية خارجية مثل مرجعية األزهر في مصر و مرجعيات عربية وإسالمية مماثلة ،وذلك
من أجل أن يكون لها دور مؤثر عند إسنادها ألطراف سياسية تحرص على فوزها في االنتخابات القادمة،
ومن جهتها تكون هذه األطراف قد حصلت على شرعية دينية معتبرة.
 .3تحرك املجمع الفقهي بالذات  ،باعتباره املرجعية الوحيدة التي حصلت على االعتراف الرسمي من الدولة ،
في ساحة االشتغال املدني السني تمهيدا لالنتخابات القادمة عن طريق املبادرة بدعم األطراف السياسية
الليبرالية املدنية السنية السيما تلك الجديدة منها التي لم يسبق أن دخلت في العملية السياسية ،وذلك من
أجل أن أمرين  :األول كي تبرز نفسها بأنها غير منغلقة على التوجه الديني ،والثاني من أجل كسب الشارع
السني الذي ضاق ضرعا بالتوجهات الدينية التي حكمت العمل السياس ي في العراق طيلة املدة املاضية
والتي تسببت بكل ما جرى للمجتمع السني من كوارث الحرب والتهجير.
 .4يمكن للمرجعيات السنية أن تتحرك ضمن الفضاء اإلسالمي الوطني ،ومثال ذلك ،املجمع الفقهي ،
باعتباره املرجعية السنية الرسمية  ،يمكن ان يسلك أسلوبا وطنيا فيديم الصلة مع مرجعية النجف
الشيعية عن طريق االتفاق معها على الدعم املوحد لكل طرف سياس ي ينهج منهج الدولة املدنية سواء
داخل الجغرافيا املذهبية لكل طرف أو على مستوى الوطن .األمر نفسه ينطبق على بقية األطر املرجعية
السنية  ،دار األفتاء ،جماعة الرباط وغيرها  ،فضال عن املراجع املنفردين.

ثانيا -تأثيرات اإلطاراملرجعي الشيعي :
رغم إن اإلطار املرجعي الشيعي في العراق يتكون عدة مرجعيات مثل مرجعية السيد السيستاني واملرجعية
الصدرية والشيرازية واليعقوبية وغيرها ،إال إن املرجعية التاريخية التي تملك الثقل األكبر عند الشيعة هي
(املرجعية العليا) التي يتزعمها السيد علي السيستاني .تاريخيا ،تمتلك هذه املرجعية الشيعية تأثيرا كبيرا في سير
العملية السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية في عام  ،1921ويكفي ذكر إنها عطلت توقيع املعاهدة البريطانية
العراقية عام  1922ملدة سنتين من قبل املرجع السيد أبو الحسن األصفهاني وامليرزا النائيني .وهي ذات
املرجعية التي أصرت على كتابة الدستور بعد الغزو األمريكي عام  2003وإجراء االنتخابات ،ثم الزالت حتى
الوقت الراهن مصدرا رئيسيا للشرعية سواء على مستوى األحزاب الدينية الشيعية أم على مستوى النظام
السياس ي الذي يسيطر عليه التحالف الوطني الشيعي.
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 املشهد املرجعي الشيعي في العراق
غالبا ما يسود التداخل في املفاهيم عند وصف املشهد املرجعي الديني املؤثر في الشأن السياس ي في العراق ،
لذلك البد هنا من فك ذلك التداخل ،فإذا استثنينا املرجعية العليا في النجف صاحبة التأثير املعروف في الشأن
السياس ي في وقت ال يمثلها حزب معين ،نجد إن املرجعية الصدرية تحولت إلى تيار سياس ي محض منذ أن فكت
ارتباطها بمرجعها الفقهي (السيد كاظم الحائري) .هذا األمر يختلف مع مرجعية السيد اليعقوبي التي يمثلها
حزب الفضيلة اإلسالمي .لكن ما طرأ على املشهد املرجعي -السياس ي في العراق هو دخول مرجعية (والية الفقيه)
ذات التوجه اإليراني التي تشرك رجال الدين في الحكم على هذا املشهد في العراق .وقد تمثل ذلك بمحاوالت
للشيخ (محمود هاشمي شاهرودي) عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في جمهورية إيران اإلسالمية والذي
أسس مكتبا له في النجف األشرف لتثبيت تلك املرجعية ،وهذا ما ُينبئ بإن تنافسا  ،إن لم نقل صراعا ،يمكن أن
يحدث على التأثير في املشهد السياس ي العراقي القادم بين هذه األخيرة و مرجعية السيد السيستاني التي ال تؤمن
بوالية الفقيه و تدعو إلى دولة مدنية.

 املرجعيات الشيعية واالستحقاقات االنتخابية في 2018
على الرغم من أن مرجعية النجف العليا بزعامة السيد السيستاني والفقهاء الثالثة ( بشير النجفي و محمد
سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض ) ال تمتلك حزبا سياسيا إال أن لها القدرة على التأثير في بعض األحزاب
الدينية أو كتل معينة داخل هذه األحزاب .في االنتخابات املاضية بدت لها صالت واضحة وأخرى مستترة مع
املجلس األعلى اإلسالمي وبعض النواب املستقلون في دولة القانون .إال إن مرجعية السيد السيستاني  ،ومن
خالل مصادر لها صلة باملرجعية  ،تدخلت مؤخرا عند التحالف الوطني ،بصورة غير معلنة ،في تقديم بديل
للقانون االنتخابي الحالي من أجل أن ال يعاد انتخاب أشخاص أو أحزاب طاملا اتهمتها بالفشل في إدارة الدولة.
كما إنها أعادت إقامة الصلة مع السيد عمار الحكيم من خالل التيار الجديد الذي أنشأه مؤخرا (تيار الحكمة)
الذي أظهر والئه الواضح ملرجعية النجف

iii

فضال عن إسنادها املباشر للسيد العبادي رئيس الوزراء من خالل إسناد إصالحاته  ،وقد سبق أن فسحت
املجال لترشيحه لرئاسة الوزراء بعد مطالبتها بتغيير السيد املالكي . ivكذلك قيامها بالدعم غير املباشر
ألشخاص مستقلون ذوو كفاءة في قوائم انتخابية معينة .وباختصار فإن موقف هذه املرجعية هو اإلصرار على
إجراء االنتخابات في وقتها املحدد مع حفظ وحدة العراق.
مع ذلك فإن الطريق قد ال يكون ممهدا ملرجعية السيد السيستاني .إذ أنها ستواجه منافسين لعملها أحدهما
يتمثل ببعض القيادات السياسية في كتلة دولة القانون  ،واآلخر يتمثل بمرجعية والية الفقيه التي أشرنا لها
آنفا .وإذا كانت األولى (املرجعية) ومن خالل فتوى (الجهاد الكفائي) في القتال ضد (الدولة اإلسالمية) قد أسست
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لقوات الحشد الشعبي  ،فإن املرجعية الثانية (والية الفقيه) هي التي استفادت من ذلك سياسيا .فمعظم
الفصائل املسلحة املنضوية في الحشد هي (والئية) باستثناء فصائل صغيرة والئها ملرجعية السيد السيستاني ،
وهذا ما سيجعل (مرجعية والية الفقيه) هي املرجع السياس ي لفصائل مهمة تدين بالوالء لها إذا ما اشتركت في
االنتخابات القادمة مثل (منظمة بدر ،عصائب أهل الحق ,حزب هللا  ،النجباء وغيرها) .على صعيد األحزاب
السياسية تحاول املرجعية الوالئية االستفادة من خالف املرجعية العليا مع السيد نوري املالكي وحزبه ضمن
كتلة دولة القانون .وعلى أساس هذه املعطيات من املتوقع أن يشتد التنافس بين كال املرجعيتين مع قرب موعد
االنتخابات القادمة ،إذ يبدو أن ساحة الفعل السياس ي بالنسبة ملرجعية السيد السيستاني ستكون مركزة على
قواعد وأطر سياسية تقليدية ،قواعد شعبية وأحزاب ،في حين ستكون ساحة منافستها (الوالئية) قواعد وأطر
سياسية جديدة.
ومن خالل كون مرجعية النجف العليا بزعامة السيد السيستاني هي املرجعية األكبر واألهم في العراق  ،وكونها
مرجعية تفصح عن نظرتها لشكل الدولة من خالل تأكيدها على (الدولة املدنية) ،فإن هنالك عدة بدائل تتعلق
بفاعلية السياسات العامة إزاء االستحقاقات االنتخابية القادمة في :2018
 .1استمرار املوقف الراهن للمرجعية الذي يتسم بسياسة دعم أطراف وتوجهات سياسية تؤمن
بالوحدة الوطنية وبمدنية الدولة.
 .2من أجل زيادة الفاعلية يمكن للمرجعية العليا في النجف  ،باعتبارها املؤسسة الدينية األهم في
العراق ،أن تعقد صالت خارجية مع مؤسسات دينية دولية مؤثرة من أجل التأثير على تعزيز فكرة
الدولة املدنية في العراق للمرحلة القادمة.
 .3التواصل مع املرجعية الدينية في الجمهورية اإلسالمية في إيران من أجل أال يكون هنالك تنافسا حادا
مع مرجعية ( والية الفقيه )على الساحة االنتخابية في العراق ،فمرجعية النجف رغم كونها تدعو إلى
أن يكون شكل الدولة مدنيا إال إن ذلك ال يعني إنها تدعم تيارات مدنية ( ال دينية ) معينة ،فهي تؤمن
بالكفاءات املدنية املستقلة والتي ترغب في أن تكون متماهية معها.

الخاتمة:
نخلص بأن الفعل السياس ي للمرجعيات الدينية حيال استحقاقات  2018االنتخابية هو فعل متباين ،سواء
على مستوى الطوائف أو داخل الطيف الواحد ذاته وهو ما سيشكل ديناميكية تنافسية بين تلك املرجعيات
ُ
على الفعل السياس ي ك ٌّل في ساحته  .وهذا الفعل أما أن يكون فعل مبادر تجاه العملية السياسية ،كما هو عليه
الحال عند املرجعيات الشيعية وبالذات مرجعية السيد السيستاني ،أو إنها مرجعية تتلقف املبادرات السياسية
من كتل و أحزاب سياسية كما هو الحال مع املرجعية السنية الحديثة (املجمع الفقهي) املتماهية مع سياسات
تحالف القوى السني الذي ساعد في إنشائها القانوني .وفي كل األحوال يبقى للمرجعيات الدينية الشيعية الفعل
األكبر في توجيه سلوك الناخبين وتوجيه العديد من األحزاب في الساحة الشيعية .
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التوصيات:
 عموما ،ينبغي إجراء انتخابات  2018في موعدها كي ال تزداد حدة الخالفات املرجعية ما ينعكس على
الشارع سلبا.
 استيعاب املؤسسات املرجعية السنية والشخصيات الدينية املستقلة التي تمتلك ثقال في الشارع
السني ضمن فضاء الدعم الحكومي على أساس إيمانها بالوحدة الوطنية ،من أجل أن ينعكس ذلك
على خيارات الناخبين في املرحلة القادمة.
 االهتمام الفعلي من جانب الحكومة بالنازحين السنة وبإعادة إعمار مناطقهم حتى ال يكونوا عرضة
للتوجيه الديني من قبل بعض األطر املرجعية املنظمة أو الفردية فيما يخص خياراتهم االنتخابية
الوطنية كما حصل في .2005
 على الحكومة التنسيق مع مرجعية النجف العليا ( السيد السيستاني ) كونها املرجعية األكثر تأثيرا في
الشارع الشيعي فضال عن إيمانها بالوحدة الوطنية والدولة املدنية.
 على الحكومة أن ال تغض النظر عن التنافس املرجعي الشيعي بين تيار ( والية الفقيه ) و تيار املرجعية
العليا (السيد السيستاني) وأن تعمل على أن ال يتحول التنافس إلى صراع.

املصادر:
موجود على موقع دار اإلفتاء http://www.h-iftaa.com/?p=4810
حوار الشيخ أحمد حسن الطه مع مجلة البيان ،املجمع الفقهي العراقي.2014 ،
http://alfiqhi.com/?p=1808
أبو رغيف :تيارالحكمة مشروع إسالمي ملتزم برؤية املرجعية األربعاء  2آب 2017

http://www.alsumaria.tv/news/211736/%D8%A3%

Hayder al-Khoei, “Post-Sistani Iraq,. Iran and the Future of Shia Islam”, War on the Rocks, Sep. 8, 2016, available at
https://warontherocks.com/2016/09
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السياسة العامة للتياراملدني

 -3-1-رؤى وتوجهات للتيارأملدني ألعراقيأ.م.د .أثيرناظم ألجاسور
كلية ألعلوم ألسياسية ألجامعة أملستنصرية

ملخص -:
تم تشكيل التبار املدني الديمقراطي استجابة لضرورات خوض أول انتخابات تجري في العراق بعد عملية
التغيير التي حصلت بعد عام  ،2003لكن املتتبع ملسيرة العمل السياس ي واالنتخابي لهذا التيار وعلى الرغم من
ً
ً
عراقة البعض من احزابه وخبرتها السياسية العميقة ،ويالحظ البطيء واالخفاء في ان يكون له دورا محوريا في
رسم معالم الدولة املدنية في العراق ،ولو حاولنا استشراف مستقبل هذا التيار في لعب دور مهم في تشكيل
مالمح الخارطة السياسية لالنتخابات املقبلة لعام  2018سنجد جنبات عدم التفائل بقدرته على وضع
ً
استراتيجيات محددة وموفقة في هذه املرحلة بالذات ،ونجد ايضا أن اغلب قياداته تحاول استقطاب الشارع
ً
العراقي غير املنظم أو املبرمج عمليا لدعم حضوره االنتخابي ،وعليه نرى ضرورة أن توجه قيادات التيار
الديمقراطي لعقد جملة من التحالفات االستراتيجية التي تساهم من توحيد الصف املدني والخروج بمجموعة
من الرؤى والتصورات املنطقية التي تسعى لبناء دولة مدنية ،والتقارب مع التيارات والقوى الوطنية التي لها
ً
ثقلها السياس ي في العراق تحديدا بعد أن تغيرت الخارطة السياسية العراقية بعد القضاء على االرهاب في
ً
االراض ي العراقية ،والتقارب مع املرجعيات الدينية تحديدا املرجعية العليا في النجف التي باتت منذ أكثر من
ً
عامين تنادي بضرورات الدولة املدنية والعدالة االجتماعية في العراق ،وايضا وضع خطة عمل متكاملة تتضمن
ُ
برامج استقطاب الشباب من خالل القدرة على االقناع للوصول لهذه الشريحة املهمة والتي تعد جوهر وروح
ً
الدولة البل َيعدها البعض الخزين االستراتيجي لها ،ايضا العمل الجاد على التوجه في الخطاب والعمل لالنفتاح
على الدول االقليمية والعاملية والسعي للحصول على التأييد واملساندة من قبل املنظمات الدولية التي تدعم
الرؤى املدنية التي تدعوا بدورها لنبذ وتجريم الطائفية ومحاربة الفساد املالي واالداري وبناء دولة تقوم على
اسس علمية يسود فيها القانون والعدالة واملساواة.
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املقدمة:
قبل البدء بالحديث عن التيار املدني ومديات العمل التي يكتنفها برنامجه السياس ي والرؤية التي أنطلق منها
ومت تمخضت عن خطط مرسومة وفق املعطيات السياسية الداخلية والخارجية ،بالتالي يجب التعرف على
االرضية التي بني عليها هذا التيار بعد االستناد على املنطلقات النظرية لدى املفكرين واملهتمين وكذلك
ً
التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وايضا التعرف على الطروحات التي تبنت اسس بناء
الدولة املدنية التي استندت على مجموعة من االفكار والتصورات سيما تلك التي تصب في بناء دولة املؤسسات
التي ترتكز على العمل العلمي واملتكامل ،أن هذا التيار له من تاريخه الذي يجعله يعمل وفق ثوابت حددت له
ً
ً
ً
سواء السياسية أو االجتماعية ،منطلقا من بيئة سياسية خصوصا بعد عام  2003خصوصا الفوض ى التي
اجتاحت العراق بعد احتالله التي ساهمت في غياب مالمح واضحة لشكل الدولة ليبدأ الحديث عن تحوالت
ً
ً
مربكة معقدة في شكل وجوهر الدولة العراقية الوليدة ،التي عدها البعض نموذجا جديدا لدولة ديمقراطية
بعد أن تخلصت من سطوة الدكتاتورية ونظام الحكم الشمولي ،والبعض االخر شكك في قدرة القائمين على أن
يساعدوا في بناء ركائز اساسية للدولة الجديدة وفق معطيات االوضاع التي اعطت نتائج مشوهة ً
بناء على
مقدمات غير منطقية.
ا
وعليه فإن هذه الدراسة ستتضمن أوال مفهوم الدولة املدنية وما يحتويه هذا املفهوم من توضيحات لطبيعة
ا
العالقة بينه وبين طبيعة املجتمع العراقي وملا يحتويه من معتقدات وموروثات وكيفية التعامل معها ،وثانيا
برنامج التيار املدني الذي من خالله يرسم سياسته لبناء وإدارة الدولة في كل الجوانب واالتجاهات سواء كانت
ا
ا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ثالثا مدى تأثير التيار على الخارطة السياسية العراقية ،رابعا
تقاطعات وتوافقات التيار املدني مع التيارات السياسية االخرى.

 الدولة املدنية.قبل البدء في تعريف الدولة املدنية او مفهوم املدنية توجب توضيح بين العلمانية والعلمنة واملدنية،
ً
ً
فالعلمانية هي الفصل التام عن الدين حتى يصبح االخير شانا خاصا ال تأثير له في املجال االجتماعي ،أما
معان ثالث:
العلمنة فلها ٍ
 -1سيادة الدولة في الحقول السياسية والقانونية واالدارية واملالية والعسكرية.
 -2ضمان الحريات الدينية.
 -3تقوم الدولة بتطوير ذاتها خارج اي سلطة اخرى.
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أما املدنية كانت قد برزت في عصر االنوار وقد تم توضيحها من قبل جون لوك في كتابه " مقالة في الحكم
املدني" يحث يؤكد بالقول " اينما وجد أناس متحدون في بحيث يتخلى الواحد منهم عن قدرته في تنفيذ احكام
الطبيعة بذاته ليضعها في االطار العام هناك وهناك فقط بوجد مجتمع سياس ي أو مدني" ،وبفسر لوك بمعنى
وجدود مجتمع سياس ي أو مدني أي الدولة التي بطبيعتها دولة مدنية وتعد بمثابة عقد اجتماعي بين االرادات
الحرة بغية حفظ حقها بامللكية ،وامللكيات عند لوك هي ثالث ملكيات اساسية تحق لإلنسان بالطبيعة:
الحرية ،الحياة والخيرات ،بالتالي نجد ليست مدنية الدولة لدى لوك قيمة اضافية على الدولة ال بل عي من
ً
عناصر تكوينها ،فالدولة عند لوك هي اداة االستخدام الحر في خدمة الفرد ،وايضا شرح كانط الفصل بين
الدولة واملجتمع املدني من خالل ترسيخ الحالة املدنية لألفراد بتثبيت نظام حقوق خاص بمجتمع دستوري،
ً ً
اما توكفيل فعند تحليله للديمقراطية في امريكا يبين ان املجتمع املدني يلعب دورا مهما من خالل جمعيات حرة
مهمتها تعليم القيم وترسيخ الفضائل املدنية(.)1
ً
والدولة املدنية تعتبر شكال من اشكال التنظيم العقالني داخل املجتمع من خالل اختالفها عن التنظيمات
ً
ً
االخرى شكال ومضمونا فهي ال تعتمد في عملية بناء الدولة على العناصر الهوياتية أو ما تسمى بالهويات
الفرعية التي تساهم في قويض الهوية الوطنية الجامعة لكل املجتمع ،وهذا ال يعني أن الدولة املدنية تحارب
هذه الهويات وتضطهدها ال بل تساعد على الحفاظ عليها وفق املعايير املنطقية ومعاير املواطنة واملشاركة،
وهذا يعكس مستوى التعامل سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة داخل الدولة املدنية والتي تأخذ بعين االعتبار
التنوع وتحمي الهويات املرتبطة بالفرد وتحمي حقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ اكثر عدالة كمبدأ املواطنة
ومبدأ سيادة القانون(.)2
أما الغربيين فيرون أن الدولة املدنية تقوم على مجموعة من املرتكزات التي بوجودها توصف الدولة باملدنية
وأهم هذه املرتكزات :االمة مصدر السلطات ،محاسبة الحاكم وعزله ،املواطنة ،سيادة القانون ،التعددية،
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،بالتالي فهم يجدون أن الدولة املدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل
اعضاء املجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والفكرية وللدولة الدولة عدة شروط ومبادئ
ً
مثل السالم ،التسامح ،قبول االخر ،واملساواة ،والحقوق والواجبات ،ايضا من أهم مبادئ الدولة املدنية إال
يخضع الفرد فيها النتهاك حقوقه من قبل فرد أخر أو اي طرف من االطراف ،فالسلطة العليا هي التي يلجأ اليها
االفراد عند حدوث اي انتهاك ،لذلك يجد البعض أن أهم تعريف للدولة املدنية انها دولة املواطنة وسيادة
القانون التي تعطي الحقوق والواجبات على اساس املواطنة(.)3
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أكثر ما يثار حول مفهوم الدولة املدنية هو فصل الدين عن السلطة أو الدولة كما بفسره أو يطرحه بعض
الكتاب واملفكرين ،وتطرح هذه الفكرة من منطلق استقاللية الدولة املدنية تحت عنوان فصل الدين عن
الدولة أو السلطة وهذا الفصل جاء نتيجة حتمية استقاللية االشياء الزمنية واستقاللية العقل ،لذلك نجد
هناك استقاللية مزدوجة ،وهذه العملية تسمى " التفسير الحيادي لألشياء" على اعتبار ان الدولة وليدة العقل
واالرادات الحرة وال ُبد من أن تكون مستقلة تجاه العناصر التي ساعدت في تكوينها الن خالف ذلك يصبح من
الصعب أن تكون عادلة في عملها ،فهي ( الدولة) تنفصل عن كل املرجعيات الغيبية التي تؤثر على رؤيتها في
سلوكها السياس ي ،لقد جاءت هذه االفكار كردة فعل على تطور التجربة التاريخية التب عاشتها دول الغرب من
ً
حيث الصراع بين السلطة والكنيسة الذي كان سببا للكثير من االزمات والحروب الدينية التي كانت في بعض
ً
مراحلها حربا على التفسير الحقيقي للدين باإلضافة إلى الحرب على السلطة ،وكانت اولى معارك فكرة فصل
الدين ظهرت مع اندالع قضية الخالف على التنصيب في القرنين الحادي والثاني عشر وهو نزاع على الصالحية
في تنصيب االساقفة واالديار حتى املوظفين العلمانيين في الكنيسة ،مما أدى إلى صراع كبير بين البابوية وامللك
الذي اسهم في نشوب ثورة كبيرة اجبرت امللك هنري الرابع سنة  1077على ان يعترف بحقوق الكنيسة
واستقاللية شؤنها(.)4
في العراق فإن الدولة املدنية من حيث املفهوم ال تختلف عن كل ما ذكر من حيث تكريم االنسان وحقوقه
والحفاظ على سيادية الدولة واحترام املعتقدات وجميع االتجاهات التي تشكل كل اطياف املجتمع العراقي ،وأن
يكون الجميع أما الدولة والقانون سواسية فاملواطن ال يعرف بدينه وقوميته ومذهبه البل الكل ُيعامل على
اساس املواطنة وما للفرد من حقوق وواجبات ،أما قضبة فضل الدين عن الدولة فهي من بديهيات الدولة
املدنية التب تعتمد على القانون الوضعي كقانون للدولة ،وهذا ال يعني انها تهمش دور الدين داخل الدولة أو
ً
ً
املجتمع ال بل للدين دورا كبيرا من خالل عملية ضبط االخالق داخل املجتمع مما يلقى على الدين املهمة
االصعب واالقدر فعملية ضبط االخالق تتطلب إلى اليات وامكانيات تجعل من الدين محرك املجتمع وفق
االطر املنطقية واملرجعية التب تحافظ على الهوية والوطنية دون املساس الهويات االخرى وتفض ي واحدة على
اخرى ،وتمنع توظيف الدين لألغراض السياسية مما تساعد على عدم تعريض الدبن لالنتقاد والتجريح.

 التياراملدني الديمقراطي.هو تشكيل سياس ي مدني ينضوي فيه االحزاب والشخصيات املدنية لغرض تشكيل إطار سياس ي ،وهو يجمع
القوى املدنية بكل اتجاهاتها الفكرية سواء كانت يسارية أو ليبرالية ويتكون التيار املدني الديمقراطي من:
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 الحزب الشيوعي العراقي. الحزب الوطني الديمقراطي العراقي. حزب العمل الوطني الديمقراطي. حزب األمة العراقية بقيادة مثال االلوس ي. حركة العمل الديمقراطية. أحزاب وشخصيات وقوى سياسية اخرى : حزب الشعب بقيادة فائق الشيخ علي. كتلة ابناء الحضارات. الحركة االشتراكية العربية. شروق العبايجي .فيما بعد انشقت لتعلن عن تشكيل جديد خارج التيار املدني.حملت كل القوى املدنية في العراق اسم التيار املدني الديمقراطي ما عدا محافظتي البصرة والنجف ،ي
البصرة يشارك باسم (االئتالف البديل املدني املستقل) ،وهذا االئتالف يضم خمس قوى أساسية هي :حركة
البديل ،تجمع البصرة املستقل ،التيار الديمقراطي بكل مكوناته ،كتلة أبناء الحضارات ،والتجمع املدني
لإلصالح" .ويرأسه الشخصية السياسية املعروفة صبيح الهاشمي" ،وفي النجف تم تشكيل تحالف باسم
(تحالف النجف الديمقراطي) في املحافظة ،ويضم قوى سياسية عدة وهي :التيار الديمقراطي والحزب
الشيوعي العراقي وتجمع النهضة والبناء وحزب الشعب وعراق التغيير وحركة النهرين الوطنية" .وبرئاسة
الدكتور عدنان عيس ى احمد الحبوبي" (.)5
وحصل التيار املدني الديمقراطي في االنتخابات البرملانية لعام  2014على ثالث مقاعد ونواب التحالف هم كل
من مثال االلوس ي ،فائق الشيخ علي وشروق العبايجي.

برنامج التيارالديمقراطي االنتخابي.6
يلتزم التحالف في برنامجه بما نص عليه الدستور من ان " العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة
كاملة  ،نظام الحكم فيها جمهوري برملاني ديمقراطي " و يعتمد البرنامج املحاور االتية :
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املحور السياس ي :
ً
العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي ،و اقامة مؤسساتها وفق املعايير الوطنية بعيدا عن نهج
املحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله و عجزه ،العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقالل
القضاء و الهيئات املستقلة ،تحقيق مستلزمات ارساء الدولة املدنية الديمقراطية و بناء مؤسسات الدولة
ً
كافة على اسس العدالة و اعتماد املواطنة و الكفاءة و النزاهة اساسا لتلك املؤسسات بعيدا عن املحاصصة،
احترام التنوع ( القومي و الديني و الثقافي و اللغوي ) و التزام الدولة و مؤسساتها بقيم التعددية  ،مع وضع
الضوابط االمنية الحازمة ملنع التهجير و التغيير السكاني ،صمان االمن و االستقرار و العمل على التخلص من
تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة و االحتالل االجنبي و من كل اشكال التبعية و الهيمنة االجنبية و استعادة و
تعزيز السيادة الوطنية الكاملة و االستقالل ،اعتماد استراتيجية ملكافحة االرهاب تعتمد منظومة متكاملة من
االجراءات السياسية و االمنية و االقتصادية و االجتماعية و التشريعية ،تفعيل املصالحة الوطنية و تحقيق
التكامل املجتمعي و االسراع في تنفيذ ما هو مشروع من املطالب املرفوعة من قبل املتظاهرين و حركات
االحتجاج في عموم املحافظات ،حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية  ،و احترام استقالليتها  ،و االسراع في
حسم ملفات املوقوفين و املحتجزين و اطالق سراح من تثبت براءتهم ،التصدي الحازم لظاهرة الفساد
السياس ي و املالي و االداري و احالة املتورطين إلى القضاء  ،وفق معايير النزاهة و النفع العام و اعتماد الخطة
االستراتيجية الوطنية الستئصاله ،اتخاذ التدابير و اإلجراءات الالزمة لإلعادة بناء القوات املسلحة و قوى
ً
االمن الداخلي على اساس املهنية و معايير املواطنة بعيدا عن املحاصصة بمختلف اشكالها  ،و تربية منتسبي
القوات املسلحة باحترام املؤسسات الدستورية و الديمقراطية و حقوق اإلنسان  ،و حصر السالح بيد الدولة
و حل املليش يات و منع اي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني ،حل مشكالت املهجرين داخل العراق و
خارجه  ،و توفير شروط العودة اآلمنة  ،و منح التعويضات املنصفة  ،و ضمان حق العودة إلى الوظائف دون
تمييز ،السعي لحل املشاكل بين الحكومة االتحادية و حكومة االقليم على وفق ما جاء به الدستور و االتفاقات
ً
املشتركة و الثنائية السابقة بين االطراف ذات العالقة  ،باعتماد نهج الحوار الهادئ بعيدا عن التشنج و بما
يحقق مصلحة الشعب العراقي في جميع املحافظات و االقليم ،تعزيز الالمركزية و تمكين الحكومات املحلية من
ممارسة صالحيتها على وفق قانون املحافظات غير املنتظمة بإقليم ،بناء عالقات ايجابية و ودية مع دول العالم
كافة على اساس املصالح املشتركة و احترام املعاهدات و املواثيق الدولية و دمج العراق في املجتمع الدولي و حل
املشكالت العالقة (الحدود و املياه و الديون ) بأعتماد الحوار  ،و تعزيز مشاريع التعاون االقتصادي العربي و
الدولي  ،و العمل على تخليص منطقة الشرق االوسط من اسلحة الدمار الشامل.
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املحور التشريعي :
تفعيل الدور الرقابي و التشريعي ملجلس النواب و املؤسسات التشريعية االخرى  ،و تعزيز دور املؤسسات
ً
الرقابية الحكومية و الجماهيرية و االعالمية و اعتماد مبدأ الشفافية و اعادة تشكيل الهيئات املستقلة بعيدا
عن املحاصصة و ضمان استقالليتها عن السلطة التنفيذية ،العمل على تعديل الدستور بما يحقق القيم
الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان و صيانة كرامته ،استكمال تشريع القوانين املنظمة و املفسرة لعمل
ً
الدستور خصوصا قانون االحزاب و قانون انتخابي عادل و نظام توزيع املقاعد و قانون حرية التعبير عن الرأي
و التظاهر السلمي و حق الوصول إلى املعلومات و تداولها و القوانين االخرى ذات العالقة  ،بما يوطد و يعزز
البناء الديمقراطي للدولة و يحقق العدالة  ،و يعزز الحريات ،تشريع قانون تشكيل املجلس االتحادي حسب ما
ينص عليه الدستور ،تشريع القوانين التي تحقق عدالة اجتماعية كقانون التقاعد املوحد  ،و قانون التأمينات
و الضمانات االجتماعية ،تشريع قانون جديد للعمل و التنظيم النقابي وفق املعايير الدولية  ،بما يحقق
للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها املعيش ي و حقوقها في تنظيم نقاباتهم و اتحاداتها
املستقلة ،االسراع في سن قانون النفط و الغاز و قانوني املوارد املالية و شركة النفط الوطنية.

املحور االقتصادي :
اعادة هيكلة االقتصاد الوطني و تنويع قاعدته االنتاجية وفق خطة استراتيجية تنموية شاملة و مستدامة ،
تعزيز دور القطاع الخاص في العملية االقتصادية واالهتمام بالقطاع التعاوني ،اعتماد سياسية نفطية تحافظ
على الثروة الوطنية ،وتقلل تدريجيا من اعتماد االقتصاد العراقي على عوائد النفط ،و اعادة تأهيل شركة
النفط الوطنية  ،و االستفادة من االستثمارات االجنبية  ،شرط عدم املساس باملصالح الوطنية ،توزيع العوائد
ً
ً
املالية على اقليم كردستان واملحافظات توزيعا عادال  ،ووفق ما جاء عليه الدستور ،تفعيل قطاع االسكان و
االعمار وفق استراتيجية و برامج تنفيذية ،ورصد مبالغ كافية لع في خطط التنمية الوطنية ،و تمكين هذا
القطاع من حل ازمة االسكان الخانقة  ،و معالجة املشاكل املترتبة على وجود مجمعات العشوائيات السكنية ،
و املتجاوزين على اراض ي الغير ،تشجيع الفالحين الستثمار اراضيهم بالشكل االمثل من خالل منحهم حوافز
وتسهيالت لتحقيق ذلك ،رفع الطاقة االنتاجية لألراض ي الزراعية  ،بتشجيع املزارعين على االستثمار االمثل،
وفق اسس علمية مدروسة ،و توفير حماية لإلنتاج الزراعي الوطني ،تطوير خبرة و كفاءة اداء املصارف لتقديم
خدمات أفضل للعملية التنموية ،ولجذب و تشجيع االستثمار االقتصادي في العراق ،ونقل التكنلوجيا و نظم
االنتاج و تبادل الخبرة املعرفية  ،و ضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية ،جعل مكافحة الفقر و
ً
ً
البطالة  ،و خصوصا بين الشباب  ،اهدافا رئيسية للسياسة االقتصادية و خطط االنفاق الحكومي  ،و وضع و
تنفيذ الخطط و البرامج االقتصادية الكفيلة بخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين العام و الخاص ،ضع
سلم جديد و عادل للرواتب و اجور عموم موظفي الدولة على اسس علمية سليمة بما يزيل مظاهر التفاوت
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ً
الحاد و عدم التوازن القائمة حاليا ،و االستجابة للمطالبة الجماهيرية الخاصة بتخفيض رواتب و تقاعد
موظفي الدولة الكبار و ذوي الدرجات الخاصة و اعضاء البرملان،

املحور االجتمايي و النقابات و االتحادات الروابط املهنية و منممات املجتم املدني :
دعم املنظمات املدنية و املهنية في العراق و تفعيل دورها و استقالليتها في توجيه الرأي العام لالرتقاء بالواقع
االجتماعي و الثقافي في املجتمع.

محور الخدمات و البنى التحتية :
بن اء قاعدة حديثة للبنى التحتية لتوفير الحاجات اإلنسانية االساسية ( املاء الصالح للشرب  ،الكهرباء ،
شبكات تصريف املياه القذرة و التخلص من النفايات و املخلفات ) ،اعادة هيكلة و تطوير مؤسسات الدولة
باعتماد مبادئ الجدوى و الكفاءة و التخصص في اشغال الوظائف العامة  ،تحديث املدن و االقضية و
البلدات  ،وفق تصاميم عمرانية متطورة  ،تأخذ باالعتبار الحفاظ على املوروث الثقافي و االجتماعي.

محور الصحة و التعليم و البيئة :
تطوير نظم الرعاية الصحية االولية (مراكز صحية  ،مستشفيات عامة  ،مستشفيات خاصة  ،القطاع الصحي
الخاص ) وسياسة دوائية فعالة ،وذلك لضمان صحي الئق لشرائح املجتمع ولكافة الفئات العمرية ،العمل على
حماية البيئة من مسببات التلوث ،وال سيما االضرار الحاصلة جراء الحروب ،واعتبار تطوير قطاع التعليم من
االولويات ،تفعيل قانون الزامية التعليم ومجانيته ،ومكافحة االمية ،احترام الحريات االكاديمية والعمل بمبدأ
استقاللية الجامعات علميا واداريا وماليا  ،ودعم البحث العلمي والتكنلوجي  ،واحتضان العلماء واملبدعين.

محور الثقافة :
احترام استقاللية املؤسسات االعالمية والثقافية ،و صيانة الحريات ومكافحة كل اشكال التعصب والتطرف،
تحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد ،ومن االنغالق ،واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح
ومتطور ومنسجم مع روح العصر ،تحقيق التنمية الثقافية واملعرفية العامة.
 تقاطعات وتوافقات التياراملدني م التيارات السياسية االخرى.اتفقت القوى والشخصيات املدنية التي شكلت التحالف املدني الديمقراطي على اسس وشكل العمل السياس ي
في الساحة السياسية العراقية وفق املنطلقات الفكرية والتصورات والرؤى التي تندرج وفق العمل على بناء
دولة الحريات وحقوق النسان والعدالة االجتماعية ،وواحدة من بديهيات العمل السياس ي بالنسبة للتيار
الديمقراطي هو التحاور والعمل مع التيارات والتنظيمات السياسية لكن وفق محددات رئيسة في هذا العمل
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وهناك محظورات من خالل التحالفات والعمل مع التيارات السياسية واملحظورات على أن ال يكون التيار أو
التشكيل السياس ي متورط بقضايا هي(:)7
 -1االرهاب.
 -2الفساد املالي واالداري.
 -3الطائفية السياسية.
واليوم فرض التيار املدني نفسه كفاعل حقيقي على الساحة السياسية العراقية من خالل دعواته إلى بناء
دولة ديمقراطية بعيدة عن املحاصصة والفساد واملحسوبية ،وتشخيص حاالت االخفاق في إدارة الدولة
ً
وتنظيمها و ايضا غياب الرؤية االستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وغياب وضوح الرؤية السياسية
واالقتصادية التي تتطلب تنمية االقتصاد الوطني وتغيير بنيته االقتصادية وبنية الدخل القومي ،لكن هذا ال
ً
يمنع من التيار املدني املتمثل بنوابه الثالث قد اخفقوا في تأسيس ارضية سياسية متينة ،خصوصا وأن جمهور
التيار املدني هم من املثقفين والكتاب والصحفيين وشرائح مثقفة مختلفة ويعد هذا الجمهور جمهور قناعة
يختلف عن بعض التيارات االخرى التي تعتمد في سياستها على مع جمهورها على الطاعة ،فقد شخصوا نقاط
الضعف والخلل في أداء نوابهم التي تتلخص بعدم وجود موقف ّ
موحد لهم في مجلس النواب يجعل بقية الكتل
ً
تحسب حسابا له ،فضال عن عدم جذب نواب جدد إلى التيار املدني رغم وجود نواب يؤمنون بالفكر املدني
الليبرالي العلماني.
املسألة االخرى التي أخفق بها نواب التيار املدني عدم القدرة على تمثيل املجتمع املدني بكل شرائحه بشكل
مطلوب مما جعلهم يختلفون من حيث الطرح والرؤية عن الشخصيات املدنية املستقلة التي لم تنضوي تحت
ً
التيار املدني الديمقراطي ،وكان هذا واضحا اثناء الحراك االحتجاجي سواء في عام  2011أو في  ،2015حيث
استطاعت هذه الشخصيات من الخروج بمبادئ ومنطلقات تغني الفكر املدني وتجعله يتعايش مع واقعه بكل
انسيابية وواقعية وتحديد العالقة بين املجتمع والسلطة ،بعد أن عجزت شخصيات واحزاب هذا التيار في
بداية التغيير عام  2003من مجاراة االحداث مما جعلها رهينة هاجسها من خسارة الساحة السياسة العراقية
التي هيمنت عليها االحزاب الحاكمة الحالية بعد أن عجزت عن تحقيق اهدافها التي تطمح إلى تحقيقها ،ليكون
للتيار املدني اليوم رؤيته الواضحة في شتى االتجاهات.
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الخاتمة.
تبقى فكرة املدنية في العراق لها جذورها املنغرسة في ارضية التفكير الجمعي للمجتمع العراقي ،فالعراق تعرف
على هذه االفكار منذ تأسيسه عام  ،1921على الرغم من التحديات التي واجهت الفكرة واملجتمع والتي ال زلت
ً
قائمة وفق مقتضيات املرحلة ،خصوصا وأن العراق اليوم يعيش في حالة من الفوض ى السياسية التي عصفت
به منذ التغيير ولغاية اليوم ،وهذا يلقي على عاتق التيار املدني مهمة صعبة للغاية تتطلب منه العمل املتواصل
من تدعيم االفكار واملنطلقات املدنية التي َيعدا الكثيرين هي الخالص والسبيل الوحيد لتأكيد دولة املواطن،
ً
ً
وهذا ال يحدث إال بعد أن تعي هذه االحزاب والتنظيمات ( املدنية) أن يكون لها دورا فعاال من خالل توحيد
خطابها السياس ي الواضح والبناء والساعي إلى وضع برامج متكاملة تحاول من خالل جعل فكرة املدنية حقيقة
راسخة من خالل التجارب العملية التي تطبق على أرض الواقع والتي تصب في مصلحة املجتمع العراقي بكل
الوانه دون تمييز وتعمل في مناخ ديمقراطي حر ،وتعمل على حماية التعدديات الثقافية املرتبطة باالنتماءات
الدينية والقومية والعرقية وال تسمح بأن تكون هذه التعدديات كيانات سياسية تتصارع فيما بينها لغرض
االستحواذ على سلطة الدولة ووظائفها السياسية.

املصادر.

-1

االب باسم الراعي ،املجتمع والدولة اشكالهما وتحوالتهما ،دار الفارابي ،بيروت.87 ،2011 ،

-2

الحسين اعبوش ي ،دليل إلى الدولة املدنية www.forumalternatives.org ،

-3

تحرير مصطلح الدولة املدنية ،الندوة الحوارية الخامسة ،مركز الحوار السوري ،اسطنبول ،مركز
شامنا للدراسات واالبحاثshamuna.org ،2015 ،

-4

االب باسم الراعي ،مصدر سبق ذكره ،ص.94

-5

مكونات التحالف املدني الديمقراطيwww.iraqiwomensleague.co ،

-6

البرنامج االنتخابي للتيار املدني الديمقراطي.

-7

مقابلة مع الدكتور جاسم الحلفي ،عضو التيار املدني الديمقراطي وعضو املكتب السياس ي للحزب
الشيوعي العراقي.
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 -4 -1 -تحالف ألقوى ألكردية وأالستحقاقات أالنتخابية 2018

أ.م .د فاتن محمد عبد الرزاق
كلية ألعلوم ألسياسية  /ألجامعة أملستنصرية

امللخص
تميز الواقع السياس ي العراقي بكثرة األحزاب السياسية املختلفة والتي تعبر عن مصالح جماعتها املختلفة
ً
ً
ً
دينيا،قوميا،طائفيا وكان لألحزاب الكردية دورها املهم في العملية السياسية عبر مشاركتها في االنتخابات
وبقوائم منفردة أو مؤتلفة لتمثل مصالح الشعب الكردي،لقد كان للمتغيرات الداخلية والخارجية أثرها في
مشاركة األحزاب العراقية ومن ضمنها األحزاب الكردية في العملية السياسية واالنتخابات البرملانية بنحو خاص
وهنا نتساءل عن كيفية مشاركة األحزاب الكردية في االنتخابات املقبلة واثر االستفتاء الكردي عليها وتأثير
الخالفات السياسية الكردية-كردية والعربية  -الكردية املتمثلة بعالقة اإلقليم بحكومة بغداد املركزية واملوقف
الدولي واإلقليمي في مشاركتها السياسية تلك األسئلة سنجد أجوبتها في املحور األول والثاني من هذه الدراسة .

تقديم -:
ً ً
ً ً
يعد األكراد جزءا مهما من املكونات املجتمعية والسياسية في العراق األمر الذي أدى ملمارستهم دورا مهما في
العملية السياسية التي شهدها العراق منذ عام  2003تمثلت بمشاركتهم في الحكومة االتحادية البرملانية عام
 2005وفي االستفتاء على الدستور وانتخابات عام  2010و  2014سواء اكان ذلك بدافع الضغط الخارجي
الدولي ام اإلقليمي ،أوبدافع داخلي يكون له ذات التأثير على االنتخابات املقبلة فضال عما افرزه االستفتاء من
تداعيات باتت تظهر تأثيراتها في التحالفات الكردية سواء داخل اإلقليم أم مع الحكومة املركزية وهذا ما
سيوضح في محوري الدراسة عبر خالل درجة ونوع مشاركتهم في العملية السياسية عام  2014وكذلك عبر
خارطة تحالفاتهم لالنتخابات املقبلة عام 2018
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املحور األول :األحزاب الكردية العراقية واالنتنخابات البرملانية . 2014 -2005
تعد االنتخابات في ظل أي نظام ديمقراطي تعددي او في الدول التي في طريقها الى التحول الديمقراطي
افضل وسيلة لضمان حقوق املواطنة السيما في إطار املشاركة السياسية وإدارة البالد( )vولقد حقق العراق
ً
ً ً
تحوال كبيرا ورسميا في التخلص من النظام الدكتاتوري الى الديمقراطية التي اتسمت بالتعددية السياسية التي
عكست التنوعات االجتماعية املختلفة في إطار التعددية الحزبية بعد عام  )vi(2003وبعد انتهاء العمليات
العسكرية في العراق نقلت العمليات من القتال التي كانت بقيادة الجنرال (طوني فرانكس) الى الجنرال (جي
ً
ً
ً
غارنر) ليكون حاكما مدنيا ومديرا ملكتب اعادة االعمار واملساعدات االنسانية في العراق لكن نتيجة الفوض ى
التي عمت العراق من السلب والنهب استدعته واشنطن في ايار ليحل محله السفير (بول بريمر) في  12آيار
ومنحت له صالحيات واسعة تفوق الصالحيات التي منحت (لغارنر) اذ تمتع بدعم من البنتاغون باتخاذ
سياسات واجراءات اكثر حدة( )viiوبقدر تعلق االمر باالنتخابات فقد اصدر الحاكم املدني األمريكي (بول بريمر)
اوامر باسم سلطة االئتالف املؤقتة لتنظيم االنتخابات وهي(:)viii
 -1االمر املرقم ( )92في  31آيار  2004والذي بموجبه تم تشكيل املفوضية املستقلة لالنتخابات.
 -2االمر املرقم ( )96في  15حزيران  2004وهو قانون االنتخابات الذي حدد اعضاء الجمعية الوطنية
ً
االنتقالية بـ ( )275بحيث يمثل كل عضو ( )100.000مواطن ،ووفقا لنظام التمثيل النسبي عد
العراق دائرة انتخابية واحدة.
لقد اخذ على عاتق مجلس الحكم الذي شكل في  13تموز  2003واملكون من ( )25شخصية تضم
مختلف املكونات العراقية من الناحية القومية والدينية ومنهم ()5من االكراد تشكيل جمعية مؤقتة (برملان
مؤقت) والتي بدورها تضع الدستور وفي  30كانون الثاني  2005تم انتخاب الجمعية الوطنية وفي  10آيار 2005
ً
وتم تعيين ( )55عضوا من اعضاء لجنة صياغة الدستور(.)ix
لقد ساعد التحول الديمقراطي في العراق واعتماد نظام التمثيل النسبي في االنتخابات فضال عن
تعدد وتنوع املجتمع العراقي والتشريعات القانونية التي صدرتها سلطة االئتالف على كثرة األحزاب السياسية
التي شاركت في انتخابات  2005وما بعدها وتنوعها وقد وصل االمر الى حد الفوض ى لكثرة التيارات واألحزاب
السياسية(.)x
ويمكن القول ان الخارطة الحزبية في العراق وعند انطالق العملية السياسية قد اتسمت ببعض
السمات وهي(:)xi
 -1تنوع األحزاب العراقية وكانت اما ذات اتجاه قومي أو ديني أو طائفي.
 -2اتسمت بعض األحزاب بالشخصانية أي بسيطرة زعيم الحزب ومحاولة توريثه البنائه من بعده.
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 -3لجوء القوى السياسية الى التحالفات والقائمة على اسس مصلحية شخصية او حزبية والتي غيبت
فيها املصلحة العليا للدولة لذلك هي لم تستقطب حول مشروع سياس ي وطني.
ً
 -4التحول من اتجاه الى آخر استنادا الى الربح والخسارة وليس وفق ايديولوجية او مبدأ معين.
 -5غياب البرامج السياسية الواضحة واملعبرة عن واقع املشكالت و التحديات التي تواجه العراق.
 -6كثرة االنشقاقات واالنقسامات داخل الحزب الواحد بسبب الصراع على القيادة او الزعامة للحزب
في اغلب االحيان وقلما يكون االنقسام الختالف االيديولوجيات واملبادئ(.)xii
 -7استندت تلك القوى واألحزاب السياسية الى اسس قبلية عشائرية التي انحازت في والئها الى الطائفة
دون الوطن(.)xiii

ً
وبالتالي فان تلك السمات قد انعكست سلبا على العملية السياسية في العراق وعلى االستقرار االمني
واالقتصادي بشكل عام واصبح اعتماد الديمقراطية التوافقية غير السياسية واملبنية على اسس طائفية أو
قومية هو االساس للنظام السياس ي في العراق وبقدر تعلق االمر باألحزاب الكردية فإنها ال تختلف عن بقية
األحزاب العراقية في تلك السمات او الخصائص ،وهنا نتساءل عن رؤى وتوجهات األحزاب الكردية في
االنتخابات القادمة عام  2018لكن من اجل ان نكون في دقة الوصف والتحليل ال بد لنا من عرض ووصف
االنتخابات السابقة وكيفية مشاركة األحزاب الكردية فيها وكما مبين في الجدول ادناه .)xiv(:
انتخابات

الحزب او التحالف

التحالف

كانون

انتخابات

الثاني2005

االول2005

75

53

كانون

انتخابات اذار2010

انتخابات 30نيسان
2014

43

35

الكردستاني(االتحاد
الوطني
الكردستاني+الحزب
الديمقراطي
الكردستاني+احزاب
صغيرةمتعددة)
الجماعة االسالمية

2

-----

2

3

االتحاداالسالمي

----

5

4

4

الكوردستاني
حركةالتغيير(كوران)

تاسست

----

8

9

2009باالنفصال عن
االتحادالوطني
الكردستاني
*الجدول من إعداد الباحثة باالستناد إلى املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
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التقرير االستراتيجي العراقي

استنادا ملا تقدم نجد انه منذ التغيير السياس ي في العراق وبدء العملية السياسية القائمة على
التحول الديمقراطي املستند الى املشاركة السياسية عبر الوسائل السلمية(االنتخابات) فان االحزاب الكردية
قد شاركت في جميع االنتخابات البرملانية السابقة بالرغم من املشاكل الداخلية سواء أكانت داخل كردستان
ً
ً
أم نتيجة للعالقة بين بغداد وكردستان وكان الفوز لألحزاب الكبيرة وهذا يمكن ان نعده مؤشرا مهما على
إمكانية املشاركة في االنتخابات املقبلة باإلضافة إلى عوامل أخرى ستكون دافع آخر ملشاركة األحزاب الكردية
لكن السؤال يبقى عن طبيعة تلك املشاركة واالئتالفات او التحالفات املقبلة واهم املتغيرات التي ستؤثر في
االنتخابات القادمة؟.

املحور الثاني :مشاركة األحزاب الكردية العراقية في االنتخابات البرملانية لعام  2008رؤية واقعية
واستشرافية
مشاركة األحزاب الكردية العراقية في االنتخابات البرملانية لعام  2008قبل معرفة توجهات األحزاب
الكردية ورؤيتها السياسية لالنتخابات البرملانية املقبلة البد لنا من اطاللة سريعة على اهم املتغيرات والتداعيات
الداخلية واإلقليمية والدولية التي ستؤثر في توجه وتحالف او ائتالفات األحزاب الكردية العراقية ولعل اهم
تلك االحداث هو االستفتاءالكردستاني في 25ايلول  2017و اثارة العالقات الكردية العربية ،والكردية –
الكردية وما سيؤول اليه من نتائج تؤثر في توجه األحزاب في االنتخابات املقبلة.
ً
لقد اتخذ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البرزاني) قرارا بانفصال إقليم كردستان
عن العراق وتكوين دولة مستقلة وذلك في  25ايلول  2017وكان األكراد يتوقعون تأييد دولي السيما بعد
()xv

محاربتهم لداعش في املوصل وكركوك وبعض مناطق ديالى واستند في ذلك الى مجموعة من الحجج
 -1حق تقرير املصير.
 -2القمع الذي تعرض له األكراد على يد الحكومات العراقية .

ً
 -3لقد قام األكراد وخالل ( )20-15سنة منطقة مساملة وديمقراطية ومستقرة نسبيا.
 -4االعالم املؤثر الذي يمتلكه اإلقليم في نقل القضية الكردية.
 -5كان مسعود البارزاني يعول في االنفصال على العالقات الدبلوماسية مع الدول الكبرى واملنظمات
الدولية واإلقليمية والشركات املتعددة الجنسية والشخصيات السياسية والعسكرية التي ترتبط بها
بعالقات جيدة(.)xvi
اما املوقف من االستفتاء واالنفصال بشكل عام فيمكن ان نحصره بما يأتي:
 -1املوقف األمريكي واإلقليمي
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فقد كان موقف الواليات املتحدة منذ  2004ولليوم " :بان الفدرالية املبنية على جوانب ادارية
جغرافية وليست على جوانب عرقية هي االفضل لألكراد ورسالتنا اليهم تكمن في ان مستقبلكم ال
يتحقق في فصل انفسكم عن العراقيين .وفي بعض االحيان يكون املوقف الرسمي لواشنطن غير
واضح( . )xviiواليوم هي ترفض االستفتاء النها ستشغل العراق عن قضية اساسية في محاربة داعش
ً
()xviii
وان كثيرا من القضايا الخالفية خاصة قضية الحدود ال تحل بالقوة وانما بالحوار مع بغداد
واكدت ان ذلك سيحول بالكارثة على شعب كردستان من حيث عالقته مع حكومة املركز ودول
الجوار وهذا ما تؤيده بريطانيا برفض االستفتاء ونتائجه( )xixوقد القى األكراد اللوم على الواليات
املتحدة األمريكية بانها خذلتهم ولم تدعمهم في حين ان واشنطن توصلت الى نتيجة بانه ال يمكن ان
تدعم وتحقق مكاسب لألكراد وخاصة التي حققها بعد  2003دون تأييد ودعم داخلي و إقليمي ،دولي
لذلك فأن بقاء كردستان يعتمد على وحدتهم الداخلية من اجل معالجة ووقف استنزاف رأس املال
االقتصادي والسياس ي ملواجهة مشاكلها الداخلية خاصة االقتصادية والتفاوض بصوت واحد مع
بغداد( .)xxاما املوقف العربي فاغلب الدول رفضت االستفتاء وكان لجامعة الدول العربية وامينها
العام (احمد ابو الغيط) موقف بارسال رسالة الى مسعود البارزاني ملراجعة قرار االستفتاء ألنه
ً
سيعقد االوضاع اإلقليمية وان حل املسألة يكون داخليا مع بغداد وفي إطار الدستور اال ان
البارزاني اجاب بالرفض وبأنه سيشعل الحرب في حالة عدم االنفصال( . )xxiاما املوقف االيراني
والتركي فهو رافض لالستفتاء واالنفصال النه تهديد المنها القومي خاصة ووجود األكراد في تركيا
()xxii

وايران وكذلك خشية ايران من مخافر وقواعد عسكرية في كردستان

 -2املوقف الداخلي  :ان املوقف املهم هو موقف الحكومة املركزية في بغداد فكان بالرفض التام لالستفتاء
ّ
وعده غير دستوري وارجعت االمر الى املحكمة االتحادية التي بينت في رأي لها بأن الدستور ال يحتوي أي
ً
نص يجيز االنفصال الى أي مكون من مكونات العراق اذ شدد الدستور على وحدة العراق( )xxiiiوردا على
االستفتاء كما يعتقد ،ناقش (مجلس الوزراء االتحادي) مشروع قانون املوازنة  2018وتخفيض حصة
كردستان من  %17الى  %12ومخاطبة كردستان بمحافظات الشمال فضال عن االجراءات االخرى
بمحاسبة موظفي املفوضية العليا االتحادية في كردستان( )xxivاما موقف األحزاب الكردية واملؤثرة في
الساحة الكردية املتمثلة باالتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة االسالمية فكان رافض
()xxv

لالستفتاء في الوقت الحالي ودعا الى تأجيله الن االوضاع الدولية واإلقليمية غير مناسبة لذلك

ً
لقد كان من نتائج االستفتاء في إقليم كردستان خسارة اإلقليم سياسيابعد استقالةبارزاني وضعف
ً
التأييد العالمي واإلقليمي لها واقتصاديا بعد خسارتها الكثيرة في االراض ي والنفط خاصة بعد انسحاب
البيشمركة عن كركوك ورجوعها الى حدود .)xxvi(2003
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بعد هذه التداعيات الداخلية واملواقف الدولية واإلقليمية نتساءل هل تشارك األحزاب الكردية في
االنتخابات البرملانية  2018وهل ستدخل في تحالف كردي موحد كما كانت في االنتخابات السابقة او نكون امام
تغييرات جديدة؟ وعليه سنبين آراء تلك األحزاب وكما يأتي(:)xxvii
 -1الحزب الديمقراطي الكردستاني
اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني على املشاركة في االنتخابات املقبلة شرط تعديل قانون
االنتخاب لتحويله من الدوائر املتعددة الى دائرة واحدة .وهناك من يعتقد ان نجيرفان البارزاني هو رجل
ً
املرحلة مؤقتا وهو اقرب الى انقرة وواشنطن من االتحاد الوطني (السليمانية) التي هي اقرب اليران ونفوذها
فمن اجل منع هذا النفوذ وانتقال القيادة الى سليمانية التي تتضارب مع املصالح االميركية و التركية سيكون
ً
ً
نيجرفان هو رجل السياسة علما وعمليا دراسة وممارسة وله عالقات تجارية مع تركيا شركة كورك لالتصاالت
و كار النفطية كما ان آل بارزاني مهمين لدول الخليج والدول العربية لتنفيذ املشروع السياس ي في املنطقة
ً
الذي يراد به ان يكون بعيدا عن ايران( .)xxviiiوهنا من يرى ان نيجرفان هو رجل املرحلة القادمة بعد ان اتصل
وزير الخارجية األمريكية تيلرسون به واكد ضرورة وقف التحشد العسكري وحل املشاكل بالحوار وهذا ما
ً
اكده نجيرفان بضرورة ضغط املجتمع الدولي على بغداد وحل االزمة سلميا عبر الحوار الن االشتباكات
العسكرية التضع الحلول بل ان هناك دعوة من الكونغرس االميركي باالبقاء على قواته في العراق وعدم
ً
االنسحاب كما في تجربة أوباما وهذا ما اكدته املانيا أيضا( . )xxixاال انه في الحقيقة تعتقد واشنطن بضرورة
وساطتها لضمان مشاركة األكراد في االنتخابات العراقية املقبلة االمر الذي يعزز الحليف القديم (كردستان)
ويعزز التحالف املعتدل املحتمل الذي قد يعيد تعيين العبادي رئيسا للوزراء خاصة بعد دوره في تقليص نفوذ
ايران وليس من مصلحة الواليات املتحدة ترى ضعف وهزيمة كردستان على يد ايران وتركيا ووجود وساطة
روسية لحل الخالفات(.)xxx
 -2االتحاد الوطني الكردستاني
اكد احد اعضاء االتحاد عودة األحزاب الكردية الى البرملان العراقي بعد مقاطعتهم وانسحابهم من
()xxxi

البرملان اثناء اجراء االستفتاء ورحب األكراد بدعوة العبادي السيد السيستاني في الحوار

وهذا ما يعني او

يعد مؤشر على امكانية مشاركتهم في االنتخابات املقبلة.
ما يالحظ على االتحاد الوطني الكردستاني كثرة االنشقاقات منها:
أ -انشقاق النائب األول لرئيس االتحاد نوشيران مصطفى عن االتحاد اثر مطالبته بتقليص صالحيات ومهام
رئيس االتحاد ولالختالف االيديولوجي بينهم ليشكل حركة كوران (التغيير)( )xxxiiعام  2009وفي حزيران
 2015طالبت التغيير من البرزاني تعديل قانون رئاسة اإلقليم الذي رد عليه مسعود بالرفض و منع
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البرملان و ( )5من الوزراء الذين هم من قائمة التغيير من دخول اربيل بعد ان كان افضل شريك للبارزاني
في حكومة ائتالف جديدة والتي خسر كوران فيها الكثير من االصوات بعد اتفاقيته تلك لكن في  17آيار
 2016وقع االتحاد وكوران عمل مشترك على الساحة الكردية والعراقية بعد تلك العالقات غير الجيدة
اثر االنشقاق لتنقض بذلك االتفاقية االستراتيجية بين الخصمين االتحاد الوطني الكردستاني والحزب
الديمقراطي الكردستاني وخسر التغيير الكثير من اصوات الشباب واملثقفين الذين يعدون االتحاد
الوطني اليختلف عن الحزب الديمقراطي في كردستان من حيث الفساد واملنسوبية( )xxxiiiوطالبت التغيير
بعد فشل مشروع االنفصال (االستفتاء) باقرار النظام البرملاني في اإلقليم بدل الرئاس ي خاصة بعد صدمة
كردستان في انهيار حكم االنفصال وطالبت التغيير البارزاني ونائبه كوسرت رسول املحسوب على االتحاد
بالتنحي الختالفاتهم السياسية والعسكرية بعد خسارتهم اراض ي جغرافية واسعة كذلك خسر التأييد
()xxxiv

الدولي وعكر العالقات اإلقليمية مع كردستان

اما االنتخابات القادمة فأكد التغيير مشاركته وانه

ليس بالضرورة ان يدخلوا بقائمة واحدة بل قوائم متعددة(.)xxxv
ب -االنشقاق الثاني عندما اعلن نواب االمين العام لالتحاد الوطني الكردستاني في األول من ايلول  2016على
ان شقاقهم عن الحزب وتشكيل جناح داخل الحزب باسم (مركز القرار) منتقدين سياسة الحزب الحالية
التي تحتكر االجراءات واتخاذ القرار بعد خالفات مع (هيرو ابراهيم احمد) زوجة جالل الطالباني ومال
بختيار عضو املكتب السياس ي والتي تتعامل بازدواجية مع حكومة اربيل التي في العلن تنتقدها وفي الوقت
ً
نفسه تاخذ عمولة نفط في اربيل والشعب يقطع عنه الراتب ويموت جوعا وضم الجناح الجديد (كوسرت
رسول ،وبرهم صالح ،وحكيم قادر ،وارسالن بايز ،وشيخ جعفر ،وشيخ مصطفى ،ومحمود سنكاوي ،وآزاد
جنديان ،وعدناني حميد  ،)xxxvi(....لكن ما لبث ان اعلن برهم صالح في تشرين األول  2017عن تشكيل
ً
تحالف جديد يحمل اسم (التحالف من اجل الديمقراطية و العدالة) تمهيدا للمشاركة في انتخابات
برملان شمال العراق وبين اسباب انفصاله لسوء اإلدارة في شمال العراق وتفرد األحزاب الكردية بالسلطة
وحدوث ازمة بغداد – اربيل بعد اجراء االستفتاء مما بين موقفه باستجابة التحالف لدعوة السيد
السيستاني بشأن الحوار(.)xxxvii
وبعد احداث االستفتاء ونتائجه او ما بعد كركوك سيكون الصراع املقبل داخل الساحة الكردية
ً
ً
صراعا انتخابيا وتؤكد بعض املصادر والتحليالت ان برهم صالح هو اكثر الشخصيات املعتدلة التي تحظى
بقبول شعبي والتي عرفت بنقدها سياسة اإلقليم ال سيما االقتصادية وهو على عالقة جيدة مع بغداد
وواشنطن وانقرة وطهران ومن املرجح والذي نؤيد هذا الرأي بانه املرشح لرئاسة اإلقليم او رئاسة الحكومة فيه
خاصة بعد االنقسامات الداخلية التي تعاني منها األحزاب الكردية وفشل مشروع بارزاني في االنفصال(.)xxxviii
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 -3الجماعة االسالمية الكوردستانية واالتحاد الكوردستاني االسالمي ويعد احد األحزاب الكردية املعتدلة التي
شاركت في انتخابات االقاليم منذ  1992وعام  2005و  2010و  2014وكان لها مجموعة من املقاعد في
البرملان(. )xxxix
لقد اقتصرت دراستنا على تلك األحزاب الكردية املؤثرة في حين حسب احصائيات وزارة الداخلية في
ً
كردستان هنالك ما يقارب ( )51حزبا(.)xl
ً
واستنادا إلى ما سبق يمكن القول ان الصراع سيتحول من صراع كردي – عربي الى صراع كردي –
كردي بعد االستفتاء والذي يعمق الخالف (ازمة النفط واالقتصاد واملصالح و النفوذ السياس ي والشخص ي
العائلي وقد تتفكك األحزاب في كردستان خاصة االتحاد الوطني الكردستاني ليكون كوسرت خارج االتحاد
وتفكك داخل اسرة مسعودوانتقال الثقل من اربيل الى السليمانية لكن مع حفظ ثقل نيجرفان بارزاني وخروج
ً
ً
كركوك من ايد االكراد واعادة بنائهاسياسياواداريابمايضمن املصالح املشتركة للجميع وهنااستقرار املوقف
()xli

السياس ي في شمال العراق يتطلب تدخل دولي واقليمي على وفق معادالت متعددة قد تفلح اوتفشل

االستنتاجات
ً
استنادا الى ما تقدم
توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات:
 -1مشاركة األحزاب الكردية في انتخابات  2018وبشكل قوائم متعددة قبل االنتخابات اما بعد
ً
االنتخابات فتشهد ظهور التحالفات الكبيرة التي عرفناها دائما (التحالف الكردستاني) لضمان
تمثيل اقوى واكبر في البرملان والحكومة املركزية.
 -2بعد وفاة جالل الطالباني زعيم االتحاد الوطني الكردستاني ونوشيروان مصطفى زعيم كتلة التغيير
املنشقة عن االتحاد وفشل مشروع مسعود البارزاني سنشهد تنافس وجوه وقيادات شابة جديدة
(قوباد جالل الطلباني ،بافل الطالباني ،نجيرفان بارزاني ابن اخ وزوج ابنة مسعود بارزاني) تتنافس
فيما بينها في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني ولرئاسة إقليم
كردستان وحكومة وبرملان .
 -3ان املنافسة الشديدة ستكون ما بين نيجرفان بارزاني والشخصية املعتدلة برهم صالح الذي يحظى
بتأييد داخلي وإقليمي اميركي على عكس نيجرفان الذي قد ينظر له البعض بأنه واجهة لقررات
مسعود البارزاني وتطلعاته على الرغم من القبول التركي واالميركي له.
 -4نستبعد ان يدخل االتحاد االسالمي الكردستاني او الجماعة االسالمية في االنتخابات بتحالف مع
األحزاب االخرى لطاملا كان مشاركتها السابقة بقائمة منفردة والن االتحاد االسالمي والجماعة
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االسالمية كالهما تاريخ قائم على الحرب االهلية لتحالفهمامع االتحاد الوطني الكردستاني اوالحزب
الديمقراطي الكردستاني اثناء حربهماالداخلية.1998-1994
 -5الخالفات التأريخية بين االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي فضال عن نتائج االستفتاء
وخروج كركوك من نفوذ وحلم كردستان تجعلنا نستبعد التحالف فيما بينهما لذلك سيكونان في
قائمتين منفردتين وقد يكون االتحاد الوطني في تحالف لتشكيل اغلبية سياسية مع نوري املالكي
ً
الذي يرغب في تحالف يضم التغيير ايضا.
ً
 -6لقد خسرت كوران كثيرا من اصواتها لتحالفها مع مسعود البارزاني ومرة  2016مع االتحاد الوطني
ودخولها في تحالفات معها في انتخابات اإلقليم لكنها طاملا كانت مشاركة بقائمة منفردة في حكومة
املركز وهي اما ستدخل بصورة منفردة او في تحالف مع برهم صالح والكتلة الجديدة (التحالف من
اجل الديمقراطية والعدالة) ونوري املالكي الذي يسعى لضم االتحاد والتغيير لتشكيل اغلبية
سياسية .
 -7ستواجه األحزاب الفائزة الكثير من التحديات الداخلية املمثلة باالزمة االقتصادية التي يمر بها
اإلقليم فضال عن مشكلة الحدود وكركوك التي على االغلب ستكون ضمن محاصصة بين األكراد
والعرب والتركمان واملسيحيين اضافة الى مشكلة زعامة األحزاب وقيادة اإلقليم على املستوى
البرملاني والحكومي وحل كل هذه املشكالت مرهون باملتغيرات الداخلية وإلقليمية و الدولية .
املصادر
 iموجود على موقع دار اإلفتاء http://www.h-iftaa.com/?p=4810
 iiحوار الشيخ أحمد حسن الطه مع مجلة البيان ،المجمع الفقهي العراقي.2014 ،
http://alfiqhi.com/?p=1808
iii

أبو رغيف :تيار الحكمة مشروع إسالمي ملتزم برؤية المرجعية األربعاء  2آب 2017

http://www.alsumaria.tv/news/211736/%D8%A3%
iv

Hayder al-Khoei, “Post-Sistani Iraq,. Iran and the Future of Shia Islam”, War on the Rocks,
Sep. 8, 2016, available at https://warontherocks.com/2016/09

( )vاسراء عالء الدين نوري ،العملية السياسية في العراق مشاهد االستمرار والتغيير ،مجلة المستقبل العراقي،
العدد ،2006 ،8ص.31
( )viكنث كاتزمان ،العراق السياسة واالنتخابات وعالمات التقدم ،مجلة المستقبل العراقي ،العدد ،21
،2010ص .112
( )viiجاريث ستانسفيلد ،العراق الشعب والتاريخ والسياسة ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
 ،2009ص.184
( )viiiفراس عبد الكريم البياتي ،التحول الديمقراطي في العراق بعد  ،2003العارف للمطبوعات ،بيروت،
 ،2013ص.130
( )ixكنث كاتزمان ،مصدر سبق ذكره ،ص.113
( )xنغم محمد صالح ،مستقبل النظام الحزبي في العراق ،مجلة العلوم السياسية ،العد  ،41جامعة بغداد،2010 ،
ص.295
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( )xiخيري عبد الرزاق جاسم ،العملية السياسية في العراق ومشكالت الوصول الى دولة القانون ،مركز العراق
للدراسات ،2009 ،ص.89
( )xiiاسامة مرتضى السعيدي ،التنوع السياسي في العراق رؤية تحليلية ،مجلة المستقبل العراقي ،العدد ،15
 ،2008ص.59
( )xiiiفراس عبد الكريم ،مصدر سبق ذكره ،ص.316
( )xivالمفوضية العليا للمستقلة لالنتخابات في العراق.
( )xvديفيد بولوك ،بعد االستفتاء الكردي التداعيات اإلقليمية ،معهد واشنظن
www.washingtoninstitute.org
( )xviعبد هللا جعفر ،مقومات نجاح االستفتاء الكردستانيwww.kurdistan24.net ،
( )xviiبل بارك ،أكراد العراق وتركيا تحديات السياسة األمريكية ،ترجمة مجلة المستقبل العراقي العدد ،14
 ،2008ص.144
( )xviiiواشنطن تعارض بشدة استفتاء كردستان www.alhura.com2017/9/21
( )xixواشنطن نشعر بخيبة امل عميقة من االستفتاء في كردستانwww.alhura.com2017/9/26 ،
( )xxبالل وهاب ،انقاذ إقليم كردستان امر حيوي للمصالح األمريكية والعراقية على السواء 2017/10/25
.www.washingtoninstitute.org
( )xxiبارزاني يرد على الجامعة العربية انفصال كردستان او الحرب. www.babil24.com
( )xxiiديفيد بولوك ،مصدر سبق ذكره.
( )xxiiiالمحكمة االتحادية في العراق تعلق على موضوع انفصال كردستان.www.alalam.ir news.
( )xxivبغداد غيرت اسم إقليم كردستان وخفضت موازنته وتسعى إللغائهاwww.kurdistan24.net
( )xxvانقسام داخل األحزاب الكردية بشأن االستفتاء  ،وكذلك ينظر االتحاد الوطني يعلن رفضه الستفتاء
االنفصال في الوقت الحالي في انشقاق كردي مؤثرwww.alaraby.com.uk.
( )xxviديفيدبولوك,مصدرسبق ذكره.
()xxviiالكرد سيشاركون في انتخابات  2018العراقية بشرطwww.bashews.
( )xxviiiمحمد صادق الهاشمي.اربيل ونيجرفان البارزاني مشروع اميركا القادم في الشمال العراقي.
www.almedar.com
( )xxixتليرسون يهاتف نيجرفان بارزاني ،جريدة المدى العدد  4059في 2017/11/8
( )xxxديفيد بولوك ،مصدر سبق ذكره
( )xxxiاألحزاب الكردية قررت العودة الى البرلمانwww.aliraq.news.com ،
( )xxxiiانشاق في االتحاد الوطني الكردستاني /14شباط www.albawaba.com.2009/
( )xxxiiiمحمد صالح  ،سياسات كردستان الجديدة  6آب www.washingtoninstitute.org.2016
( )xxxivمحمد خروب ،هل يستقيل البارزاني؟ ماذا لو تنحى2017/10/23 .
www.alrai.com
( )xxxvالكرد سيشاركون في انتخابات  2018العراقية بشرط  ،مصدر سبق ذكره.
()xxxviخالفات حادة تعصف باالتحاد الوطني ومركز القرار ينذر بانشقاق جديد2016/9/3.
www.kurdistan24.net
( )xxxviiبرهم صالح ينشق عن التحالف الوطني الكرستاني
www.alrasheed.com
( )xxxviiiبرهم صالح مرشح العبادي واميركا وايران لرئاسة كردستان.
. www.iraqtoday.com
() xxxixناهض حسن جابر ،مفهوم السلطة في فكر األحزاب السياسية الكردية العراقية المعاصرة،2006 ،
ص176
()xlالمصدر نفسه ،ص 363
( )xliمحمد صادق الهاشمي ،كيف ستنعكس المتغيرات الجديدة في إقليم كردستان على االنتخابات.2018 ،
www.almedar.com
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 -5-1-رؤى وتوجهات تحالف القوى الوطنية العراقية أزاء أنتخابات عام 2018

د .نصيف جاسم
مقدمة
ً
ً
ً
ً
ان الديمقراطية فكرة قديمة ارتبطت بحياة الناس ونظامه العام وعرفت تطورا تاريخيا مستمرا  ،انطالقا من
متطلبات الواقع ومشاكله  ،وعلى الرغم من ان العراق انخرط في مسارات بناء الديمقراطية بعد عام ، 2003
اال ان مستقبل هذا البناء ما زال ال يعرف االستقرار نحو بناء دولة ومقوماتها كما ينبغي .
فطريق الديمقراطية الذي سلكه العراق  ،ما زال في بدايته ويحتاج الى جهد ووقت وصيغ دستورية وقانونية
للبناء السليم لهذا الطريق الذي ما زال تحفه العديد من املخاطر السياسية والحزبية واالجتماعية .
وما زال التوافق السياس ي للحد االدنى من القواعد التي تحكم ممارسة السلطة  ،وهو السائد في مسيرة العملية
السياسية في العراق  ،وهذا ما يضع طريق بناء الديمقراطية هش ومتغير غير مستقر وعرضة للتوافقات
السياسية والحزبية على حد سواء .

ا
اوال  :رؤى وتوجهات تحالف القوى الوطنية العراقية:
ً
ً
ً
يشهد املسرح السياس ي في العراق حراكا سياسيا واسعا بعد عامين من الجمود الذي فرضته تطورات األوضاع
الناتجة عن مواجهة أجهزة الدولة العسكرية واألمنية كافة تنظيم داعش في املحافظات التي سيطر عليها ,
فالحراك الذي شهدته العالقة بين الكتل والقوى واألحزاب السياسية العراقية  ,بالتزامن مع اقتراب املعارك
ضد تنظيم داعش من نهايتها وتحقيق النصر  ,يعود في مجمله العام الى محاولة تلك القوى ترتيب أوراقها
وتحالفاتها قبل األنتخابات التشريعية املقرر لها شهر أيار  /مايو  , 2018ملا لهذه األنتخابات من أهمية باعتبار
أن الحكومة التي سيتم تشكيلها بناء على نتائج األنتخابات ستكون مخولة بمهام غاية في األهمية والصعوبة
ً
ً
لرسم مستقبل العراق داخليا وخارجيا في مرحلة مابعد القضاء على تنظيم داعش .
وقد سبق جدل األستعداد للمشهد األنتخابي البرملاني جدل بشأن األنتخابات املحلية على مستوى املحافظات
التي قرر البرملان العراقي تأجيلها وأقامتها في نفس موعد األنتخابات النيابية .
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وبعد سلسلة أجتماعات مغلقة ضمن قيادات سياسية وشخصيات عشائرية ورجال أعمال وكفاءات عراقية
ُ
بارزة في لقاء وهو األول من نوعه  ,بما يعكس توجها لتشكيل تكتل سياس ي جديد في العراق تحت أسم ( تحالف
القوى الوطنية العراقية) وضم املؤتمر ممثلين عن سبع محافظات عراقية وسط حديث عن أن الخطوة تحظى
ً
xli
بدعم خليجي تركي أردني  ,ليكون ممثال عن املكون (السني ) في العراق بالنظر للشخصيات املشاركة فيه.
أن الهدف من تشكيل هذا التحالف ( السني ) هو توحيد موقف الكتل واألحزاب والقوى السنية من القضايا
الحالية التي تتعلق بالعراق  ,ومرحلة مابعد تنظيم داعش  ,والعمل على النهوض بواقع املحافظات التي أبتليت
باألرهاب .
يخوض التحالف الجديد األنتخابات املقبلة بقائمة واحدة ويعمل توحيد الخطاب وأنهاء حالة التشتت
والتحرك لتنسيق الجهود وممارسة ضغط على الحكومة لحل املشاكل السياسية واألمنية في املحافظات التي
توخت لألرهاب .
وأثار عقد املؤتمر في أنقرة ردود أفعال متباينة من قبل كتل سياسية داخل ( التحالف الوطني) و( دولة
القانون) وعدد من الشخصيات السنية .
سعى عدد من زعماء سياسيين عراقيين في بغداد وبشكل غير معلن لعقد أجتماعات داخل منازلهم لترميم
البيت السني الذي يمر بأسوأ حاالته منذ عام  , 2003والخروج بقائمة أنتخابية موحدة على غرار التحالف
الشيعي والتحالف الكردي  .وتشكل تحالف القوى الوطنية العراقية من كتل على الرغم من أختالف توجهاتها
بين أحزاب وقوائم علمانية ووطنية وأخرى مدنية وثالثة عشائرية ورابعة أسالمية  ,والذي ضم كتلة ( متحدون
) بقيادة أسامة النجيفي وكتلة (العربية) بقيادة صالح املطلك وكتلة (الوفاء لألنبار) بقيادة قاسم الفهداوي
وكتلة ( ديالى هويتنا) بقيادة سليم الجبوري  ,والحزب األسالمي العراقي (جناح األخوان املسلمين في العراق )
ً
فضال عن شخصيات وكتل صغيرة أخرى .
حدد تحالف القوى الوطنية العراقي توجهاته السياسية عبر ةرقة التسوية السياسية والتي تتضمن مايلي -:
-1

الرؤية املوحدة للعرب السنة حول مشروع التسوية التاريخية  ,في األتفاق الوطني العراقي املوثق الذي

يضع املحلول الناجزه والعلمية لواقع األزمة العراقية ومشكالتها باعتماد مبدأ التنازالت املتقابلة من أجل وحدة
الوطن ومصالحه العليا .
ألتزام أطراف التسوية التاريخية بأجراء تعديالت دستورية حقيقة وجوهرية تعالج الثغرات التي
-2
ً
رافقت فترة تطبيق الدستور خالل السنوات املاضية  ,ومراجعة شاملة لشكل نظام الحكم املطبق حاليا ,
ً
ً
ً
آخذين بنظر األعتبار مقترح أن يكون نظاما رئاسيا برملانيا مختلط  ,واأللتزام بقواعد التداول السلمي للسلطة

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

62

التقرير االستراتيجي العراقي

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

وترسيخها ومنع التفرد بالسلطة وعدم أحتكار املناصب القيادية على جهات أو حركات سياسية أو أجتماعية
معينة  ,وتحديد مدد زمنية صارمة للمناصب السياسية والقيادات العليا .
مع األلتزام بأعادة هيكلية السلطة القضائية وجهاز األدعاء العام واألجهزة التحقيقية وضبط مرجعياتها وبما
يتناسب والتعديالت الدستورية الجديدة .
ً
ً
تلتزم أطراف التسوية ألتزاما صارما بقواعد حقوق األنسان في جميع األحوال وفق أحكام الدستور
-3
والشرعية الدولية لحقوق األنسان  ,وتأسيس محاكم مختصة للنظر بقضايا أنتهاكات حقوق األنسان .
-4

تلتزم أطراف التسوية بمتابعة الحكومة العراقية لتحشيد جهد الدولة الهندس ي من أجل أعمار

املحافظات واملدن التي تضررت من العنف واألرهاب والعمليات العسكرية  ,والدعوة لعقد مؤتمرات للمانحين
لتمويل صندوق اعادة أعمار املناطق املتضررة من األرهاب .
ً
ً
تلتزم أطراف التسوية التاريخية منهجا وسلوكا على نبذ الطائفية والعنصرية وكل أشكال التمييز بين
-5
أبناء الشعب العراقي  ,ويشرع قانون يتضمن أسس وضوابط صارمة تحرم التمييز الديني والطائفي والعرقي في
كل مفاصل الحياة السياسية واألجتماعية والوظيفية العامة .

xli

وقد أعلن تحالف القوى الوطنية العراقي دعمه ل(شروط ) رتب الوزراء حيدر العبادي بشأن األنتخابات
القادمة  ,فيما يخص الشروط الواجب توفرها ألجراء األنتخابات التشريعية في أيلول  2018/وفي مقدمتها
ضمان عودة النازحين واملهجرين في املحافظات املحررة من دنس عصابات تنظيم داعش الى ديارهم وتأمين
الظروف الحياتية املناسبة لهم .

xli

في رؤية مبسطة ملا ستؤول اليه تلك العملية األنتخابية  ,نجد بأن أنشقاقات األحزاب الكبيرة (السنية -
الشيعية) هي سمة مميزة لها  ,فبعد خوضها النتخابات املجالس املحلية والبرملانية بقائمة واحدة  ,وكما حدث
ذلك في أنتخابات  2014 , 2010 ,2006نجدها اليوم أقرب الى األقسام منها الى التجمع بصيغة تحالف وطني في
األنتخابات القادمة  ,ويرجع سبب ذلك الى مجموعة من املؤثرات الدالخلية والخارجية والتي أدت الى تفرق
األحزاب املنضوية تحت مسمياتها السابقة  ,كل هذه التطورات والرؤى للتيارات واألحزاب العراقية  ,ومنها
األحزاب السنية ستؤدي الى منافسة حامية الوطيس  ,ستكون على أشدها بمجرد أقتراب األنتخابات  ,وفي هذه
ً
الحالة ستكون نتائجها غير معروفة سلفا لتقارب األحزاب والتيارات  ,ولكن من املرجح أن تعلن عن أهدافها مع
مرور األيام بشكل واسع ومتكرر لكسب أكبر عدد ممكن من األصوات األنتخابية  ,والتأثير على األستماالت
العاطفية والنفسية ,السيما بعد القضاء على تنظيم داعش  ,وظهور تيارات وأحزاب أسهمت في تحقيق النصر
على داعش  ,األمر الذي سيؤثر على الناخب وبشكل مباشر  ,من باب رد الجميل لهل  ,وكنتيجة لذلك التأثير
الداخلي فمن املؤكد ستكون لهذه التداعيات آثار ونتائج محلية وأقليمية ودولية  ,وسوف تكون أحد أهم
العوامل واملؤثرات في رسم الخريطة السياسية بعد األنتخابات التشريعية لعام . 2018

xli

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

63

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

ً
يواجه تحالف القوى الوطنية العراقي  ,مع أقتراب موعد األنتخابات التشريعية  ,عددا من التحالفات واملشاريع
السياسية ألحزاب سياسية وقوى عراقية  ,فمشروع ( التسوية السياسية ) والذي يروج له رئيس التحالف
الوطني عمار الحكيم املستقيل من رئاسة املجلس االسالمي االعلى  ،أحد مكونات التحالف الوطني (الشيعي)
الحاكم  ،وهو املشروع الذي يستهدف تحقيق مصالحات تاريخية بين مكونات الشعب العراقي السياسية
واملذهبية  ،وأعادة بناء الثقة املفقودة بين مكونات املجتمع  ،ومشروع (االغلبية السياسية) الخاص بتكتل
دولة القانون الذي يترأسه نوري املالكي نائب رئيس الجمهورية  ،والذي يستهدف من خالله حصر تداول
العملية السياسية بين القوى الشيعية التقليدية  ،والحفاظ على تحالفاته مع القوى الدينية املتشددة منها ،
ومشروع التيار الصدري بإسم (االصالح السياس ي ومحاربة الفساد) وهو على النقيض من مشروع املالكي ،
ً
ويرفض مقتدى الصدر وفقا لهذا املشروع نظام املحاصصة الطائفية ويطالب بحكومات غير حزبية  ،اما
مشروع (الدولة املدنية) وهو املشروع السياس ي للكتلة الوطنية العراقية التي يترأسها أياد عالوي  ،ويطالب
املشروع ببناء دولة عراقية مدنية علمانية تقوم على تحقيق العدالة واالصالح  ،كما يدعو الى تشكيل حكومات
ً
xli
تكنوقراط بعيدا عن املحاصصة الحزبية  ،ويطالب بكسر سيطرة االحزاب الدينية على السلطة .
ومشروع رئيس الوزراء حيدر العبادي  ،والذي يسعى الى االستمرار في السلطة عبر حسم نتيجة االنتخابات
القادمة  ،التي من املحتمل أن يخوضها من خالل تحالف جديد خارج تحالف دولة القانون او خارج التحالف
الوطني  ،ويستند العبادي في ذلك الى النجاحات التي حققتها حكومته في مواجهة تنظيم داعش  ،وتحقيق
النصر .
ان انتخابات عام  2018ستشهد بروز كتل على حساب كتل اخرى  ،في االنتخابات وتغيير كبير وعميق في
ً
الخارطة السياسية للمشهد العراقي متأثرا بعوامل داخلية وخارجية  ،تفرض تاثيراتها على الناخب العراقي .

ا
ثانيا  :الصعوبات التي سيواجهها تحالف القوى بعد االنتخابات لعام : 2018
في اعتقادنا سيواجه تحالف القوى الوطنية بعد اجراء انتخابات عام  2018العديد من املشاكل والصعوبات
السياسية والقانونية واالجتماعية  ،مما يتطلب من التحالف ابداء مواقف أكثر دقة ووضوح لالسهام الجاد
ببناء املسيرة الديمقراطية في البل ـ ــد  ،ومن بين تلك املشاكل -:
-1

رغم تشكيل لجنة متخصصة لتعديل الدستور وفق املادة ( )142من الدستور والتحالف الوطني

-2

ركون اغلب الكتل السياسية الى مبدأ التوافق السياس ي وهذا ينعكس على اداء الحكومة والتزاماتها في

ً
عضوا فيها  ،اال ان الدستور ما زال بدون تعديل رغم انتهاء أعمال الدورة االنتخابية االولى ملجلس النواب .

تنفيذ القوانين .
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نعتقد ان ما تعرضت له املحافظات (السنية) من دمار وتهجير  ،سينعكس بالسلب على شعبية
-3
ً
األحزاب السنية في الشارع السني  ،مما يجعل عملية بناء الثقة والتواصل معهم  ،أمرا ليس بالهين  ،يحتاج الى
جهد مضاعف ألعادة الثقة بتلك األحزاب والكتل السياسية .
-4

الحد من التدخالت الخارجية في الشأن العراقي  ،والسعي الى االنفتاح على الدول العربية ودول الجوار

والعالم  ،بنظرة واحدة  ،على أساس االحترام املتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية  ،ووحدة سيادة
العراق على أرضه .
-5

املعالجة القانونية والسياسية للميليشيات التي لم ترتبط بالدولة وتخضع لقوانينها  ،بما يحقق حالة

االمن واالستقرار وعدم خلق أزمات جديدة .
-6

بذل كل الجهود لتحقيق املصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة مع كل أبناء الشعب العراقي  ،وتجريم

الطائفية ونبذ الوالءات على حساب املصلحة العليا للوطن العراقي .
خالصة :
من خالل ما تقدم  ،نستخلص ما يلي :
-1

إن اجراء االنتخابات  ،سيؤدي الى قيام دولة عراقية قوية قادرة على تحمل مسؤولياتها بعد االنتصار

على داعش .
-2

ان التجارب السابقة التي خاضتها األحزاب والكتل السياسية والتي خلقت أزمات تراكمية للحياة

السياسية واالجتماعية  ،من املؤكد ان تلك األحزاب ومنها تحالف القوى العراقية  ،سيتجاوز تلك االزمات
ألعادة الثقة في العملية السياسية .
-3

سعي جميع األحزاب والكتل ومنها تحالف القوى الوطنية الى تجاوز الطائفية واملذهبية والقومية

العرقية باالعتماد على الدستور في ادارة العملية السياسية .
ً
ً
بال شك ان مستقبل العراق بعد أنتخابات عام  2018سيكون أكثر وضوحا وتفاعال في تحقيق املصالحة
ً ً
الوطنية الشاملة بين ابناء الوطن الواحد  ،وسيبقى العراق وطن الجميع متماسكا قويا  ،بتكاتف أحزابه
وتياراته السياسية .
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 -2أثرأالطارأملؤسساتي والتشريعي على مستقبل االنتخابات العراقية2018
 -1-2الدستور واملنمومة القانونية لالنتخابات وأثرهما في مستقبلاالنتخابات العراقية2018
د .وليد كاصد الزيدي
خبيراالنتخابات الدولي لدى االامم املتحدة ومؤسسة االيفس
ملخص
لعل من بين أهم أهداف هذه الورقة البحثية هو إعطاء تصورات ملا تضمنه الدستور العراقي لسنة  2005من
ً
ً
نصوص تتعلق بالعملية الديمقراطية عامة واالنتخابية خاصة واالشكاليات التي ظهرت بسبب عدم كفاية هذه
ً
بشكل مقتضب  ،إذ لم تتناول العديد من املسائل االنتخابية املهمة  ،فضال عن
النصوص كونها وردت فيه
ٍ
ذلك تناولت الدراسة عملية إصالح املنظومة القانونية لالنتخابات ،والسيما ما يتعلق منها بتعديل قوانين
االنتخابات وغيرها من القوانين ذات الصلة بالعملية االنتخابية  ،كذلك تناولها لصيغة توزيع املقاعد
وعدد من االنظمة واالجراءات االنتخابية.
االنتخابية (سانت ليغو)ٍ ،
ّ
إن الجوانب املهمة التي ينبغي تطويرها ضمن املنظومة القانونية لالنتخابات قبل إعدادها بشكلها النهائي،
تتطلب ضرورة إشراك جميع الجهات املعنية بالعملية االنتخابية في الساحة العراقية من أجل تقديم آراءها لكي
تحظى بمقبولية من لدن الجميع  ،وأن يجري ذلك بمشاركة القوى السياسية ومنظمات املجتمع املدني
والجهات املعنية األخرى في املجتمع العراقي إذ سيشكل ذلك بالتأكيد خطوة باالتجاه الصحيح.
ولعل من الضروري أن يأخذ مجلس النواب واملؤسسات والجهات املعنية بالتشريعات اإلنتخابية وتلك املعنية
بإصدار االنظمة واإلجراءات  ،بعين االعتبار كل تعقيدات الوضع الراهن لكي تقوم بإصالح وإعادة صياغة
ً
عناصر االطار القانوني لالنتخابات حيث قدمت عددا من املقترحات والتوصيات بهذا الشأن في ختام هذه
الورقة البحثية.

الكلمات املفتاحية  :الديمقراطية -االنتخابات – الدستور – املنظومة القانونية لالنتخابات

مقدمة
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

66

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

إن القواعد الرئيسة التي تحكم أي قانون إنتخابي يتعين إنشاؤها ووضعها بمستوى الدستور .وفي نفس
السياق ،ينبغي سن وتنفيذ األنظمة االنتخابية بمستوى أدنى من أجل تطوير محتوى القواعد الدستورية
ّ
إلتباعها من أجل معرفة
وحسن تطبيقها .أما في الوقت الحاضر ،فإنه ال توجد هناك قواعد واضحة ِّ
املوضوعات التي يتعين إدراجها في بنود الدستور ،وتعتمد مثل هذه التوجهات على متغيرات الواقع السياس ي
املتسارعة في العراق بشكل خاص.
وعلى أية حال ّ ،
فإن بعض املواضيع التي يجري تحديدها عادة في الدساتير تنصب على القواعد األساسية
املتعلقة بشكل الحكومة  ،والطريقة التي يجب فيها إدراج وإدماج الجهات التمثيلية والحقوق الجوهرية
 ،والوسائل القانونية التي يمكن استخدامها لحماية تلك الحقوق ،واملبادئ األساسية التي تتحكم في القانون
اإلنتخابي ،وامليزات الرئيسة املتعلقة بالتصويت واإلنتخاب  ،ووجود األحزاب السياسية وأنظمتها الداخلية
(باإلضافة الى مواضيع أخرى ،مثل التسجيل والتمويل ،وغيرهما) ،فضال عن إنشاء الهيئات واملفوضيات
اإلنتخابية والهيئات القضائية اإلنتخابية ،واملحاكم الدستورية أو االتحادية التي تتعامل مع جوانب الطعون
االنتخابية أو التصديق على نتائج االنتخابات ومضامين أعمالها  ،إال أننا ال نجد أغلب هذه الجوانب الهامة في
نصوص الدستور العراقي  ،إذ لم يضع سوى بعض الومضات في ما يتعلق باالنتخابات بين مواده وكما سبقت
ً
االشارة اليه آنفا.

أوال -النصوص الدستورية املؤثرة في االنتخابات العراقية
 -1الدستور بوصفه عنصرا من عناصراالطارالقانوني لالنتخابات
يعمل الدستور على إرساء القواعد األساسية لطريقة تنظيم الدولة وتشكيل حكومتها ،والحقوق األساسية التي
يتعين تنفيذها ،واملبادئ األساسية التي توجه النظام اإلنتخابي وترشده ،وحقوق املواطنين في ممارسة
الديمقراطية ،ووجود ودور األحزاب السياسية والسلطات اإلنتخابية واملحاكم اإلنتخابية،واملسائل االجرائية
وغيرها.
ّ
ومن الجدير بالذكر أن القواعد الدستورية هي أعلى القواعد في النظام القانوني؛ والتي ال يمكن تعديلها
بسهولة ،ويستمر نفاذها وسريانها لفترة أطول من غيرها من القواعد والقوانين .xliوإذا كان قانون اإلنتخاب
ّ
لناحية تدرج القواعد القانونية هو أدنى مرتبة من الدستور إال أنه ال يقل أهمية عنه لكونه ُينظم عملية إنتاج
السلطة التي ستتولى تطبيق هذا الدستور.xli
وهناك من يرى أن صانعو السياسات يحتاجون الى إيالء املزيد من االهتمام لجودة عمليات بناء الدستور
ضمن السياق األوسع للتحوالت ذات العالقة وبخاصة في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ لالنتخابات والسيما في
بلدان ما بعد الصراعات.xli
ّ
إن إدراج موضوعات إنتخابية في الدستور ال يعني أنه يتعين سن وثيقة دستورية جديدة لهذا الغرض ،حيث
يمكن تنفيذ مثل تلك اإلضافات ّ
بس ْن بعض اإلصالحات االستراتيجية واملحددة بصفة خاصة.xli

 -2االنتخابات العراقية في الدستور الدائم لسنة 2005
آ -الدستور وقوانين االنتخابات
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ُ
ُي ّعد قانون االنتخابات أساس التمثيل النيابي الحقيقي املعبر عن روح وقيم الدستور النافذ  ،فإذا ّتمكنا من
توفير الوسيلة الصحيحة التي تحقق التمثيل النيابي السليم ّ
فإن العملية السياسية والتشريعية في العراق
ستكون متقدمة ،ألن أغلب مفاصل الدولة تعتمد على مجلس النواب بوصفه املمثل الحقيقي إلرادة الشعب
واملعني بالتشريعات  ،فضال عن الدستور الذي أخذ بنظام الحكم النيابي وليس الرئاس ي أو املختلط كما في
بلدان أخرى .
وبعد مرور ثالث دورات من صدور الدستور والدورة البرملانية الرابعة تشارف على االنتهاء  ،ال بد لنا أن نتساءل
 :هل حقق قانون انتخاب مجلس النواب رقم ( )45لسنة  2013املطلب الدستوري في التمثيل الحقيقي إلرادة
الناخب العراقي ؟ االجابة  :هي الخلل قد شابه بسبب إعتماده على نظام انتخابي وصيغة توزيع مقاعد ال
تحققان إ ادة الشعب وإنما إ ادة األحزاب والكتل الكبيرة املتنفذة .لذا ّ
فإن الحل يتمثل بتغيير النظام االنتخابي
ر
ر
وصيغة (سانت ليغو املعدلة) في توزيع املقاعد  ،لنتمكن من إيجاد مجلس نيابي ُي ّع ْبر عن األكثرية ألبناء الشعب
عبر االنتخاب املباشر للمرشح من أي قائمة أو كيان انتخابي كان  ،ويكون صاحب األصوات األعلى هو من
يحصل على مقعد في مجلس النواب ودون الرجوع إلى أصوات الكتل االنتخابيةّ ،xli
ألن التكليف الوزاري يكون
ُ
للكتلة النيابية التي ستشكل بعد أداء الفائزين بعضوية مجلس النواب اليمين القانونية وليس للكتلة
االنتخابية التي دخلت ميدان التنافس أثناء االنتخابات  ،وهذا ما إستقر عليه القضاء الدستوري العراقي
عندما فسرت املحكمة االتحادية العليا مفهوم الكتلة النيابية األكبر الوارد في املادة ( )76من الدستور  ،حيث
نص قرار املحكمة التفسيري بالعدد /25اتحادية 2010/في  ...( : 2010/3/25تكليف مرشح الكتلة النيابية
ً
التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة األولى ملجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل األخرى).xli
ب -الدستور واملفوضية العليا لالنتخابات
يستند اإلطار القانوني لتكوین املفوضیة في املرحلة الحالیة الى دستور عام  2005النافذ من جهة  ،وقانون
ّ
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات املرقم ( 11لعام  2007املعدل) من جهة أخرى الذي نظ َم أغلب ما یتعلق
بأعمال املفوضیة.
ً
وبذلك فإن اإلطار القانوني يستند لنصوص دستوریة مقارنة بمركزها في الفترة االنتقالیة قبل  ، 2005حيث
نص الدستور الدائم النافذ على "املفوضیة العلیا املستقلة لإلنتخابات" في الفصل الذي تطرق الى "الهیئات
ُ
املستقلة وتحدیدا في املادة ( )102التي نصت على " :ت ّعد املفوضیة العلیا لحقوق االنسان ،واملفوضیة العلیا
املستقلة لالنتخابات ،وهیئة النزاهة ،هیئات مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،وتنظم أعمالها بقانون".
وعلى الرغم من أنه ّع َد املفوضیة هیئة مستقلة  ،إال أنه أناط الرقابة عليها من خالل النص الدستوري بمجلس
ً
النواب  ،والذي أشار في املادة ( /90سابعا) من النظام الداخلي الخاص به الى أن من بين مهام اللجنة القانونية
في املجلس هو (متابعة املفوضية العليا لالنتخابات(.
ً
ّ
َ
ولعل النص الدستوري أعاله -املقتضب جدا -قد سبب اشكاليات كثيرة حول عائدية املفوضية  ،وماهية
السلطة التي تشرف على أعمالها ؟ هل هي السلطة التشريعية املتمثلة بمجلس النواب بحسب ما ورد في املادة
الدستورية ونظام مجلس النواب املشار اليهما أعاله ؟ أم السلطة التنفيذية املتمثلة بمجلس الوزراء بحسب
.xli
قرار املحكمة االتحادية الصادر عام  2011؟
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ولعل حيادية واستقاللية مفوضية االنتخابات ونزاهة وشفافية اإلجراءات املتبعة من قبلها أثناء العملية
ً
االنتخابية وما بعدها  ،يعتبر أساسا للرضا الشعبي والسياس ي وبالتالي تحقيق تداول سلمي حقيقي للسلطة.
ّ
إن مبدأ الفصل بين السلطات من املبادئ الدستورية التي ّ
أقرها دستور جمهورية العراق ،إال أن هذا الفصل
بين السلطات دخل في إطار تنازع االختصاص بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فتم تبادل
ادوار ووظائف هذه السلطات فيما بينها باتجاه تكريس الهيمنة على القوانين االنتخابية ومفوضية
ً
ً
االنتخابات ،على الرغم من أن الدستور العراقي أفرد فصال مستقال للهيئات املستقلة  ،كما سبق ذكره.

ا
ثانيا -املنمومة القانونية لالنتخابات في العراق
 -1ماهية املنمومة القانونية لالنتخابات ؟
ّ
ّ
ُ َّ
مقومات إجراء العملية اإلنتخابية  ،وال سيما ما تتضمنه من عناصر
تعد املنظومة القانونية لإلنتخابات أهم ِّ
تتمثل بالدستور ،والقانون االنتخابي الذي يشمل نوع النظام اإلنتخابي أيضا ،والقوانين ذات الصلة
باالنتخابات كقوانين االحزاب  ،وقوانين العزل السياس ي واالداري  ،وقوانين االنفاق املالي في االنتخابات وغيرها ،
ّ
ً
َّ
واملرشحين والحمالت والعمليات اإلنتخابية  ،التي غالبا ما يتضمنها قانون
املنظمة لألحزاب
فضال عن القواعد ِّ
ً
اإلنتخابات الذي ُي ّعد جزءا من االطار القانوني لإلنتخابات  ،كذك بقية االنظمة واللوائح واملراسيم واالجراءات
والقرارات وغيرها.
ُي َّعرف قاموس املصطلحات االنتخابية االطار القانوني لالنتخابات(،)Legal Electoral Frameworkبأنه:
بشكل
شكل من االشكال ،والتي تشمل
ٍ
"مجموعة القوانين التي تتعلق بالعملية اإلنتخابية أو تؤثر فيها بأي ٍ
ُ
ً
أساسا :الدستور ،وقوانين اإلنتخابات ،وقوانين أخرى ذات عالقة كقوانين األحزاب السياسية ،والقوانين
التنظيمية للسلطة التشريعية ،واللوائح والضوابط اإلنتخابية ومواثيق الشرف" .xli
وفي ظل الشروع بوعود الحكومة الجديدة منذ مطلع عام  2015بإطالق الحزمة األولى من حزم اإلصالحات التي
ينتظرها الشارع العراقي ،كنت قد إقترحت على مجلس النواب واملؤسسات والجهات املعنية بالتشريعات
اإلنتخابية وتلك املعنية بإصدار االنظمة واإلجراءات  ،أن تأخذ بعين االعتبار كل تعقيدات الوضع الراهن لكي
ُ ّ
ؤمن إجراء إنتخابات أكثر نزاهة وعدالة
تقوم بإصالح وإعادة النظر بعناصر االطار القانوني لالنتخابات الذي ي ِّ
 ،ومن ثم إقامة مؤسسات دولة القانون الحقيقية التي بال شك أن شعبنا جدير بها.xli
 -2قانون االنتخابات
بعد أن تناولت في فقرة سابقة الدستور بوصفه أحد أبرز عناصر االطار القانوني لالنتخابات  ،سوف أتحدث في
هذه الفقرة عن قانون االنتخابات الذي ُي ّعد العنصر الثاني األكثر أهمية في هذا اإلطار بعد الدستور.
آ  -تعديل قانون االنتخابات
لعل أهم ما يتضمنه مشروع تعديل قانوني انتخابات مجلس املحافظات ومجلس النواب اللذان يجري
مناقشتهما وعرضهما للتصويت في مجلس النواب هو االبقاء على النظام االنتخابي (التمثيل النسبي) .ومن
الجدير بالذكر أنه قد جرت عدة تعديالت طفيفة على قانون انتخابات مجلس النواب الذي ُ
إعت ِّم َد منذ أول
ُ
نظام انتخابي حيث إت َبع النظام النسبي باستخدام
انتخابات جرت مطلع عام  ، 2005وال سيما ما تضمنه من ٍ
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القائمة املغلقة والدائرة االنتخابية الواحدة على مستوى العراق  ،الذي ما لبث إن َّ
تبد ّل الى إعتماد املحافظة
كدائرة انتخابية منذ انتخابات مجلس النواب  ، ، 2005وكانت صيغة الباقي االقوى هي املعتمدة في توزيع املقاعد ،
ثم تم االنتقال الى النظام النسبي باعتماد القائمة شبه املفتوحة منذ انتخابات مجالس املحافظات عام 2009
ً
ُ
ّ
لب
و ، 2013فضال عن انتخابات مجلس النواب  2010و  .2014مع ذلك فإن هذه التعديالت والتغييرات لم ت ِّ
كر ْ
رغبة الناخب العراقي كونها ّ
ست إعادة إنتاج السلطة بنسبة كبيرة من خالل هذا النظام االنتخابي وما
تضمنه من صيغة توزيع مقاعد وغيرهما من آليات بعيداص عن ارادة الناخب العراقي.
ب -النمام االنتخابي
لعل اهم ما في قانون االنتخابات هو النظام االنتخابي الذي يحدد طريقة احتساب األصوات التي أدلى بها
الناخبون لتحديد النتائج ومعرفة الفائزين باملقاعد التي جري التنافس عليها  ،فالنظام اإلنتخابي هو آلية
لتحويل األصوات إلى مقاعد في الهيئات املنخبة ،xliويتحكم في صورة ومالمح املشهد السياس ي الذي يعقب إجراء
اإلنتخابات في ما يتعلق بإتاحة الفرصة لفوز تيار سياس ي معين أو أحزاب معينة ،أو أنه يقود إلى حالة تشكيل
ً
حكومة ائتالفية ،ووفقا لرأي فقهاء النظم اإلنتخابية ،فقد يؤدي النظام اإلنتخابي ،إما إلى تجديد الحياة
السياسية ،أو جعلها أسيرة حالة مزمنة من الشلل والجمود.xli
ج  -صيغة توزي املقاعد
نصت املادة ( )13من قانون انتخابات مجالس املحافظات رقم  36لسنة  2008املعدل على استخدام صيغة
(سانت ليغو) في توزيع املقاعد ،حيث تقسم عدد االصوات للقوائم االنتخابية على االرقام ( ، )...7 ،5 ،3 ،1
والتي تم تجاوزها باالنتقال الى (صيغة سانت ليغو املعدلة) في انتخابات مجلس النواب  ، 2014وذلك بتقسيم
االصوات الصحيحة للقوائم املتنافسة على االعداد التسلسلية(  ، )... ،7 ،5 ،3 ،1.6التي تعطي أفضليه
ً
ّ
للقوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة  ،وقد فشلت هذه الصيغة لدى التطبيق أيضا  ،بعد أن مكنت
ً ً
عددا كبيرا من النواب الذين لم يتجاوز عدد أصواتهم التي حصلوا عليها على عدة مئات ومع ذلك حصلوا على
مقاعد في املجلس بفضل قوائمهم  ،وفي نفس الوقت هنالك مرشحين لم يتمكنوا من الفوز بعضوية مجلس
النواب رغم حصولهم على عدد من االصوات يفوق بكثير أصوات أقرانهم الفائزين .وهكذا ّ
فإن كال الصيغتان
ٍ
ال تصبان في مصلحة الناخب ألنهما تحرفان إرادته  ،ما يتطلب تعديل القانون بتغيير صيغة توزيع املقاعد الى
صيغة احتساب أعلى االصوات للمرشحين ضمن الدائرة االنتخابية ككل وليس فقط ضمن القائمة االنتخابية
الواحدة.
 -3قانون استبدال االعضاء
نصت آلية ( إستبدال االعضاء) املشار اليها في املادة (ثانيا )2/من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم
( )6لسنة  2006املعدل  xliعلى " :إذا كان املقعد الشاغل ضمن مقاعد املحافظة التي حددها القانون االنتخابي
ُ
فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو املشمول باالستبدال ضمن قائمة املحافظة " ،التي ت َّعد مثار
خالفات ونقاشات بشأن مدى مشروعية إعطاء الصالحية الى رئيس الكتلة االنتخابية في إختيار من يشاء لدى
تعويض املقعد الشاغر بغض النظر عن عدد االصوات التي حاز عليها في االنتخابات  ،مما ُيشكل خرقا
ً
ُ
بشكل ال جدال فيه عن تغيير وتجاهل إلرادة الناخب.
دستوريا ومخالفة قانونية صريحة وواضحة  ،ت ّعبر
ٍ
لذا ينبغي عدم منح صالحية استبدال االعضاء في املجالس املنتخبة الى الكتلة السياسية املستحقة لعملية
ً
ً
ُ
االستبدال ،إذ ّ
بشكل ال جدال فيه
أن هذا االجراء ُي َّعد خرقا دستوريا ومخالفة قانونية صريحة واضحة ،ت َّع ِّبر
ٍ
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ً
عن تغيير وتجاهل إلرادة الناخب ،وإنما يجري االستبدال وفقا لعدد االصوات التي يحصل عليها أفضل مرشح
ا
خاسر ،وبالرجوع الى ما نص عليه الدستور العراقي لسنة  2005في املادة / 49خامسا على " :يقوم مجلس
النواب بسن قانو ٍن يعالج حاالت استبدال أعضائه عند االستقالة أو االقالة أو الوفاة ".
ا
ثالثا -مستقبل االنتخابات في إطارمنمومتها القانونية
من أجل ضمان إنجاز انتخابات حرة ونزيهة  ،البد من العمل على إصالح عناصر مهمة في املنظومة القانونية
ً
فقرة سابقة  ،أقدم في أدناه مفاتيح رئيسة من اجل تحقيق مستقبل أفضل
لإلنتخابات ووفقا ملا تم عرضه في ٍ
لالنتخابات العراقية : 2018
 -1تعديل قانون االنتخابات
أهم ما يتوجب تعديله في قانون انتخاب مجلس النواب  2018هو صيغة توزيع املقاعد (سانت ليغو املعدلة)
التي أعتمدت في انتخابات  2014والتي ال تحقق رغبة الناخب العراقي وال تحترم صوته االنتخابي ،ولألسباب التي
سبقت االشارة اليها آنفا.
 -2إلغاء قانون استبدال أعضاء مجلس النواب
ينبغي إلغاء قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ( )6لسنة  2006املعدل وعدم ترك صالحية استبدال
ً
االعضاء في املجلس للكتلة السياسية املستحقة لعملية االستبدال  ،وإنما يجري االستبدال وفقا لعدد
االصوات التي يحصل عليها أفضل مرشح خاسر ُويشار الى ذلك في قانون انتخاب مجلس النواب توخيا للعدالة
املطلقة.
 -3تشري أو تعديل القوانين ذات الصلة باالنتخابات
العمل على تشريع قانون حدود الوحدات االدارية الى مستوى أدنى من الناحية  ،والذي سيسهم في ترسيم
الدوائر االنتخابية بما فيها الصغيرة حينها ستتوفر امكانية اعتماد النظام االنتخابي (االغلبية/الفردي) بمستوى
دوائر صغيرة  ،فضال عن ضرورة تطبيق قانون التعداد العام للسكان واملساكن رقم  40لسنة  2008التي توفر
احصائيات وبيانات مهمة عن الناخبين  ،وغيرها من القوانين املهمة املتعلقة باالنتخابات واملؤثرة فيها ،والتي
ً ً
ُ َّ
ستش ِّكل جزءا مهما من عناصر االطار القانوني لالنتخابات.
 -4إجراءات التصويت االلكتروني والتسجيل البيومتري
وقع املشرع في خطأ كبير لدى تشريع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )45لسنة  ، 2013عندما
نص في املادة ( )43على  " :في حال اعتماد التصويت االلكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها املفوضية الجراء
عملية االقتراع والعد والفرز " .في حسن كانت العملية تقتصر على التسجيل االبايومتري الذي لم يتطرق اليه
ً
القانون هو اآلخر رغم أهميته وتنفيذه ألول مرة في االنتخابات العراقية .علما لم تكن هنالك خطط لدى
املفوضية في إحراء تصويت الكتروني في انتخابات مجلس النواب .2014
لذا يتطلب االمر أن ينص القانون الجديد بوضوح وبالتفاصيل على عملية التصويت االلكتروني الذي تعمل
املفوضية على تنفيذها فضال عن عملية التسجيل البيومتري الذي شرعت بالعمل بها املفوضية قبيل انتخابات
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ً
مجلس النواب  ، 2014بغض النظر عن االشكاليات واالخفاقات التي واجهته ولم تزل ماثلة حاليا  ،وذلك من
أجل تجنب الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى.

خاتمة

ّ
إن الرؤى املقدمة في هذه الورقة البحثية لتطوير عناصر املنظومة القانونية لالنتخابات بما فيها عالقة
النصوص الدستورية باالنتخابات،كذلك القوانين واالنظمة واالجراءت،ستعمل جميعها بالتأكيد على ترصين
ً
جوانب العملية االنتخابية ،ما سيؤدي الى إجراء انتخابات أكثر نزاهة  ،تحظى بمقبولية وتتمتع بمصداقية من
ً
ً
ً
لدن كافة املشاركين واملعنيين بالعملية الديمقراطية عامة واالنتخابية خاصة  ،وفي ذات الوقت ستقلل كثيرا
من النزاعات االنتخابية ،كما َّ
ستوفر األرضية الصلبة لبناء ديمقراطية حقيقية ملموسة وليست مجرد شعارات
ال طائل منها.
ً
ينبغي أن تتضمن املنظومة القانونية لالنتخابات وفي مقدمتها الدستور موادا تنص على جوانب مهمة في
االنتخابات ال تسمح لقانون اإلنتخابات أو اي قانون آخر أن يحيد عنها  ،مثل كيفية إختيار مجلس مفوضية
ً
ً
ً
ً
االنتخابات وعائدية املفوضية فنيا وإداريا وماليا ،وما املقصود باستقالليتها بوضوح ؟ فضال عن النص على
جوانب مهمة أخرى تتعلق بقانون االنتخابات .كذلك ضرورة إعداد قانون انتخابات يتضمن نظام انتخابي
ً
ً
ً
ً
عادل وصيغة توزيع مقاعد منصفة  ،إضافة الى إعداد نظام أكثر رصانة وشموال وضمانة لحل النزاعات
ً
اإلنتخابية  ،بما في ذلك تضمين القانون نصوصا تحدد الغرامات والعقوبات الخاصة بكل انتهاك إنتخابي
ُم ْ
درج في القانون ،وضرورة أن يضمن القانون مراجعة إجراءات الشكاوى اإلنتخابية من خالل آلية أكثر جدية
بالنظر في العون اإلنتخابية.
ّ
إن املقترحات التي قدمتها آنفا ،هي ليست تصورات أو أفكار نظرية  ،بل هي حصيلة تجربة عملية  ،بحكم عملنا
في مجال االنتخابات في املفوضية العليا لالنتخابات ومع الفرق الدولية لالنتخابات بشقيها العملياتي (القانوني/
ً
االنتخابي) لعشر سنوات  ،فضال عن الجوانب النظرية التي تعمقت في دراستها لسنوات طويلة خلت.

مقترحات وتوصيات للمشرعين وصانعي القرارات
 مجلس مفوضية االنتخاباتينبغي أن يعمل مجلس النواب على إسناد عضوية مجلس مفوضية االنتخابات الى شخصيات مستقلة عن
االحزاب ومهنية وكفوءة ال تأتمر بأوامر االحزاب التي ترشحها وتدعمها في الحصول على عضوية املجلس من
أجل إعداد وتنفيذ انتخابات مهنية وحيادية واحترافية نزيهة التشوبها الشكوك أو ّتوجه اليها االنتقادات كما
حل في االنتخابات املاضية.
 إشراك منممات املجتم املدني والخبراء واملختصينلدى إصالح وإعادة صياغة عناصر ومفردات االطار القانوني لإلنتخابات ،يتطلب االمر ضرورة إجراء الجهة
التشريعية مشاورات ومناقشات مع الجهات املعنية بذلك  ،مثل مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات
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الديمقراطية املهتمة بالشأن اإلنتخابي  ،وخبراء االنتخابات .إذ ستعمل هذه الجهات على بلورة عناصر أكثر
ً
رصانة لإلطار القانوني لإلنتخابات.
 االشراف على االنتخابات ومراقبتهاينبغي فسح املجال للمنظمات املحلية والدولية املسجلة لدى املفوضية بمراقبة االنتخابات بما في ذلك منحها
تسهيالت مراقبة جميع مراحل العملية اإلنتخابية بحرية وشفافية وإرسال تقاريرها الى الجهات املرتبطة بها.xli
 النشرمن أجل التوعية والتثقيفمجلد واحد يشملها
لعل من املهم أن تضع مفوضية االنتخابات عناصر وأدوات االطار القانوني لإلنتخابات في
ٍ
ً
بشكل شفاف من أجل نشر التوعية والتثقيف ،ولكي يكون في
جميعا ،يتم نشره وتعميمه على نظاق واسع
ٍ
متناول أيدي جميع املعنيين بالشأن اإلنتخابي وعامة الجمهور.
 إنشاء نمام للعدالة االنتخابية وحل النزاعات االنتخابيةٔ
من األهمية بمكان ان ُي ٔوسس نظام للعدالة اإلنتخابية يتضمن تدابير وإجراءات تحول دون نشوب النزاعات
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ ُ
اإلنتخابية او لتفاديها ،وان تنش ىء اليات لتصحيح املمارسات الشاذة او ملعاقبة مرتكبيها .وال تعني محاوالت
ٔ
ُ
الحؤول دون نشوب النزاعات  ،انها لن تقدم للقضاء أثناء وبعد العملية اإلنتخابية  ،ولكنها تنطوي على تعزيز
االلتزام بالقواعد واللوائح االنتخابية لكي تكون رادعا ملن يروم القيام بها.
 توخي الدقة والشفافية في تبويب نتائج االنتخاباتيجب أن يكون تبويب نتائج االنتخابات وفقا إلجراءات عمل مركز ادخال البيانات في مفوضية االنتخابات
ُ
املعدة في دائرة العمليات في املفوضية والتي تخضع ملصادقة مجلس املفوضين ،ومن ثم مراقبة حسن تنفيذها
واالشراف املباشر على كافة مراحلها.xli
نأمل أن يأخذ املشرع العراق وكافة املعنيين بالشأن االنتخابي بهذه املقترحات والتوصيات وبقية الجوانب التي
ً
ً
تناولتها في هذه الورقة البحثية إعماما للفائدة وتوخيا لتطوير الجوانب القانونية لالنتخابات ومن ثم تحقيق
حد
مستقبل أفضل لالنتخابات العراقية  ، 2018وهو ما يتطلع اليه الناخب العراقي واملرشح االنتخابي على ٍ
سواء.
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املفوضية العليا لالنتخابات بين التشريعات وإرادة األحزاب
د .وليد كاصد الزيدي

ملخص
عندما نتحدث عن العالقة بين املفوضية العليا لالنتخابات وبين التشريعات وتوجهات االحزاب وارادتها ،
باشكاليات عديدة  ،وفي نفس الوقت ال تزال العديد من التشريعات ال تتوافق مع عمل
نجدها مشوبة
ٍ
املفوضية لدى التطبيق  ،في حين أقحمت االحزاب السياسية الكبيرة نفسها في عمل املفوضية ال بل تدخلت في
إختيار اعضاء مجلس مفوضيتها بتقاسمها املقاعد املخصصة للمجلس فيما بينها مما ولد شكوكا حول عمل
هذه املؤسسة املهمة لدى أغلب العراقيين وقد ّ
سب َب إشكاليات عديدة في ت ّقبل قراراتها واجراءاتها ونتائجها في
االنتخابات املاضية.
ّ
ولكون العديد من التشريعات ضمن املنظومة القانونية لالنتخابات ال تتوافق مع العمل الفني للمفوضية  ،لذا
ال بد من القيام بإصالحات حقيقية وعاجلة وإجراء التعديالت بشأنها.
إن املقترحات والتوصيات التي أقدمها بهذا الخصوص ،ستعمل على جعل العديد من القوانين واالنظمة يمكن
أن تتعامل معها املفوضية بصورة افضل  ،مما سيجعل من االنتخابات املقبلة اكثر رصانة وتحظى بمصداقية
وقبول من لدن أغلبية املشاركين فيها من ناخبين ومرشحين وإئتالفات وكيانات سياسية.
الكلمات املفتاحية :مفوضية االنتخابات -إستقاللية املفوضية – التشريعات – االحزاب السياسية

مقدمة
بادىء ذي بدء  ،البد لي أن أعطي مقدمة موجزة عن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات قبل الخوض في
أهمية التشريعات في رصانة أداءها ومضار تأثيرات االحزاب في عملها.
ُ
ُ
تعد املفوضية أو الهئية االنتخابية والتي تسمى أيضا بالسلطة االنتخابية ( ،أيقونة) النظام السياس ي بحق ،
واملرآة التي تعكس نقاء الديمقراطية  ،ومدى ما تمثله من تراتبية األولويات فيه حول االلتزام من قبل السلطات
ً
بتحقيق األهداف السياسية العامة للمجتمعات التي تعمل فيها  ،فال ُي ّعد وجود األجهزة مقتصرا على اإلفادة
منها من الناحية الفنية فحسب ،بل ولضرورتها من الناحية السياسية أيضا ،فاستدامتها التنظيمية متصلة
بشكل وثيق ببناء املؤسسات الديمقراطية.xli
نص الدستور العراقي لعام  ،2005الذي ُيعد أسمى وثيقة قانونية ،في املادة ( )1منه على ّ
أن " :جمهورية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نيابي (بر ٌ
جمهوري ٌ
ملاني ،
العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة" ،ونظام الحكم فيه نظام
ٌ
ديمقر ٌ
اطي ،وهذا الدستور
ضامن لوحدة العراق) .كما سعى لحماية الديمقراطية عندما رفض إصدار أي
ً
/أوال/ب) التي جاء فيها اآلتي " :ال يجوز سن قانون
تشريع يتعارض مع الديمقراطية على وفق حكم املادة (2
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية".
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ُ
وقد أنشئت املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات في العراق كهيئة مستقلة الدارة اإلنتخابات  ،بموجب األمر
الصادر من سلطة االئتالف املرقم ( )92في  30أيار عام  ،2004ونص الدستور العراقي لسنة  2005على وجود
هذه الهيئة وإستقالليتها ،xliفي حين أصدر مجلس النواب قانون املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات والذي
صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته املنعقدة بتاريخ  2007/2/26بالرقم ( )11لسنة  2007الذي جرى تعديله
في ما بعد وسأتناول بعض اشكالياته في متن البحث الذي سيتناول موضوع املفوضية والتشريعات االنتخابية
بشكل مقتضب في الدستور ،وتداعيات قانون املفوضية
من خاللل التطرق الى اشكالية النص على ارتباطها
ٍ
العليا لإلنتخابات رقم  11لسنة  2007املعدل  ،ثم سوف أتحدث عن إشكالية اختيار أعضاء مجلس مفوضية
االنتخابات  ،بعدها وفي فقرة خاصة سأتناول موضوع التشريعات في جوانب مؤثرة في عمل املفوضية  ،مثل
تسجيل الناخبين  ،والتصويتات الخاصة  ،وكوتا النساء واملكونات  ،والتسجيل والتصويت االلكتروني  ،وحالة
املهجرين  ،وغيرها.
ُ
وفي فقرة ثالثة  ،سأقدم معالجات وحلول لتطوير تشريعات انتخابية وقوانين أخرى بحاجة الى تشريع  ،وفي
فقرة رابعة وأخيرة ،سيكون حديثنا عن إستقاللية مفوضية االنتخابات وتدخالت األحزاب  ،فضال عن اشكالية
استقاللية املفوضية  ،كما سأتناول مسألة التنازع بين السلطات الثالث واملساس باستقاللية املفوضية ،ثم
ُ
أقدم خاتمة وتوصيات  ،تقدم حلوال ومقترحات ملعالجة جميع االشكاليات والتحديات التي تطرق اليها البحث.

أوال -املفوضية والتشريعات االنتخابية
إن صالحیات املفوضیة العلیا املستقلة لالنتخابات في العراق ال تقتصر على الجانب التنفیذي ،الذي یتمثل
ً
بشكل أساس ي في تنفیذ الفعالیات االنتخابیة املختلفةٕ ،وانما تملك املفوضیة بعض الصالحیات القانونية أیضا
ً
التي تتعلق بالبت في الشكاوى والطعون االنتخابیة،ویالحظ أیضا أن الضوابط التي تضعها املفوضیة تخضع
لتدقیق من قبل السلطة القضائیة ،بمعنى أن قرارات املفوضیة غير باتة وقابلة لالستئناف أمام جهة قضائیة

خاصة. xli
 -1إشكاليات في نص الدستور

يستند اإلطار القانوني لتكوین املفوضیة في املرحلة الحالیة الى دستور عام  2005النافذ من جهة  ،وقانون
ّ
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات املرقم ( 11لعام  2007املعدل) من جهة أخرى الذي نظ َم أغلب ما یتعلق
بأعمال املفوضیة.
ً
وبذلك فإن اإلطار القانوني يستند لنصوص دستوریة مقارنة بمركزها في الفترة االنتقالیة قبل  ، 2005حيث
نص الدستور الدائم النافذ على "املفوضیة العلیا املستقلة لإلنتخابات" في الفصل الذي تطرق الى "الهیئات
ُ
املستقلة وتحدیدا في املادة ( )102التي نصت على " :ت ّعد املفوضیة العلیا لحقوق االنسان ،واملفوضیة العلیا
املستقلة لالنتخابات ،وهیئة النزاهة ،هیئات مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،وتنظم أعمالها بقانون".
وعلى الرغم من أنه ّع َد املفوضیة هیئة مستقلة  ،إال أنه أناط الرقابة عليها من خالل النص الدستوري بمجلس
ً
النواب  ،والذي أشار في املادة ( /90سابعا) من النظام الداخلي الخاص به الى أن من بين مهام اللجنة القانونية
في املجلس هو (متابعة املفوضية العليا لالنتخابات(.xli
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ً
جدا -قد ّ
سب َب اشكاليات كثيرة حول عائدية املفوضية  ،وماهية
لعل النص الدستوري أعاله -املقتضب
السلطة التي تشرف على أعمالها ؟ هل هي السلطة التشريعية املتمثلة بمجلس النواب بحسب ما ورد في املادة
الدستورية ونظام مجلس النواب املشار اليهما أعاله ؟ أم السلطة التنفيذية املتمثلة بمجلس الوزراء بحسب

قرار املحكمة االتحادية الصادر عام  2011؟ .xli

ّ
إن حيادية واستقاللية مفوضية االنتخابات ونزاهة وشفافية اإلجراءات املتبعة من قبلها أثناء العملية
ً
االنتخابية وما بعدها  ،يعتبر أساسا للرضا الشعبي والسياس ي وبالتالي تحقيق تداول سلمي حقيقي للسلطة.
ّ
إن مبدأ الفصل بين السلطات من املبادئ الدستورية التي ّ
أقرها دستور جمهورية العراق ،إال أن هذا الفصل
بين السلطات دخل في إطار تنازع االختصاص بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فتم تبادل ادوار
ووظائف هذه السلطات في ما بينها باتجاه تكريس الهيمنة على القوانين االنتخابية ومفوضية االنتخابات ،على
ً
ً
الرغم من أن الدستور العراقي أفرد فصال مستقال للهيئات املستقلة  ،كما سبق ذكره.

 -2تداعيات قانون املفوضية العليا لإلنتخابات رقم  11لسنة  2007املعدل

ً
ً
تتمتع املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات في العراق ،بشرعیة دستوریة وقانونیة تضفي عليها مركزا قانونیا
ً
ً
راسخا ضمن الهیئات الدستوریة املستقلة ،وهو ما لم یكن متحققا في املرحلة االنتقالیة التي أعقبت عام
 2003إذ لم تكن مشروعیة مفوضیة االنتخابات آنذاك مستمدة من نص دستوري يؤسس لهیئة متخصصة
ُ
تعنى باالنتخابات  ،ویوضح مركزها تجاه هیئات الدولة األخرى ٕ ،وانما ُبني على نص قانوني تمثل باالمر رقم 92
الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة في الحادي والثالثين من آيار  2004والذي ُع ّد بمثابة (قانون للمفوضية
ُ
العليا لإلنتخابات)  ،وأعتمد ضمن االطار القانوني لالنتخابات التي جرت في كانون االول  /يناير من العام
.2005
في حين نص الفصل الرابع من الدستور العراقي لسنة  2005ضمن املواد من ( )108-102في باب الهيئات
املستقلة حيث وضع لكل هيئة من هذه الهيئات مرجعا لها ّ ،
فع َد املفوضية املستقلة لالنتخابات  ،اضافة الى
املفوضية العليا لحقوق اإلنسان  ،وهيئة النزاهة  ،هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة
التشريعية ( رقابة مجلس النواب )  ،ويتم تنظيم أعمالها بقانون  ،بعد أن تمت املصادقة على الدستور الدائم
في استفتاء عام  ، 2005ونظرا للحاجة إلى ّس ْن قانون جديد ينظم ضوابط عمل املفوضية ومهامها وصالحياتها
 ،ومن أجل ترسيخ العملية الديمقراطية في العراق باستكمال البناء القانوني ملؤسساته الدستورية الوطنية ،
أصدر مجلس النواب أول قانون للمفوضية بالرقم ( )11لسنة  2007والذي صادق عليه مجلس الرئاسة
بجلسته املنعقدة بتاريخ  ،2007/2/26تطبيقا لنص املادة ( )102من الدستور ،تبعه تصحيح للمادة ( )5من
ُ
القانون ن ِّش َر في جريدة الوقائع العراقية (العدد )4041:بتاريخ .2007/06/17
وبعد تطبيق قانون املفوضية رقم  11لسنة  ، 2007برزت الحاجة بمرور الوقت إلجراء تعديالت بشأنه ،
قدمت املفوضية حينها عدة مقترحات حول تعديل أو حذف أو اضافة بعض بنود القانون  ،وقد استجاب
مجلس النواب الى ذلك بإصدار قانون رقم  21لسنة )2010قانون التعديل االول لقانون املفوضية).
وبصدور هذا القانون  ،يمكننا القول أن املسمار األخير قد ُد ّق في نعش مفوضية االنتخابات  ،إذ أن مواده
ّ
بشكل ال يثير اللبس وال يقبل الجدل  ،فعلى سبيل املثال تناول الفصل الثالث
رسخت املحاصصة الطائفية
ٍ
هيئات املفوضية ونص في املادة (/3ثانيا) الى أن  " :يتألف مجلس املفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على
األقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب باالغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

76

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

يكونوا من ذوي االختصاص والخبرة واملشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية مع مراعاة تمثيل النساء)،
وهو ما أعطى للكيانات السياسية حق تقاسم هذه املقاعد وفقا لنسب تمثيلها في مجلس النواب  ،وهو يشير
هنا الى أن هذه املناصب الهامة في كيان املفوضية تخضع هي األخرى لتقسيمات املحاصصة الطائفية
والسياسية الحزبية سواء في املكتب الوطني أو في مكاتب املحافظات نزوال الى مراكز تسجيل الناخبين  ،حيث
أن الكيانات املهيمنة تدعم مرشحيها الذين بالتأكيد يدينون لها بالوالء وينفذون توجيهاتها التي ستحرف العملية
االنتخابية عن مسارها الصحيح.
َ
وعلى الرغم من ّ
ّ
أن الدستور العراقي عد املفوضیة هیئة مستقلةإال أنه أناط الرقابة عليها بالسلطة التشریعیة
ً
متمثلة بمجلس النواب ،كما أنه أحال تنظیم أعمال املفوضیة إلى قانون یشرعه مجلس النواب – كما سبقت
ً
ً
سواء
االشارة اليه  -ویالحظ أیضا أن الدستور لم یتطلب مراعاة القانون الصادر أي شرط من الشروط
املتعلقة بتشكیل املفوضیة وهیكلیتها أو بصالحیاتها ومسؤولیاتها ،وذلك يعني أن السلطة التشریعیة لیست
مقیدة بأي قید فیما یتعلق بتشریع القانون الخاص باملفوضیة ،باستثناء القید املتعلق باستقاللیة املفوضیة،
وهو بأن ال تخضع بالتبعیة ألیة هیئة من هیئات الدولة سوى وجود رقابة یمارسها مجلس النواب عليها.

 -3إشكالية اختيارأعضاء مجلس مفوضية االنتخابات
في عام  2004ولدى تأسيس أول مفوضية لالنتخابات في العراق  ،جرى اختيار مجلسها بواسطة االمم املتحدة
ُ
وراعت فيه مكونات الشعب العراق ولم تأخذ في الحسبان التوجهات الحزبية والسياسية  ،في حين أختير
املجلس الثاني عام  2007وألول مرة من خالل مراعاة حجم االحزاب السياسية وقدمت هذه االحزاب مرشحيها
التسعة لشغل عضوية مجلس املفوضين  ،أما املجلس الثالث الذي ُرشح عام  2012فقد تم فيه االمعان في
املحاصصة الحزبية حتى بين االئتالف الواحد لصالح الكيانات املنضوية تحت مظلته ،xliوهو نفس التوجهات
السابقة تم فيه اختيار املجلس االخير في تشرين االول  /اكتوبر  ، 2017واملثير لالستغراب أن جميع هذه
االختيارات املبنية على الحزبية السياسية كانت تجري أمام أنظار وبحضور ممثل الفريق الدولي لالمم املتحدة

في العراق الذي يشارك لجان اختيار االعضاء اجتماعاتها ويراقب قراراتها.xli

ثانيا -تشريعات تتعلق بجوانب مؤثرة في عمل املفوضية
 -1تسجيل الناخبين

ً
إتجه املشرع العراقي بالنص في املادة (/18أوال) من قانون انتخابات مجالس املحافظات واالقضية املعدل لسنة
 2017على أن  " :تعتمد املفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة االنتخابية على أحدث بيانات الجهاز املركزي
لالحصاء" بدال من اعتماد قاعدة بيانات البطاقة التموينية  ،ذلك ان عدد السكان في كل محافظة وفقا آلخر
إحصائية الختيار عدد املقاعد هو اجراء صحيح ال يثير أي لبس أو شكوك وال يؤثر في عمل املفوضية من ناحية
ً
فنية/عملياتية .في حين نصت الفقرة (ثانيا) من نفس املادة  ،على أن  " :تعتمد املفوضية في اعداد سجل
الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين املعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في
مراكز تسجيل الناخبين" .ولعل االبقاء على مفردة (أحدث) تثير اشكالية كبيرة مرة أخرى  ،بعد أن كانت
ً
املفوضية قد أرسلت الى مجلس النواب قبيل االنتخابات البرملانية في عام  2010مقترحا حول هذه الفقرة ،
طلبت فيه عدم ادراج مفردة (أحدث)  ،ألن املفوضية من املستحيل أن تقوم بالحصول على قاعدة بيانات
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حديثة قبل االنتخابات بأشهر معدودة لكي تتعامل معها من الصفر من أجل اعداد سجل ناخبين إبتدائي  ،إذ
ً
أن ذلك يحتاج الى مدة بين ( 12-8شهرا) ،من ضمنها مدة تحديث السجل في مراكز التسجيل ومن ثم تقاطع
ً
مرة أخرى  ،واألخطر من ذلك فإن ّإتباع هذا االجراء يعني إلغاء السجل الحالي َّ
املحدث منذ عام 2008
البيانات
 ،بمناسبة إجراء إنتخابات مجالس املحافظات في عام  2009وعمليات التسجيل التي تبعتها في السنوات
ً
الالحقة قبل كل حدث انتخابي ،وهو ما سيقض ي على كل الجهود السابقة في عملية تحديث السجل  ،فضال
ُ َ
ص ِّرفت من أجل إعداده وتصفيته من بيانات املتوفين
عن الجهود الفنية والنفقات املادية الباهظة التي
واملكررين وغير العراقيين  ،املدرجة أسمائهم في قاعدة البطاقة التموينية لغرض االنتفاع بالبطاقة التموينية ،
وغيرهم طيلة السنوات املاضية.
ً
وفي ذات الوقت  ،فإن عدم إعتماد أحدث نسخة من قاعدة بيانات البطاقة التموينية من قبل املفوضية وفقا
ملا جاء في القانون أعاله يجعل من اجراءاتها عرضة للطعن أمام القضاء  ،حيث تكون الفرصة كبيرة لكسب
الطعن .لذا فإنني كتبت في اكثر من مناسبة ومن خالل كتاب وبحث ومقاالت منشورة أشرت فيها الى أهمية إجراء تعديل
على هذه الفقرة لكي ال يطعن فيها مستقبال.xli
ّ
إن عدم اإلعتماد على قاعدة بيانات َّ
موحدة في تحديد مقاعد الدائرة االنتخابية وإعداد سجل الناخبين كما
كان عليه الحال في انتخابات مجللس النواب عام  ،xli2014يثير االستغراب والتساؤل عن أسباب توجه املشرع
الى إختيار قاعدتي بيانات مختلفتين في املصادر والبيانات اللتان تثيران اللبس والشكوك في مصداقية قواعد
البيانات املعتمدة في تحديد عدد املقاعد وتحديث سجل الناخبين.

 -2التصويتات الخاصة
ينبغي النص في مادة خاصة مستقلة في قانون االنتخابات على كيفية التعامل مع التصويت الخاص لألجهزة
االمنية والقوات االمنية والجهات الساندة لها  ،في ظل الحركة املستمرة لهذه القطعات وصعوبة ضبط ايقاع
ً
حركتها من اجل توفير مراكز اقتراع مناسبة لها في يوم التصويت  ،فضال عن تصويت املهجرين بسبب حركة
النزوح التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة  ،بل إزداد حجم رقعتها بمرور الوقت  ،وهو ما يؤثر كثيرا على
اعدادات املفوضية لالنتخابات وحسن تنفيذ واجراء العملية االنتخابية املقبلة.

-3كوتا النساء واملكونات
في ما يتعلق بمعالجة مسألة ضمان " كوتا النساء" التي يجب أال تقل عن( ) % 25وبما يتوافق مع ما جاء في
دستور العراق لسنة  ، 2005ومسألة توزيع املقاعد بين املكونات االجتماعية (املسيحيون والصابئة املندائية
وااليزيديون) ،للقائمة التي تحصل على أعلى األصوات بين القوائم املتنافسة على مقعد املكون ،ويخصص هذا
املقعد ملرشح القائمة الذي حصل على أعلى األصوات بين منافسيه ،إذ من االفضل أن ينص عليه قانون
ُ
االنتخابات بمادة خاصة تتضمن النقاط الرئيسية الهامة  ،ال أن تترك لنظام توزيع املقاعد الذي تصدره
مفوضية االنتخابات  ،بل ُيترك لهذا النظام التفاصيل االخرى األقل أهمية  ،وذلك بسبب حساسية مضامين
هذه املسألة التي سببت مشاكل جمة في انتخابات مجالس املحافظات لعام  2013نتيجة لألخطاء والهفوات
عدد
التي شابت صياغة نظام توزيع املقاعد من قبل مجلس املفوضين حيث استبدلت املفوضية  48عضوا في ٍ
من مجالس املحافظات  ،عقب نقض املحكمة االتحادية للخطوة الثالثة من نظام توزيع املقاعد وبعد أن َ
قدم
العديد من املدعين دعاوى للطعن نظام توزيع املقاعد أمام املحكمة املختصة.xli
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 -4التسجيل والتصويت االلكتروني
أما املسألة التي ال تقل أهمية عن سابقاتها فهي تتمثل بضرروة أن ينص القانون االنتخابي على مادة أو أكثر
تشير الى آليات التسجيل والتحقق االلكتروني ،وأن ال تكتفي بالتعريف به كما ورد في قانون انتخابات مجالس
ً
حد سواء في انتخابات مجلس
املحافظات لسنة  2008الذي بقي مبهما لدى الكتل السياسية والجمهور على ٍ
النواب  ، 2014حيث لم ينص عليه القانون بوضوح مع أهميته البالغة  ،إذ نص القانون الذي جرت بموجبه
انتخابات مجالس املحافظات عام  2013على العمل بالتسجيل الورقي فقط باستخدام قاعدة بيانات البطاقة
التموينية ولم يتطرق الى التسجيل والتحقق االلكتروني (البيومتري) ،حيث نصت املادة (/17ثانيا) على " :
تعتمد املفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين املعدة وفقا لقاعدة بيانات
البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين" .مشروع القانون الحالي نص في (املادة /1فقرة )14
على التسجيل البيومتري  ،لم يذكر فيها سوى تعريف موجز للعملية  ،وهو ليس كافيا تماما  ،ما سيترك بابا
مفتوحا لالجتهادات حول آلية العمل به  ،وكان من االفضل وضع خطوط عريضة في القانون لتجنب أية
إشكاليات مستقبلية.
ّ
إن املطالبة بتعديل هذه املادة القانونية تهدف الى تجنب الطعن القانوني لدى املحاكم املختصة بسبب
الغموض في عملية التسجيل البيومتري منذ الشروع بها منذ منتصف عام  ،2014مع االخذ بنظر االعتبار
ضرورة تفادي املشرع الوقوع مرة أخرى في الخطأ الذي وقع فيه في املادة ( )43من قانون انتخابات مجلس
النواب العراقي رقم ( )45لسنة  2013التي نصت على  " :في حال اعتماد التصويت االلكتروني تعتمد
التعليمات التي تصدرها املفوضية الجراء عملية االقتراع والعد والفرز ".
ولعل املشرع إعتقد هنا أن املفوضية ذاهبة الى العمل بالتصويت اإللكتروني  ،في حين أن الخطط والتوجهات
لدى املفوضية منذ عام  2012لم يكن في حساباتها هذا النوع من التصويت الذي يصعب تحقيقة و إلى سنوات
طويلة قادمة  ،في حين تتجه املفوضية – بحسب ما أعلنته منذ منتصف عام  -2017نحو اجراء التصويت في

االنتخابات املقبلة عام  2018إلكترونيا.xli
 -5انتخابات مجالس االقضية
نصت املادة ( )2من قانون تعديل قانون انتخاب مجالس املحافظات واالقضية الجديد على أن  " :يسري قانون
رقم  36لسنة  2008املعدل على انتخاب مجالس املحافظات واالقضية " ،وهو اجراء سليم ان ال تذكر
ُ
تجر مطلقا منذ أن ش ِّر َع
انتخابات النواحي  -كما كان ينص القانون منذ تشريعه عام  – 2008وهي التي لم ِّ
قانون رقم  36لسنة  .2008إال انه من الضروري أيضا أن يجري الفصل بين قانون انتخابات مجالس
املحافظات ومجالس االقضية لعدة أسباب  ،من بينها أن القانون كان ينص على أن تجري انتخابات مجالس
األقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخالل ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس املحافظات ،في حين أن
هذا النص لم ُي ّنفذ منذ صدور القانون في سنة  2008نظرا لصعوبة إجراء انتخابات األقضية والنواحي وذلك
بسبب عدم وجود حدود إدارية ٌ
متفق عليها أو وجود تعداد سكاني يوفر بيانات دقيقة حول عدد السكان لكل
ً
قضاء وناحية لكي تستخدم هذه البيانات في إجراء هذه االنتخابات  ،فضال عن وجوب إتخاذ قرارات وإجراءات
معينة أخرى من أجل تنفيذ هذه االنتخابات  ،وهي صعوبات فنية ليست مستحيلة ويمكن تذليلها.
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 -6آلية استبعاد املرشحين
جانب آخر ،ينبغي حل الخالفات املتعلقة بتنازع القوانين والصالحيات املتعلقة باستبعاد املرشحين في
من
ٍ
ً
بشكل قانوني مدروس وفقا لتشريع يصدر عن مجلس النواب ،أو نظام يصدر عن مفوضية
االنتخابات
ٍ
ً
االنتخابات ،ال يترك مجاال لالجتهادات  ،التي قد تصدر عن السلطات التنفيذية ،أوالتشريعية ،أوالقضائية ،أو
ً
عن الهيئات املعنية  ،مثل  :مفوضية االنتخابات ،أو هيئة املساءلة والعدالة التي تعمل وفقا لقانون خاص بها،أو
الجهة املسؤولة عن القيود الجنائية ،وغيرها.
ففي انتخابات مجلس النواب  ، 2010رأت الهيئة التمييزية السباعية بأن بعض الطعون تتطلب وقتا ال ينسجم
وال يتناسب مع موعد بدء الحملة االنتخابية  ،ومن ثم قررت باالتفاق "إرجاء النظر في الطعن مع بقية الطعون
املقدمة والسماح للمعترض باملشاركة بالترشيح لالنتخابات ملمارسة حقه الدستوري  ،وفي حالة فوزه وفق
قانون االنتخابات ّ ،
فإن هذا الفوز ال يرتب له حق إشغال مقعد في مجلس النواب وال يخوله التمتع بالحقوق
واالمتيازات التي يمنحها القانون لألعضاء في مجلس النواب ومنها الحصانة البرملانية واملزايا املالية وغيرها إال
بعد البت باعتراضه من الناحيتين الشكلية واملوضوعية".
ً
ً
في حين ّ
بشكل أكثر جالءا ووضوحا في انتخابات مجلس النواب
أن اإلشكاليات في عملية االستبعاد التي ظهرت
ٍ
عام  ،2014هي بحاجة الى تدخل تشريعي من مجلس النواب لتفادي هذا النوع من االشكاليات واالرباك في
التعاطي مع هذه الجوانب ومن ثم عدم الوقوع في فخ مخالفات دستورية وقانونية.

 -7قواعد السلوك واستخداماتها السلبية
مدونات أو قواعد السلوك  ،هي التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات العملية
اإلنتخابية  ،كاملواثيق الخاصة باإلدارة اإلنتخابية ،أو املشاركين في العملية اإلنتخابية  ،واملرشحين  ،ووكالء

الكيانات السياسية  ،واملراقبين  ،ووسائل اإلعالم  ،في تعاملها مع العملية اإلنتخابية.xli

ُ
ّ
إن مدونة قواعد السلوك لإلنتخابات تحدد بوجه عام اإلجراءات واآلليات املطلوب استخدامها لدى التعامل
مع الشكاوى والنزاعات املتعلقة بالعملية اإلنتخابية ،وهذه األحكام تختلف من بلد إلى آخر،بالتفصيل
أواملضمون ،ويمكن أن تؤثر على كيفية تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك.
لبلد ما على آليات التحكيم أو غيرها ،مثل الوساطة ،للتعامل
على سبيل املثال ،قد ينص القانون اإلنتخابي ٍ
xli
مع التجاوزات على مدونة قواعد السلوك أو النزاعات الناشئة عن التجاوز .
وهناك مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك األحزاب السياسية ومؤيديها خالل الحملة اإلنتخابية،
والقواعد التي يتوصل اليها الطرفان من خالل التوافق طوعا  ،والتي يمكن أن ينص عليها في وقت الحق في
القانون.xli
لقد جرى استخدام قواعد السلوك في آخر انتخابات جرت في العراق عام  2014خالفا ملضمونها والهدف من
إيجادها  ،وذلك باتخاذ فقرة "حسن السيرة " وسيلة الستبعاد مرشحين معينين من املنافسة في االنتخابات
تتعلق بصراعات سياسية  ،على الرغم من ان القرار التشريعي (التفسيري) ملجلس النواب منع استبعاد اي
مرشح من االنتخابات إال بحكم بات بجريمة مخلة بالشرف  ،وهو قانون تفسيري واجب التنفيذ إال إذا حكمت
املحكمة االتحادية بعدم دستوريته  ،فكيف تجاوزته الهيئة القضائية االنتخابية ؟ أليس فعلها ُي ّعد جريمة
امتناع عن تنفيذ القوانين وفق املادة ( )1/ 329من قانون العقوبات ،في وقت ّ
عدت اللجنة القانونية النيابية
ٍ
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يوم  23آذار  2014أن صالحيات البرملان الدستورية تلزم مفوضية االنتخابات وغيرها من الجهات االلتزام بما
يصدره من قرارات وقوانين ،من بينها موضوع استبعاد املرشحين لالنتخابات التشريعية املقبلة ،متهمة

املفوضية وهيئة املساءلة والعدالة ،بالتعامل "االنتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة.xli

وقد ُإت ٍهمت الهيئة القضائية بـ”االنجرار إلى املساومات السياسية” ،واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "
الستبعاد مرشحين معيين من املنافسة في االنتخابات.

-8تدقيق ملفات املرشحين لالنتخابات
لقد أوجبت املادة ) (45من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) (45لسنة  2013على وزارتي التربیة
والتعلیم العالي والبحث العلمي وهیئة املساءلة والعدالة وكافة الدوائر ذات العالقة االجابة على استفسارات
ً
املفوضیة بصحة ّ
الترشح خالل مدة اقصاها خمسة عشر یوما.
وهو ما نص عليه أيضا مشروع التعديل األول لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة  2017الذي  ،ولعل
ُ
تدقيق ملفات املرشحين ت ّعد من بين أكبر االشكاليات التي تواجه املفوضية في االلتزام بالجدول الزمني للعملية
االنتخابية بسبب تأخير الجهات املعنية بتزويد املفوضية باملعلومات املطلوبة خالل املدة املحددة في القانون،
والتي من بين أهمها تحديد املشموين باجراءات املساءلة والعدالة ،والتأكد من كون املرشح ليس من منتسبي
القوات املسلحة او القوات االمنية  ،وأنه ليس مرتكبا لجناية او جنحة بحسب إجابة وزارة الداخلية أو أن
شهاداته الدراسية صحيحة ،وغيرها من املعلومات التي ينبغي ان تزود بها وزارات ومؤسسات مفوضية
االنتخابات.

-9مهام أخرى موكلة لجهات اخرى تدعم عمل املفوضية
یعهد االطار القانوني في العراق ببعض املهام االنتخابیة غير االساسیة إلى أجهزة أو مؤسسات أخرى خارج نطاق
املؤسسة االنتخابیة ،كالهیئات التشریعیة والقضائیة وحتى التنفیذیة .ومن ذلك ترسیم الدوائر االنتخابیة،
واعتماد نتائج االنتخابات واملصادقة عليها ،فهذه املهام تخرج من اختصاصات املفوضیة وتتوزع بين الهیئات
التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ٕ ،وا ّن إیكال بعض املهام االنتخابیة ملؤسسات خارج نطاق املؤسسة
االنتخابیة له بعض املزایا كما أن له بعض العیوب ،فهو يجعل املؤسسة االنتخابیة بمعز ٍل عن بعض القرارات السیاسیة

ذات الحساسية السیاسیة.xli
 -10نمام حل املنازعات االنتخابية

ً
ينبغي أن يتضمن قانون االنتخابات مادة أو أكثر تضمن حل أمثل للنزاعات اإلنتخابية ،فضال عن ضرورة أن
يضمن القانون مراجعة إجراءات الشكاوى اإلنتخابية من خالل آلية اكثر جدية بالنظر في الطعون االنتخابية
ُ
سواء من قبل مفوضية االنتخابات أو الهيئة القضائية املعنية بالنظر في تلك الطعون ،xliوأن ت َح َدد الغرامات
والعقوبات الخاصة بكل انتهاك إنتخابي ُمدرج وترك التفاصيل لنظام الشكاوى والطعون الذي تصدره
املفوضية.
في حين سكت قانون االنتخاب عن الجهة التي تصادق على النتائج النهائیة لالنتخابات العامة  ،رغم اشارة
ً
دستور العراق لسنة  2005في املادة (  /93سابعا) منه الى " تختص املحكمة االتحادیة العلیا باملصادقة على
النتائج النهائیة لالنتخابات العامة لعضویة مجلس النواب"  ،ونعتقد انه كان یجب على القانون تبنیه واعماله
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ً
 ،علما ان املادة (/ 4سابعا( من قانون املفوضیة رقم  11لسنة  2007اشار الى ان من بين اختصاصات مجلس

املفوضين إعالن النتائج النهائیة النتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها املحكمة االتحادیة العلیا.xli

وهناك من يرى ّ
أن تتولى املفوضیة مهمة النظر في الشكاوى والطعون في صحة االنتخابات ٌ
أمر غير جائز
ومخالف لقواعد الحیادية واالستقاللیة  ،إذ أنها في هذه الحالة تجمع املفوضیة بين صفتي الرقابة والنظر في
الطعون في آن.xli

 -11الرقابة على االنتخابات

إ ّن فرق الرقابة تلعب دورا كبيرا في إشاعة جو من الثقة واالطمئنان حول نزاهة العملیة االنتخابیة ونتائجها ،
ومن حیث االصل تتشكل فرق الرقابة من طواقم محلیة  ،تنظمها منظمات غير حكومیة ،وجهات مستقلة عن
املرشحين ،بشكل یضمن تمتعها بالحیاد  ،فضال عن فرق رقابة دولیة ،من منظمات دولیة أو إقلیمیة أو من
منظمات غير حكومیة ناشطة على املستوى الدولي.
ً
ُ
لعل من اهم عناصر نجاح الرقابة على االنتخابات أن تجرى وفقا للدستور والقانون واالنظمة االنتخابیة
النافذة  ،أي وفقا ملجموعة القواعد القانونیة التي تحكم االنتخابات من جهة وتحدد إجراءات واشخاص
الرقابة من جهة ثانیة  ،ولكي تكون الرقابة ُم ّعبرة عن مصلحة الهیئة االنتخابیة یجب أن تقوم على شرعیة
قانونیة  ،وأن تهدف إلى ضمان الحقوق املتساویة لجمیع الناخبين ،وضمان تكافؤ الفرص بين جمیع املرشحين
 ،ومنع املخالفات والتجاوزات التي قد تحدث لنصوص القانون ،وأن تجعل غایتها األساسیة تحقیق انتخابات
عادلة ونزيهة بغض النظر عمن یكون الفائز فيها.xli

 -12الدعاية االنتخابية
نصت املواد (من  26الى  )36في الفصل السادس من قانون انتخابات مجالس املحافظات لسنة  ،2017في
موضوع (الدعاية االنتخابية) بفرض عقوبات على كل من يرتكب أي فعل يخل باجراءات الدعاية االنتخابية.
مع ذلك فإن تأثيرات االحزاب السياسية على مفوضية االنتخابات قد ظهرت بوضوح وجالء تامين في انتخابات
مجلس النواب لسنة  2014عندما تجاوزت العديد من االحزاب والسيما الكبيرة من خالل مرشحيها ضوابط
الدعاية االنتخابية  ،إال ّ
أن مفوضية االنتخابات لم تتخذ االجراءات القانونية الرادعة إزاءها ،وقد ُوجهت اليها

إنتقادات واسعة.xli
ثالثا -معالجات وحلول لتطويرتشريعات انتخابية
 -1قوانين أخرى بحاجة الى تشري

ُ
عدد من التشريعات التي ت ّسهل عمل املفوضية في انجاز
تحتاج املنظومة القانونية لالنتخابات الى إصدار ٍ
انتخابات أكثر نزاهة ومصداقية  ،ولعل من بينها تشريع قانون ترسيم الدوائر االنتخابية  ،وقانون تحديد
الحدود االدارية بين املحافظات واالقضية والنواحي واملناطق املحلية ،وغيرها من القوانين املتعلقة باالنتخابات
ً
ً
ُ َّ
واملؤثرة فيها ،والتي تش ِّكل جزءا مهما من االطار القانوني لالنتخابات الذي تحتاج اليه املفوضية في تسيير
أعمالها وتنفيذ االنتخابات في اطار قانوني أوسع.
فضال عن ذلك  ،ينبغي أن ال ننس ى أهمية اتخاذ قرارات في جوانب إدارية متعددة لدعم قانون االنتخابات
من قبل جهات مختلفة  ،منها توفير قواعد بيانات إحصائية عن السكان لغرض تحديد أعداد املقاعد في
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املجالس املنتخبة  ،وذلك من خالل إجراء التعداد السكاني العام وتطبيق قانون التعداد العام للسكان
ً
واملساكن رقم  40لسنة  ،2008وأيضا توفير قاعدة بيانات أكثر دقة وتحديث سجل الناخبين بدال عن قاعدة
ً
ستوفره البطاقة الوطنية َّ
البطاقة التموينية  ،وذلك من خالل ما ّ
املوحدة من بيانات دقيقة وموثقة الكترونيا.

-2إشراك الجهات املعنية في عملية االصالح
لدى إصالح وإعادة صياغة عناصر ومفردات االطار القانوني لإلنتخابات ،ضرورة إجراء الجهة التشريعية
مشاورات ومناقشات مع الجهات املعنية بذلك ،مثل مؤسسات املجتمع املدني ،واملؤسسات الديمقراطية
ً
املهتمة بالشأن اإلنتخابي ،وخبراء االنتخابات ،فضال عن مفوضية االنتخابات ،إذ ستعمل تلك الجهات من
ً
خالل تلك املشاورات الى بلورة عناصر أكثر رصانة لإلطار القانوني لإلنتخابات.

-3إكمال عملية اإلصالح ضمن سقف زمني محدد
من املهم إكمال اصالح وإعادة صياغة االطار القانوني لإلنتخابات بكافة عناصره خالل سقف زمني محدد ،وفي
مقدمتها قانون اإلنتخابات قبل سنة واحدة على االقل من موعد إجراء اإلنتخابات ،بغية الحؤول دون مفاجأة
األحزاب السياسية ومفوضية االنتخابات بما يتضمنه القانون من اجراءات قد ال تتالئم مع استعدادات
األحزاب لترشيح وتسجيل مرشحيها ،كذلك العمل الفني للمفوضية ،لكي تتهيء لعملية تحديث سجالت
ً
الناخبين التي تجري عادة قبل ثمانية اشهر من االقتراع على أقل تقدير ،وغيرها من جوانب عديدة ينبغي
ً
االعداد لها مسبقا.
ً
ومهما كانت التشريعات متطورة ومهما منحت األحزاب الحرية والدعم ،فإن ذلك ال يكفي إطالقا ألن تصبح
ً
األحزاب قادرة على تشكيل حكومة ويجعل من بعضها اآلخر معارضا  ،ما لم تستطع أن تخلق حالة جماهيرية
تدعمها وتؤيدها وتؤازرها  ،وخلق هذه الحالة الجماهيرية في البلدان العربية على وجه الخصوص ليس
ً
ً
ً
مستحيال ولكنه أيضا ليس سهال بعد هذه السنين الطويلة من حالة الفوض ى الحزبية بل وعدم وجود الثقة
الجماهيرية بأغلب األحزاب .لذا يتعين األخذ بعين االعتبار عدم عزل التشريع املتعلق باألحزاب ضمن االطار
القانوني لإلنتخابات عن تلك التشريعات املتصلة بهذا الخصوص مثل قانون اإلنتخاب وقانون االجتماعات
العامة وغير ذلك ،إذ أن جميعها تشريعات تتعلق بالحرية والديمقراطية وبحقوق دستورية ال يجوز تجاوزها.xli

رابعا -إستقاللية مفوضية االنتخابات وتدخالت األحزاب
 -1اشكالية استقاللية املفوضية
ثمة أشكال رئیسیة ثالثة لإلدارات االنتخابیة في العالم  ،هي )اإلدارة اإلنتخابیة املستقلة ،واإلدارة اإلنتخابیة
xli

شكل من هذه األشكال إیجابیاته وسلبیاته  .أما في العراق،
الحكومیة ،واإلدارة اإلنتخابیة املختلطة(  ،ولكل ٍ
فإن الدستور العراقي ینص على أن املفوضیة هي إحدى الهیئات املستقلة ،ولكنه لم یفصح عن مضمون هذه
اإلستقاللية سوى أنه نص على أن املفوضیة العلیا املستقلة لإلنتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب(.xli
ً
والواقع أنه ال عبرة بمثل هذه النصوص ما لم یتم تحقق اإلستقاللیة فعلیا من خالل عدم إرتباط املفوضیة
بأیة جهة ً
بجهة ما ،
سواء في عملها الفني أو اإلداري  ،في حين لم ينص أي قانو ٍن أو نظام على إرتباط املفوضية ٍ
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فيما عدا ما نصت عليه املادة ( /90سابعا) من النظام الداخلي ملجلس النواب وضمن تحديد مهام اللجنة
القانونية على أن تقوم هذه اللجنة بمتابعة املفوضية العليا لالنتخابات ،وكما سبقت االشارة اليه آنفا.
وهكذا فقد بقيت اإلستقاللية السياسية مثار تساؤل  ،إذ يشير تقرير االتحاد واالوربي إلنتخابات مجلس
النواب  2010الى ان اطالق عبارة "هيئة مستقلة وحيادية " على املفوضية تتطلب توافر اإلستقاللية السياسية
ً
ألعضاء مجلس مفوضيها  ،في حين أن غالبية املتحدثين من الكيانات السياسية أشاروا علنا بأن بعض من
ّ
اعضاء مجلس املفوضين  ،وبشأن شخصية الهيئة اإلدارية اإلنتخابية  ،أك َد نفس التقرير في توصياته الى مجلس
ً
ً
النواب العراقي املنتخب عام  2010أن يتخذ قرارا رئيسيا حول املفوضية اإلنتخابية والذي يجب أن يوضح هل
ً
إن الهيئة مستقلة سياسيا أو أنها متعددة األحزاب وممثلة للطيف السياس ي وعند ذلك فإن القانون سيمثل
.xli

الواقع ،هذا القرار يجب أن يتبع بمجموعة من الخطوات للتنفيذ
ُ
وبسبب االشكاليات حول استقاللية املفوضية ق ِّد َم مشروع قانون التعديل الثاني لقانون املفوضية الى مجلس
عدد من النواب أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر  2017للتصويت عليه متضمنا مقترحا بتولي
النواب من قبل ٍ
قضاة إدارة مجلس مفوضية االنتخابات بدال من أعضاء ترشحهم الكتل السياسية تجنبا للمحاصصة الحزبية
والسياسية بحسب ما توخاه وأشار اليه مشروع القانون  ،ولكن لم تحصل على موافقة مجلس النواب عليه
بعد أن جوبه برفض وممانعة وخشية من قبل عدد من الكتل السياسية  ،كونه ُ
يمنح السلطة القضائية
ٍ
ِّ
ِّ
ٍ
ُّ
ُ
صالحية ترشيح املفوضين القضاة ويسلب هذه الصالحية من مجلس النواب  ،األمر الذي يعد خطيرا بالنسبة
ً ً
لتلك الكتل َّ
ألن البرملان هو املاكنة التي أنتجت ولم تزل تنتج جزءا كبيرا من املحاصصة في العملية السياسية ،
ولعل تمرير التعديل كان ّ
سيحد كثيرا من التدخالت في عمل املفوضية.
أهم ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد  -ومن خالل خبرتنا بهذا الخصوص -أن زيادة عدد أعضاء مجلس
املفوضين عن ثالثة اعضاء ُيربك عمل املفوضية وال ينتج قرارات سليمة وعاجلة السيما في وقت االنتخابات ،
ً
وأقترح أن ُيطبق املثال االسترالي بتولي قاض ي دائمي رئاسة املجلس  ،وقاض ي آخر عضوا وممثل من مديرية
ً
البطاقة التموينية في وزارة التجارة لدعم بيانات سجل الناخبين عضوا آخر  ،كالهما منسبان  ،يعمالن خالل
بشكل وقتي ثم يعودان الى دائرتيهما بعد انتهاء االنتخابات .xliأما العمل الفني فيقوم به من هم
مدة االنتخابات
ٍ

بدرجة مدير عام نزوال من املوظفين الفنيين ،ومفوضية االنتخابات غنية وثرية بهؤالء.xli
-2التنازع بين السلطات الثالث واملساس باستقاللية املفوضية

يعني هذا املبدأ  ،أن تمارس كل سلطة اختصاصاتها ومهماتها على أساس الفصل بين مهامها وأن ال تتجاوز
احدى السلطات على اختصاصات سلطة أخرى .وقد وضع الفصل الرابع من الدستور ضمن املواد من -102
 108في باب الهيئات املستقلة حيث وضع لكل هيئة من هذه الهيئات مرجعا لها  ،فعد املفوضية العليا لحقوق
اإلنسان واملفوضية املستقلة لالنتخابات  ،وهيئة النزاهة  ،هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة
التشريعية (رقابة مجلس النواب) ،ويتم تنظيم أعمالها بقانون.
في حين حدد الدستور العراقي السلطات الثالث ،وهي السلطة التشريعية املتمثلة بمجلس النواب ،والسلطة
القضائية املتمثلة بمجلس القضاء األعلى واملحكمة االتحادية العليا ومحكمة التمييز االتحادية وجهاز االدعاء
العام وهيئة اإلشراف القضائي واملحاكم االتحادية األخرى  ،والسلطة التنفيذية املتمثلة برئيس الجمهورية
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ومجلس الوزراء ومهمته تنفيذ السياسة العامة للدولة والتخطيط واإلشراف على عمل الوزارات والجهات التي
ال ترتبط بوزارة .
وفي إطار الصراع املحتدم بين السلطات الثالث حول ارتباط الهيئات املستقلة  ،وبناءا على استفسار من رئيس
مجلس الوزراء حول ربط مفوضية االنتخابات بالسلطة التنفيذية من الناحية اإلدارية ، xliفقد أصدرت
املحكمة االتحادية العليا قرارا برقم /88إتحادية2010/بتاريخ  ، 2011 /1/18جاء فيه بأن ربط بعض الهيئات
املستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر ال يتفق مع إختصاص املجلس ويتعارض مع
مبدأ فصل السلطات وال يتفق مع ما جرى العمل عليه في برملانات العالم  ،كما تجد املحكمة االتحادية أن (
ارتباط) بعض الهيئات املستقلة بمجلس النواب ال يحول دون اإلشراف على نشاطاتها من قبل مجلس الوزراء

تطبيقا الختصاصاته الواردة في الدستور  ،باعتبارها جهات غير مرتبطة بوزارة.xli

ّ
إن خضوع الهيئات للرقابة واإلشراف ال يخل بطبيعة عملها ،وال يخدش استقالليتها ،ألن االستقاللية ال تعني
االنفصال  ،واإلشراف والرقابة ال يعني الخضوع والتدخل في أعمالها  ،كما ان مجلس النواب ال يملك
األدوات التي تؤهله الدارة شؤون هذه الهيئات  ،حيث أن بقاء مثل هذه الهيئات بهذا الشكل يعرض حرية
املواطن وحقوقه إلى الضياع  ،كما أنها ستكون في منأى عن الطعن في قراراتها في حال بقاءها خارج إطار وحدة
كيان السلطة التنفيذية وتكامله في العمل مع بقية الجهات التي ال ترتبط بوزارة .
ً
وفي نفس السياق ،هناك من يرى أن املفوضیة لیست جهة مستقلة تمامإ ،وانما هي هیئة خاضعة للسلطة
ً
ً
التشریعیة من خالل ارتباطها بمجلس النواب تعیینا ٕواقالة ،وهذا هو مضمون" الرقابة " التي نص عليها
الدستور .وعلى الرغم من كون مجلس النواب هو الجهة التي تضم ممثلي الشعب الذین حازوا ثقته من خالل
ّ
إال ّ
أن إناطة سلطة تعیين ٕواقالة أو عزل أعضاء مجلس املفوضين بالسلطة التشریعیة ال تخلو من
اإلنتخابات،
السلبیات التي أبرزها أن هذا األمر سیخضع للمساومات واالتفاقات بين األحزاب والكتل السیاسیة املتنافسة
ً
في داخل البرملان ،ولهذا األمر أثره على مواصفات األعضاء إذ سیكون اإلختیار وفقا للترجیحات الحزبیة املبنیة
ً
على املصالح السیاسیة على حساب درجة الكفاءة واملهنیة ،وبالتالي سیعكس مجلس املفوضين صورة مصغرة
للتركیبة السیاسیة للبرملان ،ومما یؤكد هذا األمر أن ترشیح أعضاء مجلس املفوضين یكون من قبل" لجنة
ُ ّ
تشك ْل في مجلس النواب " وفي نفس الوقت یكون االختیار من )صالحیة مجلس النواب) ،بمعنى أنه ُيرشح ُويادق
على الترشيحات في آن!!.
وهناك من يرى أنه من غير املنطقي أو املعقول أن تكون هناك مؤسسات تصدر القرارات وتؤدي مهامها بمعزل
عن السلطتين القضائية والتنفيذية ّ ،
وأن مجرد خضوعها لرقابة مجلس النواب ال يجعلها في منأى عن إشراف
السلطتين وفق طبيعة عملها  ،باعتبار أن نشاط أغلب هذه الهيئات تؤدي مهاما تنفيذية  ،وحيث أنها مستقلة
فإنها ال ترتبط بوزارة  ،فتكون هذه الهيئات من الجهات التي ال ترتبط بوزارة  ،وحيث أن من مهام مجلس
الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة العراقية ووضع الخطط العامة واألشراف على عمل الوزارات
وعلى عمل الجهات غير املرتبطة بوزارة  ،لذا فان اإلشراف على هذه الجهات يكون من اختصاص رئيس الوزراء حكما.xli
وكان من األفضل أن یتم حصر صالحیة مجلس النواب بمجرد املصادقة دون الترشیح ،وأن یتم إناطة سلطة
الترشیح بجهة مهنیة بعیدة عن التوجهات السیاسیة مثل القضاء أو مجموعة من االكاديميين والخبراء املستقلين
ً
وشخيات من املجتمع املدني وفقا لشروط تفصیلیة یحددها القانون.
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ً
أما بخصوص اإلستقاللیة املالیة ،فتنص املادة ( –9رابعا) من القانون ذي الرقم ( )11لعام  2007على أن " :
ً
تكون للمفوضیة ميزانیة سنویة مستقلة یتم إعدادها وفقا لألسس والقواعد املتعارف عليها تقترح من قبل
مجلس املفوضين بالتشاور مع وزارة املالیة یصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن املوازنة العامة للدولة " ،
أي أن ميزانیة املفوضیة مستقلة عن ميزانية الحكومة وتخضع ملصادقة مجلس النواب حصرا  .وهنا نكون
بصدد استقاللیة مالیة للمفوضیة .إذ أن دور مجلس النواب في هذه الحالة یقتصر على املصادقة دون
االقتراح الذي یكون من قبل مجلس املفوضين نفسه وبالتشاور مع وزارة املالیة ،ولكن على أن ال یكون لهذا
التشاور أكثر من الصفة االستشاریة ملجلس املفوضين .وهذا بخالف ما علیه األمر في موضوع االستقاللیة
اإلداریة كما رأینا.
اذا كانت املفوضية في جوهرها تتبع النموذج املعياري الذي يعرف ب ـ ـ (االجهزة االنتخابية املستقلة والقائمة على
االحزاب) بحسب تعريف مكتب تطوير السياسات في البرنامج االنمائي لالمم املتحدة ّ ،
فإن ذلك يتطلب توفر
الشفافية الالزمة لدى وضع السياسات والبرامج وسياقات العمل والتوظيف من أجل تقليل حاالت التشكيك
ُ
وملنع االزدواجية والتعارض في املصالح ولكي تعزز من مكانة ومصداقية املفوضية عموما والتي تنعكس على
مشروعية النظام السياس ي ،ويعزز التوازن الالزم بين مبدأين أساسيين ال غنى عنهما في عمل هذا النمط من
املؤسسات وهما كل من ( االستقاللية) بمعنى عدم االنحياز والتسييس  ،و(املحاسبة) بمعنى الرقابة على

أعمالها من قبل الجهات صاحبة الصالحية واالختصاص.xli
النتیجة التي أروم الوصول إليها  ،هو أن استقاللیة املفوضیة تبقى محل تنازع بين الجوانب
االدارية التي منحتها املحكمة االتحادية ملجلس الوزراء بقرار سبقت االشارة اليه آنفا  ،وبين
ُ
جوانب أخرى من بينها اختيار أعضاء مجلس مفوضيها واملادقة عليهم  ،التي أعطيت للسلطة
التشریعیة متمثلة بمجلس النواب.

خاتمة وتوصيات
من كل ما تقدم في متن هذه الدراسة  ،أخلص الى أن إشكالية العالقة بين مفوضية االنتخابات والتشريعات من
جهة وتدخالت االحزاب من جهة اخرى لها تاثيرات سلبية كبيرة في أداء املفوضية وانجازها للعمليات االنتخابية ،
وعدد من االحزاب السياسية
ما يجعل من االنتخابات غير مكتملة القبول والرضا من قبل الناخبين أوال ،
ٍ
ُ
واملرشحين من جهة أخرى .ولغرض السعي اليجاد حلول لالشكاليات والتحديات هذه  ،أقدم املقترحات
والتوصيات اآلتية:
 يتطلب األمر أن يقوم املشرع الدستوري بإضافة بعض التفاصیل املتعلقة بالضوابط االنتخابیة الخاصةباملفوضیة في نص الدستور  ،مثل استقاللیة وطريقة إختيار أعضاء مجلس مفوضيها ،إذ ينبغي أن یتم حصر
صالحیة مجلس النواب باملصادقة على املرشحين دون حق الترشیح  ،وأن یتم إناطة سلطة الترشیح بجهة مهنیة
موضع سابق من هذه الدراسة ،فضال عن الحاجة الى
بعیدة عن التوجهات السیاسیة والتي أشرنا اليها في
ٍ
النص على دیمومة عملها ،وما یتعلق بتسجيل الناخبين ،ومواعید االنتخابات  ،والجوانب الرئيسة املتعلقة
بحل النزاعات االنتخابیة وغير ذلك .وعدم االكتفاء بمجرد النص على إستقاللیة املفوضیة.
 ضرورة مراجعة قانون االنتخابات ،وذلك من خالل إجراء الجهة التشريعية مشاورات ومناقشات مع جهاتمعنية  ،مثل مؤسسات املجتمع املدني  ،واملؤسسات الديمقراطية املعنية بالشأن اإلنتخابي  ،وخبراء
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ً
اإلنتخابات  ،فضال عن مفوضية اإلنتخابات  ،لدى إعداد عناصر ومفردات القانون ،إذ ستعمل تلك الجهات
ً
من خالل تلك املشاورات الى بلورة عناصر أكثر رصانة لإلطار القانوني لإلنتخابات  ،وكان فريق االتحاد
االوربي ملراقبة االنتخابات البرملانية لعام  2010قد ّنب َه الى ضرورة إجراء مشاورات بين الجهات التشريعية
ومفوضية االنتخابات لدى إعداد القوانين املتعلقة باالنتخابات.
ً
جعل قانون االنتخابات متوافقا مع املعايير الديموقراطية كما جرى تعريفها من قبل القانون الدوليواملنظمات الدولية ،وأن يتضمن إجراءات لضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية ،لكي تشمل
ً
ً
إجراءات متميزة لضمان تمثيل النساء واملكونات ،فضال عن ضرورة تضمين القانون اإلنتخابي نصا يضمن
جميع الحريات الخاصة بتنظيم الحمالت اإلنتخابية وإستخدام وسائل االعالمَّ ،
وسن قانون تفصيلي يتضمن
توجيهات واضحة بشأن سلوك وسائل االعالم.
 من املهم أن ينص قانون االنتخابات بمادة خاصة تتضمن النقاط الرئيسية الهامة في نظام توزيع املقاعدالذي تصدره مفوضية االنتخابات  ،ال أن يترك كامل صياغته ملجلس املفوضين بل ُيترك له التفاصيل االخرى
األقل أهمية  ،وذلك بسبب حساسية مضامين هذه املسألة التي سببت مشاكل جمة في االنتخابات املاضية
ً
نتيجة لألخطاء والهفوات التي شابت صياغته  ،وكما سبقت االشارة اليه آنفا ،مما دفع العديد من املدعين
الى إقامة دعاوى للطعن فيه أمام املحكمة املختصة.
 ال بد من إعداد قانون اإلنتخابات قبل مدة ال تقل عن تسعة أشهر على االقل من موعد إجراء اإلنتخابات،بغية الحؤول دون مفاجأة مفوضية االنتخابات بما يتضمنه القانون من اجراءات قد ال تتالءم مع العمل
ً
الفني للمفوضية ،ولكي تتهيأ املفوضية لعملية تحديث سجالت الناخبين التي تجري عادة قبل ستة أشهر من
ً
ً
يوم االقتراع على أقل تقدير ،xliوغيرها من جوانب عدة ينبغي االعداد لها مسبقا  ،فضال عن كون اإلصدار
املبكر للقانون سوف يوفر للجهات األخرى املعنية باالنتخابات إجراء االستعدادات والتحضيرات الالزمة ،
وقت مبكر لكي اليشوبها الخلل ويصيبها التقصير ،ولعل هذا
وغيرها من الجوانب التي ينبغي االعداد لها في ٍ
الجانب يكتسب أهمية بالغة لغرض عدم الوقوع في فخ َّ
التسرع في صياغته أو تعديله مثلما حدث في أغلب
ً
اإلنتخابات املاضية ،والذي أدى الى إشكاليات عدة ينبغي عدم تكرارها مستقبال.
 ينبغي نشر وتعميم مشروع قانون االنتخابات عبر وسائل االعالم املختلفة من أجل إطالع أكبر عدد منُ
املعنيين بمضمونه  ،كذلك لدى صدور القانون بشكله النهائي .ومن األفضل أن توضع عناصر وأدوات االطار
ً
بشكل شفاف من أجل
مجلد واحد يشملها جميعا ،يتم نشره وتعميمه على نظاق واسع
القانوني لإلنتخابات في
ٍ
ٍ
نشر التوعية والتثقيف ،ولكي يكون في متناول أيدي جميع املعنيين بالشأن اإلنتخابي وعامة الجمهور.
ُ
 أن تتوافق االنظمة واإلجراءات ،وفي مقدمتها إجراءات اإلقتراع ّوعد االصوات  -التي ت ّعد عناصر أساسية في
اإلطار القانوني لإلنتخابات -مع املمارسات الديموقراطية املعتمدة  ،وذلك من خالل النص عليها في القانون
ً
اإلنتخابي متضمنة السماح لوكالء الكيانات السياسية باإلشراف على العمليات اإلنتخابية ،السيما تلك
املتعلقة بفرز االصوات يوم اإلقتراع.
 كما يجب اتخاذ قرارات في جوانب إدارية متعددة لدعم قانون االنتخابات من قبل جهات مختلفة  ،منهاتثبيت الحدود االدارية بين املحافظات واالقضية والنواحي ،وتوفير قواعد بيانات إحصائية عن السكان
ً
لغرض تحديد اعداد املقاعد للمحافظات ،وذلك من خالل إجراء التعداد السكاني العام  ،وأيضا توفير قاعدة
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بيانات أكثر دقة وتحديث لسجل الناخبين  ،وذلك من خالل ما ستوفره البطاقة الوطنية َّ
املوحدة من بيانات
ً
دقيقة وموثقة الكترونيا.
أتمنى أن تكون هذه املقترحات شاملة ملوضوع التشريعات االنتخابية التي تدعم ُوت ّ
سه ْل عمل املفوضية في
انجاز إنتخابات رصينة وفقا للمعايير الدولية من جهة وأن تعمل السطات الثالث على تحقيق استقالللية
ملفوضية االنتخابات وأن ال تتدخل في أعمالها من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بشفافية عالية لكي
تحظى بالقبول من قبل جميع املشاركين واملعنيين بها.
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 -3-2ألكوتا ألتشريعية ألنسوية بين دستور ألعراق  2005والقوانين وأالنممةأالنتخابية
د .بشرى ألزويني
وزيرألدولة ومستشار رئيس ألوزراء ألسابق لشؤون أملرأة
الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسية
تقديم
تعد الكوتا أحد أهم مكتسبات حققتها نضال الحركات النسوية العاملية ثم انسحبت الى شعوب البلدان
النامية  .اذ تعد الكوتا بمثابة تمييز ايجابي للمرأة سيما في املجتمعات التي تعاني من تمييز على اساس النوع
ً
االجتماعي ومنها العراق الذي يتصف مجتمعها بالثقافة الذكورية  ،لذا نالت نظام الكوتا اهتماما بعد العام
 2003في العراق  ،السيما من الناشطين في مؤسسات املجتمع املدني ،والسياسيين ،فعقدت الكثير من
املؤتمرات  ،والندوات  ،وورش العمل  ،فكانت نتائج تلك النشاطات هي ما تضمنه الدستور العراقي لعام 2005
في املادة  4/49بحق املرأة في التمثيل النسبي  ،اذ إعطاها نسبة التقل عن ( )%25من مقاعد السلطة
التشريعية  ،على الرغم مما يكتنف هذا النظام من ايجابيات  ،لكنه لم يعزز دورها من حيث التطبيق الفعلي
له  ،مع ذلك فقد أسس أرضية لتفعيل مشاركة املرأة في إدارة الدولة ُ ،
وع َّد خطوة إلى األمام في تغيير ذلك
الواقع املهمش الذي كانت تعاني منه  .ويمكن القول من اجل تمييز ايجابي حقيقي للمرأة البد ان يكون هناك
تعديل دستوري يتبعه تعديل في القوانين واالنظمة االنتخابية بشكل يسهم بمشاركة فعالة وحقيقية على
مستوى السلطة التشريعية.
املحور االول  -:الكوتا التشريعية في الدستور العراقي والقوانين واالنممة االنتخابية .
ابتداءا البد من تعريف ملفهوم الكوتا اوال كمفهوم تأتي من كلمة كوتا ) (quotaوهي مصطلح التيني األصل
يقصد به "حصة محددة"  ،والحديث عن الكوتا النسوية كمطلب يضمن جزءا من حق املرأة في املشاركة
السياسية أو غيرها من الحقوق األخرى بدأ يستمد قوته ومشروعيته منذ انعقاد مؤتمر املرأة العالمي الرابع في
بكين عام  ،1995والذي كان هدفه اقرار وجوب اعتماد مبدأ الكوتا كتعجيل سياس ي يساهم في تفعيل مشاركة
ً
املرأة في الحياة العامة ،وصوال إلى تحقيق نسبة ال تقل عن  30في املائة في عام  .2005ومن حينها بدأ استخدام
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هذا املصطلح بشكل اكبر لإلشارة في كل مناسبة إلى تخصيص نسبة محددة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات
املنتخبة مثل (البرملان ومجالس املحافظات والبلدية) للنساء وذلك لضمان وصول املرأة إلى مواقع التشريع
وصناعة القرار ،على اعتبار أن الكوتا هو أحد الحلول املرحلية واملؤقتة التي تلجأ إليها الدول واملجتمعات
الحديثة الديمقراطية لتعزيز مشاركة املرأة في الحياة العامة لحين تمكين مشاركة املرأة بشكل فاعل وعادل.
وهناك ثالثة أشكال للكوتا وهي الكوتا القانونية او الكوتة الترشيحية أو الدستورية التمثيلية التي يتم من
خاللها تخصيص نسبة محددة من املقاعد في املجالس التشريعية للنساء  ،xliمثل الكوتا املطبقة في العراق
حيث نص الدستور العراقي الدائم في 2005م في املادة  4/ 49على ما يأتي " xliيستهدف قانون االنتخابات تحقيق
نسبة تمثيل للنساء التقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب" وبذلك اصبحت القاعدة الدستورية قد
أسست لقواعد قانونية عملت على التعجيل في تحقيق املشاركة السياسية للمرأة  .والجدير بالذكر ان القانون
االنتخابي الذي طبق قبل صدور دستور عام  2005هو االمر رقم  96لسنة  2004الصادر عن سلطة االئتالف
املؤقتة والذي نص في املادة " 3/ 4يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على االقل ضمن اسماء اول ثالث مرشحين
في القائمة ،كما يجب ان يكون ضمن اسماء اول ست مرشحين على القائمة اسماء امراتين على االقل  ،وهكذا
دواليك حتى نهاية القائمة  .xliثم عدل بقانون االنتخابات رقم  16لسنة  ،2005فأصبحت املادة ( )11تنص على
 ....على ان التقل نسبة النساء عن ربع الفائزين  xli،وبعد اقرار الدستور لعام  2005اصدر قانون رقم 26
لسنة  ، 2009وذكر في مادته  /3ثالثا على " .....على ان التقل نسبة النساء عن ربع الفائزين  xli "....اما قانون
انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45لسنة  ، 2013نصت املادة  / 13اوال بانه يجب ان اليقل عدد النساء
املرشحات عن  % 25في القائمة وان التقل نسبة تمثيل النساء في املجلس عن . %25

xli

ً
وهكذا نجد التغيير في التعابير املذكورة آنفا من نسبة التقل على الربع وتصل الى الثلث في امر سلطة االئتالف
وهذا من نجده في م  4/49الى جعله الربع غير قابل للزيادة في القوانين واالنظمة وهذا ما سنده كواقع حال في
قوانين االنتخاب واألنظمة الالحقة .
املحور الثاني  -:املرأة والتمثيل النسبي في مجلس النواب الدورة االنتخابية االولى .
حددت املادة ( )15من قانون االنتخابات املرقم  16لسنة 2005م عدد مقاعد مجلس النواب في الدورة
ً
ً
االنتخابية االولى بـ ( )275مقعدا  xliوحصلت املرأة على ( )73من اصل  275أي بنسبة ( xli. )26.5الثلث تقريبا .
وهنا نجد ان عدد النساء تجاوز الرب  ،والتسائل هنا هل بسبب استخدام امثل للمادة الدستورية ام كان
بسبب القانون االنتخابي ؟ ً
إن املتتبع للعملية االنتخابية يجد أن النظام االنتخابي الذي استخدم حينه هو
نظام القائمة املغلقة وهي القائمة التي اليكون فيها للناخب حق في تشكيل القائمة او ترتيبها  ،بل هو مجبر
بقبول القائمة والتصويت لها على وفق الترتيب الذي يضعه الحزب او الكيان  ،وبما ان الدستور ضمن وصول
نسبة ال تقل عن ربع اعضاء املجلس  ،لذا.عولج هذا االمر عن طريق القانون والنظام االنتخابي بترتيب اسماء
النساء في القائمة فكانت املرأة ثالث اسم بعد كل رجلين كما حصل في انتخابات الجمعية الوطنية والتي
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اعتمدت على امر سلطة االئتالف رقم  96لسنة  ، 2004وراعى نص قانون االنتخاب عدم جواز الترتيب او
التغيير في القائمة  ،لذا كان استخدام وصول النساء الى نسبة الثلث بحسب النظام االنتخابي وليس بنية
استخدام امثل للمادة الدستورية او رغبة املجتمع السياس ي الذكوري  . xliومع ذلك لم تتول املرأة البرملانية في
الدورة االولى سوى رئاسة لجنتين من لجان البرملان الدائمة والبالغ عددها  25لجنة وهما لجنة املرأة واالسرة
والطفولة  ،ولجنة مؤسسات املجتمع املدني  ،ولم تراع الدورة االنتخابية االولى أية نسبة للنساء في اللجان
الرئيسة املنبثقة عن البرملان  .وقد عملت بعض نساء البرملان على تشكيل كتلة برملانية في عام 2008م ضمت
 37عضوة لتفعيل دور املرأة في مواقع صنع القرار السياس ي  ،اال ان الكتلة لم تكن بمستوى الغاية من تشكيلها
فقد بقت املرأة بعيدة عن صنع القرارات االستراتيجية والسياسية املهمة واكتفت هذه الكتلة بمراقبة معاناة
املرأة البرملانية ومحاولة ايجاد الحلول عن طريق مقترحات القوانين . xliبلغ عدد القوانين سواء كانت املشرعة او
ً
امللغاة او املعدلة للدورة االنتخابية االولى هي( )189قانونا  ،وقد انعدم فيه تشريع القوانين املعنية بشؤون
املرأة فذكرت رئيسة لجنة املرأة للدورة االنتخابية االولى في مجلس النواب العراقي السيدة سميرة املوسوي ان
أسباب عدم تشريع لقوانين من لجنة املرأة الى عدم ايمان الكتل السياسية بقضايا املرأة على الرغم من ان
الخطاب السياس ي قد دعم حقوق املرأة و تعرض قوانين املرأة وقضاياها الى االبتزاز حالها حال القوانين
االخرى والسيما التي تهم الشارع العراقي من الكتل السياسية املشكلة ملجلس النواب العراقي.xli
املحور الثالث  -:مشاركة املرأة في مجلس النواب في الدورة االنتخابية الثانية .
ً
ً
جرت انتخابات الدورة الثانية في  2010/3/7وحصلت النساء على  82مقعدا من مجموع  325مقعدا في
مجلس النواب  xli،وحقق وجود املرأة في الدورة االنتخابية الثانية نسبة الـ  %25فقط من مجموع أعضاء
ً
البرملان  ،إذ ً
إن القائمة املفتوحة وخالفا للقائمة املغلقة تتيح للناخب تحديد املرشحين املفضلين ضمن
ً
قائمة الحزب فضال عن اختيار الحزب املفضل او تشكيل قائمة باسماء مرشحين من مختلف قوائم
االحزاب مع نظام تعدد الدوائر االنتخابية فجاءت القائمة املفتوحة متوافقة مع رغبة السياسيين في
تقليص نسبة النساء وتحددها بالربع ً
الن املفوضية ستضمن تحقيق الربع بتحديد أسماء الحاصالت على
أعلى أالصوات من القوائم الفائزة بغض النظر عن عدد األصوات من خالل صعود ثالث رجال تقابلهم امرأة
واحدة ،وبحسب ما مبين في الجدول .xli

جدول رقم ()1
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عدد النساء اللواتي حصلن على اصوات تنافسية خارج إطار نظام الكوتا للدورة االنتخابية الثانية

االسم الثالثي

عدد األصوات

االسم الثالث

عدد االصوات

.1مها عادي مهدي

31949

.11لبنى رحيم كريم

8410

.2فيان دخيل سعيد

17275

.12ايمان حميد علي

8324

.3جليلة عبدالزهرة

15423

13عتاب نصيف جاسم

6428

.4لقاء جعفر مرتضى

15367

.14ندى عبدهللا جاسم

4438

.5منال حميد هاشم

12807

.15سعاد حميد لفتة

2292

.6جولة حاجي عمر

12502

.16صفية طالب علي

2965

.7اسماء طعمة مهدي

11877

.17ناجحة

عبداالمير 2085

عبدالكريم
.8اقبال علي موات

19574

.18باسمة لؤي حسون

1975

.9زينب ثابت كاظم

10040

.19باسمة بطرس يوسف

631

.10ايمان جالل محمد

9181

املصدر  :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على دليل مجلس النواب العراقي  ،مركز هوية للتنمية البشرية (
مؤسسة فريدريتش  ،عمان)  ، 2011ص.243-38
ويشر الجدول رقم (  )1الى ان عدد النساء اللواتي حصلن على اصوات خارج نظام التمثيل النسبي (الكوتا) هن
( )19أمرأة ،اما من حيث تولي رئاسة اللجان من لدن النساء فقد كان لهن رئاسة أربعة لجان هي كل من
(الصحة والبيئة ،والخدمات واألعمار ،واملرأة واألسرة والطفولة ،وشؤون األعضاء والتطوير البرملاني) وعدم
تواجد املرأة في لجان االمن والدفاع ولجنة العشائر وندرتها في لجنة املصالحة الوطنية واملساءلة ولجنة
القانونية ولجنة السياحة واالثار ولجنة شؤون االعضاء والتطوير البرملاني ولجنة الشباب والرياضة ولجنة
االوقاف والشؤون الدينية  ،وتفوق عددها في لجنة العالقات الخارجية ولجنة التربية ولجنة الخدمات واالعمار
ولجنة مؤسسات املجتمع املدني .ولم تضم لجنة املصالحة الوطنية  ،وهي من اللجان املؤقتة التي شكلها
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الدستور ولم تضم اي إمرأة في عضويتها  ،وكذلك لجنة كركوك واملتعلقة باملادة  140ولجنة مراجعة الدستور
ً
التي ضمت في عضويتها إمرأتين فقط من أصل  24عضوا  .xliوفي فعالية اقامتها االمم املتحدة لدعم ( مبادرة
عراقيات من أجل سالم دائم ) في اجتماعها في القاعة الدستورية ملقر مجلس النواب العراقي بتاريخ
 ، ،2013/9/8قدمت رئيسة لجنة املرأة واالسرة والطفولة للدورة االنتخابية الثانية في مجلس النواب العراقي
انتصار الجبوري  ،xliعرض أوضحت فيه بأن لجنة املرأة قدمت توصيات رفعت الى مجلس النواب العراقي
تنص على زيادة نسبة الكوتا الى  %30بحسب مقررات مؤتمر بيجن واحتساب األصوات التنافسية خارج نظام
الكوتا ومراعاة التسلسل للنساء في القوائم  ،اخذ مجلس النواب العراقي بالتوصية األخيرة ،ورفض التوصية
األولى والثانية.وبلغ عدد القوانين سواء كانت املشرعة ام امللغاة ام املعدلة للدورة االنتخابية الثانية ()217
حصة ما يخص شؤون املرأة (خمسة قوانين ) هي من نتاجات لجنة املرأة في مجلس النواب العراقي  .وهناك
اربعة قوانين هي باالصل مشروع قانون من الحكومة العراقية وقانون واحد فقط هو مقترح قانون قدم من
مجلس النواب العراقي  ،والقوانين هي:xli
 .1قانون رقم  2لسنة 2013م املتضمن حظر االلعاب املحرضة على العنف..
 .2قانون رقم  33لسنة 2011م املتضمن الغاء تحفظ العراق على املادة  9من اتفاقية الغاء جميع
اشكال التمييز ضد املرأة الوارد في القانون رقم  66لسنة 1986م.
 .3مشروع قانون الحماية االجتماعية .
 .4قانون رقم  38لسنة 2013م واملتضمن رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
 .5قانون رقم  48لسنة 2013م واملتضمن انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الهاي الخاصة
بالجوانب املدنية لالختطاف الدولي للطفل.
ً
ولم تضف السيدة انتصار الجبوري عن اسباب ندرة القوانين املشرعة من لدن لجنة املرأة الى ما ذكرته سابقا
رئيسة لجنة املرأة في مجلس النواب العراقي للدورة الثانية السيدة سميرة املوسوي.xli
املحور الراب  -:املرأة ومجلس النواب في الدورة االنتخابية الثالثة .
ً
أجريت االنتخابات في 2014/4/30م اعتمادا على نظام القائمة املفتوحة وحصلت املرأة على  83من اصل
ً
 328مقعدا في مجلس ألنواب  xli ،وأعلنت عضو املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات السيدة كولشان كمال
من على شاشة التلفزيون العراقي الرسمي قناة العراقية الفضائية أثناء إعالن االسماء الفائزة في االنتخابات بأن
هناك ( )22أمرأة قد فزن باصوات تنافسية خارج نظام الكوتا  .وكما موضح في الجدول االتي-
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جدول رقم ()2
اسماء النساء اللواتي حصلن على اصوات تنافسية خارج اطار نظام الكوتا للدورة االنتخابية الثالثة
عدد

االسم الثالثي

عدد االصوات

االسم الثالثي

االصوات
.1حنان

سعيد

محسن 90781

.11زينب ثابت كاظم

8661

الفتالوي
8179

.2هدى سجاد محمود شاكر

39691

.12ندى عبد هللا جاسم

.3نجيبة نجيب ابراهيم خالد

29468

.13نوال جمعة ونان 6788

.4ناهدة زيد منهل مانع

28939

شريدة
.14ابتسام هاشم عبد 9714
الحسين جبار
.5شيرين

عبد

الرحمن 17574

دينوبيري

.15انتصار

علي 6588

خضر

.6سعاد جبار محمد علي

16802

.16محاسن

حمدون 6414

حامد
.7سروى عبد الواحد قادر 14250

.17سعاد حميد لفتة

5793

ابراهيم
.8سهاد موسى حمود جبر

14011

.18عائشة غزال مهدي

5454

.9خولة منفي جودة عوفي

9312

.19اال تحسين حبيب

4455

.10اشواق نجم الدين عباس

8955

.20ناهدة حميد لفتة

4079

.11زينب ثابت كاظم

8661

.21عالية نصيف جاسم 3023

المصدر -:من عمل ا لباحثة باالعتماد على الجدول من عمل موقع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  /http://www.ihec.iq/arولقاؤنا مع عضو مجلس
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات السيدة كولشان كمال في .2016/6/12
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وكما هو الحال في الدورة االنتخابية الثانية  ،رغم حصول النساء على اصوات تنافسية كما هو حال الرجال
اال ان الواقع اشار الى اعتبارهن ضمن نظام الكوتا لكل النساء البالغ عددهن ( )22امرأة واملذكورات في
الجدول اعاله .وقد تولت النساء في الدورة الثالثة رئاسة اربعة لجان هي كل من (لجنة التربية ولجنة الثقافة
واالعالم  ،ولجنة املرأة واالسرة والطفولة ،ولجنة مؤسسات املجتمع املدني )  .وقد بلغ عدد القوانين سواء كانت
املشرعة ام امللغاة ام املعدلة للدورة االنتخابية الثالثة حتى /6نيسان2015/م الى االن هي( )15قانون  ،ولم
نشهد اي نشاط تشريعي من لجنة املرأة النيابية  ،اما فيما يتعلق املشاريع املؤجلة من الدورتين االنتخابية
االولى والثانية التي يفترض ان تشرع من لجنة املرأة للدورة االنتخابية الثالثة التي هي باالصل مشاريع قوانين
معدة من لدن الحكومة العراقية وموضوعة ضمن خطة لجنة املرأة النيابية واهمها ما يأتي: xli
 .1تشريع قانون الحماية من العنف االسري.
 .2تعديل املادة  412من قانون العقوبات رقم  111لسنة 1969م املعدل  ،بموجبه يضاف ختان النساء
بوصفه من الجرائم العمدية املعاقب عليها .
 .3تعديل املادة  63من قانون رعاية القاصرين رقم  78لسنة1980م ،وهي تخص رفع الحيف الذي يقع
على القاصرين ومن في حكمهم ( االسير  ،املفقود واملعتوه ..الخ)  ،اذ لم يستفد هؤالء من أموالهم
ً
املودعة في صندوق رعاية القاصرين بمرور الزمن  ،وانصافا لهم  ،يجري التعديل إلضافة فقرة لغرض
احتساب املبالغ املودوعة للقاصرين في دائرة رعاية القاصرين لصالحهم بما يعادلها عند االيداع على
وفق سعر صرف الدينار .
 .4تعديل قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  ، 1983كي تكون أكثر مالئمة للصغار واالحداث وتحد من
ظاهرة جنوحهم والتعاون والتواصل مع الجهات املختصة وعلى وفق ما افرزت معطيات املرحلة
الحالية من جنوح للفئات املذكورة .
 .5قانون اقتراح تأسيس صندوق تسليف الزواج من األرامل
وذكرت رئيسة لجنة املرأة واألسرة والطفولة للدورة االنتخابية الثالثة للفصل التشريعي االول والثاني ملجلس
النواب العراقي السيدة رحاب العبودة ،في الوقت الذي نشيد الى الجهود املبذولة من لدن لجنة املرأة النيابية
من اجل سن قانون مناهضة العنف ضد املرأة البد ان نذكر ان أسباب عدم تشريع القوانين في مجلس النواب
الحالي  ،هي التحديات السياسية التي تواجه مجلس النواب العراقي وقلة خبرة أعضاء اللجنة وتداخل العمل مع
اللجان االخرى ،واكدت الناىبة رزان الشيخ دلير بان الفصل التشريعي الثالث والرابع لم تحقق اللجنة اي
هدف من اهداف الخطة بسبب تغيير في رئيسة لجنة املرأة ،وانتقال يعض العضوات الى لجان اخرى مما سبب
عدم اكتمال نصاب لجنة املرأة وبالتالي عدم تحقق اجتماعات للجنة املرأة  ،فضال عن عدم اهتمام مسؤولة
لجنة املرأة السيدة لمى الحلفي بعمل لجنة املرأة .xli
هكذا فأن اي تقييم بسيط للجنة املرأة وللدورات الثالثة :
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.3
.4
.5

التقرير االستراتيجي العراقي

عدم وجود قناعة داخل مجلس النواب بقدرة املرأة وكفاءتها.
تغيب املرأة عن اللجان السيادية واالمنية  ،او تقل نسبتها بشكل كبير االمر الذي عكس التوجهات السياسية
التي تقف وراء التقسيم  ،والدليل على ذلك هو حصر نشاط املرأة في مجال التعليم والصحة واملرأة واالسرة
والطفولة  ،واستبعادها عن اللجان التي تقترح التشريعات الخاصة بالنواحي االمنية والسياسية واملساهمة مع
الجهاز التنفيذي في وضع االستراتيجية الوطنية والتنموية ومراقبة أدائه .
عدم اخذ الفرصة في موضوع رئاسة اللجان بشكل يتناسب وحجم املشاركة .
سيطرة قادة الكتل السياسية وفرض التقاطاعات السياسية على عمل لجنة املرأة .
قلة املنتميات الى لجنة املرأة من املؤمنات بقضايا املرأة.

ويشيرجدوالن  1و  2الى ما يأتي-:
 .1حصر النساء بـ %25غير قابل للزيادة  ،وهو استخدام سلبي للكوتة.
 .2تفسير خاطى من لدن قوانين االنتخابات للمادة .4/49
ً
واخيرا البد ان نذكر  ،ان هذه الدورة شهدت رئاسة السيدة اال طالباني والول مرة كتلة التحالف الكردستاني
مع نشوء كتلة برملانية جديدة وهي كتلة ( ارادة ) برئاسة الدكتورة حنان سعيد الفتالوي .
الخاتمة والتوصيات:
إن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق  ،أدت الى نوع من االبتزاز السياس ي على املرأة بسبب انضمامها
للقوائم االنتخابية من ً
ثم مصادرة صوتها داخل تلك القوائم من خالل تحويل املرأة من صانعة قرار الى منفذة
ً
ملشيئة الكتل السياسية الداخلة فيها وصوال إلى ابعادها عن صناعة القرار السياس ي .وعليه فمن اجل ان
يكون هناك نشاط ملحوظ فيما يتعلق بحقوق املرأة ومنها حق املشاركة السياسية من خالل التمثيل النسبي
نستطيع الخروج بالتوصيات التالية .
 .1تعدي ل القوانين االنتخابية بشكل يؤدي فيه تقسيم املحافظة الى دوائر انتخابية متعددة وليست واحدة مما
يسهل على املرشحة التحرك بفعالية اكثر من غيرها .
 .2ان يكون هناك استخدام ايجابي للتمكين السياس ي الذي نص عمليه الدستور العراقي عن طريق املادة 4/49
اي احتساب االصوات التنافسية التي تحصل عليها املرشحة واملساوية او اكثر من االصوات الرجالية خارج
نظام الكوتا اعتمادة على املادة الدستورية املذكورة ،او يكون هناك تعديل دستوري بأتجاه من حيث تعديل
املادة  4/49باضافة اليزيد الى جانب اليقل عن  25واليزيد عن  %30افضل من بقائها مفتوحة .
 .3ان تكون هناك نسبة تمثيل محددة (كوتا) للنساء على أن ينسحب على كافة املستويات التشريعية
والتنفيذية والقضائية ولجان املفاوضات واملصالحة الوطنية وأن اليقتصر على االنتخابات ( البرملانية واملحلية
ً
) فقط مع التأكيد على رفع قدرات النساء في السلطة القضائية وصوال الى تمثيلهن املنصف في هذه السلطة .
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 .4تعديل قانون األحزاب بما يتضمن نصا قانونيا واضحا وصريحا يراعي التمثيل النسوي بما ينسجم مع
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ومقررات مؤتمر بيجين عام  ،1995وإلزام األحزاب السياسية بإشراك النساء
في املواقع القيادية على مستوى القيادات وفروعها الحزبية.
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 -3دور االعالم في تشكيل أملشهد ألسياس ي لالنتخابات أملقبلة 2018 -1-3أالعالم وأثره في تحديد مساراالنتخابات املقبلة 2018أ.م.د .فاطمة سلومي
كلية العلوم السياسية  /املستنصرية
تقديم
يمثـ ـ ــل االعـ ـ ــالم انعكـ ـ ــاس حقيق ـ ـ ــي لطبيعـ ـ ــة النظ ـ ـ ــام السياس ـ ـ ـ ي والواق ـ ـ ــع االجتم ـ ـ ــاعي والسياس ـ ـ ـ ي الس ـ ـ ــائد ف ـ ـ ــي
ً
ً
املجتم ـ ــع الس ـ ــيما وأن ـ ــه ي ـ ــؤدي دورا مهم ـ ــا بك ـ ــل مس ـ ــاراته وتوجهات ـ ــه ف ـ ــي تنمي ـ ــة ذائق ـ ــة املتلق ـ ــي  ,فه ـ ــو باألس ـ ــاس
عملي ـ ــة اتصـ ـ ــالية ب ـ ــين طـ ـ ــرفين هم ـ ــا القـ ـ ــائم باالتص ـ ــال ومتلقـ ـ ــي االتصـ ـ ــال علـ ـ ــى اعتبـ ـ ــار ان عملي ـ ــة االتص ـ ــال,
ت ـ ـ ــتم وف ـ ـ ــق الس ـ ـ ــلطة بأش ـ ـ ــكالها والتنظيم ـ ـ ــات والق ـ ـ ــوى السياس ـ ـ ــية املش ـ ـ ــاركة وم ـ ـ ــن هن ـ ـ ــا ف ـ ـ ــدور االع ـ ـ ــالم وبك ـ ـ ــل
ً
ً
وسـ ـ ــائله يـ ـ ــؤدي دورا مهمـ ـ ــا فـ ـ ــي االنتخابـ ـ ــات واملتمثلـ ـ ــة ,برصـ ـ ــده بكـ ـ ــل حياديـ ـ ــة وعـ ـ ــدم انحيـ ـ ــاز لكـ ـ ــل مـ ـ ــا يحـ ـ ــدث
الس ـ ـ ــيما عن ـ ـ ــدما تطبـ ـ ــق بشـ ـ ــكل ص ـ ـ ــحيح قواعـ ـ ــد السـ ـ ــلوك امل ـ ـ ــي فـ ـ ــي كيفيـ ـ ــة تعاطيهـ ـ ــا مـ ـ ــع املرش ـ ـ ــحين وع ـ ـ ــدم
التحي ـ ــز والتعام ـ ــل املنص ـ ــف ,م ـ ــع جمي ـ ــع الكيان ـ ــات واملرش ـ ــحين دون تفض ـ ــيل أح ـ ــدهما عل ـ ــى االخ ـ ــر ,م ـ ــن ه ـ ــذا
املنطل ـ ــق ي ـ ــأتي ه ـ ــذا التقري ـ ــر االس ـ ــتراتيجي ليم ـ ــنح رؤي ـ ــة قادم ـ ــة ل ـ ــدور وس ـ ــائل االع ـ ــالم العراقي ـ ــة ف ـ ــي انتخاب ـ ــات
ع ـ ـ ــام  ,2018وم ـ ـ ــدى ق ـ ـ ــدرتها ف ـ ـ ــي نجاحه ـ ـ ــا او فش ـ ـ ــلها والت ـ ـ ــي س ـ ـ ــتكون الح ـ ـ ــد الفاص ـ ـ ــل لتطبي ـ ـ ــق قواع ـ ـ ــد ونظ ـ ـ ــم
التغطية االعالمية والتي تـصدر من هيأة االعالم واالتصاالت .
 املحور االول :ا
أوال :وسائل االعالم العراقية واالنتخابات :
هن ـ ــا ي ـ ــتم تحدي ـ ــد أهمي ـ ــة ودور االع ـ ــالم ف ـ ــي تغطي ـ ــة االنتخاب ـ ــات بش ـ ــكل كام ـ ــل ومحاول ـ ــة تس ـ ــليط الض ـ ــوء
عل ـ ــى كـ ــل املشـ ــاركين مـ ــن االح ـ ـزاب والكيان ـ ــات واملراح ـ ــل  ..,.التـ ــي سـ ــتقوم بهـ ــا هي ـ ــاة املفوض ـ ــية العليـ ــا املس ـ ــتقلة
لالنتخابات
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لح ـ ـ ــين اكم ـ ـ ــال واج ـ ـ ـراء عملي ـ ـ ــة االقت ـ ـ ـراع واج ـ ـ ـراءات الع ـ ـ ــد والف ـ ـ ــرز حت ـ ـ ــى إع ـ ـ ــالن النت ـ ـ ــائج الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــتأخذ
ً
ً
طابعـ ـ ــا أوليـ ـ ــا لإلعـ ـ ــالن والـ ـ ــذي قـ ـ ــد يسـ ـ ــتغرق يـ ـ ــومين او ثالثـ ـ ــة وربمـ ـ ــا شـ ـ ــهر فـ ـ ــي اقـ ـ ــل تقـ ـ ــدير وإزاء ذل ـ ــك يس ـ ــعى
االعالم(املعتدل في خطابه) بكل وسائله املرئية واملسموعة واملكتوبة الى جملة من القضايا أهمها :
 -1محاول ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى تغطي ـ ـ ــة ش ـ ـ ــاملة لك ـ ـ ــل املش ـ ـ ــاركين م ـ ـ ــن شخصـ ـ ـ ــيات وأحـ ـ ـ ـزاب وكت ـ ـ ــل وبيـ ـ ـ ــان
سيرتهم الشخصية وعمل ومنجز هذا الحزب وذاك الكيان .
 -2يح ـ ـ ــاول االع ـ ـ ــالم ووس ـ ـ ــائله خ ـ ـ ــالل فت ـ ـ ــرة االنتخاب ـ ـ ــات ال ـ ـ ــى اث ـ ـ ــارة الكثي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن الح ـ ـ ــوارات والنقاش ـ ـ ــات
املستفيض ـ ـ ــة املتعلق ـ ـ ــة بس ـ ـ ــير العملي ـ ـ ــة االنتخابي ـ ـ ــة والح ـ ـ ــديث ,ح ـ ـ ــول املرش ـ ـ ــحين والس ـ ـ ــعي لتعري ـ ـ ــف
الناخب بهذا املرشح وتلك املرشحة ...وعدم االنحياز ألي واحد منهم .
وعل ـ ــى ه ـ ــذا االس ـ ــاس هن ـ ــاك جمل ـ ــة م ـ ــن الحق ـ ــوق والواجب ـ ــات لوس ـ ــائل االع ـ ــالم اثن ـ ــاء فت ـ ــرة االنتخاب ـ ــات
هي :
 -1الحـ ـ ــرص الش ـ ـ ــديد عل ـ ـ ــى متابعـ ـ ــة ومراقبـ ـ ــة سـ ـ ــير االنتخاب ـ ـ ــات بشـ ـ ــكل صـ ـ ــحيح مـ ـ ــن حيـ ـ ــث تس ـ ـ ــجيل
الن ـ ــاخبين  ,االع ـ ــداد  ,الطع ـ ــون  ,املص ـ ــادقة والدعاي ـ ــة والتس ـ ــويق االنتخ ـ ــابي وم ـ ــن ث ـ ــم اع ـ ــالن النت ـ ــائج
بعد الحصول عليها .
 -2العم ـ ــل عل ـ ــى التواص ـ ــل املس ـ ــتمر م ـ ــع املفوض ـ ــية العلي ـ ــا ملتابع ـ ــة االنتخاب ـ ــات والس ـ ــعي ال ـ ــى الحص ـ ــول
على املعلومة من املصدر الرئيس ي .
 -3إج ـ ـ ـراء املق ـ ـ ــابالت مـ ـ ــع النـ ـ ــاخبين مـ ـ ــن خـ ـ ــالل اسـ ـ ــتحداث ب ـ ـ ـرامج تخ ـ ـ ــص املرش ـ ـ ــحين  ...وق ـ ـ ــد يأخـ ـ ــذ
اساليب الدعائية والترويج .
 -4يقع على وسائل االعالم مسؤولية متابعة العد والفرز في املراكز االنتخابية .

 ومن أهم واجبات وسائل االعالم هي :
 -1ال يحـ ـ ــق ألي صـ ـ ــحفي عراقـ ـ ــي او عربـ ـ ــي الـ ـ ــدخول الـ ـ ــى مراكـ ـ ــز االقت ـ ـ ـراع دون موافقـ ـ ــة املعنيـ ـ ــين ب ـ ـ ــذلك
ودون حصوله على البطاقة التعريفية للتخويل.
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 -2يحظر اجراء املقابالت واالستفسارات مع القائمين عن املركز وألي سبب كان .
 -3يمن ـ ــع ارت ـ ــداء الص ـ ــحفي املكل ـ ــف بتغطي ـ ــة االنتخاب ـ ــات  ,اي اش ـ ــارة تعن ـ ــي او ترم ـ ــز ال ـ ــى ح ـ ــزب مع ـ ــين او
كيان سياس ي يشارك في االنتخابات .
ً ً
 -4يمن ـ ـ ــع منع ـ ـ ــا بات ـ ـ ــا ادخ ـ ـ ــال االجه ـ ـ ــزة االلكتروني ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل املرك ـ ـ ــز االنتخ ـ ـ ــابي مث ـ ـ ــل الك ـ ـ ــاميرا بأنواعه ـ ـ ــا
وعدم التقاط اي صورة .
ثانيا  :مقترحات تفعيل وسائل االعالم اثناء فترة االنتخابات :
 -1تشكيل غرفة عمليات لكل محافظة تقسم فيها وحسب االحصاء املناطق ,االحياء.
ً
ً
 -2ان تركـ ـ ــز وسـ ـ ــائل االعـ ـ ــالم وبمختلـ ـ ــف اشـ ـ ــكالها علـ ـ ــى إظهـ ـ ــار تجـ ـ ــارب الـ ـ ــدول عربيـ ـ ــا وعامليـ ـ ــا فـ ـ ــي املشـ ـ ــاركة
االنتخابية.
 -3ض ـ ـ ــرورة اش ـ ـ ــاعة االم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي نف ـ ـ ــوس املتلق ـ ـ ــين الس ـ ـ ــيما وان املجتم ـ ـ ــع العراق ـ ـ ــي عان ـ ـ ــا م ـ ـ ــن فق ـ ـ ــدان الثق ـ ـ ــة
وب ـ ــالكثير م ـ ــن الن ـ ــواب ال ـ ــذين انتخ ـ ــبهم ف ـ ــي ال ـ ــدورات الس ـ ــابقة وظه ـ ــور بعض ـ ــهم ب ـ ــزي الفاس ـ ــد واملرتش ـ ـ ـ ي
واملزور.
 -4نشر الحقائق التي تظهر تقصير عمليات التحضير االنتخابي.
 -5اعطاء فرصة كبيرة لقادة املجتمع من قادة الرأي والفكر ال بداء أراءهم بشكل صراحة.
 -6صـ ـ ــناعة خطـ ـ ــاب اس ـ ــتمالة العاطف ـ ــة والعقـ ـ ــل بشـ ـ ــكل يثيـ ـ ــر املتلقـ ـ ــي بضـ ـ ــرورة تغييـ ـ ــر الواقـ ـ ــع السـ ـ ــيما وان
هنـ ـ ــاك جبهـ ـ ــة قتالي ـ ـ ــة تواجـ ـ ــه وتقات ـ ـ ــل داعـ ـ ــش املنظم ـ ـ ــة االرهابيـ ـ ــة الت ـ ـ ــي غيـ ـ ــرت مع ـ ـ ــالم وخارطـ ـ ــة الع ـ ـ ـراق
والـ ـ ــدعوة الـ ـ ــى الح ـ ـ ـراك الحقيقـ ـ ــي الختيـ ـ ــار االكفـ ـ ــأ واالنـ ـ ــزه مـ ـ ــن املرشـ ـ ــحين حتـ ـ ــى ال تتكـ ـ ــرر الوجـ ـ ــوه التـ ـ ــي
شاركت في أكثر من دورة.
 -7العم ـ ــل عل ـ ــى االس ـ ــتعانة ف ـ ــي بع ـ ــض الب ـ ـرامج االنتخابي ـ ــة اس ـ ــترجاع ماض ـ ـ ي الع ـ ـراق وتاريخ ـ ــه ومش ـ ــاركته ف ـ ــي
انتخاب ـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ـ ــل مراحل ـ ـ ـ ــه التاريخي ـ ـ ـ ــة الحديث ـ ـ ـ ــة واملعاص ـ ـ ـ ــرة واملتمثل ـ ـ ـ ــة بمجل ـ ـ ـ ــس االعي ـ ـ ـ ــان واملظ ـ ـ ـ ــاهرات
السلمية التي كانت تحدث في مرحلة االربعينيات والخمسينيات من أجل التغيير الحقيقي.
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 -8العمـ ـ ــل علـ ـ ــى دخـ ـ ــول االطفـ ـ ــال فـ ـ ــي حلبـ ـ ــة االنتخابـ ـ ــات مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إقامـ ـ ــة املهرجانـ ـ ــات التـ ـ ــي يشـ ـ ــارك فيهـ ـ ــا
أهلهم وحثهم على املشاركة.
 -9االس ـ ـ ـ ــتعانة بالس ـ ـ ـ ــينما الجوال ـ ـ ـ ــة واملع ـ ـ ـ ــارض التش ـ ـ ـ ــكيلية وح ـ ـ ـ ــثهم عل ـ ـ ـ ــى املش ـ ـ ـ ــاركة الحقيقي ـ ـ ـ ــة واختي ـ ـ ـ ــار
االنسب.
ً
 -10العمـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ــى دخـ ـ ـ ــول طلبـ ـ ـ ــة الجامعـ ـ ـ ــات واالسـ ـ ـ ــاتذة كبيئـ ـ ـ ــة لتنشـ ـ ـ ــيط املشـ ـ ـ ــاركة الفاعلـ ـ ـ ــة فضـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــن
مشـ ــاركة املنظم ـ ــات املجتمـ ــع امل ـ ــدني والتـ ــي شـ ــاركت فـ ــي اغلـ ــب التظـ ــاهرات التـ ــي كانـ ــت تـ ــدعو ال ـ ــى التغييـ ــر
واالصالح الحكومي واختيار االنسب.
 -11انشاء مواقع جديدة لالنتخابات تسعى الى خلق التنشيط والتفاعل مع املشاركة االنتخابية.
وتأسيس ـ ـ ــا نق ـ ـ ــول ب ـ ـ ــأن مهم ـ ـ ــة وس ـ ـ ــائل االع ـ ـ ــالم ل ـ ـ ــن تك ـ ـ ــون س ـ ـ ــهلة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه املس ـ ـ ــؤولية ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل مش ـ ـ ــهد
ً
ً
سياس ـ ـ ـ ي يب ـ ـ ــدو مرتبك ـ ـ ــا ومعق ـ ـ ــدا ’ناهي ـ ـ ــك ع ـ ـ ــن أوضـ ـ ــاع اقتص ـ ـ ــادية ومعيش ـ ـ ــة متأزم ـ ـ ــة ,والت ـ ـ ــي س ـ ـ ــتلقي بظالله ـ ـ ــا
عل ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ــار االح ـ ـ ــداث والتح ـ ـ ــديات الت ـ ـ ــي يواجهه ـ ـ ــا العـ ـ ـ ـراق ,ومنه ـ ـ ــا وج ـ ـ ــود داع ـ ـ ــش ف ـ ـ ــي بعـ ـ ـ ــض املحافظ ـ ـ ــات,
ً
واالنقس ـ ـ ــام الحاص ـ ـ ــل ل ـ ـ ــدى بع ـ ـ ــض الكت ـ ـ ــل والشخص ـ ـ ــيات السياس ـ ـ ــية ,فض ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـن هن ـ ـ ــاك بع ـ ـ ــض الوس ـ ـ ــائل
االعالميـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي يختلـ ـ ـ ــف خطابهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن الوسـ ـ ـ ــائل املحايـ ـ ـ ــدة واملحسـ ـ ـ ــوبة علـ ـ ـ ــى االعتـ ـ ـ ــدال ,فبعضـ ـ ـ ــها يحـ ـ ـ ــاول
تس ـ ــقيط العملي ـ ــة االنتخابي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل الت ـ ــرويج لع ـ ــدم نجاحه ـ ــا ,وف ـ ــي ض ـ ــوء مش ـ ــاركة الوج ـ ــوه نفس ـ ــها الت ـ ــي
ش ـ ــاركت ف ـ ــي أكث ـ ــر م ـ ــن دورة انتخابي ـ ــة ومش ـ ــاركة االحـ ـ ـزاب والكت ـ ــل نفس ـ ــها م ـ ــع مش ـ ــاركة قليل ـ ــة ل ـ ــبعض الكت ـ ــل
والتش ـ ــكيالت الجدي ـ ــدة الت ـ ــي تض ـ ــم تح ـ ــت لواءه ـ ــا وجـ ـ ــوه ش ـ ــبابية ,ل ـ ــم يألفهـ ـ ــا املشـ ـ ــاهد العراق ـ ــي والعربـ ـ ــي م ـ ــن
ً
قبـ ـ ــل ومـ ـ ــن هنـ ـ ــا سـ ـ ــنجد أيضـ ـ ــا ,محاولـ ـ ــة بعـ ـ ــض املحطـ ـ ــات الفضـ ـ ــائية والوسـ ـ ــائل االعالميـ ـ ــة االخـ ـ ــرى ,العمـ ـ ــل
عل ـ ــى تس ـ ــليط الض ـ ــوء عل ـ ــى بع ـ ــض الشخص ـ ــيات ض ـ ــمن انتمائه ـ ــا الفئ ـ ــوي امل ـ ــذهبي فاملحط ـ ــات (السـ ــنية) والتـ ــي
تملكه ـ ــا االحـ ـ ـزاب ذات االغلبي ـ ــة الس ـ ــنية ت ـ ــروج ال شخاص ـ ــها وف ـ ــق امل ـ ــذهب والبرن ـ ــامج االنتخ ـ ــابي املع ـ ــد ل ـ ــه ,اذ
س ـ ـ ــيكون الت ـ ـ ــرويج لس ـ ـ ــيرته وبرامج ـ ـ ــه االنتخابي ـ ـ ــة وع ـ ـ ــرض لخدمات ـ ـ ــه املجاني ـ ـ ــة وف ـ ـ ــي املقاب ـ ـ ــل تح ـ ـ ــاول املحط ـ ـ ــات
ً
ً
الش ـ ــيعية ايض ـ ــا ذات الجمه ـ ــور الش ـ ــيعي أيض ـ ــا الت ـ ــرويج ض ـ ــمن سـ ــباق اعالم ـ ــي ملرش ـ ــحيها ف ـ ــي االنتخاب ـ ــات الت ـ ــي
م ـ ــن امل ـ ــرجح ان يك ـ ــون بعض ـ ــها ال ـ ــدخول ف ـ ــي منافس ـ ــة قوي ـ ــة والح ـ ــال نفس ـ ــه للمحط ـ ــات ذات االغلبي ـ ــة الس ـ ــنية
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ً
وربمـ ـ ــا سنشـ ـ ــهد معركـ ـ ــة ربمـ ـ ــا حاميـ ـ ــة الـ ـ ــوطيس بـ ـ ــين املرشـ ـ ــحين الـ ـ ــذين يحـ ـ ــاولون ان يكونـ ـ ــوا أكثـ ـ ــر حظـ ـ ــا فـ ـ ــي
الفـ ـ ــوز ,أي بي ـ ـ ــان االيجابيـ ـ ــات أم ـ ـ ــام االع ـ ـ ـالم وت ـ ــرك السـ ـ ــلبيات ,وال يمك ـ ــن ان س ـ ــنتبعد بعـ ـ ــض املرش ـ ـ ــحين ق ـ ــد
ت ـ ــدعمهم جه ـ ــات خارجي ـ ــة وتس ـ ـ ٌـوق له ـ ــم ب ـ ــدعايات انتخابي ـ ــة متع ـ ــددة االش ـ ــكال ف ـ ــي وس ـ ــائل االع ـ ــالم م ـ ــن خ ـ ــالل
التس ـ ــويق البرامج ـ ــي املتن ـ ــوع ,وبالتـ ـ ــالي تجع ـ ــل بعـ ـ ــض وسـ ـ ــائل االع ـ ــالم ق ـ ــد تتغاضـ ـ ـ ى عـ ـ ــن كش ـ ــف ف ـ ــتح ملف ـ ــات
بع ـ ـ ــض املتهم ـ ـ ــين بملفـ ـ ـ ــات فس ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــن املسـ ـ ـ ــؤولين الع ـ ـ ـ ـراقيين ودعـ ـ ـ ــوات االصـ ـ ـ ــالح التـ ـ ـ ــي كانـ ـ ـ ــت تنـ ـ ـ ــادي به ـ ـ ـ ــا
ً
الحكوم ـ ـ ــة لع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود الوق ـ ـ ــت املناس ـ ـ ــب ل ـ ـ ــذلك .فض ـ ـ ــال ع ـ ـ ــن التجاه ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتجواب املس ـ ـ ــؤولين ال ـ ـ ــذين
يح ـ ــاول بعضـ ـ ــهم فـ ـ ــي فت ـ ــرة مـ ـ ــا قبـ ـ ــل االنتخاب ـ ــات وحتـ ـ ــى يـ ـ ــوم انطالقه ـ ــا تلميـ ـ ــع صـ ـ ــورهم وص ـ ــور أح ـ ـ ـزابهم ,علـ ـ ــى
ً
ً
الـ ــرغم مـ ــن ان امل ـ ــواطن ف ـ ــي الع ـ ـراق مل ـ ـس وبشـ ــكل واقع ـ ــي وعل ـ ــى م ـ ــدى (14س ـ ــنة) إخفاق ـ ــا واض ـ ــحا لكثي ـ ــر م ـ ــنهم,
له ـ ــذا فانتخابـ ـ ــات 2018سـ ـ ــتكون حلبـ ـ ــة لسـ ـ ــباق املرشـ ـ ــحين ,والـ ـ ــذي سـ ـ ــيحاول بعضـ ـ ــهم ان يكـ ـ ــرر نفسـ ـ ــه ربمـ ـ ــا
ل ـ ــدورة ثاني ـ ــة أو ثالث ـ ــة وإيج ـ ــاد مخرج ـ ــات انتخاب ـ ــه ,الس ـ ــيما بع ـ ــد اس ـ ــتهالك أس ـ ــاليبه البالي ـ ــة الت ـ ــي مارس ـ ــها ف ـ ــي
االنتخاب ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة لخ ـ ـ ـداع املـ ـ ــواطنين ,وسـ ـ ــتبرز هنـ ـ ــا وس ـ ـ ــائل االعـ ـ ــالم فـ ـ ــي تغطيته ـ ـ ــا علـ ـ ــى اعتب ـ ـ ــار ان ه ـ ـ ــذه
االنتخاب ـ ــات ه ـ ــي االول ـ ــى بعـ ــد الحـ ــرب الداميـ ــة الت ـ ــي خاضـ ــها الع ـ ـراق ضـ ــد تنظـ ــيم داعـ ــش الشـ ــرس عل ـ ــى مـ ــدى
( )3س ـ ــنوات ,وربم ـ ــا تح ـ ــاول بع ـ ــض وس ـ ــائل االع ـ ــالم الكش ـ ــف ع ـ ــن بع ـ ــض ت ـ ــاريخ املرش ـ ــحين وال ـ ــذي س ـ ــبق له ـ ــم
ان روج ـ ـ ــو ف ـ ـ ــي حمالته ـ ـ ــم االنتخابي ـ ـ ــة الكثي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن الوع ـ ـ ــود الكاذب ـ ـ ــة الالفت ـ ـ ــة للنظ ـ ـ ــر منه ـ ـ ــا التعيين ـ ـ ــات ,وتوزي ـ ـ ــع
س ـ ــندات وهمي ـ ــة ال راض ـ ـ ي س ـ ــكنية والقي ـ ــام بت ـ ــوفير الخ ـ ــدمات كامل ـ ــاء والكهرب ـ ــاء ,وب ـ ــين ه ـ ــذه الحم ـ ــالت س ـ ــتبقى
ً
بع ـ ــض وس ـ ــائل وقب ـ ــل انط ـ ــالق االنتخاب ـ ــات ال ـ ــى تس ـ ــويق بع ـ ــض الوج ـ ــوه الش ـ ــابة ب ـ ــدال م ـ ــن الوج ـ ــوه الت ـ ــي س ـ ــبق
ان ج ـ ـ ـربهم الشـ ـ ــعب ,اذ تحـ ـ ــاول فـ ـ ــي أغلـ ـ ــب برامجهـ ـ ــا ونـ ـ ــدواتها تسـ ـ ــويق مصـ ـ ــطلح (الجيـ ـ ــل الجديـ ـ ــد) وزجـ ـ ــه فـ ـ ــي
العملي ـ ـ ـ ــة االنتخابي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــيما بع ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــعور امل ـ ـ ـ ــواطن العراق ـ ـ ـ ــي بخيب ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ــل ألغل ـ ـ ـ ــب املرش ـ ـ ـ ــحين الس ـ ـ ـ ــابقين,
فالش ـ ــباب ض ـ ــمن ه ـ ــذا املنح ـ ــى ه ـ ــم (الحاض ـ ــر) كم ـ ــا يقول ـ ــون و س ـ ــيظهرون وبق ـ ــوة الس ـ ــيما بع ـ ــد فس ـ ــح املج ـ ــال
أم ـ ـ ــامه م لخ ـ ـ ــوض معتـ ـ ــرك السياس ـ ـ ــة وتش ـ ـ ــجيعهم بق ـ ـ ــوة ولعـ ـ ــل انط ـ ـ ــالق مص ـ ـ ــطلح برمل ـ ـ ــان الش ـ ـ ــباب العراق ـ ـ ــي
كمنظمـ ـ ــة حكومي ـ ــة تأسس ـ ــت عـ ـ ــام 2008مـ ـ ــن قبـ ـ ــل وزارة الشـ ـ ــباب والرياضـ ـ ــة والـ ـ ــذي يضـ ـ ــم 275عضـ ـ ــو م ـ ــن
الش ـ ــباب امل ـ ــتحمس والطم ـ ــوح ال ـ ــذي يس ـ ــعى ال ـ ــى خل ـ ــق بيئ ـ ــة سياس ـ ــية ش ـ ــبابية تن ـ ــادي ب ـ ــروح املدين ـ ــة والوطني ـ ــة
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ف ـ ــي رب ـ ــوع الش ـ ــباب العراق ـ ــي واندماج ـ ــه ف ـ ــي املجتم ـ ــع دلي ـ ــل عل ـ ــى ذل ـ ــك فض ـ ــال ع ـ ــن ان ـ ــدماج بع ـ ــض الش ـ ــباب ف ـ ــي
بعض الكتل واالحزاب منطلقين شعار (الشباب خير من يمثلنا).
 املحور الثاني  :االعالم الحزبي واالنتخاباتتح ـ ــاول أغل ـ ــب وس ـ ــائل االع ـ ــالم الحزبي ـ ــة الت ـ ــرويج ملرش ـ ــحي االحـ ـ ـزاب الجدي ـ ــدة والقديم ـ ــة ,كم ـ ــا تس ـ ــعى
بعـ ـ ــض االحـ ـ ـزاب والشخصـ ـ ــيات املنضـ ـ ــوية تح ـ ــت لواءه ـ ــا الـ ـ ــى نش ـ ــر ال ـ ــدعايات التسـ ـ ــويقية للمرشـ ـ ــحين والت ـ ــي
ً
تش ـ ــمل البـ ـ ـرامج واالعالن ـ ــات املدفوع ـ ــة والت ـ ــي غالب ـ ــا م ـ ــا يك ـ ــون بعض ـ ــها كس ـ ــب واقن ـ ــاع الـ ـ ـرأي الع ـ ــام ,ومحاول ـ ــة
ج ـ ــذب امل ـ ــواطن البس ـ ــيط والتع ـ ــاطف مع ـ ــه أم ـ ــر م ـ ــألوف ,ف ـ ــي املرحل ـ ــة الت ـ ــي تس ـ ــبق االنتخاب ـ ــات ,ف ـ ــالبعض م ـ ــن
املرشـ ـ ــحين يحـ ـ ــاول مخاطبـ ـ ــة شـ ـ ــريحة املجتمـ ـ ــع التـ ـ ــي تضـ ـ ــررت بشـ ـ ــكل وبـ ـ ــأخر مـ ـ ــن كـ ـ ــل االزمـ ـ ــات سـ ـ ــواء كانـ ـ ــت
أزم ـ ــات سياس ـ ــية ,اجتماعي ـ ــة ,اقتص ـ ــادية مث ـ ــل الن ـ ــازحين م ـ ــن بط ـ ــش العص ـ ــابات اإلجرامي ـ ــة املتمثل ـ ــة ب ـ ــداعش
واالرامـ ـ ــل وااليتـ ـ ــام وإغ ـ ـ ـراءهم بمختلـ ـ ــف املكاسـ ـ ــب واملغريـ ـ ــات فـ ـ ــبعض وسـ ـ ــائل االعـ ـ ــالم الحزبيـ ـ ــة ,قـ ـ ــد تسـ ـ ــخر
بعـ ـ ــض برامجهـ ـ ــا لعـ ـ ــرض املس ـ ـ ــاعدات لهـ ـ ــؤالء الع ـ ـ ــائالت وتظهـ ـ ــر إمكاني ـ ـ ــة مس ـ ـ ــاعدتهم ,عـ ـ ــن طري ـ ـ ــق مرش ـ ـ ــحين
ً
لالنتخابـ ـ ـ ــات .وبـ ـ ـ ــين هـ ـ ـ ــذا وذاك تظهـ ـ ـ ــر بعـ ـ ـ ــض وسـ ـ ـ ــائل االعـ ـ ـ ــالم ,وتحديـ ـ ـ ــدا املرئيـ ـ ـ ــة عمليـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ــويق ملرشـ ـ ـ ــحي
االح ـ ـزاب الق ـ ــدماء ,وتكـ ــرس اغلـ ــب برامجه ـ ــا ,ف ـ ــي استض ـ ــافة أكثـ ــر مـ ــن مـ ــرة ل ـ ــنفس الشخص ـ ــية املرش ـ ــحة ,والتـ ــي
ً
عرف ـ ــت بخطابه ـ ــا ال ـ ــدعائي وال ـ ــذي يك ـ ــون ف ـ ــي أغل ـ ــب االحي ـ ــان م ـ ــذهبي وط ـ ــائفي ,واحيان ـ ــا اخ ـ ــرى ع ـ ــرف بتمري ـ ــره
ل ـ ــبعض املص ـ ــطلحات السياس ـ ــية ف ـ ــي املش ـ ــهد السياسـ ـ ـ ي ,م ـ ــا ب ـ ــين مص ـ ــطلح ( املص ـ ــالحة الوطني ـ ــة) و(التس ـ ــوية
السياس ـ ـ ــية) وغيره ـ ـ ــا وأيه ـ ـ ــام املتلق ـ ـ ــي ب ـ ـ ــان التغيي ـ ـ ــر يب ـ ـ ــدأ م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــؤالء وبالت ـ ـ ــالي يك ـ ـ ــون خط ـ ـ ــاب بع ـ ـ ــض وس ـ ـ ــائل
ً
ً
االع ـ ـ ــالم خطاب ـ ـ ــا حزبي ـ ـ ــا بامتي ـ ـ ــاز ت ـ ـ ــروج له ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــذهب وتل ـ ـ ــك الطائف ـ ـ ــة ف ـ ـ ــالبعض م ـ ـ ــن املرش ـ ـ ــحين الق ـ ـ ــدامى
يح ـ ـ ــاول فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه االنتخابـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــى تغييـ ـ ـ ــر أيدولوجيتـ ـ ـ ــه الفكري ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــالبعض مـ ـ ـ ــنهم قـ ـ ـ ــد يتحـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــن الفكـ ـ ـ ــر
االسـ ـ ــالمي املعـ ـ ــروف بـ ـ ــه الـ ـ ــى الفكـ ـ ــر الـ ـ ــذي ينـ ـ ــادي بالعلمانيـ ـ ــة واملدنيـ ـ ــة وتطبيقـ ـ ــه كمـ ـ ــا يقـ ـ ــول املثـ ـ ــل املص ـ ـ ــري
(الجمه ـ ــور ع ـ ــاوز ك ـ ــده) وتبري ـ ــره ب ـ ــأن بن ـ ــاء الدول ـ ــة يك ـ ــون هك ـ ــذا بس ـ ــقوط الب ـ ــدع واع ـ ــالن ه ـ ــذا الش ـ ــعار الع ـ ــابر
للطائفي ـ ـ ــة  :ف ـ ـ ــي خض ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذا الص ـ ـ ـراع س ـ ـ ــتكون هن ـ ـ ــاك منافس ـ ـ ــة فعلي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين وس ـ ـ ــائل االع ـ ـ ــالم الحزبي ـ ـ ــة ,وق ـ ـ ــد
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تم ـ ـ ـ ــارس بعضـ ـ ـ ـ ــها أي وسـ ـ ـ ـ ــائل االعـ ـ ـ ـ ــالم املرئيـ ـ ـ ـ ــة محـ ـ ـ ـ ــاوالت تسـ ـ ـ ـ ــقيط لـ ـ ـ ـ ــبعض الشخصـ ـ ـ ـ ــيات وحت ـ ـ ـ ـ ـى ل ـ ـ ـ ــبعض
الفضائيات ومالكيها.
 -1وسائل اعالم الحشد الشعبي
ً
س ـ ــتكون هن ـ ــاك بع ـ ــض وس ـ ــائل االع ـ ــالم الجدي ـ ــدة التـ ـ ــي انبثق ـ ــت م ـ ــؤخرا ,والت ـ ــي أص ـ ــبحت لس ـ ــان حـ ـ ــال
القـ ـ ــوة الدفاعي ـ ــة الت ـ ــي دافع ـ ــت ع ـ ــن العـ ـ ـراق كوسـ ـ ــائل االع ـ ــالم التابعـ ـ ــة للحش ـ ــد الشـ ـ ــعبي الت ـ ــي دافع ـ ــت عـ ـ ــن
العـ ـ ــرض واالرض كوسـ ـ ــائل االعـ ـ ــالم التابعـ ـ ــة للحشـ ـ ــد الشـ ـ ــعبي التـ ـ ــي ,تحـ ـ ــاول رسـ ـ ــم سياسـ ـ ــة جديـ ـ ــدة لخطابهـ ـ ــا
والت ـ ـ ــرويج ملرشـ ـ ـ ــحيها بطريق ـ ـ ــة أكث ـ ـ ــر تشـ ـ ـ ــويق وجاذبي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــيما وان أغل ـ ـ ــب املرش ـ ـ ـ ــحين ه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــاركوا
وتطوع ـ ــوا وأعلنـ ـ ــوا من ـ ــذ البداي ـ ــة ال ـ ــدفاع عـ ـ ــن ترب ـ ــة وطـ ـ ــنهم من ـ ــذ اح ـ ــتال ل داعـ ـ ــش للموص ـ ــل فـ ـ ــي  10حزيـ ـ ـران
ع ـ ـ ــام  ,2014وبالتـ ـ ــالي سـ ـ ــتجد هـ ـ ــذه الوس ـ ـ ــائل مقبوليـ ـ ــة لـ ـ ــدى الكثي ـ ـ ــرون خاص ـ ــة بعـ ـ ــد التنويـ ـ ــه ب ـ ـ ــأن الحشـ ـ ــد
ً
سيشـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي انتخاب ـ ـ ـ ــات  2018بعـ ـ ـ ــد ان اص ـ ـ ـ ــبح فصـ ـ ـ ــيال حكوميـ ـ ـ ــا بك ـ ـ ـ ــل فصـ ـ ـ ــائله املنض ـ ـ ـ ــوية تحـ ـ ـ ــت لوائ ـ ـ ـ ــه
,وس ـ ــتكون هن ـ ــاك منافس ـ ــة لرج ـ ــال الحش ـ ــد الش ـ ــعبي ال ـ ــذين ن ـ ــذروا من ـ ــذ البداي ـ ــة حي ـ ــاتهم لل ـ ــوطن بع ـ ــد تخل ـ ــي
ً
بعضـ ـ ــهم عـ ـ ــن عملـ ـ ــه نوعـ ـ ــا مـ ـ ــا فـ ـ ــي السياسـ ـ ــة واللحـ ـ ــاق باملقـ ـ ــاتلين وازاء كـ ـ ــل ذلـ ـ ــك سـ ـ ــيكون االعـ ـ ــالم املطبـ ـ ــوع
ً
ً
واملس ـ ــموع ض ـ ــئيال ج ـ ــدا ف ـ ــي دعايات ـ ــه ف ـ ــي خض ـ ــم وج ـ ــود الفض ـ ــائيات والش ـ ــبكة العنكبوتي ـ ــة (االنترن ـ ــت) ومواق ـ ــع
ً
ً
التواصل االجتماعي لكنه قد يكسب جمهورا جيدا ان صح التعبير.
وم ـ ـ ــع مش ـ ـ ــاركة فص ـ ـ ــائل الحش ـ ـ ــد الش ـ ـ ــعبي ف ـ ـ ــي انتخاب ـ ـ ــات  2018واع ـ ـ ــالن فص ـ ـ ــائل أخـ ـ ـ ــرى قرارهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي
خـ ـ ــوض معت ـ ــرك االنتخابـ ـ ــات وحج ـ ــز مقاع ـ ــد فـ ـ ــي البرمل ـ ــان ...الس ـ ــيما وان االغلبي ـ ــة يبح ـ ــث ع ـ ــن وجـ ـ ــوه جديـ ـ ــدة
م ـ ــن ه ـ ــذا املنطل ـ ــق تح ـ ــاول بع ـ ــض وس ـ ــائل االع ـ ــالم التابع ـ ــة للحش ـ ــد ال ـ ــى اس ـ ــتنفار قواه ـ ــا ومالكاته ـ ــا للتحش ـ ــيد
ملش ـ ــاركة بع ـ ــض املنتم ـ ــين لفص ـ ــائلها ف ـ ــي االنتخاب ـ ــات ,إلدراكه ـ ــا ب ـ ــأن اس ـ ــهم الحشـ ــد لـ ــدى الشـ ــارع العراقـ ــي لديـ ــه
مقبولي ـ ــة عالي ـ ــة ب ـ ــين الجمه ـ ــور ,بع ـ ــد تحقيق ـ ــه جمل ـ ــة م ـ ــن االنتص ـ ــارات عل ـ ــى داع ـ ــش فأغل ـ ــب وس ـ ــائل االع ـ ــالم
املرئي ـ ــة التابع ـ ــة للحش ـ ــد ,س ـ ــتحاول اقن ـ ــاع املش ـ ــاهد العراق ـ ــي قب ـ ــل املش ـ ــاهد العرب ـ ــي بأحقي ـ ــة رجال ـ ــه ف ـ ــي الف ـ ــوز
االنتخ ـ ــابي وبي ـ ــان للجمه ـ ــور الناخ ـ ــب ب ـ ــأن املش ـ ــاركة س ـ ــتكون مش ـ ــاركة الفص ـ ــائل وانتخ ـ ــابهم وس ـ ــتظهر وس ـ ــائل
االع ـ ــالم بأنواعهـ ـ ــا حج ـ ــم التهاف ـ ــت ل ـ ــبعض الجهـ ـ ــات واالحـ ـ ـزاب تجـ ـ ــاه فصـ ـ ــائل الحش ـ ــد لالنضـ ـ ــمام والتحـ ـ ــالف
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ً
ضـ ـ ـ ــمن قائم ـ ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة خصوص ـ ـ ـ ــا ان الح ـ ـ ـ ــديث سيوض ـ ـ ـ ــح الحج ـ ـ ـ ــم الكبي ـ ـ ـ ــر لتمثي ـ ـ ـ ــل بع ـ ـ ـ ــض الفص ـ ـ ـ ــائل ,الن
الـ ـ ـ ــبعض مـ ـ ـ ــن الفصـ ـ ـ ــائل املس ـ ـ ــلحة ق ـ ـ ــد تعت ـ ـ ــذر ع ـ ـ ــن املش ـ ـ ــاركة ,الس ـ ـ ــيما بع ـ ـ ــد تص ـ ـ ــريح املفوض ـ ـ ــية العلي ـ ـ ــا
ً
ً
لالنتخاب ـ ـ ــات ان الحش ـ ـ ــد مؤسس ـ ـ ــة أمني ـ ـ ــة وال يمك ـ ـ ــن تس ـ ـ ــجيله كيان ـ ـ ــا سياس ـ ـ ــيا او الس ـ ـ ــماح ل ـ ـ ــه املش ـ ـ ــاركة ف ـ ـ ــي
االنتخاب ـ ـ ــات ذاك ـ ـ ــرة ان ق ـ ـ ــانون االح ـ ـ ـزاب السياس ـ ـ ــية رق ـ ـ ــم 36سـ ـ ــنة 2015والـ ـ ــذي شـ ـ ــرعه البرمل ـ ـ ــان وص ـ ـ ــادقت
عليـ ـ ــه رئاسـ ـ ــة الجمهوريـ ـ ــة يحظـ ـ ــر تسـ ـ ــجيل اي كيـ ـ ــان سياس ـ ـ ـ ي علـ ـ ــى شـ ـ ــكل تنظـ ـ ــيم عسـ ـ ــكري وشـ ـ ــبه عسـ ـ ــكري
.وب ـ ــين تص ـ ــريح املفوضـ ـ ــية وق ـ ــانون االحـ ـ ـزاب املـ ـ ــذكور ق ـ ــد تحـ ـ ــاول بع ـ ــض وس ـ ــائل االعـ ـ ــالم العراقي ـ ــة والعربيـ ـ ــة
املعادي ـ ــة للعمليـ ـ ــة السياس ـ ــية فـ ـ ــي الع ـ ـ ـراق ال ـ ــى التـ ـ ــرويج لهـ ـ ــذا االم ـ ــر فـ ـ ــي نش ـ ـ ـراتها وتقاريره ـ ــا االخباريـ ـ ــة والعمـ ـ ــل
عل ـ ــى تعبئ ـ ــة الـ ـ ـرأي الع ـ ــام باس ـ ــم مف ـ ــردة (ميلش ـ ــيا الحش ـ ــد )وع ـ ــدم مش ـ ــاركته ,والس ـ ــعي الـ ـ ــى اظهـ ـ ــار املشـ ـ ــاهد
التس ـ ــويقية الكاذب ـ ــة عن ـ ــه والت ـ ــي طبخ ـ ــت ف ـ ــي بع ـ ــض وس ـ ــائل االع ـ ــالم الص ـ ــفراء املعروف ـ ــة بالع ـ ــداء والتـ ــي تسـ ــعى
لعدم استقرار العراق .
 -2وسائل االعالم الكردية وانتخابات 2018
بع ـ ـ ــد اجـ ـ ـ ـراء اس ـ ـ ــتفتاء اقل ـ ـ ــيم كردسـ ـ ـ ــتان ف ـ ـ ــي  2017/9/25واملطالب ـ ـ ــة باالنفصـ ـ ـ ــال واالسـ ـ ـ ــتقالل ع ـ ـ ــن
الحكومـ ـ ـ ــة االتحاديـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي بغـ ـ ـ ــداد بذريعـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــق تقريـ ـ ـ ــر املصـ ـ ـ ــير واسـ ـ ـ ــتمرار نقـ ـ ـ ــاط الخـ ـ ـ ــالف حـ ـ ـ ــول املنـ ـ ـ ــاطق
املختلـ ـ ــف عليهـ ـ ــا مثـ ـ ــل(كركوك) والتحشـ ـ ــيد الكـ ـ ــردي لهـ ـ ــذا االسـ ـ ــتفتاء والـ ـ ــذي جع ـ ـ ــل أغلـ ـ ــب البرمل ـ ـ ــانيين مـ ـ ــن
الكـ ـ ــرد واملنض ـ ـ ــويين تحـ ـ ــت ل ـ ـ ــواء الحـ ـ ــزب الكردسـ ـ ــتاني الـ ـ ــذي يتزعمـ ـ ــه السـ ـ ــيد مسـ ـ ــعود برزان ـ ـ ــي و االتح ـ ـ ــاد
الكردس ـ ـ ــتاني الـ ـ ـ ــذي يتزعمـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ــرئيس الراحـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ــالل طالب ـ ـ ــاني والكتـ ـ ـ ــل االخـ ـ ـ ــرى يؤي ـ ـ ــدون هـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ــتفتاء
ويرغبـ ـ ـ ـ ــون باالنفصـ ـ ـ ـ ــال باسـ ـ ـ ـ ــتثناء مثـ ـ ـ ـ ــل كتلـ ـ ـ ـ ــة ( التغيير)املعارضـ ـ ـ ـ ــة لحكومـ ـ ـ ـ ــة اقلـ ـ ـ ـ ــيم كردسـ ـ ـ ـ ــتان والحـ ـ ـ ـ ــزب
االس ـ ـ ــالمي وبع ـ ـ ــض الشخص ـ ـ ــيات ف ـ ـ ــي االتح ـ ـ ــاد الكردس ـ ـ ــتاني يرغب ـ ـ ــون باالنفص ـ ـ ــال اال انهـ ـ ــم يعتبـ ـ ــرون الوقـ ـ ــت
غيـ ــر مناس ـ ــب  ,حتـ ــى ال ـ ــذين شـ ــاركوا ف ـ ــي االسـ ــتفتاء وم ـ ــنهم البرملـ ــانيون ف ـ ــي مجلـ ــس الن ـ ــواب العراقـ ــي مم ـ ــا س ـ ــببته
هـ ـ ــذه املشـ ـ ــاركة مـ ـ ــن تشـ ـ ــرذم فـ ـ ــي املواقـ ـ ــف وانقسـ ـ ــام ل ـ ـ ـ راء مـ ـ ــا بـ ـ ــين تقسـ ـ ــيم املقسـ ـ ــم وتج ـ ـ ـزأ املج ـ ـ ـزأ فحاولـ ـ ــت
وس ـ ـ ـ ــائل االع ـ ـ ـ ــالم الكردي ـ ـ ـ ــة بلهجتها(الس ـ ـ ـ ــورانية والبادناني ـ ـ ـ ــه) مث ـ ـ ـ ــل (تلفزي ـ ـ ـ ــون ش ـ ـ ـ ــعب كردس ـ ـ ـ ــتان) الن ـ ـ ـ ــاطق
باس ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب البرزان ـ ـ ــي وحت ـ ـ ــى قن ـ ـ ــاة (ك ـ ـ ــي أن أن) االخباري ـ ـ ــة القريب ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حرك ـ ـ ــة التغيي ـ ـ ــر بزعام ـ ـ ــة الراح ـ ـ ــل
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

105

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

نوش ـ ــيران مص ـ ــطفى اع ـ ــالء ص ـ ــوت االنقس ـ ــام واالنفص ـ ــال لك ـ ــن بأس ـ ــلوب التأجي ـ ــل واختي ـ ــار الوق ـ ــت املناس ـ ــب
,عل ـ ــى ال ـ ــرغم ان اغلبي ـ ــة وس ـ ــائل االع ـ ــالم املرئي ـ ــة واملطبوعـ ـ ـة واملس ـ ــموعة العراقي ـ ــة الناطق ـ ــة ب ـ ــالعربي رافض ـ ــة
لعملي ـ ــة االس ـ ــتفتاء ألن ـ ــه تمهي ـ ــد لتفتي ـ ــت وح ـ ــدة العـ ـ ـراق وتمزي ـ ــق النس ـ ــيج االجتم ـ ــاعي فس ـ ــعى االع ـ ــالم الك ـ ــردي
ال ـ ــى تس ـ ــويق نس ـ ــبة املش ـ ــاركة الت ـ ــي وص ـ ــلت ال ـ ــى م ـ ــا يق ـ ــارب ال ـ ـ ـ  %75ومش ـ ــاركة الن ـ ــاخبين بنس ـ ــبة  %4,5ملي ـ ــون
ناخ ـ ــب م ـ ــن االقل ـ ــيم وخارج ـ ــه فأغل ـ ــب املحط ـ ــات الكرديـ ــة الناطقـ ــة العربي ـ ــة نقلـ ــت احتف ـ ــاالت الكـ ــرد ف ـ ــي عم ـ ــوم
ً
منـ ـ ــاطق االقلـ ـ ــيم وتحديـ ـ ــدا اربيـ ـ ــل وأظهـ ـ ــرت مشـ ـ ــاهد بعـ ـ ــض النـ ـ ــواب الكـ ـ ــرد فـ ـ ــي البرملـ ـ ــان العراقـ ـ ــي وهـ ـ ــم يـ ـ ــدلون
بأص ـ ــواتهم لص ـ ــالح االقل ـ ــيم باملقاب ـ ــل ع ـ ــززت املحط ـ ــات القض ـ ــائية العراقي ـ ــة نق ـ ــل ص ـ ــور مغ ـ ــايرة له ـ ــذه النت ـ ــائج
ً
مـ ـ ــن خـ ـ ــالل إظه ـ ـ ــار اسـ ـ ــتياء الش ـ ـ ــارع العراق ـ ـ ــي وامل ـ ـ ــواطن العراق ـ ـ ــي تحدي ـ ـ ــدا له ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــتفتاء ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤثر عل ـ ـ ــى
مع ـ ـ ــالم رس ـ ـ ــم خارط ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ــة ,الس ـ ـ ــيما بع ـ ـ ــد ان عب ـ ـ ــرت العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ــة والعاملي ـ ـ ــة
ً
رفضـ ـ ـ ــها لالنفصـ ـ ـ ــال وتحدي ـ ـ ـ ــدا سـ ـ ـ ــوريا وإي ـ ـ ـ ـران وتركيـ ـ ـ ــا وحتـ ـ ـ ــى واش ـ ـ ـ ــنطن والتأييـ ـ ـ ــد الوحي ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــذي حص ـ ـ ـ ــده
االقلـ ــيم م ـ ــن (اس ـ ـرائيل) وال ـ ــذي أيدت ـ ــه بق ـ ــوة وب ـ ــين ه ـ ــذه النت ـ ــائج وال ـ ــرفض لك ـ ــل م ـ ــا تمخ ـ ــض عن ـ ــه تك ـ ــاد تك ـ ــون
أغلـ ــب الرس ـ ــائل االعـ ــالم العراقيـ ــة انشـ ــغلت بالتغطيـ ــة لـ ــه وال ـ ــبعض منهـ ــا اخـ ــذ يل ـ ــوح بع ـ ــدم مشـ ــاركة االك ـ ـراد
ف ـ ــي االنتخاب ـ ــات البرملانيـ ــة القادمـ ــة 2018خاصـ ــة بعـ ــد انسـ ــحاب الن ـ ــواب الكـ ــرد مـ ــن البرمل ـ ــان العراق ـ ــي والتل ـ ــويح
ً
ً
ً
بمحاسـ ـ ــبتهم قضـ ـ ــائيا بسـ ـ ــبب املشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي االسـ ـ ــتفتاء ممـ ـ ــا يسـ ـ ــبب انشـ ـ ــقاقا واضـ ـ ــحا بـ ـ ــاملواقف الكرديـ ـ ــة مـ ـ ــا
ب ـ ــين كتل ـ ــة التغيي ـ ــر الرافض ـ ــة لالس ـ ــتفتاء واالتح ـ ــاد الكردس ـ ــتاني م ـ ــن جه ـ ــة والح ـ ــزب الكردس ـ ــتاني ال ـ ــذي يؤي ـ ــد
بق ـ ـ ـ ــوة ه ـ ـ ـ ــذا االس ـ ـ ـ ــتفتاء وب ـ ـ ـ ــين تل ـ ـ ـ ــك املواق ـ ـ ـ ــف الت ـ ـ ـ ــي أدت ال ـ ـ ـ ــى تط ـ ـ ـ ــورات خطي ـ ـ ـ ــرة روج ـ ـ ـ ــت له ـ ـ ـ ــا العدي ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ــن
الفض ـ ــائيات الكرديـ ـ ــة م ـ ــن أهمهـ ـ ــا الفضـ ـ ــائيات التابعـ ـ ــة لح ـ ــزب البرزانـ ـ ــي ,هـ ـ ــي قض ـ ــية املنـ ـ ــاطق املتن ـ ــازع عليه ـ ــا
وفقـ ـ ــرة  140وبي ـ ـ ــان أحقي ـ ـ ــة االكـ ـ ـ ـراد به ـ ـ ــذه املنطق ـ ـ ــة وراح ـ ـ ــت ت ـ ـ ــروج ب ـ ـ ــان س ـ ـ ــاكنيها م ـ ـ ــن االكـ ـ ـ ـراد وال ـ ـ ــذين
يش ـ ــكلون نسـ ـ ــبة  %70بينم ـ ــا البـ ـ ــاقي م ـ ــنهم ع ـ ــرب وتركمـ ـ ــان ,ه ـ ــذا التس ـ ــويق الـ ـ ــذي غل ـ ــب عل ـ ــى وسـ ـ ــائل االع ـ ــالم
ً
ً
ً
الكردي ـ ــة جع ـ ــل هن ـ ــاك ص ـ ـراعا ومعترك ـ ــا حقيقي ـ ــا ب ـ ــين حكوم ـ ــة بغ ـ ــداد الت ـ ــي ك ـ ــررت وعل ـ ــى لس ـ ــان رئ ـ ــيس وزرائه ـ ــا
السـ ـ ـ ــيد حيـ ـ ـ ــدر العبـ ـ ـ ــادي بضـ ـ ـ ــرورة االحتكـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــى الدسـ ـ ـ ــتور والعـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى فقـ ـ ـ ــرة  143الت ـ ـ ــي تح ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ــدود
االقل ـ ــيم ومطالبت ـ ــه املس ـ ــتمرة ال ـ ــى الغ ـ ــاء الدس ـ ــتور والع ـ ــودة ال ـ ــى طاول ـ ــة الح ـ ــوار اال ان االع ـ ــالم الك ـ ــردي س ـ ــخر
أغل ـ ـ ـ ــب امكانيات ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ــى احقيت ـ ـ ـ ــه بكرك ـ ـ ـ ــوك ورفض ـ ـ ـ ــه الغ ـ ـ ـ ــاء االس ـ ـ ـ ــتفتاء اذ عمل ـ ـ ـ ــت اغل ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــائل االع ـ ـ ـ ــالم
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الكردسـ ـ ــتانية عل ـ ـ ــى استض ـ ـ ــافة العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الشخص ـ ـ ــيات الكرديـ ـ ــة التـ ـ ــي ال ترغ ـ ـ ــب بإلغ ـ ـ ــاء االس ـ ـ ــتفتاء ب ـ ـ ــل
تجمي ـ ــده واللجـ ـ ــوء ال ـ ــى الحـ ـ ــوار وازاء ك ـ ــل ذلـ ـ ــك اضـ ـ ــحى االع ـ ــالم الكـ ـ ــردي وس ـ ــيلة لت ـ ــأجيج حلب ـ ــة الصـ ـ ـراع مم ـ ــا
خل ـ ـ ــف ص ـ ـ ــدام عس ـ ـ ــكري ب ـ ـ ــين الط ـ ـ ــرفين اي ب ـ ـ ــين الج ـ ـ ــيش العراق ـ ـ ــي وق ـ ـ ــوات البش ـ ـ ــمركة وراح ـ ـ ــت تب ـ ـ ــين حج ـ ـ ــم
البيش ـ ــمركة وتص ـ ــغر م ـ ــن القيم ـ ــة القتالي ـ ــة للج ـ ــيش والحش ـ ــد الش ـ ــعبي وتنعت ـ ــه بمختل ـ ــف النع ـ ــوت م ـ ــن أبرزه ـ ــا
املليش ـ ـ ــيات ه ـ ـ ــذا املوض ـ ـ ــوع والتط ـ ـ ــورات الت ـ ـ ــي آل ـ ـ ــت اليه ـ ـ ــا أح ـ ـ ــداث كرك ـ ـ ــوك غط ـ ـ ــت بش ـ ـ ــكل وبـ ـ ــيخر علـ ـ ــى بي ـ ـ ــان
حج ـ ــم املش ـ ــاركة الكردي ـ ــة ف ـ ــي االنتخاب ـ ــات البرملاني ـ ــة  2018الس ـ ــيما بع ـ ــد انس ـ ــحاب أغل ـ ــب الن ـ ــواب الك ـ ــرد م ـ ــن
جلس ـ ـ ــات البرمل ـ ـ ــان العراقـ ـ ــي وتحديـ ـ ــد أسـ ـ ــماء املرش ـ ـ ــحين الج ـ ـ ــدد ف ـ ـ ــي مفوض ـ ـ ــية االنتخاب ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــببت ردود
فعـ ـ ــل متعـ ـ ــددة م ـ ـ ــا بـ ـ ــين قبـ ـ ــول ورف ـ ـ ــض هـ ـ ــذا االسـ ـ ــماء الت ـ ـ ــي تـ ـ ــم اختيارهـ ـ ــا وف ـ ـ ــق النظـ ـ ــام املحاصص ـ ــة ال ـ ــذي
يرفض ـ ـ ــه الش ـ ـ ــعب له ـ ـ ــذا مازال ـ ـ ــت املحط ـ ـ ــات الفض ـ ـ ــائية الكردي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى يومن ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذا ت ـ ـ ــروج ال ـ ـ ــى االس ـ ـ ــتفتاء عل ـ ـ ــى
ال ـ ــرغم مـ ـ ــن مطالب ـ ــة الحكوم ـ ــة املركزي ـ ــة الـ ـ ــى الغائ ـ ــه ممـ ـ ــا جع ـ ــل اقل ـ ــيم كردسـ ـ ــتان يطال ـ ــب بف ـ ــتح حـ ـ ــوار غي ـ ــر
مش ـ ـ ــروط م ـ ـ ــع بغ ـ ـ ــداد باملقاب ـ ـ ــل تطال ـ ـ ــب الحكوم ـ ـ ــة املركزي ـ ـ ــة بإلغائ ـ ـ ــه وب ـ ـ ــين الش ـ ـ ــد والجـ ـ ــذب اصـ ـ ــبحت بع ـ ـ ــض
الفضـ ـ ــائيات الكرديـ ـ ــة وكأنم ـ ـ ــا لسـ ـ ــان ح ـ ـ ــال الكـ ـ ــرد اذا اضـ ـ ــحى موض ـ ـ ــوعها الرئيس ـ ـ ـ ي ه ـ ـ ــو حقـ ـ ــوق االقل ـ ـ ــيم دون
ً
التل ـ ــويح بـ ـ ــاي مش ـ ــاركة ف ـ ــي انتخاب ـ ــات عـ ـ ــام  2018او اعـ ـ ــالن تحالفـ ـ ــات جديـ ـ ــدة فهـ ـ ــي ال تـ ـ ــولي اهتمامـ ـ ــا يـ ـ ــذكر
بـ ــالعرب واالجانـ ــب املقيمـ ــين ف ـ ــي االقلـ ــيم وهـ ــذا م ـ ــا جعـ ــل الحكومـ ــة املركزي ـ ــة الـ ــى مـ ــد جس ـ ــور بينهـ ــا وبـ ــين س ـ ــكان
اقل ـ ـ ــيم كردس ـ ـ ــتان عب ـ ـ ــر ب ـ ـ ــث نش ـ ـ ـرات اخباري ـ ـ ــة وب ـ ـ ـرامج تلفزيوني ـ ـ ــة باللغ ـ ـ ــة الكردي ـ ـ ــة وه ـ ـ ــي اغل ـ ـ ــب لغ ـ ـ ــة س ـ ـ ــكان
ً
االقل ـ ــيم واالع ـ ــالن ع ـ ــن انط ـ ــالق ب ـ ــث قن ـ ــاة الع ـ ـراق الكردي ـ ــة مل ـ ــدة س ـ ــاعتين يومي ـ ــا اعتب ـ ــارا م ـ ــن  17تش ـ ــرين االول
ً
مـ ـ ــن هـ ـ ــذا العـ ـ ــام علـ ـ ــى ان تتوسـ ـ ــع تـ ـ ــدريجيا فـ ـ ــي املسـ ـ ــتقبل اذا تحـ ـ ــاول الحكومـ ـ ــة االتحاديـ ـ ــة ايصـ ـ ــال مواقفهـ ـ ــا
واخباره ـ ــا ع ـ ــن االس ـ ــتفتاء واالزم ـ ــة بـ ـ ــين بغ ـ ــداد واالقل ـ ــيم والح ـ ــال نفس ـ ــه مـ ـ ــع اذاع ـ ــة جمهوري ـ ــة العـ ـ ـراق التـ ـ ــي
راحـ ــت هـ ــي االخ ـ ــرى تبـ ــث بعـ ــض الب ـ ـرامج باللغـ ــة الكرديـ ــة عل ـ ــى الـ ــرغم ان اغلـ ــب االك ـ ـراد ينظـ ــرون الـ ــى االع ـ ــالم
الرس ـ ــمي عل ـ ــى ان ـ ــه اع ـ ــالم الس ـ ــلطة الت ـ ــي تري ـ ــد س ـ ــلب حق ـ ــوقهم وارادته ـ ــم  ,ل ـ ــذلك ن ـ ــرى ب ـ ــان االزم ـ ــة ستس ـ ــتمر
بس ـ ــبب االص ـ ـرار الكـ ــردي عل ـ ــى بق ـ ــاء االس ـ ــتفتاء وال يوج ـ ــد مـ ــا يل ـ ــوح ف ـ ــي االفـ ــق اي مشـ ــاركة او تحالف ـ ــات ن ـ ــذكر
م ـ ـ ــع االحـ ـ ـ ـزاب والكت ـ ـ ــل العراقي ـ ـ ــة خاص ـ ـ ــة ان اغل ـ ـ ــب الفض ـ ـ ــائيات الكردي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــروج من ـ ـ ــذ انط ـ ـ ــالق االزم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
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مظلوميـ ــة الشـ ــعب الكردي ـ ــة وحال ـ ــة االض ـ ــطهاد الت ـ ــي عان ـ ــا منه ـ ــا امل ـ ــواطن الك ـ ــردي عل ـ ــى م ـ ــدى الت ـ ــاريخ والس ـ ــعي
الى الحصول على تعاطف محلي وعربي ودولي.
أهم املصادرواملراج
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عـ ـ ـ ـ ـ ــادل أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد حمـ ـ ـ ـ ـ ــدي ,لعب ـ ـ ـ ـ ــة البح ـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ــن املخرجـ ـ ـ ـ ـ ــات واالنتخابـ ـ ـ ـ ـ ــات البرملانيـ ـ ـ ـ ـ ــة ()2018
شبكة أخبار العراق .2017
جريدة رأي اليوم االلكترونية  27اكتوبر .2017
د .سعد قنديل ,دليل االنتخابات  ,169بغداد  ,2005ص.6
د .نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظم جب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون انتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالس املحافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واالقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
والنواحي رقم  36لسنة  ,2008ص ,2009 ,8ص.2
د .ع ـ ـ ـ ـ ــادل محمـ ـ ـ ـ ــد القيـ ـ ـ ـ ــار ,االنتخاب ـ ـ ـ ـ ــات مل ـ ـ ـ ـ ــادة الثقافـ ـ ـ ـ ــة الديمقراطي ـ ـ ـ ـ ــة  )3(,الس ـ ـ ـ ـ ــنة الثالث ـ ـ ـ ـ ــة,
بغداد ,ص.29
د .ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاري رش ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ,االنتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات العراقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين االمكاني ـ ـ ـ ـ ـ ــات واملعوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات ,عش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهرية,
العدد ( , )6بغداد.2004 ,
د .وائ ـ ـ ـ ـ ــل عب ـ ـ ـ ـ ــد اللطي ـ ـ ـ ـ ــف الك ـ ـ ـ ـ ــافي الفض ـ ـ ـ ـ ــل ,أص ـ ـ ـ ـ ــول العم ـ ـ ـ ـ ــل الني ـ ـ ـ ـ ــابي (البرمل ـ ـ ـ ـ ــاني) دراس ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــى
ضوء دستور جمهورية العراق لعام  ,2006 -2005ص.130
هيـ ـ ـ ـ ـ ــثم غال ـ ـ ـ ـ ــب الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاهي ,االنتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات البرملاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العراقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
العربية ,بيروت ,العدد  ,1375السنة .2010 ,33
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 -2-3االعتدال والوسطية في لغة الخطاب االنتخابيم.د.غزوان جبارمحمد
ملخص-:
يتنوع الخطاب الذي يصدر عن الكتل واألحزاب السياسية بمختلف أيديولوجياتها وتوجهاتها الدينية
والعلمانية ِّعبر مختلف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي واملنابر السياسية ،بين خطاب معتدل يدعو إلى
ً
التهدئة وآخر متشنج مثير لألزمات ،ويكمن خطر هذا الخطاب في تعدديته نظرا لتعدد مرجعياته الداخلية
والخارجية ،لذا سنحاول في هذا البحث الكشف عن مخاطر هذا الخطاب بين أوساط الجمهور ال سيما خالل
ً
َ
األزمات السياسية التي يشهدها العراق ،فضال عن التركيز على الخطاب املعتدل وما له من أهمية في تهدئة
األوضاع وكسب الرأي العام العراقي الذي سئم التوترات السياسية ،وسنسلط الضوء على أهم َ
األزمات األخيرة
التي شغلت الرأي العام وتناقلتها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ،والتي أثارها ويثيرها الساسة
ُ
املتنافسين على السلطة في خطبهم َ
املوجهة ِّعبر مؤسساتهم اإلعالمية أو املؤسسات األخرى ،ما أدى بالنتيجة إلى
اتساع هوة انعدام ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة واملسؤولين ،وهو أمر ال يجب التهاون به وبخطورة
ً
انعكاساته القائمة ،خصوصا في العراق الذي يشهد والدة عسيرة للديمقراطية بعد سنوات من الدكتاتورية،
ال تطبيقها يواجه عقبات كبيرة في ظل َ
والتي ال ز َ
األزمات الناجمة عن الخالفات السياسية.
ُويثير بحثنا الحالي تساؤالت عدة ،أهمها :ما الذي يسعى إليه الساسة من وراء خطاباتهم؟ وما هي رؤية
املواطن العراقي للخطاب السياس ي عبر وسائل االتصال هل هو خطاب معتدل ،متشنج ،مثير َ
لألزمات ،دعائي،
ِّ
َ
يدعو للتهدئة ،تصعيدي...؟ وهل يثق الجمهور بقدرة الساسة على حل األزمات السياسية؟ وهل نجح الساسة في
ُ
ُ
صد َره الساسة
إعادة اللحمة للشعب العراقي ِّعبر خطاباتهم؟ أم بالعكس؟ وما هو الخطاب الذي ينبغي أن ي ِّ
للرأي العام العراقي خالل َ
األزمات؟
وسنحاول تشخيص الخلل في الخطاب السياس ي املوجه إلى الشعب العراقي ِّعبر وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي في مختلف الظروف ،ال سيما خالل َ
األزمات السياسية املتكررة التي يمر بها العراق،
والناجمة عن لغة التصعيد التي يتبعها السياسيين في خطاباتهم التي تؤدي إلى زيادة الفرقة بين أبناء الشعب
العراقي الذي يواجه تحديات ويعاني من حروب َه َجرت املاليين وأودت بحياة األلوف ،كما سنسعى إلى تشخيص
ً
وصوال إلى تبني خطاب معتدل يحفظ للشعب العراقي وحدته وينهي َ
األزمات
الخلل في الخطاب السياس ي العراقي
السياسية ،كما سيتم تناول الخطاب االنتخابي الذي يسبق عملية التصويت في االنتخابات التي تجري في
العراق ،ومن أجل ذلك أجرى الباحث دراسة ميدانية شملت طلبة قسم اإلعالم في كلية اآلداب بالجامعة
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املستنصرية بأسلوب العينة القصدية وهي من العينات غير االحتمالية أي غير العشوائية لكونها األنسب في
تحقيق أغراض البحث عن طريق توافر البيانات الالزمة للباحث في أفراده الذين اختيروا دون سواهم ،لكونهم
ً
ً
اكثر اهتماما بالخطابات السياسية ،فضال عن انهم يمثلون جيل اإلعالم املستقبلي.
تقديم :-:

يشهد العراق تحوالت سياسية واجتماعية مستمرة تتغير على أثرها املواقف واالتجاهات التي تنعكس
بشكل مباشر على لغة الخطاب السياس ي الذي يترنح ما بين التصعيد والتهدئة ،وعلى الرغم من ميل الكثير من
أطراف العملية السياسية في العراق الى استخدام لغة التصعيد للتأثير في الرأي العام وشد انتباه جمهورهم
ً
ومن ثم استمالتهم مع اقتراب موعد االنتخابات ،نجد ان لغة االعتدال والوسطية اكثر تقبال ،فمن البديهي ان
يرى الجمهور العراقي في َمن يمثله الشخص القوي الذي يدافع عن قضيته ،والذي يتنوع خطابه ما بين
ً
التصعيد والتهدئة ،ويظهر ذلك واضحا في خطابات الساسة ِّعبر الفضائيات والتي يطلقونها بحسب املواقف
ً
من قضية ما والظروف واالطراف الداخلية والخارجية التي تتحكم بالعملية السياسية ،فتارة تجده ُيصعد من
ً ُ
ً
موقفه خصوصا في القضايا املصيرية للبلد ،وتارة أخرى يحاول أن ُيهدئ األوضاع ،بحسب قدرته على التعامل
مع األوضاع.
ولعل التحدي الخطير الذي يمر به العراق يتمثل بالكثير من النخب والقيادات التي حكمت العراق
ُ
بعد التغيير والتي لم تستوعب الوضع الجديد ،كما انها لم تدرك حجم الخطر املحيط بالعراق وال تعترف به،
ً
ً
فنتيجة لتعنت الساسة خالل َ
بشكل سلبي على املجتمع العراقي
األزمات يصدر عنهم خطابا متشنجا ينعكس
ٍ
ً
ً
القائم على التعدد والتنوع واختالف املكونات االجتماعية والثقافية ،وبدال من أن تكون عامال للوحدة لدمج
ً
املجتمع ضمن االطار الوطني ،أصبحت عامال للفرقة والتجزئة للنسيج املجتمعي ،مما ولد روح االنتقام
والتعصب واستخدام لغة التهديد والوعيد ،ال سيما في األزمة األخيرة بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم
كردستان بعد االستفتاء بشأن استقالل كردستان عن العراق وما تبعه من تهديد ،وتعدد في املواقف ،ما دفع
ً
العديد من الساسة الذين تراجعت شعبيتهم إلى استخدامها كذريعة الستعادة مكانتهم وأطلقوا خطبا نارية ،إال
ان لغة االعتدال في الخطاب هدأت األوضاع ألن اغلب العراقيين يميلون الى الحلول الوسطى من دون التفريط
ً
ً
بوحدة العراق أرضا وشعبا وعدم جر البالد الى حروب داخلية جديدة ملا عانوه من ويالت ،وبالتالي غلبت لغة
ً
الحوار والوسطية على لغة الوعيد والتهديد والتصعيد ،علما ان هذا املنهج الوسطي في لغة الخطاب يزداد
ً
اعتداال مع اقتراب موعد االنتخابات في العراق.
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املحور األول :أثر الخطاب السياس ي في الرأي العام العراقي خالل األزمات
يؤثر الخطاب السياس ي في الرأي العام العراقي خالل الظروف الطبيعية ،ويزداد أثر هذا الخطاب مع
ُ
ً
اشتداد َ
األزمات السياسية ،إذ يلجأ الساسة الى التعامل املكثف مع وسائل اإلعالم فضال عن استخدام مواقع
التواصل إلبداء وجهات نظرهم بهدف التأثير في الرأي العام العراقي ،ويتنوع هذا الخطاب بين تصعيدي ومتشنج
إلى معتدل ووسطي ،ويؤدي اإلعالم دور الوسيط في نقل وجهات النظر السياسية املختلفة ،إذ يلجأ الناس عند
ً
مرور البالد بأزمات سياسية إلى وسائل االعالم الستقاء املعلومات حول تلك االحداث واالزمات ،فضال عن
مواقع التواصل االجتماعي ،فيما يسارع الساسة للحديث عن االزمة وتبرير مواقفهم ِّعبر مختلف وسائل اإلعالم
ووسائل التواصل االجتماعي من أجل كسب معركة الرأي العام والخروج منها بجمهور يؤيد سياستهم مهما كان
حجم ضرر تلك الخطابات والتجاذبات السياسية على املجتمع ،وهو سيناريو يتكرر في العراق منذ سنوات.
ً
ً
وينظر الباحث الهولندي فان دايك إلى الخطاب بوصفه حدثا اتصاليا ،أو وحدة تفاعل لفظي
يجعله ال يتوقف عند حدود هذا التحليل البنيوي املنظم للنصوص اإلخبارية ،بل يتعداه إلى تناول شمولي
ينظر إلى مجمل عناصر العملية االتصالية ُويركز على سياقاتها ،إذ يتابع آليات معالجة االخبار بوصفها
ً
خطابا لإلنتاج واالستخدام والتلقي بما في ذلك سياقاتها االجتماعية واملعرفية ،وتحليل الخطاب لديه يتوزع
على دراسة النص والسياق والعالقة بينهما ،فالنص االخباري هو نتاج سلسلة من العمليات االجتماعية
املعرفية التي تنعكس في سلسلة من السياقات األساسية تدخل في صناعة األخبار وتداولها ،ولعل مناقشة
ً
البعد االجتماعي لصناعة الخبر مثال قد يقود إلى فحص األولويات التي تقف وراء أداء وسائل االتصال
)(1
االخبارية ،وكيفية انعكاسها وتأثيرها في الخبر على صعيد ما تمت تسميته ُ
بالبنى الصغرى  ،ووسائل االتصال
الحالية في العراق بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة األحزاب والكتل السياسية التي تتحكم بالعملية السياسية تتبنى خطابات
تنطلق من أيديولوجياتها ،ونتيجة الختالف وجهات النظر التي تحملها تلك الخطابات تعددت األزمات في العراق.

أما األزمة ،فقد تم تعريفها في علم السياسة بأنها املجال الزمني الذي تظهر فيه نزاعات ترتفع فيه إلى
ً
الحد الذي ُتهدد فيه بتغيير طبيعة العالقات القائمة)َ ،(2
فاألزمات السياسية في العراق تفتح آفاقا واسعة
ُ
للنزاعات التي تؤثر على عمل الحكومة وتهدد العملية السياسية بأكملها ،واألزمة السياسية تشير إلى عدة
)(3
حاالت:
•

•

األزمة الحكومية ،أي عندما تفقد الحكومة ثقة البرملان وتضطر لالستقالة من دون تعيين بديل
عنها ،وينتج عن ذلك تشنجات وتجاذبات سياسية تؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة.
أزمة النظام ،تظهر عندما ُيثار الشك في املؤسسات السياسية واالجراءات الدستورية من قبل
فئة كبيرة من الطبقة السياسية ما يؤدي إلى انهيار التوافق السياس ي.

•

أزمة الدولة ،عندما يتعرض العقد االجتماعي لخلل ،وتعجز الدولة عن تأمين الحماية واألمن
للمواطنين.
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َ
والعراق أحد البلدان التي شهدت أزمات من هذه األنواع وغيرها ،طالت مختلف مجاالت الحياة،
انبثقت عن َأزمات سياسية ،وانعكست بشكل كبير على املجتمع ومختلف أنشطة حياته( ،واألزمة العراقية هي
أزمة ُمركبة ،تنطوي على عامل داخلي يتعلق بطبيعة املجتمع ونظام الحكم القائم ،وعامل اقليمي نتيجة التنازع
ً
على املياه والحدود والنفط والغاز الطبيعي ،فضال عن الخالفات التقليدية بين القادة على الزعامة)) ،(4ولعل
ً
ً
ً
كل تلك األمور اجتمعت لتنعكس سلبا على الرأي العام في العراق ،فالتدخالت الخارجية لها أثرا واضحا على
ُ
العملية السياسية ،بدليل ان الكثير من َ
األزمات الداخلية ال تحل إال بتدخالت خارجية ،وهذه التدخالت ال
زالت مستمرة حتى اليوم.
وتواجهنا الحياة السياسية بخزين يومي متنوع من األحداث واالخبار والشخصيات وامور اخرى بما
فيها األزمات السياسية بحيث يتعذر علينا مالحظتها واالستجابة لها ،لذا ننحو إلى ادراك االحداث السياسية
بطريقة انتقائية ،فنهتم ببعض األحداث واألزمات ونتجاهل غيرها ،ونبتعد عن بعضها اآلخر ،فقد تساعدنا
وبناء على سياق األخبار التي ً
الثقافة السياسية على تعيين أي األخبار السياسية علينا أن ندركهاً ،
بناء عليها
ًتصاغ اآلراء السياسية)( ،(5كما ُتثير وسائل اإلعالم اهتمام الرأي العام بشأن بعض األزمات والقضايا وتهمل بعض
األزمات) ،وترتب أولويات اهتمام الجمهور سواء أكان ذلك بقضايا وبأحداث ومشكالت َ
وأزمات ،أم بشخصيات
أم بمؤسسات أم بقيم معينة ،وتزيد أهمية قضية ما لدى الجمهور ِّعبر تكرار التغطية اإلخبارية) ،(6مما قد
بعمل ما ،ولوسائل اإلعالم القدرة على تهدئة الشارعِّ ،عبر إشباع حاجة
يدفعه التخاذ موقف ما أو حتى القيام ٍ
الجمهور إلى املعلومات عن كل ما يتعلق باألزمة ،إذ يعتمد أفراده على وسائل اإلعالم ،ملعرفة آخر التطورات،
لذا تستعرض تلك املؤسسات مواقفهم خالل َ
األزمات ،فيما يلجأ العديد من الساسة إلى أهم وسائل اإلعالم
ً
وأهمها قنوات التلفزيون الفضائية فضال عن مواقع التواصل االجتماعية لتبرير مواقفهم ،ومنهم من يميل إلى
التصعيد ومنهم من يميل إلى التهدئة في خطاباتهم ،فيما يسعى الرأي العام العراقي في املراحل املقبلة إلى أن
ً
فاعال للضغط على الحكومة لتحسين إدارتها للبلد وحلحلة ا َ
يكون ً
ألزمات ،بل ويتوعد باختيار أشخاص
جزء
يديرون البلد بشكل أفضل ،وذلك من خالل اإلدالء بصوته في االنتخابات املقبلة ،ويتوقف ذلك على مدى
النضوج لديه ،ومدى ثقته بخطابات الساسة.
وفي إطار التنافس بين وسائل اإلعالم ،والسعي الستقطاب الجماهير املتعطشة للمعرفة في أثناء
َ
األزمات ،فإن وسائل اإلعالم تسعى بدأب لالنفراد باألخبار وتحقيق السبق الصحفي غير املسبوق ،مهما تحمله
املواد اإلخبارية من مضامين قد تثير التوترات في ظل امتالكها للقدرة التكنولوجية التي زادت من تدفق
املعلومات عبر األقمار الصناعية القادرة على تخطي الحدود القومية والقيود الحكومية ،وفي ظل هذا اإلطار
يرى البعض إن وسائل اإلعالم بفعل قدرتها على تضخيم األخبار ،وتدعيم الجانب الدرامي في األزمة ،تستطيع
أن تمنح ساحات إعالمية خاصة بالنظام السياس ي للدولة كان ينبغي أن تبقى مغلقة أمام الخصوم ،وأن هذه
ً
ُ
امليزة التي ُت َ
إضعافا لسياسات الدولة في إدارتها َ
لألزمة ،وتجعل الرأي العام بما
منح للخصوم يمكن أن تشكل
ً
ً
ضغطا مستم ًرا على الدولة ،لإلسراع في إيجاد حلول َ
لألزمة ،مما قد ُيشكل خطرا
ُيتاح له من معلوماتُ ،يشكل
على املصالح العليا) ،(7ويستخدم النظام السياس ي وسائل اإلعالم ،لتحقيق أهداف كثيرة ،أهمها :تصدير
خطاباته السياسية بهدف التأثير في اتجاهات الرأي العام ،حيث تعمل أجهزة الحكم ِّعبر استخدام وسائل
االتصال ،من أجل توجيه الرأي العام وتحديد مواقفه املساندة لسياستها وبرامجها السياسية واالقتصادية
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واالجتماعية ،ومحاولة إضعاف ظاهرة الرفض واملعارضة لهذه السياسات ،وحتى تعمل أي حكومة بكفاءة،
ينبغي أن توفر درجة مالئمة من االتصال ،بينها وبين القاعدة الجماهيرية ،بحيث يتم طرح القرارات ،بعد
ُ
ُ
الوقوف على توجهات الرأي العام ،من خالل رصده في وسائل اإلعالم ،التي تبث وتنشر املعلومات ِّعبرها ،ويتم
ذلك ِّعبر خبرات فنية متخصصة في تحليل املعلومات الواردة ،والتغذية الراجعة بصورة خالية من التحريف
ً
والتشويش) ،(8من أجل التعرف على الرأي العام الذي يمكن قياسه أيضا ومعرفة درجة ثباته بشأن مختلف
األحداث واألزمات ِّعبر مراكز البحوث املرتبطة بالحكومة ،أو املستقلة.
إن درجة استقرار الرأي العام وثباته ،هي الخاصية التي تساعد في دراسة ثبات الرأي العام بالنسبة
لقضية معينة ذات طبيعة مستمرة ،ومدى التغير الذي ُيصيب الرأي العام از َاءها بمرور الوقت ،وذلك على
ً
الرغم من أن أحد صفات الرأي العام عدم استقراره أو ثباته ملدة طويل) ، (9ومتى ما كان الرأي العام مستقرا
أطول مدة ممكنة ،يمكن التحقق من جدية مطالب الجمهور ،وبالتالي استجابة السلطات له وتحقيق املشاركة
ً
ً ً
السياسية في اتخاذ القرار ،وهنا تؤدي وسائل اإلعالم بما فيها قنوات التلفزيون الفضائية دورا مهما وضروريا في
ً ً
إيصال أصواتهم وتشكيل رأيا عاما بشأن القضية املطروحة للنقاشِّ ،عبر التغطية املستمرة لها.
من هذا الجانب ينبغي أن يكون السياسيين حذرين من التغطية التي يحصلون عليها في وسائل
اإلعالم ،فقد كان صانعو السياسة في كل األوقات يعالجون القضايا على أساس أسئلة ليس لها عالقة كبيرة
ً
ً
بالسياسة بمعناها الصحيح ،مثل  :كيف أبدو في مرآة الرأي العام؟ هل أبدو فطنا ،قوي العزيمة ،وطنيا
ً
ً
متحديا ،مفعما باليقظة الالزمة تجاه أحابيل الحكومات األجنبية؟) (10؛ لذا عليهم أن يكونوا أكثر جدية في
معالجة القضايا املصيرية ،وأكثر حذ ًرا عندما يوجهوا خطاباتهم بشأن َ
األزماتِّ ،عبر قنوات التلفزيون الفضائية
ً
ووسائل اإلعالم األخرى ومواقع التواصل االجتماعي ،بدال من إثارة املشكالت والفتن التي تعصف بالبالد ،وتزيد
ً
تعقيدا ،فقد باتت َ
َ
األزمات السياسية اليوم من أشد الظواهر التي تطيح بالسياسيين ال سيما في أثناء
األزمات
ً
اشتداد التنافس بينهم قبل االنتخابات؛ إذ نجد ان املتنافسين السياسيين اليوم أشد اعتمادا على وسائل
اإلعالم للظهور بمظهر الئق يضمن لهم الفوز في االنتخابات املقبلة.
إن ثمة عاملين مهمين يقودان إلى درجة اعتماد املتنافسين السياسيين على وسائل اإلعالم ،األول هو
نقص البدائل املتاحة للحصول على النفوذ السياس ي ،والسبب الرئيس الكامن هنا وراء التجول نحو وسائل
ً
اإلعالم ،هو الوصول إلى مدخل لصناع القرار السياس ي؛ وبينما يكون هذا السبب واضحا فيما يخص
ً
املعارضين واملتحدين للسلطات ،فأنه ربما يكون أقل وضوحا فيما يخص السلطات الحكومية ،ففي نهاية األمر
هي صانعة القرار السياس ي ،أما العامل الثاني الذي يحدد درجة االعتماد على وسائل اإلعالم ،فهو الحاجة إلى
ُ
املساندة الخارجية ،وهذه هي الخدمة الرئيسة األخرى التي تقدمها وسائل اإلعالم للمتنافسين السياسيين ،وهي
الوصول إلى أطراف ثالثة) ،(11ولعل عصرنا الحالي يشهد أكبر عملية تنافس بين السياسيين إليصال رسائلهم
عبر وسائل اإلعالم ،وتصدير خطاباتهم وبرامجهم السياسية ،ال سيما أن قنوات التلفزيون الفضائية خصصت
ً ً
جزءا مهما من وقتها ،لعرض وجهات نظر مختلفة للمسؤولين السياسيين ،والذين يتسابقون بدورهم للظهور
ً
فضال عن مواقع التواصل االجتماعي.
عبر شاشاتها ،من أجل التأثير في الرأي العام،
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تسبق االنتخابات العراقية حمالت دعائية واسعة للترويج للمرشحين ،ويستحوذ ممثلو الكتل الكبرى
ُ
على املساحة األكبر بحكم ما يمتلكونه من امكانيات مادية تتيح لهم الحديث ِّعبر مختلف وسائل اإلعالم التي
يمتلكونها أوالتي يتم استضافتهم بها ،وأهمها الفضائيات التي يظهر ِّعبرها الساسة في كل مناسبة لبيان مواقفهم
تجاه مختلف القضايا املصيرية ،وملا كانت االنتخابات أهم سمات التداول السلمي للسلطة وأهم ركائزهُ ،يعد
الساسة العدة لكسب الرأي العام بتسويق خطاباتهم ِّعبر مخلف مواقع التواصل االجتماعي وأهمها الفيسبوك
ً
وتويتر ،فضال عن الوسيلة األقرب إلى الجمهور وهي التلفزيونُ ،ويعد ذلك كله بمثابة دعاية سياسية داخلية
مبكرة.
والدعاية الداخلية نوع من أنواع الدعاية السياسية التي يشهدها أي بلد يمر بمرحلة صراع بين
املعارضة واملواالة ولعبة الحكم وتنافس األحزاب والجمعيات والتنظيمات لكسب تأييد الرأي العام والوصول
إلى مقاعد السلطة ،والدعاية الداخلية بشكل عام هي الطابع السياس ي لعالقة املجموعات البشرية داخل
ً
الوطن الواحد) ،(12والدعاية الداخلية تنشط في العراق بشكل كبير خصوصا مع اقتراب مواعيد االنتخابات،
ً
وخصوصا من قبل الساسة الساعين إلى الحصول على مقاعد في البرملان أو املجالس املحلية بأي شكل من
األشكال ،ومهما كان شكل اآلراء السياسية أو نوع الخطابات التي يوجهونها للجمهور العراقي ،سواء أكانت
مقبولة أو مرفوضة لديهم.
ُ
ُ
ان التصويت االنتخابي والرأي السياس ي ظاهرتان كل منهما تبدو مستقلة عن األخرى ،وكل منهما تعبر
ُ
ً
عن مشكلة في الرأي ،ومع ذلك فكل منهما ترتبط باألخرى بل وتتدخل مباشرة في تشكيلها ،والسؤال الذي ُيطرح
ُ
ُ
ُ
من خالل بعض األبحاث امليدانية ،هو :كيف تؤثر أحداهما في األخرى بحيث تشكل هذه األخرى ،وهنالك
ً
ً
افتراضا في كل حملة انتخابية مفاده ،ان صراعا يدور حول ترشيح شخصين أو أكثر كل منهما ينتمي إلى حزب
ً
ً
مخالف أو على األقل كل منهما َع َب َر عن برنامجه السياس ي تعبيرا مختلفا عن اآلخر ،وهنا فإن عملية التفضيل
أثناء اإلدالء بالصوت االنتخابي ال ُبد وأن ترتبط بمتغيرات عديدة من بينها ): (13
ُ
اعتبارات التقبل أو الرفض الشخصية املرتبطة بالشخص املرشح وبمدى شعور املواطن
-1
ُ
الذي يصوت ،إذا ما كان هذا املرشح يصلح ألن يمثله أمام السلطات الحاكمة ،ومدى تأثير هذه
الصالحية من عدمها في عملية صنع القرار املرتبط لتفضيله على غيره.
 -2مدى تقبل املواطن الذي يصوت باآلراء املرتبطة بالبرنامج االنتخابي وما يتضمنه من مشاكل
ُ
أعلن عن تصور حلها بشكل معين من جانب الحزب الذي يحمي املرشح أو من املرشح نفسه.
ولعل األساليب التي يتبعها الساسة املرشحون في كل دورة انتخابية يشهدها العراق باتت مكشوفة،
إذ ُيصور هؤالء الساسة العراق بأنه بلد مليء َ
باألزمات وهم الوحيدون القادرون على حلها في الفصل التشريعي
الجديد بعد فوزهم بوالية جديدة ،لدرجة ان العديد من الساسة باتوا يراهنون على َ
األزمات السياسية لكسب
الرأي العام عندما ُيشعرون املواطن العراقي يأنهم يعملون لصالحه ،أكثر من تركيزهم على برامج سياسية
للمرحلة املقبلة ،لدرجة انهم يختلقون َ
األزمات إلطالة أمد بقاءهم في السلطة ،فاألحزاب املتعددة التي اتاح لها
النظام االنتخابي املعتمد في العراق الدخول في العملية السياسية والتي تتصارع فيما بينها تسعى إلى اثارة
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َ
األزمات وتخاطب كل منها جمهورها بلغة طائفية لكسبه لصالحها ،وهو صراع انتجته التعددية الحزبية وفق
النظام الجديد.
ويتوقف املدى الذي يشترك به املواطن في العمل السياس ي على اهتمامات املواطنين بالدرجة األولى
ً
ً
ُ
وعلى املناخ السياس ي الذي يسود املجتمع ،ففي املجتمعات الغربية تعد املشاركة السياسية واجبا مدنيا على
ً
ً
املواطنين ،وكلما زادت املشاركة السياسية كلما كان ذلك دليال على صحة املناخ السياس ي وسالمته ،فضال عن
ُ
ان املشاركة تعد أفضل وسيلة لحماية املصالح الفردية التي هي شرط أساس ي من شروط الديمقراطية
الغربية) ،(14فيما ال تعي مجتمعاتنا العربية ذلك ويتخذ الكثير من العراقيين موقف الالمباالة من ممارسة
ً
حقهم االنتخابي وال يدلي الكثير منهم بأصواتهم في االنتخابات لشعورهم انهم لن يغيروا شيئا أو إليامهم بذلك
من قبل الجيوش االلكترونية التي تعمل بإمرة جهات سياسية متنفذة ،أو ألسباب أخرى أهمها حدوث عمليات
ً
تزوير أثناء االنتخابات ،فضال عن األحداث األمنية ومخاوف من استهداف مراكز االقتراع مثلما حدث في
ً
االنتخابات السابقة ،فضال عن األثر الكبير الذي تركته األزمات السياسية والخدمية التي شهدها العراق ،بما
في ذلك األزمات التي تلت عملية االنتخابات لدرجة ان املواطن العراقي بات ينظر إلى االنتخابات البرملانية على انها
بحد ذاتها أزمة سياسية.
ان النظام البرملاني يستند على برملان ُمنتخب ِّمن قبل الناخبين الذين تقتصر مهمتهم بالدرجة األولى
على اختيار النواب ِّعبر صناديق االقتراع ،وبعد العملية االنتخابية ينتهي دور الناخب وال يستطيع الشعب بعد
ذلك التدخل في مسار عمل البرملان اال بمراقبته ومحاسبته خالل االنتخابات املقبلة ،وجرت العادة في الدول
الديمقراطية أن تكون مدة النيابة لفترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات) ،(15وفي النظام الدستوري
ُ
العراقي تجرى االنتخابات النيابية كل أربع سنوات ،إذ يعود الناخبون بعد تلك الفترة الزمنية إلى صناديق
ً
االقتراع الختيار ممثليهم الجدد وإسقاط الثقة عن كل َمن لم ُيحسن تمثيل الناخبين أو كان أداؤه ضعيفا أو
ً
غير مرضيا أو أثار األزمات والنعرات الطائفية بخطاباته ،فيما يدلون بأصواتهم الى من اتبعوا نهج االعتدال في
ً
خطاباتهم وأكدوا أهمية التداول السلمي للسلطة ،وهي أكثر لغة يتقبلها الجمهور العراقي بعيدا عن لغة
التصعيد والوعيد والتسقيط السياس ي وإثارة الفتن واالضطرابات ،لدرجة انه لم يعد يتقبل كل من يثير الفتن
من الساسة ويدعو إلى استبعاد كل من فرط باألراض ي وتركها لداعش وجر البالد إلى حروب وويالت ،ويالتالي
يزيد الخطاب املعتدل نسبة املشاركة السياسية.
واملشاركة السياسية ،تعني من الناحية السياسية ،االلتزام النشيط في الشؤون العامة ،أي االلتزام
السياس ي النشط الذي يتضمن وسائل متنوعة ،منها التصويت ،واالهتمام بالشأن العام واالنتساب إلى أحزاب
سياسية أو منظمات اجتماعية ،واملشاركة في صنع القرار من خالل اإلضرابات أو املظاهرات الهادفة للتأثير
على الحكام ،ويقترن مفهوم املشاركة السياسية بمفهوم املواطنة ،أي ممارسة امتيازات الحقوق املدنية للفرد،
ً
ُ
كحق التصويت وحق الترشح لالنتخاب والحق في الوظيفة العامة وغيرها) ،(16وتعد املشاركة السياسية مظهرا
ً
مميزا للتحديث السياس ي ويتم ذلك بممارسات أعداد كبيرة من الال صفوة السياسية في العمل السياس ي ،كما
ً
ً
ُ
)(17
تعد معيارا لوجود الدولة وتأكيدا لهويتها القومية ،ومن خالل املشاركة ُيدلي األفراد بأصواتهم في االنتخابات ،
الختيار مرشحين يمثلونهم في الحكومة ِّعبر صناديق االقتراع بحسب النظام االنتخابي السائد ،الذي يسمح باختيار ممثلين عن
الشعب يحكمون بالنيابة عنه.
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ً
ُ
وتعد الديمقراطية النيابية غير املباشرة )نوع الحكم السائد في غالبية الدول الحديثة نظرا التساع
رقعتها وازدياد عدد سكانها بصورة كبيرة ،فمن الصعب أن يجتمع جميع املواطنين في مكان واحد ملناقشة
الدستور أو القوانين ،لذا دعت الضرورة الى االستعاضة عن مجموع الشعب( والعراق أحد البلدان التي
ً
ً
شهدت تحوال ديمقراطيا في نظام الحكم بعد عام 2003م مما سمح للعراقيين باختيار ممثلين عنهم وتخويلهم
لسن القوانين في اجتماعات البرملان ،ويرى مختصين في الشأن السياس ي ان النظام الديمقراطي الحديث هو
النظام السياس ي الوحيد الذي يخضع للمساءلة أمام املحكومين ،ويضمن تمتع املواطنين بحقوقهم السياسية،
ذلك ألن رقابة الشعب املستمرة على الحكومة والقائمين بأمرها يدفعهم إلى بذل املزيد من الجهود لتنفيذ
واجباتهم على خير وجه ليضمنوا إعادة انتخابهم) ،(18ويسعى العديد من أهل الحكم إلى شرعنة سلطتهم
ً
السياسية ‘لذا يتعين عليهم أن يوطدوا عالقتهم بالشعب ،ليكون االهتمام مشتركا بين مختلف املواطنين)،(19
لذا ُيفترض أن يلتزم الساسة في العراق بالدستور وينفذون مهامهم على اكمل وجه ويعتدلون في خطاباتهم ،إال
ُ
ان َ
األزمات السياسية وما يتبعها من خطب نارية تثير سخط الشارع العراقي الذي يرى طغيان الخطابات
ً
التصعيدية والعرقية والطائفية للساسة ،فضال عن تسقيط بعضهم اآلخر ،والذين سرعان ما يميلون إلى
االعتدال مع اقتراب مواعيد االنتخابات ،بحيث يشعر املواطن ان خطابات الساسة في الظروف الطبيعية
واملتأزمة ،بأنها دعائية مهما كان نوع الخطاب وحجم التصعيد املستخدم ،لدرجة ان الجمهور العراقي اعتاد على
هذا النوع من الخطابات ،ولعل هذا كله ُيعد بمثابة نتيجة طبيعية للديمقراطية التي ال تخلو من العيوب.
فمن أهم عيوب الديمقراطية انها تخلق طبقة شعبية مشاغبة ال سند لها من الزعامة سوى الخطب
ُ
ً
املنمقة والوعود البراقة) ،(20فضال عن االنشغال بأمور بعيدة عن هموم املواطنين مما يدفعهم إلى عدم
ً
االهتمام باملشاركة السياسية ،وهو أسلوب قد يكون مقصودا ِّمن قبل أعضاء األحزاب املتعددة التي افرزتها
العملية السياسية والنظام االنتخابي ،إلبعاد أكبر قدر ممكن من املواطنين عن االنتخابات ،إلى درجة تبادل
االتهامات فيما بينهم بالفساد والتشهير ببعضهم البعض.
وللنظام االنتخابي أثر في ظهور التعددية الحزبية فقد دلت التجربة على ان كل من نظام األكثرية ذو
الدورتين والتمثيل النسبي يؤدي إلى بروز التعددية الحزبية ،فأغلب الدول التي تأخذ بنظام االقتراع ذا
ً
ً
الدورتين أيضا دول تأخذ بنظام التعددية الحزبية ،كما ان التمثيل النسبي دائما يتطابق مع نظام التعددية
الحزبية ،وليس هنالك دولة في العالم تطبق التمثيل النسبي يظهر فيها نظام الثنائية الحزبية أو تساعد على
وجود مثل هذا النظام ،فالعملية االنتخابية تساعد على تكون األحزاب املتساوية إلى حد ما في القوة ،وكل حزب
يتمسك بسياسته املحددة واملميزة ،وكل ناخب يؤيد الحزب الذي يعتقد انه يمثله) ،(21وفي ظل تعدد األحزاب
والكتل السياسية التي تدير العملية السياسية ،وفي ظل ّ
األزمات التي يشهدها العراق ،اصبح لكل حزب سياس ي
خطابه الخاص به والذي ينبع من أيديولوجياته ،ويرتبط باملواقف واألحداث التي يمر بها العراق ،ويهدف كل
من هذه األحزاب إلى كسب الرأي العام بأي شكل من األشكال حتى لو تحدث أعضاء تلك األحزاب بلهجات
ممكن أن تثير الفتن واالضطرابات وتضر بمستقبل العراق وبنظامه السياس ي بوجه عام وتزعزع ثقة الشعب
العراقي في مؤسسات الدولة على وجه الخصوص ،وهذه األفعال تنافي حتى املبادئ التي ُبنيت عليها األنظمة
السياسية في العالم.
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املحور الثالث :أثرالرأي العام في النمام السياس ي واالعتدال في الخطاب االنتخابي
ان للرأي العام أثر في العملية السياسية إذ اجبر الحراك الجماهيري في منتصف العام 2015م،
الكثير من الساسة على االعتدال في خطاباتهم وتقليل التصعيد ،واالنصياع لرغبة الجماهير وفتح ملفات فساد
بشأن مختلف القضايا ،وهذا كله يرتبط بمدى تطور الفكر السياس ي لدى الجمهور الفعال ،إال ان تراجع
الحراك الجماهيري أدى إلى عودة التصريحات والخطب النارية بين الساسة ،ومع اقتراب موعد االنتخابات
بدأت الحرب اإلعالمية بين الساسة من جديد بهدف التسقيط السياس ي ال من أجل معالجة َ
األزمات ،مما
يؤدي إلى تفاقمها وظهور َأزمات جديدة ،من بينها رفع دعاوى قضائية في املحاكم املختصة من قبل بعض
الساسة على أقرانهم بسبب تشهير بعضهم البعض في وسائل اإلعالم ومن بينها قنوات التلفزيون الفضائية.
إن الفكرة العامة عن دور الرأي العام ووظيفته في نظام سياس ي معين ،تعتمد على االتجاهات
السائدة التي يعتنقها الناس في املجتمع ،وذلك بالنسبة لكيفية تكوين الرأي العام ،وكيفية صناعة القرارات
السياسية ،وفكرة الرأي السياس ي هي التعبير املختصر عن العالقة أو مجموعة العالقات ،بين عمليات تشكيل
ً
الرأي ،وصناعة السياسة في املجتمع ،وقد ُيعد الرأي العام أحيانا ،الجهة التي تصادق وتقرر وتوافق على
ُ
قرا ات السلطة ،أي َ
عد ُه مجرد رمز للموافقة أو التصديق الشرعي أو القانون ،كما ُيعد في أحيان أخرى ،مجرد
ر
أداة ،أي مجرد بيانات يتم جمعها بالنسبة لقضية ما أو أزمة سياسية معينة أو شخص معين ،كما يمكن أن
ُي َعد الرأي العام قوة لها تأثير مباشر في توجيه وتحديد العملية السياسية واملشاركة فيها) ،(22وهذا كله يعتمد
على قدرة الرأي العام للتأثير في النظام السياس ي بحسب درجة وعي الجمهور باألحداث السياسية ،كما تؤثر
األوضاع السياسية القائمة داخل الدولة في تشكيل الرأي العام بها ،فالنظام السياس ي القائم على االستبداد
والتسلط يحرم الناس من التعبير عن الرأي ،ويقود إلى انعدام الثقة بين الحاكم واملحكوم ،ما يؤدي إلى إبراز
رأي عام كامن قد يجر إلى الفوض ى وعدم االستقرار ،أما في ظل األنظمة الديمقراطية الحقيقية ،فإن الرأي
ً ً
ً
ً
العام يجد له مناخا من الحرية والفاعلية ،ويكون رأيا عاما ظاهرا ،غير مستتر ،وتسهم نقاشات الرأي العام في
املجتمع الحر بإرساء ممارسات وسلوكيات متقدمة ومتطورة) ،(23ويسمح النظام السياس ي الديمقراطي بإيصال
املعلومات إلى الجمهور من أجل تشكيل رأي عام فاعلُ ،يسهل عمل النظام السياس ي في صناعة قرار صحيح،
ويتطلب تحقيق ذلك مصداقية املعلومات التي يتم إيصالها إلى الجمهور من ِّقبل إعالم النظام السياس ي.
فالنظام السياس ي حسب ما ُيعرفه موريس دوفرجيه هو مجموع الحلول الالزمة ملواجهة املشكالت
السياسية التي تثيرها الهيئات الحاكمة ،وتنظيمها في هيئة اجتماعية) ،(24والنظام السياس ي هو نظام الحكم
ً
الذي يتكون من أجزاء أو عناصر مختلفة وهي متعاونة مع بعضها بعضا ،ويؤثر أي تحول أو تبدل أي جزء من
عناصر النظام السياس ي إلى تحول وتبدل النظام بأكمله ،فالنظام السياس ي جزء من النظام االجتماعي،
ويحقق أهداف املجتمع ُوينجز الوظائف السياسية ،فهو من أهم هيئات التنشئة االجتماعية السياسية
الثانوية التي تتولى عملية تنشئة الفرد ضمن النظام السياس ي القائم ،بحكم امكانياته الهائلة وسيطرته على
مؤسسات وهيئات تنشئة رسمية فرعية كثيرة تابعة له تتولى عملية التنشئة االجتماعية السياسية)، (25
وتتوقف عملية التنشئة على نوع النظام السائد.
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ً
ُويعد الرأي العام في النظام السياس ي الديمقراطي -الدستوري سندا للهيئات واملؤسسات االجتماعية
ُويضفي الشرعية على قرارات السلطة؛ ذلك ألنه يسهل على هذه الهيئات تأدية رسالتها الحضارية والثقافية،
واملؤسسة أو الهيئة االجتماعية التي ال يسندها الرأي العام ،ال تستطيع أن تحصل على ما تريده من الدعم
َ
املالي واالعتمادات السنوية من امليزانية ،بل قد تضطر مثل هذه املؤسسات التي ال تحظ بدعم الرأي العام
وتأييده -إلى تصفية أعمالها وإلغائها) ،(26فالشعب قد ال يؤيد قراراتها ويمتعض من خطاباتها السياسية وبالتالي
يتخلى عن تأييده لها فتفقد شرعيتها ،األمر الذي يدفعها إلى تكثيف خطاباتها وادعاءاتها بخدمة الشعب ،وهذا
ما حصل ويحصل في جميع األنظمة السياسية.
وتفرض ديناميكية الرأي العام وتغيره املستمر على صانعي السياسة ُومتخذي القرارات ،سواء أكان
ً
ذلك على املستوى السياس ي أم االقتصادي أم االجتماعي ،قياس الرأي العام تجاه القضايا املختلفة قياسا
ً
ً
علميا دقيقا وبشكل دائم ومستمر ،وذلك بهدف معرفة الواقع الفعلي بحجمه الطبيعي ،ودراسة مشكالته
ُ
امللحة ،وتقييم ما تم ،والتوصل إلى الصورة الصحيحة عما لدى الجمهور من معلومات وآراء واتجاهات ،ومثل
هذا القياس الدقيق للرأي العام ،لدى الجمهور العام أو لدى فئات مختارة منه ،سيتيح للنظام السياس ي اتخاذ
قراراته على ضوء حقائق موضوعية ،كما يتيح له إمكانية توجيه الرأي العام بشكل سليم) ،(27والتحدث ِّعبر
ً
وسائل اإلعالم بخطاب معتدل يتماش ى مع املرحلة املقبلة والتطور التكنولوجي في مجال وسائل اإلعالم ،فضال عن
االهتمام بمواطنيها لضمان مشاركتهم السياسية في االنتخابات.

َ
وإذا كانت كل األنظمة السياسية ت َد ِّعي -عند تصدير خطاباتها عبر وسائل اإلعالم -بأن موقع الفرد
ُيعد حجر األساس الذي ِّعبره تتمكن من الحصول على سلطاتها ،فإن ترجمة دور الفرد كمواطن يتم عبر
مشاركته السياسية ،واملقصود باملشاركة السياسية بحسب رأي سيدني فيزا ) (Sidney Verbaونورمان ني
)(Norman H. Nieهي تلك األنشطة الخاصة باملواطنين التي تهدف إلى التأثير على اختيار الشخصيات
الحكومية أو على األعمال التي يتخذونها) ،(28ورغم قلة الوعي بأهمية املشاركة السياسية في العراق كما حدث في
الدورات االنتخابية السابقة ،إال ان الكثير من املواطنين العراقيين الساعين إلى التغيير باتوا يدركون بأن الحل
يجب أن يكون ِّعبر صناديق االقتراع ،فيما يراهن الساسة على جمهورهم الذي يصوت لهم للفوز بأقل عدد
ممكن من األصوات وفق قانون سانت ليغو  1.7املعدل ،ومع كل ذلك تبقى الكلمة الفصل للرأي العام الذي
يراقب عمل الساسة ويقرر ما إذا كان ُ
سيبقي عليهم في االنتخابات املقبلة أم يأتي بغيرهم.
ً
وفي هذا السياق أيضا يقول أدوين امري  (Edwin Emery) :إن الرأي العام هو السبيل للحفاظ على
استمرار دوران عجالت الديمقراطية ،وأنه على الرغم من أننا نختار املسؤولين ألداء الوظيفة الحكومية
ونعطيهم سلطة اتخاذ القرار ،التي تنظم حياتنا ،فإننا ال ينبغي أن نتركهم يمارسون السلطة االستبدادية ،كما
يفعل القادة في الدول الدكتاتورية ،ذلك أن هؤالء املسؤولين ُمقيدون بتأثير الرأي العام وتوجيهه ،ألن الرأي
ً
العام هو الذي وضعهم في هذه السلطة ،وهنا تتضح أهمية إيجاد صيغة بين الحكومة والرأي العام ،منعا
لحدوث تنافر بينهما ،وحتى ال يسير كالهما في اتجاه مخالف لألخر ،وبالتالي تحدث فجوة بين الحكومة والشعب
ً
) ،(29وهو ما يحدث حاليا في الكثير من البلدان التي لم تتحقق فيها الديمقراطية بشكل كامل ،وبضمنها بلداننا
العربية التي قضت سنوات منذ إسقاط أنظمتها الدكتاتورية ،وتشكيل حكومات ديمقراطية أكثر ما توصف
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ً
ً
بأنها منقوصة بحاجة إلى املزيد من االهتمام بالرأي العام وعدم تجاهله ،خصوصا انها تشهد أوضاعا غير
ً
مستقرة سياسيا.
إذ ان األوضاع السياسية القائمة داخل الدولة ،تؤثر في تشكيل الرأي العام ،فإذا كان نظام الدولة
ً
قائما على الدكتاتورية واالستبداد بالرأي واالستعالء على الجماهير واحتقارها ،وإشاعة التعسف واإلرهاب،
ً
فإن هذا يؤدي حتما إلى سلبية الرأي العام في الدولة ،إذ يحل محله الخوف العام والسخط العام ،كما أن
ً
وجود األحزاب السياسية املتناحرة ،التي تمثل مصالح متباينة من شأنه أيضا -وال سيما في البلدان املكافحة من
أجل التخلص من االستعمار ومؤامراته وآثاره -أن ُيضعف من قوة الرأي العام في الدولة ،ويؤدي إلى تفتته
وانقسامه ،بالنسبة للمسائل الحيوية املهمة ،وعلى أية حال فاملعروف أن الظروف السياسية واالجتماعية
ُ
تختلف بين دولة وأخرى ،وأن ما يكون عامل قوة بالنسبة للرأي العام في دولة ما ،قد يكون عامل ضعف في
ُ
دولة أخرى ،وهذا يتوقف على طبيعة املناخ السياس ي السائد ،ومدى تعمق الديمقراطية بمفهومها
ٍ
)(30
الصحيح ؛ إذ إن الفهم الخاطئ للديمقراطية ،وسوء تطبيقها ،يضعف الرأي العام ،وعلى الرغم من أن تعدد
األحزاب السياسية أحدى صور الديمقراطية ،إال أن زيادتها عن حدها الطبيعي ،بشكل ال يتناسب مع حجم
الجمهور ،أمر يؤدي إلى زيادة الخالفات السياسية وبالتالي ازدياد َ
األزمات السياسية وتشتت الرأي العام الذي
يتشكل بشأن كل منها.

الدراسة امليدانية:
التحليل النسبي لبيانات االستبانة الخاصة بالبحث
ً
شملت عينة البحث ( )100مبحوثا من مجموع ( )1000طالب وطالبة في قسم اإلعالم ،وهذه
النسبة تمثل ( )%10من العدد الكلي ،وهو أمر مقبول في البحوث العلمية ،وتم اختيار املبحوثين من
طلبة االعالم للدراستين الصباحية واملسائية ،ويوضح الجدول رقم ( )1التوزيع النسبي للذكور واإلناث في
ً
عينة البحث التي توزعت على الذكور بمعدل ( )64مبحوثا بنسبة ( )%64واإلناث بمعدل ( )36مبحوثة
بنسبة ( ،)%36كما موضح في الجدول رقم ( )4اآلتي:
جدول رقم ( )1يوضح التوزيع النسبي للذكور واإلناث في عينة البحث.

مج العينة

عدد الذكور

النسبة املئوية %

عدد اإلناث

النسبة املئوية %

100

64

%64

36

%36

توزي عينة البحث بحسب الفئات العمرية والنوع:
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

119

التقرير االستراتيجي العراقي

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

يوضح الجدول رقم ( )2التوزيع النسبي للفئات العمرية من الذكور واإلناث في إطار عينة البحث البالغة ()100
مبحوث حيث حصلت الفئة العمرية ( )22- 20على مجموع تكرارات بلغت ( )44بنسبة ( )%44كانت حصة
ً
ً
الذكور منها ( )24تكرارا بنسبة ( )%55وحصة اإلناث ( )20تكرارا بنسبة ( ،)%45كما حصلت الفئة العمرية
ً
ً
( )25 – 23على مجموع تكرارات بلغت ( )26تكرارا وبنسبة ( )%26بلغت حصة الذكور ( )20تكرارا وبنسبة
ً
( )%77وحصة اإلناث ( )6تكرارات بنسبة ( ،)%23أما الفئة العمرية ( )28 – 26فقد حصلت على ( )11تكرارا
بنسبة ( )%11كانت حصة الذكور منها ( )8تكرارات بنسبة ( )%73وحصة اإلناث ( )3تكرارات بنسبة (،)%27
وحصلت الفئة العمرية ( )31 – 29على ( )10تكرارات بنسبة ( )%10كانت حصة الذكور منها ( )7تكرارات
بنسبة ( )%70وحصة اإلناث ( )3تكرارات بنسبة ( ،)%3كما حصلت الفئة العمرية ( -35فأكثر) حصلت على
( )5تكرارات بنسبة ( )%5كانت حصة الذكور منها تكرارين بنسبة ( )%40واإلناث ( )3تكرارات بنسبة (،)%60
أما الفئة العمرية ( )34 – 32فقد حصلت على ( )4تكرارات بنسبة ( )%4كانت حصة الذكور منها ( )3تكرارات
ً
ً
بنسبة ( )%75وحصة اإلناث تكرارا واحدا بنسبة ( ،)%25كما موضح في الجدول رقم (.)2
جدول رقم  2يوضح التوزي النسبي للفئات العمرية للذكور واإلناث في عينة البحث.

الفئات العمرية

الذكور

النسب
املئوية%

اإلناث

النسب

مجموع الذكور واإلناث

املئوية%

والنسب املئوية

22 -20

24

%55

20

%45

44

%44

25 -23

20

%77

6

%23

26

%26

28 -26

8

%73

3

%27

11

%11

31 -29

70

%11

3

%3

10

%10

 -35فأكثر

2

%40

3

%60

5

%5

34 -32

3

%75

1

%25

4

%4

املجموع

64

%64

36

%36

100

%100
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ُ
َ
َبل َغ مجموع تكرارات إجابات املبحوثين من طلبة قسم االعالم بشأن مدى تلقي الفضائيات بـ(احيانا)
ً
ً
ً
( )58تكرارا بنسبة ( )%58كانت حصة الذكور منها ( )34تكرارا بنسبة ( )%59وحصة االناث ( )24تكرارا بنسبة
ُ
َ
ً
( ،)%41كما َبل َغ مجموع تكرارات إجابات املبحوثين بـ(دائما) ( )26تكرارا بنسبة ( )%26كانت حصة الذكور منها
َ
ً
( )19تكرارا بنسبة ( )%73وحصة االناث ( )7تكرارات بنسبة ( ،)%27فيما َبل َغ مجموع تكرارات إجابات
ُ
ً
ً
املبحوثين بـ(نادرا) ( )16تكرارا بنسبة ( )%16كانت حصة الذكور منها ( )11تكرارا بنسبة ( )%69وحصة االناث
( )5تكرارات بنسبة ( ،)%31كما موضح في الجدول رقم ( )3اآلتي:
جدول رقم ُ 3يبين مدى تلقي الفضائيات لدى عينة البحث
لدى مجموع
النوع

لدى مجموع

الذكور في

النسبة

لدى مجموع اإلناث

الجامعات

املئوية

في الجامعات الثالث

النسبة املئوية

الثالث

الذكور واإلناث
في الجامعات

النسبة املئوية

الثالث

ا
أحيانا

34

%59

24

%41

58

%58

ا
دائما

19

%73

7

%27

26

%26

ا
نادرا

11

%69

5

%31

16

%16

املجموع

64

%64

36

%64

100

%100

ً
وأجرى الباحث تحليال لتوصيف بيانات تلقي الفضائيات ،ملعرفة أي الفضائيات العراقية التي يفضل
املبحوثون تلقي األخبار ِّعبرها ،وذلك من خالل استكمال تحليل إجابات املبحوثين على أسئلة االستبانة كاآلتي:
ً
حصلت قناة العراقية على ( )91تكرارا بنسبة ( )%33لتحتل املرتبة األولى ،تلتها قناة الشرقية التي حصلت على
ً
ً
( )51تكرارا بنسبة ( ،)%18والتي تقاسمت املرتبة الثانية مع قناة السومرية التي حصلت على ( )49تكرارا
ً
ً
بنسبة( )%18أيضا ،تلتهما في املرتبة الثالثة قناة ( )Nrt arabicلحصولها على ( )22تكرارا بنسبة ( )%8ثم
ً
جاءت في املرتبة الرابعة كل من قناة بغداد التي حصلت على ( )11تكرارا بنسبة ( )%4والعهد التي حصلت على
( )10تكرارات ونفس النسبة ،تلتهما في املرتبة الخامسة قناة دجلة التي حصلت على ( )9تكرارات بنسبة ()%3
ثم قناتي هنا بغداد والفرات في املرتبة السادسة لحصول كل منهما على ( )7تكرارات بنسبة ( )%2.5فيما جاءت
قناتي الرشيد واالتجاه في املرتبة السابعة لحصول كل منهما على ( )3تكرارات بنسبة ( )%1وفي املرتبة الثامنة
حلت قنوات االنبار وبالدي والفيحاء وآفاق واملسار والغدير وبابل لحصول كل منها على تكرارين وبنسبة
( )%0.7وفي املرتبة التاسعة واألخيرة جاءت قنوات الديار وكربالء والفلوجة لحصول كل منها على تكرار واحد
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ً
بنسبة ( )%0.3في حين بلغ مجموع قنوات التلفزيون الفضائية املفضلة لدى عينة البحث ( )277تكرارا
وبنسبة ( )%98إذ ُسمح للمبحوثين باختيار  3قنوات ُيفضلون تلقي األخبار ِّعبرها ،وال سيما السياسية التي
تهمهم ،والقليل منهم حدد قناتين فقط ،فيما ال يفضل  5منهم متابعة األخبار في قنوات التلفزيون الفضائية
العراقية ،كما موضح في الجدول رقم ( )4اآلتي:
جدول رقم ( )4يوضح الفضائيات العراقية املفضلة لتلقي األخبار لدى عينة البحث.

القنوات العراقية

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

العراقية

91

%33

1

الشرقية

51

%18

2

السومرية

49

%18

2

Nrt Arabic

22

%8

3

بغداد

11

%4

4

العهد

10

%4

4

دجلة

9

%3

5

هنا بغداد

7

%2.5

6

الفرات

7

%2.5

6

الرشيد

3

%1

7

االتجاه

3

%1

7

االنبار

2

%0.7

8

بالدي

2

%0.7

8

الفيحاء

2

%0.7

8

آفاق

2

%0.7

8

املسار

2

%0.7

8

الغدير

2

%0.7

8

بابل

2

%0.7

8

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

122

التقرير االستراتيجي العراقي

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

الديار

1

%0.3

9

كربالء

1

%0.3

9

الفلوجة

1

%0.3

9

مج املفضلة

277

%98

ال أشاهد

5

%02

مج االجابات

282

%100

ا
كما أجرى الباحث تحليال لتوصيف بيانات تلقي الفضائيات العربية ،كاآلتي:
ً
حصلت قناة العربية على ( )50تكرارا بنسبة ( )%30لتحل في املرتبة األولى ،تلتها في املرتبة الثانية قناة MBC1
ً
ً
التي حصلت على ( )46تكرارا بنسبة ( ،)%28وتلتهما في املرتبة الثالثة قناة (الجزيرة) لحصولها على ( )41تكرارا
بنسبة ( )%25ثم جاءت في املرتبة الرابعة قناة امليادين لحصولها على ( )7تكرارات بنسبة ( )%4تلتها في املرتبة
الخامسة قناة الحدث التي حصلت على ( )5تكرارات بنسبة ( )%3ثم تلتها في املرتبة السادسة قناة املنار التي
حصلت على ( )4تكرارات بنسبة ( )%2.4ثم حلت في املرتبة السابعة قنوات  LBCاللبنانية ودبي والرأي
االماراتيتين لحصول كل قناة على ( )3تكرار بنسبة ( ،)%2في حين جاءت قناة االمارات في املرتبة الثامنة
واألخيرة لحصولها على تكرارين فقط بنسبة ( ،)%1في حين بلغ مجموع القنوات العربية املفضلة لدى عينة
ً
البحث ( )164تكرارا وبنسبة ( )%96إذ ُسمح للمبحوثين باختيار  3قنوات ُيفضلون تلقي األخبار ِّعبرها ،وال
سيما السياسية التي تهمهم ،والبعض منهم حدد قناتين فقط أو واحدة ،فيما ال يفضل  10منهم متابعة األخبار
في القنوات العربية ،كما موضح في الجدول رقم ( )5اآلتي:
جدول رقم  5يوضح الفضائيات العربية املفضلة لتلقي األخبارلدى عينة البحث.
القنوات العربية

التكرارات

النسب املئوية %

املرتبة

العربية

50

%31.5

1

Mbc1

46

%28

2

الجزيرة

41

%25

3

امليادين

7

%4

4
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الحدث

5

%3

5

املنار

4

%2.4

6

Lbc

3

%2

7

دبي

3

%2

7

الرأي

3

%2

7

االمارات

2

%1

8

مج املفضلة

164

%94

ال أشاهد

10

%6

مج العينة الكلي

174

%100

ً
كما أجرى الباحث تحليال لتوصيف بيانات تلقي الفضائيات األجنبية الناطقة بالعربية التي يفضل
املبحوثون تلقي األخبار ِّعبرها ،وذلك من خالل استكمال تحليل إجابات املبحوثين كاآلتي:
تصدرت قناة ( )BBC Arabicالقنوات الفضائية املفضلة ملتابعة األخبار ِّعبرها املرتبة األولى ،لحصولها على
ً
( )43تكرارا بنسبة ( )%39تلتها في املرتبة الثانية قناة الحرة لحصولها على ( )31تكر ًار بنسبة ( ،)%28وفي
ً
املرتبة الثالثة قناة  DWلحصولها على ( )21تكرارا بنسبة ( ،)%19وفي املرتبة الرابعة جاءت قناة  RTالروسية
لحصولها على ( )7تكرارات بنسبة ( )%6.5كما جاءت في املرتبة الخامسة قناة العالم لحصولها على ()5
تكرارات بنسبة ( ،)%4.5في حين جاءت قناة  France 24الفرنسية لحصولها على ( )3تكرارات فقط بنسبة أقل
من (.)%3
في حين بلغ مجموع قنوات التلفزيون الفضائية املفضلة األجنلبية الناطقة باللغة العربية لدى عينة البحث
ً
( )110تكرارا وبنسبة ( )%88إذ ُسمح للمبحوثين باختيار  3قنوات ُيفضلون تلقي األخبار ِّعبرها ،وال سيما
السياسية التي تهمهم ،والكثير منهم حدد قناتين او ثالثة ،فيما حدد اغلبهم قناة واحدة ،فيما ال يفضل 15
منهم متابعة األخبار في قنوات التلفزيون الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية  ،كما موضح في الجدول رقم ()6
اآلتي:
جدول رقم ( )6يوضح الفضائيات األجنبية الناطقة بالعربية املفضلة لتلقي األخبار لدى عينة البحث.
القنوات األجنبية الناطقة

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

بالعربية املفضلة
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BBC Arabic

43

%39

1

الحرة

31

%28

2

DW

21

%19

3

RT

7

%6.5

4

العالم

5

%4.5

5

France 24

3

%3

6

مج القنوات املفضلة

110

%88

ال أشاهد

15

%12

مج العينة الكلي

125

%100

ما أهم برامج الفضائيات التي تتناول األزمات السياسية في العراق؟
تتناول قنوات التلفزيون الفضائية في برامجها السياسية َ
األزمات السياسية في العراق ،ووجد الباحث أن
املبحوثين يركزون على برامج معينة دون غيرها ،في مختلف الفضائيات (العراقية والعربية واألجنبية الناطقة
باللغة العربية) ويمكن توضيح ذلك كاآلتي:
أ-

برامج الفضائيات العراقية:
يوضح الجدول رقم ( )7أهم برامج الفضائيات العراقية التي تتناول َ
األزمات السياسية في العراق لدى

عينة البحث ،إذ حل في املرتبة األولى برنامج بالحرف الواحد الذي تقدمه قناة الشرقية الفضائية ،لحصوله
ً
على ( )16تكرارا بنسبة ( )%26وفي املرتبة الثانية جاء برنامج العراقية والحدث الذي تقدمه قناة العراقية
ً
الفضائية لحصوله على ( )12تكرارا بنسبة ( )%20في حين جاء كل من برنامج حوار الذي تقدمه قناة الشرقية
وبرنامج كالم وجيه الذي تقدمه قناة العهد باملرتبة الثالثة لحصول كل منهما على ( )8تكرارات بنسبة ()%13
فيما جاء برنامج والية بطيخ الذي تقدمه قناة دجلة في املرتبة الرابعة لحصوله على ( )6تكرارات بنسبة
( ،)%10وفي املرتبة الخامسة جاء كل من برنامجي حوار التاسعة الذي تقدمه هنا بغداد وبرنامج التاسعة الذي
تقدمه قناة الفلوجة لحصول كل منهما على ( )4تكرارات بنسبة ( ،)%6.5في حين حل فب املرتبة السادسة
برنامج املناورة الذي تقدمه قناة دجلة لحصوله على تكراربن بنسبة ( )%3تاله في املرتبة السابعة واألخيرة
برنامج العب سياس ي الذي تقدمه قناة بغداد لحصوله على تكرار واحد بنسبة اقل من ( ،)%2فيما بلغ مجموع
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ً
ً
البرامج املشاهدة ( )61برنامجا سياسيا بنسبة ( )%61فيما لم يفضل نحو ( )39من املبحوثين مشاهد تلك
البرامج ،أي بنسبة (.)%39

جدول رقم  7يوضح أهم برامج الفضائيات العراقية التي تتناول َ
األزمات السياسية في العراق
أهم برامج الفضائيات العراقية
الفضائيات

البرامج

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

الشرقية

بالحرف الواحد

16

%26

1

العراقية

العراقية والحدث

12

%20

2

الشرقية

حوار

8

%13

3

العهد

كالم وجيه

8

%13

3

دجلة

والية بطيخ

6

%10

4

هنا بغداد

حوارالتاسعة

4

%6.5

5

الفلوجة

التاسعة

4

%6.5

5

دجلة

املناورة

2

%3

6

بغداد

العب سياس ي

1

%2

7

مج

البرامج املفضلة

61

%61

مج

ال اشاهد برامجها

39

%39

مج

إجابات العينة

100

%100

يتضح من خالل الجدول رقم ( )8أهم برامج الفضائيات العربية التي تتناول َ
األزمات السياسية في العراق ،ان
ً
برنامج االتجاه املعاكس الذي تعرضه قناة الجزيرة جاء في املرتبة األولى لحصوله على ( )14تكرارا أي بنسبة
( ،)%50وفي املرتبة الثانية جاء برنامج صناعة املوت الذي تقدمه قناة العربية لحصوله على ( )7تكرارات أي
بنسبة ( )%25وفي املرتبة الثالثة جاء برنامج الثامنة الذي تقدمه قناة  MBC1لحصوله على ( )5تكرارات بنسبة
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( ،)%18وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاء برنامج على خطى العرب الذي تقدمه قناة العربية لحصوله على
تكرارين فقط بنسبة (.)%7
ً
فيما بلغ مجموع البرامج السياسية املشاهدة ( )28برنامجا بنسبة ( )%28فيما لم يفضل نحو ( )72من
املبحوثين مشاهد تلك البرامج ،أي بنسبة (.)%72
جدول رقم ( )8يوضح أهم برامج الفضائيات العربية التي تتناول َ
األزمات السياسية العراقية لدى عينة البحث
أهم برامج الفضائيات العربية َ
األزمات
الفضائيات

البرامج

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

الجزيرة

االتجاه املعاكس

14

%50

1

العربية

صناعة املوت

7

%25

2

Mbc1

الثامنة

5

%18

3

العربية

ُ
على خطى العرب

2

%7

4

مجموع البرامج

28

%28

ال أتاب البرامج في هذه الفضائيات

72

%72

املجموع

100

%100

يتضح من الجدول رقم ( )9أهم برامج الفضائيات األجنبية الناطقة باللغة العربية التي تتناول َ
األزمات
السياسية في العراق ،ان برنامج البشير شو الذي تعرضه قناة  DW arabicجاء في املرتبة األولى لحصوله على
ً
( )18تكرارا أي بنسبة ( ،)%49.5وفي املرتبة الثانية جاء برنامج حديث النهرين الذي تقدمه قناة الحرة
لحصوله على ( )6تكرارات أي بنسبة ( )%16وفي املرتبة الثالثة جاء برنامج حوار الذي تعرضه قناة BBC
 arabicلحصوله على ( )5تكرارات بنسبة ( ،)%13.5وفي املرتبة الرابعة جاء برنامج ساعة حرة الذي تقدمه
ً
قناة الحرة ايضا لحصوله على  5تكرارات بنسبة ( ،)%10.5تاله في املرتبة الخامسة برنامج هنا العاصمة على
ً
قناة  BBC arabicأيضا لحصوله على تكرارين أي بنسبة ( ،)%5.5في حين جاء كل من برنامج العمود الثامن
الذي تعرضه قناة الحرة وبرنامج مع الحدث الذي تعرضه قناة العالم في املرتبة األخيرة لحصول كل منهما على
ً
ً
تكرارا واحدا بنسبة (.)%2.5
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ً
فيما بلغ مجموع البرامج السياسية املشاهدة ( )37برنامجا بنسبة ( )%37فيما لم يفضل نحو ( )63من
املبحوثين مشاهد تلك البرامج ،أي بنسبة (.)%63
جدول رقم ( )9يوضح أهم برامج الفضائيات األجنبية الناطقة بالعربية التي تتناول َ
األزمات السياسية في العراق
لدى عينة البحث
أهم برامج الفضائيات األجنبية الناطقة

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

بالعربية
الفضائيات

البرامج

DW

البشيرشو

18

%49.5

1

الحرة

حديث النهرين

6

%16

2

BBC

حوار

5

%13.5

3

الحرة

ساعة حرة

4

%10.5

4

BBC

هنا العاصمة

2

%5.5

5

الحرة

العمود الثامن

1

%2.5

6

العالم

م الحدث

1

%2.5

6

مجموع البرامج

37

%37

ال أتاب البرامج في هذه الفضائيات

63

%63

املجموع

100

%100

أما أهم األزمات السياسية في العراق التي تناولتها الفضائيات ،فيتضح في الجدول رقم ( )10ان الفضائيات
ً
ركزت على َأزمات سياسية معينة في عامي 2016و ،2017ا ( )12أزمة بلغ مجموع تكراراتها ( )216تكرارا
تصدرتها في املرتبة األولى أزمة سقوط بعض املدن العراقية بيد تنظيم داعش االجرامي وانعكاساتها
ً
السياسية ،والتي حصلت على ( )68تكرارا بنسبة ( )%32تلتها في املرتبة الثانية األزمة التي تلت استفتاء إقليم
ً
كرستان ومحاولة انفصاله عن العراق ،إذ حصلت على ( )27تكرارا بنسبة ( )%12وفي املرتبة الثالثة جاءت
ً
أزمة قانون االحوال الشخصية واثره في العملية السياسية التي حصلت على ( )22تكرارا بنسبة ( )%10وفي
ً
املرتبة الرابعة جاءت أزمة الفساد االداري في دوائر الدولة وهروب الفاسدين لحصولها على ( )20تكرارا بنسبة
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ً
( )%9تلتها في املرتبة الخامسة أزمتي املوازنة االتحادية وانعكاساتها السياسية التي حصلت على ( )16تكرارا
بنسبة ( )%7وتردي الوضع االمني وتداعياته السياسية بمجموع تكرارات بلغت ( )15بنسبة ( )%7في حين
ً
جاءت قضية النازحين وتأخير عودتهم في املرتبة السادسة لحصولها على ( )12تكرارا بنسبة ( ،)%6تلتها أزمة
استجوابات البرملان واالتهامات املتبادلة بحصولها على ( )10تكرارات بنسبة ( )%5والتي حصلت على املرتبة
السابعة ،في حسن حلت أزمة الخالفات بشأن انتخابات املجالس املحلية والبرملان في املرتبة الثامنة بمجموع
تكرارات بلغت ( )9بنسبة ( )%4وفي نفس املرتبة ازمة املناطق املختلف عليها وانعكاساتها السياسية لحصولها
على ( )8تكرارات بنسبة ( )%4وفي املرتبة التاسعة واألخيرة حلت كل من ازمتي انعكاسات الخالفات الخارجية
لدول الجوار على العراق لحصولها على ( )5تكرارات بنسبة ( )%2وتوتر العالقات العراقية والتركية بشأن
تلعفر لحصولها على ( )4تكرارات بنسبة(.)%2

أهم َ
األزمات السياسية التي تتناولها الفضائيات

مج التكرارات

النسب%

املرتبة

سقوط بعض املدن العراقية بيد تنميم داعش االجرامي وانعكاساتها السياسية

68

%32

1

استفتاء اقليم كردستان ومحاولة انفصاله عن العراق

27

%12

2

قانون االحوال الشخصية واثره في العملية السياسية

22

%10

3

الفساد االداري في دوائرالدولة وهروب الفاسدين

20

%9

4

املوازنة االتحادية وانعكاساتها السياسية

16

%7

5

تردي الوض االمني وتداعياته السياسية

15

%7

5

قضية النازحين وتأخيرعودتهم

12

%6

6

استجوابات البرملان واالتهامات املتبادلة

10

%5

7

الخالفات بشأن انتخابات املجالس املحلية والبرملان

9

%4

8

املناطق املختلف عليها وانعكاساتها السياسية

8

%4

8

انعكاسات الخالفات الخارجية لدول الجوارعلى العراق

5

%2

9
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%2

توترالعالقات العراقية والتركية بشأن تلعفر

4

املجموع

216

9

جدول رقم  10يوضح أهم َ
األزمات السياسية في العراق التي تتناولها الفضائيات في عامي 2016و2017

وبشأن نوع الخطاب السياس ي للمسؤولين العراقيين ِّعبر الفضائيات ،يتضح من الجدول رقم ( )11الذي ترك
للمبحوثين فيه اختيار اكثر من نوع ،تصدر الخطاب الدعائي للساسة انواع الخطابات عبر الفضائيات ،اذا
ً
حصل على ( )53تكرارا بنسبة ( ،)%36تاله في املرتبة الثانية نوع الخطاب املتشنج للساسة لحصوله على ()32
ً
ً
تكرارا بنسبة ( )%21اما نوع الخطاب التسقيطي فجاء في املرتبة الثالثة لحصوله على ( )18تكرارا بنسبة
ً
( )%12وفي املرتبة الرابعة جاء نوع الخطاب املعتدل لحصوله على ( )13تكرارا بنسبة ( )%9اما نوع الخطاب
ً
املتأزم فجاء في املرتبة الخامسة لحصوله على ( )12تكرارا بنسبة ( )%8في حين حل نوع الخطاب التصعيدي في
ً
املرتبة السادسة لحصوله على ( )11تكرارا بنسبة ( )%7اما النوع الذي يدعو للتهدئة فحصل على ( )9تكرارات
بنسبة ( )%7ليحل في املرتبة السابعة ،تاله في املرتبة الثامنة واألخيرة أي نوع آخر ،وهما خطاب الفوضوي
وخطاب التفرقة لحصول كل منهما على تكرار واحد بنسبة (.)%1
جدول رقم  11يوضح نوع الخطاب السياس ي للمسؤولين العراقيين ِعبر الفضائيات

نوع الخطاب

مجموع التكرارات

النسب املئوية%

املرتبة

دعائي

53

%36

1

متشنج

32

%21

2

تسقيطي

18

%12

3

معتدل

13

%9

4

متأزم

12

%8

5

تصعيدي

11

%7

6

يدعو للتهدئة

9

%6

7
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نوع آخر

 2فوضوي-تفرقة

%1

8

املجموع

150

%100

8

ا
ثالثا -الفرضية وفقراتها وفق املقياس:

ً
اجرى الباحث تحليال للنسب املئوية لفقرات فرضية البحث والبالغ عددها ( )12فقرة ،والتي تم فيها
الحصول على إجابات املبحوثين بحسب تصنيف مقياس ليكرت الثالثي (أتفق ،محايد ،ال أتفق) على
فقرات الفرضية (الخطاب السياس ي املوجه ِّعبر الفضائيات يؤثر في الرأي العام العراقي) على طلبة قسم
اإلعالم في الجامعة املستنصرية في الدراستين الصباحية واملسائية ،وظهر اآلتي:
في الفقرة األولى ُ(يسهم الخطاب السياس ي للمسؤولين ٍعبر الفضائيات التي تتابعها بتشكيل رأي لديك
ً
إزاء َ
األزمات التي يشهدها العراق) حصلت عبارة (اتفق) على ( )44تكرارا بنسبة ( ، )%44أما عبارة محايد فقد
ً
ً
حصلت على ( )27تكرارا بنسبة ( ،)%27فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )29تكرارا بنسبة (.)%29
في الفقرة الثانية (يثير بعض الساسة الرأي العام بشأن َأزمات رئيسة لدى الجمهور) ،حصلت عبارة
ً
ً
(اتفق) على ( )65تكرارا بنسبة ( ، )%65أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )21تكرارا بنسبة ( ،)%21فيما
ً
حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )14تكرارا بنسبة (.)%14
في الفقرة الثالثة (ال ُيسهم الخطاب السياس ي للمسؤولين بشكيل رأي لديك إزاء َ
األزمات التي يشهدها
ً
ً
العراق) حصلت عبارة (اتفق) على ( )38تكرارا بنسبة ( ، )%38أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )23تكرارا
ً
بنسبة ( ،)%23فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )39تكرارا بنسبة (.)%39
في الفقرة الرابعة (يثير بعض الساسة الرأي العام بشأن َأزمات سياسية ثانوية لدى الجمهور) حصلت
ً
ً
عبارة (اتفق) على ( )57تكرارا بنسبة ( ، )%57أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )39تكرارا بنسبة (،)%39
فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )4تكرارات بنسبة (.)%4
في الفقرة الخامسة (يسعى الساسة عبر خطاباتهم إلى إثارة َ
األزمات في العراق) حصلت عبارة (اتفق)
ِّ
ً
ً
على ( )62تكرارا بنسبة ( ، )%62أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )23تكرارا بنسبة ( ،)%23فيما حصلت
عبارة (ال أتفق) على ( )15تكرارات بنسبة (.)%15
في الفقرة السادسة (يسعى الساسة عبر خطاباتهم إلى حل َ
األزمات في العراق) حصلت عبارة (اتفق)
ِّ
ً
ً
على ( )14تكرارا بنسبة ( ، )%14أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )21تكرارا بنسبة ( ،)%21فيما حصلت
عبارة (ال أتفق) على ( )65تكرارات بنسبة (.)%65

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

131

التقرير االستراتيجي العراقي

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

ُ
في الفقرة السابعة (أسهمت الخطابات السياسية للمسؤولين بإعادة اللحمة للشعب العراقي) حصلت
ً
ً
عبارة (اتفق) على ( )11تكرارا بنسبة ( ، )%11أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )26تكرارا بنسبة (،)%26
فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )63تكرارات بنسبة (.)%63
في الفقرة الثامنة (أسهمت الخطابات السياسية للمسؤولين بتفتيت وحدة الشعب العراقي) حصلت
ً
ً
عبارة (اتفق) على ( )65تكرارا بنسبة ( ، )%65أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )23تكرارا بنسبة (،)%23
فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )12تكرارات بنسبة (.)%12
في الفقرة التاسعة (تثير الخطابات الساسية للمسؤلين والسياسيين أزمات هدفها تقليل االهتمام
ً
بمحاربة داعش) حصلت عبارة (اتفق) على ( )20تكرارا بنسبة ( ، )%20أما عبارة محايد فقد حصلت على ()39
ً
تكرارا بنسبة ( ،)%39فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )21تكرارات بنسبة (.)%21
في الفقرة العاشرة (ان أغلب الخطابات السياسية للمسؤولين والسياسيين هدفها الترويج ألغراض
ً
ً
انتخابية) حصلت عبارة (اتفق) على ( )88تكرارا بنسبة ( ، )%88أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )8تكرارا
بنسبة ( ،)%8فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )4تكرارات بنسبة (.)%4
في الفقرة الحادية عشرة (الخطاب املتشنج لبعض الساسة العراقيين يدفعك النتخابهم) حصلت
ً
ً
عبارة (اتفق) على ( )20تكرارا بنسبة ( ،)%20أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )19تكرارا بنسبة (،)%19
فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )61تكرارات بنسبة (.)%61
في الفقرة الثانية عشرة (الخطاب املعتدل لبعض الساسة العراقيين يدفعك النتخابهم) حصلت
ً
ً
عبارة (اتفق) على ( )38تكرارا بنسبة ( ،)%38أما عبارة محايد فقد حصلت على ( )39تكرارا بنسبة (،)%39
فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )23تكرارات بنسبة (.)%23
جدول رقم  12يوضح مجموع التكرارات والنسب املئوية لفقرات الفرضية

رقم

اتفق

%

محايد

%

%

ال اتفق

الفقرة
1

44

%44

27

%27

29

%29

2

65

%65

21

%21

14

%14

3

38

%38

23

%23

39

%39
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4

57

%57

39

%39

4

%4

5

62

%62

23

%23

15

%15

6

14

%14

21

%21

65

%65

7

11

%11

26

%26

63

%63

8

65

%65

23

%23

12

%12

9

20

%20

39

%39

21

%21

10

88

%88

8

%8

4

%4

11

20

%20

19

%19

61

%61

12

38

%38

39

%39

23

%23

أهم النتائج
ً
 -1توصل الباحث ِّعبر الدراسة امليدانية التي شملت ( )100مبحوثا من طلبة قسم االعالم بشأن مدى
تلقي الفضائيات التي تبث االخبار السياسية ،ان نسبة املتابعة جيدة وهو ما يدل على ان املبحوثين
ُ
ً
متابعين لألحداث السياسية ،اذ بلغت نسبة إجابة املبحوثين بـ(احيانا) ( )58تكرارا بنسبة ()%58
َ
ُ
ُ
ً
ً
بـ(دائما) ( )26تكرارا بنسبة ( )%26فيما َبل َغ مجموع تكرارات إجابات املبحوثين بـ(نادرا) ( )16تكرارا
بنسبة (.)%16
ً
 -2حصلت قناة العراقية على ( )91تكرارا بنسبة ( )%33لتحل في املرتبة األولى ،تلتها قناة الشرقية التي
ً
حصلت على ( )51تكرارا بنسبة ( ،)%18والتي تقاسمت املرتبة الثانية مع قناة السومرية التي حصلت
ً
ً
على ( )49تكرارا بنسبة( )%18أيضا ،تلتهما في املرتبة الثالثة قناة ( )Nrt arabicلحصولها على ()22
ً
تكرارا بنسبة (.)%8
ً
 -3حصلت قناة العربية على ( )50تكرارا بنسبة ( )%30لتحل في املرتبة األولى ،تلتها في املرتبة الثانية قناة
ً
 MBC1التي حصلت على ( )46تكرارا بنسبة ( ،)%28وتلتهما في املرتبة الثالثة قناة (الجزيرة) لحصولها
ً
على ( )41تكرارا بنسبة (.)%25
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 -4تصدرت قناة ( )BBC Arabicالقنوات الفضائية املفضلة ملتابعة األخبار ِّعبرها املرتبة األولى ،لحصولها
ً
على ( )43تكرارا بنسبة ( )%39تلتها في املرتبة الثانية قناة الحرة لحصولها على ( )31تكر ًار بنسبة
ً
( ،)%28وفي املرتبة الثالثة قناة  DWلحصولها على ( )21تكرارا بنسبة (.)%19
 -5حل في املرتبة األولى برنامج بالحرف الواحد الذي تقدمه قناة الشرقية الفضائية ،لحصوله على ()16
ً
تكرارا بنسبة ( )%26من بين البرامج السياسية املقدمة من قبل الفضائيات العراقية ،وفي املرتبة
ً
الثانية جاء برنامج العراقية والحدث الذي تقدمه قناة العراقية الفضائية لحصوله على ( )12تكرارا
بنسبة ( )%20في حين جاء كل من برنامج حوار الذي تقدمه قناة الشرقية وبرنامج كالم وجيه الذي
تقدمه قناة العهد باملرتبة الثالثة لحصول كل منهما على ( )8تكرارات بنسبة (.)%13
ً
 -6جاء برنامج االتجاه املعاكس الذي تعرضه قناة الجزيرة جاء في املرتبة األولى لحصوله على ( )14تكرارا
أي بنسبة ( ،)%50وفي املرتبة الثانية جاء برنامج صناعة املوت الذي تقدمه قناة العربية لحصوله
على ( )7تكرارات أي بنسبة ( )%25وفي املرتبة الثالثة جاء برنامج ستوديو التاسعة الذي تقدمه قناة
 MBC1لحصوله على ( )5تكرارات بنسبة (.)%18
 -7تصدر برنامج البشير شو الذي تعرضه قناة  DW arabicالبرامج التي تعرضها القنوات األجنبية
ً
الناطقة باللغة العربية ،لحصوله على ( )18تكرارا بنسبة ( ،)%49.5وفي املرتبة الثانية جاء برنامج
حديث النهرين الذي تقدمه قناة الحرة لحصوله على ( )6تكرارات بنسبة ( )%16وفي املرتبة الثالثة
جاء برنامج حوار الذي تعرضه قناة  BBC arabicلحصوله على ( )5تكرارات بنسبة (.)%13.5
 -8تصدرت األزمات السياسية في العراق أزمة سقوط بعض املدن العراقية بيد تنظيم داعش االجرامي
ً
وانعكاساتها السياسية ،والتي حصلت على ( )68تكرارا بنسبة ( )%32تلتها في املرتبة الثانية األزمة التي
ً
تلت استفتاء إقليم كرستان ومحاولة انفصاله عن العراق ،إذ حصلت على ( )27تكرارا بنسبة ()%12
وفي املرتبة الثالثة جاءت أزمة قانون االحوال الشخصية واثره في العملية السياسية والتي حصلت على
ً
( )22تكرارا بنسبة (.)%10
ً
 -9تصدر الخطاب الدعائي للساسة انواع الخطابات عبر الفضائيات ،اذا حصل على ( )53تكرارا بنسبة
ً
( ،)%36تاله في املرتبة الثانية نوع الخطاب املتشنج للساسة لحصوله على ( )32تكرارا بنسبة ()%21
ً
اما نوع الخطاب التسقيطي فجاء في املرتبة الثالثة لحصوله على ( )18تكرارا بنسبة (.)%12
 -10تبين من خالل إجابات املبحوثين على فقرات الفرضية القائلة بأن الخطاب السياس ي املوجه ِّعبر
الفضائيات يؤثر في الرأي العام العراقي ،اذ اتفق نحو ( )%44من املبحوثين بأن (الخطاب السياس ي
للمسؤولين ٍعبر الفضائيات التي يتابعونها بتشكيل رأي لديهم إزاء االزمات التي يشهدها العراق) في
حين لم يتفق ( )%29منهم ،فيما اتفق نحو ( )%65بأن بعض الساسة يثيرون الرأي العام بشأن
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َأزمات رئيسة لدى الجمهور ،ولم يتفق معها نحو ( )%14منهم ،كما اتفق نحو ( )%57بأن بعض
الساسة يثيرون الرأي العام بشأن َأزمات سياسية ثانوية لدى الجمهور ولم يتفق ( )%4منهم ،كما

اتفق نحو ( )%62على ان الساسة يسعون عبر خطاباتهم إلى إثارة َ
األزمات في العراق ،ولم يتفق نحو
ِّ
ُ
( ،)%15واذا ما كانت (الخطابات السياسية للمسؤولين العراقيين اسهمت بإعادة اللحمة للشعب
ً
العراقي) حصلت عبارة (اتفق) على ( )11تكرارا بنسبة ( ، )%11أما عبارة محايد فقد حصلت على
ً
( )26تكرارا بنسبة ( ،)%26فيما حصلت عبارة (ال أتفق) على ( )63تكرارات بنسبة ( ،)%63فيما اتفق
نحو ( )%65من املبحوثين مع الفقرة القائلة بأن (الخطابات السياسية للمسؤولين أسهمت بتفتيت
وحدة الشعب العراقي) ولم يتفق معها نحو ( ،)%12وفيما اذا كانت (أغلب الخطابات السياسية
للمسؤولين والسياسيين هدفها الترويج ألغراض انتخابية) اتفق نحو ( ،)%88ولم يتفق نحو (،)%4
وفيما اذا كان (الخطاب املتشنج لبعض الساسة العراقيين يدفع النتخابهم) اتفق نحو ( ،)%20من
املبحوثين ،في حين لم يتفق مع ذلك نحو ( ،)%61فيما اتفقوا مع ان (الخطاب املعتدل لبعض
الساسة العراقيين يدفع النتخابهم) اذ حصلت اتفق مع ذلك نحو ( ،)%38فيما ابدى نحو ()%23
عدم اتفاقهم.
االستنتاجات
 -1ينشغل الجمهور العراقي باألحداث السياسية العراقية املهمة ويتابعها عبر مختف قنوات
التلفزيون الفضائية ،ويتفاعل معها ويبدي رأيه بشأنها.
 -2يفضل الجمهور العراقي قنوات التلفزيون الفضائية العراقية ويتابعها اكثر من غيرها لكونها أكثر
ً
اطالعا على الشؤون الداخلية ،ويستقي اهم االخبار من قناة العراقية الرسمية التي حصلت على
ً
اعلى نسبة مشاهدة بين املبحوثين ،فضال عن متابعة قنوات أخرى ،اذا يتابع اغلب املحوثين
االحداث الخاصة بالشأن العراقي السياس ي عبر مختلف القنوات كالشرقية والسومرية وغيرهما،
كما يتابع الجمهور العراقي األخبار في قنوات فضائية عربية بعضها مفضلة لديه كالعربية
ً
ً
و MBC1والجزيرة ،لكونها اكثر اهتماما بالشأن السياس ي العراقي فضال عن األخبار العربية
والعاملية ،ولكون األزمات السياسية العراقية مركبة تنطوي على عوامل داخلية وإقليمية ودولية،
ً
وهي عوامل تدفعه ايضا ملتابعة ما يتعلق بالعراق من احداث في قنوات اجنبية ناطقة باللغة
ُ
ً
العربية ،من بينها ( )BBC Arabicوالحرة و ،DWفضال عن قنوات أخرى.
 -3يتابع الجمهور العراقي برامج سياسية عدة تتناول األزمات التي تشغل الرأي العام سواء أكانت
رئيسة أو ثانوية ،فأهم ما يفضل متابعته في القنوات الفضائية العراقية برنامج بالحرف الواحد
الذي تقدمه قناة الشرقية الفضائية ،وبرنامج العراقية والحدث الذي تقدمه قناة العراقية
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الفضائية وبرنامج كالم وجيه الذي تقدمه قناة العهد ،كما يفضل متابعة برامج أخرى في قنوات
فضائية عربية كاالتجاه املعاكس الذي تعرضه قناة الجزيرة وصناعة املوت الذي تقدمه قناة
العربية والثامنة الذي تعرضه قناة  ،MBC1ويتابع الجمهور العراقي تلك البرامج لنفس األسباب
ً
التي تدفعه ملتابعة نشرات االخبار السياسية في مختلف القنوات الفضائية ،والتي تدفعه أيضا
ملتابعة برامج في قنوات أجنبية ناطقة باللغة العربية تتناول الشأن العراقي ،ومن بين البرامج
املفضلة البشير شو الذي تعرضه قناة  DW arabicوالذي يتناول الشأن السياس ي في العراق
ُ
ً
بأسلوب كوميدي ،فضال عن برامج أخرى تهتم بالشأن السياس ي في العراق أهمها برنامج حديث
النهرين الذي تقدمه قناة الحرة وبرنامج حوار الذي تعرضه قناة .BBC Arabic
 -4شغلت أزمة سقوط بعض املدن العراقية بيد تنظيم داعش االجرامي وانعكاساتها السياسية
الرأي العام العراقي مثلما شغلت الرأي العام العربي والعالمي ،وتصدرت األزمات السياسية ملا لها
من بعدين إقليمي ودولي ،تلتها في املرتبة الثانية األزمة التي تلت استفتاء إقليم كرستان ومحاولة
ً
ً ً
انفصاله عن العراق والتي شهدت مواقفا دوليا رافضة خوفا من تعرضها الستفتاءات مماثلة ،ثم
ً
تلتهما أزمة قانون االحوال الشخصية واثره في العملية السياسية ،التي ال تقل شأنا ،ملا لها من أثر
ً
سلبي يؤجج الطائفية فضال عن سماحه بتزويج القاصرات دون سن  9سنوات ،وهو قانون القى
ً ً
رفضا دوليا واحتجاجات قبل ناشطين مدنيين شملت العراق ومختلف دول العالم.
ً
 -5يرى اغلب املبحوثين ان الخطاب الذي يصدر عن الساسة هو دعائيا بدرجة كبيرة في أي مناسبة
ً
كان ،فضال عن الخطاب املتشنج في مختلف األزمات والصراعات السياسية ،كما يرى آخرون ان
ً
بعض الساسة يستخدمون خطاب تسقيطيا تجاه أقرانهم في العملية السياسية.
ً
 -10يؤثر الخطاب السياس ي املوجه ِّعبر الفضائيات في الرأي العام العراقي ،ويشكل رأيا لدى الجمهور
ً
ً
بشأن مختلف األزمات السياسية سلبا أو ايجابا ومهما كان نوعها ،سواء أكانت أزمات رئيسة أو
ثانوية ،ويرون بأن الساسة يسعون عبر خطاباتهم إلى إثارة َ
األزمات في العراق ،كما يرون بأنها خطابات
ِّ
ُ
ً
أسهمت بتفتيت وحدة الشعب العراقي بدال من إعادة اللحمة الوطنية ،ويرون ان اغلب الساسة
يسعون ِّعبر خطاباتهم للترويج ألغراض انتخابية ،وبأن الخطاب املتشنج لبعض الساسة غير مرحب
به وال يدفع الناس النتخابهم ،إذ يفضل الجمهور العراقي الخطاب املعتدل الذي قد يسهم في انتخابهم
من قبل العراقيين.
التوصيات
 -1على ُ
صناع القرار العراقيين تقديم الحقائق إلى الجمهور العراقي للحد من انتشار الشائعات التي
تسعى إلفشال العملية السياسية واثارة الفتن في العراق.
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 -2تفعيل البرامج السياسية الهادفة املعتدلة ِّعبر قنوات التلفزيون الفضائية العراقية من أجل
اإلسهام في استقرار املجتمع العراقي.

 -3عدم استخدام خطاب متشنج من قبل الساسة إلثارة الجمهور بشكل سلبي في أوقات َ
األزمات
من أجل كسب الرأي العام ،ال سيما في قنوات التلفزيون الفضائية التي يمتلكها أو يديرها بعض
السياسيين الذين يعملون على تسقيط أقرانهم.

ً
 -4يفضل استخدام اللغة املعتدلة الوسطية في الخطابات التي يوجهها الساسة للشعب العراقي بدال
ً
ُ
من استخدام لغة تصعد املواقف وتؤزم األوضاع ،وتنعكس سلبا على الشارع ،وعلى سمعة
الساسة الذين قد يفقدون جمهورهم الذي لم يعد ُيفضل لغة التهديد.
 -5االبتعاد عن الخطابات التي تثير النعرات الطائفية والعرقية وتسهم في تفتيت وحدة الشعب
ً
ُ
العراقي ،والسعي إلعادة اللحمة الوطنية ،ألن الجمهور بات واعيا بكل ما يجري.
 -6توحيد الخطاب اإلعالمي السياس ي الذي تبثه الفضائيات العراقية الرسمية أو التابعة ألحزاب
وكتل سياسية ،من أجل التأثير في اتجاهات الرأي العام ،وتحقيق االستقرار في أثناء حدوث
أزمات سياسية في العراق.
ُ

 -7التركيز على استخدام التغطية املثلى في الفضائيات للسياسيين وصناع القرار السياس ي ،وتجنب
التغطية اإلعالمية املشبوهة أو املسيسة ،أو املدعومة من قبل جهات معادية؛ وذلك بهدف
املساهمة في حل َ
األزمات.
 -8على السياسيين أن يكونوا حساسين وحذرين من التغطية التي يحصلون عليها في وسائل اإلعالم
ُ
ً
من أجل الخروج برؤى تسهم في حل األزمات بدال من اشعالها.
 -9مراعاة القائمون على الفضائيات مستويات الجمهور االتصالية ،وتوجيه برامج توعية لتنشئتهم
ً
ً
وسياسيا لضمان عدم إثارة الرأي العام بشكل سلبي في أثناء َ
األزمات.
اجتماعيا
 -10تفعيل دور التنشئة االجتماعية والسياسية ملواجهة اإلعالم املضاد ،ملا لها من دو مهم يضاهي
الدور الذي تؤديه الفضائيات.
 -11تعزيز املشاركة السياسية وتوعية الجمهور العراقي بمدى أهميتها في املجتمعات الديمقراطية
لبناء دولة مدنية جديدة.
 -12اهتمام الساسة بخطاباتهم التي يوجهونها ِّعبر صفحاتهم على الفيسبوك وتويتر
ً
وغيرها،ل ال على مستوى وسائل اإلعالم فقط ،واستخدام لغة معتدلة بعيدا عن لغة الطائفية
والعنصرية.
المصادر
 -1صفاء جبارة ،الخطاب اإلعالمي بين النظرة والتحليل ،دار أُسامة للنشر والتوزيع -األردن2009 ،م ،ص.449
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 -2فاضل زكي محمد ،الشؤون الدولية من التوترات إلى األزمات ،مجلة الدراسات الدبلوماسية -الرياض ،العدد الرابع،
1987م،ص.79
 -3حسين ظاهر ،معجم المصطلحات السياسية والدولية ،مجد للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ج2013 ،2م ،ص.24-23
 -4عدنان السيد حسن ،قضايا دولية-األزمة العراقية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت2011 ،م،
ص.143
 -5صادق األسود ،الرأي العام ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد1991 ،م ،ص.230
 -6أحمد زكريا أحمد ،نظريات اإلعالم ،مدخل إلهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورها ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،
المنصورة2008 ،م ،ص.47
 -7السيد بهنسي ،اإلعالم وإدارة األزمات الدولية ،عالم الكتب ،القاهرة2010 ،م ،ص.414
 -8مجد الهاشمي ،اإلعالم الدبلوماسي والسياسي ،دار أُسامة للنشر والتوزيعَ ،عمان2011 ،م ،ص.71

 -9سمير محمد حسين ،اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام ،عالم الكتب ،القاهرة1993 ،م ،ص.346

 -10سيمون سيرفاني ،وسائل اإلعالم والسي اسة الخارجية ،ترجمة محمد مصطفى غنيم ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة
العالمية ،القاهرة1995 ،م ،ص.29
 -11عالم خالد السرو ،سؤدد فؤاد اآللوسي ،وسائل اإلعالم والصراعات السياسية ،دار أُسامة للنشر والتوزيع ،األردن2012 ،م،
ص.47
 -12منال هالل المزاهرة ،الدعاية -أساليبها ومدارسها ،دار المسيرة -األردن2012 ،م ،ص.105

 -13حامد عبد هللا ربيع ،مقدمة في نظرية الرأي العام ،تقديم حامد غبد الماجد قويسي ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة2007 ،م،
ص.138-137
 -14إسماعيل علي سعد ،دراسات في المجتمع والسياسة ،دار النهضة العربية -بيروت1988 ،م ،ص.164
 -15بسام عبدالرحمن المشاغبة ،اإلعالم البرلماني والسياسي ،دار أُسامة للنشر والتوزيع -األردن2010 ،م ،ص.28
 -16حسين ظاهر ،معجم المصطلحات السياسية والدولية ،مصدر سبق ذكره ،ص.374
 -17خميس دهام حميد ،التحديث واالصالح السياسي في الوطن العربي ،بحث منشور في مجلة كلية اآلداب -جامعة بغداد،
ص.522
 -18إسماعيل علي سعد ،أصول علم االجتماع السياسي ،دار النهضة العربية -بيروت1988 ،م ،ص.172
 -19فيليب ريتور ،سوسيولوجيا التواصل السياسي ،تعريب خليل أحمد خليل ،دار الفارابي ،بيروت2008 ،م ،ص.28
 -20بسام عبدالرحمن المشاغبة ،اإلعالم البرلماني والسياسي ،مصدر سابق ،ص.24
 -21نغم محمد صالح ،التغغدية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون ،مجلة العلوم السياسية العدد،43كلية العلوم السياسية-
جامعة بغداد.

Leiserson, Avery, Political Opinion in Encyclopedia of Social Seinces,

22-

Vol. 8, p.198.

See for Example: Dragnich, A.N. (ed.) Government and Polities. New Yourk,
Rendom House, PP. 399- 426.
نقالً عن :أحمد بدر ،الرأي العام -طبيعته وتكوينه ودوره في السياسة العامة ،مصدر سبق ذكره ،ص.109

 -23كامل خورشيد مراد ،مدخل إلى الرأي العام ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةَ ،عمان2011 ،م ،ص.127
 -24ناظم عبد الواحد الجاسور ،موسوعة علم السياسة ،دار مجدالوي للنشر والتوزيعَ ،عمان2009 ،م ،ص.365

 -25رعد حافظ السالم ،التنشئة االجتماعية السياسية العربية ،زمزم للنشر والتوزيعَ ،عمان2012 ،م ص.122
 -26أحمد بدر ،الرأي العام -طبيعته وتكوينه ودوره في السياسة العامة ،دار ُقباء للطباعة والتوزيع ،القاهرة1998 ،م ،

ص.113

 -27السيد بهنسي ،اإلعالم وإدارة األزمات الدولية ،اإلعالم ،عالم الكتب ،القاهرة2010 ،م  ،ص.409-408
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Verba Sidney and Nile Norman H. Participation in America. Political
Democracy and social Equality. University of Chicago press. Chicago. 1987.

p.2.

 -29محيي الدين عبد الحليم ،االتصال بالجماهير والرأي العام ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1993 ،م ،ص.10
 -30مختار التهامي ،الرأي العام والحرب النفسية ،ط ،3القاهرة1974 ،م ،ص.25

المالحق
االستبانة
المركز الديمقراطي العربي

استبانة

عزيزي/تي :
يروم الباحث اجراء بحثه الميداني الموسوم "االعتدال والوسطية في لغة
الخطاب االنتخابي" على عينة مختارة من طلبة اإلعالم في العراق.
وتتألف االستبانة من ثالثة محاور (البيانات الشخصية ،أسئلة التعرض ،فقرات
المقياس) ،والمعلومات المطلوبة ستكون الغراض البحث العلمي ،لذا يُرجى الدقة
بإجاباتكم ،خدمةً ألغراض البحث.

مع الشكر....

الباحث
م.د .غزوان جبار محمد
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أوالً :البيانات الشخصية:

 -1الجنس:

أُنثى

ذكر

 -2العمر:
 -3الجامعة.................................الكلية .........................القسم........
 -4المرحلة....................

ثانيا  /أسئلة التعرض:
 -1إلى أي مدى تشاهد الفضائيات التي تبث األخبار والبرامج السياسية بشأن العراق؟
أحيانا ً

دائما ً

نادرا ً

 -1ما الفضائيات التي تفضل مشاهدة نشرات األخبار السياسية فيها؟ أذكر أسم الفضائية لكل من:
أ -الفضائيات العراقية

:

ب -الفضائيات العربية

:

............3 ............2 ............1
............3 ............2 ............1

ت -جـ -األجنبية الناطقة بالعربية ............3 ............2 ............1 :
 -2برأيك ،ما أهم برامج الفضائيات التي تتابع من خاللها األحداث واالزمات العراقية؟ (اذكرها) :
أ -في الفضائيات العراقية:

برنامج ..................................في قناة...............

ب -في الفضائيات العربية:

برنامج...................................في قناة...............

جـ -في األجنبية الناطقة بالعربية  :برنامج...................................في قناة...............
 -3برأيك ما أهم َ
األزمات في العراق التي تناولتها الفضائيات؟ في عامي  2017-2016اذكر أهمها:
......................................................................................... -1
........................................................................................... -2
............................................................................................ -3
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 -4كيف ترى الخطاب السياسي للمسؤولين العراقيين ِعبر الفضائيات؟
جـ-متأزما ً
و-تصعيديا ً

أ -معتدال ً
د -دعائيا ً

ب -متشنجا ً
هـ-يدعو للتهدئة

ز -سقيطيا ً

ح -رؤية أخرى .......................................

ثالثا ً -الفرضية وفقراتها وفق المقياس:
أوالً :الخطاب السياسي الموجه عِبر الفضائيات يؤثر في الرأي العام العراقي.
ت

الفقرة

1

يُسهم الخطاب السياسي للمسؤولين عٍبر الفضائيات التي تتابعها بتشكيل
رأي لديك إزاء َ
األزمات التي يشهدها العراق.

2

يثير بعض الساسة الرأي العام بشأن َ
أزمات رئيسة لدى الجمهور.

3

ال يُسهم الخطاب السياسي للمسؤولين بتشكيل رأي لديك إزاء َ
األزمات
التي يشهدها العراق.

4

يثير بعض الساسة الرأي العام بشأن َ
أزمات ثانوية لدى الجمهور.

5

يسعى الساسة عِبر خطاباتهم إلى إثارة َ
األزمات في العراق.

6

يسعى الساسة عِبر خطاباتهم إلى حل َ
األزمات في العراق.

7

أسهمت الخطابات السياسية للمسؤولين بإعادة اللُحمة للشعب العراقي.

8

أسهمت الخطابات السياسية للمسؤولين بتفتيت وحدة الشعب العراقي.

9

تثير الخطابات الساسية للمسؤلين والسياسيين أزمات هدفها تقليل االهتمام
بمحاربة داعش

10

ان أغلب الخطابات السياسية للمسؤولين والسياسيين هدفها الترويج
ألغراض انتخابية

11

الخطاب المتشنج لبعض الساسة العراقيين يدفعك النتخابهم

12

الخطاب المعتدل لبعض الساسة العراقيين يدفعك النتخابهم

اتفق

(محايد)
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 -4أالنطباعات وتشكل ألصورة ألذهنية للناخب ألعراقي -1-4إشكالية التيه الفكري والعنف املجتمعيا.م ناظم نواف إبراهيم
كلية العلوم السياسية-الجامعة املستنصرية
مقدمة -:
في البداية يمكننا القول ،عندما تقع إبصارنا او تسمع آذاننا مصطلح التيه ،سرعان مايتبادر الى مخيلتنا
وتصوراتنا النفسية  ،باالبتعاد عن تحقيق العدالة االنتقالية من خالل ظهور أفكار وبدع التتالئم وإنسانية
اإلنسان  ،هنا تظهر طبقة من املثقفين املضللين ( املتشدقين ) الذين يخدعون الناس بنوع من الكلمات املبهمة
ويقودونهم  -بهذه الكلمات الرمزية والشعارات املدوية  -إلى الهاوية  ،وتتضح هذه املمارسات في أوقات الحمالت
االنتخابية والدعاية لقضية تتعلق بحزب او جهة ما ،لذلك تستخدم شتى السبل لكسب الرأي العام .وهذا
يعني االعتماد على التضليل الفكري أي الضالل واالنحراف .اما بالنسبة الى ظاهرة العنف املجتمعي فنجدها
َ
قد برزت في الوقت الحاضر بشكل واضح ،وأصبحت شائعة ومذمومة ،وقد اتخذ (العنف) خالل مسيرته
التاريخية إشكاال عديدة اختلفت بأختالف وتنوع مظاهر وجود اإلنسان واشكال تجمعاته :فمن صراع بين
ً
االفراد من جهة الى حروب بين القبائل والشعوب املختلفة من جهة أخرى ،سعيا وراء ما يمكن أن تجود به
ً
االرض من مصادر العيش الشحيحة آنذاك .وقد أعطى الصراع من أجل السلطة والنفوذ والثورة مسوغا آخر
للعنف بعد ان استقر املقام بالناس في أوطانهم ،اذ بدءوا يخطون خطواتهم االولى على درب الحضارة واملدنية،
وكان وراء تأجيج هذا الصراع رغبة الناس او بعضهم ،وتطلعهم الى الحصول على ما في ايدي غيرهم والذي
سوف لن يقع تحت تصرفهم فيما لو استمروا بعمل ما يعملونه وكما جرت العادة الغالبية من الناس .وقد
أخفت محاوالت الناس من ناحية أخرى ،سواء في الدفاع عما يملكونه او ما يتصور الغير انهم اهل الن يملكونه
او شعورهم بأنهم يستحقونه وهنا يعطون مسوغات جديدة للعنف تكاد تكون السمة التي غلبت على عصرنا
وعصور من سبقونا .الهدف من هذه الدراسة ،هو تسليط الضوء على مفهوم التيه الفكري والعنف املجتمعي
ّ
لكثرة تداوله في الوقت الحاضر من قبل سياسيين وإعالميين ومحللين ومفكرين وغيرهم ،وملعرفة الغاية
الحقيقية من وراء بحثنا في توصيف بعض طبقات املجتمع بالتيه والعنف املجتمعي ،إذ ُيعتمد في التصنيف
ّ
ّ
ّ
واقتصادية واجتماعية وعسكرية .اما بالنسبة إلبراز إشكالية مفهوم التيه الفكري
سياسية
على مؤشرات
والعنف ومعالجتهما عبر استهداف الرأي العام العراقي للتأثير فيه ،وفي حاجة مختلف ّ
املؤسسات الرسمية وغير
ّ
خلفيات استخدام مصطلح التيه
الرسمية في الدولة العراقية ،العسكرية واألمنية منها وغيرها ،إلى معرفة
الفكري والعنف املجتمعي ومجاالت تأثيرهما ،وذلك ملواجهة العمليات النفسية وحروب املعلومات التي تقوم بها
ّ
ومسبباته  ،وتباين
جهات معادية مختلفة ،لذلك ،تعالج هذه الدراسة مفهوم التيه الفكري والعنف املجتمعي
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املفهومين من مجال الى اخر ،بغرض زعزعة استقرار الدول وتفتيتها أو تجزئتها ،بحيث ّ
تم تناول املوضوع في
ّ
مقدمة وثالثة محاور فضال عن الخاتمة ،وفقا ملا يأتي:
املحور األول  :اإلطارالنمري :ملفهومي التيه الفكري والعنف املجتمعي.
املحور الثاني :واق حال املجتم العراقي بين التيه الفكري والعنف املجتمعي .
املحور الثالث :الخارطة الحزبية السياسية العراقية وانتخابات .2018
املحور الراب  :الحلول الناجعة ملعالجة التيه الفكري والعنف املجتمعي.
الخاتمة .
املحور األول :اإلطارالنمري ملفهومي التيه الفكري والعنف املجتمعي.
اوال  :مفهوم التيه الفكري:التيه في اللغة العربية :هو الحيرة والضالل،ومن ثم الضياع ،ويقال:التيهاء وهي
ً
ً
األرض التي ال يهتدي فيها،واألعرابي ومنذ القدم وعندما كان يتيه في تيها الصحارى كان يعود دائما وأبدا إلى نقطة
ُ
انطالقه حتى ال يستمر في ضياعه املنهي لحياته ووجوده،وعند هدوئه وسكينته ُيعمل جل قدرته في بحثه عن
ّ
التحير  ،فيقال تاه يتيه وتارة يتوه كذالك ّ
وتوهه ّ
وتيهه أذا
الطريق نحو غايته ،وهو كذلك أي التيه عبارة عن
حيره وطرحه ووقع في التيه ّ
)(xli
ّ
والتوه أي موضع الحيرة .وفي القرءان الكريم قول هللا سبحانه وتعالى  (( :قال
فإنها ّ
محرمة ٌ عليهم أربعين سنة يتيهون في األرض فال تأس على القوم الفاسقين))( .)xliوفي زمننا املعاصر نعيش
حاالت من موجات متتالية من التوه وضياع املعرفة يتوجب علينا األخذ بسنة األعراب،والعودة إلى ماض ي أمتنا
العربية السيما إلى إرثها الثقافي نستمد منه العون واملعرفة والثقة،وإعمال الفكر والبصيرة إليجاد الحلول
لتلمس الخالص والنجاح والتقدم في سبيل خدمة البالد.
أما بالنسبة إلى تعريف الفكري او الفكر..لغة واصطالحا .تردد القلب وتأمله  ،قال ابن فارس :الفاء والكاف
ّ
َّ
ً
معتبرا .ورجل ِّف ِّكير :كثير الفكر وقال العالمة الراغب -
والراء تردد القلب في الش يء .يقال:تفكر إذا ردد قلبه
ٌ ُ
طرقة للعلم إلى املعلوم ،والتفكر جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل ،وذلك
رحمه هللا( :-الفكرة قوة م ِّ
لإلنسان دون الحيوان .قال بعض األدباء :الفكر مقلوب عن الفرك ،لكن يستعمل الفكر في املعاني؛ وهو فرك
األمور وبحثها ً
طلبا للوصول إلى حقيقتها )(.)xli
الفكراصطالحا  :قال الفيومي (ويقال  :الفكر أي ترتيب امور في الذهن يتوصل بها الى مطلوب ،يكون علما،
اوظنا ) يقول جميل صليبا :وجملة القول :إن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في
املعقول ،أو يطلق على املعقول نفسه .فمفهوم الفكر يشمل النظر العقلي ،وما ينتج عن ذلك النظر والتأمل
من علوم ومعارف .فعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رض ي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال ) :سيكون في أمتي اختالف وفرقة  ،قوم يحسنون القيل ويسيئون) .ايضا في حديث أبي هريرة يقول الرسول
صلى هللا عليه وسلم )) :والذي نفس ي بيده ليؤتين على الناس زمان ال يدري القاتل في أي ش يء قتل  ،وال يدري
املقتول على أي ش يء قتل)) .وروى ابن ماجه  :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال (( :سيأتي على الناس
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سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب  ،ويكذب فيها الصادق  ،ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها األمين  ،وينطق
فيها الرويبضة  .قيل  :وما الرويبضة ؟ قال  :الرجل التافه في أمر العامة))(.)xli
ثانيا :العنف املجتمعي :ماهو العنف وكيف ينشا؟ وماهي اسبابه ؟ وكيف نعالجه ؟ لقد تضمنت
ً
قواميس اللغة العربية واألجنبية عددا من املعاني لهذا املفهوم .فالعنف في اللغة العربية يتضمن معنى :الشدة
ً
والقسوة ،ومن يفعل ذلك يسمى :عنيفا ،ومنه عنفوان الش يء :أوله ،ويقال في عنفوان شبابه أي في قمة نشاطه
وقوته ،ومنه التعنيف :أي اللوم ،التوبيخ والتقريع(.)xli
َ
ايضا ورد ّ
ٌ
مولود إال ُويولد على الفطرة ،فأبواه ُي َه ّ ِّو َدا ِّن ِّه أو
أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم )قال(( :ما من
ً
ّ
ُي َن ّ
سنتحدث عن ظاهرة العنف االجتماعي التي تزايدت في اآلونة
ص َرا ِّن ِّه(() (xliانطالقا من هذه الكلمة املباركة
ِّ
األخيرة في مجتمعنا بمختلف مظاهرها ( كالتيه الفكري والسرقة والسطو والقتل وانتهاك الحرمات وغير ذلك)
ٌ
ٌ
خطيرة ّ
البد من معالجتها،وبحثنا هنا ينطلق من ان للعنف تعريفان احدهما ادق من
( ،)xliإذ ّأنها ظاهرة
االخروهما:
ٌ
ً
أي عمل ُي ْلح ُق األذى باآلخر سواء كان األذى ً
معنويا(ً (xli
عملي :العنف هو ّ
ٌ
بناء على
ماديا أو
سلوك
-1العنف
ِّ
هذا ّ
ّ
ّ
أن دائرة العنف أوسع من ذلك ،فإنها ال تقتصر على اإليذاء املادي فحسب ،بل إنها تشمل اإليذاء املعنوي
ٌ
أيضا ،فكما ّ
ً
عنف كذلك الشتم وسلب الحقوق وسلب ّ
الحريات ونحوتلك املظاهرتعد عنف
أن الضرب
ٌ
ٌ
ايضا(-2 .)xliالعنف حالة نفسية :العنف هو القصور الذهني والضعف التقني في إدارة األحداث املحيطة
س عن االضطراب بممارسة اإليذاء.)xli( ،ولذا نجد ّ
مما ّ
نفسيا ُ
ً
باإلنسان ّ
في َن ِّّف َ
أن أغلب
يؤدي إلى اضطرابه
ّ
ّ
األكاديمية
األكاديمية أو من الفاشلين في دراستهم
املصابين بحالة العنف هم من الذين لم يكملوا دراستهم
الفكري
يعيشون
.
التيه
حالة
وهؤالء
وتتمحور أسبابها في عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية ..وينحصر أهمها في ضعف الثقافة
القانونية والتيه الفكري لدى شريحة كبيرة من الناس بسبب الجهل بالقانون باعتباره الوسيلة املشروعة
ً
للحصول على الحقوق ،وهذا يدفع عددا منهم إلى العنف وأخذ الحق باليد.والناظر للشأن االجتماعي العراقي
ً
حاليا يقرأ عناوين ساخنة تعكس حالة من التيه الفكري والتفسخ االجتماعي داخل األسرة الواحدة أو على
ً
نطاق املجتمع ككل .فضال عما تشكله هذه الظواهر من خلخلة في بنية املجتمع ،وتفكيك في نسيج األسرة
ً
الواحدة ،وهو ما يسبب انزواء لثقافة التسامح وتحقيق االمن الفكري ،وتغييبا لروح الحوار والتسامح( ،)xliحتى
أصبح استخدام العنف االجتماعي هو السبيل االسرع لحل الخالفات.وآثاره طالت اإلنسان واملمتلكات وأمن
الدولة.واستمراره يؤدي إلى تراجع سلطة القانون ويؤثر على هيبة الدولة التي هي مصلحة أساسية للجميع (.)xli
يعرف (بيار فيو) ُ
ّ
العنف على أنه حالة من الضغط املادي أو املعنوي ،ذات طابع فردي أو جماعي ،ينزلها
ّ
اإلنسان باإلنسان فيما يتعلق باستالب حق من حقوقه األساسية ،أو هو السلوك العدائي الذي يمارسه الفرد
ّ
أو الجماعة تجاه فرد أو جماعة ْ
يتسبب في حالة من الضـرر الجسدي أو الجنسـي أو املعنوي
آخرين بما
ُ
للمعتدى
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عليه  .أو من جهة أخرى ،فهو النقيض الداللي للرفق واللين ،أو الشدة والقسوة اللتان تتجليان في استخدام
ُ
ّ
متأصلة في اإلنسان؟ أم
القوة أي العنف (.)xliيبرز السؤال الفلسفي املثارالجدل حوله :هل العنف حقا ظاهرة
أنه حالة طارئة على املسار البشري؟ العنف.دراسة في التفسيرواألسباب :
أوال -:العنف في التفسير النفس ي .يرى العلماء الذين يعزون سبب العنف ودوافعه داخل اإلنسان إلى أن
العنف محصلة متعلمة ،أن العنف ُم َ
حصلة ملا يتعلمه الطفل من القدوة االجتماعية املتمثلة في األب
واألم ،ويتعامل علم النفس مع العنف بتعريف أكثر حيادية وتخصصية ،أال وهو العدوانية ،فعلماء النفس
يرون أن لفظة العنف تتعلق أكثر باملجال السياس ي واالجتماعي منها باملجال النفسـي .xliوعليه ،فقد تعددت
املدارس السيكولوجية التي ّ
تفسـر هذا املفهوم وتحلل دوافعه الدفينة داخل اإلنسان وفقا لألسباب التالية:
ّ
ّ
متعلمة :ويرى أصحاب هذه املدرسة -وعلى رأسهم ألبرت باندورا -أن العنف ُم َ
حصلة ملا
كمحصلة
العنف
يتعلمه الطفل من القدوة االجتماعية املتمثلة في األب واألم على سبيل املثال ،وهو السلوك الذي يعززه بلوغ
القدوة االجتماعية لرغبته نتيجة ملمارسته العنيفة .األمر الذي ّ
ينمي في الطفل خبرة تجاه العنف وما له من
فائدة في إدراك املطلوب ،خصوصا مع طغيان العقاب الجسدي كوسيلة للعقاب من والديه أو أحدهما
.xliوبحسب فرويد فإن العنف هو التواصل املادي بين الطاقة النفسية للشخص والعالم املحيط ،وهو ما
يحدث نتيجة لعدم إشباع دوافع اللذة ،فيقود إلى تراكم طاقة نفسية في الالوعي تخرج منه بشكل عنيف
ّ
وهدام .ثانيا-:القهر االجتمايي :وهو ما يحدث نتيجة للقهر الذي تمارسه السلطة على الفرد ،وعدم تكافؤ
ُ
الفرص في مجتمعه وعدم الحصول على حقوقه كأحد أفراد هذا املجتمع االمر الذي ينتج عنه التيه والتشتت
الفكري .ثالثا -:حاالت اإلحباط .وهو ما تعانيه املجتمعات العربية من فصام بين إيجاد نموذج سياس ي
اجتماعي يحفظ لها تراثها التي قامت عليه السيما املشرق من جهة  ،وال يعيق ّ
تقدمها ومسايرتها للعالم الحديث
من الجهة األخرى .األمر الذي أحدث حالة من الفوض ى والتيه الفكري لدى الشباب(.)xliرابعا -:املدرسة كآلية
ُ
ملمارسة العنف الرمزي .:يقول بورديو إن وظيفة املدرسة -املفترضة -هي خلق القدرة على السؤال والبحث
وتنشئة جيل واعي مدرك ماله وما عليه ،لكن ما تمارسه املدرسة بشكل فعلي في املجتمعات هو إعادة إنتاج
ُ
لألجيال-املمارس في حقها عنف السلطة الرمزي -دون أي تجديد في ذلك بغرض اإلبقاء على النظام االجتماعي في
صور ِّته التي تختارها السلطة،التي تعد سببا لحصول حالة التيه والتشتت الفكري (.)xliخامسا -:وسائل
اإلعالم :التلفزيون كأداة للتيه الفكري والعنف الرمزي:يقول باولو فريري :إن اإلعالم أداة للقهر تستخدم
لتضليل عقول وتشتيت البشـر ،كما إنه إحدى األدوات التي تسعى النخبة من خاللها لتطويع الجماهير من أجل
أهدافها الخاصة .فاملؤسسة اإلعالمية ،كما يقول هاربيرت شيللر تتالعب بالعقول عن طريق تنقيح الصور
واملعلومات وإحكام السيطرة عليها بالتركيز على خبر لتمرير خبر آخر أكثر خطورة دون اهتمام وشرعنه ما
تتبناه من العنف املادي عن طريق وسائل التربية واإلعالم (.)xli
املحور الثاني  -:واق حال املجتم بين التيه الفكري والعنف املجتمعي  :من املجتمعات التي ما فتأت تعيش
جو األزمة املتفاقمة بالرغم من فترات زمنية متقطعة شهدت فيها الدولة العراقية نوعا من االستقرار وشيئا من
الرفاه ،واقعيا يصنف العراق في املرحلة الراهنة عامليا في خانة الدول الغير مستقرة والتي تعيش حالة من
التشتت والضياع او التيه الفكري  .وهناك من ينحو بالالئمة في هذا التيه الفكري والفوض ى الضاربة بأطنابها
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في البلد الى عموم الشعب العراقي بدعوى إصابة هؤالء بأمراض موروثة ال سبيل لنجاح الدولة مع وجودها
وشيوعها ،ويضرب املتبنون لهذا الرأي بسلبية الفرد العراقي وكسله وجهله وفوضويته امثلة ألمراض العراقيين
التي البد من اقتالعها من الجذور اوال اذا ما اريد للدولة العراقية ان تصيب شيئا من التقدم والنجاح يوما من
االيام .بينما يذهب تيار آخر الى ان الشعب العراقي ليس على هذه الدرجة من التراجع بل ان بإمكانه تخطي
تحدياته الحاضرة واملستقبلية تماما مثل اي شعب حي آخر لو انه توفر على طبقة حاكمة رشيدة تقدم
مصلحة البلد العليا على مصالحها الذاتية .ترى أي من الفريقين يستند الى رؤية أفضل من صاحبه في
تشخيص مصدر التاخير والتيه الفكري الذي يعاني منه العراق اليوم؟ هذا ما نحاول البحث عنه فيما يلي من
سطور .نظرة تحليلية لواقع العراق جوابها مايلي :عاش العراقيون منذ تغيير النظام السابق حالة غير مسبوقة
في تاريخه املعاصر من حيث انعدام األمن وسيادة الفوض ى وبسبب احتقانات اجتماعية داخلية وتدخالت
خارجية ابتلي العراقيون بحروب أزهقت فيها عشرات اآلالف اذا لم نقل مئات اآلالف من نفوس سكانه وانتهت
ككل الحروب من هذا النوع بميس قاسية وذكريات رهيبة ،ومن الناحية االقتصادية ما يزال يعاني أكثر من ثلث
سكان العراق من فقر مدقع وهجرات متتالية داخلية وخارجية وبلغة أرقام مخيفة تجاوزت في الداخل أكثرمن
( )3,1مليون شخص نزوح في الداخل منذ سنة 2014بسبب تدهور الوضع االمني وسيطرة داعش االرهابي على
بعض محافظات العراق(. )xliوكذلك يعيش الشعب وسط بيئة مليئة بفساد وتيه الفكر واختالل العالقة بين
اإلنسان والناموس الكوني سواء كان االختالل في عالقته بخالق الكون أم في منهج عالقته بالكون واإلنسان
وانحرافه عن الحق والكمال والخير  .و يأتي الضالل الفكري عن طريق إتباع الطواغيت من األصنام البشرية أو
َ َ
َ ُ
َ
املذاهب الفكرية املنحرفة أو املترفين من خالل النظر الى اآلية الكريمة ب (( َوقالوا َرَّب َنا ِّإ َّنا أط ْع َنا َس َادت َنا
ْ
َ ْ
َ َ
َ َّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َو ُك َب َر َاء َنا َف َأ َ
ض ُّل َونا َّ
اب َوال َع ْن ُه ْم ل ْع ًنا ك ِّب ًيرا))( .)xliوقوله تعالى (( َو َما أ ْر َسل َنا ِّفي
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َ
ُ
َ ُ َ ()xli
ْ
ق ْرَي ٍة ِّم ْن ن ِّذ ٍير ِّإال قال مترفوها ِّإنا ِّبما أر ِّسلتم ِّب ِّه كا ِّفرون))  .وتقدم لنا السنة النبوية عددا من اآلثار التي
تتصل بهذه املرحلة األساسية في انهيار منظومة القيم االخالقية  ،حيث ينغلق الفكر  ،ويختلط الحق بالباطل ،
ويسود الهوى  ،وتروج النظريات الفاسدة ويتحزب الناس أحزابا بين أدعياء دجالين  ،ويحسب كل منهم أنه على
الحق  ،وتزين لهم أعمالهم  ،وتختلط األوراق  ،وتضيع املعالم الكبرى في املسيرة الحضارية  .وطبيعي فان اي
منصف يراقب هذا املشهد بحياد البد ان ينتهي الى نتيجة منطقية مفادها ان شعبا بهذه الدرجة من التمزق
ّ
واالنكسار ولم يتالش فيه امليل لالبداع وملا يزل يحلم بأحالم التغيير نحو يوم أفضل وغد أفضل ،ان شعبا
كهذا ال يستحق ان تعلق على شماعته األخطاء البتة ،وليس من قبيل االتهام املباشر ان يكون مصدر الفشل
العراقي هو مجموعة من (السياسيين) الذين وجدوا أنفسهم من غير سابق تخطيط في مواقع الصدارة وبالتالي
في مواقع السلطة والنفوذ .ونحن نعلم إن علم اإلدارة يشترط على من يتولى إدارة موقع من املواقع العليا ان
يكون على دراية بأصغر األمور املرتبطة بشؤون عمله ،ولو قمنا بتشخيص لألغلبية الساحقة ممن تسلم
السلطة في الدولة العراقية بعد سنة ، 2003لوجدنا البون شاسع بين اختصاص املسئول وما اسند ويسند
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إليه من مسؤوليات وإعمال  .ومن املفارقة بمكان ان يتم استنساخ الساسة الجدد تجربة النظام السابق في
منح الرتب واملناصب لغير مستحقيها ،واملفارقة األكبر من األولى ان تغيب عن الساسة الجدد فكرة إخضاع
هؤالء املمنوحين لدورات تأهيل مثلما كان يدأب على فعله النظام السياس ي قبل عام  2003على عالته
وسوءاته التي ال حصر لها .وعليه فان غياب التدرج الوظيفي في شخص املسئول هو من اكبر العوامل املؤدية
الى فشل هذا املسئول بانجاز ما يعهد اليه من مهام ،فحتى اكثر املسئولين نزاهة البد ان يقع فريسة لخطط
املفسدين اذا لم يكن من اهل الخبرة واالختصاص في مجال مسؤولياته( ،)xliايضا افرزت الطائفية حالة التيه
والتشتت الفكري بحيث اصبحت الورقة الرابحة بيد السياسيين في الحمالت االنتخابية والتي كانت السمة
الواضحة لقوائم االنتخابات في العراق ،ليكون التأجيج الطائفي سببا لوصول هؤالء الى قبة البرملان والحكومات
املتعاقبة بعد. )xli( 2003
املحور الثالث  :خارطة العراق السياسية وانتخابات  . 2018الشك أن االحدات املتتابعة التي حصلت في
الشارع العراقي تركت في نفوس السياسيين ،هاجس الخوف من معاقبة املواطنين (الناخبين) لهم ،بسحب الثقة
منهم واسقاطهم في االنتخابات املقبلة ،لذا نراهم اليوم ،يلجئون إلى لعبة سياسية جديدة .فاملهم بالنسبة لهم
مزيد من املكاسب واالمتيازات ..فما هي معالم
الفوز في االنتخابات املقبلة للحفاظ على مراكزهم والحصول على ٍ
لعبتهم السياسية ؟ .فمنذ بداية العام الحالي  2017شهدت الساحة العراقية توجه كبار املسؤولين وعدد من
النواب الى تشكيل احزاب سياسية مستقلة ،ما يؤشر الى تغييرات كبيرة في الخارطة السياسية املقبلة استعدادا
لخوض االنتخابات املقبلة.هذا التوجه من قبل الكتل والزعامات السياسية الحالية لتشكيل احزاب وتحالفات
جديدة في العراق ،اعتبره مراقبون ،محاولة لتحقيق منافع شخصية والبحث عن مخرجات جديدة للحفاظ
على املكتسبات واملسك بعصا القيادة ودفة الحكم بيدها من دون منازع .مثل الصراع االنتخابي كيف سيكون ؟
ً
فهذه املرة سيكون خوض االنتخابات املقبلة محتدما بين األحزاب العراقية ،فتشير املعطيات التي كشفت عنها
املفوضية العليا لالنتخابات الفترة املاضية ،عن تسجيل أكثر من  100كيان سياس ي ،منها  56من االحزاب
ً
القديمة التي شاركت في االستحقاقات االنتخابية املاضية وقرابة  45من االحزاب الجديدة التي سجلت حديثا.
تشكيل هذا العدد الكبير من األحزاب الجديدة في العراق دعمه قانون األحزاب ،الذي أقره البرملان العراقي قبل
نحو أكثر من عامين ،والذي اشترط أن يقدم كل حزب يرغب في الحصول على إجازة تأسيس قائمة تضم أسماء
ألفي شخص من أعضائه ،على أال يكون أحدهم عضوا في حزب آخر(.)xliنبدأ بالتحالف الوطني :في الحديث عن
اللعبة السياسية ،ينبغي االشارة إلى طبيعة العالقات بين اطراف التحالف الوطني (الشيعي) ،يعلم الجميع،
هنالك صراع قائم منذ مدة ،بين أكبر كيانات التحالف (دولة القانون والصدريين) وفي ذات الوقت هنالك
تناحر واضح بين جناحي حزب الدعوة (جناع املالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي) على خلفية الصراع على
السلطة ،وهناك أحزاب صغيرة اخرى ضمن التحالف غير ذي شأن وتاثير على مسيرة التحالف..اما املجلس
ً
االعلى بقيادة عمار الحكيم ورئيس التحالف  ،فهو ينحو بشكل مغايرُ ،يظهر قدرا من التودد والوئام نحو
الجميع داخل وخارج التحالف واخرها تشكيله لحركة الحكمة  .طروحات املجلس على االكثر تنظيرية منتجة
ملصطلحات سياسية جديدة ،مؤطرة باساليب معتمدة عادة في تفاسير النصوص الدينية ،يتعذر على املتلقي
البسيط التمييز بين ما هو ظاهر منه وماهو خفي.من جملة املبتكرات املصطلحاتية ،طرحه األخير (التسوية
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ً
الوطنية) بدال من مصطلح او مشروع (املصالحة الوطنية ) الذي كان متداوال منذ سنوات عدة ،ولم ير النوار،
يقابله مصطلح (االغلبية السياسة) أو(االغلبية االنتخابية) ينادي بها نوري املالكي.ذاكرة العراقيين ليست
ضعيفة بحيث ال يتذكرون التحالفات التضليلية التي روجوا لها في الفترة السابقة ،تحت عناوين (الشراكة
أواملشاركة الوطنية ،أوحكومة التوافق الوطني ،أوحكومة الوحدة الوطنية) ،لم تكن في الواقع ،سوى شراكة
لتقاسم السلطة واملغانم واالمتيازات وفق نظام املحاصصة املقيتة .وهناسلطت بعض القنوات الفضائية
الضوء على طروحات تنظيرية للمجلس االعلى في سياق التحضير لالنتخابات تستهدف تضليل الناخبين
ً
البسطاء بها ،بدال من طرح برامج انتخابية ،كمطلب في االنتخابات التشريعية.فضال عن ذلك ظهور مصطلحات
مستجدة ذات طبيعة تنظيرية مثل (ازاحة االجيال ،صراع االجيال ،تناوب االجيال ،تعايش األجيال ،استنساخ
االجيال..الخ ،القصد من سوق هذه املصطلحات ،تهيأة شباب من الجيل الجديد بعد حشو أفكارهم بأفكار
قديمة ألباء املؤسسين للمنظومة ،بمعنى تبديل بعض الوجوه القديمة بوجوه جديدة شابة ولكن باالفكار
القديمة نفسها ،اي أن التغيير بنيوي وليس فكري وثقافي وأخالقي.التيار الصدري  :بقيادة رجل الدين مقتدى
الصدر يستمد سلطته الروحية من والده الشهيدمحمد محمد صادق الصدر ،توجهات التيار تتميز عن
ً
ً
توجهات غيره من كيانات التحالف ،تتسم بطابع وطني بدءا من مقاومة االحتالل ،وليس انتهاءا بمطاليب اصالح
املنظومة السياسية ومحاربة الفساد ،أو التخلص من الفاسدين (قلع شلع) .له كتلة برملانية داخل مجلس
النواب (كتلة االحرار) ،ولكن املفارقة أنه جزء من العملية السياسية .ائتالف قوى العراقية :يضم أئتالف قوى
ً
العراقية ،كال من املتحدون بقيادة أسامة النجيفي والعربية بقيادة صالح مطلك والوفاء لالنبار بقيادة قاسم
محمد الفهداوي وديالى هويتنا بقيادة سليم الجبوري ،يدعي هذا األتتالف أنه “املمثل السياس ي” للمحافظات
ً
ً
ً
الست ذات أغلبية السنية .يلعب دورأ ازدواجيا في العملية السياسية ،مشاركأ من جهة ،ومعارضا من جهة
ً
أخرى ،أنه ،مشارك مداهن ومعارض واهن ( ،)xliلذلك فرط كثيرا من مصالح املكون السني يدعي تمثيله،
والحقيقة الدامغة أن رؤساء الكيانات داخل الكتلة يقدمون مصالحهم على مصلحة الكتلة والدولة ،وهم بعد
ً
اربعة عشرة عاما من التجربة باتوا معزولين عن مكونهم ومنبوذين بسبب اخفاقاتهم وفشلهم وفسادهم
وتفريط بحقوق املكون .ليس لدى قيادات املكون رؤية واضحة تؤسس ملستقبل املكون يتقدمهم في هذا املجال
رئيس البرملان العراقي ،سليم الجبوري الذي خرج لنا قبل ايام ،بلعبة سياسية إنتخابية جديدة ،إليهام
املواطنين ،باعالنه عن تشكيل تجمع جديد باسم (التجمع املدني لالصالح) بذلك يحاول تبديد هاجس
السقوط بداخله في االنتخابات املقبلة .وال نعلم ،ماهي البدعة التي سيبتدعها نظراؤه في التحالف في سياق
اللعبة السياسية لغرض الحفاظ على مواقعهم في سياق ذاته تجدر االشارة إلى املؤتمرات عقدها أعضاء
ً
االئتالف في الخارج مؤخرا (مؤتمر جنيف) وقبله مؤتمر في عمان واخر في الدوحة وبعده في أنقرة يوم /3 /9
ً
 2017الهدف من هذه املؤتمرات بهذا التوقيت ،اوال :تسويق نفس الوجوه القديمة (املستهلكة )للمرحلة املقبلة.
ً
ثانيا :لغرض الحصول على دعم مالي للمانحين ،ليس العمار املدن بعد تحرير نينوى ،كما يدعون ،وإنما
الستغالل حاجة املتضررين عن حرب التحريرضد داعش ،بشراء أصواتهم في االنتحابات املقبلة ،ففي مؤتمرهم
االخير في اسطنبول 12/2/2017الذي ُعقد باشراف أربع دول هي (تركيا ،السعودية ،قطر ،االمارات )خرجوا
بتحالف جديد سموه (تحالف القوى الوطنية) يتشكل من ثالث هيئيت ومجلس رئيس ي يترأسه سليم الجبوري،
ُ
أشترط عليه بأن يترك الحزب االسالمي ..بما يعني التخلى عن ايديولوجيته األخوانية التي شاب عليها منذ نعومة
أظافره ،والتحول إلى شخصية علمانية أومدنية عابرة للطائفية .ائتالف الوطنية-:بزعامة اياد عالوي أول رئيس
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وزراء العراق ،يوصف بأنه ليبرالي وطني ينبذ ُويدين نظام املحاصصة ،وأن حركته عابرة للطائفية وهذا مهم،
ولكن يبدو عليه اآلن التعب واالنهاك والخمول ،بل العجزعن التأثيرعلى الشارع العراقي ،بل وتقاعس في أداء
مهمة املصالحة الوطنية التي من مسؤوليته ،باعتباره نائب رئيس الجمهورية في هذا الشأن ،يكتفي بانتقاد
األداء الحكومي وإدانة نظام املحاصصة واستشراء الفساد ،وهو محق في ذلك كغيره من املواطنين الذين بح
اصواتهم بالصراخ في وجوه الطبقة السياسية ،ولكن بما أنه يتبوء سلطة عليا في الدولة ،يتعين عليه اتخاذ
مواقف إيجابية وعدم االكتفاء بمجرد اطالق تصريحات في االعالم.
ً
التحالف الكردي  :املشهد في االقليم الكردي ال يختلف كثيرا أو قليال عن املشهد العراقي مع وجود خصوصية
خاصة تتعلق بظروف االقليم ،فيما عداها هناك تناحر وانقسام وعدم انسجام واضح ما بين االحزاب )الحزب
الديمقراطي واالتحاد الوطني الكردستانيين وحزب التغيير والحركة اإلسالمية) .أبرز املشكالت الداخلية
تتمحور حول موقع رئيس اإلقليم ،ومشاكل اخرى متشعبة ومعروفة ال حاجة إلى ذكرها في هذا املجال .كانت
الحالة االقتصادية جيدة في السنوات االولى من التغيير ،ولكنها تراجعت بشكل خطير بحيث أصبحت حكومة
األقليم عاجزة عن دفع رواتب املوظفين والبيشمركة.لالقليم مشاكل جدية ايضا مع الحكومة االتحادية ،مالية
وجيوسياسية.،في اطار الظروف الحالية غير الصحية ،تتهيأ للخوض في األنتخابات املحلية على صعيد االقليم
والتشريعية على صعيد الدولة االتحادية ،وهو متمسك بقوة بنظام املحاصصة وبالوجوه والرموز الحالية ال
ً
ً
ً
يسمح بتغير الوجوه مالم تكون محسوبة عائليا او عشائريا او حزبيا.xli
ونصل الى النتائج االتية  -1 -:مازال الجدل قائما بين االحزاب عن القانون االنتخابي وهم مترددين بين قانون
( 1,5و 1,7و, )1,9الن املالك لدى بعض االحزاب هو ان يبقي الدور املهم لالحزاب الكبيرة حتى تتمكن من انتاج
وتشكيل حكومة بيسر خالف لو ماكانت الصوات مشتته بنحو يتعذر جمعها فالكل تتجه الى اختيار قانون
يحفظ الصوت االنتخابي لالحزاب الكبيرة ويمنع التشتت لألصوات ولكن في الوقت نفسه يسمح لالحزاب
الصغيرة من املشاركة ويمكنها ان تندمج في وقت الحق وتتيلف -2 .من املؤكد ان املرجعية تدعم االنتخابات
لكنها ليس مع تكرار الوجوه نفسها وتؤمن بالتغيير  ,لكن التساؤل ينحصر في “هل رغبة املرجيعة بتغيير الوجوه
يعني وجود بديال عندها لتطرحه او انها أوكلت االمر في التفاصيل الى االحزاب نفسها ،وبهذا يكون املعيار
لالختيار لنفس االحزاب ام للمرجيعة”؟ .انه من ابرز االسئلة التي يطرحها البعض عبر العديد من املقابالت
والحوارات امليدانية  ،خصوصا ان العملية السياسية في مرحلة مفصلية وحاسمة ومهمة وامام تحديات خطرة
ولطاملا اعربت املرجيعة ان نقطة الخلل في السياسيين وليس في العملية السياسية فهل الى اختيار االفراد من
منهج وضعته املرجيعة هذا االمر محل جدل واسع وكالم كثير -3 .من املوكد ان انتخابات عام  2018البرملانية
ستكون انتخابات حزبية نخبوية  ,وليس شعبية اي ان الشعب العراقي قد يكون الغالب منه لديه عزوف عن
املشاركة في االنتخابات ولكن الذي يشارك هو املؤيدين لالحزاب والتشكيالت الجهادية ,رؤيتنا ان الجمهور
املنتمي لهذه االحزاب السياسية والجهادية هو الذي يشارك بفاعلية واما الجمهور العام فانه لم يحسم موقفه
االن ،وبهذا تكون انتخابات حزبية وليس شعبية وهذا قد يغير في نتايج االنتخابات ويجعل االحزاب الكبيره
الدعوة وتحالفاتها والتيار واملجلس وحركة الحكمة وبدر لهم الكفة الراجحة كونهم احزاب كبيرة .
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ُ
 -4قد تنشط بعض االطراف الفاعلة دورها وتعمل على شق حزب الدعوة ليكون في قائمتين لكل واحده منهما
منهج تحالفات مختلف عن اآلخر -5.بدر الى االن غير معلوم مع من يتحالفون هل مع الدعوة ويرجعون الى
حاضنة دولة القانون ،ام مع املجلس ام مع خط فصائل الحشد الشعبي ،وبالتالي هم سيكونون بيضة
القبان -6.قد تساعد بعض االطراف الدولية من جعل النواة في التحالف الوطني الثالثي -العبادي والصدر
والحكيم – كونهم ابعد عن ايران وهذا االمر يطرح بعد اعالن نتايج االنتخابات ليكونوا نوات تشكيل الحكومة
بعد االنتخابات - 7.االحزاب الكبيرة من الدعوة واملجلس وحركة الحكمة والتيار وبدر والفضيلة ستبقي
مسيطرة على املشهد السياس ي لعام  2018السباب عديدة منها :أ -كونها تمتلك وجود ومناصب في الدولة يجعل
لها شعبية وامكانات يمكن ان تسخر لصالحها في كسب االصوات .ب -تمكنوا من إيجاد قاعدة أنصار خالل
فترة حكمهم وربطوا قطاعات شعبية واسعة بهم من خالل الوظائف واملؤسسات العاملة التابعة لهم .ت -ان
الواليات املتحدة االمريكية واملحيط الغربي والدولي والعربي له رغبة ببقاء االحزاب الكبيرة المكانية التفاهم
معهم على العكس من الخطوط االخرى التي تعلن العداء الشديد واملوقف الواضح بضرب املصالح الغربية في
العراق والنهم يمثلون ذراع “املقاومة” في العراق وهذا ما التريده امريكا  -8 .من املوكد ان املشهد الشيعي بعد
االنتخابات يكون على النحو التالي :ا -ينتهي دور التحالف في رسم خارطة سياسية شيعية موحدة لتشكيل
الحكومة ويكون التنافس بين اجنحة مختلفة وفق مصالحهم وتحت خيمة االحزاب الخيمة التحالف الوطني.
ب -االجنحة املحتملة :االول  :جناح املالكي في الدعوة وانصاره في دولة القانون ومجموعة من فصائل الحشد
واطراف من السنة وبانتظار موقف “بدر والفضيلة” ،واذا ما حقق الجناح مشروعه “االغلبية السياسية”
يمكن ان ينضم له بعض الكرد ايضا .ويمتاز هذا الجناح “بالجماهيرية” اكثر من غيره .اماالثاني  -:جناح
العبادي في الدعوة والتيار الصدري والسيد عمار الحكيم والخط الشيعي املدني والعلماني ,والقسم األغلب من
السنة والبرزانيين وجماعة الطالباني غير معلوم موقفهم االخير  ،وبانتظار موقف “بدر والفضيلة” ايضا،
ويمتاز هذا الجناح ” بالنخبوية واملقبولية الدولية واإلقليمية والعربية ” اكثر من الجناح االول .املرجعية العليا
سيكون لرأيها في تشكيل الحكومة تأثيرا حاسما  ،وهي وان لم تكن جناح او طرف سياس ي او معني في املشاركة
باالنتخابات ،لكن وجودها وتأثيرها املعنوي سيكون مصيريا في ترجيح احد االجنحة املحتملة -9.هناك تحليالت
تتجه بقوة الى ان العبادي سوف اليخرج من الدعوة ومن التحالف مع املالكي خصوصا ان حزب الدعوة اليريد
خروج رئاسة الوزراء من يده وهذا االمر يضطرهم للتحالف معا قبل أو بعد االنتخابات  ،أما اذا ضمن العبادي
ترشيحه لرئاسة الوزراء من اطراف شيعية مؤثرة فهنا االحتماالت تختلف -10 .سوف اليكون لالحزاب السنية
اي اشتراطات قاسية للدخول في الحكومة فهم في وضع اليؤهلهم اال لقبول الواقع وسوف يبحثون عمن
يتحالفون معه بصورة اقل اشتراطية من السابق ،فان القادة السنة ادركوا ان هناك متغيرات كبيرة في الساحة
السنية وفي رأي الناخب السني فال يمكنهم رفع سقوف مطالبهم والحال هذه واملؤكد ان املكون السني فقد الثقة
بهم وهذا مايشعرون به هم -11 .االزمة الكردية الداخلية الحادة ستترك اثرها على خيارت الكرد وتجعلهم في
وضع اليمكنهم من رفع سقوف مطالبهم كالسابق ،السيما بعد محاولة االستقالل البائسة ،وسيكون لنتائج
حركة التغيير “كوران” تاثير كبير على املشهد الكردي فيما لو حسنت من حضورها ونتائجها في انتخابات
 -12 .2018املوقف الدولي واإلقليمي يتجه الى عراق موحد والى الحفاظ على العملية السياسية والى رفع
العوائق عنها والسرعة في تشكيل الحكومة.
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املحور الراب :الحلول الناجعة ملعالجة التيه الفكري والعنف املجتمعي  .وعليه فان الحلول الناجعة تكون
باصالح االخطاء في املنظومة السياسية وهذا يحتاج الى ايد ماهرة من لدن السياسيين أنفسهم تقوم على
خياطة ما احدثوه من شقوق في الجسد العراقي الطري ،ليس من خالل تقديم استقاالت جماعية مثلما يطالب
به الراديكاليون لعدم واقعية هذا الطرح من جانب وعدم وجود (مهاتما ) عراقي يستطيع مساواة العراقيين
بالهنود من جانب اخر ،وليس من خالل احالل القيادات االدارية محل القيادات السياسية فهذا مما السبيل
لتصوره في املرحلة الحالية على االقل ،ولكن من خالل ايجاد تكييف قانوني في الدستور تجبر املسؤول
السياس ي على األخذ باراء ذوي العقول والعلوم وكل بحسب مجاله االداري والفني ،حتى اذا بدا من هؤالء نقد
موجع ،فان مثل النصيحة الصادقة مثل العالج املر تهون مرارته في سبيل الظفر بالصحة والعافية.ومن دون
اإلذعان الى هذه الحلول لدن السياسيين فان هؤالء هم من يتحملون وحدهم وزر السلبية والكسل والفوض ى
والعجرفة وبالتالي جميع مظاهر التيه الفكري ووسائل العنف املجتمعي ،وليس عموم املواطنين األبرياء لذلك
ال بد أن تتعاون جميع الجهات ذات العالقة للقضاء على هذه اآلفة ،وبخالفه سيؤدي ذلك إلى تشويه الوجه
املشرق ملجتمعنا الطيب .على ان يتم ذلك من خالل تشخيص دقيق لألسباب ووضع الحلول العملية
الصحيحة لها ،وتنوير وتثقيف الناس بأننا نعيش في دولة يسودها القانون كوسيلة حضارية لحل جميع
النزاعات وعلى الجميع االبتعاد عن شريعة الغاب.وبات من الضرورة العمل على وضع الخطط الالزمة والكفيلة
بتحديد املسببات واملبررات وراء انتشار ظاهرة العنف املجتمعي ،واقتراح الحلول الناجعة ملعالجتها
ً
واستئصالها ،نظرا ملا لهذه الظاهرة من آثار سلبية على املجتمع وصورته الحضارية املشرقة.ومن أهم الوسائل
للحد من هذه الظاهرة الدخيلة تدعيم الثوابت الدينية والوطنية من خالل األسرة  -في املقام األول  -بدعوة
اآلباء ألبنائهم إلى التعايش السلمي وقبول اآلخر وترسيخ قيم التسامح ..واملدرسة من خالل زيادة النشاطات
الالمنهجية في املدارس إلشغال الطلبة بما هو مفيد واالبتعاد عن كل ما هو ضار.واملسجد كذلك بدعوة أئمة
املساجد ّ
لتحمل واجباتهم الدينية واألخالقية ،ودعوة الناس إلى التمسك بمنظومة القيم الصحيحة املوروثة
عن اآلباء واألجداد.
كما ينبغي على املجتمع االستفادة من اإلنجازات العلمية في هذا املجال واالهتمام بكافة شرائح املجتمع ،من
خالل تعاون مؤسسات املجتمع املدني وتفعيل دور اإلعالم ،ومخاطبة الجهات املعنية لتوفير أماكن ترفيهية
كاملالعب والحدائق وغيرها في املناطق السكنية ،والعمل على خلق بيئة ديمقراطية هدفها التسامح والعدالة
واملساواة .وعلى وزارة الداخلية القيام بدورها والضرب بيد من حديد على جميع الخارجين عن سيادة القانون
وتغليظ العقوبات .كل هذا يجعل الفرد في املجتمع يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات في ظل دولة
ً
يسودها تطبيق القانون بعدالة .ويكون مشاركا في تنمية وبناء مجتمعه.فاملواطنة الحقيقية ال تقوم على
الشعارات؛ وإنما على الفكر والتعبير وإطالق اإلبداعات والطاقات الوطنية البناءة.
الخاتمة :ومما سبق نستنتج  :ان التيه هو تيه تحير وعدم الرشاد والهداية ،أي انه تيه عقول وتفكير وتدبير
اكثر منه تيه وطن وجغرافيه وحيز مجال  ،وهو الحال نفسه الذي نشعر اننا تائهين في صحراء الفكروالعقل،
واملشاعر واألحاسيس فال نعلم أين سبل النجاة او الطريق للتخلص من حاالت التيه والعنف املنتشر ،والنعلم
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ملاذا ندور في حلقة مفرغة ،علما كلما اعتقدنا اننا قريبون من طريق الخروج وجدنا انفسنا في املكان نفسه من
اليوم السابق  .وباملقابل تمر علينا جماعات مسافرة كل يوم تعلم سبلها وغاياتها وطرقها وتصل الى أهدافها ،
ولكننا عكس تلك تماما  ،اذ ابتلينا بعدم املحاولة عن السؤال لنعرف الطريق الصحيح  ،وابليتنا بوهم نحن
املفضلون عند هللا فاحتقرنا غيرنا من عابري السبيل ليس من أوطاننا  ،وابتلينا بذهول عقلي وغيبوبة فكر حتى
وقعنا بفخ بأننا النعلم والنعلم بأننا النعلم .ومن درس التيه الفكري نتعلم ان قرار توهانا في املاض ي وحتى اليوم
كان بأيدينا عندما رفضنا األخذ بالعزيمة والتعاون والتوكل على هللا سبحانه والتحلي بشجاعة الرجال األقوياء ،
والبحث عن موطن ّ
العزة والحرية والكرامة واالمل من اجل العيش معا ،ولكن ضعف اإلرادة ،هيئت لنا خيال
الرعب واالنهزام والتخلي عن الرجولة والشجاعة  ،فاعتقدنا انه بدال من اقتحام الباب على املستبدين
والفاسدين باالمكان خروجهم هم انفسهم من االوطان بعد ان عاثوا فيها فسادا لندخلها نحن ونبنيها معا .
والحقيقة تقول المخرج لنا من هذا التيه اال بخارطة واحدة  ،تعيد البوصلة العقلية لرشدها  ،وتهب الروح
اإلنسانية وعيها  ،وتهدي نفوسنا البشرية الى اطمئنانها ،انها خريطة التعاون املشترك في بلد واحد منسجم بين
كافة اطيافة وهو الحال الذي سنخرج به من التيه الفكري الى املعرفة و االمل والحضارة واملحبة والتمدن .اما
ً
بالنسبة للعنف املجتمعي نجده اداة تستخدم سواء من قبل القوى املستفيدة من األوضاع القائمة ،او دفاعا
عن غاية او هدف يرتبط بوجود من يمارسه من أجل الوصول به الى حياة أسمى بعد أن عجزت عن تحقيقه
وسائل وأدوات التعبير السلمية األخرى .وتلجأ الى العنف في الحالة االولى القوى التي كانت قد أقامت ببنى
للسيطرة خاصة بها ،تستخدمها من أجل الدفاع ،عن مصالحها في وجه املناوئين لها ،والراغبين في الحلول
محلها وفي وجه تقدم القوى االجتماعية ،تلك التي تتوقف عليها عملية تغيير بنية ووضع املجتمع ،ونقله من
ً
طور آلخر أكثر تقدما.ويكتسب العنف في الحالة الثانية شكله املجتمعي من خالل عمله على نقل القوى
ً
االجتماعية ،تلك التي خضعت تاريخيا ،من مستوى الخضوع الذي كانت تعيشه ،بما تحمله كلمة الخضوع من
معاني املعاناة من آالم التأخر وعدم العدالة والسلبية التي كانت عليها جراء وقوعها في ظل مثل هذا الوضع ،الى
مستوى الهيمنة واالنعزال.
وهنا اذا كانت حالة التيه الفكري و ظاهرة العنف في العراق املعاصر هي النتيجة الوحيدة الالزمة املجتمعية
الشاملة التي يعانيها العراق اليوم ،واذا كانت آثارها السلبية تصل الى تهديد االستقرار والوحدة الوطنية
للعراق ،والسيما بعد أن أصبحت كال منهما ثقافة داخل املجتمع العراقي ، ،كما ينبغي التأكيد على مخاطر ما
يجري في املشهد السياس ي العراقي اليوم ،وهو مشهد صراعي (عنيف) ملوث برائحة الفتنة السياسية والغامها
الطائفية ،والدستور العراقي املبني بأفكار املحاصصة الطائفية في هيكليته وبنوده ،اذ يبحث تفاصيل التفاصيل
في توزيع غنائم االرض والثروات واالدوار السياسية ،وتهميش الثوابت العراقية ،بل يلغي بعضها ترضية لجهات
وأحزاب تحت مبدأ "املحاصصة" ،وينمي جذور العنف بين االديان والطوائف والقوميات من خالل طرح
مشاريع ال تتوافق عليها األحزاب ،كأزمات الفدرالية ،وقضية كركوك ،وبنود الدستور ،وقانون النفط ، ،وكلها
تتجه الى تنشيط العنف واالحتراب الطائفي حتى في الدعاية االنتخابية وصعود شخصيات غير كفوءة سواء في
انتخابات  2014-2010-2006وستستمر في  2018النها اصبحت سمة الوضع الراهن وسياسة االمر الواقع ،
وكذلك تنمية روح العداء وإشاعة حالة اليأس داخل نفوس الشعب العراقي بسبب تردي االوضاع االمنية،
ً
وسوء الخدمات ،وتفاقم االزمات االقتصادية والصحية والخدمية.كما ينبغي التأكيد ايضا بأن االحزاب
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العراقية اسهمت هي االخرى في تنفيذ اجندات خارجية ،بعضها بقصد مسبق الرتباطاتها املشبوه مع الخارج
وبعضها اسهم في تصعيد العنف الهداف مصلحية دون قراءة خصوصيات الحاضر ،وأفاق املستقبل وهذا ما
ً
تجسد في االنتخابات األخيرة التي أوجدت لنا (أحزابا شيعية وسنية وكردية ومسيحية وتركمانية...الخ )،فأتجه
ً
املواطن الى خياره الوحيد ،وهو التخندق في طائفته او دينه او قوميته ،مؤديا الى زيادة التعصب وإثارة العنف،
وال أعتقد ان هذه األحزاب تجهل أجندات األعداء وخططه في تقسيم العراق ،ولكنها تفتقر الى الرؤية
ً
السياسية املستقبلية .وعدم التركيز على برامجها السياسية التي ال تقدم حلوال واقعية للمشكالت العراقية،
فما تزال برامج االحزاب الدينية والسياسية تعمل على انماء روح التعصب والعنف واحداث شرخ في النسيج
االجتماعي والسياس ي.ومن الغرابة ان تدعو هذه االحزاب الى الديمقراطية وتداول السلطة ،وهي نفسها تمارس
الديكتاتورية الحزبية بين أعضائها وما زال الكثير من رؤساء األحزاب العراقية يحكمون احزابهم منذ نصف
قرن من الزمان !.وعلى هذا االساس ومن اجل الخروج من املأزق الذي يعيشه املجتمع العراقي والحتواء حالة
التيه الفكري والعنف ،البد من اطالق فكرة املواطنة بكونها جوهر الوطنية ،ومقياس االنتماء ،بحيث يصبح
العراقيون ،عربهم وكردهم ،سنتهم وشيعتهم مسلميهم ومسيحهم ،متساوين امام القانون في الحقوق
والواجبات ضمن إطار دولة العراق ،فهي الضمانة الحقيقية لوحدة الوطن والشعب وركيزة أساسية لبناء
ً
الديمقراطية واملجتمع املدني ،وخلق مناخ وطني شامل بدال من االنصهار في بوتقة الطائفية والعنصرية  ،وهذا
ً
ً
ً
يتطلب القبول بالفكرة القائلة ان الحوار يصبح أكثر ثراء ودفئا وان الوحدة تكون أكثر ثباتا وتماسكا وقوة من
ً
ً
خالل التنوع واالخير يعني سماع اآلخر يكون ان االختالف امرا طبيعيا في املجتمع البشري بل هو عامل ايجابي في
ً
ً
توسيع املدارك للوصول الى الرأي او الفكر األكثر نضوجا بعيدا عن التعصب والعنف املجتمعي.
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 -2-4الويي االنتخابي في العراق – الواق واملستقبل –د .حسين عباس املرزوكي
كلية العلوم السياسية  /الجامعة املستنصرية

املقدمة
حين التمعن في معالم وتمظهرات " الديمقراطية " في احقية األختيار والتمثيل السياس ي فانها تتجلى عبر الية
االنتخابات  ،ومن هنا فان االنتخابات ال تمثل مجرد ممارسة تختزل االرادة من وراء ذلك في تعيين االفراد الذين
يكونون السلطة السياسية  ،او التمثيل السياس ي  ،بل أن وراء هذه املمارسة مايكتنفها من خواص ومحركات ،
الن مخرجاتها هي الوجه الناصع ملضامينها وخباياها ربما تبدأ بأختيار الشخص املناسب وقد التنتهي بطبيعة
املشاركة السياسية وكيفياتها  ،وحرية التعبيروأتاحتها  ،والضمانات الدستورية وفاعليتها  ،واملفوضية املستقلة
لألنتخابات واستقالليتها  ،ولنا ان نسمي إملام الفرد بهذه املبادئ واملفاهيم وغيرها من محركات سياسية منتجة
لالنتخابات بحالته التي تتسم " بالويي االنتخابي " هذا اذا ماتكلمنا بعمومية عن االنتخابات ومضامينها  ،اما
ً
اذا ما كان الحديث عن الواقع العراقي  ،فان السؤال الذي يطفوعلى السطح مباشرة  ،هل كانت التجارب
االنتخابية السابقة موفقة ؟  ،وجواب هذا له تالزم صميمي بمديات " الويي " املنتجة لالختيارات  ،سواء كانت
موفقة ام غير ذلك  ،لكن في الخوض في الواقع العراقي  ،ال يمكن التغاض ي عن ان ذلك الواقع امتاز بانعدام
ُ
االستقرار ،فحداثة التجربة تكفلت في ذلك مابعد  ، 2003من الدستور الذي انتج في والدة في ظروف أستثنائية
وغير متكاملة كما يصفه البعض ،وكذلك ظهور الكيانات السياسية الطارئة على الواقع السياس ي  ،نعم انها
غير ذلك على الصعيد االجتمايي واالعالمي و مسيرتها في املعارضة  ،لكن الذي ال جدل فيه انها كيانات
سياسية السابق لها في العمل السلطوي ِّ ،لذا عندما نتكلم عن الوعي االنتخابي رغم ما يشكله هذا املفهوم من
َ
محور رئيس في رسم املالمح التي يجب ان تبتني عليها وجهة الواقع السياس ي  ،اال ان اسبابها تنقسم الى اجرائية
وفكرية في الوقت ذاته  ،نعم أن قيمة الصوت االنتخابي له شأنية في تحديد املسارات السياسية  ،اال ان عدم
الوعي ال ينحسر ُمسببه في ذات الناخب فقط  ،بقدرماهي مكونات تجتمع بها كل املعطيات وعناصرتكوين ذلك
الوعي  ،فضبايبة املشهد السياس ي  ،وتفاوت الثقافات  ،والنوازع الفرعية لالنتماءات  ،ورواج املال السياس ي في
اقناع الناخبين  ،وضعف املشرع  ،كلها مجتمعة قادرة على بلورة ذلك الوعي سلبيا  ،والتعليم  ،والتجربة اي
الخبرة السياسية  ،ومدى إسهامة املواطن في التشريعات واطالعه عليها  ،والرقابة من قبل املؤسسات املعنية
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ومنظمات املجتمع املدني ُ ،ت ُ
عد هذه ايضا كلها قادرة على بلورة ذلك الوعي أيجابا  ،وعند الحديث عن التجارب
السياسية الناشئة اليمكن مغادرة معايير وانطالاقات هذه التجارب السياسية  ،من حيث قواعدها القانونية (
الدستور )  ،أوالبيئة الفكرية املنتجة لهذه القواعد ،وهذه مجتمعة تكون ُمخرج السلوك الذي يمارسه مجتمع
ما ازاء االفعال السياسية ومن هنا يلوح في االفق ضابطة الوعي وتكوينه التي تتحكم ازاء هذه الضرورات ،
وعليه البد لنا من النظر في سما ت  ،الوعي املنتج لالرادة التي تتكون منها االفعال املتمثلة في االختيار  ،لذا
ستتناول الورقة هذه املوضوعة بمحورين :
اوال  :الواقع العراقي في ظل العوامل املكونة للوعي االنتخابي ،
ثانيا  :رؤية ملستقبل الوعي االنتخابي العراقي " اطاللة استشرافية " ،
وهذان املحوران يمكن ان نختزل بهما ركائز وخصائص الوعي االنتخابي في العراق  ،الذي يتسم بجملة من
املشاكل واالشكاليات التي سيتعرض لها البحث بإقتضاب  ،وهو ما يوضح طبيعة وصيرورة ذلك الوعي .

املحور االول
الواق العراقي والعوامل املكونة للويي االنتخابي
ُ
تستوقف املتحدث عن الوعي االنتخابي العراقي وعن واقعه املخاضات الشتى التي يعيش  ،قد تبتدئ يالتخبط
ً
السياس ي وفقدان مؤسسات الدولة ملعايير االستقاللية او التكونقراط  ،وأيضا حجم االرهاب الذي يضربه على
مدى سنوات الذي ال مثيل له في العالم  ،وبطبيعة الحال هذه العوامل مجتمعة تمثل البيئة الحاضنة او التي
يتاثر بها الوعي للمارسة السياسية او االنتخابية  ،وهنا اذا ما اردنا الوقوف على ماهية الويي وصورته فهو
"االدراك الصحيح ملجريات الواق السياس ي وملا يحصل فيه من احداث وتطورات وبعبارة اخرى املعرفة
الدقيقة لغايات القوى املؤثرة في العالم املحيط بنا ومعرفة االهداف املستترة وراء مواقفها وحركاتها
ومشاريعها " ( ،) 1ونحن هنا عندما نتكلم عن الوعي االنتخابي = الوعي السياس ي  ،فبالضرورة الوقوف على
جملة املشهد العام للشان العراقي  ،سواء كان في بعده السياس ي ام االجتماعي الذي يتولد كانعكاس للمارسة
السياسية او األداء السلطوي للحكومات مابعد  ، 2003وتشريح ظاهرة الوعي ومقوماتها في بعدها السياس ي
واالجتماعي  ،وخاصة ان ملفهوم الوعي عدة معايير لتمييز الوعي الحقيقي عن الوعي الزائف والذي يقصد به "
الرؤية املشوهة بشكل منتظم في افتراض لتمييز بين االشياء ومواقعها الكامنة ويميز الفكر الذي يتخذ ظاهرة
االشياء محتوى حقيقيا لها ويبني على االساس نظريات خاصة " ( ، )2فتناول موضوعة البحث القائمة على
اساس الوعي ومرتكزه القائم على ان الوعي " االدراك فينبغي ان يكون صحيحا اي ليس نابعا من اوهام او اعيب
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 ،واملعرفة التي يجب ان تكون للغايات واالهداف املستترة وليس الظواهر  ،واملعرفة متعلقة بالقوى املؤثرة
وليس القوى املنفعلة " (  ، )3وحين تسليط الضوء على واقعنا العراقي وفي مايخص الوعي االنتخابي الذي هو
وليد الوعي السياس ي البد لنا من الوقوف والتامل ماطبيعة النظام السياس ي في العراق وهل اتاح هذا النظام
ُ
ممارسة الديمقراطية بصورتها املثلى  ،وهذا ال يقتصر على مجرد طبيعة النظام الن االنظمة هي التي تبيح وتتيح
الديمقراطية من عدمها  ،والبد من القول ان االحزاب الحاكمة بعد  2003وان كانت تتداول السلطة فيما بينها
اال ان ظل دكتاتورية الحزب وهيمنة الفئوية واالنتماءات الفرعية هي الشاخصة وهذا ما من شانه تشظي
الوعي وترهله او ضبابيته في ظل هكذا احزاب حاكمة ال تسعى الى بناء مجتمع ومؤسسات سياسية بقدر ما
تسعى لبناء وجودها وديمومة بقائها  ،لذا عندما نتكلم عن الوعي اوعدميته ال يمكن تجاهل بيئته التي يتعايش
معها ويكون نابع منها لذا لنا ان نتصور صورة الوعي في العراق بين كل هذه املشكالت  ،وهنا البد من االشارة الى
انه كما للوعي ركائز فهناك مضادات للوعي والتي نذكر منها :
اوال  :سلوك القوى السياسية الفئوي :
وهذا السلوك يقترب الى حد كبير مع سلوكيات االنظمة الشمولية كون ان هذه االحزاب بنظرتها الضيقة ال
تعمل لبناء دولة يقدر ما تعمل ِّلبقائها بالسلطة  ،وهنا ينحرف املساراالدائي لهذه االحزاب مما يدفع باملالزمة
الى استخدام الترويج املضلل لفئات الشعب مما ُيسهم مباشرة في اغفال الوعي املشخص للسلبيات او حرفه
عن الواقع الجل استمرار هيمنتهم وهذا ملموس وجلي عندما نتناول البرامج االنتخابية والشعارات املرفوعة من
مجمل االحزاب العراقية في الدورات االنتخابية السالفة يبدوا واضحا للمراقبين اذ يقتصرالتزييف او تغييب
الوعي لدى الناخب على عامل املنفعة الفردية من خالل ممارسات القوى السياسية مع الناخب وترسيخ هذا
االسلوب وتبتعد عن مصلحة " املواطن " بصفته املعنوية ال أنتماءه الفئوي وكذلك مصلحة الوطن  ،بل انه
يتعدى ذلك كون املؤثرات السياسية االقليمية والخارجية فعلت االفاعيل في كثير من املسارات في الساحة
العراقية سواء على ما يسمى بالتوافقات السياسية لتمرير الصفقات او ما يخدم فئات سياسية ضيقة ال طائل
للمواطن وال منفعة له منها ( ، ) 4ومن هذا وغيره فان اسهامة القوى السياسية في العراق باضعاف الوعي لدى
املواطن كانت حاضرة عبر االداء واملمارسة املنتهجة املنحسرة اساسا وفقط في طموحها السياس ي الضيق ،
وهذا كرس التشض ي بعنوانات مختلفة كالديني والقومي واملذهبي ايضا .
ثانيا  :الواق االجتمايي املنقسم :
اليقتصر انحسار الوعي وضعفه بل وعدميته في املجتمع في استشراء االمية فقط  ،اذ ان ضعف التعليم ال ُينبئ
بتالش ي الوعي الن مرتكز الوعي في املجتمع الذي ينعكس على باقي األتجاهات ومنها السياس ي واألنتخابي َيكمن في
ًُ
ً
ً
فاعال بالتمييز واالختبار للقوى
أهم دعائمه وهو التعليم  ،إال أن التجربة والتعايش االجتماعي أيضا تعد عامال
السياسية كما ُيصطلح عليه ويي تلبية املُتطالبات  ،في عملية قائمة على اساس الحاجة من خدمة وحقوق
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وعيش كريم وهذه فطرة َجبل عليها االنسان ال تحتاج اى مناهج تعليمية  ،إال ان املجتمع املنقسم على ذاته
وفق االنتماءات الفئوية  ،ال يمكن الحديث عن وعي لديه وذلك َينبع من أن هكذا مجتمعات تفتقد الى ابسط
معايير التجانس فيما بينها مما يكون يسيرا على االخرين باستخدام ما يجذبها ويتالعب بها كالخطابات الطوباوية
التي يكون من السهل واليسير ان يقاد هكذا جماهير وراء هكذا خطابات شعبوية  ،ربما يكون هذا ليس وليد
لحظته بل هو عبارة عن تراكمات من عقود ِّألنماط أجتماعية أمتازت بالفقر والتخلف  ،واالستعمار ،وعقود
من اخرى الدكتاتورية  ،أن الواقع االجتماعي بهكذا سمات يكون كفيل اذا ما وجدت هذه االسمات باي مجتمع
ً
ان تجعل لديه تراجع في الوعي  ،فضال عن ان املجتمع العراقي في ذاته متعدد االعراق والقوميات واملذاهب مما
ً
أتاح وجود بعض ما يشجع بل ويرسخ عامل التشظي وهذا من شأنه ان يكون بابا لكثير من االمور السلبية في
ُ
املجتمع كاالرهاب  ،وتراجع الثقافة  ،واستشراء الجريمة وغيرها من االمور التي تعد من مالمح الدول التي تعاني
من مشاكل في ُ
البنى األجنماعية  ،نعم هنا عند الحديث عن معالم ضعف الوعي السياس ي البد من ان تكون
املؤثرات االجتماعية في حد ذاتها هي الكفيلة بانتاج شكل الوعي وصورته وهيئته ألن املجتمع بطبيعة الحال هو
الحاضن االساس لكل ما يصدر ِّ ،لذا أن ضعف الوعي األنتخابي الذي يعاني منه املجتمع العراقي هو وليد كل
ً
هذه العوامل مجتمعة  ،فالشعور باألنتماء وااليمان بالهوية هو العامل االول الذي من وجوده يتم تشخيص
أستقرار املجتمع وأن يكون صحي في بنائه وسلوكه ووعيه  ،إال ان ما يتميز به املجتمع العراقي من تفكك لم
ً
ً
ُيتح ذلك ويمكن أيجاز ما بمكن ان تكون عليه الهوية املجتمعية العراقية اذا ما شخصنا مجتمعا صحيا يجب
ان تتوافر به عوامل عدة للوعي وهي ) 5(:
 .۱أن تكون الهوية منسجمة مع معطيـات الفكـر السياسـي والقـانوني الحـديث الـذي يسـتند إلى قاعدة املواطنة
بوصفها معيارا ً جوهريا ً ومبدأ قانونيا ً في تأمين املساواة في الحقوق و الواجبات لجميع أبناء الشعب ممن
يحملون هذه الهوية.
ُ
 .۲أن تكون الهوية معبرة عن الواقع الراهن للشعب العراقي بوصفه كال ًغـير قابـل للتجزئـة  ،بمعـنى أنها لـن
ً
تكـون انعكاسـا ً لتصـور فئـة مـا دون غيرهـا  ،و هـذا يجعلهـا هويـة وطنيـة بحق وليست تعبيرا عن موقف سياس ي
ضيق.
 .۳أن تك ــون الهوي ــة عام ــل توحي ــد و تقوي ــة و تفعي ــل للح ـراك السياس ــي االجتم ــاعي واالقتصادي في البالد على
األسس الواردة في املبدأين أعـاله  ،و أساسـا ً راسـخا ً لتعزيـز الكيان السياس ي املوحد للدولة و استكمال بناء
مؤسساتها املعبرة عـن وحـدتها مـن جهـة واستعادة سيادة البالد ومواصلة دورها اإلقليمي والدولي من جهة
أخرى .
وهنا يمكن ان نميز بوضوح ما هو كائن وما يجب ان يكون أذا ما اردنا ملجتمع صحي يسوده الوعي واالختيار
ً
الصحيح في مطلق ارادته للتمثيل السياس ي الذي يريده ان يكون معبرا عنه في طموحه وعيشه .
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ثالثا  :ضعف االدارة االقتصادية وسوء التوزي :
ال َيخفى على أي مراقب ان التخبط االقتصادي الذي شهد العراق والهدر الكبير في االموال ادى الى تفاوت
ُ
واضح وجلي في طبقات املجتمع عموما وهذا أظهر بصورة واضحة أن عملية التفقير املتعمد لشرائح
واسعة من الشعب وهي من أدوات التجويع التي تسهم الى حد كبير في تغييب الوعي  ،يقابله تغول الطبقة
السياسية في ثراء واضح وملفت مع عالمات ودالئل للفساد املالي واالداري جعل من" الوعي " اذا ما وجد
لدى املواطن ُيرى بعين واحدة  ،وهي عين الحاجة وسد الرمق  ،مما اعطى دورا وضحا للمال السياس ي
الرجاحة في القول الفصل في ما يصب بمصلحة الكتل املنتفعة من هذا املال  ،ان الفساد املالي
ُ
واالقتصادي هي من االسباب الرئيسة التي تؤثرعلى سالمة الدولة ونعزيز وجودها بالصورة املثلى  ،الن هذا
الفساد هو العامل االهم في شلل الدولة وتقييدها وهذا كله قد ادى بخط من التواز على غياب وتغييب
ُ
الوعي لدى املواطن الن االنحراف عن الوعي هو نتيجة ملا يوليه املواطن من اهتمامات جانبية تبعده عن
ُ
الهدف االساس وهو الوعي ِّملا يجري
حوله  ،وقد لعبت عدة عوامل اقتصادية ترسيخ تغييب الوعي في
املجتمع العراقي وهو ما بدوره ينعكس على الواقع السياس ي ويمكن ان يتلخلص بجملة امور منها :
 عزل شريحة واسعة من الكفاءات وتهميش الطاقات الفاعلة التي لو استغلت لغيرت الكثير من
املزر .
الواقع ِّ
 التشبث بالسلطة التي لم تتح وجود عقول قادرة على ادارة امللفات املهمة في البلد بصورة حرفية
ومنها ادارة امللف االقتصادي .
 غياب الرؤى االستراتيجية لالقتصاد الواضحة املعالم الذي يمكن التعويل عليها في نهوض
اقتصادي ُيلمس نتاجه ولو بعد حين .
 اقصاء التخصصات املعنية بالشان االقتصادي والقادرة على تغيير املسارات نحو نمو اقتصادي
يمكن االعتماد عليه .
 ضعف االجراءات القانونية من محاسبة ومسالة ورقابة على املسوؤليين مما أتاح لهم التصرف
وفق الال رقابة الذي أعطاهم فرصة في سوء التصرف واستشراء الفساد .
ً
ان هذا كله نجده معززا ورائه ما أستطيع ان أسميه بأنعدام الوعي في طرق وأساليب املحاسبة لدى الشعب (
املواطن )  ،وهو ما أنتج هذه الكيانات السياسية املتضخمة على حساب انكماش املواطن وتدهور واقع الوطن ،
نعم حين الحديث عن الوعي االنتخابي البد لنا من التركيز على ُمدخالت ذلك الوعي الذي بالتالي هو عبارة عن
مخرجات لجملة من العوامل ربما يكون االقتصاد فيما يتصل برفاهية الشعوب ورخائها هو من أهم تلك
االعمدة واوضحها .
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وكما للوعي مضادات أو كوابح تناولناها على نحو األجمال  ،فان هنالك ركائز هي من يقوم عليها الوعي وتكون
ً
ً
محركا ودافعا ُله من عدة اتجاهات أو ربما هنالك أدوار مهمة وفاعلة في أرساء أعمدة الوعي السياس ي
ً
واالنتخابي لدى شرائح واسعة من املجتمع يمكن ان نشخصها كون لها ادوارا كمؤسسات لها فاعلية واضحة
في ترسيخ ذلك الوعي ووممكن تشخيص هذه أملؤسسات وأدوارها باالتي :
اوال  :دور االسرة والعشيرة :
أن أهم ما يمكن ان نستخلصه من أثر لألسرة واملجتمع العشائري على ُبنى الوعي لدى الناخب العراقي ممكن ان
ُ
نختزله في العراق على وجه الخصوص كون الواقع املوجه لألسر واالجتماعات العشائرية فيه مبنية على
االنغالق والفئوية والعشائرية والطائفية وذلك بالحكم السيسولوجي او الديموغرافي املوزع بطبيعة محافظاته
التي في الغالب ما تكون مغلقة على نوع واحد أجتماعي وأن وجد االختالط فهو بطبيعة حاله غير متجانس بناءا
على ما خلفه النظام قبل  2003والذي انعكس فيما بعده  ،الذي رسخ مبدأ االنقسامات والفوارق الطبقية ،
وهذا ما أنعكس جليا على الدورات األنتخابية السابقة في العراق  ،إذ أن املراقب َيلحظ مدى أنعكاس هذا
الواقع على القوائم االنتخابية  ،التي عكست وبصورة جلية مالمح الوعي االنتخابي انذاك وصورته املتمثلة
باالنحسار الفئوي ِّألنتخاب املقارب النوعي لدى التاخب بغض الطرف عن نزاهته او حرفيته او خبرته
السياسية  ،وهذا ما كان كفيل بانتاج طبقة سياسية ُمحتضرة أقرب الى املوت منها الى الحياة ،
واألسرة ليست في العراق فقط بل في سائر العالم هي النواة للنشأة والتكامل والوعي في كافة املجتمعات ِّ ،ملا لها
من دور فاعل وبناء في تحديد معالم وتوجيه ذلك الوعي  ،وعند النظر الى األسرة والعشيرة في واقعنا العراقي
ً ً
نرى لهما تاثيرا كبيرا في ارساء ذلك الوعي  ،وكذلك هما العامالن املوازيان لزرع نواة الثقافة والتعليم كونهما
ُيرسخان الوعي لدى األفراد  ،وعند التمحيص في النواة املؤثرة في كل التداعيات التي يعاني منها العراق الى اآلن ،
َ
نجد ان التنشئة ا السرية واملجتمعات العشائرية كفيلة بانتاج وعي لدى افراداها  ،نعم أن التعليم ال يقل في
ً
الشانية في ذلك  ،لكن شريطة ان يكون مؤهال ِّلهذا أذا ما توفرت فيه املعايير املوضوعية والبيئة الصحيحة
َ
لذلك  ،وكذلك ِّلدور األسرة والعشيرة التربوي والتعليمي قدرة على التاهيل نحو الوعي وذلك باألتي :
 ان تكون باثة لروح الهوية الجمعية بين افرادها .
 ان تتخلى عن النظرة املغلقة والتمييز على اساس االنتماء وعدمه .
 التأهيل االجتماعي  ،واالجتماعي السياس ي املعزز لفهم وادراك مبادئ املواطنة  ،والحرية ،
والتعددية.
ان خطوط االنقسام االثني واملذهبي والطائفي سبقت تشكيل الدولة الحديثة في العراق  ،لكنها
تعمقت تدريجيا الى ان تبلورت في تسييس الهويات تسييسا عدائيا محتربا خالل التسعينيات ،
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وتتركز هذه النزاعات اآلن على قضية توزيع املوارد االقتصادية  ،هذا الوضع يتناقض مع النشاط
السياس ي الذي كان يقوم على العمل االيديولوجي ( يسار ،يمين  ،وسط .....وغيره ) ،وهو ما كان
سائدا في الخمسينات والسيتينات  ،لكن هذا التحول الظاهر  ،من العمل السياس ي االيديولوجي ،
ً
ضلال أذا ما تم فصله عن مظاهر أخرى
الى العمل السياس ي القائم على الهوية  ،يمكن ان يكون ُم
من الحقائق السيسولوجيبة ) 5 ( .
ُ
وعندها تكون النواة التي يمكن االنطالق منها في اعطاء أبجديات الوعي األنتخابي  ،إذ تسهم كل من
االسرة أواملجتمع املغلق في انشاء وعي بوالدة منقوصة أوعرجاء  ،إذ ان االنفتاح وتكريس مبادئ
الشعور باملسؤولية اتجاه االفراد واالخرين هي من اساسيات كل نشوء واعي وصحيح فال يمكن
التعويل على مجتمعات تكرس روح االنقسام بمختلف أشكاله وصوره بان تكون مجتمعات منتجة
ً
للوعي والتطور واذا ما تخلت االسرة واملجتمع عن التخندقات الفرعية وأنشات جيال في بيئة
ً
مختلفة عن واقعنا املعاش حاليا  ،مبنية على اساس تعزيز االنتماء والهوية الوطنية  ،فاننا سنصل
الى الفرد الذي تتوفر به معايير الوعي الذي يمكن ان يعول عليه انتاج ذلك الوعي الناضج .
ا
ثانيا  :دور املؤسسة التعليمية :
للكالم عن التعليم علينا بالبدء الحديث عن واقع هذا املؤسسة وتاثيرها كي تكون ُمحفز أو دافع لهذا الوعي ،
فأذا ما اردنا ان نقيس وعي مجتمع ما فالبد ان يكون ذلك من انعكاسات التعليم في ذلك املجتمع  ،واذا ما كان
ً
هنالك تراجع في ذلك الوعي فالبد ايضا ان ينسحب هذا التراجع على واقع التعليم في ذلك املجتمع ،ألن
املؤسسة التعليمية هي الظهير املالصق لبناء ونشوء االجيال في مديات من الوعي بمكن التعويل عليه  ،ولكن
واقعنا ُيشير الى تخلف التعليم الى الظروف املوضوعية والسياسية واالجتماعية ونظ ًرا للتحوالت التي َ
مر بها
ُ
وماتاله ٍ ،ملا جرى من تغيرات على مستوى البنى االجتماعية والسياسية فيه وما
العراق َعبر العقد املاض ي
انعكس ذلك على مستوى التعليم برمته  ،فمختلف التقارير العاملية واملحلية وان وجد فيها تباين في االرقام
َ
َ
والتسلسالت الن االتفاق كان حاضرا وواضحا أن الجامعات العراقية في ادنى القوائم التصنيفية للجودة
العاملية  ،فاملستوى العالمي ُيمهر ان الجامعات العراقية التي تم اختيارها من ضمن ال  12000الف
جامعة في العالم حصلت على التقييم التالي ،-:جامعة الكوفة كان تسلسلها هو ،6097الجامعة
التكنولوجية كان تسلسلها ،6503جامعة السليمانية كان تسلسلها ،6664جامعة دهوك كان تسلسلها
،8781الجامعة املستنصرية كان تسلسلها ،10264جامعة املوصل كان تسلسلها ،10327جامعة البصرة
كان تسلسلها  ،11406جامعة كردستان كان تسلسلها ،11240الجامعة االميركية في السليمانية كان
تسلسلها ، 11591هيئة التعليم التقني كان تسلسلها ) 6( ، 10327
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هذا اذا ما اردنا ان نقايس مستوى الوعي وارتباطه الوثيق بواقع التعليم ومخرجاته  ،إال ان دور التعليم اذا ما
ُ
كان بصورته املثلى فانه سيؤثرعلى الواقع الثقافي ومنتجه الفكري ملديات الوعي حينها  ،ويعزز دور الديمقراطية
من واقعها االدراكي ال املزاجي او االنتمائي وفهمنا املنقوص لها  ،وهذا سيعزز ممارسات حرية التعبير واالختيار
ً
الناضج والصحيح املرتكز على أسس الوعي وحينها سيكون التعليم سببا رئيسا للوعي واملدركات على الصعيد
السياس ي ومنها الوعي االنتخابي  ،ويقوم النعليم بدوره في التنمبة الفكرية واالجتماعية في طور انضاج الوعي
ُ
اختصاره باالتي ) 7(:
والذي يمكن
 تكوين قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة بضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن يمكنه من العيش
في املجتمع.
 تنمية وتعزيز القيم في املجتمع بما يتناسب مع الطموحات التنموية ومنها قيمة العمل واإلنتاج،
ودعم االستقاللية في التفكير ،ونبذ االتكالية والنزعة االستهالكية غير الرشيدة ،باإلضافة إلى إطالق
القدرات اإلبداعية واالبتكارية ألفراد املجتمع.
ً
ً
 تأهيل القوى البشرية كما وكيفا للتعليم العالي وتزويدها باملعارف واملهارات الالزمة  ،وتنمية قدراتها
املختلفة الالزمة للتعايش الفعال مع املستحدثات العلمية التكنولوجية املستمرة بما يحقق دفعة
قوية للجهود الرامية إلى تنمية املجتمع.
ا
ثالثا  :دور املؤسسة الدينية :
ُ
ُ
ً
ان املتتبع للشأن العراقي يلحظ ان دور املؤسسة الدينية فاعال في مجريات االحداث والواقع العراقي إذ انها تعد
داعمة ومكرسة لوحدة العراق واستقراره بمختلف مشاربها املذهبية والدينية إال إننا عند الحديث عن
املؤسسة الدينية ذات الفاعلية االكبر في املشهد العراقي ال يمكن التغاض ي عن املؤسسة الدينية
املتمثلة في مرجعية النجف االشرف  ،نعم ان العراق ووفق التنوع الديني واملذهبي متعدد املرجعيات الدينية
واملذهبية  ،لكن حين الحديث عن اكثرها تاثي ًرا في املشهد السياس ي َفلمرجعية النجف َ
علو الكعب في ذلك ،
ِّ
ولكن عند الحديث عن املرجعية الدينية ومستوى الوعي وتأثيرها فيه فأننا نتكلم عن نقاش متعلق بالفاعل
ُ
واملنفعل ومدى إسهامة املؤسسة الدينية بهذا الوعي  ،فالجدلية القائمة والعالقة بمدى ثقافة ووعي املتبعين
للمؤسسة الدينية قائم  ،وينظر ُله بان املؤسسسة الدينية هي ال تحتكم الى العقل املجرد فقط وال الى العاطفة
املجردة فقط بل هو خليط بين هذا وذاك  ،نعم ان كال النوعان موجدان وربما يتغلب نسبة احدهما على
اآلخر بحسب ضابطة الزمان واملكان ومخرجات تلك الضابطة  ،يمكن للمرجعية النهائية ان تكون نقطة
خارج عالم الطبيعة املتجاوزة لها وهي " املرجعية املتجاوزة " للطبيعة والتاريخ واالنسان  ،هذه النقطة
املرجعية املتجاوزة في النمم التوحيدية هي األله الواحد املنزه عن الطبيعة والتاريخ  ،ويمكن للمرجعية
النهائية ان تكون كامنة في العالم " الطبيعة واالنسان " وهي املرجعية الكامنة في اطارها ينمر للعالم
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باعتباره انه يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة الى اللجوء الى اي ش يء خارج النمام الطبيعي  ،وم
ا
تزايد هيمنة املرجعية االنسانية املادية  ،واختفاء املرجعية االنسانية تماما  ،يختفي العقل وتمهر
مرجعيات مادية عديدة متساوية ومتصارعة  ) 8(.وهذا ما ينعكس بدوره على حالة االتباع العقلي واالتباع
العاطفي  ،إال أن الجزم ان كال النوعان يرون في هذه املؤسسة انها مؤسسة ابوية راعية للجميع وتنظر للجميع
َ
بعين واحدة وهي املساواة  ،وهذا ما تتميز به املؤسسة الدينية ( املرجعية ) إذ ان لها وفق هذا املنظور ما تتمتع
به من تأثير على شرائح واسعة من املجتمع العراقي  ،وهي بالتالي تتحكم بنسبة كبيرة من االفراد على تحريك
ُ
مقبض الوعي والتأثير باالتجاه االرشادي التي ترى في مصلحة لسائر املتبعين واملجتمع العراقي عامة وهذه ما
يجعلها مضطلعة بدور هام وكبير في تشكيل مالمح ذلك الوعي في املجتمع  ،وينعكس على مجمل انواعه
واصنافه ومنها " الويي االنتخابي " ،واهم ما تتميز به املؤسسة الدينية في املجتمع العراقي يمكن تلخيصه باالتي
:
ُ
 ضبط السلوكات األجتماعية في ما يمكن ان ُينمي املثل والقيم االخالقية الصحيحة  ،وبالتالي معرفة
ُ
االفراد واجبهم ( تكليفهم ) أزاء املجريات للقيام بالفعل الصحيصح اتجاهها .
ً
ُ ت ُ
عد املؤسسة الدينية في العراق عامال في ترسيخ واقع االنتماء والشعور بالهوية كونها بوتقة لصهر
ُ
بعد واحد من الجميع وبالتالي تعزز روح
ُمختلف الطبقات في املجتمع  ،وذلك ألنها تقف على ٍ
املواطنة ومفاهيم التعايش والتسامح .
 املؤسسة الدينية قناة واضحة لدمج املجتمع في األحداث واملجريات الفاعلة ِّ ،لذا هي عامل رئيس في
تفعيل املشاركة االجتماعية والسياسية من خالل الحث والتحفيز وإطالع االفراد بدورهم .
ُ
ومنه يمكن ان نستخلص ان للمرجعية دور فعال في اخراج الوعي من الحيز املغلق الى عامل الحدث
وهذا ما بدوره ان ينعكس بصورة واضحة على مجمل الوعي و " والوعي االنتخابي " .

املحور الثاني
رؤية ملستقبل الويي االنتخابي العراقي " اطاللة استشرافية "
البد لنا عند الحديث عن املستقبل من أستحضار التاريخ والوقوف على الراهن من املجريات ثم تصيير ذلك
فيما هو متوقع من هذه املعطيات  ،والكالم هنا عن الوعي األنتخابي فال بد من ان يكون الحراك السياس ي في
ً
ً
العراق حاضرا من حيث التجربة واثرها بما يتالزم معها الحقا  ،وللحديث عن مستقبل الوعي عموما والوعي
االنتخابي على وجه الخصوص فأن علينا االخذ بالعين ُمعطيات هذا الوعي املسقبلي  ،ألننا عندما نريد ان نفهم
مستوى الوعي األنتخابي علينا أن نقيس حجم ومستوى ذلك الوعي من خالل ُمخرجاته  ،وحين النظر الى
عنه " ُ
ُمخرجات ذلك الوعي فيمكننا أن نقول وبكل ثقة ُ
بأنه الويي املستحيل " هذا ألن أنعدام الوعي هو وحده
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

163

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

الكفيل بأيصال الواقع العراقي الى ماهو عليه اآلن  ،فتردي كل ش يء وأي ش يء هو امللموس بأستثناء االنتصارات
ُ
املبهرة التي حققها جيشنا وحشدنا على األرهاب وتحرير األرض العراقية  ،وهي ذات ُمعطيات ُمختلفة ولها دوافع
ُ
سيسولوجية وعقائدية ليس َمحلها موضوعة البحث  ،نعم حين نتناول الوعي األنتخابي املرتقب ِّالنتخابات
ُ
ُ
ونتائجه املتوخاة  ،البد من املرور على ركائزهذه األنتخابات املنتظرة  ،وأهم هذه الركائز يتمثل في اختيار
2018
املفوضية املستقلة لألنتخابات  ،وقانون األنتخابات سانتليغو  ، 1,7إذ ان املفوضية لم تولد والدة طبيعية
َ
وسلسة بل أن كل الذين كانوا يتحدثون عن استقالليتها وإبعادها عن املحاصصة تش ي األحداث بأن اغلب
ُ
املفوضين تم أنتخابهم بالتوافق وهذا ما تثبته الوالدة العسيرة التي جاء منها املفوضون (املستقلون) لألنتخابات
 ،فأن االختيار الذي تم (للمستقلين) الجدد في  ، 2017/ 10/23سبقه جلسات فاشلة قامت على اخالل
َ
النصاب من بعض الكتل التي لم تتينى بعض أسماء املفوضين كمقترحات  ،وذلك ِّلعدم تمرير التصويت (،)9
ُ
بداللته يمكن القول أن األرادات الفئوية حاضرة والنظر الى القادم من مصلحة في األنتخابات املرتقبة هاجس
يراود كل الكتل السياسية بالسعي الى حصادهم االنتخابي دون أرساء انتخابات مبنية على اساس الشفافية
والنزاهة  ،وكذلك اللغط الكبير حول قانون "سانتليغو" الذي تدلل املؤشرات في إحتسابه للمقاعد أن القوائم
َ
حظ لها في املنافسة الجدية واملتكافئة مع القوائم الكبيرة  ،والسؤال الكبيرالذي ُ
يلفه الكثير من
الصغيرة ال
ُ
اقترحه وجاء ِبه وما معيارية التي تم
األبهام " ملاذا هذا القانون بالذات وهذه االلية باألحتساب ومن الذي
ُ
التساءل يبقى بحاجة الى أيضاح  ،وهنا يبقى مستقبل الوعي
عليها أختيارهذا القانون دون غيره ؟ "  ،وهذا
َ
األنتخابي ووجوده رهين بعدة ُمعطيات التي يمكن ان نذكر منها :
ً
 أليات صناعة الوعي التي تطرق لها البحث سالفا .
 مسارات التحول الديمقراطي وترسيخ الديقراطية .
 تضييق حجم وسبل الفساد للحد منه .
 ضمور عامل التدخل الدولي واألقليمي في شؤوننا الداخلية .
 تفعيل مبادئ التعايش والتسامح للوصول الى مرحلة السلم املجتمعي .
وفي أطار الحديث عن مستقبل الوعي فعلينا تناول محورين اولهما  :طبيعة القوى املتنافسة في
ُ
األنتخابات القادمة  ،وثانيهما  :استشراف خيار الناخب العراقي في ظل املعطيات الراهنة للوعي .

اوال  :طبيعة القوى السياسية املتنافسة في األنتخابات القادمة:
وتنقسم التحالفات في العراق الى القوى السياسية الفاعلة وهي القوى الشيعية والقوى السياسية السنية
والقوى الكردية  ،فعند الحديث عن القوى السياسية الشيعية نتحدث عن حزب الدعوة ( الحزب الحاكم )
والذي منه رئيس الوزراء الذي ُيشير له البعض باملنجزات التي لم يحصل عليها سلفه  ،وكذلك نهجه الهادئ في
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اداراة االمور  ،والنتصارات التي تحققت في واليته  ،وكذلك الخطوات التي عالج بها مشكلة االقليم تدل على أن
حضوره في املشهد القادم من االنتخابات سيكون متوقع  ،وخاصة بعد ان صرح زعيم التيار الصدري انه داعم
ُله لوالية ثانية ( ، )10وحزب الدعوة يعاني من فشل التجربة السابقة في رئاسة الوزراء املتمثل في رئيس الوزراء
السابق نوري املالكي  ،وهنالك حديث عن اختالفات بالرؤى داخل بيت حزب الدعوة  ،اما املجلس االعلى وبعد
انشقاق تيار الحكمة منه برئاسة زعيمه السيد عمار الحكيم فهو صاحب ما نستطيع ان نسميه بتناوب
االجيال او تعاقب االجيال  ،وهو منفتح على كل االطراف وذا طابع يخلو من الندية والصدام في عموم ممارسته
ً
 ،أما التيار الصدري فهو صاحب النداء باالصالح ويسعى الى تغيير الوجوه السابقة وهو ايضا يسعى الى
تحالفات مع التيارات املدنية التي انفتح عليها في تظاهرات جمعتهما للمطالبة باالصالحات  ،وال ننس ى القوى
ً
ثقال في الشارع الشيعي كالفضيلة وتيار األصالح الخ  ، ..التي من املتوقع أنها ُ
ستلملم صفوفها بتحالفات
األقل
كي تضمن لها مكان في القادم السياس ي  ،إأل ُ
انه البد من ذكر القوى الشيعية التي قارعت االرهاب بعنوان
"الحشد الشعبي " التي بذلت التضحيات الكبيرة وصنعت النصر والتحرير تبحث لها عن تمثيل سياس ي كي
تستطيع ان تحافظ على منجزاتها والحفاظ على وجودها بعد ان قدمت التضحيات وأسهمت في أرساء الواقع
الجديد الذي اضغف األرهاب في العراق واملنطقة فهي ترى لوجودها ضرورة قصوى في املشهد السياس ي القادم
 ،ومن هذه الفصائل " منظمة بدر " هادي العامري  "،عصائب أهل الحق " قيس الخزعلي "النجباء" اكرم
الكعبي  " ،كتائب حزب هللا العراق " وبقية الفصائل املنضوية في الحشد الشعبي ،التي أقرت في / 11 /26
 2016من قبل مجلس الوزراء العراقي بما يعرف يقانون الحشد ( ، )11وللحديث عن القوى الفاعلة االخرى
قي املشهد العراقي وهي القوى السياسية السنية والتي تضم ثالثة أتجاهات )12(:
األتجاه األول  :القوى السنية املنخرطة في العملية السياسية في العراق منذ نشأتها،
االتجاه الثاني :فيضم الشخصيات السياسية والعشائرية والدينية املعارضة للعملية السياسية في بغداد ،وهو
ً
ً
ً
توصيف يضم طيفا واسعا من األسماء ،تتقارب فيما بينها أحيانا،
االتجاه الثالث  :تمثله قوى عشائرية صعد نجمها بعد انخراطها مع القوات العراقية في قتال تنظيم «داعش»
منذ نحو عامين.
وكذلك األحزاب الكردية ك عب ثالث في املشهد العراقي وهي القوى الكردية املتمثلة في الحزبيين الرئيسيين
الديمقراطي وحزب االتحاد الكردستاني وكتلة التغيير  ،وهذه القوى اسياسية العراقية هي القوى التي
ستنافس على حصد مقاعد البرملان في األنتخابات القادمة  ،في ما يتوقع أن ترسم مالمح جديدة للقادم على
مستوى الكتل واألحزاب والقوى السياسية  ،ألن مابعد داعش واستفتاء األقليم الذي فشل في حصد ُمبتغاه ،
هي ليست ما قبل ذلك تماما ووفق ماهو متوقع في رؤية أستشرافية لخيارات الناخب القادمة .
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ا
ُ
ثانيا :استشراف خيارالناخب العراقي في ظل املعطيات الراهنة للويي .
ُ
في ظل املتوقع من الناخب العراقي وفي ظل ُمحددات الوعي لديه والتي تتسم باملناطقية واألنغالق على املتجانس
النوعي سواء القومي كان أو الديني أو املذهبي فان التصورات تذهب الى أن الناخب العراقي سيبقى في أطار هذا
ُ
النسق املنغلق فالطائفية واملناطقية والقومية الزال لها فاعلية رغم ضمورها وضعفعا في اآلونة األخيرة  ،نعم ما
وصل اليه الفرد العراقي من مأساة مشتركة لكل أفراده نتيجة هذا النزاع الذي توزع على الكل بالتساوي  ،قد
ً
خلق نوعا من الوعي أزاء التفكير الفئوي والبدء بالتفكير في الهوية الجمعية  ،إال أن تراكماته الزالت عالقة في
االذهان  ،وهذا ما من شأنه ان يستمر مدة من الزمن  ،وتبقى خيارات الناخب العراقي أسيرة بين الهواجس
ُ
والتجارب السابقة وبين الوعي املتصحر الذي يفتقد الى مقومات الحياة والنبوض  ،وحسب هذه املعطى يمكن
تصنيف الناخب الى ناخب للقوى واألحزاب الشيعية  ،وناخب للقوى واألحزاب السنية  ،وناخب للقوى
ً
واألحزاب الكردية  ،وناخب للتيارات واألحزاب املدنية  ،والناخب النادر الذي لديه قدرة في األختيار بعيدا عن
األنتماءات والعاطفة .
 ناخب القوى واألحزاب الشيعية
هذا الناخب ربما تتحكم ِّبه عدة ُمقيدات ال تتوفر في غيره من ناخب فهذا الناخب يشعر بعقدة املظلومية
ُ
واالضطهاد من العقود التي مرت عليه من تهميش وقمع ِّلذا فهو سيبقى في دائرته هذه التي تعزز أنتمائه بدافع
العامل العاطفي مع الفئة التي يشعر بأنها تتقاسم هذه التجربة معه  ،ويتميز هذا الناخب بأنه موجه في
ُ
غالبيته من قبل املؤسسة الدينية ( املرجعية )  ،فرؤى املرجعية هي التي تحدد مسارات هذا الناخب باألعم
ً
االغلب  ،وهذا ما يجعل الكتل السياسية عموما والشيعية على وجه الخصوص  ،محافظة على توصيات
ً
َ
وتوجيهات املرجعية وعدم الخروج عن نسقها ألنها تعلم جيدا أن املرجعية بأستطاعتها قلب الطاولة على أي
ً
ُ
كتلة سياسية  ،ومن هنا فأن وعي هذا الناخب موجه عاطفيا  ،وكذلك عن طريق املرجعية الدينية  ،ألنه يؤمن
ً
ُ
أن القيادة الدينية مع مصلحته دائما  ،ويمكننا أن نسمي هذا الوعي األنتخابي لدى هذا الناخب بالوعي املوجه .
 ناخب القوى واألحزاب السنية
يمتاز هذا الناخب في القادم من أنتخابات أن تجربته ما بعد داعش خلقت جملة من التحوالت لديه  ،وهذا
ً
وفق التجربة التي ً
مر بها من تهجير ونزوح وعيش تحت وطأة داعش  ،فبناءا على ما قد يترتب لهذا الناخب من
ُ
توجه أنتخابي  ،يمكن تصنيف الواقع املتصور للقادم من أنتخابات على نحو تقسيم الفئة السياسية الى فئة
غير فاعلة ولم تقدم ش يء ِّملحافظاتها  ،واخرى كان لها موقف معلن ضد داعش وقاتلته من عشائر
وسياسيين  ،وأخرى كانت َت ُ
عد داعش قوات ثائرة وهذه ليس لها وجود في الساحة العراقية اآلن  ،وهنا
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سيتعاطى هذا الناخب مع ممثليه بما يقدمون له من معطيات ومنجزات  ،ويمكننا أن نسمي هذا الوعي
األنتخابي لدى هذا الناخب بالوعي التفاعلي .
 ناخب القوى واألحزاب الكردية
يمتاز هذا الناخب بنزعته القومية التي تتركز على ما يحصل عليه من مصالح قومية فقط  ،فالثابت
وطبيعته
بالتجربة أنه ال يتوقع منه الخروج عن دائرة القومية في األختيار  ،إال ان التفاوت في حجم األختيار
ِّ
ودائرته القومية  ،في صراع بين القوى الكردية الرئيسة االتحاد الوطني
سيظل في داخل منظومته
ِّ
الكردستاني  ،والحزب الديمقراطي الكردستاني  ،والتغيير  ،ويمكننا أن نسمي هذا الوعي األنتخابي لدى هذا
ُ
الناخب بالوعي املغلق .
 ناخب التيارات واألحزاب املدنية
ُ
أن الطابع األجتماعي الذي ُيميز املجتمع العراقي بطبيعة ميله الى األحزاب والتيارات الدينية جعل من هذه
ً
مر الدورات السابقة  ،إال ان فشل
األحزاب ضعيفة الحظ انتخابيا وأنعكس هذا في التمثيل الحكومي على ِّ
َ
تجربة األسالميين فس السلطة وما خلق جرائه من نفور لدى الناخب  ،دفع باألحزاب التي خاضت غمار
َ
التجربة السلطوية الى األندفاع نحو املدنيين للتعكزعليهم في التحالفات األنتخابية القادمة  ،وهذا ما تبناه كل
من التيار الصدري وتيار الحكمة مع هذا القوى  ،لذا يتميز هذا الناخب بأنه ينظر الى أي األتجاهات التي
تخدم مشروعه في بناء دولة مدنية سيكون أقرب  ،ويمكننا أن نسمي هذا الوعي األنتخابي لدى هذا الناخب
ُ
بالوعي املدروس .

ا
 الناخب النادرالذي لديه قدرة في األختياربعيدا عن األنتماءات والعاطفة .
ُ
توجهه أرادته املحضة دون االكتراث لعاطفة أو أنتماء  ،وهذا الناخب هو الذي ال تنطبق
وهو الناخب الذي
عليه مميزات الناخبين سالفي الذكر  ،وهذا الناخب تكون نسبته األقل بين كل أنواع الناخبين األخرين  ،ألنه
في الغالب يكون أختياره على أساس من العقالنية واملوضوعية  ،ويمكننا أن نسمي هذا الوعي األنتخابي لدى
ُ
هذا الناخب بالوعي املجرد .
ً
ً
ُ
ورغم أن املتوقع من األنتخابات القادمة تغييب الكثير من الوجوه  ،إال أن خارطة التمثيل قوميا ومذهبيا
ستحافظ على ثباتها  ،وهذا ما يعكس أن الوعي األنتخابي والتحول الديمقراطي في العراق باق في طور ُ
الحبو.
ٍ
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الخاتمة
عند الكالم في الويي االنتخابي العراقي البد من الخلوص الى املخاضات املحتدمة في الواقع العراقي وهذا يحتم
علينا النظر له بخصوصية تتألم مع واقعه املعاش الذي يحيطه أو لنقل البيئة املحيطة لهذا املجتمع والبيئة
السياسية التي توجه دفة املسارات في الواقع العراقي  ،ان املنتج االنتخابي الذي يتولد من الوعي البد ان يكون
وليد واقع التغيير املستند على مقومات ذلك الوعي وهذا يتجسد اذا ما اريد له الظهور الى النظر في عدة
مقومات البد من توافرها ووجودها فهي بمثابة االدوات النابعة من دوافع املقومات و البيئة الحاضنة لذلك
الويي االنتخابي  ،او الوسائل الواعية أنتخابيا التي من شانها ان تؤول الى مخرجات صحيحة في العملية
االنتخابية ومن جملتها يمكن ان تكون هناك خطوات اجرائية من شانها تحديد مسارات االنتخابات في سلوك
نابع من الكيف والكيفية  ،خاصة وان كل البواعث تدل أما بإنعدام الوعي أو بانحساره بفئة معينة غير مؤثرة
ُ
في الواقع السياس ي وذلك للعوامل التي سلف للبحث ذكرها ِّلذا خلص البحث الى استنتاجات وتوصيات في ما
يصب في تشخيص واقع الوعي االنتخابي في العراق وهي :
ا
أوال  :األستنتاجات :
ً
َ
 ان الوعي االنتخابي في العراق حال يكاد يكون منعدم  ،بناءا على السالف مما ذكره البحث وشخصه
من واقع ثقافي وتعليمي وفساد وتخبط املؤسسات ونمطية القيادة الضعيفة لألحزاب التي مسكت
ُ
أثبتته ُمخرجات االنتخابات السابقة في العراق .
بزمام السلطة  ،وهذا ما
ً
 أن غياب الرقابة واملحاسبة والشفافية في مؤسسات الدولة بالضرورة ُي ُ
نتج فسادا وبالضرورة املالزمة
ً
ُي ُ
نتج إنعداما للوعي  ،نعم ان عدم وجود الوعي هو أحد مصادر الفساد  ،إال ان الفساد ان وجد هو
أهم ما يؤخر وجود ونمو الوعي  ،أذا كان هذا فالنتيجة واحدة وهي انتاج شرائح غير واعية سواء كانوا
افرادا أم موظفين في مؤسسات ودوائر الدولة بأداء غير واعي وصحيح .
 ان املؤسسات التي ُبنيت عليها الدولة بعد  ، 2003هي مؤسسات لفئات واحزاب وليست لبناء دولة ،
ً
ُ
لهذه املؤسسات وليست للصالح العام  ،خوفا على
وهنا كانت طبيعة أدارتها ِّألرضاء املترئسين ِّ
بلد في العالم أن يقتل الوعي  ،وأن وجد " الوعي "
وجودهم وديمومتهم  ،وهذا ما بدوره أن وجد في أي ٍ
فهو لفئة تغرد خارج السرب وهذا ماجعل الوعي في تالش ي وأنعدام ُمطرد .
 تشويه املؤسسات بطبيعة االستقطاب ِّألبعاد الطاقات والكفاءات  ،وجذب االفراد عديمي الكفاءة
لشغل مواقع مهمة في ادارة الدولة  ،بأساليب ُمنفرة وغير جاذبة للكفاءات مما عزز خلو الساحة من
الشرائح الواعية التي لها القدرة على التأثير والتغيير وهذا ما ينعكس مباشرة على واقع الوعي والوعي
األنتخابي .
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 أنعدام التخطيط واستشراء ظاهرة هدر املال العام الذي بدوره َن َ
خر العمود الفقري للدولة والذي
ً
ً
ادى الى انعدام النمو الذي بدوره يكون مجاال حيويا ملعوقات الوعي  ،وهذا الواقع ال ينحسر في زمانه
ومكانه فحسب بل َسينعكس على االجيال القادمة .
ا
ثانيا  :التوصيات :
 أالطار املتعلق بالدستور والنصوص القانونية  ،والتي تشكل الرؤية االدارية بعمل االنتخابات او
العملية االنتخابية  ،بمعنى ان تتولى املنظمات القانونية املستقلة  " ،منظمات املجتمع املدني " ،
دورا فاعال ومؤثرا في تقييم النصوص القانوية املتعلقة بهذا الشان  ،ومدى نجاعة هذه النصوص
وصياغاتها في ما يخدم التطلعات التي تتعلق بالناخب وجدوى اختياره أو املؤسسات وما ممكن أن
تكون عليه لخدمة العملية االنتخابية الواعية  ،وهذه تكون اشبه بالعملية املتكافئة والتكافلية
مابين الصوت = الناخب  ،وما بين كفائة املؤسسة السياسية في ادائها = السلطة  ،وهنا االمر يكون
بمثابة النواة التطويرية في عملية من الرقابة القانونية للتوعية الناخب و املؤسسة السياسية على
حد سواء .
 االطر الفنية واملقصود ان يطرأ تحسينا في العمل واالداء االنتخابي  ،من حيث اتباع استراتيجيات
كفيلة بتنشيط الدور القانوني في مختلف مجاالت العملية الفنية املصاحبة لالنتخبات من ادارة
مالية واملشتريات ونوعية تلك املشتريات ومتابعة االداء املالي وتدريب القائمين على العملية االنتخابية
بما يتالم وحجم املسؤولية وما يحفظ استقالليتهم وكذلك مواكبة التطورات التكنلوجية وما يلبي
املتطلبات االنتخابية والتوعية في كيفية األدارة والتعامل مع اللوازم اللوجستية التي تحتاجها
االنتخابات.
 االطار السياس ي وهو مايتعلق باالطراف االنتخابية  ،التي تقوم على فهم هذه االطراف الراغبة
بالوصول الى السلطة وعبرآلية األنتخابات  ،بأن املنافسة املبتنية على أساس من النزاهة  ،هي التي
تقف وراء ديمومة تلك األطراف وأستمرارها للمنافسة على السلطة  ،الن العملية األنتخابية الشفافة
هي التي تعزز ثقة الناخب بمن صوت لهم  ،وهي من تجعل الناخب ينظرالى حجم القصور والتقصير
من قبل تلك النخب السياسية أذا ما تلكأت نتيجة للقصور .
 اختيار مفوضية قادرة على الوقوف بمسافة واحدة بين كافة االطراف الي تخوض غمار االنتخابات .
 العمل غلى أيجاد قنوات دمج للمواطنين في الحدث السياس ي وتفاعله معه  ،كأتاحه حضور البرملان
لالطالع على التشريعات اسوة في البلدان الديمقراطية  ،وكذلك أتاحة األطالع على القرارات العامة
وامليزانيات العامة  ،وحجم االنفاقات التي طاملا تكون مستترة بين أدراج املسؤولين إلخفاء الفوارق
ُ
ُ
الهائلة في حجمها ونوعها وتبويباتها  ،التي تتيح حيزا من الهدر والسرقة .
 تفعيل دور األعالم من خالل وضع القيود عليه أو توظفيه باملال السياس ي كي يقوم بمهامه املناطة به
ُ
 ،وذلك ألهمية أطالع الرأي العام على دقائق وحقائق املجريات .
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 اعتماد أساليب طرق األبواب بين املسؤولين واملواطنين  ،وذلك عن طريق وضع ُعرف او تقليد ُمتبع
يفعل التواصل  ،عن طريق شرح كل مسؤول او برملاني مالذي أنجزه بصورة دورية على ان ال تزيد
املدة في التواصل على الشهر .
 تشجيع وتفعيل مراكز األبحاث املعنية بتقديم دراسات وتقييم الواقع السياس ي  ،سواء كان للمسؤول
َ
فعله أزاء التدهورات الحاصلة والتي قد تحصل .
ليصحح املسارات ام للمواطن كي يعي مايجب عليه ِّ
ً
 إعداد مراكزمتخصصة للتدريب والتأهيل السياس ي ِّلتسطيع هذه املراكز من انتاج افرادا قادرين على
استفهام االمور ومخرجاتها بصورة واعية .
 وضع أستراتيجيات وخطط تدخل في مناهج التعليم  ،مركزة على عوامل الوعي واولوياته بصورة
منهجية ومدروسة وذات جدوى .
 تفعيل دور الرقابة ِّملنظمات املجتمع املدني ِّ ،للعب دور أكبر في الضغط من جهة على املؤسسات
الحكومية املعنية ِّإلخراج وعي ناضج يكون على مثابة تعليمات أوأرشادات ملوظفيها ككراس أو وسائل
ُ
توضيحية عن طريق قنوات التواصل األجتماعي تسهم في تطوير الوعي لشرائح واسعة من املجتمع
عاتقه.
العراقي أذا ما كان تكريس ذلك على موظفي الدولة  ،وتفعيل دور الفرد فيما يجب ان يكون على
ِّ
 تطوير وتدريب أجهزة مكافحة الفساد والحرص على استقالليتهم ومهنيتهم في تخصصاتهم ِّ ،لرفع
القدرة على محاربة الفساد  ،الذي يعد أهم معوقات الوعي .
 تفعيل دور التخطيط ودراسات الجدوى في كافة املجاالت  ،للخالص من القرارات الجاهلة واالرتجالية
ً
ً
والتي يكون مردودها غير أيجابي أجتماعيا وسياسيا  ،وفقدان التخطيط بدوره يعزز قلة الوعي
وانعدامه .
 التشديد على عدم تسخير أمكانات الدولة من قبل املسؤولين في األنتخابات  ،وذلك من قبل ما يعطى
من صالحيات الجهزة الرقابة والتشديد في املسألة واملراقبة لحجم ونوع وكم األنفاقات األنتخابية لكل
حزب في السلطة أو مسؤول يسعى للفوز في في األنتخابات .
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 -3 -4الصورة الذهنية للقيادة السياسية والمواطنين حولاالنتخابات
The mental image of the political leadership and the citizens about
the election

حسام رشيد هادي
مستشار معهد جنيف ألدبلوماسي
ملخص

تتناول الدراسة مفهوم الصورة الذهنية للعملية االنتخابية من وجهة نظر الناخب والقائد السياس ي حيث
نحاول تفكيك العالقة التبادلية لتأثير القائد في الجمهور وما هي ممكناته في تحديد توجهاتهم وكذلك مقدار
قناعات الجمهور االنتخابي في منح الثقة للمرشح وماهي الصورة املثالية القائد السياس ي وكيف اثرت العوامل
االجتماعية والسياسية في تكون هذه الصور عبر التأريخ العراقي وهل هذه الصورة بقيت نمطية ام ساهمت
األحداث واالنزياحات الكبرى التي مر بها املجتمع العراقي في تغيير هذه القيم خاصة مفاهيم الديموقراطية
وحرية التعبير واملنافسة السياسية وبروز ظاهر اإلرهاب ونحاول ان نكشف الية تشكيل صورة املرشح
االنتخابي وماهي األساليب املتبعة في ذلك

الكلمات املفتاحية :الصورة الذهنية ،القيادة السياسية االنتخابات ،السلطة ،سيكولوجية املجتمع ،نظريات
القيادة
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Abstract
The study addresses the concept of the mental image of the electoral process from the point of
view of the voter and political leader so try to dismantle the correlation to the influence of the
leader in public and what are its potential in determining attitudes and convictions as well as the
amount of public confidence in electoral candidate and what is picture perfect Political leader
and how that affected the social and political factors in these pictures of Iraqi history did this
image stayed module contributed events and major displacements are Iraqi society has
undergone change these values in particular the concepts of democracy and freedom of
expression and political competition and the emergence of Phenomenon of terrorism and try to
expose electoral candidate image formation mechanism and methods.
مقدمة
ّ
تولد السلوك ومن هنا كان انحراف التصورات هو أساس البالء وكان الرشد
األفكار تصوغ املشاعر واملشاعر ِّ
الفكري هو أغلى ما نملك وأعظم ما نسعى إلى امتالكه وان معظم ما يقع فيه الناس من أخطاء ال يكون بسبب
سوء النية،
وإنما بسبب قلة الخبرة وأن إلنجاز يحتاج إلى قدرة وإرادة وحين نتأمل في حياة الناجحين نجد أن جل نجاحاتهم
كان بسبب ما لديهم من صالبة اإلرادة وتأجيل الرغبات وليس بسبب ما لديهم من قدرات وبداية الحياة
العظيمة تبدأ من خالل شعور عظيم باملسؤولية والحضارات العظيمة تدخل التأريخ اغنياء باألخالق وال
يشترط غناهم املادي الذي في الغالب يتحقق الحقا وهنا تكمن مهمة القادة الذين يصنعون البوصلة ويوجهون
املسار .ويبدو اننا بعد ما يقارب من ثالثة االف عام من التأمل ومئة عام من الدراسة االكاديمية ال زلنا لم
نقترب الى تعريف واضح واساس ي ملعنى القيادة إضافة الى إمكانية تعلمها وقياسها ولم نصل الى قرار قاطع بشأن
هل هي فطرية ام مكتسبة وما هي القدرة الخفية التي يتمتع بها هؤالء األشخاص الذين يحركون الجموع
ويغيرون االحداث ويلهمون االتباع لتطبيق رؤيتهم بغض النظر عن كون هذه الرؤية صحيحة ام ال او فيها
معيار أخالقي ام اطارها نفعي فقط وان كل التحديات التي تواجه الشعوب قد اوصلتها الى حقيقة مفادها ان
القيادة هي مفتاح الحل ألزماتها و مقياس القائد ليس هو عدد من يخدمونه ،إنما عدد من" يخدمهم بحق
ً
ولعل امليدان السياس ي هو األكثر ابرازا للممكنات القيادية بحكم تأثيره املباشر على الدولة من حيث البنية
السياسية واالجتماعية والفكرية وانعكاس ذلك مباشرة على امن واستقرار وتنمية الدولة وطبيعة عالقاتها
الخارجية لذلك نجد مجموعة كبيرة من مختص ي السياسية واالجتماع واالقتصاد والفلسفة وتقريبا كل العلوم
االجتماعية حاولوا التوصل الى مقاربة لتعريف يحصر هذا الكم من املعاني الذي يكون شارحا لكلمة قائد
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

173

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

فمنهم من قال القيادة هي تجارة األمل ومنهم من اخبرنا بان القيادة هي عملية إجرائية تقوم على فكرة إمكانية
تحريك الناس نحو الهدف والبعض ذهب باتجاه كونها وظيف
وان املنصب الذي يحتله الشخص يجعل منه قائدا وذهب اخرون الى القول بأن القيادة هي هبة الهية وملكة
فطرية ال
يمكن اكتسابها .ومن املهم أيضا ان نناقش الطرف الثاني من املعادلة اال وهو االتباع وكيف ينظرون الى القادة
وما
الذي يجعلهم ينقادون الى فعل ما يطلبه منهم القادة بغض النظر عن جدواه او عقال نيته وما هي املعايير التي
يستند عليها االتباع الختيار واملفاضلة بين القادة السيما في الدول التي تمارس الخيار الديموقراطي في نظامها
السياس ي وهذا البحث يجرنا الى تفكيك أصول تكون الصورة الذهنية لالتباع عن شخصية القائد متتبعين
جذورها التاريخية وتأثير التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في هذه املعايير لدى سكان وادي
الرافدين الذين هم محل البحث والشك ان تتابع سلسلة من االحداث تعطي للقائد بصمة خاصة تكون
ملتصقة بذهنية السكان يورثونها لألجيال من خالل االدبيات والثقافة الشعبية وااللفاظ واملمارسات فمن
املعروف ان الشخصية العراقية تهوى القادة األقوياء املتفردين بالقوة وال ينافسهم احد في السلطة او النفوذ
والتاريخ العراقي زاخر بمثل هذه الشخصيات فها هو امللك االشوري شلمنصر الثالث ( 858-823ق.م) الذي
اشعل خمسة وعشرين حربا دامت ملدة اربعة وثالثين xliعام اكسبته هيبة غطت على كل األخطاء التي ارتكبها
ومن املالحظ شيوع ظاهر القيادات الكاريزمية في بلدان العالم الثالث الن هذه املجتمعات تبحث عن التماسك
وهو ما يحققه لهم تقديس الزعامات وظهور الزعيم في هكذا بيئة يكون ناتج عن انتظار منتشر وقلق محسوس
على عكس الدول املتقدمة حيث تتجه املجتمعات الى القيادة الوظيفية التي تنجز ما هو مطلوب منها  .لذلك
نحاول في هذه الدراسة معرفة العالقة التبادلية بين القائد واالتباع وماهي الصورة الذهنية لدى املواطن
العراقي عن القائد وتأثير ذلك في العملية االنتخابية املرتقبة
أهداف الدراسة
تهدف الورقة الى محاولة تفكيك مفهوم الصورة الذهنية للقيادة السياسة من جهة والناخبين من جهة ملسالة
االنتخابات وما هي املعايير التي يعتمد عليها الناخب العراقي في تحديد توجهه االنتخابي وقد تم تدعيم هذه
الورقة باستبيان للرأي العام العراقي تم اعداده خصيصا لهذا البحث شمل  5363مشارك ضمن السن
االنتخابي
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أوال :عن القيادة كمفهوم
عند الحديث عن مفهوم القيادة فأننا ندخل الى عالم من العبارات املتقاربة في املعنى واملختلفة في املدلول قام
مجموعة من العلماء والباحثين بالنظر اليها من زوايا تخصصهم العلمي افرزت لنا تشكيلة واسعة اما من
الصفات او املهارات او اراء االتباع او األيدولوجيات التي تخبرنا ان هذه املعايير هي مفاتيح امتالك الش يء الذي
يسمى قيادة اال انها تدور في محور واحد وهو (إمكانية تحريك الناس وتنظيم املوارد لإلنجاز هدف معين ) ولذلك
جاءت تقسيمات ألنواع القادة حسب عدة معايير نذكر منها مثال تقسيم كيث جرينتxliحيث قسم القيادة وفق
اربع اعتبارات

xli

 -1باعتبارها وظيفة أي القيادة باملنصب
 -2باعتبارها شخصية ذات مهارات وممكنات متفوقة (قيادة بالفطرة)
 -3القيادة باعتبارها نتيجة أي اإلنجاز هو الذي يصنع القادة
 -4القيادة باعتبارها عملية إجرائية وهي سلسلة النظم التي يجب ان تلبي احتياجات املؤسسة
xli
ومن اشهر التقسيمات أيضا نذكر سلم القيادة ل جون س ي ماكسويل xliحيث قدم خمسة مستويات للقيادة:
 -1القيادة باملنصب وصاحبها ليس لديه أي مقومات للقيادة سوى املنصب الذي يشغله
 -2قيادة العالقات يركز على إدارة شبكة واسعة من العالقات
 -3قيادة النتائج يركز على اإلنجاز ويمكن ان يضحي بالعالقات
 -4القائد الحاضنة قائد ينتج الكثير من القيادات الوسطى
 -5القائد امللهم طبقة عددها قليل جدا ال يجود التاريخ بأمثلتها اال قليال مثل األنبياء
ولذلك طرحت عدة نظريات تحاول ان تفسر السلوك القيادي وتنوعت فرضياتها بتنوع مشاربها ومن أشهر
النظريات التي حاولت تفسير السلوك القيادي هي:
-1
-2
-3
-4

نظرية الرجل العظيم وتفترض ان القادة يولدون وهم قادة بالفطرة وال يمكن تعلم القيادة والقادة
العظماء يظهرون بظهور االحتياجات العظيمة
النظرية السلوكية وهي على نقيض سابقتها إذ تخبرنا ان القادة يمكن ان يتم صناعتهم وفق أنظمة
التعلم املتفوقة من خالل تعليمهم السلوك القيادي
النظرية التبادلية التي تفترض وجود مجتمع على درجة عالية من الوعي والتعلم والكل يعرف ممكناته
ويتم تبادل األدوار القيادية بصورة سلمية وباحترام وفقا للقراءة االجتماعية
القيادة الجزائية وهذه النظرية يمارسها ضيقي األفق واملتخلفون حضاريا اذ تبنى العالقة في املؤسسة
على مفهوم العصا والجزرة ومحصلتها النهاية هي تسلب الناس انسانيتهم وتحولهم الى أشياء والقائد في
هذه الحالة مقتنع بأن كل ش يء قابل للمساومة وان كل ش يء يمكن شرائه ولكنه لن يستيقظ اال ويجد
نفسه محاط بجيش من الكذابين اما لطمعهم باملكاسب فيوهمون القائد بإنجازات وهمية او هربا من
العقاب الذي يلحق بهم ومن املؤكد ستكون النهاية غير سارة بالنسبة للمنظومة كلها
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 -5النظرية الظرفية xliمن أكثر النظريات تأثيرا في الواقع السياس ي اذا تخبرنا ان الظروف تستدعي قادتها
اال انها قد اغفلت امر خطير جدا وهو ان القائد سيكون بين تجاذب قوى متفاوتة في القوة هي الرؤية
والظروف واالهداف والطرف األقوى فيها دائما الظروف والتي بتغيرها تنتفي الحاجة ملثل هذا النوع من
القيادة وهنا نجد القائد الظرفي غالبا يبدأ يفكر بطريقة املشروعية الثورية ويعتبر الدعوة الى تنحيه
عن السلطة جحودا لحقه باعتباره وجد املخرج حين تاه االخرون والخيارات التي سيلجأ اليها محدودة
بكونها اما خلق ظروف تشبه الظروف التي اوصلته للسلطة كي تستمر الحاجة اليه او يعجز عقله
فتسعفه عصاه وتكمن خطورة القائد الظرفي بكونه أصال ال يملك أي من صفات ومهارات القادة اال ان
الظروف أتت به وباملحصلة القائد الظرفي يبدأ كمنقذ وينتهي دكتاتور
ثانيا :القيادة والسياسة
عند الحديث عن القيادة والسياسة معا فيجب االنتباه اننا دخلنا في معادلة طرفاها احتمال كثريا من التأويل
والتقسيم من حيث التعاريف واملدلوالت لكن الخط الواضح للعالقة بين القيادة والسياسة يمكن ان يتبين من
خالل التمييز بين كون مفهوم القيادة يشمل مساحة واسعة من املفاهيم والقيم ذات الطابع األخالقي والقيمي بينما
مفهوم السياسة يمتد الى مساحة واسعة من مفاهيم املصالح واالجبار وتبادل املنافع بشكل يكون فيه التفكير
بالنظم القيمية واألخالقية في أحيان كثيرة هو حاجة ثانوية يعمد اليه صناع القرار إلضفاء القبول على سياساتهم
العامة ونالحظ أيضا تغير في مواقف وسلوكيات القادة حال دخولهم اطار القيادة السياسية ونقطة التمييز
السلوكي األشد وضوحا في التمييز بين التوجه القيادي والتوجه السياس ي هي املرونة فالسياس ي ينطلق في حركته
من مفهوم ان السياسة هي فن املمكن التي تصب نتائجها في مصلحة السياس ي ومشروعه او اتباعه وليس
بالضرورة لكل املجتمع ومن هنا يضعف تأثيره اما املدير فحركته تكون من منطلق السلطة التي بحوزته وهي تفسر
املرونة على انها ضعف وتراجع لذلك تكون متصلبة في قراراتها واجراءاتها وبالتالي يضعف تأثيرها أيضا بحكم
تساقط االتباع من حول السلطة وتغير مساراتهم الى سلطة أخرى منافسة او اكثر اغر ًاء اما القادة فهم يحافظون
على توازن دقيق ما بين السلطة والسياسة ويستخدمون املرونة بحكمة اكثر وعدم الحفاظ على هذا التوازن يعلل
لنا سبب فقدان بعض القادة قوتهم في التأثير عندما يكونون في السلطة بينما كان لهم تأثير اقوى قبل ذلك وهذا ما
الحظه ماكيفيلي وأشار اليه حينما قال (القائد الذي يريد استمرار نجاحه عليه ان يغير اساليبه مع الوقت الن
الشعوب تتغير امزجتها مع الوقت )  xliوهذا يوصلنا الى نتيجة ان السياسة تأكل القيادة .ومن املهم جدا ان يكون
القائد السياس ي حريصا على تعزيز بنيته الداخلية بمزيد من القيادات الوسطى وال يذهب باتجاه الخيار الساذج
بإبعاد كل من تبدوا عليه ممكنات القيادة ويشعر بالخطر من تواجد هكذا صنف بين االتباع اذا ان التنافس
السياس ي يجعل حظوظ الفوز اكبر في الكيانات السياسية التي تتمتع بقيادات وسطى اكثر من الكيانات التي لديها
سياسيين اكثر بسبب بسيط ان القائد الذي لديه قادة اكثر ويدخل الفضاء السياس ي يتفوق على القائد الذي لديه
سياسيون اكثر وينافسه في نفس االطار بسبب ان الكيانات الحزبية اكيد لديها وفرة من السياسيين لكن األحزاب
املحظوظة فقط لديها وفرة من القيادات الوسطى التي تعمل بكفاءة وتوفر خطوط اتصال اكثر فاعلية مع
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الجمهور ونرى هذا االمر بوضوح اكثر في احتكاك األحزاب السياسية في البرملان حيث ان نجاح الخطاب فيه يعتمد
تقريبا بشكل كلي على الهيبة الشخصية للخطيب وليس ابدا على الحجج واملبررات التي يحتويها

xli

ا
ثالثا :قصة القيادة في بالد ما بين النهرين
يعد االنسان العراقي من اكثر املتأثرين بالتقلبات التي أحاطت بجغرافية سكنه منذ فجر التأريخ وان كل االحداث
والتوترات التي تزامنت مع بداية تكون الصور الذهنية األولى للمفاهيم والقيم لدى سكان وادي الرافدين األوائل
والتي شكلت القواعد التي بنيت عليها كل التطورات الفكرية الالحقة وتركت بصمة واضحة الى يومنا هذا وال
زالت تالزمه في وعيه االجتماعي على نحو متسم بالتطير والتشاؤم وامليل الى التفرد بالقرار نتيجة عوامل عنيفة
ظهرت مع ظهور الهجرات البدوية الغازية الى بالد الرافدين الخصبة ومن ثم استمر التعايش بين طبقتين غالبة
ومغلوبة وهذا ما اوصلنا الى حقيقة قيام حضارة ذات ثقافتين مختلفتين على ارض واحدة حضارة بدوية مقاتلة
وحضارة زراعية مستقرة اسفر عنه منظومتين للقيم مختلفتين منظومة تؤمن بالقوة والبسالة تسودفيها يقم
الشجاعة والكبرياء ومنظومة تؤمن بالصبر والكدح وتؤدي الضريبة وتتباكى xliمما اثر في شخصية الفرد العراقي
وجعله يمارس توجهين لقيم مختلفة انعكس هذا االمر في توجهه السياسية ما بين تابع مغلوب على امره لنظام
سياس ي قمعي او ممارس للثورة العنيفة والتحدي الصريح للسلطة ولم يقف االمر الى هذا الحد بل انعكس على
امليثولوجيا التي الفها ونوعية االلهة التي كان يعبدها والتي تتميز بالقوة والبطش حتى قال العالم االجتماعي د.
إبراهيم الحيدري  (( xliان االنسان متسلح بإرث دموي منذ ان ذهب كلكامش وصديقه انكيدو لقتال حارس غابة
الرز خمبابا)) xliوكل هذه التراكمات انسحبت باتجاه النظر بالشك والريبة الى كل من بيده السلطة سواء كان
مصدرها امليثولوجيا او مصدرها القوة املادية املتغلبة التي كان ينظر اليها بشخصية الحاكم املساوي لهم في
البشرية وال يتميز عنهم اال بكونه قد تم اختياره من االلهة ليحكمهم ومن املعتقد ان كل هذه التصورات
واملمارسات وتراكماتها أدت الى تكريس ظواهر مثل وضعا املعيار الكاريزمي في أولويات الصفات املطلوبة في
الحكم وظاهرة االستبداد السياس ي لكل من خدمه الحظ العتالء سدة الحكم
ا
رابعا :سمات الناخب العراقي
من الندرة بمكان ان تجد بحثا تفصيليا عن سمات الناخب العراقي لعدة عوامل أهمها حداثة التجربة
الديموقراطية على املجتمع العراقي مما يفض ي بنا دراسة وتحليل الدوافع واملمارسات االجتماعية التي تقوم
بهندسة الذهنية العراقية إزاء الشخص الذي يجب ان توكل اليه أمور إدارة الدولة ومن املنطقي ان نغور في
أعماق الشخصية العراقية ونتلمس األفكار التي تم طبعها في ذهن املواطن العراقي عبر املوروثات التاريخية
والثقافة الشعبية والتفاعالت التي أحاطت به ومن أبرز هذه الخصائص:
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 -1تقديس الشخصية القوية .العراقي بطبعه ميال الى مظاهر القوة والكبرياء والسطوة والشخصية
العراقي تهوى الفخر والذكر الحسن لذلك نجد اغلب املواطنين يتحلقون حول الشخصيات ذات
xli
النفوذ والتأثير
 -2القيادات الكاريزمية هي املفضلة لدى الناخب العراقي .وهذا امر شائع لدى دول العالم الثالث التي
تبحث عن القيادات التي لديها قوى تأثير فريدة وأسلوب ساحر يستند الى قدرات ليس بإمكان الجميع
الحصول على مثلها ويعزى ذلك الى الصراعات السياسية واالنقسامات في املجتمع وانخفاض مستوى
xli
التعلم وانخفاض مستوى دخل الفرد
 -3الناخب العراقي ينتخب باملنظور القائم على التواصل .يخبرنا الباحثون في السلوك االنتخابي عن ان
الناخبين يعتمدون في اختياراتهم على نظريتين األولى تقوم على منظور الذاكرة وهي تتأثر باملعلومات
السياسية التي تخزن في الذاكرة طويلة املدى (بحسب بروزها ودرجة استثارتها) التي تصاحب الحملة
االنتخابية  . xliوالنظرية الثانية تعتمد على املنظور القائم على التقويم املتواصل حيث يتم التركيز على
أبرز نقاط التحول وأبرز املواقف التي يتخذها املرشح وفي ضوء ذلك يتم املفاضلة فالناخب ال يتذكر كل
التفاصيل واالحداث املحيطة باملرشح طيلة  4سنوات انما يفاضل في ضوء املواقف املتميزة التي علقت
بذهنه ومثال على ذلك اليزال افراد القوات املسلحة وأجهزة الشرطة تذكر ان احد السياسيين الذي
شغلوا منصب رئيس الوزراء قاموا بزادة مرتباتهم منذ  13سنة واليزالون يصوتون له لذلك االعتبار
بالرغم من توالي الزيادات املالية بمقدار اكبر من غيره .
 -4قوة االلتزام الحزبي والفئوي اقوى من االلتزام الوطني .وهذا امر واضح جدا للعيان اذان الناخب
العراقي يقوم باختزال فكرة الوطن ويصغرها في حدود الفئة او الحزب الذي ينتمي اليه او القومية وهو
xli
لذلك يسلك سلوكا يفض ي الى الصراع بطريقة غير واعية
 -5التأثر بمحركي الجماهير أكثر من التأثر بالبرامج السياسية .نجد ان املواطن العراقي يتأثر بمجموعات
من القوى التي تحرك الجماهير على شكل اشخاص مثل شيوخ العشائر وبعض املوظفين املتنفذين في
أجهزة الدولة أكثر من اهتمامه بالبرامج السياسية لألحزاب والكيانات املترشحة للسلطة بل ال يكاد يعلم
عنها ش يء ويبدو ذلك واضحا في االستبيان الذي أجرته منظمة الحق لحقون االنسان في مطلع أيلول
 2017إذا اشارت على ان نسبة  %74,1من الناخبين ليس لديهم معلومات عن البرامج السياسية
للناخبين وان  %10,6لديه معلومات غير متكاملة و % 15,3فقط لديهم املام بالبرامج السياسية
للمرشحين
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 -6ديموقراطية ظاهرية ودكتاتورية مستعدة .يميل الفرد العراقي بصورة واضحة جدا الى سلوكيات القوة
والتفرد بالقرار وعدم تقبل املشاركة وقد تجذرت هذه السمة لديه نتيجة لعدة عوامل تاريخية واجتماعية
على مراحل زمنية طويلة لذلك نرى تقاطعا واضحا بينها وبين املفاهيم الديموقراطية التي تفترض التنازل عن
الرأي واملشاركة الجماعية في صنع القرار وصياغة املفاهيم الكبرى التي تحكم قوى املجتمع وتنظمها لذلك
نجد الناخب العراقي ينحاز الى فكرة الدولة املركزية القوية ويدعم كل من يمثلها وال يستسيغ شكل الحكومة
الفدرالية ويعتبرها نوعا من الضعف والتفكك وقد زاد هذا الواقع تطرفا هو التطبيقات السيئة التي جرت
على يد بعض القيادات السياسية بعد عام  2003التي الصقت مظاهر الضعف وسوء اإلدارة والفساد باسم
الديموقراطية في ذهنية املواطن العراقي لذلك نجده يمتدح الديموقراطية امام األضواء واالعالم ويقاومها في
التطبيق
 -7التأثر باالنتماء الى الجماعات األولية أكثر تأثيرا من االنتماء الى الجماعات التنظيمية .الفرد العراقي الزال اكثر
تأثرا بالجماعة األولية التي ينتمي اليها مثل العائلة والقبيلة وزمالء العمل ويتبنى مواقفهم السياسية
واالجتماعية بغض النظر عن جدواها السياسية وهذا يناقض السلوك التنظيمي الذي تنتهجه النظم
xli
الحزبية
 -8ضعف ضوابط االتجاه .أي ان الناخب العراقي ليس على درجة رفيعة من الوعي بالسياسات العامة التي
تنتهجها األحزاب لذلك نجد الناخب يحمل اتجاهات مختلفة من كل مكان وربما يخذ من كل حزب موقف
معين لذلك يتحول الرأي العام الى قضية مزاج ال يمكن تخمين الى أي اتجاه سيذهب اليه الناخب عند
xli
االقتراب من صندوق االنتخابات
 -9التصويت االسترجاعي حل محل التصويت االستباقي .في بداية التجربة الديموقراطية في العراق كان تصويت
الناخب العراقي مبني على أساس التصويت االستباقي الذي يفترض التصويت للحزب الذي يتوقع منه دعم
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القضايا التي تهم الناخب سواء كانت اجتماعية او اقتصادية  .....الخ اال ان االمر تغير بطريقة معاكسة
خاصة بعد انتخابات  2014اذا بدأ الناخب العراقي يتبع طريقة التصويت االسترجاعي  xliالتي مفهومها
األساس ي هو مراجعة املواقف والقرارات واإلجراءات التي قام بها الحزب او املرشح االنتخابي ومدى تطابق
مواقفه مع تطلعات الناخبين وقد اثر موضوع الفساد واالثراء من املال العام بقوة في تحفيز هذا التوجه
خاصة بعد بروز أصوات التيارات اإلصالحية
 -10تقلص الروابط العاطفية للناخبين مع األحزاب السياسية .يطور الناخبين بالتراكم الزمني عالقة
عاطفية مع الحزب السياس ي الذي ينتمون اليه والذي يجعل ارتباطهم به عاطفي اكثر من كونه عقالني
ويحتاج هذا االمر الى نوع من االستقرار في املواقف والسلوكيات التي يمارسها الحزب فيسهل على الناخب
توقع املوقف الذي يتبناه الحزب من القضايا التي تهم الناخب  xliاال ان هذه الروابط بدأت تضعف بالتدريج
خاصة بعد احداث  2014ودخول داعش الى عدة محافظات عراقية االمر الذي القى بالالئمة على ضعف
اإلدارة التي مارستها األحزاب التي في السلطة
 -11نصر تكتيكي وفشل استراتيجي .من اهم املزايا التي يتصف بها العمل السياس ي هو كونه عمل تراكمي لبرامج
طويلة األمد قد تمتد لعدة سنوات ومن املؤكد ان يالقي كل برنامج بعض التحديات واالخفاقات وهذا امر ال
يهضمه الفرد العراقي بسهولة اذانه يميل الى االندفاع بقوة بقضية واحدة تجعل النصر ساحق وسريع وإذا لم
ينجح االمر تجد الناخب العراقي يحول توجهه الى حزب سياس ي اخر يتوقع فوزه بنفس الطريقة ومن اول
محاولة وهذا يفسر أيضا ظاهرة تسرب األعضاء الناشطين والفعالين من األحزاب التي تواجه معوقات الى
األحزاب االكثر جاذبية بغض النظر عن واقعها العملي مما ينبه الى ضعف في التماسك وهو من االخطار التي
xli
تحيط باملؤسسات وفق معيار هنتغتون xliلقياس قوة املؤسسة
 -12ربط األفكار باألشخاص .من املشاكل التي تعاني منها ذهنية الفرد العراقي هي مسالة ربط األفكار بالشخاص
مما يعني بقاء الفرد رهين األفكار التقليدية والغير فعالة بحكم انها اتية من عالقة اجتماعية قريبة مثل العائلة
والقبيلة او األصدقاء وماشابه ذلك وفي نفس الوقت الحرمان من األفكار اإلبداعية او الناجحة بحكم انها اتية
من خصم
كيف تتم صناعة الصورة الذهنية للعملية االنتخابية؟
يعبر مفهوم الصورة الذهنية عن التصورات التي يحملها املجتمع عن العالم من حوله بمختلف مكوناته واحداثه
وتعد ناتجا طبيعيا لجميع الخبرات املباشرة وغير املباشرة لدى االفراد والجماعات عبر تفاعالتهم االتصالية
املختلفة xliو عند الحديث عن الصورة الذهنية للعملية االنتخابية يجب ان نشير الى محاور هامة تخص طريقة
تفكير الجمهور وتحليل القوى التي تتجاذبها لذلك يجب التفريق بين سيكولوجيا xliالجمهور وسيكولوجيا املجتمع
فسيكولوجيا الجمهور تتشكل من افراد مختلفي االفكار والتوجهات واأليدولوجيات الغير متجانسة نسبيا جمعتهم
مصلحة معينة من اجل تحقيق هدف معين ولفترة زمنية محددة قد ال تكون طويلة مما يعني ان الجمهور يتسم
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بالغوغائية والتقلب وهو اكثر ميال للمزاج من الرأي العقالني وتتسم أيضا بكونها عابرة للمكان ولها قابلية االنتقال
عبر الحدود وتتغير بتغير الجماعات الحاملة واملحركة لها واملنخرطة فيها الحقا لذلك تأخذ صفة (الظاهرة) .اما
سيكولوجيا املجتمع فتمتاز بالتجانس النسبي لألفراد املكونين لها واالستقرار الزمني واالستقرار املكاني وال تتغير
بتغير الجماعات الحاملة لها وال تكاد تكتسب خصائص جديدة اال بالتحوالت الشاملة وانزياحات كلية تطال املجتمع
كله لذلك تأخذ صفة (البنية)  xliلذلك نجد ان هنالك عدة عوامل تؤثر في تكوين الصورة الذهنية للجمهور في كافة
القضايا وال شك ان القضايا السياسية هي االوفر حظا بالدراسة ملا لها من اعتبارات تؤثر بقوة على جوانب الحياة
األخرى لذلك نحن نتحدث عن مجموعة من العوامل التي تتفاعل بينها وتنتج لنا الصورة الذهنية ومن هذه العوامل:
 -1نوع الوعي الجمعي xliالسائد في املجتمع اذا كلما كانت صلبة كانت مقاومتها للتحوالت والتقلبات اكبر
 -2التماسك في البنية االجتماعية وقلة الفوارق الطبقية او االقتصادية ومدى عمقها وتجذرها
 -3املستوى املعرفي ونوع التعليم
 -4وجود الية مقبولة في املجتمع يتم من خاللها مراجعة القيم واالخالقيات والسلوكيات
 -5مقدار االنفتاح السياس ي الذي تسمح به الدولة
 -6الحركات االجتماعية وهي سلسلة مستمرة من التفاعالت بين أصحاب السلطة واشخاص ينصبون انفسهم
xli
كمتحدثين عن قاعدة شعبية غير ممثلة رسميا
 -7مقدار املوارد التي بحوزة محركي الجمهور
 -8التأثير اإلعالمي
 -9مقدار عمق ثقافة االتكال والتبعية اذ نرى شيوع ظاهرة االتكال في املجتمعات التي يقوى فيها تأثير سيكولوجيا
الجمهور اذ انها تعفي الفرد من التفكير في األسباب التي اوجدت واقعه بل تعطيه االمل بالخالص اما على يد
(العناية االلهية) او على يد (الزعيم املخلص) ومن هنا تأتي فرصة تولي القيادات الكاريزمية مقاليد األمور في
الدول النامية أكبر وظهر هذا واضحا في القرن العشرين حيث تم استثارة حماسة الشعوب باسم (األهداف
xli
الوطنية والقومية) عن طريق خطاب الجماهير وتعبئتها
 -10نسبة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي التي أحدثت تأثيرا ال يمكن تجاهله في تحريك الرأي العام خاصة في
الدول العربية عام  2011والتي عرفت بما يسمى (ثورات الربيع العربي)
لذلك نجد ان االلة اإلعالمية والدعائية تركز في فترة االنتخابات على إضفاء املزيد من هذه الصفات والصاقها
باملرشح بوسائل عدة منها:xli
-1
-2
-3
-4
-5

التأكيد
التكرار
شخصنة املواقف واالحداث وجعلها ناتج من االفراد
إضفاء الحبكة الدرامية على املواقف وتقديمها على شكل قصص تؤثر في عاطفة املتلقي
تقديم التفسيرات النمطية للمواقف واالحداث وان املرشح االنتخابي سوف يعيد كل ش يء لنصابه
بعد انتخابه
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 -6تجزئة املواقف واالخبار وتقديمها على شكل قصص وعدم ربطها ليصعب استنتاج الروابط الكاشفة
لألحداث
 -7النخبة تدعم صناعة االساطير السياسية فكلما كانت ظروف انشاء الدولة عنيفة او تمر بتحوالت
كبرى تالقي مقاومة من فئات من املجتمع كلما زادت فرص بروز ممارسات مشينة تستدعي اخفاءها
xli
ومزيد من تلميع الذات إلظهار الخصوم واملنافسين انهم األشرار
 -8تكثيف العمل اإلعالمي على وسائل التواصل االجتماعي من خالل فرق الكترونية متعددة ويبدو ان
هذا األسلوب هو االرخص واألكثر فاعلية في التوصل للناخب اذ تشير االستطالعات الحديثة ان
نسبة كبيرة من املواطنين تستخدم االنترنت بصورة يومية من خالل الجواالت الذكية او من خالل
الكومبيوتر نذكر منها مثال االستطالع الذي اجراه املعهد الديموقراطي األمريكي  NDIفي 2017/4/21
اذ يشير الى ان نسبة  %64من العراقيين لديهم استخدام منتظم لألنترنت وان  %67منهم يعتمدون
xli
على املوبايالت الذكية في هذا وتصل نسبة مستخدمين االنترنت في بغداد الى %81
توصيات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إقامة مشروع وطني ملراجعة القيم واألفكار الكبرى يشترك فيه عدد من علماء االجتماع واإلدارة وعلم النفس
واملختصين بالفكر ويكلفون بوضع خطة لغرس القيم في املجتمع
ادخال مادة القيادة كدرس منهجي في كليات العلوم السياسية واالعالم واإلدارة
ادخال منهج التربية القيادية في الدراسات األولية ويكون معزز باالختبارات الكاشفة للممكنات القيادية
اعتماد معيار املمكنات القيادية كأحد معايير الترشح للمناصب العامة في األجهزة الحكومية خاصة الوظائف
السياسية
وضع برنامج عملي ملزم لتمكين املرأة اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا
معالجة الفساد بطريقة أكثر فاعلية لتعزيز الثقة بين املواطن والدولة والعمل على تخليصه من الشعور باإلحباط
الذي يقاوم عمليات التغيير

الخاتمة
ختاما ال نستطيع فك االرتباط بين قرارات الناخب ومقدار تأثره باملوروث االجتماعي والثقافي الذي
تراكم عبر فترة ليست بالقصيرة ليصمم صورة خاصة عن القائد تختلف معاييرها بين مواطن واخر ولهذا االمر
حساسية شديدة في عملية املشاركة السياسية الطوعية التي يقوم بها االفراد بهدف التأثير على السياسة
خاصة في االنتخابات النيابية املقبلة التي تواجه تحديات كبرى في كل امللفات التي تشغل املواطن العراقي وفي
مقدمتها قضايا اإلرهاب والوحدة الوطنية والوضع االقتصادي ومكافحة الفساد ومدى نجاح التجربة
الديموقراطية.
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استبيان الرأي العام لمنظمة الحق لحقوق االنسان للفترة
من  /9/5الى 2017 / 10/6

جرى تقسيم العراق الى خمس مناطق لالستبيان وتشمل

 -1بغداد
 -2المنطقة الجنوبية وتشمل المحافظات (كربالء –النجف – واسط-القادسية – ذي قار –ميسان –
البصرة -المثنى)
 -3المنطقة الوسطى وتشمل المحافظات (ديالى – صالح الدين  -بابل)
 -4المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات (الموصل – كركوك – أربيل – دهوك  -السليمانية)
 -5المنطقة الغربية وتشمل محافظة االنبار
عدد المشتركين في االستبيان  5363شخص جميعهم ضمن السن االنتخابي
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 -4-4الدولة الفاشلة  -تغول الفساد املالي واالداري – انعكاساته على االنتخابات املقبلةم .د .زينب عبدهللا منكاش
كلية العلوم السياسية  /الجامعة املستنصرية

مفهوم ومماهرالفساد اإلداري واملالي
إن الفساد ) (Corruptionمصطلح يتضمن معاني عديدة في طياته واهمها
 . 1الفساد السياس ي ويتمثل باالنحراف عن النهج املحدد ألدبيات التكتل أو الحزب أو املنممة السياسية
نتيجة الشعور باألزلية أو كونه األوحد أو األعمم أو املنمر ،أو بي املبادئ املوضوعة في أدبيات
املنممة للكتل الدولية أو اإلقليمية القومية لسبب أو أكثرفالخيانة والتواطؤ والتغافل واإلذعان
والجهل والضغط  ...وغيرها .
 . 2الفساااد اإلداري ويتعلااق بمماااهرالفساااد واالنحااراف اإلداري أو الااوظيفي ماان خااالل املنممااة والتااي تصاادر
ماان املوظااف العااام إثناااء تأديااة العماال بمخالفااة التشااري القااانوني وضااوابط القاايم الفرديااة  ،أي اسااتغالل
موظفي الدولة ملواقعهم وصالحياتهم للحصول على مكاسب ومناف بطرق غيرمشروعة
ا
 . 3الفساااد املااالي ومماااهره  ...االنحرافااات املاليااة ومخالفااة األحكااام والقواعااد املعتماادة حاليااا فااي تنميمااات
ا
الدولة إداريا ومؤسساتها م مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة املالية .
مماهرالفساد:
للفساد مماهركثيرة ومتباينة ومتعددة على سبيل املثال ما يلي • -:الرشوة  • .اقصاء الكفاءات املؤهلة •.
املحسوبية • .التكسب من وراء الوظيفة العامة•.املحاباه • .استغالل املمتلكات العامة •.الواسطة على
حساب الغير • .اساءة استخدام السلطة الرسمية •.استغالل النفوذ • .عدم املحافمة على اوقات الدوام
الرسمي •.االستيالء على املال العام• .االبتزاز •.وض الشخص املناسب في غيراملكان املناسب •.التهاون في
تطبيق االنممة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون اآلخر.
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املحور االول  :الفساد االداري واملالي في العراق
واق الفساد في العراق
نشوء ظاهرة الفساد في املؤسسات الحكومية
ان ظاهرة الفساد مستشرية في البنية املجتمعية وفي مؤسسات الدولة منذ نمم الحكم املتتابعة على
العراق وتفاقمت هذه الماهرة بشكل نوعااي أبان النمام السابق حيث فتحت منافذ متعددة من الفساد
وبص ااورة واسع ااة  ،وبعد سقوط النمام السابق عام  2003وقبل تشكيل أول حكومة عراقية انتقلت
مماهرالفساد االداري واملالي املختلفة إلى كل مفاصل الدولة الجديدة  ،ومنها مؤسساتها الحكومية حيث
اتسمت هذه املرحلة التي شهدها العراق بأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية غيرمستقرة وبتزايد
حاالت الفساد التي تمثلت بفتح ابواب االنحراف في القيم األخالقية التي لم يعتد عليها املجتم العراقي
وبحاالت الكسب السري من خالل وسائل الفساد واملحافمة على املراكزالوظيفية بأستخدام العنف في
السلوك  ،وقد ساعد على انتشارظاهرة الفساد االنفالت االمني الذي حصل في الفترة اياها  ,وغياب
املساءلة و الشفافية  ,وضعف تطبيق القوانين حيث انه انتشرفي البنى التحتية في مؤسسات الدولة
واتس في الجهازالوظيفي وأخالقيات العمل .فعلى مستوى مجلس النواب ،الذي يقول البعض عنه انه
مجلس منتخب والواق إنه معين من قبل قادة الكتل السياسية الذين حصلوا على الكثيرمن االصوات في
االنتخابات ثم وزعوها على اتباعهم ،وعليه فأن والء النواب الى قادتهم وليس الى الشعب الذي ال يمثلونه!
ا
ان الذين تم انتخابهم من قبل الناخبين ال يزيد على  20شخصا فقط وهذه مثلبة كبيرة على العملية
الديمقراطية في العراق  .ولهذا السبب فاننا نرى كيف يسارع النواب في اصداركل التشريعات التي تهم
مصالحهم الشخصية ويتباطأون ويختلفون على التشريعات التي تهم الفئات الشعبية .وقد كشف مصدر
نيابي عن بعض ما جرى في جلسة مجلس النواب في  2012/2/24والتي لم يسمح بنقلها لالعالم ،من اجل
رواتب النواب والحكومة وامتيازاتهم .فقد وق اكثرمن  200عضو على طلب شراء سيارات مصفحة لكل
واحد منهم بواق  92مليون دينار ،وزيادة املخصصات لكل واحد مليوني دينار ،وزيادة رواتب الحماية
ا
البالغ عددهم  30فردا بمقدار 300الف دينار ،لتصبح الزيادة في رواتب الحمايات  9ماليين دينارلكل
نائب ،غالبيتها ال تسلم الى الحماية ،والكثيرمنهم ال حماية لهم اال على الورق!! كما طالبت احدى الكتل
السياسية املتنفذة بزيادة املناف االجتماعية للرئاسات الثالثة رغم وقوف غالبية الشعب بالضد من هذا
املطلب .ومن مماهرالفساد االخرى الماهرة الغريبة واملحزنة والتي اشاراليها البعض بالقول بأن اسيادنا
في فترة الطغيان السابقة هم اسيادنا اآلن في فترة الحرية الحالية ،ويشيرون بذلك الى ان الحيتان الكبيرة
التي كانت تعمل في املقاوالت وفي التجارة وغيرها خالل الثمانينات والتسعينات انتقلوا بسهولة من دون
حساب من دهاليزعراق صدام حسين الى درابين العراق الجديد

أسباب الفساد في العراق
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من الضروري الوقوف على االسباب والعوامل املختلفة لمهور وأنتشارالفساد في العراق بغية محاولة
محاربته او التخفيف منه على االقل  .ومن اهم هذه االسباب:
أ .الحروب والصراعات والحصاروفي العراق فأن الحروب املتعاقبة التي شنها النمام املباد لعقود من
السنين ،وما تبعها من حصارشامل أفقرت الناس وأعوزتهم  ,حيث ان العراق ولحد اللحمه يمربمرحلة
انتقاليه بكل ما تحمله من اضطرابات وتعثرفي االداء العام.
ب .انعدام العدالة االجتماعية :ان التغييرأطاح بالنمام ولم يطح بالفساد ،وأن الحكومات املتعاقبة غير
جادة في محاربة الفساد بعد هروب مسؤولين كبارنهبوا ماليين الدوالرات ،وكان قبلهم “الحواسم” .
ا
وفضال عن ذلك فقد مورس الفساد بشكل مشرعن من خالل تخصيص رواتب ضخمة وامتيازات خيالية
للرئاسات الثالث والوزراء واعضاء البرملان الذي ليس لها نميرفي العالم املتقدم او النامي  ،ناهيك عن
االيفادات لعواصم حول العالم ال ضرورة لها .كما ان املبالغة في تخصيصات الحماية كانت وسيلة مشجعة
للفساد
ج .غياب املحاسبة والشفافية :وهو يعد احد االسباب الرئيسية لمهور وادامة الفساد في العراق
د .االحزاب السياسية والفساد :ان االحزاب السياسية العاملة في الساحة العراقية اتجهت االحزاب نحو
العمل على تعميم عوائدها االمرالذي دف هذه االحزاب الى التزاحم واملنافسة للسيطرة على اكبرقدرمن
املناصب ،سواء التي تجلب لها االموال أو تلك التي تحمي مصادردخلها وهم املسؤولون الحكوميون
ا
ولهذا السبب فأن اغلبية العقود الحكومية في العراق اليوم تتضمن عنصرا من الفساد في مجال التجهيز
وفي عمليات الدف  .وتستمراملنافسة املحمومة من قبل جمي االحزاب للحصول على املناصب الرئيسية
ا
لتعميم املناف املالية .ولهذا فقد أصبح الفساد ضروريا الستمرارالوض القائم في العراق.
د .جسامة التهديد الوجودي الذي يتعرض له العراق من قبل داعش وما يتطلبة ذلك من تركيزاالهتمام
وتسخيركل االمكانيات أللحاق الهزيمة النهائيه بهذا التنميم مما قد يوفرالبيئة املناسبة ألنتشارظاهرة
الفساد.
ه .كذلك ضعف الهوية الوطنية والتخندق املكوناتي كلها عوامل ساهمت وتساهم في عرقلة استكمال بناء
مؤسسات الدولة ومن ضمنها املؤسسات الرقابية على أسس صلبة ومتينة بعيدة عن املحسوبية وقادرة
على مواجهة آفات عديدة أصابت املجتم العراقي وطفت على السطح منذ التغييرومن ضمنها آفة الفساد
 .6ان أحد أهم العوامل التي ساعدت على استفحال وتجذرظاهرة الفساد املالي هوغياب االرادة والحزم
من قبل املسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في مواجهة وكشف الفاسدين وتطبيق القانون بعيدا عن
التأثيرات الحزبية آخذين بنمراالعتبارحجم التحديات التي قد تعترض طريق املتصدين ملعالجة هذا الؤباء
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وعلى الرغم من كون الفساد جريمة من الناحية القانونية بما تتضمنه من اعتداء على املال العام ناهيك
عن عدم وجود أي مبرر أخالقي يمكن أن يقوم عليه هذا املسلك الشاذ اال أنه فيما يبدو ال زال يشكل م
آفة االرهاب عنصري تهديد لكيان الدولة العراقية.
اشكال الفساد السياس ي في العراق
من اجل مواجهة الفساد االداري واملالي في العراق البد من التصدي للفساد السياس ي اوال باعتباره اخطر
انماط الفساد  .وعلى الرغم من تعدد اشكال الفساد السياس ي في العراق اال انها يمكن ان تنمم في ثالث
مجموعات:
ا
 .1اختطاف مؤسسات الدولة من خالل السيطرة على مراكزاتخاذ القراربما يعرف عراقيا باملحاصصة
 .2الفساد الكبيربما ينطوي عليه من نهب للمال العام واستحواذ على املناصب والوظائف والعقارات
واألمالك واالمتيازات  ،وممارسة الغش في إبرام العقود والصفقات وتهريب وغسيل األموال وسرقة وتهريب
ا
ا
النفط واآلثاروقبل ذلك كله الفساد في االنتخابات بدأ من تزويرإرادة الناخب وإركابه قسرا سفينة
ا
املكونات التي لم تكن أبدا سفينة للنجاة إنما كانت سفينة الخراب املتجهة به صوب مثلث برمودا حيث
دوامات االنقسام املجتمعي والكراهية والتصادم لينتهي به املطاف في عراقات متشرذمة متناحرة متحاربة .
.
 .3إعاقة جهود مكافحة الفساد وحماية الفاسدين وشرعنه وتقنين ممارسات الفساد لضمان استمرار
تحقيق مكاسب خاصة أو فئوية ومن املساءلة والشفافية في العمل الحكومي وعدم اإلقراربسيادة
القانون والسيطرة على أجهزة مكافحة الفساد والتسبب في إضعاف القضاء والسلطة التشريعية مما
ّ
يتسبب باستشراء الفساد بكافة أشكاله. ..
مماهرالفساد السياس ي في العراق:
َّ 1
.تصدرالعراق دول العالم في الفساد ولعشرسنوات متتالية ,.حيث ان فساد النخبة الحاكمة أو ما يعرف
بالفساد السياس ي كان العنوان األبرز للفساد في العراق.
 .3اختطاف الدولة تحت ما يسمى با املحاصصة كان القاطرة التي ُّ
تجرقطارالفساد والهدروالتبديد وفشل
األداء الحكومي في العراق.
 .4تجاوزت خسائرالعراق من جراء الفساد والهدروتبديد املال العام مئات املليارات من الدوالرات
األمريكية خالل السنوات العشراملاضية .
 .5الحكومة والطبقة السياسية قامت بحماية الفاسدين وإعاقة جهود مواجهة الفساد وتعطيل عمل
هيئة النزاهة وإقامة بيئة مستدامة للفساد.
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ا
 .6صيغ الحكم في العراق ال تمت بصلة ملبادئ الحكم الصالح واإلدارة الرشيدة وفقا لكافة املؤشرات
الدولية في هذا املجال .
املحور الثاني  :الفساد املالي واالداري وانعكاساته على الوض في العراق
الدولة العميقة واملال السياس ي -:
حين نستعمل تعبير الدولة العميقة الذي طرأ على الساحة السياسية واالعالمية منذ سنوات فاننا ال
نعني به دولة من نوع جديد وال الدولة ذاتها التي نتحدث عنها وانما نعني شبكة منممة من القوى املتنفذة
ا
ُ
التي ال تمهرعلى السطح بل تتحرك تحته اي في العمق وتديى احيانا دولة داخل الدولة ،وعادة ما ترفض
ُ
ُ
ُ
ذلك الحكومة املعروفة الماهرة للعيان ألنها ال تعترف بوجود قوى أخرى تهيمن على املواطنين سواها ! .ولو
ّ
أمعنا النمرلوجدناها الحاكمة الحقيقية غيراملرئية في كثيرمن دول العالم ومن ضمنها العراق وإن اخذت
أشكاال مختلفة معقدة من العالقات واملصالح خارج اطارالقانون وقد يكون لها ارتباطات سرية م جهات
ا
أجنبية واجهزتها االستخبارية كما انها ليست أشخاصا بعينهم فهؤالء يتغيرون ويتبدل نفوذهم من مكان
آلخرومن زمان لزمان حتى لو ضمهم مجلس تحت رئاسة معروفة ..وهي تؤمن بأن املؤسسة العسكرية هي
ُ
التي تحمي مصالح الدولة العليا فهي فوق مستوى القانون وال يجوز ان تفرض عليها رقابة مالية أو سواها...
كما أن الدولة العميقة قد تتحالف م املؤسسات والرموز الدينية في انتاج خطاب ديني يتغذى على سوء
االوضاع االقتصادية واالجتماعية ويغذيها بانماط ّ
للتدين شكالنية وممهرية لكنها شديدة املحافمه .وهذا
ما بدى عليه حال الدوله العراقيه التي تاسست بعد سقوط النمام السابق ,ولهذا كان البد من وجود
وسيله تمكن الطبقه التي اتت خالل املدة من عام  2003الى هذه اللحمه ,فكان املال السياس ي هو من
انجح الطرق التي اتبعهتها تلك الفئه
املال السياس ي ودوره في انتشارالفساد في الدوله العراقيه
تذهب ابرز التعريفات الواقعيه ملصطلح املال السياس ي الى انه يعني تلك األموال التي ُت ّ
ضخ في أنشطة
ومشاري وواجهات سياسية ،وأبرزها االنتخابات النيابية واملحلية والرئاسية ،بهدف التأثيرفي السياسات
والنتائج ،ومن ثم إخراجها عن سياقها الطبيعي ،وجعل املستخدمين للمال السياس ي يؤثرون في الواق
السياس ي بما ال يتناسب وتمثيلهم الحقيقي أو أوزانهم في العملية الديمقراطية .وهنا يالحظ ان هناك
اختالف في طبيعة املجاالت التي تغطيها حركة وانشطة املال السياس ي حيث تختلف من بلد آلخرحسب
شرع تلك الدول قوانين ّ
ظروف وقواعد العمل السياس ي ،ومن مرحلة ألخرى ،وفي املجمل ُت ّ
تجرم أنشطة
املال السياس ي أو تحاصره ّ
وتقيده في أسوأ االحتماالت .وتتنامى باطراد أهمية املال السياس ي في البيئات
املبتلية بالفساد السياس ي املزمن ،اذ يتحول ذلك املال الى نوع من األسلحة الثقيلة غيراملرئية ،فتهدم
وتعرقل بصمت  ,فلن يحتاج املال السياس ي في االستمراربدورة الفتك والتخريب واالستحواذ سوى الى
بيئة تضمنها عملية سياسية مهتزة األركان ،ودستور مهجور ،وقوانين معطلة ،ومصالح فئوية وحزبية
ضيقة ،وتدخالت خارجية ّ
مرحب بها ،باإلضافة الى أزمات ُم ّرحلة من حكومة الى أخرى ،أو من مجلس نواب
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الى آخر ،كما ان ما يخدم مالب املال السياس ي وجود انتهازيين متنفذين ،و"ديموقراطية" مشوهة ،م إرادة
وطنية حقيقية مكبوتة ،وإرهاب يتغذى على كل ذلك لييهئ املسرح لهذا املال السياس ي بأن يعاضد غول
الفساد ،فيسند كالهما اآلخر ّ
ويمده بسبل البقاء.ويعد املال السياس ي من الناحيه العمليه اهم اداة
لتحقيق مصالح الكيانات والجماعات السياسيه املنخرطه في اللعبه السياسيه وفي العراق تحديدا
ّ
يتموض مؤشرالفساد للسنوات األخيرة في أدنى السلم ،فحسب "مؤشرالفساد ملنممة الشفافية العاملية
لعام  "2015جاء العراق في املرتبة  161من ترتيب  168دولة شملها املؤشر ،وكانت املرتبة أدنى حتى من
سوريا وهاييتي وأوغندا.
ان حلقة الفساد اخذت باالتساع في العمليه السياسيه القائمه في العراق منذ عام  2003وكان
للمحاصصه دور في توفيراجواء مشجعه الستفحال املال السياس ي في الحياة السياسيه والعامه على حد
سواء ,ودائما ما تضبط "التوافقات" في الغرف املغلقة قواعد هذا الدور أو تقاطعاته بين األطراف
السياسية املتحاصصة  .اال ان ما يثيراالستغراب هو تجاهل الفاعلين في العمليه السياسيه لدور املال
السياس ي التدميري في تغذية هذا الوض املضطرب  .ومن االسباب املحركه لهذا التجاهل هو التغلغل
املضطرد لدور املال السياس ي في العملية السياسية وإدارة الدولة ،ضمن دائرة الفساد العام الذي يكتوي
بناره العراق والعراقيون .فحينما تنعدم االرادة الحقيقية في عملية "اإلصالح" ومحاربة الفساد ،وتغدو
مجرد شعارات جوفاء يلوكها الالعبون الفاعلون في العملية السياسية ،حينها يمكن للمرء أن يتفهم
ا
ببساطة إحجام هؤالء عن تسليط الضوء الكافي على ذلك الدور التخريبي للمال السياس ي ،خصوصا وهم
يمضغون شعارات غدت رائجة في هذه الفترة ،كا"الحرب على الفساد" أو "تكريس عملية اإلصالح" ،اذ ليس
من مصلحتهم فتح النارعلى دور املال السياس ي كأهم مرتكزيسند مواقعهم ُوي ّ
قوم أوزانهم في العملية
السياسية.
باإلضافة الى املساهمة في استدامة تسلطهم على مفاعيل العملية السياسية ،بواق ان املال السياس ي
اخطبوط ّ
يمد أذرعه في كل أنشطة املفاصل السياسية واإلدارية في الدولة ،واألخطرفي ذلك؛ ان هذا
العامل له قدرة كبيره على التغلغل عبرالشقوق والثغرات والتصدعات التي يمكن أن تطال أية عملية
سياسية فتية ،م االفتراض القائم بوجود االنتهازيين والفاسدين ومافيا السلطة ،وكذلك املرتبطين
بأجندات أجنبية ،وفي هذه النقطة بالذات ستزداد الخطورة حينما تعمل األنشطة االستخبارية األجنبية
ا
على استثماراملال السياس ي داخليا لتكريس أهداف تلك األجندات.
تاثيراملال السياس ي على العمليه االنتخابيه في العراق
ّ
 .1شراء األصوات في املواسم االنتخابية ،وهذه املمارسة أصبحت تداربشكل شبه علني وتشكل أوضح مثال
ّ
لتغول املال السياس ي وتأثيره الكبير ،حيث طالت الشبهات واالتهامات املتبادلة أغلب الكيانات السياسية
ا
ا
املتنافسة ،وبلغت ميزانيات حمالت بعض الكتل والكيانات أرقاما مهولة لم يعهدها الواق العراقي ،مثال تم
انفاق مئات ماليين الدوالرات ضمن الحملة االنتخابية النيابية لقائمة واحدة في  ،2010االمرالذي ادى الى
صميم نزاهة العملية االنتخابية ،وذلك للتأثيرعلى النتائج ،وبالتالي تتالش ى حقيقة األوزان ضرب
السياسية للجماعات والكيانات املنضوية ضمن العملية السياسية ،مما يؤول الى أعطاب غاية في السلبية
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تالزم هذه العملية ،كما تؤسس هذه املمارسة الى انهيارالثقة بأية انتخابات ،وبالتالي يصبح مصيرالعملية
السياسية الناتجة عن االنتخابات سلبي الى ابعد الحدود.
 .2الهيمنة على وسائل االعالم عبرتأسيس مؤسسات إعالمية بتمويل كبير ،وفق معاييرمهنية عصرية
تضمن كسب املنافسة القائمة ،بعد االستفادة من فضاء الحرية والتشريعات القانونية املتساهلة واملليئة
ّ
املمولة ،ومن
بالثغرات ،بغية تشكيل الرأي العام وتشويه أو تطوي الحقائق بما يخدم األطراف السياسية ِ
ا
اهم االمور الثابته حاليا هو أن تأثيراإلعالم الفضائي الذي ُيداربمهنية عصرية أكبرمن تأثيرأغلب أنشطة
الكيانات السياسية على الرأي العام
 .3شراء العديد من املقاعد سواء كانت نيابيه او ضمن مجالس املحافمات باموال ما يطلق عليهم رجال
االعمال الذين تعاقدوا م أطراف وكيانات سياسية ،وهؤالء بالذات ينطبق بشأنهم مصطلح "سياسيو
ا ُ
ّ
الصدفة" لضحالة إملامهم بالسياسة أساسا ،وأ ّميتهم املشهودة في هذا الحقل! وبالطب سيتم ضخ تلك
األموال التي اشتروا بها مقاعدهم و"صفاتهم الرسمية م الحصانة" ضمن املال السياس ي ،الذي يواصل
ا
ّ
"املسددين" ألثمان مقاعدهم ومناصبهم في
دوره املشؤوم في الحياة السياسية ،وايضا سيتم االستفادة من
!إدامة رفد الدورة الشيطانية املغلقة للفساد العام بأدوات املال السياس ي
 .4ضمن تداول وتوظيف الصفقات التي تدارباملال السياس ي ،وباالستفادة من آلية املحاصصة البغيضة،
يتم استدعاء أزالم العهد اإلجرامي البائد بعد ان يتم وتسويقهم على أنهم "سياسيون وطنيون" رغم
ماضيهم اإلجرامي ،فيتم ّ
زجهم في مجلس النواب بوسائل انتخابية مشبوهة ،أو في مفاصل الدولة ومراكز
املسؤولية الحساسة ،بعد ان يتم "تنميف" ملفاتهم عبرالرشاوى وتبادل املصالح  .وال دايي للتذكيربأن
ّ
األموال املنهوبة من قبل هؤالء إبان السقوط في  2003تشكل ذخيرة ال يستهان بها في املال السياس ي الذي
ا
يجيد هؤالء توظيفه واستثماره ،كما ال دايي للتذكيرأيضا بأن املشهد السياس ي الراهن يثبت ذلك بال أدنى
!شك
ا
وخصوصا أولئك الذين ّ
يتبوأون مسؤوليات
 .5شراء ذمم بعض املسؤولين وذوي القرارفي مفاصل الدولة،
في املجال االقتصادي واملالي ،واملؤسسات التي ّتدربالعائدات على ميزانية الدولة ،كاملوانئ وقطاعات النقل
واإلعمارواالتصاالت واملصارف ،وبالتالي الهيمنة على العقود الضخمة املمنوحة الى القطاع الخاص او
املشترك م القطاع العام؛ بل ويمتد التورط الى االتفاق تحت الطاوالت م الشركات العابرة للقارات
املتعاقدة م الحكومة ،بغية استيفاء أتاوات أو عموالت مشبوهه ,االمرالذي من شانه ان يقوض أي
!..وإصالح اقتصادي(عمليه تنميه اقتصاديه حقيقيه .
 .6السيطره على قرارالسلطة القضائية في امللفات الكبرى وذات األهمية القصوى في سالمة سيروديمومة
العملية السياسية ،وكذلك التغطية على ملفات الفساد السياس ي اإلداري الخطيرة ،وذلك عبردعم كوادر
ّ
بعينها من قبل أطراف سياسية لشغل املناصب بفعل املحاصصة أو جماعات الضغط "اللوبيات"
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ا
ا
املتنفذة ،وإرغام آخرين ترغيبا أو ترهيبا للخضوع إلمالءات تلك األطراف وتحقيق رغباتها الفئوية
.والسياسية
 .7لقد تم تاسيس واجهات بعناوين جذابه مثل منممات الدفاع عن حقوق االنسان  ,او مراكزدراسات
دراسات حقوقية وتنموية وغيرها لتكون منصات تبعد الشبهات عن "وماشابه ذلك لتكون منصات
الفساد الذي تمارسه األطراف السياسية املمولة في مجاالت شتى ،أو ّ
تلم صورة تلك األطراف كلما سنحت
الفرص  .يضاف الى ذلك التغلغل في مجال أنشطة منممات املجتم املدني ،عبرتأسيس واجهات تخدم
أجندات وبرامج أحزاب أو أطراف سياسية بعينها ،مما تفض ي الى فقدان الثقة بأغلب أنشطة تلك
املنممات ،في غياب الشفافية وهيمنة أجواء الفساد
اسباب فاعلية املال السياس ي على الوض السياس ي العراقي
 .1تنامي شعور قوي لدى الغالبية من الناس السيما الشريحة الوصولية في املجتم  ،بأن ما يغدقه
ّ
الحاكم من أموال ،ليست من جيبه الخاص ،وإنما هي من أموال الشعب ،فالشريحة الواسعة التي تعف
نفسها االقتراب من هذا املال ،العتقادها أنه مشوب بالحرام ،في حين الشريحة املتزلفة هي الوحيدة التي
ترى «الحياة فرص» فال تجد غضاضة من الحصول على السيارات والعقارات واالمتيازات من الحاكم».
ّ
 .2اختالف االهداف والغايات .وهذا االختالف يتجلى في صور متعددة؛ فاذا كان الحاكم يحمل طموحات
ا
سياسية مجنحة وأحالما كبيرة بالبقاء مدة أطول في السلطة ،وبناء شخصية متعالية تفرض نفسها على
ا
الصعيد الداخلي والخارجي ايضا ،فان الباحثين عن حفنة من االموال واالمتيازات ،إنما يريدون على
ّ
االغلب -التخلص من عقد الحرمان فترات طويلة من الزمن ،من السكن الالئق والسيارات الفارهة
ّ
ا
واملكاتب الفخمة ،بل وايضا من الطلة البهية للشخصية التي تحمل اسم املديرالعام او الرئيس او املحافظ
ا
او الوزيروهكذا… وربما يكون الكثيرممن وصلوا حديثا الى أروقة الحكم ،لم يلمسوا رزمة من فئة 100
دوالرفي حياتهم ،وها هم يتالعبون بمجموعة رزم وليس رزمة واحدة
 .3اختالف الرؤى بحسب االنتماءات العشائريه والقوميه والطائفية التي ربما تستفحل ألسباااب عااديدة،
ّ
برغم أن تغييبها من قبل صاحبها ،وهو ما قد يؤدي في لحمة ماالى التخلي عن كل ش يء ونفض اليد من ذلك
ا
ّ
الحاكم والتنكرفورا مما أعطى وأغدق.
 .4اصبحت بعض الدول العربيه مصدرا ألموال صفقات الفساد السياسية والتجارية ،كعموالت على
املناصب وتغطية السرقات  ,وكذلك اصبحت تشكل مكانا مناسبا بين سياسيين ورجال اعمال  .كما
اثبتت بعض املصادرالعراقيه املوثوقه ان بعض املسؤولين والسياسيين يمولون داعش باألموال املسروقة
من ثروات الشعب العراقي ،كما تشيردالئل الى تلقي سياسيين ونواب عراقيين أمواال من بعض الدول
العربيه ومن منممات معينه الرباك العمليه السياسيه وجعلها متخبطه من اجحل خدمة مصالحهم
الخاصه .
تداعيات انتشارالفساد في العراق على املشهد العراقي خالل املرحله االنتخابيه السابقه 2018 -2014
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ّ
وضخت دول
لقد نجح املال السياس ي ومنذ  2003في توجيه دفة الكثيرمن الفعاليات السياسية واألمنية،
إقليمية أمواال طائلة إلدامة زخم الفوض ى واالعمال املسلحةّ ،
ومولت تلك الدول ،أحزابا عراقية،
وجماعات ضغط ،لتخريب العملية السياسية ان هذه الحالة الشاذة التي نراها منتشرة في العراق من
دون ان تكبح بشكل فعال هي التي تقف م جملة عوامل اخرى ،وراء تمزق البالد ّ
وزجه نحو مستنق
ا
ا
االزمات واالضطرابات السياسية واالجتماعية ،وتجعل من األفق السياس ي ضيقا حرجا ال يكاد ُيرى فيه
األمل باالستقرار.
ا
والطامه الكبرى ان من يدف الثمن وحده هوالشعب العراقي  ،سواء من استفاد من تلك العطايا واملال
السياس ي او لم يستفد وكان من املتعففين .والنتيجة واحدة وهي هدراملال العام والثروة الوطنية ،السيما
تلك التي تتسم باملحدودية مثل النفط والغاز .االمرالذي الى استشراء العديد من التداعيات الواضحه
على املشهد السياس ي والتي من اهمها :
 .1ضياع وهدرمئات املليارات من الدوالرات األمريكية خالل الفترة التي سبقت تلك االنتخابات وما لحقها .
 .2هناك ما يقارب الستة ماليين مواطن معرضين النعدام األمن الغذائي و %5,7من السكان ليس لديهم ما
يكفي من الطعام يوم واحد ,ارتفاع معدالت البطالة واألمية حيث ّ
تعدت نسبة  %25للبطالة ونسبة%20
لألمية من سكان املدن وترتف في الريف لتبلغ نسبة  ، %50حصة الفرد في الدخل القومي اإلجمالي في
العراق هي األقل من بين كل دول املنطقة رغم أنه بلد نفطي  ،عدم حصول أي تقدم في توفيرالخدمات
األساسية للمواطن العراقي على الرغم من مرورسنوات على الغزو األميركي للبالد.
 .3تضرر قطاع االستثماربسبب امتناع الشركات العاملية من التعامل في العراق حتى أن البنك الدولي
وصف العراق بانه بلد طارد لالستثمار ،فكانت الساحة مكشوفة للشركات غيرالرصينة والوهمية لتنهب
بمساعدة الفاسدين الحكوميين موازنات العراق الهائلة.
 .4فشل األداء الحكومي في إدارة الدولة ملجمل األنشطة االقتصادية واالجتماعية والتنموية.
 .5تقويض الثقة بين الطبقة السياسية العراقية وبين الشعب العراقي .
 .6على الرغم َ
من أن العراق يحتل املرتبة التاسعة عامليا في الثروة الطبيعية وتقدربا  16ترليون دوالرفقد
كان ترتيبه ضمن البلدان التي تحتل املراتب العشراألولى من بين الدول األكثرفشال من بين  177دولة في
العالم وكان يحتل التسلسل الراب .
 .7بسبب الفساد تمكنت املجموعات اإلرهابية داعش من احتالل أجزاء واسعة من العراق.
 .8الفساد وما يقوم عليه منهج املحاصصة من انعدام تكافؤ الفرص تسبب في هجرة نسبة كبيرة من
الكفاءات العراقية وأدى إلى هجرة الشباب العراقي إلى الدول األوربية.

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

203

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

 .9الفساد ونمام حكم املكونات َّ
تسببا بتقويض املواطنة وإشاعة االنقسام املجتمعي في العراق.
 .10فساد الطبقة السياسية في العراق لم يكن ممارسات فردية أو حالة مقطوعة الصلة عن مسبباتها فقد
إستغل األمريكان حقيقة وجود طامحين للسلطة والثروة الى جانب تنوع ديموغرافي
وفي محاوله من بعض الفئات املختلفه من ابناء الشعب العراقي ملواجهة استشراء الفساد انتفض الشعب
في مماهرات عام  2011و  2013وآب  2015والتي كان من نتائجها إطالق رئيس الحكومة ُح ْزمة إصالحات
ملحاربة الفساد تبعه في اليوم التالي رئيس مجلس النواب فأعلن من جانبه ُح ْزمة إصالحات أيضا تقدم بها
ا
إلى البرملان من بينها  :إحالة ملفات الفساد إلى القضاء فورا ومحاسبة ومالحقة الفاسدين وسراق املال
العام وممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من أموال ولكن وبعد أن استردت الطبقة
َّ
ُ َّ
حبس ألحد
السياسية أنفاسها عادت إلى التسويف واملماطلة فلم يتمخض عن تلك الحزم استرداد ملال أو ٍ
كبارالفاسدين أو الخروج من ربقة املحاصصة فاستمرت املواجهة ِس ّجاال.
بعض االستشهادات عن دور املال السياس ي في انتشارالفساد في العراق
لقد ذكراحد املسؤولون في الحكومه العراقيه وتحديد في دائرة هيئة النزاهه ان الوزراء عموما غيرجادين
في مكافحة الفساد بل واحيانا يعتقدون ان خيرتعامل م الفساد هو التغطيه عليه وتصل حالتهم في
معمم االحيان الى ابداء حمايتهم للموظفين الفاسدين  .وهنا سوف اقوم باستعراض بعض الشواهد على
سبيل املثال ال الحصر
 .1قيام رئيس الوزراء السابق نوري املالكي عن اعالنه في اجتماع م املحافمين بتاريخ  2007 /12 /2بان
عام  2008سيكون عام محاربة االرهاب واملفسدين من املوظفين واملسؤولين الحكوميين ،ولم يتحقق ذلك
،بل على العكس فقد زاد الفساد وانتشر.
 .2كما انه عاود واعلن في املؤتمرالثالث ألعمارالبصرة في يوم االربعاء  2007 /12 /12بانه وجه الدوائر
املعنية بالنزاهة ومحاربة الفساد بكشف قضايا الفساد حتى وإن كانت في مكتب رئيس الوزراء اال انه بعد
ذلك بايام اقال رئيس هيئة النزاهة في وقتها بعد ان فضح عبروسائل االعالم واحدا من كباراملسؤولين في
مكتبه.
 .3صدور  4082امراستدعاء بحق مطلوبين هيئة النزاهه خالل عام  2010بينهم  197بدرجة مديرعام وما
فوق  ,مقابل  3710امرفي عام 2009بينهم  152بدرجة مديرعام وما فوق  .واستنادا الى مصادرعراقيه
موثوقه في سلك القضاء بان عدد املحالين الى املحاكم في عام  2010بلغ  2844في 2322دعوى تنطوي على
فساد تصل قيمته االجماليه الى  31ملياردوالر.
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 .4تصاعد اعداد املوقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات املاضيه ففي عام  2006مثال
لم يزد العدد عن  94فيما بلغ في عام  147 2007وارتف الى  417في  , 2008ثم تزايد ليصل الى  1619في عام
 , 2009بينما بلغ  1719خالل  2010غالبيتهم من وزارات البلديات والداخليه والصحه.
 .5اصدرالقضاء  1016حكما في عام 2012بحق متهمين بينهم  110بدرجة مديرعام وما فوق ة 84مرشحي
االنتخابات بتهمة تزويرشهاداتهم مقابل  296حاله في عام 2009.
 .6قيام السلطات العراقيه في عام  2009باصدارمذكرة اعتقال بحق وزيرالتجارة السابق عبد الفالح
السوداني اثناء محاولته مغادرة البالد اثردعاوى فساد.
 .6كشف احد املسؤولين في ايلول عام  2015عن وجود سرقات بعشرات املليارات في مشاري محافمة ,
مؤكدا ان هذه السرقه اشترك فيها اسماء كبيره من املحافمه
 .7كشفت اللجنه املاليه النيابيه عن تورط العديد من املسؤولين في مجلس محافمه بغداد في قضية
سرقة اراض ي الدوله وبيعها الى املواطنين
 .8تم ادخال ما يقارب ال  200طن من املواد الغذائيه والتمور والدقيق الفاسده بقيمة ال  100ملياردينار
أي ما يعادل نحو  90مليون دوالر والتي كانت مخصصه لقوات الجيش والشرطه والحشد الشعبي
 .9قضية الفضائيين التي ظهرت في منتصف عام  2014والتي تنهي وجود منتسبين وهميين في دوائرالدوله
وخاصة في القوات املسلحة  ,فقد كشف رئيس الوزراء العراقي في تشرين الثاني  2014 /عن الغاء  50الف
وظيفة لنتسبين فضائيين فقط في وزارة الدفاع
 .10كشفت اللجنه املاليه النيابيه عن وجود  5419موظف بدرجات وكيل وزيرومفتشين عموميين ومدراء
عامين يتقاضون رواتب عاليه جدا تثقل املوازنه املاليه العامه للدوله دون ان يكون لهم عمل  ,هذا فضال
عن ملفات عناصرالحمايات الوهميين للسؤولين في الدوله ومجلس النواب.
انعكاس الفساد في املال السياس ي على التجربه االنتخابيه القادمه وكيفية مواجهة تلك االنعكاسات
واستكماال ملا تم ذكره  ,البد لنا ان نشيرالى ان هنالك الكثيرمن االحصائيات الصادرة عن املنممات
العاملية املعنية بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد املالي واإلداري تشيرالى ان العراق يحتل الصدارة بنسبة
الفساد بين دول العالم ولعدة سنوات متتالية على الرغم من وجود الكثيرمن الدوائرالرقابية كهيئة
النزاهة وديوان الرقابة املالية ومكاتب املفتشين العموميين ودوائرالرقابة الداخلية في الوزارات التي
يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة االداء الحكومي في املجاالت املالية واالدارية.
ويحتل العراق هذه املراكزاملتقدمة في مجال انتشارالفساد على الرغم من ان ما يتم تناوله بالتدقيق
والتحقيق من قبل هيئة النزاهة ال يصل في احسن االحوال ولدى اكثراملتفائلين الى نسبة  %5من حاالت
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ا
الفساد املالي واالداري واملنهي املوجود فعال في دوائرالدولة .ان املشكلة االساسية التي ادت الى استشراء
الفساد في العراق هي نمام املحاصصة املتب في البرملان والحكومة الذي سبب ضعف الدور الرقابي ملجلس
ا
ا
النواب بسبب املساومات املتبعة في عالقات الكتل البرملانية التي تجعلها متفاهمة اتفاقا أو ضمنا على عدم
ا
محاسبة املفسدين من أي طرف ألنه يعرض املفسدين من األطراف االخرى للمساءلة ايضا وكذلك
الحماية التي توفرها االحزاب الحاكمة للمفسدين املنتمين اليها قد ساعد – اضافة الى عوامل اخرى –
على شيوع ثقافة ارتكاب الفساد ومحاربة النزاهة والنزيهين واملخلصين وممارسة هذه الثقافة في واق
ا
ا
ا
العمل الوظيفي في دوائرالدولة العراقية وبشكل كبيرجدا طوال وعرضا من دون رادع قانوني وال رقابي،
فنهب املال العام وانتشرالفساد بصور متعددة كالسرقة والرشاوى واالحتيال واالختالس والهدرومن خالل
ا
املشتريات والعقود الوهمية أو غيرالسليمة،ولم يجد املفسدون من يردعهم فصاروا مثاال يحتذى من قبل
ا
الكثيرمن املوظفين األدنى منصبا أو مسؤولية حتى تحول العراق الى بؤرة للفساد املالي واالداري تترب على
عرش الفساد العالمي .
وهنا يمكننا القول بانه البد من اخذ الحذراكثرفي هذه املرحله التي تشهد حراكا شعبيا باتجاه االصالح
الشامل وذلك نتيجة نشاط وتمدد اذرع املال السياس ي اكثرمن ذي قبل  .خصوصا م احرازالعراق النصر
تلو االخرفي معركته ضد االرهاب املتمثل بداعش الذي ما اطال في عمره حتى هذه اللحمه سوى مساندته
من قبل الفساد والفاسدين ودواعش العمليه السياسية .
وعليه فاصبح لزاما ان تتخذ عده اجراءات تعد توصيات انتخابيه ال بد من االخذ بها كمحاوله من اجل
التقليل من اثرالفساد والفاسدين على العمليه االنتخابيه القادمه:
اوال  :ابعاد املال السياس ي عن مسارالعمليه السياسيه النه الطريق االوحد لبناء الدوله الصالحه  ,والنقاذ
البالد والشعب من الخسارة الفاده والسقوط في معضلة االفالس والفقرالتي تهدد العديد من البالد.
ثانيا  :مطالبة السلطات التشريعيه والتنفيذيه باالقتصاص من جمي الفاسدين الذين نخروا بناء الدوله
ومؤسساتها .
ثالثا  :ضرورة التنبيه الى ضرورة ابعاد من يحاولون تسلق املناصب بطرق غيرمشروعه بغية تحقيق
مصالحهم الشخصيه.
رابعا  :التشديد على ضرورة ان تتعامل الكتل واالحزاب السياسيه بمنتهى الشفافيه م االنتخابات
التشريعيه القادمه بغية تجنب عدم وصول أي نائب اليها يكون عمله السياس ي مبطن بالفساد وسرقة
اموال الشعب.
خامسا :ضرورة تحري الدقه وتمحيص االسماء قبل الشروع بالتصويت فعالمة الصح التي يضعها الناخب
ا
في املكان الخطأ قد تض طالحا في مكان الصالح
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سادسا :التشديد على ضروره لجوء الناخبين من املكونين السني والشيعي الى اللجوء لالنتخابات لتجنب
الوقوع في نتاج خاطئ من جديد .
سابعا :مطالبة السلطات الثالث بتفعيل دورها في مكافحة بعض السياسيين الذين قاموا سابقا باستغالل
نفوذهم في السلطه السياسيه واالعتماد على املال الفاسد من اجل البقاء في السلطه من اجل عدم تكرار
هذا الخطا في املرحله القادمه.
ثامنا :وجوب قيام الجهازالحكومي بمتابعة الفساد االداري واملالي السياس ي من اجل انتاج مؤسسات دوله
مدنيه بعيدة عن املحاصصات السياسيه واالبتزازمن اجل السيطره على السلطه.
تاسعا :االلتزام بتنفيذ قانون االحزاب رقم  36لعام  2015الذي تمت املصادقه عليه من قبل رئيس
الجمهوريه السيد فؤاد معصوم الذي من املؤمل ان يض حدا الستغالل املال السياس ي في العمليه
االنتخابيه القادمه من خالل استناده على مبادئ جديدة في تاسيس االحزاب واهمها تأسيس دائرة
االحزاب التي ترتبط بمجلس املفوضين في املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وتختص الهيئة القضائية
املختصة بالبت بكل ما يتعلق بشؤون األحزاب والتنميمات السياسية
ا
ا
عاشرا :تفعيل قوانين الرقابة املالية والنزاهة وذلك الن بعض األموال املوظفة سياسيا تأتي أحيانا من
شخصيات سياسية يشغلون مناصب حكومية هامة ويقومون باستغالل املال العام
احد عشر :نشرالويي السياس ي بين الطبقات الفقيره في املجتم التي تم شراء اصواتها في االنتخابات
السابقه وذلك من اجل تجنب الوقوع في هذه املعضله مره اخرى من خالل عقد املؤتمرات  ,او تاسيس
منممات مجتم مدني  ,او حتى اللجوء الى الوسائل االعالميه بشتى اشكالها وتوظيفها بشكل ايجابي على
العكس مما قامت به من دور سلبي سابقا.
اثنا عشر :تفعيل دور القضاء وحماية استقالله وتفعيل دور مؤسسات الرقابه هيئة النزاهه  ,املفتشون
العامون  ,ديوان ارقابه املاليه
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 -5التعاطي الدولي واالقليمي والعربي مع االنتخابات العراقية 21118 -1-5-التعاطي الدولي مع االنتخابات العراقية المقبلة عام 2118

ا.م.د رياض مهدي الزبيدي/جامعة واسط
م.د االء طالب خلف /جامعة النهرين

املقدمة:
بعد التغيير الذي حدث في العراق بعد عام  2003بسقوط النظام السابق وتحول شكل النظام السياس ي من
نظام دكتاتوري الى نظام سياس ي ديمقراطي تنتقل فيه السلطة بشكل سلمي من خالل اجراء االنتخابات التي
ً
يحق فيها التنافس بين االحزاب السياسية املوجودة ،وعليه تشكل الحكومات بناءا على مخرجات العملية
االنتخابية ،وقد شهد العراق عدة عمليات انتخابية منذ عام  2005وما بعدها ،تخللها الكثير من الخلل نتيجة
حداثة التجربة والعوز التشريعي لتنظيم هذه العملية بشكل سليم ونزيه.
وقد تخلل هذه التجربة على مدار العمليات االنتخابية السابقة صراع وتنافس محموم ألجندات الدول
االقليمية والدولية بغية التأثير بمخرجاتها بما ينسجم ومصالحها ،وكان للواليات املتحدة االمريكية الجانب
االكبر من هذا التأثير كونها دولة احتالل لغاية عام  ،2011ولها ثقلها ونفوذها الفعلي بما تمتلكه من قوات
عسكرية وقواعد وحضور على مختلف املستويات مع استمرار هذا النفوذ بشكل واخر بعد االنسحاب الكامل
لجنودها.
وعلى صعيد اخر كان لروسيا دورها وحضورها الفاعلين بشكل مباشر وغير مباشر في الساحة العراقية وما
افرزته العملية االنتخابية بما يضمن مصالحها القديمة الجديدة في العراق واملنطقة ،مع محدودية هذا الدور
قياسا بالواليات املتحدة االمريكية.
كما ان للمملكة املتحدة ايضا دور اليمكن اغفاله في الشان العراقي والسيما في االنتخابات السابقة وطريقة
تشكيل حكومة الدكتور العبادي ونشاطها املقبل الذي سيتزامن مع االستحقاق االنتخابي القادم بما يتوائم
ومصالحا في العراق واملنطقة.
ومع اقتراب موعد اجراء االنتخابات العراقية التشريعية واملحلية لعام  2018انطلق التنافس واحيانا الصراع
املحموم بين الدول املذكورة وغيرها لتامين مصالحها وتنفيذ اجنداتها في العراق من خالل رسم خارطة سياسية
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جديدة تحقق مصالح كل طرف في الفترة املقبلة ،بما تحمله املرحلة القادمة من صراع محموم في منطقة
الشرق االوسط على املستوى االقليمي والدولي والذي يعد العراق نقطة االرتكاز فيه.
من هنا سوف يتم تناول كيفية تعاطي كل من الواليات املتحدة االمريكية وروسيا االتحادية واململكة املتحدة مع
االنتخابات العراقية السابقة ،وما هي االدوار واالستراتيجيات التي من املمكن ان توظفها هذه الدول للتأثير في
نتائج االنتخابات املقبلة لضمان ان تكون مخرجاتها في صالحها ،وذلك من خالل االتي:
اوال :النفوذ االمريكي و التعاطي م االنتخابات العراقية املقبلة لعام 2018
تأرجحت السياسة االمريكية تجاه العراق بين التدخل العسكري املباشر كما حصل عام ،2003
باحتاللها للعراق واالبقاء على قواتها وقواعدها فيه ،وبين فك االرتباط بشكل كامل واالنسحاب بدون االبقاء
على اي جندي امريكي كما حصل في عام  ،2011واستمر هذا التأرجح بحسب التوجهات وتغير االستراتيجيات
املتبعة في العراق واملنطقة ،اال ان ذلك ال ينفي ثبات املصالح واالهداف االستراتيجية للواليات املتحدة
االمريكية في العراق ،كما ال ينفي استخدام االخيرة لنفوذها في تكريس هذه املصالح ،من خالل التأثير بشكل
مباشر وغير مباشر وبكل الطرق والوسائل في مخرجات العملية االنتخابية التي تفرز الطبقة الحاكمة التي
تحدد مصير العالقة بين البلدين ،ومع وصول الرئيس دونالد ترامب وعودة الواليات املتحدة وبقوة الى العراق
مع اقتراب االنتخابات التشريعية وانتخابات مجالس املحافظات في عام  ،2018البد من تشخيص كيفية
تعاطي الواليات املتحدة مع االنتخابات السابقة واالنتخابات املقبلة وذلك من خالل ما يأتي:
املصالح االمريكية في عراق ما بعد داعش :
دون الغوص واالسهاب في تحديد املصالح االمريكية في العراق والتي ال تكفي مجلدات لسردها ،حدد
تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق( )برئاسة السفير السابق ريان كروكر هذه املصالح باالتي(:)xli
اوال :حرمان الجماعات االرهابية في العراق من املالذ اآلمن يقلل من العمق االستراتيجي للمجموعات املرتبطة
العاملة في سوريا ويحد من قدرتها على تهديد مصالح الواليات املتحدة وحلفائها.
ثانيا :دعم الواليات املتحدة للحكومة العراقية سيقلل في نهاية املطاف من تعرض العراق للنفوذ االقليمي
والسيما االيراني اذ يحد من قدرة ايران على بسط نفوذها في الشرق االوسط.
ثالثا :من شان اعادة طرق التجارة الرئيسة بين االردن والعراق الى العمل ان يساعد على تعزيز االقتصاد
االردني ومن ثم استقرار هذا الحليف املعرض للخطر للواليات املتحدة.
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رابعا :توفير امكانيات تصدير النفط والغاز في العراق وتحديث اقتصاده يمكن ان يطلق محركا جديدا وقويا
للنمو االقتصادي االقليمي والعالمي مما قد يقوض من نفوذ االيديولوجيا املتطرفة بين الشباب في الشرق
االوسط.
فضال عما ذكره التقرير السابق توجد مصالح اخرى للواليات املتحدة في العراق منها انه يضم خامس
أكبر مخزون نفطي في العالم .ومن مصلحة الواليات املتحدة ان ال تقع هذه الثروة في أيدي نظام مناهض للغرب
ومدعوم من إيران ،ومن جانب اخر سيصبح العراق الغني بقيادة املعتدلين اقتصادا قويا اذ يمكن للشركات
األمريكية أن تتنافس على فرص متكافئة ،وقد أعلنت شركة الهندسة األمريكية العمالقة جنرال إلكتريك عن
توقيع صفقة بقيمة ( )1.4مليار دوالر أمريكي لتطوير قطاع الكهرباء في العراق ،وهي واحدة من بين عدد من
الصفقات الضخمة التي تخدم الواليات املتحدة في مختلف القطاعات كالدفاع والطاقة(.)xli
ان ما تقدم يدل ان الواليات املتحدة االمريكية كقوى عظمى في العالم بل تكاد تكون االقوى لها مصالح
واستراتيجيات عاملة في املنطقة عموما وفي العراق خصوصا ،وانها تسعى لتحقيق هذه املصالح تارة بالوسائل
العسكرية وتارة بالوسائل االقتصادية والسياسية وغيرها.
التعاطي االمريكي م االنتخابات السابقة:
كان للواليات املتحدة ادوارا متفاوتة في االنتخابات السابقة في االعوام  ،2014 ،2010 ،2006وذلك
بحكم ما تمتلكه من نفوذ حينها ،ففي انتخابات عام  2006لعب السفير األمريكي زملاي خليل زاد دورا محوريا
في اختيار ودعم املالكي بصفته مرشح الكتلة االكبر ليصبح رئيس الوزراء ،وهذا الدور نابع من ان الواليات
املتحدة هي القوة الفعلية الحاكمة بوصفها دولة احتالل وتملك من القوة ما يمكنها من التدخل في شكل
وجوهر العملية االنتخابية ومخرجاتها ،اما في انتخابات عام  2010فقد كانت الواليات املتحدة اقل حزما اذ
انتظرت نتيجة املفاوضات التي لم يبرز منها أي بديل للمالكي ،غير أنه من وجهة نظر خصوم املالكي ،بدت
واشنطن وكأنها تتخلى عن املعارضة ،بخلقها انطباعا دائما بأن الحكومة األمريكية تدعمه بشكل ثابت ال
يتأرجح(.)xli
وعلى صعيد اخر اثيرت الكثير من الشبهات واالعتراضات الصريحة في بعض االحيان من قبل الكثير من
االحزاب السياسية والشخصيات املهتمة بالعملية االنتخابية فضال عن منظمات املجتمع املدني حول دور بعثة
االمم املتحدة (يونامي) في العراق والسيما مكتب املساعدة االنتخابية ومدى هيمنة االجهزة املخابراتية والسيما
للواليات املتحدة االمريكية على موظفيها وذلك للدور السلبي لبعض اعضاء البعثة في بعض القضايا وال سيما
السياسية منها ،فعلى سبيل املثال ابدى البعض من السياسيين العراقيين قلقهم من الدور الذي قام به بعض
اعضاء البعثة العاملين مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات في انتخابات عام  ،2010وبالتحديد في ما
يخص مسالة املبعدين عن االنتخابات بسبب قانون املسائلة والعدالة ،اذ عارضت السيدة (ساندرا ميتشل)
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تطبيق هذا القانون مما ادى الى ان تتهم البعثة وبعض شخوصها بعدم الحيادية وباالنحياز الى طرف على
حساب االطراف االخرى.
كما ثارت الشكوك حول آلية اختيار املوظفين العاملين في البعثة ومدى حياديتهم واستقاللهم بالعمل،
فبالرغم من عدم التثبت من هذه القضية اال ان احتمال ارتباط بعض املوظفين بأجهزة مخابراتية دولية،
سواء للموساد االسرائيلي او الى ( )CIAاالمريكية ،او غيرها كان امر مدار جدل ،وعلى سبيل املثال تم اعتماد
برنامج الكتروني للعد والفرز في االنتخابات البرملانية لعام  ،2010ولم يطلع على آلية عمله وتقنية استخدامه
اال اشخاص معدودين من املفوضية ومن البعثة ،وهو ما اثار غضب بعض الكتل التي شككت باألرقام
الناتجة ،وما يفهم من هذه العملية هو ان هنالك مخطط معد يقض ي بعدم فوز اي كتله بفارق كبير ،وبالتالي
ابقاء الجميع بحاجة الجميع ،لتستمر حالة املحاصصة ويبقى العراق بلد ضعيف وعرضة لخطر التفتت
والتقسيم(.)xli
اما انتخابات عام  2014فان حالها كان مختلفا عما سبق ،وذلك بسبب اختالف النفوذ االمريكي في
العراق ،اذ انسحبت القوات االمريكية بشكل كامل من العراق عام  ،2011وفقا التفاقية اإلطار االستراتيجي
املوقـعة بين العراق و الواليات املتحدة االميركية عام  ،)xli(2008اال ان النفوذ السياس ي بقى مستمرا ،فبالرغم
من انسحاب القوات االمريكية اال ان دور السفارة االمريكية بتعداد موظفيها الهائل الذي شكل سابقة في
التمثيل الدبلوماس ي حيث أكد املتحدث باسم السفارة األميركية في العراق مايكل مكليالن أن عدد موظفي
سفارة بالده يقارب الـخمسة عشر ألف موظف وبنايات ومساحات شاسعة في املنطقة الخضراء( ،)xliوهو ما
يعني استمرار النفوذ وقدرة التأثير في مجريات االحداث ،وهو ما حصل فعال في انتخابات عام  ،2014فبينما
يرسخ مقاتلو تنظيم داعش االرهابي قبضتهم على غرب العراق ويعلنون خالفة إسالمية ويهددون بحرب أهلية
جديدة طالبت واشنطن مجددا بأن يشكل قادة العراق حكومة شاملة تضم األقليتين السنية والكردية ،اذ
فازت كتلة املالكي بفارق عدد املقاعد ،اال ان النفوذ االمريكي كان واضحا بمنع حصوله على والية ثالثة كرئيس
للوزراء وذلك لعالقته الوطيدة مع ايران ومن خلفها روسيا ،مستغلة الرفض الحاصل من اطراف شيعية مثل
التيار الصدري فضال عن االكراد والسنة .ويذكر في هذا الصدد كين بوالك املسؤول السابق في البيت األبيض
واملخابرات املركزية األمريكية وخبير الشؤون العراقية (أعتقد أنه-اي املالكي -يجد صعوبة بالغة في كشف
أغوارنا ألننا نأتي أمورا كثيرة ال تبدو له متسقة ،أظن أنه يرانا مبعث إحباط شديد ويجد صعوبة بالغة في
معرفة ما يدور بخلدنا) ،وذكر بوالك الذي التقى املالكي وأطلع املسؤولين األمريكيين في وقت الحق على نتائج
زيارته أن رئيس الوزراء العراقي بدا منشغال تماما بفكرة تهميش معارضيه السياسيين بعد انتخابات نيسان
 ،2014وقال إن املالكي لم يبد اهتماما يذكر باملصالحة أو التنمية االقتصادية)(.)xli
كما تجدر االشارة ان القوى السياسية مع كل انتخابات تبدأ حراك مكوكي الستجداء الدعم من القوى
الخارجية االقليمية والدولية وعلى راسها الواليات املتحدة لدعم فرصها اثناء تشكيل الحكومة ،وهو ما ساعد
واشنطن على تمرير اجنداتها وفرض إمالءاتها باستغالل هذا السلوك.
التعاطي االمريكي م انتخابات عام :2018
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ان املتابع للمتغيرات الحاكمة في املنطقة والعراق مع وصول ترامب للسلطة يالحظ التغير الكبير في
توجهات السياسة الخارجة االمريكية حيال املنطقة عموما والعراق خصوصا ،اذ اصبحت منطقة الشرق
االوسط من اولويات االستراتيجية االمريكية من جديد ،والعراق محور هذا التوجه ،ويمكن تحديد ابرز النقاط
التي تعمل الواليات املتحدة على تنفيذها لضمان اجراء االنتخابات بما يتوائم واملصالح االمريكية في الفترة
القادمة وهي:
اوال :تعزيز التواجد االمريكي في العراق من خالل التحالف الدولي:
اذ بادرت الواليات املتحدة الى تعزيز قيادتها للتحالف الدولي الذي شكلته مع احتالل تنظيم داعش
ألجزاء من سوريا والعراق والذي يتكون من ( )68دولة لغرض محاربة وانهاء تنظيم داعش االرهابي  ،وقد اكد
هذا التحالف تضامنه مع العراق وساهم في جميع معارك التحرير التي خاضتها القوات الحكومية العراقية مع
فصائل الحشد الشعبي ،كما ان هنالك دعوات من مراكز قريبة من صناع القرار في الواليات املتحدة تدعوا الى
ان يتم تمديد عمل هذا التحالف لسنتين مقبلتين لضمان استقرار العراق واملنطقة(-)xliكما يدعون ،-اال ان
الهدف االساس -بحسب تقدير الباحث -هو لضمان مواجهة االطراف العراقية والسيما فصائل الحشد
الشعبي التي يحسب والئها إليران في الفترة القادمة ،وذلك لصعوبة قيام مواجهة بين هذه الفصائل مع
التحالف الدولي الذي يضم مجموعة دول وليس الواليات املتحدة فقط ،كما انه يمثل خطوة استباقية ملنع
جهات تنتمي للحشد الشعبي من خوض االنتخابات ومن ثم ان تكون رقم في املشهد السياس ي املقبل.
ومن جهة اخرى تهدف الواليات املتحدة الى الحد من عدم االستقرار االقليمي الذي يشكله العراق
للمنطقة بسبب وجود مساحات غير خاضعة للحكومة االتحادية التي تشكل عمقا استراتيجيا للمتطرفين في
البلدان املجاورة للعراق وسيما سوريا من جانب ،ومن جانب اخر تمثل طرق امداد من خالل تصدير املقاتلين
العراقيين من وسط العراق وجنوبه الى سوريا والذي تنظمه جهات عراقية لها عالقات وطيدة بايران مما يؤدي
الى تفاقم الصراع في سوريا حسب وجهة نظر الواليات املتحدة(.)xli
كما ان التوجهات الجديدة إلدارة ترامب تعمل على استمرار تواجد قوات امريكية في العراق لتقديم
املشورة العسكرية من خالل املستشارين العسكريين فضال عن استمرار تدريب القوات العسكرية ،وهذه
املهمة ستكون طويلة االمد حسب التصريحات االمريكية التي تذكر بان هنالك قبول عراقي بهذا الشأن من قبل
حلفائها االكراد واملكون السني وكذلك الحال بالنسبة للحكومة الحالية مع وجود رفض ومعارضة من بعض
االطراف الشيعية والحشد الشعبي ،اذ ان هذا التوجه االمريكي يسعى الى مواجهة النفوذ االيراني على املشهد
االمني في العراق بشكل عام(.)xli
ثانيا :دعم اجراء االنتخابات في موعدها املقرر :2018
اذ اعلنت سفارة الواليات املتحدة االمريكية في بغداد ،دعم واشنطن لالنتخابات العراقية املقرر اجراؤها
في العام  ،2018فيما أشارت الى أن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية( )USAIDستساهم بمبلغ يصل الى ثالثة
ماليين دوالر امريكي في صيغة مساعدات تقنية ومالية للحكومة العراقية .مبينة أن الوكالة ستقوم باشراك
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شركاء من املجتمع املدني العراقي واملنظمات املحلية لدعم الرقابة على االنتخابات وتسجيل الناخبين والتواصل
مع الفئات املهمشة(.)xli
اال ان هذا الدعم لن يكون بدون مقابل ،اذ تسعى الواليات املتحدة الى ربط هزيمة التطرف في العراق
بشكل طويل االمد بالتغلب على فشل الدولة العراقية في كسب ثقة ودعم قطاعات واسعة من الشعب ،وان
ذلك سيشمل جهود الواليات املتحدة للمساعدة في صياغة اتفاق جديد لتقاسم السلطة واالنتقال الى حكومة
فاعلة( ،)xliوذلك بالطبع سيكون من خالل ايجاد حالة التوازن بين الكتل الفائزة واعادة السيناريوهات القديمة
في االنتخابات السابقة اذ يبقى كل طرف بحاجة الطرف االخر لتشكيل الحكومة ومن ثم تشكيل حكومة
توافقية معتدلة ،كما ان هنالك نوع من الدعم لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي للفوز في االنتخابات
القادمة ،اذ فسر تقرير صادر عن معهد بروكنغز االمريكي اسباب دعم واشنطن لخطوات بغداد في نشر قواتها
في محافظة كركوك واملناطق املختلف عليها وذلك العتماد الواليات املتحدة الستراتيجية تقض ي بمساعدة رئيس
الوزراء حيدر العبادي على ترسيخ السلطة وكبح النفوذ االيراني( ،)xliهذا من جانب ،ومن جانب اخر هو وجود
تيارات سياسية جديدة فضال عن التيارات السياسية املعروفة بمعارضتها للنفوذ االيراني في العراق مثل
القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد عالوي ،والتيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر ،وهو بالضد تماما
من املشروع الذي يتبناه رئيس الوزراء السابق نوري املالكي املدعوم من ايران وروسيا في تبني مشروع االغلبية
السياسية(.)xli
ويمكن القول انه ثمة مالمح عامة لعدد من املشروعات السياسية لبعض القوى والتكتالت الحزبية
بدأت في الظهور على ساحة املشهد السياس ي العراقي ،والتي تستخدمها تلك القوى كبرامج للتسويق االنتخابي.
نشير فيما يلي إلى أهم تلك املالمح لتتضح صورة الحراك السياس ي الحالي وهي:
 مشروع التسوية السياسية ،والذي يروجه رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم املستقيل من رئاسةاملجلس اإلسالمي األعلى ،أحد مكونات التحالف الوطني ،وهو املشروع الذي يستهدف تحقيق مصالحات
تاريخية بين مكونات الشعب العراقي السياسية واملذهبية ،وإعادة بناء الثقة املفقودة بين مكونات املجتمع،
وتحديدا بين املكون الشيعي واملكونين السني والكردي.
 مشروع األغلبية السياسية الخاص بتكتل دولة القانون الذي يترأسه نوري املالكي نائب رئيس الجمهورية،والذي يستهدف من خالله حصر تداول العملية السياسية بين القوى الشيعية التقليدية ،والحفاظ على
تحالفاته مع القوى الدينية املتشددة منها ،األمر الذي يقض ي على آلية التوافق التي جرى العمل بها سابقا
وكذلك منذ تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة في عام  2014وحتى اآلن ،ويعتمد الغالبية السياسية البرملانية
املأمول تحقيقها من جانب ائتالف دولة القانون خالل االنتخابات القادمة.
 مشروع التيار الصدري املعنون باسم اإلصالح السياس ي ومحاربة الفساد ،وهو على النقيض من مشروعاملالكي ،ويرفض السيد مقتدى الصدر وفقا لهذا املشروع نظام املحاصصة الطائفية ويطالب بحكومات غير
حزبية ،ويعارض الصدر عودة نوري املالكي إلى منصب رئيس الوزراء عبر األغلبية السياسية الحزبية ،التي
يسعى األخير للحفاظ على وجودها كيلية لحسم القرارات البرملانية ،ويرى الصدر أن إقرار قانون جديد
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لالنتخابات ،وتشكيل مفوضية جديدة لها ،من شأنه وضع حد لتطلعات املالكي وحلفائه داخل التحالف
الشيعي للحصول على عدد كبير من مقاعد البرملان خالل االنتخابات القادمة.
 مشروع الدولة املدنية وهو املشروع السياس ي للكتلة الوطنية العراقية التي يترأسها الليبرالي إياد عالوي،ويطالب املشروع ببناء دولة عراقية مدنية علمانية تقوم على تحقيق العدالة واإلصالح ،كما يدعو إلى تشكيل
حكومات تكنوقراط بعيدا عن املحاصصة الحزبية ،ويطالب بكسر سيطرة األحزاب الدينية على السلطة.
 مشروع رئيس الوزراء حيدر العبادي ،والذي يسعى إلى االستمرار في السلطة عبر حسم نتيجة االنتخاباتالقادمة ،التي من املحتمل أن يخوضها من خالل تحالف جديد خارج تحالف ائتالف دولة القانون أو خارج
التحالف الوطني .ويستند العبادي في ذلك إلى النجاحات التي حققتها حكومته في مواجهة تنظيم الدولة ،على
الرغم من تراجع ملفات داخلية مهمة كاملصالحة الوطنية ،ومحاربة الفساد( ،)وتطبيق اإلصالحات السياسية
واإلدارية .كما يستند إلى دعم القوى الخارجية كالواليات املتحدة وبريطانيا ،وهو الدعم الذي تنظر إليه طهران
بعين الريبة والشك ،مخافة أن يؤدي تقارب العبادي وواشنطن إلى اإلضرار بخارطة النفوذ والسيطرة اإليرانية
في العراق خالل ترتيبات مرحلة ما بعد داعش وما بعد االنتخابات القادمة.
 مشروع القوى السنية ،والذي بدأ بتشكيل تحالف سني جديد لتمثيل املحافظات السنية املستعادة منسيطرة تنظيم الدولة تحت مسمى تحالف القوى الوطنية العراقية ،قدمه رئيس البرملان سليم الجبوري،
ويسعى من خالل هذا التحالف إلى ضم معظم القوى واألحزاب السنية العراقية في مشروع سياس ي جامع
استعدادا ملرحلة ما بعد القضاء على تنظيم الدولة .يستهدف املشروع أيضا تجاوز سياسات االحتقان الطائفي
ومواجهة سياسات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها بعض القوى الشيعية في بعض املحافظات السنية-كما
يرون .-وقد جاء في بيان تأسيس التحالف السني الجديد أن مستقبل املحافظات السنية املحررة من داعش
مرهون بمدى قدرة ذلك التحالف على التفاعل مع تحديات املرحلة الجديدة.
 مشروع عشائر غرب األنبار ،ويمثله تحالف لعدد من القوى السنية التي لم تشارك في التحالف السنيالسابق ذكره ،ويقوم املشروع على وثيقة تستهدف ضمان السلم األهلي بين مكونات املجتمع العراقي ،وإعادة
تأهيل أبناء العشائر السنية ودمجهم في الحشد العشائري ،على أن يدمج األخير في الجيش الوطني العراقي(.)xli
ومن جانب اخر بينت الواليات املتحدة موقفها في اكثر من موقف حيال الحشد الشعبي الذي تعتبره
جزءا من النفوذ االيراني في العراق يجب حله او تفكيكه ،ومن ثم فان اي محاولة من قبل الفصائل املكونة له
في االشتراك في االنتخابات املقبلة سيكون غير مرحب به ،كما ستعمل الواليات املتحدة بكل الوسائل الى منعه
او التقليل منه ،وقد صرح وزير خارجية الواليات املتحدة ريكس تيلرسون في اللقاء الذي دار بين امللك سلمان
والدكتور حيدر العبادي وبحضوره في اململكة العربية السعودية بالقول (حان الوقت لتعود امليلشيات
الشيعية املدعومة من ايران الى ديارها) ،وهو ما دعا رئيس الوزراء العبادي للدفاع عن الحشد الشعبي في لقائه
مع وزير الخارجية االمريكي الذي دار بعد يومين في بغداد(.)xli
ثالثا :تشجيع اعادة العالقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي:
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

216

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

تتضمن التوجهات الجديدة لإلدارة االمريكية التركيز على اعادة العراق الى امتداده العربي وتحسين
العالقات العراقية الخليجية وذلك ملواجهة النفوذ االيراني داخل العراق وتحقيق نوع من التوازن ،وبالفعل
حصل ذلك اذ يمكن عد عام  2017عام عودة العالقة بين العراق واململكة العربية السعودية نتيجة لعدد من
الزيارات واالتفاقات املبرمة بين البلدين اذ عدت زيارة عادل الجبير وزير خارجية السعودية هي االولى ملسؤول
سعودي بهذا املستوى منذ احتالل العراق عام  ،2003وذكر (فهد الناظر) الباحث في املجلس الوطني للعالقات
العربية االمريكية الزيارة في اطار انفتاح دبلوماس ي مكثف للقيادة السعودية ولفت الى ان السعودية تعتبر
العراق دولة مهمة في كل من العاملين العربي واالسالمي ،والتعاون مع العراق في انتاج النفط مهم الستقرار
اسواق النفط ،والقيادة السعودية اعربت عن دعم كبير لجهود الحكومة العراقية في طرد داعش(.)xli
وفي حزيران زار رئيس الوزراء حيدر العبادي السعودية واجرى مباحثات مع امللك سلمان بن عبد العزيز
واتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي لالرتقاء بعالقاتهما الى املستوى االستراتيجي .كما التقى ولي العهد
محمد بن سلمان بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تموز  ،2017في خطوة سعت فيها اململكة الى تعزيز
نفوذها في العراق ومحاولة ايجاد توازن اقليمي مع ايران (.)xli
وعلى صعيد اخر زار السيد مقتدى الصدر دولة االمارات العربية املتحدة ،وقد اوليت هذه الزيارة
اهتمام واسعا اذ ذكرة صحيفة الخليج االماراتية في افتتاحيتها إن (الجولة التي يقوم بها زعيم التيار الصدري في
العراق مقتدى الصدر في املنطقة ،وآخرها الزيارة التي التقى خاللها القيادة الرشيدة في اإلمارات ،تكتسب
أهمية استثنائية ،ألنها تؤسس ملرحلة جديدة من العالقات التي تربط العراق بمحيطه اإلقليمي والعربي ،وترى
الصحيفة أن الزيارة حملت إشارات مهمة تعكس الرغبة في إيجاد أرضية مشتركة لتفاهمات حول الدور الذي
يجب أن يلعبه العراق في املستقبل ،وقد عكس االهتمام الذي وجده مقتدى الصدر في الدولتين (السعودية
واإلمارات) رغبة في استثمار االنفتاح الذي يقوده تجاه أشقائه والتصورات التي يحملها إلعادة العراق إلى
محيطه العربي واإلسالمي ،وتضيف الخليج أن بعض القوى اإلقليمية ليست راضية عن أي تقارب بين العراق
ومحيطه العربي ،وستعمل بكل ما تملك على إفشاله)(-)xliواملقصود من ذلك ايران بطبيعة الحال-
رابعا :الدعم االقتصادي وضمان استقرار تدفق النفط والغاز:
اذ افرزت السنوات الثالث السابقة عجزا كبيرا في موازنة البلد التي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على
الواردات النفطية ،وبعد االنخفاض في اسعار النفط واحتالل تنظيم داعش ملناطق من العراق وسيطرت
اقوات البيشمركة التابعة ملسعود بارزاني على حقول نفط كركوك تدهور الوضع االقتصادي للبلد ،اال ان
الواليات املتحدة تدعم وبشكل كبير برنامج االصالحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي وساعدت
الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وحصل اتفاق مدته ثالث سنوات والذي سيحصل العراق من
خالله على ما مجموعه ( )15،6مليار دوالر.
ومن جانب اخر تعمل الواليات املتحدة على ضمان مصالحها املتمثلة باستمرار تدفق النفط العراقي في
االسواق العاملية الذي يصل الى ()4،5مليون برميل يوميا ،وان تظل االسعار مستقرة نسبيا ،وذلك الن عدم
استقراره يؤدي الى هزة في اسواق النفط التي من شانها ان تضر باالقتصاد العالمي ،كما تعمل الواليات املتحدة
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على ان يقلل العراق اعتماده على واردات الغاز االيرانية وذلك من خالل مزيد من االستثمارات في هذا املجال
بحيث يمكن ان يكون العراق مصدرا كبيرا للبلدان التي تعاني نقص الغاز في املنطقة عن طريق تطوير
احتياطياته الكبيرة من الغاز غير املستغلة وكذلك استيعاب كميات كبيرة من الغاز املصاحب الذي يهدر
االن( ،)xliوعليه تكرس التوجهات الجديدة إلدارة ترامب جهدها لدعم الحكومة الحالية وكذلك وصول حكومة
جديدة منتخبة تعمل مع الواليات املتحدة كحليف استراتيجي على املدى الطويل قادر على دعم عراق قوي
اقتصاديا ،قادر على تحقيق االستقرار االمني ضمن حدوده ،ويتمتع بعالقات جيدة مع جيرانه العرب ،وقادر
على تحجيم النفوذ االيراني فيه وفي املنطقة.

ثانيا :الدور الروس ي في التعاطي م االنتخابات العراقية املقبلة لعام 2018
عند الحديث عن الدور الروس ي في االنتخابات العراقية املقبلة عام  ،2018البد لنا من توضيح التغييرات
الحاصلة على الساحة الدولية واالقليمية الخاصة بتوجهات السياسة الخارجية الروسية بشكل عام ،ومن ثم
الدور التقليدي لروسيا في العراق ،وما هي املصالح التي تعمل على تأمينها وضمان تحققها من خالل التأثير في
رسم شكل الخارطة السياسية التي ستنتجها االنتخابات القادمة وسنتطرق لذلك من خالل ما يأتي:
التوجهات الروسية الجديدة في منطقة الشرق االوسط:
الشك ان السياسة الروسية في الشرق االوسط واالنشطة الروسية في املنطقة بعد مايو  2000على وجه
الخصوص حين تولى فالديمير بوتين رسميا السلطة في روسيا تستحق الكثير من التوقف واملراجعة وتقييم
طريقة تعامل االطراف املختلفة معها ،سيما مع التطور االخير عام  2015املتعلق بالتدخل العسكري الروس ي
في سوريا التي تشارك العراق حدوده الجغرافية ،فضال عن الخطر الثاني املتمثل باحتالل داعش لألراض ي
العراقية والسورية معا.
تاريخيا لم يحظ الشرق االوسط باهتمام روسيا لذاته ،بقدر ما استخدمته روسيا للحصول على
مكاسب محتملة ضد الغرب ،او لتحسين الوضع الداخلي الخاص بها ،وفي عهد بوتين ركزت روسيا في املقام
االول على الدعم السياس ي والدبلوماس ي لحلفائها الرئيسيين عبر االسلحة والطاقة والتجارة والسلع ،وقد سعى
بوتين الى استعادة روسيا لدورها كقوى عظمى في سياق تجديد الصراع الصفري املضاد للغرب في منطقة
الشرق االوسط فضال عن استعادة النفوذ السياس ي ،اذ سعى الى نقل روسيا الى مرحلة ووضع املنافس
للواليات املتحدة وهيمنتها املزعومة من خالل التركيز العالي على املصالح التجارية الروسية واالسلحة والطاقة
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(النفط والغاز) واملبيعات فضال عن السلع ذات التقنية العالية مثل املفاعالت النووية( .)xliوبهذا الصدد يمكن
االشارة الى بعض هذه الجوانب مع بلدان مختلفة في منطقة الشرق االوسط:
ففي الجانب السياس ي عارضت التدخل الدولي في ليبيا حيث وصف بوتن قرار مجلس االمن الخاص
بالحالة الليبية بقوله (ان هذا القرار معيب ،انه يسمح بكل ش يء ويشبه دعوات الحمالت الصليبية في العصور
الوسطى)( .)xliكما عارضت روسيا ما سمي بثورات الربيع العربي وعدتها مخططا غربيا لتقسيم املنطقة ،بما
حمله من فقدان للنفوذ السياس ي بسبب الخسائر املادية املترتبة على االطاحة بالحلفاء التقليديين لروسيا،
وهو ما دعا بوتين الى كتابة مقال في فبراير  2012قدم ملوقع روسيا السنوي ورد فيه (يبدو انه مع الربيع العربي
وكما هو الحال في العراق بدأت الشركات الروسية في فقدان حصصها السابقة التي حافظة عليها لعقود
طويلة ،خاصة مع حرمانها من العقود التجارية الكبيرة في املنطقة)(.)xli
اما الجانب العسكري :عقدت روسيا مع مصر ألول مرة على االطالق مناورات عسكرية بحرية مشتركة
قبالة ميناء االسكندرية ،وقد سمية بمناورات جسر الصداقة( .)xliوعلى صعيد اخر هي بيع روسيا ألسلحتها
ومنظوماتها املتطورة للعديد من بلدان الشرق االوسط كإيران وتركيا وبلدان الخليج العربي فضال عن العراق،
وعلى سبيل املثال نجد ان مبيعات السالح الروس ي الى سوريا وصلت الى قرابة ( )4,7مليار دوالر بين عامي
 2007و ،2010وتشير تقارير الى ان الشركات الروسية استثمرت ما يصل الى ( )20مليار دوالر في سوريا منذ
العام  ،)xli(2009وكذلك الحال على صعيد امللف النووي االيراني حيث تعد روسيا من اهم الداعمين للبرنامج
النووي االيراني ،اذ ساعدت الشركة الروسية الحكومية (اتموستري) االيرانيين على اكمال بناء محطة بوشهر
النووية عام  ،2013وفي عام  2014اعلنت الشركة الروسية اململوكة من الدولة (روساتوم) عن توصلها التفاق
مبدئي يقض ي ببناء وحدتين نوويتين جديدتين ،كما تم االتفاق على انشاء اربع وحدات ذرية اخرى في مواقع
اخرى لم يتم تحديدها(.)xli
وفي الجانب التجاري :شهد عام  2007صعودا سريعا للتبادل التجاري والتعاون االقتصادي الروس ي
االردني ،وفي عام  2013استضافة عمان االجتماع االول للجنة الروسية االردنية الحكومية لتنمية التجارة
واالقتصاد والتعاون التقني العلمي ،الذي رحب فيه امللك عبد هللا بما اسماه (الحدود الجديدة) للشراكة
الثنائية ،وبالفعل وقعت االردن في عام  2015اول صفقة مع موسكو لبناء محطة للطاقة النووية بقيمة ()10
مليار دوالر( ،)xliوعلى الصعيد الخليجي التقى االمير محمد بن سلمان مع بوتين بعد املنتدى االقتصادي الدولي
في بطرسبيرغ ووقع ( )6اتفاقيات من ضمنها اتفاقية تعاون نووية تنص على معاونة روسيا لبناء ( )16محطة
طاقة ذرية في السعودية ،وشملت االتفاقيات االخرى التعاون الفضائي وتنمية البنية التحتية والسالح الروس ي،
وفي عام  2015التزمت السعودية باستثمار ( )10مليارات دوالر في روسيا وهي االتفاقية الكبرى مع اململكة حتى
اليوم(.)xli
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وعلى صعيد اخر نجد ان العالقات التجارية الروسية التركية قد تضاعفت خالل الفترة السابقة
للخالف الروس ي التركي في سوريا ،اذ التقى بوتين و اردوغان ( )10مرات بين عامي  2004و ،2009وفي نفس
العام اصبحت روسيا اكبر شريك تجاري لتركيا ،وفي عام  2014وصلت التجارة املتبادلة قرابة الـ( )33مليار
دوالر ،واصبحت تركيا القبلة االولى للسياح الروس(.)xli
ومما تقدم يمكن القول ان لروسيا مجموعة دوافع لتوجهها الى منطقة الشرق االوسط بشكل عام -
والعراق جزء من هذه املنطقة -تنبع من سعيها وراء تحقيق مصالح ومكاسب متنوعة سياسيا واقتصاديا
وامنيا ،فضال عن فرص خفض الضغط والتأثير الغربي عليها ،وزيادة الشعور العام بانها قوة عظمى ،وكذلك
سعيها لالنتفاع من النزاعات القائمة وحالة عدم االستقرار في املنطقة.

السياسة الروسية تجاه العراق حتى انتخابات عام :2014
في تقرير نشر للدكتورة ايلين لوكو نشر على موقع مجلة فورن بوليس ي اشارت فيه الى (ان روسيا كدولة
عظمى أثار اهتمامها بالشرق االوسط عدد كبير من الباحثين واملراقبين الذين تيقنوا ان املصالح العظمى
لروسيا هي من تحدد هذا التدخل خاصة بعد ان استعملت جميع وسائلها الدبلوماسية واالقتصادية وحتى
العسكرية في سبيل املحافظة على تلك املصالح  ،وفي منطقة الخليج العربي تحديدا ،والتي يحتل العراق فيها
اهمية كبيرة بالنسبة لروسيا بسبب اهميته االقتصادية كونه سوقا مهما للصادرات الروسية والسيما االسلحة
الروسية(
 ،واضافت لوكو ان ( املصالح الروسية لم يقتصر وجودها في دول الخليج  ,بل انتقلت بعد عام  2003بالتحديد
الى العراق  ,والذي ارتبط مع روسيا االتحادية بعالقات استراتيجية)( .)xliاذ تعود العالقات الروسية العراقية
الى عقود طويلة ومرت بمراحل تعاون وخالف على حد سواء ،وقد سعى الرئيس بوتن لتوسيع النفوذ الروس ي في
العراق سواء قبل عام  2003او بعده ،اذ عمل على دعم العالقات التجارية الروسية وتطويرها.
وفي ديسمبر عام  2003اخبر الرئيس بوتن وفدا عراقيا زائرا لروسيا انه على استعداد لشطب الديون
الروسية املستحقة على بغداد وكانت ( )8مليار دوالر ،واضاف بوتن (نأمل بشدة في ان تبني روسيا عالقات
طيبة مع القيادة الجديدة في العراق) ،وقد ركزت روسيا بعدها على استعادة ما فقد ولم ينفذ من عقود في
العراق ،اذ اصبح االمر اكثر اهمية مع ارتفاع اسعار النفط(.)xli
ان ما عزز من طبيعة السياسة الروسية الجديدة تجاه العراق هو موافقة روسيا في عام  2008على
توقيع اتفاق مع العراق يقض ي بشطب الديون الروسية على الدولة العراقية والبالغ قيمتها ( )12,9مليار دوالر،
اذ تم شطب  %93من قيمتها ،وقد تزامن ذلك مع التوقيع على مذكرة التعاون التجاري واالقتصادي والعلمي
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والتقني بين البلدين ،التي مثلت أساسا قانونيا الستئناف تعاونهما بعد فترة طويلة من الفتور الذي سيطر على
عالقاتهما خالل األعوام السابقة .ومما ساهم في التقارب بين البلدين وال سيما في املجال العسكري ان القادة
العراقيين العسكريين اكثر خبرة ودراية باألسلحة واملعدات العسكرية الروسية ،اذ ان العقيدة الروسية هي التي
كانت سائدة في الجيش العراقي منذ عام .)xli(1958
وفي عام  2009حصلت شركتا (لوك اويل) و(غازبروم) على العديد من العقود في العراق ،وفي نفس العام
كانت السفارة الروسية في بغداد قد اجريت مفاوضات مع الحكومة العراقية وذلك في اطار تسليح الجيش
العراقي(.)xli
وفي اطار التعاون العسكري بين البلدين ،فقد اعلنت روسيا عن عقد صفقة لبيع االسلحة الى العراق في
عام  ،2012والتي بلغت قيمتها ( )4,2مليار دوالر والتي على اثرها اعلنت روسيا عن تزويد العراق بنحو ()40
مروحية قتالية من طراز (مي  35ومي  )38واملعروفة (بصياد الليل( ،ويعد هذا االتفاق اكبر صفقة تمت بدفعة
واحدة مع روسيا وساهم في جعل العراق ثاني اكبر مشتر لألسلحة الروسية بعد الهند ومتساويا مع الصين(.)xli
ولم يقتصر تواصل موسكو على بغداد فحسب ،بل تعداها ليصل الى كردستان العراق ليظهر مرة اخرى
عزم روسيا الجاد على العمل مع الجميع ،حتى انه جازف بمثل هذه الخطوة مما اثار غضب بغداد ،وتسبب في
فقدان موسكو بعض العقود مع الحكومة هناك ،فشركة لوك اويل على سبيل املثال ادت دورا رئيسيا كمصدر
مهم للطاقة في كردستان العراق ،وفي عام  2012وقعت (غازبروم) للنفط صفقتين مع الحكومة كردستان ،ما
جعلها الشركة النفطية الرابعة الكبيرة التي تدخل الى املنطقة في منافسة كل من شيفرون واكسون موبيل
االمريكيتين وتوتال الفرنسية ،وفي فبراير  2013قام مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق بزيارة رسمية
الى روسيا اذ وقع الطرفان على عقود اقتصادية مكنت شركة (غازبروم) النفطية من الدخول في مشاريع نفطية
وتحديدا مشروع حلبجة والذي يعد ثالث مشروع نفطي روس ي في كردستان العراق ،الذي دفع ببغداد من
جهتها الى التعامل بتوازن مع هذا السلوك بسبب رغبتها في شراء اسلحة روسية(.)xli
يضاف ملا تقدم ذكره من تنامي للدور الروس ي في العراق السيما على الصعيد السياس ي منه وسعي روسيا
الى تكريس نفوذها في رسم الخارطة السياسية في العراق ،هو االندفاع الروس ي مللء الفراغ الذي ولده تراجع
الدور االمريكي في املنطقة وهو ما عدته روسيا فرصة سانحة الغتنامها لتعيد دورها املفقود ،خاصة وان
االنسحاب االمريكي من العراق ترتب عليه تداعيات امنيه مثلت مصدرا لتهديد االمن القومي الروس ي عبر تحول
العراق الى ساحة للتنظيمات االرهابية التي انضم اليها شباب ينتمون الى الجوار الروس ي ويمثل تهديدا لها في
حال عودته(.)xli
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وعليه عند تقييم هذه الفترة نجد ان روسيا لعبت دورا يتعلق بالحفاظ على مصالحها والحيلولة دون
تعرضها للتهديد عبر تعزيز العالقات بين البلدين والحفاظ على ديمومة املصالح والتعاون والسيما في املجال
االقتصادي والعسكري ،مع محاولة التأثير في السنوات االخيرة على ايجاد حلفاء لها داخل الخارطة السياسية
العراقية تضمن املحافظة على مصالحها مستقبال ،السيما رئيس الوزراء السابق نوري املالكي وائتالفه ،فضال
عن الثقل الكردي اال ان هذا التأثير لم يكن باملقدار الذي يوازي تأثير الواليات املتحدة االمريكية ،كما انه
تطور الحقا وكما سيتم تناوله في الفقرة القادمة.
الدور الروس ي في االنتخابات العراقية لعام 2018
بعد انتهاء االنتخابات العراقية في عام  2014وما افرزته من خارطة سياسية جديدة لم تختلف كثيرا عن
سابقاتها في تكريس حالة االنقسام والتوازن بمقدار معين بين االطراف السياسية بمختلف توجهاتها وعدم
افراز قائمة وطنية شاملة او تحقيق اغلبية ساحقة تقض ي على حالة االنقسام والتشظي الداخلي بدأت
املشاريع واملخططات واالجندات الدولية تظهر مع بدايات اعالن االنتخابات ،فالقائمة االكبر كانت من نصيب
دولة القانون بزعامة نوري املالكي االقرب الى محور املمانعة ،واملقرب من ايران وروسيا ،والذي جاهد في سبيل
تجديد مدة حكمة لوالية ثالثة ،وله مؤيدين وحلفاء على املستوى املحلي واالقليمي والدولي والسيما روسيا ،فهو
حليف استراتيجي ،وجه بوصلة العراق تجاه روسيا في الفترة السابقة التي تم التطرق لها انفا ،وادار ظهره ملا
يفترض ان يكون حليف العراق االستراتيجي والذي تربط العراق به اتفاقية االطار االستراتيجي ،واملتمثل
بالواليات املتحدة االمريكية.
كما ظهر متغير آخر واملتمثل باحتالل تنظيم داعش االرهابي لثالث محافظات عراقية مشكال خطرا
حقيقا على مركز الحكم في بغداد بطريقة دراماتيكية اذهلت العالم ،ليدخل العراق في حقبة جديدة تختلف
شكال ومضمونا عما سبق ،وفي خضم الصراع الدائر بين الكتل السياسية والسيما االصرار من قبل الكثير من
الكتل سواء السنية منها او الكردية وحتى الشيعية ،بعدم تجديد الوالية للمالكي ،مصحوبا ذلك بضغط
اقليمي ،وكذلك الضغط الواضح جدا للجانب االمريكي على استبعاد املالكي تم تكليف الدكتور حيدر العبادي
برئاسة الحكومة الجديدة ،ليتحمل ثقل املسؤولية.
امتازت هذه الفترة بتراجع كبير لالستراتيجية االمريكية في املنطقة اذ شهدت اكثر ايامها ضعفا وترددا
بسبب سياسات الرئيس اوباما ،وبهذا الصدد وصل حيدر العبادي إلى واشنطن في زيارة رسمية مطلع عام
 2015على رأس وفد حكومي طلبا للسالح ،كان ذلك قبل معركتي األنبار واملوصل ،إال أن العبادي عاد إلى خالي
الوفاض بعد أن رفضت واشنطن دعم العراق بالسالح والعتاد العسكري ،وهو األمر الذي دفع بالعبادي إلى
تغيير بوصلته ،واالتجاه إلى العاصمة الروسية موسكو ،جاء ذلك في وقت تشهد العالقات الروسية العراقية
حالة من الدفء واالرتياح والتعاون(.)xli
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وهو ما أكده رئيس كتلة التغيير البرملانية الكردية في برملان العراق ،النائب هوشيار عبدهللا ،في
تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية ،حول زيارة رئيس البرملان ،سليم الجبوري ،في أبريل املاض ي في وقت
سابق .وجاءت تلك الزيارة في وقت كانت فيه العاصمة العراقية تستقبل مبعوثا خاصا للرئيس الروس ي إلى
الشرق األوسط إلجراء مباحثات ومع كبار املسؤولين العراقيين بشأن تسليح الجيش العراقي ومناقشة األزمة
اليمنية.
وأضاف املتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي ،أن رئيس الوزراء العراقي يحمل ثالثة ملفات
لبحثها مع املسؤولين الروس ،منها دعم العراق عسكريا واستخباريا ،وتسليح القوات األمنية ،التي تخوض حربا
شرسة ضد تنظيم داعش في شمال وغرب البالد ،والتصدي ملخاطر اإلرهاب والتطرف(.)xli
ومن جانبه يرى الباحث في شؤون الجماعات املسلحة ،هشام الهاشمي ،أن معاناة العراق بسبب حالة
االستنزاف الحادة في العتاد والسالح ،هي التي دفعته إلى تغيير بوصلته إلى موسكو بدال من واشنطن طلبا للدعم
ضد اإلرهاب ،في أعقاب رفض أمريكا كل أنواع األسلحة التي طلبها العبادي ،للحرب على داعش ،وأيد املحلل
السياس ي العراقي ،إحسان الشمري رأي الهاشمي ،واصفا توجه العراق شرقا ،إلى روسيا االتحادية لتسليح
الجيش العراقي ،بأنه (خطوة في االتجاه الصحيح) ،بعد إخفاق الواليات املتحدة األمريكية في حفظ أمن
العراقيين.
وأضاف الشمري ،كان يجب على الواليات املتحدة ،دعم العراق عسكريا واستخباريا ،مع رفع جاهزية
القوات العراقية ،لكن العبادي ،أصيب بصدمة كبيرة بعد أن رأى مماطالت واشنطن في إنقاذ العراق ،هو ما
دفعه إلى تلبية دعوة الرئيس الروس ي ،فالديمير بوتين(.)xli
كما تعزز الدور الروس ي في املنطقة بعد قرار االخيرة التدخل عسكريا في سوريا ،وجاءت العملية
العسكرية الروسية على شكل مفاجئة لجميع االطراف املعنيين بالشأن السوري ،فبعد اعالن منح الرئيس
الروس ي بوتين تفويضا لنشر قوات عسكرية في سوريا انتقلت روسيا من الدعم السياس ي والعسكري غير
املباشر الى املشاركة الحقيقية بطائرات حربية تحوم في سماء سوريا ،تقاتل في صفوف جيش النظام(.)xli
وهو ما ترجم الحقا من خالل التنسيق مع كل من ايران والعراق وسوريا في الحرب ضد تنظيم داعش،
واالعالن عما سمي بـ(مركز التنسيق الرباعي) نواة حلف سياس ي وعسكري على األرض ,بإحداث اختراق في
الخارطة السياسية في املنطقة لصالح بلورة استراتيجية استخباراتية وقتالية هجومية ضد داعش( ،)xliلكن
سرعان ما تراجعت هذه الخطوة ولم تجد لها تطبيقا حقيقيا على ارض الواقع ،سيما مع وصول ترامب الى سدة
الرئاسة في الواليات املتحدة االمريكية وتغيير استراتيجية الواليات املتحدة عما كانت عليه استراتيجية اوباما.
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ومما تقدم تضهر املعطيات املطروحة مدى درجة ونوع ومدى التعاطي الروس ي مع الخارطة السياسية
العراقية ،ويمكن استشراف هذا التعاطي من خالل ظهور نوع من التقرب لجناح املقاومة وهذا االمر قد يفض ي
الى دعمها للتحالف الوطني العراقي وما يطرحه من برامج انتخابية ،ومن جراء مصالحها االقتصادية مع االكراد
قد تدفع ببعض الكتل واالحزاب الكردية الى املشاركة الفاعلة في االنتخابات وقبول ما يصدر عن الحكومة
االتحادية من ضرورات سياسية وقانونية تبقيهم شريك في العملية السياسية لتجاوز ما افرزه االستفتاء على
انفصال القليم من تداعيات ،كما قد تتقارب مع بعض القوى السنية املؤيدة الجراء االنتخابات في موعدها
والسعي باملساعدة لحل مشاكل بارزة لديهم مثل مشكلة النازحين.
تشكيل الحشد الشعبي ودوره في املعادلة السياسية القادمة:
وعلى الصعيد الداخلي للعراق وبعد املض ي بتحرير االراض ي التي احتلها تنظيم داعش بدأت مالمح
الصراع السياس ي بين الكتل واالحزاب واالطراف كافة بالظهور ،ولم تتوانى روسيا من توظيف هذا الصراع بما
يخدم مصالحها في عراق ما بعد داعش ،سيما بعد ان دخل رقما جديدا على املشهد العراقي وهو (الحشد
الشعبي) بما يمثله من ثقل ورقم صعب يحتسب له انقاذ العراق من حالة االنهيار بيد تنظيم داعش ،وتحقيق
انتصارات كبيرة بدعمه للقوات املسلحة بصنوفها املختلفة ،ومع ما رافق تشكيل الحشد الشعبي من
اعتراضات محلية واقليمية ودولية التي عدته ذراع ايران في العراق ،كما هو حزب هللا في لبنان ،اال ان الحشد
اصبح مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات املسلحة ونظم عمله بقانون اقره البرملان العراقي .وقد حاول
رئيس الوزراء السابق نوري املالكي مرارا وتكرارا اثبات انه اول من امر بتشكيل الحشد الشعبي وتسليحه(،)xli
ومن ثم ان له والءات كبيره من الفصائل املكونة للحشد والتي ستدعمه في الفترة املقبلة سياسيا في االنتخابات
وعلى مستويات اخرى.
وتشير بعض التسريبات االعالمية الى ان ستة من التوجهات الحشدية والحركات االسالمية التي تشارك
بألوية في الحشد الشعبي اتفقت على خوض االنتخابات العراقية عام  2018بقائمة واحدة تسمى (منتصرون)
مدعومة من قبل اوساط اسالمية في الساحة العراقية وقد تكون غير بعيدة عن مدار الجارة ايران.
كما تشير التسريبات ايضا الى اتصاالت اجرتها اطراف قائمة منتصرون وتحظى باحترام وتقدير كبيرين
من قبل االحزاب العراقية التي تشارك في الحشد ويتوقع لها ان تكون قوائم منافسة في العاصمة العراقية وفي
مدن الجنوب الخزان الحقيقي للحشد الشعبي(.)xli
من هنا جاءت زيارة املالكي الى روسيا في نهاية شهر تموز من عام  2017والتي صرح فيها بالقول( لقد
أكدت ،وأجدد التأكيد على أنه لوال املوقف الروس ي ،لدمرت املنطقة برمتها ،ورسمت لها خارطة جديدة وغير
عادية .ولوال الدور الروس ي املغاير للدور األمريكي ،لسقط النظام في سوريا ،وعزز اإلرهابيون مواقعهم وتغيرت
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خارطة املنطقة وسقطت بغداد في نهاية املطاف)( ،)xliوقد فسرت هذه الزيارة من قبل بعض املراقبين على انها
محاولة من ايران لزج املالكي في حوار مع الروس باعتباره رجلها القوي في العراق( ،)xliفي حين يرى البعض ان
لها اهداف مخفية تتناول مستقبل الخارطة السياسية العراقية وامكانية الدفع بموسكو الى التدخل في اطار
اللعبة االنتخابية املقبلة.
وقد نشر املركز الروس ي للشؤون الدولية تقريرا عن هذه الزيارة تحدث فيه عن (أن القادة العراقيين قد

ُ
أجبروا على محاولة حل مشكلة االستفتاء في اقليم كردستان بمساعدة روسيا ،التي تجمعها عالقات طويلة
األمد مع كردستان العراق .ومن الواضح أن الدبلوماسية الروسية تعد الحل األخير ألصعب املشاكل التي
يواجهها العراق)( ،)xliوتؤكد مصادر كردية ان املالكي طلب تدخال روسيا إليجاد نوع من توازن القوى ،في ضوء
معلومات ايرانية تحذر من عواقب هذه التحركات على وحدة العراق وخارطة السلطة املقبلة.
وتشير بعض اآلراء الى ان سيناريوهات عديدة مطروحة في املرحلة املقبلة ،وان روسيا وحليفتها ايران
سوف تسعى لدعم حكومة االغلبية وذلك من خالل الحلفاء التقليديين إليران ومن خلفها سوريا واملتحكمين
حاليا باملشهد السياس ي ،فضال عن التيارات السياسية الجديدة و الحشد الشعبي بإطاره السياس ي.
وان ما يدعم هذا الرأي الذي ذهب الى تدخل روس ي في االنتخابات القادمة من خالل (القوة الناعمة) هو
ان روسيا تمكنت من التأثير على انتخابات نحو ( )24دولة ،على مدى األربع سنوات املاضية ،وفي هذا الصدد،
أقر مدير االستخبارات الوطنية األمريكية جيمس كالبر ،في إحدى جلسات االستماع في مجلس الشيوخ

األمريكي ،أن هذه املجموعة ربما تشمل أكثر من عشرين دولة ،وأضاف كالبر أن موسكو حاولت التأثير على
نتائج االنتخابات واآلراء السياسية والشعبية بدرجات متفاوتة في العديد من البلدان .وفي السياق نفسه ،صرح
دبلوماسيون أوروبيون "مما ال شك فيه ،ستحاول روسيا التأثير على الحمالت االنتخابية القادمة ،كما أنها
ستتحرك على نطاق أكبر في سبيل تحقيق هدفها .ومن جانب آخر ،أكد دبلوماسيون آخرون أن هذه
التصريحات ليست مجرد ادعاءات ،وإنما هي مبنية على أدلة تثبت محاوالت روسيا النشطة والفاعلة للتأثير
ً
على االنتخابات في مختلف الدول ،حتى تتمكن من السيطرة على هياكل الحكم مستقبال ،باإلضافة إلى ذلك،
فإن هذه الطموحات الروسية ليست دليال على التفكير اإليجابي لروسيا ،وإنما هي برهان على أن موسكو ال
تفكر إال في مصلحتها الشخصية ومستقبلها(.)xli
ثالثا :التعاطي البريطاني م االنتخابات العراقية املقبلة:
تعد بريطانيا دولة عظمى لها سياسة خارجية مميزة ،ومؤسسات معروفة لها آليات متكاملة في كيفية
صياغة إستراتيجياتها وصنع القرار السياس ي الخارجي .ويعد العراق من أهم الدول التي حظيت وال تزال تحظى

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

225

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

ً
باهتمام بريطانيا ،ومؤسسة السياسة الخارجية فيها على وجه التحديد ،تدرك تماما أهمية العراق لبريطانيا
ً
ً
تحديدا ،وأهميته في العالم عموما.
وتجدر االشارة الى انها من أهم الدول التي لها دور رئيس في القرارات السياسية واالقتصادية في املحافل
ً
ً
الدولية واالتحاد األوروبي بشأن الشرق األوسط عموما والعراق خصوصا ،كما كان لها تاريخ عريق في العراق
وتعد من مؤسس ي الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العاملية األولى ،ولها أدوار مهمة في الساحة السياسية
العراقية ،واستمر تأثير سياسات بريطانيا إزاء العراق وبالتحالف مع الواليات املتحدة والذي أدى إلى احتالل
العراق في .2003
وقد شهدت العالقات بين البلدين تطورات مهمة خالل السنوات القليلة املاضية فبعد انتهاء العمليات
العسكرية البريطانية في العراق في نيسان  ،2009وانسحاب القوات البريطانية املقاتلة مع نهاية تموز ،2009
وبعد وصول حكومة ائتالفية جديدة في بريطانيا عام  2010بقيادة رئيس الوزراء كولدن براون خلفا لحكومة
حزب العمال السابقة بقيادة توني بلير ،سعت الحكومة البريطانية آنذاك إلى إقامة عالقات ثنائية قوية
ّ
مركزة على الروابط الثقافية والتعليمية والتجارية والتنموية ،إذ نظرت الحكومة
بمختلف املجاالت مع العراقِّ ،
البريطانية إلى العراق الجديد على أنه حجر أساس لالستقرار في منطقة الخليج العربي.
وقد ركزت بريطانيا في عالقاتها مع العراق بعد انتخابات عام  2010على تطوير العالقات االقتصادية
لفتح املجال امام الشركات البريطانية وال سيما النفطية منها لالستثمار في العراق ،فضال عن تعزيز التعاون
الثقافي والتعليمي(. )xli
وعبرت الحكومة البريطانية عن رغبتها في دعم العراق على تطوير قدراته الذاتية كونه شريك أساس ي في
معالجة التحديات العاملية التي تواجه البلدين ،املتمثلة بالقدرة على توفير االستقرار واألمن والرخاء املستدام،
وقد عدت الحكومة البريطانية أن استقرار العراق ونجاحه في ترسيخ الديمقراطية ذو أهمية كبيرة بالنسبة
ً
للمصالح البريطانية داخل املنطقة وخارجها ،ورأت الحكومة البريطانية بأن بإمكان العراق أن يمارس دورا
ً
فاعال في حفظ التوازن اإلقليمي ،والسيما مع إيران ،وذلك من خالل موقعه الجيوستراتيجي ،وعالقاته مع دول
ً
الجوار العربية ،فضال عن االحتياطي النفطي الهائل ،وموارده البشرية (.)xli
وقد بدى التأثير والدور الفاعل لبريطانيا في انتخابات عام  2014من خالل تشكيل الحكومة برئاسة
الدكتور حيدر العبادي حينها ،اذ وصفت انها بريطانية بامتياز ،ذلك ان معظم الوزراء والقيادات العليا في
مناصب السلطة التنفيذية يحملون الجنسية البريطانية ولهم عالقات وطيدة بها فضال عن تواجد عائالتهم
اصال فيها ،اذ ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يحمل الجنسية البريطانية كما ان رئيس الوزراء حيدر
العبادي يحمل الجنسية البريطانية ايضا فضال عن نائبه لشؤون الطاقه الذي الغي منصبه الحقا بهاء االعرجي،
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ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ،ووزير الداخلية املستقيل الحقا محمد الغبان والقائمة تطول ،وهو ما
يصب بشكل واخر في طبيعة العالقة التي ستربط العراق ببريطانيا مع وجود هكذا تشكيلة.
وفي هذا السياق خاض العراق في عام  2016جولة مفاوضات مع بريطانيا للحصول على موافقة إقراضه
 10مليارات جنيه استرليني ،لدعم مشاريع البنى التحتية ،وفي عام  2017وقعت كل من الحكومتين العراقية
والبريطانية ،مذكرة تفاهم تقوم فيه بريطانيا بموجبها بمنح قرض بقيمة  10مليارات جنيه استرليني أي ما
يعادل أكثر من  12مليار دوالر لتمويل مشاريع في العراق ،وحسب تصريحات وزير املالية العراقي بالوكالة عبد
الرزاق العيس ى إن (الحكومة ذاهبة باتجاه تنفيذ املشاريع االستثمارية مع الشركاء الدوليين من الشركات
الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية) واضاف( ،أنه يمكن التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ
املشروعات التي تمول من هذه القروض)(.)xli
ومع اقتراب انتخابات عام  2018ستسعى بريطانيا بكل الطرق والوسائل الى تعزيز مصالحها السياسية
واالمنية واالقتصادية من خالل التاثير بمخرجات هذه االنتخابات والعمل على وصول االحزاب والشخصيات
القريبة منها لتكون ضامنه ملصالحها ،سيما اذا ما علمنا انها تعمل على إيجاد أسواق بديلة وعقد شراكات
تعوضها ّ
عما ستفقده بعد الخروج من االتحاد األوروبي ،ومن جهة أخرى ضمان حصتها من االستثمارات في
مرحلة إعادة اإلعمار التي تقترب العراق منها ً
يوما بعد آخر مع اقتراب القضاء على داعش ،وتزامن ذلك مع
توجهات رئيس الوزراء الحالي نحو تقديم التسهيالت للشركات واملستثمرين الراغبين في دخول العراق واعفائهم
من شروط تشغيل اليد العاملة العراقية ،وهو ما يدفع بريطانيا الى ان تحجز لها موطئ قدم على الصعيد
السياس ي من خالل ضمان وصول رئيس الوزراء العبادي لفترة وزارية ثانية.
وفي الختام هنالك قوى دولية مثل املانيا وايطاليا تمارس دورا بعضه ثقافي وامني مثل االولى واالخر دور
امني مثل ايطاليا وهذا اليبرز اثره على االنتخابات املقبلة ولكنه يتعاطى مع كل متغيرات املشهد السياس ي
العراقي.
التوصيات
 -1ان تغادر االحزاب السياسية والشخصيات الفاعلة فيها اسلوب استجداء الدعم او االستقواء
بالجهات الخارجية وسفارات الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة االمريكية والدول االقليمية الفاعلة
في العراق ,كما حصل في التجارب االنتخابية السابقة ألنها تؤدي الى فرض هذه الدول ألجندتها
الخاصة وإمالءاتها على هذه الشخصيات واالحزاب وهو ما ال يصب في مصلحة البلد.
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 -2ضرورة ان يبعد صراع االرادات واملحاور بين الواليات املتحدة من جهة وايران وروسيا من جهة عن
مجريات العملية االنتخابية والتنافس بين االحزاب والكتل ،ملا لهذا الصراع من آثار سلبية على
مستقبل العملية السياسية كما حصل في الفترة السابقة.
 -3ضرورة تبني الكتل واالحزاب السياسية ملشروعات سياسية وبرامج انتخابية تتالءم ووضع العراق
الحالي ,وتلبي مصالح شعبه ,وتحتفظ بعالقات براغماتية ومصلحية متوازنة مع االطراف االقليمية
والدولية التي يعد العراق من اولوياتها ,وان ال تكون تابعة او ممثله لنفوذ ومصالح تلك الدول على
حساب الوطن واملواطن.
 -4منع الفصائل املقاتلة ضمن قوات الحشد الشعبي من االشتراك في االنتخابات املقبلة ,وذلك لتعارض
مشاركتها مع طبيعة عملها املقتصر على العمل العسكري الذي انطلق مع فتوى االمام السيستاني
والذي كرر في توجيهاته بانهم متطوعون للدفاع عن الوطن من خطر تنظيم داعش فقط ,وكذلك
المتالك هذه الفصائل للسالح مما يفرغ العملية االنتخابية من مضمونها ويشكك في شرعيتها سيما
اذا اخذنا بنظر االعتبار عدم االعتراف االممي من قبل االمم املتحدة وكذلك الحال الواليات املتحدة
واالتحاد والدول االقليمية كاململكة العربية السعودية ودول الخليج التي تعتبر هذه الفصائل ذراع
ايران في العراق .اما من يترك العمل العسكري من اعضائها ويتفرغ للعمل السياس ي فان القوانين
النافذه كفيلة بتنظيم آليات االنخراط ضمن العمل السياس ي والتنافس االنتخابي.
 -5تجاوز املشاكل التقنية والفنية في عمل مفوضية االنتخابات وكذلك تنظيم اكثر حيادية لدور دعم
بعثة االمم املتحدة (يونامي) وذلك لتكون االنتخابات سليمة وشفافة وتعكس نتائج حقيقية ،وال تثار
الشبهات حول ادائها او سيطرت ونفوذ جهات خارجية على النتائج ،سيما بعدما اثيرت الشكوك حول
دور االجهزة املخابراتية للتالعب بنتائج االنتخابات سواء من قبل روسيا او الواليات املتحدة
االمريكية.
 -6تفعيل قانون االحزاب السياسية مع التشديد على القضايا التي تتعلق بتمويل االحزاب منعا الستغالل
هذا املوضوع من قبل الجهات الخارجية كالدول واملؤسسات على املستوى االقليمي والدولي والتي كان
لها دورا اساسيا في محنة العراق في الفترة السابقة ،بسبب فرض الجهات املمولة ألجنداتها على
توجهات واداء هذه االحزاب ما جعل العراق ان يصبح ساحة لصراع املصالح واالجندات الخارجية.
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 -1-2-5-ألتعاطي التركي مع االنتخابات العراقية 2018

أ.م.د.سلمان علي حسين

م.د .عباس سعدون رفعت

المقدمة:
تركي ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــوة إقليمي ـ ـ ـ ـ ــة مهم ـ ـ ـ ـ ــة ، ،لهـ ـ ـ ـ ـ ــا عالقاته ـ ـ ـ ـ ــا االس ـ ـ ـ ـ ــيوية واألوروبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة واألطلس ـ ـ ـ ـ ـ ــية  ،وبحك ـ ـ ـ ـ ـ ــم
موقعهـ ـ ـ ـ ـ ــا وارتباطاتهـ ـ ـ ـ ـ ــا فانـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن الصـ ـ ـ ـ ـ ــعب بمكـ ـ ـ ـ ـ ــان تجاوزهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــي تتفاعـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ـ ــوى متعـ ـ ـ ـ ـ ــددة،
لت ـ ـ ـ ـ ـ ــدفعها إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تبن ـ ـ ـ ـ ـ ــي سياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو اتجاه ـ ـ ـ ـ ـ ــات مح ـ ـ ـ ـ ـ ــددة .وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك خط ـ ـ ـ ـ ـ ــوط تاثيره ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
االقليمي ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ــن ابرزه ـ ـ ـ ــا العـ ـ ـ ـ ـراق .ولع ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن اب ـ ـ ـ ــرز الي ـ ـ ـ ــات تاثيره ـ ـ ـ ــا عراقي ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــي االنتخاب ـ ـ ـ ــات البرملانيـ ـ ـ ــة
العراقي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ــل ايص ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ــوى ت ـ ـ ـ ــدعم توجهاته ـ ـ ـ ــا داخ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـراق وخارج ـ ـ ـ ــه  ,مل ـ ـ ـ ــا تت ـ ـ ـ ــوافر علي ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن
حجم عالقات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية مع العراق.

تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية.
مـ ـ ـ ـ ــن الواضـ ـ ـ ـ ــح ان هن ـ ـ ـ ـ ــاك تغي ـ ـ ـ ـ ـرا قـ ـ ـ ـ ــد حصـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي السياسـ ـ ـ ـ ــة التركيـ ـ ـ ـ ــة منـ ـ ـ ـ ــذ  2002بتسـ ـ ـ ـ ــلم
ح ـ ـ ـ ــزب العدال ـ ـ ـ ــة والتنميـ ـ ـ ـ ــة للحكـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي تركيـ ـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا تبعـ ـ ـ ـ ــه تحـ ـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ـ ــي السياسـ ـ ـ ـ ــات التركيـ ـ ـ ـ ــة نحـ ـ ـ ـ ــو
املنطق ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة ،ك ـ ـ ـ ـ ــون االخي ـ ـ ـ ـ ــرة تتمت ـ ـ ـ ـ ــع بعالق ـ ـ ـ ـ ــات تاريخي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــع تركي ـ ـ ـ ـ ــا ،وله ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ــالت ع ـ ـ ـ ـ ــدة مث ـ ـ ـ ـ ــل :
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخل القومي،التبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل السياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ،املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد املائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار
الجغراف ـ ـ ـ ــي .لق ـ ـ ـ ــد اختط ـ ـ ـ ــت تركي ـ ـ ـ ــا لنفس ـ ـ ـ ـ ها فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه املرحل ـ ـ ــة سياسـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــرف بتصـ ـ ـ ــفير املشـ ـ ـ ــاكل مـ ـ ـ ــع
الج ـ ـ ـ ــوار اإلقليم ـ ـ ـ ــي بقص ـ ـ ـ ــد جعـ ـ ـ ـ ــل البيئ ـ ـ ـ ــة اإلقليميـ ـ ـ ـ ــة مالئمـ ـ ـ ـ ــة ملص ـ ـ ـ ــالحها ،بمعن ـ ـ ـ ــى اخ ـ ـ ـ ــر ان السياس ـ ـ ـ ــة
التركي ـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ــعى لتحقي ـ ـ ـ ــق مصـ ـ ـ ـ ــالح الدول ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ــة ،وان التغيي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي حص ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي تل ـ ـ ـ ــك العالقـ ـ ـ ـ ــات
انمـ ـ ـ ــا يتفـ ـ ـ ــق وتلـ ـ ـ ــك املص ـ ـ ـ ــالح ،فمنـ ـ ـ ــذ الع ـ ـ ـ ــام  ،2002اتجهـ ـ ـ ــت العالق ـ ـ ـ ــات التركيـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة نح ـ ـ ـ ــو اف ـ ـ ـ ــاق
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ارح ـ ـ ـ ـ ــب مم ـ ـ ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ـ ــت علي ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ــام  ، 1923فتركي ـ ـ ـ ــا الت ـ ـ ـ ــي خرج ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــأدوار مهم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الح ـ ـ ـ ــرب العاملي ـ ـ ـ ــة
الثانيـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي تطمـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــاداء أدوار اوسـ ـ ـ ــع ،سـ ـ ـ ــرعان مـ ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ــدت نفسـ ـ ـ ــها علـ ـ ـ ــى اث ـ ـ ـ ــر تقلـ ـ ـ ــص احتم ـ ـ ـ ــاالت
انضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمامها إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،لتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أدوار تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندها له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الغربي ـ ـ ـ ـ ــة
األطلس ـ ـ ـ ـ ـ ــية اال وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي االتج ـ ـ ـ ـ ـ ــاه نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وتحدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراغ اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املنطق ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة ،ك ـ ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــرف عقبـ ـ ـ ـ ــات اقتصـ ـ ـ ـ ــادية عانتهـ ـ ـ ـ ــا تركي ـ ـ ـ ــا ،بس ـ ـ ـ ــبب التضـ ـ ـ ـ ــخم
وانخف ـ ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـ ـ ــدخل الف ـ ـ ـ ـ ــردي وارتف ـ ـ ـ ـ ــاع املديوني ـ ـ ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـزامن ذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ــع أنح ـ ـ ـ ـ ــدار النظ ـ ـ ـ ـ ــام العرب ـ ـ ـ ـ ــي
واتجاه ـ ـ ـ ــه نح ـ ـ ـ ـ ــو الت ـ ـ ـ ـ ــدهور إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات تنـ ـ ـ ـ ـ ــذر بتفككـ ـ ـ ـ ـ ــه ،خصوصـ ـ ـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ـ ـ ــد احـ ـ ـ ـ ـ ــداث ازمـ ـ ـ ـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ــرب
الخل ـ ـ ـ ـ ــيج الثاني ـ ـ ـ ـ ــة  ، 1991وهنـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ــار االتجـ ـ ـ ـ ـ ــاه نحـ ـ ـ ـ ـ ــو املنطق ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ـ ــل تركيـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن
مهماتهااالساسية(.)xli
ومـ ـ ـ ـ ــا ان ج ـ ـ ـ ـ ــاءت انتخاب ـ ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ــام 2002ف ـ ـ ـ ـ ــي تركيـ ـ ـ ـ ــا ،وصـ ـ ـ ـ ــعود حـ ـ ـ ـ ــزب العدالـ ـ ـ ـ ــة والتنميـ ـ ـ ـ ــة
للحك ـ ـ ــم  ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــرف تـ ـ ـ ـزامن م ـ ـ ــع ح ـ ـ ــرب الخل ـ ـ ــيج الثالث ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــام  2003ض ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـراق واحتاللـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل
الواليـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ــدة االمريكي ـ ـ ــة ،حتـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــار االتج ـ ـ ـ ــاه التركـ ـ ـ ــي نحـ ـ ـ ــو هـ ـ ـ ــذه املنطقـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى اشـ ـ ـ ــده  ،بمعنـ ـ ـ ــى
ان تركيا رأت في املنطقة العربية مكانا الثبات ذاتها وتطبيقا إلستراتيجياتها.
وعل ـ ـ ـ ـ ــى اث ـ ـ ـ ـ ــر اح ـ ـ ـ ـ ــتالل الوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ـ ــدة االمريكيـ ـ ـ ـ ــة للع ـ ـ ـ ـ ـراق انقس ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ـ ـ ــى ثالث ـ ـ ـ ـ ــة
اقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام :بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان اعترض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالل ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرا ،وبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان آزرت االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتالل ودعمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرا،
ودول آث ـ ـ ـ ــرت الس ـ ـ ـ ــكوت  ،ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــين ان تركي ـ ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ــت تنظ ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى نص ـ ـ ـ ــيبها م ـ ـ ـ ــن املش ـ ـ ـ ــاركة عن ـ ـ ـ ــد االح ـ ـ ـ ــتالل،
ولهـ ـ ـ ـ ــذا اتخـ ـ ـ ـ ــذ البرملـ ـ ـ ـ ــان التركـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـرارا بعـ ـ ـ ـ ــدم السـ ـ ـ ـ ــماح للواليـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ــدة باسـ ـ ـ ـ ــتخدام اراضـ ـ ـ ـ ــيها للح ـ ـ ـ ـ ـرب
عل ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـراق( ،)xliاال ان موق ـ ـ ـ ـ ــف الحكوم ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ــة انته ـ ـ ـ ـ ــى إل ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ــدم معارض ـ ـ ـ ـ ــة الح ـ ـ ـ ـ ــرب واالح ـ ـ ـ ـ ــتالل،
حت ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــار االح ـ ـ ـ ــتالل ع ـ ـ ـ ــامال سـ ـ ـ ـ ــلبيا للع ـ ـ ـ ــرب ف ـ ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ـ ــة ،وعـ ـ ـ ـ ــامال مع ـ ـ ـ ــززا لق ـ ـ ـ ــدرة االتـ ـ ـ ـ ـراك علـ ـ ـ ـ ــى اداء
أدوار فاعلة في املنطقة(.)xli
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والح ـ ـ ـ ـ ــق ،ان تركي ـ ـ ـ ـ ــا تت ـ ـ ـ ـ ــاثر بم ـ ـ ـ ـ ــا يح ـ ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـ ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن اح ـ ـ ـ ـ ــداث ووقـ ـ ـ ـ ــائع ،فه ـ ـ ـ ــي
تـ ـ ـ ــرتبط بعالق ـ ـ ـ ــات اقتص ـ ـ ـ ــادية وسياسـ ـ ـ ــية مـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ــرب ،كمـ ـ ـ ــا انهـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــرتبط ب ـ ـ ـ ــالعراق ب ـ ـ ـ ــاكثر مـ ـ ـ ــن اتج ـ ـ ـ ــاه
وقض ـ ـ ـ ـ ــية ،واهمه ـ ـ ـ ـ ـ ــا :املي ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،االك ـ ـ ـ ـ ـ ـراد ،التركم ـ ـ ـ ـ ـ ــان وبع ـ ـ ـ ـ ـ ــض الجوان ـ ـ ـ ـ ــب الديني ـ ـ ـ ـ ــة املذهبيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،...وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
القض ـ ـ ـ ــايا بع ـ ـ ـ ــض مفاتيحه ـ ـ ـ ــا بي ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ــرب وال ـ ـ ـ ــبعض االخ ـ ـ ـ ــر بي ـ ـ ـ ــد االتـ ـ ـ ـ ـراك ،فض ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــن متغي ـ ـ ـ ــر مه ـ ـ ـ ــم
ظه ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــي االون ـ ـ ـ ـ ـ ة األخي ـ ـ ـ ــرة اال وهـ ـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـ ــأثير الجماعـ ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ــالمية عل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه العالقـ ـ ـ ـ ــات ،والواقـ ـ ـ ـ ــع ان
العـ ـ ـ ـ ـراق ،ومن ـ ـ ـ ــذ انفكاك ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــن الدول ـ ـ ـ ــة العثماني ـ ـ ـ ــة ،واتجاه ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـ ـ ــتقالل ،بقيـ ـ ـ ـ ــت عالقاتـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــع
تركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبها ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع املتع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد االوج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،اهمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ــة باملوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل وامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
واالك ـ ـ ـ ـراد( ،)xliك ـ ـ ـ ــون االنفكـ ـ ـ ـ ــاك واع ـ ـ ـ ــادة التشـ ـ ـ ــكل لـ ـ ـ ــم يقطـ ـ ـ ــع التعام ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع قض ـ ـ ـ ــايا لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ــتم حس ـ ـ ـ ــمها ،
فاملوصـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ــدعي االت ـ ـ ـ ـراك انهـ ـ ـ ــا تتـ ـ ـ ــبعهم وان لهـ ـ ـ ــم حقـ ـ ـ ــا فيه ـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ــتندين ال ـ ـ ـ ــى خط ـ ـ ـ ــوط وقـ ـ ـ ــف القت ـ ـ ـ ــال
ف ـ ـ ـ ــي الح ـ ـ ـ ــرب العاملي ـ ـ ـ ــة االول ـ ـ ـ ــى ،واالكـ ـ ـ ـ ـراد عام ـ ـ ـ ــل مش ـ ـ ـ ــترك ب ـ ـ ـ ــين العـ ـ ـ ـ ـراق وتركي ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــؤرق الدول ـ ـ ـ ــة
التركية ،واملياه تنظر اليها تركيا على انها مياه تركية وليس مياه دولية للعراق حق فيها.

والواق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،ان الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق اث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعض ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا ،رغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ان
الغلب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الت ـ ـ ـ ـ ـ ــأثير كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت لتركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا .فف ـ ـ ـ ـ ـ ــي قض ـ ـ ـ ـ ـ ــية املوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت قض ـ ـ ـ ـ ـ ــيتي ارض املوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل (إقل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
كردس ـ ـ ـ ـ ــتان ومحافظـ ـ ـ ـ ـ ــة نينـ ـ ـ ـ ـ ــوى وكرك ـ ـ ـ ـ ــوك) والتركمـ ـ ـ ـ ـ ــان حاضـ ـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـ ـ ـ ــدى االتـ ـ ـ ـ ـ ـراك ،واتجـ ـ ـ ـ ـ ــاه الع ـ ـ ـ ـ ـ ـراق إلـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـ ـ ـ ـ ــنح االك ـ ـ ـ ـ ـراد حكمـ ـ ـ ـ ــا ذاتيـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــبعينيات القـ ـ ـ ـ ــرن املاض ـ ـ ـ ـ ـ ي ،ثـ ـ ـ ـ ــم حصـ ـ ـ ـ ــولهم علـ ـ ـ ـ ــى إقلـ ـ ـ ـ ــيم فـ ـ ـ ـ ــدرالي فـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـ ــام  ،2005ادى إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــاثر تركي ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــلبا ،فتركي ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــرفض م ـ ـ ـ ــنح اي ـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ـ ــوق لالكـ ـ ـ ـ ـراد فيه ـ ـ ـ ــا ،اال ان م ـ ـ ـ ــا
تمتـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــه االك ـ ـ ـ ـ ـراد الع ـ ـ ـ ـ ـراقيين ادى إلـ ـ ـ ـ ــى ظهـ ـ ـ ـ ــور مطالبـ ـ ـ ـ ــات كرديـ ـ ـ ـ ــة تركيـ ـ ـ ـ ــة بمزيـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن الحقـ ـ ـ ـ ــوق تكـ ـ ـ ـ ــافئ
م ـ ـ ــا اخ ـ ـ ــذه نظـ ـ ـ ــرائهم الع ـ ـ ـ ـراقيين ،وهـ ـ ـ ــو ام ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى توس ـ ـ ـ ــيع املجابه ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ــين تركيـ ـ ـ ــا واالك ـ ـ ـ ـراد ،وصـ ـ ـ ــل
بعض ـ ـ ـ ــها إل ـ ـ ـ ــى مرحل ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــدخل الترك ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــمال العـ ـ ـ ـ ـراق ،ف ـ ـ ـ ــي مناسـ ـ ـ ـ ــبات متع ـ ـ ـ ــددة ،ام ـ ـ ـ ــا بالنسـ ـ ـ ـ ــبة
للتركم ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ـ ـ ــان تركي ـ ـ ـ ــا تع ـ ـ ـ ــدهم م ـ ـ ـ ــن االقلي ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ــي ترج ـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى اص ـ ـ ـ ــول تركي ـ ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــي معني ـ ـ ـ ــة بايج ـ ـ ـ ــاد
حماية لهم ،ورفع معدل الحقوق التي يتمتعون بها(.)xli
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الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

ومن ـ ـ ـ ـ ــذ االح ـ ـ ـ ـ ــتالل األمريكـ ـ ـ ـ ـ ــي للعـ ـ ـ ـ ـ ـراق اب ـ ـ ـ ـ ــدى تركمـ ـ ـ ـ ـ ــان العـ ـ ـ ـ ـ ـراق معانـ ـ ـ ـ ـ ــاتهم مـ ـ ـ ـ ـ ــن انخفـ ـ ـ ـ ـ ــاض
مع ـ ـ ـ ـ ــدالت ف ـ ـ ـ ـ ــاعليتهم ف ـ ـ ـ ـ ــي العملي ـ ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ـ ــية ،وع ـ ـ ـ ـ ــدم تناس ـ ـ ـ ـ ــب تمث ـ ـ ـ ـ ــيلهم م ـ ـ ـ ـ ــع حجمه ـ ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ــكاني
(املقـ ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ــين  % 5-3مـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ــكان) ،وه ـ ـ ـ ــو امـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــاد تركيـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى دعمهـ ـ ـ ــا بحـ ـ ـ ــدود دنيـ ـ ـ ــا ،ومنهـ ـ ـ ــا اقامـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـ ـ ــؤتمرات والن ـ ـ ـ ــدوات بشـ ـ ـ ـ ــانهم ،وح ـ ـ ـ ــض ص ـ ـ ـ ــناع السياس ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ـراقيين علـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ــوفير اقص ـ ـ ـ ـ ـ ى حماي ـ ـ ـ ــة
لهم(.)
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ــد اح ـ ـ ـ ـ ـ ــدثت أزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الخل ـ ـ ـ ـ ـ ــيج الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،2003ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ـ ـ ـ ــن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين الوالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة وتركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب رف ـ ـ ـ ـ ـ ــض املجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوطني الترك ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدعم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار الح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب األمريك ـ ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الع ـ ـ ـ ـ ـراق ،اال ان الحكوم ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــعت إل ـ ـ ـ ـ ــى تعـ ـ ـ ـ ـ ـديل املوق ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــع الوالي ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ــدة االمريكيـ ـ ـ ـ ــة ،
فق ـ ـ ـ ـ ــد زار وزي ـ ـ ـ ـ ــر الخارجي ـ ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ـ ــد هللا غ ـ ـ ـ ـ ــول (آنـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،وال ـ ـ ـ ـ ــرئيس الس ـ ـ ـ ـ ــابق لتركي ـ ـ ـ ـ ــا) الوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تم ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،2003واتفق ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدولتان عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــماح تركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدات عس ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية
لوجس ـ ـ ـ ـ ــتية للق ـ ـ ـ ـ ــوات األمريكي ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـراق مقاب ـ ـ ـ ـ ــل التعه ـ ـ ـ ـ ــد بتق ـ ـ ـ ـ ــديم ق ـ ـ ـ ـ ــروض لتركي ـ ـ ـ ــا تص ـ ـ ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى 8.5
ملي ـ ـ ـ ـ ــار دوالر ،وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق معهـ ـ ـ ـ ـ ــا ملكافحـ ـ ـ ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ـ ــاطات حـ ـ ـ ـ ـ ــزب العمـ ـ ـ ـ ـ ــال الكردسـ ـ ـ ـ ـ ــتاني فـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــمال
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـراق( .)xliاعقبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولتان لوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز  ،2006تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمنت جوان ـ ـ ـ ـ ـ ــب
التعـ ـ ـ ـ ــاون فـ ـ ـ ـ ــي القضـ ـ ـ ـ ــايا الثنائيـ ـ ـ ـ ــة واإلقليميـ ـ ـ ـ ــة والدوليـ ـ ـ ـ ــة ،واكـ ـ ـ ـ ــدت حاجـ ـ ـ ـ ــة تركيـ ـ ـ ـ ــا للواليـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ــي
قض ـ ـ ـ ـ ــايا ع ـ ـ ـ ــدة ولع ـ ـ ـ ــل اهمهـ ـ ـ ـ ــا :موضـ ـ ـ ـ ــوع كـ ـ ـ ـ ــبح نش ـ ـ ـ ـ ــاطات ح ـ ـ ـ ــزب العم ـ ـ ـ ـ ــال الكردس ـ ـ ـ ـ ــتاني ك ـ ـ ـ ــذلك ع ـ ـ ـ ـ ــدم
قي ـ ـ ـ ــام الدولـ ـ ـ ـ ــة الكرديـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــمال الع ـ ـ ـ ـ ـراق ودعـ ـ ـ ـ ــم طلـ ـ ـ ـ ــب العضـ ـ ـ ـ ــوية إلـ ـ ـ ـ ــى االتحـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .واالهـ ـ ـ ـ ــم،
ان أي دور لتركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ل ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ــتم بيس ـ ـ ـ ـ ـ ــر اذا كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت هن ـ ـ ـ ـ ـ ــاك معارض ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الواليات املتحدة( .)xliوهذا االمر تدركه تركيا.

موقع العراق في االستراتيجية التركية بعد احداث .2010
بع ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ــام  2010ص ـ ـ ـ ـ ــار العـ ـ ـ ـ ـ ـراق ي ـ ـ ـ ـ ــؤثر عل ـ ـ ـ ـ ــى سياس ـ ـ ـ ـ ــة تركي ـ ـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ـ ـ ــر االح ـ ـ ـ ـ ــداث الجاري ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي
س ـ ـ ـ ـ ــوريا ،فاالح ـ ـ ـ ـ ــداث الت ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــرت ف ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــوريا افق ـ ـ ـ ـ ــدت النظ ـ ـ ـ ـ ــام السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ف ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــوريا الق ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ــى
الس ـ ـ ـ ـ ــيطرة  ،وه ـ ـ ـ ـ ــي اح ـ ـ ـ ـ ــداث ش ـ ـ ـ ـ ــاركت فيه ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ــض الق ـ ـ ـ ـ ــوى السياس ـ ـ ـ ـ ــية ف ـ ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ـ ـراق ،بط ـ ـ ـ ـ ــرق متع ـ ـ ـ ـ ــددة
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين
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مـ ـ ـ ـ ــن التـ ـ ـ ـ ــدخل اهمهـ ـ ـ ـ ــا املشـ ـ ـ ـ ــاركة باعمـ ـ ـ ـ ــال العنـ ـ ـ ـ ــف الجاريـ ـ ـ ـ ــة فيـ ـ ـ ـ ــه  ،وهـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا جعـ ـ ـ ـ ــل رغبـ ـ ـ ـ ــات تركيـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي
تحقيـ ـ ـ ـ ـ ــق تغييـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــوريا مـ ـ ـ ـ ـ ــن دون مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة مباشـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ـ ـ ــن قبلهـ ـ ـ ـ ـ ــا أو مـ ـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ـ ــل الغـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،نقـ ـ ـ ـ ـ ــول
جعلها غير قابلة للتحقق(.)*()xli
ولع ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـراق يحت ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الذهني ـ ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ـ ــة موقع ـ ـ ـ ـ ـ ــا مهم ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،يتمثـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــاملوقع الجغراف ـ ـ ـ ـ ــي،
والث ـ ـ ـ ـ ـ ــروات ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــا جعل ـ ـ ـ ـ ـ ــه موض ـ ـ ـ ـ ـ ــعا الهتم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ص ـ ـ ـ ـ ـ ــناع السياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات االت ـ ـ ـ ـ ـ ـراك ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاالتراك يرغب ـ ـ ـ ـ ـ ــون
بالحص ـ ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ـ ــى مواض ـ ـ ـ ـ ــع إس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ف ـ ـ ـ ـ ــي عالق ـ ـ ـ ـ ــاتهم ب ـ ـ ـ ـ ــالعراق ،وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــزز ق ـ ـ ـ ـ ــدرة الع ـ ـ ـ ـ ـراق عل ـ ـ ـ ـ ــى
الت ـ ـ ـ ـ ــأثير ف ـ ـ ـ ـ ــي السياسـ ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ــة ،أو ب ـ ـ ـ ـ ــاالحرى جعـ ـ ـ ـ ـ ــل السياس ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ــة اكثـ ـ ـ ـ ـ ــر حساس ـ ـ ـ ـ ــية مل ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ويجـ ـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـراق( .)xliفبعـ ـ ـ ــد االحـ ـ ـ ــتالل ع ـ ـ ـ ــام  ،2003س ـ ـ ـ ــاومت الوالي ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ــدة تركي ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى نشـ ـ ـ ــر
ج ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــن قواتهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي من ـ ـ ـ ــاطق االض ـ ـ ـ ــطراب العراقي ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي تنش ـ ـ ـ ــط فيهـ ـ ـ ــا اعم ـ ـ ـ ــال املقاومـ ـ ـ ــة لالح ـ ـ ـ ــتالل،
وربط ـ ـ ـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ـ ــك باملس ـ ـ ـ ـ ــاعدات املالي ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ـ ــدمها الوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ـ ــدة لتركي ـ ـ ـ ـ ــا ،وق ـ ـ ـ ـ ــد وافق ـ ـ ـ ـ ــت تركي ـ ـ ـ ـ ــا
علـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــذه املش ـ ـ ـ ـ ــاركة مقاب ـ ـ ـ ـ ــل توس ـ ـ ـ ـ ــيع حق ـ ـ ـ ـ ــوق التركم ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـراق م ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ــد  ،2003ومن ـ ـ ـ ـ ــع ظه ـ ـ ـ ـ ــور
النظ ـ ـ ـ ـ ــام الف ـ ـ ـ ـ ــدرالي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ظه ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـ ـ ـ ــياغاته ف ـ ـ ـ ـ ــي نظ ـ ـ ـ ـ ــام ادارة الدول ـ ـ ـ ـ ــة للمرحل ـ ـ ـ ـ ــة املؤقت ـ ـ ـ ـ ــة ،ون ـ ـ ـ ـ ــزع س ـ ـ ـ ـ ــالح
الجماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الخارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون العراقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املختلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنها س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الكردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
والتعه ـ ـ ـ ـ ــد بحفـ ـ ـ ـ ـ ــظ وح ـ ـ ـ ـ ــدة العـ ـ ـ ـ ـ ـراق وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيادته ،ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم موافق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اال ان
متغيرات الواقع العراقي حالت دون ذلك (.)xli
وبقي ـ ـ ـ ــت القض ـ ـ ـ ــايا اعـ ـ ـ ــاله تسـ ـ ـ ــهم بالت ـ ـ ـ ــأثير ف ـ ـ ـ ــي تركيـ ـ ـ ــا للي ـ ـ ـ ــوم ،كونه ـ ـ ـ ــا انتج ـ ـ ـ ــت عراقـ ـ ـ ــا ال يخ ـ ـ ـ ــدم
الغايـ ـ ـ ـ ــات التركيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ـ ــة .فـ ـ ـ ـ ــالعراق قبـ ـ ـ ـ ــل احـ ـ ـ ـ ــداث سـ ـ ـ ـ ــوريا  ,2011جع ـ ـ ـ ــل تركيـ ـ ـ ــا طرفـ ـ ـ ــا اض ـ ـ ـ ــعف
م ـ ـ ـ ــن ايـ ـ ـ ـ ـران ف ـ ـ ـ ــي عالق ـ ـ ـ ــات القـ ـ ـ ـ ـوة االقليمي ـ ـ ـ ــة ،بحكـ ـ ـ ــم التمـ ـ ـ ــدد فـ ـ ـ ــي النفـ ـ ـ ــوذ االيرانـ ـ ـ ــي ،امـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد اح ـ ـ ـ ــداث
س ـ ـ ـ ـ ــوريا فان ـ ـ ـ ـ ــه كل ـ ـ ـ ـ ــف تركي ـ ـ ـ ـ ــا الداء ادوار اقليمي ـ ـ ـ ـ ــة فاعل ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــد تض ـ ـ ـ ـ ــاعفت عل ـ ـ ـ ـ ــى نح ـ ـ ـ ـ ــو عرقل ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــدرتها
على اتمام اجراء التحول في املنطقة بما هو مرسوم من قبل الواليات املتحدة.
وكت ـ ـ ـ ـ ــاثير ومقارن ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــاثير ب ـ ـ ـ ـ ــين ايـ ـ ـ ـ ـ ـران وتركي ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ـ ـ ـراق ،ف ـ ـ ـ ـ ــيمكن الق ـ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا الص ـ ـ ـ ـ ــدد ،ان
هن ـ ـ ـ ــاك اختالف ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــين نهج ـ ـ ـ ــي النظ ـ ـ ـ ــام السياسـ ـ ـ ـ ـ ي ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدولتين ،ب ـ ـ ـ ــين نه ـ ـ ـ ــج وأطروح ـ ـ ـ ــة الث ـ ـ ـ ــورة اإلس ـ ـ ـ ــالمية
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين
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ف ـ ـ ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـران وب ـ ـ ـ ـ ــين نه ـ ـ ـ ـ ــج العلماني ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي تركي ـ ـ ـ ـ ــا ،وب ـ ـ ـ ـ ــالطبع فاملس ـ ـ ـ ـ ــالة مقرون ـ ـ ـ ـ ــة بوج ـ ـ ـ ـ ــود خلفي ـ ـ ـ ـ ــة تاريخي ـ ـ ـ ـ ــة
فيه ـ ـ ـ ـ ــا متغي ـ ـ ـ ـ ـرات ص ـ ـ ـ ـ ـراع متعـ ـ ـ ـ ــددة .اال ان هـ ـ ـ ـ ــذا االخـ ـ ـ ـ ــتالف والتق ـ ـ ـ ـ ــاطع ومتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـرات االلتق ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والتق ـ ـ ـ ـ ـ ــارب
خلقـ ـ ـ ـ ـ ــت مس ـ ـ ـ ـ ــاحات للتـ ـ ـ ـ ـ ــأثير املتبادل ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــين ال ـ ـ ـ ـ ــدولتين ،واهمهـ ـ ـ ـ ـ ــا مس ـ ـ ـ ـ ــاحات للتـ ـ ـ ـ ـ ــأثير اإليران ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي
السياسـ ـ ـ ـ ــات التركي ـ ـ ـ ــة ،ومنه ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــثال مـ ـ ـ ـ ــا حص ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ـراق بع ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــام  2003اذ خرج ـ ـ ـ ــت تركي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن
اغل ـ ـ ـ ـ ــب حلق ـ ـ ـ ـ ــات ومفاص ـ ـ ـ ـ ــل الت ـ ـ ـ ـ ــأثير ف ـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـراق ،وتم ـ ـ ـ ـ ــدد الوج ـ ـ ـ ـ ــود والنف ـ ـ ـ ـ ــوذ اإليران ـ ـ ـ ـ ــي ،وص ـ ـ ـ ـ ــارت إي ـ ـ ـ ـ ــران
االق ـ ـ ـ ـ ــوى واالكث ـ ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ــى انج ـ ـ ـ ـ ــاح أو افش ـ ـ ـ ـ ــال املش ـ ـ ـ ـ ــروع الترك ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي تص ـ ـ ـ ـ ــفير املش ـ ـ ـ ـ ــكالت اإلقليمي ـ ـ ـ ـ ــة
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي خلـ ـ ـ ـ ـ ــق تحـ ـ ـ ـ ـ ــديات امـ ـ ـ ـ ـ ــام املشـ ـ ـ ـ ـ ــروع التركـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي اداء أدوار قياديـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ـ ـ ــي
الع ـ ـ ـ ـراق تك ـ ـ ـ ــرر ف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوريا وف ـ ـ ـ ــي لبن ـ ـ ـ ــان ،بمعن ـ ـ ـ ــى ان اتجاه ـ ـ ـ ــات تركي ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي بل ـ ـ ـ ــوغ مرات ـ ـ ـ ــب النف ـ ـ ـ ــوذ اإلقليم ـ ـ ـ ــي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم تتحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق بفعـ ـ ـ ـ ـ ــل السياسـ ـ ـ ـ ـ ــات اإليراني ـ ـ ـ ـ ــة( . )xliكم ـ ـ ـ ـ ــا ال ننسـ ـ ـ ـ ـ ـ ى ان مـ ـ ـ ـ ـ ــن مصـ ـ ـ ـ ـ ــادر التقـ ـ ـ ـ ـ ــاطع الترك ـ ـ ـ ـ ــي
اإليران ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــو نظ ـ ـ ـ ــرة إيـ ـ ـ ـ ـران الس ـ ـ ـ ــلبية التج ـ ـ ـ ــاه تركي ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى قب ـ ـ ـ ــول نش ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدرع الص ـ ـ ـ ــارو ي األمريك ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي
تركيـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي نهايـ ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــام  ، 2010ولطبيعـ ـ ـ ـ ــة العالق ـ ـ ـ ـ ــات التركي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع الوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ــدة وإس ـ ـ ـ ـ ـرائيل،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــي ممـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ــدفع إي ـ ـ ـ ـ ـ ـران إل ـ ـ ـ ـ ـ ـى تحصـ ـ ـ ـ ـ ــين نفوذهـ ـ ـ ـ ـ ــا ووجودهـ ـ ـ ـ ـ ــا ومصـ ـ ـ ـ ـ ــالحها فـ ـ ـ ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـ ــه تركيـ ـ ـ ـ ـ ــا ورغبتهـ ـ ـ ـ ـ ــا
بالتوسع في املنطقة العربية تحديدا(.)xli
ان إي ـ ـ ـ ـ ـران بمصـ ـ ـ ـ ــالحها ونفوذه ـ ـ ـ ـ ــا املمتـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ـ ــة انم ـ ـ ـ ـ ــا تراقـ ـ ـ ـ ــب أي سياسـ ـ ـ ـ ــة تركيـ ـ ـ ـ ــة ،تحـ ـ ـ ـ ــت
مض ـ ـ ـ ـ ـ ــمون ان التم ـ ـ ـ ـ ـ ــدد والتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي أدوار تركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى حس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب أدوار ونف ـ ـ ـ ـ ــوذ إي ـ ـ ـ ـ ـران ،ف ـ ـ ـ ـ ــي
ظ ـ ـ ـ ــل غيـ ـ ـ ـ ــا ب األدوار العربي ـ ـ ـ ــة ،وله ـ ـ ـ ــذا فـ ـ ـ ـ ــان السياسـ ـ ـ ـ ــات التركي ـ ـ ـ ــة املتخ ـ ـ ـ ــذة من ـ ـ ـ ــذ العـ ـ ـ ـ ــام  ، 2002انم ـ ـ ـ ــا
جابهته ـ ـ ـ ــا سياس ـ ـ ـ ــات إيرانيـ ـ ـ ــة متعلقـ ـ ـ ــة بزي ـ ـ ـ ــادة النف ـ ـ ـ ــوذ ف ـ ـ ـ ــي املن ـ ـ ـ ــاطق التـ ـ ـ ــي تفص ـ ـ ـ ــل بينهمـ ـ ـ ــا ومنهـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ـراق
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي .وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمت باض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاف ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة تركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
إقليمي ـ ـ ــا ،وايص ـ ـ ــال تركي ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى قناع ـ ـ ـ ـ ــة انه ـ ـ ــا ليـ ـ ـ ــست الوحي ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي تنفي ـ ـ ــذ اجن ـ ـ ــداتها ف ـ ـ ــي منطق ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـراغ
القوة العربية(.)xli
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم مح ـ ـ ـ ـ ــاوالت الوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ـ ــدة إل ـ ـ ـ ـ ــى دف ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى تبن ـ ـ ـ ـ ــي أنم ـ ـ ـ ـ ــوذج تركي ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي
علمانيـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والحـ ـ ـ ـ ـ ــزب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي املعتـ ـ ـ ـ ـ ــدل فـ ـ ـ ـ ـ ــي توجهاتـ ـ ـ ـ ـ ــه والقريـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ــن التيـ ـ ـ ـ ـ ــارات العلمانيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين
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التقرير االستراتيجي العراقي

ا ال ان الش ـ ـ ـ ــعوب العربي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم تن ـ ـ ـ ــدفع إل ـ ـ ـ ــى اعتم ـ ـ ـ ــاد األنمـ ـ ـ ـ ــوذج الترك ـ ـ ـ ــي كخي ـ ـ ـ ــار مالئ ـ ـ ـ ــم بع ـ ـ ـ ــد احـ ـ ـ ـ ــداث
(الربي ـ ـ ـ ــع العرب ـ ـ ـ ــي) انم ـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ــدفعت إل ـ ـ ـ ــى تبن ـ ـ ـ ــي خي ـ ـ ـ ــارات بعي ـ ـ ـ ــدة عن ـ ـ ـ ــه نس ـ ـ ـ ــبيا ،فف ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـراق ص ـ ـ ـ ــار االتج ـ ـ ـ ــاه
متناقض بين التناغم مع األنموذج اإليراني وبين أنموذج التشدد اإلسالمي.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ان تركي ـ ـ ـ ـ ــا بال نس ـ ـ ـ ــبة إليـ ـ ـ ـ ـران من ـ ـ ـ ــذ توس ـ ـ ـ ــعت دائ ـ ـ ـ ــرة العقوب ـ ـ ـ ــات عليه ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــام  2007وم ـ ـ ـ ــا
بعـ ـ ـ ـ ــده  ،تمث ـ ـ ـ ــل خيـ ـ ـ ـ ــار إس ـ ـ ـ ــتراتيجي ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــا دل ـ ـ ـ ـ ــت علي ـ ـ ـ ــه اح ـ ـ ـ ــداث مث ـ ـ ـ ــل توسـ ـ ـ ـ ــع حج ـ ـ ـ ــم التب ـ ـ ـ ـ ــادالت
التجاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بينهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقف  7مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دوالر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،2005إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو  15مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دوالر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
،2015وان تركي ـ ـ ـ ـ ــا دخل ـ ـ ـ ـ ــت كوس ـ ـ ـ ـ ــيط ب ـ ـ ـ ـ ــين الغ ـ ـ ـ ـ ــرب وإيـ ـ ـ ـ ـ ـران ف ـ ـ ـ ـ ــي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــوية قض ـ ـ ـ ـ ـ ــية البرن ـ ـ ـ ـ ـ ــامج الن ـ ـ ـ ـ ـ ــووي
بينهم ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــام  ، 2011اال ان هـ ـ ـ ـ ــذا ال يمن ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود تق ـ ـ ـ ــاطع بينهمـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي بينـ ـ ـ ـ ــاه ف ـ ـ ـ ــي
اعاله(.)xli
ً
أن اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االئتالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خصوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق
ً
(ث ـ ـ ـ ــورات الربي ـ ـ ـ ــع العرب ـ ـ ـ ــي) ف ـ ـ ـ ــي معظ ـ ـ ـ ــم البل ـ ـ ـ ــدان العربيـ ـ ـ ـ ــة  ،ووفق ـ ـ ـ ــا للس ـ ـ ـ ــفير االيرانـ ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ــي تركي ـ ـ ـ ــا  ،فيـ ـ ـ ـ ــروز
دول ـ ـ ــت أب ـ ـ ــادي ،ف ـ ـ ـ ــأن " الربي ـ ـ ــع العرب ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــد خل ـ ـ ـ ــق اجـ ـ ـ ــواء تنافس ـ ـ ــية ب ـ ـ ــين أي ـ ـ ـ ـران م ـ ـ ــن جه ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ــعودية
وتركي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن جه ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى  ،...وان األخي ـ ـ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ــم تتخ ـ ـ ـ ـ َـل ع ـ ـ ـ ــن سياس ـ ـ ـ ــتها املنح ـ ـ ـ ــازة للغ ـ ـ ـ ــرب"  ،ونف ـ ـ ـ ــى دول ـ ـ ـ ــت
ً
أبـ ـ ـ ـ ــادي "أن يكـ ـ ـ ـ ــون الخـ ـ ـ ـ ــالف مـ ـ ـ ـ ــع تركيـ ـ ـ ـ ــا او السـ ـ ـ ـ ــعودية هـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ـ ـ ــالف مـ ـ ـ ـ ــذهبي معتب ـ ـ ـ ـ ـرا ان املشـ ـ ـ ـ ــكلة تكمـ ـ ـ ــن
ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــعود ق ـ ـ ــوة اي ـ ـ ـران وه ـ ـ ــو ماس ـ ـ ــوف يق ـ ـ ــود ال ـ ـ ــى الظ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــأن اي ـ ـ ـران س ـ ـ ــوف تس ـ ـ ــتخدم قوته ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز
نفوذه ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــذهبي ف ـ ـ ـ ـ ــي املنطق ـ ـ ـ ـ ــة  ،وأك ـ ـ ـ ـ ــد ان بع ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول تع ـ ـ ـ ـ ــادي ايـ ـ ـ ـ ـ ـران نتيج ـ ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ــداء االمريك ـ ـ ـ ـ ــي
أليـ ـ ـ ـ ـ ـران  ،وان ـ ـ ـ ـ ــه اذا تحس ـ ـ ـ ـ ــنت العالق ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ــين االخي ـ ـ ـ ـ ــره والوالي ـ ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ـ ــأن زخ ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ــداء ض ـ ـ ـ ـ ــد
ايران سيتقلص ويفقد فاعليته"(.)xli
ً
ً
لقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أدت تركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دورا جيوسياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل عالقتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة  ،والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزال ،
وعل ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــذا أالسـ ـ ـ ـ ـ ــاس يؤك ـ ـ ـ ـ ــد مستشـ ـ ـ ـ ـ ــار االم ـ ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ـ ــومي االمريك ـ ـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ـ ــبق ،زبينغي ـ ـ ـ ـ ــو بريجنسـ ـ ـ ـ ـ ــكي" ،
ب ـ ـ ـ ـ ــأن تركي ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــي البل ـ ـ ـ ـ ــد الجيوس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي امله ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ــى رقع ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ــطرنج األوراس ـ ـ ـ ـ ــية حي ـ ـ ـ ـ ــث تقـ ـ ـ ـ ــع عن ـ ـ ـ ــد
تق ـ ـ ـ ـ ــاطع أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وآس ـ ـ ـ ـ ــيا "( . )xliوبه ـ ـ ـ ــذا الصـ ـ ـ ـ ــدد يؤك ـ ـ ـ ــد أحم ـ ـ ـ ــد داود أوغلـ ـ ـ ـ ــو عل ـ ـ ـ ــى " أن الواليـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ــدة
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ه ـ ـ ــي ق ـ ـ ــوة بعي ـ ـ ــدة ع ـ ـ ــن الثق ـ ـ ــل الق ـ ـ ــاري االف ـ ـ ــرو ـ ـ ـ ـ ـ أوراسـ ـ ـ ـ ي  ،وان ـ ـ ــه يمك ـ ـ ــن له ـ ـ ــا الحف ـ ـ ــاظ عل ـ ـ ــى هيمنته ـ ـ ــا في ـ ـ ــه
عب ـ ـ ـ ــر تطبيـ ـ ـ ـ ــق سياس ـ ـ ـ ـ ــات اس ـ ـ ـ ــتراتيجية أقليمي ـ ـ ـ ـ ــة قائمـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ــى نظ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ــن التحالف ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ـ ــبيهة بـ ـ ـ ـ ــالتي
قام ـ ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ــالل الح ـ ـ ـ ـ ــرب الب ـ ـ ـ ـ ــاردة والقائم ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــى سياس ـ ـ ـ ـ ــة االحت ـ ـ ـ ـ ــواء والت ـ ـ ـ ـ ــي تعتم ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ــى دول اف ـ ـ ـ ـ ــرو –
ً
اوراسية محورية كتركيا العبا محوريا بالنسبة للواليات املتحدة

()xli

تركيا واالنتخابات العراقية.
لقـ ـ ـ ـ ــد أكـ ـ ـ ـ ــدت أه ـ ـ ـ ــم مراك ـ ـ ـ ــز الفك ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي الواليـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ــدة االمريكيـ ـ ـ ـ ــة  ،عق ـ ـ ـ ــب االضـ ـ ـ ـ ــطرابات
التـ ـ ـ ـ ــي وقعـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي اغلـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدول العربيـ ـ ـ ـ ــة  ،ان الـ ـ ـ ـ ــدور االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي التركـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأنه ان يكـ ـ ـ ـ ــون اكثـ ـ ـ ـ ــر
ً
أهمي ـ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ــتقبال  ،فف ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام  2013نشـ ـ ـ ـ ــر مرك ـ ـ ـ ــز خدم ـ ـ ـ ــة ابح ـ ـ ـ ــاث الك ـ ـ ـ ــونغرس  "،انـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــع العدي ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـ ــن التحـ ـ ـ ـ ـ ــديات الت ـ ـ ـ ـ ــي تواجـ ـ ـ ـ ـ ــه االم ـ ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ـ ــومي للواليـ ـ ـ ـ ـ ــات املتح ـ ـ ـ ـ ــدة االمريكيـ ـ ـ ـ ـ ــة واألتي ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ـ ــرق
االوسـ ـ ـ ـ ــط الكبيـ ـ ـ ـ ــر ،يمكـ ـ ـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ـ ــول ان تركيـ ـ ـ ـ ـ ــا حليـ ـ ـ ـ ـ ــف أكثـ ـ ـ ـ ـ ــر أهميـ ـ ـ ـ ـ ــة للواليـ ـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ـ ــي الوقـ ـ ـ ـ ـ ــت
الحاضـ ـ ـ ـ ــر منهـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــالل الحـ ـ ـ ـ ــرب البـ ـ ـ ـ ــاردة أذ ان موقـ ـ ـ ـ ــع تركيـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــالقرب مـ ـ ـ ـ ــن العديـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن نقـ ـ ـ ـ ــاط الن ـ ـ ـ ـ ـزاع
العاملي ـ ـ ـ ـ ــة يجع ـ ـ ـ ـ ــل أس ـ ـ ـ ـ ــتمرار ت ـ ـ ـ ـ ــوفر اراض ـ ـ ـ ـ ــيها لتمرك ـ ـ ـ ـ ــز ونق ـ ـ ـ ـ ــل االس ـ ـ ـ ـ ــلحة والبض ـ ـ ـ ـ ــائع واالفـ ـ ـ ـ ـ ـراد  ،ذا قيم ـ ـ ـ ـ ــة
بالنسبة للواليات املتحدة وحلف الناتو (.)xli
امـ ـ ـ ـ ـ ــا بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة النتخابـ ـ ـ ـ ـ ــات مجلـ ـ ـ ـ ـ ــس النـ ـ ـ ـ ـ ــواب العراقـ ـ ـ ـ ـ ــي التـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــتجري فـ ـ ـ ـ ـ ــي نيسـ ـ ـ ـ ـ ــان  ,2018والت ـ ـ ـ ـ ــاثير
املتوقـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــن الجان ـ ـ ــب الترك ـ ـ ــي عليه ـ ـ ــا  ,فضـ ـ ـ ــال عمـ ـ ـ ــا ذكرنـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن قضـ ـ ـ ــايا واحـ ـ ـ ــداث وتشـ ـ ـ ــابك ترك ـ ـ ــي عراقـ ـ ـ ــي
مص ـ ـ ـ ـ ـ ــحوبا بت ـ ـ ـ ـ ـ ــاثير اقليمـ ـ ـ ـ ـ ــي وحت ـ ـ ـ ـ ــى دولـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ــالواقع ان تركيـ ـ ـ ـ ـ ــا حاول ـ ـ ـ ـ ــت الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاثير فـ ـ ـ ـ ـ ــي االنتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات
السـ ـ ـ ـ ــابقة التـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــرت ملجلـ ـ ـ ـ ــس النـ ـ ـ ـ ــواب العراقـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ــق دعـ ـ ـ ـ ــم التركم ـ ـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ـ ـ ـراقيين ،او عـ ـ ـ ـ ــن
طريـ ـ ـ ــق دعـ ـ ـ ــم او ج ـ ـ ـ ــذب بع ـ ـ ـ ــض الشخص ـ ـ ـ ــيات السـ ـ ـ ــنية العراقيـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تتوق ـ ـ ـ ــع تركيـ ـ ـ ــا ان لهـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــاثيرا ف ـ ـ ـ ــي
الش ـ ـ ـ ــارع العراقـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ــعودهم وبالتـ ـ ـ ـ ــالي التـ ـ ـ ـ ــاثير فـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ـرار الرسـ ـ ـ ـ ــمي وشـ ـ ـ ـ ــبه الرسـ ـ ـ ـ ــمي العراقـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ــن
طريـ ـ ـ ـ ــق تاكيـ ـ ـ ـ ــد تط ـ ـ ـ ـ ــابق ا لجانـ ـ ـ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ــذهبي بينهمـ ـ ـ ـ ــا ،واشـ ـ ـ ـ ــاعة ان تركيـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــوالي وتلتـ ـ ـ ـ ــزم السـ ـ ـ ـ ــنة تج ـ ـ ـ ـ ــاه
املكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون املقابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل (الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعي ،الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي) ،اي ان تركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ان تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر سياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا واعالميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابك االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيولة السياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
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كردس ـ ـ ـ ـ ـ ــتان او حكوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بغ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد  ،اال ان التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابك االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وحت ـ ـ ـ ـ ـ ــى السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث
بص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة اق ـ ـ ـ ـ ـ ــل تص ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدا مقارن ـ ـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــمال العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت تمث ـ ـ ـ ـ ـ ــل اح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
الناعم ـ ـ ـ ـ ــة التركي ـ ـ ـ ـ ــة تج ـ ـ ـ ـ ــاه الع ـ ـ ـ ـ ـراق ،اال ان الحكوم ـ ـ ـ ـ ــة املركزي ـ ـ ـ ـ ــة ( حكوم ـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــوري امل ـ ـ ـ ـ ــالكي) كان ـ ـ ـ ـ ــت تنتق ـ ـ ـ ـ ــد
وتحـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ـ ـ ــن التص ـ ـ ـ ـ ــرفات التركيـ ـ ـ ـ ــة تج ـ ـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـ ـ ــداخل العراق ـ ـ ـ ـ ــي والت ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــدتها الحكوم ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــدخال ف ـ ـ ـ ـ ــي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤونه الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومحاول ـ ـ ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم اح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى مكون ـ ـ ـ ـ ـ ــات العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق تج ـ ـ ـ ـ ـ ــاه االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وتحش ـ ـ ـ ـ ـ ــيدها ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حكومة بغداد.
اال انـ ـ ـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـ ــع تغيـ ـ ـ ـ ــر بعـ ـ ـ ـ ــض الجوانـ ـ ـ ـ ــب املهمـ ـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ـ ــى االرض مثـ ـ ـ ـ ــل  :تبـ ـ ـ ـ ــدل رئاسـ ـ ـ ـ ــة الحكومـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـراق
مـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ــيد نـ ـ ـ ـ ــوري املـ ـ ـ ـ ــالكي الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ـ ــان اكثـ ـ ـ ـ ــر تشـ ـ ـ ـ ــددا فـ ـ ـ ـ ــي التعامـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع تركيـ ـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـ ــيد حيـ ـ ـ ـ ــدر
العب ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـ ـ ـ ذي كـ ـ ـ ــان اكثـ ـ ـ ــر انفتاحـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي التعامـ ـ ـ ــل داخليـ ـ ـ ــا واقليميـ ـ ـ ــا ودوليـ ـ ـ ــا  ،وطـ ـ ـ ــرد تنظـ ـ ـ ــيم داعـ ـ ـ ــش
االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن االراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرت عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اعلنتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منطلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (للخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية)  ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى جان ـ ـ ـ ـ ـ ــب وص ـ ـ ـ ـ ـ ــول دونال ـ ـ ـ ـ ـ ــد ترامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الوالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
االمريكي ـ ـ ـ ـ ــة ومايحمل ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــن رؤى واس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات تختل ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــلفه( ب ـ ـ ـ ـ ــاراك اوبام ـ ـ ـ ـ ــا)  ،ال ـ ـ ـ ـ ــى جان ـ ـ ـ ـ ــب
اص ـ ـ ـ ـرار اصـ ـ ـ ــحاب الق ـ ـ ـ ـرار فـ ـ ـ ــي كردسـ ـ ـ ــتان علـ ـ ـ ــى اج ـ ـ ـ ـراء االس ـ ـ ـ ــتفتاء كمقدمـ ـ ـ ــة لالنفص ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـراق ،
وازاء ه ـ ـ ـ ـ ــذه التطـ ـ ـ ـ ـ ــورات قـ ـ ـ ـ ـ ــد تغيـ ـ ـ ـ ـ ــر تركيـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن وجه ـ ـ ـ ـ ــة تحركهـ ـ ـ ـ ـ ــا تجـ ـ ـ ـ ـ ــاه دعـ ـ ـ ـ ـ ــم بعـ ـ ـ ـ ـ ــض الشخصـ ـ ـ ـ ـ ــيات او
االح ـ ـ ـ ـ ـزاب او املكون ـ ـ ـ ـ ــات والت ـ ـ ـ ـ ــي تعتق ـ ـ ـ ـ ــد انه ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ــؤثر ف ـ ـ ـ ـ ــي االنتخاب ـ ـ ـ ـ ـات البرملاني ـ ـ ـ ــة القادم ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد حكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد نتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى واملص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض موض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء
والنت ـ ـ ـ ـ ــائج املترتب ـ ـ ـ ـ ــة عليـ ـ ـ ـ ــه  -ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ــى جان ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدعم االقليم ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ــدولي ال ـ ـ ـ ـ ــذي تش ـ ـ ـ ـ ــهده حكوم ـ ـ ـ ـ ــة
العبـ ـ ـ ـ ــادي  -اذ ان ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اص ـ ـ ـ ـ ـ ــر علي ـ ـ ـ ـ ـ ــه الب ـ ـ ـ ـ ـ ــارزاني واملنتهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة واليت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد وح ـ ـ ـ ـ ــد
املواق ـ ـ ـ ـ ــف التركي ـ ـ ـ ـ ــة العراقي ـ ـ ـ ـ ــة فض ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــن االيراني ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ـ ــض االس ـ ـ ـ ـ ــتفتاء جمل ـ ـ ـ ـ ــة وتفص ـ ـ ـ ـ ــيال  ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي
شـ ـ ـ ـ ــجع علـ ـ ـ ـ ــى املوق ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـرافض ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ـ ـ ــو املوق ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ــدولي الـ ـ ـ ـ ـرافض الس ـ ـ ـ ـ ــتقالل ش ـ ـ ـ ــمال الع ـ ـ ـ ـ ـراق ،
وعلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا االس ـ ـ ـ ــاس قـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــركن تركيـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى ادامـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــزخم فـ ـ ـ ــي توطيـ ـ ـ ــد التعامـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع حكومـ ـ ـ ــة املركـ ـ ـ ــز
وتجاه ـ ـ ـ ـ ــل التعام ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــع ا القلـ ـ ـ ـ ــيم لخنقـ ـ ـ ـ ــه سياسـ ـ ـ ـ ــيا واقتص ـ ـ ـ ـ ــاديا  ،اي ان تركيـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد تلج ـ ـ ـ ـ ــا -كخي ـ ـ ـ ـ ــار
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التقرير االستراتيجي العراقي

اض ـ ـ ـ ـ ــافي – ونتيجـ ـ ـ ـ ـ ــة لضـ ـ ـ ـ ـ ــعف تـ ـ ـ ـ ـ ــاثير التركمـ ـ ـ ـ ـ ــان والتشـ ـ ـ ـ ـ ــتت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يعيشـ ـ ـ ـ ـ ــه السـ ـ ـ ـ ـ ــنة الـ ـ ـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة حجـ ـ ـ ـ ـ ــم
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيولة السياسـ ـ ـ ـ ـ ــية م ـ ـ ـ ـ ـ ــع حكومـ ـ ـ ـ ـ ــة املركـ ـ ـ ـ ـ ــز واالتج ـ ـ ـ ـ ـ ــاه نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو تنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق اكثـ ـ ـ ـ ـ ــر للمواقـ ـ ـ ـ ـ ــف معهـ ـ ـ ـ ـ ــا،
خصوصا ان ذلك يبدو متوافقا مع االتجاه االيراني الرافض لتقسيم العراق.
وعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس و وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملعطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االرض وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابك االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث وتالحقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراق
والشـ ـ ـ ــكوك القائمـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي امكانيـ ـ ـ ــة دعـ ـ ـ ــم مكـ ـ ـ ــون يكـ ـ ـ ــون ل ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــاثير ضـ ـ ـ ــعيف داخـ ـ ـ ــل البرملـ ـ ـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــن
تتجاهل ـ ـ ـ ــه تركي ـ ـ ـ ــا ،فانه ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد تتخ ـ ـ ـ ــذ الب ـ ـ ـ ــديل ف ـ ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم الحكوم ـ ـ ـ ــة املركزي ـ ـ ـ ــة لتوحي ـ ـ ـ ــد املواق ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــض
انف صـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــمال العـ ـ ـ ـ ـراق ،م ـ ـ ـ ــع ادام ـ ـ ـ ــة التواص ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع املكونـ ـ ـ ـ ــات او الشخص ـ ـ ـ ــيات الت ـ ـ ـ ــي تعتق ـ ـ ـ ــد انه ـ ـ ـ ــا
ق ـ ـ ـ ــد تك ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــؤثرة او له ـ ـ ـ ــا حض ـ ـ ـ ــوة قادم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي االنتخاب ـ ـ ـ ــات املقبل ـ ـ ـ ــة ،او انه ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد تبتع ـ ـ ـ ــد او تتق ـ ـ ـ ــاطع م ـ ـ ـ ــع
بعـ ـ ـ ـ ــض الشخص ـ ـ ـ ـ ــيات او املكون ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــنية التـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ــرفض االسـ ـ ـ ـ ــتفتاء او كـ ـ ـ ـ ــان موقفه ـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـ ــعيفا
او مترددا.
ان موض ـ ـ ـ ــوعة االنتخاب ـ ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــتجري ق ـ ـ ـ ـ ــد يص ـ ـ ـ ـ ــعب ال ـ ـ ـ ـ ــتكهن ف ـ ـ ـ ـ ــي مجرياته ـ ـ ـ ـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ــداثها ونتائجه ـ ـ ـ ـ ــا
 ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك لكثـ ـ ـ ـ ـ ــرة االنش ـ ـ ـ ـ ـ ــقاقات الحزبيـ ـ ـ ـ ـ ــة واملكوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ولكثـ ـ ـ ـ ـ ــرة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة التـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ــتثار فهـ ـ ـ ـ ـ ــل سيش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
الن ـ ـ ـ ــواب االك ـ ـ ـ ـراد فيهـ ـ ـ ــا ان اسـ ـ ـ ــتمر موقـ ـ ـ ــف االص ـ ـ ـ ـرار عل ـ ـ ـ ــى االس ـ ـ ـ ــتفتاء ونتائجـ ـ ـ ــه الالحق ـ ـ ـ ــة علي ـ ـ ـ ــه؟ وهـ ـ ـ ــل
تعـ ـ ـ ــد مشـ ـ ـ ــاركتهم ه ـ ـ ـ ــو اذعـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــبطن بقبـ ـ ـ ـ ــول اسـ ـ ـ ـ ــتمرارهم ضـ ـ ـ ـ ــمن جسـ ـ ـ ـ ــد الدولـ ـ ـ ـ ــة العراقيـ ـ ـ ـ ــة ربمـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــع
الحصول على تنازالت اضافية.
والحـ ـ ـ ــق ان اسـ ـ ـ ــتمرار هـ ـ ـ ــذا الح ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن املح ـ ـ ـ ــال ،خصوصـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع طـ ـ ـ ــرح االك ـ ـ ـ ـراد ملبـ ـ ـ ــدأ الحـ ـ ـ ــوار وادامـ ـ ـ ــة
القن ـ ـ ـ ـ ـ ــوات االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــالية م ـ ـ ـ ـ ـ ــع حكوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة املرك ـ ـ ـ ـ ـ ــز ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء االقل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وس ـ ـ ـ ـ ـ ــبل التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
تجاههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وازاء ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تاثر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــارع العراق ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ــلبا او ايجاب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بعملي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االنتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والتصويت تجاه قضية االستفتاء.
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الخاتمة واستنتاجات.
حاولتتتتتتت تركيتتتتتتا التتتتتتتاثير فتتتتتتي قتتتتتتوى وشخصتتتتتتيات تتتتتتترتبط معهتتتتتتا ايتتتتتتديولوجيا او
قوميتتتتتا فتتتتتي العتتتتتراق ودعمهتتتتتا انتخابيتتتتتا متتتتتن اجتتتتتل ايصتتتتتالها التتتتتى ستتتتتدة القتتتتترار السياستتتتتي
بمتتتتتا يقتتتتتدم خدمتتتتتة لحجتتتتتم المصتتتتتالح التركيتتتتتة المتزايتتتتتدة فتتتتتي العتتتتتراق  .اال انتتتتته وبحكتتتتتم
تستتتتتتتتارع االحتتتتتتتتداث والتغييتتتتتتتترات الكبيتتتتتتتترة التتتتتتتتتي حتتتتتتتتدثت فتتتتتتتتي الخريطتتتتتتتتة السياستتتتتتتتية
العراقيتتتتتتتة ال ستتتتتتتيما بعتتتتتتتد طتتتتتتترد تنظتتتتتتتيم داعتتتتتتتش متتتتتتتن العتتتتتتتراق وستتتتتتتيطرة الحكومتتتتتتتة
العراقيتتتتتة االتحاديتتتتتة علتتتتتى جميتتتتتع االراضتتتتتي المحتلتتتتتة ستتتتتواء متتتتتن قبتتتتتل داعتتتتتش او حتتتتتتى
متتتتتن قبتتتتتل القتتتتتوات الكرديتتتتتة فتتتتتان الرؤيتتتتتة التركيتتتتتة تتجتتتتته نحتتتتتو دعتتتتتم حكومتتتتتة العتتتتتراق
انتخابيتتتتتا لمتتتتتا ابدتتتتتته متتتتتن حنكتتتتتة فتتتتتي التعامتتتتتل متتتتتع استتتتتتفتاء انفصتتتتتال شتتتتتمال العتتتتتراق
والتتتتذي يشتتتتكل احبتتتتاط ذلتتتتك المستتتتعى مصتتتتلحة لتركيتتتتا  .متتتتن كتتتتل ذلتتتتك نستتتتتنتج ان متتتتن
مصتتتتتلحة حكومتتتتتة العتتتتتراق استتتتتتغالل زختتتتتم التتتتتدعم التركتتتتتي واالفتتتتتادة منهتتتتتا فتتتتتي ملفتتتتتات
اقتصتتتتتادية مهمتتتتتة لعتتتتتل متتتتتن ابرزهتتتتتا اعتتتتتادة بنتتتتتاء المنتتتتتاطق المتضتتتتتررة متتتتتن احتتتتتتالل
داعتتتتتتتش  .التتتتتتتى استتتتتتتتخدام تركيتتتتتتتا متغيتتتتتتتر ضتتتتتتتاغط علتتتتتتتى القتتتتتتتوى الستتتتتتتنية الداعمتتتتتتتة
لمشروع االقاليم والضغط عليها في سبيل دعم العراق الواحد .
ان انتخابتتتتتات عتتتتتام  2018مفتوحتتتتتة علتتتتتى كتتتتتل االحتمتتتتتاالت وتعتتتتتد تركيتتتتتا متغيتتتتتر مهتتتتتم
للحفاظ على وحدة العراق وكذلك بناء حكومة قوية فيما بعد عام .2018
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2018/2017 الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات

2018 التعاطي اإليراني مع االنتخابات العراقية4-2-5عمر عبد الجبار كامل.* د
ملخص

 وتأثير النفوذااليراني2018 تتناول الورقة البحثية موضوع التعاطي اإليراني مع االنتخابات العراقية املقبلة في
في تصميم التشكيلة الحكومية املقبلة السيما بعد التحوالت الكبرى التي مر بها العراق على الصعيد األمني
 ودخول داعش الى العديد من املحافظات العراقية وبروز ظاهرة2014 والفكري واالقتصادي بعد احداث
جديدة في حركة التنافس االنتخابي اذا ألول مرة تتجه الكيانات السياسية الى منهجية مغايرة الى السنوات
األولى من اسقاط النظام في العراق التي اتسمت بالتكتل اما قوميا او دينيا اذ نشهد اليوم بروز تيارات اليمين
التي ينضوي تحتها التيارات الدينية املحافظة وتيارات اليسار التي استقطبت التوجهات العلمانية وهذا التحول
يلقي بظالله على اليات ايران في تعاملها مع االنتخابات املقبلة بوصفها داعما التجاهات اليمين وكيف يمكن لها
ان تعزز مصالحها االستراتيجية في العراق السيما بعد بروزها كاهم القوى التي ساهمت في دعم العراق في حرب
.معقدة ضد تنظيم داعش في فترة انتخابية كاملة استغرقت ما يقارب اربع سنوات
Abstract
The paper deals with the issue of dealing with the coming Iraqi elections in 2018 and the impact of the Iranian
influence in the design of the formation of the next government, especially after the major changes undergone by
Iraq on the security level and intellectual and economic after the events of 2014 and the entry of France to many
Iraqi governorates and the emergence of a new phenomenon in the movement of the electoral competition if for
the first time heading political entities to a different methodology to the first years of toppling the regime in Iraq,
which was marked by the bloc either nationally or religiously we are witnessing today the emergence of the rightwing currents Non-alignement conservative religious currents left currents, which attracted the secular trends
this transformation overshadows the mechanisms of Iran in dealing with the coming elections as supportive of
the trends of the right and how it can promote its strategic interests in Iraq, especially after the visibility The most
important forces that contributed in supporting Iraq in the war against France in the complex of the full election
period lasted for nearly four years.
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المقدمة

يقع العراق جغرافيا وحضريا في نقطة االحتكاك املكاني والزماني بين حضارات كبرى هي (العربية
والتركية والفارسية) ,كما يقع العراق سياسيا وجغرافيا على حدود منطقة شهدت انقسامات سياسية
وصراعات كبيرة أسهمت في تحديد مسار العالقات والحدود املكانية للعراق وجيرانه ,وكذلك شكل الروابط
التاريخية للبيئة االقليمية التي يقع ضمنهاxli؛ لهذا يمكننا القول بان موقع العراق لعب دورا مهما وبارزا في
التأثير الحساس في تفاقم مشاكل وازمات العراق مع دول الجوار ,فموقع الجوار الجغرافي ومجاورته لست دول
مختلفة السياسات واالتجاهات ,وذات امتدادات حدودية ومائية وسكانية معه ,رتب على العراق ان يتحمل
ً
الكثير من الضغوط التي تمارسها دول الجوار عليه ,xliال بل ان البيئة االقليمية للعراق شكلت على الدوام جانبا
ً
عدائيا له.
كما ان العملية السياسية العراقية التي أوجدت بعد الدخول االمريكي للعراق  ,2003خلقت مشهدا
سياسيا تعدديا للغاية له مراكز سياسية متعددة ,لكن من دون اتفاق على قواعد ملنع هذه التعددية من
االنحدار الى نزاع ,xliلكون النظام السياس ي الذي اشرفت الواليات املتحدة االمريكية على والدته لم يعالج
القضايا الجوهرية ,كطبيعة النظام الفيدرالي وسلطات الرئيس ,ورئيس الوزراء والبرملان وحتى هوية الدولة
وشعبها ,واألهم من ذلك فإن تعزيز املحاصصة في النظام السياس ي أسهم في تغذية الصراعات الداخلية بين
القوى السياسية ,xliكما ان القوى واالحزاب السياسية العراقية التي انخرطت في العملية السياسية واعلنت
تمسكها بالديمقراطية مارست العمل السياس ي عبر اسلوب (التوافق) او ما يسمى بـ(الديمقراطية التوافقية) في
محاولة إلرضاء الجميع ,وعلى الرغم من كون هذا النموذج يعد االفضل للمجتمعات املتعددة كالعراق ,إذ إنها
يجن من التوافقية السياسية اال
افضل حاال من الدكتاتورية او الفوض ى السياسية العارمة ,ولكن العراق لم ِّ
السلبيات بعكس الدول االخرى إذ أسهمت الديمقراطية التوافقية الى عدم وجود معارضة في مجلس النواب
مما اخل بقواعد املحاسبة واملراقبة في مجلس النواب ,كما اسهمت هذه الطريقة في بطء صنع القرارات
والتشريعات وتلكؤها وحتى تجميدها بسبب االعتراض املتبادل بين الكتل السياسية.xli
ولهذا بقيت العملية السياسية في العراق تشهد تحديات كبيرة بسبب اقرار مبدأ املحاصصة في توزيع
املسؤوليات واالعتماد على التوافقات السياسية والتفاهمات السياسية بغية ارضاء االطراف السياسية
املشاركة فيها مع تفاقم مشكلة صراع االرادات السياسية املتباينة التي تسعى نحو فرض رؤية طرف على اخر
دون االنطالق من قواعد عمل سياسية مشتركة تتجاوز االصطفاف الطائفي واملذهبي والقومي.xli
ومما ال شك فيه ان تداعيات الساحة العراقية وما تشهده من تطورات امنية وسياسية يعود في جزء
كبير منه الى تدخل الدول االقليمية بشؤون العراق الداخلية ,فليس هناك ادنى شك ان من اهم عناصر تعقد
امللف العراقي او اشتباكه هو كثرة اطرافه ,إذ إن اغلب دول املنطقة وجدت ان التغيير في العراق بعد عام
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 ,2003واعالن الواليات املتحدة االمريكية ألن يكون العراق مركزا للديمقراطية في املنطقة يخل باستقرارها,
فأدركت انها تحت التهديد املباشر ,xliاال أن إيران وحدها كانت لها رؤية مغايرة حول العراق الجديد الذي
اعتبرت أوضاعه بعد  2003فرصة سانحة لها لجعل العراق حليفا بدل من كونه خصما تاريخيا .xli
كل هذه املعطيات شكلت أرضية مناسبة لدخول نشط للسياسة اإليرانية على امللفات السياسية
العراقية وباألخص ما يتعلق بالشأن السياس ي وافرازات االستحقاقات االنتخابية في العراق من خالل توظيف
عالقاتها التاريخية مع األحزاب اإلسالمية والكردية املعارضة للنظام السابق والتي أسهمت إيران في تأسيس
ورعاية اغلبها ,ولعل اهم ما يميز النفوذ اإليراني في ملف االنتخابات العراقية هو عدم ارتهانه بفوز أو خسارة
طرف سياس ي محدد يعتمد النفوذ اإليراني عليه بصورة اساسية ،بل أن جميع األطراف املتصارعة في العملية
السياسية العراقية لها عالقات خاصة مع إيران وهو ما تجلى في اغلب االزمات السياسية التي كان للتدخل
اإليراني دورا في حسمها ,باإلضافة الى أن طبيعة النظام االنتخابي العراقي التي تجعل من الصعب جدا على أي
كيان سياس ي أن يفوز بأكثر من  20في املائة من مجموع أصوات الناخبين ,xliوهو ما يفسر شبكة العالقات
اإليرانية املتعددة مع كافة صناع القرار والفرقاء السياسيين في العراق.
كما أفرزت الحرب على اإلرهاب بعد  2014وفقا لقراءات متعددة فرصة إليران لتعزيز نفوذها في
العراق إضافة الى ما كانت تتمتع به منذ  ،2003حيث شكلت عملية استعادة املوصل وما سبقها من عمليات
تحرير فرصة لتنامي دور وحدات الحشد الشعبي ،وهو تحالف من جماعات شبه عسكرية ،حيث تعتزم هذه
الوحدات العسكرية والقوى السياسية املرتبطة بها حماية مصالحها في العراق لسنوات قادمة من خالل ترتيب
اشتراكها املنظم في االنتخابات القادمة بهدف منع الحكومة العراقية القادمة من تحجيمها أو وضع سياسة
أمنية يمكن ان تحد من قدرة إيران على توظيفها لدعم حلفائها في سوريا وأماكن أخرى ,وهو ما أكده نائب
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس في تصريحه الذي كشف فيه بأن "قوات الحشد الشعبي لن
ُ
تحل أو تختفي حتى لو أمرت الحكومة بحلها".xli
ومع تراجع عدد املدن العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ،أصبح أمام إيران عدد من األهداف
الواضحة في العراق للمستقبل القريب .حيث تسعى إيران ،على أقل تقدير ،إلى أن يحكم العراق ٌ
تكتل من
األحزاب السياسية اليمينية التوجه بعد االنتخابات العراقية العامة في أيار/مايو  ،2018وتريد من هذه
ً
ُ
معا لتشكيل الحكومةّ .
إن وجود األكثرية الشيعية في صميم الحكومة العراقية تطمئن إيران
األحزاب أن تعمل
ً
ّ
تهديدا إليران ذات األغلبية الشيعية .وما ال تريده إيران هو أن ّ
بأن العراق لن يشكل مرة أخرى
تقسم التكتالت
ً
ّ
الشيعية دعمها وتبني تحالفات فردية مع الكتل العربية السنية والكردية والعلمانية لتشكيل حكومة جديدة
ٌ
عابرة للطوائف ،وهي فكرة واردة لدى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
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ً
مرحب به لدى رئيس الوزراء املقبل .ومن
وترغب إيران أيضا أن يكون الوجود العسكري األمريكي في العراق غير
ٍ
الناحية املثالية ،تريد إيران أن ترى اتساعا في رقعة حلفائها من آسيا الوسطى إلى البحر األبيض املتوسط.xli

العراق جيوستراتيجا

يقع العراق في الطرف الجنوبي الغربي من قارة اسيا من منطقة تؤلف جزيرة العرب التي تعد نقطة
الوسط للقارات الثالث أروبا و اسيا وافريقيا ,ويعد املوقع من العناصر الثابتة في الجغرافيه اال ان اهميته هي
التي تتغير فإما ان يفقد أو يكتسب اهميه جديده حسب التطورات الحاصلة
ويق ــع العراق مابين خطي طول  45ـ ْ 38و 48ْ-45شرقا ًودائرتي عرض  5ـ ْ27ْ-23 , 29

ً
شماال .وبالنسبه للعراق فان طبيعه موقعه هذا جعلته يمر بفصول مناخية متنوعة ساعدت على تنوع زراعته
اضافة الى انها ساعدت على انتشار زراعة محاصيل متنوعة في الشمال عن الجنوب اضافة الى قيام
الصناعات االنتاجيه التي تعتمد على مناخات معينة اما من حيث املوقع البحري فانه يساعد بالنسبة لهذا
املوقع على تحديد طبيعة مصالح الدولة وحاالتها االقتصادية والسياسية فالدول املطلة على بحار أو خلجان
ترتكز اهميتها على خلفية الساحل املطلة عليه هذه الدولةوعليه فان اهمية املوقع البحري تاتي للدولة من
اهمية البحرأو الخليج ولكن بالنسبة للعراق على الرغم من كونه دولة شبه حبيسه أالان اطاللته على الخليج
العربي اكسبته اهمية استيراتيجة نابعه من أهمية الخليج العربي نفسه كونه يتمتع بمميزات جيواستراتيجية
مثل وجود أكبر احتياطي للنفظ فيه وهو حلقة وصل بين املحيط الهندي والبحر املتوسط اضافة الى طبيعه
الدول املطلة و القريبة منه ونشاطاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية هذه اضفت اهمية خاصه للخليج
العربي في االستراتيجيات الدولية وحظى العراق بهذه االهمية النابعة من اهمية الخليج العربي اضافة الى أن
العراق استفاد من اطاللته عليه كمرتكز قوه اقتصادي فاملوانى التجارية تعد مصدر اساس ي لالستيراد اضافه
الى انها مركز رئيس ي لتصدير النفط واملواد االولية العراقية .ومما زاد أهمية العراق االستراتيجية هو وقوعه
على اقصر طريق جوي يربط بين جنوب شرق اسيا وغرب أوروبا مما يوعد بتطور هذا القطاع في ضل تصاعد
خدمات النقل الجوي العاملية كما ونوعا االمر الذي يوفر احتمالية بنسبة كبيرة ان تكون احد املوارد
االقتصادية املهمة للعراق اذا ما تم ادارتها بشكل جيد كما ويعتبر العراق حجرا ركنيا في االمن القومي العربي أو
االمن الخليجي ،وهو ليس تعبيرا لغويا بقدر ما هو حقيقة ستراتيجية وعسكرية وسياسية

اهداف السياسة االيرانية

يشكل العراق بالنسبة إليران الجسر الذي تعبر عليه نحو املتوسط ,فقد أضحى مشروع ايران
الجيوستراتيجي الجديد هو السعي لتحقيق جيرة مباشرة مع اوروبا عبر محور عرض ي ينطلق من افغانستان عبر
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ايران والعراق وسوريا ولبنان ,وهو محور يحقق إليران مزايا جيوستراتيجية على مستوى عال من االهمية ,ألنه
يعمل على تحييد كل من فائض القدرة الجيوستراتيجي االسرائيلي من جهة ,وتهميش فائض القدرة التركي من
جهة أخرى ,xliوهو ما يبدو متسقا مع ما جاء في وثيقة وضعتها الدوائر االيرانية تعرف باسم "االستراتيجية
اإليرانية العشرينية  "2025-2005والتي وضعت تصورات مستقبلية للدور اإليراني خالل عشرين عاما ,وتهدف
الى تحويل البالد الى نواة مركزية لهيمنة تعددية داخلية في منطقة جنوب غرب اسيا ,وتنص الوثيقة على ان
ايران ستحظى بخصوصية على املستوى الدولي وتتحول الى قوة دولية ومصدر إلهام للعالم اإلسالمي ,على أن
ينعكس ذلك إقليميا في العام  2025لتحتل ايران املرتبة األولى في منطقة جنوب غرب اسيا اقتصاديا وعلميا
وتكنولوجيا وتصبح نموذجا ملهما والعبا فاعال في العالم اإلسالمي استنادا الى تعاليم "االمام الخميني" وافكاره
وبما يعكس هويته االسمية الثورية.xli
وانطالقا من جملة هذه األهداف فأن التأثير اإليراني على االنتخابات العراقية يدخل ضمن عدة
مديات أو أهداف ،أهمها:

أوال :ربط العراق بالمنظومة القيمية اإلقليمية اإليرانية

وفيما يخص االستراتيجية االيرانية تجاه العراق فقد اتخذت بعدا جديدا السيما بعد الوجود
االمريكي فيه الذي قاد الى تحوالت جوهرية في بنية النظام والسلطة ,فما شهدته الساحة العراقية والنظام
السياس ي الجديد قد شكل إليران فرصة استراتيجية إلعادة رسم عالقاتها بالعراق من ناحية وتعزيز دورها
االقليمي من ناحية اخرى ,فأحد املزايا املهمة إلسقاط النظام العراقي السابق هو منح ايران الفرصة لتعيد
ً ً
تعريف دورها االقليمي بصورة تضمن لها ان تكون العبا مهما في الساحة العراقية واالقليمية ,xliوقد أسست
ايران طوال العقد املاض ي مراكز نفوذ لها في العراق في املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية
مستخدمة من اجل هذا الهدف القوة الناعمة والصلبة.xli

ثانيا :مواجهة التهديدات االمريكية إليران في الساحة العراقية

اتسم السلوك السياس ي االيراني تجاه العراق بعد عام  2003بالتنوع في األدوات فمن جهة دعمت
ايران الحكومات العراقية ومواقفها ومن جهة اخرى عملت ايران على توسيع نفوذها في الساحة العراقية ,بما
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يوصف بانه استراتيجية ايرانية بعيدة املدى موجهة نحو الواليات املتحدة االمريكية بالدرجة االساس للحد من
نفوذها في العراق مما يعني ارتباط استراتيجيتها في العراق بعالقاتها مع الواليات املتحدة االمريكية.xli,xli
ولهذا فأن أدوات النفوذ االيراني في العراق واملنطقة ال تزال تنظر إلى الواليات املتحدة االمريكية كعدو لها,
ً
وهذه ببساطة ،ليست بسبب عقلية تيمريه حول العزم األمريكي على االضرار بمصالح ايران ،ولكن أيضا ألن
هذه االدوات تنظر إلى الواليات املتحدة االمريكية بوصفها العائق الرئيس ملصالحها في املنطقة ,فحتى إذا ما
ً
سعت الواليات املتحدة االمريكية لطمأنتها حول أهدافها ،من املستبعد جدا أن تصدق ذلك ما لم تكن
واشنطن مستعدة للرضوخ في ما يتعلق بهيمنة إيران اإلقليمية ,وهذا كله يوجب على واشنطن اعادة التفكير في
الشراكة مع اإليرانيين والجماعات املسلحة املدعومة منها حتى في الحرب ضد تنظيم داعش .xliوهو ما دفع هنري
كيسنجر الى التحذير من سيطرة ايران على املناطق املحررة من تنظيم داعش بأنه سيؤدي الى ظهور
"امبراطورية راديكالية جديدة" ,xliوالسيما بعد تنامي التهديد غير املتناظر  asymmetric threatالذي تشكله
ايران على املصالح االمريكية عن طريق اعتمادها الوكالء املحليين لتوسيع نفوذها في املنطقة وتقويض استقرار
الشركاء االقليميين الرئيسين للواليات املتحدة االمريكية ,فالقوة العسكرية االمريكية املتواجدة في الخليج
العربي قد تردع القوة االيرانية التقليدية ولكنها لن تؤثر في اي من تهديدات ايران غير املتماثلة.xli
ثالثا :التفرد بالنفوذ داخل الساحة العراقية:

تشكل االزمات السياسية والتنافسات داخل األحزاب اإلسالمية الحاكمة في العراق أحد مكونات
وبوابات النفوذ اإليراني في العراقفاختالف الرؤية بين رئيس الوزراء الحالي من جهة وبين تيار املالكي والحشد
الشعبي من جهة أخرى من املحتمل ان يتسع قبيل االنتخابات ،وفيما تدعم الواليات املتحدة تقوية مواقف
العبادي سواء الرافضة الستفتاء كردستان أو غيرها لكي ال تحرمه من مكاسبه الشعبية التي تحققت من
النصر على تنظيم داعش وتزيد من فرصه في الفوز بوالية ثانية ,xliمما دفع رئيس إقليم كردستان مسعود
برزاني الى التصريح بأن "دور إيران في العراق أكبر بكثير من دور الواليات املتحدة" ,xliحيث ال تزال تجربة
االنسحاب األمريكي من العراق في  2009وتركها البالد بحالة فراغ نفوذ مألته ايران مباشرة ,xliوفي الوقت
الراهن فأن األجنحة السياسية لقوات الحشد الشعبي بدأت بتنظيم نفسها جيدا للمشاركة في االنتخابات
القادمة مستخدمة الدعم اإليراني في فتح قنوات فضائية جديدة لبث تغطية إخبارية تصور إيران كحامية
للعراق والواليات املتحدة كمحور متالصق.xli

رابعا :التحول في األدوات السياسية المقبلة

منذ بداية التحول السياس ي في العراق بعد عام  2003برزت ايران كداعم للتيارات السياسية الدينية في العراق
ولكن بعد احداث عام  2014وظهور عدد من االزمات األمنية واالقتصادية والفساد اإلداري أدت هذه العوامل الى
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بروز التيار العلماني كمنافس قوي يحض ى بالشعبية امام تراجع التيار الديني الذي يحض ى بالدعم اإليراني مما يرجح
ان تبدأ ايران بدعم بعض التيارات العلمانية او التيارات الدينية التي تحولت الى العلمانية بشكل كامل او جزئيا

خاتمة
-

تشكلت العالقات العراقية اإليرانية وفق خلفية من العالقات التاريخية المتأرجحة بين الصراع تارة
والتعاون تارة أخرى
عملت إيران على توسيع نفوذها في الساحة العراقية ،بما يوصف بانه استراتيجية ايرانية بعيدة المدى
موجهة نحو الواليات المتحدة االمريكية بالدرجة االساس للحد من نفوذها في العراق.
اهم ما يميز النفوذ اإليراني في ملف االنتخابات العراقية هو عدم ارتهانه بفوز أو خسارة طرف
سياسي محدد يعتمد النفوذ اإليراني عليه بصورة أساسية.
نجاح ايران في تحويل العراق من توجه الصراع والمجابهة الى توجه الشراكة والتعاون
من المرجح ان تتعامل ايران مع نماذج سياسية غير دينية التوجه خالل المرحلة االنتخابية المقبلة ويعد
هذا من التحوالت المهمة التي لم يعهدها الشارع السياسي العراقي
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  – 3 -5التعاطي العربي مع االنتخابات العراقية المقبلة 2018-1-3-5-رؤية عن التعاطي العربي مع مستقبل العملية السياسية في العراق

أ.د .موسى طويرش
كلية العلوم السياسية  /الجامعة المستنصرية

تقديم -:
كان واليزال العراق في موقع القلب من الشرق األوسط ( ,)1يتجلى فيه سر أستقرار املنطقة وأضطرابها ،ألنه
يمثل واقع فريد أو غريب أو متناقض ،أذ في الوقت الذي يكون العراق فيه مركز تناقض وصراع هو نفسه قد
يكون حالة التقاء وتواصل بين الدول املحيط به .فواقعه السكاني القائم على التنوع  ,الذي ساعد التاريخ في
بنائه ,بشقيه القومي ،كون العراق ملتقى ملختلف القوميات العربية،الفارسية ،التركية والكردية ،واملذهبي
ً
ً
والديني (املسلمين بطوائفهم واملسيحين بطوائفهم والصابئه وغيرهم) كل ذلك جعل للعراق دورا محوريا في
املنطقة وفي صياغة واقعها .
وعلى الرغم من مساهمة الجميع في جعل هذا التنوع القومي واملذهبي فرصة لزرع الفتنة وعدم األستقرار كل
ً
ملصالحه الضيقة  ,دفع ثمنة العراقيون جميعا  ,فأنه في ذات الوقت سعى وسيسعى الجميع الى تحويل العراق
ِّ
من واقع الصراع الى حالة األلتقاء والتواصل ،بعد أن تيقنوا أن أستقرار العراق وأمنه ووحدته ذات أهمية
كبرى ألمن وأستقرار املنطقة ،من خالل جعل العراق (الجسر األقليمي) لألتصال والتواصل بين القوى
ً
األقليمية املتصارعة .وهو الدور التاريخي الذي قام ِّبه العراق منذ فجر التاريخ مرورا بدوره كمركز للدولة
العربية األسالمية وأنتهاءا بالتاريخ الحديث.
ً
والبد أن نشير هنا أنه اليمكن فهم طبيعة السياسية العربية ازاء العراق السيما بعد عام  2003بعيدا عن
االستراتيجيات الدولية والتي يتم التخطيط لها بدقة عالية وبمديات طويلة .
ومن أبرز تلك االستراتيجات ماأطلق عليها (االقليمية الجديدة)(.New Regionalism )2
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وبالرغم من بعض األتجاهات األيجابية لهذا املفهوم والذي قد ينسحب الى أيجاد تكتالت أقليمية ذات طابع
أقتصادي وتجاري أكثر من أي ش ئ أخر ،األ أن هذا املفهوم يأخذ أبعاد أخرى في الدول الهشة والتي تتميز
سياستها (بنمط األعتماد) 3والذي من أهم سماته األعتماد على مصادر الدعم الخارجي السياس ي والعسكري
والدخول ضمن استراتيجات دولية عابرة لالقليمية  ,أذ أن هذا التفسير لألقليمية يدور حول رعاية الواليات
املتحدة األمريكية ألقامة تجمعات أقليمية منسجمة من الناحية السياسية واالقتصادية تسير وفق النسق
املرسوم لها والذي يصب في النهاية بتعزيز مبدأ الهيمنة االمريكية على العالم (.)4
لقد عملت الواليات األمريكية املتحدة وبمختلف الوسائل على توظيف أنظمة املنطقة السيما العربية منها في
خلق البيئة املناسبة القامة ماأطلق عليه الشرق األوسط الكبير ( )5و الذي تذوب فيه مختلف القوى
األقليمية ومن بينها (أسرائيل) .حتى أن سياسة الواليات املتحدة السابقة في تحجيم قوة العراق ومن ثم
أحتالله كان من أهدافه هو تحقيق استراتيجيتها املذكورة مستغلة (املأزق األمني ) الذي أدخل العراق نفسه
فيه األ وهو أحتالل الكويت .
ً
ً
لقد عملت الواليات املتحدة بعد عام  2003بقوة على أن يكون العراق نموذجا أقليميا للشرق األوسط وان
ً
تقدمه كمشروع لالصالح والتغيير منطلقة من موقعه الجغرافي املهم جدا ومن تكويناته القومية والدينية.
ً
ً
لقد تطلب تطبيق مبدأ (األقليمية الجديدة) مسحا أستراتيجيا للمنطقة كلها وأعداد الخطط املناسبة ألعادة
مأسسة االنظمة السياسية فيها  .أن تقييم االنظمة العربية وبنيتها الداخلية كانت تهدف الى أالستمرار في صنع
وتغيير أدوار الالعبين األقليمين في محاولة لتمرير عملية أستبدال نظام (سايكس بيكو) بنظام جديد وصف
بانه (وستيفالي)( )6لتحقق اهداف مختلفه عن املرحلة السابقة.
لقد أنساقت الدول العربيه خلف املشروع األمريكي بأحتالل العراق كونه يحقق لها مجموعة من األهداف
ً
املرحلية فضال عن كونه سيكون أحدى محركات التحول في الشرق األوسط الذي كان النظام في العراق يعتبر
من أبرز معوقاته  ,وكان العنوان األبرز في هذا األنسياق هو (مكافحة األرهاب).
األ أن املشروع األمريكي أصطدم في بدايته بعقبات واضحة وكبيرة أبرزها أنها لم تكن تحسب بشكل دقيق عمق
االنقسام الطائفي في العراق والذي كبت على مر عقود طويلة السيما أنه كان يغذى ويمد من قوى خارجية كان
ً
هدفها األول مصلحتها الخاصة فضال عن محاولة أفشال املشروع األمريكي في املنطقة .
ثم جاء األنخراط العربي في األزمة الداخلية العراقية في دعم جماعات أرهابية ليس فقط لدواعي طائفية وأنما
ً
اعتبرته جزءا من الصراع السياس ي في املنطقة بين أيران من طرف والدول العربية من طرف األخر السيما بعد
بروز مفهوم (الهالل الشيعي) الذي يعني الهيمنة األيرانية على عدد من الدول العربية.
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ً
ً
كان التحدي األكبر هو أن العنف الطائفي في العراق لم يعد محصورا في أطاره الجغرافي بل أخذ أبعادا أقليمية
ً
بل وحتى عاملية  ,أذ غذى العنف الطائفي عدد من املنظمات األرهابية ذات النشاط الدولي فضال عن أن الفتنة
الطائفية بدأت تصل الى دول لم تعرف هذه الفتنة من قبل كالسعودية والبحرين واليمن وسوريا وحتى األردن .
وأصبح أنتشار الجريمة الدولية تحت الغطاء الديني واملذهبي وحتى القومي وااليديولوجي هي السمة األبرز خالل
العقد األول ونصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين .
ً
وأن تحديات هذا العنف وصلت الى مراحل مقلقة عندما بدأ خطره يدق أبواب أوربا والواليات املتحدة فضال
ً
عن مشكلة النزوح والهجرة التي أخذت أبعادا دولية خطيرة.
ً
كما أن بوادر األتجاه العكس ي للمشروع األمريكي بدأت بالظهور ،أذ بدال من أقامة دول مستقرة وقادرة
ً
أقتصاديا لتحقيق حالة األنسجام ضمن مفهوم األقليمية الجديدة ظهرت لنا (الدولة الفاشلة)( )7في الشرق
األوسط وكان أبرز نماذجها في اليمن وسوريا وحتى العراق قبل  2015وقد تنسحب الى دول الخليج العربي .
أذا كان البد من حصول التغيير في األستراتيجية األمريكية وفي األدوات األقليمية  ,فالعراق فشل في ماأطلق
عليه (الديمقراطية التوافقية) التي أصطدمت في بيئته أجتماعية هشه ومخترقة من الدول األخرى وكانت أهم
عائق في أستقرار العراق وقوته.
كما أن النظرة األحادية املتطرفة التي تميز بها النظام السعودي خالل املرحلة السابقة لم تعد ملبية لطموحات
(العصر الجديد) في املنطقة وفق النظرة األقليمية الجديدة  ,فكان البد من التغيير بأتجاهات األنفتاح
والوسطية كما أن العنف لم يعد الخيار الوحيد النهاء مشاكل املنطقة فالبد أن تكون هناك حلول دبلوماسية
في سوريا واليمن وحتى في القضية الفلسطينية  ,قد تزامن ذلك مع وصول قيادة جديدة في البيت األبيض
ً
ً
االمريكي ثبنت أسلوبا مغايرا عن األدارات السابقة متمثلة بترامب والتي وصفت باستراتيجية(قوة املال وفرط
القوة)(.)8
كما أن املشكلة األبرز في املنطقة هي ترويض الدولة األيرانية وتحجيم نفوذها أو جعلها تنخرط بشكل أو بأخر
في املنظومة األقليمية املخطط لها .
وفي ضوء ماتقدم يمكن أن يبرز التساؤل األساس ي في تحليلنا وهو كيف ستنعكس تلك األجواء األقليمية السيما
العربية منها على مستقبل العملية السياسية في العراق ؟
لقد جرت األنتخابات في السنوات السابقة منذ عام  2005في ضل االجواء الطائفية  ,وكان للدور الخارجي
ً ً
ً
املادي واألعالمي أثرا كبيرا في شكل الواقع السياس ي في العراق ومثل ماكان الدور األيراني فاعال عند االحزاب
ً ً
املدعومة منها كان للسعودية وقطر واألردن وحتى مصر دورا مهما في دعم القوى املتقابلة ،في محاولة للتوازن
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الطائفي والسياس ي وعدم أغالق الساحة العراقية ألتجاه معين اليخدم مصالح تلك الدول العربية بل ويكون
ً
خطرا عليها .
ً
اال أن ظروفا ومتغيرات حاسمة وعميقة حصلت من السنه األخيرة ستنعكس بشكل كبير على األنتخابات
القادمة السيما مايتعلق بحجم واهمية التدخل الخارجي السيما العربي فيها .
ويمكن تحليل ذلك وفق املعطيات التالية:
ً
أوال/مايتعلق بالعراق
أ_ تحول النظام السياس ي في العراق بشكل أيجابي الى األستقرار واألنضباط على الصعيد الحكومي والعسكري
وهو األمر الذي يختلف بشكل جذري عن ماعرفت به الحكومات السابقة .ونرى أنه من املمكن التحكم بالواقع
السياس ي واملؤسساتي للدولة بشكل مخطط له ومتوازن مما يقلل من التأثير الخارجي ،السيما أن رئيس الوزراء
العراقي أعلن بشكل واضح وجلي عن أبعاد القوى السياسية ذات األجنحة العسكرية من العملية األنتخابية
القادمة االمر الذي سينعكس ايجابيا على االنتخابات القادمة ويحد من تأثير الدول األقليمية لدعم قوى
سياسية على حساب أخرى.
ب_ أنتهاء العلميات العسكرية في املناطق التي سيطر عليها األرهاب لسنوات خلت وتحقيق أنتصارات مبهرة كان
ً
من نتائجها فضال عن التخلص من األرهاب وتحرير املدن فأنها حررت السكان من األطر التي حكمتها خالل
السنوات التي سبقت دخول األرهاب ،وأبرزها الشحن الطائفي وعدم تقبل التغيير السياس ي ودعم وجوه
ً
سياسية معينة كانت مدعومة من دول عربية محددة السباب طائفية حصرا .لذا فأن الواقع الجديد سيوجد
ً
ً
مزاجا جديدا للناخب العراقي في تلك املناطق يسهم في بروز قيادات سياسيه جديدة تتسم باالستقاللية
ً
والوطنية بعيدا عن املال العربي السياس ي  .فقد أثبتت النخب السياسية خالل املرحلة السابقة والزالت فشلها
ً
في حماية املواطنين من املخاطر األمنية والسياسية وأنها كانت ترعى مصالحها الخاصة بعيدا عن هموم
املواطنين وحاجاته األساسية.
ً
ح_ السياسية الخارجية العراقية التي أتسمت في املرحلة الحالية (أي عام  2017تحديدا) بالتوازن أذ ان
السلوك السياس ي الحالي يسير خالل هذه املرحلة بالعمل على تفعيل مبدأ (املستقل النشيط) أي أن السياسة
الخارجية تربتط بشكل كامل باملصالح الوطنية العليا والتي من املمكن أن تنسجم مع املصالح الوطنية لدول
أخرى بعيدا عن التبعية  .لذا فقد اتسم السلوك السياس ي الخارجي العراقي بالوسطية والنشاط واألنفتاح على
ً
فضال عن أتاحة الفرصة الكبيرة للحصول
كل األطراف بما يسهم في الحد من التأثير السلبي للقوى األقليمية
على الدعم األقليمي والدولي .
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كما أن السلوك السياس ي الخارجي وبما يستند فيه على مجموعة من العوامل التي تجعل من العراق ذا قدرة
دبلماسية لتحقيق التواصل مع مختلف القوى األقليمية املتصارعة من منطلق أن األمن األقليمي وحدة
التتجزأ سيجعل دول املنطقة بشكل عام والعربية بشكل خاص تسعى وبقوة لتعزيز وحدة العراق وأستقراره
وأمنه مما سيسهم في التأثير األيجابي في مستقبل العملية السياسية في العراق .
ً
د_كانت لالزمة مع أقليم كردستان التي تزامنت مع القضاء على األرهاب املتطرف مذهبيا جعل االزمة تتحول
ً
ً
الى ،أشكال قومي بدال منه طائفيا فقد توحدت كل األطراف العربية بكل مذاهيها بأتجاه تأييد املوقف الحكومي
ً
من املحاوالت األنفصالية لحكومة األقليم ،فضال عن ظهور كثير من املعلومات التي اشارت الى عمليات تطهير
قومي في املناطق التي سيطرت عليها القوى السياسية الكردية األمر الذي سيكون له أثر في تعميق الشعور
ً
القومي العربي وتوحيده بعيدا عن املذهبية والطائفية وهذا بدوره سينعكس على األثر العربي في الواقع
ً
السياس ي القادم والذي من املفترض أن يكون داعما للنظرة القومية العربية ضد الطموحات القومية األخرى .
ً
ثانيا /الظروف واملتغيرات التي تمر بها الدول العربية الفاعلة السيما الظروف الداخلية والتي ستنعكس بشكل
كبير على سياستها الخارجية .فاململكة العربية السعودية تشهد تحوالت سياسية داخلية عميقة قد تعصف
بالبنية التقليدية للنظام السياس ي السعودي .وأن أبرز معالم هذا التحول هو اتباع (الوسطية) الدينية ألول
مرة في التاريخ اململكة  ،والتخلص من الجيل املتشدد من رجال الدين واألستعانة برجال دين يتميزون
بالوسطية  .ولو علمنا أن اغلب فتاوى العنف الطائفي واألرهاب صدرت من رجال دين متشددين في السعودية
وغيرها فسوف نرى أنعكاس ذلك على الواقع الداخلي العراقي املتأثر بتلك الفتوى خالل السنوات السابقة
وبالتالي سينعكس ذلك على االجواء االنتخابية التي سوف التكون للفتاوى الدينية املحرضة واملتطرفة اي اثر ذا
قيمة  ،االمر الي سيفقد بعض القوى السياسية العراقية قدرتهاعلى تجريك الشارع العراقي على اسس طائفية
كما كان االمر في السابق.
وقد تعزز الدور االيجابي للسعودية بعدتطور العالقات السياسية واالقتصادية واالمنية من خالل توقيع
االتفاقات والتفاهمات املشتركة.
وهذا االمر ينطبق على الواقع الداخلي املصري املبتلى باالرهاب فضال عن االزمة االقتصادية الخانقة .االمر
الذي جعل البلدين العراق ومصر يتجهان الى مزيد من التعاون والتنسيق االمني والسياس ي.وهذا يشير وبقوة الى
تغيير التعاطي املصري الرسمي والشعبي مع الواقع العراقي اذ تشير االحصاءات الى مساهمة املصريين ،ارهابيين
او رجال دين افتوا به ،في ازمة العراق االمنية .
واالمر نفسه ينطبق على االردن والكويت وقطر ،اذ ان العالقات مع هذه الدول شهدت تحسنا رسميا مما يطي
دالالت واضحة على الدور االيجابي لتلك الدول في دعم العراق امنيا واقتصاديا .
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ثالثا – االوضاع السياسية واالمنية التي تشهدها املنطقة العربية ومن ابرز معاملها حرب اليمن والوضع في
سوريا واالزمة القطرية وازمة العالقة العربية مع ايران
ووقوف دول املنطقة ضمن سيايسة املحاور.في الوقت الذي يشهد العراق بوادر االسقراراالمن واالقتصادي ،
االمر الذي سيجعل منه عامل تواصل والتقاء بين مختلف االطراف ،فضال عن انشغال مختلف االطراف في
الصراع والتنافس بعيدا عن العراق الذي كان ولسنوت طويلة ساحة لتلك الصراعات .لقد بدا اقتناع املحيط
االقليمي للعراق باهمية استقرار العراق ووحدته وبنه ممكن ان يكون حاجزا او فاصال محايدا بين االطراف
املتصارعة واملتنافسةوفق اجندات قد تستخدم ادوات مذهبية او قومية.

نخلص الى القول ان التعاطي العربي مع الواقع العراقي ضمن املرحلة الحالية او في املستقبل املنضور نرى بانه
سيكون ايجابيا ،اذ انطالقا من عاملين االول يخص الداخل العراقي  ،اذ تمكن املجتمع في العراق وفي ضوء
املعطيات الجديدة في تفهمه للدور السلبي لدول االقليم وبالتالي سيساعده ذلك على االبتعاد عن اي تأثير
خارجي  ،وسيكون مقياسه في االنتخابات القادمة املعيار الوطني والخدمي من خالل نخب سياسية جديدة لم
تلوثها ادران املرحلة السابقة ،السيما ان الخطاب الطائفي لم يعد محفزا لجلب االصوات االنتخابية.على
اللرغم من ان ذلك سوف لن يكون مطلقا اال ان املزاج الشعبي العراقي تغير كثيرا.
كما ان العالقات الجيدة للدول العربية مع العراق ستنعكس ايجابيا من خالل التعاون املشترك على مختلف
الصعد االمر الذي يتناقض مع اي دور سلبي لهذه الدول في العراق .
ويبقى االمر املهم وهو قدرة الحكومة العراقية على حماية العراق امنيا وابعاد اي قوة خارجية من العبث
باستقرار العراق وامنه من خالل سياسة داخلية وخارجية متوازنة وفعالة ومنتجة،وان بوادر ذلك واضحة في
وجود حكومة يرأسها حيدر العبادي الذي يسير بخطوات ارى انها في الطريق السليم.

الهوامش:
-1حول اهمية موقع العراق ينظر:
عمار جعفر مهدي،االهمية االستراتيجية للعراق واثره على العالقات الدولية بعد
عام ، 2003اطروحة دكتوراه،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد. 2016،
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-2عن تطور مفهوم االقليمية الجديدة ينظر:
د.مروة حامد البدري ،بناء النظام االقليمي السياسات االمريكيةللشرق االوسط،
القاهرة،2013،ص. 23
-3عن انماط كارل هولستي للسياسة الخارجية ينظر:
محمد السيد سلسم،تحليل السياسة الخارجية،القاتهرة ،1999،ص. 117
 -4البدري ،المصدر السابق،ص. 67
 -5مالك عوني ،اعادة انتاج الفشل،ملحق مجلة السياسة الدولية،العدد، 208ابرل
. 2017
 -6نسبة الى مهاهدة وستفاليا عام  1648والتي رسخت مبدأ الدولة القومية .
 -7عن مفهوم (الدولة الفاشلة)ينظر :د .دالل محمود السيد،متالزمة التدهور بحث
عنمقاربة فشل الدولة في الشرق االوسط ،ملحق مجلة السياسة،ع ،208ابرل،
، 2017ص7
 -8عن سياسة ترامب الخارجية ينظر :
د.ياسر عبد الحسين،السياسة الخارحية االمريكية في عهد ترامب،مجلة ابحاث
استراتيجية ،ع ، 14اذار،2017ص. 13
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 -2-3-5التأثير الخليجي على الخارطة ألسياسية لالنتخابات المقبلةأ.م.د .علي فارس محمود
كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين

الملخص

ً
ال خالف في أن الدور الخليجي في املنطقة يعد من أكثر األدوار تأثيرا في املنطقة وذلك بحكم ما تمتلكه من موارد
وقدرات يمكن من خاللها التأثير على السياسات اإلقليمية املختلفة ،وتعد االنتخابات العراقية من أهم
ً
القضايا التي تؤثر في التفاعالت القائمة في املنطقة ،فموقع العراق في حركة التفاعالت اإلقليمية يعطيه ثقال
من حيث مستوى التأثير وهذا ما يعكس التأثيرات التي تنتقل من العراق إلى املنطقة بشكل متسارع.
ويختلف التأثير الخليجي في االنتخابات العراقية وفي الخارطة السياسية للقوى املشاركة في االنتخابات بحكم
ً
ً
عدة عوامل منها ما يرتبط بطبيعة العالقات القائمة داخل الدول الخليجية والتي قد تعكس موقفا متشابها أو
ً
ً
متباينا في هذا الجانب ،فضال عن طبيعة العالقات التي تجمع العراق بالقوى الخليجية والذي يحدد حدود
التأثير الخليجي في هذا الجانب .إذ قد يتجه التأثير إلى محاولة دعم الوضع القائم أو تغييره من خالل التأثير على
الخارطة السياسية لالنتخابات العراقية.
مداخل التأثيرالخليجية في االنتخابات العراقية
ً
تؤثر البيئة اإلقليمية بشكل كبير في امللف اإلنتخابي في العراق ،إذ عادة ما تكون االنتخابات محكومة بخيارات
وتوجهات إقليمية كالحالة مع بقية الدول التي تتأثر بشكل كبير بطبيعة التفاعالت السياسية في محيطها
اإلقليمي والدولي ،وقد شكل التأثير الخليجي حالة واضحة في هذا الجانب سواء في انتخابات عام  2010أو
انتخابات عام  2014وكما يعتقد بعض الباحثين أن طريقة التأثير التي تمارسها الدول الخليجية في البنية
االنتخابية تمر عبر مدخلين(:)xli
-1انتخابات املجالس املحلية (مجالس املحافظات):
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حاولت األنظمة الخليجية أن يكون بدء تأثيرها في االنتخابات العراقية من خالل مجالس املحافظات ،ولعل هذا
ً
التوجه يبدو واضحا في انتخابات  2013من خالل دعم كيانات سياسية ،إذ يبدو أن السبب في هذا التوجه
يرتبط في أن انتخابات مجالس املحافظات تشكل مرحلة متصلة باإلنتخابات النيابية من حيث النتائج،
وتساهم في املرحلة األولى منها بثبيت حدود الدعم في هذه النتائج ثم ما يمكن القيام به بعدها في املرحلة الثانية.
فإنتخابات مجالس املحافظات ورغم أهميتها في إدارة املحافظات وتوجيه سياسة املحافظة تجاه العالقات مع
الحكومة االتحادية إال أنها من حيث البعد اإلنتخابي تعد مرحلة إستعداد وتقييم لإلنتخابات النيابية.
-2االنتخابات النيابية
وهي تعد األهم بالنسبة للدول الخليجية كونها مرتبطة بالجوانب التشريعية والتنفيذية املتصلة بسياسة الدولة
وسلوكها الخارجي .إذ تعتمد فيها على تقييم سياسات الدعم في انتخابات مجالس املحافظات باإلضافة إلى
محاولة زيادة الدعم املالي واإلعالمي لبعض القوى السياسية من أجل الفوز بأكبر عدد من املقاعد في
االنتخابات.
ً
إن التأثير الخليجي في االنتخابات العراقية وفقا لنطاق أهميتها اإلقليمية بالنسبة للدول الخليجية يتم التعامل
معها عبر عدة قنوات ،إذ أن طريقة توليد التأثير في هذه االنتخابات ليست بالعملية السهلة وهي بحاجة إلى عدة
قنوات تتكامل فيما بينها من أجل التأثير في الحمالت االنتخابية والرأي العام للناخبين ،ويمكن هنا تحديد عدة
قنوات في هذا املجال وعلى النحو اآلتي:
-1اإلعالم :تحاول الدول الخليجية توظيف قنواتها اإلعالمية على مستوى التواصل االجتماعي واملرئي من
محاولة التأثير على الرأي العام عبر أجندة معينة تقترب من مصالحها وبحسب طبيعة العالقات القائمة ،إذ
يالحظ أنها تستخدم لغة الخطاب الذي يدعو إلى تغيير الوضع القائم في العراق عبر الترويج لقوى سياسية
معينة عندما تكون العالقات بين الدولتين متردية والعكس صحيح بهذا االتجاه ،ويمكن مالحظة تبدل
السياسات اإلعالمية التي تتبناها اململكة العربية السعودية وبعض القنوات األخرى التي تدعم من قبل دول
خليجية بعد اللقاءات الرسمية بين امللك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيد
العبادي(.)xli
-2القوى السياسية :إن طبيعة التشكيل االجتماعي للقوى السياسية الذي يقوم على طبيعة التعددية الثقافية
واملذهبية كان له دور كبير في أن تكون هنالك قنوات تأثير يمكن للدول اإلقليمية ومنها الدول الخليجية من
محاولة توظيفها في تمرير مصالحها السياسية ،فالدعم الذي يقدم من خالل الترويج للبرامج اإلنتخابي أو
املواقف الرسمية في اإلعالم تساعد هذه القوى على التحرك بأريحية في حمالتها االنتخابية .فخارطة القوى
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السياسية من حيث التحالف أو التشكيل السياس ي تعتمد على تكوين اجتماعي متماثل يساهم في تعزيز
إمكانية التأثر بالدعم الخارجي.
-3املجال االجتماعي :تمتلك الدول الخليجية عالقات متميزة مع معظم القبائل العراقية ،إذ أن هنالك امتداد
وصالت قرابة تجمع بين العديد من القبائل املوجودة في الدولتين باإلضافة إلى أن القدسية التي تمتلكها اململكة
العربية السعودية لها تأثير كبير على الجانب العقائدي في العراق ،وكل ذلك يحمل تأثيرات مختلفة ال يمكن
إهمالها في دراسة التأثير اإلنتخابي لهذه الدول على العراق ،وقد يتزايد تأثير هذا العامل بعد توقيع إتفاقيات
ً
التعاون االقتصادي بين الدولتين ودخول الشركات التجارية لإلستثمار في العراق .فضال عن وجود تفاهم
إيجابي مع الكويت واإلمارات يعزز من التأثير الخليجي في التشكيل االجتماعي العراقي.
أهمية االنتخابات العراقية في التصور الخليجي
التعد االنتخابات العراقية كأي حدث إنتخابي بالنسبة للدول الخليجية ،فالدول الخليجية تدرك أن عملية
تقوية الجماعات االجتماعية وتعزيز فاعليتها في املنطقة يعتمد بشكل كبير على الوضع في العراق وماتقرره
ً
العملية االنتخابية من توافقات تنعكس بشكل كبير على التفاعالت اإلقليمية في املنطقة( ،)xliووفقا لهذه
ً
ً
األهمية يرى وزير الخارجية العراقي األسبق هوشيار زيباري أن االنتخابات في العراق ال تعني شأنا داخليا فالدول
الخليجية واألردن وإيران وبقية دول املنطقة تنظر إليها بأهمية كبيرة بل وتعد في تصوراتهم انتخابات إقليمية
ويشارك معظمهم بدعم كبير من أجل تحقيق نتائج معينة تقترب من مصالح هذه القوى وقد يصل هذا الدعم
إلى الدعم املالي .ولعله منذ انتخابات عام  2010والعديد من املختصين يؤيدون سيناريو زيادة التأثير الخليجي
ً
في العراق خصوصا من خالل مدخل االنتخابات النيابية التي تقام فيه كل أربع سنوات(.)xli
يتعقد التأثير الخليجي في االنتخابات العراقية بسبب طبيعة البنية التكوينية ملجلس التعاون الخليجي على
مستويين :فاملستوى األولى الذي تؤثر فيه اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والذي بدأ دوره
يتصاعد من حيث مستوى التأثير بعد القمة الخليجية  -األمريكية في أيار  2017وبعدها زيارة رئيس أركان
الجيش العراقي ورئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي ومجموعة من أعضاء مجلس الوزراء وتوقيع عدة
ً ً
اتفاقيات في هذا الجانب ،األمر الذي سيترك تأثيرا كبيرا على الرأي العام في انتخابات  .2018ويبدو أن مقدمات
تحسن هذه العالقات قد بدأت بعد الدعوة التي قام بتلبيتها السيد مقتدى الصدر بتنسيق مع الحكومة
العراقية في آب .)xli(2017
ً
أما املستوى الثاني فهو يتمثل بدولة قطر والذي بدأ دورها يتضاعف إقليميا بعد القمة الخليجية األمريكية
بسبب السياسات الخليجية التي فرضت بشأنها.
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ً
ومع ذلك فإن طبيعة الدور الخليجي يبدو أنه سيكون أكثر تأثيرا في انتخابات العراق املزمع إجراءها في عام
 2018بحكم تطور العالقات املشتركة بالعراق بعد توقيع عدة إتفاقيات إقتصادية مشتركة وفتح العديد من
مجاالت التعاون السياحي بين البلدين ،وهو في جميع األشكال سيساهم في مضاعفة التأثير الخليجي في العراق
ً
خصوصا وأن العراق بحاجة إلى موارد اقتصادية من محيطه اإلقليمي والدولي في مرحلة ما بعد االنتصار على
تنظيم داعش اإلرهابي ،وقد فهمت الدول الخليجية ذلك بعد سياسة االنفتاح التي تبناها العراق على أثر
اإلنتصارات التي تحققت بجهود القوات العراقية املشاركة في الحرب على تنظيم داعش والجهود الدولية األخر.
حدود التأثيرالخليجي في االنتخابات العراقية
وفي اإلطار ذاته فإنه من الصعب عزل تأثير البيئة السياسية للتفاعالت الخليجية مع العراق في هذا الشأن،
فالترتيبات األساسية للقوى السياسية في مجال سياستها الخارجية لها دور كبير في تقدير الرؤية السياسية
ً
لدول الخليج في لتأثير في االنتخابات وبالزاوية التي يتم إعتمادها في هذا الشأن ،فضال عن طبيعة العالقات التي
تجمع بين العراق والدول الخليجية ،فمعادلة التأثير الخليجي ترتبط بمدى الحاجة إلى تطوير أو تغيير العالقات
ً
القائمة مع العراق ،وأي توجه سياس ي يمكن أن يكون األكثر تأثيرا في هذا الشأن.
ويبدو أن من أكثر املداخل التي تعتمدها الدول الخليجية إلى جانب القوى اإلقليمية األخرى في املنطقة هو
التركيز على مدخل املكونات ،فالعراق يعاني من وجود عدة مكونات وإنتماءات وأقليات متنازعة ،وهذه
ً
الهشاشة في التكوين الذاتي للدولة يشكل مدخال في التأثير على توجهات الجمهور من قبل أطراف خارجية ،ومن
ثم فإن إعتماد سياسات إعالمية وحمالت تثقيفة تؤديها بعض القوى السياسية يساهم في التأثير على النتائج
االنتخابية ،كالحالة مع انتخابات عام  ،2010إذ إزداد مستوى التأثير الخارجي في االنتخابات بسبب تركيز الدول
الخليجية على الفئات االجتماعية في هذا الجانب( .)xliولعل هذا األمر ال يمكن إنكاره في أي مستوى إنتخابي في
العراق ،فالالعبين اإلقليمين في جميع الحاالت يؤدون سياساتهم على أساس املساحة التكوينية للعراق ،وبما أن
العراق يعاني من أزمات إجتماعية متعددة تتعلق بالهوية الوطنية فإن التدخل اإلقليمي يتبنى توظيف هذا
ً
املدخل لسياساته في التأثير على الوضع الداخلي خصوصا عندما يرتبط األمر باإلنتخابات.
وعلى عكس ما يطرح من قبل بعض الباحثين بشأن دور املحافظات التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش
اإلرهابي في عام  2014وأنه سيتراجع تأييدها للوضع السياس ي الحالي بسبب ضعف الحكومة اإلتحادية في إدارة
ً
التحديات األمنية التي تواجه مناطقهم فضال عن عمليات تنظيم عودة النازحين من هذه املناطق ،كشفت
عملية إدارة األزمة مع إستفتاء مناطق شمال العراق ومن بعدها التعاون مع الدول الخليجية عن خطأ هذه
ً
التوقعات وبإتجاه مغاير تماما ،إذ كشفت العالقات الجدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي
في تشرين األول  2017أهمية التأثير الخليجي في العراق وإمكانية دعمه للسياسات الحكومية ومن بينها الرغبة
في إجراء االنتخابات في موعدها املقرر في عام .)xli(2018
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إن حدود التأثير الخليجي التي ترافق املشهد اإلنتخابي من الناحية اإلعالمية واملالية ومايرتبط بها من سياسات
تتعلق بالتعامل مع الواقع االجتماعي العراقي ترتهن بشكل كبير بما تفرضه العالقات املشتركة بين الطرفين ،إذ
كلما كانت العالقات القائمة بين العراق وهذه الدول تميل إلى اإلنسجام والتعاون كلما كان التأثير الخليجي
ً
إيجابيا ويميل بإتجاه إستقرار الوضع القائم والعكس صحيح وهذا ماأثبتته عمليات التأثير واألدوار في الخارطة
السياسية لإلنتخابات.
الخاتمة
إن طبيعة التأثير الخليجي على االنتخابات العراقية يخضع بدرجة كبيرة على حالة التفاعل بين القوى الخليجية
األساسية ،فاألزمة الخليجية التي نشأت بعد القمة الخليجية – األمريكية سوف تؤثر بشكل كبير على وجود
تيارين للتأثير في هذه االنتخابات أحدهما تدعمه قطر ،أما الثاني فتدعمه اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة باإلضافة إلى بقية الدول الخليجية وبنسب مختلفة من حيث التأثير ،والواضح أن طبيعة
التطور في العالقات االقتصادية والسياسية بين العراق واململكة العربية السعودية سيكون له تأثير على ترجيح
كفة التأثير للطرف الذي تتواجد فيه اململكة العربية السعودية باملقارنة مع املحور الثاني رغم دعم تركيا
وإيران للوضع القطري إال أنه ال يرتقي إلى التأثير الخارجي كما كان عليه وضع التفاعل قبل القمة الخليجية
األمريكية.
إن ما يمكن مالحظته في إطار التأثير الخليجي على االنتخابات العراقية في عام  2018سوف ترتبط بشكل كبير
برغبة اململكة العربية السعودية في املحافظة على دعم القوى السياسية التي ترغب بدعم تنامي العالقات
ً
الخليجية العراقية خصوصا باململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،إذ سوف تشكل هذه
الخطوة إدارة مهمة في التوازنات القادمة في منطقة الخليج .ومن زاوية أخرى فإنه من املتوقع أن يزداد حجم
التأثير في االنتخابات املقبلة للحفاظ على املصالح التي تحققت خالل هذه املرحلة.
إن من أهم ما يمكن أن يستفيد منه صانع القرار من هذه التطورات هو على النحو اآلتي:
-1إن التركيز على العالقات مع اململكة العربية السعودية بشكل خاص سوف يكون له تأثير كبير على دعم
ً
السياسات العامة واألمنية خصوصا للعراق وسوف يساعد على تنسيق السياسات في مجال مكافحة اإلرهاب
مما يدعم توجهات الحكومة العراقية ،وهذا املبدأ سيكون له تأثير على االنتخابات العراقية بالتوجه الذي
يدعم اإلنتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش اإلرهابي وبما يقلل من التركيز على الجانب الطائفي في هذا
الجانب.
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-2إن الحفاظ على عالقات متوازنة مع الدول الخليجية سوف يتيح للعراق فرصة اإلندماج االجتماعي وتوفير
ً
بيئة مواتية لدعم االنتخابات املقبلة ،خصوصا وأن سياسات هذه الدول سوف تتجه بإتجاه دعم السياسات
الحالية واملحافظة على عالقات مصالح متبادلة بين جميع األطراف.
-3إن على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بشكل خاص دعم السياسات التي أنتجها التنسيق املشترك مع
اململكة العربية السعودية بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي على مستوى الدول األخرى في
ً
منطقة الخليج خصوصا اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت .إذ سوف يساهم تأييد هذه
الدول لسياسات االستقرار في العراق على دعم التأثير اإليجابي الخليجي في االنتخابات املقبلة.
-4إن على الحكومة العراقية عدم الدخول في سياسة املحاور القائمة في الخليج واالحتفاظ بسلوك متوازن في
عالقاتها مع املنظومة الخليجية ،ألن الدخول في سياسة هذه املحاور سيكون له تأثير سلبي على الوضع الداخلي
ً
السيما في مجال السياسات الخليجية بشأن االنتخابات العراقية املقبلة .فضال عن أنه سوف يؤدي إلى
إنعكاسات سلبية على خارطة القوى السياسية في االنتخابات.
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 -6الخارطة السوسيو-سياسية –بين مشتركات منسية ورؤى برادايمية ---توازن وانقاذ---- أ.د نداء مطشر صادق الشرفةتقديم:
السياسة هي نتاج املجتمع ،شئنا أم أبينا ،وعليه فهي تعكس الخارطة أملجتمعية الي بلد وموروثاته من حيث
املشتركات واملتناقضات  ،والتي تلقي بظاللها على الخارطة ألسياسية من حيث الية تشكل أحزابه وطريقة عملها
وكيفية اختيار نظامه ألسياس ي واالنتخابي  ،الذي اليمكنه تجاوز حقيقة مفادها أن الدولة واملجتمع رهن بيد
املوروثات أملشكلة ملجمل حياته ألسياسية واالجتماعية .واليخرج العراق عن هذه الحقيقة ،املتمثلة بوجود
مشتركين أساسيين هما ((أملشترك القروي )) و (( املشترك املعبدي )) الذي لم تستوعبه ولم تمثله الخارطة
السياسية للعراق بشكل مؤثر و واضح ،فلو ألقينا نظرة سريعة للخارطة ألسياسية واملتمثلة باالحزاب
والكيانات املسجلة رسميا في املفوضية املستقلة لالنتخابات ووفقا الخر تحديث حصلنا عليه منهم في
أكتوبر 2017م --رغم تأسيس التيار الوطني العشائري ككيان سياس ي  ---نالحظ تعقد وتشابك وتنوع الخارطة
ألسياسية للعراق وذلك عبر تواجد عدد كبير من الكيانات واالحزاب السياسية املتزامن معها حل عدد كبير
اخر منها وكاالتي (( عدد طلبات تسجيل االحزاب السياسية بلغ  ، 293وعدد طلبات االحزاب القديمة بلغ ، 131
وعدد طلبات االحزاب الجديدة  ، 162وعدد االحزاب أملجازة  115اجازة تأسيس  ،وعدد الكيانات ألسياسية
أملصادق عليها سابقا  866كيان سياس ي  ،وعدد االحزاب التي كيفت نفسها في املدة ألقانونية  132كيان
سياس ي  ،وعدد االحزاب التي تم حلها  734كيان سياس ي )) ورغم ذلك نجد أن الخارطة أالجتماعية بمشتركاتها
املذكورة والتي تمثل أصل وأساس ومرتكز أملجتمع ألعراقي ،لم تمثل بهذه الخارطة ألسياسية بشكل ينسجم
ويتالئم مع حجمها الطبيعي اذ ان العشائر لها كيان مقابل  114كيان اخر .وعليه فكم مقعد ستجني هذه
العشائر ؟ وكيف سيكون تمثيلها في هذه الخارطة السياسية ؟ هذا االمر و من بين مجموعة من االمور التي
افضت ا لى حالة عدم ألتوازن واالستقرار للسلطة التشريعية كونها غير قادرة على تمثيل كافة مكونات الشعب
العراقي اسوة ببرملانات دول مستقرة مثل االردن الذي استوعب بتمثيله البدو والقوميات والطوائف كافة .
االمر الذي دفعنا الى طرح رؤى برادايميه تتمثل الخارطة أملجتمعية الواقعية للعراق  ،أضافة الى برادايم
لنظام انتخابي يتجاوز ثغرات النظام أالنتخابي ألسابق الذي أفرز تناقضات ونزاعات عدة .جعلت الخارطة
ألسياسية تمثل حالة (( كرتله االحزاب ألسياسية )) وما يترافق معها من (( السيولة الحزبية )) املتولدة عن
الحل والتشظي ل(( ))734كيان سياس ي  .وتأسيس (( ))115حزب  ،ومازال الباب مفتوحا للمزيد  ،ورغم ذلك ال
يوجد تمثيل يتناسب وثقل العشائر العراقية  ،أو الشباب العراقي بكل هذه التشكيلة الواسعة .
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ما تقدم دفعنا لطرح مجموعة رؤى وتصورات لتجاوز املنس ي  ،وملعالجة ثغرات وسلبيات افرزتها العوائد
االنتخابية السابقة واملتمثلة ب--
( برادايم _نموذج فكري _) ال يتجاوز املساق العام للدستور النافذ لعام 2005م ويكون قائم على تأسيس
تراتبية جديدة للنظام السياس ي العراقي ،وتبني نظام انتخابي (نظام الصوت البديل  )AVاضافة الى السعي
لتجسيد فكرة االغلبية السياسية للبرملان العراقي بجعله يمثل الخريطة السكانية املجتمعية للعراق والعاكسة
للمشتركات املوروثة املذكورة اعاله عبر السعي لتبني فكرة تخصيص مقاعد للعشائر العراقية في البرملان
انسجاما وتناغما مع املادة  45الفقرة الثانية من الدستور العراقي لعام  2005م وتأسيس (هيئة استشارية
مستقلة للمرجعيات الدينية الشيعية والسنية واملسيحية وااليزيديه والصابئة ،تقوم بالتنسيق مع املجلس
االستشاري التنسيقي املقترح وذلك للحفاظ على املصلحة العليا ملكونات الشعب العراقي وكذلك تخصيص
مقاعد للشباب في البرملان العراقي .؛س وذلك من أجل تجاوز ارهاصات هذه املرحلة املهمة في العراق  ،التي لو
بقيت دون تغيير ستترك اثرا سلبيا على نتائج االنتخابات املقبلة 2018؛ وعليه تتحدد بحثنا بطرح املشتركات
املنسية ووضع ألية ال تتناقض مع الدستور العراقي من أجل تأسيس بعض التصحيحات للخارطة السياسية
العراقية أمال بالوصول الى قدر معقول من التوازن واالستقرار .السوسيو – سياس ي .-

 _: -1-6رؤى تصورية لهيكلية نظمية  -سوسيو -سياسية –بدءا من املفيد االشارة الى الواقع املركب واملتشابك للمسرح السياس ي العراقي والذي افض ى الى توالد
(ريماغوئية) تسعى الى تقديم وعودا مستحيلة وطوباوية حول عراق مزدهر ومستقر ،يقابلها واقع يعكس عمق (
الفجوة االنتقالية ) التي جذرت الكثير من املشاكل الداخلية وعمقت من تأثير ( االخر االقليمي والدولي )
وجعلت النظام السياس ي يعاني من مشاكل متعددة افضت الى وجود ما يمكن التعبير عنه ب(( صراع املصالح
واملناصب والنفوذ)) ؛ من جراء ((كرتله وسيولة )) ألظاهرة الحزبية ؛االمر الذي أنعكس دون أدنى شك على
طبيعة االداء وعدم وضوح الهيكلية والتراتبية املعروفة لدى االنظمة السياسية في العالم ؛ وذلك من جراء
تعقد وتشابك الخارطة السياسية أملتمثلة بالصراع والتنافس الحزبي ألشديد على تولي املناصب ألقيادية –
انظر الجدول رقم  -1-في نهاية البحث  ،---والذي يعكس الوجود الكبير لالحزاب السياسية والذي قد يفض ي
الى تماهي التراتبية املطلوبة للنظام السياس ي ؛ االمر الذي دفعنا لطرح تراتبية جديدة لتشكيل النظام السياس ي
العراقي والتي ال تحتاج الى تعديل دستوري  ،وتجسد املوروثات املجتمعية للشعب العراقي ،والتي تتمثل ب
(املشترك القروي ) الذي تجسد بشخصية الفرد العراقي فهو وكما عبر املؤرخون يجابه ( ذاتا واحدة ) في
عالقته مع الظواهر ألفردية  ،وكأنه يشعر بوجود مركز قوي مشحون ( بشخصية معينة ) يدفعه للدوران
حولها  ،وهذا ما فسره العلماء بانه تمثل فيما بعد بحب العراقي ( للمركزية ) وبالذات املركزية االدارية  ،رغم
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شيوع دول املدن الصغيرة واملطبقة لنوع من انواع الحكم الذاتي شبه املستقل كما هو الحال في الحضارة
السومرية بالذات  .والتي ترجمت فيما بعد بوالئه للقبيلة  .ويتزامن معه املوروث االخر اال وهو ( املشترك
املعبدي ) والذي تجسد بسيطرة االلهة واملعبد على كافة مرافق الحياة حيث الحاكم معين من االلهة وممثل لها
في حكمه  ،وبذلك كانت تجسد السيطرة االقتصادية والدينية للعراق القديم وبكل حضاراته االكديه والبابلية
والسومرية .؛ هذا االمر دفعنا لطرح تراتبية للنظام السياس ي تكون عاكسة لهذين املوروثين للفرد العراقي _1_.
أضافة الى استرشادنا بمقولة (( مارك فلورباييه )) في كتابه (( الرأسما لية أم الديمقراطية ،خيار القرن )) 21
حيث ذكر (( ان ألديمقراطية ناقصة بشكل مستمر وال يجب أعاقة البحث عن توسيعها مطلقا)) فهي افضل
الحلول  ،وعليه سنكون بحاجة الى استقطاب االدوات االيجابية وتجاوز العناصر السلبية ؛ االمر الذي دفعنا
لطرح برادايم لتراتبيه للنظام السياس ي قد تفض ي الى تحقيق توازن واتساق يقلل من حالة االختناق والتوتر
والطائفية السائدة في الهيكلية املعروفة االن وكاالتي -:
يتشكل النظام السياس ي من الهيئات واملجالس التالية -:
 _1هيئة الرئاسات الثالث – رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرملان –
 -2مجلس الوزراء
 -3مجلس الحكماء واالعيان ورؤساء العشائر
 -4مجلس القضاء االعلى واملحكمة الدستورية ألعليا
 -5املجلس االستشاري لالمن الفكري
 -6مجلس التمكين السياس ي للشباب واملرأة
 -7البرملان
 -8املجلس االستشاري التنسيقي
-9هيئة استشارية تمثل أملرجعيات ألدينية لكل االديان .
 -10مجلس أدارة أالزمات
 -11مكتب االتصال .
يتشكل مجلس الحكماء واالعيان ورؤساء العشائر من خالل االنتخابات التي تجرى في كل محافظة عراقية
لتمثيلها بهذا املجلس وبذلك يكون عدد اعضائه بعدد املحافظات العراقية غير املنتظمة باقليم  ،اما االقاليم
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فيكون لكل اقليم شخص واحد يمثله .وهذا ينطبق على كل املجالس املذكورة اعاله باستثناء املجلس
االستشاري التنسيقي إذ يكون عدد اعضائه خمسة فقط يمثلون مجلس الحكماء واالعيان ومجلس القضاء
االعلى واملجلس االستشاري العسكري واالمني ومجلس التمكين السياس ي للشباب .
ويتم انتخابهم من قبل اعضاء البرملان في كل سنتين إذ يتم تغيير ثلث اعضائه تباعا باالنتخاب وفي حالة تعذر
ذلك يتم تعيينهم بالتنسيق بين مجلس الوزراء والبرملان .
وبذلك تكون هذه التراتبية تضم كل أطياف ومكونات الشعب العراقي وقادرة على التنسيق والتوازن بين كل
املكونات مما يدعم املوروث املجتمعي ويساير املبادئ الديمقراطية .

-2-6ا  -:برادايم لنظام انتخابيتعد مسألة انتقاء النظام االنتخابي من أهم القرارات بالنسبة الي نظام ديمقراطي  ،ففي اغلب االحيان يترتب
على انتقاء النظام االنتخابي تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في بلد ما  ،إذ أن النظم االنتخابية
املنتقاة تميل الى الديمومة في الوقت الذي تتمحور االهتمامات السياسية املحيطة بها حول ما يمكنها االستفادة
من املحفزات التي توفرها تلك االنظمة ،وفي بعض االحيان تتم عملية االنتقاء بشكل عرض ي نتيجة لتزامن
مجموعة من الظروف غير االعتيادية او تحول تأريخي مفاجئ دون ان ننس ى تأثير املحيط واالرث االستعماري
كعاملين بالغي التأثير .
يحتاج النظام الديمقراطي الناش ئ الى انتقاء نظام انتخابي معين النتخاب سلطته التشريعية  ،ويمكن أن
تفض ي االزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم الى تغيير النظام املعتمد وحتى في غياب تلك
االزمات ،فقد يعمل مؤيدو االصالح السياس ي على وضع مسألة تغيير النظام االنتخابي على االجندة السياسية
في بلد ما وهذه تتأثر بعاملين هما -:
 -1افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم االنتخابية  ،مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل
حول مختلف الخيارات املتوفرة والنتائج املترتبة على كل منها .
 -2استغالل القوة السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم االنتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقدون انها
تتالئم بشكل أفضل مع مصالحهم ألحزبية .
ويمكن أن ينتج عن عملية انتقاء نظام انتخابي تبعات لم تكن في الحسبان بالنسبة للنظام ألسياس ي  ،فعلى
سبيل املثال قد يكون هناك إدراك متعاظم إلمكانية تصميم النظم االنتخابية بشكل يوفر التمثيل الجغرافي
ويحفز على تحقيق النسبية في التمثيل فب ان واحد  ،وبما يشجع قيام االحزاب ألفاعلة ،على توفير املزيد من
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الفرص لتمثيل املرأة واالقليات وامكانية استخدام النظام االنتخابي لتحقيق التعاون والتوافق في املجتمعات
التي يسودها االنقسام من خالل االعتماد على وسائل مبتكرة واستخدامها كمحفزات وضوابط في ذات الوقت ؛
لذلك ينظر لألنظمة االنتخابية اليوم على ان لها تأثير حاسم في بناء النظام السياس ي أضافة الى أهميتها البالغة
في كل ما يتعلق بقضايا أدارة الحكم على نطاق واسع  ،وان اختيار نظام انتخابي ما يعتمد على تركيب املجتمع ،
االيدلوجية  ،ألدين  ،العرف  ،القبيلة  ،أملناطقية  ،التنوع اللغوي  ،الطبقية  ،وهل ان الديمقراطية راسخة أم
ناشئة -2-.
وقبل البدء بطرح النظام االنتخابي الذي نرى انه يتالئم ووضع العراق من املفيد االشارة الى أن (( االنتخاب هو
أسلوب ألسناد ألسلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت واالقتراع  ،وهو ألطريقة االساسية ألسناد
ألسلطة في ألديمقراطية ألتمثيلية  ،وهو الوسيلة الوحيدة ملنح ألشرعية للسلطة  ،وهو عقيدة ألديمقراطية ،
وفترة االنتخاب هي أهم االوقات في الحياة ألسياسية للشعوب  ،رغم بعض العيوب التي تصف حق االنتخاب
كوسيلة الختيار الحكام )) -3-
واالنتخاب حق شخص ي ووظيفة يؤديها املواطن نتيجة النتمائه الى االمة  ،وهو سلطة قانونية منحت بموجب
القانون للناخبين لتحقيق أملصلحة ألعامة ؛ وعليه فالدستور وقانون االنتخاب هما اللذان يحددان مضمون
هذه ألسلطة وشكلها ونوعها .
ويبرز هنا دور االدارة االنتخابية  ،بوصفها املؤسسة أو الهيئة أملسؤولة قانونا عن تنظيم وادارة االنتخابات ؛
لذلك يجب أن تكون مستقلة وحيادية ونزيهة وشفافة  .وفي العراق تعد املفوضية أملستقلة العليا لالنتخابات
هي حصرا االدارة االنتخابية ألوحيدة ؛ ومن هنا اعتمدنا عليها في عدد االحزاب السياسية املسجلة واالستعداد
لخوض االنتخابات القادمة ومن خاللها استطعنا رسم مالمح الخارطة السوسيو –سياسية – للعراق .
ومن املفيد التنويه هنا وقبل الخوض في التفاصيل الى ان املفوضية املستقلة لالنتخابات بذلت وتبذل الجهود
لجعل االنتخابات تسير وفقا ألسس فنية وعلمية تتجاوز من خاللها ثغرات كانت موجودة ،حيث استطاعت
أدخال (( الجهاز البا يومتري )) وجهاز (( التسريع )) والذي سيسهل اعالن النتائج ألنهائية لالنتخابات في غضون
ساعتين بعد أغالق مراكز االقتراع  -- -علما انها غير مؤهلة وغير قادرة على توفير برامج الحماية الخاصة
بالبرمجيات ملثل هكذا اجهزة مع عدم توفر البنى التحتية امليسرة لتوظيف هذه االجهزة بشكلها الصحيح ---
.أضافة الى اصدارها ملا يقارب من عشرة ماليين وأربعمائة بطاقة حيوية للناخب وقامت بتوزيعها في النجف
وكربالء والحلة وستقوم بتوزيعها يوم 2017-11-15في محافظة بغداد وهكذا دواليك في املحافظات االخرى –
مع سريان مفعول البطاقات االنتخابية السابقة – ملن يصعب عليه الحصول على هذه البطاقات ألجديدة .
أضافة الى فتحها ألعديد من مراكز االقتراع للنازحين  ،إذ وفرت عدد (( )) 109مراكز تسجيل للنازحين و(( عدد
 )) 110مراكز لالقتراع  ،وعدد (( ))307محطات اقتراع ألجمالي عدد ألنازحين والبالغ ((  ))108289في ثماني
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عشرة محافظة عراقية –انظر الجدول رقم  -2ولكن رغم ذلك تظل مسألة عودة النازحين أحدى اهم العوائق
التي تقف في طريق املفوضية .
ولو حاولنا النظر مرة اخرى للجداول التي زودتنا بها املفوضية املستقلة لالنتخابات حول الخارطة ألسياسية
ألعراقية لرأينا تعقد وتشابك هذه الخريطة عبر االحزاب الجديدة املشكلة واالخرى التي حلت نفسها وكما يلي -:
انظر الجدول رقم  -3-وكذلك انظر الجدول رقم .-1-
عدد طلبات تسجيل االحزاب السياسية بلغ –  -293حزبا
عدد طلبات االحزاب السياسية ألقديمة بلغ –  -131حزبا
عدد طلبات االحزاب السياسية الجديدة –  -162حزبا
عدد االحزاب السياسية أملجازة –  -115اجازة تأسيس
عدد الكيانات ألسياسية أملصادق عليها سابقا  – 866 -كيانا
عدد االحزاب التي كيفت نفسها في املدة ألقانونية –  -132كيانا سياسيا
عدد االحزاب السياسية التي تم حلها –  -734كيانا سياسيا
وهذه االحصائية استنادا الى آخر تحديث للمفوضية في يوم  2017-10-30م
يتزامن مع هذا التشابك والتعقيد (( الكرتله والسيولة الحزبية والتمثيل الضعيف للمشتركات املوروثة )) نزاع
واختالف تزامن والعملية ألسياسية في العراق  .حول النظام والقانون أالنتخابي أملعتمد وطريقة حساب
االصوات وترجمتها ألى مقاعد برملانية .
فنالحظ طرح ملشاريع حكومية ومن رئاسة الجمهورية ومن قيادات الكتل ألسياسية كلها مختلفة عن بعضها
وتعكس حالة عدم القناعة والرضا والثبات على أي االنظمة والقوانين االنتخابية االكثر انسجاما مع الخارطة ا
لسوسيو-سياسية – للعراق .وهذا يدل على فشل وعدم مصداقية ما تم أتباعه لحد أالن  ،الن االصل هو
الثبات واالستقرار على نظام وقانون انتخابي .
وبما أن املادتين ((  20و  )) 21من االعالن ألعالمي لحقوق االنسان أكدتا على حق ألفرد باملشاركة في حكم بلده
وأن أرادة الشعب هي مناط سلطة ألحكم  ،ومن حق الدولة أن تختار ما تشاء من االنظمة والقوانين التي
تساعد على تأسيس نظام ديمقراطي يلبي طموحات الشعب .
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وفي الدول ألديمقراطية يلعب النظام االنتخابي دورا كبيرا في رسم الخارطة ألسياسية ألحزبية  ،وأن االنتخابات
تمثل العمود الفقري للعملية ألديمقراطية ؛ وعليه فأن اقرار قانون انتخاب هدفه توسيع قاعدة أملشاركة
ألسياسية يعد الخطوة االساسية لتجاوز أالزمات .
وتجدر االشارة الى انه ألنه ال يوجد نظام انتخابي في ألعالم يخلو من ألسلبيات  ،لكن االختيار يجب أن ينسجم
مع طبيعة أملجتمع ألسياسية واالجتماعية .
ففي العراق طبق نظام التمثيل ألنسبي للدورتين أالنتخابيتين ((  )) 2013 _ 2010- 2005واعتمد نظام
التمثيل النسبي الكامل عندما أعتبر ألعراق كله دائرة انتخابية واحدة  ،وطبق نظام التمثيل ألنسبي ألتقريبي
عندما قسم ألعراق الى ((  ))18دائرة انتخابية حسب الحدود االدارية لكل محافظة  .واعتمد في املرة االولى على
معادلتين (( القاسم الوطني والذي يعني عد االصوات املطلوبة لنيل مقعد واحد في البرملان واملعادلة الثانية
احتساب املقاعد أملخصصة لكل حزب أو كيان في االنتخابات االولى وفقا للدائرة الواحدة والتمثيل ألنسبي ))
ثم اعتمد قانون الدوائر املتعددة (( ))18من ((بين الدوائر أالنتخابية على نطاق ألعراق وحسب نسبة عدد
السكان في كل محافظة أو دائرة وخصص القانون الثاني املقاعد املتبقية (( ))45كمقاعد تعويضية للكيانات
التي لم تحصل على أي مقعد وفق معادلتين (( القاسم أالنتخابي و تخصيص جميع مقاعد املحافظة فتوزع
املقاعد وفقا للباقي االقوى )) ثم اعتمد قانون (( سانت ليغو )) وسانت ليغو أملعدل _ _-4والذي اعتمد في
االنتخابات االخيرة  2014م  ،والذي يقوم على عدد االصوات التي حصلت عليها كل قائمة على أرقام فردية تبدأ
((  -7-5-3الخ )) وهذه ألطريقة تضمن فرصا أوفر للقوائم ألكبيرة في الحصول على مقاعد أكبر على حساب
القوائم ألصغيرة  .ونرى ان
منا صروا هذا القانون يدافعون عنه كونه يضمن عدالة أكبر من نظام العتبة أالنتخابية والباقي االقوى الذي
اعتمد في انتخابات (( . ))2010ولكن عند تفحص ما أسفر عنه (( قانون سانت ليغو وسانت ليغو أملعدل 1/7
)) لوحظ فوز مرشحين حصلوا على (( الف صوت فقط )) أهلتهم لنيل مقعد برملاني عن طريق كتلهم  ،في وقت
لم يفز مرشحون من كيانات أخرى حصدوا أكثر من ((  20ألف صوت )) بسبب نظام احتساب املقاعد في
ألدائرة أالنتخابية وعدد أملصوتين ويذكر ألسيد (( صفاء املوسوي )) عضو مجلس مفوضية االنتخابات ألذاعة
(( العراق ألحر )) في ((  ))2014-5-23بأن اعداد الناخبين العراقيين في االقتراع ألعام كانت ((  20مليون )) وقد
بلغ عدد أملصوتين قرابة ((  12مليون )) صوت مبينا ان معادالت حسابية وفقا لنظام (( سانت ليغو أملعدل ))
هي التي رسمت خارطة توزيع املقاعد ألبرملانية  ،بحسب ألدائرة االنتخابية والكيان االنتخابي والقائمة
االنتخابية ؛ وبالتالي ليس غريبا أن يحرم مرشح فاز بأكثر من ((  20ألف صوت )) من الحصول على مقعد ،
بينما حصل مرشح ثان من كيان أخر ببضعة أالف صوت فقط وحصل على مقعد برملاني -5- .

كانون االول –  ، 2017تقرير استراتيجي صادر عن المركز العربي الديمقراطي – المانيا – برلين

268

الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

التقرير االستراتيجي العراقي

لذلك البد من أنتهاج طريق أخر في لعبة ألديمقراطية ألبرملانية التي ال تخلو من نقائص مازالت تحير فقهاء
القانون ألدستوري .
من خالل ما تقدم نطرح نظام (( الصوت البديل – ))AVكخيار أقرب لواقع أملجتمع ألعراقي بموروثاته
ومشتركاته أملنسية  ،وبتعدديته وكونه مازال لم يتجاوز (( مرحلة الطفرة )) .

نمام الصوت البديل -:AV
برادايمنا املقترح هو تبني هذا النوع من االنظمة االنتخابية للعراق  ،وهو أحد النظم التعددية االغلبية
التفضيلية واملستخدم ضمن الدوائر أحادية التمثيل  ،ويستخدم فيه الناخبون االرقام ألتسلسلية للتعبير عن
أفضلياتهم بين املرشح الحاصل على االغلبية املطلقة من االفضليات ( )1+50ويقوم هذا النظام على -6-:
 -1دوائر انتخابية أحادية التمثيل كما هو الحال لنظام ألفائز االول .
 -2يعطى الناخب خيارا واسع إذ يقوم الناخبون بترتيب املرشحين حسب االفضلية ()-4-3-2-1
 -3يعرف بأ سم نظام الصوت التفضيلي في البلدان التي تعتمده كما هو الحال لنظام (بوردا) و(نظام
الصوت الواحد املتحول ) و(نظام الصوت االضافي ) والتي تعد جميعها من فصيلة النظم ألتفضيلية .
 -4في حالة عدم حصول أي من أملرشحين على تلك االغلبية من االصوات يتم أقصاء أملرشح ألحاصل
على أدنى عدد من االفضليات االولى من عملية عد االصوات  ،ويتم احتساب تلك االوراق استنادا الى
االفضلية ألثانية في كل منها .
 -5يتم احتساب كل ورقة لصالح املرشح الحاصل على أعلى االفضليات  ،ويتم تكرار هذه ألعملية الى أن
يحصل أحد أملرشحين على االغلبية أملطلقة أملطلوبة من االصوات  ،ويفوز بذلك في االنتخاب ؛ وعليه
فأن نظام الصوت البديل هو أحد نظم االغلبية .
 -6من املمكن وليس من الضروري ان يطلب من الناخبين ان يقوموا بترقيم كافة او معظم املرشحين على
ورقة االقتراع حسب ترتيب االفضليات وذلك لتفادي ضياع االصوات في املراحل املتقدمة من عملية
العد بسبب عدم تعبيرها عن مزيد من االفضليات املتسلسلة  ،اال أن ذلك من شأنه أن يعمل على
زيادة عدد االصوات الباطلة  ،كما وأنه يرفع من أهمية االفضليات التي يجبر الناخب للتعبير عنها بين
أملرشحين والذين ال يعنونه بأي شكل من االشكال أو يرفضهم تماما .
 -7يستعمل هذا النظام في استراليا ،فيجي  ،بابواغينيا  ،اوقيانوسيا  ،ويستعمل على مستويات محلية في
اوربا وامريكا الشمالية  ،وايرلندا .
مزايا هذا النظام -:
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تتحدد مزايا هذا النظام باالتي -7--:
 -1تمكين االصوات املعطاة ملجموعة من املرشحين من التراكم بحيث يمكن توفيق االهتمامات
املتقاربة على الرغم من اختالفها  ،من اجل الحصول على تمثيل في البرملان .
 -2تمكين الناخبين املؤيدين للمرشحين من ذوي الحظوظ الضئيلة بالفوز من التا ثير في انتخاب
املرشح االوفر حظا عن طريق افضلياتهم ( )-4-3-2على ورقة االقتراع .
 -3عامل محفز باتجاه أنتهاج سياسات الوسط لكونه يدفع باملرشحين للعمل على كسب
االفضليات الثانية والثالثة للناخبين االخرين من غير مؤيديهم االساسيين .
 -4يعمل على االتفاق مع االحزاب الصغيرة من اجل الحصول على االفضليات الثانية من مؤيديها
قبل كل عملية انتخابية ،االمر الذي يعرف ب(تبادل االفضليات ).
 -5بسبب مبدأ االغلبية الذي يقوم عليه هذا النظام فهو يرفع من مستوى التأييد للمرشحين
املنتخبين  ،االمر الذي ينتج عنه مستوى أعلى من الشرعية املكتسبة .
 -6يعطي هذا النظام ميزة التوافق وتلطيف املواقف في املجتمعات التي تتميز بأ نقسا مات داخلية ،
وذلك عبر اعطائه الفرصة للناخبين للتعبير ليس عن خيارهم االول فحسب  ،بل الثاني والثالث
...الخ وبسبب التركيبة االجتماعية  ،يعطى الناخبون عادة افضليتهم االولى عادة للمرشح املنتمي
الى مجموعتهم او قبيلتهم ،اال ان ذلك ال يكفي للحصول على االغلبية املطلوبة من االصوات ،إذ
يحتاج املرشح الى اصوات املجموعات االخرى التي تعطيه االفضلية الثانية من اصواتها ويقدم
نفسه كأفضل خيار ثاني في أعين الناخبين من قبائل أخرى .؛ ومن هنا يسعى املرشحون الى
التعاون والتحالف مع مرشحين اخرين يمثلون مجموعات اخرى نسبة الى حظوظ اولئك
املستندين الى اصوات ناخبيهم فقط  ،هذا االمر يفض ي الى تحقيق التوافق بين مختلف
املجموعات وينتج عنه فوز مرشحين يتمتعون باألغلبية املطلقة للناخبين  ،وهنا لم يكن
املرشحون الفائزون من بين الحاصلين على تأييد أكبر أو مجموعة أو فئة  ،وانما أولئك القادرون
على حشد التأييد من فئات مختلفة .
ابرز عيوب نمام الصوت البديل
تتلخص عيوب هذا النظام باالتي -8-:
 -1يحتاج هذا النظام الى مستوى جيد من الوعي والثقافة لتطبيقه .
 -2يؤدي هذا النظام الى نتائج غير تناسبية بسبب استخدامه في دوائر أحادية التمثيل
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 -3ميول هذا النظام أل فراز نتائج وسطية تستند الى حد كبير على العوامل االجتماعية والديموغرافية املحيطة
به
 -4ال يعمل هذا النظام في ظل وجود دوائر انتخابية كبيرة متعددة التمثيل .

3-6ا  -:المشهد ألسياسي ألعراقي – خرائط انتخابية ومشاريع محتملة –ال يخفى على أي متتبع للشأن العراقي االنتخابي  ،بأن هناك تشابك كبير بين متطلبات شعبية وحراك مجتمعي
كبير يرمي الى جعل االنتخابات أملقبلة تفرز نظاما سياسيا قادر على احتواء الجميع  ،وتقليص حجم املشاكل
أالقتصادية ألتي باتت تضرب جذورها بعمق ألنسيج املجتمعي للعراق  ،والرغبة ألعميقة لتجاوز االرتدادات
ألسلبية التي أفرزتها ألطائفية ألسياسية  ،سيما وأن العراق بات يعيد نفسه لبعده العربي ويحاول جادا أن
يعزز من مكانته التي يستحقها دوليا واقليما وذلك عبر نجاحه بمحاربة االرهاب (( داعش)) وسعيه لوضع
أسس لبناء الدولة أملدنية  ،.وتبنيه لسياسة الحياد واالبتعاد عن أملحاور  ،ولكن هذا ال يعني عدم وجود تعاطي
دولي واقليمي وعربي مع االنتخابات ألعراقية  ،حيث نلمس بدرجة أو أخرى نفوذا ودورا لقوى متعددة تحاول
ترك بصماتها على الخارطة االنتخابية وعلى املشاريع والبرامج املطروحة من قبل البعض .
فهنالك أرادات داخلية قد تتفاعل أو تتعاطى أو تتناغم بدرجة أو اخرى مع الداخل العراقي ومتطلباته
وحاجياته وكذلك ال يمكنها أغفال االخر االقليمي أو الدولي .
من هنا سيكون رسمنا للمشهد ألسياس ي العراقي وخرائطه أالنتخابية ومشاريعه أملحتملة النتخابات  2018م ،
منطلقة من هذا التشابك في التفاعالت املذكورة أعاله .
يتشكل املشهد ألسياس ي ألعراقي لالنتخابات املقبلة من املشاريع االتية -9--:
 -1مشروع التسوية ألسياسية -:
والذي يروج له ألسيد (( عمار ألحكيم )) ويسعى عن طريقه تحقيق مصالحات تاريخية بين مكونات الشعب
ألعراقي ألسياسية واملذهبية .
 -2مشروع االغلبية ألسياسية  -:وطرحه ألسيد (( نوري املالكي )) ويستهدف عن طريقه حصر تداول ألعملية
ألسياسية بين القوى ألسياسية ألتقليدية .
 -3مشروع االصالح ألسياس ي ومحاربة الفساد  -:ويتزعمه التيار الصدري ويطالب بقانون جديد لالنتخابات ،
وتشكيل مفوضية جديدة .
 -4مشروع الدولة أملدنية -:والتي يتزعمها ألسيد (( أياد عالوي )) ويطالب ببناء دولة عراقية مدنية علمانية تقوم
على تحقيق العدالة واالصالح  ،وتشكيل حكومة تكنوقراط .
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 -5مشروع رئيس الوزراء ألسيد (( حيدر العبادي )) والذي يسعى الى تحقيق تحالف خارج ائتالف دولة القانون ،
وسعى لعقلنة ألسلطة ومحاربة الفساد  ،وانتهاج سياسة الحياد على الصعيد ألدولي واالقليمي  ،ويستند في
ذلك على نجاحاته في محاربة االرهاب .
 -6مشروع تحالف القوى الوطنية  -:والذي بدأ بتشكيل تحالف قدمه ألسيد (( سليم الجبوري )) يسعى عن
طريقه تجاوز االحتقان ألطائفي وممارسة دور مهم في ألعملية ألسياسية .
 -7مشروع القوى الكردية -:والذي مايزال غير واضح بسبب تداعيات االستفتاء ولكن ألثابت أنهم شركاء في
ألعملية ألسياسية وسيبقى مشروعهم الحفاظ على مكانتهم ودورهم في هذه ألعملية -:
 -8مشروع أملرجعية ألدينية في ألنجف االشرف واملتمثلة بالسيد (( علي السستاني دام ظله)) إذ التركيز على
ضرورة أجراء االنتخابات في موعدها أملحدد  ،والسعي ملحاربة الفساد  ،وتحقيق االصالح  ،والحفاظ على
الوحدة ألوطنية ألعراقية  ،وااللتزام بالدستور ألعراقي ألصادر عام  2005م .مع التأكيد بعدم دعمها ألي كتلة
أو حزب أو مرشح أو كيان سياس ي
وعدم مشاركتها بمجمل العملية السياسية وترك كافة االمور الى السياسيين العراقيين .
 .ومن بين أبرز االمور التي طرحتها هو ألسعي لبناء دولة مدنية .
وانطالقا من هذه املشاريع نحاول ان نطرح تصورا للخرائط االنتخابية املحتملة في انتخابات  2018وكما يلي -:
الخارطة ألشيعية -:
لعلل من أهم مرتكزات الخارطة ألشيعية هو ألتحالف ألوطني ألعراقي والذي مازال موضوع رئاسته لم يحسم
بشكل نهائي  ،أضافة الى احتوائه على أكثر من خارطة انتخابية فمثال يبرز لنا مشروع االغلبية ألسياسية
الئتالف دولة القانون الى سعيه للتحالف مع (( الكتلة الحشديه – منتصرون  )) -والتي تضم كتائب متعددة
مثل (( كتائب االمام علي  ،وكتائب حزب هللا  /العراق  ،وكتائب عصائب أهل ألحق  ،وكتائب ألحركة االسالمية
في العراق  ،ومنظمة بدر  ،وكتائب سيد الشهداء )) – -10ولكن هنا علينا االستدراك عبر القانون ألصادر من
رئاسة الوزراء حول منع أي حزب سياس ي من خوض االنتخابات اذا كان يمتلك جناحا عسكريا  ،هذا القرار
ليس جديدا حيث أن قانون االحزاب السياسية العراقية في املادة ألثامنة منه وفي البند ثالثا وكذلك الدستور
ألعراقي لعام  2005م وفي املادة التاسعة منه الفقرة ((ج)) يمنع من كان عسكريا من ألترشح لالنتخابات ولكن
ال يمنعه من أملشاركة بعملية التصويت .وكذلك تشير املفوضية أملستقلة لالنتخابات بشكل واضح الى منع
استثمار االحزاب ألسياسية تسمياتها ألثورية والعسكرية في االنتخابات  ،الن تلك التسميات تحولت الى ألوية
في الحشد ألشعبي  ،وهنا نناقش (( قائمة منتصرون )) وامكانية تحالفها مع ائتالف دولة القانون .
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هذه ألقائمة تفترق في ألنهج أالنتخابي عن دولة القانون وتسعى الى تفضيل االولويات ألسياسية واالنتخابية
والبحث عن مكانة تحت سقف البرملان أكثر من تحالفها مع دولة القانون أو تعويلها على مشروع االغلبية
السياسية ؛ وعليه ترى في العمل مع جناح ألسيد (( حيدر العبادي )) يعد وظيفة وطنية -11- .ولكن القرار
االخير للسيد (( العبادي )) والذي أشرنا له سابقا فهل سيطبق فعال ؟ واذا طبق فهذا معناه حرمان كتلة
الحشد ألشعبي من خوض االنتخابات وهذا يعني التأسيس لتوازنات تكون جديدة على املشهد ألسياس ي ألعراقي
وباليات مختلفة  ،ولكننا نعتقد أن هذا القرار سيبقى حبرا على ورق واقعيا أو سيتم االلتفاف عليه أو غض
النظر عنه أو ربما يحدث انفصال تكتيكي بين الجناحين ألعسكري والسياس ي لغاية انتهاء اال نتخابات .
ويبرز لنا ايضا سعي أخر من قبل ائتالف دولة القانون للتحالف أالنتخابي مع املجلس االعلى أدى الى أتفاق
أولي مفاده تشكيل قائمة انتخابية موحدة  ،وقد ينظم لهم بعض القوى ألسنية ذات التوافق مع ألسيد نوري
املالكي وكذلك بعض القوى الكردية تحت خيمة (( االغلبية ألسياسية )) .
اذا الخارطة ألشيعية االولى ستتألف من (( مكونات دولة القانون  +قائمة منتصرون  +املجلس االعلى  +قوى
كردية وسنية  +الحركات االسالمية )) .
أما الخارطة ألشيعية ألثانية فهي ستتكون من جناح يؤسسه ألسيد (( حيدر العبادي )) في تشكيل قائمة
انتخابية أخرى بعيدا عن قائمة ألسيد (( نوري املالكي )) ولكن هذا االمر يحتاج الى موافقة البرملان حول
أمكانية خوض االنتخابات بقائمتين أو جناحية لحزب واحد  ،فلو نجح هذا االمر فعال واعلن ألسيد (( العبادي
)) عن قائمته عنده سيكون هنالك وكما أكد رئيس الهيأة ألسياسية (( للتيار الصدري )) ألسيد (( جعفر
املوسوي )) عن أتفاق سيتم مع (( ائتالف الوطنية بزعامة ألسيد أياد عالوي )) والتيار الصدري وجناح السيد
العبادي  ،هنا سنكون أمام ثقل سياس ي وشعبي كبير تمثله هكذا قائمة وهي -:
((جناح حيدر العبادي  +التيار الصدري  +ائتالف ألوطنية  +تيار الحكمة  )).وهنا سنكون أمام كتلة برملانية
متوازنة وقوية قادرة على تشكيل حكومة سياسية غير مرفوضة عربيا أو اقليميا أو دوليا  ،ومنسجمة تماما مع
خط االعتدال ألسياس ي املتناغم مع أملحيط ألعربي والدولي ومستجيبة للحراك ألشعبي ألداخلي الساعي
لحكومة عراقية قوية وقادرة على محاربة الفساد وتحقيق االصالح ألسياس ي وقادرة على عقلنة السلطة
وتحسين االداء ألحكومي .
وتشير التوقعات الى غلبة هذه الخارطة كون ألسيد (( حيدر العبادي )) ضمنها ويدعمها في ذلك ما تحقق من
انتصارات ميدانية كبيرة على االرهاب والتقدم ألكبير في العالقات العراقية ألسعودية واالمريكية – 13 -.
أما االحزاب والكتل الصغيرة واملؤسسة حديثا فستلجأ للتحالفات ربما بعد خوض االنتخابات للحصول على
مكاسب قد تكون تنفيذية .
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أما التيار أملدني املتمثل بقائمة تقدم فلم يأتي بجديد إذ انه باق على ألشخصيات القديمة ذاتها ولم يستطع
احتواء العناصر الشابة أو املرأة ولم يطرح جديدا النتخابات 2018؛ وعليه ال نتوقع حدوث تغيير كبير في
تمثيله البرملاني .
الخارطة ألسنية -:
تتميز الخارطة ألسنية بعدم استقرارها وثباتها إذ ماتزال تستعد ألعادة ترميم ألبيت ألسني وتحاول تقليص
فجوة االختالفات بين احزابها املتعددة املناهج والرؤى وتحاول الدخول بكتلة واحدة تضم -:
(( متحدون  +ألعربية  +الوفاء لألنبار  +ديالى هويتنا  +التجمع املدني لألصالح  +املشروع الوطني ألعراقي )).
ولكن في واقع االمر ال نالحظ تبلور رؤية واضحة فالبعض منهم يتشبث ب(( نوري املالكي )) والبعض االخر
نقيض لهم  .ولكن عموما نرى احتمالية خوضهم االنتخابات بقوائم متعددة تتحالف فيما بعد لتشكيل كتلة
برملانية قوية واملتوقع أنهم بهذه االنتخابات ا لساعون فيها للحصول على مكاسب سياسية كبيرة تفوق ماجنوه
في االنتخابات ألسابقة أال ان االثر سوف ال يظهر بهذه االنتخابات حيث نتوقع أن أل تغيير كبير يطرأ االن.
أما الخارطة الكردية -:
فيشوبها ألنزاع وعدم وضوح الرؤى من جراء التداعيات ألتي أفرزها االستفتاء ولكن ما هو ثابت أن االكراد
بخارطتهم أالنتخابية سيحافظون على الثوابت واملكتسبات لهم كونهم شريك مهم للعملية ألسياسية ألعراقية
وشريك الدستور واملناصب وعليه فأن كافة االحزاب والكتل الكردية سوف تسعى للحفاظ على املكاسب ويبرز
لنا هنا السيد (( برهم صالح )) بكتلته (( االصالح والديمقراطية )) سيكون لها دور مهم في رسم مالمح الخريطة
االنتخابية الكردية سواء على صعيد االقليم او املركز يترافق معها انضمام (( أرام قادر)) رئيس كتلة ((
الجماعة االسالمية )) وال ننس ى العمل الجاد للحزيين (( االتحاد الوطني ألكردستاني والحزب ألديمقراطي
الكردستاني )) من أجل ترتيب أوراقهم ألداخلية استعدادا للمرحلة أملقبلة والتي سيصاحبها وجود قيادات
شابة جديدة وسياسات جدية مختلفة عن املاض ي واعالن مرحلة سياسية جديدة بعد غياب القيادات
ألتاريخية (( نوشيروان )) و ((جالل الطالباني )) و (( مسعود البرزاني )) بعد استقالته .
وقد يحصل تحالف بين حركة التغيير الكردية وحزب االتحاد الوطني لخوض انتخابات االقليم وقد ينسحب
حتى لالنتخابات القادمة البرملانية  2018م
اذا لدينا خارطة انتخابية كردية تتشكل من -:
حركة التغيير  +حزب االتحاد الوطني  +االتحاد االسالمي  +الجماعة االسالمية  +كتلة االصالح والديمقراطية
 +املستقلين .
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وتبرز لنا ايضا احزاب قد تدخل بتحالفات مع القوى الكردية مثل حزب العمال وكادحي كردستان  +الحركة
الديمقراطية االشورية (( زوغا ))  +الحزب الديمقراطي الكلداني .
ويبرز لنا بعيدا عن الخرائط الشيعية والسنية والكردية تيار طرح نفسه باسم (( التيار الثالث )) أي التيار
البعيد عن االسالميين والعلمانيين ولكن لم تتضح رؤيته لحد االن وال مع من يتحالف أو ما سيكون وضعه .
اما بقية املكونات كالتركمان وااليزيديين والصابئة والكرد الفيليين فبعض هؤالء لديهم اصال مقاعد مخصصة
بالبرملان ضمن مقاعد االقليات والبعض االخر مازال ال يتمتع بمثل هذا التمثيل .
ما تقدم يعكس كما قلنا تشابك كبير بين االحزاب والكيانات املشكلة للخارطة السياسية العراقية ولكن
املوروث املشترك املمثل ب(( املشترك ألقروي )) والذي تعكسه وتجسده عشائرنا ألعراقية ال نلحظ وجودا له
سوى بكيان سياس ي واحد يقابله (( )) 115كيان وحزب اخر وال نعلم هل هذا الكيان يمثل كل عشائر العراق
وسطها وجنوبها شمالها وغربها ام ال ؟ وعليه حاولنا تسليط الضوء على امكانية اتباع ألية برملانية ممكنة
التطبيق وقادرة على احتواء الخارطة املجتمعية العراقية وبالذات ثوابتها منذ فجر التاريخ اال وهي ((املشترك
القروي عبر تمثيل العشائر العراقية )) في البرملان .

-4-6ا  -:برادايمية تجاوز المنسي للخارطة االجتماعية السياسية العراقيةاستحقاقات انتخابية –

–

يتميز املجتمع العراقي ومنذ فجر التاريخ بوجود مشتركات أساسية تميزه عن غيره كما اشرنا الى ذلك ،يتالزم
معها تناقضات عدة ،جعلت من موروثه االجتماعي الثقيل ينعكس على طبيعة الشخصية العراقية ،حيث
يسود ومنذ عصور ما قبل امليالد مشتركات أساسية تتمثل ب(( املشترك القروي )) و((املشترك املعبدي )) –
كما اشرنا اليه سلفا – االول
ينطلق من كون القبيلة هي الوحدة االجتماعية االساسية املكونة للعراق  -14-إذ تقوم بتنظيم العالئق بين
أفرادها  ،وتتمتع بسمات وافكار مترابطة ((كسلة متماسكة )) تعكس (( العقل الجمعي )) إذ (( الكل ألجل الكل
)) والفرد يدافع عن االخرين كونه عضو في الجماعة ؛وألنه مكفول بالدفاع عنه من قبل االخرين  ،فضال عن
شيوع التضامن االلي  ،والذي يضرب جذوره في عمق التاريخ العراقي الذي يعكس عدم وجود (( شخصانية
للتراث )) بل هو (( تعبير شعبي أو قومي )) أنعكس ذلك على أيمان العراقي دوما ب(( الكال نية )) اذ كان ينظر
للظواهر الطبيعية وكأنها عالقات اجتماعية مثل (( العالقة مع النهر أو القمح )) إذ يترجم عالقته بها وكأنها ((
كائن حي )) له نظام يسيره  ،ووظائف يؤديها وكأنه (( نظام من االرادات )) هذا االمر ترجم والئه املطلق
((للعشيرة ))  -15-وكان دائم الشعور بوجود مركز قوى عام مشحون بشخصية معينة ؛ وهذا ما دفعه الى امليل
(( للكالنية )) و (( املركزية ))  . -16-مما جعله ال يتردد في الدفاع عن القبيلة ؛ ألنها تمثل الكل الذي يحميه
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ويصون حقوقه  ،وباملقابل اثبتت القبيلة استيعابها لهذا الوالء واالرتباط وترجمته الى سعيها املستمر لتقديم
الخدمات لعموم ابنائها  ،واسهمت بحل العديد من املشكالت االجتماعية ؛ لذا فان هذا املشترك او املوروث
جعل من العشيرة والقبيلة أهم أملؤسسات االجتماعية التي تضطلع بدور مهم في الحفاظ على ابنائها وعلى
املجتمع عموما .
ويتفق العلماء على فكرة مفادها ان العصور الحجرية بالذات شهدت ظهور القرى والتي جعلت من العراق
يمارس وألول مرة نظاما سياسيا ديمقراطيا تمثل بسلطة (( شيوخ القرية )) و ((وجهائها )) وتم تشكيل مجلس
يختار من كان يتمتع بمنزلة روحية ومكانة سامية لدى سكان القرية  ،وقادر على تحقيق طموح افرادها  ،وما
أن تطور مفهوم التجمعات االسرية الى نظام العشيرة الواحدة في القرية حيث أصبح (( شيخ القرية )) هو
الحاكم و (( مجلس أعيان القرية )) يساعده في ذلك ومثلوا ممارسة للحكم عدها العلماء أول ممارسة
ديمقراطية في العراق -17-.
وبعد تأسيس املدن واالمبراطوريات في العراق وبروز نظام الحكم املركزي ظلت (( العشيرة والقبيلة )) تلعب
دورها في املجتمع إذ كانت ومازالت تمارس دور ((الضابط غير الرسمي )) للمجتمع عبر تجسيدها لروح املواطنة
واالرتباط باألرض  .وما أن جاء االسالم وانتشر حتى زاد التأكيد على اهميتها ووجودها من خالل سورة ((
الحجرات األية  (( )) 13بسم هللا الرحمن الرحيم – يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا )) هذه االية الكريمة تبرز لنا جملة من االمور تتمثل في أنه لو كان للعشائر دورا سلبيا او تعد
ظاهرة غير مقبولة لنهى عنها االسالم وأمر بتفكيكها  .فاملالحظ ان االسالم خير الناس ومنحهم حرية اختيار
طريقة تنظيم حياتهم أما بوسا طة كونهم ((شعوبا )) او بوسا طة كونهم (( قبائل )) .بعبارة اخرى يكون تنظيم
شؤون حياتهم أما عن طريق الدولة أو عن طريق القبيلة او االثنين معا .
ومن هنا جاء الدستور العراقي الصادر عام  2005في املادة (( ))45منه الفقرة (( ))2ليؤكد على دور القبائل
والعشائر في العراق حينما ذكر (( تنهض الدولة بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها واعرافها  ،وتعزز
قيمها النبيلة بما يساهم في تطوير املجتمع  ،ودعم دور العشائر والقبائل في أسناد الدولة  ،والسيما في ظل
الظروف الحرجة  ،من أجل املحافظة على الوحدة ألوطنية وتعزيز اللحمة االجتماعية ورص الصفوف ونبذ
الطائفية )) .ولو أضفنا له (( املشترك املعبدي )) بأعتباره أملوروث ألثاني الذي انعكس على الشخصية
العراقية في تشكلها وتكونها وخصائصها .
حيث كانت االلهة واملعبد تمثل املركز االقتصادي والديني املهم جدا لحياة الفرد فال يمكن تصور وجود الحياة
الفاعلة اال باالعتماد عليه  ،وتطور هذا املشترك بتطور الحياة السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية
للعراق وترجم االن بوجود (( الحوزات )) و ((املرجعيات الدينية )) التي تمثل الرؤى املتعددة والثقافات
املتنوعة وابداعات الفكر البشري ومنجزات الحضارة املتمثلة بالقانون والعلم والكتابة والفقه واالجتهاد .
بحيث باتت مرتكز مهم لتحقيق التوازن والضبط املجتمعي للعراق  ،وهذا نتاج سالسل طوال من التاريخ ،
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بعضها ديني واالخر سياس ي واقتصادي  ،مثل خالصة أروع الحضارات  ،وعكس وجود أقوى العالقات الجمعية
والشعور باملسؤولية  .وبهذين أملشتركين اللذين ضربت جذورهما بالعمق الزمني والجغرافي واالقتصادي
والسياس ي  ،جعل من العراق يمثل فسيفساء من السلوكيات املتمثلة لخليط من الثقافات والحضارات التي
نوعت ألوانه وأطيافه وقيمه  ،وشكلت خريطته االجتماعية الفريدة من نوعها  .حيث املشتركات التي تجمعه
وتوحده وتميزه  ،يترافق معها احيانا كثيرة جملة من (( املتناقضات املوروثة )) التي أفرزتها قرون طويلة من
السيطرة االستعمارية االجنبية التي ساهمت ولو بدرجات متفاوتة بضرب النسيج االجتماعي وحاولت توظيف
(( الفسيفساء العراقي )) بطريقة اثارت مشاكل ونعرات قومية وطائفية وعرقية  .تداخل معها مرور العراق
بعقود طويلة من االستبداد والطغيان وثقافة الهيمنة وعقدة الخوف وعدم الثقة  ....الخ كلها ساهمت بدرجة
او أخرى بتصدع بعض القيم واملشتركات املعروفة افضت الى بروز (( الخشية من السلطة تارة ومن املجتمع
تارة اخرى )) االمر الذي جعله يعبر عن ذاته بشكل قد يكون مشوه إذ برز لنا (( تأليه الحاكم ))و (( الثأر
ألسياس ي )) و (( النفاق السياس ي )) و(( الكبت االجتماعي )) و (( اباحة املال العام )) و (( املكابرة )) .؛ وقد يعود
هذا ومن بين عدة أسباب الى ان الدولة في القرن العشرين نجحت ببناء مؤسسات قوية اال انها فشلت في بناء
املجتمع املتماسك  ،إذ نجحت في تعظيم نفسها  ،ولكنها فشلت في خدمة املجتمع  ،فالدولة امتهنت املجتمع
وبدأت تستعمل تناقضاته من أجل ابقاء أنظمة الحكم فيها -18- .
وبما أن السياسة نتاج املجتمع شئنا أم أبينا اذا هي نتاج لكل هذا املوروث من املشتركات واملتناقضات  ،التي
جعلت من الخارطة ألسياسية للعراق رهينة بيد موروث صعب جدا ؛ لذلك نالحظ تداخل ثالث سلطات معا ،
سلطة القوانين واالعراف العشائرية  ،وسلطة العقائد والطقوس  ،وسلطة القهر السوسيوتاريخية وقمعها
للمجتمع ؛ هذه الثالثية سببت العديد من املشاكل وتركت بصماتها على االحزاب السياسية بوصفها من نتاج
هذه الثالثية  ,.التي اطرت نفسها بأيدلوجيات تمثلها وتبرر سلوكها البل وتبني مؤسساتها استنادا لها  .فالسلطة
القسرية ترجمت سلوكها بممارسة العنف والقهر واملبالغة باستخدام القوة ا ،اما السلطة

التعويضية

فقامت بتقديم املال والهبات والهدايا لتثبيت ذاتها  ،في حين أن السلطة التالؤمية اعتمدت على التوافق مع
االخر  ،وهذه االخيرة استطاعت ان توازن في العالقة بين الفرد والسلطة التي يخضع لها بحيث ساد الوفاق
واالنسجام فاصبح التسلط عدل وفضيلة والخضوع واجب وكرامة  .وهو يستند أو يعتمد على االقناع
واالقتناع واالمن والطمأنينة والسالم واالمان -19-.
والعراق بموروثاته يعيش هذه الثالثة انواع من السلطة .
وما أن جاء التغيير الكبير والفجائي في عام  2003حتى افرز ما يمكن تسميت (( بنظام الطفرة ))  -20-والذي
عليه ان يخوض تجربة ديمقراطية غير مستوعبة لديه  ،وعليه اختيار نظام انتخابي يرسم له قواعد اللعبة
السياسية وهذا يعد من أصعب االمور ؛ اذ ال يوجد نظاما انتخابيا يناسب كافة السياقات  ،وهو ليس أمرا
تقنيا محضا  ،ويصعب التنبوء بدقة بما سيؤول عليه تطبيق نظام انتخابي معين في مجتمع ما -21- .
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ومن هنا تبنى العراق استنادا الى القرار رقم  96لسنة  2005نظام التمثيل النسبي والذي يخدم اساسا القوى
واالحزاب التي لها وزن سياس ي وانصار في كل مكان  ،ولكن املتتبع لتداعيات االنتخابات العراقية يرى عدم
فعالية هذا النظام متزامنا مع قانون (( سانت ليغو املعدل  )) 1/7إذ االخفاقات املتعددة وشيوع الطائفية
السياسية ووجود برملان ال يمتك كتلة اغلبية قادرة على التشريع وسن القوانين الفاعلة ومشاكل كثيرة ترافق
تشكيل الحكومة بعد كل انتخاب  ،ووجود مؤسسات متعثرة بادائها ويسودها الكثير من املشاكل التي يعكسها
التنافس الحزبي  .....الخ كل هذا دفعنا الى طرح بديلنا للنظام االنتخابي اال وهو نظام الصوت البديل باملبررات
التي ذكرناها سابقا .يترافق معه اضافة بعض االليات التي تساعد على تمثيل الخارطة املجتمعية العراقية
بموروثاتها ومشتركاتها لتكون لنا خارطة سياسية منبثقة من الواقع املجتمعي للعراق .
 -1تبني نظام انتخابي هو نظام الصوت البديل A-V
 -2اعتماد نظام الدوائر االنتخابية املتعددة واحادية التمثيل انسجاما مع الدستور العراقي الذي حدد وجود 328
نائب أو مقعد برملاني لعموم العراق بنسبة تمثيلية (نائب لكل مئة الف نسمة من السكان ) مسترشدين
بالتقسيمات االدارية املعتمدة .
 -3اعتماد نظام القائمة املفتوحة والتصويت يكون مبني على اساس اختيار املرشح وليس املرشح والقائمة ووضع
افضلياته للمرشحين من 1الى  5مثال .
 -4يكون الحد االدنى للتحصيل العلمي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها
 -5يكون عمر املرشح ال يقل عن سبعة وعشرين عاما وال يزيد عن خمسة وستين عاما
 -6تخصيص مقاعد للعشائر العراقية بنسبة ال تقل عن  %20من اجمالي املقاعد وتكون موزعة كاالتي -:
 %10من اجمالي النسبة املذكورة اعاله تخصص للمنتخبين من عشائر الوسط والجنوب وال تدخل ضمن
القوائم الحزبية  ،لضمان استقاللية الرأي لهم وعدم تجييرهم لصالح أجندات االحزاب والكتل السياسية .
 %3تخصص للسادة االشراف في عموم العراق وبنفس الضوابط ألسابقة .
 %3تخصص لعشائر املكون السني وبذات الشروط .
 %2تخصص للعشائر الكردية .
 %2لبقية العشائر من املكونات االخرى .
بهذه االلية تجاوزنا اخطاء املاض ي ألقائم على تهميش هذا املشترك الذي يميز ويعكس طبيعة املجتمع العراقي
منذ فجر التاريخ  .واي محاولة لتجاهل الخارطة أملجتمعية ألعراقية تفض ي الى عدم استقامة التمثيل الجغرافي
واملكوناتي للبرملان ألعراقي والذي من املفترض أن يكون مرآة عاكسة لحقيقة الخارطة أملجتمعية ألعراقية شأنه
في ذلك شأن البرملان االردني ألذي خصص مقاعد للبدو والشركس وكل مكونات الشعب االردني .
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تأسيس هيأة استشارية مستقلة تمثل املرجعيات ألدينية في العراق والتي تشمل (( الشيعة والسنة واملسيح
والصابئة وااليزيدية .الخ)) تقوم بالتنسيق مع املجلس أالستشاري ألتنسيقي للمحافظة على املصلحة العامة
للبلد -.
 -7تخصيص مقاعد للشباب العراقي لتحقيق ألتمكين ألسياس ي لهم كونهم يمثلون نسبة كبيرة ال تقل عن %55
من أجمالي الشعب العراقي لكونه فتي شأنه في ذلك شأن كل مجتمعات الوطن العربي وتكون بنسبة ال تزيد عن
 % 3من أجمالي مقاعد البرملان وبشرط عم انتمائهم لألحزاب ألسياسية ليكونوا صوت يعبر عن مصالحهم
ويدافع عنها .
 -8تبني أسلوب ألورقة البيضاء حيث يمكن للمفوضية أملستقلة لالنتخابات منحها لصالح أملرشح أملستقل االقل
حظا في الحصول على االصوات .
 -9اعتماد أسلوب (( الوزن أالنتخابي )) وذلك بمنح الكتلة او الحزب الفائز وزنا انتخابيا يعادل  %55في البرملان
مسترشدين بذلك بالتجربة االيطالية املعتمدة مبدأ مكافأة ألفائز االول  ،أما ال %45الباقية فتوزع كوزن
على بقية الكتل وفقا لنسبة حصولها على االصوات في االنتخابات  ،وبذلك يكون لكل رأي وزن يتم التعاطي
معه اثناء عملية التصويت على القرارات التي يتخذها البرملان وهذا الوزن يحدده ثقل ووزن الكتلة وفقا لرأي
الناخب العراقي .
ويعتمد هذا النظام على (( نسبة حسم )) وكاالتي -:
 % 10 -10للتحالفات واالئتالفات
 %2لألحزاب املنضوية داخل ائتالف
 %4لألحزاب املنفردة
 %1للعشائر والشباب واملستقلين
بهذه االليات نستطيع أن نضمن تمثيال للخارطة أملجتمعية ألعراقية  ،ونحقق كتلة برملانية متماسكة تمثل
االغلبية وتكون قادرة على الحسم مما يترك أثره على فعالية وكفاءة السلطة ألتشريعية في العراق  ،ويساعد
كذلك على سرعة تشكيل الحكومة وتجنب املفاوضات واملساومات على اختيار رئيس الوزراء وقدرته على
تشكيل وزارته بوقت معقول .إذ أن االحزاب املنضوية داخل االئتالف ستمكن هذا االئتالف من االستفادة من
أصواتها  ،أضافة أألى أنه ي حقق (( للخاسر االكبر)) فيها التمثيل في البرملان  ،أما االحزاب غير املنضوية داخل
ائتالف واملنفردة فيتم تبني ما يمكن تسميته ب(( أتفاق شرف )) قبل االنتخابات ويعطى لها (( بونس )) أي ((
نقطة امتياز )) يتفق عليها كأن يكون مقعد في البرملان أو امتياز وظيفي أداري .
 -11حدد الدستور العراقي ((كوتا للمرأة ال تقل عن  ))%25من أجمالي املقاعد  ،ولكن أملتتبع لالنتخابات العراقية
يرى أ فراغها من محتواها حيث جيرت لصالح الكتل ألحزبية ؛ وعليه أرى من أملفيد توزيع هذه النسبة بنفس
الصيغة املذكورة أعاله حو العشائر العراقية وكاالتي -:
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 %15لنساء الوسط والجنوب
 %2للنساء من نسب السادة االشراف في العراق
 %3لنساء املكون السني
 %3للنساء من القومية الكردية
 %2للنساء من أملكونات االخرى .

الخالصة -:
تميزت الخارطة السوسيو – سياسية – للعراق بتعقدها وتشابكها إذ عكست لنا الجداول املقدمة من قبل
املفوضية املستقلة لالنتخابات وجود حالة ((كرتله  +سيولة )) حزبية  ،فهنالك تأسيس كبير ألحزاب جديدة
يقابلها حل وتشظي لكيانات أخرى .
تحالفات قد تعقد مع أحزاب وكيانات وأخرى قد ال يتعدى دورها (( أذرع انتخابية )) بأسماء وتشكيالت لصالح
االحزاب والكتل الكبيرة ،مشاريع مطروحة على ا لساحة أالنتخابية متعددة ومتنوعة ولكن اليقا بلها برامج
لبناء الدولة والعمل أملنظم ما بعد االنتخابات  .موروثات مشتركة كانت ومازالت مهملة وال نتوقع تمثلها في
البرملان  ،نظام وقانون انتخابي ما زال االصرار على األخذ به من قبل الكتل الفاعلة في البرملان رغم وجود
الرفض له  ،واالعتراض عليه ؛كونه ينافي القيم والسياقات الديمقراطية بمصادرته لرأي الناخب وخياراته
وافضلياته باختيار ممثليه  ،ولكنه باق ((سانت ليغو أملعدل )) ادخال الجهاز البا يومتري وجهاز التسريع لفرز
االصوات والتصويت االلكتروني ،رغم اهميته ولكنه افرغ من محتواه وسلبت منه وظيفته االساسية ؛وذلك
لعدم توفر البنى التحتية له وعدم وجود برمجيات االمان والسالمة وكذلك عدم توفر الكهرباء واملحطات
والشبكات الواجب توفرها إلنجاح استخدام هكذا تقنيات  ،االمر الذي دفع بالكثير من املتخصصين والفنيين
والسياسيين التشكيك بجدوى هذه االجهزة مفسرين اياها بمحاولة من قبل البعض ملزيد من احتواء وخنق
التغيير املرجو حصوله لتثبيت أسس ومرتكزات حقيقية للتجربة الديمقراطية في العراق والقضاء على ما
أفرزته االنتخابات السابقة من تجسيد (( الديمقراطية الوصائية )) ؛ وعليه نتوقع أن ال تغيير كبير ومؤثر
سيحدث في الخارطة ألسياسية ألعراقية اال اذا كان التعاطي الدولي واالقليمي مع االنتخابات سيؤخذ بعدا
أخر عندها فقط يمكن ان يحصل تغيير ملموس في العائد االنتخابي يتأمله املواطن العراقي في كل دورة
انتخابية .
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الجداول -:
جدول رقم ( :)1االحزاب السياسية المجازة

ت

اسم الحزب السياسي

اجازة التاسيس
رقم االجازة

تاريخها

1

حركة ارادة

1

27/12/2016

2

حزب الغد العراقي

2

19/1/2017

3

كتلة دعم الدولة

3

23/1/2017

4

حزب الفضيلة االسالمي

4

30/1/2017

5

حركة اببليون

5

12/2/2017

6

جتمع العراق اجلديد

6

12/2/2017

7

منظمة بدر

7

12/2/2017

8

حزب الدعوة االسالمية

8

14/2/2017

9

اجمللس االعلى االسالمي

9

6/3/2017

10

احلزب االيزيدي الدميقراطي

10

6/3/2017

11

حزب العدالة الرتكماين العراقي

11

6/3/2017

12

وحدة ابناء العراق

12

6/3/2017

13

حزب االنتفاضة الشعبانية املباركة

13

6/3/2017

14

حزب للعراق متحدون

14

6/3/2017

15

جتمع السراين

15

13/3/2017

16

حزب الوفاء

16

19/3/2017

17

حزب اجلماهري الوطنية

17

19/3/2017

18

التجمع املدين لالصالح

18

19/3/2017

19

حزب التطور العراقي

19

19/3/2017

20

حركة الصدق والعطاء

20

19/3/2017

21

كتلة االحرار

21

19/3/2017

22

جتمع مقتدرون للسلم والبناء

22

22/3/2017

23

احلركة االسالمية يف العراق

23

22/3/2017

24

احلزب االسالمي

24

29/3/2017
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25

حزب الداعي

25

3/4/2017

26

احلزب الشيوعي العراقي

26

3/4/2017

27

جتمع وطن املدين العراقي

27

3/4/2017

28

اجلبهة العراقية للحوار الوطين

28

3/4/2017

29

احلزب الوطين االشوري

29

3/4/2017

30

جتمع تنمية

30

3/4/2017

31

املشروع العريب يف العراق

31

3/4/2017

32

حركة العمل والوفاء

32

3/4/2017

33

العراق هويتنا

33

11/4/2017

34

اجمللس الشعيب الكلداين السرايين االشوري

34

11/4/2017

35

كتلة مستقلون

35

11/4/2017

36

حزب التنمية الرتكماين

36

11/4/2017

37

حزب االصالح الرتكماين

37

11/4/2017

38

حركة عصائب اهل احلق

38

19/4/2017

39

أمل العراقية املستقلة

39

19/4/2017

40

حزب احلرية والدميقراطية االيزيدية

40

19/4/2017

41

حزب احلق الوطين

41

19/4/2017

42

حزب املسار املدين

42

2/5/2017

43

جتمع القلعة

43

2/5/2017

44

حزب سور العراق

44

9/5/2017

45

حركة  15شعبان االسالمية

45

9/5/2017

46

جتمع االمل

46

9/5/2017

47

التجمع الشعيب املستقل

47

9/5/2017

48

تيار العدالة والنهوض

48

9/5/2017

49

احرار الفرات

49

16/5/2017

50

احتاد بيث النهرين الوطين

50

16/5/2017

51

جتمع ثوار االنتفاضة

51

16/5/2017

52

حزب اجملد العراقي

52

17/5/2017

53

مشروع االرادة الشعبية

53

23/5/2017

54

االحتاد االسالمي الكوردستاين

54

23/5/2017
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55

املؤمتر الوطين العراقي

55

23/5/2017

56

حزب النداء الوطين

56

23/5/2017

57

حزب احلق املدين الرتكماين

57

25/5/2017

58

احلزب االشرتاكي الدميقراطي الكوردستاين

58

25/5/2017

59

حزب القرار الرتكماين

59

25/5/2017

60

احلزب املدين

60

25/5/2017

61

كتلة عراق النهضة والسالم

61

25/5/2017

62

اجلبهة الرتكمانية العراقية

62

31/5/2017

63

حزب توركمن ايلي

63

31/5/2017

64

اجلبهة الفيلية

64

31/5/2017

65

حزب الوفد العراقي

65

31/5/2017

66

احلركة القومية الرتكماين

66

31/5/2017

67

جتمع السالم الدميقراطي

67

31/5/2017

68

حركة النهضة الشبابية /عز

68

31/5/2017

69

االحتاد الوطين الكوردستاين

69

31/5/2017

70

حزب الدعوة االسالمية  -تنظيم داخل

70

6/6/2017

71

جتمع الكفاءات واجلماهري

71

6/6/2017

72

حركة العراق الوطنية

72

13/6/2017

73

االحتاد الدميقراطي الكلداين

73

13/6/2017

74

حزب التقدم االيزيدي

74

13/6/2017

75

كتلة الوفاء والتغيري

75

21/6/2017

76

التجمع املستقبل الوطين

76

13/6/2017

77

كتلة منتصرون

77

21/6/2017

78

أثر هللا االسالمي

78

21/6/2017

79

جتمع هنضة جيل

79

21/6/2017

80

جتمع التعاون

80

21/6/2017

81

ابناء النهرين

81

4/7/2017

82

احلزب الدميقراطي الكردستاين

82

6/7/2017

83

حزب هللا العراق

83

18/7/2017

84

حزب االتفاق الوطين العراقي

84

18/7/2017
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85

حزب الطليعة االسالمي

85

18/7/2017

86

تيار الشهيد االول

86

18/7/2017

87

حزب الوطن

87

18/7/2017

88

حزب الدولة العادلة

88

18/7/2017

89

احلركة الدميقراطية االشورية/زوعا

89

18/7/2017

90

تيار االصالح الوطين

90

18/7/2017

91

احتاد القوى الوطنية

91

18/7/2017

92

حزب التجمع الجمهوري العراقي

92

2017/7/25

93

االنتفاضة الشعبانية مجلس االمناء

93

2017/7/25

94

حزب الحل

94

2017/7/25

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

تجمع نخب و اعيان و حكماء العراق المستقل ( تنوع )
تجمع العدالة و الوحدة
كتلة درع العراق
التيار الوطني العشائري في العراق
حزب الوفاء الوطني العراقي
تيار الحكمة الوطني
حزب االصالة العربية
حزب الدعوة االسالمية-تنظيم العراق
التجمع من اجل الديمقراطية العراقي
حزب التصحيح الوطني
تجمع االيادي المخلصة
حزب العمال وكادحي كوردستان
حزب كادحي كوردستان
حزب االنتماء الوطني
حزب االمانة
حزب الفيدرالية الوطنية
حركة تقدم
حركة الشباب للتغيير
حركة العدل و االحسان
الحركة االيزيدية من اجل االصالح و التقدم
حزب الشعب لالصالح

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

2017/8/8
2017/8/8
2017/8/8
2017/8/8
2017/8/8
2017/8/13
2017/8/13
2017/8/15
2017/8/15
2017/8/22
2017/8/22
2017/8/28
2017/8/28
2017/8/28
2017/8/28
2017/9/12
2017/9/12
2017/9/12
2017/9/19
2017/9/19
2017/9/19
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الخارطة السياسية العراقية واثرها على إنتخابات 2018/2017

جدول رقم  : 2اعداد النازحين
عدد مراكز التسجيل عدد مراكز االقتراع
6
6
3
3
10
10
3
3
5
5
4
4
6
6
13
12
16
16
3
3
4
4
3
3
3
3
5
5
6
6
10
10
3
3
7
7

اسم المحافظة
واسط
ميسان
كركوك
كربالء
صالح الدين
ذي قار
ديالى
دهــــــوك
بغداد  /الكرخ
بغداد-الرصافة
بابل
النجف
المثنى
القادسية
السليمانية
البصرة
األنـبــار
اربيل

عدد محطات االقتراع
7
3
49
4
5
4
8
54
58
8
5
3
3
5
44
10
3
34

عدد النازحين
1255
216
21254
804
404
183
1498
22437
24045
3359
1201
422
116
826
14491
364
717
14697

المجموع
109

110

307

108289

جدول رقم (:)3
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التقرير االستراتيجي العراقي

التوصيات -:
افرزت البحوث املقدمة لهذا التقرير جملة من املعطيات التي دفعتنا لتقديم هذه التوصيات والتي نرمي من
خاللها تعزيز الديمقراطية في العراق  ،وتحقيق االستقرار السياس ي  ،وجعل السلطة التشريعية فاعلة من
خالل دعم قدرتها على االداء ،وكذلك من خاللها جعلها مرآة عاكسة ملكونات الشعب العراقي بتعدديته
وبمشتركاته املوروثة وبخصوصيته وتميزه .
اوال  -:ضرورة تغيير النظام والقوانين االنتخابية املعمول بها  ،رغم رفضها املستمر من قبل العديد من االحزاب
والكتل السياسية ومن الخبراء واملختصين ومن قبل الرأي العام العراقي ؛ كونها افضت الى جعل العملية
السياسية في العراق تعاني من الهشاشة والضبابية وعدم الوضوح ،اضافة الى تعثرها الكبير في تحقيق
االستقرار السياس ي من خالل فشل الكتل الكبيرة بتحقيق توازنات املصالح لحسم خيار تشكيل الحكومة كما
حصل في االنتخابات السابقة  ،اضافة الى عدم توافق مثل هذه القوانين والنظام االنتخابي املتبنى مع الطبيعة
السوسيو-سياسية للعراق .
ثانيا  -:لتجاوز اشكاالت الفقرة االولى نوجه بتبني نظام الصوت البديل  AVكونه ينسجم مع املجتمعات ذات
التعددية العرقية والتي تعيش بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية  ،اضافة الى كونه يسهل عملية التوافقات بين
اطراف العملية السياسية .
ثالثا  -:لتحقيق برملان فاعل نرى من املفيد االسترشاد بالتجربة االيطالية من حيث اعطاء وزن انتخابي وليس
صوتا بنسبة  %55للفائز االول وتوزع بقية االوزان للكتل حسب تراتبية فوزها االنتخابي  ،ونسب حسم %10
للتحالفات واالئتالفات و %2لألحزاب املنظوية داخل ائتالف و %4لألحزاب املنفردة و %1للعشائر والشباب
واملستقلين .
ثالثا -:تخصيص مقاعد للعشائر العراقية بعيدة عن نظام الكوتا بنسبة ال تقل عن  %20ووفقا للتوزيع
املذكور في متن البحث
رابعا  -:تخصيص مقاعد للشباب بنسبة ال تزيد عن  %3ويكونون مستقلين وبعيدين عن االنتماءات الحزبية .
خامسا-:تفعيل الكوتا النسائية من خالل السعي لتطبيقها الصحيح وفقا للدستور بعدم احتساب االصوات
التنافسية ضمن الكوتا وعدم تجييرها لصالح القوائم والكتل الحزبية  ،اضافة الى ضرورة تغيير قانون االحزاب
السياسية بجعله يفرض نسبة ال تقل عن  %25مناصب قيادية في االحزاب التي تعمل بها وتصادر جهودها ،
وكذلك ضرورة االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي الزم نفسه بها العراق مثل مقررات مؤتمر بيجين
حول تمكين املرأة .
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التقرير االستراتيجي العراقي

سادسا  -:تجسيد مبادئ الدستور العراقي و تفعيل عد املفوضية كيان مستقل كما اشار الدستور والسعي
لفض التنازع باالختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول عملها واختيار مجلس مفوضيها وغيرها
من االليات .
سابعا  -:حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على االستعانة واالسترشاد بذوي الخبرات والكفاءات العلمية
في ما يتعلق بالعملية السياسية عموما .
ثامنا  -:االشراف القضائي على االنتخابات املقبلة وبكافة مراكز االقتراع .
تاسعا  -:ضرورة اعطاء دور فاعل لوسائل االعالم ومؤسسات املجتمع املدني في توعية الناخب العراقي قبيل
االنتخابات وكذلك في التغطية املحايدة للحمالت االنتخابية  .وكذلك ضرورة التعاون مع املؤسسات الدولية
املتخصصة في االنتخابات لتقديم برامج متطورة حول الديمقراطية والوعي االنتخابي وتعزيز ثقافة املشاركة
السياسية والتداول السلمي للسلطة  ،واعطاء دور للجامعات العراقية ايضا للقيام بمثل هكذا مهام .
عاشرا  -:من االفضل عدم االعتماد على الجهاز البايومتري وجهاز التسريع وصيغة التصويت االلكتروني لكونه
يحتاج الى توافر بنى تحتية وبرمجيات امان ومحطات وشبكات كهرباء ووعي انتخابي واشراف قضائي وفني من
قبل شركات لتكنلوجيا املعلومات قادرة على توفير ضمانات االمان التي يتطلبها توظيف هكذا اجهزة تحدد
مسار العملية السياسية للعراق ألربع سنوات قادمة،
الحادي عشر  -:ضرورة اجراء االنتخابات في موعدها و اكمال ملف النازحين وعدم تبني نظام الصوت الواحد
املتحول
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