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حميد الهاشمي

*

االنتخابات البرلمانية العراقية :2014
رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

أُجــري فــي  30نيســان  /أبريل  2014أ ّول انتخابــات برلمانيــة فــي العراق منذ االنســحاب األميركي
عام  ،2011وهي الثالثة منذ االحتالل األميركي للعراق في عام  .2003وتكتســب هذه االنتخابات
أهميــة خاصــة لما ســتتركه من آثار في تحديد تركيبة بنية النظام السياســي في العراق ،وما
أن تحالفــات القــوى السياســية
لهــا مــن تداعيــات علــى مســتقبل الدولــة العراقيــة .كمــا ّ
المتنافســة فــي االنتخابــات ســيكون لهــا أثــ ٌر كبيــر فــي الواقــع االجتماعــي ســلب ً ّيا أو إيجاب ً ّيــا،
حــدة الصــراع بيــن الجيــش العراقي
خصوصــا أنّهــا تأتــي بعــد انتفاضــة أهالــي األنبــار وزيــادة ّ
ً
وتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعش" .تحــاول هــذه الورقة أن تشــرح أبعاد
الصراع السياسي في العراق من خالل نتائج االنتخابات البرلمانية العراقية  2014ومقارنتها بما
ســبقها .وتعمــل على شــرح الظــروف التي جــرت فيها االنتخابــات ،وطبيعة الكتــل االنتخابية
وصو ًلا إلى نتائج االنتخابات واحتماالت تشكيل الحكومة المقبلة.
*

باحث يف املركز الوطني للبحث االجتامعي -لندن ،وأستاذ علم االجتامع يف الجامعة العامل ّية يف لندن.
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المراهنة الطائفية
تبدو الظروف األمنيّة مشابهة تلك التي أُجريت فيها انتخابات عام
وربا أكرث تعقي ًدا منها؛ فهي تتمثّل يف ظروف البلد
 2005وعام ّ ،2010
بصور ٍة عامة والحالة الخاصة التي تعيشها مدن شامل وغرب العراق
التي خرجت عن سيطرة الحكومتني املركزية واملحلية ،والوضع األمني
الهش يف املناطق ذات األغلبية الس ّنية واملختلطة ،والخالف بني
ّ
حكومتي إقليم كوردستان والحكومة املركزية برئاسة املاليك ،والتذ ّمر
الكبري الذي أبداه قادة بعض التيارات والكتل السياسية التي كانت
متحالفة مع "ائتالف دولة القانون" ،وأوصلت املاليك إىل الوالية الثانية
لرئاسة الوزراء ،وأبرز هؤالء السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري
الذي متثّله كتلة "األحرار" يف مجلس النواب ،والسيد عامر الحكيم
الذي يرأس تيار "الحكيم" ،وميثّله حزب "املجلس األعىل" و"منظمة
بدر" التي انشقّت عنه الحقًا لتتحالف مع "ائتالف دولة القانون".
كل هذه التح ّديات تح ّدي االستياء الشعبي بصور ٍة عا ّمة
ويضاف إىل ّ
من تر ّدي الوضع األمني ،واستمرار نقص الخدمات والفساد اإلداري،
والتهديد الذي يواجه وحدة البالد ،انقلبت كلّها إىل تهديد مو ّجه
بالدرجة األوىل ض ّد التجديد لوالية ثالثة لرئيس الوزراء نوري املاليك؛
أل ّن جميع هذه األطراف تقريبًا تعتقد أ ّن سبب األزمات هو املاليك
نفسه ،نتيج ًة لسعيه الحثيث إىل بناء دكتاتورية شخصية وحزبية؛
أصل،
شخصية من خالل التف ّرد بالسلطة التي بُنيت عىل التوافق ً
الحساسة ،فإضاف ًة إىل رئاسة الوزراء ،يشغل
واستحواذه عىل املناصب ّ
منصب القائد العام للق ّوات املسلحة وزير الدفاع ووزير الداخلية.
كام بسط هيمنته أو م ّد نفوذه إىل هيئات يُفرتض أن تكون مستقلة
وبعيدة عن السلطة التنفيذية؛ مثل مجلس القضاء األعىل ،وهيئة
النزاهة والبنك املركزي العراقي ،واملفوضية العليا لالنتخابات وهيئة
اإلعالم العراقي .أ ّما من ناحية الدكتاتورية الحزبية ،فهي الخشية من
استمرار تغلغل أتباع حزب السلطة ومؤيديه يف العديد من املناصب
واحتكار الوظائف الحكومية ،أو توزيعها بحسب الوالء له.
مم هو تح ٍّد انتخايب
لقد ب َدا التح ّدي االنتخايب مراهنة طائفية أكرث ّ
ومراهنة وطنية؛ فاملاليك وأتباعه "يسوقونه" عىل أنّه مختار العرص
(يف إشارة إىل املختار الثقفي) الذي رفع شعار األخذ بثأر اإلمام
الحسني بن عيل بن أيب طالب ب َع ْيد مقتله يف واقعة كربالء ،وهذا
تسويق طائفي بال ّ
شك ،ويص ّور األمر عىل أ ّن املاليك "حامي" املذهب،
وأ ّن منتقديه ورافيض عودته إىل س ّدة الحكم هم من مناويئ املذهب،
وأ ّن ما يجري يف األنبار هو امل ّد التكفريي املتمثّل بالقاعدة وما خرج
ٍ
جامعات إرهابية .ويع ّزز هذا املنحى حادثة قطع
من عباءتها من
مياه نهر الفرات يف سدة الفلوجة عىل يد "اإلرهابيني أو املسلّحني"

21
هناك ،عن املناطق الوسطى والجنوبية .وبات اإلرهاب إرهاب املاء
ولعل هذه
وسبل العيش أيضً ا ،وليس القتل العشوايئ لآلمنني فحسبّ .
الحادثة قد أفادت املاليك كث ًريا يف حملته االنتخابية .وعليه ،فليس
مجازفة القول إ ّن معظم مؤيّدي املاليك يف الوقت الحايل هم م ّمن
يحملون اله ّم الطائفي؛ مبعنى أنّهم مشغولون بالهاجس الطائفي
بصور ٍة أو أخرى ،مثلام أ ّن هناك العديد من مناوئيه ال ّ
شك يف أنّهم
يبادلونهم الهاجس نفسه بالتضا ّد.

اإلحباط واالحتجاج:
الوعي ومســتويات المشــاركة
في األحداث االنتخابية
باستخدام بطاقة الناخب اإللكرتونية ،وجهاز االقرتاع((( لضامن دقّة
االنتخابات الربملانية العراقية ونزاهتها ،ويف ظروف أمنيّة صعبة ،س ّجل
تصويت  12مليونًا من أصل  20مليون شخص مؤ ّهل لالنتخابات؛ أي
جرت االنتخابات الربملانية العراقية لعام  2014بنسبة حضور بلغت
 .%60وتع ّد نسبة املشاركة معقولة يف مثل هذه الظروف ،ال سيّام يف
ظل التهديد األمني .وإذا ما قورنت بنسب املشاركة يف بعض بلدان
ّ
املنطقة ،مثل انتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت يف فرتة مقاربة
وس ّجلت حضور نسبة  ،%51.7وهي بالد تنعم باستقرار ال ميكن
مقارنته بظروف العراق إطالقًا .ومقارن ًة بنسبة املشاركة يف االنتخابات
تقل
الربملانية العراقية للدورة السابقة ( ،)2010فإ ّن هذه االنتخابات ّ
بنسبة ضئيلة هي  ،%2إذ بلغت آنذاك  ،%62.4وشهدت أيضً ا أعامل
شخصا .أ ّما انتخابات الربملان (الجمعية
عنف ،قُتل فيها نحو 40
ً
الوطنية) عام  ،2005فقد س ّجلت  .% 76يف حني كانت نسبة املشاركة
يف االستفتاء عىل الدستور العراقي التي جرت عام 78.59 ،2005
 1للمزيد من املعلومات عن جهاز االقرتاع وبطاقة الناخب ،وآلية عملهام ودقّتهام ،ميكن
الرجوع إىل موقع املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق عىل الرابط:
http://www.ihec.iq/ar
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الجدول ()1
األحداث االنتخابية منذ  2005وحتى  ،2014ومستويات املشاركة
الحدث االنتخايب
االستفتاء عىل الدستور 2005

نسبة املشاركة %

مالحظات

78.59

االنتخابات الربملانية 2005

76

انتخابات مجالس املحافظات 2009

51

االنتخابات الربملانية 2010

62

انتخابات مجالس املحافظات 2013

51

االنتخابات الربملانية 2014

60

ال تشمل محافظات إقليم كوردستان الثالث (أربيل ،والسليامنية ،ودهوك)

ال تشمل محافظات إقليم كوردستان الثالث (أربيل ،والسليامنية ،ودهوك)

املصدر :الجدول من إعداد الباحث .والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/

 .%يف حني بلغت نسبة املشاركة يف انتخابات مجالس املحافظات
األخرية ( .%51 )2013وهي نسبة املشاركة نفسها يف االنتخابات
علم أ ّن
السابقة ملجالس املحافظات عام (2009انظر الجدول ً .)1
نسب املشاركة يف انتخابات مجالس املحافظات العراقية ال تشمل
انتخابات مجالس محافظات إقليم كوردستان العراق الثالث (أربيل،
والسليامنية ،ودهوك) التي تجري يف فرتة مختلفة وغري مرتبطة
باملركز.
تدن نسبة املشاركة يف االنتخابات ،سواء
تُربز املعطيات أعاله ّ
الربملانية أو مجالس املحافظات .وإن كان الفارق بالنسبة إىل املشاركة
يف انتخابات مجالس املحافظات كب ًريا من حيث هبوط نسبة املشاركة
تحسن األوضاع سواء
فيها .وهذا ُم ّ
ؤش عىل درجة اإلحباط ج ّراء عدم ّ
عىل الصعيد األمني ،أو الخدمات ،أو مستويات الحياة بصور ٍة عامة.
وهكذا يكون هذا العزوف نو ًعا من االحتجاج ،وإن كان بطريقة تربز
جهل بالتغيري الذي ينادي به الكثريون ،مبن فيهم املواطنون العاديون.
ً
ّ
ظل
وتتعث يف ّ
وال غرابة يف ذلك؛ فالتجربة "الدميقراطية" ال تزال تحبو
الظروف التي يعيشها البلد ،ومستويات التأثري يف الناخب وتوجيه
بوصلته ترتبط غال ًبا بوالءاته أو مرجعياته الفكرية والوجاهات
االجتامعية عوضً ا عن التفكري يف الربنامج االنتخايب للمرشّ ح ،وسريته
واملصلحة الوطنية .لكن االنتخاب بوصفه ثقافة عامة يف االختيار
يرتسخ تقلي ًدا يف الحياة السياسية واإلدارية،
يحتاج إىل وقت حتى ّ
وربا حتى االجتامعية.
ّ

أسماء الكتل واالئتالفات تعكس
الخطابات
لقد تن ّوع الخطاب االنتخايب لهذه الدورة بني النداءات الطائفية،
واإلقليمية واإلثنية ،والجهوية (املناطقية) سواء دعوات األقاليم أو
املحافظية (كتل وائتالفات تدعو إىل تحسني واقع املحافظة) .يف
املقابل هناك خطابات تدعو إىل الهويّة الوطنية ،وأخرى إىل الدولة
املدنية املؤسسية ،وثالثة إىل تحسني الواقع االجتامعي ،وأخرى تحمل
شعارات دينية.
ولعل جول ًة رسيعة بني أسامء الكيانات والقوائم واالئتالفات تكشف لنا
ّ
مثل يكشف لنا أ ّن القوائم
ذلك؛ فإلقاء نظرة عىل الخريطة الجغرافية ً
يف إقليم كوردستان ذات طابع عرقي (قومي) ،بحيث لحق باسم
كل منها كوردستان أو الكوردستانية (االتحاد الوطني الكوردستاين،
ّ
والدميقراطي الكوردستاين ،والحركة اإلسالمية الكوردستانية ،والسالم
الكوردستانية ،طابع التسمية ميكن أن يستثنى منه فقط حركة
علم أنّها كوردستانية الهوى والهويّة بصور ٍة رصفة.
التغيري (كوران) ً
ويف املناطق ذات الغالبية الس ّنية ،تجد أسامء القوائم ّ
تدل عىل نو ٍع
من التح ّدي والتحشيد والتأكيد عىل القيم والهويّة العربية واالعتداد
بالذات .ومن هذه األسامء التي حملتها الكتل واالئتالفات :متّحدون،
وكرامة ،والعربية ،وخالص ،والجبهة العربية لإلنقاذ ،وكتلة املجد
املستقلة ،وكفى .وت ُظهر أسامء هذه الكتل اله ّم الرئيس الذي تعانيه
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تلك املناطق ،واملتعلّق مبحاوالت التغلّب عىل الواقع الذي تعانيه
ج ّراء الظروف املستج ّدة.

أي مقعد .ومل يحصل متص ّدرو
تابعة لكتلة "املواطن" ،ومل تحصل عىل ّ
لكل منهام.
القامئتني سوى عىل بضع مئات من األصوات ٍّ

أ ّما الكتل واالئتالفات يف املناطق ذات األغلبية الشيعية ،فنجدها
تركّز عىل الخدمات واملواطنة؛ إذ تطالعنا أسامء مثل :دولة القانون،
والدولة العادلة ،واملواطن ،والعراق للتنمية والبناء ،والبديل املدين
املستقل ،وأوفياء للوطن ،وتج ّمع العدل واملساواة ،والرفاه والسالم،
ّ
والعراق للتنمية والبناء ،وتج ّمع النهضة الشاملة ،وحركة شمس،
وتج ّمع الكفاءات والجامهري ،وحركة العمل والوفاء ،وتج ّمع الرشاكة
الوطنية .وهذه بحكم استقرارها النسبي يكون فيها اله ّم الخدمي
والهوية الوطنية من أولويات املواطن.

وحري بنا أن نذكر اختفاء القوائم ذات الصبغة القبلية والعشائرية
ّ
فشل ذري ًعا .ما ّ
يدل
التي ظهر بعضها يف انتخابات سابقة ،وفشل ً
عىل تف ّوق النزعة الطائفية واإلثنية والجهوية عىل القبلية .ومقارن ًة
ببلدانٍ أخرى مجاورة نجد سيادة القوائم واملرشّ حني القبليني؛ ومن
هذه البلدان :األردن ،والكويت ،واليمن ،حيث الفاعلية القبلية مؤث ّرة
ويتميز ما ميكن أن نصطلح عليه بـ "القبلية السياسية".

ٍ
حركات وأحزابًا ذات صبغة دينية ،وإن
وبرزت بعض الكتل التي متثّل
كان بعضها ليس جدي ًدا ،مثل :حزب الدعوة اإلسالمية/تنظيم الداخل،
وهو حركة منشقّة عن حزب الدعوة لك ّنها ليست متقاطعة معه
متا ًما .وحزب الفضيلة الذي يتبع املرجع الشيعي الشيخ اليعقويب.
وقد ترشّ ح بقامئة منفردة هذه املرة ،فحصل عىل  6مقاعد فقط.
وج ّربت حركة "عصائب أهل الحق" التي يقودها الشيخ الشاب قيس
املنشق عن التيار الصدري واملتقاطع معه بقامئة منفردة
الخزعيل
ّ
ٍ
مقعد واحد فقط .هناك حزب
اسمها "الصادقون" ،حصلت عىل
رجل دين شيع ًّيا مغمو ًرا من دياىل ،يبدو
باسم "الداعي" .وهو يتبع َ
(((
ٍ
أصوات قليلة  .أ ّما
أنّه أراد أن يج ّرب موقعه وصيتَه ،فحصل عىل
الكتل واالئتالفات الجهوية ،فقد ظهرت قوائم بأسامء محافظات مثل
"دياىل" وحصدت  6مقاعد برملانية ،و"الوفاء لألنبار" التي نالت 3
رجل دين
مقاعد ،ويف الديوانية مل تنل شيئًا .وكتلة "الوارثون" تتبع َ
شيع ًّيا غري معروف أيضً ا اسمه الشيخ قاسم األسدي ،والظاهر أنّها

 2جاء يف إعالن تأسيس الحزب :إ ّن (حزب الداعي) "مرشوع وطني جديد وخيار إسالمي
ناهض نحو الوحدة باستلهام الفكرة التي دعا إليها األنبياء واألولياء .وإ ّن حزب الداعي مع
الحكومة الواعية ويدعو بالفكر والنور لجعل العراق ومجتمعه آم ًنا "مش ّددًا عىل "أ ّن اإلمام
الرباين (فاضل عبد الحسني الحسيني الهاشمي) مع خ ّط املرجعية بطريقة الوالية بالقول
والعمل والفعل والقيام باإلخالص والحياة والدعوة الخالصة الصادقة " .وتشري املعلومات إىل
أ ّن الحزب ال يؤمن برفع السالح وكان يعتقد "أ ّن خروج قوات االحتالل من العراق ال يت ّم
بالسالح بل عن طريق األساليب التي يختارها اإلمام الرباين ،كام يسعى إىل فرقة واحدة ودين
واحد ،ويؤمن بأ ّن اإلمام الرباين عرج إىل السامء واجتباه الله" .وتشري السرية الذاتية لإلمام
الرباين بحسب املوقع اإللكرتوين لحزبه إىل أنّه من مواليد إحدى قرى قضاء الخالص من أبوين
عربيني عراقيني علويّني ودخل املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف فرتة الستينيات من
القرن العرشين ،ث ّم دخل جامعة بغداد  -كلية اآلداب/فرع اللغة العربية ،ومارس تدريس
اللغة العربية لجميع املراحل .ويقول املوقع "اجتباه الله يف آخر مرحلة من الدراسة .وكانت
فرتة االجتباء متزامنة مع دخول صدّام الكويت ومع مجيء ق ّوات الغرب ونزولها يف أرض
الجزيرة .واستم ّرت مرحلة االمتحان باالجتباء فرتة سنتني ،وبعدها بدأ العمل مبا أناره الله
رسا خوفًا من صدّام" .عىل الرابط:
وأعطاه من خالل وجوده يف القرية ًّ
http://www.ninanews.com/Arabic/News_Print.asp?ar95_VQ=EDJKMI

إشــكالية احتساب عدد األصوات
وتوزيع المقاعد
بحكم اتّباع طريقة سانت الغ  Sainte-Laguë methodالحتساب
األصوات ،فإنّه يجري إهامل عد ٍد كبري من األصوات سواء يف الدوائر
االنتخابية أو املجموع الكيل .وميكن اختصار منهج سانت الغ ،يف
النقاط التالية(((:
األقل.
•ترتّب النتائج وفقًا لعدد األصوات من األكرث إىل ّ

كل كيان عىل األرقام الفردية
•تقسم األصوات التي حصل عليها ّ
( ...11،9،7،5،3،1إلخ).
•يحتسب عدد املقاعد عىل ضوء عدد النتائج التي تظهر نتيجة
القسمة ،وهكذا.

•أ ّما حصة النساء ،فيجري احتسابها من املقاعد املخصصة للدائرة
تقل عن  .%25ولضامن تحقيق هذه النسبة ،فإ ّن نظام
عىل ألّ ّ
توزيع املقاعد حرص عىل تحقيقها؛ ففي مثالنا هذا ال ب ّد أن
يكون عدد النساء أربعة .ويظهر الجدول ( )2حقيقة ذلك نتيجة
إجاملية لطريقة التصويت.
أقل من األصوات املهملة.
يالحظ أ ّن أصوات الكتل الفائزة مجتمعة ّ
وليست هذه املشكلة الوحيدة يف هذه املنهجية باحتساب األصوات،
إنّ ا تحويل أصوات أخرى للكتل الكبرية ،وحيازة مقاعد لها وفقًا ملا
يس ّمى باملقاعد التعويضية ،وهذا ما سوف يعيد بعض الوجوه التي
 3للمزيد عن نظام سانت الغ املعدّل وتطبيقه عراقيًّا ،انظر :قحطان محمد صالح الهيتي،
"كيفية توزيع املقاعد النيابية املخصصة عىل املرشحني الفائزين" ،الحوار املتمدّ ن ،العدد
 ،2014/4/30 ،4439عىل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=412772
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رفض الشعب انتخابها ،ال س ّيام من بعض قادة األحزاب والكتل؛ مثلام
كل
حصل يف الدورة االنتخابية الربملانية السابقة لعام  ،2010إذ فشل ٌّ
رجل الدين الشيخ هامم حمودي والشيخ جالل الدين الصغري،
من َ
وكالهام عن االئتالف الوطني العراقي ،يف نيل األصوات التي تؤ ّهلهام
لعضوية الربملان .لكن وفقًا للمقاعد التعويضية عادا إىل الواجهة،
وهذا ما يخشاه الكثريون من أن يعاد إدخال بعض الوجوه من
"الشبّاك" بعدما جرى إخراجها من الباب.
وتجلّت غرابة هذه الطريقة أيضً ا يف عدم فوز مرشّ حني عىل الرغم من
حصولهم عىل أعدا ٍد مرتفعة من األصوات فاقت مرشّ حني آخرين يف
أقل من أولئك .ومن
الدوائر نفسها أو يف دوائ َر أخرى عدد أصواتهم ّ
"ظلم" وفقًا لهذه الطريقة :ممثّل التحالف املدين
أبرز الخارسين
ً
الدميقراطي عن الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي الذي نال
 17.575صوت ًا ،ويف محافظة ذي قار تخرس مرشّ حة التحالف املدين
عن الحزب الشيوعي أيضً ا هيفاء األمني عىل الرغم من نيلها أكرث
من  8.536آالف صوت ،ومل ينفع الـ 11.751صوتًا سعدون الدليمي
عن ائتالف وحدة أبناء العراق يف األنبار لينال مقع ًدا يف الربملان ،يف
حني يفوز ممثّلو دولة القانون بغداد ،م ّمن تراوحت أصواتهم بني 7
آالف صوت ،مثل محمد شياع السوداين ،ونحو 5آالف صوت لحيدر
أقل من ذلك .ويف الوقت نفسه يفوز عن ائتالف املواطن
العبادي بل ّ
بأقل من  10آالف صوت ،ويفوز
يف بغداد أيضً ا الشيخ هامم حمودي ّ
إبراهيم الجعفري عن تحالف اإلصالح بـ 12.140صوت .واألمثلة
كثرية عىل ذلك.

قراءة في توجهات الناخبين
ميكن تعليل درجة املشاركة املعقولة ( )%60هذه يف االنتخابات عىل
الرغم من ظروف البلد ،بأنّها انعكاس للحشد التنافيس االنتخايب
بني أقطاب العملية السياسية ،ورغبة يف التغيري بالنسبة إىل البعض

اآلخر ،من جانب ،ومن جانب ثانٍ هي تح ٍّد للتهديدات اإلرهابية
التي تتك ّرر بخاصة يف مثل هذه املناسبات ،وتستهدف الناخبني
بغض النظر عن طوائفهم وأعراقهم وليس السياسيني فقط.
العاديني ّ
مع أ ّن التوقّعات كانت تشري إىل أ ّن نسبة املشاركة ستنخفض كث ًريا
عن املشاركات يف االنتخابات السابقة نتيجة خيبات أمل املواطنني يف
أداء ممثّليهم الربملانيني وأقطاب العملية السياسية عا ّمةً .لقد ظهرت
فاعلية املشاركة األكرث يف املحافظات الجنوبية ،حيث حقّقت محافظة
كربالء أعىل نسبة مشاركة بني املحافظات العراقية يف االنتخابات
النيابية هذه؛ إذ شارك  %80من ناخبي املحافظة الذين قاموا باستالم
بطاقاتهم اإللكرتونية .وتجاوزت نسبة املشاركة يف محافظتَي القادسية
وميسان .%70
وير ّجح تفسري ارتفاع العدد يف محافظة كربالء إىل كونها مسقط رأس
نوري املاليك رئيس الوزراء؛ إذ له فيها قاعدة جامهريية كبرية .وهو
ما استغلّه املاليك وأقرباؤه برتشيح شخصني آخريْن من عائلته؛ هام
صهره وابن أخيه اللذان حصدا املرتبتني األوىل والثانية يف املحافظة
متق ّد َمني حتى عىل الشخص الثاين يف حزب الدعوة الذي يقوده
املاليك ،وهو عيل األديب الذي يشغل منصب وزير التعليم العايل
حل ثالثًا .وإن صدقت البيانات االنتخابية،
والبحث العلمي ،فقد ّ
فإ ّن هذه املؤرشات ّ
تدل عىل نوع التأييد الذي يحظى به املاليك يف
هذه املحافظة وليس لشعبية هذين الشخصني ،كام ّ
تدل عىل الوالء
ٍ
ألشخاص مجهولني يف
األعمى للبعض وقلّة وعيه؛ بحيث مينح صوته
عامل السياسة واإلدارة .إنّهام شخصيتان مغمورتان ،وليس لهام رصيد
سيايس أو اجتامعي أو حضور إعالمي .إنّها تُظهر جان ًبا من طبيعة
تو ّجهات الناخب العراقي يف هذه املرحلة.
رجل
لقد تنافس يف هذه االنتخابات  9032مرشّ ًحا ،منهم ً 6425
حصة (كوتا) املقاعد النسوية التي يجب أال
و 2607امرأة مرشّ حة إىل ّ

الجدول ()2
يوضح هدر األصوات وف ًقا لطريقة سانت الغ

مجموع العراق

مجموع األصوات الصحيحة

أصوات الكتل الفائزة

األصوات املهملة

13118874

5734679

7384195

املصدر :الجدول من إعداد الباحث .والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/

دراسات وأوراق تحليليّة
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الكل ألعضاء مجلس الن ّواب العراقي ،عىل
تقل عن  %25من العدد ّ
ّ
 328مقع ًدا ،وتوزّعوا يف عدد قوائم انتخابية بلغ  107قوائم ،اشتملت
عىل  36ائتالفًا سياس ًّيا و 71كيانًا سياس ًّيا .يف حني بلغ عدد الناخبني
شخصا .وبلغ
املشمولني بالتصويت العا ّم  20مليونًا و 437ألفًا وً 712
عدد الناخبني املشمولني بالتصويت الخاص ،مليونًا و 23ألفًا .أ ّما
الغيايب للمه ّجرين ،فهو  26ألفًا و ،350وبلغ عدد مراكز االقرتاع العام
 8075مرك ًزا ض ّمت  48ألفًا و 852محطة.
ويف االقرتاع الخاص ،بلغت نسبة املشاركة  ،%91تتوزّع عىل عدد
الناخبني من الق ّوات األمنية البالغ عددها مليونا و 23منتسبًا،
ص ّوت منهم  835ألف منتسب .يف حني ص ّوت من نزالء السجون
واملستشفيات  19ألفًا .ويالحظ أ ّن أعداد املشمولني بالتصويت
الخاص تع ّد كبرية ومؤث ّرة بال ّ
شك .وبالنظر إىل نتائج االقرتاع الخاص يف
املحافظات العراقية ،فإ ّن ائتالف دولة القانون برئاسة املاليك قد نال
نصف املقاعد يف بغداد ومحافظات الجنوب التسع األخرى .وميكن
تفسري ذلك بأ ّن األجهزة األمنيّة غالبًا تدين بالوالء للامليك ،نتيج ًة
لطبيعة التعيينات التي جرت يف فرتة واليتيه.

أصوات ًا أكرث منها يف الدائرة نفسها؛ بحكم أ ّن هذا النظام مينح الفرصة
كل ثالثة مرشحني .كام أ ّن وجود نظام الكوتا اإلجباري
المرأة من بني ّ
للكتل السياسية هذا ،قد أذاب الكثري من القيود االجتامعية ودفع
بالعديد من الوجاهات االجتامعية ورجال الدين للوقوف خلف
النساء أحيانًا يف مؤمترات صحفية وانتخابية ،إذا ما كانت أولئك
النسوة ضمن العنارص القيادية يف القامئة.
ولوحظ انعدام حظوظ املرشحني من الشخصيات األكادميية والعراقيني
خصوصا املقيمني يف بلدان غربية؛ فبحسب علمنا
املقيمني يف الخارج
ً
أي منهم .وكذا الحال بالنسبة إىل
تق َّدم الكثري من هؤالء ،ومل يفز ّ
الشخصيات األكادميية من أساتذة الجامعات ،أضف إىل هؤالء
شخصيات إعالمية ورياضيني مشهورين يف البلد مل يحقّقوا املطلوب
من األصواتّ .
تدل هذه املؤرشات عىل حذر الناخب .وت ُربز تص ّوره؛
فهؤالء قادمون لزيادة أرصدتهم املالية وشهرتهم ،وهم بعيدون عن
ولعل ضعف الدعاية االنتخابية،
الواقع اليومي للمواطن البسيطّ .
امج انتخابية مقنعة ،يع ّدان سببني إضافيني لذلك .فنال
وغياب بر َ
بعض هؤالء املرشّ حني أصوات ًا بالعرشات.

موقع المرأة

أ ّما ارتفاع أعداد املرشحني ،فيمكن قراءته عىل أنّه يتوزّع بني الدوافع
الشخصية للبعض للتن ّعم باملكاسب الكبرية التي يحظى بها الن ّواب،
رواتب عالية ،وحراسة كبرية ،ورواتب تقاعدية عالية ،بعد انتهاء
من
َ
مها ّمهم .كام تقوم بعض العوائل واألقرباء واملناطق يف بعض األحيان
بالدفع مبرشّ حني من بينهم ،لالستفادة من املناصب والنفوذ الذي
سيحصل عليه هؤالء عند فوزهم بعضوية الربملان؛ فالبعض يطمع
يف الحصول عىل فرصة وظيفة أو فرصة عمل بواسطة هذا املرشّ ح
مبكاسب لها ج ّراء فوز
"القريب" ،أو تحلم بعض املناطق والعشائر،
َ
أحد أبنائها يف االنتخابات .واألمر نفسه ميكن أن يقال عن ترشيح
شخصيات نسائية ،ال سيّام وأ ّن وجود نظام الكوتا النسوية يف الربملان،
قد طأمن الكثري منهن أو ذويه ّن ،عىل أ ّن فرصه ّن يف الفوز مضاعفة
أكرث من الرجال حتى وإن حصد زميلها يف القامئة أو الكتلة االنتخابية

ميتاز قانون االنتخابات العراقية بفرض كوتا نسوية متثّل  %25من
كل قامئة
كل  3أشخاص يف ّ
عدد مقاعد الربملان ،ووضع امرأة من بني ّ
انتخابية .وعليه ،فإ ّن املرشحة ميكن أن تتق ّدم إىل الرتتيب الثالث
(رجل) أكرث منها رصي ًدا بعدد األصوات.
حتى لو كان الشخص الرابع ً
ولكن عىل الرغم من ذلك ،فقد حقّقت بعض النساء أصواتا تغني عن
الكوتا ،وعدد أولئك النسوة  .22وهو رقم جيّد ،وفاجأ كثريين.
وهؤالء النساء الفائزات ه ّن :حنان الفتالوي يف بابل التي حصلت
عىل أعىل األصوات ( 90.781صوت ًا) من بني بقية املرشحات ،وهدى
سجاد من محافظة القادسية ( 39.691صوت ًا)  ،ونجيبة نجيب يف
دهوك ،وناهدة الدايني عن دياىل ،وسعاد محمد يف النجف ،وزينب
كاظم عن بابل ،وسهاد موىس من القادسية ،وخولة منخي يف املثنى،
وشريين عبد الرحمن عن دهوك ،وابتسام هاشم من كربالء ،ونوال
جمعة عن ذي قار ،وصباح عبد الرسول من بغداد ،وعائشة مهدي يف
بغداد أيضً ا ،وأشواق الجاف عن السليامنية ،وانتصار عيل ومحاسن
حامد عن نينوى ،ورسوة عبد الواحد عن أربيل ،وآال طالباين عن
كركوك ،وندى عبد الله ،وسعاد حبيب ،وناهدة حبيب ،وعالية نصيف
عن بغداد.

26
لقد ُوجدت قامئة انتخابية باسم "تيار املرأة املستقل" مل تحصل إال
عىل أصوات قليلة أكرثها 239صوت ًا يف بغداد ملرشحتها األوىل ،ومثلها
يف محافظة البرصة ،ونالت باقي األعضاء وكلّهن من النساء بالطبع
أصواتًا متواضعة .وير ّجح أ ّن عدم فوز هذه القامئة يعود إىل ضعف
شعبية هؤالء النسوة املرشحات فيها وعدم وضوح برنامجها االنتخايب،
وإن كان يُفهم منها أنّها معنيّة بقضية الجندر وتريد إنصاف املرأة .ال
يزال الناخب العراقي مشغولً بهمومٍ غري تلك؛ فاله ّم األمني ،وتحسني
الخدمات ،وتقليص البطالة ،ووحدة البلد ،والتدافع الطائفي واإلثني،
تأيت يف سلّم األولويات.

يبدو أ ّن إلزامية إدراج النساء يف القوائم بحكم نظام الكوتا ،وحتمية
وجوده ّن يف الربملان ،قد جعلت مشاركته ّن يف العملية السياسية
قبول من املواطنني والسياسيني عىل السواء؛
أم ًرا واق ًعا ،وفرضت ً
فباتت حتى العوائل املحافظة ال متانع يف ترشيح بناتها إىل املؤسسات
تغيت؛
السياسية ،بخاصة وأ ّن الصورة النمطية للمرأة (السياسية) قد ّ
كل النساء اللوايت يعملن وينشطن يف االتحادات
فسابقًا كانت ّ
والتنظيامت النسوية ،وأعضاء الربملان األسبق والوزيرات وأعضاء حزب
البعث وقياداته (بوصفه الحزب الوحيد املجاز والفاعل يف الحياة
السياسية سابقًا) ،غري مح ّجبات ،إال بعض االستثناءات املعدودة .بتنا
اآلن نشاهد نسا ًء مبالبسه ّن التقليدية (بخاصة العباءة والحجاب)
يدخلن الربملان العراقي ،ومجالس املحافظات ،أعضاء فيه وناشطات
يف الحياة السياسية.

نتائج االنتخابــات :المفاجآت بين
الرابحين والخاسرين
مقارن ًة بنتائج انتخابات  ،2010فإ ّن عدد مقاعد ائتالف دولة القانون
قد زاد يف الربملان بفارق  6أصوات .وكان عدد مقاعد املاليك يف
الدورة السابقة  89مقع ًدا ،وأصبح  95مقع ًدا بإضافة مقاعد الكتل
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علم أ ّن منظمة بدر قد انض ّمت إليه بعد أن
الصغرية املتف ّرعة عنهً .
كانت ضمن االئتالف الوطني يف الدورة السابقة .أ ّما كتلة األحرار
رضرت بانسحاب زعيمها
التي متثّل التيار الصدري ،فيبدو أنّها قد ت ّ
مقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من العمل السيايس ووقوفه عىل
رصح ،فقد تراجع عدد مقاعد الكتلة
مساف ٍة واحدة من الجميع كام ّ
من  40مقع ًدا إىل  34مقع ًدا بانضامم القامئتني األخريني التابعتني له
(تيار النخب ،وتج ّمع الرشاكة الوطنية) ،لتكون الكتلة الثانية األكرب يف
الربملان بعد دولة القانون.
يف حني ارتفع رصيد "ائتالف املواطن" ليس ّجل  31مقع ًدا عىل الرغم
من انشقاق منظمة بدر عنه .وقد مثّل انفتاح ائتالف املواطن يف
هذه الدورة عىل شخصيات لربالية بخاصة من النساء (غري مح ّجبات)،
حزب ديني (املجلس اإلسالمي
خرقًا للعادة كون االئتالف يرتكز عىل ٍ
العراقي األعىل) وقيادة دينية تقليدية .وحافظ إياد عالوي عىل رصيد
مم م ّرت به كتلته (العراقية سابقًا) من
شعبي ط ّيب ،عىل الرغم ّ
عملية تفتيت ،خرج منها أعضاء كرث شكّل بعضهم ائتالف الوطنية
البيضاء وانض ّم آخرون إىل ائتالف دولة القانون ،والبعض إىل الكتل
التي متثّل الطائفة الس ّنية .والقى أيضً ا محاربة ومحارصة كبرية من
جانب غرميه املاليك ،متثّلت بحرمانه من املناصب ،وإبعاد بعض
أعوانه مبختلف الحجج .وعليه ،فإ ّن ما حصل عليه من مقاعد (21
مقع ًدا) يُع ّد مكس ًبا ط ّي ًبا وفقًا لهذه الظروف (انظر الجدول  ،)3ال
سيّام وأ ّن معامل كتلته باتت أكرث وضو ًحا يف تصنيفها "وطنية" لربالية.
ومل يس ّجل الحزب الشيوعي حضوره يف الربملان املقبل سوى مرشّ حته
املهندسة والناشطة املدنية رشوق العبايجي عن التحالف املدين
الدميقراطي ،وهي ثالث ثالثة مرشّ حني (إىل جانبها مثال اآللويس،
وفائق الشيخ عيل) ،فازوا عن هذا التحالف الذي يُع ّد قامئة "وطنية"
خالصة ،تض ّم شخصيات معتدلة من مختلف الطوائف.
تق ّدم "ائتالف دولة القانون" القوائم والكتل االئتالفية األخرى بفارقٍ
كبري ،سواء بعدد األصوات الكلّية أو عدد املقاعد يف الربملان ،إضاف ًة إىل
أعىل تصويت فردي؛ فقد حصد االئتالف الذي يقوده رئيس الوزراء
 92مقع ًدا بصورة أ ّولية ،وازداد العدد إىل  95مقع ًدا بعد إضافة
القوائم األخرى املتف ّرعة عنه ،ث ّم انضامم كتل صغرية إليه ،عىل الرغم
كل ذلك ليس كاف ًيا لتشكيل حكومة تتطلّب النصف  1+من
من أ ّن ّ
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مجموع املقاعد الربملانية البالغ عددها  328مقع ًدا .أ ّما عىل صعيد
مجموع أصوات الناخبني ،فقد نال ائتالف دولة القانون 3.141.835
صوتًا ،وبفارقٍ كبري عن أقرب ائتالف له وهو ائتالف املواطن الذي
وصل عدد املص ّوتني له إىل  982.003صوت ًا ،ث ّم تيار األحرار.

عىل صعيد التصويت الفردي ،وباستعراض العرشة األوائل ،نال نوري
املاليك زعيم ائتالف دولة القانون  721.782صوت ًا ،تاله خصمه إياد
عالوي قائد ائتالف الوطنية بـ 229.709صوت ًا ،ث ّم ئارام محمد عيل من
وحل راب ًعا مرشّ ح "الحزب
قامئة التغيري يف السليامنية  150.613صوتًاّ .
الدميقراطي الكوردستاين" نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك
واملرافق الخاص لرئيس الجمهورية جالل طالباين بـ 150.84صوتًا .أ ّما
الرتتيب الخامس ،فقد ناله خلف عبد الصمد رئيس مجلس محافظة
حل
البرصة من دولة القانون بـ 126.848صوت ًا .يف املركز السادسّ ،
رئيس الربملان أسامة النجيفي رئيس قامئة "متحدون لإلصالح" يف
نينوى بحصوله عىل  112.551صوتًا .يف الرتتيب السابع ،حنان الفتالوي
من "ائتالف دولة القانون" عن محافظة بابل بـ 90.781صوتًا ،وهي
أ ّول امرأة تدخل يف املراكز العرشة األوىل ألعىل األصوات خالل هذه
الدورة والدورة السابقة .ويف الرتتيب الثامن شريكو مريزا عن االتحاد
الكوردستاين يف السليامنية بحصوله عىل  83.663صوت ًا .أ ّما الثامن،
فكان محمد الدراجي وزير اإلعامر ورئيس قامئة "األحرار" يف بغداد،
يف حني حصد ئاريز عبد الله محمود عن االتحاد الوطني الكوردستاين
يف أربيل املركز التاسع بحصوله عىل  76.380صوت ًا .وأخ ًريا يف املركز
حل رئيس كتلة املواطن يف بغداد باقر جرب الزبيدي بـ62.898
العارش ّ
صوتًا .يالحظ أفول نجم إبراهيم الجعفري الذي كان ضمن األوائل يف
ٍ
وبرصيد كبري.
االنتخابات السابقة،
هناك ع ّدة عوامل ساهمت يف حصول نوري املاليك عىل هذا العدد
الكبري من األصوات بفارق يقارب الثلثني عن أقرب منافسيه ،وهو
خصمه اللدود إياد عالوي الذي تف ّوق عليه يف الدورة السابقة .وميكن
إيجاز هذه العوامل يف ما ييل:
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•اعتقاد من ص ّوت له أنّه الشخص القادر عىل رضب اإلرهاب
الذي يستهدفهم عىل أسس طائفية بصورة رئيسة.
ٍ
مبحث سابق من هذه املادة،
•الحشد الطائفي الذي أرشنا له يف
والذي ص ّور املاليك عىل أنّه "مختار العرص".
ربا ال تزال تعتقد يف الشخص
•العقلية العراقية لدى الغالبية ّ
"املخلص" والزعيم األوحد الذي يقود البلد ويخلّصه من أزماته.
يف حني أنّنا نرى أ ّن الوضع العراقي اآلن يف حاج ٍة إىل مرشوع
"كاريزما" ينقذه عوضً ا عن شخص.

•استغالل املاليك وكتلته املناصب الحكومية واملمتلكات العامة
للتأثري يف أصوات الناخبني ،دون السامح لخصومه بذلك .وقد
تجسد ذلك يف توظيف قناة العراقية الفضائية التي أصبحت إىل
ّ
ح ٍّد كبري ناطقة باسمه ،واستخدام املالعب الرياضية الكبرية مثل
ملعب املدينة الرياضية الثاين يف البرصة وهو قيد اإلنشاء ،للقائه
بأتباعه أثناء حمالته االنتخابية .وكذا الحال يف ملعب ميسان
علم أ ّن هذه
الدويل الذي هو قيد الرتميم وإعادة التأهيل اآلنً .
فضل عن خصوم املاليك
املالعب غري مفتوحة حتّى للرياضينيً ،
إلجراء لقاءاتهم الجامهريية عليها .واستخدام بعض املؤسسات
واآلليات الحكومية لتوزيع موا ّد دعاية أو تشغيل موظفيها
لألغراض نفسها .وهذه كّلها بالطبع خروقات لقانون االنتخابات
العراقية.
•استغالل املاليك منصبه وصالحياته ألغراضه االنتخابية ،مثال
ذلك توزيع سندات متليك قطع أر ٍ
اض سكنية عىل املحتاجني يف
محافظات الجنوب بخاصة يف لقاءات مع حشود منهم يحرضها
بنفسه ويقوم بتوزيع صكوكها ،قبل االنتخابات بأيّام .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن هذا السلوك سريهن أصوات املحتاجني وذويهم طاملا
أ ّن عملية التمليك تستغرق وقتًا ،ما يعني أنّها قد تذهب أدراج
الرياح مامل يكن املاليك نفسه قامئًا عليها؛ ما يؤكّد حاجة هؤالء
كل
إىل إعادة انتخابه .ومتتاز هذه العوائل الفقرية بكرب حجم ٍّ
منها ،ومن هنا ،تع ّد العملية "استثام ًرا" انتخابيًّا مرب ًحا.
يعتقد البعض من بسطاء الناس يف "التجربة" ،وإن كانت سلبية.
(يسء) تعرفه،
وبحسب الثقافة العراقية يقول املثل الشعبي" :شني ّ
يسء تعرفه أفضل من ج ّيد
أفضل من زين ال تعرفه"؛ أي شخص ّ
تجهله .ولهذا يعتقد البعض أ ّن املاليك أصبحت له تجربة يف إدارة
الدولة ومحاربة اإلرهاب ،وأنّه يبذل جهوده لكن رشكاء العملية
السياسية ال يقفون معه.
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االئتالف

القانون (املاليك)
األحرار (الصدر)
املواطن (الحكيم)
متحدون لإلصالح (أسامة النجيفي)
الوطنية (إياد عالوي)
الدميقراطي الكوردستاين (مسعود بارزاين)
االتحاد الوطني الكوردستاين (طالباين)
ائتالف العربية
التغيري (كوران)
التحالف الكوردستاين يف نينوى
الحركة اإلسالمية يف كوردستان
تيار اإلصالح (الجعفري)
الفضيلة والنخب املستقلة
التحالف املدين الدميقراطي
ائتالف دياىل هويّتنا
ائتالف العراق
الجامعة اإلسالمية الكوردستانية
قامئة السالم الكوردستانية
تيار النخب
تج ّمع الرشاكة الوطنية
تحالف نينوى
قامئة جبهة تركامن كركوك
ائتالف الوفاء العراقي
تج ّمع الكفاءات والجامهري
ائتالف الوفاء لألنبار
وحدة أبناء العراق
تحالف صالح الدين الوطني
املستقل
ّ
ائتالف البديل املدين
ائتالف عرب كركوك
كرامة
كتلة الصادقون
تيار الدولة العادلة
حزب الدعوة تنظيم الداخل
االئتالف الوطني يف صالح الدين
التضامن يف العراق
قامئة الرافدين (مسيحية)
املجلس الشعبي الكلداين الرسياين األشوري
ائتالف خالص
الحركة اليزيدية من أجل اإلصالح والتقدم
قامئة الوركاء الدميقراطية
حارث شنشل (الصابئة)
مجلس أحرار الشبك
املجموع

املصدر :الجدول من إعداد الباحث ،والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/

عدد املقاعد
92
28
29
23
21
19
19
10
9
6
4
6
6
3
5
5
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
328

مجموع األصوات
3141835
917589
982003
680690
686017
852198
780519
315858
451858
185804
165856
192763
211257
112563
159605
153672
137594
61807
116268
110933
79071
71492
67796
67084
58994
46627
46039
41090
38328
36288
36026
31973
27515
26910
26013
24353
23781
18229
14910
12626
7194
3357
11222403

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البرلمانية العراقية  :2014رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

أفرزت نتائج االنتخابات اختفاء عد ٍد من الوجوه التي كانت مألوفة
يف املشهد السيايس العراقي .وقد مثّل ذلك مفاجأ ًة كبرية كون بعضهم
من قيادات أحزاب مه ّمة منها حزب "الدعوة" الحاكم .ومن هؤالء:
حسن السنيد ،وخالد العطية ،وكامل الساعدي ،وعيل الشاله ،وسامي
العسكري ،ونعيم عبعوب أمني العاصمة .ومل تتمكّن قامئة القيادي يف
أي مقعد من ضمن
دولة القانون عزت الشابندر من الحصول عىل ّ
ذلك رفيقه املعارض السابق للامليك مشعان الجبوري ،وكذا القامئة
البيضاء بزعامة جامل البطيخ .كام نال حسن العلوي عد ًدا متواض ًعا
ٍ
ملقعد يف الربملان .وتشمل القامئة
من األصوات مل يؤ ّهله بالطبع
أيضً ا :القايض جعفر املوسوي ،وسلامن الجمييل ،وشريوان الوائيل
وزير األمن الوطني السابق ،وعيل الحيل القيادي يف حزب الدعوة،
وسعدون الدليمي وزير الثقافة ووزير الدفاع بالوكالة.
مقارن ًة بانتخابات  ،2010ميكن تلخيص املشهد الجديد لخريطة
القوائم االنتخابية ،مبا ييل:
أ ّو ًل :انشطار بعض الكتل التي كانت متثّل ركائ َز أساسية يف البنية
السياسية الطائفية العراقية؛ فقد انقسم "االئتالف العراقي املو ّحد"
الذي كان ميثّل ائتالف الشيعة يف االنتخابات السابقة إىل" :دولة
القانون" الذي يقوده املاليك ،و"األحرار" الذي يقوده مقتدى الصدر،
و"املواطن" الذي يقوده الحكيم .يف املقابل انشطرت "القامئة العراقية"
التي قادها إياد عالوي ،وكاد أن يحصد منصب رئاسة الوزراء مع
املاليك لوال عملية التكتّالت التي حصلت ،فأخرجته .وانقسمت القامئة
التي كان يشار إىل أنّها متثّل الطائفة الس ّنية إىل كتلة "العربية" التي
يقودها صالح املطلك ،و"متحدون" برئاسة أسامة النجيفي ،إضاف ًة إىل
"الوطنية" التي يرأسها إياد عالوي .ال ّ
شك يف أ ّن هذه االنشقاقات يف
الكتل الطائفية عالمة صحية وبارقة أمل يف اختبار الوطنية العراقية.
ثانيًا :هناك مؤرشات ّ
تدل عىل نو ٍع من االئتالفات داخل قبّة الربملان
بني قوائم س ّنية وشيعية ،يجمعها هدف رئيس هو إبعاد املاليك عن
والية ثالثة .وإ ّن هذا معطى إيجايب يف مصلحة الوطنية؛ فاالئتالف
داخل الربملان يكمل مشاريع القوائم املشرتكة (العابرة للطائفية) عىل
أمل بأن يكون هناك نوع من االنسجام
األقل يف هذه املرحلة ،ويبعث ً
ّ
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يف تشكيلة الحكومة الالحقة وعملها ،نتيجة وجود معارضة برملانية
قويّة مفرتضة تتمثّل بكتلة "ائتالف دولة القانون".
ثالثًا :ال تزال االئتالفات املدنية والوطنية "العابرة للطائفية" ،غري
جاذبة بالشكل املرج ّو عىل الرغم من مناداة الجميع بالتغيري.
وهذا ما حقّقه "التحالف املدين الدميقراطي" الذي شُ كّل حديثًا
قبل االنتخابات ،ونواته الرئيسة "الحزب الشيوعي العراقي" ،وبعض
العنارص من األوساط الثقافية واألكادميية والناشطني السياسيني ،م ّمن
مل يعرف عنهم مشاركتهم بفاعلية يف إدارة البلد يف املرحلة املاضية،
أو م ّمن ُعرفوا بانتقادهم الشديد طريقة إدارة الدولة والرصاع بني
أقطابها؛ فقد حصل عىل ثالثة مقاعد فقط .ومل يحصل ائتالف الوطنية
الذي يقوده إياد عالوي إال عىل  21مقع ًدا.
راب ًعا :استمرار غياب الكتل وحتى الفائزين م ّمن يحملون الصبغة
ٍ
تأكيد عىل
القبلية (العشائرية) عن املشهد االنتخايب العراقي ،يف
"وهمية" التأثري القبيل يف الصوت االنتخايب إال بحدو ٍد قليلة ج ًّدا.

قد يكون تصويت بعض الناخبني واختيار بعض املرشّ حني عىل ٍ
أساس
قبيل ،نتيجة غياب الربامج االنتخابية الواضحة واملؤث ّرة ،وغياب
تفش املحسوبني
املشاريع الوطنية التي تجذب الناخبني ،إضاف ًة إىل ّ
كمظهر من مظاهر الفساد اإلداري هو الذي يدفع البعض إىل التفكري
يف ٍ
شخص يستجيب ملطالبهم.

احتمــاالت تشــكيل الحكومــة
المقبلة
مع تعقّد الوضع األمني يف بعض املناطق ذات األغلبية الس ّنية ،فإ ّن
أمر تشكيل الحكومة العراقية أخذ يف التعقيد أيضً ا ،عىل الرغم من
كل كتلة وائتالف شارك يف االنتخابات ،وإن كان
اتضاح صورة نصيب ّ
ائتالف دولة القانون قد جمع أصوات ًا من خالل ما حقّقه تحالفه
مع بعض الكتل الصغرية وانضامم كتل تابعة له فازت مبقاع َد قليلة،
واحتامل انضامم ممثّيل كتلة حزب الفضيلة ( 6مقاعد) ،وذلك بحكم
التقارب بينهام ،كون كتلة الفضيلة تتبع املرجع الديني اليعقويب الذي
مريض
ينتقد مرجعية السيستاين ،ومن املنطلق نفسه فإ ّن املاليك غري
ّ
عنه من قبل مرجعية السيستاين؛ إذ رفضت استقباله عدة مرات،

العدد ٩
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وانتقده أحد زمالء املرجع السيستاين واملقربني منه وهو الشيخ بشري
النجفي ،وأفتى بعدم انتخابه .ويتوقّع أيضً ا انضامم كتلة الصادقون
املمثلة لحركة عصائب أهل الحق ،ولها مقعد واحد ،بحكم قربها من
املاليك الذي سمح للحركة بالنشاط السيايس عىل الرغم من تحفّظ
الكثري من املراقبني وبعض األوساط الشعبية عىل الحركة واتّهامها
بنشاطات طائفية وأنّها مليشيا متارس نشاطًا طائف ًّيا.
كل هذه التحالفات ،فإ ّن ذلك ال يؤ ّهل املاليك لتشكيل
وعىل الرغم من ّ
الحكومة .ويبقى االحتامل األرجح أ ّن ائتالف األحرار واملواطن واألكراد
مع الكتل الس ّنية ،سيكفل تشكيل حكوم ٍة دون املاليك يف الدورة
املقبلة .أ ّما احتامل املاليك يف تشكيل الحكومة املقبلة ،فهو يتعلّق
بدرجة كبرية بتفاهمه مع االئتالف الكوردي من خالل إعطائه تنازالت
تخص استثامر النفط وامليزانية والنفوذ
تتعلّق مبطالبهم الرئيسة التي ّ
يف املناطق املتنازع عليها .ويف حالة اتفاق خصوم املاليك وتشكيلهم
الكتلة األكرب يف الربملان ،فإنّه من املر ّجح أن يكون رئيس الوزراء املقبل
من كتلة األحرار ،وذلك نتيجة كونها الكتلة األكرب بني هؤالء ،ولو بفارقٍ
قليل ،والعتدال الكتلة وموقف زعيمها مقتدى الصدر تجاه القضايا
الخالفية ودعوته إلنصاف أبناء املناطق ذات األغلبية الس ّنية ،وانتقاده
املستم ّر املاليك وحكومته .ويف هذه الحالة ،يتوقّع أن يكون املهندس
عيل دواي الزم ،محافظ ميسان الحايل هو رئيس الوزراء املقبل ،نتيجة
طرحه من جانب كتلة األحرار فرتة االنتخابات ،وكذلك كونه شخصية
إدارية ناجحة جعل من محافظة ميسان مح ّط أنظار مواطني باقي
املحافظات العراقية ،وغبطتهم.
تتّجه الكتل الس ّنية إىل توحيد صفوفها يف كتلة مو ّحدة داخل الربملان؛
فهناك بوادر لذلك سواء من خالل اتحاد القوى الوطنية الذي شكّله
النائب عن محافظة دياىل والقيادي يف الحزب اإلسالمي سليم الجبوري
ويض ّم  35نائبًا ،أو (كتلة االتحاد) الذي يض ّم كتلة متحدون وخمس
ست محافظات .ويدفع بات ّجاه توحيد القوى الس ّنية،
قوائم أخرى من ّ
كل من تركيا ودول الخليج بخاصة السعودية ،من أجل تقوية موقف
ّ
الس ّنة ،وتج ّنب إعادة تولية نوري املاليك من جديد.
أ ّما مسألة شغل منصب رئيس الجمهورية ،فإ ّن حزب االتحاد الوطني
متمسكًا بها؛ فقد شغلها يف الدورتني السابقتني
الكوردستاين ال يزال
ّ
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زعيمه الرئيس جالل طالباين ،واآلن طرح الحزب خمسة أسامء من
داخله ،وهم :برهم صالح ،وعادل مراد ،ونجم الدين كريم ،وعدنان
مفتي ،وفؤاد معصوم .وقد يكون األقرب هو الدكتور برهم صالح،
لخربته بالعمل يف الحكومة السابقة (نائب رئيس وزراء) ،وعالقاته
الطيبة مع العديد من األوساط السياسية واالجتامعية العراقية
بصورة عامة والدولية بخاصة.

خالصة
بإمكاننا أن نستخلص أ ّن نسبة الحامس للمشاركة يف العملية
مؤش املشاركة
السياسيةّ ،
تتدن باستمرار وتنخفض؛ وذلك من خالل ّ
يف االنتخابات ،وآخرها االنتخابات الربملانية  .2014وميكن تفسري
هذا العزوف عىل أنّه نو ٌع من االحتجاج ج ّراء اإلحباط الذي أصاب
الناخب وخيبة أمله يف ممثّليه الربملانيني والحكومة .وقد تجلّت هذه
الخيبة أيضً ا يف معاقبته العديد من أعضاء الربملان السابق بعدم
إعادة انتخابهم .كام أ ّن تو ّجهات الناخب العراقي بصورة عامة ال
تزال منحاز ًة إىل الخطابات الطائفية والجهوية واإلثنية بصور ٍة عامة.
وإ ّن نتائج االنتخابات مبا فيها تق ّدم رئيس الوزراء للدورة املنرصمة
(نوري املاليك) وائتالفه يف االنتخابات قد أظهرت ذلك .وعليه ،فمن
املر ّجح أن يستم ّر االحتقان الطائفي ويتأخّر تشكيل الحكومة املقبلة،
عىل الرغم من االتفاق يف وجهات النظر والتقارب بني خصوم املاليك
من الس ّنة والشيعة واألكراد ،لكن تضارب املصالح وامللفات الشائكة
املتعلقة باألمن وتقاسم املناصب سوف تكون سب ًبا لذلك التأخري ،يف
حني ستكون املعارضة املتمثّلة بائتالف دولة القانون قوية ومتامسكة
أصل.
أي معارضة سابقة ،ذلك ألنّها كتلة واحدة ً
أكرث من ّ
عىل الرغم من نقاط التشاؤم هذه ،كشفت االنتخابات األخرية
وع ًيا بأهمية دور املرأة يف الحياة السياسية ،وهذا ما ب ّينته نتائج
االنتخابات؛ إذ حقّقت  22امرأة الرصيد املطلوب من أصوات الناخبني
لتكسب عضوية مجلس النواب ،دون الحاجة إىل تطبيق نظام "كوتا"
النساء الذي يفرتض أن يكون ربع األعضاء من النساء.

