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االنتخابات النيابية املبكرة
يف العراق 2021
سياقاتها ،والقوى املتنافسة ،وآفاقها
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عرب تطبيق

جدول األعامل | املشاركون | امللخـصــات

جدول األعامل

الجلسة األوىل
16:00–15:00

مخ َرج من مخرجات ترشين؟
حيدر سعيد :انتخابات النظام أم ُ
الطريق املوصلة إىل "االنتخابات املبكرة  "2021يف العراق وموقف قوى ترشين منها
عقيل عباس :االنتخابات العراقية :ما الذي تعنيه؟ وما الذي مييزها من االنتخابات السابقة؟

16:05 – 16:00

اسرتاحة

الجلسة الثانية
رحيم العگييل :اإلطار القانوين الجديد النتخابات العراق والتحديات التي تواجهه
17:30–16:05

عبد الجبار السعيدي :قراءة يف خريطة القوى السياسية املشاركة
يف االنتخابات العراقية
حارث حسن :سياسات القوى الشيعية واسرتاتيجياتها تجاه االنتخابات العراقية

املشاركون
امللخـصــات

حارث حسن
باحث أقدم يف مركز كارنيغي -الرشق األوسط .عمل سابقًا باحثًا أقدم يف جامعة أوروبا الوسطى واألتالنتيك كونسيل.

له العديد من الكتب والدراسات واألوراق البحثية املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها

"State Building, Sectarianization, and Neo- Patrimonialism in Iraq," in: James Gelvin (ed.), The Contemporary

Middle East in an Age of Upheaval (Stanford University Press 2021); "The Formal Marja: Shi's Clerical Authority
and the State in Post-2003 Iraq," The British Journal for Middle East Studies, vol. 46, no. 3 (2019).

سياسات القوى الشيعية واسرتاتيجياتها تجاه االنتخابات العراقية
تتناول هذه الورقة مواقف القوى الشيعية الرئيسة واسرتاتيجياتها تجاه االنتخابات ،مع الرتكيز عىل التيار الصدري.
م خريطة ملواقف هذه القوى يف إطار التوازنات القامئة ،والنظر يف اسرتاتيجياتها السياسية وفرصها
وتحاول رس َ

االنتخابية .وتتطرق إىل السيناريوهات الرئيسة املحتملة لتحالفات تلك القوى وتناقضاتها بعد االنتخابات .تطرح الورقة
أن قرار إجراء انتخابات مبكرة ،وإصدار قانون جديد لالنتخابات ،بالدرجة األساس ،جاء استجابة من القوى الشيعية الرئيسة
وعب
للتحدي الذي مثله حراك ترشين االحتجاجي؛ ألن هذا الحراك متركز جغراف ًيا يف املناطق ذات األغلبية الشيعية،
ّ
عن أزمة سياسية مجتمعية يف تلك املناطق .كام تبني الورقة أن هذه االنتخابات ترافقت مع انقسام وتنافس بني

القوتني الشيعيتني الرئيستني :التيار الصدري ،وتحالف "الفتح" ،فرغم تشاركهام فضاء أيديولوجيًا واحدًا ،هو الفضاء
األيديولوجي اإلسالمي ،اتجها إىل التنافس عىل ملء الفراغ الذي نتج من تفكك الرشاكة الشيعية اإلسالمية يف أطر
االئتالف العراقي املوحد ،أو التحالف الوطني ،كام أن هذه االنتخابات ترافقت مع الرتاجع يف هيمنة الشبكات التي شكلها
فضل عن تبني التيارين
ً
رئيس الوزراء األسبق ،نوري املاليك ( )2014-2006داخل مفاصل املؤسسات األمنية واملدنية،

وتحاج الورقة بأن
مقاربتني مختلفتني بشأن العالقة مع إيران ترتبطان بنوع التحالفات والعالقات اإلقليمية التي شكّالها.
ّ

"التنازالت" التي قدمتها القوى الشيعية الرئيسة هي باألساس تكيفات مؤقتة ،ال تعكس خريطة طريق واضحة لإلصالح،

ريا أن تفرز االنتخابات ثالثة
ونتاج لخشية تلك القوى من التكلفة العالية النهيار األوضاع والحرب األهلية املحتملة .وتر ّ
جح أخ ً

سيناريوهات ،يُحتمل أن يقود كل منها إىل أزمة سياسية جديدة :سيناريو االنتخابات املتحكم فيها والتي ال تفرز أي

تغيري جدي ،وسيناريو الغالبية السياسية الذي يقود إىل صدام مع الطرف "امل ُقىص" ،وسيناريو حكومة "املحاصصة"

الجديدة الذي من شأنه أن يعمق أزمة الدولة وفشلها يف التعامل من التحديات االجتامعية واالقتصادية.

حيدر سعيد
رئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .يشغل أيضً ا منصب رئيس تحرير دورية "سياسات

عربية" .عمل سابقًا مستشا ًرا للمركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية ،ومستشا ًرا للدراسات واألبحاث يف مؤسسة
عمن ( .)2011–2010له العديد من املؤلفات العلمية ،آخرها املساهمة يف كتاب صادر عن املركز
املستقبل يف
ّ
العريب بعنوان "تنظيم الدولة املك ّنى 'داعش'  -الجزء الثاين"؛ وشارك بفصل:

"The Mahdi Army and the Sadrist Movement in Iraq: The Struggle for Transformation," in: Omar Ashour (ed.). Bullets

to Ballots Collective De-Radicalisation of Armed Movements (Edinburgh: Edinburgh University Press. 2021).

انتخابات النظام أم ُمخ َرج من مخرجات ترشين؟

الطريق املوصلة إىل "االنتخابات املبكرة  "2021يف العراق وموقف قوى ترشين منها
تحاول الورقة أن تحدّد السياق الذي طُرحت فيه فكرة "االنتخابات املبكرة" ،إثر احتجاجات  ،2019واستقالة حكومة عادل
عبد املهدي ( ،)2019-2018وتويل مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء يف  7أيار /مايو  ،2020الذي جعل من أهم

أولويات حكومته التهيئة لـ "إجراء انتخابات مبكرة استجابة للمطالب الشعبية الحقة" ،بتعبريه ،ومن ثم ،دعا إىل انتخابات

جا من مخرجات ثورة ترشين ومثرة من مثراتها .وتربط الورق ُ
ة الكاظمي هذه برصاع
ة مبادر َ
مبكرة يف  ،2021عدّها ُ
مخر ً
أساسا  -حول فهم موقع العراق من الرصاعات اإلقليمية ،وطبيعة
النخبة الشيعة الحاكمة وانقساماتها ،الذي يتمحور -
ً
العالقة بالدول العربية ،ودور الواليات املتحدة األمريكية يف البالد ،وحدود النفوذ اإليراين فيها .وتوضح الورقة أن

أطرافًا أساسية يف الثورة ،بالفعل ،رفعت شعار االنتخابات املبكرة ،يف سياق اتجاه عام بني قوى الثورة ،ال يفضّ ل
اإلسقاط الكامل للنظام ،بل العمل من داخل إطار الرشعية القائم ،إلجراء إصالحات جذرية فيه .ومن ثم ،كانت "االنتخابات
املبكرة" هي اإلجراء امللموس الذي قدّمته قوى الثورة ،بوصفها أداة تغيري وانتقال .وحيث أنه من العسري أن تكون

االنتخاباتُ املبكرة تقنية انتقالية ،كان من السهل عىل القوى األساسية يف النظام أن تحتوي هذا املطلب ،لتنتقل

ريا،
االنتخابات املبكرة من كونها مطل ًبا رفعته الثورة ،إلجراء تغيري جذري يف النظام ،إىل متبنى للنظام نفسه .وأخ ً
توضح الورقة أن جل التنظيامت السياسية التي انبثقت عن الثورة أدرك هذا التجاذب غري املتكافئ عىل االنتخابات
املبكرة ،ليتخذ موقفًا نقديًا منها .وتستعرض الورقة مواقف هذه القوى من االنتخابات.

رحيم العگييل
ٍ
قاض متقاعد ومحامٍ  .شغل سابقًا منصب رئيس هيئة النزاهة االتحادية يف العراق خالل الفرتة  .2011-2008وعمل قاضيًا
يف املحاكم العراقية خالل الفرتة  .2013-1997له العديد من الكتب والدراسات واألوراق البحثية املنشورة يف مجاالت
القانون وحقوق اإلنسان والدستور وحقوق املرأة ومكافحة الفساد ،آخرها كتاب :دروس يف تطبيقات القوانني،

الصادر عن دار املكتبة القانونية (.)2011

اإلطار القانوين الجديد النتخابات العراق والتحديات التي تواجهه
تناقش هذه الورقة االنتخابات العراقية املبكرة التي تنظم يف ترشين األول /أكتوبر  ،2021وفقًا لألحكام التي جاء

ما مستحدثة أخرى ،لكنه
ما انتخابيًا جديدًا وأحكا ً
بها قانون انتخابات مجلس النواب رقم  9لسنة  ،2020الذي تبنى نظا ً
يف الوقت نفسه تضمن انتهاكات لنصوص الدستور العراقي .تطرح هذه الورقة مجموعة من التحديات التي تواجه

االنتخابات التي تجري وفقًا لألحكام املستحدثة يف قانون انتخابات مجلس النواب رقم  9لسنة  ،2020وهي عىل النحو

اآليت :الصوت الواحد غري املتحول ،واعتامد الرتشيح الفردي ،وفوز األكرث أصواتًا ،وتعدد املناطق االنتخابية ،وتخفيف

متطلب املؤهالت العلمية للمرشحني بقبول شهادة اإلعدادية حدًا أدىن للمرشح ،وتنزيل الحد األدىن لسن املرشح
من ثالثني سنة إىل  28سنة ،ومنع االنتقال بني الكتل السياسية لحني تشكيل الحكومة .وتناقش الورقة مجموعة من
االنتهاكات الدستورية :أولً  ،التمييز ضد املرشحني املستقلني؛ إذ يشرتط القانون الحصول عىل توقيع  500ناخب لقبول

الرتشح بقامئة منفردة ،وعدم اشرتاطها عىل املرشحني بقامئة مفتوحة وال عىل مرشحي األقليات .ثانيًا ،التمييز ضد
عا،
النساء .ثالثًا ،استبدال املرشح الحزيب بآخر من قامئته ،يف حني يستبدل املرشح املستقل بأقرب الخارسين إليه .راب ً
اإلخالل مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة من خالل توزيع الدوائر االنتخابية؛ إذ وزعت الدوائر مبوجب جداول ملحق بالقانون،

تبنته القوى السياسية املسيطرة عىل القرار الترشيعي يف مجلس النواب يف ضوء مصالحها الحزبية ،ومن دون

النظر يف معايري انتخابية أو جغرافية أو قانونية واضحة.

عبد الجبار السعيدي
أستاذ االجتامع السيايس والنظم السياسية يف كلية العلوم السياسية يف الجامعة املستنرصية .عمل سابقًا عميدًا

للكلية نفسها .له العديد من الكتب والدراسات واألوراق البحثية املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية
املحكّمة ،آخرها "احتجاجات ترشين يف العراق :مدركات االحتجاج يف البيئة الشيعية ومآالت االجتامع السيايس" ،مجلة

لباب للدراسات االسرتاتيجية واإلعالمية ،العدد ( 6أيار /مايو )2020؛

"Turkish Immigration Policies: Challenges and Responses," The Journal of Faculty of Economics and

Administrative Sciences, vol. 21, no. 4 (2016).

قراءة يف خريطة القوى السياسية املشاركة يف االنتخابات العراقية
مهم يف تاريخ العراق االجتامعي – السيايس؛ إذ كان من أهم نتائجه
مثلت انتفاضة ترشين  2019منعطفًا تاريخيًا
ً

اللحظية إجبار الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد املهدي ( )2019-2018عىل االستقالة ،والدعوة إىل انتخابات مبكرة

أساسا يف عام  .2022وعىل الرغم من تحقيق هذا الهدف ،فإن واقع خريطة القوى السياسية
بدلً من موعدها املقرر
ً
يف الفضاء االنتخايب ال ييش بتغيري جذري ،بل إن هذا الهدف الرئيس املتمثل يف تغيري محتوى الطبقة السياسية

ابتعدت جميع األطراف السياسية عنه ألسباب عدة؛ أهمها ما يتعلق بهذه الطبقة الحاكمة يف العراق ،التي رأت يف

هذه االنتخابات فرصة إلعادة إنتاج نفسها مرة أخرى ،وكذلك مثة أسباب أخرى تتعلق بحراك ترشين الذي مل يتفق

تحاج هذه الورقة ،من
أطرافه عىل إطار سيايس يجري العمل مبوجبه يف املعرتك االنتخايب املقبل .وبنا ًء عليه،
ّ

حا لحراك ترشين ،أجرب القوى السياسية عىل أن تتكيف مع
جهة بأن تغيري النظام االنتخايب يف العراق يع ّد مكس ًبا واض ً

هذا النظام الجديد ،كام أتاح املجال إلرشاك دماء جديدة تخرتق الطبقة السياسية الحالية .ولكن من جهة أخرى ،سمحت
االنتخابات لألحزاب والكتل التقليدية السياسية يف العراق بتغيري متوضعاتها اإلثنية الطائفية السابقة ،مستغل ً
ة العديد
من الكيانات الفردية أو الحزبية التي دخلت االنتخابات ،وهي مستقلة من الناحية الرسمية ،لكنها من الناحية الفعلية
متثل الكتل الكبرية التقليدية ذاتها .وبصورة عامة ،أفرز ذلك تقسيم القوى املشاركة يف االنتخابات ذات الثقل األكرب

إىل كتل شيعية ،ميثلها :تحالف الفتح ،والتيار الصدري ،ودولة القانون؛ وكتل سنية ،ميثلها :تحالف عزم ،وتحالف تقدم،
واملرشوع الوطني لإلنقاذ؛ وكتل كردية ،ميثلها :الحزب الدميقراطي الكردستاين ،واالتحاد الوطني الكردستاين،
والقوى الكردية املتحالفة معها.

عقيل عباس
باحث مستقل .عمل سابقًا أستاذًا يف الجامعة األمريكية يف العراق .له العديد من الكتب والدراسات واألوراق البحثية

املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها فصل "التشيع العراقي بني املعرفة الطهرانية

والوطنية العراقية" ،يف :كتاب الشيعة العرب :املواطنة والهوية ،تحرير حيدر سعيد ،والصادر عن املركز العريب

لألبحاث ودراسة السياسات ()2019؛ "اإلسالم السيايس الشيعي يف العراق والدميقراطية التوافقية :إشكاليات

الخطاب وتحديات التنوع" ،سياسات عربية ،العدد ( 29ترشين الثاين /نوفمرب )2017؛

"Deconstructing Despotic Legacies in the Arab Spring," in: Larbi Sadiki (ed.), Routledge Handbook of the Arab

Spring: Rethinking Democratization (London: Routledge, 2014).

االنتخابات العراقية :ما الذي تعنيه؟ وما الذي مييزها من االنتخابات السابقة؟
تطرح هذه الورقة أن انتخابات ترشين األول /أكتوبر  2021املقبلة تع ّد انتخابات مفصلية يف مسرية التحول السيايس

يف عراق ما بعد عام 2003؛ ليس ألن هذه االنتخابات ستأيت بطبقة سياسية جديدة غري الطبقة الحالية التي تتسيد

مشهد السياسة والسلطة منذ عام  ،2005بل ألن هذه االنتخابات ميكنها أن توفر جوابًا عن أسئلة الورقة اآلتية :هل
يستطيع النظام السيايس العراقي ،بدميوقراطيته الهشة ،أن يصلح نفسه عرب األدوات املؤسساتية التي تشكلت بعد
عام 2003؟ أم أن حالة اليأس املرتتبة عىل عجز هذا النظام عن إصالح نفسه ستدفع الجمهور املتشكك والغاضب إىل

اللجوء إىل أدوات أخرى خارج املؤسسات الرسمية؟ وهل األحزاب السياسية التقليدية املتقاسمة للحكم مستعدة أو
قادرة عىل الدخول يف عملية إصالح بنيوي ،تقنع العراقيني مبنحها حي ًزا زمن ًيا ،يك ترشع يف هذه العملية؟ تحاول

هذه الورقة اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل قراءة سلوك األحزاب السياسية العراقية إبان العملية االنتخابية القامئة
يف العراق ،واسترشاف مآالتها ،وذلك بافرتاض سيناريوهني :يتمثّل األول يف سامح هذه األحزاب بإجراء انتخابات

عا نسب ًيا يف مقاعدها يف الربملان املقبل ،وتشكيل حكومة
نزيهة ،من دون االعرتاض عىل نتائجها التي قد تعني تراج ً
ٍ
ماض يف
عا نسب ًيا ،بعيدًا عن املحاصصة الحزبية ،وبربنامج إصالحي جاد ،يعني أن النظام السيايس الحايل
جديدة رسي ً
درب اإلصالح الذي قد يقنع الجمهور بالصرب ،ومنح الحكومة املقبلة بعض الوقت .أما السيناريو الثاين ،فيتمثّل يف
أن تترصف األحزاب التقليدية الحاكمة بحس الغلبة القديم ،وتعترب إعادة انتخابها ،وإن مبقاعد برملانية أقل ،تجديدًا
لرشعيتها تستغله يف املحافظة عىل منظومة املحاصصة الحالية يف تشكيل الحكومة املقبلة ،ويف طريقة عملها؛

ما يعني الذهاب نحو صدام مقبل بني املجتمع والنخبة السياسية الحاكمة.

