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نتائج االنتخابات سن ًّيا وكرديًّا
دور العامل الخارجي
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رغم مرور ما يزيد عىل أسبوعني عىل االنتخابات النيابية املبكرة التي جرت يوم  10ترشين األول /أكتوبر ،2021
ال تزال الكتل السياسية العراقية الخارسة ترفض االعرتاف بالنتائج األولية التي أعلنتها املفوضية املستقلة
العليا لالنتخابات ،التي تتمهل بدورها يف إعالن النتائج النهائية إىل ما بعد النظر يف الطعون املقدمة يف
عدد من الدوائر االنتخابية .ويُضفي ذلك أجوا ًء من التوتر حول إمكانية حصول أزمة جديدة إذا استمر النزاع حول
ن كل ذلك ،عىل
ما رغم نسب املشاركة املتدنية .لك ّ
نتائج االنتخابات التي يُنظر إليها عىل أنها كانت نزيهة عمو ً
أهميته ،مل مينع من انطالق النقاش حول شكل الحكومة العراقية القادمة.

تدين نسب املشاركة
شهدت نسب املشاركة يف االنتخابية النيابية يف العراق هبوطًا مستم ًّرا منذ أول انتخابات جرت بعد الغزو
األمرييك عام  .2003ومل تكن للتعبئة الكبرية التي رافقت االنتخابات األخرية – التي بلغت ذروتها يف دعوة
جلت نسبة
املرجع الشيعي عيل السيستاين الناخبات والناخبني إىل املشاركة - 1نتائج ملموسة .فقد س ّ
املشاركة الرسمية  41يف املئة ،2مقارن ً
علم أن منظامت الرقابة
ة بـ  44يف املئة يف انتخابات ،32018
ً
املحلية قدّرت نسبة املشاركة بـ  38يف املئة .4كام الحظت رئيسة بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات،
إقبال ضعيفًا عىل مراكز االقرتاع .5ورغم أن الحالة العراقية تشبه الحالة العامة يف
ً
فيوال فون كرامون،
ن أول دورة انتخابية تشهد حامسة عالية من الجمهور
البلدان التي تشهد عمليات انتقال دميقراطي؛ ذلك أ ّ
ال تلبث أن ترتاجع ،6فإن تدين نسب املشاركة يف االنتخابات النيابية األخرية له دالالت سياسية مهمة ،ال
تتوقف عند فقدان أقوى مؤسسة دينية مجتمعية يف العراق  -وهي املؤسسة الدينية الشيعية  -قدرتها
ّ
تدل كذلك عىل نجاح دعوات املقاطعة التي أطلقتها القوى والتنظيامت التي انبثقت
عىل التعبئة ،بل إنها
من الحركة االحتجاجية ،بداي ً
ٌ
أطراف كثرية
ة من ترشين األول /أكتوبر  ،2019وهي القوى التي كانت قد دعت
منها  -يف األساس  -إىل انتخابات نيابية مبكرة ،ت ُفيض إىل تغيري يف الطبقة السياسية الحاكمة عىل أن
املطالب
يُعدَّل قانون االنتخابات ،وقانون األحزاب ،مع ضامن استقاللية مفوضية االنتخابات .وقد تب ّنت هذه
َ
حكوم ُ
ة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ( ،)2020التي خلفت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل
7
عبد املهدي ( ،)2019-2018وجعلته الفقرة األوىل يف برنامجها الوزاري  .واستهوى األمر القوى الشيعية
الحاكمة التي رأت يف االنتخابات وسيلة الحتواء موجة االحتجاجات التي انفجرت يف عام  .2019غري أن قوى
ترشين ،التي تب ّنت مطلب االنتخابات املبكرة ،دعت إىل املقاطعة؛ بسبب استمرار استهداف واغتيال الناشطني
البارزين يف الحركة االحتجاجية من جانب الجامعات وامليليشيات املسلحة ،يف ظل عجز الدولة عن وضع حد
م هو أن انتخابات  2021ت ُعد األكرث نزاهة
النتهاكاتها .8وعىل الرغم من دعوات املقاطعة ،فإن االنطباع العا ّ
" 1بيان مكتب سامحته (دام ظلّه) حول االنتخابات النيابية القادمة يف العراق" ،موقع مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل الحسيني السيستاين،
 ،2021/9/29شوهد يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3E0mwjF :
2 John Davison & Ahmed Rasheed, “Turnout in Iraq's Election Reached 41% - Electoral Commission,” Reuters, 11/10/2021, accessed on 21/10/2021, at:
https://reut.rs/2Z5ZrwP
 3أحمد أبو العينني وماهر شميطيل" ،يف عودة مفاجئة للساحة السياسية ..الصدر بصدد الفوز يف انتخابات العراق" ،رويرتز ،2018/5/14 ،شوهد يف ،2021/10/21
يفhttps://reut.rs/2ZhfY1t :
" 4انتخابات العراق  ..2021جهات غري حكومية تقدر نسبة املشاركة" ،العني اإلخبارية ،2021/10/10 ،شوهد يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3jllHdk :
’" 5إشارة واضحة‘  -االنتخابات العراقية تشهد إقبالً ضعيفًا للغاية" ،دوتشيه فيله ،2021/10/10 ،شوهد يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/2ZflJN5 :
 6حيدر سعيد" ،الناخب العراقي واألزمة السياسية املستدامة" ،مقاالت ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/4/28 ،شوهد يف  ،2021/10/21يف:
https://bit.ly/3G855zp
" 7مجلس النواب يصوت عىل املنهاج الوزاري لحكومة السيد مصطفى الكاظمي" ،مجلس الوزراء العراقي ،2020/5/6 ،شوهد يف  ،2021/10/21يف:
https://bit.ly/3aURsp0
" 8بعد قرار انسحابها من االنتخابات يف العراق ..هل انترص الكاتم عىل أحزاب ترشين؟" ،ارفع صوتك ،2021/5/17 ،شوهد يف  ،2021/10/21يف:
https://bit.ly/3poK5Pg
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من بني سائر االنتخابات التي جرت منذ عام  .92003وكان إلعالن النتائج يف وقت مبكر ،كام نص عليه قانون
االنتخابات الجديد  -وذلك بأن تُعلَن النتائج خالل  24ساعة - 10دو ٌر كبري يف الحد من عمليات التالعب باألصوات.

نتائج متناقضة
ن تراجع الفصائل الشيعية القريبة من إيران (ممثلة
ً
حملت نتائج االنتخابات مؤرشات متناقضة ،من ذلك -
مثل  -أ ّ
بقامئة الفتح التي حصلت عىل  17مقعدًا) ،11قابله صعود ملحوظ لقامئة رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك
(ائتالف دولة القانون) بحصولها عىل  35مقعدًا ،وهو تيار قريب من إيران أيضً ا .ويف حني شكّل حصول املرشحني
م من املرشحني املستقلني
املحسوبني عىل الحركة االحتجاجية (قامئة امتداد) ،عىل  9مقاعد ،وفوز عدد مه ّ
ن ذلك قابله فوز الكتلة الصدرية باملركز
املحسوبني عليها أيضً ا ،إحدى النتائج البارزة يف هذه االنتخابات ،فإ ّ
12
خصم لقوى الحركة االحتجاجية .
ن التيار الصدري أصبح يُعد
األول ،بـ  72مقعدًا،
علم أ ّ
ً
ً
ومن املؤرشات املتناقضة كذلك أنه مع تراجع القوى املؤيدة إيران ،فإن القوى الشيعة التي تص ّنف عىل أنها
ريا هي أيضً ا؛ إذ مل يحصل ائتالف قوى الدولة،
معتدلة ،وغري محسوبة عىل التيار اإليراين ،قد تراجعت تراج ً
عا كب ً
وهو ائتالف يجمع تيار الحكمة بزعامة عامر الحكيم ،وائتالف النرص بزعامة رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي،
عىل أكرث من  4مقاعد؛ ما قد يفيض إىل تفسري السلوك التصويتي للناخب العراقي بأنه سلوك مضاد لسائر
املنظومة الحزبية ،عىل نح ِ
و ما حصل يف فرنسا ،ويف تونس عربيًا.13
ومع ذلك ،هناك العديد من املؤرشات التي ميكن استخالصها ،والتي تعطي انتخابات  2021فرادتها؛
ٍ
ٍ
وتفاوت يف النتائج
اختالف
ن هذه االنتخابات أعادت إنتاج الطبقة السياسية القامئة ،مع
إذ عىل الرغم من أ ّ
التي حققتها ،فإنها فتحت الباب أمام إمكانية صعود خيارات سياسية بديلة ،يف حال توافر رشوط إجراء
انتخابات نزيهة .ومن جهة أخرى ،تعكس املؤرشات املتناقضة ،التي أرشنا إليها ،حال َ
ة انقسامٍ مجتمعي ،وال
ن األطراف الشيعية
ن الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت عىل  72مقعدًا ،فإ ّ
سيام داخل الوسط الشيعي؛ إذ إ ّ
األخرى ،املوالية إليران ،قد حصلت مبجموعها (ائتالف دولة القانون ،والفتح) عىل أكرث من  50مقعدًا .ويتمحور
د بني التنظيامت السياسية الشيعية حول طريقة إدارة الحكم والدولة ،وطبيعة عالقتها بإيران.
االنقسام الحا ّ
ن احتجاجات  2019ع ّززت هذه االنقسامات؛ ألنها كشفت فشل منظومة الحكم،
وهو انقسام ليس جديدًا ،غري أ ّ
ومأزقها ،وأزماتها البنيوية.
و ًل جذريًّا يف موقف التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر
وبإزاء هذا االنقسام ،تعكس نتائج االنتخابات تح ّ
ول التيار من كونه ميليشيا (جيش املهدي) ،نشأت يف ظروف االحتالل
من مسألة الدولة والحكم .فقد تح ّ
وصول إىل احتامل
ً
األمرييك ،إىل تنظيم سيايس أقرب إىل الحزب ،ثم أصبح جز ًءا من الدولة ومنظومة الحكم،
أن يتوىل التيار بنفسه إدارة الحكم وفق نتائج االنتخابات األخرية .وتكشف التعبئة الكبرية التي نظّمها التيار
 9عقيل عباس" ،انتخابات العراق املبكرة  :2021مباذا تتميز عن سابقاتها؟" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2021/10/10 ،شوهد يف
 ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3B2vmM7 :
" 10قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )9لسنة  ،"2020الوقائع العراقية :الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ،العدد  9 ،4603ترشين الثاين /أكتوبر
 ،2020ص  ،12شوهد يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3vyzr9B :
" 11النتائج الخاصة باملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات" ،املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،شوهد يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3lWhQoN :؛ محمد
عيل" ،النتائج النهائية لالنتخابات العراقية  :2021تغيريات طفيفة تحتفظ للتيار الصدري باملركز األول" ،العريب الجديد ،17/10/2021 ،شوهد يف  ،21/10/2021يف:
https://bit.ly/3nbnGCh
 12عيل.
13

"يف ضوء النتائج األولية لالنتخابات ..هذه أبرز التحالفات املتوقعة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة" ،الجزيرة نت ،2021/10/18 ،شوهد يف  ،2021/10/21يف:
https://bit.ly/3B1xPpY
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ع إىل الفوز يف االنتخابات فقط ،بل إىل أن
ملشاركة أتباعه يف االنتخابات ،عن هذه الرغبة؛ ذلك أنّه مل يس َ
يكون مثة فارق كبري يف األصوات بينه وبني أقرب منافسيه من األطراف الشيعية أيضً ا ،عىل نح ٍ
و يؤهله لرتشيح
بدل من اللجوء إىل رئيس
ً
منتمٍ إىل التيار وعضو فيه ،أو مستقل ولكنه مقيد بتوجهات التيار،
رئيس وزراء ُ
14
وزراء توافقي ،عىل نحو ما حصل يف عام  2018؛ يف الحال التي يكون فيها عدد مقاعد الكتلة الصدرية
وعدد مقاعد منافسيها من القوى الشيعة األخرى متقاربَني .ويبدو أن احتجاجات  2019قد رسعت بلورة هذه
الرؤية لدى التيار؛ فمقتدى الصدر ،الذي انخرط يف الحركة االحتجاجية يف عام  2015وانتهى به ذلك إىل
إطالق مبادرة إصالحية يف عام  152016وتحالف مع القوى املدنية يف انتخابات  ،2018قد يئس من إمكانية
اإلصالح من خالل الصيغ التوافقية القامئة .وقد ع ّزز هذا األمر خصومته مع الحركة االحتجاجية ،يف عام ،2019
التي رفض الكثري من أطرافها االعرتاف بـ «أبوة» الصدر للحركة االحتجاجية واملبادرات اإلصالحية .من هنا ،تبلورت
مسؤول عن إصالح النظام من الداخل.
ً
تول الحكم ،ليكون
ِّ
لديه رؤية مفادها

نتائج االنتخابات سن ًّيا وكرديًّا
مل يتوقف االنقسام عىل القوى والتنظيامت السياسية الشيعية ،بل شمل أيضً ا القوى السنية والكردية .ومع
عا بني النخب املعربة عن الهويات اإلثنية ،عىل متثيل هذه الهوية،
منظّري التوافقية يتحدثون عن أ ّ
ن نزا ً
أن ُ
يظهر – يف العادة  -بعد إنشاء النظام التوافقي ،فإن االنتخابات وما سبقها ونتائجها كشفت كلّها  -هذه
املرة  -عن عدة سامت أبرزها ما ييل:
عا لبعض القوى الكبرية ،وظهو ًرا الفتًا لقوى
ن املشهدين السياسيني الكردي
•إ ّ
والسني شهدا تراج ً
ُّ
جديدة؛ إذ واصل االتحاد الوطني الكردستاين تراجعه ،بسبب األزمة التي يعيشها منذ وفاة مؤسسه
الرئيس العراقي األسبق جالل طالباين عام  ،2017فقد حصل عىل  16مقعدًا .16ومل تحصل كتلة التغيري
كذلك ،التي أنشأها السيايس الكردي الراحل نوشريوان مصطفى عام  ،2017عىل أي مقعد ،رغم أنها
ة املستقبلية الصاعدة يف املشهد الكردي .وبإزاء هذه األوضاع ،برزت
بدت – لحظة تأسيسها  -القو َ
قوة سياسية جديدة ،تحمل اسم «الجيل الجديد»؛ إذ حصلت عىل  9مقاعد .17وإذا كانت كتلة التغيري
قد تشكّلت من داخل الفضاء السيايس الكردي التقليدي ،بوصفها انشقاقًا داخل االتحاد الوطني
ن الجيل الجديد يأيت من خارج هذا الفضاء؛ إذ أسسه رجل األعامل
الكردستاين ،قاده نائب رئيس الحزب ،فإ ّ
الكردي الشاب شاسوار عبد الواحد.
السني ما بعد عام 2003؛ من قبيل
سن ًّيا ،اختفت كُتل أساسية ،كانت قد سيطرت عىل املشهد السيايس ُّ
• ُ
الحزب اإلسالمي العراقي ،وتيار السيايس املوصيل أسامة النجيفي ،وجبهة الحوار الوطني بزعامة
صالح املطلك؛ إذ مل تحصل هذه الكتل عىل أي مقعد ،وكان ذلك ملصلحة بروز كتلتني أساسيتني ،هام
«تقدم» و»عزم» .والكتلة األوىل هي كتلة جديدة ،أسسها رئيس الربملان محمد الحلبويس ،مستفيدًا
ورئيسا ملجلس النواب .وعىل نحو عام ،يبدو
من شبكات املصالح التي أقامها ،حني كان محافظًا لألنبار،
ً
السني أكرث تقلبًا وأقل استقرا ًرا ،مقارن ً
ة بالشيعة واألكراد؛ إذ يتّصف بسيولة الفتة ،فتظهر
املشهد
ُّ
" 14تكليف عادل عبد املهدي بتشكيل حكومة العراق :التحديات وظروف االختيار" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/10/9 ،شوهد
يف  ،2021/10/21يفhttps://bit.ly/3m8jKTD :
" 15سامحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يطرح مرشوع (إصالح االنتخابات وانتخاب اإلصالح)" ،املوقع اإللكرتوين لـ "املكتب الخاص لسامحة حجة اإلسالم
واملسلمني السيد مقتدى الصدر" ،2017/1/10 ،شوهد يف  ،2021/10/21يفhttp://bit.ly/2kvQYZV :
 16عيل.
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سايس ةيبلغأ ةموكح وحن دالبلا هجتت له :ةركبملا ةيباينلا قارعلا تاباختنا؟

السنية ،من حيث إنها هوية سياسية ظهرت يف
كُتل وتختفي ،وهو ما ميكن تفسريه بحداثة الهوية
ُّ
ن الهويتني الشيعية والكردية أعرق وأكرث استقرا ًرا.
أجواء االنقسام الطائفي بعد عام  ،2003يف حني أ ّ
والسني بروزًا وهيمنة لقوة سياسية عىل حساب القوى
وبإزاء هذا املشهد ،عرف املجال الكردي
ُّ
وق الحزب الدميقراطي الكردستاين (بزعامة رئيس إقليم كردستان
األخرى .ففي املجال الكردي ،تف ّ
ريا عىل أقرب منافسيه؛ إذ حصل عىل  33مقعدًا ،يف حني حصل غرميه
العراق مسعود بارزاين) تف ّ
وقًا كب ً
التقليدي وأقرب منافسيه ،االتحاد الوطني الكردستاين عىل  16مقعدًا ،كام أسلفنا .ويف الوسط
السني ،حصلت كتلة «تقدم» بزعامة الحلبويس عىل  37مقعدًا ،يف حني حصلت أقرب كتلة منافسة لها
ُّ
«عزم» ،بزعامة السيايس ورجل األعامل خميس الخنجر عىل  13مقعدًا فقط.18

دور العامل الخارجي
بقدر ما تحمل نتائج االنتخابات من دالالت سياسية ،ال ميكن الركون إىل أنها ستحدد مبفردها مالمح الحكومة
العراقية القادمة؛ إذ ستعمد القوى األجنبية النافذة واملؤثرة يف العراق ،وال سيام إيران ،إىل أن تكيّف
النتائج عىل نح ٍ
و يتامىش مع تصورها ملصالحها ونفوذها يف العراق .وهنا ،ينبغي أن يؤخذ أمران يف
ن
الحسبان :األول ،هو إرصار إيران عىل ضامن وحدة الجسم السيايس الشيعي؛ إذ عىل الرغم من أ ّ
ن إيران كانت تضغط يف كل انتخابات ،وتستعمل نفوذها ،حتى تشارك القوى
االنقسامات الشيعية قدمية ،فإ ّ
والتنظيامت السياسية الشيعية يف قامئة واحدة ،ذلك أنها تعتقد أن نفوذها يف العراق يتأىت من وحدة
الجسم السيايس الشيعي .الثاين ،أن إيران  -حتى لو اضطرت إىل القبول بواقع االنقسام الشيعي  -فإنها
ن
ستعمد إىل منع تف ّرد الصدر بواجهة الحكم الشيعي العراقي؛ فهي ال تعدّه من حلفائها املقربني ،وإ ْ
كانت له «عالقات طيبة» معها؛ إذ اتخذ  -مرا ًرا  -خطوات ال تنسجم مع سياساتها وتوجهاتها ،وال سيام يف
ن ذلك قد جاء يف ذروة الرصاع اإليراين
عالقته بالدول العربية وانفتاحه عليها،
خصوصا السعودية ،وال سيام أ ّ
ً
معها .من هنا ،سيتوقف تشكيل الحكومة عىل أمرين :الضغط اإليراين يف اتجاه أن يشكّل الفرقاء الشيعة
حكومة توافقية تشمل الجميع ،ومقدرة الصدر عىل الصمود أمام هذا الضغط ومنع قيام حكومة توافقية
تضم خصومه من األحزاب الشيعية .وعىل الرغم من أن الصدر يحتاج إىل ما ال يقل عن  96مقعدًا لضامن حصوله
عىل ثقة مجلس النواب؛ ما يعني أنه مضطر إىل بناء تحالفات ،فإنه  -بحسب ما أعلن يف خطابه األخري  -يريد
بدل من ذلك مع بعض الكتل الكبرية الفائزة لتشكيل حكومة
أن يبتعد عن شكل الحكومة التوافقية ،وأن يتحالف ً
فعل عن النمط الذي تشكّلت عليه جميع حكومات ما بعد عام .2003
ً
«أغلبية سياسية» ،وهو أم ٌر يختلف
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