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االنتخابات الربملانية املقبلة هل تصحح املسار السياسي يف العراق ؟؟ 
                   

ابراهيم زيدان   
 

وسط اجواء من احلذر والًتقب والتشكيك تتحاور الكتل واالحزاب السياسية للخروج بتحالفات وائتالفات لالنتخاابت 
الختيار رللس نواب جديد  للعراق ،  فقد عرب  2010لعام ادلقبل الربدلانية ادلقبلة اليت ستجرى يف كانون الثاين من ا

رئيس الوزراء نوري ادلالكي عن خشيتو من التأثَت يف توجهات االنتخاابت الربدلانية ادلقبلة وربريفها لصاحل أجندات 
كما حذر ايضا من حصول  ،"خطورة ادلشاريع االخًتاقية اخلارجية"خارجية ال زبدم ادلصلحة الوطنية العراقية ، زلذراً من 

حاالت تالعب بنتائج االنتخاابت، مؤكدا ان مواقف حازمة ستتخذ حبق من يتعمد تزويرىا او التأثَت على خيارات وحرية 
.  الناخب

كما حذر زعيم التيار الصدري  السيد مقتدى الصدر من زلاولة االحتالل األمريكي التدخل لتزوير انتخاابت رللس 
وتغيَت نتائجها لصاحل أطراف معينة ، ودعا الصدر العراقيُت إىل الوقوف صفا واحدا من أجل إبعاد  النواب العراقي ،

أمريكا وتدخالهتا العلنية والسرية يف االنتخاابت التشريعية ادلقبلة، لكي ال تتكرر ادلأساة اليت حدثت يف االنتخاابت 
.  ية ادلقيتة يف االنتخاابت ادلقبلةالسابقة مرة أخرى مشددا على االبتعاد عن الطائفية واحلزب

وحذر رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى السيد عمار احلكيم من وجود جهات داخلية وخارجية تعمل على تفتيت وسبزيق 
نعتقد إن ىناك أجندات ديارسها "الوحدة الوطنية قبيل انطالق االنتخاابت العامة اليت ستجرى يف العراق، وقال احلكيم 

".  البيت العراقي وخارجو لتفتيت وحدتنا وسبزيق صفوفناالبعض داخل 
ايران  مؤكدا اهنا ما زالت تدرب وذبهز ادلسلحُت ( راديوند اوديرنو) بينما اهتم قائد قوات االحتالل االمريكية اجلنرال 

على البلد اجملاور " نفوذ انعم  "ادلتمردين العراقيُت، وقد حولت تركيزىا مؤخرا لتؤثر يف االنتخاابت العراقية ادلقبلة، وشلارسة 
ذي األغلبية الشيعية على حد وصفو  ، فيما اكد الرئيس جالل الطالباين امهية االنتخاابت ادلقرر اقامتها مطلع العام 

 اما النائب مثال اآللوسي فقد رأى ان االنتخاابت النيابية. ابلنسبة جململ العملية السياسية« مفصلية»ادلقبل معتربا اايىا  
ادلقبلة ستتسم بكوهنا مقًتنة بصراع عقائدي زبوضو قوى سياسية عراقية ترتبط جبهات خارجية، وأوضح اآللوسي ان 
ادلشكلة األساسية ىي وجود صراع عقائدي يف االنتخاابت الربدلانية ادلقبلة وىذه العقائد كلها مستوردة مل تنضج يف 

الذين وصفهم ابلضعفاء ألهنم ال ينتمون إىل أجندة إقليمية دينية كانت أو  الساحة العراقية ، منتقدا الليرباليُت العراقيُت
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سلابراتية وأن األحزاب الليربالية زبوض صراعا غَت متكافئ على الساحة السياسية العراقية، بسبب ضعف الدعم الدويل ذلا 
كانت مبسطة أكثر رغم وجود  اليت 2005مشددا على ان االنتخاابت ادلقبلة ستكون معقدة، مقارنة ابنتخاابت عام 

.  اذلوية الطائفية
اليت سيدخل هبا االنتخاابت  بوصفو رئيسها ( قائمة التجديد ) وقال الدكتور طارق اذلامشي انئب رئيس اجلمهورية ان  

تضم سلتلف مكوانت وطوائف الشعب العراقي وجاءت استجابة حلاجة سًتاتيجية وطنية تتمثل يف اخراج العراق من 
.  ”ارتباط ابي حزب او تكتل سياسي“، مبينا انو ليس للقائمة ”ق التارخيي عندما تبٌت نظرية دولة ادلكوانتادلأز

، خاصة وان « ادلصَتية»وديكن القول ان ادلرحلة ادلقبلة يف العراق ىي كما وصفها انئب الرئيس االمَتكي جوزيف ابيدن بـ
االنتخاابت الربدلانية  تسعى من خاللو السعودية اليت اوضحت  مراقبُت يشَتون اىل وجود سلطط سعودي للتأثَت على

لن ترضى ابدا ابدلالكي رئيسا لوزراء العراق رلددا ، ولذلك من احملتمل كما يعتقد لالمريكيُت ولشخصيات اقليمية اهنا 
اىل اقامة ربالف سٍت ، فهي تسعى  ادلراقبون ان يتم استهدافو شخصيا جسداي او معنواي بشكل اكرب يف ادلرحلة القادمة

تبقى من حزب  كردي يف مواجهة الشيعة ، ويكون عالوي وبعض اعضاء القائمة العراقية وشخصيات شيعية شلا –عريب 
الفضيلة ومن االخرين الذين سيتم شراؤىم ابدلال اعضاء يف ىذا التحالف ،  وبعض ىؤالء ادلراقبُت  اشار اىل ان حزب 

،  والصراع كما تراه السعودية يف  2007ال ابلسعودية عرب وفد من اعضائو زارىا عام الفضيلة كان قد فتح خطا لالتص
وابلتايل الترى سببا النقسام اىل السنة اىل عرب واكراد ، (  الروافض)العراق ىو بُت اىل السنة و الشيعة الذين تسميهم 

ساسي لو يتمثل ابقناع السنة العرب بقبول غَت ان ادلشكلة االساسية اليت تواجو مثل ىذا التحالف ىي ان الثمن اال
سبيل لو التيارات السنية القومية السيما تلك ادلدعومة من سوراي ، وىناك  ادلطالب الكردية يف كركوك االمر الذي ال

زلاوالت ىدفها عقد صفقة سورية سعودية هبذا االذباه اال ان احتماذلا ضعيف الن لدى سوراي سلاوفها اخلاصة من اتساع 
جلغرافية الكردية يف العراق ، وادلشكلة االخرى  ىي ان دخول عالوي يف ربالف مع االكراد سيضعف الفرصة يف ا

احلصول على اصوات يف الشارع العريب السٍت والشيعي ، ولذلك سيكون ىناك ميل لزجو بقائمة منفردة تضمن لو 
مث دخولو يف % 10-5اوح حسب ظنهم ما بُت احلصول على حصتو ادلعتادة من االصوات الشيعية والسنية اليت تًت

.    ربالف الحق مع االحزاب السنية والكردية وبعض الشيعة ليكون مؤىال دلنصب رئيس الوزراء 
ويشَت ادلراقبون ايضا اىل حصول السعودية من االمريكيُت على الضوء االخضر لتكثيف تدخلها يف العراق مع توفَت 

ذ التغلغل السعودي يتكشف اكثر من خالل فتح قنوات مع العديد من السياسيُت الغطاء االستخبارايت ، وقد اخ
 .  العراقيُت الذين ديثلون القوميتُت والطائفتُت الرئيستُت يف العراق
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بينما مل تتضح بعد طبيعة رد الفعل االيراين يف ظل انشغال دولة الفقيو يف صراعها مع االصالحيُت لكن من احملتمل كما 
اما فتح قنوات اتصال مع االمريكيُت تقبل دبوجبها التعاون ادلطلق معهم ان تتخذ ايران احد سبيلُت ،  يرى البعض

والًتاجع عن رعاية اجلماعات ادلوالية ذلا ، او اهنا ستحاول تصدير ازمتها الداخلية وتصعيد دعمها للجماعات ادلرتبطة هبا 
.   مرتبطُت ابلسعودية داخل العراقعسكراي والقيام بعمليات ضد االمريكيُت وتصفيات لل

كل ىذا الصراع الدويل جيري على ارض العراق يف ظل االحتالل االمريكي يف وقت استبعدت الكتل الربدلانية العراقية 
خالل الفصل التشريعي احلايل، ورجحت أتجيلو دلا بعد االنتخاابت التشريعية « مشروع قانون األحزاب»ادلصادقة على 

ىا مطلع العام ادلقبل ، فضال عن وجود ذباذابت سياسية ابذباه تبٍت القائمة ادلفتوحة اليت دعا اليها ادلرجع ادلقرر اجراؤ
وشخصيات سياسية دولية يف االنتخاابت ىذه ادلرة  بينما ترغب اطراف د علي السيستاين واالمم ادلتحدة الديٍت السي

ىل أن قانون االنتخاابت النيابية فيو العديد من النقاط اخلالفية، منها اخرى ابعتماد نظام القائمة ادلغلقة  ، ويشار ايضا ا
.  طبيعة النظام االنتخايب والدوائر االنتخابية وىناك من يطالب بوضع خاص حملافظة كركوك

ديا ، ف«سيفضح مصادر سبويلها»ألنو « قانون االحزاب»واهتم نواب عراقيون أحزاابً كربى من دون تسميتها بعرقلة اقرار 
فقد . «لعدم جديتو يف اقرار أي قانون وانشغالو ابلدعاية االنتخابية والسجاالت السياسية»مّحل آخرون الربدلان ادلسؤولية 

اقرار قانون إهتمت الكتلة الصدرية يف رللس النواب العراقي بعض الكتل السياسية اليت مل تسمها دبحاولة تعطيل 
وقال امحد ادلسعودي ادلتحدث ابسم الكتلة ان بعض الكتل السياسية . االنتخاابت اجلديد والذي يعتمد القائمة ادلفتوحة

رباول تعطيل عمل رللس النواب ومن مث تعطيل اقرار قانون االنتخاابت اجلديد الذي يعتمد القائمة ادلفتوحة واالخذ 
وأوضح أن اذلدف الرئيس حملاولة ىذه اجلهات السياسية لتعطيل . يعتمد القائمة ادلغلقة  بقانون االنتخاابت السابق الذي

مشروع قانون االنتخاابت اجلديد ىو عدم اعتماد القائمة ادلفتوحة واليت تقلل من حظوظ فوز ىذه الكتل ابالنتخاابت 
تبقي من الفصل التشريعي االخَت دون اقرار القوانُت مشَتا اىل أن ىذه الكتل رباول استهالك الوقت امل.. الربدلانية ادلقبلة 

ادلهمة من قبل رللس النواب وخاصة قانون االنتخاابت العتماد القانون السابق الذي يعتمد القائمة ادلغلقة اليت تصب يف 
(  يسمها مل ) ان بعض الكتل السياسية (  علي ادليايل  ) مصلحتهم الشخصية وقال النائب عن الكتلة الصدرية ايضا 

ابدلتنفذة يف الربدلان وتقف أمام تشريع قانون االحزاب الهنا ستكون ملزمة ابلكشف عن مصادر سبويلها يف “لكنو وصفها 
االحزاب ادلتنفذة يف الربدلان تقف امام تشريع قانون االحزاب الذي جيربىا ابلكشف عن “،  وقال ادليايل ان ”االنتخاابت

، االمر الذي يؤكد ارادهتا ابالبقاء على قانون االنتخاابت القدمي للبقاء يف السلطة سواء مصادر سبويلها يف االنتخاابت
اىل الربدلان قبل « قانون األحزاب السياسية العراقية»، وكانت احلكومة العراقية  قد أرسلت مشروع ” احلكومة او الربدلان

الكثَتة عليو بُت الكتل السياسية، على الرغم من أتكيد أشهر لكنو مل يُناقش أو يُعرض للقراءة األوىل بسبب اخلالفات 
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، وأكد النائب « احلاجة ادلاسة إىل ىذا القانون ألنو سينظم العملية السياسية والدديوقراطية يف البالد»كل القوى السياسية 
لك رغبة حقيقية متال بعض الكتل السياسية »وعضو اللجنة القانونية يف الربدلان كرمي اليعقويب أن « حزب الفضيلة»عن 

عدم رغبة ىذه الكتل يف سبرير القانون ، ألنو سيكشف ادلصاحل ادلالية لألحزاب »، منوىاً اىل «يف سبرير قانون األحزاب
مشروع »، وقال إن « وخباصة تلك ادلوجودة يف السلطة، واليت ربصل على التمويل إما من أموال الدولة أو من اخلارج

كما ينص على خضوع . كيل األحزاب وجيربىا على كشف كل أمالكها وتقدمي حسبات ماليةالقانون فيو ضوابط لتش
وىذه النقطة تشكل ادلشكلة االساسية يف عرقلة القانون ألن مصادر سبويل بعض االحزاب . األحزاب إىل الرقابة ادلالية
قانون ذبعل من احلزب منظمة اتبعة العقبة الثانية األساسية ىي أن مسودة ال»، وأضاف أن « ستنفضح يف حال إقراره

ألمانة رللس الوزراء،  وىذا ال ديكن قبولو من كل القوى السياسية ألن دور الدولة جيب أن ينحصر يف الرقابة ادلالية فقط 
وعلى الرغم من أمهية اقرار القانون كونو ينهي »، واتبع أنو « وعدم التدخل يف عمل األحزاب أو زلاولة مصادرة إرادهتا

إال أنٍت ال أتوقع إقراره خالل الفصل التشريعي احلايل  ضغوط االقليمية على بعض االحزابلتدخالت اخلارجية ويقلل الا
. إىل موافقة كل الكتل الربدلانية ألنو حيتاج 

ريع جديتو يف تش»النائب علي األديب الربدلان ادلسؤولية لعدم « جناح ادلالكي/حزب الدعوة »بينما مّحل القيادي يف  
ثقتو يف عدم قدرة الربدلان على تشريع قانون األحزاب خالل ىذا الفصل التشريعي ألنو »وأعرب األديب عن . «القوانُت

ادلعركة االنتخابية بدأت ومجيع النواب والكتل الربدلانية »وأوضح أن . «ليس جاداً وليس لديو االرادة لتشريع اي قانون
، «وجود اية معارضة من أي حزب للقانون»، ونفى األديب «  قانون االحزابمشغولة هبا، وىي ليست مهتمة بتشريع 

ىيئة رائسة الربدلان ىي من تعرقل القانون ألهنا مل تقدمو اىل النواب حىت اآلن لالطالع عليو ومناقشتو وإجراء »متهما  
.  «التعديالت

مي عزيز سلطان الشمري الذي يراىن على وستشهد االنتخاابت ادلقبلة مشاركة وجوه سياسية جديدة مستقلة كاالعال
اندحار ادلشروع الطائفي يف العراق وضرورة مشاركة الكفاءات العراقية الواعية ادلثقفة اليت تعتز ابنتمائها للعراق يف بناء 

او  بلدىا على اساس وطٍت بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية  قائم على اساس احًتام االنسان مهما كانت داينتو
يكون فيو مجيع العراقيُت  قوميتو او طائفتو واحًتام حرية الرأي وادلعتقد يف ظل دولة ربًتم القانون وتقدس الدستور

متساوين وتكون فيو الكفاءة والوطنية والنزاىة ادلعيار االساس يف تويل ادلناصب احلكومية ، ومثلو يستعد رجل االعمال 
السياسي عرب خوض االنتخاابت التشريعة ادلقبلة من ابب االقتصاد من خالل تيار العراقي خليل البنية لدخول ادلعًتك 

الذي شكلو حديثا ، مؤكدا رغبتو يف نقل ذبربة رئيس الوزراء اللبناين االسبق رفيق احلريري اىل بالده ، ويضيف " احلياة"
".  يف لبنان اىل العراق حناول اجياد سلرج دلا اصاب العراق من تدمَت ونريد نقل ذبربة رفيق احلريري"
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ىناك حاال من النفور الشعيب من »ومع كل االستعدادات والتحضَتات اليت تقوم هبا االحزاب والكتل السياسية اال ان 
االنتخاابت النيابية ادلقبلة رغم محالت التحشيد للجماىَت من بعض القوى السياسية صاحبة النفوذ والسلطة، اليت رباول 

كما يرى النائب « اخبُت على التصويت دلصلحة قوائمهم االنتخابية وفقا لسياسات الًتغيب والًتىيبمن خالذلا حث الن
.  ادلستقل وائل عبد اللطيف 

أن الوقت مناسب اآلن لتبدي القيادات العراقية مسؤوليتها والًتفع عن »ويؤكد االمُت العام لالمم ادلتحدة ابن كي مون ، 
ثبت لشعبها، أن السيادة أتيت مع ادلسؤولية وادلساءلة وإلعادة حياة العراقيُت إىل طبيعتها وقيام اخلالفات وادلصاحل الضيقة لت

، اال ان ذلك يصطدم ورغبة الكتل واالحزاب السياسية الكبَتة يف عدم اقرار تعديالت قانون « ادلؤسسات بعملها
.  اب الذي سيفضح سبويل ىذه االحزاب قانون االحز ابت اليت ارسلتها احلكومة اىل رللس النواب والااالنتخ

مل يعد يليب طموح وال اشًتاطات االنتخاابت احلالية بسبب افتقاره لضوابط  2005وأخَتا ان قانون االنتخاابت لعام 
تستطيع ان تصل اىل نتائج حقيقية  اساسية جيب ان تتوافر لدى الكتل السياسية فضال عن مفوضية االنتخاابت اليت ال

القانون، واضاف ان قانون االنتخاابت يشَت اىل القائمة ادلغلقة يف حُت ان ىناك مطالبة جادة لتفعيل يف ظل ىذا 
إىل  موضوع القوائم ادلفتوحة ، كما قال النائب سليم عبد هللا اجلبوري ادلتحدث ابسم جبهة التوافق العراقية ، الفتا االنظار

ع األمساء اليت تريدىا كيفما تشاء شلا يعٍت ان تصويت الناخب يكون بناء ان القوائم ادلغلقة تتيح لألحزاب الكبَتة ان تض
  . على ميلو للعنوان الكبَت
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