
>>
صراع الحضارة والبداوة 

في االنتخابات النيابية العامة 
في العراق لعام2014

أ.د. الهاي عبد الحسين 

 lahay2014dami@gmail.com

أستاذ علم االجتماع
 كلية ا
داب- جامعة بغداد 

105



106

نقد وتنوير- العدد األول - مايو/أيار - صيف )2015(

تقنياً،  متحضراً  ناخبيه  سلوك  خالل  من  املجتمع  بدا  جانب،  فمن  حقاً.  والتساؤل 
مبرمجاً بدرجٍة عالية؛ يتناول إستمارة التصويت املصممة بطريقة علمية منهجية رفيعة 
املستوى، ويؤشر على املربع الذي يعنيه. كان على الناخب أْن يتعرف على رقم االئتالف 
الذي يرغب بالتصويت له، ومن ثم التعرف على رقم املرشح املعني الذي يرغب مبنحه 
صوته. من جانٍب آخر، خرجت النتائج مبيول طائفية وقبلية وقومية عرقية واضحة كما 
سنأتي على توضيحه. وهي،أي االنتخابات،مترعة بـ ‘التناشز االجتماعي’، التوصيف الذي 

حققت االنتخابات النيابية العامة التي أجريت يف العراق 30 نيسان / إبريل  2014 جناحًا كبريًا 
من النواحي الفنية والتقنية، حيث انخفضت نسب التزوير والتالعب بدرجٍة كبرية، وسارت املمارسة 
الدميوقراطية يف ظل أجواء مستقرة وآمنة نسبيًا، بالنسبة للغالبية العظمى من احملافظات 
العراقية. وكان ذلك قد حدث بسبب عدد من اإلجراءات التي اتخذتها املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات النيابية، والتي كان من بينها توفري بطاقة الناخب لكل من يحق له التصويت ومبواصفات 
دولية وااللتزام بالسقوف الزمنية احملددة والسماح للمراقبني احملليني والدوليني مبراقبة سري 
انتقادات حادة وبخاصة  النيابية العامة من  العملية االنتخابية،إلخ.مع ذلك مل تنج االنتخابات 
يف ضوء النتائج النهائية املعلنة من قبل املفوضية،حتى عند قبولها على ما هي عليه. وال يجد 
املرء واحلالة هذه إال أْن يعود إىل بعض مفهومات وأفكار عاِلم االجتماع العراقي الدكتور علي 
الوردي، عّله يجد تفسريًا مقنعًا ومرضيًا. فبعد سنوات من ‘تطبيق’ الدميوقراطية، والتعبئة لها، 
والتوعية بشأنها، يصّوت الناخب العراقي بطريقة هي أقرب إىل البداوة منها إىل احلضارة على 
التي ركزت على شخص  النتائج  الوردي. يستدل على ذلك من خالل مالحظة أمناط  حّد تعبري 
زعيم االئتالف الفائز يف الغالب، أو انحسار الفوز لألطراف ذات العالقة يف حمافظات ذات صبغة 
مذهبية معينة وسائدة. كما كانت االنتخابات مثقلة مبا أسماه الوردي ‘االزدواجية االجتماعية’ 

حيث اجتمع الغربي بالشرقي على نحٍو يدعو إىل العجب 

صراع الحضارة والبداوة 
في االنتخابات النيابية العامة 

في العراق لعام 2014 

أ.د. الهاي عبد الحسين

أستاذ علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد 



107

أ.د. الهاي عبد احلسني      الدور التنموي للجامعة العراقية

العراق، مما يجد مكانه– األفــراد في  للسلوك االجتماعي على مستوى  الــوردي  وضعه 
بنظرنا - في صلب أحد أهم البنى االجتماعية في املجتمع، وهي املؤسسة الدستورية التي 
تعبر عن تبني نظامني فكريني متقاطعني، يتمثل أولهما في النظام الدميوقراطي التعددي 
احلديث،فيما يتمثل الثاني في التركيز على أهمية االلتزام بالدور الذي تؤديه الضوابط 
الفكرية واآليديولوجية الدينية األخرى، املستمدة من التراث العربي اإلسالمي، على وجه 

التعيني.

اإلطار النظري

التناشز  و  االجتماعية  االزدواجـــيـــة  والـــبـــداوة،  –احلضارة  الــظــواهــر  هــذه  تتجلى 
االجتماعي–في أشكال متعددة من السلوك االجتماعي اجلمعي للمواطنني، كما في الوالء 
املطلق، والتكتل والعصبية بكل ألوانها: القبلية واملذهبية و احملافظاتية بل وحتى احملالتية، 
من خالل ما يستشف من النتائج النهائية اإلجمالية لالنتخابات. يبدو هذا على أوضح ما 
يكون في دليل النتائج اإلحصائية واالسمية واالئتالفية واملناطقية التي أعلنتها املفوضية 
تسليط  ولغرض  املاضي.  مايو   / أيــار  منتصف  العراق،  في  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
بقراءة  هنا  نقوم  املجال،  هــذا  في  املستقبل،  في  يجري  قد  ومــا  جــرى،  ما  على  الضوء 
وحتليل نتائج االنتخابات النيابية العامة في العراق، في ضوء أفكار ومفهومات أحد أكثر 
علماء االجتماع العراقيني أصالًة ومتيزاً وتفرداً الدكتور علي الوردي،ممن متتلئ أعماله 
بطاقٍة تنبؤية علمية نادرة، يؤهلها لتكون مرجعاً مهماً في محاولة فهم ما يدور ويجري 
في املجتمع. فبالرغم من احلضور الناطق واملؤثر والفعال لقوى التقدم والتطور واحلداثة، 
للوردي  العمق.سبق  واألصالة مبستويات ضاربة في  واملاضي  التقليد  قوى  كذلك  تظهر 
أْن حذر أي حكومة عراقية جديدة من مغبة اإلهمال ملا أسماه ‘إصالح ذات البنْي، بني 
احلكومة والشعب’، نتيجة تراكم خيبات األمل لدى املواطنني جتاه أي نظام سياسي جديد. 
فقد أظهرت التجربة الشاخصة للعيان، في أذهان األحياء قبل األموات، أّنه سرعان ما 
تذوي اآلمال وتتالشى األحالم ونعود القهقرى إلى صياغات لغوية وأخالقية غير علمية، 
وما إليهما. وكما يظهر لنا فإّن املجتمع العراقي لم يتغير  و‘الفطرة’  من قبيل ‘الطبيعة’ 
بصورة جوهرية عما كان عليه في املاضي القريب، منذ قدم الوردي أفكاره املميزة قبل ما 
يقرب من ستة عقود، في سلسلة متواصلة من الكتب العلمية  املعروفة، مما سنأتي على 
ذكرها،بحسب ورودها في السياق، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان على رحيله بعد 
معاناة مع املرض. يتجلى هذا في مظاهر العْود إلى الكثير مما عبر الناس عن رفضه في 
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مراحل زمنية وعهود سياسية ماضية. فال زالت النزعة التسلطية والرغبة في االستئثار 
السائدتان  الظاهرتان  هما  والشكوى  التذمر  زال  وال  شتى،  أصعدٍة  على  السائدة  هي 
املواطن يعبر عن  العامة، وما فتئ  الفردي لألشخاص في احلياة  السلوك  على مستوى 
خيبة أمٍل كبيرة، بسبب اإلهمال وعدم االستماع إلى صوته أو احترام إرادته في صياغة 
حاضره و متكينه من التخطيط ملستقبله ومستقبل عائلته. من جانٍب آخر، ال يزال املدح 
واإلطــراء وليس النقد والتقومي هما السمتان السائدتان حتى في أكثر القطاعات مياًل 
األخرى  املهنية  والقطاعات  والتعليمي  التربوي  القطاع  في  كما  والتحضر  احلداثة  إلى 
بشتى تخصصاتها. إال أّن للمدح واإلطراء وجهاً آخر مختلفاً على صعيد اجللسات املغلقة 

واخلاصة أو الكيدية حيثما تسنح الفرصة لذلك. 

انسجاماً مع ما جاء في العنوان، نتناول هنا املصطلحات الثالثة الرئيسية تباعاً. ولنبدأ 
التي تنطوي بنظر الوردي على مجموعة من القيم واملقاييس  بفكرة ‘احلضارة والبداوة’ 
نبدأ  دعونا  هنا،  املقصودة  هي  البداوة  كانت  وملا  املتمدنة1.  وغير  املتمدنة  االجتماعية 
بحسب  األشخاص  يتصرف  أْن  البداوة  تعني  بتعريفها. 
لالستحواذ  منافعهم،  مــن  ويــزيــد  مصاحلهم  يــؤّمــن  مــا 
يكون  عندما  حتى  بالتصرف،  والــشــروع  الغنيمة  على 
هناك مجرد وعٍد بالغنيمة. لذلك نبني على ذلك لنقول 
ملن  الناس  االنتخابات، صّوت  إّنه على صعيد  إجرائياً: 
الغنائم وحصدها.فقد  تأمني  على  األقــدر  أّنه  اعتقدوا 
دولة  لصالح  ومبني  واضــح  بنصٍر  االنتخابات  خرجت 
رئيس الوزراء األستاذ نوري كامل املالكي وائتالفه؛ائتالف ‘دولة القانون’. إذا ما أخذنا 
في االعتبار أّن السيد رئيس الوزراء وائتالفه بحكم وجوده في السلطة ومتكّنه من مصادر 
التمويل والترغيب واحلّث والتشجيع على التصويت له، نحا بذلك نحواً بدوياً – بحسب 
الوفير،  بالزاد واملال واخلير  الــوردي - داعب من خالله أذهان املصوتني؛ ألّنه وعدهم 
فإّنه ميكن تفّهم النتيجة التي آلت لصاحله. ال يغينبّ عن األذهان في هذه احلالة ما رافق 
واألراضي،  للدور  مزايا وهدايا وسندات متليك  الفائز من  لالئتالف  االنتخابية  احلملة 
ألعداد مختارة من املواطنني، موزعني على مناطق مختارة. إال أّن للحقيقة وجهاً آخر ال 
يقل أهمية عما أشرنا إليه في هذا املجال. فائتالف ‘دولة القانون’ مدعوم إبتداءمن قبل 

)1( الوردي، علي، دراسة في طبيعة املجتمع العراقي: محاولة متهيدية لدراسة املجتمع العربي األكبر في 
ضوء علم األجتماع احلديث )بغداد: مطبعة العاني، 1965(

<<<<
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شرائح سكانية واسعة، يقف في مقدمتها عموم موظفي الدولة واملتقاعدين واملستفيدين 
من الهيئات اخلاصة، مثل هيئة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيني، ممن يشكلون ما 
– 65سنة( أو ما يقدر بعشرة ماليني  يقرب من ثلث السكان في سن العمل )15 سنة 
مواطن يكّونون األساس املادي لهذا االئتالف ورئيسه السيد املالكي. برأي الوردي، لو كان 
املتنفذ.  االئتالف  لصالح  ملا صّوت  وواجباته  مدركاً حلقوقه  متحضراً  العراقي  الناخب 
فهناك الكثير من املشكالت التي ال تؤهل هذا االئتالف للفوز بحسب املعايير املوضوعية 
ذات الصلة باإلخفاق على مستوى اخلدمات والفساد اإلداري والفضائح الفردية بالنسبة 
للجماعات املقربة من احلكومة وما إليها. هذا إلى جانب االضطرابات األمنية املستمرة، إْذ 
ال مير يوم واحد دون حدوث حادث إرهابي مرّوع في أماكن متعددة في بغداد واحملافظات 
العراقية األخرى؛ شمالها وجنوبها، شرقيها وغربيها. وبحسب الوردي، كان ميكن للطبيعة 
املتحضرة للمصوتني أْن تقلب النتائج لصالح قوة معارضة مختلفة اختالفاً جذرياً. إال أّن 
الذي حدث أْن فشلت القوى املعارضة في حتقيق الفوز وفي مقدمتها ‘التحالف املدني 

الدميوقراطي’ الذي وعد بسياسات وبرامج عمل مختلفة 
اختالفاً نوعياً، ودعا إلىدولة املواطن من خالل إعادة بناء 
مؤسسات الدولة العراقية على أساس املواطنة واملساواة 
املدني’،  ‘التحالف  يستقطب  ولم  القانون.  أمام  للجميع 
على وجه العموم في كل أنحاء العراق أكثر من ربع مليون 
ناخب فقط، ليؤّمن احلصول على أربع مقاعد ثالثة منها 
الفائز،  االئتالف  حصل  حني  في  بغداد.  محافظة  في 
يزيد على ثالثة ماليني  على ما  القانون’  ‘دولة  إئتالف 

صوت و)95( مقعداً موزعة على إحدى عشرة محافظة، كما سنأتي إلى تفصيله، بسبب 
سيادة املّد البدوي الذي أخذ صيغة قيم ومعايير وأعراف، تتأنى كثيراً وال تتوقع الكثير 
من اإلجناز ممن لم تخبرهم على صعيد شخصي،وتتصرف وفق مقاييس الشعور بالوالء 

واالنتصار لولي األمر، ظاملاً كان أم مظلوماً.

العراق،   في  العامة  النيابية  االنتخابات  هنا،  اهتمامنا  مبوضوع  األمــر  تعلق  وبقدر 
فقد وجدت فكرة ‘التناشز االجتماعي’2طريقها سهاًل ومعبداً، ليس اآلن فحسب أو ما 
يصطلح عليه هذه األيام بفترة ما بعد 2003، إّنا قبل ذلك بكثير. عّرف الوردي ‘التناشز 
االجتماعي’ على أّنه هذا النسيج غير املتناسق من القيم واألفكار التي تسكن عقل اإلنسان 

)2( الوردي، نفس املصدر

<<<<
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ووجدانه، وتضطره إلى التصرف بطريقة غير متجانسة. وهذا ما جنده مجسداً ومتواتراً 
في واحدة من أهم البنى ذات الطبيعة االجتماعية والسياسية في املجتمع وهي املؤسسة 
الدستورية. يالحظ في هذا املجال تأكيد املواد األولى في دساتير الدولة في العراق منذ 
عام 1964 على اجتماع تقليدين فكريني متباينني، هما: التقليد الفكري الغربي ممثاًل بفكرة 
باالقتصاد  العراق دولة تأخذ  ‘اشتراكية’، واليوم  ‘العراق دولة دميوقراطية’، وفيما بعد 
الرأسمالي احلر.باملقابل فإّن العراق دولة ‘تستمد أصول دميوقراطيتها واشتراكيتها من 
التراث العربي وروح اإلسالم’. جاء ذلك في املادة األولى للدستور املؤقت لعام 1964. 
أعقبته املادة الثالثة والتي جاء فيها ‘اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها’3. 
فيها  التي جاء   1968 لعام  املؤقت  الدستور  من  األولــى  املــادة  في  الفكرة  ذات  وتكررت 
‘اجلمهورية العراقية دولة دميوقراطية شعبية تستمد أصول دميوقراطيتها وشعبيتها من 
والقاعدة  الدولة  دين  ‘اإلسالم  الرابعة  املــادة  في  وجــاء  اإلسالم’.  وروح  العربي  التراث 
األساسية لدستورها’4. ولم يتغير الكثير بعد 2003، إذ جاء في ‘قانون إدارة الدولة’ لعام 
2004 في املادة الثالثة )أ( اإلسالم دين الدولة الرسمي، ويعد مصدراً للتشريع وال يجوز 
سن قانون خالل املرحلة االنتقالية يتعارض مع ثوابت األسالم املجمع عليها وال مع مبادئ 
الدميوقراطية واحلقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون ...’5. وجاء في الدستور 
الدائم لعام 2005 الذي يعمل العراق مبوجبه اليوم، عبارات مماثلة من قبيل ‘أوالً: اإلسالم 
مع  يتعارض  قانون  يجوز سن  )أ( ال  للتشريع:  أســاس  وهو مصدر  الرسمي  الدولة  دين 
ثوابت اإلسالم؛ )بـ( ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميوقراطية ...’6. ال يخفى 
على القارئ ما لهذه العبارات الدستورية الهامة من تأثيرات متعارضة على لّب املواطن 

والناخب العراقي على وجه التعيني في ممارسة من هذا النوع. 

ولننظر قلياًل في نظرية الوردي في علم االجتماع السياسي التي يرى من خاللها أّن 
احلكومة في العراق والبلدان املماثلة ال تتكون من خالل التعاقد الطوعي احلر بني املواطن 
النهضة  ولوك وغيرهم من فالسفة عصر  تكلم عنه هوبز وروسو وهيوم  الذي  والدولة 
األوربية. بل إّن الدولة هنا تأتي من خالل الغلبة والقوة والقسر كما عبر عنها إبن خلدون. 
ويؤكد الوردي على الصلة بني تنامي ‘العصبية القبلية’ من جانب و‘تكوين أو بناء الدولة’، 

)3( اخليون، رشيد، املجتمع العراقي، تراث التسامح والتكاره )بيروت: معهد الدراسات األستراتيجية، 
ص 168، 2008(

)4( اخليون، نفس املصدر، ص 168، 2008
)5( اخليون، نفس املصدر، ص 170، 2008

)6( اخليون، نفس املصدر
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من جانٍب آخر. واقترح أْن يتصاعد املّد البدوي كلما كانت الدولة ضعيفة والعكس صحيح. 
كما افترض الوردي بأْن يكون املّد البدوي معيقاً لعملية بناء وتقوية الدولة حتى وإْن بدا 

وظيفياً هنا وهناك، في ظّل ظروف محددة وإستثنائية7.

في  كما  تهديداتها  من  ويحاذر  وبطشها،  السلطة  يخشى  مواطن  بني  شّتان  وعليه،   
بعض  بالتنازل عن  َقِبَل  ألّنه  له؛  السلطة مدينة  بأّن  يشعر  آخر  ومواطن  العربي  الشرق 
حقوقه وامتيازاته ومّولها من جيبه؛ ألّنه يدفع ضريبة ويسمى في الغالب ‘دافع الضريبة’، 
واملنظرون  هوبز  بذلك  قال  كما  اجلميع،  بني  واملساواة  العدل  ميزان  إقامة  من  ليمكّنها 

الغربيون اآلخرون،ممن أسسوا للفكر السياسي احلديث للدولة الغربية املعاصرة. 

‘حكم  ببساطة  تعني  الغربي  بالعرف  الدميوقراطية  أّن   )Giddens(8 يالحظ كدنز 
الناس وليس حكم امللوك واألباطرة واألرستقراطيني’. وهي تشير على وجه العموم إلى 
املصالح  عن  ويدافع  احلرية  ويحمي  السياسية  املساواة  يضمن  الذي  السياسي  النظام 
إتخاذ  من  وميّكن  األخالقية،  الذاتية  بالتنمية  ويرتقي  املواطنني  حاجات  ويلبي  العامة 
قرارات مؤثرة لضمان مصالح العامة قْدر املستطاع9. ويتعرف كدنز على أشكال متعددة 
للدميوقراطية، لعّل من أشهرها ما يسمى بـ ‘الدميوقراطية التشاركية’ التي متثل الوجه 
األول واألقدم للدميوقراطية، كما مورست في بالد اإلغريق، مولد الدميوقراطية كنظام 
سياسي  حديث10. بالتأكيد ال بّد من احلذر في تفسير مفهوم ‘الدميوقراطية التشاركية’ 
كي ال تعطى تفسيراً فجاً يكتفى من خالله بالتفسير الذي تتيحه الصياغة اللغوية لترجمة 
املفهوم من الالتينية إلى العربية فحسب.إْذ يختزل معناها باملطالبة باملناصب واحلصول 
على االمتيازات، وإّنا ضمان إعطاء كل املواطنني فرصة التعبير عن آرائهم وقناعاتهم، 
وبالتالي مشاركتهم في اتخاذ القرار بصورة مسؤولة، من خالل التصويت احلر والعلني 
واملباشر. ومبا أّن هذا النوع من املمارسة الدميوقراطية لم يعْد ممكناً في ظّل التزايد 
املتسارع واملهول في حجم السكان اليوم في العالم، فقد أُتفق على ضرورة ابتكار آليات 
جديدة ومختلفة،مثل:االجتماعات الدورية على مستوى التجمعات السكانية احملدودة، أو 
األوربي،  االحتــاد  إلى  االنضمام  على  االستفتاء  في  كما  احملــدودة،  االستفتاءات  إجــراء 
ثبتْت  وملــا  معينة.  سياسية  لشخصية  الترويج  حتى  أو  العملة،  تبديل  على  املوافقة  أو 

)7( الوردي، علي، حملات إجتماعية من تاريخ العراق احلديث: من بداية العهد العثماني حتى منتصف 
القرن التاسع عشر\ن اجلزء األول )بغداد: مطبعة األرشاد، 1969(

)Giddens، Anthony، Society )4th edition( )London: Polity، p. 422، 2001 )8(
Ibid، p. 423 )9(

Ibid، p. 424  )10(
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محدودية هذا النوع من الدميوقراطية أيضاً،اجتهت األنظار إلى تقدمي أشكال أخرى من 
الدميوقراطية،كما في ‘الدميوقراطية التمثيلية أو النيابية’ التي تتبع في الواليات املتحدة 

األمريكية والدول األوربية. 

وأخيراً وليس آخراً، هنا كما يسمى بـ ‘الدميوقراطية الليبرالية’ التي تراعى في اليابان 
وبريطانيا والهند11. على صعيد بلدان الشرق األوسط، قام دانيال ليرنر بدراسة مهمة 
عام 1958 ما زالت تؤكد مصداقيتها حتى اللحظة، ونحن ندخل العقد الثاني من األلفية 
الثالثة، مما يؤهلها بنظرنا إلى مراجعة سريعة هنا12. بنظره، تعتبر الدميوقراطية شكاًل 
من أشكال املشاركة السياسية التي تأتي متأخرة ألّنها تتطلب عدداً من املستلزمات البنيوية، 
وبخاصة تلك التي تعنى بترسيخ مؤسسات الدولة كالبيروقراطية والتحضر والتعليم وما 
اليها. والدميوقراطية كما يرى ليرنر ال تأتي باألوامر أو مجرد اإلقرار الدستوري لها، 
على أهميته، بل ال بّد من عمل سياسي وإعالمي توعوي دؤوب لصنع االستعداد الشعبي 
الالزم لها والذي ينبغي أْن يقود إلى مشاركة جماهيرية واسعة على أسس وطنية ال تضع 
متايزات اجتماعية أو ثقافية تعيق مثل هذه املشاركة املفترضة. أما أْن يكون التثقيف على 
أسس طائفية أو مذهبية كما في لبنان فإّن النتيجة وسيلة للتقسيم والشرذمة. ويردف 
ليرنر في هذا املجال قائاًل: أدْت خيبة األمل من الدميوقراطية في لبنان إلى أْن يتساءل 
اللبنانيون عن جدوى احلكومة الدستورية املكِلفة جداً التي تأسست عام 1943 والنظام 
النيابي الذي جاء بالوجهاء ورؤساء الطوائف واجلماعات داخل قبة البرملان ليتشاجروا 
ويتصادموا و يتطاحنوا دون إنتاجية تذكر13. ويؤكد ليرنر على حاجة القيادة السياسية 
إلى قاعدة جماهيرية واسعة ومؤثرة كما في الغرب، حيث وجد السياسيون الغاية املنشودة 
القول  إلى  ليرنر  ويخلص  تشكيلة حكومية.  القوة ألي  تعطي  التي  الوسطى  الطبقة  في 
والوعي،  والثقافة  التعليم  من  معيناً  مستوى  تشمل  منظومة  من  جزء  الدميوقراطية  إّن 

التحضر، الدخل املرتفع نسبياً، التصنيع، العلمانية واملدنية14. 

لعل أحد أهم املنّظرين املعاصرين املهمني في هذا املجال، ممن قدم نظرية ذات صلة 
ضمن نظريته العامة في ‘التحول’ هو عاِلم االجتماع األمريكي الوظيفي املعاصر تالكوت 
قبلي  مجتمع  في  الدميوقراطية  تنجح  أْن  تصور  العبث  من  أّن  إلى  أملح  الــذي  بارسونز 

Ibid، p. 427  )11(
 Lerner، Daniel، The Passing of Traditional Society: Modernizing the  )12(

)Middle East )New York: The Free Press، pp. 64 – 68، 1958
Ibid، p. 172؛ p. 208  )13(
Ibid، p. 268؛ p. 438  )14(
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حتكمه قيم البداوة والقبلية والتقاليد البالية15.

 اقترح بارسونز في مقاربته النظرية هذه أربعة متغيرات رئيسية، مطبقاً إياها على 
مستعداً  املجتمع  يكون  أْن  في  منه  ويستفاد  التباين  وهــي:  املعاصر،  األمريكي  املجتمع 
للسماح بالتنوع واالختالف وقبول التعايش معه، من حيث أّن الدميوقراطية نظام تعددي 
بطبيعته، ما يتطلب توفير األساس املادي له، ممثاًل في قبول مختلف الفئات والشرائح 
القدرة  أّنه  على  التصاعدي،ويعّرف  التكيف  البالد؛  في  والثقافية  السكانية  واجلماعات 
والوصول  للصعود  الفرصة  املتعددة  واجلماعات  والشرائح  الفئات  إلعطاء  واالستعداد 
الفئات  القرار؛ اإلدمــاج، ويشير إلى القدرة واالستعداد لقبول أعضاء  إلى مراكز اتخاذ 
والشرائح واجلماعات املتعددة بال متييز، على أساس اجلندر، العرق، الدين أو املذهب، 
القبول  ذلــك  يعني  ال  بالتأكيد  والتفاوت.  والتفرقة  التمييز  مقومات  من  ذلــك  إلــى  ومــا 
القبول من خالل  املواقف األدبية واألخالقية،املعنوية املجردة فحسب،وإّنا  على صعيد 
السماح لتأسيس احلضور الكونكريتي لهذه اجلماعات، كما في دخول مؤسسات العمل 
على اختالفها، بحسب القدرة والكفاءة واملهارة أو النفاذ إلى املؤسسة السياسية وتوسم 
املناصب املتقدمة فيها، واالستمتاع بكل ما متليه املشاركة من مزايا وامتيازات، إلى جانب 
حتمل األعباء واملسؤوليات؛ قيم ذات صبغة تعميمية، ويُعنى بها أْن يُصار إلى زرع قيم 
ومعايير تسّهل أمر تبني ودعم التغيير على الصعيد املعنوي واألدبي أو األخالقي. أنظر 

الشكل رقم 1.، لتوضيح مقاربة بارسونز في مجال التحول نحو الدميوقراطية:

شكل 1. مقاربة بارسونز في التحول نحو الدميوقراطية ذي املتغيرات األربعة

التباين                 التكيف التصاعدي             اإلدماج               قيم 
تعميمية16

في ضوء هذه املقاربة، لنا أْن نتساءل: هل توفرت في املجتمع العراقي املعاصر هذه 
التباين  مبدأ  األفــراد  َقِبل  بارسونز. مبعنى هل  مقاربة  املذكورة في  األربعة  املستلزمات 
واالختالف، وقبلوا التعايش معه، وعدم النفرة منه، أْم أّن املختلف ال يزال غريباً شاذاً وال 
يستحق الثقة. وتترتب على املتغير األول املتغيرات الثالثة األخرى، كالتكيف التصاعدي، 

 Wallace، Ruth A. & Alison Wolf، Contemporary Sociological Theory:  )15(
 Expanding the Classical Tradition )Sixth Edition( )New Jersey: Upper

)Saddle River، 2006
Ibid، p. 172 )16(
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واإلدماج والقيم التعميمية. ففي مجتمع ما زال يبحث عمن يشبهه دينياً، مذهبياً، عشائرياً، 
ببناء  يُشَرَعفيه  أْن   - بارسونز  - حسب  الصعب  مناطقياً،فمن  األقــل  ففي  يكن  لم  وإْن 

الدميوقراطية على اإلطالق. 

وعليه، فإّنها، أي الدميوقراطية، إذا ما أقحمت فيه، فإنهاالبّد أْن تفرز نتائج مشوهة، 
تساهم في خلق مشاكل شتى،ال أْن حتلّها. والظاهر، هذا ما يجري في املجتمع العراقي 
اآلن، حيث لم يحن أوان الدميوقراطية بعد برغم الولع فيها والتطلع إليها ذهنياً ونظرياً. 

ونأتي إلى الفكرة األخرى للوردي ‘االزدواج’17، لنالحظ كيف أّن االنتخابات النيابية 
العامة في العراق جاءت ملغومة باالزدواج بسبب القدرة على ‘استيراد’ العملية االنتخابية 
كآلية سخرت لضمان مصداقيتها وموضوعيتها، من النواحي الفنية والتقنية،إمكانات مالية 
ومادية جّمة،إال أّنها جاءت كما يبدو منزوعة من املنظومة األدبية واألخالقية املرافقة لها. 
مبعنى أّنه ما إْن يتم الدخول في االنتخابات، فإّن ثمة عهداً على املشاركني فيها الوفاء 
به، وهو القبول مبا يصدر عنها من نتائج. ولكْن ما الذي حصل حال إعالن النتائج! كان 
هناك الكثير من التكذيب واالتهام بالتزوير والتالعب، حتى بلغ عدد الطعون التي استلمتها 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،ما يقرب من األلف طعن. وهو عدد غير مسبوق،فاق 

كل التصورات،وقدم قبل إعالن النتائج وبعدها.

في الواقع، أظهرت دراسة ميدانية لتوجهات النازحني داخل العراق، عشية االضطرابات 
وفقاً  أّنهم حتركوا   2010 و   2009 عامي  البالد  إجتاحت  التي  العسكرية  و  السياسية 
حلسابات مذهبية وقبلية واضحة حيث نزح الشيعة، إلى مناطق الشيعة وذهب السّنة، إلى 
مناطق السّنه تلتها في ذلك التطابقات القبلية18. ويدعم هذا بتقديرنا فكرة ‘االزدواج’ 
املجتمعي حيث تصرف املجتمع بعقلية ‘ميكانيكية’ فيما ينبني بطريقة ‘عضوية’ بحسب 

تصنيف إمييل دوركهامي املعروف للمجتمعات اإلنسانية.

إذا ما أخذنا ‘الطائفة’، بأعتبارها ‘نوعاً من العصبية القبلية’ ذات الصلة الوثيقة بفكرة 
واضحاً. في الواقع، فإّن  أّنها أخذت حيزاً  ‘املد البدوي’، كما يذهب الوردي،فمن البني 

نتائج انتخابات 2014 لم تكن أقل طائفية من إنتخابات 2010 بل كانت امتداداً لها.

)17( الوردي، مصدر سابق، 1965
)18(  مفنت، أحمد قاسم، عالقة األنتماءات التقليدية بتحركات النازحني داخلياً: دراسة ميدانية في 

مدينة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم األجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2010
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أي أّنه لم يحدث في ضوء هذه النتائج أي تغيير بنيوي جوهري يذكر خارج التغيير الكمي 
الذي أعطى ذات االئتالفات املتنافسة قدراً أكبر من األصوات هنا أو هناك، ليس إال. أضف 
إلى ذلك أّن االنتخابات األخيرة عبرْت عن تعميق للتوجهات الطائفية للناخبني، ممن استجابوا 
على ما يظهر خلطابات مشحونة على مستوى النخب السياسية احلاكمة و املتنفذة، كما سنأتي 

إلى توضيحه بالدليل اإلحصائي الرسمي، الصادر عن مفوضية االنتخابات. 

منهجياً، وفرت االنتخابات النيابية العامة فرصة، تكاد تكون خيالية، بالنسبة للمتخصصني 
في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية من حيث أّنها جرت في ظّل ظروف طبيعية، وشملت 
كل مجتمع الدراسة، ولم تستثن أحداً بحكم القانون. في العادة، ال يتمكن أكثر الباحثني قدرة 
وإمكانية من تغطية عينة يفترض أْن تكون ممثلة للمجتمع األصلي برمته. ولكننا هنا أمسكنا 
باملجتمع بكليته وإْن كان هناك من تغيب عن ممارسة حقه / حقها في االنتخابات، ألسباب 
ألربــع سنوات  الفردية  السياسية  خياراته  التعبير عن  يهمه  يكن  لم  من  بينها،  من  لعّل  شتى، 
قادمة، هي عمر الدورة النيابية املقبلة حتى عام 2018، أو ألسباب أخرى كثيرة، ليس أقلّها 

عدم القناعة، ابتداء بالعملية السياسية وطريقة تطبيقها. 

نتائج االنتخابات19: 

لتوضيح الظروف العامة األساسية التي رافقت العملية االنتخابية من حيث املبدأ، نعرض 
عدد  بلغ  فيما  عضواً،   )328( الختيار  االنتخابات  جرت  األساسية.  البيانات  بعض  يلي  فيما 
املرشحني املتنافسني فيها )9032( بينهم )2607( مرشحة من النساء، توزعوا على )277( كياناً 
سياسياً. شارك في هذه االنتخابات أكثر من )13( مليون ناخب، فيما كان يحق لـ )21( مليون 
األساسية  البيانات  لعرض   ،.1 جدول  انظر  فيها.  املشاركة  القانونية  السن  بلغ  مواطن، ممن 
بحسب احملافظات. يالحظ في هذا املجال االرتفاع البنّي لعدد النساء املرشحات، وبالتالي معدل 
النساء املرشحات بالنسبة للمجموع الكلي للمرشحني، مما يظهر استعداد النساء للدخول في 

منافسات حامية، شأنهن في ذلك شأن الرجال. 

بل إّن معدل النساء املرشحات قارب النصف )%47( في محافظة بغداد، وجاوز الـ %30 في 
محافظات بابل، الديوانية، واسط والبصرة. وكان املعدل على أقلّه في محافظات إقليم كردستان، 

)19(  كل الشكر والتقدير للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية، لتوفيرها البيانات األساسية 
بالنسبة  التالي للمفوضية  الرابط  الدراسة بدونها. ميكن مراجعة  القيام بهذه  التي لم يكن ممكناً 

للراغبني في االطالع على البيانات األساسية: 
html.6075/archive-news/php.index/ar/iq.ihec.www//:http
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حيث تراوح ما بني %9 في محافظتي السليمانية وأربيل إلى %7 في محافظة دهوك.

جدول 1. يبني القاعدة التي استندت إليها االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 بحسب عدد 
املرشحني، عدد املقاعد املخصصة للمحافظة، عدد النساء املرشحات، معدل النساء املرشحات، 
بها  فــازت  التي  املقاعد  عدد  للمرشحني،  الكلي  للمجموع  بالنسبة  للنساء  املخصصة  النسبة 

النساء باحملافظة حسب احملافظات
عدد احملافظة

املرشحني
عدد 

املقاعد
عدد النساء 

املرشحات
معدل النساء

املرشحات
النسبة املخصصة 

للنساء
مقاعد 
النساء

330570988473017بغداد
5731716034284بابل

306128526283كربالء
303128025263النجف
296148721294ديإلى

3غير متوفر36غير متوفر39411الديوانية
4141111738283واسط
15874423282املثنى

7712521731286البصرة
6511918034285ذي قار
204105420263ميسان
4573413513309نينوى 
272158218304األنبار

227126419283صالح الدين

314138824283كركوك
15518459295السليمانية

13916419294أربيل

89127277303دهوك

املصدر: تكييف الباحثة
اختيار طائفي

بزعامة السيد نوري كامل املالكي إحدى عشرة محافظة ذوات  القانون’  ‘دولة  إئتالف  اكتسح 
تلتها  الصحيحة،  لألصوات  الكلي  املجموع  من   38% فيها  وحصد  بغداد،  وهــي:  شيعية،  أغلبية 
البصرة، وحصد فيها %40 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة؛ بابل )%31(؛ ذي قار )%33(؛ 
املثنى )%51(؛ ديإلى )%19(؛ النجف )%44(؛ واسط )%35(؛ القادسية )%36(؛ كربالء )%48(؛ 
على أي صوت في عدد من  القانون’  ‘دولة  ائتالف  لم يحصل  آخــر،  )%36(. من جانٍب  ميسان 
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واألنبار. هذا  الدين  نينوى، كركوك، صالح  السنية، كما في محافظات  األغلبية  احملافظات ذات 
إلى جانب عدم حصوله على أي صوت في محافظات إقليم كردستان )أربيل، السليمانية ودهوك(. 

ائتالفي  مثل  أخــرى،  معروفة  شيعية  ائتالفات  فــازت  القانون’،  ‘دولة  ائتالف  جانب  إلــى 
‘األحرار’ و‘املواطن’، وإْن كان بفارق كبير عن االئتالف األول، الفائز في ذات احملافظات. ففي 
محافظة بغداد، فاز ائتالف ‘األحرار’ بـ %8 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة. وحصد 
في البصرة %9 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة؛ بابل )%12(؛ ذي قار )%10(؛ ديإلى 
ائتالف  %16. وحصل  واسط  )%14(؛  كربالء  )%10(؛  القادسية  )%15(؛  النجف  )%6(؛ 
‘األحرار’ على أكبر نسبة من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة له، وهي )%27( في محافظة 
لألصوات  الكلي  املجموع  من   10% من  يقرب  ما  على  فيها  وحصل  املثنى،  وأخيراً  ميسان؛ 
الصحيحة. وكما حصل مع ائتالف ‘دولة القانون’، لم يحصل إئتالف ‘األحرار’ على أي صوت 
إلى  واألنــبــار،  الدين  صــالح  كركوك،  نينوى،  مثل  السنية  األغلبية  ذات  احملافظات  في  يذكر 
جانب محافظات إقليم كردستان )أربيل، السليمانية ودهوك(. وتكرر ذات النمط االنتخابي مع 

بزعامة السيد عمار احلكيم الذي حصد  ائتالف ‘املواطن’ 
في محافظة  الصحيحة  %7 من املجموع الكلي لألصوات 
البصرة  محافظة  في  له  نسبة  أعلى  على  وحصل  بــغــداد. 
 )7%( قــار؛  ذي  في   )15%( بابل؛  في   )15%( )%20(؛ 
في ديإلى؛ )%10( في النجف؛ )%13( في واسط؛ )9%( 
في القادسية؛ )%11( في كربالء؛ )%15( في ميسان وما 

يقرب من )%19( في املثنى.

باملقابل، استطاعت االئتالفات السياسية املعروفة بتوجهاتها السنّية،مثل ائتالف ‘الوطنية’ 
وائتالف  النجيفي  أسامة  السيد  بزعامة  لإلصالح’  ‘متحدون  عــالوي،  إيــاد  الدكتور  بزعامة 
‘العربية’ بزعامة الدكتور صالح املطلك إحداث اختراق في محافظة بغداد، فيما لم تستطع 
أْن تفعل ذلك في محافظات الفرات األوسط واجلنوب العراقي. فقد حصل ائتالف ‘الوطنية’ 
ديإلى،  محافظة  في  ومثلها  بغداد،  في  الصحيحة  لألصوات  الكلي  املجموع  من   12% على 
وكذلك محافظة نينوى. وحصل على %16 في محافظة صالح الدين؛ )%13( في محافظة 
األنبار؛ )%4( في محافظة بابل. إال أّن االئتالف لم يحصل على شئ يذكر في محافظة كركوك 

ومحافظات إقليم كردستان )أربيل، السليمانية ودهوك(.

 37% أوالً، حيث حصد  نينوى  محافظة  في  بنّي  بحضور  ائتالف‘متحدون لإلصالح’  ومتيز 
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، تلتها محافظة األنبار التي حصد االئتالف فيها 22% 

<<
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من األصوات؛ وحصد في محافظة صالح الدين %18 من األصوات. ولم يحصل االئتالف على 
إلى اإلحدى عشرة  إقليمكردستان، إضافة  وديإلى ومحافظات  أي صوت في محافظتي كركوك 
‘العربية’  بائتالف  يتعلق  وفيما  العراقي.  واجلنوب  األوســط  الفرات  منطقة  في  أخرى  محافظة 
فقد حصل على أقل النتائج، باملقارنة مع ائتالف ‘الوطنية’ وائتالف ‘متحدون لإلصالح’. وحصل 
ائتالف ‘العربية’ على أعلى نسبة له من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في محافظة صالح 
الدين )%23(؛ )%9( في محافظة األنبار ومثلها في محافظة كركوك و)%7،5( في محافظة نينوى 
و)%2( في محافظة بغداد. بالتأكيد لم يستطع ائتالف ‘العربية’ حتقيق أي اختراق في احملافظات 
املتبقية في الفرات األوسط واجلنوب العراقي، إضافة إلى محافظة ديإلى واحملافظات الثالث في 

إقليم كردستان،وهي:أربيل، السليمانية ودهوك. لغرض اإليجاز والتوضيح ينظر جدول2.

جدول 2. يبني توزيع االئتالفات والكتل الرئيسة الفائزة حسب نسب األصوات لكل 
محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان،  2014

العربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالكتلة

38871262بغداد
صفرصفرصفر40920البصرة

12378صفرصفرصفرنينوى1
صفرصفر3112154بابل

صفرصفرصفر331015ذي قار

9صفرصفرصفرصفرصفركركوك2
صفرصفر196712ديإلى3

صفرصفرصفر441510النجف

صفرصفرصفر351613واسط

صفرصفرصفر36109القادسية

صفرصفرصفر481411كربالء

161823صفرصفرصفرصالح الدين
صفرصفرصفر362715ميسان

13229صفرصفرصفراألنبار4
صفرصفرصفر511019املثنى

املصدر: تكييف الباحثة
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النزعة القبلية

إلى جانب النزعة الطائفية فقد تداخلت نزعة أخرى ال تقل وضوحاً عن سابقتها، وهي ميل 
الناخب العراقي إلى التصرف بطريقة قبلية، ليس بالضرورة من خالل التصويت لألشخاص 
الذي قصده علي  باملعنى  وإّنا  الناخب،  اليها  ينتمي  ينتمونإلى عشائر معينة  املرشحني،ممن 
الوردي الذي ينطوي على قيم ومعايير واعتبارات معينة، ترجح كفة املرشح، ليس على أساس 
مهني علمي محدد، وإّنا على أساس مزيج غير متجانس من العواطف والتطلعات والتوجهات.
تظهر النسب التي حصل عليها رؤساء الكتل أو االئتالفات املتنافسة أّن هناك نزعة قبلية واضحة 
لدى الناخب العراقي للتصويت لصالح رئيس االئتالف. وقد أخذنا في هذا املجال فقط السادة 
الفائزين ممن جتاوزوا سقف الـ )100( ألف صوت لبيان ذلك. فقد حصل السيد نوري كامل 
املالكي رئيس ائتالف ‘دولة القانون’ على %85 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة الفائزة 
املخصصة الئتالفه أو )721782( صوتاً، فيما حصل ثاني فائز في نفس االئتالف على 1% 
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة فقط، وهكذا نزوالً إلى الفائز األخير، تسلسل )30( 
الذي حصل على %0،2. وكذلك احلال بثاني أكبر فائز وهو الدكتور إياد عالوي رئيس ائتالف 
‘الوطنية’الذي حصل على نسبة مقاربة )%86( من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على 
صعيد ائتالفه أو)229709( فيما حصل ثاني فائز في نفس األئتالف على %3 وهكذا نزوالً 
إلى الفائز األخير تسلسل )10( الذي حصل على %0،4. وحصل السيد أسامة النجيفي رئيس 
لألصوات  الكلي  املجموع  من   51% أو  )112551( صوت  على  لإلصالح’  ‘متحدون  إئتالف 
الصحيحة على صعيد ائتالفه في محافظة نينوى،فيما حصل ثاني فائز ضمن نفس االئتالف 
محافظة  في  الفوز  نسب  أّن  هنا  يالحظ  الصحيحة.  األصــوات  من   9% من  يقرب  ما  على 
نينوى،اختلفت قلياًل، إذ على الرغم من تقدم رئيس االئتالف )النجيفي( إال أّن الفائزين التالني 
البالغ عددهم )12( لم ينخفضوا إلى مستويات واطئة جداً وإّنا تدرجوا في االنخفاض، وصوالً 
إلى الفائزة األخيرة بتسلسل االئتالف،السيدة نورة سالم محمد حمد التي بلغت ما يقرب من 
%2. وقد ترتبط النتائج على صعيد محافظة نينوى بالطبيعة املتحضرة نسبياً لها،باملقارنة مع 
بقية احملافظات، مبا فيها العاصمة بغداد، حيث ينخفض مستوى البداوة فيها بصورة واضحة. 
للدولة العراقية عبر تاريخها  تعرف محافظة نينوى باعتبارها مركزاً جتارياً وخزيناً عسكرياً 

احلديث.

وحصل السيد جنم الدين عمر كرمي فتاح، رئيس قائمة ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في 
محافظة كركوك على )150084( من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة،على صعيد قائمته، 
أو ما يقدر بـ %87 من األصوات، فيما سجل ثاني فائز على مستوى القائمة %3، وهكذا نزوالً 
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إلى الفائز األخير حسب التسلسل الذي حصل على %1 فقط. وفي محافظة السليمانية حصل 
عن  قائمته  في  الصحيحة،  لألصوات  الكلي  املجموع  من   )150613( على  علي  محمد  آرام 
حركة ‘تغيير’ أو %60 من األصوات الصحيحة. وهنا أيضاً بدا تأثير النزعة القبلية أقل بكثير، 
حيث حصل ثاني فائز من نفس القائمة على ما يقرب من %17، وحصل الثالث على ما يقرب 
الفائزة األخيرة السيدة تافكة أحمد ميرزا محمد  إلى  %14 من األصــوات وهكذا نزوالً  من 
التي حصلت على أقل من %1 من األصوات الصحيحة. وفي محافظة البصرة حصل السيد 
خلف عبد الصمد رئيس إئتالف دولة القانون على )126848( من املجموع الكلي لألصوات 
الصحيحة أو %56 من األصوات الصحيحة فيما حصل ثاني فائز من نفس االئتالف على ما 
يقرب من %9 من األصــوات الصحيحة. وحصل الثالث في نفس االئتالف على %5 وهكذا 
نزوالً إلى آخر الفائزين السيدة فاطمة سلمان زباري سالم التي حصلت على %1 فقط من 

األصوات الصحيحة. انظر جدول 3.، إليجاز النتائج.

ألف ناخب حسب  الـ )100(  الفائزين، ممن جتــاوزوا سقف  توزيع عدد من  3. يبني  جــدول 
احملافظة، االئتالف، عدد األصوات والنسبة باملقارنة مع نظرائهم في االئتالف أو الكتلة الفائزة 

خلفئارمفتاحالنجيفيعالوياملالكيالفئة

البصرةالسليمانيةكركوكنينوىبغدادبغداداحملافظة

القانوناألحتاداألحتادمتحدونالوطنيةالقانوناألئتالف

712782229709112551150084150613126848األصوات

858651876056النسبة

املصدر: تكييف الباحثة

يالحظ أّن املدن التي صوتت باألغلبية الواسعة، إّنا هي مدن حضرية باملعنى التقني ملفهوم 
احلضرية، مثل بغداد )العاصمة(؛ نينوى؛ البصرة؛ كركوك والسليمانية. إال أّن نينوى والبصرة 
أقل مما حصل  تفاوٍت  بنسِب  األصــوات  بتوزيع  أكثر،  توازناً  أظهرت  السليمانية  ما  وإلى حٍد 
املدينتني  البداوة والترّيف في هاتني  ارتفاع نسب  لفكرة  في بغداد وكركوك، مما يقدم دعماً 

املتحضرتني تقليدياً،واملبتليتني على ما يعرف بهجرات داخلية متعاقبة.

انتخاب عرقي قومي

املذكورة  الرئيسة  الستة  والكتل  االئتالفات  من  أيٌّ  حتقق  لم   ،4 جــدول  من  يتضح  وكما 
اختراقاً على اإلطالق، في محافظات إقليم كردستان الذي احتكرته أحزاب كردية رئيسة ثالثة 



121

أ.د. الهاي عبد احلسني      الدور التنموي للجامعة العراقية

الكردستاني’.  الدميوقراطي  و‘احلزب  ‘التغيير’  الكردستاني’،  الوطني  خالصة،هي:‘االحتاد 
فقد هيمنت األحزاب الكردية الرئيسة املذكورة، ولم تسمح لغيرها بالنفاذ. ليس هذا فقط، 
الدميوقراطي  ‘احلزب  ســاد  التقليدية.  معاقلها  بحسب  إليها  املــشــار  األحـــزاب  تــوزعــت  بــل 
األحتاد  ‘حزب  هيمن  فيما  ودهــوك،  أربيل  في  البارزاني  مسعود  السيد  الكردستاني’بزعامة 
يوضح  وكما  السليمانية.  محافظة  على  الطالباني  جالل  السيد  الكردستاني’بزعامة  الوطني 
اجلدول 3، حصل ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على %48 من املجموع الكلي لألصوات 
على  حصل  الــذي  الكردستاني’  الوطني  ‘االحتاد  حزب  تاله  أربيل،  محافظة  في  الصحيحة 
%23 من األصوات الصحيحة فيما حصلت كتلة ‘تغيير’ على %14. وتقدمت كتلة ‘تغيير’ في 
وتراجع  الصحيحة،  لألصوات  الكلي  املجموع  من   39% على  بحصولها  السليمانية  محافظة 
حزب ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ إلى %33 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة. وحصل 
الكردستاني’  الدميوقراطي  ‘احلزب  %10. وحصل  على  الكردستاني’  ‘احلزب الدميوقراطي 
كتلة  فيما حصلت  دهــوك،  في محافظة  الصحيحة  الكلي لألصوات  املجموع  من   70% على 
‘تغيير’ على %17، وتراجع ‘االحتاد الوطني الدميوقراطي’ إلى %8 من األصوات الصحيحة. 

انظر جدول 4، إليجاز النتائج.

جدول 4. يبني توزيع األحزاب الرئيسية الثالثة بحسب محافظات إقليم كردستان لالنتخابات 
النيابية في العراق، 2014

تغييراالحتاد الوطنيالدميوقراطيالكتلة أو احلزب

482314أربيل
103339السليمانية

70817دهوك

املصدر: تكييف الباحثة

من جانٍب آخر، أظهرت نتائج االنتخابات في محافظات اإلقليم نطاً مماثاًل لنمط التصويت 
ألشخاص محددين، وهو النمط الذي وصفناه بـ ‘القبلي’. فقد حصل رؤساء األحزاب املتنافسة 
على نسب عالية بوضوح، كما في السيد أردالن نور الدين محمود هيبة الله الذي حصل على 
%37 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ 
في محافظة أربيل، عاصمة األقليم. وحصد السيد ناريز عبد الله أحمد محمود على %80 من 
املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في أربيل أيضاً، وحصد 
السيد اكاوة محمد مولود حويز %70 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في كتلته ‘تغيير’ 
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في أربيل. وفي محافظة السليمانية، حصد السيد ئارام محمد علي %60 من املجموع الكلي 
لألصوات الصحيحة على صعيد الكتلة التي ميثلها ‘تغيير’، فيما حصد السيد شيركو ميرزا 
محمد أمني أحمد %59 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘االحتاد الوطني 
الكردستاني’. من جانٍب آخر،وعلى الرغم من تقدم السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد قائمة 
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصد %70 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة 
في محافظة دهوك، إال أّنها شخصياً وباملقارنة مع رفاقها من الرجال الفائزين، لم حتصد أكثر 
من %17 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، فيما حصل الفائز األول في كتلة تغيير التي 

جاءت ثانياً في احملافظة،على %99 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة. 

املرأة في انتخابات 2014

على الرغم من مسحة التفاؤل والكبرياء التي سادت املجتمع العراقي وبخاصة في صفوف 
اجلماعات املدنية الليبرالية، نتيجة إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات في العراق، فوز 
)22( امرأة خارج الكوتا، إال أّن الذي تبني فيما بعد، أّن هذا العدد لم يدعم متثيل املرأة في 
مجلس النواب القادم، ألّنه ببساطة أضيف إلى عدد النساء اللواتي فزن بالكوتا، لكي ال تتجاوز 
حصة النساء %25 فقط بحسب ما هو مقرر لها دستورياً. بالتأكيد، كان هناك توقع أْن ترتفع 
النسبة عن الربع احملددة لها أصاًل بسبب هذا الفوز،إال أّن ذلك لم يحدث.وال ينبغي أن يغيب 
عن البال في هذا املجال، ما للمواقف الذكورية من تأثير. يالحظ أّنه على الرغم من حدة بل 
في  الداخلة  السياسية  والكتل  االئتالفات  بني  واالختالفات  والصراعات  النزاعات  وشراسة 
العملية االنتخابية، واستخدامها املرأة بطرق شتى، منها أْن تكون الناطق الرسمي أو املتحدث 
الرئيس،للتعبير عن مواقفهم السياسية املتشنجة في الغالب، إال أّنهم اتفقوا هنا، على ما يظهر 
بطريقة ملفتة للنظر. اتفقوا على خفض نسبة متثيل النساء، وعدم متكينهن من احلصول على 
ما يزيد على النسبة احملددة لهن دستورياً، مما ينذر باحتمال مقاومة أي تقدم ميكن أْن حتققه 
التي تقلل من  التقليدية  املرأة في املستقبل، مبحض مشاركتها وقدرتها على محو التصورات 
تبذل  ولم  التمثيل،  في  املرأة  حلصة  ‘االحترام’  مبلغ  االتفاق  وبلغ  وبراعتها.  وذكائها  حكمتها 
جماعة من أي لون قومي أو ديني؛مذهبي أو قبلي أو محافظاتي جهداً لتحسني فرص النساء في 
احلضور.علماً بأّن فكرة ‘الكوتا’ تعني باألساس متكني املرأة من الظهور ريثما تستطيع الوقوف 
على قدميها، بأْن تنال حصة مساوية لنظرائها من الرجال. يذكر أّن نسبة النساء اللواتي رشحن 
للمشاركة في االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 بلغت %28 وكذلك احلال في االنتخابات 
التي سبقتها عام 2010. وكما تدل النتائج، فقد سمح للنسبة احملددة بالفوز، وهي أْن ال تتعدى 
%25 فقط،وهذا ما حصل فعاًل. جدول 5، يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها من 
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املجموع الكلي للفائزين من الرجال في االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 حسب االئتالفات 
الرئيسة واحملافظات.

جدول 5. يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها، من املجموع الكلي للفائزين، من 
الرجال، حسب االئتالفات الرئيسة واحملافظات.

احتاددميوقراطيالعربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالفئة
صفرصفرصفر1 / 13/104 / 25 / 6 8 /30بغداد

صفرصفرصفرصفرصفر2 / 16 / 33 /12البصرة
صفر2 / 6 ت1 / 33 / 112 / 4صفرصفرصفرنينوى

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 13 / 23 / 7بابل
صفرصفرصفرصفرصفر1 / 14 / 22 / 8ذي قار

2 / 16 / 2صفرصفرصفرصفرصفرصفركركوك
صفرصفرصفرصفر1 / 2صفرصفر1 / 3ديإلى5

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 2صفر2 / 6النجف
صفرصفرصفرصفرصفرصفر 1 / 23 / 6واسط

صفرصفرصفرصفرصفرصفر1 / 22 / 5القادسية
صفرصفرصفرصفرصفرصفر1 / 22 / 7كربالء

صالح 
الدين

صفرصفر1 / 13 / 13 / 2صفرصفرصفر

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 12 / 13 / 4ميسان

صفرصفر1 / 12 / 4صفرصفرصفرصفراألنبار

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 2صفر1 / 4املثنى

2/ 266 / 7صفرصفرصفرصفرصفرصفرأربيل

14/13 / 2صفرصفرصفرصفرصفرصفرسليمانية

21/3 / 8صفرصفرصفرصفرصفرصفردهوك

املصدر: تكييف الباحثة

يذكر في هذا املجال أّن ثالث نساء من هؤالء الفائزات تقدمن ائتالفاتهن وحصلن على األولوية، 
سعيد  حنان  السيدة  جــاءت  فقد  عليها.  حصلن  الصحيحة،التي  لألصوات  املطلق  العدد  بحسب 
بابل  في محافظة  القانون’  ‘دولة  ائتالف  األصــوات في  األولــى، من حيث عدد  باملرتبة  الفتالوي 
هدى  السيدة  تلتها  االئتالف.  في  الصحيحة  لألصوات  الكلي  املجموع  من   61% أو   )90781(
سجاد محمود في ائتالف ‘دولة القانون’ أيضاً،إذ حصدت )39691( من املجموع الكلي لألصوات 
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%41 من األصــوات الصحيحة في محافظة القادسية.  أو  الذي متثله،  االئتالف  الصحيحة، في 
وحصدت السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد  )29468( من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة أو 
%17 في ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’في محافظة دهوك. جتدر اإلشارة إلى أّن هذه املدن 
التي صوتت لهؤالء النساء ومكنتهن من بلوغ األولوية في أْن يكّن في صدر  ائتالفاتهن هي مدن أقرب 
إلى الزراعية الريفية منها إلى احلضرية مما يستدعي التأمل مبا فعلته هؤالء النساء لكسب دعم 

السكان الناخبني بهذه املديات العالية. أنظر جدول 6.، للثالث نساء الفائزات األُول خارج الكوتا.

جدول 6. يبني النساء الفائزات األُول خارج الكوتا باالسم، عدد األصوات، النسبة، واحملافظة
جنيبة جنيب إبراهيمهدى سجاد محمودحنان سعيد الفتالوي

دهوكالقادسيةبابل

9078139691490452
61%41%17%

املصدر: تكييف الباحثة

االئتالفات  كل  في  املتبقيات  الفائزات  النساء  من  العظمى  الغالبية  فأّن  آخر،  جانٍب  من 
والقوائم االنتخابية في عموم محافظات العراق وإقليم كردستان رضني بأْن يقبعن في آخر سلّم 
الفوز، مسجالت أقل حصة من األصوات باملقارنة مع زمالئهن من الرجال في، االئتالف أو 
الكتلة الفائزة. فمن الثماني فائزات في ائتالف ‘دولة القانون’ في محافظة بغداد جلست أربع 
منهن أو %50 من مجموعهن في آخر تسلسل القائمة التي بلغت ثالثني مقعداً. وهؤالء النساء 
هن: زينب عارف عبد احلسني وتسلسلها 27 من 30، وحصلت على )2930( صوتاً؛ سميرة 
رشيد حميد  إميــان  )2566( صوتاً؛  على  30 وحصلت  من   28 تسلسل  علي محمد،  جعفر 
عيسى، تسلسل 29 من 30 وحصلت على )2501( صوتاً، وهناء تركي عبد محسن، تسلسل 
30 من 30، وحصلت على )2285( صوتاً. أوطأ عدد من األصوات،باملقارنة مع عدد األصوات 
التي حصل عليها نظرائهن من الفائزين الذكور، في نفس االئتالف في محافظة بغداد. فقد 
حصلت السيدة صباح عبد الرسول على )3001( صوتاً، بتسلسل 7 من 10، وحصلت السيدة 
ميسون سالم فاروق على )1300(، تسلسل 9 من 10 صوت، وأخيراً حصلت السيدة زيتون 
حسني مراد على )1203( صوت، تسلسل 10 من 10. وتكرر املشهد ذاته على صعيد إئتالف 

األحرار وائتالف املواطن ومتحدون من أجل االصالح، إلخ.انظر جدول 7.، لعرض النتائج.

جدول 7. يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 من احلاصالت على 
أقل عدد من األصوات، حسب االئتالف الفائز واحملافظة في العراق، عدا محافظات إقليم كردستان.
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عربيةمتحدونوطنيةمواطنأحرارقانونتسلسلاالسم

بغداد
+27/30زينب 

+28/30سميرة
+29/30إميان
+30/30هناء

+ 9 / 10ميسون
+10/10زيتون
+5 / 6زينب
+6 / 6ختام

+5 / 5أحالم
+4 / 4عائشة
البصرة

+10/12عواطف
+11/12رحاب

+4 /12فاطمة
+5 / 6منوة

+6 / 6عهود
+1 / 3ملى

نينوى
+10/12انتصار
+4 / 4جميلة

+3 / 3ساجدة
بابل
+7 / 7منال

+3 / 3حمدية
+3 / 3زينب

ذي قار

+7 / 8أمل

+8 / 8زينب

+4 / 4منى

+2 / 2نوال

ديإلى

+3 / 3منى

+2 / 2هدى
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النجف

+6 / 6أزهار

+2 / 2بان

واسط

+5 / 6انتصار

+6 / 6إقبال

+3 / 3وفاء

قادسية

+2 / 2إقبال

كربالء

+6 / 7ابتسام

+7 / 7فردوس

+2 / 2فطم

صالح الدين

+3 / 3أمل

+3 / 3هناء

+2 / 2أشواق

ميسان

+4 / 4عديلة

+3 / 3أنغام

+2 / 2عبير

األنبار

+4 / 4جناة

+2 /2لقاء

املثنى

4 / 4خولة

+2 / 2خديجة

املصدر: تكييف الباحثة
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ويظهر الوضع مطابقاً متاماً في محافظات إقليم كردستان كما يبني جدول 8.

جدول 8. يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية لعام 2014، من احلاصالت 
على أقل عدد من األصوات،حسب االئتالف الفائز في محافظات إقليم كردستان.

تغييراالحتاددميوقراطيتسلسلاالسم 
أربيل

+6 / 7بيريوان
+7 / 7ندى

+4 / 4سوزان
+2 / 2سروة

سليمانية
+6 / 7شيرين

+7 / 7تافكة
+5 / 6ريزان

+6 / 6رهنكني
دهوك
+7 / 8شيرين

+2 / 2آسيا

املصدر: تكييف الباحثة

التصويت اخلاص

وشرطة  من جيش  املسلحة  القوات  الذي شمل  اخلاص  التصويت  انتخابات  أجريت 
وأجهزة أمنية مختصة، قبل يومني من إجراء االنتخابات النيابية العامة، لعموم املواطنني 
في العراق. وظهر من النتائج النهائية أّن التصويت اخلاص سار باجتاه مواٍز للتصويت 
على إحدى عشرة محافظة، ومبعدالت مقاربة  العام. فقد هيمن ائتالف ‘دولة القانون’ 
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد النتائج النهائية لالنتخابات النيابية 
العامة. ووفقاً لبيانات املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، حصل ائتالف ‘دولة القانون’ 
)%43(؛ البصرة )%42(؛ ميسان )%34(؛ املثنى )%58(؛  بغداد  التالية:  النتائج  على 
النجف )%50(؛ كربالء )%51(؛ ديإلى )%34(؛ بابل )%45(؛ واسط )%41(؛ القادسية 
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و‘املواطن’، بنسب تكاد توازي ما  )%44(. وتال ذلك ائتالفا‘األحرار’  قار  )%45( وذي 
التالية،  النسب  على  ‘األحرار’  ائتالف  العامة. فقد حصل  النيابية  االنتخابات  ظهر في 
في احملافظات اإلحدى عشرة التي ظهرت له فيها نسب تصويت: بغداد )%12(؛ البصرة 
)%11(؛ ميسان )%28(؛ املثنى )%8(؛ النجف )%10(؛ كربالء )%12(؛ ديإلى )%8(؛ 
بابل )%9(؛ واسط )%16(؛ القادسية )%8(؛ ذي قار )%9(. وحصل ائتالف ‘املواطن’ 
اإلحدى  نفس احملافظات  في  ‘األحرار’  ائتالف  مع  والثالثة  الثانية  املرتبة  تقاسم  الذي 
)%18(؛  املثنى  )%18(؛  ميسان  )%21(؛  البصرة  )%8(؛  بغداد  يلي:  ما  على  عشرة 
النجف )%11(؛ كربالء )%10(؛ ديإلى )%9(؛بابل )%12(؛ واسط )%14(؛ القادسية 

)%8(؛ ذي قار )16%(. 

اال أّن الوضع اختلف قلياًل في محافظة نينوى، حيث حقق األكراد حضوراً قوياً وواضحاً. 
بـ %31 من نسبة املصوتني، إلى  وتقدمت في هذا املجال قائمة ‘التحالف الكردستاني’ 
فيما حصل ائتالف ‘متحدون  جانب %14 لصالح قائمة ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ 
لإلصالح’ على %16 وحصل ائتالف ‘الوطنية’ على %12. وفي محافظة صالح الدين 
حصل ائتالف ‘العربية’ على %28 من نسبة التصويت، تاله ائتالف ‘الوطنية’ الذي حصل 
على ما يقرب من  على %14 من نسبة التصويت، وحصل ائتالف ‘متحدون لإلصالح’ 
%13. وظهرت نتائج موازية في محافظة كركوك حيث حصل ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ 
على %41 من األصوات تاله ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصل على 13%. 
ولم يحصل ائتالف ‘العربية’ إال على ما يقرب من %8 من نسبة التصويت،في حني حصل 
ائتالف ‘عرب كركوك’ على %5 فقط. أنظر جدول 9.، لعرض نتائج التصويت اخلاص 

في عموم العراق عدا محافظات أقليم كردستان.

جدول 9. يبني نتائج التصويت اخلاص لالئتالفات الفائزة بالنسب املئوية حسب احملافظات، 
عدا محافظات إقليم كردستان، 2014

العربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالفئة

431281031بغداد

صفرصفرصفر421121البصرة
صفرصفرصفر342818ميسان

صفرصفرصفر58818املثنى

صفرصفرصفر501011النجف
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صفرصفرصفر511210كربالء

صفرصفرصفر3489ديإلى

صفرصفر459124بابل

صفرصفرصفر411614واسط

ح  صال
الدين

141328صفرصفرصفر

صفرصفرصفر4588القادسية

صفرصفرصفر44916ذي قار 

132611صفرصفرصفراألنبار

9165صفرصفرصفرنينوى

8صفرصفرصفرصفرصفركركوك

املصدر: تكييف الباحثة

وتقاسم احلزبان الكرديان الرئيسيان، ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ وحزب ‘االحتاد 
إلقليم  الثالث  احملافظات  في  األصــوات  التقليدي،  حضورهما  بحسب  الكردستاني’  الوطني 
كردستان. فقد ساد ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في محافظة السليمانية، حاصاًل على 57% 
من نسبة التصويت، وجاءت بعده حركة ‘تغيير’ بحصولها على %29 من نسبة التصويت. وحصل 
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على ما يقرب من %7 من نسب التصويت في احملافظة. 
وساد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ في محافظتي أربيل ودهوك، حيث حصل فيهما على 
%65 و%79 من نسب التصويت الكلية على التوالي. وجاء ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ ثانياً، 
ليحصل على %21 في أربيل و%8 في دهوك. وحققت كتلة ‘تغيير’ ما يقرب من %9 من نسبة 

التصويت في أربيل، ولم يظهر لها شئ في محافظة دهوك. 

اخلسارة ومنط الوعي االجتماعي

تسلط نسبة اخلسارة ملن دخل العملية االنتخابية، للنساء والرجال، ضوءاً آخر على نط 
الوعي االجتماعي السائد في العراق. لعل أكثر اخلاسرين شهرة ما أطلق عليه ‘التحالف املدني 
مثل السيد مثال اآللوسي رئيس حزب  الذي ضم شخصيات معروفة سياسياً  الدميوقراطي’ 
األمة العراقية،ومرشح احلزب الشيوعي العراقي السيد جاسم احللفي. وهناك شخصيات مهمة 
أخرى مثل السيد فائق الشيخ علي،ممن حظي باهتمام املواطنني أثناء احلملة االنتخابية،ألسلوبه 
النقدي املباشر واحملدد. هذا إلى جانب نخبة من املثقفني واألكادمييني العراقيني ممن يجمعهم 
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التوجه العلماني املدني، ومن أبرزهم عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقاً الدكتور علي 
الرفيعي. فيما سادت االئتالفات ذات الصبغة الدينية في كل احملافظات، باستثناء محافظات 
إقليم كردستان الذي لم حتصل االئتالفات اإلسالمية الكردية فيها إال على قْدٍر محدود من 
نسب التصويت.يالحظ في هذا املجال أّن املال السياسي الالزم لتمويل احلمالت االنتخابية 
املعروف  كان أحد العوامل التي أدت إلى ما يشبه أفول جنم ‘التحالف املدني الدميوقراطي’ 
بإمكانات ذاتية محدودة جداً. إّنا إلى جانب ذلك، يبدو أّن الناخب العراقي لم يكن ليطمئن 
إلمكانات هؤالء املرشحني لعدم جتريبه لهم. أضف إلى ذلك أّنهم يتكلمون مبنطق سرعان ما 
تقمصته االئتالفات األخرى، وهو املنطق الوطني العلماني املدني، مما تركهم بدون عالمة فارقة 
متيزهم عن سواهم. إلى جانب هؤالء، يالحظ خسارة عدد من أعضاء مجلس النواب السابقني 
واملشتغلني في ائتالفات قوية حاكمة، كما في أعضاء ائتالف ‘دولة القانون’، من أمثال: السيد 
حسن السنيد، سامي العسكري، كمال عبد الله الساعدي، وآخرون من إئتالفات أخرى، مثل: 
السيد طالل الزوبعي ومشعان اجلبوري وغيرهم. تشير هذه احلقيقة املتمثلة في هؤالء الرجال، 
‘اختار’. فقد أختار وشعر وقال وهذه بارقة  الناخب  أّن  وخروجهم من السباق االنتخابي إلى 
أمل جيدة، وإْن لم تكن بكافية. ميكن القول إّنه في ضوء النتائج فقد جاءت جماعات وائتالفات 
دينية مذهبية واضحة إّنا بتسميات وعناوين علمانية،فقد صّوت املجتمع للدين واملذهب،بل 
ونحا نحواً قبلياً بدرجٍة كبيرة.وقد تفصح هكذا نتائج عن شعور عاٍل بالقلق من التسلط املذهبي 

للبعض دون البعض اآلخر، األمر الذي يتطلب اهتماماً استثنائياً. 

اخلامتة

أما وقد أجريت االنتخابات ومّت إعالن نتائجها فإّن املنطق الذي تقوم عليه فكرياً ونظرياً 
وتطبيقياً يتطلب إبتداء قبول النتائج واالعتراف مبن فاز بها فرداً وائتالفاً. واضح أّن ائتالف 
دولة القانون حاز على أكثر من ثالثة ماليني صوت من مجموع ما زاد على 13 مليون عراقي 
وعراقية، ممن أدلوا بأصواتهم، وعبروا عن خياراتهم احلرة بقدر ما يرون. وهذا ما يحدث في 
الدميوقراطيات العريقة، عادًة. إال أّن ما يحدث في العراق اليوم، وبعد االنتهاء من االنتخابات 
وإعالن النتائج شئ مختلف.إّنه يقدم مصداقاً لكل األفكار التي أضفت بعض املعنى على ما 
فبدالً  والعشائرية.  الطائفية  ومقاييسه  لقيمه  والءاً  يحمل  زال  ما  مجتمع  في  ويحدث  حدث 
وإقرار  احلكومة،  تشكيل  في  لــإلســراع  معه  والتعاون  الفائز،  للطرف  والتبريك  التهنئة  من 
امليزانية، وإدارة شؤون املواطنني،تنادت االئتالفات والكتل التالية في معدالت الفوز، من حيث 
عدد املقاعد التي حصلت عليها، أو عدد األصوات الكلية التي ضمتها في أكثر من محافظة، 
املنافسة  بقصد  االنتخابات  الفوز في  بعد  ما  لفترة  واالئتالفات اجلديدة  التحالفات  لتشكيل 
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يذكر جلمهور  اعتبار  دون  به،  اإلطاحة  الفائز،بل ومحاولة  الرئيسي  االئتالف  واحملاججة مع 
الناخبني الذين صوتوا له. ويعيد هذا إلى األذهان ما جرى في االنتخابات النيابية العامة التي 
جرت عام 2010 حيث أعيد تشكيل التحالفات والتوافقات لهدٍف رئيس واحد هو االستحواذ 
على رئاسة السلطة التنفيذية على وجه التعيني. وكأّني بلسان حال املتنافسني واملتدافعني على 
املناصب احلكومية يقول:‘يوم لك ويوم عليك’. أضف إلى ذلك أّن وسائل اإلعالم تتناقل هذه 
نتيجة  املتنافسني  في صفوف  دّبت  التي  والتصادمات  االختالفات  عن  متواترة  أخباراً  األيــام 
تفكك عرى التحالف ضد الطرف الرئيس الفائز،مفادها أّن بعضهم مستعد ملباركة االئتالف 
الفائز والتعاون معه، بل وقبول شرطه لتسنم الوالية الثالثة للفائز،مقابل تأمني احلصول على 
قال  الذي  واحلكم  السلطة  كرسي  على  ‘التغالب’  أمر  هنا  ويحضر  املرضية.  املناصب  بعض 
الفائز بقضايا  التي تختلف مع االئتالف  الــوردي. فهذه االئتالفات والكتل السياسية  به علي 
جوهرية،مثل قانون العفو العام، وقانون األجتثاث، وحتقيق التوازن املذهبي والقومي والعرقي، 
على مستوى العمل في كل مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور وغيرها من القضايا اجلدالية،ال 
أمر تشكيل احلكومة، مقابل احلصول على  الفائز، وتسهيل  االئتالف  التحالف مع  متانع في 
مناصب حكومية تهمها. املشكلة هنا هي أّن العمل احلكومي الناجح يتطلب فريقاً قوياً ومتعاوناً 
مبهامه  يقوم  أْن  مْن  وأسبقياته،ليتمكن  العمل  لبرنامج  اجلوهرية  الرؤية  حيث  ومنسجماً،من 
مبسؤولية وجدارة وحرص. والظاهر أّن االئتالفات املتنافسة على نحو تصادمي،ال تدرك أّنها 
أهمية،على  أكثر  دوراً  أّنها متارس  مناصب حكومية،من حيث  إلى  بحاجة  ليست  وأّنها  فائزة 
لتسيير  الالزمة  القوانني  أمر صياغة  يتولى  الذي  النواب،  مجلس  في عضوية  العمل  صعيد 
الراغب  الفريق  يؤهل  به، مما  يقوم  الذي  الرقابي  الــدور  إلى جانب  واحلكومة  الدولة  شؤون 
واملستعد واحلريص على خدمة شؤون البالد والعباد، ألْن يكون في صفوف املعارضة النيابية 
الالزمة ملراقبة األداء احلكومي وتقوميه والتنافس معه في دورة نيابية قادمة، بعد أربع سنوات 
من التئام عقد الدورة النيابية احلالية. إال أّن طريقة تفكير الكثير من الفائزين بعضوية مجلس 
فائزين حقيقًة  أنفسهم  يعتبروا  أْن  من  يبدو  ما  فعاًل،متنعهم على  فازوا  النواب اجلديد،ممن 
إال إذا ضمنوا كرسي الوزارة أو ما يزيد عليها، علماً بأّن مكانتهم كأعضاء في مجلس النواب 
أهم وأكبر. وهم فائزون بكل األحوال، لكونهم بلغوا عضوية املجلس، ونالوا ثقة املصوتني من 
الناخبني العراقيني. وهذا ما يستدعي تصحيح هذه املواقف املعرقلة لبناء الدولة واملجتمع،من 
خالل التخلص من منظومة التفكير القبلية والبدوية املصممة لشكٍل آخر من أشكال احلكمغير 
احلكم الدميوقراطي التعددي. فالدولة الدميوقراطية احلديثة تتطلب منظومة فكرية وبنيوية 
وسياسية وقيمية مختلفة كماً ونوعاً عما درج عليه هؤالء الرجال والنساء،من مفاهيم وأفكار، 
يختلط فيها األصفر باألحمر واألخضر باألسود. إّن العمل في السياسة يتطلب بيروقراطيات 
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تقوم على أسس سليمة وراسخة، يرقى فيها األداء إلى مستوى الـ ‘مهنة’ أو الـ ‘صنعة’ بحسب 
تعبير عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر20.

ينطوي على حضور اجللسات واالجتماعات وينتهي بالتسليم  إّنها ليست عماًل عشوائياً 
مبا ميلى على احلاضرين من أفكار وقــرارات. إّنه عمل ينطوي على قدرٍة فردية وجماعية 
وتلبية  العامة  االستجابة آلراء  واإلبــداع في  القادر على اخللق  الواحد  الفريق  بعقلية  تعمل 
احتياجاتهم ومتطلباتهم. ولنا أْن نحذر من تزايد املخاوف حول مستقبل الدميوقراطية في 
العراق، إذا ما إستمر الشّد واجلذب بني االئتالفات والكتل واألحزاب املتنافسة على ما هو 
جمود  املواطنني،نتيجة  لعموم  املؤجلة  االحتياجات  بتلبية  ومنهجي  إهتمام جدي  دون  عليه، 
حركة اآللة احلكومية، وانغماس املشتغلني فيها بشؤونهم اخلالفية، بدالً من االهتمام بشؤون 

املواطن وحاجاته، في ظّل أوضاع متزايدة في صعوبتها.

من جانٍب آخر، لنا أْن نتساءل عما يتحقق من شروط التحول الدميوقراطي التي خاض فيها 
اليوم. وكذلك احلال في مقومات  العراق  في  ليرنر كما أسلفنا قبل ما يزيد على ستني عاماً 
التحول الدميوقراطي احلديث لدى تالكوت بارسونز. فبعد فترة حكم دكتاتوري شمولي استغرقت 
أربعني عاماً، واختتم بسياسات طائشة، أدت إلى استنزاف إمكانات العراق املادية والبشرية في 
حروب دموية مكلفة، واعتداء على دولة جارة آمنة مثل الكويت عام 1990. بعد تلك الفترة التي 
انتهت بفترة حصار أممي متعدد اجلوانب من اقتصادي وسياسي واجتماعي شامل ومحكم، غدا 
مبوجبها املجتمع في حالة خصومة بالغة التأثير فيما بني جماعاته املتنوعة واملتعددة،حتى صار 
أمر القفز إلى الدميوقراطية أياً كان شكلها، تشاركياً أم نيابياً أم ليبرالياً أم توافقياً، محفوفاً 
باملخاطر. اخلالصة فيما نرى أّنه كان أمام العراق أْن يُترك للتعافي من جديد، حتى تقف الطبقة 
الوسطى على قدميها من جديد بعد أْن استنزفتها سنوات احلصار اإلحدى عشرة، ليعاد إصالح 
التعليم  مشكالت  وتعالج  والتخريب،  والسلب  النهب  عمليات  طالتها  التي  الدولة  بيروقراطية 
األساسي االبتدائي والثانوي والعالي، ويصار إلى معاجلة مشكالت التحضر، كالبطالة والسكن 
العشوائي واجلرمية املنظمة، وتبث احلياة في القطاعات املدنية التي أنهكتها سياسات العسكرة 
وما شابهها. كان ينبغي لكل هذا أْن يحدث  قبل أْن يُصار إلى الدخول في عملية سياسية كبيرة 
من وزن التحول من النظام الشمولي الدكتاتوري إلى نظام احلكم على أساٍس دميوقراطي نيابي 

جماهيري حديث. لقد كان مبكراً جداً الدخول في النظام الدميوقراطي احلديث في العراق. 

 Weber, Max, Bureaucracy, pp. 7 – 38 in Sociology of Organization: Basic )20(
 Studies edited by Oscar Grusky & George Miller )Second Edition( )New York: The

Free Press, 1981(
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والتساؤل حقاً. فمن جانب، بدا املجتمع من خالل سلوك ناخبيه متحضراً تقنياً، مبرمجاً 
بدرجٍة عالية؛ يتناول إستمارة التصويت املصممة بطريقة علمية منهجية رفيعة املستوى، ويؤشر 
على املربع الذي يعنيه. كان على الناخب أْن يتعرف على رقم االئتالف الذي يرغب بالتصويت 
له، ومن ثم التعرف على رقم املرشح املعني الذي يرغب مبنحه صوته. من جانٍب آخر، خرجت 
أي  وه��ي،  توضيحه.  على  سنأتي  كما  واضحة  عرقية  وقومية  وقبلية  طائفية  مبيول  النتائج 
االنتخابات، مترعة ب� ‘التناشز االجتماعي’، التوصيف الذي وضعه الوردي للسلوك االجتماعي 

حققت االنتخابات النيابية العامة التي أجريت يف العراق 30 نيسان / إبريل  2014 جناحًا كبريًا 
من النواحي الفنية والتقنية، حيث انخفضت نسب التزوير والتالعب بدرجٍة كبرية، وسارت املمارسة 
الدميوقراطية يف ظل أجواء مستقرة وآمنة نسبيًا، بالنسبة للغالبية العظمى من احملافظات 
العراقية. وكان ذلك قد حدث بسبب عدد من اإلجراءات التي اتخذتها املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات النيابية، والتي كان من بينها توفري بطاقة الناخب لكل من يحق له التصويت ومبواصفات 
دولية وااللتزام بالسقوف الزمنية احملددة والسماح للمراقبني احملليني والدوليني مبراقبة سري 
انتقادات حادة وبخاصة  النيابية العامة من  العملية االنتخابية،إلخ.مع ذلك مل تنج االنتخابات 
يف ضوء النتائج النهائية املعلنة من قبل املفوضية،حتى عند قبولها على ما هي عليه. وال يجد 
املرء واحلالة هذه إال أْن يعود إىل بعض مفهومات وأفكار عاِلم االجتماع العراقي الدكتور علي 
الوردي، عّله يجد تفسريًا مقنعًا ومرضيًا. فبعد سنوات من ‘تطبيق’ الدميوقراطية، والتعبئة لها، 
والتوعية بشأنها، يصّوت الناخب العراقي بطريقة هي أقرب إىل البداوة منها إىل احلضارة على 
التي ركزت على شخص  النتائج  الوردي. يستدل على ذلك من خالل مالحظة أمناط  حّد تعبري 
زعيم االئتالف الفائز يف الغالب، أو انحسار الفوز لألطراف ذات العالقة يف حمافظات ذات صبغة 
مذهبية معينة وسائدة. كما كانت االنتخابات مثقلة مبا أسماه الوردي ‘االزدواجية االجتماعية’ 

حيث اجتمع الغربي بالشرقي على نحٍو يدعو إىل العجب 

صراع الحضارة والبداوة 
في االنتخابات النيابية العامة 

في العراق لعام2014

أ.د. الهاي عبد الحسين

أستاذ علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد 
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على مستوى األفراد في العراق، مما يجد مكانه–بنظرنا - في صلب أحد أهم البنى االجتماعية 
التي تعبر عن تبني نظامني فكريني متقاطعني، يتمثل  في املجتمع، وهي املؤسسة الدستورية 
أولهما في النظام الدميوقراطي التعددي احلديث، فيما يتمثل الثاني في التركيز على أهمية 
من  املستمدة  األخ��رى،  الدينية  واآليديولوجية  الفكرية  الضوابط  تؤديه  الذي  بالدور  االلتزام 

التراث العربي اإلسالمي، على وجه التعيني.

اإلطار النظري

تتجلى هذه الظواهر –احلضارة والبداوة، االزدواجية االجتماعية و التناشز االجتماعي–في 
والتكتل  املطلق،  ال��والء  في  كما  للمواطنني،  اجلمعي  االجتماعي  السلوك  من  متعددة  أشكال 
والعصبية بكل ألوانها: القبلية واملذهبية و احملافظاتية بل وحتى احملالتية، من خالل ما يستشف 
النتائج  دليل  في  يكون  ما  أوضح  على  هذا  يبدو  لالنتخابات.  اإلجمالية  النهائية  النتائج  من 
اإلحصائية واالسمية واالئتالفية واملناطقية التي أعلنتها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق، منتصف أيار / مايو املاضي. ولغرض تسليط الضوء على ما جرى، وما قد يجري 
العامة في  النيابية  االنتخابات  نتائج  بقراءة وحتليل  نقوم هنا  املجال،  املستقبل، في هذا  في 
العراق، في ضوء أفكار ومفهومات أحد أكثر علماء االجتماع العراقيني أصالًة ومتيزاً وتفرداً 
الدكتور علي الوردي، ممن متتلئ أعماله بطاقٍة تنبؤية علمية نادرة، يؤهلها لتكون مرجعاً مهماً 
في محاولة فهم ما يدور ويجري في املجتمع. فبالرغم من احلضور الناطق واملؤثر والفعال لقوى 
التقدم والتطور واحلداثة، تظهر كذلك قوى التقليد واملاضي واألصالة مبستويات ضاربة في 
العمق.سبق للوردي أْن حذر أي حكومة عراقية جديدة من مغبة اإلهمال ملا أسماه ‘إصالح ذات 
البنْي، بني احلكومة والشعب’، نتيجة تراكم خيبات األمل لدى املواطنني جتاه أي نظام سياسي 
جديد. فقد أظهرت التجربة الشاخصة للعيان، في أذهان األحياء قبل األموات، أّنه سرعان ما 
تذوي اآلمال وتتالشى األحالم ونعود القهقرى إلى صياغات لغوية وأخالقية غير علمية، من قبيل 
‘الطبيعة’ و‘الفطرة’ وما إليهما. وكما يظهر لنا فإّن املجتمع العراقي لم يتغير بصورة جوهرية 
عما كان عليه في املاضي القريب، منذ قدم الوردي أفكاره املميزة قبل ما يقرب من ستة عقود، 
في سلسلة متواصلة من الكتب العلمية  املعروفة، مما سنأتي على ذكرها، بحسب ورودها في 
السياق، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان على رحيله بعد معاناة مع املرض. يتجلى هذا في 
مظاهر العْود إلى الكثير مما عبر الناس عن رفضه في مراحل زمنية وعهود سياسية ماضية. 
فال زالت النزعة التسلطية والرغبة في االستئثار هي السائدة على أصعدٍة شتى، وال زال التذمر 
والشكوى هما الظاهرتان السائدتان على مستوى السلوك الفردي لألشخاص في احلياة العامة، 
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وما فتئ املواطن يعبر عن خيبة أمٍل كبيرة، بسبب اإلهمال وعدم االستماع إلى صوته أو احترام 
إرادته في صياغة حاضره و متكينه من التخطيط ملستقبله ومستقبل عائلته. من جانٍب آخر، 
ال يزال املدح واإلطراء وليس النقد والتقومي هما السمتان السائدتان حتى في أكثر القطاعات 
مياًل إلى احلداثة والتحضر كما في القطاع التربوي والتعليمي والقطاعات املهنية األخرى بشتى 
تخصصاتها. إال أّن للمدح واإلطراء وجهاً آخر مختلفاً على صعيد اجللسات املغلقة واخلاصة 

أو الكيدية حيثما تسنح الفرصة لذلك. 

انسجاماً مع ما جاء في العنوان، نتناول هنا املصطلحات الثالثة الرئيسية تباعاً. ولنبدأ بفكرة 
‘احلضارة والبداوة’ التي تنطوي بنظر الوردي على مجموعة من القيم واملقاييس االجتماعية 
تعني  بتعريفها.  نبدأ  دعونا  هنا،  املقصودة  هي  البداوة  كانت  وملا  املتمدنة1.  وغير  املتمدنة 
البداوة أْن يتصرف األشخاص بحسب ما يؤّمن مصاحلهم ويزيد من منافعهم، لالستحواذ على 
الغنيمة والشروع بالتصرف، حتى عندما يكون هناك مجرد وعٍد بالغنيمة. لذلك نبني على ذلك 
أّنه األقدر على تأمني  الناس ملن اعتقدوا  إّنه على صعيد االنتخابات، صّوت  لنقول إجرائياً: 
واضح  بنصٍر  االنتخابات  خرجت  وحصدها.فقد  الغنائم 
ومبني لصالح دولة رئيس الوزراء األستاذ نوري كامل املالكي 
وائتالفه؛ائتالف ‘دولة القانون’. إذا ما أخذنا في االعتبار 
أّن السيد رئيس الوزراء وائتالفه بحكم وجوده في السلطة 
ومتكّنه من مصادر التمويل والترغيب واحلّث والتشجيع على 
 - ال��وردي  بحسب   – بدوياً  نحواً  بذلك  نحا  له،  التصويت 
داعب من خالله أذهان املصوتني؛ ألّنه وعدهم بالزاد واملال 
واخلير الوفير، فإّنه ميكن تفّهم النتيجة التي آلت لصاحله. ال يغينبّ عن األذهان في هذه احلالة 
ما رافق احلملة االنتخابية لالئتالف الفائز من مزايا وهدايا وسندات متليك للدور واألراضي، 
ألعداد مختارة من املواطنني، موزعني على مناطق مختارة. إال أّن للحقيقة وجهاً آخر ال يقل 
مدعوم إبتداءمن قبل شرائح  أهمية عما أشرنا إليه في هذا املجال. فائتالف ‘دولة القانون’ 
سكانية واسعة، يقف في مقدمتها عموم موظفي الدولة واملتقاعدين واملستفيدين من الهيئات 
ثلث  يقرب من  السياسيني، ممن يشكلون ما  السجناء  الشهداء ومؤسسة  اخلاصة، مثل هيئة 
السكان في سن العمل )15 سنة – 65سنة( أو ما يقدر بعشرة ماليني مواطن يكّونون األساس 
املادي لهذا االئتالف ورئيسه السيد املالكي. برأي الوردي، لو كان الناخب العراقي متحضراً 

)1( الوردي، علي، دراسة في طبيعة املجتمع العراقي: محاولة متهيدية لدراسة املجتمع العربي األكبر في 
ضوء علم األجتماع احلديث )بغداد: مطبعة العاني، 1965(

<<
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مدركاً حلقوقه وواجباته ملا صّوت لصالح االئتالف املتنفذ. فهناك الكثير من املشكالت التي 
مستوى  على  باإلخفاق  الصلة  ذات  املوضوعية  املعايير  بحسب  للفوز  االئتالف  هذا  تؤهل  ال 
اخلدمات والفساد اإلداري والفضائح الفردية بالنسبة للجماعات املقربة من احلكومة وما إليها. 
هذا إلى جانب االضطرابات األمنية املستمرة، إْذ ال مير يوم واحد دون حدوث حادث إرهابي 
األخ��رى؛ شمالها وجنوبها، شرقيها  العراقية  بغداد واحملافظات  متعددة في  أماكن  مرّوع في 
لصالح  النتائج  تقلب  أْن  للمصوتني  املتحضرة  للطبيعة  كان ميكن  ال��وردي،  وبحسب  وغربيها. 
قوة معارضة مختلفة اختالفاً جذرياً. إال أّن الذي حدث أْن فشلت القوى املعارضة في حتقيق 
الفوز وفي مقدمتها ‘التحالف املدني الدميوقراطي’ الذي وعد بسياسات وبرامج عمل مختلفة 
اختالفاً نوعياً، ودعا إلىدولة املواطن من خالل إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية على أساس 
املواطنة واملساواة للجميع أمام القانون. ولم يستقطب ‘التحالف املدني’، على وجه العموم في 
كل أنحاء العراق أكثر من ربع مليون ناخب فقط، ليؤّمن احلصول على أربع مقاعد ثالثة منها 
يزيد  ما  على  القانون’  ‘دولة  إئتالف  الفائز،  االئتالف  حصل  حني  في  بغداد.  محافظة  في 

على ثالثة ماليني صوت و)95( مقعداً موزعة على إحدى 
عشرة محافظة، كما سنأتي إلى تفصيله، بسبب سيادة املّد 
البدوي الذي أخذ صيغة قيم ومعايير وأعراف، تتأنى كثيراً 
وال تتوقع الكثير من اإلجن��از ممن لم تخبرهم على صعيد 
شخصي، وتتصرف وفق مقاييس الشعور بالوالء واالنتصار 

لولي األمر، ظاملاً كان أم مظلوماً.

االنتخابات  هنا،  اهتمامنا  مبوضوع  األم��ر  تعلق  وبقدر 
ومعبداً،  سهاًل  االجتماعي’2طريقها  ‘التناشز  فكرة  وجدت  فقد  العراق،   في  العامة  النيابية 
ليس اآلن فحسب أو ما يصطلح عليه هذه األيام بفترة ما بعد 2003، إّنا قبل ذلك بكثير. 
عّرف الوردي ‘التناشز االجتماعي’ على أّنه هذا النسيج غير املتناسق من القيم واألفكار التي 
تسكن عقل اإلنسان ووجدانه، وتضطره إلى التصرف بطريقة غير متجانسة. وهذا ما جنده 
مجسداً ومتواتراً في واحدة من أهم البنى ذات الطبيعة االجتماعية والسياسية في املجتمع وهي 
املؤسسة الدستورية. يالحظ في هذا املجال تأكيد املواد األولى في دساتير الدولة في العراق 
الغربي ممثاًل  الفكري  التقليد  متباينني، هما:  فكريني  تقليدين  اجتماع  على   1964 عام  منذ 
بفكرة ‘العراق دولة دميوقراطية’، وفيما بعد ‘اشتراكية’، واليوم العراق دولة تأخذ باالقتصاد 
الرأسمالي احلر.باملقابل فإّن العراق دولة ‘تستمد أصول دميوقراطيتها واشتراكيتها من التراث 

الوردي، نفس املصدر  )2(

<<
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العربي وروح اإلسالم’. جاء ذلك في املادة األولى للدستور املؤقت لعام 1964. أعقبته املادة 
ذات  وتكررت  لدستورها’3.  األساسية  والقاعدة  الدولة  دين  ‘اإلسالم  فيها  جاء  والتي  الثالثة 
الفكرة في املادة األولى من الدستور املؤقت لعام 1968 التي جاء فيها ‘اجلمهورية العراقية دولة 
دميوقراطية شعبية تستمد أصول دميوقراطيتها وشعبيتها من التراث العربي وروح اإلسالم’. 
وجاء في املادة الرابعة ‘اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها’4. ولم يتغير الكثير 
بعد 2003، إذ جاء في ‘قانون إدارة الدولة’ لعام 2004 في املادة الثالثة )أ( اإلسالم دين الدولة 
الرسمي، ويعد مصدراً للتشريع وال يجوز سن قانون خالل املرحلة االنتقالية يتعارض مع ثوابت 
األسالم املجمع عليها وال مع مبادئ الدميوقراطية واحلقوق الواردة في الباب الثاني من هذا 
القانون ...’5. وجاء في الدستور الدائم لعام 2005 الذي يعمل العراق مبوجبه اليوم، عبارات 
مماثلة من قبيل ‘أوالً: اإلسالم دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع: )أ( ال يجوز 
سن قانون يتعارض مع ثوابت اإلسالم؛ )ب�( ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميوقراطية 
...’6. ال يخفى على القارئ ما لهذه العبارات الدستورية الهامة من تأثيرات متعارضة على لّب 

املواطن والناخب العراقي على وجه التعيني في ممارسة من هذا النوع. 

ولننظر قلياًل في نظرية الوردي في علم االجتماع السياسي التي يرى من خاللها أّن احلكومة 
في العراق والبلدان املماثلة ال تتكون من خالل التعاقد الطوعي احلر بني املواطن والدولة الذي 
تكلم عنه هوبز وروسو وهيوم ولوك وغيرهم من فالسفة عصر النهضة األوربية. بل إّن الدولة 
هنا تأتي من خالل الغلبة والقوة والقسر كما عبر عنها إبن خلدون. ويؤكد الوردي على الصلة 
أْن  واقترح  آخر.  جانٍب  من  الدولة’،  بناء  أو  و‘تكوين  جانب  من  القبلية’  ‘العصبية  تنامي  بني 
يتصاعد املّد البدوي كلما كانت الدولة ضعيفة والعكس صحيح. كما افترض الوردي بأْن يكون 
املّد البدوي معيقاً لعملية بناء وتقوية الدولة حتى وإْن بدا وظيفياً هنا وهناك، في ظّل ظروف 

محددة وإستثنائية7.

 وعليه، شّتان بني مواطن يخشى السلطة وبطشها، ويحاذر من تهديداتها كما في الشرق 
العربي ومواطن آخر يشعر بأّن السلطة مدينة له؛ ألّنه َقِبَل بالتنازل عن بعض حقوقه وامتيازاته 

)3( اخليون، رشيد، املجتمع العراقي، تراث التسامح والتكاره )بيروت: معهد الدراسات األستراتيجية، 
ص 168، 2008(

)4( اخليون، نفس املصدر، ص 168، 2008
)5( اخليون، نفس املصدر، ص 170، 2008

)6( اخليون، نفس املصدر
)7( الوردي، علي، حملات إجتماعية من تاريخ العراق احلديث: من بداية العهد العثماني حتى منتصف 

القرن التاسع عشر من اجلزء األول )بغداد: مطبعة األرشاد، 1969(
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ومّولها من جيبه؛ ألّنه يدفع ضريبة ويسمى في الغالب ‘دافع الضريبة’، ليمكّنها من إقامة ميزان 
العدل واملساواة بني اجلميع، كما قال بذلك هوبز واملنظرون الغربيون اآلخرون، ممن أسسوا 

للفكر السياسي احلديث للدولة الغربية املعاصرة. 

يالحظ كدنز Giddens(8( أّن الدميوقراطية بالعرف الغربي تعني ببساطة ‘حكم الناس 
وليس حكم امللوك واألباطرة واألرستقراطيني’. وهي تشير على وجه العموم إلى النظام السياسي 
حاجات  ويلبي  العامة  املصالح  عن  ويدافع  احلرية  ويحمي  السياسية  املساواة  يضمن  ال��ذي 
املواطنني ويرتقي بالتنمية الذاتية األخالقية، وميّكن من إتخاذ قرارات مؤثرة لضمان مصالح 
العامة قْدر املستطاع9. ويتعرف كدنز على أشكال متعددة للدميوقراطية، لعّل من أشهرها ما 
يسمى ب� ‘الدميوقراطية التشاركية’ التي متثل الوجه األول واألقدم للدميوقراطية، كما مورست 
في بالد اإلغريق، مولد الدميوقراطية كنظام سياسي  حديث10. بالتأكيد ال بّد من احلذر في 
تفسير مفهوم ‘الدميوقراطية التشاركية’ كي ال تعطى تفسيراً فجاً يكتفى من خالله بالتفسير 
الذي تتيحه الصياغة اللغوية لترجمة املفهوم من الالتينية إلى العربية فحسب.إْذ يختزل معناها 
باملطالبة باملناصب واحلصول على االمتيازات، وإّنا ضمان إعطاء كل املواطنني فرصة التعبير 
عن آرائهم وقناعاتهم، وبالتالي مشاركتهم في اتخاذ القرار بصورة مسؤولة، من خالل التصويت 
احلر والعلني واملباشر. ومبا أّن هذا النوع من املمارسة الدميوقراطية لم يعْد ممكناً في ظّل 
ابتكار  ض��رورة  على  أُتفق  فقد  العالم،  في  اليوم  السكان  حجم  في  واملهول  املتسارع  التزايد 
آليات جديدة ومختلفة، مثل:االجتماعات الدورية على مستوى التجمعات السكانية احملدودة، أو 
إجراء االستفتاءات احملدودة، كما في االستفتاء على االنضمام إلى االحتاد األوربي، أو املوافقة 
النوع  الترويج لشخصية سياسية معينة. وملا ثبتْت محدودية هذا  على تبديل العملة، أو حتى 
من الدميوقراطية أيضاً، اجتهت األنظار إلى تقدمي أشكال أخرى من الدميوقراطية، كما في 
‘الدميوقراطية التمثيلية أو النيابية’ التي تتبع في الواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية. 

)Giddens، Anthony، Society )4th edition( )London: Polity، p. 422، 2001 )8(
Ibid، p. 423 )9(

Ibid، p. 424 )10(
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اليابان  تراعى في  التي  الليبرالية’  ‘الدميوقراطية  ب�  آخ��راً، هنا كما يسمى  وليس  وأخيراً 
وبريطانيا والهند11. على صعيد بلدان الشرق األوسط، قام دانيال ليرنر بدراسة مهمة عام 
1958 ما زالت تؤكد مصداقيتها حتى اللحظة، ونحن ندخل العقد الثاني من األلفية الثالثة، 
مما يؤهلها بنظرنا إلى مراجعة سريعة هنا12. بنظره، تعتبر الدميوقراطية شكاًل من أشكال 
املشاركة السياسية التي تأتي متأخرة ألّنها تتطلب عدداً من املستلزمات البنيوية، وبخاصة تلك 
التي تعنى بترسيخ مؤسسات الدولة كالبيروقراطية والتحضر والتعليم وما اليها. والدميوقراطية 
بّد من  كما يرى ليرنر ال تأتي باألوامر أو مجرد اإلق��رار الدستوري لها، على أهميته، بل ال 
أْن  ينبغي  وال��ذي  لها  ال��الزم  الشعبي  االستعداد  لصنع  دؤوب  توعوي  وإعالمي  عمل سياسي 
أو ثقافية  يقود إلى مشاركة جماهيرية واسعة على أسس وطنية ال تضع متايزات اجتماعية 
تعيق مثل هذه املشاركة املفترضة. أما أْن يكون التثقيف على أسس طائفية أو مذهبية كما في 
لبنان فإّن النتيجة وسيلة للتقسيم والشرذمة. ويردف ليرنر في هذا املجال قائاًل: أدْت خيبة 
الدستورية  اللبنانيون عن جدوى احلكومة  يتساءل  أْن  إلى  لبنان  الدميوقراطية في  األمل من 
الطوائف  بالوجهاء ورؤساء  الذي جاء  النيابي  والنظام   1943 التي تأسست عام  املكِلفة جداً 
واجلماعات داخل قبة البرملان ليتشاجروا ويتصادموا و يتطاحنوا دون إنتاجية تذكر13. ويؤكد 
ليرنر على حاجة القيادة السياسية إلى قاعدة جماهيرية واسعة ومؤثرة كما في الغرب، حيث 
وجد السياسيون الغاية املنشودة في الطبقة الوسطى التي تعطي القوة ألي تشكيلة حكومية. 
ويخلص ليرنر إلى القول إّن الدميوقراطية جزء من منظومة تشمل مستوى معيناً من التعليم 

والثقافة والوعي، التحضر، الدخل املرتفع نسبياً، التصنيع، العلمانية واملدنية14. 

لعل أحد أهم املنّظرين املعاصرين املهمني في هذا املجال، ممن قدم نظرية ذات صلة ضمن 
بارسونز  تالكوت  املعاصر  الوظيفي  األمريكي  االجتماع  عاِلم  هو  ‘التحول’  في  العامة  نظريته 
الذي أملح إلى أّن من العبث تصور أْن تنجح الدميوقراطية في مجتمع قبلي حتكمه قيم البداوة 

والقبلية والتقاليد البالية15.

Ibid، p. 427 )11(
)12(  Lerner، Daniel، The Passing of Traditional Society: Modernizing the 

Middle East )New York: The Free Press، pp. 64 – 68، 1958(
)13(  Ibid، p. 172؛ p. 208
)14(  Ibid، p. 268؛ p. 438
)15( Wallace، Ruth A. & Alison Wolf، Contemporary Sociological Theory: 

Expanding the Classical Tradition (Sixth Edition) (New Jersey: Upper Saddle River, 
2006(
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 اقترح بارسونز في مقاربته النظرية هذه أربعة متغيرات رئيسية، مطبقاً إياها على املجتمع 
بالتنوع  للسماح  املجتمع مستعداً  يكون  أْن  منه في  ويستفاد  التباين  املعاصر، وهي:  األمريكي 
واالختالف وقبول التعايش معه، من حيث أّن الدميوقراطية نظام تعددي بطبيعته، ما يتطلب 
السكانية  واجلماعات  والشرائح  الفئات  مختلف  قبول  في  ممثاًل  له،  امل��ادي  األس��اس  توفير 
والثقافية في البالد؛ التكيف التصاعدي، ويعّرف على أّنه القدرة واالستعداد إلعطاء الفئات 
اإلدماج،  القرار؛  اتخاذ  إلى مراكز  والوصول  للصعود  الفرصة  املتعددة  والشرائح واجلماعات 
ويشير إلى القدرة واالستعداد لقبول أعضاء الفئات والشرائح واجلماعات املتعددة بال متييز، 
والتفرقة  التمييز  مقومات  من  ذلك  إلى  وما  املذهب،  أو  الدين  العرق،  اجلندر،  أس��اس  على 
والتفاوت. بالتأكيد ال يعني ذلك القبول على صعيد املواقف األدبية واألخالقية، املعنوية املجردة 
فحسب، وإّنا القبول من خالل السماح لتأسيس احلضور الكونكريتي لهذه اجلماعات، كما في 
دخول مؤسسات العمل على اختالفها، بحسب القدرة والكفاءة واملهارة أو النفاذ إلى املؤسسة 
السياسية وتوسم املناصب املتقدمة فيها، واالستمتاع بكل ما متليه املشاركة من مزايا وامتيازات، 
إلى جانب حتمل األعباء واملسؤوليات؛ قيم ذات صبغة تعميمية، ويُعنى بها أْن يُصار إلى زرع قيم 
ومعايير تسّهل أمر تبني ودعم التغيير على الصعيد املعنوي واألدبي أو األخالقي. أنظر الشكل 

رقم 1.، لتوضيح مقاربة بارسونز في مجال التحول نحو الدميوقراطية:

شكل 1. مقاربة بارسونز في التحول نحو الدميوقراطية ذي املتغيرات األربعة

التباين                 التكيف التصاعدي             اإلدماج               قيم تعميمية16

في ضوء هذه املقاربة، لنا أْن نتساءل: هل توفرت في املجتمع العراقي املعاصر هذه املستلزمات 
األربعة املذكورة في مقاربة بارسونز. مبعنى هل َقِبل األفراد مبدأ التباين واالختالف، وقبلوا 
التعايش معه، وعدم النفرة منه، أْم أّن املختلف ال يزال غريباً شاذاً وال يستحق الثقة. وتترتب 
على املتغير األول املتغيرات الثالثة األخرى، كالتكيف التصاعدي، واإلدماج والقيم التعميمية. 
ففي مجتمع ما زال يبحث عمن يشبهه دينياً، مذهبياً، عشائرياً، وإْن لم يكن ففي األقل مناطقياً، 

فمن الصعب - حسب بارسونز - أْن يُشَرَعفيه ببناء الدميوقراطية على اإلطالق. 

)16( Ibid، p. 172
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وعليه، فإّنها، أي الدميوقراطية، إذا ما أقحمت فيه، فإنهاالبّد أْن تفرز نتائج مشوهة، تساهم في خلق 
مشاكل شتى، ال أْن حتلّها. والظاهر، هذا ما يجري في املجتمع العراقي اآلن، حيث لم يحن 

أوان الدميوقراطية بعد برغم الولع فيها والتطلع إليها ذهنياً ونظرياً. 
النيابية  االنتخابات  أّن  كيف  لنالحظ  ‘االزدواج’17،  للوردي  األخرى  الفكرة  إلى  ونأتي 
العملية االنتخابية  العامة في العراق جاءت ملغومة باالزدواج بسبب القدرة على ‘استيراد’ 
كآلية سخرت لضمان مصداقيتها وموضوعيتها، من النواحي الفنية والتقنية، إمكانات مالية 
ومادية جّمة، إال أّنها جاءت كما يبدو منزوعة من املنظومة األدبية واألخالقية املرافقة لها. 
الوفاء  فيها  املشاركني  على  ثمة عهداً  ف��إّن  االنتخابات،  في  الدخول  يتم  إْن  ما  أّن��ه  مبعنى 
به، وهو القبول مبا يصدر عنها من نتائج. ولكْن ما الذي حصل حال إعالن النتائج! كان 
هناك الكثير من التكذيب واالتهام بالتزوير والتالعب، حتى بلغ عدد الطعون التي استلمتها 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، ما يقرب من األلف طعن. وهو عدد غير مسبوق، فاق 

كل التصورات، وقدم قبل إعالن النتائج وبعدها.

النازحني داخل العراق، عشية االضطرابات  الواقع، أظهرت دراسة ميدانية لتوجهات  في 
السياسية و العسكرية التي إجتاحت البالد عامي 2009& 2010 أّنهم حتركوا وفقاً حلسابات 
مذهبية وقبلية واضحة حيث نزح الشيعة، إلى مناطق الشيعة وذهب السّنة، إلى مناطق السّنه 
حيث  املجتمعي  ‘االزدواج’  فكرة  بتقديرنا  هذا  ويدعم  القبلية18.  التطابقات  ذلك  في  تلتها 
تصرف املجتمع بعقلية ‘ميكانيكية’ فيما ينبني بطريقة ‘عضوية’ بحسب تصنيف إمييل دوركهامي 

املعروف للمجتمعات اإلنسانية.

الوثيقة بفكرة  ذات الصلة  القبلية’  العصبية  من  ‘نوعاً  ‘الطائفة’، بأعتبارها  إذا ما أخذنا 
‘املد البدوي’، كما يذهب الوردي، فمن البني أّنها أخذت حيزاً واضحاً. في الواقع، فإّن نتائج 

انتخابات 2014 لم تكن أقل طائفية من إنتخابات 2010 بل كانت امتداداً لها.

الوردي، مصدر سابق، 1965  )17(
مفنت، أحمد قاسم، عالقة األنتماءات التقليدية بتحركات النازحني داخلياً: دراسة ميدانية في   )18(

مدينة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم األجتماع، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2010
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أي أّنه لم يحدث في ضوء هذه النتائج أي تغيير بنيوي جوهري يذكر خارج التغيير الكمي 
الذي أعطى ذات االئتالفات املتنافسة قدراً أكبر من األصوات هنا أو هناك، ليس إال. أضف 
إلى ذلك أّن االنتخابات األخيرة عبرْت عن تعميق للتوجهات الطائفية للناخبني، ممن استجابوا 
على ما يظهر خلطابات مشحونة على مستوى النخب السياسية احلاكمة و املتنفذة، كما سنأتي 

إلى توضيحه بالدليل اإلحصائي الرسمي، الصادر عن مفوضية االنتخابات. 

منهجياً، وفرت االنتخابات النيابية العامة فرصة، تكاد تكون خيالية، بالنسبة للمتخصصني 
في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية من حيث أّنها جرت في ظّل ظروف طبيعية، وشملت 
كل مجتمع الدراسة، ولم تستثن أحداً بحكم القانون. في العادة، ال يتمكن أكثر الباحثني قدرة 
وإمكانية من تغطية عينة يفترض أْن تكون ممثلة للمجتمع األصلي برمته. ولكننا هنا أمسكنا 
باملجتمع بكليته وإْن كان هناك من تغيب عن ممارسة حقه / حقها في االنتخابات، ألسباب 
ألرب��ع سنوات  الفردية  السياسية  خياراته  التعبير عن  يهمه  يكن  لم  من  بينها،  من  لعّل  شتى، 
قادمة، هي عمر الدورة النيابية املقبلة حتى عام 2018، أو ألسباب أخرى كثيرة، ليس أقلّها 

عدم القناعة، ابتداء بالعملية السياسية وطريقة تطبيقها. 

نتائج االنتخابات19: 

لتوضيح الظروف العامة األساسية التي رافقت العملية االنتخابية من حيث املبدأ، نعرض 
عدد  بلغ  فيما  عضواً،   )328( الختيار  االنتخابات  جرت  األساسية.  البيانات  بعض  يلي  فيما 
املرشحني املتنافسني فيها )9032( بينهم )2607( مرشحة من النساء، توزعوا على )277( كياناً 
سياسياً. شارك في هذه االنتخابات أكثر من )13( مليون ناخب، فيما كان يحق ل� )21( مليون 
األساسية  البيانات  لعرض   ،.1 جدول  انظر  فيها.  املشاركة  القانونية  السن  بلغ  مواطن، ممن 
بحسب احملافظات. يالحظ في هذا املجال االرتفاع البنّي لعدد النساء املرشحات، وبالتالي معدل 
النساء املرشحات بالنسبة للمجموع الكلي للمرشحني، مما يظهر استعداد النساء للدخول في 

منافسات حامية، شأنهن في ذلك شأن الرجال. 

كل الشكر والتقدير للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية، لتوفيرها البيانات األساسية    )19(
بالنسبة  التالي للمفوضية  الرابط  الدراسة بدونها. ميكن مراجعة  القيام بهذه  التي لم يكن ممكناً 

للراغبني في االطالع على البيانات األساسية: 
http://www.ihec.iq/ar/index.php/news-archive/6075.html
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بل إّن معدل النساء املرشحات قارب النصف )%47( في محافظة بغداد، وجاوز ال� %30 في 
محافظات بابل، الديوانية، واسط والبصرة. وكان املعدل على أقلّه في محافظات إقليم كردستان، 

حيث تراوح ما بني %9 في محافظتي السليمانية وأربيل إلى %7 في محافظة دهوك.

جدول 1. يبني القاعدة التي استندت إليها االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 بحسب عدد 
املرشحني، عدد املقاعد املخصصة للمحافظة، عدد النساء املرشحات، معدل النساء املرشحات، 
بها  ف��ازت  التي  املقاعد  عدد  للمرشحني،  الكلي  للمجموع  بالنسبة  للنساء  املخصصة  النسبة 

النساء باحملافظة حسب احملافظات
عدد احملافظة

املرشحني
عدد 

املقاعد
عدد النساء 

املرشحات
معدل النساء

املرشحات
النسبة املخصصة 

للنساء
مقاعد 
النساء

330570988473017بغداد
5731716034284بابل

306128526283كربالء
303128025263النجف
296148721294ديإلى

3غير متوفر36غير متوفر39411الديوانية
4141111738283واسط
15874423282املثنى

7712521731286البصرة
6511918034285ذي قار
204105420263ميسان
4573413513309نينوى 
272158218304األنبار

227126419283صالح الدين

314138824283كركوك
15518459295السليمانية

13916419294أربيل

89127277303دهوك

املصدر: تكييف الباحثة
اختيار طائفي

اكتسح إئتالف ‘دولة القانون’ بزعامة السيد نوري كامل املالكي إحدى عشرة محافظة ذوات 
أغلبية شيعية، وهي: بغداد، وحصد فيها %38 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، تلتها 
البصرة، وحصد فيها %40 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة؛ بابل )%31(؛ ذي قار 
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)%33(؛ املثنى )%51(؛ ديإلى )%19(؛ النجف )%44(؛ واسط )%35(؛ القادسية )%36(؛ 
على أي  كربالء )%48(؛ ميسان )%36(. من جانٍب آخر، لم يحصل ائتالف ‘دولة القانون’ 
صوت في عدد من احملافظات ذات األغلبية السنية، كما في محافظات نينوى، كركوك، صالح 
إقليم كردستان  إلى جانب عدم حصوله على أي صوت في محافظات  واألنبار. هذا  الدين 

)أربيل، السليمانية ودهوك(. 

ائتالفي  مثل  أخ��رى،  معروفة  ائتالفات شيعية  فازت  القانون’،  ‘دولة  ائتالف  إلى جانب 
الفائز في ذات احملافظات.  األول،  و‘املواطن’، وإْن كان بفارق كبير عن االئتالف  ‘األحرار’ 
ب� %8 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة.  ففي محافظة بغداد، فاز ائتالف ‘األحرار’ 
قار  ذي  )%12(؛  بابل  الصحيحة؛  لألصوات  الكلي  املجموع  من   9% البصرة  في  وحصد 
)%10(؛ ديإلى )%6(؛ النجف )%15(؛ القادسية )%10(؛ كربالء )%14(؛ واسط 16%. 
على أكبر نسبة من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة له، وهي  وحصل ائتالف ‘األحرار’ 
)%27( في محافظة ميسان؛ وأخيراً املثنى، وحصل فيها على ما يقرب من %10 من املجموع 

الكلي لألصوات الصحيحة. وكما حصل مع ائتالف ‘دولة 
القانون’، لم يحصل إئتالف ‘األحرار’ على أي صوت يذكر 
نينوى، كركوك،  السنية مثل  في احملافظات ذات األغلبية 
صالح الدين واألنبار، إلى جانب محافظات إقليم كردستان 
)أربيل، السليمانية ودهوك(. وتكرر ذات النمط االنتخابي 
الذي  احلكيم  عمار  السيد  بزعامة  ‘املواطن’  ائتالف  مع 
في  الصحيحة  لألصوات  الكلي  املجموع  من   7% حصد 

محافظة بغداد. وحصل على أعلى نسبة له في محافظة البصرة )%20(؛ )%15( في بابل؛ 
)%15( في ذي قار؛ )%7( في ديإلى؛ )%10( في النجف؛ )%13( في واسط؛ )%9( في 

القادسية؛ )%11( في كربالء؛ )%15( في ميسان وما يقرب من )%19( في املثنى.

باملقابل، استطاعت االئتالفات السياسية املعروفة بتوجهاتها السنّية، مثل ائتالف ‘الوطنية’ 
وائتالف  النجيفي  أسامة  السيد  بزعامة  لإلصالح’  ‘متحدون  ع��الوي،  إي��اد  الدكتور  بزعامة 
‘العربية’ بزعامة الدكتور صالح املطلك إحداث اختراق في محافظة بغداد، فيما لم تستطع 
أْن تفعل ذلك في محافظات الفرات األوسط واجلنوب العراقي. فقد حصل ائتالف ‘الوطنية’ 
ديإلى،  محافظة  في  ومثلها  بغداد،  في  الصحيحة  لألصوات  الكلي  املجموع  من   12% على 
وكذلك محافظة نينوى. وحصل على %16 في محافظة صالح الدين؛ )%13( في محافظة 
األنبار؛ )%4( في محافظة بابل. إال أّن االئتالف لم يحصل على شئ يذكر في محافظة كركوك 

ومحافظات إقليم كردستان )أربيل، السليمانية ودهوك(.

<<
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ومتيز ائتالف‘متحدون لإلصالح’ بحضور بنّي في محافظة نينوى أوالً، حيث حصد %37 من 
%22 من  فيها  االئتالف  التي حصد  األنبار  تلتها محافظة  الصحيحة،  الكلي لألصوات  املجموع 
األص��وات؛ وحصد في محافظة صالح الدين %18 من األص��وات. ولم يحصل االئتالف على أي 
صوت في محافظتي كركوك وديإلى ومحافظات إقليمكردستان، إضافة إلى اإلحدى عشرة محافظة 
أخرى في منطقة الفرات األوسط واجلنوب العراقي. وفيما يتعلق بائتالف ‘العربية’ فقد حصل على 
أقل النتائج، باملقارنة مع ائتالف ‘الوطنية’ وائتالف ‘متحدون لإلصالح’. وحصل ائتالف ‘العربية’ 
)%23(؛  الدين  الصحيحة في محافظة صالح  الكلي لألصوات  املجموع  له من  أعلى نسبة  على 
)%9( في محافظة األنبار ومثلها في محافظة كركوك و)%7،5( في محافظة نينوى و)%2( في 
املتبقية  حتقيق أي اختراق في احملافظات  ‘العربية’  ائتالف  لم يستطع  بالتأكيد  بغداد.  محافظة 
في الفرات األوسط واجلنوب العراقي، إضافة إلى محافظة ديإلى واحملافظات الثالث في إقليم 

كردستان، وهي:أربيل، السليمانية ودهوك. لغرض اإليجاز والتوضيح ينظر جدول2.

جدول 2. يبني توزيع االئتالفات والكتل الرئيسة الفائزة حسب نسب األصوات لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان،  2014

العربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالكتلة

38871262بغداد
صفرصفرصفر40920البصرة

12378صفرصفرصفرنينوى1
صفرصفر3112154بابل

صفرصفرصفر331015ذي قار

9صفرصفرصفرصفرصفركركوك2
صفرصفر196712ديإلى3

صفرصفرصفر441510النجف

صفرصفرصفر351613واسط

صفرصفرصفر36109القادسية

صفرصفرصفر481411كربالء

161823صفرصفرصفرصالح الدين
صفرصفرصفر362715ميسان

13229صفرصفرصفراألنبار4
صفرصفرصفر511019املثنى
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املصدر: تكييف الباحثة

النزعة القبلية

إلى جانب النزعة الطائفية فقد تداخلت نزعة أخرى ال تقل وضوحاً عن سابقتها، وهي ميل 
الناخب العراقي إلى التصرف بطريقة قبلية، ليس بالضرورة من خالل التصويت لألشخاص 
املرشحني، ممن ينتمونإلى عشائر معينة ينتمي اليها الناخب، وإّنا باملعنى الذي قصده علي 
الوردي الذي ينطوي على قيم ومعايير واعتبارات معينة، ترجح كفة املرشح، ليس على أساس 
مهني علمي محدد، وإّنا على أساس مزيج غير متجانس من العواطف والتطلعات والتوجهات.
تظهر النسب التي حصل عليها رؤساء الكتل أو االئتالفات املتنافسة أّن هناك نزعة قبلية واضحة 
لدى الناخب العراقي للتصويت لصالح رئيس االئتالف. وقد أخذنا في هذا املجال فقط السادة 
الفائزين ممن جتاوزوا سقف ال� )100( ألف صوت لبيان ذلك. فقد حصل السيد نوري كامل 
املالكي رئيس ائتالف ‘دولة القانون’ على %85 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة الفائزة 
املخصصة الئتالفه أو )721782( صوتاً، فيما حصل ثاني فائز في نفس االئتالف على 1% 
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة فقط، وهكذا نزوالً إلى الفائز األخير، تسلسل )30( 
الذي حصل على %0،2. وكذلك احلال بثاني أكبر فائز وهو الدكتور إياد عالوي رئيس ائتالف 
‘الوطنية’الذي حصل على نسبة مقاربة )%86( من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على 
صعيد ائتالفه أو)229709( فيما حصل ثاني فائز في نفس األئتالف على %3 وهكذا نزوالً 
إلى الفائز األخير تسلسل )10( الذي حصل على %0،4. وحصل السيد أسامة النجيفي رئيس 
لألصوات  الكلي  املجموع  من   51% أو  )112551( صوت  على  لإلصالح’  ‘متحدون  إئتالف 
الصحيحة على صعيد ائتالفه في محافظة نينوى، فيما حصل ثاني فائز ضمن نفس االئتالف 
على ما يقرب من %9 من األصوات الصحيحة. يالحظ هنا أّن نسب الفوز في محافظة نينوى، 
اختلفت قلياًل، إذ على الرغم من تقدم رئيس االئتالف )النجيفي( إال أّن الفائزين التالني البالغ 
عددهم )12( لم ينخفضوا إلى مستويات واطئة جداً وإّنا تدرجوا في االنخفاض، وصوالً إلى 
الفائزة األخيرة بتسلسل االئتالف، السيدة نورة سالم محمد حمد التي بلغت ما يقرب من 2%. 
وقد ترتبط النتائج على صعيد محافظة نينوى بالطبيعة املتحضرة نسبياً لها، باملقارنة مع بقية 
واضحة.  بصورة  فيها  البداوة  مستوى  ينخفض  حيث  بغداد،  العاصمة  فيها  مبا  احملافظات، 
للدولة العراقية عبر تاريخها  تعرف محافظة نينوى باعتبارها مركزاً جتارياً وخزيناً عسكرياً 

احلديث.

وحصل السيد جنم الدين عمر كرمي فتاح، رئيس قائمة ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في 
محافظة كركوك على )150084( من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، على صعيد قائمته، 
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أو ما يقدر ب� %87 من األصوات، فيما سجل ثاني فائز على مستوى القائمة %3، وهكذا نزوالً 
إلى الفائز األخير حسب التسلسل الذي حصل على %1 فقط. وفي محافظة السليمانية حصل 
عن  قائمته  في  الصحيحة،  لألصوات  الكلي  املجموع  من   )150613( على  علي  محمد  آرام 
حركة ‘تغيير’ أو %60 من األصوات الصحيحة. وهنا أيضاً بدا تأثير النزعة القبلية أقل بكثير، 
حيث حصل ثاني فائز من نفس القائمة على ما يقرب من %17، وحصل الثالث على ما يقرب 
الفائزة األخيرة السيدة تافكة أحمد ميرزا محمد  إلى  %14 من األص��وات وهكذا نزوالً  من 
التي حصلت على أقل من %1 من األصوات الصحيحة. وفي محافظة البصرة حصل السيد 
خلف عبد الصمد رئيس إئتالف دولة القانون على )126848( من املجموع الكلي لألصوات 
الصحيحة أو %56 من األصوات الصحيحة فيما حصل ثاني فائز من نفس االئتالف على ما 
يقرب من %9 من األص��وات الصحيحة. وحصل الثالث في نفس االئتالف على %5 وهكذا 
نزوالً إلى آخر الفائزين السيدة فاطمة سلمان زباري سالم التي حصلت على %1 فقط من 

األصوات الصحيحة. انظر جدول 3.، إليجاز النتائج.

ألف ناخب حسب  ال� )100(  الفائزين، ممن جت��اوزوا سقف  توزيع عدد من  3. يبني  ج��دول 
احملافظة، االئتالف، عدد األصوات والنسبة باملقارنة مع نظرائهم في االئتالف أو الكتلة الفائزة 

خلفئارمفتاحالنجيفيعالوياملالكيالفئة

البصرةالسليمانيةكركوكنينوىبغدادبغداداحملافظة

القانوناألحتاداألحتادمتحدونالوطنيةالقانوناألئتالف

712782229709112551150084150613126848األصوات

858651876056النسبة

املصدر: تكييف الباحثة

يالحظ أّن املدن التي صوتت باألغلبية الواسعة، إّنا هي مدن حضرية باملعنى التقني ملفهوم 
احلضرية، مثل بغداد )العاصمة(؛ نينوى؛ البصرة؛ كركوك والسليمانية. إال أّن نينوى والبصرة 
أقل مما حصل  تفاوٍت  بنسِب  األص��وات  بتوزيع  أكثر،  توازناً  أظهرت  السليمانية  ما  وإلى حٍد 
املدينتني  البداوة والترّيف في هاتني  ارتفاع نسب  لفكرة  في بغداد وكركوك، مما يقدم دعماً 

املتحضرتني تقليدياً، واملبتليتني على ما يعرف بهجرات داخلية متعاقبة.

انتخاب عرقي قومي

وكما يتضح من جدول 4، لم حتقق أيٌّ من االئتالفات والكتل الستة الرئيسة املذكورة اختراقاً 
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على اإلطالق، في محافظات إقليم كردستان الذي احتكرته أحزاب كردية رئيسة ثالثة خالصة، 
هي:‘االحتاد الوطني الكردستاني’، ‘التغيير’ و‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’. فقد هيمنت 
األحزاب الكردية الرئيسة املذكورة، ولم تسمح لغيرها بالنفاذ. ليس هذا فقط، بل توزعت األحزاب 
املشار إليها بحسب معاقلها التقليدية. ساد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’بزعامة السيد 
الكردستاني’بزعامة  الوطني  األحتاد  ‘حزب  فيما هيمن  ودهوك،  أربيل  في  البارزاني  مسعود 
‘احلزب  حصل   ،3 اجل��دول  يوضح  وكما  السليمانية.  محافظة  على  الطالباني  جالل  السيد 
الكلي لألصوات الصحيحة في محافظة  %48 من املجموع  على  الكردستاني’  الدميوقراطي 
أربيل، تاله حزب ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ الذي حصل على %23 من األصوات الصحيحة 
فيما حصلت كتلة ‘تغيير’ على %14. وتقدمت كتلة ‘تغيير’ في محافظة السليمانية بحصولها 
على %39 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، وتراجع حزب ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ 
إلى %33 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة. وحصل ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ 
على %10. وحصل ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على %70 من املجموع الكلي لألصوات 
الصحيحة في محافظة دهوك، فيما حصلت كتلة ‘تغيير’ على %17، وتراجع ‘االحتاد الوطني 

الدميوقراطي’ إلى %8 من األصوات الصحيحة. انظر جدول 4، إليجاز النتائج.

جدول 4. يبني توزيع األحزاب الرئيسية الثالثة بحسب محافظات إقليم كردستان لالنتخابات 
النيابية في العراق، 2014

تغييراالحتاد الوطنيالدميوقراطيالكتلة أو احلزب

482314أربيل
103339السليمانية

70817دهوك

املصدر: تكييف الباحثة

من جانٍب آخر، أظهرت نتائج االنتخابات في محافظات اإلقليم نطاً مماثاًل لنمط التصويت 
ألشخاص محددين، وهو النمط الذي وصفناه ب� ‘القبلي’. فقد حصل رؤساء األحزاب املتنافسة 
على نسب عالية بوضوح، كما في السيد أردالن نور الدين محمود هيبة الله الذي حصل على 
%37 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ 
في محافظة أربيل، عاصمة األقليم. وحصد السيد ناريز عبد الله أحمد محمود على %80 من 
املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في أربيل أيضاً، وحصد 
السيد اكاوة محمد مولود حويز %70 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في كتلته ‘تغيير’ 
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في أربيل. وفي محافظة السليمانية، حصد السيد ئارام محمد علي %60 من املجموع الكلي 
لألصوات الصحيحة على صعيد الكتلة التي ميثلها ‘تغيير’، فيما حصد السيد شيركو ميرزا 
محمد أمني أحمد %59 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘االحتاد الوطني 
الكردستاني’. من جانٍب آخر، وعلى الرغم من تقدم السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد قائمة 
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصد %70 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة 
في محافظة دهوك، إال أّنها شخصياً وباملقارنة مع رفاقها من الرجال الفائزين، لم حتصد أكثر 
من %17 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة، فيما حصل الفائز األول في كتلة تغيير التي 

جاءت ثانياً في احملافظة، على %99 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة. 

املرأة في انتخابات 2014

على الرغم من مسحة التفاؤل والكبرياء التي سادت املجتمع العراقي وبخاصة في صفوف 
اجلماعات املدنية الليبرالية، نتيجة إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات في العراق، فوز 
)22( امرأة خارج الكوتا، إال أّن الذي تبني فيما بعد، أّن هذا العدد لم يدعم متثيل املرأة في 
مجلس النواب القادم، ألّنه ببساطة أضيف إلى عدد النساء اللواتي فزن بالكوتا، لكي ال تتجاوز 
حصة النساء %25 فقط بحسب ما هو مقرر لها دستورياً. بالتأكيد، كان هناك توقع أْن ترتفع 
النسبة عن الربع احملددة لها أصاًل بسبب هذا الفوز، إال أّن ذلك لم يحدث.وال ينبغي أن يغيب 
الرغم من حدة  على  أّن��ه  تأثير. يالحظ  من  الذكورية  للمواقف  ما  املجال،  البال في هذا  عن 
بل وشراسة النزاعات والصراعات واالختالفات بني االئتالفات والكتل السياسية الداخلة في 
العملية االنتخابية، واستخدامها املرأة بطرق شتى، منها أْن تكون الناطق الرسمي أو املتحدث 
الرئيس، للتعبير عن مواقفهم السياسية املتشنجة في الغالب، إال أّنهم اتفقوا هنا، على ما يظهر 
بطريقة ملفتة للنظر. اتفقوا على خفض نسبة متثيل النساء، وعدم متكينهن من احلصول على ما 
يزيد على النسبة احملددة لهن دستورياً، مما ينذر باحتمال مقاومة أي تقدم ميكن أْن حتققه املرأة 
في املستقبل، مبحض مشاركتها وقدرتها على محو التصورات التقليدية التي تقلل من حكمتها 
وذكائها وبراعتها. وبلغ االتفاق مبلغ ‘االحترام’ حلصة املرأة في التمثيل، ولم تبذل جماعة من أي 
لون قومي أو ديني؛مذهبي أو قبلي أو محافظاتي جهداً لتحسني فرص النساء في احلضور.علماً 
تعني باألساس متكني املرأة من الظهور ريثما تستطيع الوقوف على قدميها،  بأّن فكرة ‘الكوتا’ 
بأْن تنال حصة مساوية لنظرائها من الرجال. يذكر أّن نسبة النساء اللواتي رشحن للمشاركة في 
االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 بلغت %28 وكذلك احلال في االنتخابات التي سبقتها عام 
2010. وكما تدل النتائج، فقد سمح للنسبة احملددة بالفوز، وهي أْن ال تتعدى %25 فقط، وهذا 
ما حصل فعاًل. جدول 5، يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها من املجموع الكلي للفائزين 
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من الرجال في االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 حسب االئتالفات الرئيسة واحملافظات.

جدول 5. يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها، من املجموع الكلي للفائزين، من 
الرجال، حسب االئتالفات الرئيسة واحملافظات.

احتاددميوقراطيالعربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالفئة
صفرصفرصفر1 / 13/104 / 25 / 6 8 /30بغداد

صفرصفرصفرصفرصفر2 / 16 / 33 /12البصرة
صفر2 / 6 ت1 / 33 / 112 / 4صفرصفرصفرنينوى

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 13 / 23 / 7بابل
صفرصفرصفرصفرصفر1 / 14 / 22 / 8ذي قار

2 / 16 / 2صفرصفرصفرصفرصفرصفركركوك
صفرصفرصفرصفر1 / 2صفرصفر1 / 3ديإلى5

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 2صفر2 / 6النجف
صفرصفرصفرصفرصفرصفر 1 / 23 / 6واسط

صفرصفرصفرصفرصفرصفر1 / 22 / 5القادسية
صفرصفرصفرصفرصفرصفر1 / 22 / 7كربالء

صالح 
الدين

صفرصفر1 / 13 / 13 / 2صفرصفرصفر

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 12 / 13 / 4ميسان

صفرصفر1 / 12 / 4صفرصفرصفرصفراألنبار

صفرصفرصفرصفرصفر1 / 2صفر1 / 4املثنى

2/ 266 / 7صفرصفرصفرصفرصفرصفرأربيل

14/13 / 2صفرصفرصفرصفرصفرصفرسليمانية

21/3 / 8صفرصفرصفرصفرصفرصفردهوك

املصدر: تكييف الباحثة

ائتالفاتهن وحصلن على  الفائزات تقدمن  أّن ثالث نساء من هؤالء  يذكر في هذا املجال 
السيدة  التي حصلن عليها. فقد جاءت  الصحيحة،  املطلق لألصوات  العدد  األولوية، بحسب 
في  حنان سعيد الفتالوي باملرتبة األولى، من حيث عدد األصوات في ائتالف ‘دولة القانون’ 
محافظة بابل )90781( أو %61 من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في االئتالف. تلتها 
السيدة هدى سجاد محمود في ائتالف ‘دولة القانون’ أيضاً، إذ حصدت )39691( من املجموع 
الكلي لألصوات الصحيحة، في االئتالف الذي متثله، أو %41 من األص��وات الصحيحة في 
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محافظة القادسية. وحصدت السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد  )29468( من املجموع الكلي 
دهوك.  محافظة  الكردستاني’في  الدميوقراطي  ‘احلزب  في   17% أو  الصحيحة  لألصوات 
جتدر اإلشارة إلى أّن هذه املدن التي صوتت لهؤالء النساء ومكنتهن من بلوغ األولوية في أْن يكّن 
في صدر  ائتالفاتهن هي مدن أقرب إلى الزراعية الريفية منها إلى احلضرية مما يستدعي 
التأمل مبا فعلته هؤالء النساء لكسب دعم السكان الناخبني بهذه املديات العالية. أنظر جدول 

6.، للثالث نساء الفائزات األُول خارج الكوتا.

جدول 6. يبني النساء الفائزات األُول خارج الكوتا باالسم، عدد األصوات، النسبة، واحملافظة
جنيبة جنيب إبراهيمهدى سجاد محمودحنان سعيد الفتالوي

دهوكالقادسيةبابل

9078139691490452
61%41%17%

املصدر: تكييف الباحثة

من جانٍب آخر، فأّن الغالبية العظمى من النساء الفائزات املتبقيات في كل االئتالفات 
في  يقبعن  ب��أْن  رضني  كردستان  وإقليم  العراق  محافظات  عموم  في  االنتخابية  والقوائم 
آخر سلّم الفوز، مسجالت أقل حصة من األصوات باملقارنة مع زمالئهن من الرجال في، 
في محافظة  القانون’  ‘دولة  الثماني فائزات في ائتالف  الفائزة. فمن  الكتلة  االئتالف أو 
بغداد جلست أربع منهن أو %50 من مجموعهن في آخر تسلسل القائمة التي بلغت ثالثني 
مقعداً. وهؤالء النساء هن: زينب عارف عبد احلسني وتسلسلها 27 من 30، وحصلت على 
 )2566( على  وحصلت   30 من   28 تسلسل  محمد،  علي  جعفر  )2930( صوتاً؛ سميرة 
صوتاً؛ إميان رشيد حميد عيسى، تسلسل 29 من 30 وحصلت على )2501( صوتاً، وهناء 
من  ع��دد  أوط��أ  )2285( صوتاً.  على  وحصلت   ،30 من   30 تسلسل  محسن،  عبد  تركي 
األصوات، باملقارنة مع عدد األصوات التي حصل عليها نظرائهن من الفائزين الذكور، في 
نفس االئتالف في محافظة بغداد. فقد حصلت السيدة صباح عبد الرسول على )3001( 
صوتاً، بتسلسل 7 من 10، وحصلت السيدة ميسون سالم فاروق على )1300(، تسلسل 9 
من 10 صوت، وأخيراً حصلت السيدة زيتون حسني مراد على )1203( صوت، تسلسل 10 
من 10. وتكرر املشهد ذاته على صعيد إئتالف األحرار وائتالف املواطن ومتحدون من أجل 

االصالح، إلخ.انظر جدول 7.، لعرض النتائج.

جدول 7. يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية العامة لعام 2014 من احلاصالت على 
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أقل عدد من األصوات، حسب االئتالف الفائز واحملافظة في العراق، عدا محافظات إقليم كردستان.

عربيةمتحدونوطنيةمواطنأحرارقانونتسلسلاالسم

بغداد
+27/30زينب 

+28/30سميرة
+29/30إميان
+30/30هناء

+ 9 / 10ميسون
+10/10زيتون
+5 / 6زينب
+6 / 6ختام

+5 / 5أحالم
+4 / 4عائشة
البصرة

+10/12عواطف
+11/12رحاب

+4 /12فاطمة
+5 / 6منوة

+6 / 6عهود
+1 / 3ملى

نينوى
+10/12انتصار
+4 / 4جميلة

+3 / 3ساجدة
بابل
+7 / 7منال

+3 / 3حمدية
+3 / 3زينب

ذي قار

+7 / 8أمل

+8 / 8زينب

+4 / 4منى

+2 / 2نوال

ديإلى

+3 / 3منى
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+2 / 2هدى

النجف

+6 / 6أزهار

+2 / 2بان

واسط

+5 / 6انتصار

+6 / 6إقبال

+3 / 3وفاء

قادسية

+2 / 2إقبال

كربالء

+6 / 7ابتسام

+7 / 7فردوس

+2 / 2فطم

صالح الدين

+3 / 3أمل

+3 / 3هناء

+2 / 2أشواق

ميسان

+4 / 4عديلة

+3 / 3أنغام

+2 / 2عبير

األنبار

+4 / 4جناة

+2 /2لقاء

املثنى

4 / 4خولة

+2 / 2خديجة
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املصدر: تكييف الباحثة

ويظهر الوضع مطابقاً متاماً في محافظات إقليم كردستان كما يبني جدول 8.

جدول 8. يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية لعام 2014، من احلاصالت 
على أقل عدد من األصوات، حسب االئتالف الفائز في محافظات إقليم كردستان.

تغييراالحتاددميوقراطيتسلسلاالسم 
أربيل

+6 / 7بيريوان
+7 / 7ندى

+4 / 4سوزان
+2 / 2سروة

سليمانية
+6 / 7شيرين

+7 / 7تافكة
+5 / 6ريزان

+6 / 6رهنكني
دهوك
+7 / 8شيرين

+2 / 2آسيا

املصدر: تكييف الباحثة

التصويت اخلاص

أجريت انتخابات التصويت اخلاص الذي شمل القوات املسلحة من جيش وشرطة وأجهزة 
أمنية مختصة، قبل يومني من إجراء االنتخابات النيابية العامة، لعموم املواطنني في العراق. 
وظهر من النتائج النهائية أّن التصويت اخلاص سار باجتاه مواٍز للتصويت العام. فقد هيمن 
الكلي  املجموع  من  مقاربة  ومب��ع��دالت  محافظة،  عشرة  إح��دى  على  القانون’  ‘دولة  ائتالف 
لبيانات  ووفقاً  العامة.  النيابية  لالنتخابات  النهائية  النتائج  على صعيد  الصحيحة  لألصوات 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، حصل ائتالف ‘دولة القانون’ على النتائج التالية: بغداد 
)%43(؛ البصرة )%42(؛ ميسان )%34(؛ املثنى )%58(؛ النجف )%50(؛ كربالء )%51(؛ 
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ديإلى )%34(؛ بابل )%45(؛ واسط )%41(؛ القادسية )%45( وذي قار )%44(. وتال ذلك 
فقد  العامة.  النيابية  االنتخابات  في  ظهر  ما  توازي  تكاد  بنسب  و‘املواطن’،  ائتالفا‘األحرار’ 
له  التي ظهرت  اإلح��دى عشرة  في احملافظات  التالية،  النسب  على  ‘األحرار’  ائتالف  حصل 
فيها نسب تصويت: بغداد )%12(؛ البصرة )%11(؛ ميسان )%28(؛ املثنى )%8(؛ النجف 
)%10(؛ كربالء )%12(؛ ديإلى )%8(؛ بابل )%9(؛ واسط )%16(؛ القادسية )%8(؛ ذي قار 
)%9(. وحصل ائتالف ‘املواطن’ الذي تقاسم املرتبة الثانية والثالثة مع ائتالف ‘األحرار’ في 
نفس احملافظات اإلحدى عشرة على ما يلي: بغداد )%8(؛ البصرة )%21(؛ ميسان )%18(؛ 
املثنى )%18(؛ النجف )%11(؛ كربالء )%10(؛ ديإلى )%9(؛بابل )%12(؛ واسط )%14(؛ 

القادسية )%8(؛ ذي قار )16%(. 

اال أّن الوضع اختلف قلياًل في محافظة نينوى، حيث حقق األكراد حضوراً قوياً وواضحاً. 
وتقدمت في هذا املجال قائمة ‘التحالف الكردستاني’ ب� %31 من نسبة املصوتني، إلى جانب 
لإلصالح’  ‘متحدون  ائتالف  حصل  فيما  الكردستاني’  الوطني  ‘االحتاد  قائمة  لصالح   14%
على %12. وفي محافظة صالح الدين حصل ائتالف  على %16 وحصل ائتالف ‘الوطنية’ 
%14 من  الذي حصل على  ‘الوطنية’  %28 من نسبة التصويت، تاله ائتالف  على  ‘العربية’ 
على ما يقرب من %13. وظهرت نتائج  نسبة التصويت، وحصل ائتالف ‘متحدون لإلصالح’ 
موازية في محافظة كركوك حيث حصل ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ على %41 من األصوات 
تاله ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصل على %13. ولم يحصل ائتالف ‘العربية’ 
إال على ما يقرب من %8 من نسبة التصويت، في حني حصل ائتالف ‘عرب كركوك’ على 5% 
فقط. أنظر جدول 9.، لعرض نتائج التصويت اخلاص في عموم العراق عدا محافظات أقليم 

كردستان.

جدول 9. يبني نتائج التصويت اخلاص لالئتالفات الفائزة بالنسب املئوية حسب احملافظات، 
عدا محافظات إقليم كردستان، 2014

العربيةمتحدونالوطنيةاملواطناألحرارالقانونالفئة

431281031بغداد

صفرصفرصفر421121البصرة
صفرصفرصفر342818ميسان

صفرصفرصفر58818املثنى

صفرصفرصفر501011النجف
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صفرصفرصفر511210كربالء

صفرصفرصفر3489ديإلى

صفرصفر459124بابل

صفرصفرصفر411614واسط

ح  صال
الدين

141328صفرصفرصفر

صفرصفرصفر4588القادسية

صفرصفرصفر44916ذي قار 

132611صفرصفرصفراألنبار

9165صفرصفرصفرنينوى

8صفرصفرصفرصفرصفركركوك

املصدر: تكييف الباحثة

وتقاسم احلزبان الكرديان الرئيسيان، ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ وحزب ‘االحتاد 
إلقليم  الثالث  احملافظات  في  األص��وات  التقليدي،  حضورهما  بحسب  الكردستاني’  الوطني 
كردستان. فقد ساد ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في محافظة السليمانية، حاصاًل على 57% 
من نسبة التصويت، وجاءت بعده حركة ‘تغيير’ بحصولها على %29 من نسبة التصويت. وحصل 
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على ما يقرب من %7 من نسب التصويت في احملافظة. 
وساد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ في محافظتي أربيل ودهوك، حيث حصل فيهما على 
%65 و%79 من نسب التصويت الكلية على التوالي. وجاء ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ ثانياً، 
ليحصل على %21 في أربيل و%8 في دهوك. وحققت كتلة ‘تغيير’ ما يقرب من %9 من نسبة 

التصويت في أربيل، ولم يظهر لها شئ في محافظة دهوك. 

اخلسارة ومنط الوعي االجتماعي

تسلط نسبة اخلسارة ملن دخل العملية االنتخابية، للنساء والرجال، ضوءاً آخر على نط 
الوعي االجتماعي السائد في العراق. لعل أكثر اخلاسرين شهرة ما أطلق عليه ‘التحالف املدني 
مثل السيد مثال اآللوسي رئيس حزب  الذي ضم شخصيات معروفة سياسياً  الدميوقراطي’ 
السيد جاسم احللفي. وهناك شخصيات  العراقي  الشيوعي  العراقية، ومرشح احلزب  األمة 
مهمة أخرى مثل السيد فائق الشيخ علي، ممن حظي باهتمام املواطنني أثناء احلملة االنتخابية، 
العراقيني  واألكادمييني  املثقفني  من  نخبة  جانب  إلى  هذا  واحمل��دد.  املباشر  النقدي  ألسلوبه 
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ممن يجمعهم التوجه العلماني املدني، ومن أبرزهم عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقاً 
الدكتور علي الرفيعي. فيما سادت االئتالفات ذات الصبغة الدينية في كل احملافظات، باستثناء 
قْدٍر  الكردية فيها إال على  االئتالفات اإلسالمية  الذي لم حتصل  إقليم كردستان  محافظات 
محدود من نسب التصويت.يالحظ في هذا املجال أّن املال السياسي الالزم لتمويل احلمالت 
االنتخابية كان أحد العوامل التي أدت إلى ما يشبه أفول جنم ‘التحالف املدني الدميوقراطي’ 
املعروف بإمكانات ذاتية محدودة جداً. إّنا إلى جانب ذلك، يبدو أّن الناخب العراقي لم يكن 
يتكلمون مبنطق  أّنهم  ذلك  إلى  أضف  لهم.  لعدم جتريبه  املرشحني  هؤالء  إلمكانات  ليطمئن 
سرعان ما تقمصته االئتالفات األخرى، وهو املنطق الوطني العلماني املدني، مما تركهم بدون 
عالمة فارقة متيزهم عن سواهم. إلى جانب هؤالء، يالحظ خسارة عدد من أعضاء مجلس 
النواب السابقني واملشتغلني في ائتالفات قوية حاكمة، كما في أعضاء ائتالف ‘دولة القانون’، 
من  وآخ��رون  الساعدي،  الله  عبد  كمال  العسكري،  سامي  السنيد،  حسن  السيد  أمثال:  من 
إئتالفات أخرى، مثل: السيد طالل الزوبعي ومشعان اجلبوري وغيرهم. تشير هذه احلقيقة 
املتمثلة في هؤالء الرجال، وخروجهم من السباق االنتخابي إلى أّن الناخب ‘اختار’. فقد أختار 
وشعر وقال وهذه بارقة أمل جيدة، وإْن لم تكن بكافية. ميكن القول إّنه في ضوء النتائج فقد 
جاءت جماعات وائتالفات دينية مذهبية واضحة إّنا بتسميات وعناوين علمانية، فقد صّوت 
املجتمع للدين واملذهب، بل ونحا نحواً قبلياً بدرجٍة كبيرة.وقد تفصح هكذا نتائج عن شعور عاٍل 
بالقلق من التسلط املذهبي للبعض دون البعض اآلخر، األمر الذي يتطلب اهتماماً استثنائياً. 

اخلامتة

أما وقد أجريت االنتخابات ومّت إعالن نتائجها فإّن املنطق الذي تقوم عليه فكرياً ونظرياً 
وتطبيقياً يتطلب إبتداء قبول النتائج واالعتراف مبن فاز بها فرداً وائتالفاً. واضح أّن ائتالف 
دولة القانون حاز على أكثر من ثالثة ماليني صوت من مجموع ما زاد على 13 مليون عراقي 
وعراقية، ممن أدلوا بأصواتهم، وعبروا عن خياراتهم احلرة بقدر ما يرون. وهذا ما يحدث في 
الدميوقراطيات العريقة، عادًة. إال أّن ما يحدث في العراق اليوم، وبعد االنتهاء من االنتخابات 
وإعالن النتائج شئ مختلف.إّنه يقدم مصداقاً لكل األفكار التي أضفت بعض املعنى على ما 
حدث ويحدث في مجتمع ما زال يحمل والءاً لقيمه ومقاييسه الطائفية والعشائرية. فبدالً من 
التهنئة والتبريك للطرف الفائز، والتعاون معه لإلسراع في تشكيل احلكومة، وإقرار امليزانية، 
عدد  حيث  من  الفوز،  معدالت  في  التالية  والكتل  االئتالفات  تنادت  املواطنني،  شؤون  وإدارة 
املقاعد التي حصلت عليها، أو عدد األصوات الكلية التي ضمتها في أكثر من محافظة، لتشكيل 
التحالفات واالئتالفات اجلديدة لفترة ما بعد الفوز في االنتخابات بقصد املنافسة واحملاججة 
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الناخبني  يذكر جلمهور  اعتبار  دون  به،  اإلطاحة  ومحاولة  بل  الفائز،  الرئيسي  االئتالف  مع 
الذين صوتوا له. ويعيد هذا إلى األذهان ما جرى في االنتخابات النيابية العامة التي جرت 
عام 2010 حيث أعيد تشكيل التحالفات والتوافقات لهدٍف رئيس واحد هو االستحواذ على 
على  واملتدافعني  املتنافسني  حال  بلسان  وكأّني  التعيني.  وجه  على  التنفيذية  السلطة  رئاسة 
املناصب احلكومية يقول:‘يوم لك ويوم عليك’. أضف إلى ذلك أّن وسائل اإلعالم تتناقل هذه 
نتيجة  املتنافسني  في صفوف  دّبت  التي  والتصادمات  االختالفات  عن  متواترة  أخباراً  األي��ام 
تفكك عرى التحالف ضد الطرف الرئيس الفائز، مفادها أّن بعضهم مستعد ملباركة االئتالف 
الفائز والتعاون معه، بل وقبول شرطه لتسنم الوالية الثالثة للفائز، مقابل تأمني احلصول على 
قال  الذي  واحلكم  السلطة  كرسي  على  ‘التغالب’  أمر  هنا  ويحضر  املرضية.  املناصب  بعض 
الفائز بقضايا  التي تختلف مع االئتالف  ال��وردي. فهذه االئتالفات والكتل السياسية  به علي 
جوهرية، مثل قانون العفو العام، وقانون األجتثاث، وحتقيق التوازن املذهبي والقومي والعرقي، 
على مستوى العمل في كل مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور وغيرها من القضايا اجلدالية، 
ال متانع في التحالف مع االئتالف الفائز، وتسهيل أمر تشكيل احلكومة، مقابل احلصول على 
مناصب حكومية تهمها. املشكلة هنا هي أّن العمل احلكومي الناجح يتطلب فريقاً قوياً ومتعاوناً 
ومنسجماً، من حيث الرؤية اجلوهرية لبرنامج العمل وأسبقياته، ليتمكن مْن أْن يقوم مبهامه 
مبسؤولية وجدارة وحرص. والظاهر أّن االئتالفات املتنافسة على نحو تصادمي، ال تدرك أّنها 
فائزة وأّنها ليست بحاجة إلى مناصب حكومية، من حيث أّنها متارس دوراً أكثر أهمية، على 
لتسيير  الالزمة  القوانني  أمر صياغة  يتولى  الذي  النواب،  مجلس  في عضوية  العمل  صعيد 
الراغب  الفريق  يؤهل  به، مما  يقوم  الذي  الرقابي  ال��دور  إلى جانب  واحلكومة  الدولة  شؤون 
واملستعد واحلريص على خدمة شؤون البالد والعباد، ألْن يكون في صفوف املعارضة النيابية 
الالزمة ملراقبة األداء احلكومي وتقوميه والتنافس معه في دورة نيابية قادمة، بعد أربع سنوات 
من التئام عقد الدورة النيابية احلالية. إال أّن طريقة تفكير الكثير من الفائزين بعضوية مجلس 
النواب اجلديد، ممن فازوا فعاًل، متنعهم على ما يبدو من أْن يعتبروا أنفسهم فائزين حقيقًة 
إال إذا ضمنوا كرسي الوزارة أو ما يزيد عليها، علماً بأّن مكانتهم كأعضاء في مجلس النواب 
أهم وأكبر. وهم فائزون بكل األحوال، لكونهم بلغوا عضوية املجلس، ونالوا ثقة املصوتني من 
الناخبني العراقيني. وهذا ما يستدعي تصحيح هذه املواقف املعرقلة لبناء الدولة واملجتمع، من 
خالل التخلص من منظومة التفكير القبلية والبدوية املصممة لشكٍل آخر من أشكال احلكمغير 
احلكم الدميوقراطي التعددي. فالدولة الدميوقراطية احلديثة تتطلب منظومة فكرية وبنيوية 
وسياسية وقيمية مختلفة كماً ونوعاً عما درج عليه هؤالء الرجال والنساء، من مفاهيم وأفكار، 
يختلط فيها األصفر باألحمر واألخضر باألسود. إّن العمل في السياسة يتطلب بيروقراطيات 
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تقوم على أسس سليمة وراسخة، يرقى فيها األداء إلى مستوى ال� ‘مهنة’ أو ال� ‘صنعة’ بحسب 
تعبير عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر20.

إّنها ليست عماًل عشوائياً ينطوي على حضور اجللسات واالجتماعات وينتهي بالتسليم مبا 
ميلى على احلاضرين من أفكار وق��رارات. إّنه عمل ينطوي على قدرٍة فردية وجماعية تعمل 
بعقلية الفريق الواحد القادر على اخللق واإلبداع في االستجابة آلراء العامة وتلبية احتياجاتهم 
ومتطلباتهم. ولنا أْن نحذر من تزايد املخاوف حول مستقبل الدميوقراطية في العراق، إذا ما 
إستمر الشّد واجلذب بني االئتالفات والكتل واألحزاب املتنافسة على ما هو عليه، دون إهتمام 
جدي ومنهجي بتلبية االحتياجات املؤجلة لعموم املواطنني، نتيجة جمود حركة اآللة احلكومية، 
وانغماس املشتغلني فيها بشؤونهم اخلالفية، بدالً من االهتمام بشؤون املواطن وحاجاته، في ظّل 

أوضاع متزايدة في صعوبتها.

التي خاض  التحول الدميوقراطي  أْن نتساءل عما يتحقق من شروط  لنا  من جانٍب آخر، 
في  احل��ال  وكذلك  اليوم.  العراق  في  عاماً  ستني  على  يزيد  ما  قبل  أسلفنا  كما  ليرنر  فيها 
مقومات التحول الدميوقراطي احلديث لدى تالكوت بارسونز. فبعد فترة حكم دكتاتوري شمولي 
استغرقت أربعني عاماً، واختتم بسياسات طائشة، أدت إلى استنزاف إمكانات العراق املادية 
والبشرية في حروب دموية مكلفة، واعتداء على دولة جارة آمنة مثل الكويت عام 1990. بعد 
تلك الفترة التي انتهت بفترة حصار أممي متعدد اجلوانب من اقتصادي وسياسي واجتماعي 
شامل ومحكم، غدا مبوجبها املجتمع في حالة خصومة بالغة التأثير فيما بني جماعاته املتنوعة 
واملتعددة، حتى صار أمر القفز إلى الدميوقراطية أياً كان شكلها، تشاركياً أم نيابياً أم ليبرالياً 
أم توافقياً، محفوفاً باملخاطر. اخلالصة فيما نرى أّنه كان أمام العراق أْن يُترك للتعافي من 
جديد، حتى تقف الطبقة الوسطى على قدميها من جديد بعد أْن استنزفتها سنوات احلصار 
اإلحدى عشرة، ليعاد إصالح بيروقراطية الدولة التي طالتها عمليات النهب والسلب والتخريب، 
إلى معاجلة مشكالت  ويصار  والعالي،  والثانوي  االبتدائي  األساسي  التعليم  وتعالج مشكالت 
املدنية  القطاعات  املنظمة، وتبث احلياة في  العشوائي واجلرمية  التحضر، كالبطالة والسكن 
التي أنهكتها سياسات العسكرة وما شابهها. كان ينبغي لكل هذا أْن يحدث  قبل أْن يُصار إلى 
الدخول في عملية سياسية كبيرة من وزن التحول من النظام الشمولي الدكتاتوري إلى نظام 
احلكم على أساٍس دميوقراطي نيابي جماهيري حديث. لقد كان مبكراً جداً الدخول في النظام 

الدميوقراطي احلديث في العراق. 

 Weber, Max, Bureaucracy, pp. 7 – 38 in Sociology of Organization: Basic Studies  20
edited by Oscar Grusky & George Miller (Second Edition) (New York: The Free Press, 1981)
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