
 
ادمة   1 ات  والمرحلة  الق  اب  خ 

ت   الان 

 االنتخابات والمرحلة القادمة

 

 

 

  
 د. كاظم السهالن 

        

ن  ن نهجير ، تنازع بير ي ي ظل الكثبر من التنازع السياسي واالختالف الشعبر
لمانية فن  ، أقيمت االنتخابات البر

ي 
ي مقابل   ،نهج جديد عىل الساحة السياسية قائم عىل تشكل قوائم جديدة عابرة للطائفية او التشكل الطائفن

فن

ن كان الشارع منقسم  معادة قوائم طائفية  التشكل ومكررة لشعارات قديمة. بالمقابل عىل مستوى الناخبير

ن مقاطع ن عازف عن المشاركة وبير الديمقراطية والمشاركة الفاعلة حبى يقابلهم من يدعو اىل تحمل نتائج    ،بير

 
 
ي وتشكيلة المفوضية ليست بمستوى الطموحات عىل امل اخضاعها للتغيبر الحقا  . وان كان القانون االنتخابر

ي ظل مشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب
ن  ،وفن ال بل انها  ،خرجت النتائج مفاجئة لكثبر من المراقبير

ي المناطق   ،بالمراتب األوىلة التشكل  جديد ففازت قوائم    ،تجاوزت كل التوقعات
ة فن وتهاوت قوائم أخرى كببر

 
 
ي محافظات لم يكن متوقعا ان يكون لها   الوسىط والجنوبية، كما افرزت بعض القوائم العابرة للطائفية فوزا
فن

ن كانت التوقعات تشبر اىل فوز للقوائم الجديدة  ي حير
ي شمال العراق، الصدارة فيها. وفن

بر بعد الفشل الكبفن

ي أرصت عىل االستفتاء 
اال ان النتيجة كانت ان تلك األحزاب كررت فوزها  ، الذي تعرضت له األحزاب البى

 وابقت عىل سبق الصدارة لها. 

ي 
ي الوقت الراهن تخوض الكتل الفائزة مشاورات لتحديد صورة الحكومة القادمة البى

االن لم  اىلوفن

ي ظل تقارب نتائج الكتل الفائز 
ي العراق ان امر تشكيل تبدو مالمحها فن

ة. وبطبيعة الحال وكواقع معروف فن

اذ ان القوى االقليمية والدولية الفاعلة عىل الساحة العراقية  ،بعده المحىلي  د الحكومة العراقية ال يقف عن

ي تقرير شكل الحكومة القادمة
ي الحكومات السابقة.   ،لها دور كببر فن

 كما كان عليه االمر فن

 



 
ادمة   2 ات  والمرحلة  الق  اب  خ 

ت   الان 

ي لعام  ستكون مرحلة ت       
ة، فقد رسم الدستور العرافى    2005شكيل الحكومة مرحلة عسبر

 
   نظاما

 
ال   برلمانيا

لمانية الرصينة، وذلك عندما حدد يخضع  ي النظم البر
لمنطق )الحكومة والمعارضة( كما هو معمول به فن

ي 
لمان، والن انتخاب رئيس الجمهورية هو اول خطوة أصوات انتخاب رئيس الجمهورية بثلب  عدد أعضاء البر

ي ضمنيا الغ
ي تحديد الخطوات الالحقة لتشكيل السلطة التنفيذية، فهذا يعبن

)الحكومة   مفهوم اءفن

ن  ي السلطة التنفيذية واصبح هناك تداخل بير
لمان تقريبا له من يمثله فن ي البر

والمعارضة( وجعل كل من فن

ن  ي  السلطتير
يعية والتنفيذية ، االمر الذي اقر ورسخ المحاصصة مستندا عىل مصطلح )توازن( الوارد فن التشر

ي الغت مفهوم المواطن الفرد وذوب
ي )المكون( وهذا النهج الدستور، هذه المحاصصة البى

ت الكل شاء ام ابر فن

ي مجلس الحكم. 
 هو استمرار لما ابتدأته سلطة االحتالل فن

ي تشكيل حكومة         
  مهنية واستنادا اىل ما تقدم فان االمل فن

 
  –، الن الكتل اإلصالحية قوية، يبدو ضعيفا

ي تحتاجها اىل ت -ان صحت تسميتها
وط ومتطلبات القوى البى شكيل الكتلة األكبر وتحتاجها ستصطدم بشر

ي المرحلة القادمة ضمن مأسسة الدولة هو تعديل الدستور النتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما يتطلب 
فن

 
 
 الخروج من نفق المحاصصة.  ليكون ضامنا

ي التنازىلي لنسب المشاركةان          
ي  )   الخط البيابن

 2010وعام    ،%76,4كانت نسبة المشاركة    2005عام  ففن

ة لعام ، %60تدنت نسبة المشاركة اىل  2014وعام ، %62ت نسبة المشاركة كان ي االنتخابات األخبر
وفن

ة %44,52كانت نسبة المشاركة   2018 ن   من( يؤشر اىل حالة خطبر ي لثقته بقوانير
فقدان المواطن العرافى

ي الثقة االنتخابات والمفوضيات المسؤولة ومن ثم بالنظام الديمقراطي برمته. فاذا لم يتوقف  
هذا االنحدار فن

ن اننا كأمة  ،تالمتفتفان ذلك قد يقود البالد اىل اتون رصاعات وتفتيت  ي حير
الحاجة اىل بناء ما  بأمسفن

 هدمته الطائفية والفساد 
 
عن كل هذه المشكالت الدستورية والقانونية والرصاعات الحزبية واالطماع   . وبعيدا

ي يتطلع اىل استتباب االمن، وتوفبر فرص عمل حقيقية الخارجية بتثبيت وزيادة النفوذ، فان الموا
طن العرافى

، واىل   ن سكن، واىل إيقاف القبول بوجود المليشيات المرتبطة التعليم و الصحة و الخدمات و اللجيوش العاطلير

ن منهم.  داد أموال العراقيير  بأحزاب السلطة، وتجريم الطائفية، ومحاكمة المفسدين واسبى

 إرادة . وعلمنا درس التاري    خ ان تريد. الشعب يريد وأحزاب السلطة 
 
 الشعوب هي من تنترص دائما

 


