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يهخص انثحث

تعرض المجتمع العراقي على مدى عقود خلت إلى العديد من االزمات والحروب التي
نالت من المنظومة الثقافية العراقية في ظل النظاـ السلطوي الذي أدى إلى امتزاج الثقافة بين
خضوع وعنف ،وعلى الرغم من التغيير السياسي الذي حدث في العراؽ بعد عاـ 3004
وتبني النظاـ الديمقراطي وآلية االنتخاب كأحد أدواتها التي اعطت حق المشاركة دور للفرد
في انتخاب ممثليو ،إال أف ممارسة ىذا الحق شابتو الكثير من التداخالت التي انتجت إرادة
لم تتمتع بالحرية الكافية للخروج من ثقافة الخضوع التي طبعت سلوؾ الشخصية العراقية
لعقود من الزمن ،والتي لم تزؿ أثرىا لحد يومنا ىذا.
مما تقدـ يحاوؿ البحث تسليط الضوء على مديات تأثير تلك الثقافة –الخضوع-
على انتماء المواطن ووالئو وحريتو في االختيار ،األمر الذي يفرض على الباحث وضع اآلليات
المناسبة للخروج من ثقافة الخضوع وترسيخ المواطنة في ممارسات االفراد العراقيين سواء في

حقهم بالمشاركة أو دورىم في الرقابة وبناء الوطن ،وقد تك تقسيم البحث إلى أربع مباحث،
األوؿ  :خصص لالطار النظري في حين بينا في المبحث الثاني الواقع الثقافي في العراؽ قبل
عاـ  ،3004وخصص الثالث لبحث أثر الثقافة السائدة بعد عاـ  3004في سلوؾ الناخب
العراقي ،والرابع وضحنا من خاللو سبل تعزيز ثقافة المشاركة.
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املمذيـــــح

نالت الحروب والتحديات واألزمات التي تعرض لها المجتمع العراقي على مدى عقود
خلت ،ما نالت من منظومتو الثقافية األصيلة وعلى مستويات عدة ،فبادئ ذي بدء كانت
الثقافة السائدة في العراؽ في ظل النظاـ السابق عبارة عن ثقافة خضوع بفعل سياسة التسلط
والتصفية التي اتبعها النظاـ المذكور على مدى أكثر من ثالثة عقود ونصف ضد كل من
يعارض سياساتو ولو بكلمة ،فضالً عن سلسلة الحروب التي خاضها النظاـ المذكور ،كما
أفرزت صفحة سنوات الحصار االقتصادي الثالث عشرة العجاؼ رذائل دخيلة على المجتمع
العراقي -كالكذب والخيانة وتعاظم األحقاد الطبقية وعدـ الشعور بالمسؤولية والالمباالة
والغش والسرقة والرشوة والخطف والقتل وما إلى ذلك -ومن ثم حلت تلك الرذائل محل
القيم الفضيلة التي جرت عملية ىدمها على وفق مخططات دولية وإقليمية خطيرة كاف النظاـ
السابق ىو األداة المنفذة لتلك المخططات ،ثم مثل إسقاط ىذا النظاـ على يد القوات

األمريكية المحتلة الحلقة األخيرة في ىدـ بل وانهيار منظومة القيم الثقافية لدى شرائح واسعة

من الشعب العراقي ،وقد تجسد ذلك في عمليات السلب والنهب والحرؽ لممتلكات الدولة
وعلى مرأى ومسمع تلك القوات ،فضالً عن اإلجراءات واألوامر التي صدرت عن تلك
القوات ودورىا في تكريس الطائفية والعرقية واإلرىاب والتكفير ،وذلك عبر ىيمنتها على إدارة
الدولة ومؤسساتها المؤقتة واالنتقالية ،وبالرغم من انحسار ىذا التدخل بعد انسحاب القوات
األمريكية نهاية عاـ 3022ـ ،إال أنها ما زالت تؤثر بشكل ملحوظ على مسار العملية
السياسية الجارية في العراؽ.
وبالرغم من الشروع في إقرار وتطبيق اآلليات الديمقراطية في العراؽ السيما بعد دخوؿ
الدستور الصادر عاـ  3006حيز النفاذ ،وفي الوقت الذي تعد االنتخابات من أبرز تلك
اآلليات ،وقد أضحى من حق كل العراقيين الذين تتوفر فيهم شرط االنتخاب ممارسة ىذا
الحق الختيار ممثليهم في مواقع المسؤولية ،ولكن مازاؿ معظم الناخبين العراقيين ال يمتلكوف
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اإلرادة الحرة الواعية في ممارسة ىذا الحق بالشكل األمثل ،وذلك بفعل خضوعهم إلمالءات
وضغوط القوى السياسية التي تتنافس من أجل تجيير أصواتهم لصالحها.
لذا فاإلشكالية التي نحاوؿ تسليط الضوء عليها في ىذه الورقة تتجسد في نطاؽ
ومدى تأثير تلك الثقافة السائدة –وىي ثقافة الخضوع -في انتماء المواطن ووالئو وخياراتو
وسلوكو االنتخابي ،إذ أمست الغلبة للوالء لالنتماءات الفرعية كالطائفة والقومية والحزب
والعشيرة ولألشخاص على حساب الوالء للوطن ،وكل ذلك يعرقل مهمة بناء نظاـ سياسي
راشد في بلدنا العراؽ حاضراً ومستقبالً.
على ذلك نجد أنفسنا أماـ تحدي خطير يستدعي من كل المعنيين بالشأف العراقي
بالتصدي لو وبكل الوسائل والسبل المتاحة ،وذلك للعمل على وضع خطط شاملة ومدروسة
إلعادة بناء المنظومة الثقافية يكوف محورىا األساس ترسيخ ثقافة المشاركة لتحل محل ثقافة
الخضوع ،ويجري تنفيذ تلك الخطط التي تدخل ضمن إطار ما يسمى بالتأىيل السياسي.

على ذلك سنقسم ىذا البحث – فضالً على المقدمة والخاتمة -على مباحث أربعة وكما
يأتي:
المبحث األوؿ :إطار نظري :ماىية الثقافة واالنتخاب.
المبحث الثاني :الثقافة السائدة في العراؽ قبل وبعد عاـ 3004ـ.
المبحث الثالث :سلوؾ الناخب العراقي منذ عاـ .3006
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املثحث األول

إطار نظزي  :ياهيح انثمافح واالنتخاب

نتناوؿ في ىذا اإلطار تعريف الثقافة ومستوياتها ،وكذا تعريف االنتخاب وطبيعتو وأنواعو.
املطهة األول :ياهيح انثمافح:
انفزع األول :تعزيف انثمافح:

الثقافػػة لغػةً مشػػتقة مػػن الفعػػل ثقػػف ،وثقػػف الشػػيء أي وجػػده ،وىػػو مػػا ورد فػػي القػػرآف
الكػريم فػػي أكثػػر مػػن موضػػع منهػػا قولػػو تعػػالى:م حواقػتػلػػوىم ححيػث ثحِقفتمػػوىم ...م، 2وتػػأتي كلمػػة
قوـ وع حد حؿ ،وتثقف الرجل أي صار حاذقاً فطناًم. 3
ثحػ حقف بمعنى ح
وقد عرؼ مأدوارد تايلور الثقافة بأنها :مالكل الذي يشمل المعرفػة والمعتقػدات والفػن
واألخالؽ والقػانوف والعػادات وكػل القػدرات األخػرى التػي يكتسػبها اإلنسػاف بوصػفو عضػواً فػي

المجتمع م. 4

وىنػػاؾ مػػن يعػ ِرؼ الثقافػػة علػػى إنهػػا :ممجمػػل رؤى الحيػػاة والكػػوف وتصػػوراتها وأسػػاليب

التعامػػل اليػػومي واألخػػالؽ والمعتقػػدات والمهػػارات واإلبػػداعات والمعػػارؼ والمفػػاىيم م، 5كمػػا

عرفهػػا أحػػد البػػاحثين بأنهػػا :مأسػػلوب حيػػاة ل نسػػاف فػػي بيظػػة معينػػة وظػػروؼ مالئمػػة ولغػػة أو

أكثػر م ، 6وىنػاؾ مػن يػرى إف الثقافػة ىػي طريقػػة فهػم للحيػاة وكيفيػة تنظيمهػا وأسػاليب العػػيش،
وعلى ضوء ذلك تتميز الشعوب بتمايز وتطور ثقافتهام. 7

على ذلك تشمل الثقافة:مأشكاؿ القػيم التػي يبتكرىػا اإلنسػاف ليكسػب إنسػانيتو معناىػا
الخاص ،وينظم بها حياتو الخاصة واالجتماعية والفكرية والروحية والجمالية ،وفي ىذا السياؽ،
تش ػ ػػمل الثقاف ػ ػػة مجم ػ ػػوع النش ػ ػػاط الفك ػ ػػري والفن ػ ػػي بمعناى ػ ػػا الواس ػ ػػع وم ػ ػػا يتص ػ ػػل به ػ ػػا م ػ ػػن

المهارات ..م. 8

لذا فإف الثقافة ىػي منظومػة متكاملػة يػتم بناؤىػا مػن كػل مػا يكتسػبو الفػرد فػي المجتمػع
وطيلػػة حياتػػو ،وألف اإلنسػػاف كمػػا يقػػاؿ-ىػػو ابػػن بيظت ػو -فثقافتػػو تكػػوف فػػي الغالػػب انعكػػاس
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للمحػػيط الػػذي يعػػيش ويتفاعػػل فيػػو مػػع مكوناتػػو ،ولمػػا كانػػت الثقافػػة منظومػػة فإنهػػا تتكػػوف فػػي
األصػػل مػػن عناصػػر معنويػػة وأخػػرى ماديػػة تمثػػل األخيػػرة بمثابػػة تعبيػػر واقعػػي لألولػػى ،إذ مػػا يػػتم
اكتسػػابو مػػن عناصػػر معنويػػة يػػتم تجسػػيده فػػي السػػلوؾ والممارسػػة والمقتنيػػات والتطػػور المػػادي
وتلك ىي مظاىر الحضارة.
خالصة القػوؿ :تػؤدي الثقافػة دوراً فػاعالً فػي ترقيػة عقػل اإلنسػاف وأخالقػو وتنميػة ذوقػو

وبنػػاء شخصػػيتو وم ػػن ثػػم بنػػاء المجتمػػع وتطػػوره ،والمجتمػػع الػػذي يغلػػب المثقفػػوف والعقػػالء
والمفك ػػروف والعلم ػػاء عل ػػى الهمػ ػ الرع ػػاع ،ى ػػو مجتم ػػع يس ػػوده الح ػػوار والتف ػػاىم والتع ػػايش
واالستقرار وكل ذلك يمهد لتحقيق التنمية والتطور.
انفزع انثاني :يستىياخ انثمافح :

للثقافة مستويينمنوعين  :األوؿ عاـ والثاني خاص ،أمػا المسػتوى مالنػوع العػاـ فيشػمل

كل ما يكتسبو الفرد من عادات وقػيم وتقاليػد وأعػراؼ وعلػوـ ومعػارؼ مختلفػة ومػا إلػى ذلػك،
وبػػذلك يتك ػػوف لدي ػػو أفك ػػار وتصػػورات وممارس ػػات عام ػػة ح ػػوؿ أمػػور وظ ػػواىر وقض ػػايا تخ ػػص
المحػػيط الػػذي يعػػيش فيػػو ماإلنسػػاف والمجتمػػع والحيػػاة  ،وفػػي ىػػذا اإلطػػار تعنػػي الثقافػػة معرفػػة
شيء عن كل شيء وتتشكل في الغالب بجهود ذاتيػة أو بحكػم ظػروؼ موضػوعية معينػة ،وكلمػا

يتسػػع نطػػاؽ ىػػذه الثقافػػة العامػػة كلمػػا تقتػػرب ممػػا يمكػػن تسػػميتو بػ ػمالثقافة الموسػػوعية  ،أمػػا
المستوى مالنوع الخاص مػن الثقافػة وىػو األكثػر أىميػة وذلػك بفعػل مػا يتطلبػو ىػذا المسػتوى
مػػن وقػػت ومػػاؿ وجهػػود علميػػة مركػػزة فػػي مجػػاؿ علمػػي معػػين ،وعلػػى ذلػػك تتشػػكل لػػدى الفػػرد
مػػا يمكػػن تسػػميتو ب ػ ػ ػمالثقافػػة التخصصػػية  ،وفػػي ىػػذا اإلطػػار تعنػػي الثقافػػة معرفػػة كػػل شػػيء عػػن
شػػيء ،فهنػػاؾ مػػن يتخصػػص فػػي علػػوـ الحيػػاة أو الفيزيػػاء أو السياسػػة والقػػانوف ومػػا إلػػى ذلػػك،
وال يمك ػػن بل ػػوغ ى ػػذا المس ػػتوى إل ػػى م ػػن خ ػػالؿ اكتس ػػاب ك ػػل م ػػا يمك ػػن الحص ػػوؿ علي ػػو م ػػن
معلومات تخص مجاؿ التخصص ،وما يهمنا ىنا الثقافة السياسية.
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انفزع انثانث :انثمافح انسياسيح:

تعرؼ الثقافة السياسية على أنها :توجو ،أي طريقة في النظر إلػى المؤسسػات السياسػية

والدستورية ،ومن ثم فهي تتعلق بمواقف الجماىير من النظاـ السياسي القائم ،إذ من المفتػرض
أف يوجػػد لػػدى معظػػم النػػاس داخػػل النظػػاـ السياسػػي توجهػػات سياسػػية منسػػجمة وربمػػا متماثلػػة
فيما بينها مالئمة بالنسبة إلى المؤسسات السياسػية والدسػتورية التػي يعيشػوف فػي ِظلهػام 9وفػي
حالة غياب ىذا االنسجاـ أو التماثل في التوجهات تسود الثقافات السياسية الفرعية المنقسمة

على نفسها والمتعارضة في مواقفها وتوجهاتها وسلوكها مما يفضي إلى تفاقم المشاكلم. :

وللثقافة السياسية مقومات أساسية ،ىناؾ من يرى أنها تتجسد فػي التوجهػات السياسػية
بكل أنواعها سػواء أكانػت تلػك التوجهػات ذات طػابع تػأملي أو تقييمػي أو تعبيػري ،وىنػاؾ مػن
يػػرى أف تلػػك المقومػػات تقتصػػر فقػػط علػػى التوجهػػات نحػػو المؤسسػػات السياسػػية ،وعلػػى وجػػو
الجملة تتكوف تلك المقومات من ثالثة عناصر ىيم: 20

-2التوجهات نحو النظاـ السياسػي :أي كيػف ينظػر الفػرد إلػى مؤسسػات النظػاـ السياسػي ومػا
ىو تقييمو لها وكيف يتفاعل معها.
-3التوجهات نحو أفراد المجتمع اآلخرين في إطار النظاـ :أي كيف ينظػر إلػى االخػتالؼ فػي
الػػرؤى واألفكػػار السياسػػية ،فػػي الصػػراع والتنػػافس والتعػػاوف فػػي السػػاحة السياسػػية وعلػػى وجػػو
الخصوص بين األحزاب السياسية وفي القوى التي تحرؾ أو تؤثر فػي الحيػاة السياسػية ومػا إلػى
ذلك.
-4التوجهات نحو النشاط السياسي الػذي يقػوـ بػو الفػرد ذاتػو ،وينطػوي ذلػك علػى نظرتػو إلػى
الحياة السياسية ،وفي إسػهامو بهػا ،وفػي الػربط بػين وضػعو االجتمػاعي واالقتصػادي وبػين آرائػو
ومواقفو السياسية.
وتقسم الثقافة السياسية على ثالثة أنواع وىي كما يأتي:
واع وغير فاعل في المجتمع وىو ما يتالءـ
-2الثقافة القديمة أو الضيقة :ىنا يكوف الفرد غير ٍ

مػػع وجػػود بنيػػة سياسػػية تقليديػػة نجػػدىا سػػائدة فػػي المجتمعػػات البدائيػػة والتقليديػػة والمتػػأخرة
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والبعيدة عن تأثير سلطة الدولػة وىػذا حػاؿ مجتمعػات األريػاؼ والبػدو الرحػل ومجتمعػات دوؿ

العالم المتأخرة بشكل عاـم. 22

-3الثقافة الشخصية أو الرعوية :وىي تلك التي توجد في المجتمعات الخاضعة ألنظمػة حكػم
تسلطية متجبرة ،ويكوف فيها الفرد واعياً ويقػيم نظػاـ الحكػم ولكػن فػي مجػالس خاصػة وبسػرية

تامة ،ولكنو ال يمتلك القدرة والجرأة على التأثير في الحياة السياسية بل ينصاع إلرادة الحػاكم
وأعوانو ويقدـ فروض الطاعة والوالء لهم ،وىنا تسود ما تسمى بػ ػمثقافة الخضوع م. 23

-4ثقافػة المسػػاىمة مالمشػػاركة  :وتعػػد ىػػذه الثقافػة أرقػػى مسػػتويات الثقافػػة السياسػػية ،وتسػػمى
أيضاً بالثقافة الديمقراطية ،ويكوف فيها الفرد على مستوى ٍ
عاؿ من الػوعي ويكػوف مػؤثراً وفػاعالً
ويساىم في بناء أو نقد ومن ثم تقويم مؤسسات النظاـ السياسيم. 24

وكل ىذه األنواع الثالثة من الثقافات السياسية قد توجد جنباً إلى جنػب فػي الكثيػر مػن

المجتمعػػات وربمػػا تتعػػايش وتتفاعػػل مػػع بعضػػها ،ولكػػن بكػػل تأكيػػد كلمػػا ارتفعػػت نسػػبة األفػراد

ذوي الثقافة المساىمة في المجتمع كلما كاف يمكن عد ىذا األمر معياراً لتطوره ورقيو ،من ىنا

تقػػع علػػى عػػاتق القػػائمين علػػى إدارة مؤسسػػات النظػػاـ السياسػػي الرسػػمية وشػػبو الرسػػمية وغيػػر
الرسػمية مسػػؤولية نقػل الثقافػػة السػائدة فػػي المجتمػع مػػن ثقافػة قديمػػة أو شخصػية إلػػى مسػػتوى
ثقافة المشاركة أو المساىمة ،وىي التي تعد األساس لترسيخ السلوؾ االنتخابي الراشد.
املطهة انثاني :ياهيح االنتخاب:

انفزع األول :تعزيف االنتخاب وطثيعته:

أوالً -تعريػػف االنتخػػاب :ىػػو عمليػػة اختيػػار المػػواطنين الػػذين تتػػوافر فػػيهم الشػػروط القانونيػػة
لألشخاص الذين ينوبوف عنهم في ممارسة السلطة.

ثاني ػاً -طبيعػػة االنتخػػاب :ىنػػاؾ مػػن يقػػوؿ إف االنتخػػاب حػػق وىػػو مػػا يتوافػػق ومبػػدأ مالسػػيادة
الشػػعبية  ،وعلػػى وفػػق ذلػػك يكػػوف النائػػب المنتخػػب مػػن قبػػل الشػػعب ممػػثالً لألمػػة كلهػػا ولػػيس
مجرد ممثل لدائرتػو االنتخابيػة أو للحػزب الػذي ينتمػي إليػو ،أي أنػو لػيس وكػيالً عػن ناخبيػو بػل
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ىو وكيل عػن عمػوـ الشػعب ،ويترتػب علػى ذلػك إنػو لػيس للنػاخبين الحػق فػي إعطػاء تعليمػات
إلى النائب وتكليفو باالقتراع فػي البرلمػاف ،علػى وجػو معػين يحددونػو لػو ،بػل يبقػى النائػب حػراً
ف ػػي إب ػػداء آرائ ػػو بالطريق ػػة الت ػػي يراى ػػا متحريػ ػاً ف ػػي ذل ػػك مص ػػلحة ال ػػوطن مالمص ػػلحة العام ػػة
ال مصلحة دائرتو االنتخابيةم. 25

وآخػػروف يػػروف إنػػو وظيفػػة اجتماعيػػة وىػػو مػػا يتوافػػق ومبػػدأ مسػػيادة األم ػة التػػي تػػوزع
السػػيادة بػػين مجمػػوع األفػػراد المكػػونين لألمػػة ،ويعػػد كػالً مػػنهم مالكػاً لجػػزء مػػن السػػيادة ،كمػػا

يكوف النائب ممثالً لجزء من السيادة ،وىذا الجزء ىػو ذلػك الػذي يملكػو نػاخبوه ،وىػو بمثابػة

وكيل عنهم فحسب ،ومن ثم لناخبيو الحق في إعطائػو تعليمػات ملزمػة ال يسػتطيع مخالفتهػا أو
الخروج عليها عند التصويت في البرلماف ،وللناخبين عزلو وقتما شاءوام. 26

في حين يرى فريق ثالث أف االنتخاب سػلطة قانونيػة تعطػى للنػاخبين لتحقيػق المصػلحة
العامػ ػػة وذلػ ػػك علػ ػػى أسػ ػػاس إف القػ ػػانوف ىػ ػػو الػ ػػذي يحػ ػ ِػدد مضػ ػػموف ىػ ػػذه السػ ػػلطة وشػ ػػروط

اسػػتعمالهام ، 27وىػػذا ىػػو الػػرأي الػػراجح والػػذي أمسػػى معمػػوالً بػػو فػػي معظػػم الػػنظم السياسػػية

المعاصرة ،وذلك على أساس أف من تتوافر فيو تلك الشػروط يسػجل فػي قائمػة النػاخبين ،وفػي
كػػل االحػػواؿ تعػػد مشػػاركة النػػاخبين فػػي عمليػػة اختيػػار المرشػػحين االكفػػاء بمثابػػة موقػػف وطنػػي

يسهم في بناء مؤسسات الدولة الراشدة..
انفزع انثاني  :شزوط االنتخاب:

لقد كانت بعض الشروط التي وضعتها بعض الدوؿ بمثابة عراقيػل أمػاـ بعػض المػواطنين

لحرمانهم من حق االنتخاب ومنها شرط العمر ،فقػد اشػترطت لبنػاف مػثالً أف يكػوف سػن الرشػد

السياسي  32عاماً ،وشرط الجنس محرماف النساء من االنتخاب  ،وىناؾ شرط العنصر وشرط
الثػػروة وشػػرط التعلػػيم ومػػا إلػػى ذلػػك ،وعلػػى ذلػػك يسػػمى ىػػذا النػػوع مػػن االنتخػػاب بػػاالقتراع

المقيد.
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أمػا الشػروط التػػي تضػعها قػوانين االنتخػػاب فػي معظػم دوؿ العػػالم المعاصػر تعػد شػػروطاً
ضرورية ومعقولة ،وىي:
 -2العمر مفي الغالب يتساوى سن الرشد المدني مع سن الرشد السياسي البالغ م 29عاماً.
 -3الجنس ػػية مىوي ػػة الم ػػواطن  -4 ،األىلي ػػة العقلي ػػة -5 ،فضػ ػالً ع ػػن ش ػػرط التس ػػجيل ف ػػي
سجالت الناخبين ،وتعد ىذه الشروط بمثابة وسيلة لضبط العمليػة االنتخابيػة وتقنينهػا وحتػى ال
تكػوف سػػائبة وفوضػوية وىػػذا النػوع مػػن االنتخػاب يسػػمى بػاالقتراع العػػاـ ألف الشػروط المػذكورة
ستسمح لعموـ المواطنين المؤىلين دوف تمييز للمشاركة في االنتخاب.
انفزع انثانث  :نظى (طزائك) االنتخاب :

تعد نظم أو طرائق االنتخاب بمثابة عملية ترجمة لألصوات المدلى بهػا فػي االنتخابػات

العامة إلى مقاعػد نيابيػة يحضػا بهػا مرشػحو األحػزاب والكتػل والمسػتقلوفم ، 28علػى ذلػك تعػد
تلػػك الػػنظم أو الطرائػػق بمثابػػة مفتػػاح لحصػػوؿ متغيػػرات فػػي الخارطػػة السياسػػية لهػػذا النظػػاـ
السياسػػي أو ذاؾ ،وذلػػك ألنهػػا تػػؤدي حتمػاً  -فػػي حػػاؿ طبقػػت فػػي ظػػل بيظػػة انتخابيػػة سػػليمة،

حرة ونزيهة ،آمنة وشفافة -إلى ظهور أو تشػكيل أحػزاب جديػدة وأفػوؿ أخػرى عاملػة ،وصػعود
مرشػػحين جػػدد إلػػى سػػدة الحكػػم وسػػقوط آخػػرين ،كمػػا تسػػهم الطريقػػة االنتخابيػػة المتبعػػة فػػي
الدولة المعنية في إقامة تحالفات جديدة وتفكك أخرى قائمة ،واألىم إنها تسهم بشػكل فاعػل
فػػي إدارة الصػػراع السياسػػي بشػػكل سػػلمي ،وبالمقابػػل قػػد يسػػهم النظػػاـ االنتخػػابي فػػي تحديػػد
سػػهولة أو تعقيػػد عمليػػة التصػػويت للنػػاخبين ،ويػػؤثر حتم ػاً – سػػلباً أو إيجاب ػاً -علػػى األقليػػات

والفظػػات المهمشػػة ،كمػػا يمكػػن أف تػػؤثر الػػنظم االنتخابيػػة علػػى طريقػػة إدارة العمليػػة االنتخابيػػة
وطريقة تصرؼ النخب السياسية ،ما يساعد بالنتيجة على تحديد المناخ السياسي األوسعم. 29

وعلى وجو الجملة ىناؾ نظاماف أساسياف مطريقتػاف أساسػيتاف تتبعهمػا الػنظم السياسػية
فػػي االنتخػػاب ىمػػا نظػػاـ االنتخػػاب باألغلبيػػة ونظػػاـ االنتخػػاب بالتمثيػػل النسػػبي وبينهمػػا نظػػم

أخرى مختلطة تجمع بين خصائص االثنينم. 2:
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نستشػػف مػػن خػػالؿ تقػػدـ أف إج ػراء انتخابػػات عادلػػة ونزيهػػة تسػػتدعي أف ترتقػػي ثقافػػة
المجتمع على وجو الجملة ،وثقافة الناخبين علػى وجػو الخصػوص إلػى مسػتوى ثقافػة المشػاركة
كي يتم تجسيد مبدأ السيادة للشعب وىو مصدر السلطات وأساس شرعيتها.

املثحث انثاني

انثمافح انسائذج يف انعزاق لثم وتعذ عاو 3002و

س ػػنتعرض ف ػػي ى ػػذا المبح ػػث إل ػػى طبيع ػػة الثقاف ػػة الس ػػائدة ف ػػي ظ ػػل العه ػػدين الملك ػػي
والجمهػػوري حتػػى عػػاـ  ،3004لننتقػػل إلػػى تشػػخيص طبيعػػة تلػػك الثقافػػة بعػػد عػػاـ ،3004
وذلك من خالؿ المطلبين اآلتيين:
املطهة األول  :انثمافح انسائذج لثم عاو :3002
انفزع األول :انثمافح انسائذج يف ظم انعهذ املهكي:

عػانى المجتمػع العراقػي طيلػػة قػروف طويلػة مػن الػػزمن مػن التسػلط واالسػتبداد والتخلػػف

علػػى كػػل المسػػتويات ،ويعػػد التخلػػف الثقػػافي أخطػػر مظػػاىر ىػػذا التخلػػف ،وكػػاف ذلػػك بفعػػل
تفاعل تحديات خارجية تمثلت بتكالب سلسلة من القوى األجنبية التػي فرضػت سػيطرتها علػى

مقدراتو ،مع تحديات داخلية تتعلق بميراث التسلط واالستبداد علػى مػدى التػاريخ ،فضػالً عػن

انتشار األمية والتفاوت الطبقي وتدىور المنظومة األخالقية والقيمية مع غلبة العػادات والتقاليػد

القبلية البالية.
وعلى الرغم من تبني النظاـ الملكي للنظاـ النيابي وذلػك منػذ صػدور القػانوف األساسػي
عاـ 2:36ـ ،إال إف إدارة مؤسسات الدولة ظلت تقتصػر علػى عػدد محػدود مػن الشخصػيات
التي تنتمي للطبقات البرجوازية واإلقطاعية وممن ارتبطوا باإلدارة البريطانية المحتلة ،كما كانت
الصراعات بين النخب السياسية المتنفذة وبينها وبين القوى واألحزاب والشخصيات المعارضة

ىػػي السػػمة السػػائدة طيلػػة العهػػد الملكػػي م2:32ـ2:69-ـ م، 30كمػػا أف االسػػتياء الشػػعبي
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أزاء الحكومػػات المتعاقبػػة راح يتفػػاقم مػػع مػػرور الوقػػت بفعػػل ىيمنػػة إدارة االحػػتالؿ البريطػػاني
عل ػػى مق ػػدرات الدول ػػة وت ػػدني مس ػػتوى أداء مؤسس ػػاتها وبفع ػػل س ػػيادة حال ػػة ع ػػدـ االس ػػتقرار
السياسي ،إذ تألف في ذلك العهد  27مجلساً نيابياً ،أستكمل مجلس نيابي واحد فقػط دورتػو

االعتياديػػة وىػػي أربعػػة أعػػواـ ،وإزاء ذلػػك تشػػكلت  6:حكومػػة ممجلػػس وزراء تػػولى رئاسػػتها
م 34رئيس وزراء ،كما أعلِنت األحكاـ العرفية  27مرة بين عامي  ،2:69-2:32أي نحو

 %60مػػن العه ػػد الملكػػي ك ػػاف تحػػت الحك ػػم العرف ػػي العسػػكري ،ى ػػذا فضػػالً ع ػػن أس ػػاليب

التنكيػػل والػػبطش التػػي أتبعتهػػا تلػػك الحكومػػات ضػػد المتظػػاىرين والمضػػربين وقػػوى المعارضػػة

والسػػيما فػػي األعػػواـ 2:57ـ و 2:59ـ و 2:63ـ ،وكػػذلك تصػػفية الكثيػػر مػػن المعتقلػػين

السياسيينم. 32

وإزاء ذلك لم يطرأ أي تحسن يذكر على األوضاع المعيشية والخدميػة فػي العػراؽ طيلػة
العهػػد الملكػػي ،إذ اسػػتمرت حالػػة الفقػػر تخػػيم علػػى السػػواد األعظػػم مػػن العػػراقيين حتػػى بلغػػت

حوالي  %67.9من عدد السكاف الذي بلغ في عاـ  2:68حوالي سػبعة ماليػين نسػمةم، 33
وذلػػك بػػالرغم مػػن أف حصػػة الفػػرد العراقػػي مػػن عائػػدات الػػنفط كانػػت قػػد بلغػػت فػػي األعػػواـ

م2:69-2:40ـ حوالي  299دوالر للفرد الواحدم ، 34وقػد صػاحب ذلػك انتشػار األوبظػة
واألم ػػراض والجه ػػل والتخل ػػف ،وف ػػي ظ ػػل ى ػػذا الواق ػػع كان ػػت الثقاف ػػة السياس ػػية الس ػػائدة ف ػػي
المجتمػػع العراقػػي آنػػذاؾ عبػػارة عػػن م ػزي بػػين الثقافػػة التقليديػػة وثقافػػة الخضػػوع ،وبػػالرغم مػػن
إجراء العديػد مػن العمليػات االنتخابيػة فػي تلػك المرحلػة إال إف معظػم ممػن كػانوا يشػاركوف فػي
االنتخابات النيابية يخضعوف إلمالءات المرشحين ولم يعبروا عن إرادتهم وقناعاتهم الحقيقية.
انفزع انثاني :انثمافح انسائذج يف ظم اننظاو اجلًهىري:

بعد اإلطاحة بالنظاـ الملكي وتأسيس النظاـ الجمهوري عاـ  ،2:69دخػل العػراؽ فػي

حالػػة مػػن عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي وذلػػك بفعػػل سلسػػلة االنقالبػػات العسػػكرية ،وفػػي ظػػل ىػػذا
العهػد ازداد الواقػػع الثقػػافي تخلفػاً ،فلػػم تكػػن ىنػاؾ أيػػة محػػاوالت لرفػع مسػػتوى الػػوعي الثقػػافي
إلى الحػد الػذي يفضػي إلػى االنتقػاؿ مػن الثقافػة التقليديػة وثقافػة الخضػوع إلػى ثقافػة المشػاركة
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والس ػػيما م ػػع اسػػػتمرار حال ػػة تك ػػريس مػػػا يس ػػمى بػ ػ ػ ػمالشرعية الثوريػػػة لتح ػػل مح ػػل الشػػػرعية
الديمقراطية التػي تقػوـ علػى مبػدأ :الشػعب مصػدر السػلطة ،بذريعػة إف مػن يقػوـ بػالثورة -قلػب
النظاـ السابق -ىو الذي يمثل الشعب ويروـ تحقيق مصػالحو وعلػى ذلػك لػو الحػق وحػده فػي

قيادة المجتمع والدولة معاًم ، 35وقد تجلػى ذلػك بشػكل جلػي فػي العهػدين الجمهػوريين الثػاني

م 2:75-2:74والثالػػث م- 2:79-2:75مرحلػػة مػػا بعػػد سػػقوط مال ػزعيم عبػػدالكريم
قاسػم  -إذ إف حالػة عػدـ التجػانس االجتمػاعي كانػت السػمة السػائدة فػي أوسػاط تلػك الطبقػة
مما أفضػى إلػى اختالفػات فػي األفكػار والميػوؿ والمواقػف تمخضػت عنهػا خالفػات حػادة بعػد
مدة وجيزة ،ومن الواضح إف ما كاف يوحد أفراد تلك الطبقة ىو تحالفهم وعدائهم للزعيم ومن

ثم سعيهم ل طاحة بػوم ، 36وعلػى ذلػك توالػت االنقالبػات والتصػفيات التػي راح ضػحيتها عػدد
كبير من كبار القادة العسكريين والسياسيين وكل ذلك عمق مػن الهػوة بػين الحكػاـ والجمػاىير

كما عمق حالة االنقساـ المجتمعي.

وفػػي العهػػد الجمهػػوري الرابػػع –مػػا بعػػد انقػػالب عػػاـ 2:79ـ ولغايػػة عػػاـ 3004ـ-

عمل ػػت الطبق ػػة الحاكم ػػة الت ػػي تلت ػػف ح ػػوؿ ال ػػرئيس وت ػػأتمر ب ػػأوامره وى ػػو ال ػػذي يم ػػارس ك ػػل
الصػػالحيات واالختصاصػػات وبػػال منػػازع علػػى تهمػػيش كػػل الشػػرائح والجماعػػات األخػػرى بػػل
وإقصاء وتصفية كل من يحاوؿ االعتراض على ىذا الواقع بما في ذلػك كبػار القػادة السياسػيين
والعسكريين ،وأحياناً تتم تصفيتهم علػى النيػات أو الشػكوؾ فحسػب ،وعلػى ذلػك سػعت تلػك
الجماعػػة الحاكمػػة بكػػل الوسػػائل والسػػبل للعمػػل علػػى إبقػػاء تلػػك الشػػرائح والجماعػػات تحػػت

السيطرة ومن ثم العمل على صهرىا في ظل بوتقة الرضوخ والتبعيػة لكػل مػا يمليػو عليهػا النظػاـ
الحاكم.
على ذلك فإف سيادة مثل ىذا الواقع تجسد في تكريس ثقافة تراجعت بل وغابت فيهػا
قػػيم الحػػوار العقالنػػي والتفكيػػر المنطقػػي ولػػم تعػػد ىنػػاؾ أيػػة صػػيغ للتفػػاىم والتسػػامح والتعػػايش

وبالمقابل سادت قيم التخندؽ والحقد والكراىيػة بػين أبنػاء المجتمػع الواحػد ،بػين عامػة النػاس
المهمشين والمغيبين والمضطهدين وبين الجماعة الحاكمة ومن يتبعها ،ما نت عن ذلك سػيادة
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ىيمنػػة قػػيم التعصػػب الػػذي أخػػذت بعػػداً إقليميػاً وقوميػاً فػػي إقلػػيم كردسػػتاف ،كمػػا أخػػذت بعػػداً
طائفياً في معظم مناطق العراؽ فػي الوسػط والجنػوب ،وإلػى حػد مػا بعػداً عشػائرياً علػى مسػتوى
مناطق وسط وغرب العراؽ ،وكل ذلك أفضى إلى إحالؿ الوالء لتلك االنتماءات الفرعية محػل
االنتماء للوطنم ، 37ولم يكن الوالء للوطن سوى أمر ظاىري شكلي وذلك بفعل قسوة السلطة
ولجوئها كلما لزـ األمر ألسلوب التصفية إزاء أية محاولة للخروج عما تصفو السلطة بػ ػ ػمالصف
الػػوطني أي الوحػػدة الوطنيػػة التػػي كانػػت تقػػوـ علػػى صػػهر ودمػ كػػل فظػػات المجتمػػع فػػي بوتقػػة
واحدة من خالؿ فرض ثقافة السلطة التي تقوـ على الفكر الواحد والزعيم األوحد.
املطهة انثاني  :انثمافح انسائذج تعذ عاو 3002و

بع ػ ػػد دخ ػ ػػوؿ ق ػ ػػوات االح ػ ػػتالؿ بقي ػ ػػادة الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة األمريكي ػ ػػة للعػ ػ ػراؽ ف ػ ػػي

3004/5/:ـ ،وإسقاط نظاـ حكممصػداـ حسػين  ،ومػن ثػم تكػريس االحػتالؿ وشػرعنتوم، 38

إنقلب واقع المجتمع العراقي من واقع التسلط والخوؼ والصهر والدم القسري إلى التشػتت
واالنفالت والفوضػى باسػم الحريػة والديمقراطيػة ،وكػل ذلػك جػرى بفعػل غيػاب القػانوف وانهيػار
سػػلطة الدولػػة مػػع تػػدني مسػػتوى الػػوعي الثقػػافي والسياسػػي وإىت ػراء المنظومػػة األخالقيػػة ،وكػػاف
ذلك قد أعطى لكل من ىب ودب الفرصة للقياـ بعمليات السلب والنهب والقتػل وتفػاقم روح
االنتقػػاـ والثػػأر التػػي غػػذتها أطػػراؼ خارجيػػة إقليميػػة ودوليػػة

م39

 -مسػػتغلة بػػذلك وجػػود قػػوات

ػواء بشػكل مباشػر
االحتالؿ على األراضي العراقية التي ساىمت بدورىا بتدمير البنػى التحتيػة س ً

أـ غير مباشر ،واألخطر من كػل ذلػك بػدأت األمػور تتعقػد شػيظاً فشػيظاً السػيما بعػد أف امتػدت

أعمػػاؿ العنػػف لتأخػػذ أبعػػاداً طائفيػػة وصػػلت ذروتهػػا بعػػد حادثػػة تفجيػػر اإلمػػامين العسػػكريين فػػي

سامراء في بداية سنة 3007ـ ،واستمرار ىذا الوضع طيلة سنتي 3007و.3008

ومع أف األوضػاع علػى وجػو الجملػة كانػت قػد تحسػنت بدرجػة كبيػرة بفعػل تطبيػق خطػة

فرض القانوف واإلجراءات الواسػعة التػي اتخػذتها الحكومػة آنػذاؾ علػى كػل المسػتويات األمنيػة
والسياسية ،ولكن مازالت عالقة في نفوس الكثير من أبنػاء الشػعب العراقػي األحقػاد وربمػا روح
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تضرروا من أعماؿ العنف الطائفية ،مع استمرار جهود الكثير من األطراؼ
االنتقاـ السيما ممن ح
والقوى الخارجية والداخلية في تغذية ىذه التوجو بشتى الوسائل المادية واإلعالمية وغيرىا بغية

تأجي األوضاع والعمػل علػى إعػادة العػراؽ إلػى حالػة االقتتػاؿ والعنػف والعنػف المضػاد وصػوالً
إلػػى العمػػل علػػى إنهيػػار العمليػػة السياسػػية وإعػػادة البلػػد إلػػى نقطػػة الصػػفر أي حالػػة الفوضػػى
والصػػراعات والتخنػػدؽ ،وممػػا زاد األمػػور تعقيػػداً ضػػعف القػػدرات التنظيميػػة التػػي تضػػبط سػػلوؾ

أفراد المجتمع وتردع الخارجين عن القانوف والنظاـ العاـ ،ورافق ذلك تردي مستوى الخػدمات
وتراجػع مسػتوى التربيػػة والتعلػيم وغيػاب مشػػاريع التنميػة بذريعػة التحػػديات األمنيػة ،وقػد وفػػرت
تلك الظروؼ مجتمعةً بيظةً مشجعة على شيوع الفساد على كل المستويات ،وبذلك سادت فػي
الع ػػراؽ ثقاف ػػة منحرف ػػة  :ىدام ػػة وض ػػالة ،وى ػػي عب ػػارة ع ػػن خل ػػيط م ػػن ثقاف ػػة العن ػػف والتخن ػػدؽ
والتهمػػيش واإلقصػػاء والجهػػل والتعصػػب والطمػػع والنهػػب والسػػلب والرشػػوة وتغليػػب المصػػالح
الضيقة مالطائفية والعرقية والعشػائرية والحزبيػة والمناطقيػة والشخصػية علػى حسػاب المصػلحة

الوطنية.
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املثحث انثانث

سهىن انناخة انعزالي ينذ عاو 3002

أثبتػػت األحػػداث والظػػروؼ السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية واألمنيػػة التػػي مػػر بهػػا
العراؽ وعلػى مػدى أكثػر مػن م 25عامػاً م3004ـ3028-ـ تػدني مسػتوى الشػعور الػوطني
بفعػل ضػعف الػوالء للػوطن وغلبػة الػوالءات الفرعيػػة سػواء علػى مسػتوى العػواـ أـ علػى مسػػتوى

النخبة وعلى وجو الخصوص النخبة السياسيةمصناع القرار  ،وقد تجسد ذلك بصورة جليػة فػي
السلوؾ االجتماعي والسياسي على وجو الجملة.
فعل ػػى ال ػػرغم م ػػن إق ػػرار األغلبي ػػة الس ػػاحقة م ػػن الع ػػراقيين لوثيق ػػة العق ػػد االجتم ػػاعي-

السياسػػي المتمثلػػة بدسػػتور عػػاـ 3006ـ النافػػذم ، 3:وبػػالرغم ممػػا تضػػمنتو تلػػك الوثيقػػة مػػن

نص ػػوص وقواع ػػد ح ػػددت طبيع ػػة النظ ػػاـ السياس ػػي مإتح ػػادي ،جمه ػػوري ،ني ػػابي -برلم ػػاني-
ديمقراطي  ،ومن ثم نظمت العالقة بين مكونات ىذا النظػاـ ممؤسسػات وأفػراد وبػذلك أقػرت
حقػػوؽ والتزامػػات كػػل أطػػراؼ ىػػذا العقػػد ،إال أف الوقػػائع واألحػػداث أثبتػػت بقػػاء معظػػم فقػرات

تلك الوثيقة – على ما فيها من ىنات وقصور -مجرد حبر على ورؽ.

فبقدر تعلق األمر بموضػوع بحثنػا ،يبػدو جليػاً أنػو فػي الوقػت الػذي أقػر الدسػتور النافػذ

الحقوؽ األساسية وفي مقدمتها حق االنتخاب ،وعلى وجو الخصوص مػا ورد فػي البػابين األوؿ
مالمبادئ األساسية والثاني مالحقوؽ والحريات  ،لكػن الواقػع أكػد أف ممارسػة ىػذا الحػق مػن
قبػػل النػػاخبين -كانػػت فػػي األعػػم األغلػػب -بػػدوافع طائفيػػة أو عرقيػػة أو حزبيػػة أو عشػػائرية أو
بناء على إمالءات ،ولم
مناطقية أو بفعل الترغيب أو الترىيب ،ما يعني أف الناخب كاف يصوت ً

يكن يصوت بمحض إرادتو ،ومن ثم لم تكن مشػاركتو فػي االنتخػاب علػى أسػاس وعيػو وقناعتػو
بأىمية تلك الممارسة وما يترتب عليها من نتػائ تفضػي إلػى بنػاء مؤسسػات تتكػوف مػن أعضػاء
يتمتعوف بالكفاءة والنزاىة والمهنية ،والجدوؿ اآلتي يوضح تلك الصورة:
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جدوؿ يبين نسب المشاركة من قبل الناخبين العراقيين للمدة من 3006حتى عاـ 3005
ت
-2

مواعيد االنتخابات
انتخابات الجمعية الوطنية
ومجالس المحافظات في
3006/2/42

عدد الناخبين

عدد المصوتين

بالماليين

25.333.:00

االستفتاء على الدستور

 -3العراقي الدائم .في  26تشرين 25.333.:00
االوؿ 3006

-4
-5
-6
-7
-8

انتخابات مجلس النواب

العراقي في  26كانوف االوؿ
3006

انتخابات مجالس المحافظات
 ،في كانوف الثاني 300:
انتخابات مجلس النواب

العراقي ،في اذار 3020
انتخابات مجالس المحافظات
 ،في نيساف 3024

انتخابات مجلس النواب

العراقي  ،في اذار 3025

9.397.200

:.963.3:4

النسبة المظوية
%69.37

%7:.39

نسبة العزوؼ
والمقاطعة

%52.85

%40.83

22.999.:07 26.679.803

%87.47

%34.75

8.864.2:6

%63.29

%48.72

23.003.:73 2:.350.0:4

%73.4:

%48.72

23.499.400 30.0:2.500

%72.77

%49.45

23.828.98: 30.543.5::

%73.35

%48.87

25.969.697

المصدر  :عدي عبد مزىر ،ظاىرتي العزوؼ االنتخابي في العراؽ ،بيروت،
مكتبة زين الحقوقية واألدبية ،الطبعة االولى ،3028 ،ص .333
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ويستدؿ أيضاً مػن الجػدوؿ أعػاله ارتفػاع نسػبة النػاخبين الػذين قػاطعوا االنتخابػات علػى

وجو الجملة ،ما يعنػي أنػو مػازاؿ عػدد كبيػر مػن النػاخبين العػراقيين غيػر مقتنعػين أو غيػر مػؤمنين
بالعملية السياسية على وجو الجملة ،ومخرجات العمليات االنتخابية على وجو الخصوص.
وبالمحصلة انعكس كل ذلك بشػكل سػلبي علػى اإلطػار البنيػوي والػوظيفي للمؤسسػات
الدستورية والسياسية ،وبالتحديد مجلسي النواب والوزراء مالحكومة  ،فبالرغم من مرور دورتين
نيابيتين وتوشك الثالثة على االنتهاء ،لكن السمة الغالبة على ىاتين المؤسستين ىػي حالػة عػدـ
اإلنسػػجاـ بػػين أعضػػائهما نتيجػػة للتناقضػػات والمصػػالح المتضػػاربة بػػين القػػوى السياسػػية التػػي
تتشكل منها تلكما المؤسستاف ،وتأسيساً علػى ذلػك لػم يكػن أداؤىمػا ليرتقػي ألدنػى مسػتويات

الطموح ،ففيما يتعلق بمجلس النواب إتسم أداؤه لوظائفو  -وفي مقدمتها الوظيفػة التشػريعية-
بالبطء والتلكؤ والتأجيل ألىم التشريعات على الرغم من انقضاء دورتين نيابيتين واالقتراب من
نهاية الدورة الثالثة ،وحتى التشريعات التػي كانػت تصػدر بعػد مخ ٍ
ػاض عسػير ،تصػدر مػن خػالؿ
إجراء مساومات بين الكتل السياسية النيابية الكبيرة وبما يضػمن مصػالحها الضػيقة التػي أثبتػت
الوقائع إنها كلها ومن دوف استثناء ذات توجهات ووالءات فرعية مطائفيػة أو عرقيػة أو حزبيػة ،
بالرغم من محاولة بعضها رفع شػعارات وبػرام وطنيػة أو مدنيػة ولكنهػا مػع مػرور الوقػت بػدأت
تنحػاز أو تجيػػر لصػػالح طائفػػة أو لصػالح زعيمهػػا علػػى حسػػاب اآلخػرين وىػػذا ىػػو حػػاؿ القائمػػة
العراقيػػة أو قائمػػة إئػػتالؼ الوطنيػػة الحق ػاً ،وعلػػى ذلػػك لػػم يكػػن أداء ىػػذا المجلػػس التش ػريعي
ليرتقي إلى مستوى طموح الشػعب العراقػيم ، 40كمػا ينسػحب ىػذا الحكػم علػى األداء الرقػابي

للمجلس بل وسائر االختصاصات األخػرىم ، 42والسػبب فػي ذلػك يعػود بالدرجػة األسػاس إلػى

وجود خلل بنيوي صارخ ،ومبعػث ىػذا الخلػل يبػدأ مػن لحظػة اختيػار النػاخبين لممثلػيهم ،فلمػا
كاف وعي معظم ىؤالء متدنياً وثقافتهم تقليدية أو ثقافػة خضػوع لػذا فػإنهم يصػوتوف للمرشػحين
مػػن أبنػػاء طػػائفتهم بػػل وللػػذين ينتمػػوف لحػػزب معػػين أو ألشػػخاص بعيػػنهم مػػن تلػػك الطائفػػة مػػن
الػػذين يمارسػػوف أسػػاليب ترغيبيػػة وترىيبيػػة شػػتى فػػي الضػػغط والتػػأثير فػػي نػػاخبيهم بغيػػة كسػػب

أصواتهم لهم.
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وممػػا زاد الطػػين بلػػة قػػوانين االنتخػػاب التػػي تػػم تطبيقهػػا فػػي الػػدورات االنتخابيػػة الثالث ػة
م 3025/3020/3006وما صاحبها مػن دعايػة وتمويػل مػن جهػات خارجيػة شػتى سػاىمت
فػػي نيػػل أشػػخاص لعضػػوية البرلمػػاف ممجلػػس النػػواب بفعػػل والئهػػم لػػرئيس الحػػزب أو الكتلػػة
بالرغم من حصػولهم علػى أصػوات قليلػة جػداً ،وبػذلك كػاف معظػم أعضػاء مجلػس النػواب غيػر
مػػؤىلين وينتمػػوف لكتػػل أو أحػػزاب ذات توجهػػات دينيػػة وطائفيػػة وأخػػرى عرقيػػة ومػػن ثػػم فػػإف

سلوكهم داخل المجلس مرىوف برأي وإرادة رؤساء كتلهم وأحزابهم فحسب.
وبفعػػل سياسػػة المحاصصػػة تػػم توزيػػع المناصػػب واألدوار داخػػل تلػػك المؤسسػػة علػػى
ػاء برئاسػات اللجػاف وأعضػائها ،وكػل
أساس طائفي وعرقي بدءاً مػن منصػب الػرئيس ونوابػو وانته ً
ذلػػك أفضػػى إلػػى تكػػريس أزمتػػي االنتمػػاء والتكامػػل التػػي عمقتهػػا التػػدخالت الخارجيػػة مدوليػػة
وإقليميػػة ممػػا انعكػػس علػػى أداء المجلػػس لوظائفػػو التػػي طغػػت عليهػػا الص ػراعات بػػين القػػوى
الحزبيػػة ذات التوجهػػات الدينيػػة والطائفيػػة والعرقيػػة وغلبػػت فيهػػا المصػػالح الضػػيقة مطائفيػػة أو
قومية أو حزبية أو شخصية على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن ،كما عبر عن ذلك

بوضػػوح الكثيػػر مػػن النػػواب أنفسػػهم ومػػن ذلػػك مػػا ورد علػػى لسػػاف النائػػب عػػن ائػػتالؼ الوطنيػػة
معدناف الدنبوس حينما قاؿ :مإف معظم السياسيين لػم يفكػروا بػالعراؽ بػل يفكػروا بمصػالحهم

ومصالح أحزابهم ومكوناتهم م. 43

أمػػا عػػن أداء الحكومػػة -مجلػػس الػػوزراء– لوظائفهػػا فػػي ذات المرحلػػة فلػػم يكػػن أفضػػل

حػػاالً مػػن مجلػػس النػػوابم ، 44إذ أنهػػا بنيوي ػاً -وتطبيق ػاً لمبػػدأ المحاصصػػة -تتكػػوف مػػن ذات
القػػوى السياسػػية المهيمنػػة علػػى مجلػػس النػػوابم ، 45وعلػػى ذلػػك كانػػت الحكومتػػاف السػػابقتاف
والحكومػػة الحاليػػة ائتالفيػػة ولكػػن لػػيس علػػى وفػػق التقاليػػد المعمػػوؿ بهػػا فػػي الػػنظم البرلمانيػػة
المعاصػػرة بػػل علػػى الطريقػػة العراقيػػة -أي حكومػػة محاصصػػة تحػػت شػػعار التوافقيػػة -إذ طغػػت
على تلك المؤسسة حالة عدـ االنسجاـ ومن ثػم غيػاب التنسػيق والتكامػل ،واألدىػى مػن ذلػك

يقوـ كل وزير بتسخير وزارتو لصالح حزبو أو كتلتو وأحياناً لصالح رئيس الحزب أو الكتلة التػي

ينتمي لها الوزير ،ومما زاد األمور سوءاً غياب الرقابة البرلمانية – كما أسلفنا القوؿ -على أداء
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الحكومة ووزرائها ،وقد انسحب ىذا الواقع علػى سػائر دوائػر الدولػة المرتبطػة بتلػك الػوزارات،
وكل ذلك وفر بيظة خصبة إلشاعة الفساد في كل مفاصل الدولة.
على ذلك تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في تعثر العمليػة التشػريعية -كونهػا ىػي التػي
تتولى مهمة اقتراح القوانين ومػن ثػم العمػل علػى تنفيػذىا بعػد إقرارىػا والمصػادقة عليهػا -سػواء
فػػي مرحلػة صػػياغتها وإرسػػالها إلػػى البرلمػػاف ممجلػػس النػػواب الػػذي يقػػوـ بإعادتهػػا إليهػػا مػرات
عػػدة -مثػػاؿ ذلػػك مػػا حصػػل مػػع موازنػػة عػػاـ 3027ـ وكػػذا الموازنػػات السػػابقة وصػػوالً إلػػى

ما يجري اآلف حالياً حوؿ موازنة العاـ القادـ  -3029أو في مرحلػة تنفيػذىا التػي تواجػو تعثػراً
وتتأخر التشريعات الصادرة مػن مجلػس النػواب سػنوات عػدة بفعػل العقبػات الكثيػرة التػي تقػف
ف ػػي مق ػػدمتها  :البيروقراطي ػػة وال ػػروتين العق ػػيم واالخ ػػتالؼ ف ػػي التفس ػػير عل ػػى مس ػػتوى التطبي ػػق
مػػا يسػػتدعي صػػدور تعليمػػات بهػػذا الخصػػوص ،ىػػذا فض ػالً عػػن محػػاوالت الكثيػػر مػػن مػػوظفي

اإلدارة العامػػة بعرقلػػة عمليػػة التنفيػػذ كػػونهم غيػػر مسػػتفيدين مػػن التشػػريع أو أف بعضػػهم يخشػػى
العقوبة في حاؿ أرتكب خطأ في ىذا اإلطار ،أو إنو يستغل األمر كي يكوف فرصػة للفسػاد عػن
طري ػ ػػق مس ػ ػػاومة المس ػ ػػتفيدين م ػ ػػا يفض ػ ػػي إل ػ ػػى حرم ػ ػػاف المس ػ ػػتهدفين بالتش ػ ػػريع وإف ػ ػػادة غي ػ ػػر

المسػتهدفين ،وكػػل ذلػك تتحملػػو الحكومػة التػػي ينبغػػي أف تتػولى مهمػػة متابعػة إجػػراءات التنفيػػذ
ومحاسػػبة المقصػرين والفاسػػدين لضػػماف نجػػاح عمليػػة التنفيػػذ ومػػن ثػػم تقػػوـ الحكومػػة بمراجعػػة
العملية برمتها لتالفي أوجو الخلل والقصور ومعالجتها في عملية التغذيػة االسػترجاعية بالتنسػيق
والتكامػػل مػػع المؤسسػػات األخػػرى وفػػي مقػػدمتها مجلػػس النػػواب ،وىػػذا مػػالم نتلمسػػو علػػى
مستوى الواقع.
وبالمحصػػلة مازالػػت تهػػيمن علػػى أداء مؤسسػػات الدولػػة عناصػػر اإلخفػػاؽ والفشػػل فػػي
معظم المجاالت ،وعلى ذلك اتسػعت الفجػوة بػين المجتمػع والدولػة بفعػل اسػتمرار المشػاكل
والمعانػػاة وتػػردي مسػػتوى الخػػدمات ،وممػػا زاد الطػػين بلػػة سػػيطرة الجماعػػات اإلرىابيػػة علػػى

منػػاطق واسػػعة فػػي العػػراؽ بعػػد يػػوـ  ،3025/7/20ومػػن ثػػم تمخػػض عػػن ىػػذا الواقػػع نػػزوح
ما يقارب م 4ثالثػة ماليػين مػواطن عراقػي ،ىػذا مػع تفػاقم ظػاىرة الفسػاد اإلداري والمػالي ومػا
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نجم عنهػا مػن نهػب وتهريػب أمػواؿ طائلػة خػارج العػراؽ حتػى قػدرىا أحػد المسػظولين العػراقيين

ب ػمترليوف و 25مليوف دوالر م ، 46ومما عقد المشهد أكثػر فػأكثر تفػاقم األزمػة االقتصػادية أثػر
تراجػػع أسػػعار الثػػروة النفطيػػة كونهػػا تمثػػل المػػورد األسػػاس للدولػػة العراقيػػة متصػػل إلػػى أكثػػر مػػن
 ، %:0وكل ذلك يجري مع استمرار عجز األجهزة الحكومية عػن الحػد منهػا أو علػى األقػل
التخفيػػف مػػن حػػدتها بفعػػل عػػدـ قػػدرتها علػػى اللجػػوء إلػػى اسػػتعماؿ القػػوة المشػػروعة أو حتػػى
التهديػد باسػتعمالها ،وكػل ذلػك دفػع شػرائح واسػعة مػن الشػعب العراقػي وفػي عمػوـ محافظػات
العراؽ إلى الخروج إلى الساحات العامة للتظاىر واالحتجاج على تردي األوضاع وتفاقم ظػاىرة
الفساد منذ بداية صيف عاـ 3026ـ.
بالمحصػػلة مازالػػت الشخصػػانية والحزبيػػة والطائفيػػة والعشػػائرية والمناطقيػػة تهػػيمن علػػى
السػػلوؾ االجتمػػاعي علػػى وجػػو العمػػوـ ،والسػػلوؾ االنتخػػابي علػػى وجػػو الخصػػوص ،والطامػػة
الكبػػرى أف تػػأثير تلػػك المعطيػػات إمتػػد إلػػى المؤسسػػات الوطنيػػة العامػػة ،مػػا يعنػػي إننػػا الزلنػػا

ال نمتلك القدرات التي تؤىلنا لالرتقاء إلى مستوى الرشادة والحكم الصػالحم ، 47لػذا فػإف كػل
المؤش ػرات والمعطيػػات الراىنػػة تؤكػػد عػػدـ إمكانيػػة حصػػوؿ أي تحسػػن علػػى الوضػػع العػػاـ فػػي
العراؽ ،مالم تتخذ اإلجراءات الالزمة من قبل كػل المعنيػين بالشػأف العراقػي لمعالجػة المشػاكل
الراىنة والحد من التحديات التي تواجو المجتمع والدولة العراقيين وبروح الفريق الواحد.
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اخلامتـــــــح

من خالؿ كل ما تقدـ نستنت بأف الناخب العراقػي مػازاؿ مغلوبػاً علػى أمػره ،وال يمتلػك

الوعي الذي يؤىلو إلختيػار مػن ينػوب عنػو ويمثلػو تمثػيالً حقيقيػاً فػي المؤسسػات الرسػمية ،وإف
امتلػػك الػػوعي فإنػػو مسػػلوب اإلرادة بفعػػل المعطيػػات التػػي تػػؤثر علػػى مواقفػػو السياسػػية وسػػلوكو

السياسػػي علػػى وجػػو العمػػوـ ،وسػػلوكو االنتخػػابي علػػى وجػػو الخصػػوص ،لػػذا فػػإف مخرجػػات كػػل
العمليات التي جرت في العراؽ منذ بداية عاـ  3006كانت مزيفة ومحرفة بدرجػة كبيػرة ،ومػن
ثم لم تتسم بالشفافية والنزاىة والعدالة ،مما نجم عنها مؤسسات تعاني مػن خلػل بنيػوي صػارخ
إنعكس بشكل على األداء الػوظيفي لتلػك المؤسسػات ،وعلػى وجػو الخصػوص مجلػس النػواب
والحكومة معاً ،ولما كنا على اعتاب انتخابات محلية ونيابية ،وكي ال تتكرر المأسػاة ذاتهػا نػرى
من المناسب تبني التوصيات اآلتية من قبل ذوي الشأف:

 -2وضع خطط للتأىيل السياسي لتنميػة الػوعي السياسػي واالنتخػابي للمػواطن العػراؽ عمومػاً
والناخب خصوصاً ،على يجري تنفيذ تلك الخطػط مػن قبػل كػل األطػراؼ المعنيػة بالشػأف
العراقػػي وفػػي مقػػدمتهم األسػػرة والمؤسسػػات التربويػػة والتعليميػػة وكػػذا األحػزاب ومنظمػػات
المجتم ػػع الم ػػدني والمؤسس ػػات الديني ػػة ووس ػػائل اإلع ػػالـ ،وذل ػػك عب ػػر عق ػػد الن ػػدوات
والمحاض ػرات والمػػؤتمرات والػػدورات التثقيفيػػة والخطػػب واألبحػػاث والمقػػاالت ومػػا إلػػى
ذلك.
 -3وضع قواعد تنظيمية لضػبط سػلوؾ المرشػحين والقػوى واألحػزاب السياسػية ومحاسػبة كػل
من يخالف تلك القواعد ،مع مراقبة ومتابعة عمػل المفوضػية مػع تػوفير الضػمانات الالزمػة
لها إلداء مهمتها على الوجو األكمل.
 -4توفير الضمانات الالزمة لحماية الناخبين لتمكينهم من اإلدالء بأصواتهم بحريػة تامػة ومػن
دوف أية ضغوط أو إمالءات من أي طرؼ كاف ،كي يتسنى لهم اختيار المرشػحين األكثػر
كفاءة وممن يمتلكوف التجربة والخبرة والنزاىة ،مما سيفضي إلى تصحيح الخلػل البنيػوي
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الذي مازالػت تعػاني منػو مؤسسػات الدولػة ،ممػا سػينعكس بشػكل إيجػابي علػى أداء تلػك
المؤسسات.
 -5تبنػػي نظػػاـ انتخػػابي أكثػػر عدالػػة ،ونقتػػرح بػػدورنا خيػػاراف ،األوؿ اعتمػػاد نظػػاـ االنتخػػاب
باألغلبية وبنظاـ الدوائر الصغيرة ويخصص لكل دائرة نائب واحد على غرار ما معموؿ بػو
في المملكة المتحدة ،مما سيفضي إلى فوز الشخصيات الكفوءة والمعروفة لدى ناخبيها
بنزاىتها وتحملها للمسؤولية ،أما الخيار الثاني فأنو يعتمد نظاماً مختلطاً يجمع بين النظػاـ
المػػذكور ونظػػاـ االنتخػػاب بالتمثيػػل النسػػبي مػػن خػػالؿ تقسػػيم الع ػراؽ علػػى دوائػػر كبيػػرة

لتوزيع عدد من المقاعد وتوزيع عدد آخر على أساس الدائرة الوطنية الواحدة.
 -6العمل بجدية على تفعيل بمبدأ الثواب والعقاب للقضاء على مظاىر الفساد بكل ضػروبو،
ومػػن ثػػم ضػػبط سػػلوؾ أفػػراد المجتمػػع العراقػػي مػػن خػػالؿ تطبيػػق أحكػػاـ القػػانوف علػػى كػػل
المخالفين من دوف تمييز وبال محاباة أو مجاملة ،وبالمقابػل مكافظػة المػوظفين والمقػاتلين
وكػػل المػػواطنين المتميػػزين فػػي أدائهػػم لوظػػائفهم أو المهػػاـ الملقػػاة علػػى عػػاتقهم ،وكػػذلك

تشجيع المػواطنين علػى دعػم ومسػاندة مؤسسػات الدولػة لتنميػة قػدراتها فػي كػل الميػادين
وإنتهاء بتعزيز األمن وترسيخو.
بدءاً من المحافظة على النظاـ العاـ
ً
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اهلــىايــش و املصـــــــادر

م 2القرآف الكريم ،سورة البقرة ،اآلية .2:2

م 3إبن منظور  :لساف العرب ،دار صادر ،بيروت ،الجزء الثالث ممادة ثقف  ،3004 ،ص.39
م 4نقالً عن  :دنيس كوش :مفهوـ الثقافة في العلوـ االجتماعية ،ترجمة  :د .منير السعيداني ،المنظمة
العربية للترجمة ،بيروت ،3008 ،ص.42

م 5د .حليم بركات  :المجتمع العربي المعاصر ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،3009 ،
ص.484
م 6د .أكرـ فرج الربيعي وآخروف  :الثقافة التحديات وترتيب األولويات ،بغداد ،دار الجواىري
للنشر والتوزيع ،3025 ،ص.23
م 7د .صادؽ األسود  :الثقافة والحضارة ،في مجموعة مؤلفين  :العالم المعاصر ،مديرية دار الكتب
للطباعة والنشر ،بغداد2::5 ،ـ ،ص.27
م 8المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوـ  :الخطة الشاملة للثقافة العربية  :نقالً عن  :المصدر
السابق ،ص .485
م 9ينظر كل من  :د .صادؽ األسود  :علم االجتماع السياسي ،مطابع جامعة الموصل،2:97 ،
ص ،353وكذلك :د .فؤاد مرسي  :حوؿ األزمة الثقافية واألزمة االجتماعية في مصر ،القاىرة ،
مجلة اليقظة العربية  ،العدد ،2:98 ،8ص ،:8وكذلك:
- G. Almond & Sidney Verba : The Civic Culture: Political Attitudes
and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton UP, 1963.
p.13.
م :جابرييل إيو ألموند و جي بنجهاـ باويل االبن ،السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر ،ترجمة :
ىشاـ عبداهلل ،عماف ،الدار األىلية للنشر والتوزيع2::9 ،ـ ،ص 84وص.87
م 20ينظر كل من  :د .صادؽ األسود  :مصدر سابق ،ص ،357وكذلك:
-Walter A. Rosenboum: Political Culture, Thomas Nelson, London,
1975, p.7 & G. Almond & Sidney Verba: Ibid, P.21 & After it.
م 22د .صادؽ األسود  :مصدر سابق ،ص ،357وكذلك:
- G.Almond;op.cit,p13 & after it.
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للمزيد من التفصيل راجع كل من  :د .كماؿ المنوفي  :نظريات النظم السياسية ،وكالة المطبوعات،
الكويت ،2:96 ،ص ،2:0وكذلك  :د .صادؽ األسود  :نفس المصدر السابق ،ص
ص ،366-365وكذلك  :برىاف غليوف  :المسألة الطائفية ومشكالت األقليات  :نقالً عن :
أحمد شكر الصبيحي  :مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،3000 ،ص ،340وكذلك:
-Maurice Duverger : Sociologie de la Politique, P.U.F. Paris, 1973.
p.123 & G. Almond; op. cit, p, p13 & after it.
(12) Davis.K; Human Society, New Yourk, pp208-209.
م 24د .ثروت بدوي  :مصدر سابق ،ص.57
م 25د .ثروت بدوي  :المصدر السابق،ص.57
م 26د .عبد الغني بسيوني  :النظم السياسية والقانوف الدستوري  ،مصدر سابق ،ص ص.324-322
م 27أندرو رينولدز وآخروف  :أنواع النظم االنتخابية ،ترجمة ت .كرستنا خوشابا بتو ،أربيل ،مؤسسة
موكرياني للبحوث والنشر ،3008 ،ص.34
م 28المصدر نفسو ،ص.37-36
م 29لمزيد من التفصيل حوؿ أنواع النظم االنتخابية :راجع أندرو رينولدز وآخروف  :المصدر السابق،
ص 68وما بعدىا ،وكذلك-Danielle Caramani;0p.cit,p;243-247.:
م 2:قارف مع  :عابد خالد رسوؿ  :مصدر سابق ،ص 248وما بعدىا.
م 30للمزيد ينظر:حنا بطاطو  :العراؽ ،الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى
قياـ الجمهورية ،الكتاب األوؿ ،ترجمة  :عفيف البزاز ،منشورات فرصاد ،طهراف3007 ،ـ،
ص 423وما بعدىا ،وكذلك  :عبدالرزاؽ الحسني  :تاريخ الوزارات العراقية ،دار الشؤوف الثقافية
العامة ،بغداد ،2:99 ،وكذلك  :وكذلك  :د .عبدالخالق حسين  :ىل كانت ثورة  25تموز
حتمية  :على الموقع اإللكتروني:
&http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=19764
http://www.sotaliraq.com
م 32ينظر  :وساـ الشالجي  :لماذا أسقط النظاـ الملكي في العراؽ ،ومن كاف وراء ذلك؟ على الموقع
اإللكتروني:
http://ayamuna.blogspot.com/2014/05/blog-post_31.html
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م 33للمزيد راجع  :د .نزار احمد  :دراسة اقتصادية حوؿ امواؿ النفط العراقي ما بين -2:40
 3020على الموقع اإللكتروني. http://www.sulcci.com :
م 34للمزيد من التفصيل ينظر  :عابد خالد رسوؿ  :مصدر سابق ،ص 369وما بعدىا.
م 35للمزيد من التفصيل ينظر:حنا بطاطو  :المصدر السابق ،الكتاب الثالث ،ص 443وما بعدىا.
م 36للمزيد ينظر  :محمد صادؽ الهاشمي  :الثقافة السياسية للشعب العراقي وأبرز تحوالتها ،مركز
العراؽ للدراسات ،بيروت ،مطبعة الساقي3024 ،ـ ،ص 27وما بعدىا.
م 37أصدر مجلس األمن الدولي قراره المرقم  2594في  33أيار عاـ 3004ـ أقر بموجبو بأف
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة دولتاف محتلتاف ويتحمالف مسؤولية إدارة شؤوف
العراؽ على وفق القانوف الدولي.
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784
e.pdf .
م 38ىناؾ من تنبأ بأف تتجو األوضاع في العراؽ في ظل االحتالؿ األميركي  -البريطاني أما نحو
تأسيس نظاـ ديمقراطي يستوعب التعددية االجتماعية والسياسية في العراؽ ،أو نحو مزيد من
التدىور الذي قد يصل بالبالد إلى حالة الحرب األىلية ،وكال االحتمالين سيكوف لو تداعياتو على
الدوؿ المجاورة على وجو الخصوص والدوؿ العربية على وجو العموـ ،وىذا الواقع ىو الذي دفع
تلك الدوؿ لدعم ما يسمى ب ػ ػ ػمالمقاومة التي أججت بالنتيجة الصراع الطائفي على وجو
الخصوص وساىمت في تصاعد أعماؿ العنف التي امتدت لتطاؿ معظم أرجاء العراؽ ،ينظر  :د.
حسنين توفيق إبراىيم  :النظم السياسية العربية – االتجاىات الحديثة في دراستها ،بيروت ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،3006 ،ص ص.44:-449
م 39تمت عملية إقرار دستور جمهورية العراؽ النافذ في 3006/20/26ـ عبر عرضو على االستفتاء
الشعبي إذ بلغت نسبة المصوتين بنعم م %89,6:وكانت نسبة المشاركة  %74من مجموع
الناخبين ،وقد دخل حيز النافذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  5023والصادر في
3006/23/39ـ.
م 3:للمزيد حوؿ تفاصيل عدد ونوع وأىمية التشريعات راجع كل من  :بحثنا المشترؾ مع د .حناف
محمد القيسي الموسوـ  :االحتالؿ األمريكي وإشكالية الدستور والقوانين ضمن كتاب مع
مجموعة باحثين  :مبصمات الفوضى -إرث االحتالؿ األميركي في العراؽ  ،مركز حمورابي
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للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،بيروت ،دار المحجة البيضاء3024 ،ـ ،ص،205-7:
وكذلك  :صباح صادؽ جعفر ،دليل التشريع العراقي لألعواـ  ،3025-3004ط ،4د.ف ،د.ـ،
 ،3025ص.252-42
م 40للمزيد راجع نص المادة م 72من الدستور وقارف مع واقع التجربة النيابية طيلة المدة موضوع
البحث ،وراجع كذلك  :بحثنا الموسوـ  :إشكالية العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
االتحاديتين وفق الدستور العراقي النافذ ،المنشور في كتاب مشترؾ لمجموعة باحثين الصادر عن
مسكوؿ العلوـ السياسية  /جمجماؿ  /جامعة السليمانية  ،3023ص 465وما بعدىا ،وكذلك :
كتابنا الموسوـ  :النظم السياسية والدستورية ،أسسها ومكوناتها وتصنيفاتها ،بغداد ،مكتب الغفراف
للخدمات الطباعية ،طبعة ثانية منقحة3026 ،ـ ،ص 87وما بعدىا.
م 42لقاء النائب عن ائتالؼ الوطنية معدناف الدنبوس مع قناة الفيحاء الفضائية في الساعة  20من
مساء يوـ الجمعة المصادؼ في 3026/22/38ـ.
م 43نصت المادة م 89من الدستور العراقي النافذ على إف رئيس الوزراء ىو  :مالمسظوؿ التنفيذي
المباشر عن السياسة العامة للدولة ، ...وكما نصت المادة م 90على إف مجلس الوزراء يتولى:
متخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة. ...
م 44للتعرؼ على آليات تشكيل الحكومة راجع نص المادة م 87من الدستور العراقي النافذ وقارف
مع مجريات األمور بعد كل عملية انتخابية ،فعلى سبيل المثاؿ لم تتشكل الحكومة السابقة إال
بعد مرور ما يقارب م :أشهر على إجراء االنتخابات النيابية التي جرت يوـ 3020/4/20
وذلك بعد أف حازت على ثقة مجلس النواب يوـ  3020/23/33بعد مخاض عسير وبسبب
الخالؼ الذي دار بين مالقائمة العراقية و مدولة القانوف حوؿ تفسير نص المادة م 87من
الدستور النافذ ،وجرى تشكيلها على أساس مبدأ التوافق – المحاصصة – .
م 45جاء ذلك في حديث ممحمد علي مدير عاـ دائرة استرداد األمواؿ في ىيظة المسائلة والعدالة
ل ػ ػ "قناة السومرية نيوز" ،وللمزيد حوؿ اآلثار التي ترتبت على ظاىرة الفساد ونهب األمواؿ ينظر
كل من  :د .بالسم جميل خلف :أبعاد جريمة غسيل األمواؿ وانعكاساتها على االقتصاد العراقي،
كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،ص ،23وكذلك  :أحمد صبحي جميل ،اآلثار االقتصادية
واالجتماعية لظاىرة غسيل األمواؿ ودور المصارؼ في مكافحتها ،مجلة كلية بغداد للعلوـ
االقتصادية الجامعة العدد السابع والعشروف ،3022 ،ص  ،:7-:6وكذلك :ابتهاؿ محمد رضا
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 :الفساد اإلداري وآثاره السياسية واالقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراؽ في الفساد،
مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية /جامعة بغداد ،العدد الثامن واألربعوف { ،ص.84
م 46للمزيد حوؿ ماىية تلك القدرات وأىميتها راجع كل من  :د .كماؿ المنوفي :أصوؿ النظم
السياسية المقارنة ،الكويت ،شركة الربيعاف للنشر والتوزيع ،ط2:98، 2ـ ،ص 3::وما بعدىا،
وكذلك  :جابرييل إيو ألموند و جي بنجهاـ باويل االبن  :مصدر سابق ،ص .302-2:3
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Iraqi Voter’s Behavior between
the Culture of Submission & Participation
Professor Dr. Taha Hameed Hassan Al-Anbaqi
Faculty of Political Science – Mustansiriya University

Abstract
For decades, Iraqi society has been exposed to many crises and
wars affecting Iraqi cultural system under the authoritarian regime
that led to the fusion of culture between submission and violence.
Despite the political change that took place in Iraq after 2003 and the
adoption of the democratic system and the electoral mechanism as
one of its tools giving individuals the right to participate in the
election of representatives, yet practicing this right was marred by
many overlaps that produced a will that did not enjoy enough freedom
to get out of the submission culture that characterized the behavior of
Iraqi personality for decade.
The study attempts to shed light on the extent of the impact of
this culture - submission culture- on the citizen's belonging, loyalty
and its liberty of choice. As to enforce the researcher to develop
appropriate mechanisms to get out of submission culture and
consolidate citizenship idea in the practices of Iraqi individuals either
in their right to participate or their role in censorship and nation
building. The research is divided into four chapters, first is devoted to
the theoretical framework while the second dealt with the cultural
statue que in Iraq before 2003. The third was devoted to the study of
the influence of the prevailing culture after 2003 on the behavior of
the Iraqi voter, and the fourth, by means of which, we explained the
ways of promotion the culture of participation.

54

