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 واألرقام القانون حقائق :2014 لسنة العراقي اإلتحادي النواب مجلس انتخابات نتائج عن تقرير

 قدمــــةم

 كنموذج السياسية والعرقية الطائفية تكريس هو األساس هدفه كل إنتخابي نظام محصلة هي الكريم القاريء يدي بين التي النتائج إن
 التركيبة حقيقة هي هذه أن إلى العراقي الجمعي الوعي يستسلم كي اإلنتخابي النظام فيكيت تم لقد .2003 نيسان أحداث بعد للعراق حكم

 أثناء العرب بعض وأيده بايدن جو لحقه ثم ومن حسين الملك قبل من الماضي القرن تسعينيات في إنطلقت الفكرة هذه للعراق. السياسية
 بداية كانت لقد وكردية. وسنية شيعية دويالت؛ ثالث إلى قالعرا تقسيم هي المطروحة الفكرة وكانت حسين صدام نظامل حل عن البحث
 تكرست دوق صدام نظام بطش من أهله لخماية الدولي السالح بقوة بغداد في النظام عن تانكردس فصل تم حين المشروع ذلك تحقيق

 والتوافقات والتوازنات المكونات دولة إن .مواطنة دولة أساس على وليس مكوناتال أساس على العراق تأسيس تم حين الفكرة تحققت بل
 ترجمة كان "المكونات" بين التوافقي التحاصص مبدأ يتبن إن .ذلك تلطيف نيالسياسي محاوالت كل رغم هذا للتقسيم ةموارب نيواعن يه

 (.20%) وُكرد (20%) وُسنة (60%) شيعة هي تمثيلال نسب تكون أن بعدئذ   اإلحتالل راقرلو الفكرة  لتلك

 بأفراد  جيئ لقد .األصعدة كل على الفساد ومفاهيم ممارسات توتعملق توتعمق والتخبط اإلخفاقات سلسلة تستمرإو الفشل تراكم قدل
 واإلشمئزاز للحنق مثيرة وأفعالهم والمزورين الجهلة من مجموعة أنهم أمرهم وحقيقة وثقلها الوطنية المسؤولية بِعَظم الشعور ينقصهم

 والنفاق السياسي الدجل وتفشى وصوب حدب كل من اللصوص ستوردأُ و السرقات وكثرت هؤالء أيدي على القانون غاب للسخرية. بل
 التام اإلنهيار إلى البالد وصول إلى أدى ما القانون محل المتخلفة رةالعشي ممارسات وأعيدت المنظمة الجريمة وإنتشرت الطائفي
 رأسمالي هو فال هوية هل  يعد لم ،هؤالء أيدي على ،يعراقال اإلقتصاد وغيرها. داعش عصابات من اآلفاق شذاذ بأيدي ثلثها وسقوط

 زراعة بال اليوم العراق .المعطلين العاطلين الموظفين ماليين على ريعه يوزع  نفط بائع مجرد هو بل بين بين هو وال إشتراكي هو وال
 وصناعتنا زراعتنا 1المتحاصصون دمر لقد للعيش. صالحة غير صحية وبيئة متهالكة إرتكازية بنيةو تذكر خدمات وال صناعة وال

 دولل نفايات مكب إلى ناوتحول الخارج إلى وتهرب البالد ثروات خاللها من حلبت دكاكين إلى المصرفي الجهاز حولت لقدف ،وخدماتنا
 خالل من نزيفالو والتضخم المخيفة البطالة أرقام غير هذا الفاسدة واألطعمة األدوية ستوردن انهم أدنى حتى أو الرابعة الدرجة من

 فحدث واإلداري التقني التخلف عن الحديث أما ،رقيب أو حسيب بال تنهب التيو اإلتصاالت وشركات التموينية والبطاقة العملة مزاد
 أو عام لشأن رثتيك يعد لم فهو هائالا  كان العراقي الفرد على وأثرها بأكمله البالد مصير تهدد غيالن هي المساوئ هذه حرج. وال

 مثالا  للصوصا فأحد اإلقتصادية الجرائم عن العقوبات وهزال والمتابعة القضاء ضعف هو واأللم لألسى مثيرال إن مسؤولية. بأية شعور
 األموال طريقه عن هربت الذي المصرف إسم أو إسمه حتى يذكر ولم فقط سجن سنتان عقوبته كانتف دوالرات مليارات ستة هرب
 البالد. خارج هارب أصالا  وهو

 الحجم بهذا وطنية مسؤولية تحمل في  تهمراجد وعدم برلماننا وأعضاء عضوات نوع عن البرهان الماضية األربعة األعوام قدمت لقد
 .أهميتهم وحتى بل  عضويتهم ىجدو عدم أعوام أربعة مدى على الطويل وسباتهم الثلث يفوق وبمعدل المستمرة الغيابات أثبتت قدف

 من التابعون البرلمان على سيطر لقد األوامر. تنفيذ سوى لهم الرأي القانوني النصاب مناورات في المتنفذين بيد أدوات مجرد كانوا
 أكثر الوقت لقضاء مقهى مجرد  البرلمان بناية فكانت القليلة األصوات أصحاب من لهم أهمية ال الذين وحتى بل والثالث انيالث الخط
 !هؤالء رحمة تنتظر معلقة زالت ما المصيرية القوانين عشرات هناك الشعب. من ماليينال مصير فيه يحدد مكان امنه

 يتقافزون السياسيين ترى حين للسخرية مثار أخبارها أصبحت والتي مناوراتال من بالعجا العجب  2018 إنتخابات تحضيرات تشهد
 تجاوز  لقدف كالطحالب توالدت أحزاب الجائلة، باألسواق تكون ما أشبه هي جديدةال حزاباأل أما المواطن، هو همهم وآخر التحالفات بين
 حقيقة صار لألسف لكنه له، واإلستسالم به التصديق الصعب من كان ربما واقع أعوام، أربعة كل المحاصصة تجدد إن !المئتين هاعدد
 تحدياُ. األكثر الظاهرة وهو مصيرهم سيكون مستنقعاته من أي في أمرهم يحسموا أن العراقيين على

 وإبداء عليها والتعليق 2014 عامل اإلتحادي العراقي النواب مجلس إنتخابات أرقامو ونظام قانون عن حقائقاا  المهتمين أمام التقرير يضع
ا  هافي الرأي  بأمانة المعلومات نشر عنو النتائج من التحقق عن مسؤولة جهةل إلفتقادنا نتيجة ناع غابت ربما حقائق ،أمكن ما ،فنيا

 ال .الحدث أهمية مع تتناسب التي بالسرعة المعلومة يقدمو وينقد البيانات ريفستو ليحلت في التخصصي إلعالمل كذلك نفتقد ،وشفافية
 أكبر من الحزم كانت لقد مهدها. في نحروها والتي مزَ حُ ال من تالها وما 2011 عام إبتدأت والتي الفساد بوجه الجماهيرية الهبة تنكر

  اإلحتجاج. جذوة خفوت بمجرد عنها إرتدوا حين العراقي والبرلمان الحكومة مهازل

ا  أخذ ذاتي جهد هو العمل هذا  وتدقيقها وتحليلها جمعها ثم ومن ةالمعلوم تقصي في عامال على زادت لمدة واصالا مت وجهداا  طويالا  وقتا
ا، منحى ينحى أن التقرير يحاول .مناسب بشكل ولعرضها  نقد عن واإلبتعاد كهذا لموضوع التصدي الممكن غير من ولكن أمكن، ما فنيا

                                                 

 بالتوافق. المغانم توزيع عند تحالفهم بل السياسيين بين المصالح تخادم عن ويعبر دقة أكثر تعريف ألنه "طائفيون" بدل "متحاصصون" مصطلح إستخدمنا 1
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 بعدت ال حيث اا تأخرم جاء قد كهذا اا تقرير أن قائل يقول ربما لية.المستقب المخاطر وبيان السياسية األسباب تفسير عنو المزري  الواقع
 منها. إقتربنا كلما مذهلة حقائق كشفتت حين اا ديفم يكون حالتنا مثل في تأخير رب ولكن صحيح هذا .روشه سوى عنّا 2018 إنتخابات

 التقرير بيانات مصادر

 (81) رقم اإلعتيادي للمحضر  (70) رقم هبإعتماد المفوضين قرار يحمل والذي معنون الغير النهائي التفصيلي الجدول إعتماد تم لقد
 المحافظة حسب اا مصنف نالها التي األصوات وعدد المرشح إسم يبين هوو المفوضية موقع على رونشالمو 2014 آيار 18 بتأريخ
ا  (91و) األقليات الى باإلضافة محافظة (18) بينيو تسلسلها أرقام بدون لكنو (47) هصفحات مجموع بلغ لقد .والكيان  وأسماء كيانا

ا  (9,040)  أخرى تفصيلية ولاجد إلى اإلشارة إلى باإلضافة هذا .الكلي( )الجدول ـب الجدول هذا إلى سنشير السهولة ألجل .مرشحا
 ./http://www.ihec.iq/ar الرابط على المفوضية موقع إلى الرجوع يمكن .بغداد أطرافو صفر المحطةو الخاص اإلقتراعب خاصة
ا   طويلة. لفترة الموقع إختفاء بعد المذكور الكلي الجدول وخاصة الموقع على عناونيها تغيرت أو إختفت قد البيانات بعض بأن علما

  خالصــةال

 :التقرير في الواردة المالحظات ألبرز تلخيص أدناه

ا   كان لقد .والهنات النواقص من الكثير يعاني اإلنتخابات قانون  القوائم على المقاعد توزيعو المفتوحة القائمة طريقة هإعتماد في مجحفا
ُ  جاء لقد .قطف الفائزين على توزيعها بدل الفائزة  عن القانون صمت لها. المخصصة المقاعد وتوزيع المرأة كوتا مبدأ تطبيق في غامضا
 في للمشاركة األدنى الحد عن كذلك وصمت الخارج إنتخابات إدارة عن القانون صمت كما النتائج عالنإل به المسموح الوقت حدود

 ولم المرتكب، الفعل مقابل هزيلة اإلنتخابية الجرائم عقوبات جاءت وكذلك اإلنتخابات على الرقابة أحكام القانون يذكر لم اإلنتخابات.
 (.1 )النقطة: عديدة. لغوية أخطاء على القانون إحتوى .اإلنتخابية" "الجرائم غير األخرى  القانون أحكام ينتهك من على العقوبات يحدد

 تضارب مثلت بذلك هيو العراقي اإلنتخابي النظام في عيوبال أكبر من هي النواب لمجلس لإلنتخابات العليا المفوضية بعيةت إن ✓
 (2: )النقطة .واإلثنية الطائفية المحاصصة نظام وكرست فرضت وقد الشعب جماهير وبين المجلس بين المصالح

ا  فعالُ  المسجلينو اإلقتراع لهم يحق نالذي األفراد عدد عن فصحيُ  لم ✓  نسبة بأن ذكرت قد المفوضية مسؤولي تصريحات بأن علما
 الخارج إنتخابات نتائج فأن كذلك المقترعين. عدد عن المعلن والرقم السكان أعداد مع يتناقض الرقم وهذا (60%) كانت التصويت

 (.3 )النقطة المفوضية موقع على هاعن بيانات أية نجد لم حيث  تعلن لم

 وأعمارهم السكان أعداد عن المعلومات دقة عن حديث أي فأن بالتاليو 1977 2عام منذ شامالا   اا سكاني حصاءاا إ العراق يشهد لم ✓

 بـ العراق سكان عدد قدر لقد مصراعيها. على التالعب أبواب ويفتح كبير شك وموضع قيمة بذي ليس سيكون أصالا  ووجدوهم
 (.4 )النقطة المحافظات. على وتوزيعها النواب مجلس مقاعد عدد تحديد ألغراض وذلك نسمة مليون (32.8)

 النواب. مجلس مقاعد عدد  تضخم من ذلك تبع وما المقدر السكان عدد تضخم عن المعلنة النتائج حسب التصويت نسبة دلت ✓
  (.5.1) )النقطة

 (.5.2 )النقطة مقعداا  (29) مجموعه ما (1.6) بقاسم الگي سانت طريقة من ستفيدونالم حصد لقد ✓

ا  واحد اا مقعد العادلة والدولة مقاعد أربعة القانون دولة إئتالف منح تم لقد ✓  وواسط قار وذي وكربالء وبابل بغداد محافظات في إضافيا
 (.5.3 قطة)الن قون.وصاد والجعفري والمواطن والعربية األحرار كيانات حق من كانت

 كان إذا فيما ةجازم وغير ةواضح غير المرأة تمثيل موضوع في (14) و (13) المادتين في القانون وصنص إن المرأة: تمثيل ✓
 نصوص بداللة عرفناه الذي بالشكل تطبيقه تم قد أنه إال ال؟ أم الفائزة الكتل خالل من النساء من المتفوقات إختيار يكون أن يجب
 في المختلفين المتنافسين بين العدالة تحقيق ضمان هو األساس هدفه كان الكوتا نظام تطبيق مبدأ إن فصيح. بنص يسول أخرى
ا  وهم األقوياء، كيانات خالل من تطبيقها فأن لذا .للمجتمع األفضل والتمثيل القوة  بين للمنافسة معنى هناك يعد لم فأنه الرجال، غالبا
ا  تحديداا  الفئة بتلك محصوراا  يكون أن يفترض التنافس إن الفئة. تلك أفراد  فئة، أية على الكوتا تطبيق فأن لذلك إنتماؤها. كان أيا
 (25%) حصتها من األدنى الحد أن خاصة المتفوقين معايير ال هي هالمعايير تخضع أن يجب األقليات، كوتا في طبقت وكما
 (.7 .)النقطةومضمون محدد

                                                 

 .إيران مع الحدودية المناطق يشمل لم 1987 سنة إحصاء فأن الحرب وبسبب هأنف كذلك كردستان محافظات يشمل لم 1997 عام إحصاء 2
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 (10%) زيادة أي اا صوت (1,164,601) بلغ الكلي الجدول وبين المفوضية أعلنته الذي المقترعين ادأعد مجموع بين فرق ظهر ✓
ا  (13,144,353) بلغ قد المقترعين مجموع أن المفوضوية أعلنت الفعلي. العدد عن  الجدول حسب األصوات مجموع بينما صوتا

ا  (11,979,752) بلغ قدف الكلي   (.7.1 )النقطة معروف. غير والسبب صوتا

 (9,043) بلغ قد العدد أن المفوضية أعلنت مرشحين. ثالثة بلغ ودهوك البصرة محافظتي في المرشحين مجموع في فرق ظهر ✓
ا  ا  (9040) مقابل مرشحا  (.7.2 )النقطة الكلي. الجدول حسب مرشحا

 )النقطة .الرافدين قائمة عن بغداد ةمحافظ في ترشحيهما وظهور إسماعيل أحالم والسيدة كنة يونادم للسيد مكررة قيود ظهرت ✓
7.3.) 

 أو الكيانات مستوى على أو األفراد مستوى على كانت سواء األصوات وتشتت الهائلة اإلستقطابات اإلحصائية التحليالت بينت ✓
 التحليالت ينتب لقد .أسبابها وتعليل لتفسيرها واإلجتماع السياسة علوم في المختصين لألخوة متروكة التحليالت هذه .المحافظات

 فكرة تعطي وتفرعاتها 8 النقطة) !وأصدقائهم وأقربائهم عوائلهم عن عاديك أنفسهم ينتخبوا لم حتى منهم والذين البعض نتائج بؤس
 .اإلنتخاب إتجاهات عن جيدة

ا  كان الفنية الناحية من النتائج بيانات عرض ✓  مضلالا. وحتى بل وناقصاا  ضعيفا
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 اإلنتخابات قانون 1

ا  جاء  2013 لسنة (45) رقم القانون ا  وجاء والنواقص بالعيوب مليئا  والتالعب إختراقه يسهل كي المتحاصصين لطموحات ملبيا
ا نظا كان حقيقته في هو المقاعد توزيع في أاعتمد الذي النظام إن أحكامه. على واإللتفاف به  وصولال يستحق ال من إليصال ما
 والعنصرية الطائفية من ويتخذون الشعب بمعاناة يتاجرون الذين الشعبويون المجمل في وهم الكبار عباءات تحت البرلمان إلى

ا  ا  كذلك ليس وهو مرشح أي شعبية لقياس األفضل المعيار هو اإلقتراع صندوق بأن سلمنا إذا هذا لشرعيتهم، أساسا  ولكن دائما
 إدارة في الفشل من ذلك تبع وما البعض وصول سهلت لتيوا النقاط بعض رصد يمكن .لتفاضل أجل من يعتمد قياس من لنا البد

 الموضوع: وحسب التقرير أجزاء بقية في بإستفاضة مناقشتها ستتم التالية المالحظات بعض الدولة.

 الفاسدين من أو صغار أفراد مع شعبوية رموز   عيجمت سهل هجين نظام هوو المحافظة ضمن المفتوحة القائمة نظام إعتماد ▪
 قد الواحدة اليد أصابع على يعدون وهم األصوات من األسد حصة على إستحوذوا الذين الكبار إن .المغانم إلى يسعون الذين
ا  وراءهم جروا  غير قد المجلس وصل ممن البعض جدن لذا النواب، بمجلس التالعب خاللهم من يسهل التابعين من جيوشا
 الكوتا فرضتهن اللواتي النساء وخاصة وسيلة بأيةو المقعد ازاتإمتي على صولحال لضمان ومرات مرات السياسي إتجاهه

 بأبشع العراق في السياسية الطائفية قنن بل كرس قد المذكور القانون إن .اإلنتخابي أدائهن هزال رغم القوائم خالل من
ا  (28) هم صوت (32,800) وهي اإلنتخابية العتبة تخطوا قد الذين عدد أن علماا  صورها  سواء ،القائمة نإ .فقط مرشحا
 حرية عدا فيما المجلس إلى وصولها تحدد التي هي الكتلة عليها تحصل التي األصوات مجموع فأن ،3مغلقة أم مفتوحة كانت
 فرادى، حصدوها التي األصوات طريق عن المجلس إلى المرشحون يدخل المفتوحة القائمة فيف مرشحيها على المقاعد توزيع

 الهائل المرشحين عدادأ كثير المفتوحة القائمة سلبيات فأن ذلك عدا مافي تهم،كتل تحدده ترشيحهمف ةالمغلف القائمة في أما
 وتدقيق وإدخال والعد الفرز يستغرقه الذي الطويل والوقت وعامليها المفوضية إلدارة الدولة تتحملها التي الباهضة والتكاليف
 الخطأ. نسبة إحتمال من تزيد العدد كثرة نفأ وبذلك أُتبعت التي المتخلفة وبالطرق المعلومات

 الوقف أموال أو الوزارات موازنة من أو العام المال من االنتخابية الدعاية على اإلنفاق يحظر" أن: على (29)  مادةال نصت ▪
 اإلنتخابية دعاياتها على لإلنفاق العام المال إستخدمت قد حينها السلطة كتل أن يعرف الكل ."الخارجي الدعم أموال من أو

 عن دليل إلى تحتاج ال معينين أشخاص قبل من الماليين مئات صرف وكذلك األراضي توزيع في الحسن محمود وفضائح
 ألغراض إستخدامها يحظر ولكن الخارجي" الدعم "أموال بشرعية كذلك يوحي النص هذا أن كما األموال، تلك مصدر

 اإلنتخابات!

 فور بها الخاصة االستمارات وانجاز االصوات وعد الفرز عملية تجرى" أن: على باتاإلنتخا قانون من (38) المادة نصت ▪
 مصادقتها بعد منها ورقية بنسخة السياسية الكيانات ممثلي ويزود االقتراع محطات من محطة كل في االقتراع عملية انتهاء
 مراكز بفتح المفوضية وتقوم انتخابية محطة كل في لالعالم مخصص مكان في االستمارة وتعلق االنتخابية المحطة مدير  من
 ورقية بنسخ السياسية الكيانات ممثلي ويزود ومراكزاالقتراع المحطات لجميع والفرز العد اعادة لغرض فرعية وعد فرز
ا نهائي اا موعد القانون يحدد لم  .".والفرز العد نتائج من ا  ا ا  ظل فقد النهائية النتائج إلعالن حاسما  نهاية بغير لقرارا تاركاا  صامتا
 عملية إلجراء بالنسبة "اإلقتراع عملية إنتهاء "فور تعبير إستخدامه رغم لتوقيتل أهمية من ذلك يعني ما إلى اإللتفات دونو

 بعد ومباشرة اللحظة نفس في تجري أنها يعني وهذا الكيانات لممثلي وإعالنها اإلستمارات وإنجاز األصوات وعد الفرز
 والعد الفرز إعادة عملية أن لسبب أسابيع ثالثة تماد أنها لدرجة مطاطة كانت فور" " الـ هذه أن يبدو كنل الصناديق. إغالق

 !القانون بموجب "فرعية" مراكز في تمت قد

 في العقوبات تحديد عن يغفل ولكنه اإلنتخابية الدعاية تنظيم ضوابط القانون يدرج  اإلنتخابية( )الدعاية السادس الفصل في ▪
ا  اإلنتخابية! الحمالت تمويل جرائم ذلك مثال إنتهاكها، حال  الجرائم تلك أي (،اإلنتخابية الجرائم) السابع الفصل بأن علما

 بالتفصيل. أزاءها العقوباتو الجرائم حدد قد تحديداا، اإلنتخابية العملية إجراءاتب المرتبطة

ا تمام القانون صمت لقد ▪ ا  (40) المادة عدا فيما الخارج إنتخابات تنظيم عن ا  الخارج عراقيو يصوت" على نصت التي خامسا
 أسهب الذي الوقت في الخارج إقتراع نتائج نشر كيفية القانون يذكر لم ". المفوضية تضعها إلجراءات وفقاا  محافظاتهم لصالح

 إنتخابات بخصوص معلنة إجراءات أي نجد فلم المفوضية موقع في البحث عند أهمية. أقل تكون ربما إجراءات شرح في
 دليالا  الشخصية التجربة كانت اإلنتخابات. في الخارج عراقيي شمول بعدم السياسيين بعض طالب فقد حينها نذكر الخارج.

 هناك المسؤولون رفض اإلنتخابي المركز إلى وصلنا حين أنه حيث أكثر ال إستعراض مجرد الخارج إنتخابات أن على
 للجميع وسمحوا عادوا إصرارنا وبعد ولكن عراقية غير أخرى جنسيات يحملون أنهم بحجة باإلقتراع لبعضنا السماح

                                                 

 فقط رئيسها وصورة إسم إظهار ويجوز تمثله الذي السياسي الكيان أعضاء أسماء عن تفصح وال فقط بإسمها السباق إلى القائمة تدخل أن هي المغلقة القائمة 3

 العراق. في اإلنتخابات نظام أنتهجه الذي المفتوحة القائمة نظام عكس وهذا األعضاء دون فقط للقائمة التصويت يتم وبذلك
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 وليس المضيف البلد من أمنية دوائر قبل من حضروا أشخاص الثبوتية وثائقنا في دقق من أن حينها الحظنا لقد باإلقتراع.
 العراقيين. من المركز مسؤولي قبل من

 نسبة أية فأن وبالتالي عليها الشرعية إلسباغ اإلنتخابات على الجمهور إقبال من األدنى الحد تحديد عن القانون صمت لقد ▪
ا  يجدي ال اإلنتخابات على إحتجاج أو مقاطعة أية فأن الشرط هذا غياب في متدنية. كانت مهما شرعية تعتبر إقبال  لم ما نفعا

 الحالي. الوقت في مستبعد شأن وهذا اإلنتخابات نتائج عظمى قوى أو دولية منظمات ترفض

 دولية أو محلية نظماتم قبل من أو المشاركة الكيانات قبل من سواء اإلنتخابات على للرقابة ذكر أي القانون في يرد لم ▪
 الجهات. تلك تقارير مع التعامل وأحكام كيفية وكذلك مستقلة

ا  إنجازهن كان نساء صعود عملية سهل مما غامضة جاءت النساء كوتا وتطبيق أحكام نصوص ▪  ربما نساء وحرمان ضعيفا
ا. (6) النقطة أنظر أحق. كن   بمقتل. تمثيلها وحق المرأة وحماية العدالة مفهوم الكوتا مبدأ تطبيق أصاب لقد  تاليا

 المشاركة من الجريمة مقترف حرمان من عقوبة أية وخلت المرتكبة األفعال مقابل هزيلة اإلنتخابية الجرائم عقوبات جاءت ▪

 مستقبال . أو حاليا   نتخاباتاإل في

 إلى المرشح بعائدية الترشيح يربط ولم النقطة هذه عن القانون صمت لقد محافظته ضمن للترشيح المرشح القانون يقيد لم ▪
 رئيس نفأ ذلك مثال .أخرى إنتخابية دائرة في لمرشح التصويت من للمقترع فيه يسمح لم الذي الوقت في األصلية تهمحافظ

 األسد حصة تكتله حصد فقد ذلكبو بغداد محافظة عن رشحت قد ،صوت ألف (722) لوحده حصد قد كانو ،القانون دولة ةكتل
 )طويريج الهندية قضاء -كربالء محافظة من أنه عنه نعرفه الذي الوقت في (69) من مقعداا  (30) بغداد؛ محافظة مقاعد من

ا(   .الثمانينيات أوائل في عراقال من خروجه حتى بغداد في قيمي ال هوو سابقا

ا  (8) المادة ▪  نفس أفردت وكذلك بالشرف مخلة بجريمة محكوم وغير والسلوك السيرة حسن المرشح يكون إن على تنص ثالثا
ا( في المادة  النص هذا أمر حقا غريب .العام المال أو الوطن حساب على مشروع غير بشكل أثرى قد يكون ال أن )خامسا
 أثرى قد المرشح كان إن نحدد أن لنا كيف هو السؤال بالشرف! المخلة الجرائم تحت  المشروع غير اإلثراء يضع ال الذي
 أن حقنا من أليس ثم الشرفاء؟ صفة صارت اللصوصية أن أم ؟بعد ضده قضائي حكم يصدر لم وهو مشروع غير بشكل

 نراه الذي وهذا والمواطن الوطن حساب على يثروا لم التنفيذية، السلطة في أو البرلمان في انواك سواء الذين، هم من نتساءل
 الوطن. اتولثر وسلب نهب من أمامنا

 منها: عديدة وإمالئية لغوية أخطاءا  القانون إحتوى ▪

 الشعب بسم أو بإسم من بدالا  الشعب بأسم ▪
ا  (7) المادة ▪  عليه من بدالا  عليهه النواب مجلس ...يصادق - ثالثا
ا  (15) المادة ▪  .إستنفدت من بدالا  استنفذت -ثانيا
 .السياسية الكيانات ممثلو زوديُ  من بدالا  السياسية الكيانات ممثلي يزود (38) المادة ▪
 .أسماؤهم شطبوتُ  من بدالا  العام الناخبين سجل من اسمائهم وتشطب -اوال (40) المادة ▪
 .المهجرون يصوت من بدالا  المهجرين يصوت – رابعا (40) المادة ▪

 اإلنتخابي النظامو المفوضية 2

ا  هو وربما العراقي اإلنتخابي نظامال في العيوب أكبر لمن إن  تضارب مفهوم يعرف لم أنه األول المقام في دستوري عيب أيضا
 الهيئات. وتشكيل الصالحيات منح منها العليا، المصيرية الصفة ذات الحاالت في خاصة Interests) of (Conflict المصالح
 هذه في أنه حيث النواب مجلس صالحيات ضمن اإلنتخابات مفوضية تشكيل يكون أن هي هذه الصارخة الحاالت من واحدة
 وهي التحصاصي هيكلها وبناء تشكيلها في مصلحة وله أفرادها عين الذي المجلس لمصالح ممثلة كانت المفوضية فأن الحالة
 للمشرع وليس للقضاء خاضعة تكون أن يجب والتعريف المبدأ حيث من المفوضية والحياد. اإلستقالل صفة عنها تنتفي بذلك

 النواب. مجلس بضمنها فئة ألية مصلحة أية عن بعيداا  يكون أن يجب وموقعها التشريع عن بعيد فعملها

 ممثلة األمر حقيقة في اأنه إال لإلنتخابات"، المستقلة العليا "المفوضية بـ سميت بمفوضية اإلنتخابات رةإدا مسؤولية أنيطت لقد
 بذلك هيو الحقة الديمقراطية المباديء بدل واإلثنية الطائفية التوافقات مبدأ إعتمد حيث اإلحتالل كرسه الذي المحاصصة لنظام
ا  بعيدة ا و شكالا  اإلستقالل عن تماما  وعدم بالنتائج التالعب منها عديدة وإتهامات عميقة شكوك نتخاباتاإل لفت لقد .موضوعا

 األسس نفس على 2018 إلنتخابات الجديدة المفوضية تشكلت لقد .األسد نصيب منها اإلنتخابات لمفوضية كان الشفافية
 النتائجب التالعب عن كثيرة روايات الى انإستمع لقد .للقضاء وإتباعها إستقاللها مشاريع المتحاصصون أفشل أن بعد التحاصصية
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 زاد ومما !النتائج وتغيير الكومبيوتر أنظمة إختراقب إنتهاءاا  وليس مركزيا والفرز والعد الصناديق وتجميع نقل عملية من بدءاا 
ا! (20) ولمدة النتائج إعالن تأخير هو جدية الشكوك تلك   يوما

ا  كانت األلكترونية نظمةاأل إن  األلوف مئات حرمان إلى إستخدامه أدى قد مثالا  بصمةال فجهاز اإلنتخابات في مساعداا  وليست عائقا
 مستوىال هذا تدني لنا يعكس قد واحد مثالف المفوضوية إلدارة المعرفي المستوى يخص فيما أما اإلنتخاب. حق من المواطنين من

 عدد وهو النتيجة في رقم أول قراءة في أخطأ قد نراه النتائج إعالن وأثناء يهامسؤول أحد فأن بها تمتعت التي والخبرة والقدرة
 من يتمكن لم النهاية وفي متتالية محاوالت ولثالث  (2,821,919 ) الرقم قراءة في أخطأ حيث بغداد محافظة في المصوتين

 .4التالي الرابط على ذلك يظهر وكما صحيحة بصورة قراءته

https://www.youtube.com/watch?v=0dX0JleChq0 

 المقترعينو المسجلين أعداد 3

 المفوضية في مسؤولون لكن الفعلي ينقترعملا عددب ذلك ومقارنة التصويت لهم يحق الذين المسجلين عدد عن المفوضوية علنت لم
ا  (32.8) يبلغ مقدر سكان وبعدد النسبة هذه نإ .(60%) كانت المشاركة نسبة بأن إعالمية بتصريحات أدلوا قد  يمكننا مليونا

 المقارنات: التفاصيل يبين التالي (2) رقم الجدول ونسبتهم. المصوتين عدد بداللة المسجلين عدد إحتساب

 

 جدول 1: إحتساب نسب عدد المسجلين إلى عدد السكان المقدر

الكل  المحتسب بموجب الجدول    المفوضية المعلن من قبل حسب   

)باآلالف( مجموع األصوات  11,972 13,144 

 %40 %37 المقدرالسكان إىل عدد  األصوات مجموع نسبة 

ن المحتسب   21,907 19,966 باآلالف( )عدد المسجلي 

ن إىل عدد نسبة    %67 %61 المقدرالسكان عدد المسجلي 

ا  (22) بلغ قد المسجلين عدد فأن المفوضوية تصريحات وبحسب ا  مليونا  وهذا السكان عدد من (67%) نسبة يمثل وهو تقريبا
 هناك أن أي (36.5%) الـ تتخطى لم المقدر السكان عدد إلى التصويت نسبة بأن علمنا إذا خاصة الواقع عن جداا  بعيداا  يبدو رقم
 يصوتوا. ولم أسماءهم سجلوا قد ماليين (9) ليحوا هناك أن أي (30%) من يقرب ما

 الخارج إنتخابات 3.1

 وغيرهما صفر والمحطة الخاص اإلقتراع تفاصيلب إسوة منفصل بشكل الخارج عراقيي إنتخابات عن تفاصيل أية تعلن لم
ا   يكن لم بالماليين. يعدون سفر، على كانوا أو الجوار دول في أقاموا أو هاجروا قد كانوا من سواء العراقيين، بأن علما

ا   .أصالا  العراق نفوس عدد تقدير في المغتربين نفوس عدد ُضّمن قد إذا فيما كذلك واضحا

 البيانات عرضو وكفاية رصانة 3.2

 أغوارها. لسبر بقوة للمختصين مستفزاا  بل محفزاا  أثراا  بحق موقعها على المفوضية أعلنتها التي لبياناتا كوامأل انك لقد .
 تحمل ال لإلنتخابات المستقلة العليا المفوضية موقع على نشرت التي والقوائم الجداول إحتوتها التي البيانات جميع إن

ا   مجاميع تبين ال جداول في البيانات عرض كان الغرض. معنونة وغير مصنفة وغير مكتملة غير وهي متسلسلة أرقاما
 تفتقر والمصوتين. والمرشحين الكيانات ألعداد الكلية المجاميع وكذلك والكيانات للمحافظات والكلية الفرعية األصوات
 .والناخب مرشحلل مفيدة توضيحات من ذلك غير وما للنسب وحساب مقارناتو وتحليالت إحصاءات أية إلى البيانات

                                                 

 المتصفح. على ولصقه الرابط نسخ يمكن تلقائيا   الرابط فتح عدم حالة في 4

https://www.youtube.com/watch?v=0dX0JleChq0
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 ةيالحقيق المجاميع وبين المفوضية أعلنته ما بين متناقضة محافظة لكل المقترعين أصوات مجاميع جاءت فقد ذلك مثال
 .6 جدول رقم الجدول في تفصيله سيرد وكما

 طريقها عن المعلومة إلى الوصول يمكن وال تفاعلية غيرو جامدة شبه صيغة وهي PDF5 بصيغة البيانات نشرت لقد
 صيغة إلى لبياناتا تحويل منا ذلك تطلب لقد .التقرير هذا إلعداد به قمنا ما وهذا إستثنائي جهدو بحث خالل من إال

 عرض نإ المعلومة. وإستنباط لها المطلوب التحليل وإجراء معالجتها لنا سهلي كي (EXCEL-MS) تفاعلية حسابية
 تعمية عن ناهيك المهتمين قبل من يهاال الوصول تصعيب منها الهدف كان يبدو متراصة وبصورة الطريقة بهذه البيانات
 .الصفحات مئات تحت المدفونة الحقائق عن العادي المواطن

 السكاني اإلحصاء 4

 في شامل وإقتصادي سكاني إحصاء آخر كان .دقيقو شامل سكاني إحصاء وجود عدم هو إنتخابات أية في نواقصال ربأك إن
 لقد الحين. ذلك منذ المستمرة والصراعات للحروب نتيجة مماثل إحصاء أي بعده يجري ولم 1977 عامال في جرى قد العراق
ا أساس ذلكوك 6الفعلي اإلحصاء عن كبديل التموينية البطاقة سجل أاعتمد  بـ العراق نفوس مجموع تقدير تم لقد الناخب. لهوية ا

ا  الخارج عراقيي شمل قد كان إذا فيما المعلوم غير من لكن نسمة مليون (32.8) ا  العراقيين عدد أن علما  هو الخارج في حاليا
 السياسي العامل ولكن عديدة وألسباب 1968 تموز في السلطة البعث حزب إستالم بعد المتتابعة هجراتهم بدأت منذ بالماليين

ا  المقدمة في يقف كان  متماشياا  كان التقديرات على واإلعتماد شامل سكاني إحصاء إجراء في الدولة عجز أو فشل أن يبدو .دائما
 .الحقائق وتزوير تغييب لتسهيل وذلك المحاصصة نظامل وخدمة مع

 الوهمية األسماء من اآلالف مئات وجود أوعن الناخبين سجالت في ذلك كان سواء التزوير عن فيه  نسمع لم ما يوم يمر ال
 ويقضون السياسيون هاريستثم حيث حال وواقع السياسية القوى جميع لبق من ومستمرأة منتشرة بدت الظاهرة هذه والمتكررة.

ا مبر قضاءا  خاللها من  موظفي عدد تضخم وعن فضائيين جنود عن نسمع أن غرابة فال إذن النظام. في ثقة من ماتبقى كل على ما
 عن التزوير في القانون دولة لكتلة كيلت التي اإلتهامات إلى باإلضافة رسمية. سجالت في وهمية أسماء عن حتى أو اإلقليم
 سراا  كان الذي والعد والفرز الصناديق تجميع عمليات أثناء التالعب عن حينها أشيع وما المفوضية في نيالعامل عمالئها طريق
 األنباء آخر التغيير! كتلة به أتهمت السليمانية في النطاق واسع تزوير عن نسمع فنحن يوماا، عشرين إستغرقت عملية أسرار من

 من ردكُ  مواطنينل أسماء ضم نوع كردستان إقليم في األسماء في وتكرار وهمي إسم ألف (900) حوالي وجود عن تتحدث
  المستقلة! المنظمات إحدى قبل من أعلن كما بلدان من غيرها وربما وإيران وتركيا سوريا

ا  (37) بـ 2017 عام نهاية حتى يينالعراق نفوس تقدر التخطيط وزارة بأن األنباء في تواا   ورد لقد  تم إن ذلك ويعني مليونا
ا  (370) الى النواب عدد زيادة نتوقع أن الممكن فمن اباتاإلنتخ ألغراض التقدير هذا إعتماد  (.328) عن بدالا  نائبا

 والمرشحين والكيانات المحافظات بين المقاعد توزيع 5

 المشاركة ونسب النفوس عدادأ وتقدير الجغرافي التقسيم 5.1

 :المقدر السكان عدد إلى المصوتين عدد نسبةو العراق محافظاتل المقدر السكان عدد يبين التالي (2) الجدول

                                                 

5 Format Data Portable  الورقي. المطبوع تشابه صيغة وهي المحمولة البيانات صيغة وتعني 

 .1990 عام العراقي الشعب على الجائر والعربي الغربي الحصار إجراءات بعد التموينية بالبطاقة العمل بدأ 6
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 )باآلالف( محافظة لكل العراق لنفوس المقدر العدد إلى المقترعة األصوات نسبة :2 جدول

مجموع األصوات  عدد النفوس المقدر عدد المقاعد المخصصة المحافظة
 الفعلي

نسبة عدد األصوات إلى عدد 
 النفوس

  األقليات المحافظات المجموع 7األقليات المحافظة

 %45.6  820 1,800  1,800 18 السليمانية

 %45.4 20 544 1,300 100 1,200 12 كركوك

 %45.0 8 674 1,600 100 1,500 15 أربيل

 %41.0  696 1,700  1,700 17 بابل

 %40.8  449 1,100  1,100 11 القادسية

 %40.4 12 444 1,200 100 1,100 11 دهوك

 %40.1  144 1,100  1,100 11 واسط

 %39.5  474 1,200  1,200 12 النجف

 %38.6  270 700  700 7 المثنى

 %37.2  520 1,400  1,400 14 ديالى

 %36.8  404 1,100  1,100 11 كربالء

 %36.5 25 2,519 7,100 200 6,900 69 بغداد

 %36.2  904 2,500  2,500 25 البصرة

 %35.8  429 1,200  1,200 12 الدينصالح 

 %34.3  652 1,900  1,900 19 ذي قار

 %33.8  338 1,000  1,000 10 ميسان

 %30.1 40 935 3,400 300 3,100 31 نينوى

 %24.1  361 1,500  1,500 15 األنبار

 %13.0  104   800 8 األقليات

 %36.5 105 11,681 32,800 800 32,800 328 المجموع

 إلى للتصويت اإلجمالية النسبة وكذا المحافظات  بعض نفوس لعدد بالنسبة النواب عدد تضخم حقيقة إعاله النتائج تعكس
ا  سواء عليها المتعارف بالمقاييس ضئيلة نسبة وهي (36.5%) بلغت والتي العراق لنفوس المقدر العدد  للتمثيل إنعكاسا
 األقليات بين التصويت سجل لقد .8 المحافظات بين التصويت نسب في حاد تفاوت مع خرىاأل بالبلدان مقارنة أو النيابي
 النيابي التمثيل شرعية حول التساءلو الدهشة تثير النسب هذه إن محافظات. خمس في (13%) وهي له نسبة أدنى

 الشروط أهم أحد إن .معتمداا  مؤشراا  يكون أن ناليمك إعتباطي تقدير بموجبو فعلي سكاني إحصاء غياب في خاصة
 أغفله شرط وهذا الشعبية المشاركة  من أدنى حد وبلوغ عليها اإلقبال شرط هو حقيقية تمثيلية إنتخابات أية في األساسية

 هو Turnout)( اإلقبال من األدنى الحد شرط إن .2018 عام إلنتخابات المقترح وحتى بل اإلنتخابات قانون تغافله أو
ا  يهاعل تفقم دنيا نسبة توجد ال .به الدولي اإلعتراف كذلك ويحدد النيابي التمثيل شرعية يحدد الذي ا بلدان هناك لكن دوليا  ا

ا، التصويت من فجعلت أوسع مشاركة على حريصة  وطنية مسؤولية هو التصويت أن إعتبار على مثالا، بلجيكا إجباريا
 إختياراا. وليست شيء أي قبل

 للمقاعد( النسبي )التخصيص  9Laguë-Sainte الگي سانت نظام 5.2

 ضمني فال الطريقة هذه بموجب النسبي. التوزيع طريق عن مقاعد إلى األصوات تحويل بكيفية الگي سانت  نظام يُعنى
 عتبة تضع أنظمة هناك .المجلس مقاعد نصف على األقل، في سيحصل، أنه األصوات نصف على يحصل الذي لكيانا
 الگي سانت بطريقة يعرف ما أما .األصوات مجمل من %5 و %4 نسبة بين تكون ما وعادة (Threshold) نتخابيةإ

 بعد ومن تاألصوا توزيع من األولى المرحلة في الصحيح الواحد من أكبر قاسم إستخدام فيها يتم طريقة وهي المعدلة
 الكيانات على المقاعد تخصيص ويتم اإلنتخابية الدائرة عن ةالمتنافس الكيانات وبعدد ,..3,5,7,9 على الناتج يقسم ذلك

                                                 

 األقليات. بخصوص التوضيح لزيادة أضيفت 7

 وأربيل. ودهوك وكركوك وبغداد الموصل محافظات لنفوس المقدر العدد إلى يضاف نسمة( ألف 800) وهو لألقليات المقدر العدد أن مالحظة يرجى 8

 القرن بدايات في  Laguë-Sainte والفرنسي عشر التاسع القرن منتصف في (Webster) ألمريكيا إبتكره الگي سانت بنظام عرف الذي النظام 9
ا  بينهما التكامل تم ولكن خرباآل الواحد علم دون ولكن العشرين  الگي. سانت-ويبستر  بنظام اليوم يعرف بما وإشتهرا الحقا



  واألرقام القانون حقائق :2014 لسنة العراقي اإلتحادي النواب مجلس انتخابات نتائج عن تقرير

 حسين إبراهيم وليد 24 من  11صفحة  2018 ،أيار 07

 اإلنتخابات قانون نص حسب القاسم حدد وقد العراقية اإلنتخابات في طريقةال هذه أعتمدت لقد النواتج. أعلى تحقق التي
 مما بكثير أقل بقواسم ولكن وألمانيا ونيوزيلندا والنروج السويد منها عديدة بلدان في الطريقة هذه طبقت لقد (.1.6) بـ

 من الصغيرة القوائم أستبعدت وبذلك إنتخابية عتبة دون لكن العراق في (6.1)  القاسم إستخدم لقد العراق. في طبق
 السويد حالة في كما اإلنتخابي، القاسم البلدان بعض فيه خفضت الذي الوقت في أنه هنا بالمالحظة الجدير .األولى الجولة
 إعادةب قمنا لقد .(.71) إلى القاسم زيادة البرلمان إقرار عن اليوم األخبار لنا حملت ،2018 لعام إلنتخاباتها (1.2) إلى

 :3 جدول) في مفصل هو وكما (1.6) من بدالا  (1) على القسمة أساس على خاص برنامج بأستخدام النتائج أحتساب
 (.(1.6) بقاسم المعدل الگي سانت نظام تطبيق من والخاسرون الرابحون

 (1) من اإلنتخابي القاسم زيادة نتيجة أضافية بمقاعد الكبيرة الكيانات تمتع كذلك ويفسر التالي (4) رقم الجدول يفصل
 القانون دولة إئتالف هو أكبرها وكان إستحقاقها على زيادة مقعداا  (29) مجموعه ما على كيانات حصلت حيث (1.6) إلى

ا  مقعدا (14) على حصل والذي  أخرى. لكيانات بالنسبة وكذا المحافظات جميع في إضافيا

 (1.6) بقاسم المعدل الگي سانت نظام تطبيق من والخاسرون الرابحون :3 جدول
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 14 2  1  2  1  3 2 1  1 1  دولة القانون

 4 1         1   1 1  االحرار

 2  1             1 العربية

 2       1     1    المواطن

 2      1         1 متحدون

 1    1            الوطني الكوردستاني

 1    1            الديمقراطي الكردستاني

 1         1       الوطنية

 1               1 الوفاء لألنبار

 1        1        ديالى هويتنا

 29  1 1 2 2 1 2 1 4 3 1 1 2 2 3 المجموع

 (1)         (1)       الكوردي الموحد

 (1)         (1)       الشعبي المستقل

 (1)       (1)         المهني المستقل

 (1)    (1)            العربية لالنقاذ

 (1)              (1)  العراق للتنمية والبناء

 (1)        (1)        )كفى(

 (1)              (1)  البديل العراقي

 (1)          1)(      ائتالف العراق

 (1)         (1)       الوفاء العراقي

 (1)  (1)              البناء والعدالة

 (1)    (1)            تركمان كركوك

 (1)               (1) التصحيح الوطني

 (1)               (1) العمل والوفاء

 (1) (1)               العدالة االجتماعية

 (1)      1)(          التآخي والتعايش

 (1)       1)(         الوفاء الوطني

 (2) (1)    (1)        (1) 1  الجعفري

 (2)          1)(    (1)  صادقون

 (2)         (1)      (1) كرامة

 (3)     (1)      (1)  (1)   الدولة العادلة

 (4) (1)  1)(       (1)  (1)    والنخبالفضيلة 

 (29) (3) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (4) (3) (1) (1) (2) (2) (3) المجموع

 المقاعد تخصيص في أخطاء 5.3

 إئتالف إلى منحت قد إضافية مقاعد خمسة هناك فـأن التخصيص أخطاء نتيجة هأن تبين فقد الگي سانت طريقة عن بعيداا 
 التي والمقاعد األصوات عدد أدناه (3) رقم الجدول يوضح .معينة محافظات في العادلة الدولة وإئتالف القانون دولة
ا  حققوا قد الخاسرين أن الجدول من يتضح .محافظة كل أزاء المعدلة الگي سانت طريقة حسب كيان كل نالها  أصواتا
 بالمقاعد. الفائزين من أعلى
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 الكيانات بين المقاعد توزيع في األخطاء  :4 جدول
 الفرق واسط ذي قار كربالء بابل بغداد <--المحافظة 

  المقعد ناتج القسمة المقعد ناتج القسمة المقعد ناتج القسمة المقعد ناتج القسمة 10المقعد ناتج القسمة الكيــــــــان

 4 ف1 13,134 ف1 13,117 ف1 14,533   ف1 16,704 دولة القانون

 (1)   خ (1) 13,139       االحرار

 (1)         خ (1) 16,741 العربية

 (1)     خ (1) 14,667     المواطن

 (1) خ(1) 13,159         االصالح /الجعفري

 1       ف1 23,345   الدولة العادلة

 (1)       خ (1) 26,754   صادقون

 - - (25) - (22) - (134) - (3,409) - (37) الفرق في األصوات

                                                 

 خ=خاسر فائز، ف= 10
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 للنساء (25%) الـ نسبة تطبيق - الكوتا -المرأة تمثيل 6

ا  غير جاء المرأة مقاعد بخصوص اإلنتخابات قانون نص إن  المقاعد توزيع حصر على قاطعو صريح وبشكل يذكر ولم واضحا
 يلي: ما على المذكور القانون من (13) المادة نصت حيث فقط الداللة خالل من جاء بل فقط الفائزة بالكتل للمرأة المخصصة

 2511%  عن المجلس في النساء تمثيل  نسبة تقل ال وان القائمة في 25% عن المرشحات النساء عدد يقل ال ان يجب -اوالا 

ا   .رجال. ثالثة كل بعد امرأة بنسبة النساء تسلسل يراعى ان القائمة تقديم عند يشترط – ثانيا

  أن: على المذكور القانون من (14 ) المادة نصت كما

 -يلي: وكما المعدل  ليكو سانت  لنظام وفقاا  المتنافسة القوائم على المقاعد توزيع يتم

 المخصصة  المقاعد وبعدد الخ( ….9،7،5،3، 1.6 التسلسلية االعداد على المتنافسة للقوائم الصحيحة االصوات تقسم -أوالا  
  .االنتخابية للدائرة

ا   المقاعد. عدد من االقل على (25%) على المرأة حصول ضمان ذلك في يراعى -ثانيا

 ولحماية تمثيل أفضل المجتمع وتمثيل القوة في المختلفين بين العدالة تحقيق ضمان هو األساس هدفه كان الكوتا نظام تطبيق مبدأ إن
 وغيرها والجغرافية  والدينية العرقية الفوارق منها مختلفة سأس على بناءا  على وذلك األقوياء سطوة من همن ضعيف جزء حقوق
 يكون نأ المنطقي غير من فأنه لذا المتخلفة. المجتمعات في النساء مع الحال هو كما الجنسي التمييز أو األقليات مع الحال هو كما

 وتمثيلهن حقوقهن لحماية أصالا  جاء النساء كوتا مبدأ تطبيق إن الرجال. فئة وهي يةالغالب بكيانات هاربطو لكت الفئات إشراك
ا  تحديداا  المرأة بفئة محصوراا  التنافس يكون أن يفترض ذلك إن الرجال. سطوة عن بمعزل  قيتطب مجرد فأن الذ إنتماؤها. كان أيا
 محدد حصتها من األدنى الحد ألن أصالا  األخرى المميزة فئاتال معايير غير ختياراإل معايير تكون أن يجب فئة، أية على الكوتا

 وأن حصراا  المستهدفة الفئة تلك ضمن التنافس يكون أن يجب  كان لذلك .األقليات حالة في المبدأ طبق وكما (25%) ومضمون
 وال الكبار مع الصغار يتنافس أال وه البشرية عليه سارت الذي التنافس مبدأ إن نجاز.اإل حسب المقاعد توزيع في القياس يكون

ا  النساء مع الرجال  للمجتمع. العادل والتمثيل العدالة لتحقيق عزل هناك فدائما

 واضح بشكل فقط الفائزة بالقوائم النساء كوتا يحصر لم أنه حيث القانون في الماكرة بل الغامضة النصوص أحد هو أعاله النص
 الواحدة القائمة في النسبة هذه عن المرشحات عدد يقل ال وأن (25%) عن تقل ال النساء تمثيل نسبة أن على نص بل وصريح

 المتنافسين بين األصوات تقسيم عملية إلى قفز حين تحايل قد القانون لكن !.رجال ثالثة كل بعد القائمة في النساء تسلسل يكون بأنو
 !.الكبار تحت المنضويات على أخريات تفوق الا متجاه فقط الفائزة القوائم تحت النساء دخول على الشرعية ليسبغ وذلك

 وآخريات كياناتهن خسارة نتيجة المجلس الى الدخول في وفشلن أعلى أصوات على حصلن من بين يقارن التالي (3) رقم الجدول
 قار! وذي وديالى دهوك محافظات في الكبيرة الفروق هنا تالحظ . األصوات وبأدنى الكبيرة الكيانات مظلة تحت المجلس دخلن

 المجلس دخلن اللواتي بعض من أعلى أصوات على والحاصالت الخاسرات النساء :5 جدول

 المحافظــــة / إسم المرشحة
 النتيجة /عدد  األصوات 

 المحافظــــة / إسم المرشحة
 النتيجة /عدد  األصوات

 فائزة خاسرة فائزة خاسرة

   بابل   أربيل

   4,453 لبنى رحيم كريم فيض هللا     6,541 جيمن حسين عزيز رسول  

 2,811   حمدية عباس محمد عبيد   2,762   سوزان بكر حسين بكر  

     بغداد     األنبار

   2,120 وحدة محمود فهد عبد     2,040 سميعه محمد خليفة غالب  

 1,203   زيتون حسين مراد حمادي   1,052   غادة محمد نوري عبدالرزاق مطلك

     دهوك     البصرة

                                                 

 بهن. الخاصة القائمة في نسبتهن بيان يسبق المجلس في النساء نسبة بيان يكون أن المفروض كان حيث النص في والتأخير التقديم الحظ 11
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 المجلس دخلن اللواتي بعض من أعلى أصوات على والحاصالت الخاسرات النساء :5 جدول

 المحافظــــة / إسم المرشحة
 النتيجة /عدد  األصوات 

 المحافظــــة / إسم المرشحة
 النتيجة /عدد  األصوات

 فائزة خاسرة فائزة خاسرة

   9,681 شبال حسن رمضان سفر     5,361 سوزان عكالوي صالح حمود  

 525   اسيا حاجي سليم قادر   1,202   عهود عبدالزهرة عباس طاهر  

     ديالى     السليمانية

   6,222 غيداء سعيد عبد المجيد عبدالحسين     5,896 بسمه محمدمصطفى حبيب بريام  

 833   هدى محمد مهدي عبدهللا   2,222   تافكه احمد ميرزامحمد احمد      

     ذي قار     القادسية

   8,536 هيفاء كاظم عباس كاظم     3,759 زينب حمزة عبيد اديعج  

 1,532   عال عوده اليذ شناوة   2,898   اقبال علي موات حمود  

     كربالء     المثنى

   4,211 منال حميد هاشم عباس     9,134 اشواق كريم محسن عتوج  

 2,920   فطم مهدي حسن مهدي   6,284   خديجة وادي ميزر عبدالنبي  

     ميسان     النجف

   3,484 ضحى لعيبي كاظم السدخان     6,676 انصاف جمعة حسن حسين  

 2,915   عبير عيسى محمد عبدهللا   1,395   بان عبدالرضا سعد دوش  

     نينوى   

   3,604 امينه سعيد حسن سيدو     

 1,820   يونس عبدالكريم عباس  ساجده محمد    
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 والمقترعين والمرشحين للكيانات الكلية األعداد 7

 األصوات مجموع 7.1

ا  (11,979,752) الكلي الجدول حسب العراق مستوى على لألصوات الكلي العدد بلغ  األصوات مجموع بلغ بينما صوتا
ا  (13,144,353) المفوضية قبل من المعلنة النتائج حسب ا  (1,164,601)  بلغت بزيادة أي صوتا  لنا يتبين ولم صوتا
ا   (10% ) تمثل  والتي الزيادة ههذ سبب  :لتاليا (6) رقم الجدول في مفصل هو وكما تقريبا

 المفوضية قبل من المعلن وبين الكلي الجدول بين المصوتين أعداد في الفروق :6 جدول

 المحافظة
 الكلي الجدول بموجب األصوات مجموع

 الفرق 12المفوضية نتائج حسب األصوات مجموع
 المجموع ذكور إناث

 302,657   2,821,919   2,519,262   2,336,841   182,421  بغداد

 102,104   1,006,533   904,429         825,846              78,583  البصرة

  84,908   558,584   473,676         410,831          62,845  النجف

  77,483   729,035   651,552         551,517           100,035  قار ذي

  73,202   893,226   820,024         725,936             94,088  السليمانية

  70,091   744,489   674,398         598,394             76,004  أربيل

  54,127   495,027   440,900         389,943            50,957  واسط

  53,205   987,791   934,586         820,866             113,720  نينوى

  52,973   749,173   696,200         528,319             167,881  بابل

  46,293   490,452   444,159         352,412           91,747  دهوك

  41,166   445,458   404,292         366,274            38,018  كربالء

  40,123   560,300   520,177         429,585             90,592  ديالى

  35,893   484,624   448,731         341,502          107,229  القادسية

  34,428   372,839   338,411         304,063           34,348  ميسان

  26,425   570,759   544,334         512,456           31,878  كركوك

  26,214   130,588   104,374           91,668         12,706  األقليات

  20,213   290,139   269,926         224,345              45,581  المثنى

  11,578   372,610   361,032         328,333           32,699  األنبار

  11,518   440,807   429,289         375,996            53,293  الدين صالح

 1,164,601   13,144,353   11,979,752  10,515,127 1,464,625  المجموع

 

 المرشحين وأعداد الكيانات أعداد 7.2

ا  (9,040) الكلي الجدول حسب بلغ للمرشحين إجمالي عددب نافست تكيانا (107 ) المسجلة الكيانات عدد بلغ  مرشحا
ا. (9,043) عن المفوضوية فيه أعلنت الذي الوقت في  كماو ودهوك البصرة محافظتي في نيفرق حصر تم لقد مرشحا
 النتيجتين: بين مقارنة يلي وفيما .معروف غير والسبب (7) الجدول في فصلم هو

 المرشحين أعداد في الفروق : 7 جدول

 الفرق  المفوضية نتائج حسب المجموع المجموع األقليات المرشحين مجموع انثى ذكر المحافظة

  (1) 777 776  776 216 560 البصرة

  (2) 89 87 17 70 21 49 دهوك
  (3)       الفرق

                                                 

 للمصوتين. اإلجمالي بالعدد إكتفت بل والذكور اإلناث من األصوات تركيبة المفوضية تعلن لم 12
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  مرشحين أسماء تكرار 7.3

 روظهو إسماعيل أحالم والسيدة كنة يونادم لسيدا الرافدين قائمة عن المسيحيين عن للمرشحين مكررة قيود ظهرت
 الجدول في مفصل وكما كذلك بغداد افظةحم عن )األقليات( جدول في ومكرراا  بغداد ةمحافظ نتائج جدول في نتيجتهما

 جدول تحت وردتو عليها حصل التي صواتاأل إعتماد تمو بغداد في المسيحيين عن فائزاا  كنة السيد إعتبار تم لقد .أدناه
  األقليات. فئة تحت عليها حصل التي صواتاأل أهملتو فقط بغداد محافظة نتائج

 المرشح لنفس رقمين وجود حالة في خاصة كذلك األرقام دقة وعدم أوالا  المنشورة البيانات دقة عدم على التكرار هذا يدل
 في وردت التي هي مقعده على يحصل كي كنة للسيد إعتمادها تم التي األصوات عدد أن للنظر الملفت الثاني. إهمال مع

 األقليات. جدول وليس بغداد محافظة نتائج جدول

 لمرشحين مكررة قيود :8 جدول

 بغداد بغداد المرشح إسم لمرشح رقم الكيان الكيان رقم
 )األقليات(

 المجموع

 11,082 2,059 9,023 خوشابا كنة يوسف  يونادم 1 الرافدين 300

 داوود إسماعيل أحالم 9 الرافدين 300
 وسطين

131 61 192 
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 النتائج لبيانات إحصائي تحليل 8

 اإلنتخابية العتبة بلغوا الذين المرشحون 8.1

ا  (32,800) وهي اإلنتحابية العتبة بلوغ من تمكنوا الذي المرشحين عدد يبين التالي (9) رقم الجدول  مصنفين صوتا
 بأن يالحظ المرشحين. مجموع من (0.03%) و الفائزين مجموع من (8.5%) فقط تمثل ونسبتهم محافظاتهم حسب
 هذه تدل اإلنتخابية. العتبة بلوغ هامرشحي من أي يتمكن لم الدين وصالح قار وذي واألنبار واسط هي محافظات أربع

 طائفية زعامات بروز حيث قصوى مديات بلغ والذي التصويت في الحاد اإلستقطاب وكذلك األصوات تشتت على النتائج
  بإمتياز. ائفياا ط الحكم نظام من لتجعل

 جدول 9: المرشحون الذين بلغوا العتبة اإلنتخابية حسب محافظاتهم

 مجموع األصوات |المحافظةإسم المرشح ت

  721,782 نوري كامل محمد حسن 1

ن عالوي 2   229,709 اياد هاشم حسي 

  78,561 محمد صاحب خلف غاىل   3

  62,898 باقر محمد جبر صوالغ 4

  1,092,950 4  بغداد  محافظة مجموع 

  150,613 ئارام محمد عىل احمد     5

ن ب  ش 6   83,663 احمد ابراهيم كو أمي 

ن  7 ن نادر حسي    51,587 مثنن أمي 

  42,745 هوشيار عبدهللا فتاح عبدهللا     8

 عزيز    9
ن
  34,162 جاسم محمد محمد عىل صوف

  362,770 5 السليمانية  محافظةمجموع  

  76,380 ئاريز عبدهللا احمد محمود 10

  59,582 سليم همزه صالح خضن  11

  57,496 نورالدين محمود هيبة هللااردالن  12

  32,945 كاوه محمد مولود حويز 13

  226,403 4 أربيل محافظة مجموع 

  150,084 نجم الدين عمر كريم فتاح 14

  39,524 ارشد رشاد فتح هللا عبدالرزاق 15

  189,608 2 كركوك  محافظةمجموع  

  126,848 خلف عبدالصمد خلف عىل   16

17   
  62,514 جري حسنمحمد ماش 

  189,362 2 البضة محافظةمجموع  

  112,551 اسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 18

  37,170 عبدالرحيم جاسم محمد مطلك 19

  149,721 2 نينوى محافظة مجموع 

ن  20 ن احمد هادي حسي    54,473 حسي 

ن  21   48,213 يارس عبدصخيل محمد حسي 

  102,686 2 كربالء  محافظة مجموع 

  90,781 حنان سعيد محسن الفتالوي 22

  90,781 1 بابل محافظة مجموع 

  51,358 جمال احمد محمد سيدو 23

  51,358 1 دهوك محافظةمجموع  

  43,081 عىل  سعيد عدنان هادي نور  24

  43,081 1 المثنن  محافظةمجموع  

  39,691 هدى سجاد محمود شاكر 25

  39,691 1 القادسية محافظة مجموع 

  35,883 صادق صالح   مهدي صادق 26

  35,883 1 النجف محافظة مجموع 

  ماهود 27
  33,883 عادل مهودر راضن

  33,883 1 ميسان محافظة مجموع 

ن سلمان 28   33,562 عمر عزيز حسي 

  33,562 1 دياىل محافظة مجموع 

  2,641,739 28 الكىل  المجموع  

 المرشحين بين االصوات توزيع 8.2

 األصوات بين الهائل التفاوت وكذلك المرشحين من هائل عدد بين األصوات تشتت (1) رقم البياني الرسم في النتائج تبين
 صوت (100) من أكثر على يحصلوا لم المرشحين من %(33)) من أكثر أن وكيف المرشحون عليها حصل التي
 من %12) صوت (1,000) من أكثر على يحصلوا لم المرشحين نم (77%) من أكثر وأن األصوات من %(1)
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 األصوات( من 46%) صوت (10,000) عتبة عبور المرشحين من (98%) من أكثر يتمكن لم وكذلك فقط( األصوات
 العتبة تخطوا أو وصلوا الذين المرشحون األصوات. من (12.5%) على المرشحين من فقط (6) حصل الذي الوقت في

ا  (32,800) وهي اإلنتخابية ا  (28 ) هم صوتا  جدول راجع اإلناث، من فقط أثنتان منهم باأللف( )ثالثة أي فقط مرشحا
ا  (39 ) هناك أن كما (،8) رقم  ت.اصواأل من )صفراا( على حصلوا مرشحا

 

 المرشحين بين األصوات لتوزيع المئوية النسب :1 بياني رسم

 الوقت في أعدادها بقلة تميز قد كردستان في وخاصة المحافظات بعض ومرشحي كيانات عدد بأن هنا بالمالحظة الجدير
 يؤشر سلبي مؤشر وهذا والمرشحين الكيانات من هائل عدد بين والجنوب الوسط محافظات بعض أصوات تبعثرت قد الذي
 يشترط ال المعتمد اإلنتخابي النظام أن ذلك ويعود هدف. دون خاباتاإلنت لخوض والمغامرة السياسية الكتل أنسجام عدم الى
 يبين بالمقاعد. للفوز السباق خوض أجل من يحرزها أن الكيان على دنيا مئوية نسبة وهي للكيان إنتخابية عارضة أو عتبة

 بثالثة القائمة مرشحي عدد نالقانو حدد لقد عليها. تتنافس التي المقاعد عدد إلى الكيانات عدد نسبة أدناه (8) الجدول
 األنباء مقعد. أي على الحصول في أمل دون السباق خوض الكيانات من كبير لعدد لالمجا فتح ما وهذا أدنى كحد مرشحين
ُ  الواردة  !2018 أنتخابات لخوض الجديدة األحزاب من المئات تسجيل عن تتحدث حديثا

 المقاعد عدد إلى المتنافسة الكيانات عدد نسبة 8.3

 عدد إلى المتنافسين عدد نسب تعكس .المتنافسين من كبيرة أعداد بين األصوات تشتت يبين التالي (2) رقم البياني رسمال
 قلة وكذلك والعرقية القبليةو الطائفية وأسسها السكانية التركيبةو اإلجتماعية طبيعةال ربما محافظة لكل المخصصة المقاعد

 معينة محافظات في النسبة إرتفاع يوضح البياني الخط .النوع هذا من تجربة في والسياسي يعاجتماإل وعيوال تنظيمال
ا  شماالا  إتجهنا كلما وإنحفاضها بغداد من الجنوب إلى تقع التي وهي  .عموما
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  محافظة لكل المخصصة المقاعد عدد إلى المتنافسة الكيانات عدد نسبة :2 بياني رسم
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 ينالفائز إلى ينالخاسر المرشحين أصوات نسبو أعداد مقارنة 8.4

 األصوات مجموع يفوق والذي الخاسرون المرشحون حصدها التي األصوات مجموع يبين (2) رقم التوضيحي الرسم
 ومجموعها المرشحين بين صواتاأل وتشتت تبعثر تبين النتيجة هذه (.21%) وبنسبة الفائزون المرشحون حصدها التي
 (9,040) بلغت والتي الهائلة أعدادهم بسبب وذلك الخاسرة أو الفائزة الكيانات في كانوا من سواء صوت ماليين (6.5)

ا  ا  (5,432,967) حصدواو المجموع من فقط (4%) ونسبتهم (328) منهم فاز مرشحا  (45%) تمثل نسبتهمو صوتا
ا  (8,712) وخسر األصوات من ا  (6,546785) صدواح حيث المجموع من (96%) ونسبتهم مرشحا  تمثل وهي صوتا
 األصوات. من %(55)

 ونسبها الفائزة إلى الخاسرة الكيانات أصوات مجموع مقارنة :3 بياني رسم
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ونسبها مقارنة أصوات الخاسرين إلى الفائزين في الكيانات الخاسرة والفائزة
الخاسرون الفائزون المجموع  نسبة مجموع أصوات الخاسرين إلى الفائزين
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 الكيانات مرشحي صواتأ عدد متوسط 8.5

 في المرشحين( عدد على مقسوم األصوات )عدد  كيان كل عن المرشحون نالها التي األصوات أعداد متوسط تركز يكشف
ا  96 مجموعها بلغ والتي (2001-3000) ولغاية (1,000-)صفر اتالفئ  إن اإلنتخابي. اإلنجاز هزال (90%) بنسبة كيانا
ا  (71) عددها بلغ والتي الكبرى الفئة  من أي يصل لم كيانات (107) والبالغة الكيانات عدد ثلثي أي  (66%) تمثل وهي كيانا

 المتنافسين عدد تضخم يتبين أخرى مرة .التالي (4) رقم البياني الرسم من يتضح وكما صوت (1,000) الـ عتبة مرشحيها
ا. محسومة تكون قد عملية إلدارة الدولة قبل من األموال إنفاق سوى تذكر نتيجة نبدو  سلفا

 

 الكيان أصوات عدد متوسط :4 بياني رسم
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 ؟أيــــــن إلى 9

ا  عشر خمسة وبعد الفاشية الدكتاتورية حقبة نهاية بعد حلموا الذين إن  عقود إرث عنه ينزع جديد عراق في آمالهم تبددت قد عاما
 الخلل ومواطن الوطن أمراض وحددوا ناضجة أفكاراا  السابق النظام إنهيار قبل وحتى إنقطاع دون هؤالء قدم لقد اإلستبداد.

 وذلك الخسائر بأقل الماضي جراح ومداواة الدكتاتورية بعد ما معضالت ومعالجة البالد نسيج حفظ أجل من المقترحات دمواوق
 الرياح. أدراج ذهبت جهودهم ولكن اإلنتقام رغبة كبح خالل من

 أنب التحججو إليه وصلت ما إلى تصل كي دفعتها التي باهضةال ثمانواأل لمجتمعاتا تطور نظريات سرد عادةإل هنا المكان يسل
 تطورن كي سنينال لمئات ربما ننتظر أن علينا بذلكو والتحضر للحداثة الطفولي الطور في زلنا ما وإنا قصير الديمقراطي عمرنا
ا  ا  يكون قد الطرح هذا .سبقنا نمب حقنل حتى فكريا  ةالغابر األزمان في نعيش كنا أو الكوكب هذا على لوحدنا نعيش كنا لو صحيحا
 .واإلتصال التنقل وسائل وخاصة حقيقة الخيال عالم في كان ما أصبح قد فاليوم أشهر مسيرة األخرى المجتمعات عن تفصلنا حيث

ا  الديمقراطية عن الحديث عند .الزمان من فقط واحد قرن قبل علية كان مما المرات آالف  أسرع هو اليوم المعرفة نقل نإ  عموما
 تطور على تطلع لمو تاريخها طول علىو الحديثة بمفاهيهما اإلنسان وحقوق اآلخر والرأي يأوالر الحرية تمارس لم منطقتنا فأن

 خالفة أنظمة أو اإلمبراطور نظام هو الحكم في السياسي  إرثنا وأن واحد قرن قبل إال ربما األخرى المجتمعات في الحكم أنظمة
 المنهج. نفس على سارت لألسف ووطنية قومية "شرعيات" من ذلك تبع اوم األرض في هللا وظل هللا بأمر والحاكم الرسول
 شاء. متى ويقمعها شاء متى الحاكم بها يتكرم اإلحتقانات عن للتنفيس المزيفة الحرية لبعض تسمح وهناك، هنا السلطة، كانت

 على الوصاية إلرث نتيجة يناعل جديدة ممارسة هي الديمقراطية، التجربة نقول ال وبالتأكيد ،العراق في اإلنتخابية التجربة إن
 والجماعي الفردي التفكير أعماق تضرب آثاره زالت ما طويلة دهورل والقاسي المتخلف الفرد لحكم نتيجةو القدم في الموغل العقل

 التسعينات في الروح لها أعيدت حين خاصة "الديمقراطي" المشهد على نفسيهما يفرضان العشيرة أعرافو إرث إن للمجتمع.
 مشروع ألي القاتل التحدي لتمثل القانون على هاوقدمو اليوم منها المستفيدون هاشجعو هاقفوتال الدكتاتور نظام إحتضار أيام

ا  لإلشمئزاز والمثير المخزي من كان لقد المنظور. المستقبل في حضاري ا" إنتخبوا نواب يهدد أن حقا  اللجوء إلى "ديمقراطيا
ُ  بالضرورة ولد قد الغائم والحاضر القاسي التاريخ هذا نزاعاتهم. حلل العشائري فصللل ا  وعيا  الديمقراطية للمفاهيم منقوصا

 جهاز وغياب رصينة دستورية مؤسسات غياب وتستغل المسلحة القوى فيه تتالعب حيث حاضرنا، شعبنا. غالبية لدى والحقوقية
  المظلم. النفق هذا لعبور األمل فيه تضاءل قد الهامات، له تنحني اءقض غياب وكذلك القانون يفرضو الدستور حترمي وطني أمني

ا  حالنا نقارن باألمس كنا ا  يةالغرب لحضارةا منجزب عفويا  قبل كانت ةوأفريقي ويةآسي بدول المقارنة إلى وصلنا فقد اليوم اأم عموما
 المراكز حجز في األرض أمم جميع على تفوقنا قد إنا المؤلم من الفقر! خط تحت تعيش دوالا  تعتبر الزمان من نيعقدأو عقد

ا  كان وإن حضاري تصنيف أي في األخيرة ا. األكثر بالطبع هوف الجحيم هذا من اوهروبه والعقول الكوادر نزيف أما !هامشيا  إيالما

  مالعمل؟ إذن

ا  سيكون بالضرورة ليس الجواب ا! سيكون ما بقدر سياسيا   عمليا

 نستعيد فسوف مقاطعتها بدل اإلنتخابات في بكثافة والمشاركة المعادلة لتغيير أمرها التقدمية الديمقراطية القوى وتقرر تحزم لم ما
ا  األمل يبقى والمعوقات والنكوص اليأس هذا كل رغم ولكن الكالم نفس ونجتر المأساة نفس  موضوعية أسباب هناك دامت ما قائما

 يأملون. التي دولتهم كيان ومصير مصيرهم يحدد من هو األفراد وعي فأن النهاية وفي التغيير تفرض

ا  األكثر هو معاش واقع لتغيير فعل أي من المرجوة األهداف نحدد أنو هنا نقف أن يجب شيء أي قبل  أمتنا تاريخ في إيالما
ا   اسلميا يكون أن هو شرطها عمل إطار ضمن ومدروسة محددة خطوات من البد بدء ذي باديء .العراقية  الديمقراطيةب ومؤمنا
 التالي: في المقترحة الخطوات إيجاز يمكن بها. وآمنا بها بدأنا التي الديمقراطية العملية رحم من يولد وأن حياة وكأسلوب كحل

  .التغيير وتهدف الواقع هذه ترفض التي القوى قبل من ودقة بوضوح هدافاأل ديحدت  ▪

  .بنا المحيقة والتهديدات ناوفرص ناوضعف تناقو :تحديد خالل من ذلك يكونو إنجازه بصدد يذال العمل إطار تحديد ▪

 .نحن نقف أرض أي على لنعرف وتقويمها وإستفاضة بعمق األربعة العناصر ةبدراس مياقال ▪

 صالفر تحديد ثم ومن درئها وكيفية بنا المحيطة التهديدات ونوع كم وكذلك ضعفنا نقاطو قوتنا نقاط حسابو تدوينب القيام  ▪
  إستثمارها. وكيفية والسانحة المتاحة

 .العظمى الوطنية األحداث مع يتناسب محدد زمني إطار ضمن عمل وخطة طريق خارطة وضع ▪

 الذاتية. والرقابة الضبط وتصميمه وضعه في يراعى متعددة مستويات من عمل فريق تشكيل ▪

  .تحديدها تم التي المعطيات هذه كل مع والتعامل التحرك يةكيف وهو أال األهم راقرال إتخاذ ▪
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 الخطة. لتنفيذ الميداني التحرك ▪

 وبيان أحرز الذي التقدم عن دورية تقارير إصدارو أشهر ثالثة كل أو شهر كل يكون كأن بإستمرار الميداني العمل تقويم ▪
 لها. السريعةو الناجعة الحلول ولوضع العمل سبل تعترض التي الصعوبات

 تخبرنا براالتج .نصيبه الفشل كان وإال أوالا  اإلطار ذلك ومعطيات بحدود يلم أن عليه مواجهة أية في لإلنتصار يخطط من إن
 التخطيط من إطار في للواقع تامة ومعرفة بعمق الميدان دراسة حسمهات بل المواجهة حسمت من هي وحدها القوة تليس هبأن

  .واإللتئام والتضحية واإلصرار المثابرةب مؤزروال السليم

 لإلجهاض بنا يتربصون للذين مصاريعها على األبواب ويفتح تعقيداا  الحالة سيزيد المتردي واقعنا مواجهة في للعنف إتجاه أي إن
 المواجهة إن المتحاصصين. غير منها يستفيد لن سوف لإلنتخابات مقاطعة أي فأن كذلك .إخفاقاته كل رغم إنجازه تم ما كل على
 الصفوف وتنظيم والممارسة المقابل وضعف قوة نقاط ومعرفة السليم والتخطيط سوى بها فوزلل سبيل ال مباراة كأي هي هذه

  .الفوز تحقيق أجل من الممكنة واألساليب الوسائل كل وإبتداع

ا  لنعلم ا  حل ال أن جميعا  واحداا  دكتاتوراا  أزال الذي اإلحتالل "كمعجزة" معجزات إنتظار يجب وال العراقي الشعب أمام سحريا
 نيواعن تحت دكتاتورية مشاريعل أسسو الدولة قبل ما عصر إلى القهقرى وأعادنا والخونة والدجالين اللصوص بآالف وجاءنا
 ديمقراطي نهج خالل منو نابحقوق لبةالمطا في اإلستمرار سوى أمامنا حل ال ."المكونات" بين والتوازن السياسية" "العملية
ا  همنفود بسطو علينا ةتبعيال فرض النهائي وهدفها أرضنا على تتصارع قوى هناك بأن نعلم نحن حقيقي.  عناوين تحت إقليميا
 مشاريعها لها نفوذاا  واألوسع العراقي المشهد في األقوى الحضور لها والتي العظمى القوى بأن كذلك نعلم نحن .مريضة طائفية

 على هي المتحدة تالواليا مقدمتها وفي القوى هذه .منطقتنا كل على بل فحسب العراق على ليس الهيمنة في الخاصة وخططها
 تشاء متى وتأويهم فرداا  فرداا  اللصوص وتعرف اللعبة خيوط كل تحرك من هي بل مؤسساتنا دهاليز في يجري ما بكل علم

 يؤيدنا والمنطق يقين على نحن .عسكرية بقوات تحتفظ وهي العالم في أمريكية سفارة برأك هي فسفارتهم تشاء متى وتسلمهم
 ليس فأن الحقائق هذه كل رغمو ولكنالعملية. أسس وضعت من هي ألنها السياسيين شؤون بكل تام علم على القوى هذه بأن

ا  هناك ا مطلق شيئا  على وما بوالشع أبواب عند تقف حدودها أن الإ دورهاو جبروتها تعاظم مهما القوى فهذه الحياة هذه في ا
  .باألشواك زرع ومهما طال مهما الديمقراطي الطريق في السير خالل من شعبنا إلى الضائع األمل ذلك إعادة إال الوطنية القوى
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