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  چکیده  

اي  شکافی ساختار قدرت درعراق نوین، حاکی از اهمیت انتخابات پارلمانی است؛ به گونهکالبد
ها در  گیري توزیع قدرت در دولت آتی از نحوه چینش کرسی توان گفت کم و کیف شکل که می

  پارلمان متأثر است. 
اولین انتخابات پارلمانی مقطع پساداعش و چهارمین مرحله آن در مقطـع پساصـدام، در   

طلبی از سوي اکـراد، ورود اهـل سـنت بـه      ضایی متالطم نظیر: بلند نمودن پرچم استقاللف
هاي فزاینده میان طیف شـیعی و خیـز    شرایط خاص دوران بازسازي جغرافیاي خود، واگرایی

اندیشه بازگشـت نیروهـا از   «برداشتن حوزه عربی براي گسترش تعامالت با عراق وهمچنین 
است، از این رو، بازیگري در این دوره چه در بعد داخلی و چـه در  برگزار شده » سوي آمریکا

  باشد.  تر از گذشته می بعد خارجی متفاوت
هاي جدي زیربنایی در خصوص نظام سیاسی عـراق، مطالبـات    رسد علیرغم چالش به نظر می

هاي  گفتمان«ها و گزینش  افکار عمومی در این دوره به جاي سوق یافتن در راستاي حل این چالش
تـر،   هاي روبنایی و مطالبات فوري به سمت حل چالش» سیاسی مطلوب در راستاي حل و فصل آنها

حرکت کرده است؛ هر چند این دو » مبارزه با فساد«و » رسانی خدمات«تر نظیر  تر و عمومی ملموس
ـ  در ساختار قدرت می» بندي سهمیه«نوع چالش، نتیجه موضوع  ات تواند باشد، لیکن ترجیح مطالب

فوري از سوي جامعه و حمایت مرجعیت از این مطالبات، نتـایج انتخابـات ایـن دوره را متفـاوت از     
شـود   هاي اولیه رقم زده است، که در مقاله حاضر ضمن بررسی این موضوع، تـالش مـی   بینی پیش
  هاي آن نیز مکتوب گردد.   ها و تجربه آموزه

  
  واژگان کلیدي  

هاي سیاسی، افکار عمـومی، آمریکـا،    اتیک، مرجعیت، ائتالفانتخابات پارلمانی، نظام دموکر
  کشورهاي عربی 

                                                                                                                                         
 و کارشناس حوزه عراق  یاسیعلوم س يدکترا يدانشجوt.afshon55@gmail.com 
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  مقدمه  
گیري حکومـت اسـت    یکی از موضوعات مهم عراق در مقطع پساداعش، کم و کیف شکل

رقـم بخـورد. از ایـن رو،     2018هـاي انتخابـات پارلمـانی     که بایستی با توجـه بـه مؤلفـه   
بناي تشـکیل حکومـت در عـراق، اگـر بـه       سنگ، به مثابه 2018انتخابات پارلمانی سال 

توان گفـت کـه    نسبت انتخابات گذشته اهمیت بیشتري نداشته باشد، به ضرس قاطع می
  اهمیت آن کمتر نیست. 

طلبـی و   هایی نظیر ورود عراق به مقطع پساداعش، بلند کردن پرچم استقالل شاخص
ایط خاص اهل سنت در ایـن  پرسی، شر به تبع آن ناکامی اکراد در رسیدن به اهداف همه

هـاي شـیعی در ایـن مقطـع نسـبت بـه مقـاطع         هاي فزاینده میان جریـان  دوره، واگرایی
و بهبود خـدمات    هاي عراق براي بازسازي مناطق جنگی و تأمین معیشت گذشته، دغدغه

در سایر مناطق، احتمال گسترش تعامالت و مناسبات با حوزه عربی بر اهمیت ترکیـب و  
آینده افزوده است؛ حکومتی که قرار است از دل نتایج انتخابات پارلمانی  چینش حکومت
  سر برون آورد. 

در نظام سیاسی دموکراتیک ـ فدرالیستی عراق بـر مبنـاي انتخابـات و در چـارچوب      
دهـد و مقامـات    مفاد قانون اساسی، پارلمان در واقع سنگ بناي حکومت را تشـکیل مـی  

هـاي   وزیر با رأي نمایندگان پارلمان و براساس رویه تجمهور و نخس حکومتی نظیر رئیس
هـا) انتخـاب    هاي سیاسی دموکراسی انجمنی (با توافق و رضـایت جریـان   مرسوم در نظام

هاي قبل، حین و پس از برگزاري انتخابات میـان   شوند، بنابراین از روي فعل و انفعال می
ان در خصـوص کمیـت و کیفیـت    تو هاي میان انتخاباتی، می هاي سیاسی و ائتالف جریان
هایی مبادرت ورزید. بدیهی است دموکراسی  گیري حکومت آینده به حدس و گمان شکل

انجمنی یا توافقی بر ارکان زیر استوار است: ائتالف گسترده براي تشـکیل دولـت، وتـوي    
بنـدي در حاکمیـت و مناصـب حکـومتی و اداري، خودمختـاري نسـبی        متقابل، سـهمیه 

  با تصرف) 47ـ  48: 2013ی. (العنبکی، هاي محل حکومت
هـاي انتخابـاتی    تري نیز در این راستا وجود دارد و آن، همانا گفتمـان  البته نکته مهم

هاي سیاسی پیروز در انتخابات است که آنها را نیـز بایـد مطمـح نظـر      ها و جریان ائتالف
را دارند که به درك ما   هاي مطرح پیش از انتخابات، این قابلیت قرار داد؛ چرا که گفتمان
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گیري حکومت آینده و حدود و ثغور آن به عالوه نقـش و حضـور    از ترکیب و نحوه شکل
هاي مختلف قومی ـ مذهبی در آن، شکل بخشند؛ به عبارت بهتـر در هـر گفتمـان      طیف

انتخاباتی معناي کلمات، اصطالحات، گفتارها، رفتارها، اعمال و نهادهاي شکل گرفته، بـا  
  افتند، قابل درك و فهم هستند.   اي که در چارچوب آن اتفاق می بافت کلی توجه به

تـوان از   هـایی اسـت کـه مـی     با این اوصاف، پرسش اصلی پژوهش حاضر حـول درس 
هـاي انتخابـات پارلمـانی     عراق، اخذ کرد. به عبارت بهتر، آموزه 2018انتخابات پارلمانی 

ش، این موضوع است کـه کاربسـت ایـن    اند؟ ضرورت پاسخ به این پرس عراق کدام 2018
گذاري بهتـر در راسـتاي رسـیدن بـه      تواند ما را به سیاست بعدي، می  ها در مقاطع آموزه

هـاي سیاسـت در    هاي مطلوب یاري رساند و همچنین به فهم پیچیـدگی  اهداف و برنامه
  عراق کمک کند.

ا بایـد  موضوع مهم دیگر این است کـه بـراي رسـیدن بـه پاسـخ ایـن پرسـش، ابتـد        
هـا و   اي میان انتخابات گذشـته بـا انتخابـات یادشـده صـورت گیـرد و مشـابهت        مقایسه
هاي آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بنابراین براي درك بهتر موضوع مروري  تفاوت

  کوتاه بر انتخابات گذشته، ضرورت دارد.  
  

   تا امروز 2005نگاهی کلی به انتخابات عراق از سال 
وضعیت سه طیف شیعه،  2014و  2010، 2005هاي  بخواهیم در انتخابات سالچنانچه 

به صـورت   2005سنی و کرد را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، انتخابات عراق در سال 
ـ مـذهبی شـیعه،    هـاي قـومی   اي برگزار شد و به طور کلی، طیف دایره لیست بسته و تک

ارچه و متحد در آن حضور پیـدا کردنـد. در   سنی و کرد هر کدام در قالب سه ائتالف یکپ
هاي مختلف به ویژه شیعیان، کردها و جامعه اهل سنت انسجام  این انتخابات، میان گروه

هـاي   ـ مذهبی) وجود داشت. البته در آن سـال، بخـش زیـادي از گـروه     (بر مبناي قومی
توافـق  منتسب به اهل سنت انتخابات را تحـریم کردنـد و بخشـی نیـز در قالـب جبهـه       

  متشکل از حزب اسالمی و تجمع مردمی عراق مشارکت کردند. 
ها، در بین جریان کردي شاهد تغییر محسوسی نبود  ، ائتالف2010در انتخابات سال 

و ائتالف کردستان به صورت یک ائتالف متشکل از حـزب دمـوکرات و اتحادیـه میهنـی     
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شیعی، ائتالف سابق تا حـدي   هاي وارد عرصه انتخابات شد. از سوي دیگر در بین جریان
دچار انشقاق شد و جریان شیعه به صورت دو ائتالف وارد عرصه انتخابات شـد. احـزاب و   

آفرینـی   هاي سنی و شیعیان سـکوالر نیـز در یـک اتفـاق غیرمنتظـره و یـا نقـش        جریان
بازیگران دخیل خارجی (نظیر سعودي و آمریکا) با یکـدیگر در یـک لیسـت واحـد قـرار      

  کرسی کسب کنند. 91توانستند  گرفتند و
هاي سیاسـی اعـم از    ها و جریان ، انسجام و وحدت بین گروه2014در انتخابات سال 

کم این چنددستگی بـه اوج   شیعه، سنی و کرد به انشقاق و چنددستگی تبدیل شد و کم
هـاي کـردي نیـز     بـین گـروه   2014رسید؛ حتی این جدایی، در انتخابات پارلمانی سـال  

هاي معارض  شد و باعث شد زمینه و بستر الزم براي بروز و ظهور گروه دیده می تر پررنگ
گیـري از ایـن    و اپوزیسیون کردي و به طور خاص، جنبش تغییر فراهم شود تـا بـا بهـره   

  هاي خود را در پارلمان افزایش دهد.  ظرفیت یا بستر، تعداد کرسی
ددستگی و انشـقاق مشـهودتر   هاي سیاسی شیعی نیز این چن ها و جریان در بین گروه

هاي پیشین به نوعی از هم فروپاشیده بود. در حوزه اهل سنت نیـز، انسـجام    بود و ائتالف
گسیختگی در بـین صـفوف    انسجامی تبدیل شد و نوعی از هم انتخابات گذشته به یک بی

  شد.   هاي سیاسی اهل سنت مشاهده می جریان
ارمین انتخابات پارلمـانی در عـراق پساصـدام    ، به عنوان چه2018انتخابات پارلمانی سال 

شود. در انتخابـات دو دوره پـیش، یـک سـال قبـل از برگـزاري انتخابـات پارلمـانی،          تلقی می
شد؛ اما در این دوره ابتدا قرار شد انتخابـات پارلمـانی بـه     انتخابات شوراهاي استانی برگزار می

گونه نشد. در انتخابات گذشته، برگـزاري   همراه انتخابات شوراهاي استانی برگزار شود ولی این
انتخابات شوراهاي استانی پیش از انتخابات پارلمانی، مبناي سـنجش خـوبی بـراي انتخابـات     

هـاي انتخابـاتی بـود و هـر      ها و میزان مطلوبیت گفتمان پارلمانی و تعیین وزن سیاسی جریان
ی تـا حـدي نتـایج انتخابـات     توانست با تکیه بر نتـایج انتخابـات شـوراهاي اسـتان     جریانی می

   بینی کند؛ به عبارت بهتر جایگاه خود را در فرایند سیاسی محک بزند. پارلمانی را پیش
  

  عراق   2018هاي انتخاباتی  گفتمان
هـاي   از آنجایی که حاکمیت در عراق پساصدام هم براساس قـانون و هـم براسـاس رویـه    
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الً راهکارهـا بـراي عبـور از مشـکالت و     ایجاد شده، با محوریت شیعیان بوده است، معمـو 
هاي حاکمیت، نیز اغلب از سوي همین طیف عنوان گردیده و بـر ایـن اسـاس در     چالش

ـ علیرغم   2018گراي شیعی، در انتخابات پارلمانی  گرا و غیراسالم هاي اسالم میان جریان
، مختلف هاي متعدد سال از تولد نظام سیاسی مستقر نوین ـ گفتمان  15گذشت بیش از 

  نماید.   ترین آنها در اینجا ضروري می و گاه رقیبی شکل گرفت، که بررسی مهم
ها  هاي مطرح شده از سوي تمامی طیف شایان یادآوري است که بررسی تمامی گفتمان

تـر اسـت،    هاي سیاسی مبتنی بر هویت قومی ـ مذهبی) موضوعی ضروري  ها و گروه (جریان
ن در حاکمیت به سبب اکثریت عددي در پارلمـان نسـبت   لیکن با توجه به محوریت شیعیا

هاي ناظر به تغییر و تحول در ساختار حکومتی آتی کـه   ها، اوالً صرفاً گفتمان به سایر طیف
هاي ناظر به تغییـر   تر است در ثانی، گفتمان ها مطرح گردیده است، مهم از سوي این جریان

ها صورت نگرفته یـا کمتـر    ي سایر طیفـ حاکمیتی عراق از سو و تحول در ساختار حقوقی
مورد توجه قرار گرفته است، هر چند با توجه به قدرت نسبی کمتر آنهـا در رونـد سیاسـی،    

  تواند خیلی کانون توجه باشد.   هاي طرح شده از سوي طیف غیرشیعی، نمی گفتمان
 بر این اساس، و با توجه به محوریت قرار گرفتن شیعیان در رأس هرم سیاسی پـیش 

در عـراق، چنـد گفتمـان از سـوي طیـف شـیعی        2018از از برگزاري انتخابات پارلمانی 
هاي سیاسی وابسته به طیف شـیعی، گفتمـان    مطرح گردید و در واقع هر کدام از جریان
هاي عراق، طرح کرده است که بیشتر بر مبنـاي   خاصی را براي عبور از مشکالت و چالش

  .  زند تحول در مفهوم اکثریت دور می
  

  اکثریت در ساختار سیاسی جدید عراق  
نظام سیاسی متولد شده در عراق پساصـدام، در واقـع بـا محـور قـرار گـرفتن حاکمیـت        

گیري نوعی اکثریت عددي را رقم زد. بررسی قانون اساسـی   شیعیان، به همراه خود شکل
سیاسی، نمایـانگر  القوانین در این کشور و به عنوان نقشه راه فرایند  دائم عراق به مثابه ام

  شاخص اهمیت اکثریت عددي است. 
بر این اساس، قانون اساسی عراق در موضوع انتصاب در تعیـین رؤسـاي قـواي مقننـه،     

جمهوري، به صورت آشکار به موضوع اکثریت عددي اشاره کـرده   مجریه و همچنین ریاست
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اشاره کـرد. در مـاده   قانون اساسی عراق  76و  70، 55توان به مواد  است. در این زمینه می
دارد کـه مجلـس در    قانون اساسی عراق در موضوع انتخاب رئـیس پارلمـان بیـان مـی     55

نخستین جلسه خود، رئیس، معاون اول و معاون دوم را با اکثریـت مطلـق آراء و بـا شـیوه     
، در موضــوع انتخــاب 70گیــري مخفیانــه انتخــاب خواهــد کــرد. همچنــین در مــادة   رأي

جمهور را بـا اکثریـت    ي بیان شده است. پارلمان از میان نامزدها، رئیسجمهور موارد رئیس
  گزیند.   دو سوم نمایندگان برمی

ترین پسـت حکـومتی    وزیر (به عنوان مهم ، نیز در موضوع انتخاب نخست76در ماده 
در عراق) به موضوع اکثریت عددي اشاره شده است. در این ماده بیـان شـده اسـت، کـه     

روز از انتصاب خود، نامزد فراکسیون اکثریت (کتله اکبر)  15مدت  جمهوري ظرف رئیس
  نماید. (قانون اساسی عراق) در پارلمان را مکلف به تشکیل دولت می

گونه که بیان گردید، موضوع اکثریت در ساختار سیاسـی (دموکراسـی تـوافقی) عـراق      همان
اد اکثریت عـددي اسـت و اغلـب    جدید وجود دارد اما مراد از آن، اکثریت سیاسی نیست بلکه مر

هـاي   هاي برآمـده از دل انتخابـات   هاي حکومت هاي انتخاباتی شیعی، مشکالت و چالش گفتمان
  اند.   وجو کرده پساصدام را در این مقوله جست

ها و مشـکالت   از سوي دیگر، نوع نظام سیاسی ایجاد شده در عراق پساصدام و چالش
هاي یادشده اسـت. بـه عبـارت     صلی اغلب گفتمانناشی از تشکیل دولت در آن، مبناي ا

و متعاقب آن سقوط حاکمیت حـزب بعـث صـدامی، وارد     2003بهتر، عراق پس از سال 
دوران جدیدي از حیات سیاسی خود شد. در این مقطع، شیعیان و کردهـا، بـه مثابـه دو    
طیف (قومی ـ مذهبی) ـ که در سایه حاکمیت حزب بعث سـرکوب شـده و بـه حاشـیه       

  هاي اصلی ساخت قدرت در عراق قرار گیرند.  نده شده بودند ـ توانستند پایهرا
ترین موضوعاتی که به دغدغه آنها تبدیل شده بود، نوع نظـام   در این میان، از اساسی

شـد؛ عراقـی کـه     اي بود که باید در عراق جدید پس از سقوط صدام، حـاکم مـی    سیاسی
هاي بازیگران متعدد دخیـل خـارجی نیـز     رقابت نفع داخلی، صحنه عالوه بر بازیگران ذي

  بود و هر کدام داراي مصالح و منافع خاصی بودند که غالباً در تعارض با هم قرار داشتند.  
ـ مـذهبی غیـرهمگن    در نهایت، نوع نظام شکل گرفته در عراق با توجـه بـه بافـت قـومی    

کردهـاي شـیعی،    هاي اهل سنت، کردهـاي اهـل سـنت،    هاي شیعی، عرب متعدد نظیر عرب
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هـا و... نظـام دموکراتیـک فـدرالی براسـاس       ها، آشوري ها، مسیحیان، صابئین، کلدانی ترکمان
ها قرار گرفت؛ نظامی که بـه سـبب شـرایط خـاص      انتخابات پارلمانی، مورد توافق اغلب طیف

  توان از آن به دموکراسی توافقی (یا انجمنی) یاد کرد.   آن، می
ـ     سـال از عمـر چنـین نظـامی، مشـکالت و       15یش از بدیهی است کـه بـا گذشـت ب

هاي اساسی چنین نظامی در درون خود، تا حدودي آشـکار گردیـده اسـت کـه از      چالش
توان به این موارد اشاره کرد: فساد گسترده اداري و مـالی، عـدم توجـه بـه      جمله آنها می

معیشـتی از  رسانی مطلوب در ابعـاد بهداشـتی،    توسعه و پیشرفت اقتصادي، عدم خدمات
هـا و مشـکالت    ـ مذهبی، گسترش چالش جانب حکومت به جامعه، تحزب بر مبانی قومی

هـاي   ـ بغداد)، چالش هاي محلی فدرال (اختالفات میان اربیل حکومت مرکزي با حکومت
گیـري در پارلمـان و آبستراکسـیون     اجتماعی نظیر فقر، بیکاري و...، رونـد کنـد تصـمیم   

در پارلمـان در راسـتاي بـه حـد نصـاب نرسـیدن       » ـ مذهبی قومی«هاي حزبی و  جریان
گیري، معلق و مبهم بودن قوانین مهم همچون قانون نفـت و گـاز و    جلسات مهم تصمیم

  هاي حکومتی.   بندي در تقسیم مناصب و پست تر از همه اعمال سیستم سهمیه مهم
نتخابـات  ا  هـاي مهـم شـیعی در جریـان     توان اذعان داشـت کـه گفتمـان    بنابراین می

ویژه مشکل مهم معطـل   غالباً با در نظر گرفتن حل مشکالت یادشده و به 2018پارلمانی 
هـا)   بنـدي  ها در فرایند سیاسی و تبعات منفی ناشـی از آن (سـهمیه   گیري ماندن تصمیم

و » گفتمان اکثریـت ملـی  «ارائه گردیده است. در ادامه دو گفتمان مهم شیعی با عناوین 
هایی از  ورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. البته عالوه بر گفتمانم» اکثریت سیاسی«

پسـند بـود کـه بـر      این مقوله، گفتمان جریان صدر به نوعی گفتمانی پوپولیسـتی و عـام  
هاي مـدنی   مبناي شعار مبارزه با فساد و اشغالگري طرح گردید و گفتمان دیگر، گفتمان

ـ دینـی در صـحنه سیاسـت مبتنـی      د اسـالمی و لیبرال بود که بر فاصله گرفتن از رویکر
  بودند و صرفاً مختص طیف شیعی نیز نبودند. 

   
  گفتمان اکثریت ملی سید عمار حکیم (تیار حکمه الوطنی)

مطرح شـده  » اکثریت سیاسی«در نقطۀ مقابل گفتمان » اکثریت ملی«در واقع، گفتمان 
و جریان حکمـت ملـی پـس از    از سوي نوري مالکی، رئیس ائتالف دولت قانون قرار دارد 
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  جدا شدن از مجلس اعال، به طرح و تقویت این گفتمان پرداخت.  
بر این اساس، جریان حکمت ملـی بـا طـرح گفتمـان خـود یعنـی گفتمـان انتخابـاتی         

ضمن اینکه در تالش بود تا رقیب خـود را از صـحنه کنـار بزنـد همچنـین      » اکثریت ملی«
هـاي جـذب و جلـب آراي     لی به گفتمان خود، زمینهسعی داشت تا با دادن رنگ و لعابی م

اي کـه بایـد بـه     نکتـه «هاي سیاسی فراهم سازد.  بر حل و فصل چالش تأکیدانتخاباتی را با 
معنـا در   از لحاظ معنـایی واژگـانی بـی   » اکثریت ملی«آن توجه داشت این است که واژگان 

ر گرفته، اکثریـت سیاسـی،   فرهنگ علوم سیاسی است. آنچه در علم سیاست مورد اشاره قرا
اردیبهشـت   23، 7(پـایش، ش  » اکثریت نسبی، اکثریت مطلق و اکثریـت پارلمـانی اسـت.   

  ، با تلخیص و تصرف)3: 1397
هاي موجود در عـراق را   ها و حل چالش بست حل خروج از بن گفتمان اکثریت ملی راه

ر حکیم بر این بـاور  داند. در این زمینه سید عما ایجاد و تشکیل حکومت اکثریت ملی می
بنـدي و توافـق،    است که در راستاي تغییر مسیر فرایند سیاسی و خروج از سیستم سهیه

  باید اکثریت ملی شکل بگیرد. 
جریان حکمت ملی به طور کلی درصدد طرح این موضوع بود که باید رویکـرد و شـیوه   

قالـب تشـکیل    گذشته حکمرانی در عراق را ترك نمـود و اسـلوبی جدیـد از حکمرانـی در    
هاي کلی این گفتمـان از دیـدگاه    ها، ابعاد و شاخص حکومت اکثریت ملی شکل داد. ویژگی

سید عمار حکیم بر این مبنا استوار بود که عراق نیاز به دو گروه رقیـب دارد کـه از طریـق    
ها با در دست گرفتن قوه مجریـه بـه عنـوان     آید. یکی از این گروه اکثریت ملی به وجود می

گیـرد کـه    گیري مطرح شده و در مقابل، اپوزیسـیونی در پارلمـان شـکل مـی     ع تصمیممنب
دهد. نکته بارزي که این گفتمـان را از گفتمـان    تکالیف خود را در مقابل حکومت انجام می

سـید عمـار حکـیم، رهبـري جریـان       تأکیدکرد  دولت قانون متمایز می» اکثریت سیاسی«
ـ مذهبی عـراق بـود تـا     هاي قومی ه از تمامی طیفتشکیل اعضاي هر گرو«حکمت ملی بر 

  ، با تصرف)3، ص 7(پایش، شماره ». حکومت رنگ و بویی رقابتی و ملی به خود بگیرد
شایان یادآوري است که گفتمان جریان حکمت ملی، پیشتر از سوي جریـان صـدر و   
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در دوره ولـی   1عراق مورد توجـه قـرار گرفتـه بـود     2014در بحبوحۀ انتخابات پارلمانی 
فرامذهبی و در مجمـوع   ـ  هاي فراقومی پسند و در چارچوب ها، عوام جدید گفتمان صدري

   بود.» گرایانه ملی«
  

  گفتمان اکثریت سیاسی نوري مالکی (دولت قانون)
هـا و   هاي شکل گرفته عراق پساصـدام بـا چـالش    گونه که پیشتر یادآوري شد، حکومت همان
عـراق،   2018رو بودند و زمان نزدیک به انتخابـات پارلمـانی    روبه هاي متعدد و متفاوتی بحران

هایی را بـراي حـل و فصـل ایـن      هاي سیاسی، برنامه فرصتی را فراهم ساخت تا برخی جریان
  ارائه دهند.  » گفتمان انتخاباتی«ها در قالب  چالش

 »اکثریـت سیاسـی  «ها، در میان طیف شیعی، گفتمـان   ترین این گفتمان یکی از مهم
است که به وسیلۀ نوري مالکی، رئیس ائتالف دولت قانون و نیروهاي عضـو ایـن ائـتالف    

  مطرح گردید.  » عزت شابندر«نظیر 
هاي اصلی این گفتمان انتخاباتی، نیازمند تحلیـل محتـواي سـخنان نـوري      براي فهم دال
  هستیم.   »اکثریت سیاسی«گذار در این ائتالف پیرامون موضوع تأثیر  هاي  مالکی و شخصیت

وزیر پیشین عراق در اظهاراتی با اشاره بـه مشـکالت پـیش روي     نوري مالکی، نخست
ها را تحقق گفتمان خـود   ها و بحران حل خروج از این چالش ، راه2003عراق بعد از سال 

داند. بدیهی است که ائتالف دولت قانون مسیر اجـراي   یعنی گفتمان اکثریت سیاسی می
هـا و   چـه انتخابـات پارلمـانی در مرحلـه نخسـت، تشـکیل ائـتالف       گفتمان خود را از دری

نزدیـک هسـتند و در     با جریانات سیاسی که از لحاظ فکـري بـه ایـن ائـتالف      پیمانی هم
  بیند.   نهایت تشکیل دولت بر مبناي اکثریت سیاسی می

اي ملی است کـه تمـامی    نوري مالکی با اشاره به اینکه گفتمان اکثریت سیاسی پروژه
گرایـی میـان    بنـدي و توافـق   ها راتحت خیمه وطن دربرگرفته و آنهـا را از سـهمیه   اقیعر

اکثریت سیاسی منجر به روي کار آمـدن  «دارد:  دهد، بیان می جریانات سیاسی نجات می
                                                                                                                                         

آشـتی  «تالش بود تا بـا طـرح   ، سید عمار حکیم در »خیام اعتراضات«. البته پس از قضایاي مرتبط با 1
گرایی باشد؛ طرحی که با ارائه  گرایی و عبور از طایفه ، پرچمدار ملی»سلم الوطنی«یا به اصطالح » ملی

طرح طرف مقابل یعنی اهل سنت، تا حدودي به فراموشی سپرده شد، هر چند حمایت سازمان ملل را 
  نیز با خود داشت.  
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گردد، بدون حکومـت اکثریـت    رسانی می دولتی قوي و بهبود وضعیت اقتصادي و خدمات
رسـانی را بهبـود بخشـید. بـدون حکومـت       خدمات توان وضعیت امنیتی، اقتصادي و نمی

  » اکثریت، آبادانی و خدمات وجود نخواهد داشت.
شــایان یــادآوري اســت کــه از نگــاه طرفــداران گفتمــان اکثریــت سیاســی، تشــکیل 

بر مبنـاي مشـارکت همگـانی،     2014هاي گذشته عراق از مقطع پساصدام تا سال  دولت
ها و احزاب بر  شود که اکثر جریان ی، سبب میبندي در ساختار سیاس ضمن ایجاد سهمیه

ها و ادارات مسلط شوند و این وضعیت، موجـب فرصـت بـراي سوءاسـتفاده از      خانه وزارت
جویی و یا سکوت رقبـاي حزبـی    قدرت و ایجاد شرایط مغتنم شمردن فرصت براي انتقام

  صرف)، با تلخیص و ت1397اردیبهشت  18در برابر هم شوند. (خبرگزاري ایسنا، 
رئیس ائتالف دولت قانون با اشاره به اینکه چالش پیش روي عـراق در حـال حاضـر،    

دارد که اصالح مسـیر فراینـد سیاسـی و     نحوه و شکل اصالح نظام سیاسی است بیان می
ــادانی و   بنــدي، اساســی نجــات از نظــام ســهمیه تــرین مشــکلی اســت کــه در مســیر آب

بندي و توافـق، ثبـات، آبـادانی و     ایه سهمیهرسانی به شهروندان وجود دارد. در س خدمت
آفرینـی   توسعه وجود ندارد. اکثریت سیاسی در اجراي فرایند اصالح مسیر سیاسی نقـش 

بندي قدرت در عراق موفـق نبـوده    سیستم سهمیه«خواهد کرد. وي بر این باور است که 
ي است و ما باید به سمت یک سیستم طبیعـی کـه همـه کشـورهاي جهـان از آن پیـرو      

کنند، حرکت کنیم و آن همان سیسـتم اکثریـت سیاسـی اسـت کـه بـه موجـب آن         می
  )1396اسفند  22همگان در حاکمیت مشارکت دارند. (پایگاه اینترنتی شبکه الکوثر، 

دارد:  گونـه مـی   هـاي حکومـت اکثریـت سیاسـی را ایـن      الدعوه ویژگی دبیر کل حزب
ستاي بهبـود وضـعیت خواهـد شـد.     اکثریت سیاسی منجر به ایجاد حکومتی قوي در را«

حکومت ایجاد شده در سایه اکثریت سیاسی قادر به تحقق بخشیدن بـه نـام موضـوعاتی    
هاي گذشته از تحقق آن ناتوان بودند. اکثریت سیاسی حکومت را به ما  است که حکومت

دهد و حکومت، خدمات و آبادانی را، اکثریت سیاسی منجر به تشکیل حکومتی قـوي   می
 4کنـد. (خبرگـزاري ایسـنا،     شد که پارلمان منسجم و یکپارچه از آن حمایت میخواهد 
  ، با تلخیص)1396بهمن 

نوري مالکی مسیر تشکیل حکومت اکثریت سیاسی را بعد از انتخابات پارلمانی دانسـته  
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ها برنامه بعدي ما براي تحقق اکثریت سیاسی اسـت. ایـن    پیمانی ایجاد هم«دارد:  و بیان می
سیاسی منجر به ایجاد فراکسیون پارلمـانی قـوي در مجلـس خواهـد شـد و ایـن        تحالفات

  »فراکسیون اکثریت، حکومت را شکل خواهد داد.
وي در دیدار با بزرگان و شیوخ استان واسط، مردم را به برگزیـدن گفتمـان اکثریـت    

بندي در عراق شکست خورده اسـت   دارد که نظام سهمیه سیاسی دعوت کرده و بیان می
خواهـد، بایـد    اکثریت سیاسی نیاز ملی، دینی و عقلی است و هر کسی خیر عراق را می و

در راستاي این گفتمان فعالیت کرده و گفتمان اکثریت سیاسـی را در تشـکیل حکومـت    
ــر     ــه در اکث ــی اســت ک ــت سیاســی نظــامی طبیع ــام اکثری ــد. نظ ــده انتخــاب نمای آین

رسانی در عراق را  در واقع مشکل خدمات هاي پیشرفته دنیا وجود دارد. مالکی دموکراسی
هـاي اقتصـادي مـرتبط کنـد، آن را در چـارچوب       بیش از آنکه به بحث بودجه و نوسـان 

اظهـار داشـته اسـت:    » الهندیـه «اي که در جمـع مـردم    کند؛ به گونه سیاسی ارزیابی می
به ارادة  هاي فراوانی دارد و بودجۀ آن نیز مناسب و کافی است. با این حال عراق، نعمت«

(خبرگزاري کردپرس، ». رسانی به ملت نیاز داریم مستحکم و دولت داراي توانایی خدمات
  )1397اردیبهشت  14

  هاي گفتمان اکثریت سیاسی است.  ترین دال جدول زیر بیانگر مهم
  
  هاي گفتمان انتخاباتی دولت قانون (اکثریت سیاسی) دال

  دال  ردیف
  عراق از رهگذر اکثریت سیاسیمسیر اصالح فرایند سیاسی در   1
  رسانی شرط آبادانی و توسعه و خدمات  اکثریت سیاسی پیش  2
  شرط ایجاد حکومتی قوي و منسجم با پارلمان حکومت اکثریت سیاسی پیش  3
  اکثریت سیاسی نیاز ملی، دینی، عقلی و عملی  4

رو اسـت اکثریـت    روبهبندي) که با آن  هایی (مانند سهمیه تنها مسیر خروج کشور از چالش  5
  سیاسی است

  هاي پیشرفته دنیا است اکثریت سیاسی نظامی تجربه شده در دموکراسی  6
  

البته بدیهی بود که گفتمان انتخاباتی ائتالف دولت قانون در قالب اکثریت سیاسی بـا  
گونه که پیشتر یادآوري شـد، صـحنه    رو شود و همان مخالفت سایر جریانات سیاسی روبه
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عراق در واقع، آوردگاه دو گفتمـان اکثریـت سیاسـی و     2018انتخابات پارلمانی سیاسی 
  پردازیم:   اکثریت ملی بود، که در ادامه به آن می

  
  ائتالف دولت قانون و مخالفان سرسخت گفتمان اکثریت سیاسی 

بنـدي نمـود:    دسـته تقسـیم   2توان به  مخالفان گفتمان سیاسی ـ انتخاباتی دولت قانون را می 
سته نخست معارضان و مخالفان داخلی است و دسته دیگر مخالفت بازیگران خـارجی فعـال   د

  و داراي نفوذ در صحنه عراق با این گفتمان انتخاباتی است.
انـد تـا بـا     هاي جایگزین تالش کرده هاي سیاسی داخلی عراق با طرح گفتمان جریان

ترین  مقابله کنند. شاید بزرگدعوت ائتالف دولت قانون براي انتخاب و اجراي این طرح، 
معارض این گفتمان نیروهاي سیاسی شیعه باشند. نوري مالکی با مخالفـت گسـترده بـا    

رو بـوده   الـدعوه روبـه   هاي خود در حزب گفتمان اکثریت سیاسی حتی از سوي هم حزبی
وزیر وقت عـراق   ترین معارض گفتمان سیاسی وي نخست است. در این زمینه شاید بزرگ

من اکثریت سیاسی که تالش دارنـد،  «یدر العبادي باشد، تا جایی که اعالم کرد: یعنی ح
». کـنم  دیگران را کنار زده و به امتیازهاي گروهی و حزبی، دست پیدا کنند، را تأیید نمی

) گفتمـان بـدیل حیـدر العبـادي در مقابـل گفتمـان       1396اسفند  26(خبرگزاري مهر، 
  توافق سیاسی و استمرار مسیر گذشته است. اکثریت سیاسی نوري مالکی گفتمان 

حیدر العبادي در مراسم روز شهید که به مناسبت شـهادت شـهید سـید محمـدباقر     
حکیم برگزار گردید با انتقاد از گفتمان اکثریت سیاسی مخالفت آشـکار خـود را بـا ایـن     

  گفتمان اعالم و بیان نمود: 
و مصالح شهروندان باشد. و نـه بـه   ما با توافق سیاسی هستیم که در راستاي منافع «

اي هستیم که قدرت کشـور   دنبال امتیازات و مناصب از سوي دیگر ما با اکثریت سیاسی
» را حفظ کند و با اکثریتی نیستیم که به دنبال مناصب و به حاشیه راندن دیگران است.

  ) 1396اسفند  26(خبرگزاري فارس، 
فتمـان سیاسـی ائـتالف دولـت قـانون،      در درون بیت شیعه یکی دیگر از معارضـان گ 

گونه که پیشتر آمد، جریان حکمت ملی با ارائه گفتمـان   جریان حکمت ملی است. همان
هاي قومی ـ مـذهبی دیگـر     اکثریت ملی سعی داشت تا دیگر جریانات سیاسی را از طیف
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با خود همراه سازد. در گفتمان سیاسی جریان حکمـت ملـی اگرچـه بـر اصـالح مسـیر       
شده اسـت امـا    تأکیدبندي با استفاده از مفهوم اکثریت  سیاسی و خروج از سهمیه فرایند

اکثریت مد نظر جریان حکمت ملی اکثریت سیاسی نیست بلکه اکثریتی ملی اسـت کـه   
گیرد. عمار حکیم طی سخنانی اکثریـت ملـی را    تمامی طوایف و مکونات عراق را دربرمی

می قشرهاي ملت عراق در پـی بـه حاشـیه رانـدن     داند که با دربر گرفتن تما اکثریتی می
دیگر نیروهاي سیاسی نیست. حکومـت اکثریـت ملـی دربردارنـده جریانـاتی فراگیـر در       

چنین معارضه قوي است کـه بـر عملکـرد و کـارکرد حکومـت،       گیري و هم مصدر تصمیم
نظارت و در صورت نیاز با اسـتفاده از قـدرت نظـارتی خـود در راسـتاي اصـالح کـارکرد        

، نیـز هماننـد گفتمـان    »اکثریـت ملـی  «حکومت حرکت خواهد کرد. در واقـع، گفتمـان   
  العبادي، استمرار مسیر گذشته است منتهی توأم با یک اپوزیسیون فراگیر در پارلمان.

جریان صدر نیز از دیگر نیروهاي سیاسی معارض گفتمـان انتخابـاتی ائـتالف دولـت     
توان، اولین جریـانی نامیـد    ریان صدر را میقانون در قالب اکثریت سیاسی است. حتی ج

که گفتمان اکثریت ملی را طی سالیان گذشـته و پـیش از طـرح ایـن موضـوع از سـوي       
جریان حکمت ملی مطرح ساخته است. در این زمینه در کمپین انتخاباتی جریان احـرار  

ن میالدي و پیش از انتخابـات سـومین دوره پارلمـانی عـراق، ایـن جریـا       2014در سال 
بنـدي طـایفی و    گیري حکومت اکثریت ملی بدون وجود هر گونه سـهمیه  خواستار شکل

  اصالح مسیر سیاسی شده بود.
شیخ صالح العبیدي، سخنگوي رسمی جریان صـدر ضـمن حمایـت از گفتمـان اکثریـت      

بهترین مسیر اداره دولت و حکومت از طریـق روي کـار آمـدن حکومـت     «دارد:  ملی بیان می
  تاز باشـد. زیـرا تجربـه، شکسـت     تواند در حکومت یکه گذرد. هیچ طرفی نمی اکثریت ملی می

طلـب را ثابـت کـرده     هاي تک حزبی انحصار اي معین با حکومت هاي مبتنی بر طایفه حکومت
است. حکومت اکثریت ملی تمامی اقشار و طوایف ملت عراق را دربرگرفته و براساس منـافع و  

 17، 6(پـایش، شـماره   » زبی و گروهی فعالیت خواهد کرد.مصالح ملی و نه منافع و مصالح ح
  )1397اردیبهشت 

مقتدي صدر نیز در پاسخ به سـؤاالت یکـی از مقلـدین شـهید محمـد صـادق صـدر        
من با اکثریت سیاسـی در حـال   «پیرامون اکثریت سیاسی با رد این گفتمان بیان داشت: 
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تواننـد   کننـد مـی   د، گمان مـی ان حاضر نیستم و برخی سیاستمدارانی که دچار توهم شده
  »براي تحمیل فساد بیشتر خود به آن دست یابند.

اهل سنت نیز نگاه مثبتی به گفتمان اکثریت سیاسی که ائتالف دولت قـانون بـه رهبـري    
کند، ندارند. و براساس نظر اهل سـنت، اکثریـت سیاسـی مـورد نظـر       نوري مالکی رهبري می

ا محوریت شیعه و در راستاي بـه حاشـیه رانـدن اهـل     نوري مالکی اکثریتی طایفی است که ب
گیرد. در زمینه نگاه اهل سـنت بـه گفتمـان اکثریـت سیاسـی بررسـی آراي        سنت شکل می

  هاي سیاسی اهل سنت ضروري است. شخصیت
دارد:  اسامه نجیفی، رئیس ائتالف قرار العراقی با رد هر گونـه اکثریـت سیاسـی بیـان مـی     

تاز بودن حزب، طایفه یا شخص واحد در اداره دولـت   معناي یکهگفتمان اکثریت سیاسی به «
است. ضرورت امروز، تشکیل حکومت براساس شـراکت ملـی اسـت و نـه حکومـت اکثریـت       

شـود و قـادر بـه تحقـق      سیاسی. حکومت مشارکت ملی تمامی مکونات عـراق را شـامل مـی   
مـت مشـارکت ملـی در    ها و مطالبات و بهبود وضعیت شهروندان خواهـد بـود. حکو   نیازمندي

اردیبهشـت   17، 6(پـایش، شـماره    1»باشـد.  راستاي یکپارچگی، امنیت و صلح در عـراق مـی  
  ، با تلخیص و تصرف)1397

هاي سیاسی و جریانات سیاسی اهل سنت نگـاه واحـدي بـه گفتمـان      البته شخصیت
 هـاي  اکثریت سیاسی ندارند و در مقابل موضع انکار این گفتمان سیاسی برخی شخصیت

سیاسی اهل سنت قائل به نوعی اکثریت سیاسی همراه با توافق هسـتند. در ایـن زمینـه    
توان به سخنان سلمان الجمیلی، وزیر تجارت عراق اشاره کرد وي در زمینـه گفتمـان    می

  دارد:   اکثریت سیاسی بیان می
هـاي گذشـته خواهـد بـود.      انتخابات سیاسی این دوره و نتـایج آن متفـاوت از دوره  «

امه آینده ما براي عبور از بحران و اداره دولت ترکیبـی از اکثریـت سیاسـی همـراه بـا      برن
  (پایش، همان)» توافق خواهد بود.

اکراد نیز مانند اهل سنت نگاه مثبتی به گفتمان اکثریت سیاسی ندارند شاید یکی از 
                                                                                                                                         

ره داشت، آن است که همین نیروهاي سیاسـی کـه در حـال حاضـر     . موضوع جالبی که باید به آن اشا1
اند و به عنـوان   دار این گفتمان سیاسی بوده مخالف گفتمان اکثریت سیاسی هستند، خود روزي داعیه

در زمان انتخابات سومین دوره پارلمان عراق با حمایت از گفتمـان   2014مثال اسامه نجیفی در سال 
  هاي عراق شده است.  د حکومت اکثریت سیاسی براي عبور از بحراناکثریت سیاسی خواستار ایجا
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دالیل مخالفت اهل سنت و کردها با این گفتمان و تشـکیل حکومـت اکثریـت سیاسـی     
رح آن از سوي نوري مالکی باشـد و در صـورتی کـه شـخص یـا جریـان دیگـري ایـن         ط

ساخت، احتمال اینکه، این گفتمان مورد قبول اهـل سـنت و اکـراد     گفتمان را مطرح می
  گرفت، بیشتر بود.  قرار می

  
  ها   نقاط قوت و ضعف گفتمان نوري مالکی براي حل چالش

موکراتیک براي مدت زمان طـوالنی آزمـون   اگرچه گفتمان اکثریت سیاسی در کشورهاي د
سـازي، شـاهد    خود را پس داده است و از رهگذر کاربسـت ایـن گفتمـان در عرصـه دولـت     

اي کارآمد که مکمل ایـن دولـت قـوي بـه      هایی قوي و همچنین معارضه گیري دولت شکل
 گـذاري بهینـه و   گیري و سیاسـت  آید، هستیم؛ نظامی سیاسی که منجر به تصمیم شمار می

سریع، اجراي برنامه اصالحات سیاسی و اقتصادي به بهترین نحو و همچنین وجـود نـوعی   
نظارت مستمر بر کارکرد و عملکرد حکومت و تصحیح اشتباهات حکومت در مسیر حرکـت  

شوند. اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که گزینش نوع نظام سیاسی اکثریتی یا  خود می
  به ساخت اجتماعی جامعه هدف نیز بستگی دارد.  توافقی بیش از هر چیز 

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا در شرایط فعلی امکـان اجـراي ایـن    
ها  گفتمان سیاسی در جامعه عراق که داراي بافتی موزاییکی و غیرهمگن با وجود قومیت

ن سؤال بایـد بـه   هاي دینی و مذهبی است، وجود دارد؟ پیش از پاسخ دادن به ای و اقلیت
  موانعی که پیش روي این گفتمان است، اشاره شود: 

تـوان بـه    گیري حکومت اکثریت سیاسی در عراق می در زمینه موانع پیش روي شکل
  موارد ذیل اشاره کرد:  

  ،یکی از موانعی که پیش روي اجراي گفتمان اکثریت سیاسی در عراق وجود دارد
هاي دینی و مذهبی که هر کدام  ها و اقلیت ومیتبافت غیرهمگن جمعیتی است. وجود ق

از آنها داراي مطالبات خاص خود هستند، زمینه نزدیکـی جریانـات سیاسـی مـرتبط بـا      
ها را به یکدیگر بیش از پیش دشوار نمـوده و بـر    هاي کالن قومی ـ مذهبی و اقلیت  طیف

طایفـه و  همین اساس هر یک از جریانـات سیاسـی در راسـتاي تحقـق منـافع ومصـالح       
  قومیت خود حرکت خواهد کرد. 
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    ،مشکل دیگري که پیش روي اجراي گفتمان اکثریت سیاسی در عـراق قـرار دارد
هاي قومی و مذهبی است که در حال حاضـر   عدم وجود هویت ملی و وجود خرده هویت

هـا،   هاي فرعی بر هویت ملی غلبه دارد و وجـود ایـن هویـت    ها یا هویت این خرده هویت
سـازد. در کشـورهاي دموکراتیـک اگرچـه      ها را سخت مـی  نزدیکی و تقارب جریان امکان

هـاي فرعـی    جامعه، داراي بافت ناهمگن است اما وجود هویت اصلی و غلبه آن بر هویـت 
  گیري گفتمان اکثریت سیاسی شده است.  منجر به شکل

 در سـطح   اي موضوع دیگري که باید به آن اشاره کرد، آن است که هیچ نوع برنامه
ها و جریانات در راستاي تشکیل حکومت اکثریت سیاسی  ملی که منجر به نزدیکی طیف

شود، وجود ندارد. حتی در جریانات درون مکونی چون شیعه نیز یـک برنامـه واحـد کـه     
اي نیـز خـود از موانـع     منجر به ایجاد اکثریت شود، وجود نـدارد، فقـدان چنـین برنامـه    

گیري یک اکثریـت سیاسـی دارا    اسی است. اساس شکلگیري حکومت اکثریت سی شکل
اي  بودن دیدگاه واحد، هدف مشترك یا برنامه واحد است که در حال حاضر چنین برنامه

  وجود ندارد.  
       فرهنگ سیاسی در عراق فرهنگ سیاسی تبعی اسـت و هنـوز میـان آگـاهی سیاسـی

فاصله بسیار زیادي وجـود   جامعه و حتی بسیاري از نخبگان سیاسی این کشور تا حد مطلوب
  دارد. فقدان این شعور و آگاهی نیز خود از موانع تشکیل حکومت اکثریت سیاسی است.  

  موضوع دیگري که باید به آن اشاره کرد این است که شرایط سیاسی عراق پس از
هاي قومی  اعتمادي طیف اي رقم خورد که به نوعی عدم اعتماد و بی سقوط صدام به گونه

هـاي سیاسـی بـه یکـدیگر دامـن زد.       اعتمادي جریان بی به یکدیگر و همچنین بیـ مذه
توان مبنایی  اعتمادي نمی گیري اکثریت، اعتماد متقابل است و در شرایط بی مبناي شکل

  وجو کرد.   براي تشکیل یک حکومت اکثریت سیاسی جست
     اسـی در  نکته دیگري که باید به آن توجه داشت، عرفـی بـودن سـاختار نظـام سی

عراق است. در قانون اساسی عراق فقط نوع نظام پارلمانی قید شده و نظام توافق مبنـایی  
اي  کامالً عرفی دارد که هیچ اساس قانونی ندارد. اما همین مبناي عرفی تبـدیل بـه رویـه   

توان سـاختار آن   سال مورد تجربه قرار گرفته و به راحتی نمی 15شده است که در مدت 
. با توجه به وضعیت سیاسی عراق، هر گونه تغییر ناگهانی در ایـن سـاختار   را منهدم کرد
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  بینی نشده بیانجامد.   توان خود به آشوب و هرج و مرجی پیش عرفی می
 هاي سیاسـی   موضوع دیگري که باید به آن اشاره کرد، آن است که با مطالعه نظام
نظـام سیاسـی ریاسـتی یـا      یابیم که نظام اکثریت سیاسی در کشورهایی که داراي درمی

نظام پارلمانی دو حزبی هستند، اجرا شده است. با توجه به نظام پارلمـانی عـراق و تکثـر    
هاي سیاسی در این کشور، امکان تشکیل یک حکومت دو حزبـی   سیاسی فزاینده جریان

که یکی در مقام تشکیل دولت و مسلط بـر کابینـه باشـد و دیگـري در مقـام معارضـه و       
  رسد.   ، بسیار دشوار به نظر میاپوزیسیون
      موضوع دیگري که باید به آن توجه کرد، آن است کـه گفتمـان اکثریـت سیاسـی

اگرچه داراي مزایاي بسیاري است اما باید به این نکته توجه داشت که یکـی از مبناهـاي   
گیري اکثریت سیاسی در عراق با توجه به وجود ساختار توافقی عراق، اجمـاع بـین    شکل
هاي عمده و همچنین با توجه به نفوذ و حضور بـازیگران خـارجی یـا اجمـاع بـین       طیف

گونه اجماعی میان بازیگران داخلی مبنـی بـر    بازیگران خارجی است. در حال حاضر هیچ
تشکیل حکومت اکثریت سیاسی وجود ندارد و حتی مخالفـت جـدي نیـز وجـود دارد و     

گیـري حکومـت    ن خـارجی پیرامـون شـکل   گونه اجماعی میـان بـازیگرا   فراتر از آن، هیچ
  اکثریت سیاسی به رهبري ائتالف قانون و به ریاست نوري مالکی وجود ندارد.  

در مجموع با توجه به ساخت اجتماعی عراق و شرایط ساختاري ایـن کشـور اجـراي    
این گفتمان و تشکیل حکومت اکثریت سیاسی بـه رهبـري ائـتالف دولـت قـانون دور از      

رسد. البته چنانچه چنین موضـوعی از سـوي شخصـیتی دیگـر، غیـر از       ذهن به نظر می
ویـژه از   م بـه  2018ـ احتمال اینکه با اقبـال بیشـتري در انتخابـات       شد، مالکی طرح می

 17، 6شـد ـ بیشـتر بـود. (پـایش، شـماره        رو مـی  هاي سیاسـی روبـه   سوي سایر جریان
  ، با تلخیص و تصرف)1397اردیبهشت 

ترین عواملی که سبب ناکامی و عـدم اقبـال افکـار     رسد مهم نظر میبا این اوصاف، به 
  اند از:  اند عبارت هایی شده عمومی به چنین گفتمان

. جامعه به دنبال حل و فصل مسائل فوري و ملموس خود است تا مباحث علمـی و  1
شگاهی ـ دان ها، ابتدا باید در محافل علمی ها؛ بنابراین این گفتمان آکادمیک نظیر گفتمان

  و در جمع نخبگان، مورد توجه قرار گیرند و سپس در سطح افکار عمومی مطرح شوند. 
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ها  هاي قدیمی ـ که از مقطع پساصدام در ساختار قدرت بودند ـ این گفتمان   . چهره2
اند که اوالً جامعه و مرجعیت، نسبت به عملکرد آنها، دیدگاه مثبتی نـدارد،   را مطرح کرده

اند، هـر چنـد    ها را مطرح نکرده اند، این دیدگاه ه خود در اوج قدرت بودهدر ثانی، زمانی ک
  اند.  ممکن است تصور شود در فکر ارائه یا طرح آن بوده

دهد جامعـه شـیعی    کرسی) نشان می 25تا  20هاي آنها (بین  . تعداد آراء و کرسی3
ولویتی قائل نیسـت.  در حال حاضر تمایلی به تغییر در ساختار قدرت ندارد و یا براي آن ا

البته احتمال اینکه جامعه شیعی نیز نگران باشد، متصور است؛ نگرانی از ایـن بابـت کـه    
تغییر در ساختار قدرت، ممکن است به از دست دادن کل یـا بخشـی از قـدرت از سـوي     

هـاي   توان گفت که اقبال عمومی کم نسبت بـه گفتمـان   شیعیان منجر شود، بنابراین می
  شود.  ، حاکی از نوعی نگرانی جامعه شیعی نیز قلمداد می2018تخابات یادشده در ان

علیرغم همه این تفاصیل، باز هم باید گفت که شخصیت قوي و کاریزماتیک مـالکی،  
به مثابۀ چهره اول سیاسی در عراق، هنوز برتري دارد و آراي باالي صـدهزار نفـري وي،   

توان گفت استقبال و اقبـال از   مانی، میحاکی از این موضوع است، هر چند در مقولۀ گفت
نسبت به انتخابات گذشته کاهش داشته است. البته بایـد در نظـر   » ائتالف دولت قانون«

هایی کـه پیشـتر در قالـب ایـن ائـتالف در انتخابـات        گرفت که بسیاري از احزاب و گروه
  ده بودند. ، از ائتالف دولت قانون جدا ش2018گذشته بودند، در انتخابات پارلمانی 

  
  2018هاي انتخابات پارلمانی  ابعاد و شاخص

این موضوع، البته از باب کم اهمیت بودن موضـوع سـاختار قـدرت بـراي جامعـه عـراق،       
هاي  ویژه شیعیان، حل و فصل چالش رسد جامعه عراق به شود ولی به نظر می قلمداد نمی

گفتمـان  «مـالکی و نـه در    نوري» اکثریت سیاسی«مرتبط با این کشور را نه در گفتمان 
کنند، بلکه در اقدامات عملـی و شـعارهاي    وجو می سید عمار حکیم جست» اکثریت ملی

وجو  انتخاباتی جریان صدر (ائتالف سائرون)، ائتالف الفتح و همچنین ائتالف النصر جست
اي که براي جامعه عراق، ایجـاد امنیـت و مبـارزه بـا فسـاد دو اولویـت        کنند؛ به گونه می
  تر نسبت به مهندسی مجدد ساختار قدرت است.  مهم

رسد مشـکل و چـالش زیربنـایی عـراق، همـان       البته آنچه مسلم است اینکه به نظر می
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هـا در سـاختار    بنـدي  نوري مالکی و عبور از سهمیه» گفتمان اکثریت سیاسی«است که در 
افکار عمومی بـه  گونه که پیشتر علل عمومی عدم اقبال  قدرت مطرح شده است، ولی همان

دو گفتمان مهم بیت شیعی را بیان کردیم، باید در ادامه، علل عدم اقبال افکار عمـومی بـه   
تـرین آمـوزة    اي که همین مقوله خود جزو مهـم  این موضوع را بیشتر بررسی کنیم؛ به گونه

  رود.   عراق نیز به شمار می 2018انتخابات پارلمانی 
سد عالوه بر مقتضیات مقطع زمانی پساداعش (یـا  ر آنچه مسلم است اینکه به نظر می

سـازي بـر مبنـاي     حساسیت نسبت به موضوع امنیت 1به عبارت بهتر پیروزي بر داعش)،
هاي وابسته به مقاومـت بـه    ، یکی از علل اصلی پیروزي جریان»تئوري امنیت مردم پایه«

هـل سـنت،   رود ولی در یک قالب کلی در میان شـیعیان و حتـی تـا حـدودي ا     شمار می
هایی که پرچم مقابله با داعش و در وهله بعدي مبارزه با فساد اداري را بلند کـرده   جریان

هاي نسبتاً بهتري در پارلمان آینـده   ها، از میزان آرا و کرسی بودند، نسبت به سایر جریان
  اند.  برخوردار شده

مشـارکت بسـیار    هـاي پیشـین، درصـد میـزان     البته در این دوره انتخاباتی بـه نسـبت دوره  
هـاي   رسد، این موضوع در میان جامعه عـراق (متشـکل از تمـام طیـف     تر بود و به نظر می پایین
تـوان در دو مقولـه ناامیـدي     ترین عامل را می ـ مذهبی) داراي علل متعددي باشد ولی مهم قومی

هـاي تشـکیل شـده پیشـین و ناکـامی       رسانی در ابعاد معیشتی، بهداشـتی حکومـت   از خدمات
تـاکنون بـه عـالوه پیـام مرجعیـت در آسـتانه برگـزاري         2003هاي بارز سیاسی عراق از  چهره

وجو کرد. بر همین اساس، بررسـی پیـام مرجعیـت، کاتـالیزور مهمـی در کـم و        انتخابات جست
  رود. کیف نتایج انتخابات به شمار می

  
  و انتخابات گذشته  2018نقش مرجعیت دینی در انتخابات 

ه تغییر و تحوالت ساختار حقوقی ـ سیاسی عراق نوین، به بـاز تعریـف نقـش     پرواضح است ک
مرجعیت دینی در حوزه سیاسـت ایـن کشـور کمـک کـرد و البتـه مرجعیـت خـود نیـز در          
                                                                                                                                         

اي به عنوان پساداعش زود اسـت، چـرا کـه     . البته از دیدگاه برخی از کارشناسان، هنوز نامگذاري براي مرحله1
هـاي پنهـان،    بقایاي جریان سلفی ـ تکفیري داعش هنوز در عراق (منطقه) وجـود دارنـد و در قالـب هسـته     

ها در باقی ماندن در عراق قابل تأمل اسـت. آنهـا    کنند. در این خصوص، سیاست زیرکانۀ آمریکایی یفعالیت م
  اند تا تداوم حضور و فعالیت خود را توجیه کنند.   را اعالم نکرده» پایان داعش«و » پیروزي بر داعش«هنوز 
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تـوان ادعـا کـرد کـه بـا       ریزي ساختار سیاسی نوین، نقشی مهم داشت. بر این اساس، می پایه
در » تکثـر اقـوام، مـذاهب و ادیـان    «، »اي ـ قبیله اي   بافت عشیره«هایی نظیر  توجه به شاخصه

هـا، پـیش و پـس از     جامعه عراق به عالوه حضور و فعالیت بازیگران متعـدد نظیـر آمریکـایی   
ریــزي ســاختار نــوین حقــوقی حــاکمیتی عــراق، ایــن ســاختار نــه کــامالً در جهــت    طــرح

فتـه و نـه کـامالً بـر     هاي لیبرالیسم غربی سوق یا مبتنی بر آموزه» علمانیت«و » سکوالریسم«
مبانی سکوالریسـم،  «ها براي گنجاندن  چرخد؛ بنابراین علیرغم تالش آمریکایی مدار دینی می

در قانون اساسی و نهادهاي حقـوقی ـ   » هاي حقوق بشري غربی ـ آمریکایی  لیبرالیسم و آموزه
اهللا  آیـت ویژه مرجعیـت دینـی    هاي مراجع و علماي طراز اول دینی (به حاکمیتی عراق، تالش

ـ  سیستانی)، به مثابه مانعی محکم در برابر آنها ظاهر شـد و آنهـا نتوانسـتند سـاختار حقـوقی     
حاکمیتی مطلوب خود را در عراق بنا نهند. ... به همین سبب ساختار قدرت در عراق نـوین را  

بـه   توان کامالً سکوالر و نه کامالً دینی خواند، لیکن آنچه مسـلم اسـت آنکـه بـا توجـه      نه می
و » هاي پارلمـانی  انتخابات«هاي برشمرده شده براي جامعه عراق، غلبه با دین است و  شاخصه

تاکنون این موضوع را به اثبات رسانده اسـت...   2003هاي پس از  در سال» شوراهاي استانی«
، 1932از همین رو، با دقت و مطالعه در تاریخ گذشته عراق به ویژه پس از استقالل در سـال  

هـاي ضداسـتعماري و    وان به خوبی نقش علما و مراجع دینی را در هدایت و رهبري قیامت می
هـا و   ضد استبدادي مشاهده کرد. مرجعیت و علماي دینی ـ مذهبی در عراق همواره از ستون 

 1920اند که طی قیـام   بوده» عامل بازدارنده سکوالریزاسیون«ارکان جامعه دینی و همچنین 
علیـه   1990اوایـل دهـه   » انتفاضـه شـعبانیه  «علیه استعمار انگلـیس،  » ینثوره العشر«با نام 

بر برگزاري انتخابات به صورت سراسري و با شعار هـر عراقـی، یـک     تأکید«استبداد داخلی و 
انـد اقتـدار    توانسته» 2014گرایی سلفی ـ تکفیري در   فتواي جهاد علیه افراط«و سپس » رأي

هـاي حـاکم، نمایـان سـازند.      اختار حقوقی ـ حاکمیتی دولت و نفوذ معنوي خودر ا فراتر از س
  ؛ با تلخیص و بازنویسی)1394(افشون، 

ها، نقش مرجعیت در مقطع پساصدام مستمر بوده اسـت و بررسـی    علیرغم همه چالش
حاکی از آن اسـت کـه بـرخالف برخـی      2018پیام مرجعیت در آستانه برگزاري انتخابات 

مداخلـه نهـاد دینـی در حـوزه سیاسـت در عـراق، هنـوز         نظرات کارشناسی مبنی بر عدم
کند؛ البتـه   مرجعیت دینی در قالب توصیه و پیام، نقش خویش را در عرصۀ سیاست ایفا می
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تصور اینکه نهاد دینی (مرجعیت) در عراق نهادي فراحکومتی یا فروحکومتی است، اشـتباه  
ر سیاسـی کنـار کشـیده و    مرجعیـت دینـی از امـو   «گونه که این سخن نیز که  است؛ همان

  ، تحلیلی دقیق و کارشناسانه نیست.  »گونه دخالتی در این امور نداشته است هیچ
البته آنچه مسلم است آنکه، با توجه به شکل گرفتن حکومت در عراق از مدارهاي قـانونی  

رسد مرجعیت دینی همانند مقطع پساصدام تا مقطع هجمه داعش بـه   ـ انتخاباتی، به نظر می
نظـم سیاسـی   «هایی از جغرافیاي عراق، دیگر احساس تهدید جدي براي برهم خوردن  بخش

هـاي معیشـتی بـراي     هاي امنیتی به دغدغه هاي ایشان از دغدغه ندارد و دغدغه» نوین مستقر
جامعه و حکومت، تداوم مسیر داده است. بـر ایـن اسـاس، بررسـی پیـام مرجعیـت پـیش از        

گیـري   آن بر فرایند سیاسی در آینده و حتـی شـکل   تأثیر  و  2018برگزاري انتخابات پارلمانی 
  دولت آتی ضرورت دارد.  

 14بــا اوصــاف یادشــده، شــیخ عبدالمهــدي کربالیــی، نماینــده مرجعیــت در تــاریخ 
اهللا سیسـتانی در   هاي نماز جمعه کربال با قرائت بیانیـه آیـت   در خطبه 1397اردیبهشت 

عـالی دینـی معتقـد اسـت کـه مشـارکت در       مرجعیت «خصوص انتخابات اظهار داشت: 
تـوان کسـی را وادار    انتخابات حق هر شخصی است که شرایط الزم را داشته باشد و نمی

) همچنـین کربالیـی   1397اردیبهشت  14(خبرگزاري پانا، » به شرکت در انتخابات کرد
کنـد و   کرد که مرجعیت دینی از هیچ حزب و نامزدي در انتخابـات حمایـت نمـی    تأکید

خوردگـان   موضع یکسانی در قبال همگان دارد. در ادامه ایشان نسبت به انتخاب شکسـت 
دهـد کـه از نـامش در     مرجعیـت اجـازه نمـی   «و فاسدان در انتخابات هشدار داد و گفت: 

  )1397اردیبهشت  14(خبرگزاري ایسنا، » انتخابات سوءاستفاده شود.
صادر نشـده   2018خابات پارلمانی آنچه مسلم است اینکه این پیام صرفاً در خصوص انت

و نوعی ارزیابی مرجعیت را نیز نسبت به روند سیاسی و حکومتی عراق از مقطـع پساصـدام   
هاي شـهروندان   انداز مطلوب از نظام سیاسی مورد تأیید مرجعیت، مسئولیت به عالوه چشم

  )1397اردیبهشت  25منش،  و معیارهاي مشارکت سیاسی آنها به همراه دارد. (نیک
  

  جزئیات و محتواي پیام مرجعیت  
هـاي مکـرر مـردم اعـالم      پیام مرجعیت که براي بیان مواضع خویش در پاسخ به پرسش



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شماره 
، پ1

اپی
 ی

73
، بهار 

1397
  

   
 

 

 98  

  شده، داراي سه بخش است: 
  
 بخش اول  

  ـ مبانی، اصول و چارچوب نظام سیاسی مطلوب؛
ي ها برا ـ اصرار مرجعیت بر پایان دادن به سلطۀ اشغالگران و اعطاي فرصت به عراقی

  تعیین سرنوشت خود؛
  سال از تشکیل آن؛ 15ـ ارزیابی نظام سیاسی کنونی پس از گذشت 

  ـ شرایط الزم براي اینکه نظام انتخابات به نتیجه مطلوب برسد؛
  ـ علل ناکامی و عدم موفقیت تجارب انتخاباتی گذشته.  

  
 بخش دوم  

ار بـر مسـئله   ـ اعالم اختیاري بودن مشـارکت شـهروندان در انتخابـات و عـدم اصـر     
  مشارکت به عنوان یک تکلیف؛

گیري نهایی در خصـوص مشـارکت یـا عـدم مشـارکت در انتخابـات        بنابراین تصمیم
  برعهده تشخیص خود آنها گذاشته شده است. 

  
 بخش سوم  

  هاي انتخاباتی؛ ـ اعالم قرار داشتن مرجعیت در فاصله مساوي با همه نامزدها و فهرست
  د اصلح.ـ معیارهاي انتخاب نامز

توان اذعان داشـت کـه بـه همـراه      نکته مهمی که در پیام مرجعیت نهفته است و می
رسـانی و بهبـود معیشـت مـردم، فسـاد اداري و       علل و عوامل دیگري نظیر: عدم خدمات

سوءاستفاده از قدرت توسـط برخـی از مقامـات و مسـئوالن حکـومتی ادوار گذشـته و...       
ت در ایـن دوره گردیـد، اشـاره مرجعیـت بـه حـق       کاتالیزوري در راستاي کاهش مشارک

کنندگان در انتخابـات و نـه تکلیـف آنهـا بـود. بنـابراین بـراي قاطبـه مـردم و           مشارکت
کنندگانی که پیام مرجعیت را آویزه گوش خـود کردنـد در ایـن بخـش از پیـام       مشارکت

ینکـه  رسـد، مگـر ا   روشن است که مسیر انتخابات به نتیجه مطلوب و مورد قبـول نمـی  «
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  شرایط زیر محقق شود:  
  دهندگان حفظ شود.   قانون انتخابات عادالنه وجود داشته باشد و در آن حرمت رأي. 1
هـاي اقتصـادي، آموزشـی و خـدماتی      هاي انتخاباتی براساس برنامه . رقابت فهرست2

  پایه باشد.  قابل اجرا و دور از تحریکات قومی ـ مذهبی و تبلیغات بی
هاي دیگر جلـوگیري   جی در انتخابات از طریق حمایت مالی یا روش. از مداخله خار3

  گردد و مجازات عوامل این اقدامات تشدید شود. 
دهندگان نسبت به ارزش رأي خود و نقش مهم آن در ترسیم آینده کشور آگـاهی   . رأي4

داشته باشند و آن را در برابر قیمت اندك یـا بـراي پیـروي از هـوي و هـوس و احساسـات و       
  »اي و امثال آن واگذار نکنند. نافع شخصی و یا منازعات قبیلهم

ویـژه شـیعیان مقلـد و تـابع مرجعیـت       آنچه مسلم است اینکه، اکثریت مردم عراق به
کننـد. از ایـن رو،    هستند و از نظـرات و فتـاواي آن ـ هرگـاه صـادر شـود ـ پیـروي مـی         

ع و ارزشـمند بـوده و   مرجعیت همچنـان در کشـور و جامعـه عـراق، داراي جایگـاه رفیـ      
تـوان گفـت در ایـن دوره از     منش، همان) می کننده است. (نیک هاي ایشان تعیین دیدگاه

حفظ فاصله با کاندیداهاي انتخابـاتی، ایـن تصـور در افکـار     «انتخابات، مرجعیت با اعالم 
  اند. تر شده عمومی را پدید آورده است که ایشان به متن جامعه نزدیک

هـایی کـه از مقطـع     رسـد جمـع ناامیـدي مـردم از جریـان      نظر مـی با این اوصاف به 
انـد و همچنـین    پساصدام در هرم حاکمیت بوده و یا در متن فرایند سیاسی قـرار داشـته  

ها نسبت به پیام مرجعیت در این وضـعیت، سـبب کـاهش میـزان مشـارکت در       برداشت
    1هاي گذشته گردید. انتخابات اخیر به نسبت انتخابات

هایی کـه داراي پایگـاه    یعی این سخن، روشن است؛ به عبارت دیگر جریاننتیجه طب
گذار تأثیر  اجتماعی نسبتاً ثابت بوده و آراي قشر خاکستري خیلی در نتایج انتخاباتی آنها 

توان گفت کاهش مشارکت، قطعاً به  نیست، معموالً پیروز این میدان هستند. بنابراین می
قم خورده اسـت. البتـه ناگفتـه نمانـد جریـان یادشـده،       سود جریانی نظیر جریان صدر ر

                                                                                                                                         
 45سـمی کمتـر از   هـاي ر  ، طبق آخـرین گـزارش  2018. نسبت مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی 1

درصد بوده است. این نسبت مشارکت، هر چند از نظر قانون اساسی براي به رسمیت شـناختن نتـایج   
مقایسه  2014و  2010هاي  انتخابات، کافی است ولی اگر آن را با انتخابات گذشته نظیر انتخابات سال

  درصد کاهش داشته است.    20تا  15کنیم، حدود 
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عالوه بر شعارهاي تبلیغاتی، در عرصـه عمـل نیـز وارد    » مبارزه با فساد«پیشتر در مسیر 
فراکسیون متبـوع جریـان صـدر در پارلمـان ـ را در       شد و اکثر اعضاي فراکسیون احرارـ 
ـ  فهرست انتخاباتی جدید وارد نکرد،  هـاي افکـار    ه دلیـل حساسـیت  از این رو این موضـوع ب

هـاي   عمومی جامعه عراق نسبت به مسئوالن و نمایندگان قبلی، در کسب میزان آرا و کرسـی 
 50گذار بوده است. جریان یادشده در ایـن دوره بـا کسـب بـیش از     تأثیر  بیشتر در این دوره، 

ائز کرسی نسبت به رقباي خـود پیشـتاز بـود و پـس از آن جریـان وابسـته بـه مقاومـت، حـ         
ـ تکفیري از سـوي   هاي بیشتري گردید که یکی از دالیل آن، شکست تروریسم سلفی  کرسی
اي  شود؛ بـه گونـه   ارزیابی می 2014هاي نظامی متبوع این جریان در دوره پس از سال  شاخه

ـ امنیتـی کارسـاز و کارآمـد     که جامعه عراق هنوز امیدوار است تا گروهی که در عرصۀ نظامی
مبـارزه بـا   «تواند در عرصۀ سیاسی نیـز واجـد دسـتاوردهایی شـود و موضـوع       بوده است، می

  را به سرانجام برساند.  » رسانی بهبود خدمات«و » فساد
توانـد حـاکی از    آراي قابل توجه ائتالف النصر، حیدر العبادي نیز عالوه بر اینکـه مـی  

ـ  ومیهـاي قـ   هـاي سیاسـی و طیـف    در کسب رضایت همه جریـان » توان مدیریتی وي«
ي که اقدامات وي بر جامعه به سبب خواباندن غائلـه  تأثیر  مذهبی عراق باشد و همچنین 

تواند دلیلی بر تداوم مسیر گذشته و عـدم احسـاس    داشت، می» پرسی اقلیم کردي همه«
ترین دالیل و  نیاز جامعه به سمت تغییر در ساختار قدرت نیز تلقی شود. در ادامه به مهم

  شود:   پرداخته می 2018در انتخابات پارلمانی  1ت مردم عراقعلل کاهش مشارک
  
  2018 انتخابات در مردم مشارکت نسبت کاهش ترین دالیل مهم
 عنـوان  بـه . بـود  رفتـه  بـین  از تقریباً انتخابات در مشارکت براي مردم اصلی هاي انگیزه .1
ناکـامی برگـزاري   گذشـته و سـرخوردگی از    مـاه  چند تحوالت دلیل به( کردها میان در مثال
 بسـیاري  نیـز  سنت اهل و شیعیان میان در. نداشت يتأثیر   دیگر قومی شعارهاي) پرسی همه

  .دادند دست از مختلفی دالیل به را انتخابات در مشارکت مذهبی هاي انگیزه مردم از
 و شخصـی  منـافع  و خـانوادگی  و حزبی هاي یشگرا  شدن پررنگ و فساد گسترش .2

                                                                                                                                         
هاي مهم انتخابـاتی شـیعه،    در انتخابات با مقوله عدم اقبال عمومی به گفتمان . مقوله کاهش مشارکت1

  متفاوت است، هر چند ممکن است بر هم تأثیرگذار باشند. 
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 گذشته، هاي دولت توسط دم به ویژه معضالت معیشتی و بهداشتیمر مشکالت حل عدم
  .بود کرده ناامید مثبت تغییر ایجاد و انتخابات در مشارکت به نسبت را مردم
 نسـبت  کاهش بر مؤثر عوامل از بخشی منفی، تبلیغات و خارجی مداخله بازیگران .3

  .است انتخابات در مردم مشارکت
 کـه  برداشـت  ایـن  شـدن  شـایع  و مرجعیـت  بیانات از ممرد نادرست هاي برداشت .4

 میـان  در نادرسـت  برداشـت  ایـن . اسـت  انتخابـات  از مردم رویگردانی خواستار مرجعیت
 بـه  غیره، و خدمات کمبود و ها اختالس از مردم نارضایتی و اي رسانه و تبلیغاتی هیاهوي

 خصـوص  بـه . دشـ  تبـدیل  انتخابـات  در مردم مشارکت نسبت کاهش مهم عوامل از یکی
مسـئولین،   عهدشـکنی  و انبیـا  و پیـامبران  طلبـی  اصـالح  بـه  مرجعیـت  خطبـه  در اینکه

 کننـد  برداشـت  چنـین  مردم شد باعث که بود، شده اشاره مداران سیاست و داران سرمایه
  .است شده ناامید کشور، سیاسی روند و مداران سیاست از کلی به مرجعیت که

 بـود،  کیفیـت  بی و محدود بسیار کشور بارز هاي ائتالف و احزاب انتخاباتی هاي برنامه .5
 توانسـت  نمـی  و نداشـت  مـردم  مشکالت به ارتباطی هیچ شعارها از بسیاري مثال عنوان به

 هـاي  فراکسـیون  و احـزاب  منفی تبلیغات همچنین. بکشاند رأي هاي صندوق پاي تا را آنها
  .شد سیاستمداران و حاکم حزابا به مردم اعتمادي بی تشدید باعث یکدیگر، علیه سیاسی

کرد نیـز بسـیار    و سنی، شیعه احزاب میان سیاسی و ایدئولوژیک عمیق اختالفات .6
 قابـل  عملکرد دولتی و حکومتی سطح در اینکه بر عالوه ها گروه این از کدام هر. مؤثر بود

  .شدند مواجه مردمی محبوبیت کاهش با نیز خود هاي استان سطح در نداشتند، قبولی
 و هـا  کنفـرانس  و هـا  همـایش  گذشـته  هـاي  انتخابات طول در برخی بازیگران خارجی، .7
 در مشـارکت  بـه  مـردم  تشویق براي طرف بی مراکز و ها رسانه طریق از اي گسترده هاي برنامه

انتخابات، نـه از سـوي برخـی بـازیگران خـارجی و نـه از        این در اما کردند می برگزار انتخابات
 در مشـارکت  بـه  مـردم  تشـویق  بـراي  اي برنامـه  و فعالیـت  طرف، هیچ بی و مؤثر مراکز سوي

 را اي پرهزینـه  و بـزرگ  تبلیغاتی هاي همایش ها فراکسیون و احزاب البته. نشد انجام انتخابات
 و طرفـداران  و هـواداران  بـر  فقـط  احزاب هاي همایش که داشت توجه باید ولی کردند، برگزار
 مشـارکت  بـراي  را (قشر خاکستري) سیاسی طرف بی اقشار تواند مین و دارد تأثیر   آنها اعضاي

  .کند تشویق انتخابات در
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 کـه اند    کرده اذعان و خارجی داخلی رسمی نهادهاي و کارشناسان با این اوصاف همه
 انتخابـات  در شـرکت  بـراي  تمـایلی ) سـنی  و کـرد  و شـیعه ( عراق مردم از بزرگی بخش

احزاب  از یک هیچ که داد نشان انتخابات، در شرکت براي مردم تمایلی البته بی .نداشتند
 اجتمـاعی  نفـوذ  و محبوبیـت  نظـر  از انتخابـات،  در کننـده  شرکت هاي انتخاباتی و ائتالف
 محبوبیـت  احـزاب  این از یکی اگر زیرا ندارند، دیگر احزاب به نسبت توجهی قابل برتري

 حـزب  آن بـه  دادن رأي و انتخابـات  در مشـارکت  بـراي  مردم انگیزه داشت، چشمگیري
  .  شد می بیشتر

رغبتی براي مشـارکت   مردم و به عبارت بهتر بی توسط انتخابات تحریم از سوي دیگر
 اسـت، بلکـه   نبـوده  اي منطقه و داخلی و خارجی منفی تبلیغات نتیجه فقط در انتخابات،

 چشـمگیر  رتغیی ایجاد براي سیاسی احزاب برخی توانایی از مردم ناامیدي آن اصلی دلیل
  .است جامعه و کشور مشکالت حل و

 هـاي  سـال  در عراق سیاسی روند نشان داد که 2018آنچه مسلم است آنکه انتخابات 
 اصـلی  ستون و پشتوانه که عراق مردم و گرفته قرار نزولی مسیر یک در 2018تا  2005
ي کـه حتـی   ا کردند؛ به گونـه  تحریم را انتخابات 2018 انتخابات در بودند، سیاسی روند

 طریـق  از اجتمـاعی  نفـوذ  بـا  هاي شخصیت و فرهیخته دانشگاهی، هاي جریان از بسیاري
در این میـان،   .کردند منصرف انتخابات در مشارکت از را مردم غیره، و مجازي هاي شبکه

تـر   هاي مهم شیعی، ابتدا باید در محافل علمی ـ آکادمیک پخته  رسد، گفتمان به نظر می
انتخابـاتی بـه   ـ  گرفت و سپس به مثابه یک کاالي تبلیغـاتی  مون قرار میشد و مورد آز می

تـري بـا آن،    شد تا افکار عمومی جامعه بـا پشـتوانه محکـم    بازار افکار عمومی، ارسال می
  شد.   مواجه می

  
  مشارکت فنی نسبت تحلیل

 در نسـبت  ایـن  ندادند، رأي 2018 انتخابات در شرایط واجد افراد از%) 51( تقریباً .1
 مشـارکت  عـدم  دالیـل  امـا . است بیشتر) درصد 30-20( گذشته هاي انتخابات با مقایسه

  .هستند متنوع و زیاد بسیار انتخابات، در مردم از%) 51( نسبت این
 از فنـی  دالیـل  به) نکردند شرکت انتخابات در که( افراد این از توجهی قابل بخش .2
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 محـدود  زمـان  و گیـري  هـاي رأي  سـتگاه د مشکالت یا گیري رأي مرکز زیاد فاصله جمله
 اکثـر  در اینکـه  خصـوص  بـه . کننـد  شـرکت  انتخابات در نتوانستند) عصر 6 تا( انتخابات

 مراکـز  بـه  سـاعت  ایـن  از پـس  مردم از مهمی بخش عراق، در جمله از جهان کشورهاي
  .کنند می مراجعه گیري رأي

 و جوانـان  بودنـد،  جـوان  آنهـا  اکثر که سائرون لیست به دهندگان رأي استثناي به .3
 احـزاب  محبوبیـت  از این رو، کاهش .نکردند شرکت انتخابات در اکثرا عراقی دانشجویان

 آراي آمـده،  وجـود  به خأل از استفاده با دیگر احزاب و صدر جریان شد باعث کشور اصلی
کند، ضمن اینکه چینش لیست انتخاباتی آنها نیـز نسـبت    آوري جمع خود براي را مردم
  .ایرین بهتر بودبه س

 صـدر  شد کـه جریـان   خواهد باعث اتفاق این ترین حالت، بینانه به هر حال، در خوش
وکیـف   و کـم  عـراق  سیاسـی  رونـد  کلـی  هـاي  اسـتراتژي  و اصـول  تغییر در مهمی نقش
  .گیري دولت آینده بازي کند شکل

 اخلـی د کلـی  هـاي  سیاسـت  و خارجی هاي آینده، روابط در سال بنابراین بدیهی است که
گیـرد و برخـی رفتارهـاي سیاسـی عـراق در حـوزه        می قرار دستخوش برخی تحوالت کشور

قـرار گیـرد. البتـه احتمـال      صدر ها و تفکرات رهبري جریان اندیشه تأثیر  روابط خارجی تحت 
 کلیـدي  نهادهاي و سیاسی روند صدر، وارد جریان طریق از منحرف و بعثی هاي اینکه جریان

  .ند، نیز دور از ذهن نیستشو کشور مهم و
  

  اعتراض به نتایج انتخابات 
به طور کلی، شکست براي اغلب افراد در نگاه اولیه، پذیرفتنی و بـاورکردنی نیسـت ولـی    

تـوان   ها و کاندیداهاي بسیاري بودنـد کـه مـی    عراق، جریان 2018در انتخابات پارلمانی 
هاي گذشته، دچار  ان آرا و کرسیگفت نسبت به سوابق و پیشینۀ انتخاباتی گذشته و میز

اعتـراض بـه نتـایج    «شکست شدند، بر همین اساس، اکثراً توجهات را بـه سـمت گزینـه    
، جلب کردند. این در حالی است که ائتالف »برگزاري مجدد انتخابات«و حتی » انتخابات

ي توجهی نسبت به چنین اعتراضـاتی، از رایزنـی بـرا    سائرون وابسته به جریان صدر با بی
تشکیل کابینه آتی خبر داده و بر رویکرد پدرانـه در تشـکیل دولـت آینـده، اصـرار دارد.      
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  )1397خرداد  2(خبرگزاري مهر، 
وزیر عراق و رئیس ائـتالف النصـر در شـامگاه     در همین زمینه حیدر العبادي، نخست

اي براي بررسی ادعاهاي مطـرح شـده در    ، از تشکیل کمیته1397شنبه سوم خرداد  پنج
 3خصوص تخلفات در انتخابات پارلمانی اخیر، خبر داد (سایت خبري ـ تحلیلی تابنـاك،   

  )1397خرداد 
، نماینـده دونالـد ترامـپ،    »برت مک گـورك «اعتراض در طیف کردي نیز منجر به دیدار 

جمهور آمریکا در ائتالف آمریکایی ضد داعش بـا رهبـران معتـرض در جنـبش تغییـر،       رئیس
عدالت، اتحاد اسالمی کردستان و جماعـت اسـالمی کردسـتان عـراق در      ائتالف دموکراسی و

اي که گورك از آنها خواسته بود تـا پارلمـان و رونـد سیاسـی عـراق را       سلیمانیه شد؛ به گونه
  )1397خرداد  2تحریم نکنند. (خبرگزاري مهر، 

عـرب  ها، استان کرکوك از جمله مناطقی است که احزاب ترکمن و  عالوه بر این جریان
سنی در خصوص وقوع تخلفات انتخاباتی از سوي احزاب کرد به کمیسـیون عـالی مسـتقل    

شدند. (سـایت خبـري ـ تحلیلـی      1انتخابات شکایت کرده و خواستار بازشماري دستی آراء
، همان) همچنین برخی دیگر از کاندیداها نظیر سلیم الجبوري، که از راه یـافتن بـه    تابناك

  باز مانده است، نیز به نتایج انتخابات اخیر اعتراض کرده است. پارلمان در این دوره 
هـایی کـه برخـی از بـازیگران نظیـر       ها و حتی ابـراز نارضـایتی   با این حال، این اعتراض

رسد جـز در برخـی مـوارد نظیـر ابطـال       آمریکا از نتایج انتخابات یادشده دارند، به نظر نمی
ي دستی درصدي از آراي مأخوذه، تغییـر فاحشـی   نتایج انتخابات خارج از کشور و بازشمار

در نتایج اعالم شده انتخابات، اتفاق بیفتد مگر اینکه ماهیت و کلیـت انتخابـات زیـر سـؤال     
هـا و بـه زیـان     گونه که اشاره شد، کاهش مشارکت به سود برخـی جریـان   رود. البته همان

گرفتـه در انتخابـات،    صورت هاي رسد اندك تقلب برخی دیگر از آنها رقم خورد و به نظر می
باعث نخواهد شد که ما چنین فرایندي را به طور کلی، زیر سؤال ببریم. نکته مهـم در ایـن   

گیري مهم در عراق نظیـر دادگـاه عـالی     میان، عملکرد نهادهاي انتخاباتی و یا مراکز تصمیم
                                                                                                                                         

گیـري بـه صـورت الکترونیکـی و سیسـتم       هـاي پیشـین، رأي   . در این دوره از انتخابات، برخالف دوره1
معروف است، بانک اطالعاتی افراد » سیستم بایومتري«اي برگزار شد. براساس این سیستم که به  رایانه

شود و شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی است تـا هـم میـزان سـالمت      از طریق اینترنت به روز می
  تر نتیجه انتخابات اعالم شود.   انتخابات باال رود و هم سریع
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    تواند فضاي سیاسی را متشنج یا تلطیف سازد. فدرال یا پارلمان است، که می
ها از نتایج انتخابات بـود. براسـاس گـزارش     نکته قابل تأمل در شوکه شدن آمریکایی

هـا را دچـار اشـتباه     ، پیچیـدگی سیاسـی در عـراق، آمریکـایی    »نشنال اینترسـت «مجله 
اي که جریان متبوع صدر و جریان الفتح هادي العامري در  محاسبات کرده است؛ به گونه

ضـد  «وز در انتخابات قرار دارند که هـر دو داراي صـبغۀ   هاي پیر ردیف اول و دوم ائتالف
کنـد. (خبرگـزاري    هستند و اقدامات و عملکرد آنها این موضوع را تأییـد مـی  » آمریکایی

) در این دوره از انتخابـات هـر چنـد ائـتالف دولـت قـانون و       1397اردیبهشت  31مهر، 
هـا در میـان    گرانـی هاي کمی کسب کردند، ولی بـاز هـم ن   مجلس اعالي اسالمی، کرسی

هاي دیگر ضد آمریکایی در میان شیعیان بـاقی   مقامات آمریکایی به سبب پیروزي جریان
ماند. از این رو، سر دادن برخی شعارها از سوي افـرادي ماننـد ایـاد عـالوي در راسـتاي      

  ها نیز قرار گیرد.   هاي آمریکایی تواند در چارچوب برنامه می» دولت نجات ملی«تشکیل 
ر حال، آنچه مسلم است اینکه، انتخابات در عراق از مقطـع پساصـدام، بـه طـور     به ه

سـال مشـخص    4گیـري آن را بـراي حـداقل     کلی سرنوشت حکومت و کم و کیف شکل
نیز از این قاعده مستثنی نیست، مگـر   2018رسد انتخابات پارلمانی  کند و به نظر می می

یا زیـر سـؤال   » برگزاري مجدد انتخابات«هاي دیگري نظیر:  اینکه روند تحوالت به سمت
رفتن نهادهاي انتخاباتی و تغییر قوانین و امثالهم پیش رود و یا اینکه در بازشـماري آراء  

آمیز به فضاي تنش و  به صورت دستی، (چه درصدي از آن و چه کل آن) فضاي مسالمت
هاي  مجاري و کانالهاي خود را از  ها، برنامه ها و جریان تخریب تبدیل شود و برخی گروه

  غیرقانونی دیگري دنبال کنند.
هاي آن، سرنوشت  بر این اساس، برگزاري انتخابات پارلمانی اخیر با همه فراز و نشیب

سیاسی عراق را در مقطع پسـاداعش تعیـین خواهـد کـرد. نکتـه حـائز اهمیـت در ایـن         
شایان یادآوري است  ها پیش از آن بود. انتخابات، عدم برگزاري انتخابات شوراهاي استان

که در انتخابات گذشته، انتخابات شوراهاي استانی، محکی براي سنجش وزن سیاسی هر 
اي  ها براي ورود به مرحله بعد بود که این انتخابـات، فاقـد چنـین شاخصـه     یک از جریان

که قرار بـود دو انتخابـات پارلمـانی و شـوراهاي      2018بود. به همین سبب، در انتخابات 
همزمان برگزار شوند، صرفاً انتخابات پارلمـانی در موعـد مقـرر برگـزار گردیـد و       استانی
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هـاي پیشـین کـه قبـل از برگـزاري انتخابـات        انتخابات شوراهاي اسـتانی بـرخالف دوره  
  شد، به پس از برگزاري انتخابات پارلمانی موکول شد.  پارلمانی برگزار می

  
  گیري  ارزیابی و نتیجه

شکل نظام سیاسی عراق بر مبانی دموکراتیک و توجه به بافـت جمعیتـی   با عنایت به موضوع 
هـاي پـیش    هاي قدرت خود از فرصـت  این کشور، شیعیان به خوبی توانستند با تکیه بر مؤلفه

برداري نمایند و حضور و فعالیـت سیاسـی خـود را در عـراق، گسـترش و تعمیـق        آمده، بهره
ی مؤثر در محور حاکمیت بازیگري کنند. از ایـن رو،  بخشند؛ به نحوي که به مثابه بازیگر داخل

توانـد بـدون در    در صورت استمرار آگاهی و ادراك رهبران این طیف، امروزه هیچ قدرتی نمـی 
آفرینی نمایـد و بـدون در نظـر گـرفتن مالحظـات       نظر گرفتن فاکتور شیعیان در عراق، نقش

هـاي عظیمـی در آن    نسـیل ساختار توزیـع قـدرت سیاسـی ایـن کشـور، کـه شـیعیان از پتا       
  گذار باشد.  تأثیر  برخوردارند، 

جایی قدرت در میان برخـی   عراق نیز هر چند به جابه 2018بر این اساس، انتخابات 
بازیگران داخلی گذشته به ویژه طیف شیعی خواهد انجامید، ولی نکته مهم آن است کـه  

در ایـن دوره نیـز   ، بـه عنـوان سـنگ بنـاي تشـکیل دولـت و کابینـه،        »اکثریت عددي«
همچنان از آن شیعیان است و اگر این میزان بیشتر نشده باشد، قطعاً در این دوره کمتـر  

هاي انتخاباتی ایـن مهـم را تأییـد     هاي ائتالف نشده است. نگاهی به تعداد و میزان کرسی
توان گفت که در صورت وحدت بیت شـیعی و کنـار گذاشـتن     کند. بر این اساس، می می

گردند و یا اینکه مسیر  هاي موجود رفع می الفات، بسیاري از مشکالت و چالشبرخی اخت
شود. بنابراین در مرحلۀ پس از برگزاري انتخابات، شـیعیان بـه    براي رفع آنها، تسهیل می

در » کتلـه اکبـر  «مثابۀ اکثریت جمعیتی، باید تمام هم و غـم خـود را مصـروف تشـکیل     
  دولت در آینده را مشخص کرد. داخل پارلمان نمایند تا مسیر آتی 

توان اذعان داشت که افکار عمومی  بنابراین، آنچه مهم است اینکه در دوره پیش رو، می
ویژه در میان شیعیان به عنوان محور حاکمیت، اقبال زیـادي بـه شـعارها و عملکردهـاي      به

یسـم سـلفی ـ    سازي و مبارزه با ترور امنیت«، »مبارزه با فساد«هایی داشته است که  جریان
تر آن است کـه دولـت    اند و مهم  را وجهه همت خود قرار داده» رسانی خدمات«و » تکفیري
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شکل گرفته از دل تحوالت کنونی، بتواند به این مطالبات به نحو مناسـب پاسـخ دهـد؛ بـه     
اي که محـور مانـدن شـیعیان بـه مثابـه جمعیـت غالـب در حاکمیـت و در تشـکیل           گونه
تمرار و تقویت یابد. نکته قابل توجه در ایـن دوره، رویگردانـی و یـا بـه     هاي آینده، اس دولت

عبارت بهتر، کاهش مشارکت مردم بود که یک اتفاق واقعی و غیرقابل انکار است کـه جـدا   
قدیمی و  هاي از دخیل بودن بسیاري از عوامل، ناامیدي مردم از حل مشکالت توسط چهره

تر بود. بنـابراین   ها و احزاب در انتخابات جدي ائتالف هاي جدید در برخی عدم معرفی چهره
هاي سیاسی در راستاي کادرسـازي   هاي بعدي، بایستی این موضوع از سوي جریان در دوره

  براي آینده مورد توجه قرار گیرد.  
تر در فضاي مقطع پساداعش در عراق، بحث بقا یا خروج آمریکـا در عـراق    البته نکته مهم
رسد دو ائتالف برتر انتخاباتی این دوره، چه در درون پارلمان باشند و چـه   یاست که به نظر م
مشارکت کنند، این موضـوع را  » یکی بدون دیگري«یا » با هم«دهی به دولت  در فرایند شکل

ها در سطح افکار عمومی تبدیل خواهند کرد؛ این موضـوع از   به چالش اساسی براي آمریکایی
ها در دورة ترامپ براي حضور نظامی مؤثرتر در عـراق،   آمریکایی آنجایی حائز اهمیت است که

  اند.   خیز برداشته
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