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راقي  االنتخابات النيابي    2021 للعام ةة الع

 رانون رويحسي بقلم:

 عبدهللا الشاهين ترجمة:

 

 ة العراقي  أظهر إجراء االنتخابات البرملاني  
 
رة والفوض ى ة املبك

النتائج  العارمة بإعالن  أحاطت  كانت   أن    ،التي  النتائج  هذه 

 ئمفاج
 
ا  ،ةالسياسي    طراف والجماعاتملعظم ال   ة ى إلى    مم  أد 

 القوائم تغيير قانون االنتخاب من    ن  وأ  ،ى اآلنقبولها حت  عدم  

 من    83وتقسيم العراق إلى    ،الفرادإلى  
 
دائرة،    18دائرة بدال

إلكتروني   االنتخابات  إجراء  عن   
 
من  فضال  

 
بدال  

 
االنتخابات  ا

  حدوث   ي بالتأكيد إلىسيؤد    كان  اليدوي،  فرز الالقائمة على  
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فيتغيير   في  . النتخاباتا    التغيير  تأثير ذلك   ولكن عندما كان 

ال   نتخاباتاال  الطراف  دوَن  ن  معي  طرف   فقد    خرى،لصالح 

ذلك   الشكوك  أثار  من  نتائج والشبهات  الكثير  حول 

ملاذا  و االنتخابات.   هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  كان  السؤال 

السياسي    كثيرال والحزاب  الجماعات  قد   التي  ،ةمن    كانت 

الجديدأقر   االنتخابات  قانون  ا  ، ت  نتائج   عترضتقد  على 

؟ وملاذا ال تقوم  لألصوات  اليدوي   االنتخابات ودعت إلى العد  

  جميع صناديق االقتراع ل   اليدوي ة االنتخابات بالعد  فوضي  م

 الوقت؟ من   الكثير رغم مرور 

بل الحكومة في ة من ق  تخابات إلكتروني  إجراء ان  والحقيقة أن  

لم يكن    لذلك،  ة املناسبةالتحتي    ىدون توفير البنمن  بغداد  

 
 
بل خلق    قرارا ا فحسب،  قد    ةوأمني    ةسياسي    مخاطر خاطئ 

و ؤد  ت الفتنة  إلى  باملجتمع  الداخلي،ي     االقتتال 
 
قوى  وتدخ  ل 

 ة كذلك. السيادة الوطني    انتهاكة و أجنبي  
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ةكان  لقد   إلى شركتين    والرقابة عليها   االنتخابات  تسليم مهم 

 غربي  
 
خطوة مصير    تين  أخرجت  مدروسة  غير  أخرى 

ة الكتل السياسي    هذا وإن    . ةالوطني  السيطرة  ن  ع االنتخابات  

العراقي  البرملاني   اإللكترونية   ،ةة  االنتخابات  اعتبرت  التي 

 ضمان
 
التزوير  ا    قد  ،لعدم 

 
جميع  ات على  فقت  اآلن    العد  ها 

حول    واالختالفات  الخالفات   حل  من أجل    لألصوات   اليدوي 

االنتخابات  ي   ،نتائج  أن    شير  وهذا  في -  هاإلى  التصويت  حين 

التصويت  نظام  جميع جوانب    قد درست   تكنلم    - االنتخابات

لديها معرفة دقيقة وكاملة  لكترونياإل  ربط .  به  ولم تكن 
  إن 

لدولة  ا االنتخابي  اإل  لنظام  بالفضاء  بر    لكتروني ما  ع  )أي 

أي  ش يء  ما، الخشية من  بين   رتباطاال   يعني  اإلنترنت(، دون 

الداخلي   ووزارة  االقتراع  خادم  مراكز  خالل  من  العراقية  ة 

يعني   ،حدةة املت  ه في دولة اإلمارات العربي  مقر    )سيرفر(  خارجي

ولئك السهل ل   جانب يجعل منال   في أيديالبيانات  خزن    أن  

 ا
 
 .  لتلك الدولة ةل في االنتخابات الداخلي  لجانب التدخ
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ا ل  ين شاركفإن  عدد امل  ،االقتراع  قسائم في الوقت الحالي ووفق 

 عنفي االنتخابات  
 
تسعة ماليين عراقي من إجمالي    يزيد قليال

 أن    ،لالنتخاب  لمؤه    وعشرين مليون ناخب    خمسة  
 

هناك    إال

إلكتروني صوت  مليون  عشر  اثني  مجموعه  وجود  أي    ،ما 

  ، وهذا يثير حوالي ثالثة ماليين صوت إضافي في إعالن النتائج

اليدوي    العد    يدعو إلىفي االنتخابات و   الشكوك بوجود تالعب  

  
للمشكلةكحل  الرسميحت  و .    اإلعالن  أعلنته   ى  الذي    للنتائج 

املشاركة  حول ة  ملفوضي  ا اال   نسبة   اعتماد  نتخاباتفي 
 
على    ا

اإللكتروني  وهوالرقم     ،بينما  ،فيه  مشكوك    ،41٪  ، 
 
  وفقا

٪ أو  36  املشاركة  نسبة  كانت  القوائم املوجودة،ات  حصائي  إل 

 . دنى من ذلكأ

ة مفوضي    ، طالبتومتابعة الشكاوى   اإلشكاالت  حل  ومن أجل  

أمدها  االنتخابات   أيام  بمهلة   يدوي    عد  لعشرة   الصوات 
 
  ا

لم يتم و   قد انتهت  املهلة  غير أن  هذه  ،ةوإعالن النتائج النهائي  

النهائي   النتائج  عن  يقول  اإلعالن    جال امل   في   خبراءالة. 
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ةالزيادة اإل   إن    )اإلنترنت(  اإللكتروني  في عدد الصوات    ضافي 

 ، كما يلي: ربما حدثت بإحدى طريقتين أو كليهما

  ، (passwords)  اإللكتروني جالملإلى ا  الدخول رموز    ى أن  الول

إلى مراكز االقتراع التي أعطاها أفراد مفوضي     ، ة االنتخابات 

د- أصبحت   نة  ةسياسي    جماعات    في أيدي   - وبشكل  متعم   ،معي 

املعلومات  مع و  ة  امتالك  ي ب  الخاص  لم  الذين  موا أولئك 
 
  تسل

ة  االنتخاب  اتبطاق ة    لم تكنو   اإللكتروني  في    املشاركةلهم ني 

 عنهم   ،نتخاباتاال 
 
تم  و   قامت تلك الجماعات بالتصويت بدال

بالتوازي    إرسال املعلومات    )سيرفرات(   خوادم  إلىهذه 

بالفعل أصوات و   ، اإلمارات ازدادت    ،نةمعي    مجموعة    بالتالي 

العملي    أن    أو ت  ةهذه  تم  أهداف    قد  على  بناء   اإلمارات  في 

ممحد   بالتنسيق  أو  العراقي  دة  الطراف  تلك ة  ع  لصالح 

 . الجماعة

بين   حسب   ولكن    التوافق 
 
السياسي  تَ الك العراقي  ل  فإن  ةة   ، 

عب  على مسؤولي  
 
ة  االنتخابالش طباعة إيصالين إلكترونيين ي 
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حفظ في أحدهما    املوجودة في كل  شعبة؛طابعة  ال  واسطةب ي 

ة عطى  واآلخر    أرشيف الشعبة االنتخابي  للمراقبين التابعين ي 

النظاملألحزاب وهذا  اليدوي،يمكن  ،  العد   طريق  عن    ه، 

 . ةاإلضافي  الصوات اكتشاف 

الحدود اإلداري    هذا وكان االنتخابي  تغيير  للدوائر  ة وزيادتها  ة 

انتخابي    18من   املحافظاتة  دائرة  دائرة    83إلى    حسب 

ىة صغيرةانتخابي   ، إلى إحداث الكثير من التغييرات  ، قد أد 

َر و  غي     قد 
 
السَس تلك    ص  تقل لت فة  االنتخابي    الدوائر 

 
  تدخ

ةالعالقات ال ةو   عشائري  ة مباشرة في العملي  بصورة     الشخصي 

ة  من املفاجآت.  كثير، وخلقت هذه الظروف الاالنتخابي 

اآلنحت  و     ،ى 
 
تتمك مفوضي  لم  استكمال ن  من  االنتخابات  ة 

ما قامت و   ،اليدوي الفرز  
 
التي  صناديق  ال بعض    بفرز   فقط  إن

عشوائي بشكل   املحت    اختيرت  املناطق  عليهافي  دفع  مم    ،ج  ا 

 من
 
قامت أعداد  وقد  .  عتراض والتظاهرال إلى االناس    قسما
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املنطقة   أمامعتصام  ال الخيام وا  بنصب  كبيرة من املتظاهرين

 بالخضراء 
 
بة  صوات. ل لجميع امواصلة الفرز الكامل مطال 

 من   
 
  ، هذه االنتخابات  قاموا بتزوير  أولئك، الذين  د أن  املؤك

قصدهم  و   كان  الفتنة  إلى  العراق  هاوية  السقوط  دفع  في 

  الحذر واالنتباه  على القادة العراقيينلذا،  و   ؛ةالحرب الهلي  

 .هذا الفخ الوقوع في  والسعي إلى عدم

إيجاد  فيه    إن   تكون  سي    جميع  وضع   الخيارات 
 
  ، وأسوأ  ئة

  للعدو الذي   الهدف الرئيس ي  وه  التقاتلي إلى املواجهة و ويؤد  

 
 
،ط  خط

 
مسبقا  هو  و   له 

 
نتيجة العدو  ل  بالتأكيد  تفاعل 

 عمالئه في الداخل. مع الخارجي 

أ  ن   ال شك  
 
املستقل والدول  العراق  تدعو  التجربة  في  هذه  ة 

التحتي   البنية  توفير  إلى  في  ة  املنطقة  اإللكتروني  للفضاء 

مستقبَ   الداخل 
 
أن   صيانةإلى  السعي  و   ،ال من  استقاللهم 

 
 
بأيدي اآلخرينيصبح رهينة فإن   .    في ومن هنا،  إيران  تجربة 

ظهر  هذا املجال
 
لهذه الظواهر.   الدولة  وإدراك رجاالت  فهم   ت
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الشغب  ف أعمال  حدثت  خالل  عامينالتي  قبل  إيران    ، في 

قطعت  و  ةالمن   السلطاتعندما     ي 
 
بين ات اإلنترنت  صال 

لل والجانب  الداخليين  املؤامرة  على   سيطرةالعمالء    ، هذه 

 ت الشبكة املصرفي  استمر  
 
ة في ة الداخلي  صاالت اإلداري  ة واالت

االستفادةالعمل   طريق    )السيرفرات( الخوادم  من    عن 

 ،  ةالداخلي  
 
يتطل الداخلي  وهذا  الشبكة  توسيع  في ب  ة 

 لحفاظ على االستقالل الوطني. املستقبل ل

 النظر عن النقاشات    وبغض  
 
كالتي ت

 
نتائج االنتخابات    في  شك

   احتمالو 
 
  ف  ،هافي  لالتدخ

لهذه الزمة    من الضروري إيجاد حل 

خالله   يمكن النهائي    من  النتائج  البرملان   ،ةإعالن  وانتخاب 

  ، ورئيس الوزراء  ،ةورئيس الجمهوري    ،ورئيس املجلس  ،املقبل

 .  الجديدة بأسرع ما يمكنل الحكومة يوتشك

السياسي    كانتلقد   العراقي  القوى  االنتخابات ما    ،ةة    قبل 

 وخاص  
 
حيث   جبهتين؛إلى    قد انقسمت  ،ةفي الساحة الشيعي    ة

إحد  الدعامة    الشعبي  الحشدات  قو    أن  اهما  اعتقدت  هي 
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و الساسي   العراق  ا  و   ،املستقبلفي    هاستقاللبرامج  ة لمن  أم 

فقد كانت    ، التي تدعو إلى حل  الحشد الشعبي،الجبهة الخرى 

حة  ترى 
 
املسل ات  القو  في  ة  الثنائي  إلغاء  في  و   ضرورة  دمجها 

 الجيش. 

ا ال شك  فيه أ ، من  أساس ي  بشكل    ار،ثي    هذا املوضوع  ن  ومم 

َبل العراق  ق  مؤسسة   ،أعداء  أهم  ضرب  محاولة  وهدفه 

سة التي هزمت داعش وأنهت  املؤس    وهي  ،داعمة لمن العراق

وحسب اإلقليمي.  قاسم    قول   وجوده  الحاج  الشهيد 

في    عسكري    تنظيم  أقوى    و الحشد الشعبي ه  فإن    ،سليماني

اليوم ت   ،املنطقة  أن  الصواب  من  الحزاب    خلعوليس 

العراقي  السياسي   بالدها  ة  وأسلحة  أسلحتها  د  ة    رضاءإملجر 

 حدة. الواليات املت  

ة حال و    أو أي    ،ة ة وغير النهائي  بناء  على النتائج الحالي  على أي 

  
  ،على نتائج االنتخابات  التوافقحول مسألة     كانوسط    حل 

   96لحشد الشعبي على  اات  حصلت قو  فقد  
 
أي أكثر    ، مقعدا
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ار التي  عليه  حصل  ا  أخرى،و الصدري.    مم  عدد    أن    بعبارة  

ار  ابنو   عن  حت    ي الصدر   التي   
 
قليال يزيد  اآلن      70ى 

 
مقعدا

في   ،الصوات  إعادة فرز   عند  من ذلك  أن يكون أقل  يمكن  و 

أن   املالكي  حين  نوري  بزعامة  القانون  دولة  ائتالف    ،أنصار 

العامري الوائتالف   هادي  بزعامة  املو   ،فتح   الفراد 
 
ن يستقل

يق يؤي  الذين   الشعبي  الحشد    ،مقعد  100عددهم  رب  ادون 

 . الصوات  إعادة فرز   هم عندعدد   زيدي أن   حتملومن امل

ا وحسب  الدستوري  هذا  العراقي  ملحكمة  االئتالف    فإن    ،ةة 

الولى   الجلسة  في  تكليفهالكبر  تشكيل بمهم    سيتم   ة 

الشروط وه  ،الحكومة لصالح  ذه  الحشد  مؤي    تميل  دي 

، ار الصدري.  من التي    أكثرالشعبي   ه    وبعبارة  أدق 
 
 رغم كل  فإن

ذلت حت   ال يزال أنصار الحشد الشعبي   ،ى اآلنالجهود التي ب 

ة ولديهم القدرة  ة العراقي  لهم اليد العليا في املعادلة السياسي  

مبالرغم من تلكن،  جديدة. و   على تشكيل حكومة   أنصار    قد 

الشعبي على من    كثيرال  فإن    ، الحشد  العراق    الحريصين 

 ،ة الولى للبيت الشيعيوحدة الشيعة هي الولوي    يعتقدون أن  
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ي  وأن   أن  يجب  االنتخابات  في  باإل الفائزين  وا 
 
 يثارتحل

ائتالف  ويسمحوا    والتضحية ة  الشيعطيَفي  من    بتشكيل 

 جديدة. ال حكومة ال لتشكيل  كليهما


