
 مجهورية العراق            

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 اجلامعة العراقية / كلية اآلداب

 ونظم املعلومات اجلغرافيةقسم اجلغرافية  
 

يف غرايف ألزمة املشاركة  السياسية التحليل اجل

 2003العراق بعد عام 
 

 الطالب بـــــها رســـــالـــــة تقـــدم

 جاسم العبيديطالب حمسن 
 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف  اجلامعة العراقية-إِىل جملس كلية اآلداب

 البشريةاجلغرافية 

 بإشـــــراف

 أ.م. د. علي ياسني عبداهلل العزاوي
 

 

 

 م 2021              هـ 1442



 أ

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

ستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى ا   والذين)

 (بينهم ومما رزقناهم ينفقون

 صدق اهلل العظيم                            

 سورة الشورى

   38اآلية  

 

 



 ب

 

 
 إقرار المشرف

ركة السياسية في التحليل الجغرافي ألزمة المشاعداد هذِه الرسالة الموسومة بـ )إ أنَأشهد 

تحت قد جرت  ،(طالب محسن جاسم العبيدي) الطالبالمقدمة من ( 2003العراق بعد عام 

 درجةوهي جزء من متطلبات نيل  قسم الجغرافية،-الجامعة العراقية - كلية اآلداب شرافي فيإ

 .في الجغرافيةر آداب ماجستي

 

  التوقيع:                         

 المشرف: علي ياسين عبداهلل العزاوي                                                    

 2021التاريخ:    /   /                                           

 

 

 الرسالة للمناقشة. رشح هذهِ أ توافرةعلى التوصيات الم وبناء  

 

 

 : التوقيع                                                               

    نيابراء كامل عبد الرزاق العد . سم: أ.ماال                                                    

                              رئيس قسم الجغرافية                                                             

 2021/     /        التاريخ                    



 ت

 

 

 إقرار الخبير اللغوي

 

التحليل الجغرافي ألزمة المشاركة السياسية في العراق )ـ الرسالة الموسومة ب هذهِ  أنأشهد 

في نيل درجة  (طالب محسن جاسم العبيدي) المقدمة من قبل الطالب( 2003بعد عام 

سليمة من الناحية  بذلك اصبحتمن قبلي، و  لغويا  تم تقويمها قد  ،الماجستير في الجغرافية

  .اللغوية

 

 التوقيع: 

 االسم: 

 م2021التاريخ :    /    /

 

 



 ث

 

 

 إقرار الخبير العلمي

 

التحليل الجغرافي ألزمة المشاركة السياسية في العراق الرسالة الموسومة بـ) هذهِ  أنأشهد 

رجة في نيل د( طالب محسن جاسم العبيدي) الطالب ( المقدمة من قبل2003بعد عام 

 .وقد وجدتها صالحة من الناحية العلمية الماجستير في الجغرافية، قد تم تقويمها علميا  من قبلي،

 التوقيع :

 :االسم

 2021التاريخ :    /    / 

  



 ج

 

 إقرار لجنة المناقشة
التحليل الرسالة الموسومة بـ)هذِه نا أطلعنا على أنب ،نشهد نحن َأعضاء لجنة المناقشة

طالب ) الطالب المقدمة من قبل (2003ألزمة المشاركة السياسية في العراق بعد عام  الجغرافي
 ،عالقة بها وفيما له   ،في محتوياتها وقد ناقشنا الطالب في قسم الجغرافية، (محسن جاسم العبيدي

 .)             ( ربتقدي بالقبول لنيل درجة الماجستير في الجغرافية و جديرة هاووجدنا

 مجلس عمادة كلية اآلداب / الجامعة العراقية على قرار لجنة المناقشة ةصادقم 

 التوقيع:                                                             
 حسين داخل البهادلي د. أاالسم : 

 عميد كلية اآلداب / الجامعة العراقية  
 2021/      /  التاريخ    

 

   

 
                توقيع: ال

 : سماال
 المرتبة العلمية: 

 م2021/      /    التاريخ:
 رئيسا              

    

    
        التوقيع:

 : سماال  
 المرتبة العلمية:   
 م2021/      /    التاريخ: 

 عضوا              
 

   
 التوقيع:  
 : سماال

 المرتبة العلمية: 
 م2021 /      /   التاريخ :

 عضوا               
    

 

 التوقيع:   
 : سماال  
 المرتبة العلمية:  
 م2021/      /    التاريخ: 

 ومشرفا   عضوا            
 



 ح

 

ِ
إ
ِءِ اِْـــــــــــــدِ هِْاْل

ِ

ِ

لـــ  صلِهللاِعليهِوسملِالأمنيِمحمدِالرمحةنيبِس يدِالأولنيِوالأخرينِِ...ىا 
ىل ِز(قرةِعيينِومثايلِيفِاحلياةِ)ِوادليِالعزيِ...ا 

ىل ِهمجةِقليبِورويح)ِأأيمِالغالية(ِ...ا 

لـــ ِروحِأأيخِمحمودِرمحهِهللاِى...ا 

ىل...ِ خوايتِأأخويتمنِمجعينِهبمِدمِواحدِوحبِخادلِ)ِس نديا  ِ(وا 

ِ...ِمنِبقرهبمِمرِاحلياةِيطيبِ)ِزوجيتِوأأولدي(ىلاِ 

ىلِ...ِِ ِجنايحِأأهديِماِوفقينِاليِهِا  لكِمنِبذلِهجدًاِملساعديتِويسعده 

ِةِهجديِريبِمثِر

ِ

ِ

ِ

ِِطالب

ِ

 



 خ

 

  عرفانالشكر وال

بكماله، والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد عليه  يليق وحمدا   الحمد والشكر هلل، شكرا  ِإّن 
 وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم. آلةوعلى 

من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل، يطيب لي أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير الى أستاذي 
لفاضل الدكتور )علي ياسين عبداهلل العزاوي( وذلك لتفضله باألشراف على هذا البحث، وعلى ما ا

قدمه لي من نصح ومتابعة في كل خطوات البحث، ومناقشته لي في كل فكرة من أفكاره، فأخذت 
الكثير، وليس بوسعي الى ان أدعو من اهلل عز وجل ان يتم عليه نعمه وأن  من علمه الشيء

 يه صحته وعافيته، وأن يجزيه عني خير الجزاء.يديم عل

الى أساتذتي في قسم الجغرافية ـ كلية اآلداب  فانر لي ان أتوجه بخالص الشكر والع كما يطيب
الجامعة العراقية لما قدموه لي من علم ومساعدة في جميع مراحل الدراسة، خاصة في السنة 

 فجزاهم اهلل عني خير الجزاء التحضيرية .

دم بالشكر والعرفان الى الدكتور ) حسين عبدالمجيد الزهيري ( من جامعة ديالى لما وفره كما أتق
راستي، والذي لم يبخل علي  في جهد ، فجزاه اهلل عليها في د اعتمدتلي من مصادر ومراجع 

 عني خير الجزاء. 

لذين لم كما وأشكر زمالئي في الدراسة الذين كان لهم دور كبير في أكمالي هذا البحث ، وا
وأخص منهم بالذكر كل من محمد عبد الستار وعبدالمجيد محمد وبكر في جهد ، ييبخلوا عل

 أسأل اهلل لهم الموفقية والنجاح. بهجت وهديل غازي،

هذا البحث وغفل قلمي  إتماملكل من ساهم أو ساعد في  وأخيرا أتقدم بخالص شكري وعرفاني
 ....ذكره فله مني جزيل الشكر والعرفانعن 
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 المستخلص 
همية كبيرة، لما لها من أثر موضوع المشاركة السياسية من المواضيع التي أولتها الدول ا عد  ي  

على شرعية السلطة وبناء الدولة و ديمومتها، حيث ارتبطت المشاركة السياسية بتنامي كبير 
عميقة السلوك الحضاري في المجتمعات التي تتجه نحو الديمقراطية، حيث اصبحت ظاهرة 

امل اليومي إلضفاء متأصلة بالحياة السياسية، قوامها النضج الثقافي والسياسي، كأسلوب للتع
التعايش بين مختلف مكونات الشعوب، من خالل وجود: االختالف والتنوع الحزبي ثقافة السلم و 

واحترام الرأي حرية االعتقاد والتفكير، حرية الرأي والتعبير لألفراد والقوى السياسية واالجتماعية، 
 انتهاء، خاصة بعد والرأي اآلخر. والريب أن العراق يمر بمرحلة من مراحل التحول الديمقراطي

فترة سيطرة الحزب الواحد على مفاصل الدولة، وبدأ مرحلة التعددية الحزبية في أدارة الدولة، 
لسياسية في العراق وألهمية هذا التحول أتخذ الباحث من ) التحليل الجغرافي ألزمة المشاركة ا

( موضوعا لرسالته، وأستخدم في رسالته عدة مناهج هي ) الوصفي و التاريخي 2003بعد عام 
واإلحصائي والتحليلي (. ولتحقيق هدف الدراسة والتوصل الى النتائج المرجوة قسم الباحث 

 باإلضافةسة أهمية ومبررات الدراتها مقدمة تناولت مشكلة وفرضية و فصول سبق اربعالدراسة الى 
ركة المفاهيمي ألزمة المشا اإلطارول وحدود الدراسة. وقد تناول الفصل األ السابقةالى الدراسات 
العوامل المؤثرة على المشاركة السياسية، أما الفصل  ، بينما تناول الفصل الثانيوما يتعلق بها

من  ةالنتخابات البرلمانيونتائج مشاركاتها في ا 2003فتناول األحزاب العراقية بعد عام  الثالث
فتناول تحليل االنتخابات البرلمانية التي جرت في المدة أما الفصل الرابع  ،2018لى إ 2003

المشاركة السياسية باإلضافة الى بيان أسباب أزمة  2018الى  2003المحصورة من عام 
 مصادر والمراجع.الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات مع قائمة بال واختتمت، ووضع حلول لها

لذلك توصلت الدراسة الى أن الدولة العراقية تعاني من أزمة مشاركة سياسية ويعود السبب  وتبعا  
، وكذلك فشل النظام السياسي في العراق في ة الى جملة من العوامل الجغرافيةفي هذه األزم

يات الحكومية فشلت في السياس ِإنّ الى  باإلضافةتذليل العقبات التي تواجه المشاركة السياسية. 
أدارة التنوع العرقي والطائفي للدولة وعمقت من أزمة المشاركة السياسية، مما أدى ان يكون هذا 
التنوع عامل ضعف في جسد الدولة بدل ان يكون عامل قوة، حيث برزت الهويات القومية 

بدل  جة هذه األزمةيتطلب وضع حلول لمعال والطائفية بدل من الهوية الوطنية الجامعة. وهذا ما
ج، مما يعيق التنمية في الدولة ان تستفحل وتخلق أزمات أخرى كأزمات الهوية والشرعية واالندما

 لها الى االنهيار والتمزق.ويوص
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 -:المقدمة

السياسية في العالم العديد من المشاكل التي تحول دون تحقيق أمنها  األنظمةتواجه العديد من 
 هذه  المشاكل واألزمات على وجه الخصوص في األنظمة العربية , أذ تواجه  هذه  واستقرارها, وتبرز 

األزمات هي  هذه  األنظمة جملة من المشاكل واألزمات التي تهدد أمنها واستقرارها السياسي, ومن أبرز 
نظمة. ويرجع أغلب الباحثين األ هذه  أزمة المشاركة السياسية, والتي تعتبر من المشاكل المركزية في 

لى جهل أغلب إالعرب أن سببها يعود الى ضعف العالقة بين المجتمع والنظام السياسي القائم. وكذلك 
عن استحواذ عائلة أو حزب معين على معظم مفاصل  فضالا  األنظمة بأهمية المشاركة السياسية,

ال قيمة  إذمن اساسيات الفعل الديمقراطي,  ةالمشاركة السياسي عد  بينما في الدول المتقدمة ت   الدولة.
السياسية ألفراد المجتمع. فالمشاركة السياسية طية دون الحديث والتعرض للمشاركةللحديث عن الديمقرا

الوجه الذي يعكس الحالة الديمقراطية بحالتها  عد  ضرورية إلرساء قواعد المجتمع الديمقراطي, فهي ت  
أن العملية الديمقراطية هي عملية مركبة لنجاح العملية الديمقراطية. ياس مؤشر ومق عد  االيجابية وت  

ومكونة من عدة عناصر وكل عنصر منها يشكل عملية قائمة بذاتها, وبما ان المشاركة السياسية هي 
ساسية عملية قائمة بذاتها ولها عناصرها األ عد  ت   ساسية لقيام الديمقراطية, فأنها ايضاا حد العناصر األأ

العناصر ال يمكن اهمالها او اسقاطها , بل يجب االهتمام بكل واحد منها على حدة  هذه  رورية, و والض
وبنفس القدر من الجدية, حتى يتحقق الهدف من المشاركة السياسية والمتمثل بتحقيق الديمقراطية. 

هم اشكالها أوللمشاركة السياسية آليات واشكال معروفة يتفق على تصنيفها العلماء والباحثين, ومن 
داة االنتخابات األ عد  في العالم, حيث ت   لى كونها النموذج االكثر انتشاراا إهي االنتخابات , وذلك يعود 

الرئيسة للمشاركة السياسية , وهناك ادوات واشكال اخرى للمشاركة السياسية منها االنضمام لألحزاب 
مرحلة التحول الديمقراطي بعد عام والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. وبما ان العراق مر ب

غلب أطياف أساهم هذا التحول في اشراك  إذفقد ظهرت فيه اهمية المشاركة السياسية .  (2003)
, وقد شهد العراق في ان كانت محصورة في الحزب الواحد المجتمع العراقي في العملية السياسية , بعد

رات انتخابية اب السياسية, وكذلك اجراء عدة دو الفترة انفتاح سياسي كبير تمثل بتعدد االحز  هذه  
اخرى جرت  انتخابية ثم تلتها انتخابات ثانية في نفس العام , ودورات( 2005)برلمانية بدأت في عام 

. لذلك ظهرت الحاجة لدراسة المشاركة السياسية وأزماتها  (2018)و (2014 )و (2010)في اعوام 
ق التنمية السياسية وبما يحقق االستقرار السياسي واألمني. وقد وبيان دورها في تحقي (2003 )بعد عام

أعتمد الباحث في دراسته على عدة مناهج كالمنهج الوصفي والمنهج التأريخي والمنهج اإلحصائي 
منصب في تبيان  األول والمنهج التحليلي. وفي ضوء ما تقدم قسمت الرسالة الى أربع فصول, كان

المشاركة السياسية وأنواعها وخصائصها, وكذلك مفهوم أزمة المشاركة , حيث بين مفهوم المفاهيم
ما المشاركة السياسية في العراق. أ السياسية , وبيان أزمات التنمية السياسية, باإلضافة الى بيان نشأة
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فتناول العوامل المؤثرة في المشاركة السياسية مثل العوامل الطبيعية والعوامل السكانية  الفصل الثاني
والعوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية والعوامل السياسية واالمنية. وقد بين الباحث أثر كل منها 

 على المشاركة السياسية. 
االحزاب والكيانات السياسية في العراق, حيث بين الباحث مفهوم  الفصل الثالثفي حين تناول 

تناول حسب بنيتها وأيديولوجيتها, كما  اقاالحزاب و نشأتها, باإلضافة الى انواع االحزاب في العر 
, وبين االحزاب الفائزة (2003 )أيضا مشاركة االحزاب في االنتخابات البرلمانية العراقية بعد عام

( 2005)كانون اول(15 )وانتخابات 2005كانون ثاني 30وأصواتها ومناطق دعمها في انتخابات 
 .(2018)يار (آ12)وانتخابات  (2014 )ننيسا (30 )و انتخابات (2010)ذار(أ7 )وانتخابات

(  30)فتناول المشاركة السياسية في االنتخابات البرلمانية , حيث تناول انتخابات  الفصل الرابعأما 
 (30)انتخابات و  ( 2010)آذار( 7 )كانون أول و انتخابات( 15 ), و انتخابات(2005 )كانون ثاني

وبين نسب المسجلين والمشاركين فيها وتوزيعهم على  ,(2018),رآيا (12)انتخاباتو  (2014 )نيسان
الدوائر االنتخابية )المحافظات(, باإلضافة الى بيان نسب المشاركة فيها وبيان أسباب انخفاضها 

 وارتفاعها. باإلضافة الى بيان واقعها و أسباب أزمة المشاركة السياسية ووضع الحلول لها. 

 -: مشكلة الدراسة:ولا أ

ويمكن صياغتها بالسؤال التالي : ))هل هناك ازمة مشاركة  ةرئيس بمشكلة ة الدراسةتتمثل مشكل 
 ((. لتتفرع منها عدة اشكاليات ثانوية هي:2003سياسية في العراق بعد عام 

 ـ هل أثرت العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية على المشاركة السياسية وفعاليتها ؟ 1

من موقع جغرافي وتركيبة سكانية وبنية اجتماعية وثقافية واقتصادية ـ هل كان للعوامل الجغرافية  2
 دور في إعطاء كل محافظة عراقية خصوصية جغرافية سياسية ؟

ـ هل أثرت االنتماءات القومية والدينية والمذهبية على السلوك السياسي للفرد العراقي في مشاركته  3
 السياسية ؟

السياسية التي أفرزتها الدورات االنتخابية البرلمانية العراقية بعد  ـ هل ان خريطة توزيع ثقل الكيانات 4
 تتباين زمانيا ومكانيا ؟( 2003)عام 
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  -: فرضية الدراسة: ثانياا 

 , لذلك  صيغت على النحو اآلتي : فرضية رئيسةراسةفرضية الدراسة  تمثل جوابا لمشكلة الد إ ن  
 ((قد واجهتها العديد من األزمات  2003من المرجح ان المشاركة السياسية في العراق بعد عام ))

 .وهذا ما سنثبته من خالل ثنايا الدراسة

 أما الفرضيات  الفرعية:   
تأثير على المشاركة السياسية ال ان يكون لها دور في للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية يمكنـ  1

 وفعاليتها .
ـ  كان للعوامل الجغرافية من موقع جغرافي وتركيبة سكانية وبنية اجتماعية وثقافية واقتصادية دور  2

 في اعطاء كل محافظة عراقية خصوصيتها الجغرافية السياسية.

في المشاركة السياسية  والمكاني الزمانيتباين تبعا للالسلوك السياسي للفرد العراقي قد يتباين ـ.  3
 االثنية والمذهبية.و الدينية  تماءاتناال فضال عن

ـ ان خريطة توزيع ثقل االحزاب والكيانات السياسية التي أفرزتها االنتخابات البرلمانية العراقية بعد  4
 تتباين زمانيا ومكانيا. (2003)عام 

 -:أهمية الدراسة:ثالثاا 

تمثل جوهر الديمقراطية  تتجسد أهمية الدراسة من خالل دراسة عملية المشاركة السياسية التي ـ 1
إذ أصبح الحديث عن الديمقراطية في وقتنا الحاضر ونسبة المشاركة  .وانعكاساا لها وتعبيراا عنها

السياسية فخر لألنظمة السياسية مع مقارنتـها مع نسب المشاركة في  دول أخرى, للظهور بمظهر 
 .الدولة الديمقراطية

لعراق ومروره بفترة التحول الديمقراطي , ظهرت الحاجة ي افنظرا ألهمية  المشاركة السياسية ـ   2
لدراسة المشاركة السياسية ومحاولة وضع حلول لالزمة التي تمر بها. كون الموضوع لم يدرس من 

 الناحية الجغرافية في العراق.

 ـ الكشف عن دور العوامل الجغرافية المؤثرة على المشاركة السياسية والسلوك السياسي للفرد 3 
 العراقي.
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 -: هدف الدراسة:رابعاا 

 . في العراق ـ تهدف الدراسة الى بيان تأثير العوامل الجغرافية والسياسية على المشاركة السياسية 1

 ـ معرفة أثر آيديولوجية االحزاب على المشاركة السياسية وعلى السلوك السياسي للفرد العراقي 2

 ـ  وضع الحلول الالزمة ألزمة المشاركة السياسية في العراق. 3

 - : منهجية الدراسة:خامساا 

البد أن يعتمد على منهجية علمية موضوعية, تشكل القاعدة  علمياا  كل بحث يراد له أن يكون بحثاا  إنا 
فكار من خاللها حتى تصبح متسلسلة ومتناغمة تعطي الفهم التي يستند إليها وينطلق منها وتترتب األ

ما تقتضيه الحاجة, حيث تم  استخدام عدة مناهج الدراسة ,حسب تم الدراسة  هذه  التام للموضوع. وفي 
د على الجداول المنهج التحليلي باالعتماو  السلوكيوالمنهج التاريخي والمنهج ااستخدام المنهج الوصفي 

 باألضافة الى استخدام الساليب الحصائية. ,واالشكال والخرائط

  -دراسات السابقة:ال: سادساا 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت المشاركة السياسية وأزماتها سواء كان ذلك في العراق أو الدول 
 -األخرى وسوف نستعرضها حسب التسلسل الزمني لها وعلى النحو التالي:

. تناولت (1978ـ 1952)( بعنوان "المشاركة السياسية في مصر1979) ـ  دراسة السيد عبد المطلب1
 هذه  , وتوصلت  (1978)و  (1952)الدراسة االنتخابات التي جرت في المدة المحصورة ما بين  هذه  

لى أن هناك أزمة مشاركة تواجه النظام السياسي في مصر, وأن الشعوب تواقة الى المشاركة إالدراسة 
األزمة ناجمة  هذه  والمساهمة في صنع القرار السياسي للدولة. وكشفت الدراسة أن في تقرير مصيرها 

عن الالمباالت من قبل المواطنين, وتحول المشاركة الى عنف نتيجة عدم وفاء السلطات بااللتزامات 
 .(1)االقتصادية

في أواخر القرن ( بعنوان " الموجة الثالثة : التحول الديمقراطي 1987ـ دراسة صمويل هنتنجتون) 2
الدراسة  االنشطة والمجاالت المختلفة المتعلقة بالمشاركة السياسية في الواليات  هذه  تناولت  العشرين.

المتحدة االمريكية, وتوصلت الدراسة الى أهم العوامل االجتماعية المؤثرة في المشاركة السياسية في 

                                                           

االقتصاد , أطروحة دكتوراه, كلية 1978ـ1952, المشاركة السياسية في مصر احمد غانم  السيد عبد المطلب(1)

 .1979والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 



 املقدمة.......................... .......................................
 

 
6 

نظيمية, واالنتماءات القرابية, واالنتماء الجغرافي, الواليات المتحدة االمريكية ومن أهمها االنتماءات الت
 (1)وكذلك توصلت الدراسة الى أن الرجال أكثر مشارة من النساء

( بعنوان " المشاركة السياسية في المجتمع اليمني: دراسة 2007ـ دراسة ياسر حسن ناجي الصلوي )3
وهي دراسة اجتماعية مقارنة . (" 2003 - 1990 )اجتماعية مقارنة للعمليات االنتخابية للفترة

, وقد اعتبر الباحث أن أكثر أشكال (2003)ى إل (1990 )للعمليات االنتخابية للفترة الممتدة من
المشاركة السياسية شيوعا هي المشاركة في االنتخابات من خالل الترشح أو التصويت, وعد المشاركة 

الدراسة ثالث عمليات انتخابية في أعوام  ذه  همؤشرا مهما للتطور الديمقراطي في البلدان. وتناولت 
الدراسة ارتفاع في مستوى الوعي االنتخابي والسياسي  هذه  , وكشفت (2003 )و (1997)و  (1993)

لدى الناخبين. وذلك من خالل أدراكهم ألهمية وطبيعة األدوار التي يلعبها مجلس النواب, كما كشفت 
نحو المشاركة في االنتخابات عبر طرح برامجها و أيضا عن دور األحزاب في دفع المواطنين 

الدراسة أن االنتخابات النيابية تؤدي عدد من الوظائف  أهمها  هذه  استعراض أنشطتها, وكشفت أيضا 
الحصول على الشرعية السياسية للنخبة الحاكمة , واستخدامها كوسيلة لمواجهة الضغوطات الخارجية 

 .(2)المطالبة باإلصالح السياسي

 ( بعنوان" إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم:2007ـ بحث لعجال أعجال محمد لمين ) 4

الدراسة مفهوم المشاركة السياسية و أهميتها وأشكالها, كما تناولت أزمة المشاركة السياسية  هذه  تناولت 
احة الفرص في دول العالم الثالث. وكشفت الدراسة عن أن أغلب الدول تسير نحو المزيد من إت

للمشاركة السياسية, وكذلك بينت الدراسة الحلول الالزمة للحد من أزمة المشاركة في البلدان العربية  
مثل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني, واحترام رأي المواطن بمشاركته في صنع القرار السياسي 

 .3والعمل على أيجاد تنمية حقيقية تشمل جميع طبقات المجتمع

( " المشاركة السياسية والقرار السياسي: دراسة حالة 2009سة سعد عبد الحسين نعمة )ـ درا 5
الدراسة المشاركة السياسية وعالقتها  بالقرار السياسي, ومدى تأثر المشاركة  هذه  تناولت  العراق".

الدراسة عن أن المشاركة السياسية هي  هذه  بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية, وكشفت 
محصلة للعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية, لذلك فأن المشاركة السياسية تختلف من 

                                                           

صمويل هنتنجتون, الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين, ترجمة عبدالوهاب علوب, دار (1)

 .1993سعاد الصباح, الكويت, 

قارنة لالعمليات االنتخابية ياسر حسن ناجي الصلوي, المشاركة السياسية في المجتمع اليمني: دراسة أجتماعية م(2)

 .2007جامعة صنعاء,  رسالة ماجستير غير منشورة, كلية العلوم السياسية, ,2003ـ  1990للفترة 

لعجال أعجال محمد لمين, إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم , مجلة العلوم االنسانية , جامعة محمد خيضر (3)

 .2007(, 12بسكرة, العدد )
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مجتمع الى آخر ومن نظام سياسي الى آخر, وأن العراق بالرغم من أرتفاع نسبة المشاركة في 
 .(1)في المشاركة السياسي الى أنه يعاني خلل بنيوي 2010و 2005انتخابات 

( بعنوان سوسيولوجيا المشاركة السياسية:ـ دراسة 2017ـ بحث جعفور مصعب و دالسي أمحمد ) 6
الدراسة المشاركة السياسية و أزمتها, وبينت  هذه  تناولت  حول العوامل المؤثرة في المشاركة السياسية:

الدراسة الترابط العضوي بين المشاركة السياسية وبين عملية التنمية. وكذلك كشفت على أن غياب  هذه  
المشاركة يولد أزمة تساهم في انعدام االستقرار السياسي واألمني اللذان يساهمان في عملية أعاقة 

في تفعيل المشاركة التنمية . كما كشفت عن دور العوامل السكانية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية 
العوامل تساهم في تحويل األغلبية الصامتة الى أغلبية فاعلة ومساهمة في  هذه  السياسية, كون 

 .(2)المشاركة السياسية

 -: حدود منطقة الدراسة:سابعاا 

حــــــــــــدود منطقــــــــــــة الدراســــــــــــة بالحــــــــــــدود المكانيــــــــــــة للدولــــــــــــة العراقيــــــــــــة, والبالغــــــــــــة مســــــــــــاحتها  تمثلــــــــــــت
,والمقســـمة الـــى ثمـــان عشـــر منطقـــة أداريـــة )محافظـــات(. والتـــي تحـــدها مـــن الشـــمال 2(كـــم435,052)

ة ســـوريالجمهوريـــة العربيـــة ال, ومـــن الغـــرب االســـالمية أيـــران جمهوريـــة , ومـــن الشـــرقةتركيـــالجمهوريـــة ال
ــة الســعودية و المملكــة العربيــة الســعودية, ومــن الجنــوب المملكــة العربيةو  يــة الهاشــميةاألردنوالمملكــة  دول

 الكويت والخليج العربي. 

, والرجوع الى (2018)حتى عام( 2003)فقد تمثلت بالمدة المحصورة بين عام  أما الحدود الزمانية
 فترات سابقة كلما اقتضت الحاجة.

( 37,22( و )29,50الفلكي للعراق الممتد بين دائرتي عرض ) فتتمثل بالموقع أما الحدود الفلكية
                      ( شرقا.48,45( و )38,48شماال , وبين خطي طول )

 

 

 

                                                           

د الحسين نعمة , المشاركة السياسية والقرار السياسي: دراسة حالة العراق, رسالة ماجستير, كلية العلوم سعد عب (1)

 .2009السياسية, جامعة النهرين,

جعفور مصعب و دالسي أمحمد, سوسيولو جيا المشاركة السياسية: دراسة حول العوامل المؤثرة في المشاركة  (2)

 .2017(, 26ية, جامعة األغواط, الجزائر, العدد )السياسية, مجلة العلوم األجتماع
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 ( موقع جمهورية العراق1خريطة )

 
اإلدارية بمقياس المصدر من عمل الباحث باالعتماد على: وزارة الموارد المائية, الهيئة العامة للمساحة, خريطة العراق 

 .2010( لعام 1:1000000)
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  -: هيكلية الدراسة:ثامناا 

 تكونت الدراسة من أربع فصول

ول : تأصيل المفاهيم ألزمة المشاركة السياسية وتناول: مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم الفصل األ
ا و العالقة بين أزمة المشاركة السياسية  المرتبطة به و مفهوم أزمة المشاركة السياسية لغتاا واصطالحا

والتنمية السياسية وأزماتها وتناول أيضا المشاركة السياسية: أهميتها وأنواعها وخصائصها, باإلضافة 
 الى  نشأة المشاركة السياسية في العراق.

اول . وتن(2003)العوامل الجغرافية المؤثرة على المشاركة السياسية في العراق بعد عام  :الفصل الثاني
العوامل السكانية. و العوامل االجتماعية والثقافية  والعوامل االقتصادية و الفصل: العوامل الطبيعية. و 

 العوامل السياسية واالمنية.

 االحزاب السياسية, وتناول: (2003)الفصل الثالث : االحزاب والكيانات السياسية في العراق بعد عام 
 و( 2005 )كانون ثاني(30)انتخابات ,  باإلضافة الى مشاركاتها في في العراق وبنيتها وآييولوجيتها

 و(2014 )نيسان(30 )انتخابات و(2010 )آذار(7 )انتخابات و (2005)كانون اول ( 15 )انتخابات
 (2018)أيار( 12)انتخابات 

. 2003الفصل الرابع : التحليل الجغرافي للمشاركة في االنتخابات البرلمانية في العراق بعد عام 
و التحليل (2005)كانون الثاني(30)وتناول التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات

والتحليل الجغرافي (2005 )/ كانون أول /(15)الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات 
بيعة المشاركة السياسية و التحليل الجغرافي لط2010ذار (آ7 )لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات

( 12 )و التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات(2014 )نيسان(30 )في انتخابات
وبيان  2003. باإلضافة الى تناوله واقع أزمة المشاركة السياسية في العراق بعد عام (2018)آيار 

 االسباب والحلول.

 لى االستنتاجات والتوصيات وقائمة المصادر. إباإلضافة 
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 . به  والمفاهيم المرتبطة  السياسية : مفهوم المشاركة 1ـ  1
  -تمهيد:

لى و ة, حيث وضعت لبناته األربية النشأو األالمصطلحات  المشاركة السياسية منمصطلح  ُيعد   
الم ظعصر ال المجتمعات تعيش في هذه  في وقت كانت ربية, و في المجتمعات والدول األييره اومع
باطرة وملوك واقطاعيين أحاكمة من الذي كانت تمارسه الكنيسة والسلطة الالفكري ستبداد السياسي و واأل

. وفي حينها والتي كانت تمثل القانون رادة الحاكم المستبدالمجتمعات تخضع أل هذه  , فقد كانت ونبالء
م ية عصر النهضة بدأ المستوى االقتصادي لتلك المجتمعات باألرتفاع مما ساهم في زيادة التعلأيبد

لسلطة وكيفية تنظيمها ا إلىمفكرين ينظرون ال أخذحيث  ,والثقافة لتلك المجتمعاتالفكر  روتطو 
ركة السياسية بمفهوم , حيث ارتبط مفهوم المشايمقراطيةعلى وفق أليات وصفت بالدوممارساتها
ة الديمقراطية عتبرت المشاركة السياسية جوهر الديمقراطية واألداة التي تميز بين االنظمأ, و الديمقراطية

ل الثقافة السياسية والتي مثواالنظمة المستبدة. وقد ارتبطت المشاركة السياسية بعدة مفاهيم سياسية 
سياسية ثر المشاركة التتأ, كما و جتماعية وطبيعة المؤسسة السياسيةمن التنشئة السياسية واالتتبلور 
 سيتم وهذا ما. (1)المصالح والوعي السياسيالعام وجماعات  أيالسياسية والر خرى مثل التنمية أبمفاهيم 

 .الفصلفي هذا  لهو اتن
 

 .ا  وأصطالح لغتة   مفهوم المشاركة السياسية:  1ـ 1ـ  1

 ان إلىللحديث عن المعنى اللغوي لهذا المفهوم البد من األشارة  : ةـ مفهوم المشاركة السياسية لغ 1
 ُتعد  والتي  )سياسة(نسان واإل به  نشاط يقوم  ُتعد   )المشاركة( والتيهذا المفهوم يتكون من جزئين هما

 -توضيح هذين المصطلحين:وفي ما يلي  ,مصطلح اجتماعي

 Participateسم المفعول للكلمة الالتينية أ: هي كلمة مشتقة من Paricipationـ المشاركة أ 
والذي   (compare)هووالثاني  (part)( والذي يعني جزء parsويتكون هذا المصطلح من جزئين )

. وكلمة مشاركة في اللغة العربية مشتقة من (2)ان المشاركة تعني القيام بدور معين أييعني القيام, 
 .( 3) الفعل شارك يشارك مشاركة , وهي تعني المساهمة والمشتقة من الفعل ساهم يساهم مساهمة

                                                           

 .2-ـ1سابق, ص سعد عبد الحسين نعمة, مصدر (1)
طارق محمد عبد الوهاب, سيكولوجية المشاركة السياسية : مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربية,  (2)

 . 106ص ,1999دار غريب للطباعة والنشر,
 .48, ص1993بيروت,  ,1حمادة, دور وسائل االتصال في صنع القرار , مركز الدراسات العربية, ط بسيوني (3)
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اسة ناس وتملك أمورهم والرئير شؤون الهي كلمة مشتقة من الفعل )ساس( وتعني تدب -:ـ السياسيةب 
األمر فيهم, وتستخدم للداللة على العديد من المعاني مثل القيادة والمعاملة والحكم والتربية  إذعليهم وأنف
 .(1)والترويض

   -:ا  : مفهوم المشاركة السياسية اصطالح 2

نشطة المجتمع جماعات في كل اتعني المساهمة الرسمية وغير الرسمية لألفراد وال -ـ المشاركة:أ 
 . (2)دف تحقيق الصالح العامبه  اجتماعية  أوسياسية  أوكانت اقتصادية سواء 

قرار  أيوهذا ألن  ,بأنها علم التخصص السلطوي للقيم (ستونأيديفيد عرفها ) -ـ السياسة:ب 
معنوية محددة, وهي اسلوب التسوية السلمية  أوينطوي بالضرورة على تكريس وتدعيم لقيمة مادية 

 ان إذ .(3)حلول توافقية للمصالح المتعارض عليها إلىض للتوصل أو لصراعات عبر الحوار والتفل
ر والجماعات في الحياة السياسية ,حيث يعتب األفرادعداد كبيرة من أالمشاركة السياسية تعني مشاركة 

 أولعامة أدارة الشؤون اف التأثير على السياسات العامة و دبه  عمل تطوعي من جانب المواطن  أي
دت مفاهيم ُتعد  وقد  .(4)الوطني هو مشاركة سياسية أواختيار القادة السياسيين على المستوى المحلي 

دوافعهم النفسية,  أيأساس سلوك المشاركين  نهاأ عرفها علىفمن الكتاب من  المشاركة السياسية,
رها على سير الحياة أحدى المنظمات ومدى تأثي إلىنتماء أساس األنها أعرفها على ومنهم من 
, ومن الكتاب من أرجعها ريف( -الجغرافي )مدينة  نهم من عرفها على أساس األنتماءمو  السياسية,

عدة مفاهيم للمشاركة  إلىالتعاريف سنتطرق  ذه  به  التنشئة السياسية والوعي والمواطنة. ولأللمام  إلى
بط بين المواطن ومجتمعه من خالل لعب السياسية. فالمشاركة السياسية بمفهومها العام هي وسيلة ر 

احة بأنها:" أت ()أبراهيم أبراش قدعرفهاف .(5)ياسيسلوكية مؤثرة ومتأثرة بالنظام السأو أدوار فعلية 
". وقد القرارات ته في أستصدارأماريق أسهفي الحياة السياسية عن ط الفرصة للمواطن بأن يلعب دوًرا

القرارات عن طريق  ذاية التأثير من قبل المواطنين في أتخالمشاركة السياسية هي عمل انأكد على 
, رفضاً  أو يداً أياالحزاب السياسية, سواء ت , وكذلك المشاركة فيستفتاءاتواأل األنتحاباتالتصويت في 

                                                           

بادي سامية, المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر, رسالة ماجستير, كلية العلوم االنسانية واألجتماعية, جامعة  (1)
 .28-ـ27,ص2005منتوري قسطنطينة,

(عبد أألله وردي, التأصيل الفقهي للمشاركة السياسية, منشور على 2)
 3/12/2020، ا  رعص 4الساعة ،  .http://www.ahewar.org/show.art.asp?aid=104505الرابط:

 .14غانم, مصدر سابق, ص أحمد(ـ السيد عبد المطلب 3)
, 1( عبداألمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, جغرافية االنتخابات ,جامعة ديالى, المطبعة المركزية, ط4)

 .109, ص2012
 .243, صلعجال أعجال محمد لمين, مصدر سابق (5)
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مة, حيث تتم مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في أكبر عدد ممكن من األنشطة و امق أومساندة 
)محمد تعريف أما.(1)اسييالس هماداتهم وقدراتهم وميولُتعد  أس به   ة وبحسب ما تسمحجتماعيالسياسية واال

في  عملية أجتماعية سياسية, يلعب من خاللها الفرد دوراً  للمشاركة السياسية فوصفها بأنها (السويدي
العامة  األهدافوضع وصياغة ل الفرصة في المشاركة الحياة السياسية لمجتمعه, بحيث تكون لهُ 

ذا المفهوم تصبح المشاركة السياسية به  . و األهداف هذه   ألنجازجاد أفضل الوسائل أيللمجتمع, وكذلك 
هتمام المشترك, وكذلك تصبح ا الوطنية ذات األأيعملية تبادل آراء بين القمة والقاعدة حول القض

سية والمجالس حزاب السياتابعة تنفيذها عن طريق األمالعامة و  األهدافمشاركة فعلية في تحديد 
عملية طوعية رسمية تنم  فقد عرف المشاركة السياسية بأنها) عبد الحليم الزيات ( السيد أما .(2)النيابية

عن سلوك منظم مشروع ومتواصل, يعبر عن أتجاه عقالني رشيد ينبع عن أدراك عميق لحقوق 
" وهذا ؤثرة في الحياة السياسيةالمواطنون من أدوار فعالة وم المواطنة وواجباتها, من خالل ما يباشرهُ 

ثير في المفهوم يقترن بمفهوم المواطنة حيث أعتبرها عملية تفاعلية بين الحكام والمحكومين, بغية التأ
تفق الباحثان أوقد  ,(3)طابع الديمقراطية والشرعية على النظام السياسيأضفاء و  النظام السياسي

 األفراد به  ركة السياسية هي ذلك النشاط الذي يقوم جون نلسون( بأن المشاو) )صموئيل هينتنغتون (
, جماعياً أو  , سواء كان ذلك النشاط فردياً ير على عملية صنع القرار الحكوميالعاديون بقصد التأث

) عبد الهادي الجوهري ( فقد عرف أما .((4غير شرعياً  أومنقطع, شرعيا  أو, متواصل عفوياً أو  منظماً 
في الحياة السياسية في مجتمعه  لعملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً المشاركة السياسية بأنها ا

د و اد) أما .(5)األهدافنجاز تلك أوكذلك تحقيق و  العامة لذلك المجتمع األهدافويساهم في وضع 
عطاء المواطنين الفرص المتكافئة لصياغة شكل أالباز( فقد عرف المشاركة السياسية بأنها عملية 

 Mark S)رف وعُ .(6)اطنو مصير الدولة بالنحو الذي يريده الم م في تقريرم واألسهاالحك

Boncheck)  في اختيار  األفرادا به  دارية التي يشارك بموجإلنشطة االمشاركة السياسية بأنها تلك األ
                                                           

 .138-ـ137, ص1998, دار الشروق للنشر والتوزيع, لم األجتماع السياسي, عمان ) األردن (( أبراهيم أبراش, ع1)
 .160, ص1990( محمد السويدي, علم االجتماع ميدانه وقضاياه, الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 2)
سكندرية: دار المعرفة الجامعية, , األ2( السيد عبد الحليم الزيات, التنمية السياسية األبعاد المعرفية والمنهجية,ج3)

 .86, ص2002
 (4)Samuel P Huntington and Joun M Nelson. Easy choice Political Participation in 

Developing countries.Cambridg MA. Harvard University Press.1976.p24.                            

                                                  

سامية خضر صالح, المشاركة السياسية والديمقراطية: اتجاهات نضرية ومنهجية حديثة , جامعة عين شمس , ( 5)
 .28-ـ27,ص2005مصر , 

, من الدستور المصري, دار النهضة العربية 62اسة للمادة ( داود الباز, حق المشاركة في الحياة السياسية : در 6)
 . 15, ص2002القاهرة, 
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ان المشاركة القول ومما سبق يمكن  .(1)غير مباشر أووصياغة السياسات العامة بشكل مباشر الحاكم 
تحديد مسيرة التنمية وهي عملية مستمرة يشارك فيها كل  أي ,القرارات إذية هي المشاركة في اتخالسياس

عملية انتخابية بل هي المشاركة في كافة القرارات التي  أوفراد المجتمع فهي ليست مجرد تمثيل نيابي أ
شكيل الحاضر , حيث ان كل قرار يتخذ يساهم في تولية يمارسها جميع افراد المجتمعتتخذ, ومسؤ 

وظيفية فعالة  وكذلك هي أرادة حرة للمواطنين, يمارسون عن طريقها أدواراً  , ويؤثر في مستقبل المجتمع
وعي سياسي مؤطر نمى من قبل وسائل األعالم م روح المواطنة و ومؤثرة في الحياة السياسية, تدفعه

عن  التنمية السياسيةالمساهمة في جل أوالمدارس والجماعات والتنظيمات السياسية والمدنية, وذلك من 
لك تتجلى أهمية وبذ ,ا المطروحةياجاد حلول للقضأيطريق طرح أفكار وآراء من شأنها المساهمة في 

 -همها :أوتطور هذا المفهوم  في نشأةوقد ساهمت عدة عوامل  .ةالمشاركة السياسي

ساهم في ظهور قوى اجتماعية ـ ظهور الصناعة بشكل واسع وكذلك نمو المدن وازدياد التعلم مما 1
كبر من أالقوى بالمطالبة بحيز  هذه  جديدة استشعرت في نفسها القدرة على تدبير شؤونها, حيث قامت 

 اة والحرية.و االمشاركة السياسية, خاصة من قبل المفكرين والمثقفين والفالسفة الذين نادوا بقيم المس

فكار الجديدة خاصة التي شكل كبير في انتشار األـ تطور وسائل النقل والمواصالت والتي ساهمت ب2
 تدور حول مفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية.

 يد الشعب.أيا تبه  ـ تنافس القيادات السياسية في سبيل كس3

مر حيان, األصعدة وبدون حق قانوني في بعض األعلى جميع األ األفرادـ تدخل الحكومات في حياة 4
 .(2)لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةالبون بحقوقهم االذي جعل المواطنين يط

  .هيم المتعلقة بالمشاركة السياسيةالمفا: 2ـ 1ـ  1

فهي  ,ابه  التعرف على بعض المفاهيم المرتبطة  علينا يجب فهم المشاركة السياسية وازمتها كي نل     
  -المفاهيم: هذه   ا من جهة اخرى وفيما يلي بعض منبه  تؤثر بالمشاركة من جهة وتتأثر 

هم أحد أحضي مفهوم الثقافة السياسية بأهتمام كبير من قبل الباحثين بأعتباره  ـ الثقافة السياسية :1
مماساهم في تطور هذا المفهوم        ,مشاركة السياسية والنظام السياسيالمفاهيم التي لها تأثيركبير في ال

قافة السياسية تشكل تنظيم غير رسمي للتفاعالت طار الدراسات السياسية, فالثأبصورة كبيرة في 
                                                           

)1)- David L Sills ,International Encyclopedia of social sciences, the Macmillan Company 

& and the free press, New York, Collir Macmillan,Vol.11,London, 1972,p89.   

 .440-339, ص1987( كمال المنوفي , اصول النظم السياسية المقارنة, شركة الربيعان للنشر والتوزيع, الكويت,2)
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ان الناس  اته هو ارتباط وثيق وذلك بأعتباررتباط الثقافة السياسية بالحكم وعمليأ. ان (1)السياسية
( و) نيفين ) علي الدين هالللحكم ومعتقداته وأصوله, وقد اتفقيشاركون في صنع القرار عبر قيم ا

والمعتقدات المرتبطة بظاهرة السلطة  ة هي منظومة القيم واألفكارسياسيمسعد ( على ان الثقافة ال
عرف الثقافة السياسية بأنها عبارة عن توزيع معين يتعلق بخصائص . ومما سبق يمكن ان نُ (2)والمجتمع

تجاه النظام السياسي,  األفرادهات هي كل ما يتعلق بأتجا أووسمات شعب ما لديه اتجاهات سياسية, 
 -:(3)ثالث عناصر يمكن من خاللها ان نميز مستويات الثقافة السياسية وهي إلىوند ( ) ألموقد أشار

 ـ مستوى ألمام الفرد والمواطن بأمور السياسة والمجتمع. أ

 تجاه النظام السياسي. األفرادـ طبيعة المشاعر المتكونة لدى  ب

 ـ مستوى التقييم لدى افراد المجتمع. ج

 نظام مستبد وهذا بدورهُ  أوأثرها بنوع النظام السياسي سواء كان ديمقراطي وتتميز الثقافة السياسية بت
 ,يؤثر على المشاركة السياسية حيث تتصف المشاركة السياسية بالسلبية في النظم التقليدية المستبدة

من  في النظم الديمقراطية فعلى العكس حيث يكون المواطن لديه اهتمام كبير لمعرفة ما يدور حولهُ  أما
 فراد.أحداث وذلك يكون نابع من وعي ثقافي عالي لأل

ان يمارس  أيالديمقراطية بمعناها البسيط تعني حكم الشعب نفسه وبنفسه,  إ ن  ـ الديمقراطية: 2
ذا فأن به  ا التي تهم المجتمع السياسسي, و ياالمواطن حقه في المشاركة السياسية وفي الشؤون والقض

وم المشاركة السياسية حيث تتوقف طبيعة المشاركة السياسية على مفهوم الديمقراطية مرتبط بمفه
نواع أمباشرة, ويمكن ان نميز بين  به  ش أوطبيعة ديمقراطية النظام سواء كانت ديمقراطية مباشرة 

الديمقراطية من خالل المعيار الذي يعتمد على مدى مشاركة المواطنين في صنع القرار, فكلما سمح 
ي صنع القرار السياسي زادت شرعية الحكومة وتوسعت قاعدتها الشعبية المساندة للمواطنين التدخل ف

بمراحل  اإلنسانية. وفي الوقت الحالي اصبحت الديمقراطية ضرورة عصرية خاصة بعدما مرت (4)لها

                                                           

( خميس حزام, الثقافة السياسية والنظام السياسي: نقد للمفهوم الغربي للثقافة السياسية, مجلة العلوم السياسية ,جامعة 1)
 .45ص, 2004, 28بغداد , العدد 

بيروت, ( علي الدين هالل و نيفين مسعد, النظم السياسية العربية وقضايا التغيير, مركز دراسات الوحدة العربية, 2)
 .97ص, 2000

( مصطفى عبداهلل خشيم , موسوعة علم السياسة) مصطلحات مختارة(, مصراتة, الدار الجماهيرية للنشر 3)
 .169-167ص, 2004والتوزيع,

 .91صوحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق,  مير عباس الحيالي و( عبداأل4)
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, حيث اصبح للحرية مفهوم جديد وممارسات مختلفة بعد ثورات كثيرة وسياسياً  عصيبة اجتماعياً 
بين الرجل  ةاو ا. حيث كانت المس(1)اتأو من اجل الحصول على الحرية والمس نسانيةاإلللمجتمعات 

, حيث اصبحت للديمقراطية وداعماً  مهماً  مراً أاآلن فانها تمثل  أماوالمرأة تشكل معضلة في ذلك الوقت 
ة ان المشارك أخر ير التي تبين مستوى الديمقراطية, وبمعنىياحد المعأمشاركة المرأة السياسية 

                               .( 2)السياسية للمواطنين يجب ان تكون متكافئة من حيث الجنس والعرق واللون والطبقة االجتماعية

 رة من العمل السياسي ومن) انماط مستقعرف المؤسسة السياسية بأنهاتُ  -ـ المؤسسة السياسية:3
وكل  اإلنسانيةد ومناهج قائمة في المجتمعات وجماعات وقواع دواراً أوهي تتضمن السياسية  وابطالر 

قواعد( في المجتمع الذي توجد فيه, وهي همية سننية )مجموعة أ ان يكون لهُ  إلىنمط منها يميل 
بصورة دائمة وتضم في أطرها تجمعات لممارسة  اإلنسانيةاجتماعية توجدها األرادة  منظمات

جتماعية التي من السياسية بأنها تلك التراكيب اال المؤسسة )بيريز(. وقد عرف (3)النشاطات السياسية
المطلوبة ألشباع  اإلنسانية, وهي توجه وتنفذ مختلف النشاطات نسانينظم المجتمع اإلخاللها ي
ث هناك مؤسسات . وتختلف المؤسسات السياسية بأختالف النظم السياسية حي(4)اإلنسانيةالحاجات 

جع على المشاركة السياسية الشعبية وتعمل على تطوير قيم تطور الديمقراطية وتشسياسية تؤكد على 
المشاركة والديمقراطية والحوار والتسامح, في حين هناك مؤسسات سياسية تشجع على الضبط 

ديولوجي, وتحشد وتعبئ المواطنين دون يقناع حتى ولو باألكراه األاالجتماعي والتوجه السياسي واأل
. وترتبط المشاركة السياسية (5)غرس فيهم قيم الخضوع والطاعةم  حيث تبه  مساهمة حقيقية من جان

الصورة العاكسة لدرجة والء المواطن للمؤسسة السياسية, ومعبرة لمقدار  ُتعد  بالمؤسسة السياسية كونها 
انسجامه معها, وبالنتيجة فأن درجة المشاركة السياسية تعتمد على ما توفره المؤسسة السياسية من 

                                                           

, 1الجوقات االطلسية , المركز للطباعة والنشر والتوزيع, ط ( داود احمد, الديمقراطية بين حقيقتها التاريخية وضجيج1)
 .32ص, 2007دمشق, 

 .91صسابق , المصدر ال(عبداالمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, 2)
 .10(سعد عبد الحسين نعمة , مصدر سابق, ص3)
مي, جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, , االحزاب السياسية, وزارة التعليم العالي والبحث العلالهاشميطارق علي  (4)

 .337ص, 1990
, 19( علي خليفة الكواري وأخرون, المسالة الديمقراطية في الوطن العربي, سلسلة كتب المستقبل العربي, العدد5)

 .156ص ,2000, بيروت, آيار 2مركز دراسات الوحدة العربية, ط
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, من متطلبات المشاركة السياسية ماتختلف النظم السياسية في مقدار ما توفرهُ  لباً , وغامتطلبات
 .(1)لمواطن وعلى المناخ السياسي فكرًيا ومادًيا واجتماعًيافالمشاركة السياسية تعتمد على ا

والجماعات تجاه  األفرادمشاعر عامة يكونها  نهُ أعرف هذا المفهوم على يُ العام:  أيـ مفهوم الر 4
العام  أييكون الر كي لين المحلي والخارجي, و يعلى المستو ا وشخصيات سياسية ياداث وقضحأ

 –مرحلة التعبير  -يمر بثالث مراحل تكوينية هي ) مرحلة التكوين يجب ان الجماهيري مؤثر وفعال 
ونها تؤثر العام بالمشاركة السياسية ك أيمرحلة التأثير المباشر في السياسة العامة (, ويرتبط مفهوم الر 

  (2)العام الشعبي من آداء مهامه الرقابية ومحاسبة السلطة الحاكمة أيعليه وتساهم في السماح للر 

 -) المعتقداتبمقتضاها مجموعة من التوجهات األفرادهي عملية تعلم يكتسب ـ التنشئة السياسية: 5
نماط ني مجموعة من األوكذلك تع .(3)قيم حيال الحكومات والحياة السياسية بمجملها ( -المشاعر

ادات ُتعد  االجتماعية التي تمكن الفرد من التوافق السلوكي مع المجتمع, وهي عملية اكتساب الفرد ألس
سلوكية تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية. وتظهر العالقة بين التنشئة السياسية 

 .(4)لدافع األساسي للفرد في دخول الحياة السياسيةوالمشاركة السياسية في كون التنشئة السياسية تمثل ا

باشرة وغير المباشرة التي يقع صالح السياسي جميع الخطوات الم:يقصد باأل صالح السياسيـ األ6 
ا على عاتق الحكومات وقوى المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام والخاص وذلك به  القيام  عبأ

 .(5)لديمقراطيللسير بالمجتمعات في طريق البناء ا

, به  دراك الفرد لذاته وكذلك أدراكه للضروف السياسية المحيطة أعملية  به  يقصد ـ الوعي السياسي : 7
عرف الوعي ا العامة للمجتمع وللنظام السياسي, وبذلك يمكن ان نُ ياوتكوين اتجاه عقلي نحو القض

                                                           

, ير منشورة, كلية العلوم السياسيةالم الثالث, رسالة ماجستير غ( عبد الجبار احمد, معوقات الديمقراطية في الع1)
 .142ص, 1994جامعة بغداد,

 .244-243( مصطفى عبداهلل خشيم, مصدر سابق, ص ص2)
( علي الدين هالل وأخرون, معجم المصطلحات السياسية, القاهرة, المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية, 3)

 .190ص,1994
 .102صحمد عبد الوهاب, مصدر سابق, ( طارق م4)
, ة , القاهرة, دار النهضة العربية: دراسة في التنمية السياسي, ثقافة المشاركة السياسية( سيد ابو ضيف احمد5)

 .38ص, 2007
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عام مستنير نحو  أيات لتكوين ر والجماع األفرادالعمل على زيادة االدراك لدى  أنهُ السياسي على 
 .(1)همية المشاركة السياسية أنحو  ا السياسية وتحفيزهُ ياالقض

غلب النظم أجماعات المصالح من الجماعات السياسية المهمة في  ُتعد  جماعات المصالح:  -8
دفها الوصول للسلطة بل ه إلىحزاب السياسية بكونها التهدف السياسية, بالرغم من اختالفها عن األ

هدافها فأنها تتخذ ثالث قرارات تخدم مصالحها عبر الضغط على الحكومات, وللوصول أل إذهو اتخ
 -وسائل هي:

 الدخول مع الجماعات األخرى في عالقات لخدمة مصالحها.-أ

غير رسمية وذلك لتحقيق مصالحها  أومع الجهات المعنية سواء كانت رسمية  تصال المباشراأل-ب
 الخاصة.

 ا التي تخدم مصالحها.ياالقضام لدعم الع أيالر تعبئة -ج

 .(2)ضاعو ل تهدئة األأو الجماعات تتخلى عن ضغطها فور تحقيق مصالحها وتح هذه  وغالبا فان 

  .لوا مفهوم المشاركة السياسية و ا: أهم المفكرين الذين تن3ـ  1ـ 1

بل عدد كثير من المفكرين مفهوم المشاركة السياسية مفهوم قديم وقد القى أهتمام كبير من ق إ ن  
, هم فضل كبير في تطور هذا المفهوموالفالسفة الجغرافيين وغير الجغرافيين حيث كانت آلرائهم وأفكار 

 -الضوء على بعض المفكرين وآرائهم وعلى النحو التالي : نسلطوسوف 

ة, حيث أعتبر مفهوم المشاركة السياسية عبر حديثه عن الديمقراطي إلىتطرق أفالطون  ـ أفالطون :1
شكال المشاركة السياسية, وقد عرفها بأنها شكل من الدولة المختلطة أو حدى مظاهر أالديمقراطية هي 

 .(3)والحرية ةاو االتي تقوم على عملية التوازن بين طبقات المجتمع المختلفة وذلك باألخذ بمبدأ المس

                                                           

, 2001سكندرية, المكتبة الجامعية ,( عبد الهادي الجوهري, دراسة في العلوم السياسية وعلم االجتماع , اإل1)
 .246ص

(2  ( Burnsten, Paul and Linton April,( the impact of parties, interest group ,and social 

movement organization on Policy ; some recent evidence and the oretical ) University of 

North Carolina, Decembar 2002,p
382

.  
 لسياسية, بحث منشور على الرابط:( محمد عادل عثمان, تأصيل مفهوم المشاركة ا3)

Democraticac . de/?=36026.  8/12/2020مساءا، 9، الساعة . 
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لمشاركة السياسية ولو بصورة غير مفهوم ا إلىأرسطو من المفكرين الذين تطرقوا  ُيعد  ـ أرسطو: 2
, نواع المشاركة السياسيةأنوع من  ( حيث اشار ان لكل دولة) السياسة به  رة ويظهر ذلك في كتامباش

 .(1)الهدف األسمى وهو الخير والنفع العام إلىالمشاركة تهدف للوصول  هذه   ا  ن  و 

صفها بأنها القدرة على ممارسة تكلم جان جاك روسو عن المشاركة السياسية وو ـ جان جاك روسو: 3
لة السيادة, ويعتبر هذا و االذين ال يملكون القدرة على مز  األفرادعني اقصاء يالتها, وهذا مو امز  أوالسيادة 

مقارب للتقاليد التي عرفت زمن الدولة اليونانية القديمة, والتي كانت تقصي طبقة العبيد من  أيالر 
 .(2)دارة شؤون العامةترى ضرورة أسناد الفاعلين إل المشاركة في الحياة السياسية, وكانت

تكلم جرينت باري عن المشاركة السياسية وكان يرى ان المشاركة السياسية تتمثل ـ جرينت باري: 4
 -جه وهي :أو بثالث 

مشاركة غير  أوالشكل الذي تتخذه المشاركة سواء كان مشاركة رسمية  به  أسلوب المشاركة: ويقصد -أ
 رسمية.

 وكيفية مشاركتهم . المشاركين أنشطة سياسية معينة األفرادا قياس عدد به  افة المشاركة: ويعني كث-ب

ا درجة الفاعلية التي تحققها المشاركة السياسية وقياس اثرها على من به  نوعية المشاركة: ويقصد  -ت
 .(3)يسيطرون على السلطة ووضع السياسة العامة

 به  ذلك النشاط الذي يقوم  وم المشاركة السياسية حيث عرفه بأنهُ ل هنتنغتون مفهو اتنـ هنتنغتون: 5
تغيير  إلىعني ان المشاركة تهدف ياالمواطن من أجل التأثير على عملية صنع القرار الساسي, وهذا م

 .(4)الذين قاموا بالمشاركة السياسية األفرادمع مطاليب  ئممخرجات النظم السياسية بصورة تتال

رى كارل ماركس ان الثورة السياسية التي أطاحت بسلطة الحاكم المطلقة وألغت يـ كارل ماركس: 6
( هي التي ساهمت في تحويل األقطاعية)كانت سائدة في المجتمعات القديمةسمة السياسة التي 
مسالة عامة تحظى بأهتمام افراد المجتمع العاديين, حيث اصبحت الوظائف  إلىالشؤون السياسية 
مفهوم المشاركة السياسية من خالل  إلىماركس  . وقد اشارمام عامة المجتمعالسياسية محل اهت

الحقوق السياسية  التي يجب ان تمنح لألفراد مثل حق  إلىحديثه عن المسألة اليهودية, حيث تطرق 

                                                           

 .90ص, 2007السابع من أبريل, ( مولود زايد الطيب, علم األجتماع السياسي, ليبيا, منشورات 1)
 سابق.المصدر ال(  محمد عادل عثمان, 2)
 .16ص(  طارق محمد عبدالوهاب, مصدر سابق, 3)
 سابق.ال مصدرالمد عادل عثمان , (  مح4)
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التصويت والترشح وحق اختيار االشخاص المرشحين لتولي المناصب السياسية والمساهمة في صنع 
 هذه  كان يرى ان  أنهُ  إال. وبالرغم من ذلك ومن حديثه عن الحقوق السياسية لألفراد القرار السياسي

يرى ان تلك الحقوق التي تعطيها الدولة  إذالحقوق ال تدعم الجانب العام في حياة الفرد وحياته, 
 .(1)ال حقوق الفرد االناني المعزول عن غيره من البشرإلموظفيها ومواطنيها ليست في الواقع 

  .ا  واصطالح تا  لغ المشاركة السياسية أزمةمفهوم :  2ـ 1

معروفة منذ أزمنة بعيدة فقد عرفها األغريق في القرن الرابع قبل الميالد وكانت ( أزمة) كلمة إ ن     
, وفي رفها العرب بنفس المعنى االغريقيتعني عندهم نقطة التحول الحرجة في حياة المريض, وقد ع

في الوقت  أما ولت للداللة على ظهور مشكالت اجتماعية واقتصادية وسياسية,القرن السابع عشر تح
 حداثروف واألويعني مجموعة الظ اإلنسانيةلعلوم بات يستعمل في كافة ا زمةالحالي فأن مصطلح األ

 . (2)المفاجئة التي تهدد الوضع الراهن المستقر في طبيعة االشياء

في اللغة العربية تعني الضيق والشدة, حيث يقال ازمت  زمةاألكلمة  -:ة  لغ زمةمفهوم األ  :1ـ 2ـ  1
 .(3)زمةأصابته األ أيأشتد قحطها, وتأزم  أيعليهم السنة 

ومنها أن  زمةيوجد في األدبيات العربية عدة تعريفات لأل  -: ا  اصطالح زمةمفهوم األ : 2ـ  2ـ  1
ة التي يقوم عليها د األفتراضات الرئيسلك يهد, وكذعلى النظام كله مادياً  تعني خلل يؤثر تأثيراً  زمةاأل

صعوبة التعامل معه ولذلك  إلىنها حدث مفاجئ غير متوقع يؤدي أيعرفها البعض على وُ   .(4)النظام
. ومما سبق يمكن القول بأن (5)يجب البحث عن وسائل وطرق ألدارته بشكل يحد من اثاره السلبية

 هذه  ت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية, وتحدث المشاركة السياسية تعني تدني معدال أزمة
 (6)ألسباب منها: زمةاأل

                                                           

( حنان قنديل عارف, الماركسية والتعددية السياسية) دراسة في النظرية والتطبيق (, رسالة دكتوراه, كلية االقتصاد 1)
 .246ـ-245, ص1996والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 

, 38بلية واألستراتيجية, , القاهرة , العددوالء البحيري, أدارة األزمة :مفاهيم , المركز الدولي للدراسات المستق (2)
  .9ص ,2008فبراير

 .96, ص2007( حسن بكر, أدارة األزمات الدولية بين النظرية و التطبيق , أسيوط , جامعة أسيوط, كلية التجارة ,3)
 .10ـ5, ص1997محمد رشاد الحمالوي , أدارة األزمات , ابوظبي: مركز األمارات للدراسات  والبحوث  (4)
 .11ـ2ص ,1989(احمد عامر , مقدمة في أدارة األزمات , األسماعيلية: كلية التجارة ,جامعة قناة السويس, 5)
منتخب, المركز نوال معزيلي, أزمة المشاركة السياسية في الجزائر: بين ضعف الوعي لدى الناخب وأنعدام الثقة بال( 6)

, الساعة    .www. democratic  ac  de /? P = 45683 حث منشور على الرابط ,بالديمقراطي العربي
 . 6/12/2020مساءا , 7
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 م المتطلعين للمشاركة.أماوضع العراقيل  إلىـ لجوء الصفوة الحاكمة 1

 ـ شيوع الفقر واألمية في صفوف ابناء الشعب.2

 ـ ظهور جماعات تطالب بأشراكها في الحكم .3

 لقوى السياسية الصاعدة.مطالب ا إلىـ عدم استجابة الحكومات 4

 .ـ عجز النظام في توفير األحتياجات المتعلقة بالمشاركة السياسية لعدد كبير من ابناء المجتمع5

 .التنمية السياسية وأزماتهاو  السياسية المشاركة أزمةالعالقة بين :  3ـ 1

الحرب العالمية الثانية, عقاب أمفهوم التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة العهد حيث ظهر في  ُيعد  
, ويعود السبب في تنمية السياسيةوواجه هذا المفهوم صعوبات كثيرة منها صعوبة وضع مفهوم محدد لل

صالح نفتاح السياسي واألمثل األ السياسية والمفاهيم المقاربة لهُ  الخلط بين مفهوم التنمية إلىذلك 
والذي مفهوم التنمية,  إلى التطرق الً أو فهوم يجب لى هذا الموللتعرف ع .(1)السياسي والتحديث السياسي
هالي ) مجموعة من الوسائل والطرق المستخدمة في توحيد جهود األعرفته االمم المتحدة بأنهُ 

دف تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي في المجتمعات القومية به  والسلطات العامة 
تغييرات  حداثأ إلى( بأنها )عملية تسعى  أي) لوسيان بد عرفهاالتنمية السياسية فق أما .(2)والمحلية (

مستوى الدول الصناعية (, وقد وضع)  إلىدة, الغرض منها الوصول ُتعد  اجتماعية تشمل جوانب م
 -:(3)( عدة تصنيفات للمفهوم وعلى النحو التاليأيب

 ة للتنمية االقتصادية.أيـ التنمية السياسية هي بد 1

 .ياسية هي اطار لسياسات المجتمعات الصناعيةـ التنمية الس2

 مية السياسية هي التحديث السياسي.نـ الت3

 ـ التنمية السياسية هي تنمية ادارية وقانونية.4

                                                           

صالح بلحاج, التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والنظريات, منصة المجالت العلمية الجزائرية, جامعة الجزائر,  (1)
 .2,, ص2013, 1, العدد 1المجلد 

 .43, ص2017دراسات, معهد البحرين للتنمية السياسية,  (علياء العزي, االعالم العربي والتنمية السياسية, سلسلة2)
نصر محمد عارف, التنمية السياسية المعاصرة) دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري االسالمي(, دار ( 3)

 .232ص ,1981للنشر والتوزيع واالعالم, مصر,  القارئ
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 ـ التنمية السياسية هي تنظيم للدولة القومية.5

 ـ التنمية السياسية هي التعبئة والمشاركة للجماهير.6

 مقراطية.ـ التنمية السياسية هي بناء الدي7

 ـ التنمية السياسية هي االستقرار والتغيير المنتظم.8

 دة للتغيير.ُتعد  ـ التنمية السياسية هي جانب من الجوانب الم9

 ق لالهداف العامة.يـ التنمية السياسية هي انشاء للمؤسسات وتحق10

التنمية السياسية  ي تعوق عمليةية بصفة عامة مجموعة من االزمات والمشكالت التتواجه الدول النامو
  -على النحو التالي:لتنمية السياسية و زمات لأ ست (وقد حدد )جابرييل الموند

 .الهوية أزمة:  1ـ  3ـ 1

يستطيع الفرد تحقيق  عن الشعور باالنتماء الذي من خاللهُ  هوية بشكلها البسيط بكونها تعبيرعرف التُ  
. (1)روالمادية دون هذا الشعو ياجاته المعنوية ستطيع الحصول على كافة احتيال إذمصالحه وتطلعاته 

سالم تكونت الهوية عبر تاثير األالمنطقة العربية الهوية عبر التفاعالت التاريخية ففي  هذه  تتكون و 
تطورات اخرى  إلىضافة مثل الدولة العباسية باأل اوانتشار اللغة العربية وتاسيس دول عربية فيه

امل بقيت راسخة ولم تذب كما حدث في مناطق اخرى بل خلقت ثقافة العو  هذه  اجتماعية واقتصادية و 
 .(2)حضارة مميزة منذ القدم إلىوقادت  اخاصة فيه

لهما دولة الخالفة أو وفي العصر الحديث تاثرت الهوية العراقية حالها حال المنطقة العربية بمشروعين  
الثاني فهو يمثل  أماالسياسة العربية, في سالمية ساسي للتيارات األالعثماني وهو الجذر األالمشروع أو 

وهو يمثل  معهُ  األندماجومواكبته عبر المزيد من  به  المشروع االستعماري الغربي وفكرة االلتحاق 
ة القرن العشرين برز أيالتيارات اليبرالية وكذلك يعتبر جذر للتيار اليساري في السياسة العربية, وفي بد

 .(3)مائين وطرح فكرة العروبة كبديل مستقل عن كال الطرفيننتتيار ينفي عن نفسه كال األ

                                                           

منطقة العربية بين النظرية وتداعيات الحراك, دار المرايا محمد العجاتي واخرون, ازمات التنمية السياسية في ال (1)
 . 20ص, 2019نتاج الثقافي, القاهرة , لأل

)2)-Abdelazez Duri. The historical formation of  the Arab word-a study in identity and 

consciousness, London-New York; croon Helm,1987, p81-92. 

 .https;//is.gd/PNhORPدي, العروبة وخصائصها في الفكر القومي, منشور على الرابط:عبدالسالم الحام(3)
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 .ة الوطنيةالعوامل المؤثرة في تشكيل الهوي:1ـ  1ـ  3ـ  1

وتاتي العوامل االجتماعية في الدول والمناطق  الوطنية هناك عدة عوامل تساهم في تشكيل الهوية
كل منها عوامل فرعية فعلى سبيل المثال ن لأالعوامل ب هذه  في مقدمتها وتتميز  واالقتصادية والسياسية
 ديني .أو لغوي  أوالعديد من االبعاد منها ماهو تاريخي  العامل االجتماعي لهُ 

 .العامل االجتماعي :1ـ  1ـ 1ـ  3ـ  1

تدخل الفرد في مجموعة من النسق االجتماعية تتمثل  تشكل الهوية هو نتاج آليات اجتماعية معقدة إ ن  
من العوامل االجتماعية  طار مزيجاً وتمثل الهوية في هذا األ .(1)قاته وذاكرتهبموطنه وشبكة عال

ثنية بؤرة التركيز ( األ) بارسونزُيعد  والنفسية والثقافية وتفاعال بين التقاليد الخاصة والتوجهات العامة, و 
يع الوالءات , وهي أداة لتجمل الذي يضم جماعة من الناسو التنظيم األ نهالي لهوية الجماعة ألو األ
نية كمدخل لدراسة الهوية عضاء في جماعة ما. وأكدت عدة دراسات على مفهوم االثفراد واألألل

 .(2)فراد جماعة ما حول روابط مشتركة ومشاعر متجانسة كالعرق والنوعأثنية هي تجمع , فاألالعرقية
ترسخ  انال إات اجتماعية. تغير  أوصراعات  أوتهديدات  أيالروابط بمثابة درع دفاع ضد  هذه   ُتعد  و 

لي ال يرقى لدرجة الهوية. وكذلك الهوية الراسخة في المجتمع أو ثنية مرجع الهوية القومية يجعل من األ
, وهذا المختلفة واآلراء المتعارضة نتماءاتومن األ ت داخل المجتمع نفسهُ مااالتمنع من وجود انقس

ت على سطح هذا المجتمع ماامن في بروز االنقسال ان المشكلة تكإصحي,  ُيعد  مر طبيعي بل و األ
 .هوية مستقلة إلىصغر حجمه  أووذلك بتحول كل انتماء مهما قلت قيمته 

 .العوامل السياسية: 2ـ 1ـ  1ـ  3ـ 1

وضعه داخل المجتمع  إلىضافة الممارسات السياسية للفرد وما يحيطه من ممارسات سياسية باإل ُتعد   
على سبيل المثال االقليات لها تاثير على التغير االجتماعي من خالل جزء من تشكيل الهوية, ف

ثنية خرى خاصة األة والمجتمع, فالهوية القومية تتكون كرد فعل للهويات األالتفاعل بينها وبين الدول
في مطلع القرن العشرين عندما بدأ  وظهر ذلك جلياً  .(3)دينية أولتقاء جماعة سياسية وكرد فعل أل

حياء النموذج العربي أ أوستعمار الغربي بين العودة للخالفة العثمانية مة األأو ول استراتيجية مقالنزاع ح
مانهم بالهوية العربية, وقد تراجع أيمة حيث انخرط المسيحيين في االستراتيجية الثانية كجزء من و اللمق

                                                           

(1)- Immanuel Wallemstein & Peter D.Phillips, national and Word identities and the 

interstate system, Geopolities and Geo culture ,Cambridg,Cambridg Univ,press,1999,p141. 

 مصطفى عبود, قضية الهوية في مصر في السبعينات : دراسة في تحليل بعض نصوص الخطاب السياسي, (اميمة2)
 .127ص, 1993القاهرة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 .138ص ,1996( ـبرهان غليون, اغتيال العقل العربي, المركز الثقافي العربي, القاهرة, 3)
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 قلياتاأل أزمةة اخرى مر  أعادمما سقوطه في فخ السلطوية واالستبداد  ها بسببالمشروع العربي بعد
هوية في ظل التغيرات الحالية في الهيكل الدولي, وسيطرة الرأسمالية على  أزمةحيث واجهت المنطقة 

الدولة القومية وذلك  أيخاصة السياسية الحواجز االقتصادية والثقافية و  زالةألتها أو النظام العالمي ومح
 وثقافياً واقتصاديا ً  طيحها سياسياً يط دول العالم الثالث وتسالكونية وتنمأو العولمة أو لة العالمية باسم السيو 
( 1)الهيمنة الرأسمالية هذه  لمصلحة 

.
 

 .العوامل االقتصادية: 3ـ  1ـ  1ـ  3ـ  1 

ا شعر إذخاصة المتعلقة بالعدالة التوزيعية في هوية المجتمع, وبالذات تؤثر العوامل االقتصادية 
م, خاصة عند به  استئثار فئة داخل الدولة بثمار التنمية على حساالمواطن بعدم عدالة هذا التوزيع و 

ما تعاني دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية  طار غالباً التنمية, وفي هذا األ هذه  تحملهم اعباء 
ولد غبن لدى الفئات المهمشة وتجعلها تفقد أيمن خلل بنيوي في توزيع الموارد والمقدرات, وهذا م

صائص مميزة لها جعلها تبحث عن خأيوهذا م ,ع بقية فئات المجتمعالهوية المشتركة مالشعور ب
 . (2)داخل ذات المجتمع فيحدث صراع هويات

  .العامل الثقافي :4ـ  1ـ  1ـ  3ـ  1

قليم محدد يساهم بشكل كبير ومباشر في تشكل الهوية للمجتمع ورؤية وجود تاريخ مشترك ألإ ن  
العوامل  هذه  ز فيه و اد تختفي عوامل الدين والقبيلة في ظل تاريخ طويل وممتد تتجالمواطن لهويته, فق

. وقد تتاثر قراءة التاريخ برؤية المجتمع لهويته فعلى سبيل المثال عندما حداث تاريخيةأوتتفاعل عبر 
مصرية تحولت القراءة الرسمية البعد توقيعها معاهدة سالم مع اسرائيل حدثت القطيعة العربية لمصر 

ر مرتبط بالنطاق غي أودولة ذات تاريخ قطري فرعوني مخالف  إلىمن تاريخ دولة ذات هوية عربية 
 .(3)العربي االقليمي

 .الشرعية أزمة:  2ـ  3ـ  1

دوار يقصد بالشرعية قبول المجتمع للنظام السياسي واعتقاد المواطن بان النمط القائم في توزيع األ
ل يتعلق و الشرعية على ثالث مستويات األ أزمة, وتدور تحق الوالءاسية هو النمط الذي يسالسي

الثاني فيتعلق بالنظام السياسي القائم في المجتمع والثالث يتعلق باشخاص من  أمابالمجتمع السياسي 

                                                           

 .70, ص1988مود امين العالم, الفكر العربي , دار الثقافة الجديدة, القاهرة, ( ـمح1)
 .29( ـمحمد العجاتي واخرون, مصدر سابق, ص2)
 .30المصدر نفسه, ص (3)
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. وتتحصل النظم السياسية على المشروعية القانونية (1)يتولون المناصب الرئيسية في ذلك النظام
ستيالء المسلح على عن طريق األ أوريق المؤسسات الدستورية وصناديق االقتراع والدستورية عن ط

الغالبية العظمى من بسط تعاريفها هي قبول أمن خالل ثورة شعبية. والشرعية في  أوالسلطة 
لذلك فقد  . ووفقاً (2)المحكومين لحق الحاكم في ان يحكم, وان يمارس السلطة بما في ذلك استخدام القوة

نها تعبر عن حركة سياسية ناجمة عن وصول الجماهير الثورات لحظة فارقة السقاط الشرعية أل ُتعد  
ة بقائه سواء من كبر قدر من التوافق حول عدم الشرعية للنظام القائم وعدم القدرة على تحمل كلفأل

 .(3)من ناحية كونه يمثل عبئ على عملية التنمية أو الناحية السياسية

 .اب فقدان الشرعياسب: 1ـ  2ـ 3ـ 1

 ) ليبست(حيث يرى الفعالية مصدر مهم للسلطة وشرعيتها, ُتعد  :  نهيار فعالية النظام السياسيأـ 1
استقرار السلطة وديمومتها ورسوخها مرتبط بوجود عنصر اساسي في كيان السلطة وهو الفعالية  إ ن  
 عة بالقوةبت الفعالية فرضت الطان توفرت الفعالية توجب الطاعة للسلطة قناعة وقبوال, وان غاإف

 , ويستنتج انهُ ا ما انهارت الفعاليةإذ( ان استقرار النظام السياسي سيكون في خطر ) ليبستويؤكد
لنظام سياسي ان يبقى شرعيا في ظل غياب الفعالية, فالفعالية هي بمثابة المعيار الوظيفي  اليمكن

 .(4)لعمل وديمومة شرعية النظام والسلطة

السبب الرئيسي لفقدان  إ ن  ( (Joseph lamlomberaيؤكد اكل الدستورية المؤسسية:ـ المش2
امتداد  الشرعية يتجلى خاصة في المجتمعات النامية التي تظم مؤسسات مفتقرة للشرعية وذلك لكونهُ 

نها تبقى تفتقد الشرعية لوقوعها إالمؤسسات ف هذه  لمؤسسات قائمة في عهد االستعمار وحتى ان حدثت 
ويكون غير  قبول شعبي, أويد أيجعل النظام السياسي ال يحظى بتيادي حكام متسلطين, وهذا مأيي ف

ضعف  إلىمر الذي يؤدي على مواجهة المطالب والتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطورة األقادر 
في الدول  اأم, في النظم المنفتحة ساسي في قيام الديمقراطيةأمر أ. ان المؤسسية (5)الشرعية وانهيارها

خرى والتي ساهمت في اتساع أارتأت آليات بل داة الدستورية النامية فلم تحقق المؤسسية من خالل اإل

                                                           

مصطفى كامل السيد, قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثالث, بروفيشنال لالعالم والنشر, القاهرة,  (1)
 .94-93, ص1986

 .2011نوفمبر 27( السيد يس, صعود الشرعية الثورية العربية, جريدة الحياة الندنية,2)
 .69( محمد العجاتي واخرون , مصدر سابق , ص3)
 .7-6ص ,2013( امين محمد دبور, نظم سياسية مقارنة, الجامعة االسالمية, غزة, 4)
, 2003ربية, بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, خميس حزام والي, اشكالية الشرعية في االنظمة السياسية الع( 5)

 .45ص
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كراهية جهزة البيروقراطية بما فيها المؤسسة العسكرية واالجهزة األالفجوة بين السلطة والمجتمع وهي األ
 .(1)خرى في الدولةاأل

ما تحدث في  تغيير والتي غالباً  أزمةانهيار الشرعية هو وجود  من اسباب إ ن   التغييرية:  زمةـ األ 3
( ان تاثير المرحلة ليبست)التغيير, ويري إلىفترات التحول االجتماعي مما يعرض البنى التقليدية 

دارة أالتغييرية على البنى الشرعية ينجم عن ظهور جماعات تطالب بالتغيير والمشاركة السياسية في 
العنف  إلىها رفض من قبل الجماعات التقليدية المشاركة في الحكم مما يضطرها الحكم, حيث يقابل

 .(2)ديولوجيات بديلة تعبر فيها عن شرعيتها الجديدةأيلمواجهة النظام القائم وطرح 

 .األندماج أزمة :3ـ  3ـ  1

مع بعض سواء نة بعضها أيتلك العملية التي فيها تتوحد الجماعات المتب نهُ أب األندماجيقصد بمفهوم 
) موريس احدة وانشاء هوية جامعة. وقد عرففي اطار وحدة اقليمية و  اجتماعياً أو  كان ذلك ثقافياً 

بالمدينة المنسجمة والقائمة على نظام يحس  به  المجتمع وجعله اش عملية توحد) بأنهُ  األندماجدوفرجيه( 
نصهار في مجتمعاتهم على األ األفرادة قدر  ضاً أي األندماج. ويعني (3)( عضاء المجتمع بانه نظام حقاً أ
م به  باكتساب هوية سياسية تعزز انتسا متمثالً  انماط عيشهم, وعامودياً أبقيمهم وعاداتهم و  متمثالً  فقياً أ

عن  عاجزاً  األندماج عندما يصبح النظام السياسي أزمة. وتحدث (4)ابه  لمؤسساته وتوطد والئهم 
يتمخض عن هذا العجز علو الوالءات دون الوطنية على الوالءات التعامل مع الواقع العددي للمجتمع و 

بين الجماعات والنظام أو بين الجماعات المختلفة  ينتج عنه نشوب الصراعات الوطنية, مما
 .(5)السياسي

                                                           

, القاهرة, 2مة, طالغفار رشاد القصبي, التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء األ( عبد1)
 .128, ص2006

, 2009لتوزيع, مان للنشر وا( هند عروب, مقاربة اسس الشرعية في النظام السياسي المغربي, الرباط, دار األ2)
 .86ص
وية مة التقليدي في مواجهة ازمتي الهعبد الجليل مصطفى و حسام الدين علي مجيد, نموذج من الدولة األ ( رعد3)

 .122, ص2012دماج, جامعة صالح الدين, كلية القانون والسياسة, اربيل العراق, نواأل
 في المغرب الكبير, المؤتمر السنوي الثاني للعلوم ( محمد المالكي, االندماج االجتماعي وبناء مجتمع المواطنة4)

 .4, ص2013االجتماعية, المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسيت, الدوحة, 
, دار الجنان للنشر 1عمر جمعة العبيدي, اشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية, ط( 5)

 .262, ص2015والتوزيع, عمان االردن,
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 .(1)الوطني األندماجمستويات :1ـ  3ـ  3ـ  1

 -على المستوى الديني عبر مسارين: األندماجويتم ـ المستوى الديني: 1

علماء من جميع المذاهب مما يجعلها مفتوحة  أوـ تطعيم المؤسسة الدينية الرسمية وهيئاتها برجال  أ
 فراد المذاهب المختلفة.أم أما

ب ـ عدم تسلط المؤسسة الدينية الرسمية على المؤسسات الدينية المختلفة حيث يجب ان تبقى 
 ي.المؤسسة الدينية الرسمية جزء من مؤسسات المجتمع المدن

 -:ضا على مستويين وهماأيويتم تحقيقه ـ المستوى المناطقي: 2 

جهزة الدولة حيث يراعي هذا المستوى أق قدر من التمثيل السياسي في يتحق إلىـ السياسي ويهدف  أ
 حجم السكان واالهمية االستراتيجية للمناطق.

ار عملية أطالمختلفة في المناطق  إلىداري ويتحقق هذا المستوى عبر نقل اجهزة السلطة ب ـ اإل
 دارية.الالمركزية اإل

 الوطني األندماجعقبات : 2ـ  3ـ  3ـ  1

سياسي وكما  أواجتماعي  أوالوطني في الدول النامية عقبات كثيرة منها ماهو اداري  األندماجيواجه 
 -:(2)مبين ادناه

والمقصود بالطائفية هنا  الوطني, األندماجكبر الذي يواجه تشكل الطائفية الخطر األ ـ الطائفية:1
العودة  أيوتغليب مصالحها على مصالح الوطن,  اثنية أونحياز الشديد للطائفة سواء كانت دينية األ
ة للفرد ضمن الطائفة أيلي للفرد والجماعة. ودوافع الطائفية كثيرة منها توفير الحمو نتماء األاأل إلى
 لى الفخر.حتى الحصول ع أولة الحصول على مصادر القوة و اومح

طائفة تحتكر السلطة, وليس  أوعندما تغيب الديمقراطية تكون هناك فئة  غالباً ـ غياب الديمقراطية: 2
قلية, سواء م نموذج لحكم األأمااننا  أيان تكون تلك الفئة معبرة عن توجه اغلبية الشعب,  شرطاً 

ل و اترتب على ذلك عدم تدغير ذلك من المسميات مما ي أوفئوية  أوقلية اقلية طائفية كانت األ

                                                           

( مثنى حسين عبد, التركيبة المجتمعية لدولة جنوب السودان واثرها في االندماج الوطني, مجلة كلية التربية للبنات, 1)
 .747-746, ص2014(, 3(, العدد)25مركز الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد: المجلد )

 .55محمد العجاتي واخرون, مصدر سابق, ص (2)
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نتماءات الوطنية, وتبدأ بعد ذلك كل لية على األو نتماءات األعلو األ إلىالسلطة, حيث يؤدي ذلك 
 .ستقرار للمنتمين اليهاقوتها من تماسكها وتعمل على تحقيق األ تستمدطائفة 

لية, حيث و ءات األنتمايحدث الالشعور االجتماعي نتيجة التقوقع داخل األ ـ الالشعور االجتماعي:3
 الشئ إالدينه  أوعن ثقافته وعاداته  أو عرف عنهُ خر فال يُ يجهل كل طرف في المجتمع الطرف األ

 خر, ممائة عن األات الخاطياخلق العديد من الرو  إلىنغالق في الغالب البسيط, مما يؤدي هذا األ
ن الشعور بالقوة حتى وان كان يعزز الشعور باالفضلية والتميز الذي ينعكس على الطائفة بالمزيد م

 . وهمياً  شعوراً 

زمات االقتصادية والتي ا البطالة واألياحباطات المجتمعية من قضتنتج األ ـ االحباطات المجتمعية:4
 خر.حالة من التوتر العام الذي ينعكس على احترام التنوع وقبول األ إلىتؤدي 

تغليب  أومن دستور الدول ومؤسساتها وثقافتها  غياب الطابع الوطني إ ن   ـ انعدام الطابع الوطني:5
حس  لغياب رراً مب ُيعد  اعية, و ان يزيد من العزلة االجتم خرى من شأنهُ مكون على حساب المكونات األ

  نتماء الوطني ويزيد من التماسك الطائفي ويبعد المكونات عن بعضها البعض.األ

 .التوزيع أزمة :4ـ  3ـ  1

زمات التنمية السياسية وتتعلق تحديدا بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد أن التوزيع م أزمة ُتعد  
عادة أ أووالمنافع المادية وغير المادية على المجتمع, وتتمثل بعدة سياسات مالية كفرض الضرائب 

توزيع اعباء  ضاً أينما أط توزيع عوائد التنمية و تعني فق راضي على سبيل المثال, والتوزيع األ
 أزمةبأزمتي المشاركة السياسية والشرعية, حيث تؤثر  وثيقاً  التوزيع ارتباطاً  أزمة. وترتبط (1)لتنميةا

التوزيع على الشرعية في انتفاع النخب الحاكمة بالموارد دون غيرهم من المواطنين وبالمقابل تزداد 
التوزيع على  أزمةتأثير  اأمعادة توزيع الموارد على المواطنين, أالمواطنين في حالة  االشرعية ورض

المشاركة السياسية فتظهر في حالة عدم وجود فرص للمشاركة وغياب آليات مشاركة المواطنين في 
القرارات تؤثر على مدى الوصول  إذعملية صنع القرارات في النظام السياسي, حيث المركزية في اتخ

عادة توزيع الموارد أخر تضمن عملية أ, ومن جانب حتياجات المواطنين مما يولد توزيعا غير عادلأل
 .(2)دارة النظام االقتصاديأزيادة في مشاركة المواطنين  خاصة في 

 

                                                           

 99-ـ98يد, مصدر سابق, ص( مصطفى كامل الس1)
 .88سابق, صالمصدر ال( ـ محمد العجاتي واخرون, 2)
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 التوزيع أزمةاسباب :1ـ  4ـ  3ـ  1

كونها دول لم تنشأ وفقا لعقود  العالم الثالث أزمة بنيوية,تعاني الكثير من دول  بنية الدولة:ـ 1
ستعمار بعد سيطرته عليها من األ ما فرضهُ  أوستعمار قبيل األمر واقعي سواء أنما وفق أاجتماعية و 

ساس نها باألتناقضات, حيث كان للقبلية والطائفية حضور واضح في بنية معظم دول العالم الثالث أل
عيان المجتمع أزات, فنجد في فترة الحكم العثماني قيام السلطات العثمانية مع ياقامت على تكريس التم

في دول ما  توزيع أزمةخلق  إلى أدىلى الدولة مقابل االمتيازات الممنوحة لهم مما جل الحفاظ عأمن 
عادة توزيع الثروات أفي مرحلة التحرر الوطني تم تبني سياسات تقوم على  أما.(1)ستقاللقبل مرحلة األ

ولم تقم ال ان تلك السياسات قامت بتغيير النخب الحاكمة إميل نحو تاسيس قدر من عدالة التوزيع, الو 
ن تلك النظم ثر على عدالة التوزيع للموارد والثروات, وذلك ألأبتغيير بنية الدولة بشكل صحيح مما 

ت ماات القديمة وسيطرة زعأماتغيير الزع إلى أدىكرست لفكرة التماهي بين النظام والدولة وهو ما 
على تعميق الفجوات  لهوهو ما القى بظاللنظام االقتصادي العالمي السائد جديدة ترتبط بمصالح ا

زمات من حيث عدالة توزيع الموارد. ومثال على ذلك ما حدث االجتماعية والطبقية وخلق مزيد من األ
 أزمةنفتاح مما ساهم في تعميق في مصر في سبعينات القرن الماضي عندما توجهت نحو سياسة األ

اخر أو ح الهيكلي القتصادها التوزيع وعدالته, وكذلك في حالة تونس عندما تبنت برامج االصال
 .(2)الثمانينات

التوزيع من خالل ترويجها  أزمةتلعب المؤسسات الدولية دور كبير في تعميق  ـ المؤسسات الدولية:2
با باتفاقيات للسياسات النيوليبرالية, حيث اصبحت النيوليبرالية مشروع حكم في المنطقة العربية مصحو 

منظمة التجارة العالمية وبضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك  إلىباالنظمام التجارة الثنائية و 
معالجات  إلىثمانينيات القرن العشرين الدول العربية تباعا منذ مطلع  خضوع إلى أدى. مما الدولي

 إلىة واستنزف مواردها ياالقضاء على دولة الرع إلىهذا الخضوع  أدىالمؤسسات المالية الدولية, وقد 
قلة  إالمر قتصاديات المحلية وخضوعها لسيطرة السوق العالمية, ولم يستفد من هذا األجانب تفكيك اال

ثلة ذلك ابرام تونس أمنحدار االجتماعي ومن غلبية الساحقة األعمال فيما كان نصيب األمن رجال األ
عالجة تفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة تفوق خمسة مليار دوالر تمتد لست سنوات, وهي فترة مأل

 .(3)ة فقدت الدولة حريتها في تحديد سياساتها فيما فقد الشعب حقه في تقرير مصيره بنفسهياطويلة للغ

                                                           

 .100سابق, صالمصدر ال( مصطفى كامل السيد, 1)
م ازمة بنيوية, أفي المنطقة العربية: ازمة سياسات  محمد العجاتي وعمر سمير, بنية الدولة والعدالة االجتماعية (2)

 www.afalebanom.org.2016سات,القاهرة, منتدى البدائل العربي للدرا
 .96-ـ91صسابق, المصدر المحمد العجاتي واخرون,  (3)
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 .التوزيع أزمةمظاهر : 2ـ  4ـ  3ـ  1

عادة ما تتركز سلطة الحكم في يد تحالف طبقي مكون ت االجتماعي: أو د التفأيـ تركز الثروات وتز 1
, وينتج ابه  تخلق الدولة من خالل ممارساتها طبقة خاصة  واحياناً من طبقات وفئات اجتماعية مختلفة, 

سر الحكام العرب أعن ذلك سيطرة طبقات اجتماعية على الموارد خاصة في العائالت الملكية وفي 
نظمة مجموعات ما يحيط بتلك األ وغالباً ل في ذلك كبار الوزراء وابنائهم,بنائهم في الجمهوريات ويشمأو 

ت و اتعميق التف إلى أدىل يكونون الواجهة لممارساتهم االقتصادية, وهو ما عمامن رجال األ
نظمة وتساهم في خلق واقع جديد االجتماعي القائم بالفعل وخلق طبقات جديدة تعلن والئها لتلك األ

 .(1)خرىقصاء لطبقات المجتمع األيؤدي للمزيد من الفقر واأل

مشاريع  ُتعد  ية ليست مجرد مشاريع اقتصادية فقط بل المشاريع االقتصاد إ ن   ـ تهديد الشرعية:2
ة مصالحها سواء كانت بصورة أيسلطة سياسية لحم إلىفالسلطة االقتصادية تتحول  ضاً أيسياسية 
 أومكن تجاهله يمرتكز ال ُيعد  ج بين الثروة والسلطة و ا, كما ان التز غير مباشرة عبر وسطاء أومباشرة 

 فقدان شرعية النظم وخير دليل على ذلك الثورات العربية التي جاءت تعبيراً  إلى, وقد يؤدي ذلك زهُ و اتج
لفقدان تلك النظم السياسي لشرعيتها, حيث كانت المطالب المتعلقة بالحقوق االقتصادية  مباشراً 

خرى, وفي العراق جانب الحقوق المدنية والسياسية األ إلىواالجتماعية تمثل جوهر تلك االحتجاجات 
تمثل جوهر المطالب عندما انطلقت االحتجاجات عام  ضاً أيحقوق االقتصادية واالجتماعية كانت ال
في بغداد ومدن جنوب العراق والتي جائت استجابة لدعوات التيار المدني لالحتجاج على  2015

الفساد المالي وتردي الخدمات وعدم توفر الوظائف, حيث كانت المطالب تتلخص باجراءات حقيقية 
ومحاكمة المسؤولين الفاسدين في الدولة وكذلك ابعاد  لمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات وفاعلة

رتباط احتجاجات العراق خير دليل على األ ُتعد  . و (2)المؤسسات الحكومية عن المحاصصة الطائفية
 الوثيق بين أزمتي التوزيع والشرعية.

اة والفوارق الطبقية وبين خلق بيئة حاضنة للعنف صورة و االعالقة بين الالمس ُتعد  ـ العنف المتصاعد: 3
 خرىغيرها من الدول النامية في المناطق األ أوبارزة في المجتمعات النامية سواء في الدول العربية 

لجوء المواطنين للعنف في بعض  إلىحيث تؤدي الفوارق الطبقية واالجتماعية الناتجة عن سوء التوزيع 
ة االجتماعية الفعالة يانظمة الحمأ, خاصة في ظل غياب دد التماسك االجتماعيوبالتالي ته, حياناأل
ان يخلق بيئة حاضنة  التوزيع مرتبطان, فسوء التوزيع من شأنهُ  أزمةن العنف و أالقول ب يمكنث حي

                                                           

هبة خليل, نحو منهجية لدراسة الفوارق االجتماعية بمصر, ضمن الفجوات االجتماعية والفوارق الطبقية في المنطقة (1)
 www.afalebanon.org.2017البدائل العربي للدراسات,العربية, منتدى 

 .https;//goo.gl/fhpkgr.2015اغسطس22صالح, الجزيرة, ات العراق الحاشدة تطالب باألمظاهر  (2)
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للعنف خاصة في ظل غياب مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار, وكذلك ان تصاعد معدالت 
جانب تدمير البنى التحتية واالقتصادية واالجتماعية, وتزيد من  إلىات تتربح من وراءه العنف يخلق فئ
 .(1)اةو اانعدام المس أزمةمعدالت الفقر و 

 .التغلغل الوطني أزمة : 5ـ  3ـ  1

قليم الدولة أكافة انحاء  إلى إذالتغلغل بانها عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنف أزمةيمكن تعريف 
 , مما يعرقل تنفيذ السياسات المرسومةالمجتمع إلىرتها عليه, حيث يصعب الوصول وفرض سيط

 ومالمسة دنىداري األالتنظيم اإل إلىفالسياسات الحكومية ذات المغزى تتوقف على قدرتها للوصول 
جميع المناطق الجغرافية  إلىمتداد سيطرة الحكومة المركزية أالحياة اليومية للسكان, مما يعني 

 إلىقليم والوصول . وكذلك التغلغل يعني التواجد الفعال للحكومة المركزية على سائر ارجاء األ(2)لةللدو 
قليم عمال القوانين والسياسات داخل األأكافة الفئات والطبقات االجتماعية المكونة للمجتمع, بمعنى 

من ة األيامها مثل حما ما اقتضت الظروف استخداإذدواة العنف عند الضرورة أوالقدرة على استخدام 
دبيات أير القانونية التي نظمتها ياالقوانين وتغليب المصالح العامة, ويتم ذلك وفق المع ذاالقومي وانف

خره. فالقدرة أ إلىسكان والتعليم ألالقوانين الضرائب والتجنيد وا هذه  السياسة المحلية والدولية, وتشمل 
, ومن الناحية العملية تتحقق التنمية السياسية المرجوة تالياستقرار الدولة وبال إلىعلى التغلغل تؤدي 

فأن التغلغل يعني ان تتمكن الحكومة من فرض الضرائب واستخالص موار اخرى من المجتمع وان 
نصياع لقوانينها ولوائحها, وتكون لها القدرة على توجيه السلوك االجتماعي تتمكن من تحقيق األ

جهزتها من ناحية وزيادة رفاهية المجتمع ألمطلبين الخاصين بتقوية بالطرق التي تشجع على اشباع ا
 .(3)من ناحية اخرى

 .التغلغل أزمةاسباب :  1ـ  5ـ  3ـ  1

اتساع الدولة واتساع تضاريسها الوعرة يؤثر على تغلغل الحكومة في بعض  إ ن  : ـ اسباب جغرافية1
 المناطق كما هو الحال في الهند.

التغلغل لدى كثير من الدول كما  أزمةعراق والطوائف واالثنيات يكرس د األُتعد   إ ن  : سباب عرقيةأـ 2
مني هشاشة الوضع األ في العراق فأن أما, ومينمارالسودان والمملكة المغربية مثل دول هو الحال في 

اعالئها عات الطائفية والعرقية والقبلية و تعالي النز  هعن نتج(2003 )في عام بعد الغزو االمريكي للعراق
                                                           

 .106ـ-104سابق, صالمرجع المحمد العجاتي واخرون  (1)
 .90ص, 1990محمود خيري عيسى, مذكرات في التنمية السياسية, القاهرة, بروفيشنال  لالعالم والنشر,  (2)
 .43-ـ41صسابق, المصدر ال( محمد العجاتي واخرون, 3)
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بعد سقوط نظام صدام  الفرقاء السياسيينعلى قيم المواطنة, والريب في ان النزاعات السياسية بين 
ف بين و اوجود مخ إلى دية الحزبية قد ادتُتعد  قائم على اللة خلق مناخ سياسي أو مححسين أثناء 

حالة من  وخلقأنعكاسها على المجتمع  إلى أدىخر, مما مختلف الفرقاء السياسيين كل من األ
ا على اساس المناطقية به  من يخاط إلىخرى وانحيازها نعزال كل طائفة عن األأغتراب وفقدان الثقة و األ
التغلغل في العراق بشكل واضح في اجتياح تنظيم الدولة  أزمةالمذهبية. وتجلت  أوالهوية العرقية  أو
التغلغل  زمةأل عملياً  من العراق, , مثاالً لمناطق شاسعة  االرهابي (سالمية في العراق والشام) داعشاأل

 .    (1)وما ينتج عنها

 .المشاركة السياسية أزمة : 6ـ  3ـ  1

غير مباشر أو دف التاثير بشكل مباشر به   األفرادا به  نشطة التي يقوم المشاركة السياسية تعني تلك األ
هي ) العملية التي  ضاً أييتخذونها, و  السياسات التي أوالتأثير في القرارات  أوفي عملية اختيار الحكام 

في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة بأن يسهم في مناقشة  يلعب الفرد من خاللها دوراً 
 .(2)ها (ألنجاز العامة لذلك المجتمع وتحديد افضل الوسائل  األهداف

 أينها حرية التعبير عن الر أ) السياسية فكان على النحو التالي مم المتحدة للمشاركةتعريف األ أما
متالك الفرصة للترشح وشن أفي تولي الشؤون العامة, و  خذ دوراً أرتباط, وهي القدرة على والتمثيل واأل
. وتتحول المشاركة السياسية (3)(على كافة المستويات الحكوميةنتخابية وتولي المناصب الحمالت األ

م تطلعات المواطنين أمامشاركة سياسية عندما تقف الحكومات حجر عثرة  أزمة أوسياسية  أزمة إلى
اقتصادية مما يولد عزوف لدى  أوعدالة اجتماعية أو لهم المنشودة سواء كانت حرية أمافي تحقيق 

ن النظم المواطنين من ممارسة المشاركة السياسية, وبالتالي يفقد النظام مصداقيته وشرعيته, أل
رعيتها من خالل قبول المواطنين للنظام واالشتراك في مراسيمه الرسمية, وتواجه السياسية تكتسب ش

عملية المشاركة السياسية في دول العالم الثالث مشكلة اساسية تتمثل في غياب القنوات التي تمكن 
على  للقدرة أوالمصداقية  إلىتوفرت فهي غير مجدية, وتفتقد  إ ن  طنين من المشاركة الفعالة والتي الموا

 .(4)التاثير على عملية صنع القرار

 
                                                           

 .48-ـ 46, صسابق مصدر( محمد العجاتي واخرون, 1)
السيد عليوة ومنى محمود, ) مفهوم المشاركة السياسية(, مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية,  (2)

https;//goo.gl/SQjhAR. 

 .115صسابق, المصدر ال محمد العجاتي واخرون, (3)
 .30ـ-28سابق , ص ( سامية خضر صالح, مصدر4)
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 : العوامل المؤثرة في المشاركة السياسية:1ـ  6ـ  3ـ  1

, ويمكن تصنيفها  أزمة إلىهناك جملة من العوامل المؤثرة على المشاركة السياسية مما يسبب تحولها 
 -كالتالي:

لسياسية ينبع من عمق الشعور بالواجب الدافع الرئيس لمشاركة المواطنين في الحياة ا إ ن   ـ المواطنة:1
الوطني وبقدرتهم على التغيير وعلى الحصول على حقوقهم ورد المظالم عنهم ان حدثت. وفي دول 

ربية والتي نشأت على اعالء و الدول تختلف عن نشأة الدول القومية األ هذه  العالم الثالث نجد ان نشأة 
على حيث حصلوا فيها على حقوقهم أاال إلىمن االسفل  قيمة المواطن, وعلى تفعيل مشاركته السياسية

في الدول النامية فقد بنيت المواطنة على رغبة القوى  أماالمدنية ثم تلتها الحقوق السياسية, 
سفل بمعنى آخر تحرك المواطنين لتحقيق مصلحة الحاكم, األ إلىعلى ستعمارية, حيث تدار من األاأل

) مارشال ( في دراسته . وللمواطنة عدة حقوق قسمها(1)فكرة المواطنةهزال في تحقيق  إلى أدىوهذا ما 
 -:(2)ثالث عناصر هي إلى) المواطنة والطبقة االجتماعية ( 

 اة مع اآلخرين.و اوالتملك  والعقيدة والمس أيـ الحقوق المدنية: وتدور حول الحق في التعبير عن الر  أ

ي ممارسة السياسية بصفته عضو داخل الهيئة التي ب ـ الحقوق السياسية: وتتمحور حول حق الفرد ف
 ألفراد تلك الهيئة. ناخباً  أومنحته السلطة السياسية, 

وتقاليد المجتمع ير يات ـ الحقوق االجتماعية: وتتمثل بحق المواطن في العيش ككائن متحضر وفقا لمع
 من.الذي يحيى فيه, وكذلك الحصول على مقدار من الرفاهية واأل

مسألة العزوف السياسي ظاهرة الزمت الكثير من  إ ن  قة في طبيعة العملية السياسية: ـ عدم الث2
الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية وذلك ناجم عن اسباب كثيرة ومثال على ذلك دولتي الجزائر 

تغيير فقدان ثقة المواطنين بالقدرة على ال إلىوالعراق, فالجزائر شهدت عزوف سياسي كبير ويعود ذلك 
ما يجعلها غير قادرة على حشد ة على وهن) صالحيات المجالس البلدية ( و , عالاألنتحاباتفي 

نتخابية, وكذلك الصراع الدائر على الحكم بين السلطة والعسكر م بالمشاركة األبه  المواطنين وترغي
 المتصارعة, فضالً ساهم بفقدان المواطنين ثقتهم بالقدرة على التغيير, حيث وقع المواطن بين القوى 

في تدخل الجيش لتغيير المسار  عن اقصاء الشخصيات السياسية المؤثرة, وقد ظهر ذلك الصراع جلياً 
                                                           

 1ص( محمد العجاتي, المواطنة والحراك العربي: بين الدساتير والواقع, الشروق, 1)
 .https;//goo.gl/2kf5fy،2015يناير

قطاع من الشباب الجامعي تجاه حقوق المواطنة والمشاركة السياسية, سلسلة  اسالم حجازي, قراءة في توجهات (2)
 .14-13ص , 2006, المستقبلية واالستراتيجية قضايا, المركز الدولي للدراسات
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مما ولد انطباع لدى المواطنين بعدم جدوى ( 1992 )هلية عامنتخابي وساهم في اشعال الحرب األاأل
ة في غياب الثقة في العملية السياسية في العراق فنجد نفس المشكلة والمتمثل أما. (1)المشاركة السياسية

ويرجع ذلك لعدة عوامل منها ما هو تأريخي حيث حكم العراق المستعمرون العثمانيون والصفويون 
, ثم بعد ذلك استلمت السلطة حكومات سسه البريطانيونأوالبريطانيون وتلى ذلك الحكم الملكي الذي 
الحكم حكومات  إلىة كبرى, حيث وصلت زمات سياسيأجاءت عبر انقالبات عسكرية مما ولد 

كثر من جهدها في تحقيق مصالح المواطنين أأستبدادية عملت على الحفاظ على بقائها في السلطة 
ات المتحدة في رسم سياسات العراق بعيد ييظهر دور الوالف (2003)بعد عامأما. (2)واشباع حاجاتهم

 إلى أدىمر الذي تل السياسية المختلفة األعن تطلعات الجماهير وكذلك الخالفات الحزبية بين الك
 .(3)مستوى طموح المواطنين إلىتدهور المستوى الخدمي الذي ال يرتقي 

العوامل االقتصادية واالجتماعية من العوامل التي تؤدي دور في  ُتعد   ـ اسباب اقتصادية واجتماعية:3
تي      األ إلى ( في مقالة لهُ بير االشقر)جلالتنفير منها, وقد اشار أودفع المواطنين للمشاركة السياسية 

اثراء طبقات الحكم, حيث تتراكم  إلى) تساهم االنظمة الرأسمالية التي تتمركز انشطتها في المدن 
رياف ثرواتهم نتيجة مشاركتهم في الحفاظ على برجوازية السوق, وفي المقابل يستشري الفقر في األ

المدن الرئيسة, وكذلك تساهم  إلىنتشر الثورات من المدن الريفية والمدن البعيدة عن المركز , ولذلك ت
تلك المناطق في خروج بعض المتطرفين(. ان طرق توزيع الثروة وكذلك العوامل االجتماعية لها دور 
بارز في التأثير على المشاركة السياسية للمواطنين ومثال على ذلك خروج المظاهرات العارمة في 

احتجاجا على قرارات الحكومة بتعويم سعر الجنيه السوداني  (2018)ر عام ايين( 16)السودان في يوم
ورفع سعر الخبز, وعدم رغبة النظام في اشراك المواطنين في صنع السياسات العامة, وتحجيم دور 

هم, وهذا ما يؤكد على دور العامل االقتصادي في أيالمواطنين وانتهاك حقهم الطبيعي في التعبير عن ر 
 .(4)المواطنين على المشاركة السياسية حتى ولو بشكل تظاهرات دفع

 

                                                           

( عبد الحميد بن محمد, العزوف: معضلة االنتخابات البلدية القائمة بالجزائر, الجزيرة, 1)
 .https;//goo.gl/yTtCpu،2017اكتوبر31

, 2009مايو12ناجي الغزي, ) ازمة الثقة بين المواطن والمؤسسة السياسية واالدارية( الحوار المتمدن,  (2)
 .https;//goo.gl/c.Hg5L6(،2644العدد)

 داعش (, العرب ,) سنة العراق يواجهون أشكالية تمثيلهم سياسيا في مرحلة ما بعد سالم الشماع , (3)
 .3, , ص2017يونية 23 , (10672العدد)

, 2015ساغسط30( هيفاء احمد الجندي, ) جلبير اشقر ( المثقف المتمرد الذي عرف الشرق الملتهب, العرب4)
 .8(, ص10023العدد)
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 .المشاركة في العالم الثالث أزمة: 2ـ  6ـ  3ـ  1

رغم المحاسن الكثيرة للمشاركة السياسية أال أنها في واقع األمر تعتبر في الدول العربية ودول العالم 
والجماعات نحو ممارسة المشاركة  اداألفر ترتبط بالتخلف السياسي, حيث يتم توجيه  أزمةالثالث 

, وذلك بسبب ميل القيادات شكلية أومشاركة منعدمة  أماالسياسية بنوع من األختالل حيث نجدها 
تركيز السلطة في قبضتها, وأقامة نظم تسلطية وتقييد مشاركة الجماهير في الحياة  إلىالسياسية 
 . (1)السياسية

في المشاركة  زمةحدوث األ إلىجملة من األسباب التي أدت  إلى ) عبدالهادي الجوهري (وقد أشار
 (2)السياسية في الدول النامية وهي كالتالي:

 الجهل واألمية وأنتشار الفقر.-1

 خائفين (. أوسلبية التنشئة السياسية ) مواطنين ال مبالين  أوأنعدام التنشئة السياسية -2

وجود ديمقراطية شكلية وأنتخابات غير نزيهة حساس بعدم جدوى المشاركة السياسية نتيجة األ -3
 وعدم شرعية السلطة.

 الالمباالت السياسية حيث ضعف الحس الوطني لدى المواطنين وكذلك ضعف المجتمع المدني.-4

العزلة السياسية حيث الشعور السائد لدى المواطنين بأنهم مهمشون وليس لهم دور في الحياة -5
 عن المشاركة السياسية. العزوف إلىالسياسية مما يؤدي 

 .وخصائصها أهميتها وأنواعها :المشاركة السياسية : 4ـ  1

أساس الديمقراطية, همية المشاركة السياسية كونها أتأتي :  أهمية المشاركة السياسية: 1ـ  4ـ  1
فيما  تو امن التفرغم على ال في الكثير من دول العالم قتراع الشامل وانتشارهُ ذلك من خالل اتساع األو 

نظمة السياسية وذلك كونها تعطي الفرد الحق في للمشاركة دور كبير في استقرار األ. و الدول هذه  بين 
 أوعلى اتساع الديمقراطية مؤشر  ضاً أيالمشاركة السياسية  ُتعد  ته, و مااالتعبير عن رغباته واهتم

ركة السياسية والمؤسسات هناك عالقة بين المشا إ ن  كد ) صموئيل هينتنجتون( أ. وقد (3)انحسارها

                                                           

 .43ص, 2003, األسكندرية: الدار الجامعية, ( احمد وهبان, التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية1)
 .39-ـ38, ص2000( عبدالهادي الجوهري, أصول علم األجتماع السياسي, االسكندرية: الدار الجامعية, 2)
, 1يمقراطية في الدول العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, ط, المواطنة والدعلي خليفة الكواري واخرون( 3)

 .27ـ-26, ص2001بيروت,
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يتحدد من خالل طبيعة العالقة بين  السياسية, حيث يرى ان استقرار النظام السياسي من عدمهُ 
المتغيرين, فالمشاركة السياسية هي نتاج العمليات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتحديث, وتاثير 

بين التعبئة االجتماعية واالقتصادية وبين ستقرار السياسي ينعكس من خالل التفاعل التحديث على األ
. وهناك (1)وبين المشاركة السياسية والمؤسسات السياسية حباط االجتماعي وفرض الحركة السياسيةاأل
كثر اهمية من أ( )البرلمانية النيابية األنتحابات, فهميةمن حيث األت بين مجاالت حق المشاركة و اتف

البرلمان من سلطات  به  هورية ويعود السبب في ذلك ما يتمتع مشاركة الشعب في اختيار رئيس الجم
هم من يل الدستور أُتعد  ان يل الدستور وكذلك المشاركة في وضع واقرار و ُتعد  فعلية في تشريع القوانين و 

همية في تدريب المواطنين على أ. وكذلك للمشاركة السياسية (2)قرار القوانينأالمشاركة في عملية 
اد ُتعد  وتهيئة الضروف لالس ممارستهم االنتخاب, مقراطية, وحق اختيار ممثليهم من خاللممارسة الدي

 . (3)القرارات إذللمشاركة في صياغة السياسات واتخ

المشاركة السياسية المحرك لعملية التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق التركيز على العامل  ُتعد  و 
ساسية داعمة لحلقات التنمية وذلك باشراكه في صنع القرارات أة وتفعيله كحلق وتنشيط دورهُ  البشري

وتطبيقها ومراقبتها. ان المشاركة السياسية تتيح للفرد معرفة المشاكل وطرق طرحها وعرض الحلول 
ن للقرار السياسي المتخذ نتيجة اشراكه فيه مما يجعل الفرد أمابح صوتقديم البرامج لذلك, ومن هنا ت

ضفاء المصداقية والشرعية أوكذلك تساهم المشاركة السياسية في  .جاباً أي أو النتائج سلباً  ا لتحملُتعد  مس
للنظام والهيئات الحكومية, وسياجا امنيا للديمقراطية وذلك من خالل تكريس حق المواطن في 

 ةالسياسيهمية المشاركة أوتأتي القانون.  به  حول المسائل الوطنية في حدود ما يسمح  عن آرائهمالتعبير 
 -:لعدة اعتبارات منها

نظام حاكم  أيـ المشاركة السياسية هي قاعدة الشرعية, بمعنى ان الشرعية تترسخ بمقدار ما يستطيع 1
 اشراك اكبر قاعدة جماهيرية في ادارة شؤون المجتمع.

ة كما تعني مسؤولي األهدافـ تعني المشاركة السياسية المسؤولية الجماعية للسياسات والخطط و 2
 فشلها. أونجاحها 

                                                           

, 1997ثناء فؤاد عبداهلل, آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,  (1)
 .214ص
 .111عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق, ص (2)
, 2003محمود معياري, الثقافة السياسية في فلسطين: دراسات ميدانية, مؤسسة الناشر للدعاية واالعالن, رام اهلل,  (3)

 .59ص
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خطاء أد المنابر بتقليل االُتعد  ـ تساهم المشاركة السياسية بما تعنيه من معارضة و صحافة حرة و 3
نها تطلق مبدأ المحاسبة وتعلي شأن , وذلك ألوالممارسات غير المسؤولة مثل المحسوبية والرشوة

 .(1)الشفافية

 قصاء.وتمنع القهر الناتج عن األ حتقانـ تقطع المشاركة السياسية الطريق على األ4

 العام. أيالء اهمية خاصة للر أيا مجتمعهم تساهم في أيـ المشاركة الواسعة للمواطنين في قض5

تصال أن البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية, وقناة و االمشاركة السياسية  مفتاح للتع ُتعد  ـ 6
 من والسلم في المجتمع.تدعم التوجه الديمقراطي بما يتيح استتباب اال

اسي وراء تعثر سأ, فقد بينت التجارب التنموية ان العائق االـ المشاركة هي رهان التنمية المستدامة7
في الدول النامية هو ضعف مشاركة المواطنين في رسم السياسات العامة التجارب التنموية 

 .(2)وتنفيذها

 .نواع المشاركة السياسيةأ: 2ـ  4ـ  1

 -النحو التالي: علىو نواع المشاركة السياسية ى حول أرؤ  عدة توجد

نشطة المشاركة السياسية عطاء من جانب أخذ والعطاء: يمثل بعض ـ المشاركة السياسية بين األ1
نشطة تمثل ابية. وبعض األنتخابي والمشاركة في الحمالت االنتخالفرد للنظام السياسي كالتصويت األ

الصراعات وقد يمثل  ي مثل الخدمات والعدالة والنظام العام وحسمخذ من النظام السياسجانب األ
 فراد مما يجعل لها تكلفة.خذ على شكل مكافئات لألنواع األأبعض 

شباع السلوك السياسي الرمزي هو الذي يحقق األ إ ن  : ـ المشاركة بالفعل التعبيري والفعل الذرائعي2
حداث ما يسعى أل دف وغالباً به  الذرائعي فهو مرتبط دائما العمل  أما, به  لمجرد القيام  به  الذاتي لصاح

ساس التصنيف هنا هو طبيعة الدوافع للمشارك, ونتيجة ذلك صعوبة وصف السلوك أتغيير. وقد يكون 
 ذرائعي.أو بأنه رمزي 

                                                           

كرم ابو حالوة,) التحول الديمقراطي في الوعي العربي: في التحول الديمقراطي في العالم العربي في التسعينات(,  (1)
 .98ـ-96, ص2000عمان: منشورات جامعة آل البيت, 

 (ـ احمد منيسي, التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية) دراسة حالة البحرين وسلطنة عمان2)
 .168ـ-167ص ,2011وقطر (, مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية,
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نشطة المشاركة السياسية تتطلب استخدام الرمز أـ السلوك السياسي اللفظي وغير اللفظي: معظم 3
دون تحقيق  المهارات حائالً  هذه  قد يتطلب مهارة لفظية اكثر من غيرها, وقد تقف ها ولكن بعض
 المشاركة.

نشطة المشاركة السياسية مهارات اجتماعية أفعال االجتماعية وغير االجتماعية: تتطلب بعض ـ األ4
نشطة األتصال الشخصي بالناخبين, وقد ال تحتاج بعض ترفع من تكلفة المشاركة السياسية مثل األ

 .(1)المهارات الخاصة هذه   إلى

 (2)ثالث مستويات وعلى النحو التالي: إلى راهيم ابراش فقد قسم اشكال المشاركةأب أما

تنظيمات قائمة تشكل حلقة الوصل بين المواطن  أوطار مؤسسات أـ مشاركة منظمة تكون في 1
لب الفردية المعبر عنها وتحويلها جهزة تقوم بمهمة تجميع ودمج المطاأوالنظام السياسي, عن طريق 

تحادات حزاب السياسية, والنقابات, واألا األبه  محددة, تقوم  طار برامجأختيارات سياسية عامة في أ إلى
 المهنية, والمجالس المنتخبة.

حرية مطلقة في تحديد نوع مشاركته  ا المواطن بصفة فردية, بحيث تكون لهُ به  ـ مشاركة مستقلة يقوم 2
 شارك.يال أوفي ان يشارك  , ويكون مخيراً ودرجتها

 أيمن الجمهور,  ـ مشاركة ظرفية تتم في المناسبات وتضم غير النشطين وغير المؤطرين سياسياً 3
 Lewisمان وبينتون)أو ب أما ستفتاءات.واأل األنتحاباتعامة الناس, تتجلى مظاهرها في التصويت في 

bowman and Gr boyton  (3)وهما السياسية حسب معيارين( فقد صنف المشاركة:- 

النشاط فهناك انشطة تتطلب درجة عالية من الجهد  ألنجازـ حجم الجهد واالنغماس المطلوب 1
جهد كبير مثل  إلىنشطة التحتاج أوالتعمق في مجال السياسة مثل المظاهرات السياسية, بينما هناك 

 ة القوانين.النيابية والمجالس المحلية وطاع األنتحاباتالتصويت في 

شطة غير أننشطة مثل العنف والرشوة فهي تعتبر رفضها لمثل تلك األ أوـ مدى قبول السلطة 2
 مقبولة.

                                                           

لقاهرة, مركز البحوث والدراسات السياسية, ( بسيوني ابراهيم حمادة, استخدام وسائل االعالم والمشاركة السياسية, ا1)
 .22, ص1995جامعة القاهرة, 

 .252ـ-250ابراهيم ابراش, مصدر سابق, ص( 2)
( عادل محمود رفاعي و ضاحي حمدان الرفاعي. الفقر والعشوائيات والمشاركة السياسية, دار المنار للنشر 3)

 .118ص, 2015مصر,  والتوزيع,
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 .(1)مؤشرات المشاركة السياسية: 3ـ  4ـ  1

 ـ الدخول في حوارات ومناقشات سياسية مع الغير.1

 تلفزيون(. اعة,إذ ف,) صحعالمواستهالك الموضوعات والبرامج السياسية في وسائل األ ـ متابعة2

 ـ حضور المؤتمرات والندوات والدعوة اليها.3

 تصال بالمسؤولين السياسيين.ـ األ4

 البرلمانية والرئاسية والمحلية. األنتحاباتـ التصويت في 5

 عضوية فاعلة في الحزب)التنظيم السياسي(.أو نضمام لحزب سياسي ـ مجرد األ6

 الترشح للمناصب السياسية. أوـ السعي 7

 ـ تقلد المناصب السياسية.8

 القرارات السياسية. ذاشتراك في وضع وصنع واتخـ األ9

حساس عتراض السياسي حيث يعكس األاأل أنواعنوع من  ُيعد  عراض عن السياسة يمكن ان ـ األ10
 فاعلية العمل السياسي.بعدم 

 يمثل مؤشرات المشاركة السياسية (1شكل )     

 .126ص مصدر سابق,رفاعي و ضاحي حمدان الرفاعي, عادل محمود  المصدر:    
                                                           

 .147صدر سابق, سيد ابو ضيف احمد, مص (1)
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 .خصائص المشاركة السياسية: 4ـ  4ـ  1

سمى أداة لتحقيق هدف أفي حد ذاتها بل هي مجرد  ال يمكن ان تكون هدفاً المشاركة السياسية  إ ن  ـ 1
 وانبل وهو الحرية السياسية.

مبدأ واحد من ستة عشر مبدأ تقوم  المشاركة السياسية ليست هي الديمقراطية بل هي مجرد إ ن  ـ 2
 عليها الديمقراطية من المنظور الغربي.

زمات أمن  أزمةالمشاركة السياسية هي احد اركان التنمية السياسية وفي نفس الوقت تمثل  إ ن  ـ 3
 التنمية السياسية.

خرى يختلف أية و اية, ومن ز أو هتمام من ز جابي يختلف عن مجرد األأيالمشاركة السياسية سلوك  إن  ـ 4
 السياسية. ةعن نقيض المشاركة وهي الالمباال

 ممارسة حقة. ممارستها جعل المشاركة السياسية تحتاج ضمانات واجراءات تكفل إن  ـ 5

والتي قد  ترهيباً  أو واع الضغوط ترغيباً أنالمشاركة السياسية يجب ان تكون خالية من كل  إن  ـ 6
 في درجة وكيفية مشاركتهم. تمارسها السلطة على المواطنين للتاثير

بالوعي السياسي  عضوياً  قتناع ومن ثم فهي ترتبط ارتباطاً المشاركة السياسية تنبع من األ إن  ـ 7
 والتنشئة السياسية ومستوى التعليم.

المشاركة السياسية تتم من خالل مؤسسات سياسية رسمية وغير رسمية ينظم اليها الراغبون من  إن  ـ 8
 ة وعن اقتناع.المواطنين طواعي

عالمية وتدفق المعلومات في شكل تيارين احدهما المشاركة السياسية ال تتم في غياب الحرية األ إن  ـ 9
 القيادة. إلىخر صاعد من القاعدة القاعدة واأل إلىهابط من القيادة 

عضاء في المشاركة السياسية تشمل القيادة على الصعيد القومي والقيادات المحلية ونشاط األ إن  ـ 10
 .(1)من غير الرسميين أيتنظيم وقادة الر  أي

 -ان المشاركة السياسية البد ان تتسم بثالث خصائص رئيسة هي: إلىوهناك وجهة نظر اخرى تنظر 

 هداف معينة.أمجموعة  أو( بمعنى الحركة النشطة للجماهير في اتجاه تحقيق هدف Action)ـ الفعل1
                                                           

(, رسالة ماجستير, 2001ـ1990سعود محمد ناصر الشاويش, المشاركة السياسية لالحزاب االسالمية في اليمن)  (1)
 .20ـ-19ص, 2002القاهرة, معهد البحوث والدراسات العربية,
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وم جهود المواطنين طواعية وباختيارهم تحت شعورهم القوي بمعنى ان تق  (Voluntar)ـ التطوع 2
جبار أ أوضغط  أيالعامة لمجتمعهم وليس تحت تاثير  األهدافا و أيبالمسؤولية االجتماعية تجاه القض

 معنوي. أومادي 

( بمعنى اعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتحضير للعمل السياسي choice)ختيارـ األ3
المساندة والتعضيد في حالة تعارض العمل السياسي والجهود الحكومية  هذه  ياسيين, وحجم والقادة الس

 .(1)هدافهم المشروعةأمع مصالحهم الحقيقية و 

 -:(2)نهاأالخصائص في  هذه  جمال أويمكن  

ـ المشاركة سلوك تطوعي ونشاط ارادي حيث ان المواطنين يقومون بتقديم جهودهم التطوعية 1
 العامة. األهدافا و ياسؤولية االجتماعية تجاه القضبشعورهم بالم

 جابي وواقعي.أيـ المشاركة سلوك 2

 يرثه. أونسان األ به  يولد  ـ المشاركة سلوك مكتسب فهي ليست سلوكا فطرياً 3

اشراك كل فرد من  إلىبعاد تهدف دة الجوانب واألُتعد  ـ المشاركة عملية اجتماعية شاملة متكاملة وم4
 مع في كل مرحلة من مراحل التنمية.فراد المجتأ

 .قنوات المشاركة السياسية: 5ـ  4ـ  1

 -:(3)هناك عدت قنوات للمشاركة السياسية أختزلها ) فيليب برو ( على النحو التالي

 نتخابية واالستفتاءات.نشطة األـ عملية التصويت واأل1

ت السياسية واالجتماعية) المجتمع نتماء التنظيمي والنشاط االجتماعي, كالعضوية في التجمعاـ األ2
التنظيمات  هذه  حزاب السياسية والجماعات الضاغطة (, بحيث يصبح المواطنون في المدني واأل

سياسات بعينها ويطالبون بمصالح  أوقرارات  , كما يعارضونا وعن افكار معينةيايدافعون عن قض

                                                           

غير منشورة,  , رسالة دكتوراه2002-1981نهى محمد امجد نافع, المشاركة السياسية في مصر في الفترة من  (1)
 .30ص, 2003القاهرة , معهد البحوث والدراسات العربية, 

, 2004, االسكندرية , المكتب الجامعي الحديث, 1محمد سعد ابو عامود, السياسة بين النمذجة والمحاكاة, ط (2)
 .184-ـ183ص
معية للدراسات والنشر فيليب برو, علم االجتماع السياسي, ترجمة محمد عرب صاصيال, بيروت, المؤسسة الجا (3)

 .300, ص1998والتوزيع, 
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ير ونقل المعلومات والرغبات السياسية جماعات محددة, كما يمكن ان يقوموا بتعبئة الجماه أوفئات 
 قناع.من والسلم عن طريق األالملحة للجماهير, وبالتالي يشاركون باستتباب األ

قتراح واالعتراض الشعبي في المجالس البرلمانية اثناء ـ المبادرات الفردية والجماعية عن طريق األ3
 عرض السياسة العامة للحكومة.

 اباتخاألنتلمشاركة السياسية يركز على التصويت في لقنوات اذج ( نمو رون وينر أي) موقد وضع
حزب سياسي معين, واالشتراك  إلىمجرد االنضمام حتى  أوفي االحزاب السياسية  الفاعلة العضويةأو 

 أوالقرارات السياسية, وكذلك االشتراك في مناقشة امور السياسة والمشاركة في انتاج  ذافي اتخ
 .(1)عالمسياسية من خالل وسائل األاستهالك المعلومات ال

 للمشاركة السياسية رون وينر أيمنموذج  (2شكل )

 )Myron Weiner;(political participation; Crisis of the political process) in;binder,ed المصدر:

Crisi and sequence in political develop ment) APSR.NO.3,September 1974, p164.               

                                    

                                                           

(1)Myron Weiner,( political participation;Crisis of political process)in;Binder(Crisis and 

sequence in political develop ment)APSR.NO.3(September1974,p164. 
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 .مستويات المشاركة السياسية ومكوناتها:  6ـ  4ـ  1

خر ومن مجتمعات وداخل المجتمع الواحد من زمن ألويات المشاركة السياسية مابين التختلف مست
تقتصر على مرحلة تولي المناصب السياسية العالية, وقد  إلىخر, فالمشاركة قد تصل نظام حكم أل

 -ربع مستويات للمشاركة السياسية وتتمثل فيما يلي:أنتخابي, وهناك دالء بالصوت األاأل

على للمشاركة السياسية, النشاط السياسي يمثل هذا المستوى المستوى األ ال ممارسو و ـ المستوى األ1
 .ويضم النشطاء في العمل السياسي

يتضمن هذا المستوى المهتمين بالنشاط السياسي, ـ المستوى الثاني المهتمون بالنشاط السياسي 2
ويتابعون بشكل عام ما يحدث في الساحة  األنتحاباتالذين يدلون باصواتهم في  األفرادهمهم أو 

 .السياسية

الذين يشاركون بشكل  األفرادـ المستوى الثالث الهامشيون في العمل السياسي ويتضمن هذا المستوى 3
قات االزمات وعندما تكون مصالحهم أو في  يشاركون اضطرارياً  أوسي رسمي موسمي من العمل السيا

 .(1)مهددة

اساليب  إلىقائمة ويلجئون طر الشرعية الالذين يعملون خارج األ األفرادوهم  ـ المتطرفون سياسياً 4
 أما, تجاه النظام السياسي بصفة خاصة أوالمجتمع بصفة عامة والفرد الذي يشعر بعداء تجاه  .العنف

استخدام صور من  إلىيتجه  أماصفوف الالمبالين و  إلىينسحب من كل اشكال المشاركة وينضم  ن  إ  
داد مع ازدياد الرغبة في ن مستويات المشاركة تز أف . وعموماً (2)المشاركة تتسم بالحدة والعنفصور 
على  ثيرأللتلة استخدام طرق غير تقليدية و اعلى من يملكون السلطة السياسية ومن ثم تكون محالتاثير 

السياسة العامة في شكل ما اطلق عليه الحركات االجتماعية الجديدة, وهي نوع من جماعات الضغط 
ت مختلفة وتعمل بطرق مختلفة عن تلك التي ترتبط عادة بجماعات مااوالمصالح ولكنها تعبر عن اهتم

رج دجدول يوضح تRush وAltoff وقد وضع كل من  .(3)هليةالضغط مثل الجمعيات والمؤسسات األ
 .(4وكما مبين في شكل ) ,المشاركة السياسي

 

 
                                                           

 .46( ابراهيم ابراشي, مصدر سابق, ص1)
 .181د, مصدر سابق, ص( محمد سعد ابو عامو 2)
 .121( عادل محمود رفاعي و ضاحي حمدان الرفاعي, مصدر سابق, ص3)
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 . Rushو Altoff تدرج مستويات المشاركة السياسية حسب (3شكل )               

, 1الجامعية, ط اسماعيل علي سعد, عولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسية, االسكندرية, دار المعرفة المصدر:    
 .277, ص 2001

 .نشأة المشاركة السياسية في العراق: 5ـ  1

ربا منذ ان كان يخضع للحكم أو فكار الجديدة القادمة من تأثر العراق حاله حال دول المنطقة باأل
 العثماني . حيث بدأت بوادر التعرف على مفاهيم جديدة مثل الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية

لتها التجديد و افي ذلك منها انفتاح السلطات العثمانية ومح . وقد ساهمت عوامل كثيرةة حكمهميافي نه
 التي بدأت بالتغلغل داخل المنطقةستعمارية ربي, وكذلك تاثير الدول األو السياسي لمواكبة التطور األ

مرت المشاركة السياسية في وقد طانهم. و ربا وعادو ألأو ومساهمة المفكرين العرب الذين درسوا في 
بيان تلك ل و اماني والملكي والجمهوري وسنحبثالث عهود هي العهد العث (2003 )العراق قبل عام

 -العهود على النحو التالي:

 .العهد العثماني المشاركة السياسية في :1ـ  5ـ  1

ــة العثمانيــة فــي ذلــك يــافــي نه ة القــرن التاســع عشــر كــان العــراق يخضــع للحكــم العثمــاني, وكانــت الدول
قبضـــتها المركزيـــة  ممـــا ســـاهم فـــي تخفيـــف وعلـــى مســـتويات كثيـــرة, الوقـــت تعـــاني مـــن الضـــعف والـــوهن

ــــــــةو اومح ــــــــةاأل اعطــــــــاء ل ــــــــاليم بعــــــــض مــــــــن الالمركزي ــــــــاليم العراق) ق ــــــــي الحكــــــــم, ومنهــــــــا اق ــــــــوالف ات ي
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 (محمـد أمـين الزنـد)سياسية في العراق عندما تم تعيين. بدأت بوادر المشاركة البغداد,الموصل,البصرة (
( 1877)عـام  فـي مجلـس األعيـان عضـواً ثم تعيينـه  (1867 )عام في مجلس الشورى العثماني عضواً 

ل أو , جرت (1876 )فيها. وبعد صدور الدستور العثماني عام وعمل مفتياً  وكان الزند قد ولد في بغداد
عضاء مجلس النواب, حيث انتخب في العراق ستة نواب أنتخاب قاليم الدولة العثمانية ألأانتخابات في 
جتمـــع البرلمـــان فـــي أة الموصـــل. وقـــد يـــة البصـــرة وواحـــد مـــن واليـــنـــان مـــن والثأة بغـــداد و يـــثالثـــة مـــن وال

 اً صدر السلطان مرسومأعندما ( 1878)شباط عام  (14 )واستمر عمله حتى( 1877)ار عام إذ(19)
 (1908)ستمر هذا التعطيـل حتـى عـام أ.و (1)جل غير مسمىبوقف العمل بالدستور وتعطيل البرلمان أل

, حيث (1876)علن عن العودة لدستور أتحاد والترقي و يادة جمعية األنقالب الدستوري بقعندما وقع األ
وفــاز  (1908 )لــى عــامو نقــالب دورتــين انتخــابيتين النتخــاب مجلــس المبعــوثين األاجريــت بعــد هــذا األ

 15 )وفــاز عــن الويــة العــراق( 1912 )والــدورة الثانيــة جــرت عــام ,عــن الويــة العــراق نائبــاً (  17 )فيهــا
, لىو ولم تجري انتخابات بعدها في هذا العهد بسبب قيام الحرب العالمية األ (.2خريطة ) ُينظر, نائباً (

وخســــارة الدولــــة العثمانيــــة الحــــرب, وقيــــام جمهوريــــة تركيــــا الحديثــــة مكانهــــا, وخضــــوع العــــراق للســــيطرة 
. ومــن الجــدير بالــذكر ان المشــاركة السياســية فــي هــذا العهــد اقتصــرت علــى مجلســين همــا (2)البريطانيــة
عضــائه أ( والــذي ينتخــب ائه مــدى الحيــاة, ومجلــس المبعوثين)النــوابعضــأيــان والــذي يعــين عمجلـس األ

 .(3)قتراع السريمن بين الجماهير وباأل

                                                           

موقف جماعة االهالي منها, مكتبة المثنى, بغداد  ( 1946-1925) ياة النيابية في العراق ( حسين جميل, الح1)
 .15, ص1983, 1العراق, ط

 .222, ص1936ة بغداد الجديدة, بغداد, , مطبع1( عباس العزاوي, تأريخ العراق بين أحتاللين, ط2)
 .67( عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق, ص3)
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 1900عام  الدولة العثمانيةالعراق في عهد ات يتوضح وال (2) خريطة        

 post_27.html-http://hgmpd.blogspot.com/2015/02/blogالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

 

http://hgmpd.blogspot.com/2015/02/blog-post_27.html
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 .العهد الملكي: 2ـ  5ـ  1

كم من قبل البريطانيين لى اصبح العراق تحت الحكم البريطاني, ويحو نتهاء الحرب العالمية األأبعد 
انت على درجة عالية من الوعي , ومع ذلك نشطت الحركة الوطنية بالعراق, وقد كربشكل مباش

الثاني فهو الحكم الدستوري  أمال االستقالل التام عن الحكم البريطاني, و األ دفين,به  ا محددة به  ومطال
. وحينها انتخبت جماهير بغداد (1)هالي العراقأالبرلماني, وان يكون الحكم مقيد بمجلس منتخب من 

م تتركز بصورة اساسية به  لطات البريطانية, وكانت مطالالس إلىم به  ليقدموا مطال خمسة عشر مندوباً 
. وبسبب مماطلة البريطانيين (2)على وجوب عقد جمعية تاسيسية منتخبة لسن دستور بدون تاخير

, وبالرغم من عدم انتصار (1920)حزيران (30)بتلبية مطالب الجماهير قامت ثورة العشرين في 
قامة واجهة عراقية للحكم أ إلىدارة البريطانية المباشرة م من اإلنها ساهمت بتغيير شكل الحكأال إالثورة 

عصبة  إلىوالدليل على قوة مطالبة العراقيين بالديمقراطية في ذلك الوقت هو التقرير البريطاني المقدم 
دنى شك عما يريدون وكذلك ألى و لم يكن لدى الوزراء منذ الساعة األ انهُ  ) يظهرمم, والذي جاء فيهاأل

اعات من الشعب الذين يهتمون بالشؤون السياسية, فقد اجمع الكل على طلب حكومة ديمقراطية الجم
حدث أمنتخب على  دستورية وان الجميع كانوا يشتركون في الرغبة ان يحكمهم مجلس نيابي

, على العراق قرر مجلس الوزراء المناداة باالمير فيصل ملكاً ( 1921 )تموز (11 ). وفي(3)(الطرق
  .(4)يدة بالقانونتكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية, مق إ ن  بشرط 

 .في العهد الملكي المشاركة السياسية: 1ـ  2ـ  5ـ  1

 ابتداءاً  ماً اثالثة وثالثون ع متدت فترتها التشريعيةأنتخابية, جرت في العهد الملكي ستة عشر دورة ا
حزيران سنة ( 8 )لى جرت انتخاباتها فيو , الدورة األ(5)وهي على النحو التالي(1958 إلى 1925 )من
 88 )وكان عدد النواب , (1925تموز  16)ل في يوم و وعقد مجلسها المنتخب اجتماعه األ( 1925)
ل رئيس لمجلس نواب عراقي منتخب. أو ختير رشيد عالي الكيالني كأو  قر القانون.أحسب ما  نائباً ( 

كانون الثاني  (18 )ة جعفر العسكري. حل هذا البرلمان فيثرها مجلس الوزراء برئاسأوتشكل على 
عشر جتمع المجلس يوم التاسع أو ( 1928 )ارأي( 9)يوم  األنتحاباتالدورة الثانية جرت  (1928 )سنة

واجتمع  (1930)لول أي (10)في يوم  األنتحاباتمن نفس الشهر الدورة االنتخابية الثالثة جرت 
                                                           

 .86ـ-84, ص1923( محمد مهدي البصير, تاريخ القضية العراقية, بغداد, 1)
 .171-ـ169( المصدر نفسه, ص2)
 .13ـ ص 1930ـ1920( تقرير االدارة البريطانية عن العراق في عشر سنوات) 3)
 .9( كتاب رسمي, مطبعة الحكومة, بغداد, ص ( قرارات مجلس الوزراء الصادر في ) تموزـ آب ـ ايلول4)
 .165ـ-133( حسين جميل, مصدر سابق, ص5)
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 األنتحابات. الدورة االنتخابية الرابعة جرت (1930 )من شهر تشرين ثانيل و المجلس في اليوم األ
. الدورة (6/12/1934 )نتخابية الخامسة واجريت انتخاباتها في. الدورة األ(10/12/1933 )في

, وفيها رفع عدد النواب من ثمان  (4/8/1935 )الدورة يوم هذه  في  األنتحاباتالسادسة اجريت 
 الزيادة السكانية التي حدثت في العراق.  إلىود عذلك يمئة وثمانية نواب, و  إلىوثمانون نائب 

. وعقد (20/2/1937 )فيها يوم األنتحاباتالدورة السابعة جرت  (.8/8/1935 )المجلس يوم جتمعأ
 18/12/1937 )فيها يوم األنتحاباتالدورة الثامنة جرت  (27/2/1937 )ل يومو مجلسها اجتماعه األ

األنتحابات في يوم الدورة التاسعة جرت (23/12/1937 )ل جلسة لمجلسها يومأو وعقدت ( 
نتخاباتها يوم أالعاشرة جرت  الدورة.نائباً  (115 )إلىرتفع عدد النواب فيها أ(12/6/1939)
الدورة الحادية عشر جرت  (9/10/1943)جتماعاته في يوم أ, بدأ المجلس (5/10/1943)

  .نائباً ( 140 )إلىا رتفع عدد النواب فيهأو ( 1946 )فيها عام األنتحابات

بسبب  نائباً (135)إلىونزل عدد النواب فيها (1948 )الدورة الثانية عشر جرت انتخاباتها في عام
واجتمع  ,(17/1/1953 )عشر جرت انتخاباتها فياجراءات السلطة الداعمة لمؤيديها. الدورة الثالثة 

وعقد مجلسها يوم ( 9/6/1954 )يف اباتخاألنتالدورة الرابعة عشر جرت  (4/1/1953 )مجلسها يوم
. الدورة الخامسة عشر البرلمان في نفس العام بسبب الضغوطات البريطانية وحل( 1954/ 26/7)

الدورة السادسة عشر واالخيرة في  (16/9/1954 )جتمع مجلسها يومأو ( 12/9/1954 )جرت في
. وحل مجلسها بسبب نائباً (148)ا به  وكان عدد نوا(15/5/1958 )العهد الملكي جرت انتخاباتها في

  .(1)نتهاء الحكم الملكي في العراقأو  1958)تموز( 14)قيام ثورة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .70( عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق. ص1)
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 1953العراق في عهد الملكية عام  لويةأتوضح ( 3) خريطة         

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على: احمد سوسة, أطلس العراق الحديث, مديرية مطبعة المساحة العامة,  
 .2, ص1953داد, بغ
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 .2003العهد الجمهوري قبل عام المشاركة السياسية في : 3ـ  5ـ  1

تمكن الجيش بقيادة بعض الضباط من السيطرة على مقاليد  (1958)موز عام (ت14)في صبيحة يوم 
عالن النظام الجمهوري في العراق, وبالرغم من ذلك التغيير الكبير أطاحة بالنظام الملكي, و الحكم واأل

حينما ( 1967 )نتخابية, حيث بقيت سارية حتى عامقم النظام السياسي الجديد بتغيير القوانين األلم ي
دوائر انتخابية موزعة على ألوية  إلىقسم العراق  ( والذي7مة رقم )صدر قانون انتخاب مجلس األ

ين عام حدد سن الرشد بثمانية عشر عام بدل العشر (, و 4)خريطة العراق ُينظر ,ربع عشراأل العراق
منح المرأة حق المشاركة والتي كانت محرومة منه في العهد  ضاً أيفي القانون القديم. وتم فيه 

البرلمانية لم تجري حتى عام  األنتحاباتال ان إ األنتحابات. وبالرغم من صدور قانون (1)الملكي
 ه  ب, والذي جرت بموج(1980)( لسنة 55, بعد صدور قانون المجلس الوطني المرقم)(1980)

 1988)وانتخابات عام ( 1984 )وانتخابات عام (1980)حزيران (20)الوطني في  انتخابات المجلس
دة المقاعد, ُتعد  مناطق م إلى.وبموجب هذا القانون فقد قسم العراق (2)(1999 )انتخابات عام واخيراً ( 

 )ي عام. وف(3)اكثر ضمن نظام االغلبية ذو الجولتين أوان ينتخب مرشح واحد  حيث بأمكان الناخب
مناطق انتخابية,  إلى( والذي قسم المحافظات العراقية 26صدر قانون المجلس الوطني رقم )( 1995

قل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من يبشرط ان ال
نتخاب م عن طريق األبه  يجري انتخاعضوا ً ( 250 )عضاء المجلس. ويتكون المجلس الوطني منأ
 .(4)قتراع السريحر المباشر واألال

 

 

 

 

                                   
                                                           

 .45, ص1991 لسياسية, جامعة بغداد,( صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني, االنظمة ا1)
 .70( عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق, ص2)
أذار  9(, 495(, جريدة الصباح العدد ) 2003ـ1958ة في العراق) ( جريدة الوقائع العراقية, االنتخابات البرلماني3)

 .7, ص2007
, المعهد الدولي لحقوق 1ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدولية, ط ( محمد شريف بسيوني, الدساتير العراقية4)

 .46, ص2005االنسان. جامعة دي بول, 
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 1968العراق في العهد الجمهوري عام  توضح ألوية( 4)خريطة

 http://hgmpd.blogspot.com/2014/11/1968.htmlلمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على ا            
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 :تمهيد 
نماط البيئة الطبيعية معروفة وقديمة في أوك والتوجهات السياسية لإلنسان و العالقة بين السل ِإن  
ي, وقد ضخم قسم كبير من المفكرين والفالسفة والجغرافيين من دور البيئة في السلوك اإلنسانالفكر 

ين الذين حاولوا ترجيح , بالرغم من ظهور بعض المفكر  يةاإلنساناالجتماعي والسياسي للمجتمعات 
حد أي في تشكيل انماط الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية, لكن لم يجرئ اإلنساندور الجهد 
 وتطلعاته اإلنساننماط واشكال معينة لنشاطات أنكار دور العوامل الطبيعية في تكوين أمنهم على 

االجتماعية والتوجهات  العالقات والتي لها تأثير كبير في تشكيل خاصة النشاطات االقتصادية
السياسية, ومن المعروف ان لكل ظاهرة بشرية بعدين البعد األول طبيعي ويتمثل من خالل عالقة 

أما البعد  ,(ـ ومياه ـ وتربة ـ وتنوع حيوي المجتمع بالوسط الجغرافي المحيط به من )تضاريس ـ مناخ
وذلك من خالل النشاط البشري المتنوع وطبيعة  سلوك  الثاني فيتمثل باألبعاد االجتماعية  واالقتصادية

. وفي هذا الفصل ركز الباحث على العوامل الطبيعية المؤثرة على المشاركة السياسية (1)ذلك النشاط
ي وتوجهاته السياسية. اإلنسانوالمتمثلة بالتضاريس والمناخ والمياه لما لها من دور في تشكيل السلوك 

 قتصادية واالجتماعية  والسياسيةلتي تناولها الباحث فتتمثل بالعوامل السكانية واالأما العوامل البشرية ا
 .: العوامل الطبيعية1ـ  2

السياسي يظهر  اإلنسانتأثير العوامل الطبيعية على ظاهرة المشاركة السياسية وسلوك  ِإن  
العوامل  هذهِ ائية ( لما لبوضوح من خالل تأثير عوامل عدة أهمها ) التضاريس ـ المناخ ـ الموارد الم

العوامل بحسب  هذهِ من تأثير على تشكيل المظهر الفيزيوغرافي لإلقليم الجغرافي , وسوف يتم تناول 
 -أهميتها وهي كاآلتي :

 : التضاريس1ـ  1ـ  2
ونشاطاته, حيث  اإلنسانوأكثرها صلة بحياة  التضاريس من أكثر المظاهر الطبيعية انتشارا   ُتعد  
مما يؤثر بصورة كبيرة  األرضير النظام الهيدروغرافي لإلقليم بشكل كبير على طبوغرافية يظهر تأث

ستيطان وكثافة السكان. ومن . وكذلك في تحديد أنماط األ(2)على تحديد خطوط النقل والمواصالت
, وهو الذي يؤثر في حركة األرضهو سطح  اإلنسان المعروف ان المكان المادي الذي يتفاعل معهُ 

نتاجي, وهو الذي يساهم في درجة أتصال وتفاعل السكان وانصهارهم أو تباعدهم ونشاطه األ نساناإل
                                                           

ابراهيم احمد سعيد وممدوح شعبان الدبس, تطور الفكر الجغرافي , الجمعية التعاونية للطباعة , منشورات جامعة  (1)

 .464ص, 2011دمشق ,
صبري فارس الهيتي, الجغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية استشراقية عن الوطن العربي, دار الكتاب (2)

 .42ص, 2000, بيروت, 1الجديد المتحدة, ط
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وعزلتهم. وبالتالي فان التضاريس تترك بصمتها على التفكير االجتماعي والسلوك السياسي لألفراد 
يوجد مناطق ستواء الشديد, ومع ذلك نبساط واألألغلب التضاريس باأ. وفي العراق تتسم (1)والجماعات

 -( على النحو التالي:5خريطة )نة يمكن ان نقسمها كما موضح في تضاريسية متباي
 في العراق األرض( توضح اقسام سطح 5خريطة )

    , دار 1مصطفى فالح الحساني, مناخ العراق أسس وتطبيقات, ط -المصدر من عمل الباحث باالعتماد على:
 .20, ص2020ثنى, مسامير للطباعة والنشر والتوزيع, الم

تحتل الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من العراق, وتشكل بحدود :المنطقة الجبلية:  1ـ 1ـ  1ـ  2
ظات . وتشغل مساحات واسعة من محاف2( كم 23500من مساحة العراق بمساحة تقدر ب )  (5%)

شمال الغربي نحو من ال (. وتتكون من عدة سالسل متوازية اتجاهها العام) السليمانية , أربيل , دهوك
(  3600ـ 1000المنطقة بجبالها الشاهقة حيث يتراوح ارتفاعها ما بين )  هذهِ وتمتاز الجنوب الشرقي. 

                                                           

ـ دراسة في الجغرافية السياسية, اطروحة دكتوراه  عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي ,جغرافية االنتخابات في اليمن( 1)

 .33, ص2002, كلية اآلداب ,جامعة بغداد,(غير منشورة)
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متر فوق مستوى سطح البحر, وكذلك تمتاز بوعورتها وشدة تعقيدها وعمق وديانها, وشكل هذا 
ختلفة, مما ساهم في انخفاض الكثافة وحركته ونشاطاته الم اإلنسانرتفاع والوعورة صعوبة في تنقل األ

السكانية فيها بشكل عام بالرغم من وجود بعض التجمعات السكانية الكبيرة في بعض السهول 
. ويفصل المنطقة (1)المحصورة بين السالسل الجبلية مثل سهول ) شهرزور ـ رانيا ـ السندي ـ بازيان (

يكون أتجاهها مشابه لسالسل المنطقة الجبلية الجبلية عن المنطقة شبه الجبلية عدة سالسل جبلية 
السالسل هي سالسل ) بيخير ـ سبي ـ  هذهِ حيث تمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي وأهم 
ويكمن تأثير المرتفعات الجبلية السيما . (2)سيرمان ـ ئاكري ـ بيرمام ـ هيبت سلطان ـ سكرمة  ـ قرداق (

رتباطهم مع المناطق الحضرية الكبرى أوزيعهم من جهة وانعزالهم و الشديدة منها على حجم السكان وت
 إلىالمناطق, مما يؤدي  هذهِ من جهة أخرى, حيث ترتفع تكاليف مد طرق النقل والمواصالت في 

المناطق وبنفس الوقت يولد صعوبة في انشطتهم ومشاركتهم السياسية السيما في  هذهِ عزلة سكان 
 هذهِ العزلة في تشكيل رؤية ضبابية لدى أفراد  هذهِ ات, كما تساهم مراكز االنتخاب إلىوصولهم 

المناطق تجاه الواعز االنتخابي فال يوليه أهمية. وكذلك تشكل تضاريس المنطقة صعوبة لدى االحزاب 
بالنسبة للحكومات فتزداد تكلفة المنطقة وفي حمالتهم االنتخابية  أمافي نشر آرائهم وافكارهم في 

نعزالها وصعوبة الوصول أليها أالمنطقة بسبب صغر التجمعات السكانية و  هذهِ ياسية في المشاركة الس
ألعداد قليلة على العكس من المناطق السهلية ومثال على ذلك تم فتح مراكز أكثر و  إلىمما يضطرها 

ناخب في المناطق الجبلية في محافظة السليمانية بينما في  (1935فتح مركز انتخابي واحد لكل )
 .(3)( ناخب3117) بي تم فتح مركز انتخابي واحد لكلمحافظة بابل والتي تقع في السهل الرسو 

المنطقة في احتفاظ المجموعة الكردية بمميزاتها األثنولوجية واألثنوغرافية  هذهِ وقد ساهمت تضاريس 
ت التي ساهمت  في عزلهم ومنع اختالطهم مع المجموعا األرضعبر آالف السنين بسبب وعورة 

 العرقية االخرى مماساهم في جعل المنطقة تمتاز بالتجانس العرقي
(4). 

 ـ المنطقة شبه الجبلية 2ـ  1ـ  1ـ  2
المنطقة منطقة انتقالية  هذهِ  ُتعد  الغرب والجنوب الغربي من المنطقة الجبلية, و  إلىالمنطقة  هذهِ تقع 

لرسوبي التي تمتاز بسطح منخفض ومستوي بين المنطقة الجبلية المرتفعة والوعرة وبين منطقة السهل ا

                                                           

(
1

الجغرافية السياسية (, جاسم محمد محمدعلي, الجغرافية االنتخابية لمجالس المحافظات في العراق ) دراسة في ( 

 .39, ص2011اطروحة دكتوراه, كلية العلوم االنسانية, جامعة السليمانية, قسم الجغرافية, 

 .29, ص1973دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية, مطبعة شفيق, بغداد,  ( شاكر خصباك, العراق الشمالي,2)

 .40جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص( 3)
 .105, ص2005(, 68عباس السعدي, التركيب االثنولوجي لسكان العراق, مجلة كلية اآلداب, العدد)(4)
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. (1)% من مساحة العراق(15 )أي ما يقارب 2(كم 67000المنطقة ) هذهِ في الغالب. تبلغ مساحة 
النها عن تالل حمرين ومكحول جنوبا حيث يفص إلى المنطقة من المنطقة الجبلية شماال   هذهِ وتمتد 

يرانية الحدود األ إلى من الحدود السورية غربا  , و الهضبة الغربية جنوبا  منطقتي السهل الرسوبي و 
 هذهِ ( متر فوق مستوى سطح البحر, وتشغل 1000ـ200المنطقة ما بين ) هذهِ . ويتراوح ارتفاع (2)شرقا  

المنطقة مناطق واسعة من عدة محافظات حيث تشغل األجزاء الجنوبية الغربية من محافظتي اربيل 
والجزء الشمالي الشرقي من محافظة صالح الدين,  إلىفظة ديوالسليمانية والجزء الشمالي من محا

باإلضافة لمحافظتي نينوى وكركوك. وتمتاز المنطقة شبه الجبلية بسالسلها الجبلية الطويلة الواطئة 
وسعة سهولها المنتشرة بين سالسلها الجبلية, لذلك اتصفت المنطقة بطابع السهول المتموجة وقلة 

السهول مناطق تمركز سكاني مهمة بسبب  هذهِ . وقد أصبحت (3)ن نواحيهاالتباين في االرتفاع بي
. وللمنطقة سهول) اربيل ـ سنجار ـ حمرين ـ نينوى( أهم سهول المنطقة ُتعد  . و (4)مميزاتها االقتصادية

تراق شبه الجبلية أهمية بسبب تكوينها الجيولوجي الذي أغناها بأهم حقول النفط في العالم, وكذلك اخ
 ُتعد  احتفاظها بمخزون كبير من المياه الجوفية, وخصوبة سهولها, مما جعلها دجلة وروافده لها, و  نهر

 .(5)من أهم المناطق الزراعية في العراق
 (6)ويظهر تأثير تضاريس المنطقة شبه الجبلية على المشاركة السياسية من خالل:

ومد شبكات الطرق والمواصالت باإلضافة  في سهولة الحركة والتنقل ـ ساعد سطحها المنبسط نسبيا   أ
نهار التي تنبع من المنطقة الجبلية وتخترق المنطقة الشبه جبلية في أيجاد تجمعات وجود األ إلى

التجمعات السكانية هي  هذهِ هم أمن التجمعات الموجودة في المنطقة الجبلية , و  سكانية اكبر حجما  
المنطقة خاصة  هذهِ في سهولة المشاركة السياسية في  مدن )الموصل ـ أربيل ـ كركوك (, مما ساهم
رجاء المنطقة, وكذلك أنتخابية بصورة متوازنة في جميع أجراء االنتخابات و سهولة توزيع المراكز األ

 المراكز االنتخابية. إلىسهل على الناخب وصوله 

                                                           

تان العراق, رسالة ماجستير غير منشورة, سوران حمة أمين, التحليل الجغرافي لخصائص الرياح في أقليم كردس(1)

 .18, ص2006, كلية العلوم االنسانية, جامعة السليمانية, قسم الجغرافية
 .22, ص1985, مطابع جامعة الموصل, 1, العراق ) دراسة اقليمية (, جمحمد أزهر السماك وآخرون(2)
 .32, ص1969,  5رافية العراقية, المجلد حامد محمد الطائي, تحديد أقسام سطح العراق, مجلة الجمعية الجغ(3)
لألمن القومي في كوردستان العراق, مركز كردستان للدراسات  جزا توفيق طالب, المقومات الجيوبولتيكية(4)

 .80ـ 77, ص2005االستراتيجية, السليمانية, 
ـ 1914) ة البريطانية فيروز حسن حمه عزيز, االهمية الجيوسياسية لكردستان الجنوبية وتأثيرها على السياس(5)

 .53ـ52, ص2008(, مركز كردستان للدراسات الستراتيجية, السليمانية,  1924
 .41, صجاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق(6)
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تصال أليادة االمنطقة في ز  هذهِ في طنات حضرية كبيرة ومتوسطة الحجم ساهم وجود مستو ـ  ب
, وكذلك سهل على المرشحين المتنافسين في حزابوالتماس بين السكان وبين النخب السياسية واأل

فكار واآلراء مع تصال بالناخب وايصال أفكارهم وبرامجهم السياسية وتبادل األنتخابات من األاأل
 الناخب.

, عها الجغرافي في تنوع المنطقة أثنيا  مع أهميتها االقتصادية وموق ـ ساهم مالئمة المنطقة تضاريسيا   ج
كراد , فقوميا نجد ان العرب واألودينيا   قوميا   حيث تعتبر المنطقة من أكثر مناطق العراق تنوعا  

مثل الكلدوآشوريين والسريان.  قل وجودا  أخرى أقوميات  إلىوالتركمان يشكلون غالبية سكانها باإلضافة 
السكان مع وجود أقليات دينية مثل األيزيدية الذين يتركزون في فيشكل المسلمون أغلبية  أما دينيا  

محافظة نينوى, وأتباع الديانة المسيحية التي يتوزعون في معظم أرجاء المنطقة, والكاكائية الذين 
 ينتشرون في مناطق كركوك وكالر وخانقين, أما الشبك فيتركزون في سهل نينوى.

 هذهِ اهم بشكل كبير في جعل المنطقة منطقة تنافس سياسي بين هذا التنوع القومي والديني قد س ِإن  
 مر جليا  مر ساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية وظهر هذا األالمكونات العرقية والدينية, وهذا األ

, حيث أدلى أغلب الناخبين بأصواتهم حسب (2003)نتخابات البرلمانية التي جرت بعد عامفي األ
 نتخابية لألحزاب والمرشحين.والدينية, بغض النظر عن البرامج السياسية واألالقومية نتماءاتهم أ

 : الهضبة الغربية  3ـ  1ـ  1ـ  2
% من (60 )تشغل الهضبة الغربية الجزء الغربي والجنوب الغربي من العراق. وتشكل ما يقارب

(  1000ـ 100ا بين ). ويتراوح ارتفاعها م2الف كم ( 260 )مساحة العراق حيث تبلغ مساحتها بحدود
نبساط ماعدا بعض أجزائها التي تتسم متر فوق مستوى سطح البحر. ويغلب على سطح الهضبة األ

بالتموج, ويمتاز سطح الهضبة بوجود بعض الكثبان الرملية وكذلك فقر غطائه النباتي وشحة مصادر 
ساهم الحرارة والجفاف مما  . تمتاز الهضبة الغربية ببيئتها الصحراوية حيث ارتفاع درجات(1)المياه

بشكل كبير في قلة المستوطنات البشرية وصغر حجمها وتركزها قرب الواحات. ويعتمد سكان المنطقة 
عن الكأل الفقير في المنطقة. أن قلة  الترحال بحثا   إلىعلى تربية المواشي وهذا ما يجعلهم يميلون 

ة خالية من السكان وهذا ما أنعكس  السكان وكبر مساحة الهضبة ساهم في وجود مساحات شاسع
قلتها وعزلة مناطق كثيرة خاصة المناطق  إلىعلى ارتفاع تكلفة مد الطرق بين نواحيها مما أدى 

االنعزال الجغرافي لسكان المنطقة مما ساهم في انخفاض نسبة  إلىالعوامل أدت  هذهِ النائية. ان 

                                                           

 .49, ص1961, 2جاسم محمد خلف, محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والبشرية واالقتصادية, ط ( 1)
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يصال برامجها وافكارها لهمال بالستصحزاب األالمشاركة السياسية فيها, و صعب على األ , كان وا 
المراكز االنتخابية بسبب البعد المكاني للمراكز وقلة طرق  إلىوكذلك صعوبة وصول الناخبين 

 .(1)النقل
 .: السهل الرسوبي 4ـ  1ـ  1ـ  2

الف  (93)يحتل السهل الرسوبي الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من العراق, ويحتل مساحة 
نبساط وكذلك االنخفاض من مساحة العراق, ويغلب على سطح السهل األ( % 21)يعادل  , أي ما2كم
( م فوق مستوى سطح البحر. وتمتد منطقة السهل 100) يث ال يتجاوز في اقصى ارتفاع لهُ ح

كم حيث يبدأ ( 650 )الرسوبي بشكل طولي من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ولمسافة تزيد عن
سواحل الخليج العربي أما عرضه  إلىء على نهر دجلة ومدينة هيت على نهر الفرات من مدينة سامرا
الحدود العراقية االيرانية من  إلىكم يبدأ من حدود الهضبة الغربية في الغرب ( 300 )فيبلغ في اقصاه

. ويتميز السهل الرسوبي في العراق بأهميته منذ القدم حيث يعتبر مهد الحضارات (2)جهة الشرق
ستيطان والحركة للنشاطات االقتصادية. وتتميز السهول بصفة عامة بسهولة األ ومركزا مهما   يةنساناإل

والنقل وهذا ما يسهل انتقال االفكار والتجارب بين السكان ويساهم في أيجاد وحدة ثقافية بينهم, وكذلك 
 .(3)يسهل على الحكومات االشراف السياسي على جميع أجزاء السهل

 :(4)ر تضاريس السهل الرسوبي على المشاركة السياسية في العراق على النحو التاليويظهر تأثي
زراعية خصبة فيه وكذلك وفرة المياه السيما مياه نهري  يراضأانبساط سطح السهل و وجود  ِإن  ا ـ 

ستيطان ومد طرق النقل والمواصالت, مما جعله المركز االستيطاني دجلة والفرات ساهم في سهولة األ
األهم في العراق, حيث يتركز فيه أغلب سكان العراق. ويشكل هذا التركز السكاني ثقل انتخابي كبير 

 ومركز صراع وتنافس بين التيارات السياسية.
ب ـ ساهمت سهولة الحركة والنقل واالستيطان في السهل الرسوبي في جعل المنطقة تتسم بتجانس 

النقسامات المذهبية باتت على أشدها في العقود األخيرة ال ان اإحد كبير.  إلىثقافي وقومي وديني 
 خاصة بين أتباع التيارات الدينية.

                                                           

 .43صجاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ( 1)
 .21حامد محمد الطائي, مصدر سابق, ص( 2)
, 2002, القاهرة, 2ـمحمد محمود ابراهيم الديب, الجغرافية السياسيةـ أتجاه معاصر, مكتبة االنجلو مصرية, ط( 3)

 .308ص
 .49ـجاسم محمد خلف, مصدر سابق, ص( 4)



 2003العوامل اجلغرافية املؤثرة على املشاركة السياسية يف العراق بعد عام .................... الثانيالفصل 
 

 
59 

تركز السكان في مدن كبرى ووجود مراكز ريفية ذات حجم كبير, وكذلك وجود شبكة طرق  ِإن  ج ـ 
لك فراد والجماعات, وكذحزاب لبرامجها وأفكارها وتواصلهم مع األألكثيفة ساهم في سهولة أيصال ا

حزاب والمسؤولين ومؤسسات التواصل مع األأو فراد مشاركاتهم السياسية سواء باالنتخابات سهل على األ
 نتخابات بالنسبة للحكومات.ي. وكذلك يقلل من تكلفة اجراء األالمجتمع المدن

 : المناخ2ـ  1ـ  2
نذ القدم, معروفة في الفكر الجغرافي م اإلنسانتأثير المناخ على راحة وصحة وسلوك  ِإن  

ربط بين المناخ وطبائع الشعوب وعاداتهم, أما ابن خلدون فقد أكد في مقدمته ) مقدمة  فأرسطو مثال  
. وبالرغم من (1)ابن خلدون ( على تأثير الهواء واألقاليم  المناخية في اختالف البشر وطبائع الشعوب

ف بيئته المناخية فأنه لم يستطع عدم وجود نظرية تثبت اختالف السلوك السياسي لإلنسان بسبب اختال
أحد ان ينكر بأن المناخ وعناصره يؤثر بصورة غير مباشرة في قوة الدولة ونشاط سكانها, ومن أمثلة 

ودرجات الحرارة على توفير الموارد المائية الضرورية لحياة السكان ومزاولة  األمطارذلك تأثير كمية 
عناصر المناخ دور كبير لنشطة االقتصادية األخرى, فنشاطاتهم سواء كانت زراعية أو غيرها من األ

في تحديد المحاصيل الزراعية ومواسم وأنماط زراعتها, وهذا ما قد يشكل إقليم زراعي ذو طابع بشري 
. وفي العراق تتنوع األقاليم المناخية وتتباين من (2)معين من حيث العالقات االجتماعية والسياسية

وتنخفض درجات الحرارة , وتبدأ  األمطارفنجد في أقصى الشمال تزداد  اراألمطحيث درجات الحرارة و 
هم األقاليم المناخية في أ, وفيما يلي باالنخفاض والحرارة باالرتفاع كلما أتجهنا جنوبا   األمطارمعدالت 

 -العراق وهي كاآلتي:
 : إقليم مناخ البحر المتوسط1ـ  2ـ  1ـ  2

ي والشمالي الشرقي من العراق, حيث يسود في المنطقة الجبلية قليم في القسم الشماليقع هذا األ
االقليم بسقوط كميات كبيرة (م فوق مستوى سطح البحر, ويمتاز هذا  1000التي يزيد ارتفاعها عن )

بانخفاضها الشديد في  ما درجات الحرارة فتمتازأ, (ملم سنويا  1250يبلغ معدلها بحدود ) من األمطار
ما دون الصفر المئوي في أشهر الشتاء وتستمر  إلىخفض درجات الحرارة  , حيث تنفصل الشتاء

(ملم وبلغ معدل درجات الحرارة في 1263طة بنجوين معدل أمطار بلغ ) أليام عديدة, وقد سجلت مح
درجة مئوية, أما صيف هذا اإلقليم فيمتاز باعتدال درجات  (-2.5شهر كانون الثاني لنفس المحطة ) 

هذا  ُيعد  ( درجة مئوية, و  29.5 )رارة لشهر تموز في نفس المحطةغ معدل درجات الحالحرارة حيث بل
                                                           

 .9, ص1981ألسكندرية, زين عبدالمقصود, البيئة واالنسانـ عالقات ومشكالت, منشأة المعارف, ا (1)
 .45جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص (2)
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. أما اشهر األمطاربندرة  قليم أيضا  إاإلقليم الوحيد الذي تتساقط فيه الثلوج بغزارة. ويمتاز صيف هذا اال
. ويبرز (1)خرىيم األقالمن مقارنة مع األ ( في هذا اإلقليم فتعتبر اطول نسبيا  عتدال) الربيع والخريفاأل

تأثير مناخ هذا اإلقليم على المشاركة السياسية في موسم تساقط الثلوج حيث تشكل عائق أمام حركة 
 السكان, مما يسبب عزلتهم ومنعهم من آداء حقهم في المشاركة السياسية خاصة االنتخابية.

 ( توضح األقاليم المناخية في العراق6خريطة )

عباس فاضل السعدي, جغرافية العراق, وزارة التعليم العالي والبحث  -باالعتماد على: من عمل الباحث :المصدر
 .93, ص2009العلمي, جامعة بغداد, 

 .: اإلقليم شبه الجاف2ـ  2ـ  1ـ  2
قليم إلاقليم انتقالي ما بين اقليم البحر المتوسط وا ُيعد  قليم في المنطقة شبه الجبلية, و يسود هذا اإل
 جات الحرارة في شهر كانون الثانيحيث يبلغ معدل در  يمتاز بشتاء بارد نسبيا  و   الصحراوي.

                                                           

سليمان عبدهللا اسماعيل, خصائص االمطار في اقليم كردستان العراق, رسالة ماجستير منشورة باللغة الكردية, ( 1)

 .112ص, 1994كلية اآلداب , جامعة صالح الدين, 
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يام الشتاء. أما أما دون الصفر المئوي في بعض  إلى( درجة مئوية. وتنخفض درجات الحرارة 8.2)
يبلغ معدل درجات الحرارة لشهر  إذاقليم فهو أشد حرارة مقارنة مع أقليم البحر المتوسط, إلصيف هذا ا

إذ تتراوح ما بين ) قليم السابق قل من اإلأمطار هذا االقليم فهي أما أ. 5(م35ز في مدينة اربيل )تمو 
, في حين تسقط كميات من الثلوج خاصة في حافاته الشمالية والشرقية. ويعتبر ملم (500ـ 200

مقارنة هذا أجواء هذا . وعند (1) قليم السابقمقارنة مع األ قليم أقصر نسبيا  نتقاليان لهذا األالفصالن األ
الصحراوي نجد بأنها  اإلقليم وتأثيرها على المشاركة السياسية مع أجواء إقليم البحر المتوسط أو اإلقليم

ألجراء فعاليات المشاركة السياسية سواء كانت حمالت انتخابية أو أجراء العمليات مناسبة أكثر 
 قليم .اإل اعتدال مناخ هذا إلىنتخابية, ويعود السبب في ذلك األ
 .: االقليم الجاف الصحراوي3ـ  2ـ  1ـ  2

قليم في مناطق وسط وغرب وجنوب العراق حيث يتطابق مع منطقتي السهل الرسوبي يسود هذا اإل
والهضبة الغربية. يمتاز هذا االقليم باعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء و أرتفاعها في فصل 

وقد تتجاوز  (2)( درجة مئوية في شهر تموز36) إلىفيه  الصيف حيث تصل معدالت درجات الحرارة
قليم إلما امطار هذا اأ. (3)( درجة مئوية45درجات الحرارة في بعض ايام  أشهر تموز وآب حاجز)

قليم من الفصول (ملم, في حين يكاد يخلو هذا اإل200فهي قليلة حيث تبلغ معدالتها السنوية دون )
يبدأ من شهر نيسان حتى  إذالحرارة في النصف الصيفي من السنة نتقالية بسبب ارتفاع درجات إلا

 األمطارخاصة عنصري الحرارة و  أما تأثير المناخ على المشاركة السياسية .(4)شهر تشرين االول
ستيطان ألول فيظهر تأثيره في انماط اول غير مباشر والثاني مباشر, أما األفيظهر في شقين األ

التي تسقط فيه  األمطارقليم البحر المتوسط ان الكميات الكبيرة من أوالزراعة , حيث نالحظ في 
مضاف اليها عاملي الجيولوجيا والطبوغرافية ساهمت في انتشار الزراعة الديمية في فصل الشتاء 

تشتت المستوطنات  إلىدى أمر الذي والزراعة باالعتماد على العيون والينابيع في فصل الصيف, األ
دى هذا أقليم شبه الجاف, حيث جزاء كبيرة من األأها, وينطبق هذا الحال على الريفية وصغر حجم

تصال بين ضعف في المشاركة السياسية بسبب العزلة الجغرافية وضعف األ إلىستيطان النمط من األ
آرائها في تلك حزاب في نشر برامجها و , وكذلك شكل صعوبة لدى األسكان القرى وسكان المدن

                                                           

 .45جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص( 1)
حميد الجنابي و سعدي علي غالب, جغرافية العراق االقليمية, دار أبن األثير للطباعة والنشر, الموصل , صالح ( 2)

 .92, ص2005
عبد األمام نصار ديري, تحليل جغرافي لخصائص مناخ القسم الجنوبي من العراق, رسالة ماجستير غير  (3)

 .68, ص1988منشورة, جامعة البصرة , كلية اآلداب, قسم الجغرافية, 

 .101صالح حميد الجنابي و سعدي علي غالب, المصدر السابق, ص(4)
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شراف عليها فقد ساهم المناخ في رفع تكلفة االنتخابات نتخابات واألناحية أجراء األالمناطق. أما من 
نعزال في عزوف بسبب فتح مراكز انتخابية ألعداد قليلة من الناخبين. وقد ساهم هذا التباعد واأل ماديا  

ية خاصة المراكز االنتخاب إلىدالء بأصواتهم بسبب صعوبة الوصول أعداد كبيرة من الناخبين عن األ
عند تساقط الثلوج وعدم توفر الطرق المعبدة. أما في االقليم الصحراوي فيظهر العكس حيث شحة 

تركز المستوطنات السكانية قرب االنهار مما يسهل المشاركة  إلىالمياه وارتفاع درجات الحرارة يؤدي 
ات . أما الشق الثاني يظهر تأثير عنصر الحرارة في تحديد أوقات أجراء االنتخاب السياسية .وكذلك

 اإلنسانالحد من نشاط  إلىجواء الباردة والممطرة والتي تؤدي التأثير المباشر فيظهر في تأثير األ
وتؤثر على مزاجه العام خاصة في المناطق المكشوفة, وبالتالي فإنها تؤثر على مشاركته السياسية, 

في نشر برامجها السياسية والتواصل  حزاب السياسية حيث تواجه صعوبةوينطبق هذا الحال على األ
 (1)مع السكان

وقات لممارسة المشاركة السياسية مثل اجراء االنتخابات واالستفتاءات هي ويرى الباحث ان افضل األ 
شهر بداية الخريف, وذلك لتجنب أشهر نهاية الربيع و أمثل  األمطارالشهور المعتدلة الحرارة ونادرة 

قليم الصحراوي وتجنب البرد القارص والثلوج ما في اشهر الصيف في األأرتفاع درجات الحرارة السي
 في اقليم مناخ البحر المتوسط. شتاءا  

 .: الموارد المائية3ـ  1ـ  2
من هداف األأحد الدعامات المهمة لتحقيق أ ُتعد  , و اإلنسانفي حياة   رئيسا   تؤدي الموارد المائية دورا  

الماء مفتاح التنمية  ُيعد  مرتبط بوجود المياه ووفرتها, ومن هذا المنطلق الغذائي, فوجود الكائنات الحية 
همية المياه في العراق على أمان السكان. وقد انعكست أستمرار, وهو ضمان المستدامة والقابلة لأل

هان مرادفات اسمه ) بالد الرافدين ـ ارض ذاإل إلىسم العراق حتى يتبادر أتسميته, فما ان يذكر 
النهرين دجلة والفرات. ويقال العراق عطية  إلىين ـ بالد النهرين ( وغيرها الكثير مما يشير الرافد
انهار العراق اساس ثروته االقتصادية  ُتعد  (, و  ) هيرودوتس, وهبة الرافدين كما ذكر قديما (2)الماء

صادر المياه, وتضم الموارد المائية جميع اشكال م .(3)ليس في الحاضر فقط بل منذ اقدم العصور
والثلوج والمياه السطحية ) االنهار والجداول والبحيرات (  األمطارد في العراق من تساقط ُتعد  والتي ت

                                                           

 .46جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص( 1)
, 1984نجيب خروفة واخرون, الري والبزل في العراق والوطن العربي, مطبعة النشأة العامة للمساحة, بغداد,  ـ( 2)

 .104ص
, المطبعة العربية , بغداد, 1العراق, ترجمة جاسم محمد الخلف, ط كوردن هستد, االسس الطبيعية لجغرافية ( 3)

 .134, ص1948
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تأثر  في توزيع السكان والمدن والذي من خاللهُ  تأثيرا   أهمها واكثرا   إلىالمياه الجوفية وسنتطرق  إلى
 لي:على المشاركة السياسية وهي األنهار وعلى النحو التا

رضروم في تركيا, ويتكون أينبع نهر الفرات من المنطقة الجبلية شمال : نهر الفرات: 1ـ  3ـ  1ـ  2
(م فوق 3000) يث ينبعان من منطقة يصل ارتفاعهافي منبعه من نهرين هما فرات صو ومراد صو ح

ضيق حتى  , وبعد ان يلتقيا النهران قرب مدينة كيبان يسير النهر في مجرى(1)مستوى سطح البحر
, حيث راضي السورية عند مدينة جرابلسيلتقي في رافده الثالث توخمه صو, ويدخل نهر الفرات األ

خر روافد نهر أالروافد هي  هذهِ  ُتعد  تصب في نهر الفرات ثالث روافد هي الساجور والخابور والبليخ و 
كم ( 420 )مجراه ضيق لمسافةالفرات, ثم يدخل نهر الفرات العراق في بلدة حصيبة قرب القائم ويكون 

قيم عليه سدة الفلوجة أ, ثم يصل النهر مدينة الفلوجة حيث (2)من القائم حتى مدينة الرمادي أبتداءا  
التي تتوزع منها عدة جداول من الضفة اليسرى من النهر باتجاه نهر دجلة قرب بغداد ويعود السبب 

الجداول هي  هذهِ هم أمتار و أ (7)دجلة بحدود على من مجرىأالمنطقة  هذهِ ان مجرى الفرات في  إلى
 إلى. وعند وصول نهر الفرات (3)سكندرية والمسيب()الصقالوية وابو غريب و اليوسفية واللطيفية  واإل

قيم عليه سدة الهندية التي توزع مياهه ما بين شط الحلة وشط الهندية حيث يقسم الفرات أمدينة الهندية 
خرى شمال مدينة الديوانية, ثم يدخل النهر مدن السماوة والناصرية أمرة شطرين ثم يتوحد مجراه  إلى

وسوق الشيوخ قبل ان يلتقي بنهر الفرات في كرمة علي شمال البصرة مكونان شط العرب. ومن 
( كم في 675)( كم في تركيا و455( كم منها )2330)لذكر ان طول نهر الفرات الكلي هوالجدير با

( كم  يقع ثلثها في الهضبة الصحراوية والثلثان الباقيان يقعان 1200يبلغ طوله )سوريا أما في العراق ف
 .(4)في السهل الرسوبي

, حيث الجنوب من منابع الفرات إلىينبع نهر دجلة من جنوب شرق تركيا  : نهر دجلة:2ـ  3ـ  1ـ  2
لنهر من ثالث م فوق مستوى سطح البحر. ويتكون ا(2000و  1000)يبلغ ارتفاع المنطقة ما بين 

كم في (250 )روافد رئيسية هي دجلة صو وبطمان صو وبوتان صو, ويقطع النهر قبل دخوله العراق
. وبعد ان يدخل النهر (5)كم مشتركة بين تركيا وسوريا قبل دخوله قرية فيشخابور العراقية(50و)تركيا 

                                                           

, الدار 1عباس فاضل السعدي, جغرافية العراق ) اطارها الطبيعي ـ نشاطها االقتصادي ـ جانبها البشري (, ط ( 1)

 .111ـ110, ص2008الجامعية للنشر والترجمة, بغداد, 
وارد المائية في العراق لتنمية االقتصاد الوطني, ترجمة محمد كامل عارف, معهد غ. س. شاهبازيان, استخدام الم( 2)

 .39, ص1980الدراسات الشرقية, اكاديمية العلوم السوفيتية, موسكو, 
 .140كوردن هستد, مصدر سابق, ص( 3)
 .107, ص1963احمد سوسة, فيضانات بغداد في التاريخ, القسم االول, مطبعة االديب البغدادية, بغداد,  ( 4)
 .108المصدر نفسه, ص( 5)
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الشرقي حيث يصب فيه الرافد العراق يصب فيه رافد الخابور. وبعدها يسير النهر باالتجاه الجنوبي 
هم روافد دجلة بسبب غزارة مياهه وذلك قرب مدينة أ ُيعد  الثاني في العراق رافد الزاب الكبير والذي 

لىالنمرود, و  كم يصب فيه الرافد الثالث رافد ( 35)الشمال من منطقة الفتحة جنوب مدينة الشرقاط ب ا 
. وبعد عبوره مدينة سامراء يصب في نهر ت ثم سامراءيمر النهر بمدن تكري , وبعدها(1)الزاب الصغير

دجلة رافده الرابع العظيم وذلك قرب مدينة بلد, وبعدها يصل النهر مدينة بغداد حيث يصب في نهر 
. ويستمر النهر في جريانه حتى يصل مدينة الكوت ثم مدينة العمارة حيث (2)إلىدجلة رافده الخامس دي

حتى يلتقي بنهر الفرات شمال  األرضفاع مستوى المياه بالنسبة لسطح يتسم النهر بكثرة تفرعه وارت
ان يصب في  إلىكم (110)البصرة عند منطقة كرمة علي حيث يكونان شط العرب الذي يبلغ طوله 

% (82 )كم اي بحدود(1418 )كم حصة العراق منها(1718)الخليج العربي. أما طول النهر فيبلغ 
ارد المائية عل المشاركة السياسية يظهر من خالل تأثيرها على السكان تأثير المو  ِإن  .(3)من طوله

وتوزيعهم, حيث تتصف المراكز االستيطانية في العراق بامتدادها على شكل محاور طولية مع امتداد 
نهر دجلة وروافدها ونهر الفرات, ويمكن ان نميز ست محاور رئيسية لتوزيع السكان أنهار خاصة األ

 -:(4)تاليوعلى النحو ال
ضري والثقل االقتصادي والسكاني للعراق, وتقع في العراقي: وهي تمثل القلب الح ـ منطقة االكيومين.أ

 % من سكان العراق.(20)منطقة تحضر نهري دجلة والفرات حول مدينة بغداد, ويتجاوز عدد سكانها 
نهر الفرات,  ويضم  ةاذامحـ محور تحضر اسفل الفرات: ويمتد هذا المحور ما بين بغداد والبصرة ب ب

 مدينة رئيسية معظمها مراكز محافظات واقضية ونواحي.(23)هذا المحور
ات نهر دجلة, ويضم هذا المحور إذـ محور تحضر اسفل دجلة: ويمتد ما بين بغداد والبصرة بمح ج
 مدينة رئيسية أهمها مدن الصويرة والعزيزية والكوت والعمارة والقرنة. (18)
مدينة رئيسية (12 )ضر دجلة االعلى: يمتد هذا المحور ما بين بغداد والموصل ويضمـ محور تح د

 أهمها مدن بلد وسامراء وتكريت والشرقاط وحمام العليل والموصل.

                                                           

عباس فاضل السعدي, جغرافية العراق) اطارها الطبيعي ـ نشاطها االقتصادي ـ جانبها البشري (, مصدر سابق,  (1)

 .120ص

(, بغداد,  96مهدي الصحاف, الموارد المائية وصيانتها من التلوث, وزارة االعالم, سلسلة الكتب الحديثة)رقم ( 2)

 .69ـ68, ص1976
 .68المصدر نفسه, ص( 3)
) اطارها الطبيعي ـ نشاطها االقتصادي ـ جانبها البشري (, مصدر سابق, عباس فاضل السعدي. جغرافية العراق( 4)

 .363ص
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ات نهر الفرات, ويضم إذـ محور تحضر الفرات االعلى: ويمتد ما بين بغداد والحدود السورية بمح ذ
 وجة والرمادي وهيت وحديثة والقائم.مدينة أهمها الفل (11 )هذا المحور

( ويتخذ هذا المحور ظيم والزاب الصغير والزاب الكبيروالع لىياـ محور تحضر روافد دجلة ) د ز
 االنهار. هذهِ متداد أالتوزيع الخطي للمدن مع 

  ( توضح الموارد المائية في العراق7خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ة نظم وزارة الموارد المائية, المركز الوطني الدارة الموارد المائية, شعب-تماد على: المصدر من عمل الباحث باالع
 .2010المعلومات الجغرافية, 
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مدينة ( 30)كم يستقطب بحدود (1400 )يتضح مما سبق ان محور دجلة والذي يبلغ طوله بحدود
صف سكان العراق, في كثر من نأعداد هائلة من السكان تشكل أرئيسية حيث يتركز في هذا المحور 

مدينة رئيسية بالرغم من قصر طول نهر الفرات بالنسبة لنهر دجلة (34)حين يستقطب نهر الفرات
. ان توزيع المدن على شكل (1)نمط توزيع مدنه المتقارب إلىداخل الحدود العراقية ويعود سبب ذلك 

النقل وربط المدن بعضها  نهر ساهم في تقاربها وهذا بدوره سهل في مد طرقمحاور ممتدة مع األ
% (80)ان هذين النهرين أصبحا عاملي جذب للسكان, حيث يعيش أكثر من  إلىببعض , باإلضافة 

من سكان العراق في حوضي دجلة والفرات. وكذلك ساهم هذين النهرين في ايجاد النقل النهري 
بينهم وسهل عليهم  فراد واتصالهم فيماالرخيص, وربط المدن بعضها ببعض مما سهل انتقال األ

توزيعها بصورة متوازنة  سهل لمراكز االقتراع, كما سهل ايضا  أالمشاركة السياسية حيث الوصول 
فراد ونشر برامجها بين فئات حزاب ومنضمات المجتمع المدني التواصل مع األوكذلك سهل على األ

 المجتمع.
همية في الجغرافية أكثر المواضيع أمن دراسة السكان وخصائصهم  ُتعد  : العوامل السكانية :  2ـ  2

, ويعود السبب في ذلك كون رنتخابات وصناعة القراالسياسية خاصة في مجال المشاركة السياسية واأل
و الترشح في االنتخابات أالسكان هم من توكل اليهم مهمة المشاركة السياسية سواء كان في التصويت 

عن ذلك يمثل حجم السكان  سياسية وادارتها. فضال  حزاب الشراف عليها, وكذلك تشكيل األاألو أ
. وكذلك تباين السكان من واقتصاديا   في قوة الدولة سياسيا   وتركيبهم العمري والنوعي عنصرا اساسيا  

هم خصائص أ. وفيما يلي (2)مختلفة من التوجهات السياسية والتصويتية خرى يخلق انماطا  أ إلىمنطقة 
 السكان في العراق

ا إذحجم السكان من العوامل المؤثرة في قوة الدولة وتماسكها السيما  ُيعد  :  : حجم السكان 1ـ  2ـ  2
حجم  ُيعد  .حيث (3)حداث السياسية المهمة في الدولةمع األ كبيرا   صاحب الحجم الكبير للسكان تفاعال  
بارات حجم السكان , ولكن اعتعليه الدول في نشاطاتها المختلفةالسكان العمود الفقري الذي تعتمد 

نما بمقدار حيوية أن العبرة ليست في الحجم فقط و وحدها ال تصلح في تقدير الفعالية السياسية للدولة أل

                                                           

, 7( محمد الرحبي, العالقات المكانية لمدن نهري دجلة والفرات: دراسة مقارنة, مجلة المأمون الجامعة, بغداد, العدد1)
 .194ـ191,ص2002

 .71,ص1988( عبدالمنعم عبدالوهاب وصبري فارس الهيتي, الجغرافية السياسية, جامعة بغداد, 2)
 .48( جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص3)
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في المشاركة السياسية السيما في  ويظهر تأثير حجم السكان جليا  ,  (1)السكان وتفاعلهم مع الحدث 
قاعد المخصصة نتخابية وتحديد الماألم الدوائر ع ورسستفتاءات وذلك عبر تأثيره في توزينتخابات واألاأل

حزاب السياسية من ناحية زيادة فرص الكيانات , وكذلك يدخل في حسابات األللدائرة االنتخابية
صوات مع زيادة حجم السكان للدائرة االنتخابية. وعادة ما يتناسب عدد المتنافسة بالحصول على األ

لك الدائرة, وقد حدد الدستور العراقي الدائم نسبة عضو واحد نتخابية مع عدد السكان في تالمراكز األ
 . (2)( الف نسمة من السكان100لكل )

كان (  1997)حصاء سكاني والذي جرى عام أخر أوتشير اإلحصائيات أن سكان العراق حسب 
( مليون نسمة, 26,340,227)نحو( 2003)صبح عددهم عام أ( مليون نسمة ,و 22,046,244)

أصبح عدد سكان العراق (2005 )حتالل األمريكي عامول انتخابات برلمانية بعد األأجراء أوعند 
على حيث بلغت نسبتها حتلت بغداد  النسبة السكانية األأ, ( مليون نسمة28,104,195)نحو
%. ( 6,61 )% ثم البصرة بنسبة(9,42)% من سكان العراق, تلتها محافظة نينوى بنسبة (24)نحو

 )% ومحافظة المثنى بنسبة(1,74 )ان فسجلت في محافظة دهوك حيث بلغتقل نسبة للسكأما أ
( 32,490,546) إلى( 2010)زداد عدد السكان في العراق عام أ% من عدد سكان العراق. ثم (2

 .(3)(%2,8ساس السنوي والبالغة )مليون نسمة بسبب الزيادة الطبيعية للسكان على األ
 2018 )( مليون نسمة ارتفع في عام36,004,552ان )فاصبح عدد السك (2014 )ما في عامأ 
(% من سكان 21) إلى( مليون نسمة انخفضت فيها نسبة السكان في بغداد 40,302,099) إلى(

( مليون نسمة, واحتلت  محافظة نينوى المرتبة الثانية من 8,531,845العراق حيث بلغ عدد سكانها )
ما اقل النسب أ(% من السكان, 8ثم البصرة بنسبة )(% من سكان العراق 10السكان بنسبة تقارب )

(% تلتها كل من محافظة كربالء ودهوك وميسان 2في السكان فكانت من نصيب محافظة المثنى)
 (.4( وشكل )1)ظر جدولُين. (4)(% من عدد سكان العراق3بنسبة تقارب )

 

 

                                                           

 .49( عبدالجليل عبد الفتاح الصوفي, مصدر سابق, ص1)
 (.(, الفقرة  )اوال47( دستور جمهورية العراق, المادة)2)
رة التخطيط, الجهاز المركزي لالحصاء, اسقاطات سكان العراق حسب المحافظات جمهورية العراق, وزا (3)

 (, جدول رقم واحد.2012ـ 1997للسنوات ) 
(, شكل 2018ـ 2015جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لالحصاء, تقديرات سكان العراق) ( 4)

 (.3)رقم
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 (2018- 2005)من مدةلل( يوضح التوزيع الجغرافي للسكان في محافظات العراق 1جدول )     

 المحافظة
 عدد السكان                                                            

 2018عام  2016عام  2014عام  2012عام  2010عام  2007عام  2005عام 
 1,364,724 1,226,250 1,220,396 1,158,633 1,118,745 505,491 484,953 دهوك
 1,950,174 1,759,659 1,749,915 1,657,684 1,512,692 1,542,421 1,448,940 أربيل

 2,271,954 2,051,388 2,039,767 1,931,561 1,827,764 1,893,617 1,782,990 السليمانية
 3,954,478 3,538,715 3,524,348 3,353,875 3,190,422 2,811,091 2,651,594 نينوى
 1,687,557 1,515,950 1,508,854 1,432,747 1,345,614 902,019 872,731 كركوك

 1,702,456 1,513,441 1,509,153 1,441,266 1,350,174 1,191,403 1,169,943 صالح الدين
 1,744,803 1,553,272 1,548,493 1,477,684 1,443,173 1,560,621 1,472,334 إلىدي

 1,887,749 1,680,813 1,675,606 1,598,822 1,521,407 1,485,985 1,388,054 االنبار
 8531845 7,710,001 7,665,292 7,255,278 7,055,196 7,145,470 6,755,833 بغداد
 1,463,712 1,308,033 1,303,137 1,240,935 1,150,591 1,064,950 1,006,818 واسط
 2,201,222 1,959,138 1,953,184 1,864,124 1,810,673 1,651,565 1,553,447 بابل

 1,289,619 1,156,220 1,151,152 1,094,281 1,066,567 887,859 824,973 كربالء
 1,544,385 1,396,130 1,389,549 1,319,608 1,245,484 1,081,203 1,017,307 النجف

 1,371,443 1,224,830 1,220,333 1,162,485 1,134,313 990,483 941,641 القادسية
 869,328 772,603 770,476 735,905 719,069 614,997 577,684 المثنى
 2,220,139 1,987,729 1,979,561 1,883,160 1,736,181 1,616,226 1,526,951 ذي قار
 1,174,680 1,055,612 1,050,580 997,410 921,484 824,147 786,230 ميسان
 3,061,831 2,759,339 2,744,758 2,601,790 2,331,997 1,912,533 1,841,772 البصرة
 40,302,099 36,169,123 36,004,552 34,207,248 32,490,546 29,682,081 28,104,195 المجموع

جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات سكان  -المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على:
 (.2005-2018العراق )

 (2018- 2005)من للمدةاق العر  للسكان حسب المحافظات في ( التوزيع الجغرافي4شكل )

 (.1جدول )ر: من عمل الباحث اعتمادا  على المصد
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 2018( توضح التوزيع الجغرافي لسكان العراق حسب المحافظات لعام 8خريطة )  

( 1:10000), بمقياس2015ة العراق االدارية, وزارة الموارد المائية, الهيئة العامة للمساحة, خريط -1المصدر:     
 (.2018هورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات سكان العراق )جم -2    

 
هم العوامل أالتركيب العمري والنوعي للسكان من  ُيعد  : : التركيب العمري والنوعي للسكان2ـ  2ـ  2

 اإلنسانعاليات المؤثرة على المتغيرات الديموغرافية للسكان . فكما ان التركيب االقتصادي يؤثر على ف
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خر أ إلىثر كبير في تباين خصائص السكان من مكان أ ن التركيب العمري والنوعي لهُ أاالقتصادية ف
همية كبيرة في الدراسات السياسية خاصة في أوتحظى دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان على 

 اإلناثمع من حيث الذكور و مجال المشاركة السياسية وذلك ألنها توضح المالمح الديموغرافية للمجت
انتماء لألحزاب أنتخابات واالمشاركة السياسية السيما في األ وكذلك تحدد الفئات العمرية التي يحق لهُ 

دور كبير في نمط السلوك  وتولي المناصب العليا في الدولة, فالنوع ) ذكور ـ واناث ( وكذلك العمر لهُ 
. وكذلك تحديد (1)خرىأض التيارات و النفور من تيارات نتخابي وميول الناخبين نحو بعالسياسي واأل

الفئات العمرية التي يحق لها المشاركة السياسية والتي تدخل في حسابات المخططين للحمالت 
حزاب السياسية نتخابية , وتعول عليها األاألساسها وضع تفاصيل البرامج أنتخابية, حيث يتم على األ

 .(2)نتخاباتلنجاحها وفوزها باأل
: يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيع السكان حسب فئات  : التركيب العمري للسكان1ـ  2ـ  2ـ  2
كثر الطرق المتبعة في التوزيع هي طريقة الفئات الخمسية, حيث جرت العادة في الدراسات أعمارهم, و أ

قد جرت العادة ( وهكذا. و 14-10, )(9-4فئات عمرية خمسية مثل) إلىالسكانية على تقسيم السكان 
ولى السكان في سن العمل والذين تتراوح فئتين األ إلىفي الدراسات التقليدية للسكان ان يقسم السكان 

( سنة والفئة الثانية السكان خارج سن العمل وهم السكان دون سن 63)( سنة و15عمارهم ما بين)أ
اسة السكان في مجال ا در أم. (3)( سنة63)كثر منأي أشخاص في سن التقاعد ( سنة واأل15)

ولى األفئتين  إلىحيث يقسم السكان التقليدي  ن التقسيم يختلف عن التقسيمأالمشاركة السياسية ف
انية فتشمل , والفئة الث( سنة فما فوق18وهم السكان من ) السكان الذين يحق لهم المشاركة السياسية 

 .(4)سية الرسميةوهم الذين ال يحق لهم المشاركة السيا( سنة 18السكان دون )
ويمكن معرفة الفئات العمرية التي يحق لها المشاركة السياسية من خالل الهرم السكاني حيث يمكن  

نتخابات وكذلك معرفة السكان دون السن االنتخابي, ويقع تحديد معرفة نسب السكان في سن األ

                                                           

 .103, صمصدر سابق, لسكان العراق , التركيب االثنولوجي عباس فاضل السعدي, ( 1)
 .50جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص( 2)
 .143, ص1982احمد نجم الدين, جغرافية سكان العراق, بغداد, ( 3)
 .45, صالمصدر نفسه (4)
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لسياسية التي هي بحاجة حزاب والقوى األ, وكذلك ضمن اهتمام اوليات الدولأالتركيب العمري ضمن 
 .(1)معرفة حجم ونوعية مؤيديها وتوزيعهم الجغرافي إلى
 

 2005( الهرم السكاني للعراق عام 5شكل )

 2005وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المجموعة اإلحصائية ) -المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على: 
 .54(, ص6/2(, الجدول )2006-

( يتضح ان الفئة التي ال 2ومن خالل جدول) 2005اني للعراق لعام الهرم السك ومن خالل دراسة
الفئة نحو  هذهِ , حيث بلغ عدد سكان سنة (18)عمارها عنأنتخاب وهي التي يقل يحق لها األ

% من عدد سكان العراق البالغ (49,75)( حيث شكلت نسبة كبيرة حيث بلغت13,912,287)
ي ال أالفئة  هذهِ يقع ضمن  ذا يعني ان نصف سكان العراق تقريبا  ( مليون نسمة, وه27,962,968)

الفئة  هذهِ يحق لهم المشاركة السياسية الرسمية وذلك لعدم بلوغهم السن القانوني. وعلى الرغم من ان 
الفئة الرافد الحيوي المتجدد الذي يدفع  هذهِ  ُتعد  همية كبيرة حيث أال ان لها إنتخابات غير فعالة في األ

تقلد المناصب في مؤسسات الدولة  أوالتي يحق لها االنتخاب الفئة  إلىنويا بإعداد هائلة من السكان س

                                                           

داب, , رسالة ماجستير , كلية اآل2005جغرافية االنتخابات البرلمانية في العراق لعام ,  فرحان الزيدي شاكر ظاهر( 1)
 .57, ص2007جامعة بغداد, 
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نتخابي ومن الجدير بالذكر ان السن األ .ألحزاب أو مؤسسات المجتمع المدنيوالمشاركة الفاعلة في ا
ما في المملكة أ, عاما  (18)خرى ففي الواليات المتحدة االمريكية ومصر يبلغ أ إلىيختلف من دولة 

ما الفئة الثانية وهي التي يحق لها المشاركة أ. (1)عام(20 ), وفي لبنان(21 )المتحدة والكويت فيبلغ
% وبلغ عدد السكان في (50,25 )سنة فما فوق, فكانت نسبتها( 18 )وهم السكان الذين تبلغ اعمارهم

 (.2)ظر جدولُين(مليون نسمة. 14,050,681الفئة ) هذهِ 
 2005( يوضح التركيب العمري لسكان العراق لعام 2) جدول

الفئة 
 العمرية

 % المجموع % اإلناثعدد  % عدد الذكور الحالة

دون سن  17- 1
 المشاركة

7103471 51.06 6808816 48.94 13912287 49.75 

يحق لهم  + 18
 المشاركة

6951695 49.48 7098986 50.52 14050681 50.25 

 100 27962968 49.74 13907802 50.26 14055166 اإلجمالي

المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, قسم االحصاء السكاني 
 .2005اسقاطات السكان لعام 

 2005( يوضح التركيب العمري النسبي لسكان العراق لعام 6شكل )

 (.2)على جدول من عمل الباحث اعتمادا  المصدر: 
                                                           

 .48, مصدر سابق, صعبد الجليل عبد الفتاح الصوفي( 1)
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 2018( الهرم السكاني للعراق عام 7شكل )

 – 2015وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات سكان العراق )-المصدر من عمل الباحث اعتمادا  على: 
 .18(, ص9(, جدول )2018

 
ر لكل مائة من يقصد بالتركيب النوعي هو نسبة عدد الذكو : التركيب النوعي للسكان: 2ـ  2ـ  2ـ  2

, ويتم الحصول عليها من خالل قسمة ) عدد الذكور  Sex Ratio , ويعبر عنها بنسبة النوعاإلناث
ساسي المحدد األ همية كبيرة كونهُ أ(. ولدراسة التركيب النوعي x100الكلي  اإلناثالكلي / عدد 

لتي يؤديها كل منهما في دوار االجتماعية واالقتصادية اومعرفة األ اإلناثلمعرفة حاجات الذكور و 
 . (1)المجتمع

 (2010)ما في عامأانثى (,  100لكل  101,1) حوالي( 2005)وقد بلغت نسبة النوع في العراق عام
 أنثى 100لكل  102,1) (2018 )انثى ( ثم اصبحت في عام 100لكل  103اصبحت نسبة النوع )

 (2005)شكلت نسبة الذكور في عام حيث  اإلناثعلى من نسبة أ( وهذا يدل على ان نسبة الذكور 
بلغت نسبة ( 2018)ما في عام أ. (%51فقد بلغت)(2010)ما في عامأمن عدد السكان, (% 50,3)

(%. 49,82قلها في محافظة ميسان )أ(% و 51,37)عالها في محافظة االنبارأ(% 50,52)الذكور
 (.3كما موضح في جدول)

                                                           

 .105عباس فاضل السعدي, التركيب االثنو لوجي لسكان العراق, مصدر سابق, ص( 1)



 2003العوامل اجلغرافية املؤثرة على املشاركة السياسية يف العراق بعد عام .................... الثانيالفصل 
 

 
74 

 2018ن العراق حسب النوع لعام ( التوزيع الجغرافي لسكا3جدول )           

 المحافظة
 مجموع النسب )%( اناث ذكور

 % عدد السكان % عدد السكان
 100 48,92 1824603 51,08 1905395 نينوى
 100 49,66 793512 50,34 804364 كركوك
 100 49,48 810174 50,52 827052 ديالى
 100 48,63 861483 51,37 910173 االنبار
 100 49,26 4003129 50,74 4123626 بغداد
 100 49,47 1021605 50,53 1043437 بابل

 100 49,46 603934 50,54 614798 كربالء
 100 49,52 682696 50,48 696027 واسط

 100 49,49 789426 50,51 805809 صالح الدين
 100 49,86 733764 50,14 737828 النجف

 100 49,60 640337 50,40 650711 القادسية
 100 49,75 405149 50,25 409222 المثنى
 100 49,81 1043540 50,19 1051632 ذي قار
 100 50,18 558359 49,82 554314 ميسان
 100 49,76 1447368 50,24 1461123 البصرة
 100 49,51 918391 50,49 936387 أربيل
 100 49,89 644856 50,11 647679 دهوك

 100 49,98 1080603 50,02 1081676 السليمانية
 100 49,48 18862929 50,52 19261253 المجموع

عمل الباحث اعتمادا  على: وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء, تقديرات سكان العراق المصدر من 
 .12(, ص5(, جدول رقم )2018 – 2015)

كثر أروف ان الذكور ان من المع إذمر مؤشر ايجابي في المشاركة السياسية, هذا األ ُيعد  و  
ا ما علمنا ان إذخاصة في مجتمعات العالم الثالث, ولكن هذا المؤشر ال يصمد  اإلناثمشاركة من 
( مما يعني ان عدد نثىأ 100لكل  97,93) 2005نتخابي تختلف حيث بلغت في عام نسبة النوع األ

من عدم وجود بيانات احصائية كثر من الرجال. وبالرغم أالنساء الالتي يحق لهن المشاركة السياسية 
يمكن ان نتوقع ارتفاع نسبة  ال انهُ إنتخابات عن نسبة المشاركة حسب الجنس لدى مفوضية األ

 -:(1)من خالل تجارب الدول االخرى  وعلى النحو التالي اإلناثالمشاركة للذكور مقارنة ب
                                                           

 .51جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص( 1)
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, وذلك بسبب التقاليد السائدة في نتخابات والتنظيمات الحزبيةقل من الرجال في األأـ تشارك النساء  1
ابتعاد النساء عن المشاركة السياسية خاصة في المجتمعات الريفية  إلىالمجتمع, مما يوحي 

 والعشائرية.
ان  إلىاتباع الرجال في التصويت للقوائم االنتخابية, ويعود السبب في ذلك  إلىـ تميل النساء  2

تستطيع النساء االختالف عن الرجال في آرائهم خاصة في  ما المجتمع العراقي مجتمع ذكوري, ونادرا  
 الشؤون السياسية.

سرية, وذلك الرتباطها القوائم التي تتعهد بتقديم الخدمات االجتماعية واأل إلىـ ربما تنحاز النساء  3
 المباشر في حياة المرأة .

و توزيعهم على اساس الريف يقصد بالتوزيع البيئي للسكان ه:  التوزيع البيئي للسكان :  3ـ  2ـ  2
و حضرية في تباين نمط الحياة االجتماعية واالقتصادية أوالحضر. وتؤثر البيئة سواء كانت ريفية 

واخر القرن أ. ان صورة التوزيع الجغرافي للسكان حسب البيئة شهد تغيرا كبيرا خاصة في (1)والسياسية 
ال إلعقود طويلة بين المناطق الريفية والحضرية  الماضي, بعد ان كانت تمتاز العالقة باطار شبه ثابت

ان الريف بدأ يفقد ما يكسبه  إلى, ويعود السبب في ذلك عالقة اخذت بالتغير لصالح التحضرال هذهِ  ن  إِ 
, عبر امتصاص طريق الزيادة الطبيعية او غيرها من زيادات جديدة من السكان سواء كانت عن

المدن الرئيسة  إلىشكل هجرات مستمرة من المناطق الريفية  الزيادة على هذهِ المناطق الحضرية ل
% من (30)ن سكان الريف بلغت نسبتهم إف( 1987)اد عام ُتعد  . وتبعا ل(2)وخاصة مدينة بغداد

% من سكان العراق. بعد ان كانت (32)فقد بلغت نسبتهم (1997 )ما في عامأ, مجموع السكان
( 1947 )اد عامُتعد  لعشرين حيث بلغت نسبة سكان الريف في وائل القرن اأمنذ  نسبهم مرتفعة جدا  

كبر من نسبة سكان أالحضر فبقيت نسبة سكان  (2003 )ما بعد عامأ. (3)(% من سكان العراق 70)
% . (33,8)ما سكان الريف فبلغت نسبتهم أ% (66,92)كانت نسبة الحضر (2005)الريف ففي عام

 )إلىارتفعت لتصل  (2018)% وفي عام (68,9)حضربلغت نسبة السكان ال( 2010)وفي عام 
70). % 

                                                           

 .120, ص1986امعة البصرة, عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني, جغرافية السكان, منشورات ج( 1)

( عبداهلل ابو عياش, التحضر في الوطن العربي: تقييم جغرافي للبعدين االقتصادي واالجتماعي, في قراءات في 2)
 .226ـ 225, ص1987( مكة المكرمة, 61الجغرافية االجتماعية التطبيقية, مكتبة الطالب الجامعي, رقم )

اطارها الطبيعي ـ نشاطها االقتصادي ـ جانبها البشري, مصدر سابق,  ( عباس فاضل السعدي, جغرافية العراق3)
 .332ص
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2018ريف( في العراق لعام  –( توضح التوزيع النسبي للسكان حسب البيئة )حضر 9خريطة )

 
 (.1جدول )ر: من عمل الباحث اعتمادا  على المصد   
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بين  ال ان هناك تفاوتإ% (70 )كانت (2018)وبالرغم من ان نسبة سكان الحضر في العراق عام  
% ثم (87)على نسبة للتحضر كانت في محافظة بابل حيث بلغتأالمحافظات حيث يظهر ان 

% . (45)قل نسبة للتحضر فقد سجلت في النجف حيث بلغت نسبتهاأما أ. %(85)السليمانية بنسبة
ختالف أتي من خالل أ(. ان تأثير التوزيع السكاني البيئي على المشاركة السياسية ي1)جدول نظريُ 
البرامج السياسية  إلىسلوك السياسي بين الريف والمدينة, حيث في البيئة الحضرية يميل السكان ال

تجاهات الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني, وكذلك تسمح البيئة واأل
المدن  ما تتمتع بهِ  إلىكثر من البيئة الريفية, وذلك يعود أفكار وتغيير القناعات الحضرية بتبادل األ

غلب السكان للوالءات القبلية أما في الريف فيدين أنفتاح نحو اآلراء والتوجهات السياسية المتباينة. أمن 
ذات طابع زراعي  حزاب التي تتبنى في برامجها وعودا  والطائفية, وكذلك يرتبط تصويتهم لصالح األ

 .(1)وخدمي ألهالي القرى
هم المجموعات أيقصد بالتركيب القومي للسكان دراسة للسكان:  : التركيب القومي 4ـ  2ـ  2
التركيب القومي من العوامل المؤثرة في مفهوم الدولة  ُيعد  رض دولة ما. و أثنولوجية التي تعيش على األ

للدولة خاصة في تحقيق  ثني الكبير تهديدا  وعمليات بنائها وقوتها الذاتية, حيث يشكل التنوع األ
ياسي واالجتماعي, خاصة في الدول النامية والتي ال تؤمن كثير من  حكوماتها في حقوق ندماج الساأل
رضه, متأثرة بجملة أ. وفي العراق نالحظ ان هناك عدة مجموعات اثنو لوجية توزعت على (2)قلياتاأل

 من العوامل والتي رسمت الصورة السكانية الحالية لذلك التوزيع, حيث مر على العراق عدة حوادث
راضي الزراعية هجرة السكان اليه, وكذلك ساهمت ظروفه المناخية وتوفر المياه واأل إلىدت أتاريخية 

والتي تتميز باختالف السالالت  ليه من المناطق المحيطة بهِ إالصالحة للزراعة بجذب السكان 
د بشكل كبير في عد  تُ د االعراق والسالالت التي استقرت فيه, ويبرز هذا الُتعد   إلىدى أعراق, مما واأل
المنطقة جميع الجماعات العرقية التي يتكون منها  هذهِ قسام الشمالية من العراق, حيث تكاد تظم األ

. على عكس وسط (3)رمنيةسكان العراق, وهي العربية والكردية والتركمانية والسريانية واآلشورية واأل
 موعة اثنولوجية واحدة وهم العرب. وجنوب العراق الذي يمتاز بالتجانس العرقي, حيث يضم مج

 
                                                           

 .50( جاسم محمد محمدعلي , مصدر سابق, ص1)
( قاسم محمد عبيد, التنوع االثني لسكان السودان وآثاره في قوة الدولة, اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد, كلية التربية 2)

 .1, ص2007, ابن رشد, قسم الجغرافية, غير منشورة
 .105( عباس فاضل السعدي, التركيب االثنولوجي لسكان العراق, مصدر سابق, ص3)
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-1987( يوضح التطور النسبي للتركيب االثنولوجي لسكان العراق بين عامي )4جدول )
1957) 

   المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على: عباس فاضل السعدي, التركيب االثنولوجي لسكان العراق, مجلة 
 .12, ص2005(, 68اآلداب, العدد )

 (1957-1987( يوضح التطور النسبي للتركيب االثنولوجي لسكان العراق )8شكل )

 (.4جدول )ر: من عمل الباحث اعتمادا  على المصد    
 

 -( على النحو التالي:9شكل )( و 4تقسيم سكان العراق كما موضح في جدول )ويمكن 
االحصاءات  إلىال توجد احصائية حديثة عن التركيب القومي للعراق ولكن يمكن االستناد ـ العرب :  أ

, حيث بلغت حصاءات التي جرت بعدهواأل (1957)حصاء عام أالتي جرت في القرن الماضي ومنها 
) بلغت نسبتهم(1987)اد عامُتعد  (% وفي 79نحو)  (1957)اد عام ُتعد  لسكان العرب في نسبة ا
(% من سكان العراق. وينتشر العرب بشكل رئيس في وسط وجنوب وغرب العراق حيث يشكلون 82,1

نهم يشكلون النسبة العظمى لمحافظة نينوى أ إلىالمناطق باإلضافة  هذهِ % من سكان (97)كثر منأ
 إذن تواجدهم بأعداد كبيرة في محافظة كركوك. وتقل نسبتهم في محافظات كردستان العراق ع فضال  

 1987 1977 1965 1957 القومية
 82.1 81.8 80 79 العرب
 16.4 16 15.30 16.6 األكراد
 0.7 1.2 1.7 2.2 التركمان
 0.8 1 3 2.2 أخرون
 100 100 100 100 المجموع

79 80 81.8 82.1 
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. وقد (1)% من سكان محافظة السليمانية(1,1)% من سكان محافظة اربيل و(6,6)شكل العرب نسبة 
نتماء األ إلىالمناطق  هذهِ ثر هذا التوزيع على المشاركة السياسية من خالل توجه العرب في أ
فراد القومية الواحدة يجعلهم متاثرين في أن الشعور المتبادل بين , ألصويت لصالح االحزاب العربيةلتوا

 عواطفهم بفكرة الوالء للقومية التي ينتمون لها , مما انعكس على سلوكهم السياسي.
 إلىجناس البشرية على ان الساللة الكوردية ترجع بأصولها تفق معظم علماء األأـ األكراد :  ب

الساللة العرقية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من  هذهِ المجموعة اآلرية, ويتركز تواجد 
يرانية, كما ويوجد امتداد العراق, خاصة في المناطق الجبلية بجوار الحدود العراقية التركية والعراقية األ

كبر أالساللة الكردية ثاني  ُتعد  . و (2)عرف بأقليم كردستان العراقلهم في المنطقة الشبه جبلية ضمن ما يُ 
(. حيث تراوحت نسبتهم ما بين 4)كما موضح في جدول ,المجموعة العربية مجموعة عرقية بعد

ن أ, ومن خالل ما سبق ف(1965 )اد عامُتعد  (% في 15,3)و (1957)اد عام ُتعد  (% في 16,6)
كراد في العراق عراق . وقد شهدت مناطق تواجد األالقومية الثانية بعد العرب  في ال ُتعد  القومية الكردية 

ستثار أثورات كثيرة طوال القرن الماضي مما جعل مناطق تواجدهم مناطق عدم استقرار سياسي, مما 
( 2003)ما بعد عامأ, في جسد الدولة العراقية صعبا   نفصالية لديهم حيث شكلوا عامال  روح النزعة األ

لية السياسية, عبر مشاركتهم في كافة المحافل الرسمية في الدولة كراد بفعالية في العمفشارك األ
قليم من أكثر المحافظات بنسب المشاركة االنتخابية بالرغم محافظات األ ُتعد  نتخابات, حيث خاصة األ

 من معوقات المناخ والتضاريس.

) طق الجبليةايتواجد التركمان في مناطق على شكل شريط مائل يفصل سكان المنت ـ التركمان : 
الجنوب والجنوب الغربي من  إلىالعرب( سكان المناطق السهلية)راد( في الشمال والشمال الشرقي و كألا

هذا الشريط, ويبدأ هذا الشريط من قضاء تلعفر في محافظة نينوى قرب الحدود السورية العراقية 
محافظة كركوك  ُتعد  . و (3)ةيرانية العراقيقرب الحدود األ إلىوينتهي في قضاء مندلي في محافظة دي

اد عام ُتعد  % في (2,2)نسبة التركمان في العراق ما بين االقلية, وتتراوح هذهِ كبر مناطق التركز لأ
 (.4جدول ) نظريُ .( 1987)ادُتعد  (% كما في 0,7)و( 1957)

 ةد محدودخرى ولكن بأعداأالقوميات السابقة قوميات  إلىضافة أيعيش في العراق ث ـ قوميات اخرى: 
القوميات هي المجموعة السريانية والتي تتكون  هذهِ هم أ. و (1977)اد عامُتعد  % في (1)ىُتعد  لم ت جدا  

                                                           

 .63شاكر ظاهر فرحان الزيدي, مصدر سابق , ص( 1)
 .113فاضل السعدي, التركيب االثنولوجي لسكان العراق , مصدر سابق, ص عباس( 2)
 .110, صالمصدر نفسهعباس فاضل السعدي , ( 3)
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. ويتوزع الكلدان واآلشوريون في مناطق كثيرة من العراق خاصة (1)( من ) الكلدان واآلشوريون واالرمن
رمن الذين يقتصر تواجدهم في مدن بغداد والبصرة وكركوك واربيل ودهوك والموصل على عكس األ

 .(2)قضاء زاخو في محافظة دهوك
ال توجد دولة في العالم يدين سكانها بدين واحد, فأغلب دول العالم  :  التركيب الديني :5ـ  2ـ  2
د ُتعد  المذاهب في الدين الواحد. وقد تميز العراق الحديث منذ تشكيله ب ُتعد  ديان, بل وتد فيها األُتعد  ت

وضاع السياسية واالجتماعية في الدولة العراقية منذ ثر على مجمل األأومذهبي معقد وهذا  ديني
 ظهر فيهِ  سالم , أال أنهُ غلب سكان العراق يدينون بدين األأ. وبالرغم من ان (3)يومنا هذا إلىتشكيلها 

) سنة ـ شيعة ىإلختلطت فيه القومية مع الدين مع المذهبية حيث قسم أ, (2003)تقسيم هجين بعد عام
. المعايير العلمية إلىحتالل, وهو تقسيم يفتقر وجدته مرحلة ما بعد األأ( وهذا تقسيم خاطئ ـ اكراد

ردنا ان نقسم العراق على أا إذساس الدين أو على أساس القومية. فأفالتقسيم العلمي يكون أما على 
ساس أا قسم على إذما أبئة (, مسلمين ـ مسيح ـ آيزيديين ـ صايتكون من) نهُ أساس ديني يظهر أ

 هم الديانات في العراق :أوفيما يلي  ـ اكراد ـ تركمان ـ كلدوآشور ( ) عربمكون من نهُ أالقومية فيظهر 
االسالم  آخر الديانات السماوية, والذي ظهر في شبه جزيرة العرب  ُيعد  : اإلسالم : 1ـ  5ـ  2ـ  2

. ويدين أغلب سكان العراق به, حيث بلغت نسبة (4)الديودخل العراق في بداية القرن السابع المي
سالم الدين الرسمي للدولة حسب الدستور. ويتوزع األ ُيعد  . و (5)% من السكان(95,5)المسلمين فيه 

غلب جغرافية العراق من شماله حتى جنوبه. وتصل نسبة المسلمين في بعض أالمسلمون على 
 ال في محافظتي النجف وكربالء, بينما يقل في بعض% من سكانها كما هو الح(100)محافظاته 

                                                           

ق طالب, سكان اقليم كردستان) دراسة في الجغرافية السياسية( رسالة ماجستير, جامعة صالح الدين, كلية جزا توفي( 1)
 .151, ص1995االداب, قسم الجغرافية, 

( سيروان شابي بهنان, كلدان العراق) دراسة جغرافية ـ اثنوغرافية ( رسالة ماجستير, كلية اآلداب , جامعة صالح 2)
 .43ص ,1993الدين, غير منشورة,

, مؤسسة حمدي  ( امين فرح شريف, المواطنة ودورها في تكامل المجتمعات التعددية ) المجتمع العراقي انموذجا (3)
 .87, ص2009للطباعة والنشر, السليمانية, 

( عبد علي الخفاف, جغرافية العالم االسالمي ) أسس عامة في المحيطين الطبيعي والبشري (, دار الشروق للنشر 4)
 .35ـ30, ص2006, عمان, 1التوزيع, طو 
 ( سعدون شالل ظاهر, دور السكان في الوزن السياسي للعراق, دراسة في الجغرافية السياسية, اطروحة دكتوراه,5)

 .226, ص1996جامعة بغداد, كلية االداب, قسم الجغرافية, 
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طائفتين رئيسيتين  إلىوينقسم المسلمون في العراق .(1)% كما هو الحال في نينوى(83)إلىالمحافظات 
انقسام داخل أفرزت  (2003)(, وبالرغم من ان العملية السياسية بعد عام هما ) السنة والشيعة

سالميتين, حصاء دقيق ألحجام الطائفتين األأال يوجد  نهُ أال إالمجتمع المسلم على أساس الطائفة, 
ولكن يمكن ان نالحظ مناطق كل طائفة, حيث شكلت بغداد أشبه بالحد الفاصل بين الطائفتين, حيث 

ـ  إلى) االنبار ـ ديغربها وشمالها إلىتشكل بغداد خليط من سكان الطائفتين, والمحافظات التي تقع 
غلب سكانها بالمذاهب أ( فيتعبد ـ محافظات اقليم كردستان العراق ـ نينوىصالح الدين ـ كركوك 

الجنوب من بغداد ) بابل ـ واسط ـ كربالء ـ النجف ـالقادسية ـ ذي  إلىالسنية, أما المحافظات التي تقع 
طق غلب سكانها بالمذهب الجعفري, وهذا ال يمنع من وجود مناأقار ـ ميسان ـ المثنى ـ البصرة ( فيتبع 

عداد كبيرة من السنة في أتداخل بين المذهبين في المحافظات الشمالية والجنوبية حيث توجد 
وكركوك وصالح  إلىعداد كبيرة من الشيعة في ديأمحافظات البصرة وواسط وبابل, وكذلك وجود 

سرة ألداخل العشيرة الواحدة بل حتى داخل ا الدين ونينوى. ويمتاز التنوع الطائفي بالتداخل فنجدهُ 
 الطوائف. هذهِ نسجام في ما بين الواحدة, وهذا ما يعكس األ

  .: الديانات االخرى2ـ  5ـ  2ـ  2
, وتبلغ نسبتهم سالمكبر ديانة في العراق بعد األأالديانة المسيحية ثاني  ُتعد  ـ الديانة المسيحية : 1
لعراق في محافظة غلب مسيحيي اأ, ويتركز (1977 )حصاء عامأ% من سكان العراق حسب (2,1)

. وقد انخفضت نسبة المسيحيين في العراق بصورة كبيرة بعد (2)بغداد والبصرة واربيل ونينوى ودهوك
عداد كبيرة منهم أضطر أالتي شهدها العراق, مما  األمنيةعمال العنف والفوضى أبسبب ( 2003)عام

 .منا  أمن اكثر مناطق العراق  ُتعد  مناطق كردستان العراق والتي  إلىو النزوح ألمغادرة العراق 
ظتي غلبهم في محافأ% من سكان العراق ويتركز (1)يزيديون حوالي ـ الديانة اآليزيدية : يشكل األ 2

الديانة بعاداتهم  هذهِ . ويتميز اتباع (3)% من آيزيديي العراق(97)نينوى ودهوك, حيث يسكن فيهما
الديانة  هذهِ صل أذا ما يثير الجدل الواسع حول خرى, وهوتقاليدهم وطقوسهم المغايرة للديانات األ

                                                           

سالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية ( حسين عبد زاير الكعبي, جغرافية االنتخابات لمحافظتي بابل وديالى, ر 1)
 .131, ص2007أبن رشد, جامعة بغداد, 

 .59, ص1999, اربيل, 3( خليل اسماعيل محمد , اقليم كردستان العراق ـ دراسات في التكوين القومي, ط2)
ة والنشر, اربيل , ستان) دراسة انثروبولوجية (, ترجمة جرجيس فتح اهلل, دار ئاراس للطباع( هنري فيلد ,جنوب كرد3)

 .103, ص2001
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ف كبيرة خاصة على يد تنظيم ألعمال عن(2003)الديانة بعد عام هذهِ . وقد تعرض اتباع (1)ومعتقداتهم
خارج  إلىالف منهم هجرة األ إلىدى أبعد سيطرته على محافظة نينوى, مما ( 2014 )في عامداعش 

 ي العراق.عدادهم فأالدولة مما ساهم في تقليص 
الديانة من الديانات القديمة في العراق, ويتبع الصابئة النبي يحيى  هذهِ  ُتعد  ـ الصابئة المندائية :  3

غلب اتباعها في جنوب أ% من سكان العراق. ويتركز (0,18)الديانة  هذهِ تباع أعليه السالم, ويشكل 
 . (2)م منهم في محافظة بغدادنهار خاصة نهري دجلة والفرات, وكذلك يوجد قسالعراق قرب األ

ختلف الباحثين في اصلهم , أقلية تتمتع بالحقوق السياسية والثقافية بحكم القانون, أـ الشبك : وهم  4
 .(3)وينتشر الشبك بصورة رئيسية في محافظة نينوى في اقضية الموصل و تلكيف و الحمدانية

الكورد في محافظتي السليمانية وكركوك, واختلف  الطائفة بين السكان هذهِ تباع أـ الكاكائية : ينتشر  5
, ومنهم من عدها من الطوائف م من عدها من الديانة الزرادشتيةصلهم, فمنهأالباحثين حول 

 .(4)االسالمية
, وظهر بشكل كبير على المشاركة السياسيةهذا التنوع الكبير لألعراق والديانات في العراق قد اثر  ِإن  

 هذهِ حزاب العراقية من ايجاد مشروع وطني متكامل يجمع , حيث لم تستطع األاباتفي االنتخ ذلك جليا  
عراق في بودقة واحدة, بل وضفت هذا التنوع لخدمة مصالحها االنتخابية, حيث تخندقت الطوائف واأل

اركة على المش كبيرا  لها تأثير  العرقية. أما المرجعيات الدينية فكانقاعدتها الجماهيرية الطائفية أو  ضمن
مثلة ذلك ساهمت مرجعية النجف في رفع نسبة أ, ومن نه ما هو سلبي ومنه ما هو ايجابيالسياسية م

حيث حثت على  (2005)المشاركة السياسية خاصة في االنتخابات البرلمانية التي جرت في عام
فظات اركة في المحانتخابات, مماساهم في رفع نسب المشوجوب المشاركة القوية والفاعلة في األ

نتخابات مما خفض , على عكس هيئة علماء المسلمين التي افتت بحرمة المشاركة في األالجنوبية
 ـ االنبار ـ صالح الدين ـ كركوك . نينوى (. إلىنسبة المشاركة في محافظات ) بغداد ـ دي

 .: العوامل االجتماعية والثقافية 3ـ  2
كبير على المشاركة السياسية من خالل  ماعية تأثيرا  للعادات االجت : العوامل االجتماعية: 1ـ  3ـ  2

تأثير العادات االجتماعية على سلوك الفرد وتوجهاته السياسية, فالعائلة والمجتمع المحلي ومكان 
                                                           

 .490ـ489, ص1972( شاكر خصباك, االكراد ) دراسة جغرافية اثنوغرافيا(, مطبعة شفيق, بغداد, 1)
 .226سعدون شالل ظاهر , مصدر سابق, ص( 2)
 .104( امين فرج شريف, مصدر سابق, ص3)
 .72ـ 11, ص1984( محمد امين هوراماني, الكاكائية, جايخانة الحوادث, بغداد, 4)
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. حيث يالحظ ان افراد الطبقات (1)ثر كبير في بناء السلوك السياسي للفردأالعمل والدراسة لها 
 نرى ان طبقات العمال تؤيد غالبا   إذمرشحي طبقاتها االجتماعية,  لىإاالجتماعية تنحاز في التصويت 

خرى ينطبق عليها نفس القول أل. وكذلك الفالحين والطبقات ا(2)حزاب التي تمثل طبقات العمالاأل
, فالمجتمع العراقي تحكمه كثير من بصورة كبيرة في المجتمع العراقي ويظهر تأثير العوامل االجتماعية

, ويمكن ان نطلق علية مجتمع ثر بصورة كبيرة بالعادات القبليةمجتمع يتأ جتماعية كونهُ العادات اال
, حيث اظهرت الدراسات ان ع الرجل في نشاطه وسلوكه السياسيما تتب ذكوري, فالنساء فيه غالبا  

    % من الرجال يرون ان من حق الرجل ان يمنع زوجته من االنتخابات, وكذلك نحو(17,8و)نح
و ناخبة ويعود أمن النساء يعتقدن ان المرأة ال يجب عليها المشاركة السياسية كمرشحة  % تقريبا  (42)

ال إ% من النساء يعتقدن ان على المرأة 20السبب في ذلك العتقادهن ان هذا الشأن يخص الرجال, و
النساء  % من(19)% من النساء يرين ان االنتخابات غير مجدية كما ان (20)تدخل في السياسة, و

دور كبير في المشاركة  . أما القبلية ورابطة الدم فلعبت ايضا  (3)يعتقدن ان المجتمع ينتخب الرجال
خاصة في  اسية التي ظهرت في بعض المحافظاتحزاب السي, فكثير من الكيانات واألالسياسية

ن لها برامج صوات في المحافظة دون ان يكو نبار, نجحت في الحصول على الكثير من األمحافظة األ
مثلة ذلك حصول أو حتى مقر حزبي, ومن أو تاريخ طويل في النضال السياسي أسياسية واضحة 

الصحوات على مراكز جيدة في انتخابات التي جرت في المحافظة, حيث ساهمت رابطة القبيلة والدم 
ناطق تركز ى حدود مُتعد  صوات, ولذلك نرى ان مناطق دعم تلك الكيانات لم تفي منحهم تلك األ

القبيلة. وكذلك ساهمت العالقات االجتماعية والتاريخ السياسي ومسقط الرأس بدور كبير في التصويت 
صوات في غلبية األأ) محمد سعيد الحبوبي ( الذي نال بي ومثال على ذلك المرشح المستقلاالنتخا

 . (4)المحافظة هذهِ محافظة كربالء, على الرغم من كثرة الكيانات المتنافسة في 
تتأثر بعدة عوامل ثقافية  بشريا   المشاركة السياسية بوصفها نشاطا   ِإن   : العوامل الثقافية :2ـ 3ـ  2

العوامل تأثير متفاوت على المشاركة  هذهِ كالمستوى التعليمي والحضاري والثقافي للسكان, ولكل من 

                                                           

 .125ـ124, ص2005( احسان محمد الحسن, علم االجتماع السياسي, دار وائل للنشر, عمان, 1)
, 2002, القاهرة, 5( محمد محمود ابراهيم الديب, جغرافية السياسية لعالمنا المعاصر, مكتبة االنجلو مصرية, ط2)

 .774ص
حصاء, المسح المتكامل لألوضاع االجتماعية والصحية ( جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإل3)

 .54ـ52(,صWISH2011 -1للمرأة العراقية )
 .59( جاسم محمد محمدعلي, مصدر سابق, ص4)
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, حيث يالحظ على المشاركة السياسيةبي السياسية تؤثران بشكل سل األميةالتعليمية و  األميةالسياسية, ف
نتماء و األأميون يعزفون عن ممارسة حقوقهم السياسية سواء كانت في مشاركتهم في االنتخابات األ إن  

ان هناك عالقة ايجابية بين ارتفاع نسبة المشاركة السياسية من  إلى. واشارت عدة دراسات (1)الحزبي
. وبصورة عامة تلعب الثقافة السياسي والتنشئة السياسية (2)جهة وبين التعليم والدخل من جهة اخرى

فراد في التأثير على عملية المشاركة السياسية, فالثقافة السياسية الضعيفة وعدم استيعاب األ كبيرا   دورا  
ما في أفراد تهاون في استخدام حقهم في المشاركة, ألهمية المشاركة خاصة االنتخابية ولدت لدى األ

و أو عشائرية أو قومية أو دينية أ) طائفية هي مشاركة ناجمة عن تأثير حساباتم فحالة مشاركته
ختيارهم لألصلح, ومن هنا يمكن ان نستنتج ان أهم من دقة أالجزئيات  هذهِ ( صورت لهم ان مناطقية

ما أوالجهل السياسي.  األميةهناك نوع من العالقة بين التخندق الطائفي والقومي والعشائري وبين 
تنشئة السياسية فهي تؤثر على المشاركة السياسية من خالل ما تغرسه من قيم وافكار تؤثر في ال

سلوك الفرد السياسي, وهي عملية مستمرة دائمة ال تتوقف, فالتجارب والخبرة السياسية التي يكتسبها 
الفرد ألهمية  دراكأحزاب والتنظيمات, تساهم في فراد من خالل احتكاكهم وتفاعلهم مع السلطة واألاأل

 على عملية المشاركة السياسية. مباشرا   رجال السياسة والحكم وتؤثر تأثيرا  
 

 2016( يوضح احصائيات التعليم في العراق لعام 5جدول )
 إناث ذكور إجمالي الحالة التعليمية

 21.7 9.4 15.6 أمي
 2.7 2 2.4 يقرأ فقط

 13.7 13.7 13.7 يقرأ ويكتب
 31.4 35.1 33.3 ابتدائية
 12.7 15.7 14.2 متوسطة
 8.1 11.1 9.6 إعدادية
 4.2 6.5 5.3 معهد
 5.2 7.7 6.5 كلية

المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على: جمهورية العراق وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المسح 
 .2016الميداني لعام 

                                                           

 .132( عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق , ص1)
(2) Christopher B.Kenny, Political participation and Effects from the social Environment 

American Journal of political of Science , vol36,1992.p260.  
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 2016( يوضح احصائيات التعليم لعام 9شكل )

 (.5جدول )من عمل الباحث اعتمادا  على  ر:المصد    
 

بالمشاركة السياسية فالشخص  رتباطا  أكثر المتغيرات أوقد أكدت الكثير من الدراسات ان التعليم من 
ومتابعة للظواهر السياسية, وتتكون لديه آراء  دراكا  أو  كثر الماما  أفي الغالب يكون  و وعيا   كثر تعليما  األ

 مور السياسيةكبر في مناقشة األأفراد حرية ية. ويساهم التعليم في منح األحداث السياسأعمق عن األ
. وشهد العراق في فترة السبعينات من القرن (1)و انتخابيةأنشطة سواء كانت حزبية شتراك في األواأل

%. ولكن هذا النسبة عادت (10 )إلى األميةالماضي تطور كبير في مجال التعليم انخفضت فيه نسبة 
وكذلك الحصار  (1980)الحروب التي خاضها بعد عام  إلىفاع ويعود السبب في ذلك باالرت

بلغت  (2004). ففي عام (2003 )واستمر حتى عام (1990)االقتصادي الذي فرض عليه عام 
النسبة تتفاوت بين محافظات القطر حيث سجلت اعلى نسبة لالمية في  هذهِ % و (25,3) األميةنسبة 

قل نسبة أما أ%, (35 )% تلتها محافظتي دهوك وميسان بنسبة(37) إلىصلت محافظ المثنى حيث و 
في النوع حيث  األمية%. وكذلك تختلف نسبة (13)مية فسجلت في محافظتي بغداد والبصرة بنسبة لأل
% من عدد السكان, وترتفع في الريف (31)ترتفع عند النساء حيث سجلت نسبة  األميةنسبة  ِإن  

افتتحت الدولة مراكز (2010 ).  وفي عام(2)% من مجموع السكان في الريف(34)نسبة إلىلتصل 
                                                           

( محمد سعيد حسين البرواري, دور التعليم الجامعي في التنشئة السياسية ) دراسة ميدانية في جامعة دهوك ( رسالة 1)
 .70 -ـ61, ص2006ماجستير, قسم االجتماع, كلية اآلداب, جامعة صالح الدين, 

 (.14ـ23, جدول )2004( جمهورية العراق, وزارة التخطيط, المجموعة االحصائية لعام 2)
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% ثم انخفضت في عام (20 )إلى (2012 )في عام األميةساهمت في خفض نسبة  األميةلمحو 
كثر من الذكور حيث أ اإلناث%.  وهي في (15,6)بلغت ( 2016 )% وفي عام(18) إلى( 2014)

ما نسبة من يقرأ ويكتب أ%. (9,4)ما عند الذكور فبلغت أ% (21,7) اإلناثعند  األميةبلغت نسبة 
كملوا أ%. وتشير إحصائيات وزارة التخطيط العراقية ان نسبة عدد السكان الذين (16,11)فبلغت

      كملوا المتوسطة فبلغتأما نسبة من أ%, (33,3)عام بلغت(12)المرحلة االبتدائية لألعمار فوق
النسب تختلف بين الذكور  هذهِ %, و (6,5)% والكليات(5,3)والمعاهد % (9,6)% والثانوية(14,2 )
% (31,4)الالتي اكملن المرحلة االبتدائية اإلناثاقل حيث بلغت نسبة  اإلناثفهي عند  اإلناثو 

 (.5ظر جدول )ُين. (1)%(5,2)% والكليات (4,2 )% والمعاهد(8,1 )% والثانوية(12,7 )والمتوسطة
 صادية : العوامل االقت 4ـ  2

الدول التي تشهد تنمية اقتصادية ناجمة عن سياسات حكومية ناجحة تنعكس بشكل مباشر  ِإن  
و سياسية, وهذا يساهم في رفع نسب المشاركة أاقتصادية  أو على  المشاركة سواء كانت اجتماعية

تجمعات , وفي عدد الجمعيات والتنامي في عدد الفعاليات السياسيةن المجتمع سيشهد السياسية أل
للمشاركة السياسية  كثر ميال  أاالجتماعية والتي تعكس مختلف توجهات المجتمع, واعضائها سيكونون 

كثر, وكذلك يتبلور لديهم دافع للمحافظة على مكتسباتهم ومصالحهم التي أمتالكهم معلومات نظرا أل
هم في انخفاض نسب تحققت نتيجة تلك السياسات الحكومية. كما ان عدم المساواة االقتصادية تسا

ن العالقة بينهما عالقة عكسية, وذلك م المساواة زادت نسبة المشاركة ألالمشاركة وكلما قلت نسبة عد
كبر قدر من المساواة وهذا أفراد تزداد ثقتهم في المؤسسات القائمة التي تحاول تحقيق ان األ إلىيعود 

 إلىذلك فتخلف الدول االقتصادي يؤدي .وعلى العكس من (2)مشاركتهم للحفاظ عليها إلىما يؤدي 
تفشي البطالة والفقر وتدني مستويات الدخل مما يساهم في خفض نسب المشاركة السياسية 
والمجتمعية. وهناك عدة عوامل اقتصادية ترتبط بالوضع االقتصادي للدولة والوضع االقتصادي 

لما حقق المجتمع نمو اقتصادي يلبي ك نهُ أللسكان تؤثر على المشاركة السياسية. والحقيقة المؤكدة 
حاجات السكان ولو بالحد المقبول من الدخول والذي يوفر الحياة الكريمة لهم كلما زادت فرص اتساع 

هم العوامل االقتصادية التي تؤثر على المشاركة السياسية بصورة أنطاق المشاركة السياسية. ومن 
 مباشرة هي:

                                                           

 .2016( جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنمائي, الجهاز المركزي لإلحصاء, المسح الميداني لعام 1)
 .79, ص2018( , تشرين االول 75)( مجلة مركز الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد, العدد 2)
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يقصد بالنقل الطرق والوسائط التي يتم بها انتقال السكان ت: : شبكات النقل والمواصال1ـ  4ـ  2
للمراكز الحضرية وهي المسؤولة عن زيادة  ماهرا   الطريق صانعا   ُيعد  خر, و أ إلىوالمنتجات من مكان 

.حيث تساهم شبكات الطرق الكفوءة والواسعة على زيادة الترابط (1)قاليمعدد السكان واتساع المدن واأل
زالة الفوارق فيما بينهم, وكذلك تقوم بنقل التحضر أدولة في اقاليمها المختلفة , وتساهم في بين سكان ال

قاليم ما تعاني األ .وكثيرا  (2)قاليم الريفية والنائية عبر تفاعل الحياة الحضرية مع الحياة الريفيةاأل إلى
في العديد من الجوانب سواء قاليم متخلفة أو شبه العزلة مما يجعلها أالفقير بطرق النقل من العزلة 

قاليم التي تمتلك شبكات من الطرق المختلفة و اجتماعية مقارنة مع األأو سياسية أكانت اقتصادية 
العراق من الدول الفقير بطرق النقل, فطرق السكك الحديدية تكاد تكون  ُيعد  . وبشكل عام (3)والمتطورة

الف مسافر فقط ويرجع السبب في ذلك (18 )هابلغ عدد المسافرين عبر ( 2006)معدومة, ففي عام 
( 40,755)طوالهاأما طرق السيارات  فبلغت أ. (4) األمنيةعن العوامل السياسية و  قلتها فضال   إلى

. وهذا ما يدل على أن العراق يعاني (5)( 2كم100كم/9,4) حيث بلغت كثافتها كم, وهي قليلة جدا  
اك اختالف في كثافة الطرق البرية في العراق فنالحظ انها في شبكات النقل البري. وهن نقصا واضحا  

سهولة مد شبكات الطرق  إلىتزداد في المنطقة السهلية والمنطقة شبه الجبلية ويعود السبب في ذلك 
ما المنطقة الجبلية ومنطقة الهضبة الغربية أبسبب استواء سطحها وكذلك حجم السكان الكبير فيهما, 

صعوبة مد الطرق في المنطقة الجبلية والتي  إلىالسبب في ذلك ت الطرق ويعودل فيهما كثافة شبكافتق
ما منطقة الهضبة الغربية أيتسم سطحها بالوعورة والتعقيد,  مما يجعل تكلفة انشائها باهظة الثمن, 

مساحتها الشاسعة وتباعد المستوطنات السكنية بسبب  إلىفيعود السبب بانخفاض كثافة الطرق فيها 
 . (6)الصحراء والجفافعاملي 

                                                           

( عباس فاضل السعدي , جغرافية العراق: اطارها الطبيعي ـ نشاطها االقتصادي ـ جانبها البشري, مصدر سابق , 1)
 . 229ص
 .95( عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي , مصدر سابق , ص2)
 .72( شاكر ظاهر فرحان الزيدي, مصدر سابق, ص3)
, جدول 2007زارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, المجموعة االحصائية السنوية لعام ( جمهورية العراق, و 4)
(6/13) 
 (6/1( المصدر نفسه, جدول )5)
 .443ـ 431( صالح حميد الجنابي و سعدي علي غالب, مصدر سابق , ص6)
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 ( توضح شبكات طرق النقل في العراق10خريطة )

المصدر من عمل الباحث اعتمادا على: وزارة الموارد المائية, الهيئة العامة للمساحة, خريطة النقل البري في العراق,   
 (.1:10000, بمقياس )2015

 
 ويظهر تأثير طرق النقل على المشاركة السياسية في جانبين :

جاء الدولة يساهم في التواصل االجتماعي أر وجود شبكة من الطرق الجيدة بين  ِإن  الجانب االول : 
والحد من عزلة  قاليم المختلفة, خاصة بين المناطق الريفية والحضرية,ألوالسياسي بين سكان ا

ماتعاني  ما في المناطق التي تعاني نقص في شبكات الطرق والمواصالت فدائما  أ. المناطق النائية 
عدم تمكن الدولة من  إلى, وذلك يعود و المشاركةأتغلغل من أزمات التنمية, سواء في التوزيع أو ال

بسط سيطرتها على أرجاء األقاليم فتزداد عزلتها, ويقل فيها دور االحزاب والكيانات الوطنية مما يساهم 
 تماء المناطقي.في خلق قيادات مناطقية محلية قائمة على اساس رابطة الدم واالن

, وكذلك حزاب مع السكانوجود شبكات من الطرق الجيدة يساهم في تواصل األ ِإن  الجانب الثاني : 
ما بالنسبة للسكان فيساهم في سهولة وصولهم للمراكز أ. شر برامجها السياسية واالنتخابيةيسهل عليها ن
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ما في المناطق ألى عملية صنع القرار. حتكاك مع االحزاب مما يجعلهم اكثر تأثيرا عاالنتخابية , واأل
 إلىالتي تتسم بانخفاض كثافة شبكات الطرق فان السكان دائما ما يعانون من صعوبة الوصول 

المراكز االنتخابية خاصة في المناطق الريفية مما يساهم في عزوفهم عن تأدية حقهم في المشاركة 
 السياسية.

عروف ان الدخل هو الذي يوفر متطلبات المشاركة من الم: : معدل البطالة والفقر2ـ  4ـ  2
السياسية, وهو الذي يحدد معدلها, فمعدل المشاركة يرتفع كلما ارتفع الدخل, كما ان لزيادة الدخل دور 
في توفر الوقت لألفراد وتمكنهم من الحصول على المعلومة وتوسع من خبراتهم, وقد تتوقف انشطة 

. كما ان (1)مورادراكه لفعالية دخله في التأثير على مجريات األ الفرد في المشاركة السياسية على
ارتفاع مستوى الدخل لألفراد مع وجود نظام اقتصادي يضمن الرفاهية والعيش الكريم ينجم عنه مجتمع 

القرار المنطقي الصائب, وال يمكن الحديث عن مشاركة سياسية  إذقادر على التفكير الصحيح واتخ
ديمقراطية متقدمة في بلد يعاني سكانه الجوع والعوز, وقد بينت الكثير من الدراسات وانتخابات نزيهة و 

العزلة والخمول السياسي حيث  إلىالفقر الناتج عن البطالة والبطالة المقنعة ينتج عنه مجتمع يميل  إن  
خصبة لنشوء يعمل الفقر على تحجيم دور التفكير المنطقي السليم تجاه القضايا السياسية, ويولد بيئة 

. فكثير من اصحاب الدخول المنخفضة يعتقدون ان موضوع (2)صطفاف الطائفي والعرقي والمناطقياأل
ال يخرجهم من مشكالتهم االقتصادية, فهم يرون ان  المشاركة السياسية ال يشغل تفكيرهم ألنهُ 

رك عمله ويت ,لسياسيةل ان يشغل نفسه باألمور االمشاركة السياسية لم تخلق للجائع, ومن غير المعقو 
. (3)حزاب والتنظيمات السياسية قبل ان يضمن قوتهالمؤتمرات التي تعقدها األو أليشارك في االنتخابات 

ساس يمكن القول ان الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدل البطالة قد صرفت وعلى هذا األ
 قطاعات كبيرة من المواطنين عن المشاركة السياسية.

 
 

                                                           

مية: دراسة حالة التجربة ( ثروت زكي علي مكي, وسائل االتصال الجماهيري والمشاركة السياسية في الدول النا1)
, 1993( رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة القاهرة , كلية االقتصاد والعلوم السياسية, 1981ـ 1952المصرية )

 .91ـ 90ص
 .84( شاكر ظاهر فرحان الزيدي, مصدر سابق, ص2)
 , مركز2000ب عام ( عمر هاشم ربيع, المشاركة السياسية مؤشرات كيفية وكمية ضمن انتخابات مجلس الشع3)

 .197, ص2001الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام, دار النهضة العربية, القاهرة, 



 2003العوامل اجلغرافية املؤثرة على املشاركة السياسية يف العراق بعد عام .................... الثانيالفصل 
 

 
90 

 2018( يوضح مستويات الفقر في العراق لعام 6)جدول 

Source: First National volumtary Review on sutainable goals, the 

 triumph of national will, iraq, 2019, table (2), p.35-36. 

 

 2018( مستويات الفقر في العراق لعام 10شكل ) 

 (.6المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على جدول )  
 

االقتصاد العراقي بدأ بالتدهور مطلع ثمانينات وعند دراسة المستوى االقتصادي في العراق نالحظ ان 
الحرب  هذهِ , حيث استنزفت اليرانية التي استمرت ثمان سنواتالقرن الماضي بسبب الحرب العراقية ا

, ثم بعد انتهائها بسنتين تعرض العراق لدمار كبير في االقتصادية بسبب تكلفتها الباهظةموارد العراق 
استمر ثالثة  ج الثانية عقب دخوله الكويت, وفرض عليه حصار جائربناه التحتية بسبب حرب الخلي

, مما ساهم بتدهور اقتصادي كبير وقدرت ديون العراق الخارجية في ذلك (2003)عشر سنة حتى
 .(1)مليار دوالر (127)الوقت بحدود

                                                           

( ملركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد, نيسان 33حامد عبيد حداد, المديونية العراقية, مجلة دراسات دولية, العدد)( 1)
 .110, ص2007

 النسبة)%( المحافظات
 31.1 القادسية, المثنى, ذي قار, ميسان, البصرة

 27.5 كركوك , نينوى, ديالى, األنبار, صالح الدين
 11.5 بغداد, بابل , واسط, النجف, كربالء

 5.5 دهوك, السليمانية, اربيل
 20.5 المعدل العام

31.1 

27.5 

11.5 

5.5 

 كركوك, نينوى, ديالى, االنبار, صالح الدين القادسية, المثنى, ذي قار, ميسان, البصرة

 دهوك, السليمانية, أربيل بغداد, بابل, واسط, النجف, كربالء
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 (2015 - 2003) للمدة من سنة فاكثر  15( يوضح معدل البطالة بعمر 7جدول )       
 المحافظة االدنى المحافظة االعلى المعدل السنوي السنة
 كربالء 14 ذي قار 48,20 28.1 2003
 البصرة 10 ذي قار 48.90 28.80 2004
 البصرة 7.9 ذي قار 22 17,87 2006
 السليمانية 6.22 ذي قار 20.81 11,70 2007
 بغداد 11.77 ذي قار 30.81 16,34 2008
 كركوك 4.84 ذي قار 18.6 11,82 2012
 كركوك 2.88 ذي قار 17.39 10,69 2014
 ديالى 6.88 ميسان 17.06 10,82 2015

المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على: جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, معدل 
 (.1-2, جدول )2016 -2003البطالة من سنة 

 
دمار كبير  إلىحتالل االمريكي للعراق فقد تعرض األما بعد حرب الخليج الثالثة التي اسفرت عن أ 

نفالت امني كبير, مما ولد اقتصاد عراقي هش تنخره آفات الفساد والفقر أعقبه أفي البنى التحتية 
ن % م(22,9 )ي أمليون مواطن  ( 6,9)ان  (2007)حصائية لعام والبطالة. حيث بينت البيانات اإل
% من سكان (39) إلىتصل  وان نسبة الفقر في الريف عالية جدا  , العراقيين يعيشون تحت خط الفقر

النمو السكاني المرتفع  إلى% , ويعود السبب في ذلك (16 )إلىما في المدن فوصلت النسبة أالريف, 
انخفاض انتاجية  إلى% , باإلضافة (2,7)% بينما يبلغ في المدن(3,5) إلىفي الريف والذي وصل 
فقد بينت ان نسبة الفقر في العراق بلغت (2018)ما احصائيات عام أعة. العاملين والبطالة المقن

افظات التي كانت حصائيات ان المح, حيث تشير اإلالنسبة تتفاوت بين المحافظات هذهِ %, و (20,5)
( شهدت ارتفاع كبير في نسبة الفقر , كركوك, نينوىإلى, ديتحت سطوة داعش )االنبار, صالح الدين

ما أ, وضمت محافظة نينوى وحدها خمس عدد الفقراء في العراق. %(27,5 )إلىحيث وصلت النسبة 
ما محافظات أ. %(11,5)( فبلغت نسبة الفقر فيها محافظات) بغداد, بابل, واسط , النجف, كربالء

%. وسجلت (31,1)( فبلغت نسبة الفقر فيهاجنوب العراق) القادسية, ذي قار, المثنى, ميسان, البصرة
ما أ(.6)ظر جدولُين% من السكان. (5,5 )قل نسب للفقر بلغتأيم كردستان العراق قلأمحافظات 

( 2014 )تفاوت بين المحافظات حيث سجلت محافظة بغداد عام يضا  أمستويات الدخل فيظهر فيها 
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ما اقل نسبة للدخل فسجلت في محافظة أ( الف دينار, 5121,6على مستوى للدخل السنوي بلغ )أ
في العراق )  فبلغت مستويات الدخل( 2017)ما في عام أ( الف دينار. 2041,2)ى حيث بلغت المثن

ما معدالت البطالة أ. (1)( الف دينار5223,2) إلى(2018), انخفضت في عام ( الف دينار5413,6
ما عدى للمحافظات العراقية  (2003 )والتي تشمل السكان فوق سن الخامسة عشر فسجلت في عام

على نسبة للبطالة في أ, سجلت مرتفعة جدا ُتعد  % وهي نسبة (28,1)تانقليم كردسأمحافظات 
(  2006)(%, أما في عام14جلت في كربالء )ما اقل نسبة فسأ%, (2, 48)محافظة ذي قار بلغت 

دخول محافظات كردستان العراق  إلى(% ويعود السبب في ذلك 17,87انخفضت البطالة لتصبح )
ما اقل المحافظات أ(% , 33ذي قار أعلى نسبة للبطالة فيه بلغت )في المسح ؛ وقد سجلت محافظة 

بلغت نسبة البطالة (2016)(%. وفي عام7,9بنسبة البطالة فهي محافظة البصرة حيث سجلت نسبة )
ما اقل نسبة فسجلت أ(%, 17,6على نسبة في محافظة ميسان حيث بلغت )أ(% , سجلت 10,82)

شهدت نسبة البطالة ارتفاع لتبلغ  (2017). وفي عام(%88و6حيث بلغت ) إلىفي محافظة دي
 .(7)ظر جدول ُين(% من سكان العراق. 13,8)
 األمنية: العوامل السياسية و  5ـ  2
ومؤثرة,  من العوامل التي تؤثر على المشاركة السياسية بصورة مباشرة األمنيةالعوامل السياسية و  ُتعد   

شر بحياة الفرد وسلوكه السياسي, وهذا ما يؤثر على مشاركته ارتباطها المبا إلىويعود السبب في ذلك 
 -السياسية. ومن أجل بيان أثر العاملين فسيتم تناولهما كاآلتي:

: تؤثر العوامل السياسية في المشاركة السياسية, حيث يمكن القول بأنها : العوامل السياسية1ـ  5ـ  2
قسمين عوامل سياسية داخلية وعوامل سياسية  إلىيفها األهم من بين العوامل المؤثرة. ويمكن تصن ُتعد  

 . خارجية
العوامل على المشاركة السياسية من ناحيتين  هذهِ تؤثر  : العوامل السياسية الداخلية :1ـ  1ـ  5ـ  2

 -هما السياسات الحكومية وبنية االحزاب وكما موضح فيما يأتي: 
و الدول النامية أسواء كانت في الدول المتقدمة  كثير من الحكومات ِإن   ا ـ السياسات الحكومية :

يجاد غطاء شرعي لها, وذلك يتم من خالل اشراك الجماهير في عملية صنع القرار أتعمل على 
السياسي واالجتماعي. ولكن يالحظ ان هناك تفاوت من ناحية التطبيق, حيث يالحظ في الدول النامية 

                                                           

يط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مؤشرات احصائية عن الوضع االقتصادي , وزارة التخط( جمهورية العراق 1)
 .32(, ص1, جدول رقم )2019(,  2018ـ  2015واالجتماعي في العراق للسنوات)
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, حيث تقوم كثير حزاب السياسية المعارضة لهاالجماعات واأل مامأما تحاول وضع العراقيل  نها دائما  أ
مثلة ذلك الجمهورية السورية التي يمنع قانونها غير أمنها بتضييق قاعدة المشاركة السياسية, ومن 
ما في الكويت فقد منع قانونها المرأة من حق الترشح أالعرب من الترشح لعضوية مجلس الشعب, 

ال يسمح لألحزاب التي ال يصل  ما في مصر فقد حدد دستورها بأنهُ أ. (1)2006والتصويت حتى عام 
نتخابات الرئاسية. حيث حرم % من مقاعد المجلس طرح مرشح لأل(5 )إلىتمثيلها في مجلس الشعب 

. (2)نتخابات الرئاسيةحزاب والقوى المعارضة من حقها بالمشاركة في األعداد كبيرة من األأجراء هذا األ
سياسات تستخدمها بعض الدول للتأثير على سير المشاركة السياسية مثل استخدام  كما وان هناك

جراءات التعسفية ضد حزاب السلطة, وكذلك استخدامها األأالحكومات لسلطاتها وموارد الدولة لخدمة 
 مامأالوسائل عند شعورها بالهزيمة  هذهِ  إلىحزاب التي هي خارج السلطة. وعادة ما تلجأ الحكومات األ
في التأثير على المشاركة  كبيرا   . وفي حالة العراق تلعب الحكومات دورا  (3)حزاب المعارضةاأل

عضاء الدائرة أفي االنتخابات تتدخل الحكومة في تحديد الدوائر االنتخابية, وعدد  السياسية, فمثال  
ناحية استخدام ما من أوكوتا النساء واالقليات, وكذلك منع بعض الجهات من المشاركة السياسية. 

السلطة وموارد الدولة فقد اتهمت احزاب كثيرة معارضة الجهات الحكومية باستخدام موارد الدولة 
عطاء الفرص المتكافئة لألحزاب المعارضة في استخدام وسائل أوالسلطة لخدمة احزاب السلطة, وعدم 

م وسائل الضغط والترهيب احزاب الحكومة, وكذلك استخدأعالم الرسمية للدولة وتجييرها لصالح األ
, وكذلك أغالق بعض (4), مثل مذكرات االعتقال التي صدرت بحق بعض الرموز السياسيةالسياسي
مة العراقية حزبين علمانيين هما الحزب الشيوعي العراقي وحزب األحزاب مثل أغالق مكاتب مقرات األ

حباط وتقليل فرص المشاركة دة األالسياسات في زيا هذهِ . حيث ساهمت (5)الذي يترأسه مثال االلوسي
 السياسية لدى  كثير من القوى .

                                                           

( قسم الدراسات االنتخابية والقانونية في مركز بيروت لألبحاث والمعلومات, قوانين االنتخابات في الدول العربية, 1)
 .165, ص2005, بيروت, 1لحقوقية, طمنشورات الحلبي ا

( حسن نافعة , مصر الى اين : انتخاب الرئاسة في مصر وتأثيراتها المحتملة في عملية التحول الديمقراطي, مجلة 2)
 ,23, ص2005(, 320المستقبل العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد )

 .84( عبدالجليل عبد الفتاح الصوفي, مصدر سابق, ص3)
( فيبي مار وابراهيم المراشي, العراق في عهد المالكي والعبادي, ترجمة مصطفى نعمان احمد, دار  ميزوبوتاميا 4)

 .84, ص2018, 1للنشر والتوزيع, ط
 .79( نفس المصدر, ص5)
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مر طار التحول الديمقراطي, وهذا األأالعراق من الدول التي تمر في  ُيعد  ب ـ القوى السياسية : 
تأسيس بنية متينة على المستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي, لذلك يتحتم على القوى  إلىيحتاج 

صعدة, والخروج صدرة للمشهد السياسي العراقي العمل على النهوض بالدولة على كافة األالسياسية المت
حتكار ساس توزيع السلطات تستند على انتخابات بعيدة عن األأبنظام دستوري قوي يقوم على 

السياسي او الطائفية السياسية, وكذلك انشاء تنظيم حزبي قائم على معايير وطنية بعيدة عن الطائفة 
 . (1)وحرياته ورفاهيته االقتصادية اإلنسانالقومية الضيقة, وضمانات تحترم حقوق و أ

 : العوامل السياسية الخارجية2ـ  1ـ  5ـ  2
التحول الديمقراطي في العراق هو نتاج للتدخالت الخارجية , فالواليات المتحدة االمريكية باحتاللها  عد  يُ 

البرامج حسب  هذهِ ريد تطبيقها في العراق, حيث تضمنت العراق حملت معها سياسات وبرامج جديدة ت
دعاء الجهات االمريكية, ايجاد نظام ديمقراطي ليبرالي, يضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية أ
البرامج عمدت المخابرات المركزية االمريكية على  هذهِ . ولتطبيق (2)جراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهةأو 

ويل لبعض القوى السياسية بهدف ضمان نتائج االنتخابات لصالح تلك القوى التي تقديم الدعم والتم
جهزة . وقد ساهمت السياسات االمريكية الخاطئة في العراق مثل حل الجيش واأل(3)تعتبرها حليفة لها

الشرق من  إلىاصبح العراق ساحة مفتوحة لتدخالت القوى الخارجية . فأيران التي تقع  إذ, األمنية
مريكي في العراق هو رأت بالوجود األكم, (1458)راق والتي لها اطول حدود مشتركة معه تمتد الع

 وجود قوات  معادية على حدودها الغربية, وهي تخشى ان تكون الهدف الثاني لتلك القوات بعد العراق
في شغال امريكا بمستنقع العراق, وكذلك ضمان وجود اصدقاء لها على هرم السلطة أفعمدت على 

, ومحور داعم داعم للتمرد ضد القوات االمريكية, محور اق. وبذلك كان تدخلها على محورينالعر 
ما سوريا الجارة الغربية أسدة الحكم.  إلىلها لضمان وصولها  لألحزاب التي كانت تتخذ من ايران مقرا  

والتي تعرف م, ك(605 )للعراق والتي لها امتداد اجتماعي وعشائري معقد معه وحدود تمتد قرابة
, خاصة ان هذا لوجود نظام ديمقراطي على حدودها بنظامها الشمولي الديكتاتوري فكانت غير مرتاحة

النظام مدعوم من الواليات المتحدة االمريكية التي تعتبرها سوريا عدو لها, لذلك قام النظام السوري 

                                                           

لخارجية, ( عبدالوهاب حميد رشيد, التحول الديمقراطي في العراق : المواريث التاريخية واالسس الثقافية والمحددات ا1)
 .133, ص2006, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت , 1ط
وآفاقها المستقبلية, رسالة ماجستير, جامعة بغداد,  1989منذ عام  ( ريبوار كريم محمود, العالقات العراقية االمريكية2)

 .130ـ129, ص2006كلية العلوم السياسية, 
 .69اسم محمد محمد علي, مصدر سابق, ص( ج3)
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ما أعملية السياسية في العراق. بإيواء عناصر النظام السابق ودعم التمرد المسلح لغرض افشال ال
كم , فكانت (814 )الغرب والجنوب الغربي للعراق بحدود طويلة تمتد قرابة إلىالسعودية والتي تقع 

, وكذلك التي تعتبرها السعودية منافس لهاتعتقد ان وجود نظام في العراق قريب من توجهات ايران 
نها ضد المشروع أدعم بعض القوى التي تعتقد مواقف عدوانية ضدها, لذلك عمدت على  إذتتهما باتخ

ما تركيا الجارة الشمالية أألمنها ومصالحها في المنطقة,  ه تهديدا  ُتعد  , والذي يراني في العراقاأل
كم. والتي كانت تتخذ بعد تسلم حزب العدالة والتنمية ( 331)للعراق. التي تمتد حدودها معه قرابة

ود مشروع انفصالي في , وذلك بوجشاكل. وجدت نفسها مهددةاسة صفر مسي( 2002 )السلطة عام
ن دولة كردية في تكوي إلىكراد في العراق يمكن ان يؤدي , حيث كانت ترى ان تقوية األشمال العراق

مما يخلق مشاكل مع اكراد تركيا عبر مطالبتهم االنضمام لتلك الدولة. لذلك عمدت قليم كردستان, أ
اقليم كردستان. وذلك لمنع  إلى, وذلك لضمان عدم ضمها صة في كركوكدعم تركمان العراق خاعلى 

لتقوية اقتصاد  قليم سيكون كافيا  حصول كردستان على موارد نفط كركوك الذي ان حصل عليه األ
 االكراد, ومن ثم االنفصال عن العراق. 

  األمنية: العوامل  2ـ  5ـ  2
جملة  إلىمني كبير, ويعود السبب في ذلك أع تراج 2003شهد العراق بعد الغزو االمريكي عام 

من السياسات الخاطئة التي اتخذتها الواليات المتحدة االمريكية , وكان على رأسها قرار حل القوات 
( 2بالرقم ) داريا  أ مرا  أ( الذي قام بإصدار اكم المدني االمريكي ) بول بريمرالعراقية من قبل الح األمنية

لشؤون نص على حل كل من ) وزارة الدفاع بكافة تشكيالتها, وزارة الدولة ل, الذي ي(23/5/2003 )في
. حيث (1)(من الخاص, الحرس الجمهوري, جهاز األمن العامة, مديرية األالعسكرية , جهاز المخابرات

مني, وتمزق ستقرار السياسي واألالسياسات في جعل العراق في حالة من الفوضى وعدم األ هذهِ ساهم 
 األمنيةعادة تشكيل القوات أهلية. وبالرغم من شفا الهاوية والحرب األ إلىمجتمعي, ووصوله النسيج ال

ال ان المؤسسة العسكرية إ. (2)واعادة قسم كبير من ضباط الجيش المنحل (2004 )العراقية في عام
هور الجديدة عانت من الضعف والوهن بداية تشكيلها, نتيجة لظروف موضوعية منها سرعة تشكيلهاوظ

بات السياسية بين أطراف السلطة حول تشكيلها, وعدم إذالتج إلىتحديات أمنية كبيرة, باإلضافة 

                                                           

(, الوقائع العراقية, 2اعدة التشريعات العراقية, امر سلطة االئتالف المؤقت حل الكيانات العراقية, رقم التشريع )( ق1)
 .9, ص2003, 3977رقم 

 ( مازن الياسري, في ذاكرة الثامنة والثمانين الجيش العراقي تاريخه بين المؤسسة والنظام الحاكم, منشور على الرابط:2)
https;//www.brob.org/bohoth1/bohoth162.htm. 



 2003العوامل اجلغرافية املؤثرة على املشاركة السياسية يف العراق بعد عام .................... الثانيالفصل 
 

 
96 

المعايير المطلوبة في أختيار القادة واآلمرين, مما ولد ضعف في أدارة المعارك والجهد  إلىاالستناد 
عيش في فوضى امنية .وهذا ما جعل العراق ي(1)االستخباراتي, وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية

, ويمكن ان نقسم هذا العنف عراق فيها يعاني من العنف الشديدمتدت لقرابة العقدين من الزمن, بقي الأ
 : إلى
) تلك الممارسات التي عرف العنف السياسي الرسمي بانهُ يُ : العنف السياسي الرسمي : 1ـ  2ـ  5ـ  2

ستخدامها لتحقيق سياسات متعلقة بشكل نظام الحكم ستخدام الفعلي للقوة او التهديد باتدخل ضمنها األ
تصاعد  (2003). وشهد العراق بعد عام(2)وتوجهاته اآليديولوجية وسياساته االقتصادية واالجتماعية(

العارمة التي اجتاحته بسبب  األمنيةالفوضى  إلىبوتيرة العنف الرسمي, ويعود السبب في ذلك 
والعملية السياسية الجديدة, وكذلك حل المؤسسة العسكرية وبناء اختالف اآلراء حول التدخل االمريكي 

ستقرار السياسي واألمني. حيث بادرت المؤسسة منية ضعيفة وسط حالة من عدم األأمنظومة 
, وبسبب ضعف وذلك من أجل فرض القانون واألمن العسكرية الجديدة باستخدام العنف الرسمي

عتقال حتجاز واألاأل إلىالكبير تعرض كثير من السكان  منيستخباراتي واألنفالت األالجانب األ
عن استخدام العنف والقوة المفرطة في مواجهة  ن رسمي من جهة قضائية, فضال  إذالتعسفي بدون 

 األمنيةاالحتجاجات والمظاهرات , ومن امثلة ذلك ما حدث في بلدة الحويجة حيث استخدمت القوات 
  ما في التظاهرات التي تفجرت في عامأ. (3)فر عن وقوع ضحاياالقوة لفك اعتصام المحتجين مما اس

التظاهرات بأن أجهزة الدولة  هذهِ شده, حيث أدعى منظمي أ)ثورة تشرين( فكان العنف على ( 2019 )
عتقال ضد , استخدمت شتى وسائل العنف مثل استخدام قنابل الغاز مسيلة الدموع وحمالت األاألمنية

عداد ضحايا هذا العنف أسلحة النارية ضد المتظاهرين العزل, مما رفع خدام األالناشطين والقيام باست
. أن تأثير هذا العنف على المشاركة السياسية سلبي للغاية, فهو يخلق فجوة بين المواطن (4)المئات إلى

 لىإالسلطة مما يؤدي  هذهِ فقدان المواطن ثقته ب إلىانه يؤدي  إلىوبين السلطة الحاكمة, باإلضافة 
 عدم اشتراكه بالمحافل الرسمية للدولة ومنها المشاركة السياسية.

                                                           

, التحليل الجغرافي السياسي الزمة االندماج الوطني واثرها في بناء الدولة في العراق بعد ( هبة شاكر عبد االمير1)
 .193, ص2020, رسالة ماجستير, كلية التربية للعلوم االنسانية, جامعة المثنى, 2003عام 

(, 1واشكاله واسبابه, مجلة العلوم االنسانية, جامعة بابل, المجلد ) ( قحطان حسين, العنف السياسي في مضمونه2)
 .346, ص2014( 20العدد )

 .87( فيبي مار وابراهيم المراشي مصدر سابق, ص3)
 .204( هبة شاكر عبد االمير, مصدر سابق, ص4)
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يقصد بالعنف المجتمعي هو العنف : العنف السياسي الغير رسمي ) المجتمعي (:  2ـ  2ـ  5ـ  2
خر, وعادة ما يكون وراء هذا أخر او بين مكون مجتمعي ومكون المواطن األ إلىالموجه من المواطن 

بسبب هشاشة الوضع ( 2003). وقد عانى العراق من هذا العنف  بعد عام سباب سياسيةأالعنف 
 إلىنتماء مني في مناطق كثيرة من الدولة, حيث اصبح العنف واستخدام القوة على اساس األاأل

عوام التي تلت الغزو االمريكي للعراق حالة من العنف المجتمعي . حيث شهدت األ(1)لقوميةو أالطائفة 
 ( ضحية5271) إلى(2004 )أعمال ثأرية وانتقامية وصل عدد ضحاياها في عامالشديد تمثلت ب
عمال أفبلغت (2007)و( 2006 )ما في عاميأ( ضحية, 8093) إلى (2005)ارتفعت في عام

عداد الضحايا فيه عام أشد مراحلها حيث شهدت الدولة صراع عنيف بين مكوناتها, وصلت أالعنف 
لعراق في حالة من (,  حيث دخل ا26036) إلى (2007 )ام( ضحية وفي ع34452) إلى (2006)

رادة المسلحين أ, وفرض ا ساهم في تحصين الحدود الطائفية, ممهليةاشبه بالحرب األ التفتت والفوضى
ما في أ. (2)ختالطعلى مجتمعاتهم, وتعزيز الفصل بين مكونات الشعب العراقي والتي كانت تتسم باأل

عداد ضحايا العنف أنف انخفاض بسيط في حدتها حيث بلغت مال العأعفشهدت  (2008)عام
(,  ويعود السبب في ذلك لمحاولة الدولة فرض القانون وضرب الجماعات المسلحة الخارجة 6789)

ستقرار النسبي ولكن بفترة من األ (2013 )عام إلى( 2009 )عوام الممتدة من عامعليه. وشهدت األ
عداد باالرتفاع , لتعود األ( ضحية5000ـ4000راوحت ما بين) عة, حيث تعداد الضحايا بقيت مرتفأ

بسبب سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق شملت مدن الموصل  (2014)عام 
( ضحية 17578سقط )(2015 )( ضحية وفي عام20218وتكريت والرمادي, مما ساهم في سقوط )

حصائيات ضحايا هذا العنف األقدرت  حية. وقد( ض16361)وصل عدد الضحايا( 2016 )وفي عام
الفترة تصفية الكفاءات والكوادر العلمية حيث  قتل في  هذهِ . وشهدت (3)( ضحية539550بحدود )

عداد أعن مقتل جامعي, فضال    أستاذ( 350) (2009 )و( 2003 )المدة المحصورة ما بين عامي
دى أمر الذي الهجرة خارج العراق, األ لىإضطر اآلالف منهم أكبيرة من الكوادر الطبية الكفوءة, مما 

                                                           

دولي, مركز كارنيغي ( حارث حسن, االزمة الطائفية في العراق: ارث من االقصاء, مؤسسة كارنيغي للسالم ال1)
 .23,ص2014للشرق االوسط, بيروت, 

 23, صنفسه مصدر ال( حارث حسن, 2)
, قسم حقوق 2017( جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, التقرير السنوي االحصائي لعام 3)

 .827االنسان, ص
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عداد أالفترة تصفية  هذهِ . وشهدت (1)ان يعاني العراق من نقص كبير في الكوادر العلمية والطبية إلى
ختطاف ألغلب عن استمرار عمليات التهديد واألكبيرة من رجال الدين من مختلف الطوائف. فضال   

 هذهِ غلب أن زي الشرطة من اجل الفدية, حيث كانت مكونات الشعب العراقي من قبل اشخاص يرتدو 
مال العنف فتعرض المسيح في مدن أعولم تسلم االقليات الدينية من   .(2)الحوادث ذات دالالت طائفية

 إلىما اتباع الطائفية اآليزيدي فتعرضوا أعمال القتل والتهجير. أ إلىالعراق المختلفة خاصة بغداد 
عدامات جماعية في حقهم من قبل تنظيم أشهد هذا العام  إذ (2014 )عنف كبير خاصة في عام

 )خطف اكثر من إلىشخص منهم, باإلضافة (3000)تم سبي نسائهم وقتل اكثر من إذداعش, 
اقليم كردستان  إلىالف منهم عن تشريد عشرات األ . فضال  (3)نشخص لم يعثر عليهم لحد األ( 5000

.كما (4)( امرأة1000ات الالتي تم بيعهن في السوق كسبايا ب )عداد النساء االيزيديأالعراق, وتقدر 
غتيال, ومن ما الخطف واأل إلىطال هذا العنف القضاة والصحفيين حيث تعرض عدد كبير منهم 

سبق يتبين ان العراق مر بأسوء موجة للعنف في تأريخه الحديث, افضت عن ما يقارب نصف مليون 
لى المشاركة السياسية الفوضى ع هذهِ  أثرتاليين نازح. وقد اكثر من خمسة م إلىقتيل باإلضافة 

 إلىنضمام األ أوالترشح في االنتخابات ت بمنع اعداد كبيرة من التصويت و , حيث ساهمربشكل مباش
خرى العمليات االرهابية األ أو غتيالمن عمليات التصفية الجسدية سواء في األ حزاب السياسية خوفا  األ

وكركوك, وذلك  إلىنبار وصالح الدين و نينوى وديح في محافظات بغداد واألويظهر ذلك بشكل واض
 منية في العراق. أالمحافظات شهدت اكبر فوضى  هذهِ ان  إلىيعود 

 

                                                           

, دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط ( معتز اسماعيل خلف الصبيحي , الدولة المدنية في العراق,1)
 .221, ص2017بغداد, العراق, 

, مجلة دراسات 2003( كنعان حمه غريب عبداهلل و عابد خالد رسول, انماط العنف السياسي في العراق بعد عام 2)
 .498, ص2015( , 6لثة, العدد )قانونية وسياسية, مركز الدراسات القانونية والسياسية, جامعة السليمانية, السنة الثا

( شيلي كالبرستون و ليندا روبنسون, تحقيق اقصى فائدة من هزم تنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا, مؤسسة 3)
RAND) ,4, ص2017(, كاليفورنيا. 

 الجامعة العراقية, عدد( رضا سالم داود, االقلية اآليزيدية في العراق , بحث في الجغرافية السياسية, مجلة اآلداب , 4)
 .159, ص2019( 11( الجزء االول , المجلد)2019-2018خاص بالمؤتمرات للعام الدراسي ) 
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 :االحزاب السياسية في العراق1 – 3
 :تمهيد 
رافد من روافد  ُتعد  ودورها في الحياة السياسية في وقتنا الحاضر, كونها  األحزابألهمية  نظرا   

ديولوجيتها أيالمشاركة السياسية للمواطنين, لذلك تطلب األمر دراستها والبحث في بنيتها وتنظيمها و 
 معلم من معالم الديمقراطية الحديثة. األحزابسية, حيث أصبحت ودورها ونشاطها في الحياة السيا

 واصطالحا   لغتا   األحزاب: تعريف 1ـ  1ـ  3
الحزب في اللغة هو جماعة من الناس أو طائفة منهم, ويقال :  لغتا   األحزاب: تعريف 1ـ  1ـ  1ـ  3

 جمعهم. أي. وحزب الرجل أصحابه (1)ا  أحزابتجمعوا وصاروا  أيحازب القوم وتحزبوا 
الحزب هو تنظيم يشارك بنشاط وفعالية في التنافس من : اصطالحا   األحزاب: تعريف 2ـ  1ـ  1ـ  3

جماعة سياسية تتقدم لالنتخابات, وتكون  أيأجل المناصب السياسية, وعرف سار توري الحزب بأنه 
فبدأ  األحزابنشأة  أما. (2)قادرة على أن تقدم من خالل تلك االنتخابات مرشحين للمناصب العامة

مريكية ات المتحدة األي, في الوألرلحالي منذ منتصف القرن التاسع عشظهورها بالمعنى السياسي ا
مصطلح االئتالف أو  األحزابما يرافق مصطلح  . وغالبا  (3)دول العالم خاصة أوربا إلىنتشر أومنها 

 وصول لألهداف المشتركة بينهاوغالبا  ة منه الأيلفترة مؤقتة, الغ أحزابالتحالف وهو يعني تحالف عدة 
األغلبية  إلىالمنفردة الوصول  األحزاب, عندما يصعب على االئتالفات في الدول البرلمانية ما تتشكل
 البرلمانية.

 2003السياسية في العراق بعد عام  األحزاب: أنواع 2ـ  1ـ  3
عدة أصناف وذلك بحسب إلى (2003 )والقوى السياسية في العراق بعد عام األحزابيمكن ان نصنف 
 األحزاب هذه  دلوجية ليطبيعة البنية واأل

) راد كليف براون ( البنية ))بانها ترتيب عرف: القوى السياسية حسب البنية:  1ـ  2ـ  1ـ  3
كالعالقة القائمة بين الملك والرعية, وتبرز في  شخاص تقوم بينهم عالقات محددة على نحو تأسيسأ

( والسياسية اع من البنى وهي )االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية والتأسيسيةنو أالمجتمع خمسة 
 عن توزيع الحكام وعالقتهم بأفراد الشعب فضال  ا بالسلطة القائمة وكيفية اختيار عتبار عالقتهوتأخذ باأل

                                                           

 .320, ص1994, دار صادر, بيروت, 3( ابن منظور, لسان العرب, المجلد السابع, ط1)
, 2005م, , مطبعة جيتاون, الخرطو 1( صالح الدين عبد الرحمن الدومة ,المدخل الى العلوم السياسية, ط2)

 .378ص
 .31, ص1989( عصام سلمان, مدخل الى علم السياسة, دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 3)
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لبنية . وتقسم القوى السياسية في العراق حسب ا(1)السلطات بين هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة((
 ثالث اقسام هي : إلى

) شيعية ـ سنية ( بين اسالميةالقوى ما  هذه  القوى السياسية التقليدية: تنوعت  :1ـ  1ـ  2ـ  1ـ  3
القوى كونها  هذه  وغير اسالمية ) ليبرالية ـ يسارية ( وقومية ) عربية ـ كردية ـ تركمانية ( والجامع بين 

القوى فيظهر في  هذه  االختالف فيما بين  أما. ام السابقجل اسقاط النظأمنفى من كانت تعمل في ال
ينهم حتى قبل سقوط النظام وصل بعض الخالفات حد الصراع فيما بأهداف والسياسات مما غلب األأ

 . (2)كرديين في تسعينات القرن الماضيمثلة ذلك الصراع بين الحزبين الأ, ومن السابق
ما بين قوى تكونت القوى  هذه  : تتنوع (2003)نشأت بعد عام : القوى السياسية التي 2ـ  1ـ 2ـ  1ـ  3

مثلتها التيار الصدري وبين قوى أمستقلة عن القوى التي كانت تعمل بالمنفى ومن  (2003)بعد عام
انشقت عن القوى التقليدية نتيجة الصراعات الداخلية داخل تلك القوى ومن امثلتها حركة التغيير 

 .(3)وطني وتيار الحكمة وبعض القوى التي انشقت من الحزب االسالميالكردية وحركة االصالح ال
زمات التي عانتها د األأيالقوى بعد تز  هذه  : القوى السياسية الصاعدة : تنامى وجود 3 ـ 1ـ  2ـ  1ـ  3

جاد معالجات شاملة للوضع العراقي, وكذلك تنامي أيالدولة العراقية, وفشل القوى السياسية التقليدية في 
ستقرار السياسي. وتتألف لفساد وتفشيه في مختلف القطاعات, وارتفاع مستوى الفقر والبطالة, وعدم األا

تلك القوى من الناشطين المدنيين متنوعي االتجاهات السياسية, وبعض القوى اليسارية واليبرالية 
, وتؤكد (2003)سالمية التي تعارض السياسات التي اتبعتها القوى التي حكمت العراق بعد عامواأل
ساس القيم المدنية والقيام بإصالحات دستورية وسياسية أالقوى على ضرورة بناء مجتمع قائم على  هذه  

 .(4)واجتماعية شاملة
رية تقوم ديولوجيا بانها حصيلة فكيعرف األتُ  ديولوجية :ي: القوى السياسية حسب األ2ـ  2ـ  1ـ  3

القيم ( وتنبثق من مجموعة من العقائد و ما سيكونلما هو كائن و  أيعلى تصور شامل للوجود )
                                                           

, دار النهضة العربية, بيروت, 1( ناظم عبدالواحد الجاسور, موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية, ط1)
 .168, ص2008

, دار الحكمة , لندن , 1الى بغداد, ط 1991ية للمعارضة العراقية من بيروت ( شمران العجلي, الخريطة السياس2)
 .577, ص2009

( احمد محمد علي, الجذور الفكرية للهوية الوطنية العراقية وابعادها المستقبلية بعد االنسحاب االمريكي, مجلة 3)
 .202ص, 2012(, 53, العدد)دراسات دولية , مركز الدراسات الدولية, جامعة بغداد

, مركز 1علي القريشي, من الهجرة الى الدولة في تجربة االسالم السياسي في العراق واحتماالت المستقبل, ط( 4)
 .76, ص2006العراق للدراسات , بغداد, 
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. (1)هدافهاأحضاري معين, فترسم اطار حركة جماعية معينة وتحدد لها معالم  المتصلة بتراث
لتبرير ما هو  نها تشكل سندا  أديولوجية تمد الجماعة بالحركة الديناميكية تحقيقا لما سيكون, كما و يواأل

ديولوجية والسلطة السياسية, فالسلطة في جوهرها طاقة في خدمة ياألكائن ومن هنا تنشأ العالقة بين 
. ويمكن تصنيف القوى السياسية في (2)فكرة يعتنقها صاحب السيادة في الدولة, ويعمل على تحقيقها

 تي:ديولوجية بالنحو األيحسب األ(2003)العراق بعد عام
يه وتعط الدين كعقيدة سياسية إلىلتي تستند ا األحزابالدينية : وهي تلك  األحزاب: 1ـ  2ـ  2ـ  1ـ  3

ال وتكون متطابقة مع مبادئ الدين إ, حيث ال يكون في المجتمع ظاهرة كل الدور في المسائل العامة
 .(3)والعقيدة والشريعة

الدينية االسالمية في العراق ) حزب الدعوة ـ المجلس االعلى االسالمي ـ  األحزاب هذه  مثلة أومن  
االسالمي ـ التيار الصدري ـ الحزب االسالمي العراقي ـ حزب االتحاد االسالمي  حزب الفضيلة

 األحزاب أماالكردستاني ـ والجماعة االسالمية في كردستان العراق ـ واالتحاد االسالمي التركماني (. 
زيدية من اجل االصالح والتقدم ـ حزب بيت النهرين يالدينية غير االسالمية فهي ) الحركة األ

 .(4)لديمقراطي المسيحي (ا
ديولوجية فصل الدين عن الدولة أيتقوم على  أحزابعلمانية مدنية : وهي  أحزاب: 2ـ  2ـ  2ـ  1ـ  3

 األحزاب. ويمكن ان نقسم (5)لمبادئها ومناهجها ديولوجيات غير دينية اساسا  أيوالحكم, واتخذت من 
 العلمانية على النحو التالي:

عن مصالح القومية التي  التي رفعت الشعار القومي دفاعا   األحزابة : وهي علمانية قومي أحزابـ  أ
مثلتها االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية أتمثلها ومن 

 العراقية وتجمع المشروع الوطني العراقي .
ة الوطنية العليا في اجندتها السياسية, التي رفعت شعار المصلح األحزابليبرالية : وهي  أحزابب ـ 

 مثل حركة الوفاق الوطني وتجمع المستقلين الديمقراطي.
                                                           

 .27, ص1972اسكندر عطاس, اسس التنظيم السياسي في الدول االشتراكية, القاهرة, ( 1)
 .168, ص2012, مكتبة السنهوري, بغداد, 1ية, ط( حميد حنون خالد, االنظمة السياس2)
 .13, ص1997( احمد حسن يعقوب, طبيعة االحزاب السياسية العربية, الدار االسالمية, بيروت, 3)
ـ 203, ص2007, بيروت , ( حسن لطيف الزبيدي , موسوعة االحزاب العراقية , مؤسسة العراف للمطبوعات 4)

575. 
مانية ومشكلة الطائفية في المجتمعات التعددية) العراق كحالة للدراسة ( رسالة ماجستير, ( ابراهيم فتاح صابر, العل5)

 .14ـ5, ص2008كلية القانون والسياسة, جامعة صالح الدين, 
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مثلتها الحزب أاالشتراكية الشيوعية ومن فكار التي تبنت األ األحزاباالشتراكية : وهي  األحزابج ـ 
 .(1)الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني العراقي

  2005كانون ثاني  30في انتخابات ركة المشا األحزاب:  2ـ  3
بعد عقود من سيطرة الحزب الواحد  (2003 )ول انتخابات مباشرة بعد عامأاالنتخابات  هذه   ُتعد  
التي  األحزابدخول  إلىكثيرة باإلضافة  أحزابالفترة ظهور  هذه  نقالبات المتكررة, وقد شهدت واأل

( كيان 112نتخابات )األ هذه  ت السياسية المتنافسة في كانت تعمل في الخارج, وقد بلغ عدد الكيانا
 ل ومنظمات وشخصيات سياسية مستقلةوكت أحزابالكيانات هي عبارة عن ائتالفات و  هذه  سياسي, و 

( مقعد من مقاعد 275)(الف مرشح يتنافسون لشغل7,447الكيانات) هذه  وقد بلغ عدد مرشحي 
 هذه  فرزت أ, وقد ( مليون ناخب8,285,013ابات)نتخاأل هذه  الجمعية الوطنية. وقد شارك في 

( 30,741نتخابات نحو)األ هذه  نتخابي في ( كيان سياسي فقط, وكان القاسم األ12)المشاركة عن فوز
 ( فهي 11شكل )( و 8جدول )في الكيانات الرئيسية  الفائزة كما موضح  أمالف ناخب للمقعد الواحد. أ

 2005كانون ثاني 30نتخابات الفائزة في ات القوائم الرئيسية ا( أصو 8)جدول 
 المحافظة

 العراقية الوطنية التحالف الكردستاني االئتالف العراقي الموحد

 % األصواتعدد  % األصواتعدد  % األصواتعدد 

 0.50 1,979 94.54 375,127 0.51 2,017 دهوك

 0.54 3,605 93.47 622,776 0.14 933 أربيل

 0.22 1,629 90.52 679,630 0.26 1,934 السليمانية

 10.36 21,040 38.00 77,198 11.43 23,224 نينوى

 5.58 22,494 58.76 236,900 4.91 19,815 كركوك

 9.90 14,415 13.54 19,720 21.38 31,139 صالح الدين

 17.01 35,115 17.22 35,553 42.72 88,211 ديالى

 37.89 5,263 0.41 57 34.45 4,786 االنبار

 24.53 462,677 2.38 44,972 59.92 1,130,277 دادبغ

 17.08 60,096 0.20 707 72.80 256,119 واسط

 11.84 60,067 0.20 991 78.42 397,715 بابل

 21.02 64,285 0.06 174 69.17 211,481 كربالء

 14.11 52,425 0.04 149 78.10 290,208 النجف

 14.72 50,674 0.06 209 73.55 253,223 القادسية

 17.04 32,595 0.05 90 76.28 145,957 المثنى

 10.50 56,270 0.03 148 80.15 429,544 ذي قار

 19.22 49,110 0.04 95 68.59 175,303 ميسان

 20.20 151,070 0.05 348 69.27 518,091 البصرة

  24,136  78,062  95,318 الخارج

  1,168,945  2,172,906  4,075,295 المجموع

مركز أدخال المعلومات, نتائج  ,وضية العليا المستقلة لألنتخاباتالمف -المصدر: من عمل الباحث باألعتماد على :
 .2005كانون ثاني 30أنتخابات 

                                                           

(
1

( سعد بشير اسكندر, الدولة الحديثة واالمة والنزعة القومية في العراق ـ العربي والكردستاني, منشورات مكتب الفكر 

 .129, ص2005لالتحاد الوطني الكردستاني, السليمانية , والتوعية 
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كانون ثاني  30في انتخابات  القوائم الرئيسية الفائزة أصوات( يوضح نسب 11شكل )
2005 

 (.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
 : األئتالف العراقي الموحد1ـ  2ـ  3

دها في حص األصواتغلب أشارك األئتالف العراقي الموحد في اغلب محافظات العراق ولكن 
ول على , وقد حصد أغلب اصوات الناخبين حيث تمكن من الحصمحافظات وسط وجنوب العراق

مكنته من  اتاألصو  هذه  (% من أصوات الناخبين, و 48,2)أي( مليون صوت 4,075,295)
 األحزاب أما. المؤقتة برئاسة أبراهيم الجعفري ( مقعد برلماني وتشكيل الحكومة140)الحصول على

الوطني فهي:                    المشاركة ضمن األئتالف األحزاب  أماسالمي .أالمنضوية فيه فيغلب عليها الطابع اال
 ـ الحزب الوطني الديمقراطي االول9           ـ المجلس االعلى للثورة االسالمية               1
 تحاد االسالمي لتركمان العراقـ األ 10         ـ حزب الدعوة االسالمية                           2
 ـ حركة الوفاء التركمانية  11          ـ حزب الفضيلة االسالمي                         3
 ـ التجمع الفيلي االسالمي في العراق 12                         ـ حزب تجمع الوسط              4
 ـ منظمة العمل االسالمي 13         ـ منظمة بدر                                       5
 ـ تجمع عراق المستقبل 14                حزب الدعوة االسالمية / تنظيم العراق       .6
 ـ حركة حزب اهلل في العراق 15                                تجمع العدل والمساوات     .7
 ـ حركة سيد الشهداء 16              حزب المؤتمر الوطني العراقي                .8
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 2005كانون ثاني 30: مناطق الدعم لألئتالف العراقي الموحد في أنتخابات  1ـ  1ـ  2ـ  3
ئتالف العراقي الموحد على التي حصلت فيها قائمة األ وتضم المحافظاتـ مناطق الدعم القوية :  1

% من أصوات الناخبين وهي ثمان محافظات هي محافظات ) البصرة ـ ذي قار ـ بابل ـ (66)أكثر من
لمحافظات في منطقة السهل ا هذه  غلب أالنجف ـ المثنى ـ القادسية ـ واسط ـ كربالء ـ ميسان (, وتقع 

فيها لصالح االئتالف  األصواتوقومي وديني. وقد بلغ عدد وتمتاز بتجانس لغوي  الرسوبي
التي حصل عليها االئتالف في  األصوات% من (67)ما يقارب أي( مليون صوت 2,677,640)

 جميع المحافظات.
راقي الموحد بنسبة وهي المحافظات التي صوتت لصالح االئتالف العـ مناطق الدعم المتوسطة :  2

ـ االنبار ( وحصل فيها  إلىوتضم ثالث محافظات هي ) بغداد ـ دي (%,66ـ 33)تراوحت ما بين
التي حصل عليه  األصوات% من (31)ما يقارب  أي( مليون صوت 1,223,274االئتالف على )

 االئتالف في عموم العراق.
وهي المحافظات التي قل فيها المصوتين لصالح االئتالف العراقي  ـ مناطق الدعم الضعيفة : 3

صالح الدين ـ نينوى ـ التأميم ـ دهوك ـ السلمانية ـ %. وتضم ست محافظات وهي )(33)ن الموحد ع
% (2 )ما يقارب أي( الف صوت 79,062)اقي الموحد علىربيل (, والتي حصل فيها االئتالف العر أ

 (.11خريطة ) ُينظر التي حصل علها االئتالف في عموم العراق. األصواتمن 
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 2005كانون ثاني 30اطق دعم االئتالف العراقي الموحد في انتخابات( من11خريطة  )

 (.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
القومية الكردية حيث القائمة أغلب اطياف  هذه  ضمت : قائمة التحالف الكردستاني : 2ـ  2ـ  3

القومية الكردية. وحصلت  باألحزاطابع  األحزاب هذه  . ويغلب على  ( حزبا سياسيا  11تشكلت من )
القائمة من الحصول على  هذه  على أغلب أصواتها من محافظات كردستان العراق. وقد تمكنت 
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مكنتها من  األصوات هذه  % من اصوات المشاركين. و (25,43)أي( مليون صوت 2,172,966)
 ستاني فهي:المشاركة ضمن قائمة التحالف الكرد األحزاب أمامقعد برلماني.  (75)الحصول على

 ـ حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني 2    ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني                      1
 ـ الحزب الوطني اآلشوري 4     ـ الحزب الوطني الكردستاني                        3
 طهدي كردستانـ حركة فالحي ومض 6    ـ الحزب االسالمي الكردستاني                       5
 ـ االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني 8       ـ الحزب الشيوعي الكردستاني                     7
 ـ حزب زه حمه تكيشاني كوردستان 10         ـ الحزب االشتراكي الديمقراطي الكردستاني     9

 ـ حزب بيت نهرين الديمقراطي 11
 
 2005كانون ثاني30قائمة التحالف الكردستاني في أنتخابات : مناطق الدعم ل 1ـ  2ـ  2ـ  3
(%. وتضم كل من 70كثر )أـ مناطق الدعم القوية :  وهي المحافظات التي صوتت للقائمة بنسبة  1

حيث  المحافظات هذه  غلب اصوات أ, وقد حصلت القائمة على ليمانية ـ دهوك(محافظات ) اربيل ـ الس
التي  األصوات(% من 80ما يقارب ) أي( مليون صوت 1,677,533) تمكنت من الحصول على

 حصلت عليها القائمة في عموم العراق.
ـ 30ـ مناطق الدعم المتوسطة : وهي المحافظات التي صوتت للقائمة بنسبة تراوحت ما بين ) 2

( الف صوت 314,098(% وتضم كل من محافظتي التأميم و نينوى  وقد حصلت القائمة على )70
 التي حصلت عليها القائمة في عموم العراق. األصوات(% من 15بلغت نسبتها ما يقارب )فيها , 

(%.  وتضم 30ـ مناطق الدعم الضعيفة :  وهي المحافظات التي صوتت للقائمة بنسبة أقل من ) 3
ـ ـ بغداد ـ االنبار ـ واسط ـ بابل ـ القادسية ـ المثنى  إلىثالثة عشر محافظة هي ) صالح الدين ـ دي

النجف ـ كربالء ـ ذي قار ـ ميسان ـ البصرة ( , وتمكنت قائمة التحالف الكردستاني من الحصول في 
لت التي حص األصوات% من مجموع (5 )وهذا يمثل( الف صوت, 103213محافظات على) ال هذه  

من ثالث محافظات هي صالح الدين  األصوات هذه  , وجاءت أغلب عليها القائمة في عموم العراق
خريطة  ُينظر ( الف صوت.100,245) المحافظات على هذه  وبغداد حيث حصلت القائمة في  إلىديو 
(12.) 
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 2005كانون ثاني 30 ( مناطق دعم التحالف الكردستاني في انتخابات12)خريطة    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 (.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
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 .العراقية الوطنية : القائمة 3ـ  2ـ  3
على  القائمة من الحصول هذه  وقد تمكنت  ,القائمة طابع العلمانية هذه  يغلب على 

مكنتها من الحصول  األصوات هذه  , و األصوات(% من 13,68)أي( مليون صوت, 1,168,9439)
المنضوية  األحزاب أمامقعد برلماني. وحصلت على أصواتها من معظم محافظات العراق. (40)على

 في القائمة العراقية فهي:
 ـ تجمع الوفاء للعراق 4            ـ حركة الوفاق الوطني العراقي                          1
 الهيئة العراقية المستقلة                         . 5         ـ حزب النهضة الوطني العراقي                           2
 ـ مجلس أعيان العراق 6           راقيين                           ـ حركة الديمقراطيين الع3
 
 2005كانون ثاني30في أنتخابات  الوطنية : مناطق الدعم للقائمة العراقية1ـ  3ـ  2ـ  3
(% 20ـ مناطق الدعم القوية :  وتضم المحافظات التي صوتت لصالح القائمة العراقية بأكثر من ) 1

بع محافظات هي ) بغداد ـ االنبار ـ كربالء ـ البصرة (, وحصلت القائمة فيها ر أمن أصواتها, وتضم 
التي حصت عليها القائمة  األصوات(% من مجموع 60ما يقارب ) أي( الف صوت 683,295على )

 في عموم العراق. 
وح ـ مناطق الدعم المتوسطة : وتضم المحافظات التي حصلت فيها القائمة العراقية على نسبة تترا 2
ـ المثنى  إلىثمان محافظات هي ) نينوى ـ ميسان ـ واسط ـ دي(% من أصواتها. وتضم 20ـ 10بين )ما 

( 417,392)المحافظات على هذه  ـ القادسية ـ ذي قار ـ بابل ـ النجف (, حيث حصلت القائمة في 
 عراق.التي حصلت عليها القائمة في عموم ال األصوات(% من مجموع 36)ما يقارب أي, صوت ألف
ـ مناطق الدعم المنخفضة : وهي المحافظات التي تقل فيها نسبة المصوتين للقائمة العراقية عن  3
(% من أصوات الناخبين. وتضم خمس محافظات هي ) دهوك ـ أربيل ـ السليمانية ـ صالح الدين 10)

ما يمثل المحافظات, وهذا  هذه  لف صوت من أ( 42,483ـ التأميم (. حيث حصلت القائمة على )
التي حصلت عليها القائمة في عموم العراق. ويعود السبب في  األصوات(% من مجموع 4بحدود )

توزع اصوات القائمة في  إلىخرى صوات القوائم األأالقائمة عن نسب  هذه  ل األصواتنخفاض نسب أ
 (.13نظر خريطة )يُ أغلب المحافظات.
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  2005كانون ثاني30طنية في انتخابات( مناطق دعم القائمة العراقية الو 13)خريطة  

 (.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
 

 200كانون ثاني30ئزة في انتحاباتوالكيانات الصغيرة الفا األحزاب: 4ـ  2ـ  3
حصلت  أي( الف صوت, 150,880)القائمة من الحصول على  هذه  قائمة عراقيون : تمكنت ـ : 1

ـ نينوى ـ  ) بغدادب أصواتها حصلت عليها من محافظاتلناخبين وأغل(% من أصوات ا1,77)نسبة
                    مكنتها من الحصول على خمس مقاعد برلمانية.                                                                                      األصوات هذه  (, و التأميم ـ صالح الدين

(% من 1.09)أي(الف صوت, 93,480القائمة على ) هذه  هة تركمان العراق: حصلت قائمة جب  : 2
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أصوات الناخبين, وأغلب أصواتها حصلت عليها من محافظة التأميم وبنسبة أقل في محافظتي  
 مكنتها من الحصول على ثالث مقاعد نيابية. األصوات هذه  صالح الدين وبغداد . و 

 .2005كانون ثاني30الفائزة في انتخابات  القوائم الصغيرة اصوات( 9جدول )
 عدد المقاعد % األصواتعدد  القائمة
 5 1.77 150,880 عراقيون

 3 1.09 93,938 جبهة تركمان العراق
 3 0.82 69,938 الكوادر والنخب الوطنية والمستقلة

 2 0.71 6,920 قائمة اتحاد الشعب
 2 0.70 60,592 الجماعة اإلسالمية الكردستانية

 2 0.51 43,205 منظمة العمل اإلسالمي
 1 0.43 36,528 التحالف الوطني الديمقراطي

 1 0.42 36,255 قائمة الرافدين الوطني
 1 0.36 30,796 كتلة المصالحة والتحرير

  مركز أدخال المعلومات, نتائج ,وضية العليا المستقلة لألنتخاباتالمصدر: من عمل الباحث باألعتماد على : المف 
 .2005كانون ثاني30أنتخابات 

( الف 69,938القائمة من الحصول على ) هذه  قائمة الكوادر والنخب الوطنية المستقلة: تمكنت  :3
مكنتها من  األصوات هذه  . و ن أصوات الناخبين في عموم العراق(% م0,82ما نسبته ) أيصوت, 

ظات ) بغداد ـ ميسان ـ ذي قار ـ شغر ثالث مقاعد برلمانية. وأغلب أصواتها حصلت عليه من محاف
 واسط ـ القادسية (.

ما  أيلف صوت, أ( 60,920القائمة من الحصول على )  هذه  قائمة أتحاد الشعب : تمكنت ـ :4
التي حصلت عليها القائمة فتوزعت على أغلب  األصوات أما(% من أصوات الناخبين. 0,71نسبته )

 الحصول على مقعدين برلمانيين. مكنتها من األصوات هذه  محافظات العراق, و 
ما  أي( الف صوت, 60,592ى )القائمة عل هذه  ـقائمة الجماعة اإلسالمية الكردستانية : حصلت  : 5

) السليمانية ـ اربيل ـ , وأغلب أصواتها حصلت من محافظات(% من أصوات الناخبين0,70)نسبته
 برلمانيين.مكنتها من الحصول على مقعدين  األصوات هذه  التأميم (. و 

ما  أي( الف صوت, 43,205القائمة من الحصول على ) هذه  منظمة العمل االسالمي : تمكنت  : 6
جاءت من محافظة بغداد والمحافظات  األصوات هذه  (% من أصوات الناخبين, وأغلب 0,51نسبته )
 القائمة من الحصول على مقعدين برلمانيين. هذه  الجنوب منها. وتمكنت  إلىالواقعة 
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 2005كانون ثاني 30القوائم الصغيرة الفائزة بانتخابات  اعدمق ( يوضح 12شكل )   

 (.9المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )   
 
لف أ( 36,528)القائمة من الحصول على هذه  قائمة التحالف الوطني الديمقراطي : تمكنت  : 7

التي حصلت جاءت من  األصواتأغلب صوات الناخبين. و أ(% من 0,43ما نسبته ) أيصوت, 
التي حصلت عليها القائمة فجاءت من أغلب محافظات القطر.  األصواتبقية  أمامحافظة بغداد, 

 مكنتها من شغر مقعد برلماني واحد. األصوات هذه  و 
ما نسبته  أي( الف صوت , 36,255القائمة على ) هذه  قائمة الرافدين الوطني : حصلت  : 8
القائمة مثلت المكون المسيحي في العراق, وتمكنت من  هذه  وات الناخبين. و (% من أص0,42)

 الحصول على مقعد برلماني واحد.
ما نسبته  أي, ( الف صوت30,796القائمة على ) هذه  قائمة كتلة المصالحة والتحرير : حصلت  : 9
 األصوات هذه  و (% من أصوات الناخبين, وأغلب أصواتها حصلت عليه من محافظة التأميم, 0,36)

 .(12والشكل ) (9نظر جدول )يُ مكنتها من شغر مقعد برلماني واحد. 
 : 2005كانون اول  15المشاركة في انتخابات  األحزاب:  3ـ  3

والمواطنين وذلك لكونها ستسفر عن تشكيل أول  األحزاباالنتخابات باهتمام كبير من قبل  هذه  حظيت 
على أسفر عن أ, لذلك كانت المنافسة الحزبية شديدة فيها مما (2003)حكومة برلمانية دائمة بعد عام 

االنتخابات أعداد  هذه  , وقد شارك في (2003)نسبة مشاركة خالل الدورات االنتخابية المتالحقة بعد 
بالنسبة  جدا   كبيرن سياسي وهذا العدد يعتبر يا( ك236)عددها ة بلغمن الكيانات السياسي كبيرة
 ضا  أيأعداد الرشحين فتجاوز  أما( كيان سياسي, 112)والتي بلغ عدد الكيانات فيها بقةنتخابات السالأل
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مقعد  275شح يتنافسون لشغر ( مر 7,655عداد المرشحين في الدورة السابقة حيث بلغ عددهم )أ
المقاعد على الدوائر االنتخابية ) المحافظات ( حسب نظام الدوائر  هذه  عتمد توزيع أ. وقد نيابي
المتبقية فأعتبرت مقاعد وطنية  (45)المقاعد أمامقعد على المحافظات  (230 )دة. حيث وزعتد  ُتعالم
ع الحصول على مقعد عبر ولم تستطصوات أوللكيانات التي حصلت على  لياتتعويضية لألقو 

, وقد اسفر ( مليون ناخب12,191,133ات فبلغ )االنتخاب هذه  عدد المشاركين في  أما. المحافظات
 فقط , في حين لم تستطع الكيانات السياسية الباقية من  سياسيا   ( كيانا  12)عن فوز األصوات ذه  هفرز 

الكيانات الرئيسية الفائزة كما موضح في  أماالكافية لشغر المقعد النيابي.  األصواتالحصول على 
 ( فهي :13شكل )( و 10جدول )

 2005كانون اول 15نتخابات القوائم الرئيسية الفائزة في اأصوات ( يوضح 10جدول )

المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج -لمصدر: من عمل الباحث باألعتماد على : ا
 .2005كانون اول  15أنتخابات 

 المحافظة
 الوطنية العراقية جبهة التوافق التحالف الكردستاني االئتالف العراقي الموحد

 % األصواتعدد  % األصواتعدد  % األصواتعدد  % األصواتعدد 
 0.57 2,417 - - 89.40 377,437 0.03 131 دهوك
 0.40 3,330 - - 93.27 772,998 0.03 222 أربيل

 0.23 1,878 - - 86.07 696,999 0.04 313 لسليمانيةا
 10.76 101,406 35.93 338,691 19.01 179,127 7.44 70,158 نينوى
 2.40 14,316 5.82 34,665 52.53 312,754 3.30 19,672 كركوك

 10.53 58,498 32.30 179,503 4.83 26,852 7.26 40,357 صالح الدين
 10.40 55,104 36.81 195,021 12.15 64,370 21.95 116,255 ديالى
 3.05 17,879 73.02 427,502 0.04 236 0.04 230 االنبار
 13.11 354,395 20.63 557,448 0.98 26,542 55.28 1,493,966 بغداد
 7.98 28,277 2.32 8,230 0.36 1,281 79.85 283,114 واسط
 8.53 50,625 5.37 31,910 0.11 656 74.87 444,574 بابل
 11.53 35,712 0.29 892 0.10 295 74.98 232,267 كربالء
 7.66 29,547 - - 0.08 307 80.74 311,291 النجف
 8.39 28,435 0.26 880 0.09 320 80.52 272,911 القادسية
 4.25 8,912 0.36 745 0.05 115 84.85 177,895 المثنى
 4.99 29,336 0.73 4,271 0.05 300 85.89 505,375 ذي قار
 4.28 13,828 0.23 739 0.05 171 86.24 278,771 ميسان
 10.86 88,350 4.59 37,364 0.08 624 76.45 622,121 البصرة

 2.03 19,808 4.31 8,064 49.03 91,720 32.82 61,393 التصويت الخاص
 11.43 33,768 5.20 15,345 3.38 84,641 28.67 84,698 الخارج
 8.02 975,821 15.09 1,841,270 21.67 2,637,745 41.19 5,015,714 المجموع
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 .2005كانون اول15( يوضح نسب أصوات القوائم الرئيسية الفائزة في انتخابات13شكل )

 
 (.10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 
حيث  ضا  أياالنتخابات  هذه  أحتفظ هذا الكيان بموقع الصدارة في  : األئتالف العراقي الموحد: 1ـ 3ـ 5

(% 41,18نسبة ) األصوات هذه  ( مليون ناخب, وقد شكلت 5,021,137تمكن من الحصول على )
مرة ( مقعد نيابي وتشكيل الحكومة لل128)ت كانت كافية لمنحهاألصوا هذه  من أعداد المشاركين, و 

المنضوية داخل هذا االئتالف فكان عددها ثمانية عشر  األحزاب أما. الثانية برئاسة نوري المالكي
 حزب وكيان سياسي وهي :

 ـ حزب الدعوة االسالمية 2          المجلس االعلى للثورة االسالمية                    .1
 ـ  حزب الفضيلة االسالمية 4       لكتلة الصدرية                                        ـ ا3
 ـ حزب الدعوة االسالمية/ تنظيم العراق 6  منظمة بدر                                           .5
 حركة سيد الشهداء .8          ـ حركة حزب اهلل في العراق                          7
 ـ تجمع العدل والمساواة 10       ـ حزب تجمع الوسط                                   9

 ـ حركة الوفاء التركمانية 12          ـ االتحاد االسالمي لتركمان العراق                11
 ـ تجمع الشبك الديمقراطي 14            ـ حركة الديمقراطيين العراقيين                    13
 ـ ملحان آل مكوطر 16          تقى االصالح والبناء                           ـ مل15
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 :2005كانون اول15:مناطق دعم قائمة االئتالف العراقي الموحد في انتخابات1-1-3ـ 3
%: وتضم 66مناطق الدعم القوية: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من . 1

 -البصرة -واسط -القادسية -النجف -المثنى -ذي قار -هي ) ميسانالفئة تسع محافظات  هذه  
(%, تلتها 86,91)يسان بلغتعلى نسبة تصويت للقائمة في محافظة مأكربالء (, وكانت  -بابل

(%, 81,99النجف بنسبة )(%,ومحافظة86,45(%, ثم المثنى بنسبة)86,74محافظة ذي قار بنسبة)
(%, ثم محافظة البصرة بنسبة 80,74ومحافظة واسط بنسبة )(%, 81,47ومحافظة القادسية بنسبة )

 ُتعد  (%. و 76,08محافظة كربالء بنسبة ) أخيرا  (%, و 76,16(%, ومحافظة بابل بنسبة )77,50)
القائمة في االنتخابات السابقة,  هذه  المحافظات هي نفسها التي كانت ضمن مناطق الدعم القوي ل هذه  

خرج من رحمه أ, الذي المحافظات هذه  جانس اللغوي والديني والقومي لالت إلىويعود السبب في ذلك 
 هذا االئتالف, وكذلك الجوار الجغرافي لها.

مناطق الدعم المتوسطة : وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تروحت ما بين .2
نها محافظة واحدة الفئة محافظة واحدة هي محافظة بغداد , وبالرغم من كو  هذه  (%: وتضم 33-66)
حيث حصلت القائمة على حجمها السكاني الكبير, إلى, وذلك يعود ةكبير هميتهاأال ان إ
التي حصلت عليها القائمة في  األصوات(% من 30( مليون صوت, وهو ما يشكل )1,493,966)

صوات أ(% من 56,50المحافظة فبلغت ) هذه  نسبة أصوات القائمة في  أماجميع المحافظات. 
 حافظة.الم
(% 33قل من )أمناطق الدعم الضعيفة : وهي المحافظات التي حصلت القائمة على نسبة اصوات .3

 -االنبار -التأميم -صالح الدين -نينوى – إلىالفئة ثمان محافظات هي )دي هذه  صواتها, وتضم أمن 
بلغت  إلىصوات في محافظة ديأاربيل (, حيث حصلت القائمة على نسبة  -دهوك -السليمانية

في صالح الدين فحصلت على نسبة  أما(%, 7,60(%, وفي محافظة نينوى على نسبة )22,37)
(%, في حين كانت نسبتها في محافظة االنبار 3,36(%, وفي التأميم حصلت على نسبة )7,44)
 ُينظر(%0,03في محافظتي دهوك واربيل فكانت نسبتها) أخيرا  (%, و 0,04(%, والسليمانية )0,40)

 (.14)خريطة 
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 2005ولاأل  كانون15عراقي الموحد في انتخابات( مناطق دعم االئتالف ال14)خريطة   

 (.10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )   
القائمة من االحتفاظ بموقعها الثاني كما في  هذه  تمكنت : قائمة التحاف الكردستاني:  2-3ـ  3

 األصوات هذه  ( مليون صوت, و 2,642,172الحصول على ), حيث تمكنت من ولىاالنتخابات األ
( 53االنتخابات, وقد حصلت القائمة على ) هذه  المشاركة في  األصوات(% من 21,67شكلت نسبة )

 -القائمة هي : هذه  المنضوية في  األحزابهم أ أمامقعد برلماني , 
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 الوطني الكردستاني ـ الحزب  2        الحزب الديمقراطي الكردستاني                  .1
 ـ حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني 4     الحزب الشيوعي الكردستاني                       .3
 حزب اآلخاء التركماني العراقي .6               حركة فالحي ومضطهدي كردستان      .5
 كراتي كوردستانـ حزب سوسيا ليست ديمو 8       ـ حزب زه حمه تيكشاني كوردستان               7
 2005كانون اول  15:مناطق دعم قائمة التحالف الكردستاني في انتخابات  3-3-2-1
(%, 66: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من ) مناطق الدعم القوية-1

السليمانية (, جاءت محافظة اربيل بأعلى  -دهوك -الفئة ثالث محافظات هي ) اربيل هذه  وتضم 
(%, تلتها محافظة دهوك بنسبة 94,69يت لصالح القائمة حيث بلغت نسبتها )نسبة تصو 

(%, ويعود السبب في ارتفاع 87,18محافظة السليمانية بنسبة تصويت بلغت ) أخيرا  (%, و 90,31)
المحافظات هم من  هذه  كون أغلب سكان  إلىالقائمة  هذه  المحافظات لصالح  هذه  نسبة التصويت في 

صطفاف ازدياد األ إلىميز المنطقة بالتجانس اللغوي والديني والقومي, باإلضافة , حيث تتكراداأل
 القائمة. هذه  كراد يصوتون لصالح القومي مما ساهم في جعل أغلب األ

: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تتراوح ما بين  مناطق الدعم المتوسطة-2
الفئة محافظة واحدة هي محافظة التأميم,  هذه  م عداد المصوتين فيها, وتضأ(% من 33-66)

المحافظة  هذه  صوات المحافظة, ويعود السبب في وجود أ(% من 53,40وحصلت القائمة على نسبة )
ظهور قوائم منافسة لها مثل الجبهة العراقية للحوار الوطني وقائمة  إلىفي مناطق الدعم المتوسطة 

 سكان المحافظة في تصويتهم حسب قوميتهم. جبهة التوافق العراقية, وكذلك انقسام
(%, 33: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من )مناطق الدعم الضعيفة-3

المحافظات باألغلبية العربية مما جعلها تصوت  هذه  ربع عشر محافظة, وتمتاز أالفئة  هذه  وتضم 
 -بغداد -صالح الدين -إلىدي -) نينوىالمحافظات هي هذه  لصالح قوائم اخرى حسب قوميتها, و 

االنبار(, حيث  -ميسان -ذي قار -المثنى -النجف -البصرة -كربالء -القادسية -بابل –واسط 
(%, في حين حصلت في 19,42صوات بلغت )أحصلت القائمة في محافظة نينوى على نسبة 

(%, وفي 4,95(%, وفي محافظة صالح الدين على نسبة )12,39على نسبة ) إلىمحافظة دي
عتبة  إلىالمحافظات المتبقية فلم تستطع القائمة من الوصل  أما(. 1محافظة بغداد على نسبة )

 (.15خريطة ) ُينظركراد المحدودة فيها.أعداد األ إلى(% من اصواتها , ويعود السبب في ذلك 1)
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 2005ولأل كانون ا15( مناطق دعم التحالف الكردستاني في انتخابات15خريطة  )

 (.10من عمل الباحث باالعتماد على جدول ) المصدر:   
 
انتخابية لها بالرغم من ول مشاركة أاالنتخابات  هذه   ُتعد  : قائمة جبهة التوافق العراقية : 3- 3ـ  3

 هذه  سالمي, وقد تشكلت المنضوية فيها في االنتخابات السابقة وهو الحزب األ األحزابحد أمشاركة 
القائمة من  هذه  ظات التي لم تشارك بفعالية في االنتخابات السابقة. وقد تمكنت القائمة في المحاف

( مليون 1,840,216االنتخابات وذلك عبر حصولها على ) هذه  الحصول على المرتبة الثالثة في 
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 هذه  االنتخابات, و  هذه  المشاركة في  األصوات(% من 15,90حصولها على نسبة ) أيصوت, 
 :(1)القائمة ثالث كيانات رئيسية هي هذه  ( مقعد برلماني. وتضم 44الحصول )مكنتها من  األصوات
 الحزب االسالمي العراقي -1
 مؤتمر اهل العراق -2
 مجلس الحوار الوطني -3

 2005ول األ كانون  15: مناطق الدعم لقائمة جبهة التوافق العراقية في انتخابات 5-3-3-1
 -لم تشارك في اربع محافظات هي ) النجف, في حين القائمة بأربعة عشر محافظة هذه  شاركت 
المحافظات هو ادراكها بعدم  هذه  دهوك (, ويعود السبب في عدم مشاركتها في  –اربيل  -السليمانية

حصولها على اصوات كافية فيها تمكنها من الحصول على مقعد انتخابي بسبب قلة مناصريها داخل 
 ت يمكن ان تنافس فيها. المحافظات, وكذلك لتركيز جهدها في محافظا هذه  

(% من 66: هي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة اكثر من ) مناطق الدعم القوية-1
الفئة محافظة واحدة هي االنبار, التي صوتت لصالح القائمة بنسبة  هذه  أصواتها , وتضم 

ارتفاع  إلىلمحافظة ا هذه  (%, ويعود السبب في ارتفاع نسبة المصوتين لصالح القائمة في 75,73)
مستوى االصطفاف الطائفي , وكذلك تركيبها العشائري , مما جعلهم يصوتون لصالح ابناء عشائرهم, 

 القائمة. هذه  كما ساهمت الفتاوي الدينية في رفع نسبة التصويت لصالح 
: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين مناطق الدعم المتوسطة -2
صالح الدين (, حيث تمكنت  –نينوى  - إلىالفئة ثالث محافظات ) دي هذه  (%, وتضم 33-66)

 أما(% من اصواتها, 37,53بلغت ) إلىالقائمة من الحصول على نسبة اصوات في محافظة دي هذه  
(%, ومحافظة صالح الدين التي بلغت نسبة 36,71في محافظة نينوى فبلغت نسبة اصوات القائمة )

المحافظات تقع في فئة المحافظات  هذه  (%. وبالرغم من ان 33,90ت لصالح القائمة )التصوي
المنافسة  إلىمتوسطة الدعم اال ان القائمة حصلت فيها على الركز االول, ويعود السبب في ذلك 

 الحزبية القوية فيها , وكذلك التنوع العرقي والمذهبي فيها.
ت التي حصلت فيها القائمة على نسبة تصويت أقل من : وهي المحافظا مناطق الدعم الضعيفة-3
 -ذي قار -واسط -البصرة -بابل –التأميم  -الفئة عشر محافظات هي ) بغداد هذه  (%: وتضم 33)

القائمة من الحصول على نسبة اصوات من  هذه  ميسان (. تمكنت  -القادسية -كربالء –المثنى 

                                                           

   .http;//www.altawafuk.comجبهة التوافق العراقية, منشور على الرابط:(1)
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(%, ومن محافظة بابل 5,92تأميم على نسبة )(%, ومن محافظة ال21,10محافظة بغداد بلغت )
(%, ومن محافظة واسط على نسبة 4,65(%, ومن محافظة البصرة على نسبة )5,47على نسبة )

(%. وذلك يعود 1حاجز ) إلىفي المحافظات المتبقية فلم تتمكن القائمة من الوصول  أما(%. 2,35)
القوائم التي تتوافق مع  إلىهبت اصواتهم المحافظات ذ هذه  ان االغلبية الساحقة من مصوتي  إلى

 (.16خريطة ) ُينظر تركيبهم الطائفي.
 2005ولاأل كانون 15( مناطق دعم جبهة التوافق في انتخابات 16)خريطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
  

 (.10المصدر:من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
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( الف 977,325لقائمة من الحصول على )ا هذه  تمكنت : القائمة العراقية  الوطنية : 4 -3ـ  3
 األصوات هذه  االنتخابات, وقد مكنتها  هذه  (% من أصوات المقترعين في 8,02ما نسبته ) أيصوت, 

الكيانات التي ضمتها القائمة فبلغ عددها خمسة عشر كيان سياسي  أما( مقعد برلماني. 25من شغر )
 وهي:

 ـ التجمع القاسمي الديمقراطي 2               ـ حركة الوفاق الوطني العراقي          1
 ـ الحركة االشتراكية العربية 4     ـ الحزب الشيوعي العراقي                         3
 ـ مجلس شيوخ العراق المستقل 6       العراقي                      ـ التجمع الجمهوري5
 ئمة الوطنيةـ القا 8       سط                          ـ تجمع الفرات االو 7
 ـ احرار 10        اق                           ـ تجمع الوفاء للعر 9

 ـ الهيئة العراقية المستقلة 12                                      ـ حزب الوحدة  11
ـ رابطة عشائر وأعيان تركمان  14        ـ تجمع الديمقراطيين المستقلين                13

 العراق
 ـ عراقيون15

 :2005كانون اول  15: مناطق دعم القائمة العراقية الوطنية في انتخابات  1ـ  4 ـ 3ـ  3
(%, 10: وهي المحافظات التي حصلت فيها القائمة على نسبة أصوات ) ـ مناطق الدعم القوية 1

أزدياد االصطفاف والتخندق الطائفي, وكذلك ظهور قوى جديدة  إلىالنسبة  هذه  ويعود سبب انخفاض 
قائمة في المحافظات التي حصلت فيها القائمة على نسبة أصوات عالية في االنتخابات منافسة لل

الفئة ست  هذه  السابقة مثل قائمة جبهة التوافق وقائمة الجبهة العراقية للحوار الوطني, وتضم 
نت القائمة من (, وقد تمك إلىمحافظات هي ) بغداد ـ كربالء ـ البصرة ـ نينوى ـ صالح الدين ـ دي

(% من مصوتي محافظة بغداد, تلتها محافظة كربالء بنسبة 13,41لحصول على نسبة )ا
نينوى فسجلت نسبة مصوتين للقائمة بلغت  أما(%, 11,01(%, ثم محافظة البصرة بنسبة )11,70)
حصلت القائمة على نسبة  لىافي محافظة دي أخيرا  (%, و 10,78(%, وصالح الدين بنسبة )10,99)
(10,60.%) 

: وهي المحافظات التي حصلت فيها القائمة على نسبة اصوات تروحت  ناطق الدعم المتوسطةـ م 2
الفئة خمسة محافظات هي )بابل ـ القادسية ـ واسط ـ النجف ـ ذي  هذه  (%. وتضم 10ـ  5ما بين )

(% من أصوات 8,67قار(, حيث حصلت القائمة في محافظة بابل على نسبة اصوات بلغت )
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(%, في حين سجلت القائمة في محافظة 8,49ي محافظة القادسية فبلغت نسبة القائمة )ف أماناخبيها, 
في ذي قار حصلت القائمة على  أخيرا  (%, و 7,78(%, وفي النجف على نسبة )8,06واسط نسبة )

 (% من اصوات ناخبيها.5,04نسبة )
(%, 5بة اقل من ): وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنس ـ مناطق الدعم الضعيفة 3

السليمانية(,  -اربيل -دهوك -التأميم –االنبار –ميسان -الفئة سبع محافظات هي ) المثنى هذه  وتضم 
(%, وفي محافظة 4,33القائمة في محافظة المثنى على نسبة اصوات بلغت ) هذه  حيث حصلت 

ل على نسبة في محافظة االنبار فتمكنت القائمة من الحصو  أما(%, 4,31ميسان على نسبة )
في المحافظات المتبقية فلم تستطع القائمة  أما(%. 2,44(%. وفي التأميم حصلت على نسبة )3,8)

هيمنة  إلى(% من اصوات ناخبيها, وذلك يعود 1) إلىمن الحصول على نسبة أصوات تصل 
 (.17خريطة ) نظريُ  المحافظات. هذه  الكردية على اصوات  األحزاب
 2005األولكانون 15القائمة العراقية الوطنية في انتخابات ( مناطق دعم17خريطة )   

 (.10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول)
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 :2005 األولكانون  15: القوائم الصغيرة الفائزة في انتخابات  5ـ  3ـ  3
مان اال ان هناك ث األصواتبالرغم من حصول اربع قوائم رئيسية على االغلبية الساحقة من  

 (.14شكل)( و 11جدول ) ُينظرقوائم اخرى تمكنت من الحصول على عدد من المقاعد النيابية . 
 

 2005األول كانون 15( اصوات الكيانات الصغيرة الفائزة بانتخابات11جدول )

الباحث باألعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج  المصدر: من عمل
 .2005كانون اول 15أنتخابات 
 

 2005كانون اول15الفائزة في انتخابات ةالقوائم الصغير مقاعد  يوضح(14شكل )

 (.11المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )      
ما  أي(الف صوت 499,963القائمة على ) هذه  حصلت  ة العراقية للحوار الوطني :ـ  قائمة الجبه1

( 11مكنتها من الحصول على ) األصوات هذه  و  االنتخابات, هذه  (% من المصوتين في 4,10نسبته )

 عدد المقاعد % عدد االصوات سم الكيانأ
 11 4.10 499,963 الجبهة العراقية للحوار الوطني

 5 1.29 157,688 المي الكردستانياالتحاد اإلس
 3 1.07 129,848 كتلة المصالحة والتحرر

 2 1.19 145,028 رساليون
 1 0.72 87,993 الجبهة التركمانية العراقية
 1 0.26 32,245 مثال االلوسي لالمة العراقية

 1 0.18 21,908 الحركة االيزيدية
 1 0.39 47,263 قائمة الرافدين
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بغداد( أهم مناطق  -إلىدي -التأميم -تينوى -صالح الدين -مقعد نيابي, وكانت محافظات ) االنبار
 (الف صوت.484,664المحافظات على ) هذه  القائمة, حيث حصلت القائمة في  ه  هذالدعم ل

(الف 157,688القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت ـ قائمة االتحاد االسالمي الكردستاني: 2
( مقاعد نيابية, 5القائمة ) األصوات هذه  (% من المصوتين, وقد منحت 1,29ما نسبته ) أيصوت, 

فقد حصلت عليها من محافظات دهوك واربيل والسليمانية ونينوى والتأميم(, حيث  اصوات القائمة أما
 ( الف صوت.153,809المحافظات على ) هذه  حصلت من 

ما نسبته  أي( الف صوت, 145,028القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت ـ قائمة رساليون :  3
ول حصول على  مقعدين نيابيين, األمكنتها من ال األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين, و 1,19)

جاء من محافظة بغداد, والثاني جاء من المقاعد الوطنية كونها شاركت في جميع محافظات العراق ما 
 عدى محافظات اقليم كردستان العراق, وجمعت اصوات كافية  لمنحها مقعد وطني.

 أي( الف صوت, 129,847تمكنت القائمة من الحصول على ) ـ قائمة كتلة المصالحة والتحرير: 4
 أما( مقاعد نيابية, 3(% من اصوات المقترعين, وهذا ما مكنها من الحصول على )1,07ما نسبته )

 -االنبار -إلىدي -بغداد -التأميم -نينوى -ابرز مناطق دعم القائمة فهي محافظات ) صالح الدين
 واسط(. -بابل

صوات بلغ أاالنتخابات على  هذه  القائمة في  هذه  حصلت ـ قائمة الجبهة التركمانية العراقية :  5
, وهذا ما مكنها من الحصول األصوات(% من 0,72)ما نسبته أي(الف صوت, 87,993عددها )

اصواتها فأغلبها جاءت من محافظة التأميم, بسبب تواجد القومية التركمانية   أماعلى مقعد واحد نيابي, 
 الكبير فيها.

(الف 32,245)القائمة من الحصول على هذه  تمكنت مة العراقية : ـ قائمة مثال اآللوسي لأل 6
(% من اصوات الناخبين, وهذا ما مكنها من الحصول على مقعد نيابي 0,26ما نسبته ) أيصوت, 

 واحد, وجاء من محافظة بغداد.
ما نسبته  أي, ( الف صوت47,263لى)القائمة من الحصول ع هذه  تمكنت ـ قائمة الرافدين :  7
 هذه  , وهذا ما مكنها من الحصول على مقعد نيابي واحد, وجاءت اصوات األصوات(% من 0,39)

 القائمة من أغلب محافظات القطر.
القائمة من الحصول على  هذه  تمكنت  زيدية من اجل االصالح والتقدم :يـ الحركة األ 8
ها من الحصول (% من اصوات الناخبين, وهذا ما مكن0,18ما نسبته ) أي(الف صوت , 21,908)
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جدول  نظريُ  القائمة جاءت من محافظتي نينوى ودهوك. هذه  على مقعد برلماني واحد, وأغلب اصوات 
 (.14شكل )( و 11)
 
  2010آذار  7المشاركة في انتخابات  األحزاب:  4ـ  3

ول انتخابات جرت في أجواء انخفضت فيها أاالنتخابات من االنتخابات المهمة كونها  هذه   ُتعد  
 هذه  في  مستويات العنف الطائفي والصراع العرقي, حيث اصبح الطابع السياسي أكثر وضوحا  

االنتخابات على عكس االنتخابات السابقة التي افرزت خريطة سياسية تعكس ما يجري في العراق من 
 هذه  , وتميزت خابات جميع مكونات الشعب العراقياالنت هذه  صراع طائفي وعرقي, حيث شارك في 

 هذه  . شارك في (1)دية الحزبية والسياسية لمختلف التكوينات األثنية في الدولةُتعد  النتخابات بالا
( 6234عدد المرشحين فبلغ ) أماأئتالف انتخابي, (12 )أنظمت في سياسيا   ( كيانا  297االنتخابات )

ز تسع كيانات سياسية االنتخابات عن فو  هذه  . وقد أسفرت برلمانيا  مقعدا   (325 )مرشحا يتنافسون على
قليات وعلى المقاعد الثمانية الباقية فقد وزعت على قوائم األ أمامقعد انتخابي, (317 شغل)تمكنت من 

مقاعد بعد حصولها على (3)النحو التالي للمكون المسيحي خمس مقاعد وزعت على قائمة الرافدين 
( 21,882)د حصوله علىعمقعد للمجلس الشعبي الكلداني االشوري ب(2 )( صوت و28,029)

( 10171صالح بعد حصولها على )أزيدية من اجل االيمقعد واحد للحركة األ إلىصوت . باإلضافة 
( صوت, ومقعد واحد لخالد أمين 11,755صوت, ومقعد واحد لمحمد الشبكي بعد حصوله على )

نتخابات كما مبين الا هذه  القوائم الرئيسية الفائزة في  أما( صوت. 1177الصابئي بعد حصوله على )
 ( فهي : 15شكل )( و 12في جدول)
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .147( عبد االمير عباس الحيالي و وحيد انعام الكاكائي, مصدر سابق, ص1)
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 2010آذار  7ائزة في االنتخابات ( يوضح أصوات القوائم الرئيسية الف12جدول )  

بات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج المصدر: من عمل الباحث باألعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخا
 .2010أنتخابات 
 
 
 
 

 المحافظة
االئتالف الوطني  دولة القانون العراقية

 العراقي
 التحالف الكردستاني

 % اتعدد االصو  % عدد االصوات % عدد االصوات % عدد االصوات
 76.1 332,951 0.04 192 - - - - دهوك
 67 458,403 0.06 431 - - - - أربيل

 42 350,283 0.02 205 - - - - السليمانية
 21.3 239,109 3.4 38,431 1.5 17,475 52.8 592,873 نينوى
 37 206,542 2.5 14,230 2.4 13,514 37.7 211,336 كركوك
صالح 
 الدين

233,591 47.7 32,815 6.7 22,576 4.6 22,676 4.6 

 9.4 47,749 17 85,821 12.7 63,969 49 245,025 ديالى
 - - 1.1 5,007 1.4 6,536 63.1 292,151 االنبار
 0.9 23,263 22 561,659 35.4 903,360 32.9 837,262 بغداد
 0.1 955 34.2 129,188 39.6 149,828 13.5 51,003 واسط
 0.2 1,227 30.6 180,193 39.3 231,939 17.8 104,746 بابل
 - - 24.4 81,794 53.6 179,517 10.7 36,061 كربالء
 0.1 538 37 152,698 48 197,377 7.5 30,810 النجف

 0.2 849 35.7 133,821 35.5 133,067 14.7 55,030 القادسية

 0.6 1,451 31.2 71,699 43.1 98,998 7.9 18,064 المثنى
 0.06 348 42.6 243,010 41.2 235,446 7.4 42,343 ذي قار
 - - 49.4 135,319 37.5 102,566 6 16,473 ميسان
 - - 29 237,010 52.7 431,217 9.2 75,387 البصرة
  1,686,344 18 2,093,284 24 2,797,624 24 2,842,155 المجموع
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 2010آذار  7في انتخابات ( يوضح نسب أصوات القوائم الفائزة 15شكل )

 (.12المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
 

هي قائمة تشكلت من شخصيات عشائرية وليبرالية من مختلف أطياف  : القائمة العراقية : 1ـ  4ـ  3
االنتخابات بعد  هذه  القائمة من الحصول على المرتبة االولى في  هذه  شعب العراقي, وتمكنت ال
(% من عدد المصوتين البالغ 24,4ما نسبته ) أي, ( مليون صوت2,842,155صولها على )ح
مقعد انتخابي. ورغم (91 )مكنتها من الحصول على األصوات هذه  ( ملون صوت, و 11,624,688)

والمقاعد في االنتخابات, أال أنها لم تستطع تشكيل الحكومة  األصواتئمة بأكبر عدد من القا هذه  فوز 
بسبب تفسير المحكمة األتحادية للكتلة الفائزة بأنها الكتلة األكبر التي تتشكل بعد االنتخابات, مما حرم 

ي المالكي للمرة القائمة من تشكيل الحكومة ومكن قائمة دولة القانون من تشكيل الحكومة برئاسة نور 
 كيان وحزب سياسي هي : 20القائمة فبلغ عددها  هذه  المنضوية في  األحزاب أماالثانية على التوالي. 

 ـ قائمة تجديد. 2                            ـ حركة الوفاق الوطني.     1
 للحوار الوطني. ـ الجبهة العراقية 4   ي.                         ـ التجمع الجمهوري العراق 3
 ـ تجمع عراقيون الوطني. 6ي.                          ـ التجمع القاسمي الديمقراط 5
 ـ تجمع المستقبل الوطني. 8 ية.                           ـ الحركة االشتراكية العرب 7
 ـ حركة الحل. 10 المستقل.                       ـ مجلس شيوخ العراق  9

 ـ حركة العدل واالصالح العراقي. 12 .                            جمع الفرات االوسطـ ت 11
 ـ جبهة النهرين الوطنية. 14                               ـ تجمع الوفاء للعراق.  13
 ـ تيار المستقبل. 16                           ـ القائمة الوطنية.          15
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 ـ الجبهة التركمانية العراقية. 18.                        راقية المستقلةـ الهيئة الع 17
 ـ منظمة العدالة والتنمية االجتماعية. 20 اكة الوطنية.                ـ حركة التغيير والشر  19
 

 :  2010آذار  7: مناطق دعم القائمة العراقية في انتخابات 1ـ  1ـ  4ـ  3
% من (30)وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة العراقية بأكثر من  ـ مناطق الدعم القوية: 1

ـ صالح الدين ـ كركوك* ـ بغداد (, حيث  إلىأصواتها, وتضم ست محافظات هي )االنبارـ نينوى ـ دي
(% من 84,8( مليون صوت وهو ما يشكل )2,115,238المحافظات على ) هذه  حصلت القائمة من 

ها محافظة نينوى (%, تلت63,1حيث صوتت محافظة االنبار للقائمة بنسبة ) اصوات القائمة الكلية.
(%, 47,7(%, ومحافظة صالح الدين بنسبة )49بنسبة ) إلىثم محافظة دي(%, 52,8بنسبة )

محافظة بغداد بنسبة  أخيرا  (%, و 37,7محافظة كركوك التي صوتت لصالح القائمة بنسبة )
(32,9.%) 
ة : وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين ـ مناطق الدعم المتوسط 2
الفئة اربع محافظات هي )بابل ـ القادسية ـ واسط ـ كربالء (, حيث صوتت  هذه  (%: وتضم 30ـ10)

(%, ثم محافظة 14,7(%, تلتها محافظة القادسية بنسبة )17,8محافظة بابل لصالح القائمة بنسبة )
جاءت محافظة كربالء بنسبة اصوات لصالح القائمة بلغت  أخيرا  و  (%,13,5واسط بنسبة )

(10,7.%))*( 
 

                                                           
محافظة التأميم إلى "كركوك" وذلك بعد  أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي )كردي( انه تقررتغيير اسم)*(

صدور كتاب رسمي من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى رئاسة مجلس محافظة كركوك حول التسمية الجديدة. واعتبر بيان 
صدر عن رئيس مجلس محافظة كركوك أن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اعتمد سياسة التغيير الديموجرافي في 

ركوك وذلك من أجل ضياع حقيقتها الجغرافية والسكانية "لذا فإن أهم ما يمكن تحقيقه من أجل إظهار هذه  الحقيقة هو إعادة ك
والذي  1972تسميتها الحقيقية. تسميتها القديمة". وشدد البيان على أن تسمية التأميم جاءت بعد قرار تأميم النفط في العراق عام 

ركات األجنبية العاملة في ميدان النفط آنذاك , ولما تملكه هذه  المحافظة من مخزون نفطي هائلتم فيه االستغناء عن الش وشكك . 
عدد كبير من أهالي كركوك خاصة العرب من القانونيين في شرعية القرار الصادر في تغير اسم المحافظة واعتبروه غير قانوني 

لبرلمان العراقي إلقراره ومن ثم يرفع إلى مجلس الرئاسة كي يصادق عليه مؤكدين أن مجلس الوزراء من حقه تقديم مقترح يرفع ل
قرار القرارات األخرى  .شأنه في ذلك شأن عملية إعادة المدن إلى مواقعها األصلية وا 

Date : 14-05-2008  جريدة الدستور األردنية في 
https://www.addustour.com  منشور على الرابط 

 



 2003األحزاب والكيانات السياسية يف العراق بعد عام ............................. الثالثالفصل 
 

 
129 

(%, 10ـ مناطق الدعم الضعيفة : وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من ) 3
الفئة خمس محافظات هي ) البصرة ـ المثنى ـ النجف ـ ذي قار ـ ميسان(, حيث حصلت  هذه  وتضم 

في  أما(%, 7,9(%, وفي محافظة المثنى على نسبة )9,2فظة البصرة على نسبة )القائمة في محا
جاءت محافظة ميسان  أخيرا  (%, و 7,5محافظة النجف فقد حصلت القائمة على نسبة اصوات بلغت )

محافظات  أما(% من أصواتها. 6بأقل نسبة أصوات لصالح القائمة على مستوى الدولة بنسبة بلغت )
 (.18انظر خريطة )لعراق فلم تشترك فيها القائمة.إقليم كردستان ا

   
 2010آذار7( مناطق دعم القائمة العراقية في انتخابات18خريطة )

 (.12المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)  
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 هذه  وهي قائمة انشقت من قائمة االئتالف العراقي الموحد, وتضم  : قائمة دولة القانون : 2ـ  4ـ  3
, حيث تكونت من شخصيات عشائرية متنفذة باإلضافة شخصيات سياسية من مختلف الطوائف ةالقائم
 هذه  وتمكنت  مالكي رئيس الوزراء في ذلك الوقتالقائمة نوري ال هذه  شخصيات ليبرالية, ويتزعم  إلى

(% من اصوات الكلية, 24( مليون صوت شكلت نسبة )2,797,624القائمة من الحصول على )
والكيانات  األحزاب أمامقعد برلماني. ( 89)منحت القائمة من الحصول على  صواتاأل هذه  و 

 حزبا وأهمها : 35القائمة فبلغ عددها  هذه  المنضوية في 
 ـ حزب الدعوة االسالمية. 1
 .1991ـ كتلة االنتفاضة الشعبانية لعام  2
 ـ حزب الدعوة تنظيم العراق. 3
 ـ تجمع كفاءات العراق المستقل. 4
 مستقلون. ـ 5
 ـ المجلس الوطني لشيوخ وأعيان العراق. 6
 :  2010آذار  7: مناطق دعم قائمة دولة القانون في انتخابات 1ـ  2ـ  4ـ  3
(% 40: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من ) مناطق الدعم القويةـ  1

ى ـ ذي قار (, حيث صوتت محافظة وتضم خمس محافظات هي ) كربالء ـ البصرة ـ النجف ـ المثن
 أما(%, 52,7(%, تلتها محافظة البصرة بنسبة تصويت بلغت )53,6كربالء لصالح القائمة بنسبة )
(%, وفي محافظة المثنى فحصلت القائمة 48لصالح القائمة ) األصواتمحافظة النجف فبلغت نسبة 
(%. 41,2ائمة على نسبة )(%, وفي محافظة ذي قار حصلت الق43,1على نسبة اصوات بلغت )

ما نسبته  أي( مليون صوت 1,142,555المحافظات على ) هذه  وقد تمكنت القائمة من الحصول في 
 (% من مجموع أصوات القائمة الكلية.40,8)

: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت مابين  مناطق الدعم المتوسطةـ  2
خمس محافظات هي ) واسط ـ بابل ـ ميسان ـ القادسية ـ بغداد (, حيث الفئة  هذه  (%, وتضم 40ـ20)

(%, تلتها محافظة بابل بنسبة اصوات لصالح 39,6صوتت محافظة واسط لصالح القائمة بنسبة )
في محافظة ميسان فقد حصلت القائمة على نسبة اصوات بلغت  أما(%, 39,3القائمة بلغت )

لصالح القائمة في محافظة القادسية نسبة  األصواتن بلغت (% من مجموع اصواتها , في حي37,5)
 (%.35,4محافظة بغداد التي صوتت لصالح القائمة بنسبة ) أخيرا  (%, و 35,5)
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 (%20صالح القائمة بنسبة أقل من ): وهي المحافظات التي صوتت لمناطق الدعم الضعيفةـ  3
كركوك ـ نينوى ـ االنبار(, حيث صوتت  ـ صالح الدين ـ إلىالفئة خمس محافظات هي )دي هذه  وتضم 

محافظة صالح الدين  أما(% من مجموع اصواتها, 12,7لصالح القائمة بنسبة ) إلىمحافظة دي
(%, 2,4(%, وفي محافظة كركوك حصلت القائمة على نسبة )6,7فصوتت لصالح القائمة بنسبة )

محافظة االنبار  أخيرا  اتها, و (% من مجموع أصو 1,5وفي محافظة نينوى حصلت القائمة على نسبة )
(% من أصواتها. ولم تشترك القائمة في محافظات إقليم 1,4التي بلغت نسبة اصوات القائمة فيها )

 (.19انظر خريطة )كردستان العراق بسبب قلة أعداد مناصريها فيها.
 2010آذار7مناطق دعم قائمة دولة القانون في انتخابات (19خريطة)    

 (.12ل الباحث باالعتماد على جدول)المصدر: من عم
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 : قائمة االئتالف الوطني العراقي:  3ـ  4ـ  3
هذا االئتالف استمرار لالئتالف العراقي الموحد , حيث يغلب عليه الطابع الديني, وتمكن هذا  عد  ي

(% من اصوات الناخبين 18منسبته ) أي( مليون صوت, 2,093,284االئتالف من الحصول على )
أبرز القوى السياسية المنضوية  أمامقعد برلماني,  68مكن هذا االئتالف من الحصول على , وقد ت

 تحت هذا االئتالف هي :
 ـ الكتلة الصدرية. 2                           ـ تيار االصالح الوطني.     1
 تنظيم الداخل. ـ حزب الدعوة االسالمية 4            ـ المؤتمر الوطني العراقي.                  3
 ـ المجلس االعلى للثورة االسالمية. 6      المجلس العراقي الديمقراطي الموحد.              .5
 ـ الحزب الشيوعي العراقي. 8      مي.                       ـ منظمة العمل االسال 7
 االسالمية. ـ حزب الفضيلة 10                                 ـ منظمة بدر.         9

 ـ حركة الوفاء التركمانية. 12  ـ حركة حزب اهلل.                                  11
 
 :  2010آذار  7: مناطق دعم قائمة االئتالف الوطني العراقي في انتخابات 1ـ  3ـ  4ـ  3
(% 30: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من ) ـ مناطق الدعم القوية 1

الفئة سبع محافظات هي ) ميسان ـ ذي قار ـ النجف ـ القادسية ـ واسط ـ المثنى ـ بابل(,  هذه  وتضم 
(% من أصواتها, ومحافظة ذي قار التي 49,9حيث صوتت محافظة ميسان لصالح القائمة بنسبة )

(%, 37) (% من أصواتها , ومحافظة النجف التي صوتت للقائمة بنسبة42,6صوتت للقائمة بنسبة )
(% من مجموع أصواتها, ومحافظة واسط 35,7محافظة القادسية فصوتت لصالح القائمة بنسبة ) أما

 أخيرا  (%, و 31,2(%, ومحافظة المثنى التي صوتت للقائمة بنسبة )34,2التي صوتت للقائمة بنسبة )
 (%.30,6محافظة بابل بنسبة تصويت لصالح القائمة بلغت )

: وهي المحافظات التي صوتت للقائمة بنسبة تراوحت ما بين طةـ مناطق الدعم المتوس 2
(, حيث حصلت  إلىالفئة اربع محافظات هي )البصرة ـ كربالء ـ بغداد ـ دي هذه  (%: وتضم 30ـ10)

, تلتها محافظة (%من مجموع مصوتيها29القائمة في محافظة البصرة على نسبة اصوات بلغت )
صوات لصالح أ(%, ثم محافظة بغداد بنسبة 24,4كربالء بنسبة اصوات لصالح القائمة بلغت )

 (%.17التي صوتت لصالح القائمة بنسبة ) إلىمحافظة دي أخيرا  (%, و 22القائمة بلغت )
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 (%10نسبة أقل من )وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة ب :ـ مناطق الدعم الضعيفة 3
الفئة سبع محافظات هي ) صالح الدين ـ نينوى ـ كركوك ـ االنبار ـ اربيل ـ دهوك ـ  هذه  وتضم 

 (% من مجموع مصوتيها4,6بة بلغت )السليمانية (, حيث صوتت محافظة صالح الدين للقائمة بنس
(% من مصوتيها, ومحافظة كركوك 3,4لصالح القائمة ) األصواتمحافظة نينوى فبلغت نسبة  أما
(% من مجموع مصوتيها, ومحافظة االنبار التي صوتت 2,5تي صوتت لصالح القائمة بنسبة )ال

(% من اصواتها , تلتها محافظة اربيل بنسبة اصوات لصالح القائمة 1,1لصالح القائمة بنسبة بلغت )
(% من 0,04(% من اصواتها, ومحافظة دهوك التي صوتت لصالح القائمة بنسبة )0.06بلغت )

جاءت السليمانية بأقل نسبة اصوات لصالح القائمة بتسجيلها نسبة اصوات  أخيرا  وتيها , و مجموع مص
 (.20انظر خريطة )(%.0,02بلغت )

 2010آذار7( مناطق دعم االئتالف الوطني العراقي في انتخابات20خريطة )      

 (.12المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
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 ف الكردستاني:: قائمة التحال 4ـ  4ـ  3
القائمة من الحصول على  هذه  االنتخابات, وتمكنت  هذه  وهي قائمة مثلت القوى الكردية في 

مكنتها  األصوات هذه  (% من أصوات االنتخابات , و 14ما نسبته ) أي( مليون صوت 1,686,344)
فبلغ عددها  المنضوية في هذا التحالف األحزابالكيانات و  أمامقعد برلماني.  43من الحصول على 

 ( كيان وحزب سياسي وهي :13)
 ـ االتحاد الوطني الكردستاني. 2      ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني.                1
 ـ الحركة االسالمية في كردستان العراق. 4   ـ الحزب الشيوعي الكردستاني.                     3
 ـ قائمة تركمان أربيل. 6              ـ االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني. 5
 ـ الحركة الديمقراطية لشعب كردستان. 8ـ حزب العمال وكادحي كردستان.                     7
 :  2010آذار  7: مناطق دعم قائمة التحالف الكردستاني في انتخابات 1ـ  4ـ  4ـ  3
القائمة بنسبة بلغت أكثر من  : وهي المحافظات التي صوتت لصالح ـ مناطق الدعم القوية 1
الفئة ثالث محافظات هي ) دهوك ـ اربيل ـ السليمانية (, جائت محافظة دهوك  هذه  (%: وتضم 40)

(% من 76,1بأعلى نسبة تصويت لصالح القائمة حيث صوتت المحافظة للقائمة بنسبة بلغت )
محافظة السليمانية  أما%, (67مجموع اصواتها, تلتها محافظة اربيل التي صوتت للقائمة بنسبة )

(% من أصواتها ويعود السبب في انخفاض النسبة في محافظة السليمانية 42فصوتت للقائمة بنسبة )
االنشقاقات التي حدثت داخل حزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي كان مهيمن على اصوات  إلى

 المحافظة في االنتخابات السابقة.
وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين :  ـ مناطق الدعم المتوسطة 2
الفئة محافظتين هما كركوك و نينوى , حيث تمكنت القائمة من الحصول  هذه  (%, وتضم 40ـ20)

في محافظة نينوى  أما(% من مجموع اصواتها , 37على نسبة اصوات في محافظة كركوك بلغت )
 (% من مجموع اصوات المحافظة.21,3بة اصوات بلغت )فقد تمكنت القائمة من الحصول على نس

(%: 20: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من ) ـ مناطق الدعم الضعيفة 3
ـ صالح الدين ـ بغداد ـ المثنى ـ  بابل ـ بابل ـ القادسية ـ  إلىالفئة تسع محافظات هي ) دي هذه  وتضم 

(% من 9,4لصالح القائمة بنسبة بلغت ) إلىصوتت محافظة ديالنجف ـ واسط ـ ذي قار(, حيث 
 أما(% من مجموع مصوتيها, 4,6مجموع اصواتها, تلتها محافظة صالح الدين بنسبة اصوات بلغت )

(% من اصواتها, تلتها محافظة المثنى 0,9لصالح القائمة ) األصواتمحافظة بغداد فبلغت نسبة 
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, في حين صوتت محافظتي بابل والقادسية يها(% من مصوت0,6بنسبة اصوات لصالح القائمة بلغت )
(%, ومحافظتي النجف وواسط اللتان صوتتا لصالح القائمة بنسبة 0,2لصالح القائمة بنسبة بلغت )

 (% من مصوتيها0,06قائمة بنسبة )محافظة ذي قار التي صوتت لصالح ال  أخيرا  (%, و 0,1بلغت )
انظر خريطة البصرة ـ ميسان ( فلم تشترك القائمة في انتخاباتها. محافظات ) االنبار ـ كربالء ـ أما
(21.) 

 2010آذار7( مناطق دعم التحالف الكردستاني في انتخابات21خريطة )

 (12ل الباحث باالعتماد على جدول)المصدر: من عم
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 :2010آذار  7: القوائم الصغيرة الفائزة بأنتخابات  5ـ  4ـ  3
ما نسبته  أي( الف صوت 487,181تمكنت القائمة من الحصول على ) :قائمة حركة التغيير ـ 1
مقاعد برلمانية ,  8مكنتها من الحصول على  األصوات هذه  االنتخابية, و  األصوات( من مجموع 4,2)
 منها حصلت عليها في محافظة السليمانية , واثنان من محافظة اربيل. 6
 

 2010آذار7الفائزة في انتخابات( أصوات القوائم الصغيرة 13جدول )          
 عدد المقاعد % عدد االصوات اسم الكيان
 8 4.2 487,181 قائمة التغيير

 6 1.6 185,860 قائمة التوافق العراقية
 4 2.8 331,372 ائتالف وحدة العراق 

 4 2.1 242,366 االتحاد الوطني الكوردستاني
 2 1.3 153,640 الجماعة اإلسالمية الكوردستانية

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج  
 .2010أنتخابات  
 

 2010آذار  7 انتخاباتالقوائم الصغيرة الفائزة في  عدقام( 16شكل )

 (.13المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
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االنتخابات مقارنتا مع االنتخابات  هذه  القائمة أكبر الخاسرين في  هذه   ُتعد  : قيةـ قائمة التوافق العرا 2
االنشقاقات التي حدثت في  إلىالخسارة  هذه  مقعد انتخابي, ويعود السبب في  38السابقة فقد فقدت 

وت ( الف ص185,860القائمة العراقية. وقد حصلت القائمة على ) إلىالقائمة وانضمام أغلب قادتها 
مقاعد (6)مكنتها من الحصول على  األصوات هذه  ( من مجموع المصوتين, و 1,6ما نسبته ) أي

 واالنبار وصالح الدين. إلىالمقاعد جاءت من ثالث محافظات هي دي هذه  برلمانية, و 
( الف صوت. توزعت 331,372القائمة من الحصول على ) هذه  : تمكنت أئتالف وحدة العراقـ  3

الكبير والتي بلغت نسبتها  األصواتات العراق وهذا ما سبب قلة المقاعد رغم عدد على معظم محافظ
مقاعد برلمانية جاءت من محافظات (4)القائمة على هذه  , وحصلت  األصوات(% من مجموع 2,8)

 بغداد وصالح الدين واالنبار ونينوى. 
( الف صوت 247,366 ـ االتحاد االسالمي الكردستاني: تمكن هذا الحزب من الحصول على ) 4

مكنته من شغر اربع مقاعد  األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين, و 2,1ما نسبته ) أيانتخابي, 
 القائمة هي محافظات السليمانية واربيل ودهوك.  هذه  برلمانية, واهم مناطق دعم 

الف صوت, ( 153,640القائمة من الحصول على ) هذه  ـ الجماعة االسالمية الكردستانية: تمكنت  5
مكنتها من الحصول على مقعدين  األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين, و 1,3ما نسبته ) أي

( والشكل 13جدول) ُينظرالقائمة هي محافظات السليمانية واربيل.  هذه  برلمانيين. واهم مناطق دعم 
(16 .) 

 : 2014نيسان 30المشاركة في انتخابات  األحزاب:  5ـ  3
ابات عن االنتخابات السابقة بتشظي القوائم الكبيرة, حيث نزلت أغلب االنتخ هذه  تميزت 

والكيانات الفائزة  األحزابوالكيانات السياسية بصورة منفردة, وهذا ما يفسر االعداد الكبيرة من  األحزاب
منفردة وتفكك القوائم  األحزاب( كيان وحزب سياسي. ويعود السبب في دخول 33والتي بلغ عددها )

ة هو قرار المحكمة االتحادية بأن الكتلة الفائزة األولى هي الكتلة أألكبر بعد تحالفات ما بعد الكبير 
كيان سياسي ,  277( مرشح توزعوا على  9032االنتخابات ) هذه  األنتخابات,  وقد شارك في 

 أمات(, مقعد على الدوائر االنتخابية )المحافظا 320مقعد برلماني, وزع منها ( 328)ويتنافسون على 
المقاعد الثمانية المتبقية فخصصت لقوائم االقليات حيث حصل المكون المسيحي على خمس مقاعد 

 هذه  زيديين والشبك والصابئة على مقعد واحد. وقد حصلت في يمنها, فيما حصل كل من األ
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كل ( والش14االنتخابات ثالث قوائم رئيسية على اغلب اصوات االنتخابات كما مبين في الجدول )
  ( وهي:17)

وتتمحور حول شخصية ( 2009 )هي قائمة تم تشكيلها في عام: قائمة دولة القانون :  1ـ  5ـ  3
 هذه  القائمة من الفوز في المركز االول في  هذه  نوري المالكي. تمكنت  األسبق رئيس الوزراء

(% من 26,3شكلت نسبة ) أي( مليون صوت انتخابي, 3,142,835االنتخابات , حيث حصدت )
مكنتها من  األصوات هذه  ( مليون صوت, و 11,909,992مجموع اصوات االنتخابات البالغة )

ابرز الكيانات  أمامقعد برلماني , وتشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي.  92الحصول على 
 القائمة فهي : هذه  المنضوية في 

 ـ تيار والئيون االسالمي. 2       ـ حزب الدعوة االسالمية.                                 1
 ـ تيار الوسط. 4    ـ حركة النور )االنتفاضة والتغيير(.                           3
 ـ الحزب المدني. 6    ـ حركة البشائر الشبابية.                                      5
 ـ تجمع أمناء بلدنا.  8             ـ التيار الثقافي الوطني.                              7

 2014نيسان30( يوضح اصوات القوائم الرئيسية الفائزة بانتخابات 14جدول )      

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج 
 .2014أنتخابات 

 المحافظة
 كتلة المواطن كتلة االحرار دولة القانون

 % عدد االصوات % عدد االصوات % عدد االصوات

 - - - - - - دهوك

 - - - - - - أربيل

 - - - - - - السليمانية

 - - - - - - نينوى

 - - - - - - كركوك

 - - - - - - صالح الدين

 7.5 39,495 6.8 36,057 20.1 105,622 ديالى

 - - - - - - االنبار

 6.8 192,691 8.4 236,547 38 1,074,609 بغداد

 12.7 63,231 15.7 77,774 35 173,608 واسط

 14.6 109,756 11.9 89,572 30.7 230,346 بابل

 13.6 47,311 17.6 60,818 61.5 212,753 كربالء

 16 57,699 22.9 82,223 68.3 245,215 النجف

 11.7 45,149 12.8 49,348 45 173,146 القادسية

 27.4 54,670 13.9 27,848 59.3 118,263 المثنى

 17.6 110,196 11.3 70,480 38.2 238,552 ذي قار

 18.7 56,686 32.7 99,066 44.8 135,684 ميسان

 29 205,019 12.4 87,856 57.3 405,037 البصرة

 8.2 981,903 7.7 917,589 26.3 3,142,835 المجموع
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 2014نيسان  30في انتخابات لرئيسية الفائزة ( نسب اصوات القوائم ا17شكل )

 (.14المصدر: من عمل الباحث باألعتماد على جدول)
 

 :  2014نيسان 30: مناطق دعم قائمة دولة القانون في انتخابات  1ـ  1ـ  5ـ  3
 (%40لح القائمة بنسبة أكثر من ): وهي المحافظات التي صوتت لصا ـ مناطق الدعم القوية 1

لفئة ست محافظات هي ) النجف ـ كربالء ـ المثنى ـ البصرة ـ القادسية ـ ميسان (, جاءت ا هذه  وتضم 
(%, تلتها محافظة 68,3محافظة النجف بأعلى نسبة تصويت لصالح القائمة حيث بلغت النسبة فيها )

(%, ثم محافظة المثنى بنسبة تصويت بلغت 61,5كربالء بنسبة تصويت لصالح القائمة بلغت )
محافظة  أما(%, 57,3لصالح القائمة فيها ) األصواتمحافظة البصرة فبلغت نسبة  أما, (59,3%)

محافظة ميسان التي تمكنت القائمة من  أخيرا  (%, و 45القادسية فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
 (%.44,8الحصول على نسبة اصوات بلغت )

صالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين : وهي المحافظات التي صوتت ل ـ مناطق الدعم المتوسطة 2
الفئة اربع محافظات هي ) ذي قار ـ  بغداد ـ واسط ـ بابل (, حيث صوتت  هذه  (% : وتضم 40ـ30)

(%, تلتها محافظة بغداد بنسبة تصويت لصالح 38,2محافظة ذي قار لصالح القائمة بنسبة بلغت )
محافظة  أخيرا  (%, و 35القائمة بنسبة )(%, ثم محافظة واسط التي صوتت لصالح 38القائمة بلغت )

 (%.30,7بابل التي صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
(% من 30: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من ) ـ مناطق الدعم الضعيفة3

 (%20,1التي صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت ) إلىالفئة محافظة دي هذه  مجموع أصواتها, وتضم 
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محافظات صالح الدين ونينوى وكركوك فشاركت القائمة ضمن تحالفات  أمامن مجموع اصواتها, 
انظر خريطة انتخابية بغير أسم هذا األئتالف, أو لم تشارك كما في محافظات أقليم كردستان العراق.

(22.) 
 2014نيسان30( مناطق دعم قائمة دولة القانون في انتخابات 22خريطة )     

 (.14ر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)المصد
 
القائمة ممثلة للمجلس االعلى االسالمي بزعامة السيد  هذه   ُتعد  : قائمة كتلة المواطن : 2ـ  5ـ  3

عمار الحكيم, وقد ضمت باإلضافة اليه بعض الشخصيات السياسية العشائرية والدينية وبعض 
( الف صوت انتخابي من 981,903الحصول على ) القائمة من هذه  الصغيرة , تمكنت  األحزاب
(% من مجموع 8,2ما نسبته ) أي(مليون صوت, 11,909,992الكلية البالغة ) األصواتمجموع 
مقعد برلماني. وضمت القائمة  30مكنت القائمة من الحصول على  األصوات هذه  , و األصوات
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بعض الشخصيات  إلىعراقي , باإلضافة مجموعة من التيارات القريبة من المجلس االعلى االسالمي ال
 العشائرية.

 :  2014نيسان 30: مناطق الدعم لقائمة كتلة المواطن في انتخابات  1ـ  2ـ  5ـ  3
(% من 20: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من ) ـ مناطق الدعم القوية 1

ة والمثنى, حيث جاءت محافظة البصرة بأعلى الفئة محافظتين هما البصر  هذه  مجموع أصواتها: وتضم 
(% من مجموع أصواتها, في 29لصالح القائمة فيها نسبة ) األصواتنسبة دعم للقائمة بعدما بلغت 

 (% من مجموع اصواتها.27,4القائمة بنسبة ) هذه  حين صوتت محافظة المثنى لصالح 
ح القائمة بنسبة تراوحت ما بين : وهي المحافظات التي صوتت لصالـ مناطق الدعم المتوسطة  2
الفئة سبع محافظات هي ) ميسان ـ ذي قار ـ النجف ـ  هذه  (%من مجموع اصواتها : وتضم 20ـ10)

بابل ـ كربالء ـ واسط ـ القادسية (, حيث تمكنت القائمة من الحصول في محافظة ميسان على نسبة 
(% من 17,6حصول على نسبة )في محافظة ذي قار فتمكنت من ال أما(%, 18,7اصوات بلغت )

(% من مجموع 16مجموع اصواتها, تلتها محافظة النجف بعدما صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
 أما(% من مجموع اصواتها, 14,6محافظة بابل فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت ) أمااصواتها, 

ن مجموع اصواتها, وفي (% م13,6في محافظة كربالء فحصلت القائمة على نسبة اصوات بلغت )
 أخيرا  (% من مجموع أصواتها, و 12,7محافظة واسط حصلت القائمة على نسبة أصوات بلغت )

 (% من مجوع اصواتها.11,7محافظة القادسية التي حصلت القائمة على نسبة اصوات بلغت )
أقل من  : وهي المحافظات التي حصلت فيها القائمة على نسبة أصوات ـ مناطق الدعم الضعيفة 3
 هذه  وبغداد, حيث تمكنت  إلىالقائمة محافظتين هما دي هذه  (% من مجموع أصواتها : وتضم 10)

 أما(% من مجموع أصواتها, 7,5بلغت ) إلىالقائمة من الحصول على نسبة أصوات في محافظة دي
(% من مجموع 6,8في محافظة بغداد فتمكنت القائمة من الحصول على نسبة أصوات بلغت )

بقية المحافظات فشاركت القائمة فيها ضمن تحالفات أخرى, أو لم تشارك مثل محافظات  أمااتها. أصو 
 (.23انظر خريطة )إقليم كردستان العراق.
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 2014نيسان30( مناطق دعم كتلة المواطن في انتخابات23خريطة )          

 (.14المصادر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
 

 : قائمة كتلة االحرار: 3ـ  5ـ  3
بعض الشخصيات المستقلة  إلىاالنتخابات, باألضافة  هذه  القائمة التيار الصدري في  هذه  مثلت 

( 917,589والعشائري, واستطاعت ان تفوز بالمركز الثالث فيها بعد ان تمكنت من الحصول على )
( مليون صوت, 11,909,992االنتخابات والبالغ ) هذه  الكلي في  األصواتالف صوت من مجموع 

( مقعد 28مكنتها من شغر) األصوات هذه  (% من مجموع اصوات االنتخابات, و 7,7ما نسبته ) أي
 برلماني. وضمت القائمة مجموعة من الشخصيات األكاديمية والعشائرية والمستقلة.
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 : 2014نيسان 30ار في انتخابات : مناطق دعم قائمة كتلة االحر  1ـ  3ـ  5ـ  3
(% من 15: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بأكثر من ) اطق الدعم القويةـ من 1

الفئة اربع محافظات هي ) ميسان ـ النجف ـ كربالء ـ واسط (, سجلت  هذه  مجموع أصواتها : وتضم 
محافظة ميسان أعلى نسبة تصويت لصالح القائمة حيث صوتت للقائمة بنسبة أصوات بلغت 

أصواتها, تلتها محافظة النجف بعدما صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت  (% من مجموع32,7)
محافظة كربالء فصوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات بلغت  أما(% من مجموع أصواتها , 22,9)
الفئة محافظة واسط التي صوتت لصالح  هذه  جاءت ضمن  أخيرا  (% من مجموع أصواتها, و 17,6)

 (% من مجموع أصواتها.15,7القائمة بنسبة اصوات بلغت )
وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين : ـ مناطق الدعم المتوسطة 2
الفئة خمس محافظات هي ) المثنى ـ القادسية ـ البصرة ـ  هذه  (% من مجموع أصواتها: وتضم 15ـ10)

(% 13,9بنسبة اصوات بلغت )بابل ـ ذي قار (, حيث صوتت محافظة المثنى لصالح كتلة االحرار 
من مجموع أصواتها, تلتها محافظة القادسية التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات بلغت 

محافظة البصرة فتمكنت القائمة من الحصول فيها على نسبة  أما(% من مجموع أصواتها, 12,8)
لحصول في محافظة القائمة من ا هذه  (% من مجموع اصواتها, في حين تمكنت 12,4أصوات بلغت )

جاءت محافظة ذي قار التي  أخيرا  (% من مجموع أصواتها, و 11,9بابل على نسبة اصوات بلغت )
 (% من مجموع أصواتها.11,3صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات بلغت )

(% 10: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من ) ـ مناطق الدعم الضعيفة 3
, حيث صوتت محافظة بغداد لصالح  إلىالفئة محافظتي بغداد و دي هذه  اتها: وتضم من مجموع اصو 

لصالح  إلى(% من مجموع أصواتها, في حين صوتت محافظة دي8,3حرار بنسبة بلغت )قائمة األ
في المحافظات السبع المتبقية فلم تستطع  أما(% من مجموع أصواتها. 6,8القائمة بنسبة بلغت )

 (.24انظر خريطة )الحصول على نسبة أصوات تذكر. أوز بمقاعدها القائمة من الفو 
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 2014نيسان30( مناطق دعم كتلة االحرار في انتخابات 24خريطة )

 (.14لمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)ا
 
 :2014نيسان 30: القوائم الصغيرة الفائزة بأنتخابات  4ـ  5ـ  3
االنتخابات, وقد تمكنت  هذه  سالمي العراقي في القائمة الحزب اإل هذه  تمثل  ـ أئتالف متحدون : 1

(% من اصوات المقترعين 5,7(الف صوت شكلت نسبة )680,690القائمة من الحصول على ) هذه  
القائمة فكانت محافظات  هذه  مناطق دعم  أمامقعد انتخابي, (23)مكنتها من شغر األصوات هذه  و 

 .إلىالدين ودي نينوى و بغداد واالنبار وصالح
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 2014نيسان30( أصوات القوائم الصغيرة الفائزة في انتخابات15جدول )

المصدر: من عمل الباحث باألعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج 
 .2014أنتخابات 
 

القائمة النواة التي تكونت منها القائمة العراقية في االنتخابات السابقة,  هذه   ُتعد   ـ  القائمة الوطنية : 2
القائمة من الحصول على  هذه  االنتخابات, وقد تمكنت  هذه  التشظي في  إلىوالتي تعرضت 

مقعد (21), وقد حصلت القائمة على األصوات(% من مجموع 5,7(% شكلت نسبة )686,017)
 وصالح الدين واالنبار وبابل. إلىواتها جاءت من محافظات بغداد ونينوى وديبرلماني, واغلب اص

 
 
 

 المقاعد % االصوات اسم الكيان المقاعد % االصوات اسم الكيان

 3 0.9 116,268 تيار النخب 23 5.7 680,690 ائتالف متحدون

 2 0.6 71,492 تركمان كركوك 21 5.7 686,017 الوطنية

 19 6.5 780,590 طني الكردستانياالتحاد الو
تجمع كفاءات 

 والجماهير
69,084 0.5 2 

الحزب الديمقراطي 
 الكردستاني

 2 0.5 67,796 ائتالف الوفاء للعراق 19 7.2 863,230

 10 2.7 323,858 ائتالف العربية
قائمة السالم 
 الكردستانية

61,807 0.5 2 

 2 0.3 46,627 ناء العراقوحدة أب 9 2.9 347,799 حزب التغير الكردستاني

 6 1.7 211,257 حزب الفضيلة اإلسالمية
تحالف صالح الدين 

 الوطني
46,039 0.3 1 

 6 1.6 192,763 تيار اإلصالح الوطني
ائتالف البديل الوطني 

 المستقل
40,090 0.3 1 

 1 0.3 36,288 كرامة 6 1.5 187,673 الجماعة اإلسالمية

التحالف الكردستاني في 
 نينوى

 1 0.3 36,026 صادقون 6 1.5 185,804

 5 1.3 159,605 ديالى هويتنا
حزب الدعوة تنظيم 

 الداخل
27,515 0.2 1 

 3 0.8 96,339 ائتالف العراق
االئتالف الوطني في 

 صالح الدين
26,910 0.2 1 

 1 0.2 26,513 التضامن في العراق 3 0.9 110,933 تجمع الشراكة الوطنية

 3 0.6 79,071 تحالف نينوى
قائمة ائتالف تيار 

 الدولة العادلة
31,973 0.3 1 

 1 0.2 26,229 قائمة خالص 3 0.4 58,994 ائتالف الوفاء لألنبار
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 2014نيسان  30في انتخاباتالقوائم الصغيرة الفائزة  يوضح مقاعد( 18شكل )

 (.15المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
 
( الف 780,590ل على )القائمة من الحصو  هذه  تمكنت  ـ قائمة االتحاد الوطني الكردستاني : 3

مكنتها من الحصول  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 6,5صوت شكلت نسبة )
مناطق دعم القائمة فهي محافظات السليمانية و كركوك و اربيل و نينوى  أمامقعد برلماني.  19على 

 ودهوك.
( الف 863,230الحصول على ) القائمة من هذه  تمكنت  ـ قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني : 4

مكنت القائمة من  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 7,2ما نسبته ) أيصوت, 
دهوك و السليمانية م القائمة فكانت محافظات اربيل و مناطق دع أمامقعد برلماني,  19الحصول على 

 و كركوك ونينوى.
ما نسبته  أي( الف صوت , 323,858صول على )القائمة من الح هذه  تمكنت  ـ أئتالف العربية: 5
 أمامقاعد برلمانية .  10مكنتها من الحصول على  األصوات هذه  (% من اصوات المقترعين , و 2,7)

 مناطق دعم القائمة فهي محافظات بغداد و صالح الدين و نينوى و كركوك و االنبار.
( الف صوت 347,799من الحصول على ) القائمة هذه  تمكنت  ـ  قائمة حزب التغيير الكردستاني: 6

القائمة  هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, وقد تمكنت 2,9نسبة ) األصوات هذه  انتخابي, وشكلت 
 مناطق دعم القائمة فكانت محافظات السليمانية واربيل. أمامقاعد برلمانية, ( 9 )من الحصول على
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( الف صوت 211,257القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة حزب الفضيلة االسالمية : 7
( 6 )الصوات مكنتها من الحصول على هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 1,7, شكلت نسبة )
مناطق دعم القائمة فكانت محافظات البصرة و القادسية و بغداد و كربالء و ذي  أمامقاعد برلمانية . 

 قار.
التي انشقت من حزب الدعوة االسالمية,  األحزاباحد  وهو ـ قائمة تيار االصالح الوطني : 8

(% من 1,6( الف صوت انتخابي شكلت نسبة )192,763القائمة من الحصول على ) هذه  وتمكنت 
مناطق  أمامقاعد برلمانية . (6)القائمة من الحصول  على هذه  مجموع اصوات المقترعين, وتمكنت 

 والبصرة وذي قار وميسان وصالح الدين. القائمة فهي محافظات بابل وبغداد هذه  دعم 
( الف 673, 187القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة الجماعة السالمية الكردستانية: 9

(% من مجموع اصوات المقترعين . وقد حصلت 1,5صوت انتخابي, شكلت نسبة اصوات بلغت )
و  لالقائمة فهي محافظات السليمانية واربي هذه  ما مناطق دعم مقاعد برلمانية . أ (6ى)القائمة عل هذه  

 دهوك.
القائمة المكون الكردي في محافظة نينوى ,  هذه  مثلت  ـ قائمة التحالف الكردستاني في نينوى : 0

(% من 1,5( الف صوت انتخابي , شكلت نسبة )804, 185وقد تمكنت من الحصول على )
 مقاعد برلمانية. (6)ن الحصول على مكنتها م األصوات هذه  مجموع اصوات المقترعين, و 

في انتخاباتها , وهي مكونة من  إلىالقائمة على محافظة دي هذه  أقتصرت  هويتنا : إلىـ قائمة دي 11
( الف صوت انتخابي, 159,605شخصيات عشائرية وليبرالية وقومية , تمكنت من الحصول على )

مقاعد نيابية,  5لقائمة من الحصول على ا هذه  , وتمكنت (% من اصوات المقترعين1,3نسبة ) شكلت
 القائمة في المركز االول في المحافظة. هذه  وحلت 

( الف صوت انتخابي,  96,339القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  : قائمة أئتالف العراق :12
مقاعد  (3)مكنتها من شغر  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 0,8ما نسبته ) أي
 القائمة فحصلت عليها من محافظات بغداد و صالح الدين و نينوى. هذه  أغلب اصوات  أمامانية. برل

 هذه  القوائم الثالثة التابعة للتيار الصدري في  أحدوهي  قائمة تجمع الشراكة الوطنية : :13
( الف صوت انتخابي , شكلت نسبة 110,933, وقد تمكنت القائمة من الحصول على )االنتخابات

 أمامقاعد برلمانية,  (3)مكنتها من الحصول على األصوات هذه  (% من اصوات المقترعين, و 0,9)
 هم مناطق الدعم للقائمة فهي محافظات بغداد وذي قار.أ
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القائمة في االنتخابات على محافظة نينوى .  هذه  اقتصرت مشاركة  قائمة تحالف نينوى : :14
(% من 0,6ما نسبته ) أي( الف صوت انتخابي, 79,071القائمة من الحصول على ) هذه  وتمكنت 

 مقاعد برلمانية. (3 )مكنتها من الحصول على األصوات هذه  مجموع اصوات المقترعين, و 
القائمة في محافظة االنبار وتمكنت من الحصول  هذه  : شاركت قائمة أئتالف الوفاء لألنبار :15

 هذه  % من اصوات المقترعين, وتمكنت (0,4( الف صوت انتخابي, شكلت نسبة )58,9949على )
 مقاعد برلمانية. (3)القائمة من الحصول على

وهي احدى القوائم التابعة للتيار الصدري, تمكنت من الحصول على  قائمة النخب الوطنية::16
 هذه  , و (% من مجموع اصوات المقترعين0,9)( الف صوت انتخابي, شكلت نسبة 116,268)

 مقاعد برلمانية , واغلب اصواتها جائت من محافظة بغداد.  (3 )مكنتها من شغر األصوات
 هذه  القائمة المكون التركماني في محافظة كركوك , وتمكنت  هذه  : مثلت  قائمة تركمان كركوك :17

(% من 0,6نسبة ) األصوات هذه  ( الف صوت انتخابي, وشكلت 71,492القائمة من الحصول على )
 مكنتها من الحصول على مقعدين  برلمانيين. األصوات ذه  همجموع اصوات المقترعين, و 

( الف صوت 69,084القائمة من الحصول على ) هذه  : تمكنت  تجمع كفاءات والجماهير:18
مكنتها من الحصول على  األصوات هذه  (% من اصوات المقترعين, و 0,5ما نسبته ) أيانتخابي , 

 ي محافظتي بابل والقادسية.مناطق دعم القائمة فه أمامقعدين برلمانيين . 
( الف صوت انتخابي 67,796على ) القائمة من الحصول هذه  تمكنت  ائتالف الوفاء للعراق : : 19
مكنتها من الحصول على مقعدين  األصوات هذه  (% من أصوات المقترعين , و 0,5ما نسبته ) أي

 القائمة فجاءت من محافظة النجف. هذه  اغلب اصوات  أمابرلمانية, 
 هذه  , تمكنت إلىالقائمة المكون الكردي في محافظة دي هذه  مثلت  قائمة السالم الكردستانية ::20

(% من مجموع 0,5ما نسبته ) أي( الف صوت انتخابي, 61,807القائمة من الحصول على )
 أصوات المقترعين, وتمكنت القائمة من الحصول على مقعدين برلمانيين.

( الف صوت 46,627القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  :قائمة وحدة أبناء العراق :21
مكنته من الحصول  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 0,3ما نسبته ) أيانتخابي, 

 القائمة فحصلت عليها من محافظة االنبار. هذه  غلب اصوات أ أماعلى مقعدين برلمانيين. 
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القائمة في محافظة صالح الدين فقط ,  هذه  ت : شاركقائمة تحالف صالح الدين الوطني: 22
(% من مجموع 0,3ما نسبته ) أي( الف صوت انتخابي, 46,039وتمكنت من الحصول على )

 مكنتها من الحصول على مقعد برلماني واحد. األصوات هذه  اصوات المقترعين , و 
( الف 40,090ول على )القائمة من الحص هذه  تمكنت  قائمة ائتالف البديل الوطني المستقل : :23

مكنتها من  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 0,3ما نسبته ) أيصوت انتخابي, 
 ذي قار. تها فاغلبها جاءت من محافظةأصوا أماالحصول على مقعد برلماني واحد, 

ما  أي( الف صوت انتخابي , 36,288القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  قائمة كرامة : : 24
 أمامكنتها من شغر مقعد برلماني واحد,  األصوات هذه  (% من اصوات المقترعين , و 0,3نسبته )

 أصواتها فجاءت من محافظة االنبار.
 أي( الف صوت انتخابي, 36,026القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  قائمة صادقون: : 25
 أماا من الحصول على مقعد واحد, مكنته األصوات هذه  (% من أصوات الناخبين, و 0,3نسبته )ام

 أغلب اصواتها فجاءت من محافظة بغداد. 
( الف 31,973تمكن هذا االئتالف من الحصول على ) قائمة ائتالف تيار الدولة العادلة:: 26

مكنتها من الحصول  األصوات هذه  (% من أصوات المقترعين, و 0,3صوت انتخابي , شكلت نسبة )
 أصواتها فجاءت من محافظة بابل. أماعلى مقعد برلماني واحد, 

( 28,515القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  قائمة حزب الدعوة السالمية تنظيم الداخل:: 27
مكنتها  األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين الكلية , و 0,2الف صوت انتخابي , شكلت ما نسبته )

 من الحصول على مقعد واحد في محافظة القادسية.
( 26,910ول على )القائمة من الحص هذه  تمكنت  ائمة االئتالف الوطني في صالح الدين:ق :28

مكنتها من  األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين, و 0,2ما نسبته ) أي, الف صوت انتخابي
 الحصول على مقعد واحد في محافظة صالح الدين.

( الف صوت 26,513ل على)القائمة من الحصو  هذه  تمكنت  قائمة التضامن في العراق: :29
مكنتها من شغر مقعد برلماني  األصوات هذه  , و (% من أصوات الناخبين0,2ت نسبة ), شكليانتخاب

 واحد في محافظة ذي قار.
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ما نسبته  أي( الف صوت , 26,229القائمة من الحصول على ) هذه  : تمكنت  قائمة خالص :30
 ُينظرها من الحصول على مقعد برلماني واحد. مكنت األصوات هذه  (% من أصوات الناخبين, و 0,2)

 (.18( والشكل )15جدول )
 
 : 2018ارأي 12المشاركة في أنتخابات  األحزاب:  6ـ  3

االنتخابات االنتخابات االولى بعد معارك تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش  هذه   ُتعد  
 أما, نافظات كالنزوح وتدمير المداالرهابي, وقد جرت في ظروف غير مستقرة في عدد كبير من المح

 أي, حيث لم تستطع المقاعد البرلمانية بصورة أفقية االنتخابات هو توزيع هذه  أبرز ما أسفرت عنه 
 األحزابأعداد  أماقائمة الحصول على نسبة أصوات تؤهلها للحصول على عدد  كبير من المقاعد. 

حزب وكيان سياسي, فيما بلغ عدد المرشحون  (87االنتخابات فبلغ ) هذه  والكيانات المشاركة في 
مقاعد لألقليات بعد أضافة مقعد للكرد (9)( مقعد برلماني,329يتنافسون على )( مرشح 6990)

( مقعد وزعت على الدوائر االنتخابية ) المحافظات(. وقد وزعت مقاعد االقليات خمس 320الفيلية, و)
 ( صوت33,172لى)ة بابليون بعد حصولها عمقاعد للمكون المسيحي فازت بمقعدين منها حرك
وائتالف  ( صوت20,197واحد بعد حصوله على)والمجلس الشعبي الكلداني السرياني االشوري بمقعد 

( صوت, وأئتالف الكلدان بمقعد واحد بعد حصوله 19,422الرافدين بمقعد واحد بعد حصوله على )
 ( صوت14,824بعد حصوله على)مقعد الشبك فحصل عليه قصي عباس  أما(. 16,101على )

مقعد  أما( صوت, 11,996فيما حصل على مقعد الصابئة لمياء شاوي بعد حصولها على )
( صوت, ومقعد للكرد الفيليين 6,294زيدي بعد حصوله على )يزيديين فحصل عليه حزب تقدم األياأل

نافسة على المقاعد المت األحزاب أما( صوت. 5,078حصل عليه مازن عبد المنعم بعد حصوله على )
( . وفيما يلي 19) والشكل( 16حزب وكيان سياسي وكما مبين في جدول ) 26( ففاز بها 320)

 االنتخابات: هذه  الفائزة في  األحزابنتائج 
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 2018ارأي12( أصوات القوائم الرئيسية الفائزة في انتخابات16جدول )

مصدر: من عمل الباحث باالعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج ال
 .2018انتخابات 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة
 كتلة النصر كتلة الفتح قائمة سائرون

 % عدد االصوات % عدد االصوات % عدد االصوات

 - - - - - - دهوك

 - - - - - - يلأرب

 - - - - - - السليمانية

 18.8 168,112 8.4 75,043 - - نينوى

 - - - - - - كركوك

 14.7 50,898 18.6 64,267 - - صالح الدين

 7.4 38,069 21.2 108,601 10.6 53,923 ديالى

 11.9 46,513 - - - - االنبار

 11.7 216,185 14.3 264,011 25.3 466,137 بغداد

 13.6 53,819 18.7 73,912 25.6 101,402 واسط

 15.2 88,753 22.8 132,421 21.1 123,001 بابل

 17.5 52,674 25.4 76,679 24.8 74,820 كربالء

 19.2 71,971 22.2 83,070 24.6 92,219 النجف

 18.5 59,883 27.5 88,895 22.7 73,294 القادسية

 16.1 35,712 20.9 46,363 32 71,058 المثنى

 15.2 81,575 22.2 118,991 29.4 157,763 ذي قار

 12.1 36,412 21.3 63,835 44.8 134,230 ميسان

 15.2 108,143 21.3 151,616 17 121,103 البصرة

 11.1 1,108,719 13.5 1,347,704 14.7 1,468,950 المجموع
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 2018آيار 12الفائزة في انتخابات ( نسب أصوات القوائم الرئيسية 19شكل )

 (.16جدول ): من عمل الباحث باالعتماد على المصدر
 
االنتخابات, وتمكنت من  هذه  وهي قائمة مثلت التيار الصدري في سائرون :  : قائمة 1ـ  6ـ  3

( مليون صوت انتخابي, بلغت 1,468,950ول فيها بعد حصولها على )الحصول على المركز األ
( مليون 9,932,264االنتخابات والبالغة ) هذه  الكلية في  األصوات(% من مجموع 14,7نسبتها )
القامة  هذه  ( مقعد برلماني. وبالرغم من فوز 54تها من الحصول على )مكن األصوات هذه  صوت, و 

 بالمركز األول أال أنها لم تستطع تشكيل الحكومة بسبب التقارب الكبير في النتائج ما بين القوائم
, مما أضطر الكتل ألختيار مرشح تسوية هو عادل عبد المهدي والصراع فيما بينها على المناصب

 القائمة فهي : هذه  المنضوية تحت  األحزابأبرز  أما لتشكيل الحكومة.
 حزب االستقامة الوطني. .1
 ـ الحزب الشيوعي العراقي. 2
 ـ حزب الدولة العادلة. 3
 ـ حزب الشباب. 4
 :2018ارأي 12: مناطق دعم قائمة سائرون في أنتخابات  1ـ  1ـ  6ـ  3
(% من 25صالح القائمة بنسبة أكثر من ): وهي المحافظات التي صوتت ل ـ مناطق الدعم القوية 1

الفئة خمس محافظات هي) ميسان ـ المثنى ـ ذي قار ـ واسط ـ بغداد (,  هذه  مجموع أصواتها: وتضم 
, تلتها (% من مجموع أصواتها44,8بنسبة ) القائمة هذه  حيث صوتت محافظة ميسان لصالح 
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محافظة  أما(% من مجموع أصواتها, 32محافظة المثنى التي صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
(% من مجموع أصواتها, ثم محافظة واسط التي 29,4ذي قار فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )

جاءت محافظة بغداد بنسبة أصوات لصالح  أخيرا  (%, و 25,6صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
 (% من مجموع أصواتها.25,3القائمة بلغت )

: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات تراوحت ما متوسطةـ مناطق الدعم ال 2
الفئة أربع محافظات هي )كربالء ـ النجف ـ  هذه  (% من مجموع أصواتها : وتضم 25ـ20بين )

(% من مجموع 24,8القادسية ـ بابل (, حيث صوتت محافظة كربالء لصالح القائمة بنسبة بلغت )
(% من 24,6النجف التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات بلغت )أصواتها, تلتها محافظة 

(% من مجموع 22,7محافظة القادسية فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت ) أمامجموع أصواتها, 
(% من مجموع 21,1محافظة بابل التي صوتت لصالح قائمة سائرون بنسبة ) أخيرا  أصواتها, و 
 أصواتها.

(% 20وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أقل من ) : ـ مناطق الدعم الضعيفة 3
, حيث صوتت محافظة البصرة إلىالقائمة محافظتين هما البصرة ودي هذه  من مجموع أصواتها: وتضم 

فجاءت بالمرتبة  إلىمحافظة دي أما(% من مجموع أصواتها. 17لصالح قائمة سائرون بنسبة بلغت )
المحافظات الثمانية المتبقية  أما(%. 10ة أصوات لصالح القائمة بلغت )االخيرة بدعم القائمة بنسب

سم في تحالفات انتخابية اخرى, أو لم تشارك فيها كمحافظات اقليم كردستان أفشاركت القائمة بغير 
 (.25انظر خريطة ) العراق.
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 2018ارأي12( مناطق دعم قائمة سائرون في انتخابات25خريطة )

 (.16ن عمل الباحث باالعتماد على جدول )المصدر: م



 2003األحزاب والكيانات السياسية يف العراق بعد عام ............................. الثالثالفصل 
 

 
155 

وهي قائمة مثلت أغلب فصائل الحشد الشعبي في االنتخابات, ويتزعمها  : قائمة الفتح : 2ـ  6ـ  3
( مليون 1,347,704القائمة من الحصول على ) هذه  هادي العامري زعيم منظمة بدر, تمكنت 

 هذه  الكلية, و  األصوات% من مجموع (13,5االنتخابات ) هذه  صوت, وبلغت نسبة أصواتها في 
 القائمة فهي : هذه  المنضوية في  األحزاب( مقعد برلماني. أ ما 47مكنتها من شغر ) األصوات

 ـ الحركة االسالمية في العراق. 2                             ـ منظمة بدر.                     1
 ـ حزب الطليعة االسالمية. 4                              ـ حركة الصدق والعطاء.         3
 ـ كتلة منتصرون . 6                              ـ حركة الجهاد والبناء.            5
 ـ التجمع الشعبي المستقل. 8                              ـ حركة الصادقون .               7
 ـ منظمة العمل االسالمي. 10                            ـ تجمع عراق المستقبل.             9

 ـ تجمع الشبك الديمقراطي. 12شعبان االسالمية.                                 15ـ حركة  11
 ـ حزب المهنيين لألعمار. 14ـ المجلس االعلى االسالمي العراقي.                          13
 
 :2018ارأي 12عم قائمة كتلة الفتح في أنتخابات : مناطق د 1ـ  2ـ  6ـ  3
: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات أكثر من  ـ مناطق الدعم القوية 1
الفئة تسع محافظات هي ) القادسية ـ كربالء ـ بابل ـ النجف  هذه  (% من مجموع مصوتيها: وتضم 20)

مثنى (, صوتت محافظة القادسية لصالح القائمة بنسبة أصوات ـ ال إلىـ ذي قار ـ البصرة ـ ميسان ـ دي
(% من مجموع اصواتها , تلتها محافظة كربالء بنسبة اصوات لصالح القائمة بلغت 27,5بلغت )

(% من 22,8محافظة بابل فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت ) أما(% من مجموع أصواتها, 25,4)
(% 22,2ذي قار فحصلت القائمة على نسبة أصوات بلغت )محافظتي النجف و  أمامجموع أصواتها, 

من مجموع أصواتهما. في حين صوتت محافظتي البصرة وميسان لصالح القائمة بنسبة بلغت 
حصلت القائمة على نسبة أصوات بلغت  إلى(% من مجموع أصواتهما, وفي محافظة دي21,3)
صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت  محافظة المثنى التي أخيرا  (% من مجموع أصواتها, و 21,2)
 (% من مجموع أصوات مقترعيها.20,9)

: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة  بنسبة تراوحت ما بين  ـ مناطق الدعم المتوسطة 2
الفئة ثالث محافظات هي ) واسط ـ صالح الدين ـ  هذه  (% من مجموع أصواتها: وتضم 20ـ10)

(% من مجموع 18,7في محافظة واسط على نسبة اصوات بلغت )بغداد(, حيث حصلت القائمة 
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(% من مجموع 18,6محافظة صالح الدين فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت ) أمامصوتيها, 
(% من مجموع 14,3أصواتها, في حين صوتت محافظة بغداد لصالح القائمة بنسبة بلغت )

 مصوتيها. 
(% 10التي صوتت للقائمة بنسبة أصوات أقل من ) : وهي المحافظات ـ مناطق الدعم الضعيفة 3

الفئة محافظة نينوى التي صوتت لصالح قائمة الفتح بنسبة بلغت  هذه  من مجموع مصوتيها: وتضم 
الكتلة بغير هذا  هذه  محافظتي االنبار وكركوك فشاركت فيهما  أما(%من مجموع مصوتيها. 8,4)
انظر القائمة في محافظات أقليم كردستان العراق. هذه  سم مع قوائم أخرى. في حين لم تشارك األ

 (.26خريطة )
 

 2018ارأي12( مناطق دعم كتلة الفتح في انتخابات 26خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.16المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
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ك الوقت وهي قائمة اسسها حيدر العبادي رئيس الوزراء في ذل: قائمة تحالف النصر :  3ـ  6ـ  3
( 1,108,719القائمة من الحصول على ) هذه  بعد انشقاقه عن حزب الدعوة االسالمية. وقد تمكنت 

من  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات الناخبين, وقد مكنتها 11,1ما نسبته ) أيمليون صوت 
 القائمة فهي :  هذه  اقوائم المنضوية في  أما( مقعد برلماني. 42الحصول على )

 ـ حزب الفضيلة االسالمية 2                                   ة عراق النهضة والسالمـ كتل 1
 ـ تيار االصالح الوطني. 4  ق.                            االتحاد االسالمي لتركمان العرا.3
 راق.ـ كتلة كلنا الع 6                           ـ المؤتمر الوطني العراقي.            5
 ـ تجمع مقتدرون للسلم والبناء. 8                        ـ التيار الوطني العشائري في العراق.     7
 ـ تيار العدالة والنهوض. 10                         ـ حركة الوفاء العراقية.                 9

 ـ كتلة درع العراق. 12                        ـ تجمع العراق الجديد.                 11
 ـ كتلة حركة عطاء. 14                            ـ تجمع ثوار االنتفاضة.            13
 
 :2018ارأي 12: مناطق دعم تحالف النصر في أنتخابات  1ـ  3ـ  6ـ  3
ن (% م15: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أكثر من ) ـ مناطق الدعم القوية 1

الفئة ثمان محافظات هي ) النجف ـ نينوى ـ القادسية ـ كربالء ـ المثنى ـ  هذه  مجموع أصواتها: وتضم 
بابل ـ ذي قار ـ البصرة (, حيث صوتت محافظة النجف لصالح قائمة تحالف النصر بنسبة أصوات 

سبة أصوات (% من مجموع أصواتها, تلتها محافظة نينوى التي صوتت لصالح القائمة بن19,2بلغت )
محافظة القادسية فصوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت  أما(% من مجموع أصواتها. 18,8بلغت )

(% 17,5(% من مجموع أصواتها,  في حين صوتت محافظة كربالء لصالح القائمة بنسبة )18,5)
(% من 16,1من مجموع أصواتها, وفي محافظة المثنى حصلت القائمة على نسبة أصوات بلغت )

محافظات بابل والبصرة وذي قار فحصلت القائمة على نسبة أصوات لصالحها  أماوع أصواتها, مجم
 (%.15,2بلغت )

: وهي المحافظات التي صوتت لصالح القائمة بنسبة تراوحت ما بين ـ مناطق الدعم المتوسطة  2
اسط ـ الفئة خمس محافظات هي ) صالح الدين ـ و  هذه  (% من مجموع أصواتها, وتضم  15ـ10)

الفئة بعد ان  هذه  ميسان ـ االنبار ـ بغداد (, جاءت محافظة صالح الدين بالمرتبة االولى ضمن 
(%من مجموع أصواتها, تلتها محافظة واسط بعد ان 14,7صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
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(% من أصواتها, ثم محافظة ميسان التي صوتت لصالح 13,6صوتت لصالح القائمة بنسبة بلغت )
(% من مجموع أصواتها, ومحافظة االنبار التي صوتت لصالح القائمة 12,1القائمة بنسبة بلغت )

محافظة بغداد التي صوتت لصالح القائمة بنسبة  أخيرا  (% من مجموع مصوتيها, و 11,9بنسبة بلغت )
 (% من مجموع مصوتيها.11,7بلغت )

الح القائمة بنسبة اصوات أقل من : وهي المحافظات التي صوتت لصـ مناطق الدعم الضعيفة  3
التي صوتت لصالح القائمة بنسبة أصوات  إلىالفئة محافظة دي هذه  (% من أصواتها: وتضم 10)
ما محافظة كركوك ومحافظات أقليم كردستان العراق فلم (% من مجموع أصواتها . أ7,4لغت )ب

 (.27انظر خريطة)تشترك فيهما القائمة.
 2018ارأي12الف النصر في انتخابات( مناطق دعم تح27خريطة )

 (.16المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
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 :2018ارأي12: القوائم الصغيرة الفائزة بانتخابات  4ـ  6ـ  3
قائمة صغير أخرى تمكنت من الحصول  23( نجد ان هناك 20( والشكل )17بالنظر الى جدول )

 ثالثة الرئيسية الفائزة في هذه االنتخابات وهي: على مقاعد نيابية باالضافة الى القوائم ال
( الف 849و880القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني: 1

 )مكنته من الحصول على األصوات هذه  (% من مجموع المصوتين, و 8,8ما نسبته ) أيصوت , 
 محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك ونينوى.مناطق دعم القائمة فهي  أمامقعد برلماني . (26

ما نسبته  أي( الف صوت, 724,266حصلت القائمة على ) ـ قائمة أئتالف دولة القانون: 2
مقعد برلماني. (25 )مكنت القائمة من شغر األصوات هذه  (% من مجموع اصوات المقترعين, و 7,2)

 وجنوب العراق.مناطق دعم القائمة فشملت اغلب محافظات وسط  أما
 أي( الف صوت انتخابي, 551,370القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ القائمة الوطنية : 3

مقعد  (21)مكنت القائمة من الحصول على األصوات هذه  (% من اصوات الناخبين, و 5,5ما نسبته )
 ين واالنبار وبابل.وصالح الد إلىمناطق دعم القائمة فهي محافظات بغداد ونينوى ودي أمابرلماني. 

( الف صوت انتخابي, 536,996القائمة على أصوات بلغت ) هذه  حصلت  ـ قائمة تيار الحكمة : 4
 (19 )مكنت القائمة من الحصول على األصوات هذه  (% من أصوات المقترعين, و 5,4ما نسبته ) أي

وبابل و ذي قار و اغلب اصوات القائمة فجاءت من محافظات بغداد والبصرة  أمامقعد برلماني. 
 واسط وميسان والقادسية.

( الف 588,852تمكنت هذ القائمة من الحصول على ) ـ قائمة االتحاد الوطني الكردستاني : 5
مكنت القائمة من شغر  األصوات هذه  (% من مجموع المصوتين, و 5,9ما نسبته ) أيصوت انتخابي, 

 إلىات إقليم كردستان العراق باإلضافة مناطق دعم القائمة فهي محافظ أمامقعد برلماني.  18
 محافظتي نينوى وكركوك.

(% 3,7القائمة من الحصول على نسبة اصوات بلغت ) هذه  تمكنت  ـ قائمة تحالف القرار العراقي: 6
 أمامقعد برلماني. (14 )مكنتها من شغر األصوات هذه  ( الف صوت, و 367,939بعدما صوت لها )

 و بغداد و نينوى و االنبار وصالح الدين. إلىمن محافظات ديأصوات القائمة فحصلت عليها 
( الف صوت 242,333القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة أئتالف الجماهير العربية: 7

مكنتها من الحصول    األصوات هذه  (% من مجموع اصوات الناخبين, و 2,4ما نسبته ) أيانتخابي, 
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مناطق دعم القائمة فهي محافظات االنبار و صالح الدين وكركوك  أمامقاعد برلمانية.  (8 )على
 وبغداد. 

القائمة في محافظة االنبار فقط, وتمكنت من الحصول على  هذه  شاركت  ـ قائمة االنبار هويتنا: 8
 هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 1,2( الف صوت انتخابي, شكلت نسبة )125,473)

 مقاعد برلمانية.6على مكنتها من الحصول  األصوات
 2018ارأي12( أصوات القوائم الصغيرة الفائزة في انتخابات17جدول )

 عدد المقاعد % عدد االصوات اسم الكيان

 26 8.8 880,849 الحزب الديمقراطي الكردستاني

 25 7.2 724,266 ائتالف دولة القانون

 21 5.5 551,370 الوطنية

 19 5.4 536,996 تيار الحكمة

 18 5.9 588,852 تحاد الوطني الكردستانياال

 14 3.7 367,939 تحالف القرار العراقي

 6 1.2 125,473 االنبار هويتنا

 5 2 205,987 حركة التغيير

 8 2.4 242,333 ائتالف الجماهير العربية

 4 0.8 86,510 تحالف بغداد

 3 0.8 83,102 نينوى هويتنا

 4 1.3 135,237 حراك الجيل الجديد

 3 0.8 88,618 الجماعة االسالمية الكوردستانية

 3 0.7 78,351 تحالف تمدن

 3 0.6 62,525 حركة ارادة

 2 0.7 73,714 االتحاد االسالمي الكردستاني

 2 0.5 54,135 حزب الجماهير الوطنية

 2 0.4 46,739 عابرون

 2 0.4 46,552 االتحاد للديمقراطية والعراق

 3 0.7 77,624 ائتالف قلعة الجماهير

 2 0.7 79,624 كفاءات للتغير

 1 0.4 49,515 التحالف الوطني الديمقراطي

 1 0.3 37,083 حزب النهج الديمقراطي
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لمصدر: من عمل الباحث باألعتماد على : المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات ,مركز أدخال المعلومات, نتائج ا
 .2018أنتخابات 

 2018آيار  12 انتخاباتائم الصغيرة الفائزة في القو  مقاعد( 20شكل )

 (.17المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)  
 
( الف صوت انتخابي, 205,987القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة حركة التغيير: 9
ءت من مقاعد برلمانية جا( 5)منحتها  األصوات هذه  (% من أصوات الناخبين, و 2ما نسبته ) أي

 محافظتي السليمانية واربيل.
( الف صوت انتخابي, 86,510القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة تحالف بغداد :10
( 4مكنته من الحصول على ) األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 0,8ما نسبته ) أي

 مقاعد نيابية.
( الف صوت 135,237قائمة من الحصول على )ال هذه  تمكنت  ـ قائمة حراك الجيل الجديد : 11

 (4)منحت القائمة األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 1,3ما نسبته ) أيانتخابي, 
 مقاعد برلمانية, وأغلب أصواتها جاءت من محافظتي السليمانية واربيل.

ف صوت انتخابي, ( ال83,102القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة نينوى هويتنا : 12
 مقاعد برلمانية. (3)منحتها األصوات هذه  (% من مجموع اصوات الناخبين, و 0,8شكلت نسبة )

( الف 88,618القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة الجماعة االسالمية الكردستانية : 13
كنتها من م األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 0,8صوت انتخابي, شكلت نسبة )
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القائمة حصلت عليها من محافظات السليمانية  هذه  مقاعد برلمانية, واغلب اصوات  (3)الحصول على
 واربيل.

( الف صوت انتخابي, 78,351القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة تحالف تمدن : 14
 (3)حصول علىمكنتها من ال األصوات هذه  الكلية, و  األصوات(% من مجموع 0,7شكلت نسبة )

 القائمة جاءت من محافظات بغداد والبصرة. هذه  مقاعد برلمانية, وأغلب أصوات 
( الف صوت شكلت نسبة 62,525القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة حركة أرادة : 15
مقاعد (3)مكنت القائمة من الحصول على األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 0,6)

 أغلب اصوات القائمة فجاءت من محافظات بغداد وبابل والبصرة. أماة. برلماني
( الف صوت 77,624القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة ائتالف قلعة الجماهير : 16

أغلب  أمامقاعد,  (3 )مكنتها من الحصول على األصوات هذه  (%, و 0,7انتخابي شكلت نسبة )
 ظة صالح الدين.اصوات القائمة فجاءت من محاف

( الف 714و73القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة االتحاد االسالمي الكردستاني: 17
مكنتها من  األصوات هذه  (% من مجموع أصوات المقترعين, و 0,7صوت انتخابي شكلت نسبة )

 هوك.مناطق دعم القائمة فهي محافظات السليمانية ود أما( مقعد برلماني, 2الحصول على )
( الف صوت 54,135القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة حزب الجماهير الوطنية : 18

مكنت القائمة من  األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 0,5انتخابي شكلت نسبة )
 ( مقعد برلماني.2الحصول على )

( الف صوت انتخابي شكلت 46,739القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة عابرون : 19
( مقعد 2مكنتها من الحصول على ) األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين , و 0,4نسبة )

 برلماني, وأغلب أصوات القائمة جاءت من محافظة االنبار.
( الف 46,552القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة االتحاد للديمقراطية والعدالة : 20

 األصوات هذه  (% من مجموع أصوات المقترعين, وقد مكنت 0,4ابي , شكلت نسبة )صوت انتخ
أغلب اصوات القائمة فجائت من محافظتي  أما( مقعد برلماني, 2القائمة من الحصول على )

 السليمانية واربيل.
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( الف صوت انتخابي 79,624القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة كفاءات للتغيير : 21
( 2مكنتها من الحصول على ) األصوات هذه  (% من مجموع أصوات الناخبين, و 0,7شكلت نسبة )

 مقعد برلماني, وأغلب اصوات القائمة جاءت من محافظتي واسط وبابل. 
( الف 49,515القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ قائمة التحالف المدني الديمقراطي: 22

مكنت القائمة  األصوات هذه  % من مجموع أصوات المقترعين, و (0,4صوت انتخابي, شكلت نسبة )
 ( مقعد برلماني, وأغلب أصوات القائمة جاءت من محافظة بغداد.1من شغر )

( الف صوت 37,083القائمة من الحصول على ) هذه  تمكنت  ـ حزب النهج الديمقراطي : 23
مكنت القائمة من  األصوات هذه  (% من مجموع اصوات الناخبين, و 0,3انتخابي, شكلت نسبة )

 اغلب أصوات القائمة فجاءت من محافظة بغداد. أما( مقعد برلماني, 1شغر)
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 تمهيد 
العمليةُّاالنتخابيةُّأهمُّصورُّالمشاركةُّالسياسية,ُُّّكماُّوأنهاُّتعرفُّبأنهاُّ))ُّطريقةُّاوُّوسيلةُُُّّتعد ُّ

ُّاختيارُّ ُّمن ُّالمجتمع ُّافراد ُّخاللها ُّمن ُّيتمكن ُّاشكالها(( ُّمن ُّوشكال ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّوسائل من
نتخابا ُّممليةُّاجتماميةُّاالُُّتعد ُّ.كماُّ(1)ممثليهمُّوحكامهمُّومنُّثمُّالمساهمةُّفيُّصنعُّالقرارُّالسياسي

وسياسيةُّيقومُّبهاُّاالفرادُّمنُّاجلُّاختيارُّمنُّيمثلهمُّ,ُّأيُّهيُّاآلليةُّالتيُّيتمُّمبرهاُّاختيارُّمددُّأقلُّ
.ُّواالنتخابا ُّوسيلةُّللتداولُّالسلميُّللسلطةُّحيثُّ(2)لتمثيلُّمددُّأكبرُّمنُّاالفرادُّفيُّمواقعُّاتخاذُّالقرار

ُّالعاُُّتعد ُّ ُّاغلبُّدول ُّتمارسها ُّحضارية ُّيمثلُّشعوبهاوسيلة ُّمن ُّاختيار ُّفي ُّالمتحضر ُّفيُّ(3)لم ُّأما .
(ُّمنهُّالتيُّنص ُّبأن20ُّالعراقُّفقدُّكفلُّالدستورُّالعراقيُّالدائمُّحقُّالمشاركةُّاالنتخابيةُّمبرُّالمادةُّ)

)ُّللمواطنينُّرجاالُّوُّنساءاُّحقُّالمشاركةُّفيُّالشؤونُّالعامة,ُّوالتمتعُّبالحقوقُّالسياسيةُّبماُّفيهاُّحقُّ
خمسةُّانتخابا ُّبرلمانيةُُّّ(2003).ُّوقدُّجر ُّفيُّالعراقُّبعدُّمامُّ(4)رشحُّ(التصوي ُّواالنتخابُّوالت

ُّجر ُّفيُّ ُّالثانيُّ(30ُّ)اولها ُّالمؤقتةُّ(2005ُّ)كانون ُّالوطنية ُّانتخابا ُّالجمعية وكان ُّتح ُّاسم
والتيُّكان ُّمهمتهاُّكتابةُّالدستورُّالعراقيُّالدائمُّثمُّتلتهاُّاربعُّانتخابا ُّبأسمُّانتخابا ُّمجلسُّالنوابُّ

ُّالتفاو ُّفيُّنسبُّالمشاركةُُّّالعراقيُّ. وتراوح ُّنسبُّالمشاركةُّالسياسيةُّبينُّانتخابا ُّوأخرى,ُّوهذا
جملةُّمنُّالعواملُّالجغرافيةُّوالسياسيةُّ,ُّوسنحاولُّبيانُّتأثيرهاُّملىُّنسبُّالمشاركةُُّّإلىالسياسيةُّيعودُّ
 االنتخابا .ُّهذه ُّالسياسيةُّفيُّ

 :2005كانون الثاني30نتخاباتـ التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في ا1ـ  4
ُّفيُُّّهذه ُُّّعد ُّتُُّ ُّقائم ُّالسياسيُّالذيُّكان ُّاسقاطُّالنظام ُّفيُّالعراقُّبعد ُّانتخابية االنتخابا ُّأولُّمملية

ُّ ُّمام ُّقبل ُّ(2003)العراق ُّأجري  ُّوقد ُّ ُّ)ُّهذه ُّ. ُّرقم ُّاالنتخابا  ُّقانون ُّوفق ُّلسنة96ُّاالنتخابا  )
,ُّويكونُّاالقتراعُّبشكلُّحرُّمباشرُّمنُّقبلُّوالذيُّنصُّملىُّأنُّالعراقُّدائرةُّانتخابيةُّواحدة(2004ُّ)

5ُّ)المواطنين,ُّوالترشحُّيكونُّمنُّطريقُّالقائمةُّالمغلقةُّأوُّالترشحُّالفردي االنتخابا ُُّّهذه ُّوُّأتسم ُّ(.
دُّاألحزابُّوكثرةُّالكيانا ُّالسياسيةُّالمتنافسةُّملىُّالساحةُّالسياسيةُّالعراقية.ُُّتعد ُّباالنفتاحُّالسياسيُّوت

ُّ ُّبعد ُّما ُّأحزابُّذا ُّ(9/4/2003)حيثُّشهد ُّالفترة ُّبين ُّتنوم ُّما ُّكثيرة, ُّأحزابُّسياسية ظهور
ُّ ُّأهمية ُّوتأتي ُّوقومية. ُّملمانية ُّايديولوجيا  ُّذا  ُّوأحزاب ُّدينية ُّكونهاُُّّهذه ُّايديولوجيا  االنتخابا 

                                                           

في الجغرافية السياسية, مجلة  دراسة 2010( سفين جالل فتح هللا , جغرافية االنتخابات البرلمانية في العراق لعام 1)

 .1, ص2013( , 1(, العدد )8جامعة كركوك للدراسات االنسانية, المجلد )

 .22, ص2019( محمد عبد السالم, جغرافية االنتخابات بين النظرية والتطبيق, دار بركة , مصر, 2)

 .3( المصدر نفسه, ص3)

 (.20, المادة )2005( دستور العراق الدائم لعام 4)

 .2004( لسنة 16قانون االنتخابات رقم ) (5)
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لهُّمنُّانقسامُّطائفيُّومرقيُّكبيرُّ,ُّوماُّمث(2003ُّ)رسم ُّشكلُّالواقعُّالسياسيُّلنظامُّالحكمُّبعدُّمام
ُّالمحاصصةُّالحزبيةُّوالفئوية.ُّوواقعُّسياسيُّقائمُّملىُّ

كانون ثاني 30: التوزيع الجغرافي لمن يحق لهم المشاركة)المسجلين( في انتخابات  1ـ  1ـ  4
2005: 

(ُّمليونُّنسمةُّ,27,345,419ُّنحوُّ)(2005ُّ)كانونُّالثاني(30)بلغُّمددُّسكانُّالعراقُّفيُّانتخابا 
ُّال ُّمتفاوتةُّبينُّمحافظا ُّالعراقُّكانُّلبغداد ُّالسكانُّمنُّبينُّموزمينُّبصورة نصيبُّاألكبرُّمنُّمدد

(ُّمليونُّنسمة,ُُّّتلتهاُّمحافظةُّنينوىُّالتيُّبلغُّمدد6,597,202ُّالمحافظا ُّحيثُّبلغُّمددُّسكانهاُّ)
(ُّ ُّفيها ُّ)2,575,034السكان ُّبعدد ُّالبصرة ُّثم ُّنسمة ُّمليون ُّأقل1,807,215ُّ( ُّأما ُّنسمة. ُّمليون )

(ُّالفُّنسمةُّتلتهاُّمحافظة474,954ُّالمحافظا ُّسكاناُّفهيُّمحافظةُّدهوكُّحيثُّبلغُّمددُّسكانهاُّ)
(ُّ.ُّأماُّمددُّمن767,860ُّ(ُّالفُّنسمةُّثمُّميسانُّبنحوُّ)559,833المثنىُّبعددُّسكانهاُُّّالبالغُّنحوُّ)

52ُّ(ُّمليونُّنسمةُّوهذاُّماُّيشكلُّنسبة14,209,734ُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُُّّفبلغُّنحوُّ)
ُّ(.21ُّشكلُّ)وُُّّ(18ُّ%ُّمنُّمددُّالسكانُّكماُّمبينُّفيُّجدولُّ)

 2005ثانيال كانون30في انتخابات المشاركةح تركيب السكان العمري حسب سن يوض(18) جدول
 النسبة )%( العدد الفئة

 52 14,209,734 سنة 18السكان الذين يحق لهم المشاركة +

 48 13,135,685 سنة 18السكان الذين ال يحق لهم المشاركة أقل من 

 100 27,345,419 المجموع

ُّ-باحثُّباألمتمادُّملىُّ:ُّلمصدر:ُّمنُّمملُّالا
ُّـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاألنمائي,ُّالجهازُّالمركزيُّلألحصاء.1ُُّّ
ُّـُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلألنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا .2ُُّّ

 2005كانون ثاني30 انتخاباتمن يحق لهم المشاركة في  ( يوضح نسبة21شكل )

ُّ(.18ادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتم
(22ُّشكلُّ)(ُّو19ُّجدولُّ)كماُّمبينُّفيُُّّويتوزعُّهؤالءُّالمسجلينُّبصورةُّأيضاُّمتفاوتةُّبينُّالمحافظا 

ُّثالثُّفئا ُّهيُّ:ُُّّإلىحيثُّيمكنُّتقسيمُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّحسبُّالمسجلينُّلدىُّالمفوضيةُّ
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 2005ن ثاني كانو 30( اعداد المسجلين ونسبهم في المحافظات في انتخابات19جدول)

ُّاحثُّباالمتمادُّملى:المصدرُّمنُّمملُّالبُّ
ُّ(.2005-2004بيانا ُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنمائي,ُّاإلحصاءا ُّالسكانيةُّلعاميُّ)ُّ-1
ُّ.2005كانونُّثاني30ُُّّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّادخالُّالبيانا ,ُّنتائجُّانتخابا ُُّّ-2

ُّ
%ُّمنُّمددُّسكانها,ُّوتشملُّكلُّ(55ُّ)ثرُّمنمحافظا ُّترتفعُّفيهاُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأكُّـ1

التأميمُّ(,ُّوتأتيُّملىُّرأسهاُُّّ–بغدادُُّّ–النجفُُّّ-اربيلُُّّ–البصرةُُّّ–المثنىُُّّ-منُّمحافظا ُّ)ُّدهوك
%ُّ,ُّحيثُّبلغُّمددُّالسكانُّ(85,2)محافظةُّدهوكُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّلدىُّالمفوضيةُّ

(474,954ُّمددُّسكانُّالمحافظةُّالبالغُّ)(ُّالفُّنسمةُّمن405,117ُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيهاُّ)
(%,ُّوتأتي33,2ُّالنسبةُّتعتبرُّكبيرةُّجداُّحيثُّبلغُّفرقهاُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّ)ُّهذه ُّالفُّنسمةُّ,ُّوُّ

ُّ(%,ُّومحافظةُّالبصرةُّبنسبة17,4ُّ%ُّبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّ)(69,4)ُّبعدهاُّمحافظةُّالمثنىُّبنسبة
(58,8)(ُّ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّوبفارق ُّبنسبة(%6,8 ُّالنجف ُّمنُّ(57,1),ومحافظة ُّوبفارق %

(ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّبنسبة5,1المعدل ُّاربيل ُّومحافظة ُّللدولةُّ(56,5)(, ُّالعام ُّالمعدل ُّمن %ُّوبفارق
(%,ُّومحافظةُّالتأميم4,2ُّ%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّ)ُّ(56,2ُّ),ُّومحافظةُّبغدادُّبنسبة(4,5)

ُّ(.3,4امُّ)%ُّوبلغُّالفارقُّمنُّالمعدلُّالع(55,4)بنسبةُّ

 الفرق عن المعدل من السكان نسبتهم عدد المسجلين عدد السكان المحافظة

 33.2 85.2 405,117 474,954 دهوك

 4.5 56.5 793,909 1,404,217 أربيل

 1.1 53.1 919,160 1,729,963 السليمانية

   15.7-        36.3 936,474 2,575,034 نينوى

 3.4 55.4 475,553 858,376 كركوك

 7.5- 44.5 503,269 1,130,149 صالح الدين

 7.7- 44.3 634,242 1,429,950 إلىدي

 9.3- 42.7 573,609 1,341,412 االنبار

 4.2 56.2 3,713,651 6,597,202 بغداد

 1.6- 50.4 493,935 978,863 واسط

 5.5- 46.5 701,385 1,506,458 بابل

 0.3- 51.7 411,472 795,148 كربالء

 5.1 57.1 563,733 986,699 جفالن

 0.9 52.9 485,930 918,046 القادسية

 17,4 69.4 338,927 559,833 المثنى

 0.4 52.4 778,775 1,484,041 ذي قار

 2.2 54.2 416,376 767,860 ميسان

 6.8 58.8 1,064,217 1,807,215 البصرة

 - 52 14,209,734 27,345,419 المجموع
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 2005كانون ثاني30( يوضح نسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات 22شكل)

ُّ(.19المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)
ُّ

(%,55ُّـ45ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيهاُّمتوسطةُّمقاربةُّللمعدلُّالعامُّللدولةُّمنُّ)ُُّّـ2
ُّالسليمان ُّبابلُّ(,ُّحيثُّوتشملُّكلُّمنُّمحافظا ُّ)ُّميسانُّـ ُّواسطُّـ ُّذيُّقارُّـُّكربالءُّـ ُّالقادسيةُّـ يةُّـ

%ُّمنُّمددُّالسكانُّوبفارق54,2ُّبلغ ُّنسبةُّالمسجلينُّفيُّمحافظةُّميسانُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ
(,ُّومحافظةُّالسليمانيةُّالتيُّبلغ ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفي2,2ُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ+)

ُّسك53,1االنتخابا ُّ ُّ+)%ُّمنُّمدد ُّالعام ُّالمعدل ُّوبفارقُّمن ُّبنسبة1,1ُّانها ُّالقادسية ُّومحافظة ,)
%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغ52,4ُُّّ(ُّ,ُّومحافظةُّذيُّقارُّبنسبة0,9ُّ%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّ+)52,9

(ُّ,ُّومحافظةُّواسطُّبنسبة0,3ُّ)ُّ–%ُّبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغ51,7ُّ(,ُّومحافظةُّكربالءُّبنسبة0,4ُّ+)
%ُّبفارقُّمنُّالمعدل46,5ُُّّ(,ُّوأخيراُّمحافظةُّبابلُّبنسبة0,6ُّ)ُّ–%ُّبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغ50,4ُُّّ
ُّ(.5,5بلغُّـُّ)

ُُّّـ3 ُّمن ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُّمن ُّنسبة ُّمحافظا ُّ)45ُّمحافظا ُّتنخفضُّفيها ُّمن ُّكل %ُّوتشمل
نينوىُّ(,ُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّالمسجلينُّفيُّمحافظةُّصالحُّالدينُُّّ–االنبارُُّّ–ُّإلىديُّ–صالحُّالدينُّ

ُّ ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُُّّ%(44,5)والذين ُّبلغ ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّوبفارق ُّالسكان ُّمدد ,ُّ(7,5)ُّ–من
ُّ(42,7)(,ُّومحافظةُّاالنبارُّبنسبة7,7)ُّ–%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغُّ(44,3ُّ)بنسبةُّإلىومحافظةُّدي

نسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأقلُّنسبةُُُّّتعد ُّ(,ُّاماُّمحافظةُّنينوىُّف9,3)ُّ–%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغُّ
ُّنسبتهم ُّبلغ  ُّحيث ُّالدولة ُُّّ(36,3)في ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّكبير (,15,7ُّ)ُّ–%ُّوبفارق

ُّنينوىُّحسبُّ ُّالسنُّفيُّمحافظة ُّللسكانُّصغار ُّالكبير ُّتدلُّملىُّالحجم ُّالنسبة ُّمنُّأنُّهذا وبالرغم
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بيانا ُّالمفوضية,ُّأالُّأنُّهناكُّشكاويُّكثيرةُّقامُّبهاُّسكانُّالمحافظةُّمنُّمدمُّتسجيلهم,ُّحيثُّفوجئواُّ
لناخبينُّاألمرُّالذيُّجعلهمُّيتظاهرونُّمطالبينُّبتسجيلهمُّوفتحُّمراكزُّبعدمُّوجودُّاسمائهمُّفيُّسجال ُّا

ُّجديدةُّللتسجيل.
 .2005كانون الثاني 30في انتخابات : المشاركة  2ـ  1ـ  4

االنتخابا ُّشكالُّمنُّأشكالُّالتعبيرُّالسياسيُّمنُّديمقراطيةُّالمشاركةُّالسياسيةُّللشعبُّفيُُُّّتعد ُّ
ُّحيثُّ ُُّّالممارسةُّهذه ُُُّّتعد ُّتقريرُّمصيره, ُّمنُُّّساسيا ُّأشرطا ُّوماملُّمهم ُّالسياسية, منُّشروطُّالتنمية
ُّعد ُّ.ُّويُُّ(1)شكلُّمنُّاشكالُّالمشاركةُّفيُّصنعُّالقرارُّوالمشاركةُّفيُّالحكمُّيضا ُّأُُّتعد ُّمواملُّالتقدم,ُّكماُّوُّ

التصوي ُّفيُّاالنتخابا ُّأحدُّأهمُّالمؤشرا ُّلقياسُّدرجةُّالمشاركةُّالسياسيةُّللمواطنينُّفيُّصنعُّالقرارُّ
األساسُّالتشريعيُّللعمليةُّالسياسيةُّحيثُّيعدُّاألداةُّاألساسيةُّللشعوبُّفيُُّّيضا ُّأيمثلُّالسياسي,ُّكماُّ

.ُّوتأتيُّأهميةُّالمشاركةُّالسياسيةُّمبرُّاالنتخابا ُّفيُّكونهاُّالعمليةُّالتيُّيتمُّ(2)تحقيقُّمبدأُّالمشاركة
ُّويتحكمون ُّوالخارجية ُّالداخلية ُّالدولة ُّسياسة ُّيديرون ُّالذين ُّالسياسيين ُّالقادة ُّاختيار بالقرارُُّّمبرها

ُّكان ُّ ُّفكلما ُّوالتزوير ُّالحياد ُّأهمها ُّالعوامل ُّمن ُّبجملة ُّاالنتخابا  ُّفي ُّالمشاركة ُّوتتأثر السياسي.
االنتخابا ُّحياديةُّكلماُّارتفع ُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّ,ُّأماُّأذاُّكانُّفيهاُّتالمبُّوتزويرُّتقلُّ

.ُّوبالرجوعُّ(3)اركةُّوهوُّالتغييرغيابُّالدافعُّنحوُّالمشُّإلىفيهاُّنسبةُّالمشاركةُّ,ُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُّ
يالحظُّفيهاُّأنُّمددُّالمشاركينُّفيُّالعمليةُّاالنتخابيةُّبلغُّ(2005)كانونُّالثانيُُّّ(30)انتخابا ُُّّإلى
(ُّمليونُّناخبُّمنُّجملةُّمددُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّوالمسجلينُّلدى8,284,013ُُّّ)

حيثُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركينُّفيُّاالنتخابا ُّ,ُّ(ُّمليونُّنسمة14,209,734غُّمددهمُّ)المفوضيةُّوالبال
ُّمنُّهذه ُُُّّتعد ُّ(%ُّمنُّمجموعُّالمسجلينُّلدىُّالمفوضية,ُّو58,3ُّ) ُّبالرغم ُّفيُُّّالنسبةُّضعيفة ارتفامها

(%,ُّويعودُّالسبب97,9ُّمثلُّمحافظةُّدهوكُّالتيُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّ)بعضُّمحافظا ُّالقطرُّ
ُّ ُّذلك ُُّّإلىفي ُّبعضُّالمحافظا  ُّفي ُّالمشاركة ُّنسبة ُّنسبةُّتدني ُّبلغ  ُّالتي ُّاالنبار ُّمحافظة مثل

(ُّ ُّفيها 2,4ُّالمشاركة ُّالمحافظا  ُّبين ُّالمشاركة ُّنسب ُّفي ُّالتفاو  ُّسبب ُّويعود ُّمنُُّّإلى(%, جملة
حسبُّنسبُّالعواملُّالجغرافيةُّواالمنيةُّواالقتصاديةُّوالسياسيةُّواالجتمامية.ُّويمكنُّتقسيمُّالمحافظا ُّ

ُّ-ربعُّفئا ُّهي:أُّإلى(28ُّةُّ)خريط(ُّو23ُّ(ُّوشكلُّ)20المشاركةُّوكماُّموضحُّفيُّجدولُّ)
ُّ

                                                           

 .63, ص( ياسر حسن ناجي الصلوي, مصدر سابق1)

 .47, ص2003عبدالسالم نوير, االبعاد السياسية لتطوير النظام االنتخابي في مصر, جامعة القاهرة, ( 2)

معية الجغرافية المصرية , ( محمد محمود ابراهيم الديب, جغرافية االنتخابات) فحواها ومراميها ومناهجها( , الج3)

 .63ـ62, ص2012, (59العدد)



 2003بعد عام  التحليل اجلغرايف للمشاركة يف األنتخابات الربملانية يف العراق.................... الرابعالفصل 
 

 
170 

 2005كانون ثاني30 انتخاباتيوضح أعداد ونسب المشاركين في  (20جدول )
 النسبة )%( عدد المشاركين عدد المسجلين عدد السكان المحافظة
 97.9 396,786 405,117 474,954ُّدهوك

 83.9 666,249 1,404,217ُّ793,909ُّأربيل

 81.6 750,819 1,729,963ُّ919,160ُّالسليمانية

 21.6 203,150 2,575,034ُّ936,474ُّنينوى

 84.7 403,180 858,376ُّ475,553ُّكركوك

 28.9 145,653 1,130,149ُّ503,269ُّصالحُّالدين

 32.5 206,475 1,429,950ُّ634,242ُّديالى

 2.4 13,892 1,341,412ُّ573,609ُّاالنبار

 50.7 1,886,457 6,597,202ُّ3,713,651ُّبغداد

 71.2 351,792 978,863ُّ493,935ُّواسط

 72.3 507,129 1,506,458ُّ701,385ُّبابل

 74.3 305,761 795,148ُّ411,472ُّكربالء

 65.9 371,603 986,699ُّ563,733ُّالنجف

 70.8 344,286 918,046ُّ485,930ُّالقادسية

 49.1 191,332 559,833ُّ338,927ُّالمثنى

 68.8 535,948 1,484,041ُّ778,775ُّذيُّقار

 61.3 255,569 767,860ُّ416,376ُّميسان

 70.2 747,932 1,807,215ُّ1,064,217ُّالبصرة

 8,284,013ُّ58.3 27,345,419ُّ14,209,734ُّالمجموع
المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّ:ُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ,ُّمركزُّادخالُّالبيانا ,ُّنتائجُّ

ُّ.2005كانونُّاول15ُُّّانتخابا ُّ
 2005كانون ثاني30في انتخابات حسب المحافظات المشاركة( يوضح نسب 23كل )ش

ُّ(.20المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)
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الفئةُّأربعُّمحافظا ُّثالثُُّّهذه ُّوتضمُّ%: 80ـ محافظات تزيد فيها نسبة المشاركة السياسية عن  1
ربيلُّـُّالسليمانيةُّ(ُّومحافظةُّالتأميمُّالتيُّتقعُّخارجُّمنهاُّتقعُّفيُّأقليمُّكردستانُّالعراقُّهيُّ)ُّدهوكُّـُّا

(ُّ ُّحيثُّشارك ُّالدولة ُّملىُّمستوى ُّمشاركة ُّنسبة ُّدهوكُّبأملى ُّجاء ُّمحافظة (396,786ُّاالقليم.
(ُّ ُّيشكل ُّما ُّوهذا ُّ)97,9ناخبا ُّمددهم ُّالبالغ ُّالمفوضية ُّلدى ُّالمسجلين ُّمجموع (405,117ُّ(%ُّمن

ُّمشاركة ُّبنسبة ُّالتأميم ُّمحافظة ُّبعدها ُّحل  ُّو ُّ)ُّنسمة, ُّبنسبة84,7ُّبلغ  ُّأربيل ُّمحافظة ُّثم ,%)
ُّبلغ ُّ) ُّبلغ ُّ)83,9مشاركة ُّمشاركة ُّبنسبة ُّالسليمانية ُّمحافظة ُّتلتها ُّالسبب81,6ُّ(%, ُّويعود .%)

ُّ ُّالثالثة ُّالعراق ُّكردستان ُّأقليم ُّمحافظا  ُّفي ُّالمشاركة ُّنسب ُّأهمهاُُّّإلىبأرتفاع ُّالعوامل ُّمن جملة
ُّالذيُّحصُّإلىاالستقرارُّاالمنيُّوكذلكُّ ُّاالقليم ُّتجربة ُّمام ُّمستقلُّمنذ ُّشبه ,ُّ(1991)لُّملىُّحكم

مندماُّجر ُّأولُّانتخابا ُّفيه,ُّوكذلكُّالشعورُّ(1992ُُّّ)مامُّإلىحيثُّتعودُّتجربةُّاالقليمُّاالنتخابيةُّ
القوميُّالكبيرُّالذيُّيشعرُّبهُّاالكرادُّحيثُّيعدونُّأقليةُّقومية,ُّواألقليةُّالقوميةُّبطبعهاُّتعيشُّمشدودةُّ

ُّ ُّالقُّإلىبكلُّوجدانهاُّوأحاسيسها المحافظا ُُّّهذه ُّ.ُّوبالرغمُّمنُّوجودُّموائقُّأمامُّسكانُّ(1)وميكيانها
ُّالطرقُّومزلةُّ ُّندرة ُّو ُّاالتصالُّفيها ُّالسطحُّوصعوبة ُّفيُّاالنتخابا ُّمثلُّومورة ُّمنُّمشاركتهم تحد
ُّفيُّمحافظةُّ ُّتساقطُّامطارُّوثلوجُّخاصة بعضُّالمناطقُّخاصةُّفيُّشهرُّكانونُّالثانيُّالذيُّيشهد

ُّارب ُّوشمال ُّالسليمانية ُّشرق ُّومناطق ُّنسبُّدهوك ُّرفع ُّفي ُّساهم  ُّأخرى ُّموامل ُّهناك ُّأن ُّأال يل,
ُّ ُّفي ُّمامُّهذه ُّالمشاركة ُّبعد ُّمكاسب ُّمن ُّمليه ُّحصلوا ُّما ُّملى ُّحرصُّاالكراد ُّمثل ُّ)المحافظا 

ُّزمنُّالتهميشُّالذيُّماشوهُّلفترا ُّطويلة.ُّإلى,ُّورغبتهمُّبعدمُّالعودةُّ(2003

                                                           

(
1

 .75, ص1994( صالح الدين الشامي, دراسات في الجغرافية السياسية, القاهرة, 
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2005ُّكانون ثاني30انتخاباتثافة المشاركة في ( توضح ك28)خريطة 

ُّ(.20ر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)المصد
ُّأالُّانُّ ُّفيُّتلكُّالفترة, ُّالتيُّشهدتها ُّفبالرغمُّمنُّالفوضىُّاألمنية ُّالتأميم ُّمحافظة نسبةُّالمشاركةُّأما

(%ُّمنُّامدادُّالمسجلين,ُّويعودُّالسببُّفي84,7ُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركينُّفيهاُّ)كان ُّفيهاُّمرتفعةُّ
ُّوالذيُّأدىُّالتنوعُّالعرقيُّالكبيرُّفيهاُّإلىذلكُّ ُّ)ُّالتنافسُّإلى, ُّالرئيسية العربُّـُّالكبيرُّبينُّمكوناتها

ُّالمتنازعُّملىُّهويتها.ُُّّ ُّفيُّالمحافظة ُّإبرازُّمددهم ُّحيثُّحاولُّكلُّطرفُّمنها ُّالتركمانُّ(, ُّـ األكراد
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ُّالجبليةُّملىُّأوكذلكُّساهم ُّمواملُّانبساطُّاالرضُّفيُّ ُّتقعُّفيُّالمنطقةُّشبه ُّكونها غلبُّمناطقها
ُّالمراكزُّاالنتخابية.ُّإلىُّسهولةُّاالتصالُّوالوصول

الفئةُّس ُّمحافظا ُّهيُُُّّّهذه ُّوتضمُّ(% : 80ـ60ـ محافظات نسبة المشاركة فيها مرتفعة من ) 2
(305,761ُّ)كربالءُّـُّبابلُّـُّواسطُّـُّالقادسيةُّـُّالبصرةُّـُّذيُّقارُّ(,ُّحيثُّشاركُّفيُّمحافظةُّكربالءُّ)

لُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمرتفعةُّ(ُّشخصُّاألمرُّالذيُّجع411,472ناخباُّمنُّمجموعُّالمسجلينُّالبالغُّ)
(%,ُّومحافظةُّواسط72,3ُّ(%ُّ,ُّأماُّمحافظةُّبابلُّفقدُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّ)74,3حيثُّبلغ ُّ)

(%70,9ُّ(%,ُّفيُّحينُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّمحافظةُّالقادسيةُّ)71,2بلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّ)
المحافظا ُّجميعهاُّبوقومهاُُّّهذه ُّ(%,ُّوتمتاز68,8ُّ(%ُّومحافظةُّذيُّقارُّ)70,3ومحافظةُّالبصرةُّ)

ُّتمتازُّ بنوعُّمنُُّّيضا ُّأفيُّمنطقةُّالسهلُّالرسوبيُّوالذيُّتتميزُّمناطقهُّبسهولةُّاالتصالُّوالتنقل,ُّكما
ُّبعضُّالخروقا ُّاألستقرارُّاألاأل ُّوالتيُّحدث ُّفيهما منيةُّالمتعلقةُّمنيُّمدىُّمحافظتيُّبابلُّوالبصرة

ُّحدثُّف ُّمنُّقتلُّلمرشحينُّاثنينُّمنُّباالنتخابا ُّمثلُّقتلُّبعضُّمرشحيُّاالنتخابا ُّكما يُّالبصرة
ُّالوفاقُّقبلُّاالنتخابا ُّبأسبومين ُّالتجانسُّاللغويُّوالدينيُّوالق(1)حركة ُّوكذلكُّساهم وميُّملىُّرفعُّ.

ُّ ُّفيها. ُّنسبُّنسبُّالمشاركة ُّفيُّرفع ُّكبير ُّدور ُّللمرجعيا ُّالدينية ُّالدينيُّحيثُّكان ُّالعامل خاصة
ُّابا .المشاركةُّمبرُّتشجيعهاُّالمواطنينُّللمشاركةُّفيُّاالنتخ

الفئةُّأربعُّمحافظا ُُّّهذه ُّضم ُّ(%: 60ـ40ـ محافظات ذات نسبة مشاركة متوسطة ما بين ) 3
المحافظا ُّهيُّفيُّالنجفُُّّهذه ُّهيُّ)النجفُّـُّميسانُّـُّالمثنىُّـُّبغداد(.ُّوكان ُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّفيُّ

(ُّ ُّفيها ُّالمشاركة ُّنسبة ُّبلغ  ُّ)65,9حيث ُّمشاركة ُّبنسبة ُّميسان ُّمحافظة ُّتلتها ُّثم61,3(%, ,%)ُّ
(%ُّ.ُّويعودُّالسببُّفي49,1ُّمحافظةُّالمثنىُّبنسبةُّ)ُّ(%,ُّواخيرا 50,7ُّمحافظةُّبغدادُّبنسبةُّمشاركةُّ)

ُّوالمشابهةُّ ُّلها انخفاضُّنسبةُّالمشاركةُّلمحافظا ُّالنجفُّوميسانُّوالمثنىُّمنُّالمحافظا ُّالمجاورة
فظةُّميسانُّلهاُّفيُّتركيبهاُّالديموغرافي,ُّهوُّطوبوغرافيةُّأرضهاُّفوجودُّاالهوارُّوالمستنقعا ُّفيُّمحا

ماُّمحافظتيُّأارتفاعُّمستويا ُّالفقرُّوالبطالة.ُُّّإلىساهمُّفيُّمزلةُّامدادُّكبيرةُّمنُّالسكانُّ,باإلضافةُّ
ُّاغلبُّ ُّاألأالنجفُّوالمثنىُّفتقع ُّ,وهذا ُّالغربية ُّللهضبة ُّالصحراوية ُّفيُّالمنطقة ُّفيُّراضيها مرُّساهم

ُّالس ُّالمراكز ُّبينهاتبامد ُّالرابطة ُّالطرق ُّوندرة ُّكانية ُّباإلضافة ُّوانخفاضُّارتُّإلى. ُّمستويا ُّالفقر فاع
ُّالطرقُّ ُّوتوفر ُّالرسوبي, ُّالسهل ُّمنطقة ُّفي ُّوقومها ُّمن ُّفبالرغم ُّبغداد ُّمحافظة ُّأما ُّالتعليم. مستوى
الرابطةُّبينُّمراكزهاُّالسكانيةُّوتقاربها,ُّأالُّانُّنسبةُّالمشاركةُّكان ُّمتوسطة,ُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُّ

                                                           

 .2005يناير/ كانون الثاني  18( وكالة اسوشيتد برس, 1)
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ارتفاعُُّّإلىأممالُّإرهابيةُّكبيرةُّ,ُّباإلضافةُّ,ُّحيثُّشهد ُّالمحافظةُّالعاملُّاالمنيُّوالعاملُّالدينيُّإلى
,ُّفقدُّشهد ُّالفترةُّالسابقةُّلالنتخابا ُّأممالُّمنفُّكبيرةُّالجرائمُّواالغتياال ُّوالتفجيرا ُّمستوىُّأمداد

تركُّممله,ُّومنُُّّإلىخاصةُّللعاملينُّفيُّمفوضيةُّاالنتخابا ُّأوُّالمرشحينُّفيها,ُّمماُّاضطرُّبعضهمُّ
ُّلالنتخابا ُّباإلضافةُّبرزُّتلكُّالحوادثُّهوُّقتلُّخمسةُّمنُّاأ ُّالعليا قتلُُّّإلىلعاملينُّفيُّالمفوضيةُّ

مُّالسكانُّ(.ُّكماُّوساهمُّالتنوعُّالطائفيُّفيُّمحافظةُّبغدادُّفيُّانقسا1مددُّكبيرُّمنُّمرشحيُّاالنتخابا )
لدينُّحولُّالمشاركةُّانقسامُّرجالُّاُّإلىماُّبينُّمعارض,ُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُّماُّبينُّمؤيدُّللمشاركةُّوُّ

ُّفيُّاالنتخابا  ُّفقد ُّخروجُّالقوا ُّاأل, ُّفيُّاالنتخابا ُّاشترطُّبعضهم ُّمقابلُّالمشاركة ُّالمحتلة مريكية
ُّالدينُّ ُّرجال ُّمن ُّكبير ُّقسم ُّشجع ُّحين ُّفي ُّالصدري. ُّالتيار ُّومرجعية ُّالمسلمين ُّملماء ُّهيئة مثل

ُّالمواطنينُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّ.
ُّـُّإلى ُّوهيُّ)ُّديربعُّمحافظاأالفئةُُّّهذه ُّوتضمُّ%: 40ـ محافظات ذات مشاركة منخفضة أقل من  4

ومحافظةُّ(%,32,5ُّ)نسبةُّمشاركةُّبلغ ُّإلى,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّديصالحُّالدينُّـُّنينوىُّـُّاالنبارُّ(
(%,ُّأماُّمحافظةُّاالنبارُّفكان 21,7ُّ(%,ُّومحافظةُّنينوىُّسجل ُّنسبةُّ)28,9نسبةُّ)صالحُّالدينُّ

افظا ُّذا ُّنسبُّالمحُّهذه ُُُّّتعد ُّ(%,ُّحيث2,4ُّقلُّفيُّالعراقُّحيثُّسجل ُّ)نسبةُّالمشاركةُّهيُّاأل
ُّ ُّذلك ُّالسببُّفي ُّويعود ُّمنخفضة ُّواالقتصاديةُُّّإلىمشاركة ُّوالسياسية ُّاالجتمامية ُّالعوامل ُّمن جملة

ُّاأولكنُّ ُّالعامل ُّهو ُّحيثُّشهد ُّألبرزها ُّأد ُُّّهذه ُّمني, ُّكبيرة ُّإلىالمحافظا ُّاممالُّمنفُّوتمرد
ُّإلىاإلضافةُّضعفُّالسيطرةُّالحكوميةُّمليها,ُّأذُّخضع ُّمساحا ُّشاسعةُّمنهاُّلسيطرةُّالمتمردينُّب

ُّفيها ُّشهد ُّالتغلغلُّالجماما ُّاالرهابية ُّوقد ُّلالنتخابا ُّأكثرُّمن, ُّالسابقة ُّحادثُّأمني141ُّ)فترة )
ُّواالختطافُّ ُّبالقتل ُّوالتخويفُّوالتهديد ُّاالنتخابية ُّالدماية ُّتخريب ُّبين ُّباالنتخابا ُّتنوم ُّما متعلق

ُّ ُّواألاألُّإلىباإلضافة ُّغتياال ُّوالتفجيرا ُّاالنتحارية ُّمما ُّمنُّأمزوفُُّّإلىىُّدأمداما , ُّكبيرة مداد
ُّفيها ُّالترشح ُّفيُّاالنتخابا ُّأو ُّالمشاركة ُّمن ُّ(2)السكان ُّكما ُّ ُّأ. ُّنحو ُّان الفُّ(15)كد ُّالمفوضية

ُّمنُّاأل دالءُّبأصواتهم,ُّوانُّمددُّكبيرُّمنُّالمراكزُّلمُّتفتحُّألنُّناخبُّفيُّمحافظةُّنينوىُّلمُّيتمكنوا
ُّاليها,ُّوكذلكُّتعرضُّبعضُّالمراكزُّاالنتخ النهبُُّّإلىالمحافظا ُُّّهذه ُّابيةُّفيُّالموظفينُّلمُّيحضروا

قلةُّأمدادُّالمسجلينُّلدىُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُُُّّّإلىوأتالفُّقسائمُّاالقتراع.ُُّّمماُّأدىُّ
,ُّحيثُّكان ُّنسبُّأمدادُّالمسجلينُّفيهاُّأقلُّبكثيرُّمنُّنسبُّأمدادُّالمسجلينُّفيُّالمحافظا ُّهذه ُّفيُّ

                                                           

الرابط : ( مقتل عدد من مرشحي االنتخابات العراقية منشور على 1)

http;//www.iraqcp.org/members2/0041115icpengl.htm. 

( المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية, تقرير التوعية بالعنف االنتخابي في العراق وسبل التصدي له في أطار 2)

 .2005فبراير/شباط23, 2005كانون الثاني  30انتخابات 
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ُّكخرُّالمحافظا ُّاأل ُّفيُّمحافظا ُّأقليم ُّ)ُّإلىُُّينظرُّ,ردستانىُّخاصة 19ُّجدول ُّوباإلضافة ُّإلى(.
,ُّحيثُّلعب ُّفتاويُّقسمُّمنُّرجالُّالدينُّالمعارضةُّيضا ُّأالعاملُّاالمنيُّكانُّللعاملُّالدينيُّدورُّمؤثرُّ

ُّفيها.ُّباإلضافةُُّّهذه ُّلالنتخابا ُّدورُّكبيرُّفيُّمزوفُّسكانُّ ارتفاعُُّّإلىالمحافظا ُّمنُّالمشاركةُّ
ُّالمحافظا .ُّهذه ُّالتيُّكانُّيشغلهاُّقسمُّكبيرُّمنُّابناءُّنسبُّالبطالةُّبسببُّحلُّاالجهزةُّاالمنيةُّ

ُّ
 : 2005/ كانون أول / 15: التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات  2ـ  4

ُّحقهمُُُّّتعد ُّ ُّمباشرة ُّمنُّخاللها ُّاالفراد ُّيتمكن ُّومستمرة ُّوامية ُّإرادية ُّمملية ُّاالنتخابية المشاركة
,ُّلذلكُّأجري ُّفيُّالعراقُّ(1),ُّوانتخابُّمنُّيمثلهمُّفيُّمراكزُّصنعُّالقرارالسياسيُّفيُّاالنتقاءُّواالقتراعُّ

مضاءُّمجلسُّالنوابُّلمدةُّاربعُّسنوا .ُّأختيارُّألُّ(2005ُّ)كانونُّاول(15)انتخابا ُّثانيةُّوذلكُّفيُّ
والذيُّنصُّملىُّانُّيكون2005ُُّّ(ُّلسنة16ُّاالنتخابا ُّوفقُّقانونُّاالنتخابا ُّرقمُّ)ُّهذه ُّوقدُّجر ُّ

افظا ُّمضوُّمبرُّالدوائرُّالثمانُّمشرُّ)ُّالمح230ُّمقعدا,ُّيتمُّاختيار275ُُُّّّمجلسُّالنوابُّمؤلفُّمن
ُّالمقامدُّالمتبقيةُّ) (ُّمقعدُّيتمُّاختيارهمُّمنُّالمقامدُّالوطنيةُّ)ُّالتعويضيةُّ(.ُّحيثُّمدُّهذا45ُّ(,ُّأما

القانونُّكلُّمحافظةُّدائرةُّانتخابيةُّواحدةُّوفقاُّللحدودُّاالداريةُّالرسميةُّلها,ُّوتختصُّبعددُّمنُّالمقامدُّ
اسبُّمعُّمددُّالناخبينُّالمسجلينُّفيهاُّ,ُّويتمُّتوزيعُّالمقامدُّالمخصصةُّلهاُّمنُّخاللُّنظامُّالتمثيلُّيتن

ُّ. (2)النسبيُّ.ُّأماُّالترشحُّفيتمُّمبرُّنظامُّالقائمةُّالمغلقةُّأوُّالترشحُّالفردي
كانون اول 15: التوزيع الجغرافي لمن يحق لهم المشاركة )المسجلين( في انتخابات 1ـ  2ـ  4

2005: 
(ُّمليونُّنسمة,ُّتوزمواُّبصورةُّمتفاوتة28,104,195ُّاالنتخابا ُّنحوُّ)ُّهذه ُّدُّسكانُّالعراقُّفيُّبلغُّمد

بينُّمحافظا ُّالقطر,ُّوبقي ُّمحافظا ُّبغدادُّونينوىُّوالبصرةُّفيُّصدارةُّالمحافظا ُّبأمدادُّالسكانُّ
(ُّمليون2,651,594ُّ(ُّمليونُّنسمةُّ,ُّونينوىُّنحوُّ)6,755,833حيثُّبلغُّمددُّسكانُّبغدادُّنحوُّ)ُّ

(ُّمليونُّنسمة,ُّأماُّأقلُّالمحافظا ُّسكاناُّفجاء ُّمحافظةُّدهوك1,841,772ُّ,ُّوالبصرةُّنحوُّ)ُّنسمة
ُّنحو) ُّبلغ ُّمدد ُّ)484,953بأقل ُّبعدد ُّوالمثنى ُّالفُّنسمة, ُّبعدد577,684ُّ( ُّوميسان ُّالفُّنسمة, )

(15,568,870ُّاالنتخابا ُّفبلغُّ)ُّهذه ُّ(ُّالفُّنسمة.ُّأماُّأمدادُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفي786,230ُّ)
(%ُّمنُّسكانُّالعراق,ُّفيُّحينُّبلغُّمددُّمنُّالُّيحقُّلهمُّالمشاركة55,4ُّسجل,ُّشكلواُّنسبةُّ)مليونُّم

                                                           

, 2007زائر, دار قرطبة, الجزائر, رابع كمال العروسي, المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الج( 1)

 .6ص

 (.16( أوال وثانيا, المادة )15, المادة )2005( لسنة 16(  جمهورية العراق , قانون االنتخابات رقم )2)
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(%ُّمن44,6ُّاُّنسبةُّ)(ُّمليونُّنسمة,ُّشكلو12,533,315ُّوالذينُّاممارهمُّأقلُّمنُّثمانُّمشرُّمامُّ)
ُّ(.24شكلُّ)(ُّو21ُّنظرُّجدولُّ)يُُّسكانُّالعراق.ُّ

 2005كانون اول15خاباتفي انت يوضح تركيب السكان العمري حسب سن المشاركة (21جدول)
 النسبة )%( العدد الفئة

 15,568,870ُّ55.4ُّسنة18ُّالسكانُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ+
12,535,315ُّ44.6ُُّّسنة18ُّالسكانُّالذينُّالُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأقلُّمنُّ

100ُّ 28,104,195ُّالمجموع
ُّائي,ُّالجهازُّالمركزيُّلإلحصاء.ـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنم1ُّالمصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملى:

 ـُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا .2ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ
ُّ

ُّالتيُّبينهاُُّّهذه ُّوقدُّسجل ُّفيُّ ُّالقصيرة االنتخابا ُّزيادةُّكبيرةُّفيُّأمدادُّالمسجلينُّبالرغمُّمنُّالمدة
تسجيلُّثالثُّمحافظا ُُّّإلىالسببُّفيُّذلكُُّّوبينُّاالنتخابا ُّالسابقةُّوالتيُّالُّتتجاوزُّالسنة,ُّويعود

المحافظا ُّهيُّ)ُّنينوىُّ,ُّكركوكُّ,ُّبغدادُّ(,ُّحيثُّبلغ ُّالزيادةُُّّهذه ُّزيادةُّكبيرةُّفيُّأمدادُّالمسجلين,ُّوُّ
تسجيلُّأمدادُّكبيرةُّمنُُّّإلىالزيادةُُّّهذه ُّ(ُّالفُّمسجلُّ,ُّويعودُّسبب379,907ُّفيُّمحافظةُّنينوىُّ)

نتخابا ُّالسابقةُّولمُّيسجلواُّفيها,ُّبسببُّاالوضاعُّاالمنيةُّالسكانُّالذينُّكانُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّاال
ُّومدمُّسيطرةُّالدولةُّملىُّاجزاءُّكبيرةُّمنُّالمحافظةُّ.

 2005كانون اول15يوضح نسبة من يحق لهم المشاركة في انتخابات (24شكل  )

ُّ(.21المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّجدول)
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انتقالُّأمدادُُّّإلى(ُّالفُّمسجل216,233ُّادةُّالكبيرةُّالتيُّبلغ ُّ)أماُّمحافظةُّالتأميمُّفيعودُّسببُّالزي
ُّمنُّالسكانُّمنُّمناطقُّأقليمُّكردستانُّ ُّاالنتقالُُّّهذه ُُّّإلىكبيرة ُّالسببُّفيُّهذا ُّويعود ُّإلىالمحافظة,

أهميةُّالمحافظةُّاالقتصاديةُّوالذيُّساهمُّفيُّزيادةُّحدةُّالتنافسُّالقوميُّفيهاُّ,ُّأماُّبغدادُّفجاء ُّبسببُّ
كانُُّّمحافظا ُّجنوبُّالعراقُّاليها,ُّوذلكُّبسببُّرفعُّالقيودُّالتيُّكانُّيفرضهاُّالنظامُّانتقالُّمددُّمنُّس

ُّ ُّيمتلكون ُّال ُّممن ُّالعراقية ُّالمحافظا  ُّسكان ُّملى ُُّتعد ُّالسابق ُّمام ُُّّ(1956)اد ُّبغداد. ويمكنُّفي
فيهاُّ)ُّالمسجلينُّ(كماُّمبينُُّّثالثُّفئا ُّحسبُّنسبُّمنُّيحقُّلهُّالمشاركةُّإلىتصنيفُّالمحافظا ُّ

ُّ(ُّوهي:25شكلُّ)(ُّو22ُّفيُّجدولُّ)
ُّأكثرُّمنُّ)1ُّ ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّمرتفعةُّجدا ُّهذه ُّ(%:ُّوتضم60ُّـ

الفئةُّمحافظتينُّهماُّدهوكُّوالتأميمُّ,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّدهوكُّأملىُّنسبةُّممنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ
نُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّ(%ُّمنُّامدادُّالسكانُّفيُّالمحافظةُّ,ُّبزيادةُّم94,6فيُّاالنتخابا ُّاذُّبلغ ُّ)

غيرُّمنطقيةُّبسببُّأوالُّارتفامهاُّالكبيرُُُّّتعد ُّالزيادةُُّّهذه ُّ(%,ُّو39ُّ(%ُّبلغ ُّنسبتهاُّ)55,4البالغُّنحوُّ)
(%,ُّمماُّيعني85,7ُّوثانياُّانُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّمرتفعةُّجداُّبلغ ُّ)

(%ُّفكيفُّرفعواُّنسبة14,3ُّليلُّجداُّونسبتهمُّ)سنةُّق(18ُّ)انُّمددُّصغارُّالسنُّالذينُّاممارهمُّاقلُّمن
(ُّ%ُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقةُّفيُّمشرةُّاشهرُّونصف.8,9ُّاالنتخابا ُّبنسبةُّبلغ ُّ)ُّهذه ُّالمسجلينُّفيُّ

(%ُّمنُّمددُّسكانها79,2ُُّّأماُّمحافظةُّالتأميمُّفنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّايضاُّمرتفعةُّجداُّأذُّبلغ ُّنحوُّ)
(%.ُّوبالرغمُّمنُّالزيادةُّالسكانيةُّالطبيعيةُّفيُّالمحافظة23,8ُّبزيادةُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ ُّ)

ُّامدادُّ ُّفي ُّالكبيرة ُّالزيادة ُّتواكب ُّال ُّانها ُّاال ُّاليها ُّكردستان ُّمناطق ُّمن ُّأمداد ُّهجرة ُّاليها مضاف
ُّ(%.55,4المسجلينُّخاصةُّاذاُّملمناُّانُّنسبةُّالمسجلينُّفيُّالمحافظةُّكان ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّ)

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ
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 2005كانون اول 15أعداد ونسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات( يوضح 22جدول  )
 الفرق عن المعدل من السكان نسبتهم عدد المسجلين عدد السكان المحافظة
39.2ُّ 94.6 458,924 484,953ُّدهوك
60ُّ4.6ُّ 1,448,940ُّ870,026ُّأربيل

1.5ُّ-53.9ُّ 1,782,990ُّ961,776ُّالسليمانية
4.8ُّ-50.6ُّ 2,651,594ُّ1,343,381ُّنينوى
79.2ُّ23.8ُّ 872,731ُّ691,581ُّكركوك

7.2ُّ-48.2ُّ 1,169,943ُّ564,607ُّصالحُّالدين
7.4ُّ-48.0ُّ 1,472,334ُّ707,598ُّديالى
6.6ُّ-48.8ُّ 1,388,054ُّ677,821ُّاالنبار
57.0ُّ1.6ُّ 6,755,833ُّ3,857,499ُّبغداد
3.6ُّ-51.8ُّ 1,006,818ُّ521,644ُّواسط
7.3ُّ-48.1ُّ 1,553,447ُّ747,588ُّبابل
2.1ُّ-53.3ُّ 824,973ُّ439,764ُّكربالء
3.4ُّ-52.0ُّ 1,017,307ُّ529,890ُّالنجف
55.6ُّ0.2ُّ 941,641ُّ524,073ُّالقادسية
0,8ُُّّ-54.6ُّ 577,684ُّ315,842ُّالمثنى
1.8ُّ-53.6ُّ 1,526,951ُّ818,939ُّذيُّقار
56.1ُّ0.7ُّ 786,230ُّ441,168ُّميسان
4.1ُّ 59.5 1,841,772ُّ1,096,749ُّالبصرة
 - 55.4 15,568,870 28,104,195ُّوعالمجم

ُّ-المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّ:ُّ
ُّ.2005ـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنمائي,ُّاإلحصاءا ُّالسكانيةُّلعام1ُُّّ
ُّـُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق.2ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ



 2003بعد عام  التحليل اجلغرايف للمشاركة يف األنتخابات الربملانية يف العراق.................... الرابعالفصل 
 

 
179 

 2005كانون اول15ت( يوضح نسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابا25شكل )

ُّ(.22المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)ُّ
ُّ
ُّنسبة2ُّ ُّمحافظا  ُّالمشاركة)المسجلينُّـ ُّلهم ُّيحق ُّبينُّمن ُّتتراوح ُّللمعدل ُّمقاربة ُّمتوسطة )
ُّاربيلُّهذه ُّ(%:ُّوتضم60ُّـ50) ُّمشرُّمحافظةُّهيُّ) ُّأثنا القادسيةُُّّ-ميسانُّ-بغدادُّ-البصرةُّ-الفئة

المحافظا ُّفيُُّّهذه ُّنينوىُّ(,ُّوتقعُّجميعُُّّ-واسطُّ-النجفُّ-كربالءُّ-ذيُّقارُّ-المثنىُّ-السليمانية
منطقةُّالسهلُّالرسوبيُّماُّمدىُّمحافظةُّنينوىُّالتيُّتقعُّفيُّالمنطقةُّشبهُّالجبليةُّومحافظتيُّالسليمانيةُّ

ُّبينُّالمنطقةُّالجبليةُّوالمنطقةُّالشبهُّالجبلية.ُّوسجل ُّمحافظةُّاربيلُّأواربيلُّاللتانُّتتوزمانُّ راضيهما
(%ُّوبارتفاعُُّّمنُّالمعدل60ُّالفئةُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيهاُّ)ُّهذه ُّىُّنسبةُّفيُّامل

(ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّبلغ ُّ)4,6العام ُّبنسبة ُّالبصرة ُّمحافظة ُّثم ُّالعام59,5ُّ(%, ُّالمعدل ُّمن (%ُّوبارتفاع
(%,1,6ُّ(%ُّوبارتفاعُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)57(%,ُّومحافظةُّبغدادُّبنسبةُّ)4,1للدولةُّبلغ)

(%,ُّومحافظةُّالقادسية0,7ُّ(%ُّوبارتفاعُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)56,1ومحافظةُّميسانُّبنسبةُّ)
الفئةُُّّهذه ُّ(%.ُّأماُّالمحافظا ُّالتيُّتقعُّضمن0,2ُّ(%ُّوبارتفاعُّمنُّالمعدلُّالعامُّبلغُّ)55,6بنسبةُّ)

انخفاضُّمنُّ(%ُّوب54,6ولكنهاُّتنخفضُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّفهيُّمحافظةُّالمثنىُّسجل ُّنسبةُّ)
ُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)0,8)ُّ-المعدلُّبلغُّ ُّالسليمانية (%ُّوبانخفاضُّمنُّالمعدل53,9ُّ(%,ُّومحافظة

(%ُّبانخفاضُّمنُّالمعدل53,3ُّ(%,ُّ,ُّومحافظةُّكربالءُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)1,5)ُّ-العامُّللدولةُّبلغُّ
,ُّ(%3,4)ُّ-(%ُّبانخفاضُّمنُّالمعدلُّبلغ52ُّ(%,ُّومحافظةُّالنجفُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)2,1)ُّ-بلغُّ

(ُّ ُّنسبة ُّواسط ُّمحافظة ُّسجل  ُّحين 51,8ُّفي ُّبلغ ُّالمعدل ُّبانخفاضُّمن ُّوأخيرا 3,6ُّ)ُّ-(% ,%)ُّ
محافظةُّنينوىُّالتيُّكان ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّضمنُّالمحافظا ُّالتيُّتنخفضُّفيهاُّنسبةُّمنُّيحقُّ
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(ُّ ُّبنسبة ُّالمشاركة ُّاصبح ُّفي36,4ُّلهم ُّحيثُّسجل ُّنسبةُُّّهذه ُّاالنتخابا ُّضمنُُّّهذه ُّ(%, الفئة,
ُّ(%.4,8)ُّ-بانخفاضُّمنُّالمعدلُّالعامُُّّ(50,6%)
3ُّ(ُّ ُّمن ُّأقل ُّمنخفضة ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُّمن ُّنسبة ُّمحافظا  50ُّـ ُّوتضم ُّاربعُُّّهذه ُّ(%ُّ: الفئة

ُّاالنبار (ُّ ُّهي ُُّّ-محافظا  ُّالدين ُُّّ–صالح ُّنسبةُُّّإلىديُّ–بابل ُّاالنبار ُّمحافظة ُّسجل  ُّحيث ,)
صالحُّالدينُّالتيُّسجل ُّ(%,ُّومحافظة6,6ُّ)ُّ-(%ُّبانخفاضُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ48,8ُّ)

(%,ُّومحافظةُّبابلُّالتيُّسجل ُّنسبة7,2ُّ)ُّ-(%ُّبانخفاضُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ48,2ُّنسبةُّ)
أقلُُّّإلى(%,ُّفيُّحينُّسجل ُّمحافظةُّدي7,3)ُّ-(%ُّبانخفاضُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ48,1ُّ)

ُّ(%.7,4)ُّ-(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغ48ُّنسبةُّلمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّحيثُّسجل ُّنسبةُّ)
 : 2005/كانون اول15: المشاركة في انتخابات  2ـ  2ـ  4
االنتخابا ُّأولُّانتخابا ُّباسمُّانتخابا ُّالبرلمانُّالعراقي,ُّولهاُّأهميةُّكبيرةُّفيُّتشكيلُّالمشهدُُّّهذه ُُُّّتعد ُّ

ُّ ُّمام ُّالذيُّتمُّ(2003)السياسيُّبعد ُّالدائم ُّالعراقي ُّالدستور ُّإقرار ُّانتخابا ُّجر ُّبعد ُّأول ُّكونها ,
ُّاالست ُّفي ُّمليه ُّقانونُُّّ(15/10/2005)فتاء ُّوفق ُّاجرائها ُّتم ُّوقد ُّالشعبية, ُّالموافقة ُّملى وحصوله

والذيُّنصُّملىُّامتبارُّالعراقُّثمانُّمشرُّدائرةُّانتخابيةُّحسبُُّّ(2005ُّ)(ُّلسنة16االنتخابا ُّرقمُّ)
ُّاأل ُّوهذا ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقة, ُّانتخابيةُّواحدة ُّانُّكانُّالعراقُّدائرة ُّبعد مرُّلهُّالمحافظا ُّالعراقية

الدائرةُّاالنتخابيةُّأحدىُُُّّتعد ُّأهميةُّكبيرةُّكونهُّيضمنُّحقوقُّالتمثيلُّالمتساويةُّبينُّالمحافظا ,ُّحيثُّ
يُّمجتمع,ُّويتمُّمبرهاُّتمثيلُّكافةُّالناخبينُّفيُّالمجالسُّالنيابيةُّبعددُّمنُّأصورُّالتنظيمُّالمكانيُّفيُّ

االنتخابا ُُّّهذه ُّمُّفيهُّاجراءُّ.ُّوكانُّالوق ُّالذيُّت(1)النوابُّيتناسبُّمعُّحجمُّالناخبينُّفيُّكلُّمنطقة
شهدُّارتفاعُّفيُّمستويا ُّالعنفُّواالصطفافُّالطائفيُّوالعرقيُّفيُّأغلبُّمناطقُّالدولة.ُّأماُّالمشاركةُّ

ُّهذه ُّ,ُّحيثُّوصل ُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّ(2003ُّ)االملىُّبعدُّمامُُّتعد ُّاالنتخابا ُّفُّهذه ُّالسياسيةُّفيُّ
(15,568,870ُّليونُّناخبُّمنُّأصلُّ)(ُّم11,889,873(%,ُّحيثُّشاركُّفيهاُّ)76,3ُّاالنتخابا ُّ)

مليونُّمسجلُّيحقُّلهمُّالمشاركة,ُّوتفاوت ُّنسبُّالمشاركةُّبينُّالمحافظا ُّحيثُّسجل ُّامالهاُّفيُّ
ُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفسجل ُّفيُّمحافظةُّالقادسيةُّبنسبة98,4ُّمحافظةُّصالحُّالدينُّبنسبةُّ) (%,ُّأما

فظا ُّملىُّالمشاركةُّبينُّالمحاُّاالنتخابا ُّبانخفاضُّنسبةُّالتفاو ُّفيُّنسبُّهذه ُّ(%,ُّوتميز 64,6ُّ)
(%ُّفيُّاالنتخابا 95,5ُّ) ُّنسبةُّالتفاو ُّبينُّالمحافظا ُّمن,ُّحيثُّانخفضمكسُّاالنتخابا ُّالسابقة

أشتراكُّأغلبُّمكونا ُّالشعبُُّّإلىاالنتخابا ,ُّويرجعُّسببُّذلكُُّّهذه ُّ(%ُّفي33,76ُّ)ُّإلىالسابقةُّ
                                                           

(1) Hebert Jacob; the conscequensos of Malapportion ment,Not of caution, Social force, 

Vol 43,1964, p266. 
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ُّ-رةُّالسابقةُّوهيُّمحافظا ُّ)ُّبغدادالعراقيُّفيها,ُّخاصةُّسكانُّالمحافظا ُّالتيُّقاطع ُّانتخابا ُّالدوُّ
ُّالدينُّ-إلىديُّ-االنبار ُّالمحافظا ُّفيُُّّ-صالح ُّتقسيم ُّويمكن ثالثُُّّإلىاالنتخابا ُُّّهذه ُّنينوىُّ(.
ُّ(وهيُّ:29خريطةُّ)(ُّو26ُّ(ُّوشكلُّ)23سبُّنسبةُّالمشاركةُُّّكماُّمبينُّفيُّجدولُّ)فئا ُّح

الفئةُّس ُّمحافظا ُُّّذه ُّه(%ُّ:ُّوتضم80ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمرتفعةُّجداُّأكثرُّمنُّ)ُّ–1ُّ
السليمانية(,ُّوقدُّجاء ُّمحافظةُّصالحُّالدينُُّّ-التأميمُّ-االنبارُّ-دهوكُّ-اربيلُّ-هيُّ)صالحُّالدين

(%ُّبعد98,4ُّبالمرتبةُّاالولىُّملىُّمستوىُّالعراقُّبنسبةُّالمشاركةُّحيثُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
ُّاالنتخابا ُّ ُّفي ُّالمنخفضة ُّالمشاركة ُّذا  ُّالمحافظا  ُّفئة ُّكان ُّضمن ُّبعدهاُّان ُّوجاء  السابقة,

(%,ُّثمُّمحافظةُّدهوكُّالتيُّرغمُّانخفاضُّنسبةُّالمشاركة95,2ُّمحافظةُّاربيلُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
ُّنسبةُّ ُّبقي ُّضمنُّالمحافظا ُّذا ُّالمشاركةُّالمرتفعةُّبتسجيلها فيهاُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقةُّاالُّانها

ولىُّوالثانيةُّ,ُّوذلكُّنتخابا ُّاأل(%,ُّأماُّمحافظةُّاالنبارُّوالتيُّسجل ُّأملىُّنسبةُّفرقُّبينُّاال91,9)
ُّبلغ ُّ) ُّنسبةُّمشاركة ُّانُّكان ُّ)86,3بتسجيلها ُّحيثُّبلغُّ(%ُّفيُّاالنتخابا ُّاأل2,4(%ُّبعد ولى,

(ُّ ُّبينهما 83,9ُّالفرق ُّبلغ  ُّمشاركة ُّنسبة ُّالتأميم ُّمحافظة ُّسجل  ُّحين ُّفي ُّوأخيرا 86ُّ)(%, ,%)ُّ
ُّ(%.84,1التيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّ)محافظةُّالسليمانية

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 2005كانون اول15( يوضح أعداد ونسب المشاركين حسب المحافظات في انتخابات23جدول )

ُّ.2005كانون15ُُّّمستقلةُّلالنتخابا ,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا ,ُّنتائجُّانتخابا ُّالمصدر:ُّالمفوضيةُّالعلياُّال

الفئةُّتسعُّمحافظا ُّهيُُّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم80ُُّّ-70محافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمرتفعةُّمنُّ)ُّ–2
ُّحيثُّتميز ُُّّ-نينوىُّ-كربالءُّ-ذيُّقارُّ-النجفُّ-ميسانُّ-البصرةُّ-إلىديُّ-)بابل ,)ُّ ُّهذه ُّبغداد

كةُّماليةُّبالرغمُّمنُّوجودُّتفاو ُّفيماُّبينها,ُّوكذلكُّوجودُّمحافظا ُّانخفض ُّالمحافظا ُّبنسبةُّمشارُّ
ُّبابلُّاملىُّ ُّوسجل ُّمحافظة ُّومحافظا ُّارتفع ُّمنها, ُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّنسبة فيها

ُّ ُّفي ُّمشاركة ُّ)ُّهذه ُّنسبة ُّحيثُّبلغ ُّنسبتها ُّارت79,4الفئة ُّوبنسبة فاعُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقةُّ(%,
7,1ُّ)بلغ  ُّثم ُّدي(%, ُّبلغ ُّ)ُّإلىمحافظة ُّمشاركة ُّاالنتخابا 74,8ُّبنسبة ُّمن ُّارتفاع ُّوبنسبة ,%)

(ُّ ُّبلغ  ُّ)42,3السابقة ُّبلغ  ُّمشاركة ُّبنسبة ُّالبصرة ُّومحافظة ُّنسبة74,1ُّ(%, ُّمن ُّوبارتفاع ,%)
(%,ُّوبأرتفاع73,2ُّمحافظةُّميسانُّفسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)ُّأما(%,3,9المشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)
ُّب ُّالسابقة ُّالنجفُّبنسبةُّ)11,9لغ ُّنسبتهُّ)منُّالمشاركة ُّمحافظة ُّثم ُّوبأرتفاعُّمن72,7ُّ(%, ,%)
(ُّ ُّبلغ ُّالسابقة ُّمشار6,8ُّالمشاركة ُّبنسبة ُّذيُّقار ُّومحافظة ُّبلغ ُّ)(%, ُّوبأرتفاعُّمنُّ(%71,8كة ,
(ُّ ُّبلغ ُّالسابقة ُّ)3المشاركة ُّبنسبة ُّكربالء ُّومحافظة ُّالمشاركة70,4ُّ(%, ُّنسبة ُّوبأنخفاضُّمن ,%)

 النسبة )%( عدد المشاركين عدد المسجلين عدد السكان المحافظة

الفرق عن االنتخابات 
 السابقة

 -6 91.9 422,180 458,924 484,953 دهوك

 11.3 95.2 828,810 870,026 1,448,940 أربيل

 2.5 84.1 809,759 961,776 1,782,990 ةالسليماني

 48.5 70.1 942,514 1,343,381 2,651,594 نينوى

 1.3 86 595,425 691,581 872,731 كركوك

 69.5 98.4 555,755 564,607 1,169,943 صالح الدين

 42.3 74.8 529,755 707,598 1,472,334 ديالى

 83.9 86.3 585,429 677,821 1,388,054 االنبار

 19.3 70 2,702,541 3,857,499 6,755,833 بغداد

 -3.3 67.9 354,563 521,644 1,006,818 واسط

 7.1 79.4 593,828 747,588 1,553,447 بابل

 -3.9 70.4 309,771 439,764 824,973 كربالء

 6.8 72.7 385,533 529,890 1,017,307 النجف

 -6.2 64.6 338,925 524,073 941,641 القادسية

            17.2 66.3 209,662 315,842 577,684 المثنى

 3 71.8 588,415 818,939 1,526,951 ذي قار

 11.9 73.2 323,250 441,168 786,230 ميسان

 3.9 74.1 813,758 1,096,749 1,841,772 البصرة

 - 76.3 11,889,873 15,568,870 28,104,195 المجموع
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(%ُّوبأرتفاعُّمن70,1ُّةُّنينوىُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)(%,ُّومحافظ3,9)ُّ-السابقةُّبلغُّ
نُّاالنتخابا ُّ(%,ُّوبفارقُّم70(%,ُّوأخيراُّمحافظةُّبغدادُّبنسبةُّ)48,5نسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)

ُّ            (19,3السابقةُّبلغُّ)

كانون 15( يوضح نسب المشاركة والمسجلين حسب المحافظات في انتخابات26شكل )
 2005اول

ُّ(.23مصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)ال
ُّ

ُّتراوح ُّبين)ُّ–3ُّ ُّمتوسطة ُّفيها ُّالمشاركة 70ُُّّ-60محافظا ُّنسبة ُّوتضم ُّثالثُُّّهذه ُّ(%ُّ: الفئة
ُّهي ُّمحافظا  ُّواسط (–ُّ ُّبلغ ُُّّ–المثنى ُّمشاركة ُّنسبة ُّواسط ُّمحافظة ُّسجل  ُّحيث ,)ُّ القادسية

افظةُّالمثنىُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّ(%,ُّومح3,3)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ67,9ُّ)
محافظةُّالقادسيةُّالتيُّسجل ُّأدنىُُّّ(%,ُّوأخيرا 17,2ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)66,3)

(ُّ ُّنسبة ُّبتسجيلها ُّوذلك ُّالعراق ُّفي ُّمشاركة ُّـ64,6ُّنسبة ُّبلغ ُّالسابقة ُّاالنتخابا  ُّمن ُّوبفارق %)
(6,2ُّ.%)ُّ
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2005كانون اول15 ( توضح كثافة المشاركة في انتخابات29)خريطة 

 
ُّ(23المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)

االنتخابا ُّمعُّنتائجُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُّجر ُُّّهذه ُّومندُّمقارنةُّنتائجُّالمشاركةُّفيُّ
ُّنالحظُّأنُّهناكُّثالثُّفئا ُّهي:(2005ُُّّ)كانونُّثانيُّ(30)فيُّ

ُّفُّ–1ُّ ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّنسبة ُّارتفع  ُّوهيُّمحافظا  ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمن ُّكبيرة ُّبصورة يها
بغدادُّ(,ُّويعودُّالسببُّفيُّهذاُّاالرتفاعُّالكبيرُُّّ-إلىديُّ-نينوىُّ-صالحُّالدينُّ-محافظا ُّ)ُّاالنبار

ُّبعدُُّّإلى ُّبالقوا ُّاالمنيةُّخاصة ُّالثقة ُّوازدياد انحسارُّتأثيرُّالخطابُّالدينيُّالمعارضُّلالنتخابا ُّ,
ُّ ُّاالنتخابا ُّالسابقة, ُّفيُّحماية ُّاالحزابُّنجاحها ُّالذيُّاستغلته ُّاالصطفافُّالطائفيُّوالعرقي وأزدياد
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ُّدخولُّ ُّبعد ُّالتنافسُّاالنتخابيُّخاصة ُّارتفاعُّمستوى ُّوكذلك ُّاالقتراع, ُّصناديق ُّنحو ُّجماهيرها لدفع
ُّالمحافظا .ُُّّهذه ُّأحزابُّوكيانا ُّجديدةُّمتنافسةُّداخلُّ

الفئةُّتسعُّمحافظا ُُّّه ُّهذمحافظا ُّارتفع ُّفيهاُّنسبةُّالمشاركةُّالسياسيةُّبصورةُّطفيفةُّوتضمُُّّ-2ُّ
التأميم(,ُّويعودُّالسببُُّّ-السليمانيةُّ-ذيُّقارُّ-البصرةُّ-النجفُّ-بابلُّ-المثنىُّ-اربيلُّ-هيُّ)ميسان

ُّ ُّاالرتفاع ُُّّإلىفيُّهذا ُّفي ُّوكذلكُُّّهذه ُّارتفاعُّمستوىُّاالمن ُّبينُُّّإلىالمحافظا ُّ, التنافسُّالحزبي
ُّ ُّفي ُّالمشاركة ُّايجاُّهذه ُّالكيانا  ُّفي ُّالسكان ُّورغبة ُّتمثلُّاالنتخابا , ُّمنتخبة ُّذا ُّسيادة ُّحكومة د

ُّرغبا ُّالشعبُّوقادرةُّملىُّتوفيرُّالخدما ُّووسائلُّالعيشُّالرغيد.
ُّ-القادسيةُّ-الفئةُّاربعُّمحافظا ُّهيُّ)دهوكُّهذه ُّمحافظا ُّانخفض ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها,ُّوتضمُُّّ-3

التنافسُّانحسارُُّّإلىالمحافظا ُُّّهذه ُّواسط(ُّ,ُّويعودُّالسببُّفيُّانخفاضُّنسبةُّالمشاركةُّفيُُّّ-كربالء
نسُّالمحافظا ُّتمتازُّبالتجاُّهذه ُّالمحافظا ُّبينُّجها ُّمحدودة,ُّالسيماُّاذاُّملمناُّانُُّّهذه ُّفيُّداخلُّ

,ُّوهذاُّماُّيجعلُّالنتائجُّمعروفةُّمسبقا,ُّفسيطرةُّالحزبُّالوطنيُّالديمقراطيُّالكردستانيُّالطائفيُّوالعرقي
ضعفُُّّإلى ُّالمتبقيةُّأدىُّملىُّمحافظةُّدهوكُّوكذلكُّسيطرةُّاالئتالفُّالعراقيُّالموحدُّملىُّالمحافظا

التنافسُّفيهاُّ,ُّوكذلكُّساهمُّسوءُّتقديمُّالخدما ُّملىُّمزوفُّامدادُّكبيرةُّمنُّالسكانُّفيُّالمشاركةُّ
ُّباالنتخابا ,ُّوبالتاليُّانخفض ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها.ُّ

 :2010آذار  7: التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات 3ـ  4 
 ُّأولُّانتخابا ُّأجري ُّوفقُّنظامُّالقائمةُّالمفتوحة,ُّوذلكُّوفقُّقانونُّاالنتخابا ُّرقمُّاالنتخاباُّهذه ُُّّعد ُّتُُّ
مقعد,ُُّّ(325)إلى(275ُّ)ملىُّرفعُّمقامدُّمجلسُّالنوابُّمنُّوالذيُّنصُّأيضا ُُّّ(2010)(ُّلسنة21ُّ)

ُّمنه ُّالمقامدُّ(7ا)خصص ُّأما ُّوطنية, ُّتعويضية ُّالدوائرُُّّ(318)مقامد ُّملى ُّوزم  ُّفقد المتبقية
ُّ)المحا ُّأحجامُّ(1)فظا (االنتخابية ُّتحديد ُّابرزها ُّكان ُّكثيرة ُّصعوبا  ُّالقانون ُّهذا ُّإقرار ُّواجه ُّوقد .

,ُّلذلكُّظهرُّخالفُّكبيرُّحولُّ(1997)ادُّللسكانُّمنذُّمامُُّتعد ُّالسكانُّفيُّالمحافظا ,ُّحيثُّلمُّيجريُّ
ُّالعربُّ ُّمن ُّكثيرة ُّشكاوي ُّظهر  ُّحيث ُّمليها, ُّالمتنازع ُّكركوك ُّمحافظة ُّفي ُّخاصة ُّالسكان امداد

ُّهذه ُّمدادُّاالكرادُّفيها,ُّوكذلكُّتدفقهمُّمنُّمحافظا ُّاقليمُّكردستانُّالعراق,ُّوقدُّاثر ُّوالتركمانُّحولُّا
الخالفا ُّملىُّاالنتخابا ُّوذلكُّبتأجيلهاُّخمسةُّاسابيعُّبسببُّمدمُّاقرارُّقانونُّاالنتخابا ُّفيُّمومدهُّ

ُّ.(2)المقرر
                                                           

 .2010(ُّلسنة21ُّ,ُّقانونُّانتخابا ُّمجلسُّالنوابُّالعراقيُّرقمُّ)(جمهوريةُّالعراق1)
94ُّمجمومةُّاالزمةُّالدولية)ُّمستقبلُّالعراقُّالمشكوكُّفيه:ُّاالنتخابا ُّوماُّبعدها(,ُّتقريرُّالشرقُّاالوسطُّرقمُُّّ(2)

 .27ـ20(,ُّص2010شباط25ُُّّ)بروكسل:ُّمجمومةُّاالزمةُّالدولية,ُّ
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آذار  7تخابات : التوزيع الجغرافي لمن يحق لهم المشاركة السياسية )المسجلين( في ان 1ـ  3ـ  4
2010: 

(ُّمليونُّنسمة,ُّاحتفظ ُّمحافظا 32,490,546ُّاالنتخابا ُّ)ُّهذه ُّبلغُّمددُّسكانُّالعراقُّفيُّ
(ُّوفي7,0551,96ُّبغدادُّونينوىُّوالبصرةُّبترتيبهاُّالسابقُّبأملىُّاالمداد,ُّفقدُّبلغُّمددهمُّفيُّبغدادُّ)

ُّترتيبُّالمح2,331,997(ُّوفيُّالبصرة)3,190,422نينوىُّ) ُّأما ُّمليونُّنسمة. ُّقلُّسكانا ُّافظا ُّاأل(
منُّمحافظةُّخيرةُّبدالُّ ُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقة,ُّحيثُّجاء ُّمحافظةُّالمثنىُّبالمرتبةُّاألُّفقدُّشهدُّتغيرا ُّ

(ُّالفُّنسمة,ُّوذلكُّبسببُّزيادةُُّّمددُّسكانُّمحافظةُّدهوك719,069ُّدهوكُّبعددُّسكانُّبلغُّنحوُّ)
,ُّحيثُّ(2005)كانونُّاول(15ُّ)أكثرُّمنُّالضعفُّمنُّامدادهمُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُّجر ُّفي

ُّفيُّ ُّفيُّالسابقةُّ)1,118,745االنتخابا ُّنحوُّ)ُّهذه ُّبلغُّمددهم ُّانُّكانُّمددهم ُّبعد )484,953ُّ)
الفُّنسمة,ُّوهذاُّماُّجعلهاُّتتخطىُّمحافظتينُّفيُّالترتيبُّهماُّمحافظةُّالمثنىُّوميسانُّالتيُّبلغُّمددُّ

دُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّ(ُّالفُّنسمة.ُّأماُّنسبةُّأمدا921,484االنتخابا ُّنحوُّ)ُّهذه ُّسكانهاُّفيُّ
ُّ)ُّهذه ُّ ُّاالنتخابا ُّالسابقةُّحيثُّبلغ ُّنسبتهم ُّارتفع ُّمنُّنسبة (%ُّمنُّامداد58,1ُّاالنتخابا ُّفقد

(ُّ ُّانُّكان ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقة ُّحيثُّبلغُّمدد55,4السكانُّبعد ,%)ُُّّ(ُّ ُّالمشاركة منُّيحقُّلهم
ُّالمسجلين ُّفي ُّ ُّ)ُّهذه ُّ( ُّنحو ُّأ18,902,033االنتخابا  ُّمسجل, ُّمليون ُّلهمُّ( ُّيحق ُّال ُّمن ُّمدد ما

ُّ ُّدون ُّالسكان ُّوهم ُّ)س18ُّالمشاركة ُّفبلغ ُّنسمة13,588,513نة ُّمليون ُّنحوُّ( ُّنسبتهم ُّوبلغ  ,
ُّ(.27(ُّوشكلُّ)24جدولُّ)ُُّينظر(%ُّمنُّمددُّالسكان.51,9ُّ)

 2010آذار7في انتخابات( يوضح  التركيب العمري للسكان حسب سن المشاركة24جدول )
 النسبة )%( العدد الفئة

 58.1 18,902,033ُّسنة18ُّذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ+السكانُّال
13,588,513ُّ41.9ُُّّسنة18ُّالسكانُّالذينُّالُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأقلُّمنُّ

32,490,546ُّ100ُُّّالمجموع
ُّ-المصدر:ُُّّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملى:ُُُُُّّّّّ

ُّـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنمائي,ُّالجهازُّالمركزيُّلإلحصاء.1ُُّّ
ُّلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا ـُّالمفوضيةُّالع2ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 2010آذار 7في انتخابات( يوضح نسبة من يحق لهم المشاركة27شكل )          

ُّ(.24المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباألمتمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)
تفاوتة,ُّويالحظُّانُّأماُّتوزيعُّالسكانُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفقدُّتوزمواُّملىُّالمحافظا ُّبصورةُّم

التفاو ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّاالنتخابا ُّانخفض ُّمنُّنسبةُُّّهذه ُّنسبةُّالتفاو ُّبينُّالمحافظا ُّفيُّ
(%46,4ُّ,ُّبعدُّانُّكان ُّ)(ُّوذلكُّبينُّمحافظةُّبغدادُّودهو13,9حيثُّبلغ ُّاملىُّنسبةُّتفاو ُّفيهاُّ)

حسبُّنسبهمُّفيُّالمحافظا ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقة.ُُّّويمكنُّتقسيمهمُُّّإلىبينُّمحافظتيُّدهوكُّودي
ُّ(ُّهي:28شكل)(ُّو25ُّثالثُّفئا ُّكماُّمبينُّفيُّجدولُّ)ُّإلى

 2010آذار7( يوضح أعداد ونسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات25جدول )
 الفرق عن المعدل من السكان نسبتهم عدد المسجلين عدد السكان المحافظة

 6.8- 51.3 574,138 1,118,745 دهوك

 2.5 60.6 917,685 1,512,692 أربيل

 1.9 60 1,098,451 1,827,764 السليمانية

 4.8- 53.3 1,702,964 3,190,422 نينوى

 0.4 58.5 787,673 1,345,614 كركوك

 6.5- 51.6 696,913 1,350,174 صالح الدين

 0.1 58.2 840,241 1,443,173 ديالى

 5.4- 52.7 802,378 1,521,407 االنبار

 7 65.1 4,599,782 7,055,196 بغداد

 2.6- 55.5 638,699 1,150,591 واسط

 5.1- 53 961,293 1,810,673 بابل

 5.2- 52.9 564,691 1,066,567 كربالء

 2.2- 55.9 696,559 1,245,484 النجف

 3.5- 54.6 619,862 1,134,313 القادسية

 5.4- 52.6 379,078 719,069 المثنى

 0.9- 57.2 993,372 1,736,181 ذي قار

 2.8 60.9 561,742 921,484 ميسان

 4.7 62.8 1,466,512 2,331,997 البصرة

 - 58.1 18,902,033 32,490,546 المجموع

ُّالمصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّ..
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1ُُّّ الفئةُّخمسُُّّهذه ُّ(%:ُّوتضم60ُّكثرُّمنُّ)أمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيهاُّمرتفعةُّـ
ُّالسليمانية(,ُّسجل ُّمحافظةُّبغدادُّاملىُّنسبةُّلمنُّ ُّأربيلُّـ ُّالبصرةُّـُّميسانُّـ محافظا ُّهيُّ)ُّبغدادُّـ

ُّملىُّمستوىُّالعراقُّوذل ُّالمشاركة ُّ)يحقُّلهم ُّنسبة ُّالمعدل7ُّ)(%ُّوبفارق65,1ُّكُّبتسجيلها (%من
(ُّ ُّالبالغ ُّالدولة ُّفي ُّللمسجلين ُّالب58,1العام ُّمحافظة ُّتلتها .%)(ُّ ُّبنسبة ُّمن62,8ُّصرة (%ُّوبفارق

(ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّ)4,7المعدل ُّبنسبة ُّميسان ُّمحافظة ُّثم ُّالعام60,9ُّ(%, ُّالمعدل (%ُّوبفارقُّمن
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ60,6ُّ(%,ُّأماُّمحافظةُّاربيلُّفسجل ُّنسبةُّ)2,8للدولةُّبلغ)

ُّ(%.1,9وبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغُّ)(%60ُّمحافظةُّالسليمانيةُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)ُّ(%,ُّوأخيرا 2,5ُّ)
ُّ

 2010آذار7( يوضح نسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات 28شكل )

ُّ(.25المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)
ُّ
ُّمتوسطةُّمنُّ)2ُّ ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيها الفئةُّخمسُُّّهذه ُّ(%:ُّوتضم60ُّـ55ـ

(%58,5ُّقارُّـُّالنجفُّـُّواسطُّ(,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّكركوكُّ)ـُّذيُُّّإلىمحافظا ُّهيُّ)ُّكركوكُّـُّدي
(ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّدي0,4وبفارقُّمن ُّمحافظة ُّتلتها ُّ)ُّإلى(%, (%ُّوبفارقُّمن58,2ُّبنسبة

(ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّ)0,1المعدل ُّالتيُّسجل ُّنسبة ُّقار ُّذي ُّمحافظة ُّثم (%ُّوبفارقُّمن57,2ُّ(%,
ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّومح0,9)ُّ–المعدل ,%)(ُّ ُّسجل ُّنسبة ُّالنجفُّالتي ُّمن55,9ُّافظة (%ُّوبفارق
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل55,5ُّ(%,ُّومحافظةُّواسطُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)2,2)ُّ-المعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ

ُّ(%,2,6)ُّ–العامُّللدولةُّبلغُّ
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ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيهاُّمنخفضةُّأقلُّمنُّ)3ُّ الفئةُّثمانُُّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم55ُّـ
ُّدهوكُّ(,ُّحيثُّمحافظا ُّهيُّ)ُّ ُّاالنبارُّـُّصالحُّالدينُّـ ُّالمثنىُّـ ُّكربالءُّـ ُّبابلُّـ ُّنينوىُّـ القادسيةُّـ

ُّ ُّفي ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُّلمن ُّنسبة ُّاملى ُّالقادسية ُّمحافظة ُّنسبةُُّّهذه ُّسجل  ُّبتسجيلها ُّوذلك الفئة
(%53,3ُّ(%,ُّتلتهاُّمحافظةُّنينوىُّبنسبةُّ)3,5)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ54,6ُّ)

(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل53ُّ(%,ُّومحافظةُّبابلُّبنسبةُّ)4,8)ُّ–منُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّوبفارقُّ
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام52,9ُّ(%,ُّومحافظةُّكربالءُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)5,1)ُّ–العامُّللدولةُّبلغُّ

ُّ ُّ)5,2)ُّ–بلغ ُّبنسبة ُّوالمثنى ُّاالنبار ُّجاء ُّمحافظتي ُّثم ُّالعام52,7ُّ(%, ُّالمعدل ُّمن (%ُّوبفارق
ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّبلغ51,6ُّ(%,ُّثمُّمحافظةُّصالحُّالدينُّبنسبةُّ)5,4)ُّ–بلغُُُّّّللدولة

ُّ(%.6,8)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ51,3ُّمحافظةُّدهوكُّبنسبةُّ)ُّ(%,ُّواخيرا 6,5ُّ)
ُّاالنتخابا ُّومقارنتهُّمعُّتوزيعُّالمسجلينُّفيُّانتخابا ُّهذه ُّومنُّخاللُّمالحظةُّالتوزيعُّالمسجلينُّفيُّ

ُّنالحظُّ:2005ُُّّكانونُّاول15ُُّّ
(%ُّبعدُّانُّكان ُّفي51,3ُّاالنتخابا ُّبنسبةُّ)ُّهذه ُّالمرتبةُّاالخيرةُّفيُُّّإلىـُّهبوطُّمحافظةُّدهوك1ُُّّ

االرتفاعُُّّإلى(%,ُّوسببُّذلكُّيعود94,6ُّبنسبةُّ)(2005)كانونُّاولُّ(15)المرتبةُّاالولىُّفيُّانتخابا ُّ
ذاُّملمناُّإرةُّغيرُّطبيعيةُّوغيرُّمفهومهُّالسيماُُّّربعُّاموامُّالسابقةُّبصوُّالكبيرُّفيُّمددُّسكانهاُّخاللُّاأل

(%.ُّوكذلكُّهبوطُّمحافظةُّكركوك2,8ُّالمدةُّهوُّ)ُّهذه ُّانُّمعدلُّنموُّالسكانُّالسنويُّفيُّالعراقُّخاللُّ
فئةُّالمحافظا ُّالمتوسطةُُّّإلىمنُّفئةُّمحافظا ُّنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّماليةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُُّّ

ُّاالنتخابا .ُّهذه ُّفيُّ
افظا ُّمنُّفئةُّمحافظا ُّنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّمتوسطةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّـُّصعودُّخمسُّمح2ُّ

االنتخابا ُّوهيُّبغدادُّوُّالبصرةُّوميسانُُّّهذه ُّفئةُّالمحافظا ُّالتيُّفيهاُّنسبةُّالمسجلينُّمرتفعةُّفيُُّّإلى
ُّواربيلُّوالسليمانية.

ُّدي3ُّ ُّمحافظة ُّارتفاع ُّانتخابا ُّإلىـ ُّفي ُّاالخيرة ُّالمرتبة ُُّّ(15)من ُّاول فئةُُّّإلىُّ(2005)كانون
ُّاالنتخابا .ُّهذه ُّالمحافظا ُّالتيُّفيهاُّنسبةُّالمسجلينُّمتوسطةُّفيُّ

 :2010آذار  7: المشاركة االنتخابية في انتخابات  2ـ 3ـ  4
ُّيحاولُّاألتُُّ ُّالسياسية, ُّمنُّوسائلُّالمشاركة ُّاوُّوسيلة ُّطريقة ُّبأنها ُّاالنتخابية ُّمنُّعرفُّالمشاركة فراد

امُّالسياسي,ُّوكذلكُّأدائهمُّمنُّخاللهاُّواجبهمُّالمدنيُّكمواطنينُّخاللهاُّاظهارُّمدىُّوالئهمُّللدولةُّوللنظ
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ُّفضال ُّصالحين ُّالقرارُّ, ُّوصنامة ُّوالتنفيذية ُّالتشريعية ُّالمناصب ُّفي ُّيمثلهم ُّمن ُّاختيار ُّوقدُّ(1)من .
االنتخابا ُّوفقُّنظامُّالقائمةُّالمفتوحةُّمماُّسهلُّملىُّالناخبينُّاختيارُّممثليهمُّبحريةُّاكبرُُّّهذه ُّجر ُّ

ُّ ُّفي ُّنحواالُّهذه ُّوشارك ُّالبالغ11,624,688ُّ)نتخابا  ُّالمسجلين ُّمجموع ُّمن ُّناخب ُّمليون )
(%,ُّويالحظ61,5ُّاالنتخابا ُّبلغ ُّ)ُّهذه ُّ(ُّمليونُّمسجل,ُّايُّانُّنسبةُّالمشاركةُّفي18,902,033ُّ)
ُّقدُّسجل ُّانخفاضُّبلغُّنحوُّ)ُّهذه ُُّّإ ن ُّ ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقة14,8ُّالنسبة ُّالمشاركة (%ُّمنُّنسبة

ُّكان ُّ) ُّوتفا76,1والتي ُّحيثُّسجل ُّ(%, ُّالمحافظا , ُّاالنخفاضُّبين ُّنسبةُّأوت ُّنسبُّهذا ملى
ُّاالنبارُّبلغ ُّ) ُّ)28,7انخفاضُّفيُّمحافظة ُّومحافظةُّصالحُّالدينُّبنسبة ُّأقل28,2ُّ(%, ُّأما ,%)

(ُّ ُّنسب4,2ُّنسبةُّانخفاضُّفسجل ُّفيُّمحافظتيُّنينوىُّوالقادسيةُّحيثُّبلغ ُّالنسبةُّفيهما ُّأما .%)
جل ُّفيُّمحافظةُّدهوكُّأذُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُّاالنتخابا ُّفسُّهذه ُّالمشاركةُّاالملىُّفيُّ

ُّميسانُّبنسبةُّ)76,1) ُّفسجل ُّفيُّمحافظة ُّاالقلُّمشاركة ُّنسبة ُّأما (%.ُّويوضحُّجدول48,6ُّ(%,
(26(ُّ ُّوشكل ُّو29ُّ( )(ُّ ُّانتخابا 30خريطة ُّفي ُّالمشاركة ُّنسب ُّتقسيم حسبُُّّ(2010ُّ)آذار(7)(

ُّثالثُّفئا ُّهي:ُّإلىالمحافظا ُّ
الفئةُّخمسُّمحافظا ُّهيُُُُُُّّّّّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم70ُّفيهاُّمرتفعةُّاكثرُّمنُّ)ُّـُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركة1ُّ

ُّصالحُّالدينُّ(,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّدهوكُّنسبةُّمشاركةُّ ُّكركوكُّـ ُّاربيلُّـ ُّـ ُّالسليمانية )ُّدهوكُّـ
ُّ–بلغ2005ُُّّكانونُّاول15ُُّّ(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّفيُّانتخابا 76,1ُّبلغ ُّنحوُّ)

(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركة75,9ُّالسليمانيةُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُّ)(%,ُّتلتهاُّمحافظة15,8ُّ)
(%,ُّثمُّمحافظةُّاربيلُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ 8,2ُّ)ُّ-بلغُّنحو2005ُُُّّّكانونُّاول15ُُّّفيُّانتخابا ُّ

(ُّ ُّانتخابا 74,7ُّنحو ُّفي ُّ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّنسبة 2005ُُّّ(%ُّوبفارقُّمن 20,5ُّ)ُّ–بلغ ماُّأ(%,
ُّكرُّ ُّمشامحافظة ُّنسبة ُّفسجل  ُّنحوكوك ُّبلغ  ُّفي71,1ُّ)ركة ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمن ُّوبفارق %)
(%ُّ,ُّويعودُّالسببُّفيُّوقوعُّمحافظةُّكركوكُّضمنُّالفئةُّذا 14,9ُّ)ُّ–بلغُّنحو2005ُُّّانتخابا ُّ

140ُّ)اشتدادُّالصراعُّاالثنيُّكونهاُّجزءُّمنُّالمناطقُّالمتنازعُّمليهاُّوفقُّالمادةُُّّإلىالمشاركةُّالمرتفعةُّ
صوا ُّثنيةُّجماهيرهاُّمنُّاجلُّالحصولُّملىُّاألطرافُّاألكافةُّاألُّمنُّالدستورُّالعراقي,ُّلذاُّحشد (ُّ

ُّوأخيرا ُّ ُّالخاصُّبالمحافظة, ُّالقرار ُّفيُّصنامة ُّالتأثير ُّمن ُّبنسبةُُّّالتيُّتمكنها محافظةُّصالحُّالدين

                                                           

,2007ُّ,ُّمعهدُّالدراسا ُّاالستراتيجية,ُّالعراق,1ُّمفهومهاُّونموذجها,ُّطشاكرُّاالنباري,ُّالديمقراطيةُّالتوافقيةُُّّ(1)
 .3ص
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(%,ُّويعودُّالسببُّفيُّارتفاع28,2ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُُّّنحو70,2ُّمشاركةُّ)
ُّنتخابيُّبينُّكافةُّمكونا ُّالمحافظة.التنافسُّاالُّإلىنسبُّالمشاركةُّ

  2010آذار7( يوضح أعداد ونسبة المشاركة في انتخابات26جدول )

المصدرُّ:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّ,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا .ُّنتائجُّ
2010ُّانتخابا 

  2010آذار7( يوضح نسب المشاركة في انتخابات29شكل )
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ(.26المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)

 النسبة )%( عدد المشاركين عدد المسجلين عدد السكان المحافظة
الفرق عن االنتخابات 

 السابقة

 -15.8 76.1 437,386 574,138 1,118,745 دهوك

 -20.5 74.7 685,875 917,685 1,512,692 أربيل

 -8.2 75.9 834,456 1,098,451 1,827,764 السليمانية

 -4.2 65.9 1,122,984 1,702,964 3,190,422 نينوى

 -14.9 71.1 560,565 787,673 1,345,614 كركوك

 -28.2 70.2 489,637 696,913 1,350,174 صالح الدين

 -14.8 60 504,270 840,241 1,443,173 ديالى

 -28.7 57.6 462,933 802,378 1,521,407 االنبار

 -14.6 55.4 2,548,388 4,599,782 7,055,196 بغداد

 -8.8 59.1 377,997 638,699 1,150,591 واسط

 -18.3 61.1 587,963 961,293 1,810,673 بابل

 -11.2 59.2 334,522 564,691 1,066,567 كربالء

 -13.6 59.1 412,138 696,559 1,245,484 النجف

 -4.2 60.4 374,480 619,862 1,134,313 قادسيةال

 -5.8 60.5 229,674 379,078 719,069 المثنى

 -14.4 57.4 570,320 993,372 1,736,181 ذي قار

 -24.6 48.7 273,544 561,742 921,484 ميسان

 -18.4 55.7 817,556 1,466,512 2,331,997 البصرة

 32,490,546 المجموع
18,902,03

3 
11,624,68

8 
61.5 - 
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ُّمحافظا ُّنسبة2ُُّّ الفئةُّخمسُّمحافظا ُّهيُُُُُُُّّّّّّّهذه ُّ(%:ُّوتضم70ُّـ60المشاركةُّفيهاُّمتوسطةُّمنُّ)ـ
ُّهذه ُّ(,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّنينوىُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّفيُُّّإلى)ُّنينوىُّـُّبابلُّـُّالمثنىُّـُّالقادسيةُّـُّدي

ُّ)(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّفيُّانتخابا 65,9الفئةُّوذلكُّبتسجيلهاُّنسبةُّبلغ ُّنحوُُّّ)
(%61,1ُّ(%,ُّتلتهاُّمحافظةُّبابلُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُّ)4,2)ُّ-بلغُّ(2005ُُّّ)نونُّاولكا(15

(%,ُّثمُّمحافظةُّالمثنىُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ 18,3ُّ)ُّ–وبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ
(ُّ 60,5ُّنحو ُّبلغ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمن ُّمشاركة5,8ُّ)ُّ–(%ُّوبفارق ُّبنسبة ُّالقادسية ُّومحافظة ,%)

التيُُّّإلى(%,ُّوأخيراُّمحافظةُّدي4,2)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ60,4ُّبلغ ُّنحوُّ)
ُّ(%.14,8)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ60ُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُّ)

ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمنخفضةُّأقلُّمنُّ)3ُّ الفئةُّثمانُّمحافظا ُّهيُُّّهذه ُّ(%:ُّوتضم60ُّـ
سطُّـُّاالنبارُّـُّذيُّقارُّـُّالبصرةُّـُّبغدادُّـُّميسانُّ(,ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّكربالءُّ)كربالءُّـُّالنجفُّـُّوا

ُّنحوُّ) ُّبلغ ُّ ُّفيُّانتخابا 59,2نسبةُّمشاركة ُّالسابقة ُّ)كانونُّاول(15ُّ)(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركة
(%59,1ُّ(%,ُّومحافظةُّالنجفُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُّ)11,2)ُّ-بلغ ُُّّنحوُُّّ(2005

(%,ُّومحافظةُّواسطُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحو13,6ُُّّ)ُّ–السابقةُّبلغُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّ
(%,ُّومحافظةُّاالنبارُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ 8,8ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ59,1ُّ)

(ُّ ُّبلغ57,6ُّنحو ُّالتيُّسجل 28,7ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقة ُّذيُّقار ُّومحافظة ,%)
(%,ُّومحافظة14,4ُّ)–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ57,4ُّحوُّ)نسبةُّمشاركةُّبلغ ُُّّن

ُّبلغ ُّنحوُّ) ُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركة ُّبلغ55,7ُّالبصرة ُّالسابقة ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركة
(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقة55,4ُّ(%,ُّومحافظةُّبغدادُّبنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّنحوُُّّ)18,4)

محافظةُّميسانُّالتيُّسجل ُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّحيثُّسجل ُُّّ(%,ُّوأخيرا14,6)ُّ–بلغُّ
ُّ(%.24,6)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ48,6ُّفيهاُّنسبةُّبلغ ُّنحوُّ)

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُُّّ
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 2010آذار7( توضح كثافة االنتخابات حسب نسب المشاركة في انتخابات30خريطة )

ُّ(.26متمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباال
االنتخابا ُُّّمعُّنسبُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُّجر ُُّّهذه ُّومندُّمقارنةُّنسبُّالمشاركةُّفيُّ

ُّيتضحُّماُّيليُّ:2005ُّولُّأكانونُّ(15ُّ)في
1ُُّّ ُّفي ُّالمشاركة ُّنسبة ُّانخفض  ُّبلغ ُُّّهذه ُّـ ُّبنسبة ُّالسابقة ُّاالنتخابا  ُّنسبة ُّمن االنتخابا 
ُّهذ14,8) ُّوتوزع ُّهذاُّ(%, ُّفي ُّالسبب ُّويعود ُّمتفاوتة, ُّبصورة ُّالمحافظا  ُّجميع ُّاالنخفاضُّملى ا

انخفاضُّمستوىُّاالصطفافُّوُّالتخندقُّالطائفيُّوالعرقي,ُّواإلحباطُّالشعبيُّمنُّأيجادُُّّإلىاالنخفاضُّ
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حكومةُّقادرةُّملىُّالنهوضُّبالمشروعُّالوطنيُّالذيُّتوكلُّاليهُّمهمةُّمعالجةُّحالةُّاالنهيارُّاالقتصاديُّ
ُّيُّفيُّالدولة.والسياسيُّالمتفش

%ُّوهيُّمحافظا ُّ)ُّاربيل,ُّ(20)ـُّسجل ُّبعضُّالمحافظا ُّنسبُّكبيرةُّفيُّاالنخفاضُّاكثرُّمن2ُُّّ
ُّميسان ُّاالنبار, ُّالدين, ُّصالح ُّمحافظة ُّفي ُّاالنخفاض ُّسبب ُّويعود ُّأ(, التنافسُّانحسارُُّّإلىربيل

ماُّأ.ُّاالنتخابيُّداخلُّالمحافظةُّبسببُّهيمنةُّمرشحيُّالحزبُّالديمقراطيُّالكردستانيُّملىُّالمحافظة
ُّالسببُّفيُّمحافظا ُّصالحُّالدينُّواأل ُّفيعود ُّفيُّاالنتخابا ُُّّإلىنبار ُّفيهما ارتفاعُّنسبُّالمشاركة

ُّ)(2005ُّ)كانونُّاول(15)السابقةُّوالتيُّجر ُّفيُّ (%86,3ُّ)(%ُّو98,4بصورةُّكبيرةُّحيثُّسجلتا
ولدُّاحباطُُّّ,ُّممانُّاالقتصاديةُّوالسياسيةُّواالمنيةملىُّالتواليُّوالتيُّلمُّتساهمُّفيُّتتغيرُّاوضاعُّالسكا

ُّإلىلدىُّالسكانُّمنُّانُّتؤديُّالمشاركةُّالسياسيةُّالتغييرُّالمرجو.ُّأماُّمحافظةُّميسانُّفيعودُّالسببُّ
ُّوتوفيرُّالخدما ُّ ُّملىُّتحسينُّالظروفُّاالقتصادية ُّالحكوما ُّالمتعاقبة ُّقدرة االحباطُّالشعبيُّومدم

ُّوالفسادُّالمستشري.
3ُّ(ُّ ُّمن ُّانخفاضُّمتوسطة ُّسجل ُّبعضُّالمحافظا ُّنسبة ُّدهوكُّـ20ُّـ10ـ (%ُّوهيُّمحافظا ُّ)

ُّدي ُّسببُّاالنخفاضُّفيُُّّإلىكركوكُّـ ُّويعود ,)ُّ ُّالبصرة ُّـ ُّذيُّقار ُّالنجفُّـ ُّـ ُّكربالء ُّبابلُّـ ُّـ ُّبغداد ـ
.ُّأماُّالمحافظا ُّانخفاضُّنسبةُّالمشاركةُّإلى,ُّمماُّادىُّقلةُّالمنافسةُّالحزبيةُّفيهاُّإلىمحافظةُّدهوكُّ

ةُّالمشاركةُّمثلُّانخفاضُّمستوىُّالخدما ُّانخفاضُّنسبُّإلىسبابُّالتيُّأد ُّالمتبقيةُّفتجمعهاُّنفسُّاأل
ُّالمقدمةُّوارتفاعُّمستوىُّالفقرُّوالفسادُّاالداريُّوالماليُّالمستشري.

ُّانخفاضُّط4ُّ ُّسجل ُّبعضُّالمحافظا ُّنسبة ُّاقلُّمنُّ)ـ ُّـُّ(%ُّوهيُّمحافظا ُّ)10فيفة السليمانية
انحسارُُّّإلىا ُّنينوىُّـُّواسطُّـُّالقادسيةُّـُّالمثنىُّ(,ُّيعودُّالسببُّباالنخفاضُّالطفيفُّفيُّهذاُّالمحافظ

ُّفيُّتوفيرُّالخدما ُّوتحقيقُّمطالبُّالمحافظا ُّهذه ُّالتنافسُّداخلُّ ُّالحكوما ُّالسابقة ُّوكذلكُّتلكؤ ,
 االنتخابا .ُُّّهذه ُّالناخبينُّالسابقةُّمماُّولدُّلدىُّالناخبينُّإحباطُّومزوفُّمنُّالمشاركةُّفيُّ

 : 2014نيسان  30سية في انتخابات : التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السيا 4ـ  4
ولىُّبعدُّاالنسحابُّاالمريكيُّاالنتخابا ُّاألُُُّّتعد ُّ,ُّوُّ(2014ُّ)نيسان(30)االنتخابا ُّفيُّيومُّهذه ُّجر ُّ

(45ُّوالرابعةُّمنذُّالغزوُّاالمريكي,ُّوقدُّأجري ُّوفقُّقانونُّاالنتخابا ُّرقمُّ)ُّ(2011)الذيُّجرىُّمام
ُّ(2013)لسنة ُّمن ُّالواحد ُّللمقعد ُّ ُّالتمثيل ُّنسبة ُّرفع ُّشهد  ُّوقد .(1ُّ ُّن(100,000/ ُّإلىسمة

نسمةُّللمقعدُّالواحد,ُّكانُّامالهاُّفيُّمحافظةُّصالحُّالدينُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّتمثيلُُّّ(1/110,323)
(1/102,111ُُّّ),ُّأماُّأقلهاُّكانُّفيُّمحافظةُّدهوكُّحيثُّبلغ ُّالنسبة(1/127,381)المقعدُّالواحدُّ
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ابقةُّالتيُّأمنيةُّصعبةُّملىُّمكسُّاالنتخابا ُّالسُّاالنتخابا ُّفيُّظروفُّهذه ُّللمقعدُّالواحد.ُّوقدُّجر ُّ
ُّمام ُّودي(2010)جر  ُّواالنبار ُّالدين ُّوصالح ُّنينوى ُّمحافظا  ُّفي ُّالشعبية ُّفاالحتجاجا  ُّالى,

وكركوكُّوبغدادُّكان ُّملىُّأوجها,ُّوكذلكُّالحربُّاالهليةُّالسوريةُّكانُّلهاُّتأثيرُّملىُّالمشهدُّالسياسيُّ
عُّالتغلغلُّداخلُّمدنُّالعراقيُّمبرُّالتنظيما ُّاالرهابيةُّالعابرةُّللحدودُّمثلُّتنظيمُّ)دامش(,ُّالذيُّأستطا

مراقيةُّكثيرةُّفيُّغربُّووسطُّوشمالُّالعراق,ُّوقدُّتمكنُّهذاُّالتنظيمُّاالرهابيُّمنُّالسيطرةُّملىُّمدينتيُّ
ُّفيهما,ُّأماُّمدنُّوسطُّوجنوبُّالعراقُُّّهذه ُّالفلوجةُّوالكرمةُّقبلُّأجراءُّ ُّمنعُّأجراءها االنتخابا ُّ,ُّمما

 .(1)خدما ُّوالفسادُّالمستشريمنددةُّبسوءُّالُّ(2011)الباقيةُّفقدُّشهد ُّاحتجاجا ُّمنذُّمامُّ
 االنتخابات :  هذه  : التوزيع الجغرافي لمن يحق لهم المشاركة في  1ـ  4ـ  4

(ُّمليونُّنسمة,ُّموزمينُّبصورة36,004,552ُّاالنتخابا ُّنحوُّ)ُّهذه ُّبلغُّمددُّسكانُّالعراقُّوق ُّأجراءُّ
بالعددُّاالكبرُّمنُّبينهاُّمتفاوتةُّبينُّالمحافظا ُّالعراقيةُّ,ُّحظي ُّمحافظتيُّبغدادُّوُّنينوىُّمحتفظتانُّ

(ُّمليونُّنسمة,ُّأما7,665,606ُّاالنتخابا ,ُّحيثُّبلغُّمددُّالسكانُّفيُّمحافظةُّبغدادُُّّنحوُّ)ُّهذه ُّفيُّ
ُّبقي ُّمحافظتيُّالمثنى3,524,348ُّمحافظةُّنينوىُّفبلغُّمددُّالسكانُّفيهاُّنحو) (ُّمليونُّنسمة,ُّفيما

(ُّ ُّنحو ُّبلغ ُّسكان ُّبعدد ُّبالمراتبُّاالخيرة ُّالفُّنسم770.476وميسان )(ُّ ُّو ُّمليون1,050,580ُّة )
ُّنسمةُّملىُّالتوالي.

ُّ
نيسان  30( يوضح التركيب العمري للسكان حسب سن المشاركة في انتخابات 27جدول)

2014 

ُّ-المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّ:ُّ
ُّـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنمائي,ُّالجهازُّالمركزيُّلإلحصاء.1ُّ
ُّـُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا 2ُُّّ
ُّ
ُّ
ُّ

                                                           

(
1

 .101(فيبي ماري و أبراهيم المراشي, مصدر سابق, ص

 النسبة )%( العدد الفئة
 52.2 18,811,685ُّسنة18ُّالسكانُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ+

17,192,867ُّ47.8ُُّّسنة18ُّالسكانُّالذينُّالُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأقلُّمنُّ
36,004,552ُّ100ُُّّالمجموع
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 2014نيسان 30في انتخابات ( يوضح نسبة من يحق لهم المشاركة30شكل )

ُّ
ُّ(.27المصدرُّ:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)

ُّ
ُّا ُّالسكان ُّ)المسجلينأما ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُّلذين ُّفي ُّارتفع ُّفقد ُُّّهذه ُّ( ُّإلىاالنتخابا 

(%ُّمنُّمددُّالسكان,ُّأماُّالسكانُّالذينُّالُّيحق52,2ُّ(ُّمليونُّمسجل,ُّبلغ ُّنسبتهمُّ)18,811,685)
(%ُّمنُّمددُّالسكان47,8ُّ(ُّمليونُّنسمة,ُّوبلغ ُّنسبتهم)17,192,867لهمُّالمشاركةُّفبلغُّمددهمُّ)

(.ُّومندُّمقارنةُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّمعُّنسبةُّاالنتخابا ُّالسابقة30ُّشكلُّ)(ُّو27ُّنظرُّجدول)يُُّ
(%.ُّأماُّتوزيعُّالسكانُّالذينُّيحق3,2ُّالنسبةُّانخفض ُّبمقدارُّ)ُّهذه ُّ(%,ُّنجدُّأن55,4ُّالتيُّكان ُّ)

ُّال ُّكملهم ُّ)المسجلين( ُّ)مشاركة ُّجدول ُّفي ُّمبين ُّوشكل28ا ُّالمحافظا 31ُُّّ)( ُّبين ُّمتفاو  ُّفنجده )
ُّثالثُّفئا ُّحسبُّنسبهُّفيُّالمحافظا ُّوهي:ُّإلىويمكنُّتقسيمهُّ

ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّفيهاُّمرتفعةُّأكثرُّمنُّ)1ُّ ُّهذه ُّ(%:ُّوتضم55ُّـ
ملىُّأحيثُّسجل ُّمحافظةُّدهوكُُّّـُّكركوكُّـُّبغدادُّـُّأربيل(,ُّلىاالفئةُّخمسُّمحافظا ُّهيُّ)دهوكُّـُّدي

(%,51,3ُّنسبةُّللمسجلينُّفيُّالعراقُّبعدُّانُّكان ُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّفيُّالمرتبةُّاالخيرةُّبنسبةُّ)
ُّ ُّفي ُّنسبتها ُّارتفع  ُُّّهذه ُّحيث ُّالبالغ73,2ُّ)إلىاالنتخابا  ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّوبفارق %)

ُّدي21(%ُّبلغُّ)52,2) ُّمحافظة ُّتلتها (%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل59,6ُّلغ ُّ)بنسبةُّمسجلينُّبُّإلى(%,
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل59,1ُّ(%,ُّثمُّمحافظةُّكركوكُّبنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّ)7,4العامُّللدولةُّبلغُّ)
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام56,7ُّ(%,ُّأماُّمحافظةُّبغدادُّفبلغ ُّالنسبةُّفيهاُّ)6,9العامُّللدولةُّبلغُّ)
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(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ56,6ُّ(%,ُّواخيراُّمحافظةُّاربيلُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ)4,5بلغُّ)
(4,4.%)ُّ
ُّمتوسطةُّمنُّ)2ُّ ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّفيها ُّهذه ُّ(%:ُّوتضم55ُّـ50ـ

الفئةُّخمسُّمحافظا ُّهيُّ)ُّواسطُّـُّكربالءُّـُّبابلُّـُّذيُّقارُّـُّاالنبارُّ(,ُّسجل ُّمحافظةُّواسطُّأملىُّ
ُّ ُّضمن ُّ)ُّهذه ُّنسبة ُّبلغ  52,1ُّالفئة ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّوبفارق ُّتلتها0,1ُّ)ُّ-(% ,%)

ُّحيثُّسجل ُّ) ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّالنسبة ُّالتيُّانخفض ُّفيها ُّكربالء (%ُّوبفارقُّمن51,8ُّمحافظة
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام51ُّ(%,ُّأماُّمحافظةُّبابلُّفسجل ُّنسبةُّ)0,4)ُّ–ُّمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغال

(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام50,4ُّ(%,ُّفيُّحينُّسجل ُّمحافظةُّذيُّقارُّنسبةُّ)1,2)ُّ–للدولةُّبلغُّ
ُّ ُّبلغ ُّ)1,8)ُّ–للدولة ُّنسبة ُّسجل  ُّالتي ُّاالنبار ُّمحافظة ُّأخيرا ُّحل  ُّفيما ُّمن50ُّ(%, (%ُّوبفارق

ُّ(%.2,2)ُّ–المعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ
 2014نيسان30( يوضح أعداد ونسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات28جدول )     

 الفرق عن المعدل من السكان نسبتهم عدد المسجلين عدد السكان المحافظة

 21 73.2 893,578 1,220,396 دهوك

 4.4 56.6 990,939 1,749,915 أربيل

 3.4- 48.8 997,396 2,039,767 السليمانية

 5.9- 46.3 1,634,189 3,524,348 نينوى

 6.9 59.1 892,155 1,508,854 كركوك

 5.8- 46.4 700,411 1,509,153 دينصالح ال

 7.4 59.6 923,784 1,548,493 ديالى

 2.2- 50 839,342 1,675,606 االنبار

 4.5 56.7 4,349,084 7,665,292 بغداد

 0.1- 52.1 679,948 1,303,137 واسط

 1.2- 51 997,204 1,953,184 بابل

 0.4- 51.8 596,409 1,151,152 كربالء

 2.4- 49.8 692,861 1,389,549 النجف

 3.1- 49.1 599,863 1,220,333 القادسية

 5.9- 46.3 356,740 770,476 المثنى

 1.8- 50.4 998,394 1,979,561 ذي قار

 5.5- 46.7 490,892 1,050,580 ميسان

 9.3- 42.9 1,178,496 2,744,758 البصرة

 - 52.2 18,811,685 36,004,552 المجموع

ُّاحثُّبامتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق.المصدر:ُّمنُّمملُّالب
ُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّفيهاُّمنخفضةُّأقلُّمنُّ)3ُّ ُّهذه ُّ(%:ُّوتضم50ُّـ

ُّالمثنىُّـُّ ُّنينوىُّـ ُّميسانُّـُّصالحُّالدينُّـ ُّالسليمانيةُّـ ُّالقادسيةُّـ الفئةُّثمانُّمحافظا ُّهيُّ)ُّالنجفُّـ
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل49,8ُّالفئةُّبلغ ُّ)ُّهذه ُّ,ُّسجل ُّمحافظةُّالنجفُّأملىُّنسبةُّضمنُّالبصرةُّ(
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دلُّالعامُّللدولةُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمع49,1(%,ُّتلتهاُّمحافظةُّالقادسيةُّبنسبةُّ)2,4)ُّ–العامُّللدولةُّبلغُّ
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام48,8ُّ(%,ُّفيُّحينُّسجل ُّمحافظةُّالسليمانيةُّنسبةُّ)3,1)ُّ–ُّبلغُّنحو

ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُُّّبلغ46,7ُّ(%,ُّأماُّمحافظةُّميسانُّفسجل ُّنسبةُّ)3,4)ُّ–لةُّبلغُّللدوُّ
(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُُّّللدولة46,4ُّ(%,ُّثمُّمحافظةُّصالحُّالدينُّبنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّ)5,5)

ُّ ُّ)5,8)–بلغ ُّنسبة ُّفسجلتا ُّمحافظتيُّنينوىُّوالمثنىُّ ُّأما ,%)46,3ُّ ُّبلغ ُّالمعدل ُّ–(%ُّوبفارقُّمن
ُّفي5,9ُّ) ُّمسجلين ُّنسبة ُّالتيُّسجل ُّأقل ُّالبصرة ُّحل ُّمحافظة ُّانُُّّهذه ُّ(%,وأخيرا االنتخابا ُّبعد

(ُّ (%ُّوبفارقُّمنُّالمعدل42,9ُّكان ُّفيُّالمرتبةُّاالولىُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقة,ُّحيثُّبلغ ُّنسبتها
ُّ(%.9,3)ُّ–العامُّللدولةُّبلغُّ

 2014نيسان30( يوضح نسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات31شكل )

ُّ(.28المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)
ُّ
ُّ:2014نيسان  30: المشاركة االنتخابية في انتخابات  2ـ  4ـ  4
ُّمنُُّتعد ُّ ُّللناخبين ُّالمناسبة ُّواآلليا  ُّالسبل ُّتعني ُّفالمشاركة ُّجدا ُّمهمة ُّاالنتخابية أجلُُّّالمشاركة

ُّبطري ُّذلك ُّكان ُّسواء ُّالقرار, ُّصنع ُّممليا  ُّفي ُّمباشرةُّالمساهمة ُّغير ُّأو ُّكالتصوي  ُّمباشرة قة
ُّبأهميتها ُّوالتومية ُّ(1)كالمساندة ُّجر  ُّوقد ُّفيهاُُّّهذه ُّ. ُّالدولة ُّواجه  ُّاستثنائية, ُّبظروف االنتخابا 

صعوبا ُّكبيرةُّملىُّالمستوىُّالسياسيُّوالعسكريُّواالقتصادي,ُّفالتهديدا ُّاالرهابيةُّوانخفاضُّأسعارُّ
ُّهذه ُّسبةُّألجراءُّاالنتخابا ,ُّبلغُّمددُّالمشاركينُّفيُّالنفطُّأثر ُّبشكلُّكبيرُّفيُّتوفيرُّاالجواءُّالمنا

                                                           

(
1

(, رسالة ماجستير غير 2014ـ1999(فاطمة قعمير, الثقافة السياسية وانعكاسها على السلوك االنتخابي في الجزائر)

 .79, ص2016الجزائر,  منشورة, كلية الحقوق, أمحمد بو قرة,
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(ُّ ُّ)11,909,992االنتخابا  ُّنسبتهم ُّبلغ  ُّناخب, ُّمليون ُّالبالغ63,3ُّ( ُّالمسجلين ُّمجموع (%ُّمن
(ُّ ُّ)18,811,685مددهم ُّملى ُّالمشاركين ُّوتوزع ُّمسجل, ُّمليون ُّ)محافظة(,18ُّ( ُّانتخابية ُّدائرة )

ُّالسليمانيةُّأملىُّنسبةُّمشاركةُُّّاالنتخابا ُّ,ُّحيثُّهذه ُّوتفاوت ُّنسبُّالمشاركةُّفيُّ سجل ُّمحافظة
(ُّالفُّمشاركُّمنُّأصلُّمددُّالمسجلين793,229ُّ(%ُّبعدُّانُّبلغُّمددُّالمشاركينُّفيهاُّ)79,5بلغ ُّ)
(%44,3ُّ(ُّالفُّمسجل,ُّأماُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفكان ُّفيُّمحافظةُّاالنبارُّبلغ ُّ)997,396البالغُّ)

(ُّالفُّمسجل.839,342ُّبالغُّمددهمُّ)(ُّالفُّناخبُّمنُّمجموعُّالمسجلينُّال372,610حيثُّشاركُّ)
(ُّ ُّمبينُّفيُّجدول ُّوشكلُّ)29وكما ُّو32ُّ( )(ُّ ُّالمحافظا 31ُّخريطة ُّيمكنُّتقسيم ثالثُّفئا ُُّّإلى(

ُّحسبُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّهي:
ُّمرتفعةُّأكثرُّمنُّ)1ُّ ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها الفئةُّاربعُّمحافظا ُّهيُُُُُُُُّّّّّّّّهذه ُّ(%:ُّوتضم68ُّـ

االنتخابا ُُّّهذه ُّـُّواسطُّ(,ُّسجل ُّمحافظةُّالسليمانيةُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّفيُُّّ)ُّالسليمانيةُّـُّاربيلُّـُّبابل
(ُّ ُّ)79,5بلغ  ُّبلغ ُّالسابقة ُّاالنتخابا  ُّمن ُّبعد3,6ُّ(%ُّوبفارق ُّاربيل ُّمحافظة ُّبعدها ُّجاء  ,%)

(%,ُّاماُّمحافظةُّبابل0,4ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)75,1تسجيلهاُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
ُّبلغ ُّ)فسجل ُّنسبةُّمشارك ُّبلغُّ)75,1ة ُّالسابقة ُّوأخيرا 14ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركة محافظةُُّّ(%,

(%.ُّويعود13,7ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)72,8واسطُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
التنافسُّاالنتخابيُّالشديدُّبينُّكتلتيُّاألحرارُّودولةُُّّإلىواسطُّبارتفاعُّنسبُّالمشاركةُّفيُّبابلُّوُُّّالسبب

ظهورُّكتلةُّحركةُّالتغييرُّكمنافسُّقويُّلالتحادُُّّإلىأماُّفيُّمحافظةُّالسليمانيةُّفيعودُّالسببُُّّالقانون,
شحنُّالشارعُّنحوُّالتصوي ُّلصالحه,ُّأماُّمحافظةُّأربيلُُّّإلىالوطنيُّالكردستاني,ُّحيثُّممدُّكلُّمنهاُّ

ُّبهُّباإلضافةُّ بينُّالتنافسُُّّإلىفكانُّالسببُّفيُّارتفاعُّنسبةُّالمشاركةُّهوُّالوضعُّاالمنيُّالتيُّتنعم
ُّالقوائمُّالتيُّظهر ُّبعدُّتفككُّقائمةُّالتحالفُّالكردستانيُّالسابقة.

ُّمتوسطةُّمنُّ)2ُّ ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها الفئةُّثمانُّمحافظا ُّهيُُّّهذه ُّ(%:ُّوتضم68ُّـ58ـ
)بغدادُّـُّالقادسيةُّـُّكركوكُّـُّصالحُّالدينُّـُّذيُّقارُّـُّميسانُّـُّنينوىُّـُّالبصرةُّ(,ُّسجل ُّمحافظةُّبغدادُّ

ُّ ُّضمن ُّنسبة ُّ)ُّهذه ُّأملى ُّبلغ  ُّ)64,8الفئة ُّبلغ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمن ُّتلتها9,4ُّ(%ُّوبفارق ,%)
(%,ُّثمُّمحافظةُّكركوك3,7ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)64,1محافظةُّالقادسيةُّبنسبةُّ)

(%,ُّومحافظة7,2ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ63,9ُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
(%,ُّومحافظة7,2ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ62,9ُّل ُّنسبةُّ)صالحُّالدينُّالتيُّسج

ُّبلغُّ)62,4ذيُّقارُّالتيُّسجل ُّنسبةُّ) ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمحافظة5ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّنسبة ُّأما ,%)
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(%,ُّفي13ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّ)61,6ميسانُّفسجل ُّنسبةُّمشاركةُّبلغ ُّ)
ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ60,4ُّةُّمشاركةُّبلغ ُّ)حينُّسجل ُّمحافظةُّنينوىُّنسب

(5,5ُّ ُّضمن ُّمشاركة ُّنسبة ُّأقل ُّسجل  ُّالتي ُّالبصرة ُّمحافظة ُّوأخيرا ُّتسجيلهاُُّّهذه ُّ(%, ُّبعد الفئة
(59,9(ُّ ُّبلغ ُّالمشاركة ُّنسبة ُّمن ُّوكركوك4,2ُّ(%ُّوبفارق ُّبغداد ُّمحافظا  ُّوقوع ُّسبب ُّيعود .%)

الوضعُّاألمنيُّغيرُُّّإلىوالتيُّتعتبرُّنسبةُّالمشاركةُّمتوسطةُّالفئةُُّّهذه ُّوصالحُّالدينُّوُّنينوىُّضمنُّ
ُّحيثُّشهد ُّ ُُّّهذه ُّالمستقر, ُّباإلضافة ,ُّ ُّكثيرة ُّهجما ُّإرهابية تغلغلُّالجماما ُّاإلرهابيةُُّّإلىالفترة

ُّالسببُّبانخفاضُّ ُّفيعود ُّوالبصرة ُّوميسان ُّقار ُّذي ُّو ُّمحافظا ُّالقادسية ُّأما ,ُّ ُّكثيرة ُّمناطق داخل
ُّمنُّاالنتخابا ُّالسابقةُّوالتيُّلمُّتفيُّبومودهاُّالسابقة.ُّمدمُّتغيرُّالوجوهُّإلىالمشاركةُّ

ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمنخفضةُّأقلُّمنُّ)3ُّ الفئةُّس ُّمحافظا ُّهيُُّّهذه ُّ(%:ُّوتضم58ُّـ
ـُّالمثنىُّـُّدهوكُّـُّالنجفُّـُّاالنبار(,ُّسجل ُّمحافظةُّكربالءُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّضمنُُّّإلى)كربالءُّـُّدي

ُّ)ُّهذه ُّ ُّنسبة ُّتسجيلها ُّبعد 57,9ُّالفئة ُّبلغ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّنسبة ُّمن ُّتلتها1,39ُّ)ُّ–(%ُّوبفارق ,
ُّدي ُّبلغ ُّ)ُّإلىمحافظة ُّمشاركة 56,6ُّبنسبة ُّبلغ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّثم3,4ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمن ,%)

(ُّ ُّبلغ  ُّمشاركة ُّبنسبة ُّالمثنى ُّبلغ55,8محافظة ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّمن ُّوبفارق %)-ُّ(4,7ُّ,%)
ُّبلغ ُّ) ُّمشاركة ُّدهوكُّبنسبة ُّبلغ54,8ُّومحافظة ُّالسابقة (%,3ُّو21)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركة

ُّبلغ ُّ) ُّمشاركة ُّالنجفُّالتيُّسجل ُّنسبة ُّبلغ51,7ُّومحافظة ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّ–(%ُّوبفارقُّمن
محافظةُّاالنبارُّالتيُّسجل ُّأقلُّنسبةُّمشاركةُّملىُّمستوىُّالعراقُّبتسجيلهاُّنسبةُُّّ(%,ُّواخيرا 7,4ُّ)
(%.يعودُّالسببُّبانخفاضُّنسبةُّالمشاركةُّفي13,3ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغ44,3ُّ)

الوضعُّاالمنيُّالمترديُّ.ُّأماُّفيُّمحافظا ُّالمثنىُّوالنجفُّفيعودُّالسببُُّّإلىواالنبارُُّّإلىمحافظا ُّدي
ألغاءُّأمدادُّكبيرةُّمنُّالمراكزُّاالنتخابيةُّبسببُّاتهاما ُّبينُّكتلتيُّاالحرارُّودولةُّالقانونُّبالتزوير.ُُّّإلى

ُّحسمُّالنتائجُّالمسبقُّلصالحُّالحزبُّالديمقراطيُّالكردستاني.ُّإلىببُّأماُّفيُّدهوكُّفيعودُّالس
ُّ
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 2014نيسان30( يوضح أعداد و نسب المشاركة حسب المحافظات في انتخابات29جدول )

لُّالبيانا ,ُّنتائجُّالمصدرُّ:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّفيُّالعراقُّ.مركزُّادخا
2014ُّانتخابا ُّ

 2014نيسان30( يوضح نسب المشاركة حسب المحافظات في انتخابات32شكل )
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

ُّ(.29باالمتمادُّملىُّجدولُّ)المصدرُّ:ُّمنُّمملُّالباحثُّ

 النسبة )%( عدد المشاركين عدد المسجلين عدد السكان المحافظة
الفرق عن 
االنتخابات 

 السابقة

 -21.3 54.8 490,452 893,578 1,220,396 دهوك

 0.4 75.1 744,489 990,939 1,749,915 أربيل

 3.6 79.5 793,229 997,396 2,039,767 السليمانية

 -5.5 60.4 987,791 1,634,189 3,524,348 نينوى

 -7.2 63.9 570,759 892,155 1,508,854 كركوك

 -7.3 62.9 440,807 700,411 1,509,153 صالح الدين

 -3.4 56.6 523,524 923,784 1,548,493 ديالى

 -13.3 44.3 372,610 839,342 1,675,606 االنبار

 9.4 64.8 2,821,919 4,349,084 7,665,292 بغداد

 13.7 72.8 495,027 679,948 1,303,137 واسط

 14 75.1 749,173 997,204 1,953,184 بابل

 -1.3 57.9 345,458 596,409 1,151,152 كربالء

 -7.4 51.7 358,584 692,861 1,389,549 النجف

 3.7 64.1 384,624 599,863 1,220,333 القادسية

 -4.7 55.8 199,139 356,740 770,476 المثنى

 5 62.4 623,035 998,394 1,979,561 ذي قار

 13 61.6 302,839 490,892 1,050,580 ميسان

 4.2 59.9 706,533 1,178,496 2,744,758 البصرة

 - 63.3 11,909,992 18,811,685 36,004,552 المجموع
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2010ُّآذار7ُّاالنتخابا ُّمعُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُّجر ُّفيُُّّهذه ُّومندُّمقارنةُّنتيجةُّالمشاركةُّفيُّ
ُّنجد:
ُّانُّنسبةُّالمشاركةُّفي1ُُّّ االنتخابا ُّارتفع ُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّبنسبةُُّّهذه ُّـ

ُّ(%.1,8ضئيلةُّبلغ ُّ)
ُّهناكُّمحافظا ُّانخفض 2ُُّّ ُّنسبةُّالمشاركةُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّمددهاُّتسعُّمحافظا ُّـ فيها

ُّدي ُّصالحُّالدينُّـ ُّكركوكُّـ ُّنينوىُّـ ُّالمثنىُّ(,ُّوجاء ُُّّإلىهيُّ)دهوكُّـ ُّالنجفُّـ ُّكربالءُّـ ُّاالنبارُّـ ـ
ُّ ُّذلك ُّالسببُّفي ُّويعود ُّالتراجع ُّبنسبة ُّاالولى ُّدهوك ُّوهوُُّّإلىمحافظة ُّالمشاركة ُّنحو ُّالدافع غياب

جةُّاالنتخابا ُّتكادُّتكونُّمحسومةُّلصالحُّحزبُّواحدُّوهوُّالحزبُّالديمقراطيُّالتغيير,ُّحيثُّانُّنتي
ُّالدينُّ ُّمحافظا ُّنينوىُّوكركوكُّوصالح ُّأما ُّالمحافظة, ُّفي ُّالكبير ُّبسببُّنفوذه ُّوذلك الكردستاني,

فكانُّللعاملُّاالمنيُّالدورُّاالكبرُّفيُّتراجعُّنسبُّالمشاركةُّفيهاُّ,ُّحيثُّشهد ُّفترةُُّّإلىواالنبارُّودي
ُّاالنتخا ُّاجراء ُّمام ُّاالحتجاجا ُّالشعبية ُّبداية ُّمع ُّابتدأ ,ُّ ُّكبير ُّأمني ُُّّ(2011)با ُّتراجع ُّهذه ُّفي

,ُّحيثُّقام ُّ(2014)سيطرةُّالمجاميعُّاالرهابيةُّملىُّمدةُّمدنُّفيهاُّبدايةُّمامُُّّإلىالمحافظا ُّأدىُّ
ُّمنُُّّهذه ُّ ُّبعضُّالمدن ُّحرم ُّمما ُّاالنتخابا , ُّفي ُّالمشاركة ُّمن ُّومنعهم ُّالسكان ُّبترهيب المجاميع

ياُّفيُّاالنتخابا ُّمثلُّمدنُّالفلوجةُّوالكرمة.ُّأماُّمحافظا ُّكربالءُّوالنجفُّوالمثنىُّفكانُّالمشاركةُّكل
للعاملُّاالقتصاديُّالدورُّاالكبرُّفيُّتراجعُّنسبُّالمشاركةُّ,ُّوكذلكُّساهمُّفيُّهذاُّالتراجعُّالغاءُّنتائجُّ

ُّبعضُّالمراكزُّاالنتخابيةُّبسببُّاتهاما ُّبالتزويرُّخاصةُّفيُّالمثنىُّوالنجف.
ع ُّفيهاُّنسبةُّالمشاركةُّمنُّالمشاركةُّالسابقةُّبلغُّمددهاُّتسعُّمحافظا ُّهيُّ)اربيلُّـُّـُّمحافظا ُّارتف3

ُّ(,ُّويعودُّسببُّارتفاعُّنسبةُّ ُّالبصرة ُّميسانُّـ ُّذيُّقارُّـ ُّالقادسيةُّـ ُّبابلُّـ ُّواسطُّـ ُّبغدادُّـ السليمانيةُّـ
ُّ ُّوالسليمانية ُّاربيل ُّمحافظتي ُّفي ُّالتغُّإلىالمشاركة ُّحركة ُّمثل ُّفيها ُّجديدة ُّ ُّمنافسة ُّقوائم ييرُّظهور

ُّ ُّفيها ُّالسببُّفيُّارتفاعُّنسبُّالمشاركة ُّالمحافظا ُّالمتبقيةُّفيعود ُّأما زيادةُّحدةُُّّإلىوالجيلُّالجديد.
ُّالتنافسُّبينُّالكتلُّالسياسيةُّخاصةُّماُّبينُّكتلةُّدولةُّالقانونُّوكتلةُّاالحرار)الصدرية(.ُّ

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 2014نيسان30( توضح كثافة المشاركة حسب المحافظات في انتخابات31خريطة )

ُّ(.29در:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)لمصا
ُّ
 : 2018آيار  12:التحليل الجغرافي لطبيعة المشاركة السياسية في انتخابات  5ـ  4

,ُّوتأتيُّأهميتهاُّكونها2003ُّاالنتخابا ُّخامسُّانتخابا ُّبرلمانيةُّفيُّالعراقُّبعدُّمامُُّّهذه ُُُّّتعد ُّ
,ُّوكذلكُّحدوثهاُّبعدُّست ُّأشهرُّمنُّاستفتاءُّجر ُّبعدُّتحريرُّالمدنُّمنُّسيطرةُّدامشُّبفترةُّقصيرةُّ

مرُّالذيُّ(%ُّمنُّسكانُّاالقليم,ُّاأل93االنفصالُّالذيُّجرىُّفيُّأقليمُّكردستان,ُّوالذيُّحظيُّبموافقةُّ)
جعلُّالحكومةُّالمركزيةُّتفرضُّحظرُّجويُّملىُّمطارا ُّاالقليمُّ,ُّوكذلكُّالقيامُّبعمليا ُّمسكريةُّفيُّ

لُّالضغطُّملىُّحكومةُّاالقليمُّإللغاءُّنتائجه.ُّوكانُّمحافظةُّكركوكُّوالمناطقُّالمتنازعُّمليها,ُّمنُّأج
ولكنهاُّتأجل ُّبسببُّالحربُّضدُّدامشُّالتيُُّّ(2017ُّ)االنتخابا ُّفيُّأيلولُّهذه ُّمنُّالمفترضُّأجراءُّ

ُّأول ُّكانون ُّفي ُّللناخبينُُّّ(2017)انته  ُّيتسنى ُّلكي ُّوكذلك ُّقبضته, ُّمن ُّالمدن ُّأخر ُّتحرير بعد
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االنتخابا ُُّّهذه ُّالعودةُّلمناطقُّسكناهم.ُّوقدُّاجري ُُّّالنازحينُّفيُّالمحافظا ُّالتيُّسيطرُّميهاُّالتنظيم
االنتخابا ُّاستمرارُّارتفاعُّتمثيلُُّّهذه ُّ,ُّويالحظُّفيُّ(2013ُّ)لسنة(45ُّ)وفقُّقانونُّاالنتخابا ُّرقمُّ

1/122,499ُّ)ُّإلىالفُّنسمةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُُّّ(1/110,323ُّ)المقعدُّالواحدُّحيثُّارتفعُّمنُّ
1/100,00ُّ)بالرغمُّمنُّانُّالدستورُّالعراقيُّحددُّنسبةُّتمثيلُّالمقعدُّاالنتخابا ,ُُّّهذه ُّالفُّنسمةُّفيُّ(ُّ
ُّالتمثيلُّمتفاو ُّحيثُّامالهُّفيُّمحافظةُّصالحُّالدينُّبلغُّالفُّنسمة(ُّ نسمةُّ(1/141,871),ُّوهذا

ُّنسمةُّللمقعدُّالواحد.(1/113,727ُُّّ)واقلهُّفيُّمحافظةُّدهوك
 :2018آيار  12( في انتخابات : التوزيع الجغرافي لمن يحق لهم المشاركة )المسجلين 1ـ 5ـ  4

(ُّمليونُّنسمةُّموزمينُّملى40,302,099ُّاالنتخابا ُّنحوُّ)ُّهذه ُّبلغُّمددُّسكانُّالعراقُّمندُّاجراءُّ
(ُّمليون8,531,845ُّيُّبلغُّنحو)المحافظا ُّبصورةُّمتفاوتة,ُّحظي ُّمحافظةُّبغدادُّبأكبرُّمددُّسكان

ُّنينوىُّبعددنسمة ُّمحافظة ُّتلتها ,ُّ(ُّ ُّنحو ُّمليونُّنسم3,954,478بلغ ُّالمحافظا ُّبعددُّة( ُّأقل ُّأما .
(ُّالفُّنسمةُّومحافظةُّميسانُّبعددُّبلغُّنحو869,328ُّالسكانُّفكان ُّمحافظةُّالمثنىُّبعددُُّّبلغُّنحوُّ)

ُّفي1,174,680ُّ) ُّ)المسجلين( ُّالمشاركة ُّالسكانُّالذينُّيحقُّلهم ُّأما ُّملونُّنسمة. االنتخابا ُُّّهذه ُّ(
(ُّ ُّنحو ُّمددهم ُّفبلغ 23,668,849فبلغ ُّنسبتهم ُّأما ُّمسجل, ُّمليون )ُّ(ُّ ُّسكان58,7ُّنحو ُّمن %)

ُّنحو) ُّالمشاركة ُّلهم ُّيحق ُّالذينُّال ُّالسكان ُّمدد ُّبلغ ُّفيُّحين ُّنسمة16,633,250ُّالعراق, ُّمليون )
ُّ(.33(ُّوالشكلُّ)30(%ُّمنُّسكانُّالعراق.ُّأنظرُّالجدولُّ)41,3وشكلواُّنحوُّ)

 2018آيار12في انتخابات ( يوضح التركيب العمري للسكان حسب سن المشاركة30جدول )    
 النسبة )%( عددال الفئة

 58.7 23,668,849ُّسنة18ُّالسكانُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ+
16,633,250ُّ41.3ُُّّسنة18ُّالسكانُّالذينُّالُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّأقلُّمنُّ

40,302,099ُّ100ُُّّالمجموع
ُّـُّوزارةُّالتخطيطُّوالتعاونُّاإلنمائي,ُّالجهازُّالمركزيُّلإلحصاء.1ُّالمصدر:ُُّّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملى:

ُّـُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّمركزُّأدخالُّالبيانا 2ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ
االنتخابا ُّمعُّنسبتهمُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُُّّهذه ُّومندُّمقارنةُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّ

ُّ ُّفي ُّبلغ ُّ(2014)نيسان(30)جر  ُّالمشاركة52,2ُّ)والتي ُّلهم ُّيحق ُّمن ُّنسبة ُّان ُّنجد %)
(%.ُّأماُّتوزيعهمُّفقدُّتوزمواُّبنسبُّمتفاوتةُّبينُّالدوائرُّاالنتخابية6,5ُّمسجلين(ُّقدُّارتفع ُّبمقدارُّ))ال

(ُّ.ُّويمكنُّتقسيمهمُّحسبُّنسبهمُّفيُّالمحافظا 34ُّشكلُّ)(ُّو31ُّ)المحافظا (كماُّمبينُّفيُّجدولُّ)
ُّثالثُّفئا ُّهيُّ:ُّإلى
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ُّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم60ُّرُّمنُّ)ـُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّفيهاُّمرتفعةُّأكث1ُّ
الفئةُّس ُّمحافظا ُّهيُّ)ُّدهوكُّـُّاربيلُّـُّبغدادُّـُّالسليمانيةُّـُّميسانُّـُّكركوكُّ(ُّ,ُّوقدُّسجل ُّمحافظةُّ

(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولة78,8ُّدهوكُّأملىُّنسبةُّلمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّفيُّالعراقُّبلغ ُّ)
ُّمحافظةُّاربيلُّبنسبة20,1(%ُّبلغُّ)58,7البالغُّ) (%ُّوبفارقُّمن67,3ُّمسجلينُّبلغ ُّ)ُّ(%,ُّتلتها

(%64,8ُّ(%,ُّأماُّمحافظةُّبغدادُّفسجل ُّنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّنحوُُّّ)8,6المعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)
(%,ُّفيماُّسجل ُّمحافظةُّالسليمانيةُّنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّنحو6,1ُّبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)

ومحافظةُّميسانُّالتيُّسجل ُّنسبةُّمسجلينُّ(%,2,7ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)61,4)
حل ُّمحافظةُّكركوكُّبنسبةُُّّ(%,ُّوأخيرا 2ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)60,7بلغ ُّنحوُّ)

ُّ(%.1,8(%.ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ)60,5مسجلينُّبلغ ُّنحوُّ)
ُّ

 2018آيار12في انتخابات ( يوضح نسبة من يحق لهم المشاركة33شكل )

ُّ(.30مصدرُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدول)ال
ُّ
(%ُّ:ُّوتضم60ُّـ55ُّـُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)المسجلين(ُّفيهاُّمتوسطةُّتتراوحُّمنُّ)2ُّ

ىُّـُّواسطُّـُّالقادسيةُّـُّـُّكربالءُّـُّذيُّقارُّـُّالمثنُّإلىالفئةُّتسعُّمحافظا ُّهيُّ)ُّالنجفُّـُّالبصرةُّـُّديُّهذه ُّ
(%ُّوبفارق59,8ُّالفئةُّبلغ ُّنحو)ُّهذه ُّفُّأملىُّنسبةُّمسجلينُّضمنُّ,ُّسجل ُّمحافظةُّالنجاالنبارُّ(

ُّبلغُّ) ُّللدولة ُّبنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّنحوُّ)1,1منُّالمعدلُّالعام ُّالبصرة ُّمحافظة ُّتلتها ,%)58,3ُّ%)
ُّ ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّدي0,4)ُّ–وبفارق ُّمحافظة ُّثم ُّنحوُُّّإلى(%, ُّبلغ  ُّمسجلين بنسبة
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(,ُّثمُّمحافظةُّكربالءُّبنسبةُّمسجلينُّبلغ 0,5ُّ)ُّ–لدولةُّبلغُّ(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّل58,2)
(,ُّومحافظةُّذيُّقارُّالتيُّبلغ ُّنسبةُّالمسجلين0,6ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغُّنحو58,1ُّنحوُّ)

ُّنحو) ُّبلغ56,4ُّفيها ُّللدولة ُّالمثنىُّالتيُّبلغ 2,3ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعام ُّومحافظة ,%)
(%,ُّومحافظةُّواسط2,4ُّ)ُّ–بفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغُّ(%ُّو56,3ُّنسيةُّالمسجلينُّفيهاُّنحوُّ)
(%,ُّأماُّمحافظةُّالقادسية2,9ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّبلغُّنحو55,8بنسبةُّمسجلينُّبلغ ُّنحوُّ)
(%,ُّوأخيراُّحل 3,4ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ55,3ُّفبلغ ُّنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّ)

ُّنسب ُّبلغ  ُّالتي ُّاالنبار ُّ)محافظة ُّفيها ُّالمسجلين 55ُّة ُّبلغ ُّللدولة ُّالعام ُّالمعدل ُّمن ُّ–(%ُّوبفارق
(3,7.%)ُّ

 2018آيار12( يوضح نسبة المسجلين وأعدادهم حسب المحافظات في انتخابات31جدول )
 الفرق عن المعدل من السكان نسبتهم عدد المسجلين عدد السكان المحافظة

 20.1 78.8 1,075,889 1,364,724 دهوك

 8.6 67.3 1,314,046 1,950,174 أربيل

 2.7 61.4 1,395,961 2,271,954 السليمانية

 16.2- 42.5 1,681,689 3,954,478 نينوى

 1.8 60.5 1,021,941 1,687,557 كركوك

 6.7- 52 886,102 1,702,456 صالح الدين

 0.5- 58.2 1,016,048 1,744,803 ديالى

 3.7- 55 1,038,259 1,887,749 االنبار

 6.1 64.8 5,532,455 8,531,845 بغداد

 2.9- 55.8 817,198 1,463,712 واسط

 4- 54.7 1,205,428 2,201,222 بابل

 0.6- 58.1 750,194 1,289,619 كربالء

 1.1 59.8 929,922 1,544,385 النجف

 3.4- 55.3 759,532 1,371,443 القادسية

 2.4- 56.3 490,233 869,328 المثنى

 2.3- 56.4 1,253,736 2,220,139 ذي قار

 2 60.7 713,217 1,174,680 ميسان

 0.4- 58.3 1,786,999 3,061,831 البصرة

 - 58.7 23,668,849 40,302,099 المجموع

ُّالمصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّ:ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق.
ُّ

ُّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم55ُّمسجلين(ُّفيهاُّمنخفضةُّاقلُّمنُّ)ـُّمحافظا ُّنسبةُّمنُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّ)ال3ُّ
ُّأملىُّنسبةُّ ُّبابل ُّحيثُّسجل ُّمحافظة ُّنينوىُّ(, ُّـ ُّالدين ُّصالح ُّـ ُّثالثُّمحافظا ُّهيُّ)بابل الفئة

(%,ُّأما4ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ54,7ُّالفئةُّبلغ ُّنحوُّ)ُّهذه ُّمسجلينُّضمنُّ
ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ52ُّنحوُّ)محافظةُّصالحُّالدينُّفبلغ ُّنسبةُّالمسجلينُّفيهاُّ
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(%,ُّفيُّحينُّسجل ُّمحافظةُّنينوىُّأقلُّنسبةُّمسجلينُّملىُّمستوىُّالعراق,ُّحيثُّبلغ ُّنسبتهم6,7ُّ)
ُّ(%.16,2)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّالمعدلُّالعامُّللدولةُّبلغ42,5ُّنحوُُّّ)
ُّ

 2018آيار12( يوضح نسب المسجلين حسب المحافظات في انتخابات34شكل )

ُّ(.31در:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)المص
ُّ

 :2018آيار  12: المشاركة في انتخابات  2ـ  5ـ  4
ُّ ُُّّهذه ُّتميز  ُّمام ُّمنذ ُّالسياسي ُّالمشهد ُّملى ُّساد  ُّالتي ُّالكبيرة ُّالقوائم ُّبتفت  ,2003ُّاالنتخابا 

تخابا ُّبعدةُّقوائمُّاالنُّهذه ُّفالطوائفُّوالقوميا ُّالتيُّكان ُّتدخلُّاالنتخابا ُّبقائمةُّواحدةُّ,ُّنزل ُُّّفيُّ
ُّ ُُّّإلىوذلكُّيعود ُّواالختالفا ُّالتيُّحدث ُّداخل ُّبإدارةُُّّهذه ُّالمشاكل ُّالمتعلقة ُّبسببُّاالخطاء القوائم

ُّ ُّالمناصبُّداخل ُّوتوزيع ُّأثر ُُّّهذه ُّالدولة ُّوقد ُّوذلكُُّّهذه ُّالقوائم. ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّملى االخطاء
نهاُّاالنتخابا ُّ,ُّحيثُّأشار ُّالتقاريرُّبعزوفُّالمواطنينُّمنُّالمشاركةُّفيُّالمحافلُّالرسميةُّللدولة,ُّوم

ُّ ُّفي ُّجدا ُّمتدنية ُّنسبُّمشاركة ُُّّهذه ُّمن ُّوبالرجوع ُّنسبةُُّّإلىاالنتخابا , ُّان ُّنجد ُّالمفوضية بيانا 
(ُّمليون9,932,264ُّ(%بعدُّانُّبلغُّمددُّالمشاركينُّفيهاُّ)41,9االنتخابا ُّبلغ ُّ)ُّهذه ُّالمشاركةُّفيُّ

النسبةُّهيُّاالدنىُُّّهذه ُُُّّتعد ُّيونُّمسجل.ُّحيثُّ(ُّمل23,668,849مشاركُّمنُّمجموعُّالمسجلينُّالبالغُّ)
ُّإلى,ُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُّ(2003ُّ)منُّبينُّكلُّالمشاركا ُّاالنتخابيةُّالسابقةُّالتيُّجر ُّبعدُّمام

,ُّواتبامهاُّسياسةُّ ُّالسياسيةُّواالمنيةُّواالقتصاديةفشلُّالحكوما ُّالمتعاقبةُّفيُّأيجادُّالحلولُّللمشكال
االنتخابا ُُّّهذه ُّتراكمها.ُّاماُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّفيُُّّإلىمماُّأدىُّالحكوما ُّالالحقةُُّّإلىتدويرُّحلهاُّ
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(%ُّمن53ُّ(ُّالفُّمشاركُّبلغ ُّنسبتهمُّ)891,840فسجل ُّفيُّمحافظةُّنينوىُّبعدُّانُّشاركُّفيهاُّ)
(ُّمليونُّمسجل,ُّأماُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفسجل ُّفي1,681,689ُّمجموعُّالمسجلينُّفيهاُّوالبالغُّمددهمُّ)
(ُّ ُّفيها ُّشارك ُّحيث ُّبغداد ُّنحو1,835,640ُّمحافظة ُّبلغ  ُّمشاركة ُّنسبة ُّسجلوا ,ُّ ُّناخب ُّمليون )

(ُّمليون5,532,455ُّ(%ُّمنُّمجموعُّالمسجلينُّالذينُّيحقُّلهمُّالمشاركةُّوالبالغُّمددهمُّنحوُّ)33,1)
(ُّحسبُّنسب32ُّخريطةُّ)(ُّو35ُّ(ُّوشكلُّ)32نُّتقسيمُّالمحافظا ُّكماُّمبينُّفيُّجدولُّ)مسجل.ُّويمك

ُّثالثُّفئا ُّهيُّ:ُّإلىالمشاركةُّ
ُّمحافظا 1ُُّّ الفئةُّاربعُّمحافظا ُّهيُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم50ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّمرتفعةُّأكثرُّمنُّ)ـ

ـُّالسليمانيةُّ(,ُّجاء ُّمحافظةُّنينوىُّبأملىُّنسبةُّمشاركةُّملىُّمستوىُّالعراقُُّّإلى)ُّنينوىُّـُّدهوكُّـُّدي
تخابا ُّ(%ُّمنُّمجموعُّمسجليهاُّ,ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّمشاركتهاُّالسابقةُّفيُّان53حيثُّسجل ُّنسبةُّ)

ُّ)7,4)ُّ–بلغُّ(2014ُّ)نيسانُّ(30) ُّبلغ ُّنحو ُّمشاركة ُّدهوكُّبنسبة ُّمحافظة ُّتلتها ,%)50,5ُّ%)
ُّبلغُّ ُّالسابقة ُّدي4,3)ُّ–وبفارقُّمنُّالمشاركة ُّمحافظة ُّأما ُّنحوُُّّإلى(%. ُّفيها ُّالمشاركة فبلغ ُّنسبة

مانيةُّ(%,ُّوأخيراُّجاء ُّمحافظةُّالسلي6,4)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّالسابقةُّفيهاُّبلغ50,2ُّ)
ُّبلغ ُّ) ُّمشاركة ُّبلغ50,1ُّبنسبة ُّفيها ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّويعود29,4ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبة .%)

ُّاالرتفاعُّفيُّمحافظتيُّنينوىُّودي التنافسُّاالثنيُّوالعرقيُّبينُّالمكونا ُّفيُُّّإلىُُّّإلىالسببُّفيُّهذا
قوىُّجديدةُّملىُّالتنافسُّالحزبيُّبسببُّبروزُُّّإلىالمحافظا ,ُّأماُّمحافظتيُّدهوكُّوُّالسليمانيةُّفُّهذه ُّ

ُّالساحةُّالسياسية.
ُُّّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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 2018آيار12( يوضح أعداد ونسب المشاركة في انتخابات32جدول )

ُّنتائجُّ ُّالبيانا ., ُّأدخال ُّمركز ُّلالنتخابا ُّ, ُّالمستقلة ُّالعليا ُّالمفوضية ُّملىُّ: ُّالباحثُّباالمتماد ُّمنُّممل المصدر:
ُّ.2018انتخابا 

ُّ
ُّبينُّ)2ُّ ُّمتوسطةُّتراوح ُّما ُّمحافظا ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها 40ُُّّـ الفئةُّتسعُُّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم50ُّـ

ابلُّـُّالمثنىُّـُّاربيلُّـُّذيُّقارُّـُّالقادسيةُّـُّميسانُّـُّكربالءُّـُّالنجفُّ(,ُّحيثُّمحافظا ُّهيُّ)ُّواسطُّـُّب
(%ُّوبفارقُّمنُّنسبة48,3ُّالفئةُّبلغ ُّنحوُّ)ُّهذه ُّسجل ُّمحافظةُّواسطُّأملىُّنسبةُّمشاركةُّضمنُّ

ُّ ُّانتخابا  ُّفي ُّالسابقة 30ُُّّمشاركتها 2014ُُّّنيسان ُّبنسبة24,5ُّ)ُّ–بلغ ُّبابل ُّمحافظة ُّتلتها ,%)
(%,ُّأماُّمحافظة27ُّ)ُّ–وبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركةُّاالنتخابيةُّالسابقةُّبلغُّ(%48,1ُّمشاركةُّبلغ ُّ)

(ُّ ُّنحو ُّبلغ  ُّمشاركة ُّنسبة ُّفسجل  45,2ُّالمثنى ُّبلغ ُّالسابقة ُّالمشاركة ُّنسبة ُّمن ُّوبفارق %)–ُّ
(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركة43,4ُّ(%,ُّاماُّفيُّمحافظةُّأربيلُّفبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّنحوُّ)10,6)

ُّ ُّبلغ ُّفيها 31,7ُّ)ُّ–السابقة ُّذي ُّمحافظة ُّوفي ُّنحو(%, ُّفيها ُّالمشاركة ُّنسبة ُّبلغ  (%42,7ُّ)قار
ُّبلغُّ ُّالسابقة ُّالمشاركة19,7ُّ)ُّ–وبفارقُّمنُّنسبةُّمشاركتها ُّبلغ ُّنسبة ُّالقادسية ُّوفيُّمحافظة ,%)

(%,ُّاماُّمحافظةُّميسانُّفسجل ُّنسبة21,7ُّ(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّمشاركتهاُّالسابقةُّبلغُّ)42,4نحوُّ)
(%,ُّوفيُّمحافظةُّكربالء19,7ُّ)ُّ–نُّنسبةُّمشاركتهاُّالسابقةُّبلغُّ(%ُّوبفارقُّم41,9مشاركةُّبلغ ُّ)

 عدد المشاركين عدد المسجلين عدد السكان المحافظة
النسبة 
)%( 

 الفرق عن االنتخابات السابقة

 4.3- 50.5 544,226 1,075,889 1,364,724 دهوك

 31.7- 43.4 570,463 1,314,046 1,950,174 أربيل

 29.4- 50.1 700,474 1,395,961 2,271,954 السليمانية

 7.4- 53 891,840 1,681,689 3,954,478 نينوى

 24.2- 39.7 406,529 1,021,941 1,687,557 كركوك

 24.1- 38.8 344,364 886,102 1,702,456 صالح الدين

 6.4- 50.2 510,158 1,016,048 1,744,803 ديالى

 6.8- 37.5 389,924 1,038,259 1,887,749 نباراال

 31.7- 33.1 1,835,640 5,532,455 8,531,845 بغداد

 24.5- 48.3 395,088 817,198 1,463,712 واسط

 27- 48.1 580,621 1,205,428 2,201,222 بابل

 17.8- 40.1 300,972 750,194 1,289,619 كربالء

 11.6- 40.1 373,631 929,922 1,544,385 النجف

 21.7- 42.4 322,265 759,532 1,371,443 القادسية

 10.6- 45.2 221,582 490,233 869,328 المثنى

 19.7- 42.7 535,826 1,253,736 2,220,139 ذي قار

 19.7- 41.9 299,097 713,217 1,174,680 ميسان

 20.2- 39.7 709,564 1,786,999 3,061,831 البصرة

 - 41.9 9,932,264 23,668,849 40,302,099 المجموع
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ُّبلغ40,1ُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّنحوُّ) ُّالسابقة (%,ُّواخيرا17,8ُّ)ُّ–(%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّالمشاركة
ُّنحوُّ) ُّالسابقة40,1ُّمحافظةُّالنجفُّالتيُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها (%ُّوبفارقُّمنُّنسبةُّمشاركتها

ُّ 11,6ُّ)ُّ–بلغ ُّجميع ُّوتقع ُّاربيل,ُُّّهذه ُّ(%. ُّمدىُّمحافظة المحافظا ُّفيُّوسطُّوجنوبُّالعراقُّما
ُّوارتفاعُّ ُّالموارد ُّتوزيع ُّفسوء ُّوالسياسية, ُّاالقتصادية ُّخاصة ُّالمشاكل ُّمن ُّبجملة ُّجميعها وتشترك
مستويا ُّالفقرُّوتدنيُّالتعليمُُّّومدمُّأيفاءُّالحكوما ُّالسابقةُّبتحقيقُّمطالبُّالجماهير,ُّساهم ُّفيُّ

منُّالمشاركة,ُّأماُّمحافظةُّاربيلُّفكانُّسوءُّأدارةُّاألحزابُّالكرديةُُّّمزوفُّامدادُّكبيرةُّمنُّالمواطنين
ُّلملفُّاالستفتاءُّوماُّنتجُّمنهُّساهمُّفيُّمزوفهمُّمنُّالمشاركةُّالفاملة.

 2018آيار12( يوضح نسب المشاركة حسب المحافظات في انتخابات35شكل )

ُّ(.32المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّجدولُّ)
ُّ
الفئةُّخمسُّمحافظا ُّهيُُّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم40ُّمشاركةُّفيهاُّمنخفضةُّأقلُّمنُّ)ـُّمحافظا ُّنسبةُّال3ُّ

ُّبغدادُّ(,ُّحيثُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّمحافظةُّالبصرةُّ ُّاالنبارُّـ ُّكركوكُّـُّصالحُّالدينُّـ )البصرةُّـ
(ُّ 39,7ُّنحو ُّانتخابا  ُّفي ُّالسابقة ُّمشاركتها ُّنسبة ُّمن ُّوبفارق ُُّّ(2014ُّ)نيسانُّ(30)(% ُّ–بلغ

ُّك20,2) ُّمحافظة ُّاما ,%)(ُّ ُّ ُّنحو ُّفيها ُّالمشاركة ُّنسبة ُّفبلغ  ُّنسبة39,7ُّركوك ُّمن ُّوبفارق %)
ُّالسابقةُّبلغُّ ُّنحو24,2ُّ)ُّ–مشاركتها ُّفيُّمحافظةُّصالحُّالدينُّفبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيها (%,ُّأما

(38,8ُّ ُّبلغ ُّالسابقة ُّمشاركتها ُّمن ُّوبفارق ُّنسبة24,1ُّ)ُّ–(% ُّبلغ  ُّاالنبار ُّمحافظة ُّوفي ,%)
حل ُّمحافظةُُّّخيرا ُّأ(%,ُّو6,8ُّ)ُّ–بةُّمشاركتهاُّالسابقةُّبلغُّ(%ُّوبفارقُّمنُّنس37,5المشاركةُّنحوُّ)
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ُّ ُّفي ُّمشاركة ُّنسبة ُّأقل ُّسجل  ُّالتي ُّ)ُّهذه ُّبغداد ُّبلغ  ُّمشاركتها33,1ُّاالنتخابا  ُّمن (%ُّوبفارق
ُّ(%.31,7)ُّ–السابقةُّبلغُّ

ُّ
 حسب المحافظات 2018آيار12( توضح كثافة المشاركة في انتخابات 32خريطة )

ُّ(.32مادُّملىُّجدولُّ)المصدرُّمنُّمملُّالباحثُّباالمت
االنتخابا ُّمعُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّاالنتخابا ُّالسابقةُّالتيُّجر ُُّّهذه ُّومندُّمقارنةُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّ

ُّنالحظُّماُّيلي:2014ُُّّنيسان30ُُّّفيُّ
ُّفي1ُُّّ ُّالمشاركة ُّانخفاضُّنسبة ُّبلغ ُّ)ُّهذه ُّـ ُّبنسبة ُّاالنتخابا ُّالسابقة (%,21,4ُّاالنتخابا ُّمن

ُّمحافظا .وشملُُّّهذاُّاالنخفاضُّجميعُّال
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الفئةُّتسعُّمحافظا ُُّّهذه ُّ(%:ُّوتشمل20ُّـُّمحافظا ُّسجل ُّفيهاُّنسبةُّانخفاضُُّّكبيرةُّأكثرُّمنُّ)2ُّ
ُّالبصرةُّ(,ُّويعودُّ ُّالقادسيةُّـ ُّبابلُّـ ُّواسطُّـ ُّبغدادُّـ ُُّّصالحُّالدينُّـ ُّكركوكُّـ ُّالسليمانيةُّـ هيُّ)اربيلُّـ

حزابُّالكرديةُّفيُّأدارةُّألفشلُّاُّإلىالسببُّبانخفاضُّنسبةُّالمشاركةُّفيُّمحافظا ُّاربيلُّوالسليمانيةُّ
أزمةُّاستفتاءُّاالنفصالُّمعُّالحكومةُّالمركزيةُّفيُّبغداد,ُّخاصةُّبعدُّفقدانهاُّالمناطقُّالتيُّسيطرُّمليهاُّ

ُّالمحافظا ُّاأل ُّبعض ُّملى ُّدامش ُّسيطرة ُّاثناء ُّمليها ُّالمتنازع ُّالمناطق ُّوبعض ُّكركوك ُّمثل قليم
ُّ ُّباإلضافة ُّمحافظا ُّإلىالعراقية, ُّماشته ُّالذي ُّاالقتصادي ُّاألُّالركود ُّبسبب السياسا ُُّّهذه ُّقليم

ُّاالنخفاضُّ ُّسببُّهذا ُّفيعود ُّالدين ُّمحافظتيُّكركوكُّوصالح ُّفي ُّأما ُّاالوضاعُُّّإلىالخاطئة. سوء
ُّ ُّباإلضافة ُّالنزوح, ُّبسبب ُّمناطقهم ُّخارج ُّاالالف ُّمئا  ُّووجود ُّالفقرُُّّإلىاالمنية, ُّمستويا  ارتفاع

ُّ ُّالمحافظا ُّالمتبقيةُّفيعود ُّأما ُّالمتدهورة. السببُّفيُّانخفاضُّنسبُّالمشاركةُّواالوضاعُّاالقتصادية
انعدامُّالثقةُّبينُّالمواطنُّوالحاكمينُّبسببُّمدمُّاحترامُّالسلطا ُّلومودهاُّالسابقة,ُّوكذلكُّمدمُُّّإلىفيهاُّ

ُّفاز ُّ ُّومثالُّملىُّذلكُّمندما ُّاالنتخابا ُّالسابقة, ُّمبر ُّالناخبينُّفيُّاختيارُّمنُّيمثلهم ُّأرادة تمثيل
2014ُُّّ)المالكيُّرئيسُّقائمةُّدولةُّالقانونُّ,ُّوفيُّمامُّشكلُّالحكومةُّنوري2010ُّالقائمةُّالعراقيةُّمامُّ

ُّاالمرُّأدىُّ(ُّ ُّحيدرُّالعبادي,ُّوهذا فقدانُُّّإلىفازُّنوريُّالمالكيُّولكنهُّلمُّيشكلُّالحكومةُّبلُّشكلها
المواطنينُّلثقتهمُّبأنُّاالنتخابا ُّتمثلُّأرادتهم.ُّوكذلكُّساهم ُّفيُّهذاُّاالنخفاضُّالعواملُّاالقتصاديةُّ

ُّالفقرُّوالبطالة.المترديةُّوارتفاعُّمستويا ُّ
الفئةُّتسعُّمحافظا ُُّّهذه ُّ(%ُّ:ُّوتضم20ُّـُّمحافظا ُّسجل ُّفيهاُّنسبةُّانخفاضُّمحدودةُّأقلُّمنُّ)3ُّ

ـُّاالنبارُّـُّكربالءُّـُّالنجفُّـُّالمثنىُّـُّذيُّقارُّـُّميسانُّ(,ُّيعودُّفيُّانخفاضُُّّإلىهيُّ)دهوكُّـُّنينوىُّـُّدي
ُّ ُّدهوك ُّمحافظة ُّفي ُّالمشاركة ُّالُّإلىنسبة ُّوالسياسي ُّاالقتصادي ُّأزمةُّالوضع ُّبعد ُّخاصة متردي

ُّ ُّباإلضافة ُُّّإلىاالستفتاء, ُّالوجوه ُّتغير ُّاالنتخابا ُّالسابقةمدم ُّمبر ُّمحافظا ُّنينوىُّالسياسية ُّأما .
,ُّوالتيُّسبب ُّنزوحُّمئا ُّاالالفُّمنهاُّوضاعُّاالمنيةُّالمترديةُّفيهااألُّإلىواالنبارُّفيعودُّالسببُُّّإلىودي

ُّالمواطنينُّلالنتخابا ُّبانهاُّيالوضعُّاالقتصاديُّالمتردُّإلىخارجُّمناطقهم,ُّباإلضافةُّ ,ُّوكذلكُّنظرة
ُّإلىوضاعُّالمتردية.ُّأماُّالمحافظا ُّالمتبقيةُّفيعودُّسببُّاالنخفاضُّاألُّهذه ُّليس ُّذا ُّجدوىُّألنهاءُّ

ُّ ُّالقتصاد ُّمالزمة ُّظاهرة ُّأصبح  ُّحيث ُّالبطالة ُّنسب ُّالحكوما ُُّّهذه ُّارتفاع ُّوفشل المحافظا ,
,ُّحيثُّأصبح ُّهناكُّقنامةُّبالتغييرُّمبرُّاالنتخابا ُّمواطنينالمتعاقبةُّفيُّحلها,ُّوكذلكُّانعدامُّثقةُّال

لدىُّالمواطنينُّبعدمُّجدوىُّاالنتخابا .ُّوكذلكُّنشاطُّاالحزابُّفيُّفترا ُّاالنتخابا ُّواختفائهاُّبعدهاُّ
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العواملُّمجتمعةُّفيُّأيجادُُّّظواهرُّسلبيةُّمالزمةُّللمشاركةُّالسياسيةُّمثلُّالعزوفُُّّهذه ُّحيثُّساهم ُّ
ُّصوا ُّيومُّاالقتراعُّبسببُّالظروفُّاالقتصاديةُّالصعبة.منُّالمشاركةُّوالتصوي ُّأوُّبيعُّاال

 : أزمة المشاركة السياسية الواقع واالسباب والحلول: 6ـ  4
المجتمعُّوالدولةُّتنطويُّملىُّقدرُّ العالقةُّالطبيعيةُّبينُّإ ن ُّ: واقع المشاركة السياسية :  1ـ  6ـ  4

ُّمش ُّمبر ُّمباشر ُّبشكل ُّذلك ُّكان ُّسواء ُّالسياسية, ُّالمشاركة ُّمن ُّالمواطنيكبير ُّالمحافلُّاركة ُّفي ن
ُّأوُّ ُّللدولة ُّالقرارُّالسياسيُّالرسمية ُّفيُّصنعُّواتخاذ ُّالتيُّتساهم ُّالغيرُّحكومية منُّخاللُّتنظيماتهم

المشاركةُّالسياسيةُّمؤشرُّلمدىُّفامليةُّالعالقةُّبينُّالمجتمعُّوالدولة,ُّوبقدرُّماُّتحققُّالدولةُُُّّتعد ُّحيثُّ
ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّمنُّالتحولُّالكبيرُّنحوُّ(1)رغبا ُّوطموحُّالمجتمعُّتزداد ُّفيُّالعراقُّفبالرغم ُّأما .

بماُّقبلُّهذاُّالتأريخُّولوُّبشكلُّغيرُّمباشر,ُّويعودُُّّ,ُّأالُّأنهُّبقيُّمتأثرا ُّ(2003)الديمقراطيةُّبعدُّمامُّ
القوةُّقام ُُّّهذه ُّالسببُّفيُّذلكُّكونُّهذاُّالتحولُّحدثُّبفعلُّخارجيُّمتمثلُّبقوةُّمسكريةُّخارجيةُّ,ُّوُّ

ةُّوالسيطرةُّملىُّاالرض,ُّحيثُّخرجُّالشعبُّمنُّدائرةُّالتأثيرُّالسياسيُّبأسقاطُّالسلطةُّالسياسيةُّالحاكم
ُّبأنشاءُّمجلسُّالحكمُّفيُّيومُّ ,ُّوهوُّ(2003)تموزُّ(13)مدةُّمنُّالزمنُّقام ُّالقوا ُّاالمريكيةُّفيها

مضوُّتمُّاختيارهمُّملىُّاساسُّمرقيُّوطائفي.ُّوقدُّتعرض ُّالقوا ُّاالمريكيةُّ(25)مجلسُّمكونُّمنُّ
ُُّّهذه ُّفيُّ ُّالعراقيةُّضغوطا ُّشُّإلىالفترة ُّالدولة ُّملىُّإقرارُّقانونُّأدارة ُّأجبرها ُّمما ُّكبيرة ُّوأمنية عبية
ُّاأل ُّالعراق ُّأنتقل ُّالقانون ُّهذا ُّوبموجب ُّأمضاءُُّّإلىنتقالي, ُّاختيار ُّفيها ُّمليه ُّيتوجب ُّجديدة مرحلة

.ُّوكان ُّمهمةُّهذاُّالمجلسُّاختيارُّحكومةُّمهمتهاُّصياغةُّدستورُّ(2)الجمعيةُّالوطنيةُّ)ُّمجلسُّالنواب(
أربعُّسنوا .ُّوبالفعلُّجر ُُّّمجلسُّنوابُّمراقيُّمدتهُّالتشريعيةُّءُّانتخابا ُّمامةُّالختيارللبالدُّوأجرا

ُّ)وُُّّ(2005ُّ)كانونُّثانيُّ(30)االنتخابا ُّفيُّيوم ُّفيها ُّالمشاركة ُّوملىُّأثرهاُّ(%58,3كان ُّنسبة ,
تشكل ُّلجنةُّصياغةُّالدستورُّالعراقي,ُّوتمُّاقرارُّالدستورُّالعراقيُّالدائمُّمبرُّاستفتاءُّشعبيُّفيُّيومُّ

(15)ُُّّ ُّاول ُّ)(2005)تشرين ُّنحو ُّاالستفتاء ُّهذا ُّفي ُّالمشاركة ُّوكان ُّنسبة ُّهذاُّ(3)(63%, ُّوبعد .
ُّ ُّجر ُّفيُّيوم ُّاوالها ُّانتخابا ُّبرلمانية وبلغ ُّنسبةُّ(2005)كانونُّاولُُّّ(15)التاريخُّاجري ُّاربع

ُّ(%.61,5وكان ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهاُّ)(2010ُّ)آذار(7)(%,ُّوالثانيةُّاجري ُّفي76,3المشاركةُّفيهاُّ)

                                                           

(ُّمحمدُّقدوسي,ُّالسياسيُّمنُّخاللُّمعطىُّالشرمية:ُّاستمراريةُّالتطورُّأمُّتقطعا ,ُّالمجلةُّالجزائريةُّفي1ُّ)
 .118,ُّص2001(,14ُّاالنثروبولوجياُّوالعلومُّاالجتمامية,ُّجامعةُّوهرانُّ,ُّالعدد)

راتيجية,ُّدراسا ُّمراقية,ُّبيرو ,ُّبدرُّزكيُّأحمدُّوأخرون,ُّمأزقُّالدستورُّنقدُّوتحليل,ُّمعهدُّالدراسا ُّاالستُّ(2)
 .65ـ64,ُّص2006

 .126سعدُّمبدُّالحسينُّنعمةُّ,ُّمصدرُّسابق,ُّصُّ(3)
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مدادُّالمسجلينُّللمرةُّأاالنتخابا ُّبتراجعُُّّهذه ُّوتسم ُُّّ(2014)نيسانُُّّ(30)أماُّالثالثةُّفجر ُّفيُّيومُّ
سيطرةُّتنظيمُّدامشُّاالرهابيُّملىُّمناطقُّمديدةُُّّإلىويعودُّالسببُّفيُّذلكُُّّ(2003)ولىُّبعدُّماماأل

ةُّالمشاركةُّماُّنسبأمدمُّاشتراكُّبعضُّالمدنُّفيُّاالنتخابا ُّ,ُُّّإلىدىُّأفيُّوسطُّوغربُّالعراقُّ,ُّمماُّ
(%,ُّأماُّاالنتخابا ُّالرابعةُّبعدُّإقرارُّالدستورُّفقدُّجر ُّفيُّيوم63,3ُّاالنتخابا ُّفبلغ ُّنحوُّ)ُّهذه ُّفيُّ
,ُّوقدُّشهد ُّتراجعُّكبيرُّفيُّنسبُّالمشاركةُّفيُّجميعُّالمحافظا ُّحيثُّبلغ ُّ(2018ُّ)آيارُُّّ(12)

(ُّ ُّنحو ُّالمشاركة ُّأملنت9و41نسبة ُّالتي ُّالمشاركة ُّانخفاضُّنسبة ُّمن ُّوبالرغم ُّفأنُّ(%, ُّالمفوضية ها
لىُّأغلبُّمنظما ُّالمجتمعُّالمدنيُّأكدواُّإاالنتخابا ُّباإلضافةُُّّهذه ُّكثيرُّمنُّالسياسيينُّالمشاركينُّفيُّ

(%.ُّوهذاُّمايدلُّملىُّوجودُّأزمةُّمشاركةُّسياسيةُّحقيقيةُّفيُّالعراق20ُّنسبةُّالمشاركةُّلمُّتتجاوزُّ)ُّإ ن ُّ
أزمةُّشرميةُّللنظامُّالجديدُّفيُّالعراق.ُُّّىإليتطلبُّبيانُّأسبابهاُّووضعُّحلولُّلهاُّكيُّالُّتتفاقمُّوتتحولُّ

ُّ.(36ُّشكلُّ)وُّ(33ُّنظرُّجدولُّ)يُُّ
 (2018ـ 2005( يوضح نسب المشاركة في االنتخابات البرلمانية العراقية للمدة من )33جدول )

ُّالمصدرُّ:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق.
ُّ

 (2018ـ 2005( يوضح نسب المشاركة في االنتخابات البرلمانية العراقية للمدة من )36ل )شك

ُّ(.33المصدرُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّجدولُّ)ُُّّ

 النسبة )%( عدد المشاركين عدد المسجلين االنتخابات

 58.3 8,284,013 14,209,734 2005كانون الثاني  30

 76.3 11,889,873 15,568,870 2005األول  كانون 15

 61.5 11,624,688 18,902,033 2010اذار  7

 63.3 11,909,992 18,811,685 2014نيسان  30

 41.9 9,932,264 23,668,849 2018أيار  12
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أماُّملىُّصعيدُّالمشاركةُّالسياسيةُّفيُّانتخابا ُّمجالسُّالمحافظا ُّفقدُّجر ُّخاللُّالمدةُّالمحصورةُّ
ابيتينُّ,ُّاالولىُّجر ُّفيُّيومُّاالنتخابا ُّالبرلمانيةُّاالولىُّيوُّدورتينُّانتخ2018ُّو2003ُُّّبينُّماميُّ

ُّانخفض 30/1/2005ُُّّ ُّفيُّيومُّاالنتخابا ُّالبرلمانيةُّأالُّانُّنسبةُّالمشاركةُّفيها .ُّوبالرغمُّاجرائها
(ُّ ُّبنسبة ُّالبرلمانية ُّاالنتخابا  ُّفي ُّالمشاركة ُّنسبة ُّفيهاُُّّ(%2,7من ُّالمشاركة ُّنسبة ُّبلغ  حيث

ضعفُّادراكُّالمواطنينُّألهميتهاُّأوالُّلحداثتهاُّوثانيامدمُّفهمُّذلكُّالىُّويعودُّالسببُّفيُّ.ُّ(55,6%)
ُّنسبُّ ُّارتفع  ُّحيث ُّالمحافظا  ُّبين ُّفيها ُّالمشاركة ُّنسبة ُّتفاوت  ُّوقد ُّوالسياسي. ُّالخدمي دورها
المشاركةُّبصورةُّكبيرةُّفيُّالمحافظا ُّذا ُّاالغلبيةُّالكورديةُّمثلُّمحافظا ُّدهوكُّوالسليمانيةُّواربيلُّ

ظةُّكركوكُّالتيُّتتميزُّبتنوعُّمرقيُّكبيرُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّدهوكُّاملىُّنسبةُّباالضافةُّالىُّمحاف
ُّملىُّمستوىُّالعراقُّبلغ ُّ) ُّالى94,6ُّمشاركة ُّالتيُّتقع ُّالعربية ُّالمحافظا ُّذا ُّاالغلبية ُّأما .%)

جنوبُّمحافظةُّبغدادُّفكان ُّنسبُّالمشاركةُّمتراوحةُّمابينُّمرتفعةُّومتوسطة,ُّحيثُّسجل ُّاملىُّنسبةُّ
ُّفيُّمح ُّفيها ُّبلغ ُّ)مشاركة ُّكربالء ُّالمحافظا ُّ(%72,2افظة ُّهذه ُّضمن ُّمشاركة ُّنسبة ُّاقل ُّأما ,

ُّالمثنىُّبلغ ُّ) ُّاالخرىُّوالتي51,1ُّفسجل ُّفيُّمحافظة ُّالعربية ُّالمحافظا ُّذا ُّاالغلبية ُّأما .%)
ةُّهاُّمنخفضتشملُّمحافظةُّبغدادُّوالمحافظا ُّالتيُّتقعُّالىُّغربهاُّوشمالهاُّفكان ُّنسبُّالمشاركةُّفي

(%ُّتلتهاُّمحافظةُّنينوى0,6ُّبارُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفيُّممومُّالعراقُّبلغ ُّ)حيثُّسجل ُّمحافظةُّاالن
ُّمحافظةُّبغدادُّفسجل 17,7ُّبنسبةُّ) ةُّأيضاُّحيثُّبلغ ُّالنسبةُّفيهاُّنسبةُّمشاركةُّمنخفض(%,ُّأما

ُّالدورةُُّّ.(47,1%) ُّأما ُّالمحافظا . ُّهذه ُّفي ُّاالمني ُّالوضع ُّهشاشة ُّالى ُّذلك ُّفي ُّالسبب ويعود
ُّلمجالسُّا ُّالثانية ُّجر ُّفيُّاالنتخابية ُّمحافظا ُّلمحافظا ُّفقد ُّحيثُّاستثني ُّ اربعُّمشرُّمحافظة

ُّ ُّفي ُّاالنتخابا  ُّهذه ُّأجري  ُّوقد ُّكركوك. ُّمحافظة ُّالى ُّباالضافة ُّالثالثة ُّاالقليم 31/1/2009ُّيوم
ُّ)وُّ ُّفيها ُّ)7,143656شارك ُّالبالغ ُّالمسجلين ُّمجموع ُّمن ُّناخب ُّمليون ُّمليون14,860,655ُّ( )

منُّنسبةُّالمشاركةُّفيُُّّانخفاضبُّ,(%48,1ُّ)ُّالنتخابا فيُّهذهُّاُّبلغ ُّنسبةُّالمشاركةُّوقدُّمسجل.
(%,ُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُّالىُّاالحباطُّالشعبيُّالناتجُّمنُّفشلُّمجالس7,5ُّالدورةُّاالولىُّبمقدارُّ)

باالضافةُّالىُّالوضعُّاالمنيُّالهشُُّّالمحافظا ُّالسابقةُّفيُّتوفيرُّالخدما ُّوتفشيُّالفسادُّفيُّمفاصلها
ُّفيُّبعضُّالمحافظا ُّ.

ُّ
ُّ
ُّ
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 2009و  2005( يوضح نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لعامي 34جدول )

الخاصةُّبالعمليتينُُّّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراقالمصدر:ُّمنُّ
ُّ.االنتخابيتين

ماُّالمشاركةُّالسياسيةُّفيُّاالستفتاءا ُّفقدُّحدث ُّمرةُّواحدةُّوذلكُّفيُّاالستفتاءُّملىُّالدستورُّالعراقيُّأ
لغ ُّنسبةُّالمشاركةُّفيهُّوب15/10/2005ُّ,ُّوقدُّجرىُّاالستفتاءُّفيُّيوم2005ُّالدائمُّلعامُّ

(ُّمليونُّمسجل15,568,870ُّمنُّأصلُّ)ُّ(ُّمليونُّمستفتي9,852,291حيثُّشاركُّ)(63,2%)
محافظا ُّاقليمُّكردستانُّالعراقُّباالضافةُّالىُّمحافظا ُّكركوكُّوصالحُّالدينُّوميسانُّاملىُّسجل ُّ

(%95,4ُّ)ُّ.ُّحيثُّسجل ُّمحافظةُّاربيلُّاملىُّنسبةُّمشاركةُّملىُّمستوىُّالدولةُّبلغ نسبُّمشاركةُّ
(%.ُّأماُّاقلُّنسبةُّمشاركةُّفسجل ُّفيُّمحافظةُّاالنبارُّحيث90,3ُّتلتهاُّمحافظةُّصالحُّالدينُّبنسبةُّ)

ُّ(.35ظرُّجدولُّ),ُين(%41,4ُّ(%ُّتلتهاُّمحافظةُّالنجفُّبنسبةُّ)38,8بلغ ُّ)

ُّ

ُّ

 المحافظة
 (2009انتخابات ) (2005كانون الثاني ) 30انتخابات 

 عدد المسجلين
عدد 

 المشاركين
 عدد المسجلين )%( 

عدد 
 المشاركين

)%( 

 - - - 94.6 383265 405117 دهوك

 - - - 81.6 647994 793909 أربيل

 - - - 79.6 731323 919160 السليمانية

 62.5 995169 1593166 17.7 165934 936474 نينوى

 - - - 84.3 400892 475553 كركوك

 60.6 403764 666232 27.3 137476 503269 صالح الدين

 54 430407 796830 33.2 210574 634242 ديالى

 41.3 317074 766929 0.6 3775 573609 االنبار

 38.2 1694930 4439652 47.1 1750772 3713651 بغداد

 50.5 310194 614296 65.7 322678 493935 واسط

 53 487858 920459 70.4 494054 701385 بابل

 53.8 291479 541373 72.2 297201 411472 كربالء

 50.8 338540 665685 63.7 359268 563733 النجف

 50.8 332176 595295 69.4 337220 485930 القادسية

 57.5 207752 361528 51.1 173155 338927 المثنى

 47.7 453806 951802 67.1 524271 778775 ذي قار

 43.5 234398 538176 59.3 246957 416376 ميسان

 45.8 646109 1409232 67 713271 1064217 البصرة

 14860655 55.6 7900080 14209734 المجموع
7143656 48.1 
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 2005( يوضح نسب المشاركة في االستفتاء على الدستور لعام 35جدول )

المصدر:ُّمنُّمملُّالباحثُّباالمتمادُّملىُّبيانا ُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ُّفيُّالعراق,ُّالنتائجُّالنهائيةُّ
ُّلالستفتاءُّملىُّالدستور.

 :2003: أسباب أزمة المشاركة السياسية في العراق بعد عام  2ـ  6ـ  4
ُُّّإلىأد ُّ(2003)العراقُّبعدُّمامُُّّاثر ُّجملةُّمنُّاالسبابُّملىُّالمشاركةُّالسياسيةُّفي ُّإلىتحولها

ُّ-أزمةُّمشاركةُّ,ُّوهذاُّماُّسيتمُّتناولهُّفيماُّيلي:
ساهم ُّجملةُّمنُّاالسبابُّالسياسيةُّواألمنيةُّفيُّتكوينُّأزمةُّأمنية : :أسباب سياسية و 1ـ  2ـ  6ـ  4

ُّمامالمش ُّبعد ُّالعراق ُّفي ُّالسياسية ُّالج(2003)اركة ُّالسياسي ُّالنظام ُّشكل ُّفي ُّيتعلق ُّما ديدُّمنها
ذلكُّالوضعُّاالمنيُُّّإلىومؤسساتهُّومنهاُّماُّيتعلقُّببنيةُّاالحزابُّومؤسسا ُّالمجتمعُّالمدني,ُّيضافُّ

المؤسسةُّمنُّالتعبيرُّمنُّأرادةُّالشعبُُّّهذه ُّالمتدهور.ُّفعلىُّصعيدُّمؤسسةُّمجلسُّالنوابُّفلمُّتستطعُّ
مؤسسةُّبشكلُّحقيقيُّوُّواضح,ُّوكذلكُّفشلُّمجلسُّالنوابُّفيُّبلورةُّالمصلحةُّالعامةُّمماُّحولهُّمنُّ

ُّالشعبُّ ُُّّإلىتمثلُّارادة ُّباإلضافة ُّبعضويته. ُّللقوىُّالفائزة ُّللتعبيرُّمنُّالمصالحُّالضيقة ُّإلىمؤسسة
المقاطعا ُّالتيُّشهدهاُّالمجلسُّمنُّالكتلُّالسياسيةُّومحاولةُّمرقلةُّمملهُّحسبُّمصالحها,ُّمماُّساهمُّ

ُّالمف ُّقتل ُّفي ُّمباشر ُّبشكل ُّساهم  ُّوالتي ُّالتوافقية ُّبالديمقراطية ُّيعرف ُّما ُّتطبيق ُّالسياسيةُّفي اهيم

 )%(  ركينعدد المشا عدد المسجلين المحافظة

 84.8 389198 458922 دهوك

 95.4 830570 870026 أربيل

 75.4 723723 961776 السليمانية

 53.5 718758 1343381 نينوى

 78.4 542688 691581 كركوك

 90.3 510152 564607 صالح الدين

 67.4 476980 707598 ديالى

 38.8 259919 677821 االنبار

 54.9 2120615 3857499 بغداد

 53.8 280128 521644 واسط

 72.7 543779 747588 بابل

 60.1 264674 439764 كربالء

 41.4 219420 529890 النجف

 56.1 297179 524073 القادسية

 58.7 185710 315842 المثنى

 56.6 463710 818939 ذي قار

 80.2 354067 441168 ميسان

 63 691024 1096749 البصرة

 63.2 9852291 15568870 المجموع
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ُّ ُّوباإلضافة ُّالسياسية. ُّواالقلية ُّالسياسية ُّواالغلبية ُّالسياسية ُّكالمعارضة ُّساهمُُّّإلىللديمقراطية, ذلك
ُّمبرُّالفيتوا ُّالمتكررةُُّّ ُّلمطالبُّالمواطنين, ُّفيُّاالستجابة ُّالحكومة ُّمنُّقدرة مجلسُّالنوابُّفيُّالحد

ُّ.ُّ(1)منُّقبلُّالكتلُّبسببُّاختالفُّالرؤىُّبينُّتلكُّالكتل
المؤسسةُّبالضعفُّوالترهلُّويعودُّالسببُّفيُّذلكُُّّهذه ُّستوىُّالمؤسسةُّالحكوميةُّفأتسمُّأداءُّأماُّملىُّم

جملةُّاسبابُّمنهاُّماُّيتعلقُّبكيفيةُّتشكيلُّالحكومةُّمبرُّمجلسُّالنواب,ُّوالذيُّجعلُّمنهاُّمؤسسةُُّّإلى
خلقُّأزما ُُّّإلىالفسادُّالمستشريُّفيُّمفاصلهاُّمماُّادىُُّّإلىخاضعةُّلهُُّّوتخضعُّبإرادته.ُّباإلضافةُّ

ُّوكذلكُّجعلُّالعراقُّيقبعُّفيُّت .ُّ ُّالشرمية ُّاو ُّالمشاركة ُّاو ُّكانُّذلكُّملىُّمستوىُّالتوزيع ُّسواء نمية
ُّحيثُّأحتلُّفيُّمام ُّالعالمي, ُّالفساد ُّالدولُّفيُّسلم ُّالفسادُُّّ(141)المركزُّ(2006ُّ)مؤخرة فيُّسلم

ُّاالموالُّالمخصالماليُّواإل ُّبأنُّمعظم ُّمبرُّاشارتها ُّالدولية ُّبعضُّالتقارير ُّاكدته ُّما ُّوهذا صةُّداري,
المؤسسةُُّّهذه ُّ.ُّوهذاُّماُّافقدُّالمواطنُّالثقةُّفيُّ(2)لعمليا ُّاألممارُّانفق ُّفيُّمشاريعُّالُّتم ُّلهُّبصلة

ُّوساهمُّفيُّمزوفُّقسمُّكبيرُّمنُّالمواطنينُّمنُّالمشاركةُّالسياسية.
اتسم ُّبكثرةُّتشكيل2003ُُّّأماُّملىُّمستوىُّالمؤسسا ُّالحزبيةُّفبالرغمُّمنُّانُّالفترةُّالتيُّامقب ُّمامُّ

ُّاالحزابُّالس ُّالشعبيةُُُّّّهذه ُّالُّانُّإياسية, ُّقوامدها ُّلمحدودية ُّنظرا االحزابُّتميز ُّبالضعفُّوالهشاشة
ونشاطهاُّالموسميُّفيُّأوقا ُّاالنتخابا ,ُّوتقوقعُّاغلبُّاالحزابُّداخلُّطوائفهاُّوقومياتها,ُّباإلضافةُّ

االحزابُُّّهذه ُّسياساتهاُّالغيرُّواضحةُّوخطابهاُّالمترهلُّونخبهاُّالغيرُّكفوءة.ُّأماُّالتركيبُّالداخليُّلُّإلى
االحزابُّالتيُّبقي ُُّّهذه ُّمرجعيةُّديمقراطيةُّحقيقية,ُّوالدليلُّملىُّذلكُّهوُّزماما ُُّّإلىفأغلبهاُّالُّيستندُّ

لفترا ُّطويلةُّملىُّهرمُّالزمامةُّلتلكُّاالحزاب.ُّباإلضافةُّلذلكُّمدمُّوجودُّقانونُّفيُّالعراقُّينظمُّمملُّ
بُّمجهوالُّللرأيُّالعام.ُّوخالصةُّاالحزاُّهذه ُّتلكُّاالحزابُّوفقُّمقاسا ُّالديمقراطية,ُّمماُّجعلُّتمويلُّ

القولُّيمكنُّانُّنقولُّلمُّتتمكنُّاالحزابُّالعراقيةُّمنُّمقلنةُّالشارعُّالعراقي,ُّوتوجيههُّنحوُّتنشئةُّوثقافةُّ
االحزابُّفيُّزيادةُُّّهذه ُّسياسيةُّواميةُّلمجملُّالتطورا ُّالسياسيةُّواالجتماميةُّفيُّالدولة,ُّبلُّساهم ُّ

ُّاقي.التقوقعُّالطائفيُّوالعرقيُّداخلُّالمجتمعُّالعرُّ
ُّوتوفيرُّكافةُّاالمكانيا ُّالماديةُّأ ُّامدادها ُّملىُّصعيدُّمنظما ُّالمجتمعُّالمدنيُّفبالرغمُّمنُّزيادة ما

ُّ ُّمام ُّبعد ُّلها ُّتحققُّ(2003)والمعنوية ُّالتي ُّالعامة ُّالسياسا  ُّوتنفيذ ُّصياغة ُّفي ُّفشل  ُّانها ُّأال ,
                                                           

أرن ُّليبهار ُّ,ُّالديمقراطيةُّالتوافقيةُّفيُّمجتمعُّمتعدد,ُّترجمةُّحسنيُّزينة,ُّمعهدُّالدراسا ُّاالستراتيجية,ُّبيرو ,ُُّّ(1)
 .48,ُّص2006

عشرينُّمليارُّدوالرُّمنُّاألموالُّالعراقية,ُّمجلةُّالمستقبلُّالعربي,ُّ(ُّستيفنُّفيولرُّوُّديمتريُّسيفاستويولو,ُّماذاُّحدثُّل2)
ُّ.146,ُّص2005(,381ُّمركزُّدراسا ُّالوحدةُّالعربية,ُّبيرو ,ُّالعددُّ)
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ُّإلىفيُّذلكُُّّيعودُّمصالحُّالمجتمعُّوأهدافه,ُّمبرُّبلورةُّهويةُّوطنيةُّجامعةُّاساسهاُّالمواطنة,ُّوالسببُّ
المؤسسا ُّالُّتعملُّللهويةُّالوطنيةُّالجامعةُّبلُّوفقُّالهويا ُّالجزئية.ُّكماُّوانُّاغلبهاُُّّهذه ُّاغلبُُّّإ ن ُّ

مؤسسا ُّربحيةُّهدفهاُّاالولُّكسبُّاالموالُّمنُّالجها ُّالمانحة,ُّحيثُّاصبح ُّتمثلُّموردُُّّإلىتحولُّ
بُّالسياسيةُّالمتنفذة,ُّوهذاُّماُّالمؤسسا ُّلألحزاُّهذه ُّذلكُّخضوعُُّّإلى.ُّيضاف1ُّماديُّللقائمينُّمليها

افقدهاُّدورهاُّالرقابيُّوقدرتهاُّملىُّالتعبئةُّالشعبيةُّفيُّحالُّأخفاقُّالمؤسسةُّالحكوميةُّفيُّآداءُّواجبهاُّ
ُّتجاهُّالمجتمع.

العالقةُّبينهُّوبينُُُّّتعد ُّماُّالتزويرُّفيعدُّمنُّاالسبابُّالسياسيةُّالمؤثرةُّملىُّالمشاركةُّالسياسية,ُّحيثُّأ
ُّمالق ُّالسياسية ُّويعودُّالمشاركة ,ُّ ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّقل ُّنسبة ُّالتزوير ُّزاد ُّنسبة ُّفكلما ُّمكسية ة

ُّ ُّذلك ُّفي ُّمامُُّّإلىالسبب ُّمن ُّالممتدة ُّالفترة ُّشهد  ُّوقد ُّالتغيير. ُّوهو ُّالمشاركة ُّنحو ُّالدافع غياب
تبادلُّالتهمُّبينُّالكتلُّالسياسيةُّبالتزويرُّوالتشكيكُّبنتائجُّاالنتخابا ,ُّبلُّ(2018ُّ)مامُّإلىُّ(2005)

التشكيكُّبنزاهةُّومصداقيةُّالمفوضيةُّالعلياُّالمستقلةُّلالنتخابا ,ُّحيثُّمدهاُّالبعضُُّّلىإمرُّوصلُّاأل
نتاجُّالمحاصصةُّالطائفيةُّوالعرقية.ُّأذُّانُّمجلسهاُّقدُّتشكلُّمنُّطريقُّالكيانا ُّالسياسيةُّالمشاركةُّ

ُّ ُّمام ُّمنذ ُّالسياسية ُّالعملية ُّلدىُّ(2005)في ُّقنامة ُّتكوين ُّفي ُّساهم ُّما ُّوهذا ُّالحالي. ُّوقتنا وحتى
ُّاالنتخابالم ُّان ُّبفكرة ُّاألواطن ُّلصالح ُّمحسومة ُّالكبيرةا  ُّمختلفةُّحزاب ُّوممارسا  ُّاساليب ُّمبر ,

ُّكالترهيبُّوالترغيبُّاوُّالضغطُّوالتزوير.
ثرُّالسلبيُّالبالغُّملىُّالمشاركةُّالسياسية,ُّفقدُّشهدُّالعراقُّتدهوراُّامنياُّكانُّللوضعُّاالمنيُّاألُّوأخيرا ُّ

ُّبعدُّمام ُّالسببُّفيُّذلكُّ(2003ُّ)خطيرا ُّاألُّإلى,ُّويعود منيةُّمنُّقبلُّالقوا ُّالمحتلة,ُّحلُّاالجهزة
ُّومناهضةُّ ُّللتمرد ُّالعراق ُّفي ُّمناطقُّمدة ُّدفع ُّسنوا ُّمما ُّلعدة ُّذلك ُّبعد ُّتول ُّالملفُّاالمني التي
ُّالسابقُّ ُّأسقاطُّالنظام ُّالعراقُّبعد ُّإلدارة ُّالواضحة ُّواالستراتيجية ُّالرؤيا المشروعُّاالمريكيُّالذيُّافتقد

رهابيةُّمنُّالتغلغلُّداخلُّالمدنُّومنُّثمُّفرضُّايديولوجيتهاُّالرافضةُّوهذاُّماُّفسحُّالمجالُّللجماما ُّاال
ُّاالمري ُّمامةللمشروع ُّبصورة ُّالديمقراطي ُّوللفكر ُّمحافظا ُّكي ُّهي ُّتأثرا ُّالمحافظا  ُّأكثر ُّوكان  .

المجاميعُّبتحريمُّالمشاركةُّاالنتخابيةُّأوُُّّهذه ُّوبغداد,ُّحيثُّقام ُُّّإلىنينوىُّوكركوكُّوصالحُّالدينُّودي
انُُّّإلىحزابُّوأجهزةُّالدولةُّاالمنية,ُّوهدد ُّالمخالفينُّبالقتلُّوالتصفية,ُّووصلُّاالمرُّاألُّإلىاالنضمامُّ

ُّحدثُّفيُّانتخابا  ُّتشاركُّفيُّبعضُّاالنتخابا ُّمثلما ُّلم ,بسببُّ(2014)نيسانُّ(30)بعضُّالمدن

                                                           

(,ُّمركزُّالدراسا ُّالدوليةُّ,27ُّ(ُّستارُّالدليمي,ُّالمجتمعُّالمدنيُّوالدولةُّالعراقية,ُّمجلةُّدراسا ُّدوليةُّ,ُّالعددُّ)1)
ُّ.69,ُّص2005جامعةُّبغداد,ُّ
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الفوضىُُّّهذه ُّفقدانُّالدولةُّسيطرتهاُّكلياُّملىُّتلكُّالمدنُّبعدماُّاجتاحهاُّتنظيمُّدامشُّاالرهابي,ُّوبسببُّ
.ُّوهذاُّماُّأثرُّملىُّالمشاركةُّالسياسيةُّبصورةُّكبيرةُّوساهمُّلماليينُّونزحواُّمنُّديارهمُّنيةُّتشردُّااالم

ُّبخفضُّنسبُّالمشاركةُّالسياسيةُُّّ.
ملىُّالمستوىُّاالقتصاديُُّّتدهورا ُُّّ(2003)شهدُّالعراقُّبعدُّمامُّ :اقتصادية  : أسباب2ـ  2ـ  6ـ  4

ُّ ُّذلك ُّفي ُّالسبب ُّويعود ُّالنفط, ُّاسعار ُّارتفاع ُّمن ُّوالفسادُُّّإلىبالرغم ُّاالقتصادي ُّالملف ُّادارة سوء
,ُّوامتمادُّاالقتصادُّالعراقيُّملىُّمصدرُّواحدُّلرفدُّناتجهُّالقوميُّوهوُّالنفط.ُّوهذاُّماُّداريُّوالمالياإل
بشكلُُّّالدولة في نسبها والبطالةُّارتفع  الفقرارتفاعُّفيُّمعدال ُّالفقرُّوالبطالة.ُّفمستويا ُُّّإلىدىُّأ

 مدمُُّّإلىدىُّأمماُّ العيش, لقمة توفير هو للسكان الشاغل الشغل اصبح وبالتالي كبيرُّومخيف,ُّ
,ُّوهذاُّماُّافرزُّظاهرةُّبيعُّاالصوا ُّمنُّقبلُّالعوائلُّالفقيرةُّوبالمشاركةُّالسياسة باالنتخابا  هتماماأل

جلُّالحصولُّملىُّلقمةُّالعيش.ُّأماُّالطبقةُّالوسطىُّمنُّالمجتمعُّفأغلبهاُّموظفينُّتابعينُّللدولةُّأمنُّ
ُّهذه ُّمصدرُّرزقهمُّالوحيد.ُّوُُُّّتعد ُّ,ُّوالتيُّسيةُّخوفاُّمنُّفقدانُّوظائفهمتهمُّالسياوهذاُّماُّيحدُّمنُّتوجها

سوءُّتوزيعُّالمواردُّوحرمانُّطبقا ُّكثيرةُّفيُّالمجتمعُّمنها,ُّساهم ُّفيُّخلقُُّّإلىالعواملُّباإلضافةُّ
ُّ ُّادى ُّمما ُّلها, ُّالمكونة ُّواالحزاب ُّالحاكمة ُّالسياسية ُّالطبقة ُّتجاه ُّواسع ُّشعبي مزوفُُّّإلىتذمر

ُّم ُّالطبقةُّالمواطنين ُّتلك ُّلحكم ُّالشرمية ُّيضفون ُّال ُّلكي ُّللدولة ُّالرسمية ُّالمحافل ُّفي ُّالمشاركة ن
انخفاضُّنسبُُّّإلىوُّاالنتماءُّلألحزابُّالحاكمة,ُّوهذاُّماُّادىُّأالسياسيةُّمبرُّمشاركتهمُّفيُّاالنتخابا ُّ

 .(2018)آيارُّ(12ُّ)المشاركةُّبشكلُّكبيرُّخاصةُّفيُّانتخابا 
 والدينية ةفياوالديموغرُّ االثنية التركيبة في التنوع إ ن ُُّّ:ة ثقافي: اسباب اجتماعية و  3ـ  2ـ  6ـ  4

.ُّوكانُّلعامليُّالدينُّولقوميةُّ )2003)المشاركةُّالسياسيةُّفيهُّبعدُّمامُّ ملىُّانعكس للمجتمعُّالعراقي
ُّاأل ُّاألثر ُّفي ُّارتفامها ُّتحديد ُّفي ُّأخرىبرز ُّفي ُّوانخفاضها ُّالدافعُّ حيث ,بعضُّالمحافظا  شكلتا

ُّال ُّالمشاركة ُّنحو ُّذاالبرز ُّكان ُّسواء ُّالرسمية ُّالمحافل ُّأغلب ُّفي ُّأوُّسياسية ُّاالنتخابا  ُّفي لك
 بقي ُّوتبعاُّلذلك ثنيواألُّالقومي انتماءه طبيعة حسب قيراالع الناخب صو ,ُّوبتأثيرهماُّاالستفتاءا 

ُّال واالئتالفا  والكتل حزاباأل ُّأثنيا ُُّّطائفيا ُّ يُّاليهاتنتم التي المناطق في متمسكةسياسية حتىُّ .ُّاو
 من االجتماميُّالعامل يعد ولهذا , ةُّأملىُّمنُّالهويةُّالوطنيةُّالجامعالقوميةُّوالمذهبي هويةالأصبح ُّ

 ذا  االقل ملى هويا ُّاربع فيه تشكل  .ُّحيثالسياسيُّللفردُّالعراق السلوك ملى المؤثرة العوامل همأ
.ُّوهذاُّماُّجعلُّليوالقبُّوالمذهبية والدينية القومية هي مؤثرةُّفيُّالسلوكُّالسياسيُّللفردُّالعراقي طبيعة

 قائمة ممليةُّالسياسية المشاركةالفردُّالعراقيُّيسمحُّبتمريرُّمخططُّاالحزابُّالحاكمةُّالذيُّجعلُّمنُّ
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 لطائفيةاالمشاركةُّالسياسيةُّاصبح ُّرهينةُّ ان القول يمكن وهنا .والقومية والطائفية المحاصصة ملى
ُّالسياسية ُّومدم توتر مصدر وهي اآلخر,ب هومالقت وتصرفاته الفرد بسلوك تستبد مصبية هي التي,

ُّوبنيتهللمجت مفكك ومامل ديُتعد ُّال المجتمع في قراراست ُّاألمع ُّأما ُّانُّ. ُّالمؤكد ُّفمن ُّالثقافية سباب
ُّفكلماُّ ُّطردية, ُّمالقة ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّمع ُّالسياسية ُّوالثقافة ُّارتفاعُّمستوىُّالتعليم ُّبين ُّما العالقة

ُّالس ُّارتفع ُّنسبةُّالمشاركة ُّالسياسيةُّفتؤثرانُّارتفعُّمستوىُّالتعليم ُّالتعليميةُّواالمية ُّاألمية ُّأما ياسية.
ميونُّيعزفونُّمنُّممارسةُّحقوقهمُّالسياسيةُّبشكلُّسلبيُّملىُّالمشاركةُّالسياسيةُّ,ُّحيثُّيالحظُّانُّاأل
ارتفاعُّ(2003ُُّّ).ُّوشهدُّالعراقُّبعدُّمام(1)سواءُّكان ُّفيُّمشاركتهمُّفيُّاالنتخابا ُّاوُّاالنتماءُّالحزبي

مدادُّكبيرةُّمنُّأمنيةُّواالقتصاديةُّالمتدهورُّوهذاُّماساهمُّبعزوفُّاالوضاعُّاألميةُّبسببُّكبيرُّبنسبُّاأل
ُّالمواطنينُّمنُّالمشاركةُّالسياسية.

 : حلول أزمة المشاركة السياسية : 3ـ  6ـ  4
منيةُّالزمةُّالمشاركةُّهناكُّجملةُّمنُّالحلولُّالسياسيةُّواأل: الحلول السياسية واالمنية: 1ـ  3ـ  6ـ  4

,ومنهاُّماُّيتعلقُُّّ(2003ُّ)ةُّالمؤسسا ُّالسياسيةُّالمترهلةُّفيُّالدولةُّالعراقيةُّبعدُّماممنهاُّماُّيتعلقُّببني
ُّ الدولة بالحلولُّالتيُّترتبطُّبالواقعُّاالمنيُّالمتردي.ُّأماُّماُّيخصُّالمؤسسا ُّالحكوميةُُّّفيجبُّمأسسة

تهُّيعدُّجوهرُّالمؤسسيةُّالسياسيةُّهوُّاقامةُّمؤسسا ُّقادرةُّملىُّمواكبةُّتطورُّالمجتمعُّواحتياجا حيث
لدولةُّاُّ مأسسة ومضمونُّهدف يمثل ماُّوفقُّمبدأُّالديمقراطيةُّمماُّيكسبهاُّاالستقرارُّوالشرمية,ُّوهذا

 في دةُتعد ُّالم الوالءا  وقادرةُّملىُّتذويب المجتمع, طبقا  لكافةرصينةُّممثلةُّ ةوالذيُّيجعلهاُّمؤسس
 كتشك ال لكنها حكمال تعارض سياسية معارضة قدرتهاُّملىُّاستيعاب من فضال ُّ للوطنُّ, وماءُّالوالء

ُّالمؤسسا  ,الدولة بشرمية ُّجميع ُّالمأسسة  التنفيذية( الرئيسة والسلطا  السياسية ويجبُّانُّتشمل
رساء للحكمقراطيُّالديم الطابع إضفاء قدرتهاُّملى من فضال ُّ ,)والقضائية والتشريعية  القانون حكم وا 

مطاء العامة والسياسة اإلداري للحكم جديدة اشكال وتكوين ُّالمساءلة قصوى يةمنا وا   لموضوع
يمنحهاُّالقدرةُّملىُّمواكبةُّالتطورا ُّالسياسيةُّواالقتصاديةُّواالمنية,ُّ السلطة مأسسة فأنُّلذاُّ,ُّوالشفافية

ُّالسلطةُّوتضبطُّالصراعُُّّو ُّواليا ُّتنظم ُّبنية  ُّبوصفها بناءُّمجتمعُّمدنيُّقويُّقائمُّملىُّالديمقراطية
ُّف ُّمؤسسا  ُّخالل ُّمن ُّالمتنافسة ُّالجماما  ُّبين ُّقنوا ُّسلميا  ُّتمثل ُّالتنافسُّوهي ُّذلك ُّتضبط عالة

ُّ ُّومستوياتها ُّبمختلفُّاتجاهاتها ُّوتضبطها ُّتنظمها ُّالسياسية ُّللمشاركة ُّيضافُّ(2)صحيحة ذلكُُّّإلى.
                                                           

ُّ.132مبدُّاالميرُّمباسُّالحياليُّوُّوحيدُّانعامُّالكاكائي,ُّمصدرُّسابقُّ,ُّص(1ُّ)
ُّ.182سعدُّمبدُّالحسينُّنعمةُّ,ُّمصدرُّسابق,ُّصُُّّ(2)ُُُُّّّّ
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يجبُّتوحيدُّالخطابُّالحكوميُّوالرسميُّويكونُّممثلُّلجميعُّشرائحُّالمجتمع.ُّأماُّفيماُّيخصُّاالحزابُّ
أسسُّطائفيةُّومرقيةُّ,ُّومنعُّالخطابا ُُّّفيجبُّوضعُّقانونُّينظمُّمملها,ُّويمنعُّتشكيلُّأحزابُّملى

مراقبةُّتمويلها.ُّأماُّماُّيخصُُّّإلىالتيُّتحضُّملىُّالكراهيةُّوتمسُّمكونا ُّالشعبُّالعراقيُّ,ُّباإلضافةُّ
مؤسسا ُّالمجتمعُّالمدنيُّفيجبُّتقويةُّدورهاُّفيُّالحياةُّالسياسيةُّومنعُّالتأثيرُّمليهاُّسواءُّكان ُّمنُّ

ُّفيج ُّيخصُّالتزوير ُّأما ُّحزبية. ُّأو ُّالعلياُّجها ُّحكومية ُّالمفوضية ُّاستقالل ُّضمان ُّالدولة بُّملى
توفيرُّالحمايةُّالكافيةُّلموظفيها.ُّوتوفيرُّالدممُّالكافيُّلهاُُُّّّإلىلالنتخابا ُّومنعُّالتأثيرُّمليها,ُّباإلضافةُّ

الحلولُُّّمنُّأجلُّأيجادُّنظامُّانتخابيُّالُّيسمحُّبالتزويرُّوتوفيرُّأجهزةُّرصينةُّومتطورةُّلالقتراع.ُّوأخيرا ُّ
منُّالحلولُّاالمنيةُّيجبُّتوفرهاُّالنتشالُّالعراقُّمنُّوضعهُّاالمنيُّالمترديُّوهيُّاالمنيةُّهناكُّجملةُّ

ُّ-كماُّيلي:ُّ
ُّالطائرا ُّوذلكُّمنُّاجل1ُُّّ ُّالمتطورةُّخاصة ُُّّتطويرُّقدرا ُّالتشكيال ُّالعسكريةُّباألسلحة حداثُّأـ

توىُّتطويرُّقوىُّاالمنُّالداخليُّورفعُّمسُّإلىتوازنُّمسكريُّماُّبينُّالعراقُّوالدولُّالمجاورةُّ,ُّباإلضافةُّ
ُّالجهدُّاالستخباراتيُّلهاُّ.

ُّللوطن,2ُُّّ ُّاالمنية ُّالجيشُّوالعناصر ُّوالء ُّوجعل ُّالحزبي. ُّالتأثير ُّومن ُّالسياسة ُّالجيشُّمن ُّأبعاد ـ
ُّوتحصينهُّمنُّامتدادُّالوالءا ُّالطائفيةُّوالعرقيةُّمليه.

ُّمنيةُّالمتنومةُّبقيادةُّواحدةُّبصورةُّحقيقيةُّالُّبصورةُّشكلية.جهزةُّاألـُّتوحيدُّقيادةُّاأل3ُّ
رجاعُّالنازحينُّفيُّملفهاُّاألُّراكُّابناءُّالمناطقُُّّالمضطربةُّأمنيا ُّـُّاش4ُّ ديارهمُّوتوفيرُّلهمُُّّإلىمني,ُّوا 

ُّكافةُّاالحتياجا ُّالماديةُّواالمنية.
ُّـُّحصرُّالسالحُّبيدُّالدولةُّوضبطُّالسالحُّالمنفل ,ُّكونهُّيهددُّالمواطنينُّوالدولةُّملىُّحدُّسواء.5ُّ
ديمقراطيةُّمزيفة,ُّوبماُّانُُُّّتعد ُّنُّديمقراطيةُّالفقراءُّمنُّالمؤكدُّا: الحلول االقتصادية: 2ـ 3ـ  6ـ  4

العراقُّيمرُّبحالةُّمنُّالتدهورُّاالقتصاديُّوهذاُّماُّأثرُّملىُّالمشاركةُّالسياسيةُّفيه,ُّوجعلهاُّمشاركةُّ
مشوهة,ُّبسببُّماُّافضىُّهذاُّالوضعُّمنُّظواهرُّتشوهُّممليةُّالمشاركةُّمنُّبيعُّاالصوا ُّمقابلُّالمالُّ

ُّاال ُّيتطلب ُّلذا ُّمعينة. ُّخدمة ُّحلُّاو ُّلها ُّالطبيعي ُّللوضع ُّالسياسية ُّالمشاركة ُّمملية ُّإلمادة مر
المشكال ُّاالقتصادية,ُّوذلكُّمبرُّممليةُّتنمويةُّشاملةُّلجميعُّالقطاما ُّاالقتصاديةُّفيُّالدولةُّ.ُّمنُّ

ُّأجلُّتحسينُّالوضعُّاالقتصاديُّالمترديُّفيُّالدولة.ُّوهناكُّجملةُّمنُّالحلولُّاالقتصاديةُّمنها:
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الذيُّيعدُّاقتصادُّأحاديُّيعتمدُّملىُّالنفط,ُّوذلكُّمبرُّاستثمارُّمزيدُّمنُّـُّتنويعُّاالقتصادُّالعراقي1ُُّّ
ُّ ُّباإلضافة ُّمنه, ُّالطبيعيُّالذيُّيمتلكُّالعراقُّكميا ُّهائلة ُّالغاز ُّاستثمار استثمارُُّّإلىالثروا ُّمثل

ُّحقولُّالفوسفا ُّوالكبري .
,ُّباإلضافةُّ(2003)ـُّأمادةُّتأهيلُّوتشغيلُّالمؤسسا ُّالصناميةُّالتابعةُّللدولةُّكونهاُّمعطلةُّمنذُّمام2ُّ

ُّاألُّإلى ُّالشركا ُّالحكومية ُّيجبُّإمطاء ُّالتنمويةذلك ُّالمشاريع ُّفي ُّالطرقُُّّولية ُّانشاء ُّمشاريع مثل
ُّالمقاوال ُّوالجسورُّ ُّشركا  ُّمن ُّالعكس ُّملى ُّتكلفة ُّبأقل ُّتنفيذها ُّيمكنها ُّشركا  ُّيمتلك ُّالعراق كون

اليُّكبيرُّيمكنهاُّاستثمارهُّالمشاريعُّبتكاليفُّباهظةُّ,ُّمماُّيوفرُّللدولةُّمردودُّمُّهذه ُّالخاصةُّالتيُّتنفذُّ
ُّفيُّمجاال ُّتنمويةُّاخرى.

ُّدممُّالقطاعُّالزراميُّكونهُّيمثلُّمصدرُّرزقُّلثلثُّالشعبُّالعراقي,ُّيضاف3ُُّّ ذلكُّأهميةُّماُُُّّّإلىـ
ُّإلىيمتلكهُّالعراقُّمنُّمواردُّمائيةُّجيدةُّواراضيُّصالحةُّللزرامةُّيمكنُّاستغاللهاُّوتطويرها,ُّباإلضافةُّ

يسدُّحاجةُّالبلدُّمنُّالمنتجا ُّالزرامية,ُّالتيُّتكلفُّالدولةُّماليينُُّّذلكُّفأنُّدممُّهذاُّالقطاعُّيمكنُّان
ُّالدوالرا ُّفيُّحالةُّاستيرادها.

ُّدممُّالقطاعُّالخاصُّوالمشاريعُّالصناميةُّالصغيرةُّكونهماُّيمثالنُّالرافدُّالمعينُّللقطاعُّالعامُّفي4ُُّّ ـ
ُّفيُّالدولة.استيعابُّالفئا ُّالقادرةُّملىُّالعمل,ُّمماُّيحدُّمنُّنسبُّالفقرُّوالبطالةُّالمرتفعةُّ

اصبحُّالثروا ُّبيدُّفئةُُّّمحدودةُُّّـُّأمادةُّتوزيعُّالثروةُّبصورةُّمادلةُّوالحدُّمنُّالتفاو ُّالطبقي,ُّحيث5ُّ
بينماُّأغلبُّالشعبُّضمنُّالفئةُّالفقيرةُّالمعدومةُّبسببُّاندثارُّالطبقةُّالوسطىُّوتقلصُّأمدادها.ُّلذلكُّ

ُّ ُّمادلة, ُّالثروا ُّبصورة ُّتوزيع ُّيكفل ُّنظام ُّأيجاد ُّالحاكمة ُّالطبقة ُّألنهاُّملى ُّالوسطى ُّالطبقة ويدمم
ُّالطبقةُّالتيُّيعتدُّبهاُّفيُّتفعيلُّممليةُّالمشاركةُّالسياسية.

ُّ
أنُّمنُّالمؤكدُّهناكُّجملةُّمنُّاالسبابُّاالجتماميةُّوالثقافيةُّ: حلول اجتماعية وثقافية: 3ـ  3ـ  6ـ  4

ُّ ةُّالجامعةُّأزمة,ُّومنهاُّغيابُّالهويةُّالوطنيُّإلىساهم ُّفيُّالتأثيرُّملىُّالمشاركةُّالسياسيةُّوحولتها
ُّاأل ُّملى ُّقائمة ُّضيقة ُّهويا ُّفرمية ُّمبرُّبسببُّتشكل ُّيتطلبُّمعالجتها ُّلذا ُّوالقبلية, ُّوالمذهبية ثنية

أمالءُّقيمُّالمواطنةُّوجعلهاُّالبديلُّلكلُّماُّسواها,ُّونشرُّثقافةُّالديمقراطيةُّمبرُّتنشئةُّسياسةُّصحيحةُّ
يا ُّالفرميةُّ.ُّونشرُّوخطابُّرسميُّمتزنُّقائمُّملىُّأسسُّوطنيةُّجامعة,ُّتنصهرُّفيُّبودقتهاُّكلُّالهوُّ

نتيجةُّمسكرةُّالمجتمعُّالعراقي.ُّويضافُّ(2003ُُّّ)ثقافةُُّّالسلمُّبدلُّثقافةُّالعنفُّالتيُّانتشر ُّبعدُّمام
ذلكُّملىُّالسلطا ُّالرسميةُُّّمعالجةُّاالميةُّالمتفشيةُّسواءُّكان ُّأميةُّسياسيةُّاوُّتعليميةُّ,ُّوخلقُُّّإلى
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ُّدورُّفيُّالتأثيرُّملىُّالقرارُّ ُّيكونُّله ُّالوطنية,ُّمجتمعُّمثقفُّوُّواميُّ, السياسيُّلصالحُّالمصلحة
ُّبلُّتكونُّ ُّالسائدة, ُّأسيرُّللعادا ُّوالتقاليد ُّأو ُّبدونُّانُّيكونُّمقاد ُّالسياسية ُّمشاركته ومدركُّألهمية

ُّمشاركتهُّقائمةُّملىُّالمصلحةُّالعامةُّوفقُّمنظورُّوطنيُّجامع.
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 االستنتاجات

, وسبب 2003اثبتت الدراسة الفرضية القائلة بوجود أزمة مشاركة سياسية في العراق بعد عام  – 1
العامل  هذه االزمة يعود الى جملة من العوامل الجغرافية والسياسية, كان أبرزها وأكثرها تأثيرا هو

األمني والعامل االقتصادي. وقد أدت هذه االزمة الى خلق أزمات تنمية سياسية جديدة تتمثل بأزمتي 
الشرعية واالندماج. ومثال على ذلك المظاهرات المستمرة ضد الحكومة واالحزاب, ومطالب بعض 

 المحافظات االنفصال أو تشكيل االقاليم.

سب المشاركة السياسية للمواطنين بين محافظة ومحافظة كشفت الدراسة ان هناك تباين في ن – 2
أخرى , ويعود السبب في ذلك التباين الى  تباين البيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بين 

 محافظات القطر. 

كان للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية  تأثير مباشر على المشاركة السياسية, وتباين تأثير   - 3
 عوامل مكانيا وزمانيا من منطقة الى أخرى تبعا للخصائص الجغرافية السياسية لتلك المنطقة.هذه ال

خارطة  2003لقد رسمت نتائج المشاركة السياسية في االنتخابات البرلمانية العراقية بعد عام  – 4
من  أثنية للمجتمع العراقي. ويعود سبب ذلك الى ما فرضته مرحلة ما بعد االحتالل على الشعب

 تخندق طائفي وعرقي . 

ساهمت العوامل السياسية واالمنية في انخفاض نسب المشاركة السياسية في محافظات غرب  – 5
وشمال غرب العراق وبعض محافظات الوسط , بينما لعبت العوامل االقتصادية وسوء التوزيع والفساد 

ت وسط وجنوب العراق خاصة في المالي واالداري في انخفاض مستوى المشاركة السياسية في محافظا
 .2018آيار  12انتخابات 

 1/100000ان نسبة تمثيل المقعد الواحد غير مطابقة للقانون العراقي الذي نص ان تمثيله  – 6
, وهذا االرتفاع غير 2018آيار  12نسمة في انتخابات  1/122,499نسمة, حيث ارتفع الى 

كما في  1/141,871في بعض المحافظات الى متساوي في جميع المحافظات, حيث نجده يرتفع 
كما في محافظة دهوك. لذا يتطلب هذا  1/113,727محافظة صالح الدين, وينخفض في أخرى الى 

 األمر معالجته كي يشعر المواطنون بأنهم متساوون في قيمة أصواتهم .

تستطع أي قائمة ـ عدم وجود أحزاب سياسية قادرة على المنافسة في جميع المحافظات , حيث لم  7
أو كتلة سياسية من الحصول على مقاعد نيابية في جميع المحافظات على مدار خمس دورات 
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انتخابية, ويعود السبب في ذلك الى بنية تلك االحزاب, باإلضافة الى تأثير العوامل السكانية , حيث 
 نتماءات.لعبت االنتماءات الدينية والطائفية والعرقية دور في تخندقها ضمن تلك اال

سيادة  2005أظهرت نتائج المشاركة السياسية في دورتي االنتخابات التي جرت في عام  – 8
االحزاب ذات االيديولوجية الدينية في جميع المحافظات ما عدى محافظات أقليم كردستان العراق الذي 

انتخابات فأظهرت  2010تسيدت فيه االحزاب العلمانية ذات االيديولوجية القومية, أما في انتخابات 
 .2018و  2014النتائج تراجعها لصالح االحزاب العلمانية لتعود مرة أخرى لتتسيد المشهد في دورتي 

الذي نص على ان الكتلة األكبر التي تشكل  2010ساهم قرار المحكمة االتحادية بعد انتخابات  – 9
بات, في تشظي القوائم الكبيرة التي الحكومة هي الكتلة االكبر التي تتشكل بعد اعالن نتائج االنتخا

 .2018و  2014كانت قائمة على اساس عرقي وطائفي في انتخابات 

, تبين 2003من خالل الدراسة التحليلية للمشاركة السياسية في االنتخابات البرلمانية بعد عام  – 10
ول استشراق مستقبل ان العراق يتميز بالتنوع العرقي والديني والطائفي واللغوي, لذلك على من يحا

المشاركة السياسية في العراق ان يضع بالحسبان هذا التنوع, الذي الزم الفرد العراقي في سلوكه 
السياسي واالنتخابي طيل هذه الفترة, لذلك يمكن القول ان المشهد السياسي في المستقبل القريب لن 

 ر هذا التنوع فيها.    يشهد تغيرا جذريا اال بإجراءات فورية تعلي قيم المواطنة وتصه

 التوصيات

العمل على نشر ثقافة المشاركة السياسية وبيان أهميتها لحاضر ولمستقبل المجتمع, ورفع مستوى  – 1
الوعي السياسي مما يساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية. ومحاربة ثقافة الخضوع للسلطة الحاكمة 

 التي ترسخت عبر عقود من الحكم الدكتاتوري.

البدء بعملية تنموية شاملة سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا بما يؤدي الى الحد تأثير المشاكل  – 2
االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع, ورفع المستوى الثقافي والسياسي للمجتمع, االمر 

شاركتهم في صناعة الذي يمكن ان يؤدي الى زيادة اهتمام المواطنين بالشأن العام وادراك أهمية م
 القرارات والسياسات العامة للدولة.

العمل على اجراء تعداد عام للسكان يتم على وفق بياناته استحداث سجل للناخبين لضمان عدالة  – 3
والتي  2003تسجيلهم, حيث أظهرت بيانات المفوضية في االنتخابات البرلمانية التي جرت بعد عام 

تموينية , ارتفاع اعداد المسجلين في بعض المحافظات بصورة غير تعتمد على بيانات البطاقة ال
 منطقية وانخفاضها في محافظات أخرى.
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العمل على تعزيز وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني, وتخليصها من سطوة السلطة  – 4
ة على واالحزاب, والحفاظ على استقالليتها من خالل تنظيم عالقتها بالسلطة  , وجعلها مؤسسات قادر 

 تحريك الشارع وفق المصلحة العامة.

ايجاد أحزاب وطنية قادرة على تمثيل كافة فئات المجتمع العراقي, وذلك بسن قانون ينظم عمل  - 5
االحزاب, ويمنع تشكيل احزاب على اسس اثنية ومذهبية ضيقة, ويكشف مصادر تمويلها للحد من 

 تأثير الدور  الخارج على المشاركة السياسية.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية , عبر خطاب رسمي متزن يعلي قيم المواطنة, وسياسات  – 6
 حكومية تجاه المواطنين قائمة على المساوات بين فئات المجتمع وعدم التمييز بينهم.

ايجاد حل لمشكلة تمثيل المقعد الواحد, فاألساس الذي تقوم عليه الديمقراطية والمشاركة السياسية  – 7
عدم التمييز والمساوات بين كافة ابناء الدولة , فال ينبغي ان تكون قيمة الصوت االنتخابي في  هو

إقليم ما أقل من قيمة الصوت االنتخابي في إقليم  آخر. وذلك يتم عبر تنظيم قانون يضمن عدالة 
 تمثيل المقعد .

رفع كفاءة القوات االمنية  ـ معالجة الوضع االمني المتدهور في بعض المحافظات , ويتم ذلك عبر 8
بتجهيزها باألسلحة المتطورة ورفع المستوى االستخباراتي, وأشراك ابناء تلك المحافظات بالملف 

 االمني. والعمل على الحد من تأثير الجماعات المسلحة على السلوك السياسي والتصويتي للمواطن.

الحديثة  لتجنب عمليات التزوير التي دعم استقالل مفوضية االنتخابات و استخدام  التقنيات  – 9
تؤدي الى التشكيك بنتائج المشاركة السياسية, االمر الذي يؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة , 

 وذلك لغياب الدافع نحوها وهو التغيير.
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1969. 

ر الى اين : انتخاب الرئاسة في مصر وتاثيراتها المحتملة في عملية التحول حسن نافعة , مص (9
 .2005(, 320الديمقراطي, مجلة المستقبل العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد )

خميس حزام والي, اشكالية الشرعية في االنظمة السياسية العربية, بيروت, مركز دراسات  (10
  .2003الوحدة العربية, 

يس حزام, الثقافة السياسية والنظام السياسي: نقد للمفهوم الغربي للثقافة السياسية, مجلة خم (11
 2004, 28العلوم السياسية ,جامعة بغداد , العدد 

رضا سالم داود, االقلية اآليزيدية في العراق , بحث في الجغرافية السياسية, مجلة اآلداب ,   (12
( الجزء االول , 2019ـ2018لعام الدراسي ) الجامعة العراقية, عدد خاص بالمؤتمرات ل

 .2019( 11المجلد)
مركز (, 27)العدد , مجلة دراسات دولية , المجتمع المدني والدولة العراقية, ستار الدليمي (13

 .2005, جامعة بغداد, الدراسات الدولية 
, العراقيةماذا حدث لعشرين مليار دوالر من األموال , ستيفن فيولر و ديمتري سيفاستويولو (14

 .2005(, 381)العدد , بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, مجلة المستقبل العربي
سعد بشير اسكندر, الدولة الحديثة واالمة والنزعة القومية في العراق ـ العربي والكردستاني,  (15

 .2005منشورات مكتب الفكر والتوعية لالتحاد الوطني الكردستاني, السليمانية , 
دراسة في  2010فتح اهلل , جغرافية االنتخابات البرلمانية في العراق لعام  سفين جالل (16

( , 1(, العدد )8الجغرافية السياسية, مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانية, المجلد )
2013. 

سالم الشماع , ) سنة العراق يواجهون أشكالية تمثيلهم سياسيا في مرحلة ما بعد داعش (,  (17
 .2017يونية23( , 10672العرب, العدد)

 .2011نوفمبر 27السيد يس, صعود الشرعية الثورية العربية, جريدة الحياة الندنية, (18
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صالح بلحاج, التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والنظريات, منصة المجالت العلمية  (19
 .2013, 1, العدد 1الجزائرية, جامعة الجزائر, المجلد 

(, 68ولوجي لسكان العراق, مجلة كلية اآلداب, العدد)السعدي, التركيب االثن فاضل عباس (20
2005. 

علي الدين هالل وأخرون, معجم المصطلحات السياسية, القاهرة, المركز القومي للبحوث  (21
 .1994االجتماعية والجنائية, 

علي خليفة الكواري واخرون, المواطنة والديمقراطية في الدول العربية, مركز دراسات الوحدة  (22
  .2001, بيروت,1العربية, ط

علياء العزي, االعالم العربي والتنمية السياسية, سلسلة دراسات, معهد البحرين للتنمية  (23
   .2017السياسية, 

فيروز حسن حمه عزيز, االهمية الجيوسياسية لكردستان الجنوبية وتأثيرها على السياسة  (24
 .2008السليمانية,  (, مركز كردستان للدراسات الستراتيجية, 1924ـ 1914البريطانية ) 

قحطان حسين, العنف السياسي في مضمونه واشكاله واسبابه, مجلة العلوم االنسانية, جامعة  (25
 .2014 ,(20بابل, المجلد, العدد )

كنعان حمه غريب عبداهلل و عابد خالد رسول, انماط العنف السياسي في العراق بعد عام   (26
راسات القانونية والسياسية, جامعة , مجلة دراسات قانونية وسياسية, مركز الد2003

 .2015( , 6السليمانية, السنة الثالثة, العدد )
لعجال أعجال محمد لمين, إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم , مجلة العلوم االنسانية  (27

 .2007(, 12, جامعة محمد خيضر بسكرة, العدد )
دان واثرها في االندماج الوطني, مثنى حسين عبد, التركيبة المجتمعية لدولة جنوب السو  (28

(, 25مجلة كلية التربية للبنات, مركز الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد: المجلد )
 .2010(, 3العدد)

( , تشرين االول 75مجلة مركز الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد, العدد ) (29
2018. 
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محمد الرحبي, العالقات المكانية لمدن نهري دجلة والفرات: دراسة مقارنة, مجلة المأمون   (30
 .2002, 7الجامعة, بغداد, العدد

محمد المالكي, االندماج االجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب الكبير, المؤتمر  (31
 .2013لسياسيت, الدوحة, السنوي الثاني للعلوم االجتماعية, المركز العربي لالبحاث ودراسة ا

 ,محمد رشاد الحمالوي , أدارة األزمات ) ابوظبي: مركز األمارات للدراسات  والبحوث( (32
1997. 

المجلة , استمرارية التطور أم تقطعات: السياسي من خالل معطى الشرعية, محمد قدوسي (33

 .2001(, 14)العدد, جامعة وهران , الجزائرية في االنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية
محمد محمود ابراهيم الديب, جغرافية االنتخابات) فحواها ومراميها ومناهجها( , الجمعية  (34

 .2012(, 59الجغرافية المصرية , العدد)
, هيفاء احمد الجندي, ) جلبير اشقر ( المثقف المتمرد الذي عرف الشرق الملتهب, العرب  (35

 .2015اغسطس30 ,(10023العدد)
لعزاوي, االقليات في ظل الدول الجديدة, مجلة شؤون سياسية, العدد وصال نجيب عارف ا  (36

 .1996( ,  السنة الثانية, دار الجماهير للصحافة, 706)
والء البحيري, أدارة األزمة :مفاهيم , المركز الدولي للدراسات المستقبلية واألستراتيجية, ,  (37

 .2008, فبراير38القاهرة , العدد

 طاريحالرسائل واأل-رابعًا:

العراق كحالة للدراسة ( التعددية)ابراهيم فتاح صابر, العلمانية ومشكلة الطائفية في المجتمعات  (1
 .2008رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة صالح الدين, 

اميمة مصطفى عبود, قضية الهوية في مصر في السبعينات : دراسة في تحليل بعض  (2
ة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, رسالة ماجستير غير نصوص الخطاب السياسي, القاهر 

 .1993منشورة, 
بادي سامية, المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر, رسالة ماجستير, كلية العلوم االنسانية  (3

 .2005واألجتماعية, جامعة منتوري قسطنطينة,
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 -في الدول النامية ثروت زكي علي مكي , وسائل االتصال الجماهيري والمشاركة السياسية (4
(, أطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية  1981 -1952دراسة حالة التجربة المصرية )

 .1993األقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة, 
جاسم محمد محمد علي, الجغرافية االنتخابية لمجالس المحافظات في العراق: دراسة في  (5

كلية العلوم االنسانية, قسم الجغرافية, جامعة السليمانية,  الجغرافية السياسية, أطروحة دكتوراه,
2011. 

جزا توفيق طالب, سكان اقليم كردستان) دراسة في الجغرافية السياسية( رسالة ماجستير,  (6
 .1995جامعة صالح الدين, كلية االداب, قسم الجغرافية, 

رسالة ماجستير, كلية  حسن عبد زاير الكعبي, جغرافية االنتخابات لمحافظتي بابل وديالى, (7
 .2007التربية ابن رشد, جامعة بغداد, 

حنان قنديل عارف, الماركسية والتعددية السياسية) دراسة في النظرية والتطبيق (, رسالة  (8
 .1996دكتوراه, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 

وآفاقها المستقبلية, رسالة  1989كريم محمود, العالقات العراقية االمريكية منذ عام  ريبوار (9
 .2006ماجستير, جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 

سعد عبد الحسين نعمة, المشاركة السياسية والقرار السياسي  دراسة حالة العراق(, رسالة  (10
, قسم النظم السياسية والسياسات العامة, ماجستير, جامعة النهرين, كلية العلوم السياسية

2009. 
سعدون شالل ظاهر, دور السكان في الوزن السياسي للعراق, دراسة في الجغرافية السياسية,  (11

 .1996اطروحة دكتوراه, جامعة بغداد, كلية االداب, قسم الجغرافية, 
يمن) سعود محمد ناصر الشاويش, المشاركة السياسية لالحزاب االسالمية في ال  (12

 .2002(, رسالة ماجستير, القاهرة, معهد البحوث والدراسات العربية,2001ـ1990
سليمان عبداهلل اسماعيل, خصائص االمطار في اقليم كردستان العراق, رسالة ماجستير  (13

 .1994منشورة باللغة الكردية, كلية اآلداب , جامعة صالح الدين, 
لرياح في أقليم كردستان العراق, رسالة سوران حمة أمين, التحليل الجغرافي لخصائص ا (14

 .2006ماجستير غير منشورة, كلية العلوم االنسانية, جامعة السليمانية, قسم الجغرافية, 
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السيد عبد المطلب احمد غانم, المشاركة السياسية في مصر, اطروحة دكتوراه, كلية  (15
 .1979االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 

بهنان, كلدان العراق) دراسة جغرافية ـ اثنوغرافية ( رسالة ماجستير, كلية سيروان شابي  (16
 .1993, اآلداب , جامعة صالح الدين, غير منشورة

, رسالة 2005شاكر ظاهر فرحان الزيدي, جغرافية االنتخابات البرلمانية في العراق لعام  (17
 .2007ماجستير, كلية اآلداب, جامعة بغداد,

, تحليل جغرافي لخصائص مناخ القسم الجنوبي من العراق, رسالة عبد األمام نصار ديري (18
 1988ماجستير غير منشورة, جامعة البصرة , كلية اآلداب, قسم الجغرافية, 

عبد الجبار احمد, معوقات الديمقراطية في العالم الثالث, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية  (19
 .1994العلوم السياسية , جامعة بغداد,

ل عبد الفتاح الصوفي ,جغرافية االنتخابات في اليمن ـ دراسة في الجغرافية عبد الجلي (20
 .2002السياسية, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية اآلداب ,جامعة بغداد,

فاطمة قعمير, الثقافة السياسية وانعكاسها على السلوك االنتخابي في  (21
قوق, أمحمد بو قرة, الجزائر, (, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الح2014ـ1999الجزائر)
2016. 

فريدة العمراوي, ازمة الشرعية في االنظمة السياسية العربية) دراسة حالة مصر( رسالة  (22
بسكرة, قسم العلوم  -ماجستير منشورة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد خيضر

 .2014السياسية والعالقات الدولية, 
رسالة ماجستير في علوم االعالم , االعالم والمشاركة السياسيةمتابعة وسائل , فيصل ساولي (23

 .2001, جامعة الجزائر, قسم علوم االعالم واالتصال, واالتصال
قاسم محمد عبيد, التنوع االثني لسكان السودان وآثاره في قوة الدولة, اطروحة دكتوراه ,  (24

 .2007ورة, جامعة بغداد, كلية التربية ابن رشد, قسم الجغرافية, غير منش
محمد سعيد حسين البرواري, دور التعليم الجامعي في التنشئة السياسية ) دراسة ميدانية في   (25

 .2006جامعة دهوك ( رسالة ماجستير, قسم االجتماع, كلية اآلداب, جامعة صالح الدين, 
, رسالة 2002-1981نهى محمد امجد نافع, المشاركة السياسية في مصر في الفترة من   (26

 .2003اه غير منشورة, القاهرة , معهد البحوث والدراسات العربية, دكتور 
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هبة شاكر عبد, التحليل الجغرافي السياسي الزمة االندماج الوطني واثرها في بناء الدولة في  (27
, رسالة ماجستير, كلية التربية للعلوم االنسانية, جامعة المثنى, 2003العراق بعد عام 

2020. 
ر الديمقراطي واثره على المشاركة السياسية في مصر في عهد هبة محمود فؤاد, التطو  (28

 .2006الرئيس مبارك, رسالة ماجستير, معهد الدراسات والبحوث العربية, 
لوي, المشاركة السياسية في المجتمع اليمني ) دراسة اجتماعية مقارنة صياسر حسن ناجي ال (29

رسالة ماجستير ) غير منشورة (, ( , 2003ـ 1990للعمليات االنتخابية النيابية للفترة من 
 .2007كلية العلوم السياسية, جامعة صنعاء, 

 االنترنيت:-خامسًا:

    .http;//www.altawafuk.comجبهة التوافق العراقية, منشور على الرابط: (1
السيد عليوة ومنى محمود, ) مفهوم المشاركة السياسية(, مركز دمشق للدراسات النظرية   (2

 . https;//goo.gl/SQjhARوالحقوق المدنية, 
  عبد أألله وردي, التأصيل الفقهي للمشاركة السياسية, منشور على  (3

 .http://www.ahewar.org/show.art.asp?aid=104505الرابط:
عبد الحميد بن محمد, العزوف: معضلة االنتخابات البلدية القائمة بالجزائر, الجزيرة,  (4

 .https;//goo.gl/yTtCpu,2017اكتوبر31
عبدالسالم الحامدي, العروبة وخصائصها في الفكر القومي, منشور على   (5

 .https;//is.gd/PNhORPالرابط:
مازن الياسري, في ذاكرة الثامنة والثمانين الجيش العراقي تاريخه بين المؤسسة والنظام الحاكم,  (6

  //;www.brob.org/bohoth1/bohoth162.htmhttps.منشور على الرابط:
المحددات الهيكلية تعميق الفوارق والفجوات االجتماعية في المنطقة العربية, ضمن) الفجوات  (7

العربية(, منتدى البدائل العربي  االجتماعية والفوارق الطبقية في المنطقة
 .www.afalebanon.org,2017للدراسات

http://www.brob.org/bohoth1/bohoth162.htm
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محمد العجاتي وعمر سمير, بنية الدولة والعدالة االجتماعية في المنطقة العربية: ازمة  (8
سياسات ام ازمة بنيوية, القاهرة, منتدى البدائل العربي 

  www.afalebanom.org.2016للدراسات,
, التنظيمات اليسارية بعد ثورة يناير ثورة الغرض و ارتباك اآلداء, الملف محمد العجاتي (9

 .https;//bit.ly/2q8hhkq. 2015المصري, االهرام, اكتوبر
 1محمد العجاتي, المواطنة والحراك العربي: بين الدساتير والواقع, الشروق,  (10

 . https;//goo.gl/2kf5fy,2015يناير
 المشاركة السياسية, بحث منشور على الرابط: محمد عادل عثمان, تأصيل مفهوم (11

Democraticac . de     =?/36026. 
مظاهرات العراق الحاشدة تطالب باالصالح, الجزيرة,  (12

 .https;//goo.gl/fhpkgr.2015اغسطس22
مقتل عدد من مرشحي االنتخابات العراقية منشور على الرابط  (13

http;//www.iraqcp.org/members2/0041115icpengl.htm. 
ناجي الغزي, ) ازمة الثقة بين المواطن والمؤسسة السياسية واالدارية( الحوار المتمدن,  (14

 .https;//goo.gl/c.Hg5L6(,2644العدد) , 2009مايو12
 نوال معزيلي, أزمة المشاركة السياسية في الجزائر: بين ضعف الوعي لدى الناخب وأنعدام (15

 www. democraticالثقة بالمنتخب, المركز الديمقراطي العربي ,بحث منشور على الرابط: 
 ac  de /? P  =45683. 

االجتماعية  هبة خليل, نحو منهجية لدراسة الفوارق االجتماعية بمصر, ضمن الفجوات  (16
المنطقة العربية, منتدى البدائل العربي  والفوارق الطبقية في

 www.afalebanon.org.2017للدراسات,

 المطبوعات والتقارير الحكومية-سادسًا:

عرض  -, شنن هجوم على الفقر2001-2000البنك الدولي, تقرير عن التنمية في العالم  (1
 .2000عام, النسخة العربية, واشنطن, 

 (.2005-2004بيانات وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي, اإلحصاءات السكانية لعامي ) (2



 ............................................................ املصادر واملراجع
 

 
245 

 (.1930ـ1920البريطانية عن العراق في عشر سنوات) تقرير االدارة  (3
(, جريدة الصباح العدد  2003ـ1958جريدة الوقائع العراقية, االنتخابات البرلمانية في العراق)  (4

 .أذار 9(, 495)
( أوال وثانيا, المادة 15, المادة )2005( لسنة 16جمهورية العراق , قانون االنتخابات رقم ) (5

(16) 
, مؤشرات احصائية عن الوضع لإلحصاء, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي  جمهورية العراق (6

 .(1, جدول رقم )2019(,  2018ـ  2015االقتصادي واالجتماعي في العراق للسنوات)
 .2010( لسنة 21جمهورية العراق, قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) (7
, المسح لإلحصاءئي, الجهاز المركزي جمهورية العراق, وزارة التخطيط والتعاون االنما (8
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A 

Abstract 
      The issue of political participation is one of the topics that states have given 

great importance, because of its great impact on the legitimacy of authority and the 

building of the state and its sustainability, as political participation has been linked 

to the growth of civilized behavior in societies that are moving towards democracy, 

as it has become a deep phenomenon rooted in political life, based on cultural 

maturity.  And the political, as a method of daily dealing to impart a culture of 

peace and coexistence among the various components of peoples, through the 

presence of: difference and partisan diversity, freedom of belief and thought, 

freedom of opinion and expression for individuals and political and social forces, 

and respect for opinion and the other opinion.  There is no doubt that Iraq is going 

through a stage of democratic transition, especially after the end of the period of 

one-party control over the joints of the state, and the beginning of the stage of 

partisan pluralism in the administration of the state.  In his thesis, he used several 

approaches (descriptive, historical, statistical and analytical).  To achieve the goal 

of the study and reach the desired results, the researcher divided the study into four 

chapters preceded by an introduction that dealt with the problem, hypothesis, 

importance and justification of the study, in addition to previous studies and the 

limits of the study.  The first chapter dealt with the conceptual framework of the 

participation crisis and what is related to it, while the second chapter dealt with the 

factors affecting political participation, while the third chapter dealt with the Iraqi 

parties after 2003 and the results of their participation in the parliamentary 

elections from 2003 to 2018, while the fourth chapter dealt with the analysis of the 

parliamentary elections that took place  In the period limited from 2003 to 2018, in 

addition to explaining the causes of the political participation crisis and developing 

solutions to it, the study concluded with a set of results and recommendations with 

a list of sources and references 

 Accordingly, the study concluded that the Iraqi state suffers from a crisis of 

political participation, and the reason for this crisis is due to a number of 

geographical factors, as well as the failure of the political system in Iraq to 

overcome the obstacles facing political participation.  In addition, the government's 

policies failed to manage the state's ethnic and sectarian diversity and deepened the 

crisis of political participation, which led to this diversity being a factor of 

weakness in the body of the state instead of a factor of strength, as national and 

sectarian identities emerged instead of the comprehensive national identity.  This 

requires the development of solutions to address this crisis instead of escalating and 

creating other crises such as crises of identity, legitimacy and integration, which 

impede development in the state and lead it to collapse and rupture 
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