منشورات :مركز الساعة للدراسات
التمثيل العشائري يف انتخابات مجلس النواب وأثره عىل األداء
لمان من انتخابات  2006إىل انتخابات 2018
ر
الب ي

د .صالح أنور عبد
باحث يف مركز الساعة للدراسات

12/2020

1

ً
ً
السياس الحديث إبان ثورة العام ،1920
اق ،وقد برز دورها يق التاري خ
ي
تشكل العشائر ركنا أساسيا من تركيبة المجتمع العر ي
حيث كان لزعمائها اليد العليا ق التصدي لالحتالل البيطان آنذاك .وبعد مرور ر
أكب من ثمانية عقود من ذلك التاري خ عادت
ر
ي
ي
األضواء لتتسلط من جديد عىل هذه العشائر.
عب العقود السابقة ،ما بي قوة وسطوة وما بي سكون وانحسار لدورها ضمن أفرادها فقط،
إن تباين دور العشائر يق العراق ر
ويعزى ذلك ألسباب عدة ،لعل أهمها قوة الدولة والحكومة ومدى الضبط ،الذي تمارسه الدولة عىل أفرادها ،فعىل الرغم مما
ر
البلمانية ،تعود
يوجه للعشائر العراقية ،من انتقادات بسبب كبة الباعات بينها ،فإن العشبة ،وحي يقبب موعد االنتخابات ر
ً
االنتخان يق كل مرة .إن قوة العشبة ودورها يق كل مرحلة من مراحل العراق ،تناسبت عكسيا
إىل الواجهة لتشعل فتيل التنافس
ري
مع قوة الدولة ،فمت ما كانت الدولة وأجهزتها المختلفة قوية ،انحرس دور العشبة وتراجع تدريجيا ،والعكس صحيح فمت ما
كانت الدولة ضعيفة ،ريبز دور العشبة يق مجاالت عدة.
ً ً
اق ،أصبح لكل عشبة
وتكمن أهمية هذا الموضوع لما أصبح للعشائر دورا بارزا يق الرصاع
االنتخان للوصول إىل قبة ر
ري
البلمان العر ي
مرشحها الخاص بها ،وخذت بعض تلك العشائر باإلعالن عن واجهات سياسية لها ،وأخرى أعلنت عن مجالس سياسية لها.
وهنا تظهر الخطورة عندما تتحول العشائر من تجمعات اجتماعية ،إىل تنظيمات حزبية تتصارع عىل المناصب والسلطة مما
ً
تشظ بينها ،وتفقد سمتها االجتماعية وسناينها
المجتمع ،ويؤدي إىل ال
االجتماع ،وي هدد األمن
ينعكس سلبا عن النسيج
ي
ي
ي
ً
الت قامت عليها وتستبدلها بقيم وعادات سياسية تختلف تماما عما كانت عليه.
وعاداتها وتقاليدها ،ي
ً
البلمانية ،وذلك عىل صعيد ترجيح
إن ظهور العشائر عىل الساحة االنتخابية بهذا الشكل سوف يؤثر سلبا عىل رسم الخريطة ر
ً
كفة هذا المرشح أو ذاك عىل خلفية التضامن العشائري أو القبىل ..إذ كلما كان أفراد عشبة أو قبيلة مرشح ما أكب و ر
أكب عددا
ر
ي
من حيث بلوغ نسبة مئات األف أو عدة ماليي من أفراد العشبة أو القبيلة (وهو ليس باألمر النادر يق العراق!!) كلما زاد نصيبه
ً
ً
البلمان ،ليصبح "نائبا" جديدا عن الشعب ،وبغض النظر عن أهليته أو مؤهالته
وحظه يق الفوز و
بالتاىل الجلوس تحت قبة ر
ي
ً
ً
..
ينتم إىل عشبة أو قبيلة  -وليس لكونه
وخبته السياسية فهو سيكون "نائبا" كأمر واقع موجود اجتماعيا  -لكونه
أم نزاهته ر
ي
ً
صاحب برامج سياسية تحديثية أو خدمية جدية ،يريد أن يخدم ناخبيه وباق فئات و ر
الوطت.
بحسه
مدفوعا
المجتمع
ائح
ش
ي
ي
السياس للقبائل ما بعد :2003
الدور
ي
إن استفحال الوالء للقبيلة واالنتماء للطائفة إنما يشكل تحد كبب يواجه بناء الدولة الحديثة وروح المواطنة والهوية حيث
اق اليوم عىل ذاته إىل قبائل وطوائف ومناطق ومحالت ،حولت الرصاعات والمنازعات والعصبيات
ينقسم المجتمع العر ي
ً
ً
المدن .فمنذ سقوط النظام السابق تم تشكيل  14مجلسا عشائريا
العشائرية إىل المدن واإلحياء ومؤسسات الدولة والمجتمع
ي
وقامت سلطات االحتالل بتأسيس مكتب ارتباط مع العشائر وتدشي مقر لالتحاد العشائري وبحضور الحاكم العام األمب يك
جيم ستيل ومسؤولي عراقيي .كما تم تأسيس صحوات العشائر .فبالرغم من أهميتها اآلنية يق استتباب األمن ،فمن الممكن
ً
ً
استغاللها يق األوقات السياسية العصيبة وجعلها طابورا خامسا ،إىل جانب دورها يق تقوية األعراف والقيم والعصبيات القبلية،
ً
الت تتعارض أساسا مع الديمقراطية .والحال إن قوات االحتالل حاولت خلق توازنات جديدة :الصحوة القبلية مقابل
ي
الصحوات الطائفية ،وميليشيات جديدة مقابل المليشيات القديمة .وق  16ر
الثان عام  2008تم تأسيس "مجلس أمراء
ين
ترس
ي
ي
قبائل العراق" من العرب والكرد والبكمان والمسيحيي والصابئة واأليزيدية ليضمن التقاليد العشائرية واألعراف و"العصبيات"
ً
التأسيس التأييد من قبل الحكومة .وأخبا
القبلية ،وفق "المصلحة الوطنية العليا" و"الديمقراطية التوافقية" .وقد وجد البيان
ي
ً
يعت ذلك
تم تأسيس دائرة شؤون العشائر يق وزارة الداخلية وتعيي وزيرا للدولة لشؤون العشائر يق وزارة
المالك الثانية .أال ي
ي
وضع عقبات وعراقيل أمام تطبيق وممارسة الديمقراطية؟!
ً
ً
اق اليوم تختلف تماما عما كانت عليه سابقا ،حيث كانت وظيفة
الت استفحلت يق المجتمع العر ي
إن سمات وخصائص القبلية ي
القبيلة كمؤسسة اجتماعية/اقتصادية تهدف إىل الحفاظ عىل وحدة القبيلة وأفرادها وقيمها وأعرافها وتضامن أفرادها يق الرساء
المدن ألهداف سياسية
والرصاء سواء يق البادية أو الريف ،أما اليوم فتعمل القبيلة والطائفة عىل اخضاع أفراد المجتمع
ي
ً
ومصالح شخصية وسيطرة اجتماعية تتعدى حدود وظيفة القبيلة إىل تأكيد دورها يق المشاركة يق السلطة أو أن تكون بديال
ً
الت أعقبت سقوط النظام والفوض الشاملة آفاقا واسعة لدخول القوى السياسية
عن الدولة .وقد فتحت التطورات السياسية ي
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الت استطاعت
المدن إىل المرسح
واألحزاب ومنظمات المجتمع
ي
السياس ومن بينها المؤسسات القبلية والدينية والطائفية ،ي
ي
الت شكلتها عىل أساس المحاصصة
تجميع أفرادها ر
عب تحالفات مصلحية وبمساعدة قوى االحتالل والحكومات الضعيفة ي
السياسية /الطائفية.
ً
السياس للمؤسسة القبلية والطائفية ريبز العديد من المخاطر ،فالمشكلة تتعدى كونها بديال لمؤسسات دولة
تنام الدور
ي
إن ي
المدن ،وإنما لكونها تطرح نفسها كبديل عن المؤسسات الدستورية والديمقراطية المنتخبة ،وألنها ال تمتلك
القانون والمجتمع
ي
أي شكل من أشكال الديمقراطية وليس له ا برامج سياسية أو اقتصادية واضحة المعالم ،بل تتمحور أغلبها عن مطالب تغالبية
ً
ومصلحية ضيقة للحصول عىل مناصب أساسية يق دولة المحاصصة التوافقية ،بحيث وصل األمر أخبا إىل احباب عىل
ه يق الحقيقة التفاف عىل نتائج االنتخابات وتشويه
مناصب الوزارات السيادية .إن صيغة المحاصصة الطائفية بامتياز ي
الت تتبجح بها جميع األطراف المشاركة يق الحكومة ،كما أنها تعرقل مسبة الديمقراطية الوليدة بكونها
للعملية الديمقراطية ي
وبالتاىل تخبق قيمها وأعرافها وعصبياتها قيم التحرص والديمقراطية وتقف
المدن،
تضع نفسها كبديل عن مؤسسات المجتمع
ي
ي
ضد المواطنة والحداثة وعملية التغب والتغيب.
إن االعباز بالقبيلة والوالء لها دون الوطن يتحول إىل قبلية وإن االعباز بالطائفة واالنتماء لها دون الدولة ،يتحول إىل طائفية،
االجتماع العضوي يق المجتمع ومع المكونات االجتماعية األخرى وعدم قدرتها عىل التوحد
وهذا يشب إىل ضعف االندماج
ي
السلم فيما بينها بحيث تصبح النظرة إىل األخر ذات بعد
يق هوية وطنية واحدة تحقق االنسجام واألمن واالستقرار والتعايش
ي
واحد .وهنا يكمن خطرها والخطر الذي يهددها من جراء تقديس الهويات الفرعية والمبالغة فيها بحيث تتحول إىل حالة خوف
وق ذات الوقت عجز عن مقابلة األخر بالتفاهم والتواصل والحوار.1
وتربص ودفاع مستمر عليها ،ي
لتنام الظاهرة العشائرية:
الت مهدت
تنام الدور
أسباب
ي
السياس للعشائر بعد عام  :2003ومن هذا األسباب الرئيسية ي
ي
ي
.1

.2
.3
.4

.5
.6

دعم األحزاب السياسية المطلق لها :إذ ّ
تقربت األحزاب من العشائر وعقدت معها تحالفات وتبادلت مصالح ،لغرض
السياس؛ فالنواب يحصلون عىل أصواتهم
كسب قواعدها االجتماعية يق االنتخابات وتقوية حضورها يق المشهد
ي
عب امتداداتهم العشائرية ،فيما النفوذ العشائري يبدأ من الريف ويحرص بشكل ملموس وقوي يق مدن العراق
االنتخابية ر
2
الكبى مثل بغداد والموصل والبرصة .
ر
وغبها ساهمت يق
اشكاالت سياسية تكررت يف تحالفات حزبية وإعادة صياغة التحالفات مرات ،وانشقاقات حزبية ر
واالنتخان.
السياس
توسيع دور العشائر يق الميدان
ري
ي
أكب يق مفاصل أخرى عديدة ،دفعت بالعشائر أن
فشل واضح يف الخدمات :وباعباف أصحاب السلطة وقتها .وفشل ر
تقدم نفسها البديل المناسب.
ضعف سلطة الدولة والقانون :من أهم أسباب تنام النفوذ العشائري ،ما يعانيه العراق من ضعف يق تعزيز سلطة
ً
ّ
القانون والدولة ،وتراجع دور القضاء ،وأصبحت األجهزة األمنية هشة ،وتنام الفساد ،فضال عن انشغال البلد بحروب
ومعارك داخلية.
األطماع يف السلطة والنفوذ والمكاسب السياسية واالقتصادية واالستثمارية من الدوافع المهمة يق دخول العشائر اىل
السياس.
العمل
ي
السياس.
عدم وجود أحزاب حقيقية قادرة عىل استيعاب أبناء العشائر وتمثلها وتكون صوتهم يق العمل
ي

 1خطر تنامي دور القبيلة والطائفة في العراق ،مجموعة باحثين  ،موقع صوت الحكمة منشور على االنترنيت.
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سياس للعشائر .دور ال يتحدد يق التحشيد للفوز بصناديق االنتخابات فقط (وهو
عوامل دفعت باتجاهات كثبة نحو دور
ي
3
السياس أو ذاك. .
دور لعبته العشبة منذ السماح بممارسته) ،وال يحدده دعم هذا
ي
ً
لتنام دور العشائر سياسيا :إن دخول المنظومة القبيلة إىل عالم السياسة المدنية الحديثة أمر له تبعاته وآثاره
اآلثار السلبية
ي
يأن:
السلبية ومن أهم هذه االثار ما ي
ً
 .1إن دخول العشائر بشكل ر
السياس سيكون عامال له شأن مهم يق افساد الممارسة الديمقراطية يق العراق،
مباش يق المجال
ي
اجتماع أو من ناحية ممانعتها الثقافية لقبول الممارسة
أكان ذلك يق صورة قيام جهة سياسية باستغاللها ككيان
ي
وق الحالتي إنها تستخدم "كتلة" لخدمة جهة معينة أكانت هذه الجهة من داخل القبيلة أو من خارجها
الديمقراطية ،ي
4
السياس المفبض يق ظل دولة حديثة .
بطريقة ال تنسجم مع االعتبارات
ي
ً
ً
السياس الحديث ،ألنها تتداخل بهذا العالم بشكل
 .2تكون القبيلة كيانا اجتماعيا بالغ الخطورة حي تتقاطع مع العالم
ي
ً
واالجتماع ،فمفهوم العصبية هو يق
السياس
عصت وتحشيدي وغب منضبط فكريا ما يولد نتائج فادحة عىل المستوى
ي
ي
ري
ً
العمق ،عامل فرقة ال عامل اجتماع ألنه يخلق أجسادا اجتماعية لها والءاتها الداخلية الخاصة وتتنافر وتتصارع مع (آخر)
يشاطرها المجتمع ذاته.5
اق ،أدى إىل بناء سلطة أعراف وتقاليد عشائرية رديفة لسلطة القانون ،والدفع
 .3إن فشل الحكومة يق حماية المجتمع العر ي
الت تدفع
اق إىل سلطة العشبة ي
بالمجتمع نحو القبلية .وهو توجه قد يؤدي إىل نتائج مجهولة ،ويعود بالمجتمع العر ي
الجمع.6
خالفاتها بالمزيد من المواجهات ،ما يرص بوحدة العراق ونسيجه
ي
 .4إن القبيلة حي نتخرط ك "قبيلة" يق العملية السياسية تصبح غب نافعة ،وهذه المشكلة لها أبعاد عدة منها:
فه تصادر صوت الفرد عن طريق الوالء ،وما هو مطبق داخلها من خصائص بي
• القبيلة نفسها ال تتالءم مع ذلك :ي
فه خصائص ال بالمستوى نفسه مع غبهم كما قال عىل الوردي" :توجد
أفرادها كالمساواة وحفظ حقوقهم ،ي
7
ديمقراطية داخل القبيلة بي أفرادها لكنهم ال يستخدمونها مع الغب" .
الهرم ال تعتمد الكفاءة والمهارة يق إدارة القبيلة بل تعتمد الوراثة وتناسل الزعماء وهو ما يجلب
• القبيلة يق ترتيبها
ي
ً
أشخاصا غب مسؤولي وغب اكفاء.
ً
• تبعا للخلل اإلداري يق بنيتها تكون لدى القبيلة قابلية للذهاب يق اتجاهات سلبية كقابليتها للخضوع والمساومة.
ً
ً
ً
الجمع الفاعل داخل القبيلة يتطلب تطابقا لمواقف أفرادها ،وهو ما يجعلها كيانا تحشيديا غب منضبط
• المنطق
ي
ً
فكريا.8
 .5القبيلة إن دخلت ق أمر ما فه تدخله ككل أو تخرج منه ككل ،وعىل هذا المنوال يجري إنتاج مفهوم التعصب بشكل ر
أكب
ي
ي
اإلنسان المطلوب يق المجتمعات الحديثة يختلف عن الموقف نفسه يق العصبة التقليدية
الفكري
حداثة ..فالموقف
ي
الت تتعاضد يق الخطأ والصواب وتكون موقفها كما وصفها الشاعر دريد بن الصمة حي قال:
ي
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ينظر القبيلة والديمقراطية ،ص16

"وما أنا إال من غزية إن غوت  ..غويت وإن ترشد غزية

أرشد"9

ر
يىل:
السلوك العشائري
االنتخان :يمكن اإلشارة إىل مؤشات تصاعد دور القبائل يق التأثب عىل العملية االنتخابية وذلك فيما ي
ري
الناخبي :حيث تقوم القبائل بحشد أصوات المؤيدين من أبنائها وأنصارها لصالح مرشح بعينه أو قوى
 .1حشد أصوات
ر
ُ
ً
ر
سياسية معينة ،وهو ما دفع األحزاب السياسية إىل أن ت ئ
نس يق مقار مكاتبها باألرياف أقساما خاصة للعشائر ،وب هذه
الطريقة يحصل مرشحو األحزاب عىل األصوات من خالل عالقتهم بالقبائل والعشائر وجذورهم وانتماءاتهم القبلية ،كما
الكبى مثل بغداد والموصل والبرصة وغبها .وال يختلف األمر
يحاولون االستفادة من النفوذ العشائري يق مدن العراق ر
ه األخرى االستفادة من إمكانات القبائل يق كسب
بالنسبة لألحزاب والحركات السياسية يق إقليم كردستان ،إذ تحاول ي
والدوىل.
المحىل
األصوات االنتخابية عىل الصعيدين
ي
ي
ُ
الت يسع المرشحون للظهور فيها بجوار زعماء القبائل بغية
وق إطار االستعداد لالنتخابات ،تقام العديد من المؤتمرات
ي
ي
ً
اع هذه المؤتمرات كافة التقاليد واألعراف القبلية ،فمثًل قد يرتدي المرشح المالبس الخاصة
ر
وت
قبائلهم،
تأييد
عىل
الحصول
ي
بالمنطقة أو القبيلة ،ويقوم بإعالن والئه لها ،والحرص عىل تمجيد دورها وتاريخها ،والتعهد بالدفاع عن مصالحها .وتم
استخدام اسم القبائل والعشائر يق الدعاية االنتخابية للعديد من المرشحي ،حيث حملت بعض الفتات المرشحي شعار أنه
الرسع الوحيد لقبيلة معينة ،كما قامت بعض القبائل بإعالن تأييدها لمرشح معي10.
الممثل ر
ي
 .2تشكيل القوائم االنتخابية :رأت بعض القبائل والعشائر أنها تمتلك طاقات وكفاءات علمية وشخصيات اجتماعية لها
أهمية وثقل ق المجتمع ،وبإمكانها القيام بدور فاعل ق السلطتي ر
الترسيعية والتنفيذية ،وهو ما دفعها إىل االتفاق مع
ي
ي
.
وف هذا اإلطار ،ظهرت بعض القوائم االنتخابية
عليها
والسيطرة
االنتخابية
القوائم
ق
الدخول
عىل
ادها
عدد من أفر
ي
ي

ً
عددا ر ً
الخب" ،الذي يبعمه
كببا من
وه تضم
المرشحي من قبيلة بعينها .فعىل سبيل المثال ،قام "حزب بيارق ر
ر
ي
الكثب من أبناء قبيلة العبيدي يف عدد من
فيها
ترشح
الت
قائمته
بإطالق
العبيدي"
القادر
"عبد
السابق
الدفاع
وزير
ر
ي
المحافظات.

تكتف القبائل بدفع مرشحيها للسيطرة عىل القوائم االنتخابية الخاصة باألحزاب ،بل
مرشح القبائل :لم
 .3إعالن قوائم
ِ
ي
قامت بإعداد قوائم انتخابية خاصة بها ،وهو األمر الذي سبق وأن حدث يق االنتخابات المحلية لعام  ،2013حيث
أعلنت بعض القبائل يق المحافظات الجنوبية والوسظ عن تشكيل كتل وقوائم انتخابية بأسمائها ،مثل "تجمع الفرات
األوسط" بالنسبة لعشائر الفرات األوسط ،و"كتلة مجلس شيوخ عشائر الجنوب" بالنسبة لعشائر الجنوب.
وقد اعتمدت بعض القبائل عىل آليات ديمقراطية يق اختيار ممثليها لخوض االنتخابات ،حيث يتقدم الراغب يق البشح باسمه
لشيوخ ووجهاء القبيلة ،ويتم تنظيم انتخابات داخلية ألبناء القبيلة يتم من خاللها اختيار المرشحي الذين سيخوضون
وبالتاىل يمكنه حصد أغلب أصوات قبيلته،
االنتخابات الرسمية ،ومن ثم يتم اعتبار الفائزين المرشحي الرسميي للقبيلة،
ي
ر ً
الت قد يحصل عليها المرشح
ويرى بعض المحللي أن نتائج
االنتخابات الداخلية يمكن أن تكون مؤشا عىل مقدار األصوات ،ي
ُ
ً
ً
ر
القاض بعدم خوضهم
يق االنتخابات الرسمية ،بيد أنها قد ال تعد مؤشا كافيا ،فقد ال يمتثل المرشحون الخاشون لقرار القبيلة
ي
االنتخابات ،وهو ما ُ
سيفتت األصوات ،كما أن االنتخابات الداخلية تقترص المشاركة فيها عىل الرجال دون النساء.
المرشحي:
الت قد تنشب بي المرشحي أثناء
 .4فض الباعات ربي
ر
تحم القبيلة مرشحيها ،وتتدخل لفض الباعات ،ي
ي
المناظرات التليفزيونية أو غب ذلك من الخالفات ،كما تتدخل يق حال تعرض المرشح المدعوم من قبلها لما يمكن اعتباره
ً
مؤخرا مقطع فيديو لشاب يقف بجوار
االجتماع
إهانة من قبل أي شخص .فعىل سبيل المثال ،تناقلت وسائل التواصل
ي
9
10
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الفتة إلحدى المرشحات يق انتخابات مجلس النواب المقبلة ووصفها بأنها "جميلة" ،وقام بتقبيل الصورة وهو األمر
اعتبته القبيلة إهانة البنتهم ،وقامت بالتعرف عىل الشاب ،وفرضت غرامة مالية عليه كنوع من العقوبة عىل ترصفه.
الذي ر
االجتماع المختلفة لدعم مرشحي
االجتماع :تقوم القبائل والعشائر بتوظيف وسائل التواصل
 .5توظيف التواصل
ي
ي
الت تحمل اسم القبيلة ،وتروج لمرشح وتدافع
معيني ،حيث توجد العديد من الصفحات عىل مواقع التواصل
االجتماع ،ي
ي
عنه وتسانده ،وتعرض نسبه ومكانته وتاري خ عائلته يق القبيلة ،وعادة ما تؤثر هذه الصفحات عىل سلوك الناخبي ال سيما
يق المجتمعات البسيطة.11
لمان:
أثر التمثيل العشائري عىل األداء ر
الب ي
ترسيعية تمثل السلطة ر
البلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة ر
الترسيعية يق الدول الدستورية ،حيث يكون
ر
ر
مختصا بحسب األصل بجميع ممارسات السلطة الترسيعية وفقا لمبدأ الفصل بي السلطات ويتكون من مجموعة من األفراد
بالبلمان عن طريق االنتخاب واالقباع العام باستخدام األساليب
يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلي .ويكون التحاقهم ر
الديمقراطية .ويتم اختيارهم بواسطة المواطني يق الشعب المسجلي عىل اللوائح االنتخابية يق عملية انتخاب أو اقباع عام
ر
للبلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار ر
الترسيعات والقواني ،أو إلغائها والتصديق عىل االتفاقات
شي
ومباش ويكون ر
12
الت ريبمها ممثلو السلطة التنفيذية .
الدولية والخارجية ي
والبلمان له ثالث مهام ه ر
التشي ع والرقابة عىل أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة:
ر
ي
 .1الوظيفة ر
تعتب وظيفة ر
الترسي ع أبرز ما
البلمان األول هو وضع تلك القواعد ،أي القواني .واليوم ،ر
التشيعية :فإن دور ر
ر
تأن غالبا من جانب السلطة التنفيذية،
يقوم به ر
البلمان ،وبرغم أن المبادرة باقباح القواني وصياغتها يق هيئة مرسوعات ي
البلمان يق مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها ،وكذلك اقباح قواني جديدة .ومن المهم معرفة
ينف دور ر
فإن ذلك ال ي
ر
الت يجسدها
أن القواني ليست مجرد رخص وعقوبات يصدرها المرسع ،وإنما القانون تعبب عن إرادة المجتمع وأولوياته ،ي
ر
المرسع يق صورة قواعد عامة تحكم التفاعالت بي األفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشبك بينهم.13
 .2الوظيفة الرقابة :هو دراسة وتقييم أعمال الحكومة ،وتأييدها إن أصابت وحسابها إن أخطأت .وتتنوع صور العالقة
ر
االكبية
البلمان بانتخاب رئيس الوزراء أو قيام
البلمان والسلطة التنفيذية يق النظم الديمقراطية ،فيقوم ر
الرقابية بي ر
14
تاىل يستطيع عزله (أي سحب الثقة منه) .
النيابية بتسميته وبال ي
الت يؤديها مجلس النواب حيث إن أعضاء
 .3الوظيفة التمثيلية :يعد القرب من المواطني هو قاعدة االختصاص
التمثيىل ي
ي
الت يتم فيها
مجلس النواب يمثلون االختالفات القائمة يق المجتمع وينقلون هذه االختالفات إىل الساحة السياسية ،ي
ً
التعبب عن مختلف اآلراء حول األمور المحلية والوطنية ومناقشتها وصوال إىل ترجمة هذه النقاشات إىل سياسات يتطلب
تمثيل فعال أي إقامة حوارات بي النواب وناخبيهم لمعرفة آرائهم وتطلعاتهم وترجمة ذلك إىل سياسات ر
وترسيعات.15
ً
اق سوف ينعكس سلبا عىل أدائه وعمله إذ إن المنظومة العشائرية تختلف
إن
اتساع التمثيل العشائري يق مجلس النواب العر ي
ً
ً
ر
الت
تماما يق معالجة األمور عن منظومة وعمل مجلس النواب ،فكالهما ال ينسجم مع اآلخر خصوصا الوظيفة الترسيعية ،ي
11
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6

ً
خبته فيها ،وكذلك الوظيفة الرقابية سوف تكون مساحة المساومات والبحث عن فرص
سيكون غائبا عنها بسبب ضعف ر
تعزيز النفوذ والسلطة ،ووظيفته التمثيلية سيكون مقترصة عىل مساحته العشائرية.
ر
وتأثباته عىل االنتخابات:
استشاف لمستقبل التمثيل العشائري
ر
إن المستقبل القريب يشب إىل مساع كبب تقوم بها بعض العشائر يق األنبار من أجل تريب صفوفها استعداد لالستحقاقات
القادمة ،حيث أعلنت بعض العشائر عن وجهات سياسية مثل قبيلة البوخليفة فيه تمتلك واجهة سياسية تحت اسم ر
مرسوع
سياس برئاسة
البومرع عن تشكيل مجلس
اإلرادة ،وأعلنت بعض العشائر عن تشكيل مجالس سياسية لها كما فعلت قبيلة
ي
ي
ر
سء
الت أعلنت أن مؤتمر عام لكل
الدليم ،وكذلك قبيلة الب
النائب ليث
الكفاءات والنخب فيها .وهذا وإن دل عىل ي
وفهد ،ي
ي
ً
ً
ر
ر
فهو إعادة ترتيب لوراقها بشكل أكب تنظيما مما قد يجعلها اللعب األكب واألوفر حظا يق االستحقاقات السياسية القادمة من
انتخابات مجالس المحافظات ثم بعدها انتخابات مجلس النواب.
المجتمع وحياة
وإن الخطورة تكمن من تحول هذه االستعدادات الجادة إىل رصاع بي القبائل األنبارية مما يعرض السلم
ي
المواطني هنا إىل هزات عنيفة ،وتحول هذا الرصاع إىل عنف متبادل سواء أكان بطرق القانونية أو ال منية أو التصفيات
الجسدية.
البد من وضع حلول ناجعة من أجل الحد من السلبيات المحتملة يق وجود القبائل يق الساحة السياسية ومن أبرز هذه
الخطوات:
ً
أوال :إن يعدل مجلس النواب قانون األحزاب بحيث ال يسمح بتأسيس أحزاب من عشبة واحدة ،وال يكون أعضاء يق الهيئة
التأسيسية ر
أكب من اثني من عشبة واحدة والبد من وضع رشوط يق تأسيس األحزاب أن يكون عدد  2000شخص من ثالث
محافظات أو ر
أكب.
ً
ثانيا :أن يعدل مجلس النواب قانون االنتخابات وفق نظام الدوائر فيكون لكل ناحية دائرة انتخابية ،وبذلك يقطع الطريق أمام
التكتالت القبيلة يق انتخب شخص عىل عموم المحافظة.
ً
الت تظهر نتائج االنتخابات يق نفس
ثالثا :اعتمد النظام اإللكب ي
الت تستخدمها البعض الدول ،ي
ون المتطورة يق عد والفرز ،ي
ئ
اليوم واعتمد نظام ر
انتخان قاض .مما
القضان يق االنتخابات مما يعزز الثقة فيها كما هو يق التجربة المرصية لكل مركز
اإلشاف
ري
ي
يعز الثقة يق العملية االنتخابية ويدفع باألغلبية الصامتة للخروج والتغيب.
ً
ابعا :أن يقوم مجلس النواب بتشديد ر
البلمانية.
ر
الرسوط يق البشح إىل المجلس ،وإلغاء االمتيازات ر
ً
اق.
الوع
خامسا :المؤسسات التعليمية واإلعالمية بوضع خطط وبرامج من أجل رفع
ري
االنتخان للمواطن العر ي
ي
ً
سادسا :دعم الحكومة للنخب والمثقفي لتكوين أحزاب رصينة تقوم بمأل الفراغ واستيعاب أبناء العشائر فيها.

الخاتمة:
ً
ً
اق ،وسوف تبف العشائر تلعب دورا فاعال
إن موضوع العشائر ودورها
السياس من الموضوعات تثب اهتمام الرأي العام العر ي
ي
ً
إيجان يصب يق خدمة البلد ووحده وامنه  ،وأن دخول
ومؤثرا يق الشأن العام يق العراق ،ولكن البد لهذا الدور أن يكون بشكل
ري
ً
الت يسع الكل إىل تحقيقها يق العراق اليوم.
العشائر بشكلها
الحاىل يتقاطع تماما مع خرجات الدولة الحديثة ،ي
ي

7

فالبد أن تدرك القبائل ق العراق أن دورها االجتماع ر
أكب أهمية وفاعلية من الولوج إىل الساحة السياسية وتقلباتها ،وإنها اليوم
ي
ي
الت تحافظ عىل المجتمع من خالل الحفاظ عىل القيم العادات
،
األخب
المثابة
وإنها
،
المجتمع
للسلم
تمثل صمام أمان
ي
ي
والتقاليد.
ً
ً
ً
إننا ال ندعوا إىل عدم راشاك القبائل يق الساحة السياسية ،وإنما أن يكون لها دورا داعما ومساندا وأن تدفع أبناءها ضمن األحزاب
والتجمعات السياسية وال تنفرد بنفسها للتحول إىل أحزاب سياسية.
االنتخان بي العشائر إىل تحول األمر إىل رصاعات بينها ال يحمد
الخوف من المستقبل القريب من استمرار الحشد والتصعيد
ري
عقباها.
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ي
ي
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