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 مقدمة

واهتمام  انتخابات عامة مبكرة في العراق، في ظل صراع سياسي داخلي، (2021) ول المقبلاألتجري في العاشر من أكتوبر/تشرين 

الطبيعي، بعد احتجاجات شعبية بدأت منذ  قليمية مضطربة. تجري االنتخابات متقدمة بنحو ستة أشهر عن موعدهاإدولي، وسياقات 

عادل  ،كبديل عن سلفه ،مصطفى الكاظمي ،، وكان من تداعياتها المباشرة اختيار رئيس الوزراء الحالي2019ول ألأكتوبر/تشرين ا

 الذي استقال تحت ضغط الشارع. ،عبد المهدي

ق للمرة األولى، وتحت طب  فهي ستخضع لقانون انتخابي جديد ي  ، 2005ا سبقتها منذ عام تحمل االنتخابات الجديدة سمات تميزها عم  

ن تفي أدراج الناخبين والمرشحين، وفي توفير آليات يمكن إا في فة من قضاة، اعتمدت إجراءات أكثر تشدد  إدارة مفوضية جديدة مؤل  

 ا إلجراء انتخابات مقبولة. بمتطلبات مالئمة نسبي  

أكثر من كل سابقاتها، وسيكون من بين نتائج ذلك، قيام بعثة األمم المتحدة بمراقبة االنتخابات بقرار وتخضع االنتخابات الهتمام دولي 

من تلبية لطلب من الحكومة العراقية، وسيتولى مئات المراقبين التابعين للمنظمة الدولية ولالتحاد األوروبي وللجامعة من مجلس األ

 ن يسهم ذلك في ترصين االنتخابات ومنع حاالت التزوير.أاالنتخابات، على أمل العربية وسواها، اإلشراف الميداني في يوم 

 الخارطة االنتخابية

عن انتهاء فترة تسجيل التحالفات وتقديم أسماء المرشحين  (2021) الماضي أيارمايو/ 1أعلنت المفوضية العليا المستقلة االنتخابات في 

حزبا، فيما بلغ المجموع الكلي  58تضم بمجموعها  اا سياسي  ( تحالف  21س االنتخابي على )تها أكثر من مرة، ليستقر التنافبعد أن مد  

ا ( مرشح  3249بلغ عدد المرشحين )تشارك منفردة، و 109تشارك ضمن تحالفات، و 58منها ا، ( حزب  (167لألحزاب المشاركة 

( مرشح، في حين يبلغ عدد المرشحين 1501منفردة )ا قدمتهم التحالفات، فيما قدمت األحزاب التي دخلت ( مرشح  959منهم )

نظر ا).            ( مرشحة951ا بينما يبلغ عدد اإلناث )( مرشح  2298(، أما من ناحية الجنس فيبلغ عدد الذكور )789المستقلين )

 مقعدا )غيتي( 329مرشحا يتنافسون على  3249العامة بالعراق يشارك في االنتخابات 



أدنى مع مالحظة أن  حد   % من مجموع المرشحين ك25(. وأخذت القوائم الحزبية بعين االعتبار الكوتا النسائية بواقع 1الجدول 

 (. 1)القاعدة الترشيح الفردي المستقل لم يخضع لهذه 

 2021( يوضح توزيع المرشحين لالنتخاب العراقية العامة 1جدول )

عدد 

 التحالفات
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مرشحي 

 التحالفات
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مرشحي 
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المرشحين 
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 ناثاإل

تحالفا  21

 58تضم 

 حزبا

حزبا دخلت  58منها  167

 109ضمن تحالفات، و

 تشارك منفردة

3249 959 1501 789 2298 951 

 القانون االنتخابي -1

ه البرلمان بعد جدل كبير استمر أكثر من سنة ليقر بصيغته النهائية في تجري االنتخابات المبكرة في ظل قانون انتخابي جديد أقر  

 من النسبي فيما اعتمد نظام الترشيح ، وأهم ما جاء في هذا القانون أنه تبنى النظام األكثري بدال  2020عام  األولكانون /ديسمبر

 الفردي.

ونظام توزيع المقاعد الذي أصدرته المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  2020( لسنة 9م قانون انتخابات مجلس النواب رقم )وقس  

ننا أمام ثالثة أنواع من أنتخابية، وهذا يعني ا( دوائر 5( دائرة، ودوائر لألقليات وعددها )83المقاعد إلى دوائر عامة ويبلغ عددها )

دائرة وتضم  83عددها وضمن المحافظات  ، حسب التقسيم اإلداري للبالداألولى والرئيسية هي دوائر صغيرة :يةالدوائر االنتخاب

يزيديين والشبك في نينوى" ودائرة لكل من "األ ةوالثانية تكون خاصة باألقليات حيث تكون المحافظة دائرة واحد، غالبية المرشحين

(، كما 2)المندائيين من المسيحيين والصابئة  اعتبار العراق بأكمله دائرة واحدة بالنسبة لكل    ،اواحدة للكرد الفيليين في واسط. وأخير  

 (1هو موضح في الشكل )

 ( يوضح الدوائر االنتخابية وتوزعها 1شكل )

 



في قانون االنتخابات، ومن أهمها أنه أوكل مهمة تقسيم الدوائر االنتخابية إلى  عدد من العيوب الشكلية والجوهريةويمكن اكتشاف 

ن أإذ افتقدت عملية تقسيم الدوائر إلى معيار موضوعي، السيما  ؛"تعارض المصالح" البرلمان، من دون األخذ بنظر االعتبار مبدأ

الكثافة السكانية في عدد من الدوائر االنتخابية أو عدم ترابط مناطقها ا، وهذا تجسد في تفاوت ا دقيق  معيار الكوتا النسائية لم يكن معيار  

 عن عدم االنتباه إلى األثر المجتمعي لهذا التقسيم في في أخرى، وخضوعها للنفوذ ومصالح القوى السياسية النافذة في البرلمان، فضال  

 ا(.ا وعشائري  ا ومناطقي  ا وطائفي  ني  إثا )زيادة حدة االنقسام المجتمعي عامودي  

لكترونية غير البايومترية قصيرة األمد )القابلة للتالعب(، والذي عزز الشكوك كما يؤخذ على القانون أنه سمح باستخدام البطاقة اإل

ضرر بنزاهة االنتخابات كما أنه استنفر جهود المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في توجيه جزء كبير من مواردها من أجل تقليل ال

إنما فإنه لكتروني قبل التعاقد مع شركة فاحصة عالمية القانون استخدام أجهزة العد والفرز اإل من استخدام هذه البطاقات. في حين أقر  

(، وهو أمر غريب ويثير 3)الفاحصة استخدام األجهزة، وعمد إلى تعاقد المفوضية مع الشركة  شار إلى عملية معكوسة حينما أقر  أ

إذ كيف لجهة متعاقدة مع أجهزة مثيرة للجدال أن تتعاقد هي نفسها مع شركة أخرى لفحص األجهزة  ؛مبدأ تعارض المصالحخرى أمرة 

 الرقابة المالية على سبيل المثال. زخرى مستقلة مثل جهاأا وكان على القانون نقل هذه المهمة لجهة التي اشترتها سابق  

 ون األفرادالتحالفات السياسية واألحزاب والمرشح -2

الشيعية( والقومية )الكرد والتركمان( هو السائد في التنافسات االنتخابية وإن حاولت بعض -ةني  الطبيعة الطائفية )الس   ويبدو التنافس ذ

( محافظة 17م مرشحيه في )القوى إقامة تحالفات خارج هذه التصنيفات مثل حزب )قادمون( برئاسة )حسين الرماحي( الذي قد  

ا، من بين األحزاب والتحالفات، فيما لم تستطع قوى تشرين الشبابية االتفاق على قرار ( مرشح  182) وبالعدد األعلى للمرشحين

ل فرصها في الفوز لضعف التنظيم أحزاب متعددة، مما يقل    ل تشرين فييعت تمثبالمشاركة أو المقاطعة، ودخلت بعض القوى التي اد  

ألهم هو دخول المنافسين من األفراد على نحو جدي بفعل القانون الذي أتاح الترشيح الفردي مع خفض رسوم والتمويل. لكن التغير ا

ا ل هؤالء رقم  دوالر(. وقد يشك    1700( مليون دينار )نحو 2.5ألف دوالر( إلى ) 17( مليون دينار عراقي )نحو 25الترشح من )

 ث تنافس محموم من أجل استقطاب الفائزين منهم نحو االئتالفات التقليدية.ن يحدأا في البرلمان القادم، ومن المتوقع مؤثر  

ل المرشحون األفراد قوة مهمة في الخارطة االنتخابية الشيعية ومن الممكن أن يحققوا اختراقات مهمة، وإن كان بعضهم يمثل ويشك   

أدخلت  ،وفي المقابل . نفسه كمرشح مستقلكبير آخر يمثل فعال  ا، لكن هناك قسم ا للقوى السياسية األخرى وليسوا مستقلين فعلي  امتداد  

 .ا بشكل مستقل عنها، كتكتيك انتخابي للفوز بمقاعد إضافيةا وأفراد  أحزاب   بعض القوى

 الرقابة الدولية  -3

المتحدة في العراق )يونامي( مم ا آخر لبعثة األتمديد   2576يار الماضي القرار المرقم أجماع في مايو/أصدر مجلس األمن الدولي باإل

اق اختصاصها والتفويض المعطى لها ليشمل مراقبة االنتخابات التشريعية كاستجابة لطلب طلمدة عام مع منح صالحيات أوسع ضمن ن

كومة العراقية الحكومة العراقية. وجاء في القرار أن بعثة األمم المتحدة ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين واإلقليميين المدعوين من الح

لمواكبة االنتخابات والتنسيق معهم وتوفير الدعم اللوجستي واألمني لهم. وأنها ستتصدى لمهمة إطالق حملة ضمن استراتيجية واسعة 

 مم المتحدة لتوعية الناخبين وحثهم على المشاركة.لأل

ا من األمم ( مراقب  150( مراقب دولي منهم )500إلى )وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أن عدد المراقبين الدوليين وصل 

 قليمية والدولية المختصة. عن عشرات من المراقبين من الجامعة العربية والمنظمات اإل( من االتحاد األوروبي فضال  70المتحدة و)



طار القانوني المراقبين سيكون على اإل ن تركيزأرئيسة بعثة المراقبين في بعثة االتحاد األوروبي،  ،نت السيدة فيوال غون كرامونوبي  

وإدارة االنتخابات والحمالت االنتخابية وإدارة وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي، والتصويت والعد والفرز 

بات لمراقبة معالجة اإللكتروني، وإعالن النتائج، في حين سيبقى مراقبو االتحاد األوروبي في العراق لعدة أسابيع بعد يوم االنتخا

االعتراضات االنتخابية وغيرها من التطورات الالحقة لالنتخابات، كما ستقدم بعثة مراقبة االنتخابات األوروبية النتائج األولية في 

جميع إجراءات ر بعد االنتهاء من نش  ولي بعد فترة وجيزة من االنتخابات، وتتبعه بتقرير نهائي مع توصيات لالنتخابات المقبلة سي  أبيان 

 .(4) العملية االنتخابية

ة نزل من ذلك، كان بعضها بمومع أهمية هذه الرقابة الدولية، إال أن التجارب الماضية أثبتت عدم فاعلية عمليات المراقبة الدولية، وبدال  

نها احتماالت الفوضى، قد خشية المجتمع الدولي من تبعات الخيارات البديلة وم تشاهد زور على كثير من عمليات التزوير، وكان

 فرق الرقابة في االنتخابات السابقة إلى المضي باالعتراف بها والتغاضي عن عمليات التزوير الكبرى. تدفع

ا ( مركز  8273ا من المراقبين على تغطية الجغرافية االنتخابية الشاسعة، مع وجود )وتدور تساؤالت عن قدرة هذا العدد المحدود نسبي  

( محطة انتخابية. وقد دفعت هذه التساؤالت إلى الخشية من تحول عمليات المراقبة إلى ما تطلق عليه شبكة المعرفة 55041و)ا انتخابي  

 و الجدوى.أاالنتخابية الدولية )المراقبة السياحية( الخالية من المضمون 

الرئيسية، وهي السنية،  ةنتخابية الثالثولغرض التفصيل في استعراض المشهد االنتخابي في العراق، سنقوم بعرض الساحات اال

 .والكردية، والشيعية

 : المشهد االنتخابي الشيعيأوالً 

يمكن اعتبار أن الساحة االنتخابية )الشيعية( هي األكثر تعقيدا، ألسباب مختلفة، من بينها كثرة عدد القوى السياسية التي تمثل هذا 

تمثل مزاجا سياسيا وشعبيا مختلفا، قد يشكل تحديا ذو شأن للقوى السياسية التقليدية،  المكون السكاني، وظهور قوى سياسية جديدة عديدة

وهي ذات القوى التي واجهت انتقادات شديدة من قبل طبقات شعبية واسعة شاركت في احتجاجات تشرين التي نشطت بشكل خاص 

 في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

 ى سبعة أنواع مختلفة:المشهد االنتخابي الشيعي إلينقسم و 

ة وإن اختلفت التحالفات واألحزاب الشيعية التقليدية التي هيمنت على مقاعد التمثيل الشيعي في البرلمان لدورات عد   :األول -

في تسمياتها، لعل من أهمها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري ومعه قيس الخزعلي، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة 

نوري  ،حيدر العبادي، وتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء األسبق ،الحكيم ومعه رئيس الوزراء األسبقعمار 

 ا من دون التحالف مع أحد.ل أن يدخل وحيد  المالكي، وحزب الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر الذي فض  

قادتها مناصب سابقة في السلطة التنفيذية مثل حزب المنقذون يتمثل في التحالفات واألحزاب الجديدة، وقد شغل  :النوع الثاني -

نجاز التي يرأسها الوزير إمحمد توفيق عالوي، وحركة  ،الذي يرأسه المرشح األسبق لرئاسة الوزراء والوزير األسبق

 ار، وآخرون.عامر عبد الجب ،باقر جبر صوالغ، وتجمع الفاو زاخو الذي يرأسه وزير النقل األسبق ،األسبق لعدة حقائب

 األحزاب والقوى الجديدة بشخوص قادتها، وهذه التوجهات مختلفة. وه :الثالث -

ى شعار تشرين مثل حركة امتداد برئاسة عالء الركابي وحزب قادمون القوى الشبابية، وبعض منها تبن   وه :النوع الرابع -

 .قوى أخرىو ،برئاسة حسين الرماحي

 التي تراهن على الفوز في محافظة واحدة.األحزاب المحلية  وه :النوع الخامس -



األحزاب ذات األجنحة المسلحة التي كانت ترفض الدخول للعمل السياسي على نحو مباشر كحركة حقوق  وه :النوع السادس -

 التي يرأسها حسين مؤنس وهو أحد قيادات )كتائب حزب هللا العراقي(.

ا، وإنما جزء من تكتيك انتخابي ، وبعض هؤالء ليسوا مستقلين فعلي  فراد المترشحين كمستقلينيتمثل في األ :النوع السابع -

ا ل المستقلون رقم  ألحزاب وتحالفات من أجل الحصول على مقاعد إضافية عبر ترشيح األفراد بعناوين مستقلة، وقد يشك   

 ا في البرلمان القادم. مهم  

 لي:ا للمحافظات كالتاويمكن تقسيم المشهد االنتخابي الشيعي وفق  

 محافظة بغداد  

ا في مجلس النواب، يتنافس عليها ) 71تمثل محافظة بغداد أهم المواقع االنتخابية، فحصتها تبلغ  ( 248( مرشحين، ينتمي )905مقعد 

. يتنافس المرشحون على 156( حزب ا، فضال  عن )66( مرشح ينتمون إلى )501( تحالف ا سياسي ا و)17منهم إلى ) ا مستقال  ( مرشح 

ص مقعدان إضافيان لألقليات بواقع )مقعد واحد للمسيحيين واآلخر للصابئة  ،للنساء 17للرجال، و 52مقعد ا منها  69 فيما خ ص  

 (.5)المندائيين( 

 ا في بغداد، ويأتي( مقعد  56-46ن للفوز بعدد من المقاعد قد يتراوح بين )وفراد المستقلن األووتتنافس القوائم الشيعية ومعهم المرشح

في مقدمتها حزب الكتلة الصدرية، وتحالف الفتح، وقوى الدولة الوطنية، وائتالف دولة القانون، فيما تراهن القوى الجديدة على أن 

الحزب وخذ حقي، آحركة نازل وامتداد، وقادمون،  :ومنها أحزاب ،بإمكانها قلب الطاولة على األحزاب التقليدية أو تحقيق اختراق كبير

ا في المعادلة االنتخابية في بغداد. لوا رقم  ن يشك   أعن حركة حقوق، كما أن األفراد المستقلين الذين ترشحوا من الممكن  المدني، فضال  

 (2)جدول رقم 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة بغداد (2الجدول )

 مرشحي عدد التحالفات ت

 التحالفات

عدد مرشحي  األحزاب

 األحزاب

المرشحين عدد 

 المستقلين

 138 50 قادمون 44 قوى الدولة الوطنية 1
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 14 حركة امتداد 14 العقد الوطني  7

 14 المدني 14 النهج الوطني 8

 13 تجمع الفاو زاخو 11 ائتالف سالمة وطن 9

 13 كتلة التضحية الوطنية 10 ائتالف قادرون 10

 12 تيار الكلمة 9 العمق الوطني 11



التحالف المدني  12

 الديمقراطي

  12 اليقين الوطني 8

 

 

 

 11 للعراق متحدون 7 تحالف القوى المدنية 13

 11 تيار الفراتين 5 تصميم  14

 11 حركة العراق الوطنية 2 تحالف كردستان 15

 11 حزب المهنيين لإلعمار 1 تحالف اآلمال الوطني  16

 10 الجماهير الوطنية 1 ائتالف حمورابي 17

 10 تجمع البناء واإلصالح   18

 10 كانونإشراقة  19

 9 حزب االتفاق الوطني العراقي 20

 9 حركة إنجاز 21

 9 حركة وعي الوطنية 22

 8 المشروع الوطني العراقي 23

 8 تجمع صوت الجماهير 24

حركة نازل آخذ حقي  25

 الديمقراطية

8 

 8 تجمع تشرين الوطني 26

التيار الوطني العشائري في  27

 العراق

8 

 7 "تربويون"تجمع  28

 7 تجمع العراق الجديد 29

تحالف االقتصاد  30

 العراقي/اقتصاديون

7 

 6 حراك الجيل الجديد 31

حزب التجمع الجمهوري  32

 العراقي

6 

 6 حركة كفى 33

 6 كتلة درع العراق 34

 5 تيار التحدي 35

 5 حركة الشباب للتغيير 36

 5 واثقون 37

 5 المحافظون 38

 5 تجمع برلمان الشعب 39

40 

 

 5 تجمع الكفاءات والجماهير



 5 المنتج الوطني 41

 4 النخبة 42

 4 "العربيون"حزب  43

 3 حركة بالدي الوطنية 44

 3 التصحيح الوطني )تصحيح( 45

 3 "مستقلون"كتلة  46

 3 الوحدة العراقيةتجمع  47

 2 حزب الحوار والتغيير 48

 2 حزب الداعي 49

 2 االنتفاضة والتغيير-حركة النور 50

 2 حزب األمانة 51

 2 حزب المشرق العربي 52

 2 حزب الوفاء الوطني العراقي 53

 2 العراق هويتنا 54

 2 جبهة "الصالحون" 55

 2 بيارق الخير 56

 2 الحزب الديمقراطي الكردستاني 57

االنتفاضة الشعبانية  58

 المباركة/نداء العراق

1 

المجلس العراقي الديمقراطي  59

 الموحد

1 

المجلس الشعبي الكلداني  60

 السرياني اآلشوري

1 

 1 جبهة الوحدة الوطنية 61

 1 حركة األغلبية الوطنية 62

 1 المدنيوطن  63

 1 الوئام العراقي 64

الحركة الديمقراطية اآلشورية  65

 )زوعا(

1 

 1 الوعد العراقي 66

المج

مو

 ع

17 248 66 501 156 905 

 محافظة البصرة  



المرشحين الكلي في  عن المرشحين األفراد المستقلين. ويبلغ عدد ا فضال  ا سياسي  ( حزب  31ا و)( تحالف  13يتنافس في محافظة البصرة )

( رشحوا أنفسهم كمستقلين 44( عن األحزاب و)119عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  79ا، منهم )( مرشح  423المحافظة )

 (.6)للنساء(  6للرجال، و 19ا منها )ا عام  ( مقعد  25للتنافس على )

أسعد العيداني، والكتلة الصدرية  ،الذي ينتمي إليه محافظ البصرة "تصميم"وفي مقدمة المتنافسين على مقاعد المحافظة، تحالف 

بزعامة مقتدى الصدر، وقوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، وائتالف دولة القانون، والفتح برئاسة هادي العامري. كما تحاول 

طاحة بها مستغلة حالة النقمة التي قليدية، وربما اإلالقوى واألحزاب األخرى، وبعضها قوى محلية الفوز بعدة مقاعد ومنافسة القوى الت

 (3. )جدول رقم 2019في عام  حزاب الشيعية التقليدية، تلك النقمة التي تزايدت بعد حراك تشرينتسود أوساط البصريين تجاه األ

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة البصرة (3الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

 45 15 قادمون 17 تصميم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 الكتلة الصدرية 13 قوى الدولة الوطنية 2

 9 حركة الوفاء العراقية 12 العقد الوطني  3

 8 حركة بالدي الوطنية 9 النهج الوطني 4

 7 تجمع اقتدار وطن  8 ائتالف دولة القانون  5

 7 المنقذون 5 الفتح 6

 7 صالح تجمع البناء واإل 4 ائتالف الوطنية 7

التحالف المدني  8

 الديمقراطي

 7 تجمع الفاو زاخو 4

 5 حركة العراق الوطنية 3 العمق الوطني 9

 5 حزب المهنيين لإلعمار 1 دمقتقدم الوطني/ت 10

 5 حقوقحركة  1 ائتالف سالمة وطن 11

االنتفاضة -حركة النور 1 "قادرون"ائتالف  12

 والتغيير

4 

 3 حركة وعي الوطنية 1 عزم الوطني/عزم 13

حزب الوفاء الوطني    14

 العراقي

3 

 3 ر هللا أث 15

 2 المنتج الوطني 16

 2 الصالحون 17

 2 حركة امتداد 18

 2 تيار الكلمة 19

 2 واثقون 20



  1 السند الوطني  21

 

 

 

 

 

 

 1 تيار الفراتين 22

 1 كتلة التضحية الوطنية  23

 1 المدني 24

 1 تربويون 25

 1 سالمي والئيون اإل 26

 1 تيار التحدي 27

 1 اليقين الوطني 28

 1 الشيوعي العراقي 29

 1 "مستقلون"كتلة  30

 1 التصدي  31

 243 45 119 31 79 13 المجموع

 

 قار يمحافظة ذ 

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ا فضال  ا سياسي  ( حزب  21( تحالفات و)9يتنافس في محافظة ذي قار )

( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس 27( عن األحزاب و)65عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  45ا، منهم )( مرشح  137المحافظة )

 (.7)للنساء(  5للرجال، و 14ا منها )ا عام  ( مقعد  19على مقاعد المحافظة البالغة )

الوطنية، والفتح، وائتالف  وتتنافس التحالفات واألحزاب الشيعية للفوز بجميع المقاعد، وفي مقدمتها الكتلة الصدرية وتحالف قوى الدولة

دولة القانون، وتنافسها بقوة أحزاب جديدة تراهن على ازاحة األحزاب التقليدية في المحافظة، السيما مع تزايد حالة النقمة لدى جمهور 

لمحتجين المحافظة على األحزاب التقليدية ودخولها في صدام مباشر معها في حراك تشرين وما بعده. وقد شهدت المحافظة حرق ا

 معظم مقار األحزاب فيها.

وفي مقدمة القوى الجديدة في ذي قار حركة امتداد برئاسة عالء الركابي، وقادمون برئاسة حسين الرماحي، وحزب منقذون برئاسة 

اركهم في محمد توفيق عالوي، كما تحاول القوى واألحزاب األخرى محلية الطابع، الفوز بعدة مقاعد ومنافسة القوى التقليدية، ويش

ن. في حين تهدد بعض القوى الشبابية بمنع االنتخابات، مع شيوع ظاهرة تمزيق وحرق صور ون المستقلوهذا الطموح المرشح

 (.4المرشحين كافة. )جدول رقم 

 

 

 

 



 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة ذي قار (4الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

  10 الكتلة الصدرية  10 قوى الدولة الوطنية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 8 المنقذون 7 ائتالف دولة القانون 2

 8 قادمون 6 العقد الوطني 3

 6 حركة امتداد 6 تحالف الفتح 4

 6 ن لإلعماروالمهني 6 تحالف النهج الوطني  5

 5 حركة حقوق  5 الوطنيتحالف العمق  6

التحالف المدني  7

 الديمقراطي

حركة الوفاء العراقية  3

 الوطنية

4 

االنتفاضة  -حركة النور 1 ائتالف الوطنية  8

 والتغيير

3 

 3 اقتدار وطن 1  قادرون  9

 2 تيار الفراتين    11

 1 المحافظون 12

 1 المنتجون 13

 1 تجمع الفاو زاخو 14

تحالف االقتصاد  15

 العراقي

1 

تيار والئيون   16

 سالمياإل

1 

 1 نجاز إحركة  17

 1 بالدي الوطنية 18

 1 خذ حقيآنازل  19

 1 واثقون 20

 1 التصدي 21

 137 27 65 21 45 9 المجموع

 

 محافظة ميسان

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة ا فضال  ا سياسي  ( حزب  16)و( تحالفات 9يتنافس في محافظة ميسان )

( 10( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس على )12حزاب و)( عن األ28عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  21ا، منهم )( مرشح  61)

 (.8)للنساء(  3للرجال، و 7مقاعد عامة منها )



لى الفوز بالمقاعد العشر المخصصة للمحافظة، عهم المرشحون األفراد المستقلون علسياسية الشيعية وموتتنافس التحالفات واألحزاب ا

مثل قادمون والتحالف -يأتي في مقدمتها الكتلة الصدرية ثم قوى الدولة الوطنية والفتح وائتالف دولة القانون، فيما تحاول القوى األخرى 

في هذا السعي األفراد المستقلون  اوكسر هيمنة القوى التقليدية ويشاركه المنافسة   -ب المدنيالمدني الديمقراطي وحزب المنقذون والحز

 (5من المرشحين. )جدول رقم 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة ميسان (5الجدول )

عددمرشحي  التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

قوى الدولة  1

 الوطنية

  9 الكتلة الصدرية  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 4 قادمون 4 تحالف الفتح 2

ائتالف دولة  3

 القانون

 3 المنقذون 3

 2 تيار الفراتين  2 العقد الوطني 4

تحالف النهج  5

 الوطني 

 2 المدني 2

المدني  6

 الديمقراطي

خذ حقي آنازل  2

 الديمقراطية

1 

 1 اقتدار وطن 2 العمق الوطني 7

 1 حركة حقوق  1 ائتالف الوطنية  8

 1 حركة الوفاء العراقية  1 سالمة وطن 9

 1 صالح البناء واإل   11

 1 تيار الكلمة 12

 1 وعي الوطنية 13

 1 مانةاأل 14

 61 12 28 14 21 9 المجموع

 

   محافظة النجف

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة ا فضال  ا سياسي  ( حزب  22و)ا ( تحالف  12يتنافس في محافظة النجف )

كأفراد للتنافس على  أنفسهم( رشحوا 15( عن األحزاب و)26عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  28، منهم )ين( مرشح104)

 (.9)للنساء(  3للرجال، و 9ا منها )ا عام  د  ( مقع12)



تلة الصدرية في مقدمة المرشحين بالنجف، ثم قوى الدولة الوطنية والفتح وائتالف دولة القانون، وتسعى القوى األخرى مثل وتأتي الك

فراد المستقلون لتحقيق اختراقات مهمة على حساب القوى السياسية التقليدية. قادمون وحركة امتداد وحزب المنقذون والمرشحون األ

 (6)جدول رقم 

 ضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة النجفيو (6الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

 15 10 قادمون 7 قوى الدولة الوطنية 1

 6 الكتلة الصدرية  4 تحالف الفتح 2

حركة الوفاء العراقية  3 ائتالف دولة القانون 3

 الوطنية

5 

 4 حركة امتداد 3 تحالف النهج الوطني  4

 3 اقتدار وطن 2 العقد الوطني 5

 3 تجمع الفاو زاخو 2 ائتالف الوطنية 6

 3 تجمع النهضة والبناء 2 قادرون 7

 3 تيار الكلمة 2 اآلمال الوطني 8

 3 حركة حقوق  1 تصميم 9

 3 حركة العراق الوطنية 1 العمق الوطني 11

التحالف المدني  12

 الديمقراطي

 2 المنقذون 1

 2 واثقون   13

 2 نصار الحقأمة أ 14

 2 الوفاء الوطني العراقي 15

 1 نجاز إحركة  16

االنتفاضة  -حركة النور 17

 والتغيير

1 

 1 خذ حقيآنازل  18

 1 المدني 19

 1 كتلة درع العراق 20

 1 كانونإشراقة  21

 1 تجمع القبة البيضاء 22

 1 المنتج الوطني  23

 1 حركة كفى 24

 1 حركة الداعي 25



 1 حزب الشعب لإلصالح 26

 104 15 61 26 28 12 المجموع

 

 محافظة كربالء

المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة  عن المرشحين ا فضال  ا سياسي  ( حزب  28ا و)( تحالف  12يتسابق في محافظة كربالء )

( 11كأفراد للتنافس على ) أنفسهم( رشحوا 14( عن األحزاب و)65عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  35ا، منهم )( مرشح  114)

 (.10)للنساء(  3للرجال، و 8ا منها )ا عام  مقعد  

مثل -خرى وى الجديدة األقلدولة الوطنية والفتح وائتالف دولة القانون، وتطمح الوى اقيأتي في مقدمة المرشحين، الكتلة الصدرية ثم 

تحقيق مكاسب جدية وانتزاع ل -ب المنقذون وآخرون ويشاركهم في ذلك المرشحون األفراد المستقلوناحزأقادمون وحركة امتداد و

 أكثر عدد ممكن من المقاعد من القوى التقليدية.

الحزب  :ر في المحافظة، والحزبان هماا بسبب غياب وجود كردي مؤث   ن لمرشحين في كربالء، مفاجئ  ين كردييم حزبيويأتي تقد

وحزب حراك الجيل الجديد بزعامة شسوار عبد الواحد  ،الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وقد تقدم بمرشح واحد

ة بزعامة صالح المطلك بمرشحين اثنين في كربالء. )جدول رقم ني  الس   الصبغة وبمرشحين اثنين، كما تقدم حزب التجمع الجمهوري ذ

7) 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة كربالء (7الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

  9 قادمون 7 قوى الدولة الوطنية 1

 

 

 

 

 

 

 6 الكتلة الصدرية 4 تحالف الفتح 2

 5 نجازإحركة  3 ائتالف دولة القانون 3

 4 المدني 3 تحالف النهج الوطني 4

 3 التيار الوطني العشائري 2 العقد الوطني 5

 3 إشراقة كانون 2 ائتالف الوطنية 6

االنتفاضة  -حركة النور 2 قادرون 7

 والتغيير

3 

 3 اقتدار وطن 2 اآلمال الوطني 8

 3 تجمع الفاو زاخو 1 تصميم 9

 2 تيار الفراتين 1 العمق الوطني 11

التحالف المدني  12

 الديمقراطي

 2 المنقذون 1



التجمع الجمهوري    13

 العراقي

2  

 

 

14 

 2 حراك الجيل الجديد   14

 2 خذ حقيآنازل    15

 2 حركة حقوق   16

 2 حركة الوفاء العراقية   17

 2 حركة امتداد   18

 1 الديمقراطي الكردستاني   19

 1 تربويون   20

 1 المنتج الوطني   21

  1 كتلة درع العراق   22

 1 بالدي الوطنية   23

 1 حركة وعي الوطنية   24

 1 واثقون   25

 1 حركة الداعي   26

 1 تنظيم الداخل   27

 1 التصدي   28

 114 14 65 28 35 12 المجموع

 

 محافظة القادسية

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ا فضال  ا سياسي  ( حزب  23( تحالفات و)9يتنافس في محافظة القادسية )

( رشحوا أنفسهم كأفراد للتنافس 24( عن األحزاب و)58عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  22، منهم )ين( مرشح104المحافظة )

 (.11)للنساء(  3للرجال، و 8ا منها )ا عام  ( مقعد  11على )

المرشحون األفراد المستقلون إلى الفوز بالمقاعد المخصصة للمحافظة، يأتي في  احزاب السياسية الشيعية ومعهوتسعى التحالفات واأل

مثل حزب قادمون وحزب -مقدمتها قوى الدولة الوطنية والكتلة الصدرية وتحالف الفتح وائتالف دولة القانون. وتأمل القوى الجديدة 

ر عدد ممكن من بتحقيق مكاسب جدية وانتزاع أك -تقلونالمدني وحركة امتداد وآخرون ويشاركهم في ذلك المرشحون األفراد المس

 (8المقاعد من القوى التقليدية. )جدول رقم 

 

 

 

 



 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة القادسية (8الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

قوى الدولة  1

 الوطنية

  10 قادمون 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 4 الكتلة الصدرية 3 تحالف الفتح 2

ائتالف دولة  3

 القانون

 4 المدني 3

تحالف النهج  4

 الوطني

 3 حركة امتداد 2

 3 اقتدار وطن 2 العقد الوطني 5

 3 حركة الوفاء العراقية 2 ائتالف الوطنية 6

 3 إشراقة كانون 1 سالمة وطن 7

 3 المهنيون لإلعمار 1 اآلمال الوطني 8

 3 المنتج الوطني 1 تصميم 9

 3 المحافظون   11

 2 حركة حقوق 12

 2 المنقذون 13

 2 واثقون 14

 2 نصار الحقأمة أ 15

 2 مانةاأل 16

 2 تيار الفراتين 17

 2 التصدي 18

 1 خذ حقيآنازل  19

 1 زاخوتجمع الفاو  20

 1 كتلة درع العراق 21

االنتفاضة  -حركة النور 22

 والتغيير

1 

التجمع الوطني ألهل  23

 العراق

1 

 104 24 58 23 22 9 المجموع

 

 

 



 محافظة المثنى

المرشحين الكلي في المحافظة  عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد ا فضال  ا سياسي  ( حزب  20ا و)( تحالف  12يتنافس في محافظة المثنى )

( 7( رشحوا أنفسهم كأفراد للتنافس على )17حزاب و)( عن األ33عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  25ا، منهم )( مرشح  75)

   (.12)المقاعد ا من حيث للنساء(. وهي المحافظة األقل عدد   2للرجال، و 5منها ) ةعد عامامق

المرشحون األفراد المستقلون إلى الفوز بالمقاعد السبع المخصصة للمحافظة،  اسية الشيعية ومعهوتسعى التحالفات واألحزاب السيا

يأتي في مقدمتها قوى الدولة الوطنية وائتالف دولة القانون وتحالف الفتح وائتالف دولة القانون والكتلة الصدرية. فيما تطمح القوى 

فراد وعي الوطنية وحركة امتداد وآخرون ويشاركهم في ذلك المرشحون األ مثل قادمون وحركة الوفاء وحركة ،خرىالجديدة األ

    (9إلى منافسة هذه القوى التقليدية. )جدول رقم  ،المستقلون

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة المثنى (9الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

المرشحين عدد 

 المستقلين

قوى الدولة  1

 الوطنية

 17 3 قادمون 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائتالف دولة  2

 القانون

 3 حركة وعي الوطنية 3

تحالف النهج  3

 الوطني

 3 حركة الوفاء العراقية 3

 2 الكتلة الصدرية 3 العقد الوطني 4

 2 اقتدار وطن 2 ائتالف الوطنية 5

 2 واثقون 2 تحالف الفتح 6

 2 إشراقة كانون 2 تصميم 7

المدني  8

 الديمقراطي

 2 حركة حقوق 2

 2 المنقذون 1 العمق الوطني 9

 2 المدني 1 القوى المدنية 11

االنتفاضة  -حركة النور 1 سالمة وطن 12

 والتغيير

2 

تجمع الكفاءات    13

 والجماهير

1 

 1 تجمع صوت الجماهير 14

 1 تيار الكلمة 15

 1 تيار الفراتين 16

 1 تجمع الفاو زاخو 17

 1 حركة امتداد 18



 1 المنتج الوطني 19

 1 الوفاء الوطني العراقي 20

 75 17 33 20 25 12 المجموع

 

 محافظة بابل  

ويبلغ عدد المرشحين الكلي في  عن المرشحين األفراد المستقلين. ا فضال  ا سياسي  ( حزب  31ا و)( تحالف  14يتسابق في محافظة بابل )

( رشحوا أنفسهم كأفراد للتنافس 48( عن األحزاب و)69عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  40ا، منهم )( مرشح  157المحافظة )

 (.13)للنساء(  4للرجال، و 13ا منها )ا عام  ( مقعد  17على )

ا ( مقعد  17ا من بين الـ)( مقعد  16-13)ـن إلى الفوز بوفراد المستقلالمرشحون األ اوتسعى التحالفات واألحزاب السياسية الشيعية ومعه

من المقاعد المخصصة للمحافظة، يأتي في مقدمتها قوى الدولة الوطنية والكتلة الصدرية وتحالف الفتح وائتالف دولة القانون. وتسعى 

 -ويشاركهم في ذلك المرشحون األفراد المستقلون-وطن وآخرون القوى الجديدة مثل قادمون وحزب المدني وحركة امتداد واقتدار 

ر عدد ممكن من المقاعد المخصصة لمحافظة بر عدد ممكن من المقاعد على حساب القوى التقليدية وانتزاع أكبإلى الحصول على أك

 (10بابل. )جدول رقم 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة بابل (10الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

قوى الدولة  1

 الوطنية

 48 9 قادمون 11

 7 الكتلة الصدرية 7 تحالف الفتح 2

ائتالف دولة  3

 القانون

 4 اقتدار وطن 4

 4 حركة امتداد 4 تصميم 4

 4 حركة الوفاء العراقية 3 العقد الوطني 5

 4 المنقذون 2 ائتالف الوطنية 6

تحالف النهج  7

 الوطني

 4 نجازإ 2

المدني  8

 الديمقراطي

 4 إشراقة كانون 2

تجمع الكفاءات  1 العمق الوطني 9

 والجماهير

3 

 2 المدني 1 سالمة وطن 11

 2 التصدي 1 ائتالف قادرون 12



 2 حركة حقوق 1 اآلمال الوطني 13

 2 حزب التجمع الجمهوري 1 تحالف تقدم 14

 2 تجمع الفاو زاخو   15

 1 تجمع صوت الجماهير 16

االنتفاضة  -حركة النور 17

 والتغيير

1 

 1 واثقون 18

 1 كتلة الوفاء والتغيير 19

 1 تجمع العراق الجديدة 20

 1 الداعي 21

 1 النخبة 22

 1 تيار الكلمة 23

 1 الفراتينتيار  24

 1 االتفاق الوطني العراقي 25

 1 وعي الوطنية 26

 1 للعراق متحدون 27

 1 نازل آخذ حقي 28

 1 حركة العراق الوطنية 29

 1 حركة بالدي الوطنية 30

 1 كفى 31

 157 48 69 31 40 14 المجموع

 محافظة واسط

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ا فضال  ا سياسي  ( حزب  25ا و)سياسي  ا ( تحالف  12يتنافس في محافظة واسط )

نفسهم كأفراد للتنافس أ( رشحوا 40( عن األحزاب و)55عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  28ا، منهم )( مرشح  123المحافظة )

 (.14)للنساء(  3للرجال، و 8ا منها )ا عام  ( مقعد  11على )

ا، يأتي في مقدمتها ( مقعد  11-10)بـن إلى الفوز وفراد المستقلالمرشحون األ اوتسعى التحالفات واألحزاب السياسية الشيعية ومعه

خرى مثل قادمون وحزب ن تأمل القوى الجديدة األيقوى الدولة الوطنية والكتلة الصدرية وتحالف الفتح وائتالف دولة القانون. في ح

ر عدد ممكن من بفراد المستقلون إلى تحقيق مكاسب جدية وانتزاع أكفي ذلك المرشحون األ ااد وآخرون ويشاركهالمدني وحركة امتد

 (11المقاعد من القوى التقليدية. )جدول رقم 

 

 

 



 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة واسط (11الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

مرشحي عدد  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

قوى الدولة  1

 الوطنية

  7 قادمون 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

هالي واسط أتجمع  4 تصميم 2

 المستقل

7 

 5 الكتلة الصدرية 3 تحالف الفتح 3

 4 يادي المخلصةتجمع األ 3 العقد الوطني 4

ائتالف دولة  5

 القانون

 3 المدني 2

 3 وطن اقتدار 2 ائتالف قادرون 6

 2 حركة امتداد 2 العمق الوطني 7

 2 حركة حقوق 1 سالمة وطن 8

تجمع الكفاءات  1 ائتالف الوطنية 9

 والجماهير

2 

تقدم الوطني /  11

 تقدم

 2 المنقذون 1

 2 واثقون 1 القوى المدنية 12

 2 حركة العراق الوطنية   13

االنتفاضة  -حركة النور 14

 والتغيير

2 

 2 التصدي 15

 1 حركة الوفاء العراقية 16

 1 نجازإ 17

 1 إشراقة كانون 18

 1 الداعي 19

 1 المنتج الوطني 20

 1 مانةاأل 21

 1 تيار الكلمة 22

 1 تيار الفراتين 23

 1 تجمع القلعة 24

 1 وعي الوطنية 25

 123 40 55 25 28 12 المجموع

 



 محافظة ديالى

( 164 عن مرشحين مستقلين، ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة )ا فضال  ا سياسي  ( حزب  32ا و)( تحالف  14يتنافس في ديالى )

ا ( مقعد  14نفسهم كأفراد للتنافس على )أ( رشحوا 38( عن األحزاب و)62ا عن التحالفات السياسية، و)( مرشح  64ا، منهم )مرشح  

المرشحون  اوتتنافس التحالفات واألحزاب السياسية الشيعية ومعه(15) .انتخابيةربع دوائر أللنساء( في  4للرجال، و 10ا )ا منهعام  

عد، يأتي في مقدمتها قوى الدولة الوطنية وتحالف الفتح وائتالف دولة القانون. فيما ا( مق7-5) لى الفوز بنحوعاألفراد المستقلون 

 -في ذلك المرشحون األفراد المستقلون اويشاركه-قادمون والحزب المدني وحركة امتداد وآخرون  :مثل ،رىختسعى القوى الجديدة األ

 إلى انتزاع أكثر عدد ممكن من المقاعد من القوى التقليدية الشيعية. 

 خرىأمحافظات 

في بعضها على وجود كتل سكانية  نية، معتمدةقدمت التحالفات واألحزاب الشيعية مرشحين لها في محافظات أخرى ذات أغلبية س  

( 4-1عد، ونينوى )ا( مق3-1شيعية، وتسعى للحصول فيها على مقاعد نيابية، كما في محافظة صالح الدين للحصول على نحو )

 .مقعد واحدمقاعد وكركوك 

 ني : المشهد االنتخابي الس  ثانيا

فالقوائم المشاركة محدودة، وتضم تقريبا نفس الكيانات السياسية  ظيره الشيعي،من ن اة، أقل تعقيد  ني  الساحة الس  يبدو المشهد االنتخابي في 

والشخصيات التي شاركت في االنتخابات الماضية، مع فوارق تتعلق بالهيمنة النسبية لتحالفيين سياسيين واسعين على مجمل األنشطة 

)تقدم( بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف عزم االنتخابية في المناطق ذات الغالبية السنية، هما تحالف تقدم الوطني 

 ،األول هو تحالف )عزم( الذي يتزعمه رجل األعمال :وينحصر التنافس بين تحالفين رئيسيينالعراق )عزم( بزعامة خميس الخنجر،  

)سنية( أخرى ذات طبيعة محلية  فضال عن تحالفاتمحمد الحلبوسي،  ،وتحالف )تقدم( برئاسة رئيس البرلمان الحالي ،خميس الخنجر

حصرت طموحها االنتخابي ضمن حدود محافظات معينة، مثل تحالف )جماهيرنا هويتنا( في محافظة صالح الدين والتحالف العربي 

 ،سبقالذي يرأسه رئيس البرلمان األ (للعراق متحدون)تتفاوت حظوظ القوى األخرى ومن أبرزها حزب في كركوك، وغيرها. و

الجماهير برئاسة النائب أحمد الجبوري )أبو مازن(، كما والمشروع الوطني العراقي بزعامة جمال الضاري، وحزب نجيفي، أسامة ال

 عن خرى تحاول تحقيق خرق انتخابي على حساب القوى الرئيسة ومعها األحزاب المحلية في كل محافظة فضال  أ اأحزاب   أن هناك

 .المرشحين األفراد

واألحزاب ذات الطبيعة السنية ومعهم المرشحون المستقلون في الدوائر االنتخابية لمحافظات بغداد، واألنبار، تتنافس التحالفات و

 تي:وبدرجة محدودة في بابل البصرة وواسط على النحو اآل ،وديالى، وصالح الدين، وكركوك

 األنبار

مرشحين مستقلين، ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة   عنا فضال  ا سياسي  ( حزب  16( تحالفات سياسية و)8يتنافس في األنبار )

( رشحوا أنفسهم كأفراد للتنافس على مقاعد 61( عن األحزاب و)42عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  63ا، منهم )( مرشح  166)

 (12رقم . )جدول (16انتخابية )للنساء( في أربع دوائر  4للرجال، و 11ا )( مقعد  15المحافظة البالغة )

ا من بين بقية التحالفات واألحزاب األخرى للحصول على مقاعد ا وحظوظ  عد كل من تحالفي )تقدم( و)عزم( أكثر المتنافسين حضور  وي  

 . المحافظة



من خالل أحزاب، يشاركون  ا أو ضمنة(، سواء كانوا أفراد  ة، إال أن بعض المرشحين )السن  ي  ن   وبرغم أن محافظة األنبار ذات غالبية س  

انتمائهم لتحالفات ذات قيادة )شيعية(، مثل الحزب اإلسالمي الذي يشارك مرشحوه في األنبار ضمن تحالف العقد الوطني )الشيعي( 

ية( أخرى تشارك من خالل ارتباطها بتحالف ائتالف دولة القانون ن    عن قوى )س  بزعامة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، فضال  

 نوري المالكي( والفتح )برئاسة هادي العامري(.  ،س الوزراء األسبق)يرأسه رئي

 عن ترشح ى األمر العنصر الطائفي إلى مشاركة أحد المرشحين في األنبار على قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضال  وتعد  

 . ا مستقال  ( مرشح  61)

 في محافظة األنبار يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين (12)جدول رقم 

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد المرشحين  عدد مرشحي الحزب األحزاب

 المستقلين

  7 رادة الشعبيةمشروع اإل 26 تقدم الوطني 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 عزم العراق 1

 )عزم(

 

المشروع الوطني  20

 العراقي

6 

 6 قادمون 6 العقد الوطني 2

ائتالف دولة  3

 القانون

 5 الصحوة الوطني تجمع 3

 3 االتفاق الوطني العراقي 3 قوى الدولة الوطنية 4

التصحيح الوطني  2 ائتالف الوطنية 5

 )تصحيح(

2 

 2 حركة العراق الوطنية 1 ائتالف قادرون 6

 2 تجمع الوحدة العراقية 1 القوى المدنية 7

 2 تيار الكلمة 1 الفتح 8

 1 اليقين الوطني   9

 1 واثقون 10

 1 حركة الوفاء العراقية 11

 1 الحوار والتغيير 12

خذ حقي آحركة نازل  13

 الديمقراطية

1 

 1 الوطني العشائري 14

 1 الديمقراطي الكردستاني 15

 1 العربيون 16

 166 61 42 16 63 8 المجموع



 نينوى 

ويبلغ عدد المرشحين الكلي في   عن المرشحين المستقلين،ا فضال  ا سياسي  ( حزب  39ا و)ا سياسي  ( تحالف  14يتنافس في محافظة نينوى )

( أنفسهم كمستقلين 138ح )( عن األحزاب، فيما رش  154ا عن التحالفات السياسية، و)( مرشح  131ا، منهم )( مرشح  423المحافظة )

( مقاعد لألقليات 3ي ثماني دوائر انتخابية، مع األخذ بنظر االعتبار )للنساء( ف 8للرجال، و 23ا منها )ا عام  ( مقعد  31للتنافس على )

 (13. )جدول رقم (17)مقعد ا ( 34للشبك( ليصبح المجموع الكلي لمقاعد المحافظة ) 1و ،ينييزيدلأل 1وين، يللمسيح 1)

مقاعد غير مضمونة لهم، وهو  ةا فيها خمس( مقعد  20ة سوى التنافس على )ن  يمكن فيه للعرب الس   تقسيم الدوائر على نحو الجرى وقد 

 ،السيما في نينوى ،ةة الغالبية فيه، ويتحمل البرلمان ونواب العرب السن  ل العرب السن  أمر ال يعكس الثقل السكاني فيها الذي يشك   

 مسؤولية هذا الوضع.

وال يزال  )تقدم( و)عزم( وحزب الجماهير. امتحدون وتحالفية للفوز بالمقاعد العشرين في مقدمتها حزب للعراق ن   عدة قوى س   وتتنافس

، مع تباطؤ عمليات 2014سكان نينوى يعانون من آثار المعارك العسكرية التي جرت عقب سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عليها عام 

 افظة ومدنها.ل أهم العوامل المؤدية إلى عزوف الناخبين السيما في مركز المحإعادة اإلعمار، مما قد يشك   

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة نينوى (13جدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

  17 للعراق متحدون 40 تقدم الوطني 1
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 16 قادمون 29 عزم العراق )عزم( 2

 16 الجماهير الوطنية 15 العقد الوطني  3

 14 الديمقراطي الكردستاني 2 دولة القانون  ائتالف 4

 12 كتلة عراق النهضة والسالم 8 قوى الدولة الوطنية 5

 10 حركة حسم لإلصالح 8 الفتح 6

 8 التصحيح الوطني )تصحيح( 8 تحالف كردستان 7

 6 المشروع الوطني العراقي 6 العمق الوطني 8

 5 كتلة االستقرار 5 قادرون ائتالف 9

 4 المنقذون 4 ائتالف سالمة وطن 10

 4 تيار الكلمة 3 تصميم  11

 3 حركة الشباب للتغير 1 ائتالف الوطنية 12

 3` حركة إنجاز 1 حمورابي ائتالف 13

 3 حزب التجمع الجمهوري العراقي 1 النهج الوطني 14

 3 العراقيحزب االتفاق الوطني    15

 3 حزب االستقرار   16

 2 المحافظون   17

 2 حركة الوفاء العراقية   18

 2 تجمع اقتدار وطن   19



 2 المنتج الوطني   20

حزب الحرية والديمقراطية    21

 يزيديةاأل

1 

 1 يزيدي الديمقراطياأل   22

 1 حركة وعي الوطنية   23

الديمقراطي الحزب االشتراكي    24

 الكردستاني

1 

 1 كتلة التضحية الوطنية   25

 1 تجمع العراق الجديد   26

 1 تجمع تربويون   27

 1 تجمع الوحدة العراقية   28

 1 تجمع الصحوة الوطني   29

 1 تجمع الفاو زاخو   30

الحركة الديمقراطية االشورية    31

 )زوعا(

1 

 1 الشيوعي الكردستاني   32

 1 حركة العراق الوطنية   33

 1 حركة بابليون   34

جل أيزيدية من الحركة األ   35

 اإلصالح والتقدم

1 

 1 يزيديالتقدم األ   36

 1 الوئام العراقي   37

 1 الجبهة التركمانية العراقية   38

المجلس الشعبي الكلداني    39

 السرياني اآلشوري

1 

 423 138 154 39 131 14 المجموع

  

 محافظة ديالى

 عن مرشحين مستقلين، ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة ا فضال  ا سياسي  ( حزب  32ا و)ا سياسي  ( تحالف  14افس في ديالى )نيت

( 14على )( رشحوا أنفسهم كأفراد للتنافس 38( عن األحزاب و)62ا عن التحالفات السياسية، و)( مرشح  64ا، منهم )( مرشح  164)

 انتخابية. للنساء في أربع دوائر  4للرجال، و 10ا منها ا عام  مقعد  

خذ تقسيم أسبيل المثال  ىما التقسيم الطائفي والعرقي في الدوائر االنتخابية، فعل خذ فيه باالعتبار إلى حد   أ  الدوائر على نحو  تمس   وقد ق  

 رافي للكرد.التوزيع الديمغ ،ينقوهي دائرة خان ،الدائرة الرابعة



( في مقدمتها كل من تحالفي )عزم( و)تقدم( وحزب للعراق متحدون 14لـ)ا( من المقاعد 7-5نية للفوز بـ )وتتنافس عدة قوى س  

توزيع التحالفات واألحزاب  (14)  عن المرشحين المستقلين. ويبين الجدول رقموالتجمع الجمهوري العراقي وحزب الجماهير، فضال  

  عن أعداد المرشحين المستقلين.فظة ديالى، فضال  المشاركة في محا

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة ديالى (14الجدول )

عددمرشحي  التحالفات ت

 التحالف

عدد  األحزاب

مرشحي 

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

  6 قادمون 16 عزم العراق )عزم( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 الحزب المدني 10 تقدم الوطني 2

 4 التجمع الجمهوري العراقي 9 قوى الدولة الوطنية 3

 4 حزب الداعي 5 الفتح 4

ائتالف دولة  5

 القانون

 3 الجماهير الوطنية 5

 3 نجازإ 4 تصميم 6

 3 الكتلة الصدرية 3 العقد الوطني 7

 3 حركة الشباب للتغيير 2 المدني الديمقراطي 8

 2 تيار الكلمة 2 الوطنيالعمق  9

 2 التصحيح الوطني )تصحيح( 2 ائتالف قادرون 10

 2 الديمقراطي الكردستاني 2 ائتالف الوطنية 11

 2 اقتدار وطن 2 النهج الوطني 12

الحزب االشتراكي الديمقراطي  1 تحالف كردستان 13

 الكردستاني

2 

 2 المنتج الوطني 1 القوى المدنية 14

 2 الجبهة التركمانية   15

 1 اليقين الوطني 16

 1 حركة وعي الوطنية 17

 1 تيار المد العراقي 18

 1 المشروع الوطني العراقي 19

خذ حقي آحركة نازل  20

 الديمقراطية

1 

 1 بيارق الخير 21

 1 المنقذون 22

 1 كتلة االستقرار 23

 1 العراقيتجمع وطن المدني  24



حزب الميدان التركماني  25

 العراقي

1 38 

 
 1 للعراق متحدون 26

 1 كتلة درع العراق 27

التيار الوطني العشائري في  28

 العراق

1 

 1 حزب االتفاق الوطني العراقي 29

 1 تجمع صوت الجماهير 30

االنتفاضة  -حركة النور 31

 والتغيير

1 

 1 حقوق 32

 164 38 62 32 64 14 المجموع

 

 صالح الدين

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ا فضال  ( حزب  23ا و)ا سياسي  ( تحالف  14يتسابق في محافظة صالح الدين )

( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس 68( عن األحزاب و)56عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  69ا، منهم )( مرشح  193المحافظة )

  .(18)للنساء(  4للرجال، و 10ا منها )ا عام  ( مقعد  14على )

هويتنا(  في مقدمتها كل من تحالفات )تقدم( و)عزم( و)جماهيرنا( مقعدا 12( مقعدا من الـ )11-9وتتنافس عدة قوة سنية للفوز بـ )

 عن المرشحين المستقلين. ويبين أحزاب أخرى مثل تجمع أهالي الشرقاط وأحزاب أخرى، فضال    عنزب للعراق متحدون، فضال  وح

   ( توزيع التحالفات واألحزاب المشاركة في محافظة صالح الدين، باإلضافة إلى أعداد المرشحين المستقلين.15الجدول )

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة صالح الدين (15الجدول )

مرشحي  عدد اسم التحالف ت

 التحالف

عدد مرشحي  اسم الحزب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

  10 قادمون 18 عزم العراق/عزم 1

 

 

 

 6 المنقذون 12 جماهيرنا هويتنا 2

االتفاق الوطني   11 تقدم الوطني/تقدم 3

 العراقي

4 

 4 للعراق متحدون 6 العقد الوطني  4

التصحيح الوطني  5 قوى الدولة الوطنية 5

 )تصحيح(

3 

 3 تجمع أهالي الشرقاط 4 الفتح 6



  3 تجمع العراق الجديد 3 ائتالف دولة القانون  7
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 3 العربيون 2 تحالف كردستان 8

التحالف المدني  9

 العراقي

كتلة عراق النهضة  2

 والسالم

2 

ائتالف العمق  10

 الوطني

 2 كتلة االستقرار 2

 2 حركة الوفاء العراقية 1 النهج الوطني  11

 2 الكتلة الصدرية 1 تصميم 12

المشروع الوطني  1 ائتالف قادرون 13

 العراقي

2 

جبهة تركمان  14

 العراق الموحد

 

 1 المدني 1

 1 تجمع اقتدار وطن   15

 1 حركة كفي 16

حركة نازل أخذ حقي  17

 الديمقراطية 

 

1 

  1 وعي الوطنية 18

 1 الوطن 19

 1 الوفد العراقي 20

الديمقراطي  21

 الكردستاني

1 

عدد المرشحين  1 النخبة 22

 1 تيار الكلمة  23 الكلي

 193 68 56 23 69 14 المجموع

 

 محافظة كركوك 

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ا فضال  ا سياسي  ( حزب  26ا و)ا سياسي  ( تحالف  11يتنافس في محافظة كركوك )

( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس 56( عن األحزاب و)43عن التحالفات السياسية، و) ا( مرشح  36ا، منهم )( مرشح  135المحافظة )

 (.19)للنساء(  3للرجال، و 9ا منها )ام  ا ع( مقعد  12على )



في مقدمتها التحالف العربي في كركوك برئاسة محافظ كركوك  ،ا( مقعد  12لـ)اعد من ا( مق6-4نية للفوز بـ)وتتنافس عدة قوى س  

للعراق  عن تحالف )تقدم( وحزب راكان سعيد الجبوري، وتحالف الجبهة العربية الموحدة بزعامة وصفي عاصي العبيدي فضال  

 أحزاب أخرى باإلضافة إلى المرشحين المستقلين.  عنمتحدون، فضال  

  عن أعداد المرشحين المستقلين.حزاب المشاركة في محافظة كركوك، فضال  ( توزيع التحالفات واأل16ويبين الجدول ) 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة صالح الدين (16الجدول )

مرشحي  عدد التحالفاسم  ت

 التحالف

عدد مرشحي  اسم الحزب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

جبهة تركمان  1

 العراق الموحد

 38 8 قادمون 8

 3 الجماهير الوطنية 7 تحالف كردستان 2

التحالف العربي في  3

 كركوك

 3 حركة الجيل الجديد 6

 تقدم الوطني/ تقدم 4

 

حزب الميدان التركماني  5

 العراقي

 

3 

 2 التصحيح الوطني )تصحيح( 2 قوى الدولة الوطنية 5

 2 الديمقراطي الكردستاني 2 العقد الوطني 6

الجبهة العربية  7

 الموحدة

الحزب االشتراكي  2

 الديمقراطي الكردستاني

2 

 2 المنقذون 1 ائتالف الوطنية 8

 1 تيار الكلمة 1 ائتالف حمورابي 9

 ائتالف دولة 10

 القانون

 1 المنتج الوطني 1

الحركة اإلسالمية في  1 الفتح 11

 كردستان العراق

 

1 

حركة نازل آخذ حقي    12

 الديمقراطية

1 

الحركة الديمقراطية    13

 )زوعا( اآلشورية

 

1 



 1 ستقراركتلة اال 14

 1 إنجاز 15

 المنتج الوطني 16

 

 

1 

 الحزب الوطني اآلشوري 17

 

1 

 1 الكتلة العراقية الحرة 18

المجلس الشعبي الكلداني  19

 السرياني اآلشوري

 

1 

 1 الوئام العراقي 20

 1 تيار الكلمة 21

 جبهة الوحدة الوطنية 22

 

1 

 حركة بابليون 23

 

1 

 حزب المجد العراقي 24

 

1 

 حزب المسار المدني 25

 

1 

 كردستانحزب كادحي  26

 

1 

 135 56 43 26 36 11 المجموع

 محافظة بغداد

( 248، ينتمي )ين( مرشح905ا في مجلس النواب، يتنافس عليها )مقعد   71تمثل محافظة بغداد أهم المواقع االنتخابية، فحصتها تبلغ 

. يتنافس المرشحون على ا مستقال  مرشح  ( 156 عن )ا، فضال  ( حزب  66( مرشح ينتمون إلى )501ا و)ا سياسي  ( تحالف  17منهم إلى )

ص مقعدان إضافيان لألقليات بواقع )مقعد واحد للمسيحيين واآلخر للصابئة ص   للنساء. فيما خ   17للرجال، و 52ا منها مقعد   69



المخصص للمحافظة، ا، أي نحو ثلث عدد المقاعد ( مقعد  25-15نية للفوز بـما يمكن أن يصل إلى )وتتنافس عدة قوى س  . المندائيين(

  عن أعداد المرشحين المستقلين.ع التحالفات واألحزاب المشاركة في محافظة كركوك، فضال  ي( توز2ويبين الجدول )

 محافظات أخرى 

خرى التي ال تضم غالبية من العرب  عن المرشحين المستقلين في بعض المحافظات األتتنافس التحالفات واألحزاب السنية فضال  

ة على عد، والبصرة وواسط التي قد يحصل فيها العرب السن  ا( مق3-1وهي كل من محافظات بابل مع توقعات بالحصول على )ة، السن  

 مقعد واحد لكل منهما.

ا(، فإن تقسيم حالي   69ة في البرلمان القادم )وعلى الرغم من أن المراهنة على أن القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة عدد النواب السن  

 ل وجاء لصالح األحزاب الشيعية والكردية.ؤل من هذا التفالدوائر قد قل  ا

 

 المشهد االنتخابي الكرديثالثا: 

على  2003عام لالذي هيمن منذ بدء ا بزعامة مسعود البارزاني، ا بين الحزب الديمقراطي الكردستانييعد المشهد الكردي محسوم  

، (كوران)فيما سيطر االتحاد الوطني الكردستاني ومعه حركة التغيير وعلى الحصص الكردية في نينوى، محافظتي أربيل ودهوك، 

ا حزب حراك الجيل الجديد. وتحاول قوى كردية مثل الحزب على محافظة السليمانية، والمقاعد الكردية في كركوك، وينافسهما جزئي  

 ت.فراد تحقيق مفاجأة في االنتخاباوجماعة العدل الكردستانية ومعهم األ االشتراكي الديمقراطي الكردستاني وكادحي كردستان

تعزيز هيمنة الجيل  :لعل من أهمها ،تدخل القوائم الكردية االنتخابات وهي في موقف مختلف عن االنتخابات الماضية في نواح عدة

 في السليمانية، الكردستاني بين قيادات حزب االتحاد الوطني الثاني من القيادات الكردية على المشهد السياسي واإلداري، واالنقسام الحاد

الذي أسفر عن إبعاد األخير عن الرئاسة  ،بافل الطالباني والهور جنكي ،حزبالثر الخالف الذي نشب بين الرئيسين المشتركين لقيادة إ

بدال قوباد الطالباني ليحل محل الهور جنكي في المشتركة. وقد استجابت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لطلب جناح بافل باست

جراءات إل اه فريق الهور جنكي مخالف  رئاسة تحالف كردستان المكون من )االتحاد الوطني الكردستاني وحركة كوران للتغيير(، فيما عد  

نتخابي ئيس التحالف االعلم وموافقة ر دونالمفوضية، السيما أنه جرى ب أصدرته الذي سبق وأن 2020( لسنة 2التحالف رقم )

 الهور جنكي. ،السابق

ا ا وأيض  وتسعى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل إلى توظيف هذا االنقسام الحاصل في السليمانية لتعزيز سلطتها كردي  

ومن  ،نيجرفان بارزاني ، عن حديث متزايد عن رغبة رئيس اإلقليمفي الحصول على مقاعد إضافية في االنتخابات المبكرة، فضال  

الذي أعلن عن  ،برهم صالح ،خلفه حزبه )الديمقرطي الكردستاني( في الحصول على منصب رئاسة العراق في مواجهة الرئيس

 رغبته في الحصول على والية ثانية.

نية ودهوك وكركوك ن من الكرد في محافظات أربيل والسليماون المستقلوالمرشح اوتتنافس التحالفات واألحزاب الكردية ومعه

وبدرجة أقل في ديالى وصالح الدين وبغداد، كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وألول مرة تقدم بمرشحين في محافظتي  ،ونينوى

 -اتا للهويم نفسه بوصفه عابر  الذي قد  - "قادمون"تقدم حزب  ،وبالمقابل .د كردي ذو أهميةوعرف فيهما وجي   ن الياألنبار وكربالء اللت

 أربيل والسليمانية. ،مرشحين في محافظتي

 



 محافظة أربيل 

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة ا فضال  ا سياسي  ( حزب  12يتسابق في محافظة أربيل تحالفان و)

( 15أنفسهم كمستقلين للتنافس على )( رشحوا 8( عن األحزاب و)37( مرشحين عن التحالفات السياسية، و)7ا، منهم )( مرشح  52)

 ا في مجلس النواب.مقعد   16 عن مقعد للمسيحيين، وبذلك يكون مجموع المقاعد للنساء(، فضال   4للرجال، و 11ا منها )ا عام  مقعد  

ربيل، يليه ا من بين األحزاب الكردية األخرى في أويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني األكثر حظوظ  

تحالف كردستان الذي يرأسه قوباد الطالباني )ويضم حزبي االتحاد الوطني الكردستاني وكوران للتغيير(، إلى جانب أحزاب أخرى، 

 (17كردية وغير كردية. )جدول رقم 

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة أربيل (17الجدول )

 

 ت

 

 التحالفات

 عدد

مرشحي 

 التحالف

 

 األحزاب

عدد مرشحي 

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

تحالف  1

 كردستان

  12 الديمقراطي الكردستاني 6

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ئتالف ا 2

 حمورابي

 

 5 قادمون 1

االشتراكي الديمقراطي    3

 الكردستاني

5 

 4 حراك الجيل الجديد   4

 3 الجبهة التركمانية الوطنية   5

 العدل الكردستانية/العراقجماعة    6

 

2 

 1 حركة بابليون   7

 1 اتحاد بيت النهرين الوطني   8

الحركة الديمقراطية اآلشورية    9

 )زوعا(

1 

 1 الوطني اآلشوري   10

المجلس الشعبي الكلداني السرياني    11

 اآلشوري

1 

 1 كادحي كردستان   12



 

 المجموع

2 7 12 37 8 52 

 

 السليمانيةمحافظة 

 عن المرشحين المستقلين. ويبلغ عدد المرشحين الكلي في ( أحزاب سياسية فضال  8يتسابق في محافظة السليمانية تحالف واحد و)

( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس 16( عن األحزاب و)32عن التحالفات السياسية، و)ا ( مرشح  15ا، منهم )( مرشح  63المحافظة )

 للنساء(. 5للرجال، و 13ا منها )عام  ا ( مقعد  18على )

ا من بين األحزاب الكردية األخرى في السليمانية يليه الحزب ويعد تحالف كردستان الذي يرأسه قوباد الطالباني األكثر حظوظ  

بينما قدم  ( مرشحين،5، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيشارك بـ)ين( مرشح8االشتراكي الديمقراطي الكردستاني الذي قدم )

فقد تقدم عن طريق حزب  ،أما التيار اإلسالمي .( مرشحين5( مرشحين، في حين قدم حزب قادمون )4حزب حراك الجيل الجديد )

ن، بينما تشارك كردستان بمرشحي   و( مرشحين وكادح3( مرشحين، فيما يشارك حزب الوئام العراقي بـ)3)بـسالمية جماعة العدل اإل

 (18جدول ) ا.( مرشح  16ما المستقلون فيبلغ عددهم )أمرشح واحد، الجبهة التركمانية ب

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة السليمانية (18الجدول )

 عدد التحالفات ت

مرشحي 

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

عدد المرشحين 

 المستقلين

تحالف  1

 كردستان

االشتراكي الديمقراطي  15

 الكردستاني
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 5 قادمون   2

 5 حراك الجيل الجديد 3

 5 الديمقراطي الكردستاني 4

جماعة العدل  5

 الكردستانية/العراق

 

3 

 3 الوئام العراقي 6

 2 كردستان وكادح 7

 1 الجبهة التركمانية الوطنية 8

 63 16 32 12 15 1 المجموع



 محافظ دهوك

 عن المرشحين المستقلين. يبلغ عدد المرشحين الكلي في المحافظة ( أحزاب سياسية فضال  7محافظة دهوك تحالفان و)يتنافس في 

( 11( رشحوا أنفسهم كمستقلين للتنافس على )6( عن األحزاب و)21( مرشحين عن التحالفات السياسية، و)3ا، منهم )( مرشح  30)

 ا.مقعد   12، ليكون المجموع واحد  عن مقعد مسيحي. فضال  للنساء( 3للرجال، و 8ا منها )ا عام  مقعد  

( 11ا من بين التحالفات واألحزاب األخرى، ويشارك بـ )ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني األكثر حظ  

فيما تقدم الحزب  ،( مرشحين3)م مرشحين اثنين، بينما رشح حزب حراك الجيل الجديد ويليه تحالف كردستان الذي قد   ،امرشح  

 (.19ا، )جدول رقم ( مرشح  16أما المستقلون فيبلغ عددهم ) ،( مرشحين3االشتراكي الديمقراطي الكردستاني بـ)

 يوضح التحالفات واألحزاب وأعداد المرشحين في محافظة دهوك (19الجدول )

مرشحي  عدد التحالفات ت

 التحالف

عدد مرشحي  األحزاب

 الحزب

المرشحين عدد 

 المستقلين

تحالف  1

 كردستان

 6 11 الديمقراطي الكردستاني 2

ائتالف  2

 حمورابي

 

االشتراكي الديمقراطي  1

 الكردستاني

3 

 3 حراك الجيل الجديد   3

شورية الحركة الديمقراطية اآل 4

 )زوعا(

1 

 1 شوريالوطني اآل 5

المجلس الشعبي الكلدائي  6

 شوريالسرياني اآل

1 

 1 حركة بابليون 7

 30 6 21 12 3 2 المجموع

 محافظة نينوى 

 34مقاعد من بين حصة المحافظة البالغة  9-6ا من المقاعد في نينوى، قد يتراوح بين يسعى الكرد للحصول على عدد جيد نسبي  

 8بـ ا والتحالف الكردستاني مرشح   14بـ الحزب الديمقراطي الكردستاني  ابرزهأقوى كردية في انتخابات نينوى،  4ا. وتشارك مقعد  

 (14مرشحين. )راجع جدول رقم 

 



 محافظة كركوك

ا من مساعيهم يسعى الكرد للحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد محافظة كركوك في مجلس النواب، وهم يعتبرون ذلك جزء  

فظة النفطية. ويشير الواقع الميداني في هذه المحافظة المختلطة بين العرب والكرد والتركمان، الطويلة لتأكيد غالبيتهم السكانية في المحا

ا المخصصة للمحافظة. ومن بين أبرز القوى الكردية ( مقعد  12عد من الـ)ا( مق7-5بـ) إلى أن القوى الكردية تتنافس للفوز للفوز

الكردستاني وحزب الحركة اإلسالمية في كردستان العراق بمرشح تحالف كردستان والحزب الديمقراطي  :المشاركة في كركوك

 (.16واحد، )راجع جدول 

 محافظات أخرى

تسعى  ،د الكردي فيها، ففي محافظة ديالىوتتنافس القوائم الكردية في محافظات أخرى، للحصول على عدد من المقاعد يتناسب والوج

 وفي بغداد مقعد 14من مجموع  واحد ا، وفي صالح الدين مقعدمقعد   14( مقاعد من مجموع 3-2القوى الكردية للحصول على )

 ضمن حصة األقليات في محافظة واسط. اواحد   ا، كما أن لدى )الكرد الفيليين( مقعد  71 من مجموع واحد

 .الرأي العام العراقيرئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس د. باسل حسين،  *

 مراجع

(: 2021سبتمبر/أيلول  20، )تاريخ الدخول: 2021أغسطس/آب  1تحالف ا تخوض االنتخابات البرلمانية المقبلة، األناضول،  21العراق:  -1

https://bit.ly/39lsA9m 

نوفمبر/تشرين الثاني  9، 4603 ، السنة الثانية والستون، العدد2020( لسنة 9مجلس النواب العراقي رقم )قانون انتخابات انظر: جريدة الوقائع العراقية،  -2

2020. 

 .13ثالث ا(، ص /38انظر المصدر السابق، المادة )  -3

 20، )تاريخ الدخول: 2021يلول سبتمبر/أ 19، القدس العربي، وبارزاني يحث على انتخابات نزيهة في المناطق المتنازع عليها… بعثة أوروبية في أربيل -4

 https://bit.ly/39jffhJ(: 2021سبتمبر/أيلول 

stituencies/con-karkh-https://ihec.iq/baghdad ،-rusafa-https://ihec.iq/baghdadالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة بغداد:  -5

constituencies/ 

 /constituencies-https://ihec.iq/basraالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة البصرة:  -6

 constituencies/-qar-https://ihec.iq/dhiذي قار: المفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة  -7

 constituencies/-qar-https://ihec.iq/dhiالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة ميسان:   -8

 constituencies/-https://ihec.iq/najafالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة النجف:  -9

 constituencies/-https://ihec.iq/karbala المفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة كربالء:  -10

  constituencies/-https://ihec.iq/qadisiyahالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة القادسية: -11

 constituencies/-https://ihec.iq/muthannaالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة المثنى:  -12

 constituency/-https://ihec.iq/babylonالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة بابل:  -13

  constituency/-https://ihec.iq/wasitالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة واسط:  -14

 constituencies/-https://ihec.iq/diyalaنتخابات/محافظة ديالى: المفوضية العامة المستقلة لال -15

 es/constituenci-https://ihec.iq/anbarالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة األنبار:  -16

 constituencies/-https://ihec.iq/ninevehالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة نينوى:  -17

 constituencies/-https://ihec.iq/saladinالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة صالح الدين:  -18

 constituencies/-https://ihec.iq/kirkukالمفوضية العامة المستقلة لالنتخابات/محافظة كركوك:  -19

 انتهى
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