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هل تنجح االنتخاابت العراقية املقبلة يف ترميم ثقة املواطن ابلنظام السياسي؟

هل تنجح االنتخابات العراقية المقبلة في ترميم ثقة
المواطن بالنظام السياسي؟
(قراءة في نتائج استطالعات الرأي)
علي عدنان *

تشكل االنتخاابت التشريعية املقبلة يف العراق املزمع إجراؤها يف تشرين األول القادم حلقة
مصريية ضمن املسار الدميقراطي يف العراق ،نلتمس املصريية اليت تتسم هبا هذه االنتخاابت من
خالل مالحظة البيئة السياسية واالجتماعية اليت متر هبا البالد واليت اضطرت العراق إىل الذهاب
ابجتاه إجراء انتخاابت تشريعية مبكرة ،إذ شهد العراق حركة احتجاجية واسعة يف  2019متخضت
عنها خطوات إصالحية يف النظام السياسي كان أمهها اإلعالن عن انتخاابت مبكرة بقانون
انتخاابت جديد ،وتسمية مفوضية عليا مستقلة لالنتخاابت جديدة أيضاً.
رمت اخلطوات اإلصالحية حنو ضمان التمثيل األفضل للشعب يف السلطة التشريعية،
وإعادة بناء جسور الثقة بني الشعب والنظام السياسي يف البلد ،فقد طالب الكثري من احملتجني
بـ(إسقاط النظام) ،ورغم ان هذا املطلب مل يكن جداي يف جوهره ،إمنا كان تعبريا عن السخط جتاه
االدارة السيئة والفساد املستشري يف البلد ،إال انه مبثابة جرس االنذار للنظام السياسي ،وشعار يلوح
خبطورة فقدان الثقة به ،ومن هنا دأبت القوى السياسية والركائز اجملتمعية اىل الدعوة اىل انتخاابت
مبكرة جتري ضمن سياقات اصالحية ،مما قد يساعد يف اعادة بناء تلك الثقة اليت اضعفتها
سياسات السنوات السابقة.
ترتتب على خصوصية االنتخاابت املقبلة مسؤولية مشولية تقع على عاتق كل من القوى
السياسية املشاركة يف االنتخاابت ،والناخبني ،والقائمني على ادارة عملية االقرتاع ،كذلك احلال
* قسم األحباث – مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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يف جناح االنتخاابت يف حتقيق هدفها االهم املتمثل ابعادة بناء الثقة بني املواطن والنظام السياسي،
فهي االخرى مهمة تكافلية يشارك فيها اجلميع.
ومن هنا يتوجب على القوى السياسية املشاركة يف االنتخاابت إدراك امهيتها ابلنسبة
للمستقبل السياسي للبالد؛ مما يفرض عليها االلتزام ابلسلوك السياسي الدميقراطي وتقبل النتائج
اليت تفرزها صناديق االقرتاع حىت وإن كانت مغايرة للطموحات واآلمال املرجوة ،أو اللجوء إىل
الطعن ابلطرق القانونية ،واالبتعاد عن التشهري اإلعالمي ،وبث رسائل التشكيك والتحريض من
دون أدلة لكسب ود اجلمهور ،وتعاطفه؛ كما حصل يف جتارب سابقة.
ومن املطلوب تشجيع الناخبني على املشاركة الفعالة يف االنتخاابت ،فإن مسؤولية الناخبني
ليست مبستوى أقل من تلك اليت تقع على عاتق الكياانت السياسية ،حيث إن إدراك املواطن لدور
صوته االنتخايب يف رسم مستقبل البالد السياسي هو عصب العملية االصالحية ،وهي تكاد أن
تكون احملاولة االخرية إلعادة احلياة للنظام السياسي القائم يف البالد.
ولن تنجح االنتخاابت املبكرة إذا مل تتوافر هلا عوامل النجاح املتمثلة ابإلدارة الناجعة
هلذه الفعالية الدميقراطية ،وضمان توافر هذه العوامل منوط ابحلكومة واملفوضية العليا املستقلة
لالنتخاابت؛ ذلك أن دورمها ضروري يف احملافظة على األمن االنتخايب من عدة أخطار أمهها:
اإلرهاب ،والرتويع ،والتزوير ،والتالعب مبخرجات االنتخاابت.
قراءة يف استطالعات الرأي:
تعد استطالعات الرأي من األدوات املهمة يف استحصال املؤشرات يف الوقوف على الواقع
واستشراف املستقبل ،والسيما فيما يتعلق ابالنتخاابت ،ومن الضروري تفكيك نتائج االستطالعات
اخلاصة ابالنتخاابت العراقية املقبلة يف إطار هدفها األهم ،وهو إعادة بناء الثقة ابلنظام السياسي،
ّ
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وسنعتمد يف ذلك نتائج استطالع الرأي الذي أجراه فريق االستطالع يف مركز البيان للدراسات
والتخطيط ،فضالً عن نتائج استطالع الرأي الذي أجري لصاحل معهد واشنطن لدراسات الشرق
األدىن هبذا الصدد.
تشري نتائج استطالع مركز البيان إىل أن ( )61.3%من املبحوثني ينوون املشاركة يف
االنتخاابت القادمة ،بينما ذكر ( )21.8%منهم عدم نيتهم املشاركة ،يف املقابل أجاب حنو
( )16.9%أبهنم مل يتخذوا قراراً هنائياً ابملشاركة من عدمها .ويف املقابل أشار استطالع رأي
معهد واشنطن إىل أن ( )85%من العراقيني يدعمون إجراء االنتخاابت املبكرة على الرغم من أن
( )70%منهم ال يعتقدون أهنا ستغري من كيفية إدارة احلكم يف البالد .ويبدو أن استطالع رأي
مركز البيان أكثر دقة بشأن عدم الثقة ابالنتخاابت ،حيث أشار إىل أن نسبة غري املقتنعني أبن
تكون االنتخاابت قادرة على إحداث تغيري إجيايب يف البلد هي ( ،)39.1%ألسباب منهجية
وحسية يدركها الباحثون واملعنيون يف داخل العراق من خالل متابعتهم للمزاج الشعيب هبذا الصدد.
ّ
وبكل األحول تلمح هذه النتائج إىل ان فقدان الثقة ابلنظام السياسي مل يقض على آمال
العراقيني يف تغيري الواقع عرب صناديق االقرتاع ،ذلك أن نسبة كبرية منهم يدعمون إجراء االنتخاابت
املبكرة ويعتزمون املشاركة فيها ،إذ إن استطالع مركز البيان أشار إىل أن ( )65.5%من املبحوثني
قد حدثوا بيانتهم يف سجل الناخبني ،وكانت نسبة احملدثني من فئة الشباب ( ،)65%وأن نسبة
من لديهم بطاقة ابيومرتية هي  82%من املبحوثني.
لكننا جند من جهة أخرى أن األرضية مهيئة إلفشال هذه املمارسة الدميقراطية والقضاء
على آمال اإلصالح عرب صناديق االقرتاع ،إذ أدى فقدان الثقة ابلنظام السياسي إىل زعزعة ثقة
املواطنني يف املؤسسات احلكومية بنحو كبري ومنها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت ،حيث
يشري استطالع معهد واشنطن إىل أن ( )74%من املبحوثني ال يثقون بقدرة املفوضية على إدارة
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انتخاابت نزيهة وعادلة ،على الرغم من أن هذه النسبة ال تعين ابلضرورة حقيقة هذا التصور ،إال أهنا
تظهر أن هنالك شعوراً ابلتشكيك يف عمل املفوضية .ويف السياق نفسه تكشف نتائج استطالع
مركز البيان عن أن ( )48.8%من املبحوثني ال يعرفون عن املفوضية حديثة العهد شيئاً ،بينما
أبدى ( )19.2%عدم رضاهم على عملها يف قبال حنو ( )32.1%ممن أبدوا رضاهم عنها.

تُفصح نوااي املبحوثني وتفضيالهتم يف استطالع الرأي الصادر عن مركز البيان عن أن حنو
( )68.9%منهم لن خيتاروا شخصيات سياسية موجودة يف السلطة أو سبق هلم املشاركة فيها،
وأن حنو ( )83.3%منهم فضلوا التصويت لصاحل أفراد مستقلني وغري منتمني جلهة سياسية ،بينما
يشري السلوك التصوييت الذي اختربه استطالع الرأي إىل أن ( )24.3%يفضلون الشخص النزيه،
ومييل ( )13.1%حنو اختيار شخص مستقل.
وعلى الرغم من أن النتائج تشري إىل توجه عام حنو انتخاب شخصيات مستقلة فردية مل
يسبق هلا املشاركة يف السلطة ،إال أن مسة التباين والتشتت على السلوك التصوييت للمبحوثني تكاد
تكون واضحة؛ مما سينعكس بدوره على نتائج االنتخاابت املقبلة .وميكن تصور سيناريو تشتت
أصوات الغالبية يف مقابل تركيز أصوات األقلية يف الدائرة االنتخابية الواحدة ،إذ ال ينبغي غض
الطرف عن أن هنالك ( )16.7%من املبحوثني يف استطالع مركز البيان ممن اختاروا التصويت
ملرشحي األحزاب أو التكتالت ،وال نتغافل عن ( )17%ممن فضلوا التصويت للحزب الذي
خيدمهم وخيدم البلد .فيمكن مثالً أن تتشتت أصوات املرشحني املستقلني يف الدائرة االنتخابية
(س) ،بينما ترتكز أصوات املرشح احلزيب يف الدائرة نفسها؛ مما يؤهله إىل كسب املقعد الربملاين يف
الدائرة حلصوله على عدد أصوات أعلى من املستقلني.
كيف تنجح االنتخاابت يف ترميم الثقة؟
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تشري التجارب السابقة إىل أن الكثري من القوى السياسية تتجاهل أمهية االنتخاابت يف
ترميم ثقة املواطن ابلنظام السياسي والسيما حينما يسبب ذلك ضرراً مبصاحلهم السياسية ،حيث
جند بعض القوى السياسية دأبت على ترويج إعالم سليب جتاه مفوضية االنتخاابت قبل االنتخاابت
كرس مفهوم عدم اجلدوى من املشاركة ،ومن املرجح أن متضي
أبشهر يف جتارب انتخابية سابقة؛ مما ّ
بعض القوى السياسية يف هنج مماثل يف االنتخاابت القادمة.
لكن على صعيد خمتلف ،ميكن االعتماد على تنامي الشعور ابملسؤولية جتاه إصالح الواقع
الذي يشعر به الكثري من املواطنني؛ مما أيخذان حنو الثقة بدور املواطن يف حتقيق اهلدف املرجو من
االنتخاابت ،وذلك من خالل ارتفاع نسبة املشاركة؛ ألن ذلك من شأنه زايدة الفرص يف إقصاء
الطبقة الفاسدة املتنفذة ،ومنح الفرصة للمزيد من الوجوه والتكتالت اجلديدة يف الربملان املقبل.
نتيجة ملا سبق ،ستُلقى على عاتق املفوضية العليا مسؤولية كبرية يف تعزيز ثقة املواطن
إبجراءاهتا من جهة ،وتعزيز ثقته أبمهية املشاركة يف االنتخاابت من جهة أخرى؛ لتجنب مأزق
التشكيك مبصداقية النتائج؛ ألن عدم االلتزام ابلسياق القانوين واللجوء إىل التسقيط والتشهري
اإلعالمي حمتمل؛ مما قد يعيدان مرة أخرى إىل دائرة التقليل من جدوى االنتخاابت ومصداقيتها يف
إحداث التغيري االجيايب .ولتجنب هذا املأزق؛ يتوجب على املفوضية العليا املستقلة ان توسع من
دورها اإلعالمي وابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين؛ لتوعية الناخبني بدورها ،وآلية عملها ،فضالً
عن العمل على حتقيق نسب عالية من املشاركة اجلماهريية يف االنتخاابت املصريية املقبلة.
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املصادر:
1 .مركز البيان للدراسات والتخطيط ،استطالع رأي  :تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت
النيابية .2021

https://www.bayancenter.org/2021/04/6757/

2 .معهد واشنطن لسياسة الشرق االدىن ،االنتفاض أم االنتخاب :ما هو شكل التغيري الذي
يريده العراقيون؟

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alantfad-amalantkhab-ma-hw-shkl-altghyyr-aldhy-yrydh-alraqywn

3 .زهراء كاظم الصدر ،األمن االنتخايب.
https://www.bayancenter.org/2021/04/6901/

4 .شيماء الكيايل ،معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية.

https://www.bayancenter.org/2021/04/6912/
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