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تعمل احلكومة ابصرار على إجراء اإلنتخاابت يف املوعد احملدد 10 تشرين أول 2021، 
كالتزام أساسي، ويدعم رئيس اجلمهورية هذا التوجه بشكل علين عرب تصرحيات متعددة، وبعض 

القوى السياسية بدأت ابلفعل محالهتا اإلنتخابية.
السؤال الذي يُطرح اآلن، ماذا لو أجريت اإلنتخاابت مبوعدها دون الوفاء إبشرتاطاهتا؟ وما 
هي اإلشرتاطات املطلوبة لتكون نتائجها مرضي عنها مجاهريايً لتمهيد الطريق حنو حكومة جديدة 
أو رمبا األصح مرحلة جديدة للنظام السياسي يف العراق، فالقضية بعد تظاهرات تشرين مل تعد جمرد 
تغريات على مستوى من يكون رئيساً للوزراء، أو شكل احلكومة، فاألهم هو إحداث تغريات بنيوية 

يف النظام السياسي.
املشاركة يف اإلنتخاابت ستكون أهم التحدايت ليس للحكومة بل للقوى السياسية برمتها، 
ومع انه ال وجود لنسبة مشاركة حمددة )معيار دويل معتمد(، متثل شرعية اإلنتخاابت ونواجتها، 
غري ان نسبة املشاركة ستمثل حالة إستفتاء على النظام السياسي ومستوى الرضا عنه، وهنا مكمن 
اخلطورة يف حال تدنت املشاركة، فالتداعيات احملتملة صعبة التوقع يف مدايهتا اخلطرة، ولكن ميكن 
لنتائج إنتخاابت 2018، وتداعياهتا يف إستشراف مستقبل غامض يف حال تدين نسبة  الركون 
املشاركة يف 2021، وتلك نقطة حمورية جيب أن تبين القوى السياسية واجملتمع الدويل توقعاهتا ملا 
ميكن أن يواجهه النظام السياسي من خماطر ، فاإلنتخاابت املبكرة قدمت كمدخل لتحقيق إستقرار 
سياسي ورفع مستوى الرضا اجلماهريي عرب تغريات متخيلة غري مضمونة يف حال بقاء الوضع على 

ما هو عليه.
السؤال الذي سيواجه احلكومة واملفوضية والقوى السياسية هو: ما هي التحدايت اليت تواجه 
مشاركة واسعة متنح النظام السياسي شرعية أتكل جزء منها، ومتنح احلكومة القادمة أتييداً مجاهريايً 

يساعد على تسوايت منطقية يف مشهد سياسي غائم ضبايب غري مستقرمرتبك؟

إنتخابات تشرين .. ماذا لو أجريت بشروط ناقصة؟

د. ياسين البكري *

*  أستاذ العلوم السياسية / جامعة النهرين.
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ميثل التوقيت الزمين لإلنتخاابت يف تشرين أول 2021، معضلة على مستوى املشاركة من 
جهتي، األوىل ظروف الصيف احلارة يف شهرين مها األكثر قسوة على مستوى املناخ يف العراق، وما 
يرافقه من نقص يف جتهيز الطاقة الكهرابئية اليت أصبحت ويف جتارب سابقة نقطة حتفيز للتظاهرات 
اإلنتخاابت  إن  الثانية  واجلهة  السياسية،  والقوى  احلكومة  الغضب جتاه  من حالة  ويرفع  الشعبية 
ستتزامن مع الذكرى الثانية للتظاهرات، وتلك نقطة إشكالية مركبة، فنظرايً قد يشي التوقيت لتحفيز 
مشاركة أكرب لشباب تشرين خصوصاً وان اإلنتخاابت املبكرة مطلباً هلم، لكن من جهة اثنية قد 
الذعة  إنتقادات  توجه  تشرين  قوى  من  فالعديد  واسعة،  ملشاركة  مقتاًل  التشريين  التوقيت  يكون 
للحكومة،  ابعتبارها مل حتقق شروط هذه اإلنتخاابت ومل تف بوعودها مبا خيص حصر السالح بيد 
الدولة حىت وصل األمر هتكماً ابن الدولة حماصرة ابلسالح، كما يوجه نقد أخر يتعلق ابلكشف 
عن قتلة املتظاهرين، ويتوسع النقد ابن ظروف اخلطف واإلغتيال ما زالت مستمرة دون ضبط، ومها 

سالح ترويع وختويف لقوى تشرين يف أن تنتظم  يف أحزاب ميكن أن تنافس يف بيئة آمنة.
يف السياق نفسه يوجه النقد لبعض القوى السياسية وخصوصاً ذات األجنحة املسلحة يف 
املنافسة  ان  امتالكها للسالح مبا يعين  إرادهتا عليها عرب  الدولة وتفرض  توازي قوة  اهنا ما زالت 
اإلنتخابية لن تكون عادلة، وابلتايل فان أي مشاركة ستعين ابلنتيجة منح تلك القوى شرعية التواجد 
يف املرحلة القادمة، وإعادة إنتاج نفسها وحضورها يف املشهد السياسي بعد أن سامهت تظاهرات 

تشرين يف أتكل شرعيتها.
إبختبار صعب،  املالئمة  الشروط  توفري  قضية  لإلنتخاابت يف  املستقلة  املفوضية  تقف    
فمع كل جهودها اليت تعلن عنها لتوفري إنتخاابت نزيهة ال تعيد مشهد اإلنتخاابت السابقة، ومع 
كل الدعم املعلن هلا من قبل احلكومة، غري ان املفوضية ما زالت تواجه بشكوك من انحية بنيتها 
وحتديث سجل  البايومرتية  إجراءاهتا كالبطاقة  موثوقية  يف  وكذلك  تشكيلها،  يف  احلزيب  والتدخل 
الناخبي وأجهزة التحقق والفرز والتطبيق احلقيقي لقانون األحزاب، ومل تفلح دعوة احلكومة لألمم 
املتحدة يف املراقبة كاجراء تعزيزي لتطمي الناخب يف تقدمي دليل قاطع  ان االنتخاابت لن تزور 

وخترتق، وتلك معضلة كبرية لو استمرت حىت يوم اإلنتخاابت.
ما زالت  الوعد وحتقيقه  فاملسافة بي  الدفوعات من قوى تشرين منطقية،  تلك  تبدوا  قد 
حبسبها كبرية جداً، غري ان النقطة املقابلة اليت جيب على قوى تشرين وعي تداعياهتا ان العزوف 
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القوى اليت خرجت عليها تشرين متظاهرة  إنتاج  عن املشاركة سيكون اخلطوة االساس يف إعادة 
وانقدة ورافضة.

السياسات املطلوبة :
تفصلنا ثالثة أشهر عن موعد اإلنتخاابت، ولتحقيق مشاركة واعية وواسعة حتتاج لتكثيف 
النسيب عن نزاهة  بتعبريه  املواطن ابلتغري عرب صندوق إقرتاع، وذلك مرهون  تقنع  اليت  السياسات 

اإلجراءات وحتقق معظمها.
السياسات املطلوبة لن تكون بعيدة عن اإلعرتاضات والنقد السابق املوجه للقوى السياسية 
واحلكومة، ويف مقدمتها قضية السالح اليت ابت ال ينظر اليه كتهديد لإلنتخاابت بل لكيان الدولة.

 يف سياق السياسات  ميكن طرح قضية تساعد نظرايً على دفع اجلمهور ملشاركة أكرب، 
وهي دمج طرح إستفتاء شعيب على تعديالت دستورية يف نفس يوم اإلنتخاابت، وجيب أن نتذكر 
ان التعديالت الدستورية كانت من مطالب حراك تشرين، ومتنح هذه اخلطوة اجلمهور أماًل مبسار 
حنو تعديالت متدرجة لبنية النظام السياسي ومتنحهم إنطباعاً أبهنم معنيي بذا التغيري ومسامهي به 
ومشاركي يف وضع تصورات جديدة وإجاابت ألسئلة املستقبل تكون أقرب للمواطن وبعيداً عن 

فراغات وأخطاء حلظة التأسيس.
ويف إشرتاطات اإلنتخاابت وتعظيم مستوى املشاركة، حسناً فعل رئيس احلكومة مصطفى 
ليمنح اإلنتخاابت ونفسه والتزامه  الكاظمي ابعالنه عدم خوض اإلنتخاابت أو دعم حزب ما 
ابقرتاع نزيه مصداقية أكرب يف أن تكون احلكومة على مسافة واحدة، وغري مستقطبة حلساب طرف 

ما.
أسئلة املخاطر:

ابنه  يعطي صورة  اإلنتخاابت  يوم  من  قليلة  أشهر  قبل  العراقي  السياسي  املشهد  متابعة   
تتصاعد فيه حدة اإلنقسامات السياسية وتتضاعف عوامل الصراع، وتضغط فيه  ما زال ملتبساً 
التحدايت اخلدمية واإلقتصادية على املواطن وارتفاع نسبة عدم الرضا عن القوى السياسية وادائها 
وحماولة البعض اهليمنة على قرار الدولة، يف مثل هذا املشهد لو أستمر دون تغري، ماذا لو أجريت 
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لعزوف مجاهريي  املتوقعة  التداعيات  هي  ما  متدنية؟  املشاركة  نسبة  وكانت  ظله  اإلنتخاابت يف 
متوقع؟ وهل سيكون من األفضل أتجيل اإلنتخاابت إلاتحة الفرصة لتعديالت حمسوبة يف موازين 
القوى ومستوى الصراع وارتفاع أسهم الدولة يف مقابل أسهم الالدولة لتكون دافعاً ملشاركة واسعة؟ 
هل إجراء اإلنتخاابت يف تشرين مع بقاء حالة عدم الرضا الشعيب ورمبا تصاعدها، هل سيمثل 
اإلصرار عليها إجنازاً؟ ما هي ردة فعل اجلماهري املتوقعة يف حال كانت املشاركة ضعيفة واعادت 
التصدعات  ما هي  تشرين؟  إحتجاجات  مطالب  مع  مواجهة  نفسها يف  إنتاج  السياسية  القوى 

املتوقعة للدولة يف وضع متصدع اساساً؟
 إختاذ القرار ابجراء اإلنتخاابت يف تشرين أو أتجيلها جيب أن أيخذ ابحلسبان كل تلك 
االسئلة ورمبا أخرى مضافة، وعلى صانع القرار من قوى سياسية وحكومة أن تقيم الوضع احلايل 
إنتخاابت  يف  الناخب  عزوف  لتداعيات  ذاكرهتا  تنعش  وأن  ذاتية،  رغبات  عن  بعيداً  مبوضوعية 
2018، والرسالة اجلماهريية اليت مررت حينها مبوقف )مقاطع(، يف تعبري سياسي ملفت جتاهلته 

حينها الطبقة السياسية.
القضية اآلن ليست إنتخاابت مبكرة مل تعد مبكرة اصاًل، القضية اآلن ختفيف حدة الصراع 
واإلنقسام السياسي، وهتيئة ظروف مالئمة لإلنتخاابت ذات مصداقية ونزاهة يقدم عليها الناخب 

بثقة أن صوته لن يذهب هباء أو يسرق أو يزور.
توقيت اإلنتخاابت ال ميثل حتدايً وال ميثل مقدساً، بل التحدي كسب ثقة الناخب.

 األكيد سيكون هناك إعرتاضات لو أجلت اإلنتخاابت، لكنها أعرتاضات ستجد مقابلها 
الثقة، وخلق فرصة ملشاركة أكرب ستكون جواز  إعادة  الوقت إلجراءات  منطقية إلاتحة  مربرات 
شرعية للنظام السياسي الذي أتكل جزء كبري منه نتيجة سياسات خاطئة، وعكس ذلك سيواجه 

النظام السياسي برمته خماطر مجة أكرب من قدرته على إحتوائها.


