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المرجعية واالنتخابات
هل يغير السيد السيستاني مسار المقاطعة؟
محمد سالم *

مدخل
منذ العام  ،2003سعى السيد السيستاين إىل تعميق فكرة االنتخاابت احلرة كممارسة
وحيدة الختيار شكل احلكم وعملية تداول السلطة يف العراق.
ويف بيانه األشهر قبيل انتخاابت العام  ،2018ص ّدر مكتب املرجع األعلى البيان ابلقول:
نظام يعتمد
حيل مكانه ٌ
«لقد سعت املرجعية الدينية منذ سقوط النظام االستبدادي السابق يف أن ّ
التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عرب الرجوع إىل صناديق االقرتاع ،يف انتخاابت دورية
حرة ونزيهة ،وذلك إمياانً منها أبنه ال بديل عن سلوك هذا املسار يف حكم البلد إن اريد له مستقبل
ّ
ينعم فيه الشعب ابحلرية والكرامة وحيظى ابلتقدم واالزدهار ،وحيافظ فيه على قيمه األصيلة ومصاحله
العليا.
أصرت املرجعية الدينية على سلطة االحتالل ومنظمة االمم املتحدة ابإلسراع يف
ومن هنا ّ
إجراء االنتخاابت العامة إلاتحة الفرصة امام العراقيني لتقرير مستقبلهم أبنفسهم ،من خالل اختيار
املخولني بكتابة الدستور الدائم وتعيني أعضاء احلكومة العراقية.
ممثليهم َّ
واليوم وبعد مرور مخسة عشر عاماً على ذلك التأريخ ما تزال املرجعية الدينية عند رأيها من
أن سلوك هذا املسار يُش ّكل ـمن حيث املبدأـ اخليار الصحيح واملناسب حلاضر البلد ومستقبله ،وأنه
ال بد من تفادي الوقوع يف مهالك احلكم الفردي والنظام االستبدادي حتت أي ذريعة أو عنوان”
والبيان كان مبنزلة إعالن واضح للمسار الذي يرغب السيد السيستاين أبن يستدمي يف العراق ،وحىت
إابن احتجاجات تشرين 2019؛ وما أسفر عنها من استقالة حكومة عادل عبد املهدي وتكليف
مصطفى الكاظمي بتشكيل احلكومة ،كان إجراء االنتخاابت من أهم ما طالب به مكتب السيد
السيستاين دون كلل.
* ابحث.
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وعلى ما يبدو ،ووفق ما جاء يف البيان نفسه ،فإن مطالبة املكتب أبن يتم اعتماد قانون
انتخايب عادل كان أيضاً؛ مما فرض على جملس النواب املضي ابجتاه الدوائر االنتخابية املتعددة،
على الرغم من معارضة عدد من الكتل هلذا املطلب الذي كان أيضاً ،وبطريقة ما؛ مما طالبت به
االحتجاجات سواء قبل تشرين  2019أو بعدها.
وكان من بني آخر ما صدر عن املرجع هبذا اخلصوص هو ما نقلته ممثلة االمني العام لألمم
املتحدة يف العراق جنني بالسخارت عقب لقائها ابملرجع يف حزيران  ،2021إذ أعرب جمددا عن
دعمه إلجراء االنتخاابت املبكرة وشدد على ضرورة توفري الظروف املالئمة إلجنازها ،مشرياً إىل أن
«التأخر يف إجرائها أو اجرائها من دون توفري الشروط الالزمة سيؤداين إىل تعميق مشكالت البلد”
وحذر السياسيني من الندم يف حال املضي يف انتخاابت يقاطعها الشعب.
من خطر التأجيل إىل خطر املقاطعة :املأزق احلرج
ولكن يبدو أن خماوف مكتب السيستاين من خطر أتجيل االنتخاابت ،أو عدم توفري
االجواء املناسبة هلا مل تعد املسألة األكثر حرجاً ،والسيما أن قانون االنتخاابت مت تغيريه ،وهناك
اهتمام دويل كبري إبمتام االنتخاابت ابحلد األدىن من املشاكل أو التزوير ،برقابة أممية غري مسبوقة،
فضالً عن اإلجراءات األمنية املشددة ،واإلصرار على إعالن نتائج االنتخاابت خالل  24ساعة
وحسب ،كل هذه العوامل قادت إىل التفكري خبطر أكرب ،وهو املقاطعة ،أو املشاركة ابجتاه غري
حممود العواقب.
على هذا ،سيكون من املهم الوقوف عند ما يتعلق مبستوايت املشاركة يف االنتخاابت ،ففي
حني خلص عدد من االستطالعات اليت تناولت املوضوع إىل أن هناك عزوفاً كبرياً عن املشاركة
يفوق حىت ذلك الذي شهدته انتخاابت العام  ،2018وبينت تلك االستطالعات أن عددا قليال
يرى أن التصويت «هو الطريقة االكثر فاعلية للتأثري على عملية صنع القرار السياسي» واالستطالع
املذكور ينطبق على اإلثنيات العراقية األساسية( ،)1ولكن هناك استطالعات أخرى خرجت بنتيجة
معاكسة متاما ،وهو إمكانية أن تفوق نسبة املشاركة الـ ،40%مبا يعين أن هناك ارتفاعاً يف الرغبة
ابلتصويت ،رغبة تضم حىت املقاطعني النتخاابت العام .2018
 .1منقذ داغر ،اخلوف من مرحلة ما بعد االنتخاابت :هل سيشتعل برميل البارود يف العراق؟ منتدى فكرة ،مت االطالع بتاريخ /25
 ،2021 /9على الرابط.https://is.gd/Zmfz4b :
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بكل األحوال ،فإن توقعات اخنفاض نسب املشاركة ،مع تصاعد محالت مقاطعة االنتخاابت،
اليت يتزعم بعضها متظاهرو تشرين املنقسمني على نفسهم ،يف ظل خيبة من مآل االحتجاجات،
والفشل يف حماسبة املسؤولني عن مقتل احملتجني ،واالغتياالت اليت أعقبت االحتجاجات ،انهيك
عن الفشل احلكومي املستمر ،والفساد ،وإصرار القوى السياسية املتصدرة للمشهد على االشرتاك
يف االنتخاابت ،ومطالبة البعض منهم ابملناصب األوىل ،فضالً عن املخاوف من حصول تزوير يف
االنتخاابت ـاليت عارضت أغلب القوى نفسها إجراءها مبكراً قبل أن تغري موقفهاـ كل هذه العوامل
تنذر أبن كل ما سعى له املرجع االعلى منذ العام  2003ورغبته أبن ترتسخ االنتخاابت كعملية
تغيري مستمرة ،يف ظل دولة مدنية ،كلها مهددة ابخلطر يف حال اخنفاض نسبة املشاركة االنتخابية،
أو ارتفاعها بني فئة دون أخرى.
عب السيد
وعلى هذا ،يبدو أن هناك احتمال لعودة خطبة اجلمعة يف العتبة احلسينية اليت طاملا ّ
السيستاين عن مواقفه السياسية عرب منربها ،واليت قطعت منذ آخر خطبة يف  2020 /2 /28على
إثر تداعيات وابء كوروان ،فضالً عما يبدو تردد من مكتب السيد السيستاين مبواصلة التأثري املباشر
يف السياسة عقب تشكيل حكومة الكاظمي وتداعيات احتجاجات تشرين ،وابجململ ال يبدو أن
املكتب ر ٍ
اض عن أداء احلكومة ،وال خطاب احملتجني الذين اعرب عن دعمهم من قبل ،واخلالصة،
يبدو أن هناك رغبة بعودة اخلطبة مرة أخرى ،للحث على املشاركة الواسعة يف االنتخاابت ،أو
إصدار بيان هبذا املضمون ير ّغب يف املشاركة ،ويشجع على عدم العزوف واالشرتاك بقوة يف تغيري
املشهد عرب االنتخاابت ،وهو ما حصل فعال يوم .202 /9 /97
إذ أجاب مكتب السيد السيستاين على استفتاء بشأن االنتخاابت ،وحث على املشاركة
«الواعية واملسؤولة» فيها ،وأشار إىل أنه وإن كانت ال ختلو من «بعض النواقص ولكنها تبقى هي
الطريق األسلم للعبور ابلبلد إىل مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى».
من جانب آخر ،ولو ذهبنا مع االستطالعات اليت تبني ارتفاع نسبة املشاركة ،فإن توجيه
املرجع األعلى أيضاً سيكون ضروري يف هذه احلال ،آخر األمر ال يرغب السيد السيستاين أبن ختتل
املعادلة السياسية وتشارك السلطة بني مكوانت العراق إىل درجة قد تقود إىل الفوضى ،أو الصراع
السياسي أبدوات عسكرية ،أو ابلعودة إىل نقطة الصفر يف عام  ،2003وسيجد أن من الضروري
توجيه الناس حنو االنتخاب على أسس ومعايري جديدة ،تضمن تبديل الكتل السياسية دون أن
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هتشم املعادلة األساس لتشارك السلطة يف العراق ،ومبا يضمن التوازن ،وعدم االخالل ابملكتسبات
اليت حتققت خالل السنوات املاضية على الرغم من التدهور الكبري يف العملية السياسية.
ابلنهاية ،ليس من مصلحة أحد اهنيار النظام السياسي املتعثر ،فالفوضى أو ديكتاتورايت
متصارعة متقسمة حسب مناطق النفوذ ،يف ظل بيئة إقليمية متوترة ومتحفزة ألي حدث يف العراق،
األمر الذي جيرب مكتب السيستاين على احلفاظ على آلية تغيري سلمية تدرجية ،قد تعود ابألمن
للعراق على املدى البعيد.
املشاركة الواسعة ..املستفيدين واخلاسرين
يبدو املشهد االنتخايب مرتبكاً جداً ،بني الراغبني ابملقاطعة واحلاثني على املشاركة ،واستقراء
املشهد يبني أن تصاعد املقاطعة سوف يصب آخر األمر يف مصلحة الكتل ذات اجلمهور الثابت،
يف ظل الدوائر االنتخابية املعقدة ،فاملعلومات تشري مثال إىل اتفاق عدد من العشائر على دعم
أبنائها ملرشح معني من غري عشريهتم يف حال مل يوجد مرشح من أبنائهم؛ واألمر ينطبق أيضاً يف
املناطق املتداخلة إثنياً ،مبا يعين أن خيار املقاطعة لن يسهم يف إفشال االنتخاابت أو يف تغيري
املشهد بشكل فعلي.
من جانب آخر ،يف حال تدخل السيد السيستاين وحثه على املشاركة الواسعة ،ولو
استجاب مقلدوه لندائه لتتعضد االستطالعات اليت تشري إىل ارتفاع نسبة العازمني على التصويت،
فيمكن ان تكون هناك حساابت أخرى قد تغري املشهد.
ال ميكن أن نتجاهل أن مكتب املرجع دأب منذ سنوات على التذمر من األداء السياسي
للحكومات العراقية ،وساند بعدة طرق االحتجاجات مبا فيها احتجاجات تشرين  ،2019فضالً
عما ورد على لسان وكيله يف كربالء من أن اجملرب ال جيرب ،ويستشف من هذا رغبة بتغيري
املشهد السياسي عرب تغيري الكتل السياسية الفاعلة فيه ،ويبدو أن الكثري من املقاطعني -أو حىت
املشاركني -احملتملني الشيعة هم من مقلدي السيد السيستاين ،األمر الذي قد يقود لو حثهم على
املشاركة على التصويت ابجتاه تغيري الكثري من الفاعلني يف املشهد ،وميكن أن يتوقع الباحثون
مشهدا مغايرا ملا هو عليه احلال اليوم.
على سبيل املثال ،ويف ظل اخلالفات الدائرة حول مسألة «املقاومة» ،وما تذكره التقارير عن
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اختالف كبري يف وجهات النظر بني حشد املرجعية وألوية احلشد األخرى ،الذي يرتسخ بني مدة
وأخرى خبطاابت من طريف القيادة -على سبيل املثال خطبة السيد محيد الياسري يف حمافظة املثىن
اليت قال فيها أن من يوايل غري وطنه ال دين له ،واليت القت اعرتاضا من الكثريين ،ووصفت أبهنا
دعوات قومية ال تنسجم مع الدين -عند هذا احلد ،ويف حال اشرتك مقلدوا السيد السيستاين يف
االنتخاابت بكثافة ،سيكون توجههم حنو القوى املتناغمة مع هذا الطرح ،سواء تلك اليت انبثقت
عن احتجاجات تشرين ،أو القوى التقليدية اليت ال تنسجم مع «أممية إسالمية» وتفضل االنشغال
ابلشأن العراقي الداخلي ،سواء كانت حركات إسالمية مثل تياراً احلكمة ،أو حركات ذات جذر
إسالمي وتضم طيفا واسعاً من غري اإلسالميني أيضاً ،مثل حركة النصر اليت يتزعمها رئيس الوزراء
األسبق حيدر العبادي.
وإن القوى السياسية ذات اخلطاب املتناغم مع قوى احلشد واملقاومة ،مثل ائتالف دولة
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي ،ويف ظل نظام الدوائر االنتخابية املتعددة،
لن يكون له مع دعوة السيد السيستاين حظوظ كثرية ،ألسباب كثرية ،يف طليعتها أن الناس تتذكر
دور مكتب املرجع يف تنحيته عن الوالية الثالثة اليت قادت إىل تكليف حيدر العبادي ابحلكومة،
فضالً عن اخلطاب املعارض احلاد ضده ،سواء على املستوى السياسي أو االجتماعي ،وحتميل
حكومته املسؤولية عن كارثة احتالل تنظيم داعش للموصل ،وإن من البديهي أن املرجع ال يرغب
أبن يثري حفيظة السنة يف العراق ،الذين لن حيتملوا عودة املالكي إىل احلكومة كما يريد ،مبا يعين
أن اجلمهور الشيعي ،أو بتعبري أدق مجهور السيد السيستاين لن يكون راغبا بدرجة كبرية ابلتصويت
لقائمة املالكي ،الذي تشضى حزبه ،وغادره أغلب قيادي الصف األول ويف طليعتهم العبادي،
واعتمد على قيادات الصف الثاين الذين ال يعرفهم الناس بشكل كبري ،مما يعين بطريقة أو أبخرى
أنه سيكون اخلاسر األكرب من املشاركة الواسعة.
أما التيار الصدري الذي يعول على الفوز أبكرب عدد من املقاعد يؤهله للحصول على
منصب رئيس الوزراء ،فإن املشاركة الواسعة لن تدع للتيار املساحة الكافية لالستئثار أبغلب
األصوات الشيعية ،يف ظل تزامحه مع عدة قوى ،مثل كتلة الفتح اليت تظم قياديي احلشد ،وحتالف
النصر ،وتيار احلكمة ،فضالً عن القوى املدنية ،وكل هؤالء لن يصوتوا ابلنتيجة للتيار الصدري،
وسيأخذون عدداً كبرياً من مقاعد املناطق الشيعية على حساب التيار.
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وقد تضمن بيان السيد السيستاين األخري اشارات واضحة إىل ما ذكرانه ،فقد وجه مقلديه
أبن حيرصوا على اخذ العرب والدروس من التجارب االنتخابية السابقة ،وعدم انتخاب الفاسدين،
وأن يستغلوا الفرصة إلحداث تغيري حقيقي يف إدارة الدولة «وإبعاد األايدي الفاسدة وغري الكفوءة
عن مفاصلها الرئيسية ،وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا يف التصويت بصورة فاعلة
وأحسنوا االخيتار».
وذهب إىل أبعد من ذلك حني حث القائمني على االنتخاابت أن « يعملوا على اجرائها يف
اجواء مطمئنة بعيدة عن التأثريات اجلانبية للمال أو السالح غري القانوين أو التدخالت اخلارجية»
وهذه اإلشارة التوجه ،وميكن أن تغري الكثري من املعادالت السياسية يف العراق ،والظاهر أن القوى
السياسية تعرف هذا املآل يف حال حصول مشاركة واسعة ،وخشية من النتائج اليت قد تثري اضطراابً
داخلياُ واقتتاالً مسلحاً ،اجتمعت القوى الكربى مبا فيها التيار الصدري ،ومنظمة بدر ،وتيار
احلكمة وغريهم لتوقيع ميثاق شرف مضمونه قبول نتائج االنتخاابت مهما تكن ،وأن تعلن النتائج
خالل  24ساعة دفعاً لتهم التزوير ،يف ظل رقابة دولية واسعة ،وانتظار دويل وإقليمي وحملي لنتائج
االنتخاابت.

8

