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االنتخابات النيابية العراقية  :2021الدروس القاسية
علي طاهر الحمود *

انتهى السباق االنتخايب على وقع مقاطعة واسعة النطاق ،ومفاجآت مل تغب ابألحرى عن
أعني املختصني ممن ِ
خبوا التعامل مع جمسات الشارع قبل االستشارات يف الغرف املغلقة.
وأسفرت املنافسة االنتخابية النيابية العراقية عن مجلة مهمة من املعطيات إبمكاهنا أن تؤشر
لتحوالت عميقة يف اجملتمع العراقي ،وينبغي أن حتظى ابهتمام املعنيني قبل أن ترتجم إىل ما ال حيمد
عقباه.
لقد أ ّشر استطالع مركز البيان للدراسات والتخطيط واسع النطاق الذي نشر قبل عشرة
أايم من موعد االنتخاابت إىل تصاعد كبري يف حظوظ دولة القانون ،وحزب تقدم ،واملستقلني
والتشرينيني والسيما قائمة امتداد ،يف حني تنبأ أيضا هببوط كبري يف حظوظ الفتح والعقد الوطين.
وإن االستطالع ّبي تقدماً واضحاً لقائميت الكتلة الصدرية واحلزب الدميقراطي الكردستاين،
واخنفاضاً يف توجه الناس حنو عزم .ولعل املفارقة يف االستبيان مع الواقع يكمن يف ائتالف قوى
الدولة ،والذي سنوضح أسبابه اتلياً.
وميكن ابجململ استخالص مجلة من الدروس األساسية مما جرى يف املفاجأة االنتخابية
ابلعاشر من تشرين األول :2021
1 .1لعل الصدمة األبرز يف االنتخاابت كانت يف حمدودية أتثري املرجعية الدينية على جمرى هذه
العملية .فانتخاابت  2021كانت األوىل اليت مل تشهد أتثرياً واضحاً وحامساً لنداء املرجعية
يف املشاركة بعدما كان لصوهتا أتثري ابلغ يف امتناع الناس عن التصويت يف  ،2018فيما كان
لنداءاهتا أتثري مهم يف ازدايد نسب املشاركة يف الدورات االنتخابية األسبق.
إن احنسار نفوذ مراكز الثقل اجملتمعي بشكل عام ومؤسسة املرجعية بشكل خاص ينذر
بفقدان اجملتمع لسدود منيعة متنعه من االنفعال والتهور يف حلظات اترخيية مهمة تواجه األمم.
وبصرف النظر عن أسباب هذا التوجه اجملتمعي موضوعيا ،فإن املشتغلني يف العمل السياسي على
موعد مع استحقاقات جسيمة أخرى قد ال يكون للمرجعية فيها كلمة كما يف املاضي.
* املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط.
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2 .2على وفق النتائج األولية فإن تشرينيني أبعداد الفتة لالنتباه فازوا مبقاعد يف الربملان القادم.
وقد اعتاد اليسار العلماين الشيوعي حتديدا اهليمنة على ساحات ثالثة (اإلعالم ،منظمات
اجملتمع املدين ،واملعارضة السياسية املتواجدة يف الشارع) ،إال أن املوجة اجلديدة الصاعدة اىل
جملس النواب مثّلت حترر العلمانية املدنية املتصاحلة مع الدين ،من العلمانية بنسختها الالئيكية
 laicitéالرافضة للدين واملتدينني .وما مل تلحظ وتعرتف وتتعامل القوى السياسية التقليدية
هذا التحول يف مزاج الشارع الشيعي الشاب ،فإن هذا التحول مرشح للعودة اىل أحضان
اليسار مرة أخرى.
3 .3شهدت اجلارة إيران بعد  2014ثالث صدمات يف تعاملها مع امللف العراقي أظهرت عمق
القراءة االسرتاتيجية اخلاطئة لطهران ،كان أوهلا سقوط املوصل إذ كان ذلك مؤشراً على
الفساد والفشل الذي سجلته قيادات أنيطت هبا مهمة بناء الدولة العراقية ،والتواصل مع
ممثلي احملافظات املعرتضة ،بصرف النظر عن املواقف اإلقليمية والتحوالت الداخلية يف تلك
احملافظات واليت كان هلا األثر األساس يف سقوط أجزاء كبرية من البالد على يد داعش.
ومن جهة أخرى كانت احداث تشرين اليت ش ّكلت الصدمة الثانية يف إدراك عمق الفجوة
بني القيادات السياسية والشارع الشيعي املنتفض والرافض لقواه السياسية ،يف حني كانت
نتائج انتخاابت  2021تتوجياً للصدمات املتالحقة لطهران .وسبق للجمهورية اإلسالمية أن
وضعت ثقلها يف دعم قائميت الفتح والعقد الوطين ،بوصفهما قائمتني متثالن العمق الشيعي
اإلسالمي يف العراق ،والداعمتني ملشروع اجلمهورية اإلسالمية املعروف يف املنطقة ،إال أن نتائج
االنتخاابت أظهرت خسارة الرهان على مشروع سياسي مل يكن انبعاً ابلضرورة من أولوايت
اجملتمع العراقي عموما والشيعي بشكل خاص .وهنا ابلطبع ينبغي الفصل بني مشروع احلشد
الشعيب الذي ما يزال ميثّل خياراً اسرتاتيجياً يف مواجهة اإلرهاب واألخطار الداخلية واخلارجية
املوجهة للخطاب اخلارجي للعراق والداخلي يف
األخرى ،وبني مشروع الفتح السياسي بعناصره ّ
السياسات االقتصادية واالجتماعية.
وجه الناخب العراقي صفعتان على وجه العملية السياسية مبقاطعته لالنتخاابت ومشاركته
ّ 4 .4
املصرة على النزول اىل املواطنني
فيها .فقد مثّلت املقاطعة رفضا بليغا للنظام والقوى السياسيةّ ،
(أو عدم النزول للمواطنني يف أمثلة كثرية ضمن هذه االنتخاابت!) -ابلوجوه املزمنة ذاهتا،وبـال «برامج» حرفياً .وكأن من املطلوب على الناخبني االنتخاب على التاريخ والشعارات
وجهوا أصواهتم
واألمزجة وليس االنتخاب وفقا لألهداف والربامج .أما الناخبون املشاركون فقد ّ
«عقابياً” أينما سنحت هلم الفرصة لذلك.
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5 .5اخلاسرون جنوا ما حصدوه ،يف التعايل على الناس ،وعدم تلمس مهومهم ،وضعف االهتمام
ابجليل الشاب الصاعد ،وإيالء األمهية مبلفات ليست من أولوايت حياة املواطنني .لقد برزت
إشارات واضحة من قبل الشارع تشي أبنه مل يعد مطلبياً ينشد املاء والكهرابء ،وامنا ابت مقتنعا
أبن املشكلة هي يف أصل النظام الذي مل يعد حيفظ كرامة «العراقي» .حرق القنصليات،
وطريقة استقبال الفريق السعودي يف البصرة قبل بضعة سنني ،وتشرين نفسها ،جوهبت بدالً
عن حماولة الفهم ونقد الذات ،ابلرصاص واخلطف واالستعراض امليليشياوي والتهديدات املهينة
اليت طالت حىت القائد العام للقوات املسلحة.
6 .6الراحبون يف هذه اجلولة يف حالة الكتلة الصدرية فإهنم استغلوا العزوف عن املشاركة من خالل
انضباط اجلمهور وحسن التنظيم ،والتحدث بلغة الناس ،يف حني ش ّكلت مجلة من املعطيات
سبباً يف الصعود الالفت لالنتباه لدولة القانون ،منها أن هذا االئتالف هو الضد النوعي للتيار
الصدري فضالً عن قناعة الناخبني بقدرة دولة القانون وزعيمها يف ضبط السالح املنفلت،
والعودة ابلبالد على الرخاء االقتصادي .كما ان جزءاً مهمة من مجهور الفتح املعرتض على
توجه أبصواته اىل دولة القانون وفقا للمعطيات .اما ابلنسبة لقائمة تقدم فقد كان
سياساته ّ
الرهان على الشباب والتواصل معهم ،فضالً عن جتاوز الشبكات االجتماعية التقليدية سببا يف
التقدم االنتخايب يف احملافظات الغربية.
7 .7رحبت العملية السياسية صعود  97امرأة (-كإعالن اويل للنتائج) -وهو رقم ملفت جتاوز
ويسب للقوى السياسية ترشيح شخصيات نسائية قوية من أجل
الكوات املقررة بـ 83امرأةُ .
وهن رحبن مقاعدهن أبصواهتن ما ميكن أن ينتج زايدة فاعلية النساء يف
حصد األصواتّ ،
الربملان املقبل ،وإن كان اجلزم بذلك مؤجل برسم الزمن.
8 .8االجتماع السياسي التشريين أنتج ظواهر مهمة ،فزعيم «امتداد» الذي حصل على أصوات
تفوق قيادات كبرية من دون دعاية مكلفة ،وأصغر مرشحة شابة ،وأعلى األصوات النسائية
ملرشحة ،والفوز يف املدينة الدينية األبرز (النجف األشرف) ،واملنافسة الشرسة مع الكبار يف
أعىت الدوائر االنتخابية مثل الكرادة ببغداد ،كلها ال ينبغي أن تغيب عن ابل املراقبني.
ويف املقابل اظهر االجتماع السياسي للمحافظني التقليديني يف اجلانب الشيعي تدافعاً غري
عقالين ،فرتشيح منافسني بثوب املستقلني إىل جانب املرشحني الرمسيني ،والثقة غري املربرة يف تعدد
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املرشحني يف بعض الدوائر ،وعدم النزول اىل الشارع واالكتفاء ابلدعاايت املكلفة ،حصد أصحاهبا
نتائج مل تكن يف حسابتهم.
ما بعد االنتخاابت :استحقاقات حامسة
إن ما ينبغي أن تكون عليه العملية السياسية فيما بعد االنتخاابت يتطلب مجلة من
اإلجراءات والسياسات التغيريية احلامسة ،نظراً لتغري مزاج الرأي العام واستحقاقات الكتل السياسية
وفقا للنتائج واألرقام .وفيما أييت جزء من تلك السياسات املطلوبة:
القبول بنتائج االنتخاابت والرضوخ ملعادلة التغيري املطلوبة مجاهريايً وضبط اخلطاابت املنفعلةواملهددة للسلم األهلي ،جزء أساس من استحقاقات النظام الدميقراطي الذي بذل العراقيون
دماءً غالية للحصول عليه وصيانته.
إن االنتخاابت بنتائجها إما أن تكون دافعاً للتغيري اجلذري يف توجهات النظام ،وهو مطلباملقاطعني واليائسني من جهة ،ومطلب املشاركني املعاقبني للقوى السياسية من جهة أخرى،
وإما أن تكون خمرجات االنتخاابت مؤدية إىل تكرار املعادلة التوافقية احملاصصاتية السابقة ،ما
يعين أن انسداداً خطرياً سيواجه النظام السياسي ودافعاً حنو جتدد االحتجاجات تكون فيها
أحداث تشرين جمرد مزحة!
إن األصوات الراكدة املش ّكلة لألغلبية الصامتة يف اجملتمع العراقي قد ال تبقى كذلك يفحالة االنسداد ،فمطلوب من القوى السياسية فهمها والتكيف معهاِ ،
ولاظها يف التشكيلة
احلكومية ،فضالً عن السياسات القادمة.
إن القوى السياسية وثقت بشكل كبري على الشرعية الدولية ،إال أن هذه األخرية وعلى مايبدو ابتت مشروطة إبجراء إصالحات حقيقية؛ إال إذا كان النظام السياسي مقتنعا ابالنعزال
االختياري عن اجملتمع الدويل من خالل انتاج نظام كليبتوقراطي  kleptocracyاقلوي يعيد
صنع استبداد قهري من خالل قمع احلرايت السياسية واملدنية ،والنظام االقتصادي الريعي
الزابئين ،ولكن إىل حني.
إن قراءة متأنية لعدد األصوات اليت حازها الفائزون ،وتلك اليت حصل عليها اخلاسرون ،تظهرأن الضياع الكبري لألصوات كان ظاهرة هذه االنتخاابت .ومبا أن نظام التمثيل النسيب على
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مستوى احملافظة (كما يف انتخاابت  )2018مل تكن ملبية لطموح التمثيل ،فإن نظاماً انتخابياً
وسطيا تلوح ضرورته .فباإلمكان تعديل النظام االنتخايب من خالل آلية ينتخب هبا نصف
اجمللس النيايب فرداي (كما يف االنتخاابت احلالية) ،فيما يتم جتميع أصوات القوائم السياسية
الختيار النصف اآلخر من جملس النواب ،وذلك كما يف النظامني االنتخابيني يف كل من أملانيا
والياابن؛ وبذا ميكن مجع مميزات االنتخاب الفردي مع وجود أكثر قوة لألحزاب والتكتالت
السياسية ،لتكون الدورات النيابية املقبلة أكثر متثيالً وقدرة على قيادة البالد.
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