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االنتخــابـات وشرعيـة الجمهـور
آليات ديموقراطية يقوضها الصراع في العراق
د .عدنان صبيح ثامر *

ِ
مر هبا العراقيُّون يوم  ،29-8-2022واالقتتال املسلَّح الذي استمر أربع
أثبتت األزمة اليت َّ
وعشرون ساعةً بعد سلسلة من األحداث والصراع اخلطايب ،الذي بلغ ذروته منذ ( )10شهور،
تكمن ثيمة ذلك الصراع بني َمن يقول ابلشرعية الدستورية القائمة على االنتخاابت ،وبني َمن
يربط احلكم ابجلمهور ،وحصر معادلة الشرعية عن طريقه ،معادلة يثبت جتاذابهتا هو الفهم اخلاطئ
للعالقة بني اجلمهور والدميقراطية ،والشرعية واالنتخاابت .مفاهيم تـُْرِجَت َوفْق مصاحل تسري هبا إىل
طريق أوقع العراقيني يف اقتتال كاد أن حيرق اجلميع؛ لوال إجلامها بيومها الثاين ،وانسحاب الصدريني
بعد دعوة زعيمهم لالنسحابَّ ،إل َّ
أن السري ابلنهج نفسه قد ينتج أحدااثً مشاهبة ،ولعلَّها ستكون
أخطر على النظام السياسي احلايل.
تعود بداية األزمة إىل ما بعد نتائج انتخاابت (2021م) بني اإلطار التنسيقي والتيار
التلويح ابلقوة الشعبية والوسائل الدميوقراطية ،فبدأها الصدريون
الصدري ،إذ يتبادل الطرفان
َ
ابحلديث عن نتائج االنتخاابت ،وهي الدميوقراطية اليت جيب االحتكام عندها ،قابله اإلطار
ابلتلويح ابجلمهور كصاحب احلق األول الذي جيب عدم التنازل عن ح ِّقه ،مثَّ انقلبت الرؤية بعد
انسحاب الصدريني ،فأصبح الصدر مهدداً ابلقوة الشعبية ،ويدعو َّ
أبنا صاحبة الشرعية ،يقابله
اإلطار الذي يرى َّ
أبن الدميقراطية تتمثَّل مبا أنتجه التمثيل النيايب احلايل.
واحلقيقة َّ
أبي املرحلتني؛ فال االنتخاابت متثِّل الدميقراطيّة،
أن الرأيني ال ميثِّالن َّ
الصحة الكاملة ِّ
بل هي أداة من أدواهتا ،وال حكم اجلمهور ميثِّل الشرعية ،فتلك عبارات استقتها دول العامل الثالث
من الدميقراطية احلقيقية اليت تعتقد مبجرد وجود انتخاابت يعين َّ
أبنا حقَّقت الدميوقراطية ،علماً َّ
أن
حتولت إىل دميوقراطية ،بل هناك
كثرياً من الدول الديكتاتورية تقيم انتخاابت دورية ،فال يعين َّأنا َّ
دول حيكمها حزب واحد جتري انتخاابت ،فاالنتخاابت أداة من أدوات الدميوقراطية ،وهناك عدد
من الشروط أمهها تقبُّل اجلميع لالنتخاابت َوفْق مبادئ اتُِف َق عليها ،فضالً عن مستوى ثقة اجلمهور
* ابحث يف االنثروبولوجيا.
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ابالنتخاابت وآلياهتا ،ودرجة املراقبة عليها ،ونزاهتها وشفافيتها.
واحدة من املشكالت اليت وقعت فيها القوى املاسكة للنظام السياسي يف العراق هو التوقُّع
أن الدميوقراطيّة تعين االنتخاابت ،و َّ
الدائم َّ
تسرب إىل فئات كثرية من الشعب منذ
أن ذلك التوقُّع َّ
أول انتخاابت أُج ِريت يف عام (2004م) ،إذ ِ
مألت األفراح الشوارع ،وهلهلت القنوات الفضائية،
ْ
بدخول العراق يف السياق الدميوقراطي ،وتناسوا َّ
أن االنتخاابت آلية من آليات الدميوقراطية ،تتطلَّب
عدداً من الشروط؛ لتكون تلك اآللية ممثلة أمهها :هو جيب أن تؤول إدارة البالد للذين انـْتُ ِخبُوا
فعلياً ،بل ويكون القرار اتماً للمنتخبني.
ومل تكن تلك املشكلة خاصة ابلعراق ،بل َّ
أن عديداً من الدول متارس اآللية االنتخابية ،إال
َّ
أن هناك قراراً فوق املنتخبني كالدول اخلليجية ذات النظام امللكي ،اليت يكون فيها امللك صاحب
ِ
قرار يتجاوز قرار املنتخبني ،وهناك دول فيها زعامات روحية َّ
وتوجه األمة
تتحكم يف التشريعاتّ ،
إىل قضااي بعينها من دون موافقة األعضاء التنفيذيني املنتخبني من قبل اجلمهور.
بعد خروج العراق من نظام مشويل يتحكم يف مجيع القرارات ،ارتبط اجلمهور ذهنياً ابلسلطة؛
َّ
ألنا املسؤول عن إدارة الدولة يف تشكيالهتا املختلفة؛ ولذا َّ
فإن تعدُّد القرار لزعماء حاكمني
مسمى الوجود السياسي غري املرتبط ابالنتخاابت ذلك أنَّه يضع احلاجز أمام الثقة بتلك
حتت َّ
االنتخاابت ،وجدوى خمرجاهتا.
و َّأما املشكلة األخرى فهي تتعلَّق بفهم الدميوقراطية على َّأنا حكم اجلمهور ،وهذا الفهم
استثمرته األطراف املختلفة يف َّ
أن اجلمهور هو احلاكم ،أو القدسية للجمهور ،متوارثني من حيث ال
تغيت داللته
رسختها األنظمة الشمولية بدواعي الثورة وشرعية اجلمهور ،حىت إن َّ
يعلمون مفاهيم َّ
أن احلقيقة تقول َّ
فأصبح حكم اجلمهور عن طريق االنتخاابت ،غري َّ
إن شرعية اجلمهور يف النظام
الدميوقراطي جيب أن تكون قائمة على عقد اجتماعي يضمن موافقة اجلميع ويعطيها الشرعية،
وخبالفه َّ
فإنا تـُْع ِطي مكانة أكرب للسلطة وزعمائها ،بشرعية أنتجوها عن طريق السلطة والتنافس
عليها ،من دون توفر آللياهتا اليت جتعلها سلطة دميوقراطية.
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شرعية االنتخاابت:
شهد العراق منذ (2003م) تشكيل مخسة جمالس نيابية ،ودستور منبثق من هيئة سياسية
منتخبة (مع ما يشوبه من إشكاالت) ،ووجود عدد من املظاهر متمثِّلة ابلتداول السلمي للسلطة،
حتسنت إىل ح ٍّد كبري مقارنة ابلنظام ما قبل (2003م) ،واحلرية يف أتسيس
واحلرايت اليت َّ
األحزابَّ ،إل َّ
أن التساؤل املعروض يتعلَّق ابالنتخاابت ،فيما إذا كانت متثِّل الشرعية اليت جتعلها
آلية حقيقية للدميوقراطية؟
ذلك التساؤل يرتبط بعدد من املمارسات يف العراق مثَّلت حاجزاً مهماً أمام احلديث عن
توضح ذلك:
الدميوقراطية ،وأوجست مواطنيه من الثقة هبا ،وميكن حصر عدد من املمارسات اليت ِّ
1 .عدم االعرتاف ابملطالبات اجلماهريية ِّ
املتكررة إبصالح النظام ،وهي جزء من حقوق املواطنني
عن طريق تنظيم االحتجاجات بصورة مستمرة.
وتعرض القضاء إىل ضغوطات منعته
2 .مل يضمن حكم القانون أن يكون اجلميع سواسية أمامهُّ ،
من تطبيق القانون بطريقة غري متحيِّزة.
3 .عدم استطاعة الناخبني التغيري يف االنتخاابت ،فليس دائماً ما ُيْتار تصبح السلطة له.
4 .الوجود الدائم لزعماء معينني يف القرار ،حىت إن كانت االنتخاابت ليست بصاحلهم.
5 .ضعف سلطة الدولة واملسؤولني املنتخبني يف أداء مهامهم يف أوقات األزمات واحلروب الداخلية
والنزاعات.
6 .عدم استطاعة الرتشيح أو الدعاية االنتخابية يف مجيع املناطق ،فهناك مرشحني ال يستطيعون
أن يديروا محالهتم االنتخابية يف مناطق معينة قد تكون حمسوبة على جهة متنفذة إىل درجة ال
ميكن آلخر أن يكون موجوداً.
7 .الفساد املايل الذي يوفِّر للموجودين يف السلطة استثمار أمواهلا لدعاايهتم االنتخابية وجذب
اجلمهور عن طريق الرشوة ابلوظائف احلكومية وإقامة خدمات معينة كتوفري مياه صاحلة لبعض
املناطق أايم االنتخاابت ،والظهور يف إعالم الدولة بصورة متكررة ،واستخدام وسائل النقل
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احلكومية يف احلمالت اإلعالمية ،ابملقابل حيرم من هو خارجها من تلك االمتيازات.
8 .عدم وجود فرصة حملاسبة احلاكمني انتخابياً؛ لعدم وجود معارضة حقيقية؛ والشرتاك اجلميع
يف السلطة.
كل تلك األسباب وغريها جتعل من االنتخاابت آلية غري كافية للدميوقراطية ،فهي أشبه
مسمى شرعية االنتخاابت؛ وذلك كان
ما تكون بتناوب على السلطة ،جملوعة من األطراف حتت َّ
سبباً يف دفع اجلمهور الذي احتفل هبا يف أول انتخاابت أن ينسحب من املشاركة شيئاً فشيئاً حىت
وصلت نسبة املشاركة يف آخر انتخاابت إىل ما يقارب ()25%؛ وبذلك َّ
فإن االنتخاابت اليت
يرون فيها ممثَّالً للدميوقراطية فقدت شرعيتها أمام مجهور غري ٍ
مبال هبا.
على َّ
أن ابتعاد اجلمهور عن االنتخاابت ال يعين أبنَّه ال يريد الدميوقراطية ،بل كانت
أغلب اإلجاابت يف استطالعات الرأي تُشري إىل َّ
أن النسبة العظمى من املواطنني يرون أن ال بديل
هلم عن الدميوقراطية ،يف حني َّ
شوهت العالقة اليت يطلبوهنا
أن فقدان الثقة لألسباب املذكورة هي من َّ
بني االنتخاابت وبني الدميوقراطية.
حكم اجلمهور:
وعرفوها
استقبل العراقيُّون الدميوقراطية كما استقبلتها كثري من الدول يف الشرق األوسطَّ ،
َّ
أبنا حكم الشعب ،وأقحموا يف داللتها عدداً من العبارات مثل (الرأي لألغلبية ،واجلمهور حاكم،
وقدسية اجلمهور ،وشرعية اجلمهور) ،وانسحبت الشرعية من االنتخاابت إىل اجلمهور ،وانتقلت
معه خارج أسوار االنتخاابت ،وأصبح اجلمهور معطالً ،وفارضة حتت الفتة الشرعية.

ذلك الرأي ِّيوفر فرصة كبرية لالستحكام ابلشارع ،وما شعارات الثورات يف املنطقة العربية
يف مخسينيات القرن املاضي َّإل حتت الفتة حكم اجلمهور ،غري َّأنا أذهبت السلطة إىل حكومات
أي ٍ
صوت للجمهور؛ والسبب هو عدم وجود قواعد لتنظيم اجملال السياسي يكتبها
استبدادية متنع َّ
ِ
املتخصصون تفرض على اجلميع ،وال ميكن جتاوزها حىت حبكم الشعبَّ .
وإن يف وجود عقد
ّ
اجتماعي أو اتفاق بني مجيع األطراف املمثَّلة تُتيح الفرصة للجميع ابلتنافس االنتخايب ،واملشاركة
يف القرار قائمة على ثقافة دميوقراطيّة تقوم على قبول الرأي اآلخر ،وتكون هلا معارضة حقيقية ُتارس
دورها كبديل سياسي.
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وبعدم وجود ذلك العقد االجتماعي املتفق عليه من مجيع األطرافَّ ،
فإن (حكم اجلمهور)
عبارة فضفاضة ميكن استعماهلا يف األنظمة االستبدادية والدميوقراطية ،وال ضامن هلا سوى َّأنا
تسمى ابلشرعية.
تنافس على السلطة ،للحصول على ما َّ
بقيت شرعية اجلمهور متثِّل منفذاً وقائياً للممسكني ابلسلطة يف العراق ،متمثلة ابالنتخاابت
اترة ،وابخلروج على الشارع اترة أخرى ،إذ َّ
إن املعارضة اليت حتدث داخل السلطة تتجه ابستعمال
اجلمهور كصاحب شرعية وجيب حتقيق مطالبه ،يف حني االلتفات إىل اإلجراءات األخرى كأن
تكون طرائق التعاطي مع اجلمهور وموافقة شرعية اجلمهور مع الربانمج السياسي وقانونية االحتكام،
ِ
تؤسس تلك الشرعية.
وأوقاهتا هي من ّ
اخلالصة:

يف النتيجة َّ
يتحولون من
فإن فقدان االنتخاابت (مليكانزماهتا) األساسية جتعل اخلاسرين فيها َّ
تعب عن الدميوقراطية احلقيقية ،ليبقى متمسكاً خبيار اجلمهور متحوالً
الداعم هلا إىل املشكك يف َّأنا ِّ
من شرعية اجلمهور ابالنتخاابت إىل شرعية اجلمهور خارج االنتخاابت ،بل َّ
أن سلطة اجلمهور
خارج االنتخاابت متثِّل سلطة أعلى ال تستطيع الدولة مواجهتها؛ َّ
ألنا قائمة على شرعية أمسها
اجلمهور.
ِ
ٍ
متأت
تولّد املشكالت واخلروج إىل الشارع نتيجةً لشعور فئات معينة ابلتهميش ،والتهميش ّ
َّإما عن طريق فئات غري مؤمنة ابالنتخاابت ،ومن َثَّ تبحث عن وجودها خارج إطار االنتخاابت،
أو أخرى ترى َّ
أبن تلك االنتخاابت قد مهَّشتها؛ بسبب عمليات التزوير اليت تقودها اجلهات
ِ
هتمش اآلخرين عن طريق الشرعية االنتخابية والقانونية.
احلاكمة ،أو املؤثرة ،واليت ّ
ممَّا َّأدى إىل االنشطار الذي وصل إىل اجلماعة الواحدة فلم يعد احلكم يستوعب اجلميع ،وما
ِ
اجتماعي جيعل اخلاسر راضياً عن عملية
متممة لشروطها ،وال يوجد عقد
دامت االنتخاابت غري ّ
ّ
رفع لوائها ،أو شعاراهتا ،أو مطمئن إلمكانيّة رجوعه يف انتخاابت نزيهة أخرى ال تستعمل السلطة
أدواهتا إلجناح القريبني منها فربزت تلك االنشطارات اليت تنادي ابلرجوع إىل حكم اجلمهور؛ ألنَّه
صاحب الشرعية األمسى.
أرهقت تلك العوامل النظام السياسي يف العراق ،فأصبح املؤيدون له أقل بكثري من املعارضني
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له أو املدافعني عنه ،وما عودة الديكتاتورايت أو انتهاء الدميقراطية إال ابنتهاء ثقة املواطن هبا ،وما
تلك املعادلة تعين ابلضرورة التغيري احلاسم يف النظام ،بل إىل مزيد من األزمات واستفحاهلا مؤدايً
إىل مستقبل سياسي واجتماعي جمهولني.
أمهها:

وتبعاً لذلك َّ
فإن الشرعية االنتخابية والشرعية الشعبية جيب أن تتوافق مع عدد من املسارات

1 .وجود دميوقراطيني قبل وجود الدميوقراطية ،وذلك يتأتَّى من النظام التعليمي واملناهج ،وإعالم
الدولة.
2 .إنتاج عقد اجتماعي يكون مرضياً للجميع ،ومنصفاً هلم ،وجيب أن تتشاركه األطراف املختلفة.
3 .إبعاد القانون عن التمييز ،واالتفاق على َّ
أن التأثري على القضاء ميثِّل هتديداً للنظام ،وجرمية
حياسب عليها مرتكبوها.
4 .القبول ابالحتجاج الدوري الذي عادة ما يسبق أو يتبع االنتخاابت وهي حركات احتجاجية
إلصالح النظام ،وتقدَّم كعرائض احتجاج للسلطات املختلفة يف البلد ،تساعد منظمات
اجملتمع الدويل على متابعتها مع السلطات.
5 .التغيري املستمر املرتبط إبرادة اجلمهور واحلرص على َّ
أن إدارة شؤون السلطة ملن انتخبه اجلمهور؛
وذلك كفيل إبعادة الثقة ابالنتخاابت.
6 .فسح اجملال لتشكيل األحزاب على أسس دستورية ،وإاتحة الفرصة لألحزاب املعارضة للعب
املتكافئ مع أحزاب السلطة.
وأتسيساً على ما تقدَّم ميكن القول َّ
إن املسارات السداسية قد تُرجع الثقة يف االنتخاابت،
وميكن ضمان الشرعية الدستورية ،واليت ستكون َّبوابةً لدميوقراطية حقيقية ،وأرضية مناسبة للتنافس
بني األحزاب على أساس ما يق ِّدموه من برامج تنموية ،واقتصادية ،واجتماعية ال على أساس شرعية
اجلمهور فقط.
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