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مقدمة:

مل يرد ذكر موعد إجراء انتخاابت مبكِّرة اثنية على لسان أيٍّ ِمن القيادات السياسية يف األايم 
للجمهورية، وتكليف حممد شياع السوداين  اليت سبقت التصويت على عبداللطيف رشيد رئيساً 
بتشكيل احلكومة اليت انلت الثقة يف السابع والعشرين من تشرين األول 2022، ما أاثر تساؤالت 
بشأن فرص احلكومة اجلديدة إبجراء االنتخاابت، ومدى جدية القوى السياسية يف التعاطي معها، 

والوقت املناسب إلجراء االنتخاابت يف حال جرى االتفاق على ذلك.

ويبدو أنَّ الرتكيز على البحث عن خمارج لألزمة السياسية اليت عصفت ابلبالد منذ أكثر من 
عام جعل التصويت على رئيس اجلمهورية، وتشكيل حكومة جديدة يف صدارة األولوايت، وتراجع 
احلديث عن االنتخاابت وموعدها حىت وإن كان بصورة مؤقتة، إال أنَّ ذلك ال يعين مغادرة هذا 
اخليار مغادرة هنائية، خصوصاً يف ظل وجود قناعة لدى معظم الطيف السياسي بضرورة الذهاب 
حنو انتخاابت جديدة، لكن بعد تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط إيقاع العملية السياسية اليت 

عانت من هزَّات عنيفة يف األشهر اليت سبقت التصويت والتكليف.

ومع غموض املواقف بشأن موعد االنتخاابت اجلديدة، إال أنَّ بعض التصرحيات اليت أدىل 
ا لن جُتَْرى قبل مرور )18( شهراً على األقل، أي: إنَّ أقرب موعد  با سياسيُّون أشارت إىل أهنَّ
هلا هو ربيع عام 2024، ويكون يف هذه احلالة البملان قد قضى ثالث سنوات من عمر دورته 
االنتخابية البالغة أربعة أعوام، وقد يفتح هذا األمر ابابً للنقاش حينها مبنح البملان فرصة إلكمال 
دورته وأتجيل االنتخاابت حىت 2025، ويف هذه احلالة سيكون أمام احلكومة فرصة أطول لإلجناز.

وتعدَّدت التكهُّنات بشأن االنتخاابت حىت كشف عن املنهاج الوزاري حلكومة السوداين 
الذي أعلن يف يوم جلسة منح الثقة، والذي أشار إىل وجود نية لدى احلكومة إلجراء انتخاابت يف 

فرص إجراء انتخابات مبكرة ثانية بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة

عبدالعزيز عليوي العيساوي *

*  ابحث.
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عام، بعد تعديل قانون االنتخاابت يف ثالثة أشهر، يف إشارة واضحة إىل أنَّ االنتخاابت ستكون 
واحدة من األولوايت اليت وضعتها احلكومة يف احلسبان.

أواًل: االنتخاابت املبكِّرة األوىل

ل  سجِّ يف  األوىل  املبكِّرة  االنتخاابت   2021 األول  تشرين  من  العاشر  انتخاابت  تُعدُّ 
ا تُعدُّ االنتخاابت األكثر جداًل طيلة  العمليات االنتخابية العراقية اليت تلت عام 2003، كما أهنَّ
)19( عاماً، وكادت خمرجاهتا أن تُوِدي ابلعملية السياسية، وتسبِّبت بتناحٍر سياسيٍّ غري مسبوق، 

وصل إىل مستوايت َخِطَرة.

وبدأت الدعوة إىل إجراء انتخاابت مبكِّرة مع انطالق احتجاجات تشرين عام 2019، 
ورافق ذلك مطالبات بتغيري مفوضية االنتخاابت وقانونيها، وجرى إلغاء املفوضية السابقة، وُشكَِّلت 
مفوضية من القضاة، واالنتقال ابلعراق من نظام االنتخاب ابلتمثيل النسيب إىل الدوائر املتعددة نزواًل 
عند رغبة فئة من احملتجي، وتشكيل حكومة جديدة برائسة مصطفى الكاظمي يف أاير 2020، 
إذ اختذت قراراً إبجراء االنتخاابت املبكرة يف 6 حزيران 2021 قبل أن تُؤجَّل؛ ألسباب فنية حىت 

10 تشرين األول 2021.

القوى  معظم  قبل  من  إبشادة كبرية  إجرائها  يوم  ويف  إجرائها  قبل  االنتخاابت  وحظيت 
أنَّ مفاجئة كبرية  يوم االقرتاع، إال  اليت راقبت  احمللية والدولية  املنظمات  قبل  فيها، ومن  املشاركة 
بعض  قبل  والطعن من  للتشكيك  النتائج  تعرَّضت  إذ  األولية،  النتائج  اإلعالن عن  بعد  حدثت 
الكياانت السياسية املشاركة يف االنتخاابت، وتبع ذلك جدل سياسي ما زالت بعض آاثره حاضرة 

حىت اليوم.

بعد ذهاب  أحدثت نتائج االنتخاابت -على املستوى السياسي- انقساماً سياسياً كبرياً 
الكتلة الصدرية حنو خيار تشكيل حكومة أغلبية ضمن ما كان يعرف بـ«التحالف الثالثي«، أو 
»إنقاذ وطن« بعد تفامهات مع حتالف السيادة، واحلزب الدميقراطي الكرستاين، إال أنَّ هذا املشروع 
مل ينجح؛ لعدم قدرة هذا التحالف على حتقيق أغلبية الثلثي لتمرير مرشح رائسة اجلمهورية، واستمر 

اخلالف حىت انسحاب الكتلة من جملس النواب يف حزيران 2022.
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بعد  والتوتُّر  القلق  أسابيع من  املنطقة اخلضراء وحميطها  فقد شهدت  األمنية  الناحية  ومن 
اعتصام أنصار التيار الصدري يف جملس النواب حىت إهناء االعتصام هناية آب 2022.

وعلى املستوى االقتصادي، شهدت البالد عاماً من التعطيل الذي من أهم أسوأ نتائجه 
غياب موازنة 2022 الذي فاقم األعباء االقتصادية اليت يعاين منها املواطن العراقي منذ رفع سعر 

صرف الدوالر واإلرابك االقتصادي الذي حلق به جرَّاء ذلك.

ا كانت مغيبة طيلة العام الذي أعقب انتخاابت  وفيما يتعلَّق ابالستحقاقات الدستورية فإهنَّ
2021، فال رئيس للجمهورية، وال حكومة كاملة الصالحية، ممَّا نتج عنه مطالبات بضرورة تعديل 

الدستور، ووضع فقرات تضع سقوفاً حمدَّدة لالستحقاقات الدستورية وال ترتكها سائبة.

اثنياً: مقدمات االنتخاابت املبكِّرة الثانية

بعد مرور أشهر على ما ابت يعرف يف العراق ابالنسداد السياسي، ووصول األمور إىل طريق 
مسدود بعد إخفاق التحالف الثالثي بتشكيل حكومة أغلبية، وعدم قدرة الثلث الضامن الذي ميثِّل 
قوى اإلطار على حتقيق أغلبية الثلثي، واالستنزاف الكبري للوقت وصل أغلب القوى السياسية إىل 

أنَّ املخرج الوحيد لألزمة هو إجراء انتخاابت مبكِّرة جديدة.

االنتخاابت  فكرة  على  الفاعلة  القوى  أغلب  قبل  من  مباشرة  اعرتاضات  ومع عدم مساع 
التيار  تتعلَّق مبوعد إجراء االنتخاابت وآلياهتا، إذ كان  املبكرة، إال أنَّ اختالفات جوهرية كانت 
الصدري مطالباً ابحلل الفوري للبملان وإجراء انتخاابت مبكِّرة بعد شهرين أو ثالثة أو أكثر من 
ذلك بقليل، على أن جُتَْرى االنتخاابت بذات القانون، أي: الدوائر املتعدِّدة، وحتت إشراف ذات 
احلكومة، أي: حكومة الكاظمي، وهو ما كانت ترفضه أطراف يف اإلطار التنسيقي اليت مل تكن 
والعودة  االنتخاابت،  قانون  تغيري  تشرتط  ا كانت  أهنَّ إال  االنتخاابت،  إجراء  فكرة  على  معرتضة 
-مثاًل- إىل نظام التمثيل النسيب أو الذهاب إىل النظام االنتخايب املختلط، فضاًل عن إصرارها على 

إجراء االنتخاابت يف ظل وجود حكومة جديدة.

واستمرت هذه املطالبات حىت بعد انسحاب الكتلة الصدرية من جملس النواب يف حزيران 
2022، إذ بقيت الدعوات الصدرية إلجراء االنتخاابت املبكِّرة يف فرتة االعتصام داخل املنطقة 

اخلضراء حىت إهناء االعتصام، وهو أمر مل تعلن أايً ِمن القوى األخرى رفضه.



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وبعد التصويت على رئيس اجلمهورية وتكليف السوداين بتشكيل احلكومة محالت بياانت 
وبرقيات التهنئة دعوات إلجراء االنتخاابت، إذ قال رئيس ائتالف النصر حيدر العبادي يف التهنئة 
»كلِّي أمل أن تكون املرحلة املقبلة تضامنية صادقة، وكفؤاً خلدمة الشعب.. كلِّي أمل أن تستوعب 

اآلخر، وتقود إىل انتخاابت نزيهة تُعيد الشرعية للعملية السياسية«.

اثلثاً: فرص إجراء االنتخاابت املبكِّرة

متتلك احلكومة اجلديدة برائسة حممد شياع السوداين فرصًة مهمًة إلجراء انتخاابت مبكِّرة 
اثنية قادرة على نزع فتيل الصراعات السياسية اليت بدأت مبجرد إعالن نتائج انتخاابت 2021، 
وقد يبعث إجراء االنتخاابت يف موعدها احملدَّد برسائل عديدة رمبا أمهها أنَّ احلكومة ال تريد البقاء 

أطول من الفرتة اليت حتتمها املرحلة احلالية.

وابملقارنة بي فرص إجراء االنتخاابت والتحدايت اليت ميكن أن تواجه العملية االنتخابية 
يبدو أنَّ الغلبة ستكون للفرص مقابل حتدايت ميكن أن تكون صعبة، لكنَّها ليست مستحيلة.

وإذا كانت التحدايت تقتصر على القضااي الفنية والتشريعية املتعلقة بتغيري قانون االنتخاابت 
أو تعديله، فإنَّ الفرص اليت ميكن أن تسهِّل إجراء االنتخاابت املبكِّرة الثانية كثرية، من أبرزها:

الدعم األممي.. 	

اليت  اإلحاطة  يف  بالسخارت(  هينيس  )جيني  العراق  يف  املتحدة  األمم  بعثة  ممثلة  قالت 
قدمتها أمام جملس األمن يف 4 تشرين األول 2022 بشأن العراق إنَّ الدعوة إىل إجراء انتخاابت 

وطنية مبكرة ابتت أكثر وضوحاً، مشددة على أمهية اتباع اإلجراءات القانونية بذا الشأن.

وبيَّنت أنَّ مساعدة األمم املتحدة يف إجراء انتخاابت عراقية جديدة يتطلَّب تقدمي بغداد 
إىل جملس األمن بذا اخلصوص، ما يعين أنَّ احلكومة ميكن أن تطلب دعم األمم املتحدة  طلباً 
للمساعدة يف إجراء االنتخاابت، وهو أمر قد يضفي قدراً أكب من الشرعية على العملية االنتخابية 

بنظر اجملتمع الدويل.
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تقدمي ضماانت وتطمينات.. 	

بينها  من  االنتخاابت  بشأن  مهمة  أسئلة  األمن  أمام جملس  )بالسخارت(  إحاطة  أاثرت 
اآليت: »ما الضماانت يف أنَّ إجراء انتخاابت وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟  كيف 
سيقتنع املواطنون العراقيون أبنَّ األمر يستحق اإلدالء أبصواهتم؟  وما التطمينات اليت سيحتاجها 

اجملتمع الدويل؛ لتقدمي الدعم لالنتخاابت اجلديدة؟«.

أو  اتفاق  إىل  للتوصُّل  احلكومة؛  من  حثيثة  جهوداً  األسئلة  تلك  على  اإلجابة  وتتطلب 
تفامهات مع القوى السياسية يـُْفِضي إىل القبول املسبق بنتائج االنتخاابت؛ لتجنُّب تكرار جتربة 

انتخاابت 2021، وميكن أن يؤدِّي ذلك إىل زايدة نسبة املشاركة يف االنتخاابت.

قانون انتخاابت مناسب.. 	

تضمن املنهاج الوزاري إشارة إىل ضرورة تعديل قانون االنتخاابت يف ثالثة أشهر، ويتطلَّب 
هذا األمر إجراء تعديالت دقيقة ومدروسة للخروج بنظام انتخايب مالئم يفسح اجملال أمام املستقلي، 
واألحزاب الصغرية، وال يضر كثرياً ابلكبرية، ويشرتط للوصول إىل مثل هذا القانون أن أييت النظام 
االنتخايب اجلديد متناسباً مع أوضاع العراق احلالية، وقادراً على حتقيق التوازن بي رغبات الشعب 

وتوجهات القوى السياسية.

التأييد الواسع.. 	

بة  من املتوقَّع أن حتظى االنتخاابت املقبلة بتأييد واسع؛ ألنَّ القوى التقليدية ستكون مرحِّ
ا فرصة لتغيري املعادلة السياسية احلالية. با، كما أنَّ القوى املقاطعة أو اخلاسرة ستنظر إليها على أهنَّ

االقرتاع سيشهد  يوم  املقبلة ستزداد؛ ألنَّ  االنتخاابت  املشاركة يف  نسبة  إنَّ  القول  وميكن 
صراعاً انتخابياً بي قوى السلطة، واألطراف األخرى خارج السلطة؛ للظفر أبكب عدد من مقاعد 

البملان، مث تشكيل احلكومة.
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اخلامتة:

ستمثِّل االنتخاابت املبكِّرة الثانية -سواًء ُأْجرَِيت هناية 2023، أو مطلع 2024- املنقذ 
للتجربة الدميقراطية الناشئة يف العراق، واليت واجهت يف عام مضى أخطاراً كبرية كادت تودي با. 
وتتوفر أمام احلكومة فرص قد ال تتكرر؛ إلنقاذ العملية السياسية، وانتشاهلا من دوامة الصراعات 
السياسية عن طريق إجراء انتخاابت انجحة نسبياً يف حال متكَّنت من توفري معايري جناحها، وأبرزها 
قانون االنتخاابت املرضي ملعظم الطيف السياسي، وغري مستفز للرأي العام، وبيئة سياسية داعمة 
لالنتخاابت وخمرجاهتا، فضاًل عن التحرُّك ابجتاه الناخبي املقاطعي وإقناعهم ابملشاركة؛ ألنَّ ذلك 

يف حال حتقَّق سيؤدِّي إىل تقليل الفجوة بي اجلماهري، والطبقة السياسية.


