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انقسام السلطة التنفيذية
اليــزال املوقــف الرســمي منقســاً بــن رئيــس الدولــة ورئيــس 
الــوزراء، ففــي حــن يرغــب األول يف تأجيــل االنتخابــات، 
يســعى الثــاين إلجرائهــا يف موعدهــا، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه 

عــى النحــو التــايل:

ــس  ــر الرئي ــات: أظه ــل االنتخاب ــح تأجي 1- دعــم برهــم صال
ــل  ــألة تأجي ــن مس ــاً م ــاً مرن ــح، موقف ــم صال ــي، بره العراق
االنتخابــات العراقيــة، مــن خــال دعوتــه ملــا أســاه بالحــوار 
الوطنــي، داعيــاً لعــدم االســتخفاف بالتحديــات التــي تواجــه 
عمليــة إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا املقــرر يف أكتوبــر 
القــادم، وكأنــه أراد مــن خــال هــذه الدعــوة الضغــط عــى 
رئيــس الــوزراء الكاظمــي إلبــداء مرونــة أكــر تجــاه احتــال 

ــات.  ــل االنتخاب تأجي

ويبــدو أن موقــف صالــح األخــر مــن تأجيــل االنتخابــات 
يســتند ملخــاوف مرشوعــة تنســجم يف جانــب منهــا مــع 
ــود  ــى أن تق ــي تخ ــية، الت ــوى السياس ــض الق ــاوف بع مخ

مقاطعــة االنتخابــات مــن ِقبــل التيــار الصــدري وغــره مــن 
ــا  ــر، م ــورة أك ــارع بص ــات للش ــودة االحتجاج ــزاب لع األح

ــي. ــى املشــهد العراق ــلبية ع ــات س ــه تداعي ســتكون ل

2- مطالبـــة الكاظمي بإجراء االنتخابـــات يف موعدها: يعتر 
مصطفى الكاظمي من أكرث املُتمســـكن بعقد االنتخابات يف 
موعدها، ومع ذلك شـــكلت دعوات املقاطعة واالنســـحاب 
مصـــدر قلق كبـــر للحكومـــة العراقية، حيـــث تخى من 
تبعـــات أمنية لهذه االنســـحابات ميكن أن يكـــون لها تأثر 
عى ســـر العملية االنتخابيـــة يف بعض املناطـــق، وأن تقع 
اشـــتباكات قد تخرج عن الســـيطرة، وتأخذ املسار االنتخايب 

ملســـارات أخرى مجهولة. 

ولذلــك تعامــل الكاظمــي بواقعيــة مــع دعــوات التأجيــل، 
وشــكل لهــذا الغــرض لجنــة خاصــة مبشــاركة عــدد مــن 
ــة  ــة إمكاني ــوى املقاطع ــع الق ــث م ــية، للبح ــوى السياس الق
عدولهــا عــن قرارهــا، وقــد بــدأت اللجنــة اتصاالتهــا ولقاءاتهــا 
ــاع  ــد يف إقن ــح بع ــا مل تنج ــن جهوده ــوى، لك ــك الق ــع تل م

ــه.  ــر موقف الصــدر بتغي
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دعــا الرئيــس العراقــي فــي 19 أغســطس الجــاري إلجــراء حــوار وطنــي حــول مصيــر االنتخابــات المقبلــة، 
ُمبديــًا تخوفــه مــن التحديــات التــي تواجــه عقــد االنتخابــات فــي موعدهــا، ليدخــل العــراق مــرة أخــرى فــي 
دائــرة مــن الغمــوض حــول مصيــر االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة، والمقــرر لهــا 10 أكتوبــر 2021، مــع إعــان 
عــدد مــن القــوى السياســية العراقيــة رغبتهــا فــي تأجيــل االنتخابــات، تأييــدًا لموقــف زعيــم التيــار الصــدري، 
بينمــا ال تــزال هنــاك قــوى أخــرى ترفــض هــذا التوجــه، وتتمســك بإجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا المقــرر.

انقسام شيعي:
تداعيات التأجيل امُلحتمل لالنتخابات الربملانية على املشهد العراقي 

انقســام شــيعي: تداعيــات التأجيــل الُمحتمــل لالنتخابــات البرلمانيــة علــى المشــهد العراقــي ، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1317، 25 
أغســطس 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تباين القوى السياسية 
ــرز القــوى السياســية مــن مســألة  ميكــن توضيــح موقــف أب

ــايل:  ــات عــى النحــو الت ــل االنتخاب تأجي

ــدر  ــات: يتص ــل االنتخاب ــدري بتأجي ــار الص ــة التي 1- مطالب
التيــار الصــدري موقــف القــوى الداعيــة لتأجيــل االنتخابــات، 
حيــث ســبق وأن أعلــن مقتــدى الصــدر الشــهر املــايض 
ــع  ــام لوض ــل أي ــاد قب ــه ع ــات، لكن ــن االنتخاب ــحابه م انس
رشطــن لقبولــه العــدول عــن رأيــه وهــا: تأجيــل االنتخابــات 
ــه  ــن في ــاً يدي وإصــدار املرجــع األعــى عــى السيســتاين بيان

ــية.  ــة السياس ــلحة يف العملي ــل املس ــات الفصائ تدخ

ويســتند الصــدر يف موقفــه، ويف الرشوط التــي وضعها، إىل 
حقيقــة أن الجاعــات املســلحة تتمســك مبوعــد االنتخابــات 
لتُســيطر عــى الحكومــة املقبلــة، وســط غيــاب قــوى سياســية 

وشــعبية عــن العمليــة االنتخابيــة. 

ــزاب  ــت األح ــرى: كثف ــيعية األخ ــزاب الش ــام األح 2- انقس
املاضيــة،  األيــام  خــال  اجتاعاتهــا  العراقيــة  الشــيعية 
ــة  ــن مقاطع ــدول ع ــدر، للع ــدى الص ــى رشوط مقت ــرد ع لل
االنتخابــات. وتتمســك أغلــب األطــراف الشــيعية بإجــراء 
االنتخابــات يف موعدهــا، خاصــة ائتــاف دولــة القانــون، 
بقيــادة رئيــس الــوزراء األســبق، نــوري املالــي، وحركــة 
عصائــب أهــل الحــق برئاســة قيــس الخزعــي، وهــادي 
العامــري، زعيــم تحالــف الفتــح. ونقلــت املصــادر، عــن أحــد 
الحارضيــن لهــذه االجتاعــات قولهــم إنــه: “بإمــكان، الصــدر، 
لعــب دور املعارضــة السياســية يف البــاد، وهــو حــر يف ذلــك”. 

ــة  ــردد عــى بقي ــة الخــوف وال ــيطر حال ــل، تٌس ويف املقاب
الــرشكاء الشــيعة، ومنهــا تيــار النــر، برئاســة رئيــس الــوزراء 
األســبق، حيــدر العبــادي، والذيــن يتخوفــون مــن التداعيــات 
السياســية لغيــاب الصــدر. ومتيــل هــذه الكتــل ملواصلــة 

ــات. الضغــط عــى الصــدر إلقناعــه باملشــاركة يف االنتخاب

ــوى  ــن الق ــاع ب ــد إج ــني: ال يوج ــاع الُس ــاب اإلج 3- غي
املمثلــة للســنة حــول مســألة االنتخابــات مــن عدمــه. ففــي 
وقــت ســابق مــن الشــهر املــايض انســحب عــدد مــن هــذه 
األحــزاب مــن املشــهد االنتخــايب، أبرزهــا جبهــة الحــوار 
الوطنــي، برئاســة صالــح املطلــك. واليــزال مــن غــر الواضــح 
مــا إذا كانــت هــذه األحــزاب ســوف تعــدل عــن قرارهــا، يف 
حــال ُعقــدت االنتخابــات يف موعدهــا املقــرر، أو تــم تأجيلهــا. 

ويف املقابــل، أبــدى تحالــف “تقــّدم” بزعامــة رئيــس 
لتأجيــل االنتخابــات،  الرملــان، محمــد الحلبــويس، رفضــاً 
محــذراً مــن أن محــاوالت تأجيلهــا ســيعرض البلــد للفــوىض”، 
عــى أســاس أن إجــراء االنتخابــات املبكــرة قــد جــاء نتيجــة 
ــنتن.  ــل س ــت قب ــي انطلق ــرات الت ــارع والتظاه ــط الش ضغ

4- مقاطعــة القــوى العلانيــة والوطنيــة: أعلــن حــزب 
ــيوعي  ــزب الش ــاوي، والح ــاد ع ــه إي ــذي يتزعم ــاق، ال الوف
العراقــي، وعــدد كبــر مــن األحــزاب املنبثقــة مــن االنتفاضــة 
ــى رأس  ــاء ع ــرة. وج ــات املبك ــا االنتخاب ــة مقاطعته العراقي
هــذه األحــزاب “حــزب البيــت الوطنــي”. هــذه األحــزاب غــر 
ــرط  ــث تنخ ــايب، حي ــهد االنتخ ــرة يف املش ــورة كب ــرة بص مؤث
أغلبهــا يف التكتــات الكبــرة، الســنية أو الشــيعية، مــن أجــل 
ــا  ــإن موقفه ــايل ف ــان، وبالت ــل الرمل ــا داخ ــل له ــان متثي ض
مــن تأجيــل االنتخابــات يُعــد تكميليــاً فقــط، إلظهــار مــدى 

ــي عــى هــذه املســألة. اإلجــاع الوطن

ــات: كان املرجــع الدينــي  5- تفهــم النجــف تأجيــل االنتخاب
عــي السيســتاين قــد حــذر، يف أغســطس 2020، مــن تأخــر 
ــه أشــار أيضــاً إىل أن إجراءهــا “مــن  ــات، لكن إجــراء االنتخاب
دون توفــر رشوطهــا، ســيقود البــاد إىل وضــع يهــدد وحدتهــا، 
ومســتقبل أبنائهــا”، بينــا أكد 3 مــن رجال الديــن يف النجف، 
مقربــن مــن السيســتاين “عــدم وجــود موقــف محــدد بشــأن 
ــروك  ــات م ــد االنتخاب ــن، وأن موع ــيايس الراه ــدل الس الج
لرغبــة الشــعب، ومــا تتوافــق عليــه األطــراف املعنيــة”، 
ــة ال متانــع يف تأجيــل  وهــي كلهــا مواقــف تؤكــد أن املرجعي

االنتخابــات، لحــن تحســن الظــروف. 

تداعيات االستمرار والتأجيل 
ــرار  ــى ق ــيعية ع ــوى الش ــت الق ــال توافق ــه يف ح ــك أن ال ش
تأجيــل االنتخابــات، فــإن رئيــس الــوزراء، مصطفــى الكاظمي، 
ــوى  ــذه الق ــح أن ه ــن الواض ــه م ــر أن ــا، غ ــيتجاوب معه س
تعــاين انقســاماً واضحــاً، ولــذا، فإنــه ميكــن تفصيــل التداعيات 
املرتبــة عــى خيــاري إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا، أو 

تأجيلهــا عــى النحــو التــايل: 

1- تداعيــات إجــراء االنتخابــات يف ظــل املقاطعــة: يف حــال 
فشــلت جهــود إقنــاع مقتــدى الصــدر بالعــدول عــن قــراره، 
مــع إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا املقــرر، يتوقــع مــا يــي: 

ــف  ــون تحال ــوف يك ــي: س ــف املال ــل ملوق ــز محتم  أ- تعزي
دولــة القانــون بزعامــة نــوري املالــي أكــر املســتفيدين 
ــع  ــل تراج ــات، يف ظ ــن االنتخاب ــن م ــحاب الصدري ــن انس م
فــرص تيــار الفتــح بعــد تحالفــه األخــر مــع عشــائر الجنــوب، 
وضعــف ثقــة املكونــات الشــيعية والفصائــل املســلحة يف 

ــم. ــار عــار الحكي تي

ــة ســر  ــزداد احتــاالت عرقل ــي: ت  ب- تدهــور الوضــع األمن
االنتخابــات يف املناطــق والدوائــر التابعــة للقــوى املنســحبة، 
ــود  ــع أن تع ــه يتوق ــا أن ــدري، ك ــار الص ــها التي ــى رأس وع
االحتجاجــات إىل الشــارع يف وســط وجنــوب العــراق، يف 

ــات. ــاب االنتخاب أعق
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تداعيات التأجيل الُمحتمل لالنتخابات البرلمانية على المشهد العراقي 

ــرات  ــرأ تغ ــوف تط ــدة: س ــة جدي ــة حزبي ــروز خريط  ج- ب
عــى خريطــة التوازنــات السياســية، مــع تزايــد فــرص إعــادة 
تجميــع التيــارات السياســية املنســحبة واملقاطعــة ضمــن 

ــادة الصــدر. ــد تحــت قي ــف جدي تحال

2- تأثــرات تأجيــل االنتخابــات: تتســاوى احتــاالت تأجيــل 
إجرائهــا يف موعدهــا، وفــق  احتــاالت  مــع  االنتخابــات 
املعطيــات املتوفــرة حاليــاً. وقــد يتجــه الكاظمــي إىل تأجيــل 
ــو  ــل 2022، وه ــادم، أو ألبري ــام الق ــع الع ــات ملطل االنتخاب
ــوف  ــة، س ــذه الحال ــا. ويف ه ــرر له ــتوري املق ــد الدس املوع
تتمثــل انعكاســات التأجيــل عــى املشــهد العراقــي يف التــايل:

ــل  ــي: إن تأجي ــة للكاظم ــيعية املناوئ ــوى الش ــاوز الق  أ- تج
االنتخابــات ســوف يســمح بتخفيــف الضغــط الــذي متارســه 
القــوى الشــيعية املواليــة إليــران، ضــد املالــي، والتــي تضغــط 
إلجــراء االنتخابــات القادمــة، رغــم مقاطعــة الصــدر، لإلطاحــة 

بالكاظمــي، وتصــدر املشــهد الســيايس. 

 ب- تعزيــز أســهم الكاظمــي يف الرتشــح لواليــة جديــدة: مــن 
ــي  ــن الكاظم ــة، ب ــر ُمعلن ــات غ ــدث تفاه ــن أن تح املمك
وبعــض التيــارات املؤيــدة لسياســاته، وعــى رأســها تيــار 
ــات القادمــة، خاصــة يف ضــوء  الصــدر، لرشــح األول لانتخاب
ــم  ــن دع ــه م ــى ب ــا يحظ ــه، وم ــي ل ــارع العراق ــد الش تأيي
إقليمــي عــريب، ودويل، مــن جانــب الواليــات املتحدة وفرنســا.

ــراق  ــة بالع ــات القادم ــر االنتخاب ــإن مص ــر، ف ويف التقدي
يواجــه احتــاالت متســاوية، بــن اإلجــراء يف موعدهــا املحدد، 
أو التأجيــل املحتمــل، وياحــظ أن تأجيــل االنتخابــات ســيوفر 
الوقــت الــازم للقيــام بالرتيبــات الفنيــة واللوجســتية كافــة 
ــات  ــود عقب ــى وج ــاوة ع ــات، ع ــا باالنتخاب ــي تحتاجه الت
قانونيــة قــد تكــون مؤثــرة، وال ميكــن تجاوزهــا، منهــا الطعون 
املُقدمــة مــن جانــب بعــض القــوى السياســية أمــام املحكمــة 
االتحاديــة العليــا عــى بعــض فقــرات قانــون انتخابــات 
الرملــان العراقــي، والتــي تحتــاج إىل وقــت لتعديلهــا، يف حــال 

قُبلــت تلــك الطعــون.
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