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    والسجاالت الختيار رئيس الوزراء.. االنتخابات يف ظل 
    هل حيتاج العراق إىل حتكيم دويل ؟؟

  

  امحد ناصر الفيلي

ت والتراشق السياسي كالعراق ، ما تزال السجاال   مع مضى شهرا حوليا كامال مؤثرا بكل احلسابات يف بلد
فيما املشاورات . الناري الذي يتصاعد مستعرا ، وينخفض متراجعا ، تبعا ملؤشرات الغزل واالحتدام السياسيني 

املباحثات ، . على الطريق مشروع تشكيل احلكومة اجلديدة . املتباطئة ال تشري إىل تقدم جدي ملموس
نار هادئة إىل ما شاء اهللا دون النظر إىل االستحقاقات  واملشاورات ، واجلوالت املكوكية جترى حبذر على

االنتخابية ومتطلبات املرحلة ، اليت تبدو هي األحرج يف الروزنامة السياسة العراقية اجلديدة ملا بعد نيسان 
فاجلدل الببيزنطي حول أولوية القائمة أو الكتلة يف مسألة التكليف بالتشكيل احلكومي اخذ حيزا غري . ٢٠٠٣ 
نطقي وغري مربر ، إذ اتسعت ضروب االجتهادات السياسية املفضية إىل خترجيات سياسية مغلفة بغايات سياسية م

، وطرح إشكال سيناريوهات، وعلى ) رئيس الوزراء ( عرب املنصب األثريي  موجتها  طاحمة للسلطة وركوب 
اعياا ، فالغريب أن حتصر أية جهة دون النظر يف تبعات هذه املواقف وتد طريقة كل الطرق تؤدي إىل روما 

سياسية كل براجمها ، وطموحها ، واستراجتياا املستقبلية بشخص تريد له أن يكون رئيس الوزراء، فهي ذا 
تنظر إىل مشكالت البالد الكربى من خالل مشكلتها أو عقدا هذه وهي جمازفة ال تستحق هذا القدر من 

  مع جوهرها وخطاها ه التجربة الوليدة ألا تتناقض ياسي اجلديد الذي ال تقبللسق ااملغامرة لتنافيها مع النس

وباجلملة فقد أضاف هذا التعصب احلزيب واجلهوي عنصرا آخر يف العقدة اليت تشد إليها مبمارسات كهذه املزيد 
ملهدور هي من التعقيدات وسباق ضياع الوقت ، فصفقة تصفري الزمن ألجل كسب املزيد من الوقت الضائع ا

االجتماعية يف العراق اليوم، ومن هنا بدأ تأخر البالد واشتداد حالة التخلف  -األكثر توصيفا للحالة السياسية
والفقر الضاربة أطناا عمقا يف التربة العراقية حىت لتخال أن احلديث عن دولة العراق الذي ميلك ثاين خمزون 

إن . أطراف القرن اإلفريقي وتعيش يف فقر مدقع ا عن دولة قابعة على احتياطي عاملي من النفط يف املنطقة ، حديث
جتربة الدميقراطية العراقية ما زالت حتبوا وسط زوابع من فلسفات وايديولوحيات وخملفات فكرية وعقدية بالية 

وواضحة  مل يتم تأطري احلالة مبحددات ومؤشرات دقيقة ومع حالة كهذه ميكن أن يتحول فيه احلبو إىل كبوة ما 
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تدفع بالتخرجيات السياسية املتحذلكة بعيدا من أجل سالمة النمو الدميقراطي من جهة وعدم إفساح اال  ، 
خلمائر املخلفات الفكرية من النمو الفوضوي مبواجهة املد الدميقراطي، ومن هنا ضرورة وضع احملددات وآليات 

بعيده عن الشد واجلذب وأشكال املهاترات و تشكيل احلكومة وفق منظومة قانونية ، شفافة ، واضحة 
السجاالت السياسية واللجوء إىل التصرحيات النارية املنافية مع تطلعات بلد وشعب يعاين األمرين من آثار جروح 

مع التأكيد على ضرورة التجديد، وخباصة منصب رئيس . خطرية ونكبات إنسانية وجمتمعية على كل صعد 
ومن شـأن احتكار املنصب . واحلكم  العراق إرثا تارخييا سيئا يف جمال الزعامة الوزراء حتديدا المتالك 

السلطوي لفترات متعاقبة جتديد أشكال الدكتاتورية ، ونشؤ لعبة جديدة ال طاقة للبالد حبملها فالفواتري املاضية 
 أرجاء املسرح الدويل باهظة، وهي رهن التسديد بكفالة الدول الراعية للتجربة إىل جانب الركض املتهافت يف

بسبب سياسات عدوانية ، وعنصرية وليس من املنطقي التفريط مبستقبل البالد  طلبا إلطفاء ديون سابقة ترتبت 
ومهما قيل عن مسألة متثيل الشعب والغزل على   وضتها ألجل طموحات شخصوية سلطوية حتت أية ذريعة ،

ثالمثائة حزب ، وحركة ، وكيان سياسي رئيسي ، و ثانوي ن ففي عراق اليوم يتسابق أكثر م. هذا املنوال 
ومهما كان حجم قاعدة الدعم الشعيب فليس مبقدور أي جهة االدعاء بأا . ويتحدث اجلميع بلغة متثيل الشعب 

على أن مسار التجربة الدميقراطية ، وظهور حكومات مرحلة ما بعد الدكتاتورية مل تنجح يف . املمثل األوحد 
يف جمال إنعاش االقتصاد   لروح إىل مفاصل البالد املمزقة وبناها التحتية املدمرة وإطالق شيء من الراحة، إعادة ا

الوطين وحتسني احلالة املعاشية للشعب الذي يرزح حتت خط الفقر مبؤشرات املنظمة الدولية وبشهادة الواقع 
اليت  بة الدميقراطية ،وفشل الربامج احلكومية العياين العراقي ، وهو واحد من أهم أسباب تباطآ دينامية التجر

تعاين تشكيالا الوزارية من انفصام يف الشخصية من ناحية الوالءات والتوجيه ، وعدم االنطالق من أرضية 
مؤسساا حباجاا واحتياجها ، وتسيري األمور مبناهج حديثه لعدم كفاءة العديد من الوزراء من جهة وانعدام 

إىل كتلهم السياسية الواقفة خلفهم ومنها يستمدون احلركة   حدة ، فالوزراء تعود مرجعيتهماملرجعية املو
والتوجيه ، وملا كان السباق يقتضي بالعرف السياسي املعمول ، اجلري لتحقيق اكرب قدر من املصلحة الفئوية أو 

مع تنطلق من تالحم ووحدة اتمع إن ضة ات. اجلهوية ، وحتصينها ، فقد ضاع اخليط والعصفور يف املعادلة
وفعال  والدولة يف مهمة بذل إخالص اجلهود من اجل تعويض الوقت الضائع وإجياد لغة املصلحة الواحدة ، قوال 

إن امتالك القوى السياسية لنظرات عابرة حمليطها ، و حمدداا ، وتوجهاا اجلهوية ، . من اجل اختزال الزمن 
ع حركة اتمع من شانه خلق االستقرار السياسي املنشود واللحاق باآلخرين دوال الفئوية الضيقة وباتسا

يف اال التراشق . وجمتمعات ، ويبدو أن هنالك ما تزال مصاحل بإبقاء البالد رهينة هذه األوضاع املزرية 
رمتاء يف احلضن اإليراين كما السياسي واام القوائم والكتل لبعضها بعودة البعث أحيانا كما يف احلالة السنية واال
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يف احلالة الشيعية، فان العراق حباجة إىل رئيس وزراء مستورد على طريقة امللك فيصل لدى تشكل دولة العراق 
   إن حماولة التمسك بأهداب السلطة والدخول يف صراعات من اجلها من شأنه إصابة. ١٩٢١   يف أب عام 

يد مبدأ التدوال السلمي للسلطة مع ما حتمله من ترسيخ للدميقراطية يف العملية السياسية مبقتل ، من خالل جتم
العمق ، واليت حتمي الدولة اتمع من خماطر االنزالق إىل العنف من جهة وإعطاء مساحة املنافسة احليوية املطلوبة 

من اجل امتالك  يف السباق السياسي وحيث البد من ظهور آليات مبدعة وبرامج قابلة للتحقيق. من جهة أخرى 
  زمام املبادرة يف أي عملية انتخابيه قادمة 

يف االنتخابات املنصرمة وبعد االتفاق السياسي بني القوى السياسية الوطنية اليت وجدت ضرورة الستبدال رئيس  
، الوزراء األسبق إبراهيم اجلعفري بأحد الشخصيات من كتلته وهي الفرصة اليت أظهرت املالكي إىل املواجهة 

ترى ماذا كان سيترتب لو أن اجلعفري متسك بأهداب السلطة ؟ وما هي فاتورة احلساب بالنسبة لكيانه السياسي 
إن مسالة االستبدال وإعطاء اآلخرين الفرص تعكس الروحي احلقيقية . وتداعيات ذلك على الساحة السياسية ؟

لمات قابلة للمزايدة ، وإمنا هي وحدة السلوك للسلوك الدميقراطي ، فالدميقراطية ليست شعارات بلهاء وحفنة ك
واملمارسة والتعود على قبول النتائج كما هي تصب مصلحة الكيان السياسي نفسه ، من خالل تبنيه قدرا من 

. املرونة يتطلبها املناخ السياسي الدميقراطي ، وحماولة ترسيخ هذا التقليد السياسي كإحدى ثوابت العهد اجلديد 
ي السجاالت قريبا ، وان تكون الروح الوطنية سابقة للعواطف والرغبات ، وان يكون السلم نأمل أن تنته

السلطوي طريقا خلدمة الناس وليس دالة خللق نزعات فردية كلفت أمثانا باهظة وخاصة يف احلالة العراقية اليت 
  .أصبحت دراما إنسانية معاصرة 

 
   
  

  


