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  ١ مقارنات فاشلة

  

 
 زار حيدرن

 
تدين مستوى الوعي السياسي لدى بعض السياسيني يف بغداد، خاصة بعض اعضاء جملس النواب اجلديد، ان    

للبحث عن مقارنات غري صحيحة وغري دقيقة وغري موفقة لتربير فشلهم يف اداء مهامهم  كان الدافع واملربر
  .وواجبام الوطنية ازاء الشعب العراقي الدستورية

  
لو كان هؤالء يشعرون بام ناجحون يف اداء واجبام الوطنية والدستورية، ويف اجناز ما عليهم ازاء       

الشعب العراقي االيب، لقارنوا انفسهم بالربيطانيني الذين مل يستغرقوا سوى اقل من مثان واربعني ساعة مرت على 
ابات التشريعية ليشكلوا احلكومة االئتالفية اجلديدة، ولكنهم يشعرون بالفشل ولذلك يبحثون عن اجراء االنتخ

مقارنات يف حاالت استثنائية يف هذه الدولة او تلك لتربير فشلهم هذا واملتمثل حتديدا يف تاخرهم بتشكيل 
اي نور يف اية النفق، ومع احلكومة اجلديدة والذي استغرق اكثر من مخسة اشهر حلد االن من دون ان نرى 

ذلك فان مثل هذه املقارنات غري دقيقة وغري صحيحة باملطلق، فدول مثل بلجيكا او ايطاليا عندما تاخر فيها 
  :تشكيل احلكومة اجلديدة بعد احدى االنتخابات الربملانية

  
عراق احلالية ابدا، ولذلك ال فان ظروف هذه الدول السياسية واالمنية والسيادية مل تكن تشبه ظروف ال: اوال   

جيوز املقارنة، فان مثل هذه الدول مل تكن ترزح حتت طائلة البند السابع من بنود جملس االمن الدويل، كما اا مل 
تكن دول منقوصة السيادة ترزح حتت احتالل دولة اجنبية، كما هو احلال بالنسبة اىل العراق اليوم، فضال عن 

روفها االمنية ظروف العراق احلالية الذي يترقب تاريخ الواحد والثالثني من الشهر ان تلك الدول مل تشبه ظ
اىل مهام املساعدة والتدريب، اىل ) االمريكية حتديدا(اجلاري وهو موعد تغيري املهام القتالية للقوات االجنبية 

ين بان العراق مير اية الفا فقط تتمركز يف معسكراا، ما يع) ٥٠(جانب سحب جل هذه القوات ليبقى منها 
الشهر اجلاري مبنعطف امين وسياسي خطري يتطلب منه ان يكون مستعدا بالكامل لتسلم مهام امللف االمين الذي 

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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يواجه حتديات االرهاب والعنف وتعدد الوالءات يف املؤسسة العسكرية وغري ذلك، فكيف سيكون كذلك وملا 
  .تتشكل احلكومة اجلديدة بعد؟

  
احلالة االقتصادية واخلدمية والتعليمية والصحية وغري ذلك يف مثل تلك الدول مل تكن متدهورة كما كما ان    

هو عليه احلال اليوم يف العراق، والذي يرتبط فيه ملف اعادة البناء واالستثمار باالستقرار السياسي واالمين الذي 
يان جملس االمين الدويل االخري الذي صدر مطلع يعرقله تاخر تشكيل احلكومة اجلديدة، وهذا ما اشار اليه حىت ب

  .الشهر احلايل، واخلاص باحلالة يف العراق
 

ان يف مثل تلك الدول، مورد املقارنة، انظمة سياسية مستقرة، ودميقراطيات عريقة، اليهددها االرهاب وال    
ولية، وليس هناك من يتربص ا ددها دول اجلوار اليت حتكمها انظمة وراثية وعسكرية استبدادية وبوليسية مش

الدوائر لالنقضاض على جتربتها حلظة حتني فيها الفرصة، كما هو احلال يف العراق الذي تتربص بتجربته السياسية 
اجلديدة قوى عديدة داخلية، تتمثل بايتام النظام البائد وجمموعات العنف واالرهاب، وخارجية تتمثل بعدد كبري 

  .، فضال عن االعالم الطائفي الذي يعبئ ضدها ليل ارمن دول اجلوار واحمليط
  
فضال عن ان اخلالف والتاخر، يف بلجيكا مثال، مل يكن بشان من سيخلف رئيس الوزراء املنتهية واليته : ثانيا   

ك الدستورية، او من الذي فاز يف االنتخابات ومن الذي مل يفز، ابدا، فصندوق االقتراع حدد هوية الفائز، واملل
بادر اىل تسمية رئيس الوزراء اجلديد فورا، كما ان رئيس احلكومة املنتهية واليتها اعلن عن اية سلطته 
الدستورية فور االعالن عن نتائج االنتخابات، والذي ثار اخلالف بشانه هو تشكيلة احلكومة فحسب، اما يف 

لنيابية االخرية، فيما ال يزال رئيس الوزراء العراق فال زال اخلالف يدور على تسمية الفائز يف االنتخابات ا
ثانية، كما ان رئيس اجلمهورية، والذي مل يتم انتخابه يف الربملان اجلديد املنتهية واليته يصر على التجديد لوالية 

حلد االن، ال يعرف ملن يوكل مهمة تشكيل احلكومة اجلديدة النه باالساس ال يعرف من هو الذي يستحق 
يل التسمية ليشكل احلكومة، ففي العراق كل الفرقاء فائزون وكلهم يريدون ان يعهد، بضم الياء، اليهم تشك

احلكومة، وام مجيعا يريدون ان يشتركوا يف تشكيلها، فلم يشا احد يف العراق ان يؤدي دور املعارضة حتت قبة 
  .الربملان

  
ان التاخر الذي شهدته مثل تلك البلدان مشل تشكيل احلكومة فقط، اما بقية مؤسسات الدولة فلم : ثالثا   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – واء للبحوث والدراسات اإلستراتيجيةمركز أض

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٣

لك لشئ كما ان الربملان باشر عمله فور االعالن عن نتائج يصبها شئ ابدا، ففي بلجيكا مثال مل يتعرض امل
االنتخابات التشريعية، اما يف العراق فان الدستور عطله السياسيون عندما مجدوا تسمية رئاسة جملس النواب 
اجلديد، كما ام شلوا عمل الس نفسه، وهو اعلى سلطة تشريعية يف البالد عندما قرروا، وباالمجاع، ان تكون 

  .اجللسة االوىل مفتوحة اىل اشعار آخر، فيما اضحى موقع رئيس اجلمهورية شاغرا من الناحية الدستورية
  
احلقيقة االخرى اليت ال تدع جماال للمقارنة بني حالة العراق ومثيالته من الدول االخرى اليت تاخر فيها : رابعا   

ا تشكيل احلكومة اجلديدة احنصرت يف الفترة الزمنية تشكيل احلكومة اجلديدة، هو ان اخلالفات اليت تاخر بسببه
املمتدة كحد اقصى بني حلظة اعالن نتائج االنتخابات واىل ما قبل اية السقف الزمين الذي حيدده الدستور 
لتشكيل احلكومة اجلديدة، اما يف العراق فان اخلالفات اليت اخرت تشكيل احلكومة اجلديدة استمرت متجاوزة 

  .ين الذي حدده الدستور العراقي لتشكيل احلكومة اجلديدةالسقف الزم
  
 ٢٠٠٤خذ مثال على ذلك، فعندما ثار اخلالف بشان اسم الفائز يف االنتخابات الرئاسية االمريكية يف العام    

بني املرشحني اجلمهوري جورج بوش والدميقراطي آل كور، فان هذا اخلالف استمر يف الفترة احملصورة بني 
االنتخابات واىل ما قبل تاريخ االستحقاق الدستوري، وهو العشرين من كانون الثاين من السنة الالحقة، اجراء 

يوم اداء الرئيس اجلديد للقسم الدستوري ودخوله البيت االبيض، ولذلك فان اخلالف مل يؤثر على االستحقاقات 
لم يعد احد يتحدث عنه وعن استحقاقاته الدستورية ابدا، اما يف العراق فان الدستور االن ركل على الرف ف

  .وتوقيتاته ابدا
  
وفق كل هذا وذاك، فان مثل هذا اخلالف حيدث مرة كل قرن رمبا يف بلد من تلك البلدان، واليت : خامسا   

تتمتع باالستقرار والتنمية يف اى صورها، وحبالة دستورية قل مثيلها، اما يف العراق فان طريقة تعامل السياسيني 
والكتل الربملانية مع املوضوع ينبئ عن امكانية تكرار مثل هذا التاخر والتلكؤ كل اربعة اعوام وتلك هي املصيبة، 
فلقد راينا كيف ان االزمة ثارت قبل اربع سنوات لتتكرر اليوم، وستتكرر بعد اربع سنوات اذا ما ظلت العقلية 

 ان ال يتعبوا انفسهم يف البحث عن مقارنات يف دول نفسها مل تتغري، ولكل ذلك اعتقد ان على كل السياسيني
  .العامل لتربير فشلهم، فالفشل يف هذه احلالة عراقي بامتياز

ان نواب الشعب يتحملون اليوم مسؤولية تارخيية ووطنية كربى، فالتجربة بني ايديهم، والدميقراطية يف    
اىل تشكيل احلكومة باسرع وقت ممكن، فام ملعبهم، فاذا اخفقوا يف التوصل اىل توافقات مرضية تفضي 
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  .سيتحملون مسؤولية ضياع التجربة كاملة، وليتذكروا بام ذه الطريقة حولوا العراق اىل فرجة
  
كما ان عليهم ان يتذكروا بان من ورائهم شعب يتضور املا من انعدام اخلدمات وعلى خمتلف االصعدة، فاىل    

نعدم الكهرباء واملاء الصاحل للشرب وضعف اخلدمات الصحية وسوء قطاع التعليم، مىت يبقى العراقي يعاين من ا
واستفحال ظواهر الفساد املايل واالداري يف مرافق الدولة، وانتشار ظواهر مثل البطالة والفقر والغالء وغري 

  .ذلك؟
  
ر هذا الشعب يوما لعقام، ان عليهم ان يتذكروا بان العراقيني اذا سكتوا زمنا فلن يسكتوا دهرا، فسيباد   

  .فليتقوا اهللا يف شهره الفضيل، رمضان املبارك، بالعراقيني} والت حني مندم{وحينها 
    

     
  
  


