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وااستئسدزو لتساسز سزو لموازز
و لصفيزو ئثالتيز أنضوذسًاززز

 
 1 امحد البديري

 
ن الكبار يف رلرايت أحداث الساحة العراقية سوى أسلوب الصفقات السياسية ادلشبوىة يف الدىاليز ومل جيد ادلتالعب
القانونية بني الكتل السياسية  لتلرير القوانني العالقة منذ أشهر بسبب االختالف يف تفاصيلها وصيغها ادلملللة  ريقاً 

رب والغاايت اليت فيها نفع ومكسب سياسي االتفاق فيلا بينها ىو حتقيق ادلآيف الربدلان العراقي وابلتأكيد أن سبب 
. حزيب صرف ال غري 

حول اصلاز ىذه القوانني انبع من احلرص على رفع جزء من ( الفرقاء –الشركاء ) ومل يكن زلل اختالف ىؤالء 
 إليوانة شعب العراق ادلبتلى أبولئك السياسيني ادلهللني لشعبهم والناكرين الفضل عليو يف إيصاذلم إىل ما وصلوا معا

ىذه ادلعاانة مع استطاعتهم  إبهناءمن مناصب السياسية ومراكز قيادية بل ويغضون الطرف عن السبل الكفيلة 
وراء هتافت ىؤالء الساسة على اصلاز ىذه القوانني لذلك وامتالكهم القدرة على ذلك ، بل إن السبب الرئيسي 

هبذه الطرق ادللتوية ىو شكل من إشكال االلتفاف على التشريعات الدستورية والربامج االنتخابية اليت رفعوىا 
. شعارا حللالهتم االنتخابية 

اثرة اإلشكاالت على ولكي تتم عللية إمرار ىذه القوانني وغريىا كلا ىو سلطط علدوا إىل خلق االحتجاجات وإ
 مسودات ىذه القوانني بشش احلجج شلا تسبب يف تعطيل إصدار ىذه القوانني لعدة أشهر وىي ففة  ويلة قياساً 

خصوصا وىو بعد مل ) للوقت الذي يداىم العراق وشعبو الذي ىو يف أمس احلاجة الستغاللو ابلبناء واألعلار 
عد مرور بشهد أي تغيري ملحوظ يين من اهنيار كامل يف مجيع القطاعات ومل تندمل جراحاتو وال تزال بناه التحتية تعا
وبعد استهالك الوقت من قبل الالعبني الكبار وبعد حتقق الغاايت ( مخس سنوات على سقوط نملام البعث 

. درجة  180واألىداف يبادرون إىل تغيري مواقفهم من تلك القوانني مبقدار 
                                         

1  ahmedalbudayry@yahoo.com 
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التعطيل يف رللس النواب العراقي ىو قانون ادلوازنة العامة الذي أتخر إصداره رغم مرور إن أىم القوانني اليت مشلها 
ثالث أشهر من السنة اجلديدة وابلتأكيد فأن ىذا التأخري الغري مربر أدى إىل عجز يضاف إىل الشلل الذي تعاين 

لني عن صرف ىذه ادلخصصات من منو أجهزة الدولة ومفاصلها ادلهلة أصاًل وكان ىذا التأخري خري ذريعة لللسؤو
 إرجاعها إىل خزينة الدولة بعد الوزراء وقادة احلكومات احمللية يف عدم التلكن من إنفاقها يف مشاريع البناء وابلتايل

ن يف العام ادلقبل بزايدة ادلوازنة إىل مليارات ون تتعرض إىل النهب والسلب من قبل ادلفسدين وليتبجح ادلسؤولأ
. إضافية 
إن يبادر اإلخوة يف رللس النواب إىل زلاسبة ادلسؤولني احلكوميني عن نسبة االصلاز الفعلية لللشاريع وبدل 

ابإلضافة إىل مسألة الوزراء ادلتور ني يف اختفاء مليارات الدوالرات من موازنة  اإلسفاتيجية ونسبة ادلنفذ منها فعالً 
اثرة موضوع حصة إقليم كردستان من ادلوازنة العامة واليت ، تقوم بعض اجلهات السياسية ادلتنفذة إب 2007العام 

تسببت احلكومة العاجزة وادلعطلة يف إشكاالهتا بسبب عدم حسم موضوعها قبل إمرارىا إىل قبة الربدلان العراقي 
اؤالت وبعد اليت واللتيا وبعد إن حتولت إىل قضية رئيسية مت من خالذلا جتاوز على كل ادلؤاخذات وادلالحملات والتس

األولية وادلهلة على ادلوازنة ككل ولتقوم نفس اجلهات اليت أاثرت موضوع حصة كردستان اباللتفاف على القوانني 
الدستورية من خالل الصفقة الثالثية اليت أعلن بعد  بخها عن حسم موضوع حصة كردستان العراق إببقائها كلا 

.    مرسوم ذلا دون أي تغيري 
مع احلاجة   ويالً  خر أتجيالً رلالس احملافملات الذي شهد ىو اآل قة السياسية كان قانون مشروعالبند الثاين يف الصف

ا زلافملات العراق بسبب عدم وضوح الصالحيات توحداث الدامية اليت شهدادلاسة إلقراره بسبب ادلشاكل واأل
ة البعض من األحزاب ادلستأثرة للسلطات التنفيذية والتشريعية يف احلكومات احمللية ومل يكن التعطيل إال لرغب

ابلسلطة يف مترير بعض ادلواد اليت تستهدف إحدى اجلهات وادلكوانت السياسية الو نية يف جنوب العراق و لوح 
جهات أخرى يف احلفاظ على مكتسباهتا السياسية يف ادلنطقة الغربية واليت قد يتسبب ىذا القانون يف اإل احة 

مع التغريات اليت أفرزت قوى جديدة يف تلك احملافملات  ر السياسي فيها خصوصاً بطلوحاهتا ابالستفراد ابلقرا
. ابلففة األخرية 

وبعد شد وجذب ونتيجة لإلمجاع من قبل اغلب الكتل السياسية يف الربدلان على عدم استغالل القانون لتحقيق 
بية الضيقة تقرر إن يتم إلزام الرائسة بتحديد موعد لالنتخاابت القادمة على إن ال يكون ادلطامع وادلصاحل احلز

أقصاه شهر تشرين األول ابإلضافة إىل ترك مسألة عزل احملافملني إىل السلطة التشريعية للبت فيو وىو األمر الذي 
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نع نواب االئتالف عن احلضور إىل جوبو ابلرفض التام من قبل اجمللس اإلسالمي األعلى وتقرر على أثره إن ميت
جلسات الربدلان لغاية رفع ىاتني ادلادتني وكصفقة مت إبرامها مع القادة الكرد لغرض مترير القانونني بصورة موحدة 

سوى حضور أربع بعدىا امتنعت كتلة التحالف الكردستاين ىي األخرى عن احلضور ومل تشهد جلسات الربدلان 
. الف والتحالف نواب ميثلون كتليت االئت

وإلكلال أ راف الصفقة مت االتفاق مع احلزب اإلسالمي على مترير قانون العفو العام وىو القانون موضع اجلدل 
لدى كافة ادلكوانت السياسية بسبب االختالف يف ماىية ادلشلولني هبذا العفو واعتربه الكثري من السياسيني وأبناء 

كونو يستبطن يف  ياتو مشول الكثري من اجملرمني ادلتور ني يف إزىاق أرواح (  لحق يراد هبا اب)الشعب العراقي كللة 
ويف الوقت ذاتو فأن ىذا القانون ، الف العراقيني األبرايء حتت عناوين ادلقاومة وغريىا من الشعارات التكفريية آ

كيدية وتصفية حساابت يبقي مصري ادلئات من األبرايء الذي تعرضوا لالعتقال بسبب معلومات مضللة وقضااي 
. سياسية ال تزال نرياهنا مستعرة إىل اآلن يف وسط وجنوب العراق 

وألن إصدار ىذا القانون كان وال يزال ادلطلب الرئيسي جلبهة التوافق واحلزب اإلسالمي على وجو اخلصوص 
اسية ليتم ضرب عصفور للدخول يف التحالف السلطة الرابعي فلقد تقرر إدراجو إىل بنود االتفاق والصفقة السي

. واحد بثالث أحجار تضلن كتم أنفاسو إىل األبد 
ىذا ىو االستئثار السياسي اجلديد الذي اتبعو قادة العللية السياسية يف العراق من اجل االستحواذ على مفاتيح 

دلكوانت اللعبة السياسية والقبض بيد من حديد على مقاليد السلطة واال لئنان إىل التهليش الكامل لكل ا
. األخرى على الساحة العراقية 

توجد ظاىراتن : )ما جيري من استئثار يف الساحة العراقية واىم النتائج ادلفتبة عليو بقولو  2أحد ادلراجع صف قد وو
يف العالقة بني السلطة والشعب مها السبب يف حصول الفجوة واالففاق بينهلا وتعلل عدة عوامل أخرى على 

ىا مها استئثار احلكام وعدم صرب احملكوم فإذا التفت ادلتسلطون إىل أاننياهتم وكّرسوا جهدىم للتفرد توسيعها وأتجيج
مبغاًل السلطة وجين ادلكاسب الشخصية شلا يسّبب احليف والمللم واجلور على عامة الشعب الذين قد يصربون على 

ية وعندما يصل احلرمان من ابسط حقوق مستوى معني من احلرمان والتعسف لكن صربىم ال يستلر إىل ما الهنا
احلياة اإلنسانية الكرمية إىل درجة ال تطاق فان الصرب والتصرّب ال جيدي حينئٍذ وينفجر الوضع وىذا ما عرب عنو 

(. عجبت دلن ال جيد القوت يف بيتو كيف ال خيرج شاىراً سيفو)الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري 
                                         

 .دمحم اليعقويب الشيخ ادلرجع  وىو  2
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حينلا ُسِئل عن قضية مقتل اخلليفة عثلان فأجاب عليو السالم ( ع)دلؤمنني ىااتن الملاىراتن مجعهلا أمري ا
 ( استـأثر فأساء األثرة، وجزعتم فأسأمت اجلزع ، وهلل حكم واقع يف ادلستأثر واجلازع)ابختصار 

األقل  فلو مل تستأثر بطانة اخلليفة بعائدات الدولة اإلسالمية ووزعت احلقوق على أصحاهبا بعدالة وإنصاف أو على
كفلت للرعية احلد ادلعقول من مستوى ادلعيشة دلا حصلت الفتنة ، ولو أنَّ الناس حني حرمت من بعض حقوقها 

اليت ميكن التنازل عنها صربت على احلال وكمللت غيملها لتجنبت ما ىو أسوا حيث حصل ذلك اجلرح العليق يف 
.( جسد األمة الذي ظل ينزف دماً إىل اليوم
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