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 الثدة الرئاسات الثاليدديد ووحتالتظاهرات 
 

 بهاء النجار
 

 ا  عـامدين لـا حار وصـاألنبايف  ا  وخصوصراقية العت اظفااحملدد من  عيف نطلقتيت الا ةخي تظاىرات األال تلشك
 معلــفــ  ة ور يـطائفات رفـ  شــعار  لثــمت سـلبياال بــبع  تماتســ إنو  -، فهـ  لعــراق يف اية السياسـيــاة حلايف  ا  مهمـ
رفون أـادلول حـاو  ل الـداخراقـ  لعا ن يف الأـ يبسللا لخذات التد ةر ل اجملاو و الد  بع اءسؤ لر ور صو ادلقبور نظام ال

علــى ة ومـاحلك ءاى أدعلـ ايبرت بأــكل إ ـثـأأهنـا إال  – طبيعـ  الينلـوطا دلســاراىل ا ىار مسـا عجـا ر إو ا ركهاتـد عليهـا
 .بق االس ملنظااي دمؤيعلى  رخبآ ل أوكبأ ةبو ية زلسسياساف ر وأط جنبيةأات دنجأخل دت إحتمال من الرغم

 :ت االتظاىر  ىذه وجر د خبع لهايجتسكن دي ةمهمط نقا ةعد هناكف
 ني عبالتع ريةحيث ح، ي ر و الدكتات دامص نظام طقو عد سبلعراقية ا ةاسييالسة ايعن احل ا  ماكا   ر و صت تطأع (1

 .د ام البعت ىضو ف ارةثإأو  ءماة الدقإراون د منبهم مطالتنفيذ لعليها  طغالضو  ةومكاحل سبةاوزلالرأي 

ف لاختـــن أون د نمـــ قوقهـــاحب كـــل ف ـــة الـــبطت ن بـــ تار التظـــاى هذ  مـــن ىـــعراقـــال بعيد الأـــيســـتف نأ نديكـــ (2
 . احتقيق مطالبهكومة اىل احل رضطستو  والثوابت الوطنية ستوردلا

 أنن فكيـف ديكـ ا ،مهب ةقالثتسي بذريعة ور األمك ًت ت  وأن ال صارمة  يةشعب قابةر لحباجة والربدلان ة حلكوماإن  (3
كومـة ج احلتـا ، وىـل حتسـابقا  يهم لإ تفاتلاالون د –ألبرياء ا –سجناء ال ني مكبعدد الىذا الكومة احل قتطل
سيبقى يف  ءريابليس فقط األ تراالتظاى نو بد أن نستنتجيو لوع،  اء من سجوهنبرياطلق األرات ك  تظاىت اىل

 . نفيذتن تبقى با ديكن أء اجلسيمة خطااأل من كثيسجوهنم بل  

، ية سـسياو بية اختنا اببسىناك أحبقوقهم   عبلا ةبلمطااىل  إضافةف، ذلا عدة أسباب رات ىتظاخروج ىذه الإن 
ت بـدأالربدلانيـة  تواالنتخابـا ،واب ى األبـلـع س احملافظـاتابـات رلـالخهـ  واضـ ة فانتف ةنتخابيـالسـباب اف ما األ
 رة .بكمتخابات ان إقامةو ن حل الربدلاوات دعتصاعد م  ًتب خصوصا  قت اهتإرىاصا
ت دد والياعباب وى  عدم حتديد تلك األس ة من أىمحداعلى و ىنا نركز  ريد أننكثية و ة فيياسسألسباب الاأما 

القــوا الداعمــة للتظــاىرات ا ومنهــ –ادلعارضــة لل كومــة   ادلخـــــاوف لـــــدا األطـــــرافيثـــــي  اذفهـــــ ،وزراء الـــــرئـــــيس 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

 حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء

2 

ادة يــبققــدىم األمــل فيثــة لاالك  لواليــة ثدلــالــوزراء نــوري ا رئــيس فــوزن أتعتقــد فهــ   –وغيىــا العراقيــة  مثــل القائمــة
ه وتعزيز قوتو د من نفوذييز  بدورهوىذا ، خصومو السياسيني تايل تصفية وباله وتفرده بالسلطة ن نفوذماق ويزيد العر 

ى ة علــخــال الســيطر  نة مــر شـبصــورة مبايف ادلســتقبل ليــة حملالربدلانيــة وا علــى االنتخابـات تــ ثيل اىلوقـد يصــل األمــر ا
 الدولـة بـلطرة علـى أىـم مفاصـل السـيوىـذا يعـين  علـى القضـاء ،حىت و  تخاباتنضية االمفو  والسيطرة علىن الربدلا
 يــدادلطالبــة بت دفلــذا ، دينعــو دســتوري مــن دون وجــود مــان  فــاقم نفــوذه  تؤدي اىل، شلــا يــ دولــةلـى كــل مفاصــل الع

 .ومربر ضروري ىو عنو  ما يقال مر أقلأوزراء رئيس الوباألخص والية الرئاسات الثاث اليات و عدد 
يــو قــانون حيــدد فع يأــر  فيجــب أن حقيقيــة حيتــاج اىل دراســة فــإن كانــت ؟ فهــذا وف حقيقيــة خــاىــل ىــذه ادلن كــول
 . ثاثةئاسات الالر 

 : ةىا على وجو السرعر نذكذلذه ادلخاوف  ةداعمنظر  آراء ووجهاتىناك 
 .بغطاء دديقراط  را  و تجتعلو دكتااحلايل نوري ادلالك  يس الوزراء ئر يف شخصية تورية دكتاعة طبيىناك  -

علـى كـل مسـيطرة السياسية القيادة ن تكون أزال العراقيون يعيأون ت ثيات الدكتاتورية السابقة وضرورة ما  -
تعمـل حيـز كـل سـلطة لأوامرىا نفاذة ، وىذا خيـالف طبيعـة النظـام الـدديقراط  فحىت تكون مفاصل الدولة 

 وز أن تسيطر أي سلطة على عمل السـلطة الثانيـة ألن  ، والعليو فيو ومسيطرة قوية بو و ب أن تكون 
 ادلــالك  صــواتيزيــد مــن أد الأــعيب يــيىــذا الت و ، 1الدســتور  قوفــمســتقلة عــن بعضــها الــبع   طاتلالســ
 مة .احلكو  س النواب ومن مث يفذه داخل رللونفو 

اىل األمـــور بعـــني ينظـــرون وىـــذا  علهـــم ، ة صـــقنا العـــراقيني لسياســـينيااطيـــة لـــدا ر قديدقافـــة الثزالـــت المـــا  -
ىــذا  بقــاءه يف نألمــن مناصــريو و لــوزراء جــاءت ألهنــم رئــيس ا ةبعــدم حتديــد واليــ، فمطالبــة الــبع  قاصــرة

مواقــــ  نفــــوذىم ويزيــــد منهــــا ، وب تــــ تل ىــــذه ادلطالبــــة ألن ادلصــــل ة العامــــة والنظــــام صــــب يبقــــيهم يف نادل
 الدديقراط  يتطلب ذلك . 

ورلــ ء  –الدديقراطيــة األنظمــة ل ظــأمــر طبيعــ  يف وىــو  –يف ادلســتقبل فقــدان ادلــالك  دلنصــبو  أنونســوا 
وانتقاما  عليهم وسيعكسون  وباال   هم ىذهمطالبتشخص آخر من كتلة أخرا ، أو طائفة أخرا ، ستكون 

                                   
أو  ، مثل زيادة الدرجات الوظيفيةالنواب  قضايا ى  من اختصاص رللساحلكومة يف كثيا  ما نرا ونسم  احتجاجات الناس على ف  1

 .ى  من اختصاص احلكومة مثل قلة اخلدمات بالعكس حيتجون على الربدلان يف قضايا 
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 ةوالتفكــي هبــذه الطريقــة  عــل عمليــاىل حتديــد واليــة رئــيس الــوزراء ألن ىــذا يضــر هبــم . ادلطالبــة فيمــا بعــد 
بادلصـــل ة الوطنيـــة والنظـــام  مطالبـــة ف ويـــة نفعيـــة بعيـــدة عـــن التفكـــي واليـــة رئـــيس الـــوزراءادلطالبـــة بت ديـــد 

 قراط  .ديالد

ىـؤالء ادلطـالبني الرئاسات الثاثة جاء ليقف بوجـو والية ادلوقف األخي للمرجعية الدينية ادلؤيد لت ديد إن  -
 عدد الواليات مفتوح .ببقاء 

، وإن اختيـار رئـيس اجلمهوريـة حيتـاج ريا  واليـة رئـيس اجلمهوريـة زلـددة  ـرتني دسـتو الناحية العملية فإن من  -
لـى رئـيس عاالتفـاق النـواب وبالتـايل فـإن ىـذا االختيـار سـيجرب اجلميـ  علـى اىل موافقة ثلث  أعضاء رللس 

 و ما دأب عليو رللس النواب خال الدورتني السابقتني .وزراء معني ورئيس رللس نواب معني ، وى

فيكـــون رئـــيس يـــؤدي اىل طـــريقني فإمـــا أن تكـــون ىنـــاك أغلبيـــة سياســـية تغطـــ  ثلثـــ  رللـــس النـــواب وىـــذا 
ولكـن  وافقـة سلتلفتـني أو مـن كتلتـني  -حـدث يف تركيـا كمـا   –اجلمهورية ورئـيس الـوزراء مـن كتلـة واحـدة 

 .الوزراءرئيس  تو حتديد واليةما يسعى لو ادلالك  وعلى ىذا األساس يرف  وىو كتلوىذا ، الكتلة األكرب 
مـن مكـون تغيي رئيس اجلمهورية كأخص ولكن ككتلة ومكون فيبقى رئيس اجلمهوريـة الثاين ىو والطريق 

ا  قسريء ار الية رئيس الوز االحتمال سيجعل حتديد و وىذا ، خيتلف عن ادلكون الذي ينتم  لو رئيس الوزراء 
ولنا شاىد على ذلـك ، وىو األقرب للواق  تخاب ادلالك  مرة أخرا ة انألن باق  ادلكونات سًتف  إعاد

  .بسبب رف  األكراد لذلك  2226عام انتخاب اجلعفري مرة ثانية  يددىو رف  جت

 –كتلة دولة القـانون ومؤيـدوىم  ا فيهم   -من قبل اجلمي   والية رئيس الوزراءحتديد دعم مطلب إن ف الذ
ت عـن تزعز هبـم دلـالثقـة ويعيـد ل الدولـة حـول زلاولـة إحكـام سـيطرة ىـذه الكتلـة علـى مفاصـالأكوك يبدد 

غــي نــوري ادلــالك   افظ علــى مســتقبلهم يف حالــة انتخــاب رئــيس وزراء ، وســيمنــو بســبب ىــذه الأــكوك 
فبمجرد عدم صـعود اجلعفـري ببعيدة عنا ، فتجربة اجلعفري ليس  حىت وإن كان من كتلتهم أو من مكوهنم

ســيناريو مــرة لوكتلــة أخــرا ، وقـد يتكــرر ىـذا ا ا  حزبــا  آخـر ليأـكل  –ل قســرا  زل ع ــأو  –انأـق لرئاسـة الــوزراء 
وزراء و جـرد فقدانــو ، ألن الكثــي ملتـفو حولـو ألنـو رئـيس للـأخـرا مـ  السـيد ادلـالك  إذا ب يعـاد انتخابـو 

 مثرة من االلتفاف حولو .كون ىناك تىذه الصفة يكون نائبا  عاديا  وال 


