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 يةـكومة اقلـيف ح..لـاحل
  

 ١زار حيدرن
  
ما سأعرضه هنا من مقترح للخروج من ازمة تشكيل احلكومة العرقية اجلديدة املرتقبة، فيه شئ من الغرابـة،     

  :رمبا، اال ان ما يشفع هلذه الغرابة امران
نعقاد، ولذلك فليس من العيب االول؛ على اعتبار ان التجربة الدميقراطية يف العراق وليد جديد، نطفته قيد اال   

ان جنرب ما مل جيربه االخرون، او ان نبدع يف تفاصيل التجربة كل ما من شانه ان يساعدنا، حنن العراقيون، على 
  .بناء منوذجنا الذي نتطلع اليه، يف اطار الدستور

ثري من الغرابة الـيت يربرهـا   الثاين؛ هو ان مثل هذه الغرابة ليست جديدة على جتربتنا الدميقراطية، ففيها الك   
الالعبون يف العملية السياسية على اا جتربة جديدة ال ميكن ان نصل فيها اىل النهاية املرجوة من دون ان جنـرب  

  .ونتميز، فكل غرابة مربرة عندهم، فلماذا ال حيق المثايل ان يقترح ما هو غريب، رمبا؟
ثالثة اشهر قبل ان تصدق احملكمة االحتادية على نتائجهـا بشـكل   فمن الغرابة مثال، ان متر على االنتخابات    

رمسي، وهي املدة اليت مل تاخذها اية انتخابات اخرى يف هذا العامل، ال املتحضر منه كالواليات املتحدة االمريكيـة  
  .واليابان وبريطانيا، وال املتخلف منه كالسودان واليمن وغريها

لكتل الفائزة حوارام ثالثة اشهر بلياليها للتوصل اىل صيغ معقولة تسـاعد يف  ومن الغرابة ان يواصل زعماء ا   
تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة، اذا بنا نسمعهم يف اية املطاف يقولون بان كل هذه احلوارات مل تكن جديـة  

  .وامنا كانت حوارات استئناس باالراء وتبادل وجهات نظر ليس اال
دميقراطيتنا كل الربملان يريد ان يكون يف احلكومة، فليس هناك معارضة حتت قبة الربملـان،   ومن الغرابة، ان يف   

  .ولذلك ففي دميقراطيتنا ال يريد احدا ان يؤدي دور الرقيب على السلطة التنفيذية

                                   
  ٢٠١٠حزيران  ٢     ١
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اململكة ومن الغرابة ان دميقراطيتنا رماها الزعماء يف حضن الديكتاتوريات احلاكمة يف عدد من دول اجلوار ك   
العربية السعودية واالردن ومصر واليمن، ورمبا سنسمع قريبا عن الصومال واريترييا وغريها، فكرة دميقراطيتنـا  

  .اليوم يف مرمى الديكتاتوريات
ومن الغرابة، ان االستجوابات الربملانية يف دميقراطيتنا الوليدة بال نتيجة، ولذلك فعنـدما اسـتجوب جملـس       

من والكهرباء والتجارة والنفط وغريها، فال الوزراء تغريوا وال احلال تغري، وان كل شئ بقـي  النواب وزراء اال
  .على حاله، ثابت مل يتغري

ومن الغرابة، ان دميقراطيتنا بال قانون لالحزاب، ولذلك فان املتنافسني يف كل انتخابات هم جمموعة ضخمة من   
احد من االسباب اليت تعقد حوارات تشكيل احلكومة بعـد كـل   الكتل والتيارات واالفراد، ولعل هذا االمر و

انتخابات، مركزية كانت او حملية ال فرق، الن الفائزين يف كل مرة هم كتل متعددة وليس عـدد حمـدد مـن    
  .االحزاب

 ومن الغرابة يف دميقراطيتنا ان صندوق االنتخابات يف كل مرة مل يفرز لنا ال فائزا وال خاسرا، فكـل الكتـل     
  .احلاكمة فائزة مبعىن من املعاين ولذلك فان عيون اجلميع ترنو اىل مقعد رئاسة احلكومة

ومن الغرابة ان حديث القادة والزعماء عندنا انشائيا ومكررا بشكل ممل وهو نسخة طبق االصل عن حديث    
فال يقبض منهم املتابع ) لعم(اي واحد منهم، يبعث على الغثيان، وال يشجع على االمل، فهم يتحدثون بلغة الـ 

  .ال حقا وال باطال، هدفهم ترضية انفسهم وليس ترضية الناخب
ماليني من ابنائه حتت خـط الفقـر،    ٧ومن الغرابة كذلك، ان البلد االغىن يف العامل واملنطقة يعيش اكثر من    

الـف  ) ٣٧(هري وقـدره  حسب االحصائيات الرمسية اليت اعلنت عنها الوزارات املعنية قبل يومني، وبدخل ش
  .دوالر شهريا) ٣٢(دينار عراقي، ما يعادل 

ومن الغرابة، ان بلدنا العراق والذي هو االغىن يف العامل كما اسلفت، يعد االول يف العـامل بالفسـاد املـايل       
  .واالداري، اي ان فيه اعلى نسبة من اللصوص واحلرامية

ن علي ان اضيف غرابة اخرى اذا كانت ستساعد يف حل معضـلة  ومن الغرابة الشئ الكثري، فلماذا تستكثرو   
  .تشكيل احلكومة املرتقبة؟

ان املقترح التايل، الذي احاول ان اكون معه على مسافة واحدة من كل الفرقاء املعنيني يف تشكيل احلكومـة     
لسبع املاضية وصدقتها حـوارات  املرتقبة،  مل يات من فراغ وامنا يستند اىل حقائق دامغة اثبتتها جتربة السنوات ا

االشهر الثالثة االخرية اليت اعقبت االنتخابات النيابة اليت صادقت على نتائجها مؤخرا احملكمة االحتادية، فلقـد  
  :تاكد لكل العراقيني ما يلي
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ليسـت  ليس هناك اي جمال للتعايش بني الكتل الفائزة، وان ما يقال عن اتفاقات وتوافقهات وتفامهات : اوال   
  .اكثر من احاديث انشائية ال ترقى اىل مستوى احلقيقة واملسؤولية ابدا، قد تراهم مجيعا ولكن قلوم شىت

فاجلميع يتلفع بسياسة التربص باالخر، ولذلك فليس من املمكن ابدا ان ننتظر من الكتل الفائزة يف االنتخابات    
هم اىل مواثيق ومعاهدات مكتوبة هي يف حقيقة امرهـا   االخرية اي اتفاق جدي وحقيقي، وان ما يقال عن توصل

ليست اكثر من اوراق حمشوة بالكالم املعسول يضحك به احدهم على ذقن االخر حلني االتفاق علـى تسـمية   
رئيس الوزراء اجلديد، مث يبادر كل منهم اىل ضرب كل هذه االتفاقات بعرض احلائط فيما سـيتطرف آخـرون   

  .كما حصل يف املرات السابقة فيسحقوا حتت اقدامهم،
ال زال الشك والريبة هي احلاكمة بني مجيع الكتل، واحيانا داخل الكتلة الواحدة، وان الرابط الوحيـد  : ثانيا   

الذي يساعد الكتل على احلفاظ على انسجامها ووحدا هو االمل يف السلطة، ولذلك فانا ازعم باننا سنشـهد  
وف ال تشارك يف احلكومة املرتقبة، ولعل هذا السبب هو الذي يدفع م مجيعـا اىل  تفتت الكتلة او الكتل اليت س

  .احلرص على ان يكون رئيس الوزراء القادم منهم، على االقل من اجل احلفاظ على متاسك الكتلة
  .واالن، ما هو املقترح الذي اراه مناسبا للخروج من االزمة؟   
ن اهلدف من كل املراحل اليت خطاها العراقيون يف العملية الدميقراطية حلـد  قبل االجابة، علينا ان نتفق على ا   

االن هو من اجل تشكيل حكومة قوية قادرة على انتشال البلد من حمنته واملواطن من معاناته اليومية اليت بـدات  
 آن، تتمثـل  تتدهور يوما بعد يوم، خاصة وان البالد مقبلة على استحقاقات قانونية دولية مهمـة وخطـرية يف  

باجلدول الزمين ما قبل االخري لالنسحاب االمريكي العسكري الكامل من العراق، والذي يفتـرض، وحسـب   
ومن املؤكد فانه لـيس  ) ٢٠١١(االتفاقية االستراتيجية املوقعة بني بغداد وواشنطن، ان يكتمل اية العام القادم 

  :ديدةباالمكان حتقيق هذا اهلدف اال اذا كانت احلكومة اجل
  .منسجمة مع نفسها: اوال   
  .قادرة على تنفيذ مشروعها ومتمكنة من االجناز بشكل قوي: ثانيا   
  .كفوءة تعتمد اخلربة والكفاءة والرتاهة يف تويل املواقع: ثالثا   
  .حكومة رئيس الوزراء وليست حكومة الطوائف واالحزاب والكتل السياسية: رابعا   
  .ة اليد، قادرة على اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسبحكومة مبسوط: خامسا   
  :ان هذه املواصفات املطلوبة جزما يف احلكومة القادمة ال ميكن ان تتحقق اذا   
  .تشكلت من كل الكتل السياسية الفائزة يف االنتخابات االخرية: اوال   
  .الوزراء اذا اعتمدت احملاصصة والترضيات السياسية يف تسمية: ثانيا   
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اذا جرت تسمية رئيس الوزراء بشروط كل الكتل، النه سيكون رئيسا مكبال بقيود كثرية سوف لـن  : ثالثا   
  .يقدر على االجناز واالداء احلسن ابدا

  :لذلك اعتقد ان من املناسب االخذ باملقترح التايل   
الفائزة، وحتديدا احـد زعمـاء القـوائم    ان يصار اىل تسمية رئيس الوزراء من احدى الكتل الثالث الكبرية    
لثالث الفائزة ويتم التصويت عليه حتت قبة الربملان باالغلبية املطلقة املطلوبة دستوريا، مث يفسح له اال بالكامل ا

لتشكيل حكومته بالطريقة اليت يراها ومن الوزراء الذين يرى فيهم املواصفات املطلوبة، على ان تنتقل كل الكتل 
يف تشكيلة احلكومة ال بوزير وال بوكيل، وبذلك سنضـمن وجـود   الربملانية االخرى اىل املعارضة، فال تشترك 

حكومة قوية الا ستتكشل من كتلة واحدة فقط، بازاء معارضة برملانية قوية جدا تتمثل باغلبية كـبرية جـدا،   
ستكون قادرة على التشريع والرقابة الصارمة وتلك هي مهمة الربملان االساسية، كما اا ستكون قـادرة علـى   

ط احلكومة مىت ما تشاء، ما يدفع باحلكومة اىل ان حترص على حتقيق افضل االجناز خشـية سـحب الثقـة    اسقا
  .الربملانية

  :بالشكل التايل) حكومة اقلية(وقبل ان اديل بدلوي وارشح امسا، اود ان اوضح فكرة    
كانت احلكومة احلالية املنتهية واليتها ان مثل هذا املقترح مت العمل به واقعيا خالل الفترة املنصرمة، فاذا : اوال   

الدستورية قد تشكلت من كل الكتل الربملانية اليت فازت مبقاعدها يف جملس النواب السابق، فاا استمرت بكتلة 
واحدة فقط تقريبا وهي كتلة السيد رئيس الوزراء بعد ان انسحبت عدد من الكتل الربملانية منـها كالعراقيـة   

  .لفضيلة وغريهموالتيار الصدري وا
بل ان الكتلة الربملانية اليت مست رئيس الوزراء نفسها انشقت على نفسها عدة مرات، لتتحول يف اية املطاف    

  .اىل معارضة حتت قبة الربملان على الرغم من احتفاظ احد مكوناا بوزرائه يف احلكومة
الولني من عمرها الدستوري، عندما كانت حكومة لقد ظلت احلكومة احلالية تسري كالسلحفاة خالل العامية ا   

اغلبية، الا كانت مكبلة بشروط الكم اهلائل من الكتل اليت تتشكل منها، اال اا انطلقت بشكل اكـرب حـال   
حتوهلا اىل حكومة اقلية، فاجنزت خالل العامني االخريين من عمرها اضعاف ما اجنزته يف العامني االولني، بـالرغم  

املنجز خالل عمرها الدستوري يظل دون املستوى املطلوب، حصل ذلك بعد ان جنح رئيس احلكومة من ان كل 
  .يف ملء الفراغات يف حكومته بوزراء اكثر انسجاما معه، ياخذون اوامرهم منه وليس من كتلهم واحزام

بلون اجتماعي واحد كما ان مثل هذا املقترح سيضمن تشكيل حكومة بتوجه سياسي واحد، وال اقول : ثانيا   
اذ من املؤكد فان رئيس الوزراء القادم، ايا كان، سياخذ بنظر االعتبار التنوع االجتماعي واملنـاطقي والـديين   
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واالثين واملذهيب يف تشكيلة حكومته، وانا شخصيا ال املس يف ذلك اية عقدة، امنا العقدة تكمن يف تنوع التوجـه  
م االجتماعيةالسياسي للوزراء وليس يف انتماءا.  

ان يف كل دول العامل املتحضر، تتشكل حكوماا من توجه سياسي واحد، او من توجهني سياسيني اذا اضطر    
احلزب الفائز اىل االئتالف من حزب فائز آخر لضمان االغلبية الربملانية املطلوبـة للمصـادقة علـى احلكومـة     

انية االخرية يف بريطانيا، اما ان تتشكل احلكومة من عشرات وبرناجمها، كما حدث ذلك مثال يف االنتخابات الربمل
فان ذلك يعرقل عملها وال يتركها تنجز ) العراق اجلديد(ورمبا املئات من التوجهات السياسية كما هو احلال يف 

  .شيئا
اا ستكون ان لكل توجه من هذه التوجهات السياسية اجنداته وشروطه للدخول يف احلكومة املرتقبة، ما يعين    

  .فكيف سننتظر منها مشروعا او عمال او منجزا ما؟) حقل االلغام(حكومة 
ام يريدون التدخل حىت يف تسمية مدير مكتب رئيس الوزراء القادم، فضال عن الوزراء واملستشارين واالمانة    

  .ية اموره؟العامة لس الوزراء، فكيف ياترى سيقوم رئيس احلكومة القادمة باداء مهامه ومتش
ان كل هذا ال يعقل، فهم، ذه الطريقة من التفكري، حيكمون على رئيس الوزراء القادم بالفشل مسبقا، النـه     

سوف لن يتمكن من اجناز شئ ما حىت اذا كان عبقريا او مالكا، اال اذا مل تكن هذه الكتل جـادة يف تشـكيل   
  .ية بيد الكتل ال يهش وال يبش على حد قول املثلحكومة قوية ومنسجمة، واا تريد رئيسا للوزراء دم

  .وذه الطريقة الفجة هي اكذوبة كربى) الشراكة الوطنية(لقد اثبتت التجربة ان ما يسمى حبكومة    
ان حكومة االقلية ليست بدعا يف السياسة وال حىت يف االنظمة الدميقراطية، ففـي الواليـات املتحـدة    : ثالثا   

) النواب والشـيوخ (حيانا ان حيصل احلزب املعارض على اغلبية املقاعد يف جملسي الكونغرس االمريكية حيدث ا
فيواجه الرئيس يف هذه احلالة معارضة قوية جدا يف الكونغرس، والذي يبدا بالسعي لعرقلة الكثري من خططه النه 

نزيل البيت االبيض يسعى جاهـدا  يف حقيقة امره رئيس االقلية، اذا جاز التعبري، وهلذا السبب نالحظ دائما ان 
للحفاظ باغلبية املقاعد يف الكونغرس من اجل ان يضمن الدعم الالزم واملستمر لرباجمه املختلفة اليت يقـدمها اىل  
الكونغرس كمشاريع تشريعات دستورية ينتظر ان يصادق عليها النواب والشيوخ، فنراه يف كل محلة انتخابيـة  

لف مرشحي حزبه يف الواليات ليضمن فوزهم، كما انه يضع كل مسعته وجناحاتـه  برملانية يبذل قصارى جهده خ
واعتباره وراءهم ليفوزوا، من اجل ان حيافظ على االغلبية الربملانية لصاحل حزبه، واذا فشل يف حتقيق ذلـك او  

  .االقليةكناية عن كونه حتول اىل رئيس ) البطة العرجاء(احلفاظ عليه فسيتحول اىل ما يسمونه هنا بـ 
ويف بريطانيا كذلك حيدث هذا الشئ وان كان بفترات متباعدة جدا، عندما ال حيصـل اي مـن االحـزاب       

السياسية املتنافسة يف االنتخابات الربملانية على االغلبية املطلوبة لتشكيل احلكومة مث يفشل احلزب الفـائز، دون  
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وب لضمان االغلبية الربملانية، ما يفسح اال امام رئـيس  االغلبية املطلوبة، يف تشكيل التحالف احلكومي املطل
الوزراء املنتهية واليته، وهو املنهزم يف هذه احلالة، اىل تشكيل حكومة تسمى حبكومة االقلية، وهي يف هذه احلالة 

  .تكون بازاء اغلبية برملانية معارضة قوية
احلكومات، على االقل لنضمن ان تكون حكومة قويـة  برايي، فان العراق اليوم حباجة اىل مثل هذا النوع من    

  .وليست حكومة طوائف نكرر فيها جتربة السنوات االربع املاضية
اعود االن الديل برايي واقترح امسا كمرشح لرئاسة الوزراء، وانا هنا اسعى، كما اسلفت، الن اقـف علـى      

عندي بعد متابعة دقيقة ملا جرى خالل االشـهر  مسافة واحدة من كل الفرقاء بال متييز، من خالل رؤية تشكلت 
  :الثالثة املاضية، فاقول

ان املرشح الذي اراه مناسبا لتويل رئاسة الوزراء، يلزم ان يكون زعيم اكثر الكتل الفائزة انسجاما مع نفسها،    
) الوطين(ملهم، اما هو من اكثر الكتل اليت يتحقق فيها هذا الشرط ا) ائتالف دولة القانون(وانا شخصيا ارى ان 

فربايي اا تفتقر اىل ابسط نسب االنسجام الذايت، فكيف ميكنها ان تنسجم مع االخرين؟ ولـذلك  ) العراقية(و 
اعتقد اا ستفشل يف تشكيل حكومة منسجمة مع نفسها، حىت اذا اتيحت هلا الفرصة يف ان تشـكل احلكومـة   

  .القادمة مبفردها
متني هي ان مرشحيها لتويل منصب رئاسة الوزراء ينتمون اىل االقلية السياسية داخل ان املشكلة يف هتني القائ   

مقاعد فقط من جممـوع  ) ٧(كتلهما الربملانية، فالسيد عادل عبد املهدي ينتمي اىل الس الذي مل حيصد سوى 
كمـا ان  ) ٣٢٥(مقعدا هو العدد الكلي الذي حصده االئتالف، من جمموع عدد نواب الس اجلديـد  ) ٧٠(

السيد اياد عالوي ينتمي اىل حركة الوفاق الوطين اليت حصدت ما جمموعه اقل من مخس املقاعد اليت حصـدا  
ولذلك فان كالمها مرشحان عن االقلية السياسية واحلزبية، كل يف كتلته، وهذا ما يضـعف فـرص   ) العراقية(

 .يه، حسب القاعدةجناحهما يف تشكل احلكومة املرجوة، الن فاقد الشئ ال يعط
  
  


