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  ! ء مستقل متــاماً ارئيس وزر احلل يف
  

  ١ مهند حبيب السماوي
  

نهك، بصرب منقطع النظري، وأمل يكاد ينفد كل مافيه من ممكنات مسـتقبلية وأحـالم   يترقب الشعب العراقي املُ
جـراء  مبعثرة طال انتظار حتقيقها، املباحثات اجلارية بني الكتل واالحزاب السياسية بعد اكثر من ثالثة اشهر من ا

االنتخابات من اجل تشكيل حكومة عراقية مستقلة عن القرار االمريكي والتاثري االيراين والضغوطات السعودية 
كون عرب خمتلف الوسائل واالساليب الشرعية وغري الشرعية، ان ت والعربية اليت تسعى جاهدة، وتأمل، كل منها،

  .ابعة هلا خائرة القوى ضعيفة تعمل الهدافها بالوكالةان مل اقل حكومة تتسبح يف فلكها، حكومة عراقية  هنالك
ويظهر ان غيوم اهلم والتشاؤم بدات ترتاح من مساء املواطن العراقي  بعد ان صادقت احملكمة االحتادية على نتائج 

من شهر حزيران اجلـاري، حيـث    ١٤االنتخابات وجعلت الرئيس، طبقا للدستور، يدعو الربملان لالنعقاد يف 
ابا للتفاؤل والح يف االفق ضوء شارد بعيد تلقفه املواطن الذي انكوى حبرارة املشهد العراقي السـاخن  فتحت ب

  اليت تزامن مع حرارة اجلو الالهب ووعود وزارة الكهرباء الزائفة اليت اختذت من عرقوب مثال هلا، وبئس التابع 
  !.واملتبوع 
اليت كانت عمـر اجللسـة االوىل الـيت    لدقائق املعدودة اذ ان ا، كما هي دوما، ة النسبيةفرحة العراقيالومل تدم 

شهدت ترديد النواب للقسم، كانت مبثابة صدمة للعراقيني على املستوى الشعيب، وشهدت انتقـادات واسـعة   
الس االعلى عمار احلكيم يف كلمة ألقاها يف  يسالسيد رئأعتربها دفعت بالسياسيني منحها عدة اوصاف، فقد 

، بينما راى فيها عضو ائتالف الربملان العراقي عن دولة "خطوة حمبطة "  الثقايف االسبوعي للمجلس االعل امللتقى
ليس هلا سند دستوري ابتكرها  نائب رئيس الربملان " بدعة جديدة " و ".هرطقة" رباقر الصد مدالقانون جعفر حم

  .   حممد البيايتالعراقي  السابق خالد العطية كما قال ذلك النائب عن االئتالف الوطين
اجللسة اليت عقدت يف يوم االثنني املاضي شاا، يف راي املراقبني واحملللني السياسني ثالثة مشـكالت وعوائـق   
مازالت تنتظر ان تحل معضالا وتتوضح تشابكاا وتتكشف غوامضها ،وهي اعتبار اجللسـة الربملانيـة االوىل   

كتلة االكرب ومعيار حصوهلا على هذه الصفة من جهة اخرى وعدم ترديـد  مفتوحة من جهة وعدم حسم قضية ال

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٢

نقده بشدة نائب رئيس اجلمهورية عادل عبد الذي  االمر وهو ،املسؤليني التنفيذيني وغريهم القسم من جهة ثالثة
  .املهدي  يف بيان صحفي أصدره مكتبه االعالمي يف نفس يوم انعقاد الربملان

ضايا الشائكة واملشتبكة اليت القت بضالهلا على جلسة الربملان االوىل بل، وعلى حنو ادق وعلى الرغم من هذه الق
واوسع، وعلى جممل مسار العملية السياسية، فان جمرد انعقاد اجللسة يعين الشيء الكثري بالنسـبة للدميقراطيـة   

واقعية اكثر، املفاوضات والنقاشات اذ بدأت، جبدية وب .العراقية اليت هلا خصوصية معينة الجمال للتعرض هلا االن
من اجل اخلروج حبصيلة مشتركة ملا ينبغي او جيب ان تكون  ةيالسياسالحزاب والقوائم واللقاءات بني  خمتلف ا

  .عليه شكل احلكومة العراقية 
مليـة  وجيب علينا ان نضع يف اعتبارنا التمييز املهم الذي اشار له نائب رئيس اجلمهورية طارق اهلـامشي بـني ع  

تشكيل احلكومة العراقية وبني عملية اختيار رئيس الوزراء، فاالوىل قضية جيب ان ختضع ملشاورات ونقاشـات  
واستمزاج اراء الكتل والفرقاء من اجل التوصل حلكومة مشاركة وطنية يكون للكتل الفائزة مجيعها راي وقـرار  

ياة العراق السياسية وليس اميانا ا من وجهة نظـري  نسيب يف برناجمها وهي عملية تقتضيها املرحلة احلالية من ح
  .   الشخصية، حيث جيب ان حيكم من يفوز باالنتخابات ويترك هامشا من القرار لبقية الكتل السياسية االخرى

اما عملية اختيار مرشح رئيس الوزراء فهي عملية استحقاق أنتخايب ودستوري جيب الرجـوع فيـه اىل بنـود    
العراقي الذي اتفقت على مضمونه الكتل السياسية والشعب العراقي الذي صوت عليه مـع  وفقرات الدستور 

  .اعترافنا بوجود ثغرات وهفوات فيه ينبغي تصويبها وتعديلها من قبل الربملان القادم
حلـد  اختيار مرشح رئيس الوزراء يف املرحلة احلالية يعد العقبة املستعصية على احلل من قبل الكتل السياسية ان 

وهو  ؟اي قائمة حيق هلا تقدمي مرشح رئيس الوزراء يف املرحلة املقبلة: االول: االن، واخلالف حوله يتضمن حمورين
صراع قائم االن بني القائمة العراقية اليت تقول، وتصر على ذلك، ان هذا االمر من حقها حصرا لكوا الفـائزة  

 ٧٠(مع االئتالف الـوطين ) مقعد  ٨٩(احتاد دولة القانون باالنتخابات، وبني التحالف الوطين الذي تشكل من
  .الذي يرى ان امر تقدمي مرشح رئيس الوزراء اصبح االن من حقها بعد تشكيلها الكتلة االكرب يف الربملان) مقعد

اما احملور الثاين من اخلالف حول مرشح رئيس الوزراء فهو داخلي يرجع ملا يدور يف كواليس التحالف الـوطين  
على مرشح حيوز الرضا من قبل بيتهم الداخلي اوال وبقية االطـراف  عن االتفاق  ةعاجز تذي يبدو اا مازالال

السياسية ثانيا ، فما زالت دولة القانون مصر على مرشحها رئيس الوزراء احلايل نوري املالكي وسط رفض قطعي 
 من قبل التيار الصدري والس االسالمي الذي يقدمون بديال عنه ابراهيم اجلعفري وعادل عبد املهـدي علـى  

املفاوضات داخل الكتلة الشيعية ال تزال تراوح مكاا بشأن مرشحها لرئاسـة احلكومـة   " التوايل، وهلذا فــ
  . ٢٠١٠-٦-١٨نشر يوم اخلميس " صحيفة العامل " كما قال جعفر الصدر يف حديث خاص لـ" املقبلة
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حماولـة انـدماج التحـالف    " ته يف مقال" ريدر فيزر" بل يذهب بعض الكتاب الغربيني كامثال الباحث النروجيي
" حزيران، اىل ابعد من ذلك، اذ يـرى أن   ١١املنشورة يف " الشيعي الثانية ولعبة عمار احلكيم غري الدستورية 

االندماج الذي أعلن عنه اخلميس بني قائميت دولة القانون واالئتالف الوطين، مل يكن يف حد ذاته مثريا جدا، فقد 
أسابيع إال أنه مل يفعل بشكل جيد بسبب استمرار األحزاب املشاركة فيـه خبالفاـا   حدث األمر ذاته قبل عدة 

حول العديد من القضايا  اجلوهرية، واليت من أمهها السؤال حول من جيب أن يكون مرشح رئاسة الوزراء للكتلة 
  " .الكبرية املتشكلة من القائمتني 

الوطين من اجل اخلروج برؤية موحدة تثبت اـم قائمـة    وهو امر مهم الجيب ان يتغاضى عنه اعضاء التحالف
بدال من هذا التشتت يف الرؤية واالنفراد بالتصرحيات حـول   ،واحد برئيس واحد ومرشح واحد لرئاسة الوزراء
اخلالفات تعصف بالتحالف وكل منهم متمسك مبرشـحه   فتئتمرشح التحالف ملنصب رئاسة الوزراء، حيث ما

  .غبة االخرين ر دويرفض الرتول عن
يف الواقع ان االسباب اليت تقف وراء اصرار دولة القانون على مرشحها التكاد ختفى على املراقـب لالحـداث   
السياسية، وهي تتجسد يف ان اغلب االعضاء يف قائمة املالكي قد دخلوا الربملان بواسطة اسم املالكي وشـعبيته  

ا عما يؤشره عليه الفرقاء السياسيون من اخطاء ارتكبها او اليت اكتسبها خالل سنوات عمله كرئيس وزارء رغم
  .  قرارات رأوا انه استحوذ عليها ومل يشركهم فيها

فائتالف دولة القانون من غري نوري املالكي ال وجود له ومل يكن سيحصل على عشر االصوات اليت حصل عليها 
قاون، مرشح اخر هلم غري املالكي وان كنت اشك االن ، والينبغي، او ال جيب، ان يقدم، من وجهة نظر دولة ال

يستحسن ان تقدم  دولة القاون، مرشح اخـر  " لتصبح " يستحسن " سوف تتحول اىل " ال جيب " ان هذا ال 
  " .هلم غري املالكي

االزمة اليت وصفتها بالداخلية واليت تعصف بالتحالف الوطين التتعلق فقط برفض املـالكي مـن قبـل جهـات     
بل تتواجد ايضا يف االئتالف الوطين العاجز عن تقدمي مرشح متفق عليه من قبلهم اوال ويرضي ، ف الوطيناالئتال

اطراف دولة القانون الذين من املفترض ان يوافقون، وهو امر مستبعد ورمبا مستحيل، على مرشح مـن قبـل   
، فمن غري املمكن بالنسـبة  )دمقع ١٩( بــاالئتالف الوطين الذي حصد على اصوات اقل من دولة القانون 

  .لدولة القانون ان متنح هذا املنصب لقائمة حصلت على اصوات اقل مما حصلوا عليه 
ـ  السـنوات   ةواعتقد من وجهة نظر سياسية تستقي معطياا من خضم التجربة السياسية اليت عاشها العراق طيل

لوزارات من ممارسات مزرية قام ا السياسيون السبع املنصرمة اليت اعقبت سقوط النظام، ان ما حصل يف بعض ا
الذين رشحتهم احزام لشغل مناصب سيادية ووزارية بناء على معايري حزبية وشخصية تناست، بـل نسـت،   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

٤

هذه املمارسات الـيت  ، مصاحل الشعب الذي لوالها مل وصلت اىل هذه املناصب وضلت طيل حياا جمرد حتلم ا
  تجربـة تـدعو لكـي نأخـذ منـها عـربة نسـتفيد منـها قـي املرحلـة          وال" مزريـة  " وصفتها بـال  

  .القادمة
ان مـن  " عمار احلكيم الذي عرب عنه اخريا وان كان على حنو اخر ، حيث يقول احلكيم  لرأيوهو رأي قريب 

حيظى باملقبولية لرئاسة احلكومة سيعتمد كمرشح حصري للتحالف الوطين، واذا كان هذا الطرح غـري مقبـول   
اليد عن هؤالء املرشحني ونذهب اىل مرشح تسوية او شخصية مستقلة حتظى برضـى مجيـع االطـراف    نرفع 

  ". لنرشحها ونلتزم ا وحنل هذه االزمة
واحدس بانه من االفضل والواجب ان نعمل ونطبق الشطر الثاين من كالم احلكيم وهو الذهاب ملرشح تسوية او 

لمنصب التنفيذي االول يف العراق شخصا مستقل الينتمي الي شخصية مستقلة، حيث جيب ان يكون املرشح ل
حزب او تيار سياسي بعد ان تتوفر فيه صفيت الرتاهة والكفاءة اليت نظن اا جيب ان تكون بديهية الي مرشـح  

  .واي وظيفة يف الدولة العراقية بواي منص
ة مستقلة غري خاضـعة الجنـدة   وهكذا نرى ان احلل للخروج من ازمة مرشح رئاسة الوزراء يكمن يف شخصي

حزبية ضيقة او مرتبطة بربنامج سياسي حمدد او متعلقة باطارات فكرية التصب يف مصلحة الوطن، بل انين ادعو 
من اجـل ان   ،اىل ان يستقيل مرشح رئيس الوزراء املقبل من حزبه اذا كان من نصيب حزب او تيار سياسي ما

ه، وان كنا نستبعد ونشك يف ان حزب ما يقبل ان يرشح شخصا يكون عمله خالص الجل الوطن وال شيء غري
  .      لرئاسة الوزراء مث يستقيل منه ويتفرغ للعمل احلكومي

  
  
  

  

  

 


