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على جتاهل مستنكرين ومعترضني تشكيل احلكومة ، للمطالبة كثرت يف اآلونة األخرية دعوات التظاهر واالعتصامات 
السياسيني للناخب العراقي وسوء الوضع األمين واخلدمي الذي كان نتاجاً حلكومة مشكلة فكيف بالوضع يف حالـة  

  !تشكيل احلكومة ودعوات اعتبار احلكومة احلالية حكومة تصريف أعمال ؟عدم 
عامة الناس ، لذا ووالثقافة الدميقراطية ضعيفة عند السياسيني والنخب ومبا أن جتربة العراق جتربة حديثة يف الدميقراطية 

التأثري على  وبدونورة سلسة فإن أي أزمة سياسية نتيجة هذه الدميقراطية احلديثة يصعب على صناع القرار حلها بص
الوضع السياسي العام للبالد ، وبالتايل فيضطر التواقون إلجياد احللول الالزمة لتلك األزمة االستعانة خبربة أصـحاب  

  .الدميقراطية احلديثة وكيف ميكن حل مثل هذه األزمات 
هكذا أزمات معتمدة يف ذلك على عدة  حلل مثل) إن مل تكن أساليب(الدول ذات الدميقراطية العريقة هلا أسلوب إن 

  -:عوامل منها 
وهذه العراقة كاخلربة الوظيفية وكالعادات والتقاليد ، فاملوظف القدمي أو الدائرة :  عراقة التجربة الدميقراطية )١

بعكس املوظف اجلديد أو الدائرة قدمية التأسيس جتد هلما القدرة على اختاذ قرارات حامسة يف حلظات مصريية 
ثة التأسيس ، وكذلك األمر بالنسبة للعادات والتقاليد فليس من السهل أن تغري عادة إنسان أو عـادات  حدي

فهي يف تلك الـبالد  شعب وجمتمع بأكمله بسبب ترسخ تلك العادة فيه ، وهذا األمر ينطبق على الدميقراطية 
ارئ مثل اعتياد اإلنسان على موديل أصبحت كالعادات املتأصلة يف شعوا بينما يف العراق جندها كأا أمر ط

 .معني من املالبس مث غريها مع تغري الوقت 
وهذا كما ذكرنا غري موجـود يف العـراق ،   :  الثقافة الدميقراطية لدى السياسي واملواطن على حد سواء )٢

وطن فاملواطن عندما انتخب مل ينتخب املرشح الذي فيه أهم الصفات الواجب توفرها يف املرشح وهي حب ال
للتضحية مبصاحله الشخصية واحلزبية مقابل مصلحة الوطن واملواطن ، كمـا أن  وحب الشعب واالستعداد 

املواطن ال ميتلك آليات الضغط يف حالة عدم تطبيق السياسي املنتخب من قبله للربنامج السياسي الـذي مت  
ن حيسب حسـاب احنـراف هـذا    االتفاق عليه واالعالن عنه ، فقد وضع كل ثقته ذا السياسي من غري أ

 .السياسي عن جادة الصواب أو تعلقه ومتسكه بالسلطة 
فلم تتولد عنده ثقافة دميقراطية ألنه مل ميارس الدميقراطية من قبل ، بل إن أغلب السياسيني قبل أما السياسي 

ـ  ذا مـا جنـده يف   بالدميقراطية على مضض ، وإال لو ترك األمر له لكان ديكتاتورياً من الدرجة األوىل وه
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اقتصر على شخص واحد أوحـد  بل أحزام، فقلما جند حزباً عراقياً مارس الدميقراطية بني صفوف مجاهريه 
ففاقـد الشـيء ال   ! ال شريك له وال نظري ، وكيف مبن ال يطبق الدميقراطية يف بيته أن يطبقها يف الشارع ؟

 .يعطيه 
وهذا مـا مل  :  هناك أية أزمة سياسيةهم أن ال تكون بأن من مصلحتهم ومصلحة بالداقتناع السياسيني  )٣

وخصوصاً املتمسكون بالسلطة ورئاسة الوزراء  –يستطع أن يدركه الساسة العراقيون حلد اآلن ، فكل منهم 
يعتقد أنه إذا مسك بالسلطة فإنه سينفع البالد والعباد ، هذا إذا أحسنا الظن م ، أما إذا أسأنا الظن فإن  –

من توليهم لتلك السلطة ، وال بد من أن يفهم هؤالء السياسيون أن هم من سيستفيدون م وحواريهم أحزا
تزعزع ثقة الشعب العراقي بالعملية االنتخابية والعملية السياسية بشكل عام سوف يسحب البساط من حتت 

 مل، طاغية ، ظـا  دكتاتور( شرعية وعندها يكون حاهلم كحال صدام هلم عندها أقدامهم وسوف لن تكون 
. (... 

تضرر بسبب هذه األزمـة ،  يإن الوطن والشعب وأحزام وأشخاصهم وتارخيهم ومستقبلهم السياسي سمع 
ألن الواجب امللقى على عاتقهم والثقة اليت منِحت هلم حيتم عليهم تشكيل احلكومة بأنسب الطرق وأقصـر  

شخصياً  –أي السياسيني  –وإن تطلب ذلك تضررهم  املدد وبدون أي أضرار تلحق بالبلد أو أفراده ، حىت
 .أو تضرر أحزام أو مسعتهم السياسية واالجتماعية ، وهذا ما ال ميكن تصوره يف العراق 

ونقصد هنا بالثقة بني السياسيني هو أن الطرف الذي يتوىل  : الثقة املتبادلة بني السياسيني يف مسألة احلكم )٤
من أن احلزب أو االئتالف احلاكم سوف لن ينفرد بالسلطة بل ولن يستطيع ذلـك  قيادة املعارضة واثق متاماً 

أمـا يف  . ألن قوة القانون واستقاللية القضاء وحياديته وثقافة الشعب عموماً والساسة خصوصاً متنع ذلـك  
عب والساسة على العراق فاألمر خمتلف متاماً ، فال قوة القانون وال استقاللية وال حيادية للقضاء وال ثقافة للش

حد سواء ، وبالتايل فإن ظروف االنفراد بالسلطة مهيأة متاماً وهو ما يفهم من عدم تنازل أي طرف قيد أمنلة 
أن رفضـهم   –رئاسة الـوزراء  منصب  –لصاحل الطرف اخلصم ، ونسى هؤالء املتمسكون باملنصب األهم 

راد بالسلطة يعين أن  صالحيات من حيصل علـى  خوفاً من االنف لآلخر من تويل هذا املنصب وعدم ثقتهم به
هذا املنصب تؤهله لالنفراد بالسلطة ، وهذه التهمة تشمل حىت أولئك املتمسكون ، فعليهم أن يبدوا مرونـة  

 .يف ذلك حىت يصلوا سوية اىل بر األمان وحيافظون على ثقة الشعب م 
وما يعول عليه :  وضع السياسي يف البلدعلى ال مؤسسات جمتمع مدين قوية ومؤثرةوإعالم منظم وجود  )٥

ة على سلطتني مفقودتني يف الدميقراطيات احلديثة والدميقراطيات املزيفة فضالً عن عتيديف الدول الدميقراطية ال
مؤسسات  و) السلطة الرابعة(اإلعالم املنظم األنظمة السياسية الشمولية والدكتاتورية ، وهاتان السلطتان مها 
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، فال اإلعالم يف العراق منظم وموحد اجلهود ومركّز للضـغط علـى   ) السلطة اخلامسة( ويةجمتمع مدين ق
  .الساسة يف اإلسراع بتشكيل احلكومة 

ألن كل وسيلة إعالم تتبع اىل  مسؤولية عدم تنظيم وتوحيد اجلهود يتحملون جزًء من اإلعالم واإلعالميني إن
ومرة للطرف اآلخر وال تشترك كـل وسـائل    لطرف السياسيجورة مرة هلذا اأو أا مأ معينة جهة سياسية

وقد يكون اخللل لـيس يف نفـس   اإلعالم بإستراتيجية واحدة وهي دعم املواطن ونشر مظلوميته ومعاناته ، 
حيمي الصحفيني وينظم عملهم وعمل وسـائل   قانون وإمنا اخللل يف الدولة إذ ال يوجداإلعالم واإلعالميني 
 .ن فيها ويضع األطر واخلطوط العامة للعمل الصحفي اإلعالم اليت يعملو

، وهنا اخللل يرجـع   مؤثرفغري موجودة تقريباً أو لإلنصاف أا موجودة ولكن بال تأثري أما السلطة اخلامسة 
أيضاً اىل الدولة اليت مل تدعم هذه املؤسسات بالتثقيف هلا وإعطاءها الدور الريادي والقيـادي يف اتمـع ،   

نرى أن الفوقية والعلوية ليس ملؤسسات اتمع املدين وإمنا دائماً لألحزاب والقوى السياسية ، حبيـث   فدائماً
، مـع إن يف دول  تكون األحزاب السياسية متفضلة على مؤسسات اتمع املدين عندما تستمع وتصغي هلا 

تمـع املـدين مـن إحصـائيات     العامل املتحضر تقوم احلكومات دائماً باالستفادة مما تقوم به مؤسسات ا
واستبيانات ودراسات واستشارات ، لذا جتد أن الدولة حمتاجة بصورة مباشرة أو غري مباشـرة ملؤسسـات   

  .اتمع املدين ، ونتيجة لذلك يكون دور مؤسسات اتمع املدين دوراً مؤثراً يف الساحة السياسية 
تمع املدين يف العراق ويف بلدان العامل الدميقراطي فهنـاك  وهنا ال بد من اإلشارة اىل الفرق بني مؤسسات ا

بون شاسع بني الصنفني من حيث التمويل والتنظيم والتأثري وتناول قضايا اتمع والدولة بكـل أشـكاهلا   
) اإلعـالم (القوية بني السلطتني الرابعـة  وأنواعها ، وكذلك ال بد من اإلشارة اىل التعاون الكبري والعالقة 

واالستبيانات ، فمؤسسات اتمع املدين يئ الدراسات واملسح امليداين ) مؤسسات اتمع املدين(واخلامسة 
بشكل علمي واإلعالم يبث وينشر تلك النشاطات فيكون التأثري كبرياً على الرأي العام يف البلد وباحملصـلة  

على الساسة وأحزام ألم سيغردون خارج السرب إذا مل يتماشوا مع ما تولّد مـن   سيكون التأثري واضحاً
 .ثقافة لدى الشارع 

ختتلف جماميع الضغط بني دولة ودولة ويعتمد ذلك على :  وجود جماميع ضغط على الساسة يف تلك البالد )٦
إضافة اىل العادات والتقاليـد  ثقافة كل الشعب والظروف السياسية واالجتماعية اليت مرت ا تلك الشعوب 

والتوجه العام للبلد ، فعلى سبيل املثال ال احلصر نرى يف الدول الرأمسالية تكون جمموعات الضغط هم التجار 
ر اقتصاد الدولة ولوالهم ملا كانت قوة وأصحاب رؤوس األموال والشركات العمالقة ، فهؤالء هم من يسي

 .ياسية هلم اقتصادية للبالد وبالتايل ال قوة س
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مراكـز دراسـات   باحثني وخمتصني وخـرباء و وهذه جماميع الضغط تدرس احلالة السياسية للبلد من خالل 
سيكون تأثريها على املصاحل وحبوث عمالقة ممولة من قبلهم وتقارا مبصاحلهم التجارية واليت بالنتيجة النهائية 

ال يتوافق مع مصاحلهم وخططهـم  ) كان أم غري متأزم متأزماً(االقتصادية للبلد ، فإذا كان الوضع السياسي 
الوضـع  هـذا  وإستراتيجيام التجارية سيقومون عندها بالضغط على األحزاب السياسية يف البلد لتغـيري  

السياسي باجتاه يتوافق مع مصاحلهم ، ويف حالة عدم رضوخ األحزاب ملطالبهم سيقومون بتمويـل محلـة   
وغريهـا مـن   وسحب الدعم املايل للحمالت االنتخابية لذلك الطـرف   إعالمية مضادة للطرف املعارض

  .الضغوط 
ومبا أن هذه األحزاب تدرك هذا األمر وأا تتنافس على رضا هذه القوى وااميع الضاغطة فسوف لن تبقي 

فضالً عن إبقائها على الوضـع  ) وخصوصاً الوضع االقتصادي(على وضع سياسي مربك للوضع العام للبالد 
 .املتأزم ، فتتفاهم هذه األحزاب فيما بينها لعدم الدخول يف أزمة سياسية ألن ذلك يصب يف مصلحة اجلميع 

  
وميكن القول أن العامل الوحيد أو األبرز الذي ميكن أن يلعب دوراً مهماً يف العراق يف اإلسراع بتشكيل احلكومة هو 

أسرع وقت ممكن ، ولكن ختتلف كما قلنا جماميع الضـغط  وجود جماميع ضغط على األطراف السياسية حلل األزمة ب
  .بني دولة و أخرى اعتماداً على عوامل ذكرناها سابقاً 

ميكن أن تضغط األحزاب والكتل السياسية يف العـراق لإلسـراع بتشـكيل    )  نقل الوحيدونملإن ( وأهم أطراف 
م املرجعيات الدينية ، فاملتتبع واملراقـب للشـأن   احلكومة بل وبتغيري الوضع السياسي واخلدمي واألمين يف العراق ه

العراق بشكل عام جيد أن املرجعيات الدينية هلا حضور فاعل وقوي على مجيع األصعدة وأهم هذه األصـعدة هـو   
  .الصعيد السياسي 

ه جند هناك دعماً واضحاً لبعض القوى السياسية ونتيجة لذلك حصلت هـذ  ٢٠٠٥ففي االنتخابات التشريعية لعام 
ضغطت املرجعيـات باجتـاه جعـل     ٢٠١٠القوى على األغلبية يف الربملان العراقي ، ويف االنتخابات التشريعية لعام 

  .القائمة االنتخابية قائمة مفتوحة وكان هلم ذلك 
هـذا  برأيها ،  سكما أن املراقب السياسي جيد مجيع األطراف السياسية العراقية تقوم بزيارة املرجعيات الدينية وتستأن

مبقابلـة   يف العـراق  أطراف دولية وإقليمية وتوسل األطراف األمريكية صاحبة الرأي األول واألخريفضالً عن زيارة 
دورها يف املشهد السياسي العراقي، املرجعية الدينية ولكن مل حتصل على موافقة ، وهذا يعكس أمهية املرجعية الدينية و

جائزة نوبل للسالم ملا  )وهو صاحب القرار األنفذ من بني املرجعيات(اين حىت إن البعض فكر يف إعطاء السيد السيست
  .يقوم به دور يف احلياة السياسية العراقية 

مقعد من أصل  ١٦٠التحالف الوطين الذي يضم حوايل  وهـي أطـراف   ( إضافة اىل ذلك فإن أطرافاً سياسـية  
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اىل املرجعية الدينية يف األمور املختلف فيهـا ، هـذا    اتفقت على أن يكون الرجوع) مقعد يف الربملان العراقي  ٣٢٥
  ) .العراقية واألكراد(فضالً عن احترام رأي املرجعية من باقي األطراف 

، التأثري الروحـي والنفسـي فـيهم    وإن ما تتميز ا املرجعية الدينية هو املكانة املقدسة لدى غالبية الشعب العراقية 
ضغط على السياسيني العراقيني واألمريكان على حد سواء لكتابة الدستور وكثري من وبسبب هذه املكانة متكنت من ال

مقترحاا قد أخذت بنظر االعتبار وإن مل يشر إليها يف ذلك وهو ما مييزها ويفضلها على جماميع الضغط يف باقي دول 
، وبسبب هذه املكانة لشعب وتطوره العامل وهو أا ال تريد مصاحل جتارية أو سياسية أو اجتماعية سوى راحة هذا ا

  .استطاعت أن توجه دفة احلكم باجتاه معني عندما كان ترى املصلحة يف ذلك 
وملا كانت هلا هذه القدرة وهذا التأثري فال بد من تدخلها حلل األزمة خدمة هلذا البلد اجلريح وشعبه املظلوم وتلبيـة  

سـلبيات السياسـيني    واعكس الذين -لضعاف النفوس  لتتضحلواجبها الشرعي كما فعلت يف السابق ، وهي فرصة 
مل تدعم أحداً إال ملصلحة عليا سـواء   أن املرجعية - على املرجعية نفسها) الذي مت دعمهم سابقاً من قبل املرجعية(

عندما جتـد احنرافـاً يف سـري وسـلوك      يف الوقت نفسه كانت مصلحة الوطن أو مصلحة الشعب واملواطن ، وأا
اسيني مبن فيهم السياسيون الذي حيسبون عليها أو الذين سبق وأن دعمتهم لصاحل البالد بل وحىت الذين حيسنون السي

وهو ثابت  –الظن ا فإا ستسارع اىل حل املشكلة حىت ولو على حساب أولئك السياسيني ، وبذلك تثبت للشعب 
ة شخصية أو طائفية مع تلك األطـراف وإمنـا   أا عندما دعمت جهات سياسية ليس هلا مصلح –من دون برهان 

اخلطأ الذي قد ينتج عـن  كانت الغاية هو الوصول بالبلد اىل وضع سياسي مستقر وأا تتحمل أمام اجلماهري إصالح 
  .القرار الذي اختذته لدعم بعض السياسيني الذين مل يكونوا أهالً للدعم 

ي أعرف بتكليفها واملساحة اليت ميكن أن تتحرك ا وفق وظيفتـها  وه –وأبسط ما ميكن أن تقوم به املرجعية الدينية 
هو توجيه اجلماهري حنو تظاهرات مليونية وأليام متواصلة احتجاجاً على تأخري تشكيل احلكومة ، وإذا مل  –الشرعية 

ستمر الوضع على مـا  ينفع ذلك تأمر اجلماهري باالعتصام أمام مباين احلكومات احمللية للمحافظات ولعدة أيام ، وإذا ا
بالتأكيد كل مرافق الدولة ، وهذا طبعاً يكون وفق خطط مدروسة واملرجعية  هو عليه تأمر بالعصيان املدين الذي يشلّ

  .لذلك  أهلٌ
إن ما دعانا اىل الدعوة لذلك هو الفترة غري الطبيعية اليت قضاها السياسيون يف املفاوضات والبعض يتوقـع اسـتمرار   

شهرين إضافيني ، وما تبع ذلك من اضطراب أمين وسوء خدمات واألهم من كل ذلك تراجـع ثقـة   احلوارات اىل 
 من اخلسـائر املعنويـة   الناس بالعمليتني السياسية واالنتخابية وهو ما بذلت املرجعية الدينية من أجل ترسيخها الكثري

  .واملادية 
املرجعية ومقلديها ألن اهلم مشترك واملشـكلة واألزمـة    ويتوقع أن يستجيب هلذه الدعوة املاليني حىت من غري أتباع

واحدة ، وهو ما عودتنا عليه املرجعية من مواقف موحدة   .والطائفية للشعب مبتعدة كل البعد عن التعنصر 


