
بغداد / املدى

القانون  دول����ة  ائ���ت���اف  رئ��ي�����س  وي�����ض��ع   
املقبلة   احلكومة  ل�ضكل  واأمنياته  ت�ضوراته 
احلكومة  ت�ضكيلة  ت��ك��ون  ان  اأمت��ن��ى  )ك��ن��ت 
قائمة على اأ�ضا�س الغالبية وننتهي من مبداأ 
فكرة م�ضتعجلة  اأنها  يبدو  لكن  املحا�ض�ضة. 
تكون  اأن  يخ�ضى  اأن��ه  م�ضيفا  الآن(،  حتى 
احلكومة  من  �ضعفًا  اأك��ر  املقبلة  احلكومة 
العملية  يف  ال�����ض��رك��اء  جميع  لأن  احل��ال��ي��ة 
ال�ضيا�ضية يطالبون مبنا�ضب وزارية م�ضبقًا 

وو�ضف ذلك باأنه اأمر موؤ�ضف.
الرئي�س  مع  املالكي  بحثها  الت�ضورات  هذه 
جال طالباين حيث طالبا يف بيان �ضدر بعد 
الجتماع ب�ضرورة "تكثيف اجلهود لا�ضراع 
يف ت�ضكيل احلكومة املقبلة، وهو المر الذي 
على جعل  عندما يحر�س اجلميع  �ضيتحقق 
اأي  ف��وق  ال��ع��راق  وخ��دم��ة  العامة  امل�ضلحة 
م�ضلحة اأخرى اأو اأي مك�ضب واعتبار اآخر" 
حال  "يف  بانه  طالباين  الرئي�س  اك��د  فيما 
ا�ضتطاعت اأي من القوائم الفائزة ان ت�ضمي 
ال�ضخ�س  ذلك  �ضيكلف  فانه  للوزراء  رئي�ضًا 

بت�ضكيل احلكومة".
 فيما رف�س املرجع العلى اآية الله ال�ضيد علي 
ال�ضي�ضتاين حماولت تهمي�س اأي من القوى 
الأبواب  �ضيفتح  ذلك  بان  حمذرًا  ال�ضيا�ضّية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وتخريب  ال����دول  ت��دخ��ل  اأم����ام 
احمد  ال�ضيد  دعا  حيث  ال�ضيا�ضّية،  العملّية 
ال�ضايف ممثل املرجع ال�ضي�ضتاين يف مدينة 
البدء  اىل  ال�ضيا�ضية  الكتل  جميع  ك��رب��اء 
بت�ضكيل  الإ�ضراع  اجل  من  جادة  بحوارات 
ان  �ضرورة  على  و�ضدد  اجلديدة.  احلكومة 
تت�ضف هذه احلوارات بامل�ضداقية وتتجنب 
م�ضريا  بالخر،  والرتب�س  اخلداع  ممار�ضة 
اىل ان ذلك من �ضاأنه ان يوؤدي اىل ال�ضاءة 
اىل امل�ضرية الدميقراطية يف العراق، موؤكدا 
اهمية م�ضاركة جميع الفرقاء ال�ضيا�ضيني يف 

هذه احلوارات وعدم تهمي�س اأي منهم. 
 فيما جدد رئي�س املجل�س العلى ال�ضامي 
العراقي ال�ضيد عمار احلكيم دعوة الئتاف 
جميع  ي�ضم  اجتماع  لعقد  العراقي  الوطني 
اىل  بالنتخابات  الفائزة  ال�ضيا�ضية  الكتل 

الطاولة امل�ضتديرة.
)امل���دى(  ل��ه تلقت  ب��ي��ان  وق���ال احل��ك��ي��م يف 
ت�ضاعد  امل�ضتديرة  الطاولة   ان  منه:  ن�ضخة 
يف تقارب الروؤى والأفكار والعمل امل�ضرتك 
اجلميع  ت�ضتوعب  حكومة  ت�ضكيل  اجل  من 
اأولوياتها خدمة املواطن، م�ضيفا  تكون من 
انه مت التطرق لاأو�ضاع الأمنية وال�ضيا�ضية 
يف الباد خ�ضو�ضًا امل�ضاورات اجلارية بني 
القوى ال�ضيا�ضية العراقية من اجل الإ�ضراع 
لت�ضكيل احلكومة ، اإ�ضافة اىل ملف العاقات 

اخلارجية للعراق واأهميتها.

ت�شكيل احلكومة بني التعقيد 
وطرح احللول 

ويبدو ان م�ضاألة ت�ضكيل احلكومة تتجه اىل 
التعقيد ولي�س اىل احلل ل �ضيما ان اخلافات 
لي�ضت  التنفيذية  للمنا�ضب  املر�ضحني  على 
مكونات  بل بني  فح�ضب،  الفائزة  الكتل  بني 
بالنهيار  بع�ضها  يهدد  ما  ال��واح��دة  الكتلة 
نتيجة ال�ضراع على املنا�ضب، حيث �ضهدت 
الي�����ام امل��ا���ض��ي��ة ت��را���ض��ق الت���ه���ام���ات بني 
»العراقية« و »دولة القانون« يف �ضاأن �ضعي 

كل منهما اىل اجتذاب اع�ضاء من الخرى.
ان��ب��اء عن  امل��ال��ك��ي   ائ��ت��اف  وم���ع ت�ضريب 
بع�س  اج����ت����ذاب  »ال���ع���راق���ي���ة«  حم������اولت 
بانها  غرميتها  »العراقية«  اأتهمت  اأع�ضائها 
»ق��دم��ت اأغ����راءات ك��ث��رية اىل اأك���ر م��ن 13 

ع�ضوًا لان�ضمام اىل ائتاف املالكي«. 
مي�ضون  »العراقية«  با�ضم  الناطقة  اأعلنت  و 
اإئتاف  م��ن  مهمة  »اأط���راف���ًا  ان  الدملوجي 
اأع�ضاء  القانون حاولت ترغيب بع�س  دولة 
يائ�ضة  ومبحاولت  �ضتى  بو�ضائل  العراقية 
لكي يرتكوا العراقية وذلك من خال عر�س 

املغريات عليهم«.
واع���ت���رت ال��دم��ل��وج��ي يف ب��ي��ان ان »ه��ذه 
بالقيم  اللتزام  �ضعف  على  تدل  املمار�ضات 
لل�ضلطة،  ال�ضلمي  وال��ت��داول  الدميقراطية 
عن  الأ�ضخا�س  ه���وؤلء  ابتعاد  اىل  وت�ضري 

الن�ضانية  وال��ق��ي��م  احل�����ض��اري  ال�����ض��ل��وك 
الرفيعة«. 

الئتاف  فية  ي��وا���ض��ل   ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
القانون  دول��ة  وائ��ت��اف  العراقي  الوطني 
حتالف  لعان  الخرية  ال�ضاعات  مباحثات 
جمل�س  يف  ك���ب���رية  ك��ت��ل��ة  وج�����ود  ي���وؤم���ن 

التحالف  ان�ضمام  �ضتتمكن يف حال  النواب 
احلكومة  ت�ضكيل  م��ن  ال��ي��ه��ا  ال��ك��رد���ض��ت��اين 
بزعامة  العراقية  الكتلة  رف�ضت  اجل��دي��دة 
اإياد عاوي العودة اىل ال�ضطفاف الطائفي 
ح�ضب قولها الذي �ضيفرزه حتالف الئتافني 
ال�ضيا�ضية  العملية  من  بالن�ضحاب  وهددت 

برمتها.
وق����ال اع�����ض��اء يف ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ان 
الدميقراطية ا�ضبحت مهددة ومتر يف مرحلة 
اأ�ضبح  خطرة وان مفهوم ال�ضراكة الوطنية 
وا�ضحة  ا�ضارة  يف  له  واقع  ل  �ضعار  جمرد 
اىل امل���ح���ادث���ات اجل���اري���ة ب���ني »الئ���ت���اف 
الوطني« و »ائتاف دولة القانون« من اجل 
املقبل،  الرملان  يف  الكر  الكتلة  ت�ضكيلهما 
ما ي�ضمح لهما باحل�ضول على املن�ضب الهم 

يف العراق وهو رئا�ضة الوزراء.
ان  اأكد  الوطني«  »الئتاف  يف  م�ضدرًا  لكن 
»هناك عقبات كثرية ل تزال تواجه الو�ضول 
اىل اتفاق نهائي بني الطرفني متهيدًا لإعان 

التحالف او الندماج بينهما«. 
واأو�ضح امل�ضدر، ، ان »ائتاف دولة القانون 
على  الت��ف��اق  قبل  التحالف  ب��اإع��ان  يطالب 
يرف�ضه  م��ا  وه��ذا  ال����وزراء،  رئي�س  ت�ضمية 
الئ��ت��اف ال��وط��ن��ي ال���ذي ي��وؤك��د ان���ه يجب 
قبل  احلكومة  رئا�ضة  اىل  املر�ضح  ت�ضمية 

اعان التحالف بني الئتافني«.

اجواء  من  مقرب  �ضيا�ضي  اأبلغ  جانبه  من 
باأن  اللندنية  احل��ي��اة  �ضحيفة  املفاو�ضات 
وهي  مفاجاأة  لعان  يهيئ  ال�ضدري  التيار 
جواد  احل��ايل  الداخلية  وزي��ر  �ضيقدم  ان��ه 
البولين كمر�ضح ت�ضوية اذا مل يتم التفاق 
واأ�ضاف  للمن�ضب  املر�ضحني  م��ن  اأي  على 
باأنه  البولين  اىل  ينظرون  »ال�ضدريني  ان 
كوادرهم،  اأح��د  ك��ان  لن��ه  منهم  ج��دًا  مقرب 
بعد  حتى  بهم  الطيبة  عاقته  واأ���ض��ت��م��رت 

ان�ضحابه منهم«.
 ال ان القيادي والنائب عن التيار ال�ضدري 
تن�ضر  التي  الخبار  ان  اكد  العرجي   بهاء 
عار  اكرها  الوزراء  �ضخ�ضية  اختيار  حول 

عن ال�ضحة.
مع  هاتفي  ات�ضال  يف  الع��رج��ي   واو���ض��ح 
)املدى( ان م�ضاألة البحث يف تر�ضيح رئي�س 
الوطني  قائمتي  ك��ا  م��ن  امل��ق��ب��ل  ال�����وزراء 
بعد،  حت�ضم  مل  ال��ق��ان��ون  ودول����ة  ال��ع��راق��ي 
لرئي�س  مر�ضح  اختيار  طريقة  ان  مو�ضحا  
مل   به  البحث  �ضيتم  ال��ذي  والوقت  ال��وزراء 
تطرق له كا القائمتني، موؤكدا ان امل�ضاروات 
ما زالت جارية لت�ضكيل كتلة برملانية كبرية.

وتابع: نحن ل نقبل ان نهيئ ار�ضًا خ�ضبة 
وياأتي اخرون للعبور عليها يف هذه املرحلة، 
م�����ض��ريا اىل ان���ه ي��وج��د م��ر���ض��ح��ون م��ن كا 
احدهم  اختيار  يف  ننجح  مل  وان  القائمتني 
�ضنلجاأ اىل مر�ضح الت�ضوية، كا�ضفا  يف حال 
اىل  العراقي  الوطني  ائتاف  تو�ضل  ع��دم 
اي اتفاق مع دولة القانون �ضتتغري بو�ضلة 
خارطة التحالفات و�ضنبحث مع باقي الكتل 
منها  ينبثق  كبرية  برملانية  كتلة  ت�ضكيل  يف 

مر�ضح لرئا�ضة الوزراء.
الكرد�ضتاين«  »التحالف  يف  ال��ق��ي��ادي  لكن 
حممود عثمان اأعتر انه »من ال�ضابق لوانه 
معناه  ذلك  لأن  ت�ضوية  مر�ضح  عن  احلديث 
ف�ضل املحادثات بني الكتل ال�ضيا�ضية التي ل 

تزال اأولية«. 
وعلى رغم ان عثمان مل ي�ضتبعد طرح مر�ضح 
الكتل من�ضب  انه قال ان »تركيز  ت�ضوية ال 
الحقية  ���ض��اأن  يف  اخل��اف  ح��ل  على  حاليًا 
للقائمة  هي  وه��ل  ال���وزراء  رئي�س  لت�ضمية 
ال��ع��راق��ي��ة ام ل��ائ��ت��اف��ني )ال��وط��ن��ي ودول���ة 

القانون( بعد احتادهما«.
يف  البحث  الكتل  بني  يجر  »مل  انه  واأ�ضاف 
ا�ضم �ضخ�س رئي�س الوزراء، وهو حم�ضور 
م�ضريًا  الواحدة«،  الكتلة  مكونات  بني  فقط 
اأي  على  فيتو  لديهم  لي�س  »ال��ك��رد  ان  اىل 
�ضخ�ضية واي من املر�ضحني يحرتم ثوابت 
مل  الآن  وح��ت��ى  �ضيدعمونه،  ف��ان��ه��م  ال��ك��رد 
املر�ضحني  من  اأي  �ضاأن  يف  قرارهم  يتخذوا 
�ضواء كان اياد عاوي ام ابراهيم اجلعفري 
وحتى نوري املالكي لن هذا مرتوك للجنة 
مع  التحالفات  يف  للبحث  �ضكلوها  ال��ت��ي 

القوائم الفائزة«.

بدون  يتم  لن  احلكومة  ت�شكيل 
توافقات �شيا�شية

ترز  احل��ك��وم��ة  ت�ضكيل  ال��ي��ات  بحث  وم��ع 
كان  ف��ل��دورت��ني  ال�ضيادية  املنا�ضب  ع��ق��دة 
رئي�ضة  كتل  ثاث  على  يتم  املنا�ضب  توزيع 
يف  والطائفي  القومي  العامل  ا�ضا�س  على 
الدورتني النتخابيتني املا�ضيتني، هي »كتلة 
و   » الكرد�ضتاين  »والتحالف  و  الئ��ت��اف« 

»جبهة التوافق«.
وبتعبري اكر دقة فاإن املنا�ضب كانت تق�ضم 
امل�ضكلة   ان  ال  الكراد،  وال�ضّنة  ال�ضيعة  بني 
النتخابات   يف  الفائزة  الكتل  تواجه  التي 
الفائزة  الرئي�ضة  ال��ك��ت��ل  ان  ه��ي  الخ����رية 
كان  كما  ث��اث  من  ب��دًل  كتل  ارب��ع  ا�ضبحت 
ان�ضطار  بعد  ال�ضابقة  ال���دورات  يف  يحدث 
الئتاف الوطني اىل حتالفني، ومن هنا فاإن 
تق�ضيم املنا�ضب �ضيواجه م�ضكلة اكر بكثري 
لختيار  حاليًا  الكتل  تواجهها  التي  تلك  من 

رئي�س الوزراء.
عبد  وائل  ال�ضابق  والنائب  القا�ضي  ويرى 
اللطيف ان »عملية توزيع املنا�ضب ال�ضيادية 
قبة  حتت  تتم  ما  ع��ادة  الوزارية  واحلقائب 
اجتماع  اي  للد�ضتور  خمالفًا  وُيعد  الرملان 
جل�ضة  يف  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��زة  للكتل 
فيها  يتم  اجل��دي��دة  املهمات  لتوزيع  اول��ي��ة 
الوزارية  توزيع احلقائب  اآلية  على  التفاق 

واملنا�ضب الرفيعة«.
»منا�ضب  ان  ويو�ضح يف ت�ضريح �ضحفي  
والرملان  واحل��ك��وم��ة  اجلمهورية  رئا�ضة 
ت�ضويت  من  املر�ضحني  ا�ضتحقاق  وفق  تتم 
من�ضب  مر�ضحي  ان  اي  املنتخبني  النواب 

احل�ضول  من  لهم  بد  ل  اجلمهورية  رئا�ضة 
على ثلثي ال�ضوات ويف حال تعذر ذلك يتم 
الن�ضف  على  ح�ضل  ال��ذي  املر�ضح  اختيار 
زائدًا واحد من جمموع النواب وذلك خال 
من�ضب  على  الت�ضويت  من  الثانية  اجلولة 
رئي�س  اىل  بالن�ضبة  نف�ضه  والم��ر  الرئا�ضة 
الغالبية  باعتماد  تن�ضيبه  يتم  الذي  الرملان 
وكذلك  امل��ر���ض��ح��ني  اح���د  مل�ضلحة  امل��ط��ل��ق��ة 

بالن�ضبة اىل رئا�ضة الوزراء«.
النيابية  ال���دورة  »يف  عبداللطيف  وي��ق��ول 
دقيقة  ريا�ضية  معادلة  اعتماد  مت  ال�ضابقة 
يف توزيع املنا�ضب حيث مت منح كل خم�ضة 
مقاعد نيابية حقيبة وزارية وهكذا اي كلما 
ت�ضاعف عدد املقاعد زادت احلقائب ومنحت 
اعلى  حققت  التي  للكتل  ال�ضيادية  املنا�ضب 
واك��ر  م��ق��ع��دًا   50 –  40 م��ن  اي  امل��ق��اع��د 
»اجلمهورية  ال��ث��اث  ال��رئ��ا���ض��ات  تقا�ضمت 
واحلكومة والرملان« واأ�ضاف: »الكتلة التي 
تفوز مبن�ضب �ضيادي كرئا�ضة احلكومة مثًا 

ل حت�ضل على وزارات �ضيادية وهكذا«.
التحالف  ع���ن  ال�����ض��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  وي���وؤك���د 
»نتائج  ان  زنكنة  اخلالق  عبد  الكرد�ضتاين 
ا�ض�ضًا  اأفرزت  الخرية  النيابية  النتخابات 
ممثلة  العراقي  ال�ضارع  يف  مهمة  وثوابت 
تعذر  اي  ومتجان�ضة  ك��ب��رية  ك��ت��ل  ب���اأرب���ع 
المر  وه���ذا  مطلقة  بغالبية  م��ا  كتلة  ف���وز 

املنا�ضب  توزيع  اآلية  على  �ضينعك�س  حتمًا 
يتنا�ضب  مبا  الوزارية  واحلقائب  ال�ضيادية 
بالتفاهمات  او  قائمة  او  كتلة  ك��ل  وح��ج��م 
امر حتمي بح�ضب معطيات  امل�ضرتكة وهي 

نتائج النتخابات«.
وي�ضيف: رئا�ضة الوزراء ويف �ضكل مبدئي 
املن�ضب  ت�ضنم  يف  ترغب  التي  الكتلة  على 
لحد مر�ضحيها ان حت�ضل على 163 مقعدًا 
وال�ضوات  املقاعد  جمموع  من  �ضوتًا  او 
رئا�ضة  مبن�ضب  للفوز  يتطلب  كما  النيابية 
الرملان  اع�ضاء  ا�ضوات  ثلثي  اجلمهورية 
وهكذا اي ميكننا القول ان العملية عادة ما 

تتم وفق روؤية توافقية بني الكتل الفائزة«.
مبنا�ضب  الفائزة  الكتل  ح�ضول  عدم  وعن 
�ضيادية على حقائب وزارية يقول »ل �ضحة 
د�ضتوري  ق��ان��وين  ن�����س  ي��وج��د  ول  ل��ذل��ك 
�ضيادي  من�ضب  على  احلا�ضلة  الكتلة  مينع 
�ضيادية  وزاري���ة  حقيبة  على  احل�ضول  من 
ب��ه داخ��ل بيت  ك��ان معموًل  لكن ه��ذا الم��ر 
اطيافًا  ي�ضم  ك��ان  ال��ذي  الوطني  الئ��ت��اف 

واقطابًا �ضيا�ضية كبرية«.
ويوؤكد النائب ال�ضابق قا�ضم داود ان »توزيع 
تتم  مل  ام��ر  ل��ل��وزارات  ال�ضيادية  املنا�ضب 
مناق�ضته او البحث فيه حتى الآن«. مو�ضحًا 
ان  امل�ضتقل   الع���ام  ل��وك��ال��ة  ت�ضريح  يف 
»هناك متطلبات اكر اهمية ل بد من ح�ضمها 
احت�ضاب  عملية  تفا�ضيل  يف  ال��دخ��ول  قبل 

املنا�ضب وتوزيعها«.
من�ضب  يف  تكمن  الآن  »ال��ع��ق��دة  وا���ض��اف: 
اتفاق  اىل  يحتاج  والم��ر  احلكومة  رئا�ضة 
على  حتالفها  امل��زم��ع  او  املتحالفة  ال��ك��ت��ل 
يتم  ث��م  وم��ن  مطلق  بتاأييد  يحظى  مر�ضح 
الوزارية  احلقائب  تفا�ضيل  يف  اخل��و���س 

الخرى«.
الوزارات  عدد  يف  الخرى  امل�ضكلة  وتتمثل 
على  ف��ال�����ض��راع  احل��ك��وم��ة،  �ضت�ضكل  ال��ت��ي 
وقت  اىل  �ضيحتاج  ال�����ض��ي��ادي��ة  ال�����وزارات 
حل  اىل  للتو�ضل  املفاو�ضات  م��ن  ا���ض��ايف 
نهائي، ف�ضًا عن عدد الوزارات يف احلكومة 
انتخابية لر�ضاء  يزداد بعد كل دورة  الذي 
اىل  ت�ضاعفت  ال�27  فالوزارات  املعرت�ضني، 
33 وزارة يف عهد ابراهيم اجلعفري، واىل 
37 وزارة يف عهد نوري املالكي وقد ي�ضل 
اأكر يف احلكومة  عددها اىل 40 وزارة او 

املقبلة. 
بات �ضرورة حتمية  ال��وزارات  وا�ضتحداث 
تفر�ضها طبيعة نظام املحا�ض�ضة ال�ضيا�ضية 
والن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ت��واف��ق��ات 
حتى  م��رح��ل��ة،  ك��ل  حت��ك��م  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية 
ال�ضتحقاق  تعبري  ا���ض��ت��ح��دث��ت  ال��ك��ت��ل  ان 
باتت  التي  باملنا�ضب  للمطالبة  النتخابي 
ح�ضلت  التي  املقاعد  عدد  ح�ضاب  بعد  متنح 

عليها كل كتلة. 

خطورة امللف الأمني 
ت�ضهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��اذب��ات  احل�����وارات 
ال�ضاحة ال�ضيا�ضية وما يكتنفها من غمو�س 
ي�ضود مفاو�ضات بناء التحالفات وتاأ�ضي�س 
حكومة جديدة، رمبا تدفع بالو�ضع المني 
توجد  ل  اأنه  ومع  جديد.  من  التدهور  اىل 
التدهور  اأن   على  وا�ضحة  اأدل��ة  اأي  هناك 
الم��ن��ي  رمب���ا �ضيثري م��وج��ة ج��دي��دة من 
ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي وال���ع���رق���ي، ف�����اإن لغة 

ال�ضيا�ضية  القوى  بني  املتبادلة  التهامات 
والتهديدات التي اطلقها بع�س ال�ضيا�ضيني 
وال��ت��ي ك���ان اخ���ره���ا  ت�����ض��ري��ح��ات رئي�س 
حذر  ال��ذي  ع��اوي  اي��اد  العراقية  القائمة 
من عواقب وخيمة يف حال ا�ضتبعاد قائمته  
م�ضيفا اأن جميع اخليارات مفتوحة اأمامها، 
ومنها الن�ضحاب من العملية ال�ضيا�ضية اأو 
حال  يف  معار�ضة،  برملانية  كتلة  ت�ضكيل 
والئتاف  القانون  دول��ة  ائتاف  اندماج 
الوطني العراقي لت�ضكيل الكتلة الأكر يف 

الرملان.
ال�ضبوع  حذرت،  العراقية  القائمة  وكانت 

العملية  من  �ضتن�ضحب  اأنها  من  املا�ضي  
دولة  ائتاف  اندمج  اإذا  برمتها  ال�ضيا�ضية 
العراقي  ال��وط��ن��ي  والئ���ت���اف  ال��ق��ان��ون 
مبينة  الأك���ر،  الرملانية  الكتلة  لت�ضكيل 
املنطقة  من  يخرجان  ل  �ضيجعلهما  ذلك  اأن 

اخل�ضراء. 
�ضي�ضكل  م��ن  ب�ضاأن  حاليا  اجل��دل  وي���دور 
املحكمة  اأعلنت  اأن  بعد  خا�ضة  احلكومة 
ال�ضاد�س  لها يف  بيان  العليا يف  الحتادية 
على  ردا  املا�ضي  اآذار  �ضهر  من  والع�ضرين 
طلب رئي�س الوزراء  نوري املالكي بتف�ضري 
املادة 76 من الد�ضتور العراقي التي ت�ضري 
ت�ضكل  التي  الرملان  يف  الأك��ر  الكتلة  اإىل 
الكتلة  اأن  املحكمة  اأعلنت  حيث  احلكومة، 
الكتلة  اإم���ا  تعني  ع����ددًا  الأك����ر  النيابية 
خال  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات  بعد  تكونت  ال��ت��ي 
النتخابات  دخلت  واحدة  انتخابية  قائمة 
اأو  املقاعد،  من  الأك��ر  العدد  على  وح��ازت 
قائمتني  حتالف  عن  ناجمة  الكتلة  هذه  اأن 
اأو اأكر من القوائم التي دخلت النتخابات 
الكتلة  لت�ضبح  كتلة واحدة،  واندجمت يف 
الأك�����ر ع����ددا يف ال���رمل���ان، الأم�����ر ال���ذي 
وتف�ضيا  جملة  العراقية  القائمة  رف�ضته 
واعترته التفافا على الد�ضتور و"انحناء" 
رئي�س احلكومة  اأمام  العراقي  الق�ضاء  من 

نوري املالكي الذي يتزعم قائمة مناف�ضة.

الدارة الأمريكية: �شعوبات 
�شرتافق عملية ت�شكيل 

احلكومة 
 الدارة المريكية تنظر بقلق اىل م�ضاجات 
الكتل ال�ضيا�ضية ويحدد المريكان �ضل�ضلة 
�ضرتافق  التي  وال�ضعوبات  املخاطر  م��ن 

عملية ت�ضكيل احلكومة من ابرزها. 
التدخل  �ضيوا�ضلون  ال��ع��راق  1-ج���ريان 
حكومة  وجود  اأن  يرون  لأنهم  �ضوؤونه  يف 

عراقية �ضعيفة من م�ضلحتهم. 
2- اجلدالت التي اأثارها قانون النتخابات 
العراقيني  اإىل جعل عدد كبري من  �ضتوؤدي 
غري مكرتثني بالعملية النتخابية برمتها. 

قبل  ب��رزت  التي  واخلطابات  املواقف   -3
تقوي�س  اإىل  �ضتوؤدي  وبعدها  النتخابات 

العاقات بني خمتلف الأطراف. 
ت ل�ضحب الثقة  4- جمل�س النواب �ضي�ضوِّ

من املفو�ضية العليا امل�ضتقلة لانتخابات. 
ال�ضيا�ضية  الكتل  بع�س  ف�ضل  حال  يف   -5
وجود  حتقيق  يف  )العراقية(  وبالتحديد 
فاإنهم  اجل��دي��دة،  احلكومة  يف  لهما  ق��وي 

�ضينقلبون عليها. 
اجلديدة  احلكومة  يف  اله�س  الئتاف   -6
القرارات  �ضناعة  على  ق��ادر  غري  �ضيكون 

وتنفيذها. 
احلكومة  حت����اول  ان   م���ن  اخل����وف   -7
جتميع  اإع������ادة  اإىل  ال�����ض��ع��ي   اجل���دي���دة 
الذي  التوازن  متجاهلة  بيدها،  ال�ضلطات 

اأوجده قانون ال�ضلطات املحلية. 
8- اخل�ضية من ان تعجز احلكومة وجمل�س 
النواب عن ال�ضعي اىل تر�ضيخ الإ�ضاحات 
قد  ما  وتنفيذها،  والقت�ضادية  القانونية 
ال�ضتثمارات  جذب  يف  الف�ضل  اإىل  ي��وؤدي 

وخلق الوظائف. 
بل  ذاتها،  حد  يف  غاية  النتخابات  لي�ضت 
ت�ضكيل  تت�ضمن  معقدة  لعملية  مقدمة  هي 
وحتى  احلكم.  على  ق��ادرة  جديدة  حكومة 
اأو اأي زعيم  لو قام رئي�س الوزراء املالكي 
من  ال��ع��دي��د  يبقي  ائ��ت��اف  بت�ضكيل  اآخ���ر 
فاإن  ال�ضلطة،  يف  وامل�����ض��وؤول��ني  ال����وزراء 
الكثري من املنا�ضب يف احلكومة العراقية 
امل�ضوؤولون  ي��ح��ت��اج  و���ض��وف  �ضتتغري، 
ب��اأدواره��م  للقيام  اأ���ض��ه��ر  ع��دة  اإىل  اجل���دد 
امل�ضوؤولون  ���ض��ي��ح��ت��اج  ك��م��ا  احل���ك���م،  يف 
يحددوا  ك��ي  م��وازي��ة  ف��رتة  اإىل  ال��ق��دام��ى 
احلكومة  يف  و�ضلطاتهم  نفوذهم  م�ضتوى 
ال���ظ���روف، �ضوف  اأح�����ض��ن  اجل���دي���دة. يف 
�ضهر  اإىل  املنتَخبون  امل�ضوؤولون  يحتاج 
ت�ضكيل  م��ن  ليتمكنوا  �ضهرين  اأو  واح���د 
كل  لتعيني  اأ�ضهر  عدة  واإىل  حاكم،  ائتاف 
احلكومة  ومتكني  ر�ضمي،  ب�ضكٍل  م�ضوؤول 
اجل���دي���دة م���ن ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ه��ا. ب��ع��د ذلك 
اإىل  امل�ضوؤولون والوزراء اجلدد  �ضيحتاج 
لتطوير  �ضهرًا  و12   6 ب��ني  ت���رتاوح  ف��رتة 
اإليها  يحتاجون  التي  والعاقات  املهارات 
وممار�ضة  �ضويًة  العمل  من  يتمكنوا  لكي 
م�����ض��وؤول��ي��ات��ه��م ب��ال��ك��ام��ل. اأم����ا يف اأ���ض��واأ 
جديدة  ح��ك��وم��ة  ت�ضكيل  ف���اإن  ال���ظ���روف، 
بكثري،  ذل��ك  من  اأط��ول  ف��رتة  اإىل  �ضيحتاج 
لكن هذه احلكومة �ضتكون غري قادرة على 
احلكم بطريقة متما�ضكة، كما لن تتمكن من 
والكتل  الأح��زاب  كافة  دعم  على  احل�ضول 

ال�ضيا�ضية يف العراق. 
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حممود عثمان: 
من ال�شابق لأوانه احلديث 

عن مر�شح ت�شوية خوفًا 
من ف�شل املحادثات 

اجلارية

مي�شون الدملوجي:
تعر�ض بع�ض اع�شاء 

العراقية للرتغيب 
وال�شتمالة ولكن 

املحاولت ف�شلت

احمد ال�شايف:
على الكتل ال�شيا�شية البدء 

بحوارات جادة من اجل 
ال�شراع بت�شكيل احلكومة 

اجلديدة

وائل عبد اللطيف:
املنا�شب ال�شيادية ينبغي 

ان تتم وفق ا�شتحقاق 
املر�شحني من ت�شويت 

النواب املنتخبني

بهاء العرجي:
لنقبل ان نهيئ ار�شًا 
خ�شبة وياأتي اآخرون 

للعبور عليها يف هذه 
املرحلة

عامر القي�شي

النهائية  النتائج  اع��ان  وقبل  النتخابات  بعد 
العنف  بعودة  التهديدات  ا�ضوات  ت�ضاعدت   ،
يوؤجج  الذي  اخلطاب  هذا  حول  وكتبنا  جمددا، 
ما  فيه،  الحتقان  فايرو�ضات  ويغذي  ال�ضارع 
يوؤدي يف النهاية اىل اندلع العنف الذي ليفرق 
التهديدات  ت�ضدر  ومل  والياب�س.  الخ�ضر  بني 
من طرف واحد ، فقد هددت اطراف يف ال�ضلطة 
انهم  ال�ضلطة والم��ريك��ان، اي  واط��راف خ��ارج 
بار�ضال   يرغبون  ح��ني  ارعابنا  على  اجتمعوا 

وكانت  البع�س!!  بع�ضهم  اىل  �ضفافة  ر�ضائل 
النتيجة ان هدمت البيوت على روؤو�س �ضاكنيها 
نتائج  ظ��ه��ور  ب��ع��د  ك��ارث��ي��ة  ت��ف��ج��ريات  اأول  يف 

النتخابات واطاق ت�ضريحات التهديدات.
مع  و���ض��وح��ا،  ا���ض��د  الت�ضريحات  ت��ب��دو  ال��ي��وم 
اعانا،  واأو�ضع  ال�ضلطة،  كرا�ضي  من  الق��رتاب 

واقرب حتديدا لنوع العنف املهدد به.
له  الرتويج  يجري  الطائفي...هكذا  العنف  انه 
والتهديد به دون حياء ، او اعتبار مل�ضاعر النا�س، 
يف  اجلارية  الدميقراطية  اللعبة  من  جزء  كاأنه 
الباد  رغم كل مثالبها. والأكيد ان مطلقي هذه 
مثل  تاأثريات  جيدا  يدركون  املرعبة  التهديدات 
اليومية  النا�س  حركة  على  الت�ضريحات  ه��ذه 
بغداد  يف  جت���اري  حم��ل  �ضاحب  وم�ضاحلهم. 

يف  وان���ه  باهتة،  ال�ضوق  ح��رك��ة  ان   ، يل  ق��ال   ،
املحل  ح�ضابات  يراجع   وعندما   الي��ام  بع�س 
ليا ، يجد باأنه قد دفع من راأ�ضمال املحل الكثري 
من امل�ضاريف ، واأكد ،ان هذه احلالة تتكرركلما 
ان��ط��ل��ق��ت ال��ت�����ض��ري��ح��ات ال���ن���اري���ة م���ن اأف�����واه 
كامريات  امام  بها  يت�ضدقون  الذين  ال�ضيا�ضيني 
الف�ضائيات غري عابئني بتاأثرياتها ال�ضلبية على 

حياة النا�س، حتى قبل حتقيق نبوءاتهم!!
على امل�ضتوى ال�ضعبي ،فان مثل هذه الت�ضريحات، 
من  ح��ول  وال�ضكوك،  ال�ضئلة  من  الكثري  تثري 
تطل  ال��ت��ي  حقيقة  العنف  م��وج��ات  وراء  يقف 
براأ�ضها بني فرتة واخرى وبتوقيتات حم�ضوبة 
،" ح�ضاب عرب" ، كما يقال ، ومن ميولها ومن 
اليها  احتاج  كلما  عقالها   من  اطاقها  ي�ضتطيع 

ل"  جدا  مفيدًا  ا�ضبح  ا�ضتخدامها  ان  يرى  او   ،
الن�ضياع  ليرغبون  الذين  الآخ��ري��ن   " ت��اأدي��ب 
لرادات حمددة!. وعلى امل�ضتوى ال�ضيا�ضي فان 
التقاربات  على  بظالها  تلقي  الت�ضريحات  هذه 
ان  ينبغي  التي  الثقة  عنا�ضر  وعلى  ال�ضيا�ضية 
التي  ال��ت��ه��دي��دات  خطابات  خ���ارج  لها  نوؤ�ض�س 
تعبث مب�ضاعر وحياة املواطنني، وعلى العملية 
ويقوي  با�ضتمرار  يخلق  ما  عموما،  ال�ضيا�ضية 
من عنا�ضر ال�ضك والريبة على ح�ضاب الثقة التي 
من املفرت�س وجودها بني اطراف قيادة العملية 

ال�ضيا�ضية واملختلفني معهم. 
لغة  اىل   ، الول  امل��رب��ع  م��ن  انتقلت  التهديدات 
يجري  ث��م   ، الن�����ض��ح��اب��ات  اىل  الح���ت���م���الت، 
التهديد  مفردات  بانتقال   ، الي��ام  هذه  تتويجها 

الو�ضع  اع�����ادة  وه����ي  امل��ط��ل��وب��ة  احل���ال���ة  اىل 
ال�ضيا�ضي والمني اىل ما كان عليه بعد �ضقوط 

الدكتاتورية يف 2003! 
ان القراءة املو�ضوعية للم�ضهد ال�ضيا�ضي العراقي 
ال�ضتنتاجات  م��ن  واح����دا  ل��ن��ا  ت��ف��رز   ، احل���ايل 
املهمة ، وهي ان لعودة لاقتتال الطائفي الذي 
اعوام  بها  ج��رى  ال��ت��ي  بالطريقة  ب��ه  يب�ضرون 
اعمال  حت��دث  ان  املمكن  م��ن   ،   2007-2005
عنف �ضديدة ، وهي متوقعة من دون احلاجة اىل 
مازالت  اخلايا  فبع�س  حتري�س،  اأو  تهديدات 
العرتاف  يجري  المنية  والخ��رتاق��ات  نائمة 
بها واقرارها عند كل تفجري ب�ضيارة اأو حزام ، 
واحلوا�ضن مل تنظف متاما، واملجالت احليوية 
زالت  ما  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  العنف  لعمل 

�ضديدة التاأثري، وحماولت ال�ضرب حتت احلزام 
مازالت جارية، والتخطيط ل�ضربات ك�ضر العظام 
، لكن احلقيقة  الغرف املظلمة  رمبا ما زالت يف 

يدركها  ان  ينبغي  ا�������ض������ح������اب ك���ل ال��ت��ي 
ه������ذه امل�������ض���اري���ع 

لع������ودة  ان   ،
يقتل  ان  اىل 
الآخر  بع�ضنا 
عيون  ل�ضواد 

،كل  الآخ���ري���ن 
الآخرين!!

�ل������ت������ه������دي������د�ت م�����������ّرة �أخ���������رى كتابة على الحيطان

بني حتذيرات العراقية واإ�شرار الئتالف على الطاولة امل�شتديرة 

خالف��ات �للحظة �لأخ��رة تعرقل ح��و�ر�ت ت�ش��كيل �حلكومة 
مع ا�شرار رئي�ض الوزراء  نوري املالكي على ت�شكيل حكومة �شراكة وطنية  فان احلوارات بني 

الكتل ما تزال تراوح امام عقبة رئي�ض احلكومة ، زعيم ائتالف دولة القانون يرى  ان احلكومة 
اجلديدة، التي �شتت�شكل بعد انتخابات، يجب اأن ت�شم ائتالف العراقية اعرتافا منه بالقائمة 

التي ح�شدت  على اأكرب عدد من املقاعد يف الربملان.
ويعتقد  املالكي، انه من املبكر للغاية بالن�شبة اىل العراق اأن ُيدار بحكومة غالبية وان املطلوب 

هو ت�شكيل »حكومة �شراكة وطنية« ل�شمان ال�شتقرار بعد �شنوات من احلرب، م�شيفا ان ذلك 
يعني اأن احلكومة »�شتكون �شعيفة نظراً اىل تبعية اأطرافها مل�شالح مت�شارعة«.

انتخبوا وينتظرون


