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ال������ت������ه������دي������دات م����������� ّرة �أخ���������رى

عامر القي�سي

بعد االنتخابات وقبل اع�لان النتائج النهائية
 ،ت�صاعدت ا�صوات التهديدات بعودة العنف
جمددا ،وكتبنا حول هذا اخلطاب الذي ي�ؤجج
ال�شارع ويغذي فايرو�سات االحتقان فيه ،ما
ي�ؤدي يف النهاية اىل اندالع العنف الذي اليفرق
بني االخ�ضر والياب�س .ومل ت�صدر التهديدات
من طرف واحد  ،فقد هددت اطراف يف ال�سلطة
واط��راف خ��ارج ال�سلطة واالم�يرك��ان ،اي انهم
اجتمعوا على ارعابنا ح�ين يرغبون بار�سال

ر�سائل �شفافة اىل بع�ضهم البع�ض!! وكانت
النتيجة ان هدمت البيوت على ر�ؤو�س �ساكنيها
يف �أول ت�ف�ج�يرات ك��ارث�ي��ة ب�ع��د ظ�ه��ور نتائج
االنتخابات واطالق ت�صريحات التهديدات.
ال�ي��وم ت�ب��دو الت�صريحات ا��ش��د و��ض��وح��ا ،مع
االق�تراب من كرا�سي ال�سلطة ،و�أو�سع اعالنا،
واقرب حتديدا لنوع العنف املهدد به.
انه العنف الطائفي...هكذا يجري الرتويج له
والتهديد به دون حياء  ،او اعتبار مل�شاعر النا�س،
ك�أنه جزء من اللعبة الدميقراطية اجلارية يف
البالد رغم كل مثالبها .والأكيد ان مطلقي هذه
التهديدات املرعبة يدركون جيدا ت�أثريات مثل
ه��ذه الت�صريحات على حركة النا�س اليومية
وم�صاحلهم� .صاحب حم��ل جت��اري يف بغداد

 ،ق��ال يل  ،ان ح��رك��ة ال�سوق باهتة ،وان��ه يف
بع�ض االي��ام وعندما يراجع ح�سابات املحل
ليال  ،يجد ب�أنه قد دفع من ر�أ�سمال املحل الكثري
من امل�صاريف  ،و�أكد ،ان هذه احلالة تتكرركلما
ان �ط �ل �ق��ت ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال��ن��اري��ة م ��ن �أف� ��واه
ال�سيا�سيني الذين يت�شدقون بها امام كامريات
الف�ضائيات غري عابئني بت�أثرياتها ال�سلبية على
حياة النا�س ،حتى قبل حتقيق نبوءاتهم!!
على امل�ستوى ال�شعبي ،فان مثل هذه الت�صريحات،
تثري الكثري من اال�سئلة وال�شكوك ،ح��ول من
يقف وراء م��وج��ات العنف حقيقة ال�ت��ي تطل
بر�أ�سها بني فرتة واخرى وبتوقيتات حم�سوبة
 "،ح�ساب عرب"  ،كما يقال  ،ومن ميولها ومن
ي�ستطيع اطالقها من عقالها كلما احتاج اليها

 ،او يرى ان ا�ستخدامها ا�صبح مفيد ًا جدا ل"
ت��أدي��ب " الآخ��ري��ن الذين اليرغبون االن�صياع
الرادات حمددة! .وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي فان
هذه الت�صريحات تلقي بظاللها على التقاربات
ال�سيا�سية وعلى عنا�صر الثقة التي ينبغي ان
ن�ؤ�س�س لها خ��ارج خطابات ال�ت�ه��دي��دات التي
تعبث مب�شاعر وحياة املواطنني ،وعلى العملية
ال�سيا�سية عموما ،ما يخلق با�ستمرار ويقوي
من عنا�صر ال�شك والريبة على ح�ساب الثقة التي
من املفرت�ض وجودها بني اطراف قيادة العملية
ال�سيا�سية واملختلفني معهم.
التهديدات انتقلت م��ن امل��رب��ع االول  ،اىل لغة
االح��ت��م��االت ،اىل االن �� �س �ح��اب��ات  ،ث��م يجري
تتويجها هذه االي��ام  ،بانتقال مفردات التهديد

اىل احل ��ال ��ة امل �ط �ل��وب��ة وه���ي اع � ��ادة الو�ضع
ال�سيا�سي واالمني اىل ما كان عليه بعد �سقوط
الدكتاتورية يف !2003
ان القراءة املو�ضوعية للم�شهد ال�سيا�سي العراقي
احل ��ايل  ،ت�ف��رز ل�ن��ا واح ��دا م��ن اال�ستنتاجات
املهمة  ،وهي ان العودة لالقتتال الطائفي الذي
يب�شرون ب��ه بالطريقة ال�ت��ي ج��رى بها اعوام
 ، 2007-2005م��ن املمكن ان حت��دث اعمال
عنف �شديدة  ،وهي متوقعة من دون احلاجة اىل
تهديدات �أو حتري�ض ،فبع�ض اخلاليا مازالت
نائمة واالخ�تراق��ات االمنية يجري االعرتاف
بها واقرارها عند كل تفجري ب�سيارة �أو حزام ،
واحلوا�ضن مل تنظف متاما ،واملجاالت احليوية
لعمل العنف على امل�ستوى ال�سيا�سي ما زالت

�شديدة الت�أثري ،وحماوالت ال�ضرب حتت احلزام
مازالت جارية ،والتخطيط ل�ضربات ك�سر العظام
رمبا ما زالت يف الغرف املظلمة  ،لكن احلقيقة
ال�ت��ي ينبغي ان يدركها ا�� � �ص� � �ح�� ��اب ك��ل
ه � ��ذه امل�����ش��اري��ع
 ،ان الع � ��ودة
اىل ان يقتل
بع�ضنا الآخر
ل�سواد عيون
الآخ ��ري ��ن ،كل
الآخرين!!

بني حتذيرات العراقية و�إ�صرار االئتالف على الطاولة امل�ستديرة

خالف��ات اللحظة الأخ�يرة تعرقل ح��وارات ت�ش��كيل احلكومة
مع ا�صرار رئي�س الوزراء نوري املالكي على ت�شكيل حكومة �شراكة وطنية فان احلوارات بني
الكتل ما تزال تراوح امام عقبة رئي�س احلكومة  ،زعيم ائتالف دولة القانون يرى ان احلكومة
اجلديدة ،التي �ستت�شكل بعد انتخابات ،يجب �أن ت�ضم ائتالف العراقية اعرتافا منه بالقائمة
التي ح�صدت على �أكرب عدد من املقاعد يف الربملان.
ويعتقد املالكي ،انه من املبكر للغاية بالن�سبة اىل العراق �أن يُدار بحكومة غالبية وان املطلوب
هو ت�شكيل «حكومة �شراكة وطنية» ل�ضمان اال�ستقرار بعد �سنوات من احلرب ،م�ضيفا ان ذلك
يعني �أن احلكومة «�ستكون �ضعيفة نظراً اىل تبعية �أطرافها مل�صالح مت�صارعة».

بغداد  /املدى
وي �� �ض��ع رئ �ي ����س ائ��ت�ل�اف دول� ��ة القانون
ت�صوراته و�أمنياته ل�شكل احلكومة املقبلة
(ك�ن��ت �أمت�ن��ى ان ت�ك��ون ت�شكيلة احلكومة
قائمة على �أ�سا�س الغالبية وننتهي من مبد�أ
املحا�ص�صة .لكن يبدو �أنها فكرة م�ستعجلة
حتى الآن) ،م�ضيفا �أن��ه يخ�شى �أن تكون
احلكومة املقبلة �أك�ثر �ضعف ًا من احلكومة
احل��ال�ي��ة لأن جميع ال���ش��رك��اء يف العملية
ال�سيا�سية يطالبون مبنا�صب وزارية م�سبق ًا
وو�صف ذلك ب�أنه �أمر م�ؤ�سف.
هذه الت�صورات بحثها املالكي مع الرئي�س
جالل طالباين حيث طالبا يف بيان �صدر بعد
االجتماع ب�ضرورة "تكثيف اجلهود لال�سراع
يف ت�شكيل احلكومة املقبلة ،وهو االمر الذي
�سيتحقق عندما يحر�ص اجلميع على جعل
امل�صلحة العامة وخ��دم��ة ال�ع��راق ف��وق �أي
م�صلحة �أخرى �أو �أي مك�سب واعتبار �آخر"
فيما اك��د الرئي�س طالباين بانه "يف حال
ا�ستطاعت �أي من القوائم الفائزة ان ت�سمي
رئي�س ًا للوزراء فانه �سيكلف ذلك ال�شخ�ص
بت�شكيل احلكومة".
فيما رف�ض املرجع االعلى �آية الله ال�سيد علي
ال�سي�ستاين حماوالت تهمي�ش �أي من القوى
ال�سيا�سيّة حمذر ًا بان ذلك �سيفتح الأبواب
�أم� ��ام ت��دخ��ل ال� ��دول الإق�ل�ي�م�ي��ة وتخريب
العمليّة ال�سيا�سيّة ،حيث دعا ال�سيد احمد
ال�صايف ممثل املرجع ال�سي�ستاين يف مدينة
ك��رب�لاء جميع الكتل ال�سيا�سية اىل البدء
بحوارات جادة من اجل الإ�سراع بت�شكيل
احلكومة اجلديدة .و�شدد على �ضرورة ان
تت�صف هذه احلوارات بامل�صداقية وتتجنب
ممار�سة اخلداع والرتب�ص باالخر ،م�شريا
اىل ان ذلك من �ش�أنه ان ي�ؤدي اىل اال�ساءة
اىل امل�سرية الدميقراطية يف العراق ،م�ؤكدا
اهمية م�شاركة جميع الفرقاء ال�سيا�سيني يف
هذه احلوارات وعدم تهمي�ش �أي منهم.
فيما جدد رئي�س املجل�س االعلى اال�سالمي
العراقي ال�سيد عمار احلكيم دعوة االئتالف
الوطني العراقي لعقد اجتماع ي�ضم جميع
الكتل ال�سيا�سية الفائزة باالنتخابات اىل
الطاولة امل�ستديرة.
وق ��ال احل�ك�ي��م يف ب �ي��ان ل��ه تلقت (امل ��دى)
ن�سخة منه :ان الطاولة امل�ستديرة ت�ساعد
يف تقارب الر�ؤى والأفكار والعمل امل�شرتك
من اجل ت�شكيل حكومة ت�ستوعب اجلميع
تكون من �أولوياتها خدمة املواطن ،م�ضيفا
انه مت التطرق للأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية
يف البالد خ�صو�ص ًا امل�شاورات اجلارية بني
القوى ال�سيا�سية العراقية من اجل الإ�سراع
لت�شكيل احلكومة � ،إ�ضافة اىل ملف العالقات
اخلارجية للعراق و�أهميتها.
ت�شكيل احلكومة بني التعقيد
وطرح احللول
ويبدو ان م�س�ألة ت�شكيل احلكومة تتجه اىل
التعقيد ولي�س اىل احلل ال �سيما ان اخلالفات
على املر�شحني للمنا�صب التنفيذية لي�ست
بني الكتل الفائزة فح�سب ،بل بني مكونات
الكتلة ال��واح��دة ما يهدد بع�ضها باالنهيار
نتيجة ال�صراع على املنا�صب ،حيث �شهدت
االي� ��ام امل��ا� �ض �ي��ة ت��را� �ش��ق االت �ه��ام��ات بني
«العراقية» و «دولة القانون» يف �ش�أن �سعي
كل منهما اىل اجتذاب اع�ضاء من االخرى.
وم��ع ت�سريب ائ �ت�لاف امل��ال �ك��ي ان �ب��اء عن
حم� � ��اوالت «ال� �ع ��راق� �ي ��ة» اج� �ت���ذاب بع�ض
�أع�ضائها �أتهمت «العراقية» غرميتها بانها
«ق��دم��ت �أغ� ��راءات ك�ث�يرة اىل �أك�ث�ر م��ن 13
ع�ضو ًا لالن�ضمام اىل ائتالف املالكي».
و �أعلنت الناطقة با�سم «العراقية» مي�سون
الدملوجي ان «�أط��راف � ًا مهمة م��ن �إئتالف
دولة القانون حاولت ترغيب بع�ض �أع�ضاء
العراقية بو�سائل �شتى ومبحاوالت يائ�سة
لكي يرتكوا العراقية وذلك من خالل عر�ض
املغريات عليهم».
واع �ت�ب�رت ال��دم�ل��وج��ي يف ب �ي��ان ان «ه��ذه
املمار�سات تدل على �ضعف االلتزام بالقيم
الدميقراطية وال �ت��داول ال�سلمي لل�سلطة،
وت�شري اىل ابتعاد ه ��ؤالء الأ�شخا�ص عن

بهاء االعرجي:

احمد ال�صايف:

النقبل ان نهيئ ار�ض ًا
خ�صبة وي�أتي �آخرون
للعبور عليها يف هذه
املرحلة

على الكتل ال�سيا�سية البدء
بحوارات جادة من اجل
اال�سراع بت�شكيل احلكومة
اجلديدة

ال �� �س �ل��وك احل �� �ض��اري وال �ق �ي��م االن�سانية
الرفيعة».
ويف ال��وق��ت ال��ذي ي��وا��ص��ل فية االئتالف
الوطني العراقي وائ�ت�لاف دول��ة القانون
مباحثات ال�ساعات االخرية العالن حتالف
ي� ��ؤم ��ن وج � ��ود ك �ت �ل��ة ك� �ب�ي�رة يف جمل�س

وائل عبد اللطيف:

املنا�صب ال�سيادية ينبغي
ان تتم وفق ا�ستحقاق
املر�شحني من ت�صويت
النواب املنتخبني
النواب �ستتمكن يف حال ان�ضمام التحالف
ال�ك��رد��س�ت��اين ال�ي�ه��ا م��ن ت�شكيل احلكومة
اجل��دي��دة رف�ضت الكتلة العراقية بزعامة
�إياد عالوي العودة اىل اال�صطفاف الطائفي
ح�سب قولها الذي �سيفرزه حتالف االئتالفني
وهددت باالن�سحاب من العملية ال�سيا�سية
برمتها.
وق� ��ال اع �� �ض��اء يف ال �ق��ائ �م��ة ال �ع��راق �ي��ة ان
الدميقراطية ا�صبحت مهددة ومتر يف مرحلة
خطرة وان مفهوم ال�شراكة الوطنية �أ�صبح
جمرد �شعار ال واقع له يف ا�شارة وا�ضحة
اىل امل �ح��ادث��ات اجل ��اري ��ة ب�ي�ن «االئ �ت�ل�اف
الوطني» و «ائتالف دولة القانون» من اجل
ت�شكيلهما الكتلة االكرب يف الربملان املقبل،
ما ي�سمح لهما باحل�صول على املن�صب االهم
يف العراق وهو رئا�سة الوزراء.
لكن م�صدر ًا يف «االئتالف الوطني» �أكد ان
«هناك عقبات كثرية ال تزال تواجه الو�صول
اىل اتفاق نهائي بني الطرفني متهيد ًا لإعالن
التحالف او االندماج بينهما».
و�أو�ضح امل�صدر ، ،ان «ائتالف دولة القانون
يطالب ب��إع�لان التحالف قبل االت�ف��اق على
ت�سمية رئي�س ال���وزراء ،وه��ذا م��ا يرف�ضه
االئ �ت�لاف ال��وط�ن��ي ال ��ذي ي ��ؤك��د ان��ه يجب
ت�سمية املر�شح اىل رئا�سة احلكومة قبل
اعالن التحالف بني االئتالفني».

من جانبه �أبلغ �سيا�سي مقرب من اجواء
املفاو�ضات �صحيفة احل�ي��اة اللندنية ب�أن
التيار ال�صدري يهيئ العالن مفاج�أة وهي
ان��ه �سيقدم وزي��ر الداخلية احل��ايل جواد
البوالين كمر�شح ت�سوية اذا مل يتم االتفاق
على �أي م��ن املر�شحني للمن�صب و�أ�ضاف
ان «ال�صدريني ينظرون اىل البوالين ب�أنه
مقرب ج��د ًا منهم الن��ه ك��ان �أح��د كوادرهم،
و�أ��س�ت�م��رت عالقته الطيبة بهم حتى بعد
ان�سحابه منهم».
اال ان القيادي والنائب عن التيار ال�صدري
بهاء االعرجي اكد ان االخبار التي تن�شر
حول اختيار �شخ�صية الوزراء اكرثها عار
عن ال�صحة.
واو��ض��ح االع��رج��ي يف ات�صال هاتفي مع
(املدى) ان م�س�ألة البحث يف تر�شيح رئي�س
ال � ��وزراء امل�ق�ب��ل م��ن ك�لا قائمتي الوطني
ال �ع��راق��ي ودول ��ة ال �ق��ان��ون مل حت�سم بعد،
مو�ضحا ان طريقة اختيار مر�شح لرئي�س
ال��وزراء والوقت ال��ذي �سيتم البحث به مل
تطرق له كال القائمتني ،م�ؤكدا ان امل�شاروات
ما زالت جارية لت�شكيل كتلة برملانية كبرية.
وتابع :نحن ال نقبل ان نهيئ ار�ض ًا خ�صبة
وي�أتي اخرون للعبور عليها يف هذه املرحلة،
م���ش�يرا اىل ان��ه ي��وج��د م��ر��ش�ح��ون م��ن كال
القائمتني وان مل ننجح يف اختيار احدهم
�سنلج�أ اىل مر�شح الت�سوية ،كا�شفا يف حال
ع��دم تو�صل ائتالف الوطني العراقي اىل
اي اتفاق مع دولة القانون �ستتغري بو�صلة
خارطة التحالفات و�سنبحث مع باقي الكتل
يف ت�شكيل كتلة برملانية كبرية ينبثق منها
مر�شح لرئا�سة الوزراء.
لكن ال�ق�ي��ادي يف «التحالف الكرد�ستاين»
حممود عثمان �أعترب انه «من ال�سابق الوانه
احلديث عن مر�شح ت�سوية لأن ذلك معناه
ف�شل املحادثات بني الكتل ال�سيا�سية التي ال
تزال �أولية».
وعلى رغم ان عثمان مل ي�ستبعد طرح مر�شح
ت�سوية اال انه قال ان «تركيز الكتل من�صب
حالي ًا على ح��ل اخل�لاف يف ��ش��أن االحقية
لت�سمية رئي�س ال ��وزراء وه��ل هي للقائمة
ال�ع��راق�ي��ة ام ل�لائ�ت�لاف�ين (ال��وط�ن��ي ودول��ة
القانون) بعد احتادهما».
و�أ�ضاف انه «مل يجر بني الكتل البحث يف
ا�سم �شخ�ص رئي�س الوزراء ،وهو حم�صور
فقط بني مكونات الكتلة الواحدة» ،م�شري ًا
اىل ان «ال �ك��رد لي�س لديهم فيتو على �أي
�شخ�صية واي من املر�شحني يحرتم ثوابت
ال �ك��رد ف��ان�ه��م �سيدعمونه ،وح�ت��ى الآن مل
يتخذوا قرارهم يف �ش�أن �أي من املر�شحني
�سواء كان اياد عالوي ام ابراهيم اجلعفري
وحتى نوري املالكي الن هذا مرتوك للجنة
ال�ت��ي �شكلوها للبحث يف التحالفات مع
القوائم الفائزة».
ت�شكيل احلكومة لن يتم بدون
توافقات �سيا�سية

وم��ع بحث ال �ي��ات ت�شكيل احل�ك��وم��ة تربز
ع�ق��دة املنا�صب ال�سيادية ف�ل��دورت�ين كان
توزيع املنا�صب يتم على ثالث كتل رئي�سة
على ا�سا�س العامل القومي والطائفي يف
الدورتني االنتخابيتني املا�ضيتني ،هي «كتلة
االئ�ت�لاف» و «والتحالف الكرد�ستاين » و
«جبهة التوافق».
وبتعبري اكرث دقة ف�إن املنا�صب كانت تق�سم
بني ال�شيعة وال�س ّنة االكراد ،اال ان امل�شكلة
التي تواجه الكتل الفائزة يف االنتخابات
االخ�ي�رة ه��ي ان ال�ك�ت��ل الرئي�سة الفائزة
ا�صبحت ارب��ع كتل ب��د ًال من ث�لاث كما كان
يحدث يف ال��دورات ال�سابقة بعد ان�شطار
االئتالف الوطني اىل حتالفني ،ومن هنا ف�إن
تق�سيم املنا�صب �سيواجه م�شكلة اكرب بكثري
من تلك التي تواجهها الكتل حالي ًا الختيار
رئي�س الوزراء.
ويرى القا�ضي والنائب ال�سابق وائل عبد
اللطيف ان «عملية توزيع املنا�صب ال�سيادية
واحلقائب الوزارية ع��ادة ما تتم حتت قبة
الربملان ويُعد خمالف ًا للد�ستور اي اجتماع
للكتل ال�ف��ائ��زة يف االن�ت�خ��اب��ات يف جل�سة
اول�ي��ة لتوزيع املهمات اجل��دي��دة يتم فيها
االتفاق على �آلية توزيع احلقائب الوزارية
واملنا�صب الرفيعة».
ويو�ضح يف ت�صريح �صحفي ان «منا�صب
رئا�سة اجلمهورية واحل�ك��وم��ة والربملان
تتم وفق ا�ستحقاق املر�شحني من ت�صويت
النواب املنتخبني اي ان مر�شحي من�صب

حممود عثمان:

من ال�سابق لأوانه احلديث
عن مر�شح ت�سوية خوف ًا
من ف�شل املحادثات
اجلارية
رئا�سة اجلمهورية ال بد لهم من احل�صول
على ثلثي اال�صوات ويف حال تعذر ذلك يتم
اختيار املر�شح ال��ذي ح�صل على الن�صف
زائد ًا واحد من جمموع النواب وذلك خالل
اجلولة الثانية من الت�صويت على من�صب
الرئا�سة واالم��ر نف�سه بالن�سبة اىل رئي�س
الربملان الذي يتم تن�صيبه باعتماد الغالبية
امل�ط�ل�ق��ة مل�صلحة اح ��د امل��ر��ش�ح�ين وكذلك
بالن�سبة اىل رئا�سة الوزراء».
وي�ق��ول عبداللطيف «يف ال ��دورة النيابية
ال�سابقة مت اعتماد معادلة ريا�ضية دقيقة
يف توزيع املنا�صب حيث مت منح كل خم�سة
مقاعد نيابية حقيبة وزارية وهكذا اي كلما
ت�ضاعف عدد املقاعد زادت احلقائب ومنحت
املنا�صب ال�سيادية للكتل التي حققت اعلى
امل �ق��اع��د اي م��ن  50 – 40م �ق �ع��د ًا واك�ثر
تقا�سمت ال��رئ��ا��س��ات ال�ث�لاث «اجلمهورية
واحلكومة والربملان» و�أ�ضاف« :الكتلة التي
تفوز مبن�صب �سيادي كرئا�سة احلكومة مث ًال
ال حت�صل على وزارات �سيادية وهكذا».
وي� ��ؤك ��د ال �ن��ائ��ب ال �� �س��اب��ق ع ��ن التحالف
الكرد�ستاين عبد اخلالق زنكنة ان «نتائج
االنتخابات النيابية االخرية �أفرزت ا�س�س ًا
وثوابت مهمة يف ال�شارع العراقي ممثلة
ب ��أرب��ع ك�ت��ل ك �ب�يرة ومتجان�سة اي تعذر
ف��وز كتلة م��ا بغالبية مطلقة وه ��ذا االمر

حتم ًا �سينعك�س على �آلية توزيع املنا�صب
ال�سيادية واحلقائب الوزارية مبا يتنا�سب
وح�ج��م ك��ل كتلة او قائمة او بالتفاهمات
امل�شرتكة وهي امر حتمي بح�سب معطيات
نتائج االنتخابات».
وي�ضيف :رئا�سة الوزراء ويف �شكل مبدئي
على الكتلة التي ترغب يف ت�سنم املن�صب
الحد مر�شحيها ان حت�صل على  163مقعد ًا
او �صوت ًا من جمموع املقاعد واال�صوات
النيابية كما يتطلب للفوز مبن�صب رئا�سة
اجلمهورية ثلثي ا�صوات اع�ضاء الربملان
وهكذا اي ميكننا القول ان العملية عادة ما
تتم وفق ر�ؤية توافقية بني الكتل الفائزة».
وعن عدم ح�صول الكتل الفائزة مبنا�صب
�سيادية على حقائب وزارية يقول «ال �صحة
ل��ذل��ك وال ي��وج��د ن����ص ق��ان��وين د�ستوري
مينع الكتلة احلا�صلة على من�صب �سيادي
من احل�صول على حقيبة وزاري��ة �سيادية
لكن ه��ذا االم��ر ك��ان معمو ًال ب��ه داخ��ل بيت
االئ�ت�لاف الوطني ال��ذي ك��ان ي�ضم اطياف ًا
واقطاب ًا �سيا�سية كبرية».
وي�ؤكد النائب ال�سابق قا�سم داود ان «توزيع
املنا�صب ال�سيادية ل �ل��وزارات ام��ر مل تتم
مناق�شته او البحث فيه حتى الآن» .مو�ضح ًا
يف ت�صريح ل��وك��ال��ة االع�ل�ام امل�ستقل ان
«هناك متطلبات اكرث اهمية ال بد من ح�سمها
قبل ال��دخ��ول يف تفا�صيل عملية احت�ساب
املنا�صب وتوزيعها».
وا� �ض��اف« :ال�ع�ق��دة الآن تكمن يف من�صب
رئا�سة احلكومة واالم��ر يحتاج اىل اتفاق
ال�ك�ت��ل املتحالفة او امل��زم��ع حتالفها على
مر�شح يحظى بت�أييد مطلق وم��ن ث��م يتم
اخل��و���ض يف تفا�صيل احلقائب الوزارية
االخرى».
وتتمثل امل�شكلة االخرى يف عدد الوزارات
ال�ت��ي �ست�شكل احل �ك��وم��ة ،ف��ال���ص��راع على
ال � ��وزارات ال���س�ي��ادي��ة �سيحتاج اىل وقت
ا��ض��ايف م��ن املفاو�ضات للتو�صل اىل حل
نهائي ،ف�ض ًال عن عدد الوزارات يف احلكومة
الذي يزداد بعد كل دورة انتخابية الر�ضاء
املعرت�ضني ،فالوزارات الـ 27ت�ضاعفت اىل
 33وزارة يف عهد ابراهيم اجلعفري ،واىل
 37وزارة يف عهد نوري املالكي وقد ي�صل
عددها اىل  40وزارة او �أكرث يف احلكومة
املقبلة.
وا�ستحداث ال��وزارات بات �ضرورة حتمية
تفر�ضها طبيعة نظام املحا�ص�صة ال�سيا�سية
واالن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ت��واف �ق��ات
ال�سيا�سية ال�ت��ي حت�ك��م ك��ل م��رح�ل��ة ،حتى
ان ال�ك�ت��ل ا��س�ت�ح��دث��ت تعبري اال�ستحقاق
االنتخابي للمطالبة باملنا�صب التي باتت
متنح بعد ح�ساب عدد املقاعد التي ح�صلت
عليها كل كتلة.
خطورة امللف الأمني
احل � ��وارات وال �ت �ج��اذب��ات ال �ت��ي ت�شهدها
ال�ساحة ال�سيا�سية وما يكتنفها من غمو�ض
ي�سود مفاو�ضات بناء التحالفات وت�أ�سي�س
حكومة جديدة ،رمبا تدفع بالو�ضع االمني
اىل التدهور من جديد .ومع �أنه ال توجد
هناك �أي �أدل��ة وا�ضحة على �أن التدهور
االم �ن��ي رمب��ا �سيثري م��وج��ة ج��دي��دة من
ال �ع �ن��ف ال �ط��ائ �ف��ي وال� �ع ��رق ��ي ،ف�� ��إن لغة

انتخبوا وينتظرون

االتهامات املتبادلة بني القوى ال�سيا�سية
والتهديدات التي اطلقها بع�ض ال�سيا�سيني
وال �ت��ي ك��ان اخ��ره��ا ت���ص��ري�ح��ات رئي�س
القائمة العراقية اي��اد ع�لاوي ال��ذي حذر
من عواقب وخيمة يف حال ا�ستبعاد قائمته
م�ضيفا �أن جميع اخليارات مفتوحة �أمامها،
ومنها االن�سحاب من العملية ال�سيا�سية �أو
ت�شكيل كتلة برملانية معار�ضة ،يف حال
اندماج ائتالف دول��ة القانون واالئتالف
الوطني العراقي لت�شكيل الكتلة الأكرب يف
الربملان.
وكانت القائمة العراقية حذرت ،اال�سبوع

مي�سون الدملوجي:

تعر�ض بع�ض اع�ضاء
العراقية للرتغيب
واال�ستمالة ولكن
املحاوالت ف�شلت
املا�ضي من �أنها �ستن�سحب من العملية
ال�سيا�سية برمتها �إذا اندمج ائتالف دولة
ال �ق��ان��ون واالئ� �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي العراقي
لت�شكيل الكتلة الربملانية الأك�ب�ر ،مبينة
�أن ذلك �سيجعلهما ال يخرجان من املنطقة
اخل�ضراء.
وي��دور اجل��دل حاليا ب�ش�أن م��ن �سي�شكل
احلكومة خا�صة بعد �أن �أعلنت املحكمة
االحتادية العليا يف بيان لها يف ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر �آذار املا�ضي ردا على
طلب رئي�س الوزراء نوري املالكي بتف�سري
املادة  76من الد�ستور العراقي التي ت�شري
�إىل الكتلة الأك�بر يف الربملان التي ت�شكل
احلكومة ،حيث �أعلنت املحكمة �أن الكتلة
النيابية الأك�ث�ر ع���دد ًا تعني �إم ��ا الكتلة
ال�ت��ي تكونت بعد االن�ت�خ��اب��ات م��ن خالل
قائمة انتخابية واحدة دخلت االنتخابات
وح��ازت على العدد الأك�ثر من املقاعد� ،أو
�أن هذه الكتلة ناجمة عن حتالف قائمتني
�أو �أكرث من القوائم التي دخلت االنتخابات
واندجمت يف كتلة واحدة ،لت�صبح الكتلة
الأك�ث��ر ع� ��ددا يف ال�ب�رمل ��ان ،الأم� ��ر ال��ذي
رف�ضته القائمة العراقية جملة وتف�صيال
واعتربته التفافا على الد�ستور و"انحناء"
من الق�ضاء العراقي �أمام رئي�س احلكومة
نوري املالكي الذي يتزعم قائمة مناف�سة.

االدارة الأمريكية� :صعوبات
�سرتافق عملية ت�شكيل
احلكومة
االدارة االمريكية تنظر بقلق اىل م�ساجالت
الكتل ال�سيا�سية ويحدد االمريكان �سل�سلة
م��ن املخاطر وال�صعوبات التي �سرتافق
عملية ت�شكيل احلكومة من ابرزها.
-1ج�ي�ران ال �ع��راق �سيوا�صلون التدخل
يف �ش�ؤونه لأنهم يرون �أن وجود حكومة
عراقية �ضعيفة من م�صلحتهم.
 -2اجلداالت التي �أثارها قانون االنتخابات
�ست�ؤدي �إىل جعل عدد كبري من العراقيني
غري مكرتثني بالعملية االنتخابية برمتها.
 -3املواقف واخلطابات التي ب��رزت قبل
االنتخابات وبعدها �ست�ؤدي �إىل تقوي�ض
العالقات بني خمتلف الأطراف.
 -4جمل�س النواب �سي�صوِّ ت ل�سحب الثقة
من املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات.
 -5يف حال ف�شل بع�ض الكتل ال�سيا�سية
وبالتحديد (العراقية) يف حتقيق وجود
ق��وي لهما يف احلكومة اجل��دي��دة ،ف�إنهم
�سينقلبون عليها.
 -6االئتالف اله�ش يف احلكومة اجلديدة
�سيكون غري ق��ادر على �صناعة القرارات
وتنفيذها.
 -7اخل� ��وف م ��ن ان حت� ��اول احلكومة
اجل ��دي ��دة ال �� �س �ع��ي �إىل �إع� � ��ادة جتميع
ال�سلطات بيدها ،متجاهلة التوازن الذي
�أوجده قانون ال�سلطات املحلية.
 -8اخل�شية من ان تعجز احلكومة وجمل�س
النواب عن ال�سعي اىل تر�سيخ الإ�صالحات
القانونية واالقت�صادية وتنفيذها ،ما قد
ي ��ؤدي �إىل الف�شل يف جذب اال�ستثمارات
وخلق الوظائف.
لي�ست االنتخابات غاية يف حد ذاتها ،بل
هي مقدمة لعملية معقدة تت�ضمن ت�شكيل
حكومة جديدة ق��ادرة على احلكم .وحتى
لو قام رئي�س الوزراء املالكي �أو �أي زعيم
�آخ ��ر بت�شكيل ائ �ت�لاف يبقي ال�ع��دي��د من
ال� ��وزراء وامل���س��ؤول�ين يف ال�سلطة ،ف�إن
الكثري من املنا�صب يف احلكومة العراقية
�ستتغري ،و� �س��وف ي�ح�ت��اج امل�س�ؤولون
اجل��دد �إىل ع��دة �أ��ش�ه��ر للقيام ب ��أدواره��م
يف احل �ك��م ،ك �م��ا ��س�ي�ح�ت��اج امل�س�ؤولون
ال�ق��دام��ى �إىل ف�ترة م��وازي��ة ك��ي يحددوا
م�ستوى نفوذهم و�سلطاتهم يف احلكومة
اجل��دي��دة .يف �أح���س��ن ال��ظ��روف� ،سوف
َ
املنتخبون �إىل �شهر
يحتاج امل�س�ؤولون
واح ��د �أو �شهرين ليتمكنوا م��ن ت�شكيل
ائتالف حاكم ،و�إىل عدة �أ�شهر لتعيني كل
م�س�ؤول ب�شكلٍ ر�سمي ،ومتكني احلكومة
اجل ��دي ��دة م��ن ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ه��ا .ب �ع��د ذلك
�سيحتاج امل�س�ؤولون والوزراء اجلدد �إىل
ف�ترة ت�ت�راوح ب�ين  6و� 12شهر ًا لتطوير
املهارات والعالقات التي يحتاجون �إليها
لكي يتمكنوا من العمل �سوي ًة وممار�سة
م���س��ؤول�ي��ات�ه��م ب��ال �ك��ام��ل� .أم ��ا يف �أ� �س��و�أ
ال��ظ��روف ،ف� ��إن ت�شكيل ح�ك��وم��ة جديدة
�سيحتاج �إىل ف�ترة �أط��ول من ذل��ك بكثري،
لكن هذه احلكومة �ستكون غري قادرة على
احلكم بطريقة متما�سكة ،كما لن تتمكن من
احل�صول على دعم كافة الأح��زاب والكتل
ال�سيا�سية يف العراق.

