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يعد التداول السلمي للسلطة أبرز معايري النظام الدميقراطي ومنجزاته، ويقاس استقرار النظام 
السياسي مبدى سالسة هذا التداول املتحّقق آبليات االنتخاب، وتتعّقد هذه السالسة يف املراحل 
النزوع حنو احتكار  الدول اخلارجة من حقب دكتاتورية؛ بسبب استمرارية  االنتقالية والسيما يف 
السلطة، أو بسبب التشتت االجتماعي الناجم إما من عدم الثقة بي اجملتمعات وإما املكوانت 
عقب مرحلة صراع، وإما من اهنيار الدولة إذا ما كان النظام مشولياً وليس فقط دكتاتورايً، وعادًة ما 
تقع هذه الدول يف املراحل االنتقالية يف فخ جرعة الدميقراطية الزائدة كرد فعل على قمع احلرايت 
السياسية و/أو سوء تقدير من اجملتمع الدويل الذي يطالب عرب خرباء بريوقراطيي مبقاييس دميقراطية 
مثالية دون األخذ ابحلسبان اخلصوصيات الوطنية واحمللية وحتديداً  يف املراحل االنتقالية املعتمدة 

بدرجة كبرية جداً على اخللفيات التأرخيية.

وميكن دراسة النظام السياسي يف العراق 2003 كمثال جيد جملموعة من هذه اإلشكاليات، 
فقد عاىن العراق من واحٍد من أقسى األنظمة الشمولية امتد حلوايل مخسة وثالثي عاماً مارس فيه 
النظام، فضاًل عن مشوليته التمييز واالضطهاد اإلثين والطائفي، وكانت النتيجة احلتمية اهنيار الدولة 
ابهنياره مع ذوابن اهلوية الوطنية وعجز اتم عن إعادة صياغتها؛ بسبب أجواء متأزمة من عدم الثقة 
بي مكوانته املتحّسسة الستعادة حقوقها اإلثنية والطائفية ما قاد ابلتايل لعنٍف يرقى إىل حربي 
أهليتي خالل أقل من مخس عشرة سنة وسط صراع دويل راَهَن أواًل على إفشال النظام الدميقراطي 
اجلديد الذي يشكل هتديداً مباشراً لألنظمة يف مجيع الدول اجملاورة، وراَهَن اثنياً على إدامة ضعف 

قراءة دستورية في آليات تشكيل الحكومة
 في دستور العراق 2005

فراس طارق مكية *

*   املنظمة العربية للقانون الدستوري.
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الدولة واستمرار مرحلتها االنتقالية للتمكن من حصيلة هائلة من املوارد اجليوسياسية واالقتصادية 
البشرية واملادية.

اعتمد دستور 2005 النظام الربملاين كخيار حتمي لتجنب العودة للنظام الديكتاتوري، مع 
منح صالحيات مفرطة جمللس النواب على حساب السلطة التنفيذية إيغااًل يف توفري الضماانت ملنع 
مثل هكذا انتكاس حمتمل، وبسبب أزمة الثقة احلادة بي مكوانته األساسية الثالث اليت فرضت 
فضاًل عن ذلك توزيعاً خمتاًل للسلطات الفيدرالية لنظام أقرب للكونفدرالية تبعاً للهاجس من عودة 
أنظمة العسكراتراي واالنقالابت اليت يهيمن عليها عادًة أحد املكوانت، وقد أنتج توزيع السلطات 
تشكيل  يكون  أن  يكن مستغرابً  مل  لذلك  الدولة.  بناء  إعادة  منه  يراد  لنظام  هّشة  هذا حكومة 
تشكيل  يستغرق  وأن  مرة،  مستعصية يف كل  أزمة خماض  عبارة عن  الثماين1  الوزارية  احلكومات 
الكابينة مثانية أشهر مثاًل. وعلى الرغم من أن األزمة بوضوح سياسية وليست قانونية، إال أهنا تكون 
من  وقد كان  األكرب،  والكتلة  املفتوحة  معيارية كاجللسة  مواضيع  مشحونة جبدل دستوري حول 
املمكن للمحكمة الدستورية »احملكمة االحتادية العليا« أن تستغل هذا اجلدل لكبح مجاح الصراع 
السياسي، وأن تؤدي دورها يف احلفاظ على استقرار النظام الدستوري واتزانه، عرب تقدميها لتفسريات 
تسهم ابستقرار النظام السياسي وترّسخ عملية االنتقال الدميقراطي، إال أن احملكمة الدستورية كما 
يبدو من خالل النتائج املرتتبة على قراراهتا، وكما يبدو من اجلدل القانوين الذي رافقها كانت أبعد 

ما تكون عن القيام بذا الدور.

1. حكومة جملس احلكم 2003 – احلكومة املؤقتة 2004 – احلكومة االنتقالية 2005 – الدورة األوىل 2006 – الدورة 
الثانية 2010 – الدورة الثالثة 2014 – الدورة الرابعة 2018 – الدورة الرابعة 2020 بعد استقالة احلكومة. بيد أن احلكومتي 

األوليتي معينتان فلم تعانيا نفس أزمة التشكيل بنفس الصعوبة.
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تعاجل املادة 76 من دستور مجهورية العراق 20052 إجراءات تشكيل احلكومة اجلديدة 
بعد إجراء االنتخاابت الربملانية بتكليف رئيس اجلمهورية ملرشح »الكتلة الربملانية األكثر عدداً« 
بتشكيل جملس الوزراء خالل مدد دستورية حمددة وتسرتسل املادة بتكليف رئيس اجلمهورية ملرشح 
»جديد« يف حال إخفاق األول بتسمية كابينته، مث بتكليف رئيس اجلمهورية ملرشح »آخر« يف 
حال فشل الوزارة بنيل الثقة. وال بد من مناقشة بعض النقاط اإلشكالية يف هذه املادة اليت تعد من 
أهم املفاصل احلساسة يف عملية تداول السلطة واستمرارية النظام السياسي؛ وابلتايل جناح عملية 

أتسيس الدولة اجلديدة.

اإلشكالية األوىل: النهاية املفتوحة لعملية تشكيل الكابينة الوزارية، فماذا لو أخفق املرشح 
رابع  مرشح  بتكليف  العملية  تستمر  هل  الثقة؟  ونيل  الكابينة  تشكيل  يف  الثالث  أي  »اآلخر« 
وخامس وهكذا إىل ما ال هناية حلي نيل الثقة؟ وما املدد الدستورية لعملية تكليف املرشح الثالث؟ 
سنضطر يف قراءة سريعة للنص لعالج النهاية املفتوحة ملا حيتمل جداً أن يكون أزمة سياسية خانقة 
وفراغ دستوري قاتل أن نفّسر النص قسراً أبن املدد الدستورية للمرشح الثالث للتشكيل مث لنيل 
الثقة هي مدد مفتوحة –إىل ما ال هناية–؛ كي ال نضطر حينها للجوء لتكليف رئيس وزراء رابع 
أو خامس سواء كان هذا مراد املشرع الدستوري يف الواقع أم ال، ولكن هنا سيربز التناقض اآليت: 

2. املادة 76:

النيابية األكثر عدداً، بتشكيل جملس الوزراء، خالل مخسة عشَر يوماً من اتريخ  أواًل:- يكلف رئيس اجلمهورية، مرشح الكتلة 
انتخاب رئيس اجلمهورية.

اثنياً:- يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف، تسمية أعضاء وزارته، خالل مدٍة أقصاها ثالثون يوماً من اتريخ التكليف.
اثلثاً:- ُيكلف رئيس اجلمهورية، مرشحاً جديداً لرائسة جملس الوزراء، خالل مخسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس جملس الوزراء 

املكلف يف تشكيل الوزارة، خالل املدة املنصوص عليها يف البند ” اثنياً ” من هذه املادة.
ثقتها، عند  رابعاً:- يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف، أمساء أعضاء وزارته، واملنهاج الوزاري، على جملس النواب، ويعد حائزاً 

املوافقة على الوزراء منفردين، واملنهاج الوزاري، ابألغلبية املطلقة.
خامساً:- يتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشٍح آخر بتشكيل الوزارة، خالل مخسة عشر يوماً، يف حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
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أبّي مربٍّر مننح املكلف الثالث مدة مفتوحة لتشكيل الكابينة بينما نقسر املكلف األول على ثالثي 
يوماً فقط، والواقع أن املكلف األول هو األوىل ابلتكليف والتشكيل ابعتباره مرشح الكتلة الربملانية 
األكرب يف نظام برملاين؟ اجلواب هو أن هذا التفسري كما قلنا »قسري« ملعاجلة فراغ دستوري حمتمل 
جداً بسبب قصور النص الدستوري، وإن كانت اآللية التقليدية املعتمدة يف األنظمة الربملانية ملعاجلة 
انتخاابت  الربملان وإجراء  املشّتتة سياسياً هي حل  الربملاانت  الوالدة احلكومية يف  تعّسر  حاالت 
مبكرة على أمل فرز برملان أكثر جتانساً وتوافقاً وملنح الناخبي فرصة إلعادة اختيار أكثر واقعية وأقل 
استقطاابً ومنح املرشحي فرصة من جانبهم للتوصل لتفامهات أكثر مسؤولية. ال ميكن من دون 
االطالع على حماضر جلنة كتابة الدستور التكهن برغبة اجلمعية التأسيسية أو خياراهتا يف معاجلة 
االنسداد السياسي احملتمل يف مثل هذه احلالة، هل كانت ترغب ابلسياق الكالسيكي حلل الربملان 
وإعادة االنتخاابت ولكنها أخفقت يف كتابة نص يعرّب عن ذلك، أم أهنا مل تعاجل هذه املسألة قصوراً 
منها، أم أن اآللية املستنبطة هي املقصودة فعاًل وهي ترك عملية تشكيل احلكومة مفتوحة بصورة »ال 
نظامية« حلي التوّصل إىل توافق سياسي بعد تعّذر السبيل الدستوري النظامي احملدد يف الفقرات 
األربعة األوىل من املادة؟ ميكن الركون للخيار األخري؛ نظراً لألجواء السياسية اليت كانت تبّشر يف 
حينها ابلدميقراطية التوافقية، كما حيتمل أيضاً اخليار األخري، وهي قصور اجلمعية التأسيسية عن 

إدراك هذه اإلشكالية احملتملة.

مفتوحة  الدستورية  املدة  فليست  الدستورية،  املدد  صياغة  إحكام  عدم  الثانية:  اإلشكالية 
الدستورية مّت جتاوزها  املدد  للثاين أيضاً! ابلطبع ال ننكر أن موضوع  الثالث فقط وإمنا  للمكلف 
سياسياً وخرق الدستور يف كل مرة ابإلمجاع وليس ابلتوافق فقط، ولكن عندما يتعّلق األمر مبرشح 
الصراع  من  أبعد  هو  وما  بل  سياسياً  نزاعاً  يسّبب  أن  ميكن  فهذا  خمتلفة  لكتلة  وأحياانً  خمتلف 
قانونية  صياغة  جمرد  املوضوع  وليس  ابلضبط–   2010 انتخاابت  بعد  –كما حصل  السياسي 
مرتبكة. حنن مضطرون مرة أخرى لتقدمي تفسري ال ميكن أن يكون قاطعاً وإمنا ملعاجلة هذا اخللل يف 
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النص الدستوري أبن حنكم إبخضاع املكلف الثاين لنفس املدد احملددة للمكلف األول ابستنباط 
قاعدة ملساخنة هذين املكّلفي واختالفهما عن املكلف الثالث ابعتبار فصلهما عنه ابلفقرة رابعاً؛ 
وابلتايل إخضاعهما هلا وعدم إخضاعه هلا. هذا االستنباط يتفق مع ما ذهبنا إليه يف النقطة األوىل 
القراءة  خالل  من  وتبدو  السياسي  النظام  بشكل  ستتحكم  خطرية  نتائج  عليه  سترتتب  ولكن 
السياسية أهنا ستنتج نظاماً سياسياً غري الذي مت التوافق عليه عقب اهنيار النظام الشمويل. فمن 
نتائج هذه القاعدة املستنبطة بسبب قصور نص دستور 2005 أن املكلف الثالث ال أمد مفروض 
عليه يف عملية تشكيل الكابينة ويف عملية نيل الثقة كما مّر، ومن نتائجها أن املكلف الثالث غري 
الوزراء  اليت تلزم رئيس  الرابعة  الثقة أصاًل وإمنا ملزم ابلتسمية فقط لعدم مشوله ابلفقرة  بنيل  ملزم 
املكلف بعرض أمساء أعضاء كابينته ومنهاجه الوزاري على جملس النواب لنيل الثقة بعكس سابقيه، 
وهذه نتيجة يتعسر تقبلها إذا ما اتفقنا أن نية املشرع الدستوري كانت أتسيس نظام برملاين كما 
نّص عليه الدستور بل ونظام برملاين »متطرف« أفرط يف منح السلطة جمللس النواب على حساب 
السلطات األخرى. القاعدة املستنبطة تبدو منطقية ومتماسكة من انحية استنطاق النص ولكننا 
»سنضطر« بناًء على نتائجها إلعادة التفسري بناًء على املالبسات التارخيية والسياسية ملرحلة كتابة 
الدستور والتكهن إبرادة املشرّع الدستوري وهذه عملية خطرية أقرب إىل التشريع وليس التفسري وقد 

ال تكون مربرة أو مشروعة حىت وإن كانت بغرض معاجلة اخللل يف النص.

سنفرتض التفسريات التالية –وفيها كما قلنا اجتهاد وليس فقط استنباط– أن مجيع املرشحي 
يشرتط فيهم نيل الثقة من جملس النواب على وزرائهم ومنهاجهم الوزاري متاشياً مع النظام الربملاين، 
الدستورية احملددة اليت خيضع هلا املكلفان األول والثاين يف  الثالث ال خيضع للمدد  وأن املكلف 
التسمية ويف نيل الثقة اعتماداً على أن الفصل ابلفقرة الرابعة بينهما أمنا جاء بقصد معاجلة الفراغ 

الدستوري واالنسداد يف العملية السياسية.
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اإلشكالية الثالثة: ارتباك صياغة املصطلحات املهمة فيما يتعّلق برتشيح رئيس جملس الوزراء 
–وهو الرئيس التنفيذي الفعلي يف النظام الربملاين واملنصب األخطر واألكثر حساسية يف الدولة 
والنظام على اإلطالق– فاملكلف األول هو مرشح »الكتلة النيابية األكثر عدداً«، واملكلف الثاين 
هو مرشح »جديد« واملكلف الثالث هو مرشح »آخر«، ويف املادة 81 ويف حال خلو منصب 
املادة 76، فاملكلف اجلديد  آخر« وفق أحكام  الوزراء يكلف رئيس اجلمهورية »مرشحاً  رئيس 
واملكلف اآلخر هل مها مرشحان آخران لنفس الكتلة النيابية األكرب عدداً، أم من الكتلة النيابية 
التالية يف العدد كما تقتضيه السياقات الكالسيكية لألنظمة الربملانية، أم أن رئيس اجلمهورية حر 
من  أو  النيابية  الكتلة  هذه  من  الوزراء سواء كان  بتشكيل جملس  لتكليفه  أي شخص  ابختياره 
للمادة 81 من  تلك أو مل يكن ينتمي ألية كتلة نيابية أصاًل؟ ويف حال خلو املنصب واستناداً 
هو املرشح اآلخر، أي َمْن الذي يرشحه؟ فهنا تكليف بعد ترشيح. مجيع هذه النصوص األربعة 
–عدا األول منها والذي أاثر ايضاً بدوره اإلشكالية حول املادة من األساس– حتدد اإلجراءات 
الشكلية يف التكليف اليت هي ليست حمل اختالف كبري يف النظم الربملانية وتسكت عن عملية 
السلطة، فمن  تداول  انفجار عملية  فتيل  مبنزلة  للنزاع واليت هي  الرتشيح األكثر حساسيًة وإاثرًة 
األول  منها،  البّت أبيٍّ  اخلطورة مبكان  احتماالت من  هنا عدة  اجلديد واآلخر؟  املكلف  يرشح 
االقتصار على مرشح الكتلة األكثر عدداً يف مجيع احلاالت وهذا ما قد يكون مربراً يف ظل االعتماد 
الدستور واالعرتاف ابألغلبية  أثناء مرحلة كتابة  العراقي  على اهلوايت األساسية ملكوانت اجملتمع 
الشيعية »احلاكمة« يف النظام اجلديد ولكن املشروطة ابلدميقراطية التوافقية، ولكن هذا ما حيتاج 
لتأكيد موّثق من حماضر جلنة كتابة الدستور والسيما أن النص ال يشري وال حىت يلّمح بذلك، لذا 
فهو احتمال بعيد، وماذا لو توزعت األغلبية الشيعية على أكثر من كتلة أو مل تكن هي الكتلة 
األكرب كما يف انتخاابت 2010 أو مل تكن هناك كتلة بوية شيعية أصاًل؟ الثاين وهو الظاهر من 
النص أن اخليار لرئيس اجلمهورية منفرداً وبصورة شخصية لتكليف من خيتار أي أنه يرشح وخيتار 
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بصورة حرة، وهذا –وبغض النظر عن استحالة القبول به سياسياً يف ظل ظروف أجواء عدم الثقة 
بي املكوانت يف حينها وحىت اآلن– يتناقض متاماً مع النظام الربملاين الذي نص دستور 2005 
على كون منصب رئيس اجلمهورية شكلياً، وذا صالحيات بروتوكولية حمدودة جداً فيما عدا فرتة 
انتقالية حددها بدورة واحدة فقط تتوىل فيها ترويكا ثالثية رائسة اجلمهورية وقد انتهت ابلفعل يف 
2010، ومن املعروف يف الفقه الدستوري أن متتع رئيس اجلمهورية بصالحية ترشيح وتسمية رئيس 
الوزراء إمنا يصدق إىل حد كبري يف ظل األنظمة شبه الرائسية وليس الربملانية. ابإلضافة لذلك هناك 
سابقة سياسية ميكن أن تعد عرفاً دستورايً عندما رفضت الكتل النيابية مرشح الكتلة األكرب يف عام 
2006 »الدكتور إبراهيم اجلعفري«، فقد اتفق اجلميع على الطلب من االئتالف العراقي املوحد 
يف حينها التقدم مبرشح »جديد« ومل يطرح أي أحد مطلقاً حق الكتلة الثانية أو الربملان أو حىت 
رائسة اجلمهورية يف حينها وليس رئيس اجلمهورية فقط أن يتقدم بتسمية رئيس وزراء آخر. وبغض 
النظر عن الفقه الدستوري وعن السابقة الدستورية، فهذا االحتمال مستحيل يف ظل دولة ما تزال 
يف مرحلة دميقراطية انتقالية ملا بعد الشمولية وتعاين من حساسيات إثنوطائفية وسياسية أن حتيل 
مسألة ترشيح املنصب األخطر خليار فرد واحد وهو ابالتفاق ممثل مكون حمدد بل وحزب حمدد 
وزعيم حزيب فعلي، وليس رمزاً حقيقياً لوحدة األمة، وإن هذا السيناريو ميّكن رئيس اجلمهورية من 
اهليمنة على رائسة الوزراء أيضاً؛ وهذا ما يتناقض ابلكامل مع دستور 2005 ومع واقع العراق ملا 
بعد 2003. يف هذا السياق أتيت املادة 81 أيضاً وما أثري من جدل أيضاً بشأهنا يف أزمة استقالة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يف 2019، وحجم صالحية رئيس اجلمهورية يف تكليف رئيس 
الوزراء، فنص هذه املادة حيتمل من اإلشكاليات يف هذه الناحية ما حيتمله نص املادة 76 وإن 
بدرجة أقل ألنه مقّيد ابإلحالة إليها فما يسري هنا سيسري هناك. االحتمال الثالث هو الرتاتبية يف 
الرتشيح بي الكتل النيابية األكثر فاألكثر عدداً، وهو ما ال قرينة عليه، وال يبدو أن أحداً يذهب 
هلذا التفسري وإن كان هو اخليار األكثر مالئمًة للواقع العراقي. االحتمال الرابع ما ذهبنا إليه من 
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التفريق بي املرّشَحْي األول والثاين وبي املرشح الثالث، فاألوالن مها مرشحا الكتلة النيابية األكثر 
عدداً بال إشكال والثالث ال دليل مطلقاً على هويته، ومع ذلك ال ميكن األخذ إبطالق النص، 
فمع سكوت النص قد نستظهر من القرائن التارخيية لعملية كتابة الدستور والتوافق على الدميقراطية 
التوافقية واالستفادة من التجارب القريبة وهي التجربة اللبنانية حتديداً –وإن كان النظام اللبناين شبه 
رائسي وليس برملانيًا– وهي حق رئيس اجلمهورية بتسمية رئيس الوزراء بعد االستشارات النيابية 
»امللزمة« وهي يف احلالة العراقية أن يقود رئيس اجلمهورية عملية تشاور سياسي للتقريب بي الفرقاء 
»الربملانيي« واستحصال موافقتهم على مرشح معي يتم التوصل له ولو ابقرتاح منه وابلطبع سيكون 
مشروطاً مبنح الثقة لكابينته على أن عملية التسمية حبد ذاهتا ال تقل خطورة وحساسية عن عملية 
من الثقة، وهذا كله ابلطبع بعد فشل املرشحي األول والثاين للكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل 

الكابينة ونيل الثقة عليها. 

اإلشكالية الرابعة: مفهوم الكتلة األكرب، وقد أثريت هذه اإلشكالية ألول مرة عند تشكيل 
حكومة السيد نوري املالكي الثانية بعد انتخاابت 2010 وكانت هلا تداعيات سياسية وطائفية 
الكتلة األكرب،  العليا 25/2010 لتفسري مفهوم  بعيدة األثر جنمت عن قرار احملكمة االحتادية 
وأثريت نفس اإلشكالية مرة أخرى عند تشكيل حكومة السيد عادل عبد املهدي بعد انتخاابت 
2018 وتكررت بعد استقالتها يف 2019؛ ولذا فقد اكتسبت هذه اإلشكالية من الزخم والتأثري 
ما مل تكتسبه ابقي اإلشكاليات املذكورة يف هذه املادة بل وال بقية مواد الدستور وكانت –وألمهية 
وعمق أتثري قرار احملكمة االحتادية بشأن تفسريها على جمرى التاريخ السياسي للدولة العراقية الثانية 

2005– االنطالقة التارخيية لدور احملكمة االحتادية العليا كمحكمة دستورية.

به  املادة األول والذي أخذت احملكمة  لتفسري هذه  متباينان  أمام احملكمة مفهومان  كان 
وقّررت أو أقّرت به مصري النظام السياسي للدولة وشكلها وهو الدميقراطية التوافقية اليت أتّسست 
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الدولة واملعادلة السياسية منذ أايم املعارضة على أساسها، وسواء كان اتفاق القوى السياسية على 
تبّنيها بسبب واقع انعدام الثقة بي املكوانت أو ألغراض حزبية، فإن أحداً مل جيرؤ على التصريح 
با بصورة رمسية يف الدستور اجلديد إال ببعض التلميحات، بسبب صيتها السّيئ جداً النابع من 
التجربة اللبنانية اليت تعد التجسيد األبرز هلا ومن جتربة جملس احلكم يف العراق وهي املثال األقرب، 
ويندر أن جند إمجاعاً للرأي العام العراقي على موضوٍع ما كإمجاعه على رفضها ابإلطالق ما عدا 
القوى الكردية اليت بّشرت با أساساً وما تزال؛ نظراً ألن الدميقراطية التوافقية هي وصفة للتعطيل 
وليس للبناء، وإهنا مفتاح سحري للفساد السياسي واملايل؛ ألن التوافق يعين اإلمجاع وابلتايل غياب 
تفرض  حقيقية  رقابة  أي  تنهار  املعارضة  وبغياب  الدميقراطية،  ديناميكية  هي حمور  اليت  املعارضة 
توازانً سياسياً حيد من االستيالء على السلطة اليت ستكون هذه املرة لصاحل جمموعة أطراف وليس 
لطرف واحد. قد تكون الدميقراطية التوافقية وصفة صاحلة لكبح اهنيار الدولة أو جتميد حرب أهلية 
ولكنها ال ميكن أن تكون أبداً وصفة لبناء دولة جديدة كاليت كان يفرتض بناؤها بعد اهنيار الدولة 
مصطلح  رقم 25/2010  العليا  االحتادية  احملكمة  قرار  فّسر  األوىل 1921-2003.  العراقية 
الكتلة الربملانية األكثر عدداً اليت ستكّلف بتشكيل الكابينة الوزارية أبهنا اليت ستتشكل بعد اجتماع 
الربملان سواء كانت من قائمة انتخابية واحدة أو من عدة قوائم استناداً لوصف الكتلة ابلربملانية 
ولتكليف املرشح بعد انعقاد جلسة الربملان وبعد انتخاب األخري لرائسته ولرئيس اجلمهورية اجلديد 
الناحية  واسعي، فمن  وسياسياً  قرار احملكمة جداًل دستورايً  أاثر  التكليف.  الذي سيتوىل عملية 
واعتماد  اللبناين،  التعبري  امللزمة« حبسب  النيابية  »التشاورات  مبدأ  التفسري  هذا  الدستورية كّرس 
عملية التشكيل على التوافقات احلزبية يف الربملان لتشكيل الكتلة األكرب، ويف تلك املرحلة التارخيية 
فإن التوافقات احلزبية ستكون التجسيد الدستوري للدميقراطية التوافقية اليت مل جيرؤ الدستور على 
التصريح با، خصوصاً وأن قرار احملكمة ربط عملية الرتشيح بعملية انتخاب هيئة رائسة الربملان 
الرائسات  انتخاب  الثالثية يف  الصفقة  مبدأ  لذلك  الثالثية ورئيس اجلمهورية أي كّرس ابإلضافة 
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مثل هذه  تثري  أن  الطبيعي جداً  من  –وإن كان  جداًل سياسياً  أيضاً  احملكمة  قرار  أاثر  الثالث. 
انتخاابت  الفائزة يف  الثانية  الكتلة  قرار لصاحل رئيس  إذ وصف أبنه  السياسي–  اجلدل  القرارات 
2010؛ وابلتايل فهو صفقة سياسية بي احملكمة وبي رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي 
والذي مّكنه ابلفعل من احلصول على والية اثنية مما أضر كثرياً بسمعة احملكمة ومصداقيتها3، وإنه 
ُعّد أبنه إزاحة للكتلة السنية اليت متثلها القائمة الفائزة بزعامة رئيس الوزراء األسبق إايد عالوي؛ 
وابلتايل فإن القرار هو لتهميش طائفة خرجت لتّوها من حرب أهلية وإقصاء هلا عن التمتع حبقوقها 
عن طريق صناديق االقرتاع والتداول السلمي للسلطة وقد كان هلذا الشعور العام أتثري اجتماعي 
ابلغ يف التمهيد حلركات االحتجاج الالحقة يف احملافظات السنية وانطالق شرارة داعش اليت هي 

مبنزلة احلرب األهلية الثانية.

الكالسيكية  للدميقراطية  التقليدي  املفهوم  األكرب هو  النيابية  الكتلة  لتفسري  الثاين  املفهوم 
بصورة  مرشحها  يكّلف  وابلتايل  الربملان  مقاعد  من  عدد  أبكثر  الفائزة  االنتخابية  القائمة  وهي 
اوتوماتيكية اعتماداً على نتائج االنتخاابت اليت هي أرقام ال تقبل اجلدال –وتعتمد األصوات يف 
حال تساوي املقاعد وهي احلالة اليت سكت عنها قرار احملكمة واليت من املمكن جداً أن توّلد فراغاً 
دستورايً قاتاًل– فهي ستخرج عملية التكليف من آلية الصفقة الثالثية وهذه نقطة مفصلية يف جتاوز 
الدميقراطية التوافقية، فبالتفكيك بي عملية اختيار الرائسات الثالث والتوّجه حنو انتقال حمّدد غري 
خاضع للمساومة يف السلطة الفعلية األهم وهي رائسة الوزراء، تكون العملية السياسية قد اجتازت 
عنق الزجاجة املتمّثل ابلتوافق –وواقع الفيتو املعطل لكل طرف– وستصبح الكتل السياسية أمام 
عملية قانونية تضيق كثرياً من جمال املناورات السياسية اليت ستنحصر أبغلبية منح الثقة للحكومة 

3. يبدو موقف احملكمة مريباً ابلفعل أو غري مسؤول على األقل، فقد رفعت الدعوى لتفسري املادة 76 قبل إجراء االنتخاابت من 
قبل إحدى القائمتي املتنافستي وهي قائمة دولة القانون، ولكن احملكمة مل تعلن عن الدعوى ومل تبّت با إال بعد انتهاء االنتخاابت 

بل وبعد إعالن النتائج.
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وليس للتوافق املعطل ألصل التشكيل.

قد يبدو تفسري احملكمة من الناحية القانونية سليماً واستدالهلا رصيناً إذا ما اعتربان عملية 
التفسري عملية حرفية جمردة وقد يكون هو املعرّب فعاًل عن إرادة املشرع الدستوري أو على األقل 
يعرّب عن روح الدستور4، ولكن التفسري الدستوري له أبعاد أعمق بكثري من جمرد التفسري النصي، 
السيادة  صاحب  الشعب  رأي  عن  ابلتأكيد  تعرّب  ال  التفسري  اليت كّرسها  التوافقية  فالدميقراطية 
الوطنية  الدولة  بناء  عملية  إيقاف  بل  وعرقلة  احلزبية  للمحاصصة  ابلتايل  تكريس  وهي  ابألصل، 
ابلكامل، وآاثر القرار السياسية كانت إببعاد مكّون رئيسي ودفعه لليأس من عملية التداول السلمي 
بصورة  الدميقراطي  النظام  على  والقضاء  أوتوقراطية  لدولة  التمهيد  يف  لدوره  ابإلضافة  للسلطة، 
مشرعنة، فالقرار بذه النتائج كان مبستوى الكارثة التأرخيية وجرمية ال تغتفر للمحكمة االحتادية اليت 

فشلت متاماً يف القيام بدورها كمحكمة دستورية مسؤولة عن احلفاظ على النظام السياسي.

أثريت مشكلة الكتلة األكرب مرة أخرى بعد انتخاابت 2014 حيث سيفشل النظام جمدداً 
بتنفيذ انتقال سلس للسلطة ومت استدعاء قرار احملكمة االحتادية لتحديدها رمسياً ابلكتلة املسجلة 
يف اجللسة األوىل للربملان عند رئيس السن يف سياق اجلدل لرتشيح رئيس الوزراء، وكانت املؤشرات 
تتجه إلعادة تكليف رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي بوالية اثلثة لوال تداعيات اهنيار الدولة 
بكارثة تنظيم داعش اليت منحت فرصة لتوافق سياسي سريع يتجاوز احلجج القانونية، على الرغم 

من أن الكتلة النيابية األكرب هي نفسها القائمة االنتخابية األكرب هذه املرة.

وشهد البلد انسداداً دستورايً خانقاً بعد انتخاابت 2018 وفشل الكتل النيابية يف عملية 
»املشاورات« لالتفاق على كتلة أكرب كما رمسها قرار احملكمة االحتادية، واستمر الشلل السياسي 

4. ضمن املساجالت اليت رافقت قرار احملكمة، مت تسريب حماضر جلنة كتابة الدستور 2005 بصورة غري رمسية ويبدو أن إرادة 
اللجنة كانت خبالف ما ذهبت إليه احملكمة االحتادية العليا.
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–وهو النتيجة املتوّقعة لنظام يعتمد صيغة الدميقراطية التوافقية– ملدة مخسة أشهر تقريباً قبل تشكيل 
احلكومة بصورة كاريكاتورية تعكس مدى »صواب« تبين نظام توافقي يف دميقراطية انشئة لدولة 
ال زالت يف طور التأسيس! إذ مت ترشيح رئيس الوزراء رمسياً من قبل عدة توليفات لنفس القوائم 
االنتخابية الفائزة لتغطي كافة احتماالت الكتلة النيابية األكرب حسب رؤية احملكمة االحتادية العليا 

بعد استحالة التوصل عملياً لكتلة نيابية أكرب.

وكان من املستحيل االستمرار بذا الوضع املتناقض بعد تقدمي حكومة عادل عبد املهدي 
الستقالتها يف 2019 واستحالة االنتظار ألشهر أخرى يف ظل أزمة سياسية متفاقمة، وقد اعتذر 
قرارها حيث  بتوضيح  احملكمة االحتادية  الكتلة األكرب مطالباً  رئيس اجلمهورية بعجزه عن حتديد 
أن تشكيل احلكومة هذه املرة كان استثنائياً بعد استقالة احلكومة السابقة وليس طبيعياً إثر إجراء 
االنتخاابت، وقد هترّبت احملكمة من اإلجابة ابالكتفاء بتأكيد قراريها السابقي يف بيان صحفي، 
وهنا وقعت احملكمة يف تناقض فقهي، فاملفهوم الذي تبّنته احملكمة لتفسري الكتلة النيابية األكرب 
هو الوصول ألغلبية نيابية ابلتوافق السياسي وليس القائمة االنتخابية األكرب كما مّر، والتوافقات 
السياسية ابلطبع عرضة للتغرّي والتبّدل املستمر وهنا من املستحيل تبيّن الكتلة النيابية األكرب املسّجلة 
رمسياً يف اجللسة األوىل للربملان ألنه –وهذا ما حصل ابلفعل– قد حتل هذه الكتلة الربملانية وال يعد 
هلا وجود أو تتفكك وتربز قباهلا كتلة أكرب جديدة، فمفهوم التوافقات النيابية متغرّي وال مصداق 
اثبت له بعكس مفهوم النتائج االنتخابية الثابت الذي ال يتبدل. وبناًء على املفهوم الذي تبّنته 
احملكمة االحتادية يف قرارها ورؤيتها يف عملية تشكيل احلكومة كان من املفرتض يف هذه احلالة أن 
الوزراء بعد استقالة احلكومة السابقة  النيابية األكرب اليت تتوىل عملية ترشيح رئيس  الكتلة  تكون 
هي الكتلة النيابية األكرب املسجّلة يف جلسة قبول استقالة احلكومة وليس يف اجللسة األوىل جمللس 
مرة  سامهت  واليت  االحتادية  احملكمة  قرارات  يف  القاتلة  الفقهية  األخطاء  إحدى  وهذه  النواب، 
أخرى بتمديد الشلل السياسي لعملية تشكيل احلكومة بداًل من أن حتاول احملكمة تيسري تداول 
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السلطة والعمل على استقرار النظام الدستوري الذي اهنار ابلكامل مع الفوضى اليت سادت املشهد 
السياسي عقب اضطراابت خريف 2019 واالستقطاب الدويل الذي كاد أن يكون العراق فيه 
مسرحاً حلرب إقليمية واسعة النطاق، وتالشى مفهوم الكتلة »النيابية« األكرب ومت جتاوز الدستور 
متاماً عند تكليف السيد حممد توفيق عالوي يف 1/2/2020، مث وبعد فشله يف تشكيل الكابينة 
خالل الثالثي يوماً تكليف السيد عدانن الزريف يف 17/3/2020، مث اعتذاره وتكليف السيد 
مصطفى الكاظمي يف 9/4/2020 فقد منح رئيس اجلمهورية لنفسه صالحية تسمية وتكليف 
رئيس الوزراء بنفسه حبسب من جيده »األكثر مقبوليًة نيابياً وشعبيًا« من خالل املشاورات اليت 
جيريها مع »القوى السياسية والفعاليات الشعبية«5 اليت سينتقيها حسب خياراته مع سكوت مطبق 
من قبل احملكمة االحتادية. وهكذا انتهت العملية الدستورية إىل اجتهادات كيفية وقناعات شخصية 
لتحديد املرشح األكثر مقبولية لرائسة الوزراء بداًل من اآلليات املقننة للتداول السلمي للسلطة مع 
ما يف ذلك من هتديد ال للنظام السياسي فحسب وإمنا جململ السلم األهلي بعد طرح الدستور جانباً 
القوة والتوافقات خارج إطار الدستور وقبة الربملان وانتكاس  واالحتكام للواقع السياسي وموازين 
الدميقراطية إىل أوتوقراطية فردية سواء من مواقع رمسية كرئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء أو من خارج 
السلطة الرمسية، وال ميكن التكّهن مطلقاً مبآل العملية الدستورية يف الكابينة القادمة بعد أن أصبح 
التفسري الدستوري خاضعاً ابلكامل للتوافقات السياسية والسيما مع تعديل قانون انتخاابت جملس 
النواب وتبّنيه للرتشيح الفردي وما سيفضي إليه من تفاقم التشتت السياسي بصورة غري مسبوقة قد 

يتعذر معها تشكيل أية كتلة أكرب وفق أي مفهوم كان.

5. الرئيس العراقي يقول إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء إذا استمر اجلمود، وكالة رويرتز 29/1/2020 
 https://www.reuters.com/article/iraq-pm-president-aa5-idARAKBN1ZS1ZU

https://www.reuters.com/article/iraq-pm-president-aa5-idARAKBN1ZS1ZU

