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مدخل
من البديهي أن النظام السياسي الدميقراطي يتشكل من مؤسسات تتوزع عليها صالحيات 
اإلكراه  بكوهنا مؤسسة حتتكر  الدولة  مفهوم  بطريقة تضمن حتقق  السياسي،  نظامها  الدولة عرب 
الشرعي يف إطارها اجلغرايف، إكراه لكون الدولة تُلزم املواطني بفعل أشياء معينة، ومتنعهم عن فعل 
أشياء معينة، ولكن هذان اإللزام واملنع -االكراه بعبارة أعم- يكوانن شرعيي؛ ألهنما انبعان من 
تعاقد املواطني على هذه الدولة، ورضاهم مبنحها هذه الصالحيات، حفظا حلياة الناس، وصوانً 

للمجتمع مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية.
التقسيم الذي استقرت عليه  الدميقراطية على  ويكون تقاسم السلطات املعين يف األنظمة 
الدميقراطية بعد جتارب كثرية، ومراحل أترخيية كانت حافلة ابحلروب واملشكالت، حىت وصلنا إىل 
التقسيم احلاضر على سلطات ثالث تلتزم أمام بعضها، وأمام الشعب الذي انبثقت عرب إرادته 

االنتخابية، السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
ويف النظم الربملانية -مثل النظام العراقي- يشكل الفائز األكرب -أو ائتالفه- احلكومة، ويكون 
مسؤواًل أمام الربملان الذي انتخبه الشعب كوسيط بينه وبي احلكومة ضمن النظام السياسي، وهذه 
املسؤولية تتضمن خضوع السياسات العامة للحكومة لرأي الربملان، سواء مبا يتعلق بطرق انفاقها 
للموارد العامة، أو بطريقة إدارة النظام السياسي، وبناء العالقات اخلارجية، وغريها من الواجبات اليت 
تؤديها احلكومة، وابلتعاضد مع عمل السلطة القضائية كمؤسسة مسؤولة عن إصدار احلكم القانوين 
وفض النزاع بي أفراد اجملتمع ومؤسساته، لنصل آخر األمر إىل عالقة تكاملية بي مؤسسات النظام 

السياسي، اليت تضمن محاية الدولة، وبقائها.
على هذا؛ يُفرتض أن العمل السياسي، وطريقة إدارة الدولة، وتسيري النظام السياسي لعمله 
بي  النقاشات  عرب  القرار  ويصنع  فيها،  يعمل  ومن  املذكورة،  الثالثة  املؤسسات  عرب  تكون  إمنا 

االنتخابات وبنية النظام السياسي في العراق 
 جدل الفاعل والمؤثر
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*  ابحث يف الشأن السياسي.
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أعضائها، ولكن هذه الفرضية ال تبدو دقيقة حي تطبيقها على النظام السياسي العراقي، وهذه 
الورقة تفرتض أن مركز -أو مراكز- صنع القرار يف الدولة العراقية إمنا يقبع خارج املؤسسات الرمسية، 
وهي اليت توجه ُبىن الدولة املعنية بصنع القرار ابجتاه معي دون آخر للسياسات العامة يف العراق، 
للقوى  تقليدي  تقسيم  إىل  احلديثة  االنتخابية  الدميقراطية  آبليته  السياسي  النظام  خُتضع  بطريقة 
السياسية، القوى احلاملة ملشروع الدولة يف العراق، مبا يعين أن شكل املؤسسات، وطبيعة نتائج 
الدولة، فاملؤسسات ختضع التفاقات  إدارة  التعبري األدق لكيفية  يعنيان ابلضرورة  االنتخاابت ال 

قبل/مؤسسية، والشرتاطات القوى التقليدية، وليس للبنية القانونية التنظيمية الرمسية.
أواًل: املؤسسات والزعماء

دورة  ومطلع كل  احلكومة،  تشكيل  الربملاين يف  النظام  العراق  يتبع  اإلشارة،  كما سبقت 
بشأن  طويل  وينشب جدل  وتشكيله حلكومته،  الوزراء  رئيس جملس  تكليف  أزمة  تثار  انتخابية 
الذي خيضع بدوره  له حق تشكيل احلكومة؛ األمر  الذي  الكتل،  الفائز األكرب من بي  تعريف 
مل خيض  الوزراء  جمللس  رئيس  جلب  اخلالف  لشدة  أحياان  فرضت  اليت  السياسية  التوافقات  اىل 

االنتخاابت أصال، كما حدث يف تكليف عادل عبد املهدي، مث مصطفى الكاظمي.
وال يبدو أن األمر سيختلف مع الدورة الربملانية اخلامسة يف العراق، إذ أعلنت املفوضية العليا 
لالنتخاابت يوم 11 تشرين األول النتائج األولية لالنتخاابت اليت أسفرت عن تقدم عدد من الكتل 
وأتخر كتل أخرى، وابجململ: ال ميكن ألحد تشكيل احلكومة مبفرده، إذ توزع عدد مقاعد الربملان 

حبسب النتائج األولية وفق التقسيم التايل:
الكتلة الصدرية 72 مقعداً.. 	
حتالف تقدم 37 مقعداً.. 	
ائتالف دولة القانون 35 مقعداً.. 3
احلزب الدميقراطي الكردستاين 33 مقعداً.. 4
مرشحون مستقلون 33 مقعداً.. 	
حتالف الفتح 17 مقعداً.. 	
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االحتاد الوطين الكردستاين 16 مقعداً. . 	
حتالف عزم 12 مقعداً.. 	
حركة امتداد 9 مقاعد.. 	
اجليل اجلديد 9 مقاعد.. 		
اشراقة كانون 6 مقاعد.. 		
حتالف قوى الدولة 5 مقاعد.. 		
العقد الوطين 5 مقاعد.. 3	
راين الكلداين 4 مقاعد.. 4	
االحتاد االسالمي يف كردستان 4 مقاعد. 		
تصميم 4 مقاعد.. 		
حقوق 1.. 		
اقتدار وطن 1.. 		

النتائج  إعالن  وعدم  النتائج،  على  مطروحة  تزال  ما  اليت  االعرتاضات  عن  النظر  وبغض 
النهائية لالنتخاابت بشرط االنتهاء من حسم الطعون، فإن هذه الورقة جتادل يف موضوع آخر يتعلق 
بفاعلية السلطة التشريعية أمام نظام إدارة الدولة والبريوقراطية احلكومية، وخضوعها للنفوذ السياسي 

خارج املؤسسات الرمسية أكثر من امتثاهلا للعملية التشريعية أو التنفيذية.
كما هو معروف، خضع النظام االنتخايب يف العراق إىل اشرتاطات التقسيمات االثنية منذ 
العام 2005، وهذه التقسيمات وفق اإلثنيات العراقية تعين بطريقة أو أبخرى أن هناك زعامات 
تقليدية سبق وجودها أتسيس النظام السياسي بعد العام 2003؛ مما مينحها القدرة على صنع 
الرأي العام وتوجيهه بسبيل معي، سواء ابلتصويت لقوائم معينة إابن االنتخاابت، أو بعدها حي 
تتشكل الكتل النيابية داخل الربملان، بطريقة جتعل اختاذ القرار النيايب، واحلكومي التنفيذي من مث 
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خاضع إىل قرار الزعيم، سواء كان موجودا يف الربملان، أم خارجه.
بعدم  يقتضي  معلن،  والرابعة، ظهر عرف سياسي غري  الثالثة  الربملانيتي  الدورتي  وخالل 
خوض الزعيم السياسي لالنتخاابت، وتزعمه قائمة معينة، يتحكم بسلوكها التصوييت، إىل درجة 
أنه حيضر مفاوضات تشكيل احلكومة دون نوابه املنتخبي؛ األمر الذي رّسخ ووّسع ظاهرة الزعيم 

املتحكم عرب الكتل النيابية، دون أن يكون انئباً أو شاغاًل ملنصب تنفيذي ابلضرورة.
زعماء  يكن  مل   ،)2018-2021( الرابعة  االنتخابية  الدورة  خالل  املثال،  سبيل  على 
التحالف  أو  عطاء،  حركة  أو  صادقون،  أو كتلة  القانون،  دولة  أو  احلكمة،  أو  سائرون،  كتلة 
الكردستاين أبحزابه الرئيسة، وغريها من الكتل أعضاء يف الربملان، مل يرتشح أي من هؤالء الزعماء يف 
االنتخاابت النيابية، ولكن القرار السياسي، واجتاه السلوك التصوييت داخل جملس النواب أو جملس 
الوزراء ابلنسبة ملمثلي الكتل السياسية كان يتم صناعته خارج جملس النواب ابلتوافق، عرب الزعماء 
السياسيي خارج الربملان، ورؤساء الكتل الذين يقودون عملية التصويت حول القواني والسياسات 

العامة، ابلتوافق والتقاسم املعروف يف بنية النظام السياسي العراقي بعد العام 2003.
هذه املمارسة العرفية يف النظام السياسي العراقي جعلت القرار السياسي ُيصنع ويتم االتفاق 
بشأنه بي الكتل الكبرية -املشرتكة أصاًل يف حكومة توافقية- خارج الربملان، مبا جيعل التصويت 
وأمهية  خطورة  األكثر  والقواني  واقعياً،  عملياً  من كونه  أكثر  إجرائياً  أمراً  املهمة  القواني  على 
-والسيما تلك اليت نص الدستور على سنها- ما تزال حبيسة عدم االتفاق السياسي بي الكتل 

الكبرية، مثل قانون جملس االحتاد، وقانون النفط والغاز، وغريها.
اثنياً: أزمة القوة واحتكارها

ال تكاد املؤسسات الرمسية تستطيع الربهنة على تفردها إبيقاع االكراه الشرعي، الذي أشران 
إليه يف املقدمة، واحلقيقة أن هذا الضعف ينزل إىل مستوايت دنيا يف بنية الدولة العراقية، على سبيل 
املثال: ال تستطيع األجهزة احلكومية املختصة أن تزيل التجاوزات على األمالك العامة، سوى يف 

بعض املناطق اليت ال متتلك القوة الكافية للصدام مع األجهزة الرمسية.
وفضاًل عن ذلك، تعاين االجهزة األمنية الرمسية من مشكالت الضبط والسيطرة، ويتشتت 
أحيان كثرية  تتناقض يف  إدارية  متعددة، وخيضع ملستوايت  األمين يف جبهات  العسكري/  اجلهد 
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-شكا وزير الداخلية األسبق حممد الغبان من أن حدود صالحياته مل تكن تتجاوز حدود الوزارة، 
الصالحيات اليت كانت ممنوحة لقادة العمليات على حساب الوزيرـ فضاًل عن خشيتها من الصدام 

مع القوى املسلحة األخرى يف العراق.
األمر الذي يعين أن املؤسسات التشريعية، وما ينبثق عنها من جهاز تنفيذي يقوده رئيس 
جملس الوزراء، ال تستطيع أن تفرض قرارها بقوة الدولة، بقدرة الدولة العسكرية اليت يفرتض أن 

حتتكر -مرة أخرى- اإلكراه الشرعي.
اثلثاً: البريوقراطية والقرار السياسي.. األغالط الثمينة.

الرتهل  إىل  منها  الكثري  يستند  معقدة،  بريوقراطية  من  العراق  يف  الرمسية  املؤسسات  تعاين 
التشريعي الذي قاد إىل أن يصنف البنك الدويل فعالية القواني العراقية بنسبة متدنية ال تتجاوز 
الـ%20، والتوصية حبذف ما يقارب الـ80٪ من القواني العراقية عرب برانمج املقصلة التشريعية، 
املعطل منذ العام 2008، الختصار أكثر من 37 ألف قانون، وأمر ديواين وقرار جملس قيادة 

الثورة املنحل.
عدد كبري  إىل  وختضع  بينها،  فيما  تتضارب  واألوامر  القواني  هذه  أن  احلقيقية  واملشكلة 
معين  موظف  بل ألصغر  التنفيذية،  املؤسسة  لرأس  التقديرية  والسلطة  التوضيحية،  املذكرات  من 
وتناقض  القانونية،  املشكلة  يعرفون  افراده  معقد،  وظيفي  جهاز  تكون  إىل  قاد  مبا  املؤسسة،  يف 
ليتحكم  احملاصصة،  نظام  عرب  املعيني  العامي  واملديرين  الوزراء  نقص خربة  التشريعات، يف ظل 
املوظفي الثابتي بسري العمليات احلكومية، وما يتعلق ابلسياسات العامة، وفق مزاجهم، يف ظل 
تصاعد مستوايت الفساد يف اجلهاز اإلداري العراقي -العسكري واملدين- بطريقة تعرقل تنفيذ حىت 
السياسات اجليدة اليت قد تنبثق كقواني عن السلطة التشريعية، ويناط ابلسلطة التنفيذية تطبيقها.

وقد التفتت القوى السياسية إىل هذه املشكلة، واستفادت منها بشكل كبري، آخر األمر، 
ما بدأ كخطأ -تراكم القواني وترهل التشريعات- حتول إىل بوابة معقدة للتحكم ابلنظام السياسي، 

وتوجيه سياساته العامة التنفيذية وفق أمزجة املوظفي، وارتباطاهتم.
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بداًل عن اخلامتة
إزاء ما ذكرانه سابقاً، كيف ميكن االستفادة من صعود عدد كبري من املستقلي إىل جملس 
النواب؟ وهل ميكن أن يكون وجودهم فاعاًل ومؤثراً وقادراً على صنع سياسات عامة تغري املسار 

املتدهور للدولة العراقية؟
احلقيقة أن حتقيق مثل هذا اهلدف منوط بعدة شروط، ميكن أن نذكر شرطي مهمي منها:

النظام . 	 إبدارة  االستمرار  أن  مفادها  قناعة  إىل  والوصول  الكبرية  الكتل  توافق  من  البد 
إىل  العام 2003 مل يعد صاحلاً، ويقود حثيثاً  التعاهد عليها منذ  اليت مت  الطريقة  السياسي وفق 
اهنيار الدولة برمتها، وأن اخلاسر األكرب من اهنيارها ستكون الكتل الكبرية وزعمائها، خبسارة الدولة 
اليت محلوا مشروعها، وحتكموا ببنيتها السياسية، فالبد من تعاقد هذه القوى على إصالح النظام 

السياسي بسلطاته الثالث، بطريقة تنحو به ابجتاه املؤسسية، والفاعلية يف العمل.
ال بد من أن يكون عالج الرتهل التشريعي يف طليعة املشاريع اليت يعمل الربملان عليها، . 	

ابلتعاضد مع السلطتي القضائية والتنفيذية، إن فعالية القواني، ووضوحها، ستمكن القضاء من 
العمل ضمن منظومة  فاعل وسريع، وستمكن احلكومة من  بنحو  املطروحة عليه  البت ابلقضااي 
قواني واضحة وفعالة، ال ختضع للتأويالت املتعددة، وال ملزاج املوظفي، مبا يعيد للدولة القدرة على 
أداء واجبها األول: األمن الوطين مبعناه الشامل، وجيعلها حاضر إجيايب يف حياة املواطني، ليصبحوا 
عناصر فعالة بشكل إجيايب يف استمرار ودميومة النظام السياسي عرب الرتاضي على شكله، مبا يضمن 

عملية االنتقال السلمي للسلطة عرب االنتخاابت.


