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حتدايت تواجه حكومة األغلبية

حماولة  فشل  مالمح  فيه  ابنت  يف 15-5-2022  الصدر خطاابً  مقتدى  السيد  أطلق 
تشكيل حكومة األغلبية. املشروع الصدري الذي يشاركه فيه حتالف )السيادة( من املكوِّن السين، 

واحلزب الدميقراطي الكردستاين من املكوِّن )الكردي(.

املعطِّل،  الثلث  من  أنلة  قيد  أستغرب  مل  )وهللا  املتلفز:  الصدر يف خطابه  السيد  قال  إذ 
وتعطيله لتشكيل حكومة األغلبية فاملنتمون له ال وجوَد هلم ِبال سلطة(.  

جاء ذلك بعد يوم واحد من إصدار احملكمة االحتادية قراراً يلغي فيه )قانون الدعم الطارئ 
الغذائي والتنمية( بدعوى أنَّ حكومة تصريف األعمال هي حكومة متحوِّلة من حكومة  لألمن 
بكامل الصالحيات إىل حكومة حمدودة الصالحيات، وحبكم احلكومة املستقيلة، وهي املستثناة من 
األصل، وهو ممارسة صالحياهتا كافة، وهلا رخصة التصرُّف يف كلِّ ما يندرج حتت مقتضيات دميومة 
الدولة واستمراريتها )1(، أي: عدم أهلية حكومة تصريف األعمال إلرسال أيِّ مشروٍع أو قانوٍن أو 
ا يكمن وراء اإلصرار على متريره رسالًة  موازنة. عوََّل الصدريُّون وحلفاؤهم على هذا القانون، وربَّ
مفادها أنَّ حكومة األغلبية سائرة يف السيطرة على القرارات التشريعية، وبتخصيص مايل للحكومة 
التنفيذية، فجاء رد احملكمة االحتادية ابلقرار نفسه القائل بـ: »يُعدُّ جملس الوزراء مستقياًل، ويواصل 
تصريف األمور اليومية اليت تتضمَّن اختاذ القرارات واإلجراءات اليت من شأهنا استمرار عمل سري 
املرافق العامة.،وال يدخل ضمنها اقرتاح مشاريع القواني، وعقد القروض، أو التعي يف املناصب 

العليا يف الدولة، واإلعفاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر«.

األغلبية يف مواجهة  به أصحاب مشروع  يهدِّد  الذي  األخري  للطريق  القرار معطِّاًل  فكان 
أتخري التشكيل؛ بسبب احلاجة للثلثي من النواب النتخاب رئيس اجلمهورية، والذي تعرقل لعدم 
حصوله العدد املطلوب، فمن املمكن أن يكون البديل إببقاء احلكومة احلالية مدعومة من الصدريي 
وحلفائهم، ويتوفر هلا غطاء مايل، مع إمكانية تغيري عدد من الوزارات عن طريق االستجواب. إال 

1. 121 احتادية، 2022.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أنَّ قرار احملكمة يبيِّ بعدم إمكانية حماسبة أعضاء احلكومة احلالية أو إقالتهم؛ لعدم تشكيلها من 
قبل جملس النواب احلايل.

ا متثِّل  تواجه حكومة األغلبية )بنموذجها املعروض( حتدايٍت وأسئلة كبرية، ولعلَّ من أمهِّها أهنَّ
النظر عن وجودهم البملاين، فكان  املتعاقبة بغض  صدمًة للذين تعارفوا على تشكيل احلكومات 
الوجود السياسي هو األهم يف التشكيل. بل ما الذي دفع املطالبي با اآلن بعد )19( عاماً من 

توافق هم كانوا جزءاً منه؟

فهي تواجه سؤااًل جوهرايً يف إمكانية ختطيها احلديث عن املكوِّانت، ومتثيلهم يف السلطة.

ا أغلبية بطعم توافق مكوِّانيت؟  وهل ما معروض اليوم هي األغلبية بعناها السياسي أم هل أهنَّ
ألنَّ األغلبية يف احلديث الدميقراطي هي عددية وال شأن هلا ابلتوزيع املكوانيت.

إذ إنَّ األغلبية السياسية -ابملعىن السياسي- هو حصول حزب أو حتالف سياسي على 
العدد األكب من األصوات املعبَّ عنها مقارنة مبنافسيه كلٌّ على ِحَدة، ويف هذه احلالة نتحدث 

عن أغلبية نسبية أو يسرية.

واألغلبية املطلقة يف النظام البملاين هو حصول حزب أو حتالف سياسي على امتياز تشكيل 
احلكومة منفرداً، من دون احلاجة إىل عقد حتالفات عادة ما مُتلي بعض التنازالت اليت قد تكون هلا 

آاثر مدمرة على املدى املتوسط والبعيد. 

غري أنَّ تفسري احملكمة االحتادية للمادة الدستورية )76( من الدستور عام 2010 )2( أبنَّ 
الكتلة الكبى هي اليت تتشكَّل داخل البملان، وليس ابلضرورة الفائزة يف االنتخاابت. وتفسريها 
عام 2022 أبنَّ انتخاب رئيس اجلمهورية يتطلَّب نصاب الثلثي من أعضاء جملس النواب، وليس 
من احلاضرين)3(، ممَّا جعل من إمكانية حصول األغلبية أبرحيية شيء من اخليال.  فالفوائد املرتتبة 
على وجود األغلبية بعدم وجود التنازالت اليت ميليها عقد التحالفات ما زالت موجودة، مع الكالم 

عن أغلبية. 

2. )25( احتادية، 2010.
3. )16( احتادية، 2022
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حتدايت تواجه حكومة األغلبية

ممَّا ميكن عدَّها صداً قوايً أمام جناح األغلبية املرادة اليت تريد االبتعاد عن احملاصصة. ومل يكن 
بـ)التوازن  فما يسمَّى  تنازالت،  تتطلب  الوحيد حنو وجود حتالفات  السبب  التفسريان مها  هاذان 
املكوِّانيت( هو ُعْرٌف ال ميكن جتاوزه، بل مل يستطع حىت املروِّجي لألغلبية أن يتجاوزوه لضغوط 
داخلية تذكر بسياق عدد من األحداث، واخلوف املستمر لألطراف املختلفة من التهميش املكوِّانيت. 

)لعبة التوازانت(

 خيار اجتهت له الكتل السياسية بعد أن فرضته الوالايت املتحدة األمريكية يف بداية وجودها 
يف العراق، يقضي بعدم استفراد مكوٍِّن ابلسلطة؛ خوفاً من السيطرة ملكوِّن وإقصاء اآلخر، فكان 
السبيل للدخول يف التقاسم. ودائماً ما يبر اخلطاب السياسي ذلك بنصه يف الدستور، وضرورة 
عدم خمالفته، غري أنَّ الدستور مل يذكر كلمة مكوِّانت إال يف املادة )9( أواًل اخلاصة ابجليش العراقي 
»تتكوَّن القوات املسلحة العراقية، واألجهزة األمنية من مكوِّانت الشعب العراقي، با يراعي توازهنا 
ومتاثلها دون متييز أو إقصاء«)4(. ودائماً ما يُذَكر التوازن يف خطاب القوى السنية والكردية، إال يف 
الدروة البملانية احلالية، فإنَّ القوى الشيعية ما عدا التيار الصدري هي من تركِّز عليه. وميكن للعبة 
التوازانت أن تتخلخَل إذا ما ِسرَي يف حكومة األغلبية السياسية. وذلك هو أحد األسباب الذي 

جيعل إصرار القوى السنية والكردية على األغلبية السياسية إصراراً قاباًل للتفاوض.

القوى السنية والكردية املتضرِّر األكب من حكومة األغلبية 

استناداً إىل السياقات السياسية العراقية، وإىل لعبة التوازانت فإنَّ املكوِّنِي )السين، والكردي( 
مها املتضرران أكثر من الشيعة حبكومة األغلبية؛ ألسباب عديدة، منها:

إذا ما أصبح سياق األغلبية سارايً فقد يكون ابستطاعة القوى الشيعية يف البملاانت القادمة أن . 1
يشكِّلوا األغلبية لوحدهم، ويرتكوا املعارضة للسنة والكرد أو ألحدمها.

جتعل امللفات القضائية املعلقة واخلاصة إبقليم كردستان وخصوصاً تعاقداته وعالقاته اخلارجية . 2
خاسراً كبرياً ابلدفع إىل فتحها من قبل األطراف املتضررة.

4. دستور العراق 2005.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

السنية واملتعلقة ابالهتام ابإلرهاب، أو . 3 املتعلقة ببعض الشخصيات  القضائية  امللفات   جتعل 
اجتثاث البعث خاسراً كبرياً ابلدفع إىل فتحها من قبل األطراف املتضررة.

امتالك القوى الشيعية من الطرفي أذرعاً عسكرية تستطيع حتريكها يف بغداد، ومركز السلطة، . 4
م دور القوى السنية والكردية يف القيام ابلعمل التنفيذي أو السياسي. ممَّا حيجِّ

ا حتاول  جتعل كلُّ تلك األسباب القوى السنية والكردية غري متحمِّسٍة ملشروع األغلبية، بل إهنَّ
أتطري اتفاقاهتا ابلدخول مع الصف الشيعي الواحد؛ إال أنَّ ذهاب التيار الصدري للمعارضة جيعلها 

يف مواجهة التحدايت نفسها آنفة الذكر.

خيار املعارضة خسارة سياسية

ما إن ُعِرَض موضوع املعارضة الذي ابت جديداً على العمل السياسي يف العراق؛ إذ مل 
يشهده إال يف حماوالت غري مكتملة اجلوانب يف حكومة عادل عبداملهدي )2020-2018( من 
قبل تيار احلكمة، حىت ُعوِمل على أنَّه اجتاه )مرفوض ومفروض( على بعض األطراف؛ ألنَّه ميثِّل 

هناية سياسية لبعضهم، ولذلك أسبابه:

عدم وجود ثقافة سياسية متعلقة ابملعارضة ودورها، ولذا تتعاطى اجلماهري مع السلطة أفضل . 1
من املعارضة. 

يتيح املال السياسي الفاسد للموجودين يف السلطة قدرًة أكثر لتلبية حاجات اجلمهور، وصنع . 2
ارتباطات زابئنية كبرية.

اجلهات . 3 مع  مقارنة  للمال  منتج  أكب  األحزاب  اخلاص  القطاع  الدولة، وضعف  ريعية  جتعل 
األخرى، ممَّا جيعل القوة االقتصادية بيد السلطة ومشكليها.

قدرة املوجودين يف السلطة على حتريك امللفات القضائية ضد خصومهم.. 4

تطلبها . 	 تشريعات  إصدار  النواب  ممَّا حيمِّل جملس  التشريعات؛  من  الدستوري  االكتفاء  عدم 
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حتدايت تواجه حكومة األغلبية

ترحيالت دستورية حتت الفتة )تنظَّم بقانون()	(؛ ممَّا جيعل ملالكي األغلبية احلظوة يف تشريع 
القواني لصاحلهم.

امتالك السلطة احلق يف حتريك اجليش والقوة األمنية األخرى وقيادهتا، ممَّا حيتمل استثمارها ضد . 6
معارضيها؛ إلقصائهم وترهيبهم. 

جتعل كلُّ تلك األسباب من املعارضة عنصراً غري مرغوٍب به، بل هو جمازفة سياسية قد تودي 
أبصحابا إىل خسارة كلِّ شيٍء مثل خسارة اجلمهور، واملال، والسلطة، والعالقة مع اجلمهور؛ ممَّا 

يدفع ابجلميع حنو التزاحم يف احلكومة، مشكِّلًة بذلك حتدايً أمام فكرة األغلبية. 

اخلالصة 

وإن ذكران التحدايت لكن احلل ال يكمن إال يف حكومة األغلبية، وهذا ما أشار إليه العامل 
جمتمع  اجلميع يف  من  خمتلطة  فعاًل حكومة  تقوم  »حينما  قائاًل:  توكفيل(  دو  )ألكسي  الفرنسي 
ما، أي: موزعة ابلتساوي بي مبادئ متعارضة فال بدَّ هلا أن تواجه أحد أمرين: إمَّا الثورة وإمَّا 
االحنالل«)6(. يعين هذا سياسياً أنَّه ال حلَّ مع التوافق، ويف الوقت نفسه ال ميكن أن تسلَِّم األغلبية 
مجيع األدوات اليت متكنها من اهليمنة واالنفراد، وهذا ما أكمله )توكفيل( قائاًل: »ولكنَّين أعتقد 
–أيضًا- أنَّ احلرية تغدو مهددة ابهلالك إن مل جتد هذه السلطة أي عقبة تعرتضها فتبطئ سريها، 

وتتيح هلا متسعاً من الوقت لتمالك نفسها«.

جيعل التحوُّل من دون مقومات دستورية، ومؤسساتية من املكوِّنَي لألغلبية متفرديِن، ومن 
اجلماهري  يفتح شرارة  فقد  السياسي فقط،  اجلانب  التعطيل على  يقتصر  املتضررين معطِّلي، وال 
خبطاب املظلومية واإلقصاء. لذا فإنَّ الدعوات احلقيقية لإلصالح -وهي حتماً ابألغلبية- لكنَّها 
حتتاج إىل مرحلة تدرجيية يتوصَُّل عن طريقها التفاق حول )عقد اجتماعي( بي األطراف املختلفة 

يتناول احملاور اآلتية:

ِفْقرَاته لصاحل جهة ما، وإكمال القواني . 1 تعديل الدستور بطريقة ال ميكن عن طريقها أتويل 
املرحَّلة.

	. حتتاج أكثر من )50( مادة دستورية يف الدستور العراقي إىل تشريع قانون.
6. ألكسي دو توكفيل، عن الدميقراطية يف أمريكا، ترمجة بسام حجار، معهد الدراسات اإلسرتاتيجية، بريوت، 2007.
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يسمح لألغلبية إدارة السلطة التنفيذية فقط، وتكون املشاركة يف السلطة التشريعية بي األغلبية . 2
واملعارضة، وتتوىلَّ املعارضة دوراً يف البملان يتيح هلا مراقبة السلطة التنفيذية عن طريق ترؤُّس 

جلنيت )النزاهة والقانونية(.

وَعدُّ . 3 السياسي،  املسار  عن  صنوفها  جبميع  األمنية  القوات  إببعاد  التنفيذية  السلطة  إلزام 
استخدامها ملصاحل سياسية خرقاً حتاسب عليه قانوانً.

االتفاق على إبعاد القضاء عن تدخُّل سلطة األغلبية، ونفوذ املعارضة وعالقاهتا.. 4

جتفيف منابع الفساد واملال السياسي الفاسد الذي ميكن القريبي من السلطة من استقطاب . 	
اجلمهور، بطرائق خمتلفة أبرزها )املعوانت، واملكرمات(. 

وإذا ما متَّ العقد االجتماعي، والتزمت األطراف املختلفة ببنوده؛ ستتمكَّن املعارضة من 
ممارسة دورها يف حكومة األغلبية، وتتيح هلا العمل كبديل مقبل يف حال فشلت األغلبية يف 

إقناع اجلمهور.


