محنة المالكي في محنة العقل
د .كامل العضاض
ال ٌعنً عنوان المقال ،أعاله ،إطالقا ،توجٌه أٌة إهانة أو إساءة
للسٌد نوري المالكً ،ربٌس الوزراء العراقً ،فعقله سلٌم ،والحمد
هلل ،ولٌس فً محنة فٌزٌاوٌة ،أي أن دماغه الذي ٌشكل مركز التعقل
معافى .إنما القصد هو الحدٌث عن منهج العقل المعتمد فً تصرٌف
شؤون البالد ،وفقا لقناعات أو قٌم أو مبادئ أو حلول متصورة
لمعالجة أوضاع مختلفة تتعلق بإدارة حٌاة الناس وبتصرٌف شؤون
الحكومة ،ولوضع األولوٌات والمسارات للحكومة والدولة والمجتمع
خالل هذا العقد من الزمن الذي ٌتولى فٌه هو الٌوم موقع المسؤول
األول ،وها قد قضى نصفه األول حتى اآلن وهو ٌجتهد وٌقرر
وٌقود .وألنه صاحب القرار األول ،وألن قرارته تطال حٌاة الناس
ومستقبلهم ومستوٌات عٌشهم ورفاههم ،صار من حق الناس،
بإعتبارهم شركاء فً هذا الوطن ومالكٌه ،أن ٌحاسبوه ألنهم خولوه
أن ٌدٌر بالنٌابة عنهم حٌاتهم .وبالتالً فأن مسابلة المسؤول األول
هً لٌست حق طبٌعً ،فحسب وإنما واجب وطنً .فأٌن هً إذن
محنة العقل لدى المالكً؟ والكالم ،مرة أخرى ال ٌتعلق بشخصة هو،
إنما بما ٌمثله من قٌادة علٌاٌ ،حتل فٌها هو موقع المركز والمحرك،
فإن أخفق فً قراراته ،اخفقت قٌادته الفردٌة والجمعٌة ،وإن نجح،
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نجحت قٌادته كلها فً تحقٌق ما أؤتمنت علٌه من مسؤولٌات وأعباء،
إدارٌة وإجتماعٌة وإقتصادٌة و سٌاسٌة ،أو بصورة إجمالٌة ،مهمات
وطنٌة علٌا .ولتوضٌح مفهوم العقل فً رسم السٌاسات ،البد من
مداخلة فكرٌة موجزة ،نلحقها بمناقشة محددة وموضوعٌة ،بعٌدا،
كما نرجو ،عن التحٌز أو عدم اإلنصاف ،الن من شأن ذلك أن
ٌحشرنا فً منهج الالعقل الذي نرٌد أن نحتج ضده أصال.
ٌقوم المنهج العقلً ،عموما ،على أساسٌن؛ المنطق واإلستقراء.
فاألول ٌنطلق من بدٌهات تعرٌفٌة ،مفروغا من إتساقها مع مفهوم
المعقول بما ٌقابل ما ٌسمى بالالمعقول .فالمعقول ،مثال ،ان واحدا
زابد واحد ٌساوي إثنٌن ولٌس ثالثة ،بإفتراض التشابه فً الكمٌة
والنوع بٌن األشٌاء التً ٌجري جمعها أو طرحها .كما ٌمتد المنطق
الى اللغة ،ولٌس فقط للحساب الكمً لألشٌاء ،فحٌنما نقول أن فالنا
رجل ،وان الرجال ،حسبما تفرض قوانٌن الحٌاة الفٌزٌاوٌة على هذا
الكوكب ،البد أن ٌموتوا فً نهاٌة المطاف .وعلٌه ،من المنطقً أن
نستنتج أن فالنا ٌموت أٌضا ،إن آجال أو عاجال .والمنطق
األرسطوطالٌسً تضمن كل القواعد الممكنه لعلم المنطق هذا ،ولسنا
فً صدد تقدٌم عرض لفلسفته هنا ،انما لإلشارة الى المعنى العام .أما
اإلستقراء ،فٌقوم ،عموما ،على المشاهدة والتحسس الفعلً للظواهر،
وبهذا فإن تكرار حدوث ظاهره ما ،وما قد ٌترتب علٌها من نتابج،
ٌرتبط ،إرتبطا تأرٌخٌا وبصورة أساسٌة ،بعوامل معٌنة دون غٌرها.
فحٌنما تقل النظافة ،مثالٌ ،زداد وجود الجراثٌم الضارة بالصحة .هذه
ظاهرة إستقرابٌة ،بقدر ما هً منطقٌة .وعلى الصعٌد اإلجتماعً،
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ٌالحظ المراقبون ،بان المجتمع الذي تزداد فٌه حاالت الفقر ،تزداد
فٌه ،اٌضا ،حاالت الوفاة الطبٌعٌة ،كما تزداد حاالت عدم اإلستقرار
اإلجتماعً ،وحصول الثورات أو التمردات أو اإلنقالبات أو
اإلحتجاجات ،وذلك حسب حجم الفقر وإتساعه ووطأته .و ظواهر،
كهذه ،ملبت صفحات طوٌلة من تأرٌخ البشرٌة .وحٌنما ،تصادف
حاالت فً مجتمعات ٌنتشر فٌها الفقر وال تحصل فٌها ثورات أو
تمردات ،علٌك أن تفتش عن أسباب قاهرة حالت دون ذلك ،مثل
فقدان الوعً ،أو اإلستالب ،او الجهل ،أو لوجود قوة قمع ضاربة،
أو لتفشً الخوف الطاغً واإلستسالم ،الى آخر ما هناك من األسباب
التً تحول دون قٌام الجابعٌن باإلنتفاض ضد واقع ٌجٌعهم .وهكذا
نرى ،بأن المنطق ،عموما ،واإلستقراء ،إساساٌ ،مثالن أهم ركٌزتٌن
فً المنهج العقلً لتحلٌل الظواهر الشاخصة أمامنا ،كما ٌمثالن
الذخٌرة الفكرٌة لصاحب القرارات المسؤول عن إدارة شؤون البالد
والعباد .فماذا ٌعنً هذا المنهج العقلً؟ ٌعنً بأن القضاٌا الروحانٌة
والمقوالت اإلستلهامٌة هً خارج هذا المنهج ،بقدر تعلق األمر
بتصرٌف شؤون الناس الٌومٌة والواقعٌة والشاخصة أمامنا فً دنٌانا
هذه ،ولٌس فً آخرتنا الموعودة ،وفقا لمعاٌٌر الخالق العظٌم ،حٌث
سٌحشر إلٌه العباد فً ٌوم القٌامة.عند ذاك ،حسبما وعد الرب وبشر
األنبٌاء ،سٌحاسب الناس ،وفقا لمعاٌٌر الفضٌلة اإللهٌة .فنحن هنا
أزاء دنٌاٌ ،عٌش بها أحٌاء ،ولسنا وكالء موكلٌن من هللا للتصرف
بالبشر ،وفقا لمعاٌٌر أخروٌة ،فهذا من إختصاص الخالق وحده .أما
البشر الدنٌوٌون ،فهم مسؤولون إلعطاء البشر ما للبشر ،وما هلل هلل،
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فهم سٌحاسبون علٌه ،لٌس فً هذه الدنٌا ،بل فً ٌوم ٌحشرون فٌه،
أمام هللا خالقهم .فالقابد والحاكم والملك العظٌم ،لم ٌخلق البشر ،فلٌس
بوسعه أن ٌحاسبهم على أفعالهم ،إال بقدر ما توافقوا عليه من
صت عليه القوانين والدساتير واألعراف
حقوق وواجبات ،حسبما ن ّ
التي أقرها الناس ،وليس وفقا لما يقره او يحبذه الحاكم بذاته.
وتأسٌسا على ذلك ،نستنتج مجموعة من المسلمات العقلٌة التً
تسند الفكر اإلنسانً فً إتخاذ القرارات الٌومٌة أوالقٌادٌة أو
الوظٌفٌة:
 .1الٌصح القول بالشا ،والمقصود به نقٌضه ،كما ال ٌمكن التلفظ
بقول ،والقٌام بفعل ٌنقضه أو ٌسلبه معناه.
 .2أن لكل ظاهرة مسبب ،أوسبب ،ولكن تشخٌص المسبب األهم،
من بٌن عدد كبٌر من األسبابٌ ،تطلب تحلٌل اإلرتباط ،سواء
بأدوات التٌقن أو بأسلوب اإلحتمال اإلحصابً أو التأرٌخً.
 .3أن المقدمات تحدد النتابج؛ فحٌنما تمهد لعمل ما أو مشروع
معٌن ،فإن المقدمات ،أي التحضٌرات والتنظٌمات واألدوات
المسبقة ،هً التً تحدد مدى نجاح أو فشل النتابج .أي حٌنما تتولى
مهمة ال تستطٌع أنت إعداد شروط نجاحها مسبقا ،ستفشل .والفشل
أنت مسؤول عنه ،وال ٌنفع التبرٌر بحصول عوامل وضغوط ،مثل
اإلرهاب ،أو التدخل األجنبً ،أو الفساد ،أو لعدم توفر األكفاء! إذ
سٌطرح السؤال ،عندبذ ،لماذا تتصدى لمشكلة ما ،إبتداءا ،وأنت ال
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تملك فرٌقا من األكفاء لتنفٌذها؟ وحٌنما تعترضك مشكلة ٌسببها لك
شركاء أو متحاصصون ،لماذا تقبل بشروط تفرض علٌك ،بما
سٌؤدي حتما الى عدم تحقٌق النجاح فً المهمة األساسٌة ،وفقا
ألهدافك المعلنة ،او برنامجك الذي وعدت بتنفٌذه؟ وحٌنما تفشل أو
تتفاعل المشاكل والصراعات ،بسبب عدم اإلتفاق على معاٌٌر
واضحة لحلها قبل المباشرة فً المهمة ،ال ٌجوز أن تأتً لتعلن
للناس بأن عدم النجاح كان بسبب المحاصصة ،او الطابفٌة ،أو
الفبوٌة ،او اإلرهاب ،أو التدخل الخارجً ،الى آخر ما هناك من
تبرٌرات .فإذا ما تصدى المرء القدٌر لمهمة ،وال ٌستطٌع أن ٌحضر
مقدماتها لٌحقق النجاح التام فً تحقٌقها ،علٌه أن ٌعتذر عن تولٌها،
لٌحفظ قدر نفسه ،ولٌصون ما ٌقف من أجله من مبادئ وطنٌة.
هذا هو ،عموما ،المنهج العقلً ،بخطوطه العامة والعرٌضة.
وفً هذه الحالةٌ ،توجب الحكم على سٌاسات القادة وفقا لهذا المنهج
ولٌس غٌره .أي ٌجب إستبعاد المناهج غٌر العقلٌة ،كاإلنحٌازات
الطابفٌة والفبوٌة والعرقٌة والنفعٌة واإلرتزاقٌة .وحٌنما ٌكتب الكتاب
والمراقبون والمحللون والشاهدون على األحداث ،فٌجب ،وفقا لهذا
المنهج ،أن ٌكتبوا بأمانة وموضوعٌة .وهذا الموقف ،بعد ذلك ،هو
أٌضا ،من روافد الفضٌلة اإللهٌة ذاتها التً عرفها اإلنسان بالمنهج
العقلً قبل المنهج الروحً.
لنعود اآلن لمناقشة عدد محدود من القضاٌا المختارة من سٌاسات
وإجراءآت السٌد المالكً ،كربٌس وزراء ،خالل السنوات السابقة
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والحالٌة ،لنرى أٌن تقع محنته ،هل هً فً المنهج العقلً لقٌادته ،أم
فً مجافاته لهذا المنهج ،لضرورة البقاء أو اإلستمرار فً موقعه
على رأس السلطة التنفٌذٌة؟ وسوف نستبعد من هذا التحلٌل عوامال
مهمة ،ال ٌمكن التساهل معها ،عادة ،مثل قضٌة األنا والتسلط،
وقضٌة المصالح الدافعة ،واألجندات الخفٌة ،ومن ضمنها النرجسٌة،
والرغبات السادٌة .هذه أمور خارج البحث ،لعدم توفر البٌنات ،من
جهة ،ومن جهة أخرى ،ألننا إخترنا إفتراض حسن النٌة ،والتركٌز
على الموضوعٌة الكاملة ،وإستبعاد العوامل الذاتٌة.
ال ٌتسع المجال هنا لمناقشة كل القضاٌا والمشاكل التً تعرض
لها المالكً والقرارات التً إتخذها بشأنها ،فموضوع كهذا بحاجة
الى مجلد كامل .ولسنا هنا معنٌٌن بمحاكمة أو تقوٌم ،فذلك أمر
متروك للتأرٌخ وللنتابج النهابٌة التً حققها فً نهاٌة المطاف .إنما
نحن بصدد تقدٌم بعض األمثلة ،لتقوٌمها بمنهج العقل الذي أشرنا
إلٌه .علما ،بأن البشر خطاؤون ،ولٌس هناك من ال ٌخطأ ،فالعصمة
والكمال هلل وحده .ولكن الخطأ فً سٌاق القٌادة التأرٌخٌة ،هو درس
أساسً ،حٌث ٌجب أن ٌجري تحلٌله والتعلم منه ،ثم تجنبه ،لإلهتداء
الى القرار األصوب ،أو العقالنً فً المكان والزمان المناسبٌن،
ولٌس بعد فوات األوان.
ولعل المشكلة األولى التً نراها تعٌق السٌد المالكً فً إتخاذ
القرارات العقالنٌة والمتسقة مع قناعاته أو مبادبه التً ناضل من
أجل تحقٌقها ،هً مشكلة التناقض ما بٌن ما ٌؤمن به هو وحزبه
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وحلفابه المساندٌن له بصوره أساسٌة ،وبٌن ما ٌعلنه أو ٌحاول
ممارسته من سٌاسات .فهو بإعتباره من قادة حزب الدعوة ،وتجمعه،
أفكار أو عقابد متشابهة مع تجمعات إسالمٌة أخرى ،فً مقدمتها،
المجلس اإلسالمً األعلى بقٌادة عمار الحكٌم ،وهناك حزب الفضٌلة
والتٌار الصدري ،ولكنهم قد ٌختلفون فً التفاصٌل ،وبمقدار
اإلقتراب أو اإلبتعاد عما ٌسمى بعقٌدة والٌة الفقٌه ،وربما أٌضا
بمقدار درجة الرضوخ ،او لنقل ،درجة التناغم ،إن لم نقل ،الوالء
الى إٌران ،بإعتبارها حاملة لراٌة والٌة الفقٌه المقحمة على المذهب
اإلسالمً الشٌعً .ومرة أخرى ،لسنا بصدد مناقشة هذه العقٌدة ،أنما
فقط لإلشارة الى الخط العام لحزب الدعوة الذي ٌقوده المالكً والذي
ٌدٌر الحكومة اآلن ،بإجماع حزبه مع بقٌة الفصابل األسالمٌة
الشٌعٌة ،من خالل ما سموه بالتحالف الوطنً الذي رشحه او إنتخبه
ربٌسا للوزراء لحقبة إنتخابٌة ثانٌة ،بغض النظر عن تقوٌم مقدار
نجاح قٌادته فً الحقبة السابقة التً إمتدت لخمس سنوات.
فالمفروض ،وفقا للمبادئ العقٌدٌة للسٌد المالكً وحزبه ومساندٌه أن
ٌعمل على تحقٌق الدولة اإلسالمٌة على نهج آل البٌت ،فٌضع
سٌاسات ألسلمة المجتمع العراقً ،وفقا للمنهج الشٌعً ،ولٌقترح
وٌصدر تشرٌعات وقوانٌن العلمانٌة ،من خالل برلمان ،قد ٌملك
أغلبٌته ،كما قد توجب مبادئ العقٌدة أن ٌنسق مع الدولة اإلسالمٌة،
األم ،إٌران ،لتبنً الكثٌر من سٌاساتها وإجراءآتها ،بإعتبارها قاعدة
المذهب الشٌعً ،أو هً تدعً ذلك .ولكنه ،لم ٌفعل ذلك ،تماما .فبدال
عن ذلك ،حارب ملٌشٌات مقتدى الصدر ،المسماة بجٌش المهدي،
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بالتعاون مع القوات األمرٌكٌة المحتلة ،واعلن عما سماه بدولة
القانون ،وخاض اإلنتخابات بإبتالف خاص به وبحزبه ،بل هو أعلن
أكثر من مرة ،بأنه وحزبه ٌؤمنون بالدٌمقراطٌة وٌرٌدون تعزٌز
العملٌة السٌاسٌة ،وهو ضد سٌاسة المحاصصات الطابفٌة ،وطالب
بتشكٌل حكومة أغلبٌة ،بالنظر لما عاناه من نكد فً تنفٌذ برامجه
وإصالحاته فً الحقبة السابقة ،حٌث صرح أكثر من مرة ،أن
وزراءا غٌر أكفاء تفرضهم كتلهم المتحاصصة علٌه ،وهو ال
ٌستطٌع محاسبتهم أو إقالتهم ،وأن شركاءه المتحاصصٌن معه،
ٌضعون قدما معه ،واألخرى مع المعارضة ،فٌغرسون العصً فً
عجلة حكومته ،فٌعٌقون قٌادته .نعم ،لإلنصاف ،قال هو كل ذلك.
ولكن ثمة أسبلة جوهرٌة تطرح ،فً ضوء المنهج العقلً؛ منها ،هل
تخلى المالكً وحزبه عن عقٌدة الدولة اإلسالمٌة الشٌعٌة التً ستمهد
لظهور المهدي المنتظر ،عجل هللا فرجه؟ وهل الدٌمقراطٌة بالمفهوم
الغربً تدخل فً عقٌدة حزب الدعوة والكتل المساندة؟ ومعروف بأن
أحد قادة حزب الدعوة ،ولعله السٌد حٌدر العبادي صرح فً مقابلة
متلفزة بأن حزب الدعوة ال ٌؤمن بالدٌمقراطٌة؛ وأترك للباحثٌن أمر
التحري عن هذا الموضوع .وهل المالكً ،الذي نقل عنه أنه قال أنه
علمانً وال ٌنوي أن ٌقٌم دولة إسالمٌة شٌعٌة ،بل وال ٌطمح،
للترشٌح لوالٌة ثالثة ،كربٌس وزراء ،اصبح الٌوم ٌؤمن بفصل
الدولة عن الدٌن ،وانه وحزبه ال شأن له بالعزاءآت الملٌونٌة ،وال
بالطقوس الدٌنٌة الشٌعٌة ،وال بمنح عطل رسمٌة لمناسبات دٌنٌة،
مثل مقاتل أو والدات األبمة المعصومٌن؟ ام أن كل ذلك إستتار ،إن
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لم نقل رٌاءا او تقٌة ،رٌثما ٌستمكن هو وكتله اإلسالمٌة الشٌعٌة،
إلقامة دولته اإلسالمٌة الشٌعٌة التً ستمثل المقدمة لصعود دولة
المهدي المنتظر؟ أن هذا التناقض العمٌق بٌن ما ٌؤمن به المالكً
وبٌن ما ٌمارسه هو مجانبة كاملة للمنهج العقلً ،حٌث ٌجب أن
تعرف األمة التً إنتخبته الى أي شاطا هو ٌقودها .كما ٌرٌد أن
ٌعرف العراقٌون من غٌر الشٌعة ،وهم ٌقاربون بعددهم أقل بقلٌل من
نصف الشعب العراقً ،بأن دولتهم ال تمٌزضدهم إلسباب طابفٌة او
دٌنٌة أو عرقٌة ،وان العراق ملك كل العراقٌٌن ،وأنهم أخوة
بالمواطنة والعٌش المشترك ،بغض النظر عن الدٌن والمذهب
والطابفة والعرق ،وهذا المبدأ هو من أكثر مبادئ الدٌمقراطٌة جالءا!
فهل المالكً ٌؤمن هو شخصٌا بذلك ،ام أن حزبه ومنظرٌه وكتله،
وخصوصا منهم الصدرٌون الذٌن خاضوا حربا طابفٌة ،فً بعض
مراحل الحقبة الماضٌة ،هم ال ٌؤمنون بذلك ،ولكنهم ٌستترون اٌضا؟
المشكلة هنا ،بان التناقض بٌن ما ٌعلن وبٌن ما ٌضمرٌ ،ؤدي الى
فقدان البوصلة .فالتنمٌة وخصوصا عندما ترسى على أسس
اإلستدامة ،تستغرق زمنا ،وربما عقودا .وحٌنما ٌستمكن الحزب
وقابدة من الحكم وهو ٌضمر إتجاها آخر ،فٌغٌر شراع المركب
للسٌر بدفع رٌاح أخر ،فمن شأن ذلك أن ٌزجه وٌودي به الى لجة
أمواج عاتٌة ،مما ستضٌع معه كل مكاسب التنمٌة ،كما حدث ذلك
لصدام حسٌن ،حٌث أطاح بكل مكاسب التنمٌة التً تحققت بثمن
باهظ خالل السبعٌنات من القرن الماضً ،تحت القٌادة البكرٌة،
وذلك عندما زج العراق فً حروب إقلٌمٌة كارثٌة الطابل من
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وراءها .فعلى سبٌل المثال أو اإلفتراض ،لو دخلت إٌران فً حرب
مع دول الخلٌج ،حول مصٌر البحرٌن ،فمع من سٌتحالف المالكً؟
فإن هو إختار الحٌاد ،فالكتل التً نصبته ،والصدرٌون منهم
باألساس ،سوف ال ٌختارون ذلك .وهكذا ستكون قٌادة المالكً فً
مهب الرٌح .فالمنهج العقلً ٌوجب إزاحة التناقضات ما بٌن القول
والفعل ،من جهة ،وبٌن ما ٌعلن وما ٌستبطن ،من جهة أخرى .هذا
إذا أراد المالكً وحزبه تحقٌق التنمٌة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة فً
العراق .وعلى ذلك ،فإن الحلفاء الذٌن علٌه أن ٌختارهم ٌجب أن
ٌكونوا ،فً الواقع ،من ضمن القوى الدٌمقراطٌة الوطنٌة العلمانٌة،
ولٌس من بٌن القوى المتكلسة بالفكر الطابفً الدٌنً السلفً ،او
الغٌبً.
والمشكلة األساسٌة المنهجٌة هً أن القابد الذي ٌتصدى لقٌادة
البالد ،هو من ٌملك برنامجا مدروسا بإمعان للنهوض بالشعب
والبالد من مهالك اإلرهاب والطابفٌة ،أوال ،ومن تراكمات التخلف
والفقر وضٌاع الموارد والفساد والهدر ،ثانٌا ،ولضمان وحدة العراق
الجغرافٌة ،ولمنع مخاطر تقسٌم البالد وإلبعاد تدخل الدول األجنبٌة
فً شؤونها ،ثالثا ،وصوال لتحقٌق التنمٌة ،ببعدٌها البشري والمادي
التراكمً ،وما ٌنطوي علٌه ذلك من برامج تعلٌمٌة وصحٌة وخدمٌة
وإستثمارٌة وطنٌة .وهذه بال شك مهمات ضخمة جدا ،تستلزم ،قبل
كل شا ،لٌس فقط وجود ورسوخ اإلرادة الوطنٌة ،إنما اٌضا ،وجود
ألمع العقول والكفاءآت الوطنٌة ،مجهزة بإعمق الدراسات
التشخٌصٌة التً تساعد على إعداد البرامج القصٌرة والمتوسطة
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وبعٌدة األمد .ولعل مما ٌجافً العقل المنهجً ،بأن من ٌطالب
الشعب بإنتخابه لٌتصدى لهذه المشاكلٌ ،أتً بعد إنتهاء مهلته
الممنوحة له للحكم ،لٌقول بأننا لم نستطع تقدٌم كل ما وعدنا به بسبب
المشاكل ،منها المحاصصة والفساد واإلرهاب وتدخل بعض دول
الجوار (من غٌر إشارة الى إٌران)  .اي أنه ٌتشبث لتبرٌر فشله أو
عدم نجاحه الكامل بسبب ذات المشاكل التً وعد بالتصدي لها.
بكلمة أخرى ،نخاله قد ٌقول ،بأنً تصدٌت لمعالجة المشاكل ولكنً
فشلت بسبب وجود هذه المشاكل .وهذا هو التناقض بعٌنه .لم تقبل
التصدي لمشاكل لٌس لدٌك برامج لحلها؟ واألمثله ال حصر لها.
نذكر ،على سبٌل المثال ،فقط ،عددا محدودا منها ،بصٌغة التساؤل:
 .1من الذي قبل بالمحاصصة وهو ٌعلم بأنها ستعٌقه؟
 .2من الذي إستدار على مفهوم األغلبٌة فً نتابج اإلنتخابات
الماضٌة ،باإلستعانه بتفسٌر غٌر دستوري للكتلة األكبر؟
وإبتالفه لم ٌكن هو الكتلة األكبر ،ألنه لم ٌفز باألغلبٌة ،أي
لم ٌكن الكتلة األكبر إنتخابٌا ،مما إضطره للتحالف لتكوٌن
كتلة أكبر بعد اإلنتخابات ،خالفا للمفهوم الدٌمقراطً لمعنى
األغلبٌة اإلنتخابٌة ،مع قوى طابفٌة ،هو ٌعلم بأنها قد تقف
ضده ،عندما تقتضً مصالحها ،حتى لو كانت مشاركة معه
فً الحكم .وهذا ٌعنً القبول بالعودة للمحاصصة التً كان
ٌعلق علٌها أهم أسباب فشله فً إدارة الحكم ،خالل الحقبة
الماضٌة؟
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 .3خالل سنوات حكمه الخمس الماضٌات ،ما هً حاالت الفساد
والرشوة التً إنتشرت وترعرعت تحت قٌادته؟ فوزٌر
التجارة فالح السودانً ،أتهم بالفساد الشنٌع ،وهو من قٌادي
حزبه ،فمن الذي منع محاكمته؟ ومن الذي عاقب الموظف
البسٌط الذي منعه من السفر من أجل الهروب؟ ومن الذي
إستبدل ربٌس القضاة فً المحكمة التً أرادت محاكمة ذلك
الوزٌر المتهم بالفساد؟
 .4إذا كان النفط ،وهو المورد الوحٌد الذي ٌعول علٌه ،إلعادة
بناء العراق ولوضعه على طرٌق التنمٌة المستدامة ،إذا كان
هذا النفط هو ملك للعراقٌٌن جمٌعأ وفقا للدستور ،فلماذا ٌقدم
لشركات نفطٌة ثانوٌة فً شمال العراق ،كإمتٌازات ،بإسلوب
المشاركات فً اإلنتاج الجابر وغٌر المناسب ،تماما،
لظروف العراق؟ لماذا ،حتى ولو كان ذلك بفعل حكومة إقلٌم
كردستان ،بطرٌقة غٌر دستورٌة؟ فلماذا السكوت عن ذلك،
بل والرضوخ له ومحاولة التفاهم حوله؟ الٌس ذلك ألن هناك
هناك محاوالت إلرضاء بعض الشركاء فً الحكم ،من أجل
الحصول على تأٌٌدهم السٌاسً للبقاء على راس الحكومة؟
وثمة سؤال آخر ،هل الجوالت النفطٌة التً سمٌت ،خداعا،
بأنها عقود خدمة ،لمصلحة العراق؟ خصوصا وأنها العقود
التً ترتب علٌها منح الشركات هٌمنة لتصدٌر النفط لمدة
تصل الى ربع قرن من الزمان ،بل أن هذه العقود هً أقرب
ما تكون لنظام المشاركات فً اإلنتاج! فأٌن إذن التمسك
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بالمادة رقم  111من الدستور التً تنص بأن النفط هو ملك
العراقٌٌن حمٌعا ،ولٌس ملكا إلقلٌم أو محافظة ،وال ٌدخل فً
سٌطرة أو هٌمنة شركات أحنبٌة؟
 .5فإذا كنت تشكو من المحاصصة ،فلماذا تقبلها؟ هل إلسباب
سٌاسٌة ،منها الرغبة للبقاء فً السلطة ،وبما ٌناقض مصالح
الشعب العراقً؟
 .6ثم أٌن هم الخبراء والعلماء األكفاء فً مفاصل الحكومة
والدولة؟ فوزارة النفط تعانً من الفساد والترهل ،والشركات
التً جاءت من خالل عقود الجوالت النفطٌة المعروفة ،ال
تنفذ عقودها بكفاءة .وننصح فً هذا الخصوص بقراءة
حلقات األستاذ حمزة الجواهري عن حاالت تنفٌذ عقود النفط
والغاز منذ منحها ،إعتبارا من عام  ،2008حتى اآلن؛
والحلقات منشورة فً مواقع عدٌدة ،منها األخبار والجدٌدة
وغٌرهما.
 .7الحظنا أن بعض الكتاب ٌدافع عن إدارة المالكً ،وٌستنكر،
تحت ستار التحذٌر ،مظاهرات شباب العراق السلمٌة
والمقٌدة ،تماما ،بترسانات الشرطة واألمن ،منذ  25كانون
الثانً من هذا العامٌ .ستطٌع هذا البعض أن ٌجد أسبابا
كثٌرة ،وٌطرزها بدوافع الحرص على اإلستقرار ،ولدفع
اللوم عن إدارة المالكً ،بإعتباره ٌعمل تحت ضغوط هابلة،
وتحت ظروف غٌر مواتٌة ،وبأن المتظاهرٌن ،ربما هم
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منقادٌن الى غوغاء أو بعثٌٌن من فلول النظام السابق من
الذٌن ٌستبطنون إعادة الدٌكتاتورٌة ،فكتاب ،مثل الدكتور عبد
الخالق حسٌن ،مع األسف ،وهو كاتب نعتبره رصٌنا ،نراه
ٌتشبث ببعض مقوالت المرحوم علً الوردي ،لٌثبت للجمٌع
أن الغوغاء هم جزء ال ٌتجزا من الشعب العراقً ،بدال عن
أن ٌناقش بموضوعٌة مناهج اإلدارة العقلٌة لحكم المالكً
الذي إستمر لنصف عقد من الزمن ،وها هو منذ أكثر من
عام لم ٌستكمل تشكٌل حكومته التحاصصٌة التً تجاوزت
األربعٌن وزٌرا ،ما عدا الوزارات األمنٌة التً ال تزال
معروضة للمفاوضات والمساومات! وال ٌزال المالكً
ٌتبوأها جمٌعا ،بالوكالة ،إضافة الى منصبه كربٌس وزراء.
وهكذا سلخت حكومة المالكً ربع مدتها اإلنتخابٌة البالغة
أربعة سنوات دون أن تقدم شٌبا .ولكنها ،تحت تأثٌر
مظاهرات الشباب وتجمعات غضبهم السلمٌة فً ساحات
التحرٌر فً بغداد وفً غٌرها من مدن العراق ،تفتق ذهنها
عن إمهال الوزراء الخدمٌٌن ،مابة ٌوم لمراجعة أدابهم
ولمحاسبة المقصرٌن منهم! ولكن أٌن هً المسؤولٌة
الجماعٌة للحكومة؟ فتقصٌرهم ،إن ثبت ،هو اٌضا تقصٌر
للحكومة كلها ،بما فٌها السٌد المالكً نفسه ،فهؤالء الوزراء
المقصرٌن ال ٌمكن أن ٌكونوا أكباش فداء ،إذ تم حصرهم
بمدة قصٌرة وغٌر واقعٌة ،لتقدٌم نتابج ،وهم ٌعلمون بأنها
سوف لن تأت ،ال بمبة ٌوم ،وال حتى بألف ٌوم ،وذلك
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ألسباب موضوعٌة؛ منها غٌاب الرؤٌة ،والبرامج العلمٌة
المفصلة ،ومنها األلغام المدسوسة بغزارة فً تشكٌلة
الحكومة .فحكومة المكونات هذه ٌخفً كل مكون فٌها نواٌاه
واجنداته ،بل وسٌستل خنجره المخبأ ،حالٌا ،حٌنما تحٌن
الساعة ،لإلجهاز على هذه الحكومة التً ٌشارك فٌها .اي
أنهم ال ٌعتبرون أنفسهم شركاء فً الحكومة ،فٌتقاسمون معها
المسؤولٌة عن أي فشل فً أدابها .لربما هم ٌرٌدون فقط أن
ٌشاركوها بالمسؤولٌة عن أٌة نجاحات قد تتحقق ،بقدرة
قادر! فأٌن هً المسؤولٌة التضامنٌة لجمٌع المشاركٌن فً
الحكومة ،سواء فً إخفاقها أو فً نجاحها .فالمالكً وحده ال
ٌتحمل المسؤولٌة بهذا المعنى ،ولكنه ٌتحملها ألنه قبل
بتشكٌل حكومة عاجزة ألسباب موضوعٌة ،ولغٌاب منهج
عقلً موات لتحقٌق نتابج إٌجابٌة ،لحل ،فً األقل ،بعض
معضالت العراق الجسٌمة.
أرجو ان الٌفهم من نقدنا اعاله بانه نقدا موجها خصٌصا ضد
شخص السٌد المالكً ،ولكنه بحث فً المنهج العقلً المسؤول
لقٌادة العراق فً ظروفه العصٌبة الحالٌة .وهو موجه ،اٌضا ،لٌس
فقط للمالكً وحزبه بل لكل الفرقاء فً ما ٌسمى بحكومة الشراكة
أو الوحدة الوطنٌة ،وهً تسمٌة رغبوٌة ،ربما أرٌد بها التعبٌر
عن أمان ،ال وجود موضوعً لها .لماذا ٌرٌد الجمٌع المشاركة
فً الحكومة ومعارضتها فً آن؟ وهذه ،مرة أخرى ،حالة تتنافى
مع منهج العقل الحصٌف .كٌف تجمع النقٌضٌن؟ أن تكون مشاركا
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فً الحكومة ومعارضا لها فً آن واحد .لماذا ال تنسجم الكتل مع
متطلبات العقل الحصٌف؟ فاما ان تكون هً مع الحكومة
وتقاسمها بالمسؤولٌات على وفق منهج أوبرنامج متفق علٌه ،أو
تصطف مع المعارضة ،وتأخذ مقعدها معها ،لتنتقد ولترشد
الحكومة الى الحلول األفضل التً ٌرٌدها الشعب العراقً وفباته
المختلفة ،وفقا للدستور والقوانٌن ونوامٌس الدٌمقراطٌة.
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