
 بالمكشوف يلعب أن المالكي على
 األمريكية القوات بقاء تمديد بعدم نهائيا   قرارا   ويعلن

 
 خليل صائب

 
( السٌبة)كل اإلحتماالت و كل شًء فً هرج ومرج والرإٌة مشوشة، .وضع المالكً ال ٌحسد علٌه

 . للعراق قابمة
ارتكب ما ٌكفً من خابات وتشكٌل الحكومة، لكنه انتصر مبدبٌاً فً معركة اإلنت وبالرغم أن المالكً

، وجعل انتصاره هشاً قلقاً ومعرض للسقوط فرصهاألخطاء اإلستراتٌجٌة والتكتٌكٌة والخطاٌا لتدمٌر 
 . خاصة فً ظرف شدٌد الدقة

إغبلق : الغٌر مبررتٌن بؤي شكل الحركتٌنفؤما األخطاء التكتٌكٌة، فربما ال ٌعبر عنها شًء أفضل من 
 ،أو مع مكتبه والذي ال أتصور أنه تم بدون التنسٌق معه وادي وخاصة نادي اتحاد األدباء والكتاب،الن

نعم كان . ، والذان افقداه كمٌة مهمة من الدعم الحرج، وببل مقابلوثم إغبلق مقر الحزب الشٌوعً
 . تكلف كثٌراً ، ومع ذلك قد غٌر قانونٌة األخطاء، فلٌس من الضروري أن تكون "قانونٌان"العمبلن 

 
لم و الظرف الذي ٌعٌش فٌهأولها أن المالكً ال ٌبدو قد فهم . اإلستراتٌجٌة فهً متعددة األخطاءوأما 

متى . ٌدرك ما معنى ربٌس حكومة تحت اإلحتبلل، وما ٌمكن أن ٌنتظره ربٌس الحكومة من اإلحتبلل
 . نفسه وبلدهٌتعاون معه ومتى ٌضربه وكٌف ٌضربه وكٌف ٌجب أن ٌتصرف هو لٌحمً 

بتراٌوس، لسبب ما تخٌل " ظلم"كان جهل المالكً باألمور واضحاً حٌن أحرج نفسه بالشكوى لبوش من 
بجانبهم ضد  ٌقف "الجٌش المصري"سٌقف معه بوجه بتراٌوس، مثلما تخٌل ثوار مصر أن " بوش"أن 

ار، وٌقنع نفسه ره قد صٌتمنى شٌباً فٌتصو: كبلهما كان ٌفكر بطرٌقة التمنً. من أسسه ونظفه وطبخه
 .بؤنه صحٌح، وكبلهما اكتشف خطؤه بعد دفع الثمن

الخاطبة للموقف العام هو أنك لن تستطٌع أن تخطط بشكل سلٌم، ولن تستطٌع أن  ةالخطر فً النظر
عندما ٌتصور المالكً مثبلً، تصوراً تبناه الكثٌر من الذٌن . تقرر مواقفك مسبقاً وتحسب اإلحتماالت

فً العراق، بؤنه باإلمكان إقناع األمٌركان بؤن ٌحولونا إلى " علم السٌاسة"اءة التارٌخ أو ٌرفضون قر
ٌابان أو ألمانٌا بفضل استعمارهم، وٌساعدونا على تؤسٌس بلد القانون الدٌمقراطً مقابل أن نوقع معهم 

 . عقود فابدة متبادلة ٌستفٌدون بها من النفط ونستفٌد من تكنولوجٌتهم المتقدمة
، لكن لتقاتلت الدول على اإلستعمار لما كانت سمعة اإلحتبلل سٌبة فً العالم، بل لو كان األمر هكذا،
 . األمور لٌست كذلك

 
وٌحدها كل ٌوم، لكن الذبب البلمعة جمٌع الخراف السمٌنة تود لو تصادق الذبب الذي ٌصقل اسنانه 

ذبب ٌصقل اسنانه كل  فعبلً  ٌات المتحدةهل الوال. األصدقاء أكثر من حاجته إلىبحاجة إلى الفرابس 
 055، بقدر ما تصرف بقٌة دول العالم مجتمعة" أسنانها"ٌوم؟ حسناً، ال ندري إذن لماذا تصرف على 

 ، إن لم نحسب المصارٌف اإلضافٌة الخاصة بالصناعة الذرٌة ومشارٌع ناسا!!فقط فً العام ملٌار دوالر
 .للفضاء

 ؟ العالمفً " إلٌة"ثالث أكبر  أن نخفً ومن له؟ "خروف سمٌن"وهل نحن 
 لكن الذباب ال تؤكل إال عندما تجوع، فهل أن الذبب األمرٌكً جابع؟ 

( ساعة الدٌن األمرٌكً: )إلق نظرة على معدته الخاوٌة هنا...إنه لم ٌتضور جوعاً فً حٌاته كما هو الٌوم
 )*( 

 
ٌعٌش ، وال ٌستطٌع الذبب أن أن ٌموت جوعاً  أي حٌوانلذبب، فبل نستطٌع أن نطالب ا ذنبا لٌس هذ

الخراف أن تكون أكثر انتباهاً وذكاءاً وأقل سقوطاً فً تفكٌر  نؤمل من، لكن ٌمكننا أن الحشٌش على
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ٌصادق الذي أبله ذلك ؤي ذبب ف. األمانً، خاصة من كانت إلٌتها كبٌرة وحركتها ثقٌلة وقرونها مكسورة
 مثل هذا الخروف وٌنتظر أن ٌنجح فً امتحان البقاء القاسً، الذي ال ٌسمح بؤي ضٌاع للفرص؟

إلى فرابس ال ٌفضل أن ٌنظر بعٌداً، و، بهذه األفكار المخٌفةٌتعب أعصابه المنهكة  ٌحب أن ال خروفنا
لشعوب القرٌبة التً فرضت علٌها من ا إلى المانٌا والٌابان، ال إلى زمبلبهتشبهه ال بالحجم وال بالشكل، 

فً الزرٌبة، له القطٌع  ٌحبسالذبب ٌرٌد حاكما مثل مبارك، . مثبلً  فً مصر ذلك الذبب،" صداقة"
لٌس هناك سوى . فً المقابر لٌلها مرعوبةً  وٌجعل الخراف تباتوٌحلب له الحلٌب وٌؤتٌه باللحم كل ٌوم 

ٌعرف " باٌع ومخلص"أو قد ٌفكر أن ٌكون شرٌفاً، على ، "شرٌفاً "التً تفضل راعٌاً الذباب  من الحمقى
 . د أو أسبلة أو شكاوي، تلك هً الصفاة الخلقٌة الحسنى لمن ٌتقدم لتلك الوظٌفةكٌف ٌخدم سٌده ببل ترد
، ٌفضل الذبب ذلك الذي لٌس له حزب ٌحاسبه، إال اللهم إن كان "المناسبٌن أخبلقٌاً "ومن بٌن المرشحٌن 
فالحزب قد ٌضغط على العمٌل وٌعرقل عمله، كما أنه فً  .صغٌرة من أمثاله صابةعالحزب عبارة عن 

صاحب الحزب قد ٌرى نفسه قوٌاً بعض الشًء  العمٌل حالة اختبلف المصالح ال سامح هللا، فؤن
الذبب ٌرٌد جماعة ال تستطٌع أن تقول ال أبداً، ولٌس . لٌعترض وقد ٌقول ال عندما ٌرى موقفه فً خطر

لٌس لها خطوط حمر، ولٌس لها طرق للتراجع، وال تستطٌع  جماعة .ود لما ٌمكن أن تقوم بههناك حد
المستقلٌن عن المبادئ، ": المستقلٌن"الذبب الحكٌم ٌفضل ! إال أن تقبل، حتى لو كان فً القبول هبلكها

مبارك وعباس  مثلمخلوقات الذبب الحكٌم ٌرٌد . الشعب وعن أي حزب حقٌقًوعن الشرف وعن 
 .وعبلوي والمطلك... والسنٌورة 

أو عادل عبد  من عبلوي أو المطلك "لصداقته"فما هً فرصتك ٌا مالكً إلقناع الذبب بؤنك انسب 
أنه من األفضل له أن تكون مثال اآللوسً أو أٌاد جمال الدٌن؟ كٌف ستقنعه  ربما مستقببلً، المهدي او

 ؟ أي منهمأنت على رأس السلطة ولٌس 
أن  فحتى لو أردت واستطعتوٌجب أن تدرك ذلك،  حتى إن كان هذا طموحك، حبً،ال أمل ٌا صا
، والناس التً تحبك وترى فٌك أمبلً، سواء كان تعٌقها ارتباطاتك الحزبٌة فرصتك، فؤن تصٌر بؤخبلقهم

 . هذا األمل صحٌحاً أم كان وهماً 
 

مالكً، كما فاتت الذٌن من قبله، الفاتت ٌبدو لً أنها هذه هً الحقٌقة الستراتٌجٌة األساسٌة التً 
، دون أن ٌدرك ومثقف الرجل كان ٌناقش األمرٌكان فً الكونغرس وٌثبت لهم أنه واع ونبٌه. الجعفريك

لم ٌكن ٌتصرف بوعً مكانه وما ٌحٌط به وما ٌرٌده البلعبون  الجعفري! أنهم كانوا ٌرون فً ذلك عوقاً 
هل من غرابة إن جاءت كوندالٌزا راٌس دون أن ٌدري، ف كان فً الكونغرس كمن ٌعدد مثالبه فٌه، لذلك
العزٌز " صدٌقه" إلى العراق لرفع الستار النهابً عن حملة سرٌعة إلزاحته قادها بالنٌابة عنهاخصٌصاً 

  ؟وأمثاله من المطٌعٌن جبلل الطالبانً
 

 اسلوباً  ات والسرٌةالمالكً هو أنه قرر أن ٌستعمل المراوغ ارتكبهالخطؤ اإلستراتٌجً الثانً الذي 
إن نسٌنا العامل و. للوصول إلى أهدافه، وأن ٌلعب على كل الحبال، تماماً كما ٌقال عن عبد الكرٌم قاسم

لٌس هناك من عٌب حقٌقً فً كفاءة المراوغات والسرٌة للوصول األخبلقً، الذي ننساه بسهولة عادًة، ف
فً الملعب وإلحتبلل فؤنك تلعب لعبتهم المفضلة إلى الهدف، لكن المشكلة هً أنك عندما تستعملها مع ا

 . الذي خبروه أكثر من أي ملعب آخر
 

 اإلنفتاح والشفافٌة ٌسهل التنسٌق مع األصدقاء وٌكسب المإٌدٌن المإمنٌن بنفس الطرٌق، والسرٌة
ثر ال ٌمكن عادة أن تكسب المنفعتٌن معاً وعلٌك أن تقرر أٌهما أك. والتكتم تحرم الخصوم من الرإٌة

 .أهمٌة بالنسبة لك
، فعلٌك أن تعلن مواقفك وخططك ومعلوماتك ألصدقابك لطبٌعً أنه للحصول على أكبر المكاسبمن ا

لكً ٌثقوا بك وٌستطٌعون التنسٌق معك وٌشعرون أنك معهم فً مركب واحدة، وأن تمنعها عن أعدابك 
تستطٌع أن تخبر الكثٌر من أصدقابك، لكنك طعباً ال . فبل ٌستطٌعون أن ٌعرفوا ما تخببه لهم من مفاجآت



أن ٌكون صامتاً ٌحٌط  ،لذلك ٌختار المالكً ومن ٌفضل هذه الطرٌقة. دون أن ٌصل الخبر إلى أعدابك
 . تصرفاته وقراراته بغموض األسباب أو ٌقدم أسباباً غٌر مقنعة لؤلكثرٌة

، هً أنهم جٌة هابلة التطوروإمكانٌاتهم التكنولو المشكلة فً هذه الطرٌقة مع خصم مثل األمرٌكان
شر إلى ٌعلمون بكل كلمة تقولها أو تكتبها وأي نفس ٌدخل ربتٌك أو ٌخرج منهما، وأنها تنقل بالنقل المبا

 . أٌضاً  إلى واشنطن وعلى األغلب تل أبٌب، والهابلة"  السفارة"غرف التحلٌل فً 
وأصدقاإك ٌشعرون أنهم كـ  هكذا نصل إلى النتٌجة المقلوبة، فٌصٌر خصومك عارفٌن بكل شًء،

من خصومك الذٌن تؤتً جمٌع المبادرات وخٌر دلٌل على ذلك هو أنك تجد أن "! األطرش بالزفة"
وتؤتً أفعالك كردود فعل تصد عن نفسها الهجمات المرة تلو . حسبوا فً هذه األثناء كل رد فعل لك

كل مرة ٌفكر خصم األمرٌكان أنه  فً. المرة، دون أن تستطٌع أن تتحرك أو تؤخذ المبادرة والهجوم
لكنه ٌفاجؤ بؤنهم قرأوا أفكاره، فمعظم . لهم األمر هذه المرة إلى أن تؤتً الفرصة األنسب للرد" سٌمرر"

، لكنهم ٌحتفظون "التمرٌر"لذلك فاألمرٌكان ٌستفٌدون من . خصومهم فً العالم فعلوا نفس الشًء
لقد ! لن تؤِت أبداً " الفرصة األنسب"لٌكتشف متؤخراً بؤن بالمبادرة، وٌوجهون له الضربة تلو األخرى، 

الجعفري قادراً على فضح الحقٌقة الخطٌرة بؤن اإلحتبلل هو من ٌدٌر اإلرهاب والتفجٌرات، لو أنه  كان
، ففرح اإلحتبلل بـ "الفرصة األنسب"لٌنتظر " مررها"أصر على التحقٌق فً حادثة البصرة، لكنه 

 .  ٌحصل الجعفري على فرصة ثانٌة أبداً وحرصوا أن ال" التمرٌر"
 

أما أصدقاإك، فٌدٌرون رإوسهم هكذا ٌكون الملعب مكشوفاً أمام خصومك لٌخططوا كما ٌرٌدون، 
وق ذلك حابرٌن ٌتابعون كرة التنس بٌنكما دون أن ٌستطٌعون مساعدتك فً شًء، وال التنسٌق معك، وف

معلوماتك لنفسك، فؤن قراراتك تؤتً بشكل تحتفظ ب كألنو. ، والشك بالمستقبلفؤنك تثٌر فٌهم عدم الثقة
سرٌة موقعة " مذكرة تفاهم" تؤتً بدون سابق إنذار،: مفاجآت ال ٌدرون أٌن ٌضعون انفسهم منها

تعارض المعاهدة وتسخر ! فً الٌوم التالً ثم تنقلب علٌه تماماً ٌوماً تإٌد التفاوض مع البعثٌٌن !! ومنتهٌة
تدخل البرلمان وتحصل بٌنك وبٌن أحدهم ! إلى تهدٌد الشعب ما لم ٌتم التوقٌع علٌها منها، ثم تنقلب فوراً 

 ! مشادة، فتقول له أنك تعلم عن إرتباطاته اإلرهابٌة
 

خطوتك القادمة ٌا سٌادة ربٌس الوزراء؟ كٌف ٌطمبن،  ، أو على األقل ناخبوك،كٌف ٌحسب الشعب
 : بلة التً تكاثرت فً رأسه ببل جوابباألس كٌف ترٌده أن ٌقف معك بثقة؟ أٌن ٌذهب

لماذا قال المالكً أنه كان ٌسهر على راحة منتظر الزٌدي فً السجن، بٌنما ٌقول منتظر أنه كان ٌعذب 
 بالكهرباء فً تلك األثناء؟ 

ما قصة العصابة العجٌبة ذات الثمانٌة أالف عضو المتخصصة بقتل الكفاءات والتً تم إعدام مبتٌن منهم 
 لماذا ال تعلن نتابج التحقٌق؟ .. من ٌمولها.. بمن ترتبط(.. على ما أذكر)بالمإبد  055على والحكم 

ما هً حقٌقة أجهزة كشف المتفجرات المزٌفة ولماذا ال نسمع قصة قابلة للتصدٌق عنها، هل هً أجهزة 
حكومة  ولماذا ٌستمر مسإولون عراقٌون فً الدفاع عنها حتى بعد أن تعترف.. أم لٌست سوى خدعة

 الشركة بؤنها عملٌة غش وخداع وتطردها من ببلدها؟ 
من المسإول عن تكرار قتل المتطوعٌن بعملٌات إرهابٌة وبنفس الطرٌقة فٌجمعون فً صف انتظار 
لٌؤتً من ٌفجرهم، ولماذا بعد أن حدثت ألول مرة، لم ٌعط لكل مراجع ورقة لموعد فً ساعة معٌنة فً 

 كٌف تتكرر هذه مرات ومرات وال أحد ٌطٌر رأسه من المسإولٌن عنها؟ ...ٌوم معٌن لكً ٌمنع تجمعهم
ما قصة األسعار المخفضة للنفط التً تذهب إلى الحكومة األردنٌة رغم أن تلك الحكومة كانت أسوأ 
؟ حكومة على اإلطبلق فً معاملة العراقٌٌن حكومة وشعباً وكانت أقربهم إلى صدام قبل سقوطه وبعده

ٌن الجهة التً ٌدٌن لها بالمال، أم ٌبدأ بإٌفاء دٌنه؟ هل العراقً أغنى من األردنً لكً وهل ٌساعد مد
فلماذا ال ٌقدم مثل هذا الدعم إلى سورٌا وإٌران، وفً كل  عراقٌٌن إن كان دعم لآلجبٌن... ٌساعده؟

ألحزاب لماذا ال ٌحتج أحد فً الحكومة أو أي من النواب فً أي من امنهما أضعاف ما فً األردن؟ 
ولماذا ال ٌطرح أحد سإاالً؟ كٌف اتفقوا على هذه وهم مختلفٌن على كل شًء وٌبحثون عن الزالت 

 لبعضهم البعض فً كل شًء؟



 
ٌن على مخاصمتك، ٌعرفون األجوبة بالطبع عن كل زاوٌة من هذه األسبلة، وهم خصومك، المصر  

البلزمة لكً تنورهم،  واإلستشارات فً الحكومة والبرلمان، كل المعلومات" ممثلٌهم"ٌقدمون لـ 
وحسب الحاجة، بٌنما ٌغرق رفاقك فً الظبلم الدامس، وتساعدهم فً معرفة مكانهم واتخاذ قراراتهم 

ال أدري كم من رفاقك المقربٌن ٌعرف ما تعرف، لكن بالتؤكٌد، فؤن . ٌكمكشون بؤٌدٌهم بحثاً عن الطرٌق
أستعٌنوا على قضاء "إذن فالحدٌث الشرٌف . ن أصدقابكإن حسبت الشعب م هذا الشعب ال ٌدري شٌباً،

 .األصدقاء دون األعداءعلى ٌقع لٌس مناسباً هنا ولم ٌكن ٌقصد به كتمان " حوابجكم بالكتمان
لعل التعلم من تجارب الخصوم من حكم الشعوب فهذا عبلوي الذي وصف زمٌله السابق عزت الشابندر 

وكانت النتٌجة ". ال تعرف حتى ما ٌفكر فٌه وما ٌدور فً رأسه أنك"طربقة عمله واتخاذه قراراته بـ 
ألتً تعرفها لهذه المخاتبلت، أن الرجل ال ٌستطٌع أن ٌحتفظ لفترة طوٌلة بؤٌة مجموعة تعمل معه، ومن 

 . ٌبقى معه هم ممن ٌرتضون ألنفسهم استبلم األوامر بالتلفون ببل مناقشة
مر معك بهذه الحدة، لكن من ٌستطٌع أن ٌقول أنه ٌثق أنك لن وأنت ٌا ربٌس الوزراء، قد ال ٌكون األ
 تفاجؤه فً آخر لحظة مفاجؤة غٌر سارة؟ 

 
ما العمل إذن؟ لٌس هناك صعوبة فً الجواب، ففً العاب الورق هناك العاباً مختلفة، فً بعضها تخفى 

مرآة ٌرى فٌها وعندما تعرف أن خصمك وضع خلفك . أكثر األوراق، وفً أخرى تكشف أكثر األوراق
لكً " المكشوف"، فبل ٌحتاج األمر إلى دهاء لتقرر أن علٌك أن تلعب معه على "المخفٌة"كل أوراقك 

 . ٌقل الفرق بٌنهمال، أو على األقل فرصك مع فرص خصمكتتساوى 
 

الرٌبة واإلحساس باألسرار والظبلم لدى الشعب، مثل  تثٌر التصرفات التًأن تتوقف عن علٌك أٌضاً 
مثل تلك القصة التً انطفؤت فٌها ( وهً على األغلب كاذبة)عاٌات البابسة، صادقة كانت أم كاذبة الد

إن كنت تطالب الناس أن ٌصدقوا تلك القصة فبل تلومهم إذن إن ! الكهرباء أثناء مقابلتك التلفزٌونٌة
ً أنه حتى لو المشكلة ه. فهً ربما أقرب إلى التصدٌق من هذه القصة صدقوا قصة صابرٌن الجنابً

كانت قصة الكهرباء صحٌحة، وجاءت فً صدفة توقٌت عجٌب غرٌب لصالحك، فهً لٌست فً 
ال ٌستطٌع أن ٌإمن لنفسه الكهرباء، شخص فاشل ولٌس  الذي حكومةالصالحك، ببساطة ألن ربٌس 

مولدة ، كما أن ربٌس حكومة ٌضطر إلى أن ٌتابع بنفسه إصبلح ، فخطورة ذلك كبٌرة على البلد"شعبً"
، وهو نوع معروف من عن القرارات الهامة المنزل أو المكتب، مدٌر فاشل ألنه سٌكون مشغوالً بالتوافه

وأهم من كل ذلك أن أحداً ". اإلدارة الماٌكروٌة"ٌسمى فً توزٌع األدوار ٌإدي إلى ما  اإلداري الفشل
، وهإالء صدق كل ما ٌؤتً منكأقسم مسبقاً أن ٌ كان قد لن ٌصدق القصة حتى لو كانت صحٌحة، إال من

لذلك كان علٌك أن تمنع نشر ذلك اللقاء، إن كان حقٌقٌاً، أما إن كان مزوراً فعلٌك . لٌسوا هدف الدعاٌة
 أن ٌكون عمٌبلً سرٌاً ٌهدف إلى إسقاطك تماماً  تطرد مدٌر دعاٌتك األبله، وال تستبعدتراجع نفسك وأن 

 . الت معروفةفمثل هذه الحا متعمدة،" أخطاء"من خبلل 
 

هذا فً اإلعبلم، أما فً السٌاسة فعلٌك ان تنتهج سٌاسة معاكسة لكل ما تقوم به اآلن، حسب تصوري لما 
تدخل . لٌستعملها فً اللحظة المناسبةعلى اآلخرٌن " ٌجمع األوراق"أنت اآلن تبدو كمن ! تقوم به اآلن

جبه وتفاجا العالم بؤنك تخفً سبلحاً سرٌاً إلى البرلمان، وحٌن ٌجابهك عضو برلمانً بؤسبلة صعبة، تفا
الحزب الشٌوعً ٌغضبك، فإذا بك تستعمل ورقة ! ضده، فتقول له أنك تعرف معلومات إرهابٌة تدٌنه

 ! كون مقره غٌر رسمً وأنه ٌمكن قانونٌاً للدولة أن تخلٌهتحتفظ بها، وهً 
ٌرة؟ هل ٌحتفظ بها لئلستفادة منها وكٌف ٌخفً ربٌس الحكومة معلومات إرهابٌة خط: الناس سٌتساءلون

لنفسه، أم ٌفترض أن ٌستعملها لفابدة العراق وفور معرفته بها؟ إن كان إخفاإها ضمن خطة لمصلحة 
 العراق، فلماذا كشفها إذن، وفً اللحظة التً احتاج إلٌها فً صراع شخصً مع خصم؟ 

لماذا فً : الناس ستتساءل. برر التصرفوبالنسبة إلخبلء مقر الشٌوعً، فبل ٌكفً أن اإلخبلء قانونً لٌ
هذا التوقٌت؟ لماذا تم استخدام استعراضً للقوة؟ لماذا قواتك الخاصة؟ هل خصصت هذه القوة لحل 



إشكاالت وخبلفات السكن أم هً قوات مدربة بشكل خاص للحماٌة؟ ولماذا هذا الحزب دون غٌره، علماً 
جه لحٌن حصوله على مقراته المصادرة سابقاً؟ بٌانات أن لدٌه مقران فقط ولدٌه معاملة لتؤجٌل إخرا

مرة تقول أن اختٌار المقرات جاء بسبب أولوٌة . القوة العسكرٌة جاءت متناقضة وزادت الطٌن بله
 . الحاجة إلٌها، ومرة ثانٌة تقول أنها فعلت نفس الشًء مع أحزاب أخرى

 
ما الذي ٌتركه كل هذا من أنطباع عن المالكً؟ إحساس بالمخاتلة وعدم الراحة وعدم الثقة، فً اللحظة 

أنا من الناس ال أصدق أن توقٌت األمر وطرٌقة إنجازه مجرد . التً ٌحتاج فٌها إلى كل ثقة ممكنة
كنت تخفٌها عنه لحٌن هار واحدة من األوراق التً ظة، وأعتقد انها كانت عملٌة أنتقام من الحزب بإفصد

قرأت الٌوم خبراً ٌتحدث عن مشروع لتؤخٌر استعادة األراضً الزراعٌة المتجاوز علٌها من . الحاجة
قبل الفبلحٌن دعماً لهم فً هذه الفترة، فلماذا ال ٌكون هناك تفكٌر بتؤخٌر استعادة األبنٌة المتجاوز علٌها، 

آخر تذهب إلٌه؟ األحزاب هً الجزء األساسً فً  اناً خاصة من قبل األحزاب الصغٌرة التً ال تملك مك
العملٌة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة، وتستحق بالتؤكٌد من الحكومة أن تإمن لها الحد األدنى من ظروف العمل، 

ترى ورقة  ألٌست ٌا ساعة؟ 42فما هو الحدث العظٌم الذي كان ٌتطلب إخراج حزب من مقراته خبلل 
ب الحالٌة؟ هل ٌفسر هذا تؤخر تسوٌة الموضوع، وأن الحكومة ربما ضغط حكومٌة على جمٌع األحزا

 .تفضل اإلحتفاظ لنفسها بورقة ابتزاز على أن تحصل على ثمن اإلٌجارات؟ من حقنا أن نشك باألمر
 

سٌاسة تجمٌع أوراق الضغط، ولنسمها باسمها الحقٌقً هنا، أوراق اإلبتزاز، ال تجعل صاحبها محبوباً 
لقد استعملتها أجهزة األمن األمرٌكٌة بكثرة فً . إن لم ٌجرمها القانون فاألخبلق تفعل ، وحتىلدى الناس

نهاٌة األربعٌنات وبداٌة الخمسٌنات فً الفترة المٌكافلٌة، وما زالت تستعمل من قبل األجهزة األمنٌة 
 . بسببهاكره الناس األجهزة األمنٌة ة، لكنها واحدة من األسباب التً المختلف

 
فؤنك تكسب " على المكشوف"هً أوراق اإلحراج، وحٌن تلعبها فأوراق الضغط،  أما وراق إبتزاز،تلك أ

خذ مثبلً تدخل السفارة األمرٌكٌة الوقح فً اإلنتخابات . دون أن تخسر سمعتك كشخص شفاف مباشر
اآلن ك ٌمكن. األخٌرة، وتعاون بعض السٌاسٌٌن الذٌن ٌنقصهم الحٌاء معها للحصول على مكاسب بالقوة

فوراً أن تقترح على البرلمان التصوٌت على قانون ٌمنع السٌاسٌٌن والجهات الحكومٌة من اإللتقاء بؤٌة 
جهة أجنبٌة خبلل فترة ما قبل وأثناء اإلنتخابات وحتى اإلنتهاء من تشكٌل الحكومة، وٌمنع على الجهات 

م بها عدد من هإالء إلى الدول األجنبٌة، وبالنسبة للزٌارات المخجلة الذي قا. الدبلوماسٌة ان تلتقً بهم
، بعٌدة وقرٌبة، وبشكل جعل العراقٌٌن ٌخجلون من أنفسهم لتلك اإلهانة، ٌمكنك أن تقترح على البرلمان

سن قانون ٌمنع سفر المرشحٌن وقادة األحزاب  ما لم تكن تنوي اإلستفادة من هذه الممارسات الضعٌفة،
 ! إلنتخابات وما ٌحٌط بهاالسٌاسٌة إلى الخارج خبلل فترة ا

 
ماذا سٌفعلون؟ إن قبلوا القانون كسبت موقفاً وكسب العراق قانوناً رابعاً، ٌزٌد من اعتزاز العراقً ببلده 

وإن عرقلوه فً البرلمان علٌك أن ال تترك عراقٌاً واحداً ال ٌعرف من الذي . وبمن أنجز ذلك القانون
بدالً من انتظار  توجه ضرباتك المباشرة إلى التآمر والمتآمرٌنهكذا ! عرقل ذلك القانون، ولماذا عرقله

: ، ولٌس أن تحتفظ بحقٌقة نتٌجة التصوٌت لنفسك، لكً تستخدمها فً ٌوم ما وتقول ألحدهمضرباتهم
 ".أنت صوتت ضد ذلك القانون"
 

بٌلٌة بامتٌاز، او التساهل دون دفع ثمنها، سٌاسة أمرٌكٌة إسرا" التمرٌر"اإلستفادة من سٌاسة الخصوم ب
وتمتد من خبلل اإلستشارة إلى ممثلٌهم فً السٌاسة العراقٌة، وٌفترض أن المالكً أو اي سٌاسً آخر، 
قد أدرك أآلن أن هذه سٌاسة ثابتة، لذلك فؤن أي توقع برد إٌجابً على اي تساهل، هو وهم أصبح ٌعتبر 

تساهل، هو أن ٌقوم المقابل باستغبلل ما ٌجب أن ٌنتظره وٌحسب حسابه لكل . حماقة فً عالم السٌاسة
التساهل، وأن ٌعد المالكً نفسه لفضح ذلك اإلبتزاز بصراحة وأكبر قوة بهدف فضح الخصم تماماً 

 . وتبرٌر وقف الشراكة معه



حذر عضو مجلس النواب عن دولة القانون سامً العسكري من إن إستمرار رباسة مجلس النواب الٌوم 
وٌلجؤ . التشرٌعات والقوانٌن قد تإدي باعضاء المجلس الى الطلب بإقالتها بنهجها الحالً فً تعطٌل

الخندق المقابل للحكومة فً هذا األمر إلى تخصٌص الوقت للخطابات الفارغة المطولة، وهً بالمناسبة 
تستطٌع فٌه األقلٌة عرقلة مشروع أي " فٌلٌبستر"طرٌقة مقتبسة من الكونغرس األمرٌكٌة وتسمى الـ 

نٌة استخدام إلى تعدٌل الدستور لكً ٌحدد إمكاالحقاً وقد أضطر الكونغرس . بمناقشات ال نهاٌة لها قانون
 . ذلك اللغم لتعطٌل القرارات فً الببلد

فاللعبة القدٌمة فً عرقلة القوانٌن تعود من جدٌد، . خطوة سامً العسكري تتجه فً اإلتجاه الصحٌح
 : ، فقالخطاب ربٌس الحكومة األخٌر فً البرلمانضاً من وبنفس البلعبٌن وٌمكننا أن نرى ذلك أٌ

 الدورة ومنذ الٌوم حتى معطلة مازالت التً القوانٌن أهمٌة العراقً الشعب وعلى علٌكم والٌخفى"
 النفط وقانون  المحافظات وقانون باتاالنتخا قانون و االحزاب قانون مثل ، النواب لمجلس السابقة
 مهمة وقوانٌن ، الداخلٌة وزارة وقانون  الصحفٌٌن حماٌة وقانون  االلكترونٌة الحكومة ومشروع والغاز
 )**(.." التقاعد قانون مثل اخرى

 
 وبالطبع لٌس فقط أمام. ٌجب أن ٌكون اإلحراج المكشوف هو السبلح األكثر استعماالً أمام هذه األسالٌب

ربٌس البرلمان، بل أٌضاً أمام نواب ربٌس الجمهورٌة، والذٌن أخذوا على عاتقهم هذه المهمة غٌر 
ٌجب توقع هذه العرقلة واإلستعداد لفضحها بؤكبر . الشرٌفة، مثل عادل عبد المهدي وطارق الهاشمً

 .اإلطبلقوضوح ممكن وبطرٌقة ال تداري وال تخشى إحراق السفن معهم، فلٌست هناك أٌة سفن على 
 
الٌوم قضٌة فً غاٌة الخطورة، وأتمنى أنها لن تتم بالطرٌقة المخاتلة المعتادة فً  اآلن؟ أمام العراق و

قضٌة سحب : السٌاسة العراقٌة، وأن ٌتم التعامل معها بشكل شفاف صرٌح جريء مفتوح ومواجه
بسحب القوات من العراق، فؤن بالنٌة ( ولٌس كلها)فرغم أغلب التؤكٌدات األمرٌكٌة . القوات األمرٌكٌة

تصوري من خبلل مراقبة األحداث ومنطق األمور والتارٌخ أٌضاً، فؤن األمرٌكان ٌرغبون بشدة فً 
. ، فذلك هو التفسٌر المعقول الوحٌد على إصرارهم على توقٌع المعاهدةاإلبقاء على قواتهم فً العراق

بل فترة أن العراق سٌحتاج إلى القوات األمرٌكٌة وزٌر دفاعنا المنتهٌة والٌته صرح ق .المإشرات كثٌرة
ومعلوم أن العبٌدي الذي كان ٌهدد العراقٌٌن بالقراصنة إن لم ٌوقعوا المعاهدة، بوق . 4500إلى عام 

بمثل هذا التصرٌح لوال قصد اإلستقادة منه لتهٌبة القبول " ٌسود وجهه" سـ أمرٌكً مباشر، وهو لم ٌكن
ل ٌومٌن قرأت تقرٌراً كتبه جورج فرٌدمان ٌنبه فٌه إلى أن أخطر ما تمر به وقب. بالتمدٌد على األقل

، لٌتوصل بعد تحلٌل مطول إلى أنه إن المنطقة العربٌة لٌس الثورة اللٌبٌة وإنما ما ٌجري فً البحرٌن
سقطت الحكومة البحرٌنٌة أو ضعفت كثٌراً، فؤن إٌران ستكون قادرة على الضغط على المملكة 

التً لن تجد نفس مستوى الدعم العسكري والمعنوي الذي ٌوفره تواجد أسطولها الخامس فً السعودٌة 
البحرٌن مع حكومة قوٌة مإٌدة لها فً البحرٌن، فإذا انسحب األمرٌكان من العراق أٌضاً، فسٌكون 

ة فً الضغط شدٌداً على أصدقاء أمٌركا، وأنها قد ال تكون قادرة على مواجهة متطلبات تطورات السٌاس
فً النهاٌة ٌصل إلى أنه . المنطقة، كما ان إعادة قواتها إلمنسحبة لن ٌكون سهبلً من الناحٌة السٌاسٌة

 . على الحكومة األمرٌكٌة أن تنتبه لما ٌحدث فً البحرٌن وأن تفكر فً تؤجٌل انسحابها من العراق
، سإل الجعفري عن أحتمال طلب تمدٌد بقاء القوات فؤجاب بعد أن حاول الندنٌة" الحٌاة"مقابلة مع وفً 

 :التهرب من السإال
 
 مقالة أو شعر قصٌدة لٌس وهو العسكري الشؤن فً والخبرة االختصاص أصحاب ٌقرره شؤن هذا"

 المتبقً الوقت عن سكرٌٌنع خبراء نسؤل أن وٌجب تصدر، متى صاحبها ٌحدد أن ٌمكن صحافٌة
 أداءنا نعقلن أن ٌجب لكن األمٌركٌة، القوات تخرج أن نرٌد وقت بؤسرع ونحن قواتنا، بناء الستكمال

 امنٌاً  غطاء نإمن أن ٌجب األجنبٌة القوات بخروج نطالب فعندما االختصاص، ألصحاب نصغً وأن
 عرب، بخبراء االستعانة من مانع الو االختصاص، أصحاب المعادلة هذه ٌحسم والذي بلدنا، ألبناء

 ( **)* ".نفسها بناء استكمال وشك على العراقٌة والقوات
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إنه خطٌر ألنه ببساطة دعوة ألمٌركا . ، كبلم خاطا وخطٌر للغاٌةومنطقٌاً  هذا الكبلم الذي ٌبدو برٌباً 

هم من سٌقرر " سكريأصحاب الشؤن الع"فعندما تعلم أن . للتدخل فً تشكلٌة الحكومة وإلثارة المشاكل
هإالء من " اصحاب الشؤن"مسؤلة تمدٌد بقاء القوات، فهً دعوة صرٌحة لك ألن تعمل على أن ٌكون 

ألٌس محتمبلً أن هذا الصراع الطابل حول من ٌشغل منصبً وزٌري . جماعتك، لٌقرروا األمر كما ترٌد
على تنصٌب من تضمن أنه سٌقول  اإلصرار األمرٌكًالداخلٌة والدفاع، على األقل جزبٌاً، عابد إلى 

لتمدٌد القوات؟ اال ٌكون معقوالً أن التنسٌق للتظاهرات الحالٌة المستمرة، له عبلقات أمرٌكٌة " نعم"
تهدف إلى الضغط على المالكً لكً ( إضافة إلى الناس المحتجة بحق من أجل الخدمات واإلصبلح)

ٌبهم فً تلك المراكز، أو بعضها، على األقل فٌما و المجلس األعلى على تنص" ألعراقٌة"ٌقبل بمن تصر 
ٌتعلق بوزارة الدفاع؟ بشكل عام، عندما تكشف نواٌاك لطرٌقة اتخاذك القرار لخصومك، فؤنك تدعوهم 

 . صراحة للتؤثٌر علٌه وترشدهم إلى الطرٌق البلزم لذلك، ومن هنا خطورة تصرٌح الجعفري
 

فالسٌاسً هو الشخص الذي ٌجب أن ٌقرر مثل هذا . اطالكن إضافة إلى خطورة قول الجعفري، فهو خ
معرفة ما  للعسكري السبب االول هو أن العراق لٌس فً معركة لكً ٌمكن. القرار ولٌس العسكري

األمر ٌعتمد تماماً على تقدٌرات سٌاسٌة مستقبلٌة ألحتمال حدوث مثل  بلٌحتاجه بالضبط لحماٌة نفسه، 
الممكنة لتجنبها إن عرفنا األسباب السٌاسٌة رجة وما هً البدابل تلك المعركة ومع من وإلى أٌة د

كل هذه .. الخ.. على نطاق واسع أم مجرد مناوشات أو تهدٌدات ومناوراتالمحتملة لها وهل ستكون 
 . ، ومن ٌقرر أجوبتها ٌفترض أن ٌكون السٌاسً ولٌس العسكريأسبلة سٌاسٌة ولٌست عسكرٌة

مفهوم مابع " اإلستعداد الكافً"أجوبة كل تلك األسبلة، فؤن مفهوم  إضافة إلى ذلك، وبفرض معرفة
إذا كان هدفنا الدفاع أكبر بكثٌر مما فإذا أردنا أن ننتصر بسرعة فؤن ذلك ٌتطلب قوة . وهبلمً تماماً 

والصمود فقط، وحتى الدفاع تختلف متطلباته إن كنت ترٌد أن تضمن أن ال تسمح ألٌة قوة عسكرٌة 
. أم أنك تعتقد أن تلك القوة حتى إن دخلت فلن تستطٌع البقاء بسبب المقاومة الداخلٌة بدخول ببلدك

الموضوع كله هبلمً، وأي حدٌث عن حدود واضحة بؤٌة درجة كانت لمستوى الجٌش والتسلح البلزم 
 لقد صمدت كل من حماس وحزب هللا أمام إسرابٌل، فهل. للعراق هو أقرب الى الخداع منه إلى الحقٌقة

انتظرتا أن ٌصبح لدٌهما جٌش ٌعادل الجٌش اإلسرابٌلً قبل أن تتصرفا؟ أستطٌع أن أجزم بؤن تصرٌح 
 .ال ٌستند إلى أٌة دراسةقد قٌل كٌفما اتفق و 4500العبٌدي عن عام 

قد ال ٌكون إال محاولة للتخلص من المسإولٌة عن " الخبراء العسكرٌٌن"إن القاء الكرة فً ملعب 
هذا ٌدفع المرء إلى التفكٌر بؤن الساسة العراقٌٌن قد بدأوا البحث . إشر خطٌر أٌضاً الموضوع وهذا م

لكن من ناحٌة أخرى لو كان . عن الحجج البلزمة للتخلص من القضٌة والقاء عاتقها على العسكرٌٌن
ارة من سٌتولى وز علىاألمر كذلك لما اختلفوا مع العراقٌة التً تمثل الجانب األمرٌكً حسب تقدٌري، 

 . ٌرٌد فعبلً أنهاء وجود القوات األمرٌكٌة فً العراق على األرجح، الدفاع مثبلً، لذلك أفترض أن المالكً
 

هذا العام سٌكون أخطر عام فً مستقبل العراق، فإن ثبتت القواعد فإننا نورث األجٌال القادمة مشكلة قد 
م لون لئلستسبلم للضغط األمرٌكً انفسهلننظر إلى الٌابان التً ٌمتع المٌا .ٌكون حلها فوق طاقاتهم

بالنظر إلٌها كمثال، فمثل ما ٌحدث فً كورٌا الجنوبٌة ٌتظاهر الكثٌرٌن فً الٌابان سنوٌاً مطالبٌن برحٌل 
القوات األمرٌكٌة عن ببلدهم، فبل ٌوجد أي منافق ٌستطٌع القول أن الٌابان تتعرض للخطر وأن وجود 

غط الشعبً إلزالة القواعد األمرٌكٌة حداً أنه قلب الحكومة الٌابانٌة وأخٌراً وصل الض. القوات ٌحمٌها
لكن الرجل جاء فرأى . المستقرة منذ نهاٌة الحرب، وجاء بالرجل الذي وعد الشعب بإنهاء وجود القواعد

، خجبلً  أن األمرٌكان ركزوا رماحهم فً قلب الٌابان حتى استحال قلعها، فقدم استقالته، وذهب فً سبٌله
 . قً الٌابانً ٌحس بمهانة وجود جٌش على أرض ببلده ال مبرر له وال ٌستطٌع منه فكاكاً وب
 

السلطة فً استرالٌا بعد أن فاز حزبه   (Gough Whitlam)، استلم غوف وٌتبلم 0794فً عام 
ك اعادة القوات اإلسترالٌة التً كانت تشارب وقام، باإلنتخابات عاماً  42وألول مرة منذ " حزب العمل"



ت حكومة إكتشف. هناكفً حرب فٌتنام آنذاك وإطبلق سراح المحتجزٌن من الجنود الذٌن رفضوا الخدمة 
 ا وتعاون أجهزة األمن األسترالٌة معهااألمرٌكٌة فً ببلده( CIA)أسراراً خطٌرة عن أعمال الـ وٌتبلم 

، "التعاون"فوراً عن هذا خاصة فً التآمر على حكومة الٌندي فً تشٌلً، فؤمر الربٌس وٌتبلم بالتوقف 
كل هذا جعل حكومة وٌتبلم تحاول أن . (لكن األمن األسترالً استمر فً ذلك حتى اإلطاحة بالندي)

 وحاولت إبقاءهافً موسساته األمنٌة، وبقٌة المإسسات األمنٌة األمرٌكٌة ( CIA)تعرف مدى تغلغل الـ 
من ٌرٌد اإلطبلع على ! كومة المنتخبة األسترالٌةالح إسقاطعند الحدود المقبولة دولٌاً، فكانت النتٌجة 

 (****)" لنتعلم الحكمة من الذٌن وقعوا معاهدات قبلنا: "أشٌره إلى مقالً حول القصة تفاصٌل أكثر
 (حالٌاً  002مقالة رقم )
 

إن لم ٌتم إخراجها بسرعة صار ذلك ن رصاصة فً جسد ذلك البلد، إن وجود القواعد األجنبٌة، عبارة ع
 غصة تمنع اإلحساس بالكرامة لدى المواطنالشعب وخٌارات شوكة ضغط على تبقى وس، مكلفاً الحقاً 

من جٌران البلد، هً خلٌط من الخوف واإلحتقار للبلد وشق من الشك بٌنه وبٌن حكوماته، ونظرة سلبٌة 
 .مهما تم تجاهلها هً النتابج النفسٌة األكٌدة والثابتة للقواعد على شعب الببلد هذه. المضٌف للقواعد

ثٌر من أي تهدٌد ذا أكبر بكثٌر وأخطر بكوبالنسبة للعراق، كما هو الحال مع أسترالٌا والٌابان، فه
باشرة فً الوقت الحاضر، حٌث ال توجد أٌة مطالبات بؤراضً أو أٌة أسباب م عسكري محتمل

ب بٌن دول المنطقة، بل أن تواجد مثل هذه القوات هو السبب األكبر إلحتمال إثارة ذلك لئلحترا
 .اإلحتراب

 
أن ٌعلن المالكً بؤقرب وقت كل هذه العوامل تشٌر إلى أن الخطوة الصحٌحة اآلن هً أن  فً تصوري

هذا التصرٌح حٌن  فمثل! ممكن، أي فوراً، أنه ال ٌنوي، وتحت أٌة ظروف أن ٌمدد بقاء القوات األجنبٌة
فؤٌة محاولة إلستبدال . ٌعلن وٌنتشر، وٌسعد به الناس القلقون، قد ٌكون بحد ذاته رادعاً ألٌة مإامرات

الحكومة، إن كان هدفها التمدٌد، سوف تكون مكشوفة تماماً، وبشكل قد ٌتردد فً اإلقدام علٌه حتى 
مثل هذه  كما أن. أنها لن تنتج حالة مستقرةاألمرٌكان وعبلوي إن اعتبروا أن كلفة ذلك ستكون كبٌرة و

، ألن الشعب إسقاط الحكومة وإعادة اإلنتخابات الخطوة ستعطً أفضلٌة إنتخابٌة لفرٌق المالكً فً حالة
ٌغٌر جمٌع األوراق مثل هذا اإلعبلن سوف . د إصراراً على انتخابه لحماٌة العراق من التمدٌدداسٌز

اإلصبلحات التً  فرصة أفضل لتحقٌق ا، وربما ٌعطٌهكومة الحالٌةالحالموضوعة على الطاولة لصالح 
 . ٌطالب بها الناس

وترك األبواب  ضد األخرٌن إن السٌاسة التً تعتمد السرٌة وتجمٌع األوراقٌجب أن ٌدرك المالكً 
 بالذات أمام فاشلةعفا علٌها الزمن وهً سٌاسة سٌاسة  وتجنب إحراج الخصم علناً، للمراوغة مفتوحة

إلى سٌاسة صرٌحة مباشرة ٌشعر ٌجٌدها وٌستفٌد منها أكثر منه بكثٌر، وأن تغٌٌرها اإلحتبلل الذي 
وٌفهمونه، سٌكون نقطة تحول إٌجابٌة كبٌرة للغاٌة  بوضوح وثقة أنهم ٌرون ما ٌحدث من خبللها الناس

التغٌٌر، ٌمنح ٌجب عدم اإلنتظار فكل ٌوم ٌتؤخر ذلك  .فً العراق، خاصة فً هذه المرحلة الحرجة
 . تكون حاسمة ٌخشى أنالمقابل فرصة للمبادرة بتوجٌه ضربة إضافٌة استباقٌة 

 
)*( http://www.usdebtclock.org   
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)***( http://www.markazaliraq.net/?state=news&viewId=6065 
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