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 ١ ثالثة..ثانية و ١٠٠

  
 نـزار حيدر

 
قد يكون من االنصاف ان ياخذ املواطن العراقي بنظر االعتبار حمدودية الفترة الزمنية اليت قضاها جل الوزراء    

احلاليني يف وزارام، عندما يريد ان يقيم اداءهم، ولكن، هل من االنصاف ان نساوي بينهم وبني من قضى حلد 
ات يف موقعه؟ واخص بالذكر السيد رئيس الوزراء؟ هل من االنصاف ان نقيم اداءه بذات االن قرابة ست سنو

املعيار الذي نقيم فيه اداء وزرائه؟ فناخذ بنظر االعتبار حمدودية فترة املئة يوم املاضية فقط؟ ال يعقل ذلك وليس 
  .من االنصاف يف شئ، اليس كذلك؟

ة السياسية عندما اصر على التجديد له لوالية ثانية، بقوله انه يريد ان لقد احتج املالكي على زمالئه يف العملي   
حيافظ على ما اجنزه يف الدورة االوىل، ليواصل مشواره اىل االمام، مكمال املنجز وحمققا االهداف والربامج، فهو 

الربع االوىل من ال يريد ان خيلفه من سيبدا من الصفر، فالظرف ال يتحمل ذلك، ما يعين انه تبىن السنوات ا
وزارته، فاذا بنينا تقييمنا بالزامه مبا الزم به نفسه، على حد قول املناطقة، فكيف يطلب منا اليوم ان نقيم اداءه 

  .على اساس حمدودية مهلة املئة يوم املنصرمة فقط؟ او انىن سوف لن ننصفه اذا جتاهلنا ذلك؟
ء يوم امس، وهو يدعو املواطنني اىل انصاف احلكومة لقد استغربت جدا من كالمه يف جلسة جملس الوزرا   

بتقييمهم الدائها يف املهلة املعلنة، اذ كيف يطلب من الشارع العراقي ان يقيم اداءه شخصيا على اساس املئة يوم 
  .االخرية فقط، فاين ميكن ان يضع، اذن، االعوام الستة املاضية اليت قضاها رئيسا للحكومة؟

خذ بنظر االعتبار ان املشكلة الكبرية اليت مير ا العراق حاليا، واليت تتعقد يوما بعد آخر، اقول هذا مع اال   
ليست يف اداء شخص ما من بني املسؤولني، وامنا يتحملها كل القادة والسياسيني، خاصة زعماء الكتل الذين 

م وتطويعها خلدمة الصاحل العام، قضوا حلد االن مدة اكثر من مثانية اعوام يف السلطة وهم حياولون حل مشاكله
ولكن من دون نتيجة، الن العلة تكمن يف طريقة تعاملهم مع املشاكل وكذلك يف طريقة تعاملهم مع العملية 
السياسية ويف ادارة الدولة، وهذا ما اشارت اليه املرجعية يف بياا الذي صدر عنها يف اليوم التايل ليوم الغضب 

  ).االستمرار يف النهج احلايل يف ادارة الدولة(مغبة العراقي، عندما حذرت من 
                                   

  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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واقول بصراحة، فلو ام استمروا على نفس الطريقة من دون السعي لتغيريها بشكل حقيقي فان العراق    
تنتظره كارثة ال يعلم اال اهللا تعاىل مدى حجم دمارها للبلد، فالعلة يف الطريقة واالسلوب واالدوات، وان 

تج خرابا ال حمالة، فاما ان تتغري الطريقة او ان يقلب العراقيون راس ان على كل هؤالء الزعماء استمرارها سين
ويستبدلوم بآخرين، مصممون على تغيري الطريقة واالسلوب واالدوات، وقبل كل ذلك، تغيري العقلية يف ادارة 

  .البلد
والظاملني من بين العباس لزمه االرق فلم ينم الليل،  الفاسدين) خلفاء املسلمني(فلقد روى لنا التاريخ ان احد    

  :فنادى على احد مساره ليسمعه قصة تطرد عنه االرق فيخلد اىل النوم، فقص عليه احلكاية التالية، قائال
يا امري املؤمنني؛ كان باملوصل بومة، وبالبصرة بومة، فخطبت بومة املوصل بنت بومة البصرة البنها، فقالت    

ال اقدر : بصرة، ال اجيب خطبة ابنك حىت جتعلي يف صداق ابنيت مئة صنيعة خربة، فقالت بومة املوصلبومة ال
  .عليها، لكن ان دام والينا سلمه اهللا علينا سنة واحدة، فعلت ذلك

  .وانا اجزم، لو دام والينا مئة يوم اخرى فسيسلمنا العراق يبابا   
ية عند املسؤولني، سواء يف جملس النواب او يف احلكومة، ومبعىن آخر لقد انتظر العراقيون ان يلمسوا اقل جد   

عند زعماء الكتل الذين يستحوذون اليوم بقضهم وقضيضهم على كل مؤسسات الدولة، بل حىت على عقول 
وارادات اعضاء كتلهم السياسية والربملانية، اال ان الذي حصل هو عكس ذلك متاما، فلقد سعى اجلميع اىل ان 

 ٢٥(وا على ذقن املواطن، ظنا منهم بانه ينسى بسرعة فال يتذكر وعودهم اليت قطعوها له يف يوم الغضب يضحك
  :فمثال) شباط

مل يشرع جملس النواب يف مدة املئة يوم املنصرمة اي قانون من القوانني اليت احل عليها الشارع كاثبات : اوال   
خلاصة، وعلى وجه التحديد الرئاسات الثالث والوزراء حلسن نوايا القادة، مثل قانون رواتب الدرجات ا

والنواب، او تعديل قانون االنتخابات او قانون االحزاب او قانون محاية الصحفيني، او اي قانون آخر من هذا 
  .القبيل

بل على العكس من ذلك فلقد صادق الس على اسوأ قرار عندما صوت على ثالثة نواب للرئيس، : ثانيا   
ر الذي جاء وبشكل واضح وصريح بالضد من ارادة الشارع وبالضد من ارادة املرجعية الدينية، ما يعين القرا

  .ام مل يتعلموا الدرس من يوم الغضب وام الزالوا يف واد والشعب يف واد آخر
ء بقيت على اما احلكومة فقد فشلت يف حتقيق اي اجناز يذكر، خاصة على صعيد اخلدمات، فال الكهربا: ثالثا   

حاهلا، اعيد اجلملة، فال الكهرباء بقيت على حاهلا، ومل اقل تتحسن، الا تراجعت اليوم عما كانت عليه قبل املئة 
يوم املنصرمة، وال البطاقة التموينية بقيت على حاهلا، فهي االخرى تراجعت بشكل مذهل، كما ان املواطن مل 
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بيئة وال يف التعليم وال يف الصحة وال يف االعمار واعادة البناء، وال يلمس اي حتسن ال يف مياه الشرب وال يف ال
يف اي شئ آخر، كما اا فشلت يف التخفيف من حدة الفساد املايل واالداري الذي يستشري يوما بعد يوم يف 

  .مفاصل الدولة، كان آخر فضائحه ما جرى يف البنك التجاري العراقي
ق حتسن ملموس يف الوضع االمين، فلقد تزايدت عمليات االغتيال بالكوامت كما ان احلكومة فشلت يف حتقي   

  .وعمليات القتل بالصواريخ واملفخخات والعبوات الناسفة والالصقة بشكل زاد عما كان عليه احلال من قبل
هو االمر كذلك، فام فشلوا يف حل ابسط مشاكلهم، ففشلوا مثال يف االتفاق على تسمية الوزراء االمنيني، و   

  .الذي ميكن اعتباره اليوم البارومتر الذي نقيس عليه مدى اتفاقهم او تنازعهم، بل وحجم نزاعام
لدرجة، ان سيادة العراق حتولت، يف ظل هذه الرتاعات، اىل كرة يف ملعبهم يتقاذفوا بني ارجلهم بطريقة جمة،    

  .ييتولعل الدليل االبرز ذا الشان هو موضوع امليناء الكو
يف كل املشاريع املقترحة، فلم نعد نسمع من ) سوف(هو تثبيتهم لعبارة ) الزعماء(الشئ الوحيد الذي حققه    

  فمثال؛) سوف(الربملان واحلكومة وبقية مؤسسات الدولة، املركزية منها او احمللية، سوى كلمة 
نبين مدارس وسوف نبين جامعات  سوف يزيد العراق من صادراته النفطية، وسوف تتحسن الكهرباء، وسوف   

وسوف نبعث زماالت اىل اخلارج وسوف يشرب املواطنون املاء الصاحل للشرب وسوف يتحسن قطاعي الزراعة 
والصناعة وسوف نتفق على تسمية الوزراء االمنيني وسوف يناقش جملس النواب القوانني املهمة اليت تصب يف 

  .ف وسوف وسوفخدمة املواطن وسوف نقضي على البطالة وسو
ودرجة ) سوف(على عبارة %) ١٠٠(درجة كاملة ) السياسيني(ولذلك اعتقد بان على املواطن ان مينح    
  .على كل شئ آخر%) صفر(

  .اين اخللل اذن؟   
  برايي فان اخللل يكمن مبا يلي؛   
يف طريقة تشكيل احلكومة، واليت تسمى حبكومة الشراكة الوطنية، فان هذا النوع من احلكومات تولد : اوال   

الا تلغي اي نوع من انواع املعارضة حتت قبة الربملان، ما يلغي دور الرقابة واحملاسبة الذي جيب ان ) فاشلة(ميتة 
  .ومشاريعها يضطلع به جملس النواب ازاء عمل احلكومة واجنازاا

ان حكومة بال معارضة هلي حكومة فاشلة بال نقاش، ولقد جربنا حكومتني سابقتني مت تشكيلهما ذه الطريقة    
  .وها حنن االن جنرب احلكومة الثالثة

احملاصصة اليت تتستر على الفساد والفشل واالرهاب، هذا الثالوث املشؤوم الذي ميكن اعتباره اس : ثانيا   
اليا، فبسببه، مثال، يتحدث رئيس احلكومة بالرموز عندما يتحدث عن االرهاب، النه خيشى ان يذكر املشاكل ح
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الذي حتاصص معه املواقع، وبسببه كذلك يتحدث رئيس جملس النواب بالرموز ) زعيم القبيلة(امسا فيزعل عليه 
كومي، النه خياف ان يزعل عليه فال يفصح او يضع النقاط على احلروف عندما يتحدث عن فشل ما يف االداء احل

  .االخر الذي حتاصص معه املواقع السيادية، وهكذا) الشيخ القبلي(
لقد توقع العراقيون ان يبادر رئيس الوزراء اىل اقالة عدد من الوزراء مثال او املدراء العامني او بعض املسؤولني    

لتزام بوعوده اليت قطعها للشعب يف حماربة الفساد يف هذه الدائرة او تلك، بعد انتهاء مدة املئة يوم، كابسط ا
وابعاد الفاشلني وكذلك املتورطون باالرهاب، اذا به يفاجئ اجلميع بعدم فعل اي شئ من هذا القبيل، امنا اكتفى 
بتمديد املهلة مبئة يوم اخرى، ليس النه ال يريد، بل على العكس فقد ملح يف اكثر من حديث خالل مدة املهلة اىل 

ود مثل هذه احلاالت بكل تاكيد، ولكن النه ال يقدر، وتلك هي املصيبة، فرئيس الوزراء الذي ال يقدر على وج
اقالة وزير كيف له ان حياسبه او حيمله الفشل، مثال؟ الن احملاسبة اليت ال تنتهي يف اغلب االحيان باالقالة هي 

  .ابا ام حباجة اىل حماسبة صارمة؟ليست حماسبة ابدا وامنا عتاب؟ فهل يتحمل الوضع احلايل عت
كلهم يتحدثون بالرموز والطالسم، وان على املواطن ان يتعلم فن فك الطالسم وقراءة الفنجان وحتضري    

  .االرواح واجلن ليعرف ماذا يقول هذا املسؤول او ذاك، عندما يتحدث احدهم عن الفساد واالرهاب والفشل
لفشل واالرهاب، فهل ميكن لنا ان نتوقع جناحا او حتسنا يف االداء؟ بالتاكيد وعندما يتم التستر على الفساد وا   

  .كال والف كال، الن هذا الثالوث ال ميكن ان نضع له حدا اذا غابت الرقابة الصارمة واحملاسبة الدقيقة
عيدا عن لقد قال مجعهم بام سيعتربون بيان املرجعية، الذي عرب عن نبض الشارع بشكل دقيق وحقيقي ب   

اامالت والتهويل والتقليل من شان اي شئ، خارطة طريق للفترة القادمة وام سيضعونه نصب اعينهم، سواء 
  :حتت قبة الربملان او على طاولة جملس الوزراء، اذا م يعملون عكس االجتاه، فمثال

  لموسة يف سبيل حتسني؛دعت املرجعية يف بياا جملس النواب واحلكومة اىل اختاذ خطوات جادة وم   
اخلدمات العامة وال سيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفري فرص العمل للعاطلني : الف   

  .ومكافحة الفساد املستشري يف خمتلف دوائر الدولة
ت غري املقبولة اليت ثانيا؛ وقبل هذا وذاك، على حد قول بيان املرجعية، اختاذ قرارات حامسة بالغاء االمتيازا   

منحت لالعضاء احلاليني والسابقني يف جملس النواب وجمالس احملافظات ولكبار املسؤولني يف احلكومة من الوزراء 
  .وذوي الدرجات اخلاصة وغريهم

جيم؛ االمتناع عن استحداث مناصب حكومية غري ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب    
  .غاء ما يوجد منها حاليااحملروم وال
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فاية واحدة من هذه الفقرات اجنزها املسؤولون؟ او حىت جعلوها من اولويام؟ بل ام زادوا الطني بلة، اذا    
  .بكل ما ورد يف البيان تقهقر اىل الوراء خطوات كثرية

   م كذبوا حىت على املرجعية، فضال عن الشعب، عندما تعاملوا مع بياا كحرب على ورق، واعطوا هذا يعين ا
نداءها اذن صماء، ولذلك فان على املرجعية ان تعيد النظر يف موقفها الداعم واملؤيد هلم، وان تنتقل من مرحلة 
االكتفاء بالسكوت والتعامل السليب معهم من خالل رفض اللقاء م، كما حصل لعدد منهم حلد االن، اىل 

تقد، ان تبادر اىل الدعوة للتظاهر وقيادة الشارع بنفسها، بعد ان ثبت هلا مرحلة الفعل، بل ان عليها، على ما اع
كما يقول املثل، فعندما ال ينفع الكالم يايت دور ) حيلة املضطر اال ركوا(بان الكالم ال جيدي نفعا معهم، فما 

عم الوفاء بالوعود، الفعل، وال فعل اليوم امضى من التظاهر يف الشارع للتعبري عن الغضب على نقض العهود و
  .فقد ينفع الفعل هذه املرة فيجربهم على حتسني االداء واالعتذار للشعب واملرجعية على ما قصروا حبقهم

وما اخذ اهللا على العلماء اال {لقد حان الوقت الن تضع املرجعية نصب عينيها قول امري املؤمنني عليه السالم    
  .}يقاروا على كظة ظامل، وال سغب مظلوم

لقد احترم الشارع العراقي يف املرة املاضية راي املرجعية وحرصها الشديد على ان ال يستغل ضعاف النفوس    
التظاهرات اليت كان من املزمع ان يشترك فيها ماليني العراقيني، فاكتفت فئة باملشاركة وامتنعت اخرى عنها، 

يل والتبديل قبل ان تقرر الرتول اىل الشارع مرة لتعطي املسؤولني الفرصة الكافية للتصحيح واالصالح والتعد
اخرى، وبقوة هذه املرة، ولذلك اعتقد ان على املرجعية وعلى القيادات اليت خففت من غلواء اندفاع الشارع 
يف املرة السابقة، كالصدر، اىل ان تاخذ هذه املرة زمام املبادرة لقيادة الشارع قبل ان يندفع الشارع بشكل غري 

يضر اكثر مما ينفع، وعندها فليس عليه من عتاب ابدا، فللصرب حدود، كما يقول املثل، اذ ال يعقل ان منضبط ف
  .يستمر احلال على ما هو عليه اليوم مئة يوم آخر، واملرجعية ال حترك ساكنا

لقاطع بام لقد حذرت املرجعية يف بياا من مغبة االستمرار على نفس النهج، وها هي االيام تثبت بالدليل ا   
مستمرون على نفس النهج فكيف ستترجم املرجعية حتذيرها هلم؟ وما هو الفعل الواقعي على االرض الذي 
ستبادر اليه يف هذه احلالة بعد ان ثبت هلا بام مستمرون يف غيهم معصويب العيون ال يرون شيئا وال يستمعون اىل 

  .احد؟
يف املرة املاضية من اجل املصلحة العامة؟ هل ستستمر يف ضبط ماذا ستفعل املرجعية اليت ضبطت الشارع    

الشارع بنفس الطريقة؟ بال فعل وبال نتائج ملموسة؟ وماذا اذا رفض الشارع ذلك؟ كيف ستتحمل املرجعية 
  .املسؤولية وتاخذ االمور على عاتقها؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

م تكتفي باملوقف السليب الذي ال يعتقد ان عيون العراقيني متسمرة ازاء املرجعية، لتعرف ما اذا كانت ستبادر ا   
كثريون بانه سينفع هذه املرة كذلك، بعد ان اثبت السياسيون ام يتنازعون على املناصب وليس على حتقيق 

  .مصاحل الناس واجناز اهدافهم؟
 

     
  
     
 


