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حسابات سياسية أم نكاية باملالكي؟  -موقف جملس الرئاسة 
 

علي السعدي     . د
 

يف واحد من اغرب ادلواقف اليت ديكن ان تتخذىا جهة رمسية يف حادثة إرىابية ىزت كل صاحب ضمَت حي، اختذ رللس 
. حتقيق دولية، ىو غَت قانوينالرائسة العراقي موقفاً يعترب فيو ان قرار احلكومة ابلطلب من رللس األمن تشكيل جلنة 

ينسجم مع القانون؟   لذي فعلتو احلكومة فيما الا ؟ بل ما ادلعٌت من ذلك ما
 تقشعر ذلوذلا األبدان ؟ وخدمة دلن ؟ وىل يفهم من ذلك يتىل إبمكان اجمللس الرائسي أن يربر قتل شعبو هبذه الطريقة ال

لذي ا عمن ارتكب أو ساىم بوقوع جردية هبذه احلجم ؟ وما ان احدىم لو كان رئيساً للحكومة، فسوف يغض النظر
يدعوه اىل ذلك حقاً ؟ 

قبل عام تقريباً، إجتمع ثالثي أعضاء اجمللس الرائسي يف مصيف دوكان الشمايل وكان رابعهم رئيس آخر القليم يسعى 
ادلالكي اىل دكتاتورية جديدة، لإلنفصال وىو السيد مسعود البارزاين، يومها ابدى األربعة خشيتهم من ان تقود قوة 

فالرجل قد مارس صالحياتو اليت نص عليها الدستور كاملة، وترك للثالثة ىوامش ىنا وىناك ال حتدد سياسية وال تتخذ 
قراراً، اما الرابع، فقد وضح لو انو لن يستطيع السَت مبشروعو اخلاص طوياًل اذا عاد ادلالكي اىل والية أخرى رئيساً للوزراء 

  .
للثالثة مصاحل اقتصادية وسياسية كبَتة يف سوراي، وابستثناء حزهنم على الدم العراقي ادلراق يوم االربعاء االسود، فأهنم يف 

زلالة، وسيتالشى مبجرد تالشي الغبار اإلنفجاري من مبنيي ادلالية  اللحظات االوىل لإلنفجار، ايقنوا ان ادلالكي انتهى ال
.  واخلارجية 

ب ىذه السطور قبل حصول تلك الواقعة إبسبوعُت، ومع تصاعد العمليات اإلرىابية، ويف عنوان رئيس لقد طالب كات
مل يعد من معٌت لسكوتو  ادلالكي ابحلسم أو اإلستقالة، اذ، طالب (حنو احلقيقة  –خطوة ) على الصفحة األوىل جلريدة 
.  يفقده مربر وجوده على راس احلكومة ما سوى العجز او اخلوف، وىو

وكان ذلك واقع فعاًل لو صمت ادلالكي وجترع الضربة على مضض، لكنو اختذ ادلوقف الوحيد ادلمكن، الذي كان ينبغي 
. ان يتخذه اي رئيس للحكومة بعد حادثة كهذا 
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مل تكن احلكومة تستطيع اختاذ ادلوقف اايه قبل اإلنسحاب األمريكي من ادلدن العراقية، اذ كان السوريون سيظهرون 
اليت ( للمقاومة ) دىا ان ذلك التحرك ضدىم، قد مت إبيعاز امريكي للضغط على سوراي من أجل وقف دعمها عن

تستهدف احملتل االمريكي، وستطبل سوراي وتزمر إبعتبارىا رمز ادلقاومة وبطلة الصمود، أما يف العملية األخَتة، فقد وضح 
. ظهرت عليو الصورة  بغَت مااالستهداف بشكل جلي ومل يعد امام احد رلال االدعاء 

عالقة ذلا  لكن وعلى رغم الوضوح اليت بدت عليو تلك الصورة، وجدت سوراي من يدافع عنها حلساابت زلض داخلية ال
ابحلقيقة اليت اصبحت معروفة للغالبية العظمى من العراقيُت، وىذا كالم ليس من الصعب اثباتو، فلو قام أحد مراكز 

ء استبيان عمن يقف وراء تلك العملية، لتبُت رأي العراقيُت بشكل يقطع يف اجلدال حول الداعمُت البحث احملايدة إبجرا
. يبقى عرضة لتعارض القول  واحملرضُت، وابلتايل ال

علم لديهم بوجود ارىابيُت يتسللون من  ىو خارج عن ادلألوف، السوريون يقولون ان ال ومع ذلك، مل تطلب احلكومة ما
يريدون االعًتاف مبئات االدلة ادلوثقة اليت قدمت ذلم، ما احلل اذاً ؟  جودين ىناك، وىم الاراضيهم او مو

. اإلحتكام اىل طرف زلايد يستطيع ان يؤكد أو ينفي 
ين عاديُت، بل طالبت بتسليم عراقيُت مطلوبُت حىت مواطن مث ان احلكومة مل تطالب بتسليم مسؤولُت سوريُت، وال

ينبغي ان تعًتض سوراي على جلنة التحقيق الدولية لو  وعليو فال –ىم مطلوب حىت لإلنًتبول بعض –مبذكرات قضائية 
. تعرف مبا جيري يف أرضها، ذلك ما تفرضو البداىة اليت ال حتتاج اىل الكثَت من األخذ والرد  كانت حقاً ال

خلها يف متاىات ال حتمد عقباىا، اذ لكن سوراي تعرف ماذا فعلت، وتعرف إن التحقيق الدويل اذا بدأ فعاًل، فسوف يد
ان ىناك قرارات دولية خبصوص الدول الداعمة لإلرىاب قد يصل فيها اىل البند السابع، ومع القناعات ادلتولدة يف معظم 

كدولة تبحث عن  اإلسًتاجتيةدول العامل، ابن سوابق سوراي وحكمها ادلخابرايت يؤىلها لدعم عمل كهذا ينسجم ورؤيتها 
دور مركزي، وىي بعد ان فقدت عمقها االسًتاتيجي يف لبنان، حتاول التعويض عنو يف العراق، وابلتايل استدراج عروض 

. امريكية تؤىلها لدور طموح يف ادلنطقة 
كشفت الثابت يف األمر، أن أطنان من ادلتفجرات ومئات االنتحاريُت والسيارات ادلفخخة قد دخلت من سوراي، وقد 

صور االقمار االصطناعية وإعًتافات عشرات اإلرىابيُت شلن القي القبض عليهم يف العراق، أماكن معسكرات اإلرىابيُت 
على األراضي السورية وأمساء ضباط ادلخابرات ادلشرفُت على التدريب يف تلك ادلعسكرات، وابلتايل فمحاولة دتييع 

، ىذا ما تظهره ابسط احلساابت السياسية واكثرىا وضوحا، ولو كان احلدث يف تسنده ادلصلحة العراقية العامة ادلوضوع ال
ع صوت  بلد آخر، لوقف مجيع سياسييو حىت أشد ادلعارضُت حلكومتهم مع مثل طلب التحقيق الدويل كحد أدىن، ودلا مسم

. ية عظمى واحد ديكن ان يربر لآلخرين حريتهم يف دعم من يقتل شعبو، واال عد ذلك مبثابة خيانة وطن
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يفسر موقف بعض القوى السياسية وعلى رأسها رللس الرائسة ؟  اذاً مباذا
( البطل)ي الذي ظهر مبوقع ال جدال يف ان موقفاً كهذا لن خيدم اصحابو انتخابياً، وىم قد سامهوا يف رفع اسهم ادلالك

ان ذلا أن حتصل لو وقفت تلك ك الذي يدافع عن شعبو منفرداً ضد قوى اخلارج وخصوم الداخل، وتلك الصورة ما
تظهر مبوقع التابع للمالكي، بل مبوقع ادلوازي للحكومة مع  القوى، ليس وراء احلكومة، وال حىت اىل جانبها، كي ال

يساوم احداً كذلك، موقف عقالين يتمسك ابلثابت الوطٍت من دون  يقطع مع احد، لكنو ال استقاللية قرار واضح ال
وراق للحكومة اذا كانت احلساابت اإلنتخابية تقتضي ذلك، اما وقد اختذ رللس الرائسة ذلك تفريط ومن دون تسليم أ

رللس خاض  فعل، ولو ادلوقف الغامض يف مراميو وحيثياتو، فقد ظهر كمن تلقى إشارة خارجية أملت عليو فعل ما
وضيح موقفو، فرمبا سيكون يف موقف زلرج سجااًل تلفزيونياً يتعرض فيو إلسئلة تطلب منو ت  –رلتمعاً اومنفردا –الرائسة 

حيسده عليو أحد، اال اذا افصح عن وعد سوري ابالستجابة لطلب العراق تسليم ادلطلوبُت وغلق معسكرات  ال
االرىابيُت، عندىا من حق رللس الرائسة ان يتباىى ابنو حّل ادلسألة أبىُت الطرق من دون تعقيدات اللجوء اىل رللس 

. ذلك، فموقفهم يصعب على التربير األمن، اما بغَت 
ويف حتليل موقف كل من ادلسؤولُت الثالثة، يبدو الدكتور عادل عبد ادلهدي يف موقع اخلاسر األكرب، اذ ان الرئيس جالل 

يطمح برائسة الوزراء  الطالباين ذاىب اىل التقاعد بعد انتهاء واليتو، واذلامشي مل يتوضح ىدفو بعد، ويف كل حال ىو ال
ادمة حيث ال امكانية لذلك عمليا كما يظهره ادلشهد العراقي الراىن، أما رائسة اجلمهورية، فسوف يدخل يف منافسة الق

حامية جتعلها غَت مضمونة بدورىا، لكن السيد عبد ادلهدي وبعد اعالن االئتالف الوطٍت العراقي الذي يضم قوى ذلا 
عتربة قد تدفعو للمنافسة على رائسة الوزراء، لذا فهو يف وضع سلتلف يستهان هبا يف احلصول على كتلة نيابية م حظوظ ال

. يتطلب منو احلرص الشديد يف اختاذ مواقفو 
يتوقع ان  أما وقد اندفع يف موقف كهذا، فالبد ان تكون لديو دوافعو وحساابتو وان كانت غَت واضحة حىت االن وال

  .ء قد ينعكس اجياابً على أوضاعهم، عندىا ستتخذ األمور منحى آخرتتوضح مبا يكفي أمام العراقيُت اذا مل ينكشف سلبو
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