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قـالة ان العالقة يبدوا من عـنوان ا
غريبـة ب مكـوناتها ,ولكن  صبرا
سيتم احلديث بشكل متسلسل  عن
ـكـونــات واحـدة  واحـده كل هــذه ا
, وفي النهاية احلـكم للقار الكر
بداية مع الذاكرة الـتاريخية ,يقول
زمـيـل من جــيل اخلـمــســيــنـات انه
اطـلع على مـذكـرات الراحل الـفريق
الــطـيــار الـركن حــردان الــتـكــريـتي
الذي اغتيل غدرا في الكويت خالل
الـفـترة الـتي سـبـقت عـام االحتالل,
اي في نــظـــام حــكم حـــزب الــبــعث
وكانت نـسخـة  مصوره ,جاء فـيها
واحلـديـث حلـردان الــتــكــريـتي ,ان
احــمـد حــسن الــبـكــر الــذي اصـبح
رئـيـسـا لـلـجــمـهـوريـة بـعـد انـقالب
 1968انـصـرف الى تـربـيـة االبـقـار
ليوهم االخـرين بانه ترك الـسياسة
واصـبح مــشــغـوال بــهـذه  االعــمـال

اخلــاصـة ,ولــكــنه ذات يـوم دعــانـا
الى اجــتــمـاع فـي داره وتـداول مع
ن يـــأتـــمن الـــيـــهم مـــجـــمـــوعـــة 
وحــدثــهم بــانه بــاإلمــكـان اســتالم
الـسـلـطة من الـرئـيس االسـبق عـبد
الـرحــمن عــارف حــيث كــان احلـكم
لـيس بالـقـوة  التي تـمـنع االنقالب

بل كان احلكم ضعيفا.
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واضــاف لـكــنــنـا نــحــتـاج الى دعم
خـــارجي فــــوقع االخـــتــــيـــار عـــلى
تحـدة االمريكية ,ولذلك الواليات ا
اخـذ الــبـكـر يــتـردد عـلى الــسـفـارة
االمـريـكـيـة  بـطـريـقـة يـحـاول ان ال
يكشف امـره ولكن رغم ذلك وصلت
ــعـــلــومــات الى الـــرئــيس عــارف ا
ودعـاه وقـال له لدي مـعـلـومات عن
ترددك على السفـارة االمريكية لكن
الــبـــكــر نـــفى ذلك  ,وقـــد اســـفــرت

مـراجعـة البـكر لـلسـفارة االمـريكـية
عـن حــصــول مـــوافــقــة احلـــكــومــة
االمريكية بعـد ابالغها من سفيرها
في بــغــداد ,ولــكن بــشــروط وهــنــا
ـــوضــوع تـــأتي عالقـــة الـــذاكــرة 
ـقال  ,وكـان الـشـرط االول دعـونا ا
نـرى قـوتـكم في الـشـارع  وقـد عمل
الــبــعـثــيــون عــلى  دعــوة االحـزاب
ـوجــودة في الـســاحـة الــعـراقــيـة ا
ودعوا الى تظـاهرة احتـجاجا على
نــــكــــســـة حــــزيــــران وهـي احلـــرب
الــصــهــيـونــيــة الــتي حــدثت في 5
حـزيـران عـلى مـصـر وسـوريـا  عام
 1967وكـــان اجلـــمــــيع مـــتــــلـــهف
للـتـظـاهر احـتـجـاجـا على الـنـكـسة
,فــقــالــوا لألمــريــكــان هــذه قــوتــنـا
والشرط الـثاني هو عـند استالمكم
الـسلـطة تنـفذون مـا نريـد ومن ب
مـــا يـــريــد  االمـــريـــكـــان هــو وضع

الـــــشـــــعب الـــــعـــــراقي فـي دوامــــة
مستمرة من حـيث فقدان احلاجات
ــواد الـغـذائـيـة و االسـتـهالكـيـة وا
واخلــدمــات ,اي يــتـــوفــر الـــدقــيق
يــخـتـفي الـرز من الـسـوق ويـتـوفـر
الدجـاج البرازيـلي يختـفي البيض
ـواد واخلــدمـات وهــكـذا لــبـقــيــة ا
ــــواد الــــغـــــذائــــيــــة والـــــســــلع وا
االستهالكيـة  اي ا ن يبقى الشعب
فـي دوامـة مــســتــمـرة ,وقــد  حـدث
ذلك فعال في السبـعينات من القرن
ــاضي ,واعـــتــقـــد يـــتــذكـــر جــيل ا
االربـــعـــيـــنــات و اخلـــمـــســـيـــنــات
والـسـتـيـنـات ذلك ,وبـعـد االحـتالل
ومـــســـاهــمـــة قـــوات حتــالـــفت مع
االمريكـان والبريـطاني  ,وتوزيع
ــتــحــالــفــة عــلى بــعض الــقـــوات ا
احملـافـظات. كـان نـصـيب محـافـظة
جنوبية ان تكـون القوات اليابانية
هـي الــــتـي تـــــتــــمـــــركــــز فـي هــــذه
احملـافــظـة ,وفي حــديث مع رئـيس
مـجـلس احـدى مـحـافـظـات الـفـرات
االوسط مع احتاد األدباء والـكتاب
 في واحـدة من مـحافـظـات الـفرات
االوسط شـــــكـى االدبـــــاء من وضع
الــكـهــربــاء ودعـوا رئــيس مــجـلس
احملـــافـــظـــة ان يـــكـــلم احلـــكـــومـــة
ــركــزيـــة حــول وضع الــكــهــربــاء ا
الســـيـــمـــا كـــانت هـــنـــاك ايـــرادات
كن اكـمال مشاريع نفطـية كبـيرة 
الـكـهـربـاء من ســنـوات لـو تـوفـرت

dLŠ_« j)«Ë WO ¹—U² « …d «c «Ë ¡UÐdNJ «

wFOÐd « r UŠ

اجلـدية واالخـالص وحريـة الـقرار,
فـقال الـرجل سـأقص علـيـكم  شيـئا
عن مـوضـوع الـكـهـرباء  ,قـال نحن
نـعرف ان الـيابـانيـ اناس لـيسوا
عـدوانـيـ وانـهم يـعـمـلـون بـجـدية
فـقــلـنــا لـرئـيس مــجـلس احملــافـظـة
الـــتي تـــتــواجـــد  فـــيــهـــا الـــقــوات
ــاذا لم تــطــلــبــوا من الــيــابــانــيــة 
الياباني اصالح الكهرباء وهؤالء
اناس عـملـيون وطـيبون ,رد رئيس
مـجلس تـلك احملـافـظة ,نعـم ذهبـنا
الى مــســؤول الــقـوات الــيــابــانــيـة

وطلبنا منهم ذلك. 
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رحـب الــرجل وقـــال اريــد عــدداً من
هندس لتدريبهم ,فزودناه بعدد ا
ـهنـدسـ وفعال  تـدريـبهم, من ا
سـؤول الـيابـاني اريـد كادر وقـال ا
ـؤهـل وسـطي زودنـاه بـعـدد من ا
وفـعال  تـدريـبـهم . وبـعـد انـتـهاء
التدريبات  ,النتيجة ال شى ,ذهبنا
ـسـؤول  الـيابـاني  وقـلـنا له الى  ا
اين وعودكم ,قـال صـحـيح اوفـيـتم
ا طلبنا مـنكم من كادر  تدريبة
ولـكـن جـاءنـا. امـر يـقـول الـكـهـرباء
خط احـمــر وهـنـا الـسـؤال من  اين
يــتـــلــقى الـــيــابـــانــيـــ اوامــرهم ,
بـالـتـأكيـد من االمـريـكـان وليس من
احلـكومـة الـعـراقيـة الـتي كانت في
بدايتـها في ذلك احل وهـذا يعني
ان مــــوضــــوع الــــكــــهــــربــــاء ادارة

Í√d «  U¼U&≈8

wKOL'« tK «b³Ž tÞ wKŽ

األنبار

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

بـعـد األحـداث األخـيـرة الــتي عـمت الـعـراق وعـرفت بــ" حـركـة
تشـرين" الـتي انـطلـقت من قـلب الـعـاصمـة بـغداد ,وهي عـبارة
عن حركة شبابية ,قام بها جيل وأعٍ مثقف ,حريص على وطنه
ـقـومـات الـفـكـريـة الـتي وخـائف من سـرقـة بالده ,يـحـمل كل ا
أهلتهُ لكي يحمل شعلتها ويحاول إنارة ربوع الوطن بسلميته.
ـعـنـويـات بـجـمـيع جـوانـبـهـا لـقـد خـرج الـشـبـاب بـاحـثـ عـن ا
اديـات ومغريـاتها ,مؤسسـ طبقـة جديدة لم تاركـ خلفـهم ا
نــكن نــعــرفــهـا مـن قـبـل; لـقــد كــانت أســبــاب احلـركــة تــتــعـلق
اديات التي كان واجب باخلدمات وفرص العمـل وغيرها من ا
احلـكومة تـوفيرهـا لهم وعـدم ترك هذا اجلـيل يأن ويـترنح فوق
مـطـبـات وإفرازات عـراق مـا بـعد 2003م ,حـتى أجـبـروا على
اخلـروج بـحـركـة يـثـبتـوا من خـاللهـا لـلـحـكـومـة ولـلـعالـم أجمع
وجودهم وليوصلوا لهم معرفتـهم عن القيم اإلنسانية بحقوقها
وحرياتها وواجباتها احلقة مستندين إلى العقل ومستدل به,
معتـمدين عـلى لغـتهم وعلـومهم; فـأغلـبهم حـملة شـهادات عـليا
أثـقل كـاهلـهم الـيـأس في احلـيـاة فخـرجـوا يـسـمعـوا احلـكـومة
صــوتـهم فـقــمـعـوا ,فـكــانت شـرارة أشــعـلت أزمــة اتـخـذت من

عرفة. تنبي منطلقًا لها بالفكر وا شارع السعدون وا
لـذلك عـمـلوا عـلى تـأسـيس نـوادٍ ثـقـافيـة واجـتـمـاعـية ,فـجـعـلوا
عـرفة مـجانًا ,فضلًا عن خـيامـهم مكتـبات عـامة تـقدم العـلم وا
درسـية, ن فـاتـتهُ احلصـص ا األسـاتـذة الذين قـدمـوا دروسًا 
ـهن الطبـية وما صـنعوه من إضافة إلى مـيادين الفن ,وحتى ا
سيـلة للـدموع وغيـرها; أما ومواد حتـميـهم من آثار الغـازات ا
الناحية االجتماعية التي جمعتهم وآلفت بينهم سواء كانوا من
يـدان واحد كل يطرح أفكاره بغداد أم من خارجها ,جلسوا 
مستندين إلى عاداتهم وتقاليدهم ,أن الذين جمعهم أمر واحد
وهـو في غايـة األهـميـة أال وهو الـوطن وشـعارهم ( نُـريد وطن)
ـاديـات ال هم لـهم ـا يـحـمـله مـن بـسـاطـة مـبـتـعـدين فـيه عن ا
سـوى عراق خـالٍ من الـفسـاد الكل فـيه سـواء ال فرق بـ فرد
ـا يـقدم مـن جهـد وخـدمة لـلـمصـلـحة الـعـامة تـاركًا وآخر إال 

مصلحته الشخصية جانبًا.
وهـذا األمـر لم يـقـتــصـر عـلى الـرجـال فـقط ,بل رأيـنـا الـنـسـاء
ويخـاطرن يتـقـدمنـهم ويـقدمًـا الـدعم لهم في جـمـيع ميـاديـنهم ,
بأنفسهن متناسيات االعتقال واالختطاف والعنف الذي يرافق
هذه احلـركة ,لـقد غـلب علـيهن حب الـعراق ومـسانـدة الرجال,
ؤن, ع ,ال سـيمـا في تـقد اخلـدمات الـطـبيـة أو ا كن نعم ا
ـا حتـمله ـعـنوي مـنـقـطع النـظـير  واألكبـر من هـذا كـله الدعم ا
ـــة وإصـــرار عـــلى ركـــوب أمــواج ــرأة الـــعـــراقـــيــة مـن عــز ا
ن سـبـقهـن من النـسـاء الـلـواتي لهن الـصـعاب ,وقد اقـتـدين 
فــضل وإقــدام مــثـل( فــاطــمــة الــزهـراء ,خــولــة بن األزور) من
ـسـلـمـات; أمـا غيـرهن فـكـانت لـلـفـرنـسـيـة " جـان دارك" التي ا

ضحت بنفسها من أجل وطنها.
ومن الـنـاحـيـة الـسـيـاسـية ,فـهم لم يـخـرجـوا بـحـثًـا عن جاه أو
ـثـلـهم ألنهم مـنصب ,وحتى اآلن لم يـقـدمـوا أحـدٍ ينـوبـهم أو 
عـبـارة عن حـركـة فـكـريـة جتـديـديـة هـدفـهـا إصالح مـا أفـسده
ـفـسـدون ال غـيـر ,ولـكـن هـذه األمـر فـيه مـثـالب ,مـنـهـا يـكـون ا
ـتـحـدة ضـعـيف ال تـعـرف هذا مـوقـفـهم أمـام مـنـظـمـات األ ا
نظمات مع من تتحدث وتأخذ اإلحصائيات أو حتى مطالبهم ا
أو شــكـواهم لـكي تــعـرضـهـا أو تــوصـلـهــا إلى مـجـلس األمن,
ثل شباب منهم ويكمن السبب وراء عدم خروج قـيادات أو 
هو اخلوف من التعسف بحقهم ,ال بل هم حتى لم يجعلوا من
ـثلـهم خارجـيًا وهـذا يـعود إلى خـوفهم الـتدخالت يـنـوبهم أو 

اخلارجية وتهم العمالة للخارج.
إن فـلـسـفـتـهم أخالقـيـة مـرتـبـطـة بـاحلـكـمـة والـبحـث عن حـلول
رير واحلياة التي ال معنى لها ,فسن عمرهم سائل الواقع ا
تــمـــضي دون أن يــحـــقــقــوا أي شيء ,فــحــضـــارتــهم وأرثــهم
ــتـد ال أكــثـر من  3000سـنــة قـبل ـدون الــذي  الــتـاريــخي ا
ـيالد يــضـيع أمــام أعـيــنـهم ,وثــرواتـهم الــتي أصـبــحت مـلك ا

كن تشبيهها باإلقطاعية قد حرموا منها. مجموعة صغيرة 
فكان لـهذا احلـركة آثـار عدة مـنهـا: إنتـاج هويـة وطنـية عـراقية
أصــيـلـة بـعــيـدة عن الـعــنـصـر أو اجلـنس أو الــطـائـفـة ,وكـذلك
إضــعـاف الــنــفــوذ اخلــارجي وســطــوته عــلى مــقـدرات الــبالد
واجملتـمع فكريًـا وعاطفـيًا وماديًا ,باإلضـافة إلى سـقوط بعض
الرمـوز االجتماعـية والعشـائرية ومـا لها من تأثـير على احمليط
سار بهم ,وظهور الفـكر النير الـوطني الذي يحاول تـصحيح ا
الــسـيــاسي واالقـتــصــادي لـلــعـراق; نــعم لــقـد أثــبت الـشــبـاب
الــعـراقي لـلــعـالم أجـمـع بـأنه حي بـفــكـره وأخالقه لم تــسـتـطع
ـكن قـيادته األنـظمـة الـدكـتاتـوريـة التـسـلطـيـة من جعـله جـيـلًا 
بـسـهـولـة وسالسـة ,فـهـو جـيل احلـداثـة الـذي سـيـطـرة عـلـيـهـا
ـفاصـلهـا وما حتـمله من أجواء الـتكـنولـوجيـا وااللكـترونـيات 
ـقراطية سالسة بـعيدًا عن الـبيوقـراطية والتـعقيـد أو حتى الد
ـعـرفـة أمـر بالغ الـبـدائـية ,الـتي أصـبح فـيـهـا تبـادل الـعـلـوم وا
الـسـهـولـة ,حـتى أن مـجـلس األمن ومــحـكـمـة الهـاي أصـبـحى
يـصــدران أحـكـامــهـمـا اســتـنـادًا إلى مــقـاطع فــيـديـويــة مـرئـيـة

تسجلها عدسات الكامرة وتنقلها شبكة االنترنت.
بدأت فلسفـتهم احلديثة تعمل بـشكل عقالني على إبعاد الدين
وأحزابه عـن السـلـطة مـبـتـعديـن عن القـصص والـروايـات التي
كـانت هذه األحزاب تـسيـطر بهـا على عـقولهـم واضع نـظرية
ـعـرفــة وطـرق الـوصـول إلــيـهـا بـاســتـعـمــال أحـدث الـوسـائل ا
العلمـية ويرافقها ماكـنة إعالمية تعمل عـلى مدار الساعة حتى
ي يــتــمــكـنــوا من خـاللـهــا أيــصــال صــوتــهم إلى الــرأي الــعـا
ختلف اللـغات الغربية وحتى الـشرقية منها ,وهذا جاء بعد و
أن تمكن العالم الـغربي" العلماني" من أيـصال أفكاره لهم وما
شـاهـدوه من تـطـور علـمي ومـعـرفي في مـجـتـمـعات الـعـلـمـانـية
يقابله التخلف في مجتمعاتهم اإلسالمية ,لذلك رفضوا سابقًا
االشـتـراكــيـة واألصـولـيــة الـتـسـلــطـيـة والـيــوم جـاء الـدور عـلى
اإلسالم الـســيـاسي لـيـرفض ,وهـذا بـســبب فـشل رجـاالته في
كن ـفتـرض أن تـكون لـهم مـنصـة  إدارة السـلـطة ,الـتي من ا
من خاللـها بث أفـكارهم وتـرسيـخهـا في مجـتمـعهم اإلسالمي
ال إلى أن يـصــلــوا إلى مــرحـلــة يــرفض فـيــهــا فـكــرهم  داخل

مجتمعهم الذي أجنبهم.

امريـكيـة الن عمل الكـهربـاء يترتب
عــلـيـه اشـتــغــال جـمــيع الــوحـدات
االقــــتــــصــــاديــــة فـي الــــعــــراق من
مــنـــشــئـــات زراعــيـــة وصــنـــاعــيــة
وخدمـية  وهذا مـعناه خـطوه على
طـريق االسـتـقـرار والـعـمل وهذا ال
تـريده ال الـصهيـونيـة التي تـخطط
وامريـكا وبريـطانيـا تنفذ  وال دول
اقــــلـــيـــمــــيـــة وفي قــــول مـــعـــروف
لـلصـهايـنة  وحـكومـة دولة عـربية,
ان  ( كل عراقي هو صدام حس )
 وفـقا لـذلك اذا بقي الـقرار مـرهون
لـألجــــنــــبي  ’هـل هــــنـــــاك امل في
ــكن ان يــكــون الــكــهــربـــاء وهل  
لــلــشـعـب الـعــراقي امل في اصالح
الـكـهـرباء  ,يـدعم هـذا الـياس كالم
مسؤول كـبير ,كان رئيـسا للوزراء
ــتـحـدثـ في وذكــر من قـبل احـد ا
ـــســؤول الـــفــضـــائــيـــات ان هــذا ا
حتــدث في قـــضــايــا كــثــيــرة واهم
فــقـره قــالـهـا  عـن الـكــهـربــاء فـقـال
بـالـنسـبـة للـكـهربـاء مـا كو كـهـرباء
الى يــوم الـقـيـامـة  ,هل يـعـتـقـد ان
هذا الرجل تكلم دون امالءات ان ال
تكلمونا حول الكهرباء وال تصليح
للكـهرباء وهـكذا نرى الـكهرباء من
ســـيئ الـى اســوء  ,هـــذه قـــضـــيــة
مـخطط لـها ان يـكـون حال الـشعب
الـــعـــراقـي صـــاحب االحــــتـــيـــاطي
النفطي الكبير والنهرين اخلالدين

بهذه احلال الى يوم الدين .
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بيروت

هـذه احلـال سـنـعـيـش حـالـة قـريـبة
الــشــبه بــالـثــورة الــفـرنــســيـة ذات
ـقـاصل والـثـورة الــبـلـشـفـيـة ذات ا

ذابح. ا
هــنـا يــســتـوجب األمــر تــوضـيــحـاً
أقـــرب إلى اإلفـــتـــراض حـــول عــدم
إلـتـحـام أهل اجلـبل بـأهل الـساحل
وبذلك يـنتـقل احلراك مـن إنتـفاضة
غـلـبت فيـهـا احلمـاسـة والشـعارات
ـانفيسـتو" اجلاهز العفـوية على "ا
سـلـفــاً إلى ثـورة بــكل مـا يــحـتـويه
فِـعْـلـهـا من إصالح لـلـحـال وإنـتـقام
من طبـقات صـغيـرة أحلقـت الضرر
بالطبقة التي تمثل أكثرية الشعب.
دن الساحلية بداية التوضيح أن ا
مـكتـظة بـسـكان تـفوق قـدرتهـا على
حتـمُّل اإليـواء الـكـر لـهم. كـمـا أن
نـســبـة أكـثــريـة هـؤالء إقــتـربت من
ـالية خط الـعوز نـتيـجة الـظروف ا
واإلقـتـصاديـة الـعـامة. وثـمـة ألوف
األسـر تــعـيش مــتـكـدســة في شـقق
صـغـيرة من بـيـوت مـنقـوصـة احلد
األدنـى من الـتـأهـيـل. كـمـا أن حـالـة
الــعـوز إتــسـعت ألن خــيــار طـائــفـة
دون غــيــرهــا من ســائــر الـطــوائف
رتبط إستـراتيجياً ـقاوم ا للعمل ا
شروع إيـراني بدأ ينعـكس سلباً
على الـعنـصر األهم في الـبحـبوحة
ـكن أن يـعـيـشـها الـنـسـبـيـة التـي 
الــلــبــنــانـي من عــوائــد الــســيــاحـة
ودوام وصــــول الــــتـــــحــــويالت من
لبـنانـي يعـملـون في اخلارج لكن
هـذا في حـال كـانت عالقـات نـظامه
وحـــكـــومــتـه جــيـــدة وفي الـــدرجــة
األُولى مع دول اخلـــلـــيج الـــعـــربي
التي في تـاريخهـا الثرائي الـنفطي
لم تــــــبـــــخل ومـن دون أن تـــــكـــــون

تـوصــيـفـنـا لــلـذين لــوَّنـوا جـدرانـاً
بـالـشـتـائم بـدل أن يـثـبـتـوا عـلـيـها
ــــــطـــــالب. وفـي ذلك يــــــتـــــحـــــمل ا
ـــســـؤولـــيـــة طـــيـف الـــنُـــخب في ا

احلراك.
ــدن ثـبــاتـهم كــمـا ســيُـكــتب ألهل ا
لــهـم آمـلــ في وإصــرارهم وحتــمـُّ
الـوقت نـفـسه إنـضـمام أهـل اجلبل
مع أهل الــســهل إلــيــهم. وهــذا مع
األسـف لـم يــــــحـــــــصـل وبــــــقـــــــيت
اإلنـتـفـاضـة كـتـصـنـيف مـوضـوعي
هي إنــــتــــفــــاضــــة أهل الــــســــاحل
اللـبنـاني أو أهل العـواصم الثالث
ــتـــعــارف عـــلــيه لـــلــبـــنــان كـــمـــا ا
ـعـنى أن بيـروت التي كـتصـنيف 
هي العاصمة الرئيسية هنالك إلى
جـانبـهـا صيـدا كعـاصـمة لـلجـنوب
وطـرابلس كـعاصـمـة للـشمـال. ولو
أن أهل اجلـبل وكــذلك أهل الـسـهل
إلـتـحـمـوا بأهـل السـاحل وبـكـثـافة
قـريـبة الـشـبه بـالتـي شهـدنـاها في
مـيادين بـيروت وصـيدا وطـرابلس
ومــنـــاطق ســـاحــلـــيـــة عــلـى كــتف
ــوقف الــعــاصـــمــة لـــكــان تــبـــدَّل ا
طالب قيد بسرعة قياسية وباتت ا
ا خيراً لم يحدث هذا التنفيذ. ور
اإللـتــحـام ألن اإلحــتـجــاج في هـذه
ا احلال سـيبلغ ذروة الـغضب ور
يــحـــدث الـــتــعـــبــيـــر عن الـــغــضب
بصيـغة إنتقامـية. وفي هذه احلال
بـدل أن تــكـون اإلنــتـفــاضـة مــجـرد
تـــعــبـــيــر عن واقـع احلــال فـــإنــهــا
تـصــبح ثــأراً لـواقـع احلـال يــؤخـذ
بــــأكـــثــــر من وســــيــــلـــة مـن رمـــوز
إرتــســمت فــوق رؤوســهم عـالمـات
ــمــقــوت واإلثــراء غــيـر الــفــســاد ا
شـروع أي أنـنا في ـبرر وغـيـر ا ا

سيُكتب لـلعماد مـيشال عون تاسع
رؤسـاء لـبـنـان غــيـر احملـسـوم أمـر
مـــقـــومـــات إســــتـــقاللـه والـــتي لن
تُحـسم إالَّ إذا قـرر اجملتـمع الدولي
في ضــــوء تـــــقــــيــــيم مــــوضــــوعي
شـرقيـة أن يكـون لبـنان لألحـوال ا
بـلـداً مــحـايـداً ويــتم إعالن حـيـاده
عــلى نـــحــو مــا ســـبق أن إرتــضت

فرنسا إعالن إستقالله..
 سـيُـكـتب لـلـعـمـاد عـون أنـه إما أن
سعة صدره إستثنائية وإما أنه لم
يعـتمـد من خالل جمـاعاتـه أسلوب
ــا أكــثــر اإلنــتــقـــام تــأديــبـــاً أو ر
قــســاوة من ذلك رداً عـــلى مــا قــيل
ومـــا زال يـــقـــال في حــــقه من كالم
أطـلـقه ومـا زال يـطـلـقه مـحـتـجـون
ـــــرات أحـــــيـــــانـــــاً وفـي بـــــعض ا
أصـــحـــاب أقـالم جتـــاوزوا في مـــا
كـــتـــبـــوه اخلـــطـــوط احلــمـــراء في
مـوضــوع تــعــامُل هـؤالء مع مــقـام
هـــو األرفع شـــأنـــاً بـــ أصـــحــاب

قامات. ا
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ولــقــد حــفــلت جــدران مــؤســســات
رسـمـيـة من بـيــنـهـا اجلـدار األكـثـر
طــــــوالً فـي مــــــبـــــنـى وزارة اإلعالم
بـعـبـارات إسـتـهدفـت رئيـس البالد
وحـــــاكم مـــــصــــــرفـــــهـــــا وبـــــعض
ــــســـــؤولــــ وطــــالـــــبي تــــرؤس ا
احلــكــومــة. وفي مــعــظم مــا خــطه
غــــاضـــبــــون مـن عـــبــــارات طــــغت
مـفــردات اإلهـانــة عـلى مــا عـداهـا.
وبهذا األسلوب يـكون هؤالء مجرد
عنى شتَّام ولـيسوا محتـج با
احملـــتـــرم لإلحـــتـــجـــاج ودواعـــيه.
ويـكـفي عـدم تثـبـيـتنـا لـبـعض هذه
ـامـيــة دلــيالً عـلى الــكــلـمــات الـشــتـَّ
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بغداد

األول ســنــجـده صــعــبــاً لـلــغــايـة ألن
مـــوازنــة  2020تـــضـــمـــنت فـــقـــرات
جـــديــدة أدت الى  زيـــادة الــنـــفــقــات
بـــشـــكـل كـــبـــيــــر بـــســـبـب الـــضـــغط
اجلـمــاهـيـري الــكـبـيـر والــتـظـاهـرات
الــــتي عــــمّـت أرجـــاء الــــبالد والــــتي
تــطـــالب بــاالصالح وتـــوفــيــر فــرص
ـعـدومة الـعمل وحتـسـ اخلـدمات ا
حيث  اضـافـة تخـصيـصـات مالـية
لـــلـــتـــعـــيـــيـــنـــات اجلـــديـــدة واعــادة
فصول وتخـصيص مبالغ جديدة ا
لـتحـسـ اخلـدمـات اخملتـلـفـة وكذلك
 تـــقـــلـــيل الـــكـــثـــيـــر من الـــرســـوم
والضرائب في مـحاولة من احلـكومة
المتصاص الغـضب اجلماهيري ,أما
وارد االسلوب الـثاني وهو تـعظيم ا
لـلـمـوازنـة وهـذا شـبه مـسـتـحـيل ألن
موازنتـنا تـعتمـد بشكل رئـيسي على

تريـلـيون ديـنار ,ولكن بـعـد أكـثر من
عــشـــرين اجـــتـــمـــاعـــاً بـــ الــوزارة
ـان والتي ـالـيـة في الـبـر والـلـجنـة ا
ـوازنـة بـهذا الـرقم رفـضت اسـتالم ا
الـكـبــيـر من الـعـجــز وبـعـد تـعـديالت
كثيرة  تخـفيض الرقم الى حوالي
50 تريـليـون دينار ,وحتى بـعد هذا
التخفيض فان هذا الرقم لوحده يُعدّ
ـوازين ألن كـارثــة اقـتـصـاديــة بـكل ا
ـوازنات ـاليـة في اعـداد ا الـقواعـد ا
تـشـتـرط أن ال يـزيـد حـجم الـعجـزعن
ــــوازنــــة في حــــ  %3مـن حــــجم ا

وازنة, يتعدى هذا الرقم  %30من ا
وحـسب مـامعـروف لـلـمـخـتـص في
ـوازنة ـالي ان الـعجـز في ا الشـان ا
تـتـم مـعـاجلـتـه بـاسـلـوبــ رئـيـسـ
األول هو تقليل النفقات والثاني هو
وارد  ,ولو أخذنا االسلوب تعظيم ا

مـوازنـة الــعـراق لـعـام  2020والـتي
التزال عـلى طـاولة حـكـومة تـصريف
األعمال ولم تـرسل حلد اآلن الى قبة
ـان بالـرغم من بـقاء أيـام قـليـلة البـر
عـلى انـتـهـاء الـعـام سـتـكـون كـارثـية
عــلى االقــتــصــاد الــعــراقـي الســبـاب
عديـدة سأحـاول تلـخيـصهـا في هذه

األسطر القليلة.
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األرقـام األولـيـة لـلـمـوازنـة تـقـول بأن
حــجـــمـــهـــا ســـيـــكــون حـــوالي 150
تريلـيون دينار تـقريبـاً وهو أكبر من
ــاضـيــة ولـكن ـوازنـات ا كل أرقــام ا
الــدالئل تــشــيــر الـى أنــهــا ســتــكـون
ـشاكل أسوأهـا عـلى االطالق وأول ا
وأخـطـرها هـو حـجم الـعـجز الـكـبـير
فيها والذي  تثبيته من قبل وزارة
ـالــيـة عـنـد اعــدادهـا حـيث بـلغ 72 ا

ـشـاكل الــكـبـيـرة في مـعـاجلــة هـذه ا
ـعـاجلة ـوازنة وسـتـقوم مـضـطرة  ا
الــعــجــز الـكــبــيــر فـيــهــا الى اتــخـاذ
اجراءات منـها اللـجوء الى القروض
ـــوزانــة والى ــوجـــودة اصالً في ا ا
وجودة في وزارة ـاليـة ا السـيولة ا
ـتبقي من العـجز وسيكون الية وا ا
كـبــيـراً حـتـمــاً وسـيـبـقـى الى نـهـايـة

العام.
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حـسب مـاتـقـدم وكـمـا أشـرنـا سـابـقاً
فـان عام 2020 سـيـكـون من أصـعب
األعـوام عـلى الــعـراقـيـ اقـتـصـاديـاً
وهذا  بـسبب سـوء األداء السـياسي
لـلـحـكـومة وبـسـبب انـتـشـار الـفـساد
الــكـبـيــر في جـمــيع مـفــاصل الـدولـة
والذي يـتـسـبب بهـدر مـعظم واردات
البلد وذهـابها الى جيـوب الفاسدين
وتــهــريـبــهــا خلـارج الــبــلـد وفي ظل

غياب احملاسبة القانونية .
تواضع بأن احلكومة في اعتقادي ا
ــرتـقـبـة والــتي لم تـتـبـ اجلـديـدة ا
مالمـحــهـا حلـد اآلن والــتي سـتـكـون
حـــكــومـــة انــتـــقــالـــيــة اذا مــا أرادت
ـشاكل تطـويق األزمـة وتقـلـيل هذه ا
االقتصادية الـكبيرة وخاصـة مشكلة
ـوازنـة فـعــلـيـهـا حـجـم الـعـجـز فـي ا
اجـراء تـعـديالت فـوريـة عـلى فـقـرات
وازنـة قبل رفـعهـا الى قبة مسـودة ا
ـان وذلك بتـقـليل حـجم االنـفاق البـر
فـــيـــهـــا وذلـك بـــضـــغـط الـــنـــفـــقـــات

واردات النـفط بنـسـبة تـبلغ أكـثر من
 %93وحــــجم صـــادرات الــــنـــفط 
ـوازنـة بحـوالي ثـالثة حتـديـده في ا
ــائـة بــرمــيل يـومــيـاً ماليــ وثــمـا
وبـسـعـر حـوالي  52دوالر لـلـبـرمـيل
ومن ضـمنـها حـصـة األقلـيم الـبالـغة
 250ألـف بـــرمـــيل يــــومـــيـــاً والـــتي
التوجـد ضمـانة حـقيـقيـة بتـسلـيمـها
من قـبل حــكـومـة االقـلـيم ,نـاهـيك ان
العراق سيقوم بتخفيض انتاجه من
الــنـــفط بـــحــوالي 189 ألف بـــرمــيل
يـومـياً وحـسب اتـفـاق مـنـظـمة أوبك
واعتباراً من األول من كـانون الثاني
من الـعـام اجلـديـد واذا أخـذنا عـامل
آخــر وهــو الــتــوقـعــات بــانــخــفـاض
ية بـسبب الركود أسعار الـنفط العـا
ـتوقع نـتـيـجة ي ا االقـتصـادي الـعـا
احلــرب االقــتــصــاديــة بــ أمــريــكــا
والص والـتوتر الكـبير بـ أمريكا
وايران فسـتكون مـهمة احلـكومة في
ــــوازنــــة شــــبه تــــعــــظــــيم مــــوارد ا

مستحيلة. 
وازنـة هـو حجم ـشـاكل في ا ثاني ا
الديـون اخلارجـية والـداخلـية والتي
بـــلـــغت حـــوالي  130مـــلـــيــار دوالر
يضـاف اليـها الـفوائـد الكـبيـرة التي
تـتزايـد بـاستـمـرار على هـذه الـديون
ولـــقــــد  تـــخـــصـــيص حـــوالي 20
وازنـة لتـسديد تريـليـون دينـار من ا

هذه الديون.
ان احلـكــومـة تـقف شــبه عـاجـزة عن

احلـكـومـيـة بـشـكل كـبـيـر وهذا لـيس
مستـحيالً ألن األرقام اخملـصصة في
هــذا اجملـــال مــبــالـغ فــيـــهــا كـــثــيــراً
وخــاصــة مــخــصــصــات الــرئــاسـات
الـــثالثـــة ومــخـــصــصـــات الــوزارات
ــؤســسـات ونــفــقـات والــهــيـئــات وا
االيفادات ,وعلى احلكـومة أن تشرع
مــسـرعــة العــادة اعـمــار الــقـطــاعـات
ــنـتــجـة مــثل الـصــنـاعــة والـزراعـة ا
والــســيــاحـــة والــتــجـــارة وغــيــرهــا
ـوازنــة ولـتـقــلـيل لــتـعــظـيم مــوارد ا
االعتـمـاد عـلى الـنفط  ,وعـلى جـميع
ـسـؤول أن يـعـلـموا الـساسـيـ وا
بــأنــنــا فـي حــالــة اقــتــصــاديــة غــيـر
طبـيعـية وفي حتـدي خطـير وعـليهم
أن يـتـنـازلـوا عن كـثـيـر من الـنـفـقـات
غيـر الضـرورية والـكمـاليـة  ونفـقات
الـضــيـافـة ويــضـحـوا بـامــتـيـازاتـهم
اخلــيــالــيــة الــتي زادت مـن مــعــانـاة
ــواطن الـعــراقي وجــعـلــته يــعـيش ا
بــــأســـــوأ حـــــاالته وأوصـــــلـــــته الى
اخلـروج بـانـتفـاضـة عـارمـة مـطـالـبة
بـتــغـيــيــر كل الـطــبــقـة الــســيـاســيـة
الـــــفــــاســـــدة الـــــتي دمـــــرت الـــــبالد
وأوصـلتـه الى هـذا احلال وأدت الى
اســقــاط احلــكــومــة كــمــرحــلــة أولى
وتــنــتــظــر الــوصــول الى الــتــغــيــيـر
نشود ,وليعلـموا بأن صبر الكامل ا
العـراقيـ قد نـفذ ووصل مـعهم الى
طــريق مــســدود (ولــيـتــقــوا غــضــبـة

احلليم).

مساعداتها مشروطة وأيضاً تكون
لـهـا ميـليـشيـا مسـلحـة تسـتعـملـها
في تـــــدخالت لـــــدى دول. ورغم أن
الـنظـام الـذي يتـرأسه الـعمـاد عون
كــان في وادي حـلـيــفه "حـزب الـله"
ـقـابل وفي وكــانت احلـكـومــة في ا
شـخـص رئـيـسـهـا في وادي الـنـأي
بــالــنــفس عن الــتــدخل فـي شـؤون
اآلخرين وهذا يـرضي دول اخلليج
في حال كـان الفـعل ترجـمة لـلقول
لـكن هـيـمنـة بـجـنـاحـيْـهـا الـشـيعي
اروني بنسبة من النظام بكثرة وا
عـلى احلكـومـة وفي صـيغـة خروج
مـتعـمَـد على مـا هو مـتـعارف عـليه
ــيـزان في مـوضــوع بــقـاء كــفـتيْ ا
عـلى تـعادلـهـمـا وكذلك في صـيـغة
عــبـارات جتــريح في حق مــقـامـات
عربـية لم يقف رئـيس النظـام وقفة
رئـيس لــلـبـالد في وجه قـائــلـيــهـا
تـركـت إنـطـبـاعـاً بـأنه في ذلك غـيـر

معترض على ذلك التجريح.
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ويــومـاً بـعـد آخــر فـاض الـكـيل من
صــــوالت الـــتـــجـــريـح ومن إفـــقـــاد
رئيس احلكومة بعض مسؤولياته
بــغـــرض إفــقــاد مــهــابــته فــكــانت
اإلنـــتـــفـــاضـــة بـــدءاً بـــإســـتـــقـــالــة
وإســتــمــراراً لـهــا. إالّ أنــهــا بــعـدم
إلــتـحــام أهل اجلـبل وأهـل الـسـهل
طالب فيـها لن جتـني ما تـعكـسه ا

األحالمية.
وعـدم إلتـحام أهـل اجلبل والـسهل
له أســبـــابه. لـــقــد كـــانت أكــثـــريــة

ــشـــاركـــ فـي اإلنــتـــفـــاضـــة هم ا
الشكاة من اإلذالل والبطالة ووطأة
الــعـيش وإنــعــدام احلــصــول عـلى
ـاء الـنـظـيف والــكـهـربـاء الـتي ال ا
تـنـقـطع واإلنـصـاف الـذي يـتـوقـون
إلـــيه والــطــبــابـــة الــتي ال تــتــوفــر
أحـيـاناً نـاهيـكم بـإرتـفاع األسـعار
ومـعـهـا الـبــطـالـة وتـذبـذب أسـعـار
احملــروقـات. بل إن كـثــيـرين نـزلـوا

إلى الساحات لضيق ذات اليد.
مـــثل هـــذه األحـــوال الــصـــعـــبــة ال
يـــعــــاني إلى حـــد مــــا أهل اجلـــبل
مـــنــهــا ذلك أن هـــؤالء يــعــيــشــون
بطـمأنيـنة نسـبية. كل عـائلة تهيء
في أشهر الـصيف مونـة البيت من
حـبـوب وخضـار مـجفـفـة ومربـيات
وخـالف ذلك من إحــتــيــاجـات مــثل
أنــواع الــشــراب. كــمــا أن كل بــيت
لـديه دائـمــاً وسـلـفـاً مــا يـكـفـيه من
الـــــبــــرغـل والـــــعــــدس واحلـــــمص
والــكــشك وكل بــيت لــديـه حــديــقـة
صغيرة أو بستان وفي هذه احلال
يـقــطف الـعــشـبــيـات من بــقـدونس
ونـــعـــنع وكـــزبــرة وزعـــتـــر وفــجل
وبــــصل مـن شــــتالت حـــــديــــقــــته
ويجني الـثمار من أشجـار بستانه
ويتنـاول أفراد العائـلة احلليب من
قتـناة عمـوماً في كل بيت البـقرة ا
والـــبـــيض من الـــدجـــاجــات الـــتي
تفقيسها مـزدهر دائماً كما يجفف
مـن اخلــضـــار عــلى أنـــواعــهـــا مــا
يغنـيه عن احلاجة إلى الـشراء كما
هي حـــال أكـــثــــريـــة ســـكـــان مـــدن

الـساحل.. أي بـإختـصـار إن نسـبة
ــعـــيــشي عــنـــده لــيــست الـــوجع ا
قـاسـيـة كـمـا هي لـدى أكـثـر سـكـان
مــدن الــســاحـل وبــذلك يــرى أن ال
ــــيـــادين مـــوجـب لـــلــــنــــزول إلى ا
لإلعــتــراض أو فــلــنــقل يــتــكــاسل
ولـديـه قـدرة عـلى تـخـزين الـغـضب
وتــأجـيـل الـتــعــبـيــر عــنه. وهـذا ال
يـــعـــنـي أن اجلـــبـــلي والــــســـهـــلي
تـقـاعس لـكـنه عـلى األرجح يـتـأمل
ويـراقـب. وإذا شـعـر أن إنـسـانـيـته
ونــخــوته أقــوى من والئه احلــزبي
أو احلـركي أو الـتـيـاري فـإنه ال بـد
ســيــلـتــحم بــفــعـالــيــة ولـيـس فـقط
ـــشــاركــات رمـــزيــة بـــعــلــبـــكــيــة
وجــنــوبــيــة وبــقــاعــيــة. وفي هــذه
احلــــال ال يــــعــــود رئــــيـس الــــبالد
ــارس كل هـذا الـذي تــعـاطـاه مع
األزمـة وجــوالت اإلنــتـفــاضــة عـلى
الــنـحـو الـذي مــارسه وكـان الـدافع
إلـى أن جـــدران مـــراكــــز رســـمـــيـــة
إمتألت بشـتائم ضد رئـيس العهد

وكتابات تنادي بتنحيه.
وفي أي حـال ما زال هـنـالك نصف
لك واليـة رئـاسـيـة يـسـتطـيع مـن 
أحـقـيــة دسـتـوريـة تـمــضـيـة أيـامه
فـيهـا أن يعـوض الـشعب الـلبـناني
الذي ينام على ضيم ويصحو على
ـا ــا في حــال إلـتــزم  خــوف... إ
يـنص عـلـيه الـدسـتـور وتعـامل مع
إتـــفــاق الـــطـــائف بـــغــيـــر نـــظــرته
اجلنرالـية سابقـاً إلى هذا االتفاق.

والله الغافر.
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