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حتتمل جتربة لبنان  1991 التي
انهت صراعا دمويا دام  16عاما
بــ فــرقــاء (الــكـوكـب) الــواحـد
تــفـــســيــرات عــدة. فــهي جتــربــة
االنـقالب عـلى الهـويـة الـوطـنـية
ـــادي وجتـــربـــة االســــتـــنـــزاف ا
ــــدمـــر وجتـــربـــة والــــبـــشـــري ا
االرتهـان للـخارج واالعتـماد على
دعم اقـطـاب الـصـراع الـسـيـاسي
ـعــتـاد ــعـتــاد وغـيــر ا الـدولي ا
وهـي جتــــــربـــــة االســــــتــــــقـــــواء
بـــــاســــرائــــيـل من قــــبـل بــــعض
الــلـبـنـانـيـ خالل حـقـبـة مـهـدت
لــــغـــزو اجلــــيش االســــرائــــيـــلي
لـــلــــجـــنـــوب ثـم الـــزحـف نـــحـــو
الــعــاصــمــة بــيـروت ثـم جتــربـة
الـصحوة واالمـتثال لـلمشـتركات
ـؤتـمـر الـوطـنـيـة قـبل الـتـمـهـيـد 
ــــصـــاحلــــة او االتــــفـــاق عــــلى ا
الـلـجـوء الى احلـوار وانهـاء لـغة
الـبـنـادق والـسالح الـثـقـيل الـذي
قــتل الــبــشـر وحــطم احلــجـر. ثم
اضي هي جتربة طي صفحات ا
بـكل مــا حتـفـل به من دم ودمـوع
واوجــاع وقــبـول االتــفــاق الـذي
ــقــبـول اعــاد لــلــبــنــان وضــعـه ا
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ازاء هــذه الـتـجــربـة ومـا بــعـدهـا
ومـا رافــقــهــا يـقف الــرأي الــعـام
يــتــأمـل الــعــبــرة ويـــســتــخــلص
الـــــدرس من احــــوال بــــلــــد االرز
ــفـــعم بــاالقـــتــدار واالجـــتــهــاد ا
والـقــدرة عـلى اعــادة االمـور الى
طبيعتها واالسواق الى ما كانت
عليه لـكن مشكلة هـذا البلد تظل
قــائـمــة بــوجـود االســتــقـطــابـات
وشـبح الـتـبعـية وان تـظالن غـير
قــادرتـــ الى جــر االوضــاع الى
الــهــاويــة كــمــا حــدث عـام 1976
حــيث انـدلــعت احلـرب االهــلـيـة
الـتي يـسـمـيـهـا الـدكـتـور حـسـ
الــهـنــداوي (داخـلــيـة) في كــتـابه
اجلــديــد الــذي صــدر في بــغــداد
مؤخـرا بـعـنـوان (لـبـنان – 1991
ـــزق). وقــد رحـــلـــة في كـــوكب 
يـتـوهم الـبـعض فـيـرى ان لـبـنان
ــرحـلـة الـتي يـتـنـاولـهـا جتـاوز ا
ــــؤلـف في الـــــكــــتـــــاب وانه ال ا
اسـتـحـقـاقـات قائـمـة لـهـا حـالـيا

لـكي يــتـولى كـتـاب بـحـجم كـتـاب
الهنداوي ليتناولها بعد نحو 27
عامـا من انـصـرام احـداثـهـا لكن
الــــــواقع يــــــكــــــشف عــــــكـس ذلك
والســـيــمـــا ازاء جتــارب تـــتــكــرر
واوضـاع تــتـبــلــور حتت تـأثــيـر
الـعـوامل ذاتـهـا احـيـانا وضـغط
سوغـات واالهداف احيانا ذات ا
اخـــرى. وانـي اجـــد صـــدور هــذا
ـر الـكــتـاب في سـنــوات راهـنـة 
بــهــا الــعــراق وبــلــدان مــا ســمي
بـالربـيع العـربي التي كـان لبـنان
ــنـأى عــنـهــا يـكـتــسب اهــمـيـة
خـــــــاصـــــــة ويــــــدفـع الـى الــــــزام
الـســيـاســيـ واصــحـاب الــقـرار
بــقـــراءة الــكــتـــاب واســتــخالص
العبرة من جتربة لبنان واالفادة
ــبـادرات الــتي من االجــراءات وا
شـجـعــته عـلى الــعـبــور الى لـغـة
الـعــقل واعــتـمــاد الـيــات احلـوار
ـقراطية التي ومنهـا االليات الد
تــمــتـــلك مــقــومـــات احــبــاط نــذر
الـــنــزاعــات الــدمـــويــة واحــتــواء
مـــحـــاوالت اشــعـــال الـــفــ وان
وصـــلـت احـــيــــانـــا الـى نـــقــــطـــة
ـــــــــــربـع االول. الــالعــــــــــودة او ا
وكـمثـال على امـكانـية االفادة من
جتربة لـبنان 1991 يذكر الـكتاب
كــيف تـسـنى اسـتــيـعـاب اعـضـاء
ـــؤســــســـة ــــلــــيـــشــــيـــات فـي ا ا
العـسـكريـة ويـقول (من الـظـواهر
السلبية الرئيسة التي نتجت عن
مـرحلـة احلرب االهلـية الـلبنـانية
ليشيات انتماء وسيادة سطوة ا
االف كثيـرة من الشباب الـلبناني
ـلــيـشـيـات كــمـقـاتـلـ الى هـذه ا
. فــقـد بــلغ عـدد هـؤالء مـحـتــرفـ
ـبـاشـرة بـتـنـفـيـذ اتـفـاقـيـة عـنـد ا
الــطـائف مـا يـزيــد عـلى خـمـسـ
الـفاً كـان الكـثيـر منهم بـال تأهيل
مـهني يـسمح لـهم باالنـخراط في
احليـاة العـامـة وتنـظـيم حيـاتهم
ـقـدرة اخلــاصـة اعــتـمــاداً عـلـى ا
الذاتية). وبرغم الصعوبات التي
شـكلـة بعد واجـهتـها احلـكومـة ا
ــشــروع  1991 في اجنـــاز هــذا ا
ــوازنــة الـــطــائـــفــيــة نــتـــيــجـــة ا
والــتــمــزق الـــوالئي كــمــا يــصح
تــســـمــيـــته فـــانــهـــا جنــحت في
استيعـاب اعداد منهم في اجهزة
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نـظمة عـمل اي شيء لـيس فقط لـتخـريب ا
ــنــتــجــة لــلــنــفط ولــكن لـــتــدمــيــر الــدول ا

والسيطرة على نفطها.
وردا عــلـى تــاســيس اوبك اتــخــذت الــدول
ــتـحـدة عـدة الــغـربـيــة بـقـيــادة الـواليـات ا

اجراءات اذكر منها
الــسـعـي بـكل الــطـرق الــشـريــفـة وغــيـر -1

نظمة. الشريفة إلنهاء ا

اثــار اعالن قـطـر انــسـحـابــهـا من مــنـظـمـة
ـصـدرة لـلـنـفط (اوبك) مـن بـداية االقـطـار ا
ـقـبل اهـتـمـامـا واسـعـا في وسـائل الـعـام ا
ـنظـمة نـفـسهـا اعربت بـشكل االعالم لـكن ا

او اخر عن عدم اهتمامها بالقرار.
وكــشــاهــد عــلى تــاســيس االوبـك يـوم  14
ايـلول  1960 فـي بغداد اشـير الـى ان قطر
لـم تــكن من الــدول اخلـــمس الــتي اســست
اوبـك وهي الــســعــوديـــة الــكــويت وايــران

وفنزيال والعراق.
اذكر ان العراق في عهد الزعيم عبد الكر
ــنـظـمـة قــاسم قـد دعـا الى تــاسـيس هـذه ا
ـواجهة االحـتكارات الـنفطـية ومن ورائها
الـدول الـغـربـية. في وقت كـانت تـشـهـد فيه
ـؤسِسة للـمنظمـة مرحلة الـبلدان الـنامية ا
انـتقال سياسي دولي واقـتصادي في فترة
انــتــهــاء االســتــعــمــار ووالدة الــعــديــد من
ــســتــقـلــة اجلــديــدة في الــعـالم الــبــلـدان ا

الثالث.
وبـادر العراق إلى اتخاذ هذه اخلطوة بعد
قـرار مـجمـوعـة من شركـات الـنفـط متـعددة
اجلــنـســيـات "األخـوات الــسـبع" تــخـفـيض

سعر النفط اخلام.
 ووجـه الـعــراق  الــدعــوة الى الــعــديــد من
الـدول لـكن قـطـر كانت مـتـرددة حـتى الـعام
الــتـالي  1961حــ طـلـبت االنــضـمـام الى
ــــؤســـســــة عــــلى اوبـك ووافـــقـت الــــدول ا
الـطلـب.ومنـذ توقـيع االتفـاق التـاريخي في
ـعـظم خـلف وزارة بــهـو االمـانـة في بــاب ا
الـدفاع عام  1960ظـلت الدول اخلمس هي
الـتي تـقـرر قـبول او رفض انـضـمـام الدول

االخرى للمنظمة حسب تظامها.
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وفـي كل االحـوال كــان هـنــاك انـطــبـاع  في
ـاضي واحلاضر ان انتاج قطر من النفط ا
ائة ال يشكل مشكلة  الذي ال يتجاوز  2 بـا
ـنظمـة وال سياسـتها وال سـعر النفط الى ا
ــتـذبـذب بــ انـخـفـاض وارتــفـاع حـسب ا
ي وكـميـة الـطـلب على كـمـيـة االنتـاج الـعـا

النفط.
 ومـنـذ ذلك احل وخالل  58عـامـا لم تكف
تحدة من الـدول الغربية بقيادة الواليات ا

الـنفط تمـاما وتمـنح احلكومـات  نسبة من
االربـــاح لــكــنـــهــا قــررت عــام 1959-1960
تــخــفـيض اســعــار الـنــفط ونــتـيــجــة لـذلك
خــفـضت عــائـدات الــدول الـتـي يـســتـخـرج
مـنـهـا الـنفط فـجـاء تـأسيـس أوبك ردًا على
هــذا الــتـخــفــيض في األســعــار ثم عــمـلت
نتجة للنـفط على اكتساب سيطرة الـدول ا
أكبر على تسعير النفط وترتيبات اإلنتاج.
وخـالل عــقــود من الـــصــراع خــطت الــدول
االعـضـاء خـطـوات كـبـيـرة لـلـحـصـول عـلى
حــقــوقــهـا ومـن ذلك مــا يـتــعــلق بــالــعـراق
اصــدار الــقــانــون رقم  80عــام 1961الــذي
ـنـاطق الـتي تـعـمل فـيـهـا الـشـركات حـدد ا
االجـنبية وثم تـاسيس شركة وطنـية للنفط
تــتـولى االنــتـاج والــتـسـويـق ثم جـاء قـرار
الـتامـيم التـاريخي فـي عهد الـرئيـس احمد
حسن البكرعام  1972 لوضع حد لسيطرة

الشركات االجنبية ودولها على نفطنا.
 وعـودة الى قطر وانسحابها من اوبك فقد

ـواجهة 2 انـشات الوكـالة الدولـية للـطاقة 
االوبك.

الـسعي احلـثيث لـلبـحث عن بديل لـلنفط 3
مـــثل الــفــحم,الـــغــاز الــطـــبــيــعي الـــطــاقــة

الشمسية وغيرها
نظمة. 4 السعي إلحداث انشقاق داخل ا
لــو اسـتـعـرضـنــا مـا حـدث في الـدول الـتي
ــطـالــبـة بــحـقــوقـهــا وثـروتــهـا جتــرأت بـا
الــنــفــطـيــة بــتــاســيس االوبك لــوجــدنـا ان
مـعظمـها قد دمـر اقتصـاديا او سيـاسيا او
اجـتـمـاعـيا مـثل الـعـراق ولـيبـيـا واجلـزائر
وانـدونيسـيا وفنزويال وكـلها االن ضـعيفة
مـاديــا تـشـكـو الـفـقــر واحلـروب الـداخـلـيـة
واالنـقالبـات والـتـهـديـات اخلـارجـيـة حـتى
وصـل االمـر الى ان شــعــوبــهـا تــتــمـنى ان

ينضب النفط .
خفض االسعار وراء تاسيس اوبك

فـي الـفــتــرة الـتي ســبــقت تــاسـيس االوبك
كــانت الـشـركـات االجــنـبـيـة تـســيـطـر عـلى

كـانت قطـر من الدول الـعشـر التي انـضمت
الى اوبـك بـعـد التـاسـيس وهـي بـالتـرتـيب
قـــطــر وإنــدونـــيــســـا ولــيــبـــيــا واإلمــارات
واجلــزائـر ونـيـجـيــريـا وإكـوادور وأنـغـوال
والــغـابــون وغــيـنــيـا اإلســتــوائـيــة وكـانت

آخرها الكونغو عام 2018. 
الــغـابـون الـتي كـانت عـضـــــوا في اوبــــك
منــــذ عام  1975انســـحبت عــــام 1994.
انـدونـيـسـيا الـتي انـــــتـمت لـلـمنـظـمـة عام
2008. انسحبت عام  1962
لـكن هناك دوال منتـجة للنفـط ابدت رغبتها
في الـوقـت احلـاضـر لالنـضـمـام لـلـمـنـطـمة
كسيك السودان و سوريا وهي بوليفيا ا
 وقـــامت االوبك بـــاســـتــدعـــاء هـــذه الــدول

لالنضمام إليها.
°°ødD  X³× ½« «–U*

والــســؤال احملـــيــر مــاهــو تــفــســيــر قــطــر
النـسحـابهـا? في تصـريح غيـر مقـنع لوزير
الـطـاقة الـقطـري سعـد الـكعـبي في مؤتـمر
ــهم صـــحــفي قــال  إن بـالده تــرى أن من ا
الـتركيز على الـسلعة األولية الـتي تبيعها
في إشـارة للغـاز الطبـيعي لكـنه شدد على
أن الــدوحــة "ســتـواصـل االلـتــزام بــجــمـيع
الــــــتـــــعــــــهـــــدات مــــــثل أي دولــــــة خـــــارج
أوبك".واعـتـبر الـكعـبي أن تـأثيـر قطـر على
قـرارات إنتاج نفط في أوبك "محدود" لكنه
قــال إن قـرار االنـسـحــاب من أوبك "لم يـكن
سـهال" خـصـوصـا وأنـهـا ظـلت عـضوا في

نظمة طوال  57 عاما. ا
نظمة وعـزا الوزير  أن انسحاب قطر من ا
يـرجع ألسباب فنية واسـتراتيجية و"ليس

ألسباب سياسية" على حد قوله.
jHM « —UFÝ«Ë pÐË«

اكن الـقضية االهم هي التـاثير على اسعار
الـنـغط التي حتـاول منـظمـة اوبك احلد من
انــخـفـاضـهــا وحـسب الـوكــــــالــة الـدولـيـة
لـلــــــطـاقـة فـان الـتـراجع احلـاد فـي أسـعار
الـــــنــــفــــــــط  لن يـــــدوم و ســــتــــــــــعــــاود
االســــــعـــار االرتـــــــــفـــاع بـــشــــكل كـــبـــيــر

بحلــــــول عام 2021.
وقـالت في تقـاريرها االخـيرة  إنهـا تتوقع

تعافي أسعار النفط.
وتـشـيـر الى أن الـتـعـافي سـيـتـبـعه صـعود
ـعروض من الـنفط حـاد نـتيـجة لـتنـاقص ا
ـنـتـجـ في بـســبب تـراجع اسـتـثـمـارات ا
هـذا الـقطـاع.ولـلتـذكـير كـان سـعر الـبـرميل
مـن الــنـــفط عـــنـــد تــاســـيس اوبـك حــوالي
ـــرور الـــزمن وضـــبط3 دوالرات وارتـــفـع 
االنــتـاج الـى اسـعــار مـرتــفـعـه وصـلت الى
اكـــــــثــــــر من  140 دوالرا عــــــام  2008 ثـم
تـراجـعت الـى نـحو  25 دوالارا عـام 2016
لــكـنــهـا بــدأت بـالــتـحــسن وهي خالل هـذا

االسبوع من  50 الى  54 دوالرا.

الـدولــة الــتي ال تــتـطــلب مــهـارة
مــهـنـيـة او خـبــرة وظـيـفـيـة او ال
تــتـطـلـب سـوى دورات تـدريــبـيـة
ـعــوق االصـعب ســريـعــة. والن ا
الـــــذي واجـــــهــــهـــــا يـــــكـــــمن في
الي فـقد ـادي او ا االسـتحـقاق ا
جرى االتـفاق عـلى استـيعاب 20
ــلــيــشــيــات الــفــا من عــنــاصــر ا
ـدنـي في االجـهـزة العـسكـرية ا

دنية. وا
WOKŠd  jDš

اي ان الــــفــــرقـــــاء اذعــــنــــوا الى
ـــرحــلـــيــة الـــقـــبــول بـــاخلـــطط ا
وتـــعــامـــلــوا مـع الــواقع الـــقــائم
بـــحس بـــرغـــمــاتـي يــفـــضي الى
مـكسـب عام. وال يـكـتـفي الـكـتاب
بـرسـم مالمح الـعـبـرة من جتـربة
ـلف حسب بل لـبـنان عـند هـذا ا
يـــشـــرح افـــاق اخلـــطــوات الـــتي
رافــــــــــقــت اجنــــــــــازه مـن خـالل
اجراءات ميدانية تولتها قيادات
اجلـــيش الــوطـــنــيـــة وامــكـــنــهــا
تـــصـــحــيـح مــســـيــرة الـــهـــيــاكل
العسـكرية الـتي توزعت والءاتها
ب الطوائف والقوى السياسية
الــنـافــذة واعـادت االعـتــبـار الى
اجليش الـلـبنـاني كـقوة حـاسـمة
تــعــكس بــدورهــا هـيــبــة الــدولـة
وتــضع نــهـايــة لـتــعـدد الـوالءات
وتــشــتـت الــبــنــادق داخل رقــعــة
لــبـنــان االرض. وفي هــذا االطـار
ـــؤلف بــاســهــاب عن يــتــحــدث ا
اخلـطـوات الـتي قـطـعـهـا الـعـماد
مـــيـــشـــيل عـــون قـــائـــد اجلـــيش
الـــنـــظـــامـي الــرافـض لـــوثـــيـــقــة
الــطـــائف (رئــيس اجلـــمــهــوريــة
احلالي) وادخال االصالحات في
ـعـونـة الـلـواء سـامي ألـويـتـهـا 
اخلـطيب انـذاك. وكانت اخلـطوة
االولـى فـي تــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ هــــــذه
االصالحات تعي قائد مسيحي
جـديد للـجيش هـو العمـيد الركن
امـيل حلـود الــذي اصـدر اوامـره
وتـــعــلـــيــمــاته بـــاعــادة تـــنــظــيم
الــوحـدات الــتـابــعــة له وتـعــيـ
ـعــظم االلــويـة قـيــادات جــديــدة 

ناطق العسكرية.  وا
وسـارت خـطــة االصالحـات عـلى
اســــاس رفع الـــعــــدد االجـــمـــالي
لقوات اجلـيش من نحو  30 الفاً
نهـاية  1991  الى نحو  35 الفاً
ـنـظـور وتـعـزيز ـسـتـقـبل ا في ا
وحتــــديث تــــســـــلــــيح الــــقــــوات
سـلـحـة بشـكل مـنـاسب واعادة ا
جتــديـــد قــيـــادات اجلــيش ورفع
الك الـعسـكري فضال مسـتوى ا
عن وضع خـــطــة مــســـتــقــبـــلــيــة
لـتــقـويــة اجلـيش. وتــظـهــر هـذه
اخلــطــوات اهـمــيـة ان يــكـون اي
جـيش في الـعـالم مـوحـدا وقـويا
ليـكون الوطن بـالتالي متـماسكا

مـعافى وثابـتا. كمـا يفرد الـكتاب
ــنــظــمـات فــصال لــلـحــديث عن ا
الالحـــــــكــــــومــــــيــــــة واالحــــــزاب
والـشـخـصـيـات الـفـاعـلـة واثـرها
في تـفــعـيـل وتـشــجـيع خــطـوات
اعـــادة لــــبـــنــــان الى عــــافــــيـــته
ـهـمة ويـسجل لـلـمـؤلف بحـكم ا
التسـجيلية التـي قام بها اساسا
انــــــذاك انه الــــــتــــــقـى مــــــئـــــات
الـشخـصـيات الـلـبـنانـيـة واجرى
حــوارات مــعــمــقـــة مع اغــلــبــهــا

وارتــــــــــــــــــــــبــط
بــــــــــعـالقــــــــــات
صـداقـة مــعـهـا
اثمرت عن مده
ــعــلــومــات بــا
ــــــــفـــــــيـــــــدة ا
واطالعه عـلى
بـــــــــــــــــــــعــض
االســـــــــــــــــرار
واخلــلـفــيـات
الــــــــــــــــــــــتــي
سـاعـدته في
كـــــــتـــــــابــــــة
(تــــقـــريـــره)
الــــذي هــــو
فــــــــــــــــــــــــي
االســــــــاس
مادة كلفته
بـــــــــــهــــــــــا
مـــنــظـــمــة
الــــعــــفــــو
الــدولـيـة.
ــــــــــا ور
لـــــــهــــــذا
الـــســـبب
جـــــــــاءت

ات التـقرير الـذي هو مادة تقـو
الــكــتــاب االســـاســيــة حــيــاديــة
ـوضــوعـيـة والـدقـة وتــتـصف بـا
واالمــــانـــــة. والشك فـي ان كــــون
الهنـداوي عراقيا وليس لـبنانيا
فـان هويـته افـادته في بلـوغ هذه
الـغـايـة وان كـانت تـنـطوي عـلى
مـحـاذيـر فـي الـتـعـامل مع بـعض
اطــــراف الـــصــــراع الـــلـــبــــنـــاني

يومذاك. 
وتــضـمن الــكـتـاب الــذي يـقع في
 337 صــفـــحــة مالحق بـــيــنــهــا
وثـيقـة الوفـاق الوطـني اللـبناني
او مـــا عـــرف بــاتـــفــاق الـــطــائف
ـــوقع في  5 تـــشـــرين الـــثـــاني ا
1989 وانــهى الــكـتــاب بـخــاتـمـة
حتت عــنــوان (هل كــانت احلـرب
الـلـبـنـانـيـة حـتـمـيـة فـعال?) وهـو
سـؤال قــد ال يـحـتــاج الى اجـابـة
من مـنـطلق ان الـتضـحيـات التي
رافقت تلك احلرب كـانت جسيمة
والــدمــار الـذي تــســبـبـت به كـان
باهـظا غير ان لـبنان خـرج منها
وقــد اعـاد تــرتـيـب بـعض اوراقه
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وتـوجه مجـددا الى حالـة الدولة
ـؤلف (ان لبـنان دفع ثمن ويرى ا
حــــرب ال عالقــــة له بــــهـــا حـــرب
قــســـمــتـه وقــســـمت ابـــنــاءه الى
مناطق وجماعات متنازعة بشكل
يصـعب تـصور نـهايـة لـنزاعـها)
والن قـضــيـة لـبـنـان مـثل قـضـايـا
اخــرى مـرتــبــطــة بـأزمــة الــشـرق
ــــؤلف يــــرى (اذا االوسط فــــان ا
جنح االمــريـــكــيــون فـي حتــقــيق
الــسالم في الــشــرق االوسط فـان
لبـنان لن يـكون

مــسـتــفــيــدا بـالــضــرورة من هـذا
الـسـالم) وهـو رأي اشكـالـي كـما
يــبـــدو لــنــا بـــحــاجـــة الى وقــفــة
ــنـاقــشـته مــثـلــمـا حتــتـاج هـذه
اخلـاتمـة برمـتهـا الى القـول انها
بـرغم تـنـاولهـا محـاور عـدة فهي
غرقت بـالـتوصـيـفات الـسـياسـية
الــشــعــاريــة الـتـي تــتـعــارض مع
ــؤهالت الــقــيــمــة الــبــحــثــيــة وا
ـــيـــة الـــتـي تـــتـــصف به االكـــاد
شــخـــصـــيـــة الــدكـــتـــور حـــســ
الـهــنـداوي. واسـجل لـه اعـتـمـاد
لـغة بـسـيطـة غـير مـعـقدة تـقـترب
من لـغــة الـصـحــافـة قـائــمـة عـلى
الـبنـاء السـردي الروائي احـيانا
والــتــوثــيق الــتــاريــخي احــيــانـا
اخـــرى مــــا يـــؤكـــد كــــفـــاءته في
وضوع التناول اوال واحاطته با
ـتابعتـها ثانيا كلف  هـمة ا وا
وفي ظــني ان اقــامـتـه في لـبــنـان
طـيــلـة مــدة اعـداد الــتـقــريـر وقـد
اسـتـغرقت نـحـو مئـة يوم مـوزعة
عــــلى زيـــارتــــ ســـبـــقــــتـــهـــمـــا

حتــضــيــرات اولــيــة واتــصــاالت
ضـروريـة مع ابراز الـشـخصـيات
السياسية والصـحفية والثقافية
ــقـيــمــة في اوربـا الــلــبـنــانــيـة ا
سـاعدته في جـعل الكـتاب وثـيقة
حتـليـلية امـينـة. ان مادة الـكتاب
في جـــوهـــرهــا حـــصـــيــلـــة خــام
ــؤلف مــصــدرهــا كــمــا يــذكــر ا
لــــقــــاءات مـع عــــدد كــــثـــــيــــر من
الشخصيات احلكومية اللبنانية
ـــثــلي اجلــهـــات الــرســمــيــة و
والســيـمـا ذات الــعالقـة بــحـقـوق
االنــــــســـــان ومع
ـلـيـشـيات قـادة ا
واالحــــــــــــــــــــزاب
الـــرئــيـــســة ومع
عـــدد غـــفـــيـــر من
رجـــال الـــقـــضــاء
والـــــقــــانـــــون من
مــــــــــخــــــــــتــــــــــلف
ــــــســـــتــــــويـــــات ا
واالنــــــتـــــــمــــــاءات
والـــــــهـــــــيـــــــئــــــات
واجلـــــمــــــعـــــيـــــات
والــــشـــخــــصـــيـــات
ـهـتـمة الـلـبـنـانـيـة ا
بـــحــقـــوق االنــســان
ـعـتـقـلـ وقـضـايـا ا
واوضاع السجون.

…b¹d  WKOBŠ

 وهي حـــــصـــــيـــــلـــــة
ـــا كـــانت فـــريـــدة ر
بــحــكم زخــمــهــا وراء
وجـود تـكـرار مـلـحوظ
فـي عــــــــرض بـــــــــعض
واقف واحلوادث في ا
ثـنـايـا الكـتـاب اعـترف
ــؤلف بــوجـودهــا في ا
التمهـيد الذي كتبه مع
االشــــــارة الى انـه اضـــــطـــــر الى
(ادخال بعض الهوامش الطفيفة
ستوجبة اسـتدعاها التوضيح ا

 .( او التنقيح الضروري
ورأيــنـــا ان نــوعــا مـن الــشــعــور
ـؤلـف عـنـد بــتـقـادم الــزمن الزم ا
صـدور الكـتاب لـكن ما يـشفع له
ان جتـربــة لـبــنـان  1991ســتـظل
ـــــؤرخــــون حــــيـــــة يــــحـــــتــــاج ا
واحملـــلـــلــون الـى مــراجـــعـــتـــهــا
وتــقــو نــتــائـجــهــا الــســلــبــيـة
وااليـجــابـيـة جلـيل الـسـيـاسـيـ
وصـــــنــــاع الـــــقــــرار فـي الــــوقت
الــراهن لـيــسـتـوعــبـوا دروسـهـا
ويـــتــــجــــاوزوا مـــنــــزلــــقـــاتــــهـــا
واخـطــارهـا ويـتـجـنـبـوا الـوقـوع
في خــطــايــا الــكــبــرى (احلــروب
االهــلـيــة او الـداخــلـيــة) الـتي ال
تـــزيــد اوضـــاعـــهم اال تـــعــقـــيــدا
واحــــوال بــــلـــــدانــــهم اال دمــــارا
واوجـــــاعـــــا وانـــــزالقـــــاً نـــــحـــــو

الفوضى.   
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األعمـال اجليدة والنـاجحة دائمـاً تعتمـد على اخلطـوات األولى ألنها تعـبّر بشكل
طـلـوب من حكـومـتنـا اجلـديدة أن تـركـز على سـليم عـن اخلطـوات الـتي تلـيـها,وا
خطواتـها األولى لـكي تتـمكن من وضع عـملـها عـلى السـكة الـصحـيحـة للـنجاح,
ـهـدي أو حـكـومة الـفـرصـة األخـيـرة كـمـا يـسـمـيـها وحكـومـة الـسـيـد عـادل عـبـدا
البعض هـي آخر فرصة للعملية السياسـية في العراق فأما أن تنجح وتستمر أو
أن تـفـشل ويـصل األمـر الى مـفـتـرق طـرق ب الـشـعب والـطـبـقـة الـسـيـاسـية ألن

كن احتواؤها.  الفجوة بينهما أصبحت كبيرة جداً وال
بالـرغم من كل التحديات والـضغوطات الـتي تمارس على احلكـومة اجلديدة ففي
اعتـقادي بأن عليها أن تركز على أربع خطـوات هامة جداً وتركز عليها في بداية

مهامها وستكون هي مفتاح النجاح لكل األعمال التي تتبعها. 
ستشري في كل اخلطـوة األولى هي وضع خارطة طريق للـقضاء على الفـساد ا
باشرة فوراً وبشكل جدي بتطبيق ذلك دون مجاملة وخوف من مفـاصل البلد وا
أحد والـعمل على اعـطاء احلريـة الكامـلة للـقضاء الـعراقي ومسـاندته ألخذ دوره
ـبـاشـرة بـدكّ قالع الـفسـاد الـواحـدة تـلـو األخـرى ألنه بدون ـطـلـوب في ذلك وا ا

القضاء عليه فلن تنجح أي خطوة تتبعه ولن تنجح أي عملية بناء في البلد.
ـبـاشرة فـوراً بـسحب كل الـسالح الـذي ينـتـشر خـارج يد اخلـطـوة الثـانـية هي ا
سـلحة أم الـعشائر والـعمل على يـليشـيات ا الدولـة سواء كان بيـد األحزاب أم ا
اصـدار حـزمـة من الـقـوانــ والـتـعـلـيـمـات الـشــديـدة الـتي حتـرّم ذلك وتـعـده من
األعـمال التي تهـدد أمن البلـد واستقراره ,وعلـى احلكومة أن تـلغي وتعيـد النظر
ن هبّ بــكل اجــازات حـمل الــسالح الـتـي  مـنــحـهــا في الـســنـوات الــسـابــقـة 
ودب,ألن اسـتـمــرار الـسالح خـارج ســيـطـرة الــدولـة وبـهــذا الـشـكل الــعـشـوائي
يسـاعد على ضيـاع هيبـة الدولة والـقانون وفقـدان األمن واألمان في البـلد ويؤثر

ستثمرين ويهدد عملية االستثمار في البلد.  بشكل مؤسف على نفور ا
ـتـوسـطـة اخلـطـوة الــثـالـثـة وضع خـطط تـنـمــويـة بـأنـواعـهـا الـثالثــة الـقـصـيـرة وا
ـنـتـجـة فـي االقـتـصـاد وخـاصـة الـصـنـاعة والـطـويـلـة إلعـادة إعـمار الـقـطـاعـات ا
ـوازنة الـعامـة لتـحقـيق هذه والزراعـة والنـقل والسـياحـة وتخـصيص مـبالغ من ا
اخلطـوة واعطاء الدور احلقيقي للقطاع اخلـاص للمساهمة في حتقيق ذلك وعدم
ـوازنــة أو الـديـون اخلــارجـيـة ألن تــأجـيل األمــر أو اهـمـالـه بـحـجــة الـعـجــز في ا
بالغ كبيرة وسيقلل وازنة  النهوض بهذه القطاعات تدريجياً سيسهم في رفد ا
من انتشـار البطالة والفقر وسيحرك العملية االقتصادية بشكل صحيح وسيوفر
عـلى الـبلـد أمـوال كبـيرة من الـعـملـة الـصعـبة الـتي تـنفق السـتـيراد كل شيء من

خارج البالد.
طلـوبة هي العـمل على السـيطرة ووضع يـد الدولة بـشكل تام  اخلطـوة الرابعـة ا
نافذ احلدودية للبالد البرية والبحرية واجلوية وإبعاد األحزاب والكتل على كل ا
هيـمنـة عليـها والتـي تسرق وارداتـها جهـاراً نهاراً ألن ـيلـيشيـات ا السيـاسية وا
ـنافـذ وارداتهـا هـائلـة جداً وتـعـادل موازنـات دول ولـو  السـيطـرة عـليـها هـذه ا
بشكل كـامل من قـبل احلكـومة فأنـا على يـق بـأنهـا كافـية لـوحدهـا لتـسديد كل
ديون الـعراق بفترة وجيزة ويسـاعد احلكومة على حريـة االنفاق في عملية اعادة

اعمار البلد.
هـدي أو أيـة حكـومة حتـلّ محـلهـا لـو طبـقت هذه  ان حـكـومة الـسيـد عـادل عبـدا
اخلـطـوات األربــعـة في بـدايـة عـمـلـهـا فــانـهـا سـتـضـمن لـهــا الـنـجـاح في عـمـلـهـا

ـواطن بـفــــــتـرة وجـيـزة وستـتـمكن وستـكـــــــــسب ثــــــــقة ا
من أداء جـــمــيع مــهـــامــهــا بــشـــكل أمــثل وســـتــــــــجــعل
ـواطــــــــن الـعـراقي يـجـني ثـمـرة هـذه األعمــــــــال من ا
حتــسن في كل جــوانب حـيـــــــــاته ولـتــمـكــنت من اعـادة
ـفـقـودة بـالطـبـقـة السـيـاسـيـة التي جـزء من ثـقـة الشـعب ا

حتكمه. 

حلم يـعصر قلبك بظالم وأعـاصير ويتيه بك ب خـوف وجري وألم تشعر وكأنك
مسـتيقظ ولكنك في رحاب كابوس ظالم لتفز فجر يوم وإذا بخبر رحيل أخ أكثر
من كونه أسـتاذا وزمـيال تـيقـنت بان هـناك من سـيـموت وكـتفـسيـر لألحالم بان
ـنام ! وهـا قد وقع اإلخـتيـار على رجل يتـوفى شخص آخـر غيـر ذلك الذي في ا

إمتاز بطيبة القلب هذا ما يوافقني عليه اجلميع.
وداعا أسـتاذي ومسـؤولي في جريدة (الزمـان) صباح عـبد الغـفور اخلالدي من
ال يسـبقه في مـواظبة الـعمل مـنافس يـفتتح أبـواب العـمل باكـرا ويودعه آخر من
فيـنا وها أنت اليوم كنشاطك بالعادة تـسبقنا لعالم اخللود لروحك السالم والف

سالم  أبا أسامة.
ظنـنت كالعادة كان إذا ما أصـابته وعكة صحـية يطل عليـنا بعد أيام وكأنه رجل
ـوت للـبـقاء من أجل إكـمـال محـطـات احليـاة بحـب برغم إنـها حـديـدي يصـارع ا

تصارعه في الضفة األخرى ب ألم وفقد ومتاعب لكن خاننا الظن يا خالدي.
يتابـع نشاطات جيلنا في عالم الصحافة ويسرد لنا بعض احلكايات عن بدايات
جـيله لـنـقـتدي بـنـخـبة وعـمـالـقة بـوكـاالت األنـباء الـعـراقـية حـ ذاك ويـخـتم قوله
بـجمـلـة (إنتـهيـنـا وجاء زمـانكم لـتـبدعـوا) يـعقب عـلى مقـاالتي ذاتـها لـيـمتـدحني
بـوجه مـبـتسم فـلـو قـرأت كـلـماتي هـذه فـمـاذا سـتـقول ?! سـؤال سـتـبـقى إجـابته

مجهولة وفضول يعتليني حتى النهايات.
ـاذا سـيــشـغل مـكــانك ? بـزهـور وشــمـوع ? أم بـذكــريـات مـوجــعـة ? وأي قـلب
ـرون بــذلك الــكـرسـي وتـلك األقالم يـحــمــلـون رفــاقي في بــيت (الــزمـان) وهـم 
ـا سـتـذرف أحـبارهـا دمـوعـا صـامـتة واحملـابـر الـتي كـتمـت في يوم رحـيـلك ور

وهي تشاهد شريط احلياة يسير دون قائدها.
ـا هي الـوحيـدة الـتي سـتراك حـيـنـما تـطـوف روحك لـتتـفـقـد اجلمـيع شـوقا أور
رور روحك وتلـقي علـيهم الـسالم وتواسـيك حلظـة الوجع حـينـما ال يـشعـرون 

الطاهرة وكأنها لم تمر. 
كـان الـله بـعـون أقـالم إعـتـادت أن تـهـمش عـلى قـصـاصـات األخـبـار ومـسـودات
الصـفحات بعـبارات األخ صباح اخلـالدي كيف بهـا إذا ما خطتهـا سهوا وكيف

وجع. بها أن تمحوها كي تصحح ذلك السهو اجلميل ا
ـر بكل عـام في صـفحـة مرقـمة نحن في حـكـاية احلـياة 
وت بتـاريخ وفاتـنا لكـننـا نقـلبـها ونـتجـاهلـها كي نـنسى ا

قابر حتما سائرون. وكلنا لطريق ا
وأنت عـظــيم مــا دونت بــتـلك الــصــفـحــات لــتـبــقى خــالـدا

ثابرة.  ياخالدي ا

ÍdB³ « VCG «
ـاضي تـتـكـرر عـلى أرض أحـداث ا في الـبـصـرة الـيــوم يـعــــيـد الـتـاريخ نـفـسـه 
وبـثـروتـها ونخــــيـلـهـا البـاسق  ـدلـة بشـطـهـا الـعربـي  الـعـراق . وفي البـصـرة ا
وهلهـا الطـيبـ . اليوم يـثيـر الفـاسدون حـوادث الغضب قـبل ــــ عامـا عنـدما ثار

احلس (ع)
ـوارده وخيراته ضد الـظلم والـفسـاد واالستبـداد . واليـوم يبـتسم ثـغر الـعراق 
ن حـاول قـتل زيد أو وأهـله وشـبابـه ليـهـتف بوجه رمـوز الـظلـم والشـر مـتمـثـلة 

اغتيال عمرو . 
ودمرت مـعالم احلـضارة اجلـنوبيـة . حتى امـتدت يد حيث سـالت دماء األبـرياء 
الـشـرق إلى الـتـفــتح مـيـاه اخلـيـر وتــسـقي عـطـشى األرض. ويــد نـحـو الـشـمـال
يـاه الـعذبـة الـتي صبت تـظاهـرين بـا حـطـمت سدود اجلـفـاف لتـسـقي حنـاجـر ا

وسط شط العرب وأزاحت وملوحته. 
هنا وبعد هذه االنتفاضة والغضب البصري الشعبي خرج أبناء البصرة يهللون

ويكبرون . 
يـاه الـقادمـة ألرض اخلـير والـثروات . لـقـد فعل أطـفالـهـا يلـعـبون ويـسـبحـون بـا
زنادقـة السياسة بأهل البـصرة ما لم يفعله هوالكـو ... حيث خنق دخان القنابل
حـنـاجــر الـشـبـاب وعــيـون األطـفــال . دون أن يـكـون هــنـاك سـبـب أو مـبـرر سـوـ

ة .  طالبة بأسباب احلياة الكر ا
وبالـهواء الـنقي اخلـالي من دخان الـقنابل اء حق . وبـالكـهربـاء حق  طـالبـة با ا
نـاضلة ما ردده اإلمام احلس (ع) بوجه حق . حتى ردد أبـناء هذه احملافظة ا
ة ياه من أنـهارها الكر الطغـاة قبل ــــ عاما ( هيـهات منا الذلة ) . لـقد تدفقت ا
حـتى حـمـلـهـا أبـنـاء الـعـراق الـشـرفـاء من كل حـدب وصـوب بـقـوافل قـادمـة من
شمـال الـعراق وشـرقه وغربـه فضال عن غـيث الـله تعـالى الـذي اغدقه عـلى هذه

ة. البلدة الكر
ـرتزقـة الطـغاة وأولـياء الشـياطـ سوف يـكون مـصيـركم في مزابل وأنتم أيـها ا
التـاريخ ومحارق الفاسدين . وسوف يعود الشط الـعربي شامخا يتدفق باحلياة
حامال لـلبصرة الفيحاء مقومات احلياة والفرح واخلير والرفاء . وما على أعداء
العـراق إال أن يغادروا أرضه ... ويتركوا أهله يـزيحون أثار العدوان دون رحمة
. ومــا عــلى أبــنـــاء الــبــصــرة إال الــصـــبــر .. فــغــضب الــلـه قــريب وفــرحه آت .
ـشـروعـة . ـسـؤولـ إال تـلـبـيـة مـطـالب الـشـعب ا واالنـتـصـار قـادم . ومـا عـلى ا

والسكوت عن عدم تنفيذها خيانة لألمة والوطن .
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