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{ بــــغـــــداد (أ ف ب) - يــــعــــرب
مــــســـــؤولــــون عــــراقـــــيــــون عن
خشـيتهم من "انهـيار" اقتصادي
إذا فـرضت واشــنــطن عـقــوبـات
ســبـق أن لــوحـت بــهـــا مـــنـــهــا
جتـمـيـد حـسـابـات مـصـرفـية في
تـحـدة حتتـفظ فـيـها الـواليـات ا
بــغــداد بــعــائــدات الــنــفط الــتي
ـئـة من ميـزانـية تـشكل  90في ا
الـــــدولـــــة.وغـــــضـب الـــــرئـــــيس
األمــيــركي دونـالــد تــرامب بــعـد
ــان الـعـراقي في تـصـويت الــبـر
اخلــــــــــــامـس مـن كــــــــــــانــــــــــــون
الـــثـــاني/يـــنــايـــر احلــالـي عــلى
إخــراج الــقــوات األجــنــبــيــة من
الـــبالد ومن ضــــمـــنـــهم نـــحـــو
 5200جـنـدي أمـيـركي سـاعـدوا
القـوات احمللـية في دحـر تنـظيم
الـدولــة اإلسالمــيــة مــنــذ الــعـام
.2014وقـال مـهـددا إنه إذا طُلب
ـغادرة "فـسنـفرض من اجلـنود ا
عـلـيـهم عـقـوبات لم يـروا مـثـلـها
من قــــبـل".ويــــقــــول مــــســـؤوالن
عراقيان لـوكالة فرانس برس إن
ــتـحـدة ســلـمت بـعـد الـواليـات ا
ذلك رسـالة شفهـية غيـر مباشرة
اسـتــثـنـائــيـة إلى مــكـتب رئـيس
ــســتــقــيل عــادل عــبـد الـوزراء ا
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سؤول أن وصرح أحد هذين ا
"مــكـــتب رئـــيس الــوزراء تـــلــقى
ـة تـهــديـد بـأنه إذا  طـرد مـكـا
الــقــوات األمــيــركــيــة فـ+إنــنـا+
ــتــحـــدة ســنـــغــلق الــواليـــات ا
حـسابـكم في الـبـنك االحـتـياطي
الـفـدرالـي في نـيـويـورك".وجـرى
ــان عــلى إنــهـاء تــصــويت الــبـر
تــواجــد الــقـوات األجــنــبــيـة في
الـعـراق بــسـبب الـســخط حـيـال
غــارة جـويــة أمـيـركــيـة بــطـائـرة
مسيّرة في بغداد قبل يوم من
اجللـسة أدت إلى مقـتل اجلنرال
اإليـراني النـافذ قـاسم سلـيماني
ونــائب رئـــيس هــيـــئــة احلــشــد
الــــــشـــــــعــــــبـي أبــــــو مـــــــهــــــدي
هـندس.وتأسس حـساب البنك ا
ركزي الـعراقي في االحتياطي ا
الـفـدرالـي في الـعـام  ?2003في
أعــقــاب الـغــزو األمــيــركي الـذي
أطـاح نـظـام الدكـتـاتـور الـسابق
ـوجب الـقـرار .و صـدام حـســ
رقم  1483الـصـادر عـن مـجـلس
ـــتـــحــدة األمن الـــتـــابع لأل ا

والــذي رفع الـعـقـوبـات الـدولـيـة
ـــشـــددة واحلــــظـــر الـــنـــفـــطي ا
ـفروض على الـعراق بـعد غزو ا
صـــدام حــســ لـــلــكـــويت فــإن
جـمـيع عـائـدات مـبـيـعـات الـنفط
الــــــــعــــــــراقي تــــــــذهـب إلـى ذلك
احلساب.والعراق هو ثاني أكبر
مـنـتج لـلـنـفط اخلـام في مـنـظـمة
ـصـدرة لــلـنـفط (أوبك) الــدول ا
ـئة ويعـتـمد بـأكـثر من  90في ا
من مـيزانـيـة الـدولة الـتي بـلغت
 112مـــلـــيـــار دوالر في ?2019
عـلى عائـدات النـفط.حتى يـومنا
هذا تُدفع العائدات بالدوالر في
حــســاب االحـتــيــاطي الــفـدرالي
يـــومــيــاً ويــبـــلغ الــرصــيــد اآلن
حوالى  35مليـار دوالر بحسب
مــا أكــد مــســؤولــون عــراقــيــون
لفرانس بـرس.ويدفع العراق كل
شــهـر تـقــريـبـاً مــا يـتـراوح بـ
مـلـيـار ومـلـيـاري دوالر نـقـداً من
هـــذا احلـــســـاب لــلـــمـــعـــامالت
الــرســمــيــة والــتــجــاريــة.يــقـول
ــســؤول الــعـراقـي األول "نـحن ا
دولــة مــنـــتــجــة لــلـــنــفط وهــذه
احلـسابـات بـالـدوالر. جتمـيـدها
ومــنع الــوصــول إلــيــهــا يــعــني
".ويـشـير إغالق احلـنـفـيـة تـمـامـاً
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الـثـاني إلـى أن ذلك سـيـعـني أن
احلـكـومـة لن تــسـتـطـيع الـقـيـام
بـــاألعـــمـــال الـــيـــومـــيـــة أو دفع
الــرواتب وأن قـــيــمــة الــعــمــلــة
الـعـراقـيـة سـتـهـبط.ويـضيف أن
"هـــــذا ســـــيـــــعـــــني انـــــهـــــيـــــار
الــعـراق".يـؤكــد مـسـؤول عـراقي
ـــتـــحـــدة رفــــيع أن الـــواليـــات ا
تــدرس "تــقــيــيــد" الـوصــول إلى
الــــنـــقــــد إلى "نــــحــــو ثـــلـث مـــا

يرسلونه عادة".
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ورفض االحــتـــيــاطي الــفــدرالي
التعليق على تهديد ترامب. لكن
مــسـؤوالً فـي وزارة اخلــارجــيـة
األمـيركيـة أكد لـفرانس برس أن
إمــكـانـيــة تـقـيـيــد الـوصـول إلى
حــسـاب االحــتـيــاطي الــفـدرالي
"أثـــيـــرت" مـع الـــعـــراق بـــعـــيـــد
سؤول الـتصويت.ويـقول هـذا ا

اذا إذا  كنكم أن تتخيلوا  "
صارف طرد القوات قد تشعر ا
بـالقـلق حيال إرسـال الكـثير من
(...) األمـــوال إلى بـــغــداد".لـــكن
الـتـهـديد األمـيـركي ال يـزال غـير
عـــادي إلـى حـــد كـــبــــيـــر إذ من
ـفـتـرض أن يـكـون االحـتيـاطي ا
الـفدرالي مـستـقالً عن السـياسة

سؤول في اخلارجية.ويضيف ا
اخلارجية األميركية أن "محاولة
تــســيــيـس شــحــنــات الـدوالرات
ـصـرف ألنـهـا تـؤثر تـثـيـر قـلق ا
عــــلى مــــكــــانـــتـه ونـــزاهــــته في
الـتـعـامل مع الـعـمالء" مـعـتـبـراً
أنه "مـن الـــــــواضح أن تـــــــرامب
مــــســــتــــعـــــد لــــتــــســــيـــــيس كل
شيء".نـظـرت واشـنـطن في هـذا
اإلجــــراء مـــنـــذ أشـــهـــر إذ قـــال
دبــلــومــاسي أمــيــركي رفــيع في
الــســفــارة األمــيــركــيــة بــبــغـداد
لفـرانس بـرس في تـموز/يـولـيو
ـــتــحـــدة تــدرس إن الــواليـــات ا
"احلـــــد من تــــدفـق األمــــوال إلى
الــــــــعـــــــــراق".وأضــــــــاف هــــــــذا
الـدبـلـومـاسي حـيـنـهـا "سـيـكـون
هــــذا هـــــو اخلــــيـــــار الــــنــــووي
(الــضـــربــة الـــقـــاضــيـــة)".وقــبل
ان الـعراقي حذر تـصويت البـر
رئيسه محـمد احللبوسي من أن
الـعــالم قـد يـتـوقف عن الـتـعـامل
صـارف الـعراقـيـة رداً على مع ا
ــكـن جتــمــيـد هــذه اخلــطــوة.و
حــســاب االحـتــيــاطي الــفـدرالي
ــركـزي الـعـراقي من لـلـمـصـرف 
خالل وضع هـيـئـة حـكـومـية في
ـا سـيـقـيد القـائـمـة الـسـوداء 

أن تـــرفض واشــــنـــطن جتـــديـــد
ــؤقت الــذي مــنــحــته اإلعــفــاء ا
للعراق في  2018والذي يسمح
لــبــغــداد بــاســتــيـراد الــغــاز من
إيـران لـتغـذيـة شـبـكـة الـكـهـرباء
ـــــدمـــــرة رغم الـــــعــــقـــــوبــــات ا
األمــيـركــيـة عـلـى قـطـاع الــطـاقـة

اإليراني.
وفـي حـــال لم جتـــدد واشـــنـــطن
اإلعـفـاء في شبـاط/فـبـرايـر فإن
ــصــرف الــتــجــاري الــعــراقي ا
الـذي يـشـتـري الـغـاز قد يـواجه
عــقـوبــات ثـانـويــة لـلـتــعـامل مع
كــيــانـــات إيــرانــيــة مــدرجــة في
الـــقـــائـــمــــة الـــســـوداء.ويـــقـــول
مـسؤولون عـراقيون إن الـتهديد
ـــتــــمـــثل فـي مـــنع األمـــيــــركي ا
الــوصــول إلى عــائــدات الـنــفط
قـوبل بالـصدمـة والغـضب وعدم
.وقــال أحـد الــتـصــديق تــقــريـبــاً
ـسـؤولـ "كـان رئيـس الوزراء ا
غاضباً ويشعر باإلهانة".واعتبر
ــــتــــحـــدة آخــــر أن الــــواليـــات ا
"ســتــخـســر الــعــراق" مـضــيــفـاً
"دفـعـونـا نـحـو روسـيـا والـص
وإيـــــــران. يــــــجـب أن نــــــشـــــــكل
اقـــتــصـــادًا مـــنـــفـــصالً مع تـــلك

الدول".
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عـلى الــفــور وصـول بــغـداد إلى
الــــدوالرات.وســـبـق لـــلــــواليـــات
ـــتـــحــدة أن فـــرضت بـــالـــفــعل ا
عـقوبات عـلى مواطنـ عراقي
وفـــصــــائل مـــســــلـــحــــة وحـــتى
مـــصــارف لــهـــا صالت بــإيــران
عـــدوة واشـــنـــطـن الـــلـــدودة في
ـنــطـقـة.لــكـنــهـا لم تــقـتـرب من ا
عـائدات النـفط. وقال مـسؤولون
ســـابـــقـــون لــــفـــرانس بـــرس إن
ـاثـلـة سـتـكـون مـضرة خـطـوة 
لــلـغــايـة بـدولــة تـعـتــبـر حـلــيـفـاً
تـحدة.لـكن العالقات لـلواليـات ا
تدهورت فـي اآلونة األخيرة مع
إصــابــة واشـنــطن بــإحــبـاط من
حتـــــالف الـــــعـــــراق مـع إيــــران
تكررة والهجمات الصاروخية ا
ـصــالح األمـيـركــيـة الـتي عـلى ا
حـملت واشنـطن فصائل عـراقية
مــــــــوالــــــــيــــــــة لــــــــطــــــــهــــــــران
مسـؤوليـتـها.وشـهدت الـعالقات
بعـد ذلك ضربة قويـة مع اغتيال
ـهندس مـا اعتبره سلـيماني وا
العراق انتهـاكاً لسيادته.ويشير
مسـؤولون أميركـيون وعراقيون
ـتحـدة تدرس إلى أن الـواليات ا
أيـضـاً خيـارات أخـرى أقل إثارة
للـوضع.أحـد تلك اخلـيـارات هو

dÞ«u)« d³ł

إنتـهت إجازته وركب الـطائـرة عائـدا إلى بلده ... بـجانـبه إمرأة مـسنة
من الـفالحـات .. في الـطـائـرة قـاموا بـتـقـد وجـبـات الـطعـام ومع كل

وجبة قطعة حلوى بيضاء ...
ـسنة فتـحت قطعـة ( احللوى ) وبـدأت تأكلـها بقـطعة خـبز ظنا رأة ا ا
منهـا أنها قطـعة جبنـة بسبب اللـون األبيض ... وعندمـا اكتشــــــــفت
أنـهـا ( حــلـوى ) شــعـرت بـإحــراج شـديــد  ونـظـرت إلـى الـرجل الـذي
بـجـانبـهـا  فتـظـاهر بـأنه لم يـرى ماحـصل ... ثـوان قلـيـلة  قـام بـفتح
ـسـنــة تـمـامـا ــرأة ا ــا قـامت به ا قـطـعــة احلـلـوى من صــحـنه وقـام 
ـاذا لم تخبـريني أنهـا حلوة رأة ... فـقال لهـا : " سيدتي  فضـحكت ا
رأة : " وأنا كذلك كنت أظنـها جبنة مثلك !! وليس جبنة " ... فقـالت ا

 "
بالـتأكـيد كان يـعرف أنـها ليـست جبـنة  ويعـرف أنهـا رحلة وتـنتهي 

ويعرف أنها مجرد إمرأة بسيطة ...
يـــقــول ســـــفــيـــان الــثـــوري ( مــارأيت عـــبــادة أعـــظم وأجل مـن جــبــر

اخلواطر). 
إماطـة األذى عن مشـاعر وقـلوب الـناس اليـقل درجة عـن إماطة األذى
شاعـر  وانتقوا كـلماتكم  عن طريقـهم   أجبروا اخلواطـر وراعوا ا
وتلـطـفـوا بأفـعـالـكم  وقولـوا لـلـناس حـسـنـا وعيـشـوا أنـقيـاء أصـفـياء

سنرحل ويبقى األثر.

{ عن مواقع التواصل االجتماعي
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في مـقــالـ سـابـقـ نــشـرتـهـمـا في جــريـدة (الـزمـان) عن حتـديـات
الـواقع الـعـربي تـنــاولت فـيـهـمـا حتـديـان خـطـيـران من بـ حتـديـات
كـثيـرة تواجـههـا أمتـنا الـعربيـة وهمـا التـحدي الـصهـيوني والـتحدي
قال سنـحاول إلقاء الضوء على حتد اخر ال قراطي..في هذا ا الد
يــقل خـطــورة عن غـيــره من الـتــحـديـات الــتي ال بـد مـن مـواجـهــتـهـا
والتخـلص منها لـكي تستطـيع هذه األمة العـظيمة أن حتـقق وحدتها
الـقومـيـة وتـتـجـاوز حالـة الـضـعف الـتي تـمر بـهـا وهـو حتـدي وجود

(الدولة القطرية) في الوطن العربي الكبير الواحد..
إن من ب اخطر وابرز التحديات التي تـعترض طريق امتنا العربية
الـسـاعيـة للـقضـاء على الـتجـزئة والـتفـتت والتـخلص من اإلسـتعـمار
ـتـمثل والـهـيـمـنة األجـنـبـيـة وحتـقيـق الوحـدة الـعـربـيـة هو الـتـحـدي ا
بـوجـود( الـدولة الـقـطـريـة) فـوق األرض الـعـربـيـة ومـا يعـنـيه ذلك من
خطـر حقـيـقي علـى سعي الـعرب لـلـوصول لـتـلك الوحـدة عـبر اقـامة
ــمـتــدة مــابـ اخلــلــيج الــعـربي دولـة عــربــيـة واحــدة فــوق األرض ا
ـفـكـر الـعــربي الـكـبـيـر واحملـيـط االطـلـسي والـتي بــحـسب مـا قـالـه ا
عروف (الـعروبة واالسالم )(كانت عصمت سـيف الدولة في كـتابه ا
األرض الـعربـيةمـنذ فـتح مكـة واجلزيـرة مقـسمـة الى واليات واقـاليم
عـلى كل مـنـها امـيـر ثم بـعـد ذلك وال او سـلـطان يـعـيـنه ولـو اسـمـيا
اخلـلــيـفـة ولم يـحــدث ابـدا مـنـذ الــفـتح األسالمي حـتـى اإلسـتـعـمـار
األوربي ان قـامـت بـ تــلك الـواليــات حــدود او سـدود او قــيـود ولم
يـحدث ان خـلـيفـة او حاكـما او امـيـرا او واليـا قسم األرض او اراد
تقسـيمها بل كـان طموح كل منـهم حتى الفـاشل ان يكـونوا حكاما
ا عـلى كل تـلك األرض الواحـدة ) ..لـقد كـان هـدف اإلستـعـمار قـد
وحـديــثــا هـو تــفــتـيت وجتــزئــة األمـة الــعــربـيــة الى اقــطـار ودويالت
وكـيانـات صغـيرة بعـضهـا ضد الـبعض االخـر تدور في فـلكه وتـنفذ
ـصـيـرهـا ونهب سـيـاسـاته لـيـتـمـكن من الـهـيـمـنة عـلـيـهـا والـتـحـكم 
خـيــراتـهـا واسـتـغالل ثــرواتـهـا واإلسـتـفـادة الـقــصـوى من مـوقـعـهـا
نـعهـا من استعـادة وحدتـها وقـوتها ـة  اإلسـتراتـيجي احليـوي اضافَ
ودورها احلضاري الذي تميزت به عبر التاريخ. ..لقد جاءت اتفاقية
ـان : سـايـكس بــيـكــو الـسـوداء الــتي عـقــدهـا اإلسـتــعـمـاران الــقـد
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا في الــعــام  1916لـــتــجــعل من ذلك الــهــدف
اإلستـعمـاري البشع حـقيقـة واقعة عـلى األرض العربـية فقـد قسمت
تلك اإلتفاقـية الشريرة الـوطن العربي الواحد الى عـدة دول هامشية
ستعمرون البريطانيون بالعرب تابعة الحول لها والقوة وبذلك غدر ا
شرق العربي وتخلوا عن وعدهم لهم باقامة دولة عربية واحدة في ا
ـا في ذلك اجلــزيـرة الـعـربـيــة مـقـابل اشـتــراكـهم في احلـرب ضـد
الــدولـة الــعــثــمـانــيــة ..وفي الــوقت الــذي سـاهـم فـيـه الـعــرب بــدحـر
ية األولى فإن العـثمانيـ وحتقيق اإلنتـصار علـيهم في احلرب العـا
ا تعهدوا به وتامروا على حلفائهم ستعمرين األجالف قد تنكروا  ا
ة مع اإلسـتعمار الـفرنسي الذي العرب بـعقدهم لتـلك اإلتفاقيـة الظا
ـغـرب الـعـربي...ومن خالل تـلك كـان قـد سـيـطـر بـالـقـوة عـلى بالد ا
اإلتفاقيـة ونتيجة لهـا فلقد برزت الـدولة القطرية الـعربية الى الوجود
ـسـتقـلـة عن غـيـرها من ـرور الـزمن لـهـا شخـصـيـتهـا ا واصـبحت 
األقطار العربيـة لها انظمتهـا وتشريعاتها اخلـاصة التي تختلف بها
ـا اوجد اخـتالفات وخالفـات وفجوات عن شـقيـقاتهـا في العـروبة 
بظل وجـود أنـظمـة حكـم ذليـلة تـابـعة خـائنـة خـائفـة وخالفـات كثـيرة
سياسـية واقتصـادية ومصلـحية ب األقـطار العربـية واشعل حروبا
ـا جـعل اغـلـبـهـا تـدخل في كـثـيـرة صـغـيـرة وكـبـيـرة فـيـمـا بـيــنـهـا 
حتالـفات وتعـقد اتفـاقيات او تـدخل في محاور مع دول أخـرى أكبر
وأقوى منها خـاصة مع الدول الكبرى كـما هو قائم االن.. إن الدولة
القـطرية العـربية ببنـيتها الـسياسيـة وطبيعتـها اإلقليـمية ونرجـسيتها
الـعـالـيــة والـتي وفـرت لـهـا قـوى اإلحـتـالل واإلسـتـعـمـار كل أسـبـاب
اإلستـمرار والبـقاء واحلـمايةفي وطـننا الـعربي قد اثـبتت فشـلها في
حـماية سـيادتهـا وامنـها الوطـني وعجزت عن حتـقيق تـنميـة مستـقلة
قـراطي فيـما جنحت في مـثلمـا فشـلت في اإلنتـقال الى الـنظام الـد
ــعـتـقالت اقـامــة انـظــمـة دكـتــاتـوريـة مــسـتــبـدة فـتــحت الـســجـون وا
ـعارضـيهـا معتـمدة في بـقائـها علـى القوى اإلسـتعـماريـة التي تقف
وراء تـــخــلــفــهـــا واســتــبــدادهـــا.. واذا كــان قــد حتــقـق بــعــضــا من
ــاضي ابـــرزهــا حتـــقــيق ـــكــتـــســبـــات واألهــداف خـالل الــقـــرن ا ا
اإلسـتـقالل والـتـحـرر ولـو شـكـلـيـا من الـقـيـود األجـنـبـيـة فـان الـدولـة
الـقطـرية لم تـبذل جـهدا حـقيقـيا من اجل جتـاوز حالـتهـا القـلقـة غير
الشرعية قوميا من اجل جتاوز قطريتها باجتاه نظام عربي وحدوي
شــامل قــادر عـلى حــمـايــة الـوجـود الــقـومي لـألمـة يــحـقق وحــدتـهـا
القومية ويعيد لها قدرتها على النهوض وبناء مستقبل جديد يضمن
ـسـتـوى حـريـتـهـا وكـرامـتـهـا وإسـتـقاللـهـا ويـؤكـد حـضـورهـا عـلى ا
ي ..إن وجود كل قطـر عربي على حـدة داخل احلدود الضـيقة العـا
ـســتـعــمـرون احملـتــلـون وحـافــظت عـلــيـهـا األنــظـمـة الـتي أوجــدهـا ا
تـحـالـفـة مـعهم هـو عـقـبـة كـبرى فـي طريق كـفـاح شـعـبـنا الـرجـعـيـةا
الـعــربي من أجل الـتـخــلص من الـتـجــزئـة وحتـقـيق وحــدته الـقـومـيـة
ومع هـذا فإن الـوصول الى حـالة نـظام عـربي قومي واحد نـشودة ا
ـرور من خالل تـلك الــدولـة الـقـطــريـة بـإعـتــبـارهـا امـرا البـد له مـن ا
واقـعــا يـجب تـخـطــيه وهـذا بـالــطـبع لن يـحــدث إال من خالل ايـجـاد
ظروف ووقائع ومـستلـزمات واجراءات يتـوجب على احلركة الـقومية
العـربـية الـشعـبـية وعـلى األقطـار الـعربـية كـدول تـهيـئتـهـا منـفردة او
قـراطية مـجتـمعـة لتـجاوز الـتشـتت والتـجزئـةوصوال لـدولة عـربيـة د
ـقـراطي واحـد وهـو حتد مـصـيـري قومي واحـدة ومـجـتمـع عربي د
ستـواه واإلرتفاع علـيه لتالفيـه وتخطيه حضـاري ال بد من اإلرتقـاء 
خاصـة إن الـشعـور الـقومـي لدى اجلـمـاهيـر الـعربـيـة مابـ اخلـليج
واحملــــيط شـــعــــور عـــارم ومـــوحــــد بـــقـــوة ضــــد نـــظـــريــــة (الـــدولـــة
القطـرية)بإعتـبارها عقـبة قوية أمـام حتقيق الوحدة
الـعـربـيـة الـتي يـنـاضـل الـشـعب الـعـربي في كل
مــكــان في ســبـــيل تــقــريب يـــومــهــا وإجنــازهــا

وجعلها حقيقة حية فوق األرض العربية.


