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مئة يوم على حكومة عبد المهدي

في اشتقاق صيغة
جديدة للمعارضة

عالء الالمي*
اكـتـمـلــت قـبــل أي ــام قـلـيـلــة مـئــة ي ــوم م ــن عمر
حكومة عادل عبد املهدي الناقصة حتى اآلن.
وه ــي نــاقـصــة بـسـبــب الـتـنــافــس والـخــافــات
الـ ـش ــدي ــدة ع ـل ــى ح ـق ـي ـب ـتــي وزارت ـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
والداخلية الدسمتني ،والعقود التسليحية
الـ ـت ــي ي ـس ـي ــل ل ـه ــا لـ ـع ــاب ال ـك ـت ــل واألحـ ـ ـ ــزاب
املتنافسة في البرملانَّ .
مرت مئة يوم ،وملفات
الخدمات السيئة ،القديمة والجديدة ،والبنية
التحتية املحطمة ،لم ّ
تمس ،فال يــزال أهالي
البصرة التي تنتج ثالثة أربــاع نفط العراق
ي ـشــربــون املـ ــاء األجـ ـ ــاج ،وت ــزدح ــم ال ـش ــوارع
بشبابهم من حملة الشهادات املعطلني من
العمل .وفي شمال العراق وغربه ال يزال أكثر
من مليوني نــازح ومـشـ ّـرد من املــدن والقرى
امل ـ ـحـ ــررة م ــن س ـي ـط ــرة ع ـص ــاب ــات «داعـ ـ ــش»
يخوضون في أوحال املخيمات على مشارف
مدنهم املدمرة.
أم ـ ـ ــا املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـع ــائ ـل ـي ــة
والـعــرقـيــة والـحــزبـيــة ،الـتــي انتقدها وتـبـ ّـرأ
م ـن ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وت ـ ـع ـ ـهـ ــدوا ب ـم ـكــاف ـح ـت ـهــا
وإب ـطــال ـهــا خ ــال االن ـت ـخــابــات التشريعية
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،فـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت أك ـ ـثـ ــر رس ــوخ ــا
وفـ ـ ـج ـ ــورًا ،ووصـ ـ ــل شـ ـ ــراء وبـ ـي ــع امل ـنــاصــب
وال ـح ـق ــائ ــب ال ـ ــوزاري ـ ــة وان ـ ـتـ ــزاع ال ــدرج ــات
الخاصة والتعيينات الضخمة إلــى درجــة
استعمال السالح الناري في مقار الوزارات،
وم ــا ح ــدث بـخـصــوص تـعـيــن نــائــب املــديــر
العام لـ«سلطة الطيران املــدنــي» خير مثال
بائس على ما نقول ،وقــد انتهى املوضوع
بتشكيل لجنة تحقيق كاملعتاد.
وال ت ــزال املــؤامــرة عـلــى الـنـفــط الـعــراقــي عبر
«قانون شركة النفط الوطنية» الــذي يعتبر
ط ــري ـق ــا غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ل ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ـث ــروة
النفطية والغازية تنتقل من تأجيل إلى آخر
في قاعات املحكمة االتحادية العليا ،بعد أن
ُر ِفـ َـعــت ضدها دعــوى طعن قضائية من قبل
مجموعة مــن الـخـبــراء النفطيني الوطنيني.
ول ـك ــن أنـ ـص ــار ع ـبــد املـ ـه ــدي ي ـن ـش ـطــون س ـرًا
وعلنًا لتطبيق القانون املطعون فيه رغم ذلك؛
فقبل أيــام قليلة ّ
وجــه الــوزيــر السابق وأحد
رعاة هذا القانون املريب ومنظريه ،إبراهيم
بحر العلوم ،رسالة الــى رئيس الجمهورية
الجديد ،برهم صالح ،لتطبيق هذا القانون،
رغــم أنــه رئيس فخري ال صالحيات لــه كما
يقول دستور مرحلة بريمر ،وقبلها أصدر
وزيــر النفط السابق جبار لعيبي ،وهــو من
رعــاة القانون املطعون فيه ،سلسلة قــرارات
بتعيني نفسه رئيسًا لشركة النفط الوطنية
وف ــك ارت ـبــاط ثـمــانــي شــركــات وطـنـيــة تابعة
لوزارة النفط وإلحاقها بـ«شركته الوطنية»،
فقام عبد املهدي ،بعد الحرج واالحتجاجات
ال ـت ــي أث ــارت ـه ــا هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات الـشـخـصـيــة،
بإبطال قرارات فك االرتباط ،ولكنه لم يقترب
من منصب «رئيس شركة النفط» الذي ّ
عي
الوزير السابق نفسه فيه قبل أيام من انتهاء
مهامه الوزارية وإحالته على التقاعد!
م ــن إنـ ـج ــازات ع ـبــد امل ـه ــدي خ ــال امل ـئــة يــوم
الفائتة ،أنه أطلق فكرة خطرة ومضرة لحل
أزمـ ـ ــة ال ـس ـك ــن ع ــن ط ــري ــق ت ــوزي ــع األراضـ ـ ــي
السكنية بالجملة واملـفــرد في جميع أنحاء
ال ـع ــراق! سـكــن أفـقــي واس ــع الـنـطــاق فــي زمــن
ي ـكــاد يـنـتـهــي ف ـيــه ال ـس ـكــن األف ـق ــي واع ـت ـمــاد
السكن العمودي في كل أرجــاء العالم .وهذا
مــا يهدد بتحويل الـعــراق إلــى بلد عشوائي
ال زراعة وال صناعة فيه ،يكتظ بالتجمعات
الـسـكــانـيــة الـعـشــوائـيــة األف ـق ـيــة ال ـتــي تفتقر
إلــى أي تخطيط أو خــدمــات أو بنية تحتية
ضرورية .ويبدو أن فكرة عبد املهدي بقيت
حبرًا على حبر لحسن الحظ ،رغــم أن تجار
ال ـع ـقــارات واألراضـ ــي الجشعني سيحركون
ملفها عــن طــريــق عالقاتهم املافيوية داخــل
اإلدارات الحكومية.
عـلــى صعيد تــرشـيــد االسـتـثـمــارات وترميم
الصناعة والــزراعــة لــم يـحــدث شــيء إنـقــاذي
أبـ ـدًا ،بــل اسـتـمــر الـتـحــرش العلني والـســري
بما تبقى من مصانع ومعامل ومؤسسات
صـ ـن ــاعـ ـي ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة حـ ـت ــى الـ ــراب ـ ـحـ ــة م ـن ـهــا
ومحاولة خصخصتها وعرضها للبيع على
املستثمرين املحليني واألجــانــب لتحويلها
إلى «موالت» أو منشآت استهالكية يملكها
حـيـتــان ال ـف ـســاد ف ــي األح ـ ــزاب واملـيـلـيـشـيــات

ّ
جنديان أميركيان على متن مروحية عسكرية تقلهما من السفارة األميركية في بغداد إلى مطار العاصمة (أ ف ب)

ال ـن ــاف ــذة .ي ـجــري ذل ــك تـنـفـيـذًا ل ـف ـقــرة غــريـبــة
وردت ف ــي امل ـ ــوازن ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة لـسـنــة
 2019وت ـ ـنـ ــص عـ ـل ــى «خ ـص ـخ ـص ــة ج ـم ـيــع
املــؤسـســات الـتــابـعــة ل ـلــدولــة» ،وال ـتــي ذهبت
س ــدى اح ـت ـجــاجــات ب ـعــض الـ ـن ــواب ضــدهــا،
ولم ُي َ
ستجب ملطالبتهم بحذفها .وآخر مثال
عـلــى مـشــاريــع تــدمـيــر وبـيــع ودف ــع املصانع
واملؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العام
إلى اإلفالس ومن ثم الخصخصة هي شركة
الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد،
الـ ـت ــي اع ـت ـص ــم ع ـمــال ـهــا ف ـي ـهــا دف ــاع ــا عـنـهــا
لعدة أيــام ،وشركتا «سومر» و«أور» اللتان
تطرقنا إلى محاولة خصخصتهما في عدد
 20تشرين الثاني  2018من «األخبار».
وقـ ـ ــد تـ ـف ــاق ــم ت ـض ـخ ــم امل ــدي ــونـ ـي ــة واس ـت ـم ــر
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـعــد
انخفاض أسعار النفط مجددًا .وأطلق بعض
الـخـبــراء االقـتـصــاديــن الـعــراقـيــن تحذيرات
َّ
ش ــدي ــدة الـلـهـجــة م ــن ال ـخ ـطــر ال ــداه ــم ،وذك ــر

ّ
التصدي
ال يمكن
لألخطار ّالمحدقة
بالعراق إل بإخراج القوات
األميركية والتركية

أحدهم ،وهــو الخبير االقتصادي واألستاذ
الـ ـج ــامـ ـع ــي د .عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن املـ ـشـ ـه ــدان ــي،
ب ــال ــورق ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا نــائــب
رئـيــس ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي فــي «مؤتمر
الكويت الــدولــي إلعـمــار ال ـعــراق» عــام ،2018
ُ
صاحب
والــذي كان مشاركًا فيه ،حيث حذر
الــورقــةِ الحكومة العراقية مــن «التوسع في
االق ـ ـتـ ــراض ألن ال ـ ـعـ ــراق ف ــي ظ ــل املــديــون ـيــة
ال ـحــال ـيــة فــإنــه سـيـعــانــي ف ــي ع ــام  2022من
فجوة تمويل تقدر ب ــ 35مليار دوالر تشكل
 %48مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي ،أم ــا في
حالة التوسع في االقتراض ،من دون تحديد
سقف التوسع ،فإن فجوة التمويل سترتفع

إلــى  85مليارًا ،وهــي تشكل  %60من الناتج
املـحـلــي االج ـمــالــي ،عـنــد ذل ــك سـيـقــع ال ـعــراق
في فخ املديونية» ،ويكون عرضة لإلفالس
ك ــدول ــة فــاش ـلــة .وي ـض ـيــف امل ـش ـه ــدان ــي« :أم ــا
امل ــوازن ــة امل ـعــدلــة ل ـعــام  2019فـتـحـتــوي أم ـرًا
كارثيًا لم يشر إليه أغلب املحللني والخبراء،
ً
وهو إن وزارة املالية رسمت جدوال بالعجز
املخطط للسنوات  2019ـ ـ  ،2021وفيه نجد أن
العجز املخطط لسنة  2019هــو  27ترليون
دينار يرتفع في عام  2020إلى  34,5ترليون
ث ــم الـ ــى  45ت ــرل ـي ــون ديـ ـن ــار ف ــي عـ ــام ،2021
ّ
سيمول العجز في
السؤال املهم هو :من أين
ظــل توقعات استقرار أسـعــار النفط بــن 60
و 70دوالرًا إن لم ينخفض السعر؟ الجواب
ه ــو بــالـتــوســع ف ــي االقـ ـت ــراض ال ـخ ــارج ــي» (
رسالة شخصية من د .املشهداني إلى كاتب
هذه السطور).
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـب ـي ـئــة والـ ـ ـث ـ ــروة ال ــزراع ـي ــة
املـ ـ ــوروثـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن م ـ ـجـ ــازر ت ـج ــري ــف ال ـن ـخ ـيــل
وال ـب ـس ــات ــن ال ـع ــراق ـي ــة ال ـعــري ـقــة لـتـحــويـلـهــا
إل ــى أراض سكنية تـتـفــاقــم بـشـكــل انتقامي
ومسعور ،وقد بلغت درجة العمل العصابي
ال ـ ـسـ ــري املـ ـنـ ـظ ــم ،ك ـم ــا ح ـ ــدث ق ـب ــل أي ـ ـ ــام فــي
بساتني نخيل مدينة خانقني حيث جرفت
عصابة مجهولة أع ــدادًا كبيرة مــن النخيل
ثم اختفت! وما حدث في منطقة الــدورة في
ضــواحــي ب ـغــداد ،ونقلته قـنــوات التلفزيون
املحلية ،حيث ُج ِرفت وأبيدت غابات نخيل
كاملة ،طـ ٌّ
ـري في الــذاكــرة ،من دون أن يصدر
أي رد فعل من رئيس مجلس الــوزراء أو من
وزرائه املعنيني باألمر.
عـلــى صـعـيــد املـشـهــد الـسـيــاســي والـحـيــاتــي
اليومي ،نرى أحداثًا ال سابقة لها في العراق،
يمكن أن ُيفهم منها الكثير إذا ربطت ُبشكل
َّ
صحيح ووضعت في سياقها العميق امل َعلل
مــوضــوع ـيــا ،وال ـ ــذي خــاص ـتــه أن ال ــوالي ــات
املتحدة أصبحت في عجلة من أمرها لحسم
الحالة الـتــي أمـســى فيها الـعــراق معلقًا بني
احتاللها القلق والهيمنة اإليرانية الهادئة
واملتفاقمة ،ما يدفع إلى االعتقاد أن ترامب،
وعلى خالف ما تشيعه حاشيته ،ربما يفكر
ً
فـعــا فــي االنـسـحــاب مــن ال ـعــراق ،ليس زهـدًا
ف ـيــه وف ــي مــوق ـعــه االس ـتــرات ـي ـجــي والـنـفـطــي
الحاسم ،بل تطبيقًا الستراتيجية التخبط
واالبـتــزاز التي يعتمدها بنجاح حتى اآلن.
أمـ ٌـر قــد يـهـ ّـدد بــإغــراق الـعــراق فــي مــا هــو فيه
وأكثر من فساد وفشل وإنهاء حالة التعليق

ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى ح ــال ــة الـ ـسـ ـق ــوط الـ ـح ــر ،وق ــد
يستدعي هذا االنسحاب األميركي املحتمل
ّ ً
تــدخــا عسكريًا إيــرانـيــا ال يمكن استبعاده
ع ـل ــى ص ـعــوب ـتــه وعـ ـل ــى خ ـش ـيــة طـ ـه ــران مــن
ردود ال ـف ـع ــل ال ـع ــراق ـي ــة ع ـل ـي ــه ،ب ـه ــدف م ــلء
الفراغ وحماية حلفائها اإلسالميني الشيعة
الفاسدين في الحكم.
إن جملة هذه األمور والتحديات هي التي قد
تكون أجبرت السفارة األميركية واألوســاط
الـنــافــذة فــي «الـبـنـتــاغــون» والـخــارجـيــة على
ال ـق ـيــام ب ـم ـحــاولــة ج ــدي ــدة وج ــذري ــة لتقديم
ّ
نظام الحكم العراقي في ُحلة أخرى مختلفة:
ُحـلــة يـظـهــر فـيـهــا ال ـج ـنــراالت والـعـسـكــريــون
األميركيون بقيادة الجنرال أوسنت رينفورت،
وهــم يتجولون فــي ش ــارع املتنبي املـعــروف
ع ــراق ـي ــا ب ـك ــون ــه ش ـ ــارع ال ـث ـق ــاف ــة وامل ـث ـق ـفــن،
وغالبيتهم ممن كانوا ّ
يسمون غزو بالدهم
«تحريرًا» أو «تغييرًا» ،وقد ّ
رحب البعض من
ً
هؤالء فعال بالزائرين العسكريني األميركيني
«املـ ـس ــامل ــن» وال ـت ـق ـط ــوا م ـع ـهــم الـ ـص ــور ولــم
يرتفع بينهم إال صــوت شــاب شجاع واحــد
هتف بسقوط دولة االحتالل ثم اختفى!
وب ـع ــد ي ـ ــوم ،واح ـ ــد م ــن ه ـ ــؤالء الـعـسـكــريــن
ُ َ
وعـلــى ص ــدره ط ـ ـ ّـرزت ش ــارة «،»US RAMY
ظ ـه ــر فـ ـج ــأة وم ـ ــن غ ـي ــر س ــاب ــق مـ ــوعـ ــد ،فــي
ش ـ ــارع ال ــرش ـي ــد لـيـلـتـقــط ص ـ ــورة شخصية
«سيلفي» مــع رئـيــس مجلس الـ ــوزراء عــادل
عبد املـهــدي ال ــذي كــان يـقــوم فــي ذلــك الفجر
ـ ـ ويــا للمصادفة السعيدة ـ ـ بجولة تفقدية
على أســواق الخضر والسمك برفقة السيدة
أمينة العاصمة وبعض حاشيته .ولم َ
ينس
َ
امل ـص ــور امل ـح ـت ــرف إظ ـه ــار ِحـ ـ ــزم م ــن الـفـجــل
األحـمــر الـطــازج واملـسـتــورد مــن دول الجوار
على األرجح في إحدى صور الجولة!
وفــي بغداد أيضًا ،تمادى السفير األميركي
أكـثــر مـمــا ينبغي ،وتـ ــرددت أن ـبــاء عــن طلبه
من وزير العمل والشؤون االجتماعية ،وهو
من كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل
الحق» ،باسم الربيعي ،أن يستقبله في مقر
عمله ،فما كــان مــن الــوزيــر إال أن رفــض ذلك
وطلب من رئيس مجلس الــوزراء أن يضبط
حــركــة الـسـفــراء األجــانــب ويطلب منهم عدم
التدخل في الـشــؤون الداخلية ،فأصدر عبد
املهدي توجيهًا إلــى وزيــر الخارجية محمد
ع ـل ــي ال ـح ـك ـيــم ل ـي ـض ـبــط ح ــرك ــة ال ـس ـف ـيــر أو
«املندوب السامي»! وفي املناسبة ،فقد سبق
للسفير األميركي أن اجتمع بالوزير السابق

للعمل محمد شياع السوداني في شهر آذار
مــن الـعــام املــاضــي ،مثلما اجتمع بغيره من
وزراء ورؤساء السلطات اجتماعات مباشرة
ع ــدي ــدة ،خ ــارق ــا بــذلــك ال ـع ــرف الــدبـلــومــاســي
امل ـع ـمــول ب ــه ،ومـتـصــرفــا كــامل ـنــدوب الـســامــي
«غير القابل للضبط».
وبعد جولة عبد املهدي والضابط األميركي
فــي ش ــارع الــرش ـيــد ،أي بـعــد ي ــوم واح ــد من
ج ــول ــة أخ ـ ــرى قـ ــام ب ـهــا ن ــائ ــب ق ــائ ــد ال ـق ــوات
األميركية الجنرال أوســن رينفورت والوفد
امل ــراف ــق ل ــه ف ــي شـ ـ ــوارع بـ ـغ ــداد ،وب ـع ــد أي ــام
ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف م ـح ـمــد ع ـل ــي الـحـكـيــم
بدولة «إسرائيل» اعترافًا ضمنيًا في سابقة
تاريخية لم تألفها الدبلوماسية العراقية،
فــي بـيــانــه ال ــذي ق ــال فـيــه إن «ال ـع ــراق يؤمن
بـحــل ال ــدول ـت ــن» ،بـعــد كــل مــا س ـبــق ،أعلنت
دولة العدو الصهيوني
وزارة الخارجية في
ّ
أن «ثــاثــة وف ــود مــن ســنــة ال ـعــراق وشيعته
زارت تل أبيب خالل العام املاضي وتفاوضت

سيندم الساسة الذين
تورطوا في إيصال عادل
عبد المهدي إلى رئاسة
مجلس الوزراء

معها حــول أمــور ع ــدة» .ثــم مــا لبث محرض
صهيوني معروف هو إيدي كوهني أن أشعل
مواقع التواصل بذكر عدد من أسماء النواب
ال ـع ــراق ـي ــن ،اخ ـت ــاره ــم جـمـيـعــا م ــن خـصــوم
ال ــزع ـي ــم ال ـ ـكـ ــردي م ـس ـعــود بـ ــرزانـ ــي ،والـ ــذي
أص ــدر أم ـرًا باعتقال بعضهم بعدما وقفوا
ضد محاولته االنفصالية األخـيــرة .وقــد رد
بعض أصحاب األسماء التي ذكرها كوهني
عليه بإهانات قاسية ومــن الــوزن الثقيل له
ولدولته التي وصفها أحدهم باملجرمة.
وف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة نفسها،
وفـ ــي واليـ ـ ــة مـيـشـيـغــن تـ ـح ــديـ ـدًا ،ع ـق ــد ع ــدد
مــن البعثيني العراقيني «املـعــارضــن» لقاء،

يقودهم أيهم السامرائي ،املتهم باختالس
أكثر من مليار ونصف مليار دوالر حني كان
وزيرًا للكهرباء.
ُ
وك ــان الـســامــرائــي قــد ق ــدم إلــى املحاكمة في
عـهــد حـكــومــة ن ــوري املــال ـكــي ،فـتــدخـلــت قــوة
خاصة أميركية واختطفته من قاعة املحكمة
ونقلته ف ــورًا الــى الــواليــات املـتـحــدة بصفته
مواطنًا أميركيًا.
ه ــذا امل ــواط ــن األم ـيــركــي مــن أص ــل عــراقــي أو
ال ـع ـكــس ،وامل ـت ـهــم بــال ـف ـســاد وال ـس ــرق ــة ،عقد
مؤتمرًا سياسيًا أشاد فيه بالطاغية امللطخ
ب ــدم ــاء ال ـع ــراق ـي ــن صـ ـ ــدام ح ـس ــن وح ــزب ــه،
ف ــي إه ــان ــة بــال ـغــة مل ـئ ــات اآلالف م ــن ش ـهــداء
وذوي شهداء العراق الذين أعدمهم نظامه.
والغريب أن هذا املؤتمر دعا علنًا إلى القيام
بــان ـقــاب ع ـس ـكــري ،ب ــل أع ـلــن حـتــى ع ــن اســم
قــائــد االن ـقــاب وه ــو الـجـنــرال املـتـقــاعــد عبد
الواحد رباط آل شنان رئيس أركان الجيش
فــي عـهــد الـنـظــام ال ـســابــق ،والـ ــذي لــم يسمع
ع ـنــه أنـ ــه ت ـص ــدى لـ ـق ــوات الـ ـغ ــزو األم ـي ــرك ــي.
فـهــل يــدخــل ه ــذا املــؤت ـمــر ف ــي إط ــار االب ـت ــزاز
ال ــذي ت ـمــارســه إدارة ت ــرام ــب ض ــد حلفائها
مــن ساسة نظام املحاصصة الطائفية لكي
يكونوا أقــرب إليها من إيــران ،وإال فالسوط
البعثي الصدامي قادم؟
الطريف ،أن الشخص الذي أريد له أن يكون
زع ـي ـمــا ل ــان ـق ــاب ،أص ـ ــدر الح ـق ــا ب ـيــانــا في
العاصمة األردنية التي يقيم فيها ،تبرأ فيه
من املؤتمر ،وقال إنه «لن يلتقي باألميركيني
إال بشرط أن يعيدوا العراق إلى ما كان عليه
قـبــل  2003وي ـع ـيــدوا ال ـح ـقــوق أله ـل ـهــا» ،من
دون أن يبالغ أكثر ويطلب منهم أن يعيدوا
صـ ــدام ح ـســن إل ــى ال ـح ـيــاة وال ـح ـك ــم! وخـتــم
الجنرال آل شنان بيانه بنصيحة ظريفة ملن
رشحه لهذه املهمة ولغيرهم ممن يتابعون
َّ
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ق ــال فـيـهــا إن عـلـيـهــم أن
«يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادروا صـ ـفـ ـح ــات ف ـي ـس ـب ــوك ووس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ألنـ ـه ــا أم ــرض ـت ـك ــم
نفسيًا فأصبحتم كاذبني ومراوغني دون أن
ً
تعلموا ...غادروها وانتبهوا لعوائلكم أوال».
خالصة القول ،هي أن األيام ،وربما األسابيع
ً
القليلة املقبلة ،ستكون حاسمة فعال لتحديد
مــا سيحصل فــي ال ـعــراق .وسيندم الساسة
الذين تورطوا في إيصال عــادل عبد املهدي
إلى رئاسة مجلس الوزراء ،ولن يكون أمامهم
أي خيار سوى اإلصــرار على إخــراج القوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن ال ـع ــراق ب ـق ــرار نـيــابــي عــاجــل
ومحدد بسقف زمني ،حتى ال يكون مصيره
م ـص ـيــر ق ـ ــرار ن ـيــابــي آخـ ــر أصـ ـ ــدره املـجـلــس
النيابي منقضي العهدة وتــم إهماله .وفي
مقدمة هؤالء الساسة وتلك الجهات تحالف
«البناء» الذي يضم تحالفي «دولة القانون»
و«الفتح» .أما الذين شاركوا في إيصاله الى
الحكم عن سابق قصد وتصميم ،ويطبقون
ه ـ ــذه األي ـ ـ ــام ت ـك ـت ـيــك «اعـ ـم ــل ن ـف ـســك م ـي ــت»،
ف ـهــم يـتـحـمـلــون م ـبــاشــرة م ـســؤول ـيــة ك ــل ما
سـيـحــدث لـلـعــراق وفـيــه قــريـبــا .وم ــن ه ــؤالء،
وفــي مقدمتهم ،تحالف «ســائــرون» وكتلته
النيابية «اإلص ـ ــاح» .وستكشف لنا األيــام
ع ــن امل ــزي ــد م ــن الـتـخـبــط واألخـ ـط ــار املـحــدقــة
بــالـعــراق وشـعـبــه ،وال ـتــي ال يمكن التصدي
لها إال بــإخــراج الـقــوات األميركية والتركية
َُ
وليسهل
رسميًا ونهائيًا ،كما قلنا قبل قليل،
بعدها التصدي الحقيقي للهيمنة اإليرانية
في األمن والسياسة واالقتصاد .وكل هذا ال
عالقة له ببرنامج حكومة عبد املهدي التي
جيء بها إلتمام مرحلة التشطيبات ووضع
الـعــراق نهائيًا في السلة األميركية مع ترك
بعض الفتات إليران وحلفائها املحليني.
إن حكومة عبد املـهــدي مشؤومة وخطيرة،
وف ــي عـهــدهــا ق ــد يـسـقــط ال ـع ــراق ف ــي هــاويــة
التبعية الكاملة واألزمــات الكارثية ،وأوالها
أزمــة اإلف ــاس االقـتـصــادي كــدولــة وسيعجز
عن تسديد الديون والقروض الخارجية ،كما
حــذرت نائبة رئيس صـنــدوق النقد الدولي
نفسها قبل فترة .أمــا اإلنجاز الوحيد الذي
سيسجل لهذه الحكومة ـ ـ لإلنصاف وتوخي
ّ
«الصبات»
الدقة ـ ـ فهو استكمالها عملية رفع
(ال ـح ــواج ــز االسـمـنـتـيــة) م ــن ش ـ ــوارع بـغــداد
وفـتــح املنطقة الـخـضــراء جــزئـيــا للجمهور،
وهو اإلنجاز الذي دفع بعض الظرفاء إلى أن
ّ
الصبات»!
يطلقوا عليها اسم «حكومة رفع
* كاتب عراقي

سعد الله مزرعاني*
بشكل عام ،عبر مؤسساتهما املختلفة :التشريعية والتنفيذية واملالية
ال تفعل الحكومة ،والسلطة
ٍ
والقضائية والرقابية ...سوى مفاقمة األزمــة العامة والحادة التي تتهدد لبنان واللبنانيني .العنوان
ّ
الراهن هو تمادي تعثر التأليف الحكومي للشهر الثامن على التوالي .لكن ذلك ليس العنوان الوحيد وال
ّ
ً
هو األخطر ،فضال عن أنه نتيجة وليس سببًا .مع هذا التعثر يستمر الفشل والعجز والهدر والنهب...
في حقول عديدة تشمل قطاعات أساسية بعضها ذو طابع سيادي كاالتصاالت ،والكهرباء ،وملف
النفط ،وملف املديونية ،وملف التجنيس ،وملف حقوق املواطنني َّ
ومدخراتهم وتعويضات نهاية
ً
خدمتهم ...وصوال إلى انتظام تلقي رواتبهم وخطر تخفيضها ،وكذلك خطر تدهور سعر صرف
ً
الليرة اللبنانية ،ومعها كوارث انهيار الرواتب والتعويضات إلى مستويات كابوسية .هذا فضال عن
ملفات بيئية وصحية وتلوث شامل ،وقبل ذلك وبعده فضيحة النفايات املرشحة ،قريبًا ومجددًا،
إلغراق البالد باألوبئة والقاذورات...
ً
استياء غير مسبوق في أوسع أوساط الرأي العام اللبناني .وجذب تردي
لقد أثار هذا الواقع املزري
األداء الرسمي وما نجم عن ذلك من الخسائر واملخاطر ،املحققة واملتوقعة ،عددًا من املتضررين إلى
ساحة االحتجاج .األكثرية ما زالت تكتفي بالترقب القلق لكن أعــدادًا ال بأس بها قد استجابت إلى
دعوات ممارسة فعل االحتجاج في الشوارع .إال أن هذه األعــداد ليست بالحجم الضروري للتعبير
عن اتساع املتضررين ،من جهة ،وال هي بالتأثير والزخم الكافيني ملمارسة ضغط قادر على فرض
مسار مختلف على أركان السلطة .صحيح أن هؤالء األركان يتناكفون كثيرًا ،ويتنافسون أكثر ،على
توازنات السلطة وتوزيع املغانم واملكاسب واملواقع السياسية واإلدارية والتنفيذية ...لكنهم متحدون،
ُ
اتـحــادًا راسخًا و«مـقـ ّـدســا» ،في مواجهة أي تغيير قد ينال من منظومة املحاصصة ،مهما صغ َر
َّ
حجمه وتدنت تأثيراته .وهم من خالل هذا التضامن ،معطوفًا على إتقانهم وإدمانهم تعبئة املواطنني
ً
بالعصبيات املتنوعة :الطائفية واملذهبية واملناطقية والعشائرية ،فضال عن الزبائنية املستشرية
فــي عملية شــراء ال ــوالء والضمائر وإشــاعــة الـفـســاد ...هــم يتمكنون مــن احـتــواء حــاالت االعـتــراض
وامتصاص آثــار ما يتولد من مناخات االستياء والنقمة ...بما رســخ ،في الــرأي الـعــام ،معادلة من
نــوع« :فالج ال تعالج» .والــواقــع أن توليد وتكريس ذهنية تيئيس املتضررين وخصوصًا املحتجني
منهم ،هو هدف كبير لدى أطراف السلطة لتصوير الوضع الشاذ املفروض على اللبنانيني بأنه أمر
ناجم «طبيعة» اللبنانيني أنفسهم! واملحتجون ،عادة ،هم َح َملة مشاريع التغيير ذات الطابع الجذري
غالبًا والجزئي أحيانًا :ممثلة بأحزاب سياسية وهيئات نقابية وتشكيالت أهلية ...دخلت الساحة
منذ عـشــرات السنني دون أن تتمكن ،إال ن ــادرًا ،مــن أن تحجز لنفسها مكانًا راسـخــا ومــؤثـرًا في
الخارطة السياسية العامة .بل أن بعضها قد تحول ،طوعًا ،أو كرهًا ،إلى تابع وملحق ألركان السلطة
وتشكيالتهم التحالفية السياسية ووالءاتهم الخارجية .ذلك هو الواقع السلبي الذي ينبغي تفحصه،
اآلن ،بمسؤولية وموضوعية كاملتني .وال أبالغ إذا قلت ،أيضًا ،بنفس ثوري :يستعيد نقاوة البدايات
(لجهة التجرد والصدق مع الذات ومع املجتمع) ،من جهة ،ويستوعب حجم املتغيرات املتراكمة على
ِّ
ويقيم أسباب الفشل والتراجع ،من ناحية ثالثة.
مر العقود ،من جهة ثانيةٍ ،
إن اللحظة الراهنة ،هي ،موضوعيًا ،لحظة مفتوحة على احتماالت انعطافية :تغييرية أو حتى ثورية.
طرفها الفاعل ،على األقل ،والذي هو السلطة القائمة ،لم يعد قادرًا على االستمرار بالطريقة السابقة
نفسها .آخــر من اعترف بذلك ،منذ أيــام ،وزيــر املالية بقوله لــ«األخـبــار»« :ال يمكن االستمرار بهذا
السياسي (وهــو أحــد كبار أركــان السلطة والنظام) قد تبنى ،فجأة،
االتـجــاه» .وكذلك فــإن مرجعه ُ
مطلب «الدولة املدنية» بوصفها املنقذ من األزمة الراهنة .مع ذلك ،ورغم الشعور بتعاظم األزمة فإن
ُ
لغ اإلمعان في الهدر املبرمج والبنيوي ،وفي النهب التحاصصي املقترن بالفجور والوقاحة
ذلك لم ي ِ
واالستفزاز...
ال شك أن ذلك دفع ويدفع منسوب النقمة والشعور بالخطر إلى مستويات أعلى وأوســع .لكن ،في
املقابل ،ال تتوفر للمتضررين صيغة َّ
فعالة للتعبير عن احتجاجهم ونقمتهم وخسائرهم .واملشكلة
ليست فقط في ضعف وتشتت قــوى التغيير وتــوزع والءات الكثيرين منها على تحالفات أطــراف
تجمعت ،عن إنتاج وحدة ّ
السلطة .إنها ،أيضًا ،في عجز هذه القوى ،حتى لو َّ
فعالة بسبب أن ما تتطلبه
اللحظة الراهنة هو أكثر من وحدة هشة عانى ويعاني أطرافها من الغربة عن هموم األكثرية الشعبية
مكتفني باملراوحة في شـعــارات مستهلكة لم يعد يربطها بالعصر وباملرحلة وبــأولــويــات املواطن
وهمومه ...أي رابط جدي .وليس بالصدفة ،في هذا السياق ،أن العمل الجبهوي غائب ألن ،ما يوجه
مواقف وعالقات أحــزاب التغيير ،بشكل عام ،إنما هو الشعاراتية الجامدة التي يلعب فيها التكرار
األيديولوجي الببغائي دورًا سلبيًا مانعًا الشتقاق البرامج امللموسة ذات الطابع املرحلي التي تعبر
عن مطالب وحاجات األكثرية الشعبية وتجعلها معنية تمامًا باالنخراط في الصراع ،من هذا املوقع،
وليس من موقع نظري شعاراتي عام يتجاوز ،تعسفًا ،الحاضر من قبيل االنقطاع عنه (ال من قبيل
ماض بات بعضه بعيدًا وسحيقًا إلى حد بعيد!
االستباق واالستشراف) ،فيما هو ،فعليًا ،يقبع في
ٍ
يتردد اآلن شعار بناء تيار وطني واسع من شأنه تعبئة كتلة شعبية سياسية قادرة على ممارسة
ضغط منظم من أجل إحــداث التغيير .تبني هذا الشعار جيد .لكن هذا الشعار لن يتحقق بمجرد
التجميع الذي أشرنا إلى ضعف وخلل كبير في مكوناته .إنه ،في األساس ،عمل تأسيسي ركيزته
قناعة بنشوء (أو إنـشــاء) صيغة جديدة للعمل الوطني تشارك فيها أحــزاب التغيير ومستقلون
فاعلون فــي املجتمع والقطاعات واألنشطة املــدنـيــة ...أمــا جوهرها فاشتقاق صيغة جــديــدة تؤمن
وتتخطاها إلى استحثاث ّ الكتلة الشعبية األكبر على االنخراط ،من موقع الشريك الفاعل
املشاركة ّ
والقادر واملسلح ببرنامج وإطار منظم ،من أجل صنع الحدث التغييري بكل ما يتطلبه ذلك من تدبير
ورشاقة وشجاعة وتضحية وريادة وإخالص ومثابرة.
إن االنتقال من التجميع إلى التأسيس يمر ،حكمًا ،بتعزيز القناعة بهذا التحول في األحزاب نفسها،
بحيث تصبح ،من خالل إعادة التقييم واملراجعة وحسن االستنتاج ،قوة َّ
حية متفاعلة ،في البرامج
والصيغ واألولويات واإلرادات والوسائل ،مع العصر والوضع امللموس واألولويات الفعلية ال املفتعلة...
وسيكون من شروط هذا العبور ،من حالة إلى أخرى ،إدارة نقاش خاص وعام بهذا الشأن ،والتوصل
إلى استنتاجات موضوعية وثورية بعيدة عن الفئوية واالستئثار والغرضية .وبديهي أن ذلك ال يمنع
املضي في التحركات شــرط أن تكون محسوبة ومستوفية للحد األدنــى من فــرص النجاح بحيث
ً
تصبح مكمال ضروريًا ،في وهج الشارع والتحرك ،من أجل بلورة التيار املذكور في مكوناته النظرية
والعملية والبرنامجية والتنظيمية.
يبقى مــن ال ـضــروري الـقــول بــأن هــذا الـنــوع مــن إع ــادة التأسيس ،ال ينطبق على الشق االجتماعي
فحسب ،بل على الشق الوطني التحرري أيضًا.
* كاتب وسياسي لبناني

