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ة       ن،  . ألجل االصالة، يفّضل ان تروى الحكاية العائدة الى بدايات حكم حزب البعث باللهجة العراقي لك
ة        ة اللبناني ا باللهج درب عليه ضًا الت وز اي س، يج ساء ام وزراء م س ال ررات مجل د ال مق ول . بع تق

)! جاسوس (داسوس  ! هاه. يميْن، ِبباوع يساْر) يلتفت(واحد ماشي في شوارع بغداد، ِبباوع   : "الحكاية
.ِمْسكوه، ضْربوه، قْتلوه، سْحلوه، وغْد باِشر محاآمَتْه

ام يقصد        !" شيوعي وعنَده رواسب نازية   : ويش تهمَتْه؟ قالوا  :  سأل السامع   ل اي ة قب ان راوي الحكاي آ
م                     رن العشرين، ولكن ل ستينات من الق سينات وال ة عسكرة النظام العربي في الخم بها تصوير عملي

ود من                                 يغب ع  رر التعويض عن عق ة من ق ان، ان ثم سياسة في لبن ار اهل ال ه، وهو واحد من آب ن
ًال                        ا عم رأي الواحد، ربم سان وفرض ال وق االن ات وخرق حق التأّخر اللبناني في مجال سحق الحري

ساؤل حول مدى ضلوع سلطة                ... بواجب التالزم والتنسيق والتكامل    حتى مساء امس، آان يمكن الت
ر      الوصاية الس  ورية في قرار االنقضاض على الصحوة السياسية في البالد التي عبرت عنها خير تعبي

.مصالحة الجبل
ي عن االجراءات  ي فرض تراجع علن ة ف ة داخل الحكوم شل معارضي المعالجة االمني ر ان ف  غي

شك        اًال لل رك مج رة، ال يت ام االخي ي االي ذة ف ة المتخ ة الفجائي ة ف    : القمعي شق راغب ون دم د تك ي ق
ضبة" ن اصحاب        " ضب اء ع ع الغط د رف ا ال تري االت، لكنه م االعتق ا حج سبب به ي ت ضيحة الت الف
ول لهؤالء ان      ". المشروع السياسي "واعطاء حرية تصرف آاملة لدعاة      " المشروع االمني " وآأنها تق

شقيقة             يهم المصلحة ال ه عل ا تملي ر م وا اآلن ان    . ال مشروع سياسيًا متكامًال غي د ادرآ م ق ة  ولعله حري
ديهم إْن                امهم فرصة ألخذها، فال عذر ل د آانت ام ة االوطان، تؤخذ وال تعطى، وق التصرف آحري

.بّددوها
اذا  .  لم تبّدد الفرصة آليًا بعد، ذلك ان ال قرارات مجلس الوزراء تحمل وجهًا ايجابيًا رغم آل شيء     ف

رد االجهز              بن           آانت السلطة التنفيذية قد تقاعست عن اتخاذ اجراءات ضد تف م تت ل ل ا في المقاب ة، فانه
راع  سيمية"اخت ؤامرة التق ذه النظر "الم ذي تحجج به وزير ال ه موقف ال ا تّف االبواق ، مم ك ب ة، ناهي ي

آما يالحظ في السياق نفسه ان الحكومة احجمت،        . السياسية واالعالمية التي سارعت في الترويج لها      
رة االمن       "في.تي. ام"على ما يبدو، عن مالحقة محطة        ا دائ ة له ، وهي المالحقة التي تبرعت بالتهيئ

ا ال            لكن الفرصة   . المرئي والمسموع المسماة مجلسًا وطنيًا لالعالم       االفتراض انه دوم طويًال، ب ن ت  ل
د        ا بتأآي ق منه ا تعل صوصًا م سوية، وخ ود الت تترجم بن ي س وات الت ي الخط رة ف ة، والعب زال قائم ت

.ضرورة خضوع االجهزة االمنية الى السلطة السياسية
ذا الخضوع،                            ة ه ى حقيق واطنين ال ئن الم ة ان يطم ساعات المقبل ة في ال يس الحكوم  فاذا استطاع رئ

شّرف                            عب دل ال ت ام قصر الع ه ام اهدنا صورًا عن د ش ي، وق ان االمن تحكم بالفلت ين وال ة المعتقل ر تخلي
ه هو     ة    -وزارة الداخلية، ودون ان ينسى وضع حد للتنصت على مخابرات يس الحكوم  اذا استطاع رئ

ذا  اما اذا تخّلف ع    . ان يفعل ذلك، فسيكون قد خطا خطوة مهمة في اتجاه تأآيد مشروعه السياسي             ن ه
دايات                       ى ب دة ال ة العائ ة البغدادي الواجب مرة اخرى، وايًا يكن السبب، فما عليه اال ان يتأمل في الحكاي

ا، و               ر من التنويعات عليه سمع الكثي تهم "حكم البعث، النه قد ي لفاً   " ال ده رواسب      : جاهزة س واتي عن ق
، او بكل بساطة تقسيميعونية،اشتراآي عنده رواسب قواتية، ديموقراطي عنده رواسب ميليشياوية
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ة        .  عنده رواسب حريرية    يس الحكوم ال حاجة للكثير من الخيال لتصّور الترآيبات الممكنة، يكفي رئ
  .ان ينصت لبعض وزرائه
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