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مـقـتـرحـا عـلـيـة االجـتـماع مـعه
في مــنـــطــقــة مــحــايــدة ســريــا
لـيطـرح عـليه مـقتـرحـا مهـما  ‘
تصل الـرسالـة ويـتم االجتـماع
بــ الـطــرفـ يــقـتــرح الـقــائـد
ــقــتـرح الــتـالي : االنــكـلــيـزي ا
نـتـفـق انـا وانت انه بــ فـتـرة
واخـرى تـتـقـدم قـواتي بـاجتـاه
قــواتـك وانت تــنــســحب بــدون
قـتــال عـددا من الـكــيـلـومـتـرات
واقع وتـسـتـقـر الـقـوتان  فـي ا
اجلـديـدة وبـعــد شـهـر اكـثـر او
اقل تتقـدم قواتك باجته قواتي
وانـــا انـــســـحب الـى مـــوقـــعي
االول وهكـذا  نرسل احـداثيات
هذه الـتحركـات لقـياداتـنا على
اسـاس حصلت تـلك التـحركات
ـعـارك ونــنـتـظـر مـا من خالل ا
يحصل نتيجة احلرب .....!!!)
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 وتــظــهـــر مــشــاهـــد من الــفــلم
لل وبـشكل كومـيدي وبـسبب ا
الـذي يـشـعـربه جنـود االنـكـلـيز
يـقـومـون بـالـتـحـرش بـالـقـوات

عــــلى حــــدود احــــد الــــبــــلـــدان
ان االوربية احملـتله من قبل اال
مـهــمــتـهــا تــوجه ضــربـات الى
ــان لـــزعــزعـــة مــحــاولـــتــهم اال
لالسـتـقـرار في ذلك الـبـلـد بـعـد
ان تـستقر الـقوة االنكـليزية في
مـوقعـها يبـعث قائد الـقوة احد
ــعـــتـــمــديـن حــامال ضـــبــاطـه ا
رســــالــــة الـى قــــائــــد الــــقـــوات
ــواجــهــة لــقـواته ‘ ــانــيـة ا اال

انـية بـذخيـرة حيـة وعنـدما اال
يعـلم الـقائـد يـحاسـبهم الى ان
يــصـل الـــفــلـم الى نـــهــايـــة من
خالل مشهد الـقاء القبض على
احـــد اجلــنـــود وهــو يـــريــد ان
يــهـرب  ‘وعــنـدمــا يــحــضـرون
اجلـندي الـهـارب امام الـقـائد ‘
اعـتـقد لالن اتـذكـر نـصا قـريـبا
من اصل احلوار النهائي للفلم
حـيـث يـقـول الــقـائــد لـلــجـنـدي
الـهــارب مــايــلي : لــيس هــنـاك
ـفـروض مـبـرر لـهـروبك  ‘من ا
ان تـصــبـر مـعـنــا واذا شـعـرنـا
بخطر حقيقي عندها كنا نتفق
جـمــاعـيــا عـلـى اخـتــيـار اجنح
طــريـقــة لـلــهـروب ....) مــنـذ ان
بـــــدأت االدارة االمـــــريـــــكـــــيـــــة
وبــــتــــوجــــيه مـن رئــــيــــســــهـــا
ـسـتــهـتــر ( تـرامب ) بــحـشـد ا
ـنـطـقـة قـواتـهــا الـشـريـرة في ا
حتت عــــنــــوان : االســـتــــعـــداد
ـقابل لـلـهـجوم عـلى ايـران وبـا
رد اعالمي مــبـالغ فــيه من قـبل
االيراني عن استعدادهم للرد
عـلى الـعدوان االمـريكي بـحيث
يصبح الشر االمريكي في خبر
ـنـطقـة بـاستـقرار كـان وتـنعم ا
حتت رايــة ايـران الــقــويـة ...!!
ـــــذكـــــور تــــــذكـــــرت الــــــفـــــلـم ا
ومـضـمونه ...!! مـع عدد مـحدد
ــراقــبـ لالحــداث ومــنـذ من ا
بــــدايـــة ( جتــــيـــيـش جـــيـــوش
نـطقة بـانتظار الـطرف ) في ا
نطقة حدوث اخطر حرب في ا
وقـبـله خالل انــعـقـاد مـا سـمي
ـؤتمر وارشـو قلنـا : اكثرظن
واقــعي يــقــول ان تــلك احلــرب
وحــسب ســيــنــاريـويــات الــتى
تــــرســـمـــهــــا الـــنـــفـخ االعالمي
لـلـطـرف   ‘لـن حتـصل  وقـلـنا
حــــــتى فـي حــــــال اخلـــــوف ان
يــحـصـل عن طــريق اخلــطـأ او
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ـــرأة أفالمـــاً تـــظــــهـــر فـــيـــهـــا ا
كـــحــيــوان جــنـــسي! اخلــيــانــة:
ــسـلـسالت تـمـحــورت مـؤخـراً ا
حـول ثيمـة واحدة هو اخلـيانة
لــــيس خــــيـــانــــة الــــزوج; فـــذلك
اً مـستـهلـكاً موضـوع بات قـد
بل خــيــانــة الـزوجــة.. وتــكـراره
يــفـضي بـالــتـأكـيـد جلــعـله أمـراً

اعتيادياً مقبوالً!
الـــعـــنـف: الـــكـــثــــيـــر من األفالم
سلسالت حتوي الهوليودية وا
مـشــاهـد عــنف وقـتـل بـدمٍ بـارد
وبــعــد ســلــسـلــة أفـالم أظــهـرت
ـــواصــفـــات خـــاصــة الـــقـــاتل 
لــلـتــعـاطف مــعه; فـهــو الـوسـيم
ـفـتـول الـعـضالت ومـعـشـوق وا
البـطـلـة اجلـمـيـلـة بـدأت مـوجة
أفـالم عن اإلجتــــار بــــالـــبــــشـــر
لـتــعـرض طــرق تــقـطــيــعـهم في
مــخــتــبــرات أو أمــاكـن خــاصـة
وكـيـفــيـة احلـفظ والــتـهـريب بل
ستغربٍ أكل بعض قطع ليس 
اجلــسم; فـبـذلك انــتـقـلت األفالم
ادي الـهولـيـوديـة من اخلـراب ا

إلى اخلراب القيمي!
wÐu²Ýœ »œ«

أفالم الــديــســتـوبــيــا: هي أفالم
مـستـمدة من األدب الـديسـتوبي
ـــــديــــنــــة   Dystopiaأي أدب ا
ـرير الـفـاسدة أو عـالم الواقع ا
ـســتـقـبل أدب خـيــالي يـصــور ا
بـــصــــورة ســـوداويــــة ونـــظـــرة
تـشـاؤميـة يـعمّه الـفـساد أيـنـما
كـــان وتـــنـــتـــشـــر به الـــفـــوضى
واالســتـبــداديـة يــحـكـمـه نـظـام
شـمــولي يــسـيــطـر عــلـيه الــشـر
بـــجـــمـــيع أشــــكـــاله وأنـــواعه)
وأغـلـبـهـا ذات رسـالـة سـيـاسـية
أو اقــتـصــاديــة أو اجــتـمــاعــيـة

أن االنــــفـــتــــاح وقــــوة وســـائل
االتـــصــال والـــبــرمــجـــيــات قــد
تـــشــكل عــائــقــاً كــلــمــا حــاولت
ــتــحـدة شـن حـرب الــواليــات ا
جــديــدة ويــدعــو إلى اعــتــمـاد
اسـتـراتـيـجـيـة الـقـوة الـنـاعـمـة
لضمان حلفاء ليس من احلكام
ــنــاطق فــقـط بل من شــعـــوب ا
الــــتي تـــريـــد أمــــريـــكـــا فـــرض
سـيـطـرتــهـا عـلـيـهــا بـشـكل مـا.
وهــذا مــا دفع الــبــعض إلى أن
يـطلق على هـذه االستراتـيجية
ـثـابة (حـرب نـاعـمـة) أو هي 
(إعالن حـرب) ومــنـهم الـكـاتب
والـبــاحث الـلــبـنـانـي فـريـدريك
مــعــتـــوق. واحلــرب الــنــاعــمــة
بــــالـــتــــأكــــيـــد لــــهـــا أدواتــــهـــا
ـــكن الـــقــول ووســائـــلـــهـــا و
بـــــــإيـــــــقــــــــان تـــــــام أن اإلعالم
والـــهـــواتف الـــذكـــيـــة يـــعـــدّان
الوسـيلـة األخـطر واألشـد فتـكاً

ستهدفة. باجلهات ا
ــــــقــــــالـــــة وســــــأفــــــرد هــــــذه ا

للفضائيات فقط.
ـتــابع خملـتــلف الـفـضــائـيـات ا
يــلــحظ أنــهـا تــعــرض وبــشـكل
متكرر وفي أوقات تكون ثابتة

ما يلي:
أوالً: أفالم ومسلسالت أجنبية
أو مـدبـلــجـة وتـتــمـحـور حـول

واضيع اآلتية: ا
اجلـنـس: إذ ال يـخــلــو فــيـلم أو
مـسلـسل من مـقطع جـنسي إن
لم نــقل مــقــاطع الــتـي تــعـرض
رأة كمادة للجنس واالبتذال! ا
وهـــــــذا أوضـح دلـــــــيـل عــــــــلى
االزدواجـــيــة الــغـــربــيـــة فــهي
ـــرأة وفي تــــطـــبـل حلـــقــــوق ا
الــوقت نــفــسه تــنــتج وتــنــشـر

أشرنـا في مقـالـة سابـقة نـشرت
في صحـيفة الزمـان إلى مخاطر
الـهواتف الـذكـية وأنـهـا وسيـلة
فـــتـــاكـــة لـــلـــحـــرب الـــنـــاعـــمــة
ـا ذكـرنا نـعرج إلى واستـكـماالً 
الــفـضــائـيــات ودورهــا في هـذه
علنة.. وقبل البدء احلرب غير ا
أوجـز مـفـهوم احلـرب الـنـاعـمة;
فكمـا هو مـعروف عـند احملـلل
ُنظّر واخلبراء السـياسي أن ا
األمـريـكي جـوزيف نـاي هو أوَّل
من اسـتــعـمل مــصـطــلح "الـقـوة
الـــــــنــــــاعـــــــمــــــة" عــــــام 1990 .
واســتــعــمــله مــكــرراً في كــتــبه
مـنـهـا "الـقـوة الـنـاعـمـة: وسـيـلة
الـنجـاح في الـسيـاسـة الدولـية"
ـــؤلف الـــصـــادر عـــام  2004وا
لــيس مـــجــرد مــفــكــرٍ أو مــحــلل
سياسي فهو عميد كلية كيندي
للدراسات احلكومية في جامعة
هــارفـارد وكـان رئــيس مـجـلس
اخملــابــرات الـوطــني ومــســاعـد
وزيـر الدفـاع في أمـيـركـا. وعلى
وفـق رأي الـــــكـــــاتـب "جـــــوزيف
نــاي" فـــإن "الــقـــوة الــنـــاعــمــة"
وسـيـلـة الـنـجـاح في الـسـيـاسـة
الــدولـــيـــة  وهي سـالح مـــؤثــر
يــــحـــــقق األهـــــداف عن طـــــريق
اجلاذبـيـة واإلقنـاع بـدل اإلرغام
أو دفع األمـوال ومــوارد الـقـوة
الـناعـمة ألي بـلد هي ثـقافته إذا
كـانت تـتـمـتع بـالقـدر األدنى من
اجلــاذبـيـة وقــيـمه الـســيـاسـيـة
عندما يطـبقها بإخالص داخلياً
وخـارجيـاً.. كمـا يوضح الـكاتب
"جـوزيف نـاي" في كتـاب "الـقوة
الــنـاعـمـة" أن حـسم الـصـراعـات
بــالــقــوة الــعــســكــريــة وحــدهــا
ـاضي خـاصة أصـبح أمـراً من ا

األطــفــال. فـفـي الـســابق كــانت
ـتـحـرّكـة تـعـرض قـيم الـرسـوم ا
اخلير التفاؤل والصبر بينما
يُشـار اليوم إلى أنّ فـيها الـكثير
من قِــيَم إلــغــاء اآلخــر احلــريّــة
طلقة العنف واعتماد الطرق ا
اخلــــاطـــئــــة في الــــوصـــول إلى
األهـــــداف من قـــــبــــيـل الــــغشّ
ـــكــائــد الــســـخــريـــة الــكــذب ا
وغيرهـا فضالً عن تقد صورة
مـــــشــــوَّهــــة عـن الــــلـه والــــدين
واإلكـثـار من الـتــرويج لـلـسـحـر
والشـعوذة بوصـفهما من أجنح
الطـرق لبلوغ الـغايات. وهذا ما
يستـدعي التعامل مـعها كإحدى
أهـمّ الـوسـائل احلـرب الــنـاعـمـة
الــــــتـي ســــــتـــــــدفع األجـــــــيــــــال
ــزيـد من ــســتـقــبـلــيّــة نـحــو ا ا
االضـــــطــــــراب الــــــعـــــقــــــائـــــديّ

. واجملتمعيّ والنفسيّ
رابـعاً: بـرامج هـدفهـا التـسـقيط
ـذهبية وإثارة الـف الديـنية وا
واجملـتـمعـيـة; الـتي هي بال شكّ

من أهدف احلرب الناعمة.
ويــــبـــقـى دور الــــفـــضــــائــــيـــات
ساهمة الرصينـة واجلادة في ا
ـواجــهـة هـذه في ايـجـاد ســبل 
عـلنـة على قـيمـنا احلرب غـيـر ا
ط تـــفـــكــيـــرنــا وســلـــوكــنـــا و
بــتــخـصــيص مــســاحــات أكــبـر
لـلـبــرامج الـثـقـافــيـة وتـلك الـتي
حتتفي برموزها الوطنية وذات
األثـــر وتـــكـــريس أوقـــات أطــول
للـبرامج الـوثائـقيـة والريـاضية
ودعم انـتـاج مـسـلـسالت وأفالم
تــاريـخــيــة وذات مـغــزى وداللـة

إنــــســـانـــيـــة.  وال نــــنـــسى أثـــر
األسـرة األهم في مــتــابـعــة مـا
يـــشــاهــد داخـل فــضــاء الـــبــيت
لـلــمـحــافـظــة عـلى أبــنـائــهـا من
االنـحـراف وتـرسـيخ مـفـاهـيم ال
تمت للموروث الثقافي والقيمي
بــصــلـة وايــجــاد بــدائل فــعــالـة
لـلتـرفيـه والتـسلـيـة.  أما واجب
ؤسسـات احلكوميـة فهو أكبر ا
َّـا ذكـر ولم نـرَ له أثراً بـكثـيـر 
في هـــذا الــشـــأن بــاســـتــثـــنــاء
بــحـوث وإشـارات خـجـولـة هـنـا
وهــنـاك ويــجـدر بــهـا أن تــقـوم
ا تابعة  بدورها في الرقـابة وا
ينـشر ويـعرض لـلمـحافظـة على
نـظـومـة الـقـيـمـيـة واالخالقـية ا
للمجتمع العراقي وهذا يتطلب
سنّ قــــوانـــ تـــعــــاقب وجتـــرم
سيئة الباذلة القنوات احمللية ا
اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا ووقـــتـــهــا
ـــنـــتـــجــات وومـــالـــهـــا لـــتـــلك ا
التخـريبية سـواء على مستوى
االنـــــتــــــاج أو الـــــعـــــرض. أمـــــا
ية الـفضائـيات اإلقليـمية والـعا
فـتكلف وزارة االتـصاالت للـقيام
بكل ما من شأنه توفير احلماية
للمـجتـمع العـرقي وكذلـك تقوم
وزارات الــثــقـــافــة والــســيــاحــة
واآلثــار والــتــربــيــة والــتــعــلــيم
الــعــالي والــريــاضـة والــشــبـاب
ومـديـريـة الــشـرطـة اجملـتـمـعـيـة
بـــحـــمالت تـــوعـــيـــة وتـــثــقـــيف
ــخــاطـــر هــذه الــفـــضــائــيــات
اعـتـمـاداً عـلى بـحـوث مـيـدانـيـة
وتـطـبـيـقـيـة وأرقـام مـسـتـلـة من

بيانات استقصائية. 

تنتهي بإيحاء أن منقذ البشرية
الـــوحــيــد هـي أمــريـــكــا! إدمــان
اخلمر وتـعاطي اخملدرات: التي
ـقـاطع الـشائـعـة جداً غدت من ا
في األفالم األجـنــبـيـة إن لم نـقل
الــعـربـيــة أيـضــاً لـلــقـبــول بـهـا
كن وترسيخها كأمر اعتيادي 
: الـــبـــرامج تـــقـــلـــيـــده. ثـــانــــيـــاً
السطـحيـة: وما أكثـرها! ومـنها
ـــوضــة تـــلك الـــتـي تـــتـــنـــاول ا
ـكـيـاج وآخـر تـقـلـيـعـات قص وا
ـــطـــبخ وانـــتـــهــاءً الـــشـــعــر وا
ببرامج تستضيف "خبراء" لنقد
فـسات الـنجوم في مـهرجانات

توزيع اجلوائز!
W d×²  ÂuÝ—

تـحـركـة: التي : الـرسـوم ا ثـالـثاً
مــا زلت تـسـتـهـوي الـصـغـار إذ
تـشــيـر الــدراسـات إلى أن أكــثـر
ــئـة من األطــفــال مــا من 90 بــا
زالـــوا يـــتــــابـــعـــون الــــتـــلـــفـــاز

ويتأثرون بالصورة واحلركة!
وكــان االنــطـبــاع الـســائـد أنّــهـا
مـجـرّد وسـيـلة لـلـتـرفـيه الـبريء
ــــوجَّـه لألطــــفــــال; لــــذا هي ال ا
حتــــتــــاج إلى رقــــابــــة أُســــريّـــة
ومـؤسـسـاتـيــة ولـكن يـبـدو أنّه
صــار لـــزامــاً عـــلى األهل إعــادة
الـــنـــظـــر في قـــنـــاعــاتـــهم تـــلك
فاألفـالم الكـرتونـيّة الـتي تـبثّـها
مـحـطّـات فـضـائـيّـة خـاصّـة على
مـدار السـاعة (الـتي أغلـبها من
انـــــــتــــــاج والـت ديــــــزنـي تــــــلك
ـاً ــؤسـسـة الـتي أصـبـحت عـا ا
ـجـمـلـها بـحـدّ ذاتـهـا) لم تـعد 
ـفـتـرضـة لدى حتـاكي الـبـراءة ا
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السليمانية

بدافع من احـد اطراف العـملية
تقابـلت على جتـبر القوتـ ا
الـرد يـؤدي الى حـرق االخـضر
والـــيـــابس  ‘ولـــكن في حـــالـــة
احـداث االن ورغم انــنـا نـسـمع
اكــبــر تــهــديــد ( ارســال قــوات
كـامـلـة الـتسـلـيح  من امـريـكا )
واقوى حالة عـصبية من ايران
 ‘رغـم ذلك اليـــــعـــــنـي جـــــديــــة

الطرف على بدء احلرب ..!
WO³½Uł WÐd{

 ورأينـا هـذه احلـقـيـقـة بـالـع
وســـــمــــــعـــــنـــــا مـن االعالم  أن
اطراف الـذين كـانوا ( يـتمـنون
االنـفـجـار ) نـتـيـجـة الي ضـربة
جــانــبــيـة  ‘شــاهـدوا أن اعــلى
مــــــصــــــدر رســـــمـي في االدارة
االمريـكية اكـدت ان االعتداءات
الــتـي حــصـــلت ضـــد حــامالت
الـنـفط الـسعـوديـة واالمـاراتـية
احللـيف اخمللـصي لالهداف
االمـــريـــكـــيـــة حـــصل بـــتـــوجه
ايـــرانـي ونــــفـــذه وكـالؤهم في
ــنـــطــقــة  ‘ولـــكن رغم ذلك لم ا
يــحـصل اي رد فـعـل عـمـلي من
قــــبـل الــــقــــوات االمــــريــــكــــيـــة
ـــنـــطـــقــة ..! ـــتـــواجـــده في ا ا
باالضافة الى ذلك  ‘أشرنا الى
الــســكـــوت الــغـــريب لــلـــكــيــان
ـــسـخ خالل هـــذه الـــعــــبــــري ا
االحــداث رغم انــنــا نــعــرف ان
ذلك الكـيان قـبل ذلك والكثر من
مرة اشار الى انه اذا استمرت
ـنطـقة ايران في الـتـوسع في ا
فـأن الكـيـان الـعبـري الـعدواني
الينتظر مبادرة دعم من االدارة
االمــريــكــيــة لــلــرد عــلى ايــران
ـرة سمعنا رد عكس ذلك هذه ا
فـعل ذلك الـكـيـان بـشـكل غـريب
حتت عــــــنــــــوان اغــــــرب : ( ان
االيــــــــــــــرانـــــــــــــ اذكـى مـن ان
يـــتــوجـــهــوا الـى اشــعـــال نــار

احلــــرب ...! ) وجـــاء ذلـك عـــلى
لـــســـان اخلـــبـــيـــر الــســـيـــاسي
الـبـروفـيـسـور ( هـلـلـيل فـريج )
BESA ـركـز دراسـات نـشــرة ا
حيث كتب يقول ( ان االيراني
ـــعـــاجلـــة طـــرقـــهـم اخلـــاصـــة 
االزمــات وان امــكــانـيــاتــهم في
ـــنـع تـــوسع ــــلـــمــــة االزمـــات 
اشعال النـار غير اعتيادي وفي
مــــواجــــهـــة االزمــــة احلـــالــــيـــة
يــعــرفـــون كــيف يـــصــلــون الى
احلل دون اشـعـال النـار  قـابـلة
لــلـتــوسع ) ونــحن نـؤمن بــهـذا
الـتـقــيـيم الن ايــران بـلــد مـبـني
على اسس تـاريخـية مـتواصـلة
ورغم كل االنــعـطــافــات احلـادة
ـؤســسـات اسس بـقـيـت دولـة ا
ركــائــزهــا عــلى ذلـك الــعــنــصـر
االهـم ادامـــــة وجــــــوده عــــــبـــــر
التـاريخ  اما مـا يـخص امريـكا
 ‘انه حــتى الــقــاريء الــبــسـيط
يـشـعــر االن انـهــا لـيـست ( ذلك
ة ‘ البـعـبع ) غـيـر قـابل لـلـهـز
ــــســــؤولــــ عن مــــصـــدر ان  ا
الـــــقـــــرار االمــــريـــــكي (ولـــــيس
شـايـلـوك تــاجـر احلـرب الـغـبي
تــرامب ) يــعـــرفــون اين تــكــمن
ضـــــعـــــفـــــهم واالزمـــــات الـــــتي
يـعانونـها وبعضـهم مرتفع الى
حـد اعـلى من اخلـطـورة ويـزيـد
اخلطر االتي من معاناتهم بدءا
من افغانستان ومرورا بالعراق
وســـوريــا اضـــافــة الى احلــرب
الـتـجـاريـة التي يـديـرهـا الـغبي
ــشـكــلـة تــرامب مع الــصـ و ا
النـوويـة مع كوريـا الشـمالـية ‘
ـقـولـة هـذه احلـقـائق تـذكـرنـا 
الــراحل ( مــاوتـسـي تـونك ) ان
ر امـريـكـا االن في صـمـيـمـهـا 
من ورق ....!! من الـــصــعب  ان
تــتــورط في حــرب يــعــزف لــهــا

ترامب الغبي .
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عادة مـا يلجأ الباحـثون السياسـيون عندما يتـحدثون عن آفاق مسـتقبلية
( وهي اصـعب امـتحـان لـهم ) بـالـلـجـوء الى الـسيـنـاريـوهـات ويـعـرضون
ثالثـة او اكثـر وقـد ال يتـحـقق اي سيـنـاريو مـنـها  ولـذلك جلـأت الى هذا
العـنوان لـتسـهيل مـهمتي واخـتصـرته في توقع فـقط من سيـكون صاحب

االطالقة االولى (ان وقعت).
W ËUD « X%

ة التي باءت بالفشل كوننا كنا وال نزل مفتون تتـذكرون حتليالتنا القد
ـؤامرة ونـظريـة (حتت الطـاولة) ونـظـرية (الـلعـبة) في تـلك األيام بنـظـرية ا
التـي قفلـنا فيـها عـلى ان امريكـا ازالت الشـاه وجاءت بشـاه (معمم) وأن
هنـاك حلفا سـتراتيجـيا مقدسـا ب امريكـا وايران واسرائيل بـعد الثورة
االيـرانية  وكان الـطرف اآلخر يـقول ان صدام حسـ هو عمـيل ألمريكا
 وأن احلـرب بـيـنـهـمـا هي (لـعـبـة) وأن احلـرب لن تـقع ..فـأقـول لـهم بـأن
احلشـد الـدولي وجـيش الـعـراق بات مـلـيـونـا جـندي فـهل يـعـقل ان تـكون
ـوضــوع لـديـهم انه عــنـدمـا بـدأت هــنـاك (لـعـبــة) بـهـذا احلـجـم  وتـأكـد ا
احلـرب بدأ الرئـيس صدام خـطابه (( وغـدر الغادرون)) كـدليل عـلى انها
كانـت لعبة وغـشوه بهـا  او ان سفيـرة امريكـية اسمـها غالسبي رمت له
الطـعم فـابتـلعه. اصـحـاب هذه الـنظـريات الـيـوم باتـوا في حرج  انـقذهم
ترامب مـنها بقولـه ( فليتصـلوا بنا ) او (انا ال اريـد ايذاء ايران) فهرعوا
ـؤامـرة ..اما الـعـبـد الـفـقـيـر الى الـله فـرأى في ذلـك تـكرارا الى نـظـريـة ا
لسـيناريـو العراق. فهـو في احلالت تـشجيع لـلضعيف عـلى التحدي كي
ضي مـنفـذا خلطـة القـوي التي فـيها نـهايـة الضـعيف او حتـجيـمه اكثر
لـكيـة حصل صـراع عشـائري في الـديوانـية وقـرر مجـلس الوزراء ايـام ا
الية ألن حتـريك فوج مشاة الى الديوانية ال نـهاء الصراع ورفض وزير ا
يزانية كثيـرا وبالتالي فأن األساطيـل ال تتحرك ألجراء (لعبة ذلك يكـلف ا
) فـلعب البوبجي او الدعبل ال جتـري باألساطيل .. رغم ان ذلك قد يكون
لـلردع او احلمـاية وبـالتـالي هي مـرحلة مـن مراحل احلـرب ( التـحشد) .
هذه احلـرب الـتي قلت عـنـها قـبل سـن عـشـرا على الـفـضائـيـة السـورية
((انهـا قـطار يـسيـر على سـكة ال بـد ان يـصل احملطـة يومـا )) لن تبـدأها
تلك حزمة ا هناك خيارات اخرى والطرف القوي هو دائما  امريـكا طا
من اخليارات  ولعل منها ما اقترحه بعض قادة العسكر االمريكان على
بـوش االبن ضد الـعراق وذلك  بـتنـفيـذ سيـاسة (اخلـنق) بدل (احلـصار)
ـدة ستـة اشـهـر فـيـسـقط الـعراق  فـأجـابـهم ((أتـريـدون مـني ان اطـمأن
لـستـة اشـهـر مع وجـود صـدام حـسـ ومعه سـبـعـة االف دبـابـة ومـدرعة
قـرب ابـار الـنـفط الـسـعـوديـة??)) .. وال نـنسـى ان اخلـنق واحلـصـار كان
ستـراتيجـية امريكـية معتـمدة رسمـيا قبل احلرب الـعراقيـة االيرانية حتت
ــزدوج ) لـلـعـراق وايــران بـعـدهــا حتـول الى (االحـتـواء اسم (االحـتـواء ا
الـتمايزي) أي التـركيز على الـعراق اوال  واليوم فـان سياسة اخلنق هي
ما سـتستمر عـليه امريكـا  بصبر وأناة وتـف مذهل  ولعلـنا الحظنا ان
تواليـة هندسيـة انتقائـية ومثل سيـاسة كهذه نـتائجها العـقوبات تتـوالى 
16 256) وهـنــا تــكـمـن الـكــارثــة عـلى 4 سـتــكــون هـنــدســيـة ايــضـا (2
تـواليـة عـددية وانـهيـاره في مثل فـاالقتـصاد يـبـنى  االقتـصـاد االيراني 
هـذه الـظـروف يـكـون هـنـدسـيـا وتـتـذكـرون كـيف وصل سـعـر الـدوالر في
الـــعـــراق الى اكـــثـــر من  3000 ديـــنـــار وبــات راتـــبي 17 دوالرا فـــقط.
اسـمحوا لي ان اطـيل قليال بـقصـة سأختـصرها وهي اني كـنت آمر لواء
في ديـالى وبـعـد دخول اجلـيش الـعـراقي الـكـويت بـأيـام صـدر االمـر بأن
يـقوم امرو االلوية باسـتطالع الكويت ولم يكن سـائقي موجودا فخصص
لي احـدهم .. وصـلـنا الـعـمـارة دون حـديث ألني كـنت مـكـتـئـبـا فـبـادر هو
بـــــســـــؤالـي ودار احلـــــديـث االتي  :                                        
 - ســيـدي هـاي شــلـون راح تـفض ?? اجــبـته مــتـجـنــبـا احلـديث  ســهـلـة

نفضها مثل ما فضيناها ويا ايران 
- سيدي ليش هو احنا اللي فضيناها ويا ايران

- لعد منو فضها ?
- سيدي صواريخ احلس والعباس
- هل حضرتك محلل ستراتيجي??

- ال سـيدي العـفو بس آني كـنت بطـهران بوكـتهـا وشفت الـلي صار كان
من يـنـذر الـعـراق طـهـران كـلـهـا تـطلـع عاجلـبـال وبـعـد الـضـربـة يـرجـعون
والـسوق يـعـزل وصارت فـوضى وصـعـدت االسعـار حـيل  يعـني سـيدي
الــصــمـونــة صــارت بــربـع ديـنــار ومــا تــتــحــصل وبــاكــيت اجلــكــايــر هم

بربع..وبعدين انهار الشعب وانهار اجليش وكمنا انلم باالسرى .
- شوداك الطهران وانت عسكري ??

- سيدي آني كردي فيلي وانهزمت وارجعت بالعفو .
Ê«d¹« …QłUH

فـاجـآت االيـرانـيـة فـيبـدو ان تـرامب حـسب لـهـا حـسابـا من خالل  امـا ا
توسط الـلنكولن وال بي  52 والـنووي  وروسيا الهاها بـالبحر االبيض ا
?? والصـ ال زال حلمـها بأن تكـون عمالق القـرن ولن تفقد مـا بنته لكي
تـكون عمالق النصف الثـاني من القرن احلالي وتخـوض احلروب مثلنا 
وتـنــسى الـبـنـاء  ولن تـغـضب تـرامب  وبـالـتـالي سـيـكـون اخلـنق مـريـحـا
ويـقـلـقه الـعـراق فـقط لـفــتـرة ال تـطـول ألن تـرامب هـو صـانع الـدوالر وأي
دوالر يـتــحـرك عـلى الـكــرة االرضـيـة يـكـون بــعـلـمه واالقـمـار الــصـنـاعـيـة
اضي نتـحرين للـعام ا منـتعشـة واجلواسيس (مـال االول ) نشطـون  وا
بـلــغـوا الـعـشـرة االف اال نـيـفــا ولـيس مـائـة كـمــا ذكـرت خـطـأ في مـقـالي
خر عباب الذاكرة السابق  والبغدادي ظهر  وحزيران االسود ال زال 
توالية هندسية كالباق  العراقية  والسيد حسن نصرالله سيضعف 
واسرائـيل احلـبـيـبـة لم تكـن يومـا في ابـهى حـالـتـها كـمـا هي الـيـوم (ع
احلاسـود بيهـا عود) وسيـخصص لهـا مشاغـلة سوريـا وحزب الله  وقد
ــواجــهــة يــخــصص لـــهــا اهــداف في الـــعــراق ايــضــا  وأن حــصـــلت ا
سـيخـصص لـها اهـداف داخل ايـران  ولذلك اتـوقع  مـا توقـعـته وهو ان
تـبـادل  سـيـكون طـويل االمـد ..وكـلـمـا طالـت مدة الـتـصـعـيد الـتـصـعـيـد ا
تقـلـصت مدة احلـرب وتقـلص احـتمـال قيـامـها .بـالتـالي فـأن امريـكا غـير
مـستعـجلة ولن تـكن صاحبـة االطالقة االولى  فـغاية اي حـرب هي كسر
ـا كنت تـمـتلـك القـدرة عـلى ذلك دون حرب ارادة الـعدو عـلى الـقتـال وطـا
فال داعـي لـركــوبـهـا ابــدأ نـنــتـقل الـى ايـران صــاحـبـة اخلــيـارات االقل 
وأيـران خـاتـمي الـداهـيـة تعـي ان امـريكـا لـم تـكن جـادة كـما هـي الـيوم 
ـعـادن وبعـدهـا الـزوالي والـكـافـيـار انـتـهاء وأنـهـا بـدأت بـالـنـفط مـرورا بـا
بـاألوكسج  وتعرف ان اجلوع قاتل وانه ابو الثورات والقالقل  وتعي
ـشـاريـعـها ان شـعـوبـهـا صـبـرت طـويال  وأن الـبـيـئـة الـدولـيـة ال تـسـمـح 
ـنـظـور مـا يشـيـر الى تـغـير العـقـائـديـة باالسـتـمـرار وال يـوجد في االفق ا
ـكن من التنازالت ألن ذلك افضل جـوهري  فتضطـر الى تقد اقل ما 

من االنتحار .
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االهم من كل ذلك ان مـا سـتـخـسـره ايـران ان تـنـازلت هـو ان تـعـود دولة
كبـاقي الدول التي مـنها دول كـبرى مهـابة كالـهند وغـيرها ولـكنهـا ليست
شروع االكبر الذي دول مشاريع عقائدية كإيران وستتذكر ان صاحب ا
هو مـحـمد صـلى الـله علـيه وسـلم تصـالح مع الـكفـار عـبدة االصـنام ألنه
رأى االنـتحار امامه رغم انه حامل رسالة ربانـية وهو (مكلف) بها وليس
هـو من كـلف نـفـسه بـهــا كـإيـران . نـقـطـة اخـيـرة وهي ان ايـران وعت ان
ترامب يـعي خطتها باسـتخدام االذرع وقد تكون جـماهيرية  وأنا انصح
بكل شـفافـية بـأن مظاهـرة غيـر سلـميـة من عشرة اشـخاص تـهدد جـنديا
امريـكـيـا واحـدا فـسـيـضـرب تـرامب ايـران حـتى لـو كـانت الـتـظـاهـرة في
زمــبـابـوي . والـقــائـمـون بـهــا هـنـود كــفى الـله عـبــاده شـر احلـروب وشـر
طبـولها وشر مخرجاتـها البائسة خصـوصا وأن رابحها خاسر وأن من
األغاني الـعراقـية فالـبناء الـبناء والـشعـوب الشعـوب ولكل حدوده يـتحرك

داخلها كما شاء وال احد سيتحرش به  ويبقى الله هو االكبر.
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اربيل

فـي بــدايـــة ســـتــيـــنــات الـــقــرن
اضي  ‘حـضـرتوا عـرض فلم ا
اجـنبـي في سيـنـما ( الـرشـيد )
في الـسـلـيـمـانـية  ‘كـان عـنوان
الــــفــــلم ( خــــطــــوة الـى االمـــام
وخـــطـــوة الى الـــوراء ) قـــصــة
الــفــلم تــروي احــدى حــكــايـات
يـة الـثانـية بـشكل احلـرب العـا
كوميدي مضمونها انه : (تاتي
قوة عسكرية انـكليزية وتستقر
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