
احلـزبي بـعد انـتـشار فـيـديو يـتـباهى
لياردير بالتحرش فيه رجل األعمال ا
بــــالــــنــــســـــاء و"اإلمــــســــاك بـــــهن من
أعـضــائـهن الــتـنـاســلـيـة" لــيـعـلن أنه
سـيـصـوت "جلـمــهـوري مـحـافظ جـيـد
مـؤهل لـيـكـون رئـيـسـا".وفي أحـد أيام
تـــشـرين الثـاني/نوفـمبر  2016 بعد
مـــــدة قـــــصــــــيـــــرة من فــــــوز تـــــرامب
بـالـرئـاسـة ثـار غـضب الـسـنـاتور عن
أريـــزونــا أمـــام صـــحـــافــيـــ كـــانــوا
يــطـلـبــون مـنـه بـاسـتــمـرار في مــبـنى
الـكابـيتـول التـعلـيق على تـصريـحات
ــنـتــخب فـقــال بـجــفـاء "ال الــرئـيس ا
أريد أن تطـرح عليّ أسئـلة عن دونالد
ترامب بعد اآلن. هذا حقي

كسناتور".
غير أن هذا الطلب لم يلق
اســـتــجـــابـــة إذ اســتـــأثــر
تـرامب ونـهـجه بـالـنـقاش
الـســيــاسي الــعــام وقـلب
رأسـا عــلى عـقب تـقـالـيـد
الــســيـــاســة اخلــارجــيــة

األميركية.
لــــكـن أكـــــثــــر مـــــا اثــــار
استـنكار الـسنـاتور كان
إصــرار الـــرئــيـس عــلى
رفض اإلقـرار بـالـتـدخل
الــــروسي فـي حــــمــــلـــة
االنـتخـابـات الرئـاسـية

األميركية.
وازداد مــــاكــــ الـــذي
كـــان يـــتـــرأس جلـــنـــة
ـسـلـحـة في الـقـوات ا
مـــجـــلس الـــشـــيـــوخ
اســتـيــاء شـهــرا بـعـد
شهـر وفتح حتـقيقه
ــاني اخلــاص الـــبــر
ــــــــــــــلـف حــــــــــــــول ا
الـــــــــروسـي. وثــــــــار
غضـبا عـندمـا سمع
الـــرئـــيس يـــتـــمـــلق
نـــظــــيـــره الـــروسي
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فــقــد بــلـغ مــتــوسط الــعــدد الـــفــعــلي في
اسـتـرالـيـا وبـريـطـانـيا  17رفـيـقـة/رفـيـقا
أقــام مـــعـــهم الـــرجـــال في كال الـــبـــلــدين
عالقـــاتٍ جــنـــســيـــةً قـــبل وصــولـــهم إلى
ـذكـورة آنـفـاً بـيـنـما ـرحـلـة الـعـمـريـة ا ا
ـتـــــــحـدة وصل الـعــــــدد في الـواليــات ا
إلى  .19وقـــد كـــانت الـــتــقـــديـــرات الــتي
أُعـطـيت من جـانب عــيـنـة الـبـحث دقـيـقـة

توسط. إلى حد بعيد في ا
لـكن األمــر أصـبح أكــثـر إثـارةً لالهــتـمـام
عنـدما عـقدنـا مقارنـةً ب اإلجـابات التي
وردت عـــلى لــــســـان الـــرجــــال من أفـــراد
الــعــيــنـة وتــلك الــتي قــدمــتــهــا الــنــسـاء

بحوثات. ا
ـكن الـقـول إن الـنـمط الـذي لـفت بــدايـةً 
االنــتــبـاه أكــثــر من غــيـره كــان مــرتـبــطـاً
ـرتـبـطـة بـاألرقـام والـبـيــانـات الـفـعـلـيـة ا
بالسلوك اجلنسي للفئات التي أُخْضِعَتْ
للدراسة. فعدد شركاء العالقات احلميمة
الــذي أفــصــحت عــنه الــنــســاء مـن أفـراد
عينة البحث في الدراسات االستقصائية
اخلـاصــة بـالــسـلــوك اجلـنــسي كـان أقل
بـكـثـيـرٍ من ذاك الـذي أشـار إلـيه أقـرانهن

من الرجال.
 „uKÝ  ôbF

ففي واقع األمر قالت الـنساء إنهن أقمن
عالقـات جـنـسـيـة مع نـحـو نـصف الـعـدد
بـحوثـون من الرجال. الذي حتـدث عنه ا
ثل ذلك أحد األلـغاز الكـبرى لألبحاث و
الــتي تُــعـنى بــقــيـاس مــعــدالت الـســلـوك
اجلـــنـــسـي إذ أنـــهـــا تُــــلــــــــــحظ مـــراراً
وتـكـراراً في دراسات ذات مـسـتـوى رفيعٍ
أُجــريـت في هـــذا الـــشـــأن رغم كـــونـــهــا
مـــســـتـــحـــيـــلـــة احلـــدوث من الـــوجـــهـــة

اإلحصائية.
فإجابات كلٍ من الرجال والنساء في هذا
الـســيـاق يــنـبــغي أن تــتـطــابق تــقـريــبـاً
بالـنظر إلى أنـهم يشـيرون فيـها إلى عدد
شـركـائـهم من اجلـنس اآلخـر وفـي ضوء
ثالن عـلى وجه التـقريب أن اجلنـسـيْن 
نــســبــتــيْن مـــتــســاويــتــيْن من أصــحــاب
ـغـايرة - أي مع الـتـوجـهـات اجلنـسـيـة ا
أبــنــاء اجلــنس اآلخــر - في أي دولــة من
دول الـعـالم.هــنـاك عـدد من الــتـفـسـيـرات
ا يشمل كل شيءٍ قتـرحة لذلك األمـر  ا
تـقـريـبـاً بـدءاً من إقـامـة الـرجـال عـالقاتٍ
ـا ال تـراه النـساء جـنـسيـةً مع عـاهراتٍ 
ا مـدفوعـة وصوالً عالقـات حقـيقـيـةً وإ

إلى اختالف كل من اجلنسيْن في تفسيره
فهوم العالقـة احلميمة من األساس; كأن
ــمــارســات ال تــعـــتــبــر الــنـــســاء بــعـض ا
ثابـة عالقة بكل معنى الكلمة اجلنسية 

في ح يراها الرجال كذلك.
لـكن الـتــفـسـيـر األرجح يـتــمـثل - عـلى مـا
يبدو - في مـزيجٍ يجمع ب نـزعة الرجال
لـلـتـصـرف بـشـكلٍ أكـثـر عـمـلـيـة ومـبـاشرة
عنـدما يكـونون بصـدد إجراء عملـية جمعٍ
مــا وســـعــيـــهم لــتـــعــزيـــز صــورة األرقــام
والـبيـانات اخلاصـة بهـم سواء علـى نحوٍ
واعٍ أو غـيـر واعٍ من جـهـة ومـيل الـنـساء
للتقليل من شأن أرقامهن من جهة أخرى.
وقد أظهرت دراسة أُجـريت على الطالبات
ـتـحــدة دلـيالً عـلى وجـود فـي الـواليـات ا
تأثـيرٍ لهـذه النزعـة النسـائية. فـقد قُسِّمَتْ
ــبــحــوثــات إلى ثـالث مـجــمــوعــات قــبل ا
مـنحهن اسـتبـيانـاً يتضـمن أسئـلةً تخص
ســلـوكــيـاتــهن اجلـنـســيـة.وبــيـنــمـا تُـرِكَتْ
لء الـــطـــالـــبـــات في اجملـــمـــوعـــة األولى 
االستـبيـان بشـكلٍ معـتادٍ ودون أي تدخل
أُوحيَ لـقريـنـاتـهن في اجملـمـوعـة الـثـانـية
بأن إجـاباتـهن قد تُـقرأ من جـانب شخصٍ

يُشـرف على الـتجربـة. أما الـثالثـة فقد 
وضـع من أَجَـبْنَ عـلى األسـئـلـة فـيـهـا عـلى

جهازٍ وهميٍ لكشف الكذب.
وأشـــارت الـــنـــتـــائج إلـى أن الـــطـــالـــبــات
الـلواتي اعـتقـدن أن إجابـاتهن قـد تُعرض
على مشرفٍ على التجربة قلن إن عدد من
أقمن معـهم عالقاتٍ حمـيمةً يصـــــــــل في
ــتــوسط إلى  2.6 من الــرفـــاق بــيــنــمــا ا
وصل الـعــدد - بـحـسب إجـابـات من مألْنَ
االسـتـبــــــــيـان بشـكلٍ مـعـتـــــــــاد وشَـكَلّنَ
ــعـــيــاريــة -  3.4 في بـــذلك اجملــمـــوعــة ا
توسط.أما من  إيصـالهن بجهازٍ دائم ا
الصفير عـد النفع في الواقع - على أنه
جـهـاز لـكشف الـكـذب - فـقد قـلن إن الـعدد
يــــصل إلى  ?4.4وهــــو مــــا تــــمــــاشى مع
ن ـــبــحـــوثـــ من الـــرجــال  إجــابـــات ا

خضعوا للدراسة نفسها.
غــيـر أن هــنـاك اعــوجـاجــاً أخـيــراً مـثــيـراً
لـلـقـلق تـكــشف عـنه الـبـيـانـات األمـريـكـيـة
تـعـلـقة بـالـتـقديـرات اخلـاصـة بالـنـشاط ا
ـتحدة وهو ـواطني الواليات ا اجلنسي 
مــا يــتـمــثل في الــفــارق الـشــاسع بــ مـا
يـتصـوره رجال هـذا البـلد ونـساؤه بـشأن

احلياة اجلنسية للنساء هناك.
فـالـرجـال األمـريــكـيـون يـعـتـقـدون أن عـدد

شركاء الـفراش بالنـسبة للـمرأة الواحدة
في بـالدهم يــــصل إلى  27شـــريــــكـــاً في
ـتـوسط بيـنـما تـبـلغ تقـديـرات النـسوة ا
لـذلك األمر  13فـحـسب وهـو مـا يـقـتـرب
كثيراً من العدد الـذي تفصح عنه النساء
. أنفسهن في هذا الصدد وهو  12شريكاً
ُـبالغ ـسؤولـيـة عن هـذا التـوقع ا وتـقع ا
فــيه عـلى نــحـوٍ ســخـيف; والــسـائــد بـ
الـرجـال األمــريـكـيـ بــشـأن عـدد شـركـاء
ــواطــنــاتـهـم عـلـى كـاهـل عـددٍ الــفــراش 
ـن يعـتقدون محـدودٍ من هؤالء الـرجال 
أن لـدى الـنسـاء األمـريكـيـات عدداً كـبـيراً

. بشكل ال يصدق من الرفاق احلميم
فـمن بـ ألف رجلٍ شـكلـوا أفـراد العـيـنة
الـتي أجريـنا علـيهـا دراستـنا كـان هناك
نـحو  20 رجال قـالـوا إنهم يـعـتـقدون أن
كل امـرأة أمــريـكــيـة مــارست اجلـنس مع
ا أكثر من ذلك بكثير  50 شخصاً ور
وهو ما أدى إلى تشويه صورة البيانات

النهائية.
W¾ÞUš  «—uBð

عــــلى أي حــــال تـــكـــشـف تـــصــــوراتـــنـــا
اخلاطئة الكـثير بشأن الكـيفية التي نرى
بهـا الـعـالم. وتمـثل مـفـتـاحاً رائـعـاً لـفهم
ــتـأصــلـة في نــفـوســنـا في حتــيـزاتــنـا ا
ضــوء أن تــخــمـــيــنــاتــنــا بــشــأن مــا هــو
"طــبــيـعي" و"عــادي" تــتـسم بــأنــهـا أكــثـر
تـلـقـائـيـةً وصــراحـة.وفي دراسـتـنـا هـذه
تــشـيـر الــتـقــديـرات والـتــخـمـيــنـات الـتي
وردت على لسان أفراد عينة البحث إلى
وجـود بعض الـرؤى اخلاطـئـة على نـحوٍ
مـخيف حـيـال الشـبان مـن جهـة والنـساء
من جهـةٍ أخرى خـاصةً بـ عددٍ مـحدودٍ

من الرجال.
ـــفــــــــــــــاهـــيم وكـــمــــا هـــو احلــــال مع ا
اخلـاطئـة األخرى ال يـتـــــــــمـثل السـبيل
شـكلـة في مجـرد إمطار عاجلـة ا األمثـل 
زيـدٍ من احلقـائق التي تـصحح النـاس 
ـتـد ـا يـتـعـ أن  لـهم تـصـوراتـهم وإ
ذلك أيـضاً إلى الـتـــــــــعامل مع األسـباب
الـــكـــامــــــــــــنـــة وراء تــلـك الـــتـــصــورات
ـغلــــــــــوطة نـظـراً إلى أن ما يُـقال لـنا ا
بـشـأن شيءٍ مـا والكـيـفـية الـتي نـفــــــــكر
بهـا حياله يـقـــــــــودان الكـثير مـنّا لفهم
عـددٍ كـبـيــرٍ من األمـور عـلـى نـحـوٍ خـاطئٍ

للغاية.
{ مديـر معهد األبحاث االجتـماعية - مؤسسة

إبسوس
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بغداد

توسط في كل يومٍ من أيام اجلنس في ا
األسبـوع - بـاسـتـثـنـاء يـوميْ الـعـطـلة -
كـمـا حتـظى به مـرت أو ثـالث مرات في
يومٍ واحـد محـموم الـنشـاط اجلنسي في
ـفـارقة أن الـعـدد الفـعلي كل شـهـر. لكن ا

. يدور حول خمس مرات ال أكثر شهرياً
فـاهيم وكـما هـو احلـال مع العـديـد من ا
ـترسخة لـدينا يتمـثل تفسير اخلاطئة ا
تعلق فـهوم اخلاطئ ا ثل هذا ا تبنيـنا 
ارسة الشبان للجنس في بعدد مرات 
مــزيجٍ يـجــمع بــ اعـتــقــاداتـنــا في هـذا

الصدد وما قيل لنا بشأنه.
الالفت أنه على الرغم من أن بـقاء نوعنا
البشري يـعتمد حرفـياً على اجلنس فإن
ـسـألـة تـشـكل مـرتـعـاً لـلـتـصورات هـذه ا

اخلاطئة.
فــعــلى عــكس الـكــثــيـر من الــســلـوكــيـات
ـكننا البـشرية الرئـيسيـة األخرى التي 
الحـظـة تـكــوين فـكـرة أفـضل مـن خالل ا
رتبطة بها بشأن األعراف االجتماعـية ا
غـالـبـاً مـا يُــمـارس اجلـنس خـلف أبـواب
ـمارسات اجلـنسية موصدة بـشدة. أما ا
الـتي تُبـاح مشـاهدتـها من قـبل اآلخرين
فال تـمثـل بدقـةٍ كامـلةٍ الـنـموذج الـواقعي
ا يجري في اجملتمع على هذا الصعيد.
ونـظراً لـعدم قـدرتـنا عـلى احلصـول على
مــعــلـــومــات واقــعــيــة لـــلــغــايــة في هــذا
ـكن اســتـخــدامـهــا ألغـراض ــضـمــار  ا
ـقـارنـة فـقـد جلـأنـا إلـى مـصـادر أخرى ا
لـلمـعـلـومـات ظـنـنا أنـهـا "مـوثـوقـة" مثل
قـتصرة على غلـقة أو ا غرف الدردشـة ا
مجموعاتٍ متماثلة االهتمامات التي قد
تــتـــنــاول الـــنــقـــاشــات الــتـي تــدور بــ

. أفرادها موضوعاتٍ جنسيةً
ــصــادر أيـــضــاً نــتــائج ومـن بــ هــذه ا
دراسـات مسـحيـة مشـكوكٍ في نـتائـجها
وتـغـطـيـاتٍ إعالمـيـةٍ شـهـوانـيـة الـطـابع
وكـذلك مضـام إبـاحيـة. وتقـدم لنـا تلك
ـاذج مـتـطرفـةً وقـصـصـاً غـير ـصـادر  ا
ـمـارسات مـوثـوق في مـصداقـيـتـها عن ا

اجلنسية تشوه رؤيتنا للواقع.
سحية نفسها طلبنا من وفي الدراسة ا
أشـخـاص من ثالث دول تـخـمـ كم عـدد
الــرفــاق الــذين أقــام مــعــهم مــواطـنــوهم
عالقـات جـنـسـية قـبل أن يـصـلـوا إلى ما

ب  45و 54عاماً من العمر.
ـــبـــحـــوثـــون وفي هـــذا الـــصـــدد كـــان ا
شديـدي الدقـة في تخمـ متـوسط العدد

الذي قاله الرجال في هذه الدول.
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أظـهـرت أبــحـاث أنـنـا نـعــتـقـد أن الـشـبـان
ـعـدالت تـفوق كـثـيراً ـارسـون اجلنس 
مـا يــفـعـلـونه في الـواقع وأشـارت إلى أن
لـــدى الــرجـــال - بــشـــكل خـــاص - نــظــرة

مشوهة عن احلياة اجلنسية للشابات.
ُــشـار إلــيـهــا تـنــدرج في إطـار األبــحـاث ا
ـدى جتــريــهـا شــركـة دراســات طـويــلــة ا
يـة ألبحـاث السـوق بشأن "إبسـوس" العـا
تـوقع نشـر تلك ـفاهيـم اخلاطئـة. ومن ا ا
الــدراسـات فـي كـتــاب جــديــد يـحــمل اسم

فاهيم". "مخاطر ا
وفي ســيـاق هــذه الـدراســات طــلـبــنـا من
تحدة أشخاص في بريطانيا والواليات ا
ـرات التي مـارس فيـها أن يـخمـنوا عـدد ا
ن تـــتـــراوح شـــبـــان مـن مـــواطـــنـــيــــهم 
أعـمــارهم مـا بـ  18و 29عــامــاً اجلـنس
عــلى مــدار األســابــيع األربــعــة الــســابــقـة

إلجراء الدراسة.
وبـحـسـب النـتـائج بـلـغ مـتوسـط الـعدد -
الذي  تخـمينه - في كل مـن البلدين 14
مرة خالل الفـترة سالـفة الذكـر. لكن العدد
ــتــوسط خـمــسـة في احلـقــيــقي كـان في ا
ـتـحدة بـريـطـانـيـا وأربعـة في الـواليـات ا
بحـسب دراسات مسـحيـة مُفصـلّة أُجريت

. بشأن السلوك اجلنسي في الدولت
ويــعـــني ذلك الــتـــخــمــ الــذي ورد عــلى
ـــبــحـــوثــ أنــهـم تــصــوروا أن لــســان ا
الــرجــال في فـتــرة الــشـبــاب في الــبــلـدين
مـوضــعي الــدراسـة مــارســوا اجلـنس في
ـتــوسط كل يــومـ أي بــإجــمـالي 180 ا
مـرة في الــسـنـة مُـقــارنـةً بـالـعــدد الـفـعـلي
األقــرب إلى حـقـائق احلــيـاة والـذي يـبـلغ

نحو  50 مرة فحسب.
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غـيـر أن ذلـك لم يـكن خـطـأ الـتـقـديـر األبرز
من نـوعه الـذي كـشفـت عنه الـدراسـة فـقد
تـبـ أن الـرجـال كـانـوا مـخـطـئـ بـشدة
عـنــدمـا تـعــلق األمـر بــتـصـوراتــهم لـشـكل
احلياة اجلنسية للفتيات الشابات سواء

تحدة أو بريطانيا. في الواليات ا
فــقــد أظــهــرت الــنـتــائـج أن الـرجــال - من
أفراد عـينة الـدراسة - يعـتقدون أن هؤالء
ــارسن اجلــنـس بــكــثــافــة ال الــفــتــيـــات 
ـــعــدل  22 مــرة شـــهـــريــاً في تُــصـــدق 
بـريــطـانـيـا و 23مــرة كل شـهــرٍ أيـضـاً في

تحدة. الواليات ا
ويعني ذلك أن أولئك الرجال يَحْسَبون أن
الـفـتاة الـبـريطـانـية أو األمـريـكيـة تـمارس
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واشـــنـــطن (أ ف ب) - كـــانت إحـــدى
رغــبــات جـون مــاكــ األخــيــرة الـذي
سيشيع جثـمانه السبت ويدفن األحد
ــقـبل واضــحــة بــجالء تــام إذ أبـلغ ا
السناتور اجلمهوري فيما كان يكافح
سرطانا في الدماغ هزمه السبت أنه
يـرفض أن يــحــضـر الــرئـيس دونــالـد

ترامب جنازته.
لم يـحاول مـاكـ والرئـيس األمـيركي
يـومـا الـتظـاهـر حـتى بـالـود. ولم يكن
األمــر يـقـتــصـر بــيـنـهــمـا عـلى تــنـافـر
شــخــصـي بل كــانت هـــنــاك خالفــات
جـوهريـة حـول القـيم الـتي يؤمن بـها
كل مــنــهـمــا وقـد تــبــادال االنـتــقـادات
عـلنـا.ح تـرشح ترامب لالنـتخـابات
الــــتــــمـــهــــيــــديـــة اجلــــمــــهـــوريــــة في

حـــزيـــران/يـــونـــيــو 2015
ـهـاجـرين مـعـلـنـا أن ا
عظمهم كسيكي  ا
مـــــــــــــجــــــــــــــرمـــــــــــــون
و"مــغــتــصــبــون" نـدد
ماك بخطـابه معتبرا
" أنه "يــؤجج اجملـانـ
فـــجــاء رد تـــرامب بــأن
مــاكـ "أحـمق" بــالـكـاد
تــمـكـن من الـتــخـرج من
مــــدرســــة الــــبــــحــــريــــة

األميركية.
رشح عـند ولم يتـوقف ا
هـــــذا احلـــــد بل هـــــاجم
طيار احلـرب السابق في
الــشق األبــرز من حــيــاته
والـذي يـعتـبـر مـنـزها عن
االنــــــتــــــقــــــاد: مــــــســــــاره
الــعـســكـري حــيث خـاض
حـــرب فــيـــتـــنـــام وأصــيب
خاللـهــا بـجـروح ووقع في
األســـــر خـــــمس ســـــنــــوات

تعرض خاللها للتعذيب.
وقال الـرئيس الذي اسـتفاد
أيـــام حــــرب فــــيــــتـــنــــام من
تأجـيالت متتـاليـة أعفته من

ــرشــــح الــشــعــــبــوي عــام صــعــود ا
ثابة نبذ للعقيدة  2016  يعتبر 
اجلمهورية على طـريقة ماك عقيدة
حمل رايتها في االنتخابات الرئاسية
عــام .2008وبــعـــد ثــمــانـي ســنــوات
وصـل إلى الـــرئـــاســـة رجل يـــجـــاهـــر
بــتـــقــديــره لـــلــمــال والـــثــراء لم يــؤد
اخلدمـة الـعـسـكـريـة وتـبـاهى بـتـقد
أموال لسياسي من اليم واليسار
عـلـى الـســواء لــتـحــقـيـق مـآربه رجل
يـخـالف كل الـتـقـاليـد الـرئـاسـية. وفي
وسط حــمـلــة كـان يــخـوضــهـا لــلـفـوز
بوالية جديدة في مجلس الشيوخ في
 2016 خرج ماك عن االنضباط

ــيــر بــوتــ ويــهـادنـه.وقـال إن فالد
"الــوثــوق في كـولــونـيـل في كـاي جي
بي+ (االستخبارات السوفياتية) بدل
مــــجــــمل أجــــهــــزة االســـتــــخــــبـــارات
األمــيـركـيـة لــيس عـلى اإلطالق وضع
أمــيــركــا أوال" فـي إشــارة إلى شــعــار
تـــرامب االنــــتـــخــــابي.وفـي األشـــهـــر
األخـيـرة من حـيـاته بـدا كل مـلف من
ـطـروحـة منـاسـبـة جملـابـهة لـفـات ا ا
الـرئـيس وحتـديه.فكـان مـاكـ واحدا
من ثـالثـــة أعـــضـــاء من الـــغـــالـــبـــيـــة
اجلــمــهــوريــة في مــجــلـس الــشــيـوخ
أفــــــشـلوا في تــــــموز/يـوليو 2017
مــشـــروع إلــغــاء الــضــمــان الــصــحي
ـــعــروف بـــاسم الـــرئــيس الـــســابق ا

"أوباماكير" ما أثار غضب ترامب.
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وهـو كـان يـصف الـرئـيس بـأنه "نزق"
و"قــلـــيل االطـالع" ونــدد في خـــطــاب
بـ"الــقــومـيــة الـهــشــة والـزائــقــة الـتي
يفـتـعـلهـا أشـخـاص يـفضـلـون إيـجاد
شكالت". كبش محرقة على تسوية ا
وهــــــــاجـم تــــــــرامـب فـي تــــــــشـــــــــرين
األول/أكــتــوبــر  2017 في مــوضــوع
عـزيـز علـيه فـقال خالل مـقـابلـة حول
فـيـتــنـام "أحـد أوجه الــنـزاع الـذي لن
أتخطاه ابدا هو أن األميركي األكثر
تـواضــعـا  جتــنــيـدهم في اخلــدمـة
الـعسـكـرية في حـ كـان األكثـر ثراء
يـجـدون طـبيـبـا يعـلن أن لـديـهم ورما
عظـمـيا" في إشـارة إلى احلجـة التي
تـــذرع بــهـــا الــشـــاب دونــالـــد تــرامب
لإلفالت من اخلدمة في حرب فيتنام.
وبـقـي الـعـداء جــلـيــا بـ الـســنـاتـور
والرئيس حـتى النهايـة. وقبل بضعة
أسابيع لم يـشأ ترامب الـتلفظ باسم
الـسـنـاتـور اجلـمـهـوري خالل مـراسم
إصــدار قـــانــون دفــاعي أطـــلق عــلــيه
".وحــ أعــلـنت عــائــلـة "جــون مـاكــ
مـاك اجلـمعـة أنه قـرر وقف العالج
لم يــــصــــدر أي رد فــــعل عن تــــرامب
. خالفا جململ السياسي األميركي

اخلــدمــة في اجلـــيش بــســبب "نــتــوء
عــظــمي" في كــاحــلـه في مــقــابــلـة إن
مـاكــ الـذي كــان تــرامب يـســتـاء من
تـعــالـيه عــلـيـه "لـيس بــطل حـرب إنه
بـطل حـرب جملرد أنـه وقع في األسر"
وأضاف "أنا أحب الذين لم يقعوا في
األســر" مـــثـــيــرا مـــوجـــة عـــارمــة من

التنديد.
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غـيــر أن رد مـاكـ عـكس بـشـكل جـلي
التباين في الطبـاع ب الرجل فهو
لم يـطـالب بـاعـتـذار شـخصـي بل قال
"عــلــيه أن يــعــتــذر من عــائالت الــذين
قـدمـوا تـضـحـيـات في الـنـزاع" والـذي
وقـــعـــوا في األســـر بـــيـــنـــمـــا كـــانـــوا

"يخـدمـون وطنـهم".لكنّ

اذا انا هكذا.. ولكني خلقت هكذا.. خلقت عريانا والناس ال ادري 
ستـروا عورتـي وكل اعضـاء جسـمي منـذ طفـولتي واول الـناس هي
امي التي كـانت امالـها واحالمـها كـبرت مـنذ والدتي ولـكنـها ذهبت
لـرحـمة الـله في عـز شبـابـها ولم تـرى مـني شيـئـا غيـر هـذه الرحـمة
والـذكـرى بــعـدهــا عـشت احلـقــيـقــة وهي الـوقت الــذي اعـيـشه دون
تـصــنع أو زيف أو ريــاء واحـبــبت ان اكـون واضــحــا ال يـنــظـر الي
الـناظـر بأنـي كاهن أو نـاسك أو صـوفي أو خاشـعا لـم اتركب ذنـبا
وال أجـامل من يـسـتـحق اجملـامـلـة بل والتـهـمـني الـكـثـرة في احلـياة
ــمــات فــأحــد اوالدي أو اقــاربـي خــيــر لي من االف اليــفــهــمــون وا
شاكل وفقدت واليفهمونـني وهذه الصراحة جـعلت لي الكثيـر من ا
الـكـثـيـر من االحـبـة والـصـحـابـة ومن عـاش مـثـلي حـيـاة مـن الـبوح

صار مباحا لالخرين وتتم استباحته واحتالله
من قـضى الـعـمر كـله كـاشفـا صـار مـكشـوفـات كـخريـطـة في يد

قائد أو مقاول او مهندس يحميه سوى سقف حلقه.
مـا يــجـول في فـكـري أقـوله.. انـا الـذي يـفـكـر بـصـوت عـال صـرت
مسكونا باألصـوات التي تدخل من اذني.. من كان مثلي بال ابواب
وال نـوافــذ وال جــدران ال بـيت لـه سـوى الــعــراء ولن يـحــمــيه سـوى

سقف حلقه.
ـآلن مـا مـا يـجـول فـي قـلـبي يــخـرج عـلى لــسـاني واقـول بــالـفم ا
احـسه انا الـتلـقائي في قـول احلقـيقـة صرت مـفضـوحا مـعروفا

سهل القراءة منشورا ب االيدي تتلقفني االلسن هنا وهناك.
ايهـا الـصـدق كم كـلـفـتـني ودفـعـتـني اثـمـانـا بـاهـضـة وال اسـتطـيع

التعويض مهما حاوت ان اكذب!.
انــا رجـــــل عـــــــــاش بال اســـــــرار ال بــئـــــــر لـه هـو قــاع لـكل

دلو.
انا رجل عاش واضحا فصار حقل رماية سهال كفريسة.

اكتب كما افكر وافكر كـما اعيش واعيش كما اكتب حتى صرت
بصرات. بصرين وا نجمات وا نجم وا مقروءا لكل ا

يـصـعب عـلـيّ اخـفـاء سـر اخــفـاء رأي اخـفـاء وجــهـة نـظـري. وكم
خـسـرت اهال واقـارب وكم خـسـرت اصـدقـاء وكم خـسـرت اخوة
وكـم خـســرت وظـائف وكم خــسـرت نــسـاء وكـم خـســرت اوطـانـا
النــني عـــشت وقــلت كــمـــا انــا ولم يــكن يـــهــمــني "هــو" أو "هم" أو

"اولئك".
بكل بساطـة حاولت العيش والكـتابة حرا وسيـدا ومستقال وقائال
بوضوح وكاتبا بوضوح وعاشقا بوضوح وكارها بوضوح ضد

كل هذا الغموض ضد هذا الكذب.
عـشت وعـاش وضـوحي كـمـرآة.. انـا مــــــــــرآة والتهــــــــمـني كل
حــجـارة الـعـالم.. وان انــكــــــــــسـرت فـهي مــرآة وكل شــــــــــظـيـة

مــنـهــا مــرآة.. يـرى الــشـخص فــيـهــا كل اجـزاء
جـسـمه أو بـعـضـهـا دون زيف أو رتـوش فـأنـا
مـــــــرآة وان كـــــــــــســــرت فـــــتــــصـــــــــبح كل

شــــــظاياها مرآة.

توسط على نصف العدد الذي قَدَّره الرجال األمريكيون  b—…∫ النساء األمريكيات عالقات حميمةً ال يزيد في ا
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جون ماك في مبنى الكابيتول بعد قليل على تشخيص إصابته بسرطان في الدماغ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue 6128 Tuesday 28 /8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد  6128 الثالثاء 17 من ذي احلجة 1439هـ   28 من آب (أغسطس) 2018 م 

ثمة حراك لتـشكيل الكتـلة االكبر  وهذا األمـر اقره القضاء  ولكن
السؤال الـذي يشغل بـال الناس  هو بـأي اجتاه  وماهـو مضام
وهـيــكـلـيــة الـكـتـلــة االكـبـر  فــإذا كـان االمـر يـعــود بـنـا لــلـشـراكـات
والتوزيعات الطـائفية واحلصصيـة للوزارات وهيكليـات الدولة مثلما
جـرى في الـسـابق  نـكــون فـعـلـيـا نـقع فـي خـنـدق عـزلـة الـبالد عن
ا مـواطـنيـهـا  ونـنحـدر الى سـيـاسات تـهـميش الـدولـة واضـعافـهـا 
سـتوى ـروج والـعـاملـ بـنظـام احملـاصصـة .عـلى ا يـخدم فـقط ا
ـهم من يكون ـواقف الشـعبيـة  ليس ا الوطـني  وفي االحساس وا
ان رئـيسـا للـوزراء من الوان الـشعب الـعـراقي  ومثـله رئيـسا لـلبـر
ا األهم  أن يكون هذا الشخص وطنيا قويا غير وللجمهورية  وإ
ال ـكـون أوذاك مـنـتجـا بـنـاءا حـاميـا ومـدافـعـا عن ا مـنـحـاز لـهذا ا
الــعـــام وعن اسس اجلـــمــهــوريـه ووحــدة الـــوطن ومــصـــالح الــبالد
ومحاسبا جيدا للمرتـش والفاسدين ومقاتال جيدا في الدفاع عن
االمن الــوطـني والـقـومي لـلـوطـن . يـبـدو إن مـجـمـوع هـذا احلـراك 
ـا قيل اليـخـرج عن مـنطـلـقـات واساسـيـات احملـاصـصة  بـالـرغم 
ويـقـال  فـلم تـسـجل تـلك الـتـحـركـات والـلـقـاءات اخلروج عـن دائرة
الـتـوزيع لـلـدولـة علـى احملاصـصـات  وان لـبـست شـتى الـعـناوين 
وان احلديث عن قيام جـبهة عابـرة للطوائف  هـو بالضرورة حديث
اضـطراري المـجدي لـلمـصلـحة الـوطـنيـة والشـعبـية  ويـضع البالد
في اخــطـر حـاالت الـصـراع  وقـد يـقـود الى بـروز اكـثـر من جـبـهـة
ا هو ا تفتح بوابات التدخل اخلارجي اكثر  واطن وإ التخدم ا
حاصل حـاليـا . إن عمـليـات التـصالح وكـسب الود من هـذا الطرف
أو ذاك  هـو ليس مـشروعـا وطنـيا مـبـنيـا على الـبرنـامج السـياسي
ـا هـو عــمـلـيــة تـدخل في واالقـتــصـادي والـبــنـيـوي والــثـقــافي  وإ
احلـصـول عــلى االصـوات بـغــيـة عـبــور االخـرين  وبـالــتـالي تـوزيع
فـترض ان يـطرح ـشروع الـوطني  كـان من ا الدولـة  فاألول أي ا
عـلى كل الـقـوى والـكـيـانـات الـســيـاسـيـة وعـلى اجملـتـمع والـطـبـقـات
ـا نقـول بـرنامـجا الـفاعـلـة فيه  ثم تـتـحدد مـواقف االخريـن منه  و
يتوجب من هذا البرنامج أن يحـدد اسباب التراجع وطرق النهوض
ــاضـيـة  ـة خالل كـل الـســنـوات ا . لـقــد عـاش الــوطن مـراحل مــؤ
ـذهبـية ـواطن مأزومـا باسـتمـراد  موجـوعا من مـخلـفات ا جـعلت ا
احلـصـصـية  ضـائـعـا في وطـنه  لذلـك اختـار احلـركـة النـهـضـوية
ـعاكسـة  وان تفـتقـد الى القـيادة  لـكنـها تفـاعلـية مـحسـوسة ب ا

جـمـاهـيـر شـمـال الــعـراق ووسـطه وجـنـوبــة  فـالـكل نـفس الـوجع 
ـواقف وتـوحـدت والــكل نـفس حـاالت الـتــهـمـيش  وان تـضــافـرت ا
احلـركـة النـهـضـوية فـانـها يـقـيـا ستـصـحح مـسار االحـداث وتـخلق
أزوم اساسيات البناء الوطني . هذا الوضع احلركي اجلماهيري ا
والفاقـد للثـقة من كل مركبـات السلـطة  يبدو لـم تعد تراه الـكيانات
والتجـمعات واالحـزاب السيـاسية  أو بـاالحرى لم تسـتطع الوقوف
عـنده وتـغييـر سلـوكيـة ومنـهجـية توجـهاتـها  فـهي مصـصمـمة على
واقـع علـى حسب ـناصـب وا احملـاصـصـة  ومـصـرة عـلى تـوزيع ا
ـذهبـيـة . لـقـد كـانـت احلـركة ـكـونـات ا خـطط االسـتـقـبـال حلـجـوم ا
اكـثـر وعــيـا من الــكـيـانـات اجلـمــاهـيـريــة في مـخـتــلف احملـافـظــات 
واالحـــزاب واالئــتالفـــات احلــاكـــمـــة  فــهي قـــد حــددت اخلـــلل في
ـتـلـكـئـة وغـيـر الـعـامـلـة وفـضـحت الـدسـتـور وشـخـصت الـوزارات ا
تـكويـنـات مجـالس احملـافظـات ومجـالس االقـضيـة والـنواحي وبـينت
شاريع على الـواقع بانهـا اجسام ضـارة غير مـفيدة  مـنها بـدأت ا
الـوهمـية  وعـلـيهـا كان ارتـكـاز جتمع الـباحـثـون عن الربح الـسريع
ــلــمـوس . لـم تـتــوقف احلــركـة الــشــعـبــيــة عـلـى تـلك دون االنــتـاج ا
ـحاسبـة النـهاب وتـغيـير الـنظام من التـحديـدات فقط  بل طـالبت 
حــصـصي مـذهــبي عـرقي الى نــظـام وطـني لــكل الـعـراق ومن اجل
الـعـراق وشـعبه . عـلى كل االطـراف عـلـيهـا أن تـدرك  بـان الـشعب
لـيس مضـطـرا بالـعودة لـنـظام احملـاصصـة بـكافـة مسـمـياتـها  وان
ـتـغــيـرات الـتي احـدثـتــهـا اجلـمـاهـيــر وان كـانت نـسـبــيـة  لـكـنـهـا ا

كن متـغيرات دفـعت دونهـا اجلماهـير شـهداء  
أن تـتـراكم بــاكـثـر فــاعـلـيــة  وبـالـتـالـي يـخـسـر
الــوطن االنــتــقــال الـــســلــمي من احملــاصــصــة

للوطنية.
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