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دينة اجلميلة التي تقع على الذي يزور اسـطنبول البد ان يفكر بزيارة يلوا تلك ا
ناظـرها الطـبيعـية اخلالبة وسـواحلـها اجلمـيلة الـتي تكتظ بحر مـرمرة ليـتمتـع 
كن زيارة يلوا بـرا او بحراً بواسطة عبارات بحرية بالـسائح في الصيف ..و
ضـخـمـة تـتوفـر فـيـهـا كل وسـائل الـراحـة .. ويـبـدو من مـشـاهـدتي ان الـكـثيـرين
يفـضلون طـريق البحـر على البـر السبـاب ابرزها اخـتصار الـوقت ب الطـريق
حـيث كـمـا قـال لـي الـزمـيل  ابـو مـحــمـد عـصـام الـشـكــرجي ان الـطـريق الـبـري
يسـتغرق ساعت ساعت ونـصف  الساعة الى ثالث ساعات ..وكنت من الذين
اخــتـاروا الـعــبـارات الـبــحـريـة فــتـوجـهت الـى ايـدو وهي مـقــر شـركـة الــعـبـارات
وحـجـزت تـذكـرتـ لي ولـزوجـتي لـلـتـوجه الى يـلـوا ومـنـهـا الى جـنارجـك .. كان
الزميل عـصام الشكرجي بـانتظارنا عـند محطة توقف الـعباره واصطحـبنا منها
توجـهة الى جنـارجك لنتـرجل في احدى احملطـات ومنها الى موقف احلـافالت ا
طلة على بحر مرمرة .. وقد الحظت حرص الزميل عصام الى شقة ابو محمد ا
عـلى دعـوة اي زمـيل لـزيـارة جـنـارجك الـتي يـبـدو انـهـا تـشـتـرك مع مـدن تـركـية
اخـرى من حـيث تـوجه الـعـرب ومنـهم عـراقـيـون بـشكـل خاص لـلـسـكن فـيـها بل
ـطاعم واخملـابـز العـربـية في كن ان يـلـحظ ا االقـامـة الدائـمـة  لـذا فان الـزائـر 
اسواقـها ..وما يثير االسى انك جتد العراقي هنالك يلتزم باحلفاظ على شوارع
اء الـفارغة او نـطقـة عكس سلـوكه في العـراق حيث اليـتورع عن رمي قنـاني ا ا
اعـقـاب الـسـكـائـروالـنـفــايـات في الـشـارع . كـنت ارغب ان اقـوم اوال بـجـولـة في
ديـنة غير اني ال امـلك غير الرضـوخ الى اصرارصديق الـعمر عصـام بالتوجه ا
الى شـقــته حـيث كـان بـاسـتـقــبـالـنـا هـنـاك ام مـحـمــد وكـأن لـسـان حـالـهـا يـقـول
ـنزل ..وبـعد وجـبة غداء ياضـيفنـا لو زرتـنا لـوجدتـنا نـحن الضـيوف وانت رب ا
دسمـة واكواب الـشـاي وفنـاج الـقـهوة كـان البـد من استـثمـار مـابقي من وقت
ـدينـة من غابات للقـيام بـجوله سـريعة اعـترف انـها لم تـكن كافـية لزيـارة مافي ا

ومعالم اثرية ..
اسواق جـنارجك ارخص من اسطـنبول خاصـة ما يتـعلق بالـسمك واخلضروات
ـعـروضـة .. ـواد ا ـتـنـاهـيــة جـداً ونـظـافــة ا ـيـزاتـهــا الـنـظـافــة ا كـمــا ان ابـرز 
اقتـصرت جولتنا على ساحل بحر مـرمرة وكانت درجة احلرارة معتدلة بل تميل
ظـهرا الى ارتـفـاعهـا قلـيال ما اتـاح للـعـوائل وللـسيـاح التـمـتع بالـسبـاحة وصـيد

االسماك ..
 ثم بعـدها توجهنا الى مقهى عـلى الساحل لنلتقي فـيها بزمالء من وكالة االنباء
الـعـراقـية فـيـصل حـسون وغـسـان الـقاضي والـشـاعـر خالـد الـعـزاوي ابو رامي
ائـدة التي جـلسـنا امـامهـا كانت سيـدتان تـركيـتان كـبيـرتان في السن ..وقرب ا
يـتـحدثـان بـعصـبـية عن قـيـام احد الـصـبيـة من غـير االتـراك بـالصـعـود الى احد
اعمـدة اجلـسـر اجملـاور لـلـمـقـهى بـانـزال الـعلـم التـركي ولـم يتـمـالـكـا نـفـسـيـهـما
فـتوجـهـتا نـحو اجلـسر وامـسكـتا بـالصـبي واجبـراها عـلى الصـعود مـرة اخرى
واعـادة الـعلم الـى ماكـان عـليه وسط تـصـفيـق وتايـيـد شعـبي حلـرص السـيـدت
على احـتـرام العـلم الـذي يرمـز الى حب وطن والـوالء له باخالص  ولـالمانـة فلم
اشاهـد على ايـة بنـاية او شـارع علم تـركي قد وقـماشه بـالي.. اثـارت احلادثة
هـلهلة على في نفوسـنا بعض الوجع ونـحن نستذكر وضـعية اعالمنا الـعراقية ا
ثله اسطح بـعض دوائر الدولة من دون ان ينتبه مسـؤول الدائرة الى رمزية ما 
ــهـنـة لــيـقـتـرب زمن عــودتـنـا الى اســطـنـبـول الــعـلم .. انـتــهى الـوقت مع زمالء ا

رة من جـنـارجك مـبـاشرة بـالـعـبـارة البـحـريـة ولـكن هـذه ا
برغم انها تستغرق وقتا اطول .. 

ولـنــا عـودة في مـوضـوع اخـر مـع اخلـدمـات الـصـحـيـة
والفـارق الكـبيـر بـينـها وبـ سوء هـذه اخلدمـات عنـدنا

مع االسف.

عنـدما نتـحدث عن الـعراق فال يـبادر الى اذهـاننـا اال اننـا ننـاقش ملـفات رئـيسة
ـوقـف الـعــراقي من الـتــصـعــيـد مــهـمــة يـأتي فـي صـدارتــهـا مــلـفــا االصالح و ا
االمـريــكي - االيـراني  لــذلك فـأن نـقــاشـنــا مـلف االصالح  يــبـحث في تـدارس
خطوات سـياسـية عـمليـة تبـتعـد كل البعـد عن كتـلتي االصالح والـبنـاء  وتعكس

ستمر . قلقنا من مشاكل التدهور الدائم والتذمر الشعبي ا
ولذلك نعتقد ان اصالح الوضع السياسي بالعراق يكمن في  جوانب عدة:

اوالً - تـعـديل الدسـتـور  بأعـتـبـار أن الدسـتـور له اهمـيـة كبـيـرة في تـنظـيم حـياة
اجملـتـمع وتـرسيـخ السـلم اجملـتـمـعي واحلـفـاظ عـلى الـعـدالة االجـتـمـاعـيـة كـمـبدأ

واطن  بعيدا" عن االقصاء اساسي في التعامل مع ا
والتهميش والتقسيم والتمييز  الطائفي والعرقي واألثني  

ـا ان الـدسـتـور العـراقي كُـتب عـلى عُـجـالـة فـقـد كـان البـد من عـودة حـقـيـقـية و
وشجـاعة ومـراجعة جـريئـة بنـكران ذات كي نـضمن انـضاج دسـتور جـديد قادر
دنية ويحظى بـأهتمام واحترام اجلمهور  ويجب ان على تـرسيخ اركان الدولة ا
نعـلم ان قدسية الدستور تنبع من ما يحمله من حقوق وواجبات تفتح افاق حياة

ة للمواطن .  كر
ثانيـاً - اعادة النظر في قانون االنتخابات ; فـعندما يخرج قانون االنتخابات من
قراطية شفافة سيحفظ حقوق عباءة الكتل السياسية ويرسخ لعملية انتخابية د
ـواطن بعيداً عن استبداد الكتل السياسية  واحتكارها صياغة قوان جميع ا
األنتخـابات على مقاسـها لتضمن عـملية تدويـر السلطة بـنفس الوجوه واالحزاب
ومنع رفد العملية السياسية بدماء جديدة  لذا البد من خروج قانون األنتخابات

من سيطرة الكتل السياسية . 
ساءلة والـعدالة وحتويـله الى ملف قضـائي ; العراق اليوم ثالـثاً - الغاء قـانون ا
ـزاجية  فلسـنا بحاجة بحاجـة الى انصاف من تضـرر جراء تطبيـقات القانون ا
الى ان نوجه عقـوبة جماعيـة البناء مجتمـعنا لنخـسر اغلبهم ونـحولهم معارض
وحتويلـهم الى افواج من العـاطل بسـبب االجتثـاث وهو ما يجـعلنـا نفقد الـكثير
من القدرات الـعلـمية والـكفاءات الـعسـكرية الـتي انفـقت الدولة عـليـها كثـيراً لذا
اعتقـد ان خمسة عشر عاماً لـتطبيق هذا القانون كـفيلة بان نقرر اغالقه وابعاده
ـترتبة نـاكفات السـياسيـة وحتويلـة الى ملف قضـائي يبت بكل الـشكاوى ا عن ا

تهم .  على ا
لف االقتصـادي ; حيث فشلت خطـطنا االقتـصادية عبر رابعـاً - اعادة النظر بـا
كل احلكـومـات التـي تعـاقـبت على ادارة مـلف الـدولة بـعـد عام 2003 ولم نـشـهد
و اقتـصادي بل تراجـعنا كـثيـراً بالوقت الـذي يطلع عـلى واردات العراق حالـة 
ا يشهدهُ البـلد من تراجع اقتصادي لذا نحن وامكانـياته يصيبهُ الذهول قـياساً 
بـحـاجة الى خـطط اقـتصـادية و مـشـاريع تنـمـوية وفـسح اجملال امـام االسـتثـمار
والقطـاع اخلاص وتقـد التسـهيالت لهـما لكي يـتمكـنا من رفد مـشروع التـنمية

وخلق ثورة حقيقية بهذا اجملال . 
خـامسـاً - اعـادة الـنظـر بـقانـون االحـزاب فهـو نـتـاج احزاب مـشـتركـة بـالسـلـطة
وبالتـالي تنقصهُ البصـمة القضائـية ونزاهته التي يحـفظ للدولة هيبـتها وللمواطن

ومتها .  قراطية د حقه وللعملية الد
ـسلـحه ونزع لـيـشيـات ا سادسـاً - ضرورة حـصـر السالح بـيـد الدولـة و حل ا
ـكن لـلـدولـة ان حتفظ الـهـيـبة أو ان ـهـمة الـتي ال سالحـهـا  وهـذه من الـنقـاط ا
تُحـترم دون ان حتتكر قوة السالح التي قد تتسبب في حلظة بكارثة على صعيد

االمن اجملتمعي السامح الله. 
اما مـوقف العـراق من التـصعـيد االمـريكي - االيـراني .. فالـصراع احلـالي ب
طـهـران وواشنـطن بـدأ يـأخذ مـنـحى خـطـر جداً  وبـالـتـأكيـد سـيـؤثر سـلـبـاً على
الـعـراق فيـمـا لم نحـسن الـتعـامل مع االزمـة وجنابـهـها بـوحـدة قرار اوالً وبـنفس
صـالح العـراق وشعـبه بأسـبقيـة  والجنامل عراقي خـالص ثانـياً  اي ان نـنظـر 
ـصيرية   وال نـخضع الي ضغـوط من شأنها والنداهن عـلى حساب قـضايانا ا
ان حتـرف مسـار ثـوابتـنا الـوطـنيـة ومـنظـومتـنـا القـيمـيـة - االخالقيـة جتـاه بلـدنا

وشعبنا .
ـتصـارع (امـريكـا  ايران) جنـدهم بأمس احلـاجة أن امعـان النـظر لـلطـرف ا
للعـراق  لكن عراقنا بأمس حاجـة  أيضاً إلى سياسي يقـتنصون هذه الفرصة
التـأريخيـة ويجتـهدون ألستـثمار مـلف  االزمة واالستـفادة منـها  من خالل عودة
العـراق كالعب دولي قادر على استعادة دوره احملوري كدولة فاعلة   وان نثبت
صالح الـوطنيـة   وفي غياب ساسـة عراقي  هويـتنا الوطـنية ونعـمل من أجل ا
مـحـايدين فـقـدنـا الثـقـة بان يـكـون لنـا دور مـهم في ادارة اي ازمـة  لذا سـيـبقى
الـبـحث جــاريـاً سـيـاسـيـ مـخـلـصـ  يـحـددون مــصـاحلـنـا الـوطـنـيـة ويـعـمـلـون

لتحقيقها ?
علـينا االعـتراف ; أنـنا في خضـم أزمة حقـيقـية تتـصدرها
ــطــلـوب مــنــهــا جتـاه طــبـقــة ســيــاسـيــة التــعــرف مـاهــو ا

في حلظة تأريخية مهمة الثبات الوالء للوطن «العراق»
واحلـفــاظ عـلى أسـتــقاللـيـة قـراره وضـــــــــمـان هــــــــويـة

واطنة. ا
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الـشـعـب الـسـودانى لـصــعـود مـجـمـوعـة
ـسـلـمــ مـرتـبـطـة اخـرى من االخــوان ا
ــشــروع الــدولي لـــتــنــظــيم االخــوان بـــا

سلم . ا
ــهـدي الى { وهل تــرى ان عــودة الـصــادق ا

السودان مرتبطة بصفقة معينة ?
هـدى بعـيد عن الـقدرة على - الصـادق ا
الـفـعل والـعــمل الـسـيـاسى بـاعـتـبـار انه
واحــد من الــيــات الــنــظــام االجــتــمــاعى
احلـــاكم فـى الــســـودان وبـــالـــتــالـى فــان
ـهدى يـعـمل حلـسـاب الـنـظام الـصـادق ا
فى الــســودان والــذى يــحــفظ مــصــاحله
وعــودته الى الــســودان تــدخل فـى اطـار

 …—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

ما تزال التـظاهرات  تـندلع في اكثر  من
مدينة فى السودان  بشكل ما بات تطلق
ــعــارضـــة بــانــتــفــاضــة اخلــبــز عــلــيه ا
احـتجـاجـا عـلى ارتفـاع االسـعـار وتردي
االوضاع االقـتصـادية وانـتشـار الفـساد
فى الـوقت الـذى اتــهـمت فـيه الـسـلـطـات
الـسـودانـيـة جـهـات خـارجـيـة بـالـوقـوف
وراء تلك الـتظـاهرات وهـنا نص  حوار
مع صالح مــحــمــد عـبــدالــرحـمـن رئـيس
كتب الـسياسى جلـبهه القـوى الثورية ا

قراطية السودانية: الد
{ ماهى وجـهة نـظرك فى االسـباب احلـقيـقية
ـظـاهـرات فى الـسـودان فـى هذا وراء تـفـجـر ا

التوقيت ?
- هـــنــاك الـــعــديـــد من االســبـــاب وعــلى
راسها ارتفاع االسعار وندرة احملروقات
والـطــحـ والـسـكــر وعـلى الـرغم من ان
ــتــلك مــســاحــات شــاســعـة الــســودان 
صــــاحلــــة لـــلــــزراعـــة ومـن الـــواضح ان
السودان يـعانى ازمة اقـتصاديـة طاحنة
انعـكـست على قـيمـة الـعمـلة الـسودانـية
والـتـى وصـلت الى 60 جــنـيـه سـودانى
صرية بالنسـبة للدوالر كـما ان العمـلة ا
اصبـحت بثالثـة جنـيهـات وستـ قرشا
بالنسبـة للجنـيه السودانى ولعل االزمة
تالحقة احلالية هى انـعكاس لالزمـات ا
لــلــســلـطــة فى الــســودان عــلى مـدار 30
عـامــا والـتـى ادت الى تـراجع الــسـودان
حـتى اصـبــحـنـا امـام كـارثـة اقـتـصـاديـة
حقـيقـيـة والتى ارتـبطت ايـضا بـالفـساد
والـذى وصل الى كل مــؤسـسـات الـدولـة
حـتـى وصـلت لـلــرئـاسـة والـتـى انـقـلـبت
عـــلـى شـــيـــخــــهـــا حــــسن الـــتــــرابى فى
رمـــــــــــــــضـــــــان 1409وابـــــــعـــــــدوه عن
ـؤتـمـر الـشـعبى الـسـلــــطة وكــــونــــوا ا
والـذى يــعـد مـوازيـا لـلـمــؤتـمـر الـوطـنى
الــذى يـحـكـم الـســودان واعـتـقــد ان تـلك
ــكن ان تــســتــغل مــعــانـاة اجملــمــوعــة 

فـاحلـرب التي تـكـلـمت عـنـهـا ال تزال
قـائـمـة وتـتـجـوّل بـكـثـيـر من احلـريـة
عــــلى خـــارطــــة األرض والـــشـــهـــداء
مازالـوا يسـقطـون بأعـداد كبـيرة في
دن أيـضا من ساحـات القـتـال وفي ا
ــواطــنــ األبــريــاء فــبــعــيــنـي أنـا ا
كـــمـــتـــكـــوّنــــة في مـــجـــال الـــعـــلـــوم
ــشــهــد هــو هــو الــســيــاســيــة أرى ا
وتـبـرير الـعـنف هـو هـو واعـتـبار أن
الـغـايـة تـبــرر الـوسـائل مـهـمـا كـانت
بـشـاعـتــهـا فـكـرة لم تـغـادر الـعـقـول
لـــــذلك أقــــول أني كـــــتــــبت جــــزء من
حـــــيـــــاتـي فـي زمن احلــــــرب ولـــــكن
الـروايــة تـمـتـد إلى مــا هـو أبـعـد من
ذاتي أنـــا لــــتــــتـــقــــاطع مـع الـــوضع
اإلنـــــســــــاني الــــــراهـن ولي بــــــحث
ي هو قيد الطـبع يصدر قريبا أكاد
طرحت فيه الـكثيـر من تلك الشواغل
والــقــضـايــا احلــارقــة أعـلن عــنه في

ناسب.  الوقت ا
{ كـيف تـقـيـمـ الـواقع الـثـقـافي الـعربي
عـــامــــة والـــتـــونـــسـي خـــاصـــة ومـــا هي
ـكن أن تـتـبـنـيـهـا كـامرأة الـوسـائل الـتي 
رأة لـلـمـسـاعدة بـاالرتـقـاء الـدائم بـوضع ا

العربية ?
- ال شك أن كل التغـيرات الـتي تطرأ
على الواقع اإلجتماعي واالقتصادي
ــعـرفـي وغـيــره تــؤثـر فـي الـواقع وا
الــثــقــافي وهي بــدورهــا تــتــأثــر به
ـا يـدور ويـنـتشـر من وعـلى الـرغم 
مــواقف مــتـشــائــمــة فـإنـي أرى عـلى
عـكس كل ذلك أنّ إنـسـانـنـا الـيـوم لم
يعـد يعـيش مـغمض الـعيـن بل إنه
يــــدرك مــــا يــــدور حــــوله حــــتى وإن
تـأخـرت ردود فـعـله وبـالـنـسـبـة إلى
ــرأة أراهــا تـــغــادر عــالم الــصــمت ا
بـكـثـيـر من اجلـرأة وإن كانـت حذرة
والــصـفـتــان ال تـتــعـارضــان بل هـمـا
جـزء من احلـكـمــة في الـعـمل نـفـسه
رأة عـمـلهـا النـضالي من فتـواصل ا
أجـل حــريــتــهــا واقـــتالع حــقــوقــهــا
وإثــبــات وجــودهــا... ولـئـن تـنــوّعت
وسـائـلـهـا في ذلك فـإنّـهـا وجـدت في
مـــجــال اإلبــداع والــعــلـم مــا يــحــقق
واقف ضالتـها وتمـيّزها لتـردّ على ا
الــظالمــيــة الـتـي اخـتــزلت قــدراتــهـا
ـواقف ونـزلـتـهـا مــنـزلـة دنـيـا تـلك ا
لـئن أسـاءت تقـديـرهـا فـإنهـا قـدّرتـها
ـرأة الــعـربـيـة من حـيـث ال تـدري فـا
ــــراتب وأشــــعّت تــــبــــوّأت أســــمى ا
بحكمتـها وانضباطـها في عملها في
ــرأة الـــتــونـــســيــة ــيـــادين وا كـل ا
ــــوذج حـي واقــــعي وواضح يــــدلّ

على صدق ما أقول. 
إذا كـان شعـار الـنضـال الـعـمالي في
العالم: "يا عمال العالم احتدوا" فإن
عــلى نـســاء الـعـالـم الـعـربـي خـاصـة
تبـني هذا الشـعار:- يـا نسـاء العالم
الــعــربـي احتــدن عن طــريق تــبــادل
اخلـبرات وفـتح اآلفـاق أمـام بعـضـنا
الـبـعض والـوقـوف سـدا مـتـيـنـا ضد
الــتــهــمــيش والــتــســطــيـح وضـروب
الـعــنف ومــا إلى ذلك أمـا الــوسـائل
فهي عديدة وتنطلق كلها من احلوار
واالنـــفـــتــــاح والـــعـــمـل الـــتـــوعـــوي
ـتــواصل ســواء في داخل كل دولـة ا
عـــربــيــة أو خــارجــهـــا مع تــكــثــيف
األعـــمـــال اإلبــــداعـــيـــة الــــتي تـــرقى
بـــالــنـــفــوس ومـــغــادرة الـــشــعــارات
ـرأة وتـنـظـر الـشــائـعـة الـتي تـقــزّم ا
إليها كائن ضـعيف عاجز وال بد من
رأة اإلشـارة الضـروريـة أنّ نـضـال ا
هـذا ال يــعـني إقـصــاء الـرجل أو هـو
ضـد الرجل بـل ضد فـكـر مـتـخلّف آن
غـادرته والقـطع معه فـهو ما األوان 
ــرأة وال بــالــرجـــــــل عــاد يــلـــيق بــا

نفسه. 
الــنـقــد عــامل مـهــني قــوي وهـام في
ـشـهـد الـثـقـافي وتـقـيـيـمه مـتـابـعـة ا
بـــجـــمــيع تـــخــصـــصــــــــــاتـه كــيف
استـقـبلت عـواطف الـزرّاد ذلك النـقد

لـــلـــمــشـــروع الــدولـى وعــودة الـــصــادق
شروع . هدى مرتبطة بهذا ا ا

{ باعـتبـارك احد القـياديـ فى حركـة حترير
ـشـاركـة فى تـلك دارفـور مـاهـو مـوقــفـكم من ا

االنتفاضه ?
قـراطـية - نـحن كجـبـهـة قوى ثـوريـة د
مع احلـراك فـى الـشـارع الــسـودانى وان
كـنـا النـدعى انـنـا نـقف وراء احلـراك الن
انـفـجـار االوضـاع جـاء نـتـاج االسـتـبداد
واجلـرائم الـتى ارتـكـبـهـا الـنـظام ونـحن
مع اخرين نحاول بـلوره موقف سياسى

جتاه تلك االحداث .
وهـل تـــرى ان الــــتـــحــــسن الــــذى حـــدث

عارضـة الداخلية مخطط لتفـتيت قوى ا
ثل ثل الـكادح بل  وبالتالى فـهو ال
قـوى اجــتــمــاعــيــة مــسـيــطــرة لــلــنــظـام
االجـتــمـاعى ويـســتـغل االكـثــريـة حـسب
عــقـيـدته اجلــهـاديه لــتـحـقــيق مـصـاحله

اخلاصة .
{ وكـيف تـفسـر زيـارة الـرئيس عـمـر البـشـير
لسـوريا فى هذا التوقيت ? وهل  ذلك بضوء

اخضر من دول اخلليج ?
- النظام السـودانى يقع حتت احلاضنة
االوروبــيــة االمــريــكــيــة وبــالــتــالى فــهم
يــحــاولــون احلــفــاظ عــلى ســلــطــته النه
وصـل الى مــرحــلـــة االنــبــطـــاح الــكــامل

مـؤخــرا فى عالقـات الــبـشـيــر مع مـصـر
ــمــثـلــة فى دفــعت الــقــوى االسالمــيــة ا
ــسـلـمـ الـتـابـعــة لـلـتـنـظـيم االخـوان ا
الــــدولى لـالخـــوان الـى االنـــقـالب عـــلى
الـبـشـيـر وهـو يـلـعب عـلى الـتـنـاقـضـات
فعلى الرغم من عالقات الـبشير مع قطر
يــشـارك بــقـوات فى الــتــحـالف الــعـربى
باليمن ولكن جاء بعد االنتصارات التى
حـقـقـتهـا سـوريـا فى الـتـصـدى لـلـتدخل
االمريكى والثـبات انه العب اساسى فى
ـنطـقـة العـربـية خـاصـة بعـد ان فـقدت ا
ــتـلـكـهـا فى الـكـثــيـر من االوراق الـتى 
ـلــفــات خـاصــة ان هــنـاك الــعــديـد مـن ا
حـالـيـا تـقـارب اثـيـوبى مـصـرى مـبـاشر
بعد التغييرات التى حصلت فى النظام
االثــيـوبى ولم تــعـد هــنـاك حــاجـة لـدور
الـبشـيـر فى الـوساطـة بـيـنهـمـا واصبح
ــنع دور انـــظــام الــســـودانى حــالـــيــا 
الـهــجـرة غـيـر الـشـرعــيـة بـالـتـعـاون مع

االحتاد االوروبى .
{ ومــــا هى طــــبـــــيــــعــــة الــــدوريـن االيــــراني

واالسرائيلي فى السودان  ?
- مـــادام اليـــوجــد ارادة وطـــنـــيـــة فــمن
الـــطـــبـــيـــعـى ان تـــكــــــــــون الـــســـاحـــة
الـســـــــودانـيـة مـرتـعا لـتـدخل الـــــقوى
اخلارجية واذا كان الوروبا وامـــــــريكا
دور فى الســـــــــودان فــــــمن الـطبـيعى
ان يــكـــــــــون الســـرائــيـــــل ايــضــا دور

فيها .
{ ماهى طـبيـعة الـدور الـذى لعـبته اخلـرطوم
ــتــنــاحـرة فى ـصــاحلــة بــ االطـراف ا فـى ا

جنوب السودان ?
ـصـاحلـة ولكـن قام -الـبـشـيـر لم يـقم بـا
بـها االحتـاد االفـريقـى وشركـاء االيـجاد
الن انـــفـــصـــال جــنـــوب الـــســـودان هــو
مــشــروع امــريــكى كــجــزء من تــخـطــيط
ــشـروع الــدولى وســاهم الـنــظــام فـيه ا
ـسـلـطة لـلهـروب من سـيف الـعـقـوبات ا

على هذا النظام .

ــا تــغــيّــر في مــظــهــره اخلــارجي ر
ولــــكن كل شـيء بـــقي كــــمـــا هـــو في
داخلي: حبي لـبغداد شـباب الذاكرة
التي خزّنت تـلك الوقائع سـواء منها
الــتي عـــشــتـــهــا بـــنــفـــسي  أو الــتي
سـمعـت عنـهـا من األصـدقـاء آنذاك...
بدأت في الكـتابة في  2010وتوقفت

ألنشر الرواية في نهاية 2017.
{ هل اعـتـرضـتك أيـة حـواجـز نـفـسـيـة أو
اجـتــمـاعــيـة حــ فـكــرت بـكــتـابــة روايـتك
خاصـة وأن الوضع في العـراق قد أختلف
ســـيــاســـيــاً وإجـــتـــمــاعـــيــاً مـــا بــ عـــهــد
الثـمانـينات وفـترة مـا بعد .. 2003 أم أن

جل ما يهمك كان جوهر حياتك ببغداد?
- بـعـد مـرور ربـع قـرن تـقـريـبـا رأيت
أنّي ال بــدّ أن أخــرج مــا بـداخــلي من
مـشـاعـر وأن أنــشـر جتـربـة وجـوديـة
إلنسانة خبرت في بغداد قيما كونية
وفي احلـقـيـقـة حـ كـتـبت لم أقـصـد
كــتـابــة نـفــسي إذ من أنــا في نـهــايـة
ــطــاف? لــست ســوى ذرّة صــغــيـرة ا
جدا في كون متـرامي األطراف لكني
كتـبت عن اخلـوف ألنه إنـساني وعن
األلم ألنه إنـسـاني عن الـفـرح واحلب
واخلــيــانــة ومــا إلى ذلك بــاعــتــبـاره
الـكــوني اإلنـســاني حـتـى أن الـقـار
يــكــاد أن يـــنــسى أن الــذي كــتب هــو
امـــرأة وأن مـــا فـي الـــروايـــة ســـيــرة
ذاتـيـة إذ تـبـدو سـيـرة إنـسـانـيـة. أما
بـالـنــسـبـة لـلـحـواجــز الـتي تـسـألـني
عنها فأقول:- لم أفكّر فيها وأمرها ال
يعـنيـني فـأنا أصـنّف قلـمي كقـلم حرّ
واحلـرّيــة هي مـســؤولـيــة في الـوقت
نفسه لذلك لم تمنعني سابقا حواجز
إجتـماعـية أو سيـاسيـة أو تاريـخية
ثم إن احملــبـــة وهي أســاس روايــتي
ـــكن أن وعـــمـــادهـــا هي قـــيـــمـــة ال 
حتـاصـرهـا أيّـة سـلـطـة مـهـمـا كـانت
لــكـن هــنــاك إعــتــراف أســوقه فــيــمــا
ا هو نـفسي: عشت مـعاناة يتعـلّق 
نـفـسـيـة حـقـيـقـيـة عـنـد كـتـابة بـعض
الــفــصــول من روايــتي إذ عــادت بي
الذاكرة إلى وقائع خِلْت أنّ وجيعتها
تقلّصت لكن الكتابة كشفت لي عكس
ذلك كـمــا أني وجـدت صــدقي يـكـتب
عن الــشــهـــيــد وعن األســيــر وعن كل
مـعــانـاة تـعـيـشـهــا الـشـعـوب بـسـبب
اذا احلروب فـكـان سـؤالي احلـارق: 
ـاذا الـزجّ ــاذا الـتـقـتــيل?  احلـروب? 
ـوت? صـحيح بـاحلـياة في مـحـرقـة ا
أن األوضاع تـغيرت فـي العراق وفي
غيره من البلدان الـعربية لكن العنف
حـــاضـــر بـــكل ثــــقـــله فـــيـــهـــا وعـــدم
االستـقـرار كذلك حـتى في تـلك الدول
الــتي تـبـدو فـي ظـاهـرهــا مـســتـقـرة
الحـــظــتي عـــديــد الــدول وتـــخــضع 
األخــرى غـيــر الــعـربــيــة أيـضــا لـكن
روايتي رغم أنـهـا تتـنزّل في الـكتـابة
السيـر ذاتية فـإنها تضـعني في عالم
ــوضــوعــيـة الــنــاس بــكل أبــعــاده ا

هي االكـثـر قـدرة عــلى الـتـعـبـيـر عـنـا
وعن ادبنـا وفكـرنا ومـا الى ذلك فان
غيرنا قـادر مع ذلك على التعـبير عنا
بــــصـــدق أيـــضـــا.. شـــرط ان يـــكـــون
الـكاتب مـتـقنـا لـلغـة الـتي يكـتب بـها
حتى يحـسن تبلـيغ افكاره الى االخر

كمتلقي وقار حيثما كان.
{ ما هي طموحاتك كامرأة عربية تونسية
مــثــقــفـة خــاصــة وأنـت تــعـيــشــ الــواقع

العربي اجلديد بجميع متغيراته?
- أطــمح كــامــرأة تــونـســيــة عــربــيـة
تتثقّف أن يـعمّ السلم كل العالم وأن
يـــكفّ الـــبـــشــر عـن الــتـــقـــاتل وهــذا
مشروعي الذي أومن بـإمكانه وأعمل
عــلـى نــشـــره ســـواء بـــالــكـــتـــابــة أو
ـمارسة شـاركة في الـندوات أو با با
الـفـعـلـيـة في احلـيـاة سـاء أكـان ذلك
عبر االلتـزام في شخصي حتى أكون
مـتـنـاغــمـة مع ذاتي قـوال فـعال أو في
عـالقـــتي مع اآلخـــريـن. أحـــلم بـــقـــيم
كونـيـة تتـجسـد عـلى األرض يتـعامل
فيها اإلنسان مع اإلنسان من منطلق
أنه أخوه في اإلنسـانيـة وشريكه في
الكـونية وعـندمـا أقول اإلنسـان فأنا
ــرأة والـرجل. قـد ال أفـرّق أبــدا بـ ا
يـرى الـبــعض فـيـمـا أقــول شـيـئـا من
ــثــالــيــة وردّي عـلـى هـؤالء بــأنّ كل ا
واقـع يــبــدأ بــحــلم يــســـبــقه فــلــتــكن
أحالمنا جميلـة حتى يكون جتسّدها
جــمــيال بـــدوره... ثم إن من حــقي أن
ـا أشاء كـإنسـان وكمـا يقول أحلم 
الـفــيـلــسـوف جــان جـاك روسـو: " إن
ــلـك كل شيء دون أن يــكــون الــذي 
إله هــو مـخــلــوق بـائس "وأنــا امـرأة
حتلم ومع حتقيق كل حـلم يولد حلم
جـديـد وفـي ذلك حتـقـيق لإلنــسـانـيـة

وابتعادا عن البؤس والشقاء.
{ هل من كلمة لبغداد العراق?

- فـي اخلــتـــام أشـــكـــركم عـــلـى هــذه
األسئـلة الـعمـيقـة وأقول بـقلب امرأة
عشـقت بغـداد وبعـقل تونـسيـة تعـتزّ
بوطنيتها ولكنــــــــها ما انفكت تفكّر
في بـغـداد وبذاكـــــــــرة لم ولـن تنس
أبـــداً بــغــداد: أحــبـــــــــك يــا بــغــداد
فـــاقــرئي مــا كـــتــبت عـــنك في روايــة
مينرفا في سمـاء بغداد وتوقفي عند
أول صــفــحـــة فــيــهـــا فــقـــد أهــديــتك
وشــــعــــبـــــــــك الــــرائـع روايــــتي عن

بغداد. 
هــنــاك الـكــثــيـر مــا زال لم يــذكـر ولم
يكتب ولم ينــــــــشر عن بغداد  –هذا
ما قـالته الـزراد بـتصـريح ما بـعــــــد
ــقـابـلــة ونـحن نــنـتـظــر ان جنـد مـا ا
نـبحث عـنه في مـطـبوع جـديـد يروي
تـفاصـيل عـاشته الـبـطلـة في الـعراق

وبغـــــــداد حتديداً..  
ـتـعجل ونـحن اذ نـكمـل هذا الـلـقـاء ا
ـكن ان يــغـطي مــكـنــونـات الــذي ال 
ــرأة الــتــونــســيــة الــعــراقــيــة تــلك ا
العـربـية نـقـول ح تـتحـد الـوطنـية
بالعـروبة بـاالنتمـاء نكون قـد اجنزنا
ســفـرا حـقــيـقـا من ســفـر االنـســانـيـة

االكبر .. 
فـي عــالم غـــلــبت فـــيه الــشــخـــصــنــة
ـبرر.. كل صـالح واالقتـتال غـير ا وا
الــــشـــكـــر ســـيــــدتي وإلى زيــــــــارات

ولقاءات اخر.

ــهـني في روايــتـهــا من جـانــبـيــهـا ا
واجملامالتي بـصراحـة.... وهل نحن
جـمــيـعـا كـفـنـانــ وأدبـاء ومـثـقـفـ
عـمـومـا بـحاجـة فـعـلـيـة لـلـنـقد خالل

هنية واإلنسانية ? مسيرتنا ا
- هذا الـسـؤال يعـيـدني إلى روايتي
ــسـألــة الــنــقـد:- الــنــقـد ويــتــعــلق 
ضروري لـكل عـمل إبـداعي نـقوم به
فـهــو الـذي يـرشـدنـا إلى حــقـيـقـة مـا
أجنزنا ألن الذي يبدع ينسى الناقد
ـا استطاع أثناء عمـلية اإلبداع وإال 
أن ينـجز شيـئا فـاإلبداع حـرية وأنا
انويل أنتمي فلسفـيا إلى مدرسة إ
كــانـت  الــتي تــقـــول: "إنّ الــقــيــود ال
تخـلق فنـا جيـدا" وطبعـا الفن إذا لم
يــكـن جــيــدا فــقــد حــكم عــلى نــفــسه
بكونه لـيس فنا "إن الـفنان احلـقيقي
هــو ذلك الــذي يــصــور حـتـى الـقــبح
تـصـويــرا جـمـيال " فـاحلــريـة لـيـست
فــــقط أســــاس اإلبــــداع بـل وأســـاس
الـتـذوّق الفـني أيـضـا والـنـاقـد ح
ـا يـحكـم علـى العـمل يـقـدم رؤيـته إ
وفق معـاييـر ويبـقى حكـمه ملـزما له
هو وليس للـمبدع وعـلى هذا األخير
أن يـتــحـلّى بـرحـابــة الـصـدر ويـتـرك
اجملال لـلمخـتصـ وغير اخملـتص
لـيـقـدمــوا مـوقـفـهم. إن الـنـقـد يـخـلّـد
األعـمـال ويـعطـيـهـا عـمـرا جـديدا في
كل مرة يعاود االهتمـام بها فمرحبا

به في كل صوره.
{ أين نـحـن كـعـرب كـتـاب ومــثـقـفـ من
ية وهل أن العرب استطاعوا سـيرة ألعا ا
أن يــقـطــعــوا شـوطــا مــهـمــا في الــوصـول

ية? للعا
ية نحن سيرة العا - بالنسبة إلى ا
جــزء ال يـــتــجــزّأ مــنــهــا ولــيس هــذا
بـخــيـار بل أمـر يـفــرضه الـواقع ومـا
عـــلــيــنــا إال الــعــمـل عــلى اكــتــشــاف
مـوقعـنـا عبـر نـبش جـدّي في الواقع
الــذي يـضـمّــنـا جـمــيـعـا يــنـبـغي أن
تــكـون ثــقــتـنــا في أنـفــسـنــا بـالــقـدر
الكافي لكي نستطيع اقتالع اعتراف
كـان الذي اآلخر بـنا والـتّمـوقع في ا
يـلـيـق بـنـا وبـالـرجــوع إلى الـكـتـاب
نـحن مـطالـبـون بـالـكتـابـة بـأكـثر من
لـسـان وبــتـنـويع أسـالـيـب تـعـبـيـرنـا
وبـقـول أبـدعــنـا بـعـيـدا عن االنـغالق
على أنـفسنـا كمـا أننـا مدعوّون إلى
تـرجــمـة كـتـب اآلخـرين إلى لـســانـنـا
الـعربـي ألن كل لسـان يـعـبّـر عن فـكر
وكل فـكـر يعـبـر عن حـضـارة وثـقـافة

وتاريخ... 
اني وأنا من جـهتي ومن مـنطـلق إ
بـضرورة الـتـرجمـة أكـتب بـالعـربـية
وأقرأ بـالفـرنـسيـة واالنكـليـزية ولي
جتـربة في الـتـرجمـة لـكتـاب فـرنسي
لــفـــيــلــســـوف مــعـــاصــر مـــوضــوعه
ـية الالعـنف يـصـدر قـريـبـا. إنّ الـعـا
قـدر ال يــنـبـغي اإلفـالت مـنه واآلخـر
مــهـمــا كـان فــكـره ولــونه وانـتــمـاؤه
يــبــقى مـرآة لــنــا يـعــكس شــيــئـا من
اإلنسـاني فينـا وإن اختـلفـنا معه أو
اختـلف هـو معـنـا فاالخـتالف تـنوّع
وثــراء لـــواله لــكــان الــعــالم بــاهــتــا

جامدا. 
صحيح أننا نعيش واقع الصراعات
ولــكن في الــوقت الـذي نــنــاضل فـيه
حلــســمــهــا وفـضّــهــا الســتـــــــرجـاع
حـــقـــوقــــنـــا عـــلـــيـــنــــا أن نـــتـــشـــبّث
ـكانـنــــــــا الـراسخ في عـالم الـفـكر
واإلبـــــــداع وعــــــلـــــــيــــــنــــــا حتـــــــمل
مـســـــــــؤولـيـتـنـا الـتـاريـخـيـة إذ لـنا
أمجاد ومـكاســــــب ومـنجزات وإرث
ـلـكه غيـرنـا لـنـا تـاريخ إنـساني ال 
بـدأ مـعـنا رغـم أن هنـالك مـن يسـعى

ليغتصبه منا ولينكره علينا.
{ هل نــحن بـحـاجـة الى أن نــكـتب أدبـنـا

اذا? بلغات حية أخرى غير العربية.. و
- ان االدب والــــفـن والــــفـــــلــــســـــفــــة
وغيـرهما ال يـشترطـان لسـانا معـينا
حتى يكتبا به ولئن كانت لغتنا االم

وفي األثــــنــــاء عـــــدت إلى مــــقــــاعــــد
الـدراسـة اجلـامـعـيـة لـلـحـصول عـلى
األســتـاذيــة في احلـقــوق من شـعــبـة
الـــقـــانــــون اخلـــاص ثم الــــتـــحـــقت
ـاجسـتيـر ودرست العـلوم رحـلة ا
الــســيـــاســيــة... شــاركت في نــدوات
حوار احلضارات في إطـار اهتمامي
بــالـقــضـايــا اإلنـســانـيــة في بـعــدهـا

الكوني.
{ أحـبـبتِ بـغـداد الـعراق وكـان لـهـا أثراً
ــاذا ? ومـا الـذي هـامــاً في حـيــاتك تـرى 

أثر فيك?
- عـشــقت الـعـراق وشــعـبه الـذي لي
مـــنه ذكــرى وأصـــدقــاء وصـــديــقــات
حـميـمـات وأحب ان أقـرئـهم السالم
نـبر العـراقي: سنور من خالل هذا ا
وســـنـــاء وفــاء وســـامــيـــة وغـــيــرهم
الـكـثيـر إنّ حـيـاتي في بـغـداد بـقيت
وشْـمــا في ذاكـرتي بــكل مـعـانــيـهـا..
ســـكـــنت في بـــغـــداد أربع ســـنــوات
لكنها مـا زالت تسكن في داخلي منذ
مــا يـقــارب أربـعــة عـقــود من الـزمن.
عشت أوجاع العراق ومـعاناة شعبه
تـعــلـمت لـهــجـته وعـاداته الــغـذائـيـة
ت مـعه وخبرْت واالحتـفاليـة و... تأ
وجــيـعــته بـســبب احلـرب أنــا الـتي
تـــــنـــــفّـــــست هـــــواءه وجتـــــوّلـت في
جغرافيته وامـتألت بسحره ووجدْت
نـفـسي أقف عـلى أرض كـتـبت عـنـهـا
األســاطــيـر والــقــصص والــروايـات.
روايــتـك مــنــيــرڤـــا الــتي حــلــقت من
بـــغــداد إلـى تــونس كـــســرب حـــمــام
ســـمــاوي كـــيف كُـــتــبـت.. وهل كــان

مخططا لها قبل أن تولد?
- كمـا حـلق علـي بابـا فـوق السـجاد
الـسـحـري حـلّت ذاكـرتي مـتـجهـة من
جديد إلى بغداد إنطالقا من روايتي
التي اخـتـرت لهـا عنـوانا داالّ بـكثـير
من الـدقة: مـيـنـرفا في سـمـاء بـغداد.
الــروايــة صــدرت في تــونس عن دار
أفاق لـلنـشر في الـعام 2018 تتـكون
من  224صـفـحـة اخــتـرت تـوزيـعـهـا
على فـصول حرصت أن يـربط بيـنها
خـــيط نــاظـم غالفــهـــا من تــصـــمــيم
الـفنـانـة التـشـكيـلـية الـعـراقيـة إلـهام
نــاصــر الـــزبــيــدي الــتي أوجه لــهــا
الـتـحـيــة.. كـتـبت الـروايـة كـاعـتـراف
بــاجلــمـيل لــلــعـراق عــامــة ولـبــغـداد
ـا مـنحـاني إيـاه من سـعادة خـاصة 
عـبّــرت عـنـهــا بـشـهـادتــ إحـداهـمـا
شهـادة مـيالد واألخرى شـهـادة علم.
كتبت أيضا ألني وجدت أن كل شيء

ــنــتــمــيـة لــزمن صــعب انــهــا تــلك ا
أحـبــته حـتـى الـعـشـق فـكـانت والدة
مـن نــــوع خـــــاص.. والدة الــــفــــرات
ووالدة روايــة كــتــبت لــبــغــداد حــبــا
وعـشـقـا وكـبـريـاء. عواطـف الزرّاد...
إنـسانـة زاخـرة بـاحلضـور حـاضرة
حــتى قــبل ان حتـــضــر بــنــكـــهــتــهــا
(البـغداتونـسيـة) األصلـية والتي لم
تـغـيـر قـوافل الـعـقـود الـثالثـة ونـيف
التي مرت مـن أنتمـائها لـتلك البـقعة
ـكـان بحب الـتي أحـبـتهـا.. تـقـتـحم ا
فـتـقـول "الـله بـاخلـيـر شـلونـك عيـني
شـــكــــو مــــاكــــو".   امـــرأة مـن طـــراز
خاص إبتسـامتها تكـاد ال تفارقها..
الـتـقـيـتـهـا بـتـونس  – مـديـنـة قـصـر
الـــهـالل الـــرائــــعــــة من مــــدن واليـــة
ــنــسـتــيــر الــتـونــســيـة خـالل حـفل ا
تـوقـيع روايـتهـا "مـنـيـرڤــا في سـماء
بـغـداد" والـشـهـادة انه لم يـكن حـفل
بقدر مـا يكون عـرساً عربـياً تونـسياً
عـراقــيـاً اسـتـحـقـته الــكـاتـبـة مـثـلـمـا
اسـتــحـقـته بـغــداد من قـبل... جـدارة
الواثـقات بـحضـورهن. التـقيـتها في
ذلك الــعــرس الــذي نــظــمــته وإدارته
بــكـل رقي وجنــاح "جــمــعــيــة نــســاء
بالدي الــتــونـســيـة" إذ كــنت مــدعـوا
هناك وكان لي معها هذا أحلوار:  
{ رغم أن حـضرتك أستاذة مـعروفة جدا
في الــوسط األدبي والــثــقــافي الــتــونــسي
ـتـلـقي الـعـراقي والـعربي والـعـربي. لـكن ا
ــعــرفــة الــســيــدة الــتي عــشــقت مــتــلــهف 
بـــغـــداد..  فـــمن هـي الـــروائـــيـــة عـــواطف

الزرّاد?
- عــــواطف الــــزرّاد امـــرأة عــــربـــيـــة
ـدينـة قصر هالل تونـسية مـولودة 
بــالــســاحل الــتــونـسـي سـافــرت مع
العائلـة وعشت في مديـنة  بغداد من

في زمن احلرب 1985إلى  1981
العراقية اإليرانـية كان عمري آنذاك
تــســعــة عــشــر عــامــاً ثالثــة أربــاعه
تقريبا قـضيته في مطـالعة القصص
التي تتحدث عن بغداد بلد العجائب
واألســاطــيـر اجلــمــيــلــة. ولي ولـدان
اســكــنــدر وفــرات الـذي أجنــبــته في
بغـداد سنة  1984وإذ سمـيّته فرات
فلضـمان حـضور بغـداد وكل العراق
والعراقي في حـياتي مجسّدين في
إسم إبــنـي. درست في كــلــيــة اآلداب
بجـامعة بـغداد بـقسم الفـلسـفة وفيه
تخرّجت سنة  1985ورجعت بعدها
مـــبــــاشـــرة إلى تـــونس. اشـــتـــغـــلت
ـعـاهد الـثـانـوية أسـتاذة فـلـسـفة بـا

بغداد
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