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تـابع للـشأن الـعراقي بـعد عام 2003 يجـد ان منـصب رئاسـة مجلس ا
الوزراء لم يـخـرج من دائرة حـزب الـدعوة االسالمـيـة اال في فتـرة حكم

الدكتور اياد عالوي االنتقالية... وهذ ما يثير تساؤالً مهماً:
قراطية ام هل التداول السلـمي للسلطة مـتحقق في جتربة العـراق الد
هي مجـرد عملـية تبـادل سلمي لـلسـلطة بـ اعضاء من حـزب سياسي
سمـيات للـسلطـات الثالث ب االحزاب واحد وإعادة تـوزيع لألدوار وا
االخـرى مع بقـاء الـسيـاسـات نفـسهـاوإعـادة عمـلـية تـلـميع وتـدوير ذات

الوجوه ذاتها!?.
وحتى تكون الصورة أوضح ال بـد من تعريف التداول السـلمي للسلطة
الـذي هـو وفقـا لـشارل دبـاش عـمـيد جـامـعـة مرسـيـليـا الـفـرنسـيـة بانه:
ـكن ـ وفــقه ـ ألي حــزب سـيــاسي ان يــبـقى في ــقـراطـي ال  "مــبـدأ د
الـسلـطـة الى ما ال نـهـاية له  ويـجب ان يـعوض بـتـيار سـيـاسي آخر" 
ـفـكـر الـفـرنـسـي جـان لـوي دي كـرمـون لـتــوضـيـحه بـالـشـكل ويـذهـب ا
التالي: "وضمن احـترام النظـام السياسي الـقائم يدخل التـداول تغييرا
عارضة ادخلـها االقتراع العام الى في االدوار ب قوى سياسـية في ا
الـسلـطـة وقوى سـيـاسيـة اخـرى تخـلت بـشكل ظـرفي عن الـسلـطـة لكي

عارضة". تدخل الى ا
ومن التعاريف الوظيفية اعاله جند التالي:

1-ان الـتـداول الـسـلمي لـلـسـلـطـة يـتضـمن وجـود قـوى حـاكـمـة واخرى
ـنـظـومة الـسـيـاسـية حـتى يـتـحقـق التـداول احلـقـيقي مـعـارضة ضـمن ا
ـاضية حيث ان الـعراقي بدوراته ا للسـلطة... وهـذا ما نفـتقده في الـبر
ـعـارضة اجلـمـيع يـشـارك في احلـكم وال يـقـبل اي فـريق الـذهـاب الى ا

حتت اي ظرف.
2- ان الـتـداول السـلـمي لـلـسلـطـة يـسـتلـزم وجـود إرادة سـياسـيـة حـقة
تـتـنــازل لـآلخـر عـن الـسـلــطـة وفــقـا لـنــتـائج االنــتـخـابــات ووفـقـا إلرادة
األكثريـة... وهذا ما لم جنـده في التجـربة العـراقية حيـث لم نر مسؤوال
ـان حـقـوقه بـطـرح الـثـقة فـردا تـنـازل لـآلخـر عن سـلـطة او مـارس الـبـر
بـاحلــكـومـة او عـارضـهــا بـشـكل واضح او تـنــازل حـزب  سـيـاسي عن

انية. عارضة البر شاركة في احلكومة وذهب راعياً الى ا ا
3- ان الـتـداول الـسـلـمي لـلـسـلـطـة يـعـني احـتـرام االخـر والـتـعاون مـعه
ونكـران الذات في سـبيل جنـاح التـجربـة السـياسـية... وهـذا ما ال نراه
في السلطت التشريعية والتنفيذية فالبعض يهاجم الكل واآلخر يسقط
الكل وال ثـوابت وال احتـرام وال صديق دائم وال عـدو دائم والكل يـبحث
عن السـلطـة وامتـيازاتهـا ويجـد في نفـسه أحقـية للـسلـطة واحلـكم اكثر

من غيره.
وبـعـد مـا تـقـدم  فـان امـست مـا نـحـتـاج الـيه الـيـوم هـو تـداول حـقيـقي
كن وفق نـتائج االنتـخابات للسـلطة ال تـبادل لـها  وان كان ذلك غـير 
الــتي لم تــأت بـجــديـد بــسـبـب غـيــاب الـبــديل الـســيـاسي اوال; ومــهـارة
ــلف االنــتـخــابي ثـانــيـا; االحــزاب الــسـيــاسـيــة اخملـضــرمـة في إدارة ا
وسيطـرتها عـلى مفـوضية االنـتخابـات ثالثـا; وانخفـاض نسبـة مشاركة
ا ال يـشـتهي ـواطنـ الـرافضـ رابـعا... جـاءت نتـائج االنـتـخابـات  ا
الــتـداول الـســلـمي لـلــسـلـطــة الن االحـزاب ذات االحـزاب وان اخــتـلـفت
مـسـمـيـات الـقـوائم االنـتـخـابـيـة والـقـيـادات نـفس الـقـيـادات وان اختـلف

رشحون. ا
واذا كـانت مـفـاوضــات تـشـكـيل احلـكـومـة واخـتـيـار الـرئـاسـات الـثالث

جتــري هـذه االيــام عــلى قـدم وســاق  فــان امـلــنـا كل
األمل باختيار رئيس وزراء مسـتقل يشكل كابينته
الــوزاريـــة بـــعــيـــدا عن احملـــاصـــصــة قـــريـــبــا من
التخصص حتى نضمن انتقـاال حقيقيا للسلطة ال

تبادال شكليا لها. 

الـبـعض يـصر عـلى ان مـا يـحـدث في الـعـراق بكـافـة تـفـاصـيلـه هو من
فـداعش امــريـكــيـة والــفـســاد امـريــكي واحملـاصــصـة صــنع امــريـكــا
ـركـز امــريـكـيــة والـنـفـط الـعـراقي ألمــريـكـا واالزمــات والـعالقـة بــ ا
واالقـليـم بأيـقـاع امـريكـي بل حتى اخـتـيـار رؤوسـاء الوزراء من 2003
لـغـايــة االن هي بـأوامـر امـريـكـيـة! و الـعـالقـات اخلـارجـيـة لـلـعـراق هي

وبالـعامـية(اتـريـده امريـكا هـو الي يصـير) ومن هـنا  بأيـعـاز امريـكي
مصادرة الرأي الـعراقي والسيـادة الوطنيـة واعتبار العـملية الـسياسية

برمتها خاضعة للتأثير االمريكي!
ولـيس فـقـط في هـذه الـرؤيـة احـراج و اخـراج الــسـيـاسي الـعـراقي من
مـلـعب الــقـرار واسـتـقاللـيـته فـحـسـب بل االهم نـكـران الـدور االقـلـيـمي

وعلى االخص التأثير االيراني في العراق!
لكن ما حدث في مظـاهرات البصرة ونتـائجها وتداعيـاتها ال يثبت هذه
فقـد اصبح واضحـا وعلـنيا ان امـريكـا بسبب الرؤيـة االحادية اجلـانب
رغـبـتـهـا لـواليـة ثـانـية لـلـعـبـادي اخـذت تـضـغط عـلى الـسـنـة والـكرد ان
يلتحقوا بكتلة الـنواة (االصالح واالعمار) التي تضم النصر وسائرون
ويصل االمـر الى تهـديد الـسياسـي الـسنـة بإعادة والوطـنيـة واحلكمـة
داعش الى مدنهم ان التحـقوا بالكتـلة االخرى(كتلـة البناء) والتي تضم

الفتح ودولة القانون وفصائل من احلشد الشعبي! 
لــكن احـــــيـانـا تـتـــــــصـرف امـريـكـا بــصــــالفـة وعـنـجـــــهـيـة فـتـحـرق
اوراقـهــا في عــالم الــســيــاســيــة الــتي حتــتـاج الى الــدهــاء والــــــذكـاء

رونة!  وا
وقـوف امـريـكـا مع الـعـبـادي والـتـحـالف الـذي يـنـتـمي الـيـه احـرج كـتـلة
الصدر وسـائرون التـي تضم ايضـا احلزب الشـيوعي وهذان الـطرفان

اشد كرها ألمريكا! 
وهو مـا دفع بـعض نواب من كـتلـة النـصر ان يـتحـولوا الى كـتلـة البـناء
ويـضعـون تواقـيعـهم احليـة في اجلـلسـة االولى التي تـقـدم فيـها الـكتـلة
الكـبـرى السـيد الـصدر احس بـالفخ االمـريـكي وهو الـذي يعـتمـد على
ـعـاداة امريـكا كـما ان الـصـدر غيـر متـحـمس ان يخـسر كل شـعبـيته 

شيء من اجل والية ثانية للعبادي.
نــتـائج الـعــد والـفـرز الــيـدوي وتـزكــيـة نـتـائـج االنـتـخـابــات لـهـا دور في
ان االحـتـقـان الشـعـبي فـشل اجلـلـسة االولـى في اختـيـار رئـيس الـبـر
زاج الشـعبي ارتفـاع درجات احلرارة وغياب ونائبيه لـها تأثيـر على ا
الكهـرباء الوطنـية  في البـصرة وتوقف تـزويد ايران البـصرة بالـكهرباء
ـعـيـشـيـة والـبـطـالـة ـسـاعـد فـضال عن سـوء احلـاالت ا كـانت الـعـامـل ا

لوث! الح او ا اء ا وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هو ا
هل حـدث كل هـذا مـصـادفـة او بـتـخـطـيط? ال احـد يـسـتـعـجل بـاالجـابة
ويـقـول من صـنع امــريـكـا!ألن الـنـتـائج لم تـكن في صـالح امـريـكـا فـقـد
الـعـبـادي فـرصــته في واليـة ثـانـيـة وهـنـاك كـتـلـة تـتـشـكل بـاخلـفـاء بـ
سائـرون والفـتح لتـكون الـكتـلة الـكبـرى وهم يصـرون على اخـتيار وجه
جديد لرئاسة الوزراء بعيـدا عن حزب الدعوة ولم يكن سابقا قد تولى

رئاسة الوزراء!
يبدو لي ان اخلاسر من كلما حدث هو (الشعب البصراوي) والشهداء
ـة وانـسـانـية تـتـوفـر فـيـها الـذين قـدمـوا ارواحـهم في سـبـيل حيـاة كـر

اخلدمات والعيشة الالئقة!
اما ما  حرقه فيمكن تعويـضه اخلدمات سوف تتحسن وبذلك تكون
باشـرة اما اخلاسـرون سياسـيا فهو التظـاهرات قد حـققت اهدافـها ا

الـكي) او في مـقـدمـتـهم (حـيـدر الـعـبـادي) وكذلـك ا(
حــزب الـدعـوة بــكـافــة فـروعه ومـــــــسـمـيــاته ومـعه
امـريـكــا! والـرابح االكـبـر هـي (ايـران) عـلى الـرغم
من احلريق والنار الذي التهــمت قـنصلـــيتها قبل

تظاهرين عليها! هجوم ا
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وقـال مـسـاعـد مـديـر الـوكـالـة جيف
بــايـرد إنّ تـأثـيـر اإلعـصـار لم يـنـته
بـعـد مـوضـحًـا أنّ "خـطـره الـشـديد
يبقى قائمًا ب  24 و 36 ساعة".
واستـفـاقت مـديـنة ويـلـمـينـتـغـتون
الـسـاحــلـيّـة عـلى أصــوات انـفـجـار
احملـوّالت الكـهـربائـيـة ورياح قـوية
ـــرور ومألت اقـــتـــلـــعت إشـــارات ا
الـطـرق بـاحلـطام ومـشـاهـد انـدفاع
ــيـاه في كل االجتـاهــات بـحـسب ا
مـراسل وكالـة فـرانس بـرس.وأعلن
ــركـــز الـــوطـــني لـألعـــاصـــيــر أنّ ا
"فــلـورنس تـسـبّب بـتـسـاقط أمـطـار
غـزيــرة في رايـتــسـفــيل بــيـتش في
واليـة كــارواليــنــا الــشــــــمــالــيــة عــنـد
الـسـاعة  7.15(11 15ت غ) مع رياح
بـــلــغـت ســرعـــتـــهــا  150 كـــلم في

الساعة".
ركـز ك غـراهام من وحـذّر مديـر ا
أنّ بطء تقدّم اإلعصـار يفاقم خطره
ــنـاطق الـواقــعـة خـارج حــتّى في ا

مساره.
وقــال غـراهــام "كـلّــمــا طـال هــبـوب
رافقة لإلعصار زاد تدفّق الرياح ا

ناطق الداخلية". ياه إلى ا ا
ومع بـدء وصـول اإلعـصـار أشـارت
تــــقـــاريـــر إلى انـــقــــطـــاع الـــتـــيـــار
الـــكــهـــربـــائي عن نـــحــو  300ألف
شـــــخص فـي واليــــة كـــــارواليـــــنــــا

الشمالية.

ـركـز الـوطـني لألعـاصـيـر وأعـلـن ا
ــرافـــقــة أنّ الـــريــاح األشـــد قـــوة ا
لـإلعـصـار يـصل قـطـرهـا إلى نـحـو
 128كلم وتـلك األقل قوة إلى نـحو

 313كلم.
كـذلك أطــلق حتــذيـرًا مـن احـتــمـال
تـشـكّل زوابع في مـنـاطق من والية

كاروالينا الشمالية.
وحــذّر مــديـر الــوكــالــة الـفــدرالــيـة
حلاالت الطوار بروك لونغ من أنّ
نـاطق الساحلية اخلطر ال يداهم ا
فـحـسب "فـالـفـيـضـانـات الـداخـلـيـة
تـــقـــتل الـــعــــديـــد من الـــنـــاس مع

األسف هذا ما سنراه".
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وصـــدرت أوامــر إخـالء طـــوعًــا أو
قسـرًا حلوالى 1 7ملـيون شخص
مـــقــيــمـــ في واليــات كـــارواليــنــا
اجلـنـوبـيـة وكـارواليـنـا الـشـمـالـيـة
وفــيـــرجــيـــنــيـــا وماليـــ آخــرين
يــــقــــيـــــمــــون في أمــــاكن عــــرضــــة
لـــتــهـــديـــدات االعـــصـــار.وأقـــفــرت
ــنــتـجع شــوارع مـيــرتل بــيــتش ا
الـبـحـري في كـارواليـنـا الـشـمـالـية
وغـطّت ألــواح خــشـبــيـة واجــهـات
احملـال.وأُعـلـنت حـال الـطوار في
خــــمس واليــــات ســــاحـــلــــيّــــة هي
كـارواليـنــا الـشـمـالــيـة وكـارواليـنـا
اجلـنـوبـيـة وجـورجـيـا ومـيـريالنـد
وفـرجيـنـيا.وقـالت شركـة الـكهـرباء
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تعـيث الـفوضى في واليـتنـا.. نحن
قـلــقـون جــدًا ألنّ أحـيـاء بــكـامــلـهـا

يُمكن أن تمحى".
وحــصـل أســوأ الــفــيـــضــانــات من
جـرّاء اإلعــصـار الـعـمالق في بـلـدة
نيـو بيرن في كـاروالينـا الشمـالية
حــيث فــاض نــهــر نــيــوس وأغـرق
الــــشــــوارع وأدى إلى احــــتــــجــــاز

كثيرين داخل منازلهم.
وكـتــبت سـلـطــات نـيـو بــيـرن عـلى
تــويـتـر "نـحن قــادمـون إلخـراجـكم.
ـا تـضـطـرون إلى الـصـعود إلى ر
الـطــبـقــة الـثـانــيـة أو إلى الـعــلـيـة

لكننا سنأتي إلخراجكم".
وقال احلـاكم كـوبر إنه جـرت حتّى
اآلن "مـئات" عـمـليّـات اإلنـقاذ.. "وال
يـزال يـتـعـيّن عـلـيـنـا الـوصـول إلى
عــدد من األشــخــاص". وأضـاف إنّ
"عـمّـال اإلنقـاذ يـعمـلـون في ظروف

خطرة ستُصبح أكثر سوءًا".
وأشــار إلى أنّ نـهــر نـيــوس ارتـفع
ـسافـة ثالثـة أمتـار كـما أنّ هـطول
األمطار "لم يحدث منذ  100عام".
ولــــــفـت إلى أنّ  20ألـف شــــــخص
نُــــقــــلــــوا إلى مـالجئ في أنــــحــــاء

الوالية.
وأعـلـنت الـوكـالـة الـفـدرالـيـة إلدارة
األوضــــاع الـــطـــارئـــة أنّ "اخلـــطـــر
الـشـديـد" لإلعصـار فـلـورنس يـبقى

قائمًا حتّى  36ساعة.

ركز الـوطني لألعاصير في وذكر ا
حتــديــثه لــلــمــعــلــومــات الــســاعـة
 12:00ت غ أن ســـــــرعـــــــة ريــــــاح
اإلعصـار فـلورنس بـلغت  90 ميال
في الساعة ( 150كلم/ساعة) وأنه
يــتـقــدم في اجتــاه شــمـالـي-غـربي
بـــســـرعـــة  10كـــيـــلـــومـــتـــرات في

الساعة.
ــركــز أنّ اخلـــطــر األكــبــر وتــابـع ا
الــذي يُـشـكّـله اإلعـصـار يـتـمـثّل في
ـيــاه مع تـوقّع ارتـفــاع مـنـســوب ا
"فــيــضــانــات كــارثــيــة واســتــمـرار
الـفــيــضــانــات الــنــهــريــة" بــعـد أن
شـهــدت مـنـاطـق تـسـاقـط أكـثـر من

ألف ملم من األمطار.
وفـي عــــــــــرض لـــــــــآلثــــــــــار األولى
لــلــعــاصـفــة أظــهــر جـهــاز قــيـاس
الفيضانات عـلى نهر نيوز في نيو
ـــيـــاه بـــيـــرن ثالثــــة أمـــتـــار من ا

ركز. بحسب ا
ــنـاطق ومع اقـتــراب الــريــاح من ا
الـــــســــاحـــــلــــيـــــة في وقـت ســــابق
ــــســــؤولــــون اخلــــمــــيس حـضّ ا
الـفـدرالــيـون ومـســؤولـو الـواليـات
األهـــــالـي عـــــلـى جتـــــنّب مـــــســـــار

اإلعصار.
وأكّـــد احلــاكم كـــوبــر في مـــؤتــمــر
صـــحــــافي أنّ "هــــذه الـــعــــاصـــفـــة
ستجـلب الدمار" لـلوالية. وتابع أن
السكان "سيشعرون بآثار كارثية".

ديوك إنرجي إنّ بـ مليـون لثالثة
مـاليـــــ مـــــشـــــتـــــرك في واليـــــتي
كـارواليـنـا الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة
يُـمـكن أن تـنـقـطع عـنـهم الـكـهـربـاء
بـــســبـب الــعـــاصـــفـــة وإنّ أعـــمــال

التصليح قد تستغرق أسابيع.
ولـم يـــســـتـــجـب اجلـــمـــيع ألوامـــر
اإلخالء ومـنــهم انـتــونـيــو رامـيـرز
ـقيم عـامل البـنـاء من السـلـفادور ا
في لــــيالنـــد بــــواليـــة كــــارواليـــنـــا
الــشــمـالــيــة الـذي قــال إنه يــعــتـزم

البقاء مع كلبه كانيلو.
وقـــال رامـــيــرز "مـــراكـــز اإليــواء ال

تستقبل الكالب... لن أتركه هنا".
في ويلمينـتغتون اصطفّ األهالي
الــــذين قــــرّروا عـــدم اإلجـالء أمـــام
مـاكيـنات الـبيع اآللي لـشراء الـثلج
الذي يُباع بدوالرين لكيس يحتوي
سـبـعـة كـيـلـوغـرامـات.وقـالت بـتـرا
ــرضــة "لـيس النــغـســتــون وهي 
لـدي مـولّـد وتعـلّـمت من الـتـجارب
ــاضــيــة أن احــتــفظ بــالــثــلج في ا
الـــغـــســالـــة".أمـــا الـــنـــجــار تـــوني
اولبرايت فانتظر على شرفة منزله

وصول فلورنس والبيرة في يده.
ــنـزل بـنـفـسي وقـال "بـنـيتُ هـذا ا
ولــست قــلــقًــا بــتــاتًــا أعـرف بــأنه
". وأضـاف "شحـنتُ بطّـاريات مـت
األجـهـزة اإللكـتـرونـية ولـديّ بـيرة

وألعاب فيديو".

{ ويـــلــمـــيـــنــغـــتـــون كــارواليـــنــا
(أ ف تحدة) الشمـالية (الواليـات ا
ب) - أودى إعـــــصـــــار فـــــلـــــورنس
بـــحــيـــاة عــدد من األشـــخــاص في
ـــتــــحـــدة بـــيـــنـــهم أمّ الـــواليـــات ا
وطفلها وفيما أدّت الرياح العاتية
اجلـــمــــعـــة إلـى اقـــتالع أشــــجـــار
تــســـبّــبت األمـــطـــار الــغـــزيــرة في
فــيـــضـــانـــات حــاصـــرت عـــشــرات

السكّان.
وحتدّثت مـصادر رسـميّـة ووسائل
إعـالمـيّــة عن وجــود مـا ال يــقلّ عن
أربـــعـــة قــتـــلى حـــتّى اآلن. وأعـــلن
البيت األبيض اجلمعة أنّ الرئيس
األمـيــركي دونـالــد تـرامب ســيـزور
ـقـبل مــنـاطق ضــربـهـا األسـبــوع ا

اإلعصار.
وأنـــقـــذت فـــرق الـــطـــوار مـــئــات
األشـخــاص احملـتــجــزين اجلـمــعـة
جــرّاء هــذا اإلعــصــار الــذي ضـرب
الــــســـاحـل الـــشــــرقـي لـــلــــواليـــات

تحدة. ا
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وأعـلـنت الـشـرطـة في ويلـمـنـغـتون
بـكــارواليـنــا الـشــمـالــيـة أنّ "امـرأة
وطـفــلـهـا لــقـيــا حـتــفـهــمـا عــنـدمـا
ســقــطـت شــجــرة عـلـى مــنــزلــهــمـا

ستشفى. وأُصيب األب" وأُدخل ا
وقــــال روي كــــوبـــــر حــــاكم واليــــة
كــارواليـنــا الـشـمــالـيــة "الـعــاصـفـة

»½UON—∫ االعصار فلورنس يضرب ويلمينغتون في كاروالينا الشمالية وتبدو بيوت منهارة واشجار مقطوعة

ولـنـدن وطـوكـيـو كـمـا يـقول أالن الو
ــديــر الـتــنــفـيــذي لــشـركــة "أبــولـون ا
ـقـيـم في هـونغ كـونغ " وا بـلـوكـتــشـ

منذ زمن طويل.
ـعــامالت الـتــجـاريـة ويـضــيف الو: "ا
جتـــري أيــضــاً بــإيـــقــاع ســريع. فــإذا
تناولت طـعامك في مطعم 'تشا تشان
تـينغ) 'الـذي يـقـدم أكالت هونـغ كونغ
ـرجـح أن يـصل الــتــقـلــيــديــة) فـمـن ا
الطعام إلى طاولتك بعد خمس دقائق

مــن
اختيارك للطبق الذي تريده".

وعــــلى نــــفس الــــنـــسـق من اإليــــقـــاع
الــســريـع تــرى الــنـــاس يــتـــحــدثــون
مــبـــاشـــرة وبــدون إضـــاعـــة لـــلــوقت
وقــلـــيال مــا يــســـتــخــدمـــون عــبــارات
اجملامالت مثل (من فضلك) أو (شكراً
لك) الــتي اعــتــاد عــلى اسـتــخــدامــهـا
الـغــربـيـون.ويـصــمـد الـنــاس هـنـا في
وجه الــــتــــحـــديــــات مــــثل األســــعـــار
ـكن أن ـرتـفـعـة لـلـعـقـارات والـتي  ا
يـــــنــــــتج عــــــنــــــهــــــا بـــــعـض األمـــــور
ـدهـشـة.ويـقـول يـو: "بـإمـكـانـك رؤية ا
ـكن لك مــطـاعم رائــعـة في أمــاكن ال 
تخيـلها مـثل الطابق الـ 13من بناية
مــهـجــورة حـيث تــسـتــغل الـشــركـات
األمــاكن مـتــنـاهـيــة الـصــغـر الفــتـتـاح
مـتـاجـرهـا أو تـرى الـنـاس يـعـيـشون
في بـيـوت ضـيـقـة جـدا يـطـلق عـلـيـهـا

البعض اسم 'بيوت التوابيت .'
ولــدى الـنــاس دائــمــا طـرق إبــداعــيـة
لـلوصـول إلى أهـدافهـم وتدبـر شؤون
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هونغ كـونغ التي كانت ذات يـوم قرية
تـــعـــتــمـــد عـــلى الـــصــيـــد والـــزراعــة
أصــبــحت اآلن من بــ أكـثــر مـرافيء
العالم ازدحاماً وأكثر مراكز التجارة

أهمية.
ــديــنــة "بــالــنــشــاط وال تــزال وتــعج ا
غـارقـة في الـتـقـالـيـد الـصـيـنـيـة" كـما
يـقـول سـكي يو مـن سنـغـافـورة الذي
يــقـــطن فـي هــونـغ كـــونغ مـــنــذ ســـبع
ســنــوات وهــو مـؤسـس شــركـة "بــيغ

فوت تور" للسياحة.
ـعـمــاري مـثـال ويـضــيف يـو: "الـفـن ا
عـلـى شـيـوع تــلك الـتــقـالـيــد فـبـغض
الـنظـر عن احلداثـة التي يـبدو عـليـها
مــبـنى مــثل مـبــنى بـنك 'أتش أس بي
سي 'الـذي صـمــمه نـورمـان فــوسـتـر
ومــبـــنى بـــانك أوف تـــشــايـــنـــا (بــنك
) لـــلــمـــصــمـم أم أي بي فــإن الـــصــ
ـباني شُيـد ليتوافق الكثـير من هذه ا
مع فـلـسـلـفـة 'فـيـنغ شـوي 'الـصـيـنـيـة
(الــــتي تــــقــــوم عـــلـى فـــكــــرة تــــنـــاغم
ـا الـتــصـمـيـم مع الـبـيــئـة احملـيــطـة 

يسمح بتدفق الطاقة اإليجابية)".
مثال فـمــبـنى بـنك 'أتش أس بي سي '
لـه مـــدخـل واسع في الــــدور األرضي
ويُــعــتــقــد أنـه صــمم كــذلـك لــيــســمح
لـلـهواء والـطاقـة اإليـجابـيـة بالـدخول

بنى. إلى ا
حتــدثــنـا إلـى بـعـض مـواطــني هــونغ
كـونغ الـبـالغ عـددهم أكـثـر من سـبـعة
ماليـ نسـمة لـنعرف بـالضـبط كيف
نــتـــعــايـش مع هـــذا الــنـــمط الــفـــريــد
للحياة وهذه الطاقة الفريدة من

نوعها.
وتـتـمـيز
هــــــــــونغ
كونغ من
ب كـافة
ــــــــــــــدن ا
اآلسيـوية
بــــســـــمــــة
خـــــاصــــة.
فــبـــيــنـــمــا
تــــتـــــبــــدى
فـــــــيـــــــهــــــا
مـــــظـــــاهــــر
احلـــــداثـــــة
ــــــثـــــيـــــرة ا
لـإلعـــجـــاب
فإن التقاليد
ـــة ال الـــقـــد
تـــزال حــــيـــة

فيها.
وأحـــــد هـــــذه

ويسـهل على الكـثيرين بـناء صداقات
جديدة.

ويقول أودرا غـوردون مؤسس وكالة
"غـلـوبـال أيـدنـتـتي بـارتـنـرز" لألزيـاء
الـذي يــقـيم هـنــا مـنـذ ســبع سـنـوات:
"تـرعـرعت فـي مـديـنة نـيـويـورك حـيث
يـعرف سـكانـهـا بعـدم انفـتاحـهم على
فـكرة الـتواصل مع الـغربـاء لكن هـنا
يــعــرض الـكــثــيـر مـن الـنــاس تــرتـيب
مـوعــد مـعك فـي أعـقـاب لــقـاء قــصـيـر

وعابر".
ويــــــضــــــيف

غــــــــــــــوردون:
"حتـــــــــتـــــــــاج
ـــــــعـــــــرفـــــــة
شـــــــــــــــخـص
واحـد دائـمـاً
لــــتـــــحــــصل
عـلى فـرصـة

جديدة".
دينة هذه ا
ســــريــــعــــة
اإليـــــقـــــاع
لـــــذا فـــــإن
النـاجح
هـــــنــــا هم
الـــــــــــذيـن
يـــحــبــون
الـــعـــيش
في مـــدن
مــــــــــــــثـل
نيويورك

حــيـــاتـــهم. فـــســـكــان هـــونغ كـــونغ ال
يعرفون اليأس".

وبـينـمـا يـتـحـدث الـنـاس اإلجنـلـيـزية
عـــلى نـــطــاق واسع إال أن غـــالــبـــيــة
أهـالي هـونغ كـونغ يـتـحـدثـون الـلـغـة

الكانتونية كلغة أولى.
وقـد يـكـون اإليـقـاع السـريع لـلـمـديـنة
مــرهــقــاً لــكن الــشــواطيء الــقــريــبــة
وأمــاكن الــتــنــزه ســيــراً عـلـى األقـدام
تـــمــنح اإلنــســـان إمــكــانــيــة
قــــــــــــــضــــاء فـــتــــرة راحـــة
ـــــــتـــــــعـــــــة وهـــــــــــــــــذه
الـــــــشـــــــواطـيء واألمـــــــاكن
ــكن الـوصـول كـــــــــــلـهـا 
إلــــيـــــهـــــا بــــاســـــتـــــخــــدام
ـــــــواصالت الـــــــعــــــامــــــة ا
ــــــــــمـتازة الـتي تـتـمتع ا

نطقة. بها ا
وتقول سـتايسي كـابريو
ــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة في ا
التـسويق والـتي تنـحدر
أصـالً من الــــــــــواليـــــــــات
ـتــحــدة: "تـعــد بـحــيـرة ا
'ساي كونغ 'بحيرة غاية
ـــكــنك أن فـي الــروعــة 
تــقــفــز فــيــهــا من أعــلى
اجلـــــــرف اجلــــــــبــــــــلي
وجــزيـــرة الالمـــا تــعــد
مـكــانـا رائــعـا لــلـتــنـزه
سيـراً عـلى األقدام مع
وفــــــرة الـــــشــــــواطيء
فيها وشاطيء 'شيك
أو 'هــو شـاطيء رائع
يـستـمتع بـه الزائـرون دوما".مـا الذي
?الـعـقـارات في ـعـرفـته أيـضـاً أحـتـاج 
هـونع كـونغ بـاهـظــة الـثـمن فـحـسب
موقع مـقارنة األسـعار "اكـسباتـستان
دوت كــوم" فـإن بــيــتـاً مــســاحـته 85
مترا مـربعا يزيـد ثمن إيجاره بـنسبة
اثل في لندن ئة عن بيت   67في ا
ـــاثل في ـــئــــة عن بـــيـت  و 34في ا
نـيـويورك. ويـقـول سكـان هـونغ كونغ
ــــــواصالت إن الــــــضــــــرائـب األقل وا
الــعـامــة زهـيــدة الـســعـر تــخـفف من

عيشة. العبء الثقيل لتكاليف ا
إحـدى الـطـرق التي يـتـبـعهـا الـسـكان
ـــال تـــتـــمـــثل فـي شــراء لـــتـــوفـــيـــر ا
مـشـروبــاتـهم الـكـحـولــيـة من مـتـاجـر

"سفن إالفن" الشهيرة. 
ـتـاجـر في كل فـبـيــنـمـا تـعـرف هــذه ا
أنـحـاء الـعـالم بــأنـهـا مـحالت بـقـالـة
فـإنها تـعتـبر في هـونغ كونـغ أسلوب
حــيـاة وذلك ألن خــدمـاتــهــا سـريــعـة
وبــضـــائــعــهــا مـــعــفــاة مـن ضــريــبــة

اخلدمة.

الــتــقــالـيــد األكــثـر شــهــرة هــو طـقس
يــــعـــــرف بــــاسم "ضـــــرب الــــشــــخص
الـــشـــريـــر" وخالله تـــضـــرب ســـيـــدة
صـيـنـيـة باحلـذاء ورقـة مـكتـوب فـيـها
اسم شخص "سيء". وحتـترف بعض
النسـوة أداء هذا الطقس مـقابل مبلغ
ــــال يـــــدفــــعـه لــــهـن مَن يـــــريــــد مـن ا
الـتـخـلص من احلظ الـسـيء أو حـسد

شخص يُعتقد أنه شرير.
ويــــقــــول يــــو: "لـــــديــــنــــا ســــاحــــرات
مــعــاصـرات يــلــقـ بــالــلـعــنــات عـلى
كنك أن تعثر على مجموعة الناس. 

مـنـهن أسـفل جـسـر 'طـريق الـقـنـاة'
ــكــان في خــلــيج كــوزواي. وهــذا ا
يـسـتـحق الـنــظـر إلـيه وخـاصـة في

ساء". وقت ا
ويـوضـح يـو أن الــشــمـوع ورائــحـة
عــيـدان الــبــخـور احملــتـرقــة تــضـفي
مزيداً من األجواءً الدرامية على هذا

الطقس التقليدي.
لـكن مـثل هـذه الـتــقـالـيـد ال تـمـنع من
ـديـنـة الـكـبــيـر بـالـثـقـافـات تـرحـيـب ا
األخرى اخملتـلفة حـيث يشعر الـكثير
مـن األجــــــــــــــانـب األوروبــــــــــــــيـــــــــــــ
ـقـيـمـ في هـونغ واآلســــــــــيـويـ ا
ي ــديــنـة ذات طــابع عــا كــونغ بــأن ا
يــــــــجـعل من اليـسـيـر على الـقـادم
اجلـدد أن يـنسـجـمـوا وينـدمـجوا في

دينة. حياة ا
فــأكـثـر من نـصف ســكـان هـونغ كـونغ
ـا يقـلل من يتـكـلـمـون اإلجنـلـيـزيـة 
عــوائق الــتــــــــــــواصل بــ الــنـاس
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