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ولــكـن الــرحــلــة كــانت تـالئم الــشــبــاب في
راهقة أو في العشرينيات أواخر مرحلة ا

من العمر وال تناسب اجليل األكبر سنا.
وتـقــول: "اجلـمـيع كـانـوا رائـعـ ولـكـنـهم
كـانـوا أصـغـر مـني سـنـا بـكـثـيـر ولهـذا لم

أنسجم مع أحد. 
ـاذا ال يـنـظم أحد لـكـنـني عـنـدها تـسـاءلت 
هـذا الـنوع من الـرحالت للـشبـاب في نفس
الـفــئـة الـعـمـريـة الـتـي أنـتـمي لـهـا?".وبـعـد
ــوعــد األول تــوطــدت عالقـة أســابــيع من ا
فـياس وثـومبسـون وأجريـا دراسة جدوى
لــلــمــشــروع وتـيــقــنــا أن حــظـوظ جنــاحه

كبيرة.
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ولم يـترك الشريـكان وظائفهـما على الفور
إذ كـانت فيـاس تعـمل في النـهار في إحدى
الـشركـات في قطاع جـمع التبـرعات بيـنما
كـان ثــومـبـسـون مـصـورا صـحـفـيـا وكـانـا
يــقـــضــيــان وقت فـــراغــهــمـــا في تــأســيس
الــشـركـة الــولـيــدة.وقـد واخـتــارا لـهـا اسم
"فالش باك"(FLASH PACK) في إشارة
إلى حـزم األمـتـعة لـلـرحالت االسـتـكشـافـية
الــســريــعــة وادخــرا مــعــا مــبــلغ 15.000
جــنـــيه اســتــرلـــيــني حــصال عـــلــيه بــشق
األنــفس لــتــدشــ الــشــركــة.إال أنــهـمــا لم
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لم يـخـطر بـبال رادهـا فـياس عـندمـا كانت
في طـريـقهـا ألول مـوعد غـرامي لـها مع لي
ثـــومــبــســـون الــذي تــعـــرفت عــلـــيه عــبــر
اإلنــتـرنت أنــهـمـا ســيـقــعـان في احلب في
نـهـايـة الـسـهـرة ويخـطـطـان أيـضـا إلقـامة
مـــشـــروع مـــربـح.كـــان ذلك في عـــام 2012
وكــانت رادهـا آنـذاك عـزبـاء في الـ  32 من
الـعمر والـتقت ثومـبسون عـبر أحد مواقع
ـواعـدة الغـرامـية الـذي جـمع ب االثـن ا

شترك للسفر والترحال. بسبب عشقهما ا
وفي إحـدى حانـات لنـدن حيـث كان الـلقاء
األول ذكــرت فــيــاس أنــهــا الحـظـت وجـود
فــجــوة بـــ الــعــرض والــطــلب في قــطــاع
الــســيــاحــة ســبــبــهــا حــاجـة الــســوق إلى
شــركـات لــتـنـظــيم رحالت جـمــاعـيــة تـلـبي
تـطلـعات الـشبـاب العـزاب في الثـالثيـنيات
واألربـعيـنيات من الـعمـر من عشاق الـسفر
ـغامرات.إذ تـرى فياس أن هـناك الكـثير وا
من الــشـركــات الـتي تــنـظم هــذا الـنـوع من
الـرحـالت اجلـمـاعـيـة لـلـشـبـاب من سن 18
إلى  30عــامـا ولـكن اجلـيل األكـبـر سـنـا ال
يــجـد الــكـثــيـر من الــعـروض الــتي تـرضي

شغفه بالسفر واستكشاف العالم.
واتـفق ثـومـبـسون الـذي كـان عـمـره آنذاك
 31 عـــامــا مع فــيـــاس في الــرأي وأخــذا
يـنــاقـشـان الـفـكـرة بــجـديـة.وتـقـول فـيـاس:
ــشـروع "كــلـمــا أفـضــنـا فـي احلـديث عن ا
زادت حــمــاســتــنـا لــلــفــكــرة. وفي غــضـون
أســـابــيـع لم تــربـط بــيـــنــنـــا عالقــة احلب
فـحــسب بل ربـطـتـنـا أيـضـا عالقـة شـراكـة
ـشـروع الــذي اتـفـقـنـا عـلى مـحــتـمـلـة في ا
ـضـي في تـنـفـيـذه".واآلن أصـبح االثـنـان ا
زوجـ ومالكـ لشركـة "فالش باك" التي
ــا يـــربــو عــلى تــنـــظم رحالت جــمـــاعــيــة 
 10.000 شــــخـص في الــــثـالثــــيــــنــــيــــات
واألربــعــيــنــيــات من الــعــمــر ســنــويــا إلى
وجـهات مـختـلفة مـثل فيـتنـام وكمـبوديا
شروع وسـريالنكا واألردن.وخطرت فكرة ا
لـفـيـاس في مـطـلع 2012 عـنـدمـا أرادت أن
تـــســافـــر إلى اخلـــارج ولم جتـــد صــديـــقــا
يــرافـقــهـا في رحـلــتـهــا وتـقــول إن جـمـيع
أصـدقــائـهـا "كـانـوا إمـا اسـتـقـروا وكـونـوا
أســرا أو لم يـتـمـكـنــوا من احلـصـول عـلى
إجـازة من العمل".وعنـدما يأست من إيجاد
ـفردهـا وسجلت رفـيق قررت أن تـسافر 
اسـمـهــا في رحـلـة جـمـاعـيـة إلى كـمـبـوديـا

أهـدافٍ ذات أولـويـة. كــمـا كـان هـنـاك
تـشــديـد غــيـر مــسـبــوق عـلـى تـنــفـيـذ
ـــدنـي. وهـــكـــذا إجـــراءات الــــدفـــاع ا
ـظــاهـر اتـخــذت تــلك الــتـدابــيـر كـل ا
اخلاصة بالتحضـير الكامل للتحسب

إلمكانية اندالع حرب.
فـقد تـبـ أن الـقـيادة الـسـوفـيـتـية لم
تـصــدق أن "أبِل آرتــشـر  "83 مـجـرد
ا اعتبـرته ستاراً لضربةٍ تدريب وإ
أولى نـوويــةٍ فـعـلــيـةٍ وقـد اســتـعـدت

للرد واالنتقام من مثل هذا الهجوم.
ويقول جونز في هذا السياق: "الفزع
من احلـرب كـان حـقــيـقـيـاً وذاك الـرد
ـسـبـوق الـذي كـان الـعـسـكـري غــيـر ا
سيـحدث كـان مخـيفـاً للـغايـة. ال نريد
أن يَــحْـــسَبْ أعــداؤنـــا أنــنــا ســـنــشن
ضربةً أولى عندمـا ال تكون لدينا أي
نـوايـا لـلـقـيـام بـذلك".إذن كـيف أُسـيئ
تفسير تدريبٍ عسـكريٍ سنويٍ للناتو
بشكـلٍ فادحٍ كمـا حدث? لـلتـعرف على
إجــابــة هــذا الـــســؤال عــكف جــونــز
وزمالؤه مـؤخراً عـلى الـتـنـقـيب بـدقةٍ
ا في صادر الروسية  شديدةٍ في ا
ذلك أرشـيف جهـاز " كـيه جي بي" في
أوكــرانــيــا.ويـــقــول الــرجل: "وجــدنــا
مجـلـةً عسـكـريـةً سوفـيـتيـةً تـعود إلى
عام 1984  تتـضـمن حتـلـيالً مُـفصالً
لـ(أبِل آرتــشـــر).. وكــان واضـــحــا من
ــفــعم بــالـــقــلق الــذي كــان الــطــابـع ا
يكـسوهـا أن اجلـيش السـوفيـتي كان

مصاباً بالهلع".
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ا يـجب عـلـينـا هـنا أن نـتـذكر أن ور
زعــيم االحتــاد الــســـوفــيــتي في عــام
 1983 كـان يـوري أنــدروبـوف وهـو
رئيـس سابـق للـ"كـيه جـي بي" وأحد
ـنــتـمــ لـلــحـرس الــقـد في بالده ا
بـامـتـيـاز إذ وصل إلى مـنـصـبه عـبـر
الترقي في صفوف احلزب الشيوعي.
لـكن في الــوقت الـذي وصـل إلى قـمـة
هرم الـسـلـطـة كان هـذا الـرجل مـعتل
الــصــحــة بـشــكلٍ خــطــيــرٍ ومــصــابـاً
بـجـنـون الــعـظـمـة والــشك عـلى نـحـو

خطرٍ كذلك.
ـديـر ـرز - نـائب ا بـرأي مـارتِن تـشــا
ــلــكي لــلــخــدمـات ــعـهــد ا الــعــام لـ"ا
عـروف بـاسم "آر يو إس تـحـدة" وا ا
آي" وهو مركز أبحاثٍ يتخذ من لندن
مـقـراً له - "كـان هــنـاك جـنـون عـظـمـةٍ
.. كان بوسع القيادة السوفيتية وشكٍ
ـفـاجـئ الذي تـذكـر صـدمـة الـهـجوم ا
شـــنه هــــتـــلـــر عـــام  1941وأدى إلى
تـدمـيـر االحتـاد الـسـوفـيـتي بـالـكـامل
ـنـظور الـذي كانت . هـذا هو ا تقـريـباً

السياسة األمريكية تُرى من خالله".
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منـذ ايام والـفيس بـوك يشتـعل بتـعليـقات ومـنشورات تـطالب احلـكومة
بان يشغل القاضي رحيم العكيلي منصب وزير العدل.وقبل كل شيء
انا اقدر كل هـذه الدعوات الـطيبة الـتي قلنـاها وتناقـلناهـا على الفيس

بوك وبحماس يقطع االنفاس.
نعم انا اقدر هـذا كثيرا لكـني ال اتمنى ان نصـمت اربعة اعوام اخرى
ثم نتـذكر العـكيلي مـرة اخرى بعـد انتهـاء عمر هـذه احلكومـة اجلديدة
وتشـكيل اخرى يـعلم الـله من سيكـون رئيس وزرائـها. كنـا متحـمس
وكأننا في مـاراثون كالمي لن يتوقـف.وفي احلقيقة جدا في تعـليقاتنـا
كنت احس بـكل ما كـان يدور في اجلـهات اخلفـية لـقلب هـذا القاضي
الـــشــهم.كــنـــــت اعــرف جــيــدا مـن خالل تــواصـــلي مــعه مـــا نــوعــيــة

احساسه?
ـــــكن ان يـفـقـد االنـســــــان مـتــــــعـته حـ يـكـون بـعيـدا عن وكـيف 

وطنه.?
وصدق ظـني حـ شكـر العـكيـلي جمـيع من طالب وتـمنى له ان يـكون
وزيرا للعدل.شكرنا بوقار جميل لكنه اوضح للجميع انه ال يريد شيئا
ـنـفى الـقـسري واالجـتـمـاع بـاطـفـاله.واخلالص من ا اال الـعـودة لـبـلـده

الذي اجلأه اليه حبه لوطنه ودفاعه عنه ضد الفاسدين.  
في منـشوره االنسـاني كان العـكيلي يـغني كابي فـراس احلمداني في
اسره.ال فـرق ب غنـائيات ذلك الـشاعر وهـو في االسر وب مـا يقوله
الــعــكــيــلي عــلى الــفــيس بــوك في كل يــوم.االلم ذاتـه والـقــلـق الـذي ال
ينـتهي.والـدوران في ضبـاب الغـربة.لذا اقـول من يرد ان يـعرف مـحنة
وتفاصيل يومياته الشاعر ابي فراس احلمداني فـليقرأ قصة العكـيلي

بادئهما فدفعا الثمن. في منفاه.قصة متشابهة لبطل عاشا وفقا 
االول شــاعـر وفـارس يـخـوض احلـرب بـسـيــفه فـاسـره الـروم والـثـاني
قـاض وثـوري رفض ان يـظل قانـعـا بـامـتيـازات الـقـضاء فـصـرخ بـقوة
ضــد خـصــومــنـا جــمــيـعــا من الــفـاســدين.رجالن احــدهـمــا ولــد قـبل
ورجل مـا زال يـعـيش بـيـنـنـا ونـتـــــــــعـلم مـنه كل يـوم نـغـمـة الم قـرون
حتــــرق جـــانـــبـــا مـن قـــلـــوبــــنـــا.-  لـــنـــكـن اذن جـــديـــ مـع قـــضـــيـــة

العكيلي.لنتظاهر..
لنـقـل في الـصـحف والـفـضائـيـات كـلـمـة عـنه وعن مـواقـفه.لـيـحـمل كل
مثقف وكـاتب وحقوقي مظـلمة القـاضي معه ويطرحـها عند الـلقاء باي

من مسوؤلي احلكومة.
لـنـطــالب دائـمـا بـاعــــــادة االعـتـــــــبـار لــهـذا الـقـاضـي الـذي خـذلـنـاه

جميعا.
وهـا هو االن في مـنـفاه يـعيش هـواجـسه وشوقه لـبـغداد كـما كـان ابو
فـراس يـصرخ من مـنـفاه الـذي كـان قريـبـا من سـكن العـكـيلي حـالـيا.
لـنـتـذكـر دائـما قـصـة رحـيم الـعـكـيلي حـ نـسـمع احـدى قـصـائد ابي

الفراس احلمداني وعلى االخص هذا البيت العميق
اقول وقد ناحت بقربي حمامة

اياجارتا لو تعلم بحالي
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

وال خطرت منك الهموم ببالي

من االمـور الـبـديـهـية ان تـواجه احلـكـومـات الـفاشـلـة بـغـضب شـعبي
ـا يـتـحـول عنـدمـا يـبـلغ احلـماسـة مـسـتـوى االنفـجـار الى عـصـيان ر
مسـلح ثم ثـورة جـمـاهـيـريـة واسعـة وهـذه حـقـيـقـة تاريـخـيـة عـرفـتـها
شـعـوب الـعـالم فـي الـقارات كـافـة ضـد مـن يعـمـل عـلى اخـمـاد شـعـلة
الـروح الــوطـنــيـة ومــصـادرة حــقـوق االنــسـان مـن اجل احلـفــاظ عـلى
ـركز الـوظـيـفـية بـشـتى الـوسـائل القـمـعـية االعتـبـارات االجـتمـاعـيـة وا

واالساليب الذرائعية.
كما حدث ذلك وسـوف يحدث من احداث شـعبيه في اغلـب محافظات
ـلفات اخلدميه االخرى التي العراق احتجاجـاً على تردي الكهرباء وا
طـال الـزمن عـلى عـدم مـعـاجلـتـهـا خـصـوصـاً بـعد ان ارتـفـعـت نـسـبة
البـطـاله والفـقر وتـردي االوضاع االقـتصـادية الـتي زادت من معـانات
سـحوقة والفئات احملـرومة من ثروات البالد (النفط) التي اجلماهير ا
حتولت الى نـقمه لـلفقـراء ونهب لـلفاسـدين من السـياسيـ الذين جاء

بهم احملتل.
ـســؤولـون في (احلـكــومـات احملـلـيـة) ومع هـذا كـله اليــعـتـرف هـؤالء ا
ــركــزيه) بــفــشــلــهم في ادارة مــلف اخلــدمــات الــعــامـة و(احلــكــومه ا
واخلـاصه فـضـلت هـذه احلــكـومـات اسـيـرة احلـقـيــقـة مـتـهـمـة جـهـات
سـياسـيه وحزبـية وشـخصـيـة وراء هذه االحـداث العـفويه الـتي جرت
ا في مـحافـظة البـصرة وبـقيـة احملافـظات وان دل هـذا على شـيء فا
سؤولة مـن االستياء الشعبي الذي يكاد ان يدل على خوف اجلهات ا
تظاهـرين بأنها واطنـ ا يتحـول الى ثورة عارمة كـما اسماهـا احد ا
بــدايـة (ثـورة اجلـيـاع) او بـدايـة الـثـوره ضـد الـوضع الـسـيـاسي كـمـا
اسـماهـا احد الـناطـق الحـد احلـركات الـسيـاسيه في الـعراق وكـما
يراها الكاتب واحمللل الـسياسي االستاذ غالب الـشابندر على طريق
حتـريـر االنــسـان من الـظــلم والـتـعــسف الـلـذان يــواجـهـمــا في حـيـاته

اليوميه والسيما في اجلانب اخلدمي. 
لكن لالسف الشـديد لم جند هـناك من يعـالج هذه الفـوضى اخلدمية
قـراطية شـفافة فبـدل من مواجهـة مطـالب جماهـير الغـاضبـة بروح د
يجابهون باطالق النـار عليهم والتهديد والـقتل ومنع الغضب الشعبي
ـقـرطـيه الـتي هي حق قـانـوني ومـشـروع يـعـبر من من االسـالـيب الـد

خالله الشعب عن ارادته وطموحاته 
ــلـــــفـات ــلـــــــفــات اخلــدمــــيــة وا فــلــمــــــاذا هـــــــذا الــربـــــط بــ ا

السياسية ?
اذا التـواجه الـدولة (السـلطـة) الشـعب صراحـة لتـقول (انـنا طالب) و

مناصب الدعاة (مناقب) 
عـلى الدولـة متـمثـلة بـالسـلطـة ان التخـاف من الشـعب الن اخلوف في
ـا يفسر اخلوف هذه االيام اليفـسر الهروب من غضـب اجلماهير وا
ـكـاسب الـتي حـصـلـوا عـلـيـهـا وانـا ارى ان مـواجـهـة الـشـعب عـلى ا
بـالـغـضب والـقـسوة والـنـار هي فـشل في ادارة الـدوله والـتـمـسك بـها

بالقوة وتدمير حقوق الناس.
ونتـمنى ان تـكون احلـكومه اجلـديده مخـتلـفه عن سابـقاتـها وان تدرك
اء والتربيـة والتعليم ـلف اخلدمي (الكهربـاء وا احلقيقـة وتتابع بجد ا
والـصـحة وحتـقيـق فرص عـمل لـتقـلـيص البـطـاله) والتي هـي مقـدمات
لـفات االخرى وفك اسـر السلـطة من الظالل للـطريق الصـحيح حلل ا
والـوعود الـبراقـة وتبـيان حـقيـقة مـايحـدث على الـساحه الـعراقـية من
فـشل مسـتمـر في معـاجلة الـتجـاوزات والســــــــلبـيات الـتي تـــــرافق
احلياة االجـتـــــــماعيـة واالقتــــصـادية والســــــيـاسية واخلدمـية كما
نـتـمـنى ان تـكون حـكـومه ابـويـة بحق وحـقـيـقه وحتـرق الوعـود بـتـقد
نجـزات على ارض الواقـع والتكتفـي بالوعـود الواردة في برنـامجها ا
ـرحـلـة الـسـابـقه والتــــــكـون ( كـلـمـا دخـلـتـهـا امه لـعـنت الـتي بـلـعن ا

سبقتها).
ولـكن لالسف الـشـديـد اعـتـاد االنـســان الـعـراقي عـلى الـتـصـريـحـات

والـوعــود من الــســيــاسـيــ الــدجـالــ الــفــاسـدين
ناصب  (طالب ا

وصــدق مـن قــال الصـــحــاب الـــوعــود الـــكــثـــيــرة
(اوعدك ياوعد واسقيك ياكمون)

ــديــنـة من أعــلى يــخـلب األلــبــاب. وكـنت ا
مـتأكدا أنـني لو أعتلـيت التمثـال والتقطت
صـورة لنـفسي من أعـلى ستـحقق انـتشارا
مـذهال ب مستخدمي اإلنترنت".واستطاع
ثـومبسون إقناع هيئة السياحة البرازيلية
بـالـسمـاح له بـالصـعود إلى أعـلى الـتمـثال
اللــتــقــاط هــذه الــصـورة الــتي كــانت عــلى
دينـة.ولم يُخيب ارتـفاع  738 مـترا فـوق ا
مــسـتــخـدمــو اإلنـتـرنـت ظـنه إذ انــتـشـرت
الـصـورة انـتـشـارا واسـعـا وتـفـاعل مـعـها
رواد مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي بـنـحـو
 50 مـــلـــيـــون عالمـــة إعـــجـــاب وتــعـــلـــيق
ومـشـاركـة واسـتـضـافـته قـنـوات إخـبـارية
وصــحف كــبــرى حــول الــعـالـم وفـوق ذلك
ســـاهــمت الـــصــورة في جـــذب الــزوار إلى
ض وقت طــويل مـــوقع "فالش بــاك".ولـم 
حـتى باتت الشـركة تسـتقبل مـئات العمالء
شــــــهــــــريــــــا حلــــــجــــــز الــــــرحـالت الــــــتي
تـنـظـمـهـا.وحتـقق الـشـركـة مـنذ ذلـك احل
ـــوا مــطــردا ويـــقــال إن مــعـــدل الــنــمــو
الـسنـوي زاد أربعـة أضعـاف في السـنوات
األخـيرة.واليوم تبلغ إيرادات شركة "فالش
بـاك" الـسـنـويـة نـحـو أربـعـة ماليـ جـنـيه
اسـترلـيـني وتقـدر قيـمتـها الـسوقـية بـ10

مالي جنيه استرليني.

يـجنيا ثـمار جهودهـما على الفـور فعندما
ـوقـع عـلـى اإلنـتــرنت في يــنــايـر/ دشــنــا ا
كـانون الثاني في عام  2014 لم يدرجا في
ــوقع ســوى بـرنــامج واحـد فــقط لـرحــلـة ا
اسـتكـشافيـة إلى سيرالـيون.وتقـول فياس:
"قــــد تـــــســــمع عـن قــــصـص جنــــاح حــــقق
أصـحابـها الـثراء بـ ليـلة وضـحاهـا لكن
هــذا لـم يــحــدث في حــالــتـــنــا فــقــد كــانت
األشــهـر الــســتـة األولى مـن عـمــر الـشــركـة

عسيرة للغاية".
وتـردف القول: "لم جتتذب رحلة سيراليون
إال عــمــيال واحــدا واضــطــررنـا أن نــرد له
قــيـمـة احلـجـز بــعـد أن أخـفـقــنـا في إقـنـاع
عـمالء آخرين بـاالنضمـام إلى الرحـلة".لكن
ثــومـبــسـون مــا لـبـث أن تـوصل إلى فــكـرة
تـسـويقـيـة رائعـة أدت إلى زيـادة مبـيـعات
شــركـــة "فالش بــاك" بــلــنــدن إلى حــد فــاق
الـتوقـعات.فـمع اقتـراب موعـد بطـولة كأس
الــعـالم في الـبـرازيل فـي يـونـيـو/ حـزيـران
2014 فـكـر ثـومـبـسـون في الـتـقـاط صـورة
فـريدة من نوعهـا.ويقول ثومـبسون: "لفتت
نــظـري صـورة لـبـعض الــعـمـال عـلى أعـلى
ـعالم ـسـيح اخملـلّص أحـد ا قـمـة تـمـثال ا
الـشـهـيـرة في ريـو دي جـيـنـيـرو وألن هـذا
الـتـمـثـال أقـيم فـوق قـمـة جـبـل فـإن مـنـظر

لكون ستـثمرين  وبـالرغم من أن بعض ا
حـــصـــصــا في شـــركـــة "فالش بــاك" إال أن
ثـومبسـون وفياس مـازاال يستـحوذان على
حــصـة األغــلـبــيــة بـالــشـركــة.تـقــول جـويل
بـراندون بـرافو اخلبـيرة بقـطاع السـياحة
ورئـــيــســـة مـــوقع "تــرافـــيـــلــزو" لـــعــروض
الـرحالت السيـاحية إن شـركة "فالش باك"
اسـتـهدفت شـريـحة عـمـرية مـعـينـة لم جتد
في الـسابق مـن يلـبي تطـلعـاتها.وتـضيف:
"تـــعــد 'فـالش بــاك 'واحـــدة من الـــشــركــات
الــقــلـيــلــة في الـســوق الــتي تــنـظم رحالت
لـلمسـافرين في الثالثيـنيات واألربعـينيات
من الـــعــمــر الــذين يــرغـــبــون في الــســفــر
ـفردهم".وتتابع: "إذ توفر الشركة رحالت
سافر مـفعمـة باإلثارة مـصممـة لتنـاسب ا
الـثـري الـذي يـريـد أن يـسـافـر ويـسـتكـشف
الـعـالم ولـكنه لـيس لـديه مـتـسع من الوقت
لـينظم رحلة بـنفسه. وبعـد أن أشاد الكثير
ؤثرين عـلى مواقع اإلنترنت دون ا مـن ا
ـزايـا السـفر مـنفـردا راجت فكـرة السـفر
دون رفـقــة ومـا يـنـطـوي عـلـيـهـا من فـوائـد

إيجابية".
…UOŠ p¹dý

وال تـنـكـر فـيـاس وثـومـبـسـون أن تـأسـيس
شــركــة مع شــريك احلــيــاة قــد يــؤثـر عــلى
عالقـتهمـا العاطفـية ولكـنهما يـقوالن إنها

كانت جتربة إيجابية إلى أبعد حد.
ويــقـول ثــومــبـســون: "لم أتــخـيل يــومـا أن
ـفردي فـإن وجود ـشروع  أخـوض هذا ا
شـخص إلى جوارك يـشاركك آالم اخلسارة
والسعادة بالنجاح أمر رائع".وفي البداية
كــانت فـيـاس وثــومـبـسـون يــتـشـاركـان في
ـناصب ولـكن فـياس ـهـام ويتـقـاسمـان ا ا
الـيـوم تـتولـى منـصب الـرئـيس التـنـفـيذي
بــيـنــمـا يــركـز ثـومــبـســون عـلى الــعالقـات
الـعــامـة والـتـرويج السم الـشـركـة ويـصف
دوره بــأنـه "مــتــخــصص في إثــارة ضــجــة
لـلـفت االنـتـبـاه لـلـشـركـة".وتـتـطـلع الـشـركة
مــســتــقــبال إلقــامــة فــرع لــهــا فـي أمــريــكـا
الـــشــمــالــيـــة ألن أكــثــر من نـــصف عــمالء
ـتـحـدة وكـندا. الـشـركـة اآلن من الـواليات ا
وتـأمل الـشـركـة أيـضـا أن تـواصل تـوسـيع
قـائمـة وجهـاتهـا السيـاحيـة.وتقـول فياس:
"هـذه الـفـئـة من الـشـبـاب في الـثـالثـيـنـيات
واألربـعـيـنـيـات من الـعـمـر لم جتـد من قـبل
من يــلـبي احــتـيـاجــاتـهـا. لــقـد اسـتــطـعـنـا

بالفعل أن نسد فجوة في السوق".

." سيشن ضربةً نوويةً
وإذا ما تسـنى لك زيارة مكـاتب معهد
"أرشـــيف األمن الـــوطـــني" فـي مـــقــره
بـجـامـعـة جــورج واشـنـطن فـسـتـجـد
ـــلـــفــات ـــكــاتـب مــكـــدســـةً بــا هـــذه ا
والـــصــــنـــاديـق الـــتي تــــتـــراص إلى
ارتفاعاتٍ عالية وهي حتوي الوثائق

ب جنباتها.
بل إنك تــكـاد تــســمع حــفـيف األوراق
ا تراصة على كل رفٍ وهي تنوء  ا
حتمله من معلـومات كانت احلكومات
تـــفـــضـل إبـــقـــاءهـــا طي الـــكـــتـــمـــان.
وبــالــنــســبـــة جلــونــز تــطــلب كــشف
الــنـــقــاب عـن تــفـــاصــيل تـــدريب "أبِل
آرتشر  "83 وما تـرتب علـيه سنواتٍ

ثابرة. من اإلصرار وا
ويقـول الـرجل: "أتـذكر (عـنـدمـا بدأت)
الـــذهـــاب إلـى (قـــسم) احملـــفـــوظـــات
ليُـسْـخَرَ مـني ويُـقـال لي إنني لن أرى
هذه الوثـائق أبداً ألنـها مُـصنـفة على

أنها في غاية السرية".
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لـكن بـعد  12 عامـاً كـامـلـةً من تـقد
الطلبات التي يُسـتند فيها إلى قانون
ـــعــلــومــات ومـن الــشــكــوى حــريــة ا
ـطـاردة واإلحلـاح بـشـكلٍ مـسـتـمر وا
آتت كـل هــذه اجلـــهـــود أُكُـــلـــهـــا عــام
2015. ويصف جـونـز تـلك اللـحـظات
بــالــقــول: "تــلــقــيت هــذه احلــزمــة في
بــريـدي (وهـي عـبــارة عن) الــتــقــريـر
االســـتـــخـــبـــاراتي الـــرئـــيـــسـي الــذي
ـصـادر ولــكي يـصـبح يـتـضــمن كل ا
األمـر أفـضل (بـالـنـسـبـة لي) وصـلـني

في يوم عيد ميالدي".
أُعِــدتْ هـذه الــوثــيــقــة في عـام 1990
عـــــلى يـــــد اجملـــــلس االســـــتـــــشــــاري
لالستخبارات اخلارجية في الواليات
ـتـحـدة وهـو جـهـة تـابـعة لـلـرئـيس ا
األمـريـكي مــبـاشـرةً وحــمـلت عـنـوان

"فزع السوفيت من احلرب".
وباسـتثنـاء بعض الـفقـرات القـصيرة
الـتي أُعــيـد تـنـقــيـحـهـا وصــيـاغـتـهـا
ـؤلف من 109 يـتــنـاول الــتــقـريــر - ا
صفحات - وبـالتفصيـل العواقب غير
قـصـودة لـ "أِبل آرتـشر 83 وهـو ما ا
يـجـعل تــلك الـوثـيـقــة جـديـرة بـقـراءة
ـكنك قراءة الـتقرير جادة متـبصرة (
بـالـكــامل هـنـا).لـعـل من الـواجب هـنـا
اإلشارة إلى الـفـوارق ب "أبِل آرتـشر
اثـلة  "83 وما سـبقه من تـدريبـات 
في الـسـنـوات الـسـابـقـة فـقـد تـضـمن
ذلك الــــتـــدريب اتـــصــــاالتٍ مُـــشـــفـــرةً
وفــــتـــراتٍ من الــــصـــمـت الالســــلـــكي
الكـامل. كـمـا اشـتمل عـلى نـشـر قواتٍ
عـلى األرض. بل بـلغ األمـر حـد إجـراء
اختبـاراتٍ في بعض القـواعد اجلوية
األمـريــكـيــة عـلى تــذخـيـر الــصـواريخ
وتــــصــــويــــبــــهــــا إذ أُخْــــرِجَـتْ هـــذه
الصـواريخ من حظـائرهـا وهي حتمل

رؤوساً هيكليةً تشبه تلك احلقيقية.
وعُني تقـرير عام  1990بالتدقيق في
رد الـفـعل الــسـوفـيـتـي عـلى الـتـدريب
الذي نـتـحـدث عنه
هــــــــــــنـــــــــــا وذلـك
اســـــتــــــنـــــاداً إلى
مــــــعــــــلــــــومــــــاتٍ
اســتــخــبــاراتــيــةٍ
جُـــــــــمِــــــــــعَـتْ في
الشـهـور التـالـية

إلجرائه.
وشـمل هـذا الرد
إلــغــاء طــلــعــاتٍ
جــويــةٍ وإبــقــاء
الــطـــائــرات في
مــــرابــــضــــهــــا
ونــقل أســلــحـةٍ
نـوويـةٍ لـتـكـون
جاهـزةً لـلنـشر
في مـواقـعـهـا
وحتــــــــــديـــــــــد
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كادت مـنـاورة عـسكـريـة حتل ذكـراها
الـسـنـويـة اخلـامـسـة والـثالثـون هـذه
ـيـة األيـام أن تـشــعل فـتـيل حــرب عـا
ثـالثـة. "بي بي سي فـيـوتـشـر" تـكشف
عن وثـــائق كـــانـت تــفـــرض عـــلـــيـــهــا

السرية تُظهر حقيقة ما حدث.
في الــســـابع من نــوفــمـــبــر/ تــشــرين
الـثــاني 1983 جتـمـع نـحــو مــئـة من
كـبار ضـبـاط اجلـيـوش في مـقـر حلف
شمـال األطـلـسي (نـاتـو) في بـروكسل
ـيـة الــثـالـثـة. لـ"خـوض" احلـرب الــعـا
كـان ذلـك عـبــارةً عن تــدريب مـحــاكـاة
عــسـكــريٍ ســنــويٍ يُــعـرِفَ بــاسم "أبِل
آرتـشــر" في خـتـام مــنـاورة عـســكـريـة
واسعة الـنطـاق باألسلـحة الـتقلـيدية
أُطـلِقَ عـلـيـها اسـم "ضـفدع اخلـريف"
وشارك فيها عشرات اآلالف من جنود
ا قوات احلـلف في أنحـاء مـختـلفـة 

كان يُسمى وقتذاك أوروبا الغربية.
وقــد أُجـري تــدريـب "أبِل آرتــشـر "83
في وقتٍ تصـاعـد التـوتـر علـى صعـيد
احلـرب الـبـاردة. فـالـعالقـات بـ دول
حــــلف وارســــو من جــــهـــةٍ وبــــلـــدان
"الـــنــــاتـــو" من جـــهــــةٍ أخـــرى كـــانت

ا اتسمت به. بالسوء الذي طا
ففي وقتٍ سـابقٍ من ذلك الـعـام أطلق
الرئيس األمـريكي رونـالد ريـغان على
االحتاد السـوفيـتي لقب "إمبـراطورية
الـشـر". وفي سـبـتـمـبـر/أيلـول أسـقط
طيـارون سـوفيت طـائـرة ركاب تـابـعةً
لـلـخـطـوط اجلـويـة الكـوريـة مـن طراز
ـقتل كل من بوينغ 747 وهو ما أدى 
كــانــوا عــلـى مــتــنــهــا وعــددهم 269

. شخصاً
في الــوقت نــفـسه انــخــرطت الــقـوى
الواقعة على جانبيْ الستار احلديدي
في عــمــلـــيــة نــشــر صــواريخ نــوويــةٍ
ا في ذلك صواريخ دى  متوسطة ا
كروز كانت مخزنة في قاعدة غرينهام
كــومـون اجلــويــة جـنــوبي إجنــلــتـرا
وكانت قـادرةً على ضـرب أهدافـها في
غــضـــون خــمس دقـــائق فـــحــسب من
إطالقها. وهـكذا كـان العالم عـلى شفا
انـدالع شـرارةٍ تـشــعل صـراعـاً نـوويـاً

يا. عا
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ووفـقــاً لــلـســيـنــاريــو اخلـيــالي الـذي
قـامت عــلـيه مــنـاورة "أبِـل آرتـشـر 83
تــمـــثل الـــعــامل الـــذي أدى لــنـــشــوب
ـــــفــــــتـــــرضـــــة في انـــــدالع ُ احلـــــرب ا
اضــطـــرابــاتٍ وفــوضـى في مــنـــطــقــة
الشرق األوسط تقـود إلحداث ضغوط
عــلى إمــدادات الــنـفـط الــواصـلــة إلى

االحتاد السوفيتي.
ويتـزامن ذلك مع اتخـاذ يوغـوسالفيا
- الــتي كــانـت تــتــبــنى مــوقــفــاً غــيــر
منـحـازٍ أليٍ من طرفيْ احلـرب الـباردة

عسكر الغربي. - قراراً بدعم ا
وبــــحـــسـب رؤيـــة واضــــعي تــــصـــور
ــنــاورة يــؤدي ذلك إلى أن يــخــشى ا
الـــقـــادة الـــســـوفـــيت من أن يـــفـــضي
ـــوقف الـــيـــوغـــوسـالفي إلى تـــدافع ا

باقي دول أوروبا الشرقية
لـــلـــســـيـــر
عـــــــــــــــــلـى
الــــــــــــدرب
نــــــفــــــسه
مُــــحــــوّلــــةً
الــــوالء من
حـــــــــــــــــلـف
وارسو إلى
حـــــــــــــــــــلـف
األطـــلـــسي
ــــا يــــضع
الــــــنــــــظـــــام
الـــشـــيـــوعي
كـــــــــــــــلـه فـي

خطر.
وتبدأ احلرب

ُتخيلة وفقاً لهذا السيناريو عندما ا
تـعبـر الـدبـابـات الـسوفـيـتـيـة احلدود
إلى داخل يـــوغــوسالفــيـــا ثم تــغــزو

الدول اإلسكندنافية بعد ذلك.
وال تــلــبث الــقـوات الــســوفــيــتــيـة أن
تتـدفق عـلى أوروبا الـغـربيـة لـتُجـبر
قـوات "الــنـاتـو" عــلى االنـســحـاب من
فـرط ارتـبـاك تـلـك الـقـوات من نـاحـيـة
وقـلـة أعـدادهـا مـن نـاحـيـة أخـرى في
مـواجـهــة اجلـنـود الـســوفـيت. وبـعـد
أشهـرٍ قلـيلـة من نشـوب هذا الـصراع
ُفترض جتيز احلكومات العسكري ا
الغربية استخدام األسلحة النووية.
يــــــعــــــقب ذلـك إطالق قــــــوات حــــــلف
ــنــاورة - ـــشــاركــة في ا األطــلــسي ا
وبشكلٍ افتراضيٍ بالطبع - صاروخاً
ـحـو مـديـنـة ـدى  نـوويـاً مـتـوسـط ا
كــيـيـف عـاصــمــة أوكــرانــيـا مـن عـلى
اخلـريـطـة. وقـد أُطْـِلقَ هـذا الـصاروخ
كإشـارة وحتذيرٍ مـن أن "الناتـو" على

استعداد لتصعيد احلرب.
وكـانت الـنــظـريـة هـنــا تـتـمـثل في أن
هــذه "اإلشـارة الــنــوويــة" سـتــســاعـد
الــقــادة األكـثــر حــكــمــةً واألقل تــأثـراً
شـاعـر الـغضـب في السـيـطـرة على

. وقف. لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً ا
وبحلول  11 نوفمبر/ تشرين الثاني
ـتــصـارعــة قـد 1983 كـانـت الـقــوى ا
أطلقت الـعنـان الستخـدام ترسانـاتها
الـنـوويــة لـيُـدمـر اجلــانب األكـبـر من
ـلـيـارات مـن الـبـشـر ـنــا ويـلـقـى ا عـا
حـتــفــهم وتـزول احلــضــارة من عـلى

وجه البسيطة.
في وقت الحقٍ من الـيــوم نـفـسه عـاد
القادة العـسكريون لـقوات الناتو إلى
ديــارهم وهـم يــتــبــادلـــون الــتــهــانئ
إلجـرائـهم مـنـاورةً عـسـكـريـةً نـاجـحـةً

أخرى.
لكـن احلكـومـات الـغربـيـة لم تـكـتشف
سوى فيما بعد أن تدريب "أبِل آرتشر
 "83 العسكري كاد أن يتسبب بشكل
خـــطـــيــر فـي إشــعـــال حـــرب نـــوويــة

حقيقية.
ـا يـقوله ـكـننـا االسـتـعـانـة هـنـا  و
نـات جــونـز مــديـر "مــشـروع تـطــبـيق
ــعــهـد ــعــلـومــات"  قــانـون حــريــة ا
"أرشـيف األمن الـوطـني" بـالـعـاصـمـة
األمـريـكــيـة واشــنـطن وهي مـنــظـمـة
مسـتقـلة غيـر هادفـةٍ للـربح تدافع عن
ـــعــــرف بـ"احلـــوكــــمـــة مــــبـــاد مــــا يُ
ـفتـوحـة" والـتي تـكـفل لـلـمـواطـن ا
احلق فـي االطـالع عـــــلـى الـــــوثــــــائق
اخلـاصـة بـحـكـومــاتـهم لـكي يـتـسـنى

لهم الرقابة الفعالة على أفعالها.
ويقـول جونـز في هذا الـصدد: "هـناك
سـتـويات ـراتب وا أدلة عـلى أعـلى ا
في اجليش الـسـوفيـيتي تـفـيد بـأنهم
كـانـوا يـجـدون صـعـوبةً مـتـزايـدةً في
الـتمـيـيـز ب الـتـدريـبات والـهـجـمات
الـفـعــلـيـة. نـكـدس اآلن مــجـمـوعـةً من
الــوثـائـق الـتي تــؤكــد أن الــســوفـيت
كـانـوا مــذعـورين حـقــاً من أن الـغـرب

البريطانية مارغريت ثاتشر بالصدمة
عنـدما اكتـشفـا أن السـوفيت اعـتقدوا
أن من شـأنــهـمــا إصـدار قــرارٍ يـجــيـز
تـــوجــيـه ضــربـــةٍ أولى لـــلــمـــعــســـكــر

الشرقي.
وحلــــسن احلظ شــــهــــدت الـــشــــهـــور
واألعـــوام الالحـــقــة لـــهـــذا الـــتــدريب
الـعسـكـري تـراجـعـاً في حـدة الـتـوتر
ا ـا حـدث ذلك جـزئـيـاً كـنـتـيـجـةٍ  ور
انتاب الـسوفيـت من هلعٍ من إمكـانية
نـــشــــوب حـــربٍ نــــوويـــةٍ بــــفـــعل ذاك
الـتـدريب نـفـسه. وهـكـذا شـرع ريـغـان
والزعـيم اجلـديـد لالحتاد الـسـوفـيتي
مــيــخــائــيل غــوربــاتـشــوف فـي إبـرام
عاهدات اخلاصة باحلد سلسلة من ا

من األسلحة.
WOýUŠ œd

الالفت أن تدريب "أبِل آرتـشر  "83 ال
ـا يــجــري في يــزال وثــيق الــصــلــة 
نا اليـوم ما يجعله أبـعد ما يكون عا
عن أن يـصـبح مجـرد حـاشـيـةٍ مـرعـبةٍ
عـلى إحــدى صـفـحــات تـاريخ احلـرب
البـاردة. فـمن جديـد تـتصـاعـد احلرب
ــتـــحــدة الـــكالمــيـــة بـــ الــواليـــات ا
وروســــيــــا في ظـل مــــخــــاوف من أن
عاهـدات الدولـية اخلاصـة بالسالح ا

النووي آخذة في التفكك.
فــفي هــذه األثـنــاء تــعــكف الــواليـات
تحدة وروسيا والص على جتديد ا
ترسانـاتها الـنووية. وتصـر واشنطن
كذلك على أن الروس طوروا صاروخاً
ــدى في انــتــهـاكٍ جــديـداً مــتــوسط ا
ـعـاهــدة الـقـوى الــنـوويـة مــتـوسـطـة
ـدى. ونــتـيــجـةً لــذلك قـال الــرئـيس ا
دونالد ترامب إنه سـينسحب من هذه
ـدير ـرز نائب ا عـاهدة.ويـقول تـشا ا
ــلــكي لـلــخــدمـات ــعــهـد ا الــعـام لـ "ا
تحـدة" في لندن إن انـهيار مـنظومة ا
احلـد من الـتــسـلح والـسـيــطـرة عـلـيه
"سيـتـرافق مع تـلك اخملـاوف الفـعـلـية
ـــتـــمـــثـــلـــة في أن كالً من لـــلـــغـــايــة ا
اجلانـبـ يـرى اجلانب اآلخـر شـريراً
ـا يكون قـد حَضَّرَ لـلقيام ومؤذياً ور

" إذا ما اندلعت أزمة. بشيءٍ رهيبٍ
ويضيف الرجل بالقول إنه إذا حدثت
مـثل هـذه األزمــة بـالـفــعل "فـإن فـرص
حـدوث سوء فـهمٍ عـلى الـشـاكـلـة التي
ســتـــكــون رأيــنـــاهـــا في عــام  1983 
أكبر".ويتـفق جونز - الـذي استغرقت
اجلـهـود الـبـحـثـيـة اخلـاصـة بـتـدريب
"أبِل آرتـشـر  "83 اجلـانب األكـبـر من
ـهــنــيـة - مع هــذا الـرأي. مـســيــرته ا
ــا ظــلت هـنــاك أسـلــحـة ويـقــول: "طـا
نـوويـة سـيـبــقى خـطـر نـشـوب حـرب

." ناجمة عن حسابات خاطئة قائماً

ويـقــول جـونــز: "عـثــرت عـلى وثــيـقـة
ألندروبوف يقول لـضباط الـ(كيه جي
بي 'فـيــهـا 'أولـويــتــكم األولى هي أال
تُخفقوا في رصـد مقدمات ومؤشرات
كـيه .. كُــلِفَ عـمالء الـ ' ضـربــةٍ نـوويـةٍ
بـــأن يـــحــاولـــوا رصـــد ذلك جي بي '
ويـرفـعـوا تـقــاريـر في هـذا الـشـأن كل

." أسبوع
لـكن ألن أربــاب عــمـلــهم في مـوســكـو
أرادوا سماع أن هناك إمكانيةً لوقوع
ضربـةٍ أولى من قـبل الغـرب لبالدهم
وذلك إلرضاء رؤسـائهم بـدورهم فقد
كــان هــذا مـا أبــلغ عــنـه اجلـواســيس
قــــيــــادات جــــهـــاز االســــتــــخــــبـــارات
ـضي الرجل السـوفـيـتـية بـالـفـعل.و
: "هـــــؤالء األشـــــخــــاص مـــــوضـــــحـــــاً
(اجلــواســـيس) كـــانــوا قـــريـــبــ من
الـغـرب وعـاشـوا فـيه وعَـلِـمـوا بـعـدم
وجــــود خـــطـطٍ لـــشـن ضـــربــــةٍ أولى
ــا قـــيل لــهم أن ولــكـــنــهم أبــلـــغــوا 

يرفعوا تقارير بشأنه".
وأضـاف بــالـقــول: "جـمــعت مـوســكـو
هـــذه الــــتـــقـــاريـــر وخـــرجـت مـــنـــهـــا
باستـخالصاتٍ رهـيبةٍ وبـينـما كانت
عـملـيـة رفع الـتـقـارير هـذه مـسـتـمرةً

أُجري تدريب (أبِل آرتشر83). 
ويعتبـر جونز هـذه حلقة مـفرغة على
نــــحــــوٍ خـــطــــر و"فــــشالً لــــلـــنــــظـــام
الــــــســــــوفــــــيـــــتـي.. لم تــــــتــــــصـــــرف
االستخبارات السوفيتية بعقالنية".
ولــكن الــقـادة الــغــربــيــ لم يــدركـوا
تـرتبـة على إجراء بدورهم اخملاطـر ا
تـدريبٍ عـســكـريٍ يُـحــاكي شن دولـهم
ضربةً نـوويةً أولى. ويعـبر جونز عن
ـعرفة ذلك بالـقول: "كـان ذلك افتـقارا 
طبـيـعـة الـطرف اآلخـر مُـتـضـافراً مع
سبـاق تـسـلحٍ نـوويٍ يُحْـدِث الـتـوتر..
أُجري تدريب (ضـفدع اخلريف) الذي
اسْـتُخْـدِمَتْ فـيه األسـلـحـة التـقـلـيـدية
عـــــلى اجلـــــانب اآلخـــــر مـن احلــــدود
الـسوفـيـتـيـة مـبـاشـرةً ثم صـار لديك
بعد ذلك بـعد إضافي" يـتمثل في هذه
األسلحة الهيكلية الشبيهة بالرؤوس

النووية احلقيقية.
وعلى الـرغم من أن التـقريـر الرئاسي
األمريكي السـري الذي أُعِدَ حول "أبِل
آرتــشــر  "83 لم يُـــنــشـــر حـــتى عــام
  1990فــلم يــســتــغــرق األمــر ســوى
بــضــعـةٍ أشــهــر من بــعــد إجــراء هـذا
الـــتـــدريب لـــيـــتـــوالى وصـــول أولى
تاعب والقالقل اإلشارات اخلاصة با
ــتـرتــبــة عــلـيه إلـى االسـتــخــبـارات ا

البريطانية.
وقــتــذاك أصـيـب الـرئــيـس األمـريــكي
رونـــالــد ريـــغـــان ورئــيـــســـة الــوزراء انية عليها:  العاصمة النرويجية أوسلو بعد استيالء القوات األ
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