
تـتساقـط سن الـعمـر ..ورقة ....ورقة  ونـحن ال ندرك خـطورة ذلك  كل ما
سـة من فـرح او جـمـال لنـغـير نـدركه انـنا نـعـيش يـومنـا دون ان نـضـيف له 
حـياتنـا وحيـاة اجيالـنا او نـغير شـيئـاً من واقعـنا  حتى اصـبحت ايـامنا بل
ـعـانــاة والـقـهــر وفـقـدان الــعـدالـة سـنـوات عــمـرنـا حتــمل نـفس االطــار من ا
وخـسارة األعزاء واحملبـ واألقرباء مـنا واحدا بعـد اآلخر  وكل هذا ونحن
ـا كـتبت عـلـيـنا أن نـعـيش احلـياة هـكـذا  لـقد فـقـدنا ال نـحرك سـاكـنـا  كأ
ـا يـحــيط بـنـا دايــنـمـيــكـيـة الــتـفـاعل مـع االحـداث وفـقـدنــا مـقـدرة الــتـأثـيــر 
ا احـيانـا نسـاق الى اجملزرة لـتسـلخ جلـودنا فـاصبـحنـا نقـاد كالـنعـاج ور
ـا يحـدث لنـا ونعـد ذلك جزءاً من قـدرنا  دون ان نـعتـرض ونحن راضـون 
لـقد مضت سنة من عمرنا كما مضت الـسنوات من قبلها هاربة  وال زلنا ال
تـبقـية نـحمل اي رؤيـة عمـا يجـول في خواطـرنـا جتاه الـقادم من الـسنـوات ا
من عـمـرنـا لـتــحـسـ واقـعـنــا لـنـعـيش كــغـيـرنـا من الــبـشـر عـلى أرض هـذه
ـعـمـورة فـالـكل عـرف طـريـقه ال نـحن ال زلـنـا نـراوح في مـكـانـنـا حتـيط بـنـا ا
مـخاوف كثـيرة لهـا اول وليس لهـا اخر  والـغريب في ذلك . فنـحن من يريد
ريضة باألنا دون ذلة تتالعب بنا اهواء النفس ا هـذه احلياة بهذه النسخة ا
ان نـغـيـر من واقـعنـا هـذا الى ان يـاتي وعـد الـله حـيث ال تـأجـيل لـوعده ومع
ذلك جنـد كـثيـراً مـنـا يحـاول االحـتـفـال بعـيـد رأس الـسـنة ويـظـهـر نـفسه انه
ـرير  ولـكن في احلـقيـقـيـة هي فرحـة نـاقصـة صـفراء في راض عن واقـعه ا
وطـني الذي كثـر فيه عدد األيتـام من فقدوا اآلبـاء دفاعا عن الـوطن والكرامة
دون ان يـجدوا من يرعـاهم ويعـوض جزءاً من تضـحيـاتهم الشـامخـة .فالكل
سـتفيـدين من هذا الوضـع فهم يحـضرون زينـة الفرح مـنشغل في هـمه اال ا
الحـتـفـالـهم وعـوائـلـهم في أجـواء رومـانـسـيـة حتـيط بـهـا األضواء والـصـخب
ويـتمتـعون بـخيـرات هذا البـلد الـتي اصبـحت من نصـيبهم

دون غيرهم . 
ودون ان يـنـظـروا الى غيــــــــرهم من بـني جـلـدتهم او
ــقـراطــيـة من اوصــلـهم الى هـــــــذا الــعـز بــأسم الـد

الناقصة .
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واحلـرية والكـبت اجلـنسي  والـشرف اجلـنسـي  وأنـا اقرأ عـن عالم اجلـنس 
واجلمع ب وعن الطاقات اجلنسية احلبيسة  والضيافة اجلنسية  اجلـنسية 
والـشـذوذ اجلـنــسي األيـجـابـي والـسـلـبي ـتـنـاقــضـ والـتــحـول اجلـنـسـي  ا
وقـعت ب يدي ـبهج مـنذ القـرن الرابع عـشر حـتى التاسع عـشر  والـتحررا
وفي الــقــرن احلــادي هــذه األيـــام احــدى الــصــحف احملـــلــيــة قــرأت فــيـــهــا 
كن للذي وفي هذه األيام ما لم يحدث في الـقرون السابقة و ال  والـعشرين 
ا حـدث علنـا ونشرته ال بالسـر وا حـدث أن يكون في دولـة عربـية اسالميـة 
ـقراطية حدث ذلك في دولة د الـصحف احمللـية داخل تلك الدولـة وخارجهـا 
سـاهـمت بـغـزو الـعراق واحـتالله وذات أصـول عـربـية وأسالمـيـة جـدا  جـدا 

جدا .
ــثـلـيـون ) فـفي ( ذروة انـشــغـال تـلك الــدولـة بـاألزمــات الـسـيـاســيـة وجـد ( ا
لـتهـدد هذه فـرصتـهم السـانـحة لـلتـزاوج علـنـا بعـد أن كانت أعـراسـهم سرا 
سـؤول الـظاهـرة عادات وأعـراف وقيـم دولة عـربيـة اقتـصر اهـتـمام بـعض ا
وليس في اضية  فخالل األيام القليلة ا فـيها على بعض القضايا الهامشيـة 
كانت تـلك الدولة عـلى موعد مع حفـلي زواج لم تشهـد لهما الـقرون السابـقة 
ناسبة (زواجهما فبينما كانت فتاتان تقيـمان حفل استقبال  مثـيال من قبل 
ـثـلي ) كان رجالن فـي منـطـقة اخـرى يـدخالن ( عش الـزوجـية ) بـعـد حفل ا
ناسـبت الـسعيـدت في اشارة جـمع عددا من الرجـال والنسـاء في هاتـ ا
ثـلي ) بـدأ باخلـروج من قـمقم الـسـرية الى دائـرة الـعلن عـلى أن  ( الـزواج ا
وبـات يــلـقى الـقـبــول من بـعض اوسـاط اجملـتــمع احملـلي الـغـارق في والـنـور 
ـا تدرس هذه مـزايدات انتـخابات وجـدول اعمال جلـنة الظـواهر الغـريبة ,ور
ـزايدين لـينص عـليـها قـانون األحـوال الشخـصيـة في تلك الـظاهـرة من قبل ا

الدولة . 
تحول الى  ( انس ثالث) في وسيقى راقص العريس عريسه ا وعـلى انغام ا
حـفل اقيم وسط تـصفيق وفـرح احلاضـرين وبهحـة احلاضـرات من الشاذين

جنسيا.
ـنطـقة األخـرى استـكمل مـثلـيو تـلك الدولـة فرحـتهم بـعقـد قران فـتات وفي ا
عــلى بــعـضــهـمــا وسط حــضـور نــسـائي اســتـمــر عــدة سـاعــات عـلى أنــغـام
ـوسيقى واألضواء اخلـافتة والزغاريـد التي ضج بها مـنــــــزل الزوجـــــــية ا
(يـا ساتـر ... يا رب ) هـذا يحـدث هذه األيـام وفي القـرن احلادي والعـشرين
وبــهـذه الـطــريـقـة ــاضـيـة  ولم نـسـمـع أو نـقـرأ أن مــثـله حـدث فـي الـقـرون ا
يز وبـحراسة شديدة من الشاذين قراطية األباحيـة التي أعدت بشكل  الـد

قراطيا وجنسيا جدا .  نحرف د وا
لـنقرأ ما يقول الرحالة اجلغرافي العربي رحمه الله ( ياقوت احلموي) مؤلف
وسوم تـميز بشمـوليته الواسعـة باللغة الـعــــــــربية وا الـقاموس اجلغرافي ا
دن الـعربـية قوله (بـأن الرجـال كانوا بـ (مـعجم الـبلدان ) في وصف بـعض ا

يغارون على نسائهم قليال نتيجة للعادات السائدة في ذلك البلد . 
زحن دينة ويـقمن بتسلـية الرجال  في كل لـيلة تذهب نسـاؤهم الى خارج ا
واذا ر الـرجل على زوجته أو أخـته أو أمه أو عمته  وقـد  ويـجلسـهن معهم 
شـاهدها وهي تـمازح وجتـلس مع شخص آخـر فأنه يسـمح لهـا بذلك ويذهب

الى أمرأة أخرى ويجلس معها كما لو كانت زوجته ) .
وبـعد مـرور أكـثر من قـرن عـلى ذلك ورد في تقـريـر مؤلـفه (أبن بـطوطـة) وهو
ـشـهـورين في ذلك الـوقت حـيث يـقـول عن الـنـسـاء في أحدى أحـد الـرحـالة ا
ولكن رجالـهن ال يغارون عـليهن ـدن العربـية ( بأنـهن سيئـات في عاداتـهن  ا
ـديـنــة ويـسـمـحن وهن حتت حــمـايـة أمـيــر ا وال يـعـتـرضــون عـلى سـلــوكـهن 
ـبـاد األخالق ) هـكـذا كـانت الـنـساء ـنـافـيـة  ـارسـة األعـمـال ا ألنـفـسـهن 
تـتمتع بحريـة واسعة في القـرن الثامن عـشر والتاسع عـشر من اجل توفير
تـرسـبة من احلـرية اجلـنـسيـة لـلنـسـاء نتـيـجة لـلـطقـوس اخلـاصة بـاألجنـاب ا
الـفتـرة الـتي سبـقت األسالم والـتي كـان غرضـهـا التـأكـد من حتقـيق األنـتاج

اخلاص باألنسان .
عاصرين سـتشرق والكـتاب ا وعـلى اية حال لم تذكر لـنا تقارير الـرحالةوا
ثلي) أال ظـاهرة تشـبه ما يجـري في القرن احلـادي والعشرين مـن (الزواج ا
ـمـارسات اجلـنـسيـة الالأخالقـيـة ب أن تـقاريـرهم كـانت تـشـير الى بـعض ا
ويـذكـرون لـنـا أن الـرجـال ال يـرتدون ال بـ اجلـنس الـواحد  الـذكـر واألنـثى 
وأن الـنـسـاء ال يـرتدين أي سـوى أزار يـشـد على اخلـصـر لـيـسـتـر الصـورة 

لباس فوق اخلصر ولديهن احلرية والسهولة لألتصال بالرجال .
فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ألني اعـرف أن مـعظم األقـطـار العـربـية ال لـكن الفـرق كـبـير يـنـدى له اجلبـ 
يل تـسمح بالـتحدث عـلنا عن فـعالـيات الشـذوذ اجلنسي أو أيـة اشارة الى ا
لكـونهـا أمور من الـشؤون اخلـاصة ويجـب أن تبقـى سرية لـلشـذوذ اجلنـسي
أن الـشـذوذ اجلــنـسي مـحـرم في الـقــرآن الـكـر كـمـا جـاء ذلك في خـاصـة 
ـ اآليـتـ ( 165- 166) من ســورة الـشـعــراء ( أتـأتــون الـذكــران من الــعـا
وتـذرون ما خـلق لكم ربـكم من أزواجكم بل أنـتم قوم عـــــــادون ) كما وردت
في الـقرآن الكر تـوصيات خاصـة باحلــــــــشمـة وعــــــــدم تبرج اجلـاهلية
ـؤمـنــون من أبـصـارهم وأن يــغض ا األولى وصـيــانـــــــــة احلـيــاء اجلـنـسي 
ولـلــمـؤمـنــات يـغــضـضن من ابــصـارهن ويــحــــــــفـظن ويـحـفــظـوا فـروجــهم 
ولـعل مــــــن اهـم الـوصـايـا الـقـرآنـــــــــيـة فـروجـهن وال يـبــــــــديـن زيـنـتـهن 
األكــثــر أهــمـــــــــيــة في الــنــظـــام األخـــــــالقي الــعـــربي واألســـــــالمي هــو
األلـــــــتــزام ( بــاحلـيــاء اجلــنـسـي ) كـــــــمــا جــاء في اآليـة (33) مـن سـورة

األحزاب .
لـقد جنـحت الـتـقـاليـد الـعـربـية واألسالمـيـة الى حـد مـا في أن حتدث تـغـيـيرا
فأيــــــــن أنت يا دولة اسـاسيـا في السـلوك األخالقي واحلـياء اجلـنســـــــي 
ثلـي ) الذي يتنافى مع الـقواعد األخالقية قراطـية من ( الزواج ا الـعرب الد
ــلــزمــة الــتي الــقـــرآنــــــــــيــة والــتــوجــيــــــــهــات الــعــربــيـــة ا
تـهـــــــــــدف الى احــــــــتــرام الـنـفس الــبـشــريـة الـتي
تـــعــتــبــر الــقـــيــمــة األنــســانـــــــــــيــة واألخالقــــــــــيــة
ـهمـــــــة جدا بالنـســــــــبة للشخــــــــصية العربية ا
. واني أرى ( أن األبـل مـــــا عــــــادت تـــــمــــــشى وراء

كبارها)  .    

ـقـراطـيــ لـفـرض عـقـوبـات والـد
جديدة عـلى سوريا وضـمان تقد
مـــســــاعـــدات أمـــنـــيــــة إلســـرائـــيل
واألردن. وتــعـتــبـر هــذه اخلـطـوات
تحدة جهودا من جانب الواليات ا
لــطــمــأنــة احلــلـــفــاء الــقــلــقــ من
الـتـحـول في الـسـيـاسـة األمـريـكـية
ــفـاجئ مـنــذ أعــلن تـرامب قــراره ا
ـاضي سـحب نـحـو ألـفي الـشـهـر ا
جــنـدي أمــريــكي من ســوريــا عـلى

نحو سريع.
وتـــقــاتل الــقــوات األمـــريــكــيــة في
ســوريــا مــقــاتــلي تــنــظــيم الــدولـة
ثـابة ثقل اإلسالميـة وهي أيضـا 
موازن للقوات احلـكومية السورية

التي تساندها إيران وروسيا.
بـيد أن الـقانـون يـشمل أيـضا بـندا
يـــســـمح لـــلــحـــكـــومـــة االحتـــاديــة
ـعــاقـبــة األمـريــكـيـ والـواليــات 
الذين يقاطعون إسرائيل. ومن ب
مــعـــارضي هــذا الــبــنــد كــثــيــر من
قـراطـي الـذين يـرونه تعـديا الـد

على حرية التعبير.
واتـــــهم بــــعـض اجلــــمـــــهــــوريــــ
ــقـــراطـــيـــ بـــدعم احلـــركــة الـــد

الـــشـــرق األوسط “لــــكـــنه يـــقل عن
الست صوتا الالزمة إلقراره.

ـقـراطيً مـجـلس وتـعـهـد مـعـظم د
الشيوخ بعرقلـة جميع التشريعات
فـي اجملــــــــلـس إلـى أن يــــــــجــــــــري
الــتـصــويت عــلى مــشــروع قــانـون
إلنــهــاء اإلغـالق مــنــتــقــدين رفــاق
الـــــــرئــــــــيس دونـــــــالــــــــد تـــــــرامب
سـاندتـهم طلبه 5.7 اجلمـهوريـ 
مــلـيــار دوالر لــتـمــويل جــدار عـلى
ـكـسـيك قـبـل مـعاودة احلـدود مع ا

فتح احلكومة.
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وزاد اجلـمـهـوريـون أغـلـبـيـتـهم في
مــجـلس الــشـيـوخ إلى  53 عـضـوا
في انــتــخـابــات نــوفــمـبــر تــشـرين
ا ال الثاني لكن ال يزالون بحاجة 
يـقل عن سبـعـة أصوات مـؤيدة من
ـــقـــراطـــيــــ من أجل إقـــرار الــــد
ـــقـــرر أن يـــوجه الـــقــــانـــون.ومن ا
تــــرامـب في وقـت الحق خــــطــــابــــا
بـشأن اجلـدار وهو تـعـهد رئـيسي

في حملته االنتخابية عام 2016.
ويــشـمـل تـشــريـع الـشــرق األوسط
بـنـودا أيـدهـا كل مـن اجلـمـهـوري

ـحـاولـة اسـتـغالل اجلــمـهـوريـ 
ـناهـضة الـبنـد اخلاص بـاحلـركة ا
إلســرائــيـل إلحــداث انــقــســام بــ
ــــعــــتــــدلـــ ــــقـــراطــــيــــ ا الــــد

. والليبرالي
وحــتى إذا أقــر مــجــلس الــشــيـوخ

القانون فـسيواجه مصـيرا غامضا
في مـجــلس الـنــواب الـذي يــتـمـتع
ـــقــراطــيـــون حــالــيــا فــــــــيه الــد
بــأغـلــيـة  235مــقــعـدا مــقـابل 199
للجمهوري بعد فوزهم الكبير في
انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

الــداعــيــة إلى مــقــاطــعــة إسـرائــيل
وسحب االستثمـارات منها وفرض
عــقـــوبــات عـــلــيـــهــا وذلك بـــســبب
معاملتها للفلسطيني ويعتبرون
ذلك مـــعــاداة لـــلـــســامـــيـــة. واتــهم
ــــــقـــــــراطــــــيــــــون بــــــدورهم الــــــد
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{ مـوسـكـو الـزمان  قـال الـكـرمـل
امس  األربعـاء إنه يتـوقع أن يزور
الــــرئــــيـس الــــتــــركي رجـب طــــيب
أردوغــان روســـيــا قــريـــبــا إلجــراء
مـــحــادثــات مـع نــظــيـــره الــروسي
ير بوت لكن لم يتم حتديد فالد

موعد حتى اآلن.
وروسـيا وتـركيـا طـرفان رئـيسـيان
فـي الـصـراع الـسـوري وتـوصـلـتـا
في ســبــتــمــبــر أيــلــول إلـى اتــفـاق
إلنشاء منطقة منزوعة السالح كان
سـبـبـا في تـفـادي هـجـوم لـلـجـيش

السوري على منطقة إدلب.
ولم يـــتـــمــكـن مــجـــلس الـــشـــيــوخ
األمــريـكي من إقـرار تــشـريع يـعـيـد
الـــتــأكـــيــد عـــلى الــدعم األمـــريــكي
ا لـلـحـلـفـاء في الـشـرق األوسـط 
ـعاقـبـة األمريـكـي في ذلك إجـراء 
الـذين يــقـاطــعـون إســرائـيل وذلك
بـــســـبب خـالف ســـيـــاسي داخـــلي
تمخض عن إغالق جزئي للحكومة

االحتادية.
وجـاء تــصـويت مــجـلس الــشـيـوخ
بواقع 56 صوتا مقابل  44لصالح
”قانون تعزيز األمن األمريكي في
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{ واشـــــنـــــطن) ,أ ف ب) ســــــعى
الـرئـيس األميـركي دونـالـد ترامب
امـس بــــحــــزم حلـــــشــــد تــــأيــــيــــد
األميركي خلطـته القاضية ببناء

ـكــسـيك جــدار عــلى احلـدود مـع ا
واجهة ما اعتـبره "أزمة إنسانية
وأمــنـيـة" ولـكن مـن غـيـر أن يـقـدم
أي تــــنـــــازل أو اقــــتــــراح جــــديــــد

بواجـبه?"وتـابع "على مـر السـن
قـتل آالف األمــيـركــيـ بــوحـشــيـة
بــأيـدي أشــخــاص دخــلــوا بالدنـا
بـصـورة غـيـر قانـونـيـة وسـتُزهَق
آالف األرواح األخــــــــــــــــــــرى إن لـم

نتحرك فورا".
وصـــــــدرت عن الـــــــرئـــــــيـس خالل
احلـملـة ومـنذ تـوليه الـسـلطـة قبل
ســـنـــتـــ رســـائل مـــخـــتــلـــفـــة بل
متناقضـة في بعض األحيان حول
طــول اجلــدار الـــذي يــريــد بــنــاءه

ونوعيته.
ويـتــحـدث مــنـذ بــعض الـوقت عن
جـــــدار مـــــصـــــنـــــوع مـن األلــــواح
الــفــوالذيــة ولــيس من اإلســمــنت
وقراطيون على أمل أن يقبل الـد
شروعه غير أنـهم لم يتجاوبوا
إطالقا مع هذه الصيغة اجلديدة.
ويـــــلـــــتــــــقي تـــــرامـب األربـــــعـــــاء
ــوقـراطــيـ من جـمــهـوريــ ود
أعــضــاء مــجــلس الــشــيــوخ حـول
مـائـدة غـداء في الـكـونـغـرس كـمـا
يـســتـقـبـل نـوابـا مـن احلـزبـ في

البيت األبيض.
وســــيـــــزور اخلـــــمــــيـس احلــــدود
اجلــنــوبــيـة "لــلــقــاء الــذين هم في
ـا يصـفه بأنه اخلطـوط األمامـية" 

"أزمة أمن قومي".
وعلـقت السنـاتورة كـاماال هاريس
عـنـد انتـهاء الـكـلمـة الـرئاسـية في
تـغـريـدة مـقـتـضـبـة "كـان ذلك غـيـر
مــجــد".وان أنــتـــوني زيــني وهــو
جــنــرال أمـــريــكي مـــتــقـــاعــد كــان
يـــحــــاول حـل األزمـــة بــــ قــــطـــر
وبعض جيـرانها وتـشكيل حتالف
أمـني عربي الحـتـواء نفـوذ إيران
اســـتــقـــال من مــنـــصــبه.ونـــســبت
الشـبكـة إلى زيني قـوله إنه تنحى
ـــهـــمـــة الـــتي أوكــــلت له من عـن ا
إدارة الـرئيس دونـالـد ترامب بـعد
أن أدرك أنـه ال يـــــســــتـــــطـــــيع حل
الــنــزاع بــســبب ”عــدم اســتــعــداد
ــنـطــقـة لــلـمــوافـقــة عـلى زعــمـاء ا
جـهود وسـاطة مـسـتدامـة عرضـنا
ـــســـاعـــدة في الـــقـــيـــام بـــهــا أو ا
تنـفيـذها.“ويضع الـنزاع قـطر في
مـــواجــهـــة أربع دول عــربـــيــة هي
الـسـعـوديـة واإلمـارات والـبـحـرين
ومـــصـــر. وقــــطـــعـت هـــذه الـــدول
الــعالقـات الـدبـلــومـاسـيـة وروابط
الـــــنــــقـل مع الـــــدوحــــة في 2017
مـــتــهـــمــة إيـــاهــا بـــدعم اإلرهــاب.
وتنفي قطر تهمة دعم اإلرهاب وال

يوجد مؤشر على حل لألزمة.
فاوض وكان زيني أيضا كـبير ا
لـتـشكـيل الـتـحالـف االستـراتـيجي
للشرق األوسط والـذي كان سيلزم
احلكـومات السنـية في الـسعودية
والكـويت واإلمارات وقطـر وعمان
والـــــبـــــحـــــريـن ومـــــصــــر واألردن
ـــــــعـــــــاهـــــــدة أمـــــــنـــــــــــــــــيـــــــة
وســــــــــــــيــاســـيــة واقـــتــصـــاديــة
تحـدة للتصدي بقيادة الـواليات ا

إليران الشيعية.
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وعـندمـا سئلـت عن التـقريـر بشأن
اســـتــقـــالــة زيــنـي شــكــرت وزارة
اخلــارجـيـة األمـريـكـيـة زيـني عـلى
خــدمــاته وأكــدت أنــهــا ســتـتــولى
ـــبـــادرة فـي مـــفـــاوضـــات زمــــام ا
تـشـكـيل الـتـحـالف االسـتـراتـيـجي
لـكـنـها أضـافت أنه سـيـظل مـتـاحا

شورة إذا لزم األمر. لتقد ا
ـتــحـدث بـاسم اخلــارجـيـة وقـال ا
روبــرت بــاالديــنـو ”كــانـت مــهــمـة
ـساعـدة في طرح اجلـنرال زيـني ا
مفهوم التحالف االستراتيجي في
الـــشــرق األوسط وفــتح حــوار مع
ـــنـــطـــقــة. هـــذا يـــحــدث زعـــمــاء ا
ومـستـمـر بفـضل جـهوده. اإلدارة
مـن خالل الـعـمـلــيـة بـ الـوكـاالت
بقـيادة وزارة اخلـارجيـة ستـتولى
وزيـني ــهــمـة مـن اآلن فـصــاعـدا. ا
أحــدث مـســؤول يـرحل عن اإلدارة
لــيــنـضـم إلى جــيم مــاتـيـس وزيـر
الدفـاع السابق وجـون كيلي كـبير
مــوظـفي الـبـيـت األبـيض الـسـابق
ــــبــــعـــوث وبــــريـت مــــكــــجــــورك ا
الـســــــــــابق لـلـتـحالـف الـــــدولي

للتصدي لتنظيم داعش.
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ـــأزق حـــول هــذا لـــلـــخـــروج من ا
شروع. ا

وفي أول كـلـمـة إلى األمـة يـلـقـيـها
كتب البيضاوي واستغرقت من ا

تـــــسع دقـــــائق حــــذر تـــــرامب من
ـهـاجرين غـيـر القـانونـيـ الذين ا
اتـهـمــهم بـإراقـة "دمـاء أمــيـركـيـة"
لـكـنه عـدل عن إعالن "حـال طوار

اســتــثــنــائــيـــة" كــانت ســتــمــنــحه
صالحــيــة إصـــدار أمــر بــتـــنــفــيــذ
مــــــشــــــروعـه بــــــدون مــــــوافــــــقــــــة
الـــكــونــغــرس مــا كـــان ســيــشــعل

الوضع السياسي في واشنطن.
وفي الــــيـــوم الــــثــــامن عــــشـــر من
"اإلغالق" الـــــذي يـــــشل جـــــزءا من
إدارات احلــكـومــة الـفــدرالـيـة ردّد
تـرامب احلـجج الـتي يـكـررهـا مـنذ
أسابيع في تـغريداتـه مثيرا ردود
ــوقــراطــيــ فــعل حـــادة من الــد
الــذين يـتــهــمـونـه بـإثــارة اخلـوف
بـشـكل غـيـر مسـؤول وبـإطـالـة أمد

يزانية. األزمة حول ا
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وقـــــال تــــرامـب مــــتـــــوجــــهـــــا إلى
األميركي من أشهر قاعات البيت
األبــيض الـتي ألـقـى مـنـهـا رؤسـاء
سابقون كلمات تاريخية مثل كلمة
جـــــون كـــــيـــــنـــــيـــــدي خـالل أزمــــة
الصـواريخ السـوفيـاتيـة في كوبا
ـساء ألنـنا نـشهد "أخـاطبـكم هذا ا
أزمـة إنــسـانـيــة وأمـنـيــة مـتـزايـدة

على حدودنا اجلنوبيّة".
وطـالب مـرة جــديـدة بـتــخـصـيص
 5,7مليار دوالر إلقامة "حاجز من

الفوالذ بدال من جدار إسمنتي".
وكـان بـنـاء اجلـدار من أبـرز وعـود
حــمــلــتـه االنــتــخــابــيــة وقــد وعـد
ـكــسـيك بــجـدار إســمـنــتي تـدفـع ا
ـشـروع بقي كـلـفـته غيـر أن هـذا ا
حـــــتى اآلن حـــــبــــرا عـــــلى ورق إذ
وقراطيون تخصيص يرفض الد
ــشــروع يـعــتــبــرونه "من األمــوال 

القرون الوسطى".
وســــــارع خـــــــصــــــوم الــــــرئـــــــيس
ـــعــــارضـــون لـــتــــمـــويل اجلـــدار ا
بــــاعــــتـــبــــاره "ال أخالقـي" وبـــاهظ
الـكـلـفـة وغـيـر مـجـد إلى الـتـنـديـد
ــد يـده ــوقف تــرامب الــذي لم 
في هــذه الـــقــضــيــة وحــضه مــرة
جديدة على "إعادة فتح احلكومة".
وقــالت رئــيــســة مــجــلـس الــنـواب
نانسي بـيلوسي "يـجب أن يتوقّف
الـــرئـــيـس تـــرامب عـن احـــتـــجـــاز
األمــــيـــركـــيـــ رهــــائن ويـــجب أن
يتـوقّف عن تـصعـيد األزمـة ويجب

أن يعيد فتح احلكومة".
وأضـافـت في كـلـمـة بـثّت مـبـاشـرة
على الهواء وقـد وقف إلى جانبها
ـوقــراطـيـة في زعـيم األقــلـيّـة الــد
مـجـلس الـشيـوخ تـشـاك شـومر أنّ
ـكـتب "الـرئــيس اسـتـخــدم لـلـتــوّ ا
الـبـيضـاوي لـفبـركـة أزمة وإشـاعة
اخلــــوف وصــــرف االنــــتــــبــــاه عن

الفوضى التي تعمّ إدارته".
وقـــــــال شــــــــومـــــــر من جــــــــانـــــــبه
ــــوقـــراطــــيـــون والــــرئـــيس "الـــد
يـريدون جـميـعاً تـعزيـز األمن على
احلـدود لـكــنّـنـا في الــوقت نـفـسه
مـخـتـلفـون في الـعـمق مع الـرئيس
على الـطريق األكثـر فعالـية للـقيام

ذلك".
ـــفـــاوضـــات حـــول ومع تـــعـــثـــر ا
ـــيــزانــيــة مـــا أدى إلى انــقــطــاع ا
الـتـمويل عـن احلكـومـة الفـدرالـية
بـــــات حـــــوالى 800 ألف مـــــوظف
فـــدرالي مــرغــمــ مـــنــذ أكــثــر من
أسبـوع إمـا على لـزوم منـازلهم
أو الــعــمل بـــدون تــقــاضي رواتب
بانتظار نهاية اإلغالق احلكومي.
ويقـترب اإلغالق من حتـطيم الرقم
ــســجل بـــ نــهــايــة الــقــيــاسـي ا
 1995ومطلع  1996ح أغلقت
ــدة 21 يـومــا بـ في احلــكــومــة 

عهد الرئيس بيل كلينتون.
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وبــعـد 24 ســاعـة مـن الـتــكــهــنـات
والـتــرقب في واشــنــطن لم يــعـلن
ــطــاف "حـال تــرامب في نــهــايــة ا
الــطـوار الــوطــنــيــة" الـتـي كـانت
ســـتـــســـمح له بـــااللـــتـــفـــاف عـــلى
الكونغرس واالستناد إلى اجليش
لـــبــنـــاء اجلــدار.لـــكــنه شـــدد عــلى
ضــرورة مــلـــحــة بــرأيه لــتـــنــفــيــذ
مـشــروعه مــبـددا اآلمــال بـإيــجـاد
مـــخـــرج ســـريع لألزمـــة.وتـــســاءل
محاوال كسب الرأي العام لقضيته
"كم من الدماء األميركية ينبغي أن
تــراق قــبل أن يــقـوم الــكــونــغـرس
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األميركي دونالد
ترامب يلقي

خطاباً إلى األمّة
كتب من ا

البيضاوي في
البيت األبيض


