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بـالدولـة والـقـانون وعـنـدها يـصـير
تداً على مساحة جغرافية إرهاباً 
واسـعة من الـعـالم. وعـلى الرغم من
ــبـذولــة لـتــعـزيــز الـتـزام اجلـهـود ا
الــدول واجملـتــمـعـات بــنـشـر ثــقـافـة
الــــسالم ورفـع الـــوعـي بـــأهــــمــــيـــة
الالعــنف إال أن مـا قــامت به الـدول
ـعـنـيـة ـنـظـمـات ا واجملـتـمـعـات  وا
ــســتـوى عــلى اخــتالفــهــا لــيس بــا
ــطـــلــوب حــيـث تــفــشّـت ظــواهــر ا
الـــــعــــــنف واإلرهـــــاب فـي جـــــمـــــيع
اجملــتــمـــعــات وكــانت الـــهــجــمــات
اإلرهابـيـة التي وقـعت في الـواليات
ـتـحـدة في 11 سـبـتــمـبـر (أيـلـول) ا
2001 مـــحـــطـــة أســـاســـيـــة وغـــيــر
مـسبـوقة لـلوقـوف عـند اخلـلل الذي
تـلمّـسه اجملـتـمع الـدولي إزاء نقص
الـوعي بــأهـمـيـة وضـرورة الـتـربـيـة
على قيم السالم واللّاعنف وكان ما
أعقب ذلك من أعـمال إرهـابيـة اتخذ
أشكـاالً مـختـلفـة ووسائل مـتنـوّعة 

ــا يـــلــقي شــمـــلت الــعـــالم أجـــمع 
مــــســـؤولـــيــــة كـــبـــرى عــــلى الـــدول
ـنظـمـات الدولـيـة والسيّـما األ وا
ــتــحــدة لــتــعـمــيـم ثــقـافــة الــسالم ا
والالعــنف وتــعــزيــز مــســتــلــزمـات
تـعمـيق الـوعي بـأهمـيـتـها من خالل
وسـائل  تـربـوية وتـعـلـيـميـة حـديـثة
ومـتــطـورة تـسـهم في تــعـزيـز الـقـيم
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ويـتـطــلب ذلك وجـود اسـتـراتـيـجـيـة
ذات بعد إنساني في تعزيز اجلهود
الـــرامــيـــة لــلـــتــربـــيــة عـــلى الــسالم
والـلّــاعــنف والســيّــمــا حــ تــكـون
ـعـرفـيـة مـقـتـرنـة بـاألبـعاد األدوات ا
االجتماعية واالقتصادية والثقافية
األمر الـذي حتتـاج إلى ربط التـعليم
ستدامة والتربية بعملية التنمية ا
بــقـيم الـتــسـامح والــسالم واحـتـرام
حــقـــوق اإلنــســان وذلـك بــتــنـــقــيــة
ـــنـــاهج الـــدراســــيـــة ورفع كل مـــا ا

يــتـــعـــارض مع هـــذه الــقـــيم وإيالء
االحتياجات الضرورية للمجتمعات
من أجـل مـــواجـــهـــة الــــتـــحـــدّيـــات
ـــعـــلـــمــ خـــصـــوصـــاً بـــتـــدريـب ا
وتأهـيـلهم  في إطـار مـناهج جـديدة
تـسـتجـيب لـروح الـعصـر وتـنـبذ كل
ما له عالقـة بالكـراهيـة والعنـصرية
والــعــداء لــآلخـر الــذي هــو بــشـر ال
أكـثر وال أقل مـثل غـيـره له احلـقوق
وعــلــيه الــواجــبــات ذاتــهــا. وال بــدّ
لــعـــمــلــيــة الـــتــربــيـــة عــلى الــسالم
ـــعــارف والـــلّــاعـــنف من تـــعـــزيــز ا
ـثل ــهــارات وتــعـمــيق الــقـيـم وا وا
اإلنــســانـيــة إلحـداث تــغـيــيـرات في
سـلـوك األطـفـال والـشـبـاب وأسـرهم
ـنع حدوث الـصدام وعمـوم الـناس 
والــعــنف والــســعي حلل اخلـالفـات
بــالـوســائل الــسـلـمــيـة ســواء عـلى
صــعــيـــد األفــراد أم اجلـــمــاعــات أم
احلـكـومــات والـدول. وقـد انـشـغـلت
الــيـونـسـكـو بـالــعـديـد من األنـشـطـة
الـرامــيـة إلى تـعـزيــز ثـقـافـة الـسالم
ـعـاجلـة قـضـايا والـلّـاعـنف وذلك 
ــدرسي وإدمـــاج حــقــوق الـــعــنـف ا
اإلنـسـان والتـربـيـة علـى السالم في
الـبــرامج الــوطـنــيــة وسـعـت لـبــنـاء
الـــقـــدرات والـــتـــعــــلـــيم في حـــاالت
الـطوار إضـافـة إلى إعادة الـبـناء
نـاطق التي تـعرّضت لـلحروب في ا
والـنـزاعــات. ولـعلّ من مـسـتـلـزمـات
التـربيـة على الـسالم وتعـزيز ثـقافة
ــتـــلــقــ الـــلّــاعـــنف االهــتـــمــام بـــا
ـتـعـلمـ وبـاحملـتـوى والـوسائل وا
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والـبـيــئـة الـتــعـلــيـمـيــة إضـافـة إلى
اختبار النتائج والعمل في ضوئها
وبــخـصــوص بــيــئـة الــتــعــلــيم فـإن
الـرياضـة والـفنـون واآلداب وتـنمـية
ــواهب تــلـعب دورهــا في تــرسـيخ ا
شترك اإلنـساني والتواصل ثقافـة ا
مع اآلخــــر. وكــــانت قــــد تــــأســــست
جامعة دوليـة للسالم وأعدت برامج
تـتـعـلّق بـالـقـانـون الـدولي وتـسـويـة
الـنزاعـات ودراسـات الـسالم الدولي
وثــقـــافــة الــسالم واألمن اإلنــســاني
والـــثـــقـــافي والـــفـــكـــري والـــبــيـــئي
والــغـــذائي والــصـــحي وغـــيــر ذلك
وتـزداد احلـاجـة الـيـوم أكـثـر من أي
وقت مـضى لالسـتثـمـار في التـربـية
عــــلـى الــــسالم والــــلّــــاعـــــنف وذلك
بتعزيز الـطرق التقلـيدية في تسوية
الــنـــزاعــات وفـــتح قــنـــوات جــديــدة
لـلـتــفـاهم من خالل الـفـنـون واآلداب
خـتلف أشـكالـها وتـعزيـز احلوار
سواء عـلى الـصعـيد احملـلي أم على
ـا فـيه مـا أقـرّته الـصـعـيـد الـدولي 
ـتحـدة حتت عـنـوان: احلوار األ ا
ــصــاحلــة خــصــوصــاً بــاإلقــرار وا
بــالــتــنــوّع والـــتــعــدديــة واحلق في
االخـتالف. وعـلى الـرغم من مـعـانـاة
الــــعـــالـم الـــعــــربي من الــــتــــعـــصّب
والتـطـرّف والعـنف واإلرهـاب فثـمة
وجه  ثــقـافي لـلـمـقــاومـة بـالـلّـاعـنف
وهــــو تــــعــــزيــــز ثـــــقــــافــــة الــــسالم
والـتسـامح حـيث  إنـشاء جـامـعة
لــلّـاعـنف  وحــقـوق اإلنـســان الـعـام
 2009في لــبــنــان في إطـار الــعــقـد
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قـد ال يــكـون دقـيـقـا الـقـول بـأن لـكل زمـان مـدن ورجـال ألن هـنـاك
ـدن ويعز الرجال وح يقال ان احلن الى ازمنة تتساقط فيها ا
اضي هو مجـرد نوستاجليـا ورومانسيـة منزوعة الفـاعلية به قدر ا
كبـير من الـتعـميم فـربيع العـراق مثال لـيس كخـريفه وتـألق بغداد
لــيس كـأنــطــفـائــهـا وغــروب رجـالــهــا لـيــست هي الــنـهــايـات غــيـر
السعيدة. ومادام هناك ازمنة نهوض وازمنة انحطاط فأن احلن
ا هو الى مرحـلة مـا من تاريخ الـعراق لـيس بكـاء على االطـالل ا
ــنـجــزات  فـقــدانـهــا كـتــاريخ مـزدهــر وحـضــور بـهي تـذكــيـر 
وجمالـية إنسـانية ومـكانية ال تـتكرر بـسهولـة في زمن قتل اجلمال.
ومن يـتـذكرون الـعـراق عقـدي اخلـمـسيـنـات والسـتـينـات من الـقرن
اضي يـدركون كم خـسر مـن التألـق واالبداع والـقيم االجـتمـاعية ا

واجلمالية في هذه االيام. 
اضي واحلـاضر بطـريقة مـفجعة يالـها من مفـارقة ان نقـارن ب ا
ا ومأساويـة ألن منطق الـتاريخ واالوطان تـتحدث بـلغة الـصعود 
أجنزته من تـنميـة وسعادة لـشعوبـها اال العـراق فهو يـفتخـر اليوم
اضي بلغـة النزول فـما عاد الـشعب يعـيش احلاضر اال بـحن ا
ومـنـجـزاته ورجـاله ألن الـرافـدين لم يـعـد وطـنـا لـلـجـميـع وروافده
جــرفــته آالت الــتـخــلف والــهــمـجــيــة وبـات الــيــوم وطـنــا لــلــمـزابل
قابر ومخـتبرات لتلويث االنسان واحلياة وتهد ستنقعات وا وا

التعليم بفأس اجلهل!
اليس مخجال ان عراق االمس افتـتح اول كلية في الشرق األوسط
ــوذجـيــة في قــارة اسـيــا وأقـدم عـام 1908 واسـس اول ثـانــويـة 
وذج جامـعة فـي الوطن الـعربي هي جـامعـة بغـداد وقدم أفـضل 
لكلية متميـزة في تعليمها وبرامجـها الدراسية وطرق تدريسها هي
كلية بـغداد وأول كليـة طب في الشرق األوسط عام 1927 ثم كلية
طب االسـنــان عـام 1953 بـيــنــمـا عــراق الـيــوم خــارج الـتــصــنـيف
ي حيث ال وجود له ضمن ما يقارب 160 دولة. وطلبته اليوم العا
ـياه وعـلـماء اجلـامـعات يـعـومون مع رحالتـهم فـوق بحـيـرات من ا
اضي وادجلة الدين احملنط تستنزف طاقاتهم اإليجابية بتعاويذ ا
بـالغـيـبيـات وآخـرون تسـتهـلـكهم األ فـرادا وتـسلب جـنـسيـاتهم

العراقية باسم اللجوء واإلنسانية.    
ـؤسـسة لأل الـيس مـخجـال ان العـراق كـان من ضـمن الـبلـدان ا
ـتـحـدة أيـام الـبـاشـا نـوري الـســعـيـد في اخلـمـسـيـنـات واجلـواز ا
ـيـا بال مـنـافـس وخـارجـية الـعـراقـي الـيوم هـو األسـوأ عـربـيـا وعـا
الـبـلد مـاتزال تـعـيش عصـر (الـقمـاقم) و(كـونفـوشـيوسـيـة) اليـونان
والـرومــان والـوطن غـائب عن األ وسـفـاراتـه حتـكـمـهـا الـعـوائل

واألحزاب وقبائل الفساد واحملسوبية.  
ـثال الـيس معـيـبا ان تـكون ايـسلـنـدا البـلد الـصغـيـر على سـبيل ا
واحلـصر عـبارة عـن جزيـرة في احمليط األطـلـنطي مـسـاحتـها أقل
من نـصف مسـاحة بـغـداد وتعـداد السـكان 340 ألف نسـمة وهي
أقل من تعـداد أي حي عراقي يكـون ترتيـبها 14 في الدول األكثر
ـيا في مـستـوى إنتـاجية الـفرد بـسبب رتـبة الـرابعـة عا تـقدمـا وا
جـودة التـعلـيم والصـحة والـعدالـة واحلريـة واالستـقرار. بـينـما بـلد
حى من خارطة األ الصاعدة. اء والعطش و الرافدين يشكو ا
ال تـقـل لي بـأن تــخـلـف الـعــراق سـبــبه تـنــوع الــعـقــائـد والــطـوائف
ألن  قــصــة سـنــغــافـورة ــنـطق والــتــاريخ  واألديــان فـهــذا ضــد ا
ـبرر فهذه الدولة تتكون من مئات اجلزيرة الصغيرة تنسف هذا ا
األديــان واألعـراق والــلـغــات ومـســاحـتــهـا 140 كــيـلــو مـتــر مـربع
اسـتـطــاعت أن  تـبـني دولــة اقـتـصـاد واســتـقـرار بـجــدارة مـثـلـمـا
غرست ثقـافة التعـايش والتآلف في أنظـمتها االجـتماعيـة والتربوية
وهي اآلن رابع أهـم مـركـز مــالي في الــعـالم وخــامس أغـنى دول
الـعـالم من حـيث احـتيـاطـات العـمـلـة الصـعـبـة ما يـجـعـلهـا مـشتال
ـراكـز الـتــجـاريـة الــكـبـرى في لـرؤوس األمـوال واالســتـثـمــارات وا

العالم. 
ـرح أنـظـروا الى الـبـرازيل بالد الـسـامــبـا واجلـمـال والـطـبـيـعـة وا
والــكـرة والـقــهـوة والــكـاكـاو ذات الـ  300مــلـيـون نــسـمــة هـنـاك
تــنــصـــهــر كل أعــراق حــضــارات الــعـــالم األوروبــيــة واألســيــويــة
واإلفـريـقـيـة والـعـربـيـة في بـلـد واحـد استـطـاعت خالل عـقـدين من
الـزمن فـقط االنـتقـال من دولـة تـرزح حتت وطـأة الـتضـخُّم والـفـقر
والـدين إلى دولـة ذات اقـتـصـاد مـتـطـوِّر وصـاعـد بحـيث أضـحت

خامس اقتصاد في العالم. 
أما الهند فهي من أكثر الدول جتسيداً للتعددية بأشكالها اخملتلفة
العـرقـيـة والـلـغـويـة والـديـنيـة والـثـقـافـيـة ومع ذلك تـعـد الـيـوم ثاني
 وخامس أكبـر اقتصاد في العالم في أسرع اقتصاد بـعد الص

.2018
من يـقـرأ تـاريخ كـوريا اجلـنـوبـيـة يرى أنـهـا كـانت واحـدة من أفـقر
دول العالم وأكثرها دمارا اقتـصاديا وفوضى سياسية من جراء
ــوا اقــتــصــاديــا احلـــروب امــا الــيــوم فــأنـــهــا من أكــثــر الـــدول 
قراطية. بـينما الص لـها قصة اخرى فقـد قهرت هذه الدولة ود
العـظـيمـة الـتـخلـف والفـقـر واالمـية ونـقص الـتـنمـيـة بـعقـول جـبارة
لتعتبر اليوم عمالقا اقتصاديا وسكانيا وسياسيا وجتاريا لتحتل
الدرجات األولى على مستوى العالم بـل أعطت درسا بليغا للعالم
وهـو أن عدد الـسـكان لـيس عـائقـا أمام الـتـقدم والـنـمو وأن الـثروة

البشرية هي أغلى ما تمتلكه الشعوب.
سـدسة فقد ربعـة او حتى ا من قال ان األوطان تـقاس باألمـيال ا
ـساحـة قارة لـكنه الـكبـسولـة التي حتـتشد يكـون الوطن مـترا او 
فـيـها الـعـقول اجلـبـارة وتتـوطن فـيهـا الـتكـنـولوجـيـا واالختـراعات.
ومن قــال ان األوطــان الـســعــيــدة جتــدهــا في بالد الــنــفط والــغـاز
والـكبـريت فقـد جتـدها في بالد االبـقار الـذكـية والـزهور اجلـميـلة
ــبــتــكــرة فــهل هــنــاك اســـعــد مــعــيــشــة من الــشــعب واالجــبــان ا
اركي على االرض وهل هناك أتعس السويسري والهولندي والد
مـعـيـشة من شـعب الـعـراق الـذي يغـرق بـالـنفط والـثـروات واالنـهر
اء النقي واليجد من يـسد رمقه ويـضئ بيته بالـضوء ويوفـر له ا
ان الـقسـري بأن الـوطن بحـاجة الى حتـى وصلـنا الى مـرحلـة األ

بقرة سويسرية حتكمنا وليس الى بقرة بشرية عراقية!       
بـالـعـربي الـفـصـيح الـوطن هـو قـشـعـريـرة تـسري فـي اجلسـد الى
ـر الـوطنـيـة ونـقص فيـتـام الـروح هـو اليـوم مـنـكوب بـوبـاء زها
الغـيرة العـراقية! واي غـيرة عراقـية نتـحدث عنـها اليـوم ولصوص
الـعمـلية الـسيـاسيـة قتـلوا جـمال الـعراق وهـيبـته وجعـلوه في آخر

األوطان!
ابحثـوا عن سر اغتـيال الوطن ستـجدونه في عقل حـمار يصر ان

اضي! يسألك دائما ما هو مذهبك وقوميتك ليغتالك بعفونة ا
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شهق الناس

الــدولي لـثـقــافـة الـسالم والــلّـاعـنف
(2001-2010) وهـو الذي ورد في
تحدة  قرار اجلمعية العامة لأل ا
رقم 243/53 في  10نـــــوفـــــمـــــبــــر
(تــــشــــرين الــــثــــاني) لــــعـــام 1998
ـــبـــادرة من الـــيـــونـــســـكـــو الـــتي
ســتــحــتــفل بــالــذكـرى الـ 20 لــهـذه
هـمة وكان من بـرامجها ناسـبة ا ا
واخــتــصــاصــاتــهــا الــتـربــيــة عــلى
الـلّاعـنف وفـلسـفـة اللّـاعـنف وثقـافة
الـــــلّــــاعــــنـف ومــــســــرح الـالعــــنف
والــــلّــــاعــــنف وحــــقــــوق اإلنــــســـان
والــــلّــــاعـــنـف والـــقــــانـــون الــــدولي
اإلنـــــســــانـي واألديـــــان والالعـــــنف
واإلعالم والالعــنف وحلّ اخلالفـات

بالالعنف. 
WOHzUÞ  UŽ«e½

وألن مـنــطــقــتــنــا األكــثـر ضــرراً من
العـنف واألكثـر تأثـراً به خصـوصاً
وهي تـــعـــاني من احـــتالل وحــروب
ونــــزاعــــات طــــائــــفــــيــــة وإثــــنــــيـــة
واحترابات مـحلية كـما يحصل في
الـيـمن وسـوريـا ولـيـبـيـا  والـعـراق
ناهـيك عن فلـسطـ احملتـلة إضـافة
إلى تــداخالت إقــلـــيــمــيــة ودولــيــة
فــإنــهـــا يــنــبــغـي أن تــكــون األكــثــر
انــشـــغــاالً بــفـــكــرة الالعـــنف حــيث
حتتاج مـنطقـتنا إلى الـوقاية مـثلما
حتــتـاج إلـى احلـمــايـة وأخــيـراً إلى
معـاجلـة تركـة احلـروب والنـزاعات
بـحــيث تــولى الــتـربــيــة والـتــعــلـيم

األهمية التي تستحقها .
{ باحث و مفكرعربي

العربي.  وأما مسألة "التحفظ على
رأسه بــعـد إعـتـقـاله في مـكـان آمن"
(وهـنـا مـرة أُخـرى يـعـتـمـد نـحـويـاً
ــعـلــوم اجملـهــول) فـإنــهـا لــيـست ا
مــســتــحــدَثــة ذلك أنه في اإلنــقالب
العـسكـري األول في العـالم العربي
جــرى في اجلــمــهـوريــة الــســوريـة
والذي قـام به القائـد العام لـلجيش
الـزعــيم (رتـبــة عـســكـريــة) حـسـني
الـزعيم رائـد اإلنقالبـات العـسكـرية
ضـــد أهل الـــســيـــاســـة واألحــزاب
أُودِع رئـيـس اجلـمــهــوريـة شــكـري
الـقـوتلـي ورئيس احلـكـومـة ووزير
اخلـارجــيـة والـدفــاع خـالــد الـعـظم
ـعارف مـحسن ووزير الـداخلـية وا
ــــســـــــــــتــــشـــــفى الـــــبــــرازي فـي ا
ـزة لكل منـهم غرفة العـسكري في ا

خاصة به. 
WOÐœ√ V²

وعـــنـــدمــا طـــلب كل من الـــقـــوتــلي
والـــعــظم إحـــضــار بــعـض الــكــتب
األدبية واألدوية فـإنه  تزويدهما
بـهــا. مـنــاسـبـة هــذا اإلسـتــحـضـار
لإلنـقالب الـعسـكـري األول أن ثـمة
الــــكــــثــــيــــر من أوْجـه الــــشــــبه في
ــضــامــ بــيــنه وبــ أحــدث مــا ا
حـصل في الــسـودان بـعــد سـبـعـ
ســنــة وكالهــمـا فـي أيـام ربــيــعــيـة
دني (إنـقالب الزعـيم عـلى احلـكم ا
آخر شـهـر مارس 1949 واإلنقالب
اخلــجــول عــلى الــبــشــيــر يــوم 11

أبريل 2019).

ـنصب اجلمـهوريـة مع إحتـفاظه 
وزير الدفاع. 

ــفـتــرَض أنه الـبالغ كـان الــبـيـان ا
ـــألــوف رقـم واحـــد عــلـى نـــحـــو ا
حـدوثه مــنــذ اإلنـقالب الــعـســكـري
األول في العالم العـربي خالياً من
ـعـنى فـقـرات ـوقـف الـسـيـاسي  ا
اإلشــارة إلـى الــتـــضــامن الـــعــربي
والـقضـية الـفلـسطـينـية واإلكـتفاء
بـاإللــتـزام بـالــعالقـات الـطــيـبـة مع
دول اجلـوار ودول الـعـالم عـمـوماً
وكذلك احلرص على عالقات دولية
ــعــاهـدات مــتـوازنــة واإللــتــزام بـا
ـواثــيق الـدولــيـة واإلتـفــاقـيــات وا

واإلقليمية إلى جانب احمللية. 
وجـاء الـبـيـان يحـمل بـشـرى إنـهاء
ا من دون تسـمية الـبشير نظـام إ
واإلكـتـفـاء بـعـبـارة "رأس الـنـظـام".
كـمـا بـرَّأ الـبـيـان "الـلـجـنـة األمـنـيـة
الــعـلــيــا" من مـســؤولــيـة مــا حـدث
وهــذا واضح في تــمـهــيــد الـبــيـان
لـلـقـرارات الـتي  إتـخـاذهـا حـيث
فـيـه تـلــمــيح إلى إحــتـمــال حـدوث
إنـــقـــســـام في اجلـــيـش.. وإن كــان
الــبــيــان إســتــعــمل عــبــارة "بـوادر
إحــــداث شـــــروخ فـي مــــؤســـــســــة
عريـقة". ومـثلمـا أن البـيان لم يسم
الــبـــشــيــر بــاإلسم فـــإنه كــان عــلى
درجة من الدبلوماسية في التعبير
فلم يستـعمل كلمة "إسـقاط" النظام
ا اإلكتفاء بكلمة "إقتالع" وهي وإ
جــديـدة عــلى الـقـامــوس اإلنـقالبي

إعــتــدنــا كــصــحــافــيــ عــايــشــوا
ميدانياً أو متـابعة من خالل عملنا
في الــصـــحف مــعــظـم اإلنــقالبــات
العسكرية في الدول العربية نركز
بـدايـة عـلى صـانعي اإلنـقالب وفي
الوقت نفسه نُـدرج في اإلهتمامات
مـا يـحـدُث في دول الـعـالم الـثـالث
كــونـــنــا أعــضــاء فـي هــذا اجلــسم
العلـيل من إنقالبـات بعضـها متقن
وعـلى مــسـتــوى وبـعــضـهــا اآلخـر
فـولـكـلـوري. وكنـا نـتـوقف بـصورة
خاصة عـلى البالغ رقم واحد الذي
يــــصــــدر عـن صــــانع اإلنــــقالب أو
بإسم اجملموعة صانعي اإلنقالب. 
وعــنــدمــا حـــدثت اخلــطــوة األُولى
عـلى طـريق اإلنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة
ـــبـــهـــرة فـي الـــســـودان يــوم 11 ا
أبــريـل/ نــيــسـان 2019 مــتــمــثــلـة
بإطاللـة تـلـفـزيونـيـة غـير مـتـوقـعة
لـــوزيـــر الــدفـــاع أحـــمـــد بن عــوف
وإلـقاء بـيان يـعـلن كف يد الـرئيس
عـمـر الــبـشـيـر وتـعــلـيق الـدسـتـور
وكـــذلك حـل احلـــكـــومـــات وفــرْض
حـظْـر الـتـجـول كـان من الـطـبـيعي
سـبوقة التـوقف عند الـبيان غـير ا
مــــفــــرداته ووضْع خــــطــــوط حتت
بــعض الـكــلــمـات الــتي تــفـســر مـا
إسـتـعـصى تـفـسـيـره لـهـذه الـنـقـلة
ـفـاجـئـة من جانب قـائـد عـسـكري ا
بـشـيـري الـهـوى إزاء رئـيـسه الـذي
لم تـــمـضِ ســوى  48يــــومـــاً عـــلى
تــــعـــيـــيــــنه نـــائـــبــــاً أول لـــرئـــيس

ؤسسة وحتقيق إختراقيْن داخل ا
الــعـــســـكــريـــة في عـــهــد الـــرئــيس
ــيـــري أثـــمــرت األســبـق جــعـــفـــر
ضبـاطاً إسالمويـ حققـوا بقيادة
عـمـر حـسن الـبــشـيـر إنـقالبـاً عـلى
حُـكْم أهل الـسيـاسـة مـستـغـل في
ـاثل فـي مـخـيــلـتـهم ـشــهـد ا ذلك ا
عــمــا جــرى لــزمالء لــهم من غــزوة
جــاءت من لــيــبــيــا وقــتـلـت أعـداداً

كانوا نياماً في معسكرهم. 
WDK « …ËöŠ

وعـنـدمـا إسـتـعـذب الـبـشـير حالوة
ــطـلــقــة أرسل الــشـيخ الــســلـطــة ا
الــتـرابـي إلى إحــتــجـاز فـي إحـدى
دور الــــضــــيــــافــــة ثم الحــــقــــاً إلى
الباستيل السوداني سِجْن "كوبر".
هـــنـــا أيـــضـــاً تـــطـــول الـــقـــضـــيـــة
والـظروف حـولهـا ومـا أنتـجتْه من
مـــشــاعـــر ومـــحــاذيـــر وأعــود إلى
عـــــبــــارة "إقـــــتالع ذلـك الــــنـــــظــــام
والـتحـفظ عـلى رأسه بـعد إعـتـقاله
في مكان آمن" أوردهـا وزير الدفاع
بإسم اللجنة األمـنية العليا عوض
بن عـــــوف. كـــــان ال بـــــد مـن فـــــتْح
صـفحـات قامـوسـية لـتفـسيـر كلـمة
"إقـتالع". فـمـا هـو ســائـد إن كـلـمـة
قــلع تــقــال عــنــد خـلْـع أضـراس أو
بـاب ضـاع مـفـتـاح قِـفْـله وأحـيـانـاً
يــكـون إسـتـعــمـالـهــا شـعـبــيـاً مـثل
الــقـول إن فالنـاً خـلع فالنـاً بـلـكـمـة
عـلى وجـهـه. ثم يـفـيـدنـا الـقـاموس
أن للكـلمة أكـثر من تفسـير إحداها
ــعـنـى إزالـة الــقــائــد عن رتــبـته.
وهذا ما قـصده البـيان الذي قضى
بــنـقل مــكـانــة الـبــشـيــر من كـرسي
الرئـاسة إلى اجللـوس على كرسي
عـاديــة في "مـنـزل آمن". أمـا بـعض
ســائـر مــعــاني كــلـمــة اخلــلع فـهي
"خــــلع الـــرجـل زوجـــته" وخــــلـــعت

الزوجة زوجها". 
ـشتـقة من كمـا أن لفـظة "اخلالع" ا
خـلع تـعـني (قـامـوسـيـاً) شبـه خبل
يــصــيب اإلنــسـان وتــعــني كــلــمـة
ـعزول من اخللـيع (جـمع خُلـعاء) ا
مـــــقــــامه. أمــــا اخلـــــولع فــــإنــــهــــا
(قـامــوسـيـاً) تــعـني األحــمق. وأمـا
اخمللَّع من الرجال فـإنه (قاموسياً)

ـقـارنـة من حـيث األسـباب تـطـول ا
وظــروف اخلـــطـــوة الــتـي أوجــبت
اإلنقالب الودي قـبْل أن يتطور إلى
إنـــــقالب يــــتـــــسم بــــاجلـــــديــــة في
الـسودان لكـن ما يـعنيـني كمـتابع
عريق للشأن السوداني وإنقالباته
وتـقـلـبـات عـهـوده هـو هـذا الـتأدب
في الـتـعـامل بـاحلـسـنى من جـانب
رمـوز اإلنـقالب مع مَن كـان حـاكـمـاً
بــــأمــــر شــــريـــحــــة عــــريـــضــــة من
الــــســــودانــــيــــ أدخـــلـت حــــركـــة
)  إقـنـيم ثـالث ـسـلـمـ (اإلخــوان ا
ــشـهـود فـي اجملـتـمـع الـسـوداني ا
نه حــتى من جـانب شــيـوعـيي تــديـُّ
الـــوطن فـي زمن إزدهـــار احلـــركـــة
ـــــركــــز(اإلحتــــاد ــــاركــــســـــيــــة ا ا
الـسوفـيـاتي) واألفرع في كـثـير من
دول أوروبــا ودول الـعـالـم الـثـالث.
فـالـســودان عـلى مـر عــهـوده حـتى
الثمـانينات كـان ذائع الصيت بأنه
طــائــر أســمــر الــلـــون بــجــنــاحــيْه
األنــصـاري واخلــتــمي وإلى درجـة
أن "األنـصار" كـما "اخلـتمـية" بـاتتا
حـــركـــتيْ اإلسالم الـــســـيـــاسي في
السودان ال ينازعهما هذا "اإلقطاع
ـــعــــنـى الـــديــــني – الــــديـــاسـي" 
السياسي طيف آخر ثم دخل على
اخلط بقوة وحيوية فـكرية متمكنة
ديـنـيـاً وسـيـاســيـاً الـدكـتـور حـسن
ـسكـاً بـورقة عـلى درجة الـترابي 
من األهــمــيــة تــتــمــثل في أنه زوج
ـهـدي إبـنـة اإلمــام عـبـد الـرحــمن ا
ـا يــعـني أن كــبـيــر األنـصــاريـ
ـعــقـودة عــلـيه آمـال ومُـنــظـرهم وا
إنــــعــــاش الــــزعـــامــــة الــــروحــــيـــة
والسـياسية والـنضالـية للـجد عبد
الــرحـمن ضــد اإلنـكــلــيـز الــصـادق
ـــهــــدي بـــات أمــــام من يــــحـــاول ا
إقتـسام الـشأن األنـصاري وإن كان
ذلك بـنسـبة بـسيـطة في إسـتطـاعة
الـتـرابي تـنـمـيـتـهـا وإبـتـكـار صـيغ
وأســالــيب مـن أجْل ذلك مــعــتــمــداً
عــلى حـــذاقــة تــكـــتــيــكـــاته وعُــمْق

ثقافته. 
ولقـد حقق الـترابي مـا يصـبو إليه
ذلك أنه إســتـطــاع من خالل حـركـة
" خـلْق قاعدة له ـسلـم "اإلخوان ا

الـضـعــيف الـرخـو. كــمـا أن مـعـنى
اخلـــلـــيـع جـــمْع خُـــلــــعـــاء تـــعـــني
) اخلــبــيث. ولــلـكــلــمـة (قــامــوســيـاً
ــا (قـامــوسـيـاً) مـعــنى إيـجــابي إ
تـتــعـلق بـالـشــجـر ولـيس بــالـبـشـر
ـعـنى أنـبت وهـي أخـلع الـشـجــر 
. وهـذا يُــجـيــز الـقـول ورقـاً جــديـداً
حــول مــا كـان يــدور في خــاطـر بن
عــــوف كـــبـــادرة حُــــسْن تـــعــــبـــيـــر
وتـوصـيف جتــاه رفـيـقه الــبـشـيـر.
واألرجح أن بـــــلـــــغــــاء ضـــــاديــــ
سـيـبـويـهيـ في احلـراك الـشـعبي
رأوا اخلـــلع مـن جـــانـب بن عـــوف
عنى فثابروا  وصبروا إلى بهذا ا
أن كـانت "الـنـقلـة الـبـرهانـيـة" التي
لم تكتـمل فصوالً. ويـبقى القول إن
الــكــلـمــتـيْـن الـتــوأمـيْـن(اإلجـتــثـاث
عــــراقـــــيــــاً واخلــــلع ســــودانــــيــــاً)
مـرشحـتـان في حال كـثـرة احلاالت
ــوجــبــة وإصــدار الــبـيــانــات في ا
شـأنـهـمـا إلى إسـتمـرار تـداولـهـما.
ففي العراق لم يُحسم أمر اخلشية
من عــودة "الــبـــعث" إلى الــســاحــة
الـســيـاسـيـة في رداء أو آخـر. وفي
السودان لم تُحسم األمور وبالذات
ــدنــيـة- مـا يــتــعــلق بــالــشــراكــة ا
الـعـسـكريـة فـضالً عن اخلـشـية من
سـينـاريوهات إخـوانيـة تسـتوجب
الـتـنـبه لـهـا. وهكـذا فـحـتى إشـعار
آخر قد ينتهي األمر تداوالً لكلمتيْ
(اإلجــــــــتــــــــثــــــــاث) واخلــــــــلـع إلى
إنــدمـــاجــهـــمــا في كـــلــمـــة واحــدة
ـقـراطـية" "الديـراسـيـنـيـة كمـا الـد
والـبيـروقـراطيـة والديـكـتاتـورية"..
وهي كلـمات أجـنبـية أسـتُعربت أو
أســتُـشـرقت. والـبـاب مـفـتـوح أمـام
"الـديــراســيــنــيــة" كــون الــتــحــديـد
الـــقـــامـــوسي األجـــنـــبي الـــذي في
مـقــالـتي هـذه أسـتــنـد إلـيه لــكـلـمـة
"إجـــتــثـــاث" الـــعــراقـــيـــة الــنـــشــأة
واإلبتـكار وكلمـة "خلْع" الـسودانية
Dera- الــولــيــدة الــنـــــــــشــأة هـو
Deracin- والـــــفــــــعل cinement
er(بالـفرنسـية) وكذلك بـاإلنكلـيزية

 Deracinateمع إختالف اللفظ.
ــــشــــهـــد ولــــهــــذا الــــغــــوص في ا

السوداني بقية إبحار.

لــقــد اخــتــلــفت اراء الــســيــاســيـ
واحملـلـلــ حـول مـوضــوع تـواجـد
االمريـكيـة على االراضـي العـراقية
والـبعض اسـماهـا (تـواجد الـقوات

االجنبية). 
بـ الـلـهـيب الــذي يـحـرق مـشـاعـر
العـراقيـ وموقف اصـحاب الـقرار
(اولي االمــــر) وتــــصــــريـــحــــاتــــهم
تضاربة حول احتالل الغامضة وا
االمس (االحـــتالل االمـــريـــكـي عــام
2003) وجتــاوزات الــيــوم تــواجـد
الـقــوات االمـريــكـيــة عـلى االراضي
الــعـــراقـــيــة واعـــتـــبــار هـــذا االمــر

العداوني تهديد للجارة ايران..
اجلـارة الـتي حـولت اكـثر من (40)
ـيـاه الى داخل اراضيـها رافد من ا
ـــا ســـبب لـــلـــعـــراق ازمـــة حــادة
ياه وحلق الضرر للحصول على ا
بــاالراضي الـزراعــيـة وتــسـبب في

موت االنسان واحليوان في اهوار
اجلـــــــنــــــوب اضـــــــافــــــة الـى رمي
اخملــلــفــات الــكــيـمــيــاويــة في شط
الــعــرب الـتـي سـبــبت الــكــثــيـر من
االمراض اخلـطيرة البـناء الـبصرة
العزيزة. ايران جتاور العراق على
طـــول اكــثـــر من الـف كــيـــلـــومـــتــر
تـسـتـغـلهـا لـتـسرح وتـمـرح وتـفعل
مــاتـــشــاء مـن خــروقـــات لــتـــحــرق
احلرث والنـسل على الـسوا وعبر
هـذه احلدود يـهـرب اليـنـا السـموم

واخملدرات واحلشيش.
اذا كـنا كـما يـرى الـبعض مـحتـل
من ايران مـثلـما نـحن محـتلون من
امــريـــكــا لــكن الـــفــرق ان احــتالل
ايــران احــتالل من الــبــاطن وغــيــر
ظـاهــر النه اخـتــرق اكـثـر مــفـاصل
الـدولـة الــعـراقـيـة وحــيـاة الـشـعب
الـعــراقي.. لـذلك عــلـيـنــا ان نـعـرف

مــــاهـي اجلــــوانب الــــقــــانــــونــــيـــة
والــــعـــقــــائـــديــــة والـــســــيـــاســــيـــة
والـدبـلـوماسـيـة حلـقيـقـة هـذا االمر
الــقـد اجلــديـد واين هي مــصـالح
بــلــدنـــا التــخـــاذ الــقــرار الـــنــاضج
واحلـكيم بـعـيداً عن الـعواطف ورد
اجلـــمــيل لـــلــجــارة ايـــران من قــبل
بـعض الـسـيـاسـيـ لـقـاء ايـوائـهم
قـبل عـام 2003 ودعـمــهـا لـهم بـعـد
االحتالل للـبقاء عـلى كرسي احلكم
واالحتفـاظ بالسـلطة. وكذلك عـلينا
دراســة جتــارب الـشــعــوب في مـثل
هـذه احلــاالت فـهــنـاك الـعــديـد من
دول الـعـالم لديـهـا قـواعد عـسـكريه
امـريـكـيـة وبعـضـهـا قـد مـضى على
الـتـواجـد االمـريـكي عـلى اراضـيـها
سن عديده اي منذ انتهاء احلرب
ـيه الـثـانـيـة ومـن هـذه الدول الـعـا
انـيا الـيابان كـوريا اجلـنوبيه (ا

تركـيا السـعوديـة قطر الـبحرين
الكويت كـوبا.. الخ) ولم نسمع او
نـقـرأ يـومـاً بـأن هـذه الـدول تـعاني

من مسألة السيادة.. 
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ـانـيـا تـعـد من الـدول الـعـضـمى فـا
5+1 والـيـابـان ثـقلـهـا االقـتـصادي
والـــصــنــاعي والــتـــجــاري كــبــيــر
وتــركـيــا الـتي كــان قـرارهـا واضح
مــنع اسـتــخـدام االراضي الــتـركـيه
في عـــمـــلـــيـــة غـــزو الـــعـــراق امـــا
الـكويت فـقـد استـخـدمت اراضيـها
من قــبل قــوات الــتــحــالف الــدولي
الــــتـي غـــزت الــــعــــراق عـــام2003
وايـــران قـــدمت تـــســـهـــيالت ودعم
لوجستي في احلرب على العراق. 
 وانـا اذ اســتــعـرض هــذه االمــثـله
لـغـرض االســتـيـضـاح واســتـنـتـاج
احلــــقـــائـق في ضــــوء الــــنــــضـــرة
الـواقــعــيـة الــتي يــتــحــدد عـلــيــهـا
مـصـلــحـة الـعـراق اوالً مـن مـسـألـة
تــواجـــد الـــقـــوات االمــريـــكـــيــة او

رحيلها. 
ومـن خالل مــراجـــعــتـي لــتـــجــربــة
تــواجــد الــقـوات االمــريــكــيــة عـلى
اراضي كــوريـا اجلـنـوبـيـة وجـدت
ـقـاربـة فـيـها شيء من الـتـشـابه وا
مـن وضـع الـــــعــــــراق احلـــــالـي مع
اخـــتالف الـــزمـــان واجلـــغـــرافـــيــة
والـقـيـادات واجلـوانب الـعـقـائـديـة

والسياسية. 
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بغداد

ــة الـيــابـان في احلـرب فـبــعـد هـز
ـيـة الثـانـيـة على اثـر الـقـنابل الـعـا
الــنــوويــة الــتي انـزلــتــهــا الــقـوات
االمـريـكـيه علـى مدنـهـا و حتـرير
شـبه اجلــزيــرة الـكــوريــة وفي عـام
1950 انـدفـعت الـقـوات االمـريـكـيـة
في شـبه اجلـزيرة الـكـوريـة وصوالً
الى مـقـربـة من احلــدود الـصـيـنـيـة
لــغـــرض ايـــقــاف تـــوسع الـــنـــفــوذ
الـــشــيــوعي الــذي كـــانت تــخــشــاه
وتـــخــــاف ان يـــنــــتـــشـــر فـي شـــبه
اجلــزيــرة الــكــوريــة لــكــنــهــا القت
مـــقــاومـــة شــديـــدة من قـــبل قــوات
ـقاومـة الكـوريـة الشـمالـية واالف ا
ـقاتلـ الصـينـي واسـتمرت من ا
ــــعـــارك بـــ الـــطــــرفـــ في زمن ا
احلـــــرب الــــبـــــاردة بـــــ االحتــــاد
ــتــحـدة الــســوفــيــتي والــواليــات ا
االمريكية وبعد ذلك  تقسيم شبه
اجلزيرة الكـورية الى دولت دولة
كوريـا الـشـمـالـية خـاضـعه لـلـنـفوذ
الــشــيـــوعي وكــوريـــا اجلــنـــوبــيــة
لالمـريـكــان واعـتـبــر خط الـعـرض
38 خـط احلـــــدود الــــفـــــاصـل بــــ
الــدولـــتـــ وقـــد شــهـــدت كـــوريــا
الشمالية تطور كبير في اقتصادها
وفي مـــخـــتــلـف مـــيــاديـن احلـــيــاه
االخـــرى بــقــيـــادة الــزعـــيم كــيم أل
سـونغ وبـدعم من الـصـ واالحتاد
السـوفيـاتي واصبـحت تـهدد دولة
كوريا اجلنوبية من خالل شعارات

 ÂuO « wJ¹d _« œułu «Ë f _« ‰ö²Š≈ 5Ð ‚«dF «
الـوحدة الـقومـيـة التي تـدعوا لـها
اما دولـة كوريا اجلـنوبيـة فتراجع
فيـهـا الـنـمـو االقـتـصـادي وانـتـشر
الفـساد في مخـتلف مـرافق احلياة
قراطي نـهج الد بعد ان اتـبعت ا
الــتي شــجــعــتـــهــا امــريــكــا عــلــيه
(وضعها كـان اشبه بوضع العراق
حاليـاً) وخشية سـقوط دولة كوريا
اجلـنوبـية نـتيـجة تـهديـدات كوريا
الـشـمالـية وطـمـوحهـا الى الـوحدة
القـومية تـدخلت امريـكا مرة ثـانية
في اعـادة بـنــاء كـوريـا اجلــنـوبـيـة
بــشـــكـل يـــفــوق الـــعـــديـــد من دول
ــنــطـــقــة واصــبــحت في مــنــاص ا
ــتـحــضـرة في ــتـقــدمـة وا الـدول ا
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 فالعراق اليوم مهدد بضياع كل
شيء سيـطرة وتـغلـغل ايران على
اغـــلب مـــفـــاصل الـــدولــة وحـــيــاة
ومخاطر الـقوة االقليمـية والدولية
الزالت قائمة لذلـك نتمنى ان تكون
الــعـودة الــثــانـيــة لالمــريــكـان الى
العراق للـخالص من الفساد وهدر
ثــــروة الـــــبالد واعـــــادة االعــــمــــار
والـبـنـاء عـلى غــرار جتـربـة كـوريـا
اجلنوبـية ونتـمنى ان يكون تـفكير
الـرئـيس ترامب كـتـفـكيـر سـلفه من
الــرؤســاء االمــريــكــان في احلــقــبه
الـتـاريـخـيه الـسـابـقه الـتي شـهدت

احلرب الباردة

ـيـ بـعـد في ظلّ حـيــرة وذهـول عـا
تـــفـــجـــيـــر مـــســجـــديـن في جـــنــوب
نـــيـــوزيالنـــدا وبـــعـــد الــعـــمـــلـــيــات
اإلرهـابـيــة الـتي اسـتـهـدفت كـنـائس
في سريالنكـا مؤخراً تـطرح مجدداً
مسألت في غاية األهمية واإلحلاح
على بداهتهما األولى - أن اإلرهاب
ال وطـن له وال دين وال قــــومــــيـــة وال
كن لـغـة وال منـطـقـة جغـرافـيـة وال 
مـجــابـهــته بــالـوســائل الـعــسـكــريـة
واألمــنـــيــة لــوحـــدهــا. والــثـــانــيــة-
احلــاجـة إلى الـتــربـيــة عـلى الـسالم
والـلّــاعـنف وبـقـدر مــا يـشـمل األمـر
اجملــتـــمــعــات فـــإنه يــشـــمل األفــراد
أيـــضــــاً فـــالـــتـــطـــرّف وهـــو ولـــيـــد
الـتعـصّب إذا مـا انتـقل من الـتـفكـير
إلـى الـــتـــدبـــيـــر وأصــــبح ســـلـــوكـــاً
سـيـتـحـوّل إلى عـنف والـعـنف حـ
يـضـرب عشـوائـيـاً ويسـتـهـدف خلق
الـــــرعـب  والـــــفـــــزع فـي اجملـــــتـــــمع
يــســتــهــدف إضــعــاف ثــقــة الــنــاس


