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استراتـيجـيتـها على حتـجيم الـتفوق
االسرائيـلي فى هذين الـعامـل حيث
 بـنــاء حــائط الـصــواريخ فى عــهـد
الـرئيـس عبـدالـنـاصـر والـذى اسـتغل
وقف اطالق النار فى اتـفاقـية روجرز
فى بــنــاء هــذا احلــائط والــذي حــيــد
سالح اجلو االسرائيلي الى حد كبير
كــمــا  إنــشـاء وحــدة صــواريخ م د
والـتـى حتـمل عــلى الــكـتف لــصـد أى
هـجـوم مـضـاد السـرائـيل وبـنـاء عـلى
ذلك فـلــقـد اسـتــطـاعت مــصـر مع بـدء
حرب أكـتـوبر وحـتى يوم  14أكتـوبر
حتـــيــيـــد سالح اجلـــو االســـرائـــيــلي
والـذى فـقـد نـصف قـوته كـمـا أحلـقت
ــــصــــريـــة م د وحــــدة الـــصــــواريخ ا
خسـائر فادحـة بالـقوات االسـرائيـلية
ــدرعــات عــسـاف وأســر قـائــد لــواء ا
جــوري إال أنـه فى يــوم 14 أكــتـــوبــر
اتـخــذت الــقـيــادة الـســيــاسـيــة قـراراً
بـتـطــويـر الـهــجـوم بـدعـوى تــخـفـيف
الـضــغط عن ســوريـا رغم أن ســوريـا
خــرجت عــمــلــيــا من احلــرب يـوم 13
أكــتــوبــر واســتـغــلـت اسـرائــيـل عـدم
وجــود حـمــايــة لــلـقــوات الــبــريـة من
حائط الصواريخ والـتى عملت خارج
نطـاق هـذا احلـائط وأحلـقت خـسـائر
ـصريـة كـما عـبرت فادحـة بـالقـوات ا
قوات مـدرعـة اسرائـيلـيـة الى الضـفة
الـغـربـيـة لـلــقـنـاة وحـاولت االلـتـفـاف
حول اجلـيش الـثـاني إال أنـهـا فـشلت
فــاجتــهـت لإللــتــفـــاف حــول اجلــيش
ـعلـومات األولـية عن الثـالث وكانت ا
الـقوات الـتى عـبـرت أنـهـا تـتـكون من
عدد قـليل من الـدبابـات يتراوح من 7
13 – دبـــابـــة رغـم أن احلـــقـــيـــقـــة أن
اسـرائــيل يـوم 16 أكـتــوبــر كـان لــهـا
لــواء مـدرع كــامل غــرب الــقــنـاة وزاد
هـذا الــعـدد مـع مـرور الــوقت وحـاول
الـشــاذلي الــقـضــاء عـلـى الـثــغـرة من
خالل التعـامل معـها من الشـرق لعدم
وصـول قــوات إضـافــيــة ولـكــنه فـشل
ـعــلـومــات فـاقــتـرح نـتــيــجـة نــقص ا
ســحـب قــوات من الـــشــرق لــلـــضــفــة
الـــغــربـــيــة لــلـــتــعـــامل مـــعــهــا إال أن
السادات رفض سحب أى قوات حتى

ال تتكرر مأساة عام 67.
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{ وما هى رؤيتكم لالنتقادات التى وجهت
للسادات أثناء توقيعه اتفاقية كامب ديفيد?
ــصـــر واســـرائـــيل مـــبــررات - كـــان 
لـتوقـيع تـلك االتـفـاقـيـة فـمـصـر كانت
تواجه أزمة اقتصادية طاحنة وكانت
تـريـد من خالل تـلـك االتـفـاقـيـة إعـادة
بناء االقتـصاد بينـما أرادت اسرائيل
أن تـخــرج مـصـر مـن حـلـبــة الـصـراع
العسكري حتى تتمكن من التفرد بكل

دولة على حدة .
{ ومـا مـدى صـحـة ما قـاله الـسـادات بأن

حرب أكتوبر هى أخر احلروب ?
ـدى - ال أعـتـقـد أن هــنـاك حـرب فى ا
ـكن أن تــنــدلع بــ مــصـر الــقـريـب 

على الدول العربـية مجتمـعة ونتيجة
ــعــلــومــات فــلــقــد اعــتــقــدت نــقص ا
ــصــريــة أن الــقــيــادة الـــعــســكــريــة ا
الهجوم سوف يـأتي من الشرق ولكن
نظرا لعملية التطوير التى حدثت فى
سالح اجلـو االســرائـيــلي فـلــقـد جـاء
الهـجوم من الـغرب بـعد أن  تـزويد
أجــنــحــة الـــطــائــرات االســرائــيــلــيــة
سافات بتنكات مـكنتها من الـطيران 
طـــويـــلــة وكـل هــذا نـــتـــيـــجــة نـــقص
ــعــلــومــات عن هــذا الــتــطــور الـذى ا

حدث فى سالح اجلو االسرائيلي .
{ ومـاهى حـقـيـقة األنـبـاء عن بـيع الـرئيس
الــســابـق حــافظ األســد هـــضــبــة اجلــوالن

السرائيل أثناء حرب 67?
- ال أعتقد أن يقوم رئيس ببيع أرض
بــلــده الى عــدوه ولـــكن كــانت هــنــاك
حـساسـيـة كـبـيـرة لـلجـبـهـة الـسـورية
ـــوقـــعـــهـــا جتـــاه اســـرائـــيل نـــظـــرا 
ستعمرات طل على ا االستراتيجي ا
ـورد االسـرائــيـلـيــة فـضال عــلى أنه ا
يـاه ولـهذا الرئـيـسي إلسـرائيل مـن ا
سـعت إسـرائـيل أن تـكـون أي مـعـركة

مع سوريا خارج هضبة اجلوالن .
{ وهل أخـطـأ الـسـادات بإبالغ كـيـسـنـجر

مرات ? بأن مصر لن تتقدم بعد ا
- بــالــفـــعل ولــقــد اعــتـــرضت هــيــئــة
العـملـيات عـلى تـلك البـرقيـة وكان رد
سـتشـار حافـظ إسمـاعيل مـستـشار ا
األمن الـــقــومي أن الـــغــرض مـن تــلك
البرقية إبـالغ اجلانب االسرائيلي أن
ـدنـية مصـر لن تـضـرب التـجـمـعات ا
االسـرائـيـلـيـة حـتى اليـكـون هـنـاك رد
ـاثل ولـكن فى الـنـهـايـة أن اجلـانب
االسرائـيلـي استـفاد من تـلك الـبرقـية
بأن ركز هجومه على سوريا منذ يوم
 7أكـتـوبـر حـتـى اسـتـطـاع إخـراجـهـا
عـمـلــيـا من هـضــبـة اجلـوالن يـوم 13
ـوقف خـطيـرا جدا أكتـوبـر وأصبح ا
بعـد أن تـقـدمت اسـرائـيل عـلى طريق
دمـشـق وأصـبــحت تــهـدد الــعـاصــمـة

السورية .
{ هـنـاك غمـوض حول طـبـيعـة العالقـة ب
السـادات واألسد أثناء احلـرب فلقد كشف
الـــســادات أن ســوريــا طـــلــبت وقف إطالق
الـنــار بــعــد يـوم واحــد من احلــرب بـيــنــمـا
اتـهمت سـوريـا مصـر بـالتـخلي عـنـها أثـناء
احلـرب بـقــبـولــهـا وقف اطالق الــنـار بـدون
التنـسيق مع سوريا فما هى حقيقة العالقة

ب الطرف ?
- سـوريــا كــان لـهــا احلق فى إتــخـاذ
ـالئم لــهــا ألنـــهــا كــانت فى الــقــرار ا
مــوقف صــعب جــدا بــعــد أن جنــحت
اســـرائـــيل فى طـــردهـــا مـن اجلــوالن
وأصـــبـــحت عـــلى طـــريق دمـــشق وال
نـسـتـطـيع أن نــتـدخل فى نـوايـا أحـد

األطراف .
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{ ومـا هى حـقـيـقـة اخلالف بـ الـسادات
وســعـد الــدين الــشـــــاذلي حــول تــصــفــيـة

الثغرة ?
ـوقف - حتـى يوم 14 أكـتـوبـر كـان ا
ـصريـة متـماسـكاً جدا على اجلـبهة ا
والشك أن مــا  حتــقــيـقـه يـعــود فى
ـعـلـومـات التى ـقام األول لـقـاعـدة ا ا
أنــشـــأتــهـــا بــعـــد حــرب يــونـــيــو عن
اجلـيش االسـرائــيـلي حـيث إســتـعـنـا
بــــكل الــــدوريــــات الــــتى كــــتــــبت عن
اجلـــيـش االســـرائــــيـــلـي خـــاصـــة أن
اجلـــــيش االســـــرائـــــيـــــلي أفـــــرج عن
مـعـلـومـات حرب 67 اعـتقـادا مـنه أن
تــلك احلــرب هـى أخــر احلــروب ومن
خالل تـلـك الـقــاعـدة أمــددنـا الــقـيـادة
علومات عن العسكرية والسياسية 
اجليش االسـرائيـلي وأكدنـا ان القوة
الرئيسية للجـيش االسرائيلي تعتمد
عـلى الـتــفـوق االسـرائــيـلي فى سالح
اجلـو عـلى الدول الـعـربـيـة مـجـتـمـعة
ــدرعــات الـتـى بـنــيت وكــذلك سالح ا
اسـتــراتــيـجــيـة عــلى اإللــتـفــاف عـلى
قــــوات الــــعــــدو وبــــنـــــاء عــــلى تــــلك
ـصـريـة ـعـلـومـات بـنــيت الـقـيـادة ا ا
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يـــعــد الـــلـــواء مــحـــمـــد رشـــاد وكــيل
اخملابـرات الـعـامـة األسـبق احـد أبرز
الـرجـال الـذين أجنـبـتـهم الـعـسـكـريـة
ـصـريـة عـلى مـدار تـاريـخـهـا فـلـقـد ا
ادى الرجل دورا بارزا من خالل عمله
ـــــعـــــلـــــومـــــات فـى إدارة هـــــيـــــئـــــة ا
دة  من والتقـريرات باخملـابرات فى ا
عام  1966حتى عام 1993 فى القبض
عــلى اجلــاســوسـة هــبـه سـلــيم الــتى
حتولت قصتها لفيلم سينمائي بأسم
الــصـــعـــود الى الــهـــاويــة فـــضال عن
وضع خــــطـــة لــــتـــدمــــيـــر احلــــصـــار
االســرائـــيــلـي قــبل وصـــوله خلـــلــيج
الـسـويس وعــمـلـيـة إيـالت الـشـهـيـرة
فـــضال عن دوره الـــبـــارز فـى إنـــشــاء
قــــاعــــدة مــــعــــلــــومــــات عن اجلــــيش
االسرائـيلي سـاهمت بـشكل فـعال فى
سلـحة فى عبور قناة جناح القوات ا
الـــســـويس فى حـــرب أكـــتـــوبـــر عــام
ـلـفـات الـتى  1973ونـظـرا خلـطـورة ا
أســـنــــدت له كـــان لـــنــــا مـــعه  حـــوار
احـتـوى علـى أخطـر األسـرار عن تـلك
ــرحـلــة الــدقــيـقــة فى تــاريخ مــصـر ا

وفيما يلي نصه:
{ شــهـدت الــفـتــرة من عـام 1967 وحــتى
عـام  1973الـعـديـد من الـعـمـلـيـات الـبـارزة
ــصـريـة والـتى كــان أهـمـهـا لـلــمـخـابـرات ا
ـصــريــة هـبه الــقـبـض عـلى اجلــاســوســة ا
سليم والتى حتولت قصتها لفيلم سينمائي

بـــاسم الــصــعـــود الى الــهــاويـــة فــكــيف 
الـقــبض عـلـيـهــا بـالـتـنــسـيق مع اخملـابـرات

الليبية ?
- كــانت الــبـــدايــة عــنــدمــا الــتــقــطت
مجـمـوعة مـكـافـحة الـتـجسس عـنـونا
للتراسل على محل بيع األنتيكات فى
بــاريس تـــرد إلــيه رســائـل مــكــتــوبــة
بــاحلـــبــر الـــســري ومـن هــنـــا بــدأنــا
بـالـتــنـسـيق مع اخملــابـرات احلـربـيـة
ـعرفـة األشـخـاص الـذين يـتـعـاونون
معها وحددنا  7أشخاص منهم نقيب
أو رائد بالـقوات احلربـية كانت تـفيد
أنه شخص مـلتـزم إال أننـا لم نسـتثن
راقـبة حتى أحداً و وضعـه حتت ا
تأكدنـا بالفـعل أنه يتعـاون معها و
الــقــبـض عــلــيه واعــتـــرف عــلى هــبه
وبدأنـا البـحث عـنهـا فأكـتـشفـنا أنـها
كــانت طــالـبــة فى كــلــيــة األداب قـسم
فـرنــسي جــامـعــة عـ شــمس والـتى
كـــان رئـــيــــســـهـــا مـــعـــارا جلـــامـــعـــة
الـسوربـون وقـتـهـا وكـان يـتـعاون مع
وساد وقام بترشيحها للعمل معهم ا
ألنه كان يعـرف أنها من عـائلة مـفككة
وقام بـرفع درجـاتـها فـى االمتـحـانات
حـــتى وصــــلت لـــلـــصـف الـــثـــاني ثم
مـنـحـتـهـا جـامـعـة الـسـوربـون مـنـحة
خـاصــة وســافــرت الى بـاريـس حـيث
ـكـاتب الـفـنـيـة لـلـسـفـارة عـمـلت فى ا
صـريـة بتـوصـيـة من والدتـهـا التى ا
كانت تدير صالـة للقمار يـجتمع فيها
مـســؤولــون مــصـريــون و الــقـبض
عــلـيــهــا فى الـقــاهــرة بـالــتــعـاون مع
ـصـريـة بـعـد أن سـافرت اخملـابـرات ا
ـصرية الى مجمـوعة من اخملـابرات ا
ليبـيا حـيث إلــــــــتـقت بوالـدها الذى
كـان يــعــمل مــدرسـا هــنـاك وأقــنــعـته
بضرورة إحضـار هبه ألنهـا ستتورط
ــشـاركـة فى عـمــلـيـة خــطف طـائـرة 
مـجــمـوعـة فـلــسـطـيــــــــــنـيـة فــاقـتـنع
الــرجل وإلـتــزم بــتـعــلـيــمــاتـنــا حـيث
اتــصل بــإبــنــتـه وأخــبــرهــا أنه عــلى
ـوت وأنــهــا يـجب عــلـيــهـا أن وشك ا
ــســتـشــــــــفى حتــضــر لــرؤيـتـه فى ا
وزورنا بالفعل تقريـرا طبيا يــــــــفيد
ــــوت وبـــــالـــــفــــعل أنه عـــــلى وشـك ا
حــضـــرت هــبه الى لـــيــبــيـــا بــعــد أن
اســـــــــــتــطـــعـــنــا خـــداع اخملـــابــرات
االسـرائـيـليـة بـهـذا الـتـقـريـر وعـنـدما
وصلـت الى ليـبـيـا  الـقبض عـلـيـها

وحكم عليها باإلعدام .
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{ ومـــاذا عن خــــطـــة تـــدمــــيـــر احلـــصـــار

االســـرائــــيـــلي قــــبل وصــــوله الى خلــــلـــيج
السويس ?

- البـداية كـانت عنـدما الـتقط زمـيلـنا
نــــبـــــيل الـــــشــــافــــعـي رئــــيس اإلدارة
االقـتصـاديـة خـبـرا من وكـالـة رويـترز
بـأن اســرائـيل اســتـأجـرت حــفـارا من
ــعـلــومــات الـتى كــذا وكـان لــهــيـئــة ا
أشـرف عـلــيـهـا دور بـارز حــيث قـمـنـا
بـعـمل مـذكـرة الى اإلدارة الـعـسـكـريـة
واإلدارة االقــتــصــاديــة و عــرضــهـا
عـلى رئيس اجلـهـاز وطـلـبنـا بـتـدمـير
احلــــفـــار قــــبل وصـــولـه الى خــــلـــيج
علومات السويس وبناءً على قاعدة ا
وضوع التى  تـوفيـرها  عـرض ا
عـــــلـى الـــــرئـــــيـس الـــــراحل جـــــمـــــال
عــبــدالـــنــاصــر و الــتـــصــديق عــلى
وضوعة حيث كلف الضابط اخلطة ا
محمد نسيم بالعـملية والذي استعان
بــالــضــفــادع الـــبــشــريــة من الــقــوات
البـحـريـة حتى  تـدمـيـره فى ساحل

العاج .
{ هـنــاك غــمــوض حــول الــدور الـذى ادى
أشرف مـروان وهل عمل لـصالح اخملابرات
ــصـريـة أم اخملـابــرات االسـرائـيـلــيـة كـمـا ا

إدعت اسرائيل ذلك ?
ـــعــلـــومـــات تــؤكـــد أن أشــرف - كل ا
مـــروان كـــان عـــمـــيال لـــلـــمـــخـــابــرات
االسرائـيلـية ولـم يكن عـميال مـزدوجا
وقـد سـألت أمــ هـويـدي والـذى كـان
الـــــرجل رقـم واحــــد فـى اخملـــــابــــرات
ـصريـة وكـذلك الـسـيـد سـامي شرف ا
ســكـــرتــيــر الـــرئــيس الـــراحل جــمــال
عبـدالنـاصر حـيث أكـدا لي أنه لم يتم
تــكــلــيف أشــرف مــروان بــأي مــهــمــة
وكـــــشــــفت الـــــوثــــائق الـــــرســــمــــيــــة
االســرائــيـلــيــة عن حــرب أكــتــوبـر أن
أشــــــرف مــــــروان عـــــــمل حلــــــســــــاب
اخملابرات االسرائيلية منذ عام 1969
واسـتـمـر فى عـهـد الـرئـيس الـسـادات
مــقــابل 20 مــلــيـــون دوالر حــيث أمــد
ـوعـد حـرب أكـتـوبر إال أن اسرائـيل 
ــوعــد تــأجـل بــنــاء عــلى طــلب هــذا ا
الــقــيـــادة الــســوريــة الـى الــــــســاعــة

الثانية ظهرا .
{ ومـــاهى أســـبـــاب دفـــاع الـــرئـــيس

مبارك عنه وعده بطال قوميا ?
- ألنه كانت تربطه صداقـة عائلية مع
أسـرة مــبــارك وكـان مــنــزله فى لــنـدن
ـفـضل ألسـرة مـبـارك كـمـا أن ـكـان ا ا
اجلـمـيع كـان يـعـرف أن مروان شـريك
جلــمـال مــبــارك فى صـــــفــقــات ديـون

مصر .
{ إذا كــــان أشــــرف مـــروان جــــاســــوســـا

السرائيل فماذا عن رأفت الهجان ?
-رأفت الـــهــجـــان ادى دورا بــارزا فى
خدمـة مصـر وقـد  إعداده جـيدا من
ـــصـــريــة الـــتى جـــانب اخملـــابـــرات ا
جنــــــحت فـى ذرعه داخـل اجملـــــتــــــمع
ــهــمــة االســرائــيــلـي رغم صــعــوبــة ا
واســتـــطــاع أن يــجـــنــد عـــنــاصــر من
ــد مـــصــر اجلــيـش االســرائـــيــلـي و
ـــطــارات ـــعــلـــومـــات وصـــور عن ا

االسرائيلية 
{ كــــــيف حتــــــول مـــــســــــار احلــــــــرب مع

اسرائيل ?
ـكن للمعلومات التى أرسلها { وهل كان 
الى مـصــر عن مـوعــد حـرب يــونـيـو 1967
وكذلك إشـارة مطـار عجلـون والتى رصدت
حتــرك الــطــائـــرات االســرائــيــلــيــة لــضــرب
ـصريـة أن حتـول مسـار احلرب طـارات ا ا

لو  االستفادة منها ?
- االشارة التى أرسلهـا مطار عجلون
عن حتــرك الــطــائـرات االســرائــيــلــيـة
ـعلـومات الـتى أرسلـها رأفت وكذلك ا
الـهـجـان لم يـكن لـهـا أن تـغـيـر مـسـار
ـة 67 احلـرب ألن الـسـبب األول لـهـز
ـعــلــومـات عـن اجلـانب هـو قــصــور ا
االســـرائــيـــلي وهـــو مـــا دفـــعــنـــا الى
الدخـول فى مـعركـة غـير مـتـكافـئة ألن
ميزان القوى كـان فى صالح اسرائيل
خــاصـــة فى الـــقــوات اجلـــويـــة الــتى
سعت اسرائيل أن يـكون لهـا السيادة

واسرائيل ألن هـناك إختالل كـبير فى
مـيـزان الـقـوى بــ مـصـر واسـرائـيل
حـاليـا سـواء أكـان ذلك اقـتـصـاديا أم
عسكـريا ويـجب أن نعـلم أن اسرائيل
تعـد سادس قـوة عـسكـرية فى الـعالم
من ناحية الـتطور التـكنولوجي وهى
تطورة تكـنولوجيا تصدر األسلحـة ا

الى روسيا .
{ هناك اتـهامات توجه للفلسطيني بأنهم
ـشاركة فى مـؤتمر مـينا أخطـئوا فى عدم ا
شاركة كل هوس والـذي دعت إليه مصر 
ـا فــيــهـا فــلـســطــ والـتي رفع األطــراف 

ؤتمر ? علمها فى ا
- لــيس هــذا صــحــيــحــا فــاســرائــيل
شـاركة فى أى رفضت مـنـذ البـدايـة ا
مـــــؤتــــمـــــر يـــــشــــارك فـــــيه اجلـــــانب
الفلسطيني ويرفع فيه علمها وعندما
عـلم الــوفـد االسـرائــيـلي بــرفع الـعـلم
ـؤتـمر رفض الفـلـسطـيـني فى قـاعة ا
دخول القاعة وأضطررنا الى تصوير
العـلم وهـو مرفـوع فقـــط وقـمـنا بـعد

ذلك بإزالته .
ـصــريـة { وهل الزالـت االسـتــراتــيـجــيــة ا

تعتبر اسرائيل هى العدو األول لها ?
- نـظريـا فـإن مـصـر تعـتـبـر اسـرائيل
هى الـعـدو األول لـهـا ولـكن عـمـلـيـا ال
تـسـتـطــيع مـصـر مـجــابـهـة اسـرائـيل
حـالـيـا نـظــرا الخـتالل مـيـزان الـقـوى
بـ الـطـرفـ اقــتـصـاديـا وعـسـكـريـا
ولــــكـن اخلــــطــــورة فى أن مــــشــــروع
نطـقة يهدف الى جعل اسرائيل فى ا
اسـرائـيل مـركزا اقـتـصـاديـا إقـلـيـمـيا
تتبعه كل اقـتصاديات الـدول العربية
خاصة أن مـا يجري األن من تـخطيط
حول ما يـسمى بصـفقة الـقرن يكرس
ــشـروع االقــتــصـاد االقــلــيــمي الـذي
تـســعى إلــيه اســرائــيل وبــالـذات مع
دول اخلــــلـــــيج والـــــتى لــــيـس لــــهــــا
حـسـاسـية فـى التـعـامل مـع اسرائـيل
لالستـفـادة من تقـدمـها الـتـكنـولوجي
وإذا اسـتـطـاعت اسـرائـيل الـسـيـطرة
ــنـطــقــة فــإنه من اقــتــصــاديــا عـلـى ا
الـــســـهل الـــســـيـــطـــرة عـــلـى الـــقــرار

السياسي لها .
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{ هنـاك غموض حـول العمـليات اإلرهـابية
ـــصــريــة فى الــتى جتـــري ضــد الــقــوات ا
ســـيـــنـــاء وهـل تـــقف ورائــــهـــا حـــمـــاس أم

اسرائيل ?
تورط األول فى تلك - اسرائيل هى ا
العـملـيات ألن الـتـنظـيمـات اإلرهابـية
تتسلل عبر صحراء النقب مستخدمة
عـربـات الـدفع الـربـاعي الـتى حتـصل
عـــلـــيـــهـــا مـن مـــافـــيـــا بـــيع الـــسالح
االسرائـيلـيـة وعربـات الدفع الـرباعي
نوعـة من دخول قـطاع غـزة كما أن
اسـرائـيل تـمـد اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة
ــصــريــة ــوعــد قــيــام الــطــائــرات ا
بضربـها ألن لديـها معلـومات عن تلك
الضربـات بحكـم التنـسيق األمني مع

مصر طبقا التفاقية كامب ديفيد وهو
مــا يـســاعــد تـلـك الـتــنــظـيــمــات عـلى

صري . تفادي ضربات الطيران ا
{ قــلت فى تـــصــريـــحــات لك أن الـــنــظــام
السـوري لن يسـقط فمـا هى األسبـاب التى

دفعتك لهذا التحليل ?
- اعــتــمــدت فى ذلك عــلى دراســة عن
حـــزب الــــبـــعث الــــســـوري وقـــلت أن
النظام السوري لن يسقط ألنه تنظيم
ولـيس نـظام فـحـزب الـبـعث مـتـغـلغل
فى كل مـفاصل الـدولـة ولـديه حتالف
مع طـبـقـة رجــال األعـمـال والـتى كـان
صـرية لهـا دور فى افـشال الـوحـدة ا
الـسـوريـة بـعـد قرارات الـتـأمـيم الـتى
اتـخـذهـا عـبـد الـناصـر وأنـت تـضرب

نفوذ تلك الطبقة .
{ وهل تــــــرى أن مـــــــا يــــــحــــــدث األن فى
السـودان وليبـيا هـو امتـداد لثـورات الربيع

العربي ?
- أرى أن ما يحدث األن فى السودان
ولــيــبـيــا هــو اســتــكـمــال لــلــمــخـطط
األمــريـــكي نـــحــو إحـــداث الـــفــوضى
اخلالقه فى الـعـالم الـعـربي وتـقـسـيم
ــقــسم وأعــتــقــد أن دول إقــلــيــمــيــة ا
كتركيا تلعب دور فى هـــــــذا اخملطط
ألنــــهـــا تــــعـــــــــــمل عــــلى تــــصـــديـــر
ـتـواجـدة بـها الـعـنـاصـر اإلرهـابـيـة ا
نـطقـة حتى تـتفـرغ للـملف الى دول ا

الكردي .
{ فى النـهاية مع تـزايد الـتوتـر فى منـطقة
اخلــلـيـج بـعــد تـصــعـيــد إيــران وحـلــفـائــهـا
لــلــمــواجــهــة بـــضــرب مــطــارات ســعــوديــة
ونـاقالت نــفط بـاخلــلـيـج هل تـتــوقع انـدالع
ـتـحـدة مـواجــهـة عـسـكــريـة بـ الـواليــات ا

وإيران ?
ـــنــــتــــظـــر أن - ال أتــــوقع ذلك ومـن ا
وقف احلـالي كما هو بعيدا يستمر ا
عن الصـراع الـعـسكـري مع اسـتـمرار
الـــتــراشـق فى الـــتـــصــريـــحـــات بــ
اجلـانـبـ ألن أطـراف الـصـراع تـدرك
أن الـصـراع الـعـسـكـري سـوف يـؤدي
نـطقة خاصة أن إيران لكارثة بدول ا
لــديــهــا مــجـال واسـع لــلـمــنــاورة من
خالل حلـفـائهـا احملـليـ كـاحلوثـي
فى اليـمن وحزب الـله فى لبـنان وهو
ما ظهر جليا فى استهداف احلوثي
لـلـمطـارات الـسـعـوديـة واسـتـهـدافـها
لــنـــاقالت نــفـط فى اخلــلـــيج كــمــا أن
ــتـحــدة من مــصـلــحـتــهـا الـواليــات ا
اســتـــمــرار إيـــران كــقـــوة تــهــدد دول
ـــــــــكن اسـتخـدامها اخلليج حـتى 
كـن من خاللـهـا اسـتـنزاف كـفـزاعـة 
ـاليـة لدول اخللـيج خاصة قدرات ا ا
الــســـعــوديـــة واإلمــارات الســـتــعــادة
تــريــلــيــون دوالر أمـــريــكي دفــعــتــهــا
أمريكا فى منـطقة الشرق األوسط من
ـــزيــد مـن صــــــــفـــقــات خالل عـــقــد ا
األســـلـــحـــة الـــتى ســـوف تـــؤدي الى
تنـشيط وإزدهـار االقتـصاد األمـريكي
وخــــلـق مــــزيـــــد من فــــرص الـــــعــــمل

لألمريكي .
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وما أدراك ما دوائر الضريبة ?
اشي) إطرحه على كل من يخرج من أي فرع من سـؤال عابر وكما يقال (عـا
ـراجع دوائـر الـضــريـبـة داخل حـدود الــعـراق وإسـمعْ جـوابـه وتـفـرّسْ وجه ا
سـاومة لـتحـويل ما لـيارات تـذهب الى مـوظفـ علـنا بـا جـيدا لـتعـلم كم من ا
لـلدولة من اسـتحقـاق الى جيـوبهم .. نعم الـكل يعلـم والكل مسـتفيـد والبعض
نـزيه ولـكـنه خـائف من أن تـتـعـرقل مـعـامـلـته وتـطـول مـراجـعـته وبـعـدها يـدفع
وظف الـفاسـد .. أصبح األمر عـقب باالتفـاق مع ا أضـعاف ما عـرض علـيه ا
في غـاية الـبساطـة .. التـهمـة هي أن احلاسبـة تكـشف عن أنك مطـلوب لـلدولة
حـسب إسمك الثالثي كأن تكـون مدينا لهـا أو مالكا أو تاجـرا وهذا ما إعتاد
عـلى ترديده موظف احلاسـبة مع اجلميع وكـأنه فرض مقدس  لذلك فـالببغاء
فصل بـعد تدريبـها تكـون أخف على ميـزانية الدولـة بتولي الـوظيفـة في هذا ا
وظف مع أي ضـغطـة زر إلدخال أي إسم حـتى لو .. بـضع كلـمات يـنطـقهـا ا
كـان ماركة فـريدة من نـوعها ومـا أكثـر ما نـتشابه بـأسمـائنـا ونعتـز بهـا ألنها
تـراث لكنه أقلقنا وأفرغ جيوبنا حتى لـعن الكثير منا اليوم الذي وُلد فيه ومن

سمّاه إسما شائعا !! 
ال يـخـتــلف إثـنـان عـلـى مـا قـدمتُ اال مـرتـشٍ أو مـعـقب أو مـديــر يـخـاف عـلى
هـني احلقـيـقي الذي يـحارب الـفـساد عـليـه أن يجـد مخـرجا مـنصـبه  لكـن ا
وحال سـتراتـيـجـيـا ولـيس ترقـيـعـيـا بـاستـخـدام مـا أنـعم الـله علـيـنـا من تـقـانة
وتـطور هائل في العلم وعليه أيـضا أن يعترف بأن هنـاك جيشا من الفاسدين
الذين إمتصوا رحيق واردات الدولة سيقفون ضد ذلك وسيعرقلون التنفيذ..
ـــجــرد إحـــصــاء أمالك مـــوظف مــــــــــعـــني وأمــواله  وال مـــجــال لإلنـــكــار 
وسـياراته ومـقـارنته بـآخر من نـفس الـدرجة في دائـرة بعـيـدة عن التـماس مع

راجع ..  ا
األمـر في غاية األهمـية أيهـا السادة ولـو عاجلناه عـلميـا وجدّيا وبال خوف أو

إزعاج للمفسدين !! 
ـواطن فـرصة لـلـثقـة بـعراق ـليـارات وأيـضا سـنـمنح ا فـإننـا سـنوفـر لـلدولـة ا
جـديـد نـزيه عـادل وسـنـردع كل اســتـغالل وابـتـزاز بـحـجـة تـشـابه األسـمـاء 
واحلل بـسـيط جدا وهـو فـتح خط سـري خاص مـن خالل اإلنتـرنت بـ دائرة
ـعـرفة اإلسم الـرابع والـلقب واسم األم ـدنيـة  الـضريـبـة الرئـيـسة واألحـوال ا
ـمـيـزة لـلـحـصـول عـلـيـها فـي ساعـة أو أقل بـدال من ـعلـومـات ا وغـيـرهـا من ا
الـكــــــــــتب الـتي تطـول أشـهـرا وصـحـة الـصدور الـتي فـتـــــــحت عـلـنـا بـابا
ـواطن صاغـرا الى الـدفع القـسري جـديدا لإلرتـشـاء وبقـــــــــوة لذلك يـلـجأ ا

للفاسد .. 
األمـر ليس بذلك الـتعقيـد بل يحتـاج الى قرار شجاع
من سـلطة رقابية مختصة وخبيرة فإذا كانت اإلدارة
هي الـعقل فاإلرادة هي العضالت وما أحوجنا لعمل
ـواطن والتخفيف عنه ساعدة ا فهـوم  خـلطة ب ا

وجلم خنازير الفساد .
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زاعم يعتبر أمرا مهما. هذه ا

ودرس عــدد من الــبــاحــثــ بــالــتــفــصــيل
الـعالقـة بـ الـسـكـر والـصـحـة الـنـفـسـية.
واستـنـتجت إحـدى الـدراسات كـمـثال أن
تناولة تبدو ذات تأثير على كمية السكر ا

دى. الصحة النفسية بعيدة ا
وهذه األنواع من التـحقيق جـددت اهتمام
عامة الناس باآلثار اإلدراكية لكمية السكر

تـناولـة ولكن نـتائج الـدراسة حتى اآلن ا
بــعـــيــدة من كــونـــهــا شــامــلـــة حــيث قــام
البـاحـثـون مؤخـرا بـإجـراء حتلـيل بـعدي
بهـدف فـهم كيف يـؤثـر تنـاول الـسكـر على

زاجية. احلالة ا
W×OB « WIŠö

جاء هؤالء العلـماء من جامعـة هومبولدت
انيا ومن جـامعة النكستر في برل في أ
ـمـلـكة ومـدرسـة طب ووريك كـلـيـهـمـا في ا
تـحـدة وقامـوا مـؤخـرا بنـشـر نتـائـجهم ا

في مجلة علمية.
ولتحليلهم استـخدم الباحثون بيانات من
 31جتــــربــــة مــــوجــــودة وجــــمــــيـع هـــذه
الـدراسـات حـقــقت مـعـايـيـر مــعـيـنـة مـثال
جميـعها كـانت جتارب عشـوائية تـضمنت
بـالــغـ ســلـيــمـ كــمـا قــامت جــمـيــعـهـا
بدراسـة تـأثـيـرات اإلدارة الفـمـويـة احلادة
للـكـاربـوهيـدرات عـلى عـكس اآلثار بـعـيدة
ـــدى. وقـــام الـــبــاحـــثـــون بـــالـــنــظـــر في ا
ـعــايــيـر االخــتالفـات فـي مـجــمــوعـة مـن ا
ـا في ذلك اليـقـظة واالكـتـئاب النـفـسيـة 
والــهــدوء والـــتــعب واالرتــبـــاك والــتــوتــر
والغـضب كمـا قامـوا كذلك بـدراسة تـأثير
تـنـاول الـســكـر بـعـد فـتـرات مــخـتـلـفـة من
الـــزمن حـــيث قـــامـــوا بـــإجـــراء حتــالـــيل
منفصلة للتأثيرات في 30 – 0 دقيقة و31
 60 – دقيـقـة وأكـثر من 60 دقيـقـة. وعلى
عكس االعـتقـاد فإن الـتـحلـيل اكتـشف عدم
زاج في أي وجود دليل ألي تغييرات في ا
من الــفـتــرات الـزمــنــيـة الــتي تــلت هـضم
الكـربوهيـدرات. وشرح الـباحـثون بـالقول

انه (في الـــواقع اســتـــهالك الــســـكــر كــان
مرتـبـطا بـتـراجع في الـيقـظـة ومسـتـويات
عالـية من الـتـعب خالل السـاعة األولى من
الـهـضم. وبــالـرغم من أن الـنـتــائج مـثـيـرة
لالهــتـمــام إال أنــهــا كـذلك ذات تــداعــيـات
أوسـع عــــــلى اجملــــــتــــــمع حــــــيـث أوضح
الــبـاحــثــون بــعض جــوانب الــقــصـور في
الدراسة مـثال ركزوا عـلى تأثيـر استهالك
الـســكـر احلــاد لـدى الــبـالــغـ األصــحـاء
ولــكـنــهم أشــاروا إلى أن االســتــجــابــة قـد
ـصـاب تكـون مـختـلـفة لـدى األشـخاص ا

بـأمــراض صـحــيـة وكــذلك لـدى األطــفـال.
الــــتـــحــــلـــيل الــــبـــعــــدي احلـــالـي تـــطـــرق
للكربـوهيدات بـشكل منـعزل وال يأخذ في
ع االعتـبار العـناصر أخـرى ولكن أشار
الباحثون الى انه (في السنوات األخيرة..
لقد ركـزت الدراسات كـذلك على التـأثيرات
ؤازرة لـلسكـر مع العـناصـر ذات التـأثير ا
). وفي دراسـتـهم الـنـفـسي مـثل الـكـافـيـ
احلالية حدد الـباحثون فهم تـأثير السكر
وحده ولكنهم أشاروا قائل (سيكون من
ـثــيــر لالهـتــمـام اكــتــشـاف إذا مــا كـانت ا
تـفـاعالت الـسـكـر مع الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة
زاج األخرى قد تـؤثر بشـكل أوضح على ا

واحلالة العاطفية).
ويـرى اخلـبــراء ان أضـرار تـنــاول الـسـكـر
بـكــثــرة تـكــمن في زيــادة الــوزن وأمـراض
الـقــلب ومـرض الـســكـري وارتــفـاع ضـغط
الدم وارتفاع الـكوليـسترول ومـرض الكبد
وتسوس األسنان واألرق وتقلبات مزاجية

والنقرس وحصى الكلى.

زاج والـشعـور بالتـعب أكثر. إلى تعكـير ا
ـعـروف أن تـنـاول كـمـيـة كـبـيـرة من ومن ا
السكر تعطيك نشوة جسدية ونفسية كما
ــشـروبــات احملالة بـالــسـكـر أن إعالنـات ا
ـشـروبـات غـالـبــا مـا تـشـيـر إلـى أن هـذه ا
ســتـعــزز من الــطــاقــة وحتـارب الــشــعـور
بالـتعب وهـذا االدعاء مرجـح في أن يؤثر
ــشـتــرين لـذلـك فـإن فـهـم مـدى دقـة عـلى ا
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ـية عـدم صـحة مـا يـعرف اكدت دراسـة عـا
بـــنـــشــوة الـــســـكـــر وذلك بـــعــد ان قـــامت
مـجـمــوعـة من الـبــاحـثـ بــإجـراء حتـلـيل
بـعـدي واكـتـشـفـوا أنه ال يـوجـد دلـيل ألي
ـزاج في أي من الــفـتـرات تـغــيـيـرات فـي ا
الزمـنيـة التي تـلت هضم الـكربـوهيدرات
وأن الـوجـبـة اخلفـيـفـة الـسـكـريـة مـرجـحة
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مـخاوف شعبية  وأهتمام بالغ األهمية بالتصعيد األخير  ب  أمريكا وإيران
 اإلعالم الـعراقي بكل وسائله يبحث عن السبق في األخبار  ونقل العواجل
ـنـطـقـة  يبـدأ الـعـراقي يـومه  وهـو خـائف اخلـاصـة بـتـسـارع االحـداث في ا
ووجل ومـترقب  ويتـساءل ويتـابع   ماذا صرحَ  تـرامب وهل هددَ بأسـتخدام
الــقـــوة ضــد إيــران  وهل انــظــمـت دول جــديــدة لــلــتــحــالـف مــعه ? ويــتــابع
ـرشـد األعـلى لـكي يـرسم تـصـريـحـات قـادة  اجلـيش اإليــراني وتـصـريـات ا
صـورة جديـدة لـلـمـشهـد والـتي قـد تـكون صـورة مُـعـتـمة ومـرعـبـة في أحـيان
ـثـقفـون جـمـيـعـهم كـثـيـرة . گـروبـات الـنـخب وقـادة الـرأي والـسـيـاسـيـون  وا
يــتــحــدثــون ويــحــلــلــون الــتــصــريـحــات الــصــادرة مـن  مـســؤولـي الــطــرفـ
ويـستـنـتجـون ويـتـنبـأون  بـكثـيـر من الـطروحـات الـتي قـد تالمس احلقـيـقة او
تبـتعد عنهـا كثيراً وانا اعتـقد ان هذا االهتمـام لم يَلَّد نتيجـة أهمية  الصراع
رتقب من مشهـد اقل مايقال عنه ان ذاته بـقدر ماهو نتـيجة حتمـية للخـوف ا
واطن العراقي اصابهُ اخلوف والهلع من معطياتهِ احلالية  التُبشر بخير   ا
ــوضـوع شــدة اهــتــمــام وســائل االعالم واحلــكــومــة والــســاســة والــنــخب 
الــصــراع األقــلــيــمي بــ "الــديَّـكــة"  وازدادَ  خــوفه عــنــدمــا يــتـابـع ان هـذا
شـاكل الداخلية وتعقيـداتها على الصعيد االمني الـتصعيد  انسى اجلميع ا
ــتـابـعــة الـتـطـورات  والــتـرقب !! قـد والـسـيــاسي   واالنـظـار تــوجـهت فـقط 
ـواطن العراقي  مع جهه ما مـن جهات الصراع  وقد يـصطف او يتعاطف ا
ـيل بــهـذا االجتــاه او ذاك  حتت عــنـوان تــوجـهــات اسالمـيــة او  عالقـات
واطن الـعراقي ال ناقة لهُ صـداقة او بحـكم اجلوار اجلغـرافي   لكنهُ يـبقى ا
َـبــنَّي عـلى اسس امــتالك الـقـوة وال جـمل بـهــذا الـتـصــعـيـد الــغـيـر مــبـرر وا
ـنـاكـفـات  حتـدث عَـبـرَّ ـنـطـقـة  وأغـلب تــلك ا واالسـتـعـراض الـعـضـلـي في ا
ارض الـعـراق  تـارة في اسـتـهـداف قـواعـد عـسـكـريـة او مـنـشـأت وشـركات
نـفطيـة عاملـة في العـراق من جهات مـجهولـة  وتارة اخـرى بتلـميحـات لقادة
عـسكري من اجلارة إيران تـتحدث عن استهـداف القواعد االمريـكية ضمناً
في الـعـراق  وأخـيراً تـصـريـحـات الـقـادة االمريـكـان بـشـأن ضـرب االمـتداد
سلحة االيراني على ارض العراق وتنشيف منابع الدعم وتهديد الفصائل  ا
الـتي لها عالقات مع إيـران  تلك التهـديدات من الطرفـ بدت حترج العراق
وتـضعـفه ضـمن محـيطـة االقـليـمي   تـصريـحـات تؤكـد اننـا سـاحة الـصدام
ريب  شـهد ا األولى بـ طرفي الـصراع  الـشعب الـعراقي  في ظل هـذا ا
وفي ظل مـشـاكـل داخـلـيـة غـيــر قـادر عـلى جتـاوزهـا   بــسـبب احملـاصـصـة
نـظمـة والـتي القت بـظاللـها سـلبـاً على ـة ا والـفسـاد وارهاب داعش واجلـر
واطن ماذا يـنتظر مـنهُ ان يقدم !!! وكـيف ينتج ويتـفاعل مع هذا الكم حـياة ا

ستمر لهُ ولعائلته  ? الهائل من الضغط النفسي والتهديد ا
الزم ألي مـواطن عراقي من اي تـصعـيد اخلـوف من اجملهـول هو الـشـعور ا

نطقة  في ا
فيما لو حدثت احلرب السمح الله ?

هل سيتحول العراق الى ساحة الصدام االولى ?
هـل سـنُــقــتل من جــديـد عــلى الشيء كــمـا حــدث ســابـقــاً عــلى يــد احملـتــلـ

واصحاب االجندات ?
هل سـنُهجر ونحنُ الى هذه اللـحظة جزء من عوائلنـا مهجرة وتعاني األمرين

من قساوة الظروف  ?
هل سـيُسـتـنزف اقـتصـادنـا وأغلب الـعـوائل العـراقيـة غـير قـادرة عـلى توفـير

قوتها اليومي ?
سـن والبلد يئن من جروح عميقـة ماب مخلفات االحتالل االمريكي االرعن
الى احلـرب الطـائفيـة احلمـقاء وصوالً الى داعـش االرهاب وماخـلفـتهُ معارك
الـتطهير الكـبيرة من دنس داعش وأذنابه من خسـائر مادية ومعنـوية ونفسية
ـواطن الـعراقي الـذي يـحلم وبـشريـة نـحتـاج عـشرات الـسـن لـتـجـاوزها . ا
ـوت ويـغـادر لـون الدم بـتـجاوز شـبح احلـروب ويـخـرج من دائـرة التـفـكـيـر با
والـتدمير  ويـتمنى ان يعيـش بأمان واستقـرار  وسقف بسيط يـؤيه مع عائلته
وحـكومـة حـكـيمـة قـادرة علـى  تقـدم االمن واخلـدمات وان تـعـيـد البـلـد لدوره
الـفاعل ضمن محيطه  االقليمي  تـلك االحالم واالمنيات  التي تسمى بباقي
الـدول حقوق لم يـتحقق مـنهـا شيء  بل مازاد "الطـ بلَّة  " ان اخلـوف بعد

شهد !! التصعيد بدا سيد ا
ختلف اخـتصاصاتهـا اي استحضارات واجراءات لم تـتخذ اجهزة الـدولة 
ـواطن وترسـيخ القـناعة حـقيقـية ولم تـكلف نـفسهـا اجهـزة الدولـة بطـمأنة  ا
ارساتـها اليومية الكـافية بأن  القـادم لن يؤثر على حيـاة الناس الطبيـعية و
واطن ان اجـهزة الـدولة  قد اتـخذت كل الـتدابيـر الالزمة  التي من  وتُـبلغ ا

شأنها  تُجنب  العراق االثار اجلانبية للحرب احملتملة !!
واطن يعـيش ضبابـية االفكار الـسود التي تـرسخت لديه واخلوف ان نـترك ا
ـارسة من شـبح نـشوب احلـرب وبـنفس الـوقت نـطـالبهُ بـالـعمل  واالبـداع و
حـياته الـيـوميـة بكل اريـحـية اعـتـقد هـذا ظُلم واجـحـاف . من يريـد بـلداً قـوياً
ومــتـمـاسـكـاً عــلـيه ان يـنـصــهـر مع الـشـعب فـي مـنـهـجـيــة الـتـفـكـيـر وأالدارة
ـصارحـة البـناءة  ومـادون ذلك انتـظار اجملـهول بخـوف اقسى الـناضـجة وا

ـوت ويُقـال كمـثل مـتداول " االنـتظـار من لَذَّة حـتى من ا
وت" ا

شهد السياسي  ة وقادة ا دعوة حلكومتنا الكر
ظلمة لم تَعُد مجدية  والشعب اجـتماعات الغرف ا
ــصــارحـة مــصــدر وجــود الــبــلــدان واحلــكــام  وا

كاشفة طريق النجاة . وا


