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ــة  ــات التلفزيوني ــام واملسلس ــن لألف ــن الجيدي ــن واملواظب ــن املتابع ــواة أو م ــن  اله ــنا م  لس

ــل  ــن مسلس ــرة ع ــات كث ــة وتعليق ــا ضج ــا وجدن ــر إنّ ــا يف األم ــة، اال إن م ــج الرتفيهي أو الربام

العــراق( بعنــوان )ســتيلتو(، ومــا زال   MBC ( عــرض عــى قنــاة

ترينــد،  اىل  تحــول  بحيــث  اشــرتاك خاصــة،  قنــوات  يعــرض عــى 

أوســاط  تداولــه  ليصــل  االجتامعيــة،  التواصــل  شــبكات  تجــاوز 

اجتامعيــة عديــدة، لذلــك اضطررنــا ملشــاهدة عــدد مــن حلقــات 

ــور. ــاذا كل هــذه الصخــب حــول املسلســل املذك ــم مل املسلســل، لنفه

 

 يف كل صغــرة وكبــرة مــن االحــداث، ويف كل ظاهــرة سياســية واجتامعيــة، ويف كل عمــل ثقــايف 

وفكــري عــى صعيــد الكتابــة والســينام واملــرح والتلفزيــون، ويف كل قــرار يصــدر مــن الســلطة 

ــس، أو  ــم ومل ــن ش ــهولة ميك ــة، بس ــة أو النيابي ــات التمثيلي ــا الهيئ ــون ترشعه ــية أو قان السياس

الشــعور قليــا للحاجــة إىل التوقــف والتمعــن، ملعرفــة بــأن هنــاك مصالــح طبقيــة تقــف خلفهــا.

ــرارات  ــر والق ــن الظواه ــد م ــران للعدي ــن نك ــة م ــام الربجوازي ــا األق ــوه به ــا تتف ــس م وبعك

ــة يف  ــات االجتامعي ــح كل الفئ ــمل مصال ــة، او تش ــوق طبقي ــا ف ــا أم ــادرة، بانه ــن الص والقوان

ــن واألخــاق  ــإن الســينام واملــرح والفــن واالدب، كــام هــو الحــال بالنســبة للدي املجتمــع، ف

ــح الطبقــة  ــر عــن مصال ــي ماهــي إال تعب ــة، والت ــة الفوقي ــة هــو جــزء مــن البني وااليديولوجي

ــا. ــكاس له ــع انع ــة يف املجتم ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة األخاقي ــرب كل املنظوم ــة، وتعت الحاكم

 

ــل  ــي تســاعدنا لتحلي ــة الت ــح املنهجي إن ذكــر هــذه املقدمــة البســيطة، هــي مــن اجــل توضي

املاهيــة االجتامعيــة ملسلســل )ســتيلتو( حيــث تحــول اىل ظاهــرة مثلام ذكرنــا، اثــارت العديد من 

املناقشــات بشــكل واســع يف شــبكات التواصل االجتامعي، ويف أوســاط اجتامعية مختلفة، وأصبح 

محــل شــد وجــذب حــول احــداث املسلســل، وتفســر وتحليــل أحــداث املسلســل مــن زاويــة 

الــراع بــن الخــر والــرش، والواضــح حتــى هذا الــراع الذي هــو رسديــة تاريخية، ابطاله النســاء 

األربعــة بخرهــن ورشهــن، وهــن مــن يتحكمــن يف مفاتيــح حيــاة جميــع مــن يعيشــون معهــن.

 

ان حجــم االنفــاق الهائــل عــى هــذا العمــل الدرامــي، عــى صعيــد أماكــن التصويــر يف 

ــة،  ــا املحرتف ــة وكوادره ــة تركي ــتعانة برشك ــة إىل االس ــا، إضاف ــس وغره ــاج واملاب ــا واملكي تركي

ــور  ــاق املذك ــم اإلنف ــب حج ــاهدين، ولع ــن املش ــدد م ــرب ع ــذب أك ــرا لج ــام كب ــى زخ اعط

ــا  ــي يرده ــة الت ــرا يف تســويق املشــاهد االجتامعي ــل، دورا كب ــى العم ــة القامئــن ع واحرتافي

ــاعد  ــورات تس ــكار والتص ــن األف ــة م ــر جمل ــعة، ومتري ــاط واس ــل أوس ــي داخ ــل الدرام العم

عــى إعــادة انتــاج الرديــة الدينيــة  التاريخيــة عــن املــرأة، وتقويــة وترســيخ وتثبيــت 

ــة. ــا رجعي ــا إنه ــال عنه ــن أن يق ــا ميك ــل م ــي أق ــع، والت ــرأة يف املجتم ــة للم ــورة النمطي الص

 

تلــك الرديــة قالــت، إن مــن أخــرج آدم مــن الجنة هــي حــواء، وإن اول رصاع دمــوي يف التاريخ 

ســببه املــرأة، حيــث كان بــن قابيــل وهابيــل، واقــدام األول عــى قتــل اخيــه مــن اجــل الفــوز 

بامــرأة، وأن املــرأة هــي ســبب كل الــرشور يف الحيــاة، وإذا مــا ارادت هــذه الصــورة النمطيــة 

ــرأة هــي ضــد  ــة، وأن امل ــر والحري ــد التغي ــرأة ال تري ــة، سنســمع ان امل ــر ليربالي ــون أك ان تك
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اكتوبــر: ميــر مــا يقــارب شــهرين عــى 

ــبابية  ــوية والش ــر النس ــة الجامه هبّ

والجامهــر املضطهــدة التــي اندلعــت 

اثــر مقتــل زينا اميني، وتتســع وتشــتد 

هــذه الهبّــة يومــا بعــد اخــر، ويســعى 

النظــام االســامي بــكل االشــكال مــن اجــل وأدهــا وقمعهــا، 

ولكــن اســتمرارها كل هذه املــدة الكبرة يبن عــن ان النظام 

ــم  ــا هوبرايك ــة«! م ــع هــذه الهبّ ــدرة عــى قم ــك الق ال ميل

مــربر ان هــذه املــرة، وعــى خــاف املــرات الســابقة، 

تتواصــل هــذه الحركــة االحتجاجيــة للجامهر بهذا الشــكل؟

ــد االن يف  ــامي لح ــام االس ــاق النظ ــد: ان اخف ــوار احم ريب

ــة الجامهريــة يعــود، بشــکل عــام،  قمــع ولجــم هــذه الهبّ

ــن  ــة. وم ــن جه ــة م ــة الجغرافي ــن الناحي ــة م ــعة الهبّ لس

ــوى  ــوازن الق ــّر ت ــاع وتغ ــّر االوض ــراء تغ ــرى، ج ــة اخ جه

مــا بــن الجامهــر والنظــام. ان نــزول امليــدان كان بدرجــة 

مــن الســعة بحيــث مل يتمكــن النظــام مــن ان يقمعهــا، ومل 

تســعفه قــواه. ففــي ان واحــد، حلــت الجامهــر يف امليــدان 

ــة،  ــن الســاحات يف كل مدين ــد م ــدن والعدي يف عــرشات امل

علــی الرغــم مــن ان تلــك املشــاركة قــد جــرت بشــكل 

محــدود وغــر واســعة عدديــاً نســبياً. بيــد ان العنــر االهــم 

ــر، ان  ــى اخ ــام. مبعن ــرر النظ ــوى ب ــزان الق ــّر مي ــو تغ ه

الوضــع قــد تغــّر. يف رحــم الوضــع الراهــن، فــرض التعبــر 

عــن االحتجــاج والصــدح بــا للنظــام نفســه بصــورة تامــة. 

لقــد عــرب تــوازن القــوى قــدرة النظــام عــى لجــم  ان تصــدح 

الجامهــر بـــ«ال للنظــام«، ومل يتمكــن النظــام مــن جعلهــا 

ــذي اىت هــذا  ــوم االول ال ــح ان مــن الي امــراً ممنوعــاً. صحي

النظــام للســلطة كان مطلــب قــرب هــذا النظــام قامئــا، وحتــى 

ــزان  ان حركــة اســقاط هــذا النظــام قامئــة، ولكــن تغــر مي

القــوى اليــوم. لقــد تــم فــرض مناهضــة النظــام، وان النظــام 

عاجــز عــن لجــم هــذا. ان هــذا التــوازن قــد تغــر بحيــث 

ان الشــق واالختــاف الداخــي للنظــام قــد تعمــق. ان هــذا 

تقــدم اســرتاتيجي مهــم جــداً يف خضــم االطاحــة بالنظــام.

 وان مل يألــوا النظــام جهــداً لحــد االن يف قمــع االحتجاجــات 

ومامرســة اعــامل القتــل. ولكــن رغم هــذا ال ينبغــي ان نقلل 

مــن مخاطــر القمــع واغــراق الحركــة بالدمــاء. ميكــن توقــع 

قمــع اوســع مــن قبــل النظــام حــن تكــرب مخاطــر االطاحــة 

بــه. زد عــى هــذا، ان الجيــل الــذي ميثل عــامد هــذه الحركة 

قــد قــّوض آلــة العنــف، ومل يعــد بوســع النظــام، بــکل قمعه 

ــام  ــل. ومه ــذا الجی ــدة ه ــوف يف افئ ــث الخ ــه ان يب و رعب

يعمــل النظــام، فانــه مل تبقــى لــه قــدرة عــى ارعــاب هــذا 

الجيــل عــى غــرار االجيــال الســابقة، وباالخــص جيــل ثــورة 

ــركان  ــول اىل ب ــه يتح ــذي ميارس ــع ال ــى ان القم 1979. حت

غضــب ضــده. مثــة عامــل اخــر يــرتك ضغطاً عــى النظــام هو 

الدعــم العاملــي الكبــر الــذي حــر امليــدان يف اركان العــامل 

قاطبــة. العــر ليــس بعــر بدايــة مثانينــات القــرن املنرم، 

حيــث يشــنق النظــام االســامي ربــع مليــون انســان مــا بــن 

جــدران ايــران بعيــداً عــن انظــار جامهــر العــامل وتدخلهــا 

ورد فعلهــا. ان هنــاك ضغــط عاملــي قــوي وواســع عــى زنــاد 

اســلحة عمــاء النظــام التــي وجهتهــا للجامهــر املنتفضــة. 

حــرت البرشيــة املتمدنــة للعــامل عــى صعيــد واســع لدعــم 

هــذه الهبّــة الثوريــة. لقــد اصبحــت هــذه الهبّــة يف الحقيقة 

ــر  ــامل وتغي ــى الع ــوي ع ــر ق ــا تاث ــة. كان له ــة عاملي حرك

ــة  ــا الربجوازي ــت له ــي روج ــة الت ــة الرجعي ــواء الفكري االج

ــة  ــران. ان هــذه العقلي ــل اي ــات مث ــة حــول مجتمع الغربي

ــا  ــي قولبــت به ــة واملناهضــة للمــراة الت ــة والعرقي العنري

الربجوازيــة الغربيــة اذهــان الجامهــر عــى شــكل وقالــب 

النســبية الثقافيــة )كل وفــق ثقافتــه( تســر نحــو التداعــي 

ــوية.  ــة النس ــة الثوري ــذه الحرك ــر ه ــت تاث ــاوي تح والته

ــة  ــركات التقدمي ــة والح ــر التحرري ــايت الجامه ــه مل ت اي ان

عــى صعيــد عاملــي واســع للميــدان دعــامً لجامهــر ايــران 

فحســب، بــل ان العــامل قــد غــدا تحــت تاثــر هــذه الحركــة، 

ودفــع بقضــة املــرأة اىل مرحلــة اخــرى وغــّرَ عقليــة العــامل 

مــن قضيــة املــرأة. وتحديــداً ســواء عــى الصعيــد العاملــي، 

ام عــى صعيــد املنطقــة عــى وجــه االخــص، مينــح اقتــداراً 

قويــاً لحركــة تحــرر املــراة والنزعــة املســاواتية عمومــاً. 

الســيايس- واملحتــوى  األســس  تقيّمــون  كيــف  اكتوبــر: 

االجتامعــي لهــذه الحركــة؟

وراديكاليــة  ثوريــة  حركــة  هــذه  ان  احمــد.  ريبــوار 

الحريــة  هــو  والبــارز  األســايس  شــعارها  ان  ويســارية. 

الهّبة الجماهيرية لمدن ايران المناهضة للجمهورية االسالمية!
حوار جريدة اكتوبر مع ريبوار احمد
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املــرأة. الــخ مــن الرتهــات التــي تنهــال علينــا ليــل نهــار مــن التعليقــات 

ــات. ــة والحــوارات يف الفضائي واملقــاالت يف شــبكات التواصــل االجتامعي

 

ــكل  ــا ودعــام ل جــاء مسلســل )ســتيلتو( يف هــذا الوقــت يك يكــون عون

تلــك التصــورات املعاديــة للمــرأة، التــي تُعتــرب محاولــة مــن اجــل تقديس 

ــذه هــي الصــورة  ــأن ه ــول ب ــذي يق ــيخ التصــور ال ــرأة وترس ــة امل دوني

ــة، وان  ــن تتغــر، وال تســتحق املســاواة الكامل ــة للمــرأة، فهــي ل النمطي

ــة املؤامــرات والدســائس، كــام كان يف مسلســل  ــا هــي حياك جــل عمله

)حريــم الســلطان( الــذي عــرض قبــل ســنوات، ولكــن الفــارق مــع األخــر 

هو ان مؤامرات النســاء ودسائســهن يف ) حريم الســلطان ( كان من اجل 

الســلطة او الفــوز بهــا، أمــا بالنســبة لــألول )ســتيلتو( فهــو بســبب وجــود 

مشــاكل نفســية وعقــد متأصلــة يف وجــود املــرأة، التــي تعنــى بالتحليــل 

األخــر، إثبــات ســطحيتها، التــي ال متلــك أي يشء يف الحيــاة ســوى الغــرة 

والحســد والضغينــة مللــئ فراغهــا والفوز بنشــوة تحقيــق الــذات الخاوية، 

وان كل مــا تقــوم بهــا هــو جــزء مــن حقيقــة املــرأة ورســالة وجودهــا.

 

يعــرض هــذا املسلســل )ســتيلتو( يف هذا الوقــت، أي يف زمن وصــل الظلم 

الجنيس عى النســاء اىل درجات يندى لها الجبن، وشــخصيا ويف مناســبات 

عديــدة رســمية وغــر رســمية، قلــت واقــول هنــا، حقــا اخجــل مــن نفيس 

لتصنيفــي مــن جنــس الرجــل، ملــا وصلت إليــه أوضــاع النســاء، فالذكورية 

والرجوليــة املقيتــة التــي هــي انعــكاس مبــارش لثقافــة الســلطة الحاكمــة، 

وتكــرس بشــكل قوانــن ومنظومــة سياســية واجتامعيــة واخاقيــة معادية 

ــارة. ــأدق العب ــارع ب ــع او يف الش ــود يف املجتم ــي تس ــي الت ــرأة، ه للم

 

ان تكريــس الظلــم عــى املــرأة هــي سياســة منهجيــة ومدروســة، 

فالتحــرش الجنــيس عــى النســاء عــى ســبيل املثــال، ليــس وليــد صدفــة، 

وال نابــع مــن كــون املــرأة تعــرض مفاتنهــا كــام يدعــي فطاحــل الرجعيــة 

والعفونــة يف املجتمــع، فكــم مــن مئــات النســاء املحجبــات تعرضــن اىل 

التحــرش الجنــيس، وأيضــا ليــس كــام يقولــون بــأن املــرأة هــي مســؤولة 

عــن التحــرش، وليــس املنظومــة السياســية الحاكمــة.  ان تحــول ظاهــرة 

التحــرش الجنــيس اىل ظاهــرة اجتامعية واســعة، مصدره اإلســام الســيايس 

بالدرجــة االوىل، حيــث بــدأت هــذه الظاهرة تتســع وتأخــذ مدياتها خال 

الثورتــن املريــة والتونســية، عندمــا كانــت النســاء يتصــدرن بأعدادهــن 

الغفــرة او بعلــو اصواتهــن او بإبداء رأيهن، ومشــاركتهن يف تلــك الثورتن.

 

وكــام ارشنــا يف اكــر مــن مناســبة ان اســتعباد املــرأة ودفعهــا اىل خلــف 

ــلت  ــا فش ــيايس، وعندم ــام الس ــود اإلس ــة وج ــن هوي ــزء م ــع ج املجتم

التعبئــة االيديلوجيــة والتحريــض االجتامعــي يف احتــواء املــرأة واعتقالهــا 

يف دائــرة البيــت والطبــخ وتربيــة األطفــال لفــرض الباهــة عليهــن، لجــأ 

اإلســام الســيايس اىل ســلوك التحــرش الجنــيس كوســيلة وسياســة إلعــادة 

نصــف املشــاركن يف الثــورة اىل البيــوت وعــزل الجامهر واالنفــراد بربها 

ــامت اإلســام الســيايس  ــدأت متــارس تنظي ــذا ب ــا، وهك ــت صفوفه وتفتي

ــرش  ــة التح ــة، سياس ــذه السياس ــلمن( ه ــوان املس ــد )االخ ــا اقص وهن

الجنــيس ضــد النســاء، لتتحــول تلك السياســة وبشــكل مــدروس اىل عقلية 

ومامرســة اجتامعيــة ســائدة يف املجتمــع، وإيجــاد املــربرات التافهــة التــي 

ــد  ــن أي نق ــرش م ــاذ املتح ــرش، وإنق ــة التح ــات حقاني ــا إلثب ــا اليه أرشن

وبالتــايل انقــاذ ترفــه مــن املحاســبة القانونيــة، وهكــذا تحــول التحــرش 

ــل والتســوق. ــن العم ــا يف الشــوارع وأماك ــون عادي ــكاد يك اىل ســلوك ي

 

امــا عــى الصعيــد القانــوين، وهنــا ســأتحدث عن العــراق، فهنــاك اجحاف 

ــون  ــع قان ــم ترشي ــث ت ــة، حي ــد االموم واســع بحــق النســاء عــى صعي

ــق  ــدث تفري ــا ح ــاء إذا م ــن النس ــال م ــزاع األطف ــاده انت ــذي مف ٥7، ال

ــارصات، و  ــزواج القــري وخاصــة للق ــن، وشــيوع ظاهــرة ال ــن االبوي ب

ــة تــرب  ــد االقتصــادي، فالبطال ــون تعــدد الزوجــات، وعــى الصعي قان

ــة  ــبة البطال ــكل ٨7٪ نس ــث تش ــاء، حي ــوف النس ــاين صف ــكل رسط بش

يف صفوفهــا، كــام لعــب وبــاء كورونــا دورا كبــرا يف تشــديد القهــر 

ــع  ــكاس الوض ــي، فانع ــد االجتامع ــى الصعي ــا ع ــا، ام ــادي عليه االقتص

االقتصــادي والقانــوين عــى وضــع النســاء اجتامعيــا يــكاد يكــون كارثيــا، 

فارتفــاع نســبة االنتحــار يف صفــوف النســاء وزيــادة حــاالت قتــل الــرشف، 

ومحدوديــة خــروج النســاء مــن البيــوت عــى األقــل لشــم هــواء نقــي أو 

ــس عــن اوضاعهــن مــن خــال التمــي يف املتنزهــات والشــوارع  التنفي

ــوت  ــات يف البي ــا اىل معتق ــاء ام ــم النس ــول معظ ــا، وتح ــروج لي والخ

ــة  ــخ وتربي ــد يف املطاب ــدود او اىل عبي ــرشوط ومح ــاق رساح م ــع اط م

األطفــال، وبســبب أشــكال الظلــم املذكــورة نجــد أن انخــراط النســاء يف 

ــدين. ــع امل ــاوز أطــر منظــامت املجتم ــل الســيايس محــدودا ال يتج العم

 

يف ظــل هــذه األوضــاع،  االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة والقانونيــة 

لألغلبيــة الســاحقة للنســاء يف املنطقــة، يصــور مسلســل )ســتيلتو( 

ــاء  ــن باقتن ــي، و يقم ــكل طفي ــن بش ــوايت يعيش ــات، والل ــاء املرتف النس

ــات  ــّن عام ــة ولديه ــور فاره ــكن يف قص ــس و الس ــي واملاب ــى الح اغ

الــذي ال تجــد  الوقــت  الباذخــة، يف  الحفــات  يُِقمــن  ومربيــات، و 

ــاء  ــد األدىن للبق ــن الح ــل لتأم ــة عم ــا فرص ــاء يف منطقتن ــة النس غالبي

عــى قيــد الحيــاة، ويقضــون ســاعات وايــام وشــهور يف ضيــاع اعامرهــم 

بــن جــدران املطبــخ والبيــوت إلعــداد الطعــام او لرتبيــة األطفــال، واذا 

كانــت تلــك املــرأة عاملــة أو موظفــة، فيرتتــب عليهــا عمــل إضــايف 

ــواًء  ــن س ــزل، ويف كا الحالت ــارج املن ــل خ ــاعات العم ــدد س ــاوي ع يس

أكانــت عاطلــة عــن العمــل يف البيــت او كانــت تعمــل، تتعــرض اعــداد 

ــزوج او  ــل االب او ال ــن قب ــزيل م ــف املن ــن اىل العن ــة منه ــت قليل ليس

ــع  ــاء متس ــؤالء النس ــدى ه ــل ل ــؤال ه ــرح س ــا يُط ــن، وهن األخ او االب

مــن الوقــت يك تفكــر بحياكــة مؤامــرة او دسيســة ضــد زميلتهــا؟!

 

وليــس هــذا فحســب، بــل يصــور املسلســل دور بقيــة النســاء املشــاركات 

الثانويــات،  امــا ميارســن النفــاق االجتامعــي او النميمــة او يلعــن أدوار 

ــم أجــواء املؤامــرات والدســائس يك تتحــول اىل محيــط اجتامعــي  لتعمي

يســبح الجميــع فيــه، يف حــن يقتــر دور  الرجــال الثاثــة الذيــن هــم 

ــة  ــة مــن النســاء، هــم خــارج الزمــن وال يشــكلون أي معادل أزواج لثاث

يف الحيــاة االجتامعيــة، بــل انهــم أدوات التظاهــر االجتامعــي لزوجاتهــم، 

او وســيلة شــكلية تضــاف اىل زينــة النســاء، أمــا مــا يحــدث مــن مظــامل 

ــاء  ــه وابري ــدون عن ــم بعي ــال ه ــؤالء الرج ــع، فه ــاء يف املجتم ــد النس ض

وانقيــاء باســتثناء أحدهــم الــذي )تــورط( بعاقــة خــارج املؤسســة 

ــو  ــذي ه ــوري ال ــويل والذك ــام الرج ــر رش النظ ــزواج، وح ــمية لل الرس

جــزء مــن منظومــة سياســية واجتامعيــة تنتجهــا بوعــي وتخطيــط 

الســلطة السياســية الحاكمــة )بالخيانــة الزوجيــة( وليــس أكــر مــن ذلــك.

ن تفاهــة وســطحية وســلوك النســاء يف املسلســل -هنــاك نســختان باللغة 

الرتكيــة واالمريكيــة ايضــا- ، هــو تفاهة وســطحية الطبقة التــي تنتمي لها 

تلك النســوة، وهي تعكــس ضحالتها وطفيليتها، وهــي الطبقة الربجوازية.

 

 

 

ان نســاء )ســتيلتو( ال ميثلــن ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، ال مــن 

حيــث وســيلة الكســب للعيــش، ال مــن حيــث الثقافــة وال العقليــة 

وال الطمــوح واألمــاين، نقــول ال ميثلــن املايــن مــن النســاء اللــوايت 

يكافحــن يف افغانســتان وإيــران والعــراق وكل املنطقــة والعــامل مــن 

اجــل لقمــة العيــش، مــن اجــل الكرامــة واملســاواة اإلنســانية، مــن 

أجــل التحــرر االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي ومتزيــق صفحــات 

ــام  ــدم النظ ــة، وه ــود العبودي ــر قي ــيس، وك ــم الجن ــكال الظل كل أش

الذكــوري والرجــويل الــذي هــو جــزء مــن الســلطة السياســية الحاكمــة.

ألية طبقة تنتمي نساء )ستيلتو( ؟
 سمير عادل

ــامل 2022  ــم كأس الع ــر لتنظي ــعي قط إن س

يتــم  اقتصاديــة وسياســية  هــو ألهــداف 

صــورة  تحســن  خــال  مــن  تحقيقهــا 

وســمعة واعتبــار هــذه الدولــة.  املســالة 

بالنســبة لقطــر بشــكل اســايس هــي مســالة اقتصاديــة. يعــرف قــادة 

ــعودية، ان  ــل الس ــج مث ــة دول الخلي ــادة بقي ــل ق ــم مث ــر مثله قط

الوقــود االحفــوري الــذي اســتندت عليــه قطــر ســوف ينضــب وقــد 

ــود املتجــدد بشــكل جــدي. واذ  ــي الوق ــه يف حــال تبن يفقــد أهميت

تفاقــم التغــر املناخــي ســوف يجعــل اســتخدام الوقــود االحفــوري 

واســتخراجه الحيــاة يف هــذا البلــد الصحــراوي الــذي يواجــه بالفعــل 

ــر  ــذا يفك ــة شــبه مســتحيلة. ل ــة البيئي ــن الناحي ــة م ــب هائل مصائ

قــادة قطــر بتنويــع االقتصــاد نحــو التصنيــع والخدمــات مثــل 

ــاء هــذا  ــد ج ــم. ولق ــياحة، والصحــة والتعلي ــدويل والس النقــل ال

الهــدف يف القــرار االمــري رقــم 44 لســنة 200٨، »رؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030« الــذي يهــدف اىل »التنميــة الشــاملة وتحويــل 

قطــر اىل دولــة متقدمــة قــادرة عــى تحقيــق التنميــة املســتدامة«.

ان تنويــع االقتصــاد؛ االمــر الــذي يتطلــب جــذب االســتثامرات 

والتكنلوجيــا والخــربات واالختصاصــات عــى األقل عى غــرار االمارات 

التــي اصحبــت مركــز تجــاري وســياحي، يحتــاج تغــر صــورة قطــر.

مــن جهــة أخــرى يهدف قــادة قطــر اىل تقويــة املوقع الســيايس للبلد 

بحيــث ال تكون هــدف العتداءات الدول األخــرى وخاصة يف املنطقة.

نظــام  يحكمهــا  دولــة  الحاليــة هــي صــورة  قطــر  ان صــورة   

متخلــف ورجعــي قــرو وســطوي منغلــق، ال يســمح بتأســيس 

ــاب  ــن غي ــه م ــر يف ظل ــاين قط ــة، وتع ــات العاملي ــزاب والنقاب األح

حريــة التعبــر والصحافــة ولــه ســجل مــروع فيــام يتعلــق بحقــوق 

االنســان وميــارس متيــز جنــيس ضــد النســاء، ويحــدد حريــة امللبــس 

والتعبــر عــن العواطــف يف املناطــق العامــة ومينــع الكحــول... الــخ.

واإلرهــاب  العنــف  بدعــم  مرتبطــة  قطــر  صــورة  ان  واألخطــر 

ــة  ــا اإلرهابي ــا فيه ــيايس مب ــام الس ــات اإلس ــم جامع ــرب، ودع والح

العــراق  يف  وداعــش  القاعــدة  وتنظيــم  طالبــان  حركــة  مثــل 

وجنــوب  ليبيــا  يف  اإلرهابيــة  اإلســامية  والجامعــات  وســوريا 

اســيا وافريقيــا وحتــى تنظيــامت اإلســام الســيايس يف اوروبــا. 

هــذه الصــورة ال تتــامىش مع هــدف تنويــع االقتصاد وجعلــه اقتصادا 

هدف قطر من تنظيم بطولة كأس العالم!
الجزء الثاين
 توما حميد
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اذاعــة همبســتيك: ان ايــران مجتمــع أُســتُقِطَب حــول مســالة االســام. اي 

ان االســاميون ومناهضــو االســام عــى الســواء نشــطن. مــا هــو تقييمكــم 

ــران؟  ــد ان نهضــة تتنامــى يف اي ــن كا املعســكرين؟ اال تعتق ــة ب للمجابه

منصــور حكمــت: اعتقــد ان مــا يجــري يف ايــران هــو نبــذ اجتامعــي عــارم 

ــة العظمــى للســكان؛ وان الضغــط يتعاظــم  ــد االغلبي لاســام عــى صعي

يــوم بعــد اخــر، وســيحطم الســدود قريبــاً جــداً. ســيقطع الساســل 

ــز  ــد مراك ــي اىل اح ــامي الرجع ــم االس ــع للحك ــن مرت ــران م ــل اي ويحي

النضــال ضــد الحركــة االســامية الرجعيــة يف املنطقــة. اين لعــى يقــن 

مــن ذلــك. واعتقــد ان النضــال الفكــري والفلســفي و االيديولوجــي 

ــاً يف ايــران، قــد يحــدث هــذه املــرة، بحكــم  الــذي مل يجــري تاريخي

ــة  ــر.  اي هجم ــيايس للجامه ــل الس ــرب الفع ــية، ع ــاع السياس االوض

ــن  ــام م ــي خــربت 20 ع ــا الجامهــر الت ــوم به مناهضــة لاســام تق

الحكــم االســامي الرجعــي يف هــذا البلــد وكل الجرائــم التــي ارتكبــت 

مــن اجــل االســام وباســم االســام. ان بغــض االســام وصــل حــداً مل 

ــاً. وكــام ذكــر احــد مســتمعيكم، ان رجــل  ــل تاريخي ــه مثي يســبق ل

الديــن هــو قــارئ، كاســب جالــس يف زاويــة مــا يعــظ ليتقــاىض اجــره. 

لــه دور يف املجتمــع. ولكــن حــن يتقــدم امليــدان، وينظــم املجتمــع 

اســتناداً اىل نظراتــه، محــوالً مكنوناتــه الداخليــة اىل قوانــن خارجيــة 

عــى الجميــع ان يتقيــد بهــا  ونــرى كل قذاراتــه اىن ذهبنــا، عندها لن 

يكــون امــراً محتمــاً فقــط ان نســمح لــه الذهــاب اىل جحره الســابق. 

مــا ان تهــب املوجــة وتــرشع هجمــة مناهضــة االســام، عندهــا لــن 

يكــون بوســع االســام الرتاجــع اىل مكانتــه الســابقة، مكانــة مــا قبــل 

ــحب  ــداً ان تس ــل ج ــن املحتم ــع. م ــاجد والجوام ــن، اي املس عقدي

الجامهــر كل هــذه منهــم. هــل ميكــن تســمية هــذه بنهضــة؟ اعتقــد 

ــد و مشــكلة هــذه املســالة هــي يجــب ان يرافــق  هــذا الســخط  ان بُع

ــس  ــم اس ــق يحط ــري عمي ــام  رصاع فك ــى االس ــي ع ــيايس والروح الس

هــذا الديــن والتفكــر الدينــي  ويفضحــه وينتقــده يف مجمــل ســامته مــن 

ــة  ــة وانعــدام حقــوق الطفــل وروحي ــة، البطريركي ــا النزعــة الرشقي ضمنه

ــل  ــرح واالم ــع الف ــض م ــوت والتناق ــة نشــدان امل التوشــح بالســواد ونزع

وغرهــا. يجــب ان يكــون هــذا النقــد واعــي ومــدون يطرحــه املفكــرون 

االجتامعيــون يف كل مرحلــة. اننــا النــرى ذلــك. وعليه، ان الحركــة املناهضة 

ــة  ــة مناهض ــة عريض ــة جامهري ــتكون حرك ــة االوىل، س ــام، بالدرج لاس

البــراز الوجــود الســيايس- االجتامعــي لاســام، بيــد ان اىل اي حــد يرافــق 

ــال  ــة نقــد فكــري عميــق بحيــث يتحــول اىل رأســامل لاجي هــذه العملي

ــة، يجــب ان  ــة- الديني ــة الخرافي الاحقــة ويطــوي املجتمــع هــذه املرحل

ننتظــر ونــرى عمليــاً. انــه المــر جــي ان تصاعــد موجــة مناهضــة االســام 

ســرافقه بالتأكيــد ايديولوجيــوه؛ لكننــا النشــهد يف الوقــت الراهــن مثــل 

هــذه الظاهــرة. ان مــا نشــهده اليــوم، مــا عــدا الحــزب الشــيوعي العــاميل 

ــي  ــة الت ــو ان االغلبي ــن، ه ــكل حس ــرون بش ــن يفك ــراد الذي ــض االف وبع

ــة«، و يف  ــا »ذكي ــد انه ــة االســامية وتعتق ــن الجمهوري ــي الخــاص م تبغ

الحقيقــة نــوع مــن »الــذكاء الفاحــي«، لــو شــجعت »رجــل ديــن جيــد« 

ــل  ــع رج ــا نض ــاً.  بعده ــذا  تقدم ــد ه ــن يسء«، تع ــل دي ــة »رج مبجابه

ديــن اخــر مبواجهــة خامتــي، وبعدهــا رجــل ديــن اخــر حتــى يف الواقــع  

نُبَلِــْغ يومــا مــا  رجــل ديــن اخــر بــان بوســعك ان التبقــى رجــل ديــن. ان 

هــذا يســمى بالتاعــب الســيايس  وخــداع التاريــخ الــذي مل يحقــق نجاحــاً 

ــاب  ــرى املثقفــن، الشــعراء، الكت ــر محــزن ان ت ــه الم ــط. ان ــخ ق يف التاري

وحتــى السياســين رشكاء يف هــذه املهــازل واالالعيــب السياســية؛ واعتقــد 

انهــم عقبــة امــام شــفافية النضــال املقبــل. اعتقــد انهــم ســينزوون جميعاً.  

ان اي امــرء يســاوم مــع اي زاويــة مــن زوايــا االســام او الجمهوريــة 

ــى  ــة ع ــة ضخم ــات جامهري ــداً ويف تجمع ــرد غ ــه ان ي ــامية، علي االس

ســؤال الجامهــر: ملــاذا مل تنطــق مبــا يف قلبــك انــت الــذي تعــرف افضــل 

ــر  ــأت للجامه ــاذا مل ت ــك؟ مل ــى رأس ــاح ع ــع الس ــد مل يض ــامً ان اح عل

ــة  ــم مجموع ــذر؟ انه ــاً ق ــن اساس ــذر؟ ان الدي ــن ق ــذا الدي ــول ان ه لتق

قتلــة، حتــى ان نفــس الســيد خامتــي الــذي مجــدت قيادتــه باالمــس، هــو 

ــوا  ــن كان ــم ح ــد.  انه ــذا البل ــامية يف ه ــة االس ــزء اركان الحكوم ج

ــى يف  ــا يُعدمــون. حت ــة، كان اعــزاء لن يتمتعــون باملناصــب الحكومي

يومنــا هــذا ايضــاً، وهــو رئيــس الجمهوريــة، ليــس للمــرأة الحــق يف 

ان تخــرج وتقــول مــاذا اريــد، وليــس بوســعها ارتــداء اللبــس الــذي 

ــو  ــذا له ــوق، وان ه ــراة بالحق ــع امل ــة التتمت ــذه الدول ــد. يف ه تري

نظــام الســيد خامتــي. اعتقــد، يف ايــران، يُطلــق عــى أولئــك الذيــن 

هــم الحــراس الخلفيــن يف املجتمــع اســم مثقفــن. يجــب ان يُبحــث 

عــن االملعــي والتحــرري وســط أولئــك املنخرطــن يف النضــال الحيــايت،  

الــذي يذهــب وينصــب طبــق القنــوات الفضائيــة يف ســطح املنــزل 

ــامل.  ــول الع ــاذا يق ــرف م ــال ليع ــه لاعتق ــض نفس ــازف بتعري ويج

ــراس  ــم الح ــن« ه ــد. ان »املثقف ــك البل ــي لذل ــف الحقيق ــه املثق ان

ــث  ــه ملبع ــهم؛ وان ــة النفس ــن ثقافي ــوا دكاك ــن نصب ــن الذي الخلفي

حــزن فعــاً.  اننــا نفتقــد اليــوم لذلــك الــذي ســيتحدى جذور االســام 

ــي  ــت وع ــادق هداي ــه ص ــام ب ــا ق ــرار م ــى غ ــام ع ــد االس وينتق

دشــتي. ان مــن يقــوم بهــذا، يف هــذا املنعطــف، ســيصبح شــخصية 

تاريخيــة اكــر مــن اي شــخص اخــر يف التاريــخ الفكــري لهــذا البلــد، 

ــد  ــران ض ــر اي ــوي لجامه ــري واملعن ــال الفك ــة النض ــيغدو راي وس

االســام واالســامية ملئــات الســنن. ان هــذا الكــريس شــاغر. وعليــه، انــه 

اليــوم رصاع ســيايس محــض. اىل اي حــد مبقــدور هــذه املوجــة السياســية 

ان تُثَِبــْت منجــزات مناهضــة لاســام، فانــه مبعــث ســؤال. انــا الاســميها 

ــد. ــرة يف هــذا البل ــد ان االســام يتعــرض لهزميــة كب نهضــة، ولكــن اعتق

انتهى

 

ترجمة: فارس محمود

ستكون إيران ميدان لهجوم عظيم مناهض لإلسالم!
لقاء مع منصور حكمت ) الجزء الثالث واألخري(

ــدف  ــع ه ــوري وم ــود االحف ــع الوق ــى بي ــد ع ــد فق ــاما، ال يعتم ش

تقويــة املوقــع الســيايس لقطــر وجعلــه موضــع تأييــد الــدول األخــرى 

والبرشيــة التقدميــة يف حــال نشــوب خاف بــن قطر وأي دولــة اخرى. 

عاليــة  دعائيــة  بحملــة  ســنوات  منــذ  قطــر  نظــام  يقــوم  لــذا 

ــة  ــورة إيجابي ــم ص ــورة وتقدي ــذه الص ــر ه ــة لتغ ــف، ومكثف التكالي

وتعريــف هــذا البلــد كراعــي كــرة القــدم والتنــس وكــرة اليــد 

الخطــوط  تقــوم  العــامل.  لــكاس  ومنظــم  الفورميــا  وبطــوالت 

ــر  ــة الكث ــرى برعاي ــة األخ ــرشكات القطري ــن ال ــر م ــة والكث القطري

ــة. يقومــون  ــوادي والبطــوالت الرياضي ــة والن ــات الرياضي مــن الفعالي

الغــرب.  انديــة ومشــاريع رياضيــة واقتصاديــة أخــرى يف  بــرشاء 

ــارشة مــن  يجــب ان يكــون واضحــا بــان مــا مــن دولــة تربــح مب

ــا اذ ان  ــس غريب ــذا لي ــامل وه ــم كاس الع ــن تنظي ــة م ــة املالي الناحي

ــى  ــات وحت ــع بطاقــات حضــور املباري الفيفــا تســيطر عــى أمــوال بي

ــوال  ــذه األم ــات وكل ه ــث املباري ــق ب ــن ح ــى م ــي تجن ــوال الت األم

هــي مســتثنية مــن الرائــب. وهــذا ينطبــق عــى قطــر أكــر 

ــت 220  ــث رصف ــامل، حي ــة الع ــة لبطول ــرى منظم ــة أخ ــن أي دول م

ــغ  ــام 2010 مبل ــا يف ع ــوب افريقي ــت جن ــن رصف ــار دوالر يف ح ملي

مقــداره 3.6 مليــار والربازيــل حــوايل 11.6 مليــار دوالر عــى كاس 

العــامل 2014 وروســيا حــويل 11.7 مليــار عــى كاس العــامل 201٨. 

اقتصاديــة  اهــداف  تحقيــق  هــو  الهــدف  ولكــن 

األخــر  املطــاف  يف  وهــي  الطويــل  املــدى  عــى  وسياســية 

أهدافهــا. تحقيــق  ال  قــد  قطــر  قبــل  مــن  مغامــرة 

 

 

 

لقطــر! البطولــة  تنظيــم  حــق  منــح  يف  الفيفــا  حجــج 

تحججــت الفيفــا وخاصــة رئيســها الســابق ســيب باتــر بــان منــح حق 

ــن  ــدم اىل أماك ــرة الق ــل ك ــل نق ــن اج ــر كان م ــة لقط ــم البطول تنظي

ــا. ــدم فيه ــرة الق ــر ك ــن اجــل تطوي ــا وم ــر موجــودة فيه ــدة غ جدي

إذا كان هــذا هــو الحــال، ملــاذا مل تقــام بطولــة العــامل يف دولــة معتــربة 

يف الــرشق األوســط او شــامل افريقيــا مــن حيــث اإلمكانــات البرشيــة 

واالجتامعيــة والسياســية وامكانــات الدفــع بكــرة القــدم مثــل مــر او 

تونــس او املغــرب والعــراق؟ كان باإلمــكان عــى االقــل ان تشــرتك دولة 

مثــل مــر مثــا يف إقامــة كاس العــامل اىل جانــب قطــر، اذ شــاركت يف 

استضافة كأس العامل 2002 دولتان؛ اليابان وكوريا الجنوبية. ليس بخايف 

عــى أحــد ان حجــج الفيفــا كانــت واهيــة وان الســبب الرئيــيس كانــت 

املايــن التــي انفقتهــا قطــر كرشــاوى عــى كبــار املســؤولن يف الفيفــا.

 

قطــر! يف  البطولــة  تواجــه  التــي  املشــاكل 

القــدم. لكــرة  العــامل  بطولــة  لتنظيــم  مناســبة  ليســت  قطــر   

ــم  ــة تنظ ــذه البطول ــت ه ــدم، كان ــرة الق ــامل لك ــة الع ــخ بطول يف تاري

ــة قطــر  ــل بطول ــرر نق ــران ومتــوز، ولكــن ق ــف يف شــهر حزي يف الصي

درجــات  متوســط  ألن  وذلــك  األول  وكانــون  الثــاين  ترشيــن  اىل 

درجــة   41 حــوايل  يبلــغ  ومتــوز  حزيــران  يف  قطــر  يف  الحــرارة 

مئويــة واحيانــا تفــوق درجــة الحــرارة 4٥ درجــة وقــد تصــل ٥0 

هدف قطر من تنظيم ...
 توما حميد
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ــامي  ــام االس ــة النظ ــن مجابه ــت م ــة جعل ــذه الحرك ــاواة. ان ه واملس

ككل وماهيــة النظــام هــدف لهــاً، وان ســمة الجمهوريــة االســامية 

ومحتواهــا منحــت ســمة ومحتــوى ثــوري ويســاري لهــذه الحركــة، 

ــمة  ــه س ــط بوج ــورت بالضب ــا تبل ــة ومحتواه ــذه الهبّ ــمة ه اي ان س

ومحتــوى النظــام االســامي ومامرســاته عــى مــدى اكــر مــن 40 عــام.

ونظــراً لكــون هــذا النظــام اســامياً، فــان الحركــة هــي مناهضــة لاســام 

والديــن والتقاليــد الدينيــة. ونظــراً لكــون هــذا النظــام معــادي للمــراة 

بصــورة متشــددة، فــان الحركــة نســوية اتخــذت طابعــاً اقصويــاً وجعلــت 

مــن حريــة املــراة شــعاراً اساســياً وقضيــة املســاواة رايتهــا. ونظــراً لكــون 

النظــام مدافــع ومحافــظ عــى الفقــر والظلــم الراســاميل، فــان الحركــة 

مناهضــة للفقــر والحرمــان والعــوز وحتــى مناهضــة للراســاملية. ونظــراً 

ــة بالدرجــة  ــان الحرك ــة وقمعــي، ف ــادي للحري لكــون هــذا النظــام مع

ذاتهــا راديكاليــة وتحرريــة. وكذلــك الحــال مــع االصعــدة االخــرى. تتمثل 

اســس هــذه الحركــة يف ذلــك الظلــم واالضطهــاد والتمييز والقمــع والفقر 

ــق  ــران. ان الش ــع اي ــى مجتم ــام ع ــذا النظ ــه ه ــذي فرض ــان ال والحرم

واالختافــات العميقــة يف هــذا املجتمــع والظلــم والدمــار قــد بلــغ حــداً 

بحيــث ال ميكــن ان تتحملــه الجامهــر. وعليــه، فــان الســخط والغضــب 

الــذي تجمــع لعقود يف افئدة جامهر ايران حصــل يف رحم الوضع وتوازن 

القــوى الحــايل عــى فرصــة لانفجــار مــن اجــل ازاحــة مجمــل النظــام.  

ــوة  ــجلت يف الخط ــد س ــارية، وق ــي يس ــة ه ــة الجامهري ــذه الهبّ ان ه

ــة  ــراز حري ــح برنامــج شــيوعي. ان اب االوىل بعــض النقــاط املهمــة لصال

ــام،  ــة االس ــة ومناهض ــى الحري ــد ع ــاواتية، التأكي ــة املس ــراة والنزع امل

ــن  ــة م ــام مهم ــي اقس ــاميل و... ه ــر الراس ــان والتدم ــدي للحرم التص

العاملــة،  بالطبقــة  مبــارشة  بصــورة  ومرتبطــة  الشــيوعي  الربنامــج 

ووجــدت مــن االن لهــا مكانــة قويــة يف هــذه الحركــة. ان هــذه 

ــداف  ــة واه ــمة الحرك ــن س ــزء م ــا ج ــب. انه ــعارات ومطال ــت ش ليس

هــذه  ظــل  يف  باعتقــادي،  والعــامل.  املنطقــة  وحتــى  ايــران  وغــد 

االوضــاع، فــان مجتمــع ايــران واالجــواء العامــة للمنطقــة انعطفــا 

ــيوعية  ــام الش ــاً ام ــت ابواب ــرة فتح ــة كب ــذه فرص ــار. ان ه ــو اليس نح

ــدة.  ــا بصــورة جي لرســم مصــر هــذا املجتمــع وينبغــي االســتفادة منه

اكتوبــر: تســتهدفت الجامهــر املنتفضــة اليــوم نظــام الجمهوريــة 

االســامية نفســه. ان شــعار »املــوت للجمهوريــة االســامية«، »ال نريــد 

الجمهوريــة االســامية« هــام شــعارا معظــم التظاهــرات واملواجهــات مع 

املؤسســات القمعيــة للنظــام. ا ميكــن القــول ان هــذه الحركــة تختلــف 

عــن التظاهــرات واالحتجاجــات الســابقة؟ وان هــذه املرة قــررت جامهر 

ــية؟ ــورة سياس ــرب ث ــامية ع ــة االس ــلطة الجمهوري ــر س ــاء عم ــران انه اي

ريبــوار احمــد: ان لحركــة االطاحــة بنظــام الجمهوريــة االســامية عمــراً 

ــركات  ــداد للح ــي امت ــة ه ــذه الحرك ــام. ان ه ــذا النظ ــر ه ــدر عم بق

ــة واملســاواتية هــي نتيجــة دور الطبقــة  الســابقة. ان تعمــق الراديكالي

العاملــة يف امليــدان الســيايس. وتحديــداً، ان هــذه الحركــة هــي وبشــدة 

ــق  ــي أطل ــوام ..... الت ــة ألع ــات الجامهري ــارش للهب ــر املب ــت التاث تح

عليهــا انتفاضــة الجائعــن. تســتند هــذه الحركــة اىل مكاســب االرضابــات 

الواســعة للطبقــة العاملــة لاعــوام الخمســة االخــرة والتــي بينــت عــن 

نفســها يف املراكــز الصناعيــة االساســية مثــل )الحديــد وســكر هفــت تبــه 

والنفــط والغــاز والبرتوكيمياويــات(. ان هــذه االرضابــات غــّرت الســيامء 

السياســية اليــران، وابــرزت دور الطبقــة العاملــة والنزعــة التحرريــة لهذه 

الطبقــة ومطلــب االدارة املجالســية عــى صعيد عمــوم ايران. ان يســارية 

ــروز النزعــة املســاواتية  ــة وب ــة لهــذه الحركــة الراهن والنزعــة الراديكالي

هــي جــزء مــن تاثــر ودور الطبقــة العاملــة يف تحــوالت الســنوات االخرة 

اليــران. يف الســنوات االخــرة، طبعــت الطبقــة العاملــة بختمهــا التحــرري 

واملســاوايت السياســة. ان هــذا التغيــر العميــق واملؤثــر قــد ارعــب 

ــة. ــلطة او املعارض ــن يف الس ــواء الذي ــع س ــن املجتم ــة مي ــل جبه مجم

ولهــذا ليــس االمــر وكانــه مطلــب االطاحــة بالنظــام قــد طرحتــه جامهــر 

ــعتها  ــو س ــابقاتها ه ــن س ــة ع ــذه الهبّ ــاف ه ــد ان اخت ــران االن. بي اي

وعموميتهــا عــى صعيــد البلــد وراديكاليتهــا والتــي هــي اىل حد مــا بارزة 

للعيــان. ان حركــة اســقاط النظــام االســامي هــي يف امليــدان لعــرشات 

ــداث  ــاع واالح ــر االوض ــت تأث ــا  تح ــت احيان ــد وتخف ــنن، تتصاع الس

املحليــة والعامليــة. وكلــام ســنحت الفرصــة لهــا، دخلــت الســاحة. بيــد ان 

هــذه الحركــة كانــت تحتــاج اىل ان تكــون منظمــة وتتحــى بافــق ســيايس 

ــوة  ــوة خط ــا خط ــعها ان تدفعه ــة بوس ــة وعام ــادة راديكالي ــوري وقي ث

نحــو مســار صحيــح ومظفــر. وغــدت االن انشــط واوســع وأوضــح للعيان 

واكــر راديكالبــة، وتبــّن عــن هــذا بوضــوح يف شــعاراتها. ليــس مثــة اي 

توهــم بــاي حنــاح مــن اجنحــة النظــام، وتر عــى كنــس النظــام قاطبة. 

لقــد رشع تيــار التنظيــم وان يكــن بصــورة أوليــة. مثلــام تحدثــت ســابقا، 

ان الجــزء االخــر مــن اختافــات هــذه الحركــة مرتبــط باالوضــاع وتغــر 

تــوازن القــوى بــرر النظــام. ميكــن القــول ان هــذه الحركــة التــي هــي 

يف امليــدان منــذ امــد بعيــد قــد بلغــت مرحلــة جديــدة، مرحلــة التمريــن 

ــار،  ــذا املس ــام. ويف ه ــة بالنظ ــة الثوري ــتلزمات االطاح ــن مس ــى تأم ع

متــي قدمــاً لامــام برعــة. اذا متكنت من الســر عــى الطريــق الصحيح 

وبعيــداً عــن الخطــوات املبكــرة، عندهــا نســتطيع القــول ان هــذه االيــام 

هــي االيــام الجيــدة للجمهوريــة االســامية، فــام ينتظرهــا اســوأ بكثــر. 

للحوار تتمة.....

الهّبة الجماهيرية لمدن ايران ...
حوار جريدة اكتوبر مع ريبوار احمد

درجــة مئويــة وهــي درجــة غــر مناســبة للعــب ل 90 دقيقــة.

يف  للــدوري  اضطــراب  يشــكل  الشــتاء  اىل  البطولــة  نقــل  ان   

 13 منهــا  يــأيت  التــي  أوروبــا  وخاصــة  البلــدان  مــن  الكثــر 

العــامل.  بطولــة  يف  يشــارك  فريــق   32 مجمــوع  مــن  فريــق 

الــدوري.  مســتوى  عــى  يؤثــر  اســابيع   6 ملــدة  انقطــاع  ان 

مــن جهــة أخــرى، ان بطولة قطر هــي أغي من أي بطولــة كاس العامل 

يف التاريــخ بالنســبة للمشــجعن. فقطــر هــي دولة غاليــة وخاصة فيام 

يتعلــق بالســكن واملــأكل، مــام يصعــب عــى الكثر من املشــجعن من 

حضــور البطولــة. فكــون قطر دولــة غالية تحــرم الكثر من املشــجعن 

مــن فرصــة الحضــور وخاصــة يف األوضــاع االقتصادية العامليــة الحالية.

ان ســعر بطاقــة حضــور املباريات هــي اعى مبقــدار ٥0٪ باملقارنة مع 

بطولــة 201٨ يف روســيا. كــام ان الرحات اىل قطر هي غالية. وبشــكل 

عــام ليــس هنــاك الكثــر مــن بطاقــات الســفر، او الكثــر من املســكن 

متوفــر. لــذا فــان بطولــة قطــر اىل حــد مــا ســتكون بطولــة لألغنيــاء.

كــام ان غيــاب البنيــة التحتيــة خــارج املاعــب التــي تســاهم 

يف خلــق أجــواء تســاعد الجمهــور عــى االســتمتاع يف املكــوث 

اىل جانــب الطقــس الحــار والقيــود مثــل القيــود عــى الكحــول 

الجمهــور. تجربــة  عــى  عــام  بشــكل  تؤثــر  ســوف  الــخ 

 فقطــر هــي دولــة محافظــة فيــام يتعلــق بامللبــس واحتســاء الكحول 

والتعبــر عــن العواطــف يف املناطــق العامــة. التــزال املــرأة القطريــة 

ــور  ــل لحض ــا، أي الرج ــم عليه ــن القائ ــة م ــذ الرخص ــة اىل اخ بحاج

املباريــات. كــام ان تعامــل الرشطــة والقــوى األمنيــة هــو أحيانــا غــر 

انســاين. وهنــاك شــك ان تكــون هناك محاكــم عادلة يف حــال واجه أي 

مشــجع القانــون ألي ســبب كان. وكل هــذه األمــور ســوف تؤثــر عــى 

حيويــة األجــواء ومقــدار املــرح والســعادة التــي يختربهــا الجمهــور.

 مــن جهــة أخــرى ان احــدى مشــاكل كــرة القــدم يف قطــر هــي قلــة 

الجمهــور املحــي الــذي يحــر املباريــات. فمعــدل الجمهــور الــذي 

يحــر مباريــات الــدوري القطــري ال يتعــدى 700 للمبــاراة الواحــدة. 

مــن املتوقــع ان ينعكــس هــذا الواقــع عــى مباريــات كاس العــامل. ان 

ــردي. يف  ــن بشــكل ف ــرق والاعب ــى اداء الف ــر ع ــور يؤث ــة الجمه قل

كل البطــوالت الســابقة ان قســم كبــر مــن الجمهــور الــذي يحــر 

هــو مــن الدولــة املضيفــة يف حــن هــذا قــد ال يحــدث يف حــال قطــر.

كــام ان تنظيــم قطــر للبطولــة ال يخــدم قضيــة التغــر املناخــي.  ان 

ادعــاءات قطــر والفيفــا حــول كــون بطولــة العــامل الحاليــة محايــدة 

ــة. اذ كان  ــاءات ســخيفة ومضلل ــة هــي ادع ــة للبيئ ــا وصديق كربوني

عــى قطــر بنــاء منشــئات لهــذه البطولــة أكــر مــن أي دولــة أخــرى 

نظمــت بطولــة كاس العــامل، لعــدم وجــود أي بنيــة تحتية حــارضة من 

طــرق وميــرتو وفنــادق ومقاهــي ومطاعــم وماعــب الــخ.  واغلــب 

املنشــئات انفقــت عليهــا أكــر مــن عقــد مــن الســنن لبنائهــا ســوف 

ــار  ــو الح ــب.  ان الج ــل القري ــى االق ــتقبل ع ــتخدم يف املس ــن تس ل

ــد.  ــة أكــرب مــن الطاقــة مــن اجــل التربي يعنــي ايضــا اســتخدام كمي

هدف قطر من تنظيم ...
 توما حميد


