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) خالد(  عبداهللا الكعبي ،سكت دهرا ونطق عهرا 
 مثاال

 صباح الموسوي: بقلم
______________________________________________ 

 
 يحهناك نماذج عديدة في التاريخ يمكن القياس عليها وفي الحالتين الحسن والقب

 ر منو الحال دائما وعلى مر العصور تنشاء الظواهر ثم تختفي ثم تظهــهكذا ه
 . جديد و إن اختلفت في العناوين والمسميات االانها تبقى متوحدة في أألفعال 

ذين        د ـي ـبوُع ي سودت وجوه اصحابها ال ك الظواهر القبيحة الت ا لتل ذا نموذج ه
ة          وهويتهم  باعوا عقيدتهم     وضميرهم االنساني من اجل دراهم او مناصب د نيوي

 . زائلة مهما طال الزمن باصحابها 
 

د  ل  فبع كوت طوي رس   ،س ه اخ ه ان ال علي ى اليق اء  ، وحت االت االنب ت وآ  تناقل
اني عشر من الشهر الجاري                 وم الث ر استجواب    ،والصحافة الفارسية في ي خب

دعو      ي الم ان االيران ي البرلم ادان ف دوب عب ي  من داهللا الكعب د( عب وزير ) خال ل
هذا  والذي اسماهعائدية شط العرب آمال خــــــر  رازي حول الخارجية االيراني 

ران   فقد تسائل هذا الُع، )اروند رود( المندوب   ، عفوا ،المندوح بيد ما اذا آان ألي
ذا الشط ام ال  ى ه يادة عل ه التصرفات  معترضا ،س ا اسماه حسب زعم ى م عل

ى               ـئ الغـير ال  ة عل قة من قبل العراق الذي يتصرف وآأنه صاحب السيادة المطلق
   . استجوابه للوزير المذآورحسب ما جاء في  ،هذا النهر 

 
طبعا ولمعرفتنا الشخصية بهذا القزم وآيف وصل الى عضوية البرلمان الفارسي          

انون من مرض            فاننا النستغرب    ذين يع ام    نقص   منه ومن امثاله ال الشخصية ام
لوهم    ذين اوص يادهم ال ير   اس ة والقص ب الدنيئ ذه المناص ى ه دتهاال ث ،ة م  حي

زام هؤالء االيستخدم  ق   ق م المطل ى والئه ة عل ع السبل والوسائل للبرهن جيمي
دة  ،لولي امرهم الذي اوصلهم الى هذه المناصب    وان آان ذلك على حساب العقي

 .او الهوية
 

ذا الُع د تناسى ه يس لق رب ول ذا الشط هو شط الع ـد ان ه د رود(بـي ا ) ارون  آم
ه     حيث انه عربي بشاطئيه الشرقي       ،يحلوا ألسياده الفرس تسميته      والغربي  وان

 . شط العرب ،مسجل في جميع الخرائط والوثائق الدولية بأسمه التاريخي 
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د ملكت            وعلى مايبدو انه نسا    ا ق دعي اال نتساب  اليه  ايضا ان قبيلة آعب التي ي
ه     هذا الشط    رة            وفرضت سيادتها علي اء غزي دمت دم زمن وق ة من ال ود طويل لعق
ه        وعزيزة   ى عروبت زات          من اجل الحفاظ عل امعين   و وصونه من دنس الغ  ،الط

 . بيد قد قراء هذا التاريخ ام الوال نعلم ان آان هذا الُع
در  ان االج د آ ه  لق دالُع( ب ول   ) بي ي ح ة األيران وزير الخارجي ؤاله ل ه س ان يوج

ي     ع المناصب  ف ه لتوزي ي طريقت رية ف ته العنص رم  ممارس اذا  ح ه ولم  وزارت
  . ة م العليا او المهالمناصبالعرب من 

 
اء األحواز              ذين يشغلون مناصب       فهل سئله عن عدد الموظفين العرب من ابن  ال

ائم   ،او سفير  ، على مستوى  وآيل او رئيس قسم         ،الخارجية  وزارة  في  عليا   او ق
 مئة وخمسة   135حيث توجد أليران اآثر من         ، او حتى قنصل مثال      ،بأألعمال  

فارة وم ون س الم وال يوثالث ي دول الع ة ف د مثلي دوج وازي واح ي اح  يشغل عرب
 . ثليات منصب المسؤولية في هذه المم

 
ا ه                ي يمثله ادان الت ة عب ذا ان مدين ي        ذا العُ واألمر من ه ان األيران د في البرلم بي

دانهم        ،يعاني اهلها اليوم من ابسط مستلزمات الحياة الكريمة          ى فق  فباالضافة  ال
ز   رر والم اع المتك رب واالنقط الحة للش اه الص ي الللمي ائي  تمن ف ار الكهرب ي

ات   ن األزم ا م رى وغيره رتاالخ ل آث راض مث د  االم اة  المع دد حي ي ته ة الت ي
ذلك تزايد كان وآ دادالس ل اع ن العم اطلين ع باب الع ات  ، الش ذه االزم ل ه آ

ر وفهو وبدال من ان يستج    ) هذا العضو  (اوالمأسي قد تناساه    الصحة عن   ب وزي
د ل     ا دي       سباب االهمال والتقصير المتعم ه في عدم تق ذه       وزارت اء ه م الخدامات البن

و استيضاح                      ،المدينة   ديم ول ه ايضا تق ان يتوجب علي ذي آ  وآذلك في الوقت ال
لوزير العمل عن االسباب وراء تصاعد عدد العاطلين عن العمل من ابناء عبادان 

دل   ،في الوقت الذي توجود في مدينتهم اآبر مصفاة نفط في الشرق االوسط                و ب
ل تفاهة          ه فقد راح هذا العُ    آلذلك   بـيـد يستجوب وزير الخارجية عن موضوع اليق

 اي انه ، اآثر من الملكيين ُي محاوال بذلك اظهار انه ملّك،عن السائل والمسؤول 
 .فارسي اآثر من الفرس انفسهم 

 
ل ال  ( غير اني احسبه   ،بـيد مازال يحمل لقب الكعبي      واأل نكا من ذلك ان هذا العُ       ب

 . ال يسوي آعب حصان عربي اصيل  ) أحسبه
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