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ـتـوسط هـو الشـريـان احلـيـوي) مـلـتقى ا
طــرق الـعــالم وبـعــد ان تـمت الــسـيــطـرة
عـلـيـه  تـسـلـيط الــضـوء االن لالنـتـقـال
الى مسـرح العمـليات اجلـديدة في الـبحر
االحـمــر وبـحـر الــعـرب وخــلـيج عـدن كل
ــرجـعــيـة ذلـك حـصل نــتــيـجــة لــغـيــاب ا
ـرجـعـيـة اخلـمـيـنـية الـقـومـيـة فـهـيمـنت ا

اإلسرائيلية.
االنـفــراد بـالـدول الـعـربــيـة الـواحـدة تـلـو

االخرى
كان من مـخرجـات مدخالت اسـتراتـيجـية
بــريــجــنـســكي وكــســنــجـر هــو االنــفـراد
بالدول الـعربيـة الواحدة تـلو االخرى من
سـوريا الى دول اخلـلـيج الـعـربي وزجـها
ــعـــضالت وحــروب بــيــنــيــة ال تــتــضح
ــهــا اال بــإعــادة تــرســيم اخلــارطــة مـــعــا
ـرتـقـبـة خالل الـربع اجلـيـوبـولـيـتـيـكـيـة ا
االول من القرن الواحد والـعشرين. سيما
بعد ان أصبح االمن اخلـليجي بعـد حقبة
احلــــــرب الـــــبـــــاردة يــــــشـــــكـل مـــــحـــــورا
استـراتيـجـيا لـروسيـا وامريـكا والـص

وان مــا يــدور في الــيــمن مـن حــروب هـو
ذات بــعـد اسـتــراتـيــجي إلسـرائــيل كـون
البحر االحـمر طريق التـجارة ب أوروبا
ودول آســـيــــا وعــــلى رأســــهـــا الــــصـــ
والـــيــابــان والــهــنـــد. لــذلك فــأن االزمــات
الـبيـنـيـة اخللـيـجيـة مـتـوقع لهـا ان تـطال
ـومـة اخلـلـيـج وخـارجه يـرجح فــيـهـا د
البقاء فيهـا لدول البحر االحمر وزوال او
انــدمــاج دول خــلــيــجــيــة مع اخــرى وفق

استراتيجية (شد االطراف ثم بترها). 
ــركــزيـة وقــد حــددت وكـالــة اخملــابـرات ا
ــرشــحــة النــدالع ــنــاطق ا األمـــريــكــيــة ا
ــيـاه من ــواجـهــة احملـتــمـلــة بـحــجـة ا ا
بـيـنـهـا: مجـمـوعـة حـوض الـنـيل والـبـحر
ــصـر وافــريـقــيـا ودول اخلــلـيج االحــمـر 
ـواجـهة الـعـربي والـفرات لـتـشـمل تـلك ا
تــركـيــا وســوريـا والــعــراق حـول نــهـري
الــفــرات ودجــلــة من جــهــة إيــران ونــهـر
بردى ثم األردن وسوريـا ولبنـان من جهة
وإســـرائــيل وهي الـــدول الــتي تـــشــتــرك
بــأنــهــار األردن والــيــرمــوك والــلــيـطــاني
واحلـاصـبـاني والـوزاني. كـما ان خـرائط
األقـمــار الـصــنـاعــيـة NASAاكـدت مــنـذ
2003 مـــدى خـــســارة تـــركـــيــا وســـوريــا
ـيـاه تـعـادل كـمـيـة والـعـراق وإيـران من ا
ـيت ولذلك ـوجـودة في الـبـحـر ا ـياه ا ا
فــان اســرائــيل وايــران من جــانـبــيــهــمـا
شـرعـا بـتــهـيـئـة االسـتـحـضـارات االولـيـة
االستباقية الوقـائية والعالجية  حلروب
ـياه الـقـادمـة من خالل عـمـليـة الـتـخادم ا
العـماني االسـرائيـلي االيراني بـعد زيارة
واجهة التحالف العربي نتنياهو 2018 
بقـيادة الـسعـودية لـتحـقيق مـارب نظـرية
كة ام القرى  الستـالب الروح  القدسـية 
كرمـة والصاقهـا  بـ (قم القرى) لـلتحكم ا
بها وحتويـلها الى منـطقة حرة لـلسياحة
الدينية لنشر اخملدرات واجلنس االبيض
كـــمــا يــجــري بــكـــربالء والــنــجف. ولــوال
ـــا اســـتــــغالل إيــــران ضـــعـف الـــعــــراق 
اسـتـطـاعت تــهـديـد دول اخلـلـيج الـعـربي
ـــيـــاه عن الـــعـــراق. ونـــتـــيـــجــة وقـــطع ا
لسيكولوجية احلـقد والكراهية إلسرائيل
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الــكـرات وأوزانــهـا فــهــذا يـخــتـلف
ــنــافــســة وأعــمـار بــحــسب نــوع ا
الالعـبـ لـكـنهـا تـكـون من احلـديد
ومـصـقـولـة ومجـوفـة لـكي ال تـكون
ثقيلـــــــــة وقطرها ب  70إلى 80
ملـــــــم بوزن يـتراوح بـــــــ 650
إلى 800 غـــــرام وهــــنـــــالك نـــــسخ
خــاصــــــــــة بـــاألطــفــال تــكــون من

الــــــــبالستيك أو اخلشب. 
تـوجد أيـضـا كرات خـاصـة للـهواة
بـأوزان وأحــجـام خــاصـة بــحـسب
مالءئــمـــة الــكــرة أليــدي الالعــبــ

وعمر وقوة وجنس الالعب. 
ــنــافـســات الــرسـمــيـة أمــا كـرات ا
ـــصـــادقـــة عـــلــيـــهـــا من فـــيـــجب ا
جـانب"االحتــاد الـدولي لــلـبــيـتـانك
ولــعـبـة بــروفـنـسـال FIPJ وتـكـون
بقيـاسات وأوزان يحـددها االحتاد
ـارسة الـلعـبة سـهلة ذاته.قـواعد 
لـلـغـاية حـيث حتـسب الـنـقـاط على
أسـاس الـتــمـكن من وضع عـدد من
الــــكــــرات أكــــثــــر من اخلــــــــــــصم
بــالــقــرب من كــرة الــهــدف (الــكــرة
ـارســة هـذه اخلـشــبـيــة). تـكــون 
الــريـاضــة حـسب فــرق سـواء فـرق
ـتلك كل العب فيـها كرت ثالثية 
ــتــلك كل العب أو فــرق ثــنــائــيــة 
فــيــهــا ثالث كــرات أو فــرق فــرديـة
حـيث لــكل العب ثالث كـرات وغـيـر

ذلك يعد مخالفاً لقواعد اللعبة. 
عــنــد رمي الـــكــرة األولى يــجب أن
تـكـون على بـعـد يـتراوح من 6 إلى
10 أمتار من كرة الهدف أما بعد

الرمي فيـجب أن تكون عـلى بعد 3
إلى  20مــــتــــرا كــــحــــد أعـــــلى من
الــــهــــدف. أمــــا مــــســــاحـــة األرض
مـارسة اللـعبة فـتكون اخملصـصة 

تـنـتــشـر الـيـوم الــعـديـد من نـوادي
لـعـبـة البـيـتـانك في الـوطن الـعربي
ــتــحـدة وهي وأوربـا والــواليــات ا
اآلن مـحط اهـتـمام فـئـة واسـعة من
الـشـباب والـيـافـع بـعـد أن كانت
مـقـتــصـرة عــلى كـبـار الــسن الـذين
ـارسـونــهـا لـســاعـات طـوال دون
ملل. ولهـذه اللعـبة التقـليدية دالئل
أخــرى مــنـهــا الــثـبــات الــتـام عــنـد
اتـخـاذ الـقـرارات الـضـروريـة ألنـهـا
مـســالـة تـأن وتــركـيـز مــطـلق ودقـة
وحــسـاب االحــتـمــاالت. وهـنـاك من

ـارسـهـا بـاســتـمـرار ألنه يـعـدهـا
دواء لـلـضــغـوطـات الـتـي يالقـيـهـا
خالل حـيـاته الـيـومــيـة فـيـلـجـأ في
أيـام العـطل األسبـوعـية لـيرمي مع
كل كـرة جزءا مـن التـعب والـضغط
الــــنـــــفــــسـي الــــذي واجـــــهه خالل
األسـبــوع بــأكـمــله فــضال عن ذلك
أنها لعبة حركية تساعد العضالت
في اســتـرجــاع حـيــويــتـهــا وتـدفع
الالعـب إلى تـنـشـيـط خاليـا الـعـقل
لـغــرض الـتــركـيــز واتـخــاذ الـقـرار
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عـصـر الـنـهـضـة  اسـتـحـوذ عـلـيـها
الــنـبالء وأطــلــقـوا عــلـيــهـا أســمـاء
أخـرى مــنـهـا "لــعـبـة الــكـتف" الـتي
تـعـرف حـالـيـا بـلـعـبـة "التـنس". في
عــام  1629مـــنــــعت الـــلـــعـــبـــة في
اجملتمع الـفرنسي ألسبـاب غامضة
ولـكـنــهـا بـقـيت ذا شـعــبـيـة كـبـيـرة
حــــتـى الـــــقــــرن الـــــثـــــامن عـــــشــــر
وبـالتـحديـد بعـد الثـورة الفـرنسـية
عنـدما ألغـيت االمتيـازات التي كان
يتمتع بها الـنبالء ليصبح اجلميع

ارستها. قادرين على 
تـأسست أول شـركة مـنتـجة لـكرات
هذه الـلعــــــــبة عام  1850ومهدت
إلقـــــامـــــة "االحتـــــاد الــــــفـــــرنـــــسي

.FFB للـــــــــكرات
صـــنــعت أول كـــرة فــوالذيـــة لــهــذه
الــــلـــــعـــــبــــة فـي عــــام  1927وهي
تحف الدولي موجودة حالـيا في ا
لـلـبـيـتـانك وفي الـعـام نـفـسه دونت

ارسة اللعبة.  قوان 
وفي عــــام  2005اصـــبــــحـت هـــذه
الــلــعـبــة الــتــقــلــيــديــة ريـاضــة من
ـستـوى العـالـيب حسب مـا أقرته ا
وزارة الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة
الــفـــرنـــســيـــة.في مـــا يـــخص عــدد

ن ال يتقنها لعبة يعدهـا البعض 
وال يـعـرف قوانـيـنهـا لـعبـة سـاذجة
تــعــتــمــد رمي الــكــرات احلــديــديــة
جزافا لكـنها في احلقـيقة غير ذلك
فهـي تعـتـمـد عـلى الـتـركـيـز والـدقة
في الرمي وتـعلم الـصبـر والتروي.
لعبة الكرات احلديدية أو ما تعرف
بـ"البـيـتـانك" وهي لـعـبـة تـنـافـسـية
ارسـها الفـرنسيـون بشكل واسع
ـنــاســبـات  تــعـد خالل الــعـطـل وا
الـلـعـبـة الـثــانـيـة في فـرنـسـا بـعـدد
مـتـعــلـمـيــهـا فـضـال عن ذلك تـوجـد
العديـد من االحتادات احمللـية التي
تـنــظم مـثل هـكـذا ألـعـاب. لـيس في
فـرنـسا فـحـسب هواة لـهـذه اللـعـبة
ولـكن هـنـالك الـعـديـد مـنـهم في 78
ن ـغرب حـتى فـيـتـنام  بـلـدا من ا
ــارســون هــذه الــريــاضــة. طــابع
اللـعبـة بشـكل أساس ذكـوري ولكن
ــشـاركـة في ـنع الـنــسـاء من ا لـم 

مثل هكذا رياضة.
ظهرت الـبيتـانك في باد األمر في
فرنسا وكـانت الكرات من الط أو
احلــصى ثم أصــبـحـت في مـا بــعـد
من اخلــشـب وأخــيــرا مـن الــفــوالذ
وتـطـورت بــحـسب الـعــصـور فـفي
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إنـكم تـظـنون أنـنـا خـضـنـا حربـاً من أجل
الـنـفط فـلـتنـتـظـروا إلى أن يـبـدأ الـصراع
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يــتـــوالى صـــدور تــقـــاريــر عـن كــبـــريــات
نظمـات الدولية التي تهتم ؤسسات وا ا
ـيـاه ذلك بـالـبـحث والــتـدقـيق في مـلف ا
الـعـنـصـر الـذي يـشـهـد أزمـة حـقـيـقيـة في
ـعـاصر. وتـعمـد الصـحف واحدة ـنا ا عا
تلو أخرى إلى نشر مصطلح جديد (حرب
ية) التي تُـرشّح على ما يبدو ياه العـا ا
مـــنــطـــقــة الـــشــرق األوسـط مــرة أخــرى
لــتــكــون عــاصــمــتــهــا. ويــبــدو ان مالمح
ـيـاه الـعـصـر الـقـادم هـو عـصـر حـروب ا
عـالوة عــلـى الــتـــهـــديـــدات الــتـي تــواجه
الـتـنـوع الـبـيولـوجي والـبـنـيـة الـتـحـتـية
ــنــاخ الــعــديــدة هـو وآثــار تــغــيــر ا
اجلفاف الشديد والـنقص الكبير في
ــيــاه. وهـذا بــدوره يــنــطــوي عـلى ا
إمــكــانــيــة انـدالع صــراعــات مــائــيـة
تـتـحـارب فــيـهـا الـدول ومـجـمـوعـات
ــلــيــشــيــات من أجل الــوصــول إلى ا

ائية. وارد ا ا
البحريـة في بحر الـص واالحساس

بـ (دوار البحر)!
الــتـــقــاريــر بـــشــأن الـــبــحـــر االحــمــر
واالبيض ومـياه اسـيا الـدوليـة تعـيد
بــنـا الــذاكــرة الىْ عـصــر (الــفـايــكـنك)
لــلــحــرب الـتــجــاريـة فــقــد اكــدت تـلك
الــتــقــاريــر بــان (الـنــقــاط الــســاخــنـة)
سلحة رشحة لـلنزاعات ا احملتملة وا
بــ الــدول الــشــاطــئــيــة هي: الــصـ
وفـيـتنـام وتـايـوان والـيابـان ومـالـيـزيا
وبــرونـاي والــفــلـبــ ولــعل مـواصــلـة
الص زيادة وجودها العسكري في بحر
تحدة الص اجلنوبي وضع الواليات ا
ـا ــنـطــقـة هــنـاك في حــالـة تــأهب. و وا
ـــتـــحــدة يـــعـــزز ذلك قـــيـــام الـــواليـــات ا
بعمليات عسكرية بحرية وجوية في بحر
الــصــ اجلـنــوبي قــبل انـعــقــاد مـؤتــمـر
رابطـة دول جنـوب شرق آسـيا (اآلسـيان)
وارســـالـــهـــا لــــلـــمـــدمـــرات االمـــريـــكـــيـــة
الـصـاروخـيـة في سـبـتـمـر 2018. بـيـنـما
الــــصـــ مـن طـــرفــــهــــا اعـــتــــبـــرت تــــلك
ـياهـها التـصرفـات عـملـيات اسـتفـزازية 
االقليـميـة.ثم قيام (بـينس) نـائب الرئيس
االمـــــريـــــكي لـــــتـــــرامب في 10/4/ 2018
بـــــــــــوصـف الــــــــــصــــــــــ ب (اخلــــــــــصـم
االســـتــــراتـــيـــجـي) بـــســـبـب تـــواجـــدهـــا
ومنافستها ألمريكا في التجارة البحرية
مـعـتـبـرا تـواجـدهـا هـنـاك تـدخال بـالـشأن
السياسي واالقتصادي ألمريكا.  لقد جنم
عن تلك االستراتيجية الـبحرية االمريكية
بـبـحر الـصـ تـغـيـرا في استـراتـيـجـية
الـص والـيـابـان في مـنتـدى شـرق اسـيا
جملــابــهــة اخلـطــر الــعـســكــري االمــريـكي
لـلتـجـارة بـبحـر الـصـ لذلك فـان (مـركز
االمن الــبـــحــري الــدولـي لــلـــتــقــيـــيــمــات
االستـراتـيجـيـة الصـينـيـة) من جانـبه قد
ـيـزانيـة اخلاصـة بـتطـوير الـقدرات أعد ا
واجهة اخلطر القتالية البحريـة للص 
. كـما الـبحـري االمـريـكي في بـحر الـصـ
ادى ذلك الـى اهــتــمــام مــتــزايــد من قــبل
ـتـشـاطئـة لـتـطـويـر قـدرات (خـفر الـدول ا
واجهة حاالت السواحل) في شرق اسيا 
الـطـوار والـكوارث الـبـيـئـيـة للـعـمـلـيات
العسكـرية القادمـة. وبناء علـيه تعد هذه
ـــثـــابــة االدلــة والـــبـــراهـــ وغـــيــرهـــا 
اســتــحـضــارات دولــيـة مــيــدانـيــة اولــيـة
ـيـة في خـضم شـهور ـياه الـعـا حلـروب ا
ـسـتــقـبل الــقـريب. ومــا لـهـا من وســني ا
تـداعيـات خـليـجيـة/ شـرق اوسطـيـة على

هي: الـصـ وفـيتـنـام وتـايـوان والـيـابان
وتــايــوان ايـضــا حــيث تـعــد هــذه االدلـة
ــــثـــابــــة ذخـــيــــرة حـــيـــة والـــبــــراهـــ 
واسـتـحـضـارات مـيـدانـيـة اولـيـة حلـروب

ستقبل القريب. ية في ا ياه العا ا
غـاب الــســنـد –الــعـراق-فــتــهـاوى الــسـد

اخلليجي
ــشــهــد ــكن الــقـــول ان ا وبـــشــكل عـــام 
العـربي بـعـد مرور  100عام عـلى وثـيـقة
كـامـبـل بـانـرمـان  1907وانـتـهـاء احلـقب
ئوية اخلمسة  مازال وسيبقى الزمنية ا
عـلى مـا يبـدو تـراجـيـديا سـيـمـا  بـعد ان
ـرجـعـيـة الـقـومـيـة فـقـد الـعــرب سـلـطـة ا
نـتيـجـة لـفقـدان الـعـراق ومصـر لـدورهـما
الــتــاريـخي وعــدم قــدرة أي قـوة عــربــيـة
أخرى عـلى مـلئ فراغ الـعـراق السـياسي
ـرجعـيـة الـقـومـيـة والـعمق اخـر مـعـاقل ا
ــشـرق االســتــراتـيــجي لــدول اخلـلــيج وا
ــرجـعــيـة الــعـربي الــذي انــتـصــر عـلى ا
ـذهـبـية بـعـد قـتال اخلـمـينـيـة االيـرانيـة ا
ـرجـعيـة القـومـية الـعربـية مـرير مـا ب ا
رجعية اخلمينية للدين االيراني. ومن وا
ـــفـــيـــد ان نــــذكـــر بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ا
(بـريــجـنـسـكـي) مـسـتـشــار االمن الـقـومي
االمريكي االسبق قبيل احلرب العراقية -
االيـرانــيـة في الـثـمــانـيـنـات (إذا اردت ان
حتــــــــــــــــــــــــــارب
الـــــقـــــومـــــيـــــة-
الـعـراق-فـعلـيك
بــــــــــالـــــــــــديـن-
اخلـميـني-وإذا
اردت ان
حتــارب الــدين
عــــــــــــــلــــــــــــــيـك
بــالــطــائــفــيـة)
وهــــــــــذا مـــــــــا
حـــــــــــصـل فـي
احلقبة االولى
من الـــصـــراع
الـــــــــقــــــــــومي
الــــــــــديــــــــــني
1980-1988
بــ الــعــراق
وإيـران وفي
احلـــــــقــــــبــــــة
الـثــانـيـة الـتـي بـدات بـعـد احــتالل مـعـقل
ــرجـعــيـة الـقــومـيــة الـعــراق الـذي كـان ا
سندا للـسد العربي وحـينما غـاب السند
ا بدء السد العربي يتأكل ذاتيا وبينيا 
ــنــطــقـة دفع ايــران لـالسـتــرجــال بــدول ا
مشـعلـة الصـراع الطـائفي لـتفكـيك الدين
االسالمي احلـنـيف وشـريـعـته الـسـمـحاء

في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
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كي ال يــقـال عـن امـة اقــرأ ال تــقـرأ وجب
عــلــيــنـا االشــارة الى مــحــاضــر مـدخالت
ؤتـمرات ومخـرجات وثـائق واتفـاقيـات ا
الـدولـيــة حـسب تـسـلـســلـهـا الـزمـني الن
التاريخ سلسلة متصلة احللقات تتالحق
ـقــدمـات هــذا يـدعــونـا فــيه الــنـتــائج بــا
ــرتـقـبـة لــتـحـلــيل وتـعـلــيل الـتــداعـيـات ا
ـئــويـة ــواثـيـق ا لــنــتـائج انــتــهـاء تــلك ا
اجلـيـوبولـتـيـكيـة عـلى اخلـارطة الـعـربـية

القادمة مثل:
- وثيقة كامبل السرية 1907

- وعد بلفور 1916
- سايكس بيكو 2016

- قــرب انــتــهـاء 100 عــام عــلى اخلالفــة
ــمــلــكـة الـســعــوديـة في 2021 وبــدايـة ا

السلمانية.
- مـرور 100 عــام عـلـى مـعــاهــدة سـيــفـر
ـوصل وكركوك 2023 وتداعـياتهـا على ا

وسوريا واليونان.
ان تــســلــيط الــضــوء عــلى تــلـك االحـداث
غــرضه اسـتــقـراء مــا سـيــحـدث قــبـيل او
ـا لـهـذا التـاريخ بـعـيـد عام 2025 نـظـرا 
من اهمية قصوى لـكل ذي بصر وبصيرة
ســيـاسـيــة بـغــيـة جتـنـب تـكـرار خــديـعـة
ياه القادم العرب الكبرى ثانية بسالح ا
ــيـاه بـالــنـفط ثم والــهـادف الى مـبــادلـة ا
ـياه بالسالم.  لـقد اعتبـر مؤتمر مبادلة ا
كـــامـــبل ومـــنــذ 1907 الـــبـــحــر األبـــيض

وإيران ضد العرب أصبح من االستحالة
الـتعـايش والـتفـاهم مـعهـما فـجـعلت من
إيـــران ايــــضـــا حـــالــــة شـــاذة داخــــلـــيـــا
وخارجيـا كما اصـبحت حالـة شاذة لدى
الــــشــــعـب االيــــراني وبـــــاألخص ســــوء
عالقاته مع االغـلبـية الـسكـانيـة للـشعوب
غيـر الفـارسيـة وأصبح الـنظـام االيراني
شاذا عـربـيا واسالمـيا شـيـعيـا/ سنـيا-
وكذا احلال دوليا سـيما مع شعوب دول
مــيـاه الــبـحـر البــيض بــسـبب تــصـرفـات
حزب الـله الـلبـناني عـلى الـبحـر االبيض
وبــسـبب عــمالئه احلــوثـ عــلى الـبــحـر
االحـمــر.  ان لـسـايـكــوبـاثـيـة الــتـغـطـرس
العاجز وسـيكولوجـية احلقد والـكراهية
واالنـتـقـام لــنـظـام الـواليـة كـمـا ان حـالـة
الـــتـــنــــاقض مـــا بـــ االيــــديـــولـــوجـــيـــا
وسيـكولوجـية السـلوك الـسياسي لـنظام
بــغــداد/طــهــران جــعـــلــتــهــمــا الــيــوم ال
تلكان عنصر توازن داخلي وال تعايش
خــارجي فال بــد تــغـيــر جــيــوبـولــتــيـكي
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ـياه من الـدراسـات االستـبـاقـيـة لـسالح ا
كمصطـلح جديد في احلـروب القادمة من
اجل تـغـيـر الـغالف الـسـكـاني بـواسـطة
ائية البترو/بيولوجية القادمة احلرب ا
ـسـتـهـدفـة الهم مـدن الـسـلـة الـغـذائـية وا
للثروة البشرية واحليوانية في البصرة
نــظــرا لــكــون الــبــصــرة مـنــاطـق لـلــذهب
ــيـــاه نـــهـــري دجـــلـــة والـــفــرات االزرق 
والـــذهب االخـــضــر الـــنــخـــيل والــذهب
االسود الـنفط. لذلك يـنبـغي االخذ بـنظر
ـنـاخيـة الـطـبيـعـية االعـتـبار الـتـغيـرات ا
صطنعة ألغراض عسكرية كي ال تدثر وا
مدنا عـربيـة اخرى كالـبصرة كـما حصل
بغرق جزيرة (كليـوباترا) في االسكندرية
ـصـر وغــيـرهـا وذلك يـتــطـلب مـا يـلي:
          - على إيـران واسـرائيل احـترام
ـباد الـعـامة لـلـقانـون الـدولي للـبـحار ا
ـوجب قـواعـد ـشـتـركـة و واالحـواض ا
ـتــحـدة واتـفــاقـيــة لـعـام مــنـظـمــة األ ا
ــيــاه ــنع تــوجــيه ا 1997 الــقـــاضــيــة 

احلة باجتاه حدودنا.  ا
- عـــدم الـــســـمــاح إليـــران بـــاســـتــصالح
مزارعـها احلـدوديـة على حـساب تـخريب
قـابلـة لهـا وضرورة األراضي العـراقيـة ا
مــقــاضــاتـــهــا امــام احملــاكـم اجلــنــائــيــة
ـياه عن نـهر الدولـية. - مـعاجلـة حبس ا
شط الـــــعــــرب ووقف إيـــــران تـــــصــــريف
حافظة النفايات إليه من أراضـــــــــيها 
ــدن الــشـــــــــيــعــيــة الــبــصــرة وبــقــيــة ا

اجلنوبية. 
- وجــوب احــتـرام احلــكــومــة الـعــراقــيـة
لـدسـتـورها بـحـمـايـة البـيـئـة من الـتـلوث
ـواطن في ظـروف بـيئـية لضـمـان عيش ا
ـادت (15) صـحـية وحـسـبـمـا ورد في ا
ــــادة (33) مـن احــــكـــــام الــــدســــتــــور وا

العراقي.
- على احلـكومـة العـراقيـة اإلسراع بـعقد
االتـفـاقـيــات مع إيـران وتـركـيـا والـكـويت
ــوجب ــتــحـــدة و حتت اشـــراف اال ا
احـكام اتـفـاقـية الـقـانـون الدولـي للـبـحار

واحمليطات واالنهار .

بــــحــــارهـــا وانــــهــــارهــــا وخـــارطــــتــــهـــا
اجلـيـوبـولــتـيـكـيـة بـعـيـد او قـريب 2025
وهذا يـعني بـأمس احلاجـة إلعادة الـنظر
بـحـقــيـقـة وجـديـة تـلـك الـتـهـديـدات لألمن
الـقــومي الـعــربي في الـصــراع الـعـربي /

اخلليجي / االيراني/ التركي .
الـبـحـر االحــمـر وبـحـر الـعـرب ~الـصداع

االيراني
عــربـيــا فــأن إســرائــيـل قـامـت بــتــنــفــيـذ
مـخـطـطـات بـروتـوكـوالت (هـرتزل) 1885
و(بـن غـــــــــوريــــــــون) مـــــــــنــــــــذ 1947في
االستراتيجية العسكرية اجليوبولتيكية
وتأكيد قـادة صهيون ذلك عام  1955بعد
احتالل فلـسط بالـقول (ان معـركتنا مع
ـياه) جنم عـنهـا اندالع العـرب من أجل ا

احلـرب الــعـربـيــة اإلسـرائـيــلـيـة

1967.جراء غلق مضيق تيران. التي
مهدت الـسبـيل الى حتكم اسرائـيل اليوم
بــنــهـــر االردن والــيــرمـــوك والــلـــيــطــاني
واحلاصـباني والـوزاني والبـحر االحـمر
حتى اصـبحت اسرائـيل تهـدد السـعودية
ودول البحر االحمر بشأن ميناء (ايالت)
وتتـدخل في جـزيـرتي (تيـران وصـنافـير)
قــبــالـة (قــنــاة بن غــوريـون) مــنــذرة تـلك
الـهيـمنـة االسـرائيـلـية بـحـرب قادمـة على
مــنــطـقــة الــذهب االزرق. بــيـنــمــا حـاولت

إيران تنفيذ مخططاتها من خالل: 
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 -خــــطـــة (عــــرب كـش) الــــتي طــــرحــــهـــا
(رفــســنــجــاني) خالل احلــرب الــعــراقــيـة
واحلـرب االهـلـيـة الـلـبـنـانـية 1982لـطرد
الـعـرب من االحـواز واجــتـثـاثـهم لـشـيـعـة

وسنة الدول العربية.
- طـرح الـدكـتــور (الريـجـاني) نـظـريـة (ام
الـقـرى) الستـبـدالـها ب (قـم القـرى) بـغـية
ـكرمـة وحتـويـلـها انـتـزاع قدسـيـة مـكـة ا
الى منطقة حرة للسـياحة الدينية لغرض
االقـتــراب من الـبــحـر األحــمـر عـام 1987
ويـؤكــد أصـحـاب االخــتـصـاص بـان وراء
عـملـيـات تـلويث وحـبس االنـهـار واغراق
دن في الـعراق دوافع امـنية كـي تشكل ا
خطا دفاعـيا يعرقل أي حتركـات عسكرية
مـيـدانيـة مـعـاديـة إليـران تنـفـذهـا الـقوات
األمريكية انـطالقا من جنوب العراق ذات
الـغـالـبيـة الـعـربـيـة الشـيـعـيـة في الـعراق
واخلـلــيج لـتـضـع الـشـيـعــة الـعـرب امـام
خيـارين قـاتلـ ال ثـالث لهـم اولهـما كي
يــبــقى الــشــيـعــة الــعــرب وقــودا ودروعـا
شـروع إيـران القـومي الـفارسي بشـريـة 
ذهب والـطائـفية وثايـهمـا باسـتخـدام ا
ذهـبيـة لصـاحلهـا. اما قاعـدة للـقفـازات ا
دولـيــا فـأن الـتـقـاريــر الـدولـيـة اكـدت بـان
ـرشـحة (الـنـقاط الـسـاخـنـة) احملـتمـلـة وا
سـلحـة ب الـدول الشـاطئـية للـنزاعـات ا
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معاهدة وعد بلفور

مسطحة بطول 12 مترا وعرض 3
أمتـار كحـد أدنى. وأيضـا يجب أن
تـكـون هنـالك مـنطـقـة للـرمي تـكون
دائـــريـــة بـــحـــدود 30 إلى 50 سم
وعـنــد رمي الـكــرة يـجب أن تــكـون
ـنـطـقـة عـلى بـعـد مـتـر من حـدود ا
احملـظـورة. تعـتمـد الـفرق الـثالثـية
إستـراتيـجية تـقسـيم الالعب إلى
ــــؤشـــر) و(الــــوسط) و(مــــطـــلق (ا
الـكــرات) أمــا الــثــنــائـيــة فــلــديــهـا
ــؤشــر ومــطــلق الــكــرات ويــقـوم ا
الفريق الفردي بعمل الثالثة معنا.

لم تـعـد التـنـاقـضـات ب اخـوة الـنـضال مـقـبـولـة  فإذا كـان األمـر يـتـعلق
بـالسلطـة  فهي ليست مـلكا ألحـد الطرف  فـتلك السلـطت إذ كانت في
رام الـله أو في غزة  فـان حـاكمـيـتهـمـا بيـد احملـتلـ  وان كـان للـطـرف
هـامـشـا فـيـهــمـا  فـان كل الـوطن مـغــتـصب فال قـيـمـة لــسـلـطـات رهـيـنـة
االحـتالل  وتـنـتظـر هـوامش الـدول  وما يـصـدر من ضـعف االشـقاء من
مـواقف ومعـونات . فـنضـال حركـة التـحرر يـعتمـد اساسـا على الـشعب 
تعددة  فـإذا كان قادة رام الله وغزة  ومـايستخـدمه من طرق النضـال ا
رهـونة لالعداء  فانـهم بالتأكـيد يشقـون وحدة النضال تـغريهم السـلطة ا
الـشـعـبي الى نـصــفـ وبـالـتـالي يـفــقـدون قـوة الـكـفـاح الــوطـني لـتـحـريـر
االرض وهـذا مـايـريـده الـعـدو  وتـراهن عـلـيه قـوى االسـتـعـمار الـدولي 
ـناهضة حلركات التحرر عموما  وحـركة النضال الفلسطيني على وجه ا

اخلصوص . 
النـدري كيف ينام هؤالء الـقادة  وشعب غزة والضـفة الغربيـة يقدم يوميا
الـتـضـحـيـات والـشـهـداء من اجـل فـلـسـطـ  وكـيف يـحق لـقـادة رام الـله
مـثـلون مـحاصـرة ابـناء غـزة فـوق احلصـار الـصـهيـوني ويـزعمـون إنـهم ا
احلـقيقيون لعموم الشعب الفلسطيني ..? لعن الله كراسي السلطة  التي
ـشتـرك ويلعن كل الـسلطـات التي تـبتعـد عن حقوق تـفرق اخوة الـكفاح ا
الـشعوب  إن الـعودة الصول الـنضال الـفلسطـيني وطـبيعة الـعالقات ب
فـصـائل الـنضـال في عـهـدي الـشـيـخـ الكـبـيـرين يـاسـر عـرفـات وجورج
حـبش هــو اخملــرج لالزمــات الـراهــنــة  فـكــان االخــتالف والــتـنــاقــضـات
ــراحل عـالـيـة  لـكـنـهـمــا وانـطالقـا من وحـدة الـكـفـاح الـسـيـاسـيـة تـصل 
ـان راسخ ـشــتـرك يـتـم مـعــاجلـة تـلـك االخـتالفــات بـعــقـول راجـحــة وإ ا

بالهدف السامي  وهو فلسط . 
النـعتقد هناك شعبا خاض النضال على مدى قرن كامل والزال يواصل 
دون تـأثــر بـالــتـضــحـيــات اجلـســام واحلــصـارات واجلــوع مـثل الــشـعب
الـفلسطيـني  . واالن على وفق احلسابـات فقد قدم ابنـاء غزة وحدهم عبر
مـسيرات اجلمع اجمليدة اكثر من الف وسبعمائة جريح ومائتي وخمسون
ـستـويات  ثم حتـاصرهم شـهيـدا باالضـافة الى حـصار كـامل على كل ا
شترك ..? إن سـلطة رام الله هل يـجوز ذلك في قوان الـعمل النضـالي ا
الـتـنـاقـضـات بـ حـركــتي فـتح وحـمـاس يـجب اال تـنــسـحب عـلى طـبـيـعـة
ـصالح السـلطويـة تكون عـاجلة إذا مـا ابعاد ا الـنضال الـوطني  وان ا
مـقـدور علـيـهـا  سـيـمـا هنـاك من الـقـادة االخـيـار في كال احلـركـت وفي
صـفـوف اجلـبـهـات واحلـركـات االخـرى يـتـمـتـعـون بـوعي وحـرص عـالـي

شاكل .  قادرين لتفكيك تلك ا
إن اسـرائيل وقوى االستعمار ومعهما اطـراف أخرى يعملون لتعميق هذا
االخـتالف وشق وحدة النـضال الـفلسـطيني في هـذا الوقت الـدقيق مثـلما
راحل  ادرك هذه الـنوايا عـملوا في فـترات زمنـية سابـقة لكن في تـلك ا

رحـــــلـة الراهنة وافـشلهـا  ونأمل ان يدرك القـادة في ا
تـلك اخملططات واســــــــقاطها  والـعمل سويا وفي
جـبـهـة نضـال مـوحـــــــدة لـكـون مسـيـرة الـنـضال
طـويلة للـوصول الى سلطـة وطنـــــــية وعـاصمتها

القدس .
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فريق يلعب البيتانك في مدينة فرنسية

بغداد

بغداد

مايك بينس دونالد ترامب

(إذا اتسعت الرؤية يعجز اللسان عن النطق  وتضيق الكلمات ) 
وإذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب.

مـنهج سـياسي اقـرب ألن يـكون اخـتراعـاً عراقـياً جـديـداً ولكن يـستـخدمهُ
ساسة العراق وقت االزمات !!

ـر الـعـراق بــاحـداث جـلل يُــخـيم الـصــمت عـلى ســاسـة الـعـراق عـنـدمــا 
برسالة بليغة لم نستطع فك طالسمها 

ـكـن الـتـعـامل مع الــصـمت بـاعـتــبـاره مـوقـفـاً وهـنـا يـثـار تــسـاؤل: كـيف 
سـيـاسـياً إن كـنـا ال نـعـرف أسـاساً أسـبـابه أو مـا إذا كـان الـسـكوت ذا

مغزى سياسي من عدمه? 
الـصمت ازاء  زيارة ترمب لـلعراق دون علم احلـكومة العـراقية   الصمت
امـام جتوال وزيـر خارجـية  ايـران ولقـاءاته العـشائـرية وهل تـلك اللـقاءات

بعلم احلكومة ام ال ?
وهل من صُـلب واجـبـات الـعـمل الـدبـلـومـاسي اجـراء تـلك الـلقـاءات  وهل
قـيام الـطـائرات الـتركـيـة باخـتـراق االجواء الـعـراقيـة والـقاء قـنابـل صوتـية
ـراطـنـ في اقـلــيم كـردسـتـان الـعـراق دون عـلم ومـسـيـلـة لـلـدمــوع عـلى ا

احلكومة جزء جديد في منهج تعامل دول اجلوار مع العراق 
يـقابـلهـا سـياسـة صـمت مريـبـة ومخـيفـة وتـثيـر االف الـتسـاؤالت وعالمات

االستفهام ?
ـظـاهـرات الـشعـبـيـة الـتي تـطـالـب بـتحـقـيـق احلـقوق ال اتـطـرق لـعـشـرات ا
الـبسـيـطـة لـلـمـواطن الـبـسـيـط لتُـقـابـل بـالـصمـت ايـضـاً  لـلـمتـتـبـع لـلـشأن
ـنـهج السـيـاسي اجلـديـد اذا  تعـمـيـمة كـتـجـربة الـعراقـي يرى ان هـذا ا
لـقيـادة الـدول اعـتقـد  سـيـنشـأ نـظام دولـي جديـد يـخضـع للـغـة األشارات
لـفض النزاعات وحل االشكاليات حتى في موضوع انتهاك السيادة الذي
قدسات لدى كل الشعوب ستحل االمور بلغة االشارة  او ان يـعتبر من ا

تمسك بسياسة .  نبقى نحن البلد الوحيد ا
ألـوف ولكي نـعود  حلـالنـا الطـبيـعي نحـتاج اعـتقـد سنـكون حـالة خـارج ا
الى سـاسة ناطق مدافـع عن حقوق شعبـهم وقادرين على احلفاظ على

سيادة بلدهم .
بـالتـأكيـد تمـدنا جتـارب بعض الـشعـوب بالـكثـير من األسـباب وتـساعـدنا
عـلى تــفـســيـر مــغـزى الـصــمت ومــرامـيه. وفي الــغـالب األعم كــان صـمت
الـشعـوب تـعـبيـراً عن الـرضا أو الـتـرقب واألمل أو الـضجـر أو الـتأهب أو
الــيــأس أو الــهـروب أو لــلــعــقــاب أو جــراء اخلــوف أو الــشك فـي جـدوى

الكالم. 
واقف أو لـلتـرفع وكظم وكـان صمت الـسلـطـة راجعـاً إلى تفـويت بعـض ا
الـغيظ أو بسبب عدم امتالك القدرة عـلى الرد عالوة على العجز أحياناً
أو الـتــركــيـز في األفــعـال دون األقــوال أو لإليــقـاع بــاخلـصـم ودفـعه إلى

اخلطأ أو أخذ الوقت الكافي للتفكير في االنتقام!
ومـابــ الـتــفـســيـرين اجــد ان الــشـعب الــعـراقي لـم يـكن صــامـتــاً  جـراء
مـايحدث مـن سوء في ادارة الدولـة التي انـعكسـت سلبـاً على اهم جـانب

في حياة الشعوب 
; سوء خدمات وترد سبل العيش. اوالً

ثـانياً ; انتهاك سيادة الدولة اكثر من مرة دون رد حاسم وواضح من قبل
احلـكومة ودون ان نـعرف هل تـلك االنتـهاكـات والترد جـزء من خطـة مُعدَّة
ـنطـقـة الـتي اعدت بـهـا حـكومـتـنا مُـسبـقـاً لـلنـيل من االعـداء وجـرهم الى ا
الـرشيدة خطتها للرد عـلى كل تلك التجاوزات ام ال ? هذا جزء من االمور

التي لم نستطع فك طالسمها .
ودعـنا نُحسن الظن بـسياستنـا وسياسييـنا ونقول ان الشـعور  السياسي
ـرء يعـرف كيـف ومتى يـعتـبر عـدم  الكالم إضـافة شيء هـو الذي يـجعل ا
ـعاني الـتي قد تـعطي رسـائل ذات مغـزى وفعـاليـة  وكيف من مـجمـوعة ا
يـكــون االمــتــنــاع عن الــرد وعن الــتـعــلــيق أبــلغ من كل ردّ وأبــ من كل
تـعليق? آنـئذ يعـتبر الـصمت وعـدم الرد  هو رد  ويـكون هذا االمـتناع عن
الـرد  هـو بالغـة ســيـاسـيـة ومــنـهج يـسـتــحق الـوقـوف عـنــده  هـنـا تـكـون
لـلصمت قوة تعـبير وبالغة تـفوقان في بعض األحـيان بالغة الكالم وقوته
قابل وتغدو السياسة فن ويـصبح الصمت جزءاً من الكالم وليس طرفه ا

تكلم فن اللسان احملفوظ الصمت ا
وعـلى الـرغم انـا لـستُ مـتــأكـداً ان كـان جـزءاً من سـاسـتـنـا من انـتـهـجـوا
سـيـاسـة الصـمت يُـقَـيّـمـون حـجم بالغـة صـمـتـهم ام ان صـمـتهـم جزء من

ضـعفهم السياسي سننتظر قادم األيام وماحتمله من
صيرية مـفاجأت وكيف يتم التعامل مع الـقضايا ا
واطن أكان على مستوى الـتي تهم  أمن الوطن وا
ـواطن وكـرامـة س حـيـاة ا األمن الـغـذائـي او مـا

الوطن .


