
(ومن آياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا لـتسكنـوا اليها وجـعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك آليات لقوم يتفكرون )

ــتـيـنــة بـ الـزوجـ ان أهم مـا تـرشــدنـا الـيــهـا هـذه اآليــة هي الـعالقـة ا
..عالقة مودة ورحمة ذلك أن رباط الزواج هو رباط مقدس تباركه السماء
ضي كن للزوج ا وهو رباط لبناء أسرة متماسكـة هدفها البقاء  وال 
في مسيـرة احليـاة دون أن يربطـهما رابط قـوي يشـد من ازرهما .. رابط
ا فيها من حب وحنان  كما أن أهم ما في نحهما العاطفة الصـادقة 
ـتـمـاسك في ـوقف ا هـذه الـعالقـة أن يـقف كال الـزوجـ مع بـعـضـهمـا ا

السراء والضراء .
ـعيشـة في الساعـات التي يكون ان الزوجة الـتي تشتـكي من سوء حال ا
فيـهـا الزوج يـعـاني من ضـائقـة اقـتـصاديـة هي زوجـة فـقدت الـقـدرة على
الصبر والصمـود ولم تقف مع زوجها الوقفـة التي تشد من ازره وخذلنه
في هذه الـساعـات احلرجـة .. انهـا كانـت مخـطئـة في حسـاباتـها بـعد أن
رسمت في ذهنـها أن أيامـها كـلها تـكون في سراء  ان األمـر ليس كذلك
وأن الطريق ليس مفروشا بالزهـور وأن احلياة عسر ويسر  حزن وفرح

 سقم وعافية .
ان أهم ما يـنـبغي عـلى الـزوجة أن تـشد من عـضـد زوجهـا  تـدفعه دفـعا
الى رسم مالمح الـطريق  تـطـيـعه  حتنـو عـليه  ان أصـابـته عـلة تـسـهر
عليه حتى يشفى وان اصابه فقـر تماسكت وأعطته جرعة من األمل حتى

لتزمة . يقف على قدميه .. تلك هي الزوجة الصاحلة الصابرة ا
كمـا أن الزوج هـو اآلخر عـلـيه أن يتـعاطف مع الـزوجـة واال يكـون قاسـيا
عليها متـبرما بها بـ ح وح  ذلك أن رباط الزوجـية يفرض عليه أال
يخذلـها في أيـة معـاناة تـعانـيها فـان مرضت وجب عـليه أن يـسهـر علـيها
حتى تتعافى اذ لـيس من الرجولة أن يـحسب ذلك ضعفـا منه ومذلة ح
يكون عونا لها في هذه الساعات احلرجة ..انها امرأته التي اختارها من

بـ الـنـسـاء .. امـرأته الــتي أجنـبت له األبـنـاء .. هي
خالصة حيـاته بل هي من يسـكن اليـها كـما اشار

رب العزة .
ـة وهو لقـد أراد لـهـما الـله احلـيـاة احلرة الـكـر

ودة والرحمة . من جعل بينهما ا
وهكـذا يـنـبغي أن تـكـون الـعالقة الـزوجـيـة عالقة

روحية أكثر وأكبر من أية عالقة أخرى . 

صـور واضـحـة مـتـداخلـة حتـكـمـها
ــكن ان تـتــغــيـر عــدة احـتــمــاالت 
لـصـالح بـعضـهـا الـبـعض في اطار
مـــنــهـج الــتـــنـــافس او الـــتـــخــادم
ـتــبـادل الــذي يـحــصل في بـعض ا
تخاصم في مجال األحيان ب ا
الـصـراع عـلى الـنـفـوذ و كـأنه يـجد
ـــا قـــاله بـــســـمــارك بـــذلك عـــيـــنــة 
(الـســيـاسـة ان تــدعـو خــصـمك في

حالة ما لتناول العشاء معك).
احلـــال ان الــدكـــتــور كـــاظم هــاشم
نــعــمــة وفــر لــلــمــتــلــقي مــعــلــومـة
حتـلـيـلـيـة عــلى درجـة من االهـمـيـة
تـفـيـد بـأن مـنطـقـة اخلـلـيج الـعربي
هي منطقـة حافة سياسـية و امنية
الى حد ما ضـمن قوس األزمة وفق
ستشار االمن استدالالت جغرافية 
الــــــقـــــومـي االمـــــريــــــكي االســــــبق
بـريـجيـنسـكي. لـقد تـضـمن الكـتاب
تــســـعـــة فــصـــول اولــهـــا الـــفــصل
الــنــظـري ثـم تـتــابــعت الــعــنـاوين
ـــثــلث االســتـــراتــيــجي نــظــريــة ا
مـثـلــثـات مـا بـعــد احلـرب الـبـاردة
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لـلـنظـام الـدولي الـقـائم االنفالت او
التخلص من معضلة االمن.

و يـتــوقف الـبــاحث الــدكـتــور عـنـد
حقـيقة ان مـفهوم االمن في مـعانيه
ـيـة و اجلــدل الـسـيـاسي و االكــاد
االجـتمـاعي يالزم مفـهوم الـتهـديد
و الــتــهــديـد في قــامــوس ويــســتـر
يــعــني تـصــريــحــا او تـعــبــيـرا عن
نـــوايـــا احلـــاق االذى و الـــدمـــار و
الـــعـــقـــاب و غـــيـــرهـــا في الـــرد او
الـتـخـويف.و يـذهـب الـبـروفـيـسـور
كاظم هاشم نعمة الى تقد عرض
فـهوم االستـراتيجي تاريـخي عن ا
في الـتطـور بالـعالقـة ب الـواليات
ـتــحـدة و االحتــاد الـسـوفــيـتي و ا
الــــصــــ بــــعــــد زيـــارة الــــرئــــيس
االمـريـكي نـيـكـسـون الـى بـكـ عام
1978وتـــــــــزامـن مـع الــــــــعـالقــــــــة
االمريكية السوفيتية و لكن لم يكن
ـفـهـوم نـصـيب مـن االهـمـية لـهـذا ا

في الدراسات النظرية.
و يـعـتـقـد الـبـاحـث ايـضـا ان هـناك
دوافع مصلحة امريكية و معطيات
اقـلـيـمـيـة و دولـيـة مـن جـهـة اخرى
كـلهـا مـهدت الـبيـئـة و السـبيل الى
ـارسة الـعالقات و الـدبلـوماسـية
الــثالثــيــة في تــدبــيــر الـعـالقـات و
ـتحدة و التـفاعالت ب الـواليات ا
االحتـــاد الــســـوفـــيـــتـي و الـــصــ

انذاك.
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وهـكــذا يـصل الــبـاحث الى نــتـائج
تــقــوم عــلى تــوازن قــوى في اطــار
احلــذر الــشــديـد مـن االجنـراف الى
احـتـمـال حـصـول مـواجـهـة تـفضي
بــشــكل او بــآخــر الـى كــارثــة غــيـر
مـــســبــوقــة عــلـى الــكــرة االرضــيــة
خـاصـةً مع االمـتدادات اجلـغـرافـية
الـــواســــعـــة الـــتي تـــضم االطـــراف
الثالثة.وتـضمن الفـصل الثالث من
الـكتـاب عـرضـاً لـلـمثـلـثـات االمـنـية
الـــتي تـــشــكـــلت مـــا بـــعـــد احلــرب
الــبـاردة مـشـيـراً الى سـبـعـة انـواع
ثـلثات الـتي تشـكلت و ضمت من ا
عدداً من الدول في تقـسيم هندسي
ثالثة و النأي سياسي يقوم على ا
مـن احـتـمـاالت حـصـول مـواجـهـات
عـلى الـرغم مـن ان الـتـهـديــد يـبـقى
قائـماً وارى هنـا ان الدكـتور كاظم
هـــاشم نـــعــمـــة و ان لم يـــصف مــا
جرى من تطـورات في مفهوم االمن
عـــلـى اســـاس ســــيــــاســـات تــــضع
اجلميع عـند احلافـة فإن حقـيقة ما
ذهب إلــيه يــقع عــنــد هــذه احلــافـة
اصال و بذلـك تواتـرت محـاور على
وفـق مــــا اشــــرت الــــيـه بــــلــــســــان
مـسـتـشـار االمن الـقـومي االمـريـكي
االســـبق بـــريـــجـــيــنـــســـكي ضـــمن
ـتـد تــسـمـيـته قـوس االزمـة الـذي 
من وسط آســــيــــا الـى غــــربــــهـــا و
الـشــرق االوسط عــمــومـا و شــمـال
أفـريـقــيـا.و بـالـنـسـبــة الى مـنـطـقـة
اخلـــلـــيج الـــعـــربي فـــإن الـــبـــاحث
الدكـتور يرى ان خـمسة مـستويات
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ـرّيخ .. مــاذا بـعــد اآلن?) مـنــشـور هــنـا في في مـقــال سـابـق عـنــوانه  (ا
ـسبـار (إنـسايت) صحـيـفة الـزمـان بـتاريخ 2018/12/5 عرض نـزول ا
ــرّيخ  يــوم 2018/11/26 والــبــدء بــالــرصـد والــتــحــلــيل عــلى ســطح ا
عـلـومـات من هنـاك. لـقد سـبـقت هـذه الرحـلـة إرسال وإرسال الـصـور وا
رّيخ أو سطحه من قبل أميركا أكثر  من 40 مسباراً  ومجسّاً الى جو ا
وضوع  وحلدسنا العلمي و روسيا و اإلحتاد األورپي والهند. وألهميّـة ا
ـعلومـات الفضـائيّة عن بأنّ العام 2019 سيجيء بـالظواهـر األرضية وا
سـتجدّات حال توفّـرها من مصادر رّيخ سنورد  في مـقاالت متتـالية ا ا
هم أن نذكـر  بأنّ هذا الـعام قد بدأ علميـة موثوقـة وهذا هو أوّلهـا. ومن ا
ــسـمّى (اآلفـاق اجلــديـدة) وهـو بـإجنـاز فــضـائي ضــمن بـرنـامـج نـاسـا ا
ـسـابيـر الـذي يعـمل بـالـطاقـة الـنوويـة الى مـوقع قـرب أحد وصول أحـد ا
الـكـويـكـبـات  في الــكـون يـبـعـد مـسـافـة 6,4 مـلـيـار كـيـلـومـتـراً  وإرسـاله
إشارة  من هـنـاك يوم 2019/1/1 إستـغـرقت عدّة دقـائق لـلـوصول الى
ـراصـد األرضــيـة. ومن جــهـة أخـرى يــسـتــمـر  مـســبـار  وكـالــة نـاسـا ا
رّيخ منذ علومات عن كوكب ا الفضائية (إنسايت) في إرسال الـصور وا

أن حطّ هناك يوم 2018/11/26.
نطقـة التي حتيط به رصد فبعد إرسـاله تسجيالً لـصوت رياح في جـو ا
جسم غريب هناك أحـدهما  بلون داكن  قريب منه واآلخر  في األفق
بكّر احلـديث عن هذين اجلسم . ومن ا ويبعد مسافة 800 متر تقريـباً
بداللـة الـشـكل اخلارجي فـقط مـالم يـتم حتلـيل مـكـوّناتـهـمـا الصـخـرية أو
ـهـام  األسـاسـيــة لـلـمـسـبـار  لـدراسـة مـامـوجـود حتـتـهــمـا وهي إحـدى ا
ــسـبـار ـوجــودة في هـذا ا ــرّيخ. إنّ الـكــامـيــرا  ا تـراكــيب حتت سـطح ا
ركـبـة (ڤايـكـنگ) عام 1976 وهي مشـابـهة لـتـلك التـي  أُستـخـدمت في ا
تـؤدي الـغــرض عـلى الـرغـم من أن الـغـايــات الـرئـيــسـيّـة هـنــا هي احلـفـر
ا يتـعلّق بالصوت فهـذه أوّل مرّة يُسمع بها صوت وسماع الصوات. و
رّيخ بعد إن فشلت محاولتان من قبل في الريح في الفضاء ومن سطح ا
ـستـخدمـة. لقد جتارب سـابقة لـوكالـة  ناسـا في حتقـيق ذلك بالـتقـانات ا
دى ـسبـار  وبتـقنـية تـغيـير الـتردد  نـحو ا وُضع مايـكروفـون في سطح ا
الذي تـسمـعه األذن البـشـرية. وحـسبـما نـشـرته ناسـا فإن سـرعة الـرياح
التي سُمِع  تسجيل لصوتها في األول من كانون األول  2018 تراوحت
ب (24-16) كيـلـومتـر/ساعـة مـتجـهـة نحـو اجلـنوب الـشرقـي للـكوكب.
رّيخ نـاخ وطفس ا لقد  قـامت وكالـة ناسـا بتحـليل الـقيـاسات اخلاصـة 
ـركبة (مارينر 4) في عام 1965 وبعدها توالت قياسات والتي نفّذتها ا
أخرى في األعوام الالحـقة ونـذكر مـنها 1976 و 2008 وما بـينـها وما
بعدها. وكغيره من الكواكب فإنّ درجـة احلرارة تتغيّر على مدار فصول
ــنـاطق اخملــتــلـفــة مـنـه كـالــقــطـبــ وخط اإلســتـواء هــنـاك. الـســنــة وفي ا
وبإسـتخـدام الـتقـنيـات الطـيـفيـة محـمولـة عـلى مجـسّات فـضـائيّـة متـعددة
لقـياس درجـة احلـرارة فقـد أوردت نـاسا الـعـديد من الـنتـائج في  سـن
مـتبـاعـدة ومـواقع جـغـرافـيـة علـى سطح الـكـوكب ومـنـهـا  بـوحـدات درجة
27). حرارة مـئـويـة (سـيـلـيـزيّة): (107-17) حتت الصـفـر في الـقـطـب
ـرّيخ في الـصيف) 35 (مسـجّـلة لـلـهواء - ) وكـذلك (جو ا تربـة- تـخمـ
ـسـبار أثـنـاء الـنـهـار  أيـضـاً) وهـنـاك اكثـيـر  مـن األرقـام ونـنتـظـر  مـن ا
ـزيــد عن درجــة حـرارة الــتـربــة حتت الــسـطح هــنـاك.  ومن (إنـســايت) ا
ــتـوفّــرة عن الــكـوكب والــتي نـوردهــا كـمــعـطــيـات ـعــلـومــات األخـرى  ا ا
سبار  (إنسايت). علومات أخرى ربّما تضاف إليـها تباعاً وعن طريق ا
رّيـخ كمـا أشار  مـقالـنا الـسابق هـو غاز الغـاز  األكثـر نسـبة في جـو ا
ثنـائي أوكسـيد الـكربـون حتت ضغط (6-4) ملّـمتـر زئبق(أقل بـكثـير من
ـقدار  190-130 مرّة ). وكـذلك الـضغـط اجلـوّي علـى سـطح األرض 
ـرّيخ وإنّمـا ريح وغبار بـشكل مـستمـر.  تظـهر قدرة فال يوجد مـطر في ا
الريح وتـأثيـرها فـي عوامل الـتعـرية وتـشكـيل الـصخـور وظهـور السـطوح
سبار إنسايت هناك بأشكال وألـوان داكنة متأثّرة بـقدرة الريح. يتمـكن ا
الذي يحـمل ألواحاً شـمسيّة لـتغذيـة الطاقـة الكهـربائيـة  أن يخترق أرض
ـرّيخ الى عــمق خـمــسـة أمـتــار  تـقـريــبـاً بـواســطـة اجملس اجلــيـولـوجي ا
احملـمـول فـيه. ودخـول هـذا الـعـمـق يـعـني دراسـة تـراكـيب األرض هـنـاك
والـتـعرّف عـلـى طبـيـعـتـهـا وفـيـمـا لـو كـانت هـنـاك حـيـاة  أو حـدوث هزّات
رّيخ هي مرّيخيّة  وتغـيرات في أرضه. ويُعتقد أنّ مـعظم مكوّنات أرض ا
معـادن ومـنـهـا رمـاد  وغبـار  حتـوّل مع الـزمن وكـان أصالً من مـخـلّـفات
ـاضـية الـبـراكـ الـتي تـشـيـر الـدالئل الى وقـوعـهـا هـنـاك في الـعـصـور ا
ــعـلــومـات بـشــكل دوري والــتي تـوضّـح مـراحل نــشــوء الـكــوكب.  ومن ا
كن أن يـكـون في أمـاكن قـليـلـة عـلى سطح تـوفّـرة أن رمـاداً مشـابـهـاً  ا
أرضـنـا في هـاواي  ونـيـوزيـلـنــدا  وآيـسـلـنـدا. وزن األجـسـام عـلى سـطح
ـائـة من وزنهـا عـلى سطح األرض وهـذه نـاجتة عن رّيخ  يـعادل 40 با ا

نسبة قيمة تعجيل اجلاذبية.
توقّع أن تتجـمّع معلومات كـثيرة  للتحـليل في شهر آذار(مارس) - من ا
القـادم وبالـتأكـيـد فإنّ اإلسـتنـتاجـات ستـكـون أعمق وأكـمل وأشمل عـند
رّيخ لـتـعيش اخلاليـا البـشـريّة واألحـاسيس إرسال مـركبـة مـأهولـة الى ا

معاً هناك بظروف مرّيخيّة مالئمة!
سطور  اخلتام:

ــعــروف  نــيل قــول لــرائــد الـفــضــاء األمــريــكي ا
آرمسترونغ:

(..  خــطــوة صــغــيــرة مــشــاهــا رجل هي قــفــزة
عمالقة للبشر ية..)!

وتقول  رائدة الفضاء األمريكيّة سالي رايد:
(.. (..النجوم ال تبدو  أكبر بل أكثر سطوعاً

ـــثــلث مــعـــضـــلــة امن اخلـــلـــيج ا
االســتـراتـيـجي و الــنـظـام الـدولي
الص و االزمة النـووية االيرانية
روسيا و االزمة النـووية االيرانية
وقف الروسي من العقوبات اما ا
الــفــصل الــتــاسع فــجــاء بــعــنـوان

التعاون األمريكي الروسي.
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يرى الـباحث ان دينـاميـكية نـظرية
ـثـلث االســتـراتـيــجي االمـريـكي- ا
الـسـوفيـيـتي-الـصيـني قـد ضـعفت
في فـتـرة احلـرب البـاردة كـمـقـاربة
لــتــحــلــيل الــســيــاســة الــدولــيـة و
مـعـضلـة االمن و لم يـكن األمن في
اخلـلــيج الــعـربي من بــ قـضــايـا
ـثـلـثيـة و في بـيـئـة ما الـعالقـات ا
بعـد احلرب الـباردة بـزغت عالقات
مثـلـثيـة اسـتـراتيـجـيـة جديـدة لـها
ديـنامـيكـيـة و خصـائص و اصبح
اخلـــلــيـج الــعــربـي مــعــضـــلــة امن
اقـلـيمـي و دولي تتـأثـر و تـؤثر في
ـثلـثـيـة من جـهة و في الـعالقـات ا
الـعالقـات بــ الـقـوى اخلـلــيـجـيـة
فـيــمـا بـيـنــهـا و مـا بـيــنـهـا و بـ
ثلثية من جهة اخرى. العالقات ا
عالقات مـثلث ال تكـون فيه االضلع
متساوية و ال تكون فيه قوة ضلع
مـــحــــوريـــة بـــصــــورة دائـــمـــة بل
تتناوب عـلى الدور االضلع الثالثة
حــسب الـقــضــيــة وال حتـافـظ فـيه
االضلع على مسـافاتها فيـما بينها
في جميع القضايا.اخلليج العربي
شـبه اإلقـليم مـعـضـلة امن ال نـظـير
لهـا في اي إقليـم آخر.معـضلة أمن
مــركب أمـن فــرد و مــجـــتــمع أمن
دولـــة أمن نـــظـــام ســـيـــاسي أمن
إقـلـيـمي أمن دولي أمن مـتـداخل
أمن ديـنــامـيــكي و قـد تــرتب عـلى
ثلث االستراتيجي اجلديد شبكة ا
عالقات مثلثـات متحركة ذات صلة
بـالــقـضــيـة و الـضــلع.ان مـعــضـلـة
االمن حـسـب رؤيـة الـدكـتـور نـعـمة
ليست ظاهرة جـديدة في السياسة
الدوليـة بل انها مالزمة لـلتفاعالت
ـكــونـات و الـدول و في تـطـور و ا
ـــنـــظـــرين الفت أن الــــدارســـ و ا
رصــدوا مـظـلـة االمن و اعـتـبـروهـا
من صــلـب الــســيــاســة الــدولــيـة و
جـوهـرهـا ومـحــورهـا و قـضـيـتـهـا
ـــركــــزيــــة ولـــذلـك جـــاءوا عــــلى ا
نـظريـات عـديـدة تـعـمـيـقـا لـلـفهم و
اتقـانا لتـحليلـها وكشـفا لبـواطنها
و تـشخـيصـا لـعواقـبهـا و اقتـراحا
ــعـاجلــاتــهـا ورأوا انــهــا قـضــيـة
حــتــمــيـة ويــتــرتب عــلى اغـفــالــهـا
كوارث من بيـنها مـساعي حتاشي
الــنــزاعـــات ومــا قــد تــقــضي الــيه
بـحــروب بـســبـبـهــا و ان فـهــمـهـا
يــعــ عـــلى بــلــوغ االســتــقــرار و
االمن في الــعالقـات و الــتـفـاعالت
ـــكـــونــات فـي الــســـيـــاســة بــ ا
الـدوليـة.و يرى الـبـاحث انه ليس
في وسع الـقـادة و صـنـاع الـقـرار
و الـــدول في الـــبــيـــئــة الـــراهــنــة

لألمن تتفاعل فـيه وهي متداخلة و
ا مـركـبـة في تـأثـيـرهـا و تـأثـرهـا 
يـجري عـلى صعـيد مـستـوى واحد
او اكثـر وتعـطيـنا ظاهـرة معـضلة
األمن فـي اخلـلـيج الـعــربي الـنـسق
كن ا ال  عضـلة األمن  تكـامل  ا
ان يــعـــثـــر عـــلــيـه في غـــيــرهـــا من
األقــالــيـــــــم و شـبه األقــالــيم الـتي
حـظـيت بـعـنـايـة األمن.ان مـعـضـلـة
االمـن في مـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربي
ظلت تتبادل في ابعادها العسكرية
و الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
والفـردية_االجـتمـاعـية مـنـذ نهـاية
احلــرب الــبــاردة و حــرب اخلــلــيج
الــثـــانــيـــة و احـــــداث  11ايـــلــول
(ســبـــتــمـــبــر) و غـــزو الـــعــراق في
2003 و الـــربـــيـع الـــعـــربي و قـــد
عضلة االمن و برزت ابعاد جديدة 
تــقـدمت اهــمــــــــــيـة مــســــــــــتـوى
عــلى آخــر فــقــد كــان قــبل الــربــيع
الـعــربي ظـهـور أهــمـيــة أكـبـر ألمن

النظام.
و يــنــتــقـل الــبــاحث الى مــوضــوع
ثـلث االستراتـيــــــــجي و الـنظام ا
الـــدولي مـــشــــــيـــراً الى ان مـــدخل
صـلـحـة الـوطـنـيـة األمـريـكـية في ا
اخلـــلــيج الـــعــــــــربي ال تـــفـــــــســر
وحـــدهـــا احلــربـــ عـــلى الـــعــراق
1991و  2003  او الــــعــــدائــــيـــة
لـلدولـة االيـرانيـة بل ال مـفر من ان
يــقـتــرن مـعــهـا الــوجه االيــدلـوجي
صلحة الفكري أيضاً في اطار ان ا
تمـثلة في نفط اخلليج االساسية ا
و الــتي هـددهــا الــرئــيس الــسـابق
صـدام حــســ في اكـثــر من حــالـة
واحـدة.و حـصـيـلـةً لـذلك ان اجلـدل
في مـــــعـــــضـــــلــــة الـــــتـــــوازن بــــ
االيــدلــوجـيــة االمــريـكــيــة الــقـيم و
ـــصـــالح االخـالق والـــثـــقـــافــــة و ا
االسـتـراتـيـجـيـة االمـنـيـة لـلـواليـات
تـحدة في العـالم بصـورة عامة و ا
الـشــرق االوسط واخلـلـيج الـعـربي
على وجه اخلـصوص اقـول يذهب
اجلـــدل بـــاجتـــاهـــ احـــدهـــمــا ان
ــتـحــدة األمـريــكـيــة قـد الــواليـات ا
اســـست لــــهـــا امـــبــــراطـــوريـــة في
ـنـطقـيـة و االجتاه الـثـاني ال يرى ا
ادلــــــة و شـــــــواهـــــــد عــــــلـى هــــــذه
االمبـراطوريـة االمبـريالـية كـافية و
مــقــنــعـة و احلــال ان ذلـك  يـكــشف
بـصـورة او بـأخـرى الـتـخـبط الـذي
تقع فيه السياسة االمريكية عموماً
ــتـغــيــرات فـيــهـا بل ان و ســرعـة ا
بعض هذه السرعة تمس ثوابتها.
ــر الـدكـتـور كـاظم هـاشم نـعـمـة و
في مــؤلــفه عــلى الــصــ و االزمــة
الــنـوويـة االيـرانـيـة مـشـيـرا الى ان
الـعـامل الـرئيـسي احملـرك لـلـموقف
ـثــلث الــصــيـنـي في اطــار عالقــة ا
االســتــراتــيــجي بــشــأن الــقــضــيــة
الـنـوويـة هـو الـعـالقـات الـصـيـنـيـة
االمـريـكيـة امـا العالقـات الـصيـنـية
الـــروســيــة فــكـــان دورهــا ثــانــويــاً
ـنهج الـسيـاسي الصـيني و هذا با
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بغداد

مــا جــعل الــســيــاســة الــصــيــنــيــة
مـتـأرجـحـة و غـامـضـة و سـلـبـية و
واقف ب الشدة و الل تتناوب ا
و تتـربص الفرص لـتقـرير موقـفها
من الـقـضـيـة بـحـسـابـات انـعـكاس
ـوقف عـلى الــعالقـات الـصــيـنـيـة ا
االمـريــكـيـة و لـيس عـلى الـعالقـات

الصينية الروسية.
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ـوقـف الـروسي وبـاإلنــتــقــال الى ا
من االزمـة الـنـوويـة االيـرانـيـة يرى
الــدكــتـــور كــاظم هــاشم نــعــمــة ان
روسيا تظل قلقة دائماً من احتمال
انخراط ايران في عالقـات ايجابية
ـتـحــدة األمـريــكـيـة مع الـواليــات ا
عــلى حـــســاب حــصــة روســيــا في
ايـــران و لــــذلك تــــســــعى لــــزيـــادة
استثماراتها في ايران بهدف ان ال
تـصبح ايـران منـافسـا لروسـيا في
الـغاز الـطـبـيعي الـسـائل على وفق
ـكن ان الــعالقـة الـتـجــاريـة الـتي 
تـــكـــون مـــتـــمـــــــــيـــزة بـــ ايــران
ـتـحـدة و دول االحتاد والـواليات ا
األوروبي.وبـــشــأن الـــتــعـــاون بــ
مـوســكــو وواشـنــطن ازاء طــهـران
اسـتـخدم الـرئـيس الـروسي بـوت
الــورقــة االيـــرانــيــة لــتـــقــيــــــــــيــد
ـــتــحـــدة من تـــنــفـــيــذ الــواليـــات ا
اســتــراتـيــجــتـهــا في الــهــيـمــنـة و
هــــــــذا بــحــد ذاته احــد االســبـاب
التـي تدفع مـوسكـو الى عدم الـغاء
التعاون النووي مع ايران لكن ذلك
ـنع الـرئيـس الروســـــــــي من لم 
ـنـاورة في مــواقـفه من الــقـضـيـة ا
حــــسب مــــا تــــقــــتـــضــــيه مــــراحل
ـتـحـدة و الـعـالقـات مع الـواليـات ا
ـكن ان يـحـصل الــتـنـازالت الـتـي 
كن علـيهـا مقابل اخلـسائـر التي 
ان تــــتـــرتـب عـــلـى االســــتـــجــــابـــة
ـطـــــــالب واشـنـطن.اخلالصة من
ذلك ان الــــدكــــتــــور كـــــاظم هــــاشم
نــعـــــــــمــة رسم بــدقــة احــتــمــاالت
ـنـطــقـة الـسـاخـنـة االمن في هـذه ا
والــواعــدة بـطــاقــتــهـا االحــفــوريـة
وكـونـها مـسـتـهـلك نـشـط لبـضـائع
التقنيات احلديثة و ارى ان كتابه
ـثــابــة ورقــة عـمـل و فـحص هــو 
سيـاسي سريـري للـسيـاسات التي
يـــنـــبـــغي ان تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــدول
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وثـقت به وسـلـمـته مـفـاتـيح أحالمـها
وأشــواقــهــا وتــغــيــر نــتـيــجــة لــتــلك
ـــنـــجــــزات وجه الـــوطن ـــواقـف وا ا
العربي سيـاسيا وثقافيـا وإجتماعيا
وإقـتـصاديـا وحتـول الـعـرب الى قوة
سـرح الدولي حـقيـقيـة مـؤثرة عـلى ا
ـمـيـزفي لـهـا مـكـانـتـهـا وحـضـورها ا
ـختـلف أسـمـائـها احملـافل الـدولـيـة 
وعناوينـها وأصبحت حركـة القومية
الـعـربيـة عـلـى يديـه وبـقـيادتـه حـركة
سيـاسية شـعبـية هائـلة بصـورة غير
مـعــهـودة من قــبل في طـول الــتـاريخ
العـربي وعرضه تـرفض أي شكل من
أشكـال العنصـرية والطـائفيـة وتنظر
الى أبــنــاء الــشــعـب الـعــربـي أيــنــمـا
كـانــوا عـلـى أنـهم أبــنـاء أمــة واحـدة
مـتـسـاوون في احلـقـوق والـواجـبـات
بـغض الـنـظـر عن األديـان والـطوائف
ـذاهب واألفـكـارالـتي يـعـتـنـقـونـها وا
وينـتـمـون إلـيـهـا.. رفع عـبـد الـنـاصر
مـنـذ بـدايـة الـثورة شـعـارات الـعـدالة
ــسـاواة والــكــرامـة األجــتــمـاعــيــة وا
سحوقة وإنحاز للطبقات الفقيرة وا
معلنـا انه من عائلة فالحـية فقيرةمن
عــــامــــة الـــــشــــعب قــــائال بــــوضــــوح
وصـــــراحــــة مــــذهــــلـــــة مــــخــــاطــــبــــا
اجلـمـاهــيـرالـتـي خـرجت إلسـتــقـبـاله
أثناء زيـارته بعد عدة أشـهر من قيام
الثورة لقريته (بني مر)التي نشأ فيه
(أعاهدكم على ان جمـال عبد الناصر
الـــذي نــشــأ فـــقــيــرا فـي هــذا الــوطن
ـوت فقـيرا في هذا سيـستـمر حتى 
الـوطن) ولـقـد كـان وفـيـا لـعـهـده فـقد
كـــان أعـف وأنـــزه وانــــظف وأشـــرف
حــاكـم مــصــري وعــربي مــنــذ عــهــود
طويلة وهو ماجعل اجلماهير تتعلق
بـه وتــخــلص فـي حــبه حــيـــاومــيــتــا
وتـرى فـيه نـفـسـهـا بـإعـتـبـاره واحدا

في اخلـامس عشـر من كـانون الـثاني
عام 1918 ولد الـزعيم اخلـالد جـمال
وفي الثـالث والعـشرين عـبد الـناصـر
من يوليو/تموزعام 1952قاد الثورة
ـلــكي في مــصــر وأطــاح بــالــنــظــام ا
وفي الـثـامن والـعشـرين من الـفـاسـد 
سبتـمبر/أيلـول إنتقل الى رحاب ربه
الـعظـيم إثر نـوبة قـلبـية مـفاجـئة عن
52عـامـا وبـضـعـة أشــهـر حـكم فـيـهـا
مـصــر وقـاد األمــة الـعـربــيـة ثـمــانـيـة
ــنـــجــزات عـــشـــر عــامـــا حـــافــلـــة بـــا
ــسـتـويـات ـواقف الـكــبـرى عـلى ا وا
ـيـة كـان الـوطـنــيـة والـقـومـيــة والـعـا
فــيـهــا هـو الــقــائـد والــزعـيم والــرمـز
والــبــطل والــنــجـم الالمع في ســمــاء
مصـر والعـروبة والـعالم أجـمع...كان
جـمـال عـبـد الـنـاصـر اول مـصري من
أبوين مصري يحكم مصر منذ أكثر
من 2500عـــــامـــــا  واول عـــــربي في
التـاريخ العـربي احلديث يـحكم دولة
عـربـيـة تـشـكــلت من قـطـرين عـربـيـ
هـــــــمــــــا:مــــــصــــــر وســـــــوريــــــا حتت
ـتـحدة) إسـم(اجلمـهـوريـة الـعـربـيـة ا
وفق منطلق قـومي وحدوي يعبر عن
حــقــيــقــة أن الــعــرب أمــة واحــدة من
حقها ان جتسـد شخصيتـها القومية

في كيان واحد.
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كـما أنه أول قـائـد او حـاكم أو رئيس
أو مــلك عــربي في الــعــصـر احلــديث
جتــمع اجلــمــاهـيــر الــعــربـيــة في كل
مكـان من الوطن الـعربي عـلى قيادته
وزعـامـته لــهـا وعـلى مـنــحه شـعـبـيـة
ســاحــقــة خــارقــة وحــبــا أســطــوريــا
عـجـائـبـيـا لم يـحـصل عـليـه اي حاكم
عــربي قــبـله وال بــعــده ..جـســد عــبـد
واقفه البطولية ومنجزاته الناصر 
الـكـبـرى أحالم وتـطـلـعـات أمتـه التي

إســـتـــعــادة أمـــجـــادهم ومـــكـــانــتـــهم
وأستردادهم لدورهم التاريخي الذي
عــطـلــته وصــادرته قــوى اإلحــتاللـ
ئات البـغيضـ العثـماني والغـربي 
..وما أشـبه اللـيلة طويـلة من الـسنـ
بــــالـــــبـــــارحـــــة فــــهـــــا هي أمـــــتـــــنــــا
ـبــتالة بـأنــظـمـة ـة ا الــعـربـيــةالـكــر
رجعـيـة متـخـلفـةودكـتاتـوريـة قمـعـية
مـســتـبـدة مـتــواطـئـة ومـتــحـالـفـة مع
أعدائها ضد شعبها وأمتها تتعرض
ألبـشـع وأشـرس هـجـمـة إسـتـعـمـارية
إرهابية ظالمية تكفيرية ما أنزل الله
 بــأسـمـائــهـا من ســلـطــان مـنــاهـضـة
لــــلـــعــــروبــــة واإلسالم تــــعـــمـل عـــلى
جتـــــزئـــــتــــــهـــــا مـــــجــــــددا(جتـــــزئـــــة
اجملـزأ)وتـفــكـيك بـنـيـتــهـا الـوحـدويـة
ونــسـيــجـهــا الـثــقــافي واإلجـتــمـاعي
واإلنــســاني ومـــسخ شــخــصـــيــتــهــا
الـقــومـيــة وسـلب إرادتــهـا وإمــتـهـان
كـرامتـها واإلسـتيالء عـلى ثرواتـها
ونهب خيراتها وحتويلها الى
دويـالت وإمـارات هــامــشــيـة
ضــعــيــفــة تـــابــعــة ذلــيــلــة
مـتـنـاحـرة ال حـول لـهـا وال
قوة يتحكم بها الطامعون
واحملـــــتـــــلــــون األجـــــانب
واحلــــكــــام الــــفــــاســـدون
سـتبـدون الذين تـخلوا ا
عن قــــضــــايــــا وطــــنــــهم
وأمــــــــتـــــــهم لــــــــصـــــــالح
مسـتغلـيهـا واحلاقدين

عــلـــيـــهــا..ان
مـاتـمر

مــنــهــا ..فــتح عــبــد الــنــاصــربــفــكـره
الـثـوري ومبـادئه الـقـوميـة الـتقـدمـية
ونــداءاته الـــوحــدويــة بــاب  الــثــورة
والـتغـييـر على مـصراعـيه في الوطن
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــي
ـــســتـــغل/وأطـــلق احملـــتل/اجملـــزأ/ا
شـــــرارة الـــــنـــــضـــــال ضـــــد مـــــثـــــلث
الشر/األمـبرياليـة/الصهيـونية/الرج
عــيــة/و دعـا اجلــمــاهــيــرالــشــعــبــيـة
ـشـاركـة في الـعـمل ـضـطـهـدة الى ا ا
الـســيـاسي والــنـزول الى الــسـاحـات
والـشوارع إلسـقاط األنـظمـة العـميـلة
لألسـتـعـمـار والـتـخـلص من األحالف
والقواعد األجنبية التي كانت تنتشر
في كل مــكــان فـوق االرض الــعــربــيـة
والـــتـــحــــرر من قـــيــــود الـــتـــبــــعـــيـــة

واإلستبداد. 
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وخــــاض فـي ســــبـــــيل ذلـك مــــعــــارك
ـسـتـوي سيـاسـيـة مـشـهـودة عـلى ا
ـي وسـخـر إمــكـانـات الـقــومي والـعـا
مــصــر الـــعــروبــة لــنـــصــرة حــركــات
التحـرر ليس في الوطن الـعربي فقط
ــا في اســيـا وأفــريــقـيــا وعــمـوم وإ
الـعـالم الـثـالـث وربط حـركـة الـتـحـرر
انا ي إ العربي بحركة التحرر العا
مـنه بـوحـدة الـنـضـال اإلنـسـاني ضد
قوى اإلستعمار والطغيان وأصبحت
الــقــاهـرة في عــهـده قــلــعـة لــلـنــضـال
والكفاح ومقرا حلركات التحرر التي
كــان يـســانـدهــا ويـقف الى جــانـبــهـا
موفـرا لهـا كل ماحتـتاج إلـيه من مال
ا كان يقوم وسالح وخبرات إضافـة 
ـعـروف بــقـوته ـصــري ا بـه اإلعالم ا
وتـــأثـــيـــره وخـــاصـــة إذاعـــة (صــوت
الـعــرب) الــشـهــيــرة من دور بـارز في
إثارة احلـماس واإلثـارة والتـحريض
عـلـى مـواصـلــة الـنــضـال ضــدالـقـوى
اإلستعمارية والصهيونية والرجعية
الـتي كـانـت تنـاصـبـه العـداءوتـسـعى
ـــشـــروعه الـــقــومي لإلطـــاحـــة به و
احلـــضـــاري وحـــركــــته الـــوحـــدويـــة
الـصـاعـدة... لـقــد اجج عـبـد الـنـاصـر
نـــار الــــوحـــدة والـــثــــورة واحلـــريـــة
والـــكـــرامــــة في قـــلــــوب الـــعـــرب من
اخلــلـيج الى احملـيط وأصــبح لـديـهم
شــعـورا قـومـيـا واحـدا جتـاه امـالـهم
وأهــدافـــهم وقــضـــايــاهـم الــقـــومــيــة
ــصــيــريــةوخــاصــة فــيـمــا يــتــعــلق ا
بـتـحـرير فـلـسـط وحتـقـيق الـوحدة
العربية وأحيا في نفوسهم األمل في

به امتنا من حـالة الضعف واإلرتباك
والـتــداعي تــســتــدعي من كل الــقـوي
ــقـاومـة احلـيــة في الـوطن الــعـربي ا
لــلـتــطــبـيع مع الــكــيـان الــصـهــيـوني
والـــرافـــضــة لـــكل أشـــكـــال اإلحــتالل
والـهـيـمـنـة األجــنـبـيـة والـتي حتـتـفل
ــنــاضـلــة هــذه األيـام جــمــاهــيـرهــا ا
ـــيـالد الــبـــطل بـــالـــذكــرى الـ (101) 
القومي التاريخي جمال عبد الناصر
رمـز الـوحــدة والـثـورة والــنـضـال ان
تـوحـد جـهـودهـاوصـفـوفـهـا جملـابـهة
الــقــوى اإلســتــعــمــاريــة واإلرهــابــيـة
ـتــوحــشــة وإفــشــال مـخــطــطــاتــهـا ا
اإلجـراميـة ووأد مشـاريعـها الـفاشـية
الظالمية لتتمـكن من تقرير مصيرها
بـنــفــسـهــا واإلحـتــفــاظ بـحــيــويـتــهـا
وكــــرامـــتـــهــــا ووجـــودهـــا الــــقـــومي
ـســتـقـلـة ولـتـكـون وإرادتـهـا احلـرة ا
قـادرة عــلى أخـذ مـكــانـهـا الـطــبـيـعي
والــــــطـــــــلـــــــيــــــعـي بــــــ أ
االرض..ألف حتية لروح
بــطل الــعـروبــة جـمـال
عبد الناصر في ذكرى
مـيالده الـعـزيـزة على
قـلب كل عـربي مؤمن
بوحـدة أمته وحـقها
فـي احلـــيـــاة احلـــرة
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بغداد

مـــا يـــحـــسب لـــلـــبـــاحـث االســـتــاذ
الـــدكــتــور كــاظم هـــاشم نــعــمــة ان
رؤيته التحليلية قائمة على الرصد
ـــــصــــــحـــــوب ــــــعـــــلــــــومـــــاتـي ا ا
بــــاســـتــــنـــتــــاجـــات البــــد ان جتـــد
واقـعـيـتـهـا في االحـداث اجلـارية و
ـكـن االعـتــمـاد الالحـقــة و يــذلك 
عـلى هـذه الـرؤيـة في الـتـعـاطي مع
االحداث و القـضايا ألن مـا يطرحه
ال يقوم عـلى التكهن او الـتخم و
ـــا يــأتـي في ســيـــاق اســتـــقــراء ا
ـيـدانـيـة فـكـري و قـراءة لألحـداث ا
ميدانية ضمـن مزاوجة ذهنية على
درجــــة من الـــتــــفـــاعل و تــــلك هي
ـكن االفادة ادوات الـبـاحث الـذي 
من حتــلـيالته لــدى صـاحب الـقـرار
الـــســــيـــاسـي الـــعــــام خـــاصـــةً ان
الدكتـور كاظم هاشم نـعمة حريص
عـلى مالحـقة األحـداث بـالكـثـير من
ـتـمرس و امـام ذلك فإن الـتبـصر ا
الـــتـــوقف عـــنـــد كــتـــابـه (اخلــلـــيج
ـثلث الـعـربي و مـعـضـلـة االمن و ا
االستراتيجي اجلديد) الصادر قبل
عــدة أشــهــر البــد ان يــضــعك امــام
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كاظم هاشم نعمة


