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ابــتـد احلــراك الــشــعــبي الــشــبـابي
طـالب معـظمـها خـدمات انتـفاضـته 
وتوفـير فـرص عـمل من خالل تشـغيل
الــقـطــاعــات االقــتـصــاديــة كـالــقــطـاع
الـزراعي والقـطـاع الـصـنـاعي وقـطاع
اخلـــدمـــات والـــســـيـــاحـــة  وحــيث ال
ـطـالب تـطـور االمر اسـتجـابـة لـهـذه ا
الى مــــطــــالـب اخـــذت مــــنــــحـى اخـــر
سـيــاسي اكــثـر . وصــلت لــلـمــطـالــبـة
بــاســـتــقــالـــة رئــيس احلـــكــومــة وقــد
استجـاب الرجل لـذلك وقدم استـقالته
ـشـكـلـة اجلـواب كال ولـكن هل حـلت ا
شكلة ليس باستقالة وهذا يعني ان ا
رئيس الـوزراء بل االسس الـتي قامت

عليـها مـا سمى بالـعمـلية الـسيـاسية
وهــذه االسس لـم تــخــدم ولـن تــخــدم
نـظـام ســيـاسي يـقـوم عــلى مـثل هـذه
االسس كـاحملـاصــصـة الـقــائـمـة عـلى
الــطــائــفـــيــة والــقــومــيــة واالنــتــمــاء
يلـيشيـا وي وبالتالي لن الكتلـوي وا
يـبــني دولـة بل يــفـكك الــدولـة وكــلـنـا
ـأساة  ومن الغريب ان نعـيش هذه ا
تـصـبح جـمـاعـات بـاختـالف اعـدادها
وجـــمـــهـــورهـــا ذات شـــان ســـيـــاسي
ويـــــســــمـح لـــــهــــا بـــــاالشــــتـــــراك في
االنـتـخـابـات وتـشـتـرك بـاحملـاصـصـة
هذه احملـاصصـة الـتي تشـبه توزيـعة
الـبــطـاقــة الـتــمـويـنــيـة ومن الــغـريب

ايــــضـــا ان االحــــزاب واجلــــمــــاعـــات
ـشـتـركـة بــاالنـتـخـابـات فـاق عـددهـا ا
 200تشـكـيل يشـتـرك في االنتـخـابات
في حــ في دول كـــبــرى كــالــواليــات
تحـدة االمريـكيـة وايطالـيا وفـرنسا ا
انيا وغيـرها من الدول من يشترك وا
في االنــــتـــخـــابــــات حـــزبـــ او ثالث
ن ولـيــكن خــمس احــزاب مـعــروفـة . 
يـريـد بنـاء دولـة امـا من جـاء من اجل
غا وهو احلاصـل في العراق فهو ا
لن يبني بلدا على االطالق وهكذا كان
االمــر في اعـــقــاب االحـــتالل في حــ
هنـاك دول منـعت احلديث بـالطـائفـية
او الــتـحــسـب عـلـى اسـاس قــومي او

طائـفي ويجـري التـعامل عـلى اساس
االنــتــمــاء الـوطــني ولــيـس غـيــر ذلك
ولـنأخـذ مـثال من سـلـطـنـة عـمـان هذا
الــبــلـــد ذي الــشــعـب الــهــادي والــذي
يــتــمــتـع بــأخالق رفــيــعــة تــدار هــذه
الـدولـة بـرشـد وعــقالنـيـة بـا إيـرادات
950 الف بـــرمـــيـل في حـــ يـــصـــدر
العراق 4.5 ملـيون برمـيل يومـيا من
يزور السلطنة ويتجول في شوارعها
تـبــهــره سـعــة الـشــوارع ونـظــافـتــهـا
دن والعـمـران الشـاهق في مـختـلف ا
الــعــمــانــيــة وتــخــلــو شــوارعــهــا من
ـــتـــســــــولــ الـــذيـن يــكـــثـــرون في ا
عواصم اخرى كبغداد مثال ما كثرهم
ومـنــذ عــام االحـتالل 2003 ولـغــايـة

اليوم.
هـنــاك تالمـيـذ ابــتـدائـيــة دوامـهم في
غــرف من طــ او صــرائف واخــرون
يـــكــــتـــبـــون عــــلى االرض بال رحالت
دراسيـة ال لتـشغـيل منـشئـات القـطاع
الــصـنــاعي بل حــصل جتــمـيــد لــهـذا
الــقــطــاع ومــثل مــا حــورب الــقــطــاع
الصـناعي  —منـشـئات الـقـطاع الـعام
حـورب الــقــطــاع اخلـاص  مع فــسـاد
مالي كبير وواضح وهدر للمال العام
كل ذلـك كـــان مـــدعـــاة لـالنـــتـــفـــاضـــة
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اجلـمـاهـيـرية  —الـشـبـابـيـة وقـد حـدد
ـــتـــظـــاهـــرون مـــواصـــفـــات رئـــيس ا
احلـكـومـة لـيـكــون مـقـبـوال شـخـصـيـة
مـســتـقــله وذو خــبـرة وال تــتـحــيـز اال
لـالنــــتــــمــــاء الــــوطــــنـي ومــــثل هــــذه
الشـخـصـيـة متـوفـرة في الـعراق وهل
نصب من قبل كانوا من شغلوا هذا ا
خـريـجي مــدرسـة االعـداد الـوزاري ام
ان الـبـعض مــنـهم ال يــعـرف مـا جـرى
للعراق او ما يجري ال نه عاش بعيدا
ـقابل يـستـمر عن البـيئـة العـراقيـة با
ــشـاركـ في الــعـمـلـيـة الـبـعض من ا
الـسـيـاسـيـة بـتـرشـيـحـات من الـوسط
ـتـظـاهـرين الـسـيـاسي الـذي رفــضه ا
طـالب ـا يـعـني انـهم غـيـر ابـهـ 
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ـــتــظــاهـــرين فــمــرة وخالفــا ال رادة ا
ترشيح ذا ومـرة اخرى ترشيح ذا من
بـ الـذين كـانـوا من جـسـد الـعـمـلـيـة
السياسيـة وبعضهم سلم مـسئوليات
نتـفض اصال من قبل ولم ينـجح وا
رافـض لـتـرشـيـحـات احلـكـومـة مالم
طـلوبة فلماذا هذا واصفات ا يكن با
االصرار عـلى االسـتهـانة بـالـناشـط
الـذي قـدمـوا شـهـداء زاد عـددهم عـلى
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في الـظـروف الصـعبـة التي تـعيـشهـا األوطان  تـبرز صـورتان
ان مـتـناقـضـتـان من الـرجـال  األولى تـتصـدى بـشـجـاعـة وإ
وطــني عـمـيـق  لـكل  مـايــضـر الـبــلـد في وحـدة شــعـبه وتـرابه
الـــوطـــني  والـــثـــانـــيــة تـــتـــحـــول الى مـــزالـــيق ألبـــواب الــدول
وقف  ويـؤثر في وحدته والـسفارات عـلّهـا حتصل علـى تأييـد 
الوطـنية   تبـحث لها عن مـكان في مشـروع للتقـسيم أو حصة
نطقة فيما يـسمى باألقليم الـغربي من خارطة الوطن أو مـكان 

حتسب لهذه العشيرة أو تلك الطائفة .
ـديــنــة بــ عــواصم الـدول ويـذكــر الــتــاريخ إن بــغــداد وهي ا
تــعـرضت لـ (24) احـتـالالً ولم تــقـدر تــلك االحــتالالت من أن
تـثـنـي كـبـريـاء بـغـداد  وال اسـتـطــاعت أن جتـعل من بـوابـاتـهـا
دن مقـدمة لـتـقسـيم خارطـة الـعراق  صـحيـح حتولت بـعض ا
الـكـبـرى الى واليـات بـغـيـة سـهـولـة الـسـيـطـرة واجلـبـايـة  لـكن
ـدن بـغــداد ظــلت مـركــز االســتـقــطـاب ووحــدة األمــومـة لــكل ا
العراقية  بها تكبر وفيها تستظل بعنفوانها وقوة شكيمتها .
في عـهـد مـابعـد الـغزو االمـريـكي للـعـراق عام (2003) وقـيام
الكـيـان الـسيـاسي لـلسـلـطة بـأمـر احلـاكم االمريـكي  تـنازعت
القوى الـسياسيـة التي حتكمت بالـبالد  افكار متـعددة  منها
إن العراق في العهد العثماني كان مقسم الى واليات  فلماذا
االن اليقـسم العراق الى واليـات شمالـية وجنـوبية وغـربية  ثم

اتفق هؤالء مادام االمر يتعلق بانتاج دستور.
ففي الدستور يشرع حكم االقاليم ولضمان استمرارية جناح
ذلك من اي رفض وطني وشـعبي مسـتقبلي  فـأنه يحق لثالث
شروع . محـافظات رفـض أي قرار يتـخذ مسـقبال ضد هـذا ا
ا اخلـطأ وهـذا اليعـني ليـس للـشعب الـكردي حق بـاالقلـيم وإ
الكـبيـر في ضـــــــوابط الدسـتور وفـي الكـثيـر من الـبنـود التي
حتــتـــاج الى قــراءة جــديـــدة وتــعــديـل مــثــلـــمــا يــطـــالب شــعب

االنتفاضة بذلك .
وكـان اقلـيم كردسـتـان العـراق  الذي حتـول الى حالـة ضعف
ــشـاكل لــلـدولــة الـعــراقـيــة ولـيس قــوة لـهــا  فـهــو بـعــيـد عن ا
تحققة  شريك في موارد صيرية وقريب جدا من الفوائد ا ا
الـنـفط اجلــنـوبي  ووحـداني  لـنـفـط الـشـمـال  له احلـقـوق في
ئة) وليس للشعب حقوق يزانية العـامة للبالد بنسبة (17 با ا
في مــوارد نـفط الـشــمـال وال في مــوارد احلـدود  وكـلــمـا يـتم
احلــسـاب  يــقــابـله الــتــهـديــد بـاالنــفــصـال  وبــذلك ثــبت بـأن
واطنة مشروع االقاليم ليس قوة للبالد واليحقق تمت وحدة ا
العـراقيـة  خاصـة في بـلد مـثل العـراق  ومـثل قوى سـياسـية
حتـكمها اديـولوجيـات االقطاعـية السـياسيـة  وتبني حتـركاتها

وتوزيعاتها للسلطة على اساس طائفي عرقي مذهبي.
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وعـنـدمـا يـبـدأ الـتـسـاؤل حـول فـشل االقـلـمـة واحملاصـصـة في
ــانــيـاوســويــسـرا الــعـراق  يــكــون اجلـواب هــنــاك دول مـثل ا
ـكنـنا القـول هل شعـبنا وسـواهم تمارس مـثل هذا الـنظام  و
واحـزابـنا وسـيـاسيـنـا وصـلو لـلـمرتـبـة الـتي وصلـت اليـهـا تلك
الدول  ومن ثم إذا كان األمر يتعلق االستفادة من جتربة تلك
الـدول  ثم مـاهي جتـربــة الـعـراق وشـعـبه من (17) عـامـا من
احلـكم  الــيس الـعـراق في اســوأ حـاالته من كل الــنـظم الـذي
سـبــقــته  فال الــدسـتــور االشــكـالــيه جــمـعـه وحـسن ادائه وال

جتربة الدول التي سبقت  استفادوا منها .
ـكن العـودة لـطـرح االقـلـمة  هـل شعـبـنـا بـحـاجة الى فـكـيف 
شاريع مزيد من الشـرذمة والصراعات  أم إن االمـر يتعلق 

دولية تستهدف العراق بغية جعله على مذبح الصراعات .
كـان لـكـلـمـة االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز الـوطـني الـعـراقي بـامـتـيـاز
ومـوقف االسـتاذ مـحمـد احللـبوسـي رئيس مـجلس الـنواب في
ـشـروع االقـــــلـيم في االنــــبـار اثرهـما الـبـالغ لدى التـصدي 
شـروع التقـسيمي ـثل هذا ا جمـاهيـر الشعب  في الـتصدي 
ـواقف ومـعـهـا الـذي يــتـحـرك حتت عـبــاءة الـدسـتـور  وهــذه ا
ـشاريع واسـقاطـها  عـمـوم الشـعب هي التي تـتصـدى لـهذه ا
ـواقف عــبـر وكل مــاحتـتــاجه جــمـاهــيـرنــا هــو تـوظــيف هــذه ا
ــوصل ــتــد من ا مــشــروع ســيــاسي وبــرنــامج عــمل جــامع 
ويـنـتـهي بــحـافـات الـفـاو ويــبـدأ من اربـيل واليــنـتـهي بـذي قـار

والنجف واحللة وبادية السماوه .
ـنطـقة الـسـنة  رغم كـون هذه ـايسـمى  مشـروع االقـــــــلـيم 
الـكلمـة مقـــــــــززة والـشــــــــيعـية مثـلها كـونها تـفكك الوطـنية
ـواطـنـة وتقــــــــزم الـعـراق وتوزعه الى وتعــــــبـر عـلى جسـد ا
اشالء بــ الـطـوائف والــعـرقـيــات لـكن هـذا هــو الـواقع الـذي
جسـدته سـلـطات احلـكم الـتي بـنـيت على اسـاس مـحـاصصي

طائفي عرقي .
ـطروح هو مـشروع امـريكي اسـرائيـلي  يسـتهدف ـشروع ا ا
توزيع العـراق الى ثالث كيانات شـيعية وسـنية وكرديـة تتناحر
ناطق واالراضي  ثم تشكل ـياه وا وارد وا فيما بيـنها على ا
شروع صفقـة القرن القامة كـيان للفلسـطيني فوق استجـابة 
ــقــابــلـة لــلــحــدود االردنـيــة  وقــد نــبـهت صــحــراء الــرمـادي ا
ـشـروع اخلطـير . ـثل هذا ا الشـخـصيـات الـعروبـيـة االردنيـة 
نـطقة نـحن متـيقنـون أنه سيسـقط بفـعل جماهـير الـشعب في ا
وصل وتـكريت مثلما سقـطت مشاريع قبله واكثرها الغربية وا

خطورة مشروع داعش االرهابي .
ـتـسـكــعـ أمـام بـوابـات الـسـفـارات صـاروامـزالـيق لـتـلك إن ا
الــبــوابـات  ســاعــدهم في ذلـك تـعــكــزاتــهم عــلى بــعض بــنـود
ـهـمـة الــوطـنـيـة لـكل اخملــلـصـ في مـجـلس الــدسـتـور  وان ا
ـطـالـب االنـتـفـاضـة الـرائـعـة في الـنــواب وخـارجه االسـتـجـابـة 
تـغـيـيـر بـعض بـنـود الـدسـتـور االشـكـالـيـة لـكي اليـكـون عـكـازة
لالنـفـصـالـيـ واصـحـاب مـشـاريع االقـلـمـة  والـشـروع بـبـنـاء
ـؤمـنـون بـوحـدة سـلـطـة وطـنـيـة قـويـة كــفـوءة جـامـعـة يـقـودهـا ا

العراق وبناء بشكل حضاري يحاكي الزمن اجلديد  .

 500شهيد وجـرحى بأعداد جتاوزت
عشرين الف جريح منـها شكلت عوق
بــــعـــدد خــــمــــســـة االف شــــخص هل
يــسـتــوجب الــتـمــسك بــالـســلــطـة كل
قراطية هؤالء الضحايا اين هي الد
وهل يـتفق مـع القـول ان الـعـراق بـلد
ــقـراطــيـة ـقــراطي اهــذه هي الـد د
قــتل الـنــاس النــهم ارادوا اســتــعـادة
وطن غـيب كــيف يـفــكـر هــذا الـبـعض
ويــقــدم هــذا وذاك مــذكــرة مــكــتــوبــة
لـــــتـــــرشـــــيـح هـــــذا او ذاك في حـــــ
يـتصـاعـد الـرفض اجلـمـاهـيـري لـهذه
التـرشـيحـات والى مـتى يـستـمـر هذا
ـــنــصب اصـــبح مــلك اجلــدال ام ان ا
صــرف لــلـحــائــزين عــلــيه والى مــتى
يـتـغنـى البـعض بـالـكـتـلـة االكـبـر وما
الذي قدم للبلـد خالل استالم السلطة
والتي كـانت نـتيـجـة خلرق الـدسـتور
وتفـسيـره تـفسـيرا خـاطـئا اتـمنى ان
يـأخذ اهـل الراي واحلـكـمـة مـصـلـحة
الـبــلـد قــبل مـصــاحلـهم اال يــكـفي كل
الـــســــنـــوات الـــتي مــــرت مـــنـــذ عـــام
االحـتالل لـتـحـقـيق مـصـلـحـة الذات .
هي امنيات نـتمنى ان حتقق لـعراقنا
الــعــزيــز االمن واالســتــقــرار ووحــدة

ستقل .  العراق وسيادته وقراره ا
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واطن البسطاء تناول الكثير من ا
واالقـــتـــصـــاديـــ والـــســـيـــاســـيــ
واالكــادمـــيــ في االيـــام الــقـــلــيـــلــة
ـاضــيـة مـوضـوعــة مـهـمـة اال وهي ا

.. العالقة ب العراق والص
وهل هي اتــــفــــاقــــيــــة ام اتــــفـــاق ام
مـعاهـدة ام مـاذا...احلقـيـقـة التهـمـنا
الــتـــســمـــيـــة رغم اهــمـــيـــتــهـــا عــلى
الــتــفــاصـيـل الـقــانــونـيــة عــلى الــيـة
الـتــســديــد والــيــة الـتــنــفــيــذ والــيـة
الـتـحـكـيم وهـذا اليـهـمـنـا في مـقـالـنا

هذا.
شــاركــنـــا في الــعــديــد من الــنــدوات
والنقـاشات وسمـعنا االراء اخملـتلفة
,من اليم الى اليسار ,وكلها كانت
تبنى على  تـصريحات وتـوضيحات
شـــخــصــيـــة ...الن الــنص الـــرســمي
غيـرمعـلن ..وهذا مـا اثار الـكثـير من
الحــــــظـــــات ومن االخـــــتالفــــــات وا
ــسـتــويـات مــخـتــلف االجتــاهـات وا
ـــــــيــــــة الــــــرســـــــمـــــــيــــــة واالكـــــــاد
وجهه والشعـبية,ناهيك عن الـتهم ا
لـلــحـكـومـة بــالـفـسـاد,وهـذه حتـسب
الحظ عـلى اجلـهـات ذات الـعالقـة,,ا
من جـهات رسـمـيـة كان هـنـاك تـهجم
ــيــة كــان هــنــاك ومن جـــهــات اكــاد
حتليالت جزئية,,,,وهذا ال يهمنا في
مـقالـنـا هـذا.والـتطـرف اكـثـر كان من
الـنـاس او من عــامـة الـنـاس...والـكل
لــهم حق الن مــاطــرح لم يــطــرح من
ســنـة 2003 بــعــد اسـقــاط الــنــظـام
وحتـى قبل ذلك,,,من ارقـام تنـفـيـذية
لــيـست مــسـبــوقـة وتــعـديل وتــرمـيم

واظافات ...
كـــان مــوقـــفـــنــا واضح وصـــريح من
تايـيد االتـفاق بـشكل اجـمالي ,ولكن
مالحـظاتـنا كـانت عـلى اليـة وكـيفـية

التسديد,,
والــهــدف مـنــهــا طــرح الـفــكــرة امـام
عتـمدة قدر عنـي لـتغيـير االليـة ا ا
االمــكــان ,,الن مــقـــتــرحــنــا كــان هــو
االفــــضل واالكــــثــــر عـــائــــديـــة ,,,مع
مالحـــظــات نــعم مـالحــظــات ولــيس
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ليارات التاريخي,وخصصت مئات ا
لـلـعـمـلـيـة الـتي بـاشـرة فـعال بـاجزاء
متـفرقـة منـها وفي دول عـديدة سواء

على اخلط البحري او البري..
نـــــحـن االن نـــــاخـــــذ جـــــزء من اخلط
الــبــحــري ونــطــلع عــلـى اجنــازاتــهـا
فـيه...حـيث ركـزة وبـخـطط مـتـكـامـلـة
شروع عمالق في قناة السويس و
الذي باشرة به عام عام 2014  وهو
مشروع ضخم يـهدف إلى تعزيز دور
مـنـطقـة قـنـاة الـسـويس في الـتـجارة
الـدولـية وتـطـويـر مـحافـظـات الـقـناة
الــثالث الــسـويـس واإلسـمــاعــيـلــيـة

وبورسعيد.
شروع بناء مدينة جديدة ويتضمن ا
هي االسمـاعيـليـة اجلديـدة ومناطق
اقتصادية صناعـية ومزارع سمكية
ومــنـطــقـة تـكــنـولــوجـيــة وإنـشـاء 6
أنـــفــاق جــديــدة تــربـط بــ ســيــنــاء
واإلسـمـاعـيلـيـة وبـورسـعـيـد وإعادة
تأهيل  5موانئ بحرية قـائمة وحفر
قــــنــــاة جــــديــــدة مــــوازيــــة لــــقــــنـــاة
السـويس, وإنـشاء مـراكـز جـديدة
عــلى قـــنـــاة الــســـويس لـــلــخـــدمــات

اللوجستية وخدمات السفن.
ـاضـية مـنذ وكانت فـتـرة السـنوات ا
ــصـــري الــضــخم ـــشــروع ا إطالق ا
كافـية بـالـنسـبة لـلصـ أكبـر شريك
ـصـر لتـكون أكـبـر مسـتثـمر جتاري 
في مـشـروع منـطـقـة قـنـاة الـسويس
ــهــمــة بـ ــا يــعــكس الــشــراكــة ا

البلدين.
وفي مراحلها االخيرة مفاوضات مع
اجلانب الصيني حول تطوير منطقة
أخـــــرى في الـــــعـــــ الـــــســـــخـــــنــــة
ومــفـــاوضــات مع بــعـض الــشــركــات
الصينيـة العمالقة العـاملة في مجال
الصلب والـصناعـات الثقـيلة األخرى

نطقة للعمل في ا
هـنـاك فـرص اســتـثـمـاريـة واعـدة في
نطـقة االقتصـادية لقـناة السويس ا
وهــنـــاك أيــضــا رغــبــة مــتــزايــدة من
الـشـركـات الـصـيـنـيـة في االسـتـثـمـار

انـتـقـادات او تـهـجم نـوضـعـهـا امـام
,, عني اع ا

وهـنــا لـنـا مــوضـوع جـديــد نـطـرحـة
عـنـي لم يـتـناوله اال الـقـليل امـام ا

ولكن بشكل  هامشي,,
..في عام 2030ستكـون القوة الص
ـيـا وبـعـدهـا االقـتــصـاديـة االكـبـرعــا

الهند وبعدها امريكا..
حيث يكـون النـاجت القومي الـصيني
ضـــــــــعـف الــــــــنـــــــــاجت الــــــــقـــــــــومي

االمريكي.تقريبا.
الــصـ االن لــديـهــا سـتت مــصـارف
ية تـعتبـر من العشرة االوائل من عا

ية  البنوك العا
يزان التجاري الص لها ميزة في ا
حيث يـكـون لصـاحلـها مع كـافة دول

العالم
الـصـ اكـبـر عـدد سـكـان في الـعـالم
كــدولــة يــعـــني انــتــاجـــهــا الــقــومي
الـداخلي ولـلـداخل فـقط اكـبر من اي

دول العالم خارج مجلس االمن
الـصـ لم تـدخل اي حـرب خـارجـيـة

ودولية
الص لها دخل فرد عالي جدا

واخريات لصاحلها اكثر
انتهجت الص االنفتاح االقتصادي
عــلى الـعــالم بـعــد الـســبـعـيــنـات من
ـاضي وبــعـد تــغـيــر الـنـهج الــقـرن ا
االقـتــصـادي لـهـا من الــشـيـوعي الى

اخملتلط..
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مـن مالحــظـــة مــا تـــقــدم ان الـــصــ
تـخـطط العـوام الى االمـام وتـخـتـلف
خـطـطـهـا بـانـهـا تـكـون طـويـلـة االمد
داخــلـيــا وخـارجـيــا...جـراء الــتـراكم
ــالي الـكـبــيـر الــذي حـصـلـت عـلـيه ا
داخــلـيــا وخــارجـيــا وبــسـبب تــعـدد
مستـويات اجلودة لـلسلـعة الواحدة

التي غزت كل االسواق بها,
وهـذا التـخـطـيط اكيـد انـسـحب على
احلـزام االقـتـصـادي وطـريق احلـرير
الــذي رسـمــتـهم عــلى هـواهــا وعـلى
هــــــــــامــش طـــــــــــريـق احلـــــــــــريــــــــــر

صرية". تواجد في السوق ا
ويعد أفـضل مثـال على التـعاون ب
مـــصـــر والــصـــ في مـــحــور قـــنــاة
الـســويس هـو مــنـطـقــة شـمـال غـرب
خليج السويس للتعاون االقتصادي
ــحــافـــظــة الــســويس والـــتــجــاري 
شــرقـي الــقــاهــرة والــتي تــطــورهــا

شركة ((تيدا)) الصينية.
وبـدعم كـبـيـر من الـبـلديـن أصبـحت
نـطقـة الـتي تقع عـلى بُعـد حوالي ا
 120كم شــرقي الـقــاهـرة قــرب قـنـاة
الـســويس مـنـصـة مـهــمـة لـلـتـعـاون
االقـتـصـادي والـتـجـاري بـ الـصـ

ومصر.
وبـــشـــكل رســـمي بـــدأت مـــنـــطـــقـــة
التعاون في عام  2008على مساحة
 1.34كــيـلــو مـتــر مـربع. وألكــثـر من
ــنــطــقـة عــقــد من الــزمــان قــدمـت ا
بــشــكـل مــبــاشــر وظــائف ألكــثــر من
3500 شــــخـص وخــــلــــقت  30ألف
فــرصــة عــمل من خالل الــصــنــاعـات

التي تستضيفها.
وفي 21 يــنــايــر عــام 2016 حــضــر
الــرئــيس الـصــيــني شي جــ بــيـنغ
راسم االفتتـاحية للـمرحلة الـثانية ا
من مــنـطــقــة شـمــال غـرب الــسـويس
لــلـتــعـاون االقــتـصــادي والـتــجـاري
رحـلة مـساحة 6 حيث تـغطي هـذه ا
ـصــري عـبـد كم مــربع مع نـظــيـره ا
الفـتاح السـيسي خالل زيـارة الدولة

صر. التي قام بها شي 
ـشـروع سيـجلب ولفت شي إلى أن ا
أكــثــر من  100شــركـــة في مــجــاالت
ـالبس اجلـــاهــزة ـــنـــســـوجــات وا ا
ـــعــدات الـــنــفـــطــيـــة والــدراجــات وا
الـنــاريـة فـضـال عن شـركـات الــطـاقـة
الـشمـسـيـة إلى مـصر كـمـا سـيـخلق
أكـثـر من  10آالف فـرصـة عــمل عـلى

ستوى احمللي. ا
وقــالـت وو لــكــســيــنغ مــديــرة إدارة
نطقـة التي تشتـهر في مصر باسم ا
تيدا لـوكالة ((شـينخـوا)) إن إنشاء
مـنـطـقـة تـعـاون اقـتـصـادي وجتـاري
صـيني في مـصـر من شـأنه أن يـعزز
ويعـمق الـتعـاون بـ البـلـدين األمر
الذي يحمل أهمـية عميقـة ستنعكس
على إجناز مـبادرة احلـزام والطريق

وتطوير محور قناة السويس.
وأضــافت أن احلــكــومــة الـصــيــنــيـة
أدرجت مـــصـــر كـــواحــدة مـن الــدول
ــنـاســبـة لــبـنــاء مـنــاطق الـتــعـاون ا
االقتـصادي والتـجاري الـصيـنية في

اخلارج.
وتـابـعـت أنه سـيـتم اسـتــثـمـار نـحـو
 230مـلـيـون دوالر أمـريكـي في بـناء
ـشـروع ومن ـرحـلـة الـثـانـيـة من ا ا
ـشـروع مـا بـ ـتـوقع أن يــجـذب ا ا
 150إلى  180شــــركــــة وأن يــــصل
حـجم االسـتـثـمـار الـذي سيـتم جـذبه

إلى ملياري دوالر
شترك ان مفاهيم التعاون والربح ا
ــشـاركـة الـتي ـشـتـرك وا والـبــنـاء ا
تـتــبـنـاهـا مـبــادرة احلـزام والـطـريق
تـــتــمـــاشى مع احـــتــيــاجـــات مــصــر
الـتــنـمـويـة" مـشــيـرا إلى أن الـصـ
تــعــتـبــر قـنــاة الــسـويس مــهــمـة في

حتقيق مبادرة احلزام و الطريق.
وتــــابع: "عــــنــــدمــــا ذهب الــــرئــــيس
السـيـسي إلى الصـ قـال إنه يجب
أن تكون رؤية  2030وتطوير محور
قناة الـسويس مرتبـط بشـكل كبير
مع مـــــبــــــادرة احلـــــزام والـــــطـــــريق

الصينية".
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وأكد أن "الـشركات الـصيـنيـة تشارك
بـــــنــــــشـــــاط في بـــــنــــــاء مـــــشـــــاريع
ا اسـتـراتـيـجـيـة كـبـرى في مـصـر 
في ذلك تطوير منطقة قناة السويس

االقتصادية....".
بلغ احملدد لالسـتثمار الكلي سقف ا
بــقى مــفــتـوح لــيــســمح بــادخـال اي

مشروع في العملية..
ا طـال الـشرح والـتـفاصـيل ..لكن ر
وضوع توجب ذلك الهمية وكبر ا
كل هذا لنستنـتج موضوعتنا ..كيف
ــكـن ان تــضــحي مــصــر والــصــ
بــــهـــذا احلـــجم من االســـتـــثـــمـــارات
ائي ـليـاريـة ...وتغـير مـخـططـهـا ا ا
ــائـي وتــغــيــر خــارطـة وطــريــقــهــا ا
الـسـيـر الـتـجـاري الـدولي من نـصف
الــــكـــرة الــــشــــمــــالي الـى الـــنــــصف
اجلــــــنــــــوبي,,,,وتــــــتــــــرك كـل هـــــذه

االجنازات.
.. عني نظع مالحظتنا هذه امام ا
ونــتــحــدث بــكل وضــوح عن مــيــنـاء
يناء اجلاف (السكك الفاو الكبير وا
احلديد)..(((وما هو الـضير ان ناخذ
الـسكك احلـديـد في تـركـيا اسـتـثـمار
ـدون في مـقالـنـا الدول بـدء ا عـلى ا

الصناعية السبع والعراق))).
--حــددة اخملــابــرات الــبــريــطــانــيــة
واالمــريـكــيـة في مــطـلع ســبـعــيـنـات
ــاضي ان اقــرب نــقـطــة في الــقــرن ا
اليابسـة الى اوربا هي منطـقة الفاو
الــعــراقــيـة,جــاء ذلك بــعــد ان بــدئت
بريـطانـيـة العـجوز تـسلـيم قواعـدها
المـريـكـة وكـانت الـدفـعـة االولى احـد

عشر قاعدة..
مـــوضـــوعـــنــا..الـــعـــراق لــيـس عــلى
ـنطقة اخلط البـحري والبري اال 
محدودة في اقصى شمال العراق

وتـغيـيـر اخلط الـبحـري سـيـكون من
الـعـقـبات امـام االسـتـثـمـار في مـصر
وباخلـصـوص طـول قنـات الـسويس
شاريع وفتح التي نفذت فيها اكبر ا

فيها قناة اخرى
ـة نـحن امــام نـفس الـعـقــبـات الـقـد
يناء التي وضعت امام تنفيذ ا

واظـيـفت االن عـقـبـة اسـتـثـمـار قـنـاة
السويس

يناء-:, العقبات التي امام تنفيذ ا
ـينـاء سـيمـتد ـهم ان نعـلم ان ا من ا
ــيــاه في مـــيــاه اخلــلــيـج الــعــربي,ا

الدولية العراقية.
..لـــيس الــكــويت مـــيــنــاء مــبــارك اال
مـشـروع سـيــاسي بـالـنـسـبـة لـنـا اذا

كان السياسي غير اكفاء.
كـافـة مـوانئ اخلـلـيج الـعـربي وعـلى
ـوانئ عـلى الـبـحـر اجلـهـتـ كــافـة ا

االحمر.
وهـنـا نــقف قـلـيال كـم هي الـضـغـوط
الـتي سـيولـدهـا انـشـاء ميـنـاء الـفاو
ولـــتالفي جـــزء مـــنـــهـــا ســـيـــاســـيــا
واقتصاديا يعطى الى ثالث او اربع
دول لتـنـفيـذه  كقـوة سـياسـية لـهذه
الـدول وكـقوة اقـتـصـاديـة  وكـسـرعة
هم ان يـكـون هنـاك تـنوع تـنفـيـذ وا
ــنــشــاءة رغم فـي الــتــكــنــلــوجـــيــا ا
اخـــتالف االســعـــار حــتى اليـــضــغط
علـينـا من نـاحيـة الصـيانـة وجتهـيز

االدواة االحتياطية.
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والص ستحـسب الف حساب لعدم
او تــعـطــيل تــنـفــيـذه ودول اخلــلـيج
ـندب كذلك ,,حتى الـيـمن عنـد باب ا
كما ان قناة السـويس ستتعطل على
ئة اقل تقديـر بنـسبة 80 الى 90 با
من الــبـظــائع اجلـافــة امـا الــسـائــلـة
الــــــنــــــفط اخلــــــام ومــــــشـــــتــــــقــــــاته
والكـيمـياويـات االخرى سـتبـقى تمر
من قنـاة السـويس الى حـ تصـنيع
حاويـات خـاصة تـنـقل في القـطارات
ـصـري ـالي الــصـيـني وا ـوقف ا وا
سـيــكـونـون من اخلـاســرين خـسـائـر
كبـيرة غيـر  محـسوبـة احلساب وان
قـلـلـت كـلف الـنـقـل اال انـهـا لن تـصل
الـى كــلف الــنــقل مـن مــيــنــاء الــفــاو
ـــدة هــذه وتـــوابـــعه من الـــســـكك وا

معظلة وليست سهلة احلل.
وهـنـاك مـوضـوع اخـر ....يـجب عـدم
مـد اي سـكك حـديـد من اي دولـة الى
العـراق ومهـما كـلف االمر ومن كـافة
دول اجلـــــوار الن ذلك خــــنـــــجــــر في
اخلط البـري للـسكك الـعراقـية وعمل

ميناء الفاو
عني اصال عدم احالة يجب  على ا
اي جزء من مـينـاء الفـاو الى الص
النـهـا سـتـسـبب بـالـتـخـايـر عـلى اقل

تقدير
ــيــنــاء ــكـن احــالــة ا كـــمــا ذكــرنــا 
وملحقاته الى ثالث دول او  اكثر

كل مــا يـحــدونـا مـن امل انـنــا نـضع
عني للتذكير مالحظات فقط امام ا

ليس اال .
وهذا موضوع حساس لكل االطراف
...لـــلــعـــراق اوال ولــلـــصــ ومـــصــر

والدول االخرى.
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نامة ا

في مــشـهـد غـامض مــحـيـر تــنـاقـلـته
وســــائل الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
ونـــرجــو أن يـــكـــون غـــيـــر مـــفـــبــرك
ومـــدســوس جـــلس مـــســـؤول تــابع
لـرابـطـة الـعـالم االسالمي في مـقـابل
ــنـظــمـة ــا يـعــرف  مــسـؤول تــابع 
ـــيــة ــنـــاصـــرة الــيـــهــوديـــة الـــعــا ا
global Jewish advocacy))
لــيـوقـعــا عـلى مـايــبـدو أنـهــا وثـيـقـة
اتــفـاقـيــة تـفـاهـم واعـتـراف مــتـبـادل

. نظمت وتعاون فيما ب ا
ــنــظــمـة ــشــهـد: أهــداف ا لــنــحــلل ا
اليـهـودية الـكـبرى مـعروفـة ومـعلـنة
وهي الدفاع عن حـقوق ومصالح كل
فرد يـهـودي في الـعالم كـله والـدفاع
عن وحــــمــــايــــة وجــــود ومــــصــــالح
ومــكـــاسب الـــكـــيــان الـــصـــهـــيــوني
غتصبة في فلسط احملتلة ودفع ا

فـلسـطـيني عـربي مـسلم ومـسـيحي
ائـة البـاقية. في اخلمـسة عشـر في ا
وهي بــالـــطــبع تــبــارك طــرد حــوالي
مليون من الفلسـطيني من الكيان
الـيهـودي حـتى تـقـام دولة عـنـصـرية
نـقـيـة ديـنـيـة يـهـوديـة لـلـيـهود فـقط.
وهي أيــضــا تــبــارك الــقـتـل الـيــومي
ــمــنــهج ألطــفــال ونــســاء وشــيـوخ ا
وشــــبــــاب فــــلــــســــطــــ واالقــــتالع
االجـرامي لـشـجـر زيـتـونـهم وسـرقـة
مياههـم وزج كل من يقاوم االحتالل

في السجون دون محاكمات عادلة.
ـسـؤول الـذي يلـبس لـنـعـد الى ذلك ا
لباس العرب ويـتكلم بلـغتهم وينطق
بـاسم ديـن االسالم ولـنــسـأل: ألـيس
الــتـــوقــيع عـــلى وثـــيــقـــة الــتـــعــاون
نـظمـة اليـهوديـة تلك والتـفاهم مـع ا
هـو قـبــول ضـمـني من قــبل الـرابـطـة

كل حـكـومـات الـعـالم وعـلى األخص
الغـربـية مـنـها نـحـو اصدار قـوان
نـظمة احلقوقية حترم التعامل مع ا
ية (B.D.S) التي الفلسطينية العا
ـارســات الـفـصل تـواجه ظــاهـرة و
العنصـري الصهيـوني جتاه الشعب

الفلسطيني األعزل احملاصر.
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اذن نـحن أمــام مـنـظـمـة صــهـيـونـيـة
حتى النـخاع حتى ولـو لبست زورا
وبــهــتــانــا ألــبــســة كل مـالئــكــة هـذا
الــكـون. ومــهـمــا ادعت فــانـهــا مـثال
بـصـورة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة
تــبــارك اســتــيالء الــصــهــايــنـة عــلى
ــئـة من أرض خـمـس وثـمــانـ في ا
فـلسـطـ التـاريـخيـة لـيسـكن عـليـها
ستة مالي يهودي وذلك في مقابل
أن يـــحـــشـــر إثـــنـــا عـــشـــر مـــلـــيـــون

اإلسالمية لكل ماذكـرناه عن أهدافها
ـتــنـاقــضــة تـمــامـا مع ومــواقــفـهــا ا
حقوق الـشعب الفـلسطـيني القـومية

والدينية واالنسانية?
سـؤول قد أدخل مايـوحي بـأن ذلك ا
رابــطــته في الــلـعــبــة الـصــهــيـونــيـة
الشهـيرة بقـصد أو بدون قـصد هو
اقـحــام نـفــسه وأعـضـاء رابــطـته في
لعبة بكائية الـهولوكوست الشهيرة.
فـــحـــال تـــوقــيـــعـه عـــلى الـــوثـــيـــقــة
ـــســؤول الـــيــهــودي ومـــصــافـــحــة ا
بـحـرارة جــلس عـلى كـرســيه لـيـؤكـد
بكلمات منتـقاة بأن أعضاء الرابطة
الـتـي تـمـثل بــلـيـون ونـصـف بـلـيـون
مــــســـلم يــــديــــنـــون ويــــشـــجــــبـــون
اني الـنـازي بحق الهـولـوكـوست األ
يـــهــود أوروبـــا الــذي مـــورس مــنــذ

حوالي ثمان سنة.
ــســؤول يــعــرف عـلى ومع أن ذلك ا
مانعتـقد أن موضوع الـهولوكوست
ذاك مـــخـــتـــلف حـــول الـــكـــثـــيـــر من
تــفـاصــيـله مـن مـثل عــدد ضـحــايـاه
ـتخـيلة ودور وأسبـابه احلقـيقـية وا
ـنـظـمــات الـصـهــيـونـيـة في بـعـض ا
الـتــعـاون مـعه السـتـعــمـال الـنـازيـ
لـــدفع يــهــود أوروبــا لـــلــهــجــرة الى
فـــلـــســطـــ وســـرقـــتـــهـــا ويـــعــرف
ـمـنـهج البـتـزاز الـعالم االسـتـعمـال ا
ــــا فــــيـــهـم الــــعـــرب بــــاسم كــــله 
الــــهــــولــــوكـــــوست الــــنــــازي اال أن
سـؤول اكتـفي بذكـر الهـولوكوست ا
الـــنـــازي بــــحق األمـــوات الــــيـــهـــود
وجتــاهـل بــصـــورة مـــفـــجـــعـــة ذكــر

الهـولـوكوست الـصهـيـوني الهـمجي
احلــــالـي بـــحـق األحــــيـــاء مـن عـــرب

. فلسط
سؤول أن لقد كـان باسـتطاعـة ذلك ا
مارست ويذكر العالم كله يشجب ا
بــــأن أبــــنــــاء وأحــــفــــاد ضــــحــــايــــا
الـهـولـوكـوست الـنـازي انـقـلبـوا الى
ـارســون نـفس نــازيـ مــحـتـرفــ 
االجــــرام والــــفــــصـل واالجــــتــــثــــاث
العنصري ونفس القتل واحلجز في
ـــعــــتـــقالت والــــســـجــــون ونـــفس ا
ـواطني فـلـسـط االحـتقـار والـكـره 
هـاجرين العـرب األصلـي من قـبل ا

االغراب اجلدد.
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وهــكــذا نـقــولــهــا بـصــدق واشــفـاق
ـــنـــظـــمــة ـــثـل ا وحـــســرة عـــرف 
اليهودية ذات األهداف الصهيونية
كيف يحيل مناسـبة التفاهم تلك الى
ية بـينما مكاسب لـلصهيـونية الـعا
نـاسبة الى أحال مسـؤول الرابـطة ا
جتـــاهـل تـــام لــــلــــصــــراع الـــعــــربي
الــصــهــيــوني الــوجــودي وعــذابــات
وأحــزان شــعـب فــلــســطــ الــعــربي

الشقيق.
دعـنـا نطـرح الـسـؤال الـتـالي: هل ما
سـؤول في الرابـطة هو قام به ذلك ا
تـنــفــيــذ لــقــرار اتــخــذته اجلــمــعــيـة
الــعــمــومــيــة لــلــرابــطــة وعــلــمت به
اجلـــهـــات الــــرســـمـــيـــة الــــعـــربـــيـــة
واالسالمية التي تـدعم تلك الرابطة?
وبــالـتــالي هل يــبـارك األعــضـاء ذلك
ـشـهــد بـكل تـفـاصــيـله ومالبـسـاته ا

تـجاهلة وحركاته الرمـزية وأقواله ا
ألحــد أهم أهــداف الــرابــطــة الــقــائل
¨ ˙بخدمـة قضايـا العالم االسالمي?
هل مـحـنـة شـعب وأرض ومـقـدسـات
فـلـسـطـ قـضـيـة من قـضـايـا العـالم

االسالمي?
سؤال صريح آخـر: هل نفهم من ذلك
ـــشـــهـــد الـــســـريـــالي أنه جـــزء من ا
خطـوات التهـيئة اجملـنونـة للتـطبيع
الــعـلــني غــيـر اخلــجــول مع الـكــيـان
الــصــهــيـــوني واالنــتــقـــال لــتــوقــيع
معـاهدات سالم مع الـكيـان الذي بدأ
عــتــاة مــنــظــريـه أخــيــراً يــجــاهـرون
ـديـنة واألرض ويـدعون بـأن مـكـة وا
احمليـطة بهـما هي أرض يـهودية في
األصـل تـــــــمــــــــامــــــــا مــــــــثل األرض
الــفـلـســطـيـنــيـة وبـالــتـالي يـجب أن

تعود الى حضن أمها الصهيونية?
الـذين يـخلـطـون أوراق الـتـطـبيع مع
الـــكـــيــــان الـــصـــهــــيـــوني مع أوراق
ـذهـبـيـة الـصــراعـات الـسـيـاســيـة وا
الـطـائفـيـة والـقـبـليـة الـتي سـتـحرق
األخـضـر واليـابس فـي وطن الـعرب
وفـي مـــا يـــســـمى الـــشـــرق األوسط
هـــؤالء يــجب أن يــعـــرفــوا أن الــنــار
ستـحـرقهم أيـضا وسـيـعضـون على
أصــابع الـنــدم يــوم اليـنــفع الـبــكـاء

والندم.
اليـسـتـطـيع االنـسـان أن يـصـدق بأن
جـميع عـلـمـاء وشعـوب ودول الـعالم
االسـالمي الـــذين يـــنــتـــمـــون لـــتــلك
الــرابـطــة سـيــرضــون عن رؤيـة ذلك

شهد احلزين وتداعياته. ا
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