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اقتراحاً  لتعديالت أو إضافات أو
حـــذف أو إلــغـــاء. وقـــامت جلـــنــة
ـئة من مخـتصـة بتـصحيح 60 با
الــــــنـص األصـــــــلي وشـــــــارك في
الــنـقـاش الـغـالـبـيـة الـسـاحـقـة من
الــذيـن يــحق لــهم الــتــصــويت من
ســكــان كــوبــا الــبــالغ عــددهم 11
مــلـــيـــون نـــســمـــة. وكـــان من أهم
الــتـعــديالت إلــغـاء فــقـرة تــتــعـلق
بـبــنـاء اجملـتـمع الــشـيـوعي وهي

سـاهـمت فـيه نـقـابـات واحتـادات
وجــمـــعــيــات وهـــيــئــات مـــدنــيــة
مــتــنـوّعــة إضــافــة إلى جــمــهـور
واسـع لــــــــســـــــــمــــــــاع آرائـــــــــهم
ومـقتـرحـاتـهم طـيلـة ثالثـة أشـهر
من  15أغـســطس/آب لـغــايـة 15
نــوفــمـبــر /تــشــرين الــثـانـي قـبل
ــان / كــانـون عــرضه عــلى الــبــر
األول/ 2018ووصــل عــــــــــــــــــــدد
االقتراحات إلى  783 ألفا و174

في  24فــبـرايــر/ شـبــاط اجلـاري
ســيـتم الــتـصــويت في اسـتــفـتـاء
شـعــبي عــلى الــدسـتــور الــكـوبي
اجلـــديـــد وذلك بـــعـــد أن صـــوّت
ــان بـنــوابه الــبـالـغ عـددهم الـبــر
 560نــــائـــبـــاً بــــاإلجـــمــــاع عـــلى
ـشروع  بعـد منـاقشته بـحضور ا
راوول كـــاســـتـــرو األمـــ الـــعــام
لـلـحـزب الـشـيوعـي. وافـتتـح باب
الـــنــقــاش عــلـى الــدســتــور الــذي

الــتي كـــانت من أبــرز مـــا تــصــدّر
دسـتـور الـعـام 1976. وقـد أثـارت
تـلك الـنـقـطـة ردود فـعل مـتـبـايـنة
منـها أن كـوبـا تخـلّت عن نـظامـها
الشـيوعي خـصوصـاً بـانفـتاحـها
على اقتـصاد السـوق حيث يعمل
اآلن  591 ألف كــوبي في الـقـطـاع
اخلـــــــاص وهـــــــو مــــــا لـم يـــــــكن
مـــســمـــوحـــاً به قـــبل ســـيـــاســات
االنــفـتـاح وتــخـفـيـف وطـأة تـدخل
الـدولــة الـتي كـانت ســائـدة طـيـلـة
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لكن االجتاه اآلخر يعتبر مثل ذلك
الــتـــطــور مـــجــرد قـــراءة جــديــدة
للحظة التـاريخية التي تستوجب
التـعـاطي مع مسـتـجدات الـعـصر
ــلــكــيــة واالنــفــتــاح أكــثــر عــلى ا
اخلـاصــة واالسـتـثــمـار األجـنـبي
مع حفاظ الدولة علـى مكتسباتها
االشـتــراكــيـة وعــدم الــتـخــلي عن
مـقالـيـد الـسلـطـة واعـتبـر مـنسق
جلـنـة صـيـاغـة الـدسـتـور أومـيرو
أكــوسـتـا إن هــذا الـدســتـور هـو "
تــــعـــبــــيــــر صــــادق عن الــــطــــابع
قـراطي والتـشاركي لـشعـبنا الـد
ألنـه انـــبــــثـق مـــنـه ويــــعـــبّــــر عن
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روحـيتـه". وأكّـد الرئـيـس الكـوبي
مــيــغـيل ديــاز كـانــيل الــذي تـولّى
الــسـلــطـة في  19أبــريل/نــيـسـان
 2018خــلــفـــاً لــراوول كــاســتــرو
الـــذي حـــكم من  2008ولـــغـــايـــة
 2018بعد أن تولى شقيقه فيديل
كــاســتـرو زعــيـم الــثــورة فــعــلــيـاً
قـــيـــادة الـــبالد من الـــعـــام 1959
ولغـاية الـعام  2008إن الدسـتور
اجلـــــديـــــد يـــــنـص عـــــلى إعـــــادة
صـالحـيــات رئــيس اجلــمــهــوريـة
ونائب الـرئيس ورئيس احلـكومة
وهـو يــحـدد سـقف الــتـرشّح عـنـد
تولّي السلـطة للمرّة األولى بـ 60
عاماً كما يحدد مدّة الرئاسة بـ 5
ـرّة ســنــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد 
واحـدة. وقـد أثـار مـوضوع "زواج
" نـقــاشـات حـادة وردود ــثـلـيــ ا
فــعل كــبــيـــرة بــســبب الــصــيــغــة
لـتبسة الـتي احتواهـا الدستور ا
بـتـعريـفه الـزواج بأنه "احتـاد ب
" ولــــيـس بــــ رجل شــــخـــــصــــ
وامــرأة كــمـــا هــو حــال دســتــور
الـــعـــام  1976وكـــانت غـــالـــبـــيــة
ـشاركـ قـد عـبّرت شـاركـات وا ا
عن رأيــهـا بـرفـض هـذه الـصــيـغـة
الـتي  الـعــدول عـنـهـا واإلبـقـاء

ـة التي تغلق على الـصيغـة القد
. ـــثــــلـــيـــ الــــبـــاب أمــــام زواج ا
ويــحـــتــوي مـــشـــروع الــدســـتــور
اجلديد عـلى ديباجة و 224مادة
وسـيــقــوم بـنــسخ دســتـور الــعـام
 1976الــــــذي جــــــاء فـي ظـــــروف
الـــصــراع األيـــديـــولـــوجي احلــاد
وثـــقــافـــة احلـــرب الــبـــاردة فــهل
سيـشكل الدستـور اجلديد قـطيعة
مع الثورة السيّما ألجيال ما بعد
الثورة? أم أن الدولة أصبحت من
ـــكـــان فـــأخـــذت جتــري الــقـــوة 
مـراجـعـة لـلتـجـربـة بـإيجـابـيـاتـها
وسـلــبـيــاتـهـا مــتـوســمـة إحـداث
إصالحـات هيـكلـية وضـرورية في

بنية النظام? . 
Õö ô« wŽ«Ëœ

ولــــعـلّ دواعي اإلصـالح كــــان قـــد
مهّد لـها راوول كاسـترو الذي قام
بتشجيع السـياحة األجنبية التي
ارتــــــفـــــعـت من  400 ألف إلى 4
مــلــيـون ســائح والــســمــاح لــبـيع
ـــمـــتـــلـــكـــات ـــنـــازل وا وشـــراء ا
وإدخـال مقـتـنـيات الـتـكـنولـوجـيا
ــــة مــــثل االنـــــتــــرنــــيت والــــعـــــو
والكـومبـيوتـر والـهواتف الـنقـالة
وتـخـفــيض الـعــمـالـة احلــكـومـيـة

فـروضة على الـكوبي والقـيود ا
لــلــســفــر وتـــوزيع األراضي عــلى
الـفالح وتـشجـيع االستـثمارات
األجنبـية.  وكان مثل هـذا التطور
واالنــفــتـــاح يــحــتــاج إلى قــاعــدة
تــشـريــعـيــة ودسـتــوريـة شــرعـيـة
ـواجـهـة الـتحـديـات اجملـتـمـعـية
ـرتـبـطـة أسـاسـاً بـالـتـنـمـية تـلـك ا
واحلـريّات نـاهيك عن الـتحـديات
اإلقلـيمـية والـدوليـة السيّـما بـعد
الـزيارة الـتاريـخيـة لبـاراك أوباما
إلـى هــافــانـا (   20/آذار 2016).
حــروب سـبــعــة آخــرهــا احلــريـة
واحلـداثـة" كـان هـذا عـنـوان فـقرة
ــوسـوم " خــتــامــيــة في كــتــابي ا
كوبا- احلـلم الغــــــــــامض" (دار
الــــــفــــــارابـي بــــــيـــــروت 2010)
واحلــروب اخلـمــســة اجــتــازتــهـا
كوبـا بنـجاح خالل الـقرن ونصف
ــاضي ورغم مــا حتـقق الـقــرن ا
فـــإن حــــقل احلـــريــــات وحـــقـــوق
اإلنـسـان بـحاجـة إلى إعـادة نـظر
وإقرار بالتـعددية وحرّية الـتعبير
وحـق االجــــتــــمــــاع واالعــــتــــقــــاد
ــشـاركــة فـقـد أدى والــتـنــظـيم وا
الـتـضيـيق علـى هذه احلـقوق إلى
ـضـادة لـهـذه اسـتـثــمـار الـثـورة ا

ثالب األمر الذي كان الثغرات وا
يــــحـــتـــاج إلـى مـــراجــــعـــة جـــادة
ومـعاجلـة إيـجـابـيـة إلدراجـها في
الدسـتور. وسـيـبقى مـصـير كـوبا
ــواجــهـة ومـســتــقــبـلــهــا رهــنـاً 
الــتـحــدي اخلــاص بــقــدرتـهــا في
االسـتثمـار بالـعلم والتـكنولـوجيا
ي الـتي ـواكــبــة الـتــطـور الــعــا
ظــلّت مـــحــرومــة مـــنــهـــا بــســبب
احلـصار األمـريكي اجلـائر عـليـها
مـــنــذ مــا يـــزيــد عن نـــصف قــرن
إضـــــافــــة إلـى شحّ اإلمــــكـــــانــــات
ــوارد. ويـأتي والــعـزلــة ونـقص ا
ـثـابـة اجلـرعة األولى الدسـتـور 
بادرة من قراطي  لالنتقال الـد
داخل مـنظومـة النـظام العـتبارات
بـراغمـاتيـة ولكـسر حـالة اجلـمود
الـســيــاسي والــركـود اجملــتــمـعي
واحلــراك الــشـــعــبـي ولــتـــطــويــر
االقـــتــصـــاد وفكّ الـــعــزلـــة ولــكن
ــسـتــقـبل ـطــلـوب الــيـوم وفي ا ا
هـندسـة جديـدة تربط االشـتراكـية
ـقـراطـيـة وتـضـفي عـلـيـهـا بــالـد
"وجهـاً أكـثـر إنسـانـيـة" وذلك هو
الـضـمـان لـتـحـقـيق مـجـتـمع أكـثر

عدالة.
{ باحث ومفكر عربي
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االيـراني قــبل الـثــورة كـانت احـد
اهم جــهـه مــعـــتـــمــده لـــدى قــوى
الـهيمـنة الغـربية عـموما واالدارة
االمـريكـيـة خـصوصـا بـحـيث كان
الــنـــظـــام يـــســمـى بـ ( الــشـــرطي
ـنـطـقـة ولم يـكن االمـريـكي ) في ا
لــلــصـراع ( الــعــربي الــفـارسي –
اوالــشـيــعي والـســني ) له وجـود
فـي قـامـوس احلــديث عن الـوضع
نـطقة بـ الكيان السـياسي في ا
الـــعــبـــري واالنــظــمـــة الــعـــربــيــة
الداعمة للهيمنة االمريكية  ‘لذلك
كــــان لـــســــقــــوط نـــظــــام الــــشـــاه
وانتصـار الثورة في ايران  ضوء
امل مـشـرق لـتـحـالف الـقـوى ذات
وقف االرادة الوطـنيـة  لتوحـيد ا
لـضمـان  مـواجهـة قـوى الـهيـمـنة
ـنــطـقـة ‘ كـمــا تـطــمح  شـعــوب ا
وكانـت شعارات الـثورة االيـرانية
مـشـجـعـه لالعـتـمـاد عـلى حتـقـيق
مـاكـان تـتـمـنــاه الـقـوى الـوطـنـيـة
ــنــطــقــة احلــقــيــقــيــة لــشــعــوب ا
والـفـلـسـطيـنـ كـانـوا في مـقـدمة
ـتـفـائـلـ بـذلك  ‘ولــكن لم تـمـر ا
فـتــرة لـيــست بـالــطـويــلـة اال وان
الـنــظــام االيــراني اجلـديــد فــاجـأ
نـطقة بتـوجهاتـها التي شـعوب ا
يــــشـــوبـــهـــا الـــشك والـــتـــنـــاقض
الـصارخ مع مـا اعـلنه في بـدايات
ســيـطــرته عــلى احلــكم في ايـران
متـحـججـا بـاحلرب الـتي انـدلعت
مع الــــعــــراق   ‘وظــــهــــر ذلك من
تـــصـــرفـــاتـــهـــا بــعـــد احلـــرب مع
ـنطقة شعـوب واعراق وطوائف ا
 ‘تلك احلرب التي يشوب اسباب
انـدالعه واطـالتـه كثـيـرا من الشك
مــاكـــان لــلــشـــعــوب ولـــلــطــوائف
ـذاهب  يـد فـيـها ‘حـتى لـوكان وا
صـحـيــحـا في بـعض جـوانـبـهـا ‘
مــاكــان مـتــوقـع من حــكــام ايـران
اجلـــــدد يـــــجـــــعـــــلـــــونـه حـــــجــــة
لتوجـهاتهم التي التـقل خطورتها
من  اهــداف الــهـيــمـنــة الــغـربــيـة
لــلـــســيــطــرة عــلى ارادة شــعــوب
ــنـطــقـة  ‘بــحـيـث عـنــدمـا نــقـرأ ا
الفعل والتصـرف للنظام االيراني
 ‘نرى ان تمسكهم بتلك السياسة

الالجـــئـــ واحلــد مـن انــتـــشــار
الــصــواريخ .....ألخ  . ومن خالل
هــذا الـتــحــرك تــســعى واشــنـطن
لــــلــــضـــغـط عـــلـى أصـــدقــــائــــهـــا
اخلـــلـــجـــيـــ من أجل تـــأســـيس
حتـالف إقـلـيـمي عـسـكـري يـعـرف
بـــاسم حتـــالـف الـــشـــرق األوسط
اإلستـراتيجي  ‘يؤدي نـشاط هذا
الـتـحالف بـخـطوات مـدروسة الى
انـهـاء الــصـراع ( الـعـرب ..! ) مع
الـكــيــان الـعــبـيــري ويــضـمن حل
قضـيـة فلـسـط ...! ولـكن الـعالم
كـله يـعلـم ان الـذي ليـس له مـكان
فـي اجـــنـــدة االدارة االمـــريـــكـــيــة
هــوالـتــوجه الي حل يـكــون حـتى
في حـدهـا االدنى لـصـالح قـضـيـة
فــلــســـطــ ونــظــرتـــهــا الى هــذه
الــقــضــيــة نــفس نــظــرة الــكــيــان
ـسخ وهي تـصـفـيـتـهـا الـعـبــري ا
وليس حـلها  ‘هذا بـاالضافة الى
ـاضي واحلـاضـر ان كل جتـارب ا
تــقــول إن كل مــكــان تــطــأه اقـدام
األمريكـان يتحـول إلى بؤرة توتر
واقـتـتــال وحـرب وفـتـنـة ودمـار ‘
وهذه االسـتراتـيجيـة هي الطريق
الـوحيـد  الذي يـخدم بـقاء الـكيان
الـــغـــاصـب ويـــحـــقق اســـتـــمـــرار
سـيـاسـة الـهـيـمـنـة االمـريـكـيـة في
نـطقة  ‘وكما تـؤكد االحداث ان ا
اي تـــوجه لــضـــمــان االســـتــقــرار
احلـقيـقي هـنـا  يـواجه من قـبـلهم
بـالـقــوة ويـعـتــمـد مـصــدر الـقـرار
االمـريــكي في ذلك عـلى عــدوانـيـة
ـيـة احلــركـة الــصـهـيــونـيــة الـعــا
عـتمدين نطـقة ا وتـعاون حكـام ا
اسـاسـا على وجـود قـوة الهـيمـنة
االمــريـــكـــيـــة ووجـــود اســرائـــيل

لضمان بقائهم في احلكم .
pA « ŸËdA

 ( 2) مـشـروعيـة الـشك مـن حـكام
ايران ..! 

عـنــدمـا انــدلـعت ثــورة الـشــعـوب
االيرانـية  ‘اسـتبـشرت كل الـقوى
اخلــيــرة الــســاعــيــة الى تــقــويــة
ــنــطــقـة االرادات الــوطـنــيــة في ا
كـــطـــريق لـــضـــمـــان االســـتـــقــرار
احلــقــيــقي فــيــهــا  ‘الن الــنــظــام

 ( 1) لعبـة من االلعاب االمـريكية
القبيحة :

يومي  13و 14من شـباط 2019
 ‘انـعـقــد بـتـخـطـيط ورعـايـة  من
باركه ودعم االدارة االمريكية و
 من الــكــيـان الــعــبـري  ‘مــؤتــمـر
حتت عـنوان كـاذب ( دعم السالم
في الـــشـــرق االوسط )   ‘فـــكـــرة
ـــؤتـــمـــر جــاءت  فـي الـــبـــدايــة ا
كـمـقـتـرح أمريـكي لـعـقـد اجـتـماع
دولـي من أجـل الـــــضـــــغط عـــــلى
إيــران  لــكـن عـددا مـن احلــلــفـاء
ـتـحدة لم األوروبـيـ لـلواليـات ا
يــبــدوا حــمــاســة لــلــفــكــرة  ‘آلن
أوروبـا ومـنـذ بـدايـة حكم االدارة
االمـريـكيـة اجلديـدة والـتصـرفات
تسرعـة لرئيس االدارة (دونالد ا
تـرامب ) والـتي تـظهـر الـسيـاسة
ـعالم  تتجسد في غير واضحة ا
قـــرارات مــثل  انـــســحــابـــهــا من
االتـفـاق النـووي مع ايـران وقرار
االنـسحـاب من معـاهدة األسـلحة
ــدى من ــتــوسـطــة ا الــنــوويــة ا
الـــعــوامل الــتـي أســهــمت في أن
ترى القوى األوربية في الواليات
كن االعتماد تحدة عنصرا ال  ا
عـــلــــيه .لـــذا مـــهـــمـــا بـــلغ حـــجم
ـشكالت الـتي تـعـانيـهـا منـطـقة ا
الـشرق األوسط فـسوف يـخبـرنا
ـزيـد عن االنقـسـامات ؤتـمـر با ا
الـكــائــنــة في مــعــســكــر الــغـرب
والتي يبدوأنها تتحول من سيء
إلى أســـوأ. ونـــتـــذكـــر انه وقـــبل
فتـرة من ذلك روج لعـملـية اخرى
يــجـــري الــتـــخـــطــيط الجنـــازهــا
سـميـت بـ( صفـقة الـقرن ) النـهاء
الصـراع ( العربي  –إالسرائـيلي
)  ‘فـتـوجــهت االدارة االمـريـكـيـة
الى الـعـمل  لـتوسـيع  في أجـندة
ـؤتـمــر لـيـكــون اجـتـمــاعـا عـلى ا
ـــــســـــتـــــوى الـــــوزاري "يـــــروج ا
ــــســـتـــقــــبل الـــسـالم واألمن في
الـــشـــرق األوسط." ولم يـــرد اسم
ـؤتـمـر إيـران في جـدول أعـمـال ا
بــعــد أن تــوسـع لــيــشــمل بــعض
الــقـضـايـا الـعــامـة مـثل حتـديـات
األوضــاع اإلنــسـانــيــة وأوضـاع

ادى الـى تـــــــــشـــــــــجـــــــــيع االدارة
االمــريــكــيــة الــشــريــرة والــكــيـان
ـؤيدة ـسخ واالنـظـمة ا الـعـبري ا
ـنـطـقـة عـلى تـوسيع لـلـغرب في ا
تصـرفاتهم الـعدوانيـة وخلق بؤر
الـــشــــغب والــــفـــوضـى واالدعـــاء
باخلطر االيراني على شعوبها  ‘
من هـنـا كــان مـؤتـمـر وارسـواحـد
حـــــــجج االدارة االمــــــريــــــكــــــيــــــة
واسرائـيل حـيث انـهم مـتمـسـك
بـــوهم ان اخلـــطـــر االكـــبـــر عـــلى
ـــنــطـــقــة هـــوالــنـــظــام شـــعــوب ا
االيـــــراني ‘ولــــيـس اســــتـــــمــــرار
الـتوسع االسرائـيلي ورفـضه لكل
مــايــتــعــلق بــالــقــرارات الــدولــيه

العادة حق الفلسطين .
 ولـــكن في احلــقـــيــقــة ومن خالل
تــصــفح صــفــحـات الــصــراع ذلك
النظام مع الغـرب عموما ومصدر
الــقـــرار االمــريــكـي خــصــوصــا ‘
يــبـــدوان  هــدف صــراع الـــنــظــام
االيـــرانـي مـــعـــهم اســــاسه لـــيس
نـطـقة اولويـاته حـقوق شـعـوب ا
وحــريــة ارادتـهـم واخــتـيــاراتــهم
الـوطـنـيـة  ‘بل تـقـســيم الـهـيـمـنه
فـــيــهـــا  من هـــنــا نـــرى ان قــراءة
الــــصـــراع  االيــــراني االمــــريـــكي
بــالـرؤيــا الــتي يـؤدي الى الــقـول
بـــأن  الــــضــــغط عــــلى إيــــران لن
يرتقي إلى مستوى احلرب قطعا
ـطــلـوب وفق االســتـراتـيــجـيـة فـا
األمـيركـية هـوالضغـط  والضغط
ـــســـاومــة ـــكن ان يـــؤدي الى ا
ــكـــاسب بــالـــتــســاوي وتـــوزيع ا
اوقـلـيل من اخلـسـارة هنـا لـكسب
ـــتــوقـع هـــنــاك شـيء اكـــثــر مـن ا
و...الـخ  . وفـي تـــــــــــاريـخ اخـالق
مصدر القرار االمريكي مساومات
مـن هـذا الــنــوع لـيس غــريــبـا وال
مستبعد  ‘وتلميحات صادرة من
بـــعض مـــصـــادر الـــكــونـــغـــريس
االمريكي حول اظـهار اتفه قضية
( قـتل خـاشـقجي  –كـأنه الـوحـيد
الــــذي قــــتل في الــــعــــالـم غـــدرا )
للـتـعامل مع احلـكـام السـعـودي
لـيس اال اشــارات صـغـيــرة قـابـله
لـلــتـضــخـيم ضــد حـكـام اخلــلـيج
باجتـاه تقـسيم مـكـاسب الهـيمـنة
مع من يـــتــصـــرف بــالـــعــقـالنــيــة
ـعـتـمدة عـلـى القـوة من الـداخل ا
والــــنـــظـــام االيــــراني وحلـــد االن
يتصرف عـلى هذا النهج برصانه
يـــحـــســـد عــلـــيـه من قـــبل حـــكــام
ـــــهـــــزوزيـن داخـــل اخلــــــلـــــيـج ا

بيوتهم ...!!
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 ( 3) وعـــنـــدمــا يـــلـــعب كل عـــلى
يعاد .....! ارض ا

اكثر من مرة اشرنا في حتليالتنا
ــتــواضـعــة انه لم الــســيـاســيــة ا
يــحــصل  ‘اونــادرا مــايــحــصل ‘
الـــظــلـم الـــبــشـع وســـفك الـــدمــاء
والـتـضحـيـات  الـتي لـم تؤدي اال
ـاسـاة والـتـشـرد كـما الى زيـادة ا
حـصـل لـلــشـعــبـ الــكـردســتـاني
(الكـرد ) والـشعب الـفـلسـطـيني ‘
وكل ذلك حـصل لـهم حتت عـنوان
الــنـــضــال الـــقــومـي من اجل حق
ـصـيـر  ‘هـنـا ‘وبـعـد ان تـقـريـر ا
حتدثت اكثـر من مرة وبالـتفصيل
عن وضع الـكـرد  سـابـقا   ‘الـيوم
ابـــــدي رأيـي فـــــقط عـن الـــــلـــــعب
بالقضية الـفلسطينية حتت شتى
الــعـــنــاويـن تــبـــدأ بـ ( الــنـــضــال
ـقدس لـتحـريـر الـقدس بـوصـفه ا
االسالمي ) وال يـنتـهي اال بـزيادة
احـباط اهل فـلسـط اخـرها شق
وحـــدتــهم بـــ غــزة والـــضــفــة ‘
وتــوسـيـع مـســتــوطـنــات الحــفـاد
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السليمانية

(تــيـــودور هــرتــزل )  مــنــذ بــدايــة
اضي  ‘عنـدما اربـعيـنات القـرن ا
بدأ االسـتعمـار البريـطاني بتـنفيذ
ــشـــؤوم ( بــلــفـــور ) بــكل وعـــده ا
الـــطــرق اخلــبـــيــثـه والــوحـــشــيــة
واخلداع  ‘إلى أن  زرع الـكـيـان
االسرائيلي وتشـريد اهل فلسط

 ‘كما حتدثنا في مقالنا السابق ‘
أن ( قـضـيــة فـلـسـطـ ) اصـبـحت
قـضيـة جتـارة سيـاسـية بـالـنسـبة
(لـــلــكـل وبــدون إســـتــثـــنــاء ) وكل
نتم لـلقومية العربية االدعياء ا

عــــمـــومـــا وحــــكـــامـــهـم الـــذين 
تــــنــــصـــــيــــبــــهـم من قــــبـل نــــفس
الـعــدوالـذي عــهـد ( الــصـهــايـنـة )
بـــتــحـــقــيـق حــلم عـــودتــهم الرض
يعاد   ‘فهوالء احلكام وفي تلك ا
ـرحـلـة بـدل الـتـعــامل بـعـقالنـيـة ا
ــواجـهــة ذلك اخلــطـر  ‘ســاعـدوا
(من حيث كـان يعلم قـادتهم ) على
تـنفـيذ خـطة الـغرب عـندمـا طردوا
ــهـم  من شــعـــوبــهم ( من اجلــزءا
الــيـــهــود ) لـــيــقـــدمــوا بـــذلك دعم
مباشـر لتاسيس ذلك الـكيان الذي
هــواالن يـشــكل اكــبــر خــطــر عـلى
ـنـطـقة االمن واسـتـقـرار شـعـوب ا
مـسـتـغــلـة ذلك الـكــيـان  اسـتـمـرار
(تــمــسك االجتــاهــات الــقــومــيــة )
بـســيــاسـة الــتــعـصـب االعـمى في
الــتـــعــامل مع االحـــداث واخلــطــر
االكبـر في هذا الـوضع ان ( القادة
والسياسي ) منهم يتعاملون مع
هـذا اخلـطـر بـازدواجـيـة واضـحـة
حـيث يـغــذون حتـر الـتـقـرب من
(الـــعـــدوالـــغـــاصب ) نـــهـــارا وهم
يـتـعـامـلـون بكـل جديـة في الـظالم
مع ( الـــغــاصب ) لــيس فــقط ضــد
االرادات الـــــوطـــــنـــــيــــــة بل ضـــــد
شردين من اهل فـلسط  ‘فكان ا
مـؤتـمــر ( وارسـو) خـطـوة لـكـشف
رغبـة ( احلكام ) لـلعيش االمن مع
(إســـــرائـــــيل )  ‘ومـــــقـــــابل هـــــذا
ــدافع اخلــضــوع  ‘تــبــرز ايــران ا
االم عـن قدسيـة القـدس والدفاع

عن االسالم والفلسطين .....!!!
 ان احلـــــكــــام الــــعــــرب  ‘وكــــذلك
تـنـظـيمـاتـهم الشـعـبـية الـتـقلـيـدية
عـنـدمـا اعلـنـوا انـفـسـهم اصـحاب
الـقضـية  ‘لـيس فقـط فشـلوا  ‘بل
تـصـرفـاتـهم ادت الى اضـعـاف كل
اهل فلسط بدءا بالذين اختاروا
بقاء ضمن وطنهم االصلي وزيادة
ــشــرديـن مــنــهم  ‘وأن مــعـــانــاة ا
منظمتهم ( مـنظمة التحرير ...!! )
الــذي ادعى حـــكــام الـــعــرب انــهم
ـمـثل الـوحـيـد مـعـتـرفـون بـهــا ( ا
لـلـشـعب الـفـلـسـطـيـني ) ولـكن في
الــواقع  ال يــزال احلـــكــام الــعــرب
يعـملون على اضـعافهـا و( تقسيم
الــضـفــة وغـزة ) شــاهـد احلـال ...
مـن هــــــــنـــــــــا ان الــــــــدعـــــــــوة الى
الـفلـسـطيـن بـالـوحدة والـتـمسك
بـالـنضـال من خالل االعـتمـاد على
ارادتـهم الـذاتـيـة وعدم االعـتـماد (
كليا ) عـلى ادعاءات  حكام العرب
باعـتبـار قضـيتهم  ‘قضـية قـومية
عـربـيـة وحـيـدة   ‘فـهـذا االخـتـيـار
ــصــيــري في ســيــكــون الــضــوء ا
نهاية النفق الطويل الذي اوقعهم
فــيه اكـاذيـب حـكــام االمـة   ‘اذ ان
الـدالئل واالرقام اثـبتت ان  اقـصر
انــتـفـاضـة داخل فــلـسـطـ دفـعت
ــسـتــوطــنـ الى الـعــشــرات من ا

يعاد  الهروب من جنة ارض ا
 •واخر الكالم :

ارسه دائماَ للنهر عـقاب واحد ال
 ‘وهـواغـراق الذيـن يدخـلـونه قبل
ان يـتــعــلــمــوا الــســبــاحـة / مــثل

برازيلي .
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الــكـردسـتــاني واالحتـاد الــوطـني
الكـردسـتاني) االحـزاب الـشيـعـية
والـــســـنـــيــة اســـتـــغـــلت احلـــشــد
الــشــعــبي والــعـشــائــري كــغــطـاء
ليشياتـها وهذا ما افرزته نتائج
انتـخابات  2018فهي انـتخـابات
ليـشيات مزورة سـيطرت عـليهـا ا
ــذكـورة وزعـمــائـهـا حــيث بـقى ا
الـوضع كـمــا هـو عـلـيه دون بـنـاء
ـــؤســــســـات لـــكـي يـــضل دولـــة ا
واطن مـرتبط بـزعمـاء الطوائف ا
واالحــــــــــزاب بـــــــــدل الـــــــــدولـــــــــة

ومؤسساتها.
ــقـــراطــيــة وهــذا الـــنــظــام (الـــد
ـنقول من لبنان يضل الطائفيه) ا
يـرشح لنـا الصـراعات والـنزاعات
واحلروب الـطائـفـية والـعـنصـرية
الـتي تـهــدد الـنـسـيج االجـتـمـاعي
لـلوطن فـقـد طبق هـذا النـظام في
لـبـنـان منـذ اكـثـر من سـبـعـ عام
ولم يجـني الـشـعب اللـبـنـاني منه
ســوى اكــثـر مـن خــمــســة حـروب
اهليه تـعرضت لها لـبنان واليزال
ــواطن فــيــهــا مــرتــبط بــزعــمـاء ا
الـطـوائف واالحـزاب لـغـيـاب دولة
ــؤســســات وانــعــدام وجــودهــا ا
اصالً وفي العراق منذ عام 2003
حـيث قـامت الـعـمـليـة الـسـيـاسـية
عـلـى هـذه االسس (احملــاصــصـة)
قراطـية الطائفيـة العنصرية الد
الـتوافـقيـة. وكانت خالصـة القول

حتمل االسباب التاليه:- 
1-حــكـومــات مــشـلــولــة وفـاشــلـة

عملياً ينخر عروشها الفساد.
2-احـزاب اقـصـائـيـة ومـصـلـحـيه
وظالمــيـه مــتــحـــجــرة التــهـــمــهــا
مــصـالح الـبـالد والـعـبـاد يــهـمـهـا
مصـالح عـنـاصرهـا ومـيلـيـشاتـها
3-قــوانـ قـضــائـيـة ودســتـوريـة
مـعــطـلـة واخــرى مـزورة وفـاسـدة

ومسيسة.
4-عــســكـــر مــوالــ لــلـــحــكــومــة
الــــقــــائــــمه واحــــزابــــهــــا بـــفــــعل
الــتــســيــيس قـادتـه وضـبــاطه من
خالل الــــتـــرهـــيب بــــاالجـــتـــثـــاث
ــنــاصب والــتــرغــيـب بــالــرتب وا

واالمتيازات.
5-شـبـاب عاطـل لم يجـد فـرصة ال
لـلعـمل وال للـحيـاة فقـد مل الـسفر
والـــتـــجــــوال في الـــدول االخـــرى
ــــهـــــانه والـــــذل عــــلى وجتـــــرع ا

انواعها.
6-فـــســــاد حـــكــــومي وقــــضـــائي

مستفحله .
7-مــنـــظــمـــات حــقـــوق االنــســان
عـــاجــــزة عن تـــأديــــة مـــهــــامـــهـــا

االنسانية الكبيرة.
8-نـهب الــثـروات وارســالـهـا الى

اخلارج.
9-تأثـير اجنـبي الشيـطان االكبر
واالقــلــيــمي الــشــيــطــان االصــغـر
واضح بحـجم فعـاليته وسـيطرته

على االمور وتسيير احلكام.
كل ذلك حـصـل في ظـروف دولــيـة
مـشبـوهة يـراد لهـا فرض سـياسة
االمـر الـواقع الـراهن اجلديـد بـعد
احـــــتـالل الــــــعـــــراق عـــــام 2003
فـــمــخـــاطـــر الـــقــوى االجـــنـــبـــيــة
واالقــلـيـمــيـة الــطـامــعـة بــالـعـراق
والـتي تــريـد حتـويــله الى اقـالـيم
ودويـالت (مـــــحــــــمـــــيــــــات) حتت
مسـمـيـات طائـفـية واثـنـية الزالت
ـشــروع الـشـرق قــائـمـه وتـلــوح 
االوسـط اجلــديـــد.. ان الــتـــصــدي
لــهـذه اخملــاطــر يـتــطــلب حتــقـيق
ثـروه اصالحـيـة تـكـون مـقـدمـتـهـا
ــقــراطي ــســار الــد تــصــحــيح ا

ؤسسات. وبناء دولة ا

وراء احلـروب في اليـمن وسـوريا
ولـبنـان وفـلـسـطـ ومـاجرى في
مـصـر وتونـس والذي اطـلق عـليه
بالربيع العربي وهو في حقيقته
تفـتـيت واسـقاط لـكـيانـات الـدولة
الــوطــنـــيــة الـــعــربـــيــة وتــفـــكــيك
ـلـيـشـيـات جــيـوشـهـا وابـدالـهـا 
والئــهــا خــارج حــدود الــوطن الن
اجلـيــوش الــعـربــيه لــهــذه الـدول
تـهــدد امن الـكــيـان الــصـهــيـوني,
فــفي فــتــرة احلــرب الــبــارده بــ
عـسـكـرين الـشـرقي والـغربي ثم ا
بعد (التغيير) الدولي وخصوصاً
بــعـــد احــداث  11 ايـــلــول 2001
ــتــحــدة حــيث قــامت الــواليــات ا
االمربـكيـة في عام  2003بعـملـية
اجـــــرامــــيه بــــاحـــــتالل الــــعــــراق
وتـفـكـيـكـة واعـادة تـكويـنه حـسب
نـــظـــريــتـــهــا مـن جــديـــد قــومـــيــاً
وطــائــفــيــاً واداريــاً فــقــد عــمــلت
ــــؤقـــــتــــة ســـــلــــطـــــة االئــــتـالف ا
تعـاقبة بعدها على واحلكومات ا
تفتيت اجملتمع والدولة العراقية
حــــيث صــــدر قــــرار حل اجلــــيش
الــعــراقـي وتــفـــكــيك مـــؤســســات
الـــدولــــة وتـــطـــبـــيق االجـــتـــثـــاث
واصبح النزعة الثارية االنتقامية
الــقـائــمـة عــلى الــكـيــد واالنـتــقـام
تــمــزق اجلــســد االداري بــعــد ان
حتـولت الالمـركــزيـة االداريـة الى
طـلقة ثم الالمـركزية الـسياسـية ا
الـى الــفـــدرالــيـــة ومن خالل هــذا
االمـــر الـــبــغـــيض جـــاءت لـــعـــبــة
ـقـراطيـة الـفاسـدة وصـندوق الد
ـزورة انـهـا لـعـبـة االنـتـخــابـات ا
تـــنــطـــوي عـــلى الـــغش واخلــداع
والفساد والكذب وابتزاز الناخب
وتـضــلـيل الـشـعـب بـوعـود كـاذبـة
حـــيـث جـــاء الـــبـــديل (لـــلـــنـــظـــام
ن سبقوه السابق) مـتفقة اكـثر 
بـعــلم وفن الــتــزويـر والــتــحـريف
والـــغش واخلـــداع والـــتـــضــلـــيل
والــكــذب اضــافـــة الى الــتــرهــيب
بــالـدين وغــيــبـيــاته الــتي تــعـمي
البـصر والبـصيرة وصـار النظام
الــــبـــــديل اســــوأ بـــــاســــتــــخــــدام
مــلــيـــشــيــاته (عــصـــابــات الــقــتل
واالجرام) الـتي اغتـالت العـناصر
الـوطـنـية وحـجـمت دور احلـركات
واالحـزاب العـريقـة بتـاريخـها في
احلــركـة الــوطـنــيـة وعـمــلت هـذه
ـلـيـشـيـات عـلى اخالء الـبـلـد من ا
ـهــنــيـة الـكــفــاءات الــعـلــمــيــة وا
تلك ن  وكانت النـتيجـة واحدة 
الـــقـــوة والـــســـلـــطـــان واقـــصــاء
ـسـتحـق وجلب اجلـاهل الـكاذب ا
حـــيث اخـــذت االحـــزاب من خالل
مـليشـياتـها الصـدارة في العمـلية
االنتـخابـية (الـبيـشمـركة الـتابـعة
ــــــقـــــراطي لــــــلـــــحـــــزبــــــ الـــــد

ـاركسـيـة قد مع ان االشـتـراكيـة ا
تـــغــلـــغــلـت في الــعـــديــد من دول
الـعـالـم اال انـهـا نـتـيـجـة لـعـوامل
عـديده بدأت مـنذ مـنتـصف القرن
الـعـشـرين بـالـتـراجع عن الـكـثـيـر
ــبـاد واالسـس الـتـي بـنت من ا
عـلـيـهـا افتـراضـاتـهـا التـقـلـيـدية
وقــــد اســـتـــمـــرت االشـــتـــراكـــيـــة
ـــاركــســـيــة بـــالــتـــراجع الى ان ا
ه ساحـقة عام تـعرضت الى هـز
 1990بانـهـيار مـؤسـسة الـنـظام
الــشــيــوعي الــروسي واســتــقالل
اجلــمـهـوريـات الـســوفـيـاتـيـة عن
روســيــا االم. وتــكــويــنــهــا لــدول
مــــســـتــــقــــلـــة حــــتى ان احلـــزب
الشـيـوعي في جـمهـوريـة روسـيا
عــــــــجـــــــز عـن ان يــــــــنــــــــجـح في
االنتخابات احلـزبيه عندما جرت
الول مرة من بـعد انهـيار االحتاد
الـسوفـياتي فـأميـركا التـي عملت
عـــلى تـــدمـــيـــر الــقـــطـب الــثـــاني
بـــالــشــعــارات االنــســانــيــة الــتي
ـعـاجلـة حـاالت اجلـوع دفـعـتــهـا 
والفقر االنساني مع انها السبب
فـيهـا  خطت خـطوات بـعيدة عن
الــــــدول االخــــــرى وصــــــرفـت من
االموال مـايـسـد جوع االنـسـانـية
كاملة من اجل ان تدمر االنسانية
ـطـلـقة بـعـد ان انـفردت بـالـقـوة ا
واجلــبــارة فــافــتــعــلت االحــداث
عاونة االعوان وقامت بالصاق
ـسلـم الـتـهم جزافـاً بالـعرب وا
بــــــداعـي (االرهــــــاب) وبــــــهـــــدف
السيـطرة على الـثروات وتوسيع
طابقة صالح ا النفوذ لتحقيق ا
ـلـمـعـة ـزعـومـة وا لــشـعـاراتـهـا ا
ا ظاهـرياً لكنـها مدمرة بـاطنياً 
يــشـبه فـعل امــريـكـا الــتي عـمـلت
ــنـطق عــلى تـدمــيــر الــشـعــوب 
ضـــــــرورة اســــــقــــــاط احلــــــكــــــام
ــــســــتـــــبــــدين اخلــــارجــــ عن ا
طـــاعـــتـــهـــا في (افـــغـــانـــســـتــان
والـعـراق) ومـا تالهـمـا من تـدخل
عسكري فـي (ليبيا) ومـارافقتهما
من اسـتـخـدام لـلـقـوة الـعـدوانـيـة
ضـد االنـسانـية وجـرائم مـحشـية
يــنــدى لــهــا اجلـبــ والــضــمــيـر

ي احلر.  االنساني العا
w «dł« qF

ومع ان الكل يعرف ان هذا الفعل
االجـــــرامي مـــــخــــالف حلـــــقــــوق
االنــســان ومــبــدأ الــســيـادة وان
احلقيقه في بـاطنيته هي حتقيق
ــرفــوعــة الـــشــعــارات الــزائــفــة ا
ــفــضـــوحــة الــتي يـــتــبــنــاهــا وا
احلـكــام الــعـرب والــســيـاســيـون
الــــــــراكـــــــــعــــــــون لـالجــــــــنـــــــــبي
ــنــطق الــقـوو ــســتــســلـمــون  وا
الـغاشـمـو هـؤالء احلـكـام ومـعهم
حــكــام ايـران واســرائــيـل كــانـوا
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