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{ طهـران (أ ف ب) - أعـلـنت إيران
تـحدة الثالثـاء أن فـرض الواليـات ا
عــقــوبــات جـــديــدة "عــقــيـــمــة" عــلى
اجلمـهوريـة اإلسالميـة يعـني إغالقا
ـسـار الـدبـلـومـاسـيـة بـ "نـهـائـيــا" 
ـتـحـدث واشـنـطن وطــهـران.وكـتب ا
بــاسم وزارة اخلــارجــيــة االيــرانــيـة
عـــبــاس مــوســـوي عــلى تـــويــتــر أن
ـرشد "فرض عـقـوبات عـقيـمـة على ا
األعـــــلى إليـــــران (آيـــــة الـــــلـه عـــــلي
خامنئي) ووزيـر اخلارجية اإليراني
(مـحـمـد جـواد ظـريف) يـغـلق مـسـار
الــدبــلــومــاســيــة بـشــكل نــهــائي مع

احلكومة اليائسة لترامب".
وأضــــاف أن "حـــكــــومـــة (الــــرئـــيس
األمــريـــكي) بــصــدد تــدمــيــر جــمــيع
ــعـتــمـد عــلـيــهـا اآللــيـات الــدولــيـة ا
لــــلــــحــــفـــــاظ عــــلى الـــــسالم واألمن

." ي العا
والــعـالقــات الـــدبـــلـــومــاســـيـــة بــ
واشــنـطن وطــهـران مــقـطــوعـة مــنـذ

.1980
ـتـحـدة اإلثـنـ وأعـلـنت الــواليـات ا
فرض عـقـوبـات "مشـددة" عـلى إيران
ـرشـد األعـلى وقادة في اسـتهـدفت ا

احلــرس الـثــوري.ووقع تــرامب أمـرا
بـفــرض عـقـوبــات مـالـيــة عـلى إيـران
وقال أن ذلك "رد قوي ومتناسب على
حتــــركــــات ايــــران االســــتــــفــــزازيــــة
ــتـــزايــدة".أكــد تـــرامب "ســنــواصل ا
زيــادة الــضـغــوط عــلى طــهـران ... ال
ـــكن إليـــران امـــتالك سـالح نــووي
مـــطــلــقــا" مـــؤكــدا أن الــكــرة اآلن في

لعب اإليراني للتفاوض. ا
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كــمــا أعــلن وزيــر اخلــزانــة ســتــيــفن
منـوتش أن واشـنطن سـتدرج وزير
خـارجـيـة إيـران مـحـمـد جواد ظـريف
عــلى الــقـائــمـة الــسـوداء وســتـجــمـد
مــــزيـــــدا مـن األصــــول اإليـــــرانـــــيــــة

ب"مليارات الدوالرات".
ـتــحـدة االثـنـ وفـرضت الــواليـات ا
عقوبات جديدة على إيران استهدفت
ـــرشـــد األعــلـى وقــادة فـي احلــرس ا
الـثوري لـتـزيـد بذلك الـضـغـوط على
الــبــلــد الــذي هــدد الــرئــيس دونــالــد
تــرامب ب"تــدمـيــره" إذا كــان يــسـعى

إلى احلرب.
ـكتب الـبـيـضـاوي وقع ترامب وفي ا
أمــرا بــفـرض عــقــوبـات مــالــيــة عـلى

إيــــــــران وقـــــــــال أن ذلـك "رد قــــــــوي
ومـــتـــنــاسـب عــلـى حتــركـــات ايــران

تزايدة". االستفزازية  ا
وأكـــــد تــــرامب "ســـــنــــواصل زيــــادة
ـكن الــضـغــوط عـلـى طـهــران ... ال 
إليـران امـتالك سالح نـووي مـطـلـقـا"
ـــلـــعب مـــؤكـــدا أن الـــكـــرة اآلن في ا

اإليراني للتفاوض.
وأضاف "نحن ال نطلب النزاع".

وقال أنه استـنادا الى الرد االيراني
كن كن انهـاء العقـوبات غدا أو "
أن تـســتـمـر لــسـنـوات مـقــبـلـة". وفي
تــوســيع لــلـعــقــوبــات أعــلـنت وزارة
اخلـــزانــة أنـــهـــا ســـتـــضـــيـف وزيــر
خـارجـية إيـران مـحـمـد جـواد ظريف
عــلى الـقــائـمــة الـســوداء وسـتــجـمـد
مــــزيـــــدا من األصـــــول اإليــــرانـــــيــــة

ب"مليارات الدوالرات".
وتـصــاعـد الـتــوتـر بـعــد أن أسـقـطت
إيـــران طـــائــرة جتـــسس أمـــريــكـــيــة
ـــاضـي وبـــعـــدهـــا اراد األســــبـــوع ا
تــرامب شن ضــربــات لــكــنه عــاد عن
رأيه.وســـعت إيــران الــتـي تــشــلــهــا
الـعــقـوبـات األمــريـكـيـة الــتي تـشـمل
وقف مــعـظم صــادراتــهـا من الــنـفط

"ال شــأن له في اخلــلــيج" وكــتب في
تغـريدة دون االشـارة إلى الـعقـوبات
ئة أن دونالد ترامب "محق مئة في ا
حول أن اجليش األمريكي ال شأن له

في اخلليج".
تــتــداخل في اخلالف مــجــمــوعـة من
نطـقة حيث أن حلفاء اخلصوم في ا
ـــتـــحـــدة الـــســـعـــوديــة الـــواليـــات ا
وإسـرائـيل يـدفــعـونـهـا إلى الـتـحـرك

بشكل قوي ضد إيران.
W×KÝ«  …“UOŠ

وقــال رئـــيس الــوزراء االســـرائــيــلي
بنـيـام نـتانـيـاهو االثـن ان بالده
نع ايران ستبـذل كل ما في وسعـها 
من حــيـازة سالح نــووي وذلك لـدى
ــســؤول روسـي كــبــيـر اجــتــمــاعه 
وسط توتر شديد في منطقة اخلليج
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة.وحضّ وزيــــر
اخلـارجـيـة االمـريـكي مـايك بـومـبـيو
خالل زيــــــارة الـى الـــــســــــعــــــوديـــــة
واإلمــارات حــلـيــفي بـالده عـلـى بـذل
مـزيــد من اجلـهـود لـضــمـان مـراقـبـة

الحة قبالة إيران. ا
وقـال مسـؤول أمـريكي لـلـصحـافـي
بـيـنـمـا كــان بـومـبـيـو في طـريـقه من
جـدة إلى أبـوظـبـي "عـلـيـنـا أن نـبـني
نع االيـرانـي مـن مواصـلة حتالـفـا 
مــا يــقــومـون بـه في اخلــلـيـج االمـر

الذي يقوّض حرية التجارة".
والـتقى بـومـبـيـو العـاهل الـسـعودي
ــلـك ســلــمــان وولي عــهــده األمــيــر ا

محمد بن سلمان في مدينة جدة.
من ناحية أخرى أكّدت سـلطنة عمان
االثــنـــ أنّــهــا لم تــنـــقل رســالــة من
ـتــحــدة إلى إيــران بــعـد الــواليــات ا
اســقـــاط طـــهــران طـــائـــرة مــســـيّــرة
أمـريــكـيـة وتـهـديــد واشـنـطن بـالـرد
حــــســـــبـــــمــــا أفـــــادت أفــــادت وزارة
الـعـمـانـيــة.ورغم امـتـنـاع تـرامب عن
تـوجـيه ضـربة إليـران إال أن االعالم
ـتـحـدة األمـريـكي قـال إن الـواليـات ا
نــفــذت هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة ضــدّ
مـنــظـومــة إطالق صـواريخ وشــبـكـة
جتــسس إيــرانـيــة ردا عــلى اســقـاط

سيرة. الطائرة ا
إال أن وزيــــر االتــــصــــاالت اإليــــراني
مـحمـد جـواد آذري جـهـرمي نفى اي

. تاثير لذلك االثن

إن لــديه اســـتــراتـــيــجـــيــة واضـــحــة
تـــخـــتـــلف بــــشـــدة عن الـــســـيـــاســـة
األمــريــكــيـــة الــســابــقـــة في الــشــرق

ضطرب. األوسط ا
وفي تغـريدات االثـن قـال ترامب إن
أهـداف أمـريكـا بـالـنـسـبـة إليران هي
"عدم حيازة أسـلحة نـووية والتوقف

عن رعاية االرهاب".
وتـؤكد إيـران أنـهـا ال تـمتـلك أسـلـحة
نـــوويـــة.وانــســـحــبـت واشــنـــطن في
أيار/مايو 2018 من االتفاق الدولي
حــول الــبـــرنــامج الــنــووي اإليــراني
الــذي  الــتــوصل إلــيه عــام 2015.
وأعــادت واشــنــطن فــرض عــقــوبـات
مــشــدّدة عـلى إيــران خــصــوصـا في
قــطـاع الــنـفط لــتـحــرم اجلـمــهـوريـة
اإلسالمــيـة مـن مـكــاسب اقــتـصــاديـة
انتظرت احلصول عليها من االتفاق.
ورغم أن البـعض في واشنـطن يرون
أن الهدف النـهائي هو تغيـير النظام
في طـهـران يــقـول تـرامب انه يـرغب
في جتـنب احلـرب وأنه مـنـفـتح عـلى

. فاوضات مع القادة اإليراني ا
ودعــا تــرامب الـدول الــتي تــســتـورد
كـميـات كـبـيـرة من نـفط دول اخلـليج
ــشـــاركـــة في حـــمــايـــة حـــريــة الـى ا

الحة في مضيق هرمز. ا
وقـــال تـــرامب "نـــحـن حـــتى لـــســـنـــا
بــحــاجــة ألن نــكــون هــنـاك مــا دامت
ـنتج األول ـتـحدة بـاتت ا الواليـات ا

للطاقة في العالم".
ــئــة من الــواردات وتـابع أن "91 بــا
الصيـنيـة من النفط تـمر عبـر مضيق
ــئـــة من الــواردات هــرمــز و 62 بـــا
اليابـانيـة واألمر نفـسه ينـطبق على
الـعـديـد مـن الـدول األخـرى" مـضـيـفـا
ـاذا عـلـيــنـا ان نـقـوم بـحـمـايـة هـذه "
الطـرق البـحرية مـنذ سـنوات طـويلة
لفـائدة دول اخـرى من دون احلصول

على تعويضات".
وحـتى اآلن يـبـدو أن سـيـاسـة اجلـزر

. والعصا لم تفلح مع اإليراني
وكـتب الـرئـيس حـسن روحـاني عـلى
تــويـــتـــر االثـــنـــ "مـــزاعم أمـــريـــكــا
باسـتـعدادهـا لـلتـفـاوض دون شروط
غير مـقبولة مع اسـتمرار الـتهديدات

والعقوبات".
أما ظريف فقـال إن اجليش األمريكي

إلى الــتـقــلـيل من تــأثـيــر الـعــقـوبـات
األمريكيـة.ودعا مجلس األمن الدولي
اإلثن بعد جلسة مغلقة الى احلوار
عاجلة تـصاعد التـوتر ب الواليات

تحدة وايران. ا
وفي بـيان صـحـافي صدر بـاالجـماع
دان مجـلس األمن الهـجمـات األخيرة
عـلى نــاقالت الـنـفـط وقـال إنه يـجب
عـنيـة وجميع على جـميع األطـراف ا
ارسة أقصى درجات نطقـة " دول ا
ضــبـط الــنــفـس واتــخــاذ اإلجــراءات
والــعــمل عــلى احلــد من الـتــصــعــيـد

والتوتر".
ـتـحدة لـكن سفـيـر ايـران لدى اال ا
مـــجـــيـــد تـــخت رواجني اعـــتـــبــر أن
الـظروف غـيـر نـاضجـة الجـراء حوار

تحدة. مع الواليات ا
وقـــال رواجني لـــلـــصــــحـــفـــيـــ في
ـتـحدة نـيـويورك إن عـلى الـواليـات ا
أن تـوقف "حـربـهـا االقـتـصـاديـة ضـد
ـكنك الشـعب االيراني" مـضيـفا "ال 
البـدء بحـوار مع أحد يـهددك ويـعمل

على تخويفك".
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ووسط نشاط دبلوماسي واسع دعت
ـــتــحـــدة وبـــريــطـــانـــيــا الــواليـــات ا
ــــتــــحـــدة واالمــــارات الــــعـــربــــيــــة ا
والسـعودية إلى "حـلول دبـلومـاسية"

خلفض التصعيد مع إيران.
وأفـــاد الــبـــيـــان الــصـــادر عن الــدول
األعـضاء في الـلـجنـة الـرباعـيـة حول
الـيمن "نـدعـو ايـران الى الـتوقف عن
اي خـطـوات اخـرى تـهـدد االسـتـقرار
االقليـمي ونحض عـلى التوصل الى
حلـول دبـلومـاسـية تـخـفّض من حدة
التـوتر".كـما أعـلن الرئـيس الفـرنسي
ـــانــــويـل مــــاكـــرون االثــــنــــ أنه ا
ســيــلــتــقي نــظــيــره األمـريــكي "عــلى
انـفـراد" عـلى هــامش قـمـة مـجـمـوعـة
ـقــررة نـهــايـة األســبـوع الــعـشــرين ا
ـلف ـنـاقـشـة ا احلـالي في الـيــابـان 
اإليراني.لـكن موسـكو حـليف إيران
اعتـبرت أن الـعقـوبات اجلـديدة التي
تــســتـعــدّ واشـنــطن لــفـرضــهـا "غــيـر

قانونية".
وجـــهت انـــتـــقـــادات لـــتـــرامب داخل
تـحدة بـأنه يبـعث رسائل الواليـات ا
مختلطة إلى إيران. إال أن ترامب أكد
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كــشـــفت عـــودة اســـطـــنــبـــول الى حـــضن
االحزاب الـعـلمـانـية في 23 حزيـران سـنة
 وجنـــاحــهــا في الــســـيــطــرة عــلى2019
ـدن الـسـيـاحـيــة الـكـبـرى ومـنـهـا مـعــظم ا
انـقـرة  وأنـطالـيـا و ازمـيـر .. وبـعـد مضي
اكثـر من تسعـ سنة من نـظام الـعلمـانية
االتـاتوركـيـة ..كـشفت عن مـحـاوالت جـدية
ي لــلـعـودة من يــدعـمـهــا االقـتـصــاد الـعـا
ـــســلــمــة الى احلــضن جــديــد بــتــركــيــا ا

االوربي .
لـقد حـاول الـرئـيس رجب طـيب اردوغان 
و منـذ ان كان واليـا على اسـطنبـول  سنة
 ثم قـيادته لـلـبالد كرئـيس لـلوزراء1996
سـنة 2002 اعـادة  وجه تـركيـا االسالمي

وبخطوات ثابتة بعد 
 شعوره بان../

عـلمـنـة الدولـة الـتركـيـة  نفـعت االوربـي
ولم تنـفع االتـراك .. وبعـد ان ظـلت  تركـيا
واقــفــة عــلى اعــتــاب االحتــاد االوربي من

دون ان يفتح لها بابا .
لـكن هذا اليـعـني .. ان الـرئـيس اردوغان 
قـــد جنـح في تــــصـــفــــيــــة االرث الـــكــــامل
لـلعـلـمانـيـة التي وضع اسـسـها مـصـطفى
كمـال اتاتـورك جلـمهـورية تـركيـا احلديـثة
والــتي ولــدت بــعـد تــصــفـيــة ارث الــدولـة
العثـمانبـة سنة  1917واضفى علـيها كل

مظاهر الرقي والتحضر .
wÝUOÝ Íb%

 ان فوز االحـزاب العلـمانـية هـذا االسبوع
يــشـكل حتــديـا ســيـاسـيــا مـوجــعـا حلـزب
الـعـدالـة والــتـنـمـيـة وألردوغـان نـفـسه  و
الذي كـان يسـعى وبخـطى خفـية وذكـية ..
إلنـهـاء  اثـار  ومــعـالم الـدولـة الـعـلـمـانـيـة
السبـاب سـياسـية وتـاريـخيـة .. و فاته ان
ـدن السيـاحية الـكبرى في تـركيا طبيـعة ا
ظــلت مـنــسـجــمـة مع الــتـقــالـيــد االوربـيـة

السباب تاريخية  .
 ومن خالل الــيــرقــيــات الــتى وجــهت الى
والي اسـطنـبـول اجلـديد اكـرام اوغـلو من
قبل اقرانه األوربـي  .. يـكشف لنـا مقدار
وحــجم االهــتــمــام االوربي الــذي انــشــغل
تأرجح في كثيـرا في الوضع الـسيـاسي ا

ـــــــيـــــــول االســـــــبـق تـــــــورغـت اوزال ذو ا
االمريـكيـة.. لقـد  رفع شعـار ( العـثمـانيون
ــــنـــــحى اجلـــــدد ) واراد مـن خالل هـــــذا ا
الــعــودة الى عـظــمــة الـدولــة الـعــثــمـانــيـة
ـا اراد ايـضا ومـكانـتـهـا التـاريـخـية.. ور
مــسح الــهـوة الــقــاتـلــة بـ شــعب مــسـلم
ونــظـام عــلـمــاني شـنق اول رئــيس حلـزب
اسالمي مـنتـخب هـو عدنـان مـندرس سـنة
لــــــذلك  قـــــام اوزال بـــــاجـــــراءات ..1961
داخلية تدغـدغ مشاعر  االتراك في الداخل
مارسات الـدينية  ..ثم تتعلق بـاحلق في ا
تـوجه الى دول اسـيـا الـوسطـى  ( الست )
والـــتي  كـــانت يـــومــا في حـــضن الـــدولــة
العثمانية .. و حتافظ اليوم على تقاليدها
االسالمية وتنـطق باللغـة التركية  .. وهي
جمـهوريات االحتـاد السـوفيـتي االسالمية
( سابـقا ) مـثل أوزبكـستـان  ارذربيـجان 
وطــاجـسـتــان والـشـيــشـان وغــيـرهـا ..ولم
يــنس أوزال ايــضـا ..  دول الــبـلــقــان مـثل
الـبــانـيـا ومـقـدونـيــا  والـبــــــــوسـنـة الـتي
كــانت تـشـكـل اخلـاصـرة الــتـــركــيـة بـوجه

اوربا . 
لـم يـــكن تـــوجه اوزال هـــذا اال في نـــطـــاق
الـتـذكـيــر بـاهـمـيـة اجملـال احلـيـوي لـدولـة
إقليمية مهمـة مثل تركيا .. ان هذا التوجه
اجلـديـد  لـلـرئــيس اوزال لم يـكن اسالمـيـا
بــحــتــا بل كــان وفق مــفــهــوم الــفــلــســفــة
ؤسسة العلمانية التي حترسها وبثبات ا
الـعـســكـريـة الـتي بـنــاهـا ورعـاهـا من قـبل

الرئيس اتاتورك .
اما الـرئـيس اردوغان فـقـد فطن بـذكاء الى
كل هـــذا الــــتـــاريخ الــــذي انـــتـــقــــلت فـــيه
شروعية العليا ) سلطةالباب العالي و ( ا
 التي حتدث عنها  / الفـيلسوف الفرنسي
مـن اصل جــزائـــري مــحـــمــد اركـــون امــام
طــلــبـته فـي جـامــعــة الـســوربــون ( وكـنت
واحــدا  من طالبه )  فــكـرة االنــتــقـال.. من
نــظـام ديــني مــهـيــمن الى نــظــام عـلــمـاني
مــتــزمت اراد الــغــاء هــويــة شــعب مــســلم

ارضاء لسطوة اوربا ونفوذها .
ان قـوة  الـنـظـام الـعـلـمـاني  كـانت تـتـمـثل
ؤسسة العـسكرية التي قامت بعدد بقوة ا
مـن االنـــقـالبـــات مـن اجل احلــــفـــاظ عــــلى
ــفـارقـة ــومـة الـنــظـام .. وهـنــا تـكـمن ا د
ـقـراطي ال يـسـتـمد الـغـريـبـة  في نـظـام د
قــوته مـن الــدســتــور فــقط .. بل من نــفــوذ

جنراالت اجليش .
وعـلى الـرغـم من ذلك فـان االحتـاد االوربي
اليعتـرض على هـذا التنـاقض الكبـير ..اما
االمـر االخـر / فـكــان يـتـعـلق بـدور وسـائل
االعـالم الــفــاعـــلــة فـي تــثـــــــــبـــيتً أركــان
الـــنــظـــام الـــعـــلـــمـــاني  والـــتي تـــركــــــت
تـاثـيـراتـهـا الـواضـحـة  عـلى تـوجـــــــهـات

ومئـــــتي  طائــــــــرة باليوم  الواحــــــــد .
ان الــرئـيس اردوغــان الــذي سـعى في اول
جتـربـة عـملـيـة له  وسط الـتـسـعـيـنات الى
جعـل اسطـنـبول من اجـمل عـواصم الـعالم
إطالقـا ..يـسـعى الـيـوم وبـنـشـاط الفت الى
حتقيق نـهضة اقـتصاديـة  رائعة ومـدهشة
وبــعــهــد رئــاسي جــديـد دشــنه بــحــكــومـة
جديدة  من  16وزيرا مـعـظمـهم  من رجال
االعــمـال .ولــكي يـحــافظ عــلى هـذا الــنـهج
اجلديد تقع على عاتـقه اليوم مسؤولية ان

يكون رئيسا للشعب التركي باكمله .
ان فــوزه في االنــتــخـابــات االخــيــرة  كـان
سـاعدة حـزب علـماني هـو حزب احلـركة
الـــقــومـــيــة .. ومـع ذلك لم يـــتــحـــقق فــوزه
بـاغـلـبـيـة مـطـلـقـة  واليـزال اقل من نـصف
الـــشــعب الــتــركي /  غـــيــر مــنــســجم   مع
عنى او التجربة االوردوغانية اجلديدة.. 
ـوقع اجلــغـرافي لــلـجـمــهـوريـة بــاخـر ان ا
الـتـركـيـة  والـعالقـات  مع االحتـاد األوربي
ومــظــاهـــر احلــداثــة تـــتــطـــلب ان يــكــون(
ـتـعـقـلـنـة ) والـتي اشـاد بـها لـلـعـلـمـانـيـة ا
اردوغــان يــومـــا  مــا .. حــاضــرة في إطــار
هـويـة الــدولـة اجلـديـدة  ولــهـا نـصـيب من
هـذا الـتحـول اجلـديـد الـذي يـقـوده حزبه 
حــزب  الـعـدالــة والـتـنــمـيـة  . ان الــتـحـول
الــكـبـيــر الـذي يــجـعل من ( األردوغــانـيـة )
تيـارا اسالميـا  حـداثويـا وعقالنـيا جـديدا
.. لـن يــكــتــمل اال بــاتـــبــاع نــهج ســيــاسي
مــتـوازن يــحـتــرم  ســيـادة ومــصـالح  دول
اجلـــوار ( ســوريـــا والـــعــراق ) حتـــديــدا..
وإطالق تـنمـيـة تركـية عـربـية كـبـيرة  لـبدء
عهـد جديـد من العالقـات  العـربيـة التـركية
ــتــوازنــة حـــفــاظــا عــلـى بــقــاء وازدهــار ا

شتركة. صالح العربية التركية  ا ا

الكثـــــــــــير من  الشــــــعب التركــــــــــــي.
وامـام هـذا االرث العـلـمـاني الـثـقـيل .. فان
الـرئـيس اردوغــان عـمل ومـازال  ومـنـذ ان
بنشاط كان رئيـسا  للـوزراء سنة   2002 
ؤسـسـة الـعسـكـرية من دؤوب  لـتنـظـيف ا
بـــقــايــا احلــرس الــقـــد من االنــقالبــيــ
..وجــاء انــقالب تــمــوز   2016هــديــة من
الــســـمـــاء لإلجـــهــاض عـــلى مـــا بـــقي من
جنراالت االنقالب واتباعهم  .. كذلك  عمل
اردوغان جـاهـدا لـتنـظـيف  وسائل االعالم
من سطوة العلماني :.بعد ان سهل مهمة
بيع شركة  ( دوجان ) ميـديا الى مجموعة
ـيـرين ) الـقـابـضـة وهي مـؤيـدة كـلـيـا  (د
لـســيـاسـة وطــمـوح  اردوغــان في الـسـعي
النطالق اجلـمهـورية الثـانيـة التي يـريدها
ان تكـون بعـهده ضـمن عشـر دول قوية في

العالم سنة  2023. 
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امــام الـــرئــيس اردوغـــان مــهـــام صــعـــبــة
وجسيـمة .. وهو  يـخطط بذكـاء ومنذ مدة
لــتــقــويض االرث  الــذي تــركه اتــاتـورك ..
فأعـاد الثـوابت االسالميـة للـشعب الـتركي
ــدارس الـــديـــنـــيـــة  ورفع االذان وفـــتـح ا
باللـغة الـعربيـة  وسمح بارتـداء احلجاب
ـــعـــاهــد في الـــدوائـــر الــرســـمـــيـــة وفي ا
واجلامـعات .. وهذه االمـور  كانت مـحرمة
في الـنظـام الـعلـمـاني الـسابق ...لـقـد عمل
ايضا على هـدم مركز اتاتـورك الثقافي في
قلب اسـطـنبـول وشرع بـبـناء مـركز ثـقافي
ســيــاحـي جــديــد مــكــانه .. ومن احملــتــمل
تهد  ( مطار اتاتورك ) احلالي وحتويله
ـرحلة الى أماكن ترفـيهيـة .. بعد افـتتاح ا
ــطـار  اسـطــنـبـول اجلــديـد والـذي االولى 
سيكون بديـال عنه .. ويسع  الكثر من الف

اسطنبـول  معلنـ فرحهم النهـاء سيطرة
حـزب الـعـدالـة والـتـنـمـيـة عـلى اكـبـر واهم

دن  التركية  التي قال عنها اردوغان:  ا
( من يربح اسطنبول.. يربح تركيا ) .

ـكن لــهـا الــقـبـول  الـواقـع ان  اوربـا .. ال
بــفـكـرة وجــود دولـة اسالمــيـة قــويـة عـلى
امتداد حدودها . ويعدها البعض (خطيئة
) كتلك التي اقدم علـيها  كمال اتاتورك من
قبل  عنـدما وضع نظـاما علـمانيـا موجها
لـيـس اللـغـاء فــكـرة اخلالفــة وحـسب .. بل
اللـغاء الـعـقـيدة  االسـالميـة الـتي امن بـها

الشعب التركي على مدى قرون  مضت .
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  الــغـريب ان الــعـلــمـانـيــة الـتي تــرسـخت
ـبـاركـة اوربـيـة .. ظـلت وكـانـهـا مـوجـهة
ضـد الديـن االسالمي فـقط  وجتاهـلت عن
قصد اعتـزاز الشعب الـتركي بدينه واالرث
االسـالمي الـــذي تــركـــته االمـــبـــراطـــوريــة

العثمانية له .
الــثـــابـت / ان مـــســـالــة حتـــديـث الـــدولــة
العـثمانـية لم يـبدا به اتـاتورك .. كـان قبله
ـثـقفـ االتـراك مثل االديب مجـمـوعة من ا
نامق كـمال  وضـياء كـوك .. وغيـرهما من
الـــذيـن درســوا فـي فـــرنـــســـا  ..وأصــدروا
جـــريـــدة ( احلـــريـــة ) ســـــــــــــنـــة  1872
لـلـتـعـبــيـر  عن رغـبـتـهم  بـتـحـديث الـدولـة
العثـمانية  وجنـحوا بوضع دسـتور جديد

للدولة انذاك .
 وبــعـد ســنـوات  قـام الــسـلــطـان مــحـمـود
الثانـي بسلـسلة اجـراءات  من شانـها نقل
الــدولــة الــعــثـمــانــيــة الى مــصــاف الـدول
االوربـــيـــة  / ومـــنـــهـــا حتــــديث اجلـــيش
الـعثـمانـي  و تبـديل الـكثـير مـن القـوان
والـــتـــدخل فـي عــادات االتـــراك وطـــريـــقــة
البس .. ويــبــدو ان اتــاتـورك ارتــدائــهم ا
ـرحلـة التـاريخـية  من كان مـتاثـرا  بـتلك ا
عـمر الـدولة الـعـثمـانـية والـتي جـرت فيـها
تــطـــورات مــهـــمــة عـــلى طــريـق احلــداثــة

والتقدم .
وهــــنـــا .. البــــد من االشـــارة الـى جتـــربـــة
حــديـثـة جــرت و في  بـدايـة الــثـمـانــيـنـات
ولــعــقــد كــامل ..قــام بــهــا رئــيـس الـوزراء
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ــتـــحــدة مـع مــصـــالح الــواليـــات ا

والعالم".
وفـي وقت ســــابـق االثــــنــــ دعــــا
ستوردة للنفط إلى ترامب الدول ا
"حمـايـة سـفـنـها" بـعـد سـلـسـلة من
احلــــوادث في اخلـــلــــيج أو بـــحـــر
عـمان ألـقت واشنـطن بـاللـوم فيـها
عــلى طـهــران الـتي نــفت أي تـورط
لها. وقـال ترامب "نحن حـتى لسنا
بــحـاجـة ألن نـكـون هـنـاك مـا دامت
ــنــتج ــتــحــدة بــاتت ا الــواليــات ا

األول للطاقة في العالم".
وتـــــــابع أن " %91مـن الــــــواردات
الـصــيــنــيــة من الــنــفط تــمــر عــبـر
مـــــــضـــــــيق هـــــــرمــــــز و %62من

{ طـــهــران (أ ف ب) - قـــال وزيــر
اخلــارجـيـة اإليـراني مـحـمـد جـواد
ظـريف امس إن اجلـيش األمـيـركي
"ال شــأن لـه في اخلـــلــيج" بـــعــد أن
أعـلــنت واشـنــطن فـرض عــقـوبـات
جديدة على اجلمهورية اإلسالمية.
وكـــتـب ظـــريف في تـــغـــريـــدة دون
االشــارة إلى هـــذه الــعــقــوبــات أن
ـئة دونالـد تـرامب "محق مـئة في ا
حـول أن اجليش األمـيـركي ال شأن

له في اخلليج".
واضــــاف ظــــريف الــــذي أعــــلــــنت
واشنطن أنه سـيتم استـهدافه هذا
األسبوع بعقوبـات أميركية جديدة
"إن انسحاب قواته يتماشى تماما

الـواردات اليـابانـيـة واألمر نـفسه
يــنــطــبق عــلى الــعــديـد مـن الـدول
ـاذا عـلـيـنـا ان األخـرى" مـضـيـفـا "
نقوم بحمايـة هذه الطرق البحرية
مـنـذ سـنـوات طــويـلـة لـفـائـدة دول
اخــــرى من دون احلــــصـــول عــــلى
تــعـــويـــضـــات". وأعـــلن الـــرئـــيس
األمــيـركي االثـنـ فـرض عـقـوبـات
ـــرشــد اإليــراني "قــاســـيــة" عــلى ا
األعــلى آيــة الـــله عــلي خــامــنــئي
وعــــدد من كــــبــــار قــــادة احلــــرس
الـثـوري بــهـدف زيـادة الــضـغـوط
عـــلى طـــهــران.وتـــابع ظـــريف "من
الـــــواضح اآلن أن +الـــــفـــــريق ب+
ـصالح األمـيركـية. لـيس مهـتمـا با

إنــهم يــحــتــقــرون الـدبــلــومــاســيـة
ويتعطشون للحرب".

يسـتخـدم ظريف مـصطـلح "الفريق
ب" بــاالنـكــلـيــزيـة لــوصف الــفـريق
الـذي يـعــتـقـد أنه يـضـم مـسـتـشـار
األمـن الـــقــــومي األمـــيــــركي جـــون
بــــــولـــــــتــــــون ورئــــــيـس الــــــوزراء
اإلسـرائــيـلي بـنــيـامـ نـتــانـيـاهـو
وولي الــعــهــد الــســعــودي األمــيــر
مـحمـد بن سلـمان ونـظيـره في أبو

ظبي الشيخ محمد بن زايد.
يــتـهم ظـريف يـتـهم األربـعـة بـأنـهم
ـنـح تـرامب ــدبــر الــذي  الــعـقل ا
الـنــصـائح التــخـاذ قـراراتـه بـشـأن

 محمد جواد ظريفإيران.
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اسئـلة كـثـيرة تـراود االذهـان ومن ذلك متى نـبـدأ باالنـتاج ?  ومـتى نـضع اخلطط
ونفـعل وزارة التخـطيط ? ومتى نسـتنفـر الطاقـات من أجل ايجاد االرضـية القامة
مشـاريع صناعية وزراعية ? مـتى يتخلى مجلس الـوزراء عن مناقشة االمور التي
ـصلحـة الشعب ? الى مـتى نبقى نـتناقش ونـطالب بزيادة النفع وال قـرارات فيها 
ليارات على تـقاعدين ? والى متى تنـفق ا الرواتب واجـراء تعديالت على رواتب ا
ـصـنـوع من ـداس ا مـا يـسـمى الــرفـحـاء ? والى مـتى نـبــقى نـسـتـورد الـفــجل وا
النايـلون من دول اجلـوار ? ومتى نـعيـد الهـوية العـراقيـة الى ابارنـا النـفطـية التي
تسرقها دول اجلوار منذ عام االحتالل البغيض? ومتى نعتمد على اخملتص من
ذوي اخلـبرة في االقـتـصـاد والتـنـميـة الـبـشريـة ونـفتـتح مـراكـز بحـثـية لـتـكون في
مواجـهة احملـاصصـاتيـة في ادارة الدولـة? ومن ذا الذي يـنهض بـالبالد ويـخضع
مـواردهـا الـنـفـطـيـة الى قــانـون يـحـمي مـوارد الـشـعب ومـن يـوقف اعـمـال نـهـبـهـا
تـنفذين في غياب الـقانون وتعطل الـرقابة والقضاء وسرقـتها من قبل االحزاب وا
تناحرة تهجو الواحدة االخرى علنا وهم في العـادل ? والى متى تبقى االحزاب ا
الـسـر متـفـقون عـلى اجنـاز مراحل الـفـساد وسـرقـة اموال عـامة الـشـعب ? ومتى
بارك اذا كانا حقاً بطالً سؤول الى اجليش البـطل والى احلشد ا ينـتظم ابناء ا
سـؤول يتـجول ـعدم يـنتـظم وابن ا اذا فـقط ابنـاء الشـعب ا ومبـاركاً ومـقدسـ و
عـتقدهم دول الـكفر ? والى مـتى تبقى في منـتجعـات ومالهي دول الغـرب الذي 
بعض اجلـهات مـدافعة عن دول بـعيـنها وهي تـعلم ان سـبب البالء في بالدنا هي
تـلك الـدول التي تـعـادي شعـب العـراق وتـعمل لـتـقويض اركـانه بـأعمـال انـتقـامـية
معـروفة االولـيات ? والى مـتى يبـقى االقـتصـاد على حـالة ركـوده والى متى نـبقى
نحن شعـبا استهالكيا نستـهلك منتجات الغيـر وندفع لهم مليارات الدوالرات أما
عـامل التي بـنتـها االيـدي العـراقيـة والتي صـانع وان تنـتج ا ان االوان ان نقـيم ا
كـانت تـابعـة لـلـتـصـنـيع الـعـسـكري وان نـقـيم احملـطـات النـتـاج الـكـهـربـاء بدال من
وارد العـراقي من استـيرادها من ايـران التي بدأت بـنهـضة اقتـصادية كـبيـرة 
تهرئة وحان الـوقت ان نبني السدود واد الغذائـية والصناعـات ا خالل تصـدير ا
ـياه سـاومـتـنـا بـشـأن اطالق اجـزاء مـن ا كي ال نـقع في فـخ تـركيـا الـتـي بـدأت 
وهـكـذا بالـنسـبـة اليران . انـنا وبـحـكم الالعقالنـيـة والتـخبط وعـدم االعـتمـاد على
اجلـهود الـوطنـية اخملـلصـة للـعراق اصـبحـنا شـعبـا مسـتهـلكـا ويعانـي اقتـصادنا
الــركـود ولن تـقــوم لـهــا قـائـمــة اذا لم يـبــاشـر مـجــلس الـوزراء بــعـمل كــبـيـر ومن
ال الـعام مـنذ 2003 والى الـيوم وسـيرى االولويـات تـقد الـفاسـدين وسـارقي ا
الشـعب كم من الـبليـارات من الدوالرات سـرقت من العـراق ومن ثم االلـتفات الى
الـية ـوجبـات لـلقـروض اخلارجـيـة التي يـتحـمل من ورائه الـعراقـيون الـتـبعـات ا ا
ـاذا اقـترضت احلـكـومات الـسـابقـة في حـ هـنالك عـدم الـشفـافـية في الـعـقود و
النـفطـية وفي مـواردها  ان الـوزارة احلالـية عـليـها اعـادة النظـر في اسـباب عدم
ان منذ عام 2014 والتحقق من االسباب ومتابعة تقـد احلسابات اخلتامية للبر
مهربـي اموال العـراق الى البـنوك االجنـبيـة وللحـقيـقة والتـأريخ هنـالك دولة جارة
تعيش عـلى اموال الـعراق وتـطور من برامـجهـا النـووية والبـالسـتية وتـعود لـتهدد
ـان الى قـافـلـة الـشعب الـعـراق ودول مـنـطقـة اخلـلـيج الـعـربي . ومـتى يـنـظم الـبـر
ساكن و واطن بحاجة الى الرعاية والى بناء ا ويطرح ويناقش قضايا الشعب فا
تـوفـير فـرص عمل  لـلـعاطـل وبـاالخص لـطوابـير اخلـريـج كـما ان وضع خـطة
سلـيمة من قبل وزارة الـزراعة ستهيء الفـرصة للفالحـ للعودة الى قراهم والى
واد الغذائية ارسـة دورهم في تأم سالت اخلبز دون احلاجة الى استيراد ا
ــقـدمــة مــنــهــا مـرض الــفــاســدة الـتي ادت الـى انـتــشــار انــواع االمــراض وفي ا
ـهتمـة بالرعـاية الصـحية نـظمات ا السرطـان وتؤكد احـصاءات وزارة الصـحة وا
ـسـتشـفـيات احلـديـثة عـلى ذلك وعـلى الـدولة ان تـفـكـر في بنـاء ا
وتـهـيـئـة االجواء لـلـعـلـمـاء الـعراقـيـ الالجـئـ لـلـعودة الى
ـهـم حـصر الـسـالح بـيـد الدولـة والـغـاء كل الـبـلـد ومن ا
انواع الـتجنـيد غيـر القانـوني . تمضي االيـام والسنون
ولم يــزل الــعــراق في الــدرجــات الــدنــيــا في الــصــحـة
والتـعلـيم واخلدمات فـالعـراق اصبح بـلد النـفايـات بعد

ان كان بلد االجنازات .

-1-
ن أحسن اليه وأسدى له اجلميل . من أبشع الصفات في االنسان تنكره 

انّ صـاحب الـيـد الـبـيـضـاء البُـدَّ ان يـقـدّر ويـشـكـر مع أنـنـا جنـد الـشـواهـد عـلى
التنكر ألصحاب األيادي البيض متصلة جيال بعد جيل –ولالسف الشديد-

-2-
ان الـنـفس االنـسانـيـة كـمـا ان لـها حـاالت من الـتـألق والـسـمـو والرفـعـة فـانّ لـها

حاالت من االنحطاط واالنحدار الى السفوح .
والشك ان نكران اجلميل هو منتهى السفالة والنذالة .

وهو كـاشف عن كَمٍّ هائل مـن اخلبث واحلقـارة ذلك ان التـخلف عن اداء الـشكر
ـكن تـبـريـره عـلى يـعـد تـقـصـيـراً أمـا اإلضـرار بـاحملـسـن فـهـو عـدوان صـريح ال

االطالق
-3-

ثال التاريخي  ا
صرية لآلمر : أمون وزير الديار ا جاء في ترجمه (ابن البطائحي) محمد بن ا

انه كان يتيما 
وعمل حمّاال مع احلمال في السوق

 والعـمل ال غضـاضة فـيه مادام عـمالً مـشروعـاً بعـيداً عن الـشوائب  ولـكنْ ح
تُخـتار (احلمالة) مهنةً فانّ ذلك يعـني انسداد األبواب أمام احلمال  والعجز عن

ضني  حتصيل العمل البعيد عن التعب ا
كما يعني انه ليس ثمة مِنْ مهاراتٍ أو براعات يتميز بها هذا احلمّال ..!

ـصـري  فـرآه شابـا ظـريـفا وذات يـوم حُـمِلَ احلـمّـالون الى دار أمـيـر اجلـيوش ا
فاعجبه  

فاستخدمه مع الفرّاش  ثم تقدّم عنده 
ثم آل أمرُه الى أنْ ولي األمر مِنْ بَعْدِهِ 

انها لطفرة كبرى ..!!
عادلة  والى أمون) الى رقمٍ بارز في ا وهكـذا حتوّل ابن البطائحي (محـمد بن ا

كانة يحسب لها حسابها ..!! شخصية مرموقةِ ا
والسؤال اآلن :

عن طبـيعـة العالقة بـينه وبـ أمير اجلـيوش الـذي قرّبه وأدنـاه ثم أوصله الى تلك
نزلة الرفيعة ? ا

واجلواب :
انه تآمر عليه متفقا مع أخيه  –أخي االمير  –لقتله 
وح علم اآلمر بذلك  ألقى القبض عليه وصلبه ...
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وأمـا الـواقع الـراهن فـقـد شـهـد ألـوانـا من نـكـران اجلـمـيل يـنـدى لـهـا اجلـب ال
غموس بالنذالة . تختلف في جوهرها عن موقف ابن البطائحي ا

-5-
انّ الذي انـقلبـوا على أعـقابـهم وتمـردوا على مَنْ فَتَحَ لـهم طريق االرتـقاء والـتقدم

كثيرون ...
وهم يــواجـهـون الـنـاس بـصـلف ووقــاحـة مـسـتـهـيـنـ بــذاكـرة الـنـاس ومـعـرفـتـهم

التفصيلية بالواقع واألحداث ..!!
انّ التـحول الى مـوقع اخلصـومة الـشديـدة ألصحـاب األيادي الـبيض يُـعّد احدى

الظواهر البارزة في العمل السياسي ..!!
ولـعـل هـذا احـد االسـبـاب الــتي جـعـلت الــكـثـيـر من الــنـاس يـعـتـبــرون الـسـيـاسـة

واالخالق ضديْن ال يجتمعان ...!!
-6-

ومن صور النكران للجميل انقالب التالميذ على أساتذتهم .
ولقـد كتب أحدهم عن فـكر استاذه الـعمالق بأنّه فـكر التـقاطيّ مع أنّ استاذه من
أكبر اجملددين ال في علوم الدين فحسب بل في علوم شتى .
وقـد تـمـيّـز بـقـدرته عـلى االبـتـكـار بـشـكل مـذهـل  فـتـبوأ
الصـدارة في عـالم الفـكـر والتـأليـف فضالً عن الـعوالم

األخرى .
وهـكـذا بـاء هـذا الــتـلـمـيـذ الـعـاق بـاالسـاءة الى الـعـلم

وخرج عن كل اللياقات األخالقية والشرعية .

رشد األعلى للجمهورية اإليرانية  lO∫ الرئيس األميركي دونالد ترامب يوقع أمرا بفرض عقوبات على ا uð
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