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مناعتنا حياة

تحظى السـودان بقطر شاسـع وبثـراء ضخم 
في المـوارد الطبيعية والبشـرية، فهـي الدولة 
األولـى فـي العالـم مـن حيـث إنتـاج الصمـغ 
العربـي، ولديها ما يزيد علـى 130 مليون رأس 
من الماشية، وتبلغ حصتها في مياه النيل 18.5 
تريليـون م3، كمـا تغطي المعادن التي تشـمل 
الذهـب والفضـة والحديـد والنحـاس وغيرهـا 
حوالي 46% من مساحتها، وهي إضافة إلى كل 
ذلـك تصدر النفط والقطن وعشـرات المنتجات 
الزراعيـة، ويتجـاوز عـدد سـكانها 41 مليون 
نسـمة، لكنها وعلى الرغم من امتالكها كل تلك 
المقدرات الضخمة قد أخفقت في إدارة شؤونها 
كل األنظمة السياسية المتعاقبة، وباتت تتقلب 
بين األزمـات والتطلعات إلى اإلصالح وتحسـن 

الحال.
وفـي األسـبوع الماضـي أصـدر نائـب رئيـس 
مجلس السـيادة السـوداني الفريـق أول محمد 
حمدان دقلو، بيانا تناول فيه الوضع السياسـي 
في السـودان، وانطلق فيه من واقع ما يراه من 
األزمـات التـي تمر بهـا بـالده، إذ وصفها بأنها 
»األخطـر في تاريخ السـودان الوطني الحديث« 
ورأى أنهـا تهـدد وحـدة السـودان وسـالمتها 
وأمنها ونسـيجها االجتماعـي، داعيا كل القوى 
السياسية إلى االحتكام بالعقالنية للوصول إلى 
حلول سياسـية ناجعـة لتلك األزمـات، ثم أعلن 
في البيان نفسه انسحاب المؤسسة العسكرية 
من المشـهد السياسـي؛ إلتاحة الفرصة لحوار 
القـوى السياسـية، التـي رحبت بدورهـا بهذا 
البيـان واعتبرتـه خطـوة متقدمة لحـل األزمة 

السياسـية، لكن ما طبيعة هـذه األزمة؟

إن دولـة السـودان قـدر لهـا أن تكـون دولـة 
مأزومة منذ لحظة والدتها بالشكل الحديث في 
عـام 1956م، عودا على الظـروف غير الصحية 
لتشييدها؛ إذ لم تنشـأ نشأة طبيعية جراء عقد 
اجتماعـي أو حاجـة مجتمعيـة للتنظيـم، ولم 
يكـن بناؤها نتـاج تفاعل تلقائـي بين مكونات 
مجتمعهـا ومحيطـه، بـل تعـود نشـأتها إلـى 
تدخالت خارجية كونها مرت قبل مخاضها هذا 
بمرحلتيـن مهمتين: األولى عندمـا كانت تحت 
الحكـم العثمانـي، والثانية عندمـا وقعت تحت 
وطأة االستعمار البريطاني، األمر الذي صب كل 
أثره على ضرب الهوية السودانية الجامعة وقيم 
العيش المشـترك، وبالتالي كان لـه األثر البالغ 
أيضا على فشـل بناء الدولة السـودانية وتمزق 
هويتها، ومالمسـة هذين األثريـن فقط هو ما 
يعني اسـتقرار مفهـوم السـودان »كدولة« في 
الوعي السياسي لدى مختلف المكونات، فتقدم 
األزمتين أدى إلى إفراغ هذا الكيان من مضامينه 
حتى صارت الدولة بمؤسسـاتها وهويتها كيانا 
ال تسـتوعب صيغته »الكل السوداني« وال يدمج 
فيها كل ما تحويه السـودان مـن تعددية هائلة 
وتنـوع عرقـي ودينـي ولغـوي وثقافـي، وظل 
عمرهـا يكبر فـي التاريخ الحديـث وتكبر معه 
هاتـان األزمتان: أزمة الهوية وأزمة بناء الدولة، 
فأصبحـت السـودان حالـة مميـزة السـتثارة 
الصراعـات واالحتراب األهلـي كنتيجة طبيعية 

لتفاقم المشـكالت التي ورثتها منذ نشـأتها.
وقد أدى فشـل بناء الدولة السـودانية الجامعة 
إلى تيسـير عبور األفـكار االنفصالية، وتعميق 
اغتراب األسـاس االجتماعي، وتشويه العالقات 
بيـن مكونات المجتمـع السـوداني وتركيباته، 
وقـد اسـتنزف ذلك كل ما اسـتطاع مـن قدرات 
السـودان ومقدراتها، وولدت صياغـة التكوين 
السياسي للسودان انصهارا للدولة في السلطة، 
حتـى أصبحت السـلطة تنظر إلى نفسـها على 
أنها الكيان الحاضن للدولة وليست الالعب الذي 
يـذوب في كنف الدولـة، وقد فتحـت التطورات 
األخيرة في السودان المجال أمام أبناء المجتمع 
السـوداني ومكوناتـه بـأن يصبحـوا الفاعـل 
الوحيـد في بناء الدولة في ظـل محدودية تأثير 
الفاعل الخارجي حاليـا، وفتحت تلك التطورات 
المجال كذلـك أمام األمنيات بأن تجد السـودان 
ضالتها في الـروح الوحدوية والوجدان الوطني 
المشـترك، وعلى النخب السـودانية إذا ما أرادت 
تماثـل بالدها وتصحيح مسـارها التاريخي، أن 
ينطلقـوا من احتـرام طبيعة التعدديـة والتنوع 
في المجتمع السوداني إلى بناء صياغة دولتهم 

خالله. من 
ويبقـى مسـتقبل األوضـاع فـي السـودان 
مرهونا في مقدرة كل القوى السودانية على 
مس جوهر األزمة الحقيقي، ثم استشعارهم 
الحاجة الماسة للتماسك الداخلي، األمر الذي 
يسـتدعي أن تكون مالمح النظام السياسي 
االنتقالي وشبكة عالقاته الخارجية تتشكل 
بهـدف الوصول إلـى دولة سـودانية موحدة 
ومتنوعـة فـي الوقت نفسـه، وتنتـج نظام 
حكم واحد يتسم باالسـتقرار واالستمرارية 

بما يسـمح بتجاوز تلك األزمـات الموروثة.

تخطـو المملكـة العربيـة السـعودية خطوات 
متالحقـة نحو تنمية اإلنسـان والمـكان؛ فمنذ 
إقـرار الرؤيـة الوطنية فـي عـام 2016 لم يتم 
االكتفاء بتطوير مشـاريع تستوعب احتياجات 
اإلنسـان أو الطلب )الكمي( فحسـب؛ بل أصبح 
االتجاه نحـو إنتاج مشـاريع عمرانية )نوعية( 
تخـدم المجتمـع السـعودي وترتقـي بجـودة 

الحياة. 
لقـد كنـا علـى موعـد األسـبوع الماضـي مع 
إطـالق الكـود العمراني لمشـروع تنمـوي رائد 
وهـو »المسـار الرياضـي« الـذي يضـاف إلـى 
جملة المنجزات التنموية فـي المملكة العربية 
السـعودية، ويدشـن عنوانـا جديدا لمسـتقبل 
التخطيـط والعمـران فـي مدينة الريـاض. يعد 
المسـار الرياضي أحد مشاريع الرياض الكبرى 
والتي سوف تسـهم في تعزيز جودة الحياة في 
مدينـة الريـاض وتحقيـق مسـتهدفات الرؤية 
الوطنيـة فـي بنـاء مجتمـع حيـوي، واقتصاد 

مزدهـر، ووطـن طموح. 
إن مشـروع »المسـار الرياضـي« ليـس مجرد 
مشـروع ترفيهـي أو ترويحي فحسـب؛ بل هو 
مشـروع تنمـوي يمتد علـى مسـافة 135 كلم 
في نطاق يخدم سـكان مدينـة الرياض والمدن 
المجـاورة، ويتكامـل مـع المنظومـة البيئيـة 
كوادي حنيفة وحديقة الملك سـلمان ومنطقة 
الثمامـة. المشـروع يعيـد مسـار التخطيـط 
العمراني من المنحى المنحصر في تقسـيمات 
األراضـي والـذي يفتقـد للشـمولية ونعني بها 
الكفـاءة االقتصاديـة، وحماية البيئـة، وجودة 

الحياة إلى منظومة االستدامة كأحد أهم أهداف 
 .2030 رؤية 

يشـتمل المشـروع على مسـارات مشـاة آمنه 
ومشجرة ومسـارات خاصة بالدراجات ومواقع 
لألنشـطة الرياضية وعدد كبير من المسطحات 
الخضـراء والمناطـق المفتوحـة والسـاحات 
واألنشـطة  الفعاليـات  ومواقـع  والمعـارض 
الثقافيـة والفنيـة والمسـارح ودور السـينما، 
الـى جانـب األنشـطة الترفيهيـة والمناطـق 
االسـتثمارية. جميع هذه األنشـطة والخدمات 
سـوف تتكامـل في تصميـم عمراني يتماشـى 
مع مبادئ »العمارة السلمانية« وبشكل يضمن 
جودة التصميم الحضـري والتأكيد على الهوية 

العمرانيـة المحلية. 
بصفتـي متخصـص في مجـال »التخطيط 
العمرانـي« أسـتطيع اسـتلهام جملـة مـن 
المبـادئ واألهـداف في مشـروع »المسـار 
الرياضي« والتي تؤكد على بناء اإلنسان وبناء 
األوطان؛ فبناء اإلنسان يكون من خالل تعزيز 
البنـاء الجسـدي والنفسـي من خـالل خلق 
مسارات مشـاة وأنشطة اجتماعية وثقافية 
تشـجع على ممارسـة الرياضة وتسهم في 
تعزيز العالقات االجتماعية وزيادة المخزون 
الثقافي للمجتمع؛ أما بناء األوطان فيتم من 
خالل األنشطة والمعارض الفنية والفعاليات 
والمفـردات العمرانية المسـتمدة من البيئة 
المحليـة والتي تعمـل على تصديـر الثقافة 

السـعودية المحلية لشعوب العالم. 
وأرى أن تأثير »المسـار الرياضي« سـوف يمتد 

ليشـمل ثالثة مسـتويات رئيسة وهي:
أوال: مستوى األحياء السـكنية المجاورة، وذلك 
بزيـادة معدالت الوصولية، ورفـع جودة األحياء 
السـكنية القائمـة، وتكامـل عناصـر الربـط 
الفراغـي. كمـا أن نوعية اسـتعماالت األراضي 
والمناطق التجارية واالقتصادية سوف تتماهى 

بشـكل متناغم مع طبيعية المشـروع.
ثانيـا: مدينـة الريـاض، وذلك بإيجـاد متنفس 
طبيعي وترويحي يخدم سـكان مدينة الرياض 
ويمكـن الوصول لـه من كافـة أجـزاء المدينة 
لكونـه يمتد على محور طولـي يخترق المدينة 
من الغـرب الى الشـرق، وهكذا سـوف يسـهم 
المشـروع في تحسـين أنماط الحياة لسـكان 
المدينـة وتقليل درجات الحـرارة وتغيير ثقافة 
المجتمع نحو أهمية المشي وممارسة الرياضة 
باعتبارها جزءا هاما في بناء الصحة الجسدية 

لإلنسان. والنفسية 
ثالثا: البعد اإلقليمي، فالمشـروع يصنف كأحد 
المشـاريع اإلقليميـة الضخمـة والتـي يتجاوز 
نطـاق تأثيرهـا البعـد المحلي للمدينـة لخدمة 
سـكان المـدن المجـاورة؛ بـل وصناعـة بيئة 
سياحية مستدامة. ويؤمل أن يشتمل المشروع 
علـى حلـول إبداعيـة لمواجهـة تحـدي نقص 
الميـاه في بيئة الرياض الجافة، حيث يتوقع أن 
يستفاد من آخر تقنيات تكرير واستهالك المياه 

لمد المشـروع بكفايته. 
باختصـار سـوف يعمـل مشـروع »المسـار 
الرياضي« على إعادة رسـم مستقبل التخطيط 

والعمـران فـي مدينـة الرياض.
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مع ابتداء سـنة هجرية جديدة أستشعر وجعا كبيرا 
جراء حالة التفلت في إطـار موروثنا الديني الجاري 
حاليـا مـن كل من هـب ودب على وسـائط التواصل 
المجتمعـي. كم هو مؤلـم حقا أن ينتقـل مجتمعنا 
المسـلم من تطـرف آلخر، ومـن أقصـى اليمين في 
تشـدده إلـى أقصى اليسـار في تفلتـه، وهو لعمري 
عيـن الخطيئة الذي وقـع فيه المجتمـع الغربي من 
بعد تحرره من سـلطة الكهنوت الكنسـي، ذلك الذي 
جشـم علـى عقولهـم وقلوبهـم قرونـا طويلـة من 
الزمـن، فكان أن جـاء عصر النهضـة ومن ثم عصر 
األنوار ليحطـم كل المحظـورات )التابوهات(، لكنه 
حطم معها بروح شـيطانية كل منظومتهم القيمية 
واألخالقية، فكان أن استحوذ عليهم الشيطان وقبيله 
بقيمه ومبادئه الملعونة، الداعية إلى اإللحاد وتفشي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن من شـذوذ وعقوق 
وغيره، وهو ما صار ظاهرا اليوم لألسـف، واستفحل 
بينهم بصورة مقززة. والسـؤال: هل قدرنا أن نسـير 

خطاهم؟ على 
أخشـى أننـا كمجتمـع مسـلم لـم نعـد بعيدين عن 
سـياقهم ومسـارهم الـذي مشـوا عليـه، إذ تفلـت 
علينـا الطارف ليفتي في ديننا الـذي ارتضينا بحجة 
االنتفـاض علـى أفكار متشـددة جثمـت علينا فترة 
مـن الزمن، ولم تجد في وقتها اسـتجابة مطلقة من 
جميع المسـلمين، بل ظهـر من ناقشـها وحاورها 
ورفضهـا بالحجـة والدليل في وقتـه. وبالتالي ليس 
مسوغا أن يقوم كل أحد اليوم بالتقول على الله وعلى 
نبينـا بحجج واهيـة. وإني من هـذا المنطلق ألرجو 
من هيئـة المرئي والمسـموع أن توقـف بث كل من 

جـاء بالعظائم وتكلم في كتاب الله وسـنة نبيه عبر 
وسـائط التواصل من غير المتخصصين، تصورا منه 
بأنـه يطرح رأيا، وما درى بأنه يفتري على الله وعلى 

نبيه بوعـي أو بغيره.
لقد بات التشـكيك في قرآننا الكريم أمرا مستسـاغا 
في عديد مـن وسـائط التواصل المجتمعـي، وصار 
من الطبيعي أن يخرج أحدهم في بث عبر مسـاحات 
تويتر أو انستقرام أو غيره ليفاخر بالدينيته وإلحاده 
ويدافع عمن أقر الله بكفره عالنية كفرعون وقبيله، 
ناهيك عن التشـكيك بالسـنة النبوية، وأن قول النبي 
صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم بالمطلق ليـس وحيا 
منزال من عند الله، مسـتغلين حالة التشدد التي كان 
الصحويون ينطلقون منها حال تأكيدهم بأن الجامع 
الصحيـح لإلمام محمد بـن إسـماعيل البخاري هو 

أصح كتاب بعـد كتاب الله.
والواقـع إن فـي ذلـك إثبـات مـا ال يصـح، وتمـت 
مناقشـتهم في وقته بالحجة والدليـل، لكن دون أن 
يتم اإلرخاء والتشـكيك فـي اإلمام البخاري نفسـه، 
فهـو عالم جليـل قد بذل جهده لجمع حديث رسـول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر في هذا السياق 
وقبل عقديـن من الزمان أني قلـت ألحد األكاديميين 
المشـهورين فـي وقتـه وهـو متخصـص فـي علم 
الشـريعة، جوابـا علـى دفاعه المطلـق عن صحيح 
البخـاري وبأنه أصح كتاب بعد القـرآن، قلت له: بأن 
اإلمـام البخـاري عالم قد بـذل جهده لجمـع حديث 
رسـول الله بشروطه، وهو بشـر غير معصوم، ومن 
حقه أن يسـمي كتابـه الجامع الصحيـح، العتقاده 
بـأن مـا رواه صحيحا وفق شـروطه، لكـن اعتقاده 

غير ملزم لغيره، ولذلك اسـتدرك الحاكم النيسابوري 
عليه وعلى اإلمام مسـلم الكثير من األحاديث التي لم 
يروها بالرغم من موافقتها لشرطه، وبالتالي فليس 
كل ما رواه البخاري صحيحا بالمطلق، وال يعني ذلك 
التشـكيك الكلي بكتابه فهو مرجع أساسي للحديث 
النبـوي، والحجـة تبقـى فـي موافقة متـن الحديث 
للقـرآن الكريـم كما يقـول بذلك أصحاب المدرسـة 

العقلية.
هذا هو الموقف العادل من اإلمام البخاري وغيره من 
أصحـاب الصحاح والمسـانيد، فهم جميعا من أهل 
الثقة والعدل، وحري بعلماء المسـلمين المجتهدين 
أن يقبلوا روايتهم ويتأملوها ويعرضوها على محكم 
كتاب اللـه، ويقرروا الصحيح منهـا واألكثر صحة، 
والضعيـف واألكثر ضعفا، وليس ذلـك على غيرهم 
من طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ممن عرفوا شيئا 
وجهلوا أشـياء كثيـرة، ناهيك عـن رويبضة الناس 
الذين أرهقونا بأحاديثهم واستفهاماتهم المصورة 

التي تلبي غايات الشـيطان ومراده.
أشـير في هذا السـياق إلى أن إرادة ولي العهد األمير 
محمـد بن سـلمان بمواجهـة مظاهـر التطرف في 
الخطـاب الديني ال تتحقق إال بالوصول إلى اإلسـالم 
النقي الذي يرتكز في أحد جوانبه الرئيسة على غربلة 
الحديث النبوي الشريف، وتبيين الثابت المتواتر منه 
وغيـر المتواتـر، وليـس في نسـف الحديـث النبوي 
وإلغاء حجيته من الوجود كما يقول القرآنيون بذلك، 
ويتبعهم بجهل رويبضة وسائط التواصل المجتمعي 
كفانـا اللـه شـرهم، وجعل عامنـا الهجـري الجديد 

سـعيدا من غيرهم، وكل عـام وأنتم بخير.

اسـتراتيجية  تطـورات  األخيـرة  الفتـرة  شـهدت 
متسـارعة إقليميا ودوليا، منها ما وصفه علي أكبر 
واليتي، مستشـار المرشد اإليراني األعلى، بالترويكا 
»صاعـدة ومقتـدرة« بين بـالده وروسـيا والصين، 
معتبـرا أن الترويـكا قـادرة علـى التصـدي لنزعات 

الواليـات المتحـدة والغرب »التوسـعية«.
الحديث السـابق عـن الترويـكا، يأتي بعـد أيام من 
انعقاد قمـة ثالثية في طهران جمعـت بين الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان 
والروسـي فالديميـر بوتيـن، حيـث كان للصـورة 
الجماعيـة دالالت تباينت بشـأن آراء المحللين، لكن 
لفـت نظـري أن وزيـرة الخارجية األلمانيـة، أنالينا 
بيربوك، انتقدت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
لظهوره في صورة مع الرئيسين الروسي واإليراني، 
فالديميـر بوتيـن، وإبراهيـم رئيسـي. وقالـت »إن 
حقيقة وجود الرئيـس التركي في هذه الصورة، أقل 
ما يمكن قوله، تمثل تحديا لحلف شمال األطلسي«، 

مضيفـة أن هذا األمر ببسـاطة غير مفهوم.
بال شـك أن إيـران كانت تشـعر بقلق ملمـوس إزاء 
جولـة الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن في الشـرق 
األوسـط، وكانـت تعتقـد أن الجولـة ستسـفر عن 
تحالف أمني وعسـكري إقليمي ضدها، ولهذا لجأت 
إلى تحركات مضادة الكتساب القوة وتعزيز موقفها 
في مواجهة الضغوط األمريكية، أو ما تصفه بعض 
التقاريـر بالبنيـة األمنيـة اإلقليميـة الدفاعية، التي 
يتحدث عنها القادة اإلسرائيليين، وباتت تمثل مصدر 
قلـق كبير للجانـب اإليراني، الذي يشـعر بقلق كبير 
منذ توقيع اتفاقات إبراهيم التي ال تستهدفه مطلقا 
رغم أنه ال يكف عن التغول والتوغل إقليميا بما يهدد 

أمن واسـتقرار معظم دول المنطقة، وباألخص دول 
مجلس التعاون وإسـرائيل.

ال شـك أن جـزءا كبيرا مـن حالة القلق التـي انتابت 
إيـران فـي اآلونة األخيـرة ال تسـتند إلـى معطيات 
واقعية، فليس هناك حشـد إقليمي ضدهـا، والدول 
الخليجية والعربية ال تريد بناء تحالفات لمواجهتها، 
ولكـن الجميـع يرغـب فـي ترسـيخ أسـس األمـن 
اإلقليمي سواء بالحوار مع الواليات المتحدة أو حتى 

بالحوار مع إيران نفسـها.
الواقع يقول أيضا إنه ال قمة جدة كانت تستهدف 
بناء حلف شـرق أوسـطي على غرار »الناتو«، وال 
قمـة طهران أيضا يمكن لها أن تؤسـس لتحالف 
بيـن إيران وروسـيا وتركيـا، وإن الوقـت الراهن 
ليس وقت تحالفات ومحاور استراتيجية دائمة أو 
تكتيكية بل مرحلـة البحث عن المصالح وترتيب 
األوراق وتحقيق أقصـى عوائد نفعية ممكنة من 

التغيرات الدولية المتسارعة.
ما سبق ال ينفي أهمية التعاون المتصاعد بين إيران 
وروسيا تحديدا في المجاالت االقتصادية والتجارية 
لدرجـة أن إيـران يمكـن أن تـزود الجيش الروسـي 
بمسـيرات قتالية لخوض الصراع فـي أوكرانيا، في 
تحول له دالالت تستحق التوقف عندها مليا، ولكن ال 
يجب الذهاب بعيدا في تفسير هذا التعاون وتداعياته 
على دول الخليج العربية، ألن كال من روسيا والصين 
وتركيا لها مصالح أضخم وأكثر عمقا واتسـاعا مع 
دول مجلـس التعـاون، ومن الصعـب أن تتخلى عن 
هـذه المصالـح من أجل بنـاء تحالف مـع إيران في 

مواجهة هذه الدول.
أحـد أهداف التحركات اإليرانيـة األخيرة أيضا يتمثل 

في محاولـة تعزيز موقـف طهران فـي مفاوضات 
إحياء االتفاق النووي، وهـي المفاوضات المتعثرة، 
التـي يحاول كل طـرف فيها تعزيز موقفه وكسـب 
أوراق ضغط جديدة بشـتى الطرق، وهذا ما يفسـر 
نبـرة إيـران الهادئة حيـال السياسـات التركية في 
سـوريا، وهو ما يجـب على العرب االنتبـاه له جيدا 
ألن سـوريا باتت هدفا لتقاسم المصالح بين القوى 
اإلقليميـة والدولية، وهو موقف يحتـاج فيه النظام 
السـوري إلى دعم عربي قوي وواضح للحفاظ على 

سيادة سـوريا ووحدة أراضيها.
ما سـبق ال يعني كذلك أن تركن دول مجلس التعاون 
لمـا هـو قائـم مـن روابـط ومصالـح مـع الصين 
وروسـيا، فهـذه الشـبكة الواسـعة مـن المصالـح 
االسـتراتيجية بين الجانبين يجب أن تتعزز وتتعمق 
وأال تقـع دول مجلـس التعـاون في خطـأ الواليات 
المتحدة وتعتمد على تاريخ عالقاتها مع هذه القوى 
الكبـرى، فالحسـابات وتوازنـات المصالـح تتغيـر 
وتخضـع لمعايير دقيقة، وعلـى العواصم الخليجية 
مواصلة الطريق الذي بدأته بتنويع دائرة شـراكاتها 
االستراتيجية والعمل على توثيق هذه الشراكات بما 
يضمن مصالحها االستراتيجية على المديين القريب 

والبعيد.
علينا أيضا أن نتوقع خالل الفترة المقبلة المزيد من 
التحركات االستراتيجية على قطعة الشطرنج الشرق 
أوسطية، فجزء كبير من صراع الهيمنة والنفوذ على 
النظام العالمي سـتكون منطقتنا مسرحا له، وهو 
ما يضاعف من أهمية المنطقة ولكنه يفرض عليها 
المزيـد من الحذر وتفادي الوقـوع في أخطاء تعمق 

األزمات األمنية والسياسية التي تعانيها المنطقة.
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