
ــد خــال  ــس جدي تتحضــر فرنســا لوصــول رئي
االشــهر األربعــة القادمــة وعلــى االغلــب ســوف 
يكــون مــن اليميــن الجمهــوري المســيحي، الداعــي 
ـيا، وبــدأت دوائــر الخارجيــة  للتقــارب مــع روسـ
ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ر جذ ت  ا ر ـ ـ ي غ ت ل د  ا د ع ت ـ السـ ا ة  ي ـ نسـ ر ف ل ا
سياســة باريــس خصوصــا فــي الموضــوع الســوري، 
ات  ـ عـ لجما با ة  ـ ـ ق لمتعل ا ع  ـ ـ لمواضي وا ـي  ـ ن واالوكرا
ـة  ـر رئيــس الحكومـ ـة ويعتبـ ـة المتطرفـ التكفيريـ
ــا  الســابق )فرانســوا فيــون( المرشــح االوفــر حظًّ
للوصــول الــى قصــر االيليزيــه، وفيــون مــن دعــاة 
ــن  ــف م ــه تصريحــات ومواق ــع روســيا ول ــارب م التق
ــا فــي سياســة  ــا جذري ســوريا ســوف تحــدث انقاب
ــع روســيا  ــة م ــي العاق فرنســا الشــرق اوســطية وف

العائــدة بقــوة الــى الســاحة الدوليــة.
فرنســا التــي تراقــب مــع امريــكا والغــرب تمســك 
الرئيــس الروســي فاديميــر بوتين بنظيره الســوري 
ــا،  بشــار االســد، يتحــدث بعــض الدبوماســيين فيه
ــرارات  ــا وق ــر نواي ــي بتقدي ــي وغرب عــن خطــأ امريك
بالتدخــل  بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس 
العســكري فــي ســوريا، حيــث كانــت كل دوائــر القــرار 
بوزارتــي  مــرورا  االبيــض  البيــت  مــن  االمريكــي 
الدفــاع والخارجيــة وصــوال الــى وكالــة االســتخبارات 
ان  تقاريرهــا  فــي  تقــول  االمريكيــة،  المركزيــة 
روســيا لــن تتجــرأ علــى التدخــل العســكري فــي 

ســوريا، بســبب وضعهــا االقتصــادي الصعــب، فضــا 
ويشــير  تعانيهــا،  التــي  الداخليــة  المشــاكل  عــن 

الفرنســيون  الدبلوماســيون 
التــي  جورجيــا  حــرب  الــى 
للجانــب  مدمــرة  كانــت  وان 
روســيا  ان  اال  الجورجــي 
اكتفــت بالضــرب بقــوة علــى 
قواتهــا  تصــل  ولــم  حدودهــا 
للعاصمــة الجورجية تبيليســي، 
التوقعــات  هــذه  ان  غيــر 
االمريكيــة واالوروبيــة فشــلت 
بقــوة  روســيا  وتدخلــت  كلهــا 
فــي ســوريا وشــنت طائراتهــا 

حربًــا شــعواء ضــد الجماعــات التكفيريــة فــي ســوريا 
داعمــة الجيــش الســوري وحــزب اهلل، مــا اعــاد العمــل 
الغربــي والخليجــي فــي ســوريا الــى نقطــة الصفــر، 
بســقوط   2011 العــام  فــي  االمنيــات  كانــت  وبعدمــا 
الرئيــس الســوري تتــراوح بيــن شــهرين الــى ســتة 
الفرنســيون  وكان  بلــد  كل  توقــع  حســب  اشــهر 
يتوقعــون ان يصمــد االســد اربعــة أشــهر ال غيــر، 
اصبــح الغــرب يعمــل مــن منطلــق ان االســد بــاق فــي 

. الســلطة 
فرنسا المربكة في سوريا

يعــزو غالبيــة الدبلوماســيين الفرنســيين التدخل 

الروســي الــى احســاس روســي باالهانــة مــن قبــل 
الغــرب، وشــعور موســكو ان هنــاك محــاوالت لحصــار 

روســيا واســقاطها علــى غــرار مــا حصــل مــع االتحــاد 
ــى ان روســيا مــا  الســوفياتي الســابق، ويشــيرون إل
ــة  ــار الدافئ ــي البح ــا ف ــدة له ــر قاع ــرك اخ ــت لتت كان
تســقط دون ان تتحــرك، فــي اشــارة الــى ســوريا، 
وينقــل عــن دبلوماســي فرنســي عمــل فــي موســكو 
ــا  ــرا وكــذب عليه ــه ان الغــرب ضغــط روســيا كثي قول
فــي ليبيــا وحــرك عليهــا الشــارع فــي اوكرانيــا، ونشــر 
حدودهــا  علــى  بولونيــا  فــي  باليســتية  صورايــخ 
االمــر  هــذا  حصــول  بعــدم  االلمــان  تعهــد  رغــم 
واالتحــاد  الغربيــة  المانيــا  بيــن  المفاوضــات  فــي 
ــن. ــى ســقوط جــدار برلي ــي ادت ال الســوفياتي والت

مــا الــذي يدفــع بوتيــن الــى التشــدد فــي دعــم 
ــا؟ األســد حاليًّ

تقــول مصادر دبلوماســية فرنســية، ان الســعودية 
وقطــر قدمتــا عروضــا كبيــرة ومغريــة لروســيا مقابــل 
ــد  ــا عــن الرئيــس الســوري بشــار االســد، وق تخليه
ــدر بــن ســلطان  ــى لســان بن تعهــد الســعوديون عل
ــة  ــي الاذقي ــية ف ــة الروس ــدة البحري ــى القاع ان تبق
ــاض  ــى البحــر المتوســط، وقدمــت الدوحــة والري عل
ارات  ـ يـ ـات مل ـكو بمئـ تثمارية لموسـ ـ ا اسـ ـ عروضـ
ــرار بوتيــن  ــذا لــم يؤثــر علــى ق ــدوالرات لكــن ه ال
بــل زاده تشــددا فــي الدفــاع عــن الرئيــس الســوري، 
وتشــير المصــادر الدبلوماســية الفرنســية الــى ان 
الغــرب تــراوده شــكوك ان تكــون ايــران قــد عرضــت 
علــى روســيا اقامــة قاعــدة عســكرية روســية فــي ميــاه 
ــط  ــع النف ــن مناب ــة م ــى مقرب ــي، عل ــج الفارس الخلي
ــات المتحــدة  ــع بالوالي ــا دف ــي الشــرق االوســط، م ف
الــى تــرك روســيا تتصــرف فــي ســوريا دون ازعاجهــا 
فعليــا ودون الدخــول فــي مواجهــة معهــا هنــاك، مقابل 
ان ال تقيــم روســيا قاعــدة عســكرية فــي الخليــج 
ــا ال يمكــن لواشــنطن ان تســمح  الفارســي وهــذا م
ــع  ــل م ــد فرنســا ان ترامــب ســوف يتعام ــه، وتعتق ب
ــدة  ــات المتح ــدأ، اي ان الوالي ــذا المب ــن ه ــيا م روس
لــن تقــف بوجــه التســوية الروســية فــي ســوريا علــى 
ان ال ترســل موســكو قــوات الــى الخليــج الفارســي.

الكونجرس األمريكي: والء مطلق إلسرائيل ودعم 
مستمر لسياستها العدوانية

د. كاظم ناصر
*فــي جلســته التــي عقــدت يــوم الخميــس الموافــق 5 – 1- 2017 أدان الكونجــرس 
ــي األراضــي  ــي ف ــي ضــد اإلســتيطان الصهيون ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــي ق األمريك
الفلســطينية المحتلــة رقــم 2334 ، واعتبــر إمتنــاع أمريــكا عــن التصويــت وعــدم 
اســتخدامها حــق النقــض ” الفيتــو ” إلفشــاله بمثابــة التخّلــي عــن إســرائيل ، وطالــب 
األمــم المتحــدة بإلغائــه ألن صــدور مثــل هــذه القــرارات ، كمــا إدعى أعضــاء الكونجرس 
، يعطــل المفاوضــات بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين ويؤثــر ســلبا علــى المحــاوالت 

الجاريــة لتحقيــق الســام بيــن الطرفيــن .
* هــذا الموقــف المتحيّــز ضــد الفلســطينيين وقضيتهــم ليس غريبا وال مســتهجنا 
ــات  ــا لسياس ــم دوم ــن الداع ــي المتصهي ــرس األمريك ــن الكونج ــع م ــه متوق ــل إن ، ب
إســرائيل العنصريــة التوســعية . لقــد صــوّت 342 عضــوا لصالــح اإلدانــة وعارضهــا 80 . 
هــذه النتيجــة تظهــر ببســاطة مــدى نفــوذ اللوبــي األمريكــي اليهــودي وقدرتــه علــى 
توجيــه القــرار السياســي األمريكــي لصالــح إســرائيل . إنــه يســتخدم قدراتــه الماليــة 

واإلعاميــة الكبيــرة ، ونفــوذ الشــخصيات اليهوديــة السياســي والثقافــي فــي دعــم مــن 
يترشــحون للكونجــرس ماليــا وإعاميــا مقابــل والئهم إلســرائيل ودعمهم لسياســاتها 
، وتســهيل حصولهــا علــى مــا تريــد مــن دعــم أمريكــي إقتصــادي وعســكري وتقنــي .

* إن معظــم أعضــاء الكونجــرس بمجلســيه النــواب والشــيوخ يعتــزون ويفاخــرون 
بصداقتهــم إلســرائيل ، ودعمهــم لسياســاتها ، وبعدائهــم للفلســطينيين . إنهــم 
يتبنّــون تمريــر القــرارات المؤيــدة لهــا ، ويعارضــون ويفشــلون تلــك التــي تريــد 
ــح أمريــكا  إفشــالها حتــى عندمــا تكــون ضــدّ اإلجمــاع الدولــي ، وتتعــارض مــع مصال

ــرار المســتوطنات . ــم لق ــي رفضه ــا حــدث ف ــه كم ــذي يمثلون وشــعبها ال
* ال يجــرؤ أحــد منهــم علــى إنتقــاد سياســاتها العنصريــة واحتالهــا ، أو التطــرّق 
للضــرر الــذي قــد تلحقــه تصرفاتهــا بمصالــح الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط 
ألن اللوبــي الصهيونــي ســيتوقف عــن دعمــه ماديــا وإعاميــا ، ويســبب لــه الكثيــر مــن 
المتاعــب التــي قــد تــؤدي إلــى خســارته فــي اإلنتخابــات القادمــة ، أو يدبــر لــه قضيــة 

أو تهمــة قــد تدمّــر مســتقبله السياســي .
* هــذا مــا يفعلــه اليهــود والدوبلوماســيون االســرائيليون فــي أمريــكا . إنهــم 
يعملــون معــا مــن أجــل خدمــة إســرائيل وتقويتهــا ومســاعدتها فــي إســتمرار إحتالهــا 
ــة  ــات العربي ــم . فمــاذا تفعــل الســفارات والقنصلي ــا للشــعب األمريكــي والعال وخداعه
ــاذا يفعــل الدوبلوماســيون العــرب فــي األمــم  ــة ؟ وم فــي واشــنطن والمــدن األمريكي
المتحــده ؟ أنهــم مشــغولون بخافاتهــم العربيــة – العربيــة ، وبتنفيــذ التوجيهــات 
ــاء األمــر ” فــي دولهــم التــي تأمرهــم  ــا مــن ” أولي الســامية والرئاســية التــي يتلقونه
بإطاعــة وتنفيــذ مــا يريــده  ولــي أمــر الجميــع الرئيس األمريكــي  وأن يراعــوا التحالفات 
والعاقــات والصداقــات العربيــة – اإلســرائيلية القديمــة والحديثــة ، الســرية والعلنيــة ، 

ــة ! ــة واألمريكي وأن يدعمــوا المواقــف الصهيوني

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

إيران والحرص على منع إسقاط السعودية
ماجد حاتمي 

البحرين... الى المقاومة 
ناصر قنديل

العليــا  اإلداريــة  المحكمــة  قــرار  ســيثير  هــل 
المصريــة الــذي صــدر باالمــس وتضمــن تأكيــد ملكيــة 

تيــران  لجزيرتــي  مصــر 
وصنافيــر، المزيــد مــن التوتــر 
الســعودية  العاقــات  فــي 
المصريــة، بعــد مــا شــهدته 
ــي  ــن ف ــن الجانبي ــة بي العاق
االشــهر الماضيــة مــن تباعــد 
منعطــف  مــن  اكثــر  فــي 

وملــف؟
الخبــراء  مــن  العديــد 
لهــم  تتــراءى  والمتابعيــن 
فــي  اخــرى  قاتمــة  صــورة 

العاقــة الثنائيــة وتصــورات بــأن يتــرك هــذا القــرار 
وليــس  القضائيــة  الســلطة  مــن  جــاء  انــه  رغــم   –
ــى طعــن الحكومــة  ــه جــاء ردا عل السياســية ورغــم ان
بقــرار قضائــي ســابق حــول ملكيــة الجزيرتيــن-  ظــاال 
بيــن  السياســي  المســتوى  علــى  اضافيــة  ســوداء 

البلديــن.
يعتبــر الكثيــر مــن المصرييــن بطبيعــة الحــال ان 
قــرار المحكمــة انتصــار للســيادة وربمــا يعتبــر جــزء 
منهــم ان الفرحــة اضافيــة ازاء قــرارات ســعودية فــي 
الفتــرة الســابقة لــم تكــن لصالــح مصــر مثــل وقــف 
امــدادات النفــط، وياتــي ذلــك القــرار فــي ظــل التباعــد 
فــي الملــف الســوري فــي اآلونــة االخيــرة واتخــاذ مصــر 
ــر  ــف الكبي مواقــف ال ترضــي الســعودية ازاء هــذا المل

ماذا يقول الفرنسيون عن اصرار بوتين وتمسكه بالرئيس السوري بشار االسد؟
نضال حمادة

تيران وصنافير مصرية.. ماذا بعد؟
احمد شعيتو

ــرات. ــق التوت بمــا يشــكل ســببا فــي تعمي
فــي الجانــب العملــي ســيوقف هــذا القــرار تســليم 

الجزيرتيــن للســعودية ويتــرك اثرا ســلبيا علــى اتفاقية 
ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية التــي 
ــن للســيادة  ــام الماضــي واعطــت الجزيرتي ــت الع اعلن
المصــري  السياســي  المســتوى  وفــي  الســعودية، 
الدســتورية  المحكمــة  لقــرار  االنتظــار  فســيكون 
ــة، لكــن  ــع المصري ــي بعــض المواق ــا ورد ف بحســب م
هــذا االنتظــار لــن يســاهم فــي ســد فجــوة العاقــات 

ــن. ــن الدولتي ــي تتســع بي الت
صحيفــة الغارديــان تناولــت مــا حصــل فــي تقريــر 
لهــا حيــث اشــارت الــى اجــواء العاقــة بيــن البلديــن 
ــة يؤكــد الســيادة  مشــيرة ان حكــم المحكمــة المصري
المصريــة علــى تيــران وصنافيــر وياتــي فــي وقــت 
تتنامــى فيــه حــدّة التوتــرات بيــن القاهــرة والريــاض. 

ويعتبــر سياســيون ان مصــر ال تنظــر إلــى المســألة 
باعتبارهــا أزمــة لكــن الطــرف الســعودي يعتبرهــا أزمــة 
حقيقيــة، وال ينظــر إلــى أن أزمتــه مــع القضــاء المصــري 

بــل النظــام السياســي.
النشــطاء  مواقــف  علــى  انعكــس  التوتــر 
التواصــل،  مواقــع  علــى  البلديــن  مــن  واالعامييــن 
وبينمــا يدعــو البعــض الــى تجــاوز مــا حصــل فــان 
هــذا  خلفيــة  علــى  كثيريــن  بيــن  نشــب  ســجاال 
الموضــوع، كمــا شــكل هــذا االمــر الموضــوع االكثــر 
تــداواًل وأطلــق النشــطاء المصريــون هاشــتاغ #تيــران_

وصنافير_مصريــة. وبحســب وســائل االعــام المصريــة 
التــداول  “تيــران وصنافيــر مصريــة”  تصــدر هشــتاغ 
لــدى  الثانيــة  المرتبــة  فــي  المصرييــن وحــل  لــدى 

الســعوديين.
ــس  ــى الرئي ــرز هجــوم عل ــي االراء الســعودية ب ف
المصــري فيمــا اعتبــرت اراء اخــرى ان الحكــم للمحاكم 

الدوليــة وليــس المصريــة فــي هــذا الخصــوص.
عبــر  المالكــي  عبدالملــك  الســعودي  الكاتــب  وقــال 
تويتــر:” #تيران_وصنافير_مصريــه أفــام ليــس لهــا نهايــة فــي 
#مصــر “جزيرتان”عليهمــا خــاف وبينهمــا وثائــق تاريخيــة 
ــة وبلطجــة”! ــم داخلي ــس لمحاك ــي ولي ــم دول ــان لحك ترتهن

امــا عبــداهلل المنيفــي الناشــط المعــروف بالمواقف 
المتطرفــة يســأل “كيــف يوافــق السيســي علــى إعــادة 
الجزيرتيــن لنــا ثــم ينقلــب مباشــرة ويمــرر الموضــوع 
عبــر القضــاء لينفــذ مــن آثــار هــذه المســرحية الهزلية؟!”
النشــطاء  مــن  الكثيــر  ابــدى  المقابــل  فــي 

المصرييــن فرحــة عارمــة بالقــرار ورأوا فيــه اســتعادة 
لحــق فــي ارض مصريــة، ورأى بعــض السياســيين 
فــي جســد  للثقــة  اســتعادة  القــرار  فــي  والنشــطاء 
ــوا  ــذي دافع ــن ال ــا ســارع بعــض االعاميي ــة كم العدال
عــن ضــم الجزيرتيــن للســعودية ســابقا الــى االشــادة 

المصــري. القضــاء  بقــرار 
جــدل برلمانــي مــواز نشــأ حــول صاحيــة البرلمان 
ازاء قــرار المحكمــة االداريــة فانقســمت االراء بيــن مــن 
اعتبــر ان للبرلمــان الكلمــة الفصــل وبيــن مــن يقــول ان  
حكــم القضــاء اإلداري أعــدم اتفاقيــة “تيــران وصنافيــر”  

وال يجــوز لمجلــس النــواب النظــر بهــا.
وأصــدر ائتــاف “دعــم مصــر” بيانــا قــال فيــه 
ـة أن االختصــاص  ـر مــن حقيقـ إن الحكــم ال يغيـ
الدســتوري إلقــرار االتفاقيــة أو لكونهــا مخالفــة ألحــكام 
الدســتور أو تتضمــن تنــازال عــن األراضــي المصريــة 
تنعقــد للبرلمــان، والقــرار فــي النهايــة ســيكون للنــواب 
بالقــول الفصــل النهائــي فــي هــذا الموضــوع، بينمــا 
قــال هيثــم الحريــري عضــو ائتــاف 30/25 البرلمانــي، 
ــة برفــض طعــن الحكومــة  إن حكــم المحكمــة اإلداري
علــى تيــران وصنافيــر “أعــدم االتفاقيــة بالرصــاص” فــي 
اشــارة الــى انــه لــم يعــد باالمــكان احياؤهــا ســواء فــي 

البرلمــان او خارجــه.

مــا قالــه أميــن المجلــس األعلــي لألمــن القومــي االيرانــي علــي 
شــمخاني، بشــأن حــرص الجمهوريــة االســامية فــي ايــران علــى 
منــع محــاوالت اســقاط النظــام فــي الســعودية، تجســده ايــران 
عمليــا، ومنــذ اكثــر مــن ســتة اعــوام، عبــر محاربتهــا وبــدون هــوادة 

للجماعــات التكفيريــة فــي المنطقــة.
ـها “داعــش”  ـة وعلــى رأسـ لتكفيريـ ـات ا التصــدي للجماعـ
والقاعــدة، تعنــي فــي الحقيقــة تحصيــن دول المنطقــة امــام 

المخطــط الصهيوامريكــي الــذي يســتخدم الفكــر التكفيــري 
والتكفيرييــن كمعــول لهــدم الــدول العربيــة واإلســامية، وتحويلهــا 
الــى “امــارات” و“كيانــات” طائفيــة وعرقيــة متناحــرة ومتصارعــة، 
لتخلــد “اســرائيل” للراحــة، ولتحافــظ امريــكا علــى مصالحهــا.

امريــكا و“اســرائيل” نجحتــا فــي تحريــض بعض الــدول العربية 
ــران ومحــور المقاومــة، بذريعــة الوقــوف فــي  ــى اي واإلســامية عل
ــا امريــكا  ــوم، وهــي سياســة تتقنه ــدّ الشــيعي” المزع وجــه “الم
و”اســرائيل” جيــدا، ودفعــت بهــذه الــدول الــى اســتخدام “الســاح 
الطائفــي” فــي حــروب ســاحاتها البلــدان العربيــة واإلســامية، 
وضحاياهــا الشــعوب العربيــة واالســامية، والقاتــل والمقتــول 

فيهــا مــن المســلمين، بينمــا كان واضحــا ومنــذ البدايــة ان امريــكا 
و”اســرائيل” كانتــا ومازالتــا تخططــان مــن اجــل مصالحهمــا، وهــي 
مصالــح تتعــارض كليــا مــع مصالــح الــدول والشــعوب العربيــة 
واالســامية، فالتجربــة التاريخيــة اثبتــت وبشــكل واضــح، ان 
مصالــح امريــكا و”اســرائيل” ال يمكــن ان تتحقــق اال بضــرب 

مصالــح العــرب والمســلمين.
شــمخاني اشــار الــى هــذه الحقيقــة فــي تصريحاتــه التــي 
جــاءت فــي ســياق مقابلــة اجرتهــا معــه فصليــة ايرانيــة تُعنــى 
بالسياســة الخارجيــة، عندمــا أكــد علــى أن الجمهوريــة اإلســامية 
طالمــا تصــدت للتطــرف ودافعــت عــن وحــدة اراضــي دول المنطقــة، 
ألن تقســيم دولهــا يــؤدي الــى ســيطرة الفكــر اإلرهابــي عليهــا، وهو 

ــح االســتراتيجية للعالــم االســامي. مــا يتعــارض مــع المصال
انطاقــا مــن هــذه المصالــح اإلســتراتيجية للعالــم اإلســامي، 
ا لكافــة التصــورات فــان  ـ يؤكــد شــمخاني علــى انــه وخافـ
الجمهوريــة اإلســامية ال تســعى إلســقاط النظــام الســعودي، 
ــام ال  ــقوط النظ ــقاطه، فس ــاوالت اس ــع مح ــي من ــرص عل ــل تح ب
يعنــي بتاتــا أن يكــون البديــل أفضــل، بــل مــن المحتمــل جــدا أن 
ــر الداعشــي  ــي تقســيم الســعودية وســيطرة الفك ــك ال ــؤدي ذل ي

المتطــرف علــي أجــزاء مهمــة مــن الســعودية.
المخاطــر التــي تهــدد الــدول العربيــة واالســامية كوجــود، 
تســتدعي مــن دول مثــل الســعودية وتركيــا، كمــا يــرى شــمخاني، 
ان تحــذرا مــن المخطــط الغربــي الرامــي الــى تقســيم دول 
ــا  ــراق وســوريا وليبي ــي الع ــوم ف ــران المشــتعلة الي ــة، فالني المنطق
ــذا  ــا، ل ــك الجغرافي واليمــن وغيرهــا، مــن الصعــب حصرهــا فــي تل
علــى الســعودية وتركيــا ان تحســما امرهمــا، فإمــا ان يرحبــا 
بتقســيم ســوريا والــدول اإلســامية، وعندهــا لــن يكونــا فــي مأمــن 
مــن التقســيم، وإمــا ان يقفــا فــي وجــه هــذا المخطــط، كمــا تفعــل 

ــران. اي

شــعب  يقــف  ســنوات  ت  ـ ـ س ذ  ـ ـ ن م  –
البحريــن فــي الشــوارع يواجــه كل اســتفزازات 
متمســكاً  الســعودية،  دة  ا ـ ـ ي ق ب ة  ر ـ ـ ي لجز ا ع  ر د
بالمســار الســلمي. وشــعب البحريــن الــذي 
تقــوده اليــوم حركــة إســامية لــم يبخــل علــى 
النضــال العربــي بالتضحيــات فــي المراحــل 
كلهــا. فــكان تحــت شــعارات الليبراليــة فــي 
األربعينيــات يطالــب باالنتخابــات، وتحــت 
لــواء جمــال عبــد الناصــر فــي الخمســينيات 
يطالــب بالتحــرر، وتحــت لــواء اليســار يقــود 
النضــال النقابــي األشــدّ طليعيــة فــي العالــم 
العربــي، فشــعب البحريــن لــم يغــادر الســاحات 
وال يمكــن ألحــد تســمية ثورتــه بالصحــوة 

الطائفيــة.
علــى  البحريــن  ر شــعب  ا ر ـ صـ إ ـي  ـ ق ب  –
ــدم المســال  المســار الســلمي، رغــم شــال ال
التجاهــل شــبه  م  ـ ورغـ عودي،  ـ ـل سـ ـ بتدخّ
ــي قياســًا  ــام لمــا يُســمّى بالمجتمــع الدول الت
بمزاعــم الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان حيــث 
للغــرب مصالــح، فيصيــر قتلــى تنظيــم القاعــدة 
شــهداء ويصيــر مقاتلوهــا أبطــال حريــة، كمــا 
وصفهــم لــوران فابيــوس وزيــر خارجيــة فرنســا 
األســبق علــى الحــدود التركيــة الســورية. وهــذا 
اإلصــرار أكثــر مــن صبــر تاريخــي، بــل هــو خيــار 

اســتراتيجي، ربمــا يكــون قــد بلــغ مراحلــه 
النهائيــة.

ــدم  ــل ب ــن قت ــن م ــي البحري ــا جــرى ف – م
بــارد بجــرم لــم ينــل تحقيقــاً وال محاكمــة 
لشــبان اعتقلــوا مــن حــراك الشــارع البحرانــي، 
ووجّهــت لهــم االتهامــات بتفجيــر آليــة مــن 
آليــات درع الجزيــرة، وتنفيــذ حكــم اإلعــدام بهــم 
مــن دون محاكمــة فعليــة، يقــول إن الســعودية 
التــي أمــرت بالقتــل ترســم خطــًا أحمــر لقبولهــا 
بالتســويات فــي المنطقــة. وهــو التســليم 
بجعــل شــعوب بــاد الخليــج الفارســي عبيــدا 
آلل ســعود كشــرط مســبق لتســويات خــارج 
الخليــج، وإال فــا مانــع لــدى الســعودية مــن بقاء 
الحــروب مشــتعلة وإنفــاق كل المــال والمجــيء 
بــكل المتطرفيــن والمرتزقــة لخوضهــا. وهــذا 
يعنــي تحويــل الســعودية عمليــًا وتدريجيــًا إلــى 

ــر فرصــة لســيطرة داعــش. أكب
– ســيطرة داعــش علــى الســعودية جغرافيــًا 
ر مشــروعه فيهــا  وســكانياً وعســكريًا، وتجــذُّ
ـوء  ـبة خــاص داعــش فــي ضـ ـدو خشـ يبـ
الهزائــم التــي يُمنَــى بهــا التنظيــم فــي العراق، 
وصعوبــة الصمــود عندمــا تــدور آلة الحــرب عليه 
فــي ســورية، وفــي ضــوء التســابق األوروبــي 
الروســي علــى منــع داعــش مــن االســتقرار 

فــي ليبيــا، كبديــل متوقــع لداعــش بعــد العــراق 
وســورية، فيصيــر المنطقــي أن يبنــي التنظيــم 
ــن،  ــه نحــو الســعودية للســنتين المقبلتي خطت
وال يبــدو أن حــكام الســعودية يمانعــون بذلــك 
أو ال يدركونــه، بــل يقولــون للعالــم عليكــم 
أن تختــاروا بيــن ســيطرتنا بهمجيتنــا علــى 

النفــط، أو تســليمه لداعــش بوحشــيته.
ــن  ــم بي ــة والعال – الســعودية تضــع المنطق
خيــارَيْ التســليم بعبوديــة ذليلــة لشــعوب 
الخليــج أو تســليم منابــع النفــط لداعــش. 
والمقارنــة بيــن مــا جــرى فــي العــراق، ومــا قــد 
يجــري فــي الســعودية يصيــر األمــر منطقيــًا. 
فالبيئــة جاهــزة شــعبياً والــوالءات للتطــرف 
ة  ـ ـ ي ب وها ل ا يخ  ا ـ دى مشـ ـ ـ ل دم  ـ ـ ل ا و ر  ـ ـ ي تكف ل ا و

تُظهرهــا فتــاوى علنيــة.
– بيــن حــدَّيْ هــذه الثنائيــة لــم يعــد 
ممكنــًا ألحــد مخاطبــة شــعب البحريــن بطلــب 
ــارًا ال  ــارت خي ــة ص ــل. فالمقاوم ــر والتحمّ الصب
يمكــن ألحــد اســتهجانه واعتبــاره تســرّعًا أو 
انفعــااًل، وإذا كان الســعوديون يريــدون إضعــاف 
نفــوذ إيــران فــي الخليــج فهــم ينجحــون، بــأن 
ــران  ــح إي ــى نصائ ــوا الشــعوب تتمــرّد عل يجعل
بالتهدئــة والتمســك بالســلمية، ألنهــم يغتالــون 

ــة. ــداء للحكم كل ن
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