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حمليات �سيا�سية

لحام :ليعمل الم�سلمون والم�سيحيون
ّ
مع ًا لإنقاذ �شرقنا العربي
وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك
لحام «نداء إلى الضمير العالمي»
غريغوريوس الثالث ّ
ج��اء فيه« :بحزن عميق نتابع أخبار البلد الشقيق
العراق ،وال سيما أخبار إخوتنا المسيحيين العراقيين
من مختلف الطوائف ،وبنوع خاص الرهبان والراهبات
واألديرة والكنائس ،إنها منائر لإليمان والمحبة والثقافة
والخدمة االجتماعية والرحمة والعطاء والتضحية في
سبيل جميع الناس بمن دون تمييز ،واآلن يخضعون
ألش��د أن��واع التنكيل وال��ع��ذاب والتشريد واإلذالل من
فئات تدعي اإلس�ل�ام وإح�ل�ال شريعة الله تعالى».
مناشداً« :العالم أجمع لكي تعمل دول العالم مجتمعة
ألجل قمع جماح هذه الفئات المتطرفة التي تهدّد أمن
العالم أجمع وتحاول أن تدمر مشاعر المحبة والتواصل
والتراحم والتضامن والتسامح والعدل والمودة بين
جميع الناس ،بين المسلمين تجاه المسلمين ،وبين
المسيحيين والمسيحيين ،وب��ي��ن اإلن��س��ان وأخيه
اإلنسان».
لحام أنّ «خطر هذه الفئات التكفيرية الحاقدة
ورأى ّ
ال��ب��رب��ري��ة ي��داه��م ليس فقط مسيحيي ال��ع��راق ،بل
جميع المواطنين في العالم العربي وج���واره ،ال بل

يعرض مستقبل العيش المشترك في الشرق العربي،
ويهدد بنوع خ��اص الشباب والفئات الجائعة التي
تستغل مشاريعها لتصبح مشاعر غير إنسانية ،إننا
نرفع صوتنا عاليا ً ونحمل العالم األوروب��ي وأميركا
وروسيا وكل ال��دول مسؤولية نماء هذه المجموعات
المتطرفة ال��ت��ي ال تستحق إس���م «اإلس�لام��ي��ة» وال
«العربية» ،فاإلسالم منها براء والعروبة منها أيضا ً
ب��راء ،أال فليسمع العالم صوت بطريرك عربي يحب
اإلسالم والمسلمين ويشاركهم شهر الصيام والرحمة
والمحبة ويدعو العالم العربي أن يرفع صوته قبل
العالم المسيحي واألوروب����ي .وليعمل المسلمون
والمسيحيون معا ً يدا ً واحدة ألجل إنقاذ شرقنا العربي،
اإلسالمي  -المسيحي الحبيب من ويالت هذه الفئات
الحاقدة».
وأض��اف« :ه��ذا كله ينطبق على الفظائع والجرائم
التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة ،ونعيد
ونكرر ما دأبنا على قوله ،بخصوص إيجاد ح ّل عادل
للصراع الفلسطيني « -اإلسرائيلي» ،وهذا كفيل بح ّل
الكثير من المشاكل والصراعات الطائفية البشعة التي
تجتاح شرقنا الحبيب».

هيئة التن�سيق زارت الجم ّيل وجعجع

محفو�ض :ال تراجع عن مقاطعة الت�صحيح

الراعي :النعقاد المجل�س
حتى انتخاب رئي�س للبالد
أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «إلى دور
لبنان ورسالته في الشرق وإلى أهمية العيش المشترك على أساس التعددية
الدينية والثقافية وحق االختالف وبأهمية الثقافة التي هي أساس السياسة
واالقتصاد والحياة االجتماعية» ،مشيرا ً إلى «الوضع الشاذ الذي يسود لبنان،
فالمجتمع مفكك األوصال والدولة من دون رأس وأصحاب المصالح يمعنون في
انتهاك الدستور ونقض الميثاق الوطني والتفرد في القرارات المصيرية».
وخالل حفل تخريج طالب الجامعة اللبنانية  -األلمانية في مجمع EDDE
 SANDSفي جبيل ،أكد الراعي «ضرورة انعقاد المجلس النيابي إلى أن يتم
انتخاب رئيس للبالد يكون على مستوى التحديات السياسية واالقتصادية
واألمنية» ،مؤكدا ً «أن ليس للبطركية المارونية أي مرشح للرئاسة وأنها ال تضع
«فيتو» على أحد».
وذكر بالوثيقتين الوطنيتين اللتين وضعتهما البطريركية« ،األولى ثقافية
بعنوان «شرعة العمل السياسي في ض��وء تعليم الكنيسة وخصوصية
لبنان» والثانية تطبيقية إنقاذية عنوانها مذكرة وطنية» ،الفتا ً إلى «أنّ شرعة
العمل السياسي تعزز الثقافة السياسية وتضعها في خدمة اإلنسان والخير
العام ،فتتوافر بذلك للشعب اللبناني ثقافة سياسية عامة بأبعادها الروحية
والخلقية واالجتماعية والوطنية وتحدّد المعايير للمواطنين الختيار ممثليهم
ومساءلتهم ومحاسبتهم ،أما المذكرة الوطنية فتؤكد الثوابت الوطنية الثالث:
العيش المشترك والميثاق الوطني والصيغة الميثاقية».

ا�ستقالة �ستة �أع�ضاء
ّ
تحل المجل�س ال�شرعي
بناء على الدعوة الموجهة من مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ،قدم
أعضاء من المجلس الشرعي المنتخب استقاالتهم في مؤتمر صحافي عقدوه
في مقر نقابة الصحافة في حضور نقيب الصحافة محمد بعلبكي.
وتال رئيس جمعية الواقع مصطفى بنبوك بيانا ً أشار فيه إلى أنّ التكتل المكون
من أعضاء جمعية الواقع وبعض المستقلين الممثلين في المجلس الشرعي
المنتخب« ،لم ير ِم يوما ً ومنذ دخوله المجلس إلى تحقيق مصلحة شخصية أو
مأرب خاص ،كما لم يكن يسعى إلى اإلبقاء على مجلسين متنازعين ،بل كانت
لديه رؤية يهدف من خاللها إلى أن يكون فريقا ً وسطيا ً يستطيع رأب الصدع
وطرح المبادرات والتسويات بين الطرفين محاوال ً بذلك إبقاء صلة الوصل
بينهما منعا ً للقطيعة وتالفيا ً لالنقسام الحاد» .وأضاف« :أمام هذه المستجدات
التي تضعنا أم��ام مسؤوليات خطيرة ،وتالفيا ً لما هو أس��وأ وحرصا ً على
المصلحة العليا للطائفة الس ّنية ،وخشية من وصول أكثر من مفتٍ للجمهورية
اللبنانية ،وهو أمر ال يمكن التسليم فيه أو القبول به ،جئنا بهذا البيان نعلن
استقاالتنا الجماعية مع ما يترتب على ذلك من انحالل المجلس بحكم القانون
وإفقاده أية شرعية».

نوهت بقرار وزير المال
ّ

«الم�ستقبل» :خريطة طريق
الحريري منطقية وواقعية

محفوظ متحدثا ً باسم هيئة التنسيق بعد اللقاء
ف��ي إط����ار ج��ول��ة ب���دأه���ا ،على
المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية
للمطالبة ب��إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب ،زار وفد هيئة التنسيق
النقابية رئيس حزب الكتائب أمين
الجميّل ،وت � ّم البحث في سلسلة
الرتب والرواتب و»المراوحة التي
ال تزال تتحكم بها منذ ثالثة أعوام
وسبل الخروج منها».
بعد اللقاء قال نقيب المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض
باسم الوفد« :كان البحث واضحا ً
وصريحا ً وشفافا ً وقد شرحنا وجهة
نظرنا ،إذ أنه بعد ثالثة أع��وام من
المعاناة أعطت هيئة التنسيق ك ّل
ما لديها» .وذكر محفوض بمقاطعة
األس��ات��ذة التصحيح ع��ام 2012
ورج��وع��ه��م ع��ن ق���راره���م ،وك��ذل��ك
الحال عام  ،2013وقال« :أما اآلن
فال تراجع عن ق��رار عدم تصحيح
االمتحانات ،ونحن نح ّمل الطبقة

السياسية مسؤولية أخذ مئة ألف
طالب كرهائن ومعهم مليون نسمة
من اللبنانيين».
وح��ذر م��ن «اس��ت��م��رار محاوالت
التمييز بين القطاعات عبر إعطاء
نسب زي���ادة مختلفة لكل منها»،
مؤكداً« :وحدة هيئة التنسيق التي
تص ّر على نسبة ال��ـ  75في المئة
الباقية كنسبة واح��دة تشمل ك ّل
القطاعات».
ون��ق��ل م��ح��ف��وض ع��ن ال��رئ��ي��س
الجميّل وص��ف��ه الحالة «بالظلم
الالحق بالطبقة العاملة» ،مضيفاً:
«إنّ الرئيس الجميّل وحزب الكتائب
م��ع رف��ع ه��ذا الظلم وبالتالي مع
إق���رار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب،
ومع عقد جلسة تشريعية وطرح
البنود الخالفية على التصويت
إلق��راره��ا من منطلق أن السلسلة
ه��ي م��ن االس��ت��ث��ن��اءات الملحة».
وأضاف« :سبق لحزب الكتائب أن

اتخذ موقفا ً مبدئيا ً بعدم حضور
الجلسات التشريعية لكون مجلس
النواب هيئة ناخبة وليس هيئة
تشريعية إلى حين انتخاب رئيس
للجمهورية ،لكن الرئيس الجميّل
ق���ال« :رغ���م قدسية ه��ذا الموقف
الكتائبي ف���إنّ السلسلة ه��ي من
االستحقاقات الوطنية التي يؤدي
إق��راره��ا إل��ى ت��وف��ي��ر شبكة أم��ان
للبنانيين وإنّ ال��ح��زب مستع ّد
التخاذ القرار المناسب الذي يخدم
السلسلة وحقوق الموظفين».
وقدمت هيئة التنسيق النقابية
مذكرة مطلبية إلى الرئيس الجميّل
الذي وعد بدرسها مع اللجنة التي
شكلها المكتب السياسي لمتابعة
القضايا المطلبية.
وف��ي وق��ت الح��ق زار وف��د هيئة
التنسيق رئ��ي��س ح���زب ال��ق��وات
اللبنانية سمير جعجع في معراب،
وسلّمته المذكرة المطلبية نفسها.

اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أنّ «خريطة الطريق السياسية والوطنية التي
أعلنها الرئيس سعد الحريري إلخراج البالد من مأزق الشغور الرئاسي ،منطقية
وواقعية ومتماسكة ،فليس المهم إطالق االقتراحات ،إال أنّ األهم هو التقدم بأفكار
منطقية وعملية تراعي الواقع اللبناني وتفتح طريقا ً للخروج من األزمة وتحافظ
وتصون الميثاق الوطني وصيغة العيش المشترك».
وفي بيان تاله النائب عاصم عراجي ،بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة ،شدّدت الكتلة على أنّ «الهم األساسي للقوى السياسية يجب أن يتركز
على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كأولوية على باقي المواضيع المطروحة في
البالد ،إذ من شأن إنجاز هذا االستحقاق الدستوري أن يفتح األبواب أمام معالجة
باقي المشكالت اللبنانية السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنمائية باقتدار
ونجاح».
كما استعرضت الكتلة أجواء ونتائج اللقاءات مع وفد هيئة التنسيق النقابية من
جهة ومع وزير المال ،مؤكدة« :أهمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب لتأمين مطالب
األساتذة والموظفين في شكل عادل بين مختلف المستفيدين من هذه السلسلة
ومتوازن لناحية كفاية اإليرادات الجدية التي تمول هذا اإلنفاق االضافي ،والتي
يمكن على أساسها تدارك االنعكاسات السلبية لإلنفاق اإلضافي على االقتصاد
الوطني وعلى المالية العامة».
كما أكدت «التمسك بالبنود اإلصالحية التي يجب أن تترافق مع إقرار السلسلة
لناحية تحسين نوعية وكمية الخدمات المقدمة للمواطنين واالقتصاد الوطني
مقابل تحسين المداخيل لألساتذة والموظفين».
ونوهت الكتلة بالموقف الصادر عن وزير المال والذي أعلن فيه «عن نيته
العمل من أجل دفع رواتب الموظفين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري
وقبل عيد الفطر ،مما يشير إلى جدية وواقعية في التعاطي مع األمور المطروحة
والتي يتمحور حولها النقاش مع الوزير بإيجابية واعدة».
وإذ شدّدت الكتلة على «ضرورة استمرار األجهزة األمنية في عملها بالتوازي في
ك ّل المناطق اللبنانية لضبط األمن وقطع الطريق على الجرائم اإلرهابية ومالحقة
المخططين والمرتكبين» ،لفتت إلى أنّ «البعض ال يزال يعمل على تحريض بعض
الشارع الطرابلسي والشمالي سعيا ً إلى تفجير األوضاع في طرابلس ،وحذرت في
هذا المجال من مغبة التالعب بأمن مدينة طرابلس».
وأعربت الكتلة عن إدانتها «ال��ع��دوان الهمجي ال��ذي تنفذه ق��وات االحتالل
«اإلسرائيلي» ض ّد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،والذي يشكل جريمة متمادية
ض ّد اإلنسانية ،إذ إنّ العدو بعدوانيته وبهمجيته ،يك ّرر اعتداءاته الغاشمة التي
سبق أن ارتكب مثلها ض ّد غزة ولبنان وض ّد اآلمنين والعزل في أكثر من مكان في
فلسطين ،وذلك من دون أي رادع ،بل في ظ ّل ّ
غض نظر وتشجيع ودعم دوليين».

مقبل بحث مع بالمبلي
في مقررات م�ؤتمر روما

مقبل وبالمبلي
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،قبل ظهر
أمس في مكتبه في ال��وزارة ،اجتماعا ً مع المنسق الخاص لألمم المتحدة في
لبنان ديريك بالمبلي ،حيث ت ّم البحث في المقررات التي صدرت عن مؤتمر
روما لدعم الجيش.
وقال بالمبلي بعد اللقاء« :تطرقنا إلى الجهود التي أبذلها كمنسق خاص
لألمم المتحدة في لبنان لتشجيع الدعم الدولي للجيش اللبناني ،وبالطبع
أحرزنا نجاحا ً كبيرا ً في هذا المجال في العام الفائت مع قيام عدد من الحكومات
بالموافقة على تأمين المزيد من المساعدات للجيش اللبناني ،وقد كان مؤتمر
روما الذي عُ قد منذ شهر تقريبا ً ناجحا ً جدا ً وت ّم خالله البناء على قرارات شكلت
جزءا ً مهما ً من المناقشة» .وأضاف« :عرضنا أيضا ً تطورات الوضع في الجنوب
واتفقنا على أهمية حماية الهدوء السائد هناك على رغم ما يدور من أحداث في
المنطقة».
كما التقى مقبل سفير أستراليا الكس بارتليم في زيارة وداعية لمناسبة
انتهاء مهماته كسفير لبالده في لبنان.
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ٌ
م�شروع لتطويع «الإخوان»
ال�سي�سي
�أم لت�صفية الق�ضية الفل�سطين ّية؟
} د .وفيق ابراهيم
َيجم ُع الرئيس المصري الحالي المشير عبد الفتاح
السيسي بين اإلفراط في التشدّد الداخلي ،واالنحياز
فيضرب معارضيه
في االصطفاف اإلقليمي والدولي،
ُ
ب��دم��وي��ة ش��رس��ة ،وي���وال���ي ال��م��ح��ور ال��س��ع��ودي في
العداء لـ«اإلخوان المسلمين»! .كما أ ّنه ُيلبّي اإلصرار
«اإلسرائيلي» على تدمير القضية الفلسطينية .وال
ينسى «األميركيين» ،فيكارمهم ببقائه على مسافة
بعيدة من إيران وروسيا!
نستطي ُع أن نتبيّن في شخص المشير أطياف الملك
فاروق وحسني مبارك وأنور السادات في آن واحد،
وتقاسم مشترك أساسي ،وهو أنه ال يعمل حتى اآلن
ولو في الح ّد األدن��ى لمصلحة مصر وتاريخها ،وال
يبدو أنه في صدد ذلك البتة ،فكيف نصدّق أنّ رئيسا ً
انتخبه ماليين المصريين يوصد باب «المحروسة»
في وجه أهالي غزة وجرحاها وأطفالها ويحاصرها
متيحا ً لـ«إسرائيل» فرصة تدميرها وارتكاب مجازر
فيها تأباها اإلنسانية؟ فهل تسقط غزة هاشم ضحية
صراع المحاور العربية واإلقليمية والدولية؟
التواطؤ يبدو واضحاً ،ففيما ُيقتل الفلسطينيون
و ُيجاهد أبطالهم للدفاع عن القطاع ،تنتقد السلطة
الفلسطينية منظمة «ح��م��اس» وتتهمها بشن «حرب
عبثية» وتتمنى إعادة تطويعها في ما تس ّميه مشروعا ً
أي انتظار ما تجود به «إسرائيل» من «بقايا
سلميّاًّ .
الضفة الغربية».
 ...محور التواطؤ الثاني هو السعودي ـ اإلماراتي
المتحالف مع مصر .هؤالء يعتبرون «حماس» فريقا ً
م��ن «اإلخ�����وان المسلمين» وه���م م��ش��روع توسعي
ي��ه��دّد أنظمتهم وملكياتهم ،ل��ذا وج���دوا ف��ي الهجوم
«اإلسرائيلي» التدميري على غزة منعا ً إلعادة تقديم
مشروع «اإلخ��وان» .هذا المشروع الذي كان أصيب
بالعطب حين أبعد عن السلطة في مصر .والسعودية
تريد اليوم ومعها مصر ،إما تعطيل «حماس» نهائياً،
أو ع��دم السماح لها بالخروج منتصرة م��ن معركة
غزة ...ممنوع التعويم السياسي لـ«اإلخوان» انطالقا ً
من فوهة بنادق أبطال القطاع المجاهد.
أم��ا محور التواطؤ الثالث ،فهو المحور التركي ـ
القطري وبعض أط���راف «ح��م��اس» الموجودين في
الدوحة عاصمة آل ثاني .وك��ان ه��ذا المحور تراجع
بعد تقهقر «إخوان» مصر المع ّول عليهم آنذاك إعادة
إنتاج كونفدرالية إسالمية بقيادة أردوغان تركيا في
بزي تركي حديث.
ما يشبه إعادة تجديد «للعثمانية» ّ
أل��م ُي��ط��لِ��ق خ��ال��د مشعل أح��د ق��ي��اد ّي��ي «ح��م��اس» لقب
«سلطان المسلمين» على رئيس وزراء تركيا رجب
طيب أردوغان في إحدى زياراته إلى اسطنبول.
لذلك تبذل أنقرة والدوحة جهودا ً جبارة لمبادرة
تظهر «ح��م��اس» منتصرة أو ال تعلنها مهزومة على
األق ّل .المطلوب إذن تعويم مشروع «اإلخوان» وليس
االنتصار للقضية الفلسطينية.
إ ّنها حرب المبادرات بين مصر والسعودية من جهة
المدعومتين من «إسرائيل» وأميركا وبين تركيا وقطر
غير البعيدتين بدوريهما عن «إسرائيل» وأميركا!
ال��س��ؤال ال��م��ط��روح :ل��م��اذا ُت�� ْق�� ِف�� ُل مصر معبر رفح
أمام الفلسطينيين؟ وماذا بقي من الضفة الغربية بعد
االستيطان اليهودي الكثيف كي نتفاوض عليه؟ وهل
أصبحت قضية فلسطين مج ّرد وقف لألعمال العدائية
بين «إسرائيل» وغزة؟
المحور الرابع هو األميركي الذي ال يحمل سوى
ه ّمين اثنين ينبغي أن تتمحور التطورات حولهما:
حماية «إسرائيل» واستمرار الصراعات العربية على
أسس طائفية ومذهبية وقبلية وعرقية وجهدية.
لذلك تقيس واشنطن حرب القطاع لهذين المطلبين،
فتريد حماية «إسرائيل» من جميع أنواع المقاومات،
ويتوحد
لكنّها تخشى والدة رأي عام عربي ينجذب
ّ
من خالل حروب فلسطين مثلما كان يحدث سابقاً.
فتنضبط أم��ي��رك��ا وتعطي ف��رص��ة أي���ام لـ«إسرائيل»

للقضاء ع��ل��ى «ح��م��اس» أو إي��ج��اد ح��� ّل آن����ي ...تريد
ال��والي��ات المتحدة تثبيت المشهد االنقسامي بين
العرب والمسلمين ،وتبدي تخ ّوفها من ح��رب غزة
وت��دأب لوقفها من خ�لال المبادرة المصرية التي ال
تنص على تحرير
تعني إالّ هزيمة «ح��م��اس» ،إذ ال ّ
القطاع وفتح المعابر وحرية القطاع البحرية والعالقة
مع مصر.
المحور الخامس «اإلسرائيلي» ال يه ّمه البتة الشعور
العربي ،لكنه يحاول ب��دوره اإلف��ادة من االنقسامات
العربية واإلسالمية ليص ّفي المقاومة في غزة التي
تش ّكل «حماس» أحد روافدها فحسب .فهناك عشرات
التنظيمات المجاهدة القوية و«إسرائيل» مسرورة من
التأييد ال��ذي يصلها من السعودية ومصر بطرائق
دب��ل��وم��اس��ي��ة ،وال يبقى إالّ م��ح��ور إي����ران وسورية
وح��زب الله وه��و محور غير متواطئ ويعمل لنجدة
فلسطين ب��ك��ام��ل إم��ك��ان��ات��ه ووس��ائ��ل��ه ،رغ���م جميع
اإلساءات التي نفذتها «حماس» ض ّد النظام السوري
ومناطق ح��زب الله في بيروت والجنوب .لقد آثرت
«حماس» االصطفاف إلى جانب المعارضة التكفيرية
وصوالً إلى حدود مشاركة بعض أجنحتها في القتال
في سورية ولبنان.
الستكمال دائرة التحليل ،يمكن القول إنّ «حماس»
ل��م تبدأ «ال��ح��رب» قانونياً :هناك ثالثة مستوطنين
«إسرائيليين» قتلوا ،والمستوطن ه��و ج��ن��دي .ولم
يعرف القاتل ـ األمر الذي يؤكد أن «إسرائيل» استغلت
هذا االغتيال الذي حصل في الضفة الغربية لتهاجم
في منطقة أخرى هي غزة ـ فلماذا ال تفترض «إسرائيل»
أنّ هناك طرفا ً أراد استدراجها إلى هذه المعركة .لكن
ل��ـ«ح��م��اس» أسبابها لتوسيع إط��ار ال��ح��رب ـ ويعتبر
المحلّلون أنّ لـ«حماس» سببين :إعادة إحياء القضية
الفلسطينية وفك الحصار المضروب حول «اإلخوان
المسلمين» ف��ي العالم العربي واإلس�لام��ي وإع���ادة
تعويمهم سياسياً.
ّ
وف��ي المحصلة ،لكل محور مشروعه ،والخاسر
األكبر هو الرئيس السيسي الذي ال يقف على الحياد
مثلما يعتقد البعض بل يساهم في تشديد الحصار
على غ��زة وم��ن��ع ال��م��ؤن وال��م��س��اع��دات عنها ،متيحا ً
لـ«إسرائيل» فرصة دك حاراتها وشوارعها وأزقتها،
ومساحتها أق ّل من أربعمئة كيلومتر مربع!
حاول السيسي أن يقدم نفسه على شاكلة الرئيس
الراحل عبد الناصر ،وفي أول تجربة عربية له عجز
عن إدراك مستوى حسني مبارك الفكاهي الذي كان
يقفل معبر رفح ث ّم يعاود فتحه مك ّررا ً حركة الفتح
واإلغ��ل�اق لمنع تشكل نقمة ع��رب��ي��ة ض����دّه .ويبدو
أنّ السيسي غير مهت ّم بشعور العرب ويريد دورا ً
يرسمونه له هذه األي��ام في واشنطن .المطلوب منه
أن ي���ؤدي دور «ق���وات م��رت��زق��ة» تنتصر لجهة على
أخ��رى ألجل حفنة من المال النفطي .يهيئون له هذا
ال��دور في الخليج وشمال أفريقيا والقرن األفريقي.
وف��ي المقابل ،السعودية والخليج مستعدّان لدعمه
مالياً .لذلك يظهر دوره في غزة جزءا ً من المرسوم له
أميركيا ً وسعودياً.
غ����زة إل����ى أي����ن؟ ل���ن ت��س��ق��ط غ����زة ع��ل��ى اإلط��ل�اق،
وشهداؤها هم التراكم الذي يؤدي إلى حروب أخرى،
ش��رط أن تتوقف «ح��م��اس» عن اإلس���اءة إل��ى دورها
وتاريخها.
أما السيسي ،فإنّ تبلور حركة معارضة داخلية في
أرض الكنانة يساهم في وقف اندفاعته .والمالحظ
أنها بدأت ،لكنها تخطئ عندما تهاجم مواقع للجيش
المصري وعليها أن تتبنى أسلوبا ً آخر...
إن بلدا ً له تاريخ بحجم تاريخ مصر يتراجع حينا ً
لكنه ال يسقط نهائياً ،ومثلما يقول علم الجيوبوليتيك
ع��ن م��ص��ر ف��ه��ي ن��ه�� ٌر ،وت��اري��خ ال��ن��ه��ر ي��ف��رض عليها
سياسة أف��ري��ق��ي��ة ،وال��ت��اري��خ يربطها ب��ب�لاد الشام.
ُ
يخالف النهر وال��ت��اري��خ ،حتى ل��و كان
ويخطئ م��ن
المشير السيسي!

