
وتذهب تلك الدراسات والتقارير التي أعد بعضها قبل 
أكثر من عش����رين عامًا وأخ����رى دولية وغربية حديث����ة منها تقرير 
»المجموعة الدولية إلدارة األزمات« ومقرها بروكس����ل والذي نشر  ل�
مطلع الش����هر الجاري على موقعهم االلكتروني »الش����رق األوس����ط 
العربي الجديد« وآخر لوكالة وقناة روس����يا اليوم أواخر مايو الماضي 
بعنوان »سايكس بيكو« جديد يطبق في المنطقة العربية(.. اال أن ما 
يسمى بالثورات العربية التي انطلقت في عام 2011م هي عمليات 
تاريخية لم يقدر أحد بعد نتائجها وعواقبها، لكنها من حيث شمولها 
وامتدادها تذكر بتلك التي انطلقت منذ قرن وتحديدًا في 16 مايو 
1916م، نتائج تلك الثورة كانت تشرذم العالم العربي وتقسيمه الى 
دويالت صغيرة مازالت قائمة حتى اليوم وفق اتفاق »سايكس بيكو« 
الذي وضع في لندن من قبل البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج 
بيكو لتقاسم التركة العثمانية.. االتفاق رسم خرائط منطقة الشرق 
األوس����ط والحدود المس����تقبلية لبلدانها، وكان االنجليز والفرنسيون 
حريصين عل����ى تغذية الطائفية ففصلوا لبنان عن س����ورية، وفصلوا 
الموصل بسنته ومسيحيه عن حلب، وأبعدوا علويي اسكندرونة عن 
الالذقية، ووزعوا األكراد الى عدة دول، ووضعوا في فلس����طين حجر 

األساس لدولة اسرائيل.
هذا التقسيم الذي عاش قرنًا من الزمان يترنح اآلن، وإذا كانت النتائج 
األولية لزعزعة البناء القديم ال تبش����ر بالخير، أفال يجب أن تدل على 
وجود استعماري جديد على نمط »ساكيس بيكو«؟.. ويرى محللون 
غربيون أن سكان المنطقة هذه المرة ينفذون المشاريع االستعمارية 
الجديدة بأنفس����هم، بدأت زعزعة االس����تقرار في عام 2003م مع 
الغزو االمريكي للعراق، وبمرور الوقت تحولت واحدة من أقوى دول 
المنطقة الى بل����د صغيرة تتناحر فيه الطوائف، وس����احة لنفوذ دول 

إقليمية وتدخل من قبل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية.
وفي س����ورية اآلن ومع األوضاع التي تعيش����ها حصل االكراد نتيجة 
األزمة على ش����به حك����م ذات����ي يس����تطيعون تطويره الى ما يش����به 
االستقالل الذي يتمتع به اخوانهم في العراق، وبذلت وتبذل جهود 
جبارة إلثارة النع����رات الطائفية والمذهبية ب����دأت تثمر دمًا بتحول 

الحرب الدائرة تدريجيًا لتصطبغ بالصبغة الطائفية.
 الرئيس العراقي جالل طالباني قال مرة: »أمريكا احتلت العراق من 

أجل اسرائيل والنفط«.
وقال برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا السابق: »ما حدث في ليبيا لم 

يكن ربيعًا عربيًا أو ثورة شعبية بل تدخاًل أرادته فرنسا«.
الخرائ����ط يعاد رس����مها، وترس����م خرائط جدي����دة للعال����م عمومًا 
وللمنطقة العربية على وجه الخصوص، ولقد نشرت دراسات كثيرة 

حددت المش����اريع وش����كل التقس����يم وش����كل الدول الجدي����دة التي 
ستظهر على خارطة الغد.. لكن هذه المشاريع تختلف عن المشاريع 
االستعمارية القديمة بطريقة التنفيذ، هذه ينفذها سكان المنطقة 

بأنفسهم، قليل من العمالة مع كثير من الجهل.
س����وريا اآلن تمزقها ح����رب أهلية وعدد القتلى فيها بحس����ب األمم 
المتحدة تجاوز المائة ألف قتيل، وينعكس ذلك على لبنان، في صراع 

طائفي يهدد المنطقة بأسرها.
ضمن ه����ذا المخط����ط االس����تعماري الجديد انقس����م الس����ودان الى 
سودانين ولم يفقد قدرته على المزيد من االنقسام، والعراق يمضي 
في مخطط التفكك.. مصر وتونس في أزمة تقود تدرجيًا الى االقتتال، 
والقبائل الليبية تقت����ل بعضها وبرقة تنادي باالنفص����ال.. وفي لبنان 
بدأت بوادر االحتراب بين الشيعة والسنة في التشكل.. وجامعة الدول 

العربي����ة ال حول لها 
وال قوة تش����ارك في 
المعارك.. واسرائيل 
تتفرج على المشهد 
لمس����تفيد  ا ألنه����ا 
األكبر.. تزداد قوة.. 
ويخدمه����ا كثي����رًا 
مس����ألة )فرق تسد( 
التي يمارسها هذه 
المرة أبناء المنطقة 

بأنفسهم.
منطقة الشرق األوسط يعلو فيها صوت طبول الحرب 
بين الس����نة والش����يعة.. ويراها كثير من المراقبين حربًا بالنيابة عن 
إيران ودول خليجية، س����احتها هذه المنطقة ومرحلتها اآلن انطالقًا 
من سورية.. هي ذات الحرب التي يخوضها المتطرفون أينما وجدوا 

تربة خصبة ألجنداتهم.
أس����ئلة كثيرة تفرض نفس����ها على واقع المش����هد الماث����ل اآلن في 
المنطقة العربي����ة ما حقيقة ال����دور اإليراني والترك����ي والقطري في 
هذه اللعبة.. ومدى استفادتهم من تش����كل هذا السيناريو؟؟ ومتى 
كانت الواليات المتحدة األمريكية بريئة من إشعال الحروب الطائفية 
لتحقيق أهدافها ومصالحها ومآربها؟؟، وأين هو دور اس����رائيل في 
هذه المعادلة، وماذا تريد من هذه اللعبة.. ثم لماذا ال نجد في العالم 
العربي من يقدر مدى الخطر الذي يهددهم.. شعوبًا ودواًل؟؟.. ذلك 

ما سنحاول االجابة عليه مستقباًل.
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االمارات تدعو لقطع العالقة مع »اإلخوان«
 وكاالت :

اتسع نطاق الدعوات الش����عبية االماراتية لقطع 
العالقات م����ع القاهرة م����ع تزايد الهجم����ات التي 
يشنها قياديون في جماعة االخوان المسلمين الحاكمة في 

مصر على االمارات شعبًا وقيادة.
ورفض اماراتيون على مواقع التواصل لعبة تبادل األدوار 

ة  التي ينتهجها اخوان مصر في كل مرة، يتم فيها االس����اء
لالمارات على لس����ان أحد القياديين ف����ي الجماعة ثم تتبرأ 
منها رئاس����ة الجمهورية أو حزب العدالة والتنمية الذراع 

السياسي للجماعة.
كما طالب آخرون بسحب االستثمارات االماراتية في مصر 
ووقف منح المصريين تصاريح عمل وعدم التجديد لمن 

تنتهي اقامته.
لكن الحكوم����ة االماراتية التزال تنتهج مبدأ التس����امح في 
عالقتها مع النظ����ام االخواني الحاكم في مصر حفاظًا على 
عالقتها بالش����قيقة الكبرى والش����عب المصري الذي عليه  
ة لالمارات وشعبها- بحسب موقف  الرد على حكومته لالساء
اعلن عنه »السبت« وزير الخارجية االماراتي أنور قرقاش.

»السينـاريو« لتقسيم الدول العربية 
»سايكس بيكو« جديد للمنطقة

> دراسات وتقارير استخباراتية 
أمريكية وغربي��ة تحدثت ومنذ 
مطلع تسعينيات القرن الماضي.. 
وخصوص��ًا بع��د تف��كك وانهي��ار 
االتحاد الس��وفيتي، عن ما يحدث 
اآلن في المنطق��ة العربية.. والذي 
ه��و س��يناريو امريك��ي بريطاني 
بدعم دول أوروبي��ة في مقدمتها 
فرنس��ا، ودول إقليمية مثل إيران 
وتركيا والسعودية وقطر، بهدف 
تنفي��ذ »س��ايكس بيك��و« جديد 
العربي��ة،  المنطق��ة  ف��ي  يطب��ق 
ب��دأ باحت��الل العراق ويق��وم على 
تمكين االسالميين خاصة »جماعة 
االخ��وان« عل��ى مقالي��د الحكم في 
بالد المنطقة، ثم تغذية النعرات 
المذهبي��ة والطائفية والمناطقية 
الس��ني  المذهبي��ن  بي��ن  خاص��ة 
والش��يعي لتسهيل عملية تفتيت 
وتفكي��ك الدول العربي��ة الى دول 

صغيرة وكانتونات مشتتة:

> يترق���ب الش���ارع المص���ري خ���روج 
»30« من  مظاه���رات حاش���دة ف���ي ال����
يونيو الجاري دعت إليها قوى المعارضة 
للمطالب���ة برحي���ل الرئيس محمد مرس���ي وإجراء 
انتخاب���ات رئاس���ية مبك���رة، بس���بب م���ا تعتبره 
المعارضة »فش���ل مرس���ي في إدارة شؤون البالد 
وتردي أوضاع المواطنين إنسانيًا ومعيشيًا«، وقد 
وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة، وأكد 
وزي���ر الداخلية المصري اللواء محم���د ابراهيم أن 
جهاز الش���رطة هو جهاز وطني ومؤسسي يجب 
أال يعم���ل لمصلحة فصي���ل أو نظام ب���ل من أجل 
تحقيق أمن الوطن والمواطن، وقال: إن الش���رطة 
س���تنزل يوم »30« يونيو لتأمي���ن المتظاهرين 

وليس ضدهم.
ويرى ناش���طون ف���ي المعارض���ة المصرية ضد 
الرئي���س محمد مرس���ي أن ي���وم »30« يونيو لن 
يكون يوم���ًا لمظاهرة عادية يمك���ن صدها، ألنه 
جرى اإلعداد لها منذ ثالثة أشهر من جانب »حركة 
تمرد« التي نجحت في جمع أكثر من )15( مليون 
توقيع من المواطنين لس���حب الثق���ة من الرئيس 

مرسي والدعوة النتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت قوى سياس���ية عديدة أنها ستش���ارك 
في المظاهرات منها حزب الدستور الذي تحدث 
رئيس���ه محمد البرداعي عن غضب ش���ديد لدى 
الش���باب المصري ال���ذي قام بالثورة لش���عوره أن 

الثورة سرقت منه.
وينتقد قادة المعارضة وش���باب الثورة جماعة 

االخ���وان المس���لمين والرئي���س محم���د مرس���ي 
معتقدين أنهم سرقوا الثورة وفشلوا بامتياز في 

إدارة البالد وفشلوا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وتش���هد مص���ر حرك���ة نش���طة ومتس���ارعة 
استعدادًا لمظاهرات 30 يونيو السترداد مصر 
وفق »حركة تمرد« من جماعة االخوان التي تسير 
به���ا الى المجه���ول.. وأكد منس���ق »حركة تمرد« 
محمود ب���در أن المتظاهرين ل���ن يرفعوا صورة 
ألحد، بل س���يكون الهت���اف لمصر وللث���ورة ضد 

جماعة االخوان.
وق���رر ع���دد كبي���ر م���ن الخب���راء ا لقانونيي���ن 
والدس���توريين عقد مائدة مس���تديرة )االربعاء( 
الق���ادم لدراس���ة اآلث���ار الدس���تورية والقانونية 

المترتبة على تجاوز عدد توقيعات سحب الثقة 
من مرس���ي )15( مليون توقي���ع، وأعلن ائتالف 
)مسلم - مسيحي( عن مشاركة آالف من الشباب 
القبطي في مظاهرات إس���قاط النظ���ام.. واعتبر 
الفريق أحمد ش���فيق رئيس وزراء مصر االسبق، 
يوم 30 يوني���و المقبل يوم الخ���الص من النظام 
االخوان���ي الحاك���م.. ووصف ه���ذا الي���وم بالنهاية 
»حكم االخ���وان المعي���ب«.. فيما أكد  المؤكدة ل�
رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أنه: »من غير 
الممكن أن نقبل بعام شبيه بعام الفشل الذي مر 
علينا في الرئيس محمد مرس���ي« مجددًا دعوته 
النتخابات رئاسية مبكرة.. ومؤكدًا تأييده الكامل 
لحركة »تمرد«.. واعتبر يوم 30 يونيو »سيكون 

يومًا خارقًا في حياة المصريين«.

مدريد - وكاالت

 > أعلنت وزارة الداخلية االسبانية )السبت( الماضي 
تفكيك شبكة تابعة لتنظيم القاعدة االرهابي مسؤولة 
عن إرس���ال مقاتلي���ن ال���ى مجموعات ارهابي���ة تابعة 

للتنظيم االرهابي في سوريا.
وأش���ارت الوزارة في بيان تناقلته وكاالت االنب���اء الى أنه تم 
توقيف ثمانية أشخاص متورطين بالشبكة االرهابية المذكورة 
التي ت���م تفكيكها في س���بتة ش���مال المغ���رب. موضحة أن : 
»الشبكة االرهابية االسبانية المغربية التي تم تفكيكها كانت 
بحسب تحقيقات الشرطة مس���ؤولة عن إرسال جهاديين الى 

مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة للقتال في سوريا«.
وأفاد بيان وزارة الداخلية االسبانية ان: »بعض الذين تسللوا 
الى س���ورية تحت غطاء هذه الشبكة نفذوا عمليات إنتحارية 
بينما انضم آخرون الى معس���كرات تدريب إلعدادهم للقتال 
والت���زال عدة مجموع���ات مقاتل���ة تنتظر للتوج���ه قريبًا من 

اسبانيا الى سوريا«.
ويدحض البيان الرسمي االسباني محاوالت إلصاق المعارضة 
على المجموعات االرهابية في س���وريا، الت���ي تضم بغالبيتها 
مرتزق���ة أجانب تتب���ع تنظيم القاع���دة االرهاب���ي.. كما يفند 
الش���عارات التي تختبئ ورائها مثل ه���ذه المجموعات لتنفيذ 

ات الغرب باستهداف سوريا. أوامر وإمالء

حركة »تمرد« تجمع 15 مليون توقيع 
لسحب الثقة عن الرئيس مرسي

 عبد الفتاح االزهري

مصر سلطة ومعارضة تستعد لمعركة 30 يونيو المعارضة السورية مرتزقة 
أجانب وإرهابيون 

 ❞
المخطط ينفذ 
بواسطة أبناء 

المنطقة ودول 
إقليمية 

❞
أمريكا ليست 

بريئة من إشعال 
الحروب الطائفية


