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فلسطين ترفض رفع صور المخلوع مرسي على األقصى
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الموافق  / 6:رمضان 1434 /هـ
العدد)1670( :

أك ��د ال��رئ �ي��س الفلسطيني
م �ح �م��ود ع��ب��اس ل�ل��رئ�ي��س
المصري المؤقت عدلي منصور ووزير
الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي
«اح �ت��رام��ه إلرادة الشعب المصري

ورفضه ألي تدخل في الشؤون الداخلية
لجمهورية مصر العربية» ،كما أكد
عباس وفقًا لما أوردت��ه وكالة األبناء
الفلسطينية الرسمية على «دور مصر
الريادي والقيادي لألمة العربية».

وكان الشعب الفلسطيني قد رفض
رف��ع ص��ور ال �م �ع��زول محمد مرسي
على ج��دار المسجد األقصى الجمعة
م��ن قبل عناصر متشددة وأطلقت
شعاراتمعادية للثورة المصرية.

تحوالت كبرى في المنطقة بعد سقوط «اخوان مصر»
ال يمكن النظر لما جرى -واليزال يجري  -في مصر خالل األيام الماضية ،على أنه شأن دخلي محض ،فإنهاء حكم
جماعة االخوان بعزل الرئيس محمد مرس��ي ،تمت بإرادة جماهيرية واس��عة ،وبمباركة ودعم من المؤسس��ة
العس��كرية ،ودون إرادة الواليات المتحدة األمريكية ،التي رفضت ثم تحفظت ثم أيدت على استحياء ثورة مصر ،كما
أن ما حدث من تغيير في س��دة الس��لطة حظي بردود فعل ايجابية من قبل عدد من القوى االقليمية والدولية ،ولقي
اعتراض��ات م��ن جانب جهات أخرى ،وفي الحالتين س��يكون للتط��ورات المصرية تأثير على الكثي��ر من التفاعالت في
المنطقة العربية ،وربما خارجها ،فقد كانت هناك العديد من القوى اقامت حس��اباتها السياس��ية واألمنية على أساس
اس��تمرار نظ��ام االخوان لفترة طويلة ،لكن األحداث واإلجراءات التي تمت بطريق��ة ديناميكية قلبت بعض التوازنات
وخلخلت جملة من التقديرات االستراتيجية.

 16مليارًا دعم خليجي لثورة الشعب المصري

عبدالفتاح األزهري
ويرى خبراء روس أن تنحية جماعة االخوان عن السلطة في مصر جاءت بمثابة رسالة تحذيرية
لالسالم السياسي في العالم العربي.
واعتبر الخبير الروسي اليكسي ماالدشينكو من مكتب موسكو لمؤسسة كارنيجي للسالم الدولي
أن تجربة سقوط االخوان المسلمين في مصر أظهرت أن من اعتقد بأن االسالميين السياسيين
سيبقون في الحكم بمصر الى األبد فهو مخطئ.
ويتفق معه أيضًاّ مجموعة من الخبراء على أن فشل جماعة االخ��وان في مصر يؤكد أن
االسالميين ليسوا إال واحدًا من أطراف الصراع السياسي الذي يدور في المنطقة ،وستكون
تنحيتهم في مصر عبرة لرفقائهم في تونس وليبيا وسوريا.
وتوقع الخبير الروسي ماالشينكو بالنسبة لالسالميين في اليمن أن يترك فشل االخ��وان
المسلمين في مصر أثره على اليمن ،ألنه يوجد في هذا البلد مؤيدون ومعارضون لجماعة
االخوان المسلمين ..أما بالنسبة لليبيا فلم يقل االسالميون الكلمة الفصل بعد.
وعطفًا على ما حدث لالخوان المسلمين في مصر فإن الخبراء الروس يتوقعون أن يتصرف
االسالميون في البلدان المجاورة لمصر على نحو عقالني عملي ويفكرون في االستعانة بالخبراء
السياسيين واالقتصاديين ويحرصون على نفي أية صلة لهم بالمتطرفين.
وأظهرت المساعدات التي تعهدت السعودية واالمارات والكويت والبحرين
هذا األسبوع بتقديمها لمصر والتي تجاوزت  16مليار دوالر ،رضا هذه الدول عن
عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في تطور يمثل انتكاسة لالسالميين الذين
وصلوا للسلطة تحت مظلة ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011م.
وأظهرت أيضًا اعادة ضبط لموازين القوى بين دول الخليج العربية التي رأت
باستثناء قطر -أن انتفاضات الربيع العربي كارثة على االستقرار االقليمي،وكانت تخشى أن يستخدم االخوان المسلمون مصر قاعدة لنشر منظومة اسالمية
متشددة.
لكن بالمقابل رأت قطر أن دعم جماعة االخوان المسلمين وسيلة لممارسة
نفوذها في الشرق األوسط ،ومنحت مصر مساعدات بسبعة مليارات دوالر في
العام الذي أمضته الجماعة في السلطة.
ويرى مراقبون بأن القطريين ربما سيتراجعون بشكل أو بآخر عن اعجابهم
الشديد بجماعة االخوان المسلمين ..وربما يتحولون الى موقف أقرب الى الموقف
السعودي ،خاصة بعد التغييرات التي شهدتها قطر بخروج األمير حمد بن خليفة
عن المسرح السياسي وتسليم مقاليد السلطة الى ابنه تميم ،والذي يعني في
حد ذاته انتقال قطر الى مرحلة جديد في سياساتها الخارجية خاصة االقليمية
وتجاه دول المنطقة.
غير أن طرفًا آخر من المراقبين يرى أنه ال توجد أية اشارات واضحة بعد على أن قطر تغير
سياستها ،حيث اليزال الشيخ يوسف القرضاوي ،وهو من زعماء االخوان مقيم في الدوحة ينتقد
تدخل الجيش في القاهرة «كما التزال التغطية االعالمية لقناة (الجزيرة) من قطر تفسر على
أنها مؤيدة لمرسي مما دفع الجيش المصري الى إغالق مكتبها في القاهرة ،بينما استقال بعض
العاملين فيها احتجاجًا على النهج الذي يعتبرونه مؤيدًا لالخوان».
والواقع أن التطورات األخيرة في مصر ،تجعل المراقب يتوقف عند حزمة من المعطيات
التي يمكن أن تؤدي الى سلسلة من التغييرات االقليمية في مقدمتها ،وقف التمادي في الصراع

هويدي :لن يعود مرسي
لحكم مصر
ق � ��ال ف�ه�م��ى
ه � � ��وي � � ��دي،
ال� �ك���ات���ب وال �م �ف �ك��ر
اإلس�ل�ام ��ي ،إن م��رس��ي
ارت� �ك ��ب ال �ك �ث �ي��ر من
األخ��ط��اء خ�ل�ال ال�ع��ام
الذي مضى على حكمه،
م �م��ا أع��ط��ى ال �ف��رص��ة
لمعارضيه أن يستثمروا
ت �ل��ك األخ� �ط ��اء لحشد
ال�ش��ارع المصرى ض��ده ،م��ؤك� ً�دا أن
جماعة اإلخوان المسلمين لم تفرق
بين إدراة جماعة وإدارة دولة بحجم
مصر .وحول دعم التنظيم الخارجي
للجماعة في عودة الرئيس المعزول،
ومحاوله استنجاد الجماعة بهم أكد

ه��وي��دي ،خ�ل�ال لقاء
م��ع ق �ن��اة "ت ��ي آر تى
التركية" الخميس ،أن
مرسي لن يعود ً
رئيسا
ل �م �ص��ر م� ��رة أخ� ��رى،
ألن م ��ن ي��ق��رر ذل��ك
ه��و ال�ش�ع��ب وليست
ال�ت��دخ�لات األجنبية،
وال �ش �ع��ب خ � ً�رج ي��وم
 30يونيو رفضا لحكم
مرسي وجماعة االخوان.
وح� ��ول دخ� ��ول م �ص��ر ف��ى ح��رب
أه�ل�ي��ة ،ق��ال فهمى :إن��ه ال يتوقع
ه��ذا ،ولكن وق��وع الفتنة قد يكون
بشكل نسبي بعد أح��داث الحرس
الجمهورى.

خبراء:

فشل اإلخوان بمصر سيؤثر عليهم في اليمن
دول الخليج يتنفسون الصعداء بزوال «االخوان»
خبير روسي :تنحية االخوان في مصر رسالة تحذيرية لإلسالم السياسي في العالم العربي

المفتعل بين السنة والشيعة في المنطقة ،األمر الذي أشارت اليه بعض التقارير االسرائيلية
عند فحصها لخسائر تل أبيب من وراء عزل مرسي الذي لعبت تصريحاته حول ضرورة فتح باب
الجهاد في سوريا دورًا في تغذية هذا الصراع ،فهناك جماعات اتخذت من دعوته مبررًا للذهاب
الى سوريا واالنضمام الى صفوف الجهاديين ،على أساس أن هذه حرب تقودها ايران وحلفاؤها
من الشيعة العرب ضد السنة هناك.
وتباينت ردود الفعل الدولية والغربية على وجه الخصوص وإن كانت جميعها قد اتخذت
حتى اللحظة صفة «الحذر الشديد» ..وفي ذلك كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت اليها
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية «السبت» الماضي خلفيات «االرباك» الذي يتملك العواصم

المعارضة التونسية تتهيأ إلزاحة «اإلخوان» بقوة الشارع
بعد ي��وم واح��د م��ن ع��زل الرئيس محمد مرسي
سارع حزب نداء التونسي  -وهو من أبرز أحزاب
المعارضة المناهضة لحكم االخ ��وان ف��ي تونس  -لتهنئة
المصريين بانتصارهم ،لكنه استغل الموقف ايضًا ليدعو
الى حل حكومة االسالميين وتشكيل حكومة انقاذ وطني في
خطوة غير مسبوقة .وقال بيان لحزب نداء تونس إن فشل
الحكومة السياسي واالقتصادي وتفشي العنف واإلقصاء أسباب
تبرر الدعوة لحكومة إنقاذ لتسيير شؤون البالد خالل المرحلة
االنتقالية.
لكن قادة تونس االسالميين الذين أعلنوا رفضهم الواضح
لإلطاحة بمرسي عبر «انقالب عسكري» قالوا إن السيناريو
المصري ال يمكن أن يتكرر في تونس.
وتتهم المعارضة حركة النهضة االسالمية بالسعي للسيطرة
على مفاصل الدولة والتساهل مع الجماعات الدينية المتشددة
والتسبب في موجة احتقان شعبية بسبب فشل السياسات
االجتماعية واالقتصادية واالمنية.

وترددها في كشف أوراقها على الرغم من
الغربية في تعاطيها مع تطورات األزمة المصريةُ ،
اعتبارها أن صفحة الرئيس المعزول محمد مرسي قد «قلبت».
وأفادت هذه المصادر أن السبب األول الذي يحملها على التزام الحذر هو أنها تفهم ما يجري في
مصر على أنه صراع بين اطراف ثورية التزال في الميادين والشوارع على حد زعم تلك المصادر
الذي يخفي صراحة عملية الضغط األمريكي الذي اليزال يقارب كفة الرئيس المعزول محمد
مرسي وأن لم تفصح عن ذلك صراحة حتى اللحظة.
وفي المجمل وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن الرسالة التي تريد واشنطن والعواصم
األوروبية ايصالها الى السلطات الجديدة في مصر تتمثل في« :ان هيئوا الظروف الالزمة
والضرورية من أج��ل نقل السلطة ال��ى المدنيين
س��ري �ع �ًا م ��ا س �ي �ش �ك��ل داف� �ع� �ًا رئ�ي�س�ي�ًا
لمساعدتكم» ..بيد أنها سارعت الى
القول إن العواصم المؤثرة غير راغبة
في زيادة المصاعب بوجه السلطات
المصرية الجديدة ،على الرغم
من التحفظات القائمة إزاءها ،وال
بوجه القوات المصرية المسلحة،
لكنها تنبه الي ان الديمقراطيات
الغربية تحت ظل أحزاب وقوى
معارضة قوية وفاعلة «تسائل»
الحكومات ع��ن موقفها وعن
كيفية ص��رف أم� ��وال داف�ع��ي
ال��ض��رائ��ب ف�ي�م��ا اذا اس�ت�م��ر
تدفقها على مصر وعلى القوات
المصرية المسلحة بحسب تلك
المصادر.
وبالنظر ال��ى ت�س��ارع التحركات
و«ميوعة» األوضاع ،فإن العواصم
الغربية « ت��ر ي��د تحاشي
ات�خ��اذ ال �ق��رار الخطأ في
ال�ل�ح�ظ��ة ال �خ �ط��أ» ،على
رأي دب �ل��وم��اس��ي غ��رب��ي
مستفيدة ف��ي ذل��ك من
تجربتها في التعاطي مع
ب��داي��ات الربيع العربي،
ح�ي��ث ب�ق�ي��ت ال ��ى جانب
أن�ظ�م��ة ك��ان��ت ت�ت�ه��اوى
وبالتالي ال ت��ري��د تكرار
نفس الخطأ.

تداعيات مصر «تفرمل» صعود االخوان في األردن
يرى محللون أن االردن تنفس
ال��ص��ع��داء إث��ر س��ق��وط حكم
االخ��وان في مصر بعد ع��زل الجيش
الرئيس محمد مرسي ،والذي يرجح أن
ينعكس على نفوذ وطموحات الحركة
االس�لام��ي��ة المعارضة ف��ي المملكة
االردن��ي��ة والتي تقود حراكًا يطالب
بإصالحات شاملة في البالد.
ويقول عريب الرنتاوي مدير مركز
القدس للدراسات السياسية لفرانس
برس  :إن األردن كان من بين ثالث دول
هي األس��رع واألوض��ح في التعبير عن
ترحيبها باإلطاحة بمرسي الى جانب
السعودية واالم��ارات ،العتبار أن كل
دول��ة م��ن ه��ذه ال���دول لديها مشكلة
خاصة مع جماعة االخ��وان المسلمين
فيها ومع الجماعة في االقليم برمته.

وأض���اف« :الش��ك أن االردن مرتاح
اآلن ،هناك فئات واسعة من المجتمع
االردن���ي ،بما فيها اص��دق��اء االخ��وان
ال��م��س��ل��م��ي��ن ب����دوا ي��ن��ظ��رون بعين
ال��ش��ك وال��ري��ب��ة لحقيقة ال��م��ش��روع
االصالحي االخواني ولعمق المفاهيم
الديمقراطية في خطاب الجماعة».
وي��رى الكاتب والمحلل السياسي
حسن أبو هنية ،المختص في شؤون
الجماعات االسالمية أن ما يترتب على
أوض��اع الجماعة في مصر ينعكس
على األوض��اع في األردن بالتأكيد..
وأض��اف لفرانس ب��رس« :ان االردن
يتمنى أن تنتهي األم��ور ال��ى نهاية
جماعة االخوان المسلمين في مصر
وبالتالي يتخلص م��ن اتباعها في
المملكة.»..

