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ذكرى 23 يوليو.. والرئيس عبدالفتاح السيسي
Û  قبــل يوميــن مرت ذكــرى 23 يوليو التي تســتنهض

فــي عميــق وجداننا وجوارحنا مشــاعر وأحاســيس 
المــودة والتقديــر واإلكبــار للشــقيقة مصــر العظيمة 
ولشــعبها الوفي الكريم.. مصر التي كانت وســتبقى 
درًعــا وحصنــا منيعــا، ومدافًعا صلًبا، وحارًســا أميًنا 
يقظــا غيــورا يهــب وينتفض عندما يــرى التهديد أو 

الخطر يداهم أي من الدول العربية.
Û  األذهــان إلــى  ونعيــد  لُنذكــر  الذكــرى  هــذه  وننتهــز 

وقفــة مصــر الحاســمة والموقــف الشــجاع للرئيــس 
عبدالفتاح السيسي عندما بادر وتحرك في الثالثين 
من يونيو 2013 إلنقاذ مصر وباقي الدول العربية.

Û  في ذلك اليوم، وفي لحظة فارقة، ضرب عبدالفتاح
بإحبــاط  وقــام  التاريــخ،  مــع  موعــًدا  السيســي 
وإجهاض خطة أميركية مؤكدة وموثقة في وثيقة 
وقعهــا الرئيــس باراك أوباما فــي العام 2010  تحت 
عنــوان PSD11 أو “وثيقــة القــرار التنفيذي الســري 
11”، الذي يهدف أساًســا إلى إعادة تشــكيل الشــرق 
األوسط والعالم العربي باستخدام جماعة اإلخوان 
المســلمين وحــزب “العدالــة والتنميــة” الحاكــم فــي 
تركيــا، وقــد تســربت هــذه الوثيقــة إلى الــرأي العام 
العالمــي بعد أن نشــرت تفاصيلها جريــدة “نيويورك 

تايمز” األميركية في فبراير 2011.
Û  ،الخطة كانت تهدف أوًل إلى إشعال المنطقة وزجها

ضمن مفهوم “الفوضى الخالقة”، في أتون ما سمي 
بالربيع العربي؛ تمهيًدا لإلطاحة باألنظمة الشــرعية 
لهــذه الــدول بمــا في ذلــك الــدول العربيــة الصديقة 
والحليفــة للوليات المتحدة، وتســليم الســلطة إلى 
الجماعــات األصولية الراديكالية، ثم تقســيم الدول 
العربيــة علــى أســاس طائفــي إلــى كيانيــن، واحــد 
ســني واآلخــر شــيعي، بحجــة تحقيق التــوازن بين 
الطرفيــن، بحيــث تتولى جماعة أو أحزاب اإلخوان 
المسلمين السلطة في مصر وتونس وليبيا والجزائر 
والمغرب والســودان، وبعدهــا تندمج هذه األحزاب 
تحــت مظلة حــزب العدالة والتنميــة التركي، فتدار 
عواصــم هــذه الــدول من أنقــرة، وتصبــح تركيا هي 

الدولــة المهيمنــة علــى الــدول العربيــة فــي شــمال 
أفريقيــا، وقــد اعتبــرت إدارة أوبامــا حــزب العدالــة 
والتنميــة نموذجــا ناجًحا للحزب اإلســالمي الحاكم 

لدولة مدنية علمانية وصديق ألميركا وإسرائيل.
Û  وعلى الجانب اآلخر يتم تمكين طهران من الهيمنة

الكاملــة علــى الــدول العربية الخليجيــة، التي تمثل 
قلب منطقة الشرق األوسط، إلى جانب دول شمال 
الجزيــرة العربيــة؛ العــراق وســوريا ولبنــان، وذلــك 
كلــه ضمــن ما ســمي في الخطة بـ “مشــروع الشــرق 

األوسط الكبير”.
Û  كان السيســي مــن أوائل المدركيــن ألبعاد وخطورة

هــذه الخطــة، وأول من تحرك إلنقــاذ الدول العربية 
مــن التفكيك والتقســيم، وحماية المنطقة من حكم 
وســيطرة المتطرفيــن واإلرهابيين، ومــن الخضوع 

لهيمنة تركيا وإيران.
Û  ولكــن لمــاذا، ومــا هــدف ومصلحــة أميركا مــن هذه

الخطة؟
Û  قبل اإلجابة على هذا السؤال اسمحوا لي أن أقحم

أو أشــير باقتضــاب شــديد إلى تجربتي الشــخصية 
المتواضعــة المتعلقة بهذا الموضوع؛ فمنذ انتخابي 
بمجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين في 
بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، ومشــاركتي 
فــي عدد مــن اجتماعات الغرفة العربيــة األميركية، 
ثــم اختياري لعضويــة اللجنة البحرينيــة األميركية 
برئاســة المرحــوم يوســف أحمــد الشــيراوي وزيــر 
التنميــة والصناعــة وقتها، تلتهــا عضويتي بمجلس 
المواقــع  هــذه  كل  وزيــًرا،  تعيينــي  ثــم  الشــورى 
والمناصــب أتاحــت لــي فرصــة اللقــاء والجتمــاع 
والســتماع إلــى عــدد كبيــر مــن كبــار السياســيين 
بينهــم  مــن  األميركييــن  والمســؤولين  والســفراء 
الرئيــس جــورج بــوش األب الــذي تــم علــى يديــه 
تحريــر الكويــت مــن الحتــالل العراقــى فــي العــام 
1991؛ فقــد كنــت الوزيــر المرافــق لــه أثنــاء زيارتــه 
الخاصــة للبحريــن، لمــدة يوميــن، فــي العــام 1999، 
إللقــاء الكلمــة الرئيســية فــي مؤتمــر نظمــه مصرف 

انفســتكورب، وذلك بعد 6 ســنوات من انتهاء فترة 
وليته.

Û  منذ ذلك الوقت كنا نســمع تأفف الساسة األميركان
وتذمرهــم مــن ثقــل اللتزامــات في منطقة الشــرق 
األوسط التي ل تعرف غير الصراعات والمواجهات 

والحروب،
Û  وأن األنظمــة فيهــا دائمــة النــزاع والختــالف فيمــا

بينهــا، ولــكل واحد منهــا رأي يختلف عــن اآلخرين، 
ول ترغــب فــي إيجــاد حــل ســلمي للصــراع العربــي 
اإلسرائيلي، وإن البعض منها يدرك أن بقاءه يعتمد 

على بقاء واستمرار هذا الصراع.
Û  بالنســبة لدول مجلس التعاون فقد بدأنا نسمع، بعد

تحريــر الكويــت، أن البيــت األبيــض ســئم مــن عدم 
األميــركان  الساســة  وأن  كلمتهــا،  وتوحــد  اتفاقهــا 
محتــارون فــي كيفيــة التعامــل مع هــذه المجموعة 
التــي تختلــف وتتبايــن وجهــات نظرهــا ومواقــف 
أعضائهــا حــول التحديات الخطيرة التــي تواجهها؛ 
بمــا فــي ذلك الموقف من النظــام الحاكم في إيران. 
فــكل دولــة لهــا موقــف مختلــف وأحيانــا متناقــض 
لمواقف الدول األخرى في المجموعة، واألدهى من 
ذلك أن بعض أعضائها يعمل ضد اآلخرين وفي تيار 
معاكــس، ممــا يجعل التعامل والتعاون معهم صعًبا، 
وقالــوا إنهــم وجــدوا التعامل مــع اإليرانيين أســهل 
ألن لهم رأسا واحدا ورأيا موحدا. ثم بدأ اهتمامهم 
يتوجه نحو ما أســموه بـ “المســألة الشيعية السنية” 
فــي المنطقــة، إلــى أن أصبح هــذا الهاجس الطائفي 
يســيطر علــى فكرهــم ومخيلتهــم مــن منطلــق أن 
علــى  ومســيطرا  مؤثــرا  دورا  اإلســالمي  للديــن 
توجيه الحراك السياســي في المنطقة بحيث يمكن 

استغالله واستعماله لتنفيذ خططهم فيها.
Û  وبعــد أن فــاز الديمقراطيــون فــي انتخابــات العــام

2008 ودخــل الرئيــس بــاراك أوبامــا البيــت األبيض 
بــدأت النبــرة تــزداد حــدة وارتفاًعــا حــول ضــرورة 
وحتميــة تغييــر سياســة الوليــات المتحــدة تجــاه 
أولويــات  لتغيــر  نتيجــة  األوســط  الشــرق  منطقــة 

مصالحهــا الســتراتيجية وانتقــال ثقــل اهتماماتهــا 
وتركيزهــا إلــى شــرق آســيا لمواجهــة توســع وتمدد 
النفــوذ الصينــي في تلك المنطقة، بعد أن اكتشــفت 
مدى القفزات الواسعة والتقدم العلمي والقتصادي 
المهــول الــذي تحققــه الصيــن، والحجــم الحقيقــي 
لمستوى التحدي الذي يمثله هذا العمالق الناهض.

Û  وبالنتيجــة فــإن إدارة أوبامــا توصلــت إلــى قناعــة
إلــى  يهــدف  عمــل  وبرنامــج  خطــة  إلــى  تحولــت 
تقليص تواجــد الوليات المتحدة والتزاماتها تجاه 
منطقــة الشــرق األوســط بعد إنهاء كل النقســامات 
ترســيمها  إعــادة  خــالل  مــن  فيهــا  والصراعــات 
وتوحيدهــا ضمــن محوريــن رئيســين تحــت مظلــة 
تركيــا وإيــران مما سيســهل على واشــنطن التعامل 
مع طرفين فقط هما أنقرة وطهران. كما هو مفصل 

.PSD11 في خطة
Û  إن الوليــات المتحــدة تــدرك أنــه إذا وقعــت مصــر

تحت ســيطرة اإلخوان المســلمين فإن باقي الدول 
ســهولة،  بــكل  بعدهــا  وتتســاقط  ســتنهار  العربيــة 
فكانــت مصــر هــي الهــدف األول؛ فتســلم اإلخــوان 
انكشــفت  مــا  وســرعان  فيهــا،  الســلطة  المســلمون 
التــي  الحقيقيــة  والتجاهــات  النوايــا  واتضحــت 
ضدهــا،  فثــار  المصــري؛  الشــعب  ورفضهــا  قاومهــا 
وخــرج فــي األيــام األخيــرة مــن شــهر يونيــو 2013 
بــكل كثافــة إلــى الشــوارع بالمالييــن، قدرتها بعض 
المصــادر بأكثــر مــن 30 مليون يومًيــا، وكادت مصر 
تنزلــق إلى هاويــة الفوضى والنقســام مما لم يترك 
مجاًل للجيش المصري وقائده عبدالفتاح السيســي 
ســوى الســتجابة لنــداء الشــعب وإســقاط حكومــة 

اإلخوان، وإنقاذ مصر وباقي الدول العربية.
Û  وبفضــل شــجاعة وإقــدام عبدالفتاح السيســي فقد

فشــلت خطة أوباما، وليس من الصعب حتى اليوم 
رؤيــة انعكاســات وتبعات تلك الخطــة من خالل ما 

يحدث من مآس في عدد من دول المنطقة. 
Û .فتحية للرئيس السيسي وشكًرا له
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عبدالنبي الشعلة

الملصقــات العشــوائية والتــي تغــرق بهــا شــوارع ودهاليــز وأزقــة العاصمة المنامة منــذ فترة طويلــة، ال تزال على 
حالها القديم، خصوصا في نقاط التجمع التجارية، عند البراحات والتقاطعات السكنية، متزاحمة والهدف واحد، 

هو الوصول للمستهلك.

والســـمكرة،  البنـــاء،  عمـــال  أرقـــام 
وتصليـــح الســـيارات، تجدونهـــا على 
أعمـــدة اإلنارة بالقرب مـــن المدارس، 
الخصوصييـــن،  المدرســـين  وأرقـــام 
وتوصيـــل  الخضـــروات،  وباعـــة 
المالبـــس المغســـولة تجدونهـــا علـــى 
محطـــات الكهربـــاء بالقـــرب مـــن دور 
العبـــادة، واألســـواق، وتســـتمر القصة 

والحكاية.
ولـــن نقـــول باألمـــس القريـــب، ولكنها 
كانت قبل سنوات عدة، حيث أطلقت 
أمانـــة العاصمـــة حملـــه توعوية مهمة 
العشـــوائية(  للملصقـــات  )ل  بعنـــوان 
البحريـــن  بـــاب  منطقـــة  لتنظيـــف 
السياحية وبمشاركة خمسين موظفا 
مـــن موظفـــي األمانـــة، لكنهـــا كحملـــة 
يتيمـــة آتت أكلهـــا مع تصاعـــد وتيرة 
نشـــر هـــذه الملصقـــات والتـــي ترتبط 
بأعـــداد العمالـــة اآلســـيوية المتنامـــة، 
وأصحـــاب المشـــاريع التجاريـــة غيـــر 

المرخصة.
وفي هـــذا الصـــدد، قال رئيـــس أمانة 
العاصمـــة صالح طرادة لــــ “البالد” بأن 
الملصقـــات العشـــوائية هـــي ظاهـــرة 
والحديـــث   - لكنهـــا  حضاريـــة،  غيـــر 
لـــه - تناقصـــت بشـــكل واضـــح عـــن 
ذي قبـــل، بســـبب توجـــه كثيريـــن من 
أصحاب المشاريع التجارية للتسويق 
اإللكترونـــي وتوصيـــل المعلومـــة عبر 
المنصـــات اإلعالميـــة المختلفة، األمر 
الـــذي حـــد مـــن الحاجـــة لهـــا، لكنها ل 

تزال موجودة.
وأضاف طرادة” ل تزال بعض الجهات 
العشـــوائية  الملصقـــات  تســـتخدم 

للتســـويق لمصالحهـــا التجاريـــة، وهو 
أمر دفع بعض أصحاب السوبرماركت 
لوضـــع لوحات أمامها للســـماح بوضع 

الملصقات عليها حتى ل يتم تشـــويه 
جدران المحـــل أو واجهاته، في حين 
أن محالت أخرى تطالب عبر إعالنات 

واضحة بمنع وضع هذه الملصقات”.
تضـــع  الـــدول  مـــن  “كثيـــر  وأردف 
غرامـــات علـــى هـــذا الســـلوك لمنعـــه، 

وهـــي آليـــة غير قائمـــة فـــي البحرين 
حتـــى هـــذه اللحظـــة، خصوصـــا وأن 
أغلـــب مســـتخدمي هـــذه الملصقـــات 

هـــم أصحاب األعمال الصغيرة، وربما 
الصغيرة جدا”.

وأنهى طـــرادة مســـتدركا، “اإلعالنات 
هـــذه ل تكون تجارية بالضرورة، فقد 
تحمـــل بالغات عن فقـــدان حيوانات 
أو متعلقـــات شـــخصية وغيرها، لكنها 
تظل ممارســـات غير حضارية، تتعبنا 

نحن كبلديات في إزالتها”.
وتظل الحكاية بال نهاية.
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