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تقرير

المظلة السعودية وراء التقارب البحريني اإلسرائيلي
اختتم حكام البحرين العام
الــم ــاض ــي ،2016 ،بــال ـحــدث
األك ـث ــر تـعـبـيـرًا ع ــن حقيقة
توجهاتهم وارتباطاتهم،
وذلـ ــك بـلـقــائـهــم بــالـحــركــة
ال ـح ـس ـيــديــة «ح ـ ـبـ ــاد» ،وهــي
األكـثــر تـشــددًا فــي الموقف
م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
واحتالل أرضه .كذلك أظهروا
ال ـتــزامــا عمليًا بالنهج الــذي
ّ
عبدته المملكة السعودية
فــي ال ـطــريــق إل ــى التحالف
العلني مع إسرائيل
علي حيدر
يـ ـتـ ـج ــاوز ل ـ ـقـ ــاء ح ـ ـكـ ــام الـ ـبـ ـح ــري ــن مــع
حــركــة «ح ـبــاد» الحسيدية (الصوفية
ال ـي ـه ــودي ــة) ف ــي أبـ ـع ــاده م ـج ــرد كــونــه
ل ـق ـ ً
ـاء ثـنــائـيــا لـجـهــة م ــا ي ـن ـطــوي عليه
من رسائل متعددة االتجاهات تتصل
بالواقع البحريني ،أو الواقع اإلقليمي
ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ،وب ـح ـق ـي ـقــة امل ــوق ــف مــن
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .م ــا ي ـمـ ّـيــز هــذا
ال ـل ـق ــاء م ــع هـ ــذه ال ـح ــرك ــة أن ـه ــا األك ـثــر
تطابقًا مع التيار املتشدد في الحركة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ل ـج ـهــة مــوق ـف ـهــا م ــن كــل
مــا يتعلق بالفلسطينيني وبالضفة
امل ـح ـت ـلــة وامل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى وغ ـيــرهــا
م ــن ال ـق ـضــايــا .ورغ ــم الـتـبــايــن الـفـكــري
وال ـس ـلــوكــي (الـ ـف ــردي) الـ ــذي يفصلها
(حـ ـب ــاد) ع ــن ال ـع ـل ـمــان ـيــن الـصـهــايـنــة
(ك ـ ــونـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ــرك ـ ــة دي ـ ـن ـ ـيـ ــة ح ـس ـي ــدي ــة
مـ ـتـ ـش ــددة) ،فــإن ـهــا األكـ ـث ــر ت ــأي ـي ـدًا من
بقية الحركات الحسيدية للجناحات
امل ـت ـش ــددة م ــن األحـ ـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة،
بل تضفي على توجهاتها السياسية
امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة أب ـ ـع ـ ــادًا ديـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـس ــاوق
م ــع ن ـظــرت ـهــا إل ـ ــى م ــا ت ـس ـم ـيــه «أرض
إسرائيل» (فلسطني املحتلة).
لـ ــم ت ـك ــن زيـ ـ ـ ــارة وفـ ـ ــد «حـ ـ ـب ـ ــاد» حــدثــا
شــاذًا واستثنائيًا بالنسبة إلــى حكام
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،بـ ــل هـ ــي ام ـ ـتـ ــداد مل ـح ـطــات
وم ــواق ــف ســاب ـقــة ش ـهــدت ـهــا الـبـحــريــن
خ ــال ال ـعــام امل ــاض ــي ،تـصـ ّـب كلها في
تـعــزيــز عملية الـتـطـبـيــع مــع إســرائـيــل

التي ال يوفر قادتها مناسبة للتعبير
ع ــن تـمـسـكـهــم ب ــاالح ـت ــال وبــالـتــوســع
االسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي .والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي هـ ــذا
ّ
يصر
املسلسل أن ملك البحرين ،الــذي
على مــواصـلــة سياسة االسـتـبــداد في
مــواجـهــة شعب يطالب بالحد األدنــى
م ــن ح ـقــوقــه وي ـل ـتــزم أق ـصــى السلمية
ال ـتــي لــم يـشـهــدهــا أي بـلــد فــي الـعــالــم،
ه ــو ن ـف ـســه الـ ـ ــذي يـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى تـظـهـيــر
عالقاته بكل ما ّ
يمت بصلة إلى الحركة
الصهيونية فــي هــذه املرحلة بــالــذات،
وعلى التمادي في التعبير عن الهرولة
نحو التقارب العلني من إسرائيل.
في ضوء ذلك ،يتضح وجه آخر لثورة
الشعب البحريني يتصل ببعد إضافي
لـهــذه ال ـثــورة الـسـلـمـيــة ،بــاعـتـبــار أنها
تواجه أيضًا منظومة ملكية (البحرين
ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي ــة) ت ـن ــدف ــع م ـه ــرول ــة نـحــو
التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .في
املقابل ،ال يترك هذا الشعب فرصة إال
ّ
ويعبر فيها عن دعمه وتأييده للشعب
الفلسطيني ومقاومته .ومــن الصعب
ف ـ ـصـ ــل مـ ـسـ ـلـ ـس ــل تـ ـظـ ـهـ ـي ــر االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح
البحريني ـ ـ امللكي على إســرائـيــل ،من
مـنــافــذ وأبـ ــواب م ـت ـعــددة ،عـ ّـمــا يـمــر به
ذلـ ــك ال ـح ـك ــم ،وعـ ــن ت ــوج ـه ــات مـظـلـتــه
الـسـعــوديــة ال ـتــي تــواصــل الــدفــع نحو
املــزيــد مــن ال ـق ـفــزات بــاتـجــاه التحالف

العلني مع إسرائيل.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــدم حـكــام البحرين
ُ
املزيد من فرائض الطاعة التي تظهر
أهمية استمراره لدى رعاته الدوليني
واإلق ـل ـي ـم ـي ــن ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا كـشــف

ثورة شعب البحرين
هي أيضًا ضد نظام
حليف إلسرائيل
الشعب البحريني بثباته وبصموده
عــن حقيقة أن ــه ال مستقبل للبحرين
إال ما يجسد إرادت ــه وطموحاته ،لكن
ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذه امل ــواجـ ـه ــة أن ح ـكــام
املنامة يستحضرون االنتماء املذهبي
ّ
الـ ـس ــن ــي ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ـ ــر بـقـمــع
الشعب البحريني ،ويتجاهلون هذا
االنتماء عندما يتعلق األمــر بالشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه االح ـت ــال
اإلسرائيلي.
فــي امل ـقــابــل ،يـعـ ّـبــر الـشـعــب البحريني

عــن أصــالـتــه الـعــربـيــة واإلســام ـيــة في
كــل مــا يتعلق بالقضية الفلسطينية،
ويـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ــوي ــة وط ـن ـي ــة حــري ـصــة
عـلــى مـسـتـقـبــل بـلــدهــا عـنــدمــا يـطــالــب
بــال ـحــد األدن ـ ــى م ــن ال ـحــريــة وال ـعــدالــة
الـ ـت ــي ت ـن ـش ــده ــا شـ ـع ــوب األرض .مــع
ذلـ ــك ،يـبـقــى ل ـ ــأداء امل ـل ـكــي الـبـحــريـنــي
رس ــائ ـل ــه ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي ال يــوجــد
أدنى شك ،لدى مؤيدين أو معارضني،
ف ــي أن مــواق ـفــه ال ـتــي تـتـصــل بــالـكـيــان
اإلســرائـيـلــي ،وجـ ّـســدهــا م ـجــددًا لـقــاؤه
ح ــرك ــة «ح ـ ـبـ ــاد» ،ه ــي امـ ـت ــداد وت ـطــور
في السير على النهج الــذي ّأسست له
الــريــاض ،وعـ ّـبــدتــه عبر ل ـقــاءات علنية
بني مسؤولني سعوديني ونظرائهم من
األمنيني والسياسيني اإلسرائيليني.
ع ـل ــى خ ــط م ـ ـ ــواز ،يـ ـ ــدرك اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـك ــامـ ـن ــة فــي
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،ويـ ـ ــرى فـيـهــا
تــأك ـي ـدًا إضــاف ـيــا لـصـحــة رؤي ـت ــه حــول
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد امل ـ ـ ـحـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـت ــزع ـم ــه
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ــانـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى مــرح ـلــة
ال ـت ـج ـس ـيــد ال ـع ـم ـلــي مل ــا س ـ ّـم ــاه رئـيــس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،قبل
أيـ ـ ــام خـ ــال ل ـق ــائ ــه م ــع وس ــائ ــل إع ــام
أمـيــركـيــة« ،الـجـبـهــة املــوحــدة القائمة»
بني الرياض وتل أبيب ،وذلــك انطالقًا
من الرؤى واملصالح املشتركة.

ادارة وموظفي شركة اميركان اليف
انـشــورنــس كــومـبــانــي، MetLife -
لبنان
مدراء الوكاالت ،مدراء الوحدات
ينعون بمزيد مــن األس ــى واللوعة
فقيدهم الغالي
مدير الوكالة السابق
حبيب عارف اسكندر
وي ـت ـقــدمــون م ــن أه ــل الـفـقـيــد بــأحــر
ال ـت ـع ــازي ســائ ـلــن ال ـل ــه أن يسكنه
فسيح جناته

حركة «حباد» هي األكثر تطرفًا في الموقف من استمرار االحتالل (عن الويب)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
علي محمود حالوي

تقرير

«حماس» و«الجهاد» تقبالن دعوتي بيروت وموسكو
أعلنت كل من «حركة املقاومة اإلسالمية
ـ ـ ح ـمــاس» و«حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي»
أنهما قبلتا في املبدأ املشاركة في اجتماع
الـلـجـنــة الـتـحـضـيــريــة املـكـلـفــة ب ــاإلع ــداد
لعقد املجلس الوطني الفلسطيني ،في
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،ب ـي ــروت ،الـثــاثــاء
املقبل ،وكذلك الدعوة املوجهة من معهد
أبحاث روسي ملناقشة امللف الفلسطيني
في العاصمة موسكو.
يأتي ذلك بعد يوم من اشتراط الحركتني
أن ي ـك ــون ع ـقــد «ال ــوطـ ـن ــي» مـبـنـيــا على
أسـ ــاس ات ـف ــاق ال ـق ــاه ــرة ،فـيـمــا أجـمـعـتــا
على أن الــدعــوة الروسية ستكون أشبه
بورشات عمل أكثر من كونها مباحثات
سياسية.
وقال املتحدث الرسمي باسم «حماس»،
ح ــازم قــاســم ،إن الـحــركــة «سـتـشــارك في
اجـتـمــاع اللجنة التحضيرية للمجلس
الــذي سيعقد في بيروت يومي  10و11
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري» ،مضيفًا أن الـقــرار
جاء بعد التشاور مع مختلف الفصائل
لبحث آليات انعقاد املجلس.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنــي ،سـلـيــم الــزع ـنــون ،قــد ّ
وجــه
األحد املاضي دعوات إلى أعضاء اللجنة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة امل ـك ـل ـف ــة ب ـ ــاإلع ـ ــداد لـعـقــد

ِب َّسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
مها أحمد سليم
زوجــة الدكتور محمد عبد الحليم
قـ ــان ـ ـصـ ــو (م ـ ــدي ـ ــر مـ ـكـ ـت ــب امل ـف ـت ــي
الجعفري املمتاز).
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا .أح ـ ـمـ ــد ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،عـلــي
قانصو.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا سـ ـن ــاء زوج ـ ـ ــة ال ـس ـيــد
رشـ ــاد ق ــاس ــم ،س ــام زوجـ ــة ال ـحــاج
ع ـلــي ج ــاب ــر ،ورانـ ـي ــا زوجـ ــة ال ـحــاج
مصطفى الزين
تقبل التعازي غــدا الجمعة املوافق
ف ـي ــه  6كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  2017فــي
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرمـ ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ق ــرب
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ألم ــن ال ــدول ــة من
الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
ً
مساء.
السادسة
وت ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع عـلــى وفاتها
يوم السبت في  7الشهر الجاري في
حسينية بـلــدتـهــا ال ــدوي ــر ،الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر.
لفقيدتنا الرحمة ولكم مــن بعدها
طول البقاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ق ــان ـص ــو ،آل سـلـيــم،
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي الـ ــدويـ ــر
والغبيري.

املـجـلــس الــوط ـنــي ،لــاجـتـمــاع يــومــي 10
و 11من الشهر الجاري ،في بيروت ،من
دون أن يـحـســم مـصـيــر ع ـقــد االج ـت ـمــاع
نفسه في حال التوافق عليه في العاصمة
اللبنانية أيضًا.
و«املـجـلــس الــوطـنــي» هــو بمنزلة برملان
«منظمة التحرير الفلسطينية»ُ ،
وعقدت
آخر دورة له في غزة عام  ،1996تبعتها
جلسة تكميلية فــي مدينة رام الـلــه عام
.2009
أمـ ــا ع ــن م ــوق ــف «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي»،

ّ
يعد المجلس الوطني
الذي سيعقد في
بيروت بمنزلة برلمان
منظمة التحرير

شارك العشرات في غزة أمس في وقفة تضامنية مع المعتقلين (األناضول)

فنقلت وكــالــة «فلسطني الـيــوم» املحلية
ع ــن امل ـت ـحــدث بــاسـمـهــا ف ــي غ ــزة ،داوود
ش ـه ــاب ،أن حــركـتــه ل ــم تـعـلــن مــوافـقـتـهــا
الكلية على املشاركة في اجتماع اللجنة
التحضيرية ،خاصة أنها ال تزال تجري
مشاورات داخلية في هذا الشأن.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أع ـل ـن ــت «حـ ـم ــاس»
و«الجهاد» ،وأيضًا «فتح» ،تلقيها دعوة
مــن معهد أبـحــاث روســي ملناقشة امللف
الفلسطيني .وق ــال قــاســم إن «ح ـمــاس»
ت ـل ـقــت دع ـ ــوة م ــن م ـع ـهــد «االسـ ـتـ ـش ــراق»
(معهد أبـحــاث ودراسـ ــات) فــي موسكو،
مــوض ـحــا أن ال ـل ـق ــاءات سـتـنــاقــش املـلــف
الفلسطيني وقضاياه العالقة.
ّ
كذلك ،أكد شهاب نية «الجهاد اإلسالمي»
املشاركة في موسكو ،مشيرًا إلى أن دعوة
«معهد االستشراق» للفصائل جرت قبل
ذلك ،لكن لقاءاته «استكشافية».
في غضون ذلك ،قال القيادي في «فتح»،
أمـ ــن م ـق ـب ــول ،إن ح ــرك ـت ــه ت ـل ـقــت دع ــوة
روس ـيــة مـشــابـهــة ،مـسـتــدركــا« :ال ـل ـقــاء ال
عالقة له باملصالحة ،هو أشبه بورشات
عـمــل عـصــف ف ـكــري ،بـحـضــور الفصائل
والقوى الرئيسية الفلسطينية ملناقشة
املستجدات السياسية».
(األخبار ،األناضول)

والدته :املرحومة نعيمة الخليل.
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة رأفـ ـ ـ ــة م ـح ـمــود
بارود.
أشقاؤه :عماد ،غالب ،واملرحومني:
إبراهيم ،عدنان ،فؤاد وعادل.
شـقـيـقــاتــه :ه ــا ،امل ــرح ــوم ــة س ـعــاد،
واملرحومة دعد.
أش ـ ـق ـ ــاء زوجـ ـ ـت ـ ــه :ال ـ ـح ـ ــاج م ـح ـمــد
والـ ـح ــاج ع ـلــي واملـ ــرحـ ــوم إبــراه ـيــم
بارود.
ي ـ ـجـ ــري ال ـ ــدف ـ ــن ال ـ ـي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/1/5في تمام الساعة الثالثة
ع ـص ـرًا .التجمع أم ــام مـنــزل الفقيد
في صور ـ حي الرمل ـ شــارع اآلثار
ـ ق ــرب بـنــك لـبـنــان والـخـلـيــج ،حيث
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر،
وي ــوارى الـثــرى فــي جبانة الــزهــراء
(ع) صور الخراب.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ويــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت للرجال
ف ــي مـ ـن ــزل أخـ ـي ــه املـ ــرحـ ــوم ع ــدن ــان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،م ـ ــدخ ـ ــل مـ ــدي ـ ـنـ ــة صـ ــور
الشمالي .وللنساء في منزل الفقيد ـ
بناية النور ـ الطابق الثامن.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
وطول البقاء.
اآلس ـفــون :آل ح ــاوي ،آل ب ــارود ،آل
الخليل وأنسباؤهم وعموم أهالي
مدينة صور.

