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كل  وصحيفة  العرب  موقع  الى  وصل 
التوجيه  جلنة  عن  ص��ادر  بيان  العرب، 
يلي:  م��ا  فيه  ج��اء   ، النقب  لعرب  العليا 
"ن��ظ��م��ت جل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه ال��ع��ل��ي��ا لعرب 
ضد  إحتجاجية  مظاهرة  األحد،  النقب، 
على  والتضييق  البيوت  ه��دم  سياسة 
املواطنني في القرى غير املعترف بها".

وأض���اف ال��ب��ي��ان: "وق���د ش���ارك املئات 

رافعني  التظاهرة  ه��ذه  في  األهالي  من 
البيوت  هدم  بسياسة  منددة  شعارات 
في  وتيرتها  إزدادت  والتي  العنصرية 
األسابيع األخيرة بعد حتريض مباشر 
وإيعازه  نتنياهو  احلكومة  رئيس  م��ن 
ألجهزة السلطة بتكثيف عمليات الهدم، 
ف��ي األسابيع  ال��س��ل��ط��ات  ح��ي��ث ه��دم��ت 
الثالثة املاضية ما يزيد عن 60 بيتاً في 

منطقة النقب".
وت���اب���ع ال���ب���ي���ان: "وق�����د حت����دث خالل 

احمللية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  العديد  امل��ظ��اه��رة 
ضرورة  على  اجلميع  وأك��د  والقطرية 
السياسة  ه��ذه  ض��د  النضال  مواصلة 
العنصرية ورفض كل أشكال التحريض 
ومن  ال��ع��رب.  املواطنني  ض��د  والتمييز 
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ذه امل��ظ��اه��رة هي 
ووقفات  م��ظ��اه��رات  سلسلة  م��ن  ج��زء 
في  ال��ط��رق  مفترقات  على  إحتجاجية 
منطقة اجلنوب ستنظمها جلنة التوجيه 

في األسابيع املقبلة" وفقا للبيان.
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الشرطة  باسم  املتحدثة  قالت 
لوبا السمري، في بيان وصلت 
العرب  موقع  إل��ى  نسخة  عنه 
املبذولة  اجلهود  أّنه:"ضمن 
غير  الصيد  أنشطة  ملكافحة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة، ك��ش��ف��ت ق����وات 
الطبيعة  ح��م��اي��ة  س��ل��ط��ة  م���ن 
واحل����دائ����ق ال��ع��ام��ة وح���رس 
احل������دود، م����ؤخ����ًرا، ع���ن عدد 
م��ن األف��خ��اخ وال��ت��ي ت��ب��نّي أّن 
)عصابة(  اف�����راد  م��ج��م��وع��ة 
غ��ي��ر مشروع  ب��ص��ي��د  ق���ام���وا 
لطيور احلسون احملمية، وذلك 
بالقرب من قرية طوبا الزنغرية 
العصابة  استخدمت  بحيث   ،

هناك أفخاخا متطورة وأطعم 
إضافة  الصلة،  ذات  مختلفة 
إلى استخدام شبكات مترابطة 
تعمل عن بعد عبر األسالك"، 

وفًقا للبيان.
وعوينت  ال��ب��ي��ان:"ه��ذا،  وزاد 
في امليدان هناك كذلك بقايا من 
مكبرات  والسماعات،  الطعام 
ال��ص��وت احمل��م��ول��ة، ال��ت��ي مّت 
استخدامها  ي��ب��دو  م��ا  وع��ل��ى 
جلذب العصافير الى الفخ ومن 
باستخدام  عليها  القبض  ث��م 
ال���ش���ب���اك ال���ت���ي وض���ع���ت في 
منطقة نائية. هذا ومّت من خالل 
نصب كمني للقوات املشتركة 
هناك التوصل إلعتقال مشتبة 
الزنغرية،  ط��وب��ا  م��ن  ع��رب��ي 
مشتبهني  ه�����روب  وُي����رج����ح 

في الذكرى السادسة للثورات العربية يبدو الوضع 
قامتا ومن دون افق نحو دولة املواطنة واحلرية التي 
طالبت بها الشعوب. سوريا واليمن في خضم حروب 
اقتصادي  تخبط  تعيش  ومصر  لهما  نهاية  ال  اهلية 
واستقرار سياسي هش في ظل حكم العسكر. اما ليبيا 
تعيش انقسام سياسي وحتدي ارهابي دون وجود 
وعدم  احل��روب  استمرار  واح���دة.  مركزية  حكومة 
االستقرار في املنطقة أثر سلبيا على دول لم تشارك 
تعيش  التي  مثال  كالسعودية   2011 انتفاضات  في 
معضلة حقيقية تخص امنها االقتصادي املستقبلي. 
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��راك��م��ة ل����دول امل��ن��ط��ق��ة جتعلنا 
نتسأل: ما هي املشكلة االساسية التي تواجه نهضة 
بساطة،  بكل  السياسية؟  االوض��اع  إلص��الح  عربية 
ب��االح��رى غياب مصر عن  او  اجل��واب هو »مصر« 
مصر  اف��ول  يعيش  العربي  العالم  العربية.  الساحة 
 1979 عام  ديفيد  كامب  معاهدة  منذ  االستراتيجي 
الكلي ملصر على  الغياب  2011 نشاهد  العام  و منذ 

الساحتني العربية والدولية.  
اهمية مصر تكمن بكونها الدولة احملورية واملهيمنة 
في املنطقة، فمصر هي اكبر دول املنطقة من حيث عدد 
السكان والدولة العربية الوحيدة املمتدة على قارتني، 
تربط بني اسيا والغرب عبر قناه السويس ولها جيش 
قوي على مستوى االقليم. خصائص مصر، تاريخها 
القوى  ال��دن��ي��ا«  م��ن »ام  اجل��غ��راف��ي جعلوا  وق��دره��ا 
تتحدث  السياسية  العلوم  ادبيات  املهيمنة.  االقليمية 
 Regional( كثيرا عن دور الدول االقليمية املهيمنة
فبحسب  الدولية.  العالقات  في    )Hegemons

اخلبراء، ال ميكن ملنطقة ان تنهض اقتصاديا وسياسيا 
القوى املهيمنة. فامريكا الالتينية على سبيل  بغياب 
املثال شهدت نهضة اقتصادية قوية في العقد املاضي. 
السبب الرئيسي لهذه النهضة االقليمية كانت نهضة 
جعلت  البرازيلية  فالنهضة  االقتصادية.  البرازيل 
البلد يبحث عن استثمارات جديدة  املال بذالك  رأس 
في اخلارج، اغلبها صب في دول اجلوار. دول منطقة 
جنوب افريقيا كبوتسوانا وناميبيا شهدتا ايضا تقدم 
اقتصادي متني في العقدين االخيرين، وجزء من هذا 
النجاح يعزى جلمهورية جنوب افريقيا التي جنحت 
بعد  افريقيا  ببناء دولة ناجحة نسبيا على مستولى 

انهيار نظام االبرتهايد هناك.
غياب  ان  ايضا  حتدثنا  الدولية  العالقات  ادب��ي��ات    
ال����دول احمل��وري��ة ي��س��اه��م ف��ي ت��ف��اق��م االوض����اع في 
بااللتحاق  ال��وس��ط��ى  ام��ري��ك��ا  دول  ففشل  االق��ل��ي��م. 
بجيرانهم بجنوب القارة يعزى نسبيا للتخبط االمني 
تلك  في  املهيمنه  ال��دول��ة  تعيشه  التي  واالقتصادي 
املنطقة وهي املكسيك. العالم العربي موجود مبكان 
املهيمنة في  القوى  الوسطى. فبغياب  شبيه ألمريكا 
السعودية  مثل  بديلة  دول  صعدت  العربي  العالم 
التي ال متلك مشروع نهضوي  او تركيا الغير قادرة 
على قيادة املنطقة او ايران الغير مرغوب بها من قبل 
اغلب دول املنطقة. بغياب مصر عن الساحة العربية 
والسعودية  واالم���ارات  كقطر  طامحة  ق��وى  ب��رزت 
االقليم  بتأجيج  سلبيا  دورا  لعبت  ال��دول  ه��ذه  كل   ،
مل��ص��احل��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة واالم��ن��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة اصال 
فالريادة  بنهضة عربية.  مبنظومة عاملية غير معنية 

عسكري  النقالب  ادت  املثال  سبيل  على  االماراتية 
ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي ف��ت��ي، وق��ط��ر ق��ام��ت بتأجيج  على 
صراعات اهلية دموية في السودان وليبيا وسوريا 
 20% التي متتلك ما يقارب   السعودية  اما  واليمن. 
على  عاما   80 بعد  و  العاملي  النفطي  االحتياط  م��ن 
اكتشاف »الذهب االسود« ما زالت  السعودية تعاني 
من مشاكل امنائية اساسية كاالمية والبطالة وغياب 
تام للحريات الفردية واجلماعية. اذا ال غرابة انها ما 
زالت تعتمد كليا على العمالة االجنبية في كل مرافق 
احلياة العلمية والعملية. هذا ال مينع الدولة السعودية 
ان تتصدر الئحة اخرى اسوة بأخواتها في اخلليج 
قطر واالمارات وان تكون في الئحة الدول العشر في 
العالم االكثر شراءا للسالح وتاريخنا احلديث اثبت ان 

التسليح والعسكرة ال يساهما بنهضة سياسية.
لذالك، علينا ان نفهم ان عودة مصر هو شرط اساسي 
حلل ملفات املنطقة التي تزداد تعقيدا كل يوم. الطريق 
مبصاحله  هو  املنطقة  لريادة  مصر  لعودة  الوحيدة 
املصرية.  السياسية  احلياة  اطياف  كل  بني  تاريخية 
التخبط االمني وعدم القدرة على مواجهة التحديات 
السياسي وملئ  االقتصادية سببها عدم االستقرار 
السجون بنشطاء وسياسيني معارضني وعلى رأسهم 
باالجماع  تكمن  املصاحله  مرسي.  السابق  الرئيس 
على دستور وطني يحفظ للجميع حقوقة والتعاون 
ب��ني ك��اف��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة حت��ت دس��ت��ور ضامن 
املصريني  بعده  من  يذهب  املصريني  جميع  حلقوق 
النتخاب مؤسسات حكمهم. لكي تتغلب مصر على 
باصالحات  تقوم  ان  عليها  االقتصادية  حتدياتها 

عن  ال��دع��م  كرفع  مؤلم  بعضها  ج��ذري��ة،  اقتصادية 
سلع اساسية باالضافة لرفع الضرائب على الطبقات 
املقبلة  امليسورة وخفض موازنات امنائية للسنوات 
وال ميكن القيام باصالح اقتصادي شامل دون اجماع 

وتوافق كل القوة السياسية.  
غياب اي بديل حقيقي ملصر يجعل عودتها في حال 
فتخبط  طبيعية.  مسألة  داخلية  باصالحات  قامت 
الدول االقليمية كتركيا وايران هو في صالح مصر 
ال��دول��ت��ني خ��ص��م استراتيجي.  ت��ل��ك  ف��ي  ت���رى  ال��ت��ي 
ت��ع��د تسيطر على  ل��م  ال��ت��ي  ال��س��ع��ودي��ة  ب��االض��اف��ة، 
وبغياب  السابق  في  كان  كما  العاملية  النفط  اسعار 
تهاوي  اقليميا.  ستضعفها  بديل  انتاجي  مصدر  اي 
التأثير السعودية هو حدث ايجابي جدا ملصر حيث 
ان السعودية كانت وما زالت عائق اقليمي غير معني 
بنهضة دولة مركزية كمصر. املستقبل يبدو مشرقا 
جزئيا في القاهرة ايضا حيث مت ايجاد سادس اكبر 
املتوسط  البحر  في  العالم  في  الطبيعي  للغاز  حقل 
سيتم بيعه لالسواق العاملية بحلول العام 2019. هذه 
العوامل االستراتيجية مجتمعة تضع مصر في مكانة 
جيدة لقيادة العالم العربي اذا ما متكنت القاهرة من 

حل مشاكلها الداخلية. 
االنحدار اخلطير للعالم العربي يضع املصريني امام 
امتحان تاريخي، اما ان يقبلوا الدور الذي قدر التاريخ 
واجلغرافية لهم او االستمرار بالغياب والال مباالة، ما 

سيؤدي في نهاية املطاف النهيار وتقسيم مصر.
الكاتب طالب لقب ثالث بالعلوم السياسية في جامعة 

ماريالند في الواليات املتحدة

احلسون طيور  لصيد  عصابة  عن  الكشف  بعد  الزنغرية  طوبا  من  مشتبه  اعتقال  الشرطة: 

الطبيعة  حماية  مفتشي  وص��ول  خالل  اخرين 
وقوات الشرطة إلى املكان. علًما أّن التحقيقات 
الضالعني  العصابة  افراد  وراء  البحث  وأعمال 

جارية"، بحسب الشرطة.
أّن  إلى  أيًضا:"يشار  السمري  بيان  في  وجاء 
الشرطة  مواصلة  سياق  في  جاء  النشاط  هذا 

الطبيعة  جل���ن���اة  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
اصطياد  ي���ح���اول���ون  ال���ذي���ن 
ط���ي���ور احل����س����ون امل���ع���روف 
بشكل  وذل���ك  محمية،  ب��أن��ه��ا 
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي. م���ع ال��ع��ل��م أّن 
طائر احلسون، هو من الطيور 
تعتبر  التي  الصغيرة  املغردة 
الطبيعية احملمية  الثروات  من 
صيدها،  القانون  يحظر  التي 
وذلك في ظل مالحظة تصاعد 
التجارة فيها، اال ان هذا االمر 
وعلى ما يبدو لم يردع العديد 
الطبيعة  ب��ح��ق  امل��ج��رم��ني  م��ن 
مبتكرة  ب���ط���رق  ال��ع��م��ل  م���ن 
الطيور  قاسية الصطياد هذة 
ب��غ��ي��ة ال��ت��ج��ارة ف��ي��ه��ا وع���ودة 
ان  امل��ادي وحيث  الى اجلشع 
أح��د األس��ب��اب ل��ظ��اه��رة صيد 

الطلب  ال���ى  ت��ع��ود  احل���س���ون 
الواسع وسط بعض القطاعات 
املجتمعية إلى الطائر "الهجني 
طيور  ب��ني  خليط  وه��و  اال   ،"
احلسون الذكور مع الكناري، 
إل��ى خلق نوع  وال��ت��ي ت��ه��دف 
األلوان  ذو  الطيور  ري��ش  من 
والصوت  ال��زاه��ي��ة  اجل��م��ي��ل��ة 
العذب. وإلى ذلك تعمل سلطة 
ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة واحل���دائ���ق 
العامة، مع قوات شرطة حرس 
احلدود وجهات إنفاذ رسمية 
من  اإلمكان  قدر  للحد  أخ��رى 
هذه الظاهرة وتقدمي الضالعني 
فرض  وم���ع  للمحاكمة  فيها 
ال��غ��رام��ات وال��ع��ق��وب��ات على 
املخالفني"، كما جاء في بيان 

الشرطة.

العالم العربي بحاجة ملصر
 بقلم:ثائر ابوراس

املئات يشاركون في مظاهرة إحتجاجية في وادي النعم
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