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العالم

قضية

حساب
أيام قليلة تفصل مصر عن أول «إنجاز» قومي قدمه عبد الفتاح السيسي على دفتر
ّ
كرسي الرئاسة .كرسي لم يكمل فيه الرئيس اإلخواني محمد مرسي عامه األول فيما يخط
السيسي بقوة واليته األولى .في السادس من الشهر المقبل ،يأتي افتتاح «التفريعة»
الجديدة لقناة السويس وسط إجراءات أمنية كبيرة .استحقاق يترافق مع حرب إعالمية تدور

القاهرة« :اإلخوان» يمارسون العنف بالتحريض ...والفعل
القاهرة ــ حسن ّبيومي
أعـ ــاد اغ ـت ـي ــال ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام امل ـصــري
هشام بركات إلى األذهان اغتيال رئيس
الوزراء محمود فهمي النقراشي ،الذي
ن ـفــذتــه ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن»،
ف ــي ح ــن أن مــؤســس الـجـمــاعــة حسن
البنا تبرأ من املسؤولية عن كل أعمال
ال ـق ـت ــل ب ـع ـب ــارت ــه ال ـش ـه ـي ــرة «ل ـي ـس ــوا
إخ ــوان ــا ول ـي ـس ــوا م ـس ـل ـمــن» ،ق ـبــل أن
تعود الجماعة وتعترف بمسؤوليتها
الـتــاريـخـيــة ،وت ـع ـ ّـرف قــاتــل الـنـقــراشــي
في موسوعتها الرسمية على أنــه من
شهدائها.
ي ــؤك ــد م ـص ــدر ح ـك ــوم ــي أن ال ـج ـمــاعــة
ال ـتــي كــانــت مـحـظــورة ثــم وص ـلــت إلــى
السلطة ،قبل أن تصنف إرهابية بحكم
قضائي ،لــم تتأخر فــي انتهاج سبيل
العنف األثير لديها ،ردًا على إزاحتها
مــن الـحـكــم فــي « 30يــون ـيــو» ،مضيفًا:
«شــاهــد امل ـصــريــون جميعًا قيادييها
وهـ ــم ي ـ ـهـ ــددون ب ـت ـحــويــل الـ ـب ــاد إل ــى
حـمــام مــن الــدمــاء رابـطــن ع ــودة األمــن
إل ــى سـيـنــاء وغـيــرهــا ب ـعــودة رئيسهم
إلى الحكم» .ومن ذلك تصريح محمد
ال ـب ـل ـت ــاج ــي ال ـ ــذي أعـ ـل ــن صـ ــراحـ ــة فــي
مقابلة أجراها أثناء مظاهرة إخوانية،
أن «ما يحدث في سيناء سينتهي في
اللحظة الـتــي يـتــراجــع فيها (الرئيس
ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح) ال ـس ـي ـســي ع ــن ان ـقــابــه
العسكري».
ومنذ ذلك الوقت ،بدا أن استراتيجية
«اإلخـ ـ ـ ــوان» ف ــي صــراع ـهــا م ــع ال ــدول ــة،
بـحـســب امل ـص ــدر نـفـســه ،ص ــار يعتمد
على اإلف ــادة مــن عمليات املجموعات
اإلرهابية ،وعلى رأسها «أنصار بيت
امل ـق ــدس ـ ـ والي ــة س ـي ـنــاء» ،ال ـتــي «ت ــرى
فـيـهــا إح ــراج ــا ل ـلــدولــة ،فـلــم ي ـحــدث أن
قــامــت الـجـمــاعــة فــي أي مــن بياناتها
بـشـجــب عـمـلـيــات «ال ــوالي ــة» ،بــل القــت
إش ــادات علنية مــن بعض عناصرها،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ن ـع ــي قـ ـن ــاة «م ـك ـم ـلــن»
اإلخـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــاصـ ــر خـ ـلـ ـي ــة «عـ ـ ــرب

ش ــرك ــس» ك ـش ـه ــداء ،ب ــل إن الـجـمــاعــة
سعت إلى االستثمار في حالة العنف،
بإنشاء تنظيمات عنف ،مثل «العقاب
الثوري» و«املقاومة الشعبية»».
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،ف ــإن
«ال ـج ــدي ــد م ــع اغ ـت ـي ــال ال ـن ــائ ــب ال ـعــام
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن هـ ـ ــو سـ ـ ـل ـ ــوك اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان فــي
طــريــق اإلره ـ ــاب ،ب ــل الـتـبـنــي العلني
لـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،ف ـق ــدّ س ـب ــق االغ ـت ـي ــال
دع ــوة قتل علنية وقـعــت عليها كبار
القيادات اإلخوانية في العالم ،تنادي
بـقـتــل منتسبي املــؤس ـســة القضائية
امل ـص ــري ــة ،ت ـحــت اسـ ــم ن ـ ــداء ال ـك ـنــانــة،
واملثير أن داعش أصدر دعوة مطابقة
للغرض نفسه».
وردًا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال بـ ـش ــأن م ـســؤول ـيــة
«داعـ ـ ــش» أو «اإلخـ ـ ـ ــوان» ع ــن اغـتـيــال
بركات ،رد املسؤول بأن «الهيئة العامة
لالستعالمات كانت قد أصدرت بيانًا
واضحًا يحدد مسؤولية اإلخــوان عن
هذا االغتيال ،وما يرجح ذلك أن داعش
يتبنى علنًا جميع عملياته ،وهــو لم
يكن ليزهد فــي إع ــان املسؤولية عن
عملية استهداف مسؤول كبير بحجم
ال ـن ــائ ــب الـ ـ ـع ـ ــام» .وتـ ــابـ ــع« :م ـ ــا يــؤكــد
امل ـســؤول ـيــة اإلخ ــوان ـي ــة ع ــن االغ ـت ـيــال
ً
ف ـضــا عـ ّـمــا ُس ـمــي ن ــداء ال ـك ـنــانــة ،هو
حالة السرور التي أبداها الناشطون
اإلخوانيون بهذه العملية اإلرهابية».
وك ـ ــان ن ـجــل ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق أحـمــد
محمد مرسي ،قد رحب بخبر االغتيال
فـ ــي ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر»،
ً
قائال إن «هــذا هو ما يستحقه قضاء
االن ـق ــاب» .وف ــي تـغــريــدة أخ ــرى هــدد
بــأن «الـجـمــاعــة ستبدأ حـمــام دم» في
م ـص ــر ،وب ــأن ـه ــم «سـ ـي ــدم ــرون مـصــر»
على حد قوله .أما أحمد املغير ،وهو
أح ـ ــد شـ ـب ــاب «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان» وامل ـ ـعـ ــروف
بــرجــل خـيــرت الـشــاطــر (نــائــب املــرشــد
العام للجماعة) ،فقد قال عبر حسابه
في الشبكة نفسها« :الله أكبر» ،فرحًا
باغتيال املستشار بــركــات ،ثم وصف
السيسي بأنه «كافر» ،وتوعد النائب

الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد ب ــأن ــه س ـي ـل ـقــى مـصـيــر
سابقه.
ويـ ـت ــوق ــف امل ـ ـصـ ــدر الـ ـحـ ـك ــوم ــي عـنــد
«ع ـ ـشـ ــرات الـ ـنـ ـم ــاذج م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات
الواضحة والتصريحات التي تنضح
بــال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـع ـنــف وال ـق ـتــل»،
الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن الـ ـقـ ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة
ال ـتــاب ـعــة لـلـجـمــاعــة م ـثــل« :مـكـمـلــن»،
و«مصر اآلن» ،و«الشرق» ،و«رابعة»،
و«الـ ـث ــورة» ،وه ــي ال ـتــي «تـسـتـمــر في
الـ ـح ــث ع ـل ــى أعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف يــوم ـيــا،
وكــذلــك يستمر مقدمو برامجها في
االدعـ ـ ــاء أن ال ــواج ــب الــدي ـنــي يـفــرض
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــم ق ـ ـتـ ــل امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
الـحـكــومـيــن والـعــامـلــن فــي األجـهــزة
األمـ ـنـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ــواط ـن ــن
ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي كـنــف الـحـكــومــة
الحالية بسبب قبولهم بـهــا ،وكذلك

إستراتيجية «اإلخوان»
قامت على اإلفادة من
عمليات المسلحين
تـ ـح ــري ــض أن ـ ـصـ ــارهـ ــم عـ ـل ــى ال ـق ـي ــام
ب ـع ـم ـل ـي ــات ت ـخ ــري ـب ـي ــة ض ـ ــد ال ـب ـن ـيــة
التحتية واملرافق الحيوية».
وي ـس ـت ــدل م ــؤي ــدو ه ـ ــذه ال ـف ـك ــرة بــأنــه
على شاشة «الـثــورة» اإلخوانية ،ظهر
أشرف عبد الغفار (أحد قيادات جماعة
اإلخ ـ ــوان) فــي مــداخـلــة هــاتـفـيــة ليقول
إنـ ــه ال ي ــوج ــد شـ ــيء اس ـم ــه «الـسـلـمـيــة
املطلقة» أو «العنف املطلق» ،وإن هناك
درج ـ ــات مـخـتـلـفــة م ــن ال ـع ـنــف .وذه ــب
عبد الغفار إلى االعتراف بأن الجماعة
ومؤيديها قاموا بتنفيذ هجمات ضد
أب ــراج الكهرباء فــي مـصــر ،مشيرًا إلى
أن هــذه الهجمات مـبــررة ،بالنظر إلى
أنـهــا «مـقــاومــة لـلـسـلـطــات» .ولـفــت إلــى
أن إضرام النيران في مركبات الشرطة
والجيش يدخل ضمن مفهوم السلمية،
ً
متسائال« :ملاذا ال نقوم بإرهابهم؟».

«جردة حساب» إقليمية بين شكري والجبير
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
تـ ـس ــود رؤيـ ـ ــة ض ـبــاب ـيــة لـ ــدى ال ـن ـظــام
املـ ـص ــري بـ ـش ــأن ال ـت ـع ــام ــل م ــع ات ـف ــاق
القوى الكبرى وإيران الذي تم التوصل
إليه أخـيـرًا .ضبابية الــرؤيــة مرجعها
م ــراع ــاة امل ــوق ــف الـخـلـيـجــي امل ـعــارض
ومعرفة سبل التصعيد املقترحة قبل
أي قـ ــرار م ـص ــري مـعـلــن ون ـه ــائــي من
االتفاق ،فيما يطوف وزيــر الخارجية
في الرياض وأبو ظبي بحثًا عن رؤية
ت ـحــدد مــوقــف بـ ــاده ،وخ ـصــوصــا مع
اشتعال امللف اليمني ،وبـقــاء املوقف
من سوريا على حاله.
الــواضــح أن الـقــاهــرة لــم تتخذ موقفًا
حــاس ـمــا ح ـتــى اآلن بـسـبــب تــداع ـيــات
االتفاق على الخليج الرافض ضمنيًا
ملضمون االتفاق ،وهو ما دفع الرئيس
عبد الفتاح السيسي إلى تكليف وزير
الخارجية سامح شكري بالسفر إلى
الرياض وأبو ظبي للتواصل مع قادة
الخليج واالستماع إلى وجهة نظرهم
ق ـبــل الـ ـخ ــروج ب ـمــوقــف ح ــاس ــم ل ـلــرأي
الـ ـع ــام .وع ـم ـل ـيــا ،ال ت ـب ــدو ال ـخــارج ـيــة
امل ـص ــري ــة ق ـ ــادرة ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ مــوقــف

حــاســم بـمـفــردهــا ،فـتــداعـيــات االت ـفــاق
على «األمن القومي العربي» هي األهم
بــالـنـسـبــة إلـيـهــا ،ال الع ـت ـبــارات الــدعــم
واملـ ـس ــان ــدة م ــن ال ـخ ـل ـيــج م ــال ـي ــا عـلــى
مـ ــدار ال ـعــامــن املــاض ـيــن ف ـقــط ،ولـكــن
لـحـســاسـيــة الـتــوقـيــت الـ ــذي ج ــاء قبل
أســاب ـيــع م ــن إقـ ــرار ال ـن ـظــام األســاســي
لـ ــ«الـ ـق ــوة ال ـع ــرب ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة» ال ـتــي
ستشهد خطوات أكثر جدية في األيام
امل ـق ـب ـلــة م ــن ج ـهــة ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
ووزارات الدفاع والخارجية في مصر
والسعودية.
وظ ـ ــاه ـ ــري ـ ــا ،ال تـ ــوجـ ــد خ ـ ــاف ـ ــات بــن
القاهرة والرياض ،لكن حالة التوافق
الـ ـت ــام م ــع ال ـن ـظ ــام ب ـعــد عـ ــزل جـمــاعــة
«اإلخوان املسلمني» ـ التي كانت خالل
عـهــد املـلــك عـبــدالـلــه ـ ـ لــم تـبــق كـمــا هي
ب ـعــد وص ـ ــول س ـل ـمــان إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،ال
بسبب ال ـخــافــات فــي وج ـهــات النظر
بشأن التعامل مع «اإلخــوان» فحسب،
ولـكــن أيـضــا ألم ــور عــديــدة؛ مــن بينها
ال ـخــاف ح ــول إدارة بـعــض الـقـضــايــا
ً
عــربـيــا ،فـضــا عــن الـتــراجــع فــي الدعم
االقتصادي املوجه ملصر ،وهي نقطة
وإن لم تثرها القاهرة مباشرة ،فإنها

أبـقــت على «غـضــة» فــي الـعــاقــات بني
البلدين.
خ ـ ــال امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي امل ـش ـتــرك
ال ـ ــذي ج ـم ــع س ــام ــح ش ـك ــري ون ـظ ـيــره
الـسـعــودي خــالــد الجبير ،أكــد االثـنــان
توافق الرؤية تجاه القضايا اإلقليمية
كــاملـلــف ال ـس ــوري وم ــا يتعلق بحركة
«حماس» (راجع املوضوع في املقابل)،
بينما طلب الجبير مــن شـكــري إبــداء
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق اإليـ ــرانـ ــي
النووي ،مشددًا على أن الرياض ترى
فيه إضرارًا مباشرًا بمصالحها ،فيما
رد الوزير املصري بأن بالده «لن تقبل
املساس بأمن الخليج» ،وهي الجملة
الـتــي بــاتــت تشكل مـخــرجــا للسياسة
املصرية الخارجية.
أم ــا ف ــي ال ـل ـقــاء امل ـغ ـلــق ب ــن ال ــوزي ــري ــن،
فتناولت املباحثات بـصــورة أساسية
م ـ ــوض ـ ــوع «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،فـ ـق ــد ت ـح ــدث
ش ـكــري ع ــن ض ـ ــرورة اع ـت ــذار الـجـمــاعــة
ع ــن «ال ـع ـن ــف» وت ـقــديــم ذل ــك عـلـنــا إلــى
الشعب املـصــري ،وأيـضــا «الـتــوقــف عن
جميع املمارسات» ،ولكن ذلك لن ينفي
أن ي ـكــون ق ــرار الـتـعــامــل مــع أعضائها
املحبوسني «وفقًا إلجراءات قانونية إذا

تقبل الشعب املصري املصالحة ،وهو
ً
ما سيستغرق وقتًا طويال نسبيًا ال يقل
عن العام بعد تقديم االع ـتــذارات» .كما
أكد وزير الخارجية أن السيسي «يمكن
أن يوقف التصديق على أحكام اإلعدام
خالل تلك املدة إذا تم التمهيد ملصالحة
حقيقية» ال يقدم فيها النظام أي تنازل.
كذلك علمت «األخـبــار» من مصادر في
وزارة الخارجية أن شكري «جدد موقف
القاهرة الرافض باإلفراج غير املشروط
عن قيادات اإلخوان وغيرها من املطالب
الـتــي تطلقها الـجـمــاعــة» ،الفـتــا إل ــى أن
امل ـل ــف ل ــم ي ـعــد سـيــاسـيــا ف ـق ــط ،ب ــل هو
«قضائي ومجتمعي بالدرجة األولــى،
وال ــدول ــة ال يمكن أن تقبل أي ضغوط
في املدة الحالية ،وخاصة أن أي قرارات
ض ــد ال ـج ـمــاعــة تـحـظــى حــال ـيــا بـقـبــول
شعبي بسبب الكراهية الـتــي خلفتها
الجماعة لدى غالبية املجتمع املصري
خالل العامني املاضيني».
وتذكر املصادر أن الطرفني شددا على أن
العالقات الثنائية لم تتأثر كثيرًا بملف
«اإلخ ـ ـ ــوان» ،عـلــى األق ــل خ ــال الشهور
القليلة املاضية ،فـ«القضايا املشتركة
الـتــي تجمع الـبـلــديــن أكـبــر مــن جماعة

اإلخ ـ ـ ــوان وتــأث ـيــرهــا ف ـي ـهــا ،وال سيما
أن األوض ــاع فــي اليمن لــم تستقر بعد
وتريد القاهرة أن تلعب دورًا محوريًا
في هذه األزمة تحاول فيه الوصول إلى
حل دبلوماسي بني األطــراف املتنازعة
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة» .وت ـض ـي ــف« :ه ـ ــذا دور
تتفهمه الرياض وخاصة بعد سيطرة
الحوثيني على أجــزاء كبيرة من اليمن،
كما ت ــدرك أن الـقــاهــرة وحــدهــا مــن بني
الـعــواصــم العربية يمكنها أن تمارس
الضغوط على الحوثيني».
أما اليوم (الجمعة) ،فمن املقرر أن يلتقي
ش ـك ــري م ــع ع ــدد م ــن ك ـب ــار امل ـســؤولــن
اإلمــارات ـيــن خ ــال زي ــارة قـصـيــرة ألبــو
ظ ـبــي ت ـس ـت ـغــرق عـ ــدة س ــاع ــات يـجــري
خ ــالـ ـه ــا الـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي وج ـ ـهـ ــة ال ـن ـظ ــر
اإلماراتية حول االتفاق النووي اإليراني،
وكـيــف ستتحرك اإلم ـ ــارات خ ــال املــدة
املقبلة ،وسط توقعات باجتماع وزاري
عــربــي ملناقشة األم ــر لتنسيق املــواقــف
العربية ،وهو االجتماع الذي سيتحدد
عقب عودة شكري إلى القاهرة وعرض
ن ـتــائــج ال ــزي ــارت ــن ع ـلــى ال ـس ـي ـســي في
اجتماع مغلق سيعقد في مقر رئاسة
الجمهورية صباح غد السبت.

