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بين الحكم في القاهرة و«اإلخوان المسلمين» .كال الطرفين يقدم الئحة اتهامات طويلة بحق
اآلخر ،عنوانها ّ
جر البلد إلى فتنة دموية كبيرة ،مع أن أيًا منهما لم يقدم استنادات قوية تثبت
روايته .ما بين «شتات اإلخوان» و«بيروقراطية النظام» ،وبين الرهان على الموقف السعودي،
يمكن استعراض األزمة كما يأتي:

ّ
الجماعة :يريدون تصفية مرسي ...وقتالنا دليل «تجذرنا»
القاهرة ـ األخبار
تــراهــن جماعة «اإلخ ــوان املسلمني»،
ب ـ ــوض ـ ــوح ،ع ـل ــى أن بـ ـق ــاء ال ــرئ ـي ــس
املـ ـص ــري األسـ ـب ــق وامل ـن ـت ـمــي إل ـي ـهــا،
محمد مرسي ،في السجن ،هو ورقة
ضـغــط محلية ودول ـيــة عـلــى النظام
املصري .وترى أن أي مساس بمرسي
ســوف يقلب الطاولة على رأس عبد
الفتاح السيسي ومن حوله .لعل في
ذل ــك شـيـئــا م ــن الـ ـص ــواب ل ــو نـظــرنــا
إل ــى مــا لـهــذه الـخـطــوة مــن تــأثـيــرات،
وال ـف ــارق بــن الـضـغــط بــاالعـتـقــال أو
بـ ــاإلعـ ــدام .ل ـكــن إج ـ ـ ــراءات الـتـقــاضــي
الـ ـط ــويـ ـل ــة فـ ــي مـ ـص ــر والـ ـحـ ـس ــاب ــات
السياسية داخليًا وخارجيًا تؤكد أن
تطبيق حكم إع ــدام بحق مــرســي ،أو
املرشد العام محمد بديع وأي قادة
على مستوى عال ،لن يكون قريبًا.
تأسيسًا على ذلك ،ترى «اإلخوان» أن
النظام ّ قد يسعى إلى «حيلة» أخرى
«يـ ـص ــف ــي» ف ـي ـهــا م ــرس ــي ومـ ــن مـعــه
داخ ــل الـسـجــن ،عــن طــريــق االنـتـحــار
أو الـسـ ّـم ،أو حتى سيناريو «الهرب
الثاني» الذي يقضي بإدخال عناصر
لتحرير الرئيس األسبق من السجن،
ثم قتلهم جميعًا.
نـ ـظ ــري ــات ك ـث ـي ــرة راج ـ ــت ف ــي األي ـ ــام
األخ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وض ـ ـ ّـج ـ ــت ب ـ ـهـ ــا مـ ــواقـ ــع
إخ ــوان ـي ــة وأخـ ـ ــرى ـ ـ ـ م ـن ـهــا ص ـحــف ـ
م ـح ـســوبــة ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام .ف ــاألول ــى،
كموقع «إخ ــوان الــدهـلـقـيــة» ،تــرى أن
«ف ـشــل م ـحــاولــة قـ ــادة االن ـق ــاب عبر

كان ثمة إعالن إخواني
بأن ما يحدث في سيناء
سينتهي عندما يتراجع عبد
الفتاح السيسي عن «انقالبه
العسكري» (آي بي ايه)

التعجيل فــي تنفيذ أحـكــام اإلع ــدام
واع ـ ـتـ ــراضـ ــات س ـع ــودي ــة ع ـل ــى ه ــذا
ال ـس ـي ـنــاريــو كـسـيـنــاريــو أول ،ألـجــأ
العسكر إلى وسيلة أخرى تبرر لهم
تصفية الرئيس عبر صناعة فوضى
أو مسرحية هــرب من السجن ،على
غـ ــرار خ ـطــة حـبـيــب ال ـع ــادل ــي بفتح
ال ـس ـجــون إبـ ــان ثـ ــورة ي ـنــايــر إلث ــارة
الفوضى في البالد».
وراح املــوقــع يستدل بغياب مرسي
ق ـبــل ي ــوم ــن ع ــن «ج ـل ـســة املـحــاكـمــة
في هزلية التخابر مع قطر ألسباب
صـ ـحـ ـي ــة ،مـ ــا ي ـث ـي ــر م ـ ـخـ ــاوف عـلــى
ص ـحــة أول رئ ـي ــس م ــدن ــي منتخب
ديموقراطيًا في تاريخ مصر القديم
وال ـ ـحـ ــديـ ــث» ،ون ـق ـل ــت أن «مـحـكـمــة
جـ ـن ــاي ــات ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ق ـ ـ ــررت تــأج ـيــل
املحاكمة املتهم فيها الرئيس و10
م ــن ق ــادة اإلخ ـ ــوان إل ــى  2آب املقبل
بحجة تعذر حضور الرئيس مرسي
م ــن م ـح ـب ـســه ،وزعـ ـم ــت أن الـطـبـيــب
أوص ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـع ـ ــدم خ ـ ـ ـ ـ ــروج ال ــرئـ ـي ــس
إلصابته بانخفاض مستوى السكر،
وق ــدم ــت مـسـتـنـدًا رس ـم ـيــا بــذلــك من
الطبيب املختص».
م ــن ه ـن ــا ،انـطـلـقــت ق ـن ــاة «مـكـمـلــن»
اإلخـ ــوان ـ ـيـ ــة ل ـت ـح ــذر مـ ــن أن غ ـي ــاب
مــرســي يـعــود إلــى «إصــابـتــه بوعكة
ص ـح ـي ــة ألن امل ـ ـكـ ــان امل ـح ـت ـج ــز فـيــه
ي ـش ـهــد قـ ـص ــورًا ط ـب ـيــا ش ــديـ ـدًا ،كما
ال تــوجــد اس ـت ـجــابــات م ــن مصلحة
السجون لتقديم رعاية طبية تليق
به».
وت ـظ ـهــر ف ــي غــالـبـيــة ال ــرواي ــات أن
ثمة رهانًا إخوانيًا على «اختالف
ف ـ ــي وجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر (مـ ـ ــن ط ــرف
مـ ـص ــر) مـ ــع امل ـ ـمـ ــول الـ ـسـ ـع ــودي»،
لـ ـ ــذا «تـ ـ ــم ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي م ــوض ــوع
التصفية في إطار تمثيلية الهرب
الـثــانــي ،وبعدما أخفقت املحاولة
بسبب افتضاحها إعالميًا ،جاءت

امل ـح ــاول ــة ال ـثــال ـثــة لـلـتـصـفـيــة عبر
العبث بامللف الطبي للرئيس».
أمـ ــا ق ـص ــة «االفـ ـتـ ـض ــاح اإلعـ ــامـ ــي»،
فهي منسوبة إلى صحيفة «الوطن»
املصرية ،التي تتهمها الجماعة بأنها
مقربة من جهاز «املخابرات العامة».
ون ـق ـلــت ت ـلــك امل ــواق ــع أنـ ــه ف ــي ال ـعــدد
الـصــادر في السابع عشر من الشهر
الجاري ،قالت الصحيفة إن «اإلخوان
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدون الق ـ ـت ـ ـح ـ ــام ال ـ ـس ـ ـجـ ــون
وتـ ـه ــري ــب ال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــد مــرســي
وقـ ــادة جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان» .وأضــافــت
عــن «الــوطــن»« :عناصر مــن التنظيم
الدولي لإلخوان عقدوا اجتماعًا في
أح ــد ف ـن ــادق مــدي ـنــة إس ـط ـن ـبــول قبل
ن ـح ــو خ ـم ـســة أي ـ ــام بـ ـه ــدف االتـ ـف ــاق
عـلــى ال ـت ـحــركــات خ ــال املـ ــدة املقبلة

بعد «االفتضاح اإلعالمي»
جاءت المحاولة الثالثة للتصفية
عبر العبث بالملف الطبي
لــإضــرار بمصر وباستقرارها ،وتم
االتـفــاق على ما سموه خطة تحرير
األب ـ ـط ـ ــال ،وه ـ ــي خ ـط ــة تـ ــم وض ـع ـهــا
الق ـت ـحــام ال ـس ـجــون وت ـهــريــب محمد
مرسي وعدد من قادة اإلخــوان ،على
أن ي ـكــون ال ـتــدريــب والـتـجـهـيــز لذلك
بمساعدة أجـهــزة مخابرات دولـيــة»،
ناقلة عنها أنها قدرت عدد املسلحني
بنحو ستني ،وأن موعد التنفيذ هو
مـنـتـصــف أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل .وقـ ــد رحــب
مرسي بذلك ،طالبًا تنفيذ الخطة قبل
«صدور حكم نهائي بإعدامه».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ت ــداول ــت امل ــواق ــع
اإلخ ــوانـ ـي ــة وم ـ ــا ح ــول ـه ــا تـصــريـحــا
م ـن ـس ــوب ــا إل ـ ــى ك ــات ــب ي ــدع ــى ج ـمــال
س ـل ـط ــان ،ق ــال ــت إنـ ــه رئ ـي ــس تـحــريــر
صـحـيـفــة «امل ـص ــري ــون» ،وك ـشــف فيه

عن «عــدم رضــى أحــد أجنحة النظام
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـ ــن املـ ـخـ ـط ــط الـ ــدمـ ــوي
ل ــاقـ ـتـ ـح ــام وت ـص ـف ـي ــة امل ـع ـت ـق ـل ــن»،
مـضـيـفــا« :امل ـخ ـطــط الـ ــذي ن ـســب إلــى
م ـص ــادر مـطـلـعــة وه ــو ت ـقــريــر أمـنــي
ب ــام ـت ـي ــاز ،ت ـط ــرق إلـ ــى أبـ ـع ــاد أخ ــرى
م ـن ـت ـظــر ح ــدوثـ ـه ــا ،م ـث ــل ان ـف ـج ــارات
تستهدف سفارات ومناطق سياحية
وأخرى حيوية ،واغتياالت ستطاول
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وإع ــامـ ـي ــة
ودينية واقتصادية وغير ذلك».
ب ــذل ــك ،فـ ــإن «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» اع ـت ـب ــرت أن
ه ــذا املـخـطــط فـضـحــه إع ــام الـنـظــام
بنفسه ،ثم جاء تصريح القيادي في
«اإلخوان» جمال حشمت ،الذي أعلن
فيه أن «العسكر والداخلية تعد لفتح
السجون مرة أخرى لقتل املعتقلني».
وك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب حـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــت ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه
الشخصي على «تويتر»« :هم يعدون
العدة لتكرارها ،لكن لقتل املعتقلني...
باختصار ،هم يتحملون مسؤولية
الحماية».
وق ـبــل أيـ ــام ،رأت الـجـمــاعــة أن مقتل
سـ ـ ـت ـ ــة أش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص مـ ـ ـ ــن م ـ ـعـ ــارضـ ــي
ال ـن ـظــام ،فــي جـمـعــة ال ـع ـيـ َـد ،لـيــس إال
َ
«رد ف ـعــل ان ـت ـقــامــي م ــن الــقــت ـلــة (فــي
إش ـ ــارة إل ــى قـ ــوات األمـ ــن امل ـصــريــة)،
ع ـل ــى تـ ـج ــذر اإلخـ ـ ـ ــوان ف ــي املـجـتـمــع
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ال ـغ ــاض ـب ــة
حولها» .وأضــاف بيان لــ«اإلخــوان»،
إن الجماعة طالبت «الثوار بالدفاع
عــن أنـفـسـهــم فــي ح ــال االع ـت ــداء على
تظاهراتهم السلمية».
إل ــى ذل ــك ،ق ــال السفير امل ـصــري لــدى
الجزائر عمر أبو العيش ،في نفي هو
الثاني مــن نوعه بعد رئيس املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة «حـ ـم ــاس» خــالــد
مـشـعــل ،إن سـلـطــات ب ــاده ل ــم تتلق
طلبًا جزائريًا بالوساطة بخصوص
الحكم باإلعدام الصادر بحق محمد
مرسي.

الفرصة األخيرة لـ«حماس» انتهت؟
ت ـقــول ال ـقــاهــرة إن ـهــا مـنـحــت فــي املــدة
املــاض ـيــة م ــا يـمـكــن تـسـمـيـتــه «فــرصــة
أخ ـي ــرة» لـحــركــة امل ـقــاومــة اإلســامـيــة
«ح ـ ـم ـ ــاس» إلث ـ ـبـ ــات حـ ـس ــن ن ـي ــات ـه ــا،
فــي مـقــابــل دع ــم م ـصــري لـقـطــاع غــزة،
م ـ ـشـ ــروط ب ـت ـح ـســن م ــوق ــف ال ـح ــرك ــة
سـيــاسـيــا ل ــدى الـسـلـطــة الفلسطينية
وال ـق ـبــول بـتـســويــات لـحـكــومــة وح ــدة
وطنية جديدة .وكان ذلك استنادًا إلى
إشــارات إيجابية أصدرتها «حماس»
إلى القاهرة ،وهي مرتكزة على قبول
الـحــركــة ال ـت ـفــاوض عــربـيــا بــاســم غــزة
في الحرب األخيرة ،وما بعدها ،وهو
أمــر عــزز عالقة قيادات الحركة بقادة
املخابرات العامة والحربية.
وم ـي ــدان ـي ــا ،ك ــان ــت إجـ ـ ـ ــراءات الـجـيــش
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود وت ـه ـج ـي ــر
سكان رفــح املصرية من دون رد فعل
مـ ــن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،بـ ــل ت ـع ـه ــد األخـ ـي ــرة
وق ــف األنـ ـف ــاق وال ـت ــوق ــف ال ـكــامــل عن
استخدامها بصورة معلنة ورسمية،
سببًا فــي زي ــادة الثقة بــن الجانبني،
خ ــاص ــة م ــع تـ ـب ــادل «ح ـ ـمـ ــاس» ـ ـ ـ كـمــا
ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـصــريــة ـ ـ ـ مـعـلــومــات
مـ ــع األجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ال ـش ـه ــور

األخ ـيــرة حــول الـتـحــركــات الـحــدوديــة،
واختفاء النبرة االعتراضية للحركة
على التشديد على الـحــدود وتكثيف
التحركات العسكرية املصرية.
وف ـ ــق مـ ـص ــادر رس ـم ـي ــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة
تـحــدثــت إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ف ــإن العقبة
الــوحـيــدة اآلن هــي تحقيق مصالحة
حـقـيـقـيــة ب ــن ال ـح ــرك ــة وال ـس ـل ـطــة من
أجــل تنظيم فتح معبر رفــح وإدخ ــال
امل ـس ــاع ــدات إل ــى ال ـق ـطــاع م ــن الـجــانــب
املصري ،في ظل أن القاهرة قررت في
األشهر املاضية فتح املعبر استثنائيًا
ملــدد «هــي األط ــول منذ نحو عــامــن»،
مــدعــومــا ك ــل ذل ــك ب ـم ـب ــادرات الـصـلــح
والتعاون املشترك.
وتـضـيــف امل ـص ــادر أن ثـمــة رغ ـبــة في
«عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة م ــع حـ ـم ــاس بـغــض
الـنـظــر ع ــن أخ ـطــائ ـهــا ،الـســابـقــة وهــو
تحرك مدعوم بتحسني العالقات مع
ال ـع ـنــاصــر ال ـف ـعــالــة ف ــي دول ال ـج ــوار،
ل ـكــن دون تـ ـن ــازالت ج ــدي ــدة لـلـحــركــة،
خاصة أن قيادتها أظهر أخيرًا مرونة
كبيرة وتقديرًا للموقف املصري برغم
تـعــارضــه أحـيــانــا مــع املــوقــف القطري
الذي يدعم الحركة ماليًا وسياسيًا».

واألهم ،أن هذه املصادر تؤكد أن مصر
ل ــم ت ـعــد تـ ــرى ف ــي «حـ ـم ــاس» ت ـهــدي ـدًا
ألمـ ــن س ـي ـنــاء واس ـت ـق ــراره ــا ف ــي هــذه
املــرحـلــة ،لكنها تتساءل عــن إمكانية
«نجاح حماس في استغالل الفرصة
األخيرة».
في هــذا الوقت (األخـبــار ،األنــاضــول)،
نفت «حماس» طلبها وساطة الرياض
بينها وبني القاهرة .وقال القيادي في
الحركة إسماعيل رضوان ،إن «حماس
لم تطلب وساطة السعودية ،للتواصل
مع مصر ...الحركة تتواصل مباشرة
مع السلطات املصرية ،والعالقة بيننا
جـيــدة ،وال تـحـتــاج إلــى أي وســاطــة».
وأضاف« :هناك حوار ال ينقطع بيننا
املصريني ،للتباحث
وبــن املسؤولني ُ
في امللفات كافة ،وأبلغنا أن األحــداث
األمنية الدائرة في سيناء هي السبب
املباشر في إغالق معبر رفح».
ون ـفــى رض ـ ــوان أن ت ـك ــون زي ـ ــارة وفــد
«حـ ـم ــاس» ل ـل ـس ـعــوديــة ع ـلــى حـســاب
عــاق ـت ـهــا م ــع أط ـ ـ ــراف ودول أخ ـ ــرى،
كإيران ،وذلك في وقت فاجأ فيه وزير
الـخــارجـيــة الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
خـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر مـ ـشـ ـت ــرك مـ ــع ن ـظ ـيــره

املـ ـص ــري س ــام ــح شـ ـك ــري ،ب ــال ـق ــول إن
وف ــد «ح ـمــاس» لــم ي ــزر اململكة ألمــور
سياسية تخص املصالحة مع مصر.
وأضاف الجبير« :كان هناك مجموعة
م ــن أع ـض ــاء ح ـمــاس جـ ــاؤوا إل ــى مكة
امل ـكــرمــة ألداء ال ـع ـمــرة ،وه ــي م ــن حق
جميع املسلمني».
وتابع« :خالل وجودهم في مكة قاموا
ب ـص ــاة ال ـع ـي ــد ،ول ـك ــن ل ــم ي ـكــن هـنــاك
اج ـت ـمــاعــات ...األن ـبــاء الـتــي تــداولـتـهــا
الـصـحــف ك ــان مبالغًا فـيـهــا ،ومــوقــف
اململكة تجاه مصر لم يتغير ،وموقف
ال ـس ـعــوديــة بــالـنـسـبــة إل ــى ح ـمــاس لم
يتغير ،وموقف اململكة لدعم السلطة
تمامًا كموقفها من دعم جهود مصر
للحفاظ على أمنها».
وكـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ل ــ«ح ـمــاس» ،خــالــد مشعل ،قــد وصف
في حديث صحافي زيارته للسعودية
بأنها «خطوة على الطريق في االتجاه
الصحيح» ،مؤكدًا أن «حماس طرقت
وال ت ــزال تـطــرق كــل األبـ ــواب العربية
واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل ف ـل ـس ـط ــن»،
وموضحًا في الوقت نفسه أن «حماس
ال ت ـس ـت ـغ ـنــي ع ــن أحـ ـ ــد ،وال ت ـخــوض

لعبة املـحــاور» .وأضــاف مشعل« :الله
أكرمني بــزيــارة السعودية في أواخــر
رمضان على طريق عالقتنا مع قيادة
اململكة الكريمة ،وأداء العمرة وصالة
العيد في املسجد الـحــرام ...حماس ال
ت ــام إن طــرقــت ب ــاب ال ـس ـعــوديــة ،وال
ي ـجــوز لــومـهــا عـنــدمــا ت ـطــرق ب ــاب أي
قطر عربي وإسالمي».
أحمد...

الجبير :زيارة
حماس لم
تكن سياسية
(أ ف ب)

