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البع�ض يريد م�صر ّ
محطمة ...وال�شعب ي�ص ّر على عودتها قويّة

انهيار الم�سلحين ال�سريع في القلمون...
الأ�سباب والتداعيات
} حميدي العبدالله
على امتداد المعارك التي خاضها الجيش السوري
ض ّد معاقل المسلحين في منطقة القلمون ،ب��دءا ً من
قارة مرورا ً بالنبك ويبرود ورنكوس وانتها ًء بمعلوال
والصرخة والجبة ،لم تشهد المدن والبلدات القلمونية
مواجهة فعلية بين الجيش والمسلحين ،واقتصرت
المواجهة على معارك في التالل الحاكمة التي ما إن
سيطر عليها الجيش حتى انهارت مواقع المسلحين
في المدن والبلدات وف��روا هاربين إ ّم��ا إل��ى لبنان أو
إلى الجرود الواقعة على الحدود المشتركة اللبنانية
– السورية.
ال شك في أنّ لهذا االنهيار السريع ،بل المفاجئ
وغير المتوقع ،أسبابه ،وستتر ّتب عليه تداعيات.
ث ّمة أسباب عسكرية وأخرى سياسية تفسر هذا
االنهيار ،أولها األسباب العسكرية وفي مقدمها:
أوالً ،تغيير الجيش ال��س��وري تكتيكاته القتالية.
سابقا ً كان الجيش يلجأ عادة إلى مواجهة المسلحين
في معاقلهم التي تحصنوا بها في المدن والبلدات،
ورغم من أنه حقق نجاحات في العديد من المواجهات
إذ حرر معلوال أكثر من مرة ،إالّ أن المسلحين سرعان
ما عادوا وسيطروا على المناطق التي جرى ُح ّررت،
وج����اؤوا م��ن المناطق ال��ت��ي ظلت تحت سيطرتهم،
خاصة التالل الحاكمة وبعض المدن والبلدات التي
شكلت عمقا ً لهم .هذه المرة التكتيك لم يكن هجوما ً
م��ب��اش��را ً ب��ل غ��ي��ر م��ب��اش��ر ،ووض����ع ال��ج��ي��ش ترتيبا ً
للعمليات وأولويات االستهداف كان له دور كبير في
تحقيق تحرير سريع للمدن والبلدات والحفاظ عليها
م��ن دون تدمير لبنيتها التحتية ولألبنية السكنية،
وك��ان للسيطرة على ال��ت�لال الحاكمة دور كبير في
حسم المعركة سريعاً ،فمواجهة جيش نظامي مع
عصابات مسلحة خارج األبنية يعطي الجيش أفضلية
على المسلحين العتبارات كثيرة سيرد بعضها في
السياق الالحق.
ثانياً ،قوة النيران وكثافتها ،إضافة إلى االستطالع
ال��ج��ي��د ،إذ أدى ت��ن��س��ي��ق ن���ي���ران ال���ط���ي���ران الحربي
وال��م��روح��ي ون���ي���ران م��دف��ع��ي��ة ال��م��ي��دان وال��دب��اب��ات
وراجمات الصواريخ إلى جعل قدرة المسلحين على
الصمود في التالل الحاكمة أمرا ً غاية في الصعوبة،
إلى ح ّد االستحالة.
ثالثاً ،تفتّت الجماعات اإلرهابية ،وتزايد انقساماتها،
وتعاظم الشكوك بين فصائلها ،وتبادل االتهامات التي
عمقت االنقسامات عند خسارتها كل موقع.
راب����ع����اً ،اع��ت��م��اد س��ي��اس��ة «ق��ط��ع رأس األف���ع���ى».
ففي كل المواقع التي شكلت عقدا ً عمد الجيش بعد
استطالع جيد إلى القيام بعمليات نوعية استهدفت
ق���ادة المجموعات المسلحة ون��ج��ح ف��ي ذل���ك ،وأثر
هذا التطور في معنويات المسلحين ،خاصة في ظل
الحصار ،إذ يصعب استبدال ه��ذه القيادات وإعادة

} ماجدي البسيوني

ترتيب الصفوف من جديد.
أما األسباب السياسية ففي مقدمها:
التغيير الذي حصل في البيئة الشعبية الحاضنة،
بعد انكشاف حقيقة هذه الجماعات وتكفير بعضها
البعض اآلخ���ر ،واع��ت��داءات��ه��ا على حرية المواطنين،
ف��أدت ه��ذه الممارسات إل��ى حصول تعاون من قبل
بعض الشبّان مع الجيش السوري ،إضافة إلى إقدام
كثر على إلقاء السالح .ولعل حرارة االستقبال الذي
لقيه الجيش السوري في بلدة الجبة مثال ساطع على
طبيعة ومستوى هذا التحول.
اق��ت��ن��اع مسلحين ك��ث��ر ،وال س��ي��م��ا السوريين،
بصعوبة الصمود في وجه زحف الجيش السوري في
ضوء النجاحات التي حققها في جبهات عديدة ،وفي
ضوء التغيير الذي شهدته البيئة اإلقليمية والدولية،
تحديدا ً في األشهر القليلة الفائتة.
ت��داع��ي��ات االن��ه��ي��ار ال��س��ري��ع فمما ال ش��ك ف��ي��ه أن
االن��ه��ي��ار السريع للجماعات اإلره��اب��ي��ة ستكون لـه
تداعيات كثيرة من أبرزها:
تأثر معنويات المسلحين سلبا ً بما ج��رى ،وتأثر
م��ع��ن��وي��ات ج��ن��ود ال��ج��ي��ش ال���س���وري إي��ج��اب��اً ،وه��ذا
سيكون لـه أثر كبير في المواجهات المقبلة بين الجيش
والمسلحين في مناطق أخرى.
بعد حسم معركة القلمون ،المنطقة التي شكلت
معقالً وم��م��را ً لوجستيا ً مهما ً للمسلحين ،سيكون
لذلك تأثير كبير ف��ي معركة الغوطة الشرقية ،ولو
حسمها الجيش ال��س��وري فسيُحدث انعطافا ً نوعيا ً
في المواجهة الشاملة بينه وبين الجماعات المسلحة
وال���دول الداعمة لها ،وق��د يتكرر سيناريو القلمون
لناحية سرعة انهيار المسلحين في هذه المنطقة التي
باتت في وضع يشبه الوضع الذي كانت عليه منطقة
القلمون عشية سقوطها.
ج -حسم معركة القلمون سيحرر جزءا ً كبيرا ً من
قوة الجيش العربي السوري التي كانت تنتشر في
المنطقة الحتواء خطر أل��وف المسلحين المنتشرين
فيها ،وقدرت بعض المصادر عددهم بنحو  15ألف
مسلح ،وسوف تتجه قوة الجيش التي اكتسبت خبرة
قتالية جيدة إلى جبهات أخرى والعمل على تحريرها.
د -ستتناقص قدرات المسلحين في العديد والعتاد
في المناطق التي كانت تتغذى من الممر اللوجستي
ال��ذي مثلته منطقة القلمون ،وه��ذا يساعد في إحكام
الحصار على مناطق ،وح��رم��ان مناطق أخ���رى من
عمق كان يشكل سندا ً لها لمواصلة القتال ضد الجيش
السوري.
ف��ي ض��وء م��ا ت��ق��دم ،يمكن االس��ت��ن��ت��اج أن معركة
القلمون واالن��ت��ص��ارات التي تحققت فيها ،وسرعة
انهيار المجموعات المسلحة ،تشكل ت��ح�� ّوالً مه ّما ً
وكبيرا ً في سياق إلحاق الهزيمة بالتمرد المسلح في
سورية.

 ...وم�صر ال بواكي لها
} ثروت الخرباوي
ه��ا ه��ي ال��ج��م��اع��ة اإلره��اب��ي��ة ت��ض��ع ال��ق��ن��اب��ل ف��ي ك��ل مكان،
فتقتل الضباط األبرياء والمواطنين الذين خرجوا من بيوتهم
يسعون إل��ى أرزاق��ه��م ،ف��م��اذا سيقول ق��ادة الطابور الخامس
وهم يرون الدماء تسيل حولنا؟ ماذا سيقولون عن قتل العميد
طارق المرجاوي رحمه الله؟ وكيف سيب ّررون هذه العمليات
الخسيسة ش��رع��اً؟! هل سينطق فهمي ه��وي��دي؟! هل سيتكلم
سيحتج حسام الغرياني؟! هل سيشجب
طارق البشري؟! هل
ّ
زغلول النجار؟! هل سيصدر محمد عمارة بيانا ً يرفض فيه
ال��ق��ت��ل ب��اس��م ال��دي��ن؟! وه��ل س��ي��ص��اب ح��س��ن ن��اف��ع��ة ب���األرق؟!
وسليم ال��ع��وا ب��ال��ن��دم ،وزك��ري��ا عبد العزيز بالفالج م��ن جراء
الغضب؟! لن يتحرك أحد وسيصنعون أذن��ا ً من طين وأخرى
من عجين ،وسيضعون أصابعهم في آذان��ه��م كي ال يسمعوا
شيئاً ،لن يكتب أحدهم يوما ً موجها ً كالمه إلخوانه في تنظيم
«اإلخوان» :ألجل الله ورسوله ال تحرقوا مصر ،أتعرفون لماذا
سيتغافلون :ألنهم أكبر أدوات داعمة لإلرهاب ،وأكاد أراهم في
مرابضهم وهم يتحلقون حول كبيرهم الذي علّمهم اإلرهاب
وه��م يضحكون ف��رح��ا ً عقب ك��ل مقتلة وي��ق��ول��ون :وي��ح مصر
كلها ،أم��ا نحن فسنقول لهم :أخزاهم الله وتعسا ً لهم ،اللهم
أض ّل أعمالهم.
هؤالء ال وطن لهم ،هؤالء وطنهم هو «التنظيم» ،هو جماعة
«اإلخوان» ،ثم من بعد ذلك مصلحتهم ،فهم كهنة ،تحدثوا باسم
الدين ليغنموا دراهم معدودات .سليم العوا جمع ماليينه أو قل
ملياراته باسم ال��دي��ن ،وزغ��ل��ول النجار كذلك ،وحين تنافسا
ظهر ال��م��س��روق ،فهم أص��ح��اب بضاعة واح���دة وجمهورهم
واحد ،وقلوبهم شتى .هي دنياهم التي يبحثون عنها ال مصر،
هي أرصدتهم يسعون لتنميتها ال مصر ،هؤالء هم ش ّر األرض
يدب عليها.
وش ّر من ّ
 ...وم��ن عجب أن محمد عمارة ال ي��زال مسؤوالً عن مجلة
«األزه���ر» ،يضع فيها إره��اب��ه وتز ّمته وضيق خلقه وانفالت
ف��ك��ره ،واألزه���ر إن حدثته ع��ن ه��ذا األم��ر ل��ن تسمع إالّ صدى
ص��وت��ك! وحسن نافعة ال ي��زال يقدم م��ب��ادرات��ه ،وأميركا من
خلفه .ألم يخرج بيان من البيت األبيض يدين حادث قتل العميد
المرجاوي وم��ا ح��دث في محيط جامعة القاهرة من إرهاب،
وفي آخر البيان طلبت أميركا من الحكومة المصرية أن تتعاون
مع جماعة «اإلخوان»! أيتعاون القتيل مع القاتل؟! يا له من بيان
كشف عن تلك الدولة البغيضة التي تدعم اإلره��اب وتم ّوله،
ف��إذا وقعت عمليات اإلره���اب على التوالي وأزع��ج��ت الشعب
كله ،فكان ال محيص من أن ينتهي هذا اإلرهاب ،ساعتها تطلب
أميركا من النظام والشعب المقتول أن يقبل أن يكون شريكا ً
لجماعة اإلرهاب في الحكم.
م��ع ذل���ك ،ال��ع��ي��ب ك��ل ال��ع��ي��ب ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة الضعيفة التي
تخشى إل��ى اآلن ع��ي��ون ال��غ��رب ،وع��ي��ون أم��ي��رك��ا ،فأصبحت
تواجه «اإلخ��وان» كأنها تطبطب عليهم .رأت الحكومة جامعة
األزهر وقد تحولت إلى وكر لإلرهاب ومخزن لألسلحة ،فلم
تفعل شيئا ً حيال ذل��ك ،واختبأ وزي��ر التعليم العالي في جلده
م��ن ال��خ��وف ،فمنع الشرطة م��ن دخ��ول الجامعة للقبض على
اإلره��اب��ي��ي��ن ،وك��ذل��ك س��ار رئ��ي��س جامعة األزه���ر على النحو
نفسه ،وف��ي جامعة ال��ق��اه��رة ك��ان األم��ر أنكى وأش���دّ ،ووزير
الداخلية يقاتل العدو الخفي ،أيلقاها من منظمة أمنية اخترقها
«اإلخ���وان» بالمال ،أم يلقاها من إرهابيين ال علم له بهم وال
بأدواتهم ،ورئيس الوزراء ال حول له وال قوة ،أو قل ال مشيئة
له وال رغبة! ك�� ٌّل يخشى على نفسه ،ومصر ال يخشى عليها
أحد ،ك ٌّل يبكي على نفسه ومصر ال بواكي لها.
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في المئة ،وهى أقل جودة من نظيراتها فى  147دولة.
أما بالنسبة إلى البيئة التشريعية ،وبحسب مؤشرات
البنك الدولي ،فإن استقالل القضاء منقوص ،والقانون
غ��ي��ر ف��اع��ل ،وض��م��ان ال��ح��ق��وق ال��ق��ان��ون��ي��ة للمواطنين
ضعيف ،كما أن الدولة المصرية تحتل المرتبة  35في
قائمة الدول الفاشلة .وبالنسبة إلى معضلة الفساد ،فإن
مصر تحتل المرتبة  155في السيطرة على الفساد،
والمرتبة  71في المحسوبية ،والـ 51فى الرشى.
ه��ك��ذا ن��ش��رت ج��ري��دة «ال���وط���ن» ال��م��ص��ري��ة الخاصة
ال��م��م��ول��ة خ��ل��ي��ج��ي��اً ،ه��ادف��ة ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه��ا إل���ى القول
للمرشحين للرئاسة :هذه مصر التى تريدون حكمها.
وف��ي ال��وق��ت نفسه ت��ق��ول للناخبين :ه��ذه م��ص��ر التي
ستنتخبون لها رئيساً.
ولم يتطرق التقرير إلى ألسباب التي أوصلت مصر
إل��ى ه��ذه ال��ح��ال��ة ،رغ��م اعتمادها ف��ي ه��ذا التقرير على
المنظمات الدولية ،وأولها تقارير البنك الدولي ،ما حدد
على م��دى العقود الماضية السياسات التي يجب أن
تتبعها مصر التي سلمت له ذقنها تماماً.
محمد الدسوقي في جريدة «اليوم السابع» التابعة
لحفنة م��ن رج��ال األع��م��ال يتقدمهم أب��و هشيمة ،زوج
الفنانة هيفا س��اب��ق��اً ،كشف األس��ب��اب الرئيسية وراء
انقسام «اإلخوان» حول فكرة المشاركة في االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ق��ادم��ة إل��ى ث�لاث��ة أف��رق��اء :األول ،القطاع
ال��ع��ري��ض م��ن ش��ب��اب ال��ج��م��اع��ة وي����رون أن المقاطعة
واجبة ألن ما بينهم وبين سلطة ما بعد  30يونيو ،لم
يعد مجرد خالف سياسي ،بل أصبح معركة دم وبقاء،
معتبرين أن أي مشاركة سياسية في خريطة طريق 30
يونيو ،هي اعتراف رسمي من الجماعة بما حدث يوفر
غطاء شرعيا ً للسلطة ال��ج��دي��دة ،ويسحب م��ن مرسي
الميزة الوحيدة التي يهتفون بها في المظاهرات حول
أنه أول رئيس مدني منتخب مختطف ،وليس مسجونا ً
أو معتقالً.
الفريق الثاني ،يقوده خيرت الشاطر ومجموعة من
قيادات مكتب اإلرش��اد الموجودة في السجون ،والتي
ت��ؤم��ن ب��ض��رورة م��ش��ارك��ة «اإلخ�����وان المسلمين» في
االنتخابات الرئاسية ب��أي شكل ،حتى ل��و ك��ان مجرد
اإلي��ح��اء بدعم مرشح معين لشد انتباه العالم إل��ى ما
ي��ح��دث ف��ي م��ص��ر ،وال��ت��رب��ص بما سيحدث م��ن أخطاء
انتخابية والحصول على فرصة إصدار بيانات هدفها
إحراج الدولة المصرية أو تشويه صورة السيسي قبل
أن يجلس على كرسي الرئاسة بالتشكيك ف��ي نزاهة
االنتخابات التي فاز بها ،وتستند فى وجهة نظرها إلى
المؤسس حسن البنا
تاريخ «اإلخوان» ،وتحديدا ً رسالة
ّ
في المؤتمر السادس الذي انعقد في يناير .1941
الفريق الثالث ،تقوده مجموعة القيادات الهاربة التي
تريد أن تحافظ على حماسة الشباب والمظاهرات التي
تنشر الفوضى ،وتخشى في الوقت نفسه من توفير
غطاء شرعي لسلطة ما بعد 30يونيو ،ولذلك هي تميل
إل��ى ما نوقش في اجتماع التنظيم ال��دول��ي األخير فى

تركيا وأشار إلى ضرورة إحراج الدولة المصرية بإعادة
ترشيح مرسي رمزياً ،تأكيدا ً على أنه صاحب الشرعية
الوحيدة وإضفاء صيغة الهزلية على االنتخابات.
على األرض ،دعا تنظيم «اإلخوان» اإلرهابي ،أنصاره
إلى الحشد اليوم في أول أيام التظاهرات التي دعا إليها
حتى  25نيسان ال��ج��اري( ،م��وع��د غلق ب��اب الترشح
لرئاسة الجمهورية) وطالب تحالف «اإلخ��وان» أنصار
ال��رئ��ي��س ال��م��ع��زول بالتظاهر ط���وال األس��ب��وع المقبل
للتضامن مع طالب الجامعات.
ك��ان��ت ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة ش��ه��دت األس���ب���وع الفائت
ثالثة انفجارات متتالية أعلنت مسؤوليتها جماعتان
إره��اب��ي��ت��ان تنتميان أس���اس���ا ً إل���ى م��ا ي��س��م��ى بتحالف
ال��ش��رع��ي��ة ،وأودت االن��ف��ج��ارات بحياة رئ��ي��س مباحث
غرب الجيزة وإصابة خمسة آخرين للمرة األول��ى في
تاريخ ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربيا ً بعد
جامعة األزهر وجامعة القرويين .فضالً عن أن جامعة
القاهرة تأسست في عهد محمد علي ،ثم ما لبثت أن
أغلقت في عهد الخديوي محمد سعيد (نحو ،)1850
وبعد حملة مطالبة شعبية واسعة إلنشاء جامعة حديثة
بقيادة مصطفى كامل تأسست ه��ذه الجامعة في 21
ك��ان��ون األول  1908ت��ح��ت اس���م ال��ج��ام��ع��ة المصرية
رغم معارضة سلطة االحتالل اإلنكليزي بقيادة لورد
كرومر ،ثم أعيدت تسميتها الحقا ً فعرفت باسم جامعة
ف���ؤاد األول ،ث��م جامعة ال��ق��اه��رة بعد ث���ورة  23تموز
.1952
القضية األخطر في تاريخ مصر ،وربما دول العالم،
م��ا ك��ش��ف��ه وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء م��ح��م��د اب��راه��ي��م في
مؤتمر صحافي وما يتم كشفه حتى اآلن في برنامج
«السندوق األسود» الذى يقدمه الصحافى عبد الرحيم
علي حول ما عرف بقضية التخابر الكبرى التي تسرد
وق��ائ��ع وأس��م��اء بعينها على رأس��ه��ا الرئيس المخلوع
محمد م��رس��ي وسكرتاريته أث��ن��اء وج���ودة على رأس
السلطة في المحروسة وكيف تم فتح الخزائن الحديد
ف��ي قصور الرئاسة ونهب م��ا يزيد على أرب��ع حقائب
مليئة بالمستندات السرية التي تعد العمود الفقري
للدولة ،تحوي كل صفقات السالح في الجيش المصرى
وأماكن وجودهخا .كما تحوي أدق أس��رار الدولة من
اتفاقيات سرية ومعلومات خاصة بالدول األخرى وما
يدور بها وله عالقة مباشرة بمصر ،والوقائع التي تبث
ت��روي بالصوت والصورة اعترافات لبعض من قاموا
بتخزين هذه الحقائب وكيف انتقلت إلى قطر عبر تركيا
وكيف تم اللقاء بحمد بن جاسم وعرض بعضها عليه
وكم دفع «عربون» استالمها ،وكيف تم تسليمها للكيان
الصهيوني واالستخبارات األميركية.
فيما انفردت «شبكة البوابة «عن خطة التنظيم الدولى
لـ»اإلخوان» الغتيال عبد الفتاح السيسي فقالت  :كشفت
مصادر سيادية رفيعة المستوى لــ»البوابة نيوز» أن
توصلت إل��ى معلومات تكشف أن
األج��ه��زة السيادية
ّ
التنظيم ال��دول��ي ل���ـ»اإلخ���وان» على ات��ص��االت بعدد من
أجهزة األمن الخارجية ،للقيام بعملية إرهابية في األيام
المقبلة.

أش����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى أن ال��ت��ن��ظ��ي��م ك��لّ��ف القيادي
محمود عزت باستهداف المشير عبد الفتاح السيسي،
بالتنسيق م��ع ال��ق��ي��ادي ي��وس��ف ن��دا ال���ذي يعكف على
تمويل مجموعات م��درب��ة الستهداف المشير ووزير
ال��داخ��ل��ي��ة ورئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وط��ن��ي بخطة تسمى
«صيد األفاعي» .وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولي
لـ»اإلخوان» أوصى بضرورة اغتيال المشير عبد الفتاح
السيسي ،ألن��ه يعتبر رأس ال��ص��داع على «اإلخ���وان»،
م��ع ض���رورة ه�� ّز اس��ت��ق��رار بعض دول ال���دول الخليج
لوقف التصعيد ض��د «اإلخ����وان» .وأض��اف��ت المصادر
أن األجهزة األمنية توصلت إلى معلومات تكشف عن
اجتماع حدث بين أحمد يوسف ندا القيادي في التنظيم
الدولي ورئيس االستخبارات التركية ،بحضور فيدال
هاكان ووج��اف��ان م��ادان أه��م رجلين في االستخبارات
ال��ت��رك��ي��ة ،وت��م التنسيق ح��ول ط��رائ��ق التصعيد داخل
البالد وض���رورة كسر ما سموه باالنقالب بمساعدة
االستخبارات التركية بتزويد المجموعات معلومات
اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ع���ن ال��ت��ح��رك��ات ال��م��ص��ري��ة ومحاولة
التجسس على النظام المصري وم ّد معلومات للتنظيم
الدولي لـ»اإلخوان» للتحرك.
أشارت المصادر إلى أن قيادات من التنظيم الدولي
أيضا ً اجتمعوا مع غانم الكبيسي مدير االستخبارات
القطرية قبل أسبوع في الدوحة ،لبحث األزمة المصرية
وحصول التنظيم الدولي على الدعم الكامل .وعلى عكس
ما يتردّد ،فإن مدير االستخبارات القطرية رحب بوجود
قيادات التنظيم على األراضي القطرية ،وأن هناك دعما ً
ماديا ً قطرياً ،إضافة إلى قيام القيادي الهارب يوسف
ن��دا برصد ملبغ  5ماليين دوالر لدعم معسكرات في
شرق ليبيا وعدد من مرتزقة هناك ،إلشعال فتيل العنف
في مصر قبل االنتخابات الرئاسية.
بمقتل الزميلة ميادة أسعد اكتمل عدد شهداء صاحبة
الجاللة على يد الجماعة اإلرهابية إلى  12شهيدا ً بالتمام
والكمال.
الزميلة «المصري اليوم» انفردت بحوار مع الرئيس
األس��ب��ق حسني م��ب��ارك ج��اء ب��ه لفظ ل��م ي��ذك��ره مبارك
على مدى سنوات حكمه الثالثين عندما وصف الكيان
«اإلسرائيلى» بالصهيوني ،مؤكدا ً على أن الحكم في قطر
سيئ تماما ً اعتاد على انقالب األبناء على اآلباء موضحا ً
أن قطر التى بها أكبر قاعدة أميركية ستستمر تنفذ ما
يملى عليها لكن األغرب أن عدة مقاالت خرج معلقة على
أن ما بثته الجريدة على موقعها اإللكترونى بعيد تماما ً
عن صوت مبارك نفسه ،مؤكدة على أنه حوار مفبرك،
غير أن ال مبارك وال محاموه حتى اللحظة نفوا ذلك .
التوكيالت لعبد الفتاح السيسى تعدت مئات األلوف
في مختلف المحافظات ،بينما المطلوب بحسب القانون
 25ألف فحسب في حين تتخبط حملة حمدين صباحي
التي تفرغت للهجوم اللفظي ،متهمة مؤسسات الدولة
بالوقوف خلف السيسي.
ف��ي لقائه م��ع لميس ال��ح��دي��دي ،أك��د االس��ت��اذ محمد
حسنين هيكل على أن ان��ت��خ��اب عبد ال��ف��ت��اح السيسي
ضرورة تحتاجها البالد.

ّ
الملف الإ
ّ
يراني؟
ماذا لو �أ ّثرت الأزمة الأوكرانية في
} جيمس جيفري*
تسبب نائب وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في إثارة
تعليقات كثيرة خالل األسبوع الثالث من آذار الفائت ،عندما هدَّد بـ»اتخاذ
إج��راءات انتقامية» محتملة حول الملف النووي اإليراني إذا ضغطت
واشنطن على موسكو في شأن شبه جزيرة القرم .ورغ��م أن ذلك قد
ال يكون أكثر من تكتيك تخويفي ،إالّ أن��ه يستحق ال��دراس��ة باعتباره
السيناريو األك��ث��ر س����وءاً .ول���دى أخ��ذ جميع ال��ع��وام��ل ف��ي الحسبان،
تستطيع الواليات المتحدة وحلفاؤها التكيف مع مثل هذا التطور في
ض��وء الترابط العسكري والدبلوماسي المواتي لقواتها ف��ي الخليج
الفارسي .لكن القيام بذلك سوف يتطلب عزما ً ونهجا ً أكثر واقعية في
مواجهة فالديمير بوتين الذين ال يمكن تو ّقع تصرفاته.

ثالثة أسئلة

في حال تكرار التهديد الروسي أو تعزيزه ،فسوف يثير ثالثة أسئلة
مترابطة .أوالً ،هل يتعيّن على الواليات المتحدة وحلفائها الرد على ذلك
التهديد بخفض العقوبات المقررة في شأن أوكرانيا ومن ثم «إنقاذ»
المحادثات النووية اإليرانيّة؟ ثانياً ،هل ستفكر موسكو جد ّيا ً في تنفيذ
التهديد؟ ثالثاً ،ما مقدار الضرر الذي يمكن أن تحدثه روسيا فعليا ً في
المساعي الدولية لكبح جماح سعي إي��ران إل��ى امتالك أسلحة نووية
وبأي ثمن إلى موسكو؟
في النظام الفاعل للسياسة الخارجية ،تتوقف اإلجابة عن السؤال
األول على اإلجابات عن السؤالين الثاني والثالث .إذا كانت واشنطن
مقتنعة بأن الروس لن يمضوا قدما ً في ذلك التهديد ،أو إذا كانت مقتنعة
بأنهم لو فعلوا ذلك فلن ينجحوا في إخراج الجهود الدولية عن مسارها،
فإن اإلجابة عن السؤال األول تكون بـ «النفي» .لكن إن كان المرء يرى
أن موسكو س��وف تنفذ تهديدها بالفعل وأن أمامها فرصة للنجاح،
فسيتوجب على واشنطن أن ت��وازن التكاليف والمزايا االستراتيجية
في شأن تبني موقف قوي حيال قضية أوكرانيا مقابل الملف النووي
اإليراني.
إن وجهة نظر الغالبية حتى اآلن هي أن روسيا سوف تخسر أكثر مما
ستكسبه من خالل اللعب بالورقة اإليرانية ،لكنه رهان غير مؤكد .ألقت
األزمة األوكرانية بظاللها على رغبة بوتين في عرقلة السياسة الخارجية
األميركية ،وعلى حبه للمجازفة و»الهجمات المفاجئة» المثيرة .كما أن
ولعه للمجازفة ُيعد ثقل موازنة مه ّما ً للمصالح الروسية في التعاون مع
شركائها في مجموعة «دول الخمسة زائ��دا ً واح��داً» (بريطانيا والصين
وفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة) حول القضية اإليرانية :ويشمل
ذل��ك تحديدا ً تحقيق االستقرار في الشرق األوس��ط ،ودع��م نظام منع
االنتشار ال��ن��ووي ال��ذي يفضل ال��دول النووية الحالية ،وال��خ��وف من
خروج «قنبلة اإلسالميين» عن نطاق السيطرة ،ما ستكون له تداعيات
على المناطق اإلسالمية ذات األغلبية الروسية ،وااللتزام حيال مجلس
األمن الدولي الضالع بقوة في المحادثات اإليرانية .إن التأكيد على هذه
المصالح أمر منطقي ،لكن هذا المنطق ذاته دفع الغرب إلى االستنتاج
ب��أن بوتين ل��ن يتمسك بقوة بدعم النظام ال��س��وري أو تغيير الحدود
األوروبية بالقوة.
في الواقع ،يواصل بوتين فعل األشياء التي تتحدى «منطق األمور في
الواليات المتحدة في القرن الحادي والعشرين» .وفي أي مبادرة غربية
على ما يبدو ،ال ي��رى بوتين أن التقدم «يصب في مصلحة» المجتمع
الدولي ككل  -بما في ذلك روسيا  -بل يعكس تعاظم نفوذ الواليات
المتحدة .وألنّ تركيزه ينصب على احتواء هذا النفوذ كهدف وجودي،
ال يمكن ل��ل��م��رء أن يستبعد ت��ص�� ُّرف روس��ي��ا ض��� ّد أف��ض��ل مصالحها
المزعومة في شأن األسلحة النووية اإليرانية  -وهي قضية قد تمثل
أهمية لبوتين ،لكنها ليست وجودية .ويمكن أخذ الحسابات االقتصادية

الباردة في االعتبار أيضاً .فكلما ازدادت زعزعة االستقرار في الشرق
األوسط  -خاصة في منطقة الخليج ،التي تسيطر على  20في المئة من
صادرات النفط العالمية وتمتلك إمكانات كبيرة لتصدير الغاز  -ارتفعت
أسعار النفط والغاز من المناطق األخرى ،بما في ذلك روسيا.

يمكن أن َتضعف بقوة بمرور الوقت من جراء هذه القيود ،التي تقوم
على قبول الدول األخرى بتدخل الواليات المتحدة في شؤون شركاتها
الخاصة.
يلعب بوتين للفوز ثم يستطيع أن يتابع استراتيجية اختالق األزمات
من خ�لال التوصل إل��ى اتفاق ن��ووي ثنائي مع إي��ران .وم��ن ش��أن ذلك
أن يلبي م��خ��اوف روس��ي��ا ح���ول االن��ت��ش��ار ال���ن���ووي ،وي��ع��زز موقفها
الدبلوماسي - ،من خالل توفير بديل لمساعي مجموعة «دول الخمسة
زائ���دا ً واح���داً»  -ويفجر نظام العقوبات األح���ادي الجانب ال��ذي تتبعه
واشنطن.
في السيناريو األسوأ ،يستطيع بوتين أن يذهب إلى ما هو أبعد من
ذل��ك ،من خ�لال إع��ادة إحياء بيع نظم ال��دف��اع الجوي المتقدمة إليران
(ال��ت��ي ال تحظرها عقوبات األم��م المتحدة) والبناء على ات��ف��اق محطة
بوشهر النووية من خالل منح طهران المزيد من التقنيات النووية ثنائية
االستخدام .واألم��ر األخطر أنه يستطيع اتخاذ خطوات عسكرية مثل
إقامة قاعدة بحرية في إيران ،واإلعالن عن معارضة روسيا ألي تحرك
عسكري ضد إيران ونشر «فنيين» في المنشآت النووية اإليرانية عالية
القيمة ،أو حتى تمركز قوات روسية رمزية في مواقع استراتيجية.
ه��ل ه��ذا محض خ��ي��ال؟ ك�لا ،ي��ا لألسف  -أظ��ه��رت موسكو سلوكا ً
مماثالً ينطوي على أخ��ط��ار جمة ف��ي أم��اك��ن أخ���رى ،ب���دءا ً م��ن إرسال
ق��وات رمزية إلى كوسوفو عام  1999إلى غزو جورجيا وأوكراينا.
وفي مواجهة اإلدانة الدولية الناجمة عن ذلك ،يستطيع بوتين االعتماد
على اتفاقية نووية ثنائية مع إيران على النحو المذكور أعاله ،في تحد
صريح للعقوبات المصرفية األميركية باعتبارها تدخالً غير مقبول في
الشؤون الداخلية إليران ،وسوف يستغل النفور الدولي تجاه واشنطن
حول عدة أمور بدءا ً من «إسرائيل» وحتى حرب العراق.

واشنطن .أوالً ،في حين يعتمد نظام العقوبات الدولية على قرارات
مجلس األم���ن ال��دول��ي ،ف��إن اإلج����راءات األك��ث��ر فاعلية ه��ي العقوبات
األميركية األحادية المفروضة على صادرات النفط اإليرانية بمساعدة
ال���دول ال��م��س��ت��وردة .ثانياً ،تستند اإلدان���ة الدولية لسلوك إي���ران على
قرارات مجلس األمن الدولي ومن ثم فهي بالفعل القانون المعمول به
 وال يستطيع بوتين عكس هذه القرارات .ثالثاً ،الصين أكثر اعتمادا ًمن روسيا على النظام التجاري العالمي ،وتوخت الحذر لئال تدعم بقوة
سيطرة بوتين على شبه جزيرة القرم ،فذلك يتعارض مع المصالح
الصينية .وتعتمد بكين على نحو خاص على نفط الخليج ومن المحتمل
أن تخسر بقدر ما قد يكسب بوتين من عدم االستقرار وما ينتج منه
من ارتفاع أسعار النفط والغاز .وأخيراً ،إن رد فعل الغرب على التحرك
األس��وأ من جانب موسكو قد يشمل تقويض مزايا روسيا في سوق
الغاز والنفط ووصولها إلى األنظمة المالية والتجارية الدولية.

المرحلة المقبلة

هل الظروف في غير مصلحة موسكو؟

لكن ما ال��ذي يستطيع بوتين فعله تماما ً لتقويض الجهود الدولية
ضد إيران لو رغب في ذلك؟ إن هذا الوضع هو أكثر مواتاة لواشنطن
وحلفائها ،لكن فقط إذا فكروا فيه من منظار الواقعية السياسية وليس
منظار «ال��ق��رن ال��ح��ادي وال��ع��ش��ري��ن» .ه��ذا يعني التركيز على القوات
العسكرية ،والقواعد ،والعالقات الدبلوماسية في منطقة الخليج  -إذ
تتبوأ ال��والي��ات المتحدة مكانة أف��ض��ل بكثير ع��ن مكانتها ف��ي البحر
األسود.
كما أن ثمة ع��وام��ل أخ��رى ع��دي��دة تجعل الميزان يميل ف��ي مصلحة

ي�ستطيع بوتين االعتماد على
اتفاقية نووية ثنائية مع �إيران في
ّ
تحد �صريح للعقوبات الم�صرفية
ً
تدخال غير
الأميركية باعتبارها
مقبول في ال�ش�ؤون الداخلية لإيران

خيارات بوتين :تقويض التوصل
إلى اتفاق والتحالف مع إيران

نحينا مزايا الغرب جانباً ،فثمة بعض األوراق التي يملكها بوتين
لو ّ
ويستطيع اللعب بها ،وستكون االستراتيجية األسهل نسف أي اتفاق
نووي نهائي مع إيران من خالل إعالم طهران بالحدود الدنيا لمجموعة
«دول الخمسة زائ��دا ً واح��داً» ومعارضة أي موقف قوي يجعل االتفاق
مقبوالً للكونغرس األميركي وحلفاء الواليات المتحدة .وسيحرم ذلك
واشنطن من تحقيق نصر دبلوماسي ،ويحافظ على التوترات ،ويؤكد
الخوف واسع النطاق من أن «خطة العمل المشتركة» الموقتة ستكون
ال��ح��دود ال��ق��ص��وى ل��ل��م��ف��اوض��ات ،م��ا ي��ح��رم إي���ران م��ن ق���درات سريعة
الخ��ت��راق العتبة النووية .ويقيناً ،إن عقوبات النفط س��وف تبقى عند
مستواها الحالي حتى في ظل التفويض المحدود بموجب «خطة العمل
المشتركة» .بيد أن متطلبات السوق وتآكل العقوبات والتالعب الروسي

في حال إقدام بوتين على مفاقمة األمور في شأن إيران ،فإن الواليات
المتحدة وحلفاءها هم في وضع جيد لمواجهته .وكلما كانت واشنطن
أكثر إصرارا ً وإقناعا ً في الحد من قدرات طهران [على امتالك] أسلحة
نووية ومواجهة التحديات الروسية في أوكرانيا وغيرها ،كلّما انخفض
احتمال اضطرارها إلى التعامل مع مناورة روسية جديدة في ما يخص
إي��ران أو غيرها من القضايا .لكن إذ حاول الغرب تحييد أفعال بوتين
الضارة من خالل تقديم تنازالت حول العقوبات المرتبطة بأوكرانيا،
فسوف يتشجع على إساءة التصرف في الخليج.
وفقا ً لذلك ،يتعين على الواليات المتحدة بناء إجماع دولي بديل لدعم
تحركاتها في ظل غياب إجراءات جديدة من قبل مجلس األمن الدولي،
مستغلة حقيقة أن بوتين جعل نفسه أكثر ضعفا ً م��ن خ�لال انتهاكه
األع���راف ال��دول��ي��ة .ويشمل ذل��ك اس��ت��خ��دام الطاقة وأدوات اقتصادية
عالمية أخرى لردع روح المغامرة الروسية واحتوائها .على واشنطن
أيضا ً أن تتودد إلى الصين في شأن قضايا الشرق األوس��ط ،رغم أن
تصرفات بكين المشابهة لما يحدث في شبه جزيرة القرم في المناطق
الخارجية القريبة منها تبعث على القلق.
أخيراً ،على واشنطن أن توضح أمرين .أوالً ،إن حل المسألة النووية
اإلي��ران��ي��ة بطريقة تدعم أم��ن ال��والي��ات المتحدة وحلفائها يقع ضمن
المصالح األميركية ال��ج��وه��ري��ة .ث��ان��ي��اً ،إن ال��والي��ات المتحدة سوف
تستخدم القوة العسكرية الهائلة لتحقيق تلك الغاية في حالة استحالة
ال��ت��وص��ل إل��ى ب��دي��ل دب��ل��وم��اس��ي ق��ائ��م على ال��ت��ع��اون بسبب التدخالت
الروسية .ولهذه األسباب وغيرها كثيرة ،ف��إن المهمة األول��ى إلدارة
أوباما هي إعادة ترسيخ اإليمان بعزم الواليات المتحدة على استخدام
قوتها العسكرية الساحقة والخوف من استعدادها على استخدام هذه
القوة

* زميل زائر في معهد واشنطن

