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هل ُ�سـ ِّويَ ال�صراع ال�سعودي ـ القطري؟
} حميدي العبدالله
تراجعت حدّة الصراع بين السعودية وقطر ،واستؤنفت االجتماعات التي تعقد بين
الخليجي ،وولدت هذه التط ّورات انطباعا ًبأنّ الخالف
الطرفين في إطار مجلس التعاون
ّ
بين البلدين قد س ّوي ،وعادت األوضاع إلى ما كانت عليه قبل انفجار الصراع.
لكن يبدو أن هذه القراءة غير دقيقة لحقيقة العالقات السعودية – القطرية .أساسا ً لم
يكن هناك خالف بين السعودية وقطر حول األزمة القائمة في سورية ،وقد ص ّرح بذلك
مسؤولون قطريون وأكدوا أن الخالف لن يؤثر على التعاون بين الدوحة والرياض
في سورية ،كما لم يكن هناك خالف بين السعودية وقطر حول الموقف من تنظيمات
«القاعدة» والتنظيمات التكفيرية ،فالدولتان الخليجيتان تدعمان «داعش» في العراق،
وتدعمان جبهة «النصرة» في سورية.
الخالف بينهما يتركز في ثالثة قضايا أساسية:
القضية األولى ،الموقف من جماعة «اإلخوان المسلمين» .قطر تدعم هذه الجماعة،
حيث كان لها وج��ود ونشاط ،في حين أن السعودية تحارب هذه الجماعة ودعمت
إطاحتها في مصر ،وصنفتها كجماعة إرهابية .لكن القرار النهائي إزاء جماعة «اإلخوان
المسلمين» ،سواء بالنسبة إلى قطر أو السعودية ،هو قرار أميركي في المقام األول،
وإذا لم تصل واشنطن إلى تقويم الموقف وتقديره يقضي بقطع العالقة مع «اإلخوان
المسلمين» ،فإن السعودية لن تكون قادرة على إقناع قطر بالتراجع عن موقفها في
دعم هذه الجماعة ،وسوف تضطر السعودية إلى التكيف مع األمر الواقع ،بمعزل عما
إذا كانت راضية عن ذلك أم ال ،فهي ال تستطيع التغلب على قطر في قضية تقف فيها
الواليات المتحدة إلى جانب قطر وليس إلى جانب السعودية.
القضية الثانية ،الموقف من إيران .فمعروف أن السعودية سعت وتسعى إلى توحيد
الموقف الخليجي ح��ول سياستها من إي��ران ،ولك ّن دول خليجية مثل ُعمان وقطر
رفضت االمتثال إلرادة السعودية إزاء هذه القضية .وإذا كانت مسقط انتهجت دائما ً
نهجا ً مختلفا ً عن السياسة السعودية ،فإن قطر في موقفها وسياستها من إيران عبّرت
أيضا ً عن إرادة أميركية عكست التوجه الجديد إلدارة أوباما وال��ذي تجلّى باالتفاق
المرحلي حول الملف النووي اإليراني ،وبالتالي فإن موقف قطر من إيران واختالفه
عن موقف السعودية ،هو صدى للسياسة األميركية ،ولن يكون في وسع السعودية
السير في سياسة الضغط على قطر إلى النهاية ما لم تحظ بدعم أميركي ،بيد أنّ مثل
هذا الدعم مشكوك فيه طالما أن اإلدارة األميركية ذاتها تسعى لالنفتاح على إيران وإن
بخطى بطيئة وحذرة.
القضية الثالثة ،التنافس على لعب دور سياسي فاعل بين السعودية وقطر على
مستوى الخليج والمنطقة .وتغذي الواليات المتحدة سياسة التنافس هذه في إطار
استراتيجية قائمة على مبدأ تنويع وسائل التعامل مع قضايا السياسة األميركية
وتحدّياته في منطقة الشرق األوس���ط .فمن المعروف مثالً أن��ه عندما كانت هناك
منظومة االعتدال العربي بقيادة السعودية ومصر مبارك لم تقصر الواليات المتحدة
تعاملها مع قضايا المنطقة على هذه المنظومة بل أوكلت إلى قطر وتركيا رجب طيب
أردوغ��ان مهمة التعامل مع سورية وإي��ران في فترة التصادم الذي حدث بين عامي
 2005و 2010وتبين الحقا ً أن هذه السياسة مفيدة جدا ً للمصالح األميركية وأنّ
تنوع أدوات النفوذ األميركي أمر مهم لكي ال يؤدي انهيار منظومة معينة إلى تض ّرر
المصالح األميركية ،فلوال وجود هذا التنوع لما تمكنت الواليات المتحدة من الهيمنة
على ما عرف بـ«الربيع العربي» وتوجيهيه الوجهة التي تخدم مصالحها ،إذ لعبت تركيا
وقطر دورا ً للتعويض عن تساقط رموز منظومة االعتدال العربي ،وبخاصة الرئيس
المصري حسني مبارك.
في ضوء ذلك كله ،من الصعب االستنتاج أن الخالف السعودي القطري س ّوي
نهائياً ،فالخالف سوف يستمر في اإلط��ار ال��ذي يخدم المصالح األميركية ،ويعزز
فاعلية استراتيجية الدفاع عن هذه المصالح ،لكن لن تسمح الواليات المتحدة بتجاوز
السقف الذي تحدده لهذا الخالف ،وهذا ما يحصل اآلن.

فورد و«المو�ساد» وفرق الموت في الداخل الأوكراني
} محمد أحمد الروسان*
أبت جميع المعطيات إالّ أن تقول إن خريطة طريق تغيير
التوازنات االستراتيجية الشرق أوسطية وبالتالي الدولية،
يبدأ بالضرورة من دمشق ،وينتهي بالضرورة في دمشق
أيضاً ،وهذا قاد ويقود الى وجود مشروع روسي مشترك مع
دول البريكس اسمه عالم متعدد القطب ،في مواجهة مشروع
أميركي ودول أخرى اسمه الغطرسة والهيمنة األميركية،
عبر حذاء روسي مرفوع في الوجه األميركي ،ان بسبب
المسألة السورية ،أو بسبب المسألة األوكرانية ،أو بسبب
االنحياز األميركي الصارخ والحاد إلى الكيان الصهيوني في
مواجهة الفلسطينيين والعرب.
سورية بديكتاتورية جغرافيتها السياسية ،وموردها
البشري ونسقها السياسي وجوهره «توليفة» حكمها
السياسي ،تعد بالنسبة إل��ى الغرب ،بما فيه الواليات
المتحدة األميركية وعبر حلف الناتو الحربي ،المدخل
االستراتيجي للسيطرة وبتفوق على المنظومة العسكرية
األممية الجديدة المتش ّكلة بفعل المسألة السورية ،والحتواء
الصعود المتفاقم للنفوذ الروسي األممي ،والساعي الى عالم
متعدد القطب عبر فعل الحدث الدمشقي ومفاعليه ،وصالبة
مؤسسات نواة الدولة الفدرالية الروسية إزاء ما يحصل في
الشام من صراع فيها وعليها وحولها ،فالروس يصحون
وينامون ويتسامرون على وقع أوتار ما يجري في سورية.

آمال أميركية معلّقة على الحدث األوكراني

تبني واشنطن ،بتوجيه م��ن البلدربيرغ األميركي
وعبر المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،آماال ً كبيرة مع
«تعويالتها» األفقية والرأسية على حليفها في الشرق
األوروبي ،أوكرانيا ،بسلطاتها االنقالبية الجديدة ،ودورها
الكبير في تهديد كينونة الفدرالية ال��روس� ّي��ة ،وإعاقة
صعودها الهادئ والثابت والمتواصل ،عبر نشر القدرات
العسكرية األميركية المختلفة وقدرات حلفائها في الناتو،
وتوظيفها وتوليفها في إشعاالت للثورات الملونة من
جديد ،وعلى طريقة ما س ّمي بـ»الربيع العربي» كي تجعل
من الجغرافيا األوكرانية وعبر ح ّكامها االنقالبيين ،كحاجز
رئيسي في الفصل بين الفدرالية الروسية وشرق أوروبا
القارة العجوز ،ما بعد ضم القرم الى روسيّا عبر استفتاء
شعبوي ديمقراطي نزيه ،عقب خسارة واشنطن والناتو من
مزايا استخدام السواحل األوكرانية في السيطرة والنفوذ
على منطقة البحر األسود ،بسبب تداعيات الضم الروسي
لقرمه باستفتاء شعبوي عميق.
تعمل الواليات المتحدة األميركية اآلن بشكل صريح
وواض��ح مع «إسرائيل» في أوكرانيا إثر ضم القرم ،ومن
تجليات عملها العسكري واالس��ت��خ��ب��اريّ والسياسي
والدبلوماسي ،زيارة رئيس وكالة االستخبارات األميركية
جون برينان قبل أسبوعين الى كييف ،برفقة ضبّاط من
الموساد «اإلسرائيلي» وم��ن أص��ول روسية وأوكرانية
وخبراء من شعبة االستخبارات العسكرية «اإلسرائيلية»،
تبعه ج��ون ب��اي��دن نائب الرئيس األميركي ف��ي خطوة
استفزازية لموسكو وحواضن النفوذ الروسي في الداخل
األوكراني الساخن ،فظهر التصعيد في مناطق شرق أوكرانيا
مع امتدادات لهذا التصعيد في جنوب شرق أوكرانيا ،وعبر
استخدامات لبعض قطاعات الجيش األوكراني المتحالف

مع سلطات االنقالب في كييف ضد المدنيين الموالين
للروس في أقاليم شرق أوكرانيا وجنوبها« .إسرائيل»
الكيان الصهيوني ،تقوم اآلن بدور خطير في أوكرانيا وهو
دورها نفسه في الحدث الجورجي – الروسي عام ،2008
ففي الحدث الجورجي األخير ،قامت هذه الدولة الطارئة
على الجغرافيا والتاريخ في منطقة الشرق األوسط والعالم،
بدور البروكسي األميركي الذي نقل وينقل الدعم والمعونات
األميركية لنظام الرئيس ساكاشفيلي ،حيث تم توقيع
اتفاقية تعاون عسكري – أمني بين «تل أبيب» وتبليسي
حينذاك ،خصصت جورجيا مطارين عسكريين في جنوب
جورجيا الستخدام الق ّوات «اإلسرائيلية» ،ووقعت أيضا ً
على المزيد من العقود مع األطراف «اإلسرائيلية» المعنية
لجهة تأمين الحصول على المزيد من األسلحة والعتاد
والتدريب العسكري واألمني.

الدور «اإلسرائيلي»

اآلن ،وكما أسلفنا ،تقوم «اسرائيل» بالدور نفسه في
الحدث األوكراني ،فو ّقعت اتفاقيات عسكرية «إسرائيلية»
مع سلطات االنقالب في كييف ،وبإشراف جون برينان
مدير «س��ي أي إي��ه» وب��وج��ود الخبراء «اإلسرائيليين»
وض� ّب��اط الموساد المرافقين ل��ه ،وأع��� ّد ق��ادة وسلطات
االنقالب في كييف قائمة باحتياجات الجيش األوكراني من
األسلحة والعتاد العسكري ،مع وضع مجموعات اليمين
المتطرف األوكراني الموالي للغرب في الغرب األوكراني
تحت وأوام��ر محطة الموساد «اإلسرائيلي» في الداخل
األوكراني ،وتقول المعلومات إنّ مجتمعات الستخبارات
األميركية و«اإلسرائيلية» ،تعمل على إعادة خلق وتخليق
مجموعات من تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،عمودها الفقري
من مقاتلين من القوقاز من شيشان وتتر وبعض شركس،
الذين قاتلوا في سورية وعلى مدى ثالث سنوات واكتسبوا
مهارات قتالية ،وسمعنا جميعا ً تصريحات روبرت فورد
األخيرة صانع فرق الموت في العراق وفي سورية عندما
قال بوقاحة سياسية تامة :على روسيّا أن تكون مستعدة
للتعامل مع الشيشان وبعض أقرانهم من التتر والشركس
لدى العودة الى مناطق عيشهم األصلية حيث اكتسبوا
مهارات كبيرة ومهمة في القتال.
التساؤل هنا ،وعبر هذا القول المح ّفز للتفكير على دقة
الوصف :من المعروف للجميع أنّ «العاهرة» ،أي عاهرة ،ال
تعلن توبتها االّ بعد أن تلفظها الحياة بتمظهراتها المختلفة،
وعبر الكبر والهرم نحو فتاة أخرى تصغرها وأجمل منها،
تضج باألنوثة فيسيل اللعاب
وأكثر أنوثة وإث��ارة ،بل
ّ
الذكوري وأحيانا ً األنثوي إن كانت العاهرة سحاقية ،في
هذه اللحظة التاريخية فحسب تعلن توبتها ،فهل «العاهرة»
روبرت فورد لم يعلن توبته بعد ،رغم دمويته وأستاذه جون
نغروبونتي في صناعة فرق الموت في السلفادور والعراق
وسورية ،واآلن يقدّم أوراق اعتماد جديدة لجنين الحكومة
األممية «البلدربيرغ» عبر تصريحاته األخيرة ،ليصار
إلى استدعائه إلنشاء فرق الموت في الداخل األوكراني،
من اليمين المتطرف في الغرب األوكراني ،وممن اكتسبوا
مهارات القتال في الداخل السوري من بعض شيشان
وبعض شركس وبعض تتر وبعض عرب ،عبر منظومات
الجهاد العالمي إزاء الفدرالية الروسية؟

موسكو تم ّد الجسور مع أوروبا

تدرك نواة الدولة الروسية القومية والوطنية ،أنّ خيار
التصعيد في أوكرانيا هو خيار أميركي «إسرائيلي» صرف
وليس أوروبيا ً بامتياز ،لذلك تمد موسكو الجسور مع أوروبا
وترسل عدّة رسائل ،في حين نجد أميركا تدفع أوروبا القارة
العجوز نحو التصعيد مع روسيّا عبر الملف األوكراني،
لتبقى القارة األوروبية تحت دائرة النفوذ األميركي وإلبعاد
روسيّا عنها .والدولة األوروبية الوحيدة التي تحاول حفر
قناة مستقلة بعيدا ً عن شقيقاتها األوروبيات مع الفدرالية
الروسية هي ألمانيا ،أقوى اقتصاديات الدول األوروبية
وذات العالقات االقتصادية (ألمانيا تعتمد تماما ً على
الغاز الروسي) واالستخبارية مع موسكو ،حيث التعاون
االستخباري المشترك والمتساوق في أكثر من ملف دولي
وإقليمي وفي الشرق األوسط ،وكيف استطاع بوتين بسبب
عمق خبرته بألمانيا ومجتمع استخباراتها أن يجعل
خطوط التنسيق األمني الروسي ـ األلماني «أوتوستراداً»
واسعا ً للقواسم االستخبارية المشتركة والمتعددة ،وخير
مثال على ذلك :التحالف االستخباري الروسي ـ األلماني
مقابل تركيا وأدوارها في آسيا الوسطى والشرق األوسط
وفي الداخل األوروبي.
يستخدم الغرب وأميركا أوكرانيا كدمية في اللعب
الجيوسياسي مع روس� ّي��ا ،كما يدفعان سلطات كييف
ّ
االنقالبية إلى خوض حرب بالوكالة عنهما ض ّد روسيّا
وأمنها القومي ،تماما ً مثلما يفعالن في الحدث السوري عبر
دفع األتراك وبعض مملكات القلق الخليجي وبعض العرب
و«زومبياتهم» اإلرهابية لتدمير الدولة الوطنية السورية.
وأميركا والغرب هما اللذان د ّمرا اتفاق جنيف األخير حول
تمسكت به روسيا .وروسيا تعتبر
أوكرانيا ،في حين
ّ
أوكرانيا  -كييف بسلطاتها االنقالبية الجديدة ودول شرق
أوروب��ا األخ��رى بمثابة القاعدة األميركية «اإلسرائيلية»
المتقدمة الستهداف موسكو ،كما تؤ ّمن ه��ذه القاعدة
األميركية «اإلسرائيلية» سيطرة واشنطن على الموارد
النفطية في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى.
رأى العالم كلّه المناورات العسكرية الروسية المفاجئة
حديثا ً في بحر قزوين (بحر ال��خ��زر ،بحسب التسمية
اإليرانية) ،وأثناء اجتماعات للدول الخمس المطلة عليه
لبحث اتفاقيات إطار قانوني حوله ،وهل هو بحر مغلق أم
بحيرة؟ فتحديد وصفه هذا يبيّن األساس القانوني البحري
لتقاسم الثروات وتبعا ً لمقتضيات القانون البحري الدولي
واالتفاقيات بين الدول ،كي يصار في النهاية إلى تقسيم
الثروات الطبيعية الزاخره في عمقه ،وكانت إيران حاضرة
بق ّوة بوصفها دولة مطلة على هذا البحر الذي تفوق جودة
نفطه وغازه جودة نفط الخليج وغازه في المنطقة العربية.

واشنطن قلقة

إنّ ما يقلق واشنطن قدرة روسيا وإمكاناتها الكبيرة ،في
توفير خيارات استراتيجية بديلة لمجمل قطاعات المجتمع
الدولي وقطاعات المجتمعات العربية ومشاكلها مع اآلخر،
ومن شأن ذلك مثلما يتحدث معظم الخبراء إضعاف الدور
األميركي على العالم وفي الشرق األوسط ،بعبارة أخرى
وعلى ما أحسب وأعتقد ،أن يضعف ويقلّل من الدور الرعوي
الديكتاتوري المغلّف بغالف الديمقراطية والحرية وحقوق

} فؤاد عيتاني
«أنصار بيت المقدس» عكست بوصلتها ومسماها
لتتح ّول م��ن أن��ص��ار القضية الفلسطينية ،وص� ّوب��ت
«جهادها» نحو مصر ،مستهدفة األمن والجيش المصري
في سيناء وغيرها من المناطق المصرية ،لتكون ما يشبه
النصرة لجماعة «اإلخوان المسلمين».
هذا ما يطرح أسئلة متعددة ،وال سيما بعد إصدار
الحكومة المصرية في  25كانون األول  2014قرارا ً باعتبار
«اإلخوان المسلمين» جماعة إرهابية عقب التفجير الذي
استهدف بسيارة مفخخة مديرية أمن الدقهلية في 24
كانون األول  ،2014وراح ضحيته  16قتيالً و 140جريحاً،
والذي أعلنت أنصار بيت المقدس المسؤولية عنه ،في 27
من الشهر نفسه ،ما جعل عددا ً من المراقبين يتساءل كيف
يُتهم اإلخوان باإلرهاب بينما أعلنت «أنصار بيت المقدس»
مسؤوليتها ،ومن هذه الزاوية ال ب ّد من عرض اآلتي.

النشأة والتأسيس

تأسست ‘’بيت المقدس’’ على يد التكفيري هشام
السعدني ،ال��م��ول��ود ألم مصرية وأب م��ن قطاع غ��زة،
كجيل جديد من جماعة «التوحيد والجهاد» التي قامت
بتفجيرات ش��رم الشيخ وده���ب ون��وي��ب��ع ،قبل عشر
سنوات ،عام  ،2004وكان السعدني أميرا ً لها .وكلتاهما،
«األنصار» و«التوحيد» ،على عالقة عضوية بما يُس ّمى
«مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس» ،الذي
يض ّم تحالف تنظيمات جهادية في القطاع ،وكلتاهما لم
ُت ِ
خف تطابق توجهها الفكري ومرجعيتها ،نحو تنظيم
«ال��ق��اع��دة» ،ال ُمص ّنف إرهابيا ً في العالم ،ع��دا «إم��ارة
غزة» المالصقة لسيناء المصرية ،حيث نشاط الجماعة
الرئيسي.
مثل التنظيمات الجهادية ك��اف��ة ،ال ت��ع��رف «بيت
المقدس» ،حدودا ً جغرافية لعضويتها ،فهي تض ّم عناصر
من جنسيات متعددة ،في مقدمها القادمون من غزة ،جذرها
األساسي ،وليبيون ،ويمنيون ،ومصريون وسودانيون،
وعراقيون وجنسيات غير عربية من بقاع الدنيا كلّها.
مذ أعلنت أول بيان لها بعد  25يناير  ،2011عقب دمج
«التوحيد والجهاد» فيها ،ذكرت تقارير أمنية أنها تنشط
على الشريط الحدودي بين مصر وغزة ،وتخصصت في
تفجير خط تصدير الغاز المصري إلى «إسرائيل» واألردن،
ثم أوقفت حربها ض ّد خط الغاز ،مع تولي الرئيس المعزول
محمد مرسي حكم مصر ،وشهدت عملياتها تح ّوال ً نوعيا ً
بعد إطاحته في  30تموز  ،2013لتتجه نحو عناصر
الجيش والشرطة المصريين ومنشآتهما ،في سيناء
غالباً ،ثم داخل وادي النيل ،وأبرزها محاولة اغتيال وزير
الداخلية اللواء محمد إبراهيم في العاصمة المصرية.

قوتها العسكرية

تتشكل القوة العسكرية لـ»الجماعة» من عدة مئات،
قدّرها خبير أمني بنحو ألف عنصر ،لكن قوة تأثيرها ناجمة
عن قدرتها التنظيمية والتدريبات المكثفة التي تتوافر لها
في غزة وصعوبة اختراق بنيتها ووجود خطوط إمداد
لوجستية عتادا ً وبشرا ً عبر األنفاق بين غزة وشبه جزيرة
سيناء .فضالً عن أنّ عناصرها تتحرك في مناطق تعرفها
جيدا ً وكانت لها سيطرة عليها عقب ثورة  25يناير ،إلى ح ّد
أنّ عناصرها كانت تتحرك علنا ً في سيارات مسلحة ذات
مدافع ،توازيا ً مع دور جماعات حليفة لها مثل «رقيبة»
دينية وأخالقية على المجتمع السيناوي ،حتى أنها أعلنت
ّ
لفض النزاعات
خالل  2011عن إنشاء محاكم «شرعية»
اإلجتماعية بين المقيمين في مناطق الحدود.

أشهر القيادات

هشام السعدني :فلسطيني الجنسية ،اغتالته قوات
«إسرائيلية» خ��اص��ة ،وك��ان م��ن أب��رز المشاركين في
تفجيرات شرم الشيخ وده��ب ونويبع ،حين كان أميرا ً
لجماعة ‘’التوحيد والجهاد’’ ،لكنه هرب من السلطات

األمنية المصرية إلى غ��زة ،في أعقاب اجتياح عناصر
غزاوية الحدود المصرية مطلع عام  ،2008فيومذاك،
طالبت القاهرة بتسليمه ،لكن حركة حماس رفضت
واحتجزته لعدة أشهر ،ثم أفرجت عنه في آب 2008
فأسس تنظيم ‘’مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت
المقدس’’ الذي خرجت من رحمه ‘’أنصار بيت المقدس’’.
ممتاز دغ��م��ش :فلسطيني الجنسية ،قائد ‘’جيش
اإلسالم’’ المرتبط بتنظيم «القاعدة» في قطاع غزة،
ويتولى توفير الدعم اللوجستي لـ»بيت المقدس»وتشير
بعض المصادر إلى أنه يقيم بين غزة وسيناء متنقالً
بينهما.
ش��ادي المنيعي :مصري الجنسية ،تصفه األجهزة
األمنية المصرية بأنه أخطر عناصر «الجماعة» .ينتمي
إلى إحدى قبائل سيناء ،هجر أسرته عقب اعتناقه الفكر
التكفيري ،وبعد  25كانون الثاني  2011وانهيار الشرطة،
بنى قصرا ً فخما ً في منطقة «المهدية» الستضافة قيادات
«الجماعة» وب��ث ع��دة أشرطة فيديو على «يوتيوب»
يتحدث فيها عن سعيه إل��ى إقامة إم��ارة إسالمية في
سيناء ،وكان يتصرف ويتحرك مثل حاكم لشمال سيناء،
حتى أنه خالل اإلنتخابات الرئاسية السابقة حذر المرشح
حمدين صباحي من دخول المحافظة أو يُقتل ،واتهمه بأنه
يحمل فكرا ً ش��اذا ً ال تقبله أي شريعة سماوية .حملته
القاهرة مسؤولية خطف الجنود السبعة ،في أيار ،2013
لمبادلتهم بالمسجونين على ذمة إدانتهم في تفجيرات
طابا ونويبع ،وهدد أكثر من مرة بضرب السفن التي تعبر
قناة السويس ،وطوال األشهر الثالثة الماضية تواترت
تقارير صحافية على فشل محاوالت القبض عليه ،ونسب
بعضها إلى مصادر جهادية فراره إلى غزة ،مع عشرة من
قادة «الجماعة».
أبو قتادة المقدسي :فلسطيني الجنسية ،يوصف بأنه
الرجل الثاني في التنظيم .غير معروف إعالميًا ويفخر
بأنه من تالميذ محمد التيهي ،راعي التنظيمات ال ُمعتنقة
فكر تنظيم «القاعدة» في سيناء ،وتقول مصادر أمنية إنه
همزة الوصل بين «القاعدة» األم بقيادة أيمن الظواهري،
والجماعات المنتمية إليها فكريًا وتنظيميًا في شبه جزيرة
سيناء وقطاع غزة.
اتهم بخطف ثالثة من عناصر الشرطة ،خالل حوادث
ثورة  25يناير وتهريبهم إلى قطاع غزة ،وبالتخطيط
لتفجير قسم شرطة ثان العريش ،في  29تموز .2011
نجحت قوات األمن في القبض عليه في  13تشرين األول
.2011
الظهوراألول:
ظهر اسم جماعة «أنصار بيت المقدس» للمرة األولى
في  25تموز  ،2012معلنة مسؤوليتها عن العمليات
المتكررة لتفجير ّ
خط الغاز ،عبر «فيديو» ب ّثته على موقع
«يوتيوب» ،وظهر في الفيديو مل ّثمون بمالبس عسكرية
وبحوزتهم أسلحة ثقيلة ،كما صور الفيديو عملية التفجير
بالتفصيل وكيفية اإلعداد لها وتنفيذها.
الظهور الثاني:
في آب  ،2012أعلنت «الجماعة» مسؤوليتها عن
إطالق صاروخين من طراز «غراد» ،على منتجع «إيالت»
السياحي جنوب «إسرائيل» ،لم تتسبب بأي أض��رار أو
إصابات ،لكنها جاءت في أعقاب االضطراب األمني في
شبه جزيرة سيناء ،بما في ذلك الهجوم على قوات األمن
المصرية ،الذي خلّف وراءه  16شهيدا ً من أفراد الجيش.
الظهور الثالث:
جاء مع ما يمكن وصفه بالتغير النوعي في عمليات
«ال��ج��م��اع��ة» ،بقصرها ع��ل��ى م��ن وصفتهم بياناتها
بـ»المجرمين» ،من عناصر الجيش والشرطة المصرية.
ففي أيلول  ،2013وبعد  11شهرا ً من آخر ظهور رسمي
لها ،أعلنت «بيت المقدس» مسؤوليتها عن محاولة اغتيال
وزير الداخلية ،اللواء محمد إبراهيم ،عبر فيديو قالت فيه
إن منفذها رائد سابق في الجيش يدعى وليد بدر تخ ّرج في
الكلية الحربية عام  1991والتحق بإدارة اإلمداد والتموين
وأبعد من الجيش بعد ظهور م��ؤش��رات اعتناقه الفكر

حول العالقة مع «اإلخوان»

يؤكد ع��دد من الخبراء األمنيين على وج��ود صالت
عضوية وت��داخ��ل بين الجماعتين« ،اإلخ����وان» وبيت
المقدس ،ويتحفظ بعض آخ��ر ،خاصة مع ص��دور بيان
منسوب إلى الجماعة في  27كانون األول  2013بعد
قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة «اإلخوان» جماعة
إرهابية .ومن المهم مالحظة التوقيت ال��ذي تحدد فيه
هويتها وتدعو المصريين إل��ى التبرؤ من «اإلخ���وان»
وحزب النور السلفي معاً ،وتؤكد أنها لم تقم بعمليات ضد

اإلنسان والحاكمية الرشيدة ،لواشنطن على العالم وقلبه
الشرق األوس��ط ،وقلب األخير سورية بنسقها السياسي
وديكتاتورية جغرافيتها .وهذا القدر الروسي المتصاعد من
شأنه أيضا ً من الزاوية األميركية أن يدفع الكثير من الدول
والساحات ،خاص ًة في العالم العربي ،الى العالقات القوية
والمتينة مع موسكو ،وعلى قاعدة التنويع في العالقات
الدولية المتوازنة.
ما يقلق األميركيين أيضاً ،أيّ تحالف ألماني ـ روسي،
فواشنطن على ما ذكرنا تسعى الى إبعاد أوروبا مجتمع ًة
عن روسيا ،والعكس أيضاً ،وبأي طريقة ،ولهذا الموقف
األميركي أبعاد استراتيجية مركبة ،فنلحظ ونرى ونلمس
دفعا ً أمريك ّيا ً أللمانيا للتورط في الحدث األوكراني سياس ّيا ً
واقتصاديا ً وأمنيا ً وعسكرياً ،رغم مقاومة ألمانيا هذا الدفع
األميركي الجنوني ،واجتراحها وحفرها قناة مستقلة مع
موسكو بعيدا ً عن شقيقاتها األوروبيات .ويثير مخاوف
الواليات المتحدة األميركية في الفدرالية الروسية ترجمة
موسكو لصعودها العالمي مجددا ً عبر تشكيل روسيّا
تكتالً عالميا ً مع بكين والهند والبرازيل عام  2009عبر
إنشاء مجموعة البريكس ،ثم انضمام دولة جنوب أفريقيا
إليها الحقا ً عام  ،2010وأظهر هذا التج ّمع الدولي والتكتل
فاعليته عبر ثالثة استخدامات للفيتو الصيني الروسي
المزدوج في المسألة السورية ،وهي أكبر أزمة تحدث ما بعد
انتهاء الحرب الباردة ،األزمة األوكرانية واآلن في عقابيلها
المختلفة.
بلى ،بتحالف موسكو مع إي��ران والصين وباقي دول
البريكس ،منعت المحور األميركي األوروب���ي التركي
الخليجي وبعض العرب من تحقيق أجنداته عبر الصراع
السوري ،واألخير تح ّول ساحات مكثفة للمجابهات الدولية
اإلقليمية وعبر حطب سوري متعدّد ،واألزم��ة األوكرانية
إنتاج طبيعي لحاالت الكباش الروسي األميركي المتصاعد
والحاد والعرضي في المسألة السورية.
انّ روسيّا الصاعدة وذات الشعور القومي المتصاعد
بزعامة الزعيم فالديمير بوتين ،تنال الدعم المطلق من قاعدة
اجتماعية روسية واسعة ،فالقوميون الروس والشيوعيون
والكنيسة األرثوذوكسية في كتلة واحدة داعمة ومؤيدة له
وكحاضنة شعبوية ودينية وسياسية ،إذ استطاع الرئيس
الروسي أن يعيد بناء النزعة القومية الروسية والمدعّ مة
والمد ّرعة بنزعة سالفية تشجعها وتدعمها الكنيسة الدينية
األرثوذوكسية ،حيث انفتاح بوتين على األخيرة واستدعائه
الروح القومية الروسية في مواجهة الغطرسة األميركية،
ومواجهة هذا الجنون المرتبك نتيج ًة متاهات العاصمة
األميركية واشنطن.
بات الروس أكثر توقا ً وشوقا ً الى تأسيس لبنات نظام
عالمي جديد متعدد القطب ،يولد من رحم األزمات ،عبر ما
و ّفره ويو ّفره الحدثان السوري واألوكراني ،واألخير ومثلما
ذكرنا هو نتاج طبيعي لحالة الكباش الروسي ـ األميركي
الحاد في سورية ،بل أنّ شكل العالم الحديث بدأ يتشكل
في من سورية ،واألزمة األوكرانية ما هي االّ داعم آخر على
طريق تعدّد القطب.
*محا ٍم عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية
األردنية
Mohd_ahamd2003@yahoo.com
www.roussanlegal.0pi.com

ّ
لتتوخ حما�س وفتح الحذر
في التعامل مع اتفاق الم�صالحة

«�أن�صار بيت المقد�س» �شوكة في الخا�صرة الم�صرية
التكفيري ،فسافر إلى أفغانستان ثم العراق وقبض عليه
في إيران ،وبعد إطالق سراحه توجه إلى «الجهاد» في
سورية وعاد الى مصر لينفذ محاولة االغتيال ،انتقامًا لما
س ّماه بيان «الجماعة»« :مجازر دار الحرس الجمهوري،
ورابعة العدوية ورمسيس ،واإلسكندرية».
الظهور الرابع:
وفي  7تشرين األول  ،2013أعلنت «بيت المقدس»
مسؤوليتها عن تفجير سيارة ُمفخخة في محيط مديرية
أمن جنوب سيناء ،ما أسفر عن مقتل شخصين ،أحدهما
شرطي ،وإصابة  50آخرين ،وبثت فيديو ظهر فيه من ّفذ
العملية محمد حمدان ،من قبيلة السواركة في سيناء،
يقول إنه نفذها «في سبيل الله ،وثأرا لمن قتلوا على أيدي
الطغاة».
الظهور الخامس:
في  17تشرين الثاني الفائت ،اغتالت «بيت المقدس»
رجل الشرطة في األم��ن الوطني ،المقدم محمد مبروك،
مسؤول ملف «جماعة اإلخوان» في جهاز األمن الوطني،
والشاهد الرئيسي في قضية التخابر الم ّتهم فيه الرئيس
المعزول ،محمد مرسي ،وقضية هربه ،و 34آخرين من
أعضاء «الجماعة» المحظورة ،من سجن وادي النطرون،
خالل حوادث ثورة يناير .2011
كمن من ّفذو العملية للمقدم مبروك قرب منزله ،وأطلقوا
عليه كمية كبيرة من الرصاص ،عثر منها على  14رصاصة
بجسده 7 ،منها في رأسه.
وقال بيان «الجماعة» إن مجموعة تابعة لها اسمها
«سرية المعتصم بالله» قتلته انتقاما ً من دور المبروك في
مالحقة أعضاء «الجماعة».
الظهور السادس:
في  24كانون األول  2013الفائت ،استهدف تفجير
مديرية أم��ن محافظة الدقهلية ،في مدينة المنصورة،
بسيارة مفخخة وقنبلة تفريغية أسفر عن استشهاد 14
وإص��اب��ة  200شخص بجروح بين خطيرة وبسيطة،
فضالً عن انهيار جزء من مبنى المديرية والمسرح القومي
التاريخي في المدينة التي تعرف بـ»عروس الدلتا»،
ومقهى «أندريا» ،ملتقى مثقفي المحافظة ألجيال متعاقبة.
وعقب التفجير أعلنت الحكومة المصرية «جماعة اإلخوان»
تنظيما ً إرهابياً ،وفي مؤتمر رسمي ،الخميس  2كانون
الثاني  ،2014اتهم وزير الداخلية «اإلخوان» بالتنسيق
مع حركة حماس في غزة لتنفيذ العملية التي قضى فيها
االنتحاري إمام مرعي محفوظ ،وضمت مجموعة تنفيذها:
توفيق محمد فريج زي��ادة ،أحمد محمد سيد عبد العزيز
السجيني الذي يعرف حركيا باسم «مصعب» ،والمنجي
سعد حسين مصطفى ال��زواوي .نجل قيادي «إخواني»
ونسب إلى المجموعة عمليات سطو مسلح على محالت
صاغة يملكها مواطنون مسيحيون ،وعلى مكتب بريد
مدينة بلقاس لتمويل انشطتها ،ومنها هجمات على مراكز
شرطة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.
الظهور السابع:
مع حلول عام  2014وقبل انتهاء عام  ،2013أعلنت
«بيت المقدس» عبر حساب منسوب لها على موقع
«تويتر» مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز المشهور في
سيناء ،الذي توقف منذ أكثر من عام عن تصديره إلى «تل
أبيب» ،بعد إلغاء مصر اتفاقية تصديره إلى «إسرائيل»،
وأصبح قاصرا ً على تصديره إلى ألردن ،وتوفير جزء من
احتياجات الداخل المصري منه.
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المصريين في عهد مبارك والمجلس العسكري والمعزول
مرسي ،مركزة بوصلتها على هدفها ضد «إسرائيل» والعدو
الصهيوني في هذا العهد ،حتى جاء إعالن عزل مرسي,
ف��ق��ررت ن��ص��رة «إخ��وان��ه��م» ف��ي م��ص��ر ،خ��اص��ة بعد
استخدام الجيش والشرطة العنف بحسب إدعاء «جماعة
اإلخوان المسلمين» وبيانها ردا ً في الرد على وزير الداخلية
المصرية ،دليالً على أنهما غير مرتبطين ب��ـ»اإلخ��وان»
والرئيس المعزول بدليل وصفه نظامه ونظام مبارك
والنظام المصري السابق بالكافر! وبالعودة إلى تاريخ
التنظيم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي يالحظ
أنها لم تقم بغير عمليات خطف للجنود ،والسيّاح ،ولم
تقم بعمليات بعد حادث رفح في  5أب الذي أتاح لمرسي
استغالله في إقالة رئيس المجلس العسكري ورئيس
األرك��ان حينذاك ،ول��م يتم القبض على منفذيه ليدخل
التنظيم في بيات موسمي لم يخرج بقوة إالّ بعد سقوط
المعزول!
بغض النظر عن صحة هذا البيان من عدمه إالّ أنه يجب
التساؤل :هل بدأ القتل ضد المصريين هذا المنطق المرتبك
في ظل تبرؤ أنصار جماعة «اإلخ��وان» من التنظيم ،رغم
إشارة القيادي اإلخواني محمد البلتاجي قبل اعتقاله أثناء
اعتصام رابعة إلى ما يشبه االرتباط بين وقف العمليات
اإلرهابية في سيناء وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي
إلى الحكم؟
من المالحظات المهمة التي طرحها بعض الباحثين في
الحركات اإلسالمية والمتابعين للوضع في سيناءِ ،ل َم لم
يهرب قيادات «اإلخوان» إلى سيناء فهربوا داخل القاهرة
لو كانت بينهم وبين أنصار بيت المقدس عالقة؟ ذاك ما
نستبعده في ظل تصاعد الحضور األمني والعسكري
في سيناء بعد عزل مرسي والقضاء على المجموعات
«الجهادية» األكبر هناك ،رغم وجود دور لحماس غزة
ودخول بعضهم على الخط.
بعيدا ً عن تسريبات التسجيالت التي دارت بين أيمن
الظواهري ،زعيم «القاعدة» ،ومحمد مرسي ،ونشرتها
بعض الصحف المصرية ،من المهم التأكيد على أن
«القاعدة» ال تكفر «اإلخوان» ،وعدل الظواهري من كتابه
«الحصاد المر لجماعة اإلخوان المسلمين في سبعين عاماً»
ليحذف ويعدل بعض اتهاماته ل��ـ»اإلخ��وان» ورموزها،
وسبق أن دعى التنظيمات «الجهادية» في غزة إلى عدم
إنهاك حماس ،ولم يعلن العداء لمرسي ولم يكفره مكتفيا ً
بالقول «إن العنف في سيناء سيتوقف فور عودة الرئيس
الشرعي للحكم ،وانتهاء االنقالب» .ويستشهد المحللون
أيضا ً بالعالقة الخاصة لنائب مرشد «اإلخ��وان» خيرت
الشاطر ،شيوخ التكفير في سيناء واجتماعه معهم مرات،
ودعوته إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين غزة سيناء،
والصور التي ضبطت لعدد من حراسه أثناء تد ّربهم في
غزة أو عبورهم األنفاق بين البلدين.
ويتوقفون أمام أبرز عمليات اغتيال ضباط الشرطة،
طالت الشهيدين محمد ال��م��ب��روك ،بطل عملية ضبط
الشاطر ،ومحمد أبو شقرة ،المكلف بحراسة الشاطر أثناء
سجنه في عهد حسني مبارك.
ال شك في أن العنف االنتحاري والتفجيري ألنصار
بيت المقدس ال��ذي انتقل من سيناء إلى داخ��ل القاهرة
والدقهلية وبعض المدن المصرية األخ��رى ،مع العنف
الخطابي والصدامي لطالب «اإلخ��وان» يظهر محاوالت
إنهاك مجموعة الدولة المصرية بعد ثورة  30يونيو وعزل
مرسي في  3يوليو وفي مقدّمها األجهزة األمنية المصرية
التي نجحت حتى األن في تفكيك خاليا إرهابية إرتكبت
األعمال اإلرهابية والخطيرة ونجحت أيضا ً في إلقاء
القبض على العديد من الخاليا اإلرهابية النائمة والنشطة
في جميع المحفظات المصرية ،وال تزال تالحق وتحبط
العيد من العمليات اإلرهابية من مشتقات بزرة السوء
التي أسماها اإلنكليزي عن قصد «اإلخوان المسلمين» وهذا
موضوع آخر نأتي على تفاصيله الحقاً.

} رامز مصطفى
قد يكون من السابق ألوان��ه التس ّرع في إط�لاق األحكام على نوايا
الموقعين على اتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية .ومن الجائز القول إنّ
علينا إعطاء الطرفين ،حماس وفتح ،الفرصة وبحسب الموقع عليه من
أجل تنفيذه .وبالتالي عدم التشويش عليهما .ولكن في المقلب اآلخر ،هل
هما على استعداد ليعطي ٌّ
كل منهما اآلخر فرصة؟ وهل هما أو البعض
من كليهما حاضر للعب هذا الدور؟ وهل تترك التصريحات والمواقف
التي بدأنا نسمعها من بعض كال الطرفين مجاال ً لقطار المصالحة
وإنهاء االنقسام أن يصل إلى محطته األخيرة؟ وليس آخ��را ً األميركي
و«اإلسرائيلي» اللذان ينتظران خلف الباب إذا جاز التعبير ،وهما داخل
الغرفة أصالً؟ هل سيتركان المصالحة تصل إلى مبتغاها ومرتجاها؟
وفي السياق ذاته نتنياهو يُصعّ د في وجه السلطة ،وليست آخر خطواته
التوجه إلى سن قانون أساسي جديد ينص على أن الكيان هو «دولة
الشعب اليهودي» ،ويضمن بقاءه لليهود دون سواهم.
إن االنقسام ،هو توصيف يالزم حماس وفتح طالما بقي االتفاق حبر
على ورق .اكتوينا بنار االتفاقات واالنقالبات عليها ،وهي كثيرة .فطرفا
االنقسام ليسا منضبطين تماماً ،أو بعضهما ،وغير ملتزمين بما وقعا
عليه .اإلشارات والتصريحات والمواقف ّ
تدل على ذلك .فقبل أن يجف
حبر االتفاق ظهر للعيان التباين في شأن الخطوات السياسية التي
ستعتمدها الحكومة العتيدة التي ستكون مولود االتفاق بعد أقل من
خمسة أشهر .وفي السياق ذاته ،االجتهاد المتناقض حول مهمات هذه
الحكومة حتى انتهاء االنتخابات مطلع العام المقبل  2015وهل هي
تكنوقراط أم سياسية أو مطعمة بينهما؟ وقادتني إلى هذا الكالم كثرة
الكالم عن االعتراف بالكيان الصهيوني .ثمة من هو في السلطة وتساوق
مع هذه المطالبة ،فيما وقف البعض اآلخر مدافعا ً عن فكرة أن االعتراف
من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وليس من مسؤولية الحكومة
أو السلطة .وتناسى هذا البعض أن المنظمة هي مرجعية السلطة
ومؤسساتها بما فيها الحكومة والتشريعي ،متجاهالً في الوقت عينه
إص��راره على تفعيل المنظمة وتطويرها ليكون في المستقبل القريب
مك ّونا ً أساس ّيا ً من مك ّوناتها.
لم يقف األمر عند هذا الحد بل تعدّاه إلى تلطي السلطة وراء اجتماع
المجلس المركزي الفلسطيني في دورت��ه الـ  ،26التي عقدت في رام
الله بعد أيام من التوقيع على اتفاق مخيم الشاطئ لتنفيذ المصالحة.
وتأكيد هذا المجلس في بيانه الختامي على المفاوضات والتمسك بها،
والسير على خطاها رغم ما أظهره نتنياهو من تشدد ووقف للمفاوضات.
وعودة المجلس للتأكيد أيضا ً على الشروط الجديدة القديمة لمواصلة
المفاوضات .فيما ُفسر على أنه محاولة من رئيس السلطة لنيل تفويض
ِ
يخف رغبته
بغية االستمرار في المفاوضات .وهو ،أي رئيس السلطة ،لم
في مواصلة المفاوضات واستكمالها ،مشددا ً في الوقت عينه على التمسك
بالتنسيق األمني .وحتى انتهاء المهل الزمنية لتنفيذ المتفق على تنفيذه،
أطلق القيادي في حركة حماس السيد محمود الزهار تصريحا ً أكد فيه أن
القوات العسكرية ال يمكن أن تكون مستقبالً تحت مسؤولية أبو مازن.
إن الته ّرب من تضمين االتفاق الحالي وما سبقه من اتفاقات من أي
برنامج سياسي ،أو رؤى سياسية تحدد بوضوح تام ال لبس فيه عناوين
العمل الوطني الفلسطيني بكامل أبعاده ومسمياته ومتطلباته وحاجاته،
سيترك الباب ُمشرعا ً على الرؤى المتناقضة في أغلبها مع المصالح
الوطنية العليا المحددة في حقوقنا وثوابتنا المشروعة والتاريخية
على أرضنا فلسطين .ومن شأن ذلك أن يترك األطراف الفلسطينية كلها،
وتحديدا ً السلطة الفلسطينية ،في منأى عن المساءلة والمراجعة حول
ما أقدمت عليه من سلوك سياسي قد يلحق الضرر بالقضية الوطنية،
وهي أصالً مصابة في أكثر من مكان بهذا الضرر ،بسبب أوسلو وكوارثه.
وإلى أن تحين استحقاقات تنفيذ المصالحة ستبقى الساحة الفلسطينية
أسيرة المخاوف والهواجس والتوجس بسبب التجربة السابقة وما
حملته من فشل متتا ٍل التفاقات المصالحة .وعلى طرفيها توخي الحذر
والدقة في التعامل مع هذا االتفاق ألجل حمايته والسقوط أو اإلسقاط .ال
يزال هذا االتفاق طري اللحم والعظم.

