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اال�ستيالء على «الإخوان الم�سلمين» ...بين قوانين مارك�س وابن تيمية

م�صر والأمن الخليجي
} حميدي العبدالله
أصدرت الخارجية المصرية بيانا ً أكدت فيه أنّ أمن الدول الخليجية جزءا ً
من األمن القومي لمصر .جاء توقيت هذا اإلعالن في ضوء حدثين بارزين،
األول ،التطورات العسكرية في اليمن ،والثاني ،اقتراب موعد توقيع اتفاق
بين إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي.
وبمعزل عن مناقشة ما إذا كانت التصريحات عن أنّ أمن الخليج جزء
من األمن القومي المصري تنطبق على تعريف األمن القومي ،وما إذا كان
دعم الحكومات الخليجية هو جزء من حركة التحالفات الغربية في المنطقة
يصب في مصلحة األمن القومي لمصر وللدول العربية أم ال ،فإنّ األه ّم
ّ
هو التع ّرف إلى ما يمكن أن تقدّمه فعليا ً مصر على هذا الصعيد ،وليس
فقط صدور بيان عن الخارجية المصرية .بمعنى آخر هل مصر في وضع
تستطيع معه ،على سبيل المثال ،إرسال قوات إلى الدول الخليجية أو إلى
اليمن للدفاع عن السياسات المعتمدة من قبل الحكومات في دول مجلس
التعاون الخليجي.
أوالً :الدول الخليجية تراهن على الدعم والحماية المقدّمة من الحكومات
الغربية أكثر من رهانها على جيوش أي دولة عربية ،بما في ذلك مصر.
واألرج��ح أنّ ال��دول الغربية ،وتحديدا ً الواليات المتحدة لن تسمح بذلك
حتى لو كان هناك عمل جدّي بهذا االتجاه ،كما أنّ الحكومات الخليجية تثق
بأي قوة عربية.
بالقوات الغربية أكثر من ثقتها ّ
ثانياً :مصر تواجه اليوم تحديات أمنية كثيرة ،ليس في سيناء وحدها،
بل على ام��ت��داد األرض المصرية ،وف��ي ظ�� ّل ه��ذه التحدّيات سيكون من
الصعب على الحكومة المصرية تبرير إرسال قوات عسكرية مصرية إلى
خارج مصر.
ثالثاً :إرسال قوات إلى الخليج ،وال سيما إلى اليمن ،سيحيي ذكريات
المصريين حول تدخلهم في ستينيات القرن الماضي لدعم الثورة اليمنية،
وهذا من شأنه أن يزيد الضغوط على الحكومة المصرية ،ويمنعها من القيام
بأي جهد عسكري خارج مصر ،وتحديدا ً داخل اليمن ،ألنّ إرسال قوات
ّ
عسكرية إلى اليمن سيواجه بمقاومة عسكرية ضارية من القوات اليمنية
المناهضة للمبادرة الخليجية والتدخل الخارجي ،وستتح ّول المواجهة إلى
حرب استنزاف ،من الصعب على الحكومة المصرية تبريرها ،حتى وإنْ
كانت كلفة تمويل هذه الحرب ستقع على الحكومات الخليجية وليس على
كاهل الخزانة المصرية.
ك ّل هذه األسباب وأخرى غيرها تؤكد أنّ الحديث عن أنّ األمن الخليجي
هو جزء من األمن القومي المصري ،سيظ ّل في إطار التضامن السياسي
ول��ن يتجاوز ذل��ك إل��ى مستوى إرس���ال ق��وات عسكرية إل��ى الخليج أو
اليمن.

من اليمن «عا�صفة الحزم»
ال�سعودية ك�ش ...ملك...

نارام سرجون
عندما كنا نقرأ في الديالكتيك الماركسي قوانين التح ّول االجتماعي كنا
نعتقد أنّ النظرية الماركسية تدرس المجتمع الذي يتح ّول بحتمية تاريخية
نحو االشتراكية والشيوعية األممية كقدر ال يُر ّد ألنّ للتح ّوالت االجتماعية
قوانينها الصارمة مثل قوانين الفيزياء والكيمياء ...ولم يكن يخطر في بالنا
أننا سنستعين يوما ً ببعض ...اللوحات والقوانين الماركسية في دراسة أقدار
«اإلخ��وان المسلمين» كحزب وكحركة اجتماعية ثيولوجية ...فكلما تأ ّملت
في صيرورة «اإلخوان المسلمين» تذكرت قانونا ً ماركسيا ً ذهبيا ً هو (قانون
اقتران التح ّوالت الكمية بتح ّوالت نوعية) وهو مبدأ مشتق من الفيزياء...
أيّ مثالً كلما زادت درجة حرارة السائل زادت إمكانية تح ّوله من حالة سائلة
الى غازية (أيّ تح ّول الماء الى بخار بزيادة درجة حرارته الى أن تصل الى
الغليان) ...والمجتمع يشبه سائالً يتع ّرض لضغوط سياسية وظروف
اقتصادية تتسبّب في تح ّوله وانقالبه الى مجتمع آخر بايديولوجية جديدة...
وكان الماركسيون اللينينيون يرون أنّ ك ّل التغيّرات الرأسمالية تجبر المجتمع
في النهاية على أن يتح ّول تلقائيا ً الى الشيوعية ...حيث هي نهاية التاريخ
البشري بوصول اإلنسان الى السعادة االشتراكية والعدالة الشيوعية! لكن
نظرية ماركس تحطمت وبدال ً من ذلك تح ّول البخار البروليتاري المتصاعد الى
ماء بارد ...ووصل التاريخ الى نهاية مغايرة تماما ً لما توقعته الماركسية...
وأص ّر فوكوياما على أنه رأى تلك النهاية المغايرة التي تتجلى بالوصول
الى السعادة الليبرالية الديمقراطية الغربية النموذج ...وكأنّ فوكوياما كان
يسخر من ماركس بإعالنه نهاية التاريخ في االتجاه المعاكس تماماً ...واياكم
أن تتخيلوا أن ماركس وفوكوياما كانا يتجادالن حول نهاية التاريخ في
برنامج «االتجاه المعاكس» للمه ّرج فيصل القاسم ،ألننا نتحدّث عن نظريتين
عمالقتين وليس عن كبشين أو ديكين أو راقصتين تتعاركان أو قبضايات حارة
الضبع ...وألننا نتحدث عن عقلين جبارين وليس عن مشفى للمجانين العرب
يبث حوارات المجانين على الهواء مباشرة بإشراف مهرج المجانين...
ولكن قانون (ترافق التغيّرات الكمية بتغيّرات نوعية) هو ما بدأ ينطبق على
حركة «اإلخوان المسلمين» التي تتع ّرض لضغوط شديدة نتيجة إخفاقات
شديدة دراماتيكية ،حيث يبدو «اإلخوان المسلمون» في أسوأ أيامهم ...وهم
لذلك سيطرأ عليهم تغيّر نوعي شاؤوا أم أب��وا ...فقد خسروا أكبر رهاناتهم
وصفقاتهم التاريخية على اإلطالق ...فهم خرجوا من تاريخ مصر السياسي
وقاموسها االجتماعي الى غير رجعة ...وتدحرجوا في تونس الى الزوايا
وغني عن القول إنهم في سورية
المظلمة حيث بدأت عمليات التحنيط لهم...
ّ
لم تعد لهم خبزة وال أمل في مستقبل السوريين الى األبد ...بل انّ المجتمع
الحاضن لهم في سورية قد تسبّبوا بكارثة اجتماعية له ،حيث تشتت بين
المنافي والمخيمات والمناطق المحاصرة والتي تموت تدريجيا ً من ناحية
النشاط السكاني الحيوي وحرمان أبناء تلك المناطق من التعليم الذي كان
سيشكل رافعة لقواهم االجتماعية مستقبالً ...ولم يبق لـ«اإلخوان المسلمين»
سوى قاعدة في تركيا تتع ّرض نفسها لظروف قاسية وتحديات عنيفة في
العمق ال يبدو انّ المستقبل القريب سيحمل أخبارا ً طيبة لها...

«اإلخوان» ...ولحن النهاية

} سعد الله الخليل
وأخيرا ً حزمت مملكة آل سعود أمرها وأطلقت عاصفتها بعدما أصدرت من
الواليات المتحدة نفير حربها «المقدسة» ،ال غرابة في الخطوة وال ضرر وال ضرار
في والء آل سعود للسيد األميركي ،فمنذ تأسيس المملكة وواشنطن قبلة ملوكها
ومن ّ
لف لفيفهم.
«عاصفة الحزم» السعودية قوبلت بتأييد خليجي باستثناء سلطنة ُعمان،
ولم تمض ساعات على إطالق وزير دفاع آل سعود محمد بن سلمان العملية
تمام الثانية عشرة ليالً بتوقيت مكة المكرمة من مق ّر غرفة العمليات المشتركة،
حتى أعلنت مصر والسودان واألردن والمغرب وباكستان التط ّوع للمشاركة
في العملية ،ولم تمض ساعات حتى بارك الخطوة السيد األميركي ،خادم البيت
األبيض ،راعي إسالم المتأسلمين باراك حسين أوباما ،وشدّت بريطانيا وفرنسا
وتركيا والسلطة الفلسطينية والصحافة «اإلسرائيلية» على يد آل سعود ،وليس
ببعيد عن األجواء «اإلسرائيلية» ،ومن شرم الشيخ ،لما يختصر المكان برمزية
المشهد وما يمثل في الوجدان العربي ،أيد اجتماع بعض وزراء الخارجية العرب
العملية ،وصادق «نبيل» الجامعة العربية على «شرعية» التدخل بخاتم معاهدة
الدفاع العربية المشتركة ،معاهدة وجدت لتؤ ّمن الدفاع عن الدول العربية في وجه
التدخل الخارجي ،وكباقي معاهدات العرب لم تستخدم مرة في تاريخهم ،ورغم
أنّ نص المعاهدة ،يصعب على مكتبة الجامعة وأرشيفها استحضار بنودها لكثرة
الغبار المتراكم على صفحاتها ،وألنّ «النبيل» من اإلشارة يفهم أسعفت ذاكرة
العربي ،بإيجاد مخرج عربي يب ّرر ما يحصل في بالد اليمن السعيد ،وعلى طريقة
الفتاوى حسب الطلب أخرج عرعور الجامعة االتفاقية من قمقم الجامعة ونفض
عنها غبار السنين ،وبات التدخل شرعيا ً ال غبار عليه بشرع عربان البترودوالر.
مئة وخمس وثمانون طائرة تشارك في ضرب اليمن بمباركة عربية وباتفاقية،
ربما استندت اليها لتبرير استهداف طائرات التحالف األميركي األراضي السورية،
كما استندت من قبل لضرب ليبيا التي طالب وزير خارجيتها قبل أيام بتفعيلها،
واستجابت الجامعة للطلب وق ّررت ضرب اليمن فهنيئا ً للعربان بجامعتهم
واتفاقيات دفاعاتهم.
ال يختلف عاقالن على أنّ الخطوة السعودية عربدة واضحة ض ّد إيران ،وحرب
استنزاف قبل توقيع االتفاق النووي ،وما استنفار ك ّل الدول المتخندقة في
مواجهة طهران سوى إشارة إلى حقيقة النوايا السعودية في إسداء خدمة مجانية
للسيد األميركي والصهيوني على أمل ج ّر إيران إلى مواجهة عسكرية مباشرة في
اليمن تعيد خلط األوراق في المنطقة من جديد في خطوة مشابهة لمحاولة العدو
«اإلسرائيلي» بتوريط سورية وإيران في لبنان خالل عدوان تموز .2006
تدرك الرياض استحالة تو ّرط طهران في التدخل لحماية الحوثيين ،إال أنها
تلعب على صعوبة امتداد النيران الحوثية إلى أراضيها وهي لعبة خسرها العدو
«اإلسرائيلي» في  2006حيث وصلت صواريخ المقاومة إلى العمق «اإلسرائيلي»،
وربما تصل في األيام المقبلة الصواريخ إلى الموانئ والمطارات السعودية التي
ألي طارئ.
أغلقت أجواءها
تحسبا ً ّ
ّ
لطالما ترتبط األسماء بالذاكرة عند العرب ،أما «عاصفة الحزم» السعودية فال
تتعدّى الطريقة التي يطلق عليها السعودي أسماء أبنائه ،من متعب إلى هواش إلى
تهب إال على األشقاء
دحام ،...فعاصفات آل سعود ج ّرت وراءها خيباب كونها ال ّ
العرب من عاصفة الصحراء إلى درع الصحراء ،وأما مصير «حزم» في سورية
غير المش ّرف آلل سعود بعد أن أكلتها «النصرة» وهو ما يبدو مصير «حزم» آل
سعود في اليمن.
لعبة الشطرنج اإلقليمية رغم حرارتها في المنطقة اختارت السعودية أن تلعب
بقلعتها في اليمن متجاهلة القاعدة الذهبية التي تقول :ال تحرك القلعة كي ال تغامر
بالملك ،فهل باستطاعة آل سعود حماية مملكتهم بعد خسارة قلعتهم ...من اليمن
«عاصفة الحزم» السعودية ...كش ملك.
«توب نيوز»

ال�سعودية مقابل اليمن
ـ كتبت قبل يومين العقل السعودي و«اإلسرائيلي» انتحاري ،وها هو االنتحار
متواصل.
ـ أخيرا ً لم تعد السعودية وراء الستار ،وصارت جزءا ً مباشرا ً من الحروب التي
أشعلتها ،ومثلها صار الخليج كله.
ـ يراهن السعوديون على خلق توازن مذهبي مقابل إيران ،من باكستان إلى المغرب
ومصر ،لرسم معادلة تقاسم نفوذ مع إيران في المنطقة شماال ً مع إيران وجنوبا ً مع
السعودية.
أميركا ال تمانع اذا كان التدخل السعودي قادرا ً على فرض توازن بالغارات الجوية
الستنهاض قوة يمنية تحسم األرض واأليام ستثبت أنّ الحرب أعقد من خرائط محمد
بن سلمان ومحمد بن نايف و«أول دخولو شمعة عطولو».
معادلة إيران العراق وسورية ولبنان مواقع حليفة ،وفي اليمن رأس الحوثيين
ليس للمساومة.
إذا لم يحسم اليمن داخليا ً في أيام تكون السعودية بدأت الحرب ،لكنها لن تستطيع
وقفها ،والكلفة ستكون غالية.
على الطريق ر ّد يمني يشبه سلوك حزب الله في حرب تموز ،وليس ردا ً إيرانيا ً
تتمناه السعودية.
جيزان ونجران وعسير أراض يمنية ،وحرب الموانئ والمطارات ليست لعبة باتجاه
واحد.
مسقط تستع ّد الستقبال وفود التفاوض.

التعليق السياسي

ولذلك تأتي اعترافات «اإلخواني» أحمد منصور بترهّ ل الحركة ،واتهامها
باالختراق من قبل «سي أي آي» ليس من قبيل إعالن التوبة ،ولكنها محاولة
سخيفة يائسة إلعادة تعويم اإلخوان بعد غرقهم في الفوضى الخالقة ...وكالمه
مج ّرد حركة دعائية لتنظيف التنظيم مما علق به من كوارث وفضائح ومحاولة
لرتق الثقوب في ثوب الحركة «اإلخوانية» المم ّزق الذي يكشف أعضاءها
الحميمة التي لم تعد عذراء ومليئة ببقايا الرذيلة ...وهي كذلك محاولة إلنقاذ
سمعتها بالقول انّ ك ّل الكوارث التي تسبّبت بها كان بسبب اختراقها بمؤامرة
وليس بسبب سوء طبعها وطباعها وأخالقها الدموية اللصوصية ...ولكن ال
شيء يغيّر من الواقع الذي يقول بأنّ «اإلخوان المسلمين» حركة تعزف لحن
النهاية بالشكل الذي اعتدنا عليه لعقود ...إال أنها نتيجة التح ّوالت الكمية
الهائلة التي تع ّرضت لها فإنها في بنيتها بدأت تبحث عن تغيّرات نوعية...
وهنا يمكن فهم التقارب السعودي التركي ...واإلصرار السعودي على التقارب
مع مصر...
فهناك من يريد أن يرث حركة «اإلخ��وان المسلمين» المنهكة التي تشبه
مشروعا ً مفلسا ً لكن رأسماله ال يزال مثيرا ً لشهية المستثمرين في المزادات
العلنية للسياسة ...والحركة ال تمانع في انتقال التركة إلى مالك جديد وراع
جديد وسيد جديد ،اال أنها تفضل أن تبيع نفسها للمالك الجديد وفق صفقة
تبادل منافع ...ولكن من سيكون أفضل من الراعي السعودي؟

محمد أحمد الروسان*
هناك قاعدة جيوسياسية تقول :ك ّل األحداث اإلقليمية
مترابطة ،وك ّل حدث محلي هو بالضرورة وبالتبعات
إقليمي ودولي أيضاً ،فهل ما يتوفر من معطيات بلسان
لغة المنطق ،يشير إلى أنّ اتفاقا ً مع إيران ممكن أم ال يزال
صعبا ً في ظ ّل الظروف الحالية؟ توقيع االتفاق إنْ ت ّم،
يُع ّد استثناءً ،وهذا ليس مستحيالً ،ويحمل من المؤشرات
والدالالت ما يتجاوز فكرة النووي اإليراني ،إلى مرحلة
تؤسس لعهد جديد في المنطقة ،من الترتيبات اإلقليمية
ّ
متض ّمنا ً اعترافا ً صريحا ً بمدى النفوذ اإليراني ،لذلك
نرى محاوالت ذات مخاضات مزمنة غير مكتملة ،لتشكل
تحالف إقليمي تركي سعودي مصري قطري بامتدادات
باكستانية ،لبناء طوق صلب حول إي��ران يحيط بها
من الجهات األربع بمحيط متجانس مذهب ّيا ً إلى ح ّد ما،
لتحقيق نوع من التوازنات بمفهومها الشامل ،أو ليكون
بمثابة حصان طروادة للواليات المتحدة األميركية في
المنطقة ،وفي ظ ّل استمرار التحالف األميركي مع اإلسالم
السياسي في المنطقة ،وعبر نيولوك جديد ،وخاص ًة
في حال تطويع وتأطير تنظيمات «اإلخوان المسلمين»،
في إطار قريب جدا ً من نموذج حزب العدالة والتمنية
التركي ،ال ُمراد تسيّده وأدلجته في المنطقة ،وهذا من
شأنه أن يجعل تنظيم «اإلخ��وان المسلمين» بهويات
وطنية ك ّل في ساحته وهويته وظروفه ،إنْ حدث هذا
(السابق ذكره مع واشنطن دي سي) تصبح أيّ تنازالت
إيرانية نووية مسألة تفصيلية غير ذات صلة (المهم
تأمين الح ّد األدنى من حاجات إيران النووية).
إيران وعلى مدار سنة سابقة كانت مفاوضاتها تقنية
صرفة ،وقدّمت تسهيالت في متابعة برنامجها النووي
وليس تنازالت تقنية ،وأجابت على كافة تساؤالت
السداسية الدولية ح��ول برنامجها ال��ذري ،وأق ّرها
المرشد في خطاباته ،وتمثلت ف��ي :إمكانيات وقف
المخصب بنسبة  20%وليس وقف
إنتاج اليورانيوم
ّ
المخصب)،
إيران لتقنية التخصيب (التنازل في نسبة
ّ
إع��ادة برمجة العمل على تطوير أجهزة التخصيب
ال وقفها ،تنظيم العمل ال وقفه بمنشأة نووية في قم
(فوردو) ،احتمال تقنين العمل بمفاعل آراك ،ومع ذلك
بقيت الحبكة أو العقدة تتعاظم وتتبلور في تعاظمها،
في محاوالت أميركا الج ّمة في الربط بين الح ّل النووي
والترتيبات اإلقليمية ،وهي لعبة مزدوجة ذات بعد
متعدّد.
ت��س��اؤالت عديدة على شاكلة التالي :هل تكيّفت
العاصمة األميركية واشنطن دي س��ي م��ع القنبلة
النووية اإليرانية ،كما فعلت في الماضي القريب مع
باكستان والهند ،وفي ظ ّل معطى استراتيجي يتموضع
في أنّ أميركا تعتبر البرنامج النووي اإليراني تهديدا ً
استراتيجيا ً،في حين أنّ «إسرائيل» تعتبره تهديدا ً
وجود ّياً؟ هل صار البلدربيرغ األميركي يؤمن بحقيقة
أنّ إيران دولة إقليمية حقيقية عقالنية ذات مجال حيوي
تبني سلوكها على الربح والخسارة ،وبالتالي ال ب ّد من
التعايش مع إي��ران نووية كخصم ق��وي؟ هل مشكلة
وعقدة واشنطن مع إيران في مفاصل تقنية البرنامج
النووي ،أم في سلوك إيران ونفوذها اإلقليمي؟ الناطق
الرسمي باسم البلدربيرغ األميركي الرئيس حسين
باراك أوباما (العندليب األسمر لجنين الحكومة األممية)
وفي فترة حكمه األولى حاول تفجير إيران وعبر الق ّوة
الناعمة عام  2009عقب تداعيات وعقابيل انتخابات
الرئاسة في إيران ،وفشل ،ثم ما لبث أن فرض عقوبات
على إي��ران ،وخاص ًة عقوبات  2010وهي التي آلمت
إيران بعمق.

وكان حر ّيا ً باألزهر منطقيا ً أن يشجع على استئصال «داعش» وهو الذي ثار
لذبح «داع��ش» للمصريين األقباط في ليبيا ...لكن الغاية النهائية من هذا
التسلل السعودي اإلعالمي تحت سمع السيسي وبصره هي االستيالء خلسة
 ودون انتباه الدولة المصرية  -على تيار «اإلخوان المسلمين» المصريينالذين سيتس ّربون بسرعة الى التيارات السلفية الوهابية كمالذ آمن (مسموح
به رسمياً) خاصة أنّ الخطاب المذهبي عموما ً سيجذب هذه التيارات بسرعة
وهي التي تبحث عن معركة تفرغ فيها احتقانها وتع ّوض فشلها في االنضمام
الى معركة تحرز فيها انتصارات ...وهذه التيارات السلفية ستح ّول ايران (عدو
السعودية) بسرعة الى العدو األول لمصر ...ومن هنا نجد توفير السعودية
الغطاء الواقي لقطر ض ّد مصر في مجلس التعاون الخليجي رغم انّ قطر هي
عش «اإلخ��وان المسلمين» المعادين لمصر ...وفي هذا إش��ارة تعاطف...
وتحاول التقارب مع تركيا كإشارة غزل لـ«اإلخوان المسلمين» ،ألنّ تركيا
هي ايقونة «اإلخوان المسلمين» ...وكذلك ظهرت ميوعة الموقف السعودي
في عدم تح ّمس السعودية لضرب «اإلخ��وان» الليبيين من قبل السيسي أو
لتشكيل قوة دولية لهذا الغرض ...وه��ذه الرعاية غير المباشرة ستشكل
بالتدريج قوة ضاغطة معنوية كمية لخلق تغيّرات نوعية في جسم «اإلخوان
المسلمين» المثخن بالجراح واإلخفاقات ،مما يفيد السعودية في وضع يدها
على حركة «اإلخوان المسلمين» المصرية من الداخل لتمارس السياسة الحقا ً
على طريقة تيار المستقبل اللبناني ...وتتحرك بإشارات سعودية ...ويصبح
السيسي من بعد ذلك مشلوال ً سياسيا ً ومسيّرا ً مثلما كان ميشال سليمان رهينة
لتيار المستقبل ...وهذا التغيير في جسم «اإلخوان المصريين» تطبيق للمبدأ
الماركسي القديم (ترافق التغيّرات الكمية بتغيّرات نوعية) ...اي تح ّول الجسم
«اإلخواني» الى جسم وهابي...
وهذه التجربة م ّر بها «إخوان» سورية الذين بعد تشتيتهم اثر معركة حماة
فإنّ كثيرين منهم القوا مالذا ً آمنا ً في السعودية التي قامت بإعادة تأهيلهم
عقائدياً ،وإعادة انتاجهم كقوة وهابية في تيار «اإلخوان المسلمين» السوري،
وهو ما حصل ونجده في النزعة الوهابية القوية جدا ً لدى «اإلخوان السوريين»
الذين ذاب��وا بسرعة بين «الجيش الح ّر» و«جبهة النصرة» و«القاعدة»
و«داعش» ...وهي عملية سهلة جدا ً ألنّ الجذور المشتركة للحركتين اإلخوانية
والوهابية كثيرة ...وانْ وجدت بعض التفاصيل الصغيرة الخالفية...
ال أح��د يستطيع أن يتوقع كيف ستنتهي اللعبة بين السيسي وبين
السعوديين الذين يريدون دخول بيت السيسي وغرفة نومه واإلمساك به
وبعنقه ،فيما هو يريد أن يالعب اللصوص بذكاء على طاولة قمارهم وعبثهم
يضعون فيها أموالهم (التي مثل الرز) على الطاولة ويثملون بالوعود واألناشيد
ويعدهم فيها بأطايب الكالم والتصريحات و«مسافة السكة» دون أن يتحرك
في اية سكة ...فهو يدرك انّ السعودية غير مغرمة بالمصريين وبمصر ...وهو
يدرك أنّ المراد أن يستجيب للضغط والمشاركة في حروب السعودية (البعيدة
عن اسرائيل) ...ولكن السعودية تدرك انه أيضا ً غير مغرم بها مثل معظم
المصريين الذين لم ينسوا طعنات السعوديين لهم ...وك ّل المؤتمر االقتصادي
المقدّم إلى مصر مشروط ظاهريا ً بشرط واحد فقط هو ابتعاد مصر عن إيران
وسورية والعراق وتيار المقاومة وهو شرط إسرائيلي أيضاً ...لكن هذا االبتعاد
كلما طال زاد من حدة الورطة المصرية ...ألنه إذا كان هناك من خطر على مصر
خارجيا ً فهو «إسرائيل» وليس إي��ران ...ولكن الخطر الداخلي على مصر هو
خطر سعودي باستيالء مبرمج ومدروس (وبتنسيق أميريكي إسرائيلي) على
حركة «اإلخوان المسلمين» كي ال تتلقفهم جهة أخرى ...وهذا سهل جدا ً على
السعودية وصعب جدا ً على ايران ...وعندها ستت ّم تربيتهم وهابيا ً بسرعة
ولن يمكن لجمهم ألنه سيت ّم حقنهم بالمذهبية واإلقصاء والكراهية لآلخر الى
ح ّد اإلفناء والذبح ولن يمكن التحكم بسلوكهم واندفاعتهم ...وقد يستفيق
المصريون قريبا ً ليجدوا أنه انبثق منها سعد الحريري بنسخة مصرية وتيار
مستقبل مصري يشبه تيار المستقبل اللبناني الذي يتحرك بإشارات سعودية،
والذي يسبّب فشل ايّ نهضة في مصر ،ويكون مستعدا ً لخلق اية ازمة وحتى
إلعالن إماراته ...يقول لهم:
وما أنا إال من غزية ان غوت ...غويت وان ترشد غزية أرشد.
واذا كانت النظريات والقوانين الماركسية ال تزال قابلة للتطبيق ولو جزئيا ً
فإنّ على المصريين االستفادة من قانون نفي النفي الذي وضعه ماركس...
حيث المشاعية تنفيها العبودية ...واإلقطاعية تنفي العبودية ...والرأسمالية
تنفي اإلقطاعية ...والرأسمالية ستنفيها االشتراكية (كما اعتقد) ...ألنّ قانون
نفي النفي الذي يجب ان يكون في العقيدة السياسية المصرية هو أنّ المذهبية
تنفيها الوطنية ...ولكن الوهابية تنفي الوطنية ...وال يمكن إنقاذ الوطنية اال
بخلق نفي للنفي الوهابي ...وهذا يترك في يد النخب المصرية ...والقيادة
المصرية ...وخاصة ...الرئيس السيسي ...إلنقاذ مصر قبل فوات اآلوان...

السعودية وبرسم صهيوني ماكر دخلت سابقا ً الى العراق واستولت
على حزب البعث العراقي بعد سقوط بغداد ...فقد تنبّهت الصهيونية الى
أنّ سقوط البعث عن الشجرة في بغداد ال يعني موته بل سقوطه في سلة
أخرى ...والخوف كان أنّ هذه السلة ستكون السلة البعثية السورية لقربها
االيديولوجي منه وهو خيار إجباري طبيعي ،وقد تجلى باحتضان يونس
األحمد الشخصية البعثية العراقية من قبل البعث السوري ...لذلك كان ال ب ّد من
تلقف البعث العراقي في السلة السعودية الوهابية عبر استمالة عزت الدوري
الى الرعاية السعودية ،رغم ان مملكة آل سعود هي التي سهّلت إسقاط البعث
العراقي وحكم السنة ...ثم تال ذلك التلقف للبعث العراقي التدفق الى المثلث
السني بالمال السعودي الكثيف وحركة التبشير والوعظ واالستفادة القصوى
من االحتقان الذي تسبّب به اعدام الرئيس صدام حسين ،وظهور الشيعة على
انهم يستولون على حق السنة في الحكم دون أيّ ظهير أو سند في العالم
سوى السعودية األم الرؤوم للعالم السني المظلوم ...وهنا ظهرت قوة قوانين
ماركس االجتماعية بأنّ التح ّوالت الكمية تترافق بتغيّرات نوعية ...فزيادة
كمية التح ّوالت في ك ّل الحياة السياسية واالجتماعية العراقية رافقها تح ّول
كبير في نوعية االيديولجيا السائدة في األنبار معقل حزب البعث والرئيس
العراقي الراحل صدام حسين ...فتح ّول البعثيون الى سلفيين بسرعة كبيرة...
وهو مم ّر إجباري نحو الوهابية ...التي انتهت الى «داعش» الحالية...
والسعودية قامت بنفس السيناريو في لبنان سابقا ً عند زرعها لمرحلة رفيق
الحريري الذي قام بعملية تحويل الطاقة اإلسالمية السنية في لبنان الى فرع
وهابي يوازن التيارات األخرى ويعتبر ذراعا ً سعوديا ً في لبنان ت ّم استثماره
فورا ً عند الطلب...
اليوم سقط اإلخوان في مصر ...وهم ال يزالون قوة كامنة ما في المجتمع...
ولذلك تجد السعودية في ذلك فرصة ناردة لها ألنها ستستطيع وبسبب الظرف
«اإلخواني» الصعب في مصر أن تقوم بعملية استيالء على الحركة وامتصاص
طاقاتها لض ّمها الى الحركة الوهابية ...وتكوين ذراع سعودي وهابي عبر
ابتالع «اإلخوان المسلمين» في المعدة الوهابية وتحويلهم الى تيار سلفي
يشاطر الحكم الحالي السياسة عبر تيار «مستقبل» وحريري مصري سيظهر
رويدا ً رويداً ...ألنّ محاربة «اإلخوان» من قبل الدولة المصرية ال تعني محاربة
السلفيين ...كما انّ حرج السيسي من تحديد النشاط الديني السلفي في مصر
سيكون واضحا ً وهو الذي يطلب من ممالك النفط فيعطى...

رسائل تهديد للسيسي

التحرك السعودي تجاه مصر ليس قادرا ً على استدراج قادتها الحاليين
الى معارك السعوديين مع إيران أو مع اليمن رغم رسائل التهديد الواضحة
للسيسي في ذبح المصريين األقباط في ليبيا ورغ��م االبتزاز االقتصادي
للمصريين ...فالعملية كانت إلرهاب السيسي من انّ ميله نحو المحور اآلخر
سيعني إرسال «داعش» اليه في قلب مصر وأنّ عليه االستجابة لشروطهم...
ولكن السعوديين يدركون أنّ السيسي يعرف يقينا ً أنه ال يستطيع على اإلطالق
التوجه الى اليمن إال بشكل رمزي ...ودرس عبد الناصر ال يزال ماثالً أمامه...
فعبد الناصر ال يزال يُالم على تو ّرطه المباشر في المشكلة اليمينة عسكرياً...
كما انّ السيسي يدرك انّ ثورته على محمد مرسي قامت على خطأ قاتل لمرسي
بإعالنه النية في التو ّرط في النزاع في سورية وخوض الحرب نيابة عن
اآلخرين ...ولذلك ال يبدو ايّ سياسي مصري قادرا ً بعد اليوم على ان يأخذ
جنديا ً مصريا ً واحدا ً خارج حدود مصر للقتال نيابة عن أحد أو من أجل معارك
اآلخرين ...ومن هنا يستطيع ك ّل مراقب أن يستنتج أنّ السيسي ال يستطيع
حتى أن يحارب في الخليج ض ّد خطر إيراني مزعوم ،ليس ألنه ال يوجد ايّ
احتمال لغزو إيران للخليج فقط ...بل ألنه ال يقدر علنا ً على بيع دماء جنوده
من أجل أيّ ثمن وإال فانه سيسقط معنوياً ...لكنه قادر على تصدير الكثير من
الكالم السياسي والمواقف التي ال تلزمه بأيّ شيء مهما حاول إظهار مشاركته
في الصراعات التي تخوضها السعودية ...ومع هذا فإنّ الخطر الكامن هو أنّ
السعودية تنفق كالمه داخل مصر وليس خارجها...
فمن يتابع اإلعالم المصري يجد أنّ هناك توجيها ً للرأي العام المصري
على أنّ هناك خطرا ً إيرانيا ً على مصر نفسها ...ففي ك ّل يوم يطلع علينا لقاء أو
تصريحات أو محللون يصورون إيران تحاصر مصر وتتسلل اليها عبر السياحة
وعبر الزيارات المدنية والمشاريع ،مع نسيان «إسرائيل» نهائيا ً وخروجها من
خريطة األمن القومي المصري ...وهذه ال ّ
تدل إال على رائحة إعالم سعودي،
خاصة انه بدأ يتحدث من جديد عن خطر شيعي مزعوم حتى أنّ توفيق عكاشة
الذي كان يهاجم «اإلخ��وان» بدأ ودون سابق إن��ذار بمهاجمة السيد حسن
نصرالله بعنف والتحريض على الشيعة ،فيما شارك األزهر بحمالت تحريض
بحجة أنّ أهل تكريت يتع ّرضون للقتل رغم أنّ «داعش» هي التي تحت ّل تكريت

ا�ستراتيجية الطوق النظيف خيار �أميركي الحتواء �إيران
تساؤل وأزيد ،في حال ت ّم التوصل إلى اتفاق ما عبر
تخريجه من خالل قرار صادر عن مجلس األمن الدولي
وتحت الفصل السابع أو السادس برفع العقوبات كاملة،
مقابل تسوية نووية قد تكون مؤلمة لجهة إيران ،فماذا
يعكس هذا التح ّول الدراماتيكي في مفاصل المقاربات
األميركية إزاء طهران وبرنامجها النووي؟ أعتقد أ ّنه
تغيّر في االستراتيجيات وليس التكتيك ،تغيّر في أهداف
ومنحنيات السياسة األميركية في ج ّل المنطقة ،ويعني
تراجعا ً أميركيا ً من مستوى تغيّر سلوك إيران وتقليص
مساحات نفوذها ،إل��ى العمل على احتوائه ،ويعني
التسليم بنفوذ إيراني ومحاولة رسم إط��ار له ،إطار
جغرافي للنفوذ العسكري اإليراني وامتداداته الميدانية
ّ
عبر األنصار والحلفاء في المنطقة ،حيث وضعت إيران
ك ّل بيضها خارج السلّة األميركية فنجا من الكسر ،بينما
العرب ومع ك ّل أسف وضعوا ك ّل بيضهم فيها وأزيد من
بيضهم ،لهذا سينكسر جلّه وسيزحفون على بطونهم.

لغة الرياضيات السياسية

فالعراق بالنسبة إلى إيران جزء من أمنها القومي،
وسورية بالنسبة لحزب الله عمق استراتيجي ،واللغة
الديبلوماسية غير اللغة االستخبارية المواتية ،وال
حليف ألميركا سوى نفسها ،والمشهد صار سوريال ّياً،
وإنْ قام بعض العرب بزيارة إيران ،فهي زيارة الضعيف
للقوي ،هكذا المعادالت تقول وتتحدث وبعلم الرياضيات
السياسية التي ال تجامل أح��داً ،وه��ذا أجمل شيء في
لغة الرياضيات السياسية الرقمية ،والتي تتساوق
مع منطق األم��ور ،حيث ال مكان للعواطف والمشاعر
والرغبات واألمنيات والهوبرة ،في ثناياها وتمفصالتها
وتحوصالتها ،في أصل جذورها التربيعية والتكعيبية،
إ ّنها الرياضيات العقلية لغة األرقام ولغة المنطق.
إذاً ،في اإلطار التقني ج ّل المسالة تتعلق بمستوى
التخصيب وآلية الرقابة عليه ،فإ ّما اتفاق كامل ناجز،
وإ ّم���ا ح��رب شاملة م��ع خصم ق��وي ،وستكون حربا ً
وحشي ًة وصعب ًة ودم��وي�� ًة ،وبالتالي غير متماثلة،
وهذا يعني حربا ً بين خصوم غير متكافئين في القوى
العسكرية ،وه��ذا يقود إل��ى استخدام أدوات أخ��رى
لموازنة القوى على األرض ،وفي الفعل ور ّد الفعل ،إ ّنها
حروب بالوكالة وما شابه ،والذي قد يعرقل أيّ اتفاق
نووي هو اإلطار الزمني أليّ اتفاق ،بعبارة أخرى :أيّ
عدد السنوات التي ستقبل بها إيران برقابة شاملة على
ك ّل جوانب برنامجها النووي ،ومسألة إيقاف إيران
لبرنامج تخصيب اليورانيوم ،صارت خارج جلسات
النقاش ،األميركان يريدون ضمان أنّ طهران لن تحصل
على السالح النووي (وقف هذا البرنامج وليس تجميده
في هذا المنحنى والمعطى) وجعل البرنامج النووي
بطيئا ً بما يكفي.
أحسب وأعتقد ،أنّ إيران لم تكن إلى ح ّد ما (أقول إلى
حد ما) جزءا ً من اتفاق كيري ـ الفروف في صيف ،2013
والذي يجري تطبيقه على األرض منذ عام ونصف العام،
وتأسيس الضمانات له على أرض الميدان في المنطقة،
طهران لن تنخرط مع غيرها من الدول لس ّد العجز الكبير
الذي يعاني منه ال��دوالر األميركي ،وفي هذا المضمار
تقول المعلومات ،إنّ تيارا ً في البلدربيرغ األميركي لعب
دورا ً فاعالً في وصول روسيّا إلى موقع الن ّد لواشنطن،
وشريك فاعل في كينونة أرضية جديدة ،من أجل احتواء
القوى العالمية المناهضة لواشنطن ،بمن فيها إيران
والصين والدول األوروبية والعربية واإلسالمية ،والقوى
الالتينية الجنوبية ،مع الذهاب إلى ح ّد تفكيك االتحاد
األوروبي ،ولكن على قاعدة الشراكات مع موسكو في ظ ّل
عالم متعدّد األقطاب.
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والسؤال هنا الذي يطرح نفسه :ما هو مصير مشاريع
التقسيم لك ّل من روسيّا والصين التي جهّزتها نواة
البلدربيرغ األميركي ،كبداية لتقسيم أوروب���ا ،وعبر
مشروع يبدأ بحرب عالمية أرادها األميركيون لتداعيات
انفجار طائفي اثني في الشرق األوس��ط ينطلق من
سورية؟ هل ابتلعها اتفاق (الفروف ـ كيري) في صيف
2013؟ أم أنّ ال��ذي أنهى مشروعهم كأميركان هو
حصولهم على التزامات دولية بمصالحهم ومجاالتهم
الحيوية؟ إذا كان األمر كذلك ،فما هو مسار الضمانات
التنفيذية على األرض لتلك االلتزامات األممية للمصالح
األميركية وكيف ستتحقق؟
األميركان قدّموا تنازال ً لروسيّا وضمانة لدمشق ح ّتى
ال يت ّم اعتراض طائراتهم ضمن ما يُس ّمى بالتحالف
الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسورية ،من خالل
وصول أنصار إيران (الحوثي) إلى السلطة في اليمن،
وأنصار روسيّا (إلى ح ّد ما الناصريون) إلى السلطة في
مصر ،بالرغم من عمل واشنطن على إعادة إنتاج اإلسالم
السياسي ،ليُصار إلى التحالف معه من جديد في صورة
ّ
تؤشر إل��ى تخبّط
مكتملة التناقضات والمفارقات،
السياسة األميركية وتقلّبها بين ليلة وضحاها.
في المنظور «اإلسرائيلي» الصهيوني لجنيف إيران
النووي بأ ّنه عمل ّياً :هو نتاج صمود الدولة الوطنية
السورية وتماسك جيشها وأجهزتها األمنية ومؤسسات
القطاع ال��ع��ام ،وبالمجمل صمود النسق السياسي
ال��س��وري« .إس��رائ��ي��ل» الصهيونية ت��رى ف��ي مفاعيل
وتفاعالت جنيف إي��ران الموقت ح ّتى اللحظة ،يعني
االع��ت��راف بإيران دول��ة إقليمية لها نفوذها ومجالها
الحيوي في ج ّل منطقة الشرق األوسط ،وبحق إيران في
تخصيب اليورانيوم كعملية تقنية فنيّه نووية ،وبعيدا ً
ّ
ضخ المزيد من األموال
عن نسبة التخصيب ،ويعني
المج ّمدة ،وه��ذا يقود الى تحسين االقتصاد اإليراني،
تحسن وانتعاش في االقتصاد السوري المأزوم
وبالتالي
ّ
نتيجة المسألة السورية.
ويعني تخفيض نسبة البطالة في إي��ران بشكل
ملموس ،وتخفيض نسبة التضخم المالي ،واستعادة
العملة اإليرانية لما فقدته من قيمتها ،وبالنتيجة
إحياءات متصاعدة لدورة االقتصاد اإليراني .وفي ذات
السياق العام ترى «إسرائيل» الصهيونية ،أنّ جنيف
إيران ما زال غامضاً ،ويحتاج إلى مزيد من اإليضاحات
والكشف عن مفاصل المعلومات ،وصحيح أنّ إيران
لم تتنازل عن حقها في التخصيب ،واألخير ت ّم تأجيله
الحقا ً وضمن االتفاق الشامل مع (مجموعة  )1+5وعبر
بند المفاوضات :التخصيب كعملية من حق إيران أم
ال؟
من جانب حذر ،تنظر «إسرائيل» الصهيونية إلى جنيف
إيران كحدث سياسي ،قد يقود إلى حالة استراتيجية من
العالقات المختلفة مع العاصمة األميركية واشنطن دي
سي ،ومن جانب آخر كنتيجة مفعّ لة سوف يقود إلى
التقليل من الرقعة الجيو ـ استراتيجية ،التي تسيطر
عليها روسيّا والصين في منطقة الخليج ،وقد يقود هذا
إلى إحياء عودة النفوذ األميركي إلى أسيا الوسطى عبر
إيران ،ويقود إلى تراجع تركيا وتمايز في عالقاتها مع
واشنطن.
ولكن «إسرائيل» الصهيونية تحاول إخفاء ابتسامة
يؤسس إلى تغيّر تدريجي
هنا :أنّ جنيف إيران سوف
ّ
في نواة المجتمع اإليراني عبر الطبقة الوسطى اإليرانية،
تحسن
واس��ت��ع��ادة األخ��ي��رة لديناميكياتها بسبب
ّ
االقتصاد اإليراني ،كونها الطبقة التي يمكن الرهان عليها
في إحداث التغيير المنشود والمأمول أميرك ّيا ً وغرب ّيا ً
وصهيون ّياً ،كونها طبقة لها آفاق سياسية كبيرة في

إيران وهي ذات مكون بشري شاب ،والطبقة الوسطى
في إي��ران هي مصنع القيادات السياسية والثقافية
والفكرية والعلمية والعسكرية واالستخبارية ،وهي
التي تحافظ على الصراع الطبقي في المجتمع ،بينما
ّ
بتشف ب��أنّ الطبقة
«إسرائيل»الصهيونية تضحك
الوسطى في األردن ت ّم تذويبها وإلغاؤها ضمن نهج
محدّد في السياسات االقتصادية وغيرها ،لتأجيل و/أو
إلغاء أيّ رهان سياسي عليها في التغيير مع ك ّل أسف،
ففي حالة ان��دالع الصراع و/أو التنافس لمستويات
ساخنة على المدى الطويل في الداخل األردني ،فسوف
تكون النتائج عنيفة بالمعنى السياسي واألمني
والمورد البشري ،فال طبقة وسطى يمكن لنواة الدولة
األردنية عندها الركون إليها ،إلعادة التوازن إلى الصراع
المجتمعي ،أو إنْ شئت س ّمه التنافس بفعل المحفزات
الداخلية الديموغرافية واإلقليمية ،والتي يُصار إلى
توظيفها عبر البلدربيرغ األميركي ونواته األممية ،بعد
تعثر المشروع األميركي في سورية.
اذاً ،أميركا والغرب األوروبي وعبر جنيف إيران يسعون
إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في إيران ،عبر الطبقة
الوسطى الفاعلة في المجتمع اإليراني ،كمقدّمة إلنهاء
البرنامج النووي اإليراني ،وعبر إطالق العنان وإفساح
المجال السياسي لطهران وإدماجها في بيئة االقتصاد
العالمي ،واالعتراض «اإلسرائيلي» الصهيوني هنا :هو
يصب
أنّ هذا يحتاج إلى وقت طويل ومثابرة ،وهذا ال
ّ
في الصالح االستراتيجي «اإلسرائيلي» ،مع وجود نخب
سياسية وعسكرية واستخبارية واقتصادية إيرانية
ّ
تلتف حول الدولة اإليرانية ووالية الفقيه.
ونظرة «اس��رائ��ي��ل» الصهيونية أنّ جنيف إي��ران
يع ّزز مكانة إيران كق ّوة نفوذ في منطقة البحر األبيض
المتوسط ،ويقود إلى تقاربات ومزيد من العالقات مع
غالبية الشعب األذري في شمال إيران حيث أذربيجان،
والى تفاهمات خاصة وجديدة مع باكو حول مخزونات
بحر قزوين في الشمال اإليراني للتوصل ،إلى اتفاقيات
إطار قانونية مع ال��دول األرب��ع األخ��رى المطلة عليه،
وهل هو بحر أم بحيرة؟ كذلك إلى تفاهمات إيرانية
أذربيجانية حول الوجود العسكري واالستخباري
«اإلسرائيلي» المستتر في الداخل األذربيجاني.
«إسرائيل» الصهيونية تسعى إلى توظيفات لجنيف
إيران النووي الموقت وتعمل عليها ،للحصول على ثمن
ما غير واضح في مجمل الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي»،
وخ��اص�� ًة على المسار الفلسطيني – «اإلسرائيلي»،
مع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم وللمرة الرابعة،
كأن يكون مثالً بقاء المستوطنات في الضفة الغربية
المحتلة ،تفاهم ح��ول ال��ق��دس ،والتقسيم الزماني
والمكاني للمسجد األقصى ،وحول ك ّل موضوعات الح ّل
النهائي بما فيها الالجئين والنازحين ،وأ ّنه في حالة
ع��دم منح «إسرائيل» ه��ذا الثمن فسوف تعيقه وعبر
أدواتها في الداخل األميركي وفي الكونغرس وغيره من
مؤسسات الدولة األميركية ،وعبر أدواتها في الخارج
األميركي وف��ي أوروب���ا ،إالّ في حالة واح��دة محتملة
وهي رفض الحكومة األممية (البلدربيرغ) األميركي
التوجهات الصهيونية! وهنا قد تقوم «إسرائيل» بخطوة
عسكرية حمقاء إزاء ايران لخلط األوراق ،ولمنع توقيع
اتفاق شامل بين مجموعة (خمسة  )1 +وإيران ،إنْ على
المدى القصير ،وإنْ على المدى الطويل ،واالحتمال في
السياسة ليس يقيناً.
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