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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جواب سؤال

 مجريات األحداث في مصر

 :وقائع األمور لدي والتبست أماميبالنظر إىل جمريات األحداث، فقد اضطربت : السؤال

حنن نعلم أن النفوذ الفعلي يف مصر ألمريكا، فكيف إذن تدعم السعودية واإلمارات والكويت ماليًا احلكم اجلديد يف  -1
 الدول تابعة لربيطانيا؟ مصر مع أن هذه

 مث إن اإلمارات دعمت فرنسا يف مايل وأرسلت دعماً مالياً ملايل، مع أن النفوذ الفعلي يف مايل ليس لربيطانيا؟ -2

وكذلك نرى تعاكسًا يف املواقف اإلعالمية بني قناة العربية يف اإلمارات، وقناة اجلزيرة يف قطر مع أن اإلمارات وقطر  -3
 ؤثر يف السياسة الربيطانية فيها؟وباملناسبة هل التغيري األخري يف قطر ي. زعمالء لإلجنلي

مث إننا نالحظ كأن رجال السعودية يف االئتالف مثل اجلربا هلم دور فاعل على عكس رجال قطر، فهل بدأ الضعف  -4
 وأن رجال السعودية قويت شوكتهم؟ يتسرب إىل رجال قطر يف األحداث اجلارية يف سوريا

 إىل احلكم؟" اإلسالم املعتدل"يه وأخرياً فهل ختلي أمريكا عن مرسي يعين أهنا ختلت عن فكرة تسهيل وصول ما تسم -5

وأعتذر مسبقًا عن طوهلا وكثرهتا، لكننا نعلم سعة صدر . يف هذا السؤال على طوله وجزاك اهلل خرياً " تتحملين"إين أرجو أن 
 .عنده ما يبدد حريتنا ويشفي صدورناأمرينا إضافة إىل سعة علمه، فلعلنا جند 

 :واب بإجياز غري خمل إن شاء اهللعلى كلٍّ، إليك اجل!! أسئلة" كومة"هذا يا أخي ليس سؤاالً بل : اجلواب

 :ريطانية تساعدك على فهم ما يجريهناك خطوط عريضة بالنسبة للسياسة الب

ناً، بل تظهر كما لو كانت يف صفها، ولكنها تقوم بالتشويش إن بريطانيا حاليًا ال جترؤ على الوقوف يف وجه أمريكا عل -1
 ...والعرقلة لسياسة أمريكا يف اخلفاء وعن طريق عمالئها بعد إحكام خطط العمل لتظهر بصورة خادعة
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أن  إن غالب األدوار اليت تعطيها بريطانيا لعمالئها هي أن يظهروا مثلها كأهنم يف االجتاه الذي تسري عليه أمريكا دون -2
يا، وهكذا نيصطدموا هبا، فعالقات األردن مثاًل بأمريكا لغري الواعي سياسيًا يظنها يف صف أمريكا مع أهنا ركن ركني لربيطا

إال أن بريطانيا ترتك بعض عمالئها ليقف يف وجه أمريكا مثل قطر، وهو دور خمتلف عن ... اإلمارات وغريها من العمالء
أكثرهم يبتسمون ألمريكا ويُظهرون هلا الود ويضايقوهنا من : أي أن لعمالئها أدواراً خمتلفة... بعض العمالء اآلخرين وهكذا

 ...يكا اإلزعاج بشكل أكثر وضوحاً يسبب ألمر  هؤالء العمالء، وقليل منهم دوره وراء ستار على حنو ما تفعله بريطانيا سيدة

ية، وذلك ضمن السياسة األوروبية، وخباصة بريطانيا وفرنسا، إن بريطانيا تتناغم مع فرنسا يف جماهبة السياسة األمريك  -3
... والفارق أن بريطانيا تتصرف خببث ودهاء وبصوت ناعم خادع جتاه أمريكا، وفرنسا تتصرف بصوت صارخ له ضجيج

كان هذا فيما حىت وإن  " تقاتل بريطانيا آلخر جندي فرنسي"واملثل املشهور ! وكثريًا ما تنفذ بريطانيا سياستها خلف فرنسا
 .اً له ال زال وإن كان بدرجة أقلمضى من األزمنة الغابرة إال أن أثر 

إن احلكم يف السعودية وإن كان يقوده امللك عبد اهلل وهو من أتباع بريطانيا، لكن أمريكا هلا تأثري على بعض األمراء  -4
 ...التأثري جيعل لسياستها مدخالً اآلخرين، وهذا 

 :يتضح جواب أسئلتك ذلك ميكن أنعلى ضوء 

بالنسبة لقطر، فقد استطاع أمري قطر السابق ووزير خارجيته أن يصنع من قطر بؤرة مركزية لربيطانيا يف اخلليج، وانطلق  -أ
وكانت حتركاته مؤثرة يف إزعاج السياسة "... النفط"، واملال "اجلزيرة"اإلعالم : يتدخل يف بلدان عدة بوسيلتني مؤثرتني

ومل يكن انزعاج أمريكا خافياً على بريطانيا، وألن بريطانيا حتاول أن ... سوريا وفلسطني، وحىت يف مصر وغريهااألمريكية يف 
تظهر يف الصورة بشكل غري مزعج ألمريكا، فقد وافقت على تغيري ذلك األمري، ولكن ليس بعيدًا عنه بل كان البديل ابنه، 

بن حيتاج وقتاً ليصبح مؤثراً كوالده يف إزعاج أمريكا، فهدَّأت بريطانيا بذلك الا أي أن السياسة الربيطانية مل تتغري، ولكن هذا
 !ية أمريكا يف الشكل دون املضمونأي أن ما مت هو أسلوب بريطاين لرتض... نزعاج أمريكاا

ة من رجال احلكم إن دور قطر خف قلياًل مع هذا التغيري ألن رجال احلكم اجلديد أقل خربة يف األعمال السياسية املؤثر  -ب
علنة أقل من الدور السابق، 

ُ
السابق، ولكن قطر ال زالت ضمن السياسة الربيطانية تعمل بدهاء وخبث، إمنا بدوٍر فاعليُته امل

 .ا أصبحت فاعليتهم أقل من ذي قبلومن مث فإن رجاهلا يف سوري
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نيا ألن امللك والؤه لربيطانيا وألن أمريكا تعمل جبد أما رجاالت السعودية فهم أكثر فعالية وأكثر قبواًل من أمريكا وبريطا -ج
 .بعض األمراء يف العائلة املالكةمع 

أما اجلربا وإن كان مقربًا من السعودية لكنه ضمن السياسة األمريكية، وال يستطيع اخلروج عن طوع أمريكا مهما كان دعم 
 .سته إال من كان خاضعاً ألمريكاً السعودية له، فاالئتالف مبجمله صناعة أمريكية، وال يستطيع أن يستمر يف رئا

فأنت تعلم أن أمريكا كانت وراء التغيري األول يف مايل الذي وقع يف ... أما مايل، ومساعدات اإلمارات املالية -د
وبريطانيا تدرك أن ال نفوذ هلا . ، وكان ضربة موجعة لفرنسا، وقد عملت فرنسا جبد واجتهاد إلعادة نفوذها22/3/2112

صراع حمصورًا بني أمريكا وفرنسا، يف مايل بل هو لفرنسا، وتزامحها أمريكا، وبطبيعة احلال فربيطانيا تساند فرنسا إذا كان ال
 .ماشى مع مساندة بريطانيا لفرنساومساعدات اإلمارات املالية للحكم يف مايل املوايل لفرنسا يت

أما تفسري املوقف الربيطاين مما جرى يف مصر من زيارات وفد اإلمارات وملك األردن، والدعم املايل من عمالء بريطانيا  -هـ
أما االلتباس احلاصل من اختالف دور اإلمارات عن دور قطر، فهو توزيع ... اخلطوط العريضة أعالهملصر، فهو ال خيرج عن 

واستضافة اإلمارات لرجال نظام ... نتظارًا لنتائج أحداث مصراأدوار حسب السياسة الربيطانية، فهذه تتقرَّب وتلك تتبعَّد 
مبارك من جديد سيكون مدخاًل، حىت وإن كان ضيقاً،  مبارك ال خيرج كذلك عن اخلطوط العريضة، فتوقع عودة رجال

 !اإلمارات، ولو من باب رد اجلميلللسياسة الربيطانية عن طريق 

إىل " اإلسالميني املعتدلني"أما هل ختلِّي أمريكا عن مرسي يعين أن أمريكا ختلت عن تسهيل عودة رجال ما يسمون  -و
فإن نفوذ أمريكا لتخلي، بل هي حتقيق االستقرار للنفوذ األمريكي يف مصر، احلكم، فإن املسألة ليست هي التخلي أو عدم ا

يف مصر متمكن يف غالب الطبقة السياسية منذ عشرات السنني السابقة، وأمريكا هتتم بأن تستمر مصر مركز استقرار للنفوذ 
اذه منطلقًا ممنا لنفوذها األمريكي، وليس االستقرار املقصود هنا هو من أجل عيون مصر، بل لتستطيع أمريكا اخت

، ومل يستطع مبارك معاجلة هذه التحركات ويعيد االستقرار 52/1/5111فلّما فاجأهتا التحركات الشعبية يف ... ومشاريعها
وجدته كذلك ألقت به جانباً، وركبت موجة التحركات الشعبية،  لّمالتكون مصر بيئة مناسبة الستمرار حتقيق مصاحل أمريكا، 

، وتوقعت ...د مع كيان يهود، ومن مث دعمتهيرسي بعد أن ضمن هلا تنفيذ مشاريعها، وخباصة معاهدة كامب ديفمث أتت مب
منه أن حيقق هلا االستقرار على اعتبار أن اإلخوان هم حزب الرئيس وأكرب حزب منظم بعد إلغاء احلزب الوطين، وكانت 
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... ولكن مرسي مل يستطع فتخلت عنه... وطين مع الرئيس املخلوعتتوقع أن يعملوا على استقرار الوضع كما فعل احلزب ال
 ...والداعمة له 3/7/5113ديد يف وكانت من وراء احلكم اجل

يف مصر كان لسبب خارج عن سياسة أمريكا يف السنوات األخرية " اإلسالم املعتدل"وعليه فإن ختلي أمريكا عن أصحاب 
ة لتصطاد عصفورين حبجر كما إىل احلكم، فأمريكا اختذت هذه السياس" لنياإلسالميني املعتد"بتسهيل وصول من يسمون 

 :يقال

يعلنون الدميقراطية واجلمهورية " اإلسالميني املعتدلني"فمع أن ... خداع عامة املسلمني الذين يتطلعون حلكم اإلسالم :األول
لمني فيظنون أن وصول هؤالء اإلسالميني يدغدغ مشاعر عامة املس" إسالميني"إال أن كوهنم يسّمون ! ويُقسمون عليها

وتفتري ... سيوصل اإلسالم إىل احلكم، ومن مث تفرت عزائمهم عن العمل الصحيح إلجياد احلكم باإلسالم، أي نظام اخلالفة
 ...أمريكا، فاخلالفة تقض مضاجعهاعزائم املسلمني عن العمل للخالفة هو ما تريده 

أما إذا مل يستطيعوا توفري االستقرار لنفوذ أمريكا ... اإلسالميني ملشاعر الناس باستغاللوفري االستقرار لنفوذها ت :والثاني
يف مصر فهي تتخلى عنهم، كما فعلت مع مرسي، وتدعم غريهم، وخباصة وأهنا ال تفتقر إىل سياسيني عمالء هلا كّونتهم 

 !خالل تلك السنوات الطوال

ر، وأن أمريكا ال زالت صاحبة النفوذ الفعلي يف عهد املخلوع مبارك، ويف عهد إن على أهل الكنانة أن يدركوا هذا األم -ز
املعزول مرسي، ويف عهد احلكم احلايل، وهي أس الداء ومصدر البالء، والواجب على كل مسلم يؤمن باهلل ورسوله أن يعمل 

فة الراشدة، إىل أر  الكنانة لتعود مركز جبد واجتهاد على قلع النفوذ األمريكي وإزاحة عمالئه، وإعادة حكم اإلسالم، اخلال
البالد اإلسالمية، فتقضي على أعداء اإلسالم واملسلمني، وتقضي على كيان يهود، وتعيد األر  املقدسة إىل اإلسالم 

 .التتار، وما ذلك على اهلل بعزيزواملسلمني كما فعلت يف القضاء على الصليبيني و 
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