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العالم

خ ــول ــوف بـعــد ي ــوم م ــن اخ ـت ـتــام وزي ــر
ال ــدف ــاع الـقـطــري زيـ ــارة ملــوسـكــو ،لفت
خاللها إلــى «(أن ـنــا) ننتظر دعـمــا من
روسـيــا» فــي مـجــاالت الــدفــاع ،مضيفًا
أن ب ـ ـ ــاده ت ــري ــد «نـ ـق ــل ت ـك ـنــولــوج ـيــا
أنـظـمــة الــدفــاع الـجــويــة الــروس ـيــة إلــى
قطر» ،فيما ذكر وزير الدفاع الروسي،
ّ
سـ َيــرغــي شــوي ـغــو ،أن ال ــوفــد الـقـطــري
ُع ِّرف بأنظمة الدفاع الصاروخي «إس
 .»400هذا التشابك بني املجالني االقتصادي
والسياسي ،بما يستبطنه من رسائل،
وما يفتح عليه من احتماالت تعاون،
ي ـت ـج ـل ــى ،ك ـ ــذل ـ ــك ،عـ ـل ــى خ ـ ــط طـ ـه ــران
ـ ـ ـ ال ـ ــدوح ـ ــة ،الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت ،األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي ،إعـ ـ ــادة س ـف ـيــرهــا إل ــى إي ــران
ملمارسة مهماته الدبلوماسية ،بعدما
كانت قــد استدعته فــي كــانــون الثاني
 ،2016في خطوة رأت عواصم املقاطعة
أنها تكشف «تقية» قطر السياسية .ال

ذلك لن يحدث فقد آن األوان لتغيير
الواقع».
ب ـن ـيــت ،ال ـ ــذي ي ـتــزعــم حـ ــزب «ال ـب ـيــت
ال ـي ـهــودي» الـيـمـيـنــي ،دع ــا نتنياهو
إلـ ــى تـكـثـيــف االس ـت ـي ـط ــان ،بــال ـقــول:
«نحن خلفك في اتخاذ هذه الخطوة
اعترض أهالي أسرى موكب غوتيريس
في غزة بعدما التقى عائالت الجنود
اإلسرائيليين فقط (األناضول)

يمكن ،هنا ،إغفال استمرار العالقات
ال ـق ـط ــري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
اخ ـ ـت ـ ــاف الـ ـبـ ـل ــدي ــن ف ـ ــي غـ ـي ــر م ـل ــف،
وحقيقة أن قـيــام الــدوحــة باستدعاء
سفيرها عقب االعـتــداء على السفارة
والقنصلية السعوديتني في إيــران لم
يكن إال من باب مسايرة الرياض ،وأن
هذا التوقيت يبدو األنسب إلعادته من
بــاب إغاظة عواصم املقاطعة .لكن ما
يجدر التنبه إليه ،أيضًا ،أمران :أولهما
أن قطر أرفـقــت إع ــادة سفيرها بإبداء
رغبتها في «تعزيز العالقات الثنائية
مــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة اإليــرانـيــة
في كافة املجاالت» ،وأن خطوة الدوحة
ج ــاءت فــي وق ــت يـتــزخــم فـيــه الحديث
ع ــن تـ ـق ــارب ت ــرك ــي إيـ ــرانـ ــي س ـ ُـي ـت ـ َّـوج
ب ــزي ــارة لـلــرئـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ــان ،لطهران ،وستكون له حتمًا
تــأث ـيــراتــه ف ــي ع ــدة م ـل ـفــات ،تتقدمها
املسألة الكردية.
الــافــت أن قـطــر بـ ــدأت ،عـبــر مـنــابــرهــا
ّ
ووس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ــام ـ ـه ـ ــا ،ت ـ ـنـ ــظـ ــر ل ــذل ــك
التقارب ،متحدثة عن «التقاء األيادي»
ملواجهة «تحديات مشتركة» تفرضها
التطورات العاصفة باملنطقة .حديث
ّ
ينم عــن اقتناع الــدوحــة بــأن املقاطعة
الـ ـت ــي ف ــرض ـت ـه ــا ع ـل ـي ـه ــا ال ـس ـع ــودي ــة
ً
ش ـك ـلــت ع ــام ــا م ـس ــاع ـدًا (إل ـ ــى جــانــب
عـ ــوامـ ــل أخـ ـ ـ ــرى) ع ـل ــى ت ـ ـقـ ــارب أن ـق ــرة
وطهران اللتني تجمعهما الخصومة
ل ـل ــري ــاض ،وبـ ــأن إق ـف ــال ال ـ ــدول األرب ــع
الـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـل ــى أي تـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ــع ق ـطــر
ي ـح ـمــل األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى الـ ـتـ ـس ــاوق مــع
الـتــاقــي اإلي ــران ــي ـ الـتــركــي املستجد،
واالستجابة ملتطلباته .هل يعني ذلك
أن ال ــدوح ــة بـلـغــت مــرحـلــة ال ـيــأس من
حل األزمة مع «أشقائها» ،وأنها تنوي
م ـغ ــادرة بـيـتـهــم نـهــائـيــا  -كـمــا تــوقــع،
ق ـبــل أي ـ ــام ،الـسـفـيــر اإلي ــران ــي الـســابــق
لدى قطر ،عبد الله سهرابي  -وتثبيت
موطئ قدم لها في املحور املناوئ بما
يتيح لها الحفاظ على فاعلية دورها؟
ت ــوح ــي س ـي ــاس ــة «ال ـت ـط ـن ـي ــش» ال ـتــي
تتبعها عواصم املقاطعة حاليًا (قال
وزير الخارجية القطري ،أمس ،إن أيًا
مــن دول الحصار لــم تـ ّ
ـرد على رسالة
أمير الكويت) ،والخطوات التي تقوم
بها الدوحة باتجاه موسكو وطهران،
وم ـ ـع ـ ـهـ ــا ت ـ ـح ـ ــرك خ ـ ـي ـ ــوط األط ـ ـ ـ ـ ــراف
املحسوبة على املرجعية «اإلخوانية»
ً
نـحــو إيـ ــران (ح ـمــاس م ـث ــا) ،ب ــأن ثمة
خريطة جديدة بــدأت تتشكل معاملها
على أنـقــاض األزم ــة الخليجية ،إال أن
استقرار حدودها ما زال دونه خطوات
أكـثــر وضــوحــا وإف ـصــاحــا عــن حقيقة
النيات.

وف ــرض ال ـس ـيــادة» .وتــابــع« :أعـلــم أن
بعض الناس في أوروبــا سيكرهون
ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ...عـ ـن ــدم ــا أقـ ـمـ ـن ــا بـ ـي ــت إيـ ـ ــل،
عارضها الرئيس (األميركي األسبق
جيمي) كارتر ،لكن اآلن هناك 6500
شخص يعيشون هنا ،فليس مهمًا
مــا يقوله الـنــاس هـنــاك ،بــل املـهــم ما
يحدث هنا».
وتشير تـقــديــرات إسرائيلية إلــى أن
نحو  420ألف مستوطن يعيشون في
الضفة ،إضافة إلى أكثر من  220ألفًا
يعيشون في مستوطنات إسرائيلية
مقامة على أراضي القدس.
وف ــي خ ـطــوة الف ـتــة أم ــس ،ق ـ ّـرر وزيــر
األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان،
مـ ـن ــح نـ ـح ــو ألـ ـ ــف م ـس ـت ــوط ــن وس ــط
م ــدي ـن ــة ال ـخ ـل ـي ــل ،ج ـن ــوب ــي ال ـض ـف ــة،
ً
«اسـتـقــاال» عــن البلدية فــي املدينة.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة إن ال ـتــرت ـيــب ال ـجــديــد
ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــن بــال ـح ـصــول
ع ـلــى خــدمــات ـهــم ال ـت ــي تـشـمــل امل ـيــاه
والـ ـخ ــدم ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،م ـب ــاش ــرة مــن
اإلدارة املــدنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،ال ــذراع
امل ــدن ـي ــة لـ ـ ـ ــوزارة األمـ ـ ــن ف ــي مـنــاطــق
السلطة ،وذلــك بعدما كانت الخليل
بــأكـمـلـهــا ت ـحــت م ـســؤول ـيــة الـبـلــديــة
ً
بناء على اتفاق خاص
الفلسطينية
ّ
باملدينة وقع عام .1997
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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مقالة

مصر وأميركا :أين األزمة؟
عبدالله السناوي *

ّ
ليس هناك أزمات معلقة في الفضاء بال
تعريف لطبيعتها وأطــرافـهــا وحــدودهــا
ومستويات الخطر التي تنطوي عليها.
عندما يغيب ذلك التعريف ،يصبح الكالم
افتراضيًا يسبغ عليها ما يشاء من أهواء
ّ
ويحملها ما ال تحتمل من استنتاجات.
فــي أزم ــة حـجــب  ٢٩٠مـلـيــون دوالر من
قيمة املعونة األميركية ملصر ،هناك من
ً
نظر إليها باعتبارها تدخال في الشؤون
ً
واعتداء على االستقالل الوطني.
الداخلية
ب ـط ـب ـي ـعــة امل ـع ــون ــة ن ـف ـس ـهــا ف ـه ــي س ــاح
سياسي يستخدم عند ال ـلــزوم لتطويع
ال ـس ـي ــاس ــات مل ـق ـت ـضــى م ـص ــال ــح الـجـهــة
املانحة .وقــد استخدم هــذا السالح أكثر
من مرة في التجربة املصرية املعاصرة.
ف ــي سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،فــرضــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ع ـلــى م ـصــر ح ـصــارًا
اقتصاديًا ،وأوقـفــت ما كانت تقدمه من
معونات في حــدود ال ـ  ٥٠مليون دوالر.
كان ذلك إشارة إلى عمق التناقضات في
الـخـيــارات والتوجهات الرئيسة بــن قوة
عاملية عملت بعد حــرب السويس ١٩٥٦
على ملء الفراغ في املنطقة إثر الهزيمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـف ــادح ــة لــإم ـبــراطــوري ـتــن
االسـتـعـمــاريـتــن الـســابـقـتــن البريطانية
والـفــرنـسـيــة وق ــوة إقليمية بــازغــة تبنت
قضية التحرر الوطني وأبــدت استعدادًا
لتحمل كلفته.
ل ــم ي ـك ــن ع ـص ـيــا ت ـع ــري ــف األزمـ ـ ـ ــة ،فـكــل
مــواطــن ي ــدرك أن مــوضــوعـهــا الرئيسي
هو االستقالل الوطني .استدعاء تجربة
املاضي بال قضيته يرفع سقف الكالم
دون منطق يسوغه.
بـ ـع ــد ت ــوقـ ـي ــع «ك ـ ــام ـ ــب ديـ ـفـ ـي ــد» ن ـه ــاي ــة
الـسـبـعـيـنـيــات ،كــانــت امل ـعــونــة األمـيــركـيــة
بشقيها االقتصادي والعسكري من بني
ضمانات تثبيت «عملية السالم» .لم تكن
منحة خيرية بال ثمن سياسي ـ وقد كان
فادحًا على استقالل القرار املصري.
حتى اآلن ،لم يفتح ملف املعونة على أي
مستوى رسـمــي :أيــن صــرفــت بالضبط
ووف ــق أي أولــويــات وشـ ــروط؟ ...مــا الــذي
اس ـ ـت ـ ـفـ ــاده امل ـ ـصـ ــريـ ــون وم ـ ــا ح ـصــدتــه
املصالح األميركية؟
ع ـلــى مـ ــدى عـ ـق ــود ،اس ـت ـخــدمــت امل ـعــونــة
كـســاح سياسي مــن دون أي مراجعة،
أو استعداد إلعادة النظر في ضروراتها
لالقتصاد املصري.
فــي األزم ــة األخ ـي ــرة ،تـصــاعــدت عـبــارات
الـضـجــر الــدبـلــومــاســي واإلع ــام ــي .غير
أنها سرعان ما خفتت وعادت من جديد
ألحاديث «التحالف االستراتيجي».
ع ـل ــى أي أس ـ ـ ــاس وصـ ـف ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ب ــأن ــه
«يـعـكــس ســوء تـقــديــر لطبيعة الـعــاقــات
االسـتــراتـيـجـيــة بــن الـبـلــديــن وال يساعد
على االستقرار في مصر» .وبأي منطق
قالت الخارجية األميركية« :إننا ننظر إلى
مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا،
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة م ـل ـت ــزم ــة ب ـت ـقــويــة
العالقات معها».
الكالم الدبلوماسي ـ من الجانبني ـ يكاد
ال ي ـق ــول ش ـي ـئــا م ـم ـســوكــا ل ــه ق ـي ـمــة في
توصيف األزمة ،كأنه فرقعات في الهواء.
كان القرار األميركي مفاجئًا للدبلوماسية
املصرية ،التي أخطرت به قبل ساعات من
إعالنه ،كما أنه بصياغته بدا مهينًا.
فـ ــي ال ـس ـع ــي ل ــاح ـت ـج ــاج ع ـل ــى الـ ـق ــرار
األمـ ـي ــرك ــي ،أخـ ـط ــرت وزارة ال ـخــارج ـيــة
وسائل اإلعالم إلغاء اجتماع بني وزيرها
س ــام ــح شـ ـك ــري ،واملـ ـبـ ـع ــوث األم ـي ــرك ــي

الـ ـخ ــاص إلـ ــى الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ج ــاري ــد
كوشنر ،صهر الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،غير أنــه جــرى التراجع تاليًا عن
ه ــذا املـسـتــوى فــي التصعيد واالجـتـمــاع
به في قصر االتحادية بحضور الرئيس
عبد الفتاح السيسي .رغم ذلك ،فإن األزمة
س ــوف تمضي إل ــى الـنـهــايــة بتداعياتها
السلبية.
فــي خلفيتها ،الـتــي أمــدتـهــا بـقــوة الفعل
وجعلتها ممكنة ،ما تعانيه إدارة ترامب
مـ ــن تـ ـص ــدع ــات فـ ــي ب ـن ـي ـت ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة
ومستويات تماسكها ،التي وصلت إلى
إق ـ ــاالت واس ـت ـق ــاالت غ ـيــر مـسـبــوقــة في
معدالتها كأنها حدث يومي معتاد.
ه ـ ــو رئ ـ ـي ـ ــس ش ـ ـبـ ــه م ـ ـ ـعـ ـ ــزول ،أش ـ ـبـ ــاح
ال ـع ــزل تـ ـط ــارده ع ـلــى خـلـفـيــة تحقيقات
بالكونغرس عــن مــدى ال ـتــورط الــروســي
أثناء حملته االنتخابية و«مدافع امليديا»
تقصفه بال توقف والتسريبات من داخل

في خلفية األزمة ما
يعود إلى تآكل الدور
اإلقليمي المصري

(أ ف ب)

إدارتـ ـ ــه ،أو م ــن األج ـه ــزة االسـتـخـبــاريــة،
للصحف الكبرى تكشف مدى انكشافه
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع،
يصعب الحديث عن سياسة متماسكة
مع مصر أو غيرها.
بصورة أو أخــرى ،اضطر ترامب املأزوم
إلــى التوقيع على ق ــرار حجب جــزء من
املساعدات األميركية بضغط من أطراف
عــديــدة داخــل املؤسسة األميركية تضم
نــوابــا نــافــذيــن فــي الـكــونـغــرس وأصــواتــا
ً
م ــؤث ــرة ف ــي ح ــزب ــه ال ـج ـم ـه ــوري ،فـضــا
عــن مـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي واملجتمع
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي و«املـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا» عـ ـل ــى خـلـفـيــة
التصديق على قانون الجمعيات األهلية
الذي ينظر إليه دوليًا باعتباره مصادرة
كاملة للمجتمع املدني في مصر.
وقد تلقت الدبلوماسية املصرية رسائل
ع ــدي ــدة م ــن أط ـ ــراف أم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـي ــة
ت ـح ــذر م ــن م ـغ ـبــة ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى ه ــذا
القانون.
بصورة أو أخرى ،تعهدت مصر بتقديم
مشروع قانون جديد للجمعيات األهلية
إلى البرملان ،لكن ذلك لم يحدث على أثر
صعود ترامب إلى البيت األبيض وما قد
يوفره من غطاء دولي ّ
يصد أي ضغوط
أوروبية.
اسـ ـتـ ـن ــد ذل ـ ـ ــك الـ ـ ــرهـ ـ ــان إل ـ ـ ــى ال ـك ـي ـم ـي ــاء

الشخصية الـتــي قيل على نـطــاق واســع
إنها تجمعه مع الرئيس السيسي.
وكــانــت تلك حسابات خاطئة ال تستند
إلى أي معرفة بآليات صناعة القرار في
ً
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ف ـضــا ع ــن أن رجــل
أعمال مثيرًا للجدل مثل ترامب ال يأبه إال
بأحاديث املصالح والصفقات ،وأن لكل
شيء ثمنًا.
وف ــي خلفية األزمـ ــة مــا ي ـعــود إل ــى تآكل
ال ــدور اإلقليمي املـصــري على نحو دعا
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـســابــق
جــون كـيــري ،ووزيــر الخارجية الروسي
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،إل ـ ــى تـ ـك ــرار جـمـلــة
واحــدة في توقيت متقارب على مسامع
دبـلــومــاســي مـصــري رفـيــع تــربـطــه بهما
عالقات عمل قديمة« :ليس لدى مصر ما
تقدمه في أزمات اإلقليم».
صــدى الجملة نفسها تــردد على لسان
ـس
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ري ـك ـ ً
تـيـلـيــرســون ـ ـ الـ ــذي ك ــان أك ـثــر حـمــاســة
لـ ـحـ ـج ــب جـ ــانـ ــب كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـع ــون ــات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـع ـس ـكــريــة مل ـصــر حتى
تصلح ملفها في الحريات العامة وحقوق
اإلنسان.
بـلـغــة امل ـصــالــح االسـتــراتـيـجـيــة واألمـنـيــة
والعسكرية واالقتصادية ،فـ ّ
ـإن الواليات
املـتـحــدة تحتاج إلــى مـصــر ،واالستغناء
ع ـن ـه ــا م ـس ـت ـب ـعــد ،إال أن الـ ـت ــراج ــع فــي
مستوى الــدور والقدرة على املبادرة في
األزمـ ـ ــات اإلقـلـيـمـيــة دع ــا إل ــى ش ــيء من
االستهانة املسبقة بردات فعلها.
بقدر الحضور املؤثر تتأكد هيبة الدول.
وإذا كانت «عملية السالم» قد استدعت
فكرة املعونة األميركية لتثبيتها ،فليس
هـنــاك اآلن مــا يقلق أمــن إســرائـيــل ،التي
تحظى بمستويات في العالقة مع القاهرة
غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية «كامب
ديفيد» .مصر املنسحبة عنوان رئيسي
في األزمة وخلفيتها.
وق ــد ك ــان الفـتــا إق ـحــام اسـمـهــا فــي أزمــة
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،فليس هـنــاك عــاقــات
مـمـيــزة ب ــن الــدول ـتــن ت ـت ـجــاوز اسـتـيــراد
بعض غـيــار الـســاح الــذي ال يتوافر في
أم ــاك ــن أخ ـ ــرى ،وه ـ ــذه م ـس ــأل ــة طـبـيـعـيــة
ومـ ـش ــروع ــة فـ ــي عـ ــاقـ ــات الـ ـ ـ ــدول وف ــق
مصالحها .بــدا املـلــف ال ـكــوري الشمالي
مادة تشهير إضافية مقصودة.
ذل ــك كـلــه ال يـنـفــي حـقـيـقــة ت ــده ــور ملف
الديموقراطية وحقوق اإلنسان واملجتمع
املدني في مصر ،التي استند إليها القرار
األميركي.
بالنسبة إلى رجل مثل ترامب «شعبوي»
و«عنصري» يؤمن بتفوق الرجل األبيض
ويكاد يدفع ببالده مرة أخرى إلى أجواء
الـحــرب األهـلـيــة ،فـ ّ
ـإن ذلــك املـلــف ال يعنيه
من قريب أو من بعيد ،غير أنه ال يصنع
القرار األميركي وحــده ،وتحت الضغوط
التي يتعرض لها يمكن أن يضحي بأي
حليف مفترض.
املـعـنــى أن امل ـلــف الـحـقــوقــي س ــوف يظل
موضوعًا للضغوط والعقوبات األميركية
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ألهـ ـ ـ ــداف ال ت ـت ـع ـلــق بـنـبــل
ال ــدع ــوة إل ــى حـقــوق اإلن ـس ــان والـحــريــات
العامة ،إنما بتوظيفها ملقتضى املصالح
واالستراتيجيات.
ليس ملصر مصلحة واحدة بأن تطاردها
ال ـض ـغــوط ف ــي امل ـحــافــل ال ــدول ـي ــة ،أو في
ال ـغ ــرف الــدبـلــومــاسـيــة املـغـلـقــة ،م ــن دون
أن تـ ـب ــادر إلـ ــى ال ـت ـص ـح ـيــح ح ـيــث يـجــب
الـتـصـحـيــح ،فــالـحــريــات قـضـيــة مصرية
ومصيرية في الوقت نفسه ،واالنتهاكات
يستحيل غض الطرف عنها.
*كاتب وصحافي مصري

