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ظل الربيع
كيف ميكننا رؤية تط ّور العالقات املرصية  -األمريكية يف ّ
العريب؟ وكيف تعاملت واشنطن مع تحديات هذه املرحلة؟
وكيف تعامل الفرقاء السياسيون يف مرص مع واشنطن بوصفها
الالعب الخارجي األكرث تأث ًريا يف الساحة املرصية؟ لإلجابة عن هذه
التساؤالت وغريها يق ّدم الصحايف والخبري يف العالقات املرصية -
األمريكية محمد املنشاوي رسدي ًة تفصيلي ًة تحيك أحداث مرص؛ من
ممهدات ثورة  25يناير  2011وحتى مشهد االنقالب يف عام ،2013
وأصداء ذلك.
فحصا أكادمييًّا ملحددات العالقة بني
عىل الرغم من أ ّن الكتاب ليس ً
واشنطن والقاهرة ،وإمنا هو أقرب إىل شهادة خاصة ونتاج متابعة
ذاتية من كاتبه عرب مقاالت وتقارير صحافية له نرشت أغلبيتها يف
يظل من الالفت للنظر وجود محا ّجة
جريدة الرشوق املرصية ،فإنه ّ
واحدة تنظُم أجزاءه األربعة ،وهي تغلّب منظور الواقعية السياسية
عىل السياسة املبدئية يف هذه العالقة.

الواقعية ومنظورها الضيّق
للمصلحة األميركية
طوال الفرتة العصيبة التي م ّرت فيها مرص مبسارات متع ّرجة بني أمل
التغيري الدميقراطي وكابوس عودة الحكم السلطوي ،ظلّت املصالح
كام تراها واشنطن ،هي الغالبة ،وال تغادر صيغتها التقليدية .وعىل
ضيقها وتح ّددها ،ظلّت صيغتها الشبيهة بالصفقة تضطلع بدور
كل منح ًنى م ّرت به العالقات املرصية  -األمريكية.
الحكم األخري عند ّ
ظل خطاب املبادئ الذي صعد يف سياق الحرب عىل اإلرهاب
يف حني ّ
كال ًما ،إذ مل تستجب واشنطن للرصخات التي تنطلق من قلب
املنطقة ،ومل تط ّبق نصائح دوائر البحوث واالستشارات يف واشنطن
التي تحثّها عىل خلق توازنٍ بني املصلحة واملبدأ.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وهذه الصيغة ،بحسب ما يلخصها املنشاوي ،كانت تكمن يف "معادلة
املساعدات يف مقابل التعاون" التي تدور عىل املحاور الثالثة التالية،
حسب أهميتها ،وهي:
•التعاون العسكري؛ فقد حصلت مرص مبوجبه عىل نحو  75مليار
دوالر ،منذ توقيع اتفاقية السالم املرصية  -اإلرسائيلية يف نهاية
السبعينيات .ويف املقابل ،حصلت الواليات املتحدة األمريكية عىل
حزمة من التسهيالت العسكرية ،أبرزها عبور القطع العسكرية
األمريكية من قناة السويس ،واستخدام سالح الطريان األمرييك
فضل عن املناورات العسكرية املشرتكة،
لألجواء املرصيةً ،
واألهم ،بطبيعة الحال ،ضامن هيمنة الواليات املتحدة عىل
واردات السالح املرصية.
•التعاون االستخباري؛ إذ يالحظ املنشاوي أنه استمر من
دون انقطاع يُذكر ،منذ محاولة تفجري مركز التجارة العاملي
عــام  1993التي ات ُّهم فيها جهاديون مرصيون .وعىل الرغم
ظل ذلك
مم اعتور العالقات بني البلدين من فتور وتوتراتّ ،
ّ
فاعل ،وغطّى نطاقًا واس ًعا من التهديدات،
التعاون االستخباري ً
خصوصا الحركات الجهادية املسلّحة .ويف هذا السياق ،ع ّدت
ً
رئيسا يف ما ُعرف بإسرتاتيجية الحرب
واشنطن القاهرة حليفًا ً
عىل اإلرهاب .ونشطت كذلك أوجه من هذا التعاون يف مواجهة
التحركات املناوئة للواليات املتحدة عىل صعيد املنطقة ،سواء
مثل أو من جامعات دون الدولة كحزب الله
من الدول كإيران ً
واملنظامت الجهادية.
•دعم اإلسرتاتيجية األمريكية يف الرشق األوســط يف عمومها،
واملساهمة يف تأمني املصالح األمريكية باملنطقة .وتتقاطع مع
هذا املحور بالخصوص ،مسألة الحفاظ عىل أمن إرسائيل التي
وضعتها الواليات املتحدة بني أولوياتها يف املنطقة ،وع ّدتها محكًّا
لصعود مؤرش عالقاتها مبرص وهبوطه.

مسارات التأرجح بين المبادئية
والبراغماتية السياسية
يرصد املؤلف يف الجزء األول من كتابه ممهدات الثورة التي ترسمها
أحداث عاينها من واشنطن ،بوصفه صحافيًّا ومعلّقًا سياسيًّا يعيش
فيها ،ويعرف جي ًدا أروقتها .ويبني كيفية رفع الواليات املتحدة
راية املبادئ يف مواجهة مبارك ،ومامرستها ضغوطًا عىل القاهرة

مراجعات و عروض كتب
كيف تهزم المصالح المبادئ في واشنطن؟

فرت ًة محدودةً؛ من أجل أن ترشع يف انفتاح سيايس وإنجاز تغيري
دميقراطي حقيقي .وقد حاولت القاهرة استيعاب تلك الضغوط عرب
مرشوع شكالين لالنفتاح السيايس الطابع ،كان يسرت مرشو ًعا لتوريث
كل هذا من دون تأثري حقيقي يف مساحة
الحكم لنجل مباركّ .
التبادل املصلحي.
يف هذا التوقيت ،كان يش ّد العالقات إطار للمصالح اإلسرتاتيجية
اإلقليمية ،وجد من يسنده يف واشنطن ،ومتكن من وقاية نظام مبارك
من آثار الضغوط الجديدة ،وجعل ع ّدة تحديات مت ّر بسالسة مبقيًا
ما ُع ّد خالفًا ضمن حدود آمنة ،متجاوزًا ملفّات ملتهبةً؛ كملف أقباط
املهجر ،وقضية الواقع املرتدي لحقوق اإلنسان ،وغريها من امللفات
التي كانت تزعج مبارك وتضع عالقته بواشنطن عىل ّ
املحك.
يف الجزء الثاين ،نرى تداعيات الحدث الثوري عىل واشنطن؛ إذ إ ّن
البيت األبيض ،ومجلس األمن القومي ،والكونجرس ،ووزارات الدفاع،
والخارجية  -وحتى مراكز البحوث  -راوحت بني املصلحة واملبدأ.
ويف إيقاع متسارع ،يضعنا املؤلف أمام جملة من الحقائق املثرية التي
تندرج تحت عنوان عريض هو "ارتباك واشنطن" (ص  .)95فالقرار
األمرييك يف هذه الفرتة القصرية قد قام عىل ر ّدة الفعل ،وإيثار التعامل
مع التداعيات الرسيعة للثورة بحذر ،واستمرار االعتامد عىل دوائر
تسيري العالقات القدمية.

ظل ارتفاع توقعات التغيري واتساع تأييدها الدويل ،وضعت
ويف ّ
الثورة تلك العالقات املحكومة بصفقة مصلحية يف اختبار حقيقي،
أكّدت نتائجه مبدأ واشنطن يف التعامل مع حلفائها اإلقليمني عمو ًما
بغض النظر عن طبيعة الطرف يف
والقاهرة
خصوصا ،ومفاده أنه ّ
ً
العالقة معها ،فإ ّن ّ
محك هذه العالقة هو التزام هذا الطرف باملصالح
وضامن تحصيل الواليات املتحدة لها.
شهدت هذه الفرتة طفر ًة من االهتامم مبا يجري يف امليادين ،والتأثري
الشديد ملشهد سقوط مبارك .وتو ّهم بعضهم أثناء ذلك أ ّن الصوت
املصلحي املنادي بالحفاظ عىل املصالح اإلسرتاتيجية الضيقة مع
مرص قد ُدفع دف ًعا إىل االنــزواء ،وأ ّن صوتًا مبادئيًّا مؤيّ ًدا للتغيري
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حل محلّه .لك ّن الحقيقة ،بحسب ما يبني
الدميقراطي العميق قد ّ
املنشاوي ،كان عنوانها ارتباك واشنطن إزاء الحدث الثوري .وليس
األمر نتيج ًة لفجائية الحدث ،بل باألحرى لنكوص أدوات السياسة
الخارجية واالستخبارات املشغولة مبعادلة املصالح عن توقعه ورؤية
مآالته .تخبّطت اإلدارة مع رسعة تط ّور الحدث الثوري ،ليبقى املوقف
األمرييك يراوح يف املكان ،ويربز يف صورة ر ّدات أفعا ٍل تتعامل بالقطعة
خطب تستثمر تطورات امليدان تار ًة أخرى.
تارةً ،وتكون يف هيئة
ٍ
هكذا تحركت املواقف من موقع داعم ملبارك ،فقد كشفت ذلك
ترصيحات هيالري كلينتون يف األيام األوىل للثورة ،إذ أكّدت إيالء
الثقة ملبارك بقولها" :تقديراتنا تؤكِّد أ ّن الحكومة املرصية مستقرة
وتبحث عن طرائق للتجاوب مع الحاجات املرشوعة للشعب املرصي
ومصالحه" (ص  .)95هذا ،مع االكتفاء بإطالق نصائح تقليدية توحي
بحياد نسبي لواشنطن ،مثل ضبط النفس واالستامع للغاضبني.
ويف هذا الوقت ،مل تكن مؤرشات الغضب ومقدار ق ّوة الحراك الشعبي
مهم يف الحساب األمرييك .لكن ما إن أثبتت هذه العوامل ق ّوتها
رقم ًّ
ً
يف الشارع حتى أخذ املوقف األمرييك يف التحرك بعي ًدا عن مبارك،
كل هذا
ورأينا تخلّ ًيا واض ًحا عنه ،بل مطالب ًة علن ّي ًة من أوباما بـ "أ ّن ّ
يجب أن ينتهي اآلن"((( ،يف حني كانت أدوات السياسة الخارجية
األكرث عمقًا ،تُعيد بهدوء ضبط رهانات قدمية  -جديدة عىل املؤسسة
العسكرية ،بدأت برجل النظام القوي عمر سليامن ،وتأييد حلوله
محل الديكتاتور العجوز .ث ّم الحقًا ،ومع اكتساح إرادة امليادين ،انتقل
ّ
وظل
هذا الرهان إىل محمد حسني طنطاوي ومجلسه العسكريّ .
هدف رعايتها لتغيري حقيقي وعميق يف مرص ،وقيامها مبامرسة ضغط
فاعل يف لحظه استثنائية ،ديباج ًة وجز ًءا من خطاب سعى ملغازلة
القوى الثورية فحسب ،من دون ترجمة ذلك بالفعل عىل األرض.
من أبرز ما يكشفه الكتاب الذي يعتمد منه ًجا للتتبع التحقيبي ،ذلك
االنعكاس لجدلية املبادئ  -املصالح عىل بناء القرار املتعلّق بالرشق
األوسط .وهو يرسد مالمح لذلك الرصاع املكتوم الذي جرى بني جيلني
داخل اإلدارة األمريكية عشية اندالع الثورة ،ومالمح انفصالهام .ويف
الجزء الثاين ،نرى تأثري هذه الفجوة الجيلية ،والكيفية التي مايزت بني
ما يريده فريق أصغر س ًّنا من فاعيل مؤسسات القرار يف البيت األبيض
والخارجية والدفاع ،تراوح أعامر أفراده بني أوائل الثالثينيات وأوائل
محل
داعم لحلول عمر سليامن ّ
 1كان الخطاب يك ّرس تو ّج ًها نحو انتقال السلطة ،وبدا ً
مبارك عىل نح ٍو رسيع ،وتصاعد الضغط وتك ّرر املعنى نفسه يف مكاملة أوباما ومبارك األخرية
قبل يومٍ من تن ّحيه؛ إذ أعلن أنه قد أبلغ نظريه املرصي "أ ّن عملية انتقال السلطة سلميًّا يف
مرص يجب أن تبدأ اآلن" ،وإن مل يد ُعه مبارش ًة إىل التن ّحي .انظر:
Christiane Amanpour et al, “Barak Obama Urges Hosni Mubarak's
Departure, Calls Egyptian Protestors 'Inspiration',” abc, 11/2/2011, at:
http://abcn.ws/1WtdaS0
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الخمسينيات وفريق أكرب س ًّنا راوحت أعامره بني أوائل الستين ّيات
حتى أواخر السبعين ّيات.
وقد اعتمد الفريق األول منظور املبادئ ،طار ًحا رضورة إنهاء القمع
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي أثارت غضبة الجامهري ،مع تكريس
منوذج جديد للدميقراطية موسوم بأنه استيعا ّيب .أ ّما الفريق الثاين
من األجيال الكربى ،فقد استمسك بنظرة محافظة ومصلحية،
حفّزتها هواجس أكرث ما دفعتها طموحات ،ويعزو املؤلف األمر إىل
خربة الواليات املتحدة املؤملة يف التعامل مع الثورة اإليرانية أواخر
محل ماليل الخميني.
السبعينيات ،وهواجس تحذر من حلول اإلخوان ّ
أي منهام الحقيقة املتعلّقة بصعوبة
وعىل الرغم من ذلك ،مل يقلّل ّ
عملية االنتقال الدميقراطي يف مرص وتعقّدها.
ومن جهة الفاعلني ،انصبت رهانات الفريق األصغر من مسؤويل اإلدارة
األمريكية عىل الشباب الثائر ،وعملوا عىل دعم حراكهم ،محاولني حثّ
أوباما عىل املبادرة بخطوات قوية لدعم هؤالء ،واإلنصات لصوتهم،
مبعامله الليربالية الواضحة واملثرية للذائقة األمريكية .يف حني استمسك
الفريق الثاين باستثامرات واشنطن القدمية التي تتيح تحصيل جملة
من املصالح اإلسرتاتيجية ،محذ ًرا من أ ّن الرهان عىل القوى الجديدة
قد يعني املغامرة بفقدان هذه املصالح .وكانت رسائل تعكس ،يف
جانب منها ،ظالل الفزع اإلرسائييل ،واملامرسات الضاغطة للويب
اإلرسائييل الداعم ملطالب بنيامني نتنياهو ،وقد لخّصها نصحه ألوباما
بـ "الوقوف مع مبارك مهام حدث"(((.
السلطة
ويف الجزء الثالث ،يتابع املؤلف تعامل واشنطن مع حقيقة أ ّن ُ
قد أقلقتها انفجارات يناير الجامهريية يف الشارع ،وأ ّن "الشعب"
رئيسا،
مل ي ُعد ً
رقم مغيبًا يف معادلة السياسة يف القاهرة ،بل صار العبًا ً
أي من هؤالء جمي ًعا عىل
ً
وحكم بني املتنافسني ،يف حني مل يحصل ٌّ
ثقة الشعب الكاملة.
وينتقل املؤلف إىل عام محمد مريس يف الحكم ،وإىل الكيفية التي بدا
من خاللها مسار الوصول إليه من زاوية واشنطن .ويعود إىل جذور
تفاعل واشنطن مع اإلخوان ،وبدايات نشوء أ ّول نظام حكم إسالمي
يف مرص ،وموقع واشنطن من الرصاع بني الجامعة والنظام الذي وصل
يف بعض فصوله إىل قلب واشنطن ذاتها .ويشري إىل حضور اللويب
اليهودي عىل خ ّط األزمة ،وكيفية تح ّول مرص إىل قضية انتخابية
أمريكية يف انتخابات أوباما يف فرتته الثانية ،ويعرج إىل تفاصيل التقارب
بني واشنطن ومريس يف ُعقب وساطته الناجحة التي أفضت إىل وقف
 2محمد املنشاوي" ،خــط أمــريك أحمر للرئيس مــريس ..والــرد عليه" ،الــروق،
 ،2012/11/2يف:
http://bit.ly/1Sw24MT
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العدوان اإلرسائييل عىل غزة ،وكذلك مسألة املساعدات االقتصادية
وتسهيل القروض ،والتقارب بني رجال األعامل واإلخوان واإلدارة.
ويف الفصل الرابع األخري ،وهو يف رأيي أه ّم فصل من فصول هذا الكتاب
ويحتاج إىل التعمق يف تفاصيله ،يرسد املؤلف كيفية استمرار االرتباك
األمرييك إزاء لحظة االنقالب ،وكيفية انتهاء الحال – كالعادة  -بتوكيد
مركزية املصالح اإلسرتاتيجية ،ومن ث ّم د ْعم ُحكم الجيش ،ورئاسة
السييس يف ما بعد .وهو األمر الذي رمبا يراه بعضهم ترجي ًحا أمريكيًّا
ألمر كان خارج تأثري واشنطن ،وواق ًعا ال مناص من القبول به؛ إذ إنه
يعكس معادالت القوة يف القاهرة.

لك ّن املؤلف يتحدى هذه النظرة ،ويُثبت بالوقائع والتفاصيل،
أنه عىل الرغم من إحجام أوباما الواضح عن التعامل مع السييس
والنظام ،والتلكؤ يف دعمه ،فإ ّن القرار األمرييك يف األخري قد استند
إىل ثوابته املصلحية ،تاركًا األمور متيض يف مسار صعود السييس.
وكانت املؤرشات الخمسة التي اعتمدتها واشنطن للحكم يف النظام
الجديد ،تشمل تنافسية االنتخابات الرئاسية ونزاهة نتائجها ،والنجاح
يف مكافحة اإلرهاب يف سيناء ،والخروج من األزمة املالية الخانقة،
حل قضايا
وضامن تحصيل الدعم الخليجي ،وناشطية مرص يف ّ
سؤال ،هو :كيف ترى الواليات املتحدة
املنطقة ،وهو ما يثري لدينا ً
نتائج هذه املؤرشات عىل حدة ،بعد عامني من ترك األمور متيض يف
انقالب عىل الدميقراطية؟
ٍ
يف هذا الفصل نتنبه ملسألة بالغة األهمية ،تتعلق بتعاطي ال ُنخب
كل البلدان العربية املرتبطة بالسياسة األمريكية)،
يف مرص (ورمبا يف ّ
ضمن ما يسميه املنشاوي "أوهام القاهرة" .فالتحركات التي قامت
بها ق ًوى إسالمية ،وأقطاب جامعة اإلخــوان ،وحتى مناوئوهم يف
النظام تأسست عىل تو ّهم قدرة واشنطن عىل التحكم الكامل،
فصلة للتعامل مع ما
وامتالكها إسرتاتيجي ًة متكامل ًة وخططًا ُم ّ
يجري .وقام املقبلون من القاهرة مبخاطبة الدوائر األمريكية وفق
املبسط واملجتزأ لدى هؤالء يعوقهم عن
هذا التوهم .وكان التصور ّ
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كيف تهزم المصالح المبادئ في واشنطن؟

فهم كيفية التأثري يف "دوالب" صنع القرار يف العاصمة األمريكية،
ويع ّمق عجزهم عن فهم طبيعة حركة واشنطن التي تقوم يف كثري
من األزمات  -عىل غرار أزمة االنقالب  -عىل حسابات املوقف اآلين.
وتحاول تطبيق تكتيكات حركية غايتها الح ّد من الخسائر ،ويف خلفية
تفكريها بنية املصالح اإلسرتاتيجية.
لقد كان قلق واشنطن منصبًّا عىل تلك العالقات الخاصة بالجيش
والرغبة يف اإلبقاء عليها ،وعىل التعاون اإلسرتاتيجي الذي كان يدفع
بقطاع الواقعيني يف واشنطن إىل تصدير مخاوفه يف كل لحظة من
صعود اإلسالميني .وقد الحظ املؤلف "الحميمية املكتومة" بني املكون
العسكري يف واشنطن والقاهرة ،وكيف أ ّن مبيعات السالح األمريكية
ملرص مل تتأثر طوال فرتة املجلس العسكري التي تلَت سقوط مبارك،
مم بدا عىل السطح من توترات وضغوط .وهنا ،تكون
عىل الرغم ّ
أداة الدعم العسكري واملبيعات العسكرية أدا ًة فاعلةً.

ارتباك أم تعطيل متعمد ألدوات
الضغط؟
الجزء اإلشكايل بالنسبة إىل هذا الكتاب ،يف ما نرى ،هو الذي يتعرض
للموقف األمــريك من حراك  30يونيو  ،2013ومن ث ّم االنقالب
العسكري .ويربط املنشاوي "ارتباك" الواليات املتحدة سواء مع يوليو
 ،2013أو مع يناير  ،2011بتعقّد آلية صنع القرار يف اإلدارة األمريكية،
ومام يزيدها تعقي ًدا تقاطعها واملؤسسات التمثيلية وجامعات الضغط
وأصحاب املصالح الكربى يف واشنطن وضغوط الحلفاء .ويرى أ ّن فهم
هذا الطابع املعقّد هو املقدمة الالزمة إلدراك مواقف واشنطن تجاه
مرص .وي ُع ّد هذا االرتباك إثباتًا لضعف قدرة اإلدارة األمريكية عىل
التأثري يف مجريات األحداث داخل مرص ،وأنها  -بعكس ما يتوهم
بعضهم  -تقف عىل الرغم من قدراتها الفائقة عىل التواصل والتأثري يف
نخبة القرار وأطراف األزمات ،حائر ًة أمام مثل هذه األحداث الكربى.
ههنا ،نخالفه الرأي؛ فام يع ّده ارتباكًا ِعلّته فجائية األحداث وضعف
قدرات التوقّع لدى أجهزة االستخبارات ،قد يكون مفهو ًما يف البداية.
لكن أن يستمر هذا االرتباك والتخبط ،فهذا أمر يطرح يف ح ّد ذاته
ع ّدة أسئلة ال تتعلّق بـ "إراد ٍة ما" دفعت عم ًدا نحو تجميد قدرات
واشنطن عىل التأثري؛ ما جعل اإلدارة خالل املداولة حول املوقف
من االنقالب تظهر أ ّولً عىل أنها مفتقرة إىل الرغبة يف حامية تغيريٍ
دميقراطي يف مرص ،عالو ًة عىل االستعداد للقيام بذلك.

إ ّن تأ ّمل تفاصيل أوردها الكتاب حول مسار االنتقال األمرييك من
الوساطة بني الفرقاء يف النصف الثاين من عام حكم مريس ،إىل إيالء
الدعم الرصيح لفريق رأته اإلدارة أقرب إىل مصالح الواليات املتحدة
يف ما بعد استقرار حال االنقالب ،يع ّزز تساؤلنا .ولسنا نجد لحجج
واشنطن األكرث تس ّي ًدا منطقًا متامسكًا ،سواء بنسب املسؤولية إىل
تع ّن ٍت من جهة مريس يف االستجابة ملطلبية اإلصالح العاجل ،أو تفاوض
السلطة تقيض عىل مناخ اإلقصاء
ما عىل إدماج عنارص جديدة يف ُ
الذي تحدثت عنه األوساط املعارضة والقوى الدولية ،أو بنسب
املسؤولية إىل تعمد الجيش الهرولة إلنجاز انقالبه من دون استشارة
واشنطن .فالسببان ال يستقيامن لتربير مقبول لهذا االرتباك يف لحظة
وصول
ً
مفصلية كهذه ،وال يستقيامن كذلك لالستمرار يف ما بعد ذلك
إىل العودة بقبول واقعي بنظام السييس.

المساعدات أو ورقة التوت
المهترئة
أكرث ما يبني عدم رغبة واشنطن يف َحفْز أدواتها الضاغطة ملنع االنقالب،
املسمة بتعليق املساعدات .فذلك الوضع الذي
تكشفه ورقة التوت
ّ
وصفته اإلدارة باملعقد والصعب للحكم يف ما جرى بوصفه انقالبًا من
عدمه ،وبالخصوص بعد "رابعة" ،قد انتهى من ناحيتها بفعل وحيد
خافت التأثري؛ وهو إصدار قرار بتعليق املساعدات العسكرية.

إ ّن من يتأ ّمل مجريات تطور هذه املسألة أيضً ا سيدرك أنها
لست خطوات ال ميكن فهمها إال بوصفها
استُخدمت كورقة توت ْ
أي مواجهة حاسمة مع
تل ُّك ًؤا يف مواجهة االنقالب ،وني ًة لعدم خوض ّ
السلطة الجديدة من شأنها أن تفرض عملي ًة سياسي ًة حقيقي ًة تحقّق
ُ
الرشوط التي رسمتها واشنطن بنفسها .لقد منح تلكُّؤ واشنطن ،فرت ًة
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مطول ًة ملناورة النظام الجديد ،وتكريس حقيقة االنقالب ،وتحويلها
إىل فعل عىل األرض أنتج تجفيفًا تا ًّما للمجال السيايس ،وقم ًعا واس ًعا،
وسمح للنظام يف القاهرة وداعميه اإلقليميني مبامرسة أكرب قدر من
الضغوط داخل واشنطن .فكان منطق ًّيا أن تنتهى الحال من دون
إلزامٍ بتلك "املرشوطية الدميقراطية" التي وضعتها واشنطن عشية
عزل مريس ،يف حني تشري حقيقة الوضع ومؤرشات تصاعده ،إىل حالة
موات بالنسبة إىل الضامنات التي تكفل فرض هذه املرشوطية،
وإنجازها يف املستقبل.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

التطرف العنيف .لذا مل نقطع التعاون مع الحكومة الجديدة ،ولكن
ميكننا الضغط وسوف نستمر يف ذلك ،من أجل تحقيق اإلصالحات
التي يطالب بها الشعب املرصي"((( .غري أ ّن الضغط "من أجل تحقيق
اإلصالحات" تقلَّص إىل وقف املساعدات جزئ ًّيا ،يف حني أكّدت
الواليات املتحدة "االستمرار يف تقديم املساعدات املدنية كلّها ،والجزء
من املساعدات العسكرية املتعلّقة مبا تراه رضوريًّا ،كتأمني الحدود
ومكافحة اإلرهاب ،ومنع االنتشار النووي ،وتأمني سيناء" .وال ّ
شك يف
أ ّن "تأمني سيناء" يتعلق مبارش ًة بأمن إرسائيل" ،كام تستمر الرشكات
األمريكية املتعاقدة عىل توريد قطع الغيار والتدريب العسكري"(((.
وما ُوضع رهن التعليق وطُلبت مراجعته ما يتعلّق بتسليم أسلحة
متقدمة ،وهي صفقة كان من املقرر تسليم مرص  4طائرات من
طراز إف  ،16و 16طائر ًة مروحي ًة من طراز أباتيش ،إضاف ًة إىل حزمة
مساعدات عاجلة ،كانت وعدت بها الحكومة األمريكية الجانب
املرصي تبلغ قيمتها عام  2014نحو  260مليون دوالر .وجرى رهن
كل ذلك بحدوث تق ّدم موثوق عىل طريق إقامة حكومة مدنية غري
ّ
إقصائية ومنتخبة دميقراطيًّا.

صحيح أ ّن املساعدات قضية بالغة التعقيد ،وأنها أداة مركزية
لتحقيق االرتباط املــري  -األمــريك ،واإلل ـزام مبعاهدات السالم
املرصية  -اإلرسائيلية ،عرب أربعة عقود .ومن وجهة واقعية ،ال ميكن
للمرء فهم سبب تضحية واشنطن مبسألة استقرار النظام ،وهي
مسألة مضمرة يف بنية املصالح التي تفرتض وجود نظام قوي يف البالد،
فاعل وقاد ًرا عىل أداء أدواره من جهة حفظ املصالح األمريكية،
ليكون ً
وهو أم ٌر يتخطى إلحاح االتجاه الواقعي عىل عزل املصالح األمريكية
عم يتعلق بالتطور الدميقراطي ،أو تحسني وضعية حقوق اإلنسان
ّ
يف مرص .لك ّن ترك االنقالب ،والسامح بصعود نظام بهذه الوجهة
االستبدادية وبهذه الصفة القمعية ،يدفعان إىل إعادة أسباب الغضب
الشعبي واالنفجار ،مر ًة أخرى ،يف مواجهة العوامل ذاتها التي سببت
االنفجار األول .ومن ث ّم ،فإ ّن ما جرى حمل يف طياته إضعافًا شدي ًدا
عم تراه
للنظام يف مرص ،مبا يشمله ذلك من عجز واضح عن الدفاع ّ
الواليات املتحدة مصلحةً.
تظهر مراوغات اإلدارة األمريكية يف تلك اللحظة التي تيقنت فيها
من وصول السييس إىل منصب الرئاسة ،والتي ترجمتها كلمة الرئيس
األمــريك عشية بدء االنتخابات الرئاسية يف مرص ،والتي ألقاها
بحسب الكتاب يف أكادميية ويست بوينت العسكرية ،وفيها قال:
"إننا نعرتف بأ ّن عالقتنا ببلد مثل مرص ترتكز عىل املصالح األمنية؛
من معاهدة السالم مع إرسائيل إىل تقاسم الجهد املبذول ملكافحة

يتعلّق الجزء الثاين هنا بنقد االكتفاء بورقة املساعدات والتلويح
وكل َمن يف واشنطن يعلم املحدودية الشديدة لتأثري ورقة
بتعليقهاّ .
املساعدات املدنية والعسكرية ،منذ حكم بوش االبن وكيف أنها
استخدمت يف ملفات ساخنة كملف األقباط يف مرص ،وهو ما أوصل
الحال إىل قانون اعتمده الكونجرس يُلزم اإلدارة اتخا َذ إجراءات مع
الحكومة املرصية بصددها ،وتعليق جزيئ للمساعدات العسكرية
عىل خلفية عدم إنصات القاهرة ملطالب واشنطن وتل أبيب يف ما
يتعلّق بالعمل الج ّدي عىل وقف تهريب األسلحة عرب أنفاق الحدود
بني رفح وغزة.
والحقًا جرى مترير هذه الضغوط باستجابات التعاون االستخباري،
أو اإلجراءات العسكرية ،أو بعض االستجابات الرمزية والشكلية عىل
املستوى السيايس .وقد كان رشط "إذا كان هذا يف مصلحة الواليات
املتحدة" بابًا لتمرير قانوين للمساعدات عىل الرغم من مخالفة
املرشوطية الدميقراطية الجديدة .وكام استخدمت ذلك كونداليزا
رايس عام  ،2008استخدمه جون كريي يف آذار /مارس  2015لرفع
تعليق املساعدات العسكرية ،وإنهاء استخدامها كورقة ضغط.
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