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 شراكة من أجل مصر  
 كتبها جون ب. الترمان  
 

يد دفي الليلة التي سقط فيها حسني مبارك، تجّمع المصرّيون من كّل األطياف والمعتقدات لالحتفال بنهاية ديكتاتورية آفلة وبداية مستقبل ج
 .فرًحاالمصرّيون الذين الّتفوا باألعالم  بكىنارّية، اللعا  األغناء و المشرق. ووسط 

بل ثالثة ق واليوم ومع استعداد المصريين لالنتخابات الرئاسية في عطلة نهاية األسبوع، يبدو المستقبل أقل إشراقًا وتجّددًا مما كان أحد يتوّقعه
 المساحة السياسية ضّيقة.و دهور، أعوام. فمن الواضح أّن الجيش عاد إلى الساحة، في حين أّن االقتصاد مت

خالل زيارة حديثة لمصر، التقيت بأصدقاء قدامى كانوا فرحين بنكسة اإلسالميين. لكّنني لمست أيضًا يأسًا واضحًا، ليس وسط اإلسالميين 
وأقّرر ما إذا  ع هذا الصيفخدم في حكومة انتقالية: "يجدر بي أن أقّيم الوض وهوفحس  بل وسط الليبراليين أيضًا. وقد قال أحد أصدقائي 

 كان لي مستقبل هنا". فيما قد قال لي أحد الناشطين السياسيين، متجّهم الوجه ومرهقًا :"أريد أن آخذ استراحة من مصر". 

 ًا؟يّ ، كان يفيض التفاؤل. أّما اليوم وبعد مرور ثالث سنوات على سقوط مبارك، ماذا تغّير فعل١١٢٢ سنةفي تلك الليلة من شهر فبراير 

 أبرزها - ملك التأثير األكبر مع تشكيل الحكومة الجديدة في مصر. وقد برزت دول خليجية عّدةتي تال الجهةاألمر الوحيد الذي تغّير هو 
امشية هكرعاة دوليين رئيسيين لمصر. وأصبحت الواليات المتحدة األميركية  -السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويتالمملكة العربية 

ة يأكثر بعد عقود من احتاللها موقعًا مركزّيًا. وفي حين يبدو الكثيرون في الواليات المتحدة راضين عن انزالق مصر بين أيدي مملكات خليج
اعد و  غنّية، تتمّثل االستراتيجية األذكى في تبدية الواليات المتحدة مسألة إيجاد أرضية مشتركة مع هذه المملكات لتوجيه مصر في اّتجاه

 أكثر.

في السنوات األخيرة من حكم حسني مبارك، تجادل المشّككون حول أّن مصر لم تعد ذات قيمة. كانت البالد جامدة من الناحية األيديولوجية 
 في مكان آخر.  يتقّرر ومثقلة ببيروقراطية متزعزعة وُبنى تحتية متدهورة، وبدا وكأّن مستقبل المنطقة

مصر في أجواء الثورة، كان الشرق األوسط يعيش حالة مماثلة. وعندما بدا  غاصتعكس ذلك. فعندما  تظهر األخيرة الثالثة سنواتاللكن 
رق االّتجاه نفسه. فحّتى مصر الضعيفة لها تأثير عميق على الش فيأّن مصر تنزلق نحو التطّرف اإلسالمي، بدت المنطقة وكأّنها تنزلق 

 جاهه. تشعر الكّل في المنطقة تقريبًا برابط شخصّي األوسط، فهي البلد الوحيد الذي ي

مليار دوالر في مصر خالل السنة األخيرة وهي مستعّدة الستثمار المزيد من المليارات.  ٢١ال عج  إذًا أّن دول الخليج قد ضّخت أكثر من 
ي. بالفعل، أفبرأي هذه الدول، يرتبط مستقبلها ارتباطًا وثيقًا بمستقبل مصر، لذا تحّركت إلنقاذ مصر من االنهيار. وتوافقها الواليات المتحدة الر 

 على مّر السنين. إذ ال ترغ  الواليات المتحدة برؤية مصر تعاني اقتصادّيًا.  بالمثلت للقيام فقد ضّخت بدورها عشرات مليارات الدوالرا

 الواليات المتحدة ودول الخليج. فبالنسبة لقيادات العديد من دول فهنا تختلف نزعاتإاّل أّن مصائ  مصر هي سياسية كما هي اقتصادية. 
. فكما لسيطرةاتعتبر هذه الجماعة الوجه اللطيف الضاحك لحركة إرهابية تسعى إلى بحيث  الخليج، يشّكل اإلخوان المسلمون الخطر المحدق

  استخدم هتلر صناديق االقتراع كسبيل نحو النظام الدكتاتوري، تعتبر العديد من دول الخليج التزام اإلخوان المسلمين باالنتخابات سلوكاً 
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ة المتحدة العشرات النتمائهم إلى اإلخوان المسلمين، في حين جّرمت المملكة العربية السعودية قد أدانت اإلمارات العربيفانتهازّيًا وزائاًل. 

 االنتسا  إلى الجماعة في شهر مارس. 

من الصع  تخّيل امتناع هذه الحكومات عن إرشاد مصر العتماد سياسة متشّددة اّتجاه اإلخوان. وبالمقابل، فإّن حاجة مصر إلى سخاء 
 ادة الدولة لالنزالق إلى اإلفراط في حماستهم ضّد اإلخوان.                        الخليج تدفع ق

لى تدمير إ وبالنسبة إلى العديد من المسؤولين األميركيين، تمّثل االستراتيجية المصرية تحّواًل في االّتجاه الخاطئ. إذ يعتبرون الجهود الرامية
االعتداءات المميتة على المتظاهرين أصدقاء الضحايا وأقاربهم إلى التطّرف، وتقنع شرائح كبيرة  اإلخوان جهودًا عقيمة، ويقلقون من أن تدفع

 من المجتمع المصري أّن ال مستقبل لهم فيه. ويرى الكثيرون في القيادة المصرية، وبشكل سّري، أّن وجهة نظر الواليات المتحدة هي نابعة
خوان المسلمين. أّما المسؤولون األميركّيون فيقّدمون حّجة منفعية، إذ يقولون إّن تمّردًا طوياًل ودموّيًا من رئاسة أميركية تكّن تعاطفًا مضّلاًل لإل

ر. وفي وسيدفع الشع  المصري إلى التطّرف أكثر فأكث بالتالي، السياحة واالستثمارعائدات وسيحرم البالد من  ،سيشّل االقتصاد المصري
معظم  دىل المبالغة يضبطن مناقشة مسألة المصالحة مع اإلخوان، تدعو إلى مناخ سياسّي شامل أكثر حين توّقفت الحكومة األميركية ع

 . األكثر عناًداالمؤّيدين لإلخوان، فيما يعزل األقلّية 

لى جف انقسامقد يكون االنقسام الحاّد بين الواليات المتحدة وحلفائها الخليجيين كارثّيًا على الجميع. وقد يدفع إلى  اف الدعم األميركي مصر وا 
سام، قالعسكري واألمني للجهود المصرية لمحاربة اإلرها  وعرقلة الجهود لدعم تحالف واسع مضاّد لالنتشار اإليراني. أّما إذا لم ُيعالج االن

 يتذمرونلكّنهم  ذاجة بعضهم البعضمن س امتعاضعمفهذا بالتحديد ما سيؤول إليه األطراف. وُيعّبر مسؤولون أميركّيون وخليجّيون بالسّر عن 
 تغيير معتقدات الجهة األخرى المضّللة.   صعوبةأّنه، وبكل بساطة، من 

ن مفي الواقع، تمتلك الواليات المتحدة والمملكات الخليجية أهدافًا مماثلة، هذا إن لم تكن متطابقة، لمصر. ويسعى كّل طرف إلى إحالل األ
ور االقتصاد في ذلك. كما يمتلك الطرفان أدوات مكّملة بمتناول أيديهم. إذ تملك الدول الخليجية السيولة بكمّيات واالستقرار، ويقّدر كّل منهما د

تي لال تستطيع الواليات المتحدة جمعها، فيما تمتلك الواليات المتحدة عالقات دبلوماسية وخبرات تقنية ومعّدات لمحاربة اإلرها  والخبرة ا
المملكات  -جة إليها. في الواقع، من الصع  تخّيل كيف تستطيع مصر أن تنجح من دون المنافع التي ُيمكن للطرفينُتعتبر مصر بأمّس الحا

 . توفيرها -الخليجية والواليات المتحدة

فيما بينهم  مليس في استراتيجّياتهم فحس ، بل في عالقاته -يتطّل  النجاح عناصر كثيرة. أوال، على القيادات تباعًا إيالء مصر األولوية
ي تجمع في مصر بشكل عام، وألي رابط من الروابط الت التي ترتك  العنفأيضًا. وثانيًا، عليهم التوّصل إلى فهم مشترك أكبر للمجموعات 

 لى االنقسامإاالنجرار ما بين اإلخوان وتلك المجموعات بشكل خاص. وثالثًا، عليهم إيجاد رسالة موّحدة لقيادة مصر الجديدة، كما عليهم عدم 
 أحدهم اآلخر. 

ن فشلوا  ي فقبل ثالث سنوات، بدا مستقبل مصر مشرقًا. أّما اليوم، فمصر مثقلة بقلق ومستقبل غامض. قد يستلزم التحّول اّتحاد حلفائها. وا 
 ذلك، من األرجح أّن العواق  ستكون وخيمة على الجميع.       
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