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قلق الحكومة املصرية من بايدن
وارتياح اإلخوان غير مبررين سياسيا
القاهرة نجحت في تغيير قواعد اللعبة القديمة مع واشنطن

«تنسيقية األحزاب»
المصرية تفشل
في التحول إلى معارضة
أحمد جمال

صحافي مصري

املصريون ال يريدون باراك أوباما جديدا
يتطلع متابعون إلى مس� � ��تقبل العالقات األميركية مع دول ش� � ��رق األوس� � ��ط
وخاص� � ��ة مصر مع حتقيق املرش� � ��ح الدميقراطي جو باي� � ��دن النصر وفوزه
رسميا بالرئاسة السبت ،وفيما يرى البعض أن التيار اإلسالمي الذي حظي
بدعم في عهد الرئيس األس� � ��بق باراك أوباما هو املس� � ��تفيد املباشر من هذا
النجاح ،يستبعد آخرون أي مكاسب جديدة لإلخوان بسبب املوقف العاملي
م� � ��ن اجلماعة ،ولنجاح النظام املصري في الس� � ��نوات األخيرة ،في تخفيف
التعويل على واشنطن.
محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

القاه��رة – بع����د حتقي����ق املرش����ح
الدميقراط����ي جو باي����دن النصر والفوز
رسميا برئاسة الواليات املتحدة السبت
حس����ب وس����ائل إعالم أميركي����ة ،تزايد
االهتمام مبتابعة االنتخابات لدى غالبية
املصريني ،وأصبحت هما داخليا وليست
شأنا أميركيا-عامليا فقط ،وكثفت وسائل
اإلعالم احمللي����ة تغطيتها ملتابعة احلدث
وتطوراته.
انقس����م املتابع����ون ف����ي مص����ر إلى
فريق��ي�ن رئيس����يني ،أحدهم����ا؛ املؤيدون
للنظام احلاك����م ،أرادوا طمأنة املواطنني
أن ش����يئا ل����ن يتغي����ر ف����ي العالق����ة بني
القاه����رة وواش����نطن ،وأك����دوا ق����وة
وصالبة األولى واستعدادها للتعامل مع
بايدن.
واآلخ����ر ،املعارض����ة اإلخواني����ة
واليسارية واحلقوقية ،وسعوا إلى إثارة
الذعر بني الناس عبر تكثيف الضوضاء
اإلعالمي����ة ،ونظروا إلى جناح املرش����ح
الدميقراطي على أن����ه يحمل نصرا لهم،
وينطوي عل����ى نهاية سياس����ية مفجعة
للنظام املصري.

مخطئ من يعتبر فوز
بايدن مفاجأة للقاهرة،
فمنذ وصول السيسي إلى
السلطة عمد إلى تغيير
قواعد اللعبة مع واشنطن
بال����غ الفري����ق األول ف����ي الق����وة
والتطم��ي�ن ،ألن الوالي����ات املتحدة كقوة
عظم����ى متل����ك م����ا ميكنها من ممارس����ة
الضغ����وط على أي دولة ف����ي العالم ،إذا
أرادت ذل����ك ،ورف����ع الفري����ق الثاني من
الطموحات والتطلع����ات واألحالم ،وكأن
بايدن عاد لينتقم لإلخوان فقط.
تناس����ى هؤالء وه����ؤالء أن العالقات
بني ال����دول حتكمها مصالح متش����عبة ال
عواط����ف متقلبة ،وأهداف إس����تراتيجية
ال نزوات سياس����ية ،وأن األعوام املاضية
شهدت تغيرات كبيرة ومهمة في املنطقة
والعالم كفيلة بصعوبة إس����قاط ما جرى

م����ن قبل عليه����ا ،وكفيلة باندث����ار أوهام
وأس����اطير أو إعادة إنت����اج جتارب ثبت
فشلها.

تغيير قواعد اللعبة
مخطئ من يعتبر ف����وز بايدن مفاجأة
للنظ����ام املص����ري ،فمنذ وص����ول الرئيس
عبدالفتاح السيس����ي إلى الس����لطة وعمد
إل����ى تغيي����ر قواع����د اللعب����ة القدمية مع
الواليات املتح����دة ،وانتبه إلى عدم وضع
كل األوراق ف����ي ي����د واش����نطن وحده����ا،
ورمبا أس����هم الرئيس وجود ترامب دون
أن يقص����د ف����ي هذه املس����ألة ،م����ن خالل
تراجعه التدريجي من مسارح في املنطقة،
وترس����يخ منهج الصفق����ات في إدارته مع
دول كثيرة.
امتلك����ت القاهرة خالل فت����رة ترامب
مس����احة واس����عة للحركة ،ش����رقا وغربا،
وش����ماال وجنوب����ا ،م����ا عزز فك����رة تقليل
التعوي����ل على واش����نطن ،حتس����با ليوم
تتغي����ر في����ه اإلدارات ،والتخل����ص م����ن
غالبي����ة عناص����ر التوت����ر األمن����ي ف����ي
الداخل واس����ترداد ج����زء معتبر من األمن
واالس����تقرار ،وامتالك قوة عسكرية وفرت
ملصر وضعا استراتيجيا مؤثرا.
ويش����ير الفريق األول (املؤيدون) إلى
أن الص����دام مع النظام املص����ري بدأ منذ
عهد الرئيس الدميقراط����ي باراك أوباما،
وباي����دن نفس����ه كان نائبا له مل����دة ثماني
س����نوات ،عندم����ا ج����رى ع����زل الرئي����س
اإلخوان����ي محمد مرس����ي ع����ام  2013في
عنفوان عص����ر أوباما وفريقه ،واس����تمر
الرج����ل نحو ثالث����ة أعوام بع����د ذلك ولم
يستطع أخذ ثأر اإلخوان بأي وسيلة.
يع����رف املعارضون للنظام املصري أن
بايدن يأتي مثقال بهم����وم داخلية خلفها
ترامب ،ويريد معاجلته����ا أوال ،ويعرفون
أيض����ا أن الق����وة الت����ي أصبح����ت عليها
الدول����ة املصرية ل����ن تخول له ممارس����ة
ضغ����وط إلع����ادة االعتب����ار لإلخ����وان أو
غيره����م ،لكن كل ما يردونه هو حث فريقه
على ممارس����ة ضغ����وط مكثفة لتوس����يع
الهام����ش الدميقراط����ي ،أم��ل�ا ف����ي نزول
امللعب السياسي في مصر مرة أخرى.
هذه نقطة نس����بية ،تصعد أو تخفت،
وفقا لألج����واء السياس����ية ،وتلعب فيها
املؤسس����ة األميركية العريق����ة دورا مهما،
ويع����د باي����دن أح����د أبنائه����ا املخلصني

لعقود طويلة ،وحتددها مجموعة ثوابت،
أبرزه����ا :احلف����اظ عل����ى أم����ن إس����رائيل
وتفوقها العسكري ،وعدم السماح إليران
بالقبض على مفاص����ل األمن في املنطقة،
وضمان تدفق النفط إلى العالم ،وأن تكون
واشنطن عليمة بالتطورات اإلستراتيجية
قبل حدوثها ،مثل احلرب والسالم.
تتفهم غالبية الدول احلليفة لواشنطن
ه����ذه احملددات ،مب����ا فيها مص����ر ،بينما
تخض����ع عملية احلريات والقيم األميركية
اخلاصة بها حلسابات متغيرة ،وال توجد
ممانعات ل����دى القاهرة ف����ي زيادة جرعة
االنفت����اح ،وثمة مؤش����رات ظهرت مؤخرا
ت����دل عل����ى ذلك ،وه����و ما ربط����ه البعض
بتزايد حظوظ بايدن في الفوز.
لدى اإلدارة املصرية تقديرات سابقة،
م����ن قب����ل صعود جن����م باي����دن ،تفيد بأن
التضييق في الفضاء العام عالمة سلبية،
ودارت أحادي����ث طويل����ة ح����ول ضرورة
القيام بإصالحات سياسية وفتح األبواب
والنواف����ذ للحريات كحاجة مصرية ملحة
وليس اس����تجابة لضغ����وط خارجية ،ولم
تتوق����ف على مدار الس����نوات املاضية في
وجود ترامب.
جن����ح النظ����ام املص����ري ف����ي تثبيت
أقدام����ه ،وتخل����ص من منغص����ات عديدة
اتخ����ذت ذريع����ة خلفض س����قف احلريات
العامة ،لذلك لم تعد سياس����ات التضييق
مقنعة لكثيرين ،ومن الواجب عدم التلكؤ
في تطبي����ق إصالحات ،بصرف النظر عن
ساكن البيت األبيض.

أوهام اإلخوان
صورت جماعة اإلخوان صعود بايدن
بأن���ه يعني الع���ودة لتصدر املش���هد في
مصر ،واالس���تفادة من ضع���ف األحزاب،
وهشاشة البيئة التي تعمل فيها ولم تفرز
قوى سياس���ية صلبة ،وإتاح���ة الفرصة
لتطبي���ق أالعيبه���ا الس���ابقة ،وتتجاهل
مجموع���ة من العوامل ،حت���د من قدرتها
على تك���رار جتاربها الس���ابقة ،أو إعادة
إنتاجها في طبعة بايدن اجلديدة.
تغافل اإلخوان أن باي���دن ،الذي أملح
بعبارات متيل إلى الس���لبية بشأن إدارة
الرئي���س السيس���ي (كجن���رال مفض���ل
لترامب) ،اس���تخدم كلمات أش���د قس���وة
حي���ال الرئي���س الترك���ي رج���ب طي���ب
أردوغ���ان ،ووج���ه إليه انتق���ادات حادة
عل���ى تصرفاته في املنطقة ،م���ا يؤكد أن
مش���روعه اإلس�ل�اموي القائم على عودة
اخلالفة لن يروق للرئيس اجلديد.
كم���ا أن انحيازات ترام���ب ألردوغان
كانت مادي���ة وناصعة وأكث���ر أهمية من
دعمه املعنوي للسيسي ،فالرئيس التركي
حصد مكاس���ب نوعي���ة ،وتعرض لتهديد
بعقوب���ات ل���م ينفذ منه���ا س���وى النذر
اليسير ،وقد يكون مستقبله أشد وطأة في
عهد بايدن ،فإذا أعلى من معيار احلريات

ومعاقبة منتهكي حقوق اإلنس���ان سوف
تكون النتيجة ضد أردوغان.
يص���ب املوق���ف العامل���ي م���ن التيار
اإلس�ل�امي في صالح مصر على حس���اب
اإلخوان وتركيا ،حي���ث أوجدت األحداث
التي تعرضت لها فرنسا والنمسا أخيرا
تي���ارا مناهض���ا للتنظيمات اإلس�ل�امية
بأطيافها ،وميكن أن تتجه نحو ش���مولية
التعام���ل معها ،وحل عق���دة التناقضات
الت���ي وقعت فيها على م���دار عقود ،األمر
الذي طالب بتحاش���يه الرئيس السيسي
مرارا ،وحذر من مغبة احتضان املتطرفني
بحجة احلرية.

القاهرة امتلكت خالل
فترة ترامب مساحة
واسعة للحركة ،شرقا
وغربا ،ما عزز فكرة تقليل
التعويل على واشنطن
تريد ال���دول األوروبية ترميم العالقة
مع واشنطن ،بعد أن أحدثت فترة ترامب
هزة كبيرة في القواس���م املشتركة معها،
هددت بتفس���خ حل���ف النات���و واالحتاد
األوروبي.
وإذا استرش���د باي���دن بثواب���ت
املؤسس���ة األميركية س���وف يع���ود إلى
حضن أوروبا أو هي تعود إلى واشنطن،
ال فرق ،ويتقاس���مان الهم���وم واألزمات،
وم���ن بينها تعدي���ل طريق���ة التعامل مع
تركي���ا ،واس���تخدام قبض���ة حديدية مع
من يريدون نش���ر الفوضى في الغرب من
التيارات اإلس�ل�امية ،وهو ما يصلح معه
املثل العربي “على أهلها جنت براقش”.
اكتس���بت احلكومة املصرية ،وغيرها
من احلكومات العربي���ة ،خبرة كبيرة في
التعامل م���ع اإلخوان ،وعرفت أس���اليب
تس���لل اجلماعة إلى قاع املجتمع وآليات
التأثي���ر في���ه ،وأملت بحيلها السياس���ية
واألمنية ،ما أفضى إلى تغير في املش���هد
العام ،مبا ال تصلح معه األدوات السابقة،
ف���إذا افترضن���ا ،وه���ذا أمر صع���ب ،أن
اجلماعة سوف تفتح لها طاقة أمل للعمل
ف���ي النور مبص���ر ،فلن تس���تطيع تكرار
خداع اآلخرين.
يضاف إل���ى ذلك ،أن ش���ريحة كبيرة
ف���ي املجتم���ع املصري أصبح���ت رافضة
لعودته���ا ،ما يفرض قي���ودا صارمة على
النظام احلاكم في أي مصاحلة سياسية،
وه���و الذي أك���د أن أي خط���وة إيجابية
ف���ي هذا االجتاه س���تكون منس���جمة مع
البوصل���ة التي يحددها الش���عب وليس
احلكوم���ة ،ومب���ا أن الوع���ي اجلمعي ال
يتقبل حاليا اإلخ���وان وأعوانهم بعد أن
جرى جت���اوز رؤيتهم وفض���ح منهجهم،
ستظل اجلماعة على احلافة وقابلة ملزيد
من السقوط.

القاهرة – برز اس���م “تنسيقية شباب
األح���زاب” ف���ي مص���ر م���ع االنتخابات
البرملاني���ة ،التي جترى جولتها األخيرة،
يوم���ي الس���بت واألح���د ( 7و 8نوفمبر)،
وحجز أعضاؤها م���ن املنتمني إلى قوى
حزبية مختلفة أماكن تنفيذية وسياسية
مهمة في عدد من مؤسس���ات الدولة بعد
عامني من تدشينها ،ما طرح أسئلة عديدة
حول مستقبلها السياسي واألدوار التي
تقوم بها ،في ظل ما يش ّبه بالقطيعة بني
عموم الشباب واحلكومة املصرية.
وكث���ف الكي���ان اجلدي���د ضجيج���ه
مع انط�ل�اق انتخابات مجل���س النواب،
لإليحاء بأن هناك أصواتا مغايرة للتأييد
السائد لغالبية املرشحني للحكومة ،دون
أن يعب���ر عن تيار حقيق���ي للمعارضة أو
توجه سياس���ي واضح ،قادر على حتمل
املسؤولية.
تقترب التنسيقية من حجز  28مقعد ًا
ف���ي البرملان املقب���ل ،باعتبارها من أكثر
القوى متثي ً
ال داخل “القائمة الوطنية من
أجل مصر” التي يقودها حزب “مستقبل
وط���ن” القريب من احلكومة ،وحجزت 12
مقعدا من قبل في مجلس الش���يوخ ،ومت
اختي���ار  6من أعضائها في منصب نائب
محاف���ظ ،و 6آخرين انضموا إلى مجلس
تنظيم اإلعالم.
ونظمت التنسيقية صالونا سياسيا
قبل أيام ،ش���هد حضورا الفتا من دوائر
حكومية عديدة ،بهدف توضيح الصورة
املشوشة عن هذا الكيان ،وتعزيز فكرة أن
هناك حراكا سياسيا حقيقيا للمعارضة.
وبدال من أن تكون التنس���يقية ،التي
ظهرت نواتها األول���ى عام  2018في أحد
مؤمترات الش���باب التي عقدها الرئيس
عبدالفت���اح السيس���ي ،صوت���ا لوجهات
نظ���ر الش���باب ،أضحت منوذج���ا معلبا
يخرج من عباءة أحزاب املواالة وال يعمل
في صفوف املعارضة.
ولم ينجح الكي���ان املع ّلب في إحداث
حراك أثناء مناقش���ة قوان�ي�ن انتخابات
مجلس���ي الن���واب والش���يوخ ،ولم ميرر
رؤيته بش���أن إج���راء االنتخاب���ات وفق ًا
للقائمة النس���بية وليس القائمة املطلقة
التي أقره���ا البرملان الحقا ،كما أن نزوله
إلى الشارع في استفتاء تعديل الدستور
الع���ام املاض���ي لدف���ع الناخب�ي�ن نح���و
االقتراع ،جرى تفسيره على أنه محاولة
حكومي���ة جلذب املواطن�ي�ن الذين عزفوا
عن املشاركة.
ونظ���ر محم���د إبراهي���م ،الش���اب
املص���ري صاحب اخلمس���ة والعش���رين
عام���ا ،إل���ى التنس���يقية كأح���د أوج���ه
التنفي���س السياس���ي ال���ذي يبحث عنه
الش���باب ،لكنه وجد صعوبة في التعرف
عل���ى توجهاتها التي متي���ل ناحية دعم
سياس���ات احلكومة ،ويعتقد أنها “كيان
مفص���ل ملجموع���ة بعينها من الش���باب
الذين يحظون بعالقات ومتابعة قوية من
دوائر قريبة إلى احلكومة”.
وأض���اف لـ”الع���رب” أن الص���ورة
الذهنية التي حتاول رس���مها في أذهان
الن���اس أنه���ا تعبر عن النم���وذج األمثل
للشباب الذين يحظون بحضور سياسي
ومهني في املس���تقبل ،وال م���كان مجددا
لعمل ينطلق من الش���ارع ،وأن االنضمام
إل���ى األحزاب التي ال يُعرف عنها ش���يء
والعمل داخل غرفها املغلقة هما األساس
نحو االنفتاح على العمل السياسي.
وتواجه التنسيقية انتقادات عديدة،
ألن هيكله���ا التنظيمي غير محدد املعالم
السياس���ية ،والئح���ة عمله���ا الداخلي���ة
مختلفة ع���ن األحزاب مبعناها التقليدي،
والتي لها برنامج تأسيسي ومؤمتر عام

يختار القي���ادات ،بجان���ب رئيس حزب
وجمعية عمومية.
وقال اخلبير مبركز األهرام للدراسات
السياس����ية واإلس����تراتيجية ،عم����رو
الشوبكي ،إن املش����كلة األبرز التي تالحق
التنس����يقية ترتب����ط بال����والءات ،ما يؤدي
إلى ازدواجي����ة واضحة بني دورها ككيان
جام����ع لتي����ارات مختلفة ،وب��ي�ن األحزاب
السياس����ية ،وه����و أم����ر ميكن فهم����ه إذا
لعب����ت دورا انتقاليا حلني تقوية األحزاب
ومتكينها من الوصول إلى الشارع.
وأشار لـ”العرب” ،إلى” غلبة اجلوانب
اإلصالحية بإش����راف مؤسس����ات الدولة،
والتي تقوم بأدوار تثقيفية تتعلق بحماية
األمن القومي ،وهي عملية يجب تداركها،
بحيث تكون بعيدة عن التداخل احلكومي
الظاهر حاليا في أدوارها ،وعلى األحزاب
االنخ����راط في التنس����يق ،وتكتفي أجهزة
الدولة الرسمية بوضع اإلطار الذي تعمل
من خالله”.
ويق����ارن الكثي����ر م����ن املتابع��ي�ن بني
وجتربتي الش����باب
هذه التجربة الوليدة
ْ
الطليع����ي واالحت����اد االش����تراكي خ��ل�ال
حقبة الس����تينات من القرن املاضي ،وهي
مقارن����ة ال تأت����ي ف����ي صالح التنس����يقية
بامل����رة ،فالتجربة التي س����ادت خالل عهد
الرئيس الراحل جم����ال عبدالناصر كانت
ممنهجة سياسيا ،واعتمدت على التدريب
والتثقيف وليس التلقني.

عمرو الشوبكي
المشكلة األبرز التي
تالحق التنسيقية
ترتبط بالوالءات
وأوض����ح الش����وبكي أن هن����اك فرق����ا
شاسعا بني تكتل الش����باب احلالي ،وبني
منظمة الشباب الطليعي ،ألن الثانية كانت
أكثر حتررا ومتكنت من تقدمي جيل ناضج
استطاع معارضة النظام احلاكم من داخل
أركان����ه ،وكانت لدى الكثي����ر من األعضاء
أفكار ثرية متاش����يًا مع موجة اش����تراكية
حتررية.
ويرى مراقبون أن نفوذ احلكومة داخل
التنسيقية يذهب باجتاه حتويلها إلى ما
ميكن تسميته “كيان مصالح” ،فمن يسعى
إل����ى الوظائ����ف املرموقة علي����ه اختصار
الطري����ق عبر االنضمام إليه����ا ،ما يُفرغها
من رؤى سياسية جديرة باالهتمام.
ويتف����ق هؤالء عل����ى أن تق����دمي الدعم
احلكوم����ي لكي����ان بعين����ه لدفع����ه نح����و
احلصول على مناصب إدارية وسياس����ية
ال يصب في صالح تقوية احلياة احلزبية،
واألمر بحاجة إلى إفس����اح املجال ملختلف
الق����وى التي تعم����ل على أرضي����ة وطنية
لتش����كيل ظهير سياس����ي يخرج من نبض
الش����ارع ،وليس من الغرف املغلقة ،ولديه
قدرة عل����ى مواجهة أي تهدي����دات متثلها
تنظيمات إس��ل�امية تس����تفيد م����ن الفراغ
السياسي الراهن.
وأك���د السياس���ي املص���ري ج���ورج
إسحاق أن الشباب املهمومني بالسياسة
ال ب���د أن يج���دوا أمامه���م مناف���ذ عديدة
للتواص���ل م���ع الش���ارع قب���ل أن يجري
تس���كينهم في مواقع جاه���زة ،والتعامل
بش���كل أفقي مع ش���باب التنس���يقية من
نتائجه خسارة كوادر ميكن أن يكون لها
بعض الرصيد الشعبي في الشارع.
ولفت لـ”الع���رب” ،إلى أن” مش���اركة
شباب من أحزاب املعارضة في التنسيقية
عملية شكلية ،ألن األطراف املهيمنة عليها
محس���وبة على أحزاب املواالة للحكومة،
بالتال���ي تندرج املش���اركة ضمن القوالب
س���ابقة التجهي���ز ،والت���ي ثبت فش���لها
عب���ر التاري���خ احلزب���ي ف���ي مص���ر ،ما
يجعل املس���تقبل احلزب���ي واإلصالحات
السياسية غامضي”.
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