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ورد كاسوحة *
ّ
ال يمكن فهم الظاهرة التي يمثلها ميشال
ع ـ ـ ــون بـ ــاالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد فـ ـق ــط عـ ـل ــى ت ـح ـل ـي ــات
ّ
املتغيرة تجاه سوريا ،أو موقعه
لسياساته
مــن امل ـعــادلــة الــداخـلـيــة ال ـتــي ك ــان يحكمها
حـتــى ف ـتــرة قــريـبــة ال ـص ــراع ب ــن معسكري
 8و 14آذار .ثـ ّـمــة أهـمـيــة طبعًا لـهــذا البعد
ف ــي ص ـع ــوده ولـكـنـهــا مـقـتــرنــة بــاملـسـ ّـبـبــات
األخــرى له والتي ُيعتبر التمثيل الشعبي
ال ــواس ــع أح ــد أه ـ ّـم أركــان ـهــا .ف ـلــوال امـتــاكــه
لهذه القاعدة الشعبية الواسعة ملــا أمكنه
أن ي ـن ـتــزع ح ـ ّـص ــة وازن ـ ــة ف ــي الـسـلـطــة بعد
توقيع اتفاق الدوحة ،وال أن يعقد تحالفات
ً
م ــع أطـ ــراف تـمـتـلــك ب ــدوره ــا تـمـثـيــا كبيرًا
وتستطيع مــن موقعها الــداخـلــي  -والحقًا
اإلق ـل ـي ـمــي -ال ــدف ــاع بــاسـتـمــاتــة ع ــن وص ــول
الرجل إلى الرئاسة ،حتى لو اضطرها األمر
إلــى "االشـتـبــاك" مــع حلفاء ُيعتبرون أقــرب
إلـيـ ّهــا بكثير مــن ع ــون .فــي نـظــام سياسي
م ـعــقــد وق ــائ ــم ع ـلــى امل ـحــاص ـصــة كــالـنـظــام
اللبناني يستحيل استبعاد األطــراف التي
ّ
تمثل حاالت شعبية من التمثيل السياسي،
ُ
وفي حال استبعدت من املعادلة كما حصل
مع عــون عقب توقيع اتفاق الطائف فإنها
ســرعــان مــا ت ـعــود إل ــى حجمها وتمثيلها
الطبيعيني بمجرد زوال العامل املوضوعي
ال ــذي ّ
تسبب فــي إبـعــادهــا .وه ــذا مــا حصل
بعد الخروج السوري العسكري من لبنان،
ّ
غير أن العوامل املوضوعية التي أتــى بها
الخروج كانت "أقــوى" من تلك التي انتهت
بزواله ،فكان التحالف الرباعي الــذي قطع
ال ـط ــري ــق مـ ـج ــددًا ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب ــات نـيــابـيــة
ـاو" للكتل الشعبية
تـسـمــح "بتمثيل م ـت ـسـ ٍ
الـكـبــرى ّ .هـكــذا ،اسـتـمـ ّـرت حــالــة منع الرجل
وم ــا يـمــثــل مــن الـحـصــول عـلــى نصيبه في
ال ـح ـك ــم ،واح ـ ـتـ ــاج األمـ ـ ــر إلـ ــى حـ ــرب ك ـبــرى
وجـ ــولـ ــة ع ـن ــف أهـ ـل ــي ح ـت ــى ُي ـ ـعـ ــاد إن ـت ــاج

ّ
تغيرات المشهد اإلقليمي

ومع انشغال النظام هنا بأزمته الداخلية
ّ
اخـتــلــت م ـ ُجــددًا ال ـتــوازنــات الـسـيــاسـيــة في
لبنان ،واضطرت الكتل النيابية املتحالفة
مــع ســوريــا إلــى تدبير أمــورهــا بمعزل عن
املــرجـعـيــة اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي كــانــت تـتـشــارك
مــع الـسـعــوديــة فــي إدارة الـشــأن اللبناني.
فــي ه ــذه املــرح ـلــة س ــاد وه ـ ٌـم ل ــدى األفــرقــاء
ال ــداخ ـل ـي ــن امل ـن ــاوئ ــن ل ـس ــوري ــا بــإمـكــانـيــة
ّ
ال ـت ـحــكــم بــالـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـبــر ّ املــزيــد
م ــن إض ـع ــاف ال ـن ـظــام ه ـنــا ،وف ــي ظــنـهــم أن
إضـعــافــه عـبــر دع ــم االحـت ـجــاجــات والـعـمــل
املـسـلــح امل ـن ــاوئ ل ــه سـيـنـعـكــس عـلــى نـفــوذ
حلفائه في الداخل ،وعلى رأسهم حزب الله
وعون .ولكن سرعان ما ّ
الوهم مع
تبدد هذا
ّ
ّ
ـدخــات
تعقد املـســألــة الـســوريــة وتــزايــد الـتـ ّ
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة فـيـهــا ،وه ــي تــدخــات
تجعل حتى من الحضور الكبير لحزب الله
على الساحة السورية أمرًا غير حاسم على
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املعادلة الداخلية ّ على قاعدة إعطاء عون -
وســواه طبعًا -حقه في التمثيل السياسي.
قاد ذلك البالد إلى إبرام تسوية في الدوحة
تجب الطائف ولكنها تسمح ملن ّ
ّ
همشته
ال
تــوازنــاتــه بـمـعــاودة الـحـضــور فــي العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـح ـص ــل ال ـت ـص ـح ـيــح
مــن دون املـســاس بحصص الـكـتــل األخــرى
التي أنصفها الطائف ،وأتــاح لها الدخول
ُف ــي مـ ـع ــادالت اإلق ـل ـي ــم .ع ـلــى ه ــذا األس ــاس
أجريت االنتخابات النيابية ّفي عام 2009
الذي يمثله عون على
وحصل فيها التيار ّ
كتلة نيابية كبيرة تمثل أغلبية حقيقية
بــالـنـسـبــة إل ــى بـيـئـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة .ونـظـرًا
لـحـجــم ه ــذه الـكـتـلــة فــإنـهــا اسـتـطــاعــت عبر
التحالفات التي عقدتها مع الكتل األخرى
املـمــاثـلــة لـهــا مــن حـيــث الـحـجــم الـتــأثـيــر في
املعادالت الداخلية قبل وبعد وقوع األزمة
السورية.

ه ـ ـنـ ــاك تـ ــوتـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ـ ـ
السعودية بحاجة إلى أن نراقب تفاعالته
كــي ن ـعــرف إذا كــانــت ه ــذه الـعــاقــة ســائــرة
باتجاه مزيد من الشحن والحقًا االنفجار،
أو ق ــاب ـل ــة ل ـل ـه ـم ــود واالسـ ـتـ ـك ــان ــة .م ــؤخ ـرًا
ظهر إلى العلن ما اعتمل على مدى أشهر
ف ــي ج ـ ــرح الـ ـع ــاق ــات ب ـي ـن ـه ـمــا ،وال ـ ـ ــذي لــم
ينجح خـ ّـيــاطــوه منذ أيــام حــرب اليمن في
ستينيات القرن املاضي بني الرئيس جمال
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــن ف ــي إب ــرائ ــه،
وت ـ ـ ّـم نـ ــزع ف ـت ـيــل االح ـت ـق ــان وإغ ــاق ــه عـلــى
تناقضات قومية ودينية وسياسية على
األدوار واملواقع.
لسان حال مصر اليوم يتلخص في "تزاحم
سحب مثيرة للريبة والشكوك فــي وجــود
رغبة لفرض حصار اقتصادي على مصر
ألسـ ـب ــاب ب ــات ــت م ـع ـلــومــة ،ف ــاالخ ـت ــاف مــع
مصر في بعض القضايا اإلقليمية ال يعني
إش ـه ــار س ـيــف ال ـخ ـصــومــة أو ال ـش ــروع في
ّ
ممارسات هدفها هز كيان الدولة املصرية
ومـحــاولــة تصدير ص ــورة أنـنــا يمكننا أن
نذل هذا البلد ألنه يخالف توجهاتنا"(.)1
فيما لسان حــال السعودية يقول" :إشكال
مـصــر ال ـي ــوم أن ـهــا م ــا زال ــت تـعـيــش أوه ــام
قيادة العالم العربي ،وأنه ال أحد يستحق
ه ــذه ال ـق ـي ــادة س ــواه ــا ،وامل ـع ـض ـلــة الـكـبــرى
هـنــا أن مـصــر ال ت ـبــدو مـهـيــأة ال سياسيًا
وال اقـتـصــاديــا لـلـقـيــادة ،وخ ــاف ذل ــك فــإن
تركيبتها الداخلية لم تتمكن من مواء مة
متطلبات شعبها ،لذلك فهي غير موجودة
ً
أصال في القضايا العربية ،حتى في الدول
ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى ح ــدوده ــا ت ـجــدهــا مغيبة
بالكامل ،فكيف بالدول األبعد؟!" (.)2
السؤال اآلن :ملــاذا هــذا التوتر بني البلدين
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،وقـ ــد كـ ــان ن ـظ ــام حـسـنــي
مـبــارك لقرابة  30عــامــا على ال ــدوام ينسق
السعودية؟ قبل اإلجابة،
مواقف مصر مع
ّ
ّ
ال ب ـ ّـد م ــن ال ـق ــول إن ال ـت ـمــنــع امل ـص ــري عــن
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ق ـض ــاي ــا امل ـن ـط ـقــة ملـصـلـحــة
ال ـت ـي ــار ال ـس ـع ــودي امل ــواج ــه إلي ـ ــران وت ـيــار

تعجب
املقاومة واملمانعة في املنطقة ،مثار
ٍ
سـعـ ٍّ
ـودي ،فمن يرغب بعالقات "دافـئــة" مع
تل أبيب وهو الرئيس املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ال تـ ــراه ي ـس ـعــى مل ــواء م ــة رغـبـتــه
ت ـل ــك ف ــي س ــوري ــا أو ال ـي ـم ــن وم ـ ــع ال ـح ـلــف
الـجــديــد الـسـعــودي اإلســرائـيـلــي األمـيــركــي.
ّ
بل إن النظام املصري يترك الحبل ممدودًا
ّ
وم ــرخ ــى م ــن جــان ـبــه م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــإن
ّ
شـ ّـدتــه الــريــاض شـ ّـدتــه القاهرة وإن أرخته
ال ــري ــاض ان ـصــرفــت ال ـق ــاه ــرة إل ــى أم ــوره ــا
ّ ّ
ليتبي أن مصر
الـخــاصــة مــديــرة ظـهــرهــا،
لديها حسابات أخرى:
فـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ت ـح ـس ـب ــت م ـس ـب ـق ــا الحـ ـتـ ـم ــال
تــوقــف الــريــاض عــن تــزويــدهــا ب ــاإلم ــدادات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وأجـ ـ ــرت عـ ـق ــودًا اح ـت ـيــاط ـيــة مــع
عدة موردين تزامنًا مع توقيع االتفاق مع
آرام ـكــو الـسـعــوديــة أوائ ــل نـيـســان املــاضــي،
ّ
وبعد وقفها ّ
هددت بأن إيران والكويت قد
تكون في عــداد قائمة املوردين للمشتقات
ً
النفطية إلــى مصر ،ومــا لبثت قليال حتى
ّ
وق ـع ــت م ــع اإلمـ ـ ــارات ع ـق ــودًا شـبـيـهــة بتلك
امل ــوقـ ـع ــة مـ ــع ش ــرك ــة آرامـ ـ ـك ـ ــو ل ـل ـم ـش ـت ـقــات
النفطية من حيث التسهيالت...
"قصة" جزيرتي تيران وصنافير أيضًا لم
تنتهِ في تمثيلية املحاكم.
قناة املنار التي أنزلت من على "القمر" قبل
زيارة امللك سلمان التاريخية إلى القاهرة
التي أرســت "التحالف املصري السعودي"
في إبريل /نيسان املاضي يمكن أن تصعد
عليه ثاني.
ج ـ ـسـ ــر املـ ـ ـل ـ ــك س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن لــم
ً
ي ـت ـح ـق ــق مـ ـن ــه شـ ـ ــيء وأص ـ ـ ـ ــا املـ ـص ــري ــون
سيحرصون على عــدم تمركز السعوديني
في الجزيرتني التي يعتزمون ،وفق ضابط
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـسـ ـع ــودي ال ـس ــاب ــق أن ــور
عشقي ومنسق االتصاالت مع الصهاينة،
إشراك اإلسرائيليني في عمرانها وجعلها
مـنـطـقــة م ـف ـتــوحــة أمــام ـهــم ت ـحــت ال ـس ـيــادة
ال ـس ـع ــودي ــة… ول ـع ــل الـتـمـهــل امل ـص ــري في
بـنــاء الـجـســر م ــرده ،إضــافــة إل ــى استكمال
حسم هوية الجزيرتني ،الخوف من سهولة
سيالن "املد الدعوي" السلفي إلى الصعيد

املصري وناسه الطيبني املتقبلني بالفطرة
ال ـحــديــث ال ــدي ـن ــي ،ح ـيــث الـقـبـضــة األمـنـيــة
املصرية تخف عــن مثيلتها فــي العاصمة
وامل ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ،وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـ ــراه ال ـن ـظــام
املصري وجع رأس إضافي بالغنى عنه.
ه ــذا ب ـخ ـصــوص "ال ـح ـب ــل"ّ ،أمـ ــا إذا نـظــرنــا
ً
إلى "العصا" فنرى مثال عدم لقاء الرئيس
السيسي مع ولــي العهد السعودي األمير
م ـح ـمــد ب ــن ن ــاي ــف أثـ ـن ــاء ت ــواج ــده ـم ــا عـلــى
رأس وفديهما في اجتماعات األمم املتحدة
الشهر املاضي ،فيما التقى وزير خارجيته
ســامــح ش ـكــري مــع نـظـيــره اإلي ــران ــي جــواد
ظــريــف .وقــد عـ ّـبــر مـســؤول سـعــودي سابق
ع ــن امل ــواق ــف امل ـص ــري ــة وم ـي ـل ـهــا لـلـمــواقــف
اإلي ــران ـي ــة وال ــروس ـي ــة ف ــي س ــوري ــا بــالـقــول
ّ
إن الـقـيــادة السعودية ُ
"صـعـقــت باالنفتاح
املصري املتسارع تجاه خصمها اإليراني"،
وب ــأنـ ـه ــا "طـ ـعـ ـن ــة فـ ــي الـ ـظـ ـه ــر بـ ـع ــد ح ــزم ــة
املساعدات املالية الضخمة التي ضختها
في الخزانة املصرية املفلسة" (.)3
وقبل أيــام ّ
صوتت مصر في مجلس األمن
ل ـصــالــح م ـش ــروع قـ ــرار تــدع ـمــه الـسـعــوديــة
بخصوص حلب السورية وبعدها بساعة
صـ ّـوتــت مل ـشــروع ق ــرار روس ــي ب ـشــأن حلب
ّ
أي ـض ــا ب ــاإليـ ـج ــاب ،ب ـح ـجــة أن امل ـش ــروع ــن
ك ـل ـي ـه ـمــا ي ـت ـض ـم ـنــان ح ــرص ــا ع ـل ــى أرواح
امل ــدنـ ـي ــن وي ـط ـل ـب ــان وقـ ـف ــا إلط ـ ـ ــاق ال ـن ــار
ّ
َوي ــت ـف ـق ــان م ــع ال ـت ــوج ـه ــات امل ـص ــري ــة .وقــد
قـ ــرأ املـ ـن ــدوب ال ـس ـع ــودي امل ــوق ــف امل ـصــري
ّ
ووص ـف ــه ب ــ"امل ــؤل ــم" م ـت ـحـ ّـس ـرًا أن الـسـنـغــال
أقرب إلى املوقف العربي من موقف مصر.
ّ
إن مـحــاولــة تفسير االزدواج امل ـصــري في
ّ
تصويتها تشير إلــى أن الـتـصــويــت األول
ّ
غ ـي ــر ح ـق ـي ـقــي ل ـي ـقــن الـ ـق ــاه ــرة أن روس ـي ــا
س ـ ــوف ت ـج ـه ـضــه ب ــال ـف ـي ـت ــو ،وال ـت ـص ــوي ــت
الـثــانــي هــو املــوقــف الحقيقي لـلـقــاهــرة من
األزمة السورية "الداعم" بالنتيجة للموقف
الــروســي واإلي ــران ــي والـنـظــام ال ـس ــوري ،إذ
ك ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان مـ ـن ــدوب م ـص ــر ف ــي مـجـلــس
األم ــن ـ وهــي عضو فيه ـ عـمــرو أبــو العطا
االمتناع عــن التصويت بحجة تصويتها
على مشروع القرار األول.

ل ـق ــد ش ــارك ــت م ـص ــر ف ــي م ــؤت ـم ــر غ ــروزن ــي
الـ ــذي رع ـتــه بــاألصــالــة روس ـي ــا االت ـحــاديــة
وع ـ ـقـ ــد فـ ــي الـ ـشـ ـيـ ـش ــان ل ـت ـح ــدي ــد "مـ ـ ــن هــم
أهـ ــل ال ـس ـن ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة" ،ب ــوف ــد م ــن أرب ــع
ش ـخ ـص ـي ــات دي ـن ـي ــة رس ـم ـي ــة ث ـق ـي ـلــة عـلــى
رأسها شيخ األزهــر أحمد الطيب واملقرب
جدًا من الرئيس السيسي واملكلف بترتيب
االتصال بالجماعات والفصائل اإلسالمية
الشيخ أسامة األزهــري ،وقد أخــرج الطيب
الــوهــابـيــة والسلفية مــن دائ ــرة أهــل السنة
والجماعة.
ال ـك ــوال ـي ــس أيـ ـض ــا ت ـش ـه ــد ع ـل ــى "وذم ـ ـ ــات"
م ـص ــري ــة ـ سـ ـع ــودي ــة ت ـض ـغ ــط ع ـل ــى ج ــرح
ال ـع ــاق ــة ،ح ـيــث ت ـن ـقــل أح ــادي ــث ع ــن تـعـ ّـمــد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي اصـ ـطـ ـح ــاب ال ــرئ ـي ــس
عمر حسن البشير إلــى العرض العسكري
بمناسبة احـتـفــاالت أكـتــوبــر ملــدة ســاعــات،
واستعراض أسلحة مصرية جديدة للمرة
األول ــى وتـحـلـيــق ال ـطــائــرات الـحــربـيــة فــوق
رأس ـي ـه ـمــا ،ب ـهــدف الـتـخـفـيــف م ــن ان ـج ــراره
وراء الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ومـ ـح ــاول ــة
الضغط في قضية مثلث حاليب وشالتني
ّ
ال ـح ــدودي ،والـتــأكـيــد أن الـلـعــب فــي الـشــأن
ّ
املـ ـص ــري م ـم ـن ــوع وأن م ـص ــر ج ــاه ــزة ألي
احتكاك عسكري في حاليب وغير حاليب.
ّ
وال يـسـتـبـعــد ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أن تـكــون
ال ـس ـعــوديــة وراء االت ـهــامــات الــرسـمـيــة من
ال ــرئ ـي ــس وال ـح ـك ــوم ــة األث ـي ــوب ـي ــة بـضـلــوع
مـ ـجـ ـم ــوع ــات مـ ـص ــري ــة بـ ـت ــدري ــب وت ـم ــوي ــل
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عـ ـ ــن م ـ ــوج ـ ــة م ــن
االحتجاجات والعنف في مناطق محيطة
بالعاصمة أديس أبابا.
ويـ ـمـ ـك ــن تـ ـ ـع ـ ــداد ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن املـ ــواقـ ــف
املـ ـص ــري ــة تـ ـج ــاه الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــك
الـ ــريـ ــاض وت ـج ـع ـل ـه ــا حـ ــائـ ــرة ،مـ ــا ح ــداه ــا
بــاس ـتــدعــاء سـفـيــرهــا امل ـم ـتــاز ف ــي ال ـقــاهــرة
أحـمــد الـقـطــان ملناقشة الـعــاقــات املصرية
الـسـعــوديــة والـتــرتـيــب لــزيــارة وفــد مصري
ّ
الثنائية
رفـيــع املـسـتــوى لبحث الـعــاقــات
و"توحيد املوقف العربي حول مشروع قرار
تـتـبـنــاه ال ـس ـعــوديــة ح ــول األزمـ ــة الـســوريــة
سيتم عرضه على مجلس األمن خالل أيام"

