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رأي

أمــامــه إال أن يـخــوض املـغــامــرة فــي الــداخــل
حتى النهاية.
ليس من املمكن فهم قصة فيلم بشكل كامل
مــن خــال لقطة واح ــدة ،وقطعة واح ــدة من
«لعبة ب ــازل» ال تكفي لفهم كامل الـصــورة.
من يريد فهم استراتيجية واشنطن تجاه
م ـص ــر ع ـل ـي ــه أن يـ ــراجـ ــع م ـج ـم ــل مــواق ـف ـهــا
السابقة (ومــواقــف أدوات ـهــا مــن مؤسسات
ودول) م ـن ــذ ت ـن ـحــي مـ ـب ــارك وحـ ـت ــى اآلن،
بترتيبها الزمني:
ف ــي ف ـتــرة ح ـكــم امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ،رفــض
املـجـلــس بــرئــاســة املـشـيــر حـســن طـنـطــاوي
قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2
مليار دوالر ،برغم موافقة الصندوق الذي
أكــد وقتها اسـتـعــداده لدعم مصر وتونس
ب ـم ـب ـلــغ  20م ـل ـي ــار دوالر (ق ـس ـم ـهــا األك ـب ــر
ملصر برغم عدم وجود برملان مصري بهذه
ال ـف ـت ــرة) ب ـش ــروط أق ــل ت ـش ــددًا م ــن شــروطــه
الحالية .تخوف طنطاوي حــال دون إتمام
ال ـ ـقـ ــرض ،بـ ـشـ ـه ــادة س ـم ـيــر رضـ ـ ـ ــوان وزيـ ــر
املــال ـيــة األس ـب ــق ف ــي ح ـكــومــة ع ـصــام شــرف
التي فاوضت الصندوق .وخالل هذه الفترة
ب ـ ــدأت تـتـشـكــل م ــام ــح ع ـص ــاب ــات اإلره ـ ــاب
بصيغته الحالية في سيناء.
فــي ف ـتــرة رئــاســة مــرســي ،واف ــق الـصـنــدوق
ع ـلــى ط ـلــب م ـصــر بــال ـح ـصــول ع ـلــى قــرض
بقيمة  4.8مليار دوالر ،بشروط ال تختلف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن شـ ـ ــروط الـ ـق ــرض الـ ـح ــال ــي .لـكــن
القرض لم َ
ير النور إثر عزل مرسي بـ«ثورة
 30يونيو» عام  2013قبل شهور قليلة من

تسليم القرض في تشرين الثاني /نوفمبر.
واقـتــرضــت مصر مــن قطر وليبيا وتركيا.
وخالل هذه الفترة وقع أول هجوم إرهابي
ضخم على الجيش املصري في سيناء.
في فترة رئاسة عدلي منصور ثم السيسي:
اقـتــرضــت مـصــر ،مــن الـسـعــوديــة واإلم ــارات
وبقية دول الخليج ما عدا قطر ،ما وصف
ب ــأن ــه «أك ـب ــر ت ــدف ــق ن ـق ــدي ب ـتــاريــخ م ـصــر»،
ً
فضال عن دعم مواد بترولية وعقود سداد
أج ــل بقيمة  50مـلـيــار جنيه (م ــع مالحظة
أن أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو ج ـ ـمـ ــدت ال ـ ـع ـ ـقـ ــود قـ ـب ــل ق ــرض
الصندوق مباشرة) .و لم تكتف مصر فوق
ذلــك بقرض الصندوق ،بل فاوضت جهات
م ـت ـعــددة ح ــول امل ــزي ــد م ــن الـ ـق ــروض :البنك
ال ــدول ــي ،الـبـنــك األفــريـقــي للتنمية ،أملــانـيــا،
ال ـص ــن ،أنــدون ـي ـس ـيــا ،ق ــروض صـغـيــرة من
دول ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ــدول
االس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة ،طـ ــرح سـ ـن ــدات ل ـل ـب ـيــع فــي
ب ــورص ــات أج ـن ـب ـيــة .ب ـم ـج ـمــوع قـ ــروض قد
يصل إلــى  40مليار دوالر (بـحــال حصول
مصر عليها مجتمعة) لتتحول إلــى ديون
ً
خ ــارج ـي ــة م ـح ـت ـم ـلــة ،ف ـض ــا ع ــن  53مـلـيــار
دوالر ع ـلــى األق ـ ــل دي ـ ــون خ ــارج ـي ــة قــائ ـمــة.
وخالل هذه الفترة تكثفت عمليات اإلرهاب
وترسخ وجوده كأمر واقع في سيناء.
ك ـ ـ ــان بـ ــإم ـ ـكـ ــان واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مـ ـن ــع ح ـل ـفــائ ـهــا
وأدوات ـ ـهـ ــا م ــن إق ـ ــراض م ـص ــر .ل ـكــن عـنــدمــا
ينشر صندوق النقد الدولي فيلمًا ترويجيًا
ع ــن االق ـت ـص ــاد امل ـص ــري ب ـع ـنــوان «م ـص ــر...
فرصة للتغيير» ،ويصرح مسؤول في وزارة

ّ
وهـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــدار ل ــن يـ ـع ــزز األمـ ـ ــن ب ــل سـيــزيــد
امل ـخــاوف ويـعـ ّـمــق الـغــربــة ويـضــاعــف البؤس
والحرمان لقاطني املخيم .وهو غير مقبول
إن ـســان ـيــا وال أخ ــاق ـي ــا وال قــانــون ـيــا حسب
املـعــايـيــر املـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة .وه ــو ع ــار على
لبنان .من جهة ثانية ال يعكس هــذا الجدار
واقع العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية اليوم،
فاملخيم مـفـتــوح عـلــى ج ــواره اللبناني بكل
م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى يـتـفــاعــل م ـعــه ويــؤثــر
ويتأثر فيه .فإضافة إلــى عــاقــات املصاهرة
بــن الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي والفلسطيني وعــن
دور ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي الـ ـ ــدورة
االقـتـصــاديــة ملدينة صـيــدا وال ـجــوار ،شهدت
ال ـعــاقــات الفلسطينية ـ ـ الـلـبـنــانـيــة مــؤخـرًا
ّ
تنسيقًا وتعاونًا أمنيًا ساهم فــي حــل كثير
م ــن امل ـع ـضــات ف ــي املـنـطـقــة وع ـل ــى الـســاحــة

الداخلية اللبنانية.
إن لهذه األغنية مدلوالت عنصرية بمنسوب
ع ــال يـتـنــافــى مــع مـفـهــوم األم ــن وب ـنــاء الثقة
ال ـت ــي يـسـعــى الـفـلـسـطـيـنـيــون والـلـبـنــانـيــون
ّ
لـبـنــائـهــا .كـمــا تــرشــح عــن جـهــل امل ـخــرج بــأن
الــدواعــش ال يصنعون في املخيمات وال هم
متغلغلون فيها .فمخيم عني الحلوة كسائر
مخيمات الجنوب محاط بحواجز للجيش
اللبناني مــن كــل جهة وتـقــوم هــذه الحواجز
بإجراءات أمنية مشددة ،إذ تخضع الداخلني
والخارجني من والــى املخيم لعملية تفتيش
م ــرك ــزة ،نــاهـيــك ع ــن كــام ـيــرات املــراق ـبــة الـتــي
تعمل عـلــى م ــدار الـســاعــة .إن االدعـ ــاء الــدائــم
ب ــدخ ــول أو وج ــود مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة في
املخيم هو بحد ذاتــه اتهام ملؤسسة الجيش
بالتواطؤ مع هذه املجموعات في الوقت الذي
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الخزانة األميركية ـ لـ«رويترز» ـ أن واشنطن
تدعم القرض وتراه مهمًا وضروريًا ملصر،
ع ـل ــى ت ــواص ــل م ــع إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـتــي
تسعى لضمان تمويل القرض بالكامل من
مجموعة الــدول الصناعية السبع الكبرى،
فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن هـ ــي أك ـب ــر
املـشـجـعــن ،بــل وامل ـحــرضــن ،عـلــى سياسة
االقـ ـت ــراض ال ـت ــي ت ــورط ــت ب ـهــا م ـص ــر .هــذا
التشجيع يظل قائمًا بمعزل تــام عن تغير
رؤسـ ـ ــاء وح ـك ــوم ــات م ـص ــر ،أو أي تــذبــذب
طفيف قد يطرأ على العالقة بني واشنطن
والقاهرة من وقت إلى آخر.
ليس الـســؤال هــل ستنجح مصر فــي عالج
اق ـت ـص ــاده ــا وسـ ـ ـ ــداد ديـ ـ ــون ال ـ ـقـ ــروض فــي
السنوات املقبلة ،أم ال .بل الـســؤال هــو :هل
يــريــد الـصـنــدوق ملصر أن تنجح فــي ســداد
ديون القروض؟
ل ـف ـه ــم حـ ـج ــم الـ ـخـ ـط ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـه ــدد م ـص ــر،
يكفي أن نعلم أن ديون البرتغال واليونان
وأوكــرانـيــا (أول ثــاث دول فــي قائمة أكبر
دين للصندوق) ،هي بالترتيب 21.7 :و16.6
و 11.3مليار دوالر .أي أن مصر بقرض 12
مليار بواقع  4مليار ملدة  3سنوات ،ستتخذ
مــوقـعـهــا امل ـت ـقــدم ف ــي قــائـمــة الـ ــدول املــديـنــة
للصندوق .من بني أكثر من  70دولة مدينة
للصندوق ،لم تنجح إال  11دولــة فقط منذ
عام  2000في سداد كامل ديونها ،هي كوريا
الـجـنــوبـيــة ،ال ـبــرازيــل ،روس ـي ــا ،األرجـنـتــن،
األوروغواي ،تركيا ،التفيا ،املجر ،مقدونيا،
رومــان ـيــا ،آيـسـلـنــدا .وب ــن ه ــذه الـ ــدول دول
صناعية كـبــرى ،وأخ ــرى تنتمي للناتو أو
ً
تحت مظلته فلن يسمح بانهيارها ،فضال
عــن املجر التي «ط ــردت» الـصـنــدوق حرفيًا
ع ـب ــر م ـطــال ـب ـتــه رس ـم ـي ــا ب ــال ــرح ـي ــل حـمــايــة
الستقاللها االقتصادي ،وأعــادت ما تلقته
ً
مــن ق ــرض لــم تـكــن تـحـتــاج إلـيــه أص ــا .فما
موقع مصر ،فــي ظــل ظروفها الحالية ،في
معادالت قوة االقتصاد واستقاللية القرار
قياسًا بهذه الدول؟
يعلم صندوق النقد الدولي (بما يعبر عنه
مــن إرادات قــوى ت ــدور غالبيتها العظمى
ف ــي ال ـف ـلــك األمـ ـي ــرك ــي) أن م ــا وصـ ــف بــأنــه
«أكـ ـب ــر ت ــدف ــق ن ـق ــدي ب ـت ــاري ــخ م ـص ــر» عـبــر
ال ـق ــروض الـخـلـيـجـيــة ،ل ــم يـنـقــذ االق ـت ـصــاد
امل ـصــري مــن االن ـح ــدار الـســريــع .وأن مصر
ً
ال تمتلك رؤي ــة ـ ـ فـضــا عــن خطة ـ ـ تضمن
عالج عجز امليزان التجاري عبر رفع حجم
الصادرات أو التوسع في الصناعة وإعادة
ف ـتــح امل ـصــانــع امل ـغ ـل ـقــة لـتـقـلـيــل ال ـ ـ ــواردات،
أو تـعـظـيــم دخ ــل ال ـق ـطــاعــات ال ـخــدم ـيــة من
ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة .ك ـم ــا ي ـع ـلــم ال ـص ـن ــدوق
أن مـصــر سـتـصــرف أمـ ــوال ال ـق ــروض على
عــاج عجز املــوازنــة ومنع انهيار الجنيه،
ال ع ـلــى م ـشــروعــات تـنـمــويــة إن ـتــاج ـيــة ،ثم
تضطر لالستدانة مجددًا لتسديد أقساط
دي ــون ال ـقــروض القديمة بـقــروض جــديــدة.
وأن م ـص ــر ع ـل ــى وشـ ــك ال ـس ـق ــوط ب ــدوام ــة
االق ـتــراض املستمر الـتــي سقطت بها دول
ع ــدة ب ــإش ــراف ال ـص ـن ــدوق نـفـســه وخـطـطــه
ن ـف ـس ـه ــا .ك ـم ــا ي ـع ـلــم الـ ـصـ ـن ــدوق أن مـصــر
فــرضــت ضريبة القيمة املضافة الـتــي تقع
ع ـلــى ع ــات ــق امل ـس ـت ـه ـلــك ب ــالـ ـض ــرورة بـحـكــم
كــون ـهــا ضــري ـبــة غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،مـ ــددت في

املقابل تجميد ضريبة األرباح الرأسمالية
بـ ــال ـ ـبـ ــورصـ ــة لـ ـ ـث ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة،
وأزاحــت هــذه الضريبة عن عاتق األغنياء
كبار املستثمرين واملضاربني .وهذا يعني
أن املستثمر األجـنـبــي سيفضل البورصة
ع ـلــى امل ـش ــاري ــع اإلن ـتــاج ـيــة (ال ـت ــي تـحـتــاج
ً
إل ـي ـه ــا م ـص ــر م ـس ـت ـق ـبــا لـ ـس ــداد دي ــون ـه ــا)
ليجني أكـبــر األربـ ــاح عـلــى حـســاب صغار
املـ ـض ــارب ــن ،ث ــم ي ـن ـس ـحــب خـ ـ ــارج ال ـس ــوق
امل ـص ــري ــة ب ــاس ـت ـث ـم ــاره وأرب ـ ــاح ـ ــه .وأن مــا
يـ ــروجـ ــه الـ ـنـ ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ح ـ ــول ض ـ ــرورة
إع ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ــدع ــم بـشـكــل عـ ــادل ليصل
إلى مستحقيه ،غير قابل للتطبيق عمليًا
فــي ظــل غ ـيــاب قــواعــد بـيــانــات دقـيـقــة لــدى
ً
الحكومة ،فضال عــن عــدم وجــود مــا يشير
إلــى إمكانية عــاج مـســاوئ البيروقراطية
املصرية قريبًا.
يعلم الصندوق أن مصر تسير نحو مكمن
الخطر ،ويحثها على مواصلة السير بنفس
االتجاه و بسرعة أكبر.
الـ ـخ ــاص ــة أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ـط ـب ــق ن ـظ ــري ــة
«الـ ـضـ ـف ــدع املـ ـغـ ـل ــي» ع ـل ــى م ـص ــر (ب ـن ـف ـســه
وعـ ـب ــر وسـ ـط ــائ ــه) ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام  3وس ــائ ــل
إن ـهــاك بــال ـتــزامــن ،مــع ع ــدم اإلخـ ــال بشرط
«التصاعد البطيء» لهذا اإلنهاك:
إغــراق مصر في دوامــة الـقــروض ،وإلزامها
بـ ـق ــرارات تـ ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى تحطيم
وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج وان ـ ـتـ ــزاع بـقـيـتـهــا م ــن يد
الدولة ،وتقليص حجم الطبقة الوسطى.
إب ـق ــاء ج ــذوة ع ـصــابــات اإلره ـ ــاب الــوهــابــي
مـشـتـعـلــة ف ــي س ـي ـن ــاء .أو ع ـلــى األق ـ ــل عــدم
تـ ـسـ ـهـ ـي ــل إخـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ب ـ ــدع ـ ــم م ـع ـل ــوم ــات ــي
اسـتـخـبــاري أو تجفيف شـبـكــات التمويل،
لتظل مصر فــي احتياج دائــم إلــى صفقات
ســاح «مقننة» كمًا و كيفًا .وهــي صفقات
ال ت ـك ــون ف ــي ال ـن ـهــايــة م ــن نـصـيــب روس ـيــا
(على األقل األساسية والضخمة منها) كما
أثبتت التجربة عمليًا بالعامني األخيرين
ب ـع ـكــس م ــا ي ـش ــاع إع ــام ـي ــا ،ب ــل ت ـك ــون من
نصيب دول تنتمي إلــى الـنــاتــو ،وبتمويل
من دول خليجية متحالفة مع الناتو.
تـشـجـيــع ان ــدف ــاع الـ ـق ــرار املـ ـص ــري بــات ـجــاه
ـات م ــن شــأن ـهــا ت ـجــذيــر ال ـخ ـلــل في
س ـي ــاس ـ ٍ
تـ ــوزيـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة ،مـ ــع ن ـس ــف مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
م ـك ــاس ــب اج ـت ـم ــاع ـي ــة /اق ـت ـص ــادي ــة قــديـمــة
للطبقات األشد فقرًا .لتتحول هذه الخريطة
االجتماعية املشوهة إلى «قنبلة اجتماعية
غامضة» ،ليس من املعلوم كيفية أو توقيت
انفجارها.
ال ـ ـفـ ــخ األمـ ــري ـ ـكـ ــي لـ ـي ــس م ـخ ـص ـص ــا مل ـصــر
وح ــده ــا .رب ـمــا ي ـجــب ع ـلــى تــونــس بــالــذات
أن تنتبه وتـتــأمــل كــل مــا يـحــدث فــي مصر
ب ـتــرك ـيــز .فــال ـحــالــة ال ـتــون ـس ـيــة ه ــي األق ــرب
شبهًا للمصرية عند الحديث عن إمكانية
تطبيق نظرية «الضفدع املغلي» باملنطق
نفسه والهدف نفسه .وتونس على األرجح
هــي ال ـهــدف الـتــالــي فــي الـقــائـمــة بـعــد مصر
مباشرة .لكن لكل حادث حديث ،والحديث
اآلن حـ ــول :ه ــل سـيـقـفــز ال ـض ـفــدع م ــن امل ــاء
الساخن قبل فوات األوان؟ وإن قرر أن يفعل،
فهل َ
تبقى بقدميه مــا يكفي مــن قــوة الزمــة
لوثبة كهذه؟
* كاتب مصري

يبذل فيه الجيش جهدًا مضاعفًا الستئصال
ه ــذه الـظــاهــرة وحـمــايــة الــوطــن مــن خطرها.
ولــو تبنينا أفـكــار املـخــرج خليل العنصرية
َ
لبات من املبرر بناء جدار حول بلدة عرسال
الـتــي يحتل الــدواعــش قسمًا منها وال زالــوا
ي ـح ـت ـجــزون ع ـنــاصــر م ــن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
فيها.
جـ ـ ـ ـ ــاءت ردة ال ـ ـف ـ ـعـ ــل األولـ ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـسـ ـتـ ـنـ ـك ــرة
واملستهجنة لألغنية مــن داخ ــل مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ،إذ عـ ّـبــر ال ــاج ـئ ــون ع ــن اسـتـيــائـهــم
واحـتـجــاجـهــم عـلـيـهــا .وك ـمــا ك ــان لفعاليات
مدينة صيدا دور في رفض بناء الجدار حول
ـواز اليوم
املخيم ينبغي أن يكون لهم دور مـ ٍ
في مطالبة املحطة باالعتذار للفلسطينيني.
تؤشر برامج «الكوميديا» املنحطة هذه إلى
مـسـتــوى ع ــال م ــن الـعـنـصــريــة ل ــدى شــريـحــة

صـغـيــرة م ــن الـلـبـنــانـيــن .امل ــؤس ــف أن غـيــاب
الــرقــابــة عـنـهــا وال ـس ـمــاح ببثها خـطـيــر جـدًا
ألن ــه يتخذ مــن االسـتـهــانــة ب ـكــرامــات الـنــاس
واملــس بحقوقهم مــادة وموضوعًا للضحك.
ومـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ي ـ ــروج ل ـث ـقــافــة عـنـصــريــة
ّ
ب ــن ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ال ــدول ــة
اللبنانية مطالبة اليوم بإقامة جــدران حول
ه ــذه الـشــريـحــة مــن اللبنانيني الـتــي تنضح
قلوبهم عنصرية ،وتفعيل الرقابة األخالقية
على برامجهم الهابطة التي تشيع جـوًا من
ال ـع ـن ـصــريــة م ـمــا ي ـس ــيء إلـ ــى وجـ ــه وسـمـعــة
لبنان الحضارية.
وفي النهاية أعتذر من الحمار الحقيقي ألنه
يستطيع تمييز الـجــدار ويــدرك بسهولة أنه
ّ
يشكل عائقًا في دربه.
* كاتب فلسطيني

