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فلسطين اتـ ـف ــاق ش ـف ـهــي «مـ ــوقـ ــت» ب ـيــن «حــم ــاس»
والقاهرة يفضي إلى تجميد حالي لـ«مسيرات العودة»،
في وقت ّ
يضمد فيه الغزيون جراحهم ،خصوصًا أن من
بين الجرحى أكثر من  50في حالة موت سريري .االتفاق
أقرب إلى تفعيل اتفاق التهدئة بعد حرب  ،2014مع
أن التجربة أثبتت أن أي اتفاق بين المقاومة والعدو ال
يتخطى عمره السنة

ّ
اتفاق شفهي يجمد
«مسيرات العودة»

عودة إلى
«هدنة »2014
غزة ــ هاني إبراهيم
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى أب ــرز الـبـنــود
الـتــي تــم االت ـفــاق عليها «شفهيًا» بني
«حركة املقاومة اإلسالمية» (حماس)،
والسلطات املصرية ،خالل زيارة رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـحــركــة ،إسماعيل
هنية ،قبل يوم على انطالق «مسيرات
ال ـعــودة الـكـبــرى» ،وذل ــك ضمن مسعى
مصري إلى تهدئة األوضــاع في قطاع
غ ــزة مـقــابــل تحسني الــواقــع اإلنـســانــي
الــذي تدهور في ظل اشـتــداد الحصار
وفــرض السلطة الفلسطينية عقوبات
مشددة شملت قطع رواتب فئات كثيرة
مــن املوظفني .وعلى رغــم أن «حماس»
مـ ـ ـ ّـررت ي ــوم ــا م ــن «م ـس ـي ــرات ال ـع ــودة»
كــي ال يـظـهــر أن ـهــا أوقـفـتـهــا ب ـنــاء على

الـتـفــاهـمــات ،فــإنـهــا ســرعــان مــا طلبت
مــن الجماهير تجنب اقتحام الحدود
واالك ـت ـفــاء بــالــوجــود فــي «املـخـيـمــات»
امل ـن ـصــوبــة ق ـبــالــة ال ـ ـحـ ــدود .وك ـ ــان من
بنود االت ـفــاق ،خــال الــزيــارة السريعة
لهنية ،تخفيف أعــداد املتظاهرين في
املناطق الحدودية مع تقليل االحتكاك
مــع الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،وذل ــك أيضًا
م ــع ت ــوق ــف ال ـح ــرك ــة ع ـم ــا خ ـط ـطــت لــه
بــاج ـت ـيــاز ال ـح ــدود ب ــأع ــداد ك ـب ـيــرة في
ذروة امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات .ك ــذل ــك ش ـ ــدد ج ـهــاز
«االسـتـخـبــارات العامة» املصرية على
الحصول على تعهد بـ«توقف نشاطات
املقاومة على الحدود وتحديدًا وضع
ال ـع ـب ــوات ال ـن ــاس ـف ــة ،أو ت ـس ـلــل ش ـبــان
لتخريب أعمال الجيش اإلسرائيلي في
بناء الجدار الجديد».

طائرة فلسطينية ورقية تحلق بجانبها طائرة للعدو تلقي قنابل حارقة (أ ف ب)

وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ يـ ـ ــومـ ـ ــن ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــداد
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ل ـكــن
«حماس» والفصائل األخرى ستحافظ
على إبقاء أيــام الجمعة كما هــي ،لكن
م ـ ــع ت ـق ـل ـي ــل االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك م ـ ــع ال ـج ـن ــود

أبلغت «حماس» القاهرة
التظاهرات بقوة في
بعودة
ُ
 5حزيران إذا لم ينفذ االتفاق
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي رأى فيه
املصريون واإلسرائيليون تجاوبًا مع
مــا تــم االتـفــاق عليه فــي الـقــاهــرة ،وهو
مــا دف ــع ال ـعــدو فــي املـقــابــل إل ــى سحب
تعزيزاته العسكرية الكبيرة في منطقة

«غ ــاف غ ــزة» بـعــد تقييمه األوضـ ــاع،
ك ـمــا ع ـمــد إلـ ــى س ـحــب عـ ــدد ك ـب ـيــر من
ال ـق ـن ــاص ــة وال ـ ـج ـ ـنـ ــود ،وأي ـ ـضـ ــا «رفـ ــع
م ـس ـتــوى ال ـس ـم ــاح لـلـقـنــاصــة بــإطــاق
النار ليكون مصدره قائد اللواء وليس
قائد الكتيبة» ،وفقًا ملا نقلته مصادر
إعــام ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،م ــا يـعـنــي رغـبــة
إسرائيلية في التهدئة.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،نـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـفــة
«هــآرتــس» العبرية عــن مـســؤولــن في
وزارة األمـ ـ ــن ت ــأك ـي ــده ــم أن «ح ـم ــاس
ب ــات ــت ال ت ــري ــد تـ ـج ــدد االش ـت ـب ــاك ــات
العنيفة لكنها في الوقت نفسه تدرس
كـيـفـيــة مــواص ـلــة االح ـت ـجــاجــات ،فيما
أجــرى كبار ضباط القيادة الجنوبية
مـ ـح ــادث ــات مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء املـ ـن ــاط ــق فــي
غــاف غــزة وأوضـحــوا أنهم يعتقدون

أن األحـ ـ ـ ـ ــداث قـ ــد انـ ـتـ ـه ــت» .وت ــوض ــح
الـصـحـيـفــة أن «ال ـحــركــة ال ـتــي رفـضــت
فــي ال ـبــدايــة ال ـع ــروض امل ـصــريــة بفتح
معبر رفح الحدودي وإدخال البضائع
مقابل إنهاء التظاهرات على الحدود،
عادت وقبلت العرض بعد إراقة الدماء
ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي ،وب ـعــد الـتــدخــل
املصري والقطري».
بــالـعــودة إل ــى االت ـفــاق الـشـفـهــي ،تقول
مصادر سياسية إن من ضمن البنود
«العودة إلى قواعد االشتباك السابقة
التي كانت بــن املـقــاومــة الفلسطينية
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال» ،أي الـ ـح ــال ــة امل ـت ـع ـل ـقــة
بـتـهــدئــة  2014امل ـن ـع ـقــدة ب ـعــد ال ـحــرب
األخيرة على غزة ،لكن هذا األمر ليس
ثابتًا بعد ،إذ تـجــاوزه االحـتــال برفع
وتـيــرة ال ــرد ليلة أول مــن أمــس بعدما

قصفت الطائرات العسكرية  7أهــداف
للمقاومة داخل القطاع ردًا على إطالق
ن ــار مــن ســاح ثقيل تـجــاه مستوطنة
«سـيــديــروت» ،شمال القطاع ،وأصــاب
الــرصــاص مـنــازل املستوطنني ومنهم
رئ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى قــذيـفــة
ص ــاروخـ ـي ــة ق ـب ــل ذل ـ ــك .ه ـن ــا ،اتـصـلــت
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،وأب ـل ـغ ـت ـه ــا
اعـتــراضـهــا على تـجــاوز الـعــدو قواعد
االشتباك التي اتفق على العودة إليها،
ك ـم ــا ط ــال ـب ــت ال ـح ــرك ــة بـتـفـعـيــل ب ـنــود
اتفاق  2014كاملة.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـض ـ ّـم ــن االت ـ ـفـ ــاق س ـمــاح
املـ ـص ــري ــن بـ ــدخـ ــول امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات إل ــى
غ ــزة عـبــر معبر رف ــح ،وذل ــك بــالـتــزامــن
مــع إع ــان ج ـهــات عــربـيــة اسـتـعــدادهــا
إلرســال مساعدات على رأسها األردن

واإلمـ ـ ـ ــارات ،إض ــاف ــة إل ــى األزه ـ ــر ال ــذي
أعلن تسيير قافلة إلى غزة ،ولكن هذا
األمر لم يشمل مساعدات تركية كانت
في طريقها إلى القطاع ،وهو ما يشير
إلــى أن املـســاعــدات يـجــب أن تـكــون من
«دولة غير معادية» للسلطات املصرية.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تسمح القاهرة بفتح
معبر رفح ملدة تتراوح ما بني أسبوع
إلى أسبوعني ،مع تسهيل سفر جميع
املـ ـس ــاف ــري ــن وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم الـ ـح ــاالت
اإلن ـســان ـيــة وامل ــرض ــى والـ ـط ــاب .ومــع
ذلكُ ،س ّجلت حاالت إرجاع كثيرة.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وع ـ ــد امل ـص ــري ــون
بمواصلة الجهود لعقد صفقة تبادل
لــأســرى بــن املقاومة واإلسرائيليني،
لـكــن إل ــى أن تـتــوافــر األجـ ــواء املناسبة
إلت ـمــام ـهــا وذلـ ــك بـسـبــب رف ــض ال ـعــدو
أخ ـي ـرًا إت ـمــام ـهــا ،وه ــو م ــا أكـ ــده قــائــد
«حـ ـم ــاس» ف ــي غـ ــزة ،يـحـيــى ال ـس ـنــوار،
فــي لـقــاء مــع قـنــاة «الـجــزيــرة» القطرية
قبل يــومــن ،بـقــولــه« :ك ــان هـنــاك حــراك
في صفقة تبادل ،لكن قيادة االحتالل
ت ــراجـ ـع ــت وهـ ـ ــي غـ ـي ــر جـ ــاهـ ــزة لـعـقــد
صـفـقــة» .وم ــن الــوعــود املـصــريــة أيضًا
تحسني وضــع الـكـهــربــاء فــي غــزة عبر
دراســة زيــادة كميات الكهرباء الــواردة
إليها من مصر وإســرائـيــل ،مع دراســة
ك ـ ــل مـ ـ ــن :ت ــوسـ ـي ــع مـ ـس ــاح ــة ال ـص ـي ــد
البحري ،والسماح بمزيد من املشاريع
اإلن ـســان ـيــة ع ـبــر دول عــرب ـيــة وج ـهــات
دولية.
وتــؤكــد امل ـص ــادر ،أن ــه فــي ح ــال إخـفــاق
تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال ـش ـف ــوي ،خـصــوصــا
أن «حـ ـم ــاس» أبـ ــدت مــواف ـقــة مـتــأخــرة
ع ـل ـي ــه ،فـ ــإن ال ـح ــرك ــة س ـت ـع ـيــد تـحــريــك
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،ول ـ ــن ت ـم ـنــع امل ـق ــاوم ــة
مـ ــن ال ـ ـ ــرد فـ ــي حـ ـ ــال تـ ـع ــرض ال ـس ـك ــان
إلطــاق النار .كما أن كثرة التهديدات
الـ ـت ــي أوصـ ـلـ ـه ــا املـ ـص ــري ــون وأط ـ ــراف
أخـ ــرى وم ـفــادهــا عـ ــودة إســرائ ـيــل إلــى
سـيــاســة اغـتـيــال ال ـق ـيــادة ،ردت عليها
الحركة بتأكيدها املـبــادرة إلــى «حرب
اس ـ ـت ـ ـن ـ ــزاف» ،كـ ـم ــا ت ـ ـشـ ــرح املـ ـ ـص ـ ــادر.
كذلك ،أبلغت «حماس» ،االستخبارات
امل ـص ــري ــة ،بــأنــه ف ــي ح ــال ل ــم يـنـجــز ما
تم االتفاق عليه ،فــإن التظاهرات على
ال ـح ــدود «سـتـكــون أق ــوى وأك ـبــر خــال
األسابيع املقبلة» ،وأن ثمة استعدادًا
ملسيرات كبيرة في الخامس من الشهر
املقبل (ذكرى احتالل القدس).

تناكف تركيا فلسطينيًا :مواجهة «االستعراض» بالمثل
السعودية ِ
استبقت السعودية
انعقاد القمة اإلسالمية
في اسطنبول اليوم،
بعقد اجتماع طارئ
لوزراء الخارجية العرب
في القاهرة .اجتماع لم
يخرج بأكثر من «جلبة»
دبلوماسية وإعالمية
حول التوجه إلى مجلس
األمن لطلب لجنة تحقيق
في أحداث غزة .لكن
خطوة من هذا النوع
تبدو مطلوبة بالنسبة إلى
الرياض ،التي ال يروقها
ّ
تصدر أنقرة واجهة
التضامن مع الفلسطينيين
تثير «الــزوبـعــة» التركية التي ال تفتأ
ّ
تتجدد كلما اندلعت جولة من جوالت
ال ـع ـن ــف فـ ــي األراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
امل ـح ـت ـلــة اغ ـت ـي ــاظ ــا س ـع ــودي ــا يـتـجـلــى
واضحًا في تعاطي اململكة وحلفائها
مع األحداث األخيرة في القدس وغزة.
وعلى رغم أن تحركات تركيا في مثل

ه ــذه األحـ ــداث بــاتــت أشـبــه بسيناريو
محفوظ ُيـعــاد تـكــراره كــل مــرة ،وكذلك
على رغــم أن أنـقــرة ال تـفــارق فــي ردود
فعلها فــي شــأن القضية الفلسطينية
هامش املناورة الذي تستطيع الظهور
مــن خــالــه فــي مظهر «قــائــد األم ــة» ،إال
أنــه هــا هنا تحديدًا تكمن الحساسية
ال ـس ـع ــودي ــة إزاء األتـ ـ ـ ـ ــراك .حـســاسـيــة
انــدفـعــت الــريــاض بفعلها ،ال ـيــوم ،إلــى
اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية
على سبيل املناكفة ،في محاولة لقطع
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام أنـ ـق ــرة ال ـت ــي تـسـتــدعــي
وطابعها
خـطــواتـهــا ،عـلــى تــواضـ ُعـهــا ِّ ً
ـرح ـ ـبـ ــة فــي
االس َـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــي ،ردودًا مـ ـ
العاملني العربي واإلسالمي.
وق ـب ـي ــل يـ ـ ــوم واحـ ـ ــد مـ ــن انـ ـعـ ـق ــاد قـمــة
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة لـ ــ«مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلس ــام ــي» ُي ـف ـتــرض أن ي ـش ــارك فيها
زعماء دول من بينهم الرئيس اإليراني
حـســن روح ــان ــي ،انـعـقــد ف ــي الـعــاصـمــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ط ـ ــارئ
لجامعة ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى مستوى
وزراء الخارجية بدعوة من السعودية.
وأعـ ـ ـ ــاد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
ع ــادل الـجـبـيــر ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
عقب االجتماع ،تــرداد تصريحات امللك
سلمان بن عبد العزيز عن أن «القضية
الفلسطينية هي قضية اململكة األولى»،
وأن ال ـس ـعــوديــة «ل ــن ت ـتــوانــى ع ــن دعــم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن السـ ـتـ ـع ــادة ح ـقــوق ـهــم
املـ ـش ــروع ــة» .وف ــي م ـحــاولــة لتخليص
اململكة مــن الصيت «التطبيعي» الــذي
يالحقها ،والذي بلغ حد تغطية وكاالت

األن ـب ــاء الـعــاملـيــة «ال ـص ـمــت» الـسـعــودي
والخليجي عـلــى خـطــوة نـقــل الـسـفــارة
األميركية في إسرائيل إلى القدس ،قال
الجبير إن «تــاريــخ اململكة واضــح جدًا
حيال دعم القضية الفلسطينية ...موقف
اململكة فــي شــأن القضية الفلسطينية
ثابت لن يتغير».
على أن األه ـ ّـم فــي تصريحات الجبير
ّ
هو قوله إن «اجتماع اليوم تركز حول
كيفية تحويل القرارات إلى مبادرات»،
وإعالنه عن «خطة تحرك استراتيجي
مل ــواج ـه ــة ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ش ــأن
الـقــدس» ،بما يوحي بــأن ثمة خطوات
جـ ــادة وحـقـيـقـيــة سـيـتــم ات ـخ ــاذه ــا في

يحضر زعماء دول
عربية وإسالمية قمة
اسطنبول اليوم
هذا اإلطــار ،قبل أن يخرج األمني العام
للجامعة الـعــربـيــة ،أحـمــد أب ـ ّـو الغيط،
ليعلن أن االجتماع لم «يتمخض» إال
عــن ق ــرار بــالـتــوجــه إل ــى مـجـلــس األمــن
للمطالبة بلجنة تحقيق فــي أح ــداث
غ ـ ــزة ،ومـ ــن ث ــم إلـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي حـ ـ ــال اس ـت ـع ـمــال
الواليات املتحدة حق النقض «الفيتو»
داخ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـج ـ ـلـ ــس .ق ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـرار ت ـ ـ ـ ّـم حـ ـص ــره،
خــافــا مل ــا ّادع ـ ــاه الـجـبـيــر ،ب ــ«ال ـجــرائــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـح ــق الـفـلـسـطـيـنـيــن»،
وال ـتــي أغ ــدق الــوزيــر الـسـعــودي ومعه

من تظاهرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» المعارض تضامنًا مع القدس (أ ف ب)

أب ـ ــو ال ـغ ـي ــط ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـشـ ــاء فــي
شــأنـهــا ،مــا يعني أن لـيــس هـنــاك قــرار
ذو طــابــع سـيــاســي سـ ُـيـشـهــر فــي وجــه
قيام الــواليــات املتحدة بنقل سفارتها
إلــى ال ـقــدس ،فــي خـطــوة بــدا مستغربًا
تشديد الرجلني وإلــى جانبهما وزيــر
الخارجية املصري سامح شكري على
أن «ال أثر قانونيًا لها» ،متغافلني عن
آثارها العملية على الوضع في القدس
املحتلة .حتى مقترح استدعاء السفراء
ّ
ظل مقترحًا ّ
يردده
العرب في واشنطن

بخجل وزي ــر الـخــارجـيــة الفلسطيني،
رياض املالكي ،معتبرًا أن «ليس هناك
م ــن ض ـيــر فـ ـي ــه» .أمـ ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات ،الـتــي
ل ــم ي ـجــد وزيـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،ع ـبــد الـلــه
بــن زاي ــد ،متسعًا لـحـضــور االجـتـمــاع،
فــاكـتـفــت ب ــال ــدع ــوة ،ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أنـ ــور
قــرقــاش ،إلــى «تحقيق دول ــي فــي شأن
مجزرة غزة» ،واملطالبة بـ«تدخل أممي
عاجل لحماية الفلسطينيني» ،بعدما
ُ
أعلنت ،في اليوم نفسه الــذي افتتحت

ف ـي ــه الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة،
«تــوف ـيــر أدويـ ــة عــاجـلــة ومـ ــواد طبية»
للجرحى الفلسطينيني.
بالنتيجة ،تبدو قرارات اجتماع القاهرة
ام ـتــدادًا ملــا أسـفــرت عنه القمة العربية
الـ ـت ــي انـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي م ــدي ـن ــة ال ـظ ـه ــران
السعودية في نيسان /أبريل املاضي،
وال ـت ــي أس ـب ــغ عـلـيـهــا م ـلــك الـسـعــوديــة
معلنًا تقديم 200
تسمية «قمة القدس»ِ ،
مليون دوالر للفلسطينيني .وما يؤكد
سـمــة «ال ـن ـكــايــة» ف ــي خ ـطــوة الـجــامـعــة

الـعــربـيــة أم ــس ،هــو تــرافـقـهــا مــع حملة
إعالمية سعودية محمومة على تركيا،
تصف مواقفها بـ«املزايدة» و«املتاجرة»
و«االس ـت ـغ ــال الـسـيــاســي الــرخ ـيــص»،
وت ــداف ــع عــن سـيــاســات اململكة بــادعــاء
أنها «قائمة على األفعال قبل األقــوال»،
مساند لخطوات
فــي قبالة أداء قطري
ِ
أن ـق ــرة ،وم ـبـ ِـالــغ ف ــي تـقــديــر مفاعليها،
ومجاه ٍر بتحميل السعودية وحلفائها
ِ
مسؤولية ما تشهده األراضــي املحتلة،
ك ـمــا جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـ ـقـ ـط ــري الـ ـس ــاب ــق ،ح ـم ــد بـ ــن ج ــاس ــم،
ال ــذي رأى ،فــي ت ـغــريــدات قـبــل أيـ ــام ،أن
«كـ ــل ال ـب ـيــانــات ال ـت ــي ت ـص ــدر ه ــي رفــع
عـتــب ،ولكنهم لــأســف شــركــاء فــي كل
مــا ّ ي ـج ــري» ،معتبرًا أن «صـفـقــة الـقــرن
ُ
تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول
ع ــرب ـي ــة» .ومـ ــا ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن ،تقف
ـاف ـظــة على
ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ـحـ ِ
رفضها االن ـخــراط فــي جـهــود الــريــاض
وأبـ ـ ــو ًظ ـب ــي واملـ ـن ــام ــة «ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة»،
محاولة عبر العمل الدبلوماسي إحداث
ِ
خ ــرق فــي ج ــدار الـتـقــاعــس الـعــربــي عن
ّ
إغــاثــة الفلسطينيني .ولعله مــن املثير
لــانـتـبــاه ،فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أن يـتــرأس
أمـيــر ال ـكــويــت ،صـبــاح األح ـمــد الجابر
الصباح ،وفد بالده إلى قمة اسطنبول
ال ـي ــوم ،فــي خ ـطــوة مــن شــأنـهــا تحريك
«النعرة» السعودية ،تمامًا كما فعلت
مشاركة امللك األردني ،عبد الله الثاني،
فــي الـقـمــة املـمــاثـلــة الـتــي انـعـقــدت عقب
إعالن ترامب قراره في شأن القدس.
(األخبار)
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هل نجحت خطة السيسي االقتصادية؟
مؤشرات متناقضة .هكذايمكن اختزال
المشهدالعام في مصر من بوابة السياسات
االقتصادية واالجتماعية المتبعة ،مايطرح
تساؤالت متعددة االتجاهات عن نجاح الخطة
االقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسي ،من عدمه
أحمد عابدين
بـلـغــة األرق ـ ــام ،ثـمــة حــديــث ي ــدور فــي مـصــر وخــارج ـهــا عن
نـجــاحــات ب ــدأت تحققها الـخـطــة االقـتـصــاديــة للرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي .هــذا الـحــديــث لــم يعد يقتصر على جوقة
املــدافـعــن فــي الــداخــل ،بــل صــار يـتــردد على لـســان املحللني
االقتصاديني الغربيني ،وتـعــززه بعض األرق ــام «اإليجابية»،
ومن بينها بلوغ االحتياطي النقدي من العمالت االجنبية في
املصرف املركزي  44مليار دوالر ،وهو من بني العوامل التي
دفعت باتجاه رفع التصنيف االئتماني السيادي ملصر.
أمــا على أرض الــواقــع ،فــاألمــر مختلف ،فــاألزمــات املعيشية
تتفاقم ،وآخر فصولها «أزمة املترو» التي أثارت احتجاجات
ً
عفوية منذ رفع أسعار التذاكر األسبوع املاضي ،فضال عن
االرت ـف ــاع املستمر فــي أس ـعــار الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة ،نتيجة
لــإجــراءات التي تراها الحكومة املصرية ضرورية من أجل
استكمال الخطة االقتصادية.
 44مليار دوالر هــو حجم االحتياطي النقدي مــن العمالت
األجنبية فــي البنك املــركــزي املـصــري حــالـيــا ،وفــق مــا أعلن
محافظه طارق عامر ،الذي ُوصف بأنه أعلى رقم ُي َّ
سجل في
تاريخ املصرف.
هذا اإلعالن تزامن مع الكشف عن استهداف مشروع املوازنة
العامة لـعــام  2019/2018تحقيق فــائــض ّأول ــي بنسبة 0.2
في املئة ،وفق ما أعلن وزير املال عمرو الجارحي ،أمام لجنة
الخطة واملوازنة في مجلس النواب.
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،يــأتــي إع ــان مـحــافــظ امل ـصــرف املــركــزي،
خالل املؤتمر السنوي التحاد املصارف العربية في القاهرة،
مــوافـقــة دول ــة الـكــويــت عـلــى تــأجـيــل بـعــض أق ـســاط ودائـعـهــا
التي منحتها للقاهرة عامي  2013و ،2015والتي تبلغ نحو
أربعة مليارات دوالر .وقد ُس ِّدد القسط األول منها منتصف
نـيـســان املــاضــي بقيمة  691مـلـيــون دوالر ،بــاإلضــافــة إلــى
الفائدة نصف السنوية املستحقة بقيمة  25.8مليون دوالر،
وذلــك بعد موافقة السعودية واإلم ــارات على تأجيل أقساط
مستحقة من ودائعهما البالغة  5.33مليارات دوالر.
ّ
لـعــل تلك املــؤشــرات تـبــدو إيجابية فــي الظاهر لتقويم مدى
نجاح الخطة االقتصادية ،ولكن ذلــك يتناقض مــع الشعور
العام بثقل األزمــة القائمة ،ما يقود إلــى البحث عن تفسير
التناقض.
اقتصادي ،يزيل االلتباس عن هذا
َ
مــن هنا ُيـطــرح س ــؤال بــديـهــي :هــل املـعــلــن مــن أرق ــام يعكس
تمامًا نجاح الخطة االقتصادية؟ يقول رضا عيسى ،الخبير
االقتصادي ،في حديث إلى «األخبار» ،إن الحديث عن فائض
فــي املــوازنــة هــو نــوع مــن «الــدعــايــة الرخيصة» الـتــي ُيطلقها
املسؤولون ،فهم يتحدثون عن املوازنة قبل احتساب فوائد
ُ
احت َ
سبت ،فلن يكون هناك فائض ،بل على
القروض ،التي إذا
العكس سيكون هناك عجز كبير ،فالفائض الحقيقي يكون
بمقارنة جميع املصروفات ،بما فيها أقساط الديون والفوائد،
بجميع اإليرادات وليس بطريقة «وال تقربوا الصالة.»...
هذا الــرأي يتفق معه وائــل جمال ،الباحث االقتصادي ،الذي
يشير في حديث إلى «األخبار» إلى أن ما يتحدث عنه وزير
املــال هــو الفائض األولــي املتوقع فــي املــوازنــة الـجــديــدة ،وذلــك
ً
باستبعاد نصف اإلنـفــاق الـعــام تقريبًا ،ممثال فــي الفوائد
ّ
وأقـســاط الــديــون .ويــوضــح جـمــال أنــه «عندما يـكــون نصف
اإلنـفــاق الـعــام تقريبًا ّعلى بند هــو املـعـ ّـرض لـلــزيــادة ،ويمثل
أكبر املشاكل ،فهذا يقلل جدًا من الداللة اإليجابية للمؤشر،
ً
فضال عن ّأن التغطية تخلط بني االثـنــن .فالحكومة تتوقع
ً
عجزًا في املوازنة متفائال يزيد على ثمانية في املئة بقليل
ً
(أقل بواحد في املئة أو أكثر قليال من املوازنة الحالية) على
حساب األجور والدعم والتعليم والصحة ،وهي بنود يتراجع
اإلنفاق الحقيقي عليها بشكل واضح».
أما في ما يتعلق باالحتياطي النقدي ،فيشير رضا عيسى إلى
أن األمر «ليس ناتجًا من املنظومة االقتصادية من صادرات
وإنتاج ،بل هو نتاج لودائع وقروض طالب النظام ّ
بمد أجلها
وتأجيل دفع أقساطها كي ال ينخفض االحتياطي» .ويوضح
أن «االحتياطي منفصل تمامًا عن املنظومة االقتصادية ،لذلك
فهو غير متجدد ولم ينتج منه انخفاض في سعر الــدوالر،
وهــو أمـ ٌـر لن يحدث ،فهو أشبه بحقن املقويات ،التي تعطى
ً
لإلنسان بديال من التغذية الطبيعية والحقيقية».
محافظ البنك املركزي كان أعرب عن تعجبه من التشكيك في

حجم االحتياطي من النقد األجنبي ،وذلك خالل استضافته
ً
في برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي» ،قائال ّإن الـ 44
مليار دوالر هو رقم حقيقي بنسبة  100في املئة ،ويجري
احتسابه وفقًا للمعايير الدولية ،وإن هذا االحتياطي الكبير
يعطي ثقة كبيرة للمستثمر األجنبي في االقتصاد املصري
ويطمئنه إل ــى ع ــدم ح ــدوث اض ـطــرابــات فــي ال ـســوق تجعله
يخسر رأس ماله ،عــاوة على تأمينه كافة االلتزامات التي
تحتاجها الــدولــة ،وخاصة في ما يتعلق باملشاريع الكبيرة
الجاري تنفيذهاّ .
ً ّ
على تلك النقطةُ ،يعلق وائل جمال قائال إنه «بمتابعة تطور
االحتياطي النقدي ومقارنته بتطور الدين ،نجد أن الديون
تزيد بمعدل أكبر ،وهــو ما يطرح السؤال عن جــدوى زيــادة
االحـتـيــاطــي وم ـصــدره .فهل هــو مــن مـصــادر مـتـجــددة مثل
السياحة أو االسـتـثـمــار األجـنـبــي فــي أص ــول منتجة أو من
دخــل قناة السويس أم من االستدانة واألم ــوال الساخنة؟».
ويضيف« :بما ّأن الزيادة معتمدة على االستدانة ،فهذا يقلل
مــن مـعـنــاهــا بــالـنـسـبــة إل ــى االق ـت ـصــاد عـلــى امل ــدى املـتــوســط
والـطــويــل ،كذلك فإنه أحــد املــؤشــرات غير اإليجابية بجانب
زي ــادة الــديــن الـخــارجــي قـيــاســا إل ــى الــديــن املـحـلــي ،فبالرغم
من أن الدين الخارجي يتميز بفوائد أقل ،إال أن عيبه يتمثل
في ضــرورة ســداده بالعملة الصعبة ،عــاوة على ذلــكّ ،
فإن
هيكل الدين الخارجي يميل أكثر وأكثر إلى الديون املتوسطة
والقصيرة األجل ،وهذا ما يزيد من أخطاره أكثر فأكثر».
وكان املصرف املركزي قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي ملصر
ليصل إلى  82.9مليار دوالر في نهاية كانون األول املاضي،
وفــق نشرته لطرح السندات املصرية القومية باليورو التي
ُ
أصدرها خــال شهر نيسان املاضي ،كذلك خ ِّصص مبلغ
 541.3مليار جنيه كفوائد على الــديــن خــال ميزانية عام
 ،2019 – 2018وفق النشرة ذاتها.
يعلق عيسى على ذلك بالقول إن «الديون تشكل خطرًا وعبئًا
كبيرًا على املوازنة املصرية ،وقد حذر منها مندوب صندوق
النقد الــدولــي والـعــديــد مــن الباحثني والـخـبــراء االقتصاديني
املصريني ،الذين طالبوا بوقف االستدانة».
أمــا وائــل جمال ،فيقول ّإن «أرق ــام الــديــون الخارجية املعلنة
متأخرة جدًا ،حيث إن آخر أرقام متاحة تعود إلى الربع األول
ُ
من العام املالي ،وهــي تشكل  36في املئة تقريبًا من الناتج
املحلي مقارنة بنحو  16في الربع في الربع األخير من السنة
املالية  ،2016 – 2015كــذلــك أش ــارت نـشــرة طــرح السندات
باليورو إلى وجــود مخاطر من عدم ســداد الديون بما فيها
ً
الـطــرح نـفـســه» .ويـتــابــع قــائــا« :بــالــرغــم مــن أن املستثمرين
غطوا الطرح بالكامل ،إال أن املخاطر ال تزال قائمة ومعترفًا
بـهــا ،ومــواف ـقــة بـعــض ال ــدول عـلــى تــأجـيــل أقـســاطـهــا مؤشر
إيجابي ،على أمــل أن يتحسن االقتصاد وأن يكون الوضع
املــالــي أفـضــل ،حيث إنــه دائـمــا مــا تكون هناك إع ــادة جدولة
الديون ،وتيسير شروط السداد تصرف إيجابي بالنسبة إلى
االقتصاد».
إعالن وكالة «ستاندارد آند بورز» رفع التصنيف االئتماني
السيادي ملصر بالعملتني املحلية واألجنبية على املدى الطويل
إلى من «ب سالب» إلى «ب» ،شكل بدوره مؤشرًا احتفت به
السلطات املصرية للداللة على نجاعة الخطة االقتصادية.
وفي هذا السياق ،يقول وائل جمال إن تقرير «ستاندارد آند
بــورز» ّ
حسن التصنيف االئتماني بـنـ ًـاء على تحرير سعر
ال ـص ــرف ،وتـحـســن ال ـح ـســاب ال ـج ــاري ،وال ــزي ــادة فــي إنـتــاج
الغاز الطبيعي وفــي االحتياطي النقدي ،وقــد أشــارت وكالة
التصنيف إل ــى تحسن الـنـمــو فــي الـنــاتــج املـحـلــي ب ـنـ ًـاء على
األرقــام الحكومية ،وتوقعت أن يكون متوسطه  5.4في املئة
سنويًا خالل السنوات األربع املقبلة.
ومع ذلك ،يلفت وائل جمال االنتباه إلى أن وكاالت التصنيف
االئتماني تنظر عادة من عدسة زبائنها ،وبالتالي فهي تركز
على القدرة على السداد وحركة رؤوس األموال.
ويضيف أن «التصنيف من املفترض أنــه ُيسهم في تقليل
تكلفة االق ـت ــراض بحكم أن ــه يـقــول إن املـخــاطــر لالستثمار
واإلق ــراض أقــل ،لكن ما حــدث في األيــام املاضية من خروج
ملـسـتـثـمــري امل ـحــافــظ نـحــو األرج ـن ـت ــن ،ال ـتــي ارت ـف ـعــت فيها
الفائدة على اإلقــراض ملا فوق  40في املئة ،يشي بـ ّ
ـأن هناك
مخاطر أخرى قد تغير الصورة ،خصوصًا أن تقرير وكالة
التصنيف قد تحدث عن ضغوط سلبية قد تحدث إذا فشلت
الحكومة في تحجيم الدين ،فارتفاع سعر البترول وانسحاب
مـسـتـثـمــري امل ـحــافــظ مــن األم ـ ــوال الـســاخـنــة عــوامــل ضغط
حقيقية».
بشكل عام ،يرى جمال أنه بنظرة عامة إلى مشروع موازنة
العام الجديد يمكن رصد ّأن برنامجي تكافل وكرامة لهما
داللتهما اإليجابية ،إال أنهما يحتاجان إلــى تقييم شامل،
وتــدقـيــق فــي أرقــام ـه ـمــا ...أم ــا دون ذل ــك ،فـهـنــاك تــراجــع في
اإلنفاق الحقيقي لكل البنود ذات الطابع االجتماعي.

