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معتز الفجيري

ــقــــمــــة مـــــن أجــــل  ــل انــــعــــقــــاد الــ ــثـ ــمـ يـ
و10   9 ــــي  ــومــ ــ يــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الــحــالــي  كـــانـــون األول  ديــســمــبــر/ 
فرصة للتأمل في مسارات السياسة العاملية 
تـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنــــســــان في 
العالم العربي. لقد تعهد الرئيس األميركي، 
جو بايدن، وقت أن كان مرّشحًا، بالدعوة إلى 
الــواليــات املتحدة  الــتــزام  هــذه القمة لتجديد 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخـــلـــيـــًا وخــــارجــــيــــًا. وهـــو 
األمـــر الـــذي شـــّدد عليه فــي مــقــالــه فــي مجلة 
فــورن أفــيــرز، نشر فــي مـــارس/ آذار املاضي، 
تحت عنوان »ملــاذا على أميركا أن تقود من 
جــديــد«. ســتــشــارك فــي هـــذه الــقــمــة حكومات 
110 دول، بينها دولة عربية وحيدة، العراق. 
ولــم يخل اختيار هــذه الــدول من تناقضات؛ 
فعلى الــرغــم مــن اإلعـــان األمــيــركــي أن القمة 
امللتزمة  والــحــكــومــات  فــقــط،  للديمقراطيات 
بــهــا، فقد تمت دعـــوة حــكــومــاٍت مــعــروف عن 
قــيــاداتــهــا الـــنـــزوع إلــــى الــشــعــبــويــة والـــعـــداء 
العتبارات  اإلنــســان،  وحــقــوق  القانون  لحكم 
بولندا  مثل  واستراتيجية،  أمنية  أميركية 
والــهــنــد والــفــيــلــيــبــن، كــمــا أن إســـرائـــيـــل من 
ضــمــن املــدعــويــن إلـــى الــقــمــة، بــصــرف النظر 
عـــن ســيــاســاتــهــا الــعــدائــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
والــقــانــون الــدولــي دولـــة احــتــال. وفـــي إطــار 
التفاعل مع القمة، صــدرت منذ أيــام »رسالة 
القمة  إلى  العربي  العالم  املدني في  املجتمع 
من أجل الديمقراطية«، وهي خاصة نقاشاٍت 
دارت في املنتدى الخامس والعشرين لحركة 
ــان فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وعــقــد  حــقــوق اإلنـــسـ
فـــي 16 الــشــهــر املـــاضـــي )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي( بــمــبــادرة مــركــز الــقــاهــرة لـــدراســـات 
ــقـــّدم اإلعـــان  حــقــوق اإلنـــســـان وتــنــظــيــمــه. ويـ
مــجــمــوعــة مــن الــتــوصــيــات »لــضــمــان مقاربة 
مــســتــديــمــة ومــتــســقــة لــلــدفــع بــالــديــمــقــراطــيــة 
الفرصة  أتيحت  اإلنـــســـان«.  واحــتــرام حــقــوق 
ــذه الـــســـطـــور لــلــتــفــاعــل الـــقـــريـــب مع  لــكــاتــب هــ
للمجتمع  واإلقــلــيــمــيــة  الـــدولـــيـــة  الــفــعــالــيــات 
ــدنــــي املـــرتـــبـــطـــة بـــدعـــم اإلصـــــــاح وحـــقـــوق  املــ
اإلنـــســـان فـــي الــعــالــم الــعــربــي مــنــذ منتصف 
عــام 2004. في ذلــك الــوقــت، كانت قضية دعم 
الديمقراطية موضوعا ملبادراٍت من الواليات 
ــــي، مجموعة دول  املــتــحــدة، االتــحــاد األوروبــ
الثماني، وقّمة دول حلف األطلنطي )الناتو(، 
لكنها تــوقــفــت عــنــد حــــدود كــونــهــا مــبــادرات 
إعانية لم تعكس أي تغير نوعي في اإلرادة 
السياسية لــهــذه الــحــكــومــات إلعــطــاء أولــويــة 
لألجندة الحقوقية في التعامل مع حكومات 
املنطقة. وقتها حرص قطاع هام من منظمات 
العربية  واإلقليمية  الوطنية  اإلنسان  حقوق 
ــع هــــذه املـــــبـــــادرات، وتــقــديــم  عــلــى الــتــفــاعــل مـ
به  القيام  يمكن  ملــا  وتوصياتها  تــصــّوراتــهــا 
في  الــعــرب  والحقوقين  الديمقراطين  لدعم 
نضاالتهم من أجل التغيير. وعلى الرغم من 
اخــتــاف الــســيــاقــات الــســيــاســيــة بــن املــاضــي 
والحاضر، إال أن املشترك في رسائل املجتمع 
املــدنــي العربي على مـــدار هــذه الــســنــوات هو 
الشعور بخيبة األمل من املفارقات األخاقية 
املــتــكــّررة الــتــي تــســقــط فــيــهــا الــــدول الــغــربــيــة، 
ــار لــحــقــوق  ــتـــصـ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــاالنـ
اإلنسان في املنطقة العربية، والفجوة العميقة 
بن الخطابات واألفعال في سياساتهم تجاه 

شعوب املنطقة ودولها. 

سياقات دولية وإقليمية مضطربة 
يتجدد النقاش اليوم، بالتزامن مع القمة من 
الغربية  السياسات  بشأن  الديمقراطية،  أجل 
تـــجـــاه حـــقـــوق اإلنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البلدان العربية، مع اختاف جذري للسياقات 
مشهد  ظل  في  والعربية،  الدولية  السياسية 
أكثر  اعتباره  إقليمي ودولــي، يمكن  سياسي 
تــعــقــيــدًا مــن ســنــوات مــا قــبــل الــربــيــع الــعــربــي، 
مع  العربية،  الثورات  انحسار  تواكب  فعربيًا 
تــوّحــش غــيــر مــســبــوق لــلــســلــطــويــات العربية 
القديمة والجديدة، وتجّدد في تقنيات القمع 
سريعة  وقائية  سياسات  تبّني  مــع  ونطاقه، 
وحــازمــة ملــنــع ومــواجــهــة أي حـــراك مجتمعي 
مطالب بالتغيير، وحتى محاصرته في دول 
العربي. وقد وّظفت هذه السلطويات  الجوار 
الــضــغــوط  المـــتـــصـــاص  املـــتـــاحـــة  األدوات  ــل  كـ
ــة والــــدولــــيــــة، ســــــواء عـــبـــر تــكــثــيــف  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الـــتـــعـــاون اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، وعــــدم الـــتـــرّدد 
فــي اســتــهــداف الناشطن ملــا هــو وراء حــدود 
ــا أطــلــقــت عــلــيــه مــنــظــمــة فــريــدم  الــــدولــــة فـــي مـ
هاوس في أحد تقاريرها الحديثة »االستبداد 
العابر للحدود«، أو االستعانة بقوة عسكرية 
هو  كما  لشعوبها،  غاشمٍة  ملــواجــهــٍة  أجنبية 
الــحــال فــي ســـوريـــة، أو الــتــدخــات الــخــارجــيــة 
املباشرة لقوى إقليمية، للتأثير على مسارات 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة، بــمــا يــخــدم مصالحها 
ــر فــــي الــيــمــن  ــ الــجــيــوســيــاســيــة، كـــمـــا هــــو األمــ
التطبيع  تــعــمــيــق  ــة  ولــيــبــيــا، أو تــوظــيــف ورقــ
مــع إســرائــيــل، للتأثير عــلــى تــوجــهــات الــقــوى 
الغربية تجاه أنظمتها الحاكمة، وهو التوّجه 
الـــذي هــرولــت إلــيــه بــلــدان عربية كثيرة خال 
الــعــامــن األخــيــريــن. وعــلــى املــســتــوى الــدولــي، 
الديمقراطية  النحسار  العاملية  املــوجــة  نجد 
وحكم القانون، والتي طاولت البلدان الغربية 
ذاتها، فاالتحاد األوروبي غير قادٍر بعد على 
في  واملتمثلة  داخله،  من  التهديدات  مواجهة 
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صــعــود نــزعــات شــعــوبــيــة وســلــطــويــة فــي كــل
ــذا الـــعـــام )2021(  مـــن املــجــر وبـــولـــنـــدا. وفـــي هـ
مــالــي وغينيا  فــي  انــقــابــات عسكرية  وقــعــت 
أزمه  والــســودان، فضًا عن  وتشاد وميانمار 
التحّول الديمقراطي في تونس. ودفعت هذه 
إعانه  في  العربي  املدني  املجتمع  التطورات 
إلى قمة الديمقراطية إلى اقتراح »االمتناع عن 
تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي لألنظمة 
الديمقراطية عن طريق  لانتقاالت  املجهضة 
أخـــــــرى«،  طـــــــرٍق  أي  أو  عـــســـكـــريـــة  انــــقــــابــــات 
و»اقتراح وجود آليات أممية جديدة ملعالجة 
الــدول  فــي  والسياسية  العسكرية  الــتــدخــات 
الــتــي تــمــّر بــمــراحــل انــتــقــال ديــمــقــراطــي«. من 
الــدور الصاعد  ناحية أخــرى، بــدا واضحًا أن 
السلطويات  بن  للحدود  العابرة  للتحالفات 
أصبح قـــادرًا على إحـــداث شلل فــي سياسات 
حــقــوق اإلنــســان الــدولــيــة، وإحـــداث اخــتــراقــاٍت 
الــبــلــدان الغربية ذاتــهــا، والــتــي تشهد،  داخـــل 
القيادية  األدوار  فــي  انــحــســارًا  ســنــوات،  منذ 
الحقوقي  امللف  فــي  بها  تقوم  أن  يمكن  التي 
دولــيــًا. وتكفي اإلشــــارة إلــى إخــفــاق املجتمع 
الـــدولـــي فــي وقـــف الـــنـــزاع املــســلــح فــي الــيــمــن، 
وفـــي الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــه اإلنــســانــيــة، بل 
لفريق  توفير حماية  الــقــدرة على  عــدم  حتى 
ــراء الــــبــــارزيــــن املـــعـــنـــي بـــالـــيـــمـــن، اآللـــيـــة  ــبـ ــخـ الـ
األمـــمـــيـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــشــكــلــت بــصــعــوبــة 
عام 2017 لرصد )وتوثيق( الجرائم املرتكبة 
بعد  اليمن،  فــي  املتحاربة  األطـــراف  بواسطة 
نــجــاح الــتــحــالــف الــســعــودي - اإلمـــاراتـــي في 
إنهاء عملها بقرار من مجلس حقوق اإلنسان 

في 7 أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

مسؤولية أميركا وحلفائها األوروبيين  
العاملية  القمة  لعقد  بايدن  مــبــادرة  قد تكون 
نقديٍة  ملراجعٍة  فرصًة  الديمقراطية  أجــل  من 
جذريا  تقييما  بــدايــًة  تتطلب  لكنها  شاملة، 
ملــســؤولــيــات الـــــدول الـــراعـــيـــة واملـــشـــاركـــة في 
الــقــمــة، ومــــن بــيــنــهــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، عن 
ــقــــوق اإلنـــســـان  ــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ انـــحـــسـ
عامليًا. تكفي اإلشارة هنا إلى بعض الوقائع 
الــتــي تــكــّشــفــت حــديــثــًا فــي ســيــاق التحضير 
في  املــدويــة  الفضيحة  مقدمتها  فــي  للقمة، 
الوثائق املسّربة التي نشرها موقع ديسكلوز 
ــــن الــــــتــــــوّرط املـــبـــاشـــر  الــــفــــرنــــســــي، أخـــــيـــــرا، عـ
ارتكبها  الفرنسية في عدة جرائم  للسلطات 
الجيش املــصــري ضــد املدنين فــي مصر في 
»الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــــاب«.  إطــــار مـــا تــعــرف بــــ

مصر، لم تكن هده التسريبات مفاجئة، فقد 
تقّدمت منظمات مصرية ودولية كثيرة، في 
مناسبات عدة في األعوام الخمسة األخيرة، 
ــادرات  بــتــقــاريــر مـــوّثـــقـــة عـــن مــســاهــمــة الــــصــ
العسكرية من الدول الغربية في االنتهاكات 
فــي مــصــر. األمــر  الجسيمة لحقوق اإلنــســان 
أخــيــرا،  أثــيــر،  القمع  بتصدير  املرتبط  نفسه 
بـــشـــأن نــقــل شـــركـــات فــرنــســيــة وإســرائــيــلــيــة 
ــّســــس، والـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــت  ــجــ ــتــ ــات الــ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
ــاة  ضـــد املـــدافـــعـــن عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان ودعــ
الديمقراطية في فلسطن ومصر واإلمــارات 
واملــغــرب. ومــن املــفــارقــات أن إحــدى القضايا 
اإلنــتــرنــت،  بــحــريــات  للقمة ترتبط  املــحــوريــة 
معروف  فيها حكومات  املشاركن  بــن  ومــن 
ــا تــــصــــديــــر تـــقـــنـــيـــات الـــتـــجـــســـس ضــد  ــهـ ــنـ عـ

الحقوقين أو استخدامها. 
ــان الـــوقـــت بــعــد مـــرور  ــــرى، حــ مـــن نــاحــيــة أخــ
ــلــــى وقـــــــــوع أحـــــــــــداث »11  ــًا عــ ــ ــامـ ــ ــريــــن عـ عــــشــ
ســبــتــمــبــر«، لـــاعـــتـــراف بــــاآلثــــار الــتــخــريــبــيــة 
الــتــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــــاب على 
تطبيق حكم القانون، وتوفير غطاء سياسي 
مــتــجــّدد لــلــمــمــارســات الــســلــطــويــة ولــجــرائــم 
بــلــدان كثيرة،  فــي  الجسيمة  االنــســان  حقوق 
وفي مقدمتها بلدان الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، األمر الذي جعل بيان املجتمع املدني 
»ال  عنوان  تحت  يصدر  بايدن  لقمة  العربي 
تــجــديــد ديــمــقــراطــيــا مــن دون إصــــاح لنهج 
مكافحة اإلرهــاب«. والنداء نفسه أطلقته في 
مــنــاســبــات عــديــدة للمجتمع الــدولــي مــقــّررة 
ــان فـــي أثــنــاء  األمـــــم املـــتـــحـــدة لــحــقــوق اإلنــــســ
مكافحة اإلرهاب أستاذة القانون األيرلندية 
فيونواالني أوالين. لم تؤّد سياسات مكافحة 
ــّج، لنعت  اإلرهـــــاب إلـــى اســتــغــالــهــا بــشــكــل فــ
املعارضن والحقوقين، من بينهم محامون 
وصـــحـــافـــيـــون بــــاإلرهــــاب فــحــســب، بـــل إنــهــا 
فــتــحــت الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــــام تعطيل 
القتل  مثل  تدابير  واستباحة  ذاتــه،  القانون 
ــارج نــطــاق الـــقـــانـــون، واالخـــتـــفـــاء الــقــســري  خــ
والتعذيب. وتكفي اإلشارة، في هذا السياق، 
الذي أصدرته »هيومان رايتس  التقرير  إلى 
ووتش« في سبتمبر/ أيلول املاضي عن قتل 
وزارة الداخلية في مصر عشرات األشخاص 
نــطــاق القضاء  ــارج  قــانــونــي، وخـ بشكل غير 

في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب.

الصدام المتجدد بين الحقوق 
والمصالح االستراتيجية

مـــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن تـــجـــارب املــاضــي 
ــان  ــ ــســ ــ اإلنــ ــــوق  ــقــ ــ حــ ــــي  ــّنـ ــ ــبـ ــ تـ أن  والــــــحــــــاضــــــر 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة 
ــع مــنــظــور  ــان يـــصـــطـــدم مــ ــ ــيـ ــ ــي مــعــظــم األحـ فــ
الــــدول ملــصــالــحــهــا االســتــراتــيــجــيــة واألمــنــيــة 
يدركها  الــتــي  الحقيقة  وهــي  واالقــتــصــاديــة، 
ــتــــي تــتــضــح  ــرب كـــثـــيـــرون، والــ ــ حـــقـــوقـــيـــون عـ
بــجــاء فــي اإلعـــان الــصــادر أخــيــرا عــن مركز 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان. مــن  ــرة لــــــدراســــــات حــ ــاهــ ــقــ الــ
الدولي  النظام  طبيعة  مّكنت  أخــرى،  ناحية 
لديها  تكون  كثيرة ألن  دوال سلطوية  اليوم 
قدرات على إضعاف أثر الضغوط الخارجية 
املتعلقة بملف حقوق اإلنسان أو احتوائها، 
حتى مع افتقاد بعضها املــوارد االقتصادية 
ز مـــن مــوقــفــهــا إزاء هــذه 

ّ
واملـــالـــيـــة الــتــي تـــعـــز

ــارات، والتي  اإلمـ الضغوط، فمثًا دولــة مثل 
فعليا وبــدون مبالغة، يقبع بداخلها جميع 
الــحــقــوقــيــن ودعـــــاة اإلصـــــاح فـــي الــســجــون 
منذ عام 2012، قليا ما ُتواَجه بضغوط في 

سجلها الــحــقــوقــي، اعــتــمــادا عــلــى مــواردهــا 
الدولية  وتحالفاتها  واملــالــيــة،  االقــتــصــاديــة 
في  حققتها  التي  واالخــتــراقــات  واإلقليمية، 
ــدر الــبــرملــان  ــ ــد أصـ املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة. وقــ
األوروبــي قــرارًا في سبتمبر/ أيلول املاضي 
يعّد األول مــن نوعه عــن حقوق اإلنــســان في 
اإلمارات، لكنه مّر من دون اهتمام، ولم يؤثر 
الغربية من واقــع حقوق  الــدول  على مواقف 
اإلنسان في اإلمارات، ولم ُيحدث أي أثر يذكر 
ــل اإلمـــــارات.  فـــي الــســيــاســات الــحــقــوقــيــة داخــ
كما كشفت تقارير أخرى من خبراء في األمم 
املــتــحــدة، وتــســريــبــات إعــامــيــة حــديــثــة، عن 
تحويل اإلمارات مروحيات وطائرات حربية 
ومعّدات عسكرية إلى قوات الجنرال املتمّرد، 
خليفة حفتر، في ليبيا منذ عام 2015، تحت 
مرأى ومسمع بلدان غربية من بينها فرنسا، 
فـــي انــتــهــاك لــلــحــظــر الـــدولـــي املـــفـــروض على 

صادرات األسلحة إلى ليبيا مند 2011.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــــآالت الــقــمــة الــعــاملــيــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وجــّديــة مــا ســـوف يتمّخض 
ــّدي االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــذي  ــتـــحـ عــنــهــا، فــــإن الـ
يـــواجـــه الــحــقــوقــيــون ودعــــــاة الــديــمــقــراطــيــة 
العرب هو كيفية إحداث تغييراٍت في املنظور 
الــدولــي ألهــمــيــة قضية حــقــوق اإلنــســان في 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. لــقــد واجــهــت حــركــات 
حقوق اإلنسان تحّديا مماثًا في دول أميركا 
الستينيات  عقدي  في  والاتينية  الوسطى 
ــقــــابــــات  ــار االنــ ــتــــشــ ــع انــ ــ والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـ
العسكرية هناك في سياقات الحرب البادرة، 
املتحدة والــدول  الــواليــات  فــي الضغط على 
األوروبــــيــــة لــتــغــيــيــر مــنــظــورهــم إلــــى أنــظــمــة 
الحكم في تلك املنطقة، وتبّني أجندة حقوق 
الخارجية. وقــد لعب  السياسة  اإلنــســان في 
الــحــقــوقــيــون وشـــبـــكـــات املـــنـــاصـــرة الــعــابــرة 
أدوارًا  الــدولــيــة،  التضامن  لــلــحــدود، ولــجــان 
هـــامـــة، خــصــوصــا فـــي املــهــجــر فـــي الــتــغــيــيــر 
التدريجي لتوجهات العواصم الغربية تجاه 
األنــظــمــة الــعــســكــريــة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الحراك الحقوقي، 
ــده فــــي إحـــــداث  ــ ــ إال أنـــــه لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــًا وحـ
هـــذا الــتــغــيــيــر، فــالــتــوازنــات االســتــراتــيــجــيــة 
واألمــنــيــة الــتــي كــانــت تـــحـــّرك صــنــاع الــقــرار 
األمــيــركــي والــغــربــي بــشــكــل عـــام تــجــاه دول 
أميركا الاتينية أو شرق أوروبا بعد انتهاء 
الحرب الباردة تختلف، با شك، في دوافعها 
عن  واالستراتيجية  السياسية  ومحّفزاتها 
رؤيتهم اليوم إلى مصالحهم االستراتيجية 
واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة فــي منطقة الــشــرق 
البنية  أخـــرى، تختلف  ناحية  مــن  األوســــط. 
الراهنة للعاقات الدولية جذريًا عن حقبتي 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات. فــفــي الــوقــت 
الفاعلن  مصالح  وتتداخل  تتعّدد  الحالي، 
الــدولــيــن فــي ظــل انــكــمــاش الــتــأثــيــر الــدولــي 
ــركـــي واألوروبــــــــــي. خـــاصـــة الـــقـــول إن  ــيـ األمـ
إحـــداث تغيير فــي املــنــظــور الــغــربــي يتطلب 
من املجتمع الحقوقي والديمقراطي العربي 
طرح رؤى وبدائل سياسية معتدلة وقادرة 
الراهنة،  الــدولــيــة  املتغيرات  استيعاب  على 
ــن الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة أيــضــًا  كـــمـــا يــتــطــّلــب مــ
إدراك أن قــضــيــة حــقــوق اإلنـــســـان الــيــوم في 
مجرد  فقط  يــبــّررهــا  ال  العربية  املجتمعات 
االنــحــيــاز للمثل والــقــيــم، بــل إنــهــا أصبحت، 
وعلى واقــع تجارب وخبرات ما قبل الربيع 
العربي وما بعده، في صدارة محّددات األمن 

واالستقرار اإلقليمي والعاملي. 
)حقوقي مصري(

أفكار وقضايا وتأمالت

على هامش القّمة من أجل الديمقراطية

إسرائيل من 
المدعوين إلى القمة، 

بصرف النظر عن 
سياساتها العدائية 

لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي

االتحاد األوروبي 
غير قادٍر بعد على 

مواجهة التهديدات 
من داخله، والمتمثلة 

في صعود نزعات 
شعوبية وسلطوية

تبنّي حقوق اإلنسان 
والديمقراطية في 
السياسات الخارجية 

يصطدم مع منظور 
الدول لمصالحها

تعقــد قمــة من أجل الديمقراطية في 9 و10 ديســمبر/ كانون األول الحالي، بدعوة من الرئيــس األميركي جو بايدن، في ظل 
انكماش التأثير الدولي األميركي واألوروبي، وتعّدد وتداخل مصالح الفاعلين الدوليين

)Getty( 2021/11/5 »متظاهرون في غالسكو خالل مسيرة »من أجل المستقبل

الحاكم  النظام  الداخلية  واالجتماعية  االقتصادية  الضغوط  تمنع  لم 
في مصر من احتواء األطراف الخارجية عبر تحالفاته الدولية والدعم 
وتعميق  اإلرهاب،  مكافحة  لخطاب  المكثّف  والتوظيف  اإلقليمي، 
الدول  مع  العسكرية  الصفقات  وإبــرام  والعسكري،  األمني  التعاون 
التي  والشجاع  الــدؤوب  الحراك  من  الرغم  وعلى  تأثيرًا.  األكثر  الغربية 
ملف  في  النظام  لمحاصرة  المصرية  اإلنسان  حقوق  حركة  تقوده 
الدعم  غياب  ظل  في  محدودة،  ظلت  اآلثــار  أن  إال  اإلنسان،  حقوق 

السياسي واألخالقي المطلوب من حلفاء النظام المصري دوليًا.

احتواء األطراف الخارجية
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وعــلــى إثـــر هـــذه الــفــضــيــحــة، تـــقـــّدم قــبــل أيـــام 
ــواب فــــي الـــكـــونـــغـــرس األمــــيــــركــــي، أبـــرزهـــم   ــ نــ
واملشكلون  ماليناوسكي،  تــوم  الديمقراطي 
مــا يــعــرف بتكتل حــقــوق اإلنــســان فــي مصر، 
بطلب لإلدارة األميركية للتحقيق في إساءة 
مصر استخدام معّدات عسكرية أميركية مثل 
طائرات F16  وCessna 208 في هذه الجرائم. 
في  اإلنــســان  عــن حقوق  للمدافعن  بالنسبة 
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