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 ا العدد هذ

املرصد، يأيت هذا اإلصدار الجديد من إصدارات  ، ومرور ثالث سنوات عىل إطالق موقع  2022مع بداية العام  

املرصد، والذي سيكون بعنوان "أقالم غربية"، حيث نقوم فيه برصد أهم األوراق البحثية وأوراق السياسات  

تم ترجمتها  تواملقاالت والتحليالت التي يتم نرشها يف أهم وسائل اإلعالم واملراكز البحثية األوربية واألم�كية، و 

تم نرشها مرتجمة عىل املوقع  يوحدة الرتجمة باملعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، و  تحت إرشاف

الرسمي للمعهد، وخاصة تلك التي تهتم بقضايا التحوالت السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية يف مرص والرشق  

العدد تم رصد أربعة إسهامات مهمة،  ويف هذا    األوسط، وما يرتبط بها من تفاعالت وتحوالت إقليمية ودولية.

 جاءت عىل النحو التايل: 

اإللكرتونية األمريكية، التي يصدرها معهد كوينيس لفن الحكم    ريسبونسبل ستيت كرافتنرشت مجلة  ـ 1

لمقاالً  2022يناير    28املسؤول، يف   بجامعة  وهو    ،جوناثان هوف�ن  السياسية  العلوم  طالب دكتوراه يف 

والحكومة  للسياسة  شار  كلية  ميسون،  "جورج  عنوان:  تحت  مع  ،  إرسائيل  عالقات  عىل  أعمق  نظرة 

 . "ي معادية للثورات؟املستبدين العرب.. هل ه 

  يصدرها معهد كوينيس لفن الحكم   اإللكرتونية األمريكية، التي   ريسبونسبل ستيت كرافتنرشت مجلة  ـ 2

إييل كليفتون، كب� املستشارين يف معهد كوينيس والصحفي    مقاال للصحفي  2022يناير    25، يف  املسؤول

"االستقصايئ   بعنوان:  تقرير  باملجلة،  عالقات  مبمؤلفو  لهم  الخليجية  األسلحة  مببيعات  يشيد  بحثي  ركز 

   ."بصناعة الدفاع

إيست آينرش موقع  ـ  3 لروبرت    2022فرباير    7  يف  ميدل  الدولية  ،  سربينجبورجمقاالً  الدراسات  أستاذ 

سبعة  "مرص: رس    بعنوان،  املرموق يف جامعة سيمون فريزر والباحث يف املعهد اإليطايل للشؤون الدولية

تناول فيه دور القوات املسلحة املهيمن عىل الحياة العامة املرصية، مستهالً  "،  عقود من الحكم العسكري

يف البالد، كل� زادت قدرة الجيش عىل تربير    كل� أصبحت الظروف أكرث بؤساً حديثه بالتأكيد عىل إنه "

 ". لها فظ العمود الفقري لألمة املرصية والحا باعتباره دور الذي يقوم به ال

، وهو املعهد املرصي للدراساتمقاالً لها عىل موقع  فرانشيسكا بوري    يطالية اإلصحفية  لاكاتبة و نرشت الـ  4

نستان سياسية أكرث  املقال الثا� لها الذي كتبته من قلب أفغانستان، حيث أكدت فيه أن األزمة يف أفغا

" األزمة  أن  وأوضحت  إنسانية.  البنك  منها  احتياطيات  بتجميد  املتحدة  الواليات  قرار  من  باألساس  تأيت 

األفغا� ".  "املركزي  قائلة:  طالبان.  وتضيف  قِبل  وليس من  تُقتل.  بل  أفغانستان.  اليوم يف  ال متوت  أنت 

 " هو الحق يف الحياة.الجميع يتحدث اآلن عن حقوق املرأة، لكن الحق األول 
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هوفمان: هل تقف إسرائیل مع املستبدین العرب يف خندق الثورة  

 املضادة؟ 

Hoffman: Counter-revolutionary? A deeper look at Israel’s 
relationships with Arab autocrats 

مجلة   كرافتنرشت  ستيت  اإللكرتونية    ريسبونسبل 

الحكم  لفن  كوينيس  معهد  يصدرها  التي    األمريكية، 

وهو  ،اثان هوف�نجون لمقاالً 2022يناير  28املسؤول، يف 

طالب دكتوراه يف العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون، 

نظرة أعمق ، تحت عنوان: "كلية شار للسياسة والحكومة

هي   هل  العرب..  املستبدين  مع  إرسائيل  عالقات  عىل 

 "، حيث جاء املقال عىل النحو التايل: معادية للثورات؟

يف يد  ة لها  ور ا جدول املال عىل أن تظل السلطة يف    ا هحرص  بخصوص  نافذةكانت تل أبيب تتمتع ببص�ة  

 أنظمة غ� د�قراطية، لتضمن استمرار ميزان القوى لصالحها. 

ازدهارحيث   التطورات يف    �ثل  أهم  أحد  االستبدادية  العربية  األنظمة  ب� إرسائيل ومختلف  العالقات 

 الرشق األوسط الحديث. 

عقدين من  ستوى قد توسعت بشكل كب� عىل مدى أكرث من  وعىل الرغم من أن هذه العالقات رفيعة امل

  صورةإىل أشكال معلنة من التنسيق ب  ،إىل حد كب�  ،الكواليس   خلف، إال أنها تطورت من التعاون من  ن االزم

العالقات    تلك ، حيث بلغت  2011اضات العربية التي اندلعت عام  أكرث وضوحاً، ال سي� يف أعقاب االنتف

من خالل "اتفاقات أبراهام"، املوقعة يف األساس ب� إرسائيل والبحرين واإلمارات،    2020ذروتها يف عام  

 ولكنها توسعت الحقاً لتشمل املغرب والسودان. 

عىل كيفية جمع هذه الجهات    ،ام األول أكدت التحليالت الكث�ة التي سعت إىل فهم هذه العالقات يف املق 

سواء كان ذلك ملواجهة  و .  2011بينها، خاصة بعد عام    األهداف الجيوسياسية املشرتكةالفاعلة معاً من خالل  

املشرتك� مثل إيران أو الحركات اإلسالمية السياسية، أو إلبقاء الواليات املتحدة منخرطة بشكل  الخصوم  

معّمق يف املنطقة، أو للحفاظ عىل التوازن السائد للقوى اإلقليمية، فإن أغلب املراقب� ينظرون إىل هذه  

 جغرافيا السياسية. التقارب رفيع املستوى واملمتد من القمة إىل أسفل الهرم من خالل عدسة ال

عىل الرغم من أن عدسة السياسة الواقعية تلتقط عىل وجه التأكيد العنارص الحاسمة لهذه العالقات، إال  و 

  الثورة املضادةمتجذر يف روح  و أنها تتجاوز مجرد الجغرافيا السياسية: إذ أن هناك عنرص معياري قوي  
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عىل أنها لعنة    -يف أي مكان يف املنطقة    -كعامل مشرتك ب� هؤالء الفاعل� الذين ينظرون إىل الد�قراطية  

تهدد بقاءهم. وقد وقفت إرسائيل منذ اندالع االنتفاضات العربية جنباً إىل جنب مع رشكائها اإلقليمي� يف  

حفاظ عىل توازن القوى السائد يف املنطقة،  حملة مطوَّرة من الثورة املضادة والتي تهدف ليس فقط إىل ال

بل أيضاً ملنع ظهور �وذج د�قراطي شعبي يف الرشق األوسط.. إن فهم هذه الرغبة املشرتكة لكل من تل  

أبيب واألنظمة العربية املختلفة يف الحفاظ عىل الوضع االستبدادي اإلقليمي الراهن ألمر بالغ األهمية من  

 هذه العالقات. أجل فهم النطاق الكامل ل

"جوار صعب" من االستبداد والعنف املتأصل    محاط بـ لد�قراطية  لتقدم إرسائيل نفسها عىل أنها مالذ  و 

، أول رئيس وزراء إرسائييل، ذات مرة، "نحن ديفيد بن جوريونوالتخلف. وعىل سبيل املثال، فقد قال  

د عىل أن إرسائيل  (إرسائيل) نعيش يف القرن العرشين، وهم [العرب] يعيشون يف القرن الخامس عرش"، وشدَّ

ة كان يرددها وزير الدفاع  متثل "مجتمعاً حديثاً... يف وسط عامل من القرون الوسطى". وهناك رسالة م�ثل 

، الذي غالباً ما كان يصف بالده بأنها عبارة عن "فيال ُشيِّدت وسط غابة"  إيهود باراكاإلرسائييل السابق  

وذلك يف ثنايا وصفه لعالقة إرسائيل بج�انها العرب. وجادل رئيس الوزراء  وأنها مبثابة "قلعة يف صحراء"،  

بأن "العنف منترش يف  يف كتابه، "مكان ب� األمم: إرسائيل والعامل"، قائالً،    بنيام� نتنياهواإلرسائييل السابق  

كل مكان يف الحياة السياسية لجميع الدول العربية. وهو األسلوب األسايس يف التعامل مع الخصوم، سواء  

 كانوا أجانب أو محلّي�، عرباً أو غ� عرب".

اإلرسائييل   املؤرخ  جادل  شاليم وك�  مفهوم    سابقاً،  آيف  إىل  "تُرجمت  للعامل  النظرة  هذه  مثل  فإن 

الرشق  ا جيو  الغرب ضد  مع  تحالف  يف  دائم  بشكل  "منخرطة  الصهيونية  الدولة  تظل  بحيث  سرتاتيجي" 

كب�،  نقاش  كدولة د�قراطية هو موضع  إرسائيل  مكانة  أن  الرغم من حقيقة  كل هذا عىل  املتخلف". 

اإلنسا العديد من منظ�ت حقوق  لدى  البارزة  خصوصا  إىلن  والتي    باإلضافة  أخرى،  منظ�ت حقوقية 

 . رصينظام فصل عن عبارة عن وصفت الدولة اليهودية واألرايض الفلسطينية التي تسيطر عليها بأنه

وعىل الرغم من الخطاب الذي يتبناه قادتها، فقد عارضت إرسائيل التحوالت الد�قراطية يف الرشق األوسط  

الرشق   الراهن يف منطقة  الوضع  قوة  الد�قراطية. إرسائيل هي  إىل  املنطقة  افتقار  من  كث�اً  واستفادت 

ت غ� الد�قراطية يف املنطقة.  األوسط وتعتمد بشكل كب� عىل الحرص عىل الحفاظ عىل بقاء الحكوما

بعد    روبرت كاجانوهذا ما يعرتف به حتى بعض األمريكي� الداعم� إلرسائيل واملوال� لها، ك� جادل  

حيث كتب يقول:    هناك،والذي أطاح بحكومة منتخبة د�قراطياً    2013عام  مبرص  وقوع االنقالب العسكري  

"بالنسبة إلرسائيل، التي مل تدعم الد�قراطية يف أي مكان يف الرشق األوسط، باستثناء إرسائيل، فإن وجود  

مة عىل القضاء عىل اإلسالم السيايس ليس فقط أمراً مقبوالً، بل إنه أمر  ديكتاتو  رية عسكرية وحشية مصمِّ

 ". كذلكمحبَّذ 
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فإرسائيل تخىش أن تكون الحكومات الشعبية املنتَخبة يف املنطقة واملسؤولة أمام شعوبها أكرث انخراطاً يف 

الفلسطيني. حيث يظل    - للرصاع اإلرسائييل  النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والتوصل لتسوية حقيقية

ة. وعىل الرغم من أن انتفاضات عام    أشد دع�ً للفلسطيني�الرأي العام العريب     2011في� يقاسيه من شدَّ

 مدفوعة مبطالب تتعلق بتحقيق العدالة السياسية واالجت�عية واالقتصادية والتي تركزت بشكل  كانت دامئاً 

 أسايس عىل املستوى املحيل، إال أن رمزية فلسط� كانت تربز يف كث� من األحيان خالل تلك املظاهرات. 

يف كث� من االحتجاجات التي تندلع يف املنطقة، ال سي� بعد سلسلة    التعب� عن هذه الرمزية حيث يستمر  

لذلك  املاضية.  القليلة  السنوات  يف  "التطبيع"  أي حكومات    ،صفقات  تجاه  بالنفور  تشعر  أبيب  تل  فإن 

املنطقة   يف  ناشئة  األرايض  د�قراطية  عىل  سيطرتها  استمرار  عىل  تفرضها  أن  �كن  التي  والتحديات 

 الفلسطينية املحتلة؛ فهي تعتمد عىل الحكام العرب املستبدين لقمع مثل هذه املشاعر. 

ما يث� قلق إرسائيل بشكل خاص هو مرص واألردن املجاورت� لها، وكاله� عقد معاهدات سالم مع تل  

أبيب. فمرص هي أكرث دول العامل العريب من حيث عدد السكان وتقع عىل حدود قطاع غزة بين� يرتبع 

ضفة الغربية. ويف حال  عىل ُسّدة الحكم يف األردن أقلية هاشمية عىل أغلبية فلسطينية وتقع عىل حدود ال 

ظهور د�قراطيات حقيقية يف هذين البلدين، فإن بإمكانها أن تلعب دوراً أكرث أهمية يف الدفع من أجل  

 استعادة الحقوق الفلسطينية.

وتستفيد إرسائيل أيضاً من غياب الحكم الد�قراطي يف املنطقة عند السعي لحشد الدعم الخارجي لها.  

ها عىل أنها يف موقف دفاعي باستمرار يف ظل "جوار قاٍس"، حيث تستطيع تل  وذلك من خالل تصوير نفس

أبيب إبراز نفسها دامئاً يف صورة الضحية أمام داعميها من الدول الغربية. وباإلضافة إىل ذلك، فبتصوير  

كرث  نفسها عىل أنها بقعة استيطانية غربية منعزلة ومحارصة، تهدف إرسائيل إىل تقديم نفسها عىل أنها أ

الفاعلة القادرة عىل العمل مع الد�قراطيات الغربية. وإذا متكنت    - ورمبا الدولة الوحيدة    -الدول اإلقليمية  

دول أخرى يف منطقة الرشق األوسط من ترسيخ أنفسها كد�قراطيات فاعلة، فقد تثبت قدرتها عىل لفت  

 س مع إرسائيل يف الحصول عىل دعم الغرب. انتباه الدول الغربية يف املنطقة كرشكاء جدد لهم، وبذلك تتناف

وما تالها. فإرسائيل تعمل بشكل متزامن    2011ت إرسائيل االنتفاضات العربية عام  يف هذا السياق فّرس 

مع األنظمة العربية املختلفة للحفاظ عىل سيطرة األنظمة املستبدة عىل مقاليد األمور يف الرشق األوسط،  

اضح يف  تجىل ذلك بشكل و   وقد والتي بدورها تدعم هيمنة تل أبيب عىل األرايض الفلسطينية املحتلة.  

ما  خطاب مختلف املسؤول� اإلرسائيلي� منذ األيام األوىل من تلك االنتفاضات العربية، وعىل سبيل املثال 

اك بأن "تلك القيادات [الحكام املستبدين] بقدر ما  ، الذي رصح آنذإيهود باراكوزير الدفاع آنذاك  قاله  

االستقرار   يخص  في�  كب�  بشكل  باملسؤولية  يتحلون  كانوا  فقد  شعوبها،  قبل  من  مقبولة  غ�  كانت 

بلدانهم".   أو شوارع  [تجاهنا] بشكل يفوق كث�ا مشاعرهم تجاه شعوبهم  ارتياحاً  أكرث  إنهم  اإلقليمي... 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arabcenterdc.org/resource/does-arab-public-opinion-on-palestine-still-count-in-2020/
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/sudans-political-parties-reject-israeli-normalisation-deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/23/israel-blind-to-arab-revolution
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االنتفاضات    بنيام� نتنياهويحات، وصف رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق  وعىل نفس الشاكلة من الترص

 كذلك". العربية بأنها "موجة إسالمية معادية للغرب ولليربالية وإلرسائيل وللد�قراطية

ت عالقات إرسائيل مع الدول الفاعلة  ويف خالل السنوات اإلحدى عرش التي تلت تلك التعليقات، تطور 

كب� بشكل  وغ�ها،  والبحرين  واإلمارات  السعودية  سي�  وال  للثورات،  املضادة  تعاوناً    ، األخرى  لتشمل 

  معها   قسينللت  مكثفة  جهود، و لها  تقنيات مراقبة متطورةمكثفاً، مع توف�    اقتصادياً وعسكرياً دبلوماسياً و 

لضغط عىل واشنطن لصالح أجنداتهم الخاصة. ومن هذا املنطلق، يجب النظر إىل ما يسمى بـ  من أجل ا

م الفاعل�  "اتفاقيات أبراهام" عىل أنها استمرار لهذه الجهود من خالل إنشاء تحالف رسمي بشكل أكرب، يض

واشنطن إىل    ي شغف من قِبل الواليات املتحدة، يف ظل سعكل  املناهض� للد�قراطية، حيث يتم دعمه ب

 التحول (عن الرشق األوسط) باتجاه املحيط� الهندي والهادي. 

  املنطقة   حكام  تصبح ضمنألن    شخصيات تطمحففي اآلونة األخ�ة، عملت إرسائيل عىل تنمية عالقاتها مع  

املتقاعد  سامل الليبي  الج�ال  السودا�  ، و صدام حفرتونجله    خليفة حفرتتبدين، مثل  الج�ال  عبد  كذلك 

العام املايض. ومتتد هذه الجهود إىل    يف السودان   الذي استوىل عىل السلطة يف انقالب وقع  الفتاح الربهان

ما هو أبعد من الجغرافيا السياسية، للحديث عن ترسيخ تحالف أوسع للثورة املضادة يسعى إىل تأكيد  

  ات هيمنته عىل الرشق األوسط. لقد دعمت الواليات املتحدة بح�س بالغ هؤالء الفاعل� املعادين للثور 

لطرف عن سجالتهم التعسفية يف مجال حقوق اإلنسان. وعىل من خالل تزويدهم بأسلحة متطورة وغض ا

بايدن بجعل حقوق اإلنسان   إال أن  ا سيلركزية  امل قضية  ال الرغم من وعد حملة جو  هذا  سته الخارجية، 

يف ما  باألساس  املتجذر    - . إن استمرار الدعم األمرييك لهذا التحالف  توقفاستمر تقريباً بال  عينه  ط  النم

إ�ا يؤدي فقط إىل تفاقم مصادر    -"  قراراالستدعم االستبداد لض�ن    خرافةبـ "  كث�ة  أحيان  يشار إليه يف 

 املشاكل اإلقليمية، وهم: الحكام املستبدون أنفسهم.  التي تشكل جوهرو املظامل الرئيسية 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.haaretz.com/1.5212736
https://www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/
https://www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/
https://www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/espionage-and-repression-middle-east-courtesy-west/
https://responsiblestatecraft.org/2021/10/18/how-arab-autocrats-benefit-from-newfound-friendship-with-israel/
https://www.jpost.com/middle-east/article-692622
https://www.timesofisrael.com/son-of-libyan-warlord-reported-to-visit-israel-offer-ties-in-return-for-backing/
https://www.timesofisrael.com/reports-israeli-delegation-lands-in-sudan-for-meeting-with-ruling-general/
https://www.timesofisrael.com/reports-israeli-delegation-lands-in-sudan-for-meeting-with-ruling-general/
https://dawnmena.org/want-to-support-democracy-in-the-middle-east-stop-arming-authoritarians/
https://dawnmena.org/want-to-support-democracy-in-the-middle-east-stop-arming-authoritarians/
https://dawnmena.org/the-murder-of-jamal-khashoggi-lessons-for-us-middle-east-policy/
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مؤلفو تقریر یشید بمبیعات األسلحة للخلیج یلع صلة وثیقة بشرکات  

 السالح األمریکیة 
Authors of think tank report praising Gulf arms sales have ties to 

defense industry 

مجلة   كرافتنرشت  ستيت  اإللكرتونية    ريسبونسبل 

التي  الحكم   األمريكية،  لفن  كوينيس  معهد   يصدرها 

إييل كليفتون،    صحفي مقاال لل  2022يناير    25، يف  املسؤول

كب� املستشارين يف معهد كوينيس والصحفي االستقصايئ  

ركز بحثي يشيد مببيعات مبمؤلفو تقرير  باملجلة، بعنوان: "

 "، جاء فيه:األسلحة الخليجية لهم عالقات بصناعة الدفاع

دد للغاية يروج  يف األسبوع املايض، أصدر املعهد اليهودي لألمن القومي األمرييك، وهو مركز أبحاث متش

 .2020حول اتفاقيات أبراهام لعام  اً للعالقات العسكرية ب� الواليات املتحدة وإرسائيل، تقرير

الدول    قدمها سفراء   له،  املديحتكيل  و بالتقرير  باإلشادة    تعجوشهدت احتفالية إصدار التقرير ترصيحات  

وجميعهم    ،الواليات املتحدة  لدى  - إرسائيل  اإلمارات والبحرين و  -الثالث األوائل التي وقعت عىل االتفاق  

 حرص الشديد عىل تحويل ميزان القوى اإلقليمي ضد إيران. التشاركوا يف 

كانت شديدة الحضور يف كل  غائبة رغم أنها  مجموعة مصالح أخرى  يف نفس الوقت، كانت هناك  لكن  

 اليهودي لألمن القومي األمرييك.   ، وإن مل يتم الكشف عنها علناً من قبل املعهدهذا التقريرمراحل إعداد 

ربحة أيضاً مع رشكات األسلحة األمريكية.  حيث يتمتع سبعة من مؤلفي التقرير الث�نية بعالقات وثيقة ومُ 

التقرير وتم   أجزاء وعنارص  األسلحة يف جميع  اإلشادة مببيعات  الدهشة، فقد متت  إلثارة  وم� ال يدعو 

 ساسية لنجاح تلك االتفاقات. اإلعالن عنها باعتبارها الركيزة األ 

هو استعدادها ملنح  املسعى  وبحسب التقرير، فإن "العامل الحاسم يف نجاح إدارة (دونالد ترامب) يف ذلك  

كب�ة   إغراءات  االتفاقات  يف  املشاركة  العربية  الحاالت    -الدول  بعض  يف  للجدل    يتعلق في�    -ومث�ة 

 ..."  ،"وقد شمل ذلك مبيعات األسلحة إىل اإلماراتبعالقاتهم الثنائية مع الواليات املتحدة". 

الحد من بعض مبيعات األسلحة والعمل عىل إنهاء الحرب    التي انتهجتوانتقد التقرير إدارة جو بايدن  

التي تقودها السعودية يف اليمن والتي دفعت بخمسة مالي� �ني إىل شفا املجاعة، وخلَّفت وراءها أربعة  

 اإلنسانية.  اتلثي السكان يعتمدون عىل املساعدمالي� نازح، وجعلت ث

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://responsiblestatecraft.org/2022/01/25/authors-of-think-tank-report-praising-gulf-arms-sales-have-ties-to-defense-industry/
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، فإن التحركات املبكرة التي اتخذتها اإلدارة  غ� مقصودةأم    ةمقصودت  "وسواء كان  قائل�:   وكتب املؤلفون،

كتنظيم   اليمن  يف  إيران  املدعوم� من  الحوثي�  املتمردين  تصنيف  إلغاء  مثل  بايدن  عهد  األمريكية يف 

ا بيع  الرئيس  إرهايب، وتعليق  يتبناها  كان  التي  الُقصوى‘  ’الضغوط  بسياسة  والتنديد  للسعودية،  ألسلحة 

فقد   إيران،  ترامب ضد  تفس�ها السابق  عن   تم  بالدفاع  أمريكا  التزامات  بأن  إشارات  أنها  عىل  جميعا 

ولو  -جعلها غ� مواتية  ما يؤدي يف النهاية إىل    بشكل أصدقائها وردع خصومها يف الرشق األوسط تتغ�  

 لدفع السالم العريب اإلرسائييل قُدماً".  -بشكل أقل

اليهودي لألمن القومي األمرييك ع� قد يُشكل تضارباً خط�اً يف املصالح   مل يكشف املؤلفون وال املعهد 

يتمثل يف توصيفات تخص السياسة العامة للتقرير: فجميع مؤلفي التقرير باستثناء واحد منهم يعملون يف  

 سلحة. األ  نشاط مجال 

ومثال عىل ذلك: فإن املعهد اليهودي لألمن القومي األمرييك يورد أعضاء "مرشوع السياسة" الث�نية حسب  

  تبالقوا  املتقاعد  رتبهم العسكرية السابقة أو أدوارهم الحكومية. ومن بينهم هؤالء كيف� شيلتون، الج�ال

؛  السف� إريك إيدملانو   ؛بالبحرية األمريكية اعد  املتقدم�ال  األ كيف� دونيجان، نائب  و   ؛الجوية األمريكية

مساعدة وزير الدفاع األمرييك    ،ماري بيث لونجو   ؛مارك فوكس  بالبحرية األمريكيةاملتقاعد  دم�ال  األ نائب  و 

املتقاعد  تشارلز والد، الج�ال و   ؛الجيش األمرييكب الج�ال املتقاعدجوزيف فوتيل، و  ؛السابقة لألمن الدويل 

 بخفر السواحل األمرييك. املتقاعد بول زوكونفت، األدم�ال و   ؛جوية األمريكية بالقوات ال

والج�ال كيف� شيلتون هو عضو يف مجلس إدارة رشكة إيروجيت روكيت داين، املزود األمرييك الوحيد  

املستقل ملحركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، وهو رئيس رشكة شيلتون ورشكاه ذات املسؤولية  

ذكرته  ا ملا  وفقاً  والنووي"،  السيربا�  والفضاء  الط�ان  مجال  يف  استشارات  "رشكة  وهي  رشكة  ملحدودة، 

 إيروجيت يف س�ته الذاتية. 

، وهو سالح يتم تصديره إىل كل  " ثاد" لنظام الدفاع الصاروخي    ‘الصاروخي  م’الداع  ورشكة إيروجيت توفر

 ه للسعودية وسلطنة ع�ن. وتوجد صفقات حالية لبيع  ،من اإلمارات وإرسائيل

وكيف� دونيجان هو مستشار أول لألمن القومي واألمن السيربا� يف رشكة ف�فاكس لحلول األمن القومي،  

للملف   وهي رشكة "تقدم خدمات استشارية لألمن القومي واألمن السيربا� للحكومات الحليفة"، وفقاً 

 التعريفي يف لينكد إن الخاص برشكة دونيجان. 

 اإلمارايت.  -هي عضو يف مجلس األع�ل األمرييك ‘ ف�فاكس لحلول األمن القومي’ورشكة 

، شغل فوكس منصب نائب الرئيس لشؤون العمالء يف رشكة هنتنجتون 2021حتى عام    2016ومن عام  

 إينجلس، أكرب رشكة بناء سفن بحرية يف الواليات املتحدة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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ويُعترب لونج هو أحد مؤسيس رشكة جلوبال أاليانس أدفيزرز، وهي رشكة تفتخر بعملها يف مجال "التخطيط  

 الدفاعي" للحكومات األجنبية و "اقتناء أسلحة دفاعية".

أما فوتيل فهو مستشار اسرتاتيجي لرشكة سي�ا نيفادا، وهي رشكة ط�ان وأسلحة مملوكة للقطاع الخاص.  

 .2021حتى  2019اإلمارايت خالل الفرتة من -واً يف مجلس األع�ل األمرييكوكانت املؤسسة عض

وبحسب ملفه الشخيص عىل لينكد إن، فإن وولد هو رئيس رشكة وولد لالسرتاتيجية الدولية، حيث يساعد  

يف "تقديم نصائح واسرتاتيجيات رفيعة املستوى في� يتعلق بتطوير أع�ل الدفاع واألمن الدويل"، ومدير  

فيديرال براكتيس أدفيزوري بارت� (الرشيك االستشاري يف امل�رسة الفيدرالية) التابعة    رئيس رشكةونائب  

اإلسرتاتيجية والعالقات مع   العليا يف  القيادة  توف�  عن  لرشكة ديلويت س�فيسيز، حيث يكون "مسؤوالً 

 مقاويل الدفاع واملديرين التنفيذي� لربنامج وزارة الدفاع." 

زوكونفت يف املجلس االستشاري األعىل لرشكة ليكويد روبوتكس، وفقاً مللفه الشخيص عىل لينكد  ويعمل  

إن. ورشكة ليكويد روبوتكس هي رشكة تصنيع طائرات بدون طيار تحت املاء مملوكة لرشكة بوينج، إحدى  

 أكرب الرشكات املصنعة لألسلحة يف العامل. 

ر رئييس لألسلحة لكل من إرسائيل  -األمرييك  ورشكة بوينج هي أيضا عضو يف مجلس األع�ل اإلمارايت ومصدِّ

 واإلمارات. 

املعهد اليهودي لألمن القومي األمرييك عىل األسئلة التي ُوجهت له حول ما إذا كان عىل علم بتضارب    دّ مل يرُ 

اهام والعالقات املصالح املحتمل ب� ترويج التقرير ملبيعات األسلحة باعتبارها ركيزة أساسية التفاقيات أبر

املالية واسعة النطاق ب� مؤلفي التقرير ورشكات األسلحة أو ما إذا كان املعهد اليهودي لألمن القومي  

 تضارب املصالح من أجل معالجة مثل هذه املواقف.  بخصوصلديه أي سياسة 

 قليمي. ال يتفق الجميع عىل أن مبيعات األسلحة تشكل اسرتاتيجية واعدة للسالم اإل يف الحقيقة، 

فقد قال ديالن ويليامز، النائب لرئيس لشؤون السياسة واالسرتاتيجية يف مجموعة "جي سرتيت"، وهي  

مجموعة داعمة إلرسائيل ومؤيدة للسالم: "هناك نهج إقليمي قابل للتطبيق لتحقيق التطبيع الكامل ب�  

سطيني�، وليس عىل إبرام صفقات  إرسائيل وج�انها، لكنه يعتمد عىل معالجة الرصاع اإلرسائييل مع الفل

 أسلحة ضخمة." 

من   املستفيدين  أكرب  أن  يبدو  فإنه  بإصداره،  االحتفال  عند  كامل  بشكل  التقرير  احتضان  إىل  وبالنظر 

تدخل  وثيقو الصلة برشكات األسلحة التي تعترب منتجاتها وأرباحها أساسية  باألساس  براهام هم  أ اتفاقيات  

وتقليل احت�لية الحد من التوترات    ، لو أدى ذلك إىل استمرار الحرب يف اليمن  يف إطار هذه االتفاقية، حتى

مع إيران. قد ال تخدم هذه النتائج مصالح األمن القومي للواليات املتحدة، ولكن ك� يُظهر مؤيدو التقرير  
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�س إىل  حكل  بشكل خاص، يف صناعة األسلحة تسعى بكذلك ومؤلفوه، فإن املصالح األجنبية، واألمريكية 

 الخليج. دول تدفق األسلحة إىل ض�ن 
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 سبرینجبورج: السر وراء سبعة عقود من الحکم العسکري ملصر 

Egypt: The secret of seven decades of military rule 

 

موقع   آينرش  إيست  مقاالً   2022فرباير    7  يف  ميدل 

يف   أستاذ الدراسات الدولية املرموق،  سربينجبورجلروبرت  

جامعة سيمون فريزر والباحث يف املعهد اإليطايل للشؤون  

رس    بعنوان،  الدولية الحكم  "مرص:  من  عقود  سبعة 

"، تناول فيه دور القوات املسلحة املهيمن عىل العسكري

العامة املرص إنه الحياة  بالتأكيد عىل  ية، مستهالً حديثه 

  باعتباره  دور الذي يقوم بهاليف البالد، كل� زادت قدرة الجيش عىل تربير    كل� أصبحت الظروف أكرث بؤساً "

 ". لها فظ العمود الفقري لألمة املرصية والحا

لعليا البحرية  أستاذاً لشؤون األمن القومي يف كلية الدراسات ا  2013حتى    روبرت سربينجبورجعمل    وقد

و  العسكرية.  املدنية  العالقات  مبركز  األوسط  الرشق  لربنامج  ومديراً  ملركز  عمل  األمريكية  مديراً  كذلك 

  يالخرباء العاملي� البارزين يف الشأن املرص   اهم  أحد  سربينجبورجاألبحاث األمرييك يف مرص، حيث يُعترب  

كمستشار يف إدارة وسياسة    سربينجبورجعمل  فقد    ، وله العديد من املؤلفات عن مرص. وباإلضافة إىل ذلك 

الرشق األوسط لصالح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية األمريكية، وبرنامج األمم املتحدة  

 اإل�ايئ، والعديد من اإلدارات الحكومية يف اململكة املتحدة.

يف وصفه للواقع الذي    مركزة شديدة الداللة  عبارات  يستخدم بلغة قوية و  وكعادته، يتحدث سربينجبورج

آلت إليه األمور يف مرص يف ظل هيمنة العسكر عىل زمام األمور بالبالد عىل مدى سبعة عقود تقريباً، حيث  

يصادف شهر يوليو القادم مرور سبع� عاماً عىل الحكم العسكري ملرص. وبخالف   يقول يف مستهل مقاله:

الجيش  كان ، حيث  )2013-2012(  تمرت لعام واحد يف عهد الرئيس محمد مريس الفرتة االستثنائية التي اس

خالل    بال انقطاع   امتدتعىل م�رسة سلطة مطلقة    دأب العسكرطاحة به، فقد  لإل   مخطِّطاً يحوم حوله  

   سيطرة الديكتاتورية العسكرية عىل الحكم.   يف، محقق� بذلك رق�ً قياسياً عاملياً تلك الفرتة

 عىل النحو التايل:   ي العاملي البارز يف الشأن املرص   �الخب ويستمر مقال

نجازات ما وصفها املحلل يزيد صايغ بـ إ إىل  تعودمل تكن االستمرارية السياسية للعسكر طوال هذه الفرتة 

النسبية ملرص يف حالة من   والسياسية واالجت�عية  االقتصادية  التنمية  الضباط". حيث كانت  "جمهورية 

أو   التدهور املستمر طوال تلك الفرتة املمتدة، وإن كان بنسب متفاوتة، مقارنة مبستوى التنمية إقليمياً 
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، والقادرة عىل إبراز قوتها  1952ونها الدولة العربية األكرث تطوراً يف عام  عاملياً. لقد انحدر وضع مرص من ك

عىل دولة خارسة وفاشلة  مجرد  الصلبة والناعمة إقليمياً، وقوتها الناعمة عىل الصعيد العاملي، إىل كونها  

 عاملي، وحتى عىل مستوى منطقة الرشق األوسط. املستوى ال

بالكادالدولة املرصية  وأصبحت   ب  اآلن  الدول  األ ردود  ناء عىل  تترصف  التي تقع يف  فعال تجاه األحداث 

املجاورة لها كلبنان وسوريا والسودان وليبيا، بدالً من أن تقوم هي بتشكيلها، بعد أن كانت يوماً ما صاحبة  

  األمر والنهي فيها عىل اإلطالق. وشهدت املوارد البرشية املرصية، التي كانت األضخم واألكرث تطوراً عىل 

تدهوراً ال نظ� له منذ ذلك    شهدت  مستوى العامل العريب يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض، 

الح�، يف ضوء تراجع النظام التعليمي وقطاع الصناعات وكذلك الخدمات يف البالد وفشلها يف مواكبة الدول  

 املنافسة. 

التساؤل عن سبب بقائهم يف سدة الحكم حتى    إىل  " جمهورية الضباط" ويقودنا واقع األداء املتهافت لـ  

إسبانيا   من  كل  أدائهم يف  بسبب سوء  الحكم  من  الكفاءة  بالعسكر عد�ي  اإلطاحة  اآلن، يف ح� متت 

 واليونان واألرجنت� والربازيل وتشييل ونيج�يا وكوريا الجنوبية وتايوان، ويف دول أخرى كذلك.

ىل غرار تلك التي كانت وراء الهبّات الشعبية ضد حكم الج�االت  وحتى تلك الهزائم العسكرية الكارثية، ع

عىل الرغم من    –يف اليونان واألرجنت�، مل تفلح يف التخلص من ج�ل عبد النارص أو أنور السادات يف مرص  

الزج بالقوات املسلحة املرصية املدلّلة    انيتجنب  كيفعلّمت حسني مبارك وعبد الفتاح السييس  قد  أنها  

 عارك.  من امليف أتون أي  ،عليها ببذخ يتم اإلنفاق  التي

 السلطة عىل  املحافظة

عتمد يف األساس عىل  ت  كانت  ومنذ ذلك الوقت، تبددت التربيرات األيديولوجية للحكم العسكري، والتي

الدور  الصعب تحديد ما �كن أن �ثله  إنه سيكون من    العربية، حتىمكافحة االستع�ر وعىل القومية  

الجيش املرصي، اللهم إال السعي لالحتفاظ بالسلطة، بزعم ض�ن متاسك األمة املرصية. لكن  الذي يقوم به  

السعي وراء تحقيق الهدف األول (االحتفاظ بالسلطة) يتناقض يف حقيقة األمر مع الهدف الثا� (ض�ن  

الذي يعتمد عىل مفهوم  و حاً، فإن التربير الذي يقدمه حكم العسكر  متاسك األمة). وحتى لو كان ذلك صحي

يفتقر إىل الجاذبية التي اعتمدت عليها األيديولوجيات التحفيزية  هو اآلخر  "أنا ومن بعدي الطوفان" أصبح  

 ج لها الجيش يف السابق (عىل غرار القومية العربية ومكافحة االستع�ر).التي طاملا روّ 

وامل اإليجابية التي قد متنحه الرشعية، يقدم العامل السلبي املتمثل يف القمع تفس�اً  ويف ظل غياب الع

الستمرار الحكم العسكري يف مرص عىل مدى سبع� عاماً حتى اآلن. وبالتأكيد، سادت م�رسة القمع منذ  

�ر الربيطا�  عهد عبد النارص الذي كان أول من اعتمد عليه إلرساء حكمه، حيث مزج ب� م�رسات االستع
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وم�رسات النظام الشيوعي يف أملانيا الرشقية، للوصول يف نهاية األمر إىل ذلك الغول الكارس املتمثل يف  

 الجهاز األمني املرصي. 

بشكل ملحوظ عىل املستوى التنظيمي، عىل الرغم من تسجيله   العسكريومنذ ذلك الح�، مل يتغ� النظام  

من حيث عدد السجناء السياسي� والتعذيب    -ق املعاي� املرصية التعيسةحتى وف  - أرقاماً قياسية للقمع  

 واإلعدامات والرقابة عىل كل يشء وقمع كل أشكال التعب� السيايس املستقل. 

سبب غ�  يف الحقيقة  ومع ذلك، فعىل الرغم من أهمية القمع بالنسبة للديكتاتوريات العسكرية، فإنه  

لفرتة الحكم العسكري يف مرص. فقد كان ضباط العسكر يف الدول العربية  كاٍف لتفس� االمتداد امللحوظ  

األخرى والذين أصبحوا بعد ذلك "رؤساء مدى الحياة"، من أمثال عيل عبد الله صالح يف اليمن ومعمر  

القذايف يف ليبيا، كانوا �ارسون عىل األقل نفس القدر من الوحشية التي مارسها رؤساء مرص الذين جاؤوا  

ولكن الفارق الوحيد بينهم، هو أنهم (صالح والقذايف) مل يرثوا السلطة من أسالفهم، ومل    -عبد النارص    بعد

 مرص. يف يورثوها ألخالفهم، ك� حدث 

وباملثل، فإنه عىل الرغم من تصفية آالف املعارض�، مبا يف ذلك عن طريق إلقائهم يف املحيط األطليس من  

متت اإلطاحة بحكم الج�االت يف األرجنت�. وك� توضح هذه الحاالت ومثلها    طائرات الهليكوبرت، إال أنه قد

أعداد ال تحىص من الحاالت األخرى، فإن القمع هو األداة الحتمية التي لجأت إليها الحكومات العسكرية  

 يف كل مكان بالعامل. 

 مع الزمن  أقلمالت

، فإن القمع ال يكفي لض�ن استمرار العسكر  ةيالعسكر  اتمو ب� كث� من حاالت اإلطاحة بالحكولكن ك� تُ 

يف الحكم إىل األبد. وعىل الرغم من أن الجهاز القمعي يف مرص ليس له نظ� يف العامل، فإن حقيقة أن مالي�  

يثبت أن القمع ليس    2012و  2011  عامي   املرصي� توفرت لهم الشجاعة الكافية للتدفق إىل الشوارع خالل

 يحتمي خلفه الضباط من شعوبهم طوال الوقت.  ن �كن أ حصناً منيعاً 

إن السبب الرئييس يف نجاح العسكر يف البقاء يف الحكم مبرص يكمن بشكل واضح يف قدرته عىل التكيف،  

 ذكرت املحللة السياسية زينب أبو املجد. مل يلجأ الرؤساء من ضباط العسكر يف مرص إىل تقليد أسالفهم  �ك

م بتكييف مربرات أيديولوجية لض�ن استمرار حكمه مبا يتناسب مع العرص الذي  لببغاء. بل قام كل منهاك

يعيشه، متاماً ك� فعل كل منهم من حيث تبني النموذج االقتصادي الذي يناسبه، بين� يعبثون باملؤسسات  

 واملنظ�ت السياسية يف محاولة يف رتق عوارها وتكييفها لصالحه. 
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املتعاقب الرؤساء  عّدل  اسرتاتيجيتهم  ولطاملا  األجهزة    لتجنبون  مع  عالقاتهم  ضوء  يف  عليهم  االنقالب 

العسكرية واألمنية املختلفة. وعىل نفس القدر من األهمية، فقد قام كل رئيس بتشكيل العالقات الخارجية  

 من أجل الحفاظ عىل حكمه وض�ن الحصول عىل الدعم الخارجي لنظامه. 

رتاكية والتصنيع كبديل لالست�اد، إىل جانب االعت�د بشكل كب� عىل وتبنى نظام عبد النارص العسكري االش

عىل رفيق السالح عبد  نارص  ، اعتمد  1967االتحاد السوفيتي ورفع راية القومية العربية. وحتى صيف عام  

العريب، وهو   مثّل االتحاد االشرتايك  الذي  الوقت  انقالبات ضده، يف  الحيلولة دون قوع  الحكيم عامر يف 

 التي ارتكز عليها لتثبيت أركان حكمه. الرئيسية  خة من الحزب الشيوعي اليوغوساليف، قاعدته السياسية  نس

الخارجية  السياسة  ولكن السادات تخّفف من معظم أعباء العالقات األيديولوجية والسياسية واالقتصادية و 

أوالً"،  ، وروّ ةالنيوليرباليتبنى  بدالً من ذلك  التي كان يعتمد عليها عبد النارص، و  ج لشعارات مثل "مرص 

باإلضافة إىل التحالف مع الواليات املتحدة وبناء نظام سيايس يعتمد عىل التعددية الحزبية. ومن أجل  

الحيلولة دون وقوع انقالبات محتملة عىل حكمه، قام السادات باستمرار بإعادة متوضع القيادات العليا  

 تصفية بعض القيادات التي كانت تنطوي عىل طموحات سياسية. أيضاً ذلك   صاحبللجيش، ورمبا 

ومن جانبه، قام مبارك باملزج ب� نهج عبد النارص ونهج السادات، حيث كان يسعى بشكل عام إىل إيجاد  

الرتتيبات   وكذلك  والخارجية  االقتصادية  بالسياسات  يتعلق  في�  خصوصا  كليه�،  ب�  مشرتكة  أرضية 

يف منع االنقالبات ضده عىل غرار ما فعل عبد النارص، من  مبارك بالفعل  لية. لقد نجح  السياسية الداخ 

خالل منح وزير الدفاع اللواء محمد حس� طنطاوي، الذي مل تكن تبدو عليه أي طموحات سياسية، منحه  

التي أتاحها  سيطرة شبه دامئة عىل الجيش، والتي كانت تتمثل إىل حد كب� يف استخدام الحوافز االقتصادية  

 االقتصاد العسكري املتنامي.

 القاعدةكرس السييس ي

التكيف الذي قام به هؤالء الرؤساء الثالثة األوائل (عبد النارص والسادات    لكن ال ينبغي املبالغة يف قدر

، كان النظام العسكري ال يزال يُرى عىل أنه النظام الذي تأسس يف أعقاب  2011ومبارك). فبحلول عام  

. حيث استند إىل الثقل املؤسيس ومتاسك األجهزة العسكرية واألمنية، التي كانت تحرص  1952عام    انقالب

عىل استبعاد أبناء الرؤساء منها، عىل عكس نظرائهم يف العراق واليمن وليبيا، حيث كان يتم إعداد األبناء  

 كضباط من أجل خالفة آبائهم يف الحكم. 

لعام املرتامي األطراف هم املسؤولون بشكل رئييس عن إدارة دوالب  وظل جهاز الخدمة املدنية والقطاع ا

العمل يف الدولة واالقتصاد والركيزة األساسية لتوف� الدعم السيايس، ال سي� وقت االنتخابات. وكان التحول  

السوفيتي إىل االعت�د عىل  التبعية لالتحاد  االنتقال من  الخارجية هو  العالقات  الذي حدث يف    الرئييس 
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الواليات املتحدة، مع االحتفاظ بجوهر هذه العالقة القائم عىل قاعدة (الراعي والعميل) من حيث االعت�د  

 عىل قوة أجنبية واحدة لض�ن الرعاية والح�ية. 

أما السييس فهو الوحيد الذي متكن من تكييف الواقع بشكل حقيقي. لقد استطاع أن يكرس القالب الذي 

ذي استوىل عليه، حتى نكون أكرث دقة. فقدوته يف أسلوب الحكم ليس أحد أسالفه  أو باألحرى ال  -ورثه  

  ، هوالحاكم الفعيل لإلمارات  ،من حكام العسكر، بل هو أحد مشايخ الخليج، حيث يُعترب محمد بن زايد 

 لحكم. يف االنموذج األكرث بروزاً يف نهج السييس  

  يس، إذا ما اعتربنا أن الجيش املرصي هو املكافئ الوظيفيتوفر آليات للحكم بالنسبة للسي   ألرسة والقبيلة فا

بن زايد، حيث يشغل أفراد تلك القبيلة والقبائل املرتبطة بها    التي ينتمي إليها محمد  آل نهيان  لقبيلة 

يف أبو ظبي واإلمارات، متاماً ك�  املمتدة  هامة يف جهاز الحكم وكذلك يف املنظومات االقتصادية  الناصب  ملا

باط الجيش يف جمهورية السييس. ويضطلع أبناء الحاكم يف كلتا الحالت� (مرص واإلمارات) بأدوار  يفعل ض

 رئيسية يف األجهزة القمعية يف البالد بعد انقضاء فرتات خدمتهم داخل الجيش. 

ن املفرتض  م  التيوتُعترب هذه األدوار التي يقوم بها أبناء الحكام يف كال البلدين حيوية جداً مل�رسة السلطة،  

خصوصاً في� يتعلق بالجهود التي يبذلونها ملنع وقوع أي انقالبات عىل آبائهم، من خالل    ،أن يرثها أحدهم

تعزيز منظومات املراقبة واإلرشاف عليها، والتي تعتمد بشكل كب� عىل العالقات الشخصية التي طّورها  

 الحكام يف كال البلدين أثناء الخدمة يف جيوشهم. 

ويف الحالة  -توظيف الكوادر يف محيط املؤسسات التي يتم من خاللها إدارة الدولة واالقتصاد  ومن أجل  

بهدف السيطرة عليها، أنشأ الحكام يف كال البلدين مؤسسات تعليمية نخبوية    -أيضاً   املرصية النظام السيايس

ويشب تقنياً.  واملتخصصة  املوالية  الكوادر  بها الستقطاب  مرتبطة  توظيف  كب�  وقنوات  إىل حد  ه كاله� 

 اآلليات املستخدمة يف الص� من أجل تجنيد كوادر الحزب الشيوعي وإعدادها. 

 �وذج الفخامة  

يتمثل   الخليجي. حيث  زايد  بن  تعتمد عىل �وذج  االقتصادية  السييس  فلسفة  فإن  املنوال،  نفس  وعىل 

ضخم يف هذا أو ذاك، مع تفضيل بدء  جوهرها يف الفخامة واإلبهار، ك� يرمز إىل ذلك رصعة األطول واأل 

 اإلنشاء من الصفر يف الصحراء، ك� لو كان املقصد وراء ذلك هو مجرد التأكيد عىل اإلرادة اإلبداعية للحاكم.

الجيش،    / القبيلة  أفراد  كب�ة لإلغداق عىل  الضخمة توفر فرصاً  األخرى، فإن املشاريع  الفوائد  ومن ب� 

القائد وإضفاء الجالل عليه وعىل رؤيته. ويبدو أنه يف خضم ذلك ال يتم التفك� كث�اً  باإلضافة إىل متجيد  

تلك املوارد بسهولة يف حالة    يف كيفية توف� املوارد الالزمة لتمويل مثل هذه الرصوح، فبين� يتم توف�

م األول عىل االقرتاض  الدولة الخليجية (اإلمارات) عن طريق دخل النفط، فإن الحال يف مرص يرتكز يف املقا
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من الخارج. إن هذه النزعة التنموية املشّوهة هي ما تتطور بعد ذلك لتصبح أيديولوجية سياسية من أجل  

 إرهاب الناس وإخضاعهم. 

املدنية التقليدية أو القطاع العام   كب�اً للخدمةلقد أصبح هذا النموذج املستمد من الخليج ال يرتك مجاالً 

لهم جميعاً. فقد أصبحوا جميعا    السييس ازدراءهاملهيمن أو الربملان يف مرص. حيث يُظهر  أو الحزب السيايس  

بالنسبة للسييس بسبب اعت�ده يف إدارة الحكومة واالقتصاد والنظام السيايس عىل   زائدين عن الحاجة 

سلطتها عىل  األجهزة األمنية واملخابرات العسكرية، والتي جردت هذه املؤسسات املدنية من الكث� من  

 املوارد. 

فصندوق الرثوة السيادي يف مرص والعديد من الهيئات املالية املستقلة األخرى، مثل صندوق "تحيا مرص"،  

 وليس لإلدارة أو الربملان أو أي هيئة عامة أخرى. - كمثيالتها يف الحالة الخليجية، تتبع الحاكم مبارشة 

قواعد سي  تكوين  إىل  بأنه مضطر  السييس  يشعر  الطبقة  ال  وتُركت  أسالفه.  فعل  عليها ك�  يعتمد  اسية 

الوسطى الب�وقراطية متشبثة بخدمة مدنية تتقلص باستمرار. وتم التخيل عن الع�ل بسبب تراجع أدوار  

فتات   من  اليس�  النذر  عىل  الحصول  أجل  من  للتنافس  الرأس�لي�  محاسيب  وتُرك  الع�لية؛  النقابات 

تهمها الجيش. أما الفالحون فال يجدون من يُحسن خدمتهم أو تدب� أمورهم،  الكعكة االقتصادية التي يل

اللهم إال من خالل تعاونيات زراعية متهالكة، حيث تفضل الدولة االستكثار من الزراعة كثيفة رأس املال  

 التي تسيطر عليها الرشكات املرتبطة بالجيش أو املستثمرون األثرياء. 

 بدائل للوضع الراهن

فإنه  وبين�   السييس عىل شعب مرص،  الحقيقة  تهيمن سلطة  يتلقاه من والءات  يف  ال يعتمد عىل دعم 

بل   الخليج،  بالنسبة ملعظم حكام  الحال  قبلية، ك� هو  يناظريعتمد  وتحالفات  ما  الحالة  يف    ذلك  عىل 

املواطن� بين�  متمثالً يف والء الجيش له. ولكن السؤال هو: هل بوسع الجيش أن يحافظ عىل والء    ية، رصامل

يقوم بتقويض العقد االجت�عي الذي كان يرتكز عليه يف السابق؟ قد تقود اإلجابة عىل هذا السؤال الهام  

 إىل دالالت حول مستقبل العسكر والسييس عىل السواء.

 يف الحقيقة، هناك بديالن للوضع الراهن: 

 البديل األول هو استبدال السييس بجيشه؛  -

 البديل الثا� هو اإلطاحة بالسييس وجيشه معاً. و  -

ملبارك، حيث دفعت املصلحة املؤسسية للجيش إىل التخلص من الرئيس  متاماً  فالسيناريو األول هو ما حدث  

استباقي من األعىل  الحالة، قد يحدث انقالب  هذه  الذي كان قد أصبح هدفاً ملوجة الغضب الشعبي. ففي  

انشقاق    يقع. أما يف الحالة الثانية، فقد  2011إىل األسفل تقوم به القيادات العليا، متاماً ك� حدث يف عام  
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داخيل يف الجيش ينتج عنه انقالب ينفذه فصيل من الجيش ساخط عىل كل من الرئيس والقيادة العليا  

 عىل السواء. 

التأحد أبرز خطوط ال امللتزم� باملهنية العسكرية عن  صدع املحتملة هو  الضباط  الذي يفصل ب�  خط 

الذين يكرسون جهودهم يف حصد الغنائم من    -الذين يكونون يف العادة ذوي رُتب أعىل-أولئك الضباط  

بسبب  املعسكرين  ب� هذين  التوترات  تتفاقم  قد  ما،  نقطة  ففي  العسكري.  باالقتصاد  ارتباطهم  خالل 

م بشكل  التصدي  يف  دول  الفشل  مع  تنشب  قد  والتي  العسكرية،  التحديات  من  أكرث  أو  لواحد  ناسب 

 مجاورة، مثل ليبيا أو السودان أو حتى إثيوبيا النائية عنها من حيث املوقع الجغرايف.

من االنقالبات، يبدو البديل األول أقل احت�الً، بالنظر إىل    الصنف�قيقة، يبدو أنه من ب� هذين  حيف ال

يف السييس  الضباط  تغلغل  سلك  عىل  وسيطرته  الجيش  املخابرات   -  يف  خدمته  ملدة  مبارشة  كنتيجة 

العسكرية، واستخدامه ألبنائه وزمالئه السابق� كعمالء للمراقبة، واعت�ده عىل نرش املحسوبية ب� الضباط  

قيادة العليا  بشكل يتجاوز إىل حد كب� ما وصل إليه مبارك يف هذا الصدد. ولذلك، فمن املرجح أن تظل ال   -

 للجيش موالية للسييس، عىل عكس صغار الضباط. 

 مفارقة الفشل 

لن يتكرر إال إذا كان    2011من الصعب فعالً تصور إزاحة السييس والجيش عن السلطة. ف� حدث يف عام  

، فإن نظام السييس مستعد إلطالق النار عىل معارضيه.  2013بشكل مأسوي. وك� تب� م� حدث يف عام  

ستطاع تحييد اإلسالم السيايس املنظم، عىل األقل عىل املدى املنظور. وهذا يف حد ذاته يجعلنا أمام  وقد ا

سيناريوهات أكرث راديكالية، مثل االنهيار واسع النطاق للنظام نتيجة لألزمات االقتصادية أو السياسية، م�  

 سيؤدي إىل تفتيت األجهزة العسكرية واألمنية جميعاً. 

ورات التي قد تطرأ عىل هذا السيناريو هو دخول جهة خارجية عىل الخط تكون لها مصلحة  ومن ب� التط

يف زعزعة استقرار نظام السييس. وأخ�اً، فإن االحت�ل األكرث بُعدا هو أن يُقرر السييس التنحي عن الحكم  

السي أن هذا  إىل  الحكم  يف  كل ترصفاته وطريقته  تش�  تخلفه، حيث  مدنية  أشبه  لصالح حكومة  ناريو 

 بانتظار حدوث املستحيل. 

  بناًء عىل استمرار الحكم العسكري يف مرص    ض�ن استمراريةهو    ذكاءً ومجمل القول، أن الرهان األكرث  

أمد. فالواقع، لألسف، أنه كل� زاد الرتاجع وازدادت الظروف بؤساً،  يرضب البالد منذ  التدهور النسبي الذي  

 ر دوره باعتباره العمود الفقري والحافظ لألمة. كل� زادت قدرة الجيش عىل تربي
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رمبا تفرس هذه املفارقة بشكل منطقي أسباب استمرارية حكم العسكر يف مرص. فلو نجح الجيش يف مرص  

يف قيادة التنمية يف البالد، ك� فعل الجيش يف كوريا الجنوبية إىل حد ما، فرمبا أدى ذلك إىل بروز قوى  

 لتخلص منه وتقديم من يحل محله.  لسعي لالعزم واإلرصار ما يكفي لمن   راسخة لديها مجتمعية 

  نفس قد يقدم تفس�اً الستمراريتهم عىل    بشكل رشيد  وهكذا، فإن فشل العسكر يف إدارة شؤون البالد

 هم يف السلطة لفرتات أطول.ئبقاض�نة لألسف   يشكلالنهج الذي 
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سیاسیة أکثر منها إنسانیةأفغانستان يف األزمة  :  فرانشیسکا بوري   

Afghanistan: A political rather than a humanitarian crisis 

مقاالً فرانشيسكا بوري    يطاليةاإل صحفية  الكاتبة و النرشت  

املقال الثا�  ، وهو  هد املرصي للدراساتاملعلها عىل موقع  

لها الذي كتبته من قلب أفغانستان، حيث أكدت فيه أن  

األزمة يف أفغانستان سياسية أكرث منها إنسانية. وأوضحت 

تأيت باألساس من قرار الواليات املتحدة بتجميد  أن األزمة "

أنت قائلة: "وتضيف  .  "احتياطيات البنك املركزي األفغا�

متوت اليوم يف أفغانستان. بل تُقتل. وليس من قِبل طالبان. الجميع يتحدث اآلن عن حقوق املرأة، لكن  ال  

 " وفي� ييل النسخة العربية من املقال: الحق األول هو الحق يف الحياة.

   % فقط6مليار دوالر عىل التنمية يف أفغانستان، حيث �ثل هذا املبلغ  143لقد أنفقت الواليات املتحدة 

 1عىل خطة مارشال  أنفقتهفوق ما  ي م� أنفقته عىل الحرب هناك عىل مدى عرشين عاماً: لكنه مع ذلك  

واحد  هناك  الواقع أنه عندما جاء األمريكيون إىل أفغانستان، كان  لكن التي أعادوا  بناء أوروبا من خاللها.  

واحد إىل  ت هذه النسبة  نها، أصبح من ثالثة من األفغان معرض� لخطر املجاعة، لكنهم عندما انسحبوا م

 اثن�. 

عىل شاكلة مرشوع  عىل أنها أُنشئت يف أفغانستان  مشاريع  ُسجلت  حسابات البنتاجون    ففي،  ومع ذلك

،  مالي� دوالر 6دفعوا يف سبيل ذلك ، حيث حياء صناعة النسيج هناكإل  2است�اد تسعة من املاعز اإليطايل

 مكان تواجدهم (املاعز).  أد� علم عناآلن وليس لدى أي أحد 

أسابيع، مع سقوط   أقل من ستة  استوىل األمريكيون عىل كابول يف  بزيادة ضحية    20لقد  الضحايا،  من 

كانوا يتوقعون البقاء هناك لفرتة قص�ة، حتى إنه مل يكن يف باجرام  و .  3واحدة ع� حدث يف غزو جرينادا

 

الحیوی  1 منشآتھا  دمر  قد  الجوي  القصف  كان  أن  بعد  إعمارھا  إعادة  بھدف  أوروبا  المتحدة في  الوالیات  ونفذتھا  اعتمدتھا  مارشال ھي خطة  ة  خطة 
 والصناعیة وبنیتھا التحتیة إبان الحرب العالمیة الثانیة. 

ملیون دوالر من أجل استیراد تسعة ماعز إیطالیة "نادرة" إلى    6مبلغ  واقعة معروفة وناقشھا الكونجرس األمریكي، حیث أنفق البنتاجون  لھذه إشارة   2
 . أفغانستان، في مسعى لتعزیز صناعة الصوف الكشمیري ھناك

  ، حیث 1974ام  إشارة لغزو الوالیات المتحدة لجرینادا الواقعة في جزر الھند الغربیة في البحر الكاریبي والتي كانت قد استقلت عن المملكة المتحدة ع 3
وأسفرت العملیة التي أُطلق علیھا اسم عملیة الغضب العاجل عن انتصار أمریكي في غضون أیام قلیلة. وكانت حركة    1983أكتوبر    25بدأ الغزو في  

 السیاسیین. في عھد موریس بیشوب، حیث علقت العمل بالدستور واعتقلت العدید من السجناء    1979جویل الشیوعیة قد استولت على السلطة في انقالب عام  
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يف أقرب مغسلة،    هاتنظيفيتم  ىل منت طائرة هليكوبرت لُدش حّ�م واحد، وكان يتم شحن املالبس املتسخة ع

أصبحت باجرام إحدى أكرب القواعد العسكرية للواليات املتحدة يف الخارج، حيث    واآلن،يف أوزبكستان.  

 ألف جندي يتعاملون مع منتجات هاريل ديفيدسون.   30تضم 

أسلحة الدمار    بذريعةبهدف إخضاعها    ، التي قصفوهااألمريكيون إىل غزو العراق   انتقلوبعد أفغانستان،  

   من األساس.  لديها الشامل التي مل تكن 

 النتيجة؟ ظهور الدولة اإلسالمية.  ذا كانتوما

أفغانستان،     كانت ساحة املعركة األكرث دموية هنا هي "سانج�"، وهي مدينة تقع يف والية هلمند، يف 

ويقطنها  جنويب   األفيون.    20أفغانستان،  إنتاج  وكذلك  طالبان.  حركة  معقل  تُعترب  والتي  نسمة،  ألف 

وللوصول إليها، عليك قيادة السيارة لساعات عىل امتداد طريق ال ترى فيه سوى اللون األصفر، من الرمل  

ادي. عندما ينفجر لغم.  األصفر إىل الغبار األصفر. ومن وقت آلخر، يتحول هذا اللون األصفر إىل اللون الرم 

أو تسقط قنبلة. وذلك ألن هذا ما تبدو عليه أفغانستان خارج مدينة كابول، مجرد حطام، وأطالل وبقايا  

ألف دوالر لكل ساعة ط�ان واحدة كانت تسوي تلك    70التي تكلف    52جدران، حيث كانت طائرات يب  

ئة دوالر. تظل وسط هذه األطالل حتى تخربك خرائط  املنازل الطينية التي ال تزيد تكلفة الواحد منها ثالمثا

 جوجل فجأة، وأنت وسط الالمكان، وتقول: إنها سانج�، فعندها تُدرك أنك قد وصلت.

 وذلك ألن سانج�، بكل بساطة، مل تعد موجودة. 

أما الضحايا من األفغان، فال يحظون حتى    اسم، وصورة، وقصة.هناك  لكل أمرييك سقط يف تلك األثناء  

 حيث ال يتم إحصاء من سقط منهم أبدا.   مبجرد "رقم".

السؤال   أفغانستان، فإن  اآلن ينصب حول حركة طالبان. فعندما تتحدث عن  القلق  ومع ذلك، فإن كل 

الوحيد الذي يُطرح عليك هو: كيف هم؟ هل ما زالوا يقطعون أيدي اللصوص؟ هل ما زالوا يرجمون الزناة 

أجهزة التلفزيون؟ أم أن الحركة أصبحت مختلفة ع� كانت عليه قبل    حتى املوت؟ هل مازالوا يهشمون

عرشين عاماً؟ بكل رصاحة، أنا بالفعل ال أعلم. أن تكون أجنبياً ال �كن أن يكون مثل أن تكون أفغانياً،  

بها، والس�ح بدخول املساعدات، ولذلك   خاصة يف ظل الوضع الحايل. فحركة طالبان تريد اعرتافاً دولياً 

 عليهم مالمح الِطيبة.  أنت تراهم جميعاً تبدوف

لوضع، رمبا ألنه ال  ل  اً لكن يف األساس، أنا ال أعرف تفس�   . سنة  18.4  هو  هنا  العمروباملناسبة، فإن متوسط  

 حتى اآلن، وال حتى طالبان نفسها.  شيئاً  ذلك عن أحد يعرف 

مل يكن لديهم أبداً جناح  ل، و ظ  حكومة  شاءبإن  تقممل  طالبان    عىل عكس الحركات اإلسالمية األخرى، فإنو 

 فقط مجرد مقاتل�.   كانوا عسكري وجناح آخر مد�، حيث إنهم
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الوديان    دمرتاً، يف املتوسط: وهي بال   1,884وتُعرف أفغانستان بأنها بالد الجبال، والتي يبلغ متوسط ارتفاعها  

العت�د عىل أنفسهم فقط، وليس عىل  اعتادت الحكم الذايت. لقد اعتادوا ا  كذلك، حيث تضم مجتمعاٍت 

 أحد آخر.  

حتى بالنسبة إىل طالبان. لقد كنا معا يف سانج�، حيث كانت املرة    اً،جديديبدوا  وهكذا، فإن كل يشء هنا  

األوىل بالنسبة يل أن ألتقي بهم: ولكنهم أيضاً مل يسبق لهم أن تقابلوا مع فتاة. وعندما التقينا، كنت أفكر  

ي يبدو يف غاية الغرابة، من حيث ردائهم، وع�متهم، وعباءتهم، ك� لو كانوا قد جاؤوا من  يف مظهرهم الذ

حقبة أخرى من الزمن، عندما فاجأ� أحدهم وهو يش� إىل حذايئ الريايض من ماركة كونف�س، وهو يقول:  

 إنِك تبدين غريبة جداً (بهذا الحذاء). 

حركة املرور    ينظمونتى اآلن بعد انتهاء الحرب، تراهم فهم ال يوجد معهم سوى بندقية كالشينكوف. وح

حركة املرور، فأنت بحاجة أكرث إىل    تنظيمتتمكن من    حتى وهم يتأبطون أسلحتهم: عىل الرغم من أنه  

 .  متاماً  . لكن هذا األمر يتم بشكل كالسييك السالحإشارات مرور بدال من 

 . ولهذا السبب فقد عادوا مرة أخرى إىل السلطة.يْنأهون الَرشّ   طالبان هيأما بالنسبة للعديد من األفغان، ف

يْن. هي حركة طالبان أصبحت  فإنوبسبب فشلنا،   أهون الَرشّ

: "إنها أسوأ  أيضاً   جميع عناوين األخبار اآلن حول أزمة إنسانية. وقالت األمم املتحدةتدور  لكن ك� اعتدنا،  

امل إىل تقديم املساعدات: حيث قالت إن مليون أفغا� عىل  أزمة شهدناها عىل اإلطالق"، داعية دول الع

 وشك املوت.  

 الشتاء القارس، رغم أن الحقيقة أنه ليس كذلك.  و وبهذه الطريقة، فإن األمر سيبدو وكأنه بسبب الربد 

دت  األزمة تأيت باألساس من قرار الواليات املتحدة بتجميد احتياطيات البنك املركزي األفغا�: وبذلك جمّ 

معه االقتصاد األفغا� بأكمله. كل يشء موجود هنا، مبا يف ذلك كل أنواع املواد الغذائية. والدوالرات التي  

 �كن دفعها للحصول عىل هذه املواد موجودة أيضاً: لكنها عالقة هناك داخل الحسابات املرصفية. 

أزمة سياسية. أنت ال متوت اليوم يف أفغانستان. بل تُقتل. وليس من قِبل    بل هي إنها ليست أزمة إنسانية،  

طالبان. الجميع يتحدث اآلن عن حقوق املرأة، لكن الحق األول هو الحق يف الحياة.
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