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 (2موجز قصة النفوذ األجنبي في مصر )

 محمد إلهامي
 

نزل اإلنجليز إلى مصر ببوارجهم وجيوشهم، من وجهة نظري، لمنع سقوط نظام أسرة محمد علي، وهو النظام 

، وبدأت بهذا لحظة جديدة اتحد فيها الجزء األول من هذا المقالالذي أسس لألجانب على نحو ما رأينا في 

االستبداد الداخلي مع النفوذ واالحتالل الخارجي، وبهذا صار الخطر مضاعفا على مصر وأهلها، كما صار التحدي 

 مضاعفا على حركات الكفاح والمقاومة.

استمر االحتالل اإلنجليزي لمصر سبعين سنة، أعيد فيها قلب المجتمع المصري ليخرج من نظامه اإلسالمي إلى 

نظام غربي محض، جرى ذلك عبر السيطرة على االقتصاد، والمؤسسات اإلدارية، والهيئات االجتماعية، ونظام 

–الحالة السياسية، ويفتخر اللورد كرومر  التعليم ومناهجه الدراسية، ونخبة اإلعالم والصحافة، والهيمنة على

 هذا التحويل في كتابه "مصر الحديثة". بإنجازه-قرنالمندوب السامي لإلنجليز في مصر، والذي قضى ربع 

لقد كانت سنوات االحتالل اإلنجليزي تغييرا شامال في مصر ونظامها وهي السنوات التي انخلعت فيها مصر 

لت بكليتها في النظام الغربي، وهنا نعني النظام ال الجماهير التي ظلت وفية تماما من النظام اإلسالمي ودخ

 -هكما وصفها كرومر نفس–لدينها وجذورها، وبدأ في تلك السنين السبعين التشوه الكبير لدى النخبة الممزقة 

ليمية )في مقابل بين أصولها وجذورها الشرقية وبين ما اعتنقته من األفكار الغربية، بداية من القومية واإلق

االنتماء اإلسالمي( مرورا باألفكار الممثلة لالنحيازات الحضارية، وانتهاء بالمالبس التي أزيحت فيها العمامة 

 والحجاب لحساب البذلة اإلفرنجية والطربوش والسفور.

ا عن سقوط وفي هذه السنين السبعين جرت األهوال العظام، ومنها الحربان العالميتان، والتي أسفرت أوالهم

الخالفة، وأسفرت ثانيتهما عن تبدل موازين االمبراطوريات في الشرق والغرب، فغربت شمس اإلنجليز 

والفرنسيين لتشرق شمس األمريكان والروس، وكانت حركة االنقالبات العسكرية في الشرق من وسائل 

ز والملكية إلى حكم األمريكان ، وانتقلت مصر من حكم اإلنجليالقدامىالمستعمرين الجدد لطرد المستعمرين 

والعسكر. ومنذ تلك اللحظة بدأت مرحلة جديدة في اتحاد االحتالل مع االستبداد، فالمستبد هنا يعيش في 

 حماية االحتالل، واالحتالل هو من يحفظ نظام المستبد ويدعمه عالنية.

http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%88%D9%84/2/0/1439
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%88%D9%84/2/0/1439
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قد صارت وثائق تلك الفترة منشورة، ال يختلف المؤرخون اآلن عن العالقات األمريكية المبكرة بعبد الناصر، و

وهي العالقة التي شلت يد اإلنجليز عن التحرك لمواجهة االنقالب العسكري الذي قاده عبد الناصر والذي 

استهدف به استباق الثورة الشعبية التي تتوقعها وثائق المخابرات األمريكية، ليكون هذا االنقالب هو عملية 

 .1قبةاإلجهاض للثورة الشعبية المرت

وأسس األمريكان جهاز المخابرات المصرية وكان رجال المخابرات األمريكان حاضرون دائما في ساحة اتخاذ 

القرارات وتوجيه السياسات على نحو ما يفعل أهل األمر والنفوذ والحكم. وكانت اإلدارة األمريكية في ذلك الوقت 

ني أم على مصر للتحكم في الشرق األوسط، ثم اتضح تنقسم حول ما إن كان ينبغي أن تعول على الكيان الصهيو

أن كفاءة الصهاينة كانت أعلى بكثير من العسكر المصريين، وحرص الكيان الصهيوني على أن يحسم هذا 

االختيار بانتصاراتها المتتالية على محيطها العربي وبالذات ضد مصر، فاضطربت العالقات لفترة قصيرة بين 

ريكيين، دخل فيها الروس على خط السياسة المصرية، لكن هذه المرحلة لم تلبث أن نظام عبد الناصر واألم

انتهت بمجيئ السادات الذي لم ير إشكاال أن يكون أكثر صراحة ووضوحا في توجهه ناحية األمريكيين، ورهن 

بين مصر  السياسة المصرية لهم تماما، وهو ما تبدى واضحا في اتفاقية كامب ديفيد ثم في معاهدة السالم

 والكيان الصهيوني.

ثم لم يكن مبارك إال موظفا، فهو شخصية بال زعامة وال طموح وال مشروع سياسي، فعمل كموظف برتبة رئيس 

في ظل منظومة ورثها، ثم لم يلبث الحال أن ُحِسم نهائيا في نهاية العقد األول من حكمه بانهيار االتحاد 

لعالم، فتعزز وترسخ النفوذ األمريكي والصهيوني في مصر طوال سنواته السوفيتي وانفراد األمريكيين بقيادة ا

الثالثين، التي كانت تشهد تدهورا سريعا لثقل مصر السياسي واالقتصادي والعلمي، حتى شهد آخره إعالن 

 الحرب على غزة من القاهرة، فكان مبارك كما وصفته أصوات إسرائيلية بأنه "الكنز االستراتيجي إلسرائيل".

 

 وظيفة الجيش المصري

واآلن يحكم مصر عبد الفتاح السيسي الذي هو الثمرة الكاملة لكامب ديفيد، فهو من جيل العسكريين الذين 

دخلوا إلى الجيش بعد هذه االتفاقية، حيث السيطرة األمريكية التامة على الجيش المصري وتسليحه وتدريبه، 

ق على هذا الكثير من "االعترافات" المصورة بهذه الحقيقة بل وعلى فكره وروحه وثقافته، ونستطيع أن نسو

لقادة الجيوش المصري واألمريكي واإلسرائيلي أيضا، وإن متابعة بسيطة للتصريحات اإلسرائيلية السياسية أو 

                                  
 بعدها.وما  77م(، ص8811)القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي،  2، طثورة يوليو األمريكيةانظر التفاصيل في: محمد جالل كشك،  1
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ما يتردد في الصحافة اإلسرائيلية تقطع بأن إسرائيل تعيش مع نظام السيسي واقعا لم تكن تحلم به، على 

 أكتفي هنا بأربعة تصريحات فقط كاشفة لدور ووظيفة الجيش المصري:كل حال س

. تصريح آن باترسون بعد االنقالب العسكري بأن هناك جيال من العسكريين المصريين تشربوا الثقافة 1

األمريكية وال ينبغي قطع المعونات عنهم، كي ال يتكرر ما حدث عندما قطعت المعونات عن العسكر 

 .2روا للتعامل مع السوفييت فنشأ فيهم جيل أقرب إلى الروس من األمريكيينالباكستاني فاضط

. تصريح رئيس األركان األمريكي الجنرال ديمبسي "تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للمنطقة المركزية 2

مصر دولة  وأستطيع أن أقول لكم إن القوات المسلحة المصرية شريك قوى جدا ألمريكا وأن 2002األمريكية في 

السويس وتحليق ديناميكي كذلك، وهم ملتزمون  فيالمنطقة، ونحن نتمتع بمرور تفضيلي  فيرئيسية جدا 

لتي تجربتي الشخصية ا فيشريكا قويا،  المصريتجاه اتفاقيات كامب ديفيد، والجيش الصهيوني يعتبر الجيش 

 .3سنوات: إنهم يستحقون االستثمار بأموال المعونة األمريكية" 5استمرت 

وهو مندهش،  –مستشار شارون، والمتحدث األسبق باسم الحكومة اإلسرائيلية–. تصريح رعنان جيسين 3

للجيش المصري، بل يبدي ندمه على أنه حين كان يفاوض على االنسحاب من سيناء أصرَّ أال يكون فيها قوات 

يبقى البدو والِجمال فقط.. هو اآلن يقول: "يا إلهي، لو عادت بي األيام لقلت: خذوا البدو والجمال واتركوا لنا 

 !!4الجيش المصري"

. تصريح اللواء محمد العصار، وهو اآلن وزير التصنيع الحربي، الذي يفتخر فيه بأن الجيش المصري جزء من 4

كي، يقول: "تعلمون أن عالقاتنا استراتيجية وقوية جدا، وقد بدأت بتوقيع اتفاقيات كامب األمن القومي األمري

، وبالنسبة للعالقات العسكرية بين الجيشين لدينا عالقة رائعة، 1191ديفيد ومعاهدة السالم مع إسرائيل 

ا هاما لألمن القومي ونحن نعتبرها عمود وحجر زاوية بين أمريكا ومصر... ونحن أيضا فخورون بأن نكون عنصر

 .5األمريكي، ونحن فخورون بأهمية مساهماتنا للبعد االستراتيجي لمصالح أمريكا"

 

 

                                  
 م.2182سبتمبر  88جلسة استماع، الكونجرس األمريكي، بتاريخ  2
 .2182يوليو  81جلسة إعادة تنصيبه بمجلس الشيوخ األمريكي، بتاريخ  3
 رابط الفيديولم أهتد إلى تاريخه بالضبط، وهذا هو  4
 .2188يوليو  22السالم األمريكي بتاريخ  أمام معهدحوار  5

https://www.youtube.com/watch?v=3fsmiUgUmnA
https://www.youtube.com/watch?v=3fsmiUgUmnA
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 التحدي المضاعف

لقد أثمرت الثورة الصناعية وما ألقت به من ثورات المواصالت واالتصاالت على هذا التقارب الذي وصل إلى حد 

لي، وهو األمر الذي تعاني منه الشعوب اإلسالمية منذ بداية االتحاد بين االحتالل الخارجي واالستبداد الداخ

 التاريخ الحديث الذي بدأ في مصر مع محمد علي.

 

منذ ذلك التاريخ فشلت الثورات المصرية الثالثة ألسباب مختلفة، فثورة عرابي التي كادت تقضي على االستبداد 

يزي عبر تنصيب الزعامات الزائفة التي أدخلت بركان احتواها االحتالل اإلنجل 1111سبق إليها االحتالل، وثورة 

بانقالب عسكري  1152الثورة في ثالجة القانون والمفاوضات حتى انتهت، ثم استبق االحتالل ثورة شعبية في 

انقلب  2011مدعوم أمريكيا، فذهبت أحالم الثورة وبدأ عصر أشد استبدادا من كل العصور السابقة، وفي ثورة 

، وبدأ في 2013يوليو  3رجي عبر أذرعه اإلقليمية الخليجية والمحلية العسكرية على الثورة في االحتالل الخا

 مصر عصر جديد من التوحش.

 

لم تنته الثورة المصرية بعد، لكنها تعاني أزمات خانقة، أكبرها هو افتقادها للقيادة، واالحتالل الفكري 

مل النافذون فيهم على إجهاض حركة المقاومة الطبيعية والنفسي لقيادات جماعة اإلخوان المسلمين الذين ع

الفطرية لالنقالب العسكري فوفروا له ولالحتالل من الخارج ما لم يكن ممكنا لهم أن يفعلوه وحدهم بحال. 

فالثورة اآلن تشبه خزان البنزين الذي ينتظر من يشعله ويفجره بعد األوضاع القاسية التي ُوِضع فيها 

 (.6) المستوى السياسي أو االقتصادي أو الديني المصريون إن على

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 6)


