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سبرينج بورج :مصر ـ الطريق األصعب قادم
عرض وحدة الرصد
د .روبرت ســـبرينج بورج كاتب وباحث متخصـــي ال النـــسوا ال ـــعاســـعف والع ـــ ريف ال مصـــر
ً
سابقا استاذ شسوا األمن
حالعا زمعل ال المعهد اإليطالل للنسوا الدولعف ،عمل
والنرق األوسط يعمل
ً
القومل ال كلعف الدراسات العلعا البحريف ال أمري ا وعمل مدير برنامج النرق األوسط لمركز العالقات
المدنعف الع ــــ ريف وم ــــسول كرســــل ال ابر لدراســــات النــــرق األوســــط ال كلعف الدراســــات النــــرقعف
ً
ً
مديرا لمركز البحوث األمري ل ال مصر.
ومديرا لمعهد لندا للنرق األوسط ،و
واألاريقعف ال لندا

ذا ل ــعاســف النــرق األوســط ال كامعف ماكوارر ال أســترالعا ،وأسـ ً
كما عمل أســتا ً
ـتاذا م ــاعد ال العلوم
ال ـــعاســـعف ال كامعف بن ـــلاانعا كما عمل ال كامعف كالعاورنعا وكلعف باريا للنـــسوا الدولعف للعلوم،

وال عام  2016كاا باحثا زائرا من مسســـــــ ـــــــف ال ويق مبادرة النـــــــرق األوســـــــط ال كامعف اراارد
األمري عف ،وم ــتنــار لنــسوا الح ي وال ــعاســف ال النــرق األوســط لصــالي الوكالف األمري عف للتنمعف
الدولعف ووزارة الخاركعف األمري عف وزارتل الخاركعف والدااع البري طانعف وبرنامج األمي المتحدة
ً
ضوا ال العديد من الدوريات والم الت البحثعف العالمعف المتخ ص صف ال دراسات
اإلنمائل ورئع ًا وع
النرق األوسط.
واكتماععا ،وأصدر  3كتب عن مصر تتناول
سعاسعا واقتصاد ًيا
قضى أكثر من  50عامً ا ال دراسف مصر
ً
ً
طبععف النظام ال ـــعاســـل واصـــائي الدولف العمعقف وال ع

واألكهزة األمنعف ،وله عنـــرات الدراســـات

والبحوث والمقاالت حول التطورات ال ـــعاســـعف والع ـــ ريف واالقتصـــاديف ال مصـــر ،وحول ال ـــعاســـف
والح ي ال النرق األوسط.
يرى أا م صر كانق مس لف لنه ضف كبعرة ل نها تتعرض لالنهعار ب بب النظام الع

رر الذر يح مها منذ

يولعو  1952ومن أوائل من تحدثوا عن تالعب الم لا الع ـــــــ رر بثورة يناير واســـــــت اللها لتوطعد
الح ي الع ــــ رر وكاا أول من كنــــف ســــعل ال ــــع ــــل إلعادة ع لف ال ع

وت ععر عقعدته القتالعف.

أصــدر مسارًا أحدث كتبه عن مصــر بعنواا "مصــر" ينــرف اعه طبععف الدولف المصــريف و عمنف القعادات
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الع

ريف على مقدرات ال عاسف واالقت صاد وتوقع عدة سعناريو ات لم تقبل م صر محذرًا بوضوف

من تعرض مصر لالنهعار والتا ك ب بب ال ع ل.

وكاء كتابه مصر ال مقدمف و 6اصول على النحو التالل:
الاصـــــل األول :تآكل اإلرث التاريخل :أســـــبات االنتااضـــــف لماذا لي ت ن االنتااضـــــف متوقعف لماذا
انلق االنتااضف ،عواقب االنقالت إضعاف مسس ات الدولف الم تمع ال عاسل المتضرر
الاصــــل الثانل :رؤســــاء الدولف العمعقف :الع ــــ ر والوزارة والمخابرات :أمر داول محدود
الم ــــــتبد ولعا قوة البنعف التحتعف :دولف عنعاف ول ن نــــــف الوقوع ال الا
القوائي الثالثف للدولف العمعقف ال ع

االقتصــــــادر-االكتماع

أكهزة االستخبارات الرئاسف

الاصـــل الثالث :تحق مظلف  -القضـــاة والقضـــاة والبرلمانععن :ال ـــلطف التناعذيف االاتراق من
قبل الدولف العمعقف ،تي تق ـــــعمها ثي تي ح مها ارر المركزيف الارع القضـــــائل االســـــتقاللعف االســـــمعف
وسعاسف ونظريف ال زرة والعصا ،ومعزولف مسس عا مع الواليات القضائعف المقعدة البرلماا االنتقاء ال
االنتخات المختبئ وراء المقاعد :التبععف للدولف العمعقف معزول وغعر محصن :البرلماا ال

عي

الاصــــل الرابع :الم تمع ال ــــعاســــل والمدنل  -غراف صــــ عرة للتناا :الديانف الم ــــعحععن
الم ـــــلمعن واإلســـــالم الرســـــمل الم ـــــلمعن والمنظمات اإلســـــالمعف ال هاديعن الردع العنـــــوائل ولعا
االنتقائل ،طلععف الرتب :النبات والعمل المنظي.
الاصــــل الخاما :حصــــد ما تي زرعه :البحث عن نموذج للتنمعف ال ــــعل للت كعر بدال من التنمعف
الموارد البنريف معرضف للخطر االنحالل المادر والبعئل سعاسف ااركعف بال دف.

الاصل ال ادس :الطريق الوعر قادم:
المقدمف:
مصـــــر الصـــــعن وإيراا ل اإلمبراطوريات الثالث ال برى من العصـــــور القديمف التل توكد العوم كدول
قومعف ولها ال ـــــعادة التل تمتد على ال ثعر من ناا األراضـــــل التل كانق تح مها تلك اإلمبراطوريات
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القديمف .ذه المتانف الرائعف تنـــــــهد على الطبععف الخاصـــــــف إا لي ت ن اريدة من نوعها ل ل من الح ام
والمح ومعن ال ذه البلداا .وقد تم ن سالء الح ام من ت كعد ســـــــلطتهي والمطالبف بالوالءات من
مح ومعهي آلالف ال ـــــــنعن ال حعن أا المح ومعن لديهي ما ي ال من القواســـــــي المنـــــــتركف لعظلوا
متحدين كم تمعات سعاسعف طوال ذه الاترة .
ومصــر كديرة بالمالحظف بوكه ااف ال ذا الصــدد بما تع

ــه من قوة توحعد اريدة من نوعها لنهر

النعل .وقد م نق ســـهولف االتصـــال الن ـــبل والنقل باإلضـــااف إلى األراضـــل الصـــالحف للزراعف الخصـــبف
بنـــ ل ملحوا الح ومات المتعاقبف من تنظعي ال ـــ اا ومراقبتهي واســـتخراج الموارد الالزمف للحااا
على وكود ح ومف مركزيف .اوائد أارى للدولف وشــــعوبها م ــــتمدة من موقع مصــــر االســــتراتع ل عند
تقاطع القارتعن والبوابف إلى الثلث .منذ العصـــــــر الرومانل الت ارة بعن وســـــــعا وأوروبا مرت عبر مصـــــــر.
وكانق أ ي تركات المصـــريعن الذين كانوا يح موا كنـــعب موحد على مدى والف ال ـــنعن ل النـــعور
بالهويف الوطنعف المنتركف كنبا إلى كنب مع الوالء للم تمع ال عاسل والمسس ات التل تح مه .
وبالنظر إلى ذا ال ـــــ ل االســـــتثنائل المتمثل ال القدرة على التحمل والوحدة على الصـــــععد الوطنل
يبدو من المتعذر الت هن ب ا الدولف المعاصرة ال مصر معرضف لخطر االنق ام .ومع ذلك اإا الض ور
التل تتعرض لها مصـــــــر حالعا والتل تتزايد وتتااقي قد أثرت بالاعل على العالقات التل ت مع الم تمع
ال ــعاســل معا مما يزيد من صــعوبف مهمف ح ي ذا الم تمع أكثر من أر وقق مضــى .كما أا المصــريعن
ينق ـــموا بنـــ ل مطرد أكثر تبعا للطبقف والدين والمنطقف والعرق وال نا وأيضـــا تبعا لوكهات النظر
المتناقضف ل عاعف ومن الذر وألر أسبات ي ب أا يح موا لذلك اإا ح امهي يصبحوا أكثر اواا و
قمععف وغعر ممثلعن لنعبهي من أر وقق مضى .
إا مصـــر المحاصـــرة ال دوامف بوطعف حعث أصـــبحق اإلدارة ال ـــعئف ل ال ـــبب والنتع ف لتصـــاعد
الضــ ور ال ــعاســعف واالقتصــاديف والبعئعف واإلقلعمعف وغعر ا تواكه م ــتقبال غعر مسكد بحعث يم ن
أا تصبي مثل البلداا الم اورة التل أساسا انهارت تحق أحمال مماثلف حعث كانق ذه الدول أضعف
من أا تتحملها .
ومصــر وبااتصــار لع ــق م رد نقطف ســاانف مسقتف اهل مثال على ات اه أوســع ال النــرق األوســط
وشــمال أاريقعا النهعار األنظمف ال ــعاســعف واالقتصــاديف والموارد البعئعف وأيضــا انهعار الم تمعات التل
على أساسها بنعق ذه األنظمف .وما من ت ععرات سعاسعف ص عرة مثل استبدال الرئعا المصرر عبد
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الاتاف ال ــــع ــــل من قبل كنرال وار أو حتى من قبل مدنل طالما أنه ال يزال ااضــــعا لهعاكل ال ــــلطف
القائمف ســوف يوقف ذا االنحدار نحو النهايف .لذا اإا مصــر ت

ــد من ـ لف أوســع وبهذا المعنى اهل

نقطف ساانف ول ن لعا من ش نها أا تبرد ال أر وقق قريب .
وســـــع ـــــعى ذا ال تات إلى شـــــرف كعف أا بلد مع ذا التاري

الطويل والمثعر ل ع ات  -من االنتقال

بن اف من اإلمبراطوريف إلى دولف حديثف تتمتع بال عطرة ال منطقتها وتصبي رائدة ال العالي الثالث-
كعف وصـــــــل ذا البلد إلى ذه الحالف المزريف .إا ع ل الح ف وال تات و أا المت عر الرئع ـــــــل الذر
يا ــر ما حدث و الطريقف التل تي بها اكت ــات وممارســف ســلطف الدولف ال حعن أا المت عرات التابعف
ل مقايعا أداء ا لبلد ســـــــواء كانق اقتصـــــــاديف أو اكتماععف أو بعئعف أو ديموغرااعف أو بنعف تحتعف
ودور ا ال المنطقف والعالي .ومع تراكع االقتصــــــاد والم تمع وتد ور البعئف والبنعف التحتعف وت ــــــارع
النمو ال ـ انل أصــبي دور مصــر ال المنطقف والعالي أمثر امنــحف وأصــبحق مأمف الحدي أمثر تحد ا.
وينــــعر انخااض األداء أيضــــا إلى أا البلد ال يواكه أزمف ســــعاســــعف مسقتف اح ــــب بل أزمف وكوديف
تتااقي أكثر ا كثر من كراء قوى العولمف االقتصاديف و و ل قور تاتقر مصر االستعداد ال اال للت عف
معها .
وبالتالل اإا مصــــــر محاصــــــرة ال حلقف مارغف .إا ح ومتها غعر الخاضــــــعف للم ــــــاءلف وال عر ممثلف
للنــــعب واالســــتبداديف تقوض األســــا الهع لعف والموارد التل يم ن علل أســــاســــها بناء ح ومف أكثر
م اءلف وتمثعال وقدرة .اهذه الح ومف ضروريف إذا ما واكهق مصر المد المتصاعد للتهديدات المحلعف
واســـــتاادت من الارف التل توار ا قوى العولمف االقتصـــــاديف بدال من أا ت وا محظورة .إا مواكهف
ذا التد ور الهابط و تحد أصعب من أر وقق مضى لعا اقط ب بب استمرار تآكل األسا الهع لعف
والموارد التل تقوم علعها الح ومف ول ن ألا بدائل الوضـــع ال ـــعاســـل الرا ن تصـــبي أقل باطراد وأقل
كــاذبعــف وأقــل احتمــاال أا ت وا لهــا ال اــاءة و الــدعي لع ا دوامــف الهبور .و

ــذا يبــدو أا "النقطــف

ال ــاانف" المصــريف أصــبحق أكثر ســخونف على نحو مطرد مع وثار منــسومف على شــعوبها وكعرانها ال
منطقف النرق األوسط وشمال أاريقعا وأوروبا وما وراء ا .
ويم ن اعتبار اصول ال تات على أنها تن ل أربع اطوات :
الخطوة األولل والتل تت لف من الاصــــــل األول ســــــتوار تقريرا تاريخعا عن صــــــعود وتراكع قدرات
الدولف واألمف مما يهعئ الطريق للتحقعق ال أسبات وعواقب ذا التراكع .
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أما الخطوة الثانعف ا ـــــــتتمثل ال الاصـــــــول الثالثف التالعف و ل عبارة عن التحقعق ال طبععف
الح ومف الع ـ ريف من أكل تا ــعر ســبب انــلها ال تطوير النظام ال ــعاســل واالقتصــادر وال ــعاقات
البنــــريف والماديف التل تعمل اعها .حعث يركز الاصــــل الثانل على "الدولف العمعقف" نا ــــها .أما الاصــــل
الثالث سعحقق ال كعاعف سعطرة الدولف العمعقف على "البنعف الاوقعف" للدولف نا ها بعنما يركز الاصل
الرابع على تالعبها "يقصد الدولف العمعقف" بالم تمعات ال عاسعف والمدنعف .
والخطوة الثالثف مقدمف ال الاصــل الخاما و ل اســتعراض لتزمات الم ثاف لالقتصــاد والموارد
البنريف والماديف والعالقات الخاركعف .
أما االســـتنتاج الوارد ال الاصـــل ال ـــادس ســـعقدم ويقعي ثالثف ســـعناريو ات لم ـــتقبل البلد حعث
يتصدى ح امها وشعبها للتحديات المبعنف ال الاصول ال ابقف .

الاصل األول :تآكل اإلرث التاريخل
بحلول أواار عام  2010كاا قائد القوات ال ويف ال ــــابق ح ــــنل مبارص يح ي مصــــر منذ ما يقرت من
ثالثعن عاما .وقد أصبي ا تمامه األساسل و ضماا االاف ابنه األص ر كمال كرئعا .وكاا ناص عدد
قلعل ن ـــــــبعا من ال ـــــــحب على أاقه ال ـــــــعاســـــــل .وكاا قد ن ي ال عام  1989من ابعاد وزير الدااع
ال اريزمل المنــعر عبد الحلعي أبو غزالف من االل تنــويه ســمعته .وقام بتصــععد ال نرال عمر ســلعماا
رئعا المخابرات العامف الذر عزز موقاه وســــاعده على قمع التعبعر ال ــــعاســــل .وكاا قد ســــلي الحزت
الوطنل الديموقراطل الحاكي إلى ابنه كمال الذر كاا منــــــ وال بتوســــــعع نطاقه لعنــــــمل أكهزة الدولف
و شب ات المح وبعف التل كانق ت عطر علعها منذ اترة طويلف الحعاة ال عا سعف المنظمف .وقد أ سارت
االنتخابات البرلمانعف التل أكريق ال وقق ســـــــابق من ذا العام من االل كمعف قعاســـــــعف من ال
والتر عــب عن أغلبعــف مطلقــف للحزت الوطنل الــديمقراطل وعلى النقع ،من ذلــك شـــــــهــدت كمــاعــف
اإلاواا الم ــــلمعن و ل قوة المعارضــــف المنظمف الاعالف الوحعدة ا ــــارة اادحف ال ذه االنتخابات
 2010أما بالن بف للنظام القضائل الي يعد النوكف ال كانب الرئعا مبارص كما كاا علعه من قبل .وقد
تي انق منظمات الم تمع المدنل من االل إطار قانونل أكثر تقععدا كما حظرت الح ومف المصـــــــريف
مصادر تمويلها ااصف األكنبعف .وبااتصار ظهر مبارص ال العام ال ديد  2011-2010لع وا كال ا على
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نظام قمعل متزايد ول ن م ــتقر مع ذلك ي مل بن ـ ل معقول ال أا يم ــك به ابنه وإا كاا ذلك مبنعا
على تراكع من ال ع

وعدم استععات العناصر المعارضف وننطاء الم تمع المدنل.

ال  25يناير  2011وقع انا ار ســعاســل حقعقل حعث قام اآلالف من المتظا رين بتنـ عع من ننــطاء
الم تمع المدنل الذين تي ربطهي عبر وســــــائل التواصــــــل االكتماعل للتعبعر عن اســــــتعاء ي من مبارص
و ي يصــــعحوا ب ــــقور نظامه .ال غضــــوا أيام كانق المظا رات األكبر منذ كنازة الرئعا ناصــــر ال
عام  1970تهز القا رة واإلس ندريف وبورسععد واإلسماععلعف ومختلف المراكز الحضريف ال الدلتا .ومع
استمرار الحنود ال االنتااخ ال مواكهف قوات األمن التل كانق ضععاف بن ل كبعر وبموااقف ضمنعف
من ال ع

انهار نظام مبارص الذر كاا قائما لثالثف عقود ال اترة وكعزة كدا ثمانعف عنـــــــر يوما مع

إراقف الدماء ن ـــبعا .ار الرئعا إلى اعال ال شـــرم النـــع

على الطرف ال نوبل من شـــبه كزيرة ســـعناء

النتظار مصعره.
ال البدا يف كانق ذه األ حداث الدرامعف مثاال كالســـــــع عا على "الثورة الملونف" على غرار ت لك التل
اكتاحق االتحاد ال ــــــواعاتل ال ــــــابق والبلقاا .وقد اعتمدت المنظمات غعر الح ومعف التل كانق ال
كو ر ا غعر عنعاف بقعادة منظمات غعر ح ومعف على "ســـــــلطف النـــــــعب" الوحعدة ل طاحف بالنظي
االســـــــتبداديف والبدء ال االنتقال إلى الديمقراطعف .ويبدو أا مئات اآلالف من المتظا رين ال معداا
التحرير ال القا رة ي

دوا ذه القوة الناملف للنعب بما ال ذلك الم لموا والم عحعوا األقبار.

ول ن من لحظف الن اف بدأ ذا االئتالف العري ،القاعدة ال الت
أارياا .أحد ي و ال ع

ـــــر وت لب علعه قوتاا تناا ـــــعتاا

الذر ادعى أنه "كذبا" مع المتظا رين واآلار و كماعف اإلاواا الم لمعن

التل وارت أكثر القوات صـــمودا ال معارص درامعف مع قوات األمن ال معداا التحرير وحولها وشـــعروا
ب ا لهي الحق ال ممارســـــــف ال ـــــــلطف ال النظام ال ديد ا لذر أننـــــــ وه بالتعاوا مع ال ع
االطاحف باإلاواا من قبل ال ع

 .ثي تمق

ال انقالت يولعو .2013

وقد عانق مسس ات الدولف بما اعها ال لطف القضائعف والبرلماا وعموم اإلدارة العامف تقريبا من أضرار
كانبعف واســـــعف النطاق من كراء ذا الصـــــراع من أكل ال ـــــلطف التل كرت ال كثعر من األحعاا داال
ذه المسســـــــ ـــــــات واعما بعنها مما أدى إلى تدمعر أر ادعاء لحعاد ا ومهنعتها .أما بالن ـــــــبف للم تمع
المدنل اقد تي تهمعنـــــــه من االل تطبعق القوة ال اشـــــــمف من قبل األكهزة األمنعف المعاد تنـــــــ علها
والمدعومف اآلا من قبل ال ع
مصر ،سياسة
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كنائب للرئعا احت اكا على عملعات القتل التل قامق بها القوات الع

ريف واألمنعف ضد أكثر من 800

مسيد ل اواا ال رابعف العدويف والنهضــــــــف ال القا رة ال أغ ـــــــطا  .2013وذ ب إلى منااه الذر
أاتاره لنا ه ولي يعود بعد وغعابه يرمز إلى الم تمع المدنل بن ل عام.
و

ذا اتضـي أا االنتااضـف لع ـق ثورة ملونف بل ل "انقالت  -ثورة" ”  .“c oup - v ol ut i onوقد قام

ال ع

"بالقب "،على كل من ناشطل الم تمع المدنل واإلاواا الم لمعن

إذا كانق ذه الثورة ملونف اقد كاا لونها أســـــــود .وكانق نتائ ها النهائعف ل القضـــــــاء على الحعاة
المدنعف من قبل النظام الع ـ رر الذر كاا قد أننـئ أصـال مع انقالت كمال عبد الناصـر ال يولعو 1952
الذر أطاف بالملك ااروق وأنهى النظام المل ل.
وتثعر األحداث الم ساويف منذ يناير  2011أربعف أسئلف مترابطف .أوال ما سبب انتااضف عام 2011؟ ثانعا
لماذا لي ت ن االنتاا ضف متوقعف ثالثا لماذا ا نلق االنتاا ضف؟ وأاعرا ما ل العواقب التل الاتها ذه
ال نوات القالئل المضطربف ال األسا ال عاسعف للدولف؟

أسبات االنتااضف
اا أسبات الربعع العربل اقتصاديف وسعاسعف على ال واء .حعث أدى االن ماش االقتصادر العالمل الذر
بدأ ال عام  2008إلى زيادة الض ط على االقتصادات التل كانق ضععاف األداء بالاعل .وال حالف مصر
ظل نمو نصـــــــعب الارد من الناتج المحلل اإلك مالل ال حالف ركود بن ـــــــبف  1ال ال مائف أو نحو ذلك
ل ـــنوات وســـرعاا ما تزايد عدد ال ـــ اا الذين ي كلوا ال ثعر من النمو االقتصـــادر الذر حدث .وبل ق
ن ــــبف البطالف حوالل  10ال المئف وكانق البطالف بعن النــــبات مضــــاعاف ثي تزايدت إلى ثالثف أضــــعاف
الن بف اإلكمالعف.
ومع اقترات نهايف نظام مبارص كانق ناص اتحات أقل للتناعا للبخار ال ــــعاســــل الناتج عن االقتصــــاد
المتعطل .وقد بدا مبارص ياقد اال تمام بلعبف ال ـــــعاســـــعف العامف وقضـــــاء اترات أطول ال اعالته على
ســـاحل البحر األبع ،المتوســـط وال ســـعناء واالعتماد على أكهزته األمنعف واالســـتخباراتعف لتخويف
اآلارين من الناشطعن المحتملعن.
ويع ا علي الناا ال عاسل ال االنتااضات الحرماا الن بل والقمع ال عاسل .ويتمثل أحد العناصر
الرئع ــــعف ال ذلك ال الرغبف ال ال رامف اإلن ــــانعف .المصــــريوا مثل التون ــــععن يعتقدوا أا النظام
مصر ،سياسة
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بب ـــــاطف لي يهتي ما إذا كانوا يععنـــــوا أو ماتوا أو كعف يععنـــــوا .وشـــــعروا ب نهي حرموا من ال رامف
اإلن انعف لذلك أرادوا بندة أا يسكدوا ذلك.
أما العنصـــــــر الحعور الثانل اهو الخوف .القمع يعمل طالما أنه ي رس الخوف .أما إذا أصـــــــبي القمع غعر
اعال اإا الخوف يتحول إلى ثقف ورغبف ال تحمل المخاطر بما ال ذلك المخاطر الماديف .و ذا ما
حدث ال شـــــــوارع القا رة واإلســـــــ ندريف ومدا منطقف القناة .وكانق قوات م ااحف النـــــــ ب واألمن
المركزر وأمن الدولف على مر ال نعن معدة لمواكهف القلعل من الحنود التل كانق عادة ص عرة وسهلف
التاريق .وعندما واكهوا ال  25يناير والاهي ثي عنرات اآلالف من المتظا رين لي يعراوا كعاعف الرد.
وعندما تنــددت قوات األمن ال وقق مت ار وبدأت الوحنــعف حتى قتل المتظا رين كاا عبثا .كانق
الحنـــــــود ال ذلــك الوقــق بح ي والتزام ــائلعن .واأل ي من ذلــك ااتــار ال ع

التخلل عن قوات

م ااحف الن ب وتركها لمواكهف مصعر ا .وكاا للم لا األعلى للقوات الم لحف اطط أارى.

لماذا انلق االنتااضف
لي تتطور الثورة إلى ثورة ملونف ألنها لي تنتج انتقاال إلى أر شـــــــلء ينـــــــبه الديمقراطعف .وال حعن لي
ي ن كمعع الـــذين انضـــــــموا إلى المتظـــا رين أو داعمو ي ديمقراطععن متحم ـــــــعن بـــل إا الـــدوااع
االقتصـــاديف كانق على األركي م رد حتمعف ك ـــلوص ســـعاســـل ل ـــلوكهي ومعظمهي كانوا يبحثوا عن
شــــــلء وار غعر النظام االســــــتبدادر المدعوم من ال ع

الذر كانوا يععنــــــوا اعه لاترة طويلف .لذلك

أصعب معظمهي بخعبف أمل مع نتائج "االنقالت – الثورة".
كذلك كاا المصـلحوا إقلعمعا وعالمعا ينـعروا بخعبف أمل من أا إحبار التحول الديمقراطل المحتمل
قــد أكه ،ال مصـــــــر .ولو ن ي نــاص ربمــا كــاا قــد تردد ال دول عربعــف أارى كم موعــف وال ــذه
الحالف اإا استعادة الح ي الع

رر الصارم على طول نهر النعل إلى كانب عودة كزء كبعر من النظام

المصرر المباركل إلى ال لطف قد حطي ومال اإلصالف لدى المصريعن والعرت بن ل عام.
ويم ن تا ـــعر انـــل انتااضـــف الثمانعف عنـــر يوما إلنتاج نظام ســـعاســـل أكثر لعبرالعف على م ـــتويعن.
الم ــــتور األول على ال ــــطي كاا ناص كاكواونعف* ســــعاســــعف مع م موعف متنوعف من المعلعنــــعات
الارديف والمسسـ ــعف التل تتنااا على الصــدارة مثل الاعا بوكععن اإلاواا الم ــلمعن واإلســالمععن
األصولععن المعرواعن باسي ال لاععن والقعادة العلعا الع
مصر ،سياسة
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الم ـــــتوى الثانل على الظروف الهع لعف الارععف لالقتصـــــاد ال ـــــعاســـــل التل ت ـــــهل أو تععق التحول
الديمقراطل حعث أا ذه النــرور تن ـ ل الموروثات ال ــعاســعف واالقتصــاديف التل تركها ح ام مصــر
وشعوبها ال الوقق الذر بدأوا اعه نضالهي ال عاسل الم ثف ال أوائل عام .2011

عواقب "االنقالت – الثورة" علل الدولف واألمف
إا تركات الدولف القويف ن ـبعا والم تمعات ال ـعاسـعف المتماسـ ف التل ورثها أولئك الذين اسـتولوا على
ال ـــــــلطف ال عام  1952كانق بالا عل قد تبددت حتى عام  2011ك ما يت لى ذلك ال تد ور الموارد
البنـــــــريف للبلد وعدم اســـــــتعداده لالنتقال الديمقراطل .وقد أدت األحداث الدرامعف التل شـــــــهدتها تلك
ال ـــنوات وال ـــنوات الالحقف إلى تقوي ،ذه الموروثات الحعويف ال الوقق الذر أدت اعه أيضـــا إلى
تقوي ،الموارد البنـــريف مما أثار م ـــ لف ما إذا كانق ذه المآســـل والموارد التل تآكلق كثعرا ســـت ال
إلدامف دولف قومعف قادرة على البقاء ال مواكهف تحديات أكثر إلحاحا من أر وقق مضى.
اا من أ ي عواقب ما عرف بانتااضف  25يناير كاا إضعاف مسس ات الدولف وتضرر الم تمع ال عاسل.

إضعاف مسس ات الدولف
منذ عام  1996أطلق البنك الدولل مسشــــــراته ال ــــــتف ل دارة العالمعف وأصــــــبحق ذه المسشــــــرات ل
الوســـعلف المععاريف التل يتي من االلها تقععي قدرات الدول ومقارنتها .وتقعا الثالثف مسشـــرات األولل
كل من :اعالعف الح ومف وال ودة التنظعمعف وسعادة القانوا.
ال حعن أا الثالثف مسشــــرات األارى ل :الم ــــاءلف واالســــتقرار ال ــــعاســــل وغعات العنف  /اإلر ات
وال عطرة على الا اد.
وبالظر الل ذه المسشـــــــرات ال ـــــــتف باألرقام ومقارنتها منذ عام  2010واألعوام التالعف و ما قبلها ندرص
مــدر األثر الــدرامــاتع ل الــذر أحــدثــه "االنقالت – ثورة" على قــدرة الــدولــف المصـــــــريــف على اإلدارة ال
االنخااض المتراكع ال المسشرات الثالثف األكثر صلف منذ عام .2010
بااتصـــــار بعد "االنقالت – الثورة" أصـــــبحق الح ومف أقل اســـــت ابف للمواطنعن وتهعمن علعها القوات
الم ـــــلحف بنـــــ ل مباشـــــر أكثر مما كانق علعه ال أر وقق ســـــابق ال تاري
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القصــور العمعقف التل تعانل منها مصــر ال ت ــا ي ب ر حال من األحوال ال تح ــعن تصــنعف مصــر الذر
يقع ال القاع مع أقل اما دول ال مسشــر اعالعف الح ومف و ذا األداء الضــئعل يع ا ت ــارع وتعرة
تآكل إرث الح ومف المركزيف المختصف.

إضعاف الم تمع ال عاسل
وبالتوازر مع تراكع الدولف كاا إضــــعاف الروابط التل تربط المصــــريعن معا ال إح ــــاســــهي المنــــترص
بالوطن واالعتقاد ب نهي كمععا أعضـــاء ال م تمع ســـعاســـل منـــترص .ومع تآكل تلك الروابط أصـــبحق
ناص التوترات الطائاعف والتل أدت ال نهايف المطاف إلى إا اف الم ال للعنف.
وقد تصــاعد العنف بعن الم ــلمعن والم ــعحععن بنـ ل حاد منذ "االنقالت – الثورة" مما يع ا النــعور
المتزايد باالناصال داال الطائاتعن.
وال شبه كزيرة سعناء النمالعف ازد رت اله مات على المننآت الح ومعف التل بدأت مع "االنقالت –
الثورة" وعلى األاي على اط أنابعب ال از الحرج إلســـــــرائعل وانتهق الل انتااضـــــــف كاملف ردا على
اإلطاحف ب ول ح ومف من كماعف اإلاواا الم لمعن ال يولعو .2013
كما ازدادت كرائي النـــــــوارع العنع اف بما ال ذلك العصـــــــعاا واالاتطاف والقتل منذ ســـــــقور مبارص.
ويركع كزء من ذه الزيادة إلى ارتااع ال ريمف المنظمف التب أصـــــــبي مم نف نتع ف لتد ور عام ال
أعمال النــرطف نظرا ألنها تركزت بصــورة متزايدة على األننــطف ال ــعاســعف بدال من األننــطف اإلكرامعف.
و ناص أســــبات أارى للعنف اإلكرامل مثل الع س المالل وانتنــــار المزيد من أعمال العنف ذات الدوااع
ال عاسعف مما أدر الل التد ور العام للم تمع.
إا مصـــــر بلد على حااف الهاويف حعث إرث الهويف الوطنعف المنـــــتركف التل اعترف و تااار بها ال البعف
ال ـــــــاحقف من المواطنعن قد تآكلق بنـــــــ ل كبعر حعث تعرض ذا اإلرث ل ـــــــوء المعاملف على مدى
ال نوات ال ابقف نتع ف ألاعال الح ومف ال اإلغاال والعمالف.
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الخاتمف
بااتصار لقد انلق مصر ال االستاادة من تركف الدولف واألمف الاريدة تقريبا كما ينعر التد ور العام
ال أدائها المقارا .اعلى ســبعل المثال أشــار تنــارلز عع ــور إلى أا مصــر ال القرا التاســع عنــر كانق
أكثر تطورا من العاباا .وبحلول الثالثعنعات من القرا التاســـع عنـــر كانق الح ومف المصـــريف أكثر وععا
بالعلي والت نولوكعا األوروبعف مما كانق علعه ال العاباا.
ال مطلع القرا كاا نظام ال

ك الحديديف ال مصر أكثر ات اعا من نظام العاباا .اقبل اندالع الحرت

العالمعف األولى كاا نصعب الارد من الناتج المحلل اإلكمالل ال مصر أعلى من نصعب الارد من العاباا
وكاا نصـــــــعب الارد من الواردات والصـــــــادرات مزدوكا .والعوم يبلغ نصـــــــعب الارد من الناتج المحلل
اإلكمالل للعاباا حوالل  40ألف دوالر أر ما ال يقل عن اثنل عنر ضعاا عن مصر .وأشار العع اور إلى
عدة عوامل ت عل العاباا تتاوق ب ـــرعف على مصـــر ال القرا العنـــرين وكاا من أ مها ال ودة العالعف
للنظام التعلعمل وانتنار محو األمعف على نطاق واسع.
وب ــبب عدم اســتاادة مصــر من موروثاتها المواتعف التل تعود إلى والف ال ــنعن من الح ي المركزر إلى
كانب الوعل الوطنل المتماســك اإا أداء مصــر لي ي ن أقل من الناحعف االقتصــاديف اح ــب بل قوض
ت لك الموروثات ك ما يت لى ذلك ال الح و مف التل تزداد ااتالال ووكود ســـــــعاســـــــعف وطنعف عنع اف
متارقف ومثعرة للقلق تقوض التواصـــل اكتماعل .ويعتبر األداء االقتصـــادر مقعاســـا للقدرات المنـــتركف
للدولف واألمف ومحددا لتلك القدرات .وإذا اســـتمر ذا األداء بمرور الوقق اإنه يضـــع ضـــ وطا متزايدة
على قدرة الح ومف على اإلدارة والاصل والتنريع وكذلك على المواطنعن للعمل معا بن ل تعاونل.
ال نهايف اترة الح ي االســتعمارر الذر كاا ال منتصــف الخم ــعنعات من القرا الماضــل كانق مصــر
بال شـــــــك الدولف العربعف الرائدة ول نها بدأت ال التراكع بنـــــــ ل حاد .وأســـــــبات تراكع قدرات الدولف
والتماسك الوطنل ومن ثي األداء االقتصادر توكد أساسا ال النظام ال عاسل.

الاصل الثانل :رؤساء الدولف العمعقف :الع

ر الرئاسف وأكهزة المخابرات

كاا اإلرث المل ل الذر ورثته ال مهوريف ال ديدة ال عام  1952ارثا كعدا وأكثر مواتاة مما وصاه عبد
الناصـــر وزمالؤه .وعلى الرغي من أا الملك ااروق كاا غعر اعال اإا الدولف التل ترأســـها كانق من بعن

مصر ،سياسة

11

 29يناير 2018

أكثر الدول إثارة ل ع ات اعما كاا على وشــك أا يطلق علعها اســي "العالي الثالث" .وكانق مسســ ــاتها
التناعذيف والتنريععف والقضائعف ل األكثر تطورا ال العالي العربل .وكاا االقتصاد مزد را كما يتضي
من حقعقف أا ال نعه المصـــــــرر قد ارتاع بعد الحرت العالمعف الثانعف إلى النقطف التل كاا اعها أكثر من
ال نعه البريطانل الذر كاا قائما علعه (بح ي االســـــــتعمار) .وقد تي تمويل قطاع صـــــــناعل متنامل من
االل أرباف الزراعف التل ا ستاادت من تطبعق الت نولوكعا المتقدمف التل ا ستااد منها الم صريوا الذين
درســـــــوا ال الخارج وعادوا .ولي ينـــــــمل القطاع المالل اقط الاروع المربحف للبنوص ال ربعف الرائدة بل
شــملق أيضــا البنوص المملوكف محلعا .وأيضــا البنعف التحتعف الماديف  -التل تنــمل نظام ال ـ ك الحديديف
التل كانق تدار بنـــ ل كعدو وواحدة من شـــب ات الرر األكثر تطورا ال العالي .ثي قناة ال ـــويا الممر
المائل الحعور األكثر اســـتراتع عا ال العاليو كما أا المرااق الحضـــريف التل تنـــمل الترام المدار بنـــ ل
كعد وشــــب ات الم ارر والمعاه على ســــبعل المثال ال الحصــــر ومراكز ت اريف كذابف ونابضــــف بالحعاة
كانق مماثلف لتلك الموكودة ال معظي أنحاء كنوت أوروبا .كما كاا رأس المال البنـــــــرر متقدما على
نحو مماثل كما يتضــي من المعايعر العالعف ل امعف القا رة و ل واحدة من المسسـ ــات الرائدة للتعلعي
العالل ال العالي الثالث كانق على قدم الم اواة مع العديد ال ال رت .كما قاد الانانوا المصريوا أداء
العالي العربل .اســــتطاعق مصــــر العارمف بناء دولف مثعرة ل ع ات أدت بدور ا إلى بناء مخزوا البالد
من رأس المال المادر والبنرر.
الح ام الع ـــــ ريعن الذين ورثوا ذا المعراث وبددوه .والواقع أنه ال ظل التد ور الواســـــع والم ـــــتمر
للدولف واالقتصــــاد اإا نمطا مت ررا ودوريا من التااؤل واألمل يسدر ال النهايف الل لتنــــاؤم والع س
و ما معز عصور كل من ناصر وال ادات ومبارص واآلا نظام ال ع ل.
وشـــملق ذه الدورات المت ررة أبعادا ســـعاســـعف واقتصـــاديف متداالف .بدأ ناصـــر نظامه مع وعود النمو
االقتصادر ال ريع كنبا إلى كنب مع التحرير ال عاسل .وبحلول أواسط ال تعنعات تبدد كزء كبعر من
تراكي رأس المال المل ل و و ما يت

ــــــد ال االنخااض الم ــــــتمر ال قعمف العملف وتآكل احتعاطعات

العمالت األكنبعف .وقد ات مق ال نوات األاعرة لع صر النا صر بزيادة ال صعوبات االقت صاديف لتمف إلى
كانب االستعاء ال عاسل المتنامل الذر يت لى ال التذمر والتظا ر على نطاق واسع للطالت والعمال.
وال غعات النمو االقتصـــادر ال ـــريع والحريف ال ـــعاســـعف كانق العبارة المنا ضـــف لالســـتعمار قد تآكلق
بن ل كبعر.
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كانق م ارات الح ي واالقتصاد ال عهد ال ادات متنابهف .وقد وعد ال ادات عند وصوله إلى ال لطف
مع "الثورة التصـــــــحعحعف" ال مايو  1971بوقف "زائرر منتصـــــــف اللعل" من أكهزة األمن التل أرعبق
ال ـــــــ اا تحق ح ي ســـــــلاه وبناء "دولف مسســـــــ ـــــــات" وبدأ ظهور تعدد األحزات لعحل محل الحزت
الناصــرر الوحعد االتحاد االشــتراكل العربل وتي مني المح مف الدســتوريف العلعا المننـ ة حديثا ســلطف
المراكعف القضائعف.
وال أعقات حرت أكتوبر  1973التل كانق شـــــــبه ناكحف أعلن عن اناتاحا اقتصـــــــاديا كاا من المقرر
إعادة إدماج مصــــر ال االقتصــــاد العالمل وإعادة تننــــعط القطاع الخاف .غعر أنه بحلول وقق اغتعاله
(ال ـادات) بعد ثمانل سـنوات انا رت الاتحات ال ـعاسـعف واالقتصـاديف على الرغي من اإلثراء المسقق
الناكي عن الطارة الناطعف التل دامق عقدا من الزمن والتل بدأت ال أواار عام  .1973وقبل شـــــــهرين
من مقتله أمر باالعتقاالت ال ماععف من منتقديه ال حعن أا مصالي القطاع الخاف األكنبل والمحلل
بخالف تلك المرتبطف ارتباطا وثعقا بال ـــــــادات نا ـــــــه قد واكهق حواكز ال يم ن الت لب علعها من
سعطرة الدولف على أننطتها.
وقـــد ت ررت الـــدورة مرة أارى ال عهـــد مبـــارص .وكـــانـــق أولى تحركـــاتـــه كرئعا ل تحرير النظـــام
ال عاسل حتى إطالق صراف أولئك الذين قب ،علعهي سلاه مع ال ماف بإكراء انتخابات حرة ونزيهف
بن ل معقول مما أدى إلى معارضف أكبر ومتماس ف ال البرلماا المصرر منذ أيام الملك ااروق.
ذا التحرر ال ـــــــعاســـــــل قد ناد مرة واحدة بعد أا تي بلورة قوة مبارص بحلول أوائل الت ـــــــععنات ل ن
الاتها دورة ثانعف اســـت ابق للضـــ ط العالمل من أكل إرســـاء الديمقراطعف التل تي تنظعمها ال المقام
األول من واشنطن .وقد انتهق ذه المرحلف قبل اما سنوات من اإلطاحف بنظام مبارص.
إا التحرر االقتصــادر الذر ارت به النظام ك زء من حزمف صــندوق النقد الدولل ال أواار الثمانعنعات
تزامن مع تراكع الحريف ال ــــعاســــعف ال ال ــــنوات األاعرة من النظام .وقد اكت ــــب ركال مبارص الذين
كــاا ال ثعر منهي مرتبطعن مع ابنــه كمــال وكهوده لن ــاف والــده ال أوائــل القرا الحــادر والعنـــــــرين
ال عطرة على القطاعات األكثر ربحا ال االقتصاد مما أغلق الوصول على الداالعن ال دد.
حتى اآلا يبدو أا نظام ال ــــع ــــل قد ســــار على نهج أســــالاه ول ن بطريقف أكثر ت اثاا وســــرعف .وال
وقق االنقالت الذر وقع ال يولعو  2013وعد ال ــــع ــــل براع يد اإلاواا الم ــــلمعن عن كل من النظام
ال عاسل واالقتصادر .ول ن بعد إبعاد اإلاواا تحرص النظام ب رعف إلغالق أر قنوات للتعبعر ال عاسل
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الم ـــتقل كما وســـع ســـعطرة ال ع

على كمعع قطاعات االقتصـــاد تقريبا مما أدى إلى تنـــريد العناصـــر

المدنعف الااعلف ال القطاععن العام والخاف.
وبحدوث ذه التحوالت ذ ابا وإيابا بعن االناتاحات االقتصـــاديف وال ـــعاســـعف ثي عملعات اإلغالق اإا
قدرات الدولف قد انخاضـــق باطراد و معدل تراكي رأس المال قد تباط تقريبا إلى أا وصـــل إلل طريق
م دود والموارد الماديف والبنريف و البنعف التحتعف قد تآكلق  .و ذا يطرف ت اؤالت حول ال بب الذر
كعل كل نظام على ما يبدو م ـــتعدا للخروج من القالب الذر تارضـــه األوامر ال ـــعاســـعف واالقتصـــاديف
علعه ول نه يتراكع بعد ذلكو وما ل العالقف التل يم ن أا ت وا بعن ذه الدورة المت ررة من اآلمال
ثي االحباطات ال تد ور الدولف.
ولح ــن الح

تي تناول ذه األســئلف على نطاق أوســع ومن قبل علماء من مختلف التخصــصــات .امن

المم ن تا عر ذه الدينامع عات على نطاق أو سع من م رد النظر إلى شخ صعات الع

ريعن الخم ف

وأحد اإلاواا الم لمعن "قلعل الح " الذين ارتاعوا إلى أا ي ونوا رؤساء مصر.

سلطف استبداديف ولع ق سلطف بنعف تحتعف :دولف شرسف ول ن نف
ناص نوعاا من ال ــلطف :ســلطف الدولف االســتبداديف وســلطف البنعف التحتعف .وكما ينــعر المصــطلي اإا
ال ــــلطف االســــتبداديف ســــمف معظي الدول التاريخعف بما ال ذلك دولف الاراعنف ول ن أيضــــا العديد من
الدول المعاصـــــــرة و ل ســـــــلطف الحاكي األوحد غعر المحدودة تقريبا .إا االمتثال ال دولف تقوم على
القوة االســـــــتبداديف يعتمد على الخوف من االنتقام وعلى اإلكراه ولعا على معراف أا الدولف لديها
معلومات تاصــــعلعف وشــــاملف يم ن عرضــــها ال مح مف العدل التخاذ قرار .وعلى النقع ،من ذلك اإا
قدرة ســـــــلطف البنعف التحتعف ل "قدرة الدولف ال الواقع على ااتراق الم تمع المدنل وتناعذ القرارات
ال عاسعف لوك تعا ال كمعع أنحاء الدولف.
ال لطف االستبداديف ل التل تمارسها النخبف الحاكمف على الم تمع المدنل ال حعن تنعر قوة البنعف
التحتعف إلى القدرة من النخب على "ااتراق وتن عق أننطف الم تمع المدنل من االل بنعته التحتعف.
الدولف المصــريف تعمل بنظام ال ــلطف االســتبداديف بدال من البنعف التحتعف .ول ن ناص ســبب يحول دوا
تحول مصـــر من ال ـــلطف االســـتبداديف إلى البنعف التحتعف حعث أا العديد من البلداا ال العالي النامل
التل كانق أقل تطورا ال عام  1952قد اعلق منذ ذلك الحعن .إا قوة البنعف التحتعف ي ب أا ت ـــــــتند
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ال النهـا يف إلى عال قف المعـاملـف بالمثـل بعن المواطنعن وح ومتهي .و نـاص حا كف إلى الحـد األدنى من
الثقف المتبادلف والثقف التل تتطلب بدور ا الم ــــــاءلف على أســــــاس اإلكراءات القانونعف وال ــــــعاســــــعف
المنظمف .منذ البدايف راضق الح ومف الع

ريف ال القا رة الا رة القائلف ب نها ست وا ااضعف ل عادة

القانوا وأا تخضـــــــع للم ــــــــاءلف من قبل المواطنعن .وأعطل ال ع

نا ــــــــه وحده الحق ال الح ي

والاصل وأا أر كهات أارى غعر صالحف وغعر قادرة على القعام بذلك.
و ذه حالف شرسف ول نها نف ال إدارة البالد و لي ت ن قادرة على ضبط الح ي لذلك واكهق صعوبف
ال م ــــائل مثل تحصــــعل اإليرادات وإنااذ القانوا المدنل وال نائل وإدارة االقتصــــاد .لي ي ن للدولف
اله نف أبدا القدرة ال عا سعف أو اإلداريف ألنها لي ت تطع ب هولف ا ستخراج الموارد من المواطنعن .و ذا
القصور ال الدولف ونظامها ال عاسل األوسع نطاقا الذر يركز علعه االقتصاديوا ال عاسعوا المصريوا
بن ل متزايد و ال بب ال استمرار التخلف ال بالد ي.

الوقوع ال ا

اقتصادر-اكتماعل

إا القاعدة ال عاسعف الضعقف بطبععتها التل أنن ا الع

ر كنبا إلى كنب مع استخدام االستبداد غعر

الاعال على قوة أكثر اعالعف للبنعف التحتعف كوســــــعلف أســــــاســــــعف للح ي قد كعلق منذ عام  1952مهمف
زيادة اإليرادات الح ومعف ال ااعف صـــــــعبف لل ايف .وأصـــــــبحق ذه المهمف م ـــــــتحعلف تقريبا مع ظهور
التحرير االقتصادر ال أواار الثمانعنات.
االح ومف محاصـــــرة ال مصـــــعدة اكتماععف  -اقتصـــــاديف يطلب منها أا تاعل المزيد ب قل القلعل .وقد
تراكعق االســـتثمارات الرأســـمالعف ال البنعف التحتعف الماديف والبنـــريف ب ـــبب الناقات المت ررة لتكور
الح ومعف واإلعانات والاوائد على الدين الوطنل المتزايد باســـــــتمرار والذر ت اوز  100ال المائف من
الناتج المحلل اإلكمالل ال عام  2016ألول مرة منذ عام .1991
واآلا بعد أا اســــتولوا على الح ي وحد ي دوا أا يتقاســــموا ال ــــلطف مع الرئعا وأســــرته وســــمحوا
لل وغاء باإلطاحف باإلاواا قرر الضـــــــبار ال القعادة العلعا بقعادة ال نرال ال ـــــــع ـــــــل أا بإم انهي
االســــــت ناء عن أر قاعدة دعي ســــــعاســــــل لهي .ومثل ســــــابقتها لي ي ن النظام ال ديد قادرا على تحمل
قاعدة القطاع العام القديي كما أنه لي ي ن م ــتعدا كما كاا ال ــادات وأكثر من ذلك مبارص لتخصــعي
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أدوار اقتصاديف وسعاسعف ملحوظف للقطاع الخاف لذلك وضع ال ع ل وزمالؤه الضبار أنا هي علل
رأس العمل ال عاسل مقتنععن ب ا أدائهي المبهر سعحظى بقبول ال مهور.
ي ب على سالء الضـــــــبار أا يسمنوا ب ا الدولف العمعقف قويف بما اعه ال اايف لتح ي البالد دوا دعي
شعبل منظي كبعر أو مسس ات تناعذيف أو تنريععف أو قضائعف اعالف ومحترمف .سواء كاا األمر كذلك
أم ال و ال ـــــــسال الحعور الـذر ال يم ن اإلكـابـف علعــه إال عن طريق تحقعق أوثق لمــا ل تلــك الـدولـف
العمعقف وكعاعف عملها.

القوائي الثالثف للدولف العمعقف
إا الدولف العمعقف التل أقامها ناصـــــــر ال البدايف قد اســـــــتقرت دائما على ثالث أركل من القوة غعر
المت اائف أقوا ا و ال ع

يلعها الرئعا ثي أكهزة االســتخبارات و ل األضــعف .لي ي ن ذا التوزيع

لل لطف م بقا بل نتج عن صراعات ال لطف بعن الضبار األحرار.
لي يتم ن ناصـــــر أو ال ـــــادات وال حتى مبارص من ارض ســـــعطرته النـــــخصـــــعف المطلقف المباشـــــرة على
ال ع

 .وال ي ـــتطعع أر شـــخي أا ي رس الوقق وال هد لهذه المهمف بم رد أا يتحمل عبء رياســـف

ا لدو لف .ل ن الثال ثف كمع عا كانوا على وعل تام بالت هد يد بإم ان عف إ طا حف كعوشـــــــهي بهي .واعت مدت
اســتراتع عاتهي الخاصــف لمنع االنقالت علعهي اعتمادا كبعرا على تعزيز أكهزة االســتخبارات .وأدى ذلك
إلى النمو المطرد لهذه الخدمات بحعث بلغ عدد أاراد ا تقريبا بحلول نهايف عهد مبارص ضـــــــعف عدد
العاملعن ال ال ع

 .وقوة األمن المركزر وحد ا وضـــــــعق عمدا من قبل ناصـــــــر تحق إشـــــــراف وزير

الداالعف لموازنف القوات الم ـــلحف ال عهد وزير الحرت ونذاص .وقد نمق قوات األمن المركزر من بضـــع
عنــــرات اآلالف ال أواار ال ــــتعنعات لل ــــعطرة على مظا رات الطالت والعمال إلى حوالل  350ألف
بحلول عهد مبارص .واضـــــل كل رئعا أا يعتمد علعها ال م ااحف الحنـــــود وم ااحف التمرد وأننـــــطف
م ااحف اإلر ات بدال من أا يعهد إلى ال ع

بهذه الم ــسولعات .كانوا يخنــوا أنه إذا كاا ال ع

الخط الرئع ـــل للدااع بعنهي وبعن النـــعب اعم ن لل ع

و

االســـت ناء عن ادماتهي ال نهايف المطاف

كما اعل بالاعل ال عام .2011
وباإلضـــااف إلى تعزيز أكهزة المخابرات كوزا معاكا لل ع
لت كعد ال عطرة من أعلى إلى أسال على ال ع
مصر ،سياسة
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عهد عبد الناصر:
ال بدايف ح مه أوكل عبد الناصـــــــر لصـــــــديقه الذر كاا يثق به عبد الح عي عامر بمهمف كبي كماف
ال ع

 .وقد ثبق أا ذا كاا اط اادف .را ،عامر المناركف ال ال عطرة على الرغي من المحاوالت

المت ررة من قبل ناصـــــــر لحمله على القعام بذلك .و كاءت المواك هف الن هائعف ال أع قات حرت .1967
واواا من أا يتحرص ناصر ضده ال النهايف استدعى عامر ضباطا موالعن له ال اعالته حعث تعرضوا
لالعتداء من قبل القوات الموالعف لناصر .تي القب ،على عامر وس ن ثي ت معمه حتى الموت.
وال ال ـــــنوات الثالث األاعرة من ح مه اعتمد ناصـــــر بنـــــ ل كبعر على الم ـــــتنـــــارين ال ـــــواعاتععن
لتن عل كعنه الذر كاا عازما على مهمف استعادة سعناء.

عهد ال ادات:
بعد أا الح

ال ــــــادات اطر ت لعف أحد أقرت أقرت األصــــــدقاء لل ــــــعطرة المطلقف على ال ع

قام

ال ــــادات بتدوير وزراء دااعه (كاا منهي ســــبعف االل اترة رئاســــته) ورؤســــاء األركاا وقادة ال ع
الثانل والثالث ال طاحونف على غرار طاحونف الهواء وتطهعر ذه المناصـــــــب بانتظام االل ح مه
لمدة  11عاما .وكاا كمعع رؤســاء وزراء ال ــادات من المدنععن ال حعن أا كمعع رؤســاء وزراء ناصــر
كانوا ضــــــباطا .ومن المثعر لال تمام أا ال ــــــادات الذر ادم لاترة وكعزة اقط ال ال ع
الع

رر بن ل مت رر وكاا يرتديها عندما اغتعل ال حعن أا ناصر قام بخلع زيه الع

ارتدى زيه
رر ال يونعو

 1956ولي يرتديه مرة أارى.

عهد مبارص:
ال البدايف ارت ب مبارص اط ناصــر ال ت لعف ضــابط واحد و و عبد الحلعي أبو غزالف لل ــعطرة على
كعنه لعدة سنوات .ومع ازدياد طموحات وزير الدااع وم انته أصبي مبارص حذرا بن ل متزايد وقام
بتطهعره أاعرا ال عام  1989ووضـــــعه تحق اإلقامف ال بريف حتى وااته ال عام  .2008لي يقرر مبارص
مرة أارى ااتعار وزير الدااع الذر كاا يحظى بنـــــــعبعف ال القوات الم ـــــــلحف أو كاا له ســـــــمعف ال
ال ااءة ســواء ال ســاحف المعركف أو على ال ــاحف ال ــعاســعف بل أراده ضــععاا ولعا ركال قويا إلدارة
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ال ع

 .اســـتقر على ال نرال محمد ح ـــعن طنطاور ورقاه إلى رتبف المنـــعر وســـمي له برئاســـف وزارة

الدااع لاترة أطول من أر شـــــخي وار ال تاري

البالد .ولضـــــماا عدم ت رار ســـــعناريو ات عامر وأبو

غزالف مرة أارى حول انتباه طنطاور من األمور الع ـــــــ ريف إلى النـــــــسوا الت اريف وأمره بتوســـــــعع
االقتصــــــــاد الع ـــــــ رر مسكـدا بـذلـك علل منع حـدوث أر انقالت .ومن بعن العواقـب األارى أدى ـذا
التحول عن الدااع عن األمف إلى تقوي ،شعبعف طنطاور بعق الضبار المحتراعن والذين استاءوا من
 .ول ن سالء الضبار كانوا مهمنعن وتي ابعاد ي عن الترقعات والتعععنات ال الوحدات

إا اد ال ع

الرئع ـــعف لذلك لي يتم نوا من الطعن ال الوضـــع الرا ن .معظي الضـــبار كانوا على اســـتعداد لل لوس
واالسترااء مع العلي أا مصالحهي الماديف ستخدم ال مقابل الوالء ولعا األداء.

عهد ال ع ل:
أما اســـتراتع عف ال ـــع ـــل لمنع االنقالت علعه اهل كديدة تماما بمعنى أنه ارتمل ال أحضـــاا ال ع
أكثر من أر من أسالاه .وبدال من ترص ال ع

وسع سعطرته المباشرة على النظام ال عاسل واالقتصاد

والم تمع .و و ال يزال على اتصــــــــال يومل مع رااقه ال ال ع

الذين يت عاملوا اآلا مع النـــــــسوا

المالعف المترامعف األطراف .وتنع ا ثقته ال حقعقف أنه بدال من تعزيز اســـتقاللعف أكهزة االســـتخبارات
عن ال ع

اقد أاضــــع أولئك الذين كانوا ال ال ــــابق تحق إمرة وزارة الداالعف أو الرئاســــف مباشــــرة

أاضـــعهي أكثر إلى ســـعطرة ال ع

عن أر من ســـابقعه .إا المخابرات الع ـــ ريف ال عهد ال ـــع ـــل قد

وصلق إلى وااق كديدة حعث تقوم بالتن عق واإلشراف على عمل كمعع وكاالت االستخبارات األارى.
وبما أا ال ـــــع ـــــل من ذا الارع ذاته من ال ع

وي ال ســـــعطرته من االل أبنائه وأصـــــدقائه وأقرت

زمالئه امن المسكد أنه على ثقف من أا قعادته ألكهزة االســـــــتخبارات ومنف وأنهي بدور ي يم نهي أا
يراقبوا ال ع

عن كثب .ول ن حتى اتعن الخطعن من الدااع يرا ا غعر كااعف لمنع االنقالت .التدبعر

النهائل و أنه مثل ال ــادات منع بقوة زمالئه الضــبار من تقاســي األضــواء معه .و و يبقل على زمعله
القديي واآلا وزير الدااع صـــــــدقل صـــــــبحل ال الظالل مما يتعي له الظهور ال األماكن العامف اقط
نادرا .ومثل ال ـــادات أيضـــا قام بتحريك الضـــبار من االل األوامر التناعذيف بما اعهي منصـــب رئعا
المخابرات الع ــــ ريف .اهو يبقل الضــــبار ال القعادة العلعا ال حالف من عدم التوازا والقلق الم ــــتمر
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بنـــ ا م ـــتقبلهي وال شـــك ال حالف م الخوف من زععمهي .وأاعرا ول عال ي وا داا ســـهال لزمالئه من
ضبار أو غعر ي اال ع ل لعا لديه عنواا منزل دائي أو معروف.
ذه ل القوائي الثالثف التل تنـــــــ ل الدولف العمعقف ال والتل تقع علعها كل ما و متبقى من البنعف
الح ومعف وال ــعاســعف .و ذه القوائي الثالثف حعويف كدا لتحديد من الذر يحصــل على ما ومتى وكعف
ال مصر.

الخاتمف
أننـ ناصـر نظام مح ي إلاضـاع أعدائه الحقعقعن والمتخعلعن إلرادته والذر أدر إلى تبديد ال ثعر من
رأس المال البنـــــرر والمادر الذر كاا متراكما ال البالد وال يزال نظام ح مه الع ـــــ رر قائما بعد أكثر
من ســـــــتف عقود .و و العقبف الرئع ـــــــعف أمام تنمعف البالد .وقد ااتقر منذ البدايف إلى القدرة واإلرادة
ال عاسعف لالنتقال من ال لطف االستبداديف إلى البنعف التحتعف كوسعلف تح ي البالد .ومن اآلثار المترتبف
على االعتماد على القوة االســــتبداديف غعر الاعالف إلى كانب العولمف واصــــخصــــف االقتصــــاد مصــــعدة
اكتماععف – اقتصـــاديف ســـقطق اعها الدولف .وال يم ن للدولف أا ت ـــتخرج موارد كااعف لخدمف القاعدة
ال ـــعاســـعف المتد ورة التل ترت ز علعها األا وأا ت ـــتثمر ال الوقق نا ـــه رأس مال كاف ال الهعاكل
األساسعف البنريف والماديف الالزمف إلحداث نمو .ومن ثي اإا النظام الم لق ال يزال م تمرا على حامله
األصلل الم وا من ال ع

والرئاسف وأكهزة األمن  /المخابرات.

والدورات المت ررة من التحررات ال عاسعف واالقتصاديف المحدودة التل بدأ ا الرؤساء ال ابقوا كانق
م رد دورات تعود إلى نقطف االنطالق دوا أا ي وا لها أثر دائي .ربما كاا كل رئعا يطلقها اقط ك داة
لتدععي ســـــــلطته أو ربما واحد أو أكثر منهي كاا لديه نعف حقعقعف حتى أصـــــــبي واضـــــــحا أا التحرير
سعقوض سلطته ال نخ صعف وربما النظام ب كمله أي ضا .لذلك لي يحدث أر تطور سعاسل أو حتى ت ععر
كبعر.
وقد تحرص معزاا القوة بنـــــ ل محدود بعن القوائي الثالثف للدولف العمعقف على مدار ال ـــــنوات ال ـــــتعن
الماضعف ول ن ثالثل القوة نا ه من الع

ر والرئاسف وأكهزة المخابرات ظل م تقرا بن ل ملحوا.

غعر أا قاعدة الموارد المتناقصف ت عل مهمف الح ي أكثر صعوبف.

مصر ،سياسة

19

 29يناير 2018

وقد اســت ات الرئعا ال ــع ــل للض ـ ط المالل لعا ببذل ال هود إلعادة تننــعط أو حتى الحااا على
قاعدة نظام القطاع العام القديي أو عن طريق بناء تحالف دعي كديد مع الم ـــــــتاعدين من نمو القطاع
الخاف ول ن بدال من ذلك اهو يقوم "بالتمثعل" ال عاسل بن ل اطر أمال ال أنه قد يتم ن من إثارة
إع ات عدد كاال من الناس للحااا على شـــــعبعف تم نه من البقاء .ذه الطريقف الهنـــــف والتل يعزز ا
القمع تذكرنا بما اعله ناصــر .لقد ولق ال ــلطف "الناعمف" لل ــادات ومبارص وبعبارة أارى لقد أتي النظام
دورة كاملف وعاد إلى النقطف التل اســـتولى اعها ال ع

علل ال ـــلطف وأننـــ نظامه الم ـــتبد إلاضـــاع

أعدائه .وقد ن ي ال ذلك ول ن على ح ــات أضــرار كانبعف ائلف لحقق بال ــلطف واالقتصــاد ولي يعد
ألر منها القدرة على اإلسهام باعالعف ال تنمعف البالد.

الاصل الثالث :تحق ال عطرة :البعروقراطععن والقضاة والبرلمانععن.
تنــــ ل اروع الح ومف الثالثف من ســــلطف تناعذيف وقضــــائعف وتنــــريععف محعطا حول الدولف العمعقف
تحمعها من المناا ـــعن وتخدم مختلف مصـــالحها .ويزداد عمق ذا المحعط أو يقل تبعا لقوة أو ضـــعف
ســــــعطرة الدولف العمعقف على ذه ال ــــــلطات .ومع صــــــعود ال ع
الثورة" تراكع ح ي المحعط مع نمو قوة ال ع

إلى ال ــــــلطف ال أعقات "االنقالت-

 .إا ال ــلطف التناعذيف والقضــائعف والتنــريععف التل

تعانل من ااتراق وسعطرة أكبر من أر وقق مضى منذ األيام األولى لمصر ال مهوريف غعر قادرة على
أداء مهامها األساسعف على نحو اعال أو تقول شعئا عن سعاستها الضمنعف إلضااء النرععف على النظام
من االل تنـــــــ عع االعتقاد بعن المواطنعن ب ا لديهي بع ،القدرة على الوصـــــــول إلى ح ومتهي التل
تولل على األقل بع ،اال تمام لمصـــــــالحهي .وت من ت لاف الدولف العمعقف المتمثلف ال الت كعد على ذه
الرقابف النــــاملف على المسســــ ــــات الح ومعف ال أنه كلما انخاضــــق نوععف الح ي اإا االمتثال يعتمد
على اإلكراه أو التر عب أو التهديد أكثر مما يعتمد على الرضا .
إا مصـــر ال مهوريف قريبف كدا من نقطف التحول التل تصـــبي اعها ســـل ـــلف من الت ععرات أو الحوادث
الصـــــــ عرة مسثرة بما اعه ال اايف إلحداث ت ععر أكبر وأكثر أ معف مما كانق علعه ال أر وقق مضـــــــى.
و ناص ن ـــــــبف متزايدة من ال ـــــــ اا غعر راضـــــــعن على اإلطالق عن نوععف الح ي ونتائ ه .إا اروع
الح ومف الثالثف من ســـــــلطف تناعذيف وقضـــــــائعف وتنـــــــريععف توار طبقف دنعئف من الدااع عن الدولف
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العمعقف والتل اســـت ابق بدور ا لهذا الخضـــوع من قبل ذه ال ـــلطات من االل مضـــاعاف ســـعطرتها
علعها وبالتالل على المواطنعن بدال من ال عل إلى اتي "نظام الداول المحدود" الذر ترأسه .

الاصل الرابع :الم تمع ال عاسل والمدنل :م احف ص عرة للتناا
إا البنعف الاوقعف ل ل من الم تمع ال ـــعاســـل والمدنل ال مصـــر نـــف وت ـــتند علل أســـا ضـــععاف.
وتنـــــمل أوكه القصـــــور اعها االنق ـــــامات الداالعف وأ مها واألكثر ت ثعرا تلك التل بعن اإلســـــالمععن
واصــــــومهي وأيضــــــا معلها إلى ت رار نماذج التنظعي الهرمعف الموكودة ال الح ومف وال مسســــــ ــــــف
"اإلســـــــالم الرســـــــمل" وال نــائا الم ـــــــعحعــف وال الم تمع بنـــــــ ــل عـام .وكمــا أا الح ومـف "منعزلـف
ومحدودة" اإا الم تمع ال ـــعاســـل والم تمع المدنل كذلك أيضـــا .ل ن الح ومف ل الم ـــسولف كزئعا
عن ذه الععوت .إا المحااظف الصــــــارمف على "نظام الداول المحدود"* من قبل البنعف الاوقعف للدولف
التل تدعمها الدولف العمعقف تضمن ضعف أر منظمات م تقلف .إا قنوات التحرص ال عاسل واالقتصادر
التصــاعدر والتل ال تتواصــل ب ر شــ ل من األشــ ال مع القنوات ذات الصــلف بوضــع ال ــعاســات العامف
وتناعذ ا متوقاف عمدا .وترغب الدولف ال ااتعار من ســــــتعترف به ومن ســــــت ــــــتمع إلعه بدال من أا
تضطر إلى إا اف الم ال أمام الخعارات التل يتخذ ا اآلاروا.
وقد أننـــئ ذا النمط بعد وقق قصـــعر من انقالت  1952واســـتمر حتى العوم ول ن من الواضـــي أا من
الصـــعب على نحو متزايد الحااا علعه .االمصـــائد االكتماععف  -االقتصـــاديف لع ـــق اقط تقوض قاعدة
الموارد الالزمف للحااا على نموذج الح ي االســـــــتبعادر اح ـــــــب ول ن األعداد الهائلف من المواطنعن
وحرمانهي وزيادة أعداد المنظمات الرســــــمعف وغعر الرســــــمعف ت عل مهمف إاضــــــاعهي لهذا الح ي أكثر
صــــعوبف من أر وقق مضــــى .االتداق ال النــــوارع ال عام  2011وظهور التمرد ال ســــعناء منذ ذلك
الحعن وت ـــاثف العنف ال كمعع أنحـــاء البالد

ل مظـــا ر واضـــــــحـــف لعرقلـــف القنوات ال النظـــام

االستبدادر الحالل وتنقق م تمع سعاسل كاا يوما ما متماسك ن بعا .
وحتى اآلا كاا رد النظام الحاكي علل الوضــع الحالل

و مضــاعاف الر اا القائي والمتمثل ال احتواء

ومحاولف ال ـــعطرة على الم تمع ال ـــعاســـل والم تمع المدنل بدال من اعطائه الارصـــف للداول ال ذا
النظام الم لق مقابل م ـــــا مته المتمثلف ال شـــــ ل أا ار وأننـــــطف وموارد .ومن بعن العواقب المترتبف
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على محاولف تعزيز النظام الحالل المتد ور الانـــــل ال تطور القدرات العقلعف للعامف واالســـــتاادة منها
ال وضع ال عاسات وتناعذ ا .
إا عملعف صــنع القرار ال ــعاســل ال نظام ال ــع ــل أكثر عزلف عن الم تمع ال ــعاســل والمدنل عما كانق
علعه ال عهد أر من أســــالاه ال مصــــر ال مهوريف و و انــــل يت

ــــد ال ســــوء نوععف ال ــــعاســــات

وطابعها المتعارض والمتناق ،ال كثعر من األحعاا .ومع محدوديف القدرة العقلعف للعامف والموروثف
عن األنظمف ال ــابقف كما أا القدرات المسس ـ ــعف الخاصــف للدولف قد قوضــق من قبل ال ع

الع ـ رر

وتي تنحعتها كانبا اإا وااق مواكهف التحديات االقتصـــاديف والهعاكل األســـاســـعف والبعئعف وال ـــعاســـف
الخاركعف المتزايدة تزداد اقرا .

الاصل الخاما :حصاد ما تي زرعه
ســـــواء كاا النظام شـــــعوعل أو اشـــــتراكل أو رأســـــمالل اإا الدولف تعمل كدماط ي ـــــعطر مباشـــــرة على
االت اه الذر تريد لالقتصاد أا يتخذه والطرق والوسائل التل من االلها سعتي تطوير الموارد البنريف
والماديف وننر ا وكعف يم ن للبلد أا يرتبط ب عرانه والعالي ااركه .ونخبف الدولف المن ولف بالحااا
على النظام الحاكي وت كعد ســـلطته ضـــد المناا ـــف المحتملف التل قد تننـــ من داال الدولف أو ااركها
ل نخبف بالضرورة أقل ذكاء ال أداء ذه الوظائف من واحدة متحررة من ذه المخاوف.
وقد كرســـــق الدولف العمعقف ال مصـــــر ال مهوريف كهود ا للحااا على ال ـــــعطرة على "نظام الداول
المحدود"* الذر أننــ ته وتقوم بإاضــاع بقعف الدولف اضــال عن الم تمع ال ــعاســل والم تمع المدنل
لتحقعق ذه ال ايف .ونتع ف لذلك لي تتم ن اروع الح ومف الثالثف من تطوير قوة البنعف التحتعف التل
يم نها أداء واكباتها على نحو أاضــــــل واالعتماد بدال من ذلك على قوة اســــــتباقعف أقل كااءة من أكل
ارض التزام صـــارم على المواطنعن .االم تمع ال ـــعاســـل والمدنل المقعد بالتالعب والتدال القهرر ال
يم ن أا ي وا قادر علل تطوير القدرات العقلعف العامف واالستاادة منها من قبل الدولف على نحو أاضل
ألداء مهامها .االدولف واألاراد على حد ســواء محاصــروا ال ا

اكتماعل – اقتصــادر و األســوأ علل

اإلطالق ويضـــعق باســـتمرار وال تتوار اعه موارد كااعف للحااا على الوضـــع ال ـــعاســـل الرا ن وإرســـاء
أســـــا النمو ال الم ـــــتقبل ويم ن الهروت من الا
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كديد .وكانق النتع ف دولف شــــرســــف ول نها نــــف تترأس أمف متزايدة االنق ــــام تعانل من أزمات تهدد
حعاتها.
إا ردود اعل الدولف منذ انقالت عام  2013انحصــر ال ت ثعف القمع وصــرف انتباه المواطنعن عن اعبف
األمل الحالعف عن طريق الوعود باألشعاء ال عدة القادمف ال الم تقبل طالما أنهي صابروا وأذالء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"نظي الداول المحدودة" :ل تلك التل تمني النخب ال عاسعف ال عطرة المتمعزة على أكزاء من
االقتصاد ويحصل كل منها على حصف من اإلي ارات وبالتبععف اإا استقرار اإلي ارات وبالتالل النظام
االكتمــاعل يتطلــب الحــد من المنــاا ــــــــف .ويتي إننــــــــاء اإلي ــارات المعنعــف من ترتعبــات مثــل "العقود
الح ومعف وحقوق األراضل واالحت ارات على األننطف الت اريف والداول إلى أسواق العمل المقعدة".
على النقع ،من ذلك اإا "نظي الداول الماتوحف" :ل تلك التل تقلل اعها النخب ال ـــــــعاســـــــعف من
إم انعات انهعار الدولف وحل الم تمع ال ــعاســل من االل تواعر المناا ــف .ومن االل ذه النظي يحق
ل معع المواطنعن تن عل منظمات تعاقديف مع إتاحف المناا ف االقتصاديف وال عاسعف وكذلك تننعط
الم تمع المدنل .ومحاوالت ت ـــــريع التنمعف االقتصـــــاديف عن طريق الت ععر من نظي الداول الماتوحف
إلى المحدودة تانل عموما ألا المسس ات تعمل بالضرورة بن ل مختلف ال ذين اإلطارين.

ال البحث عن نموذج للتنمعف
ت ثرت مصر بثالثف "ثورات" اقتصاديف أو نماذج إنمائعف تهدف إلى ت هعل النمو االقتصادر ال ريع الذر
اكتاف منطقف النــرق األوســط وشــمال أاريقعا وكثعر من أنحاء العالي على مدى القرنعن الماضــععن .ال
ظل محمد علل ثي البريطانععن من بعده كانق مصـــــــر رائدة للثورة "الخضـــــــراء" التل كاا اعها النمو
الزراعل مداوعا بالرر الم ثف وتح عن المحاصعل واألصناف.
وأعقب ذلك بدايف الثورة "الرماديف" أو التصـــنعع الذر بدأ ال ظل النظام المل ل ل نه وصـــل إلى األوج
تحق ح ي عبد الناصــــر .وكاء اندااعه نحو التصــــنعع على ح ــــات الزراعف حعث تي اســــتخراج اائ،
لتمويل مناريع صناععف سعئف الا ر اناصلق إلى حد كبعر عن القطاع الزراعل الذر كاا ناب ،بالحعاة.
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وقد زادت ال هود الرامعف إلى التصـــــــنعع من االل الثورة "البنعف" أو الهعدروكربونعف التل بدأت نتع ف
الرتااع األسعار الهائل ال أعقات حرت أكتوبر  .1973وال ح ي ال ادات بذلق كهود حثعثف لالستاادة
من عائدات صــــادرات الناط المصــــريف وتلك التل ت تل من دول الخلعج من االل االســــتثمار مرة أارى
ال الصــناعف التحويلعف و ذه المرة مع قعام القطاع الخاف بدور قعادر .غعر أنه ســرعاا ما أصــبي من
الواضـــــي أا رأس المال الخاف الواســـــع النطاق القادر على االســـــتاادة من الداول إلى "نظام الداول
المحدود" سعى إلى تحقعق عوائد مضمونف ال قطاعات أارى غعر التصنعع المحاوف بالمخاطر ن بعا.
ال عهد مبارص حدث تح ـــــن كبعر ال الصـــــناعات التحويلعف ال ثعاف االســـــتخدام للطاقف مثل الصـــــلب
واألســمدة واإلســمنق والتل اســتاادت كلها من التوســع ال ــريع ال إنتاج ال از الطبععل من عام .2002
ول ن ذه الثورة البنعف ناد منها ال از حراعا حول وقق "االنقالت-الثورة" مما أدى إلى تقوي ،القدرة
التناا عف من حعث الت لاف ل معع ال لع والخدمات القابلف للتداول غعر تلك المتصلف مباشرة بالمركبات
الهعدروكربونعف .ومع انتقال مصــــر من محرص التنمعف الم مول إلى محرص وار بدال من ال ــــعل إلى دمج
مزايا ا الن ـــــــبعف ال الزراعف والقوى العاملف والهعدروكربونعف واالســـــــتاادة منها تد ور األداء المقارا
القتصاد ا.
إا انـــل مصـــر ال ت ديد ثورتها الخضـــراء منذ منتصـــف القرا العنـــرين و انع اس وســـبب للانـــل
األوســع ال تنمعف االقتصــاد .وقد وارت العولمف ارصــا لي تتم ن الح ومف من انتهاز ا ب ــبب انن ـ الها
بال عطرة بدال من التنمعف.
إا ذا التاري

االقتصــادر لنماذج التنمعف المت ــل ــلف التل تاتقر إلى الا ر وعدم التطبعق بنـ ل كعد

لي ت ن مصعرا محتوما .إا التصنعع كاا يم ن أا ي تند بصورة مباشرة علل الزراعف كما و الحال ال
شـــرق وســـعا ويسدر بدوره إلى زيادة الطلب على نوات ه مما يحاز النمو والدال الريال .ويم ن أيضـــا
اســتثمار رأس المال الذر يواره الناط وال از ال اندماج كل من الثورة الخضــراء والثورة الرماديف لعمل
ثورة زراععف/صـــــــناععف مما يسدر بدوره إلى نمو أوســـــــع نطاقا وم ـــــــتدام .لقد كانق كل من الثورات
الزراععف والصـــــناععف والهعدروكربونعف متعاقبف وغعر مترابطف بل ربما كانق تناا ـــــعف وكانق النتع ف
ال المقام األول أا أعطق الح ومف أذنا صماء إلى مواطنعها واش لق بالرقابف علعهي بدال من التنمعف.
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الت كعر بدال من التنمعف:
مع عدم قدرتها على صــــــعاغف نموذج إنمائل من شــــــ نه أا ين ي ال بناء القدرات البنــــــريف والطبعععف
للبالد واتباع سعاسف النهب بدال من المهمف الناقف والمخاطرة سعاسعا المتمثلف ال تناعذ نموذج إنمائل
حقعقل اســـــــتخدمق الدولف العمعقف ما يعرف ت  Re nt - s e e k i ngأو "الت كعر"* ال محاولف لزيادة
تراكي رأس المال الثابق.
وكاا أول محصــــول ينهبه النظام ال مهورر ال ديد و رأس المال المتراكي لتســــرة المال ف يلعه أاراد
من الطبقف البركوازيف .وت معي شركف قناة ال ويا عام  1956و و مصدر العملف األكنبعف التل توقاق
ب بب الحرت وعواقبها اقط ال عام  1956ومرة أارى ال عام .1967
بدأ إنتاج الناط ال مصـــــــر ح تى قبل الحرت العالمعف األولى وال از قبل الحرت العالمعف الثانعف بقلعل
ل نها لي تصبي صادرات رئع عف حتى عهد ال ادات ارتاعق األسعار بن ل كبعر واستعادت مصر حقول
ال ســـعناء والعج ال ـــويا كانق قد ا ـــرتها لصـــالي إســـرائعل ال حرت  .1967كما توســـع المصـــدراا
الرئع ــعاا اآلاراا لم اســب العمالت األكنبعف التل تعتمد علعها مصــر ال مهعريف أيضــا ب ــرعف ال عهد
ال ــادات .وقد انا رت التحويالت من المصــريعن ال الخارج حعث ش ـ عق ح ومف ال ــادات ال ديدة
على االســـــتاادة من ارف العمل ال الخلعج ولعبعا وأماكن أارى وتحويل عائداتها إلى مصـــــر .وأاعرا
اإا صــناعف ال ــعاحف التل كانق ال تذكر ال عهد ناصــر بدأت أيضــا ال عهد ال ــادات لتصــبي واحدة
من أكبر وأسرع الصناعات نموا ال العالي.

• الت كعر  :Rent - s eek i ngو ممارســـــــف التالعب بال ـــــــعاســـــــف العامف أو الظروف االقتصـــــــاديف
كاستراتع عف لزيادة األرباف.
وكاا االعتماد على ذه المصـــــادر للحصـــــول على العملف األكنبعف بدال من زيادة الصـــــادرات من ال ـــــلع
والخدمات محاواا بالمخاطر لعدة أســــــبات .أوال ال حعن أا ذا االعتماد كاا ناكحا ن ــــــبعا ال عهد
ال ــادات وحتى ال كزء من عهد مبارص اإنه ح ب الحاكف إلى تنمعف أوســع نطاقا وم ــتدامف .وثانعا
لي ي اذ ال االعتبار الحاكف المتزايدة ب ــــبب الزيادة ال ــــريعف ال عدد ال ــــ اا والتل ت اوزت حتى

مصر ،سياسة

25

 29يناير 2018

ارتااع اإليرادات من ذه المصـــــــادر .وثالثا األاذ ال االعتبار أا ذه المصـــــــادر للدال ل مصـــــــادر
ااركعف أساسا اإا كمععها يخضع لنرور لي ي ن لدى مصر أر رقابف علعها .وكانق تعتمد بن ل كبعر
على أســواق الناط وال از العالمعف وكذلك الوضــع العام لمنطقف النــرق األوســط وشــمال أاريقعا .إا ذه
الث رات الثالثف ال االســـتراتع عف االتل ت ـــعى إلى تحقعق التنمعف ال مصـــر ال مهوريف أصـــبحق كلها
مسلمف بنــــــ ل كبعر ال أعقات "االنقالت – الثورة" .وقد واصــــــل ال وكتعل الممعق من عدم االســــــتقرار
المحلل وســــــوء اإلدارة االقتصــــــاديف واالضــــــطرات اإلقلعمل وانخااض أســــــعار الناط وال از تقوي،
عائدات العمالت األكنبعف من كمعع المصادر التقلعديف ال ابقف.
وكاا رد الح ومف على األزمف و التوكه إلى ال ع

بمهام اقتصـــــــاديف أكثر مثل اســـــــتعراد الماشـــــــعف

وتواعر م ـــــــحوق حلعــب األطاــال لتمهــات اللواتل يم ن أا يثبتن أنهن غعر قــادرين على الرضــــــــاعــف
الطبعععف وإنناء شركات صعدالنعف وأسمنق والمناركف ال تربعف األسماص والقعام بمناريع بناء أكثر
بما ال ذلك العاصــمف ال ديدة البالغ ت لاتها  45ملعار دوالر ال الصــحراء بعن القا رة والعج ال ــويا.
وعلى الرغي من الزيادة الواضــــــحف ال الدور االقتصــــــادر لل ع
ال ـــــع ـــــل ال أكتوبر  2016أا حصـــــف ال ع

ووالذر يواكه انتقادات علنعف أعلن

من الناتج المحلل اإلكمالل كانق بن ـــــبف  1.5ال المائف

اقط و و رقي ال يم ن التحقق منه ألنه ال تتوار معلومات عامف عن ح ي االقتصـــــــاد الع ـــــــ رر (.26
ويذكر أا مصــر اســتوردت ال عام  2015ما قعمته  5.3ملعار دوالر من األســلحف واحتلق المرتبف األولى
بعن البلداا النامعف ال ح ي استعراد ا لتسلحف أو أنها التزمق ت  12ملعار دوالر ال اتااقات ت لعي
مما ي علها ثانل أكبر دولف ال العالي ال اتااقعات الت لعي .وال يناير  2017وبعنما كاا ال ع
أننــــطته االقتصــــاديف أوضــــي ال ــــع ــــل أنه "ال ع

يوسع

ي ــــتخدم معزانعته الخاصــــف دوا أا يثقل كا ل

المواز نف ال عا مف ل لدو لف ال ال هود الرام عف إلى الح ااا على الاخر الوطنل وال را مف " .وأضــــــــاف أا"
ال ع

قد بنى قدراته االقتصــــــاديف على مدى ســــــنوات عديدة على مدى ال ــــــنوات الثالث والنصــــــف

الماضعف لي ت تخدم القوات الم لحف أر أموال من المعزانعف العامف لنراء أسلحتها ".
ومما يتضـــــــي من ذه ال هود المتناثرة و أنه ال الح و مف وال ال ع

الذر تعتمد علعه لديهما القدرة

على معال ف األسـبات األسـاسـعف لتزمف االقتصـاديف أو ربما حتى االعتراف بها كما تنـعر عملعات شـراء
األســــــلحف البا ظف .وباإلضــــــااف إلى اإلدارة المحزنف لالقتصــــــاد ال لل اإا ذه األســــــبات ل العواقب
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المتراكمف للاخاخ االكتماععف  -االقت صاديف التل كعلق من الم تحعل االستثمار على النحو المالئي ال
الموارد البنريف والهعاكل الماديف األساسعف.

سعاسف ااركعف بال دف
إا ال عاسف الخاركعف لمصر ال عهد ال ع ل ال م ملها تنبه سعاسف أسالاه من حعث أنها ت تند
ال المقام األول إلى ال عل لتحقعق ربي ك راال استراتع ل .ول ن تزايد ح ي احتعاكات مصر كنبا
إلى كنب مع ت عر البعئات اإلقلعمعف والعالمعف ي عل ذه االســــتراتع عف غعر م ــــتحبف .ومن الماترض
أا ال ــــع ــــل يدرص العوائد الحتمعف المتضــــائلف من اســــتراتع عته ال البحث عن التربي ل نه يواصــــل
متابعتها من االل تنويع المسيدين له ألا دعمهي يعد موازنف ماعدة للواليات المتحدة وأوروبا .الواليات
المتحدة على وكه الخصوف غعر موثوق بها من قبل ال ع ل ألنها تخلق عن مبارص وال رأيه دعمق
اإلاواا .ويخنــى أا تمارس الواليات المتحدة بدعي من أوروبا ضــ وطا علعه نتع ف لحقوق اإلن ــاا
وغعر ا من االنتهاكات بما ال ذلك عدم الوااء بوعود إضـــــااء الطابع الديمقراطل وربما حتى ال ـــــعل
إلى اســـتبداله .و ذا ما ي اد ي وا ســـببا كااعا لل ـــعل إلل موســـ و وب عن وطهراا مهما كانق العواقب
المترتبف على ذلك .كما أا "قرف" أنف األمري ععن وعرت الخلعج يحظى بت يعد كبعر ااصـــــــف ب ـــــــبب
عدم شعبعتهي لدى المصريعن.
تهدف ال ــعاســف الخاركعف للنظام بااتصــار إلى تحقعق أقصــى قدر من التربي ال حدود الحااا على
النظام الحاكي .إا األرباف أصـــــــبحق امنـــــــعف على نحو متزايد ال حعن أا التهديد الحقعقل للنظام
القادم من الداال تت اوز قدرة أر كهف ااركعف على الت ثعر أو التصدر له بن ل كو رر.
إا ال ـــــعاســـــف الخاركعف للنظام الحالل ال تنبثق من إكماع وطنل حول كعاعف ارتبار مصـــــر بالعالي وال
تركز على تلبعف احتعاكات مواطنعها .إا إقبال مصــــــر على إســــــرائعل وإيراا ال يحظى بنــــــعبعف كبعرة
اضــــال عن كوانب أارى مختلاف من ســــعاســــاتها .إا ال ــــعاســــف الخاركعف لل ــــع ــــل تع ا االنتهازيف
القصــــــعرة النظر التل تداعها احتعاكات نظامه أكثر من احتعاكات البالد .ال تزال ال ــــــعاســــــف الخاركعف
لمصــر وقائمف على أســا قد تآكلق منذ ســنوات ال ت ــاعد ا ال معال ف القضــايا الداالعف الملحف بل
إنها ت عل ذه المهمف أكثر صعوبف.
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الخاتمف
أدى "نظـام ا لداول المحـدود" ا لذر أننـــــــئ منـذ ســـــــبععن عا ما تقريبـا إلى تقوي ،أداء البلـد وعرقلـف
راا عته بصــــــورة مطردة مما كعله يواكه أزمف .وقد ا تمق الدولف العمعقف واألنظمف القائمف علعها ال
المقام األول بالحااا على ســلطتها وم ااآتها بال ــعل إلى "الت كعر" بدال من التنمعف الهع لعف لالقتصــاد
على أساس دراسف مت نعف للنماذج البديلف .و

ذا أصبحق مصر تتخلف باطراد عن البلداا المقاربف لها

ال حعن أا بعئتها واذة ال التد ور بصورة متزايدة .وتع ا عالقاتها مع العالي قدراتها المتناقصف إذ
أا بطاقف رئع ــــها اآلا ال تتمثل ال ممارســــف القوة الناعمف أو الصــــلبف اارج حدود ا بل بب ــــاطف ل
التهديد باالنهعار وترص دولف ااشـــــــلف وم ــــــــاحات غعر ااضـــــــعف للرقابف ال أعقابها .ونظرا للدروس
الم ــــتاادة من أا ان ــــتاا وســــوريا والعمن ولعبعا على ســــبعل المثال ي ب أا ي وا واضــــحا بما اعه
ال اايف للنظام المصــرر أنه ال حعن أا العالي ســوف يتخذ بع ،اإلكراءات لمحاولف إنقاذ " ذه" الدول
من الانل اإا تلك اإلكراءات ست وا محدودة ومن غعر المركي أا ت وا حاسمف.

الاصل ال ادس :
الطريق الوعر قادم
ينــعر المعراث المهدر ال مصــر والمحنف الحالعف إلى أا التحدر األســاســل لي يعد و التحدر المتمثل
ال تنمعف األمف بل ال تماس ـ ها معا .إا الم تمع ال ــعاســل الذر تقوم علعه الدولف يتحلل ال حعن
أا الدولف نا ها أكثر ا تماما من أر وقق مضى بم ااحف التهديدات التل تواكهها بدال من أا التا عر
ال كعاعف العمل علل زيادة كهود التنمعف الوطنعف .ول ن حتى لو كاا النظام يحاول كديا ع ا
ات اه االنحدار االقتصـــادر المت ـــارع للبالد ســـع وا من الصـــعب القعام بذلك .وقد أصـــبحق مصـــر
"مت ارة كداا كدا تنمويا " ال وقق ســابق قبل ســبععن عاما كانق مصــر ت ــتعد أا ت وا رائدة ال
كهود العالي الثالث إلدراص العالي األول .
و

ذا يتحول م تقبل البالد إلى ما إذا كانق الض ور الناكمف عن انل التنمعف يم ن إدارتها بما اعه

ال اايف لمنع انهعار الدولف القومعف أم ال .ويبدو أا ناص ســـــــعناريو اا محتمالا يم ن من االلهما
تحقعق ذلك .

مصر ،سياسة

28

 29يناير 2018

ال عناريو األول

و أا المعراث الهائل للدولف واألمف وإا كاا قد تد ور كثعرا اإنه قد ي وا كااعا

لتم عنها من االســـــتمرار ال حالف " العرج "على نحو أكبر أو أقل كما و الحال ال الوقق الحاضـــــر
بم اعدة ال ثعر من الح

ال عد.

ال ذا ال عناريو التصمعي القور للرئعا ال ع ل ي عله يبدأ بتحقعق بع ،الم اسب .اعلى ال بهف
األمنعف قد تن ي قواته تدري عا ال زيمف التمرد ال سعناء مع القضاء على أعمال العنف ال عاسل
ال أماكن أارى من البالد .ومن شـــــ ا زيادة الثقف الناكمف عن ذا الن اف أا تم نه من الوصـــــول
ت ــويف مالئمف مع اإلاواا وغعر ي من اإلســالمععن وياترض أا يضــاعف ذلك من تعزيز ن احه .كما
أا م ــتويات الدعي الخاركل لمصــر قد ترتاع أيضــا لم ــاعدتها على مواكهف التحدر األمنل ومن ثي
تعزيز ا داالعا مع م ـــــاعدة ال هات الخاركعف ال كهود م ااحف اإلر ات ال أماكن أارى وعلى
األاي لعبعا .ويم ن تحقعق المصــــالحف مع دول م لا التعاوا الخلع ل مما يسدر إلى اســــتئناف
اإلعانات.
وال ذا ال ــعناريو أيضــا قد يرى الرئعا ترامب روحا طعبف ال الرئعا ال ــع ــل مما ي عله يتخلى
عن شــــعار " أمري ا أوال " وربما يت ــــبب بدوره ال أا يحذو الروس والصــــعنعوا حذوه ال ن ــــخف
كديدة من م ــــــابقف الحرت الباردة .وأيضــــــا قد يسدر إحراز تقدم ال حل الصــــــراع اإلســــــرائعلل
الال طعنل ربما من االل إحعاء المبادرات العربعف ومبادرات ال الم اإلسرائعلعف التل ستدعمها مصر
بحماس أا يخولها " مصر "بالمطالبف بمخصصات كديدة من أموال الم اعدات الخاركعف األمري عف .
واواا من اله رة غعر النرععف من مصر قد يزيد االتحاد األوروبل أيضا م تويات دعمه .ويم ن أا
ت عل االكتنـــااات ال ديدة للناط وال از ال مصـــر من تصـــنعاها كمصـــدر صـــاف للوقود .ومن شـــ ا
تح ــــن األمن ال مصــــر والدول الم اورة كنبا إلى كنب مع كاذبعف األســــعار المنخاضــــف أا يععد
ال ـــعاحف للبالد ال حعن أا عائدات قناة ال ـــويا قد ترتاع ب ـــبب عودة الت ارة العالمعف .أما على
ال بهف ال ــعاســعف اإا اإلع ات المتزايد بإن ازات ال ــع ــل من شــ نه أا يعزز موقاه ت اه ال ــ اا
ك ل وداال الدولف العمعقف مما قد ي عله ال ين ي اقط ال إعادة انتخابه ال عام  2018لمدة أربع
سنوات أارى ول ن ال تعديل الدستور حتى يتم ن من أا ي وا رئع ا مدر الحعاة.
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من الواضي أا ذا ال عناريف م تبعد كدا امن الصعب أا يحصل ال ع ل ومصر علل كل ذا ال ي
من الح

ال عد ول ن قد يحصــــــالا علل الح

ال اال الذر قد يم نهما من االســــــتمرار علل ناا

الوضع الحالل للم تقبل القريب والمتوسط األكل على األقل .ال حعن أنه إذا أمعنا قلعال ال الخعال
اإا ذا ال ــعناريو يم ن حدوثه ب ــبب اســتمرار القوة الن ــبعف لمصــر ال منطقف تعانل ازدياد الدول
المنهارة والم احات غعر الخاضعف للح ي وذلك تبعا لمقولف " األعور وسط العمعاا ملك".

ال

عناريو الثانل ينطور على ت ععر سعاسل م صمي من قبل ومق صور علل على األقل ال البدايف

علل الدولف العمعقف .وواحد من صـــــــور
الع

ذا الت ععر و ما ي ـــــــمل ت " اعار مبارص " حعث يقرر

ريوا أا حمل األمتعف ال عاسعف من قبل ال ع ل الذر ال يحظى بنعبعف متزايدة سعسدر إلل

ســقوطها وبالتالل ي وا البديل و أا يحل محله ضــابطا وار ســواء من االل انقالت وقائل أو ردا
على تزايد المنـــاكل ال ـــعاســـعف بما ال ذلك المظا رات .وبعد إبعاد ال ـــع ـــل اإا العاته ســـعقوم
ببع ،التدابعر الوقائعف مثل تلك التل أطلقها ال ادات ومبارص ال األيام األولى لرئاستهي .وسعلتما
المصالحف مع دول م لا التعاوا الخلع ل ربما ال ذلك تن عل تحالف ع

رر كديد معهي للموكه

ضد إيراا و و تحالف سعرحب به ترامب أمري ا ويقابله بمزيد من الدعي.
و ناص ن ــخف أارى من ذا ال ــعناريو و ل الن ــخف األقل احتماال و ل أا اإلصــالحععن من داال
الدولف العمعقف يقوموا بإبعاد ال ـــع ـــل وكذلك القعادة العلعا له والتواصـــل مع العناصـــر المدنعف ال
الدولف وربما من بعنهي اإلســالمععن من أكل إعادة بناء نظام ســعاســل شــبه مدنل على األقل وي وا
بطريقف أكثر أو أقل على غرار ما اعله ال ــــادات ول ن مع بع ،أوكه التنــــابه مع النظام التون ــــل
األكثر ديمقراطعف .ومن شــــ ا " ثورة تصــــحعحعف "من ذا النوع أا تقلل من أولويف القوات األمنعف
والقوات الم ـــلحف وتحول ال ـــلطف إلى الرئاســـف .و ذه الن ـــخف اللعبرالعف من النظام ال مهورر ال
مصــــر ســــت وا أكثر كاذبعف لل رت ومن المركي أا تحظى بدعي أكبر منه مثل تونا الحالعف ومن
االله قد تصبي مصر كمنارة للديمقراطعف ال منطقف محاطف بالضبات ال عاسل .وسوف يتي تخاعف
القعود الماروضف على الداول المحدودة كما أا االقتصاد الع

رر سعتحول " كزئعا "إلل المدنععن .

وإذا كانق مبادرات اإلصــالف ذه قد تحقق ن احا ســعاســعا واقتصــاديا اإنها أيضــا يم ن أا ت ت ــب
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زاما وتبدأ ال داع م صر إلى دعي منحدرات االنحالل ال لطور والتراكع المادر الذر كانق علعه منذ
اترة طويلف من االنزالق .ويم ن أا تن عع أوروبا على وكه الخصوف على االنخرار بن ل أكبر مع
مصر التل تي إصالحها واالستثمار ال م موعف متنوعف من المناريع المنتركف مثل الطاقف النم عف
لت ذيف النب ات على كانبل البحر األبع ،المتوسط وأيضا المناركف ال التصنعع ال عدة م االت.
اتاا الن ــختاا من ال ــعناريو الثانل الذر يتي اعهما اســتبدال ال ــع ــل تعتمداا إلى حد كبعر على
الضـ ط ال ـعاسـل المتصـاعد لدركف أا ال هات الااعلف الرئع ـعف ال الدولف العمعقف تقرر أنها ي ب أا
تتخذ إكراءات إما للحااا على الوضــع الرا ن أو إلصــالحه .وإذا ما حدث ذلك اإنه إذا وكد على
األقل بع ،الح

ال عد المقترا بال ـــعناريو األول قد ت وا كااعف للحااا لبع ،ال ـــنوات المقبلف

على ن ـــــخف معدلف ول ن التزال أســـــاســـــا اســـــتبداديف من الح ي ال مهورر الممارس من ناصـــــر إلى
ال ــــع ــــل أو ال حالف إصــــالف أكثر شــــمولعف اقد ي ــــاعد وكود ح ومف شــــبه لعبرالعف على توطعد
وكود ا وأيضا تننعط االقتصاد.

وأاعرا من المم ن أيضــا أا ي وا

ناص ســعناريو االنهعار و و ســعناريو يم ن تصــور أنه قد

يتي من االل واحدة من ثالثف أش ال على األقل:
األول :من االل داول ال ع

ال حرت ضـــــد الاصـــــائل اإلســـــالمعف بما ال ذلك كماعف اإلاواا

الم لمعن التل تي استهدااها منذ انقالت عام  2013الذر قاده المنعر عبد الاتاف ال ع ل ومن االله
أنهى تطلعات ال ماعف الرئاسعف وال عاسعف .
والثانل :و اندالع ثورة تنـــبه تلك التل حدثق ال  25يناير 2011قد يبدء ا الننـــطاء ال ـــعاســـععن
وشــبات الطبقف الوســطى الذين كانوا نواة معداا التحرير ال وقق من األوقات على الرغي من أنه من
غعر المركي حدوث ذلك ب ــبب القمع ال ــعاســل واألمنل المتزايد علل الناشــطعن والخنق االقتصــادر
للطبقف الوسطى .
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ســـعناريو االنهعار الثالث واألاعر و حقا " ما يعرف بالهوبزيف* "من انتااضـــف الطبقات الدنعا التل
سحقها التقنف االقتصادر المتد ور و و ما يعرف بانهعار النظام العام من القاع .إا تراكي المصاعب
والبسس على سـ اا المناطق الرياعف الاقعرة واألحعاء الاقعرة ال المناطق الحضـريف إلى كانب بع،
التعبئف من قبل اإلسالمععن والعنائر وزعماء القبائل ي علهي يصبحوا أكثر استناارا ال كمعع أنحاء
البالد ال مواكهف قوات األمن التل ســــــت ــــــعى للقضــــــاء علعهي بالقوة مما يحاز بدوره المزيد من
االنتااضـــات .وســـعصـــبي النظام غعر قادر علل الحااا على غطائه األمنل ويركع ذلك كزئعا إلى أا
قوات األمن المركزر تت لف أســــاســــا من ناا العناصــــر الهامنــــعف الاقعرة التل تنتا ،ضــــد النظام .
وبالداول ال ذا الطريق اإا مصــر ســتتحول إلى ما ينــبه الدول العربعف األارى الااشــلف حعث لي
تعد الحعاة الطبعععف مم نف ب بب العنف المتوطن وانهعار الخدمات .
إا ذه النتائج البائ ــف حتى وإا لي تحدث اإنه من المم ن تخعل حدوثها و ل شــهادة على الحالف
الرا نف لالنحطار ال ـــعاســـل واالقتصـــادر .ومن ثي اإا ال ـــسال المطروف و ما إذا كاا تراث البلد
الذر يحمل كثعرا من معراث م تمع ســعاســل موحد ن ــبعا ســع وا قادرا مرة أارى وســعبقى كااعا
للحااا علل الدولف القومعف ال مواكهف الطقا القادم و الذر يقترت من العواصف؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•الهوبزيف:

ن بف إلل الاعل وف اإلن لعزر توماس وبز و و ما يعرف ت "  "s t a t e of na t ur eأو

"الحالف الطبعععف ل ن ــانعف" و ل ما يم ن أا يحدث إذا لي ت ن ناص ح ومف وال حضــارة وال قوانعن
وال ســــلطف منــــتركف ل بي كماف الطبععف البنــــريف .والحعاة ال "الحالف الطبعععف ل ن ــــانعف" ل حعاة
سعئف ووحنعف وقصعرة.
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