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WPR السیسي یجلس یلع برمیل بارود بمصر : 

 ترجمة: عادل رفیق 

مقاًال أللكسندر    2022د�سم��    7��  ، ومقرها تامبا، فلور�دا،  ) األمر�كيةWPR(  وورلد بوليتيكس ر�فيومجلة  �شرت  

بلندن، تحت عنوان: "سي��ي مصر يجلس كالركسون، ا�حاضر �� الدراسات األورو�ية �� جامعة كينجز �وليدج  

�� عهد السي��ي  البالد   �� بارود"، حيث يرى كالركسون أن حال االقتصاد املصري واستشراء الفساد  ع�� برميل 

�شبھ �حد كب�� الواقع الذي �عا�ي منھ لبنان منذ ف��ة. كما يرى ال�اتب أن الواقع الذي �عيشھ مصر اآلن �شبھ إ�� 

�انت عليھ البالد قبيل سقوط حكم الرئيس األسبق حس�ي مبارك، الذي تمت اإلطاحة بھ عام حد كب�� ا�حال الذي  

 يناير. وقد جاء املقال ع�� النحو التا��: ا�خامس والعشر�ن من �عد اندالع ثورة  2011

ملا��ي عند متا�عة بحث جديد، يتع�� األ�اديميون أحيانًا �� مشاريع ت�اد ت�ون منسية تذكرهم بمدى ُ�عد ذلك ا

القر�ب. ففي األسابيع القليلة املاضية، قّدَمت �عض مالحظا�ي القديمة حول التطورات ال�ي حدثت خالل الف��ة 

، إحساسًا متناقضًا حول مدى التغي�� الذي طرأ �� هذا البلد 2012ال�ي سبقت االنتخابات الرئاسية �� مصر عام  

حيث �ان االتحاد األورو�ي ي�افح  –  2012ظر إ�� العالم �� عام  و�لدان أخرى من حولھ ع�� مدى العقد املا��ي. و�الن

إلنقاذ اليورو، بينما �انت روسيا تروج لنفسها كموّرِد موثوق للطاقة و�انت االحتجاجات ا�جماه��ية �� جميع أنحاء 

ب تطيح  األوسط  �� مصر  زعماءالشرق  مبارك  حس�ي  مثل  عام    –أقو�اء   �� السياسية  التطورات  دو تب  2022فإن 

 متطابقة تمامًا للواقع الذي �ان سائدًا �� تلك الف��ة .

ومع ذلك، فإذا نظر املرء إ�� الضغوط الهي�لية املتجذرة، فقد أصبح وا�حًا للعيان ا�حد الذي وصلت إليھ األزمات 

الديناميات   ال�ي �عيشها البالد منذ أوائل العقد األول من القرن ا�حادي والعشر�ن وال�ي أشعلت فتيلها العديد من 

االقتصادية واالجتماعية األساسية ال�ي �انت �� ذا��ا وراء اندالع االضطرابات ال�ي وقعت �� أوائل العقد األول من  

القرن العشر�ن. و�انت نتيجة تلك االنتخابات ال�ي جرت �� مصر قبل عقد من الزمان قد جعلت محمد مر��ي أول 

الق يصبح رئيسًا للبالد. وترمز اإلطاحة بح�ومة مر��ي الحقًا، �� يوليو  عضو �� جماعة اإلخوان املسلم�ن ع�� اإلط

الذي �ان آنذاك جن�اًال، �شغل منصب وز�ر الدفاع،  -، من خالل انقالب عسكري قاده عبد الفتاح السي��ي 2013
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�ي �انت قد وّلدت ثم أصبح اآلن ع�� رأس البالد �� زي رئيس مد�ي، إ�� الفشل الذي آلت إليھ االنتفاضات العر�ية ال 

الكث�� من األمل بر�يع ديمقراطي �� جميع أنحاء الشرق األوسط. ومع ذلك، فبعد مرور عقد من الزمان، ال تزال  

التفاوتات االقتصادية وا�خلل املؤس��ي ال�ي �انت قد أشعلت فتيل الثورة لف��ة قص��ة من قبل، ال تزال ��دد بحالة  

 أنحاء املنطقة. معّمقة من عدم االستقرار �� جميع 

تار���   إ�� حد كب��، فصل  أ��ا،  �� االتحاد األورو�ي والواليات املتحدة، ع��  إ�� االنتفاضات العر�ية اآلن  ُينظر  و 

حلب  مدينة  سقوط   �� ذلك  تبّدى  وسواء  االستبداد.  وعودة  أهلية  حروب  أتون   �� الدخول  إ��  مص��ه  آل  مغلق 

، أو �� تفكك ا�جتمع اللي�ي أو �� ا�حرب األهلية الدائرة 2016�� د�سم��    السور�ة ال�ي �ان �سيطر عل��ا الثوار،

رحاها �� اليمن، فقد تقبل صناع السياسة الغر�يون حقيقة تراجع آفاق اإلصالح، حيث �سعون من جديد إ�� إبرام 

� الدول ال�ي لم تتأثر صفقات مع زعماء محلي�ن أقو�اء �� اليمن، أمًال �� تحقيق استقرار محدود �ش�ل كب��. أما �

�ش�ل مباشر باالنتفاضات العر�ية، مثل اململكة العر�ية السعودية واإلمارات العر�ية املتحدة، فقد ترافق �عميق 

ح�وما��ا للقمع الداخ�� مع رغب��ا امل��ايدة �� تمو�ل استعادة الديكتاتور�ة �� ا�جتمعات العر�ية األخرى، مثل نظام 

ك ا�جهود األخ��ة ال�ي بذلها الرئيس التو���ي قيس سعيد �� تأسيس دولة ا�حزب الواحد ��  السي��ي �� مصر أو تل

البالد. ومع ذلك، فع�� الرغم من هذه ا�جهود، إال أن هناك عالمات م��ايدة �� جميع أنحاء املنطقة ع�� أن ا�جهود  

 ستقرارًا مما تبدو عليھ �� ظاهر األمر.املبذولة الستعادة األش�ال القمعية للنظام األبوي للدولة قد ت�ون أقل ا

و�ينما أدى ا�خوف من ا�حر�ات اإلسالمية أو ا�جهادية �� البداية إ�� تقديم املمالك ا�خليجية دعمًا واسع النطاق 

للزعماء األقو�اء باملنطقة، فقد ساهم �حق جماعة اإلخوان املسلم�ن والهز�مة العسكر�ة ال�ي ُمنيت ��ا داعش �� 

ال  أن إزالة  من  الرغم  وع��  املنطقة.   �� االستبدادي  ا�حكم  عودة  من  األمر  ��اية   �� مّكنت  ال�ي  الرئيسية  عوامل 

ا�حر�ات ا�جهادية ال تزال تمثل ��ديدًا خط��ًا �� أجزاء من املنطقة، فإنھ �� ضوء التدم�� الشديد الذي �حق ��م 

عالية، تبدو دوافع الس�ان العرب أقل �� تقديم دعم ع�� مدى عقود من ا�حرب وأثر ع�� قدر��م ع�� العمل بوت��ة  

عت القمع من خالل حرب ال ��اية لها ع�� اإلرهاب.   غ�� مشروط ملؤسسات الدولة ال�ي شرَّ

كما أن التدهور املوازي ل�حر�ات اإلسالمية من خالل مز�ج من فشل السياسات والفساد الذي حدث أثناء وجودها 

ن التفكيك املمن�ج لبني��ا التحتية التنظيمية �عد اإلطاحة ��ا، زاد �� ا�حقيقة من  �� السلطة، ثم ما أعقب ذلك م
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االنتباه عن األزمة   العامة لصرف  ا�حياة   �� الدين  صعو�ة استخدام األنظمة االستبدادية االستقطاب حول دور 

 االقتصادية. 

ا�خاوف من شب�ات اإلخوان املسلم�ن ال�ي  وقد خلق ذلك بيئة لم �عد ف��ا ال�جمات ا�جهادية والعداوات الطائفية و 

 ت�اد تحتضر حاليًا �افية ل�حفاظ ع�� الدعم الشع�ي الالزم  للنخبة ا�حاكمة. 

�� مثل هذه األجواء، من املمكن أن ينفتح الفضاء أمام ا�حر�ات األخرى القائمة ع�� الهو�ات الطبقية أو القومية 

 فية لتصبح مراكز قوة �� حد ذا��ا. أو العرقية أو ا�جنسانية ل�حشد بفعالية �ا

وظهرت أو�� العالمات ع�� أن عدم قدرة النخب القائمة ع�� منع ا��يار الدولة يمكن أن يولد أش�اًال جديدة من 

. فبعد عقود من سوء اإلدارة من قبل البنك املركزي �� البالد وال�ي استفاد 2019املقاومة الشعبية �� لبنان �� عام 

لسلطة الطائفية، أدى ا��يار قيمة الل��ة اللبنانية إ�� اندالع موجة من االحتجاجات ا�جماه��ية من  م��ا سماسرة ا

عام   أواخر  و�حلول  والدينية.  الطبقية  األطياف  ب�ل  2019ش�ى  هللا،  حزب  ح�ى  أنھ  ع��  مؤشرات  هناك  �انت   ،

الغضب املنتشر داخل قاعدتھ �� ا�جتمع   األدوات االستبدادية املتوفرة لھ، �ان ي�افح أيضًا من أجل السيطرة ع�� 

 الشي�� بلبنان.

و�ش�� االختالالت االقتصادية طو�لة األمد ال�ي دفعت لبنان إ�� حافة الهاو�ة وال�ي ��دد مصر اآلن إ�� أن الوضع 

 الراهن �� الشرق األوسط ال يزال غ�� مستقر بطبيعتھ.

أن جائحة �وفيد   د   19-ورغم  الذي  الهائل  �� أغسطس  واالنفجار  ب��وت  ميناء  والضغوط االجتماعية   2020مر 

الناجمة عن الشلل االقتصادي ال�امل، قد أدى إ�� توقف هذه املوجة االحتجاجية، إال أن املدى الذي بلغھ الغضب  

الشع�ي �سبب الفساد املستشري ب�ن النخبة القديمة قد مّكن التعاون ب�ن األطياف ا�جتمعية املنقسمة ملساعدة  

مرش�� اإلصالح ع�� الفوز بمقاعد �� االنتخابات ال��ملانية �� وقت سابق من هذا العام، وهو مؤشر ع�� مدى   �عض

االختالالت ال�ي طال أمدها وال�ي قد تفرز أش�اًال جديدة من املقاومة والتعبئة والتنظيم �� دول الشرق األوسط. 

فت �� العر  اق خالل نفس الف��ة �� واحدة من عدة مؤشرات ع�� كيفية كما أن هذه الديناميات املماثلة ال�ي تكشَّ

 ا�ع�اس األحداث ال�ي تقع �� لبنان ع�� التوجهات اإلقليمية األوسع. 
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وقد تنذر االضطرابات ال�ي حدثت �� لبنان، ع�� وجھ ا�خصوص، بديناميات مماثلة �� مصر يمكن أن ي�ون لها 

مليون �سمة، فإن تفاعًال مشا��ًا ب�ن اال��يار   100عدد س�ا��ا أك�� من  تأث�� عاملي أك�� دراماتيكية. ففي دولة يبلغ  

االقتصادي وا�خلل الوظيفي املتصاعد للدولة سي�ون لھ آثار غ�� مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار النظام اإلقلي�ي 

ر القوة من خالل الهش بالفعل وكذلك النظام الدو��. وح�ى �� الوقت الذي يحاول فيھ نظام السي��ي إبراز مظاه

مشاريع وجاهة مثل بناء عاصمة جديدة، بدأت املؤشرات ع�� وجود مشا�ل خط��ة مع مالية الدولة واالقتصاد 

 األوسع �� مصر تتصاعد، بطرق �عكس العديد من املشا�ل ال�ي يواجهها لبنان. 

وج االختالالت غ�� املستدامة، وكما استمرت النخب السياسية اللبنانية �� العمل و�أن شيئًا لم يكن، ح�ى مع خر 

ال�ي تراكمت ع�� مدى سنوات، خارج نطاق السيطرة، فقد استمرت أيضًا القيادة املصر�ة ال�ي ��يمن عل��ا شبھ  

طبقة الضباط �� ال��ب من خالل نظام اقتصادي شديد الفساد، يتجھ �سرعة نحو مز�د من خفض قيمة العملة  

 فوعات. ا�حلية وأزمة كب��ة �� م��ان املد

ومع تصاعد مخاطر ا��يار سالسل التور�د وارتفاع �سب الت�خم �� ا�جتمع املصري الذي يواجھ نفس البطالة 

ضد حس�ي مبارك،   2011املتوطنة والبنية التحتية امل��ارة وا�حوكمة غ�� الكفؤة ال�ي أشعلت فتيل الثورة �� عام  

الذات لنظام السي��ي. فع�� الرغم من مؤشرات الضائقة   فهناك ��يء ي�اد ي�ون مذهًال �شأن الرضا املمن�ج عن 

ا�جتمعية امل��ايدة، استمرت الدولة املصر�ة �� تبجحها. ر�ما ت�ون مقتنعة بأ��ا محصنة، �عد أن نجت من مواجهة  

ضغوط  ، وال2013أي اع��اضات دولية ع�� املذبحة ال�ي ارتكب��ا �� ميدان را�عة ضد أنصار اإلخوان املسلم�ن �� عام  

األمنية ع�� حدودها، وعمليات اإلنقاذ ال�ي تلق��ا من دول ا�خليج، وجوالت التقشف ال�ي قللت من الدعم الشع�ي 

للنظام. وع�� الرغم من القلق امل��ايد داخل نطاق وزارة املالية �� القاهرة، فيبدو أن الضباط املصر��ن مقتنعون 

�� هو �ل ما هو مطلوب لتجنب العواقب امل��تبة ع�� الفساد  بأن ا�حصول ع�� قرض آخر من صندوق النقد الدو 

 وتوسيع نطاق الهيمنة العسكر�ة، والذي قوض االقتصاد املصري منذ السبعينيات. 

لكن الثقة الزائدة بالنفس وحالة الالمباالة ال�ي �عيشها النخبة العسكر�ة املصر�ة تبدو �� غ�� محلها، خاصة �� 

ا ا�حفاظ ع�� الوالء الشع�ي من خالل إثارة ا�خوف من ا�حر�ات اإلسالمية وا�جهادية ��  بيئة لم �عد من السهل ف��

 ظل حقيقة أن حظوظها آخذة �� التضاؤل.
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أع��  إ��  اآلن  يصل  السي��ي  لنظام  االقتصادية  اإلدارة  من  االستياء  أن  إ��  بالنظر  خاص  �ش�ل  �حيح  وهذا 

و�� حقيقة لم �غب عن انتباه ال�خصيات البارزة من   -�� مصر    املستو�ات اإلدار�ة �� قطا�� التصنيع وا�خدمات

الذين يأملون �� العودة ل�حكم من جديد. و�� هذا السياق، ُ�عّد جهود جمال مبارك، النجل    2011نظام ما قبل عام  

� عالمة األك�� �حس�ي مبارك، لرفع صورتھ العامة �عد ت��ئتھ من ��م فساد مختلفة ع�� مدى العام�ن املاضي�ن، �

بارزة ع�� كيفية استكشاف الفرص ال�ي تتيحها األزمة املصر�ة ح�ى داخل الدوائر ال�ي أطاحت ��ا موجات ثور�ة  

 سابقة. 

ويش�� املدى الذي وصلت إليھ االختالالت االقتصادية طو�لة األمد وال�ي دفعت لبنان إ�� حافة الهاو�ة و��دد مصر 

األوسط ال يزال غ�� مستقر بطبيعتھ. حيث ُ�عت�� موجة االحتجاجات ال�ي   حاليًا إ�� أن الوضع الراهن �� الشرق 

إ��  االستبدادي  للنظام  السط��  الهدوء  ��ا  ين�لق  أن  يمكن  ال�ي  السرعة  بمدى  تذك��  بمثابة  اآلن  إيران  تجتاح 

ومن املرجح أن ت�ون   الفو��ى إذا رفضت نخ��ا القيام باإلصالح لهيا�ل االقتصاد والدولة �� مواجهة التغي�� العاملي.

جهود الواليات املتحدة أو االتحاد األورو�ي أو دول ا�خليج ل�حفاظ ع�� االستقرار �� دولة مثل مصر غ�� مجدية إذا  

�انت النخب ا�حاكمة غ�� راغبة �� القيام بما يلزم لتوليد االزدهار وا�حكم الرشيد الالزم�ن ل�حفاظ ع�� الشرعية 

 نظام ا�حا��.االجتماعية والسياسية لل

قد ي�ون اإلحساس باملسافة التار�خية ب�ن السياسات ا�حالية للشرق األوسط واندفاع موجات الثورة واملقاومة �� 

ال�ي جمعت الكث�� من املصر��ن معًا �� ميدان التحر�ر بالقاهرة أمًال �� مستقبل أفضل، سائدًا �� الوقت   2011عام  

وا�جمود االجتما��    2022دقيق، فإن أوجھ التشابھ ب�ن األزمة املصر�ة �� عام  ا�حا��. ولكن عند تفحص األمر �ش�ل  

الذي أصبح جليًا �� األعوام ال�ي سبقت سقوط حس�ي مبارك أصبحت وا�حة �ش�ل م��ايد. وما لم تتصا�ح النخب 

امل أن  التغي��، فس��ون  عوامل  مع  التكيف  فيھ هو  للبقاء  الوحيد  السبيل  ي�ون  عالم  مع  الذي املصر�ة  ستقبل 

 يقدمھ نظام السي��ي سي�ون شب��ًا إ�� حد كب�� للما��ي القر�ب ملصر.
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