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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة السابعة من
مؤمتره السنوي لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي بعنوان
"العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية
بعد عام  ،"2011يف مدينة الحاممات التونسية يو َمي  21و22
أيلول /سبتمرب .2018
وقد رأى املركز العريب أن يخصص أعامل هذه الدورة لبحث دور
العوامل اإلقليمية والدولية يف تجارب االنتقال الدميقراطي التي
أعقبت ثورات عام  2011العربية بسبب ضآلة االعتناء البحثي
العريب بهذا املوضوع ،وغياب الجهود الوافية لفهم األدوار واملؤثرات
الخارجية وتفسريها ،وتداعياتها عىل عملية االنتقال الدميقراطي يف
عم جرى يف
البلدان العربية ،إضافة إىل أن فسحة السؤال العلمي ّ
الربيع العريب نراها تضيق ،يف حني تتسع الفجوة بني األطروحتني
الح ّديتني يف املوضوع؛ أي أطروحة التآمر الخارجي من جهة ،وأطروحة
الصناعة املحلية للثورات العربية من جهة أخرى ،بحسب وصف
مهدي مربوك مدير فرع املركز العريب بتونس .وهو األمر الذي يربز
جدوى البحث عن تفسريات موضوعية ودقيقة ملا حدث يف بلداننا
منذ مرور أكرث من سبع سنوات عىل انطالق "الثورات العربية" .ورأى
املركز العريب أولوية البدء بدراسة تأثري األدوار اإلقليمية والدولية
يف مسارات االنتقال السيايس التي خربتها بلدان الربيع العريب بعد
ثورات عام  ،2011وهي مساحة تحفل بإشكاليات وتحديات تشكّل
أجندة بحثية ذات أهمية ،وفق ما أكد منسق املؤمتر عبد الفتاح
مايض ،مدير مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف
البلدان العربية".

أو ًلا :العامل الخارجي :إشكاليات
وتوجهات نظرية
استهلّت دراســة اإلشكاليات النظرية ملوضوع العامل الخارجي
وعالقته بالدميقراطية األطروحات البحثية التي عرضت يف املؤمتر،
وق ّدم الباحث عبد الفتاح مايض قراءة بانورامية لألدبيات التي
تناولت هذه العالقة ،واملعالجات البحثية ألبرز العوامل الخارجية
وبي أن االهتامم
املؤثرة يف مسارات االنتقال إىل الدميقراطيةّ .
البحثي باملوضوع قد بقي محدو ًدا حتى تسعينيات القرن املايض،
وعىل الرغم من تنامي االعتناء يف األلفية الجديدة مبسائل من قبيل
دعم الدميقراطية واملرشوطية السياسية ،وفرض الدميقراطية بأدوات
خارجية ،وكذا تأثري العوملة ،ظلت االتجاهات العامة ألدبيات التحول
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الدميقراطي تضع جل اهتاممها عىل عوامل الداخل ،غلب وزنها يف
فهم مناذج االنتقال وعملياته ،وتفسريها .ومل تختلف الحال كث ًريا مع
بروز خربة االنتفاضات الشعبية العربية ،فقد ظل تركيز البحوث التي
تناولتها عىل العوامل الداخلية؛ كاالقتصاد الريعي ،ودور القبيلة،
وتغ ّول املؤسسة األمنية ،وعوامل الثقافة السياسية ،يف حني بقيت
تناول يف تلك األدبيات.
العوامل الخارجية األقل ً
ويف السياق ذاته ،جادل الباحث محمد سعدي ،يف ورقته "االتحاد
األورويب واملرشوطية الدميقراطية :اختبار ما بعد الربيع العريب"،
بأن املرشوطية الدميقراطية التي ينتهجها االتحاد األورويب يف آليات
دعم اإلصالحات السياسية يف دول العامل العريب ،بعد الحراك العريب
عام  2011مل تثبت نجاعتها ،وتحتاج إىل مراجعة جذرية؛ فالرتكيز
عىل األمن واالستقرار والتنمية االقتصادية عىل حساب اإلصالحات
الدميقراطية ،الذي يؤطر وجهة نظر االتحاد األورويب إىل قضية
التحول الدميقراطي يف العامل العريب من قبل الحراك العريب وبعده،
مل يحرز دف ًعا حقيق ًيا لديناميات االنتقال السيايس يف العامل العريب
وتفاعالته .مل ينجح االتحاد األورويب يف أن يربز "قوة معيارية" كام
أراد ،وظل ير ّجح يف كثري من األحيان االعتبارات اإلسرتاتيجية عىل
حساب املقاييس املعيارية واألخالقية .وتعطّل الرهان عىل التحول
الدميقراطي والسعي للدفع جهة إرســاء دولة القانون وحقوق
اإلنسان ،بصفتها رشطًا رضوريًا لتحقيق االستقرار وعدم الرضوخ
لفكرة استدامة األنظمة التسلطية باسم االستقرار ودوام املصالح.
وضمن االهتامم بالتوجهات واألفكار واألطروحات يف هذا املوضوع،
استعرض الباحث عز الدين حميمصة الدور املهم ملراكز التفكري
األمريكية املؤثرة يف بناء إسرتاتيجيات اإلدارات األمريكية وتوجهاتها
إزاء موضوع االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية؛ إذ تعتمد
هذه الورقة عىل تتبع مخرجات بعض مراكز البحث واملنابر البحثية
واإلعالمية الرئيسة التي تساهم يف رسم السياسات الخارجية للواليات
املتحدة أو تؤثر فيها ،وكذا عىل الترصيحات الرسمية ،إضاف ًة إىل تت ّبع
التحركات عىل األرض واملواقف من حركات التغيري ،والثورة املضادة
والحروب األهلية يف البلدان العربية .وتتخذ الورقة من تحليل
الخطاب أداة منهجية .تتلخص القيمة املضافة لهذه الورقة يف كونها
تحاول قراءة الخطاب األمرييك الداخيل ،سواء لدى صناع القرار أو
املراكز املؤثرة يف رسم السياسات الخارجية األمريكية ،من خالل نظرة
مبن َّية عىل البحث يف النظريات املؤسسة له والخطاب املعتمد خالل
األزمات .والظاهر أن الخطاب املتبع يعتمد املصلحة األمريكية قيم ًة
مطلقة ،أما الباقي فال يعدو كونه مقاصد إجرائية.
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ثان ًيا :الواليات المتحدة :الدور األقوى
تأثي ًرا واألشد جد ًلا
ركّــزت الجلسة الثانية عىل دراســة سياسات الواليات املتحدة
األمريكية تجاه الثورات العربية؛ واستهلها الباحث محمد الرشقاوي
بطر ٍح حول "االنتفاضات العربية واملوقف األمرييك :أخالقيات
السياسة أم إسرتاتيجيات املصالح؟" ،شدد فيه عىل رضورة تفكيك
العامل األمرييك ،انطالقًا من رؤية واشنطن ذاتها ووفق غاياتها
ومصالحها اإلسرتاتيجية ،وفهم ما تعارض مع ُمثُلِها و ِقيمها وخطاب
سياستها الخارجية حول الحرية واإلصالحات الدميقراطية يف هذا
اإلطــار .وأوضــح الباحث أسباب دعوته إىل عدم التعويل عىل
املسؤولية األخالقية لدى الواليات املتحدة يف عهد ترامب وتصور
إمكانية د ْعم إدارته مسأل َة االنتقال الدميقراطي العريب؛ أولً  ،عدم
تغري موقف ترامب من االنتفاضات العربية عندما قال يف إحدى
تغريداته يف  5متوز /يوليو '" 2013الربيع العريب' ال يؤ ّدي إىل نتائج
إيجابية .اسم جيّد ،ونتائج سيئة!" .ثانيًا ،مل يتو ّرع ترامب  -عىل
خالف كلينتون وبوش االبن وأوباما  -عن تهميش الحرية وحقوق
اإلنسان يف الخطاب الرسمي للبيت األبيض ووزارة الخارجية .ويربز
قراره االنسحاب من مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،متسقًا
مع موقفه األصيل الذي ال يويل أي اعتبار لحقوق اإلنسان .إن
أمريكا  -ترامب قد دخلت طواعية حقبة االنعزالية ،وأدارت ظهرها
لثقافة حقوق اإلنسان وداللتها املبدئية يف العالقات الدولية.
وأخ ًريا ،مثة نذير من تزامن الرباغامتية املصلحية لرتامب مع تراجع
امل ّد الدميقراطي يف العامل؛ فوترية الدميقراطية قد تراجعت يف أربع
وعرشين دولة عام .2017
وذهب الباحث رضوان زيادة إىل أن العامل الخارجي يف الثورة
السورية قد احتل بصورة متدرجة دو ًرا أساس ًيا ،وتصاعد وزنه حتى
حاسم يف النهاية ،وبات أقرب إىل العامل املؤثر الوحيد .وهنا
صار
ً
تكمن ،بحسب الباحث ،أهمية دراسة دور العامل الخارجي وتطوره
يف مسار الثورة السورية .وقد استعرض الباحث الديناميات الداخلية
للثورة السورية وكيفية تفاعل العوامل الداخلية والخارجية لتحديد
مسار الثورة ومصريها حتى عام  .2018ثم ّبي الباحث أن إعالن
الرئيس ترامب انسحابه من سورية قد حرس العامل األمرييك لصالح
سيطرة كاملة لروسيا عىل املشهد السوري وخلص إىل أن روسيا
والنظام السوري وحدهام ميلكان خطة إسرتاتيجية تقوم عىل تكرار
ما قام به بوتني يف الشيشان .أما الواليات املتحدة والغرب عمو ًما،
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فليس لديهام إسرتاتيجية يف سورية ،كام أنهام ال يريدان تطوير
إسرتاتيجية ت ُلزمهام القيام بأي يشء.
ومن زاوية أخرى تناولت فوزية الفرجاين السياسة األمريكية ودعم
االنتقال الدميقراطي يف تونس خالل الفرتة  .2016-2011وتساءلت
يف ورقتها عن التصورات األمريكية عن االنتقال يف تونس ،وعالقة
ذلك بإسرتاتيجية األمن القومي ،وخلصت إىل أن إدارة أوباما قد
تب ّنت يف دعم االنتقال الدميقراطي يف تونس منوذ ًجا نظريًّا للتح ّول
الدميقراطي ،تداخل فيه املعطيان السيايس واالقتصادي وتكامال،
ولكن سياستها العملية أثبتت أن بعض الوعود مل تتحقق .واتضح أن
مجاالت الدعم وطرقه وأدواته واألطراف الفاعلة فيه متنوعة ،وأن
املجال األمني مثّل أولوية لديها .وقد ترددت إدارة أوباما بني الدوافع
املثالية املتمثلة يف تأييد الدميقراطية ،وأولويات السياسة الواقعية
الساعية لتحقيق املصالح اإلسرتاتيجية الثابتة ،واعتورت حركتها
عوائق بنيوية وإسرتاتيجية.

ً
ثالثا :التغيير في المغرب العربي
وقوى الخارج
ٍ
حاالت من بلدان املغرب
يف الجلسة الثالثة ،استعرضت أوراق ثالث
العريب .وقد بدأها الباحث فرج معتوق بطر ٍح حول دور فرنسا يف
مثال .وعرض الباحث املوقف
ثورات الربيع العريب ،مستخد ًما تونس ً
الرسمي الفرنيس تجاه االنتفاضة التونسية التي تحولت رسي ًعا إىل
ثورة ،وكيف تشكّل موقف املجتمع املدين من إعالميني ومثقفني
ورموز فكرية وسياسية مختلفة .وتساءل الباحث عن األسباب
الكامنة وراء تلك املواقف ،وخلص إىل نتائج منها أن صورة اإلنسان
تغيت بفضل حركات الربيع العريب؛ إذ أصبحت الثورة
العريب قد ّ
مهم ومؤث ًرا .ويف حني احتفى
التونسية عىل وجه الخصوص حدث ًا ً
القطاع األكرب من الفرنسيني بالربيع العريب ،ظل هذا الحدث مصدر
قلقٍ لرشيحة فرنسية قليلة العدد .وتنقسم هذه الرشيحة إىل
قسمني :قسم يستكرث عىل العامل واإلنسان العريب أن يكون مف ّج ًرا
للثورات والتمرد ضد الطغيان ،وقسم خيش من فكرة الثورة ألسباب
سياسية ال تتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا أو أوروبا ،بل بأسباب
خارجية ذات عالقة بإرسائيل ومستقبلها ،بصفتها كيانًا غري ًبا مزرو ًعا
يف قلب املنطقة العربية يعيش أزمة وجودية حقًا.
واستعراضً ا للرصاع الدائر يف ليبيا وتداخالته اإلقليمية والدولية ،طرح
تحليل لدور القوى الخارجية
ً
الباحث أحمد قاسم حسني يف ورقته
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يف االنتقال الدميقراطي يف ليبيا بعد اتفاق الصخريات  .2015وأكد
أن االتفاق جاء إثر توافق بني القوى املحلية واإلقليمية عند الحدود
الدنيا؛ فتلك القوى ب َنت سياساتها الخارجية يف مراحل الرصاع يف
ليبيا عىل أساس التوازن بني املخاوف من اآلثار السياسية واالقتصادية
لالنتقال الدميقراطي الليبي يف تلك القوى ،وبني مصالحها وطموحها
إىل مزيد من السيطرة والنفوذ .وقد مثّل تناقض املصالح بني القوى
مهم يضاف إىل مجموع العوامل الداخلية األخرى
الخارجية ً
عامل ً
التي ساهمت يف تعطيل عملية االنتقال الدميقراطي .وأظهر الباحث
أن الدول التي اعرتفت باالتفاق قد وسمت االزدواجية سياستها
الخارجية؛ ففي الوقت الذي اعرتفت باالتفاق ومخرجاته وشجعت
البعثة األممية عىل تنفيذه بطريقة تضمن تحقيق االستقرار واستعادة
األمن يف ليبيا ،متيزت حركة تلك القوى بالتغري املستمر عىل نحو
يحقق مصالحها ويعزز نفوذها وأمنها القومي.
وقدم الباحث محمد أحمد بنيس ،يف ورقته "لربلة من دون دميقراطية:
تحليل لدور
ً
دور العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية"،
العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية منذ نهاية الحرب
الباردة إىل اآلن ،وأكد أن هذه العوامل شجعت عىل لربلة ضمن
حدود مع ّينة ال تسمح بالتحول نحو الدميقراطية .ورأى الباحث
أن العوامل الخارجية ساهمت يف توسيع هامش اللربلة يف الحقل
وخصوصا
السيايس املغريب بقدر ما ساهمت يف الحد من هذه اللربلة،
ً
يف ظل غياب اإلرادة لدى الفاعلني يف الداخل إلنضاجها وتطويرها،
وهو ما يؤكد أن البيئة الدولية للدميقراطية تظل بطبيعتها متناقضة.
مل ينظر الفاعلون الدوليون إىل التحول الدميقراطي باملغرب ،باعتباره
خريطة طريق محكومة بسقف زمني محدد؛ األمر الذي يعكس عدم
جدية هؤالء ومحدودية تأثريهم يف الدفع بعجلة الدميقراطية .أما
النظام املغريب ،فلم يرتدد يف استثامر العوامل الخارجية التي تقف
حجر عرثة أمام التحول الدميقراطي.

رابعا :االقتصاد واألمن :أبعاد ومؤثرات
ً
خُصصت الجلسة الرابعة لدراسة حاالت تطبيقية يف موضوعي
األمن واالقتصاد يف عملية االنتقال الدميقراطي .وقدم الباحثان
حسن الحاج عيل وعديلة تبار بحثهام حول قضايا األمننة يف القرن
األفريقي ،وتأثريها يف خفض أولوية مسألة التحول الدميقراطي
يف قامئة أولويات الــدول الكربى .جادلت الورقة التي تناولت
خطاب األمننة ومعززاته (حاالت جيبويت والصومال والسودان)
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بأن أمننة قضايا املنطقة جعلت مسألة التحول الدميقراطي
تحتل مكانًا متدنيًا يف قامئة أولويات الدول الكربى ،بينام أضحى
خطاب محاربة اإلرهاب هو الطاغي .وعرب أدوات تحليل الخطاب
والتحليل التاريخي املقارن ،استعرضت الورقة مفهوم األمننة،
وعنارص خطاب الحرب عىل اإلرهــاب ،وكيف جرى توظيفه يف
الجدل السيايس ،ثم ع ّرجت عىل طبيعة خطاب األمننة الغريب تجاه
أفريقيا .وأكد الباحثان أن األمننة حملت تأث ًريا سلب ًيا يف عملية
التحول الدميقراطي يف البلدان الثالثة ،وإن اختلفت أمناطها من بلد
إىل آخر؛ وفقًا لدرجة األمننة التي تعرض لها البلد.
وقد طرح الباحث عبده موىس البعد االقتصادي ،يف ورقته "النيوليربالية
والتحول الدميقراطي :أثر توجهات املؤسسات املالية الدولية يف
تعزيز االستبداد (حالة مرص)" ،مركّ ًزا عىل رصاعات التوزيع وأثرها يف
تشكّل اإلمكانية الدميقراطية .وبدأ الباحث من الزعم أن النيوليربالية
الطرفية ،بوصفها برامج وسياسات ورؤية ،مثَّلت عامل انشقاق
اجتامعي وسيايس خالل مراحل االنتقال ،عىل نحو يعوق رشط
الوحدة الوطنية املطلوب إلحداث التحول الدميقراطي وترسيخها ،بل
يتضاد معه .واستعرضت الورقة عوامل اإلقصاء االقتصادي والسيايس
يف الحالة املرصية ،مب ّين ًة أن التنظيامت السياسية ليست هي التي
أساسا (كالعامل)
عانت اإلقصاء فحسب ،بل إ ّن قوى طبقية واسعة ً
عانت هذا اإلقصاء .بيّنت الورقة التي اعتمدت نظرية قاعدة
االختيار  Selectorate Theoryلتفسري طبيعة رصاعات التوزيع أن
هذه الرصاعات يف الحالة املرصية نجمت عن تعارض مصالح فئوية
خاصة مدفوعة مبؤثر خارجي متمثل باإلمالءات النيوليربالية ،مع
املصلحة العامة.
وعرج نوري دريس عىل دور الريع والجامعات الريعية يف الحالة
الجزائرية ،وقال إن استبعاد دور العامل الخارجي ،اإلقليمي
والــدويل ،أثناء دراسة االستبداد غري ممكن .وشدد عىل رضورة
االنتباه إىل أن تعطيل القوى الخارجية دعمها لنظم االستبداد ال
يعني بالرضورة أن التحول الدميقراطي سينجح ،وأن التمييز بني
تفسري مرتكزات االستبداد ورشوط تحرر ديناميكية الدمقرطة
وبي الباحث أن ارتباط املجتمعات العربية اقتصاديًّا
أمر واجبّ .
بالريع والسوق العاملية أسهم يف فشل التحول الدميقراطي .وخلص
الباحث إىل أن التجربة الجزائرية أظهرت بجالء رهانات النظام
يف املحافظة عىل السلطة عرب األدوات االقتصادية والعمل داخل
الحقل االقتصادي ،وأن إحكامه القبضة عىل األخري قد سمح له
بإبطال مفعول التعددية الحزبية.
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خامسا :الجوار اإلقليمي بين الدعم
ً
ونوازع الهيمنة
ناقشت الجلسة الخامسة ،التي ُعقدت يف مستهل أعامل اليوم الثاين،
موضوع "القوى اإلقليمية يف املرشق العريب" ،وقد بدأها الباحث يارس
جزائريل باستعراض موضوع "إيران وتركيا والثورة السورية :الدور
اإلقليمي والتحالفات الدولية" ،وشدد عىل أنه  -يف ضوء ما ب ّينته
خربة الثورة السورية  -ال إمكانية لدراسة األدوار اإلقليمية يف الرشق
األوسط مبعزل عن األدوار الدولية للقوى العظمى .وأكد أن إيران
مل تكن لتنترص عىل الثورة السورية من دون مساعدة روسيا ،وأن
تركيا مل تكن لتخرس رهانها عىل الثورة السورية لوال خذالن – إن
مل يكن عداء – حلفائها .وتساءل الباحث ملاذا اتخذت أمريكا إيران
 وهي من ألد أعدائها  -حليفًا يف العراق ،بينام تحالفت يف سوريةمع القوات الكردية املعادية لحليفتها وعضو منظمة حلف الشامل
األطليس ،تركيا؟ إن تناقض العالقات الدولية التي سادت الرشق
األوسط يطرح رضورة إعادة قراءة للسياسة اإلقليمية والدولية يف
وخصوصا بعد الربيع العريب.
املنطقة،
ً
واستعرضت الباحثة فاطمة الصامدي ،يف ورقتها "من تونس إىل
سورية :كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟" ،قراءة إيران
للثورات العربية ،وكيف حاولت توظيفها لتعزيز نفوذها والتبشري
بنموذج سيايس أسمته "الدميقراطية الدينية" ،ثم تراجع حامسها
الحقًا عن دعم الثورات .بدأت إيـران من االحتفاء بالثورات
تصب
العربية ،خاصة يف تونس ومرص ،واعتربتها "صحوة إسالمية" ّ
يف صالح سياستها ،ثم ما لبثت أن تحولت من االحتفاء إىل توجيه
وخصوصا اإلسالميني .كام اعتربت
النقد الشديد إىل الثورات وقواها،
ً
الثورة السورية "ظاهرة غري وطنية" جرى صناعتها يف الخارج .هذا
التناقض كشف خواء الشعارات األيديولوجية ،لصالح براغامتية
املوقف اإلي ـراين وتحركه وفق البعدين الواقعي الجيوسيايس
واألمني .إن توظيف هذا الخواء إمنا جاء حامية ملصالحها ،والتي
رأت من خاللها أن الحفاظ عىل نظام األسد أولوية ،وأن اعتبار
املجموعات السلفية املعارضة له أكرب تهديد أمني لها يتسق مع
تصوراتها للعالقة بدمشق.
استمرت معالجة أدوار القوى اإلقليمية يف الجلسة الثانية من
أعامل اليوم الثاين ،وقد طرح الباحث عبد الرضا أسريي معالجته
ملوضوع "املتغريات اإلقليمية وتأثريها يف مسار التحول الدميقراطي
يف الكويت" ،وأشــار إىل أن تأثري املتغريات الخارجية يف مسار
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التحول الدميقراطي يف الكويت ظل دأبًا مستم ًرا ،وأن للعوامل
إجامل،
ً
الخارجية تداعيات عىل الحياة السياسية يف الكويت
وأن هذا التأثري قد ترك تداعياته عىل الحياة السياسية يف البالد،
عىل نحو يتطلب إجراء إصالحات سياسية مهمة لرتسيخ التجربة
الدميقراطية يف مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية املتوقع
مستقبل؛ فمن الواضح أن هناك جدلية قامئة بني الوضع
ً
تزايدها
الداخيل وإحداثيات الخريطة الداخلية والضغوط الخارجية ،سواء
كانت دولية أم إقليمية.
ويف ورقته التي تناولت "الدور السعودي واإليراين يف اليمن وأثره يف
االنتقال السيايس"ّ ،بي الباحث أحمد إدعيل أن العوامل اإلقليمية
تفوق يف أهميتها العوامل الداخلية يف تفسري مآالت الثورة اليمنية،
وأن هذه العوامل اإلقليمية ترتبط بجملة من املتغريات ،مثل
تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العاملية ،وطبيعة مصالح
فضل عن موضوع التدخل ،واملوقع
الفاعلني الدوليني واإلقليمينيً ،
اإلسرتاتيجي للبلد ،ونوعية موارده ،وطبيعة الديناميات الداخلية،
ومستوى نضج النخب املحلية ووزن املعارضة السياسية .وأظهر
الباحث أن تنافس الرياض وطهران عىل الريادة والنفوذ اإلقليمي،
وخشية السعودية من نجاح تجربة دميقراطية يف فنائها الخلفي،
وتطلّع إيران إىل استغالل املوجة الثورية إلسبال ألوان مذهبية
عىل الرصاع عىل نحو يعزز نفوذها ،كلها متغريات عطّلت عملية
االنتقال الدميقراطي يف اليمن.

سادسا :التغيير في مصر :أدوار
ً
خارجية ملتبسة
خُصصت الجلسة األخرية من املؤمتر ،لدراسة تأثري العامل الخارجي
يف حالة االنتقال الدميقراطي يف مرص .ويف معالجته ملواقف القوى
اإلقليمية من االنتقال الدميقراطي يف مرص ،استهل الباحث عامد حرب
بتأكيد صعود دور بلدان الخليج يف لحظة التحول عىل حساب ضعف
الدور األمرييك الذي عزز تدخالت القوى اإلقليمية وسعيها للتأثري يف
الظروف الداخلية املرصية .وقد اعتمد تدخّل الفاعلني اإلقليميني يف
مرص عىل موارد مادية واسعة ،وجهود داعمني محليني يعملون عىل
تنفيذ األجندات اإلقليمية .وخلص الباحث إىل استنتاجات؛ أولها أن
الحالة املرصية أكدت أن غياب الواليات املتحدة ،وهي الفاعل الدويل
املؤثر يف الحالة املرصية ،منح الدول اإلقليمية حرية التدخّل والتأثري
يف الظروف الداخلية املرصية عىل نحو يحقق مصالحها اإلسرتاتيجية.
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أما ثانيها فهو أن الدول اإلقليمية التي تؤثر يف األحداث والتطورات
يف البلدان التي تشهد تغي ًريا تحتاج إىل موارد مادية لتقوم بأدوارها.
وأما ثالثها فهو أن الفاعلني اإلقليميني يف حاجة إىل داعمني محليني
تحول؛ وذلك للمساعدة يف تنفيذ أجنداتهم.
يف البلدان التي تشهد ً
ويف السياق ذاته ،تناول الباحث محمد املنشاوي "العالقات العسكرية
املرصية  -األمريكية ومسألة االنتقال الدميقراطي يف مرص" .انطلق
املنشاوي من أن واشنطن قد عمدت إىل إحداث تحوالت يف"عقيدة
الجيش املرصي القتالية" ،ووظفت تطورات األوضاع السياسية يف مرص،
وبالخصوص تدخّل الجيش يف العملية السياسية ،لفرض تصوراتها والبدء
يف هذه العملية .وخلصت الورقة إىل أن واشنطن تعتقد أنها قادرة عىل
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إنجاز مسعاها القديم لتغيري العقيدة القتالية للجيش املرصي ،ومام
يساعدها يف ذلك تلك التطورات يف الداخل املرصي ،حيث الجيش يوجه
تركيزه األكرب عىل أهداف مكافحة اإلرهاب دون غريها من األولويات
التقليدية التي ورثتها العقيدة القتالية املرصية ،والتي تنظر إىل مواجهة
إرسائيل عىل أنها أولوية .وعىل الرغم من فشل النظام املرصي يف إقناع
الدوائر األمريكية بأهمية الدور املرصي يف خدمة املصالح اإلسرتاتيجية
لواشنطن ،أو يف تقديم القاهرة نفسها عىل أنها دولة قائدة مؤثرة يف
ملفات مهمة لواشنطن (مثل ملفات ليبيا وسورية واليمن أو حتى
القضية الفلسطينية) ،جاء تربير وزارة الخارجية مليزانية عام 2018
الفدرالية مؤك ًدا أهمية دعم مرص يف مجال مكافحة اإلرهاب.

