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:2011 المساعدات األميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد
قراءة نقدية
US Aid and Post-2011 Democratic Transition in Egypt:
A Critical Review

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات األميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي
 يشرح دور الخارج في التأثير في، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع،2011 بعد ثورة يناير
 وسياســة الواليات المتحــدة األميركية،عموما
االنتقــال الديمقراطــي في الدول الســلطوية
ً
 كما تسعى الدراسة.تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص
إلــى تقييم المســاعدات األميركية التي قدمت لمصر بعــد الثورة من حيث حجمها وأهدافها
 وتنطلــق مــن فكــرة أن الطبيعــة الكميــة للمســاعدات قد تســاعد على فهم.ومــدى تأثيرهــا
 وتنــادي الدراســة فــي.أوضــح ألولويــات السياســة الخارجيــة األميركيــة ضمــن عوامــل أخــرى
خاتمتها بضرورة ترشــيد الجدل العام حول دور المســاعدات األميركية في نشــر الديمقراطية
 في ظل ما تكشــف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المســاعدات وســبل إنفاقها،فــي مصــر
.ومدى تأثيرها المحتمل
. التحول الديمقراطي، المساعدات األميركية، مصر:كلمات مفتاحية
This study evaluates the impact of US aid on Egypt’s democratic transition process
following the January 2011 revolution. It uses a broader theoretical and analytical
framework to explain the role of external forces in the democratic transition in
authoritarian countries, specifically looking at US policy towards the spread of
democracy in Arab countries and, focusing on Egypt. The study also assesses the
scale, objectives and impact of US aid provided to Egypt after the revolution. It
is premised on the principle that the quantitative nature of aid may help better
understand the priorities of US foreign policy among other factors. The study
concludes by recommending the management of the public debate on the role
of US aid to spread democracy in Egypt, in light of results revealing the scale,
spending avenues and the potential impact of such aid.
Keywords: Egypt, US Aid, Democratic Transition.
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مقدمة
تع ّد قضية املساعدات الخارجية وتأثريها يف االنتقال الدميقراطي
يف مرص والعامل العريب من القضايا الخالفية املثارة بقوة وعىل نحو
متكرر قبل ثورات الربيع العريب وبعدها؛ فهي تطرح أسئلة عديدة
تتعلق بدور الخارج يف التأثري يف األنظمة العربية وطبيعة هذا التأثري
وأهدافه ،وبقوى املعارضة السياسية التي عادة ما تتبادل االتهامات
بخصوص التمويل األجنبي والتبعية للخارج.
ويف هذا السياق ،تحاول الدراسة تقييم تأثري املساعدات األمريكية
ملرص يف عملية التحول الدميقراطي بعد ثورة يناير  ،2011ضمن
إطار تحلييل ونظري أوسع يرشح دور الخارج يف التأثري يف االنتقال
الدميقراطي بالدول السلطوية عمو ًما ،وسياسة الواليات املتحدة
األمريكية تجاه نرش الدميقراطية يف العامل العريب ،وسياستها تجاه
مرص عىل وجه الخصوص .كام تسعى الدراسة إىل تقييم املساعدات
األمريكية التي قدمت ملرص بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها
ومدى تأثريها .وتنطلق الدراسة من فكرة أن الطبيعة الكمية
للمساعدات قد تساعد عىل فهم أوضح ألولويات السياسة الخارجية
األمريكية ضمن عوامل أخرى.
يقسم نظريات االنتقال الدميقراطي ودور
وتبدأ الدراسة بإطار نظري ّ
الخارج إىل مدرستني أساسيتني ،تهتم أوالهام بالسياق ،وثانيتهام
بالفاعلني السياسيني .ثم تتناول تاريخ املساعدات األمريكية ومدى
اهتامم الواليات املتحدة األمريكية باستخدام تلك املساعدات يف
نرش الدميقراطية بالعامل العريب .أما الجزء الثالث ،فيتناول تاريخ
املساعدات األمريكية ملرص ،وكيف تم تأسيسها ،ومدى ارتباطها بنرش
الدميقراطية .ويتناول الجزء الرابع املساعدات التي قدمتها الواليات
املتحدة ملرص بعد ثورة يناير ،من حيث حجمها وسبل إنفاقها.
وتنتهي الدراسة بخامتة تلخص أهم ما توصلت إليه من خالصات عن
حجم التأثري األمرييك يف التحول الدميقراطي بعد ثورة يناير.

أو ًلا :في تعريف الديمقراطية
واالنتقال الديمقراطي
تنظر الدراسة إىل الدميقراطية بوصفها نظا ًما سياسيًا يهدف إىل إرشاك
املواطنني يف حكم بالدهم ،وتحقيق أكرب قدر من املساواة السياسية
بينهم من خالل إطالق الحريات السياسية ،وإجراء انتخابات حرة تسمح
ٍ
مؤسسات وق ًوى
للفائز فيها بإدارة شؤون الحكم سلميًا ،ومن دون تدخل
غري منتخبة ،سواء أكانت مؤسسات داخلية كرجال األعامل والجيوش أم
خارجية كالقوى اإلقليمية والدولية .كام تسمح الدميقراطية مبراقبة عمل

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

الحكومات املنتخبة من خالل مؤسسات ترشيعية ومدنية وقضائية
حرة ومستقلة .ولعل تحقيق ذلك يتطلب نوعني من العوامل الواجب
توافرها .أولهام :يتعلق بالبيئة أو ببنية املجتمع املحيطة ومؤسسات
الدولة .وثانيهام يتعلق بالفاعلني السياسيني أنفسهم(((.
فإطالق الحريات السياسية وإجراء االنتخابات الحرة ،يهدفان إىل متكني
املواطنني وتحقيق أكرب قدر من املساواة فيام بينهم يف التأثري يف صناعة
القرار السيايس .وهو أمر ال يتحقق إال بتوافر خصائص يف البيئة السياسية
وبنية املجتمع وطبيعة القوى الحاكمة .فليك تنشأ الدميقراطية وترتسخ
تحتاج إىل بيئة إقليمية ودولية تدعمها ،ودولة تتّسم بقدر مالئم من
االستقرار وباملؤسسات البريوقراطية املهنية القابلة بحكم املدنيني.
هذا إضاف ًة إىل حاجة الدميقراطية إىل انتشار قدر من الوعي السيايس
واملساواة االقتصادية والتنمية؛ حتى يتمكن املواطنون من الدفاع عن
النظام الدميقراطي ومتطلباته وبناء املؤسسات املدنية والسياسية
ومستقل ونخب اقتصادية
ٍّ
واالختيار الواعي بني املرشحني ،وإعالمٍ ح ٍّر
وطنية مؤمنة بالدميقراطية وداعمة لها.
وعىل مستوى الفاعلني ،تتطلب الدميقراطية ق ًوى سياسي ًة واعي ًة
قادر ًة ومنظمةً .فالعملية الدميقراطية تحتاج إىل مؤسسات سياسية
كاألحزاب قادرة عىل التواصل مع املواطنني وتنظيمهم وتطوير
الربامج ،ومؤسسات مدنية تدافع عن مصالح الفئات املختلفة.
وال يعد االنتقال الدميقراطي الذي تنتقل البالد خالله من االستبداد
إىل الدميقراطية عملية خطية أو مضمونة .فليس هناك مسار محدد
تنتقل الدول املختلفة عربه من االستبداد إىل الدميقراطية .كام أن
فتح أي نظام سيايس الباب لبعض متطلبات الدميقراطية ،كالحريات
السياسية املقيدة أو االنتخابات املرشوطة ،ال يضمن انتقال تلك البالد
بعد فرتة إىل الدميقراطية ،فقد تستغرق عملية االنتقال الدميقراطي
عقو ًدا يف بعض الدول وقد ال تنجح يف دول أخرى .لذا ميكن اإلشارة إىل
االنتقال الدميقراطي بوصفه عملية إعداد النظم السياسية ألكرب عدد
من متطلبات الدميقراطية ولكنها ليست عملية خطية أو ميكانيكية(((.
ويف هذا السياق ،ميكن اإلشــارة إىل توجهني رئيسني يف تعريف
الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي ،ميكن وصف أ ّولهام باملنهج
التنموي البنيوي واآلخر باملنهج السيايس أو اإلسرتاتيجي .ويتميز
املنهج التنموي بنظرته الواسعة إىل الدميقراطية ومتطلباتها التي تركّز
عىل تهيئة املجتمع ومؤسسات الدولة والبيئة الدولية املحيطة بالحكم
1 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "The
Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience," (Stockholm:
2017), pp. 9-13, accessed on 2019/1/15, at: https://bit.ly/2Ago9vY
2 Laurel E. Miller et al, Democratization in the Arab World (Santa Monica:
RAND Corporation, 2012), p. 16, accessed on 2019/1/15, at: https://bit.ly/2sSYQvx
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الدميقراطي ومتطلباته قبل الترسع يف إجراء انتخابات حرة .أما املنهج
السيايس ،فريكّز أكرث عىل الفاعلني السياسيني ،وعىل بعض مكونات
الدميقراطية األكرث تقد ًما كاالنتخابات الحرة والحقوق السياسية
واألحزاب ،وما ميكن أن يتبناه الفاعلون السياسيون من إسرتاتيجيات
سياسية يف مواجهة االستبداد ،ولنرش الدميقراطية وترسيخها(((.
ويتب ّنى أصحاب املنهج التنموي تعريفًا واس ًعا وبطيئًا للدميقراطية
واالنتقال الدميقراطي ،كعمليات تستغرق عقو ًدا ورمبا قرونًا،
وتتضمن تطور ٍ
ات سياسي ًة واجتامعي ًة واقتصادي ًة وثقافي ًة ضخم ًة
تركز عىل التغيري التدريجي للمجتمع ومؤسساته األساسية وتهيئته
للدميقراطية .وذلك من خالل بناء مؤسسات الدولة وتهيئتها للحكم
الدميقراطي ،وبناء قوى املعارضة واملجتمع املدين ،وتهيئة ظروف
املجتمع من اقتصاد وتعليم وثقافة ،وانتظار البيئة الدولية واإلقليمية
املناسبة والداعمة .لذا يرى أصحاب هذا التوجه أن التنمية
االقتصادية ونرش ثقافة الحريات من أهم العوامل التي يجب الرتكيز
فيها يف البالد الساعية إىل االنتقال الدميقراطي .ويعيبون عىل أصحاب
املنهج السيايس تركيزهم يف االنتخابات والحريات السياسية .ويرون
أنه صدامي من شأنه تقليل فرص العمل مع النظم االستبدادية من
الداخل ،ومترسع قد يؤدي إىل انتخابات حرة ال ينتج منها إال إعادة
بناء النظام القديم(((.
وميكن أن يندرج تحت التوجه التنموي أنصار التحليل البنيوي الذي
يركز عىل دراسة بنى املجتمع األساسية والعالقات فيام بينها .وذلك
مثل الطبقات وطبيعة التاريخ السيايس للمجتمع ونظامه السيايس
ومستوى تطوره االقتصادي والتعليمي والثقافة السياسية السائدة.
كام يندرج تحته أنصار التحليل املؤسيس الذي يركز عىل دراسة
مؤسسات الحكم األساسية وتاريخها وتعبريها عن عالقات القوى
الراسخة باملجتمع(((.
أما أصحاب املنهج السيايس ،فريون أن املنهج التنموي ضعيف وخانع
ومهادن للسلطويات واالستبداد .وينظرون ،يف املقابل ،إىل االنتقال
الدميقراطي كعملية رصاع مع السلطوية واالستبداد قد تشهد بعض
الفرص واالنفراجات السياسية املفاجئة التي يجب االستعداد لها
جي ًدا .لذا يركّز أصحاب هذا التوجه عىل دعم الفاعلني السياسيني
من معارضة وأحزاب سياسية وقوى مؤثرة يف املجتمع وعىل رأسها
"3 Thomas Carothers, "Democracy Assistance: Political vs. Developmental,
Journal of Democracy, vol. 20, no. 1 (Jan 2009), accessed on 2019/1/15, at:
https://bit.ly/2LKyL8O
4 Ibid., p. 9.
& 5 Sujian Guo, "Democratic Transition: A Critical Overview," Issues
Studies, no. 4 (July/ August 1999), pp. 133-148, accessed on 2019/1/15, at:
http://bit.ly/2D43Dx8
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مؤسسات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم .كام يركّزون عىل اإلعداد
لالنتخابات الحرة ،ويهتمون اهتام ًما كب ًريا باإلسرتاتيجيات التي ميكن
أن تتبناها النخب والقوى السياسية لفتح الطريق أمام التحول
الرسيع نحو الدميقراطية ،كالتدريب عىل التظاهر السلمي ،ومراقبة
االنتخابات ،والتواصل مع وسائل اإلعالم والقوى الدميقراطية يف
الداخل والخارج ،وتطوير الربامج السياسية.
ويندرج تحت هذا املنهج من ميكن تسميتهم بالنخبويني ،أو
املشغولني بدراسة السلوك السيايس واإلسرتاتيجيات التي ميكن أن
تتبعها النخب السياسية يف مواجهة االستبداد ،وخالل فرتات التحول
الدميقراطي التي تشهد انفراجات دميقراطية وتغريات رسيعة الوترية.
ويركّز هؤالء بوضوح عىل دور النخب السياسية يف التحول الدميقراطي
وعىل اإلسرتاتيجيات الواجب اتباعها .وال يجب أن ننىس هنا أن الواقع
ال يعرف الفصل الحدي بني دور الفاعلني السياسيني من ناحية ،وتأثري
املؤسسات والبني السياسية من ناحية أخرى يف التغيري السيايس
واالنتقال الدميقراطي .إذ يصاغ الواقع من خالل التفاعل املستمر بني
النخب وإسرتاتيجيتهم واملجتمع مبؤسساته وبناه القامئة(((.
وبناء عىل ذلك ،تنقسم الدول والهيئات الداعمة للدميقراطية،
حول أفضل السبل لدعم االنتقال الدميقراطي يف الدول ذات النظم
االستبدادية .إذ يرفض أصحاب املنهج التنموي مامرسة ضغوط
مبارشة عىل النظم االستبدادية لفتح املجال رسي ًعا إلجراء االنتخابات
الحرة ،كام يرفضون تقديم الدعم املبارش لقوى املعارضة والفاعلني
السياسيني .ويف املقابل ،يفضلون املساعدات التنموية وغري املبارشة؛
كتلك التي تركّز عىل نرش ثقافة الحريات ودعم األقليات.
أما أنصار املنهج السيايس ،فيفضلون الضغط املبارش عىل النظم
السياسية؛ لفتح املجال للتحول الدميقراطي رسيع الوترية .وذلك من
خالل إجراء انتخابات حرة تشارك فيها املعارضة وتسمح بتوليها
رشا
مقاليد الحكم .ومن أجل ذلك ،تقدم الدول والهيئات ً
دعم مبا ً
للمعارضة والقوى السياسية يف صورة تدريب السياسيني ،ومتويل
قوى املجتمع املدين.
وهنا يسود االعتقاد أن دول االتحاد األورويب متيل تقليديًا إىل التوجه
األول الداعم للدميقراطية واالنتقال الدميقراطي ،من خالل املنهج
التنموي "الهادئ" أو "العميق" الذي يهادن األنظمة االستبدادية،
ويعمل من داخلها عىل الربامج التنموية بعيدة املدى ،والتي تهدف
يف النهاية إىل إعادة بناء تلك النظم وتهيئتها للدميقراطية .ويف املقابل،
ينظر إىل الواليات املتحدة بوصفها األمنوذج األقرب إىل املنهج السيايس
6 Samsondeen Ajagbe, "Aligning the Two Main Approaches to the Study
of Democratization," Transcience, vol. 7, no. 1 (2016), pp. 83-99, accessed on
2019/1/15, at: https://bit.ly/2l5SAMP
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بالنخب الذي يركّز عىل الضغط املبارش عىل النظم االستبدادية ،لفتح
بالدها للتحول الدميقراطي بخطوات رسيعة ،وتقديم مساعدات
مبارشة للمعارضني السياسيني(((.
ويرفض توجه ثالث التعميم؛ وذلك لتشابه أوجه إنفاق املانحني من
ناحية ،وتنوع أهداف الجهات املانحة داخل الدول املانحة من ناحية
أخرى .ففيام يتعلق بالجهات املانحة وتنوعها ،يشار إىل أن الواليات
املتحدة تقدم مساعداتها الدميقراطية ،من خالل شبكة كبرية من
املؤسسات السياسية الداخلية ذات األهداف املختلفة .كام تتغري
السياسات األمريكية تجاه نرش الدميقراطية بني إدارة وأخرى؛ فعىل
سبيل املثال ،وضع الرئيس األسبق جورج بوش االبن سياسة نرش
الدميقراطية يف قلب سياسته الخارجية لفرتة بعد أحداث الحادي
عرش من سبتمرب  ،2001وحاول نرش الدميقراطية بأساليب ميكن
وصفها بالفجاجة كتغيري النظم .ويف املقابل ،مال الرئيس السابق
باراك أوباما إىل منهج أشد مهادنة ،يقوم عىل الرتكيز عىل املصالح
اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة ،والعمل من خالل املؤسسات الدولية.
ويتبنى الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب منه ًجا قليل الحرص عىل
قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان عمو ًما.
وعىل الجانب اآلخر ،يشار إىل بعض التفاوت والتنوع بني مؤسسات
االتحاد األورويب ودوله ،فقد تتبنى دول االتحاد األورويب أحيانًا
سياسات أشد حامسة يف نرش الدميقراطية ،مقارنة مبؤسسات االتحاد
التي تركز عىل الجانب التنموي(((.
وهذا ال يعني أن دور الخارج يف دعم االنتقال الدميقراطي أمر إيجايب
دامئًا ،فهناك انتقادات عديدة توجه إليه ،إذ يُعتقد أن تدخل الخارج
معي
ميكن أن يؤدي إىل مشكالت عديدة؛ كمحاولة فرض منوذج ّ
للدميقراطية من دون فهم طبيعة الثقافة السياسية السائدة يف الدول
األخرى ،وتشويه التطور السيايس للدول النامية ،من خالل ترسيع
عملية التغيري يف ظروف غري مالمئة ،أو دعم ق ًوى ليس لها متثيل
جامهريي حقيقي ،ومن ث ّم تشويه بنية تلك القوى وجعلها معتمدة
أساسا .كام أن للخارج مصالحه الخاصة التي تجعله
عىل الخارج ً
"7 Lindsay Lioyd, "European Approaches to Democracy Promotion,
International Journal, vol. 65, no. 3 (Summer 2010), pp. 547-559, accessed
on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2JKZvJ8; Nisreen Khaled El Molla, "The
EU's Role in Political Reform and Democracy Building in the southern
Mediterranean Region: An Egyptian Perspective," International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (Stockholm: 2009), p. 5, accessed on
15/1/2019, at: https://bit.ly/2yaQB2O
8 Daniela Huber, "Democracy Assistance in the Middle East and North
Africa: A Comparison of US and EU Policies," Mediterranean Politics, vol.
13, no.1 (2008), p. 58, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2y5IDIy
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يساند الدكتاتوريات يف أغلب األحيان ،وال يقدم إال الفتات يف صورة
مساعدات تنموية أو دميقراطية من أجل تحسني صورته ،أو رفع
شعارات الدميقراطية لالستخدام الداخيل.
يف املقابل ،ميكن القول إن دور الداخل هو جزء ال يتجزأ من طبيعة
عملية االنتقال الدميقراطي التي تتم يف سياق دويل وإقليمي ال مفر
منه .وإن املساعدات الخارجية ،وخاصة التنموية منها ،ميكن أن
تساهم يف تهيئة البيئة املالمئة للتحوالت الدميقراطية .يف حني يؤكد
فريق ثالث أهمية النظر إىل دور املساعدات الخارجية يف سياق كل
دولة عىل حدة ،ومقارنة تلك املساعدات بحجم املساعدات األخرى
التي تحصل عليها الدولة من ناحية أخرى ،وطبيعة البيئة اإلقليمية
املحيطة بها ،وما إذا كانت تضغط عىل النظام لفتح املجال للتحول
السيايس .هذا إضاف ًة إىل مدى استعداد املجتمع الداخيل والنظام
السيايس يف تلك الدولة للتحول الدميقراطي .وهذا يعني أنه ال يوجد
وصفة واحدة أو سهلة للحكم عىل مدى نجاح املساعدات الخارجية
أو فشلها يف تحقيق االنتقال الدميقراطي(((.

ثان ًيا :الواليات المتحدة وسياسة نشر
الديمقراطية عن طريق المساعدات
تُع ّد الواليات املتحدة أكرب مق ّدم للمساعدات الدولية حول العامل .فقد
مثّلت املساعدات التنموية األمريكية نحو ربع املساعدات التنموية
املقدمة من الدول الكربى يف  ،2017وبلغت ميزانية املساعدات
الخارجية األمريكية  49.47مليار دوالر يف مرشوع ميزانية عام ،2016
يذهب منها  1.47مليار دوالر لربامج نرش الدميقراطية والحكم
الرشيد ،وهي نسبة تعادل  3يف املئة تقريبًا .أما النسبة األكرب من
املساعدات األمريكية فتذهب إىل املساعدات التنموية ( 37يف املئة)،
واملساعدات األمنية ( 33يف املئة) ،وهو ما يعكس أهمية املساعدات
التنموية واألمنية وسيطرتها عىل املساعدات الخارجية األمريكية(.((1
وتعد منطقة الرشق األوسط املتلقي األكرب للمساعدات األمريكية
( 27يف املئة من تلك املساعدات يف  ،)2016وذلك مقارن ًة بأفريقيا
تحل ثانية بنسبة  25يف املئة من املساعدات األمريكية)،
(والتي ّ
وتأيت العراق يف قمة الدول املتلقية للمساعدات األمريكية (4.28
تحل إرسائيل يف
مليارات) ،تليها أفغانستان ( 5.06مليارات) ،بينام ّ
املركز الثالث ( 3.11مليارات) ،ومرص يف املركز الرابع ( 1.23مليار)،
خامسا ( 1.21مليار) ،ولعل ذلك ميثل تراج ًعا يف أهمية
ويأيت األردن
ً
9 Miller et al, pp. 16 - 31.
10 Curt Tarnoff & Marian Lawson, Foreign Aid: An Introduction to U.S.
Programs and Policy, Congressional Research Service, 25/4/2018, pp. 5-6,
accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2BAXx5S
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الرشق األوسط من حيث كونه متلق ًيا للمساعدات األمريكية .فقد
استأثر الرشق األوسط بنسبة  40يف املئة من املساعدات األمريكية
الخارجية يف  ،2006وبنسبة  41يف املئة من تلك املساعدات يف .1996
وقد احتلت إرسائيل ومرص بالرتتيب قمة الدول املتلقية للمساعدات
األمريكية يف التسعينيات ،قبل أن يزيحهام العراق وأفغانستان يف
منتصف العقد األول من القرن الحادي والعرشين بعد احتالل
الواليات املتحدة البلدين(.((1
ويعكس تراجع نسبة املساعدات الدميقراطية ،ضمن املساعدات
الخارجية األمريكية ،مقارنة مبساعدات أخرى اقتصادية وأمنية،
محدودية أهمية قضية الدميقراطية ونرشها يف أولويات السياسة
واملساعدات الخارجية األمريكية .وتشري دراســة ملركز خدمة
أبحاث الكونغرس( ،((1وهو الــذراع البحثية للكونغرس األمرييك،
إىل أن الواليات املتحدة فضّ لت ،بعد الحرب العاملية الثانية ،دعم
الحكومات الدكتاتورية املستقرة ،عىل دعم الحكومات الدميقراطية
الضعيفة؛ خوفًا من اجتياح الشيوعية تلك الدول .كام تشري إىل
أنه يف حكم الرئيس األمرييك جيمي كارتر يف نهاية السبعينيات،
كانت بداية اهتامم اإلدارات األمريكية بقضية نرش الدميقراطية.
فقد سعى كارتر إىل تقليل املساعدات األمريكية املقدمة للنظم
املنتهكة لحقوق اإلنسان وخاصة يف أمريكا الالتينية .ولكن الرئيس
األمرييك رونالد ريغان أعاد تلك املساعدات لنظم أمريكا الالتينية،
مفضّ ًل الرتكيز يف مكافحة انتشار الشيوعية ،مع تحويل قضية نرش
الدميقراطية إىل سالح يستخدمه يف مواجهة الشيوعية .فقد تعامل
أساسا بفتح البالد
ريغان مع الدميقراطية مبفهوم مؤسيس يهتم ً
لالنتخابات الحرة من دون االهتامم بنرش ثقافة حقوق اإلنسان.
كام أسس ريغان نو ًعا من االزدواجية يف التمويل األمرييك لقضايا
نرش الدميقراطية من خالل تأسيسه ،يف  ،1983هيئة مستقلة ممولة
حكوميًا هي  .National Endowment for Democracyوهو ما
مكن الحكومة األمريكية من متويل برامج نرش الدميقراطية عرب تلك
الهيئة عىل نحو غري رسمي ،يف الوقت الذي قدمت فيه مساعدات
خارجية مبارشة لنظم دكتاتورية مختلفة.
ولعل نهاية الحرب الباردة ،وسقوط االتحاد السوفيايت ،مكنا الواليات
املتحدة من التوسع أكرث يف برامج نرش الدميقراطية خالل حكم الرئيس
بيل كلينتون الذي اهت ّم بفكرة توسيع رقعة الدميقراطية عرب العامل،
ضمن إسرتاتيجية القومية األمريكية ،وخاصة أن عقد التسعينيات شهد
موجة تح ّول دميقراطي يف العامل ،وغياب التهديدات األمنية الكربى
11 Ibid., pp. 15 - 16.
12 Marian L. Lawson & Susan B. Epstein, "Democracy Promotion: An
Objective of U.S. Foreign Assistance," Congressional Research Service,
31/5/2017, accessed on 15/1/2019, at: http://bit.ly/2Mxnv1r
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للواليات املتحدة .وقد أسس كلينتون مكت ًبا للدميقراطية بالخارجية
األمريكية ،وأسس الكونغرس خالل عهده صندوقًا لنرش الدميقراطية
وحقوق اإلنسان بالخارجية.
أما الرئيس بوش االبن ،فقد تبنى يف بداية عهده توج ًها انعزال ًيا
راغ ًبا يف الرتكيز عىل الداخل األمرييك ،وتجنب أداء دور رشطي العامل
وتكاليف التدخل الخارجي الباهظة .ولكن صدمة هجامت الحادي
عرش من سبتمرب ح ّولت بوش عىل نحو مفاجئ إىل نارش للدميقراطية
والحريات عرب العامل ،وخاصة يف العاملني العريب واإلسالمي .وهي
املنطقة التي مل تهتم الواليات املتحدة بنرش الدميقراطية فيها من قبل،
تعامل قامئًا يف األساس عىل منظور أمني ومصلحي.
ً
وتعاملت معها
فلم تتعد ميزانية هيئة املعونة األمريكية لنرش الدميقراطية يف الرشق
األوسط أكرث من  1.9مليون دوالر يف  1990لرتتفع إىل  188مليون
دوالر سنويًا يف  .((1(2003لقد ربط بوش بني تلك الهجامت وغياب
الدميقراطية يف الدول العربية واإلسالمية ،عا ًّدا نرش الدميقراطية
والحريات أم ًرا من شأنه تجفيف منابع الغضب التي تؤدي إىل
اإلرهاب .ويالحظ هنا أن توجه بوش نحو نرش الدميقراطية يف العامل
العريب جرى تحت قيود أمريكية داخلية كثرية ،كسيطرة لوبيات
النفط وإرسائيل واليمني املسيحي املتشدد واملحافظني الجدد داخل
أروقة الجمهوريني .وهي قوى مل تؤمن بالدميقراطية دامئًا ،ودعمت
االحتالل ودكتاتوريات عربية تحقق مصالحها ،وهي تناقضات كانت
كفيلة بإفشال ذلك التوجه(.((1
لذا رفع بوش شعار نرش الدميقراطية يف غزوه العراق وأفغانستان،
كام ضغط عىل دول عربية مختلفة لفتح املجال السيايس يف بالدها
للتحول الدميقراطي وعقد انتخابات حرة .ولكنه واجه تحديات
عديدة بسبب سياساته؛ فقد قابلته مقاومة عسكرية صعبة يف
العراق وأفغانستان ،وقادت الحرب إىل دمار واسع يف البلدين وانهيار
مؤسساتهام السياسية ،وقادت أيضً ا إىل صعود القوى الدينية يف
االنتخابات التي ُعقدت يف العامل العريب فيام عرف مبعضلة اإلسالميني.
وهو ما دفع كثريين يف الواليات املتحدة وحول العامل إىل التساؤل
حول جدوى السياسات األمريكية(.((1
13 Huber, p. 48.
14 Oz Hassan, American Democracy Promotion and the 'Arab Spring', LSE
Research Online (May 2012), p. 45, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.
ly/2JNXtb1
 15مروان بشارة" ،أهداف الواليات املتحدة وإسرتاتيجياتها يف العامل العريب" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،التداعيات الجيوسرتاتيجية للثورات العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2014 ،ص 112؛
Jeremy M. Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The
Islamist Dilemma, Congressional Research Service, 15/6/2006, accessed on
15/1/2019, at: https://bit.ly/2JM4A3U
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الشكل ( )1اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية حول العامل خالل الفرتة 2018-2006
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Marian L. Lawson & Susan B. Epstein, Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance, Congressional Research Service,
31/5/2017, pp. 14-15, accessed on 15/1/2019, at: http://bit.ly/2Mxnv1r

ففي العامل العريب قادت االنتخابات الحرة التي عقدت يف بعض
الــدول العربية يف  ،2005و 2006إىل صعود جامعات ذات
مرجعيات دينية كاإلخوان املسلمني يف مرص ،وحركة حامس يف
الضفة الغربية وغزة ،وحزب الله بلبنان ،وجميعها قوى سياسية
معارضة أيديولوج ًيا للواليات املتحدة ،وتعارضها بشدة إرسائيل
والجامعات التي تدعمها داخل الواليات املتحدة وقوى اليمني
األمرييك املتشدد .وهو ما دفع بوش يف نهاية حكمه إىل الرتاجع
عن أجندة نرش الدميقراطية وتخفيض ميزانيتها .وحافظ أوباما يف
بداية حكمه عىل التوجه نفسه؛ فحرص عىل إصالح عالقة الواليات
املتحدة بحلفائها التقليديني يف املنطقة كمرص والسعودية( .((1وعىل
الرغم من دعم أوباما ،يف بادئ األمر ،للربيع العريب بعد انتشار
الثورات ،أو االنتفاضات السياسية ،بالعامل العريب يف أوائل عام
 ،2011فإنه اتبع سياسة مزدوجة؛ إذ دعم التحول الدميقراطي يف
الدول التي شهدت ثورات من ناحية ودعم الدكتاتوريات املستقرة
 16بشارة ،ص 125؛
Jeremy M. Sharp, Egypt: Background U.S. Relations, Congressional Research
Service, 7/2/2011, p. 9, accessed on 16/1/2019, at: https://bit.ly/2y5Maq2

من ناحية أخــرى( .((1ويعاب عىل أوباما أيضً ا ،عدم تطويره أي
إسرتاتيجيات جادة يف التعامل مع الثورات العربية ودعم التحول
الدميقراطي يف البلدان التي شهدت انفراجات دميقراطية .ففي
ليبيا ،مل تضطلع الواليات املتحدة بدور يذكر يف دعم استقرار البالد
بعد املساهمة عسكريًا يف إطاحة القذايف .ويف سورية ،رفض أوباما
فكرة التدخل العسكري إلطاحة حكم بشار األسد .ويف مرص مل
تقدم الواليات املتحدة مساعدات تذكر للدميقراطية الوليدة ،كام
سنشري عرب الدراسة فيام بعد(.((1
مفضل
أما ترامب ،فقد تخىل عن سياسة نرش الدميقراطية يف العامل العريب ً
العمل مع الدكتاتوريات يف املنطقة وعرب العامل .كام سعى إىل تخفيض
املساعدات الخارجية األمريكية عمو ًما ،وأبدى رغبة مبدئية يف تخفيض
(.((1
اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات دعم الدميقراطية يف الخارج بنسبة الثلث
17 Lawson & Epstein, p. 7.
18 Samuel Tadros, The Follies of Democracy Promotion: The American
Adventure in Egypt (Stanford: Hoover Institution, Stanford University, 2017),
accessed on 15/1/2019, at: https://hvr.co/2HMzAvs
19 Lawson & Epstein, p. 1.
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ً
ثالثا :المساعدات األميركية لمصر:
نظرة تاريخية
مرت السياسة واملساعدات األمريكية تجاه مرص مبرحلتني؛ أوالهام
مرحلة ما قبل  ،1967إذ حصلت مرص عىل بعض املساعدات األمريكية
ضمن محاوالت الواليات املتحدة كسب ود مرص وجذبها بعي ًدا عن
املعسكر الشيوعي .وقد توقفت تلك املساعدات بعد  ،1967لتعود
مجد ًدا ضمن مرحلة ثانية طغت عليها تفاهامت إسرتاتيجية جديدة
تتمحور حول التحالف املرصي مع الواليات املتحدة ،وتوقيع مرص
اتفاقيات السالم مع إرسائيل ،وتوجه مرص نحو الواليات املتحدة
يف تسليح جيشها وتدريبه ،وحصول الواليات املتحدة عىل ميزات
إسرتاتيجية كحقوق خاصة للطريان يف األجواء املرصية ،واملالحة يف
مياهها اإلقليمية ،وعىل رأسها قناة السويس(.((2
يف مقابل ذلك ،بدأت مرص يف تلقّي حزمة كبرية من املساعدات،
جعلتها ثاين أكرب متلق للمساعدات األمريكية حول العامل بعد إرسائيل
منذ نهاية السبعينيات ،وذلك حتى أوائل القرن الحادي والعرشين
وغزو الواليات املتحدة أفغانستان والعراق ،وما منحته للبلدين
األخريين من مساعدات بعد غزوهام.
وقد سيطرت االعتبارات األمنية والسياسية عىل السياسة األمريكية
تجاه مرص تاريخ ًيا ،فاملساعدات األمريكية ملرص مل تكن ألسباب
ثقافية كالقرب الحضاري أو التاريخي ،ومل ترتبط بأسباب أمريكية
داخلية كنشاط لويب داعم ملرص داخل الواليات املتحدة .ومل تكن
كذلك ألسباب قيمية تتعلق بالدميقراطية والحريات ،أو ألسباب
تجارية؛ فمرص ليست قوة اقتصادية دولية .كام أن نرش الحريات
عامل محركًا للسياسة األمريكية تجاه مرص،
والدميقراطية مل يكن ً
فقد سيطرت عىل تلك السياسة اعتبارات إسرتاتيجية وأمنية تتعلق
بالعوامل التي سبقت اإلشارة إليها.
لذا منحت الواليات املتحدة مرص مساعداتها تاريخ ًيا من دون رشوط
دميقراطية وبأدىن قدر من الرشوط االقتصادية كذلك ،فيام عدا رفض
الواليات املتحدة ،منذ البداية ،تقديم مساعداتها ملرص يف صورة دعم
مايل مبارش للموازنة املرصية .فقد حرصت الواليات املتحدة عىل
تقديم مساعداتها ملرص يف صورة سلع ،وعىل رأسها األسلحة العسكرية
أو برامج تنموية أطلقت من خالل هيئة املعونة األمريكية وبالتعاون
مع الحكومة املرصية .بل سعت الواليات املتحدة خالل الثامنينيات،
مستخدمة نفوذها الدويل ،إىل حامية مرص من أي ضغوط اقتصادية
تذكر من املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل ،وذلك حتى ال
تعرض الحكومة املرصية لعدم االستقرار السيايس داخل ًيا.
20 Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 26.
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ولهذا ميكن القول إن املعونة االقتصادية األمريكية ملرص أدت إىل
تأجيل اإلصالحات االقتصادية الداخلية املطلوبة لعالج مشكالت
االقتصاد املرصي ،أو أن النظام املرصي استفاد من املساعدات والدعم
األمريكيني يف تأجيل اإلصالحات املطلوبة(.((2
واستمر الحال عىل ما هو عليه ،تقري ًبا ،حتى نهاية التسعينيات.
فقد قررت الواليات املتحدة تخفيض مساعداتها االقتصادية ملرص
ألسباب أمريكية داخلية وخارجة عن إرادة الحكومة املرصية .ففي
ذلك الحني ،تعرضت إدارة كلينتون إىل ضغوط داخلية للحد من عجز
املوازنة وتقليص التزاماتها الخارجية ،ومتاشيًا مع تلك الضغوط ،أعلن
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف  1997عدم حاجة إرسائيل
إىل مساعدات الواليات املتحدة االقتصادية.
لذا قررت الحكومة األمريكية البدء بتخفيض املساعدات األمريكية ملرص
وإرسائيل بداية من  .1998بحيث تنخفض املساعدات االقتصادية
مبعدل النصف خالل عرش سنوات .ولتنخفض من حدود  815مليون
دوالر سنويًا يف  1998إىل  411مليونًا يف  .2008وعىل الرغم من
أن القوانني األمريكية منذ  1979تضمن تقديم املساعدات األمريكية
إىل مرص وإرسائيل بنسبة الثلثني؛ بحيث تحصل مرص عىل ثلثي
املساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة إلرسائيل ،إال أن الواليات
املتحدة قررت يف ذلك الحني ‑ عىل الرغم من معارضة الحكومة
املرصية ‑ تخفيض مساعداتها االقتصادية للبلدين وزيادة مساعداتها
العسكرية إلرسائيل من دون تقديم زيادة مقابلة للمساعدات
العسكرية املقدمة ملرص(.((2
وقد ارتبط ذلك التخفيض برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية للواليات
املتحدة لعدة أسباب .يأيت عىل رأسها نهاية الحرب الباردة والتنافس
األمرييك السوفيايت يف مرص ،وحرب الخليج الثانية التي قادت إىل
وجود عسكري أمرييك أكرب يف الخليج ومنو عالقات الواليات املتحدة
بدول الخليج عىل نحو قلل من أهمية مرص اإلسرتاتيجية .وبقي دور
مرص يف مفاوضات السالم بني إرسائيل والفلسطينيني أحد محاور
سياسة مرص وأهميتها اإلقليمية .وهو دور بدأ يف الرتاجع تدريج ًّيا
مع تراجع مفاوضات السالم نفسها .هذا إضاف ًة إىل الركود السيايس
واالقتصادي الذي عاشته مرص نفسها يف غياب سياسات إصالحية من
شأنها وضع البالد عىل سلم التنمية والنفوذ اإلقليمي والدويل(.((2
21 Anne Mariel Zimmermann, US Assistance, Development, and Hierarchy
in the Middle East: Aid for Allies (New York: Palgrave Macmillan, 2017), p. 188.
22 Jeremy M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations,
Congressional Research Service, 8/2/2018, p. 27, accessed on 15/1/2019, at:
https://bit.ly/2UmJvi5
23 Ibid., p. 25.
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

الشكل ( )2حجم املساعدات العسكرية واالقتصادية األمريكية ملرص خالل الفرتة ( 2014 - 2009مليون دوالر أمرييك)
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املصدر:
United States Government Accountability office (GAO), Egypt: U.S. Government Should Examine Options for Using Unobligated Funds and
Evaluating Security Assistance Programs, February 2015, p. 15, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FovRU7

لذا أقدمت الواليات املتحدة عىل خفض مساعداتها ملرص؛ فقد فاضلت
يف ذلك الحني بني خفض املساعدات االقتصادية والعسكرية ،لتميل
الكفة إىل مصلحة اإلبقاء عىل املساعدات العسكرية والحفاظ عليها
عند مستوياتها التاريخية ( 1.3مليار دوالر أمرييك سنويًا) ،وذلك يف
تأكيد أهمية البعد األمني للعالقات املرصية األمريكية ،فقد "آمن صناع
القرار األمرييك ،خاصة يف الخارجية والدفاع ،أن الجيش هو أهم أعمدة
النظام يف مرص ،وأن املساعدات العسكرية ملرص ال يجب تخفيضها"(.((2

إىل العزلة الخارجية ،وتخفيض التزامات الواليات املتحدة الدولية .ولكن
أحداث سبتمرب أحدثت صدمة داخل اإلدارة األمريكية دفعتها إىل البحث
عن سبل مواجهة اإلرهاب ،وتخفيف منابعه وعىل رأسها االستبداد.

وقد استمر هذا التخفيض عىل نحو مطّرد ،رغم تعاقب اإلدارات
األمريكية املختلفة ،وصولً إىل إدارة ترامب الذي سعى إىل تخفيض
املساعدات االقتصادية ملرص يف ميزانية  2018إىل أقل من  100مليون
دوالر سنويًا ،ألول مرة منذ عودة املساعدات األمريكية ملرص يف نهاية
السبعينيات ،وذلك عىل الرغم من تحسن العالقات السياسية بني إدارة
ترامب والنظام املرصي الحايل(.((2

لذا "خالل إدارة بوش االبن األوىل ،مارست الواليات املتحدة ضغطًا
ضعيفًا ج ًدا عىل مرص من أجل اإلصالحات االقتصادية .ومل تح َظ
نشاطات الدميقراطية والحكم الرشيد إال بأهمية شديدة الضآلة مع
أساسا يف اإلصالح االقتصادي ،وتوسيع الحوار (كسبل لتحقيق
الرتكيز ً
(((2
الدميقراطية)"  .ولكن األمر تغري يف نهاية والية بوش األوىل وبداية
واليته الثانية .فقد خص بوش مرص بالحديث ومطالب اإلصالح
يف خطاب حالة االتحاد األمرييك الذي ألقاه يف بداية واليته الثانية
قائل" :األمة املرصية الفخورة والعظيمة ،والتي
(شباط /فرباير ً )2005
رسمت طريق السالم يف الرشق األوسط ،ميكنها أن ترسم الطريق نحو
الدميقراطية يف الرشق األوسط"(.((2

مل تظهر قضية الدميقراطية بــقــوة عــى أجــنــدة العالقات
املرصية – األمريكية ،إال فجأ ًة خالل والية بوش االبن الثانية ،وبسبب
أحداث طارئة وهي هجامت الحادي عرش من سبتمرب .فلم تكن قضية
نرش الدميقراطية ضمن أولويات بوش االبن الذي مال يف بداية عهده

خالل تلك الفرتة ،تسارعت األحداث والضغوط األمريكية عىل الحكومة
املرصية للتحول الدميقراطي عىل الرغم من املعارضة الشديدة التي
تلقتها من الحكومة املرصية .فقد مارست اإلدارة األمريكية ضغوطًا
مبارشة عىل الحكومة املرصية لفتح املجال السيايس ،وخاصة من

24 Zimmermann, p. 194.
25 Sharp, Egypt, 8/2/2018, p. 26.

26 Zimmermann, p. 196.
27 Ibid.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
المساعدات األميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد  :2011قراءة نقدية

خالل إجراء انتخابات برملانية حرة تسمح بصعود املعارضة .كام مرر
الكونغرس األمرييك يف  2005قوانني تفرض عىل الحكومة املرصية عدم
الخضوع لرقابة الحكومة املرصية يف متويل نشاطات دعم الدميقراطية
والتحول الدميقراطي مبرص ،ومن ثم تقديم املنح للمنظامت األهلية
املرصية مبا يف ذلك املنظامت غري املرخصة من الحكومة املرصية .فقد
قدمت هيئة املعونة األمريكية  80منحة مبارشة ملنظامت املجتمع املدين
بأحجام تراوح بني  192ألف دوالر و 1.4مليون دوالر خالل الفرتة
 .2008 - 2005وتشري بعض اإلحصاءات إىل أن  38يف املئة من متلقي
تلك املساعدات كانوا منظامت غري مرخصة من الحكومة املرصية .وهنا
يجب اإلشارة إىل أن الحكومة املرصية استخدمت دو ًما القوانني الداخلية
إلعاقة املوافقة عىل تأسيس منظامت املجتمع املدين ألسباب سياسية(.((2
ويف  ،2007قرر الكونغرس األمرييك إيقاف إنفاق  200مليون دوالر من
مساعدات سبقت املوافقة عليها ،كام أوقف بوش مفاوضات اتفاقية
التجارة الحرة بني الواليات املتحدة ومرص؛ بسبب ضعف وترية اإلصالح
السيايس يف مرص ،وعدم اإلفراج عن املعارض املرصي أمين نور(.((2
يف الوقت ذاته ،ظهر توجه معارض لسياسات نرش الدميقراطية مبرص
والعامل العريب داخل اإلدارة األمريكية بعد صعود الحركات ذات
املرجعيات الدينية يف االنتخابات التي أجريت مبرص وفلسطني املحتلة
ولبنان .لذا بدأت إدارة بوش منذ  2007يف تخفيض املساعدات السنوية
املخصصة لربامج نرش الدميقراطية يف مرص ،بحيث تم تحديد مبلغ
 20مليون دوالر سقفًا لتلك املساعدات يف  ،2009وهو ما التزمته
إدارة أوباما يف ميزانية  .2010بل قامت بخفض الدعم املقدم من
تلك املعونة ملنظامت املجتمع املدين املرصية ،وهو الدعم الذي أزعج
الحكومة املرصية كث ًريا .وذلك يف مقابل زيادة اإلنفاق عىل الربامج
املشرتكة مع الحكومة املرصية .لذا زار الرئيس املرصي األسبق حسني
مبارك واشنطن يف  2009بعد انقطاع دام سنوات خالل عهد بوش االبن.
ويالحظ هنا أن أوباما سعى إىل املزاوجة بني خطابه الرباق املطالب
بالدميقراطية والحريات من ناحية ،وسياسة أخرى واقعية تطغى عليها
االعتبارات السياسية ،وحريصة عىل إعادة بناء عالقة اإلدارة األمريكية
بالقوى التقليدية يف املنطقة كمرص والسعودية من ناحية أخرى(.((3

رابعا :المساعدات األميركية ونشر
ً
الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير
مل تتوقع الواليات املتحدة أحداث ثورة يناير ومل تتنبأ بها ،ومل تكن
من املطالبني بالثورة عىل نظام مبارك أو غريه من األنظمة العربية.
28 Ibid., p. 197.
29 Ibid., p. 199.
"30 Jeremy M. Sharp, "Egypt: Background and U.S. Relations,
Congressional Research Service, 6/12/2012, pp. 8-10, accessed on 15/1/2019,
at: https://bit.ly/2t3ESNY; Tadros, p. 3.
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ويف بداية أحداثها ،وقفت إدارة أوباما موقف املرتدد مؤكد ًة استقرار
نظام مبارك ومدافع ًة عنه .ولكن يبدو أن تدافع األحداث بعد 25
يناير دفع اإلدارة األمريكية إىل إعادة تقييم مواقفها وتغيري سياساتها
ودعم مطالب املرصيني بالتغيري .وهو ما انعكس عىل خطابات إدارة
أوباما ومطالبتها مبارك بالتغيري(.((3
وبعد تنحي مبارك سعت اإلدارة األمريكية إىل تطوير سياستها للتعامل
مع الوضع الجديد يف مرص ،ففي شباط /فرباير  2011جرى إعادة
توجيه  50مليون دوالر من املعونة االقتصادية لدعم نشاطات
الدميقراطية يف مرص ،كام تم تخصيص  15مليون دوالر إضافية،
لريتفع اإلنفاق األمرييك عىل نرش الدميقراطية يف مرص يف ذلك العام
إىل نحو  72مليون دوالر مقارنة بنحو  13مليونًا فقط يف .((3(2010
ويف أيار /مايو  ،2011أعلن أوباما حزمة مساعدات جديدة ملرص
تقدر مبلياري دوالر ،من بينها مليار دوالر يف صورة إعفاء من الديون،
ومليار دوالر إضافية يف صورة ضامنات قروض .وبعد ذلك قررت
الخارجية األمريكية ترسيع املساعدات الجديدة ،بتقديم  450مليون
دوالر من األموال املخصصة إلعفاء الديون ،يف صورة مساعدة نقدية
للبنك املركزي املرصي ،وجرى إخطار الكونغرس األمرييك بذلك يف
أيلول /سبتمرب  ،2011عىل أن يقدم هذا املبلغ عىل قسطني .ولكن
الكونغرس وضع حظ ًرا عىل تلك األموال ،ودخل يف مفاوضات مع
اإلدارة األمريكية لشهور قبل اإلفراج عنها .وهو ما سمح لإلدارة
األمريكية بتقديم أول دفعة من تلك األموال ( 190مليون دوالر)
للحكومة املرصية يف آذار /مارس  ،2013ومل تتمكن اإلدارة األمريكية
من تقديم الدفعة الثانية ( 260مليون دوالر) بسبب انقالب
متوز /يوليو  ،2013حيث أعلنت اإلدارة األمريكية يف ترشين األول/
أكتوبر  2013وقف تقديم الدفعة الثانية من املساعدات التي تم
إلغاؤها بعد ذلك(.((3
وضمن حزمة املساعدات السابقة ،قررت الواليات املتحدة إنشاء
صندوق لدعم القطاع الخاص يف مرص ،عىل أن يقدم الصندوق
من ًحا للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،ويستفيد من خربات
صناديق جرى متويلها ملساعدة دول أوروبــا الرشقية للتحول
الدميقراطي يف التسعينيات .وقد جرى تأسيس الصندوق يف
 31عزمي بشارة ،ثورة مرص -الجزء الثاين :من الثورة إىل االنقالب (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص 449؛
Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 10; Tadros, p. 5.
32 United States Government Accountability office (GAO), Democracy
Assistance: Lessons Learned from Egypt Should Inform Future U.S. Plans,
14/7/2014, p. 5, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FoCZQy
33 United States Government Accountability office (GAO), Egypt: U.S.
Government Should Examine Options for Using Unobligated Funds and
Evaluating Security Assistance Programs, February 2015, pp. 17-18, accessed
on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FovRU7
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ترشين األول /أكتوبر  .2012وإىل شباط /فرباير  ،2015تم منح
الصندوق  120مليون دوالر من دون أن يبدأ يف االستثامر .وهو
ما تنبأت به الوكالة األمريكية يف أيلول /سبتمرب  ،2013فقد أصدرت
توصل إىل حاجة مثل هذه الصناديق إىل
تقري ًرا عن عوائد الصندوق َّ
(((3
نحو عامني قبل أن تبدأ باالستثامر الفعيل  .وبلغ إجاميل التمويل
الذي حصل عليه الصندوق من الحكومة األمريكية حتى  2008مبلغ
 242مليون دوالر ،مل يقدم منها من ًحا إال مببلغ  97مليون دوالر(.((3
بعد االنقالب ،ويف ترشين األول /أكتوبر  ،2013أعلنت اإلدارة
األمريكية مجموعة من اإلج ـراءات العقابية والقيود عىل إنفاق
املساعدات املرصية ،فقد أغلقت اإلدارة األمريكية كل الربامج املوجهة
إىل دعم مؤسسات حكومية مرصية ،عىل أن تخصص املساعدات
ملجاالت تفيد الشعب املرصي ،كالتعليم والصحة والقطاع الخاص.
وجرى تخصيص الجزء األكرب من املساعدات ( 119مليون دوالر) يف
صورة مساعدات تعليمية ،ومنح دراسية للنساء يف مجاالت إدارة
األعامل والتكنولوجيا ،والرشاكة مع الجامعات املرصية ،كام جرى
إغالق برامج تعليمية تخدم املوظفني ومشاريع تقدر بنحو 48
مليون دوالر.
كام تم أيضً ا وقف تسليم بعض األسلحة للحكومة املرصية ،من
بينها طائرات أباتيش ودبابات وصواريخ ،و"وفقًا ألحد املسؤولني
تم اختيار تلك األسلحة ألنها – ضمن أسباب أخرى – تعترب غري
رضورية ملواجهة املصالح األمنية املشرتكة"( ((3بني مرص والواليات
املتحدة .كام أصدرت اإلدارة األمريكية قرا ًرا من شأنه الحد من قدرة
الحكومة املرصية عىل رشاء منظومات غالية الثمن من األسلحة
األمريكية ،من خالل تحديد أوجه إنفاق املساعدات العسكرية
األمريكية ملرص ،بداية من  2018عىل أربع قضايا أساسية ،وهي
أمن الحدود الربية والبحرية وسيناء ومواجهة اإلرهاب .وكانت
املساعدات العسكرية األمريكية ملرص ( 1.3مليار سنويًا) تقدم يف
املايض من دون تحديد أوجه إنفاقها ،ما سمح للحكومة املرصية
بإنفاقها عىل منظومات أسلحة عالية الثمن كطائرات .F-16
وبتحديد أوجه إنفاق املعونة عىل منظومات أسلحة تتعلق
باملجاالت األربعة السابقة جرى تقييد أوجه إنفاق الحكومة
املرصية لها ،ومنظومات األسلحة التي ميكنها رشاؤها.
34 United States Government Accountability office (GAO), Enterprise
Funds: Egypt and Tunisia Funds Are Established; Additions Steps Would
Strengthen Compliance with USAID Grant Agreements and Other
Requirements (February 2015), pp. 1-4, accessed on 28/8/2018, at: https://
bit.ly/2t3QKzt
35 Sharp, Egypt, 8/2/2018, p. 29.
36 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, pp. 19 - 20.
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ومل تستمر اإلجراءات العقابية كث ًريا ،فقد رفضت اإلدارة األمريكية
اعتبار إطاحة الرئيس املرصي املنتخب محمد مريس "انقالبًا عسكريًا"،
حتى ال تضطر إىل وقف تقديم املساعدات للحكومة املرصية ،متاش ًيا
مع قوانني داخلية ،تفرض عدم تقديم مساعدات خارجية للبالد التي
تعرضت فيها الحكومات املنتخبة النقالبات عسكرية(.((3
ويف كانون الثاين /يناير  ،2014وافق الكونغرس عىل السامح لإلدارة
باستئناف املساعدات ملرص ،برشط أن يق ّر وزير الخارجية األمرييك
بأن مرص "ملتزمة بعالقتها اإلسرتاتيجية بالواليات املتحدة وبالتزاماتها
وفقًا ملعاهدة السالم مع إرسائيل" ،وهو ما أق ّر به وزير الخارجية
األمــريك جون كريي يف نيسان /أبريل  ،2014ليجري استئناف
املساعدات األمريكية ملرص .كام جرى اإلعالن عن نية الواليات املتحدة
تسليم طائرات األباتيش للقاهرة(.((3
ولو حاولنا تحليل خصائص املساعدات األمريكية ملرص بعد ثورة
يناير ،وتأثريها يف التحول الدميقراطي ،بناء عىل ما سبق ،الستوقفتنا
الظواهر التالية:
•املساعدات األمريكية ملرص قبل ثورة يناير وبعدها ضعيفة ويف
أساسا برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية
تراجع مستمر .وهذا يرتبط ً
للواليات املتحدة ألسباب سبق رشحها؛ كنهاية الحرب الباردة
والتنافس األمرييك السوفيايت يف مرص ،وتراجع أهمية عملية السالم،
وصعود قوى إقليمية منافسة؛ كرتكيا ودول الخليج ،وتراجع مكانة
مرص السياسية واالقتصادية ،وسعي الواليات املتحدة املستمر إىل
تخفيف التزاماتها تجاه منطقة الرشق األوسط .وقد انعكست
كل تلك العوامل عىل حجم املساعدات األمريكية ملرص التي
بدأت الواليات املتحدة يف تخفيضها عىل نحو مستمر منذ نهاية
التسعينيات ،يف صورة خفض املساعدات االقتصادية مع الحفاظ
عىل املساعدات العسكرية كام هي(.((3

•وملا قامت الثورة ،مل يتغري األمر كث ًريا ،إال يف محاولة الواليات
املتحدة تقديم بعض املساعدات اإلضافية (مليارا دوالر)،
مل يقدم منها يف الحقيقة إال  190مليون دوالر ،وهي أموال
قليلة ج ًدا مقارنة باملساعدات التي تدفقت عىل مرص من ق ًوى
إقليمية ‑ كبعض دول الخليج وتركيا يف مسعى منها إىل التأثري
يف الوضع الجديد ‑ وقد قدرت تلك األموال بأكرث من عرشة
 37بشارة ،ص .461
38 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 21.
39 Deniel Benaim, Mohktar Awad & Brian Katulis, Setting the Terms for
U.S. – Egypt Relations, Center for American Progress, February 2107, p. 2,
accessed on 15/1/2019, at: https://ampr.gs/2LL7lQl
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مليارات دوالر قبل انقالب متوز /يوليو  ،2013ورمبا ضعفها بعد
االنقالب( .((4وكام أوضحت الدراسة ،عجزت الواليات املتحدة
عن تقديم املساعدات املطلوبة ،وتأخرت يف تقدميها بسبب
رص إال
تعقيدات داخلية كمعارضة الكونغرس .لذا مل يصل م َ
مبلغ صغري منها ،كام وصل متأخ ًرا يف آذار /مارس  ،2013بعد أن
وصلت األوضاع الداخلية يف مرص إىل درجة كبرية من التعقيد.

•وهنا يعاب عىل إدارة أوباما عدم تطويرها أي إسرتاتيجية شاملة
للتعامل مع الربيع العريب يف مرص ،والدول العربية عمو ًما .فقد
ظل أوباما مرتد ًدا بني رغبته يف االنسحاب من املنطقة ،وتقليل
التزامات بالده تجاهها ،وحفاظه عىل موازين القوى القامئة
وتحالفات بالده التقليدية مع إرسائيل والدكتاتوريات من ناحية،
وبني خطابه املثايل ورغبته يف دعم التحول الدميقراطي والتغيري
من ناحية أخرى .وقد انعكس هذا الرتدد عىل إسرتاتيجية أوباما
تجاه مختلف دول الربيع العريب؛ إذ رفض التدخل العسكري
الحاسم يف سورية ،وطور ما أطلق عليه إسرتاتيجية القيادة من
الخلف يف ليبيا التي مل متتلك أي تصور جاد ملساعدة البالد بعد
أساسا .ويف مرص،
إطاحة القذايف ،وترك ملف اليمن لدول الخليج ً
مل يقدم أوباما مساعدات اقتصادية تذكر ،ومل يتدخل للضغط
عىل نحو ٍ
كاف من أجل تحول دميقراطي أفضل بعد الثورة ،أو
(((4
ملنع االنقالب والحد من انتهاكاته .
•ظلت املساعدات ،ورمبــا العالقات األمريكية مبرص ،أسرية
أساسا .وقد أرشنا يف بعض أجزاء الدراسة إىل أن
املنظور األمني ً
املساعدات األمريكية الراهنة ملرص وليدة اتفاقات كامب ديفيد،
ومل تكن نتا ًجا لعالقات اقتصادية أو ثقافية أو تاريخية مميزة
بني الواليات املتحدة ومرص .فام كانت املساعدات إال وسيلة
أساسا يف مؤسساته األمنية
ً
للحفاظ عىل النظام املرصي -
متمثل ً
الضامنة (القوات املسلحة) - بعي ًدا عن االتحاد السوفيايت،
وملتز ًما باتفاقيات السالم مع إرسائيل .لذا خفضت املساعدات
االقتصادية األمريكية ملرص تبا ًعا ،حتى وصلت إىل نحو  250مليون
دوالر سنويًا يف  .2011وهو مبلغ ضئيل ،مقارنة بحاجات مرص
االقتصادية من ناحية ،واملساعدات االقتصادية التي تدفقت
عليها من دول إقليمية من ناحية أخرى ،يف حني حافظت
الواليات املتحدة عىل املساعدات العسكرية كام هي(.((4
•وهنا يشري تقرير حكومي أمرييك إىل أن املساعدات العسكرية
األمريكية ملرص تقدم من دون أدىن رقابة حقوقية تذكر؛ إذ تفرض
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القوانني األمريكية عىل اإلدارات األمريكية املختلفة مراقبة سبل
إنفاق مساعداتها الخارجية ،للتأكد من عدم وصولها إىل منتهيك
حقوق اإلنسان .ويشري تقرير صادر يف نيسان /أبريل  ،2016عن
مكتب املحاسبة الحكومية األمرييك  -وهو مكتب تابع للكونغرس
األمرييك يُصدر تقاري َر عن إنفاق اإلدارة األمريكية ألموال دافع
الرضائب األمرييك ومدى التزامها القوانني املختلفة  -إىل أن الغالبية
العظمى من املساعدات العسكرية األمريكية (أكرث من  99يف املئة)
تذهب عمو ًما ،إىل متويل صفقات ضخمة من األسلحة ،وتدريب
القوات عليها عمو ًما ،وال تخضع لرقابة تذكر ،وجزء صغري ج ًدا
من تلك املساعدات يذهب إىل تسليح مؤسسات أمنية أخرى
وتدريبها ،وهي أموال تخضع لبعض الرقابة غري املكتملة ،ويتابع
التقرير" :الحكومة األمريكية مل تقم عىل نحو منتظم بالتأكد من
عدم انتهاك أشخاص ووحدات أمنية مرصية لحقوق اإلنسان
قبل تلقيها التدريبات" .وهو ما يوضح حجم الحامية الهيكلية
والسياسية التي تحظى بها تلك املساعدات(.((4

•بل إن املساعدات العسكرية نفسها تقدم من دون دراسة جادة
ملدى تحقيقها أهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية ،فيقول
تقرير حكومي أمرييك آخر" :عىل الرغم من عمل الحكومة
األمريكية عىل تطوير خطة إسرتاتيجية إلرشاد املساعدات األمريكية
املستقبلية ملرص ،فإن املعروف عن فعالية املساعدات السابقة
يف تحقيق أهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية قليل .حيث
اعرتف املسؤولون األمريكيون بوجود تحديات تحول دون ربط
املساعدات املقدمة ملرص بنتائج محددة .عىل وجه الخصوص،
الحظ املسؤولون األمريكيون أنه من الصعب تحديد مدى
مساهمة املساعدات األمنية يف تحقيق أهداف إسرتاتيجية مثل
دعم االستقرار اإلقليمي وإعالء اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل
ومواجهة اإلرهاب والتطرف والحفاظ عىل املزايا اإلسرتاتيجية"(.((4

•أما املساعدات االقتصادية ملرص ،فلعل تراجع حجمها شجع
الحكومة املرصية عىل معارضة سبل إنفاقها ،ولو أدى ذلك إىل
وقف رصفها أو تحويلها إىل دول أخرى ،فيشري تقرير حكومي
إىل أن الحكومة األمريكية مل تتمكن من إنفاق  460مليون
دوالر من املساعدات االقتصادية املقدمة ملرص ،خالل الفرتة
 ،2014 - 2009بسبب ظروف تتعلق مبرص نفسها(.((4
43 United States Government Accountability office (GAO), Security
Assistance: U.S. Government should Strengthen End-use Monitoring and
Human Rights Vetting for Egypt, April 2016, p. 47, accessed on 15/1/2019, at:
https://bit.ly/2JF1Ema
44 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 44.
45 Ibid.

 ددعلالا

102

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الشكل ( )3حجم اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية يف مرص (مليون دوالر) وعدد املنح املقدمة خالل الفرتة 2013 - 2009
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املصدر:
United States Government Accountability office (GAO), Democracy Assistance: Lessons Learned from Egypt Should Inform future U.S. Plans,
July 2014, p. 1, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FoCZQy
جدول توضيحي :حجم اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية يف مرص خالل الفرتة  2010 - 2008وأوجه إنفاقها عىل املؤسسات املختلفة (ألف دوالر)
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املصدر:
Jeremy M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, 7/2/2011, p. 29, accessed on 15/1/2019,
at: https://bit.ly/2y5Maq2
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•ومن تلك األمــوال مبلغ  260مليون دوالر من املساعدات
االقتصادية العاجلة ،التي أقرتها اإلدارة بعد كانون الثاين/
يناير  2011بغرض دعم مرص خالل فرتة التحول الدميقراطي.
وهي املساعدات التي سبق الحديث عنها .فقد حاولت اإلدارة
األمريكية دعم املوازنة املرصية مببلغ  450مليون دوالر .مل تقدم
منها إال  190مليونًا يف أوائل  .2013يف حني رصفت النظر عن
تقديم املبلغ املتبقي ( 260مليون دوالر) بعد انقالب 2013
الذي رفضت الواليات املتحدة تسميته انقالبًا كام أرشنا .أما
األمــوال األخرى ( 280مليون دوالر) التي عجزت الحكومة
األمريكية عن رصفها من املساعدات االقتصادية ملرص ،فريتبط
أساسا باألوضاع السياسية املتقلبة مبرص بعد ثورة يناير،
ذلك ً
ومعارضة الحكومة املرصية اإلنفاق األمرييك عىل برامج دعم
الدميقراطية ومتويل املجتمع املدين قبل الثورة وبعدها ،ودور
الكونغرس يف حظر بعض املساعدات املقدمة ملرص مؤقتًا بسبب
مخاوف مختلفة؛ كالتزام مرص بتعهداتها السياسية من ناحية،
وبعض انتهاكات حقوق اإلنسان من ناحية أخرى.
•ولعل عدم متكن الواليات املتحدة من تقديم تلك املساعدات
( 460مليون دوالر) ،خالل فرتة ست سنوات ،وهو ما يعادل
قيمة املساعدات االقتصادية املقدمة ملرص خالل عامني تقري ًبا،
وألسباب يتعلق بعضها برفض الحكومة املرصية سبل إنفاق
املساعدات األمريكية ،يوضح تراجع أهمية تلك املساعدات
بالنسبة إىل الحكومة املرصية نفسها .وهو أمر يتضح أكرث لو
قارنّاه بحجم املساعدات االقتصادية التي حصلت عليها مرص
من دول خليجية بعد انقالب متوز /يوليو  .2013فلو كانت تلك
املساعدات األمريكية ذات ثقل ،فرمبا حرصت الحكومة املرصية
أكرث عىل الحصول عليها واالستجابة لرشوطها.
•متثل املساعدات املوجهة مبارشة إىل دعم نشاطات الدميقراطية
ضئيل ج ًدا من املساعدات األمريكية ،قد ال يتعدى
يف مرص جز ًءا ً
 4.5يف املئة يف أوج اإلنفاق األمرييك كام كان الحال يف العام التايل
للثورة .فبعد ثورة يناير ،رفعت اإلدارة األمريكية حجم التمويل
املخصص لنشاطات نرش الدميقراطية يف مرص ليصل إىل نحو 72
مليون دوالر سنويًا .وهو ما مل يتكرر قبل ذلك أو بعده .وهو العام
نفسه الذي قدمت فيه اإلدارة األمريكية ملرص مساعدات شاملة
(عسكرية واقتصادية ودميقراطية) بلغت  1559مليار دوالر.
•وجــاء يف تقرير حكومي أمــريك ،صــادر يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2009أن "تأثري برامج هيئة املعونة األمريكية الخاصة
بالدميقراطية والحكم الرشيد ،كان غري ملحوظ يف املقاييس
الخاصة (بتهيئة) البيئة الدميقراطية يف مرص"( .((4وذلك يف إشارة
46 Sharp, Egypt, 6/12/2012, p. 10.
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إىل انخفاض حجم املساعدات األمريكية ملرص ،وتأثريها املحتمل
عىل الرغم من ارتفاع اإلنفاق األمرييك خالل تلك الفرتة عىل
برامج نرش الدميقراطية ،فقد أنفقت الحكومة األمريكية نحو 50
مليون دوالر سنويًا من املعونة االقتصادية ملرص عىل برامج نرش
الدميقراطية خالل الفرتة .((4(2008-2006

•ولعل انخفاض نسبة املساعدات املوجهة إىل الدميقراطية،
بالنسبة إىل مجموع ما تقدمه الواليات املتحدة ملرص من
دليل كميًا عىل طبيعة أولويات السياسة
مساعدات ،يوفر ً
الخارجية األمريكية ،ومدى اهتاممها بنرش الدميقراطية يف البالد.
ويضاف إىل ذلك حقيقتان إضافيتان :أوالهام السياق التاريخي
أساسا بأحداث الحادي
لفرض تلك املساعدات ،الذي ارتبط ً
عرش من سبتمرب ،وشعور بوش االبن بحاجة إىل تغيري سياساته
طويل .فقد تراجع
نحو املنطقة دراماتيكيًا ،وهو شعور مل يدم ً
عنه بوش رسي ًعا بعد صعود التيارات الدينية يف االنتخابات التي
جرت يف املنطقة ،وبسبب الضغوط التي تعرض لها من اللوبيات
الداخلية ،ومن النظام املرصي والدول اإلقليمية الحليفة للواليات
املتحدة كإرسائيل والدكتاتوريات العربية .وهي السياسة التي
حافظ عليها أوباما خالل السنوات األوىل من حكمه .فلم تنفق
الواليات املتحدة عىل برامج نرش الدميقراطية يف العام السابق
لثورة يناير أكرث من  13.4مليون دوالر من األموال املخصصة
لذلك كام أرشنا (مع رضورة عدم تكرار األرقام التي سبق أن
أوردتها الدراسة إال يف حدود قليلة ج ًدا إذا اقتضت الحاجة).
•أما الحقيقة الثانية ،فهي أن التمويل األمرييك لنرش الدميقراطية
يف مرص ،كام يوضحه الجدول ،ال يذهب كله لدعم منظامت
املجتمع املدين املرصية ،بل يذهب جزء ال يستهان به  -قد يصل
إىل النصف – إىل دعم برامج تتم بالرشاكة مع الحكومة املرصية
نفسها ،كتدريب املوظفني الحكوميني عىل برامج كالشفافية
املالية وتنظيم االنتخابات وغريها .أما الجزء الثاين ،فيذهب
نصفه أيضً ا إىل املؤسسات األمريكية العامة يف مرص ،ويبقى
الربع أو أقل يجري توجيهه يف صورة منح مبارشة ملنظامت
مرصية .ففي  2008الذي شهد إنفاق الواليات املتحدة نحو 55
مليون دوالر عىل نشاطات دعم الدميقراطية يف مرص ،ذهب 28
مليونًا منها إىل دعم نشاطات املجتمع املدين ،حصلت املنظامت
األمريكية العاملة يف مرص منها عىل  21مليون دوالر تقري ًبا،
وذهب الباقي إىل منظامت مجتمع مدين مرصية ،وهي ميزانية
تبلغ  7ماليني دوالر سنويًا ،يف أوج اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات
دعم الدميقراطية يف مرص يف سنوات ما قبل الثورة ،وضمن
الضغوط التي مارسها بوش االبن عىل مرص يف ذلك الحني.
47 Kristina Kausch, Assessing Democracy Assistance: Egypt, FRIDE (May
2010), p. 4, accessed on 2019/1/15, at: http://bit.ly/2ThPLaG
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•مل يرتبط الضغط األمرييك عىل مرص ،لفتح النظام أمام التغيري
السيايس ،بخفض املساعدات املقدمة للبالد ،وإمنا ارتبط بزيادة
حجم اإلنفاق عىل نرش الدميقراطية يف مرص .وهو إنفاق
محدود كام أرشنا سابقًا ،مل يتعد  50مليون دوالر خالل الفرتة
 ،2008 - 2006و 72مليون دوالر يف  .2012ففي فرتة حكم
بوش االبن التي شهدت ضغطًا سياس ًيا واض ًحا عىل النظام
املرصي إلجراء إصالحات اقتصادية ،ظلت املساعدات األمريكية
ملرص عند معدالتها الطبيعية التي ورثتها إدارة بوش عن إدارة
كلينتون .ومل تشهد تلك املساعدات تخفيضً ا يذكر إال نتيجة
أساسا
للتخفيض املتفق عليه خالل حكم كلينتون املرتبط ً
برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية بالنسبة إىل الواليات املتحدة.
وكعادة الواليات املتحدة ،جرت املحافظة عىل الدعم العسكري
كام هو ،وخفضت املساعدات االقتصادية .وبسبب تضييق
النظام املرصي عىل معارضيه السياسيني ،تعرض مرشوع قانون
بالكونغرس لخفض  100مليون دوالر من املعونة األمريكية
(.((4
املقدمة ملرص ،للهزمية ،يف ربيع 2006

•ينطبق األمر نفسه عىل الفرتة التالية لثورة يناير ،فضغط إدارة
أوباما عىل مبارك للتخيل عن الحكم مل يرتبط بتهديدات تتعلق
باملساعدات املقدمة ملرص .وملا اقرتح بعض أعضاء الكونغرس يف
 3شباط /فرباير  2011قطع بعض املساعدات عن مرص بصفته
وسيلة للضغط عىل النظام ،مل تناقش اإلدارة املقرتح( .((4بل عىل
العكس ،حافظت الواليات املتحدة عىل عالقات جيدة بقادة
الجيش املرصي خالل فرتة تخيل مبارك عن الحكم ،مستفيدة
من عالقاتها التاريخية بتلك املؤسسة وقادتها ،كام مل تعاقب
إدارة أوباما النظام املرصي بخفض املساعدات العسكرية بعد
انقالب متوز /يوليو  .2013وكل ما حدث هو تجميد بعض
املساعدات لفرتة ،والحفاظ عىل املساعدات العسكرية مع
التوجه املستمر إىل خفض املساعدات االقتصادية(.((5
•وما فعله أوباما ،بعد ثورة يناير ،هو سعيه إىل زيادة املساعدات
املوجهة إىل برامج نرش الدميقراطية .وهو ما تحقق لعام بعد
ثورة يناير قبل أن تدخل اإلدارة األمريكية يف رصاع مع املؤسسة
العسكرية املرصية التي سيطرت عىل فرتة التحول الدميقراطي،
وقامت بإغالق أكرب املنظامت األمريكية غري الحكومية العاملة يف
مجال دعم الدميقراطية يف مرص يف تحد مبارش لسياسات الحكومة
األمريكية يف نهاية  ،2011لتقوم اإلدارة األمريكية بعد ذلك بخفض
إنفاقها عىل نرش الدميقراطية يف مرص عىل نحو كبري؛ ما أدى إىل
انخفاض اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات نرش الدميقراطية يف مرص
;48 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 15
Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy, p. 25.
49 Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 10.
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إىل أكرث من  65يف املئة ،ليصل إىل نحو  24.5مليونًا يف ،2012
مقارنة بنحو  72مليونًا يف  .2011أما يف  2013فلم تنفق الواليات
املتحدة عىل نرش الدميقراطية يف مرص أكرث من  6ماليني دوالر(.((5

•وهذا يعني أن اإلنفاق عىل نرش الدميقراطية يف مرص ليس إال
أداة محدودة ضمن أدوات السياسة الخارجية األمريكية تجاه
مرص ،وضمن أدوات الضغط األمريكية عىل مرص يف مجال
الدميقراطية واالنفتاح السيايس كذلك .إذ يبدو الضغط السيايس
أو الدبلومايس األمرييك كام حدث يف منتصف حكم بوش االبن
وبعد ثورة يناير هو األداة األشد تأث ًريا وفعالية( .((5وهذه أداة
تستخدمها اإلدارة األمريكية عىل نحو نادر يف تاريخ عالقتها مبرص،
أساسا بحدثني استثنائيني ،وهام هجامت
وارتبط استخدامها ً
الحادي عرش من سبتمرب ،وثورة يناير .ويف الحالتني ،تراجعت
الواليات املتحدة رسي ًعا بسبب ضغوط داخلية ،وبسبب مقاومة
النظام املرصي وحلفائه اإلقليميني للتغيري ،وتخويفهم الغرب
بسالح صعود "اإلسالميني" وعدم االستقرار.
•ال يجب أن يدفعنا هذا إىل التقليل من أهمية املساعدات األمريكية
بصفتها داف ًعا نحو التحول الدميقراطي يف مرص ألسباب عديدة.
يأيت عىل رأسها ما أرشنا إليه يف القسم األول من هذه الدراسة،
املتعلق بطبيعة عملية االنتقال الدميقراطي نفسها بوصفها
تفاعل مستم ًرا بني
ً
عملية معقدة تستغرق عقو ًدا ،وتتطلب
البيئة والعوامل البنيوية من ناحية ،وسلوك الفاعلني السياسيني
من ناحية أخرى .وخالل عقود ،قدمت اإلدارة األمريكية عرشات
املليارات من الــدوالرات األمريكية ملرص يف صورة مساعدات
عسكرية وسياسية .ويصعب القول إن تلك املساعدات مل تساهم
عىل نحو مزدوج يف تثبيت االستبداد من ناحية ،ورمبا يف فتح
املجال أمام التحول الدميقراطي ولو بدرجة بسيطة من ناحية
أساسا وتقدم
أخرى ،فاملساعدات كام أرشنا سابقًا عسكرية أمنية ً
من دون رشوط تذكر ،واملساعدات االقتصادية يف تراجع ،وال بد
من أن تكون قد ساهمت يف تثبيت أركان نظامي السادات ومبارك
ودعمهام وتأجيل اإلصالح .ولكنها قد تكون ساهمت كذلك يف
دعم التحول الدميقراطي من خالل املنح التعليمية واالقتصادية
واألمنية كذلك ،وذلك من خالل دعم مؤسسات الدولة وتطوير
أدائها .هذا إضاف ًة إىل املساعدات التي قدمت منذ منتصف
العقد املايض عىل نحو مبارش لناشطي املجتمع املدين ومنظامته.
أساسا فئات
ومل ُ
تخل املساعدات األخرية من عيوب ،فقد ميزت ً
عىل فئات أخرى ،فلم تقدم للجامعات ذات املرجعية الدينية التي
سعت املنظامت األمريكية العاملة يف مرص إىل تجنبها خوفًا من
51 United States Government Accountability office (GAO), Democracy
Assistance, p. 12.
52 Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy, p. 9; Kausch, p. 16.
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إغضاب النظام من ناحية ،وبسبب الضغوط الداخلية عىل الحكومة
األمريكية من ناحية أخرى ،دفعتها دو ًما إىل البعد عن التعامل مع
"اإلسالميني" .وذلك عىل الرغم من أن الكونغرس األمرييك فرض
عىل الحكومة األمريكية منذ  2005عدم الخضوع ألي قيود من
الحكومة املرصية يف متويلها مؤسسات املجتمع املدين املرصي،
وذلك لضامن وصول تلك املساعدات ملنظامت املجتمع املدين غري
املرخصة .ومع ذلك التزمت الحكومة واملؤسسات األمريكية بعدم
متويل الناشطني واملنظامت ذات العالقة بالتيار الديني(.((5

•وميكن القول أيضً ا إن تلك املساعدات قد تكون ساهمت
يف إضعاف منظامت املجتمع املدين ،من حيث إنها أضعفت
قدراتها عىل البحث عن متويل داخيل ،وبناء قواعد شعبية .ورمبا
عانت تلك املساعدات شبهات كالفساد ،ومتييز ناشطي القاهرة
واملدن عىل حساب منظامت األقاليم .هذا إضافة إىل شبهة
التدخل يف الشأن املرصي بوصفها مساعدات سياسية أجنبية
تقدم مبارشة لفاعلني سياسيني مرصيني(.((5
•وعىل الجانب اآلخر ،كانت املساعدات األمريكية قليلة ،ومل تتعد
املنح املقدمة ملنظامت املجتمع املدين بضعة ماليني يف العام
الواحد .وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحاجات مجتمع مدين ببلد
كبري كمرص .ومع ذلك قد تكون بعض منظامت املجتمع املدين
املرصي وناشطوها قد ساعدوا يف ظل الحصار الذي يفرضه
النظام املرصي عىل نشاطات تلك املؤسسات ومتويلها.

خاتمة
تدفعنا الحقائق السابقة إىل الدعوة إىل ترشيد الجدل حول تأثري
املساعدات األمريكية يف التحول الدميقراطي يف مرص ،وخاصة يف
فبدل
أوساط املعنيني بالدميقراطية والتحول الدميقراطي يف البالدً .
من تحويل القضية ألحد أسباب الخالف بينهم ،عليهم مالحظة التايل:
•دور الخارج يف االنتقال الدميقراطي هو دور أصيل ال ميكن
تالفيه ،فالخارج يؤثر يف بيئة االنتقال الدميقراطي من ناحية
ويف الفاعلني السياسيني عىل حد سواء ،وذاك من خالل أدوات
عديدة أهمها الضغط السيايس املبارش .أما التمويل الدويل
لالنتقال الدميقراطي ،فيحتل مكانة متأخرة ضمن املساعدات
األجنبية مقارنة باملساعدات األمنية واالقتصادية.

تصرب الواليات املتحدة كث ًريا عىل دعم التغيري الدميقراطي يف
العامل العريب ومرص العتبارات داخلية ومصلحية أساسية وعىل
رأسها إرسائيل والنفط .ويف الحالتني مل تجر الواليات املتحدة
حوا ًرا يذكر مع دول املنطقة والقوى املعنية بالدميقراطية فيها.
فسياسة الواليات املتحدة مبنية عىل اعتبارات داخلية مصلحية
أساسا .فال ميثل العامل العريب للواليات املتحدة أو الغرب ما متثله
ً
دول قريبة منها كدول أوروبا الرشقية بالنسبة إىل غربها .إن
العامل العريب بعيد نسب ًيا عن الطرفني ،ويجري التعامل معه من
منظور مصلحي سيايس.

•اهتامم الواليات املتحدة مبرص يف تراجع مستمر منذ التسعينيات؛
ما ميثل تهدي ًدا جا ًدا ألي محاولة لتفعيل جهود الواليات املتحدة
لدعم االنتقال الدميقراطي يف مرص .فاألمر هنا ال يُع ّد مطالبة
بزيادة بعض املساعدات املقدمة إىل دعم االنتقال الدميقراطي
أو حتى املساعدات االقتصادية والتنموية ،بل بات يرتبط برتاجع
أهمية مرص اإلسرتاتيجية لدى صانع القرار األمرييك عىل نحو عا ٍّم
ومستم ٍّر؛ ما يجعله أقل رغبة يف استثامر أي رأسامل سيايس أو
اقتصادي فيها .أضف إىل ذلك أن العالقات املرصية  -األمريكية
تدار منذ عقود وفقًا ملنظور أمني سيايس بامتياز.
•تبدو املساعدات األمريكية لنرش الدميقراطية يف مرص ضئيلة
عىل نحو قد ال يستحق كل الجدل املثار حولها .فلو الحظنا
حجم األموال التي تنفق إقليم ًيا للتأثري يف صناعة القرار املرصي
كتمويل وسائل اإلعالم واالستثامرات االقتصادية واملساعدات
املالية والدعم السيايس ،لوجدنا أن متويل بعض ناشطي املجتمع
املدين ومنظامته بعدة ماليني من الدوالرات عىل أقىص تقدير،
يف أوج اإلنفاق األمرييك عىل نرش الدميقراطية يف مرص ،هي
قضية ثانوية قد ال تستحق كل الجدل اإلعالمي والسيايس املثار
حولها .وال ننفي هنا أن طبيعة هذا التمويل جزء أصيل من
متويل أجنب ًيا مييز بني الفاعلني
أسباب الجدل حوله ،بوصفه ً
السياسيني ،من دولة لها مصالح إسرتاتيجية يتعارض بعضها مع
رغبة املرصيني يف بناء دميقراطية حقيقية حرة ومستقلة.

المراجع

•تسيطر عىل نظرة الخارج نحو مرص والعامل العريب اعتبارات
أساسا .وت ُع ّد قضية الدميقراطية ثانوية ،ومل
أمنية ومصلحية ً
تطرح بجدية إال عىل نحو محدود خالل بعض سنوات حكم
بوش االبن ،وبعد انتفاضات الربيع العريب .ويف الحالتني مل

العربية
بشارة ،عزمي .ثورة مرص :الجزء الثاين من الثورة إىل االنقالب.
الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2016 ،

53 Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy, p. 23-24; Kausch, pp. 14 - 19.
54 Ibid., p. 9 - 13.

مجموعة مؤلفني ،التداعيات الجيوسرتاتيجية للثورات العربية.
الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2014 ،
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