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«ًيحيا اً ِي ُ
املضرتكُ ٌَربوًيخاراي ا ٔلملاهية واملرصية
ضال َ
ىف حهبة كذال اًربوًيخاريـا اًؼامليــــة!»
ُذا امللال حرت نخاتخَ مواهح ًة ٌَموخة اًثورية اًثاهية ىف مرص.
إن اهخعار اًثورة الاصرتاهية ىف مرص جيد ٔأساسَ ىف حتعمي اًثورة املضادة وازلوةل
اًفاص ية ثسواػد اًعحلة اًؼامةل وحتاًفِا مع فلراء اًفالحني! وهضمن اهخعار اًثورة
الاصرتاهية ىف مرص وثلويهتا تخٌاء دنخاثورية اًربوًيخاراي املرصية .وُذا ال يخعَة
فلط اًخضامن من اًعحلة اًؼامةل ىف اًحسلان اًؼرتية ،وًىٌَ يخعَة نذكل ازلمع
واًخضامن من اًعحلة اًؼامةل ىف اًحسلان االٕمربايًية ومن اًربوًيخاراي اًؼاملية ولك.
فىام ٔأن اًثورة الاصرتاهية اًؼاملية جتد ٔأساسِا ىف اًثورة الاصرتاهية ىف لك كعر،
فىذكل جية ٔأيضً ا حسق اًثورة املضادة املؼوملة ىف خضم اًيضال املضرتك ٌَعحلة
اًؼامةل ىف لك كعر مبفردٍ.
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وجيرى دمع اًثورة املضادة ىف مرص وثوحهيُِا ػامل ًيا من اًثورة اًؼاملية املضادة تليادة
االٕمربايًية اًؼاملية .فإن ٔأردت ٔأن حتعم اًثورة املضادة ىف مرص ،فؼَيم تلعع
ٔأوظاًِا مع اًثورة املضادة ازلوًية ،فاًيضال ال جية ٔأن يىون فلط ضد اًثورة
املرصية املضادة ،تي جية نذكل ٔأن يىون ضد اًثورة املضادة املؼوملة وضد
االٕمربايًية اًؼاملية .إن اًربوًيخاراي املرصية ال ثلدر ٔأن حهنى ُذٍ املِمة مبفردُا ،وال
ثلدر نذكل تدون دمع لك اًربوًيخاراي اًؼاملية .وًِذا فإن اًربوًيخاراي املرصية حتخاج
موارد دوًية جس خلدَِا من ثضامن اًربوًيخاراي اًؼاملية لكِا .إن اًربوًيخاراي املرصية
ًيست وحدُا ىف اًلذال ضد االٕمربايًية اًؼاملية اًىت ثضعِد وجس خـي مرص.
حىو ُن اًربوًيخاراي املرصية حهبة مضرتنة مع اًربوًيخاراي اًؼاملية .فذلاثي ضد ثبٔزري
و ِّ
االٕمربايًية اًؼاملية ىف تسلُا ،وىف هفس اًوكت ثلاثي اًربوًيخاراي اًؼاملية ضد ثبٔزري
رص من اخلارج .وُذٍ ىه خدًية اجلهبة اًربوًيخارية اًؼاملية
االٕمربايًية اًؼاملية ػىل ِم َ
ٌَىومٌرتن (س خ) ضد االٕمربايًية اًؼاملية.
ويؼمتد اًىومٌرتن (س خ) ثضلك ٔأساىس ػىل ٔأكسامَ ىف ُذا اًيضال املؼومل ضد
االٕمربايًية اًؼاملية وزورهتا املضادة ،وُذٍ ا ٔلكسام ىه اًىت حىون اجلهبة اًربوًيخارية
املضرتنة من تسلاهنا .وُذٍ اجلهبة املضرتنة زيائية اًضلك وًىهنا حهبة ٔأممية ىف
حمخواُا ،وثدضلك مبضارنة ا ٔلكسام ىف اًيضال املرنزى امليظم ٌَجهبة اًربوًيخارية
اًؼاملية.
وهبذا اًعدد وثضلك ػام هلول:
ًخحيا حهبة اًلذال املضرتنة تني اًربوًيخاراي املرصية وا ٔلملاهية ىف حهبة اًلذال اًؼامل
ٌَربوًيخاريـا اًؼامليـة!
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إن املرء ال يلدر ٔأن يسحق االٕمربايًية ا ٔلملاهية تدون إهناء ثبٔزريُا ىف مرص ،وتدون
ٔأن يلوم وثضلك ٔأخري ،مبيؼِا من ٔأن جس خـي مرة ٔأخرى وثضعِد اًضؼة املرصى.
وىف هفس اًوكت ،س يىون من اًسِي ٔأنرث حسق االٕمربايًية ا ٔلملاهية إن مل ثعَة
تياء ػىل
غودُا من خالل هنهبا ٌَضؼوب ا ٔلحٌحية .وميثي دحر االٕمربايًية ا ٔلملاهيةً ،
ُذا ،معَحة مضرتنة ٌَعحلذني اًؼامَخني املرصية وا ٔلملاهية ،وىه املعَحة اًىت يًذج
غهنا ثبٔسيس حهبة كذال مضرتنة ضد االٕمربايًية ا ٔلملاهية.
ويبٔىت حترير اًضؼحني املرصى وا ٔلملاىن من جراثن االٕمربايًية ا ٔلملاهية مكِمة مضرتنة
ٌَربوًيخاراي ا ٔلملاهية واملرصية حتت كيادة كسمهيام املرصى وا ٔلملاىن
ٌَىومٌرتن(س.خ) .وال يس خعيع اًلسامن ٔأن ُحي اال ُذٍ اًلضية املضرتنة إال حتت
كيادة اًىومٌرتن (س خ) ،وُو اشلى جيمع تني نخيخىت اًربوًيخاراي اًؼاملية املرصية
اتخـاء ثبٔسيس خيش جروًيخارى ػامل غظمي .إن اهخعار
وا ٔلملاهية مع تؼضِام ويدجمِام َ
اًثورة الاصرتاهية اًؼاملية ػىل االٕمربايًية اًؼاملية يؼىن نذكل الاهخعار ػىل
االٕمربايًية ا ٔلملاهية ،ويؼىن ُذا الاهخعار نذكل اىهتاء اس خـالل واضعِاد اًضؼة
املرصى تبٔايدى االٕمربايًية ا ٔلملاهية .وتيفس اًعريلة س يؼىن ُذا الاهخعار نذكل
صن جهوم ػىل اس خـالل واضعِاد االٕمربايًيني الٓ َخرين ىف ٔأرخاء اًؼامل ٌَضؼة
املرصى ،واًلضاء ػىل ُذا الاس خـالل والاضعِاد.
إن ُذا امللال يياكش ثضلك خاص اًلذال ضد االٕمربايًية ا ٔلملاهية ،وىه واحدة من
مضن ٔأػداء ػديدين إمربايًيني ٌَعحلة اًؼامةل املرصية وفلراء اًفالحني املرصيني.
إن االٕمربايًيني ا ٔلملان مه حز ٌء من اًيظام االٕمربايىل اًؼامل ويدمعون اًثورة املضادة
ىف مرص من اخلارج.
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ومتثي ا ٔلممية اًربوًيخارية حتت ظروف اًؼوملة ابًًس حة ٌَىومٌرتن (س خ)  :تبٔن
ثخحد ٔأكسامَ ىف هضال مضرتك .فىام ٔأن كسم مرص س يلاثي ضد اًفاص ية ىف تسلٍ،
فإن اًلسم ا ٔلملاىن س يلاثي ىف تسلٍ ضد دمع االٕمربايًيني ا ٔلملان ٌَيظام اًفاىش
املرصى .وهربز ُذٍ اًيلعة ًحياء حهبة ػاملية مضرتنة مٌاُضة ً ٕالمربايًية ومٌاُضة
ٌَفاص ية حير ثلوم فهيا اًعحلذان اًؼامَخان املرصية وا ٔلملاهية تخبٔسيس حهبة كذاًية
جتمع لكخهيام.
ًيلاثي ضد معاحل هنة االٕمربايًية ا ٔلملاهية ىف مرص!
إن ادلِورية اًفيدراًية ا ٔلملاهية ثدمع ازلنخاثورية اًفاص ية ملرص اًسيىس.
وجض هتر ٔأهجزة اًلمع املرصية سيئة اًسمؼة تخؼذيهبا ازلاىم وٕاخفاهئا ٌَياس .وميط
فاص يو مرص دماء اًضؼة املرصى وجيىن االٕمربايًيون ا ٔلملان ٔأرابهحم من ُذا.
فَلد حرى دمع ازلوةل اًفاص ية املرصية من جرًني والاحتاد ا ٔلوروىب ٔلغوام – وُذا
نذكل اب ٔلخط حتت امس اًس ياسة االٕمربايًية ا ٔلملاهية فامي خيط اًالحئني.
ويلوم ضحاط اًرشظة ا ٔلملان تخدرية زمالهئم املرصيني ويؼدوهنم جلك ٔأهواع
املؼدات اًؼسىرية .وثخؼاون اخملاجرات املرصية مع اًواكالت ا ٔلملاهية .ويؼرف خرباء
احلىومة ا ٔلملاهية تبٔهفسِم ٔأن دمع ٔأملاهيا ًالضعِاد اًلامئ ىف مرص ًن ُخي ِض َع اًثورة
املرصية تي س يؼجي مبلاومة ادلاُري واهفجار املوخة اًلادمة من اًثورة املرصية.
و ٔأحد ُذٍ ا ٔلس حاب ىه اًزايدة ازلرامية ىف مؼدالت اًفلر .فعحلًا االٕحعائيات
احلىومية اًرمسية فإن  %33من مجموع  011مَيون مرصى يؼيضون الٓن حتت
خط اًفلر; وىف  5102اكهت ُذٍ اًًس حة  .%52وابًرمغ من ُذا فإن ُذٍ
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االٕحعائيات ثؼخرب ضئيةل خدً ا ،فف ٔأجريي من ُذا اًؼام كد كال تبٔن ما يلار 66
مَيون مرصى اكهوا فلراء ٔأو ػىل ٔأكي ثلدير ملارتني من خعر اًفلر .و ٔأىت إًـاء
ازلمع واًزايدة اًىدرية ىف ٔأسؼار اًوكود واحذياخات اًـذاء ا ٔلساس ية مبثاتة زيت
حرى إًلائَ ػىل هريان اًـضة اًؼارم اب ٔلخط تني اًض حابُ .ذا ابالٕضافة ٌَـضة
ٰ
اًؼارم ثسخة اًفساد املسدرشى ىف ازلوةل املرصية .ويبٔىت اًض حاب ػىل وخَ
تياء ػَيَ فإهنم ىف ملدمة ظَيؼة اًثورة.
اخلعوص ىف ملدمة ظفوف املخرضرين ،و ً
ٕاهاـا هخحدث غن حيي خديد ٌَثورة تؼد حيي زورة .5100
إن الاضعِاد اًلاىس جلِازى اًرشظة واجليش ُو الٔنرب وا ٔلحدث من هوػَ ىف
لك ٔأفريليا.
وحىت الٓن ،فإن اًلمع اًؼييف اشلى ثلوم تَ احلىومة تليادة اًفاىش غحداًفذاح
نربى – ابًرمغ من اًـضة املخعاػد
اًسيىس مٌذ  5103كد مٌع كيام احذجاخات ٰ
تني ادلاُري .و ٔأى خشط يلوم تيلد جيرى اًلدغ ػَيَ .فَلد ظار اًخؼذية
اًرشظ ُّ ُو ما يسود .وىف اًواكع ،وظحلًا ٌَمؼَومات من مؤسسات
واًخؼذية ُ َ
حلوق االٕوسان ،فَلد حرى اغخلال حواىل  61،111خشط ٔلس حاب س ياس ية مٌذ
اهلالب يوًيو اًؼسىرى  ،5103وحرى احلمك ػىل املئات ابالٕػدام ىف حمانامت
مسيسة .فدني يوًيو  5103و ٔأؾسعس  ،5102حرى ىف ُذٍ اًفرتة فلط إخفاء
ٔأنرث من  0،211خشط حتت ٔأػني ازلوةل .واليزال معريمه ً
جمِوال .وحىت ُذٍ
اٌَحظة اليزال ملذي حوًيو رجييىن ،وُو اًعحف االٕيعاىل ذو اًامثهية غرش رتي ًؼا
ٔأ ًمرا مهبام ؿري واحض ،فَلد ػُ ِ َرث ػَيَ ً
ملذوال ىف اًلاُرة تخارخي  3فرباير  ،5106وًلد
ػُ ِ َرث ػىل حسدٍ ػالمات ثؼذية ،وُو اًضئ اٍمنوذىج اشلى حمتزي تَ ٔأهجزة كوى
اًلمع املرصية .وحىت ادلؼة اًساتلة ،فَلد ردت حىومة اًلاُرة ابًؼيف ،و ٔأتَؽ
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وضعاء حلوق االٕوسان ىف مرص غن اغخلاالت حامغية ،وكد وزق املرنز املرصى
ٌَحلوق الاكذعادية والاحامتغية ٔأنرث من  0،111كضية .وػَيَ فإن اًؼديد مهنم
ي ُ َخوكَ ُع ٔأن جيرى اهتاهمم ابهدساهبم ًؼضوية «مٌظمة إرُاتية» .إن مرص ىه جسن
ٌَعحلات املُس ا ِ
خـةل وامل ُـضعَِدة.
وثدمع احلىومة ا ٔلملاهية ثضلك ممهنج حىومة اًسيىس نام اكن جيرى ا ٔلمر ٔلغوام.
فَلد اس خلدَت املسدضارة ٔأجنيال مريلك اًرئيس املرصى ٔلول مرة ىف ابهر يوهيو
 5102ىف جرًني ،واكهت ُذٍ اًزايرة معحوتة ابحذجاخات حزمع تبٔهنا كد ملؼت
اًسيىس ومسؼة حىومذَ املخرضرة دوً ًيا تؼد اهلالب  3يوًيو  5103واجملازر اًىت
حللذَ ُوز ِ َمع فهيا مبلذي  3،111مدىن .وحىت الح ًلا ،فَلد اكهت احلىومة اًفيدراًية
ىف ٔأوج إمدادُا تيد املساػدة جلِاز اًلمع املرصى .واكن ُذا ػىل وخَ اخلعوص
يمتثي ىف اًخؼاون اًثياىئ تني ٔأهجزة اًرشظة ىف اًحسلين .إن اًسخة اًرئيىس ًِذا
اكن هية احلىومة ا ٔلملاهية ًخوريط اًلاُرة ىف ظرد اًالحئني اشلى يلوم تَ الاحتاد
ا ٔلوروىب .وىف هفس اًوكت اكهت جيرى نذكل وػىل كدم وساق اتخداء ػالكات
اكذعادية تني اًعرفني .فَلد وكّـ َع رئيس رشنة «س مييزن» حو اكيرس اثفاكية ىف
اًثاًر من يوهيو  5102حبضور اًسيىس ووزير الاكذعاد س يجامر خاجرايل تـرض
دمع ظياػة اًعاكة املرصية املخؼرثة .ومل يُيظر ًِذا فلط اكٕضافة ًخلوية حىومة
اًلاُرة ،مفع  2مَيار يورو حرى خضِا ُياك كد حرى ُياك تياء ٔأنرب حمعة ثوًيد
وِرابء ىف اترخي مجموػة س مييزن.
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ومع «مساػدة» ٔأملاهية..
ًلد كامت جرًني ػىل وخَ اخلعوص تخلوية ثؼاوهنا تعدد الاضعِاد مٌذ ذكل
اًوكت .واكن اًِدف ُو دمع حرس احلدود املرصى ىف ظد اًالحئني .فؼىل سخيي
املثال ،كامت احلىومة اًفيدراًية ىف ٔأملاهيا تخبٔسيس «حَلة اثعال حبرس احلدود»
من اًسفارة ا ٔلملاهية ىف اًلاُرة ،وحرى ثيظمي دورات ثدريخية ًضحاط حرس
احلدود املرصيني .ابالٕضافة ًِذا ،فَلد وفر اًحوًيس اًفيدراىل نذكل ورمس ًيا
مساػدة ابملؼدات ٌَرشظة املرصية .وحسة أٓخر مرة ،فَلد حرى إغعاء حرس
احلدود املرصى ٔأهجزة محمول ثؼمي ابًلمر اًعياغ و ٔأدوات ثددع (ىج ىب إس) ىف
صِر مارس من  .5102وجباهة اًسَعات ا ٔلملاهية اًىت ثًضط ىف اًلاُرة ،فِياكل
ٔأيضً ا واكةل ظرد اًالحئني «فروهديىس» اًىت ثؼمي ُياك ٔأيضً ا مبس خوى الاحتاد
ا ٔلوروىب .ويبٔىت ُذا ىف إظار معي ما يسم تلضية اًِجرة ،واشلى كد تد ٔأُا
الاحتاد ا ٔلوروىب ومرص ىف اًسادس غرش من ديسمرب  ،5102واشلى كد دخي
ىف ازلورة اًثاهية ىف اخلامس واًؼرشين من يوهيو  .5102وًلد ظـ اًخؼاون مع
الاضعِاد غن رشغية س ياسة اًالحئني املضرتنة .ووافلت احلىومة اًفيدراًية ػىل
كراتة اًخؼاون مع هجاز اخملاجرات اًؼامة املرصية ،واشلى كد اتخؼر رمس ًيا ضاتط
خريا وًيس تبٓخ ٍر – ثوحة ػىل اًؼامل واًفالحني
اثعال إىل اًؼامصة ا ٔلملاهية .و ٔأ ً
املرصيني ٔأن يدفؼوا ًِذا من حيوهبم.
ُذا ابالٕضافة إىل ٔأن اًسيىس كد اظعيع ٔأػدائًا هل ىف مؼسىرٍ اًفاىشٔ .أوً ٰـئم
اشلين كد جسهنم من حىومذَ اكملسؤوًني اًساتلني ،واملسؤوًني ٔأحصاب اًرثة
اًؼسىرية اًؼاًية .إن ُذٍ اًلوى املؼارضة ىف مؼسىر ا ٔلػداء اًعحليني ىف مرص ًِا
معَحة ىف االٕظاحة ابًسيىس ًىك ثضع هفسِا ً
تدال مٌَ .نام حدث مس حلًا ومتا ًما مع
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مدارك حني كام اًؼسىر جبر ادلاُري اًثائرة جلاىهبم .إن االٕمربايًيني ا ٔلملان هلم
معَحة ىف إكامة ِ
اًس ْمل واًيظام ىف مرص حىت ثخاح هلم كاتَية ظيع ا ٔلرابح ىف
ُدوء .إن دمع اًفاص ية ىف مرص يبٔىت تًذاجئ غىس ية ٌَحىومة ا ٔلملاهية :فلك ما زاد
دمع االٕمربايًيني ا ٔلملان ٌَيظام اًفاىش ،لكام كد همدوا اًعريق الهفجار اًثورة
املرصية ،وابًخاىل ًخؼريغ معاحلِم فهيا ٌَخعر .وىف هفس اًوكت ثلوم احلىومة
رى ا ٔلُداف اًـرتية ٌَثورة ىف
اًفيدراًية تدٌظمي ػدوان ػالكاهتا اًؼامة ،واًىت هبا حُ ٰ
اًؼامل االٕسالىم.
فِم «يدمعون» الاهخفاضة و«اًرتيع اًؼرىب» فلط ابًالكم ،وًىهنم تبٔفؼاهلم يلومون
كص!
جلك صئ تـرض رفع ٔأرابهحم حلدُا ا ٔل ٰ
فف اًؼام املاىض وافلت احلىومة ا ٔلملاهية ػىل ثعدير ٔأسَحة ملرص .ومع موافلة
احلىومة وثبٔهيدُا ،اكهت كمية ُذٍ اًعفلات اًىت حدزت ىف  5102ثلدر حبواىل
 852مَيون يورو .وسدس خلدي اًلاُرة نذكل مضن ُذٍ اًعفلات ؾواظات
ظيؼهتا ا ٔلهظمة اًححرية ًرشنة «ثيسني-هروب» .وجيرى ثوظيي ُذٍ اًعفلات
تـغ اًيظر غن مزامع الاىهتااكت اخلعرية حللوق االٕوسان ػىل يد اًيظام اًؼسىرى
املرصى .وثدمع اًححرية املرصية نذكل احلرب اًىت يض هنا احلَف اخلَيج تليادة
اًسؼودية ضد اٍمين .إن ُذا احلَف جيرى جسَيحَ نذكل ثسالح ٔأملاىن .فَلد
ازدادت ظادرات اًسالح ً ٕالمارات اًؼرتية املخحدة تـغ اًيظر غن اًاكرزة
االٕوساهية اًىت جتخاح اٍمين .وثخجاُي احلىومة ا ٔلملاهية كواهيهنا اًىت ثيط ػىل ػدم
حواز ثعدير سالح ملياظق ثؼج اب ٔلزمات.
إن مرص ىه ٔأنرث ا ٔلماهن ٔأمهية ابًًس حة ٌَمضاريع ا ٔلملاهية ػىل اًلارة ا ٔلفريلية تؼد
حٌوب ٔأفريليا .فاًرشاكت ا ٔلملاهية مثي «س مييزن» حريد ٔأن ثدر ػىل هفسِا ٔأراب ًحا

9

من مضاريع اًحًية اًخحخية اجلديدة اًىت ثلدر مبَيارات .وثبٔىت ُذٍ ا ٔلمهية ٔلهنا ميىن
ٔأن ثلوم وثضلك غظمي تخلوية مرنز ٔأملاهيا ىف مرص ضد اًخبٔزري املخياىم نخبٔزري
روس يا .مفوسىو كد نثفت ثضلك هحري ثؼاوهنا مع اًلاُرة خالل اًؼامني امليرصمني،
ُذا ابالٕضافة زلمع تياء حمعة اًعاكة اًيووية املرصية وثوس يع اًخؼاون مع اًلوات
املسَحة املرصية.
خريا
وًلد حرت مؼاُدة تني هجازى رشظة اًحسلين ً ٕالػداد زلورات ثدريخية .و ٔأ ً
وًيس تبٓخر ،فإن ُذٍ االٕحرائات هتدف مليع كدوم اًالحئني ٕاىل ٔأورواب .وثبٔىت
حماوةل احلىومة ا ٔلملاهية الٕػادة تياء ثؼاون مع اًلاُرة وخعوة ٔأخرية ىف سَسةل
احملاوالت اًفاصةل ًىسة مرص حتت هفوذ ثبٔزريُا ،وىه تسل ُام ىف اًرشق
ا ٔلوسطً .لد اىهتى ثؼاون احلىومة اًفيدراًية مع هظام مدارك حيامن حرت االٕظاحة
تَ .وثؼاوهنم مع حامػة االٕخوان املسَمني املرصية كد اىهتى ىف  5103ابالٕظاحة
اًؼييفة ٌَرئيس االٕسالىم محمد مرىس غن ظريق اًؼسىرية املرصية .وىف لكخا
احلاًخني كد كويت صونة اًخؼاون املرصى ا ٔلملاىن تعدد اًلمع .وثبٔخذ جرًني هفس
امليح ٰ مرة ٔأخرى.
وىف هفس اًوكت ،ثحد ٔأت احلىومة ا ٔلملاهية مد ثبٔزريُا ػىل املؼارضة املرصية نذكل،
تـرض رتعِا ابملعاحل االٕمربايًية .إن االٕمربايًيني ا ٔلملان كَلون الٓن من ٔأن ثضري
اًثورة ابسدامثراهتم اًلَيةل ىف مرص.
دورا ُا ًما ىف هجود احلىومة ا ٔلملاهية ًزايدة ثبٔزري
وثَؼة املؤسسات احلزتية ً
االٕمربايًية ا ٔلملاهية ػىل مسار اًثورة ىف تسلان صامل ٔأفريليا .وًِذا فإن مؤسسة
« ٔأديياور» كد تًت اثعاالت مع دوائر املؼارضة وكامت جبِود مؼيية ًخجييد اًلوى
االٕسالمية احملافظة .و ٔكى مؤسسة حزتية ٔأخرى (مكؤسسة فريدرش إيحريت
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ٌَحزب الاصرتاىك ازلميلراظي ا ٔلملاىن ومؤسسة انغومان ٌَحزب ازلميلراظ احلر)
فإن مؤسسة ٔأديياور جيرى متويَِا من رضائة املواظيني :وثؼمي ُذٍ املؤسسات
تخلارب مع اًحريوكراظيات اًوزارية ىف جرًني .وثبٔىت وضاظاهتا ىف اًحيئة االٕسالمية
احملافظة ىف وكت ثلوم فيَ اًوالايت املخحدة ابتخداء ثؼاون ٔأوزق مع حامػة االٕخوان
املسَمني ،واًىت ثرض مبعاحل ٔأورواب االٕمربايًية .وثيدمج اًيخة اًوظيفية املرصية
ىف اًض حىة ا ٔلملاهية تـرض إغعاء اًرشاكت ا ٔلملاهية إماكهية اًوظول ٌَمؼَومات
احلرصية و ٔلسواق خديدة ىف مرص.
وثبٔىت ٔأغامل املؤسسات ا ٔلملاهية مبثاتة دافع ملرص إىل حترير الاكذعاد ًعاحل
اًرشاكت ا ٔلحٌحية .فإن اكن ا ٔلمر تيد االٕمربايًيني ا ٔلملانُ ً ،ف ِذ َحت اًلاُرة تبٔسواكِا
ثضلك ٔأنرب وًاكن حرى ثلَيي اٍمتوين اشلى خيدم اًرشاحئ اًفلرية من اًضؼة إىل
ٔأكص حدودٍ .وُذا ما ثيادى تَ مؤسسات اًعياػة ا ٔلملاهية وجتار ادلةل واًخجارة
اخلارحية .وثلول نذكل تؼغ دوائر ُذٍ اًرشاكت تبٔن ا ٕالرضاابت جية هحح
حامهحا ،ويَؼة اًيلاتيون ا ٔلملان دورمه ٔكهنم خري كدوة ومثال ملا يسم «سَوك
املَىية اًدضارهية الاحامتغية» (!!!) هبذٍ اًعريلة يَؼة فريدرش إيرتريت ُو
وحزتَ الاصرتايك ازلميلراظي ونذكل يَؼة احتاد اًيلاابت ا ٔلملاهية ػىل اًساحة
املرصية ٌَخبٔزري ػىل اًيلاابت اًفاص ية الاصرتاهية يف مرص.
وابًرمغ من الاحذجاخات اًلامئة ىف ٔأكعار اًؼرب ،فإن اًرشاكت ا ٔلملاهية الحزال
ثوفر ثلٌيات اًلمع ً ٔلهظمة اًلامئة فهيا .فف هناية فرباير كام ػدد من اًرشاكت
ا ٔلملاهية تخلدمي ٔأفضي اًعرائق وثلٌياهتا ٌَخحمك ىف االٕهرتهت ىف مؼرض جتارى ىف دىب
اكن يرنز ػىل اًرشظة واخملاجرات ىف اًرشق ا ٔلوسط و ٔأفريليا .وكد ثضمن ُذا
املؼرض غروضً ا مليخجات ًخحديد مواكع اًِواثف اًيلاةل واًخجسس ػىل احلواسة
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الًٓية .ويُؼ َخ َ ُرب ثعدير ما يسم تخلٌية ا ٔلمن من اًرشاكت ا ٔلملاهية صيئًا مر ًحبا خدً ا،
فذذُة وزارة اًضؤون الاكذعادية ًخلدير سوق ا ٔلمن اًؼامل مبا يلارب 011
يواي –ابجتاٍ حنو اًعؼود -واكهت ثدمع ظياػة الاضعِاد ا ٔلملاهية مٌذ
مَيار يورو س ً
هومفرب  5101مبحادرة «خديدة ًخعدير اًخىٌوًوحيا ا ٔلمٌية» .فَلد اكهت سىراتراي
ازلوةل اًربملاهية وحدُا ىف يياير من ًحثت ىف ٔأحادير ىف وزارة اًضؤون
الاكذعادية ورشنة س يارات ُاىز-يواهمي ،غن املضاريع ا ٔلمٌية ىف االٕمارات اًؼرتية
املخحدة .ومت إرسال جرامج جتسس ٔأملاهية إىل اخملاجرات اًؼامة املرصية.
ُذا تيامن اكهت حتاول احلىومة ا ٔلملاهية حتاول إغعاء اهعحاع ػام تبٔهنا ثدمع احلراكت
ازلميلراظية اًؼرتية وثؼاثة حىومة اًسيىس اًفاص ية حىت «ثؼخدل» ،إن احلىومة
ا ٔلملاهية ثددع تزتايد اًس ياسة االٕمربايًية ىف اًؼامل اًؼرىب .مفيذ ٔأن ُميية اًوالايت
املخحدة والاحتاد ا ٔلوروىب ػىل مٌاظق املوارد اًعحيؼية ىف اًرشق ا ٔلوسط كد
ظارت همددة من اًعني وروس يا ،ذُحت احلىومة ا ٔلملاهية ٍهترول تال جخي انحية
اًسري ػىل درب س ياس هتا االٕمربايًية ابًلوة اًؼسىرية.
اس خؼراض ٌَخلَيد اًخارخي ً ٕالمربايًية ا ٔلملاهية وهنهبا ملرص
ماذا يفؼي اجليود ا ٔلملان املخواخدين ىف ٔأفريليا ابس خثٌاء حرب ػدوان إحرامية؟
فكٔى إمربايىل أٓخر حياوًون اًرسكة واٍهنة وكِر اًضؼوب ا ٔلحٌحية تلوة اًسالح.
ُياكل اًؼديد من ضحاط اًرشظة املرصيني اشلين يلومون تخحية ُخَر ويفخرون
هبا .فَلد ذُة تؼغ اًلادة اًيازيني من ٔأملاهيا إىل اًلاُرة ًىك يفَخوا من اًؼلاب
ػىل حرامئ احلرب اًىت ارحىدوُا.
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إن ادلِورية اًفيدراًية ا ٔلملاهية مل ثلم فلط تدمع اًؼسىر املرصى واخملاجرات ىف
ارلسيٌات .فدؼد اهخلعاع انجت غن حتول ىف اًس ياسة اخلارحية ٌَوالايت املخحدة،
كد اس خَموا ىف مرص غخادًا وثدري ًحا من ادلِورية اًفيدراًية مٌذ ٔأواخر اًس حؼيًيات.
وخَفية ُذٍ املساػدات ذات اغخحارات حيوسرتاثيجية تفرض اًخحمك ىف موارد
اًرشق ا ٔلوسط .وًلد سار دمعِم ػىل كدم وساق ابًرمغ من مزامع اًخؼذية
احلاًية.
ًلد تد ٔأت ٔأملاهيا توكت كعري تؼد احلرب اًؼاملية اًثاهية ابٕحرائات ًخدرية وجسَيح
كوى اجليش املرصى ابس خؼامل كادة ساتلني ىف اًفريماخت واالٕس ٕاسً .لد اكن
ُذا جيرى ىف اًلاُرة مبوافلة من اًوالايت املخحدة.
ونذكل اكهت ظَحية تيادق رصاصة ملرص .فاًسالح ا ٔلملاىن كد ًؼة هبذا اًضلك
دور اًزيت ػىل اًيريان ىف ُذٍ امليعلة اًىت امذدت فهيا اًرصاػات ًفرتة ظويةل.
إن احلىومة اًفيدراًية ا ٔلملاهية ىه اًورير اًرشغ ًياُىب الٓاثر املرصية ،فبٔظيان
ًني ىف ٍ
خالف
من الٓاثر كد ذُحت ًربًني ٔأو دمرهتا اًلوات اًؼسىرية ا ٔلملاهية .وجر ُ
مع احلىومة املرصية هبذا اًعدد .فعحلًا ًرؤى جرًني ،فإن ُذٍ اًىٌوز املرصية
اًخارخيية كد ظارت مَىية ٔأملاهية «مبرور اًوكت» .وظِور جرًني هبذٍ اًعورة ًِو
صاُد ػىل ؾعرسة اًياُحني االٕمربايًيني ،وثدييَ اًربوًيخاراي اًؼاملية مرفلة إايٍ
مبعاًحة ابسرتخاع ؾيامئ احلرب املهنوتة ُذٍ ػىل اًفور .فال مزيد من احلعار اًثلاىف
جمددًا ٌَضؼة املرصى ػىل يد احلىومة ا ٔلملاهية!
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ًلد ثورط خرباء اًسالح ا ٔلملان مس حلًا ىف هضال ٌَخبٔزري ػىل اجليش املرصى ىف
ارلسيٌات واًس خيٌات .وحىت  0263كد صارك موظفون انزيون ىف ثعوير ظوارخي
مرصية مبوافلة احلىومة ا ٔلملاهية.
وتؼد احلرب اًؼاملية اًثاهية كد ُرب ا ٔلًوف من الاصرتاهيني اًلوميني من ٔأورواب.
وما مل يىن مؼروفًا ًوكت ظويي ُو ٔأن مرص وسوراي كد وظفت اًؼديد من رخال
اًيازية وجمرىم حرب اًراخي اًثاًر .فَلد اكهوا ؿاركني ىف اًفلر تؼد احلرب اًؼاملية
اًثاهية،وكد ؾعهتم اًىٌيسة اًاكزوًيىية وخذجهتم ىف اٍهناية انحية اًرشق ا ٔلوسط.
فَلد ٔأظححوا خمربين وخرنالات وخرباء دػائيني وًوتىي ٔأسَحة .وثوحة ػَهيم ٔأن
يخٌوا خيش لك اًؼرب ،خيضً ا من ماليني .خيضً ا هبيئة وكيادة ومذُة غسىرى
تدى ُذا ُا ًما ًلادة اجلامؼة اًؼرتية وخعوة ٔأوىل ًفدرةل تسلاهنم .وًلد
فاىش .وًلد ٰ
اكهت ُذٍ اًلضية ىف ؿاية .ووحدٍ املكل فاروق وػادل اثتت وكادة اجلامؼة اًؼرتية
وُيئة ا ٔلراكن اًؼامة ٌَجيش املرصى كد ػَموا تبٔن «مشيت» اًيازى كد ٔأىت إىل
انزاي ٔأملاه ًيا ىف ٔأغلاتَ.
مرص تبٔنرث من ً 21
وىف  0220كد دغ ٰ ٔأخو املكل فاروق ً
رخال إىل مرص ،وُو رئيس رشنة اًعياػة
ا ٔلملاهية اًىدرية «راخيسفريك ُريمان حورييج» ،وُو من هظم اس خؼحاد اًؼمي
اًضخم ىف جض يىسَوفاهيا .اكن ُذا اًرخي يدغ فيَِم فوس .وكد ُو ِ ّ َ
لك مبِمخني.
ٔأوالُام اكن وحوب ثعوير ظياػة اًسالح املرصى .وكد ثضمن ُذا هميدسني من
تورس يج وراين-ميخال وهروب وثلٌيو اًعوارخي اشلين كد حاوًوا –وفضَوا -ىف ظيع
ظاروخ ملرص .وًلد اكهوا يددؼون فوس وسىريثريٍ يوسف اتيفييحارش ،وُو رخي
من رخال االٕس إس ا ٔلس حلني وابًخحديد من من اكهوا ػىل ظةل وكراتة من ظامق
ُايرنيش ُميَري .وكاتي اًؼديدين ىف ؾرف وزارة احلرب املرصية .واكن اًرئيس ُو
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فيَِم ابرش ،وُو خرنال مدفؼ ساتق ،هل مىذة جباهة مىذة رئيس ٔأراكن
اجليش املرصىً .لد اكن اًيازيون ازلاخَون ملرص ملحمني ىف لك فروع اًؼسىرية.
مفهنا اخلربة اًخىذيىية واًؼمَية ،واًخدرية ػىل اًسالح ،وجتِزي اًخجييد،
واًخدريحات اًؼمَية وختزين اًسالحً .لد ثدرب املرصيون ػىل يد ضحاط ٔأملان
ًؼمَيات اًلوات اخلاظة – نيوع مؼارك اًحَيزتهرجي (حرب اًربق) ٔأو اًلذال اٌَيىل.
وخالل احلرب كد جمد اًؼديد من املرصيني اًلائد اًيازى روميي واهخعاراثَ ػىل
الاس خؼامريني االٕجنَزي اشلين اكن ميلهتم اًضؼة املرصى ًىوهنم كوات إمربايًية
اس خؼامرية ػىل اراضيَ .وًلد وضع املرصيون أٓماهلم ػىل اًيازيني تـرض االٕظاحة
ابحملخَني االٕجنَزي .فدؼد احلرب اس خـَت احلىومة اًفيدراًية ثؼاظف املرصيني مع
ٔأملاهيا ملعاحلِا االٕمربايًية .واكهت وزارة اًضؤون الاكذعادية هممتة خدً ا ابالثعال مع
مجموػة اخلرباء اًؼسىريني املرصيني ٌَيازينئ ،لهنم كد ٔأمَوا تبٔن ُذا س يًذج غيَ
اثفاكيات اكذعادية مرحبة ًعاحل اًرشاكت ا ٔلملاهية .وىف  0220كد احذاج فوس
ملاهييات ووسائي هلي من لك ٔأهواع اًؼخاد اشلى كد اس خوردٍ من ٔأملاهيا ًخعوير
ظياػة اًسالح املرصية .ودمعخَ وزارة اًضؤون الاكذعادية غن ظريق جسِيي
خروخَ من اًحسل وٕاغعاء ثوظيات تؼغ من اخلرباء .وًلد ظاًة فوس مبيخجات
ٔأملاهية ٌَجيش املرصى .واندضف الحلًا موهجون ن غسىريون أٓخرون تبٔمر
ثؼاكدات مرحبة ٔأنرث حير ٔأهَ ممثي ً ٔلغامل ا ٔلملاهية .وىف  0221وارلسيٌات
حاوًت ٔأملاهيا إػادة االٕغامر .واكهت اًعياػة ثححر غن زابئن ًِا .واكهت اًحسلان
اًؼرتية كد حتررت من هري الاس خؼامر واكهت مٌاظق واػدة هلم .وفوق لك صئ،
اكن اًؼديد ،مبن فهيم اًيازيون اًساتلون ،كد معَوا مكمثَني ٌَرشاكت ا ٔلملاهية ىف
اًرشق ا ٔلوسط ،واًحؼغ مهنم كد اس خؼمي اًعورة اًيازية ًرشاكت ٔأغامهلم .فاكن
ُياكل ثلرير غن ٔأن رخي ٔأغامل كد ٔأغع حتية ُخَر ظيًا مٌَ تبٔهنا سرتوج اًؼمي.
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وًلد دخَت مارس يدز-تيزن  ،وفوًىس فاحن ،وس ميزن وهواهدت تبٔغامل ىف مرص.
وكد وخَ «فوس» خدري ا ٔلسَحة «فَيم» ومعيع اًعائرات «ُييلك» ىف اًؼامل
اًؼرىب .وابًرمغ من ُذا ،فإهَ وىف مٌخعف ارلس يًيات ،ظر ٔأ ثـري ػىل اًوضع.
وظؼد حامل غحداًيارص ٌَسَعة ىف مرص ػام  .0228وحتول ىف إغامتدٍ ػىل
االٕمربايًية الاصرتاهية اًروس ية .وىف  0222كد وكع اثفاكية سالح مع الاحتاد
اًسوفيىت .و ٔأثت ا ٔلسَحة من خالل جض يىسَوفاهيا .وظحلًا ًخلرير «دائرة
دورا نذكل ىف ُذٍ املؼامالت
الاس خخحارات الاحتادية ا ٔلملاهية»ً ،ؼة فوس ً
ابٕػادة ثًض يط اثعاالثَ اًساتلة تدض يىسَوفاهيا .وىه اثعاالت من وكت احلرب
اًؼاملية اًثاهية ،واًىت كد مسحت ً ٕالصرتاهيني اًلوميني اًلداىم ابٕنامل حرهبم ضد
فروسا وجريعاهيا اً ُؼظم ٰ وتبٔن يحلوا مؤمٌني تلٌاػاهتم تدون خوف من اًؼلاب .ومع
ُذا فإن اخملاجرات ا ٔلملاهية كد اس امتٍهتم كائةل « :ابالٕرصاد اًعحيح ،س يىون ُذا
من االٕجياىب ٌَجمِورية اًفيدراًية ىف لك اًؼامل اًؼرىب )...( .وٕان ٔأمىن ،حفاوًوا ٔأن
املدى اًحؼيد!»  ،وىف  0226كد ٔأظحح مريثيزن ضاتط
حىس حوا (م) ًعاحليا ػىل ٰ
اس خخحارات ٔأملاىن (موظف) ونذكل تيسرن ىف  .0222وحىت غحداًيارص مل يرد ٔأن
يخخىل متا ًما غن اًيازيني متا ًماً .
مفثال يواص مي ديومَييج ،وُو رئيس ساتق ىف
خدريا ٔأمٌ ًيا ٌَمخاجرات املرصية .وىف  ،0226كد ٔأىت واحد من
اجلس خاتو ،كد ٔأظحح ً
ٔأصِر مروىج دػااي يوسف حوتيَز إىل اًلاُرة ىف كسم ازلػااي وُو يدغ يوُان
فون ًريز .إن اخملاجرات ا ٔلملاهية كد حٌدثَ مكعدر ًِا ابٕمس «انزى-إمي – حوتَز».
إن ا ٔلداة املرنزية ٌَراخي اًثاًر اكن اًراديو ،واشلى اكن يًرش ا ٔليديوًوحيا اًيازية
ابٌَـة اًؼرتية احملَية يوميًا ىف صامل ٔأفريليا واًرشق ا ٔلوسط .وىف مرص ػام 0261
كد حٌد مرة ٔأخرى تؼضً ا من اًفريق اًؼَم ىف اًراخي اًثاًر تـرض تياء ظوارخي.
واكن ٔأرثر مشيت وُو خرنال كد تد ٔأ لك صئ ىف مرص ،كد ػاد ٔلملاهيا .ودخي ىف
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غضوا ىف احلزب اًيازى ا ٔلملاىن ىف جرملان والية
اًس ياسة وكد ٔأظحح ىف ً 0266
ابفاراي .وًلد ػَ ا َق مَعلات إهخخاتية تبٔزايء اًفريماخت مع اًًرس اًيازى وظَية
سواسدياك.
مدارشا ٕالرسائيي .فعحلًا
ًلد اكن اًعاروخ املرصى مبساػدة اًيازحني اًيازيني هتديدً ا ً
ملسدٌدات اخملاجرات ا ٕالرسائيَية ،كامت ا ٔلخرية تخوظيف (!) واحد من ٔأصد
اًيازيني إحرا ًما وُو ضاتط اًفافني إس إس اًضاتط سىورزيىن .وابٕيؼاز من
املوساد كد كام ابؾخيال ثلىن اًعوارخي ُايزن هروج اشلى اكن خيدم اًؼسىر
املرصى .وحرى إحراق حسد هروج اب ٔلس يد ىف ؿاتة ابًلرب من ميوخن وحرى
دفٌَ ُياك .وكامت ٕارسائيي جرد اًضىر غن ظريق مسح إمس سىورزيىن من
مَفات «املعَوتني» ٌَمحامكة ثسخة حرامئ انزية.
إن ُذٍ ىه اخلَفية اًخارخيية اًىت جية ػىل اًلسمني ا ٔلملاىن واملرصى ًؼعحة
ملاثىل اجلهبة اذلراءٔ ،أن يلاثال ضدُا ويىرساُا ويىرسا مؼِا خذور اًفاص ية ىف
تسلهيام ً ٔلتد.

