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 ٢۵فبروری ٢٠١۵

چرا عربستان سعودی و امارات به مصر رافال اھداء کردند

رئيس جمھور مصر عبدالفتاح سيسی روز  ١٦فبروری  ٢٠١٥در قاھره پنج قرارداد خريد جنگ افزار با فرانسه
به امضا رساند که مرتبط بود به :
 ٢٤ (١فروند رافال از ھواپيماسازی داسو،
 ١ (٢فروند ناوچۀ چند منظوره  Fremmساخت) DCNSشرکت کشتی سازی فرانسوی(
 (٣موشک ھوا به ھوای ميکا  Micaو موشک کروز اسکالپ  Scalpساخت  MBDAشرکت توليد کنندۀ فرانسه
 (٤موشک ھوا به زمين  ASM٢ساخت شرکت فرانسوی ساژم Sagem
 (٥سامانه ھای ترفند دفاعی برای رافال ساخت الکروآ Lacroix
جمع کل قرارداد بالغ بر  ٥ميليارد و دويست ميليون يورو بوده است ،گر چه مصر در حال ورشکستگی به سر می
برد و برای خوراک مردم مجبور است از خارج درخواست کمک کند .نيمی از اين مبلغ در آغاز پرداخت خواھد
شد ،و نيمۀ ديگر از بانک فرانسوی به شکل وام پرداخت می شود و دولت فرانسه نيز آن را تضمين کرده است.
رسانه ھای فرانسوی از سرعت اين عمليات تجاری شگفت زده شده اند .از کيفيت استثنائی رافال حرف زدند تا بھتر
داليل اين معامله را به سکوت برگزار کنند.
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در واقع ،اياالت متحده تصميم دارد پيمان نظامی منطقه ئی جديدی را به رھبری اسرائيل به انضمام رژيم ھای
صھيونيست مسلمان ايجاد کند ) به ويژه اردن ،عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی( به شکلی که پس ا زجا به
جا شدن نيروھای اياالت متحده به سوی خاور دور ،امنيت سرزمين اشغالی توسط يھوديان فلسطين تضمين گردد
) .(١ولی از ديدگاه واشنگتن جايز نيست که ژنرال سيسی که زير پشتيبانی آتش رئيس جمھور ناصر فقيد اردوگاھش
را بر پا کرد مصر را به عنوان عضو در اين پيمان نظامی بپذيرد .در نتيجه واشنگتن ثبات کشور نيل را به رياض
واگذار نمود تا از پيوستن آن به ھم پيمان تاريخی اش سوريه جلوگيری کند .بر اين اساس سفارش جنگ افزارھا
برای مصر کامالً توسط عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی پرداخت خواھد شد و دست کم دو سال به طول
خواھد انجاميد .انتخاب رافال ھم از اينرو بود که مصر نمی توانست تجھيزات امريکائی داشته باشد و فرانسه تنھا
کشور عضو ناتو می باشد که صنايع دفاعی خود را دست نخورده باقی گذاشته است ،در حالی که بقيه به اميد شرکت
در اف  ٣٥امريکائی با صنايع خود وداع گفته اند.
از  ٣٠سال پيش ،اياالت متحده تمام خريداران احتمالی رافال را از خريد آن باز داشته است .مذاکره ھای مرتبط به
سفارش ھند )  ١٢٦رافال فرانسوی( متوقف گرديد ،و علت اين بود که فرانسه از تحويل دو ميسترالی که روسيه به
فرانسه سفارش داده و ھزينۀ آن را نيز پرداخت کرده بود ،امتناع کرد.
تا اينجا ،فرانسه جنرال سيسی را به عنوان ديکتاتوری که اخوان المسلمين را سرکوب کرده تلقی می کرد .با آگاھی
به اين امر که فرانسه از اخوان المسلمين در ليبيا ،سوريه و ترکيه پشتيبانی می کند .با اين وجود عربستات سعودی و
امارات خود را در تھديد کودتا از سوی اخوان المسلمين می بينند ،به ھمين علت مشخصا ً به مصر نزديک می شوند
تاعليه آنھا مبارزه کنند.
]١ » [Obama réarme ,« par Thierry Meyssan ,Réseau Voltaire ٩ ,février 2015.
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