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  عرض عام
  

 ،القات المصریة األمریكیةشھدت الع ،1973أعقاب حرب أكتوبر ى منذ منتصف السبعینیات وف
تحوال جذریا من حالة  ،عملیة مراجعة  وإعادة تقییم شاملة لتوجھاتھا وارتباطاتھا اإلقلیمیة والدولیة

وإن لم تخُل من لحظات االلتقاء  ،حقبة الخمسینیات والستینیاتى میزتھا فى التوتر والخصومة الت
ى درجة "الشراكة الكاملة" أو "العالقات الخاصة" وصل إلى إلى حالة التفاھم والتعاون الذ ،والتعاون

خال تقریبا من أیة غیوم ى والذ ،وقد استمر ھذا الطابع الممیز للعالقات ،بل واإلستراتیجیة بین البلدین
ى الرئیس مبارك الرئاسة فى وھو تاریخ رحیل الرئیس أنور السادات وتولِّ  ،حتى بدایة الثمانینیات

  .1981أكتوبر 

ى أن السیاسة الخارجیة المصریة منذ تولَّى الرئیس مبارك قد حافظت على األسس الت وبالرغم من
ظل عملیة إعادة ى عھد الرئیس السادات إال أنھ فى تطورت علیھا العالقات المصریة األمریكیة ف

وبشكل  ،حدثت فیھاى عالقات مصر اإلقلیمیة والدولیة وتصحیح بعض االختالالت التى التوازن ف
إلى جانب االتفاق  - قد بدأت العالقات المصریة األمریكیة تشھد  -عالقات مصر العربیة ى خاص ف

عدًدا من التمایزات واالختالفات حول مضمون  -حول قضایا أساسیة إقلیمیة وثنائیة وأھدافھا النھائیة 
  ھذه القضایا وأسلوب التعامل معھا وأولویاتھا بالنسبة للبلدین. 

حقبة التسعینیات ومن خالل خبرات إدارة عالقاتھما اإلقلیمیة ى ل خاص فوبشك -ھذا اإلطار ى وف
إدارة عالقاتھما وخاصة ى طور البلدان عددا من اآللیات تصورنا أنھا أكثر كفاءة وفعالیة ف - والثنائیة 

  المجاالت اإلستراتیجیة واالقتصادیة واألمنیة.ى ف

خارجیة المصریة تجاه الوالیات المتحدة عبر ھذه الدراسة نتابع بشيء من التفصیل السیاسة الى ف
مرت بھا منذ الخمسینیات خالل عھود الرؤساء: عبد الناصر والسادات ومبارك. ى العھود الثالثة الت

تطورت علیھا العالقات وكانت موضع اتفاق أو ى تحدید أصول القضایا التى ھذا التتبع سیساعد ف
كذلك سوف  ،ھذه العالقةى ورؤیتھا لمصالحھا ف ،ة فیھاوبالتركیز على االھتمامات المصری ،اختالف

ومن آلیات إلدارة  ،بالتنسیق مع الوالیات المتحدة ،نبحث فیما استحدثتھ السیاسة الخارجیة المصریة
ومحاولة رصد خبرات أداء ھذه اآللیات  ،المیادین اإلستراتیجیة واالقتصادیة واألمنیةى العالقات ف

  بل العالقات.ومؤشراتھا بالنسبة لمستق
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  السیاسة الخارجیة المصریة تجاه الوالیات المتحدة: 
  (التوقُّعات والقیود)ى إلى العھد الناصرى من العھد الملك

  
توقعت  -طریقھ لألفول ى مصر فى فى والنظام الملك - نھایة األربعینیات وأوائل الخمسینیات ى ف

جھودھا ى أیید الوالیات المتحدة لمصر فالسیاسة الخارجیة المصریة وعملت على الحصول على ت
وكذلك الحصول على أسلحة حدیثة للجیش  ،إلجالء القوات البریطانیة عن قاعدة قناة السویس

وقد حكم مدى استجابة الوالیات المتحدة للتوقعات المصریة عددا من االعتبارات  ى.المصر
ى فى ا یشعرون بأن الوجود البریطانفمن ناحیة بدا رجال التخطیط واإلستراتیجیون فیھ ،المتضاربة

وأن الوالیات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة  ى،أصبح من مخلفات الماضى مصر والعالم العرب
وإقامة أساس  ،مصرى تخلف بریطانیا وتجردھا من مركزھا ونفوذھا المسیطر فى أصبحت مھیأة لك

غیر أنھ  ،ط مع االستعمار واإلمبریالیة البریطانیةمتین للعالقات المصریة األمریكیة ال یفسدھا االرتبا
ى مستمر فى الحاجة إلى وجود غربى من ناحیة أخرى كانت بدایات ودبلوماسیة الحرب الباردة تمل

   ى.أمریك - وضرورة دعم التعاون األنجلو  ،السویس
وریة السیاسة األمریكیة خاصة بعد الحرب الكى وقد جاء تأثیر اعتبارات الحرب الباردة ف

ح سیطرة االعتبار الثانى جاء لك ،واكتسابھا أبعاد عالمیة وكان من نتیجة اشتراك  ،تجاه مصرى یرجِّ
 ،قیَّد شحنات السالح إلى الشرق األوسط وخاصة مصرى الذى اإلعالن الثالثى الوالیات المتحدة ف

بقاء على مصر وھو ما علَّق علیھ وزیر خارجیة مصر آنذاك محمد صالح الدین بأنھ مؤامرة لإل
. وقد كانت نفس االعتبارات المتصلة بتأثیر اعتبارات الحرب 1ضعیفة وتبریر الوجود البریطاني

النھایة ى إن لم تكن قد صاغت ف -أثرت ى نفسھا التى ھ ،بل وتعمقھا ،الباردة على السیاسة األمریكیة
غم اختالف السیاق ور ،مصر تجاه الوالیات المتحدة. والواقعى ف 1952توجھات ثورة یولیو 

تحصل ى للوالیات المتحدة لكى العھد الملكى فإنھ مثلما توجھت مصر ف ،ونظم الحكمى األیدولوج
 ،وكذلك كمصدر للسالح ،مصرى فى إلنھاء الوجود البریطانى والدبلوماسى منھا على التأیید السیاس

ى مصر فى ادة النظام الجدید فھو التوجھ األول لق ،كذلك كانت الوالیات المتحدة وحلفاؤھا الغربیون
بحثھم عن مصادر لتلبیة متطلبات أھدافھم االقتصادیة والعسكریة المبكرة. ففضال عن حرص قادة 

فإن االعتماد على  ى،لحمایة النظام الملكى أیامھا األولى على عدم التدخل البریطانى الثورة ف
  ین:الوالیات المتحدة منذ البدایة قد تركز حول مشروعین رئیسی

  حرب فلسطین.ى ضوء خبرة قادة الثورة فى وتحدیثھ خاصة فى بناء الجیش المصر - أ

                                                
صر الخارجیة"، حسن نافعة، "سیاسة مصر تجاه الوالیات المتحدة :معضلة البحث عن نقطة توازن في سیاسة م 1

  .1988مركز الدراسات السیاسیة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
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ى وحیویتھ فى تبلور حول مشروع السد العالى والذى للشعب المصرى رفع المستوى المعیش -ب
 ھذا الشأن.

السالح  -أجرتھا مصر مع الوالیات المتحدة حول ھذین المطلبین ى االتصاالت الممتدة التى وف
أقامتھا أمریكا بین استعدادھا لتلبیة ھذین ى كان واضحا عالقة االرتباط الت - ل السد العاليوتموی

المنطقة ابتداء من مشروع منظمة الدفاع ى فى المطلبین وبین استجابة مصر لمشروعات األمن اإلقلیم
فض . وحیث رCENTOى تطور إلى اتفاقیة الدفاع المركزى عن الشرق األوسط ثم حلف بغداد والذ

لیس مستعدا بعد طرد اإلنجلیز ربط مصر ى جمال عبد الناصر ھذا الربط معتبرا أن الشعب المصر
ى أول زیارة لھ للمنطقة فى فى فإن جون فوستر داالس وزیر الخارجیة األمریك ،1بقوة كبرى أخرى

ى أكد أن المعونة العسكریة االقتصادیة تعتمد على تحالف مصر مع المحور الدفاع 1953مایو 
من  102قتل فیھا ى والت ،1955فبرایر  28ى وقد جاءت الغارة اإلسرائیلیة على غزة ف ى.الغرب

األمر  ،2وضع مھینى مصر وقادتھ فى الجدید فى تضع النظام الثورى لك ،منھم 4المصریین وجرح 
ت غیر أنھ بعد محاوال ،جعل جمال عبد الناصر یكرر طلباتھ العسكریة من الوالیات المتحدةى الذ

وزیارات وفود عسكریة مصریة إلى واشنطن استخلص عبد الناصر أنھا لم ینتج عنھا إال "الوعود 
واعتقد أنھ "سیكون  ،لھ أثر ضخم ھناكى والصھیونى المعسولة" ومستخلصا أن النفوذ الیھود

ا والضغوط العسكریة اإلسرائیلیة كم ،أعجوبة األعاجیب إن حصلنا على شيء". وإزاء ھذا االقتناع
ورأى ھذه  ى،تطلع عبد الناصر إلى مصادر أخرى توفر لھ التأیید الدول ،الغارة على غزةى بدت ف

ى والت ،آسیا وأفریقیا وقادتھا الذین یبشرون بعدم االنحیازى الدول الناھضة الجدیدة فى المصادر ف
سب للكولونیالیة ورواسب العداء المترى رغم رداء عدم االنحیاز إال أنھا بتكوینھا كانت تحمل معان

ى كما وجد ھذه المصادر ف ،وإسقاطاتھ على الوالیات المتحدة ،االستعمار الجدیدى الغربیة وامتدادھا ف
كانت قد بدأت تدرك قیمة الجیل الجدید من القادة الوطنیین من ى وقیادتھ السوفیتیة التى العالم االشتراك

مناطق كانت احتكارا للغرب. ى فى اد السوفیتأمثال عبد الناصر وما یمكن أن یقدموه من فرص لالتح
یكون مدخال عریضا ى ك 1955أبریل ى مؤتمر باندونج فى وقد تبلور ھذا االتجاه إلى الدول الجدیدة ف

ى وتبلور على المستوى السوفیت ،بتیار عدم االنحیاز البازغى المصرى والقومى اللتقاء التیار الوطن
وقعت ى الصفقة التى وھ 1955سبتمبر  27ى أعلن عنھا فى لتصفقة األسلحة التشیكیة لمصر واى ف

السیاسة ى وكانت بحق خطا فاصال ف ،"كالصاعقة"- كما وصفھا  -على "جون فوستر داالس" 
  الخارجیة المصریة نحو الوالیات المتحدة بل كانت من عوامل الحرب الباردة حول الشرق األوسط.

د حسمت مسألة مطالب مصر العسكریة من الوالیات وإذا كانت صفقة األسلحة التشیكیة لمصر ق
فإن  ،للتسلیح بالنسبة لمصر لعقدین قادمینى المصدر الرئیسى المتحدة وجعلت من االتحاد السوفیت

                                                
1  Amin El Sayed Shalaby, 1992, ''Egypt's Foreign Policy 1952-1992"Security Dialogue, SAGE 

Publication, PRIO, NO.3.  
2  Geoffrey Aronson "From Sideshow to Center Stage: US Policy Towards Egypt 1940-1956'', Lymme 

Reinner Publisher.1986, pp. 19-22. 
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فقد  ،ظل مفتوحا على األقل من جانب السیاسة المصریةى المتعلق بتمویل السد العالى المطلب الثان
وحیث كانت  ى،من خالل كونسورتیوم دولى تم بناء السد العالظل عبد الناصر وزمالؤه یفضلون أن ی

عملیات ى السیاسیة واألیدیولوجیة لتواجد الخبراء السوفیت فى الشكوك مازالت تمتلكھم حول المعان
على أنھا "مجرد ى ولعل ھذا ما جعل عبد الناصر یصف صفقة السالح السوفیت ى،بناء السد العال

ورغم أن صدمة صفقة األسلحة التشیكیة كانت ومازالت  ى،وى األمریكصفقة واحدة". أما على المست
إال أن ثمة نقاشا بدأ یدور داخل السیاسة األمریكیة حول أھمیة االلتفات للتفاعالت االقتصادیة  ،قائمة

كما نوقش  ،تواجھھاى مجتمعات الدول النامیة والمشكالت االقتصادیة التى فى تجرى واالجتماعیة الت
كان وزیر ى الذى قد یدفع عبد الناصر إلى قبول العرض السوفیتى ن رفض تمویل السد العالاعتبار أ

ى لتقدیم مساعدات فنیة للمشروعات ف 1955أكتوبر  10ى "شبیلوف" قد أعلنھ فى الخارجیة السوفیت
اقضة مما یجعلھ یندفع ویرتبط بشكل أكثر بمشروعات من ى،البلدان العربیة بما فیھا مشروع السد العال

للمصالح األمریكیة. من ھذا التقدیر من جانب مصر والوالیات المتحدة بدأت اتصاالت بین مصر 
ملیون دوالر. ورغم الخالفات  200حول شروط وإجراءات تمویل قرض مقترح بـى والبنك الدول

 قام بھا "یوجین بالك" للقاھرةى ظھرت حول ھذه الشروط إال أنھا سویت خالل الزیارة التى الت
. غیر أن ھذا االستعداد من جانب الوالیات المتحدة كان مقدمة 1956ینایر ى وبتأیید من "داالس" ف

الختبار جدید لنوایا عبد الناصر تجاه أھداف أشمل للوالیات المتحدة وخاصة تجاه السالم مع 
نت تعمل وكا 1956الشھور األولى من عام ى ناقشتھا بعثة أندرسون فى وھذه األھداف الت ،إسرائیل

بأن المخططات ى وحیث كان االعتقاد األمریك ،على تحقیق لقاء بین عبد الناصر وبن جوریون
وتحقیق  ،وتفریغ صفقة األسلحة التشیكیة  من مضمونھا ،السوفیتیة حول الشرق األوسط یمكن إفشالھا

ھو المفھوم إلى ربط مصر بالوالیات المتحدة بشكل أوثق (وى مما سوف یؤدِّ ى مصرى سالم إسرائیل
سنراه یتحقق بعد قرابة عقدین) وقد جاء فشل مھمة أندرسون ورفض عبد الناصر لمقترحاتھ ى الذ
تصریحات علنیة متتالیة أكد داالس اقتناعھ بأن عبد ى وف ى،یتآكل االستعداد لتمویل السد العالى لك

دلیال على تحالف  1956مایو ى واتخذ من اعترافھ بجمھوریة الصین الشعبیة ف ،الناصر معاد للغرب
العالقات ى وحیث أعلنت الخارجیة األمریكیة بعدھا إعادة النظر ف ،عبد الناصر مع معسكر العدو

إمكان ى واشنطن یتمسك باألمل فى فى األمریكیة المصریة. ورغم كل ھذه الغیوم ظل السفیر المصر
للقاھرة حیث ناقش مع عبد  كما قد جرت زیارة جدیدة ثالثة قام بھا یوجین بالك ،التوصل التفاق

الناصر الطلبات األمریكیة البریطانیة. وقد تناقضت الروایات األمریكیة حول نتائج ھذه الزیارة مع 
بل أوضح أن فھمھ كان أن عبد  ،روایة یوجین بالك لھا حیث نفى أن عبد الناصر قدَّم شروطا جدیدة

لم یكن قد قبلھا من قبل. ورغم وصول السفیر  ىالبریطانیة الت ةالناصر سوف یقبل المذكرات األمریكی
یبلغ قبول مصر ى أحمد حسین إلى وزارة الخارجیة األمریكیة بتفویض من عبد الناصر لكى المصر

لقائھ مع جون فوستر داالس ووجھ بقولھ ى فى للشروط األمریكیة البریطانیة إال أن السفیر المصر
وأنھ سیكون إجھادا  ،مشروع لیس مالئما للظروف الراھنة"إننا قد توصلنا إلى نتیجة نشعر معھا أن ال
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  .1كبیرا لالقتصاد المصري"

تاریخ العالقات المصریة األمریكیة سیظل یحدد ویوجھ ى وھكذا سیسدل الستار عن فصل حاسم ف
لتمویل ى على أن الرفض األمریك ،1970سبتمبر ى ھذه العالقات وحتى نھایة عھد عبد الناصر ف

تأثیراتھ خاصة على توجھات السیاسة الخارجیة المصریة لم یحل دون حدوث لحظات وى السد العال
ى وكان الموقف األمریك 1956نھایة ى أمالھا العدوان على مصر فى من التعاون مثل تلك الت

ھذا الموقف لم تكن إرضاء لمصر ى وإن كانت الدوافع األمریكیة ف ،المعارض لھ من عوامل انحساره
ى أعقاب الحدث وفى المنطقة. ولیس غریبا أن یصدر فى لمصالح األمریكیة األشمل فوإنما رؤیتھا ل

وربط األمن فیھا  ،أعاد تأكید األھمیة اإلستراتیجیة للمنطقةى مشروع أیزنھاور الذ 1957ینایر عام 
ظل توتر وجدل ى وف 1959أوائل عام ى بشكل مباشر بأمن أوروبا. كذلك سوف نالحظ أنھ ف

لفائض  480ى استفادت مصر من القانون األمریكى ن مصر واالتحاد السوفیتبیى أیدیولوج
واستفادت مصر بمقتضاه بما  1964ظل یتجدد بال مشاكل حتى عام ى الحاصالت الزراعیة والذ

  .2ملیون دوالر 900قیمتھ 

) فإن العالقات 1956 - 1954تلت الفترة من (ى بخالف لحظات التوافق والتعاون تلك الت
األمریكیة سوف تعود لتواجھ فترة مماثلة من التوترات واالختالفات دارت حول رؤیة كل  المصریة

تتصل بأھدافھا ومصالحھا. وقد ارتبطت ھذه الفترة ى عدد من القضایا التى منھما لسلوك األخرى ف
وجاء وھو یحمل معھ فیما یتعلق بالشرق  ،1964 ،جدید ھو لیندون جونسونى بمجيء رئیس أمریك

نت لدیھ من أزمة  ،ط صداقة عمیقة إلسرائیلاألوس وأفكارا مسبقة غیر إیجابیة نحو مصر تكوَّ
بل إنھ وھو نائب للرئیس لم  ،السویس واختالفھ مع إیزنھاور حول تخلِّیھ عن حلفاء أمریكا األوروبیین

 3حول ما اعتبره مواقف ضعیفة تجاه مصر وبلدان العالم الثالث بوجھ عامى یكن یتفق مع كینید
 ،فیتنامى فى وموضوعیا ارتبطت أفكار جونسون ھذه وتطورت مع تطور وعمق التورط األمریك

توافق مع تصاعد الشكاوى األمریكیة من سلوك مصر ى كان جونسون وراءه وھو الوضع الذى والذ
ى الجنوب العربى وتحدیدا ف ى،وحركات التحرر الوطن ،منطقتھا: من دعم لتیار القومیة العربیةى ف

من ى والموقف المصر ،المنطقةى ومناھضة نظم حكم صدیقة للوالیات المتحدة ف ،الیمنى لوضع فوا
ھذا  ،العالم الثالث وتجمعاتھ وما یتضمنھ من مواقف معادیة للوالیاتى فى حركات التحرر الوطن

 ،وخاصة األسلحة غیر التقلیدیة ،اتجاھات التسلحى فضال عما رأتھ الوالیات المتحدة تصاعدا ف
  ى.واستكشاف إمكانات التسلح النوو

كانت موضع نقاش  - خالل النصف األول من الستینیات  -ى ھذه الرؤیة األمریكیة للسلوك المصر

                                                
1  Ibid, p. 22.  
2  Joseph Lorenz, 1990, ''Egypt and the Arabs'', (Boulder, co.: West view), p.47. 

 .1990 ،مركز األھرام للترجمة والنشر ،"1967"االنفجار  ،محمد حسنین ھیكل  2
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رسائل متبادلة بینھ وبین ى وف ،القاھرة ومع عبد الناصرى وحوار بین مسؤولین ومبعوثین أمریكیین ف
ما عبر عنھ مسؤولون أمریكیون من ى مریكالتفكیر األى رسَّخت فى التى ھذه الرؤیة ھ ،جونسون

ى فى واعتبارھم أنھ رغم االنشغال األمریك ،أضرار تلحقھا السیاسة المصریة بالمصالح األمریكیة
فیتنام إال أن الشرق األوسط أھم للمصالح األمریكیة. وقد حدث أن التقت آراء جونسون حول مصر 

األبیض والبنتاجون والخارجیة وخاصة بعد  البیتى وعبد الناصر مع آراء العناصر المؤثرة ف
ى وآرثر جولدبرج ف ،البیت األبیض والخارجیةى أتت بكل من والت ویوجین روستو فى التغییرات الت
  تجرى للتفاھم مع عبد الناصر.ى حیث التقت آراؤھم أنھ ال فائدة من كل المحاوالت الت ،األمم المتحدة

 - دد من كبار الساسة الدبلوماسیین من أن جونسون وبفعل ھذا توالت المؤشرات على لسان ع
ویطلقھا لتصفیة  ،الشرق األوسطى یرید أن یترك زمام األمور إلسرائیل ف -وتحت وقع فیتنام 

لم یعد یطیق اسم  -وفقا لما أعرب عنھ دین راسك لیوثانت  -وأن جونسون  ،حسابات مع عبد الناصر
جونسون موضوعا یتصل بمصر. كل ھذه المؤشرات ولم یعد أحد یستطیع أن یفتح أمام  ،ناصر

ى التى ھ -1967خالل مقدمات حرب ى غابت لألسف عن صانع القرار المصرى والت -وغیرھا 
والتوافق مع أعلى  ،أوحت بأن الضربة اإلسرائیلیة كانت بالتشاور والتنسیق مع الوالیات المتحدة

  البیت األبیض ورئیسھ.ى المستویات فیھا ممثلة ف

بین الوالیات المتحدة ومصر خالل ى مرحلة أخرى من مراحل التفاعل الصراعى ذا تنتھوھك
وإن ظلت الدولتان تحتفظان  ،وحیث ستقطع مصر عالقاتھا الدبلوماسیة مع واشنطن ى،العھد الناصر

ومن خاللھا سوف تبدأ مستویات من االتصاالت حول إجراءات توفیر  ،بأقسام لرعایة المصالح بینھما
بعض مراحلھا مخاطبة على مستوى ى وسوف تأخذ ھذه االتصاالت ف ،1967لنتائج حرب ى لمحل س

أول ى نیكسون فى وجھھ الرئیس عبد الناصر إلى الرئیس األمریكى الرؤساء مثل الخطاب الذ
وإعالن الوالیات المتحدة عجزھا  ،إلسرائیلى وتضمن نداء للمطالبة بوقف الدعم األمریك 1970مایو

تقدمت بھا الوالیات المتحدة ى إسرائیل باالنسحاب. وقد تال ھذا النداء المقترحات التعن إلزام 
وفسرتھا بأنھا "استجابة" لنداء الرئیس ناصر إلى  ،1970یونیو 14ى وعرفت "بمبادرة روجرز" ف

ى وھ ،خلق مناخ مالئم الستعادة العالقات الدبلوماسیةى والتعبیر عن األمل ف ى،الرئیس األمریك
  قبولھا لھا. 1970یولیو 22ى أعلنت مصر فى بادرة التالم

 ،واالستجابة األمریكیة بتقدیم مبادرة روجرزى ونتصور أن نداء عبد الناصر إلى الرئیس األمریك
تمیزت بالتعقید. ى عھد عبد الناصر والتى كان من العالمات الممیزة القترابات السیاسة المصریة ف

إلسرائیل ومن ثم مناقضتھا لألھداف المصریة ى والدعم األمریك جانب تدرك عمق االرتباطى فى فھ
 1967أیة تسویة سیاسیة یمكن أن تعالج نتائج حرب ى وتدرك أھمیتھا من ناحیة أخرى ف ،والعربیة

فصال عاصفا ى ینھى وسوف یجيء رحیل عبد الناصر لك ى.اإلسرائیل -ى فضال عن الصراع العرب
وھو وإن كان قد خلق مناخا سیكولوجیا الحتمال تنقیة أجواء  ،یةاألمریك –العالقات المصریة ى ف
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ى فى إال أنھ لم یكن من الممكن تغییر طبیعة ھذه العالقات إلى تحول جذر 1العالقات بین البلدین
سیقترب ى وھو التحول الذ ى،اإلسرائیل -منھما تجاه اآلخر وتجاه إدارة الصراع العربيى توجھات أ

ھذا التحول كان ى غیر أن العنصر الحاسم ف ،أعقابھاى وف ،ونتائجھا وتداعیاتھاباشتعال حرب أكتوبر 
أكتوبر ى مصر فى الرئیس أنور السادات بمكوناتھ الشخصیة ومیولھ ومعتقداتھ الحكم فى تولِّ ى ف

1971.  

  
  

  

  

                                                
 مرجع السابق.ال 1
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  أنور السادات: العالقة مع "الشریك الكامل" األمریكي
  

مشكلة السیادة وجالء  1952ؤه من قادة ثورة یولیو مثلما واجھ جمال عبد الناصر وزمال
كذلك واجھ أنور السادات بعد تولیھ السلطة مشكلة تحریر سیناء من  ،البریطانیین عن منطقة القناة

بذلت منذ ى ھذه المرحلة كان واضحا أن جمیع المقترحات والمبادرات التى ف ،1االحتالل اإلسرائیلي
سیاسیة تضمن جالء إسرائیل عن سیناء قد فشلت بفعل التعنت لتحقیق تسویة  1967نھایة حرب 

   ى.اإلسرائیل

حققتھ ى الذى لذلك كان اختیار الحرب قد تبلور لدى السادات. والواقع أنھ رغم اإلنجاز العسكر
ى إال أن عددا من المفاھیم والتصورات بدأت تتطور ف ،المرحلة األولى من الحربى مصر خاصة ف

وحول مصر وعالقاتھا مع شركائھا  ،طبیعة وإدارة مستقبل النزاع مع إسرائیل تفكیر السادات حول
وكذلك حول أدوار القوى الكبرى وخاصة القوتین العظمیین وقتئذ. فقد  ،العرب خالل ھذه العملیة

شھدھا قد بلغ مرحلة من التعقید لم ى تصور السادات أن النزاع مع إسرائیل والمراحل والحروب الت
ولذلك فقد تصور أن المراحل القادمة  ،الوسیلة لحسم ھذا النزاع بالنسبة للطرفینى لحرب ھتعد معھا ا

تجعلھا ى ھذا الشأن وبالنظر لتقییمھ لدور مصر ومكانتھا التى مراحل الدبلوماسیة والمفاوضات. فى ھ
تصوره ألدوار أما فیما یتعلق ب ،2فإنھ أینما سیتجھ فإن اآلخرین سوف یتبعونھ ،للعربى القائد الطبیع

فقد كان من الواضح أن السادات بدایة لم یكن  ،فیما ھو مقبل علیھى الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیت
على العكس فیما یتعلق  ى،ونسقھ األیدیولوجى ونظامھ االجتماعى یرتاح إلى النموذج السوفیت

تكون مصر جزءا منھ. ومن ثم أعماقھ یود أن ى كان فى والذ ،بوجھ عامى والغربى بالنموذج األمریك
التوافق مع ھذا النموذج والتعاون  - بشكل أكثر  -كان اعتقاده أن مصالح مصر وتطورھا إنما یخدمھ 

معھ. أما على مستوى النزاع مع إسرائیل فقد كان یؤمن أن الوالیات المتحدة بارتباطاتھا والتزاماتھا 
% من 90ھذا ى وتمتلك ف ،ى تحقیق تسویة سیاسیةالقوة الدولیة الوحیدة القادرة على مع إسرائیل ھ
  أوراق اللعبة.

ظل ملتزما  -  1973حتى أكتوبر  1971أكتوبر ى ف - غیر أن السادات ومنذ تولیھ السلطة 
بل إنھ ذھب إلى  ى،الرئیسیة لسیاسة عبد الناصر تجاه الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیت طبالخطو

مایو ى بتوقیعھ معاھدة صداقة وتعاون معھ فى مع االتحاد السوفیت استمرار خصوصیة العالقةى أبعد ف
                                                

   مرجع سابق. ،محمد حسنین ھیكل 1
2 Alfred Atherton, Jr., 1988, ''Egypt and the US Interests'', ''Foreign Policy Institute'', Washington, D.C. 

March, p. 3.  
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لم یقدم علیھ ناصر. غیر أن ھذا االتجاه توازن معھ عدد من التحركات ى األمر الذ ،1972
معظمھا إلى الوالیات ى موجھة ف - وقت الحق ى كانت كما سیتضح بشكل أكثر فى واإلشارات الت

ى فى یدة معھا وإقناعھا بأنھ یمكن أن یتخلص من النفوذ السوفیتالمتحدة وتمھیدا لبناء عالقات جد
مصر بل والمنطقة. كان أول ھذه اإلشارات إطاحتھ بمجموعة من السیاسیین المعروفین بوالئھم لعبد 

یولیو ى أما الخطوة الثانیة فكانت مطالبتھ ف ى،الناصر وارتباطاتھم األیدیولوجیة مع االتحاد السوفیت
ى أربك مستشاریھ واعتبره ھنرى وھو القرار الذ ،العسكریین السوفیت بمغادرة مصرالخبراء  1972

بل جعلھ یقول "إذا كان السادات قد أبلغھ بمثل ھذا  ،1كسینجر خسارة للروس لم تكلف أمریكا شیئا
من المنطقة من ى السوفیتى االتجاه لكان مجبرا على تقدیم مقابل لھ.." حیث كان إخراج النفوذ العسكر

  األھداف اإلستراتیجیة للسیاسة األمریكیة.

ورغم انقطاع العالقات الدبلوماسیة الكاملة مع الوالیات المتحدة إال أن السادات حرص على فتح 
محمد حافظ إسماعیل مستشار ى ومن خاللھا استقبل الرئیس األمریك ،قنوات خلفیة لالتصاالت معھا

كان أول اتصال یتم على مستوى البیت األبیض و ،1973واشنطن عام ى فى المصرى األمن القوم
ى لقاءین حاسمین فى كسینجر فى كما جرت لقاءات بین حافظ إسماعیل وھنر 1967منذ عام 

صیاغة قرار القیادة المصریة تجاه ى وتجلَّى ھذا الحسم ف 1973فبرایر ومایو ى واشنطن وباریس ف
األمریكیة سوف یحدث ربما خالل حرب العالقات المصریة ى . غیر أن التحول الحاسم ف2الحرب
یفتح ى األمر الذ ،تم بتنسیق وجھود أمریكیة مباشرةى وترتیبات وقف إطالق النار الذ ،أكتوبر

بدأت ى والت ،ترتیبات ما بعد الحربى الطریق لدور متقدم بل وحاسم للدبلوماسیة األمریكیة ف
وھما االتفاقیتان  ،1975یة حتى سبتمبر على الجبھة المصرى فض االشتباك األول والثانى باتفاقیت

إلى زیارة السادات للقدس ثم إلى ى والمؤدى التحلیل األخیر ھما المدخل الطبیعى ف ،اللتان ستصبحان
 ،1979مارس ى اإلسرائیلیة ف -ومعاھدة السالم المصریة  1978سبتمبر ى كامب دیفید فى اتفاقیت

ومن خاللھا أحدثت  ،األمریكیة قمة تطورھا وتحولھا -بلغت بھ العالقات المصریة ى وھو التطور الذ
إلى ى عالقاتھا الدولیة ونقلتھا من االرتباط والتعاون الوثیق مع االتحاد السوفیتى مصر تحوال جذریا ف

بل إن األمر تحول إلى مستوى القطیعة  ،عالقات الشراكة اإلستراتیجیة مع الوالیات المتحدة والغرب
ى وأصبحت مصر من القوى المناوئة للسیاسة السوفیتیة لیس فقط ف ى،وفیتبین مصر واالتحاد الس

  .3منطقتھا بل وفیما وراءھا كذلك

موسكو. وھكذا ى فى للقاھرة وسحب السفیر المصرى وقد انتھى األمر بمغادرة السفیر السوفیت
یات: إضعاف حققت الوالیات المتحدة أكبر إنجاز كانت السیاسة األمریكیة تسعى إلیھ منذ الخمسین

وبین  ،باعتبارھا أكبر قوة عربیة ،وتحقیق سالم بین مصر ،الشرق األوسطى فى النفوذ السوفیت
صورة مساعدات اقتصادیة ى دفعتھ الوالیات المتحدة فى إسرائیل. مقابل ھذا كان ثمة ثمن اقتصاد

                                                
1  P.J. Vatikiotis, 1978, ''Nasser and his Generation", Palgrave Macmillan, p. 33. 
2  Heikel, Mohamed, ''The Sphinx and the Commissiar'', London: Collins 1978, pp. 86-88. 
3   Joseph Lorenz, "Egypt and the Arabs'', (Boulder, co.:West view 1990), p. 45. 
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  لخارجیة.وعسكریة لكل من مصر وإسرائیل وكانت  تمثل النسبة الكبرى من مساعدات أمریكا ا

ى وإنما ف ،الحقبة الساداتیةى لیس فقط ف ،األمریكیة -ومما لھ داللتھ على مسار العالقات المصریة 
كارتر الرئیس الراحل أنور ى وھو ما خاطب بھ الرئیس األمریك ،تطورھا وتفاعالتھا بعد ذلك

كانیة أن تكون : "أستطیع أن أرى إم1977أبریل ى البیت األبیض فى السادات خالل مقابلتھ لھ ف
قوة عالقاتنا (الوالیات ى المجاالت االقتصادیة والسیاسیة بعد عشر سنوات من اآلن فى عالقاتنا ف

فقد الحظ أن مثل  ،. غیر أن كارتر سرعان ما أضاف شرطا حاسما1المتحدة األمریكیة) مع إسرائیل"
ت قویة بین مصر وإسرائیل. المصریة سوف تعتمد إلى حد كبیر على عالقا -ھذه العالقات األمریكیة 

بدال من أن یقدم عالقات ثنائیة قویة كان ى ومثلما یعبر ویلیام كوانت فإن الرئیس األمریك ،وھكذا
 ى،واضحا أن العالقات المصریة األمریكیة یجب أن تشمل أیضا إسرائیل. ورغم ھذا الربط األمریك

طت بنشوة اتفاقیة كامب دیفید والمعاھدة ارتبى وإن لم یثر مشكلة كبیرة خالل السنوات القلیلة الت
إال أنھا سوف تمثل أحد الضغوط الرئیسیة على العالقات المصریة األمریكیة  ،اإلسرائیلیة -المصریة 

فیما بعد السادات. والواقع أن عبارة كارتر كانت تخاطب لدى السادات رغبة حقیقیة وتوقعا أن یكون 
سبیل ذلك ى وكان ف ،المتحدة مع كل من مصر وإسرائیل عالقة الوالیاتى ف  Parityثمة تعادل 

فعلى األقل  ،إن لم یكن كبدیل إلسرائیل ،للوالیات المتحدةى مستعدا ألن یقدم مصر كحلیف إستراتیج
سبیل إثباتھ ذلك وإضافة لجھوده لمقاومة ى المنطقة. وفى یقلل من اعتماد أمریكا على إسرائیل فى لك

بدا السادات مستعدا لتقدیم تسھیالت عسكریة للوالیات  ،قة وما وراءھاالمنطى فى النفوذ السوفیت
وافق السادات على أن تقوم السفن األمریكیة  1974عام ى فف ،مطارات مصر وموانیھاى المتحدة ف

ى بأربع زیارات ودیة للموانئ المصریة كل عام رفعت بعد ذلك إلى ثمانى التابعة لألسطول األمریك
كان عاجزا وقتھا عن توفیر الموانئ ى الذى یمثل خدمة عظیمة لألسطول األمریك وكان ذلك ،زیارات

إلى  1975فبرایر عام ى كذلك ذھب السادات ف ،منطقة شرق البحر المتوسطى یمكن استخدامھا فى الت
أن تقوم الوالیات المتحدة بتجدید واستخدام  ،جورج براونى أن یقترح على وزیر الدفاع األمریك

 ،بناس على ساحل البحر األحمر ولم تبد الوالیات المتحدة وقتھا اھتماما بھذا العرض قاعدة رأس
وعندما تجدد ھذا االھتمام طالبت السادات بتقدیم تعھد مكتوب اتفاقا مع التشریعات األمریكیة حتى 

خطابا  تقدیم ھذا التعھد ثم قدم بعد ھذاى وقد تردد السادات ف ،یمكن توفیر التمویل الالزم للقاعدة
  . 19812وصف بالغموض خالل زیارتھ لواشنطن عام 

كذلك كانت لواشنطن توقعاتھا المبالغ  ،ومثلما كانت للسادات توقعاتھ الكبیرة من الوالیات المتحدة
كانت واشنطن  ،عھد الساداتى مصر فى السابق فى ففیما یقول ھیرمان ایلتس السفیر األمریك ،فیھا

كان من المتوقع أن ى لم تول اھتماما واجبا للقوى واآلراء المعارضة التتعتبر أن السادات ھو مصر و
تؤكد نفسھا إن عاجال أو آجال. كذلك كان للجانبین توقعاتھما المشتركة المبالغ فیھا عن إدارة وقدرة 

مثلما توقع السادات أن تقنع واشنطن إسرائیل  ،شؤون الشرق األوسطى الطرف اآلخر على التأثیر ف
                                                

  .1987 ،مركز األھرام للترجمة و النشر ،"أمن مصر القومي  في عصر التحدیات" ،محمد حافظ إسماعیل  1
2  Raymond Baker, 1990, ''Sadat and After" Harvard University Press, p. 196. 
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وأن تقنع حلیفتھا السعودیة بتأیید اتفاقیة  ،الفلسطینیةى األراضى علق بقضیة المستوطنات ففیما یت
أن یستطیع السادات التغلب على المعارضة العربیة ى فى كذلك خاب التوقع األمریك ،كامب دیفید

  .1معسكرھا العربيى لكامب دیفید وبقاء وضع مصر ف

  

  

                                                
1   William Quandt, ''American-Egyptian Relations'', American Arab Affairs. 
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  مبارك: بین التعاون واالختالفى حسن
  

ى شاھدا ف 1981أكتوبر ى تولى بھ الرئیس مبارك الحكم فى المنظم الذى كان األسلوب الدستور
تولى فیھ كان ى لمصر. غیر أن ھذا لم یخف أن الوقت الذى األساسى الواقع على االستقرار السیاس

فقد جاء لمصر یتعرض لالھتزاز. ى واالجتماعى وكان النسیج القومى الداخلى یتمیز بالغلیان السیاس
وعدم االستقرار كان من سماتھ صعود الجماعات ى اغتیال السادات بعد عام من التوتر الداخل

ومخاصمة النظام ألبرز الشخصیات السیاسیة  ،وفتنة طائفیة لم تعھدھا مصر ،اإلسالمیة المتطرفة
أمام ى رئیسجمعت بین الیمین والیسار. وعلى ھذا كان الھدف الى االنتماءات التى والفكریة من ذو

غیر أن  ى.واالجتماعى الرئیس الجدید ھو استعادة وتحقیق التوازن واالستقرار إلى الواقع السیاس
مقدمة أولویاتھا ى وكان ف ،سیاسة مصر الخارجیة لم تكن أقل أھمیةى الحاجة إلى استعادة التوازن ف

ل من أقوى التحدیات التوصل جعى ھذا االعتبار األخیر ھو الذ ى.ھو تصحیح العالقة مع العالم العرب
وبین استمرار  ى،العالم العربى فى إلى صیغة تجمع ما بین استمرار عالقات مصر ومكانھا التقلید

مع إسرائیل ومن ثم عالقاتھا الجدیدة مع الوالیات المتحدة. وقد كان ھذا حقا ى التزامھا بسالمھا التعاقد
ى الشروع فى تحلت بالصبر فى ن السیاسة المصریة التإال أ ،تحدیا كبیرا -تقدیر كل المراقبین ى ف -

وجده ھؤالء المراقبون إنجازا ى األمر الذ ،أمكنھا التوصل إلى ھذه المعادلة ،سیاسات تتمیز بالتوازن
  .1دبلوماسیا حقیقیا

كذلك كانت ھامة فیما  ،إدارة مصر لعالقاتھا العربیةى وكما كانت سیاسة التوازن ضروریة ف
الشعب ى خطابھ األول أمام مجلسى تھا الدولیة وقواھا. كذلك نجد حرص الرئیس مبارك فیتعلق بعالقا
لذلك ى یعطى على أن یؤكد احترام مصر لسیاسة عدم االنحیاز. ولك 1981نوفمبر ى والشورى ف

وإقامة عالقة مستقیمة معھ على ى تصحیح عالقاتھا باالتحاد السوفیتى معنى فقد شرعت مصر ف
إصالح توربینات ى رام المتبادل واستھل ذلك بدعوة الخبراء السوفیت لالشتراك فأساس من االحت

  حلوان.ى مصانع الحدید والصلب فى والعمل فى السد العال

لم یكن على حساب العالقات المتمیزة مع الوالیات المتحدة ى غیر أن التصالح مع االتحاد السوفیت
أوائل ى جمع البلدین فى ع الحرص المشترك الذجوھرھا خاصة مى حیث ظلت ھذه العالقات قویة ف

الثمانینیات على استكمال وتطبیق معاھدة السالم المصریة اإلسرائیلیة حیث كان على إسرائیل أن تنفذ 
تجاھھ كان ى ھذا الھدف والمسؤولیات وااللتزام األمریك ،1982أبریل ى من سیناء فى انسحابھا النھائ

                                                
 ،مركز األھرام للترجمة والنشر ،"الوالیات المتحدة ومصر: في عشر سنوات على كامب دیفید" ،ھیرمان ایلتس 1

1988. 
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فإن ھذا الھدف المشترك والحرص علیھ لم  ،جدیدة. من ناحیة أخرىمن أولویات القیادة المصریة ال
 ،جوھرھاى وإن ظلت ودیة ومتفاوتة ف ،یحل دون أن تتطور العالقات المصریة األمریكیة وبصورة

عھدھا الجدید من إمكانیة االختالف والتباین بل ى إال أنھا لم تخف ما تتضمنھ ھذه العالقات ف
  .والتناقضات العلنیة أحیانا

على ى بدایة الثمانینیات غیاب مھندسھا الرئیسى والواقع أن العالقة بین البلدین لم تشھد فحسب ف   
ى أعطاھا قوة الدفع وھو جیمى الذى بل وكذلك نظیره األمریك ،وھو أنور الساداتى المستوى المصر

 ،عمیقة دفعتھ شخصیة تحركھا دوافع أیدیولوجیة 1981كارتر. وجاءت إلى الرئاسة األمریكیة عام 
إلى أن یرى ویقیس كل عالقات الوالیات المتحدة من خالل  ،آخرى رئیس أمریكى أكثر من أ

سبیل ھذا اتجھت اإلدارة األمریكیة الجدیدة إلى حشد القوى ى وف ى.المواجھة مع االتحاد السوفیت
  رب الباردة الجدیدة.عرفت بالحى المرحلة التى فى الصدیقة لھا لتصعید المواجھة مع االتحاد السوفیت

وبالنسبة للشرق األوسط صك وزیر الخارجیة ألكسندر ھیج مفھوم "التوافق اإلستراتیجي" 
Strategic Consensus لم تتجاوب معھ مصر واحتضنتھ إسرائیل وكان من نتیجتھ ى وھو المفھوم الذ

سیستمر حتى ى اس الذستمثل األسى والت 1982إبرام اتفاقیة أو مذكرة "التفاھم اإلستراتیجي" عام 
كما كان تمھیدا الشتراك إسرائیل جنبا إلى جنب مع حلف الوالیات المتحدة  ،اآلن البناء علیھ وتطویره

مارس ى ظھرت فى الت Strategic Defense Initiativeمبادرة "الدفاع اإلستراتیجي" ى الغربیین ف
األشمل لم یعد من أولویات ى راتیجظل ھذا االنشغال "بالصورة الكبیرة" والھدف اإلستى . وف1983

بل إن  ،وإن لم یكف الحدیث عنھا ،الشرق األوسطى اإلدارة األمریكیة الجدیدة قوة دفع لعملیة السالم ف
 ،إال أنھا تركت للمستویات األدنى 1982سبتمبر ى أطلق مبادرة عرفت باسمھ فى الرئیس األمریك

  لذلك سرعان ما توارت.

أثارت ى األمریكیة عددا من االختبارات الت - ت العالقات المصریة ھذه الفترة كذلك شھدى ف
ى دوافع وتوقعات كل جانب إزاء اآلخر. فقد جاء الغزو اإلسرائیلى الشكوك بل وربما عدم الثقة ف

یمثل ى ولك ،یثیر شكوكا بأنھ تم بموافقة الوالیات المتحدة والتنسیق معھاى لك 1982للبنان عام 
ى اإلسرائیلیة قد أطلقت ید إسرائیل ف -صریة ویثیر التصور بأن المعاھدة المصریة إحراجا للقیادة الم

بل إنھا تجاھلت النداءات المصریة.  ،المنطقة ولم تمارس أیة قیود على السیاسة اإلسرائیلیة وسلوكھا
واضطرت مصر إلى سحب  ،1982سبتمبر ى كما ازداد الوضع تعقیدا بعد حوادث صابرا وشاتیال ف

ظل ى الدوائر السیاسیة األمریكیة خاصة فى أثار عواصف فى ا من إسرائیل وھو التصرف الذسفیرھ
عن تل ى خاصة وأن غیاب السفیر المصر ،رفض مصر للمطالب األمریكیة المتكررة إلعادة السفیر

ى ضمن إطار التصالح المصر ،1983مایو ى إلى القاھرة فى أبیب قد توافق مع عودة السفیر السوفیت
  العام.ى وفیتالس

األمریكیة فكان حول حادث السفینة أكیلو  - تعرضت لھ العالقة المصریة ى أما االختبار اآلخر الذ
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ى وتداعیاتھ حیث أجبرت الطائرات األمریكیة طائرة مصریة على الھبوط ف 1985أكتوبر ى الورو ف
الوالیات المتحدة ى تقاد فوان ،ومن شكوك ،مصر من الشعور بالمھانةى إیطالیا وما أثاره ھذا العمل ف

أبریل ى فى غازى لبنى الجوى حول النوایا المصریة. كذلك تال حادث أكیلو الورو القصف األمریك
  انتقدتھ مصر بشدة.ى وھو العمل الذ 1986

ى اعترضت العالقات قضیة الدیون العسكریة تجاه الوالیات المتحدة والتى وعلى المستوى الثنائ
ولم  ى،خمسة بالیین دوالر وحیث كانت تمثل عبئا على االقتصاد المصر 1985كانت قد بلغت عام 

تكن العروض األمریكیة لحل ھذه المشكلة كافیة لتخفیض ھذا العبء حیث كانت تقتصر على خفض 
وظھرت مقارنات بین  ،بینما كانت مصر تتوقع نوعا من اإلعفاء من ھذا الدین ،لفائدة الدیونى نسب

من تأجیل سداد الدیون العسكریة لمدة ى ن ما كان قد وافق علیھ االتحاد السوفیتوبیى الموقف األمریك
  عاما وھو ما اعتبره إلغاء لھذا الدین. 25

ى كذلك كانت الوالیات المتحدة دائمة الحث لمصر على اإلسراع فى وعلى الجانب االقتصاد    
لى إبراز ھذا اإلصالح كانت مصر حریصة فیھ عى الوقت الذى فى إجراء اإلصالح االقتصاد

ى الكونجرس األمریكى بل إن أصواتا ارتفعت ف ،فیھاى تدریجیا وبشكل ال یضر بالسلم االجتماع
ى تدعو إلى استخدام المساعدات األمریكیة للضغط على مصر إلحداث ھذه التغییرات الھیكلیة ف

  اقتصادھا.

السادات قد تقدم بھ  كان أنورى سحبت مصر نھائیا العرض الذى وعلى المستوى العسكر
ى كما تحفظت مصر على الرغبة األمریكیة ف ،الستخدام وتجدید الوالیات المتحدة لقاعدة رأس بناس

وفضلت مصر أن یتم ھذا على أساس السماح بكل  ،قناة السویسى مرور سفنھا النوویة بشكل منتظم ف
  حالة على حدة.

جوھرھا بفعل حرص ى األمریكیة قویة ف -فقد بقیت العالقات المصریة  ،رغم ھذه االختبارات
على أن تظل كذلك. بل أن تطورین ھامین جاءا  ،الجانبین وتقدیرھما لمصالح كل جانب لدى اآلخر

المناھض للغزو ى الموقف المصرى إعطاء دفعة قویة للعالقات. تمثل األول فى یساھما فى لك
ى الذى تكوین التحالف الدولى ساھمت ف ىللكویت وكان ھذا الموقف من العوامل الھامة التى العراق

ى دعم صورة ومصداقیة مصر كقوة اعتدال واستقرار فى تولى عملیة تحریر الكویت وساھم ف
  بإلغاء الدیون على مصر.ى أدى إلى القرار األمریكى األمر الذ ،المنطقة

ى االھتمام الذالشرق األوسط وى فكان یتعلق بمسار عملیة السالم فى الثانى أما التطور اإلیجاب
وربما  ،أعقاب أزمة الخلیجى أعطتھ إدارة بوش ووزیر خارجیتھ جیمس بیكر بدفع ھذه العملیة ف

 ،1992دیسمبر ى حول الشرق األوسط فى وقد أدى ھذا االھتمام إلى عقد مؤتمر مدرید الدول ،بسببھا
 ،خالل معركة أكتوبرحتى  ،الواقع متوافقة مع ما ظلت مصر تدعو إلیھى جاءت فى وھو الصیغة الت

 -ى من أن مؤتمرا دولیا ھو الصیغة المالئمة لبحث الجوانب المتعددة والمتشابكة للنزاع العرب
وھكذا بدأ عقد التسعینیات ومصر والوالیات المتحدة تملكان قاعدة جیدة لتطور عالقتھما  ى.اإلسرائیل
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طبیعة عالقتھما وحقائقھا الدائمة غیر أن ھذا لم یخف من جدید  ،على أساس من التعاون والمشاركة
ى والت ،تجعلھا تتضمن عناصر التعاون وإمكانیة االختالف لیس حول األھداف العریضةى الت

وإنما حول األولویات واألسالیب وقد تبدت ھذه الطبیعة حول عدد من القضایا المتصلة  ،یشتركان فیھا
عدة شكاوى وتحفظات حول ما تبدیھ  تطورت ى،بشؤون المنطقة وتفاعالتھا. فعلى الجانب المصر

ألھداف عملیة السالم بل ى المنافى وتسامحھا مع السلوك اإلسرائیل ،الوالیات المتحدة من قبول
بعض األحیان مع عدد من المفاھیم اإلسرائیلیة حول قضایا جوھریة مثل مدى االنسحاب ى وتوافقھا ف
والتعاون ى اإلسرائیل -ى لتطبیع العربومدى إجراءات ا ،الفلسطینیةى من األراضى اإلسرائیل
بل واتجاھھا إلى جعل  ،العملیة السلمیةى بشكل یسبق تحقیق تقدم ملموس فى اإلقلیمى االقتصاد

ى كذلك تشكو مصر من نھج الوالیات المتحدة ف ى.األمریكى التعاون المصرى إسرائیل طرفا ثالثا ف
دمة وفوق المتقدمة بشكل یضاعف من خلل ومستویاتھ المتقى اإلسرائیلى ضمان التفوق العسكر

ویتصل بذلك تسامح وتجاھل  ،المنطقة ویعوق التوصل إلى تسویات متوازنةى توازن القوى ف
الوالیات المتحدة للترسانة النوویة اإلسرائیلیة وبرامجھا وعدم انضمامھا لمعاھدة منع االنتشار 

ھذه الفترة عناصر االختالف حول عدد من  ىأو قبول الضمانات الدولیة. كذلك كانت تبدو فى النوو
 ،كان مفروضا على العراق ولیبیا آنذاكى الذى القضایا اإلقلیمیة األخرى مثل الحصار االقتصاد

السودان ومبادرات تحقیق تسویة داخلیة لمشكلة الجنوب بشكل یضمن وحدة السودان ى والوضع ف
  وحیویة ھذا  الھدف بالنسبة للمصالح المصریة.

تردد ى فإن اإلطار العام للشكاوى األمریكیة تجاه مصر یتلخص ف ى،لى المستوى األمریكأما ع
 ،وھذه التوقعات ،استجاباتھا للتوقعات األمریكیة حول قضایا جوھریة تھم الوالیات المتحدةى مصر ف

ى دة فوثیق بین مصر والوالیات المتحى قیام تعاون أمنى تتركز ف ،كما تبلورت مع أوائل الثمانینیات
والحصول على تسھیالت عسكریة بشكل منتظم وبال قیود تمكنھا من  ،الشرق األوسط وأفریقیا

ى بل كان ثمة آمال لتعاون أمن ،أوقات الطوارئى وتفتح لھا ممرات ف ،الوصول إلى مناطق أخرى
وتوقع أن تستجیب مصر للتصورات األمریكیة لدعم عملیة السالم  ،تشارك فیھ إسرائیلى ثالث
  بین مصر وإسرائیل. ى وتجارى اإلسرائیلیة من خالل تعاون اقتصاد -تفاقیة السالم المصریة وا

إلخراج صدام حسین من الكویت قد قدم دفعة للعالقات ى االئتالف الدولى وإذا كان إشراك مصر ف
الم بدعوة إدارة بوش وبیكر لعقد مؤتمر مدرید للسى المصریة األمریكیة سواء على المستوى اإلقلیم

 7بإعفاء مصر من دیونھا العسكریة للوالیات المتحدة (ى الشرق األوسط، أو على المستوى الثنائى ف
)، على 2000 - 1992بلیون دوالر)، فإن ھذه العالقات قد واصلت استقرارھا خالل إدارة كلینتون (

ة ضغوطا شھدت فیھا العالقات المصریة األمریكیى ) الذ2008 -  2000عكس إدارة بوش االبن (
منطقة الشرق األوسط وبعض المفاھیم ى وتوترات لم تكن إال نتیجة لسیاسات ھذه اإلدارة خاصة ف

ى تبنتھا مثل مفھوم الترویج للدیمقراطیة. وبفعل ھذه السیاسات والممارسات تراجعت األسس التى الت
ى ھذه األسس ھحیث كانت  ،عھود ثباتھا ونموھاى تطورت علیھا العالقات المصریة األمریكیة ف
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أثمر اتفاقیات كامب دیفید، وعددا ى الشرق األوسط وھو التعاون الذى التعاون من أجل صنع السالم ف
من التطورات مثل اتفاقیات أوسلو ومحاوالت أخرى وإن كانت لم تحقق اختراقا مثل مقاییس 

طریق السالم، أما ، إال أنھا أرست أسسا صالحة للتقدم على 2001كلینتون، وتفاھمات طابا ینایر 
أسھمت، رغم ما ى تقدمت علیھ العالقات فكان المساعدات األمریكیة لمصر والتى الذى األساس الثان

وأخیرا كان من  ى،بناء البنیة التحتیة لالقتصاد المصرى نظر البعض، فى یرد علیھا من التحفظات ف
بلغ ى الخلیج والذى ل األمن فتقدمت علیھا العالقات المصریة األمریكیة التعاون حوى األسس الت

الكویت. ھذه األسس الثالثة ى فى لصد الغزو العراقى بناء التحالف الدولى مشاركة مصر فى ذروتھ ف
وحتى وقت ى اإلسرائیلى شھدت تراجعا خالل إدارة بوش بإھمالھا لعملیة صنع السالم الفلسطین

صیحة المصریة ونالت من االستقرار جاءت ضد النى متأخر من إدارتھا، ثم حربھا على العراق الت
الشرق األوسط وتصورھا أنھا تستطیع ى الخاطئ لبناء الدیمقراطیة فى المنطقة، ثم كان التعاطى ف

  فرضھ من الخارج ومن خالل المحاضرات واإلمالء.

عھد بوش قد ى بعض المراقبین أن العالقات المصریة األمریكیة فى رأى غیر أن ھذا لم یمنع ف
منھا السماح لمرور السفن األمریكیة إلى  ،اتجاه المطالب األمریكیةى رات إیجابیة فشھدت تطو

والموقف من إیران  ،وتصدیر الغاز إلى إسرائیل ،وعقد اتفاقیة الكویز ،2003العراق خالل حرب 
  .1ورفض تطویر العالقات معھا

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .2010 ،مكتبة مدبولي ،"خریف الدبلوماسیة المصریة" ،محمد عبد الھادي عالم 1
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  والمساعدات ى والتجارى البعد االقتصاد
  عالقات المصریة األمریكیةالى ف

  

تطورت علیھا ى باعتبار أن ھذا البعد وخاصة المساعدات األمریكیة لمصر كانت من الدعائم الت
فإنھ من المھم أن نتوقف عند تطور ھذه العالقات  -منذ كامب دیفید  -العالقات المصریة األمریكیة 

  استحدثت لتطویرھا:ى واآللیات الت

  األمریكیة اتفاق المشاركة المصریة
أل جور عن المشاركة ى أعلن كل من الرئیس مبارك ونائب الرئیس األمریك 1994سبتمبر ى ف

 US-Egyptian Partnership for Economic Growth andوالتنمیةى المصریة األمریكیة للنمو االقتصاد

Development :وقد تمثلت األھداف الرئیسیة للمشاركة فیما یلي  

 مجاالت التجارة واالستثمار والعلوم والتكنولوجیا.ى المتبادل فى قتصادتوسیع التعاون اال  

 ى ودفع النمو االقتصادى العمل مع مبادرات الحكومة المصریة لدعم اإلصالح االقتصاد
  وتسھیل خلق الوظائف.

 وقد تصورت المبادرة أن ھذه اقتصادھاى تأیید الجھود المصریة لزیادة دور القطاع الخاص ف .
القطاع الخاص ھو أمر حاسم ى تعكس حقیقة أن خلق الوظائف والسوق االقتصادیة ف األھداف

ھذه ى أما أجھزة العمل ف ى.الستقرار مصر على األمد الطویل ورفاھیة الشعب المصر
  المشاركة فھي:

o ى لجنة مشتركة للنمو االقتصادJoint Committee for Economic Growth  إلجراء حوار بین
  السیاسة االقتصادیة.الحكومتین حول 

o  ھیئة مشتركة للعلوم والتكنولوجیاJoint Science and Technology Board    لتنفیذ اتفاق
  الجدید.ى والتكنولوجى التعاون العلم

o المجلس الرئاسيPresidential Council  ى ویتكون من مدیرین تنفیذیین للقطاع الخاص لك
مصر ى لحواجز أمام نمو القطاع الخاص فیقدموا النصیحة للحكومتین حول طرق إزالة ا

  .1وتوسیع الروابط التجاریة الثنائیة

                                                
1  Said Abdel Moneim, 2000, ''A Case of Historics'', ''El Ahram Weekly'' August 17th. 
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  وسوف نعرض بشيء من التفصیل ألھداف ھذه األجھزة الثالثة:

  اللجنة المشتركة للنمو االقتصادي:
وعلى أساس أن اجتماعاتھا سوف تجرى  1995مارس ى وقد عقدت ھذه اللجنة أولى اجتماعاتھا ف

لجان فرعیة متخصصة  4تبادل بین القاھرة وواشنطن. ویتفرع عن ھذه اللجنة شھور بشكل م 6كل 
  ھي:

 اللجنة الفرعیة للسیاسة االقتصادیة والتجارة واالستثمار والتمویل الخارجيSub committee for 

Economic Policy، Trade، Investment and External Finance.  

مصر الخارجیة لبناء اقتصاد حر ومفتوح وأكثر  ویھدف عمل ھذه اللجنة الستكمال ودعم جھود
ودعم  ،وتضمن ھذه الجھود دعم جھود مصر التنافسیة للتصدیرى العالمى النظام االقتصادى اندماجا ف

 ،وتطور أسواق المال ،إزالة الحواجز أمام االستثمار ،وحمایة حق الملكیة الفكریة ،عملیة الخصخصة
  والتنمیة المستدیمة والبیئة. ،واالرتقاء بالقدرات التكنولوجیة

  اللجنة الفرعیة للتكنولوجیاSub Committee for Technology ھذا المجال ى ویھدف التعاون  ف
وتحسین كفاءة القطاع  ى،من خالل المزید من التحریر لالقتصاد المصرى لدعم النمو االقتصاد

المشروعات اإلنتاجیة ى ة فالخاص من خالل االستخدام المتزاید للتكنولوجیات المناسبة وخاص
  الصغیرة والمتوسطة.

  اللجنة الفرعیة للتنمیة المستدامة والبیئةSub Committee for Sustainable Development and 

the Environment حیث یدرك البلدان أن أیة إستراتیجیة ناجحة للتنمیة یجب أن تستند إلى :
لضمان التنمیة ى والبیئى واالجتماعى دنفس الوقت التقدم االقتصاى برامج عمل تدفع ف

بدعم  USAIDبتمویل من ھیئة مصریة أمریكیة  ،المستدامة. وھذا المجال یكمل اتفاق المشاركة
تھدف إلى توفیر جو ومیاه أنقى للقاھرة وغیرھا من المدن المصریة الكبیرة. ى النشاطات الت

البحر األحمر وكذلك حمایة عدد كذلك تعلق المشاركة أھمیة خاصة على برامج حمایة شواطئ 
باإلضافة إلى ذلك سوف تساعد ھذه الجھود على  ،من المواقع المصریة التاریخیة والدینیة

  ى.ضمان استمرار صناعة السیاحة المصریة بأھمیتھا لالقتصاد المصر

  اللجنة الفرعیة للتعلیم وتنمیة الموارد البشریةSub Committee for Education and Human 

Resources Developmentھذا المجال تدرك المشاركة أن قوة عمل متعلمة یجب أن ى : وف
فإن ھذه  ،ولھذا االعتبار ،والعشرینى القرن الحادى تكون أساس إستراتیجیة مصر للتنمیة ف

تخطط لتبادل على ى لتعلیم كل المواطنین المصریین وھى قوى اللجنة مھتمة بتطویر بناء أساس
كین المتخصصین المصریین من التعرف على أفضل أسالیب العمل األمریكیة مستوى عال لتم

  حقل التعلیم واستخدامھا للتكنولوجیا الحدیثة.ى ف

  : Joint Committee for Science and Technologyاللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجیا 
بدأ تنفیذھا لمدة ى لوجیا والتاألمریكیة للعلوم والتكنو - تشرف على تنفیذ االتفاقیة المصریة ى وھ
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أول اجتماع للھیئة اتفقت على أن نشاطات ى . و ف1995أغسطس  25خمس سنوات اعتبارا من 
 ،التكنولوجیا الصدیقة للبیئة ،االتفاقیة یجب أن تركز على ثالث أولویات: التكنولوجیا الحیویة

  وسوف تعلق أھمیة خاصة على مشاركة القطاع الخاص. ،والمشروعات

  : Presidential Councilى لمجلس الرئاسا
تعكس وجھات نظر القطاع الخاص ى یقدم للحكومتین النصیحة التى وقد أُسس ھذا المجلس لك

 - مصر وتقویة الروابط التجاریة المصریة ى واھتماماتھ بھدف تسھیل نمو القطاع الخاص ف
من كل من مصر والوالیات شخصیة كبیرة من رجال األعمال  15األمریكیة. ویتكون المجلس من 

ى ف 1996ینایر ى أول اجتماع للمجلس فى المتحدة یمثلون صناعات متنوعة من قطاعات مختلفة. وف
أل جور حول مشكالت تواجھ ى القاھرة رفع تقریر إلى كل من الرئیس مبارك ونائب الرئیس األمریك

یمكن للحكومة المصریة ى مصر وأوصى أعضاء المجلس بعدد من الخطوات التى رجال األعمال ف
ى مصر وخلق بیئة أكثر مالءمة لكل من المشروعات األجنبیة فى اتخاذھا لتحسین مناخ االستثمار ف

كما اقترحوا ما یمكن أن تتخذه الحكومة األمریكیة من  ،مصر وكذلك رجال األعمال المصریین
  أعمال لتحسین الروابط التجاریة بین البلدین.

ى األمریكیة للنمو االقتصاد -لنشأة وتكوین أھداف المشاركة المصریة  عرضنا بشكل من التفصیل
والتنمیة لما ارتبط بنشأتھا من أھمیة بالنسبة لمستقبل العالقات الثنائیة بین البلدین وباعتبارھا األساس 

ة وآلیة إدار ،مجاالتھا المختلفةى ستتطور علیھ ھذه العالقات فى الذ  Institutional Basisى المؤسس
على أنھا سوف تكون  - ى وباعتبار أنھ قد نظر إلیھا وخاصة من المنظور األمریك ،ھذه العالقات

المستقبل المنظور محل المساعدات االقتصادیة األمریكیة لمصر عندما ى سوف یحل فى البدیل الذ
لعل من و Trade instead of Aidوفقا لمفھوم "التجارة بدال من المساعدة"  ،ھذه المساعداتى تنقض

أوالھا البلدان لھذه المشاركة أنھا قد صدرت وارتبطت باسم قیادات البلدین. ھذه ى داللة األھمیة الت
خاصة  ،تقییم ھذه المشاركة وعمل أجھزتھا ولجانھا وأن نقیم ى،تجعل من الضرورى التى األھمیة ھ

لھا ى تلفة وخاصة تلك التالمجاالت الثنائیة المخى ما تحقق من أھدافھا ف ،من وجھة النظر المصریة
ھذا الشأن فإن الخبراء والمتصلین ى والتكنولوجیا. ف ،والتجارة ،أولویة مثل مجاالت االستثمار

المجاالت السابقة یعتبرون أن ما وعدت بھ ى بالعالقات المصریة األمریكیة ومتابعتھا خاصة ف
مجاالت الحیویة الثالثة وھي: التجارة الى . وسوف نختبر ھذا التقییم ف1المشاركة أقل بكثیر مما حققتھ

  واالستثمار والتكنولوجیا.

مجال التجارة بین البلدین تشیر آخر اإلحصاءات أن واردات مصر من الوالیات المتحدة تزید ى فف
ملیارات دوالر عام  9.7بین البلدین إلى ى فقد وصل حجم التبادل التجار ،عن صادرات مصر إلیھا

. ومن الواضح أن سنوات عمل 2ملیارات دوالر 4.4درات المصریة منھا احتلت الصا 2010/ 2009

                                                
 .2000أغسطس  1في التربیون  "The Egyptian game"راجع مقال توماس فریدمان  1
 .2011یة للبنك المركزي المصري، فبرایر النشرة اإلحصائیة الشھر 2
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ى المصرى العجز التجارى األمریكیة لم تساعد على خفض ھذا االختالل ف-المشاركة المصریة 
وضآلة الصادرات المصریة إلى الوالیات  ،بین البلدینى المستمر حتى اآلن. وھذا الوضع التجار

ب كبیر منھ إلى ما یعترض حركة الصادرات المصریة إلى الوالیات جانى یرجع فى والذ ،المتحدة
لیست مؤھلة إلى  -سلعة مصریة)  28سلعة من مجموع  12المتحدة من قیود ولتعدد السلع المصریة (

لعلھ كان وراء حرص مصر على إقامة منطقة تجارة حرة مع الوالیات  ،دخول األسواق األمریكیة
شأنھ نفاذ جمیع الصادرات المصریة إلى أسواق جدیدة بالوالیات المتحدة  من كانى األمر الذ ،المتحدة

بدون جمارك. وقد أقامت مصر حوارا مكثفا مع الوالیات المتحدة للتوصل لھذه االتفاقیة، حیث سعت 
سبیل ذلك قامت مصر بإجراء ى . وفمصر جاھدة لتوفیر عدد من الشروط واإلمكانات القتصادھا

فقد وقع  ،إطار التطبیع مع إسرائیلى ت السیاسیة واالقتصادیة كما وقعت اتفاقیة فالعدید من اإلصالحا
اتفاقیة "الكویز" ى ، وھ2004دیسمبر  14ى الطرفین، مصر وأمریكا، مع إسرائیل اتفاقیة تجاریة ف

تسمح ھذه المناطق الصناعیة المؤھلة. ى أ Qualified Industrial Zonesاختصار لعبارة ى ھى الت
حیث تتمتع منتجات   الوالیات المتحدة، إلىبإنشاء مناطق صناعیة مؤھلة لتصدیر منتجاتھا  اقیةاالتف

من الجمارك بشرط مساھمة كل طرف  معفاة األمریكیةالسوق  إلىھذه المناطق بمیزة الدخول 
حددتھا ى الت  %)35( تمثل ثلث النسبة المقررة  النسبةوھذه  األقل ىعل  %11.7 تقدر بـ ةبمكونات محلی

   ، كامل بإعفاء األمریكیةالسوق  إلىللدخول ى اإلسرائیلللمكون  وإسرائیل أمریكاالتجارة بین  اتفاقیة
  . األردن أوباقتسام ھذه النسبة سواء مع مصر  إلسرائیلحیث تتضمن االتفاقیة ذاتھا السماح 

ثناء زیارتھ األخیرة لمصر مخیبة أى األمریكى ولكن صدرت مؤخرا تصریحات الممثل التجار
آلمال الحكومة المصریة بعد أن أكد على أن اإلدارة األمریكیة لیست لدیھا نیة توقیع اتفاقیة تجارة 

وقعھا الجانبان لتطویر التجارة ى وأن البدیل حالیا ھو اإلستراتیجیة الت ى،حرة مع الجانب المصر
مریكیة جمدت اتفاقیة التجارة الحرة بین مصر والوالیات فإن اإلدارة األى واالستثمار بینھما وبالتال

من جانب اإلدارة  1وصفھا رجال االقتصاد والصناعة بـ"اللطمة الكبرى"ى المتحدة األمریكیة والت
كانت متضمنة تنفیذ األجندة ى األمریكیة بعد التزام الحكومة المصریة بشروط توقیع تلك االتفاقیة والت

عالوة  ى،اإلصالح السیاسى وجانب من ھذه األجندة فى باإلصالح االقتصاداألمریكیة فیما یتعلق 
  على التطبیع مع إسرائیل من خالل توقیع اتفاقیة الكویز.

ملیار دوالر خالل  20،6ى فقد بلغت قیمة االستثمارات حوال ،مجال االستثمارات األمریكیةى أما ف
ى أكبر مستثمر مباشر فى ت المتحدة ثانمما جعل الوالیا ،20102/ 2009 – 2006/ 2005الفترة 

شركة، تعمل  879مصر ى بلغ عدد الشركات األمریكیة العاملة فحیث ى مصر بعد االتحاد األوروب
مجال الخدمات، باإلضافة إلى عدد من القطاعات ى % ف35مجال الصناعة، وى % منھا ف30

خالل   % من تلك الشركات40ر من أنھ قد تم تأسیس أكث وجدیر بالذكراالقتصادیة األخرى الھامة، 
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 .2011فبرایر  ،النشرة اإلحصائیة الشھریة للبنك المركزي المصري 2



 26

   .1الخمس سنوات الماضیة

األمریكیة وھو مجال التكنولوجیا  -أما المجال الثالث الھام من مجاالت عمل المشاركة المصریة 
إطار جھاز المشاركة الخاص ى فربما كانت من أكثرھا حظا من حیث االھتمام واإلنجاز. فف

ى مشروعا بحثیا ف 31لوجیا فقد تم االتفاق على التعاقد على بالتكنولوجیا وھو مجلس العلوم والتكنو
بلیون دوالر.  1.4مجاالت تكنولوجیا المعلومات والھندسة الوراثیة والقیاس والمعاینة بمیزانیة قیمتھا 

مجاالت العلوم والتكنولوجیا. كذلك ى مشروعا بحثیا ف 81على  1997كذلك كان قد تم التعاقد منذ عام 
نطاق لجان العلوم والتكنولوجیا للمشاركة المصریة األمریكیة على إقامة مراكز ى فتم االتفاق و
المحافظات لمساعدة المشروعات الصغیرة على إدخال واستخدام أسالیب التكنولوجیا ى للتكنولوجیا ف

ا فایزة أبو النجى الحدیثة من أجل االرتفاع بمستوى وجودة إنتاجھا. كما أضافت وزیرة التعاون الدول
نصا بالترخیص  2010أن موافقة الكونجرس على تضمین قانون اعتمادات العملیات الخارجیة لعام 

ى ملیون دوالر تُعدُّ خطوة نحو تنشیط وتعزیز التعاون بین البلدین ف 50بإنشاء ودیعة لمصر بمبلغ 
لتقدم ودعم الجھود المصریة لسد فجوة المعرفة واى مجال العلوم والتكنولوجیا والبحث العلم

 . 2بین البلدینى التكنولوج

تقدمھا أمریكا ى إطار العالقات االقتصادیة بین البلدین یحتل موضوع المساعدات المالیة التى وف
أوائل  ىترجع بدایة المساعدات األمریكیة لمصر إلعالقات البلدین. ى إلى مصر مكانة كبیرة وھامة ف

لسنة  480العام للمعونة رقم ى القانون األمریك وبالتحدید عقب صدور 1952سنوات ثورة یولیو عام 
. الشرق األوسطى مصالح الوالیات المتحدة األمریكیة ف ىإقراره بدافع المحافظة عل تمى والذ 1953

للبرنامج ویتم االتفاق بین الطرفین على استخداماتھ، ویرتكز على ثالثة محاور ى اعتماد سنوى یأت
  وھي:

  المشروعات. .1

حیث یتم االتفاق على سیاسات معینة وإصالحات ویتم إعطاء مصر األموال تحویالت نقدیة:  .2
 الالزمة للقیام بھا.

استیراد سلع: یتم إعطاء مبلغ لتوزیعھ على القطاع الخاص لتشجیعھ بشرط أن یقوم القطاع  .3
ى بشراء سلع أمریكیة بھذا المبلغ، ویتم تسدیده للحكومة بالجنیھ المصرى الخاص المصر

 منیة یتفق علیھا حسب طبیعة المشروع.خالل فترة ز

أعقاب اتفاقیة ى مجال المساعدات األمریكیة فقد شھدت تطورھا فى حدث فى أما التطور الھام الذ
ملیون دوالر مساعدات اقتصادیة  800كامب دیفید حیث قُدِّرت المساعدات األمریكیة لمصر بقیمة 

  ملیار دوالر مساعدات عسكریة. 1.3و

سعینیات بدأت الوالیات المتحدة تقوم بوضع مشروطیة اقتصادیة على برنامج وخالل فترة الت

                                                
1   http://www.investment.gov.eg/ar/highlights/Pages/America23-03- 2010.aspx. 
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كما أن المبلغ لم یتم إعطاؤه  ى،والمصرفى القطاع المالى المنحة، وذلك إلجراء إصالحات معینة ف
دفعة واحدة ولكن على دفعات حسب كل فترة أو خطوة یتم تحقیقھا وھو ما یمثل تقیید كبیر. بعد ذلك 

تخصیص بعض األموال ى نجرس یقوم بفرض مشروطیة سیاسیة وبدأ أیضا یتدخل فأصبح الكو
فالكونجرس ال یتدخل فقط بإقرار مبدأ المعونة المتفق علیھ ولكن أیضا بتخصیص  ،لمجاالت بعینھا
  أوجھ الصرف.

% 50بنسبة ى كان ھناك تفاھم بین الجانبین من أجل تخفیض البرنامج االقتصاد 1998عام ى وف
 ،% كل عام ولم یتم االتفاق على مصیر البرنامج بعد ھذه الفترة5بواقع ى سنوات أ 10ار على مد

بعد انتھاء فترة التخفیض،  2008عام ى ملیون دوالر أم ھل ستزید أم تنقص. وف 415فھل ستقف عند 
ملیون دوالر، وبالطبع رفضت مصر ھذا القرار  200قررت إدارة بوش إعطاء مصر مبلغ 

  ال یتماشى مع العالقات اإلستراتیجیة بین البلدین ورفضت توقیع اتفاقیة.ى ر أحادواعتبرتھ قرا

 200ومع مجيء إدارة أوباما للحكم أعلنت عدم مسؤولیتھا عن ھذا القرار، وتم زیادة المبلغ من 
ملیون دوالر وطلبت من مصر الموافقة على ھذا المبلغ باعتبار أنھا إدارة جدیدة على أن یتم  250إلى 

طرح ى قبلت مصر المبلغ. وبدأت مصر بعد ذلك ف 2009عام ى األمر الحقا، وبالفعل فى التفاوض ف
ستمنحھا لھا على مدار ى أن تقوم أمریكا بإعطاء مصر مبلغ المساعدات التى تعنى فكرة الودیعة والت

نولوجیا، تمویل مشروعات التعلیم والتكى صورة ودیعة ویتم االستفادة من األرباح فى سنوات ف 10
ى وذلك حتى یصعب على الكونجرس رفض ھذه المجاالت، ویتم إدارة ھذه الودیعة بتعاون مصر

ولكن انزعجت اإلدارة األمریكیة من ھذا االقتراح بشكل كبیر وذلك ألنھ تم حصر المنحة  ى.أمریك
یتم التعاقد ى ذعلى مجاالت التعلیم والتكنولوجیا فقط كما أنھ لم یعد ھناك دور للوكالة وموظفیھا ال

یتم تنفیذھا، كما رجع رفض اإلدارة األمریكیة القتراح الودیعة ألنھ لم یسبق ى معھم على البرامج الت
  لھم القیام بھذا األمر ال بھذا الحجم وال ھذه المدة، وأنھ ال یمكن تحویل برنامج للمساعدات إلى ودیعة.

ملیون دوالر یتم  50ودیعة ولكن بمبلغ على فكرة الى نھایة األمر وافق الكونجرس األمریكى ف
ملیون دوالر) ولن یتم تحویل ھذا المبلغ إلى ودیعة من كل  250(ى أخذھم من مبلغ المنحة اإلجمال

ولكن ھذا العام فقط حتى یتضح نجاح الفكرة من عدمھ. وتعتبر مصر أن ھذه الخطوة، ى برنامج سنو
فكرة الودیعة، كما تحاول مصر تغذیة ھذه الودیعة على الرغم من ضآلة المبلغ، بدایة جیدة لترسیخ 

  .1تصبح نواة لودیعة أكبرى لك

  واألمني:ى التعاون العسكر
تطورھا منذ نھایة السبعینیات أن ى یعتبر المتتبعون للعالقات المصریة األمریكیة وخاصة ف

ت العسكریة الثنائیة عالقاھو من المكونات الھامة لھذه العالقات وتتألف الى والعسكرى التعاون األمن
وتنسیق واسع النطاق حول القضایا  المشتركة،من التدریبات  والوالیات المتحدة األمریكیة مصر بین

                                                
  مدیر مكتب السیدة الوزیرة فایزة أبو النجا (مقابلة شخصیة). ،السفیر مروان بدر 1
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ى وقد ساعد التمویل األجنب .مساعدات عسكریةدوالر كملیار  1.3 تقدر بـ میزانیة سنویةو اإلقلیمیة،
ة ـوات المسلحـدیث القـتحى ـفریب مجال التدى والمساعدة فى الدولى والتعلیم العسكرى العسكر
 كما توجد خلق قوة دفاعیة سلیمة.ى تسببت فى ات األسلحة التـب ومبیعـالل التدریـن خـة مـالمصری

ى حول مجموعة متنوعة من التحدیات التى واألمریكى خطوط اتصال مفتوحة مع الجیش المصر
 األمنیةالمساعدة  رك لنظم أسلحة معینة.اإلنتاج المشت إلىتواجھھا، من عملیات حفظ السالم الدولیة 

وھذه المزایا بین مصر وأمریكا العسكریة والسیاسیة  اتعالقالتقوم علیھ ى األساس الذى ھ
  .كیینیالضرائب األمرى لدافعبالنسبة على االستثمار قیما توفر عائدا  اإلستراتیجیة

 Bright Starأخذت اسم ى كة التالمناورات المشترى فھو یتبلور فى فیما یتعلق بالتعاون العسكر
الوالیات المتحدة ومصر أول تدریبات عسكریة أجرت  وغیرھا من العملیات العسكریة المشتركة.

دوریة  عقد  تدریباتمنذ ذلك الوقت ت، و1983أغسطس ى ، ف"ساطعالجم "الن تحت اسم مشتركة
تدریبات "النجم الساطع"  . وقد تعرضتلمشاة، والمدفعیة، والقوات المدرعةل "النجم الساطع"لـ

ألغت الوالیات المتحدة التدریبات ألنھا كانت منخرطة بشكل  2003أغسطس ى لبعض االنقطاعات فف
مع القوات األمریكیة بمشاركة  2005أفغانستان والعراق. غیر أن التدریبات عادت عام ى كبیر ف

  من القوات األمریكیة. 9.000ى حوال

مدى تعاون المخابرات  صعوبة تحدید فإنھ على الرغم منى خباراتأما على مستوى التعاون االست
أن  أمن الوالیات المتحدةى مسؤولشعور بین العدید من  إال أنھ ھناك ،األمریكیة مع نظیرتھا المصریة

الحرب العالمیة على ى جعلھا شریكا مھما ف ینالمحلی اإلسالمیینضد المتطرفین الطویل اح مصر فك
  .1اإلرھاب

                                                
1 CRS Report for Congress, Egypt: Background and U.S. Relations, March 29, 2007.    
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  رة أوباما ومستقبل العالقات المصریة األمریكیةإدا
  

تجيء إدارة أوباما بمفاھیمھا حول التغییر والتجدید وتصحیح سیاسات إدارة بوش وتوجھاتھا وبدا 
األیام األولى من اإلدارة عندما عبرت عن ى الشرق األوسط فى ھذا فیما یتعلق بقضیة السالم ف

ولتین، وتعیین مبعوث خاص للشرق األوسط بدأ نشاطھ التزامھا بتحقیق تقدم على أساس حل الد
ھذا فضال عما التزم بھ أوباما حتى خالل حملتھ االنتخابیة من  ،أعقاب تعیینھ مباشرةى وزیاراتھ ف

العراق، وتبنیھ ألسلوب الحوار والدبلوماسیة مع دول مثل إیران وسوریا ى فى إنھاء التورط األمریك
المنطقة، كما ى كان یمكن أن تقوض من االستقرار والسالم فى كریة التوتخلیھ عن نھج المواجھة العس

بات واضحا أن إدارة أوباما ال تتبنى نھج إدارة بوش حول الترویج للدیمقراطیة من خالل الفرض 
واإلمالء وإنما ترى أن الدیمقراطیة تتحقق وتنمو من داخل المجتمعات ومن خالل الحوار واإلقناع. 

وقف مساعدات وكالة  2009بدایة ى إرضاء الحكومة المصریة بقرارھا فى أوباما فوقد ذھبت إدارة 
ى وزارة التضامن االجتماعى للمنظمات غیر الحكومیة غیر المسجلة ف USAIDالمساعدات األمریكیة 

  .1المصریة

ضوء ھذه التوجھات لم یكن غریبا أن یستخلص الباحثین والمھتمین بالعالقات األمریكیة ى ف
یة أن ھذه العالقات سوف تشھد مستوى جدیدا من النمو القائم على المصلحة المشتركة المصر

تتحرك فیھ العالقات المصریة ى الذى واالحترام المتبادل، غیر أنھ مع ھذه المؤشرات والمناخ اإلیجاب
الرئاسیة أن العالقات لن تواجھ تحدیات من أھمھا االنتخابات التشریعیة وى األمریكیة، فإن ھذا ال ینف

سوف تجرى بھ. كذلك ھناك تیارات وقوى أمریكیة تعمل ى سوف تشھدھا مصر واألسلوب الذى الت
عقد مؤخرا جلسة ى الذى وبشكل خاص داخل الكونجرس األمریك ،على التشویش على ھذا المناخ

ات توقعھ المراقبون للعالقى اآلخر الذى مصر". أما التحدى استماع تحت عنوان "حقوق اإلنسان ف
كان یجرى اإلعداد لھ ى ظل إدارة أوباما فإنھ موقف مصر من المؤتمر الذى المصریة األمریكیة ف

  .2010) مایو 28 -  3الفترة (ى عقد فى وھو مؤتمر مراجعة معاھدة منع االنتشار والذ

مصر ى فإن مؤشرات الخالف بدأت تبدو حول قضیة الدیمقراطیة ف ،فیما یتعلق بالتوقع األول
عدم الحدیث ى كلینتون قد اتبعت نھج اإلدارة فى ورغم أن ھیالر ،النظام لالنتخابات المقبلةوإدارة 

) 12 - 10الفترة (ى ف نعالنیة عن ھذا الموضوع خالل زیارة وزیر الخارجیة أحمد أبو الغیط لواشنط
الخارجیة  باسم وزارةى فإن المتحدث الرسم ،االجتماعات المغلقةى واالكتفاء بإثارتھ ف 2010نوفمبر 

األمریكیة قال ردا على أسئلة الصحفیین: "تناولنا خالل اللقاء القضایا المحلیة مع المسؤولین 
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لقد فھموا  ،وكانت ھناك مناقشة مفیدة وحیویة ،المصریین بشكل مباشر وبقوة ولم یكن ھناك سوء فھم
ى وقد عاد المتحدث ف مصر".ى فى نولیھا لحقوق اإلنسان والمجتمع المدنى بشكل كامل األھمیة الت

نوفمبر إلى تأكید أن الوالیات المتحدة ال تزال تتمسك بإجراء انتخابات حرة  15بیان مكتوب یوم 
توصف العملیة االنتخابیة بأنھا حرة یتعین أن تتضمن آلة محایدة موثوقا ى وأنھ لك ،مصرى ونزیھة ف

اقبة االنتخابات وفق المعاییر الدولیة وجھدا محلیا لمر ،بھا لمراجعة الشكاوى المتصلة باالنتخابات
  وحضور مراقبین دولیین.

متضمنا أیضا االعتراض على مقابلة مسؤولین  ،على ھذه البیاناتى المصرى وقد جاء الرد الرسم
لھا مواقف ى "لمجموعة العمل من أجل مصر" والتى األمریكى مجلس األمن القومى أمریكیین ف

باسم وزارة ى وقد تمیز المتحدث الرسم ،مصرى لحریات فمعروفة من قضایا الدیمقراطیة وا
الخارجیة بالصرامة والرفض إذ وصف لقاء المسؤولین األمریكیین لھذه المجموعة بأنھ یعبر عن 
مواقف غیر مقبولة إزاء التحفظات المصریة القویة والمبررة تجاه تعامل اإلدارة األمریكیة مع الشأن 

أمر ى أن المواقف األخیرة تجاه الشؤون الداخلیة المصریة ھوأضاف  ،عموماى المصرى الداخل
وأكد المتحدث أن مصر تعتز كل االعتزاز بسیادتھا واستقالل  ،مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر

شأنھا ى ذلك الوالیات المتحدة بالتدخل فى طرف كان بما فى إرادتھا الوطنیة وأنھا لن تسمح أل
یصر على عدم احترام خصوصیة ى كن یبدو أن الجانب األمریكل ،وقال ،تحت أیة ذریعةى الداخل

وكأن الوالیات المتحدة ى المصرى بتصریحات وتصرفات تستفز الشعور الوطنى المجتمع المصر
ھذا ى لشؤونھ السیاسیة مضیفا أن من یعتقد فى على كیفیة إدارة المجتمع المصرى تحولت إلى وص
  .1األمر فھو واھم

للحریات األمنیة ى األمریكى تحدث باسم وزارة الخارجیة على التقریر السنووبنفس اللھجة رد الم
مصر حیث اعتبر التقریر صادرا عن جھة ال حق ى تتضمن مالحظات حول الحریات الدینیة فى الذ

علما أن كل  ،لھا بتنصیب نفسھا وصیة على أداء دولة مستقلة ذات سیادة دون مرجعیة أو سند مشدد
  .2ھم مشكالتھا وتحدیاتھادولة أقدر على تف

العالقات المصریة ى وتعقیبا على ھذه المجادالت قال "ستیفین كوك" الخبیر المتخصص ف
ملف الدیمقراطیة فإن القیادة المصریة ى األمریكیة أنھ بالرغم من االختالفات بین القاھرة وواشنطن ف

طن حیث تعتبر الوالیات المتحدة تعلق أھمیة قصوى على الحفاظ على العالقات اإلستراتیجیة مع واشن
 ،التنمیة االقتصادیةى لقوة مصر العسكریة وعنصرا حاسما فى واالقتصادى السیاسى الدعم الرئیس

ى أما الوالیات المتحدة فإن مصر على مدار ثالثة عقود تعد عمودا رئیسیا لسیاسة الوالیات المتحدة ف
  .3الشرق األوسط

قضایا حیویة ى على إدراك البلدین لحاجة كل منھما لآلخر فیعتمد ى ھذا التصور الذى ونمیل ف
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2   World Politics Review, November 15, 2010. 
3   http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/30/statement-nsc-spokesman-mike-hammer. 
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عھد جورج بوش االبن وحیث بدا  أن العالقات بین ى بل إنھ حتى ف ى،والثنائى على المستوى اإلقلیم
عدد من ى إال أن ھذا لم یحل دون تعاون ف ،البلدین تتدھور حول عدد من القضایا اإلقلیمیة والثنائیة

قناة ى عدد من التوقعات األمریكیة مثل مرور السفن األمریكیة فى فى مصرالقضایا والتجاوب ال
  واتفاقیة الكویز وتصدیر الغاز إلسرائیل. ،السویس خالل حرب العراق

ى فى األمریكى مصر أعرب الناطق باسم مجلس األمن القومى أعقاب االنتخابات البرلمانیة فى وف
قبل االنتخابات وخاللھا  2010حكومة المصریة عام بیان عن "إحباط البیت األبیض بسبب موقف ال

لجان االقتراع وثمان ى وأنھ مع تواصل تقویمنا لألنباء الواردة من مصادر عدة عن مخالفات ف
  .1نجد أنھا تدعو إلى القلق" ،مراقبین أجانب وعرقلة عمل المراقبین المحلیین وتقیید حریة الصحافة

جاءت من مراقبین ى یة بیانا قالت فیھ "إن التقاریر التكذلك أصدرت وزارة الخارجیة األمریك
مرشحین ومسؤولین حكومیین عن سیر االنتخابات تشكل مصدر قلق ى وممثلى محلیین للمجتمع المدن

ى سبقت االنتخابات من عرقلة أنشطة الحملة االنتخابیة لمرشحى لنا ونشعر بخیبة أمل من التقاریر الت
وقد فزعت  ،أصوات المعارضة من الوصول إلى وسائل اإلعالم المعارضة ومؤیدیھم ومنع بعض

  .2واشنطن من أنباء عن أعمال التدخل والتخویف من جانب قوات األمن یوم االقتراع"

باسم وزارة الخارجیة عن رفض مصر ما ورد بالبیانین ى المتحدث الرسم بأعر ،من جانبھ
یة بشأن انتخابات مجلس الشعب باعتباره الصادرین عن البیت األبیض ووزارة الخارجیة األمریك

شؤون مصر الداخلیة. وقال أنھ من المؤسف أن تصدر ھذه البیانات دون انتظار ى تدخال غیر مقبول ف
إعالن اللجنة العلیا لالنتخابات النتائج النھائیة للجولة األولى وما اتخذتھ ھذه اللجنة المستقلة والمحایدة 

مشیرا إلى أن ذلك  ،إبالغھا بھ من تجاوزات استعدادا للجولة الثانیة من إجراءات للتعامل مع ما تم
مصر. وأبدى المتحدث ى یكرس االنطباع بوجود مواقف أمریكیة سلبیة ومسبقة من االنتخابات ف

االستیاء مما تضمنھ البیانان من مغالطات واضحة ومزاعم حول تقیید الحریات األساسیة واإلعالمیة 
یتنافى تماما مع ما شھدتھ االنتخابات من منافسة محتدمة ى خابیة وھو األمر الذخالل العملیة االنت

وفرص متكافئة لكافة القوى السیاسیة. وأھاب المتحدث بالدوائر األمریكیة المھتمة بمتابعة الشأن 
الفرصة للمتربصین ى مواقفھم وردود أفعالھم حتى ال تعطى الموضوعیة والحذر فى بتوخى المصر
ت الوثیقة بین البلدین القائمة على االحترام المتبادل والمصالح المشتركة على المستویین بالعالقا

  .3واإلقلیميى الثنائ

وغیرھا من ى الخاص بجعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالیة من السالح النووى أما التوقع الثان
جعة معاھدة منع االنتشار مؤتمر مراى فقد استطاعت الدبلوماسیة المصریة ف ،أسلحة الدمار الشامل

أن تستخلص موافقة أمریكیة على قرار یذكر فیھ بأھمیة انضمام إسرائیل لمعاھدة منع  2010مایو ى ف
كما كلف  ،ووضع كل منشآتھا النوویة تحت ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریةى االنتشار النوو

                                                
1   http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/11/152097.htmOffice of the Spokesman. 

   .2/12/2010بتاریخ  ،جریدة األھرام 2
 .1/12/2010بتاریخ  ،جریدة الشروق 3

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/11/152097.htmOffice


 32

لتنفیذ قرارات مؤتمر المراجعة حول  2012السكرتیر العام لألمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر عام 
قد لحقھ ى غیر أنھ یبدو أن الموقف األمریك ،جعل منطقة الشرق األوسط خالیة من األسلحة النوویة

على وعد بأن ال تفعل ى بعض التطور حیث استطاع بنیامین نتنیاھو أن یحصل من الرئیس األمریك
ى األمر الذ ،مصالح أمنیة استثنائیة" لأن "إلسرائیإسرائیل شیئا یؤثر على أمنھا وذھب إلى القول ب

  دعا إلیھ مؤتمر المراجعة.ى من المؤتمر القادم الذى الشك على الموقف األمریكى یلق

ى الشرق األوسط فى وتكشف تسریبات موقع ویكیلیكس عن حساسیة قضیة منع االنتشار ف
إطار تقریرھا ى وف ،القاھرةى األمریكیة فبرقیة نسبت إلى السفیرة ى فف ،العالقات المصریة األمریكیة

عن لقاء السید أحمد أبو الغیط وزیر الخارجیة مع مساعدة وزیرة الخارجیة األمریكیة لشؤون التسلح 
وذلك تعقیبا على قول  ،وصفت السفیرة مصر بأنھا حلیف "عنید" ،"أیلین توتشر"ى واألمن الخارج

ى أن مصر ال تؤید تطور تطویر إیران لبرنامج نوو أنھ معى الوزیر أبو الغیط للمسؤول األمریك
  ى.إال أنھا تربط ھذا بمعارضتھا لبرنامج إسرائیل النووى عسكر

مصر وتطور مواقف اإلدارة األمریكیة منھا ما یمكن اعتباره ى ف 2011ینایر  25كانت أحداث 
ى والت 2011ینایر  14ى ومثلما كانت أحداث تونس ف ،العالقات المصریة األمریكیةى نقطة تحول ف

كانت األحداث المصریة أیضا اختبارا  ى،زین العابدین بن على انتھت بإقصاء ورحیل الرئیس التونس
رصد تطور مواقف اإلدارة من ھذه ى ویوحواقعیا لنھج إدارة أوباما من الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان. 

مصر حیث اعتبرت ى النظام فعدم إغضاب ى االحتجاجات أنھا بدأت بما یتفق مع نھج اإلدارة ف
حلیف ى مصر مستقر، وأن الرئیس المصرى تصریحاتھا المبكرة أن "النظام فى كلینتون فى ھیالر

للوالیات المتحدة" غیر أنھ مع تصاعد االحتجاجات قال المتحدث باسم البیت األبیض "أن الحكومة 
وق الدیمقراطیة والقیام المصریة لدیھا فرصة ھامة لإلصغاء إلى تطلعات شعبھا واحترام حق

ة واقتصادیة واجتماعیة لتحسین حیاة الشعب والمساعدة على ازدھار مصر". یبإصالحات سیاس
ى وبالتوافق مع ھذه التصریحات ظھرت أیضا تلمیحات أن اإلدارة األمریكیة سوف تعید النظر ف

  لتلمیحات.كلینتون قد تحفظت على ھذه اى المساعدات األمریكیة لمصر، وإن كانت ھیالر

رئیس لجنة العالقات الخارجیة بمجلس ى وجاء التطور األكبر على لسان السیناتور جون كیر
الرئیس مبارك لإلعالن أنھ لن یرشح ى الشیوخ والمعروف بتوافقھ مع باراك أوباما، فقد دعا كیر

عتبر أن للمساعدات األمریكیة لمصر واى نفسھ لمدة رئاسة جدیدة أو ترشیح ابنھ، كما تعرض كیر
جوھر ھذه المساعدات وأنھ یجب إعادة النظر فیھا وتوجیھھا إلى احتیاجات ى المساعدات العسكریة ھ

  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمصریین.  

ضرورة  لىعى ومع استمرار االحتجاجات وكثافتھا صدرت عدة تعقیبات من الرئیس األمریك
ى كان فحواھا أن "ساعة التغییر فى مع الرئیس المصرمصر وأجرى اتصاالت تلیفونیة ى التغییر ف

مصر ى السابق فى ". وقد اقترن ھذا بإیفاد اإلدارة لفرانك ویزنر السفیر األمریكحانتمصر قد 
یبلغ ھذه الرسالة إلى الحكم ى وشخصیاتھ ومؤسساتھ لكى والمعروف بمعرفتھ الوثیقة بالواقع المصر

نھایتھا واإلعداد لنقل منظم ى ا تعتبر أن فترة الرئیس مبارك فتضمنت أن إدارة أوبامى مصر والتى ف
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  ة من خالل االنتخابات المقبلة.یللسلطة ودیمقراطیة حقیق

ومع استمرار وتصاعد االحتجاجات ثم ما تخللھا من أعمال عنف ومحاوالت لقمعھا، تطورت 
التحریر أصدرت الخارجیة میدان ى وقعت فى بشكل أكثر المواقف األمریكیة، فعقب أحداث العنف الت

األمریكیة بیانا قالت فیھ أن وزیرة الخارجیة األمریكیة اتصلت بنائب الرئیس عمر سلیمان لتقول لھ 
قتلى وتمثل تطورا مروعا بعد أیام من التظاھرات السلمیة المتواصلة،  4أن أحداث العنف أوقعت 

مع ى . وقد توافق الموقف الجمھورولین عن أعمال العنفؤوطالبت الحكومة المصریة محاسبة المس
النافذ جون ماكین بعد لقاء لھ مع أوباما الرئیس مبارك ى موقف اإلدارة فقد دعا السیناتور الجمھور

مقال لھ بجریدة نیویورك تایمز ى مصلحة مصر وشعبھا وجیشھا. وفى وقال أنھ یصب فى إلى التنح
مبارك وأن تصوغ سیاسة جدیدة ى الرئیس حسناإلدارة أن تتجاوز بنظرھا عھد ى دعا السیناتور كیر

شاطرنا القیم واآلمال ى الذى أن نقف إلى جانب الشعب المصرى تجاه مصر وقال أنھ من الضرور
الحریة واالزدھار والسالم. بل أن مجلس الشیوخ ى ویسعى إلى تحقیق األھداف الشاملة المتمثلة ف

الرئیس مبارك ونقل السلطة سلمیا ى یدعو إلى تنح بأعضائھ المائة أصدروا باإلجماع بیاناى األمریك
فرانك ویزنر وجوب أن ى مصر عبر انتخابات نزیھة. ویالحظ أنھ عندما أعلن المبعوث األمریكى ف

یر، نأت اإلدارة األمریكیة بنفسھا عن ھذا الصراع وأعلنت ییبقى الرئیس مبارك لتطبیق عملیة التغ
  .أسرع وقتى تم فیجب أن مصر یى كلینتون أن التغییر فى ھیالر

باسم وزارة الخارجیة بقولھ أنھ ى عقب المتحدث الرسمى تعقیب على تطور الموقف األمریكى وف
من المؤسف للغایة أن نجد دوال أجنبیة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة تدس أنفھا فیما تشھده مصر 

مسبوق بالتحدث باسم الشعب وقال إن ھذه الدول سمحت لنفسھا بشكل متجرئ وغیر  ،من تطورات
    .1قطاعات منھ وھذا أمر مرفوض تماما من جانب مصر حكومة وشعباى وتبنى المصر

البدایة األولى أرادت ى مصر أنھا فى نھج إدارة أوباما حول الدیمقراطیة فى ھذه التطور فى ویوح
تعاون مع اإلدارة  كان حلیفا للوالیات المتحدة وأنھ قدى أن تثبت أنھا تقدر أن الرئیس المصر

وحول إیران، ى اإلسرائیلى الشرق األوسط وخاصة حول الصراع الفلسطینى سیاستھا فى األمریكیة ف
مصر واتساعھا وإدراك أن ما كان النظام ى غیر أن ھذا التقدیر لم یصمد أمام تصاعد االحتجاجات ف

ویھدد عالقات التحالف بین  باإلخوان المسلمینى مصر سوف یأتى مصر یلوح بھ من أن التغییر فى ف
خوان مصر وأمریكا فضال عن معاھدة السالم المصریة اإلسرائیلیة، حیث أثبتت االحتجاجات أن اإل

المسلمین لم یكونوا ھم المحركون لھا وأنھا أوسع كثیرا، وأن حالة عدم الرضا والغضب من النظام 
قاد إلى استخالص أن النظام قد ى ھو الذن ھذا التقییم لالحتجاجات المصریة إ أصبحت حالة مجتمعیة.

المنطقة بأسرھا، فیما عبر جون ى مصر ولكن فى أصبح عبئا على الوالیات المتحدة لیس فقط ف
قد حسمت أمرھا وأنھت الحیرة بین المواقف األمریكیة فان االدارة االمریكیة بعد لحظة تردد  ى،كیر

  طیة وحقوق اإلنسان.التقلیدیة من تأیید الحكام وبین تأیید الدیمقرا
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مصر البد أیضا إنھا كانت مشغولة بتأثیر ھذه ى تتابع األحداث فى غیر أن اإلدارة األمریكیة وھ
مصر وطبیعة ھذا النظام وتوجھاتھ وتأثیره على التزامات مصر ى األحداث على مستقبل النظام ف

ى المصریة األوسع ف فضال عن المصالح ،الدولیة وخاصة معاھدة السالم المصریة اإلسرائیلیة
  المنطقة.
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  الخالصــة
  

تتبعنا للعالقات المصریة األمریكیة منذ الخمسینیات أنھا خضعت العتبارین أحدھما: ى وھكذا یوح
أدیرت بھ ى الذى والدولى ھو السیاق اإلقلیمى كان العامل الموضوع ى،واآلخر شخصى موضوع

حكمت فكر زعماء مصر الثالث: ى نات الشخصیة التفكان المكوى ھذه العالقات، أما االعتبار الذات
ھذا اإلطار تعرضت العالقات لتقلبات بدأت ى مبارك. فى جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسن

عن مصر، كما ى إنھاء لالحتالل البریطانى توقع مصر تعاون الوالیات المتحدة معھا سواء فى ف
لمطالب تسلیح الجیش ى الحصول على الدعم األمریكتطور ھذا التوقع بعد قیام ثورة یولیو إلى 

من خالل مشروع بناء السد ى العمل على رفع مستوى المعیشة للشعب المصرى وكذلك ف ى،المصر
ى صدى استجابة الوالیات المتحدة لھذین المطلبین بالذات مما یعكس الرغبة األمریكیة فى ف ى،العال

ى عن اعتبارات الحرب الباردة ورغبة واشنطن ف التوصل إلى سالم بین مصر وإسرائیل، فضال
وھو ما لم یقبلھ قادة ثورة یولیو. وقد بلغ  ى،االرتباط بسیاسة األحالف واحتواء االتحاد السوفیت

ى اعتبر النظام فى الذ 1967العالقات المصریة األمریكیة مستوى حادا بفعل حرب ى التجاذب ف
  عدوانھا.ى مصر أن واشنطن قد تواطأت مع إسرائیل ف

توجیھ العالقات بمجيء أنور السادات رئیسا ى ویبدو تأثیر شخصیة الزعامة المصریة واضحا ف
استمرار القطیعة مع الوالیات ى لمصر، ورغم أن سنواتھ األولى قد شھدت ارتباطا بخط سلفھ ف

األعقاب ى إال أن تفكیره بدأ بأخذ منحنى مختلف وذلك ف ى،المتحدة، والتعاون مع االتحاد السوفیت
ى المباشرة لحرب أكتوبر، وحیث تقبل بل ودعى أن تتولى الدبلوماسیة األمریكیة دورا محوریا ف

إلى حد التدھور ى تراجعت عالقتھ مع االتحاد السوفیتى الوقت الذى تسویات مخلفات حرب أكتوبر ف
لسالم المصریة قاد إلى مفاوضات واتفاقیات كامب دیفید ومعاھدة اى والقطیعة، وھو التطور الذ

سمح بتطویر العالقات المصریة األمریكیة إلى ى . كان ھذا ھو األساس الذ1987اإلسرائیلیة عام 
صورة ى فى الشرق األوسط، ثم على المستوى الثنائى البحث عن السالم فى مستوى الشراكة أوال ف

 3.1بلغت ى امب دیفید والتكانت النتیجة المباشرة التفاقیات كى المساعدات االقتصادیة والعسكریة الت
  بلیون دوالر سنویا.

مبارك لم یؤثر على جوھر العالقات ى وعلى الرغم من أن رحیل أنور السادات ومجيء حسن
الجدید یسعى إلى سیاسة خارجیة متوازنة ى المصریة األمریكیة إال أنھ بدا واضحا أن الرئیس المصر

ذا التوجھ وراء عدد من التباینات حول عدد من وربما كان ھ ى.والدولى محیطھا اإلقلیمى لمصر ف
جوھر العالقات المصریة األمریكیة بل ى األحداث والقضایا إال أن اختالف الرؤیة حولھا لم یؤثر ف
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شكلتھ مصر إلخراج صدام حسین من ى الذى إنھا اكتسبت دفعة بفعل مشاركة مصر لالئتالف الدول
  الكویت.

برزت فیھ التباینات ى ) كان العھد الذ2008 - 2000بن (ویمكن القول أن عھد جورج بوش اال
ى تطورت علیھا العالقات المصریة األمریكیة وھي: البحث عن السالم فى وحول نفس الدعائم الت

منطقة الخلیج، العالقات الثنائیة (اتجاه المساعدات األمریكیة للتناقص، ى الشرق األوسط، التعاون ف
  للتجارة الحرة مع مصر، والترویج للدیمقراطیة).لعقد اتفاقیة ى الرفض األمریك

تنبئ بأن ى بدت مبشرة لكى الجدید باراك أوباما بسیاساتھ التى وكان مجيء الرئیس األمریك 
عھد بوش االبن. غیر أنھ ى بدت فى العالقات المصریة األمریكیة سوف تشھد تجاوزا لالختالفات الت

مریكیة، وعلى الرغم من إدراك كل جانب ألھمیة اآلخر استشراف مستقبل العالقات المصریة األى ف
النھایة ھذه العالقات ى تحكم فى لمصالحھ وحرصھ على التعاون إقلیمیا وثنائیا، إال أنھ من األمور الت

ى أنھا تدور بین قوة عالمیة لھا مصالحھا العالمیة وقوة إقلیمیة لھا اعتباراتھا والتزاماتھا اإلقلیمیة. وھ
األولویات والرؤیة وخاصة حول القضایا اإلقلیمیة، ى نتوقع معھا ظھور اختالفات فى الطبیعة الت

ى وتعتمد إدارة ھذه االختالفات بشكل ال یھدد التعاون أو جوھر العالقات على تأسیس حوار إستراتیج
  بشكل منتظم وعلى عدة مستویات.ى یجرى مؤسس

رغم  - حافظ ى وھو النظام الذ ،مباركى نھذه الدراسة مع سقوط نظام الرئیس السابق حسى وتنتھ
ى على عالقات إستراتیجیة قویة مع الوالیات المتحدة وكان ذلك یعتبر ف - عدد من التوترات العابرة 

لذلك یصبح  ،الشرق األوسطى اإلستراتیجیة األمریكیة ف Anchorنظر السیاسة األمریكیة مرساة 
ونتصور أن ھذا سوف یعتمد إلى حد كبیر على  ،ظامالتساؤل عن مستقبل العالقات بعد رحیل ھذا الن

یقوم على التعددیة ى ظل نظام دیمقراطى األغلب أنھ فى وف ،مصرى سوف ینشأ فى طبیعة النظام الذ
التعامل مع ى فإن العالقات یمكن أن تتسم بالصعوبة ف ،حكومة قادمةى یمكن أن تشارك فى الحزبیة الت

دمتھا القضیة الفلسطینیة ومن ناحیتھا فإن الوالیات المتحدة سوف مقى عدد من القضایا اإلقلیمیة وف
ھذه العالقة: المكون األول ھو العالقة بین المؤسستین ى تكون حریصة على مكونین ھامین ف

فضال عن  ،Intelligence to Intelligenceوالمؤسستین المخابراتین  Military to Militaryالعسكریتین 
ضوء ھذا نتصور أن المساعدات األمریكیة لمصر ى م المصریة اإلسرائیلیة. فاستقرار معاھدة السال

یمر ى المرحلة الحرجة التى فى بل نعتقد أن واشنطن سوف تلتزم بدعم االقتصاد المصر ،لن تتأثر
كلینتون خالل زیارتھا للقاھرة ى بھا بعد الثورة وھو ما أبانت عنھ وزیرة الخارجیة األمریكیة ھیالر

حیث أعلنت اإلدارة األمریكیة تقدیم حزمة من المساعدات تتضمن دعم التحول  2011مارس  17
لمصر وتعزیز المناطق االستثماریة المؤھلة من خالل زیادة الصادرات المصریة إلى ى االقتصاد

الوالیات المتحدة بدون جمارك، كما أعلنت اإلدارة أنھا تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونجرس 
لدعم استثمارات القطاع الخاص وسوف یبلغ رأسمال ى األمریكى شاء الصندوق المصرإلنى األمریك
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ى ملیون دوالر، كما ستوفر المؤسسة األمریكیة لالستثمار الخاص عبر البحار ملیار 60الصندوق 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، كما ى لتشجیع استثمارات القطاع الخاص فى دوالر كدعم مال

ملیون  90القاھرة أن الوالیات المتحدة أعلنت التزامھا بتقدیم ى من السفارة األمریكیة فأوضح بیان 
ى مصر بھدف تعزیز النمو االقتصادى دوالر مساعدات اقتصادیة قصیرة المدى لدعم المشروعات ف

ملیون دوالر كیقظة  80على توفیر ى األمریك دوإیجاد فرص عمل كما وافق بنك التصدیر واالستیرا
مینیة لدعم قطاعات االعتماد الصادرة عن المؤسسات المالیة المصریة بغرض إنعاش االقتصاد تأ

  ى.المصر

ینایر ، فانھ من المھم  25غیر انھ الستكمال صورة العالقات المصریة االمریكیة بعد ثورة 
األحداث،  مصر   وما بدا من متابعة دقیقة لتغیراتى االشارة الى انھ مع تطور العملیة السیاسیة ف

كلینتون:" بأن ى بدأت بتصریحات الخارجیة األمریكیة على لسان وزیرة خارجیتھا األمریكیة ھیالر
البالد و إال ى مدنیة منتخبة ھو وسیلة مضمونة لمنع عدم االستقرار فى أیدى نقال حتمیا للسلطة ف

  1ستفقد مصر فرصة تاریخیة".

الخارجیة األمریكیة، توقع الوالیات المتحدة أن  موضع آخر أبدى "ولیام بیرنز" نائب وزیرى ف  
تنافسیة برلمانیة و رئاسیة،  ةمصر بعد عھد "مبارك" من انتخابات دیمقراطیى ترى مشھدا مختلفا ف

   2صالح مقتضیات الدیمقراطیة.ى مستقل لما ھو فى یتبعھا العمل على تكوین مجتمع مدن

م أعربت وزیر الخارجیة األمریكیة  2011مبر دیس 18ى و مع اندالع أحداث العنف األخیرة ف  
مصر منذ قیام الثورة ى تقییم أوضاع العنف المتصاعد فى عن بالغ قلقھا، معبرة عن رغبة ف

المصري" ى "المجلس العسكرى البالد ممثلة فى طلب واضح من السلطات المسئولة فى المصریة، ف
داث، مع ضرورة العمل لضمان بشكل على ضرورة إجراء التحقیقات الالزمة عن مالبسات األح

  3ى.أكبر االحترام الكامل لحقوق اإلنسان؛ من حق التجمع، التعبیر عن الرأ

تعرض ى و عن تعرض فتاة مصریة للضرب قالت: "المرأة المصریة تضرب و تھان، و ھ   
   4سبیل بقاء الثورة حیة، ما وصفتھ بأنھ "وصمة عار". ى حیاتھا للخطر ف

م على المنظمات 2011أواخر العام ى حدثت بتاریخ فى لك المداھمات المفاجئة التیضاف إلى ذ    
و ى مصر شملت المنظمات الحقوقیة األمریكیة منھا؛ المعھد الدیمقراطى الحقوقیة غیر الحكومیة ف

                                                
1 Egypt SIS. 2011. Clinton: SCAF is the establishment of stability in Egypt. Retrieved from: 

http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=58852 
2 William. J. Burns.2011. Supporting Democratic Transitions and Economic Opportunity in a 

Changing Middle East. Retrieved from: http://www.state.gov/s/d/2011/177312.htm 
3 Hillary Rodham Clinton. 2011. Statement by Secretary Clinton on Violence in Egypt. Retrieved 

from: http://egypt.usembassy.gov/pr12192011.html  
4  ------------------. 2011. Secretary's Remarks: Women, Peace، and Security. Retrieved from: 

http://egypt.usembassy.gov/tr121911.html 

http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=58852
http://www.state.gov/s/d/2011/177312.htm
http://egypt.usembassy.gov/pr12192011.html
http://egypt.usembassy.gov/tr121911.html
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و ذلك من قبل رجال األمن و القضاة، و قد عبرت الخارجیة األمریكیة أن مثل ھذا الفعل   ى،الجمھور
عبر عن طبیعة التعاون و التنسیق بین البلدین منذ عدة سنوات فیما یتعلق بشأن تطویر المجتمع ال ی

ما یتطلب العمل المطلوب على إنھاء حالة المالحقات و المتابعة للعاملین بھذه المنظمات  ى،المدن
 1"،دنوالن باسم الخارجیة األمریكیة "فیكتوریاى بأسرع وقت و ھو ما جاء على لسان المتحدث الرسم

مشیرة إلى احتمال تأثر المساعدات األمریكیة لمصر أثناء إعادة النظر فیھا أمام الكونجرس 
  ى.األمریك

تدخل ى إال أن الخارجیة المصریة بادرت بالرد على ھذه التصریحات بأن مصر ال تقبل أ     
ى وزیرة التعاون الدولو تبع ذلك رد  2 ى،ذلك التدخل األمریكى شئونھا الداخلیة بما فى فى خارج

"فایزة أبو النجا" قائلة على أن المرأة المصریة طوال تاریخھا كانت و مازالت قادرة على الدفاع عن 
 3خارجیة أیا كانت مصدرھا. ى حاجة ألیادى قضایاھا دون أ

ذلك من أحداث على المداھمات على حد تعبیر الخارجیة ى فیما تلى و أكدت وزیرة التعاون الدول 
مصر، على أنھا لم تكن مداھمات و إنما حق قضاة ى مریكیة للمنظمات غیر الحكومیة العاملة فاأل

إنشاء و عمل المنظمات غیر ى التحقیق، وفقا لما نسب إلیھا من مخالفة القوانین المعمول بھا ف
ى الت ینایر ، ما استدعى حصرا شامال للمنظمات األھلیة 25زاد عددھا بعد ثورة ى الحكومیة، و الت

    4ذلك تلك األجنبیة منھا.ى تمارس أعمالھا بما یخالف القانون بما ف

فیلتمان" مساعد وزیر ى دفعت " جیفرى التى مثل ھذه التصریحات المتتالیة و المتقابلة ھ   
الخارجیة األمریكیة لشئون الشرق األوسط  للحضور للقاھرة من أجل التأكید على أھمیة العالقات 

وقد   5أكثر أھمیة من مصر".ى العالم العربى یكیة مدلال على "أننا لیس لدینا شریكا فالمصریة األمر
بشكل ى الفترة األخیرة، بصعود للتیار اإلسالمى كثیرا فى المصرى ارتبط ذلك  بتبدل المشھد السیاس

بیة تاریخھا مشاركة شعى شھدت ألول مرة فى نتائج االنتخابات البرلمانیة المصریة و التى غالب ف
العلیا لالنتخابات  ةالمتابعین ألداء اللجناھة دلل علیھا مختلف المراقبین وغیر مسبوقة مع نز

المصریة، ما دفع باإلدارة األمریكیة إلى التكیف مع الوضع الجدید معربة عن استعدادھا للتعاون مع 
ھذا الفوز المتصاعد  مصر و على رأسھا "حزب الحریة و العدالة" نتیجةى التیارات الدینیة الجدیدة ف

                                                
1  Victoria Nuland. 2011. Press Briefing by State Department Spokesperson on Raiding of NGOs in 

Egypt. Retrieved from: http://egypt.usembassy.gov/pr122911.html 
یوجد  جریدة األھرام الرقمي.. احتجاجات الخارجیة األمریكیة و رفض الوزیر المصري. 2011مصطفى سامي.  1

 في: 
      http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=747070 

  . یوجد في:جریدة األھرام. تصریحات وزیر التعاون الدولي. 2011أشرف بدر.   2
       http://gate.ahram.org.eg/News/151898.aspx 

4      http://egypt.usembassy.gov/pr010512.html 
5       http://egypt.usembassy.gov/pr010512.html 

http://egypt.usembassy.gov/pr122911.html
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=747070
http://gate.ahram.org.eg/News/151898.aspx
http://egypt.usembassy.gov/pr010512.html
http://egypt.usembassy.gov/pr010512.html


 39

كل مرحلة بعد األخرى، ما جاء على لسان السیناتور "جون كیري" رئیس لجنة العالقات ى لھا ف
عندما زار بنفسھ مقر جماعة "اإلخوان المسلمین" بالقاھرة؛ من  ى،الخارجیة لمجلس الشیوخ األمریك

اسة الخارجیة المصریة خاصة أجل اإلطالع مباشرة على اتجاه اإلخوان المسلمین فیما یتعلق بالسی
التزام  ى فیما یتعلق بالعالقة مع الوالیات المتحدة األمریكیة و مسألة "اتفاقیة السالم" مع إسرائیل و مد

التقى ویلیام لیزنر مساعد  2012ینایر  11ى وخالل زیارتھ للقاھرة ف  1"اإلخوان المسلمین" بھا.
استعداد الوالیات  زلحریة والعدالة ، حیث ابدى  بیرناوزیرة الخارجیة االمریكیة ونائب رئیس حزب 

  2لمصر حتى تتجاوز ازمتھا ى المتحدة لتقدیم الدعم االقتصاد

فبرایر وخالل اجتماع مجلس األمن  4وفى تطور الحق حذرت وزیرة الخارجیة األمریكیة فى 
على منظمات المجتمع  الدولى فى میونیخ من أن الحملة األمنیة التى یشنھا المجلس العسكرى الحاكم

نحن واضحون جدا بأن " المدنى من شأنھا أن تھدد المعونات التى تقدمھا واشنطون لمصر وقالت
ھناك مشاكل نجمت عن ھذا الموقف من الممكن أن تؤثر على بقیة عالقتنا مع مصر ونحن ال نرید 

ھا من إشكال الدعم ذلك، وقد عملنا بدأب خالل العام المتقدم لتخصیص المساعدة المالیة وغیر
لإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة فى مصر وسیتعین علینا مراجعة ھذه األمور بشكل دقیق عندما 
یحین وقت اتخاذ القرار كى نقرر ما إذا كنا سنخصص ھذه األموال من حكومتنا أم ال فى ظل ھذه 

ا عن تخصیص ونتصور أن اإلدارة األمریكیة فى مأزق بین رغبتھا بل ودفاعھ .3"الظروف
بلیون للمساعدات العسكریة فى السنة المالیة  1.3بلیون دوالر بما فیھا  1.55مساعدات لمصر تبلغ 

التى تنتھى فى سبتمبر المقبل، وبین تحذیرات الكونجرس من إن أیام إصدار شیكات على بیاض قد 
ن تشھد على أن ، وحیث یجب وفق تشریع أصدره الكونجرس، من إن على وزیرة الخارجیة أ"أنتھت

الحكومة المصریة تؤید التحول إلى الحكم المدنى بما یتضمن تنفیذ سیاسة لحمایة حریة التعبیر 
. فى ھذا السیاق تجد اإلشارة إلى ما إثارة بعض المراقبین 4والتجمع والحریات الدینیة وحكم القانون

فھم ودعم المجتمع الدولى من تساؤل حول معنى إثارة مصر لھذه القضیة فى وقت تحتاج فیھ إلى ت
لمواجھة أزمتھا االقتصادیة علما بأن العالقات مع واشنطون ال تنسحب علیھا فقط بل وكذلك على 

  المؤسسات الدولیة وأوروبا.

باسم الخارجیة األمریكیة أن الوالیات المتحدة حصلت على ى بینما تعلن المتحدث الرسمو
قیة السالم مع إسرائیل جاء الرد مؤخرا على لسان ضمانات الحترام "اإلخوان المسلمین" التفا

                                                
1  US embassy in Cairo. 2011. U.S. Senator John Kerry in Cairo، December 10. Retrieved from: 

http://egypt.usembassy.gov/pr121111.html 
  2012ینایر  12،"المصري الیوم "جریدة  6

3  IHT, febr- 6-2012. 
  2012 فبرایر 6،" الحیاة"جریدة   2

http://egypt.usembassy.gov/pr121111.html
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بجماعة "اإلخوان المسلمین" و حزب "الحریة و العدالة" بأن الحصول ى "عصام العریان" القیاد
أیة فرصة للحدیث عن ى على أغلبیة مقاعد البرلمان باالختیار الحر لإلرادة الشعبیة، ال یمكن أن یعط

أو الحدیث عن أیة سیاسات دون الحصول على الموافقة ى ارجأیة ضمانات فیما یتعلق بالشأن الخ
   1ى.الشعبیة فلم یعد أحد یستطیع الحدیث بالنیابة عن الشعب المصر

بالوفاء بما وعد بھ اوباما من مساعدات ى فیلتمان التأخیر االمریكى وخالل زیارتھ فسر جیفر
فقة الكونجرس وربط ھذا بواقعة وبالحاجة الى الحصول على مواى مالیة لمصر بالروتین االمریك
العام ى ل الراا منظمات أمریكیة وھو ما اصبح یشغمصر ومن بینھى مداھمة المنظمات الحقوقیة ف

حول تقدیم المساعدات ى ، وقال انھم یتشاورون مع السعودیة  ومع صندوق النقد الدولى االمریك
  .ى لالقتصاد المصر

اھدة السالم المصریة االسرائیلیة معتبرا ان المعاھدة لھا معالجتھ لمعى ویلفت النظر ان فیلتمان ف
، كما ربط احترام مصر للمعاھدة باحتیاجات مصر من االستثمارات ى األمن اإلقلیمى جذور ف

  االجنبیة ودعم المؤسسات االقتصادیة العالمیة واوربا ، فضال عن عالقتھا بالوالیات المتحدة.

ریحات فیلتمان ھو قولھ ان الوالیات المتحدة یجب ان تكون تصى ومن اھم ما یلفت النظر ایضا ف
العام ى الن الحكومة المصریة ستكون مسئولة بشكل اكثر امام الرأى العام المصرى اكثر ادراكا للرا

  سیكون لذلك تأثیر على كیفیة ادارة العالقات الثنائیة .ى وبالتالى المصر

اتسمت ى استعرضناه والذى ت المصریة األمریكیة التعلى ایة حال، فانھ بالنظر الى تاریخ العالقا
مبارك ، ى شھدتھ الخمسینیات والستینیات ،واستمر ھذا حتى عھد حسنى السبعینات بتجاوز التوتر الذ

مصر تدخل العالقات مرحلة جدیدة سوف تتمیز ى ینایر والبیئة السیاسیة الجدیدة ف 25فانھ مع ثورة 
، سیكون ى العام المصرى وتستجیب وتعكس الراى القرار المصربسیاسة خارجیة تؤكد استقاللیة 

على الوالیات المتحدة ان تتكیف معھا ، وان تدرك ان عصر إدارة عالقاتھا مع مصر عبر مكالمات 
تیلفونیة ومع رجل واحد قد انتھى ، وان إدارة العالقات مع مصر سوف تتطلب مستوى عال من 

ظل ھذه العالقة سوف تشھد العالقات غیوما وربما توترات ى وف 2المھارة والتعامل مع عدة العبین .
، واألرجح ان ى واإلقلیمى معھا ادراك البلدین حاجة كال منھما لألخر  على المستوى الثنائى یتواز

یسمح باالختالفات ى نمط العالقات سوف یكون اقرب  لنموذج العالقات التركیة االمیریكة والذ
   وقت واحد .ى والتعاون ف

                                                
1 Breaking News. 2011. The Muslim Brotherhood has not guaranteed any commitments to the Cmap David 

Accord. Iranian English Radio. Retrieved from: http://english.irib.ir/news/political/item/85576-
muslim-brotherhood-has-not-guaranteed-any-commitment-to-the-camp-david-accord  

2   Thomas Freedman, "Trust but verify ", IHT, January 19 , 2012. 

http://english.irib.ir/news/political/item/85576-
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وعلى الرغم من الغیوم التى أحاطت بالعالقات المصریة األمریكیة بسبب المنظمات القانونیة، 
وكذا منع عدد من األمریكیین من السفر، إال إن ثمة اتفاق بین الخبراء والمحللین فى واشنطون على 

ة، باعتبار أن مصر، ستظل أھم ما تركز علیھ اإلدارة األمریكیة الحالیة، وربما اإلدارات الالحق
المنطقة التى تعتبرھا الوالیات المتحدة تأثیرات ما یحدث فى مصر على منطقة الشرق األوسط وھى 

بالغة الحیویة للمصالح األمریكیة ولم یقلل منھا إستراتیجیة إدارة اوباما التى اتجھت مؤخرا إلى 
  .1التركیز على منطقة آسیا ـ باسیفیك

                                                
 .2012فبرایر  5، الشرق األوسط». الوالیات المتحدة والثوارت العربیة«حسین حسونھ  2
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