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 مصریة-أمریكیة عالقات نحو"

  "بناءة

   ��عحس�ن 

 �� نوفم�� 
ً
حول مستقبل العالقات  ٢٠١٥أصدر مع�د واشنطن لدراسات الشرق األد�ى تقر�را

�د نحو بناء عالقات مصر�ة أمر�كية أك�� إيجابية" ملع �عنوان "التعاون ول�س التغا���.. املصر�ة األمر�كية

وذلك من خالل التقر�ر الذي أعده �ل من "ف�ن . ١٤واشنطن واللذين تحدثا فيھ عن ز�ار��ما األخ��ة ملصر

  .١٥و���" و"جر�جوري كر�ج"

 للمصا�� األمر�كية �� منطقة الشرق األوسط ح�� عام 
ً
 م�ما

ً
، ومع �٢٠١٠انت مصر محورا

ش�دت العالقات املصر�ة األمر�كية �غ��ات كب��ة وخاصة مع سقوط نظام  ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة الـ اندالع 

عندما تو�� الرئ�س  ٢٠١٢الرئ�س األسبق "ح���� مبارك" وتو�� جماعة اإلخوان املسلم�ن ا��كم عام 

 �شأن طبيعةاملعزول "محمد مر���" ا��كم وما أثاره ذلك من مخاوف لدى الواليات املتحدة األمر�كية 

  العالقات مع مصر خالل �ذه الف��ة. 

و�� �ذا اإلطار حرصت اإلدارة األمر�كية ع�� تقييم الوضع السيا��� ا��ديد �� مصر، خالل 

 املش�د السيا��� ا��ديد �عد ثورة 
ً
، ثم ٢٠١٣يونيو  ٣٠ف��ة حكم الرئ�س األسبق "محمد مر���" وأيضا

 
ً
ملصر، من خالل إرسال عدد من الباحث�ن إ�� مصر  انتخاب الرئ�س "عبدالفتاح الس����" رئ�سا

 من خالل اللقاء مع مجموعة واسعة من 
ً
الستكشاف الواقع السيا��� �� مصر �ش�ل أك�� تفصيال

السياسي�ن املصر��ن و�عض قادة األحزاب السياسية وا��تمع املد�ي وال�شطاء والذي �ع��ون عن الرأي 

                                                           

  .باحث باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط  
14VIN WEBER & GREGORY B. CRAIG, Cooperating not Condoning: Toward 
a More Constructive U.S. Egypt Policy, Washington institute, Nov.2015, 
available at: 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/WeberCraig2015
WEB.pdf 

"ف�ن و���" �و عضو سابق �� ال�ونجرس األمر��ي عن ا��زب ا��م�وري من والية مين�سوتا والرئ�س السابق لـ  ١٥ 

"الصندوق الوط�� للديمقراطية". و"جر�جوري كر�ج" �و مس�شار سابق �� الب�ت األبيض خالل إدارة أو�اما ومدير تخطيط 

  ل �لي�تون.السياسات �� وزارة ا��ارجية األمر�كية خالل إدارة بي



 ٢٠١٥ دیسمبر –) یولیو ٦٩–٦٨( انالعدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- ١٥٨ - 
 

دارة األمر�كية لصياغة أفضل السياسات املناسبة لضمان استمرار العام املصري ثم تقديم التوصيات لإل 

  العالقات املصر�ة األمر�كية �� ظل الب�ئة السياسية ا��ديدة �� مصر. 

ُيظ�ر التقر�ر ا��رص األمر��ي ع�� بناء عالقات جيدة ومستقرة مع مصر وخاصة �� مرحلة ما 

قوف ع�� طبيعة املش�د السيا��� املصري والعالقة ذلك س�� الباحثون للو  إطاريونيو، و��  �٣٠عد ثورة 

ب�ن النظام السيا��� واألحزاب السياسية وطبيعة السياسة ا��ارجية املصر�ة تجاه دول ا��وار اإلقلي�� 

 إسرائيل حيث تم عقد لقاءات ب�ن مسئول�ن أمر�كي�ن وآخر�ن من األردن وإسرائيل ملعرفة 
ً
وتحديدا

  الداخلية �� مصر ومن ثم وضع سياسة أمر�كية ت�سق مع �ذه التطورات.التداعيات اإلقليمية لألحداث 

  :السیاق اإلستراتیجي للعالقات المصریة األمریكیةأوالً: 

  طبیعة المشھد السیاسي الحالي في مصر

 مما �ان عليھ قبل ثالث 
ً
�ش�� التقر�ر إ�� أن الوضع السيا��� ا��ا�� �� مصر �و أك�� �عقيدا

  وإن -سنوات 
ً
 من الوضع ٢٠١٢ففي عام  -�ان ل�س بالضرورة أسوأ أو أفضل حاال

ً
، �ان الشعب قلقا

االقتصادي والسياسة ا��ارجية ال�� اتبعت �� ظل الرئ�س األسبق محمد مر���. أّما �� الوقت ا��اضر، 

دى ل فقد أظ�ر التقر�ر وجود حالة أك�� إيجابية داخل ا��تمع املصري تتمثل �� الشعور باالطمئنان

 و�ش�ل أك�� من أي وقت 
ً
املصر��ن �ش�ل عام، رغم حالة االستقطاب الذي �ع�شھ ا��تمع املصري حاليا

م���، إضافة إ�� مز�د من القضايا ال�� تلوح �� األفق من بي��ا تزايد عدد الس�ان �سرعة والذي يتطلب 

 بمعدل 
ً
 است�نائيا

ً
 اقتصاديا

ً
. %١٠نموا

ً
  سنو�ا

 مقارنة بما �انت عليھ األوضاع �� عام ي��ظ التقر�ر وجود اخ
ً
، ٢٠١٢تالفات كث��ة �� مصر حاليا

، ٢٠١٢و�شمل �ذه االختالفات سلوك املؤسسة العكسر�ة وعالق��ا با��تمع املد�ي �� مصر. ففي عام 

 
ً
لم تكن املؤسسة العسكر�ة مؤسسة شعبية، لكن اليوم أصبحت النظرة إل��ا أك�� إيجابية وأك�� قر�ا

ن�ن الذين يرون أن �ناك العديد من ا��اطر األمنية ال�� ��دد األمن القومي املصري و�و ما يفرض للمواط

 من التحديات ع�� ا���ش املصري الذي يواجھ التنظيمات اإلر�ابية سواء �� س�ناء أو ع�� ا��دود 
ً
مز�دا

  الغر�ية مع لي�يا. 

كم ب�ن  ٤٠ء ع�� امتداد شر�ط طولھ فاملؤسسة العسكر�ة ال تزال تواجھ خطر اإلر�اب �� س�نا

ب�ت املقدس" والئھ لتنظيم "داعش" وتم ترجمة ذلك �� شن �ذه  أنصارالعر�ش ورفح وإعالن تنظيم "
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ا���ش) و�و ما يز�د من  –التنظيمات عدد من ال��مات اإلر�ابية ضد قوات األمن املصر�ة (الشرطة 

  ل كب�� ع�� األمن القومي املصري.خطورة األوضاع األمنية �� س�ناء وا�ع�اس ذلك �ش�

تناول التقر�ر ا��ديث عن العالقة ب�ن ا���ومة ا��الية برئاسة "شر�ف إسماعيل" واملؤسسة 

ظم والقوات املس��ة �� مؤسسة مح��مة �� مع -العسكر�ة والذي يصف�ا بالقو�ة �ش�ل أك�� من سابق��ا 

وات املس��ة املصر�ة لم �ستطع تحقيق العديد من أنحاء مصر. و�� �ذا السياق �ش�� التقر�ر إ�� أن الق

أ�داف�ا وخاصة فيما يتعلق بمواج�ة التنظيمات اإلر�ابية �� س�ناء، األمر الذي أدى إ�� �عب�� املسئول�ن 

�� الواليات املتحدة وإسرائيل عن قلق�م إزاء خطوات ا���ش املصري �� حر�ھ ضد اإلر�اب �� شبھ جز�رة 

�ادث األخ�� الذي أسقطت فيھ طائرة ر�اب روسية �ش�� إ�� مجموعة من س�ناء، وخاصة عقب ا�

ذلك من ردود أفعال �عض الدول األورو�ية بما ف��ا قرار ا���ومة ال��يطانية  �ت�التوترات ذات الصلة. وما 

  .إلغاء الرحالت من شرم الشيخ

 ار وعالق��ا جيدة معورغم ذلك �ش�� التقر�ر إ�� أن ا���ومة ا��الية ال تزال �� حالة استقر 

معظم الشعب املصري، غ�� أن التقر�ر يؤكد ع�� أ�مية أن تدرك ا���ومة املصر�ة ا��الية بأ��ا 

سُتحاسب �� ال��اية ع�� أساس أدا��ا، وإن لم �ستطع ا���ومة تلبية مطالب الشعب، قد �عود الشعب 

�ا قر�ب �� ظل السياسات ال�� تتخدإ�� التظا�ر، ح�� إن �ان �ذا التطور غ�� متوقع �� املستقبل ال

 
ً
 وال�� تجعل من �ذا األمر أقل احتماال

ً
  .ا���ومة حاليا

  الوضع االقتصادي في مصر

بال�سبة إ�� السياسة االقتصادية، يؤكد التقر�ر ع�� أن ا���ومة املصر�ة تضع آمال�ا �� إقامة 

غت فرص عمل للمواطن�ن حيث بلمشروعات كب��ة للب�� التحتية، وال�� سوف �ساعد �� خلق مز�د من 

، والذي قد ي�ون لھ فائدة ع�� املدى القص�� وا��روج من األزمة %١٥ – �١٢سبة البطالة �� مصر ما ب�ن 

، غ�� أن التقر�ر �ش�� إ�� عدم ضمان تحقيق ذلك وما إذا �انت �ذه 
ً
االقتصادية ال�� تمر ��ا مصر حاليا

 ��ل م
ً
 حاسما

ً
  شكالت البطالة ع�� املدى الطو�ل أم ال. املشروعات سوف ت�ون عامال

يرى التقر�ر أن الظروف االقتصادية �� مصر توفر فرصة للواليات املتحدة  اإلطارو�� �ذا 

لتحقيق تقدم �� عالقا��ا مع مصر من خالل تقديم املساعدات االقتصادية واالس�ثمارات األجن�ية 

 %٤٠لة برنامج اإلصالح االقتصادي، خاصة وأن املباشرة �� مصر و���يع ا���ومة املصر�ة ع�� مواص
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من االقتصاد املصري تحت سيطرة القوات املس��ة، األمر الذي يز�د من صعو�ة تحقيق اإلصالح. 

 لز�ادة تمو�ل أ�شطة م�افحة اإلر�اب 
ً
و�التا��، من املر�� أن ي�ون ال�ونجرس األمر��ي أك�� استعدادا

 من ز�ادة املساعدات االقتصادي
ً
  .ةبدال

  إیجابیة تجاه مصر أكثربناء سیاسة أمریكیة  ثانیاً: نحو

 وكذلك التطورات 
ً
 واقتصاديا

ً
 للتطورات األخ��ة �� مصر سياسيا

ً
يخلص التقر�ر إ�� أنھ نظرا

ات ��دد " الذي باإلقليمية الرا�نة متمثلة �� تضافر ا���ود اإلقليمية والدولية ملواج�ة تنظيم "داعش

 -أمن واستقرار دول منطقة الشرق األوسط، بل وامتد ذلك ل��دد األمن القومي للدول األورو�ية (روسيا 

، فإنھ ي�ب�� ع�� الواليات املتحدة األمر�كية اتخاذ عدد  -فر�سا 
ً
بر�طانيا) والواليات املتحدة األمر�كية أيضا

تحقيق االستقرار األم�� والسيا��� من ج�ة، وتحقيق من السياسات ال�� من شأ��ا مساعدة مصر ع�� 

  معدالت نمو أك�� من ج�ة ثانية.

طرح التقر�ر عدد من التوصيات ال�� �سا�م �� تحقيق عالقات أمر�كية  اإلطار و�� �ذا 

  مصر�ة أك�� إيجابية، ومن أ�م�ا ما ي��:

  ر أغسطس املا��� الذي عقد �� ش -االستفادة من ا��وار اإلس��اتي�� املصري األمر��ي�- 

كنقطة انطالق لتعز�ز الت�سيق األمر��ي املصري ملواج�ة اإلر�اب �� س�ناء وع�� ا��دود املصر�ة 

 اللي�ية.

  است�ناف املناورات العسكر�ة املش��كة ب�ن القوات املصر�ة واألمر�كية (مناورات النجم الساطع

) �� مصر مع ال��ك�� ع�� التقنيات ا��ديثة ملوا
ً
 ج�ة اإلر�اب.نموذجا

  عز�ز الت�سيق األم�� والعسكري ب�ن الواليات املتحدة األمر�كية و�ل من مصر وإسرائيل وتأكيد�

 الواليات املتحدة ع�� ال��ام�ا بتعز�ز العالقات الثالثية �� �ذا الشأن.

  تحس�ن عمليات تبادل املعلومات ب�ن الواليات املتحدة ومصر لتعز�ز ج�ود م�افحة اإلر�اب

 عاون اإلقلي��.والت
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  عن النظم القديمة لتصبح 
ً
���يع مصر ع�� إعادة برمجة جزء من مساعدا��ا العسكر�ة �عيدا

أك�� مالئمة ملكفاحة اإلر�اب والتمرد بما �� ذلك االستعانة بالطائرات املروحية "بالك �وك" 

 وكذلك أدوات حماية ا��دود الغر�ية مع لي�يا. ”C4ISR“ونظم 

  وع�� الصعيد االقتصادي ي�ب�� ع�� الواليات املتحدة اإلستمرار �� دعم ا���ود املصر�ة ��ذب

اإلس�ثمارات األجن�ية وإرسال الوفود االقتصادية ورجال األعمال لتقديم املشورة ل���ومة 

 املصر�ة لوضع سياسات مالية فعالة.

 وتقديم املز�د من املنح مساعدة مصر �� تحس�ن نظام�ا التعلي�� وخاصة التعليم الف� �

 .الدراسية، مع مواصلة تفعيل ا���ومة املصر�ة ل��امج اإلصالح االقتصادي

  ع�� اإلدارة األمر�كية إعادة التأكيد ع�� أن االتفاق النووي مع إيران ال �ع�� التخ�� عن حلفا��ا

 �� املنطقة وخاصة مصر.

 القتصادية �� مصر مع �عز�ز ا���ود ا��اصةأ�مية ال��ك�� األمر��ي ع�� االحتياجات األمنية وا 

 بمواصلة اإلصالح السيا��� وتحس�ن ال��ل املصري �� مجال حقوق اإل�سان.

  

  

  


