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دينــاميــات العالقـات املـصـريـة
محـــــمد عبــــد العــــــــظيم الشيمي* األمـيركـية اجلـديدة يف ظل إدارة
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــب
ـ

(@) مـدرس بقـسم
الــعــلـــــــــــــــــــوم
الــسـيـــاسـيــــــة-
ـ
جــامعــة حلــوان.

تعتبر مصر دولة مهمة بالنسبة ملصالح األمن القومي للواليات املتحدة األمريكية يف الشرق
األوسط  ،وذلك لعـدة اعتبـارات أساسيـة أهمها؛ عـوامل موقعهـا اجلغرايف والـدميغرايف
ومواقفهـا الدبلـوماسيـة ،فهي بـالرغم مـن مواجهـتها الكـثير مـن املشكالت يف الـسنوات
األخيرة إال أنـها تعد العبـاً رئيسياً يف مـنطقة الشـرق األوسط وشمال أفـريقيا ،اذ ال تزال
الدولة العربيـة األكثر اكتظاظاً بـالسكان ،وهي جارة اسرائيل "احللـيف األمريكي باملنطقة"،
كمـا أنها املـتحكمة يف قـناة السـويس ،وقد قـدمت الواليـات املتحدة إلـى مصر مـساعدات
عسكرية وإقتـصادية منذ أواخـر السبعينات ،وهـو ما عدته استثمـاراً لها يف سبيل حتقيق
االستقرار اإلقليـمي الذي يهدف يف املقام األول إلـى احلفاظ على معاهـدة السالم املصرية
اإلسـرائيليـة  ،1979واإلبقاء علـى عالقتها مـع اجليش املصـري كشـريك أمني يـساهم يف
حتقيق االستـقرار يف املنـطقة ،ويعـرب القادة األمـريكيـون عن قلقهـم الدائم حـول قضـايا
حقـوق اإلنسـان يف مصـر يف خالل السـنوات األخـيرة ،وهـو الشـأن الذي تـراجعت فيه
العالقات الثنائية بشكل متكرر(.)1
واجلـدير بالـذكر أن الرئـيس عبد الـفتاح السـيسي ،املنتخـب يف أيار/مايـو  ،2014يسعى
لتحسني العالقات املشتركة بني البلـدين ويرحب بالتعاون مع إدارة ترامب اجلديدة ،بعد أن
علقت اإلدارة األمريكـية السابقة بواسطة أوباما مساعداتهاملصر قبل أن تعيد صياغتها يف
العام  ،2013حيث أصـدر الكوجنرس األمريكي تشريعاً جـديداً ضم فيه شروطاً مستجدة
حـول استمـرار املسـاعدات األمـريكيـة ملصر ،غـير أنه علـى اجلهة األخـرى أشاد الـرئيس
ترامب يف أثنـاء حملته االنتخـابية بـالرئيس الـسيسي وبتـعزيز العالقـات الثنائـية يف حال
انتخابه ،يف الـوقت الذي أبـدى فيه بعض املراقـبني قلقهم نحو قـضايا حقـوق االنسان يف
مصر اذا مت التعاون املنشود بني البلدين(.)2
وجاءت زيـارة السـيسي األخـيرة يف يـوم اإلثنني املـوافق  2نيـسان/أبـريل  ،2017كنقـطة
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حتول يف العالقـات الثنـائيـة بني البلـدين بعـد العديـد من االضـطرابـات التي عـانى مـنها
الطرفني يف ظل وجود اإلدراة السابقـة ،كما كانت تلك الزيارة مبـنية على دعوة من الرئيس
األمريكي تـرامب إلى نظيره املصـري السيسي لبحث العالقـات مرة أخرى يف عهده ،حيث
أبـدى ترامب سابقاً تأييده ودعمه لرئـيس السيسي وجمليئه يف ظرف صعب يف مصر ،وأنه
يدعمه يف مـواجهته لإلرهاب ،فيعد اإلرهاب من أهم القضـايا التي تشغل اإلدراة األمريكية
اجلديدة وتسعـى للقضاء عليها يف العالم كله ،والسيـما يف الشرق األوسط الذي من شأنه
تهـديد املصالح األمـريكية يف املنطقـة ،وبالتالي رأى تـرامب أن القيادة املصـرية ذات أهمية
بالغة يف إتزان تلك املصالح ،بناءاً على العديد من األراء املشتركة بني الطرفني والذي يعمل
علـى أهاف موحدة يف محيط الظروف املـستجدة على املنطقة العـربية والشرق أوسطية(،)3
و سنناقش ذلك من خالل التالي:
أوال :تطور العالقات املصرية األمريكية
قـامت العالقات املـصرية األمـريكية منـذ عقود علـى اإللتزام الـثنائي نحـو أهداف مشـتركة
تسـعى للنهـوض بالـشرق األوسـط يف قضايـا السـالم واإلستقرار ،وظلـت مصر لـسنوات
عديدة من بني حلفـاء الواليات املتحدة االمريكيـة األكثر تأثيراً ملا لهـا من قيادة إقليمية ،وقد
أقـام البلدان عالقـات دبلوماسيـة ألول مرة يف عام  1922إثـر استقالل مصر عـن احلماية
البـريطانية ،واشتركـت الواليات املتحدة مع مصـر يف عالقات اقتصادية وعـسكرية موسعة
للـنهوض مبصـالح مشتـركة ،كمـا سعى البلـدان يف بذل جهـوداً تعاونـية متـسقة لـتوسيع
العالقات التجارية وزيادة االستثمار األجنبي وضمـان املرور اآلمن عبر قناة السويس ،وقد
اهتمـا كالهمـا بتـحقيق التحـديثـات يف اجليـش املصـري والعمـل على مـكافحـة اإلرهاب،
وجاءت أحد املؤشرات لثبوت أهـمية العالقة الثنائية يف العـام  ،2009عندما أختار الرئيس
األمـريكي السـابق أوبامـا "جامعـة القاهـرة" خملاطبـة العالم اإلسالمـي ،ليؤكـد على أهـمية
تواصل العالقات بني البلدين(.)4
وقد مـر تاريخ العالقـات املصريـة األمريكيـة بعدة محطـات تاريخيـة تأرجحـت بني التعاون
والصـراع ،حيث سانـدت الواليات املتحـدة األمريكيـة مصر بعـد التدخل العـسكري جمللس
قيـادة الثـورة يف عام  ،1952والـذي جنم عـنه اإلطاحـة باملـلك فاروق وبـالنظـام امللكي يف
مـصر ،واتخـذ مجلس قيـادة الثورة بـقيادة اإلصالحـيني العسكـريني موقفـاً حياديـاً جتاه
القوى الـعامليـة آنذاك ،فـلم يكن من املـواليني للغـرب ،ويف نفس الـوقت لم يبـدو تقربـاً إلى
اإلحتاد السـوفيتي ،ولكن الـعالقات املصريـة األمريكية تـوترت بعد التعـاون الذي جمع بني
القيـادة العسكـرية يف مصـر وبني السـوفيت وتشـيكيا يف مـا يخص الـتدريبـات واملعدات
العسكريـة يف عام  ،1955وجاء ذلك نتيجة لرفض الـغرب تقدمي املساعدة ،كما أنه يف ذات
العـام ،قادت كال من مصر ويـوغوسالفيا والهنـد العالم الثالـث يف مؤمتر بانـدونغ ،بإنشاء
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حركة اسـتقاللية عن الكتل الشـرقية والغربيـة ،وهو ما أدى إلى زيـادة تدهور العالقات بني
مـصر والـواليات املتحـدة ،ففي  1956أُصدر قـرار أمريـكي بريـطاني بـسحب املسـاعدات
اإلقتصـادية املقدمة إلى مصر والتي تساعـد يف بناء سد أسوان( ،)5قامت مصر على إثره
بتأميم شـركة قناة الـسويس حـتى يتم االستـفادة من ايراداتـها يف بناء الـسد يف أسوان،
وبناءاً على ذك القرار إمتلكت مصر قنـاة السويس ولكن ظلت الشركة البـريطانية الفرنسية
مـالكة لـها ومسـؤولة علـى إيرادتـها فيمـا عدا مـا تدفـعه ملصر كـإيجار للقنـاة ،ويف أواخر
تشـرين األول/أكتـوبر  ،1956أثـناء الغـزو الثالثـي على مـصر بـواسطـة "إسرائـيل" التي
استهـدفت وقف الفلسـطنيني مـن استخدام مـصر إلطالق عـمليات ضـدها ،بـاإلضافـة إلى
"بريـطانيـا وفرنـسا" بهـدف احتالل القنـاة ،إال أنه يف  1957استـطاع الـرئيس األمـريكي
"أيزنهاور" إقناع الغزاة الثالثة من االنـسحاب من مصر ،وساعد ذلك يف حتسني العالقات
املصرية االمريكية لفترة وجيزة (.)6
وعلى هذا املنوال ،تأرجحت العالقات بني مصر والواليات املتحدة ،حيث أنها لم تكن سلسة
ومبـاشرة وإمنـا يتخللهـا طرف ثـالث دائماً ،إمـا االحتاد الـسوفيتـي يف فترة اخلمـسينات
والستينـات أو اسرائيل يف خالل حـرب  ،1973وقد شهـدت العالقات املصـرية األمـريكية
إزدهاراً غـير مسبوق يف عهـد الرئيس املصـري الراحل أنور السـادات ،عندما أراد إرساء
عالقات اسـتراتيجية قوية بـني البلدين ،حدث يف إطارها عـدة زيارات هامة جمعته مع وزير
اخلارجيـة األمريكي كسنجـر ،وأهمها يف  7نوفمـبر  ،1973حيث ذهب السـادات إلى أبعد
من مجرد نقاش (فك االشتبـاك) ،ورغب يف تعميق العالقة بني بالده والواليات املتحدة ،ولم
يستمر احلوار على وتيرة ثابتة بل كـان يضعف أحياناً ويقوى أحياناً أخرى ،وذلك ألسباب
تتعلق بغيـاب آلية احلوار بني مصر والواليات املتحدة ملـدة طالت ألكثر من  15عاماً ،بالرغم
من استخـدام الواليـات املتـحدة لغـة احلوار مـع العديـد من الـدول منهـا البـرازيل والهـند
والصني وغيـرها ،ولكنها غابت مع مصر ،مما أثـر سلباً يف استمرار العالقة واحلفاظ على
أهـدافها ،وبالـنسبة للعالقـة الثالثية بـني مصر والواليـات املتحدة واسرائـيل()7؛ فقد قامت
على احتـرام مجموعة املـصالح احليويـة لكل طرف منهم ،ولكـن الواليات املتحـدة االمريكية
يف كثير من األحيان كانت تـتناقض مع أساس العالقة املتبعـة بينهما وبني مصر ،وجاء رد
مصـر على ذلك اخللل يف موازنة العالقـات بحجب خطط الواليات املـتحدة نحو زرع قواعد
عسكريـة يف مصر ،والتـسليح التقليـدي للجيش املصـري ،بيد أن الـواليات املتحـدة قدمت
تنازالت لتلك املطالب يف سبيل احلفاظ على العالقات الرئيسية التي جتمعها مع مصر(.)8
وقد كانت معاهدة السالم التي جمعت بني مصر واسرائيل وسعي مصر إلقامة عالقات مع
الواليـات املتحدة األمريكيـة متثل انتصارا للسـياسات األمريكيـة يف الشرق االوسط ،سواء
على املـستوى األمني واالستراتـيجي اإلقليمي يف املنطقة أو يف تقـدمها يف احلرب الباردة
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علـى االحتاد السـوفيتي( ،)9كمـا استمرت العالقـات بني كال البلديـن يف خالل تلك الفترة
حاملة الكثير من املتناقضات ال تعرف بحالة ثابتة وإمنا تختلف من النمو إلى التراجع.
ثانيا :محددات بناء العالقات بني الدولتني
هنـاك خلل يف احملدد اإلستـراتيجي للعالقـة بني مصر والـواليات املتحـدة حيث الحظت أن
العالقة لم تقم على أساس مـؤسسي سليم يف ضوء غياب حوار استراتيجي متسق ملواكبة
هـذه العالقة وحتفـيز تطـورها بـني احلني واآلخر .ومت إرسـاء العالقة بـني مصر والـواليات
املتحدة بشكل أكثر استقراراً يف عهد الرئيس الراحل أنور السادات .والسؤال هنا ملاذا لم
يبـدأ احلوار االستـراتيجـي إال بعد بـدء هذه العالقـة بخمسـة عشـر عامـاً ثم تراخـى هذا
احلوار بعـد ذلك ليظهـر من جديـد عام 2006؟ كـيف تكون هنـاك عالقة إسـتراتيجيـة بدون
حوار؟ فـإن غياب آليـة احلوار ألكثـر من خمسـة عشرة عـاماً بني مـصر والواليـات املتحدة
سـاهم يف إضعاف استقرار العالقـة واحلفاظ على أهدافهـا واملصالح املتبادلـة بينهما مما
أدى إلـى "شخـصنـة" هـذه العالقـة( .)10وتكـمن املـشكلـة الـتي نـواجههـا لـوضع حـوار
استراتيجي مع الواليـات املتحدة يف اخلالف يف تصورات األجهـزة اخملتلفة يف مصر عن
شكل العالقات مع الـواليات املتحدة ،ولذا فال بد أوالً من االتفـاق حول اإلطار النظري لهذه
العالقـة من خالل إقامـة حوار شامل ملـمثلي جميع مـؤسسات الـدولة املصـرية ،مع دراسة
وثـائق مـتاحـة من مصـادر مثل ويكـيليكـس والوثـائق األمـريكـية واإلسـرائيلـية ومـذكرات
السيـاسيني ،الخ .ووجود فهم واضح وعميق لـطريقة تفكير ومـواقف الطرف اآلخر وتوسيع
العالقـات إلقامة عالقـة مجتمعيـة من خالل معرفـة جيدة بتـوجهات اجملتمع املـدني ومراكز
الفكر ،خـاصة يف وجـود أطراف فـاعلة عـديدة يف العـالقة مثـل تركيـا والسعـودية وقـطر
والتـراجع النـسبي الـذي نشهـده يف الدور اإلقـليمي ملـصر وتـداعيـات ذلك علـى عالقتـنا
بالواليات املتحدة ومصاحلها يف املنطقة(.)11
ويتـطلب دوام العالقـة اإلستـراتيجيـة نوعـا من الـتوافق يف املـصالح بـحيث ال ينفـي طرف
وجود املصالح املتبادلة بني البلدين والتى ميكن حتديدها فى(:)12
 -1املصالح األمريكية
•احلفاظ على السالم املصري –اإلسرائيلي.
•مزايا املرور يف قناة السويس وفى األجواء املصرية.
•التعاون مع اجليش املصري ومكافحة اإلرهاب.
 -2املصالح املصرية:
•حتديث القدرات العسكرية املصرية وتطويرها.
•احلفاظ على قدر من التوازن االستراتيجي فى الشرق األوسط.
•دعم دور مصر اإلقليمي والدولي.
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ومن الواضح أن الـواليات املتحدة حتصل على هذه املزايا بقيمـة متناقصة نظراً لثبات قيمة
املـكون العسكـري لسنوات طـويلة إزاء الزيـادة املستمـرة ألسعار السـالح وارتفاع معدالت
التـضخم .كما جنحت الواليات املتحدة يف فصل العالقة بينها وبني مصر عن العالقة بينها
وبني إسرائيل ،مبعنى أنه يف بدايـة العالقة كان هناك اتفاق علـى االحتفاظ بنسبة  2إلى 3
فى املساعـدات العسكرية بني مصـر وإسرائيل وهو ما مت التغـاضي عنه متاماً الحقاً .ويف
حني أن الـعالقة الثالثية بني مصر والواليات املتحـدة وإسرائيل تفرض احترام مجموعة من
املصالح احليوية لكل طرف ،إالّ أن الواليات املتحدة اتبعت يف الكثير من األحيان سياسات
تتنـاقض مع أسس هـذه العالقة ،خاصـة فيما يتعلـق بالتوازن الـعسكري يف املنـطقة .وفى
نفس الوقت قامت مصر بـحجب ما كانت الواليات املتحدة تـأمل يف احلصول عليه بالنسبة
لقواعد عسكـرية وتطوير قـدرات اجليش املصرى فى اجتـاه التصدى لإلرهاب وذلك ضمن
أشياء أخرى.
وميـكن القول بصفـة عامة ،بـعيداً عن مجمـوعة من األهـداف والرغبـات التي لم يتم تـلبيتها
بالنـسبة للـطرفني ،أن القـاهرة وواشنـطن قد تعـامال بواقعيـة وبشكل عملـى مع مسـاحات
التوافق واالخـتالف بينهما رغم أنه اليزال هنـاك قدر كبير من الشعـور باالحباط والغموض
فـى العالقة .وال شك أن األمـر يستـوجب االهتمـام بإقـامة حـوار منتظـم يتسم بـالشفـافية
واملصارحة للحفاظ على عالقة مستقرة بني البلدين.
ثالثا :العالقة بني مصر والواليات املتحدة األمريكية بعد 2011
إن ملصر األثـر العميق يف األيديـولوجيات الـسياسيـة والدينيـة يف املنطقة اإلقلـيمية ككل،
فضالً عن ثـقافتها الشـعبية املنتشـرة بني اغلب شعوب املنطقـة ،وبالتالي ،تعـود استمرارية
العالقـات املصرية األمريكية فائدة على الـواليات املتحدة واستفادة من دورها القيادي حول
املنطقـة ،ففي خالل احلـرب البـاردة وبعدهـا ،كانـت العالقات املـصريـة االمريكـية اجلـيدة
حتسم مواقف عديـدة من شأنها التقليل من تـأثير االحتاد السـوفياتي يف الشرق األوسط،
والــسعي لـتحقـيق سالم عــربي اســرائيلـي ،ومكـافحـة اإلرهـاب ،وتعـزيـز اإلصالحـات
االقتـصادية السيـاسية ،وقد وجهت الـواليات املتحدة األمريـكية معونات إلـى مصر تعد من
أكبر املـعونات املـقدمة ألي دولـة عربيـة أخرى يف الشـرق األوسط أو شمال أفـريقيا(،)13
حيث تقـدر املساعدات األمـريكية االقتصاديـة والعسكرية ملصـر بـ  65مليار دوالر ،وتشمل
املعدات العسكرية منها  40مليار دوالر وحدها ،وذلك يف الفترة بني  1979إلى  ،2009هذا
على الـرغم من الـرؤية املغـايرة للـواليات املتحـدة نحو مـصر يف مجـاالت حقوق االنـسان
واحلقوق الـسياسيـة ،فترى أن مصـر لها سـجل من االنتهاكـات يف هذا اإلطار ،بـداية من
تطبيق قـانون الطوارئ الـذي سمح للحكومات املـتعاقبة يف قمح أحـزاب املعارضة ،ومروراً
مبراقبة الصحافة واالحتجاز التعسفي وإجراء محاكمة عسكرية ملدنيني وغيرها(.)14
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إجمالي املقدم من املساعدات االمريكية( بالدوالر األمريكي)()15

باإلضافـة إلى ذلك ،هناك عـدة أسباب تصب يف أهميـة العالقات األمريكيـة املصرية وهي،
أن مصر مبثابة الصوت املعتدل يف اجملالس العربية ،وهناك العديد من الدول العربية األقل
اعتداالً يف تلك اجملالس التي تـتأثر مبصر وتعتمد عليهـا يف الكثير من القرارات ،فقد كان
ملبارك مـقترحـات مختلفـة قدمهـا إلى مـفاوضني سـوريني ولبنـانيني واردنـيني وفلسـطنيني
وغيـرهم ،ومن ضمـنها احلفـاظ على معـاهدة الـسالم اإلسرائـيلية املـصريـة ،وكذلـك تدعم
الواليـات املتحـدة األمريكـية حلفـاؤها بـاملنطقـة أو ما يـطلق عليهم "األصـدقاء اإلقلـيميني"
بعالقـاتا اجليـدة مع مصـر ،ومثال علـى ذلك ،حرب الكـويت  ،1991حيث تعـاونت القوات
املسلحة املصـرية مع القوات املسلحة األمريكية يف حـرب حترير الكويت ،واشتركا يف عدة
مناورات عسكرية مهدت الطريق للدفاع عن املصالح األمريكية يف شبه اجلزيرة العربية بني
عامي  1990و.)16(1991
ومع ظهور خطـر داعش "تنظيـم الدولة اإلسـالمية" يف الشـرق األوسط ،بات علـى الواليات
املـتحدة أن تتخـذ من مصر شـريكاً ملعـاونة التحـالف العاملي ملـواجهة داعش والـذي يقوده
الواليات املتحـدة ،وبالرغم من عـدم انتشار خطـر التنظيم يف مـصر مثل يف ليبيـا وسوريا
والعراق ،إال يف بعض املناطق كشبه جزيـرة سيناء التي زادت فيها الهجمات اإلرهابية بعد
اإلطاحـة بالـرئيس االسبـق محمد مـرسي يف  ،2013ولكنهـا تشكل تهـديداً إرهـابياً قـوياً
يستهـدف قوات األمن املصري ،ومن املـمكن أيضاً أن يهدد امـن اسرائيل عن طريق إطالق
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هجمـات ضـدهـا من سـينـاء عن طــريق تلك اخلاليـا اإلرهـابيـة ،وعلـى واشنـطن تقـدمي
املسـاعدات املطلوبة للكشف عن االنفاق احملفورة حتت األرض على احلدود املصري ،والتي
من خاللهـا ميكـن أن يتم تهـريب األسلـحة واملـواد املتفجـرة واإلرهابـيني ،كمـا يجب عـلى
حكـومة ترامب اجلـديدة اقتراح محـاربة اإلرهاب يف ليـبيا كدولـة مجاورة ملصـر وتعبر من
خاللها العديد من األسلحة املستخدمة يف العمليات اإلرهابية(.)17
ويف خضـم التغييرات السـياسية التي وقـعت يف مصر بعد العـام  ،2011أهتزت العالقات
املصرية األمـريكية ،ورأي العديد من املـصريني أن الرئيس األسبـق حسني مبارك قد خلف
منصب احلليف للواليـات املتحدة ،كما أنها لم تستطع أن تتخـذ من احلكومات التالية سواء
بقـيادة محمد مرسـي أو عبد الفتاح السـيسي صديقة لهـا وملصاحلها ،فقـد فقدت الواليات
املتحـدة عالقاتهـا املتوازنـة مع اجلانـب املصري ألكـثر من أربعـة عقود ،وبـالتالـي أُجبرت
الواليات املتحدة على إعـادة ترتيب أولوياتها ،كذلك كـان صناع القرار يف الواليات املتحدة
يحتاجـون إلى فهم كل الـنتائج والبـدائل احملتملـة واملتاحـة للحفاظ علـى عالقاتهـا مبصر،
والتفكيـر يف دور الواليـات املتحدة جتـاه الشرق األوسـط بعد التـطورات التـي وصل إليها
(.)18
املطلوب من املساعدات االمريكيه ملصر من  2017 -2011بالدوالر األمريكي ()19

ويف األشهر الـقليلة التالية على إستقالة مبارك من حكم البالد ،قامت إدارة أوباما بالتركيز
على زيادة التواصل مع القوى السياسية اجلديدة ،والعمل مع اجلهات الفاعلة التقليدية يف
الـدولة مثل اجليـش املصري لـضمان االنتـقال الدميقـراطي للسلطـة ،حيث أستمـر التعاون
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الـعسكري املـصري-األمريـكي خالل حكم اجمللس الـعسكري الـذي استمر  16شـهراً بعد
تنحي مـبارك ،كـما قـدمت املسـاعدات لـدعم استقـرار اإلقتصـاد يف مصـر؛ ويف أعقاب
االنتخـابات الـرئاسيـة املصـرية يف عـام  ،2012بعد فـوز الرئيـس االسبق محمـد مرسي
بـالـرئـاسـة التي تـعتبـر أول التجـارب الـدميقـراطيـة بعـد  ،2011ويعـد مـرسي أحـد أبـر
الشـخصيـات يف جمـاعـة اإلخـوان املسلـمني يف مصـر ،ولـذلك حـذرت إدارة أوبـامـا يف
التعـامل مع احلكومـة املصريـة اجلديـدة ،حيث حـاولت حتقيق التـوازن يف تعامالتهـا مبا
يتعلـق مبصاحلهـا بني اجليش املـصري وبني القـادة املدنيـني على رأس احلكـومة املنـتخبة
دميقـراطياً؛ ويف األشهر القليلة التي سـبقت اإلطاحة مبرسي ،أبدى املـسؤولون األمريكيون
قلقهم إزاء الوضع األمنـي واإلقتصادي يف مصـر ،ورغبوا يف احلفاظ علـى احلكم احلالي
ملـصر ومبشاركة كافة األطراف يف حوار سيـاسي شامل ملناقشة االوضاع( ،)20وعلى أثر
ذلك أتهم العـديد من األشخـاص يف مصر الـواليات املتحـدة بتواطـؤها مع اإلسالميني يف
مصر ضـد اإلرادة الشعبية ،وخاصة بعد إلقاء السفيرة األمريكية يف مصر "أن باتريسون"
خطـاباً أعربـت فيه عن شكوكهـا نحو اإلستقـرار يف مصر ،غـير أنه بعد إزاحـة مرسي من
احلكم من خالل اإلدارة العسكرية املصرية ،عبر أوباما عن قلقه جتاه ما أسماه السياسات
املـستقطبة يف مصـر ،مؤكداً على عـدم مساندته ألي مـن األحزاب أو اجلماعات الـسياسية
يف مـصر ،وبدأ يف مـراجعة مطـولة لسـياسات الـدعم اخلارجي االمـريكي إلى مـصر على
أساس القانون األمريكي الذي يحظر تقدمي املساعدات للدول التي أزاحت رؤوساء منتخبني
باإلجـبار العـسكري ،وبـالفعل ألغت إدارة أوبـاما تـدريبات عـسكريـة مشتـركة بني مـصر
والـواليات املتحدة (عملية النجم لـساطع) ،وكذلك أوقفت تسليم معـدات عسكرية (طائرة من
طراز  ،)F-16sكما ألغت التحوالت النقدية اخملططة للمعونة اإلقتصادية(.)21
ومع استمـرار الهجـمات اإلرهـابيـة يف مصـر بحلـول ربيع  ،2015استجـابت الـسيـاسة
األمـريكية لتغييـر موقفها يف االتفاقـات العسكرية واالقـتصادية مع مصـر ،التي مت تعليقها
منـذ أكتوبر  ،2013حـيث أعلن البيت األبيض يف  31مـارس  2015بعد مكاملـة بني الرئيس
السيسي والرئيس أوباما ،تعهد اإلدارة األمريكية لرفع املساعدات إلى  1.3مليار دوالر مع
حتديث وإعادة صياغة للمساعدات العسكرية املـصرية األمريكية املستقبلية مع بداية السنة
املالـية يف  ،2018وسـيتم تقـسيم املـساعـدات األمنيـة إلى مـصر أربـعة فـئات (مـكافـحة
اإلرهـاب ،أمن سينـاء ،أمن احلدود ،األمـن البحري) ،والعـمل على استـدامة نظـام التسليح
املـوجـود فـعالً يف مصـر ،بحـسب الـبيـان الـصحفي الــوارد عن مجلـس األمن القـومي
NSCبواسطة)22(Bernadette Meehan
رابعا :االنتخابات األمريكية وتاثيرها على عالقة الدولتني
عانت العالقـات الدبلومـاسية بني مصـر والواليات املتحـدة األمريكية مـن اضطرابات خالل
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السنوات الثالث األخيرة مع إدارة أوباما ،إال أنه يف خضم االنتـخابات الرئاسية االمريكية
يف  ،2016أشاد تـرامب -كمـرشح محتـمل آنذاك -بـشخصيـة السـيسي كـرئيس ملـصر،
وبرغبته يف حتسني العالقات الثنائـية بني البلدين يف حال إذا مت أنتخابه ،وتوقع مسؤولون
أمريـكيون يف أن إدارة تـرامب ستـكون أكثـر ميال للتعـاون مع اجلانب املـصري من إدارة
اوبامـا ،وحذر خبـراء آخرون من حتـسني تلك العالقات الـثنائيـة التي من احملـتمل أن تأتي
علـى حسـاب حقوق اإلنـسان يف مصـر ،والتي قلقت بـشانهـا اإلدارات السـابقة للـواليات
املتحدة األمريكيـة ،فقد صدرت دراسة أجـراها "مركز الـتقدم األمريكي" يف شبـاط/فبراير
 ،2017تصرح عن اخلطـر بشأن العالقات املـتبادلة بني حكـومات القاهـرة وواشنطن ،التي
ميكن أن تتـرك الدولتني يف حـال أكثر سـوءاً ،حيث تعزز كـل منهما اآلخـر لوجود حـكومة
قمعية(.)23
ويف وسـائل اإلعالم املصـريـة ،تنــاولت التقـاريـر اخملتلفــة عن سعي الـرئـيس الـسيـسي
إلستعـادة بعض املـعدات الـعسكـرية األمـريكيـة كاملـعدات الـدفاعـية ،والـرغبـة يف زيادة
املسـاعدات األمـريكيـة ملصـر ،وكذلك إدراج الـواليات املـتحدة جـماعـة اإلخوان املـسلمني
كجـماعة إرهـابية ،ويف الـوقت ذاته ،تسعـى إدارة ترامب يف حتـسني جهود مصـر ملواجهة
خاليا اإلرهاب وخاصة التمرد يف سيناء ،ومشاركتها يف حتالف جديد يرتكز على احلفاظ
علـى األمن اجلماعي للـدول العربية( ،)24وزيـادة نشاطها يف إرسـاء السالم إلسرائيل يف
املنطقة ،ومحـاولة صنع سالم بني اإلسرائيلني والفلسطينيني؛ وحتمل كل هذه التعبيرات عن
مالمح مبكرة لعالقات الواليات املتحدة ومصر والتي تتوقف على التطورات بني كال البلدين
ومحيط الشـرق األوسط ،ويف إطار مستقبل العالقـات الثنائية تدور العـديد من النقاط منها
(:)25
 موقف إدراة ترامب من قرار إدراة أوبـاما السابقة يف مارس  2015بشأن إعادة صياغةاملساعدات العسكرية األمريكية ملصر ،وكذلك قرار التخلص التدريجي من "متويل التدفقات
النقدية" لشراء مصر املعدات األمريكية.
 مـاهية الـشروط اإلضـافية الـتي ميكن للكـوجنرس األمـريكي فـرضها علـى املسـاعداتاألمريكية ملصر.
 قـوة الدعم الـشعبي إلدارة الرئـيس السيـسي يف ظل استمـرار الصعوبـات اإلقتصـاديةوارتفاع األسعـار وإنخفاض قيمـة العملة املـصرية ،وأيـضا يف ظل احلوادث اإلرهـابية يف
املناطق احلضرية وشبه جزيرة سيناء.
 مـاهية الـدور الذي تلعبه مـصر-إن وجد -يف مـواقفها الـرسمية لـتسهيل عملـية السالماإلسرائيلية الفلسطينية ،التي تشكل أولوية يف قضايا الواليات املتحدة يف الشرق األوسط.
كذلك تأتي االنـتخابات االمريكـيه لتثير التسـاؤالت حول مستقبل العالقـات االقتصادية بني
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البلديـن ،وقبل أن نصل لنـتيجة يف مـا يتعلق باسـتشراف عـلينا أن نـسرد احلقـائق االتية
(:)26
 -1تـبنى الرئيـس األمريكي اجلديـد ترامب ،سياسـة عامة عنـوانها "أمريكـا أوال" ،وبالتالي
سـيكون تركيـز الواليات املـتحدة األمريكيـة اقتصاديـا على الداخل ،وهـو ما ظهر من خالل
اصطدام إدارة ترامب مع املـانيا والصني واملكسـيك يف قضية حمايـة التجارة ،وكذلك منع
املهاجـرين املكـسيك للـواليات املـتحدة األمـريكيـة .ومن هنـا ستكـون إدارة ترامب شـديدة
احلرص فيما يتعلق بضخ املزيد من املعونات لصالح مصر.
 -2السيـاسة النقـدية للـواليات املتحـدة األمريـكية تـركز علـى ما يـسمى "الـدوالر القوي"
وبالتالي اجتهت الواليات املتحدة األمـريكية إلى رفع سعر الفائدة ،من أجل جذب املزيد من
االستثمارات ،ويشهد االقتصاد األمريكي حالة من االنتعاش منذ عام  ، 2016وبدايات عام
.، 2017متثلت يف انخفاض معدل البطالة ألقل من . %11
 -3ستكلف السياسـة النقدية للواليـات املتحدة األمريكيـة مصر أعباء اقتـصادية ال تناسب
ظروفها من تدهور اقتصادي واضح ،فـارتفاع الدوالر يعني استمرار انخفاض قيمة العملة
املصرية التي تعاني من تراجع شديد جتاوز نسبة  %100منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017
،وكذلـك سوف يـستمـر البنك املـركزي املـصري يف رفع سـعر الفـائدة ،وذلـك تواكـبا مع
السياسة النقـدية األمريكية ،ويـرجع ذلك الرتباط االقتـصاد املصري بالـدوالر كعملة دولية،
يف تسوية كافة التعامالت اخلارجية.
 -4لم تعـد املعونـات اخلارجيـة جتدي ملعـاجلة املـشكالت االقتصـادية ملصـر ،بسبب أن
السيـاسة االقتصادية الزالت بعيدة عن بناء قاعدة انـتاجية ،وتعتمد على املعونات اخلارجية
لتسيير األوضـاع املعيشية والوفاء مبـتطلبات النشاط االقتصـادي ،لذلك الزالت قيمة الناجت
احمللي ومعدالت منوه محدودة.
وبناء على ما سبق ،سوف تظل العالقات االقـتصادية ملصر والواليات املتحدة األمريكية يف
عهـد ترامب على مـا هي عليه ،من معونـات محدودة بسقف  1.25مليـار دوالر ،منها مليار
دوالر معونة عسكرية ،ولكن يف أحـسن األحوال قد تشهد زيادة ولكـنها غير مؤثرة .وكذلك
االستثمارات األمريكية ستظل يف إطار استخراج النفط ،ولن تتحول إلى اجملاالت اإلنتاجية
يف قطاعات الزراعـة أو الصناعة ،كما لن يتـم توطني تكنولوجيا أمـريكية يف بيئة االقتصاد
املصـري ،كما أن ملف الـعالقات التجـارية سـيكون أسيـر القمح وبعـض العدد واألالت من
الواليات املتحدة األمريكية ،مقابل املالبس اجلاهزة والقطن اخلام من مصر.
إال أنه يف املقابل ،قد تكون املساعدات األمريكية ملصر خالل فترة ترامب من خالل األبواب
اخللفيـة ،بتوجيه بعـض دول اخلليج لتقدمي بـعض املساعـدات ،أو متويل بعض املـشروعات
يف قطاع اخلدمات ،كـالسياحة والعقارات واملـوانئ ،أو القطاع املالي .لتـبقى االستراتيجية

37
األمريكـية يف العالقـات االقتصـادية مـع مصر ،يف إطـار أن تظل مصـر على وضـعها من
ضعف اقتصادي ،وعـدم امتالك مقدرات تـساعدهـا على لعب دور إقلـيمي ،خارج منـظومة
دعم أمن اسرائيل(.)27
خامسا :فعاليات زيارة الرئيس السيسي للواليات املتحدة االمريكية وتأثيرها على العالقات
املتبادلة
كانت زيارة السيسي لـلواليات املتحدة هي األولى له منذ توليه منصبه يف  ،2013فقد كان
الرئيـس األسبق مبارك آخـر رئيس يـزور البيت األبيـض يف  ،2010وقد سبق تلك الـزيارة
لقاء ثنـائي بني الطـرفني يف سبتـمبر يف نيـويورك أثنـاء احلملة االنتخـابية األمـريكية(،)28
ويعـد الـرئـيس الـسيـسي أول رئـيس عـربي يـوجه تـهنئـة لـرئـيس تـرامب علـى فـوزه يف
االنـتخابات األمـريكية ،ويف أثنـاء التخطيـط للزيارة لـم تكن قضايـا حقوق االنسـان مدرجة
للمناقشة ،فلم يكن لدى القـائدين الكثير للحديث عنه حـول ذلك الوضوع ،بل كانوا يركزون
على قضايا معاجلـة التطرف االسالمي ،حيث تعهد ترامب بالقضاء على االرهاب والتطرف
االسالمي يف كل بقاع األرض ،كمـا وعد الرئيـس السيسي بـاستئصال خاليـاه ومكافحته
بقوة(.)29
وأظهر تـرحيب البيـت األبيض يف أثناء زيـارة السيسـي العديد مـن االختالفات بني إدارتي
ترامب وأوباما ،فقد أبـدت اإلدارة السابقة برئاسة أوباما تـرحيبها بوصول جماعة اإلخوان
املسلمني إلى سدة احلكم يف مصـر ،وقالت عن السيسي أنه شخص غير مرغوب فيه ،على
عكس مـا قدمته إدارة تـرامب من تـرحيب بحـكم السيـسي ملصـر ،كما أنهـا من املمكن أن
تذهب إلدراج جمـاعة اإلخوان كمنظمة إرهـابية ،باإلضافة إلـى أن هناك تباين يف القرارات
الـتي أصدرها أوباما ألعـادة صياغة املساعـدات األمريكية املقدمـة إلى مصر ،والتي لم يتم
تخفيضها رسمياً ،وبني ما يتطلع إليه إدارة ترامب ،حيث يرى أن تلك املساعدات التي تقدر
بـ  1.3مليـار دوالر ميكنها مساعدة اجليش املصـري يف مواجهة اإلرهاب يف سيناء وعلى
احلدود يف ليبيـا اجملاورة لها ،بل تعـد زيادة املسـاعدات االقتصـادية األمريكيـة ملصر أمر
ملح يف ظل الـظروف اإلقتـصاديـة التي متـر بها مـصر ،فقـد تلقت مصـر  61مليون دوالر
العام املاضي ،بخالف املساعدات العسكرية التي تلقتها كاملة ،و 26مليون لتدعم االقتصاد
املباشـر ،والتقليل من مقدار تلك املـساعدات ميكنهـا أن تقوض مصداقيـة ترامب مع مصر
وخصوصاً مع حاجة مصر لتلك املساعدات(.)30
وقـد عكست تلـك الزيارة عالقـات جيدة بني احلكـومتني يف الواليـات املتحدة ومـصر ،حيث
ذكر تـرامب "أنه يقف وراء مصر والشعب املـصري كثيراً" وقال للـسيسي "أن لديك صديق
ويف وحليف عـظيم يف الواليات املـتحدة األمريكيـة" ،كما أشار إلـى خططه اخلاصـة لزيادة
نفقات الـبنتاجـون للمسـاعدة يف القضـاء على اإلرهـاب يف العالم ،كـما يعمل علـى جتديد
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اجلـيش األمريكي على مـستوى عال ،وقال الـسيسي أنه يعرب عن تقـديره العميق وإعجابه
بشخصية ترامب الفريدة ،وانه يقف مواجهاً بشدة تلك األيديولوجية الشيطانية(.)31
سادسا :مؤشرات حول مستقبل عالقات الدولتني
يختلف كثيـر من احمللليني حول أهمية دعم ترامب للـسيسي ،ويعتقدون أن اجلانب املصري
ال ينبغي أن يتوقع الـكثير من االختالف يف النفـوذ األمريكي يف املنطقه .حيـث يرى الكثير
انـه "من مصلحة االدارة املـصرية احلـالية ان تكـون العالقات مع الـواليات املتحـدة محضة
فقط حول االمن وعلى اسـاس مكافحة االسالم السـياسي" موضحا ان تـرامب مهتم ايضا
بالتعاون االمني مع مصر نظرا لدورها يف احتواء داعش وحماس(.)32
وفى محـاولة للتـنبؤ بـاخلالفات بني تـرامب وسلفه بـاراك اوبامـا حول املنـطقة  ،فمـن غير
احملتـمل جدا ان يعيـد ترامب االنخـراط فى الشـرق االوسط بسبـب القيود املـالية ،فـالدور
اإلمبراطـوري للواليات املتحـدة كقوة عظـمى عامليـة لم يعد ممكـنا  ،فترامـب سيواصل على
األرجح مسـار العالقات اخلارجـية ألوباما مـن خالل عدم االنخراط بشـكل كبير ،مع إعادة
بـناء التحـالفات اإلقلـيمية الـتي كانت ،أقـل أهمية إلـى أوبامـا ،مبا يف ذلك املـملكة العـربية
السعودية وإسرائيل ومصر.
فحـدث تغييـر يف معظم الـتوقعـات التي كـانت تـنصب حـول دور رجل األعمـال املليـاردير
ووجهـة نظـره املثـيرة للجـدل لألقليـات والسـياسـة اخلارجـية ،والـشرق األوسـط على وجه
التحديد ،فتـرامب لم يكن املرشح الرئـاسي األمثل طوال حملتـة  ،ولكن بعد أن وصل فعليا
للسلـطة ،اصبـحت االمور اكـثر تعـقيدا بـسبب آليه صـنع القرار االمـريكي التي تـدني من
اجلانـب الشخصـي للرئـيس يف صنـاعه القرار االمـريكي .ويف حقـيقة أنه ال يـوجد شيء
قـريب من تـوافق اآلراء ،حتـى بني اخلبـراء ،يشـير إلـى أن جميع الـسينـاريوهـات ال تزال
صـاحلة .كـما هـو احلال مـع العديـد من القضـايا احمللـية ،يف نهـاية املـطاف للـسيـاسة
اخلارجية األمريكيه يف عهد ترامب ال تزال يف املهد(.)33
ويـؤكد العديـد من اخلبراء و انه على الـرغم من أن هناك بـالفعل قدرا كبيـرا من "التنسيق
والـتوافـق" بني البلـدين الـيوم "خـالفا ملـا كان عـليه يف وقت أوبـاما".و بـالتـالي سيـصبح
سيـناريو "عالقات جيدة وإيجـابية مع الواليات املتحـدة" أكثر السيناريـوهات معقولية ،وذلك
يف ظل "ثقـة ترامـب الكاملـة يف نظام الـسيسـي واستراتـيجيته املتـمثلة يف حتجـيم الدور
اإليراني لصالح الـدور السعودي واإلسرائـيلي واملصري" ،إضافه إلـى أن "ترامب يبدو أنه
يعتمد أيضا على مصر الداره عملية السالم يف الشرق األوسط".
ومع ذلك ،ال يـزال هنـاك سيـناريـو أقل احتـماال هـو أن " ينقلـب ترامـب على مـصر بـسبب
التغيـرات املفاجئة يف معادله الـسياسية اخلارجـيه األمريكية" ،ويف هذه احلـالة ،قد تصبح
العالقات مع مصر باردة مرة أخرى  -كما كانت -يف ظل اداره أوباما"(.)34
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إال ان هـذا السيناريو قد جـاءت االحداث االخيره لتغير من محـدداته ،فقد عاد ملف املعونة
األمريكـية ملصـر ليخيـم على العالقـات بني القاهـرة وواشنطـن من جديـد ،حيث أثـار قرار
إدارة الـرئيـس دونالـد ترامـب ،حرمـان مصـر من مـساعـدات قيمتـها  95.7ملـيون دوالر
وتـأجيل صرف  195ملـيون دوالر أخرى لعـدم إحرازها تـقدما علـى صعيد احـترام حقوق
اإلنـسان واملعايير الدميقراطـية ،جدال يف مصر .وأبدت وزارة اخلارجيـة املصرية استياءها
من القرار واعتباره سوء تقدير لطبيعة العالقات االستراتيجية التي تربط البلدين.
وجاءت أزمـة خفض املعونة األمريكية يف وقت ،يزور فيه وفد أمريكي رفيع املستوى برئاسة
جاريد كوشنر كبير مستشاري وصهر ترامب ،وعضوية كل من جيسون غرينبالت املساعد
اخلاص للرئـيس األمريكي واملمثل اخلاص للمفـاوضات الدولية ،ودينا بـاول نائب مستشار
األمن القـومي للشـؤون االستراتيجـية ،القاهـرة يف إطار جولـتهم احلاليـة يف عدد من دول
املـنطقـة من أجل التـباحـث بشـأن سبـل دعم عملـية الـسالم ،واستئـناف املـفاوضـات بني
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي(.)35
وكانـت اخلارجيـة املصريـة استنكـرت يف بيان قـرار احلكومـة األمريكيـة تخفيض املعـونة
اخملصصـة ملصر يف مجـاالت اقتصـادية واجتمـاعية .وأعـربت عن أسفهـا لقرار الـواليات
املتـحدة األمريكية تخفـيض بعض املبالغ اخملصصـة يف إطار برنامج املسـاعدات األمريكية
ملصر ،سواء من خالل التخـفيض املباشر لبعـض مكونات الشق االقتـصادي من البرنامج،
أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري(.)36
ومن جانب اخر يرى الدكتور مصطفى الفقي ،إن قرار الواليات املتحدة األمريكية بتخفيض
املبـالغ اخملصصة لبرنامج املساعدات األمريكـية املقدمة ملصر ،من خالل التخفيض املباشر
لبعض مكونـات الشق االقتصادي ،أو تـأجيل صرف بعض مكـونات الشق العـسكري "أمر
متوقع من واشنطن" .وأضاف "الفقي" ،أن واشنطن دائمًا ما تلوح بهذا السالح أي "خفض
املعـونة" ،متابعًا" :بيهـا من غيرها هنعيـش" .وأوضح أن خفض املعونة ليس مـوقفًا سياسياً
بل هي جـزء من سيـاسة "تـرامب" ،لـتخفيف نفقـات أمريكـا اخلارجـية ،نـظرًا لـكونه يـفكر
بطريقـة رجال األعمـال ،الفتا إلـى أنه يريـد زيادة الـدخول األمـريكية والـتقليل من نفقـاتها
اخلارجية)37(.
اخلامتة
واجهت العالقات األمـريكية املصـرية العديـد من الصعوبـات وخاصة يف عهـد بارك أوباما
الرئيس السابق للواليـات املتحدة األمريكية عن احلزب الـدميقراطي ،فلم يكن هناك تواصل
مستمـر بني اجلانبني ،ولم يقم أوباما بدعوة الـسيسي قط إلى البيت األبيض يف خالل فترة
رئاسته ،وعلى العكس ،أثنت اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة ترامب عن احلزب اجلمهوري
بـالقيـادة السـياسيـة املصـرية ،فقـد دعم ترامـب السيـسي أثنـاء حملت االنتـخابيـة وأشاد
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بـسياسـاته وبشخصه ،وقـام بدعـوته إلى الـبيت األبيض بعـد فوزه يف االنتخـابات ،ورحب
الـسيـسي بهـذه العالقـة البـناءه ،وبـادله نفـس الثنـاء ،وتأتـي أهميـة تلك العـالقات يف ظل
الظروف التي متـر بها املنطقة العـربية بعد الثـورات واالنتفاضات التـي ادت إلى الكثير من
التغييـرات( ،)38وتواجه اإلدارة االمـريكيـة تنـاقضـاً مهمـاً بني احلفـاظ على الـدميقراطـية
وحقوق االنسـان األساسية والسياسية ،وبني دوافع القـضاء على اإلرهاب الذي بات يشكل
تهديداً لكافة دول العالم ،وعلى هـذا ،تواجه الواليات املتحدة حتدياً يف سياستها اخلارجية
نحو الشرق األوسـط عامة ومصـر خاصة ،والسيمـا يف مواجهة قـرارات اإلدارة األمريكية
الـسابقـة التي راجعـت قوانني املـساعـدات املقدمـة إلى مصـر بدعـوى احلفاظ علـى حقوق
االنسان(.)39
ومن خالل ما سبق ،أصبح من الهام مراجعة الدوائر الرسمية يف مصر عن طريقة التعامل
مع الدول الـكبرى وخـاصة الـواليات املـتحدة األمـريكيـة ،والتي واجهـت معها سـنوات من
انقطـاع احلوار االستـراتيجي والـدبلومـاسي بني البـلدين ،وهـو ما تـأثر به شكـل العالقة
الـثنائيـة على مـدار سنوات عـدة ،وهذا القصـور يلزم له إعـادة يف ترتيب األوراق ،ملـواكبة
التطورات املتالحقـة ولبحث سبل جديدة بشأنها ،ومن احملتـمل أن تتغير خريطة السياسات
املـوجهة للشـرق األوسط ككل ،واستبدال مـوازيني القوة اإلقليـمية والعاملـية ،وسيتضح ذلك
من خالل قـراءة جيـدة لألحـداث املـستـقبليـة ،والـتي سيفـصح عنهـا العالقـات بني الـدول
واملسارات السياسية العاملية(.)40
وبشكل عـام فان اإلدارة األمريكـية لترامـب تدرك عمق األزمة الـتي عانت منهـا عالقتها مع
مصر ،وكذلـك ترغب يف إصالح هذه العالقـات ،ولكنها ترى أنهـا قضية ليـست ملحة على
األجندة األمـريكية احلالية .وهو األمر الذي يستنـد إلى تقييم مفاده أن الصراعات الداخلية
التي تعانـي منها مصـر قد قلصت دورهـا اإلقليمي بشـكل ملحوظ ،وجعلته دورا هـامشيا،
وميكننا تلخيص محاور عالقات الدولتني من خالل ما يلي:
أوال :أن العوامل اجلـغرافيـة والتاريـخية قـد منحـت الدور اإلقلـيمي املصـري عبر الـتاريخ
املعـاصر قدرا كبـيرا من الزخـم واحملورية .وذلك انـطالقا من األهميـة اجليوسيـاسية ملوقع
مصر اجلغرايف ،باإلضافة إلى توافر العنصر البشري بكثافة ،وهو األمر الذي جعل مصر
مـرتكزا أسـاسيا يف مخـتلف التحالفـات اإلقليميـة التي نشـأت ملواجهـة التهديـدات األمنية
للمـنطقة .كما كانـت مصر عامال رئيسيـا يف اعتدال اجلانب العربـي يف تعاطيه مع قضايا
الصراع العربي-اإلسرائيلي .باإلضافـة إلى دور مصر يف دعم جهود الواليات املتحدة يف
حربها على اإلرهاب بعد أحداث احلادي عشر من أيلول/سبتمبر . 2001
ثانيا :امتلكت مصر دوما -وما زالت -القدرة على احتواء النفوذ اإليراني يف املنطقة ،وذلك
بـغض النظر عما ستـئول إليه املفاوضات النـووية احلالية مع إيـران ،وهو األمر الذي تدركه
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جيـدا دول اخلليـج العربـي ،ويفسـر إلى حـد كبـير أسـباب مـنح هذه الـدول عدة حـزم من
املساعدات املالية ملصر بعد 30حزيران/يونيو.
ثالثًا :تتجلـى أهمية التعاون األمـني بني مصر وإسرائـيل من منظور احلرب األمـريكية على
اإلرهاب ،يف منع اجلماعـات التابعة للقاعـدة وغيرها من اخلاليا اإلرهـابية من حتويل شبه
جـزيـرة سينـاء إلـى قـاعـدة انطـالق عمليـاتهم اإلرهـابيـة جتـاه دول املـنطقـة ومصـاحلهـا
االقـتصاديـة ،اضافه إلـى أهميـة الدور املصـري يف توفيـر الدعم الالزم للـجهود اإلقليـمية
لتحقيق انفراجة يف عملية السالم بني الفلسطينيني وإسرائيل.
رابعا :قـد تلعب مـصر دورًا رئيـسيا –بـاعتبـارها بلـدا مسلـما سنـيا معتـدال –يف إعادة
التوازن اإلثني لسوريا يف ظل تدهور األوضاع هناك.
فاداره ترامب تعلم ان املسار الـسلبي الذي شهدته العالقات املصـرية  -األمريكية ال ميكن
جتـاهله ،ويجب إطالق جهود حـثيثة يف سبيل معـاجلة جميع أبعـاد األزمة ،وذلك عن طريق
عمليـة "إعادة ضـبط" العالقـات بني البلـدين ،وهـو األمر الـذي لن يتحقق سـوى من خالل
إجراء مناقشات مستمرة جادة لتقريب وجهات النظر جتاه تطور األحداث يف مصر.
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