
19

امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة

هي  املرصية-األمريكية  العالقات  بأن  القول  يمكن 
تتسم  عنارص  فيها  واملؤثرات،  العوامل  من  جمموعة  حمصلة 
تغيريات  شهدت  وأخرى  الثبات،  من  وبيشء  باالستمرارية 
وتوترات وصعوًدا وهبوًطا عىل مر ما يقارب النصف قرن. 
تواجه حالًيا جمموعة  العالقات  بأن هذه  القول  يمكننا  أيًضا 
جديدة من التحديات ختتلف نوعًيا عام واجهته يف السابق من 
حيث عمقها وتعقيداهتا وتشابكها مع عوامل أخرى بعضها 

خارج إطار سيطرة الطرفني.
أواًل: بعض معامل العالقات املرصية-األمريكية

هي  للعالقة  املهمة  اخلصائص  جمال  يف  األوىل  املالحظة 
املرصي واألمريكي يف احلفاظ عىل جمموعة  الطرفني   نجاح 
أساسية من املصالح لكل منهام من خالل العالقة مع الطرف 
يف  االسرتاتيجي  التوازن  عىل  احلفاظ  تريد  فمرص  اآلخر؛ 
ورفع  إرسائيل  مع  السالم  عىل  احلفاظ  ذلك  يف  بام  املنطقة 
وحماربة  االقتصاد  ودعم  املرصية  العسكرية  القدرات 
اإلرهاب، والواليات املتحدة تتفق عىل هديف السالم وحماربة 
اإلرهاب وال متانع يف اهلدفني اآلخرين وإن كانت هلا ضوابط 
– بل حتجمه - يف كل هذه  أو توجهات عامة حتكم موقفها 
األمور، ويضاف لذلك حرص الواليات املتحدة عىل احلفاظ 
عىل سهولة املرور اجلوي والبحري عرب األرايض املرصية يف 
إطار دورها اإلقليمي عىل مسارح العمليات يف اخلليج وآسيا.
الثانية، هي أن الطرفني أدارا خالفاهتام بأسلوب  املالحظة 
قدر  بمعنى وجود  بينهام،  التوافق  يفسد مساحة  أو  يعطل  ال 
دون  التوافق  لعدم  متاحة  مساحة  مع  الربامجاتية  من  كبري 
االنتقاص من العائد اإلجيايب للعالقة، وهكذا مثاًل  استمرت 
مرص يف انتقاد املواقف األمريكية املنحازة إلرسائيل بل التعبئة 
الدولية ضد هذه املواقف، ويف دعوة واشنطون للقيام بدور 

أكثر فاعلية يف دفع جهود البحث عن تسوية سلمية للرصاع 
األمريكية  اإلدارات  سعت  بينام  اإلرسائييل،   – الفلسطيني 
يف  مرصية  ومشاركة  عسكرية  تسهيالت  عىل  للحصول 
عن  ناهيك  وأفغانستان،  العراق  يف  الغريب  احلريب  املجهود 

توجيه انتقادات دورية ألوضاع حقوق اإلنسان يف مرص.
تتضمن  التي  العالقة  هذه  إطار  ويف  أنه  الثالثة،  املالحظة 
أخًذا وعطاًء ، يمكن مالحظة املكانة اخلاصة لعالقة التعاون 
األمريكية  املعونات  من  كبرًيا  جزًءا  جذبت  التي  العسكري 
سنة   70 الـ  مر  عىل  دوالر  مليار   80 حوايل  )جمموعها 
املاضية(، كام أهنا تبوأت مكانة أساسية يف منظومة العالقة بني 
الطرفني، بوصفها تتصل باألمن القومي للطرفني، باإلضافة 
ألهنا أخذت بعًدا مؤسسًيا يشمل املؤسستني العسكريتني يف 
املناورات  شمل  بحيث  التعاون  أشكال  تعدد  مع  البلدين، 
املشرتكة، وتدريب القيادات، والتصنيع العسكري، والتعاون 
األمني بل وصلت العالقة ألوجها عام 1989 عندما صدر 
قرار من الكونجرس تضمن اعتبار مرص “حليف رئييس من 
مزايا  منح  من  ذلك  يتضمنه  بام  الناتو”،  أعضاء  الدول  غري 

خاصة يف جمال التسليح.
ثانًيا: موقع الواليات املتحدة يف اإلطار العام لسياسة مرص 

اخلارجية
–يف  – األمريكية" ظلت  "املرصية  يالحظ أن هذه العالقة 
أغلبها  تعبرًيا برامجاتيا عن احتياجات الطرفني، رغم حتدهيا 
عىل  التأكيد  تتضمن  والتي  اخلارجية  لعالقاهتا  مرص  ملنظور 
القاهرة  اعرتاض  ذلك  يف  بام  واإلقليمي،  العريب  مرص  دور 
غزو  )مثاًل:  األمريكية  والقرارات  السياسات  بعض  عىل 
العراق، أو االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل(. وال شك 
أن “عقيدة العالقات الدولية” املرصية حتلل تغريات موازين 
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السفير / محمد أنيس سالم

املجلس  ىف  املتحدة  األمم  جمموعة  رئيس 
املرصى للشئون اخلارجية
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
القوى الدولية عىل أهنا تؤكد موقف مرص التقليدي من اتباع 
مرص  عالقات  لتنويع  والسعي   ، حيادي  عام  دويل  توجه 
 – اإلمكان  بقدر   – واحلرص  الكربى،  القوي  مع  اخلارجية 
عىل استقاللية القرارات املرصية، واحلساسية البالغة جتاه أي 
حماولة للتدخل يف الشأن الداخيل املرصي، وموازنة عالقات 
مرص مع العامل اخلارجي، وخاصة القوى الكربى، وبدورها 
التارخيي املهم يف النظام اإلقليمي العريب، بل أيًضا يف نطاقات 
“حركة  من  تبقى  ما  )مثل  وغريها  وإسالمية  أفريقية  أخرى 

عدم االنحياز” أو “جمموعة 77”(.
التناقض، بني  من  تفاعل، قد يصل إىل حد  وهكذا وجد 
يف  بام   ، اخلارجية  مرص  لسياسة  العامة  التوجهات   – ناحية 
من  هبا  يتصل  وما  السياسة،  هلذه  الرسمية  التفسريات  ذلك 
العربية  اجلغرافية  املجموعات  إطار  يف  نشط  مرصي  دور 
واألفريقية والوظيفية ومن ناحية أخرى حتول مرص للتقارب 
مع الواليات املتحدة عقب حرب 1973، بام يف ذلك صدور 
ترصحيات ووثائق رسمية وتبلور آليات للتعاون بني الطرفني 
من أول ترصيح السادات بأن “99% من أوراق اللعبة يف يد 
إىل  اسرتاتيجية”  “عالقة  عن  املتكرر  احلديث  إىل   ، أمريكا” 
مناورات “النجم الساطع” والتعاون يف مقاومة غزو االحتاد 
وجود  عىل  إشارات  من  ذلك  وغري  ألفغانستان،  السوفيتي 
غزو  مواجهة  خالل  لقمته  وصل  الطرفني،  بني  حتالف  شبه 

صدام حسني للكويت.
العالقة  حتليل  سياق  يف  ظاهرتني  رصد  يمكن  ذلك  ومع 
املرصية األمريكية أوهلام وجود اجتاه للتباعد ظهرت مؤرشاته 
يف السنوات األخرية من حكم الرئيس حسني مبارك وخاصة 
جتاه  أمريكية  مواقف  بسبب  االبن،  بوش  حكم  فرتة  خالل 
عدد من املوضوعات مثل النزاع العريب -إلرسائييل، والغزو 
األمريكية  اإلدارات  تبني  بسبب  أو  للعراق،  األمريكي 
املرصية  القضايا  من  عدد  يف  وتدخلها  اإلصالح،  ألجندة 
املدين،  املجتمع  ودور  اإلنسان  احلريات، وحقوق  التي متس 
باإلضافة لغياب الكيمياء الشخصية بني الرئيس املرصي– أًيا 

ما كان - وعدد من الرؤساء األمريكيني.
يف  األزمات  تكرر  هي  ثانية  ظاهرة  وجدت  بالتوازي 
مستوى  عىل  أو  الرئايس،  املستوى  عىل  سواء  العالقة، 
)وخاصة  السياسة  صنع  يف  املشاركة  األمريكية  املؤسسات 
يف  وتراجعات  تقلصات  يف  انعكس  مما  الكونجرس(، 
مستويات املعونة بل جتميد لبعض جوانبها يف بعض املراحل، 
الكم(  حيث  )من  املعونة  مستوى  أن  إىل  يشري  ما  وهو 
ومكوناهتا )وخاصة نوعيات سالح حمددة( أصبحا مؤرشان 

مهامن عىل مدى حسن العالقة أو مدى تدهورها. 
املرصية-األمريكية  العالقة  البعض  قارن  السياق  ويف هذا 

يوجد  حيث  باكستان  مع  املتحدة  الواليات  عالقة  بنموذج 
املؤسسة  فيه  تلعب  الطرفني،  بني  حتالف  شبه   – تارخيًيا   –
تستمر  ذلك  ومع  أساسيًا،  دوًرا  منهام  كل   لدى  العسكرية 
حالة من التوتر وعدم الثقة بل اهلجوم العلني املتبادل، وصل 
“بالكذب  باكستان  باهتام  “ترامب”  الرئيس  قيام  حد  إىل 
واخلداع” وأن الواليات املتحدة لن تستمر يف تقديم املعونات 

هلا )33 مليار دوالر عىل مدى 15 سنة(.
ثالًثا: عملية صنع السياسة اخلارجية املرصية جتاه واشنطن

يمكن بلورة تصور نظري لعملية صنع السياسة اخلارجية 
دور  ومتابعة  للدولة،  السياسية  الوثائق  حتليل  عرب  املرصية 
يف  بالوضع  ذلك  ومقارنة  واألهلية،  الرسمية  املؤسسات 
دول أخرى. وهكذا يربز الدور املحوري لرئيس اجلمهورية 
القائد  “جمموعة  لنموذج  وفًقا  ينتقيهم  اللذين  ومستشاريه 
هذا  كان  وإن   Leader – staff group ومعاونيه 
املؤسسات  تقدمها  بمدخالت  تأثره  من  خيلو  ال  األسلوب 
تلعب  املرصية  السياسية  النخبة  أن  كام  الرسمية،  واألجهزة 
واإلعالم،  الربملان،  عرب   – ثانوًيا  كان  وإن   – تفاعلًيا  دوًرا 

واألحزاب، ومراكز األبحاث، واملنظامت األهلية. 
ويف نفس الوقت فإنه ال يمكن عزل عملية إدارة عالقات 
وجود  منها  أخرى،  مؤثرات  عن  املتحدة  بالواليات  مرص 
املتحدة،  الواليات  جتاه  سلبي  عام  مرصي  إعالمي  توجه 
بوجود  ذلك  ويرتبط  االجتامعى،  اإلعالم  جمال  يف  يتعاظم 
املرصي،  العام  الرأي  لدى  املتحدة  للواليات  سلبية  صورة 
الشهري  “بيو”  دراسات  مركز  مسوحات  إحدى  أن  لدرجة 
 43 بني  املتحدة  للواليات  شعبية  أدنى  هبا  مرص  أن  وجدت 
دولة من مناطق جغرافية خمتلفة )يوليو 2014(. وهذا املناخ 
ويشكل  العالقة،  تناول  يف  احلرص  من  جًوا  يولد  السلبي 
عامل إحراج حيث ال يتم رشح أبعاد العالقة بشكل كامل، 
وتستخدم كلامت دبلوماسية متحفظة لوصف ال فقط أمهية أو 

إجيابيات العالقة، بل للحديث عن سلبياهتا أيضًا.
حمصلة ذلك أن مرص تدير عالقتها بالواليات املتحدة بقدر 
كبري من احلرص واحلساسية واملركزية يف إطار منظومة مركبة 
سواء من ناحية اهليكل التنظيمي لصنع القرار وآلياته أو من 
القرار. تتفاعل يف صناعة  التي  العوامل  السياسات أو  ناحية 
ويف هذا اإلطار، يمكن طرح عدد من التوجهات التي تسهم 

يف بلورة سياسة مرص جتاه الواليات املتحدة.
إىل  الدارسني  من  عدد  يذهب  املرصية:  املصالح  أولوية 
حتليل سياسة مرص اخلارجية، وخاصة بعد اتفاقية السالم مع 
إرسائيل، عىل أهنا تعطي األولوية للمصالح املرصية باملقارنة 
مع حقب سابقة )وخاصة احلقبة النارصية( عندما تبنت مرص 
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من  ذلك  تضمنه  بام  واألفريقية  العربية  القضايا  من  الكثري 

مواجهات مع قوى كربى أو إقليمية.
 مثلثات التأثر ودور األطراف الثالثة عرب التحالفات اإلقليمية 
إدارة عالقاهتا مع واشنطن بشكل  القاهرة  والدولية:  تفضل 
مستقل عن املؤثرات اخلارجية والداخلية ارتكاًزا عىل املصالح 
القومية للطرفني واألبعاد االسرتاتيجية للعالقة، إال أن واقع 
احلال – بالرضورة – يدفع العالقة لالرتباط مع “أطراف ثالثة” 
يف معادالت مركبة. فمن جانب توجد “العالقة اخلاصة” بني 
يف  لواشنطن  اخلاص  والدور  وإرسائيل،  املتحدة  الواليات 
السالم املرصي-اإلرسائييل، ويتداعى عن ذلك  اتفاق  حتقيق 
تصورات أمريكية حول احلفاظ عىل تفوق إرسائيل العسكري. 
متر   املرصية-األمريكية  العالقات  يف  خطوة  كل  فإن  وهكذا 
نمط  فإن  آخر  جانب  ومن  إرسائيلية.  بمصفاة  أوتوماتكيا 
بعضها  مع  بالتحالف  سواء  اخلليج،  بدول  مرص  عالقات 
)السعودية واإلمارات والبحرين مثال( أو اخلالف مع بعضها 
العالقات  تداعياته يف  له  مثال(  )قطر  معينة  مراحل  اآلخر يف 
معها.  اختالًفا  أو  مرصية  ملواقف  تأييًدا  األمريكية   – املرصية 
ومن ناحية ثالثة، ويف ظل التنافس األمريكي مع القوى الكربى 
أيًضا  ولكن  مثاًل  والصني  )روسيا  معينة  لنظم  مواجهتها  أو 
فرنسا( فإن أي خطوة تأخذها القاهرة للتعاون مع هذه الدول 
التي حتكم هذه  املعادالت  البد وأن حتسب بدقة، وإن كانت 
العالقات ليست صفرية بالرضورة )اللهم إال يف حاالت حمددة 

مثل كوريا الشاملية مثاًل(.
عملية  يف  الرؤساء  دور  مركزية  مع  الشخصية:  الكيمياء 
بني  الشخصية  الكيمياء  فإن  الطرفني،  لدى  القرار  صنع 
تعكري  يف  سواء  دورها  تلعب  واألمريكي  املرصي  الرئيسني 
االبن  وبوش  مبارك  الرئيسني  )عالقة  البلدين  عالقة  صفو 
اإلشارة  العالقة. ويمكن  إجيايب عىل  أو يف إضفاء جو  مثال( 
المتناع مبارك عن زيارة واشنطن ملدة مخسة سنوات )ثم زار 
"أوباما" يف أغسطس 2009(، كام يمكن اسرتجاع ما قيل عن 

الكيمياء الشخصية اجليدة بني "ترامب" و"السييس".
تأطري العالقات وديناميكية ردود األفعال: يف العالقات بني 
قوة عظمى وطرف آخر )قوة متوسطة أو صغرية( من الطبيعي 
أن توجد غلبة ملفاهيم ومصطلحات ومقاربات الطرف األقوى 
من حيث اجتاه حترك املعونات، وآليات بحثها، وصياغة قرارات 
األمريكي  إطارها  يف  الثنائية  بالعالقة  تتعلق  وتقارير  وقوانني 
)وهنا يلعب الكونجرس دوًرا أساسيًا(، باإلضافة إىل ما يتعلق 
بسياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط وأزماته املتعددة، 
وكلها جماالت ملبادرات أمريكية )من أول التوسط يف “عملية 
السالم” مثال إىل التعامل مع العراق يف مراحل خمتلفة، إىل طرح 
مبادرة “الرشق األوسط الكبري”( حيث يؤدي ذلك –وألسباب 

بنيوية إىل تأطري العالقة يف حدود معينة وإلزام الطرف األضعف 
باتباع مواقف رد الفعل ملبادرات وقواعد العمل التي يستخدمها 
بل  الضيق  من  قدًرا  يولد  ذلك  أن  شك  وال  األقوى،  الطرف 
الشعور السلبي، كام أنه يعرض الطرف األضعف للنقد الداخيل 

واخلارجي بدعوى استسالمه لسياسات الطرف األقوى.
فإن  األمريكية  املرصية  العالقة  أمهية  مع  العمل:  أدوات 
إدارهتا من اجلانب املرصي استخدمت أدوات عمل مميزة من 
بينها الدور احليوي لسفري مرص يف واشنطن الذي ينتقى بعناية، 
يتم جتديد مدة عمله لفرتات مطولة )استثناء من قواعد  وقد 
اخلارجية املرصية الصارمة(، كام يالحظ وجود شبه تقليد لقيام 
الرئيس املرصي بزيارة واحدة سنويا لواشنطن )قد تكون هناك 
األمم  اجتامعات  يف  للمشاركة  املتحدة  للواليات  ثانية  زيارة 
املتحدة يف سبتمرب(، باإلضافة لتعاقد مرص مع رشكات أمريكية 
والكونجرس  اإلدارة  مع  التعامل  لتسهيل  العامة  للعالقات 
واإلعالم. ويف هذا اإلطار يبدو ضعف دور دبلوماسية املسار 
الثاين للجانب املرصي بسبب تواضع أدوار املنظامت األهلية، 

ومراكز األبحاث، واألحزاب السياسية.
رابًعا: املتغريات اجلديدة

تواجه العالقات املرصية-األمريكية جمموعة من التغريات 
أنامط  وبنفس  اإلطار  بنفس  لالستمرار  حتدًيا  تشكل  املهمة 

التعاون واخلالف، وهي:
“أوباما” وجهة  الرئيس  تبنى  التحول األمريكي إىل آسيا: 
األبحاث  ومراكز  اجلامعات  دوائر  يف  كثرًيا  ترددت  نظر 
األمريكية أال وهي أن عىل الواليات املتحدة أن تعيد توزيع 
النمو  معدالت  حيث  األسيوية  القارة  عىل  وتركز  اهتامماهتا 
االقتصادي املرتفعة، وحيث ستظهر أكرب طبقتني متوسطتني 
يف العامل يف الصني واهلند، وحيث تصبح الصني هي املنافس 
الرئييس للواليات املتحدة يف القرن 21. وباملقابل يميض هذا 
العديدة  بنزاعاته  األوسط  الرشق  أمهية  من  فيقلل  التحليل 
وجمهود  وقت  تستهلك  التي  املعقد  التارخيي  الطابع  ذات 
للطاقة،  مصدرة  دولة  أصحبت  التي  املتحدة  الواليات 
تعتمد عىل برتول وغاز الرشق األوسط، بعكس  وبالتايل ال 
الصني واهلند واالحتاد األوريب. ويتضمن هذا املنطق انكامش 
مصالح أمريكا يف احلصول عىل برتول الرشق األوسط أو يف 

التمركز يف املنطقة أو بذل جمهود كبري يف حل مشاكلها.
من  لتزيد  عوامل  عدة  تضافرت  أوسطي:  الرشق  النظام 
يف  لتسهم  بل  اإلقليمي،  مرص  دور  تعرتض  التي  العوائق 
انكامش وهتميش الدور العريب يف تسيري أمور املنطقة، ويدخل 
شهدته  الذي  الداخيل  والتفكك  العراق،  غزو  تأثري  ذلك  يف 
عدة دول عربية بعد عام 2011، وتراجع أدوار التجمعات 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
العربية،  اخلالفات  رقعة  واتساع  املنطقة،  يف  اإلقليمية 
تركيا،  )إيران،  أوسطية”  “الرشق  الدول  دور  صعود  مقابل 
هذه  ومتثلت  سورية،  يف  املبارش  الرويس  والتدخل  إرسائيل( 
عن  العربية  الدول  فيها  تغيب  متتالية  مشاهد  يف  التطورات 
اخلاص   1+5 اتفاق  )مثاًل  باملنطقة  تتعلق  كربى  قرارات 
سورية،  حول  “أستانا”  وحمادثات  النووية،  إيران  بقدرات 
املتحدة(.  األمم  تديرها  التي  املتعددة  الوساطة  وعمليات 
مع  التعامل  إىل  اخلارجية  األطراف  التطورات  هذه  وتدفع 
أو   ، إيران  )مثل  األرض  عىل  املبارش  التأثري  صاحبة  القوى 
ملد  أدوات  متلك  ال  تقليدية  قوى  عىل  التعويل  وعدم  تركيا( 

نفوذها ومحاية مصاحلها.
انتخابات  يف  “ترامب”  انتصار  كان  “ترامب”:  ظاهرة 
بأولوية  تؤمن  يمينية  شعبوية  موجة  لغلبة  مؤرًشا   2016
الرتكيز  يف  وترغب   ،America First األمريكية  املصالح 
باألمهال  أصيبت  التي  الداخلية  األوضاع  حتسني  عىل 
تتحمل  أن  اخلارجي  العامل  دول  عىل  أن  وترى  والبطالة، 
األوان  آن  حيث  نفسها  عن  الدفاع  وتكاليف  مسئولياهتا 
النسحاب الواليات املتحدة من ممارسة دور “رشطي العامل” 
الفاشلة.  الدول  بناء”  “إعادة  عن  واشنطن  مسئولية  وعدم 
كل ذلك حيجم من االهتامم األمريكي بالرشق األوسط بصفة 
عامة، وبمرص حتديدًا، ناهيك عن الدور اخلاص الذي يلعبه 
بتجاهل  يتسم  والذي  السياسة  صنع  يف  األمريكي  الرئيس 
وإطالق  املألوف،  عن  واخلروج  التقليدية،  بالده  سياسات 
يف  تسهم  عوامل  وكلها  املدروسة  وغري  العنيفة  الترصحيات 
صعوبة إدارة العالقة مع واشنطن كام شكي حلفاء الواليات 

املتحدة أنفسهم.
اخلارجية،  عالقاهتا  وتنويع  تنشيط  نحو  مرص  توجه  إن 
ومتابعتها للتغريات يف موازين القوى الدولية، ووجود توافق 
خارجية  سياسة  تبني  رضورة  حول  املرصية  النخبة  لدى 
للدور  بالنسبة  التوقعات  حلدود  إدراك  مع  حيادية  أكثر 
تضاربت  التي  واشنطن  عىل  االعتامد  خماطر  بل  األمريكي، 
سياساهتا وختلت عن مسئولياهتا ومنعت السالح عن جيش 
مرص وبالتايل اهتزت صورهتا وتراجعت، كلها عوامل تشري 
كان  وإن  الطرفني،  بني  العالقات  عىل  فرملة  يضع  توجه  إىل 
املتحدة  الواليات  التعامل مع  القاهرة يف  أن تستمر  األرجح 
يف  املستمر  ودورها   ، الدويل  وزهنا  يعي  برامجايت  منظور  من 
اتفاقية السالم، مع  الرشق األوسط، وخاصة يف جمال ضامن 
إدراك لفوائد التعاون العسكري للطرفني، بام يف ذلك اإلبقاء 
االعتبار  يف  وأخًذا  املرصية،  العسكرية  املنظومة  فاعلية  عىل 
يف  واإلقليمية  العربية  القوى  بني  والتصارع  التحالف  أنامط 

املنطقة.

خامًسا: سيناريوهات املستقبل
يف  واشنطن  املرصية جتاه  السياسة  تتطور  أن  تصور  يمكن 
إليها، وغريها،  السابق اإلشارة  العوامل  تأثري  املستقبل حتت 
جتمل  أن  يمكن  بدائل  أربعة  طرح  يمكن  املجال  هذا  ويف 
االحتامالت املرئية يف إطار املعلومات املتوفرة يف ربيع 2018:
بقاء األوضاع عىل حاهلا، يف ظل توقع استمرار الرئاستني 
املدخالت  تغري  وعدم  مواقعهام،  يف  واألمريكية  املرصية 
الدور  األمريكية،  العسكرية  )املعونات  العالقة  يف  الرئيسية 
 – الفلسطيني  النزاع  استمرار  املتحدة،  للواليات  اإلقليمي 
بمعنى  الداخلية(،  مرص  أمور  بعض  حول  توتر  اإلرسائييل، 
وجود قدر من التعاون، مع جرعات كبرية من التوتر والشك، 
بل ربام اإلحباط )قرار “ترامب” حول القدس كمثال( وهو 

ما يقرتب من “النموذج الباكستاين” سالف الذكر.
أمريكية  خطوات  عرب  حتالف  شبه  إىل  العالقة  انتقال 
سابق  إىل  العسكرية  املعونة  مستويات  إعادة  مثل  باألساس 
السالح  كلفة  ارتفاع  تأثري  عن  تعويًضا  زيادهتا،  بل  عهدها، 
حتول  إىل  باإلضافة  السالح،  نظم  تقادم  ورسعة  والتضخم 
الدور األمريكي يف النزاع العريب – اإلرسائييل والدفع بتسوية 
تؤكد حمورية دور واشنطن، مع تلجيم االنتقادات األمريكية 
لألوضاع الداخلية يف مرص. ويمكن تصور أن تقوم القاهرة 
عرب  التطور  هذا  مثل  إحداث  عىل  باملساعدة  جانبها  من 
التعاون يف دفع مسرية السالم املعطلة، وحتسني بعض أوضاع 
نزاعات  بنشاط يف معاجلة بعض  حقوق اإلنسان، واملشاركة 
املنطقة، وربام حتجيم العالقات مع أطراف ثالثة، وتعميقها مع 
بعض دول اخلليج. وقد يكون هذا السيناريو أقل احتاماًل يف 
املدى القريب ولكن يمكن تصوره يف إطار بعض التطورات 

اإلقليمية أو حدوث تغيري يف القيادة األمريكية.
فقط  ال  الشديد  “ترامب”  انحياز  بتأثري  العالقة  تدهور 
املتطرفة داخل إرسائيل،  إلرسائيل ولكن حتديًدا للتوجهات 
بمعنى  األمريكي،  للدور  عائد  عىل  باحلصول  اهتاممه  مع 
بدور  االعتناء  وعدم  اخلليج  دول  مع  بالعالقات  االهتامم 
مرص، خاصة وأنه يعاين من وضع داخيل مهتز جيعله يبتعد عن 
القاهرة – حتى وإن رغب يف عكس ذلك – حيث إنه خيشى 
األمريكي  واإلعالم  الكونجرس  يف  الداخلية  االنتقادات 
مرص  حتتاج  هنا  عميقة.  أوربية  حتفظات  مع  تتفاعل  والتي 
إلجياد “شهادة تأمني” حلاميتها من هذا السيناريو – وهو أكثر 
العالقات.  حتسن  يتضمن  الذي  السابق  البديل  من  احتاماًل 
عالقاهتا  تنويع  يف  مرص  اسرتاتيجية  أمهية  تبدو  وهكذا 
الكربى  القوى  مع  للتفاعل  املستمرة  واحلركة  اخلارجية، 

وتنمية الدور اإلقليمي املرصي عربًيا وأفريقًيا.
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
يمكن  السوداء(:  )البجعة  املتوقعة  غري  السيناريوهات 
البعيدة ولكنها ممكنة يف ظل حالة  تصور بعض االحتامالت 
عدم االستقرار املزمنة يف الرشق األوسط ، وتداخل أطراف 
فإذا  واملحلية.  واإلقليمية  الدولية  ومستوياهتم  الرصاعات 
عسكري  صدام  أو  ما،  دولة  يف  عنيف  داخيل  تطور  حدث 
مثاًل(،  إيراين   – إرسائييل  أو  سعودي،   – )إيراين  متوقع  غري 
أو عىل العكس، إذا حدث تطور مفاجئ عىل صعيد العالقات 
اإلرسائيلية – العربية مثاًل، سلًبا أو إجيابًا، أو أن تغري الرئيس 
األمريكي فجأة، فقد يؤدي ذلك إلعادة احلسابات وترسيع 
أحد السيناريوهات السابقة. فقد تبحث واشنطن عن حتالف 
مع دولة عربية كربى كمرص يساند عملية الدفاع عن اخلليج 
)مثاًل( أو يساعد عىل احتواء التوتر يف املنطقة وهو ما يمكن 

ولكن  األمريكية.   – املرصية  العالقات  لتحسن  يؤدي  أن 
يمكن أيًضا تصور سيناريوهات أخرى كأن تطرح واشنطن 
مرشوًعا حلل النزاع الفلسطيني – اإلرسائييل ينحاز للموقف 
اإلرسائييل وحيرج الدول العربية الصديقة للواليات املتحدة 

ويؤدي إىل تراجع العالقات مع واشنطن.

متعددة  الحتامالت  للتخطيط  حتتاج  القاهرة  أن  املحصلة 
وهي تدير عالقاهتا مع واشنطن، مع إدخال قدر من التجديد 
الثاين  املسار  دبلوماسية  )تنشيط  العمل  أدوات  يف  والتنويع 
موقفها  وتعزيز  العربية  األطراف  مع  التنسيق  وزيادة  مثاًل( 
وتقديم  وبصرية  بحكمة  الداخلية  األوضاع  معاجلة  عرب 

نموذج جذاب لصنع التقدم واالستقرار.


