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 ملخص

/ كانون ثاني 25إثر اندالع ثورة  أثار صعود وسقوط حكم اإلخوان المسلمين في مصر،
ن، أحداث المرحلتيمن  موقف الواليات المتحدة ، العديد من التساؤالت حول2011 ،يناير

الى تحليل وتفسير السياسة األميركية تجاه الدراسة  هدفومن هنا ت. وتوجهات سياستها
وبما يقتضي تسليط الضوء على الحدث . ان المسلمين بعد الثورةصعود وسقوط حكم اإلخو 

 خصوصا إذا ما أخذ ،مصريل تأثيراته وانعكاساته على السياسة األميركية تجاه ذاته في تحل
 .ي اإلعتبار خصوصية مصر الجيوسياسية واألمنية بالنسبة لواشنطنف

اإلستجابة األميركية للثورة المصرية، منذ اندالع تناقش الدراسة بأسلوب تحليلي      
اإلحتجاجات واإلطاحة بمبارك، مرورا بالمرحلة اإلنتقالية وحكم اإلخوان، وحتى سقوط مرسي 

ما صدر عن  من خالل رصد. تاح السيسي سدة الحكمواعتالء وزير الدفاع السابق عبدالف
اإلدارة األميركية، من تصريحات ومواقف وقرارات، التي هي بمجملها معبرة عن المحددات 

قد اعتمدت الدراسة على النظرية الواقعية و  .الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية األميركية
ة تجاه التحول السياسي في مصر بعد في تحليل وتفسير السياسة األميركيكونها األنسب 

 .الثورة، وتفاعالتها مع األحداث

تنقسم الدراسة الى أربعة فصول تغطي الفترة الزمنية التي تحيط بصعود وسقوط حكم      
األميركية تجاه  دراسة الضوء على السياسةففي الفصل األول تسلط ال. اإلخوان المسلمين

 وتستدّل الدراسة على أن. ثورةر األخيرة قبل اندالع الاإلخوان المسلمين في السنوات العش
وجود ال التفاعل مع اإلخوان المسلمين كان من ضمن استراتيجية الواليات المتحدة، ولعل

الصعود المتوقع لهم كطرف فاعل في النظام  وبالتالي، المجتمع المصري في إلخوانالقوي ل
 ارك عند أي تغيير سياسي محتمل،أو ألن الجماعة قادرة أن تحل محل مب السياسي،

وضعهم في اعتبارات الواليات المتحدة من منطلق أنه ال بد من التوافق على تأمين المصالح 
 .األميركية مع كل البدالء المرشحين لمبارك

ويتناول الفصل الثاني اإلستجابة األميركية للثورة المصرية، وتفاعالتها مع أحداث      
قد بدا أن و . مرسي سدة الحكممرشح اإلخوان المسلمين محمد تى اعتالء المرحلة اإلنتقالية ح

ارك في الحكم حتى اإلدارة األميركية بذلت جهودا دبلوماسية لإلبقاء على الرئيس حسني مب



 ب


باتجاه  وسارت األمور في مجراها ،، فرض الواقع المصري نفسهتنّحيهولكن بعد . نهاية واليته
ه واقعي انخرطت الواليات المتحدة بحوار وبتوجّ  .السلطة المسلمين الىصعود اإلخوان 

للتوافق حول  اوحسب ما بداستراتيجي مع اإلخوان المسلمين، المرشح األقوى لتولي السلطة، 
دون أن يعكس ذلك بالضرورة دعمها لهم من  ،المصالح الجوهرية للواليات المتحدة في مصر

 .عدمه

مرسي الخارجية والداخلية، التي  الرئيس اساتالث الى بعض سييتطرق الفصل الث     
 م يتضح أن حكم مرسيل .األميركية تجاه مصر وانعكاساتها على السياسةكانت لها تداعيات 

عاجزا عن إدارة دولة ذات أهمية  ابداألميركية، لكن نظامه واإلرادة مع المصالح  عارضت
وبالتالي  اإلستراتيجية بين البلدين ومن هنا شكلت العالقات. نية بالنسبة لواشنطنسياسية وأم

، والتحركات الشعبية ، الى جانب الرأي العام المصريالمصالح األميركية المرتبطة بها
 .تهإقال حكم مرسي ومن ثم محددات لسياسة واشنطن وموقفها تجاه

وتداعيات  ،مرسي من منصبه الرئيس يناقش الفصل الرابع موقف واشنطن من إقالة     
قد كان لطبيعة المعارضة ل. رئاسة الجمهوريةى اعتالء عبدالفتاح السيسي الحدث حت

ومن هنا جاء  ،كيفية اإلستجابة لهافي تشكيل دور الجيش في األزمة و  واإلحتجاجات أهمية
لكن و  .الحذر في تسمية إقالة الجيش المصري للرئيس مرسي انقالبا في تصريحات واشنطن

والجيش المصري تجاه  عية التي تنتهجها الحكومةمال القماستياء واشنطن من األع مع زيادة
، علقت ردا على اإلحتجاجات غير السلمية المطالبة بعودته الى السلطة ،مؤيدي مرسي

بعد تأكدها  بوضوحبرزت واقعية واشنطن و  .واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية لمصر
المتكررة حول حماية حقوق من تصريحاتها  فبالرغم ،من وصول السيسي لمنصب الرئاسة

مع  ستراتيجيراطي، إال أن تعاون واشنطن اإلاإلنسان وحرية التعبير والحكم الشمولي الديمق
ومن هنا كان هناك . إلقليميةلمصالح واشنطن المصري يبقى أولوية، وضروريًا الجيش ا

دى اإللتصاق بم ةتراجع في الموقف األميركي فيما يتعلق بربط استئناف المساعدات األميركي
 .بالمبادئ الديمقراطية

كانت واقعية بتعاطيها مع عملية التحول السياسي  أوباماوتخلص الدراسة الى أن إدارة      
من حيث الحفاظ  ،في مصر بعد الثورة، وبما فيها صعود وسقوط حكم اإلخوان المسلمين



 ت


لمرتبطة به، أيا كانت ا مصالح الواليات المتحدةعلى  النظام المصري، وبالتالي طبيعةعلى 
 . منها سلبا مصالح واشنطن طالما ال تتأثر قيادته وسياساتها الداخلية
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ABSTRACT 

The rise and fall of the Muslim Brotherhood in Egypt, following the January 25th, 
2011 revolution, raised many questions regarding the United States' positions 
and attitudes toward the two events' phases, and the direction of its policy. 
Hence, this study seeks to analyze and interpret the U.S policy toward the rise 
and fall of the Muslim Brotherhood after the revolution. Through highlighting the 
event itself in the analysis of its effects and impact on U.S. foreign policy towards 
Egypt, especially if taken into consideration Egypt's geopolitical and security 
importance to Washington. 

     The study discusses, in an analytical approach, the American response to the 
Egyptian revolution, since the outbreak of the protests and the overthrow of 
President Mubarak, passing through the transition phase and the rule of the 
Muslim Brotherhood, until the fall of President Morsi and the ascension of the 
former Defense Minister Abdel Fattah Al-Sisi to presidency. By tracking what was 
issued by the U.S. administration, statements, positions, and decisions, which 
reflect the internal and external determinants of American foreign policy. The 
study relied on the realist theory in analysis and interpretation of U.S. policy 
toward political transition in Egypt after the revolution, and its interactions with 
the events. 

     The study is divided into four chapters which cover the time period 
surrounding the rise and fall of the Muslim Brotherhood. In the first chapter the 
study shed light on American foreign policy toward the Muslim Brotherhood in 
the last ten years before the outbreak of the revolution. The study infers that the 
interaction with the Muslim Brotherhood was among the United States' strategy, 
and perhaps the strong presence of the Muslim Brotherhood in the Egyptian 
communitry, and consequently the expected ascension to them as an active 
player in the political system, or because the group was able to replace Mubarak 
when any potential political change, had put them in the United States' 
considerations, on the basis that there must be consensus to secure American 
interests with all candidates that could replace Mubarak. 

     Chapter II addresses the U.S. response to the Egyptian revolution, and its 
interactions with the events of the transitional phase until the ascension of the 
Muslim Brotherhood candidate Mohamed Morsi to power. It seemed that the 
U.S. administration has made diplomatic efforts to keep President Hosni 
Mubarak in office until the end of his term. But after Mubarak stepping down, 
the Egyptian reality imposed itself, and things went in its normal direction 
toward the rise of the Muslim Brotherhood to power. And with a realistic 
oriented attitude, the United States has been engaged in a strategic dialogue 
with the Muslim Brotherhood, the strongest candidate to take over power, and it 
seemed to get consensus on the fundamental interests of the United States in 
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Egypt, without necessarily reflecting the support or not to the Muslim 
Brotherhood. 

     Chapter III considers some of President Mohamed Morsi external and internal 
policies, which had repercussions and impact on American foreign policy towards 
Egypt. It was not clear that Morsi's governance was inconsistent with the Unites 
States' interests and will, but his regime appeared unable to manage a state of 
political and security importance for Washington like Egypt. From this 
perspective, the strategic relations between the two countries and thus the 
American interests related to it, besides the Egyptian public opinion and popular 
movements, were accounted as determinants of Washington's policy and 
attitude towards Morsi's governance, and later on its removal. 

     The fourth chapter discusses Washington's position regarding the removal of 
President Morsi from office, and the repercussions of the event until Abdel 
Fattah Al-Sisi ascension to power. The nature of the opposition and protests was 
an important factor in shaping the army's role in the crisis, and how it responded 
to it. Hence there was caution in describing the removal of President Morsi by 
the Egyptian army as a coup in Washington's statements. But with increased 
resentment of repressive actions pursued by the Egyptian interim government 
and the Egyptian army against Morsi's supporters, in response to non-peaceful 
protests demanding his return to power, Washington has suspended part of its 
military aid to Egypt. The Obama administration realism was clear in its attitudes 
after being certain of Sisi's ascension to presidency. In spite of its repeated 
statements about protection of human rights, freedom of expression, democracy 
and inclusive governance, but Washington close cooperation with the Egyptian 
army remains a priority, and necessity for the strategic relations between the 
two countries and for Washington's regional interests. Hence, there was 
backtracking in the U.S. position, with regard to linking the resumption of U.S. 
aid to the extent of sticking to democratic principles. 

     The study concludes that the Obama administration was realistic in its policy 
toward the political transition process in Egypt after the revolution, including the 
rise and fall of the Muslim Brotherhood, In terms of maintaining the nature of 
the Egyptian regime, and consequently the interests of the United States 
associated to it, whomever its leadership and its internal policies, as long as do 
not impact Washington's interests negatively. 
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 المقدمة

السلطة في  -اإلسالمي األكثر تأثيرا في الشرق األوسط التيار -خوان المسلمينلي اإلأثار تو 
العديد من  2011يناير عام / كانون ثانيمصر إثر اندالع ثورة الخامس والعشرين من 
اإلخوان حكم من صعود وسقوط كية ر يالتساؤالت حول موقف الواليات المتحدة األم

الرئيس المصري حسني سعت لإلطاحة ب ن الواليات المتحدةأ إلىفذهب البعض . المسلمين
عادة للمنطقة محله، في سياق ترتيبات جيوسياسية جديدة نلمسلمو ا ليحل اإلخوان ،مبارك ، وا 

 ستراتيجيةاإلن أ إلىآخر بينما ذهب بعض . هيكلة ألنظمة الحكم القائمة منذ سايكس بيكو
بهدف  ،تجاه مصر ترتكز باألساس على اإلنسجام مع من يكون في السلطة كيةير األم

وتتكيف مع  تفاعل مع العوامل الداخليةالي فإنها تاستمرار مصالحها األمنية والسياسية، وبالت
أول رئيس مدني  محمد مرسي، وط مبارك، ومن بعدهن سقأو . تبلور األحداث على األرض

 1.واضطرت الواليات المتحدة للقبول عل داخليبف ، كانمنتخب بعد الثورة

حكم اإلخوان  كية تجاه صعود وسقوطير األم السياسةتناقش الدراسة ومن هذا المنطلق      
؛ ردود كية للثورة المصريةر ياإلستجابة األموبما يتضمن . المسلمين في مصر بعد الثورة

مرورا  ،واإلطاحة بمبارك أفعالها ومواقفها تجاه أحداثها المتتالية، منذ اندالع اإلحتجاجات
بدالفتاح عوزير الدفاع السابق واعتالء  مرسي وحتى سقوط المرحلة اإلنتقالية وحكم اإلخوان،ب

 تفاعالتالومضمون اإلحاطة بطبيعة  مع األخذ بعين اإلعتبار .السيسي سدة الحكم
واإلستدالل  التي سبقت الثورة خيرةاأل العشر السنوات مع اإلخوان المسلمين في األميركية

  .منها

 25"كية تجاه اإلخوان المسلمين بعد ثورة ير تفسير السياسة األم تهدف الدراسة الى     
عملية التحول السياسي في  سياقها، دوافعها، ومحدداتها في توجهات لفهم ىً في مسع، "يرينا

من الثورة المصرية  كيةر يلمواقف األموا ردود األفعال تحليلرصد و  من خالل. مصر
الفتاح السيسي وحتى تولي عبد 2011يناير، / ثانيكانون  25وأحداثها منذ اندالعها في 
وهي الفترة الزمنية التي تحيط بصعود وسقوط  ،2010يونيو، / انرئاسة الجمهورية في حزير 

                                                           
1
سيتماستعراضومناقشةالتأويالتوالتحليالتحولموقفالوالياتالمتحدةمنصعودوسقوطحكماإلخوانبعدالثورة

 .وفصولهاخاللأقسامالدراسة



 خ


الى أي حد كانت السياسة األميركية  كما هي محاولة فهم. حكم اإلخوان المسلمين في مصر
 أوجهمن خالل تتبع  ،في مصر داخليةالوالعوامل ابع للمتغيرات متغير ت تجاه اإلخوان

ة األميركية تجاه اإلخوان المسلمين على امتداد اإلستمرارية أو التغير في المواقف السياسي
 .هاومحددات ،المرحلة

كية في ر ياستراتيجية الواليات المتحدة األم اقتفاءوتأتي أهمية هذه الدراسة في سياق      
جتماعية في كيفية تفاعلها مع الظواهر اإل فهمجية تجاه المنطقة، لتعزيز السياستها الخار 

لمصر و . تجدة بعد الربيع العربي، وتحديدا صعود األحزاب اإلسالميةوالمتغيرات الدولية المس
، األمر الذي في هذا السياق خصوصية ألكثر من سبب تفرضه حقائق التاريخ والجغرافيا

توثق هذه الدراسة لمرحلة مهمة ومن جانب آخر . يستدعي تناولها كحالة دراسية بحد ذاتها
كبيرة منذ سقوط مبارك، وأظهرت األحداث  تحوالت سياسية شهدتفي تاريخ مصر، حيث 

 المتالحقة والمتقلبة أن هناك تباينا وتحوال في سياسة واشنطن تجاه اإلخوان المسلمين،
حكم اإلخوان  صعود وسقوطهما المرحلة شهدت حدثين رئيسيين بارزين، خصوصا وأن 

حول المواقف ما أثار التساؤالت . أقل من سنة ؛في فترة زمنية قصيرة جدا المسلمين،
منطويا على عديد من المفارقات  ان في المراحل المختلفة، والذي بدكية تجاه اإلخوار ياألم

خوان المسلمين للحكم ومن قد دفعت باإلكية ر يونقاط اإلستفهام  حول ما إذا كانت اإلدارة األم
 .ثم خذلتهم وتخلت عنهم

كية ر ييعة السياسة الخارجية األمما هي طب: تتمحور الدراسة حول سؤال البحث الرئيسي     
؟ ويترتب على السؤال يناير 25تجاه صعود وسقوط حكم اإلخوان المسلمين في أعقاب ثورة 

مراحل حسب  والتحليل، وتغطي الثورة على أربعالرئيسي أسئلة فرعية تساعد في التفسير 
 :تقسيم ورؤية الباحث

تغيرات المؤثرة على السياسة الخارجية ما هي الم: مرحلة ما قبل الثورة كمدخل للدراسة -1
التي سبقت الثورة؟ وما هي طبيعة  العشرالسنوات كية تجاه اإلخوان المسلمين في ر ياألم

 العالقة بين الطرفين في ذات المرحلة؟

كيف  :نتقالية، منذ سقوط مبارك وحتى اعتالء مرسي سدة الحكمالثورة والمرحلة اإل -2
اندالع الثورة، : نتقالية بقواها الفاعلةكية مع أحداث المرحلة اإلر يمة األتفاعلت الواليات المتحد
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كان وهل نتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية؟ ط مبارك، حكم المجلس العسكري، اإلسقو 
 األحداث؟ توجيهلواشنطن دور في 

كية تجاه اإلخوان ر ياألم ما هي محددات السياسة :خوان المسلمينمرحلة حكم اإل -3
مين في فترة حكم مرسي بعد الفوز في انتخابات الرئاسة، والى أي مدى توافق حكم المسل

 كية في المنطقة؟ ر يمالمصالح األ مرسي مع

 مرسي إقالةكية مع ر يكيف تعاملت الواليات المتحدة األم :خواناإل حكممرحلة سقوط  -0
هو موقفها من  وما حتى اعتالء عبدالفتاح السيسي السلطة؟ عيات الحدثوتدا  ،من منصبه

 ما هي محددات هذه المواقف؟خوان المسلمين والنظام الجديد في أعقابه؟ و اإل

حيث أنه ال يمكن تناول كل المتغيرات الداخلية والخارجية المحددة للسياسة : المنهجية     
خوان اإلحكم كية تجاه صعود وسقوط ر ياألم ، ولغايات تفسير السياسةكيةر يالخارجية األم

 اإلدارة األميركيةما صدر عن  ترصدفإن الدراسة  ؛"يناير 25"د ثورة ن في مصر بعالمسلمي
ومواقف وقرارات وسياسات، التي هي بمجملها معبرة عن مؤسسة الرئاسة  من تصريحات

والكونجرس ووزارة الخارجية والدفاع، وهي المؤسسات السياسية الرئيسية التي تلعب دورا بارزا 
وبما يقتضي تسليط  .زمة دولية، كحالة مصر أو الربيع العربي عمومافي حالة اإلستجابة أل

الضوء على الحدث ذاته في تحليل تأثراته وانعكاساته على تكييف السياسة األميركية تجاه 
توثيق اتصاالت اإلدارة األميركية بقيادات اإلخوان هذا الى جانب  .اإلخوان المسلمين

باإلضافة الى تناول الجدل الواسع حول تأويالت  ،المسلمين ومضمونها في تلك المرحلة
بوحداتها المقروءة والمسموعة والمرئية، من مصادر  تصالمواد اإل الموقف األميركي من

مقابالت و الصحف الصادرة في حينه، و علنية أولية وثانوية مختلفة ومتنوعة مثل اإلعالم، 
وتحليلها في  ،ة هذه الموادمناقش تمتو  .وضوعكتب ومقاالت تحليلة حول المو متلفزة، 

 .سياقها، وتوظيفها في معالجة إشكالية البحث
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 اإلطار النظري
عملية صناعة  لتحليل السياسة الخارجية؛النظرية المداخل  قسمي هذا التتناول الدراسة ف

كأساس لتحليل السياسة الخارجية األميركية . ا ومستويات التحليلمحدداته ،الخارجية لسياسةا
 ياتهااستراتيجو  أدواتها، أهدافها، ها تجاه الشرق األوسط ومصر في سياقه، من حيثوتحوالت

في والنظريات األنسب  ،تجاه التيارات اإلسالمية المؤثرة فيه وخاصة اإلخوان المسلمين
 .هاتفسير 

 المداخل النظرية لتحليل السياسة الخارجية

 محددات السياسة الخارجية ومستويات التحليل

عملية سياسية واعية تنطوي على "السيد سليم السياسة الخارجية على أنها يعرف محمد 
لها خصائص  أن وضحوي 1."السعي لتحقيق أهداف معينة قوامها التأثير في البيئة الخارجية

من أقوال  علنا تقتصر على ما يصدر تميزها عن غيرها من السياسات العامة من حيث أنها
، وبالتالي فهي قابلة للمالحظة والرصد بأدوات التحليل لدولةوأفعال عن الممثلين الرسميين ل

موجهة الى  .ةمتاحب ذلك باإلختيار من بين بدائل طلمتى ت للظروف عاً يرة تبومتغ .العلمي
  .السياسة الداخليةمع تشابك الو  قدر من الترابط المحيط الخارجي للوحدة الدولية مع وجود

ذات  وأبعاد ، واإلستراتيجيات،واألهداف ، واألدوار،تاالتوجه ؛عامةذات طبيعة لها أبعاد 
من خالل  ما ويمكن رصد السياسة الخارجية لدولة. القرارات والسلوكيات ؛محددة طبيعة

 2.يل األحداث الدولية وسلوك الدولةكتحل ،مؤشرات

تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بعوامل متعددة منها ما هو متعلق بطبيعة      
ايا وضوابط ات الدولية وبنية النظام الدولي والضغوط الخارجية، ومنها ما يتعلق بقضالعالق

 .وعناصر مؤثرة مختلفة من الواقع اإلجتماعي ،، اقتصادية سياسية ثقافيةدولةداخلية لل
لما  فالقرارات الرئاسية ال تنشأ في فراغ، ولكن ضمن سياق السياسة العالمية واإلقليمية، ووفقا"
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ت تحليل ومن هنا تتعدد مستويا 3."ؤثر في صنع السياساتقوى الداخلية التي تتعكسه ال
 4:ثالث مستويات للتحليلجون آيكنبيري . ويوضح ج. السياسة الخارجية

حيث  ،، ويتشكل القرار من تأثير البيئة الخارجية للوحدة الدوليةام الدوليمستوى النظ -1
ات الخارجية تفرض نفسها على سلوك الدولة والمتغير  وميزان القوة النظام الدولي بنية

وهنا يتم . ، وتشكل محفزات لصانع القرار لحماية مصالح بالده القوميةوسياستها الخارجية
 .نظريات العالقات الدولية في التفسيربعض اإلستعانة ب

طبيعة مجتمعها، ثقافتها، مؤسساتها ، حيث ينبع سلوك الدولة من ولةمستوى الد -2
يولي هذا المستوى في التحليل اهتماما بالتالي و . (ديمقراطي أو إستبدادي)ونظامها السياسية، 

 المؤسسات ،شكل الحكومة وعملية صناعة القرار، بالمحددات الداخلية للسياسة الخارجية
 البنية اإلقتصادية ،التي تساهم في عملية صنع القرار السياسي السياسية واألحزاب

 .وغير ذلك ،والرأي العام ،يديولوجيااآل ،افةالثق واإلجتماعية،

كية، من المؤسسات السياسية ذات الثقل ير والكونجرس في حالة الواليات المتحدة األم     
 5."وتنبع قوته من هيمنته على الشؤون الداخلية للبالد"في عملية صنع السياسة الخارجية، 

قوة تأثير الكونجرس على تحديد  زادت ،كلما زاد تشابك القضية الدولية مع الشؤون الداخليةف
في  بشكل رئيسي من المواضيع التي يعنى بها الكونجرسو . كيةير الخارجية األم السياسة

تقديم أو حجب المساعدات الخارجية على إقرار الموازنات المالية، و مجال السياسة الخارجية، 
انب لإلستماع ولين أو سياسيين أجيمكن للكونجرس أن يستضيف مسؤ "كما . سبيل المثال

كية، ويكون لذلك تأثير في تشكيل تهم بشأن السياسة الخارجية األمير الى آرائهم وتعقيبا
وان وهو ما قد يفسر تفاعل أعضاء الكونجرس مع جماعة اإلخ 6."القرارات بشأن تلك الفواعل

 .اإلشارة الى ذلك في الفصل األول تمالمسلمين قبل أن تحكم، كما ست

في المحصلة، على الرغم من  حيث القرارات تتخذ من قبل قيادة الدولة ،المستوى الفردي -3
والرأي والمؤسسات واألحزاب السياسية  ات الضغطكتأثير جماع ،تقييدات المحددات الداخلية

وأولوياته،  معتقداته، أهدافهو  توى شخصية صانع القرار، إدراكاتهوعليه يعالج هذا المس .العام
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ويعتقد هارولد السكي أنه على الرغم من الصراع  .هاته السياسية، وتوجعالقاته الشخصية
ارجية في الواليات المتحدة الخفي غالبا بين الرئيس والكونجرس، إال أن صنع السياسة الخ

كمن في البيت األبيض، وتحديدا القيادة السياسية وشخص الرئيس، في اإلختيار من إنما ي
كي ال يستطيع النهوض بوظيفة وضع السياسة ير س األمذلك أن الكونجر . بين البدائل المتاحة

نما هو أصلح للحكم عليها وتأييدها من عدمه  7.أو رسمها، وا 

ويعتبر السيد سليم . تفسير السياسة الخارجية للدولةغالبا ما تتداخل مستويات التحليل ل     
لخارجية وفهم في مجال دراسة سلوكيات السياسة ا حداث أحد التيارات الرئيسيةتحليل األ
 :ويقول آيكنبيري في هذا الصدد 8.مضمونها

ر من الواضح أنه ال توجد نظرية واحدة أو مجموعة من المتغيرات يمكن أن تكون األكث
فأهمية المتغيرات تختلف باختالف القضية التي  ...أهمية للتفسير في جميع الحاالت

تكون المتغيرات على  ،لمثالففي حاالت األزمات الدولية على سبيل ا ...نسعى لفهمها
هي األكثر أهمية، حيث تبدي الحكومة يقظة أكثر للتحديات  الدولي مامستوى النظ

. اهل الضغط السياسي الداخليوالفرص في النظام الدولي، وتصبح أكثر استعدادا لتج
طغى في تحديد السياسة غياب أزمة خارجية فإن المتغيرات الداخلية قد تفي حال أما 

 9.يةالخارج

منية األعتبارات فيما يتعلق بالتحوالت السياسية في الشرق األوسط، فإن اإلو      
، الى جانب شخصية اإلقليمية والدولية ةر في موازين القو الى التغيّ  إضافةً  ،جيوسياسيةوال

رئيس الواليات المتحدة، رؤيته، مدركاته، واعتقاداته، والضغوطات السياسية الداخلية والرأي 
ولكن  .كيةير ية األمتفرض نفسها على تحديد السياسة الخارججميعها عوامل  ،األميركي العام

السياسة  تفسيرإال أنها ليست األساسية في  ،على الرغم من أهمية المحددات الداخلية
حيث المتغيرات المؤثرة في اتخاذ القرارات متعلقة بالبيئة  ،في هذه الحالة كيةير الخارجية األم
 .ليمية وتحوالتها في الشرق األوسطواليات المتحدة باألساس، وتحديدا البيئة اإلقالخارجية لل

السياسة الخارجية قد تتحدد كرد فعل إزاء الحوافز والضغوط اآلتية من " ويقول السيد سليم أن
 صعود وسقوط حكم اإلخوان -الزمنية لموضوع الدراسة مرحلةالكما أن  10."البيئة الخارجية
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الواليات المتحدة، سواء  فيداخلية على الظروف التغييرات  فيها رة ولم تطرأقصي -المسلمين
والقيم  ،أو البنية اإلقتصادية ،أو صانع القرار ،أو النظام السياسي ،ركيةيعلى اإلدارة األم

هذا الى جانب أن سرعة التحوالت في مصر . وما الى ذلك من محددات داخلية ،كيةر ياألم
ني تفوق سرعة عملية صنع السياسة الخارجية، ما يعني أن القيادة في إطار الدراسة الزم

  .السياسية غالبا هي من اتخذ القرارات، وحدد المواقف تجاه األحداث
 استراتيجيات السياسة الخارجية

، وهو "جوهر االختيار"ستراتيجية في السياسة الخارجية بيسمي بروس جنتلسون تشكيل اإل
 11".تيار الوسائل والسياسات األفضل واألكثر مالئمة لتحقيقهاتحديد األهداف ومن ثم اخ"
 ب الحالةالسيد سليم أن السياسة الخارجية توظف أدوات مختلفة لتحقيق األهداف حس بّينوي
 12.، والضغط العسكري، والسالح اإلقتصاديكالعمل الدبلوماسي ،والمرحلة طبيعة الحدثو 

األول تحديد األهداف والخيارات، والثاني عملية : نن للسياسة الخارجية بعديوبالتالي فإ     
نتائج المحتملة وبدراسة ال ،اإلختيار والتنفيذ حسب طبيعة المرحلة أو الحدث أو األزمة

وال يمكن . فاتخاذ القرارات األكثر مالئمة لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر ،للخيارات المتاحة
ولكن المصالح القومية . ة هدفها المصالح القوميةالمجادلة في أن السياسة الخارجية ألي دول

ة ويحدد جنتلسون أربعة مصالح رئيسي. للظروف عاً ا متعددة وقد تختلف أولوياتها تببحد ذاته
القوة أو الهيمنة، اإلزدهار، المبادئ، وكلها تدور في فلك المصلحة الرابعة : ات المتحدةللوالي

  13:وهي السالم

نتلسون أنها تقوم بشكل رئيسي على نظريات الواقعية التي تعتقد أن القوة ج بيني :القوة -1
هي أوجه النفوذ الرئيسية،  ،بمختلف أشكالها السياسية والدبلوماسية والعسكرية واإلقتصادية
ويعتمد طغيان استخدام شكل . واستخدامها بشكل قسري هو الوسيلة األفضل لتحقيق السالم

وعلى الرغم من أهمية . التهديد ومدى فعاليته في ظروف معينة على آخر حسب طبيعة
 .عطى أولوية على اعتبارات القوةإال أنها ال يجب أن ت   ،كالديمقراطية وحقوق اإلنسان ،القيم
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وتستند هذه المصلحة حسب جنتلسون على النظريات اإلقتصادية واإلمبريالية، : اإلزدهار -2
وبالتالي . قومية اإلقتصادية في تحديد السياسة الخارجيةوالتي تعطي األولوية للمصالح ال

التي تحدد شكل العالقة  ،تكتسب الدول أهميتها بالنسبة للوحدة الدولية من قيمتها اإلقتصادية
 .معها والسياسة الخارجية تجاهها، كعالقة الواليات المتحدة بالدول الغنية بالنفط

 الىعهدت الواليات المتحدة بالوقوف دات التي توتشمل القيم والمثل واإلعتقا :المبادئ -3
وتقوم على نظريات الديمقراطية كنظرية السالم . كما يعتقد جنتلسون ،صفها في العالم

ويتبنى المحافظون . والتي تفترض أن السالم يتحقق من خالل نشر الديمقراطية ،الديمقراطي
اتيجية ه الرؤية جزءا من استر الجدد فكرة نشر الديمقراطية بوسائل قسرية، حيث كانت هذ

كي وحسب، بل لكونها ر يعندما أعلن حربه على اإلرهاب ليس لقضايا األمن األم بوش اإلبن
 .، كما يعتقد الكاتبحرب كل من يؤمنون بالتقدم والتعددية واإلختالف والحرية

 على نظريات المؤسساتية الدولية، التيحسب جنتلسون  وترتكز هذ المصلحة: السالم -0
ل تشكي من خالل وتحقيق التعاون بين الشعوب تؤكد على إمكانية تقليل فرص الحروب

ى الوسائل الدبلوماسية ال العسكرية في تسوية واللجوء اللح مشتركة في النظام الدولي، مصا
حيث ال تنفي النظرية فوضى النظام الدولي ولكن تعتقد بإمكانية تخفيفها . المنازعات الدولية

 .والمؤسسات الدولية ،والمعاهدات ،خالل استراتيجيات الوساطة السلمية وتنظيمها من

كل الدول، خياراتها السياسية الخارجية في إطار  مثلتحدد الواليات المتحدة،  ،وهكذا     
وأي تغيير في السياسات ناتج عن تغيير األولويات وفقا لطبيعة كل "مصالحها القومية، 

كية في العالم، وبما يتفق معها في ير بات المصالح األمأزمة، ولكنه محكوم في إطار ث
أحيانا تكون هناك استراتيجية تلبي األهداف األربعة مجتمعة، وأحيانا تكون ف 14."المحصلة

 يرورة أولويتها على أجندة السياسة الخارجية، تبعاً صهناك مفاضلة بينها كانعكاس ل
 .ولويات األهدافأل عاً ر تبومن هنا تختلف نظريات التفسيللمتغيرات الدولية، 

. كية؛ الواقعية والليبراليةر يتسود نظريتان رئيسيتان في تفسير السياسة الخارجية األم     
، كيةير السياسة الخارجية األم أهدافتحقيق وحقيقة أن هذه النظريات تتفق وتشترك في 

بنفسها  الواقعية في حين تنأىف. تحقيق الغايات من أجلالوسائل المتبعة ولكنها تختلف في 
انتهاك المعايير  لوضع ضوابط على الليبراليةتسعى  ،ن الداخلية للدولو عن التدخل في الشؤ 
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، الدوليةوالمنظمات والحريات الفردية من خالل القوانين  والقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 .وتشرعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول في سبيل ذلك

ة في العالقات الدولية على أن األمن هو الهدف األساسي للدول في ترتكز الواقعي     
بني بدرجة كبيرة على قوة الدولة وتوازن ت  وتفاعالتها في البيئة الدولية، و سياستها الخارجية 

القوى في النظام الدولي للحفاظ على استقرار العالقات والتحالفات بين الدول، على أساس 
عن القيم واإلختالفات اآليديولوجية والدينية وطبيعة األنظمة  المصالح القومية بغض النظر
وتفترض أن الدولة هي الفاعل األساسي في النظام الدولي . السياسية وسياساتها الداخلية

أن يشير الى جاك دونللي  لكن .وفعلها هو استجابة لمحددات خارجية أكثر منها داخلية
 والنظم ربة تجمع بين تحليل البنية الدولية والخصائصن الجدد يتبنون مقاين الكالسيكييالواقعي

نتج التفاعل بينها سلوك التي ي   ،لتفسير المتغيرات على مستوى النظام والدولة ،الداخلية للدولة
خلص ستيفان والت الى أن الدول ال تتوازن " ، حسب دونللي،وفي العقدين األخرين 15.الدولة

وبالتالي فإنه حسب الواقعية الكالسيكية  16".تهديدفي مواجهة قوة ما ولكن في مواجهة ال
الجديدة، التهديدات من داخل الدول قد تصبح قابلة للتصدير الى الخارج، كما المتغيرات 

يمكن أن تؤثر على السلطة  ،مثل مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة داخل المجتمع ،المحلية
قد تعطي أهمية لشرعية السلطة بطريقة وبالتالي فهي . وصناعة القرار في السياسة الخارجية

 . ، لمقتضيات مصالحها القوميةما وفي مرحلة ما وفي ظل ظروف معينة

وتغفل دور القيم في صنع السياسة "كما وتعلي الواقعية اعتبارات األمن على ما سواها،      
ن ضللت  اآلخرين الخارجية، مؤمنة أن الدولة يتعين عليها دائما أن تتبع مصالحها، حتى وا 

أن السياسة  يشير الى ولكن دونللي 17."بأن أهدافها أخالقية، مثل حقوق اإلنسان والديمقراطية
الخارجية الواقعية ليست واقعة وراء الحدود األخالقية؛ فاإلعتبارات األخالقية عنصر مهم 
ويجب أن تؤخذ في اإلعتبار في أي حساب سياسي واقعي وعقالني فعال، ألنها ال تفرض 

فمعظم . مخاطر على البقاء القومي، ولكن دون أن تحكمها أو تشكلها بشكل مباشرأي 
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 18.ون بأن المبادئ المعنوية واألخالقية فاعلة لكنها ليست المسيطرةالواقعيين البارزين يقرّ 
سياسية  :، يجملها جنتلسونمتعددة من وجهة النظر الواقعية اً للقوة أوجه أن كما أشير أعالهو 

واستخدامها بشكل قسري هو الوسيلة األفضل . عسكرية وحصار إقتصاديودبلوماسية و 
ويعتمد طغيان استخدام شكل على آخر حسب طبيعة التهديد ومدى فعاليته . لتحقيق السالم

وبالتالي تقوم الواقعية على منطق مالئمة الفعل وشكل ممارسة القوة مع  19.معينة في ظروف
ماسية واإلقتصادية أكثر نجاعة للتعامل مع التهديدات السياق، فأحيانا تكون الضغوط الدبلو 

ما يعني أنه بينما ال تتغير المصالح . والتحديات األمنية من استخدام القوة العسكرية
الختالف  تبعاً  ،اإلستراتيجية، فإن السياسات واآلليات وأدوات التأثير تختلف من آن آلخر

للحد  ،ظهرللعوائق والتحديات التي قد ت عاً بن في اإلستجابة لتغير الظروف وتالمتاح والممك
 . السلبية امن ثأثيراته

فتقوم على حريات الفرد المدنية والسياسية، وحكم القانون، والنظم التمثيلية  ،أما الليبرالية     
وتستهدف توسيع مناطق اإلستقرار في العالم . للشعب، وحماية الفرد من األنظمة التعسفية

أن  وتفترض الليبرالية. تراعي حقوق اإلنسان والفردنظمة الديمقراطية التي من خالل تعزيز األ
على اعتبار  ،التعاون بين الدول والديمقراطية أفضل سبيل لتعزيز السالم واإلستقرار الدولي

سكوت بورتشيل أن  ويقول. أن األنظمة الديمقراطية ال تذهب الى حروب مع بعضها
 20."في تفسير سلوك السياسة الخارجية عية النظم السياسيةالليبرالية تشدد على أهمية شر "

في مناطق مثل تدهور البيئة أو اإلرهاب، يغدو الطرح بشأن التعاون الرسمي بين الدول "وأنه 
 21".ملحا

 على التحالفات اإلستراتيجيةترتكز هي ، فكية في الشرق األوسطر يلسياسة األمل وبالنسبة     
الثابت بعد الربيع و . والحفاظ على النفوذ األميركي في المنطقة ،لتأمين محاورها العسكرية

والنفوذ  األميركياألمن اإلستراتيجي مرتكزات العربي أن ال تطال التغييرات الحاصلة 
للواقعية في  إدارة أوباما عادت"اوي أن ويقول محمد المنش .شرق األوسطفي ال األميركي
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يعتقد و  22."امل لقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسانالتعامل مع قضايا المنطقة، دون إغفال ك
تؤكد  أن استجابة أوباما لألزمة المصرية ، الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز،روس داوثات

 :أن سياسته الخارجية واقعية

أنه ، إال (بعد الثورة)ففي حين افت رض أن أوباما يبدي تعاطفا تجاه اإلخوان المسلمين 
ستغناء عن كان اإل تهالهدف الحقيقي إلدار  أنإنه من الواضح ف ،بإلقاء نظرة فاحصة

وأي انفتاح  ...في السلطةالدكتاتورية مبارك مع الحفاظ على نفوذ القيادات العسكرية 
على الديمقراطية ينبغي أن يدار بحذر من الداخل المصري، من قبل قيادات معروفة 

  23.بتعاونها مع المخابرات األميركية، مثل عمر سليمان

من حيث  ،أن سياسات أوباما الخارجية واقعيةروبرت كوتنر كذلك الكاتب يؤكد كما      
لى تلك التي تخدم المصالح التخلي عن المثل العليا التي هي غير قابلة للتحقيق، والتركيز ع"
نحتى  ،األساسية قوميةال  يران مثالإك) كان ذلك يعني صنع السالم مع األنظمة البغيضة وا 

كاإلخوان ) والوصول الى تفاهمات مع قوى الوضع الراهن (...د تعبير الكاتبعلى ح
مشيرا الى أن  ".ض مصالح الواليات المتحدة الحيوية للخطرعرّ ما دامت ال ت   (المسلمين

 24.أوباما يستخدم الدبلوماسية كأداة من أدوات ممارسة النفوذ بدال من القوة كخيار أول

كونها األنسب في تفسير  ،النظرية الواقعية د الدراسة علىتعتم ،وفي ضوء ما تقدم     
 التي فرضها الربيعات التحديفمن منطلق أن . سياسات إدارة أوباما تجاه الثورة المصرية

، صعود الى جانب أن الحدث برمته هذا ،األساسفي العربي عموما على واشنطن أمنية 
 ؛"الواقعي"في فترة إدارة أوباما  كانوسقوط حكم اإلخوان المسلمين في مصر بعد الثورة، 

والسياسات األميركية تجاه التحول السياسي  المواقف ، فهم، وتفسيرالواقعية في تحليل عفتس
في مصر بعد الثورة، وتفاعالتها مع األحداث وبعض القضايا الداخلية في الشأن المصري، 

، في المنطقة ركيياألم تيجيسترامرتكزات األمن اإل ات علىتهديدو  التي كان لها ارتدادات
 .وتأثيرات على ميزان القوة في النظام الدولي
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 كيةر يالشرق األوسط في اإلستراتيجية األم

 وسطالشرق األ  تجاهكية ر يماألالخارجية السياسة 

حتى الحرب العالمية الثانية بقيت الواليات المتحدة في عزلة عن قضايا العالم الخارجي الى 
منها كقوة عظمى فرض عليها أن تتفاعل مع المجتمع الدولي على  حد ما، ولكن خروجها

صعيد أوسع من نطاق القارة األوروبية، وتنخرط في قضاياه لتعزيز ريادتها الدولية في تلك 
ذا ما ن  . المرحلة مركزية جغرافية  الطاقة وذامخزونا لموارد وسط باعتباره ظر إلى الشرق األوا 

 لي ومفترق طرق مهم للتجارة العالمية، فإنه بال شك منطقةحاسمة ومؤثرة في النظام الدو 
حكام سيطرتها استمرارية زعامتها وا   الواليات المتحدة من مصلحةو  للقوى الدولية، تنافس

أهداف تحقيق وهو ما يدفعها الى الدخول في ثنايا قضايا المنطقة الداخلية في سياق . يهعل
القيم  عميمورخاء الواليات المتحدة، تتعزيز أمن "األساسية؛  كيةر ياألمالخارجية السياسة 

مع ما يقتضيه ذلك من دعم األطراف التي تشارك  .مصالح واشنطن لىكية، الحفاظ عر ياألم
 25."الواليات المتحدة مصالحها وقيمها، والعمل معها

عندما نتحدث عن ": يقول ستيفان والت، أستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفارد     
عتراف بادئ ذي بدء بأن ة في الشرق األوسط، نحن بحاجة لإلراتيجية الواليات المتحداست

كية كثيرا على ر يمالواليات المتحدة األالكثير مما يحدث في هذا الجزء من العالم قد ال يهم 
بالنسبة الشرق األوسط  ما هي قيمةف ،ولكن إذا كان الحال كذلك 26".المدى الطويل

مصالح استراتيجية، ن للواليات المتحدة في الشرق األوسط ثالث أ ؟ يوضح والتلواشنطن
ستراتيجية، لم تتغير كثيرا منذ عقود، وتتمثل بالحفاظ على تدفق ؛ أما اإلتينواثنتين معنوي

قتصاد العالمي، التقليل من األسواق العالمية والحفاظ على اإلالنفط والغاز من المنطقة إلى 
أما فيما . ات المتحدة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشاملخطر اإلرهاب المناهض للوالي

. وضمان بقاء إسرائيل عزيز حقوق اإلنسان والتعددية،المصالح المعنوية، فتتمثل بتب يتعلق
ال  ستراتيجيةالمتحدة ضمن مصالحها األمنية اإل ولكن أمن إسرائيل وبقائها تدرجه الواليات)
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. (خالل فصول الدراسة ، كما سيتم اإلشارة الى ذلكةفي التصريحات األميركي معنوية فقطال
 ،هناك مفاضلة بين التطلعات األخالقية تالى أنه في كثير من األحيان كانوالت ويشير 

وعادة ما تم تبرير دعم واشنطن للنظم العربية الديكتاتورية  27.ستراتيجية العمليةوالحقائق اإل
الحكم  أن القيم الديمقراطية ونظام"فرضية  أساساحترام اإلختالفات الثقافية، على  من منطلق

وزيرة سابقة  في حين أكدت كوندوليزا رايس، 28."التمثيلي ال تتوافق مع تقاليد اإلسالم
لطالما أعطي "، أنه 2005ست عام كية، في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بو ير للخارجية األم

    29".كيينير دى صناع القرار األمستقرار في الشرق األوسط األولوية على كل ما سواه لاإل

 ،تجاه الشرق األوسط كيةر يمفي السياسة األ القيم والمصالح لمفاضلة بينوفي توضيح ل     
غالبا ما أعطت ف. ن سياساتنا وممارساتنا لم تتطابق دائما ومثلناإ" :نتونيهيالري كل تقول
وق االنسان، ودعمنا الحكام ستراتيجية على قضايا حقمتنا األولوية لألمن والمصالح اإلحكو 

وكانت  30".إذا ما شاركونا مناهضتنا للشيوعية خالل الحرب الباردة "البغيضين"المستبدين 
محليين للحفاظ على توازن القوى في المنطقة، والذي لواليات المتحدة قد اعتمدت على حلفاء ا

ها، سعيها منها الى ن تحتاج للهيمنة على المنطقة بنفسأون ما يزال اهتمامها األساسي، د
ودون أن تتكلف خسائر بشرية في  31.احتواء الشرق األوسط في صراعها مع الشيوعية

بعمل ما هو  كا سوف تقوم دائمار ين أمأ"في هذا السياق  نتونيوتؤكد كل .خوضها للحروب
ن عنى ذلك العمل مع شركاء لنا معهم نا وتعزيز مصالحنمن مواطنيالزم أل ا الجوهرية، وا 
وما يعني أن  32.مشيرة الى أنه يجب إلقاء نظرة على الصورة الكاملة ".ت عميقةخالفا

الخالفات السياسية ال يفترض أن تلقي بظاللها على انسياب العالقات بين الحكومات 
 .واألنظمة

كية أجندة العولمة والحرية ر يمباردة، تبنت السياسة الخارجية األبعد الحرب ال"     
شتراكية سابقا والعالم الثالث، وبناء أسس اإلزدهار أسمالية في الدول اإلاإلقتصادية ونشر الر 

                                                           
27

 Ibid 
28
Amos Pelmutter, "Islam and Democracy Simply Aren't Compatable," The New York Times, 

January 30, 1992. http://www.nytimes.com/1992/01/30/opinion/30iht-let__4.html 
29
Condoleezza Rice, "Interview with the Washington Post," The Washington Post, March 25, 

2005. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html 
30
Hillary Rodham Clinton, Hard Choices (New York: Simon & Schuster, 2014), 565. 

31
 Walt, "U.S. Middle East Strategy." 

32
Clinton, Hard Choices, 361. 

http://www.nytimes.com/1992/01/30/opinion/30iht-let__4.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html


 غ


 
 

أصبحت اإلستراتيجية ف 33.كما يعتقد جنتلسون ".العالمي لتقليل الهوة بين األغنياء والفقراء
إن مصالحنا ومثلنا ال تلزمنا "التوسع والقيادة المطلقة؛ الى  تهدف في تلك المرحلة األميركية

كي السابق ر يالرئيس األم ساعدبحسب أنطوني الك، م." ةبل تلزمنا بالقيادبالتدخل وحسب، 
إن من واجبنا تعزيز الديمقراطية واقتصاد السوق "مضيفًا، . نتون لشؤون األمن القومييبيل كل

ورغم التناقضات بين  34."في العالم، لما له من انعكاسات تتعلق بحماية مصالحنا وأمننا
كية بعد الحرب الباردة، ر يالتي قد تفسر السياسة الخارجية األمنظريات الهيمنة والنفوذ 
للديمقراطية الليبرالية  التي تقوم على الترويج "فوكويامافرانسيس "كنظرية نهاية التاريخ ل

التي يحذر كاتبها من أن  "تونجهنتنصامويل "ونظرية صدام الحضارات ل 35.الغربية
تفقان على تإال أنهما  36.ب قد تهدد الحضارة الغربيةة للغر الديمقراطية في المجتمعات المعادي

توظيف السياسة  وهذه القيادة تعني ،لمي جديد تقوده الواليات المتحدةضرورة بناء نظام عا
أجندة العولمة والحرية،  لتبدو بذلك. حفاظ على عالم أحادي القطبيةفي ال األميركية الخارجية

تخفي استراتيجية  قتصادية،والليبرالية اإل االنسان الديمقراطية وحقوق شعاراتوما تحمله من 
 .وراءها نزعة الهيمنة وأمركة العالم

أهداف  ر فييالى تغيدفعت  2001سبتمبر / أيلول 11هجمات  يرى جيمس تروب أن     
كية، وأصبح التغيير من الداخل، وال سيما في الشرق األوسط، قضية ر يالسياسة الخارجية األم

من أجل  37.للدول ل إلحاحا عن العمل على التأثير في السلوك الخارجيأمن قومي ال تق
كا، هي ر يالديمقراطية، المرتبطة بمصالح أم"وأصبحت . وتعزيز األمن مكافحة اإلرهاب

كية منذ احتالل العراق، استنادا الى نظرية ر يالشعار العام الذي حكم السياسة األم
من في ستقرار واألحرية هي أفضل ضمان لإلالن الديمقراطية و أعلى اعتبار  38."الدومينو
في خطابه أمام  بناإل بوش وهذا ما أشار إليه جورج .، حسب اإلدعاءات األميركيةالعالم

 :2003ومي للديمقراطية عام الصندوق الق
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ال بد أن يكون واضحا للجميع أن اإلسالم ال يتعارض والحكم الديمقراطي، وهو ما  
إن اإلخفاق في تحقيق  ...العديد من الدول اإلسالميةأثبته التقدم الديمقراطي في 

نما في النهج السياسي  الديمقراطية في الشرق األوسط ال يكمن في الثقافة أو الدين، وا 
إن تأسييس عراق حر في قلب الشرق األوسط من شأنه أن  ...واإلقتصادي لألنظمة

التكيف مع غياب الديمقراطية  ...الديمقراطية العالميةيشكل منعطفا محوريا باتجاه الثورة 
في الشرق األوسط لم يضمن لنا األمن، وطالما ظل الشرق األوسط مكانا ال تزدهر فيه 
الحريات، فإنه سيبقى بؤرة لإلستياء والعنف القابل للتصدير، وسيكون من التهور القبول 

سياق وألجل ذلك تبنت الواليات المتحدة سياسة جديدة في  .باستمرار الوضع الراهن
  39.استراتيجية تدفع قدما لنشر وتعزيز الحرية في الشرق األوسط

ا في س في محاضرة ألقتهليزا رايو الخارجية السابقة كوند وهذا ما أعلنته صراحة وزيرة     
على مدى ستين عاما الى تحقيق  ن الواليات المتحدة سعتإ" ؛كية بالقاهرةر يالجامعة األم

يدعم  ا ننتهج اليوم أسلوبا آخرانالديمقراطية، ولكن لى حسابستقرار في الشرق األوسط عاإل
 40."لديمقراطيةل الشعوب تطلعات

 نطلق،من مالمنطقة دول تها الخارجية تجاه كية تخطط سياسير خذت اإلدارة األموهكذا أ     
نتيجة قمع الحكام و  ينبع من طبيعة األنظمةن التطرف وعدم اإلستقرار في الشرق األوسط أ

قتصادية بفقدان الكرامة وسوء األوضاع اإل ا، ويقوم غالبًا على اإلحساسلشعوبه
عادة بناء  هاوسائل تأثير جديدة لتعزيز نفوذ بدأت تستحدثو . جتماعيةواإل في العالم العربي وا 

على حد  41"ظل يعمل في سالم أطول من الالزم معتمدا على التسيير الذاتي"هيكل أمني 
خدم في مجلس األمن القومي الذي ون الشرق األوسط و المحلل لشؤ  ،غاري سك توصيف

في العقد األخير، و . ريغانرونالد كارتر و جيمي فورد و جيرالد  ؤساءكي في عهد الر ر ياألم
إلجراء إصالحات داخلية  ، وبصورة انتقائية،تضغط على الدول الواليات المتحدةأخذت 

ويقول شاكر النابلسي  .بت الشعو أكثر استجابة لتطلعا األنظمة جعلتاطية وتغييرات ديمقر 
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لم تعد اختيارا في العالم العربي والعالم الثالث عامة، ن مسألة الديمقراطية إ" ،في هذا السياق
، من أجل التعايش (من قبل الغرب) بقدر ما أصبحت قدرا، ت دفع الدول والشعوب إليه دفعا

 42."مع اآلخرين

نتون يهيالري كل أدلت ،داية والية أوباما األولىفي بوبعد توليها منصب وزيرة الخارجية      
 :المستقبلية موضحة كيةر ياألمالخارجية جندة السياسة لخصت به أ خطابب

جديدة من الصيغ التقليدية، ليدشن مرحلة ر لقد قادنا أوباما الى التفكير خارج إطا
من  ...دلواإلحترام المتبا لى أساس المصالح والقيم المشتركةع نخراط مع الشعوباإل

 األممالتي بات من الصعب على  ،بناء عالم متوافق على مواجهة التحدياتأجل 
من خالل استغالل قوتنا  ...ركايبدون أم كما هو متعذر مواجهتها منفردة، مواجهتها

وقدرتنا لإلقناع والتشبيك بين الدول والفاعلين الدوليين، وخلق شراكات لمواجهة 
مزيد من التعاون ال التنافس بين أكبر عدد ممكن من باتجاه  سنقودو  ...التحديات

هذا التعاون من ... باتجاه عالم متعدد الشراكات ال متعدد القطبيةو  ،الفاعلين الدوليين
القوة "استخدام أدوات نحن بحاجة الى  كي ننجحول ...شأنه تهميش الفاعلين السلبيين

ئك الذين ال يتفقون ط حتى مع أولنخراواإل التي تقوم على التعاون مع الشعوب،" الذكية
، وعلى التنمية كدعامة للقوة األميركية، باإلضافة الى أدوات القوة التقليدية؛ معنا

  43.العسكرية واإلقتصادية

 ،الشرق األوسط تجاهكية ر ياألمالخارجية من خالل هذه النظرة المقتضبة على السياسة      
في التعاطي مع  تحركها مصالحهاو  النفوذ والهيمنة،ثابتة؛  الواليات المتحدةأهداف ن أيتبين 

يبدو و  .تختلف من إدارة الى أخرى هذه المصالحوتعزيز تحقيق ووسائل لكن أدوات  قضاياه،
الحال  لكن ،وغيرها من منطلق قيمي إدارة أوباما ال تتردد في التعامل مع قضايا المنطقة أن

، لتبقى التحديدقتصادية واألمنية بحها اإلمع مصال يتعارض ذلكال يكون كذلك عندما 
القضايا األخالقية والمعنوية في الدرجة الثانية بعد النفوذ والمصالح اإلستراتيجية التي تطغى 

تفسير سياسة واشنطن التي بدت متحولة تجاه األحداث المتقلبة  وهذا سيساعد في .بوضوح
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قالة الرئيس محمد مرسي و في مصر بعد الثورة؛ صعود اإلخوان المسلمين الى السلطة،  ا 
 .وسقوط حكم اإلخوان وعودة حكم العسكر ممثال بعبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر

 كيةر ياألم ستراتيجية في السياسةمصر وأهميتها اإل

متجانسة وواحدة تجاه كل الدول  ة الخارجية لدولة ماالسياس من الطبيعي أن ال تكون
 تصنيفه على سلم أولوياتو  أهميته خر حسبالى آمنه بلد  تجاهتختلف األخرى، ألنها 

عتبارات ة والسياسية، اإلمنيقتصادية واألمصالح اإلال توازن بينتبعا لمعادلة و ، الدولة
بالنسبة  فما هي أهمية مصر اإلستراتيجية. التاريخية والجيوسياسية، والقيم والمبادئ العالمية

 مع مصر؟ مصالح الواليات المتحدة، وما هي لواشنطن

 في الشرق األوسط محاور ارتكاز الواليات المتحدةأحد و  ،قوة إقليمية مؤثرة تشكل مصر     
سرائيل، ما يبقيقطاع بحدود مع مصر تشترك فمن ناحية، . ألسباب متعددة ارية استمر  غزة وا 

 أولوية أمنية ،المصري بشأن الوضع األمني في سيناء وأمن الحدود -اإلسرائيلي التنسيق
 سرائيلإترتبط بضمان أمن كية ر ين المصالح األمأ على اعتبار. اليات المتحدةلنسبة للو با

ولمعاهدة السالم  .كية في هذا الصددير كما تؤكد ذلك معظم التصريحات األم بشكل رئيسي،
كونها دعامة أساسية ألمن  ،وقيمة استراتيجية كبيرة في هذا السياق سرائيلية وزناإل-المصرية

 :ويوضح روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن .قليمياإلستقرار ل ولإلإسرائي

كية من أي شيء آخر على األجندة ر يمصير مصر أكثر تأثيرًا على المصالح األم 
كل شيء أنجزته الواليات المتحدة في الشرق األوسط أثناء الثالثين عامًا ف .اإلقليمية

سوفيتي إلى  "عميل"تحّول مصر من الماضية، يقوم على ركائز اتفاقات كامب ديفيد، و 
ذا انهارت تلك الركائز، فسينهار معها أيضًا الكثير من مكانة الواليات . كير يحليف أم وا 

 44.المتحدة في المنطقة

األكثر  دوليةتجارة الشريان ال قناة السويس، يعد الحفاظ على سالمة ومن ناحية أخرى     
ال  ،كيةر يفي غاية األهمية للمصالح األم ،والشرق بالغر بين  في عملية التنقل توفيرا للموارد
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كية، ليس على مستوى المنطقة ر يسيما حرية المالحة والمعاملة التفضيلية للسفن الحربية األم
نما    .في العالم ككل لفاعلية الواليات المتحدةوحسب، وا 

خيارات "ا في كتابهكية ير للمصالح القومية األموتجمل هيالري كلينتون أهمية مصر      
 :على النحو التالي "صعبة

 ،على عالقات وثيقة مع مبارككية سابقة للحفاظ ر يالذي قاد كل إدارة أم ،األمن القومي
إيران تحاول تطوير أسلحتها النووية، القاعدة ما زالت تخطط . أولوية ملحة يبقى

كان سي كما أسا سرائيلإ، أمن اً مهم اً تجاري اً لهجمات جديدة، قناة السويس تبقى طريق
على الرغم من مشاعر شعبه العدائية  ،مبارك كان شريكا في كل هذه القضايا. دائما
سرائيلر يألم  45.كا وا 

سرائيل، قناة السويس، وبالنظر الى هذه اإلعتبارات؛      وعملية السالم، والتنسيق  وا 
توصف العالقات مع مصر على أنها  ،والتعاون األمني في مجال مكافحة اإلرهاب

حيزا كبيرا  يمنحها ما ،ية في المنطقةيركومهمة ألمن المصالح اإلستراتيجية األم ستراتيجيةا
 تقديم واشنطن استمرار وقد يكون من األهمية .سابات الواليات المتحدةفي سياسات وح

يمكن من خاللها الضغط على عتقد أنه ي  والتي  ،قتصادية والعسكرية لمصرت اإللمساعدال
إلبقاءها تحت ومن جهة أخرى  هذا من جهة، 46.لمصري متى دعت الحاجةالقرار السياسي ا

لتلبية احتياجاتها العسكرية  أخرىدولية  بدائلق الى وحتى ال تنزل كية،ر يالمظلة األم
 .بديل جيوسياسي عن مصر الواليات المتحدةن ليس لدى أفي مقابل  ،قتصاديةواإل

، ليس من بالنسبة لواشنطن منيةألاسياسية و مصر الجيو  خصوصيةولعله في ضوء      
بعد  أن تعم الفوضى في مصر في سياق التحول الديمقراطي الواليات المتحدةمصلحة 

وبالنسبة لواشنطن سيشكل ضعف  ،البالدأمنيا في  از انهيار ، ألنها بطبيعة الحال ستفر الثورة
وفي  .نطقةفي المويهدد مصالحها مصر ضربة للبنية األمنية اإلقليمية يضعضع وضعها 

من  الواليات المتحدة، ما يبرر خشية واألمني السياسيضوء الحفاظ على استقرار مصر 
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وهو  .أحد المرتكزات األساسية لها في المنطقةقليمية لسقوط مبارك، اإلالمحلية و التداعيات 
   47.مدى دعمها للتحول الديمقراطي بعد سقوط مبارك ومحدداته ما قد يفسر الحقا

 48"اإلسالم السياسي"و لمتحدةالواليات ا

اسات بعيدة المدى على بانعك 2001 سبتمبر/ ت الحادي عشر من أيلولجاءت هجما
خيارا  ،الراغبة بالمشاركة السياسية ،حركات اإلسالمية المعتدلةلتقديم ال ،كيةر يمالسياسة األ

جزء من سالمية المتطرفة، كالمتمثلة بالحركات اإل كثر خطورة،بديال عن التحديات األ
شكلت سياسة الترويج للديمقراطية نقطة البداية وعلى إثرها  .استراتيجيتها لمكافحة اإلرهاب

مع ما يتطلبه ذلك من عالقات استراتيجية،  ،وأمنيا وازنات اإلقليمية سياسياإلعادة ترتيب الت
ت واشنطن للتعاطي مع سعمن هذا المنطلق و . ، مع الجماعات اإلسالميةوبشكل أساسي

وحثت حلفاءها في ، سالمي المتطرفة لتهميش الفكر اإلسالمية في محاولماعات اإلالج
سالمية بالمشاركة في الحياة حزاب اإلديمقراطية تسمح لألصالحات إالمنطقة لتطبيق 

على أمل أن تؤدي هذه  .حتواء المعارضة اإلسالميةال ، كوسيلةالسياسية متى نبذت العنف
 49.جع األعمال اإلرهابية ضد الغربالى ترافي المحصلة  السياسات

 ،سالمية أمرا جوهرياالجماعات اإل أصبح تقرب الواليات المتحدة من ،وفي العقد األخير     
ن تفتح واشنطن أومن المهم  .نظمة الحاكمة في المنطقةاألبعض في ظل عدم استقرار 

 ، وقد يكون ذلكنظمةكبدالء لتلك األقنوات الحوار وتصل الى تفاهمات مع كل المرشحين 
تكون من  قيقيفضل وسيلة لتحقيق تغيير حأ ،حيانفي بعض األ"استنادا الى قاعدة أنه 

قد  ،سالميينن معاداة اإلأكما  50."اات، وفهم كيف ومتى يتم استخدامهخالل بناء العالق
 في حال حصلت انتخابات نزيهة وفازوا ،كية في المنطقةر ييترتب عليه تهديد للمصالح األم

 .ذا ما أفضى فوزهم الى تحقيق تغيير جذري في المشهد السياسي القائم منذ عقودا  و  ،بها
ن تجاوز اإلسالميين واإلبتعاد عنهم ليس خيارا واردا لصانعي إ"ويرى الكاتب شادي حميد 
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ففي الواقع، بحكم استعدادهم وقدرتهم على حشد الجماهير . السياسة في الواليات المتحدة
سيبقى اإلسالميون من أهم مراكز ثقل المعارضة، وسيظلون قوة ضد أي نظام عربي، 

صالح البلدان العربية   51."حاسمة ذات اعتبار في سياسة دمقرطة وا 

 هوالمدى من الترويج للديمقراطية، بعيد  الواليات المتحدةمغزى  ن ظر الى أنواذا ما      
 مشاركة ن ذلك يقتضيإف ؛منفتحة سياسيا واقتصاديا ليبرالية ت عربيةتحقيق مجتمعا

دماجها سالميةاإل والتنظيمات الحركات لما في ذلك من  .في السلطة في العملية السياسية، وا 
ديمقراطية والليبرالية على القيم ال للمساءلةن تخضع أسالمية على حزاب اإلفائدة في حمل األ

دفعها الى نبذ ن يأمن شأنه والتفاعل معها إشراكها في السلطة  ،خرآومن جانب  .والعلمانية
 ،سرائيلإعدائية تجاه ال هامشاعر و  مواقفها المناهضة للغرب عموما تعديلو  العنف واإلعتدال،

في محيطها العربي  األخيرة يسهل ربطف إسالمي مع إسرائيل، من تطبيع عربي بما يتخللهو 
دال حزب الذي كثيرا ما يستأنس باعت ،مع التطلع الى محاكاة النموذج التركي .قليميواإل

السني  "سالم السياسياإل" نأ الى جانبهذا  .2002العدالة والتنمية بعد توليه السلطة عام 
 .طموحات إيران في الهيمنة على المنطقةن يخدم كقوة مناهضة لأمن شأنه 

األكثر تأثيرا في  يسالماإل التيارخوان المسلمين جماعة اإل تمثلوفي هذا السياق      
ن إفومن هنا  ،سالميةاإلالعربية المجتمعات  عب دورا بارزا ومهما فيوتل الشرق األوسط،

 52.هئسالمي واحتواساسيا للتأثير على العالم اإلأيعد عنصرا  هاالتفاعل مع
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 مراجعة أدبيات

، وتحديدا صعود "يناير 25"إن التحوالت السياسية التي شهدتها مصر منذ اندالع ثورة 
في تحليل ومتضاربة من اآلراء دت الى اتجاهات مختلفة وسقوط حكم اإلخوان المسلمين، أ

وستستعرض الدراسة في هذا القسم هذه . كية تجاه الحدثر يالمواقف والسياسة األم
 ربط معسياقها األوسع من خالل ال اإلتجاهات، مع األخذ بعين اإلعتبار وضعها في

 .كي من الربيع العربي عموما عند الحاجةر ياألم لموقفتأويالت ا

منهم من ذهب باتجاه أنه  .كير ياألم "التآمر"سيناريوهات مختلفة حول  ونالكثير  تبنى     
 ،بالتعاون مع اإلخوان المسلمين ودول أخرى في المنطقة ،تآمر على النظام القائم في مصر

 2013، يوليو/ حزيران 3ومن ثم فإن ما حدث في . بغية إضعاف نفوذ الجيش المصري
  .أحد أدوات تنفيذه" سالم السياسياإل"ذي كان ال أحبط هذا المخطط

تنطوي عليها  لكشف أبعاد مؤامرة "الفوضى الخالقة"يتناول رمزي المنياوي نظرية ف     
تقوم أنها  فسريوالتي . عتقدكما ي ،وسطكية حول ما يجري في الشرق األر يمستراتيجية األاإل

غة المنطقة العربية عبر تغيير ليس على أساس ثنائية التفكيك والتركيب، بهدف إعادة صيا
ولكن مجتمعات هذه المنطقة راكدة سياسيا كما . النظم فقط، بل الجغرافيا السياسية كذلك

حداث شيء من الفوضى والخلخلة حتى إال بد من  ولكي يتحرك ركودها ن،يو ركييراها األم
الهيمنة المنطقة تحت التي تصب في وضع  ،هدافهمأ وفق مخططاتهم و  يحصل التغيير

  1.سرائيليةوالسيطرة اإل

ضح قصوره في تفسير حيث يت ولكن ليس دقيقا البناء على هذا التنظير في التحليل،     
في أماكن مختلفة من  ،دول، بل الحفاظ على تماسكهاالى تفكيك  عدم سعي الواليات المتحدة

ن مصادر تهديد ألمنه إذا كان الهدف تفكيك الجغرافيات التي تشكل أكما  .الشرق األوسط
ذا  فما التهديد الذي تشكله تونس، ومصر؟ ،الواليات المتحدةومصالح  تونس  تم استثناءوا 

ولماذا  تنظير؟ كذامصر وليبيا من هذه المؤامرة كما خلص المنياوي، فما الفائدة من هو 
ق ستعمل الواليات المتحدة على تغيير الوضع القائم إذا كانت تنفرد بالهيمنة على الشر 
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األوسط، في مقابل أن هناك قوى عظمى أخرى بتحالفاتها تسعى الى قلب األوضاع 
 لصالحها؟ 

، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية جهاد عودة كذلك يعتقدو      
ا أتاحته ،المسلمين مؤامرة إمبريالية خوانصعود اإل أن بمركز دراسات األهرام اإلستراتيجي،

لمة نظام سلتحقيق مشروعهم أل ،سواء الداخلية والخارجية ،"يناير 25"بسات ثورة لهم مال
هو في الواقع في سياق مشروع  ،الق لتفعيل مشروع إسالمي إقليميطنالحكم في مصر، واإل

تقضي على  ،كيةر يدولي إلعادة تقسيم منطقة الشرق األوسط على أسس طائفية برعاية أم
سالم كية بدراسة تطور تيار اإلر ية األمامت الواليات المتحدقد قف. آمال توحيد المنطقة

ودعمته سياسيا واقتصاديا  ،السياسي المصري، ورشحته لتولي الحكم في مصر بعد مبارك
مصالح خوان المسلمين في المحافظة على الرة النظام السياسي الذي يقوده اإلبشكل يرتبط بقد

لصراع السياسي طرفا أساسيا في ا لواليات المتحدةالتكون بذلك  .كية في الشرق األوسطر ياألم
  2.الدائر في مصر

كي ممنهج للشرق األوسط، ير كما ويحاول عمرو عمار أن يثبت أننا أمام مخطط أم     
كبديل عن التدخل العسكري  وبدافع أمنها القومي، يقوم على استراتيجية اإلحتالل المدني

بعينات القرن الماضي، وبدأ التحضير له من العام تم وضع مالمحه األولية منذ س .للتنفيذ
من خالل صناعة تيار إسالمي معتدل مناسب للواليات . 2005، والتنفيذ في العام 2003

المتحدة، ومن ثم إيصاله الى سدة الحكم في البلدان العربية عن طريق تدعيم الشعوب 
وفي . قسيم المنطقة بالكاملالعربية للثورة نحو الديمقراطية المزعومة، كنقطة انطالق لت

السياق المصري يشير عمار أن واشنطن عملت على قلب نظام حكم مبارك من خالل 
 البرادعيمحمد استغالل التيار الليبرالي والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، مثل 

 سياسي مصري عمل مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسس الجمعية الوطنية)
أبريل وحركة كفاية ومركز ابن خلدون والجمعية الوطنية للتغيير  1وقيادات حركة  ،(للتغيير

وحفزتهم ماديا لتحريك الشعب بعفوية من أجل التغيير،  وبعض األحزاب وقوى المعارضة،
كما حدث في عواصم الدول الشيوعية، لتوصيل اإلسالم الذي صنعته، المتمثل باإلخوان 

 .حكمالمسلمين، الى ال
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ويدلل عمار على ذلك بأن هذه القوى لم يكن لديها أي هدف أو برنامج وطني واضح      
بديل سوى التغيير لمجرد التغيير، باإلضافة الى أنه تم تسخير شركة جوجل لخدمة 

نعت األحداث لتبدأ حملة دولية غير رسمية في الهجوم على . المتظاهرين ومن ثم ص 
وبحيث يظهر الجيش المصري طامع في السلطة ويقتل شعبه  المؤسسة العسكرية المصرية،

ن في مصر تتم تهيئة جيل يركييوعن طريق الطابور الخامس لألم .في سبيل اإلستيالء عليها
جديد معاد للجيش، ألن المطلوب في األساس إسقاط ثالث جيوش عربية في المنطقة؛ 

ا القوات المسلحة المصرية بقيادة إال أن اإلرادة المصرية ومن خلفه. العراق وسوريا ومصر
كي لتنفيذ مخطط الشرق ير أجهضت مخطط اإلحتالل المدني األم ،عبدالفتاح السيسي

 3.كما يرى عمار ،كيةير األوسط الجديد للصهيوأم

وجدت  الواليات المتحدةن أ رى، هناك من يسناريوهات المؤامرةى النقيض من وعل      
عدم ب في وضع يتسملتكيف مرغمة على ا ،لعربي الالمتوقعنفسها في موقف حرج بعد الربيع ا

كثر من كونها قادرة على المشاركة في صياغتها أ ،رتيقن لمسار أحداث سريعة التغيّ ال
ت العالم العربي ورطة لقد خلقت سلسلة الثورات التي هز " ،يقول غاري سكف .وتوجيهها

ناع السياسة مضطرون أن يراهنوا فص. أساسية لسياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط
وفي  4."على نتيجة ال يمكن التنبؤ بها أساسا، وتحمل في رحمها عواقب غير مستساغة

 تبلورئت بطريقة قد تفاجربما تكون وباما أدارة إ أن اندتو كوليام  عتقدالسياق المصري ي
ولم تواجه  ،لقهارض، غير واثقة تماما أين تضع أقدامها، ولكن الحدث لم يقاألحداث على األ

 5.استراتيجية جديدة جذريا تجاه مصرالتغييرات المحيرة بتبني 

 ،فوجئ بها من الثورات العربية عموما ألنهمتأرجحا  موقف الغرب شاكر النابلسي ويرى     
كما . وما زال يشك في نجاحها وقدرة الشعب العربي على العبور الثوري حتى نهاية الطريق

 .ضياع الكثير من مصالحه في العهود السياسية الجديدة للدول الثائرةأن الغرب يتخوف من 
في ظل  ،لواليات المتحدةل بالنسبةلي لحل األزمات العربية ن السيناريو المثاأ النابلسي ويعتقد
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تحالف  سالم السياسي والتدين اليومي لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية، هوتمدد اإل
  6.الى أن يتم تجاوز الدولة الدينية من والمجتمع معاإسالمي ضابط لأل -عسكري

سالمية بعد لطرح عندما يصف صعود التيارات اإلوال يبتعد جلبير األشقر عن هذا ا     
ومن الممكن جدا أن يكون ظاهرة عابرة في " تسونامي إسالمي"انتفاضات الربيع العربي ب

سالمية الجاري ة في بزوغ األصولية اإلنقطة الذرو سياقها؛ حيث شكلت مرحلة الربيع العربي 
. ات القرن العشرين، وكذلك نقطة انطالق دورة سياسية جديدة في المنطقة العربيةمنذ سبعين

 "األشقر"يراه  ولكن دون أن يعني ذلك أن صعود التيارات اإلسالمية مؤامرة، األمر الذي
يء، ورؤية مشوهة ألثر كوت كل شيعكس اعتقادا ساذجا بأن الواليات المتحدة بيدها مل

نتفاضة العربية على مصالحها ومصالح الدولة الصهيونية، كما يعكس باألخص احتقارًا اإل
 "األشقر"مشيرا  7.أيًا تكن ادعاءاتها السياسية نابع من عقلية رجعيةعميقًا للشعوب الثائرة، 

 الما كانت خارجأنها ستبقى ط: "سالميةم رودنسون حول مسألة األصولية اإلالى تعبير مكسي
أما نبذ . جتماعية الدافعة الى التطرفالحكم، نموذجا مثاليا لتغذية اإلحباطات والمظالم اإل

 8."الحكم الديني فلن يحصل إال بعد تجربة طويلة من المعاناة في ظله

ويشير تقرير للكاتب في صحيفة واشنطن تايمز ورئيس مركز سياسات األمن في      
، حول اختراق اإلخوان المسلمين إلدارة أوباما، من خالل صعود واشنطن فرانك جافني

مثل . المتعاطفين مع اإلخوان المسلمين الى مصاف النخبة في دوائر السياسية األميركية
التي يشير التقرير  ،المصري محمد اإلبياري، والهندي رشاد حسن، والسعودية هوما عابدين

تساؤالت حول مساهمة هؤالء  طارحا جافني. لمسلمينبتنظيم اإلخوان االى ارتباطها بعالقات 
في الرؤى والسياسات األميركية تجاه اإلخوان المسلمين، ومدى تأثير هوما عابدين تحديدا 

   9.على صناعة القرارات لصالح اإلخوان عند وزيرة الخارجية هيالري كلينتون

 ، فيرىجايسون براونليتكساس الكاتب األميركي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أما      
أنه على الرغم مما بدى من أن اإلنتفاضات العربية ستسقط  "إجهاض الديمقراطية"ي كتابه ف

األنظمة المستبدة، فقد كانت الواليات المتحدة على استعداد لدعم هذه النظم، بغض النظر 

                                                           
6
 .881-81،اتالثورةتحديشاكرالنابلسي،
7
 (.4188دارالساقي،:بيروت)بحثجذريفياإلنتفاضةالعربية:الشعبيريدجلبيراألشقر،
8
 .498المرجعالسابق،

9
Frank Gaffney, the Muslim Brotherhood in the Obama Administration (California: David 

Horowitz Freedom Center, 2012). 
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جهاض أي محاول اإلنقالب على ة للثورة أو عن استبدادها من عدمه، أطول فترة ممكنة وا 
حيث تمثل دور الواليات المتحدة في صرف  ،وتجلى ذلك في الثورة المصرية. النظام

. المتظاهرين واإلبقاء على استقرار نظام مبارك حتى اتضح المسار الذي ستأخذه األحداث
كي وروابط الواليات المتحدة مع ر يوتساعد اإلعتبارات األمنية في تفسير عجز النفوذ األم

  10.المصري في أن تدفعه للتحول نحو الديمقراطيةالنظام 

من حيث أن اإلدارة  ،عصام عبد الشافيأستاذ العلوم السياسية  جزئيا ويتفق مع براونلي     
كية لم تتوقع المظاهرات بالشكل الذي كانت عليه، ولم تكن واثقة بالبدائل التي يمكن ير األم

ولكن ما هو ثابت أن . خوان المسلمينأن تحل محل مبارك، والتي ر جحت أن تكون اإل
من شأنها أن تخل  ،الواليات المتحدة لن تسمح بتغيير النظام بشكل يمهد لتحوالت جذرية

قامت وبالتالي  .1070م المصرية اإلسرائيلية عام بالمعادلة اإلقليمية منذ توقيع اتفاقية السال
مع ترك الشؤون الداخلية المصرية  ،يةرتيبات األمنية اإلقليمتعلى الحفاظ على ال استراتيجيتها

وضبط مساراتها لكي ال ينتج عنها  ،للتفاعل وسياسة رد الفعل وفقا لتطورات األوضاع
 .متحدة الى السلطةوصول نخب معادية للواليات ال

الرغم من نهج واشنطن لإلحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة على  أنه عبدالشافي ويعتقد     
يجابية مع كل األطر  إال أن ثبات عالقاتها الوثيقة مع الجيش  ،اف تحسبا ألي نتيجةوا 

كية ير الرغم من أن اإلدارة األمكما أنه ب. السالم كان األساس المصري الضامن لمعاهدة
 أظهرت قبولها لما تفرزه عملية التحول الديمقراطي في مصر، إال أنها سعت الى عدم سيطرة

رة مخاوف األقباط والقوى الليبرالية منهم ودعم اإلخوان على الساحة السياسية، عبر إثا
والتقت المصالح على ضرورة إزاحة اإلخوان الذين سابقوا الزمن من . معارضي مرسي ماديا
كا لإلنقالبيين والمعارضة المسلحة، على حد تعبيره، ير وانحازت أم. أجل فرض أمر واقع

حيث  .تهم على الشعب المصريالذين وضعوا شروطا مستحيلة ورفضوا كل حوار وأملوا إراد
كانت الواليات المتحدة على علم تام بكل تفاصيل خطة اإلنقالب، ووفرت لها الدعم الكامل، 
بل أعدت ورتبت وخططت لها مع حلفائها اإلستراتيجيين على مستويات متعددة داخلية 

قليمية ودولية، كالمؤسسة العسكرية والمخابرات المصرية ودول مجلس التعاون  . الخليجيوا 
نت حمالت إعالمية مفتعلة كما يعتقد، للربط بين الواليات المتحدة  ،وبعد اإلنقالب ش 

                                                           
10
مترجم،أحمدزكي.األمريكيةفيأربعينعاما-الحصادالمرللعالقاتالمصرية:إجهاضالديمقراطيةاونلي،جايسونبر

 (.4188دارالثقافةالجديدة،:القاهرة)عثمان
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واإلخوان المسلمين ودعمهم المالي والسياسي، وبهدف التعمية عن المواقف الحقيقية من تأييد 
 11.ودعم اإلنقالب

وق الشر صحيفة الكاتب الصحافي ومدير مكتب وفي شهادة من واشنطن، يحلل      
أنه بينما تغرق القاهرة في أوهام مفترضة أن كل ما يحدث في  ،محمد المنشاويبواشنطن 

كيا، إال أن واقعية واشنطن في سعيها ير مصر هو جزء من استراتيجية كبرى مخطط لها أم
لحماية مصالحها مع مصر تقوم على حسابات المكسب والخسارة، واإلحتفاظ بعالقات قوية 

فهي لم ولن تتدخل في اختيار . أن تشخصن سياساتها وأهدافها مع من يحكم مصر دون
لى آخر، وال تستطيع ذلك رئيس مصر، ولم تشارك أو تساعد في ترجيح مرشح أو فريق ع

مؤكدا أن مستقبل حكم مصر تقرره حواري وقرى وشوارع مصر، وليس قاعات  .إن أرادت
 ،في واشنطن قلق وارتباك حقيقيؤكد في المقابل أنه كان هناك ي ولكنه. ودهاليز واشنطن

فيما يتعلق بمستقبل العالقات بين الدولتين بعد رحيل مبارك، وصعود ونجاح القوى 
ومن هنا كانت سياساتها . اإلسالمية في أي انتخابات تشهدها المنطقة وليس مصر فقط

على شكل ردود أفعال وغياب المبادرة في ظل حالة عدم اليقين في الوضع السياسي 
صري، مع الحفاظ على عالقات عسكرية وثيقة مع القاهرة، التي تعد حجر األساس في الم

 .كية في الشرق األوسطير التصورات األمنية األم

ويشير المنشاوي إلى أن مصر شهدت اهتماما غير مسبوق من مختلف الدوائر      
تثمار سياسي كية عندما تيقنت إدارة أوباما من رحيل مبارك، في إطار سعيها السير األم

جديد، يضمن لها استمرار خدمة مصالحها اإلستراتيجية الثابتة داخل مصر وفي محيطها 
. كية والدفاع والمخابراتير ولي اإلدارة األمرجمته الزيارات الكثيفة لكبار مسؤ العربي، وهذا ما ت

ن كما يعتقد أن تطورات األحداث ونزول ماليين المصريين للشوارع ضد حكم مرسي مطالبي
بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وما أعقبها من إزاحة الجيش للرئيس، يدل على انعدام قدرة 

كية على التأثير في مجريات األحداث داخل مصر كما ادعى البعض، وال حتى ير اإلدارة األم
كية بعد ير ويرى أن الواقعية سيطرت على مواقف اإلدارة األم. توقع األحداث الكبرى فيها

  12.ن وصول السيسي لمنصب الرئاسةتأكدها م

                                                           
11
.يركيةالسياسةاألمعبدالشافي،
12
 .كاوالثورةالمصريةيرأمالمنشاوي،
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ال يتبين أنه  ،موضوع الدراسة حديث العهد ومن منطلق أن ،من خالل هذا اإلستعراض     
حول سياسة الواليات  -حتى اللحظة -توجد وفرة في الدراسات السابقة والبحوث العلمية

نما .ي مصر بعد الثورة بشكل خاصاإلخوان المسلمين ف اهالمتحدة تج في مجملها  ولتتنا وا 
، واإلخوان المسلمين في عموما والثورة المصرية الربيع العربي السياسة األميركية تجاه

تجاه تحليل معمق للسياسة األميركية  ،ومن هنا تضيف هذه الدراسة الى ما سبقها. السياق
 . بعد الثورةفي مصر صعود وسقوط حكم اإلخوان المسلمين 
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 رةما قبل الثو : ولالفصل األ . 0
خوان بد من إطاللة عامة على تنظيم اإل قبل الشروع في محاور البحث الرئيسية، ال

باإلضافة  .الجماعةكية بر يلواليات المتحدة األمالمالمح العامة لعالقة او المسلمين في مصر، 
مصر جتماعية في ئة السياسية واإلالنظام المصري والبي إلقاء نظرة تاريخية مقتضبة على الى

التي  في األسباب والمتغيرات حيث ستنظر الدراسة. قد األخير قبيل اندالع الثورةخالل الع
ان المسلمين في مصر في هذه أدت ألن تنخرط الواليات المتحدة في حوار مع جماعة اإلخو 

الضغط باتجاه مشاركة اإلخوان في كية في ير األم ةسياسالالى أي مدى ساهمت و  .المرحلة
كية لمكافحة اإلرهاب ير ة األميمكن أن يرتبط ذلك بأجندة اإلدار ية، وكيف العملية السياس

ما إذا كان ذلك بغية قلب نظام ل ستدالإلامحاولة و  .، كما أعلنتواحتواء التطرف اإلسالمي
، أو بهدف إضفاء خوان المسلمين الى السلطةتمهيد الطريق لصعود جماعة اإلو  حكم مبارك

من شأنه تقديم خلفية  تناد على هذا السرد التحليلي التاريخيساإلاإلستقرار على النظام؟ 
، ويمثل خوان المسلمين الى السلطة في مصرة عن السياق الذي صعد فيه حزب اإلعام

 .تمهيدا ضروريا لما سيليه

 خلفية عامة .0-0

 اإلخوان المسلمين في مصر تنظيمإطاللة على  .0-0-0

شاء حركة اإلخوان المسلمين؛ من بروز النزعة هناك مسارات في الواقع المصري سبقت إن
الوطنية في الجيش المصري؛ وقيام ثورة أحمد عرابي باشا؛ وكذلك حركة التنوير بين رجال 

وقد . الدين والثقافة مثل جمال الدين األفغاني والشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوي وغيرهم
وفي ظل هذه . نهضتهارفعوا شعار جالء اإلنجليز عن مصر وطرحوا تحرر مصر و 

/ نيسان 11في  رسميا حسن البنا هاأسسالتي " ،التطورات نشأت حركة اإلخوان المسلمين
تسعى  حركة إسالمية سياسيةوالتي تعتبر  1(."في مصر)في اإلسماعيلية ... 1020أبريل 

 الى جانب هذا. ونظام الحكم كمنهج للحياة يةسالماإلالشريعة  ، وتطبيقللوصول الى الحكم
خالفة الى  تطلعالفي سياق  وتأتي. نشاطها في دعوة الناس الى الدين وأسلمة المجتمع

برنامج "يفوس أن ايقول الكاتب روبرت در  .ة في الماضييإلسالما خالفةحاكي الت إسالمية
وتطبيق  ،عند نشأتها كان العودة الى عهد النبي وخلفاءه المسلمين البنا السياسي لإلخوان

                                                           
1
 .848،(4188جداول،:بيروت)مترجم،أحمدالشنبري.مصرالحديثةاإلتجاهاتالدينيةوالسياسيةفيهيوارثدن،.ج
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 -سياسية اإلخوان المسلمينحركة أن يرى جلبير األشقر و  2".الفكر التنويري، ورفض الشريعة
لديها ما يكفي من المرونة للتوفيق بين برنامج أصولي ديني وبعض جوانب الواقع  ،دينية

في الشرق األوسط،  الجماعة وسرعان ما انتشر فكر 3.السياسي واإلجتماعي لألزمنة الحديثة
ومع ما بذلته  .زايد لتصبح من التيارات المؤثرة سياسيا واجتماعياوزاد التفاعل معها بشكل مت

 مصر من جهد في تأطير اإلستياء الشعبي، باتت أكبر حركة معارضة سياسية فيالجماعة 
رغم السلوك البراغماتي، المسلمين، من المرجح أن مسار اإلخوان و  .من الدول العربيةكثير و 

يوضح  .سارات اإليجابية في تاريخ مصر الحديثإال أنه كان على النقيض من تلك الم
 :يفوسادر 

ها بتمويل من شركة قناة السويس اإلنجليزية، وتم توظيف حركة اإلخوان المسلمين أنشئت
الرئيس المصري ) ناصرضد جمال عبد الوعيين والقوميين المصريين، و ضد الشي الحقا
وسط بعد حاصلة في الشرق األالتطورات والتحوالت الالحركة وسط هذه  نشأة... (الراحل

إنجلترا في تلك  شكلت توازن حيوي للتحديات التي واجهت ،الحرب العالمية األولى
الذين طالبوا باستقالل مصر وجالء اإلنجليز .. .ن واليسار العلمانيالقوميو : المرحلة

البنا ... الملك فاروق نشئت الجماعة بدعم مالي وسياسي من أ  ... ودستور ديمقراطي
 4.مرتبط بالبريطانيينكان وكل شيء في القصر ان مرتبطا بالقصر، ك

وساهم في ذلك هرب قيادات  الى تنظيم دولي، المسلمين تطورت جماعة اإلخوان     
أسس "حيث  5."1050بعد محاولة اغتياله عام "اإلخوان من مالحقة نظام عبدالناصر لها 

كمقر  1011ي جنيف بسويسرا عام المركز اإلسالمي ف ،صهر حسن البنا ،سعيد رمضان
الخارج، والتشبيك بين كان الهدف من التنظيم الدولي تقوية مركز الجماعة في  6".للتنظيم

بقاءها على تواصلخوان المسلمين في أنحاء العتنظيمات اإل قامة  ،الم وا  كيانات مالية وا 
يطاليا بمراكز  ،أنشأت الجماعة بنك التقوى"فقد . ودعمها واقتصادية لتمويلها ه في باهاماس وا 

الى جانب شبكة البنوك والشركات ... كأداة اقتصادية للتنظيم الدولي لإلخوان ...وسويسرا
والتي تلقت دعما استشاريا وتكنولوجيا من  ...اإلستثمارية التي تسيطر عليها جماعة اإلخوان

                                                           
2
Robert Dreyfuss, Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam. 

(New York: Henry Holt, 2005), 51. 
3
 .886،دالشعبيرياألشقر،

4
Dreyfuss, Devil's Game, 47-53. 

5
Ibid, 166. 

6
Ibid, 136. 
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 الى كون هذا باإلضافة City Bank."7ات غربية؛ أميركية وأوروبية، ك حكومات ومؤسس
 9".تصدير اإلسالم السياسي"و 8".الدولي مجتمعوسيلة للتفاعل مع ال" التنظيم

خوان المسلمين على طول تاريخها لإلنخراط في العملية السياسية، كافحت جماعة اإل     
أو غامضة  تهاين عامًا، ال تزال آيديولوجيوعلى الرغم من استمرارها لما يزيد عن ستة وثمان

إال أن صراع " سالم هو الحلاإل"فعلى الرغم من تبنيها شعار . ل ملحوظبشكمتناقضة 
عبدالناصر كان سياسيا أكثر منه آيديولوجيا، الرئيس المصري الراحل جمال خوان مع اإل

تحالفات سياسية مع أحزاب ليبرالية،  الجماعة بنتكما  .وبهدف الوصول الى السلطة
 بناء الجسور مع القوى السياسية لترسيخ تتعارض مع توجهات الجماعة وفكرها، بهدف

تتنوع آراء "الصدد، ويقول جهاد عودة بهذا  .نتخابيةحضورها السياسي في المعتركات اإل
يحاول باحث الخروج بموقف خوان في مختلف المجاالت، ومن الصعب أن واجتهادات اإل

ام القوة لتحقيق أهداف المرأة، ومبدأ استخدنسان، و خوان من الديمقراطية، وحقوق اإلصريح لإل
ويرى محمد المنشاوي أن قضية اإلعتراف بإسرائيل تعد نموذجا لغياب موقف  10."سياسية

 امغتصب اصهيوني اكون إسرائيل كيان "يناير 25"واضح للجماعة، التي أكدت قياداتها قبل 
ثورة ألراضينا العربية واإلسالمية المقدسة، في حين تغير الخطاب اإلخواني بعد نجاح ال

وتشير  11.وأعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع، أنه ال تراجع عن معاهدة كامب ديفيد
كاري ويكهام في هذا السياق أن اإلخوان المسلمين سعوا لإلنخرط في العملية السياسية بهدف 

ولكنهم . إصالحات إسالمية للمجتمع والدولة، مهمتهم الدعوية، وتغيير النظام في سبيل ذلك
فعلى الرغم من خطابهم السابق . ن تغير في نهاية المطاف بهدف الوصول الى السلطةهم م

المعادي للديمقراطية باعتبارها بدعة غربية، كما تشير ويكهام، إال أن الجماعة تحولت باتجاه 
 12.قيم الحرية والديمقراطية كما وتحديد نفوذ الدولة، كمكونات أساسية في النظام اإلسالمي

خوان المسلمين مقتدرة ماديا ومنظمة بشكل جيد، ما لذكر، أن جماعة اإلباجدير      
 جتماعية على مستوى القاعدة الشعبية،عمل بفاعلية في تقديم الخدمات اإلساعدها في ال

                                                           
7
Ibid, 166-169. 

8
Ibid, 73. 

9
Ibid, 169. 

10
.828،سقوطدولةاإلخوانعودة،
11
 .488-488،والثورةالمصريةكايرأمالمنشاوي،

12
Carrie Rosefsky Wickham, the Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement (New 

Jersey: Princeton, 2013), 283. 
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 بما بها، خاصة بمؤسسات موازية الدولة داخل دولةك فكانت تعمل. "والتي قّصرت بها الدولة
 النوادي الرعاية، مراكز ،لبنوك، األعمال التجارية، الجمعياتالمستشفيات، المدارس، ا هافي
 يعتمدون الناس من نييمالوأصبح ال. الفرق الكشفية وحتى للمعوقين، مرافق جتماعية،اإل

الديني  اإلخوان باإلضافة الى خطاب هذا 13."واسعةال جتماعيةاإل التحتية البنية هذه على
. ما زاد من اإلرتباط العاطفي بهم جتمع المصري،من الم والذي يحاكي لغة العامة السلس،

هذه المقومات ساعدت على توسيع شبكات تواصل الجماعة مع المجتمع المصري واإلندماج 
/ رك في شباطفما إن تهيأت الظروف مع اإلطاحة بمبا. فيه، وأكسبتها دعما شعبيا واسعا

ة سياسية في مصر، ووجدت ن باعتبارهم أقوى قو و خوان المسلمظهر اإلحتى ، 2011فبراير 
نتخابات وبالفعل فازوا بأغلبية في اإل. طةالجماعة نفسها قاب قوسين من تولي السل

خوان محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ن بعدها الرئاسية، ليكون مرشح اإلالبرلمانية، وم
 .لمصر

طة لم يكن هذه المعطيات تقود الى اإلستنتاج أن صعود اإلخوان المسلمين الى السل     
نما ألن الجماعة استطاعت كي مسبق بالضرورة،ير مرهونا ومرتبطا بدعم أم أن تحافظ  وا 

األمر الذي ما تزال القوى السياسية األخرى  ،الهدف، وسخرت كل قدراتها لبلوغه وحدةعلى 
مدير مشروع عملية السالم في الشرق األوسط ديفيد ماكوفسكي،  ويقول .في مصر تفتقر إليه

ن قوتهم ليس ألنهم يشكلون أغلبية، بل ألنهم و خوان المسلملقد أظهر اإل": د واشنطنفي معه
خوان اإل"حدث أليسون بارجتر في كتابها وفي السياق ذاته، تت 14".أقلية صارمة وم نضبطة

المحتوى اآليديولوجي لـجماعة اإلخوان، بقدر  عن أن" من المعارضة الى السلطة: المسلمين
ة عن أفعال عفوية محرضة للجماهير، ال ترقى إلى كونها إطارًا فكريًا ما هو معروف، عبار 

ولكن الجماعة قدمت نفسها باعتبارها  .وال تشكل فلسفة حكم لهدفها المعلن، تطبيق الشريعة،
نتخابات التي أعقبت استطاعت أن تحقق الفوز في كل اإل الصوت المعبر عن الشعب، ولهذا

 ،نتخاباتعلى الفوز في اإلهذه القدرة  ،بالضرورة أن تعكس دون .ثورات تونس ومصر
      15.األهلية للحكم

                                                           
13
Hamid, "Islamists and the Brotherhood," 31 

14
David Makovsky, "Cautionary Lessons from Iran and Lebanon," The New York Times, March 26, 

2013. http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/02/07/is-caution-the-right-us-strategy-on-
egypt/cautionary-lessons-from-iran-and-lebanon 
15

 Alison Pargeter, the Muslim Brotherhood: From Opposition to Power (London: Saqi Books, April 
9, 2013). 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/02/07/is-caution-the-right-us-strategy-on-egypt/cautionary-lessons-from-iran-and-lebanon
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 ة باإلخوان المسلمينكير يلعالقة الواليات المتحدة األم ةتاريخي نبذة .0-0-5

وليدة الحدث، الثورة المصرية، بل تمتد  المسلمين خوانباإل عالقة الواليات المتحدة تليس
السفارة األميركية في القاهرة كان لديها "على أن ويستدلل درايفوس  .لعقود طويلة خلت

كية ير أكد ذلك نائب وزيرة الخارجية األم كماو  16."تصاالت منتظمة مع اإلخوان المسلمينا
يناير، / كانون ثاني 12وليام بيرنز، في مقابلة مع تلفزيون سي بي سي في القاهرة بتاريخ 

اإلخوان المسلمين على مدى عقود من  لقد دأبنا على إجراء اتصاالت مع: "حيث قال 2012
عا لمعطيات تب بقيت بين مد وجزر العالقات إال أن 17."الزمان من خالل سفارتنا في القاهرة

ن كحليف لها بنت الواليات المتحدة عالقات مع اإلخوان المسلميفقد  .كل حقبة وظروفها
 ،رة القومية العربيةولتقويض فك ،ي صراعها مع الشيوعية باألساسفخالل الحرب الباردة 

ولكن عقب الثورة . ين؛ الفكر القومي والمواالة للشيوعيةتوالناصرية التي جمعت بين اإلثن
كما  ،عرف اإلخوان أول خالف لهم مع الواليات المتحدة 1070اإلسالمية في إيران عام 

ة مناهض اعتبرت ثورةء نظام الخميني عقب يبمجعلى إثر ترحيبهم شقر، األجلبير  يشير
وأعطت دفعة قوية لتوسع األصولية اإلسالمية على الصعيدين اإلقليمي  ،للواليات المتحدة

بيد أن هذا التنافر سرعان ما تم تجاوزه بسبب التدخل السوفييتي في أفغانستان  .والعالمي
  18.الذي أحيا التعاون بين واشنطن واإلخوان 1070نهاية عام 

ر العالقات بين وتّ لت 1000إثر غزوه للكويت عام  اقكية على العر ير جاءت الحرب األم     
اإلصطفاف الى جانب الرأي  في المحصلة حيث ارتأى اإلخوان. ن جديدماإلخوان وواشنطن 

ولكن وعلى  .كي في العراقر يوالرافض للتدخل األم ،السائد آنذاكالمصري والعربي العام 
أن اإلدارة الى  المصادر تشيرإال أن العديد من  ،الرغم من هذا التوتر في العالقات

سلمين في مصر خالل خوان الموات اتصال غير رسمية مع جماعة اإلكية أقامت قنر يماأل
رغم أن قضية إسرائيل، وتبعاتها، "المنشاوي،  وحسب. ات من القرن العشرينمنتصف التسعين

ير المباشر مثلت معضلة حقيقية بين الطرفين، إال أن ذلك لم يمنع من التواصل السري أو غ

                                                           
16

 Dreyfuss, Devil's Game, 55. 
17
/كانونثاني84،وزارةالخارجيةاألميركية"نصمقابلةنائبوزيرالخارجيةبيرنزمعتلفزيونسيبيسيفيالقاهرة،"

.4184يناير،

http://iipdigital.ait.org.tw/st/arabic/texttrans/2012/01/20120112155518x0.8242565.html#axzz3
Ti9DkijN

18
 .881،الشعبيريداألشقر،

http://iipdigital.ait.org.tw/st/arabic/texttrans/2012/01/20120112155518x0.8242565.html#axzz3Ti9DkijN
http://iipdigital.ait.org.tw/st/arabic/texttrans/2012/01/20120112155518x0.8242565.html#axzz3Ti9DkijN
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لم تذهب  تلك اإلتصاالت ولكن 19."بين واشنطن وجماعة اإلخوان خالل العقود الماضية
تصاالت كانت جزءًا من محاولة لتقييم بأن تلك اإل"يؤكد فواز جرجس حيث  .آلفاق بعيدة

كيين بأن ر يلكنها انقطعت بسسب اعتقاد المسؤولين األم. مرحلة ما بعد مبارك في مصر
كية في ر يستراتيجية األممبارك، الذي يمثل أحد الركائز اإليضعف نظام  استمرارها سوف

 20."المنطقة

كية ر يفية األماوقد أكد مبارك على وجود هكذا اتصاالت في حوار أجرته معه الصح     
حكومتكم تجري اتصاالت  إن: "، عندما عبر عن امتعاضه قائال1000ماري آن ويفر عام 

أتعتقدون أن بإمكانكم . وان المسلمين في سرية تامة وبدون معرفتناخرهابيين من اإلبهؤالء اإل
معالجة أخطائكم في إيران، حيث لم تكونوا على اتصال بآية هللا الخميني وجماعته المتعصبة 

تخطط مسبقا للتعامل مع  الواليات المتحدةفي إشارة الى أن  21."قبل استيالئهم على السلطة
فبدون "، ديموهذا ما يشير إليه شادي ح. آلخر ب أوالحدث، في حال سقط مبارك لسب

شتباك مع اإلسالم السياسي، فإن الواليات المتحدة سوف تقع سياسة واضحة المعالم لإل
بما فيها ذر تعزيز العالقات مع المعارضة، وبسبب تع 22."ضحية لنفس مطبات الماضي

شنطن استراتيجية محايدة، اإلخوان، بسبب استياء النظام المصري، فعلى ما يبدو اتبعت وا
 .وعدم تبني خطاب النظام المعادي لإلخوان في أحسن األحوال

سبتمبر، / حتى وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول في ركودوهكذا بقيت العالقات      
التي حفزت واشنطن على موضعة اإلخوان المسلمين بصورة جدية في المعادلة  2001

أن بدأت سلسلة من  "سبتمبر 11"لهجمات  هاجاباتإستضمن حيث كان من  .السياسية
مشروع مؤسسة بروكنجز حول  وعلى سبيل المثال ،الدورية اإلقليمية اإلجتماعات والمؤتمرات

 2002في الدوحة عام  كان أول مؤتمراته سياسة الواليات المتحدة تجاه العالم اإلسالمي،
مثل وزير الخارجية األميركي  ،رزةكان وقيادات إسالمية بار يبحضور نخبة من الساسة األم

بهدف خلق  .يوسف القرضاوي، وغيرهمو المؤلف توماس فريدمان، و السابق مارتين إندك، 

                                                           
19
 .894،كاوالثورةالمصريةيرأمالمنشاوي،
20
.869-866،(8991دارالنهار،:بيروت)اعالمصالحصراعالحضاراتأمصر:كاواإلسالمالسياسييرأمفوازجرجس،
21
:دبي)5122الحكوماتالغربيةواإلسالمالسياسيبعدفي"تطوراتالسياسةالبريطانيةتجاهاإلسالميين،"ستيفنبروك،

.22،(4188المسبارللدراساتوالبحوث،
22
Shadi Hamid, "Parting the Veil," Democracy: a journal of ideas, Issue no.5 (summer 2007).  

http://www.democracyjournal.org/5/6533.php?page=all  
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حوار إيجابي لمناقشة السياسات العامة وتبادل وجهات النظر بين الواليات المتحدة والدول 
 23.العالم اإلسالميمع كية ر ياألم عالقاتالتعزيز و  ،والحركات اإلسالمية

 تجاه مصركية ر ياألم سياسة الخارجيةنقطة تحول فارقة في ال :5112العام  .0-5

 تبدل األجندات .0-5-0

ضغط الكية نحو ر يبدايات التحول في السياسة األم -2015-2005-شهد العقد األخير
 من أهم الدوافعولعل . في مصر بشكل أكبر في السلطة خوان المسلميناإل باتجاه إشراك
فمن ناحية، دّشن الرئيس  .على كال الطرفين 2001سبتمبر / أيلول 11جمات ارتدادات ه

بالقوة على  الديمقراطية فرضالقائمة على  أجندة الحرية، اإلبن بوش كي السابق جورجر ياألم
وقد  .كية في الشرق األوسطير األنظمة العربية، كأفضل وسيلة ألمن واشنطن والمصالح األم

سبتمبر  11هذه السياسة على اعتبار أن هجمات  2005لعام فسرت كوندوليزا رايس في ا
جاءت كنتيجة لتصاعد التطرف في الشرق األوسط، والذي يفرزه غياب قنوات أخرى، 

األمر الذي يستدعي الواليات . جتماعي، للتعبير عن الرغبة في التغييرواإلكالنشاط السياسي 
  24.منطقةالمتحدة اتخاذ مسارها الخاص إلحداث التغيير في ال

إن "يقول حمادة إمام  تغيير األنظمة، قد يكونهنا  أن التغيير المقصود وناعتقد الكثير      
أجندة واشنطن لفرض اإلصالحات السياسية القائمة على حرية العمل السياسي، وتأسيس 
لغاء قوانين الطوارئ ، األحزاب، وحرية اإلعالم، والمساواة بين الرجل والمرأة، والشفافية، وا 

لعل و  25."ووقف التزوير في اإلنتخابات، لو طبقت حتما ستكون النتيجة اإلطاحة باألنظمة
على ما روج في اإلدارات األميركية لنوعية جديدة من الحروب الوقائية،  هكذا اعتقاد يستند

فعلى سبيل المثال، ورد في مقال للمؤرخ . في مواجهة نوع جديد من اإلرهاب غير التقليدي
، والذي عمل مستشارا لألمن 2001كية مايكل ليدن عام ير لسياسة الخارجية األموالمحلل ل

" التدمير الخالق"القومي ووزارة الدفاع األميركية في ثمانينات القرن الماضي، ما يسمى ب
من خالل تصدير الثورة الديمقراطية إلسقاط األنظمة اإلستبدادية، التي توفر البنية التحتية 

 11يني اإلرهابي، والتي حفزت على هجمات إرهابية مثل ما حدث في لظهور التطرف الد
ا، والشعوب المضطهدة هم أن الحرية هي سالحن"مؤكدا ليدن . 2001سبتمبر، / أيلول

                                                           
23

 See"2002 Doha Conference on U.S. Relations with the Islamic World," The Brookings 
Institution, October 19, 2002. http://www.brookings.edu/events/2002/10/19middle-east 
24
Rice, "Interview with the Washington Post." 

25
 .888،(4188رد،مكتبةجزيرةالو:القاهرة)اإلخوانالمسلمينبينملكوثالثةرؤساءحمادةإمام،
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كما يقول، وبالتالي  ."ولكن ال يمكن إزالة نظام دون توفر بديل له في الجهوزية ...شركائنا
لمقاومة الديمقراطية في هذه البلدان، وفي أسوأ ال بد من تقديم الدعم الكامل لحركات ا"

  26".األحوال دعم القوى األكثر اعتداال ومواالة للغرب، في سبيل تحقيق ذلك

أن حرب بوش على اإلرهاب كانت ذريعة لتنتهج إدارته "ايفوس يرى ر ولكن روبرت د     
وهو ما سماه  27".مبريالية واسعة تجاه الشرق األوسط وآسيا الوسطىسياسة جديد برؤية إ

ليست الحرب على اإلرهاب وال الديمقراطية أهدف إدارة " اموضحا أنه" الديمقراطية اإلمبريالية"
المحافظون الجدد يريدون السيطرة على الشرق األوسط ال ... بوش في الشرق األوسط

ن كان ذلك يعني تمزيق الدول الى دويالت صغيرة على الخطوط العرقية  إصالحه، حتى وا 
 ...واليمين اإلسالمي في هذا السياق مجرد أداة إضافية لتفكيك األنظمة القائمة. لطائفيةوا

ويبين  28".تنجح في التصدي النتشار األصولية اإلسالميةأن استراتيجية اإلدارة لم  والدليل
درايفوس أن اإلدارة األميركية ميزت بين األنظمة الديكتاتورية الحليفة والمعادية في الشرق 

وسط، وبالتالي كانت انتقائية في مدى جدية الضغط على الحكومات إلجراء إصالحات األ
ويضيف الى ذلك فواز  29.مؤكدا أن الهدف تحقيق مصالح قومية أميركية محددة. ديمقراطية
كية في المنطقة تقوم على فكرة أن سياسة التحول الديمقراطي األمير  أن"طرابلسي 

-لعربية السبيل الى السالم العربيالديمقراطية ا فتكون ال تتحارب، الديمقراطيات
 30."اإلسرائيلي

ي في المشهد السياس في أي عملية تغيير بالغ األهمية عنصراعتبار أنهم  وعلى    
المعارضة الوحيدة  ، الى جانب كونهم يمثلونرلما يحظون به من دعم شعبي معتب المصري،

 أهميةفي العملية السياسية  وان المسلمينخاكتسبت ضرورة مشاركة اإل القادرة والفاعلة،
تعزل الواليات المتحدة  ،خوان من العملية السياسيةباستبعاد اإلف" ،بحيث ال يمكن تجاهلهم

 31."ال مناص من مشاركتها في عملية التغيير السياسي ،نفسها عن قطاعات شعبية واسعة

                                                           
26
Michael Ledeen, "Creative Destruction: How to Wage a Revolutionary War," National Review, 

September 20, 2001. 
http://www.realnews247.com/Michael%20Ledeen%20on%20Creative%20Destruction.htm 
27
Dreyfuss, Devil's Game, 335. 

28
Ibid, 337-338. 

29
Ibid, 305-309. 

30
 .22،(4184رياضالريسللكتبوالنشر،:بيروت)الديموقراطيةثورةفوازطرابلسي،

31
 Hamid, "Parting the Veil." 
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مهم قوال وعمال للنأي بتنظي سعياً  32خوان المسلمينتبدلت أجندة اإل ومن ناحية أخرى،     
، وبدأوا يتكيفون مع الواقع، مبدين أنهم منفتحون على تقديم "رهابيةاإل"عن التنظيمات 

فقد أدرك اإلخوان أهمية أن تضغط " .التنازالت ما إن أصبحوا جزءًا من العملية السياسية
ر قواعد اللعبة افة لتغييوبانعط 33."واشنطن على مبارك إلعطائهم هامشا من الحرية للعمل

أصبح الكثير من مفكري الجيل الجديد اإلسالميين  في برادلي هوب،االصح عتقدكما ي
أن  ،بعيدا عن فكر وعقيدة سيد قطب الذي ساد في منتصف القرن الماضي ،يعتقدون

كونهم التنظيم األكفأ  34.من القوة والعنف هي الوسيلة األفضل لبلوغ السلطة الديمقراطية
وهذا ما عكسته  .والرابح األكبر من أي انفتاح سياسي ،ة في المعارضةواألكثر شعبي

 .توجهات وتصريحات قيادات الجماعة في تلك المرحلة

للوصول  بمبادرات جماعة اإلخوان تفي استراتيجية لتحسين صورتهم أمام الغرب، بدأف     
مشروع "درة بعنوان فأطلقت الجماعة مبا" .جماعةالالترويج العتدال و  الى الجمهور الغربي

في و  35."والتي تضمنت استشارات مستفيضة من خبراء خارجيين" إعادة تقديم الجماعة للغرب
، أكدت الجماعة على احترام القوانين 2000مبادرتهم لإلصالح الداخلي في مصر عام 

 وفي مقابلة. يفيد، استعداد محتمل لقبول كامب دآنذاك ما يعني ضمنيا 36.والمواثيق الدولية
مهدي  ،سعى المرشد العام لإلخوان المسلمين 2005تد برس في العام مع وكالة أسوشي

إذا ما  الى طمأنة الغرب من أن الجماعة لن تحاول تغيير سياسة مصر الخارجية ،عاكف
التي وقعتها مصر )نحترم كل اإلتفاقيات " بما في ذلك التصريح علنا ،وصلت الى السلطة

عم أبو الفتوح، وهو قيادي المند أن عبديميقول شادي ح 2001 عاملوفي ا 37(."مع إسرائيل
أنه مستعد لقبول "مكتب إرشاد الجماعة، أخبره سابق في وعضو  (تم فصله) معتدل إخواني

كتب و  38."سرائيليةدولة اإلفلسطينية، وكذلك الحال للة كاملة لدولة حل الدولتين، مع سياد
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مقاال بعنوان  2005نوفمبر / ة في تشرين ثانيخيرت الشاطر بصحيفة الغارديان البريطاني
كما وأطلقت  39.خوانراطية الجماعة، وتعريف الغرب باإلللدفاع عن ديمق" ال تخافونا"

  .الجماعة موقعا إلكترونيا رسميا لها باللغة اإلنجليزية

مبادئ المعلنة تاريخيا مع ال ضالرغم من أن هذه التطمينات تتناقعلى العموم، وعلى      
 ،اعليها تأييد الجماهير ودعمه ين، وعقيدتهم التي استقطبوا بناءً خوان المسلمجماعة اإلل

كي، واعتبرت جماعة معتدلة على ر يعالم األموسائل اإل نسبيا فيتحسنت صورة الجماعة 
وبذلك يكون تفاعل الواليات المتحدة مع اإلخوان المسلمين ممكنا  .الرغم من تناقضاتها

لعنف ، وطالما نبذوا ايديولوجياآ ن الخالف خالف مصالح الأ طالما جية،العتبارات استراتي
 اً حيث لم تعد الخالفات اآليديولوجية والهويات محدد .والمواثيق الدوليةوالتزموا بالمعاهدات 

وهذا ما . ب الباردةالحر  كان الحال إبان كما ،كيةير من محددات السياسات الخارجية األم
عدائية الواليات المتحدة ن أ قبل عقد من الزمان، رجس حين وضحوأشار إليه فواز جسبق 

ستراتيجية، وليس اإل كيةر يمسالمية للمصالح األضة الحركات اإلسالميين سببها مناهحيال اإل
 40.ي عداء ثقافيأفي المسألة 

 اإلخوان في البرلمان .0-5-5

ندوليزا رايس في العام خارجيته كو  ةمع استمرار مشاكل الحوكمة في مصر، انتقد بوش ووزير 
ويأتي ذلك في  41."نظام مبارك صراحة، وطالبوه بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة 2005

بوش اإلبن لفرض الديمقراطية على األنظمة العربية لغايات مصالح واشنطن  ةسياق أجند
رة وجيزة ، أسفر عن قيام فتمن جانب الواليات المتحدة الضغط وعلى ما يبدو أن هذا .األمنية
، في 2005نفتاح السياسي، جاءت باإلخوان المسلمين الى البرلمان في انتخابات عام من اإل

وتعليقا على جهود إدارة بوش  .وقت كانت السبل الى المشاركة السياسية مغلقة في الغالب
لنشر الديمقراطية في مصر قال عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي اإلخواني البارز في ذاك 

الجميع يعلم أننا استفدنا كما جميع الشعب " 2001د عام يمت، في حوار له مع شادي حالوق
بعقد صفقة مع "خوان هناك من وجه اتهامات لإللكن و  42."المصري من ضغوطات واشنطن
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خوان بتوريث الحكم لجمال مبارك، في مقابل وجودهم في م، يقبل بمقتضاها اإلالنظام الحاك
 43."خوان الخاضعين لمحاكمات عسكريةام على قيادات اإلعب وتخفيف األحكمجلس الش

خوان في انتخابات البرلمان المصري جاءت مشاركة اإل أية حال، سواءً  ولكن على     
ية التي أضفاها كية أم نتيجة صفقة مع النظام، فمن الواضح أن الشرعر يبضغوط أم 2005

التي باتت أكثر فاعلية  ،الجماعةنتخابات دفعت لفتح قنوات الحوار مع هذا النجاح في اإل
ن في و تي حققها اإلخوان المسلمالمكاسب ال وعلى افتراض أن .كمشارك في الحياة السياسية

هم يتنامى ويتعاظم نتخابات، تثبت مدى التأييد الشعبي الذي يحظون به، وتوحي بأن نفوذاإل
ا استمر هذا الصعود في آفاقا لسيناريوهات مستقبلية؛ فماذا إذا م فتحما  44.يوميوما تلو 

ما  ؟الى السلطةالمسلمين خوان ماذا لو صعد اإلحال استمر عقد انتخابات حرة ونزيهة، و 
 ،رتباط بهمثر مرونة وقدرة على اإلتكون أك نيتحتم عليها أ أميركية واقعية سياسةيعني أن 

 . في تلك المرحلة كونهم المعارضة الشعبية األقوى

تصاالت واشنطن مع اإلخوان، التي يفترض ال اً دبلوماسي غطاءً  ذا شكل البرلمانوهك     
استيعاب رؤية الطرف اآلخر للقضايا السياسية واألمنية المحورية  غالبا أنها كانت بهدف

فعلى سبيل المثال جمع لقاء  .وعموم المنطقة كية بمصرر يالتي تربط الواليات المتحدة األم
خوان المسلمين في البرلمان أعضاء من اإلكي مع ر يرس األمجأعضاء الكونوفدا من 

كي ر يأن المحادثات مع الجانب األم" الذي صرح، المصري ومن ضمنهم محمد سعد الكتاتني
كية إزائها، وليست حول ر يركزت على التحديات الراهنة في الشرق األوسط، والسياسة األم

متهمة  ذلكانتقدت  يةإال أن الحكومة المصر  ".قضايا مصر الداخلية أو اإلصالح السياسي
أن " ت واشنطنفي حين برر  ،في مصربإقامة عالقات مع جماعة محظورة  واليات المتحدةال
سم الحكومة اب الناطق بوعقّ  ".خوانجتماعات مع اإلاسة الواليات المتحدة ال تمنع اإلسي

حكومة الواليات المتحدة حرة لتفعل ما تريد، كما أن ال"بأن  ،المصرية آنذاك سليمان عواد
الذي ال يقل أهمية عن أمن  ...ل ما تريد لحماية أمن مصر القوميالمصرية حرة في فع

                                                           
43
.86،سقوطدولةاإلخوانعودة،
خوان،شعبيةاإلعنسابقتها5002فوزاإلخوانبمقاعدالبرلمانفيانتخاباتنسبةزيادةولكنقدالتعكس44

شكلتربةخصبةليبنيمبارك،ونهجهالذينظامةضدبقدرماتعكسأنهمكانوايجسدونالمعارضةالوحيدالقائم
وهذاماسيتضح؟باسباألذههتقاعدةإجتماعيةواسعةونفوذاشعبيا،فماهوالحاللوزالنوالمسلميهااإلخوانعل

فيمراحلالحقةعندماأصبحبإمكانالقوىالسياسيةمعارضةالنظامبكلأريحيةبعدسقوطمبارك،وهوماأدى
 ؟خوانفينهايةالمطافبنظاماإلالىاإلطاحة



84 


 
 

خوان، لمؤيدي جماعة اإل د قمع النظاميعفي إشارة الى تصوذلك  ،"الواليات المتحدة القومي
على بموجبها المزيد من التعقيدات  لحكومة المصريةا وضعتالتعديالت الدستورية التي و 

بذريعة أن و في الحياة السياسية،  تهممشاركلحول دون ل ،نتخاباتلترشح في اإللن خواقدرة اإل
كما ورد في تحليل الباحثين في  ومن هذه التعقيدات، 45.الجماعة تسعى للسيطرة على البالد

منع تأسيس أحزاب سياسية  مركز كارنيغي ناثان براون وميشيل دن للتعديالت الدستورية،
 .ما يعني تضييق مشاركة اإلسالميين بالعملية السياسية ،نيةضمن إطار أي مرجعية دي

بالنسبة وحصر الترشح لمنصب الرئاسة على األحزاب المرخصة، األخوان ليسوا منهم، و 
يحتاج الى عدد كبير من المصادقات، لم يكن أعضاء اإلخوان  ، فإنهلترشح بشكل مستقلل

 46.ليستوفوها في تلك المرحلة

للعودة الى النمط الواقعي في  2001خل إدارة بوش حصل في العام ولكن تحوال بدا     
، وغض النظر عن نهج النظام على على نظام مباركالتعاطي مع مصر، باتجاه اإلبقاء 

وقد يعود ذلك الى مأزق واشنطن في العراق، والنتائج العكسية التي ترتبت . الصعيد الداخلي
ا يشير حمادة إمام أنه بسبب وساطة وضغوط على محاولة دمقرطة العراق بالقوة، أو كم
 أحمد من مؤشرات هذا التراجع ما أشار إليهو  47.إسرائيلية إلبقاء الوضع على ما هو عليه

في  2011، عندما وجه سؤاال لكوندوليزا رايس عام "أبريل 1"صالح، من مؤسسي حركة 
إدارة بوش  مؤتمر عقد بمركز جورج بوش حول موجة الحرية في الشرق األوسط، بأن

عن سبب خذالنهم " صالح"متسائال . 2005، 2000في " أبريل 1"دعمتهم إلنشاء حركتهم 
عندما أخذت األمور تتحرك باتجاه تحرير مصر والكثير من الدول العربية، وتركهم يواجهون 
مصيرهم بالسجن في حين كانوا ينتظرون المساعدة التي لم تأت حتى نهاية والية الرئيس 

 :"صالح" ى سؤالعل "رايس" ورد في ردّ  دلل على هذا التراجع أيضا ماوي 48.بوش

في  ...ريدهت الذي تجاهاإل في األحداث دفع على دائما قادرة ليست المتحدة الواليات
لم يكن لدينا وسائل مباشرة لمساعدة الشعب ... حالة األنظمة القوية كنظام مبارك
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األدوات التي يحتاجها لكي يحرر  هأعطيناولكننا  ...المصري للوصول الى الديمقراطية
والتي كان من ضمنها تقديم المساعدات المالية األميركية للمجموعات ... نفسه بنفسه

هناك سبب  ...الناشطة في نشر الديمقراطية غير المسجلة لدى الحكومة المصرية
هو والسبب ... 2000المتناع حسني مبارك من زيارة الواليات المتحدة منذ العام 

... للبناء عليها ،التي وضعنا أسسها... الطريقة التي كنا نتعامل بها مع الثورة المصرية
 49.والتي نشهد اليوم تحقق بعض أهدافها

وبرعاية  2005فهل يمكن الفهم من حديث رايس أن الثورة المصرية بدأت من العام      
لداخل هي اإلستراتيجية البديلة إدارة بوش اإلبن كما يتهم مبارك باستمرار، وأن الثورة من ا

وهل كان اإلخوان  لقلب النظام عوضا عن فرض الديمقراطية بالقوة بعد الفشل في العراق؟
 المسلمون أحد أدوات هذه اإلستراتيجية؟

 كية مع تصاعد مؤشرات التغييرر يتأمين المصالح األم .0-0

 بديل األوفر حظان، الواإلخوان المسلم .0-0-0

رابات اإلضوتيرة  تتصاعدو  ،ستياء الشعبي من النظاممع تنامي اإليير تتبلور ظلت فكرة التغ
احتجاجا على األوضاع المعيشية  50،سنوات األخيرة التي سبقت الثورة في العشر العمالية
بلغت معدالت النمو اإلقتصادي المصرية في الفترة "حيث . متفشيانالوالبطالة والفقر  السيئة،
من السكان، وبلغت البطالة عند الشباب % 00بلغ عدد الفقراء  ، فيما%1 2010و 2005

أن مصر بمعايير التقدم اإلقتصادي تتراجع الى الوراء وال تتقدم الى "وبمعنى  51".21%
ما "مع  ،متنامية ات هائلةمن النخب ثرو  في ذات الوقت الذي تحقق فيه قلة 52."األمام

في وقت يعيش نحو نصف  ،مالتكشف من ثروات بعض سياسيي النظام ورجال األع
جاءت في " ويقول محمد حسنين هيكل أنها 53."الشعب المصري بدخل يقل عن دوالرين
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وعموالت تجارة  ...كاإلسمنت والحديد والسكر واللحوم معظمها من احتكار بعض السلع
 .أن ينكسرختالل ال بد مراقبين للشأن المصري بأن هذا اإلاعتقد الكثير من الو  54."السالح

على الرغم " :كما أعلنت كلينتون كية من النظام المصرير ياإلحباطات األممع وبالتزامن      
خيبًا لآلمال؛ كان مإال أنه كا في قضايا استراتيجية مفصلية، ر يمع أم ة نظام مباركمن شراك
ينكر على المصريين الكثير من حرياتهم األساسية وحقوقهم اإلنسانية، ويسيء إدارة  فما زال

ما رّوج عن جنبًا إلى جنب مع الصحة العليلة لمبارك، واستهجان واسع ل 55."تصاد البالداق
أن المخاطر السياسية  دفعت الى اإلعتقاد كلها مؤشرات. السلطة خطة توريث نجله جمال

قلقل ت جدًا أن تلوح في األفق أزمة حتملكم في مصر باتت كبيرة، ومن المللحزب الحا
فكيف ستؤمن  .مع تراكم الضغوط من أجل التغيير رار في مصر،وتزعزع اإلستق األوضاع

 ؟سلطةحسني مبارك عن ال عادمع ابت الواليات المتحدة مصالحها

في ظل تصاعد مؤشرات انهيار الداخل في السنوات األخيرة من رئاسة مبارك، وتراكم      
تغيير تحدث واضحا أن عملية بات  األحداث المؤدية الى غيابه عن المشهد السياسي،

شهدت مصر "فعلى سبيل المثال  .يقينًا فقد مبارك بعض السيطرة على مجرياتهاو  ،بالفعل
تمكنت من محاصرة النظام وانتزاع الحقوق  2003-2005احتجاجات عمالية في القترة 

ويقول  .وغير ذلك من المؤشرات ،غييروالجمعية الوطنية للت ،كانت حركة كفايةو  56."منه
قبل فوات األوان، كانت إدارة أوباما تعيد ضبط سياساتها للتوافق مع "أنه وليام كواندت 

الخيارات وربما  57."خوان المسلمينفي ذلك الدور المهيمن المحتمل لإلالحقائق الجديدة، بما 
أن الواليات "ويعتقد المنشاوي  .السياسية المحدودة في مصر، عكست هذه الحقيقة وفرضتها

تياح لإلتصال بالجماعة، ألنها كانت تتمنى لو أن التيار الليبرالي المتحدة لم تشعر باإلر 
ويقول إليوت  58."لديه نفس الحظوظ التي يتمتع بها اإلخوان في الشارع المصري تكان

 خالل حكم الرئيس جورجق األوسط أبرامز، مستشار األمن القومي المساعد لشؤون الشر 
ال حسني مبارك يطلب منا على مدار ثالثين عاما كان الرئيس "، نباإل بوش أن نسانده، وا 

سار حسنا، لقد ساندناه، لكنه حطم الوسط والي. خوان المسلمين المعارضةاستقوت جماعة اإل
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خوان هم األقوى، وأصبحوا المنصة الرئيسية لمعارضة السياسي، وفي المقابل صار اإل
  59 ."نظامه

عادة ت وضمن استراتيجية للتكيف مع واقع المجتمع المصري،      قييم للقوى الفاعلة فيه وا 
خوان المسلمين تنظر بصفة أساسية جماعة اإلأن  مع األخذ بعين اإلعتبارسع، او في إطار 

سرعان ما قررت إدارة أوباما التفاهم مع جماعة االخوان " هيعتقد األشقر أن، إلى السلطة
ستفادة من يمي لإلفضل موقع على الصعيد االقلالمسلمين، القوة السياسية التي هي في أ

خوان، لخلق هامش يتيح تصاالت مع اإلى المضي قدما في اإلجر و  60."الوضع الجديد
نتقاد، وقد تكون ولكن بحذر وبطريقة ال تسترعي اإل .احتوائهمإمكانية التأثير عليهم و 

لتي غالبا خوان خشية توتير األجواء مع مبارك، افي العلن على البرلمانيين من اإل اقتصرت
كانت " :وعلى صعيد آخر يقول إمام 61.من جهة خوان الى توتيرهادت الحوارات مع اإلما أ

كان من وراء ظهر الحكومة تتسبب في صدام بين السلطة ير اإلتصاالت بين اإلخوان واألم
 62."واإلخوان

 أوباما يتواصل مع المسلمين من القاهرة :5112العام  .0-0-5

كي باراك أوباما خطابا في ر يألقى الرئيس األم ،2000يونيو عام / في الرابع من حزيران
لم  63.خوان المسلمين في البرلمان المصريعشرة من أعضاء كتلة اإلالقاهرة، دعا لحضوره 

ولكن فيما . دعوة الى إصالحات ديمقراطيةفي طياته من  تكمن أهمية الخطاب فيما حمل
مشهد الدبلوماسي؛ إذ عرض فيه تشكيل لل إعادة" اعتبرته وزيرة الخارجية هيالري كلينتون،

 64."كا مع العالم اإلسالمير يأوباما إعادة تقويم طموحة لعالقة أم

" مكافحة التطرف العنيف"ومن ضمن مالحظاته، حدد الرئيس أوباما في خطابه مفهوم       
مؤكدا بأن الحرية الدينية هي في . وضّيقه على تنظيم القاعدة والتنظيمات التي تدور في فلكه
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ليست في حالة  الواليات المتحدةة للواليات المتحدة، موضحا بأن لب السياسة الخارجيص
سالم ليس جزءا من المشكلة المتعلقة بـمكافحة كما أن اإل. تكون حرب مع اإلسالم، ولن

بالدفاع عن حقوق اإلنسان  أوباماتعهد كما . و جزء مهم في تعزيز السالمالتطرف، بل ه
الديمقراطية، وتمكين المرأة حظاته حول هذا الى جانب مال. كل مكانوالحقوق السياسية في 

 65.في الشرق األوسط، والتنمية اإلقتصادية

يفسر توجهات اإلدارة  قدبية ولعل إدراك واشنطن تأثير اإلسالم على المجتمعات العر      
يست في نزاع ل كية لتقليص الهوة بين الغرب واإلسالم، والتأكيد أن الواليات المتحدةر ياألم

 مصدر التهديد حيث أصبح ،كاستجابة واقعية للتغير في البيئة الدولية. مسلمينعقائدي مع ال
للتصالح مع الشعوب  جديدةكية ير أموفي سياق استراتيجية  .الدولب هأكثر من الهويةرتبط بي

غيير تل ،بشكل مباشر، وليس فقط مع حكامها وحكوماتها هالتواصل معوا العربية واإلسالمية
ويقول . عربي وتعزيز نفوذها بأدوات غير القوة التقليديةالنمطية السلبية في العالم ال رتهاصو 

خلق جوا من الثقة واإلدراك تلية بين الحكومات والشعوب اإلتصا"السيد سليم في هذا الصدد، 
 66".الصحيح لنوايا الطرف اآلخر، ما يقلل من فرص سوء الفهم وبالتالي السلوك الصراعي

في  يهدف إلى البحث عن بداية جديدةن أوباما في خطابه لم إ" ويقول محمد المنشاوي
، بل كان يسعى أيضا لبداية جديدة لعالقات واشنطن يم اإلسالمقات واشنطن بالعالعال

ركي يتحلل منار الشوربجي أن الخطاب كان إحدى أدوات الرئيس األمكما  67".بالقاهرة
 :، متسائلةيواإلسالم يوش فى التعامل مع العالمين العربلب يالجديد لتفكيك اإلرث الكارث

ما المانع من أن يكون أوباما رئيسا يحقق مصلحة بالده برؤية في بعض منها إيجابية، "
  68"يمكن استثمارها عربيا والتحرك لتعظيمها من أجل تحقيق الكثير من مصالحنا؟

سياسية، لما  هدالالتقد تكون اب، فخوان الى الخطاإلمن فيما يتعلق بدعوة أعضاء و      
اإلنسانية وتمكين المرأة  والقيمالديمقراطية المبادئ  حمل الخطاب من رسائل ضمنية حول

 وضعت محددات ألي قوة سياسية، حزببمعنى أن إدارة أوباما . والتنمية اإلقتصادية والسالم
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ابه الصادر عام ، في كتولكن عمرو عمار .كيير حتى يحظى بدعم وتأييد أم ،أو نظام
دعوة أوباما لإلخوان تدلل على إعالن رسمي عن دعم جماعة اإلخوان في أن ى رأ ،2010

كية بالتخلي عن نظام مبارك، وهو ما يمثل ير مصر، وا عالن غير رسمي من اإلدارة األم
عر من خطاب أوباما ليونة ولعل مبارك استش 69.تجليا لخيوط المؤامرة على الشعوب العربية

ترسل إشارات الى واشنطن مفادها أن الملف خوان، ومن هذا المنطلق أخذت القاهرة إلتجاه ا
فقد أثار عمر  .النووي ليس هو المظهر الوحيد، أو حتى األكثر إلحاحًا، للتهديد اإليراني

، القائد في القيادة كير يماأل جنرالالمع  ئهان، رئيس المخابرات المصرية آنذاك، في لقاسليم
دعم إيران لإلخوان المسلمين من أجل "في القاهرة قضية  بترايوسديفيد  لمركزية،األميركية ا

والتي سبق وأشار إليها مبارك، كما يتضح  70.، حسب وجهة النظر المصرية"إضعاف مصر
كية، مسربة ر يكية في القاهرة الى وزارة الخارجية األمر يفي مراسالت سرية من السفارة األم

 71.على موقع ويكيليكس
 الطريق الى الثورة  :5101العام  .0-0-0

 كيةير األم مصالحال يؤثر علىقد  مصرالداخلية في  تصاعد اإلضطراباتن أ ا من شكم
وفي هذا  .ألن يكون التغيير باتجاه إيجابيسعت الواليات المتحدة  ومن هنا ،اإلقليمية

ن إ" :"ات صعبةخيار "في كتابها  نتونيالصدد، تعترف وزيرة الخارجية السابقة هيالري كل
ستراتيجية منية واإلكا الخارجية في الشرق االوسط أعطت األولوية للضرورات األر يمأسياسة 
يران النووية، على إسرائيل وكبح جماح طموحات إرهاب ومساندة كالحرب ضد اإل ؛الملحة

 تبينلكنها   72".صالحات الداخلية في الدول العربية الحليفةهداف بعيدة المدى لتشجيع اإلاأل
ضغط على الحكام العرب إلجراء إصالحات ت اتت الواليات المتحدةأنه في السنوات األخيرة ب

وخالل العامين . على المدى البعيد لشعوبهموازدهارا  لتحقيق استقرار أعمق ألنظمتهم، داخلية
 ذا لم يأخذا  و  .ن الوضع القائم غير مستدامأمن  تشير الى أنها حذرت ،2010و 2000

سيخاطرون بفقدان السيطرة على الجماهير الشابة النافرة  ،كالم على محمل الجدال ذاالحكام ه
كما  .رهابضطرابات واإلوسيفتحون الباب لإل ،والمتعطشة للحكم الديمقراطي بشكل متزايد
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 ،مؤتمر إقليمي في الدوحة خالل 2011في يناير  ،ت للقادة العربز  أوج  نتون أنها ليوتبين ك
م ستمرارية في نهج أنظمتهم التي تنكر على المواطنين كرامتهومخاطر اإلتحديات المنطقة 
كانت أشبه بخبط  ،محاولة الدفع نحو التغيير في الشرق األوسط"ولكن . وحقوقهم اإلنسانية

، 2011 يناير/ كانون ثاني 12في " ،كلينتون ضيفوت  73.على حد تعبيرها "رأسك بالحائط
 رت  حذّ  ع العربي رقعة الشطرنج الجيوسياسية للشرق األوسطوبأيام قليلة قبل أن يقلب الربي

بقاء هذه المنطقة تتحرك في إل ،من أنه دون الشروع في اإلصالحات والتغيير المنشودالقادة 
  74".فإن أنظمتهم ستغرق في الرمال ،اإلتجاه الصحيح

عرب الحلفاء في ن الرهان على إبقاء الحكام الأ من حديث كلينتون ما يبدوالرغم موعلى      
إال أنه ال  ،بات مخاطرة أكثر من أي وقت مضى ،ركيةيللحفاظ على المصالح األم ،السلطة

 ،بل على العكس .بما فيها مصر قائمةلقلب األنظمة ال تن واشنطن سعأ يمكن اإلستدالل
لن تتمكن من  واشنطن أن لوحةً م .لبقاءعلى امساعدتها  ، وقبل وقوع الضرر،حاولت جاهدة

المماطلة في  طالما استمرت فيذا ما تعرضت لمتاعب مفاجئة إ ة األنظمة الحليفةندمسا
 ،عبر العالم العربي نتونيويعتقد جيمس تروب أن رحلة كل. ديمقراطيةصالحات إالشروع في 

ن دعم أركية بدأت تنظر الى ما هو أبعد من األنظمة، و يمدارة األن اإلأجاءت من منطلق 
  75.رتباط بالمجتمعات في ظل األنظمة القمعيةهو المسار الثاني لإل الفاعلة خرىالقوى األ

جادة بحق في  كانت الواليات المتحدة"شقر أن األيقول جلبير في السياق المصري و      
ليس بسبب أي إخالص سام للمبادئ، بل بسبب خشيتها من : مسألة الترويج للديمقراطية

للخطر، وذلك بسبب وزن مصر ودورها  وقوع انفجار يكون من شأنه تعريض مصالحها
نهاء العمل بقانون الطوارئ 76."المحوري في المنطقة و من أهم القضايا التي ، الذي ه77وا 

ستياء الشعبي، كان من بين المواضيع التي و ضعت في قمة جدول أعمال باإل تتسبب
دعمًا  315رقم  ما عكسه قرار مجلس الشيوخوهذا . السياسة الخارجية للواليات المتحدة
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قد طالب أوباما مبارك بأن يرفع قانون ف" 2010.78يوليو / تموز 20للحرية في مصر بتاريخ 
لكن مبارك لم يعره اهتماما في . 2010الطوارئ، وأن يسمح بمراقبين دوليين في انتخابات 

لسنتين  2010مايو / ئ في أيارحيث قام بتجديد العمل بقانون الطوار  79."كال األمرين
ه واستبداله بقانون أكثر محدودية ئبإنها 2005رغم من وعوده منذ عام على الين، يأخر 

، 2010خوان من المشاركة في انتخابات البرلمان عام اإل إقصاءتم كما . لمكافحة اإلرهاب
ما  بمزاعم أن ذلك انتهاك لسيادة الدولة، ووجود مراقبين دوليين،اهرة لمعارضة القبالتزامن مع 

ولكن صانعي السياسات في " .شرعية النظام البالية بطبيعة الحال قوض بشكل كبير من
واشنطن أعطوا األولوية للمعايير األمنية على المعايير الليبرالية الخاصة بمراقبة 

 80."اإلنتخابات

وفي إشارة الى استياء واشنطن من المناخ الذي أجريت فيه انتخابات البرلمان عام      
 :نتونيكل تقول ،2010

على كل  ت األحكام العسكرية، الفساد متفشّ  ير من الدول حكمت لعقود طويلة تحالكث
اسية محظورة ستقاللية، األحزاب السي، أجهزة القضاء كانت بعيدة عن اإلالمستويات

هذه القضايا المؤسفة، تكرست . نتخابات متى أجريت كانت غالبا مزورةبصرامة، واإل
/ البرلمانية المعيبة في مصر في تشرين ثانيبشكل درامي عندما أجريت االنتخابات 

 81.، والتي ألغت تقريبا كل المعارضة السياسية الرمزية2010نوفمبر 

جاء إقصاء اإلخوان من انتخابات : "ويقول راشد الغنوشي تعقيبا على اإلنتخابات     
ل بنه السلطة؛ فال مجال للقبو اأن مبارك قرر توريث  اوضحم ".ليبشر بفجر جديد 2010

ولكن مبارك ارتكب . ل عليه إنجاز المهمةبأي أصوات تشويش في المجلس القادم المعوّ 
فمشاركة اإلخوان في البرلمان لم تكن لتغير من سياسات النظام  ،على حد تعبيره ،حماقة
وأفقدته  ،أن النظام أدمن على التزييف اعتبر مو قصائهم؟ إل عن سبب وجيهمتسائال  ،شيئا

نه لدرجة بات يتخبط في خطواته التي من شأنها اإلجهاز على ما تبقى هواجس البقاء تواز 
وعليه حري باإلخوان أن يقدموا لمقصيهم شهادة شكر،  .في النظام من عروق تنبض بالحياة
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ومع مطلع عام  82.ألن إقصاءهم بهذه الدرجة شكل رصيدا وأرضية لتحشيد قوى التغيير
خوان غير العسكر أو اإل واقعيناك بديل ، كان نظام مبارك يتهاوى؛ فهل كان ه2011

 ؟المسلمين ليحل محله

 خاتمة

الصعود المتوقع لهم كما المصرية، جتماعية بقوة في الساحة اإل اإلخوان المسلمين وجودإن 
جعل من و  ،وضعهم في اعتبارات الواليات المتحدةكطرف فاعل في النظام السياسي، 

ن ك .التفاعل معهم الجوهري انت التفاعالت مع اإلخوان من قبيل العالقات الدولية مع وا 
الفاعلين المؤثرين في المجتمعات، إال أنها كانت تعبر عن توجهات السياسة الخارجية 

 انظام يفرز األمر الذي من شأنه أن حتوائهم من خالل إشراكهم في السلطة،ال كيةر ياألم
تدفع الجماعة الى مش لمعارضة مشروعة من ها لما قد يوفره ذلكأكثر استقرارا من جهة، و 

أنفسهم على أنهم خوان م اإلقدّ  وبالفعل .عوضًا عن اللجوء الى العنفمزيد من اإلعتدال 
لكسب دعم ، وتلتزم باألعراف واإلتفاقيات الدولية جماعة معتدلة تنبذ العنف وتؤيد الديمقراطية

 نتخاباتلمنافسة في اإلهامشا ل لمصريباتجاه أن يمنحهم النظام ا والضغط كيير أم
 .ياسيةوالمشاركة الس

ن باتجاه تقني على ما تقدم قد ال يكون التشبيك مع اإلخوان المسلمين والدفع وبناءً      
أن  ، بقدر مامن أجل دفعهم الى السلطة واستبدالهم بمبارك كمعارضة سياسية، هموجود

نظام الن من أحد عوامل استقرار يكو  ، قددمجهم ليشاركوا في السلطةاحتواءهم كمعارضة و 
ومن  ،أي تغيير سياسي محتمل عند مبارك قادرة أن تحل محل الجماعة نأو أل. المصري

مع كل البدالء المرشحين لنظام كية ر يالمصالح األم منطلق أنه ال بد من التوافق على تأمين
.مبارك

                                                           
82
،4181يسمبر،د/كانونأول8نت،.الجزيرة"اإلنتخاباتالمصريةواإلقصاءالكامللإلخوان،"راشدالغنوشي،
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 لحكمسلمين لالم خوانسقوط مبارك وصعود اإل: الثورة: نيالفصل الثا. 5
على إثر دعوة عدد من القوى السياسية  2011 ،اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير

اجا على استمرار ، والذي اختير ليوافق عيد الشرطة، احتجفي ذاك اليومللخروج الى التظاهر 
ضرابات وبالتزامن مع المظاهرات واإل .قتصادية والسياسيةجتماعية واإلتدني األوضاع اإل

العقد األخير في البالد، اندمجت  احتجاجات شهدهية، التي هي امتداد لموجات من اإللعمالا
، اتسمت بمشاركة شبابية لتصبح ثورة شعبية سلمية واتسعتبمختلف مطالبها  المظاهرات

نجاح ثورة تونس ف .كان النموذج التونسي حاضرا في خلفية الحراك الشعبي المصري. كثيفة
على كسر  تأثير كبير ، كان له2010ديسمبر  /ثامن عشر من كانون أولفي الالتي اندلعت 

هم على الخروج الى الشوارع لمواجهة النظام والتعبير ومحفز ل حاجز الخوف لدى المصريين،
مع المواطن  اندلعت لذات األسباب وتضامناً  وكانت اإلحتجاجات في تونس قد. عن استيائهم

وبالنظر . نسانيةاحتجاجا على امتهان كرامته اإل ق نفسهحر أالتونسي محمد البوعزيزي الذي 
 مطالبها، وأطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ما حققت الثورة التونسية الى أن
وتبلورت  .دفعا قويا لتكون مختلفة، حاسمة وفعالة هذه المرةفي مصر  حتجاجاتى اإلأعط

 .لب برحيل مبارك من السلطةعلى شكل ثورة باتت تطاالمتصاعدة المظاهرات 

وبما يتضمن  ،كية للثورة المصريةر يستجابة األمول هذا الفصل بالتحليل المعمق اإليتنا     
واستكشاف تأثير  ،األعلى للقوات المسلحة من بعدهها من مبارك والمجلس مواقفالتدقيق في 

تجاه اإلخوان المسلمين مع تطور  كيةر ياألم على السياسة في مصر مسار األحداث الداخلية
التصاالتها مع  اً وتوثيق كية،ير لتصريحات اإلدارة األم وتحليالً  اً األحداث، وبما يتضمن رصد

ديناميكية هذه التفاعالت مع كل األطراف في تلك ف .ية أهدافخوان آنذاك، وألقيادات اإل
المسلمين  خواناإلصعود  من موقف واشنطن تفسيرقد تساعدنا في  ،ومستخلصاتها المرحلة

نها قد دفعت بهم الى السلطة الى السلطة، وما إذا كانت تخشى صعودهم أو تتجنبه، أو أ
ومناقشة ما إذا كان دعم الواليات المتحدة  .كما اعتبرت ذلك بعض األدبيات السابقة

مدى  وما ،من عدمه، عامال فاعال للتأثير على مسار األحداث في تلك المرحلة ،خوانلإل
في هذا السياق؟ وهو ما سيبنى عليه الحقا فيما يتعلق  ، إن وجد،الدعمهذا  اتدمحدو 

 .بالمواقف وردود األفعال حيال سقوطهم
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 الثورة المصرية وسقوط النظام .5-0

 في اإلستجابة للثورة المصرية تقدير موقف .5-0-0

كية في ر يواليات المتحدة األمقد تكون الثورة المصرية، والثورات العربية عموما، قد فاجأت ال
 ؛ فكل المؤشرات كانت تدللمكانيتها كحدثإنها كانت تدرك أولكن ما من شك  ،التوقيت

لقد اتفق الجميع على "ويوضح جاري سك، . نفجاراستمرار الضغوط سيولد اإلن أ على
ة ولكن الجماهير كانت تبدو سلبية للغاية، والحكومات فعال. ضرورة تغيير هذه األنظمة

للغاية في القمع، لدرجة أنه لم يكن أحد على استعداد للتنبؤ بموعد أو كيفية حدوث 
فالسؤال الذي كان يطرح نفسه قبل اندالع الثورات في العالم العربي يقول شبلي  1".التغيير

شقر، األوحسب جلبير  2"ليس متى سيثور العرب، ولكن لماذا لم يثر العرب بعد؟"تلحمي، 
نفجار المقبل سوف هو أن اإل ،وقعه بأي قدر من اليقينوسع أي مراقب تإن ما لم يكن ب

لذاتية حيث كان من الصعب الرهان على تجمع الشروط ا .لل بالنجاح خالفا لما سبقهيك
السلطة منذ عقود، ومن ثم  نتفاضات من إسقاط الطغاة المستحوذين علىالكفيلة بتمكين اإل

 3".تحول سياسي واسع النطاقتفضي الى " ثورة"التمرد الى تحويل "

 حيث انطوت .مصريتشكل في  بات هناك واقع جديدالمصرية  ةالثور عقب اندالع      
ليس  ؛بالنسبة لواشنطن ليست بسيطةعلى تحديات  "يناير 25"ما بعد  ةمستجدات المرحل

بل ألن ما يحدث في مصر يتجاوز  على المحك وحسب، مصر ألنه وضع استقرار ونفوذ
وفي تقرير نشره معهد  .شرق األوسطفي ال ةكير ياألم يةاألمنالمصالح حدودها ويمس ثيره أت

 4فين ويبر نبيّ ية المصرية يكر يواشنطن لسياسات الشرق األدنى حول مستقبل العالقات األم
أهمية أن تنخرط الواليات المتحدة في عملية التحول السياسي في مصر   5كريغوغريغوري 
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في  المصرية في تعزيز مصالح واشنطن الرئيسية-عالقات األميركيةألهمية البعد مبارك، 
 6.والعالقات اإلستراتيجية بين البلدين ؛السالم اإلقليمي وأمن إسرائيل ؛المنطقة والحفاظ عليها

يست بذات عالقة ل الربيع العربي عموما اإليجابي بالنسبة لواشنطن أن ثوراتلكن      
نما  ،بالواليات المتحدة كما أنها ال تمثل  ،ستبداد وطلبا للحرية والكرامةضد اإللعت اندوا 
لتقليل الفجوة بين المصالح والقيم "الستثمارها إيجابيا  ما يتيح الفرص ،ثورات آيديولوجية

كية في الشرق األوسط، وبمعنى أدق بين المصالح القصيرة وبعيدة المدى بالنسبة ير األم
إشراك الشعوب من خالل  7."من شأنها تهديد مصالحهاللواليات المتحدة، ودرء الحروب التي 

وتفنيد الفكر اإلرهابي  .وبالتالي استقرارا العربية في بناء أنظمة سياسية أكثر شرعية وشعبوية
المتطرف المناهض للديمقراطية، بتعزيز فكرة أن اإلصالح والتغيير وحتى الديمقراطية من 

 . الممكن أن يأتي بوسائل سلمية

نتر، الذي عمل كنائب مساعد بسكوت كار  ر  ركي عبّ يشهادة أمام الكونجرس األمفي ف     
، 2007و  2000كي لمكتب شؤون الشرق األدنى في الفترة ما بين ر يوزير الخارجية األم

هناك ما نحتفي به أكثر مما نخشاه في هذه " :يتعلق بالربيع العربي عن وجهة نظره فيما
الوضع اإلستراتيجي  عزيزسياسية فرصًا جديدة لتالوضاع حيث تخلق األ ،اإلضطرابات

نائب وهذا ما عبر عنه  8".في المنطقة بشكل كبير، إذا ما تمكنا من إدراة التغيير األميركي
، واصفا الشرق األوسط الجديد بأنه دنيس ماكدونو ركييمستشار مجلس األمن القومي األم

وفي هذا السياق، صرح الرئيس  9.ركيمن أهم التحديات وأكبر الفرص لألمن القومي األمي
الثورات الشعبية في الشرق األوسط من شأنها أن تجعل جيران "سرائيلي شيمون بيريز بأن اإل

أدى الفقر والقهر في المنطقة  حيث. إسرائيل أفضل، إذا ما أفرزت دوال مزدهرة وديمقراطية
ذا ما تحسنت هذه األوض الى تغذية مشاعر الحنق ضد اع، سيكون جيراننا إسرائيل، وا 
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مايكل  ،سياسات الشرق األدنىداري لمعهد واشنطن لالمدير اإلوكذلك اعتقد   10."أفضل
إال نتفاضات في العالم العربي، ستجابة الفاترة وغير المؤكدة لإلاإل على الرغم منأنه سينغ، 
طية الليبرالية رغبة واضحة في رؤية تقدم ملموس وثابت نحو تحقيق الديمقرا ى واشنطنأن لد

ستقرار والرخاء في اعتقادا بأن الديمقراطية هي أفضل ضمان للسالم واإل ،في الشرق األوسط
ال " أنه فواز طرابلسيالكاتب والباحث السياسي اللبناني  ىر ي ضاأي هتهج نوم 11.المنطقة

ضات أو نتفاق اإلالطن قوة غربية ما، كان لها أي دور في إدعاء أمفعول رجعي يسمح باإل
و ، أو تحجيمهان الى احتوائها، أكل ما يمكن قوله إنها تسعى اآل. يرهاو تسيتشجيعها أ

 12".و خنقها في المهد، بكل الوسائلرتداد عليها، أاإل

كيفية الموازنة بين دعم نظام  هي باألساس واشنطن قضيةكانت في السياق المصري،      
بيئة أمنية في ظل  ،ثائرب الشعامن مع دعم تطلعات البالتز  ،راتيجيمبارك الحليف اإلست
حيث المتغيرات والمستجدات تتيح القليل من وسائل الضبط والضغط،  إقليمية باتت حرجة؛

 ما استوجب. لتجرد الواليات المتحدة من هامش حركتها الواسع في مصر، والمنطقة عموما
، لكي تتواءم مع البيئة المصري شعبالو  النظام المصري سياسة الخارجية تجاهتحديث ال

متغيرات التي باتت تلعب تراعي كل ال وبحيث كية،ير األم الحالية من أجل تأمين المصالح
 .والقوى الجديدة الفاعلة على أرض الواقع مصريوفي مقدمتها الرأي العام ال ،دورا بارزا

بل  مبرياليةإا كقوة نفسه بحيث ال تقدم الواليات المتحدة مختلفة لتدخ  ساليب وتقنيات وبأ
التحدي الذي إن " ،نتون بعبارة أخرىيالري كلوتقول هي. شريكا وصديقا للشعوب العربية

أن تكون رؤيتنا واضحة عن العالم كما هو  كية،ر يخ السياسة الخارجية األمطوال تاري يواجهنا
  13".عن العالم كما نريد له أن يكون ةعليه، في حين ال نفقد البصير 

حتى تتكشف حركة  مترددا تجاه األحداث؛ تنتظر وتتابعدت إدارة أوباما نهجا اعتم     
لم تبد في األيام الحاسمة من الثورة  الواليات المتحدةسياسة  نأاندت و وليام كيعتقد . الموازين
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سريعة وواضحة، بل كانت على شكل ردود أفعال متخلفة خلف التغييرات السريعة على 
السياسي الواقعي، موقف الحذر اليقظ جدا لتيارات الرأي لذي وصفه باواتخذ أوباما، . األرض

صياغة  هاما واجه صعوبة داخلية في محاولتاندت ذلك الى أن أوبو ك وويعز . العام المصري
، تحت ضغط انتقادات معارضيه كيةر يمتوازن بين المصالح والقيم األ ،سياسة تجاه مصر

نتقد على في ذات الوقت الذي ي   ،عن حليفه مبارك نتقد على تخليهالمتناقضة؛ فمن ناحية ي  
قد المصرية ي تغيير في القيادة وعلى الرغم من أن أ 14.نحياز لهاه في تأييد الثورة واإلئإبطا

تكلفة الوقوف مع النظام ستكون باهظة مع الرأي إال أن  ،منيةكية األر يمالمصالح األ هددي
وفي ظل هذه  .كبيرة من المجتمع المصريوستستعدي شريحة  ،العام المصري إذا ما سقط

ولكن  ،يدفع مصر باتجاه الديمقراطية كان أوباما يريد مخرجا"تقول كلينتون  ،المعطيات
  15".لنظامالمفاجئ لسقوط الجنب الفوضى التي تعقب بت

 مصالحلمضادا ل منحىً  الرسمي لمبارك أو للمتظاهرين اإلنحيازخذ أن يأخوفا من و      
ودعوة  ،كال الجانبين أعمال عنف من ةمتناع عن أيلإل بالدعوة وباماأ كتفىكية، اير األم

أدعو السلطات " :لقايث ح، صالحات تلبي احتياجات المتظاهرينإجراء إالنظام للبدء فورا ب
في ذات الوقت أن  ...المصرية الى اإلمتناع عن أي أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين

لقد خاطبت ... لتعبير عن أنفسهم بطرقة سلميةيتحمل المحتجون في الشوارع مسؤولية ا
جراءات ديمقراطية ملموسة في حين أن  16."مبارك وأخبرته أن عليه أن يتخذ خطوات وا 

عن الوقوف  الواليات المتحدةلتنحي فورا، المطلب الذي أحجمت لمبارك  تدع مظاهراتال
 واشنطن لعل مخاوفو  .حتجاجاتى األقل في المرحلة األولى من اإلخلفه معظم الوقت، عل

هو السبب وراء هذه  على استقرار مصر الواقعية حول عواقب حدوث فراغ في السلطة
 ،المجال مفتوحا لإلستثمار في الترتيبات الجديدة تترك ، والتيستراتيجية الحذرة والمتزنةاإل

ما يجابية في لحظة سيولة ووضع إبغية الوصول الى نتائج  ،حتماالتاإلوالباب مواربا لكل 
 قاهرة في يومها األول تقولفلدى سؤالها حول احتجاجات ال .زال شديد التغير والتوتر
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تيقن من العدم  في حالة تعكس مصالحنا وقيمنا ،سعيت لتقديم استجابة محسوبة: "نتونيكل
   17."وتجنبت سكب المزيد من الوقود على النار ،الوضع

فعلى سبيل المثال، . اإلطاحة بمبارك هناك من حلل مفترضا أن إدارة أوباما أرادت     
إذ . العرب بطريقة سلمية نجحت مارك لينشن أن استراتيجية أوباما إلزاحة الديكتاتوريين اعتقد
 ،اما ومساعديه الرئيسيين أيدوا المظاهرات المصرية أسرع مما توقع الجميعبأن أو  رأى

، وهو ما كان ضروريا لكي ومارسوا الضغط المستمر المتصاعد علنا وسرا على رأس النظام
 لخارجيةديفيد ميلر، مستشار سابق لويتفق مع هذا الطرح آرون  18.ينجح المتظاهرون

كية تريد رحيل مبارك، ولكنها لم تكن لتقول هذا ر يدارة األمكان من الواضح أن اإل"، األميركية
ها في خوفا من اتهامها بشخصنة سياستها وتشجيع المعارضة، والمخاطرة بوضع ،صراحة

سرائيل ثارة سخط الحكام العرب األوتوقراطيين اآلخرين وا   19."مواجهة دامية مع النظام، وا 
قد  2011بإصراره على أن الثورة التي أطاحت به عام  ،ويعود حسني مبارك زمنيا الى الوراء

بتآمر وتحريض من الواليات المتحدة لإلطاحة به، واتهامه لها بفبركة  ،2005بدأت في عام 
كما جاء في تسجيالت صوتية له . عة توريث نجله جمال للسلطة في سبيل تحقيق ذلكشائ

محمد حسنين هيكل أن ويعتقد  20".اليوم السابع"من داخل سجنه مسربة الى صحيفة 
وتستحدث وسائل جديدة الستخدام  ،م موقفها من العالم العربييتعيد تقي الواليات المتحدة"

 21".كانت أحد هذه الوسائلالمسلمين خوان م العالم، واإلستحواذ وحكخرين لإلوتوظيف اآل

سابق رفيع المستوى في مشروع الشرق األوسط الكبير المستشار ال ،ديفيد بولوكن أغير      
مراسلة بوابة  في حوار أجرته معه ،الفكر ايرفض بشدة هذ ،ركيةيفي وزارة الخارجية األم

مؤكدا نفيه للتحليالت حول أن األحداث  .مصرلكترونية هند سليم حول مستقبل اإل" الوفد"
 ،للمنطقة اإلبن ركي السابق جورج بوشيفي مصر تأتي في سياق مشروع الرئيس األم

ال أساس لها خاطئة و مجرد نظريات مؤامرة  معتبرها ،"الشرق األوسط الكبير"بالمعروف 
والواليات  ...دهي حقيقة أن الشعب أخذ مصيره بييعن ،فالربيع العربي في مصر" .باتقري
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لديها الرغبة أو الوسائل للتأثير على مصر، وتركت المنطقة وحدها لما  تالمتحدة حاليًا ليس
فيدينو بأن الدول  ولورينز الكاتب والباحث اإليطالي لوك في رؤيته هذه و وشارك ب 22".تريده

خذ أحداث تألتاركة ا ،اتبعت سياسة انتظار ما سيحدث ،بما فيها الواليات المتحدة ،الغربية
 23.ن تؤثر في التطورات الجارية في المنطقةأنها ال يمكن أمنها  وعياً  ،مجراها الطبيعي

ن مصير مصر متروك لها أولكن لعله من المبالغة أن تختبئ واشنطن وراء فرضية      
، نظرا لتاريخ الواليات المتحدة، الماضي والحاضر، في التدخل من عدمه وحدها كي تحدده

ن نفوذ الواليات المتحدة أ" اندتو وليام ك قوليوكما . ايا المتعلقة بالمصير العربيفي القض
ن تكون مجرد أمن  ،ن تنخرط بقضايا العالمأواقتصادها الكبير من القوة ما يفرض عليها 

يرى و  24".مراقب سلبي لتغيرات غير مسبوقة تحصل في منطقة مهمة منه، كالشرق االوسط
حاولت فرض صيغتها السياسية المفضلة بل  ،شنطن لم تكن محايدةن واأ كذلك ستيفان والت
 25.على األحداث

سيناريوهات دور القوى الغربية في تحريك عوامل  ويعلق الكاتب فهمي هويدي على     
وليس  ةواضح تليس بأنها ،الفوضى الخالقة إلعادة رسم خرائط جديدة للشرق األوسط

رهاصات إن أن إال أن ما يبدو اآل. لعراق مثالفي الخلفيات كا ارغم وجوده امقطوعا به
قليمية فى الغالب، ال تتعارض مع مصالح واشنطن  .الفوضى الحاصلة هى صناعة محلية وا 

ضعاف بعض الدول التي شهدت انتفاضات  ذلك أن الصراعات العربية أدت الى تآكل وا 
26.الربيع العربي دون الحاجة لمؤامرات خارجية



ولم  ،دارة اوباما كانت تؤيد مبارك وتدعمهإن أ الىالبعض ذهب  وفي اتجاه آخر،     
في  الواليات المتحدة،محاوالت ب ذلك اإلستدالل علىوتم  .ترغب في التغيير الديمقراطي

بالرغم من ادعائها  ،بقاء على مبارك حتى نهاية فترة واليتهاحتواء الموقف واإل ،البداية
 .الى بعض مطالب المتظاهرين ستجابةلحكومتة باإل يعازواإل ،للجماهير الكامل نحيازباإل
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جزء من استراتيجية  حتجاجات، ما هي إالوتصريحاته عقب اإل حسني مبارك خطاباتأن "و
فإذا حصل على ثمانية أشهر أخرى في السلطة، فمن المرجح أن يعيد . في الحكم هبقائإل

بعد يومين  PBSقناة  مع ،كير ينائب الرئيس األم ،وفي مقابلة لجون بايدن 27."هترسيخ حكم
ولكن الوقت قد حان ليبدأ  لم يحن الوقت لرحيل مبارك،"صرح أنه  ،حتجاجاتعلى اندالع اإل

وال أود ... المشروعة الجماهير مطالب بعضل ةتجاه األكثر استجابالتحرك في اإلب ئيسالر 
 حكومةسابق في لامسؤول الوعلى حد قول ليزلي جيلب،  28."اإلشارة إليه باعتباره دكتاتورا

يناير / كانون ثاني التاسع والعشرين منبعد اجتماع طويل يوم و نه أ" ،كيةر يماأل كارتر
 ،ولكن وفقا للمسؤولين. مباركاإلبقاء على  باتجاه، قرر البيت األبيض أن يضغط 2011

وفي مقابلة له عقب تنحي مبارك، اتهم الناطق باسم  29".أوباما لن يقول ذلك صراحة
الثورة المصرية لصالح في بالتدخل  الواليات المتحدة المسلمين عصام العرياناإلخوان 

 أن يكون "العريان"نافيا . لنظاملعليها أن تستمع للشعب المصري ال  كانمبارك، في حين 
ن اكتشفوا وفقا لقدرتهم ي، حيث أن المصرياندالع اإلحتجاجاتبوش اإلبن أو أوباما وراء 

كما أشار الى أنها لعبة دولية . اإلستقالل دون مساعدة من أحد ن علىو وقوتهم بأنهم قادر 
كانت قبل الثورة بين المخابرات والحكومة والعسكر، ولكن بعد الثورة أصبح الناس يشاركون 

 30.فيها

يناير / كانون ثاني في الثالثين من NBCعلى قناة   Meet the Pressوفي برنامج     
كية في اإلصالحات دون ر ينتون رغبة اإلدارة األميري كلهيالوزيرة الخارجية أبدت  ،2011

ننا نأمل إ" ،الذي من شأنه أن يزيد الطريق الى الديمقراطية تعقيدا كما صرحت ،تنحي مبارك
 ها مصطلحواستخدام 31".نظام ديمقراطيالى للسلطة  "اتدريجي" اسلمي ن نرى انتقاالأ
يا مساعدة ن ذلك يعني ضمنأل" ،يرهاكان مقصودا على حد تفس "فوري"بدال من  "تدريجي"
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يكون حتى بسالسة وبسالم ، صالحات التي يطلبها معظم المتظاهرينمصر على تحقيق اإل
المفضل من السياسي التغيير التدريجي والمنظم هو المسار  ما زالوهكذا،  32."مناآالهبوط 
ستمرة في الضغط كية مر يمدارة األما زالت اإل، و حتى تلك اللحظة كيةر يماألنظر الوجهة 

في خطابه بعد  وباماأعلى حد قول  "صالحات سريعة ذات معنىإ"جل أمن  ،علنا وسرا ،بقوة
هل كان من السهل التخلي ف. دون أية إشارة الى خيار رحيل مبارك 33أربعة أيام على الثورة،

 ؟مبارك عن

يتم ن ال أ ،لثوارخذ جانب اأكان القلق من التسرع بالتخلي عن مبارك و ": نتونيتقول كل     
سرائيل  يناركت ،دفع بشريك منذ فترة طويلة خارج البابن النظر إلينا باعتبارنا مصر وا 

 شركاؤنا ويفقد. ..وغير متضح المعالم اتواجه مستقبال خطر بأسرها ردن والمنطقة واأل
كانت ، خرآومن جانب  34."تهم معناافي عالق ةالثق في المنطقة على إثر ذلك اآلخرون

بها  ادذا ما حوه .الواليات المتحدةتشغل  "ماذا بعد مبارك"الت ومخاوف احتماالت تساؤ 
عقبه فترة أ و  ،ماذا لو تنحى مبارك عن الحكمف" ؛حداثعالن موقف حاسم من األإللتأني ب

كثر ديمقراطية، معارضة لمصالحنا أو حكومة ليست أ ،رةيضطرابات الخططويلة من اإل
ن أ ،1070يران عام إلو حدث في مصر كما حدث في ف"توضح كلينتون،  35"مننا؟أو 

قاموا سلطة دينية صارمة، سيكون ذلك أو  ه،على الثورة الشعبية ضد الشامتطرفون استولى 
 36."كيةر يملمصالح األلو  ،سرائيلكما وإل ،كارثيا للمصريين

كانت تمارس الضغط على  ،ومن خلف الكواليس ،سرائيليةالحكومة اإل أنناهيك عن      
سرائيلي عرب رئيس الوزراء اإلأ  فقد 37.لخوفهم من القادم ،لمساندة نظام مبارك اشنطنو 

فبراير  /الثاني من شباطمام الكنيست في أدلى به أفي بيان  ،نتنياهو صراحةبنيامين 
ثير على مسار الثورة المصرية وتوجيهها لخدمة أيران التإعن مخاوفه من محاولة  ،2011

 38.ما بعد مبارك ت موطئ قدم لها في مصرتثبي محاولةو  ،مصالحها
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وباما أ إذ توضح أن الموقف بتفصيل أكثر "خيارات صعبة"نتون في كتابها يكلوتفسر      
ن المرحلة أو  .ن األحداث في مصر غير متوقعة في الغالب، وليست تحت السيطرةأيعلم 
 ،لدبلوماسيين خبرةبما تحمله في طياتها من تحديات، ستكون مربكة حتى ألكثر ا ،القادمة

كية ر يدارة األمإلوهذا ما يفسر تردد ا. واصفة الوضع في الشرق األوسط كالرمال المتحركة
ن يكون مصيبا في خطواته، موازنا بين المصالح أحيث يريد أوباما  في حسم المواقف،

من كية من جهة، وقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان من جهة أخرى، والتي بات ر ياألم
منية، كما كان ستراتيجية واألبتعاد عنها لصالح المصالح اإلاإلو  إغفال واقعهااليوم  الصعب

أن "هذا الى جانب  39.للعالم ألكثر من نصف قرن ة الواليات المتحدةالحال خالل قياد
إيجابية على الرأي العام  يدا في تونس ومصر، كان لها أصداءالهبات الشعبية العربية، وتحد

أنها أكثر ارتباطا بقيم الحرية منها تطالعات للرأي، من حيث كي حسب اسير األم
ستجابة أساس اإل تشكل قضايا والمحدداتهذه ال 40."باآليديولجية اإلسالمية كما كان سائدا

 .األحداث في أعقابها مجرياتوالمواقف تجاه  ،حتجاجاتة لإلكير ياألم

وعلى الرغم من تهاوي سلطة  .كيةر يلم يكن مبارك ليصغي للمطالب األم" ،على العموم     
 2011، يناير /التاسع والعشرين من كانون ثانيمساء  خطاب تحد  بدلى أنه أال إ ،نظامه

 ،وفي خطوة الحقة .كيةير المصرية واألم ما زاد من التباعد بين اإلدارتين 41."رافضا التنحي
، قبل إعالن ىخر أعطاء الدبلوماسية مع مبارك فرصة إ وباما على أوافق نتون، يكل نتبيّ 

مبارك في  يتقيلل 42لوماسي المتقاعد فرانك وايزنربابتعث الدو  .موقف رسمي للواليات المتحدة
كية تقترح على مبارك ر يمأليوصل رسالة  ،2011يناير  /الحادي والثالثين من كانون ثاني

لن  نهأ، و 1031المعمول به منذ العام و  ،نهاء العمل بقانون الطوارئ في الدولةإن يعلن أ
واعتقدت كلينتون أن . جمال خليفة لهلن يكون نجله نتخابات الرئاسية القادمة، و يترشح لإل

ولكنها قد تكون تنازالت هامة تعطي المتظاهرين فرصة  ،قد ال ترضي الجميعهذه الخطوات 

                                                                                                                                                               
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2011/pages/pm_netanyahu_addresses_knesset_situatio
n_egypt_2-feb-2011.aspx 
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40
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41
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ي طريقة أولكن مبارك لم يكن مستعدا وال ب ،نتخابات القادمةإلحتى موعد ا ينظموا أنفسهمل
 43.عن السلطة للتخلي

 كيةر يانقالب عسكري برعاية أمسيناريوهات وتساؤالت حول : ط مباركو سق .5-0-5

دلت القوات المسلحة المصرية أ ،2011 يناير /ة الحادي والثالثين من كانون ثانيفي ليل
مؤكدة على شرعية المطالب  شعب المصري،نها لن تستخدم العنف ضد الأعلنت فيه أ بيانا 

ن الجيش يأخذ وجهة المظاهرات مبتعدا عن أوبدا وك .نادي بها المتظاهرونوالحقوق التي ي
في دورا حاسما  للواليات المتحدة أن رىالبيان منسجما مع الطرح الذي يجاء هذا . مبارك

عندما أقنعه المجلس األعلى  ،هو من أسقط مباركالذي الجيش  وبالتنسيق مع انهيار النظام،
شقر األفقد اعتبر جلبير  .ة طواعية وتكليفه بإدارة شؤون البالدللقوات المسلحة بترك السلط

ستقرار بتواطؤ غربي، كرد فعل على عدم اإلأن مصر شهدت انقالبا عسكريا محافظا، 
إقالة  اوألبسو . السياسي، ومن أجل الحفاظ على النظام القائم أو إعادته خالل فترة انتقالية

من المؤكد أن تحذيرا من اللجوء الى العنف، "ويقول،  44".التنحي"أو " ستقالةاإل"مبارك زّي 
وباألخص من أي تورط للجيش في القمع، قد جرى تبليغه لرئيس أركان القوات المسلحة 

نتفاضة في طن حينما اندلعت اإلالمصرية سامي عنان، الذي كان في زيارة رسمية لواشن
إطالق النار على  الكثيرون في واشنطن رفض الجيش المصري ويعز "و كما 45."بلده

كان " حيث 46.ستراتيجية البارزة مع واشنطنإلى عالقته اإل ،2011المتظاهرين في انتفاضة 
عليهم  اويبدو أنها مارست ضغوط ،للواليات المتحدة بعض النفوذ على الضباط المصريين

 ،عمر سليمان ،اتصلت مع نائب الرئيس" :نتونيكل ما أكدته اهذو  47."لتفادي حمام دم
يام كرر ذلك في األي  ولم  ،مر غير مقبول مطلقاأن العنف ضد المتظاهرين أحت له وضأو 

 48."التالية
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ن ثوار التحرير لم يكونوا إلى حد كبير أ"أبعد من ذلك الى حد اعتبار ذهب البعض و      
، إال أن هشركاء واشنطن الرئيسيين في اإلطاحة بمبارك، رغم اعتقادهم بأنهم أطاحوا ب

غط عليه ن الجيش المصري ض  أن يعتقد مارك لينشو  49".م الذين عزلوه بالفعلالجنراالت ه
ال ف .بانتقال سلمي للسلطة ءوالبد ،كيا لتنحية مباركر يأم وشرخا  ،نه سيواجه عزلة دوليةإوا 

على "يعتقد جايسون براونلي أنه وكما  50.كيةر يضخما في العالقات مع الواليات المتحدة األم
 التكتيكية التي أحرزها الثوار، إال أن المجلس العسكري هو الذي تولى الرغم من اإلنتصارات

التخلي عن مبارك، للحفاظ على بنية الدولة  صياغة جدول األعمال في البالد، بما فيه
  51."السلطوية كما هي

بالنظر الى ما أفضت إليه األمور في نهاية  أنه ،فهمي هويدي ومن وجهة نظر     
السيسي السلطة وتبرئة مبارك ورجاله من كل التهم التي نسبت إليهم المطاف، من اعتالء 

حول الفساد والجرائم التي ارتكبت بحق البلد والتي فجرت الثورة، وما تبعها من قتل بعض 
نه ما عاد يتحفظ على استخدام مصطلح المؤامرة في فإ ،ين بإسقاط نظامهالمتظاهرين المطالب

بأنها مؤامرة على مصر  2011يناير  25روج عن ثورة تحليل المشهد المصري، بحسب ما 
وأن الدولة . دبرتها أطراف خارجية وداخلية، وهذا ما حرص على تأكيده مبارك ورجاله

العميقة كان لها الدور األبرز فى صناعة األحداث التى توالت خالل السنوات الثالث 
رك ورجاله ويضع الثورة التي وهو السياق الذى أريد له فى النهاية أن يبرئ مبا. الماضية

ان كر يتهام، ووصمها بالتآمر على الدولة المصرية لحساب األمأسقطت نظامه فى قفص اإل
وأما ما يردد عن الوقوف خلف  .لتطوى بذلك وتجهض أهم تجليات الربيع العربى .واإلخوان

 52.الثورة والثوار إنما هو كالم إعالمي إلرضاء الجماهير الثائرة

النظر الى موقف الجيش من زاوية أخرى؛  للمرء يمكنا عن تنظير المؤامرة، وبعيد     
فقد القدرة على التعامل مع  فقد شرعيته كما مبارك ن نظامأدرك كبار الضباط أربما فل

حتجاجات تهديدات محتملة لدور المؤسسة العسكرية في الدولة، بما ، ورأوا في اإلالموقف
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 .ه الذين يواجهون ذات إحباطات المتظاهرين ومطالبهمفيها اإلنشقاقات في صفوف مجندي
في توثيق األحداث  من دور اإلعالم الجديد والهواتف الذكية هذا باإلضافة الى ما لعبه

وتداولها في وسائل التواصل اإلجتماعي في التأثير على سلوك  ،بالصوت والصورة
" جيش والشعب إيد وحدةال"وقد تكون الشعارات التي رفعها بعض المتظاهرين  53الجيش،

إلصطفاف ل الجيش تدفع اإلعتبارات قد تكون هكل هذ. اكتسبت تعاطف الجيش وقياداته
والستقطاب الشعب في  لمصالحهحماية و  من جهة،كموقف وطني  جماهير،الى جانب ال

ك ويكون له دور مؤثر في حقبة ما بعد مبار في بحيث يبقى قوة مهيمنة المرحلة الالحقة، 
د في موقف الجيش انقالبا يمويرى شادي ح. لسياسي من جهة أخرىتحول اعملية ال

الجيش المصري حدد خياراته "ويؤكد كينيث بوالك أن  54.عسكريا، ولكنه من وحي الشعب
كية مع قياداته ساعدت ير على حد تعبيره، وأن المحادثات األم "بدوافع ذاتية فريدة من نوعها

ليس إال، حيث أن من مصلحة واشنطن أن يكون  ،على رؤية هذه الخيارات بوضوح أكثر
نفى عبدالمنعم أبوالفتوح أن يكون ما كما  55.من المشكلة اً من الحل وليس جزء اً الجيش جزء

ولكنها اإلرادة الشعبية  ،حصل مع مبارك انقالبا عسكريا، وأن الجيش لم يضغط عليه للتنحي
 56.التي فرضت واقعها وأجبرته على الخروج من السلطة

ونذير شؤم لعدم  ،ول للجيش المصري صدمة لمباركجاء البيان األ ،وفي كل األحوال     
كما  ،ما قد يكون دعاه لتقديم المزيد من التنازالت والوعود اإلصالحية .الجيش خلفه فوقو 

ومتأخرة  ،ولكنها كانت قليلة جدا" .2011 فبراير/ شباط في األول منجاء في خطابه الثاني 
خرى تحديد أي دولة أليس دور "أنه وباما أصرح  ،وفي ذات اليوم 57.نتونيكل لتكما قا "جدا

ن أشيره الليلة على مبارك، بأولكن ما ... ن هم من يفعلونو فقط المصري ،قيادات مصر
 58."نن يبدأ اآلأللسلطة يجب  اهادف اسلمي اتدريجي انتقاال
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ولكنه " ،لم يكن مضمونها واضحان محاولة واشنطن تمرير رسالة انتقال سلمي للسلطة إ     
ن تنتهي السلطة بيد رئيس أللبعض في وكالة المخابرات المركزية والخارجية األميركية، بدا 

 (...2011يناير، / كانون ثاني 20في  الذي عينه مبارك نائبا له)المخابرات عمر سليمان 
إدارة  يبدو أنحيث " ،نوكذلك يراها لينش 59".قد تكون احتماالً  ،ن المباركية بدون مباركأو 
حسنين هيكل أيضا، محمد ذهب إليه وهذا ما  60."وباما قد ألقت بمقاديرها مع عمر سليمانأ
وحاولت توريث الحكم لعمر سليمان، . إن أمريكا تفاجئت بالثورة، وهي على غير استعداد"

، حسب تجاهيركان هذا اإلخوان، فساير األمائل في مصر كانت متجهة باتجاه اإللكن المس
تسليم  2011فبراير / وبالفعل، أعلن مبارك في خطابه الثالث في العاشر من شباط 61."كيري

نتقال يتنازل و الأولكنه ما زال رافضا للتنحي ن، بعض سلطاته وصالحياته لنائبه عمر سليما
، ما جنبير بشكل متكرر للتدخل األاشأ خطابه هذا، ن مبارك فيأ والالفت. فيه عن السلطة

 .كان يتعرض لهنم عن كم الضغط الذي قد ي

حينما عين مبارك رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا "وجدير بالذكر في هذا السياق أنه      
ة للرئيس ودعا هذا األخير المعارضة الى الحوار، قبلت قيادة االخوان لقاءه، مثيرة موج

لقد قبلنا "العريان،  عصام هأكدوهذا ما  62."نتفاضةستنكار في صفوف اإلواسعة من اإل
ول راشد الغنوشي في ويق 63."الدعوة للمشاركة في الحوارات مع نائب الرئيس عمر سليمان

 :هذا الصدد

في مصر بعدم التجاوب مع الدعوة التي وجهت من النظام للحوار،  ت اإلخوةنصح
داد، هّبة الشارع تز لن يمثل أحدا، ألن ف من سيذهب للحوارإن  .وبأال يكونوا طرفا فيه

أي حلول وسط هنا أو أن إسقاط النظام أصبح الشعار الذي ال رجعة عنه، و وعنوان 
وكانوا يساومون النظام ... هم رفضوا النصيحةلكن ...هناك سوف يسقطها ميدان التحرير

 64.وليس جوهره هتغيير شكلعلى 
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بتاريخ  اماوفي خطوة أخرى مكررة للتخفيف من احتقان المتظاهرين ضد النظام، دعا أوب     
وضع و ... إنهاء العمل بقانون الطوارئ" الحكومة المصرية إلى 2015فبراير، / شباط 10

نحث الحكومة على التحرك و  ...خارطة طريق واضحة المعالم باتجاه انتخابات حرة نزيهة
والتي من شأنها أن تؤدي الى الديمقراطية  ،بسرعة إليضاح التغييرات التي تم اتخاذها

 ،كير ياتصل نائب الرئيس األمكما  65."لتمثيلية التي يطالب بها الشعب المصريوالحكومة ا
أحد  66.بالدي العمل بقانون الطوارئ في الن يلغأبنظيره عمر سليمان وطلب منه  ،بايدنجو 

ما جعل من  ،ولكن مع استمرار المظاهرات وتنامي حدتها .المطالب الرئيسية للمتظاهرين
ارتفع سقف المطالب لرحيل  بعد أن ،من التنازالت ال يجدي نفعا خيار الدفع لتقديم المزيد

 .وبالكاد أعلن أوباما، الذي بات أكثر قلقًا من الرأي العام، انحيازه للجماهير والثورة .مبارك
قال المنظم للسلطة لعمر سليمان اإلنتأن المعارضة المصرية أعاقت "ويقول جايسون براونلي 

  67".تنحي مبارك عن الحكم عقب

كان للثوار المصريين عموما، وجاء  المعلن نحيازولكن وعلى الرغم من أن هذا اإل     
نتقاد مبارك، إال أن أوباما لم ينج من امتدرجا وبعد استنفاذ كل المحاوالت لإلبقاء على نظام 

مهد لهم طريق الصعود الى و  خوان المسلمين،في الداخل والخارج بأنه انحاز لإلمعارضيه 
بتجاهله " ،تيم بولنتي كية األخيرةير نتخابات الرئاسية األمفي اإل المرشح هاتهمفقد . ةالسلط
وكذلك انتقده  68".خوان المسلمين في مصربينما يحاول استرضاء اإل ،سرائيلإفي  ناحلفائ

هذا باإلضافة الى هجوم  69.سالميين الى السلطةرومني بتخليه عن مبارك ودفعه باإلت يم
الدكتور  فعلى سبيل المثال اعتبر .علمانيين العرب عليه في ذات اإلطارالليبراليين وال

سياسة أوباما تؤيد جماعة اإلخوان المسلمين التي تدعو الى  نأأمين مكرم عبيد المصري 
فرض الشريعة اإلسالمية على كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المسيحيين والبهائيين 
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معتبرا دعم أوباما للجماعة يتناقض مع دعواته للحرية . والمسلمين الليبراليين والمرأة
لتبدو له واشنطن تكيل بمكيالين حسب منافعها اآلنية، بمعزل عن منافع من . والديمقراطية

ما يبررها؛ فمن  ذه الهواجسوقد تكون له 70.سيعانون جراء صعود اإلخوان الى السلطة
متعددة تمت اإلشارة إليها في الفصل  خوان المسلمين سيخلفون مبارك، ألسبابالمؤكد أن اإل

 . السابق

لقد تكلم الشعب " :بثوار التحرير قائال الفور، خرج أوباما يشيدعقب تنحي مبارك وعلى      
بتنحيه، يكون مبارك قد استجاب للجماهير المصرية و .. .المصري وصوته كان مسموعا

صحة أكذوبة أن العدالة ال دم ع وقد أثبت المصريون بسلمية ثورتهم ...المتعطشة للتغيير
وفي ذلك إشارة ضمنية الى ثناء أوباما على موقف مبارك الذي احترم  71."تأتي إال بالعنف

 وجدير بالذكر أن مبارك هو الزعيم الوحيد الذي لم يصدر عن. رغبة الجماهير وخرج بهدوء
لم ف .حال مع غيرهكما كان ال ،يسيء إليه حتى بعد خروجه من السلطة كية ماير اإلدارة األم

زين العابدين بن  الرئيس التونسي السابق  الى إليه باعتباره دكتاتورا كما أشار أوباما يشر
في األمم المتحدة في  في خطابه أمام الجمعية العامة ،األسدالرئيس السوري بشار علي و 
ع المزيد أن الواليات المتحدة قامت باتخاذ خيارات صعبة، من أجل وض اعتبر م ،2012العام 

 .في اإلشارة الى خروج مبارك من المشهد السياسي 72.من السلطة في أيدي المصريين

يتضح مما سبق و . من السلطة سهال على الواليات المتحدة وهكذا، لم يكن سقوط مبارك     
في ولكن  ول دون سقوطه،ؤ بل بذلت جهودا للح ،رد التخلي عن مباركت موباما لإدارة أن أ

جماال .تحديا كبيراوا غفال الواقع تداعيات التمسك به  تشكل المقابل حداث كيف تبلورت األ ،وا 
كية ر يمتضيات المصالح األلمق عن مبارك التخلي فرضو  هي من حسم الموقف ،في الشارع

وهذا ما  .ضمن استراتيجية تتوافق مع التحوالت الجذرية التي تأخذ مجراها ،األكثر إلحاحا
 ،خذ في الحسبان الى حد كبير التحركات الشعبيةأالذي  ،لموقفيعكسه التدرج في تغيير ا

التي لم تعد متماشية مع تطور و  ات الواحد تلو اآلخر،وكانت سمته التجريب واستبعاد الخيار 
                                                           

70
/آب81،معهدواشنطنلسياسةالشرقاألدنى"سياسةأمريكاالمتبدلةتجاهجماعةاإلخوانالمسلمين،"أمينمكرمعبيد،

views-egyptian-analysis/view/two-ngtoninstitute.org/ar/policyhttp://www.washi-،4184أغسطس،
policy-u.s.-of

71
 Grand Foyer, "Remarks by the President on Egypt," The White House, February 11, 2011, 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/11/remarks-president-egypt  
72
" Remarks by the President to the UN General Assembly," The White House, September 25, 

2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-
assembly  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/two-egyptian-views-of-u.s.-policy
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/two-egyptian-views-of-u.s.-policy
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/two-egyptian-views-of-u.s.-policy
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/11/remarks-president-egypt
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-assembly
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-assembly


86 


 
 

كي في ر يحتى اكتسب الرأي العام في الشارع ظاهريا الدعم والتأييد واإلنحياز األم ،المجريات
 .ترددمن  ابد هاية المطاف، على الرغم من مان

حتى لحظة سقوط نظام مبارك لم  ما تمت اإلشارة إليه، يدلل أن الواليات المتحدة وكل     
ال بل . رة إلسقاط النظامتكن تدفع باإلخوان المسلمين الى الواجهة، ولم تكن هناك مؤام

لجديدة للبيئة ا، ونظرا وبما أن مبارك قد سقط ولكن. ، فاشلًة، احتواء األزمةحاولت واشنطن
 مصر،مصالحها في فاظ على استراتيجية جديدة للح خذت الواليات المتحدةتا ،ما بعد الثورة

 .مصر تجاهما يعني نظريا واقعية في الحفاظ على أهداف سياستها الخارجية 

 كيةر يدارة األمنتقالية والخيارات السياسية لإلإل المرحلة ا .5-5

 ص والتحدياتالفر : تجسيد البيئة ما بعد مبارك .5-5-0

الحرية "تحت إسم عقب سقوط مبارك خوان المسلمين حزبها السياسي أسست جماعة اإل
سي رئيسا ، وتم انتخاب الدكتور محمد مر 2011يونيو / في السادس من حزيران" والعدالة

حزاب والقوى السياسية المصرية خوان المسلمين، كان مطلب األوباستثناء جماعة اإل 73.له
عتمد قبل الذهاب ي  أن و  د سلطات وصالحيات الرئيس القادم،للبالد، يحد ديددستور ج صياغة
عن مخاوف سيطرة فريق  وتم التعبير عبر قنوات عديدة. يةنتخابات البرلمانية والرئاسالى اإل

، تخاباتنلإل سرعوني خواناإل كان. سياسي بعينه على كتابة الدستور إن حصل العكس
يزيد من يمكن األحزاب الوليدة من التنافس بفاعلية، و شأنه أن تأجيلها من مدركين أن وربما 
نتخابات في وطالبوا اإلبقاء على اإل .نتخابات المقبلةإلحراز مراتب متقدمة في اإل هافرص

الذي يتوقع أن ، موعدها، وأن البرلمان الجديد هو من يختار لجنة لتضع مسودة الدستور
  74.تكون لهم األغلبية فيه

كية تعي أن فترًة انتقاليًة كافيًة ر يير التساؤل في هذا السياق، إذا كانت اإلدارة األموما يث     
هادف، وتمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة  تحول سياسيعنصر أساسي إلنجاح عملية  هي

 كما سيتم اإلشارة الى ذلك في حينه، عبرت عن ذلك الحقا عقب سقوط مرسيكما  الحاسمة،
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نتخابات قبل سراع في إجراء اإلاإل شجعتتلف القوى السياسية، و ح مخلماذا لم تؤيد طر ف
 ؟كلح ذى على توضيتؤ يس امك، يد للبالدالتوافق على دستور جد

 لماذا؟، نموخوان المسلاإل .5-5-5

حثيثة، تحت مسميات مشاريعها لدعم وتعزيز  اجهودواليات المتحدة بذلت من المعلوم أن ال
الية والعلمانية في مصر لتظهر كقوة الديمقراطية، من أجل تأهيل القوى الديمقراطية الليبر 

لتمكين هذه القوى  ولكن يبدو أن هذه الجهود لم تكن كافية. ياسية فاعلة وبديلة للنظامس
قادرة على المنافسة في انتخابات نزيهة مقابل  لم تبدحيث  ،ةالشعبي تهاتوسيع قاعدو  السياسية

نتين في حقبة ما بعد مبارك، وهذا خوان والمؤسسة العسكرية على حد سواء، القوتين المهيماإل
 .كشفته األحداث بعد سقوط النظام ما

، التقت وزيرة 2011مارس / فبعد سقوط مبارك، وأثناء تواجدها في القاهرة في أذار     
مهمة في  لهم أدوار تنتون بعض الناشطين الذين كانيكية هيالري كلر يالخارجية األم

غير مهيئين للمنافسة أو التأثير في أي و منظمين،  غير"أنهم المظاهرات، وخرجت بانطباع 
دارة شيء، بدون خبرة سياسية، مع غياب الفهم عن كيفية تنظيم األحزاب والترشح وا  

ية، أن البالد ستسقط في قبضة ضبقلق الى نتيجة افترا وصلت  و .. .نتخابيةالحمالت اإل
ولعله كان من  75."طاففي نهاية الم ما حصل فعال و الجيش، وهذاخوان المسلمين أاإل

ية، والتي ما تزال في طور المبالغة انتظار دور فاعل من القوى واألحزاب غير اإلسالم
خصوصا وأن اإلجماع على إسقاط مبارك لم يتبلور  .في تلك المرحلة لتمأل الفراغ التشكل

طيفين إن أناسا ل"وفي هذا السياق يقول هنري كيسنجر . الى إجماع على قيادة موحدة للثورة
تحرير، ولكنهم لم يعرفوا ماذا من فيسبوك وجوجل عرفوا كيف يجلبون الناس الى ميدان ال

  76."لون بعد ذلكيفع

خوان المسلمين تفوقها على األحزاب ى النقيض من ذلك، أظهرت جماعة اإلوعل     
. الفراغ ، وكانت في وضع جيد لملءتأييد المجتمع المصريفي كسب  اليسارية والليبرالية

نما لكونهم  األقلية "ليس ألنهم يمثلون أغلبية الشعب المصري، كما يقول شاكر النابلسي، وا 
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هذا اليقين  77."األكثر تنظيما وانضباطا وثراء، وكلها من مقومات النجاح في أية انتخابات
خاصة وأن الجماعة كانت قد نبذت  ،كية، استوجب الحوار معهمر يدارة األمالذي أدركته اإل

ي عصام العريان مقاال خوانفقد كتب القيادي اإل .وبذلت جهودا لتظهر أكثر اعتداال العنف،
خوان مبارك، يجدد فيه تأكيد جماعة اإل نيويورك تايمز بالتزامن مع سقوطفي صحيفة 

نما تتطلع الى دولة  المسلمين نبذ العنف، مطمئنًا أن ليس لدى الجماعة أي أجندة خاصة وا 
توافقة بطبيعة الحال مع القيم سس العدالة والحرية، التي هي ممدنية ديمقراطية على أ

سالمية وتعززها، وبذلك هي تتعهد بالوقوف خلف مطالب الشعب المصري ككل اإل
كما أن الجماعة ال تسعى الى الهيمنة على عملية . باإلصالح والتغيير نحو الديمقراطية

 78.نتخابات القادمة كما أعلناإل ة، ولن تطرح مرشحا للرئاسة فيالتحول السياسي القادم

في المشهد السياسي  فاعلةفيما يتعلق بالقوى ال تاحةموباإلمكان تصنيف الخيارات ال     
ويعود . براليأقلها احتمااًل، نظام علماني لي: المرحلة على النحو التالي تلكالمصري في 
ر األكثر احتمااًل، بقاء الخيا. حتمال لكون هذه القوى فردية أكثر منها منظمةضعف هذا اإل

 .خوان المسلمين الى السلطة، هو صعود اإلالمرجحو  أما الخيار الثالث. الجيش في السلطة
ويشير جايسون براونلي أن نتيجة اإلستفتاء على التعديالت الدستورية عقب سقوط مبارك 

ن أيدوا المؤيدة للتعديالت تعتبر دليال على شعبية اإلسالميين الذي% 77تظهر أن نسبة 
التي رفضتها على عجز ائتالف شباب الثورة، الذي رفض % 23كما تشير نسبة . التعديالت

التعديالت وطالب بإسقاط الدستور بالكامل، في الهيمنة على اإلنتخابات خالفا لهيمنته على 
من المؤكد أن القوى الليبرالية واإلصالحية فنتخابات، ومع اقتراب موعد اإل 79.ميدان التحرير

وهكذا وضعت . خوانالنتائج المحتملة بين الجيش واإل لن تحصل على أغلبية، لتتراوح
خيارات هذه المرحلة واشنطن أمام خيارين؛ فإما أن تدعم حكم العسكر المكروه في تلك 

يتمخض كان من المرجح أن  نزيهة دعم عملية ديمقراطيةتاللحظة والذي يتعذر تبريره؛ أو 
ا يمكن أن كية القليل ممر يوربما لدى اإلدارة األم. لمين الى السلطةخوان المسعنها صعود اإل
 .خوان زمام القيادةتولى اإل لون أن تكسبه، يمك مماتخسره، والكثير 

 ، من فراغ سياسي وغياب للبدائل،ت مسوغات المرحلةحددوفي ضوء ما تقدم  وهكذا    
، ليس ألنهم الخيار بحوار استراتيجي المسلميناإلخوان  تجاه اإلنخراط معكية ر ياألم السياسة
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، في تلك المرحلةن المراهنة ضدهم أل بل األول بالنسبة للواليات المتحدة كبديل لمبارك،
رأي العام في المعادلة في سياق يتسم بدخول ال كون أمرًا يفتقر إلى الحكمةتيرجح أن 
 إخفاقهاوبسبب  وقدرة على الحشد، تنظيميا وسياسيا القوى الثورية قصورنظرًا لو  السياسية؟

عتقاد بأن الواليات بعض المراقبين والمحللين الى اإل ما دفع ،تقديم مرشح ثوري قوي في
بمعزل عن أية عوامل داخلية  ،المتحدة مسؤولة عن وضع اإلخوان المسلمين في السلطة

اإلنتقال رع في خوان الى السلطة كنتيجة للتسكن في المقابل إذا ن ظر لصعود اإلول .أخرى
لية، و كية في هذه الحالة تتحمل جزءا من المسؤ ير دارة األمالسياسي، فما من شك أن اإل

، كما سيتم نتخابات على وجه السرعةإجراء اإل حولالمستمرة  ب دعواتها وتصريحاتهابسب
 األمر الذي يثير تساؤالت حول أسباب هذا التسرع؟ توضيح ذلك في القسم التالي،

 بعد مبارك ذاما .5-0

 كية واتجاه التغييرر يماإلدارة األ .5-0-0

في في الخامس اخرج الرئيس أوباما، بعد أربعة أيام على تنحي مبارك، في مؤتمر صح
 :وفي تصريحاته حول الشأن المصري قال، 2011فبراير / عشر من شباط

يعد  لكن ما رأيناه حتى اآلن .كثير مما يتعين القيام به في مصرال يزال هناك ال
التأكيد على معاهدات مصر  قد أعاد المجلس العسكري المسؤول عن البالد .إيجابيا
بأنه جاد في المضي قدمًا وقد اجتمع مع المعارضة التي شعرت ، ومع إسرائيل الدولية

ناء مؤسسات وسوف تحتاج مصر إلى مساعدة في ب. نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة
ولكننا نرى حتى اآلن  .لذي تعرض لضربة نتيجة ما حدثقتصاد اديمقراطية، وتعزيز اإل

... إننا نؤمن بأهمية حرية التعبير... على األقل إشارات صحيحة تخرج من مصر
يجب أن  ،هادفا، عاجال وليس آجالو  أن انتقاال منظما وأرسلنا رسالة واضحة جدا

  80.حدثي

من التزامات  ،ح الواليات المتحدةنويه الى مصالكي بالتر يوبعبارة أخرى بدأ الرئيس األم     
، ما قد يعني نتقالفي ضمان نجاح عملية اإل قتصاد، وأهمية اإلديمقراطيةومؤسسات  ،دولية

اإلصرار لكن  .كية لمصر وربطها بمسار العملية السياسيةير تذكيرا بأهمية المساعدات األم
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لي وعدم جهوزية أحزاب من استقطاب داخ ،نتخابات في البيئة القائمة آنذاكء اإلإجراعلى 
فلماذا هذا التشديد على . كسال العالتي دعا إليها كان من شأنه أن يحد من التعددية الثورة، 

لإلدارة  ما سيأتي بعد ذلك من مواقف ومساع  وعلى العموم، كل  ها على وجه السرعة؟ئإجرا
 .ضحيتتضمنه من رسائل سياسية كما س كية، يدور في فلك هذا الخطاب ومار ياألم

خوان المسلمين في كية تجاه اإلر يبخصوص السياسة األمجاء أول تصريح رسمي      
 :نتونيلخارجية هيالري كل، على لسان وزيرة ا2011يونيو / الثالثين من حزيران

إدارة أوباما تواصل اتصاالتها المحدودة مع اإلخوان المسلمين التي كانت قائمة على إن 
وبالنظر الى المشهد السياسي المتغير في . نوتنحو متقطع لمدة خمس أو ست س

الملتزمة  حزابمع كل األمصر، نحن نعتقد أنه من مصلحة الواليات المتحدة اإلنخرط 
نتخابات رلمانية وفي اإلبالسلم ونبذ العنف، والتي تسعى للمنافسة على المقاعد الب

لمسلمين الراغبين وبالتالي نحن نرحب بالحوار مع أعضاء جماعة اإلخوان ا. الرئاسية
ب ار تقاممارستها بسبب ولكننا فقط نعيد إنها ليست سياسة جديدة ... في الحوار معنا

  81.القادمة نتخاباتاإل دموع

على أن التفاعل مع اإلخوان في اإلتصاالت، تؤكد  ستمراريةاإلهذه اإلشارة الى      
 وتدلل كية تجاه مصر،ير مالمسلمين كان ومازال من ضمن استراتيجية السياسة الخارجية األ

على  خوان، دون أن تقتصرمع اإل علني استراتيجي تواصلكية لر يعلى توجهات اإلدارة األم
الجماعة أعضاء في  اعندما كان ممثلو  2001البرلمانيين منهم كما كان الحال منذ العام 

الراغبين "لقولها وبالنسبة  .ماسي إلبقاء قنوات الحوار مفتوحةالغطاء الدبلو البرلمان المصري، 
خوان المسلمين عصام العريان أن اإل خوانيالقيادي اإل فقد سبق وأكد ،"في الحوار معنا

لكتاتني، األمين العام سعد امحمد ولكن  82.يرحبون بالحوار مع الغرب بدون شروط مسبقة
 نتون، نفى أن تكون هناكيخوان وحزب الحرية والعدالة، وفي أعقاب تصريحات كللجماعة اإل
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يرحب بهكذا  كيين حتى تلك اللحظة، ولكنهر يأية اتصاالت للجماعة أو الحزب مع األم
 83.، كما قال"رؤيتنامن شأنها توضيح " مع الجميع، عالقات

خوان لإلتصاالت القائمة بين الطرفين، ال، وعلى الرغم من نفي قيادات اإلوعلى أية ح     
إال . الت ومستواها المنخفض، لتبريرهاوتصريحات البيت األبيض عن محدودية تلك اإلتصا

خوان قوا مسؤولين من اإلبيض التالخارجية ومجلس الشيوخ والبيت األأن ممثلين عن وزارة 
فقد صرح مصدر دبلوماسي  .في القاهرة وواشنطن 2012و 2011 ينعلى امتداد العام

يات المتحدة ، أن الوال2011أكتوبر / في الثاني من تشرين أول "رويترز"كي لوكالة ر يأم
من المهم أن نكون على اتصال مع  موضحا أنه .تجتمع مع اإلخوان المسلمين في مصر

من  وأضاف أن ذلك جزء. لملتزمة بالالعنف، السلمية واالصاعدة جميع القوى السياسية
بشكل أفضل، وتساعدنا على  المصري ها النظام السياسيفيمحاولة فهم الطريقة التي يتطور 

عن  "هذا المصدر"متسائال . كيةر ير رسالتنا وحملهم على فهم السياسات األمتقديم وتفسي
 84.هكذا لقاءاتلخوان ادات اإلالسبب وراء استمرار نفي قي

، التقى السيناتور جون 2011ديسمبر / وفي زيارة قام بها الى القاهرة في كانون أول     
، بكبار قيادات اإلخوان آنذاك كير يكيري، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالكونجرس األم

بهدف الحصول أن ذلك وعلى ما يبدو . المسلمين في مقر حزب الحرية والعدالة في القاهرة
مدى تمسك الحكومة وتحديدا  ،يات المتحدةللوال ستراتيجيةعلى تعهدات حول المصالح اإل

. قتصاديةات اإللسياسا حول ورؤية اإلخوان 85المقبلة بمعاهدة السالم المصرية مع إسرائيل،
ن و خوان أنهم تّواققيادات اإل تأعرب خالل اإلجتماع مع حزب اإلخوان،"فقد ذكر كيري أنه 
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التوجه . قتصاديةبية أخرى، خصوصا في المجاالت اإلللعمل مع الواليات المتحدة، ودول غر 
وفي أعقاب  86."طن، شريطة أن يتبع القول البرهانالذي ال يشكل تحديا بالنسبة لواشن

إلجتماع، حسب صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت صحيفة اإلخوان وموقعهم على اإلنترنت أن ا
في  من تقدم (حزب اإلخوان)الحزب  بما أحرزه أيتفاج أنه لم"السيناتور كيري قال 

 كل منحضر اللقاء كان قد و  87".رغبة الشعب المصريل مؤكدا على احترامه، نتخاباتاإل
  88.محمد سعد الكتاتنياألمين العام عصام العريان، و ه نائبمحمد مرسي، و رئيس الحزب 

نتخابات البرلمانية، التي أجريت على مراحل خالل الفترة الزمنية من تشرين في اإل     
الحرية " اإلخوان ، توالى فوز حزب2012يناير، / وحتى كانون ثاني 2011نوفمبر، / ثاني

سيمارسون دورا حاسما في النظام  همنأصبح من الواضح وأبغالبية األصوات،  "والعدالة
 .نتخاباتكانت ستواصل نجاحاتها في اإل جماعةالن أن بات متوقعا الناشئ في مصر، بعد أ

مع  وناشطين بارزين في الجماعة خوانتصاالت بين قيادات اإلاإل والت في ضوء ذلكتو 
التقى  2012ر يناي/ في أوائل كانون ثانيف. ن بصورة رسمية وعلنيةييكر يالمسؤولين األم

تال ذلك في نفس  ،مان بمسؤولي حزب الحرية والعدالةمساعد وزير الخارجية جيفري فيلت
الحزب،  كي وليام بيرنز للقاهرة، التقى خاللها قياداتر يالشهر زيارة لنائب وزير الخارجية األم

ع ستماة لإلفرص اأنه :سم وزارة الخارجية، فيكتوريا نوالند، معللةً اكما أكدت ذلك المتحدثة ب
اإلنسان والمرأة، وسوف حزاب الكبيرة في مصر ستؤيد حقوق منهم وتعزيز توقعاتنا أن كل األ

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في نفس  89.لتزامات الدولية القائمة في مصرتتمسك باإل
في عالقة  خوان تمثل نقلة تاريخيةالمستوى العالي مع اإل أن تلك اللقاءات على ،الشهر
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وكما تحدث للصحيفة مسؤول كبير في اإلدارة . سالميةمع الجماعات اإل يات المتحدةالوال
 :ية الجديدة، مشترطا عدم ذكر إسمهكر يكية، مشارك في صياغة السياسة األمر ياألم

خوان المسلمين بذريعة أن ذلك غير المنطقي عدم اإلنخراط مع اإل أنه سيكون من
حيث ال يبدو لي  ...لحها اإلقليمية في مصرمتحدة ومصايتعارض مع أمن الواليات ال

نخراط مع الحزب الذي فاز في ي طريقة أخرى لتحقيق ذلك، إال اإلأن هناك أ
اإلقليمي  نتخابات، والذي أوصل لنا رسالة معتدلة واضحة فيما يتعلق باألمناإل

   90.قتصادية كذلكوالقضايا الداخلية واإل

خوان وحزب رئاسة، سافر وفد من قيادات اإلال وعلى ضوء قرارهم خوض انتخابات     
ر لقاءات مع مسؤولين الى الواليات المتحدة، وحض 2012أبريل / الحرية والعدالة في نيسان

األمر الذي أثار جدال . بيض، ومجلس األمن القومي، ووزارتي الخارجية والدفاعفي البيت األ
بأنها "حيث وصفها تارة . فيةاصحواسعا، ما دفع البيت األبيض لتبريرها في عدة مؤتمرات 

لسان  ، كما جاء على"أن مستواها متوسط"، وتارة أخرى على "على مستوى  منخفض
أن جماعة اإلخوان المسلمين ستكون "موضحا . جاي كارني المتحدث بإسم البيت األبيض

 91".الشيء المناسب والصحيح الذي ينبغي عمله هالعبا رئيسيا، ونحن ننخرط معهم ألن

 واقعي خوان المسلمين في هذه المرحلة تأتي في إطارتصاالت مع اإلأن اإل يبدووهكذا      
 صالح الجوهريةعى في مجملها الى التوافق حول الملتأقلم مع واقع سياسي جديد، وتسل

للواليات المتحدة في مصر، األمنية والسياسية واإلقتصادية، ومدى رغبة ومقدرة اإلخوان على 
لم  هذا الصدد أنه جايسون براونلي في ويوضح .ي حال صعدوا الى السلطةالحفاظ عليها ف

نما مع الخيارات الشعبية، والخوف من تغيير  تكن للواليات المتحدة مشكلة مع اإلسالم وا 
سواء  ،فمن شأن أي حكومة منتخبة ديمقراطيا. السياسة الخارجية المصرية بعد اإلنتخابات

ها ب مسؤولو ها إذا ما غلّ أن تعيد تقييم عالقات مصر بحلفائ ،قادها إسالميون أو علمانيونأ
وهذا ما يعتقده المنشاوي في هذا السياق من  92.خيارات الشعب على سياساتهم الخاصة
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دوائر صنع القرار في واشنطن يظهر لها بوضوح حقيقة أن العالقات بين مصر " حيث أن
سرائيل بشكل عام ال تحظى بدعم شعبي، والتخوف من ا حتمال انتخاب رئيس مصري وا 
  93."يترجم هذه الحقيقة الى سياسات ومواقف عدائية تجاه إسرائيل

في ونو، كي، دنيس ماكدر ينائب مستشار مجلس األمن القومي األمحسب تصريحات و      
 :نتخابات الرئاسية في مصرقبيل اإل 2012مايو، / أيار 1

ا قد تفرزه من ديمقراطية في المنطقة، بم ،إن إدارة أوباما ترى أن ثورات الربيع العربي
لقد تحركنا بسرعة  ...كيةر ياألموالمصالح ز القيم يتعز ستكون أكثر استقرارا بالنسبة ل

... خوان المسلمينالتي تنبذ العنف، بما في ذلك اإل لإلنخراط مع كل األحزاب المصرية
مصلحة لكال  الى جانب حماية عالقتنا اإلستراتيجية مع الجيش المصري التي فيها

وجعلنا مصالحنا اإلستراتيجية معلومة لجميع ... البلدين وأساس األمن اإلقليمي
سرائيل، واستمرار التعاون  األحزاب، بما فيها الحفاظ على معاهدة السالم بين مصر وا 

التعهدات التي تلقيناها كانت مشجعة ولكننا سنحكم على  ...في مجال مكافحة اإلرهاب
إننا في يقظة تامة فيما يتعلق بالحكومة القادمة في مصر ... الاألفعال ال األقو 

من حيث التحول من مرحلة الفكر اآليديولوجي ( باإلشارة الى اإلخوان المسلمين)
  94.والحزبي الى مرحلة الحكم

 خوان واإل ،المجلس العسكري ،كانر ياألم .5-0-5

ن يالعب هناك حى، أض2011فبراير / عقب تنحي مبارك في الحادي عشر من شباط
كان هناك . نو الجيش واإلخوان المسلم ن يتنافسان على المستقبل السياسي للبالد؛يرئيسي

وتمثلت المعضلة التي تواجه الحكام . تيار شعبي واسع رافض لتولي العسكر الحكم
كيفية تأمين مصالح المؤسسة  ؛ازنة بين القبول الشعبي والسيطرةالعسكريين، في كيفية المو 

ومن هذه النقطة أخذت التأويالت اتجاهات . رية في ظل وجود رئيس مدني منتخبالعسك
 .مختلفة

المسلمين في هذه مصالح قيادات الجيش تالقت مع مصالح اإلخوان  تصور البعض أن     
ول ترتيبات تضمن استمرار مرونة تجاه المجلس العسكري، ح جماعةالمرحلة، حيث أبدت ال
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نتخابات البرلمانية اإلالمجلس العسكري عن صيغة وتوقيت  مقابل تغاضي مصالح الجيش
صول الى تسوية فأي قيادة جديدة ستحتاج للو  .والرئاسية، التي ستقود الجماعة الى السلطة

العسكري أن ليس لديه النظام  يشعر" ومن جانبه. في الدولة مع الجيش بسبب نفوذه المتغلغل
وفيما يتعلق بالمجلس األعلى للقوات ...  تعددينتقال الى نظام سياسي خيار سوى اإل

المسلحة، فإنه يرغب في أن يعطي حزب الحرية والعدالة الفرصة، طالما أن الحقائق 
صرح " وحسب جهاد عودة، 95."المؤسسة للسلطة في مصر ال تزال كما هي بدون تغيير

بأن  2013يونيو / حزيران 20اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات األسبق، في يوم 
خوان جماعة اإلبعض قيادات المجلس األعلى للقوات المسلحة السابقين عقدوا اتفاقا مع 

وما دعم هذا التصور، إعالن الجماعة بوضوح عن  96."لحكمالى االمسلمين، للوصول 
المشاركة في  ورفضهافي عدد من المناسبات، ومديحها للجيش تأييدها للمجلس العسكري 

 . ودعوة المصريين للتوحد خلفه بلحتجاجات ضده، اإل

ية يجب أن يكون في سياق أكبر من العالقة الثنائعودة  يعتقدكما ولكن تحليل المواقف      
خوان، فهناك عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على صياغة الحلول اإلو بين المجلس العسكري 

سية الملحوظة من المجلس االليونة السي" إن 97.نتقاليةتم التوصل إليها خالل الفترة اإل التي
كية ر يبالتزامن مع تصريحات اإلدارة األمالبعض،  اعتبرهاكما  98."خوان المسلمينتجاه اإل

ما أثار  .المتكررة، والموجهة للمجلس العسكري، بتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن
اره ألعلى للقوات المسلحة، الكالجيش المصري المتمثل في المجلس ا مضيلماذا ي تساؤالت

مؤكدا سيحقق  انتقال سياسي سريع قدما الىخوان المسلمين حسب وصف المحللين، لإل
 ،ي لكي يقوم بتسليم السلطةالمجلس العسكر  الواليات المتحدة تستعجللماذا و  ؟الفوز خوانلإل

قبل  ،خوان المسلمين البرلمان والرئاسةنها ستؤدي الى تولي اإلأمن المرجح  انتخاباتوعمل 
فمنطقيا محدودية  .ور توافقي يحدد صالحيات البرلمان والرئيس القادمينصياغة دست

ن تشكل دافعا الخيارات حتى تلك اللحظة، والتي سبق اإلشارة إليها، كان من المفترض أ
لتنظيم بفعالية قبل ا األخرىلقوى السياسة ل يتسنى حتى نتخاباتللتأني في إجراء اإل

خوان حقا تتجنب صعود اإل ا كانت الواليات المتحدةإذا م، نتخابات البرلمانية والرئاسيةاإل
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، سالميين ويدعمهمأن أوباما يرجح كفة اإل علىالموقف الذي تم اعتباره مؤشرا  .لى السلطةا
 ،وألي هدفخوان والجيش، بين اإللدى الساسة والمحللين عن صفقة  أثار الشكوك ما

 .كير يواإلعتقاد أنها بالتوافق مع مخطط أم

الذي لم يكن مهيئا إلدارة البالد  الجيش واجهمنذ اندالع الثورة، لكن في المقابل، و      
في ظل الضغوط الشعبية  تحمل أعباء ضبط الشارع المصريمن ضمنها  .تحديات كبيرة

هنت بسبب وقد تكون عزيمته قد و  .، والمطالبة بسلطة مدنيةالمتزايدة التي تتسم بها المرحلة
سياساته المرتبكة، في حين أن من مصلحته تجنب الوقوع  مننامي الشعبي المت ستياءاإل

 تنازل عن السلطةبدا متلهفا للف .حديًا كبيرًا لشعبيته المنشودةهدفًا الحتجاجات قد تشكل ت
، ما قد يقوض نفوذه بتعاد عن الشعبيخاطر باإل بهاحتفاظ ه في اإلاستمرار ب هأنمنه إدراكا 
لواقع الجديد المتمثل في القابلية للديمقراطية، وا عطاء هامش مستوعبا ومتقبال ا بالد،في ال

 .ة األخرى لمارسة النفوذ والتأثيرللقوى السياسي

ة ومقنعة للشعب بعدم رغبته في ، ولكنها كانت كافييه قدم تنازالت سطحيةعل وبناءً      
ن سلمها لإل حتفاظ بالسلطة، حتىاإل . ر معهمخوان بمحض إرادته على الرغم من التنافوا 

قام المجلس العسكري بتعديالت دستورية خففت من الطبيعة اإلستبدادية لدستور "حيث 
وصاغت إطارا إلجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما قلصت التعديالت فترة الرئاسة  1071،99

الى أربع سنوات بدال من ست وتحديدها بواليتين، عالوة على تخفيف شروط الترشح في 
وألغيت المادة المتعلقة بتحويل قضايا اإلرهاب للقضاء العسكري، كما . يةاإلنتخابات الرئاس

وضعت التعديالت شروطا على إعالن حالة الطوارئ وعدم جواز استمراريتها أكثر من ستة 
ه مركز قوة في الدولة، ومحتفظا بخط مسرح األحداث مع بقائ "الجيش"بذلك تاركا  100."أشهر

خوان وما تالها من في فترة حكم اإل ،األحداث الحقافي ضوء مجريات كما سيتضح  جعةر 
 .تداعيات

لهجة رمزية لتهدئة  فهل هي ،نتخاباتكية لإلسراع في اإلر يماأل لدعواتبالنسبة لما أو      
أم أن لصعود  ؟أكثر منها ضغطا على الجيش كي يتخلى عن السلطة فعليا الشارع المصري

 حسب وجهة نظراتيجيا بالنسبة للواليات المتحدة؟ اإلخوان دون غيرهم الى السلطة بعدا استر 
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ضرورة سياسية مهمة لتحقيق التجاوز عن  خوان لمصر أو لغيرهاحكم اإل ،شاكر النابلسي
وبدون ذلك، سوف يظل حكم الدولة  .للوصول الى الدولة المدنية الديمقراطية الدولة الدينية

وسواد الناس كمخرج لألزمات  البسطاءالدينية، والخالفة االسالمية، يدغدغ مشاعر وأحالم 
بعد أن فشلت أنظمة الحكم المدنية والدكتاتورية المتهالكة في معظم أنحاء العالم  ،الفاتكة
أن  فيعتقد جايسون براونلي أما 101.والمصالحة بين السلطة والعدالة في اإلصالح العربي

بات وغليان الشارع المصري ن واإلسرائليين كانوا قلقين جراء اإلضطرايركييالمسؤولين األم
تحت الحكم العسكري، وكانت النقاشات حول الطريقة المثلى للحفاظ على استقرار النظام 

في القاهرة على احتفاظ  "لين العريكة"كية وجود حليف ير فآثرت اإلدارة األم. المصري
 102.بيعتهاالمؤسسة العسكرية بالسلطة، واعتبرت أن اإلنتخابات من شأنها أن تعيد الحياة لط

 نحيازنتخابات الرئاسية وعدم اإل اإل  .5-0-0

ن أنهم لن يسعوا للترشح للرئاسة، القرار و خوان المسلمنتخابات البرلمانية، أعلن اإلقبل اإل
نتخابات ليخوضوا اإل ،انيةنتخابات البرلمعنه بعد ما حققوه من مكاسب في اإلالذي عدلوا 

رت المنافسة في جولة اإلعادة بينه وبين أحمد محمد مرسي، والذي انحس الرئاسية بمرشحهم
منير المؤلفان ويقول . الذي ي نظر إليه على نطاق واسع باعتباره الجنرال المتقاعد شفيق،

األمن واستشراف المستقبل الصادر عام : ية السلطةافي كتابهم غو شريف وأحمد عمر 
بعات ن لتحمل تير مهيئيأن اإلخوان كانوا عازفين عن تولي السلطة، باعتبارهم غ، 2010

حصلوا على قد  اإلخوان كانواما إذا  شريف وعمر موروثة من السلف، متسائلين" خرابة"
 تلكويعتقد الغنوشي أنهم بخطوتهم  103؟للعدول عن موقفهم وعود بمؤازرة من قوى خارجية

كموا ألنهم أرادوا أن يح ،قرروا بمحض إرادتهم إنهاء تجربتهم في العملية السياسية بسرعة
ويتفق هذا مع ما  104.سيطرتهم على مفاصل الدولة كلها بأدوات قاصرة وعلى كل الصعد

صرح به خالد محمد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، عن أن راشد الغنوشي، 
رئيس حركة النهضة التونسية، طالب جماعة اإلخوان في مصر بعدم الترشح للرئاسة عام 

2012.105 
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. لدى واشنطن خيار إال العمل مع من سيصل إلى السلطة في مصر أيًا كان لم يكن     
ن المتغير األكثر أهمية عقب الربيع العربي هو دخول الرأي العام أ عتبارخذ في اإلإذا ما أ  ف

ن استقرار مصر سيعتمد بدرجة ألصناع القرار، وما يعنيه ذلك من في الحسابات السياسية 
وعمليا باتت ت ستمد هذه الشرعية الى حد بعيد من ظام الحاكم، كبيرة على مدى شرعية الن

هذا الى جانب واقعية سياسة إدارة  .الثورةفي ضوء الحماسة الثورية في مرحلة ما بعد الشارع 
أوباما الخارجية، التي تعني عمليا النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول إال بمقدار ما 

اتخذت  ،بناءا على هذه اإلعتباراتيبدو أن واشنطن ف. المتحدة تتداخل مع مصالح الواليات
. تطلعات الشعب المصري وقبول أي قيادة يختارهال يعكس دعمها بما مواقف وتوجهات

، وأنها ستتعامل مع أي حكومة منتخبة وبصورة متكررة بأنها ال تدعم أي مرشح بعينه أكدتو 
 :أنهنتون يأكدت كل وعلى سبيل المثال، .ديمقراطيا

تعزيز قيمها الديمقراطية ومصالحها  الواليات المتحدةنتقالية حاولت خالل المرحلة اإل
 على الرغم من دورنا المحايدولكن . محدد مرشحستراتيجية بدون تحيز لفصيل أو اإل

 ناخوان اتهمو اإل وفمؤيد .ركا بانعدام ثقةي، نظر الكثير من المصريين نحو أموالبّناء
 وومعارض .والتواطؤ مع العسكر إلبقائهم بعيدين عن السلطة بدعم نظام مبارك،

إلخراج مبارك  خوانخوان، المتخوفين من حكمهم، زعموا ان أمريكا تآمرت مع اإلاإل
خوان في ذات بالتواطؤ على، والتآمر مع اإل نيكون متهمنكيف يمكن أن ف. بالقوة

 106الوقت؟

للحصول على دور في ط الواليات المتحدة انخرا ال ينفي لواشنطن هذا الحياد المعلن ولكن 
سيكون  ،نموذج التحول السياسي والحكم الناشئ في مصرف إعادة تشكيل النظام الجديد،

يتعارض مسار التغيير مع ن أوبالتالي ال يجب  ،الشرق األوسط منطقةحاسما ومؤثرا في 
الناعمة للتأثير، ولكن من خالل استخدام أدوات القوة  .مصالح الواليات المتحدة في مصر

وكانت الدبلوماسية العامة واإلتصاالت اإلستراتيجية للتأثير على الرأي العام كما والقوى 
ويمكن اإلستدالل على . حسب ما بدا السياسية الفاعلة قي مصر هي متطلبات هذه المرحلة

 ذلك من خالل رسائلها السياسية التي كانت تبعثها باستمرار في خطابها الذي استهدف
التنويه ، و وحكومته الشعب المصري بذات القدر الذي است هدف فيه الرئيس المصري القادم

 .تاليةذ على مدى األشهر القليلة التبعات الخيارات السياسية التي ستتخب
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ة، والتأكيد في كل مناسبة كير يفي تبيان المصالح األم كية واضحةر ياألم كانت اإلدارة     
فيما يتعلق بتفضيالتها  ، الداخلية في إطارها العام والخارجية،اسيةالبرامج السي محدداتعلى 

شكل النظام السياسي الذي يمكن للواليات المتحدة أن تدعمه وبالتالي ، يفي التصويت الرئاس
قتصادي، وبما يتضمن الدعم من المؤسسات المالية وربط الدعم العسكري واإل.  تدعمهأو ال

كومة التي ستؤول إليها السلطة على تأييد المبادئ والمصالح الدولية، بمدى عزم وقدرة الح
، كما اتضح من تصريحات اإلدارة كية في مصر عمليا، والتي ما فتئت تذكر بهار ياألم

وتمحورت دائما باتجاهين؛ على الصعيد الداخلي، حقوق . األميركية التي أشير إليها سابقا
اطية، والتعددية السياسية والحرية الدينية؛ وعلى اإلنسان وحماية األقليات، والمؤسسات الديمقر 

، التنسيق لمكافحة اإلرهاب، واحترام واشنطنالتعاون األمني مع لتزام بإلالصعيد الدولي، ا
سرائيل في تصريحاته التي " دنيس ماكدونو"وهذا ما أكده  107.معاهدة السالم بين مصر وا 

ستراتيجية معلومة لجميع األحزاب، بما جعلنا مصالحنا اإل" :سبق اإلشارة إليها عندما قال
سرائيل، واستمرار التعاون في مجال مكافحة  فيها الحفاظ على معاهدة السالم بين مصر وا 

 ":كريغ"و" ويبر"وكما أشار  108".اإلرهاب

يمكن أن تؤثر على  مصادر رئيسية للنفوذ في عالقتها مع مصر لواشنطن ثالث إن
عسكري؛ المساعدات اإلقتصادية؛ والنفوذ األميركي ؛ التمويل السلوك القيادة المصرية

وغير المباشرة  ةربط المساعدات األميركية المباشر إن ... على الجهات المانحة األخرى
من شأنه أن يخلق مصلحة قوية للقيادة المصرية للعمل مع واشنطن  ،للقاهرة بشروط

 109.حول القضايا المهمة للمصالح األميركية

نتخابات لما يمكن أن تكون عليه نتائج اإل ر أن واشنطن أبدت مباالةلم يظهوهكذا،      
األمنية الرئاسية؛ ففوز أي من المرشحين، أحمد شفيق أو محمد مرسي، لن يهدد المصالح 

ولكن من غير المرجح قط أن يكتسب فوز شفيق، حتى . في المنطقة كيةر ياألمواإلقتصادية 
فسوف يخلص تيار شعبي كبير من  ؛ما بعد مبارك ولو بطريقة مشروعة، أي تأييد في حقبة

نتخابات إلعالن فوزه، لى للقوات المسلحة قام بتزوير اإلالمصريين إلى أن المجلس األع
سكر ال تزال تركز بشكل رئيسي على معارضة حكم العكانت التي  حتجاجاتوستصبح اإل
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حذر المتظاهرون من إعالن  فقد" .أمرا حتميا ،منهم شفيق الذي اعتبر ،وفلول النظام السابق
نتخابات، معلنين مسبقا أنهم سوف يرفضون خوان أنهم كسبوا اإليسا، وأكد اإلأحمد شفيق رئ

ومن هنا  110."أي نتيجة أخرى ال يجوز، من وجهة نظرهم، سوى أن تكون نتاجًا للتزوير
ن لم يكن ذلك دقيقا بما يكفيخوان أهمية محوريةشكل فوز اإل  .، وا 

 خاتمة

وفي المرحلة  في سياستها الخارجية تجاه مصر بعد الثورة واقعيةكية ير دارة األمإلأبدت ا
ستمرار ، واإلعمليا على مصالح الواليات المتحدة اظفحالموازنة بين ال اإلنتقالية، من حيث

بالدفع باتجاه  يةركياألماإلدارة  تفشلولكن بعد أن . نظريا في دعم تطلعات الشعب المصري
 .خوان المسلمين الى السلطةاإل دو صعسارت األمور باتجاه  بارك في الحكم،بقاء على ماإل

في الوجهة التي ال  كي كان احتواء الثورة والقوى الفاعلة وتوجيههاير وبما أن الرهان األم
دالئل علنية خالل تلك الفترة كية ر يدارة األموفرت اإل ،تتعارض مع مصالحها على أقل تقدير

 الواليات المتحدةرتياب والشك حيال حالة من اإل فتركت ،مع اإلخوان هاتفاعالتكثيرة حول 
 . خوانواإل

نتخابات في أسرع وقت ممكن، الرئيسي في هذه المرحلة إجراء اإل خوانكان هدف اإل     
سايرهم قد يكون و البرلمان والحكومة والرئاسة،  ،النظام السياسي في البالدكل رة على والسيط

 ح أن يقدم المرشحون وعودًا كبيرة، من المرجمرحلة كذاففي ه. والعسكر نيو كر يماأل ذلك في
في سبيل الصعود الى السلطة، وهو ما ي حتمل أن تكون له عواقب كارثية على القيادة 

رحلة فصعوبة الم .القادمة ألنها لن تحقق الحد األدنى من الوعود والمطالب المنشودة
خوان في أنفسهم القدرة على النجاح ادم؛ فهل رأى اإلي رئيس قأوتحدياتها قادرة على إفشال 

دارة البالد في  ؟ظل استقطاب سياسي واقتصاد متهاو   وا 

، كما لواشنطن مثل فرصة سياسية ةطلسلا ىلا نيملسملا خوانصعود اإل كونيوقد      
ستنعكس  حكم اإلخوان نجاح أو فشل نموذج لجيش المصري وقوى إقليمية متعددة، ألنل

حركات تطويع ال في إطار ذلك يدخل وافإن نجح .يبر عالو  الشعب المصري آثاره على
ن فشلواكيةر يملفلك السياسة األ اواستقطابه اإلسالمية تكون بذلك مصر قد تجاوزت  ، وا 
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عقود، وقد تدفع في المحصلة بتهميش منذ  من قبل المجتمع المصري لة الدينية المنشودةالدو 
 :في هذا الصدد" كريغ"و" ويبر"يقول و . الفكر السياسي اإلسالمي

في حين أنه من المرجع أن يهيمن اإلخوان المسلمون على السياسة المصرية في 
السنوات القادمة، إال أن هناك فرصة لفشلهم في تقديم أجوبة للعديد من مشاكل البالد 

لمدى البعيد للبديل غير ما سيخلق فرصة على ا ،صادية واإلجتماعيةالسياسية واإلقت
... وعلى واشنطن أن تحاول تنمية هذا الجيل الجديد من غير اإلسالميين .اإلسالمي

 111.الذين يشاركون الواليات المتحدة قيمها ومصالحها
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 خوانحكم اإل :ثالثالفصل ال. 0
 :الشرق األدنى تاسياسل واشنطنلوف المدير التنفيذي لمعهد تاروبرت س يقول

ذهل إدارة ت  بالرئاسة لم  (المسلمين خوانمرشح اإل)مرسي فوز فكرة من الواضح أن 
وال شك أن البيت األبيض قد تنفس الصعداء بإعالنه الفائز، ذلك أنه كان . أوباما

إن فوز ... يخشى من اندالع عنف جماهيري في حالة اإلعالن عن فوز أحمد شفيق
ا حال دون وقوع أزمة مصرية داخلية في المستقبل القريب، حيث خفف مرسي ربم

العبء عن اإلدارة األميركية التي تواجه بالفعل ما ال يقل عن أزمتين أخرتين ملحتين 
 1.في الشرق األوسط؛ إيران وسوريا

جماال، يعد تولّ       لحظة  2012يونيو / حزيران 30السلطة في  المسلمين خواناإل يوا 
 خوانحيث وضع حكم اإل ،كيين على حد سواءر يبالنسبة لشعوب الشرق األوسط واألمفاصلة 

سيعتمد بدرجة كبيرة  نتخاباتاإلبعد والسياسات فما سيحدد المواقف  .ختبارعلى محك اإل
دارة البالد، خوان السلطةى طبيعة ممارسة اإلعل ستقرار تحقيق اإلومدى قدرتهم على  وا 

كية ير ليتهم في الحفاظ على المصالح األمالخارجية، ومدى فاع داخليا وعلى مستوى السياسة
 . في المنطقة

الى  ، فيما يتعلق بالمصالح األميريكة،كيف ستترجم المواقف النظريةمن جانب آخر و      
واليات ال سياسة حددظروف باتت ديمقراطية، هو الذي سيفعال ومواقف سياسية في ظل أ

على ما إذا كان المجتمع المصري بمختلف  تمد جزئياعتوسوف  ،تجاه اإلخوان المتحدة
بما أن الرأي العام المحلي بات محددا من محددات  -سلطتهمأطيافه سيشعر بالرضا تحت 

خصوصا إذا  -ت اإلشارة الى ذلكتماتخاذ المواقف بالنسبة لواشنطن بعد الربيع العربي، كما 
بعد  ،التغيير ىاعة ولكن كبارقة أمل علكثيرا من الناس انتخبت مرسي ليس كقن أن برما اعت  

الفتوح على سبيل المثال أن صرح عبد المنعم أبو فقد  .شفيق ه وبينرت الخيارات بينصن انحأ
 2.من بين السيئ واألسوأ وار ااخت به انتخب مرسي ليس كقناعة، ولكنهمحز 
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ب الجماهير، منظورة ألزمات البالد ومطال طموحا وفيه حلول اإلخوان برنامج بدالقد      
في مجال اإلسالم يوضح الكاتب ؟ ن على حلحلتهاأنهم قادرو فهل دللت المؤشرات على 

في الحقبة القادمة سوف تتعرض الشعارات اآليديولوجية والنطق  أنه ،خالد الحروبالسياسي 
بإسم الدين إلختبار علني وشامل، في ظل ما نشهده من تحول في الوعي الشعبي والرأي 

 جهة الواقع ومحاسبة األحزاب بناءً عليق اآلمال على الشعارات الحالمة، الى مواالعام من ت
 3.على ما تترجمه فعليا على األرض

ستحكم على كل القوى "ن واشنطن أكية ر يدائما ما كانت الرسالة األمومن جهتهم،     
ة وحماية بالعملية الديمقراطي ا، ومدى التزامهسلوكهاالسياسية الفاعلة في مصر من خالل 

زيرة الخارجية وهذا ما أكدته و  4.نتخاباتقبيل اإل كما صرح البيت األبيض ."الحقوق المدنية
كا كانت تحضر للتعامل مع أي قيادة يختارها الشعب ر ين أمإ" :نتونيالسابقة هيالري كل

نسان كبير على مدى التزامها بحقوق اإل سيعتمد الى حد هاالمصري، ولكن تفاعلنا مع
انتخابات حرة ونزيهة قد تكون ضرورية في " مشيرة الى أن 5."ة والمبادئ الديمقراطيةالعالمي

  6".التحول الديمقراطي، ولكنها غير كافية

مؤكدا له  ،وفي أول رد فعل رسمي على فوز مرسي بالرئاسة، اتصل أوباما لتهنئته     
إلى جانب الشعب  مصر والوقوفالديمقراطي في تحول ال دعم الواليات المتحدة مواصلة
ومبديا اهتمامه بالعمل مع الرئيس المنتخب لتعزيز المصالح المشتركة بين  ،المصري
أصدر البيت األبيض بيانا أكد فيه على أهمية احترام القيم العالمية وحقوق كما  7.البلدين

وها ومن. جميع المواطنين المصريين، بما في ذلك المرأة واألقباط، من قبل القيادة الجديدة
 8.ستقرار اإلقليميدورها كركيزة للسالم، واألمن واإلعلى ضرورة أن تحافظ مصر على 

التي  مرسي الخارجية والداخلية،سياسات بعض ومن هذا المنطلق سيتناول هذا الفصل      
في مصر خالل فترة  كية تجاه األحداثير األم السياسة على هاوانعكاسات تداعياتلها  تكان
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خوان تي بدأ فيها نظام اإلسيتم توصيف المناخ العام في المرحلة الومن ثم  .إلخوانحكم ا
من جهة،  األزمة المتفاقمة بين النظام كية معير دارة األماإل وبأي شكل تعاملت يتهاوى،

والمعارضة والقوى المدنية والجماهير التي باتت تطالب برحيل  ومعظم مؤسسات الدولة
 .مرسي من الجهة األخرى

 الخارجية مرسي سياسة .0-0

اعتبر الكثير من المراقبين للشأن المصري أن مرسي أثناء حكمه قلب سياسة مصر الخارجية 
فمن جهته  .كيةر يلمصالح األما ليس في صالحموجهًا إياها في اتجاه  ،القائمة منذ عقود

القرار في  القلق في دوائر صنع أثارت زيارات مرسي الخارجية"أن  محمد المنشاوي يعتقد
كي التي دأب الرئيس األسبق مبارك على ير واشنطن، إذ أخذته بعيدا عن مناطق النفوذ األم

 9."كيير تجنب إقامة عالقات قوية معها، خوفا من رد الفعل األم

أغسطس / في آب قام مرسي بزيارة طهران ،لى سدة الحكما هفبعد شهرين من وصول     
/ يراني آنذالك محمود أحمدي نجاد إلى مصر في شباط، وأعقبتها زيارة الرئيس اإل2012
كانت الرسالة الواضحة من زيارة مرسي هي الرغبة في تحسين العالقات مع  .2013فبراير 
تبادل الزيارات على هذا فإن  ،ونظرًا لتصاعد حدة التوتر بشأن برنامج إيران النووي .طهران

فكما أورد المنشاوي . فزًا لواشنطن الى حد مامست ابد المستوى العالي من التمثيل بين البلدين
كية، فيكتوريا نوالند، قد عبرت قبل الزيارة عن امتعاض ير أن المتحدثة باسم الخارجية األم

واشنطن من خطوة قيام مرسي بزيارة طهران، وأن الواليات المتحدة لها موقف معارض 
ان قبل أن يوجه مرسي انتقادات كاإلنتقاد ولكن هذا  10.لزيارات دبلوماسيين مصريين إليران

فقد أعربت نوالند  .من قلب طهران، األمر الذي ر ّحب به في واشنطن قوية لبشار األسد
عن امتنانها من تصريحات مرسي في إيران حول سوريا،  2012أغسطس، / آب 23بتاريخ 

ي كما جاء فو  11."لم تأت منسجمة، وبشكل واضح، مع الموقف اإليراني من سوريا التي"
. 2015أغسطس، / آب 30تصريح الناطق باسم الخارجية األميركية باتريك فنتريل، بتاريخ 

لقد كان بيان الرئيس مرسي قويا وواضحا، وأدلى به في طهران ألناس بحاجة ألن يسمعوا "
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نحن نثني على دعمه للشعب السوري، ونشاطر مصر هدفها برؤية نهاية ... هذا الكالم
   12."لنظام األسد

 :مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ،يقول ديفيد شينكر الزيارة صددفي و      

كان تقارب مرسي مع إيران هو بدافع الميل نحو معاداة إسرائيل  إذاما من غير الواضح 
فعلى غرار زيارته إلى الصين، يمكن أن يمثل تقاربه رغبة في . أم بسبب عوامل أخرى

ستراتيجي مع واشنطن إلبعاد مصر عن تحالفها اإل ،األجنبية تنويع مصادر المساعدات
 13.على مدار الثالثة عقود الماضية

 القاهرة إقدام احتمال من قلقت واشنطن أن الصيني السياق في المنشاوي يعتقد حين في     
 عبور في الصيني لألسطول وتسهيال المتوسط، البحر على عسكريا وجودا الصين منح على
 .خطيرة جيواستراتيجة انعكاسات له سيكون ما كية،ير األم نظيرتها غرار على يسالسو  قناة
 .للصين كيةير األم العسكرية التكنولوجيا مصر تنقل أن احتمال من فيأتي األكبر الخطر أما
 األمريكية المصالح على وخيمة ستكون الصين مع مصر عالقات تطور نتائج أن يعني ما
 14.األوسط الشرق في

لتغيير في السياسة  اً واشنطن بوست زيارة مرسي لطهران مؤشر ا وعّدت صحيفة كم     
 مرسي زيارة تايمز نيويورك صحيفة في فريدمان توماس برواعت 15.الخارجية المصرية

 يعارض الذي اإليراني النظام بشرعية اً اعتراف تمثل الزيارة أن منتقدا طيبة، غير بداية لطهران
 لفكرة فريدمان انتقد والت ستيفان ولكن 16.الحكم الى نفسه رسيبم جاءت التي الديمقراطية

 نفسه، مرسي من أفضل استراتيجياتهاو  المصرية الخارجية السياسة أهداف يعرف أنه شعوره
 على ويعمل كمبارك، تابعا حليفا ليس ولكنه المتحدة للواليات معاديا ليس مرسي أن معتقدا
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 مع منسجمة والت يراها التي السياسة اتجاهات، ةعد في للقاهرة دبلوماسية عالقات بناء
ذا .المصري العام الرأي  مصالحها تملي عندما الديمقراطية عن تتغاضى واشنطن كانت وا 

 من موعظة بدون لطهران قصيرة زيارة مرسي على ي ستنكر فلماذا ذلك، خالف اإلستراتيجية
 17.فريدمان

 الحرية بحزب الخارجية قاتالعال لجنة عضو حشمت، جمال صرح ،جهته منو      
 الخارجية، اتنسياس تحديد في أحرارا أصبحنا اليوم نحن" :لألنباء األناضول لوكالة ة،والعدال

 الخنوع حالة انتهت يناير، 25 ثورة فبفعل" موضحا، ".إيران مع التعاون من مانع وال
اق يي ذات السفو  18".الخارجية سياستها وأفسدت مصر، تعيشها كانت التي للغرب والخضوع

مع الصين صرح جهاد حداد، المتحدث باسم  مرسي للتواصل حكومة توجهاتوتعقيبا على 
مصر اليوم ال تخشى اإلدارة األميركية، خاصة وأن الوضع "جماعة اإلخوان المسلمين، أن 

 19."عالقتنا بالصين تتجه لألفضلكي متراجع، وأصبح رهينا للصين، و اإلقتصادي األمير 

. 2013أبريل / نيسانفي  موسكوى الصعيد الروسي، فقد قام مرسي بزيارة أما عل     
روسيا للمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز في الجرف  ادع"أن مرسي  وذكر جهاد عودة
بدال من  ،إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر واطلب وأن الروس 20".القاري وفي البر

بالنسبة للكثير من "وعلى اعتبار أنه  21.لمصر مقابل المساعدات الروسية ،قاعدة سوريا
هناك توجه العتبار روسيا ثكنة العالم الثالث ومعقل المعارضة  ،ين للسياسات الغربيةالمعاد

والطريق الوحيد للخروج من فلك  ،مبريالية والهيمنة الرأسماليةالمحتملة لطموحات الغرب اإل
مناورة للخروج من فلك الفي إطار  لروسياأي توجه  فمن الممكن اعتبار 22".التبعية للغرب

أن  خصوصا .كية لمصرر يومحاوالت توفير بدائل عن المعونة األم ،التبعية للواليات المتحدة
ستحواذ على التي باتت تتربص لإل ،موقع مصر على قناة السويس يعد امتيازا مغريا لروسيا

 .ئرمناطق نفوذ في الشرق األوسط في خضم الصراع اإلقليمي الدا

                                                           
17
Stephen M. Walt, "Friedman's sermon," Foreign Policy, August 29, 2012, 

http://foreignpolicy.com/2012/08/29/friedmans-sermon/  
18
/آب88،وكالةاألناضوللألنباء"منمثلثمباركالىمربعمرسي،..السياسةالخارجيةلمصر"إيمانعبدالمنعم،

/4184،73575http://www.aa.com.tr/ar/sأغسطس،
19
.المرجعالسابق
20
 .898،،سقوطدولةاإلخوانعودة
21
 .818المرجعالسابق،

22
Jermy Lester, Dialogue of Negation: Debates on Hegemony in Russia and the West (London: 

Pluto Press, 2000), 174. 

http://foreignpolicy.com/2012/08/29/friedmans-sermon/
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هذا التفاعل المصري مع القوى الدولية المنافسة  وفي حين قد ال يتعدى ،بشكل عام     
في إطار الهوامش لتنشيط التعاون بين الدول، إال أن حساسية المرحلة كونه لواشنطن 

 تحول ما إذا كان د شكوكا لدى واشنطنولّ  واإلختالل الحاصل في النظام الدولي قد يكون
فبطبيعة الحال قد تسعى القوى الدولية  .فا استراتيجيا للواليات المتحدةمصر ال تزال حلي

لبلورة قوتها اإلقتصادية كقوة عسكرية والهيمنة  ،الصاعدة اقتصاديا كروسيا والصين تحديدا
وبنظرة واقعية لن تتقبل الواليات . على مناطق في الشرق األوسط في خضم الصراع القائم

 . ق األوسط لغيرهاالمتحدة أي هيمنة في الشر 

سرائيل ال تثق "نتون يقول كلت ،على صعيد النزاع الفلسطيني اإلسرائيليو       مبارك ذهب، وا 
أكثر أهمية في هذا  الواليات المتحدةما جعل دور . لجديدة في القاهرةخوان اة اإلبحكوم
ل والمعلن سرائيالمناوئ إل مموقفه واترجمي لم مرسي، ومن خلفه اإلخوان، لكنو  23".اإلطار

إن قيود ومسؤوليات العالم الحقيقي "وكما تقول كاري ويكهام  .تاريخيا في سياسته الخارجية
ليس في  ،حفزت قيادات اإلخوان المسلمين لمواجهتها بحسابات استراتيجية أكثر واقعية

السياسة الخارجية المنسجمة مع السياسات الغربية والليبرالية فحسب، بل حتى في قضايا 
 ،عالقاته مع الواليات المتحدة تعزيز من منطلق حرصه علىف 24."يعة المختلف عليهاالشر 

قتصاد المصري العليل، فكثيرا ما أعلن كية لدعم اإلر يدفق المساعدات األممدركا أهمية ت
في إشارة الى اتفاقية كامب ديفيد للسالم مع  ،مرسي عن احترام اتفاقات مصر الدولية

منذ األسابيع األولى له في السلطة، بشكل متكرر، التزام مصر  لقد أكد مرسي" .إسرائيل
سرائيل، وعزز ذلك بإرسال  باإلتفاقيات الدولية والحفاظ على معاهدة السالم بين مصر وا 

 25."سفير جديد الى تل أبيب

سرائيل في أعقاب  والتهدئة وجاءت وساطة مرسي لوقف إطالق النار       بين حماس وا 
نواياها الحسنة  لواليات المتحدةخوان لفرصة لتثبت جماعة اإل ،2012ام العدوان على غزة ع
وقد فسر العديد من  26.ونال على خطوته الكثير من ثناء واشنطن ،فيما يتعلق بإسرائيل

                                                           
23
Clinton, Hard Choices, 381. 

24
Wickham, the Muslim Brotherhood, 277. 

25
Weber and Craig, "Engagement without Illusions," 6  

26
فحوىمكالمةأوبامامعالرئيس"أنظرمثالشكرأوبامالمرسيعلىجهودهفيالتوصلالىاتفاقلوقفإطالقالنارفي

نوفمبر،/تشرينثاني48،وزارةالخارجيةاألميركية"المصريمرسي،

4184،
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الواليات ؤشرا أن الجماعة تسعى السترضاء ن موقف مرسي باعتباره ميالخبراء السياسي
مجلة مختارات إسرائيلية في مركز األهرام للدراسات وقد عبر عن ذلك رئيس تحرير  .المتحدة

فرصة  التهدئة مبادرةمن خوان اتخذت اإلجماعة ن أ"معتبرا  ،لةيصبحي عس.السياسية د
عند رغبة مرسي واستجابت له حتى يثّبت وضعه مع  "حماس"كا، ونزلت ر يللتقارب مع أم

في مقابلة له مع صحيفة وقد أعلن خيرت الشاطر صراحة  27".سرائيلإويهادن  نكار يماأل
 لديها اإلخوان جماعةالرغم من أن ب"، 2012تموز، / ل ستريت جورنال في حزيرانو و 

 المرحلة هي ولويةأ لكن مخفية، ليست إسرائيل بشأن هاؤ وآرا ،"حماس" مع وثيق تحالف
ة لمساعدة الجماعة على دخول األسواق العالمي المتحدة الواليات مع استراتيجية شراكةتطوير 

 28".الدولية الشرعية اكتسابو 

 كيةر يالسياسة الداخلية والتداعيات على السياسة األم .0-5

  األزمة الدستورية .0-5-0

أصدر الرئيس مرسي إعالنا دستوريا بشكل غير  2012نوفمبر / تشرين الثاني 22في 
يبًا، توافقي، يحصن قراراته ويمنح لنفسه بموجبه صالحيات تشريعية وتنفيذية مطلقة تقر 

غير تأسيسية استعجل صياغة دستور من قبل جمعية و  .ويضع نفسه بمقتضاه فوق القانون
، الذي كان لمرشحي اإلخوان المسلمين النصيب تم تشكيلها بواسطة مجلس الشعب ةعدديت

حظي اإلسالميون من حزب الحرية والعدالة التابع لإلخوان "وبالتالي  األكبر من مقاعده،
غير مناسب لكل  ما اعتبر تمثيال... نور السلفي باألغلبية في الجمعيةالمسلمين وحزب ال

عدد أعضاء  100من أصل )عضوا  25األمر الذي أدى الى انسحاب  29."قوى المجتمع
يمثلون التيار المدني بشكل نهائي من الجمعية، بعد انتهاء المهلة ( الجمعية التأسيسية الكلي

ية التأسيسية لألخذ بمقترحاتها الخاصة بتعديل تشكيل التي أمهلتها القوى المنسحبة للجمع
 30.اللجنة المصغرة للصياغة

                                                           
27
.4182يوليو،/تموز44،قناةالعربية.برنامجبانوراما،حلقةبعنوانحروبثالثومعبرواحد

28
Mathew Kaminski, "Khairat Al Shater: The Brother Who Would Run Egypt," The Wall Street 

Journal, June 22, 2012, 
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29
،4184نوفمبر،/تشرينثانيBBC،89"سؤالوجواب،:الجعيةالتأسيسيةللدستورالمصري"
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30
نوفمبر،/تشرينثاني86،المصرياليوم"منالجمعيةالتأسيسية،"التيارالمدني"عضواب46انسحاب"محمودجاويش،

4184،m.com/news/details/244931http://www.almasryalyou 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304765304577482690379062050
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121119_egypt_costitution_questions.shtml
http://www.almasryalyoum.com/news/details/244931


81 


 
 

اإلعالنات الدستورية : 2المادة  مواد اإلعالن الدستوري، ما جاء في من ضمنو      
يونيو  /نرازيح 30والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 

بذاتها غير تكون نهائية ونافذة  ،مجلس شعب جديد وحتى نفاذ الدستور وانتخاب 2012
مجلس حل  أية جهة قضائية منع :5المادة  .طريق وأمام أية جهة يقابلة للطعن عليها بأ

عض انتهاكا للمبادئ بما رآه ال 31.لوضع مشروع الدستور الجمعية التأسيسيةالشورى أو 
معظم القوى السياسية رضة اإلعالن بمعا جوبهف ،ديمقراطية التي يطالب بها الثوارال

إجراء استفتاء  وعندما بدأت احتجاجات واسعة ضد القرار، رد مرسي بالدعوة إلى .المصرية
  .2012ديسمبر / كانون األول 15عليه في  شعبي

كما صرحت  نتخابات،اإلالصندوق و  عني أكثر منولكن إذا كان تعزيز الديمقراطية ي     
وكيف نظرت  استنكرت واشنطن اقتناص مرسي السلطات؟ ، فهلكية مرارار ياإلدارة األم

امتناع واشنطن  أيضا التساؤل يثير ماو  ؟ة الرئيسكرس سلطيدستوري عالن إ مع  وتعاملت
، عقب سقوط مرسي كية لمصر، كما فعلت في مرحلة الحقةر ياستخدام المعونة األم عن

  .كوسيلة ضغط لحماية التحول الديمقراطي في البلد

سم ااكتفت المتحدثة ب ،فياالل مؤتمر صحليقها على األزمة الدستورية خفي تعف     
على جميع المصريين تسوية خالفاتهم "كية فيكتوريا نوالند، باإلشارة الى أن ر يالخارجية األم

متجنبة اإلجابة بشكل مباشر عن أي أسئلة تتعلق بمضمون  ".من خالل الحوار الديمقراطي
دعم "واكتفت بالتأكيد على . مع أسس التحول الديمقراطي امواد الدستور ومدى انسجامه

قد تحول بيد أن مواد اإلعالن الدستوري  32".واشنطن لدستور ال يركز السلطة بيد فريق بعينه
ألنها تحصن مرسي ذلك ، الى نتائج إيجابية بالضرورة حوار ديمقراطي دون أن يفضي أي

كية كانت تتردد في ر يماألأن اإلدارة وهكذا بدا  .ضد أي عوامل ضبط مجدية على سلطته
، حيث حول الدستور على الرغم مما سببه من استقطاب سياسي داخلي كبير انتقاد مرسي

 ،الدستوري مصالح الشعب المصريعالن اإلأعربت بشكل سطحي عن أملها بأن يخدم 
قة عالغير ذات  الداخلي أنول قضايا تتعلق بالشحيظهر أنها تنوي الضغط عليه  ولم

 .بمصالح واشنطن
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عالء األسواني في هذا الصدد مقارنة مع  "المصري اليوم"ويعقد الكاتب في جريدة      
كا ر يموقف واشنطن من اإلعالن الدستوري أللبيرتو فوجيموري، رئيس جمهورية البيرو فى أم

بعد عامين من وصوله الى السلطة، حل بموجبه  1002أبريل / نيسان 5الجنوبية، بتاريخ 
وسرعان  .البرلمان وعطل القانون والدستور وحصن قراراته الرئاسية ضد أحكام القضاء

كية، مدينا هذا اإلعالن ر يوعلى رأسه الواليات المتحدة األم ضده، يالمجتمع الدول ثار ما
تراجع بعد شهور قليلة عن الما دفع فوجيموري الى . باعتباره انقالبا على النظام الديمقراطى

إعالن ومضمونا مع  ن إعالن مرسى اإلستبدادي يتطابق شكالإ" .يدستور اإلعالن ال
لكن الغريب أن الواليات المتحدة . األسواني، ويعد انقالبا على الديمقراطية بيني ".يفوجيمور 

استدالال على أن  هما اعتبر  33.تغاضت تماما عن إعالن مرسي ولم تدنه بكلمة واحدة
نما تحركها مصالحهاال تعبأ بالمبادئ الديمق تكيل بمكيالين، الواليات المتحدة بأن و  ،راطية وا 

إدارة أوباما تقف خلف مرسي ضد معارضيه ويفوق دعمها لحكومته دعم المبادئ الدستورية 
ن كانت واشنطن قد استاءت من إعالن مرسي الدستور  .الديمقراطية ي، إال أن ولكن حتى وا 

ومن . ال تؤثر على مصالحها ياسات داخليةسي كية واقعية لن تتدخل فير سياسة خارجية أم
دات حقيقية ال تمتلك أن توجه انتقا واشنطن نإ" يقول المنشاوي في هذا الشأن، جهة أخرى

إلستفتاء  الدستور بعدما طرح لدستور أو تتخذ خطوات عملية ملموسة للتعبير عن استيائها،ل
 34".ئةة موافقه شعبية تعدت الستين بالمشعبي وحصل على نسب

 كانير العالقة بين الجيش المصري واألمطار إخوان في اإل .0-5-5

في  على الرغم من عدم تحمس جماعة اإلخوان المسلمين لحدوث مواجهة مع الجيش
انت تزداد احتقانا بين الجيش ، إال أن األجواء التي كالمرحلة األولية من الحكم على األقل

، وما القضية إال مسألة وقت حتى تقع حتمية الصراع بين الطرفيندللت على خوان واإل
بمواجهة بين الجيش المصري  2013مارس،  /قد تنبأ هنري كيسنجر في آذارو  .المواجهة

كية لمصر ير واإلخوان، معتقدا أن جماعة اإلخوان جاءت لتبقى ومقترحا ربط المساعدات األم
  35.بشروط
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.4188يوليو،/تموز44،مالمصرياليو"منيذكرفوجيموري،"عالءاألسواني،

http://www.almasryalyoum.com/news/details/198587
34
،4184ديسمبر،/كانونأول41،الشروق"واشنطنودستورمصرالجديد،"دمحمالمنشاوي،
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ن على نقطة ه مسلحو الهجموم الذي شنصريا في جنديا م 11استغل مرسي مقتل      
 اً لتبرير إحالته عدد 2012أغسطس، / رفح بسيناء في الخامس من آب للجيش المصري في

من كبار قادة الجيش للتقاعد، وعلى رأسهم وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس األركان 
في المصري مجدي سمعان في هذه التغييرات مؤامرة اورأى الصح. الفريق سامي عنان

دارة مرسي التخاذ تلك ر يبعض أعضاء المجلس العسكري واإلدارة األم اشترك فيها كية وا 
ه من تحالفات نتقالية بما شهدتانت ضرورية لغلق صفحة المرحلة اإلالقرارات، التي ك

زالة كافة المعوقات أمام سلطة وتأتي في إطار المساعي إل. خوان الحكمومؤامرات لتوريث اإل
ية جسم الخار االمتحدثه ب عزز طرحه هذا بما صرحت بهو  36.خوان لتنفرد في الحكماإل
كية هيالري كلينتون كانت على اطالع ر يوزيرة الخارجية األم: "كية فيكتوريا نوالندر ياألم
  37."ي وقت سابقها خالل زيارتها لمصر فؤ غيرات المزمع إجرابالت

قالةات األمور، و ولكن تطور مجري      عدم دقة هذا الحقا يؤكد  للرئيس مرسيالجيش  ا 
حجازي، أن التغييرات في  ستراتيجي المصري مصطفىفمن جانب يؤكد الخبير اإل. السيناريو

قيادات الجيش كانت مطروحة في أوساط الجيش المصري منذ فترة طويلة، كما أن تعيين 
الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع كان بترشيح من قيادات الجيش، واصفا التغييرات 

معتبرا أن الرئاسة استفادت من ذلك وظهرت كأنها . ها من قبيل إحالل قيادات شابةبأن
يبدو عزل مرسي لطنطاوي وعنان فعاًل "شقر األويقول جلبير  38.المصّدر لتلك القرارات

. ما لقياه من تكريمجانب المعزولين نفسيهما، فضال عمن  توافقيا جدا، الى حد أنه لقي قبوالً 
تفاق مع القيادات العليا للقوات المسلحة، وهو ما شهد عليه بالتشاور واإل وةوتم اتخاذ الخط

 39."العسكريون أنفسهم وكذلك العديد من المراقبين

بين الواليات المتحدة وحكومة  الرغم من شكل العالقة السياسيةومن جانب آخر، ب     
ستراتيجية قات اإلللعال خوان، يبقى تعاون واشنطن الوثيق مع الجيش المصري ضرورياً اإل

ها بالنظر إلى التهديدات اإلقليمية الجديدة نوعيا وتحدياتف. ستقرار اإلقليميلإلو  بين الدولتين
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والمركزية الجيوسياسية لمصر في هذا السياق، ال تزال واشنطن  في القرن الحادي والعشرين،
فوذه في عهد لم تتقلص مصالحه وال نالذي  بحاجة إلى عالقة فاعلة مع الجيش المصري،

ت المرتبطة باألمن القومي ال يزال يحتفظ بسلطة حصرية على إدارة المواقف واألزمامرسي و 
فكيف يمكن أن تسعى واشنطن في  .، والمرتبطة بمصالح واشنطن في المنطقة كذلكالمصري

وحسب خوان حتى تنفرد في الحكم؟ من أمام سلطة اإل "الجيش" ضوء ذلك إلزالة هذا العائق
جل اركي تشاك هيكية، عن وزير الدفاع األمر ينقلت صحيفة الواشنطن بوست األم" عودة،
كية والجيش المصري، ر يأنه لوال العالقات القوية التي تجمع بين وزارة الدفاع األم: قوله

ما  40."لكانت األمور ساءت كثيرا داخل البالد، وذلك خالل جلسة استماع في مجلس الشيوخ
من أجل مهم ستراتيجية يا اإلذ الجيش المصري في بعض القضااستمرارية نفو  أن عنيي

 .الحفاظ على مصالح الواليات المتحدة في المقابل
 سيناء  .0-5-0 

 ،قدت السيطرة على شبه جزيرة سيناءف   ،خوان المسلمين للسلطةمنذ سقوط مبارك وصعود اإل
وباتت المنطقة  ،سهلأحيث عمتها الفوضى وأصبح عبور الحدود مع غزة  ،نتونيكل وضحت

مرسي لم يعر التطرف والتدهور األمني في و  .للتطرف اإلسالمي ومالذا آمنا تربة خصبة
نهيار األمني تعتبر أقوى مثال على اإل"ن سيناء جهاد عودة أ يشيركما و  41.سيناء اهتماما

في البالد، حيث تحدث فيها عمليات اختطاف واغتياالت وسرقات، وعمليات تهريب السالح 
لذخائر والمخدرات والبشر، وهي حوادث لها تأثير على النظام السياسي والرأي العام وا

ومن المؤكد أن تدهور الوضع األمني في سيناء، والذي نال تغطية مركزة من  42."المصري
 ليثير .وسائل اإلعالم وأصبح موضوعًا رئيسيًا في الشارع المصري، أثر على حكم مرسي

 .ومصر عموما منطقةالتساؤالت حول مستقبل ال

فهناك من تحدث . في سيناء تعددت السيناريوهات في تحليل المشهد السياسي واألمني     
لتوطين فلسطينيي مصر  2003العراق عام  كي بعد غزوير أم-شروع إسرائيليم"عن 
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كما يرى محمد  ." لمعضلة عودة الالجئين في التسوية النهائيةسيناء، حاّل والشتات في 
 :وفي هذا السياق صرح ديفيد بولوك 43.عالم عبدالهادي

حها للفلسطينيين، بل على عتقد أن مرسي يريد أو يخطط للتخلي عن سيناء لمنأ ال 
عتقد أنه يعمل مع الجيش إلعادة فرض السيطرة عليها، وتجنب استفزازات ضد أ العكس، 
درة وكفاءة مسألة ق بالنسبة لي بأنها سيناء ةوتبدو أوجه العجز في إدار  ...إسرائيل

بصورة أكبر من الرغبة في دعم الفلسطينيين أو نوايا  ،وضغوط األولويات الداخلية
  44.عدائية تجاه إسرائيل

عدم ب ،مرسيحكومة وفي سيناريو آخر نزع العديد من المعلقين إلى إلقاء اللوم على      
من بارتياب  وجهة النظر التي ن ظر إليها. سيناء تمكن حكومته من أن تفرض األمن في

كما وغيره الكثير من أزمات البالد  ،ن تدهور الوضع األمني في سيناء مفتعلحيث أ
على  خوانترغب في إظهار عدم قدرة نظام اإل شتراك عناصر داخلية وخارجيةاالداخلية، ب

مواجهة عدم ب لم يرغب الجيش المصري أن ، واعتبارفرض سيادته على شبه الجزيرة
 .في سيناء خالل فترة حكم مرسيستقرار المتصاعد اإل

من قبل مسلحين  ،جاء الهجوم اإلرهابي بمدينة رفح على الحدود المصرية اإلسرائيلية     
والتي راح ضحيتها  2012أغسطس، / للجيش المصري في الخامس من آب نقطةهاجموا 

ية لته معظم القوى السياسوحمّ  .ليضع مرسي في مواجهة أزمة حقيقية ،جنديا مصريا 11
سبق الهجوم بثالثة أيام إصدار هيئة " :يقول عودة .لية عن الهجومو ووسائل اإلعالم المسؤ 

نياهو تحذيرات بمغادرة السياح سرائيلي نترهاب بديوان رئيس الوزراء اإلاإلمكافحة 
سرائيليين سيناء، بحجة توافر معلومات حول نية إرهابيين ضرب أهداف إسرائيلية في اإل

دت المخابرات المصرية علمها بالهجوم قبل وقوعه على لسان رئيسها اللواء كما أك 45."سيناء
 يهالمتوفرة لد المصرية أرسل المعلومات جهاز المخابرات" ا أنموضح ،مراد موافي

جهات صناع القرار وال في سيناء الى وجود مخطط لتنفيذ هجوم إرهابيخصوص ب
وأحاله مرسي . قاعس عن درء الهجومخوان بالتوهو اتهام ضمني لحكومة اإل 46".المسؤولة

                                                           
43
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46
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والتي تتفق مع تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  ،للتقاعد على إثر تصريحاته
أن الموساد سلم  ،، موسى أبو مرزوق، لوكالة األناضول حيث أوضحآنذاك حماس

ما "الى هذا باإلضافة  47.للمخابرات المصرية قائمة بأسماء تسعة إرهابيين قبل وقوع الهجوم
التي تم اإلفراج عنها من السجون و  بالهجوم، تم تأكيده من عالقة بعض العناصر الجهادية

قبيل الحادث بأيام  2012يوليو، / المصرية بعفو مرسي الرئاسي في التاسع عشر من تموز
تخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة د عند الجيش قناعة أن مرسي يمنع اما ولّ  48."قليلة
 سوشيتدأوحسب تحيق لوكالة  .لذين أخذوا يحاولون فرض سيطرتهم على سيناءرهابيين ااإل

مرسي أمر السيسي بوقف حملته على الجهاديين الذين ": شر على موقع قناة الحرةبرس ن  
ولطالما آمنت قيادة الجيش أن الجماعة تعلي ... قتلوا جنودا مصريين وشنو حملة من العنف

 49."المصالح األمنية المصرية من شأن طموحاتها اإلقليمية على

وفي الوقت الذي علق فيه البعض على أن الحدث يراد توظيفه في المواجهة السياسية      
 ،ن هجوم سيناء خدم الرئيس المصري الجديدأ مجدي سمعان ضعاف مرسي، رأىة إلالداخلي

إلى أن  ،الذي كان يواجه صعوبات جمة تضع عالمات استفهام على قدرته على قيادة البالد
واتخذه مرسي ذريعة لتعديل هيكلية قيادات  ،وقع حادث رفح، عندها تغير كل شيء

  50.الجيش

، خلق الوضع في سيناء مشاكل إضافية بالنسبة للواليات المتحدة وعلى الصعيد األهم     
مبارك تم تفجير أنبوب نقل الغاز الى إسرائيل مرات عديدة، كما زاد  سقوطفعقب . إلسرائيل

، كجماعة أنصار بيت واستشرت المجموعات الجهادية في المنطقة ريب السالح الى غزة،ته
هذا باإلضافة الى ما شهدته مدينة إيالت جنوب إسرائيل،  .وغيرهاوأنصار جندهللا المقدس 

وأصبحت  51.إسرائيليين ثمانية وخية مصدرها سيناء أسفرت عن مقتلمن هجمات صار 
تهديد حجم المعلومات عن اللمؤسسة الدفاع اإلسرائيلية،  فوفقاً "سيناء جبهة جديدة إلسرائيل، 
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ال يمكن فهم  أنه نتونيكل عتقدوت 52".مماثاًل لنظيره المتعلق بغزة المتصل بسيناء قد أصبح
دون فهم ( باإلشارة الى الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل)ماذا يحدث في غزة 

إطالقها، من إيران عبر السودان وفي نهاية المطاف  المسار الذي اتخذته هذه الصواريخ قبل
ر مسؤول كبير في وزارة أشا"حيث  53.لحماس، وماذا تعني هذه الروابط لألمن اإلقليمي

تدعمه إيران، يخدم كطريق لنقل األسلحة اإليرانية إلى حماس  ،سرائيلية أن السودانالدفاع اإل
رهابيي الجهاد اإلسالمي عبر األراضي المصرية   54."وا 

ستقرار في سيناء، والذي أبرزته بوضوح الهجمات وهكذا فرض تنامي عدم اإل     
كية لحاجة عاجلة الى إعادة ر يالصاروخية على مدينة إيالت، ضغوطات على اإلدارة األم

ترسيخ األمن في شبه الجزيرة، مع ما تبديه واشنطن من أهمية للجيش المصري في إنجاز 
أبريل / نيسان 20 جل لمصر فياهتشاك كي ر يمارة وزير الدفاع األزي قد تكونو . هذه المهمة

كية مع المؤسسة ر يعلى أهمية العالقات األم جلها دأكحيث . في هذا اإلطار 2013
التزام  مؤكدا علىتقرار المصري واإلقليمي، والتي ينظر إليها كضامن لإلس ،العسكرية

 55.للتهديدات األمنية الجديدة واشنطن بمواصلة تقديم الدعم العسكري لمصر للتصدي

، أخذت حكومة إسرائيل تحذر من اإلنفالت األمني في وعلى إثر هذه اإلضطرابات     
، على طول الحدود اإلسرائيلية مع غزة وسيناء سيناء الذي بات يشكل تهديدا مباشرا عليها

وضع في الخروج ويمهد الطريق لتكوين نواة للمليشيات اإلسالمية المتطرفة إذا ما استمر ال
وعلى ما يبدو شعرت أنها عاجزة جزئيا عن مواجهة التهديدات القادمة من . عن السيطرة

الواقع، أي جهد جاد لضبط الوضع في سيناء يتطلب تنسيقًا مع إسرائيل، وهو  ففي. سيناء
متسائال العميد المتقاعد في جيش الدفاع . خوانيمكن تحقيقه بفاعلية مع حكومة اإلما ال 

ما إذا كان باستطاعة حكومة اإلخوان نزع فتيل األزمة على "سرائيلي مايكل هيرتسوغ اإل
اية إلى إجبار إسرائيل ما يمكن أن يؤدي في النه" ؟حدود، أو إذا كانت ترغب بذلك حقاال

وهو السيناريو الذي سيتصدر  كما وضح هيرتسوغ، ،في شبه الجزيرةبنفسها  تدخلعلى ال
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اتفاقية السالم اإلسرائيلية  هددما سي ،قات الثنائية بين إسرائيل ومصرالمشهد بما يهدد العال
إسرائيل راغبة بتعزيز وجود الجيش  ومن هنا بدت 56.واإلستقرار في المنطقة المصرية

وبالفعل بدأت القوات . المصري في سيناء بأكثر مما حددته بنود معاهدة كامب ديفيد للسالم
 57.عملية أمنية واسعة في المنطقة تنفيذ لمصرية والشرطةالمسلحة ا

الهجمات الصاروخية على و كل هذه العوامل مجتمعة؛ عدم اإلستقرار في سيناء،      
باإلضافة  ،إيراني الستثمار األوضاع، وتهريب السالح الى غزةتدخل اإلعتقاد بو إسرائيل، 

لقوى ت الدولة واالتي تصطدم مع معظم مؤسسا الداخلية مرسياتجاهات سياسة  الى
وبالتزامن مع انزعاج واشنطن من قصور حكومة اإلخوان في حماية  السياسية في مصر؛

كية في ير كية في القاهرة مع اقتحام اإلحتجاجات السفارة األمير المنشآت الدبلوماسية األم
" كريغ"و" ويبر"حيث اعتبرت الواليات المتحدة، حسب  2012،58سبتمبر / القاهرة في أيلول

تعاطفا واضحا مع المقتحمين للسفارة ولم يتخذ إجراءات لحماية السفارة إال  أن مرسي أبدى"
 مجتمعة عواملال كل هذه 59."بعد أن وجهت له انتقادات مباشرة من الرئيس األميركي

والعودة الى ما كان عليه  نفجار األوضاعإ مع إمكانية ،مدعاة للقلق في واشنطنأصبحت 
  ."يناير 25"الحال في 

 اإلخوان يتهاوى حكم .0-0

 المناخ العام .0-0-0

لقد بدا مرسي قبيل انتخابه وحتى في بداية حكمه على األقل، راغبا في العمل مع اآلخرين 
غني إنشائيا  خطاباكونه في سبيل ذلك ال يتعدى ولكن ما قدمه . من أجل تحقيق التغيير

عما كان عليه الحال في  ولم تعكس سياساته تغييرا حقيقيا. افتقر الى نهج يعززهالمضمون، 
ولم يكن صاحب القرار وال القائد الفعلي  افتقر مرسي الى مقومات القيادة. عهد سابقه

كثيرا ما كان يتحرك بتلقين من قيادات الجماعة التي اتبعت استراتيجيات هشة ف ،لمصر

                                                           
56
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57
See for example: Talia Ralph, "Egypt Army Kills 32, Arrests 38 more in Sinai Offensive," Global 

Post, September 8, 2012, http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-
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58
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59
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حالل نظام جديد محله بين عشية وضح اها تسعى لتدمير النظام السياسي القائم بأكمله، وا 
بغرض الهيمنة السريعة على مؤسسات الدولة، األمر الذي كان من شأنه أن يزيد من فرص 

 .خوانالشى مخاوفها المشروعة من حكم اإلالمعارضة، التي لم تتراجع أو تت

غير قادر على الحكم بطريقة  اوبد وأخذ مرسي يتنصل من تعهداته الواحد تلو اآلخر،     
م والقضاء، وسعى الى تمكين مرارا مع الجيش واإلعال تستوعب كل األطراف، فاصطدم

في مقابل إقصاء اآلخرين وتهميش خصومه السياسيين، بدال من بناء توافق وطني  تنظيمه
مبتعدا بذلك عن تحقيق أهداف الثورة التي كانت تحتاج الى دمج كل الرؤى وتوحيد . واسع

في بناء دولة تلبي طموحات كل  والمضي قدما ،كل الجهود للخروج من األزمات الداخلية
سي سوى القليل لتحسين األوضاع وفي ظل هذا المناخ لم يفعل مر . المصريين هذه المرة

قتصادية، ولم يستطع بالتالي تحقيق الحد األدنى من مطالب الشعب جتماعية واإلاإل
يب وبكثير من الر  ة اإلخوان المسلمينجماعلذي تعامل معه من منطلق قناعات المصري، ا
المصريون وهكذا جاء البناء معاكسا لطموحات الثورة وما ثار . تجاه اآلخرين وانعدام الثقة

وهذا ما عكسته . قادرا على فرض نفسه بديال مقنعا للنظام السابق مرسيألجله، ولم يعد 
والتي كانت معبرة عن مختلف  60التي انتقدت مرسي في تلك الفترة، مقاالت الرأيغالبية 

اسية المصرية، سواء المتفقة أو المعارضة، لنظام مبارك والعسكر، ما يمكن القوى السي
جماعا  اعتباره مؤشرا من مؤشرات استياء الرأي العام المصري من أداء مرسي في السلطة، وا 

 . ى أنه أخفق في تلبية مطالب الشعبعل

ن كانت فترة حكم اإلخوان قصيرة نس      ن في الواقع ، لكبيا إلصدار مثل هذه األحكاموا 
عقالنية، والتي حفزت على ظهور نت هناك مؤشرات تجسد عملية صنع قرارات غير كا

والحقيقة أن " .مختلفةالمؤسسات الدولة أزمات سياسية حادة مع القوى السياسية والشعبية و 
خوان المسلمون، كانوا يقودون مصر الى كارثة اقتصادية مرسي وحكومته، ومن ورائهما اإل

إلخوان المسلمين أثبتت جماعة ا"أن  إريك تراجرالكاتب والباحث ويقول  61."واجتماعية

                                                           
60
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سجل "أن  بولوك كما اعتقد 62".ستبدادية خالل السنة الرئاسية لمحمد مرسيميولها اإل
اإلخوان في السلطة يثبت أنهم ليسوا ديمقراطيين حقًا، باسثناء األمور المصطنعة التي تقبل 

فهم يحاولون التوصل إلى سيطرة حصرية  ،م ادعاء أنهم أغلبيةطالما يمكنه حكم األغلبية،
على صعيد شخص الرئيس مرسي ترى و  63".على المؤسسات الرئيسية في الدولة والمجتمع

في  .غير عادي، قد دفعه التاريخ من الغرفة الخلفية الى كرسي الرئاسة اً سياسي"نتون فيه يكل
ظل كم من نقطة الصفر في ول تعلم الح  حاي ،دون مشاورة أحدنواح كثيرة كان يتصرف 

لرقص على أحب بوضوح قوة منصبه الجديد، واستمرأ امرسي  .ظروف صعبة للغاية
 64".، حتى ابتلعته في وقت الحقالسياسة

خوان، تأثير واضح على فه اإلكان لإلستقطاب السياسي، الذي اصطنعه مرسي ومن خل     
استراتيجي في  الداخلي المصري، ما أدى الى خللالتفاعالت اإلقليمية والدولية مع الوضع 

. المصري النظام أمنطر يهدد الى خ نذر باحتمال تحولهأوما  قليمية،موازين المنطقة اإل
من شأنه  ، وماوأمن إسرائيل كيةر ياألمر الذي ينعكس سلبا بطبيعة الحال على المصالح األم

لكن من ناحيتها، اعتقدت جماعة و  .خواناإل كية تجاهير سياسة األمال ن يحدد بشكل كبيرأ
في الحكم، على الرغم من  بقاءسوف يضمن لها النجاح وال تقربها من واشنطنن خوان أاإل

اضح في إدارة فهل يمكن لواشنطن أن تتعايش مع منهج حكم يخفق بشكل و . األداء المتردي
التاريخي كشريك يجعل من القاهرة عاجزة عن مواصلة دورها والخارجية، و  أزماته الداخلية

وفي  ؟منية في المنطقةبات يضر بمصالحها األ استراتيجي رئيسي للواليات المتحدة، ال بل
ما إذا كان يتعين  خوان قد فشلوا في الحكم،نتون، التي اعتبرت أن اإليل كلءتساضوء ذلك ت

تقصد ) ا على كثير من االشياءعلى واشنطن أن تحتفظ بشراكة مع قيادة يختلفون معه
وت بين أنه كان . بذريعة الحفاظ على المصالح األمنية المحورية للواليات المتحدة (خواناإل

على واشنطن المضي قدما بأداء متوازن بدون توفر إجابات سهلة أو خيارات جيدة في تلك 

                                                           
62
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ذا ما تعرضوا خوان إتقف خلف اإلل م تكنل الواليات المتحدة يعني أنوهو ما  65.المرحلة
  .عارضة كبيرةلم

. تفاقمت حدة النزاع الذي بدأ يخرج عن نطاق السيطرة في األشهر األخيرة لحكم مرسي     
وأضحت البالد في حالة استقطاب حاد بين جماعة اإلخوان المسلمين الحاكمة وبين 

 ه لتشمل مختلف أطياف الشعب المصريبعين اً سياسي المعارضة، التي تجاوزت فصيالً 
بينما ات السابقة ترشح اإلضطراب السياسي في البالد للتزايد، وباتت كل المعطي. ومؤسساته
ن تم استبعاد مصر من المعادلة اإلقليمية بصورة . ستقرار ال يزال موضع شكتحقيق اإل وا 

ن أ ستقرارإال أنه ال بد لهذا اإل مؤقتة بالنسبة لواشنطن، النشغالها بأوضاعها الداخلية،
يد الموقف تعقيدا، أنه وفي ظل غياب تغيير محتمل ولكن ما يز . يتحقق في المدى المنظور

قتصاد المصري، فسوف يستمر التدهور خالل ي نهج مرسي، ومع استمرار تعثر اإلف
 . خوانقاومة الغالبية لحكم اإلستياء الشعبي وممما يزيد من حالة اإل مقبلةشهر الاأل

تلبية احتياجات الجماهير من يحكم بقدر ما هو مهم  اً وفي ظل هكذا بيئة، لم يعد مهم     
واشنطن بتعاطيها مع العملية السياسية في مصر،  نأ ما يعني نظريا .ستقراروجلب اإل

حدد من كم ارع،ام بالرأي العام وما يحدث في الشهتمأصبحت تركز على إبداء مزيد من اإل
 كر في هذا السياق، أنوالجدير بالذ .واإلخوان ات سياستها الخارجية تجاه مصرمحدد

تزامن مع خوان التي افتقرت الى الحكمة لتوطيد سيطرتهم على السلطة، بالمحاوالت اإل
قتصادي في البالد، لم تساهم في تعزيز موقفهم الشعبي ال بل تدهور الوضع األمني واإل

 66أدت الى تراجع حاد في شعبيتهم، ودفعت الجماهير للخروج مطالبين بعودة حكم العسكر،
  .حكومة جديدة مدعومة من الجيش مهد الطريق لقيامما 

 محاوالت احتواء األزمات .0-0-5

 :صرح عبدالفتاح السيسي 2013أغسطس، / في لقاء له مع صحيفة واشنطن بوست في آب

تخدم اآليديولوجية لقد قاد اإلخوان البالد بطريقة ... الجيش المصري لم يقم بانقالب
كان الجيش حريصا  ...كل المصريينيجعل مرسي رئيسا لوهذا ما لم  التي يمثلونها،

 ،جدا على نجاح مرسي، ولو كنا نعارض أو ال نريد السماح لإلخوان أن يحكموا مصر
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أن يصطدم مع جميع مؤسسات  لقد اختار مرسي... لكنا تالعبنا في عملية اإلنتخابات
. مي العام، القوى السياسية، وحتى مع الرأالقضاء، األزهر، الكنيسة، اإلعال :الدولة

ومن . فإن فرصة نجاحه تكون ضئيلة ؛وعندما يصطدم رئيس مع كل مؤسسات الدولة
 من لهذو خلفيات دينية  أنصاروحشد يحاول استدعاء  (مرسي) كان ،ناحية أخرى

 ،الفكرة التي جمعت تنظيمات اإلخوان المسلمين في تنظيم دوليإن ... الداخل والخارج
نم ال )ا على آيديولوجية ترتبط تماما بمفهوم التنظيم ال تقوم على القومية أو الوطنية وا 

، على أرض الواقع على التطورات نا مرسيطلعأ ل المراحل المختلفةخال (...الدولة
 .عمل الكثير اكان ممكنو  ،المشورة وتوصيات مقترحة لكيفية التعامل معهاله  مناوقد

ئتالفية دون المساس خالل حكومة اكان من الممكن حل األزمة من  ،فعلى سبيل المثال
وأعتقد أن اتخاذ . ستمع فقط دون أن يعمل بأي منهايلكن مرسي كان  .بمنصب الرئيس

قبل ... القرارات والقيادة كانت في أيدي تنظيم اإلخوان، وهذا أحد أسباب فشله الرئيسية
للعمل على إنهاء  لكل القوى السياسية في مصر أيام سبعةمهلة  ناأعطي "يوليو 30"

للتفاوض مع القوى ( لمرسي)ساعة إضافية كفرصة أخيرة  03تم تجديدها لمدة ة، األزم
بشكل واضح أنه إن لم يتغير شيء مع نهاية  وأعلنت   .لتوصل الى حل وسطالسياسية وا

في يوم إعالن وحتى ... العسكر والقوى السياسية من قبلستعلن خارطة طريق ف ؛المدة
 ضمدعوت الجتماع  (2012يوليو،/ تموز 3في  مرسي من منصبه إقالةبيان )البيان 

وممثل  ،والممثل السياسي لحزب النور ،ومحمد البرادعي ،وشيخ األزهر ،بابا األقباط
عي حزب ود  . وتمرد ،وعن الشباب ،وممثلين عن القضاء المصري ،عن المرأة المصرية

على خارطة اتفق الحاضرون و  .أحدمنهم الحرية والعدالة الى اإلجتماع، لكن لم يأت 
تشكيل حكومة و  ،رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية تعيينطريق ب

رح ط  و ... تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لعمل التعديالت الدستوريةو تكنوقراط 
وبمجرد الموافقة عليه سنجري اإلنتخابات البرلمانية والرئاسية . الدستور لإلستفتاء العام

رسالة الى  وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه البيان، وجهت  ... ن تسعة أشهرفي غضو 
طالبته بالمبادرة لحل األزمة بأن يطرح نفسه إلستفتاء شعبي ومعرفة ما  السابق لرئيسا

ولو لم نتدخل لكانت ... ال ليس بعد: ، لكنه قالرئيسا إذا كان الشعب ما زال يريده
له أن  تأوضحقد  رحيل مرسي بأربعة أشهرقبل وكنت كذلك  ...هناك حرب أهلية
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أن الجيش  أخبرتهو  ...يخلق صراعا بين مؤيديه والمعارضةنهجه وجماعته في الحكم 
 67.لن يكون قادرا على فعل شيء في حال اقتتلت جماعتة مع الشعب المصري

  :وحسب تحقيق لوكالة أسوشيتدبرس نشر على موقع قناة الحرة     

وضع الجيش خطة طوارئ يتولى بموجبها المسؤولية األمنية  3201 ،أبريل/ نيسانفي 
 ...إذا خرج العنف في الشوارع عن سيطرة الرئيس، ولم تشمل الخطة اإلطاحة بمرسي

الجيش حينها بأن  وأمر ...نوحث مرسي قوات األمن على التعامل بشدة مع المتظاهري
، حسب "الناس لها مطالب: "على المتظاهرين، لكن السيسي رفض، وأبلغه" أقسى"يكون 

  68.من التقيناهم من الضباط

نتخابات أول من دعى ال"" مصر القوية"عبدالمنعم أبو الفتوح أن حزبه أكد ومن جهته      
 ،رئاسية مبكرة، إنقاذا للواقع وللورطة التي تعيشها مصر وتجنبا ألن تعم الفوضى في البالد

ستهتر الرئيس مرسي بهذا الغضب الشعبي مستعجبا كيف ا ".وتجنبا لحدوث انقالب عسكري
 69.الواسع

 :"السيسي"وبالنسبة للواليات المتحدة، أكد      

 في الواليات المتحدةتم إحاطة المسؤولين  .لم تكن الواليات المتحدة بعيدة عما يحدث
ومنذ شهور، أخبرتهم أن هناك مشكلة كبيرة في مصر، . وتعقيدات الوضع اتألزماب

مارس، / في آذار)وقلنا بوضوح .. .هاالنصح والمشورة لتجاوز و  عموطلبت منهم الد
أن تداعيات األزمات من شأنها أن تؤدي الى حرب أهلية مع تنامي حجم  (2012

كية ر يلإلدارة األم... رت ظهرها للمصريينالكن الواليات المتحدة أد ....المعارضة للقيادة
 تماستخد هاين، وكنت أود حقيقة لو أنوذ والتأثير على اإلخوان المسلمالكثير من النف

  70.نزاعلحل ال مع اإلخوان هذا النفوذ

                                                           
67
Lally Waymouth's Interview with Gen. Abdel Fatah Al-sissi. The Washington Post, August 5, 

2013, http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/washington-post-interviews-
egyptian-gen-abdel-fatah-al-gen-sissi/2013/08/03/6409e0a2-fbc0-11e2-a369-
d1954abcb7e3_story.html 

68
."خفاياعزلالرئيسالمصري"عبدالرحمن،
69
6186برنامجآخرالنهار،حوارمععبدالمنعمأبوالفتوح،الدقيقة

70
Waymouth's Interview with Gen. Abdel Fatah Al-sisi. 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/washington-post-interviews-egyptian-gen-abdel-fatah-al-gen-sissi/2013/08/03/6409e0a2-fbc0-11e2-a369-d1954abcb7e3_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/washington-post-interviews-egyptian-gen-abdel-fatah-al-gen-sissi/2013/08/03/6409e0a2-fbc0-11e2-a369-d1954abcb7e3_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/washington-post-interviews-egyptian-gen-abdel-fatah-al-gen-sissi/2013/08/03/6409e0a2-fbc0-11e2-a369-d1954abcb7e3_story.html


68 


 
 

حسب  "أكثر شمولية"لكن واشنطن حاولت التأثير والضغط على مرسي ليكون حكمه و      
قدمت سفيرة الواليات  2012ديسمبر، / في كانون أولف .ل ستريت جورنالو و صحيفة 

فصلة لمرسي ومستشاريه حول تغييرات وزارية المتحدة لدى مصر آن باترسون، اقتراحات م
كما زادت التحركات الدبلوماسية بشكل . يمكن أن تساعد في تخفيف احتقان المعارضة

 يس هيئة األركان مارتن ديمبسيرئ حذر كما ،هاألسبوع األخير قبل اإلطاحة بمكثف في 
تعهدا بخصوص  من انقالب عسكري، لكن السيسي لم يقدم عبدالفتاح السيسي اجلتشاك هو 

 وحتى في لحظات حكم. النظام بسرعةذلك موضحا أنه ال يحبذ التدخل إال أنه يريد استعادة 
قدمت واشنطن اقتراحات للخروج من األزمة، بما في ذلك  ، بحسب الصحيفة،األخيرة مرسي

لتحديد خطوات من شأنها حلحلة  رسي فرصوبالتالي كانت لدى م. تعيين رئيس وزراء جديد
. كية جين بساكير يسم الخارجية األماحدثة بة، لكنه لم يغتنمها كما جاء في تصريح المتاألزم

  71.وبالتالي لم تكن واشنطن لتفعل شيئا عندما أطيح به

مرسي  مع اتجهودا بذلت من أجل احتواء األزم أن ما سبقفي ضوء يتضح ل     
ل ه ي أي حلول غير حلوله،ولكن مع رفض مرس. دون إحراز تقدم ونتائج إيجابية ،اإلخوانو 

دون  نهجهزمات إذا ما استمر بعن مخاوفها من تفاقم حدة األ هكية لر يأعربت اإلدارة األم
الحاشدة المنتقدة له قبل أن يرتفع ستجابة لمطالب الجماهير تصحيح؟ وهل حثته على اإل

السقف للمطالبة برحيله؟ وهل بينت له أنه في موقف شبيه بموقف مبارك قبل ذلك بعامين، 
 رابعما سيتم مناقشته في الفصل ال نتخابات؟ هذان كان قد فاز بالسلطة عن طريق اإلوا  

 . خوانحول سقوط حكومة اإلمن الدراسة واألخير 

 خاتمة

ن فازوا  خوان الضحية بمحض إرادتهم،اإل واكان ،السلطةكل باستعجالهم  نظريا، بها حتى وا 
التي أشعلت  البالد ن من الصعب حلحلة أزماتاكحيث . الفشل عمليا ىعنهذا الفوز  ألن
. لتحقيق المكاسبالحقا وهو ما رجح الكفة لصالح الجيش  ،في تلك المرحلة "يناير 25"ثورة 

صعوده الى السلطة بنسبة تصويت  سي على ما يبدو أنومن جهة أخرى، لم يدرك مر 
بيرة ممن ال تعكس وال بأي حال من األحوال تأييدا شعبيا بذات القدر، ذلك أن نسبة ك 51%
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. ية بالطرف اآلخر أو تعاطفا مع اإلخوان، وليس قناعة بهم وبهصوتوا له انتخبوه إما نكا
ى نظام مبارك والذي حصل على أحمد شفيق، المحسوب عل تقدمه على منافسهكما أن 

الرغم من كل الحمالت ب نتخاباتبأقل من مليون صوت في اإل نصف األصوات تقريبا،
أن نظام مبارك قد سقط وال بأن على  اً مؤشر ليس  المشوهة له والمضادة لخوضه اإلنتخابات،

وجب بذل الكثير من الجهود يستيتطلب حكمة و  الشعب في مجمله ال يريد النظام السابق، ما
لتعزيز شعبيته واستقطاب مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني الى صفه، إذا ما كان 

 .يتطلع الى استمرارية في الحكم أو حتى الى والية ثانية

ثورة شعبية بي؛ داخل فاعلمن السلطة ب وأ خرجوا خوان وأخطأوا وفشلوا،اإللقد حكم      
ا فإن المبالغة في إعطاء دور للواليات المتحدة بتوجيه األحداث فيه ومن هن .بهم احتطأ

خوان حكم اإلالمحدود ل واشنطن انتقادولكن  .إغفال لدور العوامل الداخلية في مصر
والذي يفسر توجهاتها الواقعية في  ،وسياساتهم العشوائية أثناء العام الذي قضوه في الحكم

دور نظريات المؤامرة بشأن  عزز ي في مصر بعد الثورة،سياستها تجاه عملية التحول السياس
في عصام عبدالشافي  ويشير .خوان المسلمين الى السلطةالواليات المتحدة في صعود اإل

أن معظم اتصاالت أوباما بمرسي خالل حكم األخير ارتبطت بأزمات تمس "الى هذا السياق 
كية بالقاهرة، وليس بسبب ير لسفارة األمكية باألساس، مثل أمن إسرائيل وأمن اير المصالح األم

 72."األوضاع الداخلية في مصر
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 خوان المسلمين وصعود الجيشسقوط اإل :رابعالفصل ال. 4

من انقالب عسكري على مرسي قبيل اإلطاحة به،  المصريوباما الجيش ألقد حذرت إدارة 
فهل ظهر . موضع إعادة نظر في تلك الحالةستكون كية لمصر ر ياألم ساعداتالم ألن

 صعود السيسي إليها؟من ثم و  تناقض في موقف واشنطن قبل وبعد خروج مرسي من السلطة
وفي هذا الصدد يسعى هذا  ؟كية في التعامل مع الحدثر يستراتيجية األموكيف كانت اإل

كانت واشنطن قد طرحت حلوال تحول دون إقالة  تساؤالت تتعلق في ما إذا مناقشةالفصل ل
دعم أول تخلت عن  أم أن واشنطن قد في مساعيها للخروج من األزمة؟مرسي من منصبه 

ات عدم تسمية د؟ وما هي محدرئيس مدني منتخب ديمقراطيا لمصر، وتحت أية مبررات
 ستحاول الدراسة اقتفاء وفي هذا السياق ؟عسكرياانقالبا  مرسيلرئيس عزل الجيش المصري ل

خوان المسلمين في اإل كية تجاهير لسياسة األمعلى تكييف ا الرأي العام المصريمدى تأثير 
  .هذه المرحلة

 ثورة مرة أخرى .4-0

 "يونيو 01"في اإلستجابة الحتجاجات  ،ن جديدم تقدير موقف .4-0-0

 :الشرق األدنى تاسياسل المدير التنفيذي لمعهد واشنطن ،يقول روبرت ساتلوف

، بدا أن خطاب 2011عام عندما أرغمت انتفاضة ميدان التحرير مبارك على التنحي 
إلخوان اوبعد وصول . الرئيس أوباما يعتنق دعوات المتظاهرين إلى الديمقراطية

المسلمين إلى السلطة بعام، وعندما خرج ماليين المصريين إلى الشوارع للمطالبة 
الجماعة كفاعل سياسي بداًل من واشنطن أكثر اهتمامًا بإنقاذ  باستقالة مرسي، بدت

الكثير من المصريين، وربما غالبيتهم، الراغبين في ابتعاد اإلخوان كلية عن نحياز مع اإل
 1.المشهد السياسي

 فإلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك دقيقا، وأن الواليات المتحدة تصدت حقا إلقالة مرسي؟      

 نم لقأوضاع األمنية بعد جتماعية وتدهور األقتصادية واإلمع استمرارية األزمات اإل     
خفاق حكومتحكم اإلعام على  ستقرار، هم في فرض النظام وجلب األمن واإلخوان، وا 

                                                           
1
Robert Satloff, "In Egypt, US is Better off Doing Nothing," The Boston Globe, August 22, 2013, 

http://www.bostonglobe.com/opinion/2013/08/22/egypt-better-off-doing-
nothing/0F0UqxyHFeEdcBUGv3xHcM/story.html 

http://www.bostonglobe.com/opinion/2013/08/22/egypt-better-off-doing-nothing/0F0UqxyHFeEdcBUGv3xHcM/story.html
http://www.bostonglobe.com/opinion/2013/08/22/egypt-better-off-doing-nothing/0F0UqxyHFeEdcBUGv3xHcM/story.html


68 


 
 

وانعكاسات ذلك على المجتمع المصري الذي بات يتذمر من النظام، بدأت حملة معارضة 
وبدأت بجمع . إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة تدعو 2013أبريل / في شهر نيسان" تمرد"

يادة الشعب الذي بدأ يتبلور ة استنادا لمبدأ سالتوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهوري
بعد الثورة، والقت استجابة وقبوال سياسيا وشعبيا واسعا، وتم جمع تواقيع بما يفوق عدد  عمليا

في  2."مليون مصري لسحب الثقة من محمد مرسي 22وقع عليها "حيث  .من انتخب مرسي
 3.اإلنتخابات الرئاسيةمليون صوت في  13حين حصل مرسي على ما يزيد قليال عن 

خوان يحفز قيام مواجهات مع كل القوى السياسية ل نهج اإلالرغم من ذلك، ما زابو      
و مزيد من ومؤسسات الدولة، ويفرز بيئة سياسية مضطربة على نحو متزايد تدفع مصر نح

س وشي رئيوقد نسب الى راشد الغن. ركيةيالمصالح األم ؤثر علىيقد الفوضى، األمر الذي 
  :أن في هذا الصدد حزب النهضة التونسي قول  

 غايتهم ...حكمريقة صبيانية أدت إلى فقدهم الاإلخوان المسلمين في مصر تصرفوا بط
السلطة والمناصب، فاستأثروا بها بطريقة أكثر فجاجة من مبارك ونظامه،  كانت

 4.، فعزلهممبتعدين عن الشعب الذي كان ينتظر الكثير منهم ...وسيطر عليهم الغرور

قد دعمت  الواليات المتحدةعلى افتراض أن والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار،      
قرة فقدت خوان للوصول الى السلطة، فكيف لها أن تقف خلف حكومة ضعيفة غير مستاإل

ستمرارية في الحكم مع دعوة على اإل ةوباتت غير قادر  ،يةالشعب مصداقيتها وشرعيتها
ذا كانت قد تخلت عن مبارك، حليف . لقوى السياسية الفاعلة لإلطاحة بهاالمعارضة وا وا 

 عندما عجز عن ضبط األمور، فهل ستتمسك بمرسي؟ ،ين عاماثالثال

خرجت الجماهير تطالب مرسي  ضد النظام، رة أعمال المعارضةوهكذا مع تصاعد وتي     
جاءت  ت رئاسية مبكرة، ومن ثمبتعديالت وزارية، ومن ثم ارتفعت المطالب إلجراء انتخابا

أشير إليها باعتبارها من ، والتي 2013يونيو / في الثالثين من حزيران مليونيةحتجاجات الاإل
عودة اإلطاحة بمرسي و خوان داعية الى ضد نظام اإل حتجاجات في التاريخ الحديث،أكبر اإل

دارة البالد مع  هتومدى فاعلي يشعبالكانت واشنطن تترقب الحراك . الجيش الى الحكم وا 
في ضوء  لعودة العسكر، لتبني موقف التغيير المحتمل لنظام مرسي، والذي يمهد الطريق
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مرسي على سدة الحكم وينجو من  خصوصا وأنه بات من غير المرجح أن يظل. ذلك
وما زاد األمر تعقيدا أن مرسي اصطدم مع . البالد فياجات السياسية والشعبية حتجاإل

خوان أو الجيش المدعوم ، وبات الخيار إما الوقوف خلف اإلبشدة قبيل عزله قيادات الجيش
 .شعبيا

قادرا لم يعد  ولكن ما هو مؤكد في هذا السياق، أن واشنطن لم تكن لتدعم شرعية نظام     
ونظرا ألن مرسي منتخب ديمقراطيا،  .ستراتيجيةعلى حساب مصالحها اإل على حماية نفسه

كية النظام ظاهريا دون أن تكون حاسمة في التصدي لتطور األحداث ر يساندت اإلدارة األم
ففي حين تنظر إدارة أوباما، حتى تلك اللحظة، إلى صعود الرئيس " .المتجهة نحو إقالتة

محمد مرسي من خالل انتخابات حرة ونزيهة نسبيًا كخطوة هامة نحو ترسيخ الديمقراطية في 
وحدها ال  نتخاباتأن اإلحكومتة، يشير الى مصر، إال أن تزايد الغضب الشعبي ضد 

ستقرار األمني المصري واإلقليمي، ار أن اإلوعلى اعتب 5".ستقرارتستطيع أن تفضي إلى اإل
كية؛ فال يمكن أن تضع واشنطن ر يالذي يعتبر الجيش المصري أحد ركائزه، أولوية أم

على  مرحلة القادمة،د الى السلطة في الع، الذي بات مؤكدا أنه سيصعالقتها مع الجيش
ن كانت غير راضية عن  يمي قلهذا الى جانب الواقع اإل. لة مرسيإقاطريقة المحك حتى وا 

ستحتاج واشنطن إذا ما أرادت التصدي إلسقاط  خوان، حيثالمشتت في عالقته مع نظام اإل
ومن زاوية أخرى  .ها في المنطقة، والذين رحب معظمهم باإلطاحة بهئم حلفامرسي إلى دع

ن اعتقدت  وبصورة  إقالة مرسي فسرت   أنورغبت ب الواليات المتحدةأكثر عمومية، فحتى وا 
، فال يمكنها أن تؤيد خطوة الجيش بشكل علني في نموذج الحكم اإلسالميعلى أنها فشل ل
 .هذه الحالة أيضا

تندرج في إطار العالقات الوثيقة مع  مع مصر الواليات المتحدة مصالحفي ضوء أن و      
الجيش المصري باألساس، وعلى اعتبار أن مصر ما زالت دولة عسكرية يستحوذ الجيش 

من المرجح أن ال تعارض ف ؛اء بصورة مباشرة أو غير مباشرةفيها على معظم السلطات سو 
أن الشراكة "يشير عادل عدوي من معهد واشنطن  .ليامرسي عم إقالة اإلدارة األميركية
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من الزمن، ينبغي أن توفر األساس لكال الحكومتين لتبني نهجا  اً العسكرية التي دامت عقود
  6".أكثر توازنًا وواقعية للتطورات السياسة المستمرة

 مضطربة ومواقف غير محددةكية ير أمسياسة  .4-0-5

يونيو، / حزيران 30أشار استمرار المظاهرات المليونية في مصر المطالبة برحيل مرسي منذ 
غالبية أن محمد مرسي وحكومة اإلخوان المسلمين فقدت تأييد  التالية،واأليام القليلة  2013

حتجاجات ضد نظام مبارك قبل كان المشهد مماثال حين اندلعت اإلعندما . الشعب المصري
في حتجاجات ولكن اإل. التنحي في نهاية المطافكية مبارك الى ر يعامين، دعت اإلدارة األم

الموقف وأشارت على  ذاتكية ر يفهل تبنت اإلدارة األم ،تفوق سابقتها بكثير هذه المرحلة
 مرسي بالرحيل؟

ل يوم يكية باتريك فنتر ر يسم الخارجية األماقبيل إقالة مرسي بأيام قليلة صرح المتحدث ب     
الى لية خاصة في التوصل و الرئيس مرسي يتحمل مسؤ "، بأن 2013يونيو / حزيران 23

كية ر يأن الحكومة األم"وأضاف  ."للخروج من األزمة حل، والتوافق مع كل القوى السياسية
حق المصريين في التعبير عن آرائهم "على مؤكدا  ".تدعم الشعب المصري وال تدعم نظاما

".ةر  ر  ب  بحماية هذا الحق واإلستجابة لمطالب الجماهير الم  "ومطالبا مرسي  ".بحرية
ومع  7

، كما أعلن 2013يوليو / ول من تموزهاتف أوباما الرئيس مرسي في األاشتداد األزمة 
 :البيت األبيض في بيان يجمل مضمون المكالمة

األخيرة في  عن مخاوفه بشأن التطورات له عبرلقد هاتف الرئيس أوباما الرئيس مرسي لي
في مصر ال تجاه  ديمقراطي تحول عملية تجاهالواليات المتحدة  التزام وأخبره أن .مصر

أكثر من مجرد انتخابات بل أن تكون  الديمقراطية أن ومشددا أحزاب وال أشخاص،
الرئيس أوباما  حث  و كما . ..حكومتهم فيمسموعة وممثلة  نجميع أصوات المصريي

 المصريون أن وأكد ...لمتظاهرينعلى اتخاذ خطوات إلظهار استجابته ل مرسي الرئيس
نصاره أن جميع ألأن يوضح  هودعا ...وحدهم من يتخذ القرارات التي ستحدد مستقبلهم

                                                           
6
،4182أبريل،/نيسان46،معهدواشنطن"نبيلفهمييزورواشنطن،"عادلعدوي،

washington-visits-fahmy-analysis/view/nabil-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
7
"Daily Press Briefing by Patrick Ventrell," U.S. Department of State, June 28, 2013, 

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/06/211330.htm  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/nabil-fahmy-visits-washington
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/06/211330.htm
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سالمة الموظفين وتوقع منه أخيرا التزامه ب ...ةحتجاجات غير مقبولأشكال العنف في اإل
 8.كية في مصرر يموالدبلوماسيين والمنشآت األ

كما كان  في حول ما إذا كان يتعين على مرسي الرحيلاعلى سؤال صح هوفي رد     
 : وباماأقال  الحال بالنسبة لمبارك،

حقيقة أن مصر لم تشهد انتخابات  استنادا الىكان  (مبارك تجاه)لسابق إن موقفي ا
وهذا ما ، أنه حان الوقت للتغييرو  طويلة،حكومة ديمقراطية لعقود ب ظ  ديمقراطية ولم تح

ولكن في أعقاب الثورة خاض الشعب المصري انتخابات  .آنذاك طالب به المتظاهرون
ن أوما قلناه وقتها  ...رئيسا للبالد يانتخاب مرس بموجبها تم ،شرعية وقانونية
نما كيفتالديمقراطية ال  ما  إال أن ،لمعارضة واألقلياتل ستجابةاإل يةعني فقط انتخابات وا 

ما زال من أن السيد مرسي منتخب ديمقراطيا، إال أنه  على الرغم هو واضح اآلن أنه
 ،الحكومة تمثلهم حقاهناك المزيد مما يتعين القيام به حتى يشعر جميع المصريين أن 

تواصل مع ال ىنحث حكومة مرسي عل في هذا السياقو . تسمعهم، وتستجيب لهم
دورنا في  ويقتصر. من خالل عملية سياسية معها على هذه القضايا العملالمعارضة و 

لتبقى شرعية  في مصر ستمرار في توجيه العملية السياسيةاإل علىهذا السياق 
 9.و رئيس مصر، وليس شأننا من هوقانونية

كية ال تقدم إجابات صريحة وشافية فيما يتعلق برحيل ير وهكذا يتضح أن اإلدارة األم     
ضمنيا أن على مرسي أن يقبل بإجراء انتخابات  هاقد يفهم من تصريحاتمرسي، ولكن 
باعتباره أحد  كاستجابة للمتظاهرين المطالبين برحيلهأو استفتاء على شرعيته، رئاسية مبكرة 

 لمدير اإلداري لمعهد واشنطنا مايكل سينغ،عتقد ا و  .إلنهاء األزمة لحلول المطروحةا
تفضل أن يتم اإلطاحة بمرسي، أو  كانت كيةر ياإلدارة األم أن، لسياسات الشرق األدنى

لى التخفيف إضعافه، عبر صفقة لتقاسم السلطة السياسية من خالل حكومة ائتالفية تركز ع
إشارة  في تصريحاتها أيةكون يما زالت تنفي أن  واشنطنولكن  10.من حدة األزمة في مصر

                                                           
8
" Readout of the President's Call with President Morsy of Egypt," The White House, July 2, 2013, 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/02/readout-presidents-call-president-
morsy-egypt  
9
" Remarks by President Obama and President Kikwete of Tanzania at Joint Press Conference," 

The White House, July 1, 2013, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/07/01/remarks-president-obama-and-president-kikwete-tanzania-joint-press-confe 
10
Michael Singh, "Getting Egypt Right This Time," Foreign Policy, July 9, 2013, 

http://foreignpolicy.com/2013/07/09/getting-egypt-right-this-time/  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/02/readout-presidents-call-president-morsy-egypt
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/02/readout-presidents-call-president-morsy-egypt
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/01/remarks-president-obama-and-president-kikwete-tanzania-joint-press-confe
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/01/remarks-president-obama-and-president-kikwete-tanzania-joint-press-confe
http://foreignpolicy.com/2013/07/09/getting-egypt-right-this-time/
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/ تموز 2كية جين بساكي في ر يمسم الخارجية األاكما أكدت الناطقة ب ،رحيل مرسيالى 
أن "ما زالت تشدد  ها في ذات الوقتولكن ."لم ندعوا إلجراء انتخابات مبكرة" ،2013 يوليو

وضحت بساكي أن أكما  ".وقد تستغرق وقتا ...الديمقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات
؛ ومنها تعلق بتعزيز الديمقراطيةفمنها ما هو م"كية لمصر متعددة األهداف؛ ر يالمعونة األم

وقد يفهم   11".(في الشرق األوسط)احتياجات أمننا اإلقليمي  -بتعزيز األمنما هو متعلق 
أنه  ، بلبالتحول الديمقراطي ةمتعلق تلمصر ليس ةالعسكري مساعداتمن هذا أيضا، أن ال

هامشا للتدخل منعا لتدهور األوضاع المصري وفي ظل ظروف معينة قد يكون للجيش 
ن التلويح بوقف أ بطريقة ما وقد يدلل ذلك .واإلقليمية بالنسبة لواشنطن المصرية األمنية

زة لطرف نها منحاأحتى ال تبين  إجراءمجرد هو  ،كية على إثر إقالة مرسير يمالمعونات األ
 .ضد آخر

ساعة التي حددها الجيش لمرسي  03انتهت مهلة ال 2013يوليو، / تموز 3بتاريخ      
سية، وما زال مرسي رافضا حتى يحسم موقفه من مطالب المتظاهرين وحل األزمة السيا

على ذلك بحزم في خطابه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على شرعيته، كما أكد 
باإلشارة الى  ".وال بديل عن الشرعية... إني متمسك بهذه الشرعية"معلنا  ه،عشية عزل

الدستور لن يخرج عليه "وأضاف مرسي،  .والية كاملةفترة كرئيس لمصر لالشرعية اإلنتخابية 
وال أسمح بأن يخرج علينا من يقول كالما يخالف ... أحد كان من كان سواء بالكالم أو بالقوة

فإذا " س بها،امهددا ومحرضا على العنف في حال تم المس ."مرفوض هذه الشرعية، فهذا
فمخالفة الشرعية ... كان الحفاظ على الشرعية ثمنه دمي أنا، فأنا مستعد أن أدفع ذلك الثمن

فما كان من  12."الشرعية هي الدستور وصندوق اإلنتخابات فقط... بحكم الشرعية جريمة
 .أن تدخل الجيش أصبح حتميا هضوئ في وتأكد ،أزمات القائمة األزمة يزيدخطابه إال أن 

إجماع شبه بقرار تم اتخاذه ب 2013يوليو، / تموز 3من منصبه بتاريخ  وبالفعل ع زل مرسي
 13.مختلف القوى السياسية والرموز الدينية المصريةل

 الىوقوف بالده عدم "أعاد فيه أوباما تأكيد  ذات اليوم،أصدر البيت األبيض بيانا في      
الذي "م إرادة الشعب المصري احتر معربا عن ا "،سياسيةب احز أشخاص محددين أو أجانب 

                                                           
11
"Daily Press Briefing by Jen Psaki," U.S. Department of State, July 2, 2013, 

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/07/211494.htm  
12
.،والذيبثتهمعظمالقنواتالفضائية4188يوليو،/تموز4خطابمرسيبتاريخ
13
.4-8-6/حكماإلخوان:الفصلالثالث.6راجعحولذلكماوردفيتصريحاتالسيسيفيمقالبتهمعواشنطنبوستفي

.محاوالتاحتواءاألزمات

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/07/211494.htm
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ولم يصل الى حد توجيه إدانة صريحة لتدخل الجيش أو  ."وحده من يقرر مستقبل مصر
التحرك إلعادة السلطة كاملة الى حكومة مدنية "بل حثه على  ،اعتبار ما حدث انقالبا
مكتفيا بالتنويه  ."وتجنب اعتقال مرسي ومؤيديه.. .ب وقت ممكنمنتخبة ديمقراطيا في أقر 

اآلثار المترتبة على إقالة  ،ستستعرض بموجب قانون الواليات المتحدة"واشنطن أن  الى
أوباما في اجتماعه  عبر ،وتماشيا مع هذا الموقف 14".مرسي فيما يتعلق بالمساعدات لمصر

دعاءات التي ت روج حول أن اإلرفضه عن  ،عقب الحدثكي ر يمع مجلس األمن القومي األم
الء شكل التحول السياسي الواليات المتحدة تعمل مع أحزاب سياسية أو حركات محددة إلم

ملتزمة تجاهه في تحقيق تطلعاته  الواليات المتحدةفي حين أن "مؤكدا من جديد، . في مصر
 15".المسار نحو المستقبل الى الديمقراطية والكرامة، إال أن الشعب المصري وحده من يقرر

كية وليام بيرنز في القاهرة تعليقا على ر يفي لنائب وزير الخارجية األماوفي مؤتمر صح     
 :لاق عقب إقالة مرسي حدث في مصرما حدث وي

إنها لحظة تاريخية أتاحت للشعب المصري فرصة ثانية، نادرا ما تحصل في تاريخ 
الواليات المتحدة : لتي بسيطةاسإن ر ... يةليصحح مسار انتقاله نحو الديمقراط الدول،

ريد مصر ن نحن .ال تزال ملتزمة تجاه نجاح مصر للوصول الى الديمقراطية واإلزدهار
 ،لتظل مثال اإلعتدال ودعامة السالم في الشرق األوسط ...قوية مستقرة وديمقراطية

ا بشأن قضية ودعوني أكون واضح... تقود المنطقة الى مستقبل أفضل كما فعلت دائماف
لم آتي بحلول أميركية وال جئت ألعطي . المصريون وحدهم من يحدد مستقبلهم: أخرى

ما . على مصر( الديمقراطي)وال نحاول فرض نموذجنا ... محاضرات ألي شخص
 دون التحيزستفعله الواليات المتحدة هو الوقوف لصالح بعض المبادئ األساسية، 

ن العملية اإلنتقالية الجارية هي فرصة أخرى بعد ونعتقد أ... شخاص وأحزاب معينةأل
إلعتبار من أخطاء أن تكون فرصة ل ونأمل... لخلق دولة ديمقراطية" يناير 25"ثورة 

هرات باإلشارة الى مظا) من جانبنا ندين عنف المتظاهرين... العامين الماضيين
ين دنو  ،ناءعلى قوات األمن في سي مسلحةوالهجمات ال ،(عقب إقالة مرسي خواناإل

                                                           
14
"Statement by President Barack Obama on Egypt," The White House, July 3, 2013, 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-
egypt  
15
" Readout of the President's Meeting with the National Security Council Regarding the Situation 

in Egypt," The White House, July 6, 2013, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/07/06/readout-president-s-meeting-national-security-council-regarding-situatio  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/06/readout-president-s-meeting-national-security-council-regarding-situatio
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/06/readout-president-s-meeting-national-security-council-regarding-situatio
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إلى أقصى درجات ضبط النفس من جانب قوات  وندعو ،المقلق للغايةالطائفي العنف 
أعتقد أن المعظم يتفق على أن وضع دستور .. .األمن في تعاملها مع المظاهرات

 نتخابات حتما سيؤدي الى بناء مؤسسات دولة مدنية متينةتوافقي قبل الذهاب الى اإل
الى الوراء قليال عن عدم اإلشارة الى ذلك قبيل اإلنتخابات  ما يثير التساؤل بالعودة)

إذا  ولكن 16.(التي قادت اإلخوان المسلمين الى السلطةو  ،األولى في البالد عقب الثورة
حزب باإلشارة الى )من أكبر األحزاب في مصر  استبعاد ممثلي واحدو  تم احتجاز

لقد ... ؟(ر توافقيدستو وضع ل)هناك حوار ومشاركة كيف سيكون ( خوان المسلميناإل
وطالبنا كذلك من يختلفون مع  ،وجهنا دعوات للجيش لتجنب اإلعتقاالت السياسية

الواليات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بمساعدة ... باإللتزام بالسلمية( المؤقتة)الحكومة 
لقيادات أما اختيار ا ...على النجاح في هذه الفرصة الثانية لتحقيق أهداف الثورة مصر

 17.المصرية فهذا شأن مصري داخلي بحت، وليس شأننا وال شأن أي أطراف خارجية

جدية، أو ربما حتى غير قادرة على فرض إمالءات،  كانتن واشنطن أ ولم يبد       
إلطالق سراح  يهالضغط علأو  بخصوص تجنب اإلعتقاالت السياسية من قبل الجيش

المباشرة  فييناما اتضح من إجاباته على أسئلة الصحك الذي تم اعتقاله بعد عزله، 18،مرسي
أن تكون عملية تنفيذ خارطة ضرورة : "حيث اكتفى بالتأكيد على .حول اإلفراج عن مرسي

عليك أن : "وفي إجابة أخرى قال." الطريق شاملة لكل أطياف المجتمع المصري السياسية
ا واضحة بشأن هذه المسألة ولكننا جعلنا وجهة نظرن. تسأل السلطات المصرية حول ذلك

 19(."والتي هي ضرورة أن تكون العملية اإلنتقالية شاملة كما أشار في حديثه منذ البداية)

خوان الرافضين لعزل مرسي من قبل الجيش أعمال القمع تجاه احتجاجات اإلولكن      
اه تجدون أن تضغط باإل أن تبقى محايدةجعل من الصعب على واشنطن  ،واألمن المصري

كي السائد ر يخصوصا إذا ما أخذ في االعتبار الرأي العام األم إعالميا على األقل، المعاكس،
يقول عادل عدوي أنه  ،ولكن في المقابل. المصرية لمؤسسة العسكريةنهج اآنذاك والمضاد ل

وفقًا لتقارير موثوق بها، دمرت عناصر من اإلخوان المسلمين أكثر من خمسين كنيسة "
                                                           

16
 .المرحلةاإلنتقاليةوالخياراتالسياسيةلإلدارةاألمريكية.4-4،الثورة:الفصلالثاني.4راجع

17
" William J. Berns Press in Cairo," U.S. Department Of State, July 15, 2013. 

http://www.state.gov/s/d/2013/211959.htm  
18
حيثشهدتتلكالفترةحراكادبلوماسيامكثفامنقبلاإلتحاداألوروبيواإلدارةاألميركيةفيالقاهرةعقباعتقالمرسي،

.وبعضقياداتاإلخوان،بعدإقالتهمنمنصبه
19
" William J. Berns Press in Cairo." 

http://www.state.gov/s/d/2013/211959.htm
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ا إلقالة ة وعشرين مركزًا للشرطة، وهاجمت ممتلكات عامة للتعبير عن رفضهوأحرقت سبع
مثل هذا السلوك سوى إلى إلحاق المزيد من الضرر بصورة  ولم يؤدّ . مرسي من منصبه

رتباك الذي تمر به اإل وهذا ما قد يفسر 20."الجماعة، وعززت العداء مع القوات المسلحة
ولكن ما تزال رسالة واشنطن الواضحة أن . ثاحدألواشنطن وعدم تبني موقف صريح إزاء ا
حتواء بداًل من جات اإلخوان المسلمين من خالل اإليتعامل الجيش وقوات األمن مع احتجا

 .القمع

وهذا ما برز بوضوح من تصريحات أوباما مع تفاقم حدة النزاع بين أنصار مرسي      
 2013أغسطس، / آب 15تصريح له يوم ففي . إقالته القليلة التي تلتسابيع األ فيوالجيش 

 :قائال اللحظةتلك لخص أوباما موقف واشنطن من الثورة وتداعياتها حتى 

احترام الحقوق و الالعنف،  :مجموعة من المبادئ الى جانب (عقب الثورة) فنالقد اصطف
كتنا في حرّ . العالمية األساسية للكرامة اإلنسانية، وعملية إصالح سياسية واقتصادية

ن مرسي صعد أوعلى الرغم من  ...كية على حد سواءر ياقفنا القيم كما والمصالح األممو 
الى الحكم من خالل انتخابات ديمقراطية، إال أن حكومته كانت غير شاملة ولم تحترم 

. ن غالبية الشعب المصري باتت تدعو الى التغييرأوجهات نظر كل المصريين، ونعلم 
باإلشارة ) هي السبيل لحل الخالفات السياسيةأن القوة وعلى الرغم من أننا ال نؤمن ب

هناك فرصة للمصالحة ومتابعة المسار  تإال أننا اعتقدنا أنه ما زال (تدخل الجيش الى
تجاه أنصار  وبدال من ذلك، رأينا مسارا أكثر خطورة من القمع والعنف. الديمقراطي

 21.مرسي ومؤيديه

مرسي على أنه  موقف واشنطن بشأن إقالة بين الىنظر الكثير من المحللين والمراق     
فراغا قام اإلعالم بملئه، ففاقمت بذلك من تأويل ك بذلكية ير اإلدارة األم تاركة ملتبس ومبهم،

، الستقطاب كية وفق اجتهادات ومصالح مختلفةير األم والسياسات المواقف وردود األفعال
خوان ق صراع المؤسسة العسكرية واإلسيا الشارع المصري الرافض للتدخالت الخارجية في

كية من قبل المطالبين بإسقاط ير ّولت المواقف األمفقد أ   .المسلمين على السلطة في مصر

                                                           
20
،4188أغسطس،/آب89،معهدواشنطن"حملةالقمعفيمصرواستقالةالبرادعي،"عادلعدوي،

-elbaradeis-and-crackdown-/view/egyptsanalysis-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
resignation

21
"Remarks by the President on the Situation in Egypt," The White House, August 15, 2013, 

http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/08/15/remarks-president-egypt 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-crackdown-and-elbaradeis-resignation
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-crackdown-and-elbaradeis-resignation
http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/08/15/remarks-president-egypt
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في حين رأت الجماعة وأنصارها . في استمرار حكم اإلخوان اإلخوان على أن واشنطن راغبة
حين وضح  تبريرفي ال آخر ولكن أوباما كان له منطق .أن ما حدث كان مؤامرة خارجية

 :أنه

باإلشارة الى المطالبة ) واتخاذ إجراءات استجابة فورية بعض األحيان ط لب منافي 
إن الناس يتوقعون  ،(وتجاه األزمة السورية مرسيبني موقف حاسم تجاه إقالة الجيش لتب

من الواليات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد حماية حدودها، ولكن هذا ال يعني 
ستجابة اتيجيا العلينا التفكير استر . ن ننخرط في كل حدث على الفوربالضرورة أ

وبالنسبة للموقف تجاه إقالة ) ...مدروسة من منظور مصالحنا القومية بعيدة المدى
إال أننا " أبيضا أو أسودا،"على الرغم من أن الناس أرادو منا ردا وموقفا واضحا ( مرسي

أن نلقي نظرة ونرى، ما هي مصالح الشعب حظة كان علينا اعتقدنا أنه في تلك الل
 22المصري بعيدة المدى؟ وما هي مصالح الواليات المتحدة بعيدة المدى؟

قالو  تجاه مرسيحسم العلى الرغم من التردد وعدم ولكن       استعراض وبة، إال أنه تا 
ها كية، التي تمحورت في مجملير تصريحات اإلدارة األم المواقف الرسمية السابقة وتحليل

نما مساندة عملية تحول سياسي  حول عدم وقوف واشنطن الى جانب فصيل معين، وا 
 اً ديمقراطي تلبي طموحات كل المصريين، وبما يضمن أن تكون أصواتهم مسموعة ومستجاب

دارة أن اإليظهر  .واعتبرتها أشمل من كونها مجرد انتخابات وقد تستغرق وقتا طويال ،لها
الى إعادته للحكم بذريعة شرعية الصندوق،  لة مرسي، كما لم تدع  إلقا ركية لم تتصد  ياألم

على أن واشنطن ستدالل بالتالي ال يمكن اإلو . خاصة وأنه لم يعد يحظى بقبول شعبي واسع
 .، في حين أنها انتقدت بأثر رجعي نهج مرسي في الحكموساندته خوانوقفت وراء نظام اإل

 سقوط حكم اإلخوان المسلمين .4-5

 م انقالب؟ أثورة  .4-5-0

تمحورت الكثير من التحليالت والنقاشات حول ما إذا كانت إقالة مرسي تندرج في إطار 
وما إذا كان ينبغي على الواليات . "يناير 25"انقالب عسكري، أم أنها جولة ثانية لثورة 

 المتحدة، باعتبارها الفيصل في تحديد طبيعة الحدث، اعتبارها انقالبا ومن ثم تعليق

                                                           
22
" President Obama interview on "New Day"," CNN, August 23, 2013, 

http://edition.cnn.com/2013/08/23/politics/barack-obama-new-day-interview-transcript/ 

http://edition.cnn.com/2013/08/23/politics/barack-obama-new-day-interview-transcript/
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كية لمصر، كما ينص قانون الواليات المتحدة الذي يوجب قطع ر يالمساعدات األم
وتمسكت كل األطراف في توصيف . المساعدات الخارجية ألي دولة تشهد انقالبا عسكريا

الخطوة التي اتخذها الجيش المصري استنادا الى معايير الشرعية، التي هي محل خالف 
 .الصندوقية شرعالثورة أم  شرعية حتى اللحظة؛

إقليم الدولة  عتراف بأي حكومة هو مدى سيطرتها علىبشكل عام، من متطلبات اإل     
وأن ال تكون قد جاءت بطريق العنف أو وقدرتها على تنفيذ التزاماتها الدولية، ، وشعبها

وبالتالي فإن اعتراف واشنطن بحكومة  23.اإلرهاب أو اإلنقالب أو بما يخالف أحكام القانون
يسي يحمل في طياته أن ما حصل ليس انقالبا، على الرغم من انتقاد واشنطن سطحيا الس
داعيات انقالبا، لما في هذه التسمية من ت احتمال اعتباره أو أنهم غضوا البصر عن. لها

ات ستراتيجية بين الواليات المتحدة ومصر، إذا ما تم قطع المساعدقانونية تهدد العالقات اإل
تم تحتمال األخير، ألسباب سوتستبعد الدراسة هذا اإل. أعاله يرشثرها كما أ  كية على إر ياألم

 .مناقشتها أدناه

فبالنظر الى العناصر األساسية التي حفزت على اتخاذ هكذا خطوة، من استقطاب      
تلة تماما وهي السبب خوان كانت مخاد، واعتقاد متزايد بأن حكومة اإلاجتماعي وسياسي ح

عتبار وباألخذ بعين اإل. اخلية على إثرهتقطاب، ومخاوف اندالع حرب أهلية دسوراء هذا اإل
وفي حين أنه ال . والتصدي لحكومة مرسيأن غالبية المصريين دعموا تدخل الجيش آنذاك 

توجد آلية قانونية لعزل مرسي من السلطة، ما يعزز موقف واشنطن من عدم تسمية الحدث 
 :ة له مع شبكة بي بي سي اإلخباريةقابلوقد أكد البرادعي في م .انقالبا

أعني أن العشرين مليون شخص الذين كانوا . ال أعتقد أن الجيش استولى على السلطة
في ميدان التحرير وفي كل مكان في مصر، هم الذين طلبوا من الجيش التدخل، ألن 

  24.نوأعني بذلك أننا كنا بين المطرقة والسندا. الخيار اآلخر كان الحرب األهلية

 سكرية على الحكم في أبسط صوره هوف اإلنقالبات العين تعر إ"يقول عمرو عمار و      
هذا الى جانب  25."نقل سلطة الحكم من سلطة مدنية الى سلطة عسكرية، وهذا ما لم يحدث

                                                           
23
مركزراشيلكوريالفلسطينيلحقوقاإلنسانومتابعة"اإلعترافبالدولةفيالقانونالدولي،"عبدالحكيمسليمانوادي،

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=2204،4184كانونأول،ديسمبر،49،العدالةالدولية
24
.4188يوليو،/تموزBBC،1"تطوراتاألزمةالسياسيةفيمصر،"

-ww.bbc.co.uk/arabic/mobile/middleeast/2013/06/130630_egypt_june_3http://w
_demos_live.shtml

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=2204
http://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/middleeast/2013/06/130630_egypt_june_3-_demos_live.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/middleeast/2013/06/130630_egypt_june_3-_demos_live.shtml
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 ت المعارضة أن تجسدهاأن الدستور المصري ينص على سيادة الشعب، وهذه السيادة حاول
مبكرة، المطلب الذي رفض مرسي  ع المطالبة بإجراء انتخابات رئاسيةمن خالل جمع التواقي

وهذه السيادة حاول الجيش تجسيدها عندما  .ستجابة له حتى آخر لحظة له في الحكماإل
كي فيما ير إلقالة مرسي، ولعل قيادة الجيش كانت تدرك القانون األم اً شعبي اً طلب تفويض

  .يتعلق بالمساعدات واإلنقالبات

محمد ناجي حول مرسي والسيسي وتجدد مناخ العنف في مصر، أن  ويشير تقرير أعده     
السبب الواقعي الذي مكن الجيش من اإلطاحة بمرسي هو أنه فشل على كل المستويات في 
تطبيق اإلصالحات األساسية التي طالبت بها الجماهير منذ اليوم األول من الثورة، ولم 

الرغم وب. يذكر خالل حكمه اري الذي لم يقدم له شيئا مهميتمكن من كسب ثقة الشعب المص
ن كان محقا جزئيا في  26من تبرير مرسي أن فشله يعود الى تآمر مؤسسات الدولة عليه، وا 

دارة الدولة،  هذلك، إال أنه ن ظر الى هذا التبرير أن مرسي عاجز عن تحمل مسؤوليات وا 
وهكذا فإن الجيش استثمر . بي ضد حكمهوبالتالي لم يكن من الصعب تحشيد اإلستياء الشع

إقالة "الفتوح أن عبدالمنعم أبو  قوليمن جهته و  27.هذا الغضب الشعبي ليخرجه من السلطة
للجماهير،  ولكنه يشكك أن تكون استجابة "مرسي تمت بانقالب عسكري دون أدنى شك،

  28".سياسية مستترة وتصفية حسابات هناك دوافع  "معتقدا أن 

 recall)كية هناك ما يسمى بسحب الثقة ر يدستور الواليات المتحدة األموفقا لو      
election) وهو إمكانية سحب الثقة من أي سياسي منتخب عن طريق جمع نسبة معينة ،

من التواقيع تطالب بذلك، كمحاولة لتعزيز الديمقراطية والحد من سيطرة فصيل سياسي بعينه 
مان أن يعمل المسؤول لمصلحة بالده ال لمصلحة كما أنها وسيلة لض. على كامل السلطة

ه في تلبية توقعات ؤ ونية لإلطاحة به إذا ما أخفق أداحزبه السياسي أو آيديولوجيته، وأداة قان
وقد اعتمدت هذه الطريقة على نطاق واسع في الواليات المتحدة، كان آخرها في . منتخبيه

بموجبها سحب الثقة من اثنين من حيث تم  2011ويسكونسن في الواليات المتحدة عام 

                                                                                                                                                               
25
.811،اإلحتاللالمدنيعمار،
26
حيثراجاعتقادأنالجيشواإلعالموبعضالقوىالسياسيةومؤسساتالدولةالمصريةالعميقة،هممنشجعالمصريين

.وأنكثيرامناألزماتفيعهدمرسيكانتمفتعلة.تعبئةالشعبيةضدحكمهللتظاهرضدمرسي،وكانلهمدورفيال
27

 Mohamad Naji, "The Fall of the Muslim Brotherhood: Morsi, Al-Sisi and Egypt's Renewed 
Climate of Repression," New Reportage, March 14, 2014. 

28
.8188فتوح،الدقيقةبرنامجآخرالنهار،حوارمععبدالمنعمأبوال
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أنها قامت بجمع تواقيع على  "تمرد"ما فعلته حركة و  29.أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين
مليون توقيعا  22زعمت المجموعة أنها جمعت أكثر من "عريضة تطالب مرسي بالتنحي، و

جراء انتخابات رئاسية جديدة ر جلبي وضحوي 30."على عريضة تطالب مرسي بالتنحي وا 
ن شعوب المنطقة قد تعلمت أن نتفاضة العربية في أنجاز الرئيسي لإليتمثل اإل" ،األشقر
عنه لتلك التي تنبع من صناديق وأن هذه السلطة في الشارع مكمل ومصحح ال غنى  ...تريد
كما وتشير منى الغباشي أن مظاهرات الشارع تعمق الديمقراطية عن طريق  31".قتراعاإل

ة من المشاركة السياسية للمواطنين العاديين، وضمان فعالية األشكال تمكين أشكال إضافي
  32.نتخابات، إلبقاء الحكام الجدد تحت المراقبةر تقليدية للديمقراطية، صندوق اإلاألكث

ل دور الجيش في مهم في تشكي عامل واإلحتجاجات طبيعة المعارضة توهكذا كان     
جاء الحذر في تسمية ما حدث انقالبا في تصريحات  ومن هنا. ستجابة لهااألزمة وكيفية اإل

الرأي العام األميركي ، على الرغم من أن البيت األبيض كان تحت ضغوط من واشنطن
مرسي، مثل جون ماكين، لوصف إجراء الجيش بأنه  إقالةبعض النواب المنتقدين و 

حداث التي طبيعة األ" 2013يوليو، / تموز 3فحسب تصريحات جين بساكي في  33.انقالب
حدثت، وكيف حدثت، وكيف تم التعامل معها، وكيف سيتم التعامل معها مع المضي قدما، 

القانوني  تعريفالف... كلها عوامل يتم أخذها في اإلعتبار لتحديد ما إذا كان هناك انقالبا
بصحيفة وول ستريت جورنال حول موقف  في تقرير وحسب ما جاء 34."واسع قالبإلنل

اإلتصاالت المتواصلة والمكثفة من قبل اإلدارة  حدة من مرسي وأزمة مصر، أنالواليات المت
هذا . م أدلة مبكرة حول وجهة األحداثاألميركية مع السيسي قبيل اإلطاحة بمرسي، قدّ 

باإلضافة الى أن رسالة أوباما والخارجية األميركية لمرسي قبيل اإلطاحة به كانت أن تتم 

                                                           
29
 "Recall Election," Encyclopedia Britannica. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/493351/recall-election 
30
"Profile: Egypt's Tamarod protest movement," BBC, July 1, 2013, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23131953  
31
 .811،دالشعبيرياألشقر،

32
Mona El-Ghobashy, "Politics by Other Means: In Egypt, Street Protests Set the Agenda," Boston 

Review, November 1, 2011. http://www.bostonreview.net/mona-el-ghobashy-egypt-revolution-
tahrir-square  
33

 President Obama interview on "New Day". 
34
"Daily Press Briefing by Jen Psaki," U.S Department of State, July 8, 2013, 

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2013/07/211603.htm  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/493351/recall-election
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23131953
http://www.bostonreview.net/mona-el-ghobashy-egypt-revolution-tahrir-square
http://www.bostonreview.net/mona-el-ghobashy-egypt-revolution-tahrir-square
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هذه . امتنعت واشنطن عن انتقاد السيسي بحدة ، وبعد إقالتهتجابة لمطالب المحتجيناإلس
 35.المواقف دفعت البعض الى اإلعتقاد بأن واشنطن كانت تؤيد انقالبا عسكريا

ومن جهتهم سعى اإلخوان الى تدخل خارجي ابان إقالة مرسي، ودفعوا باتجاه تسمية ما      
الواليات وبما يتضمن تعليق مساعدات بهم، حدث انقالبا بأن تقف الواليات المتحدة الى جان

ويقول روبرت  36.للجيش المصري ألنه أسقط رئيسا منتخبا، لكن ذلك لم يحصل المتحدة
 :لوفسات

ال ينبغي أن يفرح أحد بخلع رئيس منتخب من قبل جيش في بلد ما، لكن هذا ليس 
لما ينص عليه  كية وفقاً ر يانقالبًا بالمعنى التقليدي، وال يستدعي تعليق المساعدات األم

ففي الواقع بخطوته هذه منع الجيش بشكل مؤكد وقوع حمامات دم . كير يالقانون األم
، ال بل إن عدم تدخله كان يمكن أن كانت ستترك جروحًا في مصر على مدار عقود

  37.يكون جريمة

 قدل"، الل مقابلة تلفزيونية في باكستانكي جون كيري خر يصرح وزير الخارجية األم كما     
استجاب الجيش لماليين المصريين الذين طالبوه بالتدخل خشية من تفاقم حالة الفوضى الى 

فقد تولت حكومة  ؛حتفاظ بالسلطة حسب تقديرناخصوصا وأنه ال ينوي اإل .أعمال عنف
 38."وفي الواقع، لقد استعاد الجيش الديمقراطية. مدنية إدارة البالد

اشنطن حاولت التصدي لعزل مرسي وحذرت مسبقا من وفي المقابل هناك من رأى أن و      
من وجهة  انقالب عسكري على حكومته، ما يدلل على ازدواجية المعايير لدى واشنطن

 :فيقول عادل عدوي .نظرهم

فإذا كانت األسباب المنطقية وراء سياسة إدارة أوباما تقوم على حقيقة رؤيتها لعزل 
ل المهم أن ندرك بأن نظام اإلخوان مثّ  مرسي على أنه خطوة غير ديمقراطية، فمن

لقد الذت واشنطن بالصمت وغضت . انتهاكا لكافة مبادئ الديمقراطية في المقام األول

                                                           
35
Entous and Solomon and Nicholas, "U.S's Stance." 

36
علمساعداتهاالعسكريةلمصرجزئياالحقاكماسيؤتىعلىذكره،لكنليسألنالجيشأسقطرئيسالقدعلقتواشنطنبالف

.منتخباكماسيتضح
37
Robert Satloff, "After Egypt's Coup, a Second Chance for Obama," The Washington Post, July 3, 

2013, http://www.washingtonpost.com/opinions/robert-satloff-after-egypts-coup-a-second-
chance-for-obama/2013/07/03/ad72d4a8-e421-11e2-aef3-339619eab080_story.html 
38

 "John Kerry Interview with Hamid Mir of Geo TV," U.S Department of State, August 1, 2013, 
http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/08/212626.htm 
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. الطرف عن حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين الذين عارضوا سلطات مرسي المطلقة
كرية وفي ذلك الوقت، لم تعظه واشنطن حول الديمقراطية أو تعلق المعونات العس

  39.لمصر

ممن رحبوا بإقالة مرسي في هذا الصدد بين دعم واشنطن للثورة  ونر يكما ويقارن الكث     
كرانيا، وانتقاد و الشعبية التي أطاحت بالرئيس المنتخب ديمقراطيا فيكتور يانوكوفيتش في أ

المشاعر ما عزز . الواليات المتحدة للمشهد المشابه في القاهرة وتدخل الجيش إلنقاذ الموقف
أو أن محاوالت  .تساق في المواقفالمتحدة تفتقر إلى الموثوقية واإلالسائدة بأن الواليات 

للبعض، هي داللة  انقالب كما قد بدعن اإل كية الفاشلة إلثناء قيادة الجيشر ياإلدارة األم
 حيث لم يلق، كما ذهب تيار آخر في التحليل مصرعلى محدودية نفوذ واشنطن مؤخرا في 

 .كية من اإلطاحة بمرسير ينراالت في مصر بااًل لتحذير اإلدارة األمالج

ضطر الجيش للتدخل او  بأن مرسي فقد دعمه الشعبي أما عبدالفتاح السيسي فقد صرح     
ودون ذلك " ،خوان المسلمين الحزبيللشعب المصري المنتفض ضد حكم اإل في استجابة

بمرور الوقت ستتضح الرؤية "أضاف، و  ".لكانت حرب أهلية نجهل الى أين كانت ستأخذنا
نحن . أكثر للجميع، وسيدرك العالم أن ما حدث في مصر هو إرادة كل الشعب المصري

 40".ا موقفنافي المقابل نتأمل منهم أن يفهمو نتفهم الموقف األمريكي ولكن 

 ال يكون محوريا في إن تركيز اإلهتمام على توصيف الحدث باإلنقالب من عدمه قد     
تفاعلت  لقد .الحقائق الجوهرية التي دفعت إليهفحتى بكونه انقالبا ال ينفي  ،سياق المرحلة

رفض مرسي و  41.عوامل متعددة لتفرز الغضب الشعبي الذي أدى الى اإلطاحة بمرسي
ستفتاء أو النتخابات مبكرة لحسم الموقف الشعبي تجاهه، إن حتكام الى الصندوق سواء الاإل

حتجاجات النظر الى استحالة سيطرته على اإلوب. و مؤامرة، وتأكيد شرعيتهرأى فيه مغاالة أ
المتكررة والمتصاعدة ضده، وعدم تمكن حكومته من بسط نفوذها على البالد واحتواء 

، خصوصا وأنه على نزاع مع كل المعارضة، ما عكس أن حكمه لم يكن قابال لإلستدامة
هناك بديل واقعي آخر غير عزله من منصبه، أو فهل كان . مؤسسات الدولة بما فيها األزهر
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اإلنقالب عليه، المطلب الجماهيري الذي قد تكون قيادات الجيش سعت الى تجنبه حتى آخر 
خوان المسلمين لم يفلحوا في حشد تأييد دولي إلعادة وما يعزز هذا التحليل أن اإل 42.لحظة

 .  تبرير ذلك كله بمؤامرة مرسي الى الحكم بذريعة شرعية الصندوق، ومن غير المقنع
 والجيش بعد عزل اإلخوان  الواليات المتحدة .4-5-5

كان هناك وقبل إدالء الجيش لبيان إقالته،  2013يوليو، / تموز 3في يوم سقوط مرسي في 
بابا األقباط وشيخ  ضم كل من كما تمت اإلشارة الى ذلك، اجتماع لوضع خارطة طريق،

وممثل  وعن القضاء، "تمرد"وحركة  أة والشباب المصريعن المر البرادعي، وممثلين األزهر و 
 لعدالة الى اإلجتماع ولكن لم يأتوتم دعوة حزب الحرية وا .سي عن حزب النور السلفيسيا

  43.أحد منهم كما أكد السيسي

عدلي منصور  أدلى الرئيس ،عقب أداء اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصرو      
 للمشاركة في الحكومة اإلنتقالية،خوان المسلمين جماعة اإل فيها دعافية احات صحتصريب

إن بإمكان اإلخوان المسلمين "وقال أحمد المسلماني المستشار اإلعالمي للرئيس المؤقت 
المشاركة في اإلنتخابات الجديدة، وأن الرئاسة تمد يدها للجميع وهي ليست في خصومة مع 

لكن  44."من يرفع السالح ويحاول كسر الدولةأي تيار إسالمي، ولكنها في خصومة مع 
الجماعة رفضت المشاركة كما جاء في تصريحات للمتحدث باسم اإلخوان المسلمين جهاد 

نؤكد رفضنا الكامل لإلنقالب العسكري على الرئيس والدستور وشرعية الدولة، "حداد، 
شارك في هذه ولن ن... ورفضنا التام للتعاون مع السلطة التي انتزعت إرادة الشعب

لحل األزمة  ساعمذ اإلطاحة بمرسي منكية ر يومن جانبها بذلت اإلدارة األم 45."السلطة
قيام نظام سياسي يتضمن المصالحة مع جماعة اإلخوان، دون اشتراط و  السياسية في مصر

جين بساكي فقد أكدت الخارجية األميركية على لسان المتحدثة  .إعادة مرسي الى السلطة
لقد كنا على اتصال مع اإلخوان المسلمين، كما كان لنا " 2013يوليو، / موزت 3بتاريخ 

اتصال مع جميع األطراف في مصر، وقمنا من خالل المحادثات بحثهم على اإلنخراط في 
  46."للوصول الى حكومة مدنية منتخبة العملية السياسية
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حة إرهابية، بشن هجمات مسل تهمات  مرسي خوان ومنذ اإلطاحة بلكن جماعة اإل     
حراق منشآت عامة، وتفجير سيارات مفخخة تستهدف مؤسسات الد ولة والشرطة والجيش وا 

فقد هاجم مسلحون إسالميون  .راح ضحيتها العشرات من عناصر الجيش والشرطة المصري،
ق لطأ، و مطار العريش، وأطلقوا قذائف صاروخية على نقاط تفتيش تابعة للجيش في سيناء

أعمال العنف باإلضافة الى هذا  47.المصري ى جنود وضباط في الجيشمسلحون النار عل
ومهاجمة  ،ما بين التعدي عليهم بالقتل والتشريد ،التي تعرض لها األقباط منذ عزل مرسي

وتنظيم اإلعتصامات وممارسة العنف في  48.واقتحام الكنائس وسرقة محتوياتها وحرقها
المصري  وزير الداخليةناك محاولة الغتيال كانت ه 2013سبتمبر / وفي أيلول. الجامعات

 ذا العنف المسلحوه 50.لهالغتيامستمرة محاوالت  هناك ذكر السيسي أنكما  49.محمد إبراهيم
موقفا  علنوالي"في المصري فهمي هويدي الى دعوة اإلخوان االكاتب والصح اما دعهو 

مع تعدد ... المصري الذي الحت شواهده في الفضاء "العنف المجنون"من وحاسما صريحا 
العمليات اإلرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة والجيش والشرطة، وكلها تمثل خطوطا 

ة رى غضاضأال " ،معربا ."حمراء ال ينبغي ألي صراع سياسي أن يعتدي عليها أو ينال منها
 51".في أن يستمر الصراع كما هو شريطة أن يظل سياسيا وسلميا اوال مانع

وأخذ يخطو . خوان في مصرلجيش المصري في صراع وجودي مع اإلبات اوهكذا      
حيث تم . نتقال السياسي بدون اعتبار جماعة اإلخوان جزءا من العملية السياسيةلإل خطواته

فعلى سبيل ) .خوان بتهم التحريض على قتل المتظاهرينسي وقيادات اإلالقبض على مر 
حضار كل من محمد البلتاجي وعصام العريان المثال، أمرت نيابة جنوب القاهرة بضبط و  ا 

وصفوت حجازي، التهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مكتب اإلرشاد 
على العديد من  واإلعدامبالحبس  اً وأصدرت أحكام 52.("يونيو 30"بالمقطم في مظاهرات 

فيين اواعتقاالت للصح ،وتم إغالق القنوات التلفزيونية التابعة لإلخوان. ماعةأعضاء الج
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خوان المسلمين تنظيما إرهابيا لنهجها أعلنت الحكومة المصرية جماعة اإلكما . المؤيدين لهم
 . المسلح والعنيف في التعبير عن مطالبها بإعادة مرسي للسلطة

اإلخبارية، كان رد فعل الواليات المتحدة قويا تجاه تصنيف جماعة  CNNوحسب شبكة      
حيث أوردت تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية األميركية . لمين باإلرهابيةاإلخوان المس

يجب أن يكون هناك حوار ومشاركة سياسية لكل األطياف السياسية في "جين بساكي بأنه 
نحن نشعر بالقلق إزاء المناخ الحالي وأثاره المحتملة على التحول الديمقراطي في ... مصر
 أن هكذا خطوة تصعب من حرب عتقاداإل" عث هذا القلقويعتقد المنشاوي أن مب 53."مصر

الجديدة مثل  متطرفةرات الجماعات الجهادية العلى تنظيم القاعدة وعلى تيا الواليات المتحدة
قانونا يحظر التظاهر دون أخذ المصرية المؤقتة أصدرت الحكومة كما  54."داعش وغيرها

خوان جه ضد أنصار جماعة اإلعلى أنه مو  ظر الى القانونتصريح من السلطات، ون  
 .المسلمين بالدرجة األولى

واألوروبية وبعض الدول  كيةر يوفشل جهود الوساطة األمضوء تداعيات األزمة،  فيو      
للضغط على اإلخوان لتقبل الواقع وتجاوزه للمشاركة في العملية السياسية التي  الخليجية

. الى الحكم، المطلب المستحيل تحقيقه يقودها السيسي، ورفضهم أي حوار دون إعادة مرسي
كية الى عدم انتهاج ر يوبالتزامن مع عدم تقبل حكومة مصر الجديدة دعوات اإلدارة األم

بدت واشنطن . أساليب القمع في التعاطي مع أنصار مرسي وقيادات اإلخوان المسلمين
يجاد صيغة تفاهم ت  .جمع بين الطرفينعاجزة عن ممارسة النفوذ إلنهاء اإلشتباك السياسي وا 

ستقرار لسنوات قادمة، ما يجعل عالقة واشنطن مع ر إلى ترجيح استمرار حالة عدم اإلوبالنظ
 .أكثر أهمية من أي شيء في هذا السياق ،الجيش المصري المسيطر على زمام األمور

استياء واشنطن من األعمال القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية  ولكن مع زيادة     
المطالبة بعودته  55حتجاجات غير السلمية،مصري تجاه مؤيدي مرسي ردا على اإلالجيش الو 
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فعلى الرغم  .كية العسكرية لمصرر يالى السلطة، والجدل مستمر حول تعليق المساعدات األم
نقالب، األمر الذي كان يمكنها ف إسقاط الجيش المصري لمرسي بـاإلمن أن واشنطن لم تص

مساعدات العسكرية لمصر، إال أنها علقت مؤقتًا جزءا كبيرا منها بذريعة قانونيًا من وقف ال
لة للتأثير على استنكار واشنطن للبيئة القمعية التي فرضتها الحكومة الجديدة، وكوسي

في المرحلة التي  ،ةكيير ماأل لحصالما لىع ،خلية لمنع التداعيات األكثر سوءاً سياساتها الدا
وقفها وخرج كية مر يارة األمحسمت اإلد 2013أغسطس، / آب 15ففي  .تلت إسقاط مرسي
 :فيه صرحأوباما يدلي بيانا 

ة المصرية المؤقتة وقوات الخطوات التي اتخذتها الحكومالواليات المتحدة تدين بشدة إن 
 ،(ر مرسياإلعتقاالت التعسفية لمؤيدي وأنصاالعنف و حملة باإلشارة الى )األمن 

وفي حين  ...حتجاج السلمياإلدنيين، ونؤكد تأييدنا للحق في ضد الم ستنكر العنفون
ال  تعاوننا التقليديحورية مع مصر، إال أن أننا نريد الحفاظ على عالقتنا العميقة والم

 ويتم تهميش ،المدنيون في الشوارعقتل فيه الوقت الذي ي   ستمر كالمعتاد فيييمكن أن 
السنوية وألجل ذلك فقد أخطرنا الحكومة المصرية بتعليق نصف المساعدات  ...الحقوق

شهور  ...نحن ندرك أن التحوالت الديمقراطية والتغيير يستغرق وقتا. ..المقررة لمصر
 اً ستكون هناك بدايات خاطئة وأيام ...لاأو حتى سنوات وربما في بعض األحيان أجي

تريد مساندة الشعب المصري في  الواليات المتحدةوأريد أن أكون واضحا أن  ...صعبة
ل، في ذات الوقت الذي نسترشد مصلحتنا القومية في عالقتنا سعيه الى مستقبل أفض
أكثر  وعليه سنعمل مع كل أولئك الذين يدعمون مستقبالً  ...طويلة األمد مع القاهرة

  56.استقرارا وعلى أساس العدالة والسالم والكرامة

وحتى ال تبدو وكأنها تتدخل في الشأن الداخلي لمصر، تم تبرير سياسة ربط       
ساعدات العسكرية بالتحول الديمقراطي بأن بعض محدداتها داخلية، وتتعلق بالرأي العام الم
كما أشار الى ذلك أوباما في مقابلة  ،كي وكيفية رؤيته دعم بالده لدول ال تتوافق وقيمهر ياألم

وعلى ما يبدو أن أوباما علق المساعدات نتيجة ضغوطات داخلية  CNN.57له على قناة 
ن كانت ليست األغلبية، واإلعالم ونخب سياسية، أكثر تعرض لها من ا لكونجرس، حتى وا 

شعوري " :لحيث قا يستخلص من حديثه في ذات المقابلة،من كونها قناعته الشخصية كما 
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أنه مع مصر، قضية تعليق المساعدات قد ال تؤدي الى تراجع الحكومة المصرية عما تقوم 
    58."به

عقيمة، ال بل قد تضر ن خطوة أوباما قاصرة الرؤية و يلى معظم الساسة والمحلأر      
قليمية والدولية لواشنطن، ناهيك عن أنها قد ال تحقق أي مكاسب ستراتيجية اإلبالمصالح اإل

 فعلى الصعيد الداخلي، اعتبر إريك تراجر من معهد واشنطن. آلفاق الديمقراطية في مصر
ة لم تستوعب كاًل من طبيعة ات العسكريأن الدعوة لحجب المساعد لسياسات الشرق األدنى

، التي باتت مفككة وفيها مراكز قوى متنافسة يعمل كل منها بشكل حاليةالمصرية ال حكومةال
عالوة على  .مستقل، وقدرة واشنطن على التأثير على مسارها السياسي في المدى القصير

رى في حالة حجب أنه من المحتمل أن تخسر الواليات المتحدة فوائد استراتيجية أخ
كي فوق األراضي المصرية والمرور ر يالمساعدات، بما في ذلك حقوق التحليق العسكري األم

إن الجيش ": وتأكيدا على وجهة النظر هذه يقول عادل عدوي 59.التفضيلي عبر قناة السويس
ضطرابات المستمرة، لكنه ليس ولة وسط اإلال يزال الركيزة األساسية لجميع مؤسسات الد

ففي الواقع، تميز عهد ما بعد مبارك بظهور مراكز قوى عديدة ال  ...نع القرار الوحيدصا
يرجح ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة  مول 60".تزال تؤثر على المسار السياسي في البالد

كتب النجاح لمساعي الواليات المتحدة استخدام المساعدات العربية في معهد واشنطن أن ي  
لن يحقق استمرار حجبها  ألن". ضغط التباع أسلوب أكثر شمولية في الحكم العسكرية كورقة

ستراتيجية ليف قصيرة األجل لبعض المصالح اإلقد ينطوي على تكاو الديمقراطية في مصر، 
 :أنالى عدوي وديفيد بولوك عادل كل من  شيرومن جانب آخر، ي 61".لواشنطن

على  كدليل إضافي (ليق المساعداتتع) الكثير من المصريون نظروا الى هذه الخطوة
الذين تشتد كراهية الناس لهم في مصر  ،أن الواليات المتحدة ال تزال تدعم اإلخوان

اإلشارات  إذا ما تم تفسيرف... باستثناء أقلية من أنصارهم المتشددين بشكل واسع
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كية، ر ياألم الستعادة المساعدات "الديمقراطية الشاملة"كية الى ر يالصادرة عن اإلدارة األم
منصبه أو هيمنة مثل إعادة مرسي إلى  ،ا تتطلب شروطًا مسبقة غير واقعيةبأنه

  62.عندها ستبتعد القاهرة عن واشنطن أكثر ،اإلخوان المسلمين

سية وفي ظل رؤية البعض أن واشنطن تفتقر إلى رؤية واضحة حول األهداف السيا     
، وأنه من غير المرجح أن تستجيب مصر خوان المسلمينللجيش المصري في صراعه مع اإل

كية لدفع مسار السياسة المصرية باتجاه أكثر ديمقراطية في ر يبقيادة السيسي للشروط األم
الوقت الراهن على األقل، فإن تعليق المساعدات من المحتمل أن يثبت عدم فعاليته، ما 

 :ي هذا الصددويقول تراجر ف. يضفي أهمية على إيجاد صيغة وأدوات تأثير مختلفة

إذا كانت الواليات المتحدة ترغب في استقرار مصر، فحينها سترغب في استخدام نفوذها 
لتشجيع الجنراالت على خفض تطلعاتهم السياسية، والسماح لقيام المزيد من السياسات 

واشنطن قادرة على الدخول في لكن بقطع المساعدات، لن تكون . ةالديمقراطية الشامل
كما أن ذلك سيضع تعاون الواليات المتحدة العسكري مع مصر في . هكذا محادثات

 63.كية في الشرق األوسطر يستراتيجية األمح، وهو تعاون يمثل قيمة كبيرة لإلمهب الري

 :نتون الى أنيوتشير كل

ي يترشح للرئاسة مع معارضة السيس .لديمقراطية في مصر ال تبدو مشرقةآفاق ا
هناك  ولكن. ستقرارمن الفوضى ويتوق للعودة إلى اإل اوالعديد يبدو متعب ...رمزية
عتقاد بأن استعادة حكم العسكر لن يكون أكثر استدامة مما كان لإل قليلة تدعوأسبابا 

حتياجات وأكثر مسؤولية لتلبية ا "شمولية"إال إذا كان حكمهم أكثر  ،عليه في عهد مبارك
 64.أكثر ديمقراطيةالشعب، و 

 (تمثيلي) حكم شمولي باتجاه ، إذا كانت جادة حقا،كيةر يرة األمقد يكون ضغط اإلدا     
تغييب الديمقراطية  أن اعتقادها، هو واستبعادها عدم تقويض جماعة اإلخوان المسلمينو 

في مصر  اإلخوان ب المعلنة ضدالحر  وسياسات القمع أذكت العنف في المنطقة، وأن
تولد المزيد س حيث. بهم الى نقطة الصفرسيكون لها تداعيات سلبية ستعود  قصاءوسياسة اإل
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من التطرف، وهو ما دعاها منذ البداية الى الدفع باتجاه إشراكهم في العملية السياسية في 
وتنذر بتجدد العنف، . "ولكما أشير الى ذلك في الفصل األالعقد األخير من عهد مبارك 

على  ."65ويقوض أمن إسرائيلكية ر ياألمر الذي من شأنه أن يستهدف المصالح الغربية واألم
 .نييركيحد اعتقاد بعض الخبراء األم

إذا كان الهدف من تعليق المساعدات هو التأثير  قليمي والدولي،أما على الصعيد اإل     
كيين واإلسرائيليين أن ر يعلى المسار السياسي الداخلي المصري، فيرى العديد من الساسة األم

قليمية أكثر أهمية بالنسبة للواليات المتحدة، ال يساعد حجب هناك مبررات أمنية استراتيجية إ
حتفاظ بتعاون الى أهمية استمرار المساعدات لإل فباإلضافة 66.المساعدات على مضيها قدما

وثيق مع الجيش المصري حول مصالح واشنطن المحورية في مصر وعموم المنطقة، من 
قطاع غزة ما يشكل تهديدا ألمن مكافحة اإلرهاب في سيناء ومنع تدفق األسلحة الى 

ة مع المملكة العربية كية هشر يقد يؤدي الى عالقات أم"إسرائيل، يعتقد شينكر أن تعليقها 
وفي ذات السياق  67".(كما يسميه) يوليو/ التي دعمت بصورة علنية انقالب تموزالسعودية، 

قرار الواليات المتحدة إن " :جلعاد عاموس اإلسرائيلي الدفاع جيش في المتقاعد اللواء يقول
حول قطع المساعدات للقاهرة يجب أن يضع في الحسبان كل ما يتعلق بالسالم بين مصر 

سرائيل هذا باإلضافة الى أن ابتعاد القاهرة عن واشنطن فيه مخاطرة ليس بسعي مصر  68".وا 
نما أيضا بالمقدرة على ضمان  لتنويع مصادر البالد من المشتريات العسكرية وحسب، وا 

 . الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي في المنطقة

وعلى الرغم من أن استراتيجية تقديم المساعدات العسكرية غالبا ما منحت واشنطن       
حيزا من النفوذ السياسي على مصر، لكنها اليوم قد تكون غير مجدية كوسيلة ضغط في 

أثارت الخطوة العديد من  ومن هنا. ةتتجه نحو تعدد القطبي باتت مالمحه يبدو أنقد عالم 
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ستراتيجية األوسع لعالقة واشنطن مع مصر من جهة، ومع ل األهمية اإلالتساؤالت حو 
طقة فقد أعرب العديد من السياسيين والمحللين في المن. حلفائها في المنطقة من جهة أخرى
ئها واحتواء المتصور نحو تقويض حلفا الواليات المتحدةعن دهشتهم وتخوفهم من ميول 

وهو  ،شينكر وتراجر مبعثا أخرا للقلق في هذا السياق ويضيف. خصومها في اآلونة األخيرة
أن التمويل السعودي واإلماراتي لمشتريات مصر لألسلحة من روسيا رغم اعتراضات 

سرائيل، ي كية بشأن ر يهم من السياسة األمئعد إشارة واضحة لإلعراب عن استياواشنطن وا 
كية باإلصالح السياسي ر يية حساسة، ومن ضمنها ربط المساعدات العسكرية األمقضايا إقليم

وبالفعل ففي حين علقت واشنطن بعض  69.في مصر كما تريد له واشنطن أن يكون
 .المساعدات لمصر، قامت بعض دول الخليج بتعويض ذلك ودعم الحكومة المصرية ماليا

، وتحديدا روسيا التي باتت تتحدى ومن ناحية أخرى قد تحاول قوى دولية أخرى     
باستمرار سياسات الواليات المتحدة، اقتناص هكذا فرصة لتحل محل واشنطن في تلبية 

مع ما تقدمه بعض . احتياجات مصر العسكرية، في سعيها لتعزيز نفوذها في الشرق األوسط
األسلحة، كما لتغطية نفقات شراء دول الخليج العربي من تمويل مالي بمليارات الدوالرات 

ما سيضعف حتما من قدرة واشنطن على ضمان . الحفاظ على استقرار حكومة السيسي
ستتأثر سلبا "ومن جانب آخر  ،حدةاستمرارية مصر كحليف استراتيجي مميز للواليات المت

كية التي لها مصلحة اقتصادية من تصدير األسلحة لمصر من خالل ير شركات السالح األم
فهمي هويدي يتحفظ على هذا اإلدعاء من حيث أنه يتغاضى عن  ولكن 70."برنامج المعونة

السالح وبين الواليات المتحدة،  ةقات بين هذه الدول الممولة لصفقحقيقة عمق وتشابك العال
 الواليات المتحدةذا خطوة في سياق المساس بمكانة وبالتالي ال يمكن النظر إلى هك

  71.اإلقليمية

هذه التخوفات من أن تعليق المساعدات العسكرية قد يترتب عليه ولكن في مقابل كل      
نتائج عكسية، يخشى البعض من أن استمرارها سيعكس، كما دائما، عدم جدية الواليات 

إن الرأي العام العربي يترقب ما ستفعله "ويقول كينيث بوالك  .دعم الديمقراطيةب المتحدة
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 تأثيرا فعاال محفزا تعالقاهذه الإن لم تفرز ف. ةن بعالقاتها العسكرية واإلستخباراتيطواشن
أنها تسعى الى إجهاض الثورات على  على التغيير، فسينظر إلى الواليات المتحدة

إنما هو  ،ضوء وجهة النظر هذه قد يكون قرار واشنطن تعليق المساعدات وفي 72".العربية
لمرحلة بموقف أميركي غير مع الشعوب العربية في هذه ا إثبات النخراط الواليات المتحدة

والرأي العام  ومن جهة أخرى، قد تكون المحددات الداخلية، كضغط الكونجرس .محايد
 .األميركي، طغت في عملية اتخاذ هذا القرار

 السيسي رئيساً  .4-5-0

قد يبدو من خالل ردود األفعال والتجاذبات المتبادلة بين واشنطن والقاهرة، باإلضافة الى 
 73كية التي لم تستمزجها قيادات الجيش وال الحكومة المؤقتة،ر يرة للمطالب األمتجاهل القاه

مع الجيش المصري عقب  ل نسبيا بعد أزمتهاءالواليات المتحدة في مصر قد تضا أن نفوذ
خصوصا إذا ما أخذنا في اإلعتبار الدعم السياسي والمالي السخي من بعض  ،إقالة مرسي

وفي ضوء أن المصالح األمنية للواليات المتحدة تعلو على . يدول الخليج لعبدالفتاح السيس
الواليات المتحدة بما صرحت به من ضرورة مشاركة ما سواها، فمن غير المرجح أن تتمسك 

اإلخوان المسلمين في العملية السياسية، وقرارها بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر 
نائب الرئيس  كلمةه تعكسوهذا ما  .داخليةالذي ربطته بسياسات الحكومة المصرية ال

 :من حيث ،حول سياسة الواليات المتحدة الخارجية كي السابق ديك تشينير ياألم

ال شيء يعلو على أمن من بين مختلف القضايا واإلهتمامات التي تشغل واشنطن، 
بعد .. .الواليات المتحدة، وكل شيء نقوم به يعتمد على سالمتنا من أخطار العالم

فقدنا المصداقية وثقة حلفاءنا بأننا نريد الفوز ( على إدارة أوباما)خمس سنوات ونصف 
تجاه ما يحدث ) سياسة التراجع واإلنسحاب والالمباالة بسبب ،في الحرب على اإلرهاب

يجب أن نقدم الدعم الفوري الذي تحتاجه الحكومة المصرية ... (في الشرق األوسط
اإلخوان المسلمين هم  ينبغي اإلعتراف بأن... سيناء اإلرهابي في لمكافحة التمرد
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اإلرهابي في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي اإلسالمي للتطرف  يديولوجياآل المصدر
التي ل لكل الحكومات في الشرق األوسط الدعم الكام، وتوفير إعالنها منظمة إرهابية

رال السيسي زمام وتولى الجن عندما أطيح بمرسي ...تقف ضد اإلخوان المسلمين
نه إ ...ليق الدعم العسكري للجيش المصريسارعت إدارة أوباما للحديث عن تع األمور،

بأنهم في تفهما منا طلب تالتي كانت ت ...نهج خاطئ للتعامل في مثل تلك الظروف
ويجب علينا استعادة ... الخطوط األمامية للحرب على اإلرهاب، وأنهم هم من يقاتل

تي تضررت بشدة من جراء سياسة الواليات المتحدة على مدار األعوام تلك العالقات ال
 74.القليلة الماضية

قبل أسابيع قليلة من ، 2010مايو، / آيار 15بتاريخ  "رويترز"وفي مقابلة مع وكالة      
 :مرر السيسي رسالة لواشنطن ،فوزه بالرئاسة المصرية

بعمليات كبرى في سيناء  الجيش المصري يضطلع .ننا نخوض حربا ضد اإلرهابإ
. من شأنها أن تهدد جيرانها وتزعزع استقرار مصر ،حتى ال تتحول إلى قاعدة لإلرهاب

ذا فقدت مص أعتقد أنه في  ، الذي الاإلستقرار اإلقليمير استقرارها، فسيهدد ذلك وا 
نحن بحاجة لدعم الواليات المتحدة لمحاربة ... صالح السلم واألمن العالميين

على ... يدة في الشرق األوسطإذا كانت معنية بتجنب خلق أفغانستان جد.. .اإلرهاب
الغرب أن يلتفت باهتمام الى توسع خريطة التطرف في العالم، الذي سوف يصلهم ال 

  75.محالة

استئناف المساعدات العسكرية السيسي ودعوته واشنطن الى  حديث سياقوقد يفهم من      
لقكية لمصر، بعد ر ياألم منها على إثر إطاحته بالرئيس السابق محمد  جزء كبير أن ع 

أن السيسي يريد تضمين رسالة مفادها أن  ،مرسي وحملة القمع التي شنت على أنصاره
ل والتسهيالت التي ستراتيجية في المنطقة، ومن ضمنها أمن إسرائيمصالح واشنطن اإل

لتعاون اإلستخباراتي بين وا صريةقناة السويس واألجواء المفي  لواليات المتحدةتقدمها مصر ل
مبنية بشكل كبير على المساعدات العسكرية للجيش المصري،  ومكافحة اإلرهاب، البلدين

 .ستراتيجيسكرية، بقدر ما تشتري تعاونها اإلوبمعنى أن واشنطن ال تهب مصر مساعدات ع
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ت العربية نتفاضار مباشرة سياسات الغرب في دعم اإلانتقد السيسي بصورة غيكما      
 :والترويج للديمقراطية، مبينا

المجتمع الدولي وعلى رأسه .. .أعتقد أن للغرب دور في انتشار اإلرهاب في المنطقة
إلحالل اإلستقرار في  لم يستكمل مهمتهولكنه  ...الغرب شارك في عملية في ليبيا

سلحة، وتعزيز جمع األو ... والبدء في عملية ديمقراطية حقيقية... وتشكيل حكومة البالد
لفوضى والعنف المسلح هوت الى ا التيليبيا  باإلشارة الى)األمن قبل أن يتخلى عنها 

الحفاظ على وحدة سوريا مصلحة ألمن (... بمعمر القذافي الغرب إطاحةفي أعقاب 
، وال يجب أن تتحول الى بقعة جذابة لعناصر إرهابية متطرفة تهدد المنطقة المنطقة
تفككت وباتت معقال لآليديولوجيات المتطرفة والعناصر  التي سوريا الىباإلشارة )بأسرها 
ذا كانت و  (...اإلرهابية تتطلع حقا الى المساهمة في تطوير ودعم  الواليات المتحدةا 

ن دعم الديمقراطية يتطلب إ ...فعليها أن تدعم اإلقتصاد والتعليم في البلدان، الديمقراطية
عليها أن تدعم اإلقتصاد المصري  ...لها كي تتحقق المناسبةباألساس خلق األجواء 

تقديم المنح  ...من الفقر والبطالة وتساعد في خلق مشاريع توفر فرص عمل للحد
بهذه الطريقة تساهم حقيقة في التقدم .. .الدراسية للشباب المصري غير المقتدر ماديا

 76.الديمقراطي

في غضون األشهر القليلة القادمة، مبينا  بإحداث تغييرات ملموسة دلم يع   لكن السيسي     
تواجه مصر بعد ثالث سنوات من  أنه ال يمكنه فعل ذلك في ضوء كم التحديات التي

ولكنه أشار الى أن  .ستقرار أولويات المرحلة القادمةضطرابات المستمرة؛ فاألمن واإلاإل
ت وآمال الشعب الدستور الجديد يعتبر أول خطوة في طريق التغيير الذي يلبي طموحا"

 77".المصري

أصدر  2010يونيو، / حزيران 3نتخابات الرئاسية في في اإل ،السيسي ه،عقب فوز و      
تتطلع إلى العمل مع رئيس ن الواليات المتحدة إ"فيه  أعلنبيانا للرئيس أوباما البيت األبيض 

مشيرا  ".تركةالمشستراتيجية ومصالحنا من أجل تعزيز شراكتنا اإل الفتاح السيسيمصر عبد
وسارت بطريقة .. .أديرت بمهنية وبما يتماشى مع القوانين المصريةتراع قعملية اإل"الى أن 

لتبني اإلصالحات الالزمة لحكم "وحث الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة  ".سلمية وهادئة
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نية شفاف وخاضع للمساءلة، وأن يبرهن على ضمان العدالة واإللتزام بحماية الحقوق اإلنسا
ومن جهته رحب السيسي بدعم واشنطن للحكومة الجديدة في مصر  78".لكل المصريين

 79.خالل اتصال هاتفي أجراه أوباما مع السيسي لتهنئته بمنصبه الجديد

يوضح فهمي هويدي أن بيان البيت األبيض يعكس موقفا مغايرا لما جرى تسويقه بشأن      
ى التواطؤ مع دول أخرى والتلميح إلى اشتراكها ف حقيقة موقف واشنطن المنحاز لإلخوان، بل

عادة مرسى إلى السلطةلزعزعة اإل وهو ما أشار إليه سابقا عندما  80.ستقرار فى مصر وا 
ل اجركي تشاك هيأن الحوارات والمكالمات شبه اليومية التي أجراها وزير الدفاع األماعتقد 

سي، والتي تتمحور حول الوضع مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي منذ اإلطاحة بمر 
ذلك أنه من غير "على مصر،  يركيما يروج عن تآمر أم يينف السياسي الداخلي في مصر،

كية ر يفى حين تمضى اإلدارة األم ،تصاالت وتنتظم على نحو مكثفالمعقول أن تستمر اإل
مدى  كما يشكك البيان من 81".فى تآمرها على النظام الذى يتصدر المشير السيسى مقدمته

من أن  2013أغسطس، / آب 23يوم  CNNجدية ما قاله أوباما في حوار له مع قناة 
 82."العالقات مع مصر لن تعود كما كانت عليه في ضوء ما حدث"

كية جون كيري خالل زيارته الى القاهرة للقاء السيسي، ر يأعرب وزير الخارجية األمكما      
كي بالرئيس الجديد، وأشار إلى أن ر يترحيب األمعقب توليه رئاسة مصر بأيام قليلة، عن ال

رص بالده على استئناف واشنطن ستواصل دعم مصر بالمساعدات العسكرية، مؤكدا ح
ن السيسي حديث العهد بالسلطة، إ" :وقال كيري. ستراتيجية مع القاهرة من جديدالعالقة اإل

ز على معالجة مخاوف ومن المهم أن ي عطى الوقت الكافي والفرصة حتى يبدأ في التركي
ى باإلشارة ال)الواليات المتحدة بشأن قضايا حقوق االنسان وحرية التعبير وأحكام القضاء 

                                                           
78

 "Statement by the Press Secretary on the Presidential Election in Egypt," The White House, 
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، (خوان المسلمين المتهمين بزعزعة استقرار مصرمالحقة ومحاكمة أعضاء جماعة اإل
بي  وقال مراسل بي 83".خصوصا وأن لديه نية إلعادة تقييم التشريعات المتعلقة بهذه القضايا

إن مصر تبقى حليفا استراتيجيا لواشنطن، "، في زيارته الذي رافق كيري ،سي كيم غطاس
ظهر حرص الواليات وزيارة كيري في وقت قريب جدا بعد تنصيب السيسي رئيسا لمصر ت  

  84".نخراط مبكرا وبجد مع الرئيس الجديد، على أمل أن ت حدث فرقاالمتحدة على اإل

سسة العسكرية ممثلة بعبدالفتاح السيسي الى المشهد السياسي بقوة، وهكذا مع عودة المؤ      
وبالنظر الى إشارات السيسي السياسية، وفي ظل أن ليس الرأي العام المصري على نطاق 
واسع يبدو داعما لنهجه وحسب، بل كل مؤسسات الدولة بما في ذلك وسائل اإلعالم 

أن ترهن  وفي ضوء أنه من غير الواقعي .والحكومة والقضاء، وما زالت شعبيته في تصاعد
بات  ين في العملية السياسية،ملر برغبتها في إشراك اإلخوان المسواشنطن عالقاتها بمص

كية بمدى اإللتصاق ر يالمساعدات األم افنئتساكي من ربط ر يهناك تراجع في الموقف األم
اق التحوالت السياسية في سي تجعلها،كية ر يليبدو أن واقعية اإلدارة األم. بالمبادئ الديمقراطية
 المصري أيا كانت قيادتهتسعى للحفاظ على عالقات وثيقة مع النظام الحاصلة في مصر، 
المنشاوي أن  ويوضح .في مصر والشرق األوسط لحفاظ على مصالحهال وسياساتها الداخلية،

ركية فى الشرق األوسط هى كلمة السر فى فهم إدارة واشنطن لعالقاتها يالمصالح األم"
يظهر لنا عدم " حيث 85."بالقاهرة، ولفهم ما قامت به واشنطن، وما تقوم به وما ستقوم به

إال بمقدار ما يتركه ذلك على دور مصر  ،اكتراث واشنطن بما يحدث فى الداخل المصرى
 :كما يبين فهمي هويديو  86".المهم والمتوقع فى التعامل مع الواقع اإلقليمى الشديد التعقيد

المرور في قناة السويس،  ،ستخبارياإلالتعاون ) لتسهيالت العسكريةوا ن التعاونإ
تعد من األصول التى ال تحتمل  ،ومعاهدة السالم (استخدام المجال الجوي المصري
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جتهاد فى عالقات البلدين فى ظل موازين القوى الراهنة، وكل ما عدا ختالف أو اإلاإل
فى ذلك من يحكم مصر أو السياسات  بما ،جتهادختالف واإللإلذلك يعد فروعا قابلة 
 87.الحاكم طرفالداخلية التى يتبعها ال

مع الجيش  تهاأزملتجاوز  واشنطن هو ما دفعوبالتالي أولوية المصالح األمنية      
خوان المسلمين الى السلطة، وقبلت تي تبلورت على إثر صعود وسقوط اإلالمصري، وال

وبدت راغبة بإعادة . وليس بالضرورة األمثل األنسبو  كنبشرعية األمر الواقع في إطار المم
صقل العالقات مع حكومة السيسي، على الرغم من التراشق اإلعالمي بين الرئيسين، بشكل 

لتعود بذلك العالقات بين البلدين . يراعي مصالح الدولة المصرية من منظور قيادتها الجديدة
 :اجرتر إريك  كما قالو  .الى نمطها السابق قبل الثورة

بما أن واشنطن ال تستطيع الحصول على مصر الديمقراطية التي تريدها، يجدر بها 
ومع أنه ال يجدر  ...مصر التي تحتاجهابداًل من ذلك أن تسعى للحصول على 

بواشنطن صرف النظر عن مسار مصر باعتباره انتقااًل إلى الديمقراطية، عليها أن 
يد شكل هذا المسار في الوقت الراهن، وتركز ركا على تحديتنظر بواقعية إلى قدرة أم

  88.ستراتيجية بين البلدينبداًل من ذلك على الحفاظ على العالقة اإل
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 الخاتمة
من خالل استعراض األحداث المتقلبة وسريعة التغير منذ اندالع الثورة المصرية وصعود 

ة الحكم في مصر، حكم اإلخوان المسلمين، ومن ثم سقوطهم واعتالء عبدالفتاح السيسي سد
بعد بتعاطيها مع عملية التحول السياسي في مصر  كانت واقعية كيةر ييتضح أن اإلدارة األم

جوهر اظ على فالح من حيثومن ضمنها صعود وسقوط حكم اإلخوان المسلمين،  ،الثورة
 قيادته المرتبطة به، بغض النظر عن مصالح الواليات المتحدةعلى وبالتالي  النظام المصري

الرأي العام المصري والتحركات في الحسبان  تأخذو  .سياسات الحكومات المصرية الداخليةو 
 . القيادات المصرية بعد الثورةو  األحداث تجاه كمحدد من محددات سياستها الشعبية

حالل اإلخوان المسلمين محله      . لم تصل الدراسة لدالئل مؤامرة إلسقاط نظام مبارك وا 
ستدالل على أن صعود اإلخوان المسلمين الى السلطة لم يكن مرهونا اإلفي مقابل أنه تم 
كية تجاه ر يكما أن ما حدد المواقف والسياسات األم. كي مسبق بالضرورةر يومرتبطا بدعم أم

تداعيات على  بقدر ما كان لها السلطة وحكم البالد، تهماعتمد على طبيعة ممارس اإلخوان
أن واشنطن وقفت وراء نظام  لصعب تعزيز اعتقادومن ا .المصالح األميركية في مصر

كما أنه من . اإلخوان وساندته، في حين أنها انتقدت بأثر رجعي نهج مرسي في الحكم
ويقينا اإلرادة  .الصعب اإلدعاء أنها تآمرت مع قيادات الجيش المصري إلسقاط مرسي

 . هي التي عكست هذه الحقائق وفرضتهاالمصرية والخيارات الشعبية 

 :أنالدراسة  ستنتجوفي المحصلة ت

تندرج  ،كية فيما يتعلق بمصالحها مع مصرر يأولويات أهداف السياسة الخارجية األم -
 .اسفي إطار العالقات اإلستراتيجية مع الجيش المصري باألس

بقدر ما يمكن  بعد الثورة، ليس باإلمكان اإلعتقاد أن واشنطن وجهت مسار األحداث -
الى مسار  والتي كانت اإلخوان المسلمين، ،لقيادة القادمةاإلعتقاد أنها وجهت ا

 .مع مصالحها متسق تماما

تجاه إقالة  اومن ثم موقفه أثناء حكمهم كية تجاه اإلخوان المسلمينر يالسياسة األم -
، بلدينستراتيجية بين الالعالقات اإل :ار عوامل عدة أهمهاوضعت في اإلعتب مرسي،

، قدرة نظام اإلخوان على الحفاظ على ت الشعبيةوالتحركا الرأي العام المصري
 .مصالح واشنطن في مصر
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 تتدخل وال .، سواء مرسي أو السيسيتتدخل باختيار قيادة مصر مل إدارة أوباما -
 سلبا ،وفي المنطقة ،إال بقدر ما تتأثر مصالحها اإلستراتيجية فيهابشؤونها الداخلية 

 .جراء السياسات الداخلية للحكومة المصرية
ليست  إدارة أوباما تجاه التحوالت السياسية الحاصلة في الشرق األوسط سياسة -

نما مو واحدة يمقراطية انتقائي من دولة ألخرى، حسب قفها بدعم التغيير نحو الد، وا 
وبالتالي ال يمكن تعميم السياسة األميركية تجاه  .انعكاسات ذلك على مصالحها

 .احتجاجاتشهدت  أخرىدول ثورة المصرية على سياستها تجاه ال
نما "اإلسالم السياسي"ال يوجد لدى واشنطن سياسة واحدة تجاه ما يسمى ب - ، وا 

التي تتبع لها هذه الحركات والتنظيمات  الجيوسياسي، تتحدد في سياق الدولة
وهذا ما تدلل عليه سياساتها تجاه اإلخوان المسلمين في سياقات مختلفة، . اإلسالمية

 .إلخ...سوريا، اليمن تونس، مصر، العراق،
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