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أنعش فوز دونالد ترامب آمال القاهرة في عودة الزخم إلى العالقات المصرية األمريكية ،السيما في ضوء التقارب المعلن في المواقف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وساكن البيت االبيض الجديد.
(وكالة األنباء الفرنسية)

ملخص

تأمل القاهرة أن يسهم وصول ترامب للبيت األبيض في عودة الزخم إلى العالقات مع واشنطن ،بعد فترة من التوتر والفتور
الذي اتسمت به في ظل إدارة الرئيس الحالي ،باراك أوباما ،السيما منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق ،محمد مرسي ،وما
تال ذلك من خالفات بين البلدين ،سواء بسبب الموقف من جماعة اإلخوان المسلمين ،أو ملف الحريات وحقوق اإلنسان
كبيرا في عهد السيسي ،أو نتيجة وقف وتجميد بعض المساعدات العسكرية األمريكية .فرغم أن واشنطن
الذي شهد
تدهورا ً
ً
لم تعتبر ما حدث في  3يوليو/تموز  3103انقالبًا عسكريًّا ،وحافظت على ٍّ
حد أدنى من العالقات مع السُّلطة الجديدة ،وأبدت
مزيدًا من االنفتاح على القاهرة بعد تولي السيسي ،إال أن العالقات بين البلدين ظلت محكومة بإكراهات الواقع ،وباألهمية
االستراتيجية لمصر في حسابات المصالح األميركية في المنطقة .كما أن هذه العالقات انحصرت بشكل أساسي في التنسيق
والتعاون األمني ومكافحة ما يسمى باإلرهاب والجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة ،فيما ظلت العالقة باردة على
ع السيسي لزيارة واشنطن منذ جاء للسلطة ،كما لم تُظهر اإلدارة األميركية الحالية
الصعيدين السياسي واالقتصادي؛ فلم يُدْ َ
الحماسة المنتظرة لمساندة مصر اقتصاديًّا في مواجهة األزمة المالية التي تعصف بها .ومن هنا ،فإن القيادة المصرية تراهن
يعزز شرعية النظام الداخلية
على حدوث تحول في الموقف األميركي من كل هذه الملفات مع مجيء ترامب إلى السلطة بما ِّ
والخارجية.

مقدمة
كان الرئيس المصرررري ،عبد الفتاح السررريسررري ،أول زعيم عربي يهنا الرئيس األمريكي المنتخب ،دونالد ترامب ،بفوزه في
وح ر دي ُروح جديدة في
االنتخابات الرئاسررية .وقد أعربت الرئاسررة المصرررية في بيان لها عن تطلعها ألن تشررهد فترة رئاسررته َ
مسرررار العالقات المصررررية-األمريكية ،ومزيدًا من التعاون والتنسررريق بين البلدين  .)0بموازاة ذلك قوبل فوز ترامب بحفاوة
واحتفاء شررديدين في اإلعالم المصررري ،والذي رأه أنه يصررب في مصررلحة مصررر ،وفي صررالح تعزيز العالقات المصرررية-
األميركية .بينما لم يخف هذا اإلعالم في المقابل ُروح الشررررماتة في خسررررارة المرشررررحة الديمقراطية ،هيالري كلينتون ،التي
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المليدة للنظام ،بأنها كانت أحد الداعمين الرئيسرريين لجماعة اإلخوان المسررلمين في
تصررفها األوسرراط االعالمية والسررياسررية،
ِّ
إدارة باراك أوباما ،وأنها ساعدت في صعودهم للسلطة في مصر عقب ثورة  32يناير/كانون الثاني . 3100
هذا االحتفاء المصري رسميًّا وإعالميًّا بفوز ترامب ،كشف عن أن القاهرة ،وإن لم تتخذ موقفًا معلنًا تجاه أي ٍّ من المرشحين
خالل االنتخابات ،إال أنها في واقع األمر كانت تتمنى وصرررول المرشرررح الجمهوري للبيت األبيض باعتباره األقرب إليها من
هيالري كلينتون ،السرريما في ظل التقارب المعلن في المواقف بينه وبين السرريسرري حيال الكثير من قلررايا المنطقة .وقد ظهر
ذلك جليًّا خالل لقاء السرريسرري مع كال المرشررحين على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في شررهر
سبتمبر/أيلول الماحي؛ فقد أثنى ترامب على الجهود التي يبذلها الرئيس المصري في حربه على اإلرهاب ،وتع دهد ،في حال
انتخابه ،بأن الواليات المتحدة ستكون صديقة لمصر وليست مجرد حليف لها .كما وعد بدعوة السيسي إلى الواليات المتحدة
في زيارة رسرمية ،ووصف العالقة بين البلدين بأنها محورية في تعزيز السالم واالستقرار في الشرق األوس في حين عبدر
رئيسررررا قويًّا للواليات المتحدة  .)3في المقابل ،حملت مواقف هيالري كلينتون خالل
األخير عن ثقته في أن ترامب سرررريكون
ً
حملتها االنتخابية انتقادات واحرررحة للنظام المصرررري ،السررريما فيما يتعلق بملف الحريات وحقوق اإلنسررران .كما أنها ،وعلى
عكس ترامب ،أثارت خالل لقائها مع الرئيس المصري في نيويورك مسألة الحريات وحقوق اإلنسان ،وعبدرت عن مخاوفها
من التلييق على المنظمات الحقوقية والنشطاء . )3
سرررارا للتاية للرئيس السررريسررري
خبرا
ًّ
في حررروء ما سررربق ،لم يكن مسرررتتربًا أن تحتفي القاهرة بفوز ترامب ،وأن يكون ذلك ً
ونظامه ،الذي يره كثيرون أنه أحد أهم الرابحين اإلقليميين من وصررول ترامب للبيت األبيض ،سررواء على صررعيد العالقات
الثنرائيرة بين البلردين ،أو فيمرا يخم الموقف من ملفرات المنطقرة ،والتي تبردو فيهرا مواقف ترامرب قريبرة للرةيرة التي تتبنراها
القيادة المصرية .
فإلى أي ِّ ٍّ
حد يصرررب فوز ترامب ووصررروله للبيت األبيض في مصرررلحة النظام المصرررري الذي يعد أحد الرابحين من ذلك كما
يذهب كثيرون؟ وما مده صرررررحة رهانات القاهرة على أن تشرررررهد العالقات مع واشرررررنطن مزيدًا من الزخم في ظل الرئيس
األميركي المنتخب بما يمنح السررريسررري مزيدًا من االعتراق والتقدير التربي بوصرررفه العبًا إقليميًّا ال يمكن تجاوزه؟ وما هي
انعكاسات ذلك على مستقبل العالقات المصرية-األميركية والقلايا التي تحكم هذه العالقات؟

ا
أوال :على الصعيد الثنائي
أده تأمل القاهرة أن يسررررهم وصررررول ترامب للبيت األبيض في عودة الزخم إلى العالقات مع واشررررنطن ،بعد فترة من التوتر
والفتور الذي اتسررررررمت به في ظل إدارة الرئيس الحالي ،باراك أوباما ،السرررررريما منذ أطاح الجيش بالرئيس السررررررابق ،محمد
مرسري ،وما تال ذلك من خالفات بين البلدين ،سواء بسبب الموقف من جماعة اإلخوان المسلمين ،أو ملف الحريات وحقوق
كبير ا في عهد السريسري ،أو نتيجة وقف وتجميد بعض المساعدات العسكرية األميركية .فرغم أن
اإلنسران الذي شرهد
تدهورا ً
ً
واشررررررنطن لم تعتبر ما حدث في  3يوليو/تموز  3103انقالبًا عسرررررركريًّا ،وحافظت على ٍّ
حد أدني من العالقات مع السررررررلطة
تولي السرررررريسرررررري ،إال أن العالقات بين البلدين ظلت محكومة بإكراهات
الجديدة ،وأبدت مزيدًا من االنفتاح على القاهرة بعد ِّ
الواقع ،وباألهمية االسرتراتيجية لمصرر في حسرابات المصرالح األميركية في المنطقة .كما أن هذه العالقات انحصررت بشكل
أسراسري في التنسيق والتعاون األمني ومكافحة ما يُس دمى باإلرهاب والجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة ،فيما ظلت العالقة
للسرررلطة ،كما لم ت ُظهر اإلدارة
ع السررريسررري لزيارة واشرررنطن منذ جاء ُّ
باردة على الصرررعيدين السرررياسررري واالقتصرررادي؛ فلم يُدْ َ
األميركية الحالية الحماسرررة المنتظرة لمسررراندة مصرررر اقتصررراديًّا في مواجهة األزمة المالية التي تعصرررف بها .ومن هنا ،فإن
القيرادة المصرررررررية تراهن على حدوث تحول في الموقف األميركي من كل هذه الملفات مع مجيء ترامب إلى السررررررلطة بما
يعزز شرعية النظام الداخلية.
ِّ
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( )1ملف اإلخوا المسلمين وجماعات اإلسالم السياسي
في هذا الملف ،يلتقي الرئيس األميركي المنتخب مع الرئيس المصرررررري في كثير من قناعاته وعلى رأسرررررها عداةه لحركات
اإلسررررالم السررررياسرررري وبينها جماعة واإلخوان المسررررلمينو .فقد وصررررف ترامب في خطاب له أثناء حملته االنتخابية جماعة
اإلخوان بالمتشررددة ،واتهم إدارة أوباما وهيالري كلينتون بمسرراعدة اإلخوان للوصررول للحكم في مصررر على حسرراب الرئيس
األسرررررربق ،مبارك ،الذي قال إنه كان صررررررديقًا للواليات المتحدة .وال يره ترامب د
أن تد ُّخل الجيش لإلطاحة بمرسرررررري انقالبًا
عسرررركريًّا ،بل كان محاولة السررررترداد السرررريطرة على األوحرررراع بعد أن وفتحت كلينتون علبة الشرررررور الخاصررررة باإلسررررالم
خطرا
المتطرقو .كما يرفض ترامب التفريق بين اإلخوان المسرررلمين وبقية الحركات األصرررولية المتطرفة ويعتبرها جمي ًعا
ً
يجب اسررتاصرراله ،وهو في هذا يلررع اإلخوان المسررلمين في نفس مرتبة العداء مع تنظيم الدولة اإلسررالمية .وفي تصررريح له
عقب إعالن النتائج قال وليد فارس ،مسرررررتشرررررار العالقات الخارجية بحملة ترامب :إن الرئيس الجديد يليد مشرررررروع قانون
مطروح في الكونترس بوحع جماعة اإلخوان على قائمة اإلرهاب ،وإنه سيمرر هذا القانون عقب تسلمه السلطة .)4
وال شررررك أن هذا الموقف المتشرررردد لترامب يصررررب بالتأكيد في صررررالح النظام في مصررررر ،الذي يصررررنِّف اإلخوان كجماعة
محظورة ،ويخوض معركة تكسرير عظام حرد أنصرارها وكوادرها بهدق حرمان عدم عودتها للمشهد السياسي مجددًا .وفي
رررررارا
حال أقدم ترامب على خطوة اعتبار اإلخوان جماعة إرهابية أو حظرها في الواليات المتحدة ،فإن ذلك سرررررريكون انتصر ً
كبير ا للسررررريسررررري .ورغم أن كثيرين يسرررررتبعدون حدوث هذه الخطوة ،بالنظر لوجود الكثير من العقبات القانونية
سرررررياسررررريًّا ً
والسرررررياسرررررية ،فإن ترامب في الحد األدنى لن يمارس أي حرررررتوط على القاهرة ،كما فعلت إدارة أوباما ،بهدق إعادة إدماج
حد ذاته مكسررب مهم للنظام
اإلخوان المسررلمين في المشررهد السررياسرري أو تخفيف حمالت القمع التي يتعرحررون لها ،وهذا في ِّ
المصري.
( )6ملف الحريات وحقوق اإلنسا
يمكن النظر إلى موقف ترامرب من اإلخوان المسررررررلمين براعتبراره جز ًءا من موقفره من ملف الرديمقراطية وحقوق اإلنسرررررران
وأوحرراع الحريات في مصررر والمنطقة عمو ًما ،وهو موقف يصررب في مصررلحة القاهرة .فبينما كان هذا الملف أحد الملفات
ف انزعاجها من التراجع
الخالفية الحاحرررة في اللقاءات والمباحثات بين القاهرة وواشررنطن في ظل إدارة أوباما ،التي لم ت ُ ْخ ِّ
الفادح في أوحررراع الحريات في مصرررر على حررروء المحاكمات والمالحقات بحق المعارحرررين والنشرررطاء والتلرررييق على
منظمرات المجتمع المردني ،فرإن هرذا الملف ال يُتوقدع أن يحظى باهتمام كبير من جانب إدارة ترامب ،الذي ال يعكس برنامجه
السياسي أو نظرته للعالقة مع مصر اهتما ًما يُذكر سواء بقلايا الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان .فقد عارض ترامب
ويفلررررررل اإلبقاء على حكام
محراوالت التتيير في المنطقة وأعلن أنه يميل إلى دعم االسررررررتقرار وإعاقة أي تحوالت جذرية
ِّ
أقوياء ً
بدال مما قال عنه :والفوحرىو .وبهذا المعنى ،فإن النظام المصري يبدو مستفيدًا من هذه الرةية؛ إذ يستبعد أن يمارس
ترامب حررتو ً
طا مماثلة لما قام به أوباما ،أو لما كان يمكن أن تقوم به هيالري كلينتون لو أنها فازت ،على النظام المصررري
في سجل أوحاع الحريات وحقوق اإلنسان .)2
( )3ملف التعاو العسكري واألمني
من المتوقع أن يلدي التقارب الواحرح بين مصرر السريسي وأميركا ترامب فيما يتعلق بالموقف من مكافحة خطر الجماعات
المتشرددة ،كأولوية أسراسية لده الرجلين ،إلى تعزيز التعاون والتنسيق العسكري واالستخباراتي واألمني بين البلدين في هذا
المجال ،كما أنه قد ينعكس على تعزيز حجم المساعدات والمعونات العسكرية التي تقدمها الواليات المتحدة للجيش المصري
لمسرراعدته في ح ربه الصررعبة التي يخوحررها حررد الجماعات المسررلحة التابعة لتنظيم الدولة في سرريناء .وفي حرروء ذلك ،من
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المتوقع أن تعيد اإلدارة األميركية الجديدة النظر في قرار تعليق جانب من المساعدات العسكرية لمصر ،والذي اتخذته إدارة
أوباما  ،3103قبل أن تعود وتسرررررتأنف هذه المسررررراعدات بشررررركل جزئي  .3102وما يعزز هذا االحتمال هو تعهدات ترامب
للسيسي خالل لقائهما في نيويورك بتقديم كل الدعم لمصر في حربها حد واإلرهابو والسيما في سيناء.

ثانياا :على الصعيد اإلقليمي
على صررررررعيد قلررررررايا المنطقة ،من المتوقع أن يلدي فوز ترامب لمزيد من التقارب بين القاهرة وواشررررررنطن حيال عدد من
الملفرات؛ فرالرئيس األميركي المنتخرب يعتمرد رةيرة تبردو أقرب للرةية التي يتبناها الرئيس المصررررررري من هذه الملفات .هذا
التقارب في الرةه قد يلدي لمزيد من التنسيق بين القاهرة وواشنطن ويسهم في تعزيز مكانة السيسي إقليميًّا ودوليًّا.
األزمة السورية
فبالنسرررربة لألزمة السررررورية يتبنى الرئيس األميركي المنتخب رةية تقوم على أن تصررررفية والقلرررراء على خطر تنظيم الدولة
والتنظيمات المتشرررددة األخره القريبة منها ،مقددم على إسرررقاط نظام بشرررار األسرررد أو رحيله؛ فترامب يعتبر أن تنظيم الدولة
ررركل تهديدًا للمصررررالح األميركية أكبر بكثير من التهديد الذي يمثِّله األسررررد في الوقت الراهن .كما أنه ال يُخفي قلقه إزاء ما
يشر ِّ
سرريأتي بعد سررقوط بشررار ،وقد أعرب عن تشرركيكه بموحرروع تدريب المعتدلين السرروريين وما إذا كان يمكن الوثوق بهم .)6
وهو في ذلك يلتقي بشكل كبير مع الموقف الرسمي المصري من األزمة في سوريا.
كما يليد ترامب التفاوض مع نظام األسرد باعتباره جز ًءا من الحل ،ويره أن إدارة أوباما هي السبب الرئيس فيما يحدث في
سرروريا بسرربب سررياسرراتها الرامية لتتيير األنظمة ،والتي أدت إلى فراغ في المنطقة وزيادة توسررع تنظيم الدولة ،وهو ما يتفق
ٍّ
لحد بعيد مع رةية السررريسررري لألزمة والتي تلكد على حررررورة الحفاظ على ملسرررسرررات الدولة السرررورية ،وأن يكون النظام
السرررروري جز ًءا من أية تسرررروية قادمة ،وتنظر إلى كل جماعات المعارحررررة السررررورية المسررررلحة تقريبًا باعتبارها جماعات
ويفل رل تركها لروسرريا بما أنها تحارب تنظيم الدولة
متشررددة .كما أن ترامب يرفض التدخل العسرركري األميركي في سرروريا
ِّ
لا مع الرةية المصرية التي تدعم الدور الروسي في سوريا.
وهو ما يتفق أي ً
التعاو في الحرب على "اإلرهاب"
إ ذا كان الرئيس السرررريسرررري قد بنى شرررررعيته الداخلية على فكرة مكافحة ما يعتبره خطر واإلرهابو الذي يمثِّله اإلسررررالميون
وأنصرارهم ومن يعتبرهم حلفاءهم في سريناء وغيرها ،وسرعى لتكريس هذه الشرعية خارجيًّا عبر تحذير وتخويف العالم من
الخطر الرداهم الرذي باتت تمثله الجماعات اإلسررررررالمية الراديكالية ،فإنه يلتقي في ذلك بقوة مع مواقف ترامب التي ت ُظهر أن
وخصرروصرررا تنظيم الدولة ،كأولوية أسرراسرررية تتقدم ما
رئيس الواليات المتحدة الجديد ،سرريلرررع الحرب على هذه الجماعات،
ً
عداها من القلايا .بل إن مقاربته تجاه معظم قلايا الشرق األوس تستند إلى الحرب على هذه التنظيمات ،فالمسألة الوحيدة
التي أبده فيها ترامب اسرررتعداده للتدخل العسررركري من جانب الواليات المتحدة ،كانت الحرب على تنظيم الدولة والجماعات
المماثلة بهدق حماية األمن القومي والمصرالح األميركية .ومن شرأن هذه الرةية أن تصب في صالح تعزيز عالقات التعاون
بين القاهرة وواشرنطن ،السريما أن محاربة اإلرهاب كانت محور محادثات السريسي وترامب خالل اجتماعهما في نيويورك،
الذي أشررنا اليه سرابقًا ،والذي عبدر خالله األخير عن استعداده للتعاون مع مصر ودعمه ومساندته للجهود المصرية في هذا
الصدد .وأعاد ترامب التأكيد على هذا الموقف خالل الحملة االنتخابية؛ ففي خطاب له أمام عدد من مناصريه بوالية أوهايو،
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أعلن أنه سريتعاون مع الرئيس المصرري وملك األردن ،عبد هللا الثاني ،من أجل مكافحة اإلرهاب ،وقال :إن ولديهما سررياسة
واححة رافلة لثقافة الموت التي يتبناها تنظيم والدولة اإلسالميةو .)7
ومن شررررررأن هرذه الرةيرة المتقراربرة بين البلردين في هرذا الملف أن يعطي العالقات المصرررررررية-األميركية زخ ًما ،ويمنح نظام
الرئيس السيسي مزيدًا من الدعم والنفوذ داخليًّا وإقليميًّا.
األزمة الليبية
في حرروء ذلك ،ال يُسررتبعد أن يمتد التعاون األمني بين القاهرة وواشررنطن إلى ملفات أخره مثل الوحررع في ليبيا ،التي تشررهد
سا للواليات المتحدة والترب ،السيما في ظل حالة الفراغ األمني
يشكل هاج ً
حلورا الفت ًا لعناصر تنظيم الدولة بشكل أصبح ِّ
ً
والسرررياسررري التي تعيشرررها البالد منذ سرررقوط نظام القذافي .وفي هذه الحال قد يتم إطالق يد القاهرة للعب دور أكبر في الملف
والمقرب
الليبي تحت غطاء وتأييد أميركي ،السيما من خالل دعم اللواء المتقاعد ،خليفة حفتر ،قائد ما يُس دمى بعملية الكرامة
د
من مصرررر .فنتائج االنتخابات األميركية قد تسرررهم في تعزيز مكانة حفتر السرررياسرررية والعسررركرية في ليبيا ،وذلك بالنظر إلى
انتقادات ترامب المتكررة لهيالري كلينتون بسررربب سرررياسرررتها السرررابقة في ليبيا من ناحية ،وموقفه المعادي لإلسرررالميين بمن
فيهم إسررررالميو ليبيا ،الخصررررم السررررياسرررري لحفتر) من ناحية أخره  ،وانفتاحه من ناحية ثالثة ،على رةية الرئيس الروسرررري،
فالديمير بوتين ،للشرق األوس  ،وهي رةية تركز على تمكين القادة العسكريين األقوياء لفرض سيطرة الدولة .)8
وربما يتعزز هذا السريناريو في حال اتجهت األوحاع األمنية والسياسية في ليبيا نحو مزيد من التدهور واالنفالت ،ولم تفلح
إجراءات حكومة الوفاق الوطني في القلرررراء على خطر تنظيم الدولة على األراحرررري الليبية ،السرررريما أن الحرب على هذا
التنظيم تحتل ،كما أشرررررنا ،مكانة كبيرة في اهتمامات الرئيس المنتخب وبصررررورة قد ت ُعيد إنتاج السررررياسررررات األميركية عقب
هجمات  00سررررربتمبر/أيلول  ،3110والتي اتخذت مواقف أكثر اعتمادًا على الوسرررررائل العسررررركرية واألمنية في سرررررياسرررررتها
الخارجية ،وهو ما سيتطلب منها مزيدًا من االعتماد في هذه المعركة على حلفائها األقوياء في المنطقة .

خاتمة
تشررير المعطيات السررابقة إلى أن فوز ترامب يصررب في مصررلحة تعزيز العالقات بين واشررنطن والقاهرة خالل الفترة القادمة
يعزز مكانة النظام المصررري داخليًّا وخارجيًّا ،وذلك بالنظر للرةية التي يعتمدها الرئيس
والسرريما في ِّش ر ِّقها األمني ،وبما قد ِّ
األميركي المنتخب إزاء عدد من الملفات التي تدخل في صرررلب العالقات المصررررية-األميركية ،في بُعديها الثنائي واإلقليمي.
ً
تعزيزا أكبر للتعاون والتنسرررريق األمني بين البلدين السرررريما فيما يتعلق
فوفقًا لهذه الرةية من المرجح أن تشررررهد هذه العالقات
بالحرب على ما يُس دمى اإلرهاب وخطر الجماعات المتشددة ،والتي تحتل أولوية لده الجانبين .وفي هذا اإلطار ربما تحصل
مصررر على مزيد من الدعم والمسرراعدات العسرركرية األميركية ،وقد تعتمد واشررنطن على دور أكبر القاهرة في هذه الحرب،
إال أن السرلال الذي يبرز هنا هو حول ما إذا كان الزخم في العالقات بين البلدين سريمتد إلى الجوانب السرياسية واالقتصادية
أسيرا للجانب األمني والخدمات التي يمكن أن يقدمها النظام في مصر في هذا الشأن.
أم سيبقى
ً
ويبقى في الختام التأكيد على أن القراءة السررابقة لتداعيات فوز ترامب على العالقات مع مصررر تسررتند باألسرراس إلى مواقف
وتصرررررريحات أعلنها الرجل خالل حملته االنتخابية ،ومن ثم فإنه إذا كانت هذه المواقف تجعل نظام الرئيس السررررريسررررري أحد
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المسررررررتفيردين اإلقليميين من فوز ترامرب ،فرإن تحرديد نوع وحجم هذه االسررررررتفادة ،يتوقف إلى ٍّ
حد بعيد على ما إذا كانت هذه
المواقف سرت ُترجم إلى سرياسرات معتمدة وقرارات نافذة عندما يتولى الرئيس األمريكي المنتخب منصربه رسميًّا في العشرين
من يناير/كانون الثاني المقبل .وعندها فق سيتلح الفارق بين خطاب ترامب المرشح وترامب الرئيس.
_______________________________________________________________________
*شحاتة عوض ،باحث في العلوم السياسية.
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