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


