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 .
 

بيذه المناسبة ، أتقدـ بالشكر الى كؿ مف ساىـ معي في اخراج ىذه الدراسة الى خير الكجكد ، كأخص 
. بالذكر معيد الدراسات االقميمية كصاقمو االكاديمي كاالدارم 
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. لعممو كجيكده عمى ما قدمو مف تكجيو كمعرفو طيمة فترة اعدادم الدارسة 
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مصطمحات اجرائية 

York Reprt:  

تقرير مشترؾ صادر عف ىيئة المعكنة االمريكية في مصر مف ناحية ، ككزارة الزراعة المصرية مف 
ناحية اخرل ، ينص عمى أنو ال ينبغي أف يككف ىدؼ مصر الكصكؿ لتحقيؽ االكتفاء الذاتي في مجاؿ 

. حيث يجب التركيز عمى إنتاج كتصدير المحاصيؿ النباتية مرتفعة الثمف ... اإلنتاج الغذائي 

 

اجمالى المنح كالقركض التي تقدـ كفقا لشركط ميسرة الدفع بيدؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية كالرفاىية ، : المساعدات االنمائية 
.  كيككف ذلؾ مف قبؿ مكسسات امريكية اخرل اك دكؿ

قانكف ينص بصراحة بعدـ جكاز منح مساعدات :  مف قانكف االمف المتبادؿ االمريكي 511الفصؿ 
 .اقتصادية امريكيو الم دكلة اذا لـ تخدـ تمؾ المساعدات امف الكاليات المتحدة 

: النظاـ اسياسي المغمؽ 

 

ىك النظاـ الذم تتركز السمطة فيو في يد القائد السياسي كيككف تكزيع السطات ضعيؼ اف لـ يكف 
معدكما   

: النظاـ السياسي المفتكح 

 

كىك النظاـ الذم يعتمد عمى تكزيع السمطات ، كتسكد فية الديمقراطية ، كيككف لمرامء العاـ اثر ىاـ في 

. تشكيؿ سياسات الدكلة بشكؿ عاـ 

: النسؽ الدكلي 

 

مجمكعة مف الكحدات المترابطة نمطيا مف خبلؿ عممية التفاعؿ، فالنسؽ " system" يقصد بالنسؽ 

يتميز بالترابط بيف كحدتو بمعنى اف سمكؾ كؿ كحدة يتأثر بسمكؾ االخرل ، كما انو يؤثر عمى سمكؾ 

. تمؾ الكحدات 

برنامج التمكيؿ العسكرم 

: االجنبي 

Foreign Military Financing  كىك برنامج امريكي تقـك بو امريكا بتمكيؿ مصر بما تحتاجو لشراء 
معدات عسكرية امريكية  

 

 :التبعية 

Dependency 

االعتماد المبني عمى التبعية كىذا المفيـك يتمثؿ في افتراض كجكد عبلقة ارتباطية بيف مكاقؼ السياسة 
. الخارجية لمدكؿ النامية التابعة كالدكؿ المانحة متبكعة ناتج عف التقاء المصالح لمدكلتييف 

 :االعتماد 
Dependance 

اعتماد ذكم اتجاىتيف يتضمف عبلقة متكافئة تتحقؽ في اطار تأثيرات متبادلة تنطكم عمى فكائد كايضا 
. بعض التكاليؼ التي تنتج عف تقييد استقبلؿ كؿ طرؼ 
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 : قائمة المختصرات

 

 كالقركض المنح البرنامج ىذا خبلؿ مف المتحدة الكاليات تخصص السمعي، االستيراد برنامج

.  االمريكية المتحدة الكاليات مف السعمي االستيراد لتمكيؿ الحككمية لممنظمات
 

commercial international program 
 

CIF:  
 

 المصرم الخاص لمقطاع االجؿ كمتكسط قصير االئتماف تقديـ عمى يقـك برنامج
 

Private Sector Program PSP : 

 مف كمعدات كاردات لتمكيؿ الخاص لمقطاع اجنبية بعمبلت االجؿ كمتكسط قصير ائتماف تقديـ

 المتحدة الكاليات
 

Commodity Import program ( السممي االستيراد برنامج  ) CIP-PSP : 

 ينص حيث السبلـ، اجؿ مف الغذاء برنامج اساس عمى يقـك الذم االمريكية المساعدات قانكف

 كخصكصا االمريكية الزراعية المنتجات لشراء مخفضة باسعار قركض تقديـ عمى االكؿ بنده

 الدقيؽ
 

Food For Pease (Public Law 480 Agricultural Trade Development Assistance 
Act) 

PL 480 : 

 : United State Agency For International Development USAID االمريكية الدكلية التنمية ككالة

 : International Monetary Fund IMF الدكلي النقد صندكؽ
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: ممخص الدراسة 
تناكلت ىذه الدراسو، البحث عف إجابو لمتساؤالت المتكررة مف قبؿ الكثير مف المثقفيف العرب كالمعارضييف 
لمييمنة االمريكية عمى منطقة الشرؽ االكسط بشكؿ خاص، كالعالـ بشكؿ عاـ كمف اىـ ىذه التساؤالت تمؾ 

. االمريكية لمصر، كالتي ال يفكقيا اال المساعدات االمريكية السرائيؿ التي تتعمؽ باسباب تقديـ المساعدات
كما تمحكرت ىذه الدراسة لمكصكؿ إلى فحص لمفرضية المتككنة لدل المجتمع العربي كخصكصا المثقفيف 
كالمعارضيف لمسياسة المصرية منيـ، أف مصر تربطيا مع الكاليات المتحدة االمريكية عبلقة غير متكافئة، 
كاف مصر تقدـ تنازالت سياسية عمى المستكل الكطني كاالقميمي لقاء تمؾ المساعدات، كاف الكاليات المتحدة 
ىي الطرؼ المؤثر في تمؾ المعادلة، االمر الذم يبرز االىمية لمكقكؼ عمى مدل استقبللية القرار السياسي 

.  المصرم
تبرز اىمية الدراسة، في انيا تتناكؿ مكضكع ىاـ كحيكم عمى كافة الصعد، فمصر تعتبر العبا ىاما كمؤثرا 

في المعادلة كالتحالفات االقميمية كالدكلية فيما يتعمؽ بالمنطقة كسياساتيا الخارجية، تؤثر عمى المجتمع 
الفمسطيني تأثيران مباشرا اك غير مباشر، كمف ىنا فإف تعميؽ المعرفة مفيد جدان، حيث يسيؿ تشخيص نقاط 

.  القكة كبالتالي استثمارىا كتجنب نقاط الضعؼ كمحاكلة عبلجيا
كما ىدفت الدراسو ايضا،إلى بياف مدل تأثير االقتصاد عمى السياسة الخارجية خاصو كأنيا تمثؿ اسيامان 

ًن في ادبيات السياسة الخارجية اليادفة الى تككيف تراكـ معرفي في مجاؿ دراسو السياسو الخارجو  متكاضعان
لمعالـ الثالث، ىذا باالضافة إلى اف فترة الدراسات العممية التي تناكلت عبلقة الكاليات المتحدة بمصر، يعطي 
ىذه الدراسو اىمية خاصة، خصكصان أف ىذه العبلقة ليا صمة بالصراع العربي السرائيؿ كعممية السبلـ في 

 1980اما بالنسبة لحدكد الدراسة  الزمانية كالمكانية، فقد اجريت ىذه الدراسو لتغطي الفترة ما بيف . المنطقة
 المصرية، كاالستفادة المصرية مف المساعدات كالمعكنات –، كتحديدان العبلقة االمريكية 2000حتى 

االمريكية، اذ تناكلت الدراسة بشكؿ اساسي كىاـ، رصد االبعاد االساسية المككنة لظاىرة العمؿ في السياسة 
الخارجية، كالذم يتضمف ابعادا اساسية، كالتكجيات العامة كاالىداؼ كاالدكار الدكلية كاالستراتيجيات 

كالقرارات كغيرىا، ىذا باالضافة الى دراسة مككف آخر مف مككنات السياسة الخارجية، اال كىك المككف 
االقتصادم بكؿ ما يتضمنو مف جكانب سكاءن أكانت مساعدات دكلية، اك قركض ميسره، اك منح اك غيرىا، 
كاثر ىذا العامؿ االقتصادم كخصكصان جانب المنح، كالمساعدات بكافة اشكاليا عمى القرار السياسي لمدكؿ 

المتمقية لتمؾ المساعدات كباالخص في مجاؿ السياسة الخارجية، مع بياف مدل قدرة الدكؿ المتمقية 
.  لممساعدات عمى امتبلؾ القرار السياسي المستقؿ
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استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالتاريخي في انجاز ىذه الدراسو، كذلؾ لمحاجة الماسة لممنيجيف، بحيث 
تناكؿ المنيج التاريخي المساعدات االقتصادية االمريكية لمصر منذ البداية، كتـ مقارنتيا بالمساعدات المقدمة 

لمفترات ما بعد اتفاقية كامب ديفيد، ىذا باالضافة الى التعرؼ عمى اسباب اتخاذ الحككمة المصرية ىذا 
المكقؼ اك ذاؾ متبعان التسمسؿ التاريخي لبلحداث، اضافة الى ربط المكاقؼ السياسية كمقارنتيا مع 

اما الجانب التحميمي الكصفي كالمقارف،  فتناكؿ جمع البيانات كاالرقاـ المتعمقة . المساعدات االقتصادية 
بالمساعدات كدراستيا كتحميميا كبياف نسب ىذه المساعدات مقارنة بالحقكؿ التي صرفت فييا، ككذا الشركط 
المحيطة كالمرتبطة بيذه المساعدات، اضافة الى تحميؿ كدراسة مكاقؼ سياسية مصرية كبالتالي مدل الربط 
بيف المساعدات االقتصادية ك المكاقؼ السياسية، كصكال الى التحقؽ مف كجكد تكافكء في العبلقة السياسية 

.  كاالقتصادية كغيرىا ما بيف الجانبيف المصرم كاالمريكي
عكست النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة، اف االعتماد االقتصادم لمصر عمى الكاليات المتحدة 

االمريكية، قد شيد فترات مد كجزر كعدـ استقرار، كمف المفيد االشاره  إلى اف االعتماد االقتصادم لمصر 
عمى الكاليات المتحدة تركز بالدرجة االكلى، عمى المساعدات يميو التجاره ثـ يأتي االستثمار، بالرغـ مف اف 

كما اظيرت الدراسو ايضان، باف . التجاره كاالستثمار ايضان ىي مجاالت ىامة كمؤثرة في االقتصاد المصرم
شركط المعكنات كالمساعدات االمريكية لمصر، كانت قد عكست ثمنا غاليا عندما ترجمت اف المعكنات 

، كتغمغؿ (الخصخصو)كالمساعدات مشركطو كمرتبطة بالسبلـ اكالن، كثانيان كانت تتعمؽ بيع القطاع العاـ 
كما بينت . النفكذ االمريكي كاالسرائيمي، كبالتالي خمؽ اسس كمعايير جديده داخؿ النظاـ االقتصادم المصرم

اف ىناؾ عبلقو تبعية، ممثمة في اصحاب المصالح الحقيقية، كىـ مف استفاد مف المساعدات المشركطو 
.  باشكاليا، اذ انتجت شركطيا طبقو رجاؿ االعماؿ بعد بيع القطاع العاـ ككقؼ التصنيع كاالنتاج

عكامؿ كثيره، يمكف االستناد كاالعتماد عمييا عكستيا الدراسو كىي تعزيز المخاطر، طبيعة النظاـ كمركزية 
الديمقراطية كحكـ الشعب، الرأم كالرأم االخر، - القرار، قد تككف حكما فاصبل في مثؿ ىذه القضايا 

كميا معايير حكـ، تساؤالت كثيره ميمو ابرزتيا الدراسو، كىي مبيمو كغير مفيكمو كغير . كالتعددية الفاعمة
مبرره ايضان، ليست غير مفيكمو فقط، كلكف بحاجو الى تفسير، كالتفسير قد يعكس حقائؽ مف شأنيا الكقكؼ 

 االسرائيمية، الكقكؼ عمى حقيقة المعكنات كالمساعدات – المصرية –عمى طبيعة العبلقات االمريكية 
االمريكية لمصر،اثرىا عمى السياسو الخارجية المصرية،  

 

بينت الدراسو، بأف استقبللية القرار السياسي يكمف في ديمقراطية الحكـ، كالنظاـ الدستكرم في السياسو 
 مفيـك االمف القكمي كجماعات –الخارجية الم دكلة، باالضافة الى االلتزاـ بالثكابت كمبادئ السياسة 
.  المصالح كالتي تعد ركائز السياسة الخارجية كتأثير الداخؿ كالخارج

ىذه عناكيف كمبادئ تفرض بالقطع عمى مصر، أف تعتمد الديمقراطية ككذا التعددية كتفعيؿ دكر االحزاب، 
كالقبكؿ بحكـ الشعب كايبلء مفيـك االمف القكمي كالكطني اىتماما يتكافؽ ك مسماه، االمر الذم يترجـ 
بالتالي، استقبللية القرار السياسي المصرم، كما ال بد مف اعادة السياسو الداخمية المصرية الى مسارىا 
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الحقيقي كثكابتيا الرئيسية كفؽ الديمقراطية كتداكؿ السمطة، السياسو الخارجية يجب اف تعبر عف كؿ القكل 
مطمكب رؤيا تكاممية عمى - ال تستطيع مصر كحدىا، كال يستطيع العرب بدكف مصرالتأثير. السياسية

المستكل العربي، يمكنيا استخبلص العبر مف اخطاء المراحؿ الماضية كيستفيد مف تجارب اخرل تساىـ في 
.  تأميف االمف القكمي 

إف اىـ ما خرجت بو الدراسو مف تكصيات ، ىك انو ال بد مف الحفاظ عمى السيادة الكطنية ، تجنبا لمييمنة 
 . االحتراـ الكامؿ لمحرية كالديمقراطية كحقكؽ االنساف–احداث تحكالت سياسية ثقافية كمجتمعية - الخارجية

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 
 

 

Abstract: 

The study deals with the endless questions that always raised by many educated 

Arabs , who oppose the domination of the United States in the Middle East in 

particular , and the world in general. Among these questions, that deals with the 

reasons behind the American aids to Egypt which considered to be the largest after 

Israel. The study tries to prove or not the hypothesis that the American  Egyptian 

relation is not built on equal basis , and that American has the full influence on the 

Egyptian foreign policy. 

The study is important because Egypt plays an important and effective role in the 

regional and international affairs that related to Middle East, and to its foreign 

policy. The study also aims to clarify the connection between forming the foreign 

policy and the Economical aids in countries that receive aids , especially what is 

related to Israeli- Arab conflict and peace process.  

The study covers  the American – Egyptian relation for  the period of 1980- 2000 

and focuses on the dimensions and effects of the American aids and supports on 

forming the Egyptian foreign policy. The study tackles the influence of economical 

variable on forming of foreign policy in countries  that receive aids and supports. 

The methodology of the study is an analytical and historical one , because of the 

need for both, the historical method traces the aides from its beginning and  

comparing it with the existing status of aids before Camp David agreement,  in 

addition to analyzing the reasons for adopting certain attitudes either internally or 

externally.  

The analytical method deals with the data related to economical aids, supports and 

loans by clarifying the percentage of each item, and the field in which its spent 

connecting these with the Egyptian political attitudes, and finding out whether the 

Egyptian American relation was built on the equal bases. 
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The study results reflect  that the dependency of Egypt on America is not stable 

and it varies from time to time. The aids comes first then trade and investment 

follows, the cost of these aids was very high since its connected strongly with the 

peace process,  and selling of the public sector and supporting the private one. 

Which increases the American and Israeli influences on Egypt and create a new 

economical standards. Such standards create a new Egyptian elites who benefited 

from privatization and support the American- Egyptian relation. 

The study concludes that democracy and adopting national political principles , 

and national security standards are the pillars of foreign policy that might face the 

affection internally , and externally. To come out of the bottle neck, the national 

sovereignty should be the adopted believe to avoid the external domination, in 

addition to constructing an Arab unity that might create a national income that will 

be able to face the globalization challenges which allows US to interfere in the 

regional affairs , in addition to adopting democracy and respecting human rights 

throughout  the  Arab World  that rejects partition and tends  towards unity either 

in the internal or external affairs. 

  

 

 

 

  
 

 
 

 

الفصل األول 
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 اإلطار العام لمدراسة
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عف الطمب الفعاؿ أنو الرغبة في الشراء مقركنان بالقدرة الشرائية كفي المقابؿ كفي جانب  كالحديث في االقتصاد
السياسة الخارجية الفعالة، فالقدرة تقاس في الرغبة في تحقيؽ اىداؼ خارجية بقدرتيا ايضان عمى تحقيؽ ىذه 

. االىداؼ
 

فالدكؿ عادة، ما تترجـ مقدرتيا عمى تحقيؽ االىداؼ مف خبلؿ  استخداميا لكسائؿ مختمفة اىميا 
كاألدكات االقتصادية، كىنا كفي سياؽ الدراسة يتكقؼ الباحث  الدبمكماسية، القكة العسكرية ،الدعاية كاإلعبلف،

ة لمسياسة الخارجية، مكانة ىامة في العبلقات الدكلية أداؾ عند االدكات االقتصادية كيؤكد أنيا احتمت،
 بأف االداة االقتصادية ذات االىمية االكثر فعالية في الساحة  الخارجية تتمثؿ في ذىب بعيدان المعاصرة، كم

   Foreign Aid  المساعدات الخارجية 
 

ىناؾ أىداؼ عده لممساعدات كاليبات كالمنح األمريكية تخدـ مصالحيا كتساعد في رسـ أجندتيا الخارجية 
كىذا يظير كاضحان عبر التاريخ، فاألمثمة كالشكاىد عمى ذلؾ، سكاء مع مصر أك غيرىا، كثيرة ككاضحة، 

،  يكضح تمامان أف االقتصاد عنصر ىاـ مف 1956فمثبلن مكقؼ أمريكا مف العدكاف الثبلثي عمى مصر سنة 
عناصر السمـ كالحرب كعامؿ مؤثر في كافة األحداث الحياتية، حيث فرضت أمريكا عمى الحمفاء كقؼ 

 المكقؼ كاف عبارة عف إشارة مف الرئيس ،العدكاف عمى مصر فكران دكف الدخكؿ في الحرب مساندة لمصر
األمريكي ايزنياكر في حينو لبريطانيا كفرنسا بأنو سكؼ يستخدـ االقتصاد كسبلح ضدىـ إذا لـ يتكقفكا عف 
الحرب، ككذلؾ كاف األمر بالنسبة إلسرائيؿ حيث ىددت الكاليات المتحدة في الفترة ذاتيا بقطع المساعدات 

 .االقتصادية عف إسرائيؿ في حاؿ استمرار الحرب كتكقفت الحرب فعبلن نتيجة لتمؾ التيديدات

  
إف المساعدات كالمنح االقتصادية ال تستخدـ فقط لمتأثير عمى السياسة الخارجية المصرية بالرغـ مف أىمية 

، لكنيا  ىذا الجانب ككف مصر ىي الدكلة العربية الكبرل في المنطقة كىي األكثر تأثيران عمى المنطقة كافو
تبعد بعيدان كفي اطار اعتبارات اخرل؛ منيا  أنيا تعقد صمحان مع  إسرائيؿ كليا تأثير كبير كمباشر عمى 

الفمسطينييف بكافة أطيافيـ، كتستطيع أف تفرض أجندتيا عمى المتصارعيف في المنطقة سكاء الفمسطينييف فيما 
بينيـ أك الفمسطينييف مع إسرائيؿ ،مف ىذا الجانب، في كثير مف األحياف أك عمى األصح دائما تربط الكاليات 

المتحدة األمريكية، ىذه المساعدات كاليبات، بمكاقؼ سياسية خارجية  ككف مصر ليا صمة باألطراؼ 
 . المتصارعة بفمسطيف ككذلؾ في السكداف كالمنطقة برمتيا

 

ىذه مف جانب، كمف جانب أخر فإف الكاليات المتحدة أيضان ليا أجندات عمى السياسة الداخمية المصرية 
تتمثؿ بفرض إصبلحات داخمية ليا عبلقة بحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كغيرىا، فكثير مف اليبات تككف 

، ككثير مف األحياف تطؿ الكاليات المتحدة األمريكية بمطالبة دكؿ ما في سياسيةإصبلحات اجراء مشركطة ب
 إصبلحات في التعميـ  مثبلن، فيما يخص التسامح كقبكؿ األخر، تشترط باجراءالمنطقة كمف  ضمنيا مصر 

في تقديـ منح في ىذا الجانب إجراء تعديبلت عمى المناىج التعميمية مف شأنيا خمؽ كضع جديد لدل 
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الطبلب الذيف سيصبحكف رجاؿ كنساء المستقبؿ، كىذا ينطبؽ عمى المساعدات لبرامج كثيرة ليا صمة 
ف أكضح مثاؿ عمى ذلؾ مشركع الشرؽ  بالسياسات الداخمية المصرية إضافةن إلى السياسة الخارجية، كا 

األكسط الجديد التي ركج ليا الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش كالذم يطالب دكؿ المنطقة العربية كافةن 
بإجراء اصطبلحات ديمقراطية في بمدانيـ إضافة إلى المطالبة باإلنفتاح بشكؿ اكبر عمى إسرائيؿ كتطبيع 

 .العبلقة معيا

 
ىيمنة األمريكية عمى المنطقة ألطكؿ فترة ممكنة لؿإف مشركع الشرؽ األكسط الجديد الذم ليس إال ضماف 

تحت مسمى الحريات كحقكؽ اإلنساف  كطبعان في حاؿ رفض دكؿ المنطقة التجاكب مع مثؿ ىذه المشاريع 
يككف  االقتصاد ،مف خبلؿ المنح كاليبات كالمساعدات، ىك السبلح األقكل إلجبار الدكؿ المقصكدة عمى 
الرضكخ كقبكؿ  الطمبات األمريكية، كنظران لمكقع مصر الياـ  كالمؤثر في  المنطقة العربية  أك ما يسمى 

قد أدركت  ؼ. بالشرؽ األكسط، إضافة إلى األىمية الكبيرة كالدكر المؤثر الذم  تمعبو مصر في  إفريقيا
الكاليات المتحدة  األمريكية  ىذه األىمية منذ القدـ حيث أقامت عبلقات مع مصر بإشكاؿ  كطرؽ متنكعة 

كتمتد العبلقة المصرية األمريكية  إلى القرف التاسع عشر  حيث تعكد بداية ىذه العبلقة إلى تكقيع المعاىدة  
 إضافة إلى أف أكؿ تمثيؿ أمريكي  في مصر كاف  1830األمريكية  التركية  التجارية في السابع مف أيار 

(   John Glidden) ككاف الككيؿ  القنصمي في حينو  يدعى 1832 كانكف  الثاني  12في اإلسكندرية في 
 ازدادت أىمية مصر بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية  بعد ظيكر  االتحاد السكفيتي  كتعاظـ قكتو، مما 

 االتحاد السكفيتي في منطقة الشرؽ األكسط  تغمغؿادخؿ الريبة في نفكس الساسة األمريكاف  حكؿ إمكانية
، تمؾ األكضاع  Mr. Xكأفريقيا، كظير ذلؾ كاضحا في المقاالت التي كانت تصدر في حينيا تحت اسـ 

، كمف ىنا كأفريقيا" المنطقة العربية"خمقت ضركرة لمبحث عف آليات لمكصكؿ إلى منطقة الشرؽ األكسط 
 ضمنيا أك عمى األصح في مقدمتيا األمريكية كمف تمؾ المنطقة بالنسبة لمكاليات المتحدة أىمية دكؿبرزت 
 1.مصر

 
سرائيؿ سنة   كالعزلة المصرية الناتجة عف مقاطعة العرب ،1979بعد تكقيع اتفاقية  كامب  ديفيد بيف مصر كا 

لمصر، كنظران لمعارضة العرب ليذه االتفاقية، لقناعتيـ بأنيا تضيع الحؽ العربي المتمثؿ في تحرير 
األراضي العربية المحتمة  مف قبؿ إسرائيؿ،  أصبحت مصر ثاني اكبر دكلة، بعد إسرائيؿ، تستفيد مف 

 1.3 بميكف دكالر سنكيا منيا 2 حكالي  1980المساعدات العسكرية األمريكية حيث تسممت مصر منذ عاـ 
كاليدؼ األساسي ليذه المعكنات ىك تحديث الجيش المصرم  كتزكيده " بميكف لممساعدات العسكرية 
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بالمعدات العسكرية الحديثة  التي تتماشى مع  المعدات العسكرية األمريكية بدالن مف األسمحة الركسية 
كبالتالي تسييؿ مشاركة مصر في التحالفات التي تشكميا الكاليات المتحدة األمريكية  "  السكفيتية سابقان "

كالعمميات  العسكرية، حيث يرل صناع القرار األمريكي أف تمؾ المساعدات تساىـ في الحفاظ عمى  
االستقرار في المنطقة كدعـ مصر  كحميؼ أساسي في الشرؽ األكسط يقكم بيا كيجعميا أكثر فاعمية  

 كظيرت أىمية مصر بالنسبة لمكاليات المتحدة  بشكؿ  كاضح في  حرب الخميج األكلى ،بيف إيراف كالعراؽ،

، بيف قكات التحالؼ بزعامة الكاليات المتحدة مف جية كبيف العراؽ 1991ككذلؾ حرب الخميج الثانية  سنة 
ًن أساسي كىاـ في الحرب ضد  العراؽ، إلخراجيا مف الككيت، ال بؿ  مف جية أخرل  حيث كاف لمصر دكره

 .مف الممكف  اعتبارىا مف أىـ  البلعبيف في تمؾ التحالفات
 

 بالرغـ مف أف النظرة األخيرة مف قبؿ بعض الساسة األمريكاف  بمراجعة  حجـ المعكنات  العسكرية لمصر 
يأتي نتيجة لتغير الخارطة السياسية عف تمؾ التي أقرت فييا م فإف ذلؾ كنسبة اإلنفاؽ العسكرم العاؿ

 : المساعدات، كتغير ىذه  الخريطة يأتي نتيجة لما يمي
 .ظيكر حمفاء جدد لمكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة .1

.  تماسؾ السبلـ مع إسرائيؿ .2

 
لقد تجددت أىمية مصر كازدادت بعد فكز حركة حماس في اإلنتخابات التشريعية الفمسطينية كاإلنفصاؿ عف 

الضفة الغربية، مركز السمطة الفمسطينية، حيث ازداد تيريب السبلح كأصبح لمصر دكر ىاـ في مراقبة 
الحدكد مع غزة كمحاكلة منع تيريب السبلح ليا عبر الحدكد المصرية،كذلؾ بتشديد المراقبة كنشر جنكد 

 .مصريف عمى الحدكد 
 

 يحاكؿ الباحث في بحثو ىذا الكصكؿ إلى حقيقة المساعدات االقتصادية األمريكية ؛ ىؿ ىي ىبة أـ أنيا 
 كىؿ ىذه  العبلقة ما بيف مصر ،أمكاؿ تبذؿ مف اجؿ تعزيز أىداؼ إستراتيجية أمريكية في  الشرؽ األكسط

" بمعكنة"ك الكاليات المتحدة  متكافئة بمعنى أف لكؿ طرؼ تاثيرة عمى الطرؼ األخر كأف التسمية لممساعدات 
ىي مسمى خادع  كأف المكقؼ المصرم قكم في المنطقة يضاؼ إلى ذلؾ  محاكلة الباحث إثبات أك نفي 

 .مقدرة مصر عمى التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية بما يخص إسرائيؿ

 

 : دراسات وادبيات سابقة 2.1

 

بمثابة جسر لتحقيؽ االىداؼ، تعتبر في العبلقات الدكلية ....المنح – اليبات – المعكنات – إف المساعدات 
 نقمة في تقييد صنع القرار السياسي داخميان ،كعمى الجانب االخر قد تغدك نقمة في اطار المكازيف التجارية

 .كخارجيان لمدكؿ المتمقية كالمستفيدة مف ىذه المساعدات كالمعكنات بكافة اشكاليا
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كىنا فإف لممساعدات األمريكية كفي ىذا االطار تأثيرات ىامة، ربما تتمثؿ في إعادة ىندسة المجتمع المتمقي 

ليصب في مصمحتيا كينفذ أجندتيا في المنطقة  السياسي ليذه المعكنات كالمساعدات لمتأثير عمى القرار
برمتيا بما في ذلؾ الصراع العربي اإلسرائيمي، كحتى الصراع المحمي داخؿ السكداف، كألف مصر عنصر 

منيا في تجيير  مؤثر جدان في ىذا الجانب فإف الكاليات المتحدة ال تضيع فرصة مف الممكف االستفادة
 .السياسة الخارجية المصرية لصالحيا إال كتستغميا

 
" اإلطار النظري :"   الجانب النظري لمدراسة 1.2.1

 كمف ثـ جدكلة ىذه ،مصرؿكيتناكؿ ىذا الجانب جمع البيانات كالمعمكمات  المتعمقة بالمساعدات األمريكية 
 لمعرفة الزيادة أك النقص في ،البيانات  حسب نكعيا  كتحميميا كمقارنة النتائج ببعضيا مف فترة إلى أخرل

 2. كبالتالي ربطيا مع الكضع السياسي ،المساعدات
 ، يرل الباحث أف ىذه العممية تساعد في تحديد مدل التكافؤ في العبلقة ما بيف الكاليات المتحدة  ك مصر

 . كنقاط القكة مما يساعد عمى الخركج بتكصيات أكثر دقة،ككذلؾ تبرز نقاط الضعؼ في ىذه العبلقة
 كيشكبو الكثير مف  الجدؿ المتكافئ بيف تمؾ ،إف مكضكع العبلقات الخارجية بيف الدكؿ  مكضكع ىاـ

 في ىذه الدراسة سيقـك الباحث بمراجعة أدبيات نظرية كالتي تتمثؿ بالتسمسؿ  التاريخي . العبلقات مف عدمو
  إجراء  التحميؿ  البلـ لربطيا  بالمكاقؼ  السياسية ،كمف ثـ تصنيفيا،   كأكجو تمؾ المساعدات،لممساعدات

. لمدكؿ مكضكع البحث
 

 :التطبيقي " اإلطار العمل "الجانب العممي لمدراسة  : 2.2.1
يتناكؿ ىذا الجانب  تاريخ بدء  المساعدات األمريكية لمصر بكافة إشكاليا، سكاء أكانت مساعدات عينية 

تتمثؿ بتدريب كتأىيؿ ككادر عسكرية أك مدنية أك مساعدات ذات صبغة عسكرية تتمثؿ بالمعدات كاألسمحة 
كاالحتياجات أك ذات طابع إنساني كاجتماعي، ككيفية تصاعد ىذه المساعدات لتصبح مصر ثاني اكبر دكلة 

تتمقى المساعدات األمريكية بعد إسرائيؿ، ككذلؾ تتناكؿ الدراسة المكاقؼ السياسية  المصرية تجاه السياسة 
جدت بالكاقع  االقتصادم كالسياسي  في المنطقة ، كاألمريكية في المنطقة ،كربط التغيرات  بالمكاقؼ إف 

إضافة إلى دراسة كتحميؿ  التحكؿ في العبلقة ما بيف مصر كالكاليات المتحدة  بعد اتفاقية كامب ديفيد 
سرائيؿ لتصبح مصر حميؼ استراتيجي ألمريكا  كتصبح إسرائيؿ جارة بمكجب االتفاؽ  المكقعة بيف مصر كا 

تجاه مصر ككذلؾ عمى مصر التزاماتيا تجاه إسرائيؿ  كبيذا  إنتيى الصراع المسمح ا ا عمييا التزاماتو،المبـر
 .الذم داـ لسنكات عدة
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كدراسة أدبيات  أما الجانب األخر، كىك جانب ميـ كىك المكضكع العممي الذم سيتـ بمكجبة التحميؿ كالربط
 .ىذا الجانب أيضان عمى درجة عالية مف األىمية لما ستقدمو مف مساعدة لمكصكؿ إلى نتائج أفضؿ 

 
: االتجاه األول.1

كىك االتجاه الذم تتبناه مجمكعة مف الباحثيف الذيف يعتقدكف اف العبلقة غير المتكافاة ما بيف مصر كالكاليات 
المتحدة االمريكية، كالتي حتما ستؤدم الى تبعية مصر لمكاليات المتحدة نتيجة اعتمادىا عمى الكاليات 

كلمخركج مف ىذا المازؽ . المتحدة بشكؿ كبير في مجاؿ المساعدات كالتجارة الخارجية كاالستثمار كغيرىا
مصر تجاه  يتكجب تعبئة المكارد البشرية كالطاقات االخرل، لمحد مف قدرة الكاليات المتحدة عمى مساكمة

اعتماد مصر عمى  حيث يرل اصحاب ىذا االتجاه أف. القضايا ذات الصمة بالسياسة الخارجية المصرية
  ستؤدم حتمان إلى تبعية في ،الدعـ االقتصادم األمريكي كالعبلقات االقتصادية غير المتكافئة بيف البمديف

ؽ أف م كيرل ىذا الفر،القرار السياسي، كىـ بذلؾ يؤكدكف عمى أىمية االقتصاد السياسي في  العبلقات الدكلية
 إلى التبعية ، التنمية الداخمية سيضفي  بيا بالنيايةلالدكؿ الضعيفة دكف تعبئة مكاردىا كاالعتماد عؿ

 عمى ضركرة  تعبئة المكارد في مصر مف اجؿ القدرة عؿ مكاجية الدكؿ نادية مصطفى كقد أكدت ،كالخضكع
 كمصر ، ضركرة أحداث تنمية في البمداف الضعيفةلالذم أكد عؿ إبراىيم العيسوي  ككذلؾ األمر عند،القكية

" بعنوان حتي تستطيع خمؽ تكافؤ في عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة كجاء ذلؾ في مقالة لو  ، كاحدة منيا
 3"العالقات بين دول   الجنوب " في دراسو ليا بعنكاف زينب محمد كاألمر نفسو اكدتة  "معنى التبعية 

 لمكاجية كخمؽ تكافؤ في ،كما يرل ىذا الفريؽ ضركرة اعتماد تكتبلت اقتصادية بيف دكؿ العالـ الثالث"
 .العبلقات الدكلية 

 
: االتجاه الثاني .2

مجمكعة مف الباحثيف الذيف يعتقدكف اف المساعدات االمريكية لمصر، ىدفيا الرئيسي السيطرة عمى القرار 
النيا , السياسي الخارجي المصرم، حتى يصؿ االمر احيانا اف نتائج المساعدات كانت تعطي نتيجة عكسية

نتيجة لتراكـ الديكف بسبب فؤائد القركض الميسرة التي , عكست  ضعفا في  الدكلة المصرية بشكؿ كاضح 
سبؽ كاف حصمت عمييا مصر مف المؤسسات المصرفية العالمية التي ىي في االصؿ امريكية اك تابعة 

 أف اعتماد الدكؿ الضعيفة عمى الدعـ الخارجي مف  ىذا الفريؽ ايضان يرلكما . لمدكؿ الغربية الحميفة المريكا
 لك عممت ىذه الدكؿ أنو ، بمعنى التنمية حتى  ك،قبؿ الدكؿ القكية، سيؤدم إلى صعكبة في استقبللية القرار

أف محاكلة بناء اقتصاد كطني قكم مؤثر في ب يؤكدكفعمى أيجاد فرص لمتنمية كالتكتبلت االقتصادية، ك
 إف لـ  ايضان العبلقات الدكلية في ظؿ أنظمة ىشة غير منتجة ككفؤه غير كارد كلف يؤدم إال إلى تبعية مطمقة

سياسة مصر اتجاه الكاليات المتحدة " يحدث ىذا النظاـ السياسي الحاكـ كىذا ما اكده حسف نافعة في مقالتو 

                                                 
3

 26-25. كلٌة القانون والسٌاسة  ص:  ، جامعة بغداد العالقات الدولٌة( 1979)نعمة ، كاظم هاشم  
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في كتابة صناعة التبعية الذم يستعرض فيو قصة ديكف مصر، " خالد الفيشاكم"كىك نفسو ما عرضة " 
في " أميف شمبي" الكاتب ق الباحثة المصرية ثناء عبد اهلل كاألمر ذاتو ما اكدقسمت مبلمححيث ركاألمر نفسو 

مقالة لو عف العبلقات المصرية األمريكية كأكد ىؤالء جميعان أف اعتماد مصر كطرؼ ضعيؼ عمى ىذه 
 .4المساعدات أفرز ضعفان سياسيان كاضحان 

 

: االتجاه الثالث .3
يرل أصحاب ىذا االتجاه أف المفر أماـ ىذه الدكؿ كأنظمتيا مف االعتماد عمى المساعدات كأساس لتحقيؽ  

تستطيع تحقيؽ تنمية اعتمادان عمى ذاتيا فيي البد ال التنمية ،خصكصان في بعض الدكؿ  الفقيرة المكارد التي 
أف تعتمد عمى دعـ خارجي كال يرتبط بثمف سياسي يتكجب عمى الدكؿ أف تدفعو، كيضربكف أمثمة عمى ذلؾ 
ألف ىذه األنظمة لـ تستجب لكثير مف المكاقؼ األمريكية المفركضة عمييا كاستطاعت أف تأخذ كثيرا  مف 
المكاقؼ المستقبمية في بعض الجكانب ؛ كمكقؼ مصر مما يحدث في العراؽ الذم ال يتطابؽ مع كجية 
النظر األمريكية، ككذلؾ دكرىا بالقضية الفمسطينية كمكاقفيا التي ال تركؽ لممانح األمريكي، إضافة إلى 

بعض المكاقؼ الداخمية بيذه الدكؿ عمى صعيد التشريعات  كاألنظمة التي تطالب  الكاليات المتحدة بتغيرىا 
، كتشعر ىذه الدكؿ حاؿ تضييؽ الخناؽ بمنع ليس منطقيان  االتجاه ىذاأصحاب حكـ كلكف يبدك أف  5دكما،

ىذه المساعدات أك الدعـ، حيث تجد نفسيا مضطرة إلى المكافقة عمى الكثير مف الشركط، يدخؿ في ذلؾ 
عندىا نظاـ المساكمة بيف الطرفيف، كمف المؤكد أف يفرض الطرؼ القكم ذاتو عمى الطرؼ الضعيؼ كىذا ما 

 في 2004يثبتو الكاتب محمد عبد اهلل  في رؤيتو ليذا االتجاه كما كرد في منشكرات معيد كاشنطف سنة 
حديث عف بناء األمف كالسبلـ في الشرؽ األكسط  كاألمر ذاتو الذم تحدث عنة محمد عبد الشفيع ،في 

كفي بيئة متغيرة ،ككذلؾ  كصفو ليذا االتجاه عندما تحدث عف  الجدلية كالتحرر كالحراؾ السياسي المصرم،
حيث  أكد عمى أف االتفاقيات  األمر كرد عند ناصيؼ حتى في حديثة عف النظرية في العبلقات الدكلية،

ف المدافعيف عنيا ىـ مف مؤيدم األنظمة في دكليـ  .6الدكلية التجارية كميا تصب لصالح الدكؿ القكية، كا 
 
  مبرارات الدراسة واىميتيا 3.1 

:  تأتي أىمية ىذه الدراسة مف األسباب التالية 
إف ىذه الدراسة تتناكؿ مكضكع ىاـ كحيكم  عمى كافة  الصعد، فمصر تعتبر العبان ىامان كمؤثران في  .1

المعادلة كالتحالفات اإلقميمية كالدكلية بما يتعمؽ  بالمنطقة كسياساتيا الخارجية تؤثر عمى المجتمع 
الفمسطيني تأثيران مباشران أك غير مباشر، كمف ىنا فإف تعميؽ المعرفة مفيد جدا، حيث يسيؿ تشخيص 

 .نقاط القكة كاستثمارىا  كتجنب نقاط الضعؼ  كمحاكلة عبلجيا

                                                 
4

 31-30، ص 262، 23المستقبل العربً مج  " العالقات المصرٌة األمرٌكٌة بٌن التعاون والتحالف. 2000. عبد هللا ثناء فؤاد 

5
 22-21دار الكتاب العربً ، ص :  ، لبنان النظرٌة فً العالقات الدولٌة( 1985)حتً ناصٌف ٌوسف،  

6
  106-105: 139.، السٌاسة الدولٌة  ع"العالقات المصرٌة األمرٌكٌة ثالثة عهود . " 2000.شلبً أمٌن 
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قمة الدراسات السابقة في نفس المكضكع، ككذلؾ صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لمتحميؿ  .2
كالخركج بنتائج، ألف اغمب الدراسات السابقة لممكضكع ال تزيد عف ككنيا مقاالت أك تحميبلت سياسية 

 .ال تتعمؽ بالمكضكع كتدرسو مف كافة جكانبو
 

  مشكمة الدراسة4.1
كثيرة ىي التساؤالت حكؿ المساعدات االقتصادية األمريكية لمصر كخصكصان مف قبؿ المثقفيف العرب 

بشكؿ خاص، كالعالـ بشكؿ عاـ كمف أىـ ىذه "  الشرؽ األكسط"كالمعارضيف لمييمنة األمريكية عمى المنطقة 
التساؤالت عف أسباب ىذه المساعدات كخصكصان أنيا ضخمة لمغاية ،ال يفكقيا إال المساعدات األمريكية 

 ىنالؾ طرؼ ينفذ ىؿ ؟تكافؤ في العبلقة األمريكية المصريةاؿ ما مدل : إلسرائيؿ، كىنا يبرز السؤاؿ األىـ 
؟، ىذا باالضافة الى الكقكؼ عمى االىداؼ مف كراء تقديـ ىذا مصالحو عمى حساب مصالح الطرؼ األخر

.  القدر الضخـ مف المساعدات
 

   كىؿ تؤثر ىذه المساعدات  عمى  السمكؾ السياسي الخارجي  لمصر سكاء أكاف ىذا التأثير عربيان
  ؟أـ عالميان 

إف شح المصادر العربية حكؿ مكضكع الدراسة تعتبر مف ابرز  الصعكبات التي قد كاجييا الباحث إضافة 
إلى  شح اإلحصاءات الخاصة بحجـ المساعدات، ككذلؾ المكاقؼ السياسية أك إحصاءات  الخركقات 

إلحصاءات ستككف ا الخاصة بتيريب األسمحة مف خبلؿ الحدكد المصرية إلى قطاع غزة كصحة تمؾ
. صعكبات مضافة إلى الجيد الذم سيبذؿ في الدراسة 

 
 : تساؤالت الدراسة 5.1

:  تتمخص مشكمة البحث في اطار التساؤالت التالية

 ىؿ تستخدـ الكاليات المتحدة المساعدات لمتأثير عمى مصر لتحقيؽ مصالحيا في المنطقة ؟ .1

بمعنى ىؿ يعتبر االقتصاد احد المتغيرات في السياسة , ىؿ لبلقتصاد اثر عمى السياسة الخارجية  .2
الخارجية ؟ ىؿ ىناؾ تنازالت سياسية مقابؿ المساعدات االقتصادية؟ ىؿ ىذه المساعدات تقع في 

 .اطار تبادؿ منافع بيف الدكلتيف االمريكية كالمصرية؟

 ىؿ التأثير ما بيف الكاليات المتحدة كمصر  متبادؿ ؟ .3

 ما مدل تكافؤ العبلقة ما بيف مصر كالكاليات المتحدة ؟ .4

ما مدل استقبللية القرار السياسي المصرم في ظؿ المساعدات األمريكية لمصر ؟ . 5
 



 

 

21 

 : اىداف الدراسة 6.1
األخر، فقد  كعبلقتيا باالقتصاد كمدل تأثير كؿ منيما عمى بالنظر لقمة الدراسات الخاصة بالسياسة الخارجية

تمثؿ ىذه الدراسة إسيامان متكاضعان في أدبيات السياسة الخارجية اليادفة إلى تككيف تراكـ معرفي في مجاؿ 
دراسة السياسة الخارجية لمعالـ الثالث، ىذا مف جانب كمف جانب آخر فإف ندرة الدراسات العممية التي تناكلت 

عبلقة الكاليات المتحدة بمصر يعطي ىذه الدراسة أىمية خاصة، كخصكصا أف ىذه العبلقة ليا صمة 
  .بالصراع العربي اإلسرائيمي كعممية السبلـ في المنطقة

 
 : منيج الدراسة 7.1

سيتبع الباحث المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي الكصفي في ىذه الدراسة، كذلؾ لمحاجة الماسة لممنيجيف 
في ىذا البحث، بالنسبة لممنيج التاريخي سكؼ يتناكؿ المساعدات االقتصادية األمريكية لمصر  منذ البداية، 
كمقارنتيا بالمساعدات المقدمة  لمفترات ما بعد اتفاقية كامب ديفيد  التي كّقع عمييا الرئيس المصرم محمد 

  1979أنكر السادات مع  رئيس الكزراء  اإلسرائيمي مناحـ بيغف سنة 

إضافة إلى التعرؼ عمى أسباب اتخاذ الحككمة المصرية ىذا المكقؼ أك ذاؾ متبعا التسمسؿ التاريخي 
 .لؤلحداث إضافة إلى ربط المكاقؼ السياسية كمقارنتيا مع المساعدات االقتصادية

 
 أما الجانب التحميمي الكصفي كالمقارف، فسكؼ يتـ جمع البيانات كاألرقاـ المتعمقة بالمساعدات كدراستيا 
كتحميميا كبياف نسب ىذه المساعدات مقارنة بالحقكؿ التي صرفت فييا إضافة إلى تحميؿ كدراسة مكاقؼ 

 .سياسية مصرية لمكقكؼ عمى مدل الربط بيف المساعدات االقتصادية كالمكاقؼ السياسية
 

يرل الباحث أف عمؿ التحميبلت البلزمة لممكاقؼ السياسية ،كربطيا مع المساعدات االقتصادية  إف كاف 
 في العبلقة ؤىنالؾ رابط سكؼ يؤدم بالضركرة الكصكؿ إلى نتائج تساعد عمى التحقؽ مف كجكد تكاؼ

السياسية كاالقتصادية  كغيرىا ما بيف الجانب المصرم كالجانب األمريكي  كبالتالي الخركج بتكصيات بعد 
 .معرفة  النتائج

 

 : أدوات الدراسة 8.1
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة اعتمادان كبيران عمى األدبيات كالمراجع كالدراسات السابقة التي ليا صمة 

بالمكضكع مقتبسان منيا ما يفيد دراستو، إضافة إلى ربط كتحميؿ العبلقة ما بيف االقتصاد كالسياسة كاثر كؿ 
إضافة إلى اقتباس بعض الجداكؿ اإلحصائية كدراستيا دراسة معمقة كاستنباط نتائج مف .منيما عمى األخر

 .دراسة تمؾ الجداكؿ تساعد كثيران في الكصكؿ إلى نتائج ربما تساعد الميتميف في دراسة السياسة الخارجية
 

 : مجاالت الدراسة 9.1
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فالعمؿ  .رصد األبعاد األساسية المككنة لظاىرة العمؿ السياسي الخارجي، بشكؿ أساسي تناكلت الدراسة،
السياسي الخارجي يتضمف أبعادان أساسية كالتكجيات العامة كاألىداؼ كاألدكار الدكلية كاالستراتيجيات 

إضافة لدراسة مككف آخر لمككنات السياسة الخارجية أال كىك المككف االقتصادم بكؿ ما .كالقرارات كغيرىا
كاثر  . يتضمنو ىذا المككف مف جكانب سكاء أكانت مساعدات دكلية، أك قركض ميسرة، أك منح أك غيرىا

ىذا العامؿ االقتصادم كخصكصا جانب المنح، كالمساعدات بكافة إشكاليا عمى القرار السياسي لمدكؿ 
المتمقية لتمؾ المساعدات كخصكصا في مجاؿ السياسة الخارجية، مع بياف مدل قدرة الدكؿ المتمقية 

 .لممساعدات عمى امتبلؾ القرار السياسي المستقؿ
 
 

:  فرضية الدراسة10.1
يحاكؿ الباحث في دراستو ىذه الكصكؿ إلى إثبات أك نفي الفرضية المتككنة لدل المجتمع العربي  كخصكصان 

المثقفيف كمعارضي السياسة المصرية منيـ، أف مصر تربطيا مع الكاليات المتحدة األمريكية عبلقة غير 
المقدمة ليا متكافئة، كأف مصر تعطي تنازالت سياسية عمى المستكل الكطني كاإلقميمي  لقاء المساعدات، 

. كأف الكاليات المتحدة ىي الطرؼ المؤثر في تمؾ المعادلةمف الكاليات المتحدة االمريكية 
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الفصل الثاني 
__________________________________________________________________ 

 االطار النظري 
 االقتصاد السياسي 2.1 

يعبر االقتصاد السياسي عف التفاعؿ بيف األبعاد الداخمية كالخارجية مف منظكر يركز عمى التفاعؿ بيف 
. االقتصاد كالسياسة، كبيذا فيك يمثؿ حمقة مكتممة كمرتبطة بالمفيـك الجديد في دراسة العبلقات الدكلية 

يركز ىذا المفيـك عمى الديناميات في العبلقات الدكلية في العالـ الحديث، كالتي تعتبر محكر التفاعؿ ما بيف 
االقتصاديات كالسياسات في العالـ، فمف ناحية يقدـ تكزيع القكة في النظاـ السياسي الدكلي كطبيعة النظاـ 
الذم تتكلد في داخمو النظـ التي تحكـ العبلقات االقتصادية كأيضان تحدد ىيكؿ النظاـ االقتصادم الدكلي، 
كمف ناحية أخرل فإف التحكالت االقتصادية الحديثة الناتجة عف نشكء اقتصاديات كبيره كحديثة تساىـ في 
إعادة ترتيب القكل القائمة، كتحدث تغيرات جكىرية في الخارطة السياسية كاالقتصادية في الػعالـ، كىذه 

. التغيرات المتداخمة تخمؽ قكل اقتصادية جديدة ليا تأثيرىا عمى األكضاع السياسية في العالـ
 

إف ىنالؾ اعتمادان متبادالن ما بيف السياسة االقتصادية كالسمكؾ السياسي ،حيث يساىـ ىذا االعتماد المتبادؿ 
في تشكيؿ خط التفاعبلت السياسية كاالقتصادية بيف الدكؿ ،مما يؤدم إلى إحداث تغيرات مختمفة في 

نعكاسيا عمى  العبلقات فيما بينيا، كبناء عميو لـ يعد ممكنان الفصؿ بيف المتغيرات السياسية كاالقتصادية كا 
كلـ يعد أيضان ممكنان االستمرار في اعتبار المتغيرات االقتصادية مجرد عنصر أك أداه مف  السياسة الخارجية،
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فقد دأبت الدراسات السابقة عمى اعتبار أف السياسة ىي العنصر األساسي في السياسة .أدكات السياسة 
عطائيا أكلكية عمى التغيرات االقتصادية، كلكف التحكالت التي يشيدىا النظاـ السياسي  الخارجية لمدكؿ كا 

 .كاالقتصادم العالمي تتطمب تحميؿ دكر الفاعميف في النظاـ االقتصادم
 

 :تالؤم االقتصاد السياسي مع دراسة السياسة الخارجية لمصر  2.2
يعتبر االقتصاد السياسي مبلئمان جدان لدراسة السياسة الخارجية لمصر كدكؿ العالـ الثالث كذلؾ ككنو يبحث 
في اثر الخصائص الييكمية االقتصادية كالسياسية كالقكل السياسية عمى سمكؾ السياسة الخارجية،  التداخؿ 

كالتفاعؿ ما بيف تمؾ القضايا كقضايا التنمية كاالستقبلؿ كالبناء كالتبعية مف ناحية كسياسات تمؾ الدكؿ 
الخارجية مف ناحية أخرل، فينالؾ معضبلت أساسية تكاجو دكؿ العالـ الثالث في التعاطي مع قضايا جكىرية 

 :بالنسبة ليا كالتنمية كاالستقبلؿ في ممارسة سياستيا الخارجية كمف ىذه المعضبلت 
 

مف الصعكبة بمكاف التكفيؽ بيف مكاجية الحاجة إلى المساعدة الخارجية مف جية،  : اتمعضمة المساعد
كالمحافظة عمى االستقبلؿ كامتبلؾ القرار مف جية أخرل كخصكصان في المساعدات المشركطة حيث نجد 
دكؿ العالـ الثالث نفسيا أماـ قيد يحد مف استقبلليا، فمثبلن ما تقكـ بو الكاليات المتحدة األمريكية بعرض 

مساعدة في مجاؿ التعميـ، كتشترط لقاء إتماـ تمؾ المساعدة عمؿ إصبلحات في المجاؿ عينو، سكاء بحذؼ 
مكاضيع تعميمية مكجكدة كمتعارؼ عمييا، مثؿ ما يحث عمى الجياد في المناىج التعميمية في الدكؿ 

االسبلميو، كالتركيز عمى قبكؿ اآلخر، كسياسة السبلـ  كغيرىا مف مصطمحات ليا صمة بإنياء الصراع مع 
 .إسرائيؿ، كبيذا فإف ىذا النكع مف المساعدات المشركطة ليا كبير األثر عمى سمكؾ السياسة الخارجية

 

كىذا يجعؿ مف الدراسة أساسان ىامان في الربط بيف األكضاع الداخمية، مف الحاجة إلى التنمية كاالزدىار، 
. كالسياسة الخارجية التي تربط دكؿ العالـ الثالث، بمصالح إستراتيجية مع دكؿ كبرل كمراكز قكل خارجية 
األىداؼ مقارنو بالمكارد كىذه المشكمة مف أكثر المشكبلت إلحاحان في دكؿ العالـ الثالث، المكارد محدكدة، 

كاألىداؼ كبيره نظران لكبر االحتياجات ؛ مف تنمية كبناء كنظران لمحدكدية المكارد فإف دكؿ العالـ الثالث تككف 
 . مضطرة لمجكء إلى المساعدات الخارجية

 
الجانب األمني كالتنمية، حيث يعتبر الجانب األمني كالتنمية متطمبيف أساسييف كمنافسيف تكاجيو الدكؿ 

النامية، فمف ناحية تستخدـ الدكؿ النامية سياستيا الخارجية لغرض تعبئة المكارد الخارجية كالداخمية لبناء 
تنمية مجتمعية مف شأنيا النيكض بتمؾ البمداف لتصؿ إلى التقدـ كاالزدىار الذم تتمتع بو الدكؿ المتقدمة، 

كالتيديدات األمنية المحيطة بيا، سكاء أكانت كمف ناحية أخرل فإف ىذه الدكؿ تسعى إلى مكاجية التحديات 
ىذه التحديات داخمية أك خارجية، مما يجعميا تستنزؼ معظـ مكاردىا ؛ الداخمية كالخارجية، كىذا يعتبر عائقان 

 الدراسات في ىذا أساسيان أماـ حدكث تنمية حقيقية في ىذه الدكؿ بالرغـ مف أىمية القضايا المذككرة، إال أف
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الجانب محدكدة، فقد إنصب  الذكر في الخمسينات عمى اثر االيدكلكجيا، كالرأم العاـ كاإلعبلـ في تككيف 
السياسة الخارجية لمدكؿ،  الدراسات التي تختبر مستكل التنمية المجتمعية كأثرىا عمى السياسة الخارجية 

لمدكؿ النامية تكاد تككف معدكمة بالرغـ مف أىميتيا فإف ليا كبير األثر في تحديد طبيعة السياسة الخارجية 
التي تمارسيا، مف حيث االستقبلؿ كالتنمية كاألىداؼ اإلنمائية التي تسعى إلى تحقيقيا  مف خبلؿ تمؾ 

 .السياسات
 

مف ىنا فإف دارسة االقتصاد السياسي، كأثره عمى السياسات الخارجية لمدكؿ النامية تجاه الدكؿ المتقدمة، 
التي تمثؿ شريانان أساسيان لمدكؿ النامية، كأف شكؿ العبلقة بيف السياسات  كاالقتصاديات يؤثرعمى شكؿ 

العبلقة السببية المتبادلة بيف الدكؿ، كيظير تأثير االقتصاديات عمى العبلقات السياسية لمدكؿ، عدـ التكافؤ 
االقتصادم بيف دكؿ العالـ الثالث، كالدكؿ المتقدمة يجعؿ مف األكلى  في الغالب تقع تحت تأثير الثانيو، 
كىذا التأثير يعّرض نفسو في التأثير عمى دكؿ العالـ الثالث، في محاكلة فرض أجندة الدكؿ المتقدمة عمى 

 .الدكؿ النامية 
 

إلى أم مدل تستطيع دكؿ العالـ الثالث أف تككف خارج تأثير الدكؿ  ) في ضكء ما تقدـ يجدر السؤاؿ التالي 
 .(المتقدمة بحيث تتبع سياسات خارجية مستقمة حتى لك كانت أحيانا تتعارض مع مصالح الدكؿ المتقدمة ؟

 
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ العديد مف األسئمة ؛التي ينص جميا عمى أنكاع العبلقات كالمعامبلت االقتصادية التي 

تدكر بيف الدكؿ النامية  كالمتقدمة، ككيفية كطبيعة ىذه العبلقات، أىي اعتماد متبادؿ، أـ تنمية أـ اتفاؽ 
مكاقؼ ؟ كىؿ تستخدـ الدكؿ المتقدمة حاجة الدكؿ النامية إلييا في مجاؿ المساعدات االقتصادية، إلى 

 ممارسة التأثير في إتباع سياسات خارجية معينة تخدـ مصالح الدكؿ المتقدمة ؟
 

إف العبلقة االقتصادية غير المتكافأه، ما بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية كحاجة الدكؿ النامية الممحة إلى 
المساعدات االقتصادية المقدمة مف الدكؿ المتقدمة، كالتي تسعى جاىده الى استخداـ تمؾ المساعدات في 

بناء تنمية اجتماعية مف شأنيا النيكض بمجتمعاتيا، ذلؾ أف عدـ التكافؤ كالحاجة سيؤدم حتمان الى التأثير 
عمى سمكؾ الدكؿ النامية فيما يتعمؽ في السياسة الخارجية لتمؾ الدكؿ، كيبرز عف ذلؾ نماذج ىامة 

 :كضركرية لمدراسة كالتي تتمثؿ في
 

 .نمكذج مقايضة االقتصاد بالسياسة .1

 .نمكذج التبعية .2

 .نمكذج االعتماد المتبادؿ، كما يذىب بعض الباحثيف .3
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أف االعتماد المتبادؿ يعني االرتباط " ك قد برزىنا العديد مف التعريفات لبلعتماد المتبادؿ كمف ىذه التعريفات 

المباشر كااليجابي لمصالح الدكؿ كالذم يقتضي أف التقيد في كضع دكلة ما ال بد أف يؤثر في كضع الدكلة 
 "األخرل كفي االتجاه نفسو 

استنادان إلى التعريؼ السابؽ، فإف مف شركط االعتماد المتبادؿ، التكافؤ كالندية، بحيث يصبح لكبل الطرفيف 
القدرة عمى التأثير في اآلخر، بقدر تعرضو لمتأثير مف اآلخر،  التعرض لمتأثير بيف أطراؼ ىذه العبلقة 

 .متبادؿ
 

يرل بعض الدارسيف أف االعتماد المتبادؿ ممكنا بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة، مف االعتماد المتبادؿ بيف 
تمؾ الدكؿ ذك اتجاىيف، فمف ناحية الدكؿ النامية فيي بحاجو إلى الدكؿ المتقدمة لمدىا بالمعدات العسكرية، 
المساعدات االقتصادية، أما مف ناحية الدكؿ المتقدمة فيي بحاجة الى الدكؿ النامية، التي تمدىا بالمكارد 

المختمفة، التي تممكيا مثؿ المكارد المعدنية، كالطاقة، ككذلؾ مكقعيا االستراتيجي الياـ، فمثبلن شكمت كؿ مف 
سرائيؿ كتركيا، دكالن ميمة بالنسبة إلى الكاليات المتحدة األمريكية، كال تزاؿ، كمف ىنا فإف  مصر كالسعكدية كا 
العبلقة بيف الكاليات المتحدة كتمؾ الدكؿ عبلقة ذات تأثير متبادؿ، كلكف إلى أم مدل ىذا االعتماد المتبادؿ 
ممكف التأثير كالتحكـ فيو مف قبؿ الدكؿ الضعيفة كالقكية ؟ بمعنى إذا تضاربت مصالح مصر، مع مصالح 
الكاليات المتحدة األمريكية  في جانب مف جكانب الحياة السياسية أك االقتصادية، أك أم نكع مف التضارب 

 فما مدل تأثير مصر عمى الكاليات المتحدة األمريكية في سياستيا الخارجية ؟
 

  نموذج مقايضة االقتصاد بالسياسة 1.2.2

ىك عبارة عف اعتبار سمكؾ السياسة الخارجية لمدكؿ المعتمدة عمى الدكؿ المسيطرة، جزء أك ثمف جزئي 
لمفكائد التي تحققيا الدكؿ التابعة، مف خبلؿ عبلقاتيا االقتصادية مع الدكؿ المسيطرة كيتجسد السمكؾ 

السياسي لمسياسة الخارجية لتمؾ الدكؿ في العبلقة التبادلية، العبلقات االقتصادية بيف الدكؿ المسيطرة، 
كالدكؿ النامية، يتمثؿ في تبادؿ البضائع كالعبلقات اليادفة إلى االستثمار كالربح، فسمكؾ السياسة الخارجية 
التابعة، ىك عبارة عف جزء مف العبلقة التبادلية  مثؿ ىذا السمكؾ، يخدـ أىداؼ الدكؿ المسيطرة، كىك ثمف 
جزئي مقابؿ االعتماد االقتصادم عمى الدكؿ المسيطرة، كليس بالضركرة أف تككف المقايضة عمنية ما بيف 

الطرؼ المسيطر كالطرؼ المعتمد، كمف الممكف أف تككف مقايضة ضمنية، بحيث يستجيب كبل الطرفيف إلى 
 .تكقعات غير معمنة بشكؿ صريح مف الطرؼ اآلخر بالرغـ مف معرفتيا لكمييما

 
أشكاؿ مختمفة )كمف شركط نمكذج ىذه المقايضة، كجكد عبلقة شرطية بيف سمكؾ المكافأة كالتبعية يتمثؿ في 

، كمف الكاضح أف الدكؿ التي يتـ مكافأتيا  بشكؿ كاضح كسريع ىي (مف المساعدات كالتجارة كاالستثمار
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أكثر الدكؿ تبعيو،  سمكؾ المكافأة  إذا  لـ يكف سريعان يساكم ثمف التبعيو، تنقضي الحاجة إليو، إضافة إلى 
ذلؾ فإف الدكؿ المعتمدة تكافئ ،غالبان، في الفترات التي يككف فييا سمككيا ينـ بالتبعيو بشكؿ اكبر، فالعبلقة 
ما بيف المكافأة كسمكؾ التبعيو عبلقة طردية، فكمما كانت المكافأة، كاف االستثمار لتمؾ المكافأه ككاف التناغـ 

 7.مع سمكؾ التبعيو كبعكسو سكؼ ينخفض لمتبعية 
 

 :المفاىيـ األساسية لنمكذج مقايضة االقتصاد بالمكاقؼ السياسية 
: مف الكاضح مف خبلؿ ما تقدـ أف نمكذج المقايضة ينطكم عمى مفيكميف أساسيف ىما 

 .مفيـك االعتماد االقتصادم .1

 .مفيـك  التبعية المطمقة .2

 

:    مفيوم االعتماد االقتصادي21.1.2.
لقد برز كاضحان في الفترة األخيرة أىمية ىذا المفيكـ، كاالىتماـ بقضايا االعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ، 

ىذا االعتماد سيتكلد عنو مشكبلت  "االمبريالية الجديدة"كالعبلقات غير المتكافئة كىي عبلقة المركز، كالفرؽ 
رئيسية تتمثؿ في تحقيؽ التكازف ما بيف حؽ تقرير المصير، كاالستقبلؿ السياسي مف جية، كاالعتماد 

االقتصادم كالتقني مف جية أخرل، فقد أدرؾ صانعك ككاضعك التسكية لمحرب العالمية الثانية، خطكرة القكة 
العسكرية غير المقيدة كبذلؾ فقد عالجكىا بخطط االمف الجماعي، كلكنيـ لـ يدرككا المشكبلت الخطيرة 

المتكلدة عف  العبلقة غير المتكافئة  ما بيف الدكؿ المستقمة حديثان مع القكل السياسة كاالقتصادية األخرل، 
كالتعارض ما بيف المحافظة عمى االستقبللية كحؽ تقرير المصير كتنفيذ سياسات تخدـ الدكؿ ذات التأثير 

 .االقتصادم كالسياسي
 

   إف العبلقة االقتصادية ما بيف الدكؿ تأخذ كجييف؛ األكؿ االعتماد االقتصادم، كالثاني االعتماد االقتصادم 
المتبادؿ، أما االعتماد االقتصادم المتبادؿ فيمكف تعريفو بأنو اعتماد ذك اتجاىيف يتضمف عبلقات متكافئة 

نسبيان تتمثؿ في إطار تأثيرات متبادلة تنطكم عمى فكائد كأيضان بعض التكاليؼ  التي تنتج عف تقييد استقبلؿ 
 8. كؿ طرؼ بفضؿ االعتماد عمى اآلخر

 

لتبادؿ البضائع كالخدمات " Y"ك " X"كتمثؿ التجارة الخارجية أفضؿ مثؿ لذلؾ، فالقرار المشترؾ مثبلن لدكلتي 
ال يمكف أف تكفره بنفسيا، " Y"يمكف أف تكسب شيئا مف " X"فيما بينيما عمى أساس محددات تتمثؿ في أف 
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كالشيء نفسو، يمكف " Y"كأف تمكنت مف تكفيره فسكؼ يكمفيا مبالغ طائمة، أكثر بكثير مما لك أخذتو مف 
كبيذا فإف كبل منيما يصبح معتمدان عمى اآلخر بنسبة ما تزيد كتقؿ " X"بشراء سمعو ما مف " Y"قكلو بقياـ 

حسب المعطيات المتكفرة، كمف ثـ يتحقؽ االعتماد المتبادؿ، كالسيطرة المتبادلة بمعنى أف كؿ دكلو تصبح 
 9.معتمدة عمى األخرل، كعمى قرارات متجددة منيا بشأف  إمدادىا بشيء ذم قيمة

 
أما االعتماد االقتصادم، فيمثؿ اختبلالن في العبلقة ما بيف الفاعميف، فيك يعبر عنو اعتماد اقتصادم غير 

" X" فعمى سبيؿ المثاؿ لك أف دكؿ 10.متكافئ، كبيذا فيك يمثؿ مفيكما عكسيان لمفيكـ االعتماد المتبادؿ 
يككف اكبر فمك أف دكلة "X"  بكثير،  فإف تأثير دكلة " Y"أكثر مما تكسب " Y"تكسب مف تجارتيا مع دكؿ 

"Y " أكقفت عبلقتيا االقتصادية مع"X" ،فتككف الخسارة عمييا اقؿ بكثير مما يقع عمى الدكلة األخرل ،
 عمى سمكؾ  "Y"  مما يجعؿ تأثير دكلة "Y"ككنيا تعتمد اعتمادان شبو كامؿ في تمبية احتياجاتيا عمى دكلة 

 . كبير"Y" في سياساتيا التي ليا صمة بمصمحة دكلة "X"دكلة 
 

 :-يمثؿ االعتماد االقتصادم ظاىرة ىيكمية ذات معنييف 
 

 :األول 
ف لـ يكف ثابتان مف التفاعبلت،  كىذه األنماط التفاعمية   إف عبلقة االعتماد تعرؼ بكصفيا نمطان مستمران كا 

 .المستمرة تنطكم عمى عدـ تكافؤ
 

 :الثاني 
 أنو في مجاؿ اعتماد دكلة ما عمى دكلة أخرل، ليس مف الميـ فقط معرفة مدل تفاعبلتيا أك حجميا كلكف 
الميـ أيضا معرفو شكؿ ىذه التفاعبلت، كنمطيا كتكزيعيا كىك ما يمثؿ الخيارات المتاحة أماـ الدكلة كالتكمفة 

 11.التي تحتاجيا
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:   مفيوم التبعية المطمقة22.1.2.
مف منظكر االقتصاد السياسي، مف الممكف اعتبار سمكؾ الدكؿ المعتمدة جزء أك أداه مف أدكات التبادؿ، 

فيذه الدكؿ تقـك مف خبلؿ سمككيا في السياسية الخارجية، بتأييد كدعـ الدكؿ المسيطرة في المحافؿ الدكلية، 
كىذا التأييد ليس بالضركرة أف يككف عف قناعة كرضا بمكافقة تمؾ الدكؿ المسيطرة كلكف لقناعة الدكؿ 

 )الدكؿ المسيطرة تستطيع أف تؤثر عمييا ككنيا  تمثؿ القدرة عمى التحكـ في التكاليؼ كالفكائد  المعتمدة أف
مع الدكؿ المتقدمة، مف قركض أك منح أك " الناجمو عف عبلقاتيا االقتصادية  (القصيرة كالطكيمة المدل 

 ".غيرىا 

 
إف ذلؾ العنصر التبادلي يمكف النظر إليو بكصفو سمككا تابعان مف قبؿ الدكؿ المعتمدة، ككنو يعبر عف سمكؾ 

يقبؿ رغبات كأكلكيات الدكؿ المسيطرة، كيقـك بتأييد تمؾ الرغبات حتى دكف أف تطمب الدكؿ المسيطرة ذلؾ 
 12.كبيذا فإف سمكؾ الدكؿ المعتمدة يعتبر مظيران سمككيان لمتأثير الناتج

 
ىذا ال يعني أف السياسة الخارجية كطبيعة سمكؾ الدكؿ المعتمدة فيما يتعمؽ بتأييدىا لمدكؿ المسيطرة، كاضح 

ىنالؾ العديد مف العكامؿ ليا دكرىا الياـ في التأثير عمى سمكؾ الدكؿ التابعة في تأييدىا ألكلكيات  كبسيط،
الدكؿ المعتمدة، فمثبلن مف جانب حككمات الدكؿ المسيطرة ترغب في جذب تأييد الدكؿ المعتمدة عمييا لبعض 

أىدافيا السياسية، كمف جانب آخر فإف ىناؾ دكالن أخرل كالتي تسمى الدكؿ النامية بدأت تعمؿ في شكؿ 
جماعي منسؽ يجعؿ ليا تأثير عمى بعضيا البعض، كيمكنيا الضغط عمى بعضيا البعض، إلتباع سياسة 

تتسـ بالتحدم لمدكؿ المسيطرة، إضافة إلى التأثير النابع مف الجماعات الداخمية في الدكؿ النامية كالذم يأخذ 
كجكىان عدة، فمنيا ما يتمثؿ بتجنب رجاؿ األعماؿ، كىذا الجانب لو شقاف، فمنيـ مف يؤيد السياسة الخارجية 
التي مف شأنيا استمرار االعتماد االقتصادم، كالذم في كجكده تدعـ مصالحيا كأعماليا الخاصة، كمنيـ مف 
ينظر إلى االعتماد االقتصادم عمى الخارج باعتباره تيديدا إلى أنشطتيا االقتصادية، كخصكصان في مجاؿ 
التجارة، كاألعماؿ حيث ينظر ىؤالء إلى اعتماد دكليـ عمى استيراد أنكاع مف البضائع يؤدم إلى األضرار 

 .بمصالحيـ االقتصادية 
 

كمف جانب آخر فإف المعارضة ،أيضا،ن ليا دكر في التأثير عمى السياسة الخارجية لمدكؿ المعتمدة، ككف 
المعارضة ليا القدرة عمى التأثير عمى جزء كبير مف الشارع، إضافة الى بعض الساسة في حككمات الدكؿ 
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المعتمدة الذيف يعممكف عمى معارضة تأييد أكلكيات الدكؿ المسيطرة في بعض األحياف، كخصكصان عندما 
تتعارض تمؾ األكلكيات مع مقتضيات المصمحة الكطنية كالقكمية مما يؤدم الى تأييد اتخاذ مكاقؼ تناقض 

 .مع أكلكيات الدكؿ المسيطرة
 

مما تقدـ يبلحظ أنو ىنالؾ العديد مف الضغكط كالدكافع، كالتي تنبع مف مصادر مختمفة كفي كثير مف 
األحياف يضطر المؤيد لسياسات الدكؿ المعتمدة في تأييدىا لمدكؿ المسيطرة، الكقكؼ مكقفان مخالفان عندما 

 13.شعر أف دكلتو في تأييدىا قد تضر بمصالح الدكؿ المعتمدة الكطنية كالقكمية م
 

كبالرغـ مف كؿ تمؾ المؤثرات عمى السياسة الخارجية لمدكؿ المعتمدة، يبقى الغرض المحكرم لنمكذج 
المقايضة الذم يتمثؿ بممارسة ضغط مف قبؿ الدكؿ المسيطرة عمى الدكؿ المعتمدة حتى كلك لـ يكف ذلؾ 
الضغط كاضحان كصريحان، ككف الدكؿ المعتمدة ترتبط مع الدكؿ المسيطرة بعبلقات اقتصادية غير متكافئة، 
دراؾ  قادة الدكؿ المعتمدة قدرة الدكؿ المسيطرة عمى التأثير عمييا، األمر الذم يؤدم إلى التبعية السياسية  كا 

. في السمكؾ لمدكؿ المعتمدة مما يخدـ أجندات الدكؿ المسيطرة
 

كمف ىنا فإف المحممكف السياسيكف يفترضكف أف سمكؾ السياسة الخارجية لدكلة معتمدة يرتبط باعتمادىا 
االقتصادم، كىنا فإف التناسب يككف تناسبان طرديان، فكمما زاد االعتماد االقتصادم، كمما زادت التبعية 
السياسية خكفان مف التيديدات الكامنة التي تطرح، بفعؿ السيطرة الخارجية االقتصادية، إضافة الى ذلؾ 

تأثيرات رجاؿ األعماؿ كالنخبة المستفيدة مف تمؾ العبلقات ما بيف الدكؿ المعتمدة كالدكؿ المسيطرة ،كقدرة 
رجاؿ األعماؿ أكلئؾ في التأثير عمى أصحاب القرار، كالتي مف مصمحتيا اإلبقاء عمى عبلقة االعتماد، كىذه 
النخب تستخدـ نفكذىا عمى أصحاب القرار في دكليا، لجعؿ صانعي القرار ينظركف إلى تمؾ المصالح عمى 

 14.أنيا مصمحة قكمية تستحؽ التأثير كالدعـ الحككمي
 

كفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة أف تبعية الدكؿ المعتمدة المطمقة في سمككيا السياسي، يرتبط بأىمية كنكع 
القضية المراد التبعية فييا، كىنا يبرز التعارض ما بيف مصمحة الدكؿ المعتمدة كمصمحة الدكؿ المسيطرة، 

، كيقصد بو تقدير التكاليؼ التي تتحمميا الدكؿ "تكاليؼ الفرصة " مما يؤدم إلى بركز مفيـك جديد كىك 
المسيطرة، في شكؿ مكافآت أك عقكبات لممارسة الضغط عمى الدكؿ المعتمدة، لكي تتبعيا تبعية مطمقة، ىذا 
مف جانب كمف جانب آخر التكاليؼ التي تتحمميا الدكؿ المعتمدة في حاؿ قبكليا، أك رفضيا لرغبات الدكؿ 

المسيطرة، كالتكاليؼ ىنا ليس بالضركرة أف تككف تكاليؼ اقتصادية ناتجة عف اقتناع الدكؿ المسيطرة عف سد 
                                                 

13
جامعة القاهرة ، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ، مركز البحوث : جماعة المصالح والسٌاسة الخارجٌة ، دراسة لدور رجال األعمال فً مصر ، القاهرة " أمانً قندٌل  

 .ورقة بحثٌه مقدمة إلى أعمال المؤتمر السنوي للبحوث السٌاسٌة تحت عنوان سٌاسة مصر الخارجٌة فً عالم متغٌر  " 1990.والدراسات
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نما قد يتعدل المكضكع ذلؾ ليصؿ إلى مكاقؼ داخمية، سكاء عمى الصعيد  احتياجات كانت تقكـ بيا مسبقان، كا 
الشعبي باعتبار دكلتيـ تؤيد أجندة الدكؿ المسيطرة، قد يؤدم إلى أضرار كبيرة في المصالح القكمية، 

كالكطنية، أك عمى مستكل أصحاب القرار، عندما يشعركف أف التأييد قد يؤثر عمى مصالح بمدانيـ القكمية 
كالكطنية، كىنا يجب التمييز بيف أربع حاالت، يتضح فييا تأثير أىمية القضية كتكاليؼ الفرصة عمى العبلقة 

 :ما بيف التبعية المطمقة كاالعتماد كىي عمى النحك التالي 
 

 :منخفض  /  منخفض:الحالة األكلى

 كىنا تككف القضايا المطركحة غير ميمة سكاء بالنسبة لمدكلة المسيطرة أك لمدكلة المعتمدة  كفي ىذه الحالة 
لف تستخدـ الدكلة المسيطرة الضغكط االقتصادية مف اجؿ دفع الدكلة المعتمدة لتبني نفس المكاقؼ، كبيذا 

فإف تكاليؼ الخضكع أيضا ىنا تككف منخفضة لمحدكدية أىمية القضية كربما تتفؽ الدكلتاف في مكقؼ كيذا 
 .كخاصة عندما تتشابو مصالحيا

 
:  مرتفع بالنسبة لمدكلة المعتمدة / منخفض بالنسبة لمدكلة المسيطرة : الحالة الثانية 

كىنا تككف القضايا كبيرة األىمية بالنسبة لمدكلة المعتمدة، كقميمة األىمية بالنسبة لمدكلة المسيطرة، كفي حالة 
كيذه لف تستخدـ الدكلة المسيطرة أم ضغكط عمى الدكلة المعتمدة، ألف أم ضغط اقتصادم سكؼ يكمؼ 

الدكلة المسيطرة تكاليؼ تعادؿ أضعاؼ ما ستجنيو مف فكائد، بؿ عمى العكس ستقـك الػدكلة المعتمدة باتخاذ 
 15.سياسات قائمة عمى أساس المبادرة مف قبميا لمتأكيد عمى أىمية القضايا المطركحة

 
: منخفض بالنسبة لمدكؿ المعتمدة / مرتفع بالنسبة لمدكؿ المسيطرة : الحالة الثالثة 

 في ىذه الحالة تككف القضايا المطركحة ذات أىمية كبيرة بالنسبة لمدكؿ المسيطرة، كقميمة األىمية بالنسبة 
قـك الدكلة المعتمدة بتبني كقبكؿ أكلكيات الدكلة المسيطرة، ألف تلمدكلة المعتمدة، في مكقؼ كيذا في الغالب 

رفضيا، سيكمؼ الدكلة المعتمدة كثيران، حيث مف الممكف أف تقكـ الدكلة المسيطرة في حالة كيذه، بممارسة 
ضغط كاضح كصريح عمى الدكلة المعتمدة، إذا لـز األمر لذلؾ، مما يدفعيا إلى قبكؿ أجندات الدكلة 

. المسيطرة
 

: مرتفع /   مرتفع :الحالة الرابعة
الدكلة المسيطرة كالمعتمدة "كفي ىذه الحالة تككف القضايا المطركحة ذات أىمية كبيرة بالنسبة لكبل الطرفيف، 

عمى حد سكاء، كفي حالة كيذه مف المتكقع أف تقـك الدكلة المسيطرة باستخداـ كافة األساليب، إلرغاـ الدكلة 
المعتمدة عمى إتباع سياساتيا، كمف المحتمؿ أف يصؿ األمر إلى العقكبات االقتصادية الشاممة ضد الدكلة 
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المعتمدة، إلرغاميا عمى تأييد كتبني أجندات الدكلة المسيطرة، أما بالنسبة لمدكلة المعتمدة فأنيا ستحاكؿ 
أقصى درجات المحاكلة لمتخمص مف ضغط الدكلة المسيطرة، كخصكصان في الحاالت التي يقؿ العبء 

االقتصادم المحتمؿ عمييا جراء التبعية المتكقعو، كمف ىنا تأتي صعكبة الخيار ما بيف تعطيؿ المصالح 
الكطنية كالقكمية لمدكلة المعتمدة، بالرغـ مف العقكبات االقتصادية المقترحة، أك التبعيو كقبكؿ جزء مف 

 .أكلكيات الدكلة المسيطرة، بالرغـ مف أنيا تتناقض مع المصالح الكطنية لمدكلة المعتمدة
 

مما تتقدـ يتضح أف اقؿ درجات التبعية لمدكلة المعتمدة، ستككف في الحالة الثانية، ككف الدكلة المسيطرة لف 
 كسيصؿ إلى أعمى درجاتو في الحالة الثالثة، ألىمية 16تمارس ضغطان عمى الدكلة المعتمدة لتبني مكافقتيا 

القضية بالنسبة لمدكلة المسيطرة، في حيف أنو مف الصعكبة، ممارسة تحديد درجة التبعية في كؿ مف الحالة 
األكلى كالرابعة، كىنا تبرز أىمية القضية كتكاليؼ الفرصة،  التناسب ما بيف أىمية القضيو كتكاليؼ الفرصة، 
تناسبان طرديان، فكمما زادت أىمية القضية بالنسبة لمدكلة المسيطرة زاد الضغط بكافة أشكالو، كالعكس صحيح، 
ككذلؾ كمما زادت أىمية القضية بالنسبة لمدكلة المعتمدة، زادت المقاكمة كىذا يقكدنا إلى فيـ أعمؽ لمعبلقة ما 

كتجدر اإلشارة إلى انو كمما زادت أىمية القضية المعنية لمدكؿ المسيطرة، زاد احتماؿ . بيف االعتماد كالتبعية
استخداـ الضغط الصريح الكاضح، كلكف مف ناحية أخرل، كمما زاد اعتماد الدكؿ، زاد احتماؿ تبعيتيا لرغبات 

 17"الدكؿ المسيطرة دكف استخداـ الضغط الصريح 
 

يعتبر أصحاب فكرة نمكذج مقايضة االقتصاد بالسياسة، أف العبلقة ما بيف االعتماد االقتصادم كالتبعية في 
السياسة الخارجية، عبلقة سببيو، حيث يرل ىؤالء أف قياس العبلقة ما بيف االعتماد االقتصادم كالسياسة 
الخارجية بالرغـ مف صعكبة ذلؾ القياس، إال اف درجة التبعية السياسية تزداد كمما زاد االعتماد االقتصادم 
كالعكس صحيح ، كبذلؾ يرل أصحاب نمكذج مقايضة االقتصاد بالسياسة، أف قياس العبلقة بيف االعتماد 

 18:االقتصادم كالتبعية السياسية في السياسة الخارجية تككف عمى النحك التالي
 
كتستخدـ في ىذا المجاؿ مؤشرات عدة تقكـ عمى كمية كنكعية : " قياس درجة االعتماد االقتصادم .1

 .كغيرىا (مساعدات، تجارة، قركض، استثمار  تدريب)االعتماد االقتصادم 
 

كيستخدـ في ذلؾ مؤشرات عدة منيا ما يتمثؿ في التصكيت كما يتبعو مف اتفاؽ : قياس التبعية السياسية .2
تصكيتي في المحافؿ الدكلية كخاصة في الجمعية العامة مدل تركز االتفاقات الدكلية، كالتمثيؿ 

الدبمكماسي لدل الدكلتيف، الخطاب المكجو في المحافؿ الدكلية كمدل تبلؤـ ىذه الخطب مع مكاقؼ 
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 " مرجع سابق" محمد ، زٌنب عبد العظٌم ،السٌاسة المصرٌة  
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 Moon ،consensus or compliance ، foreign policy changes and external dependence ، p. 307 

18
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الدكؿ المسيطرة، ككذلؾ طمب الدكؿ المسيطرة مف الدكؿ المعتمدة عمؿ إصبلحات داخمية تتبلءـ مع 
أكلكيات الدكؿ المسيطرة، مثؿ طمب عمؿ إصبلحات في التعميـ بما يتبلءـ مع أجندة الدكؿ المسيطرة، 
كفي حالتنا ىذه ما يتعمؽ بالسبلـ كقبكؿ اآلخر كالتركيج لو، في المناىج التعميمية ككسائؿ اإلعبلـ إلى 
 .مفيـك التسامح، كما يحممو ىذا المفيـك مف معاني منيا قبكؿ اآلخر كعدـ التعرض لو بكسائؿ اإلعبلـ

 

" االتفاق التابع"نموذج   2.2.2
يحتؿ سمكؾ السياسة الخارجية لمدكؿ النامية في ىذا النمكذج اىتمامان محدكدان في إطار التبعية،  االىتماـ 

األساسي ينصب عمى السياسة الداخمية، خاصة ما يتعمؽ في التنمية كمف ىنا فإف نمكذج االتفاؽ التابع عمى 
عكس مفيكـ مقايضة االقتصاد بالسياسة، فيك مستمر مف التبعية التي تمثؿ منظكر نقديان أكثر منيا نظريو 
محدده ككاضحة، كذلؾ أف االتفاؽ التابع مبني عمى رؤية بديمة بشأف السياسة الخارجية لمدكؿ النامية، تستند 

، في مفيكـ مقايضة االقتصاد  "Dependence" بدال مف مفيـك االعتماد "  Dependency"إلى التبعية 
بالسياسة، كيعتبر أصحاب مفيـك التبعية االتفاؽ ما بيف الدكؿ المتبكعة كالدكؿ النامية بأنو ناتج عف تكافؽ 

 . 19.مكضكعي في المصالح كىذا التكافؽ يتككف بفضؿ كضع التبعية 
 :يقـك االتفاؽ التابع عمى فركض أساسية كىي كما يمي 

 
 الفرضية االولى لالتفاق التابع 1 .2.2.2

/  الذم ينظر إلى عممية صنع القرار في الدكؿ المعتمدة عمى أنو قرار مستقؿ بالرغـ مف كجكد تأثير الثكاب
إف االتفاؽ التابع يؤكد عمى الطبيعة الطكيمة المدل لمتأثير كالطريقة غير .كالعقاب مف جانب الدكؿ المسيطرة

مباشرة التي يتحقؽ مف خبلليا ذلؾ التأثير، كمف ىنا فإف صنع القرار في ىذا النمكذج جزء ال يتجزأ مف اؿ
ؽ ذلؾ بكثير اعتباران مف سبالييكؿ االجتماعي السياسي، كأف التأثير ال يحدث خبلؿ عممية صنع القرار بؿ م

  .20اختيار صانعي القرار في الدكؿ النامية،  كفقا لممصالح كالرؤل التي نتجت عف العبلقة التبعية
 

الفرضية الثانية لالتفاق التالبع  2 .2.2.2
 فإف الدكؿ النامية في ىذا النمكذج ليس كما في نمكذج مقايضة االقتصاد بالسياسة، الذم يعتبر أف الدكؿ 
التابعة ليا أكلكيات تختمؼ عف أكلكيات الدكؿ المسيطرة، كمستمده مف حاجات المجتمع الداخمية كطبيعة 

 إنتاج  عمى الدكؿ النامية، كالصراع الطبقي كما إلى ذلؾ مف عكامؿ تؤثر أك تساعدق فيالنخب المكجكد
كبيذا، فإف الدكؿ المعتمدة ىنا تعتبر فاعبلن أساسيان مستقبلن مف الممكف أف يؤثر . الخيارات السياسية األساسية

كيفرض أكلكياتو، فإف منظكر التبعية يؤكد عمى الطبيعة النظرية التي تتيح الخيارات السياسية، كأف ىذا 
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نما تشكؿ عبر الزمف، كمف ىنا فإف مف غير الممكف حسب مفيكـ التبعية أف  االتفاؽ لـ يأتي كليد المحظة، كا 
  .21يككف ىنالؾ أكلكيات لمدكؿ التابعة تختمؼ عف أكلكيات الدكؿ السائدة حتى تحاكؿ التأثير عمييا

 

الفرضية الثالثة لالتفاق التابع  3 .2.2.2
 أف يستحب سمكؾ الدكلتيف لآلخر كمف خبلؿ التأثير كذلؾ كفؽ عكامؿ عده سبؽ ذكرىا، مف أبرزىا المكافأة، 
كالعقاب في حيف أف النمكذج الثاني، التبعية يرل أف سمكؾ الدكلة التابعة يككف أكثر استقراران، كذلؾ ألفتراضة 
أنو ال يمكف أف تختمؼ أكلكيات الدكؿ السائدة عف أكلكيات الدكؿ التابعة، إال في حاؿ تغير النظاـ في الدكؿ 
التابعة مما يؤدم إلى تغير أساسي في سمكؾ الدكلتيف، بما يتعمؽ بكافة السياسات سكاء الداخمية أك الخارجية 

. 

مما تقدـ يبلحظ أف النمكذج الثاني يفتقد إلى المركنة الذم يتمتع بيا نمكذج مقايضة االقتصاد بالسياسة، في 
حيث تكجد عبلقة شرطية ما .عممية صنع السياسة، الخارجية كالداخمية عمى حد سكاء في كؿ مف الدكلتيف

بيف المكافأة كالتبعية عمى عكس نمكذج االتفاؽ التابع الذم ينظر إلى المساعدات الخارجية كغيرىا مف 
سمككيات المكافأة بشكؿ مختمؼ، يتمثؿ في اعتبارىا أساسان معامبلت منتجة لمتبعية أكثر مف ككنيا سمككيات 
لممكافأة، فيذه المعامبلت أصبحت كظيفتيا تتمثؿ في تأييد نخبة ما كالحفاظ عمى نمط معيف مف العبلقات 
السياسية كاالجتماعية داخؿ الدكلة، كأيضا بيف الدكؿ كتحقيؽ االندماج الذم في غالبو غير متكافئ لمنظـ 
: السياسية، كاالجتماعية، كالثقافية، كاالقتصادية مما يؤدم إلى تسكية سمكؾ السياسة الخارجية لمدكؿ التابعة

حيث يرل ىذا النمكذج أنو ال يمكف الربط ما بيف زيادة المساعدات أك قمتيا كفقان الرتفاع درجة التبعية، فإف 
ىذا النمكذج يرل أنو ليس مف السيؿ عمى الدكؿ السائده، أف تستخدـ المكافأة كالعقكبة ككسائؿ ضغط لمتأثير 
عمى الدكؿ التابعة، ككف االتفاؽ ما بيف الطرفيف تشكؿ كفؽ سمسمة نظـ أخذت كقتيا ،كأف المساعدات ليس 
بالضركرة أف تككف لمتأثير عمى الدكؿ التابعة بؿ ليا عدة أىداؼ مف ضمنيا ما ىك ذك طابع إنساني، أك 
لممساعدة عمى إيجاد تقدـ نحك حياة جديدة في الدكؿ التابعو، مثؿ نمط الديمقراطية كفي كثير مف األحياف 

. تعتبر الدكؿ السائدة أف المساعدات ميمة بالنسبة ليا أكثر مف الدكؿ المتمقية ليا
يرل نمكذج االتفاؽ التابع، أنو حتى لك كانت المساعدات الخارجية تستخدـ أحيانان كأداة لممكافأة، أك العقاب 

ككف ما يمثؿ ىذا النمط مف التجارة كاالستثمار غالبا .فإف التجارة، كاالستثمار األجنبي ليس ليا أم صمو بذلؾ
ما يككف نشاط غير حككمي كبيذا يصبح مف الصعب التحكـ بيا ألغراض سياسية خاصة في المدل 

 22.القصير
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كحتى لك افترض أف الدكلة المسيطرة تستخدـ المكافأة ككسيمة لمتأثير عمى سمكؾ السياسة الخارجية لمنظاـ 
المتمقي لتمؾ المكافأة ، فإف قادة ىذا النظاـ يكاجيكف صعكبات في عمميات التغير، النيـ يكاجيكف قيكدان 

. كضغكطان داخمية كثيرة تحد مف حريتيـ كقدرتيـ عمى إجراء التغير المطمكب 
 :المفاىيـ التي ينطكم عمييا ىذا النمكذج 

 
يبرز سؤاؿ ىاـ، كىك ىؿ المقصكد بالتبعية الشيء نفسو الذم يعنيو االعتماد أـ أف التبعية في دراسة مفيـك 

ىنالؾ اختبلؼ فيما بينيا؟ في ىذا المكضكع يعتبر الكثير مف الكتاب أف التبعية، تنبع مف النظريات 
المبريالية، حيث يعد ىذا الجكىر اقتصادم باألساس كبيذا فإف التبعية عبارة عف غياب اق ينيالماركسية الميف

اسػتقبلؿ الفاعػؿ بمعنى غياب االستقبلؿ التاـ لمدكؿ التابعة، ذلؾ بالنسبة لبلعتماد كمفيـك االعتماد المتبادؿ 
23.  
 

كلمتبعية كضع داخمي كخارجي، إما الخارجي فيأتي مف كضع الدكلة التابعة، في النظاـ الدكلي االقتصادم 
 في التأثير عمى كالرأسمالي، كىذا الكضع يتسـ بالضعؼ كعدـ القدرة عمى التأثير، مما يؤدم الى الضعؼ

القرارات الدكلية التي قد تمس اقتصاد الدكؿ الكطني، مما يجعؿ ىذا االقتصاد يتشكؿ بفعؿ االرتباطات 
بالنشاط االقتصادم الخارجي، كيظير ىذا كاضحا في التعريؼ الذم قدمو أحد فبلسفة  كركاد مدرسة التبعية، 

يقصد بالتبعية مكقؼ يتشكؿ فيو اقتصاد دكؿ معينة بالتنمية كالتكسع في اقتصاد آخر تخضع " كىك كما يمي 
لو تمؾ الدكؿ، كتتخذ عبلقة االعتماد المتبادؿ بيف اقتصادييف أك أكثر كبيف ىذه االقتصاديات كالتجارة 

الدكلية، صكرة التبعية عندما يمكف لبعض الدكؿ المسيطرة أف تتكسع كتحقؽ نمكىا الذاتي، في حيف ال يمكف 
أف تفعؿ ذلؾ إال كانعكاس ليذا التكسع الذم قد يككف ذا تأثير سمبي اك ايجابي  (التابعة  )لمدكؿ األخرل، 

 24.عمى تنميتيا المباشرة 
 

أما الجانب الداخمي، فيك يتصؼ باليشاشة كالتشكية نتيجة اعتماد االقتصاد المحمي، عمى فاعميف خارجييف، 
مما يؤدم إلى عدـ تكامؿ اإلجراءات المختمفة لمقطاع االقتصادم الداخمي نتيجة ارتباطو بكؿ أجزائو مع 

تراكـ رأس الماؿ، اإلنتاج،  )االقتصاديات األجنبية، مما يؤدم الى عدـ اكتماؿ العمميات االقتصادية داخميان 
، كذلؾ يؤدم إلى االعتماد عمى الفاعميف اآلخريف، الكتماؿ تمؾ الفجكات، (التسكيؽ، التكزيع، الشراء كغيرىا 

كىذا االعتماد يجعؿ الدكلة التابعة غير قادرة عمى إدارة عمميات التنمية، كبناء اقتصاد متكامؿ قادر عمى 
حيث يبرز التعريؼ التالي كىك عجز الدكلة التابعة عف القياـ بعمميات بناء فعاؿ ليا، كىنا .النيكض بأعبائيا

يمكف تعريؼ التبعية االقتصادية باعتبارىا تعني افتقاد القدرة عمى التحكـ في العناصر الفعالة لنظاـ اقتصادم 
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ما، كيتسـ مثؿ ىذا المكقؼ بافتقاد االعتماد المتبادؿ بيف الكظائؼ االقتصادية لذلؾ النظاـ، كىذا االفتقار 
 "لبلعتماد المتبادؿ ينطكم عمى افتقاد النظاـ لمحركة الداخمية التي تمكف العمؿ ككياف مستقؿ

 
االتفاؽ التابع أك المقيد يتككف أيضا نتيجة اتفاؽ النخبات في الدكؿ التابعة مع النخبات في الدكؿ المسيطرة، 
كما سبؽ اإلشارة اليو، نتيجة لتماثؿ مصالح كؿ منيا مما يؤدم إلى تكلد اتفاؽ كاسع بشأف قضايا رئيسية 

خاصة بالشؤكف الدكلية، كىذا االتفاؽ ليس بالضركرة أف يككف ضمف مشاكرات أك مساكمات مسبقة، كال يدؿ 
نما ىك التقاء مصالح، كىذا يؤكد عمى أف االتفاؽ  ليس )بالضركرة عمى استبلـ أم مف الطرفيف لآلخر، كا 

ىك أساس التشابو في سمكؾ السياسة الخارجية لمدكؿ التابعة إزاء الدكلة المسيطرة كالناتج عف اتفاؽ  (التبعية 
 :النخب في كؿ مف الدكلتيف كىنا يبرز مكضكعيف ىاميف 

 
 :االتفاق كأساس لمتشابو في سموك السياسة الخارجية - أ

 إف عبلقات التبعية التي تتشكؿ ما بيف النخب  في الدكؿ التابعة كالدكؿ المسيطرة كالتي ترتبط ىذه الدكؿ 
بالنظاـ العالمي، تؤثر كثيران عمى تمؾ النخب، فيذه العبلقات مف شأنيا دعـ ىذه النخب،كمف ثـ فإف 

مصالحيا أالقتصاديو اإلبقاء عمى العبلقات، مف تأييدىا عمى االدراكات كالنظريات التي تشكؿ األكلكيات 
السياسية، كما أف ىذه العبلقات تساعد في تشكيؿ إدراكات كاتجاىات المكاطنيف في الدكلة التابعة مما يسيؿ 

 كمف ىنا فإف نمكذج االتفاؽ التابع 25.في تحديد الخطكط أك الحدكد األساسية لمتكجيات كالنقاش السياسي 
يبرز االتفاؽ في المصالح بيف الدكلة التابعة كالدكلة المسيطرة مف خبلؿ سيطرة الدكلة المسيطرة عمى التعميـ، 
كالمعمكمات، ككذلؾ دعـ النخب القائمة في الدكلة النامية كالتي تتشكؿ مصالحيا مف خبلؿ تبعية دكلتيا، مما 

كفي حاؿ يبرز أم .يؤدم في النياية إلى تشابو في المكاقؼ السياسية كسمكؾ السياسة الخارجية لمدكلتيف
لك جزئيان عف الدكلة المسيطرة، بحيث يبرز قيكدان   كتحكؿ بأم شكؿ مف أشكالو باتجاه االستقبلؿ، حتى

داخمية كخارجية غالبان ما تككف متفاعمة مع بعضيا، كتمنع التحكؿ الجذرم بعيدا عف التأييد لمدكؿ 
كبار مكظفي الدكلة، )كمف أىـ ىذه القيكد الطبقة البرجكازية في الدكؿ النامية كالتي تتمثؿ بػ .المسيطرة

اضافة الى سمكؾ المكافأة كالعقاب كالذم تمارسو الدكؿ  (أصحاب رأس الماؿ المحمي، المؤسسات الدكلية
 26.المسيطرة عندما تقترب الدكؿ النامية مف الحدكد غير المسمكح بيا في السياسة

 
مف الكاضح مما تقدـ، فإف نمكذج االتفاؽ التابع أك المقيد، يفترض أف يككف ىنالؾ اتفاؽ في مجاؿ السياسة 

الخارجية بيف الدكؿ التابعة كالمسيطرة، كأف يككف ىذا االتفاؽ مستمران كمستقران طالما النخبة الحاكمة في الدكؿ 
كفي ظؿ بقاء النظاـ الحاكـ سيبقى االستقرار في كؿ مف المكاقؼ السياسية . التابعة مكجكدة عمى سدة الحكـ
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الخارجية مف جانب، كسياسة المساعدات كالمنح كالتسييبلت مف جانب آخر، كلف تتغير تمؾ المعادلة إال 
 .بتغيير النظاـ

 
  :التميز بين االتفاق والتبعية - ب

مف الممكف التمييز ما بيف االتفاؽ التابع، كممارسة الضغط مف خبلؿ المقايضة السياسية لمكصكؿ الى 
ففي ظؿ كجكد التأثير .كذلؾ يدفعيا الى اتباع سياسات معينو، تبعية، مما يؤدم الى كجكد قدرة الدكؿ التابعو

تككف ىنالؾ تبعيو كمما يفترضو نمكذج المقايضة، في غياب التأثير، يككف اتفاؽ تابع، كذلؾ ما يفرضو 
 27" االتفاؽ التابع" النمكذج اآلخر 

كفي كبل الحالتيف فإف التشابو في السياسة الخارجية ما بيف الدكؿ التابعة كالمسيطرة، إنما يأتي نتيجة التأثير 
في نمكذج المقايضة الذم يصؿ الى االبتزاز السياسي، أك التشكيو، التبعية في نمكذج االتفاؽ التابع كذلؾ 

لبلختبلؼ الجذرم في خصائص الدكلتيف، ككفقا لنمكذج االتفاؽ التابع  فإنو لف يككف ىنالؾ أم تغيير جذرم 
في المكاقؼ السياسية كاالقتصادية، سكاء داخميان اك خارجيان، طالما النظاـ الحاكـ لـ يحصؿ فيو أم تغيير، 

كىذا يعني غياب التأثير كالسمكؾ الشرطي، كمف ثـ تأكيد التشابو في المكاقؼ ما بيف الدكؿ المسيطرة كالتابعة 
. 
 

 : السياسية المتغيرات3.2

ىنالؾ مجمكعة مف المتغيرات تؤثر عمى السياسة الخارجية، كىذه المتغيرات ال تؤثر عمى السياسة الخارجية 
كلكف تتشكؿ السياسة الخارجية مف خبلؿ تفاعؿ تمؾ المتغيرات بعضيا مع بعض في .بشكؿ منفرد أك ساكف

كلفيـ السياسة الخارجية بشكؿ جيد يجب فيـ الكزف النسبي لكؿ متغير في تحديد أك رسـ السياسة .آف كاحد
الخارجية لمدكلة، كىنا يجدر اإلشارة إلى أف الكزف النسبي ألم متغير مف متغيرات السياسة الخارجية يعتمد 

بالدرجة األساسية عمى إدراؾ القائد السياسي ألىمية المتغير كحجمو، فعدـ إدراؾ القائد السياسي لممتغير ألم 
سبب مف األسباب يخرج ذلؾ المتغير مف المساىمة في عممية صناعة السياسة الخارجية، مما يؤدم بالنتيجة 
إلى التأثير عمى إمكانية نجاح أك فشؿ سياسة ذلؾ القائد، فمك أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ زيارة الرئيس المصرم 

،  الرئيس المصرم 1979 – 1978محمد أنكر السادات إلى إسرائيؿ، كما تبعيا مف اتفاؽ كامب ديفيد سنة 
أىمؿ الرأم العاـ باعتباره متغيران مف متغيرات السياسة الخارجية كلـ يعَط ليذا المتغير أىمية كبيرة في تشكيؿ 

كرسـ السياسة الخارجية لمدكؿ، كبذلؾ أخرج ىذا المتغير مف عممية صياغة كتشكيؿ السياسة الخارجية 
لمصر، حيث لـ يمعب ىذا المتغير دكران في رسـ السياسة الخارجية المصرية في حينو، كلكنو أثر كثيران عمى 
نجاح أك فشؿ تمؾ السياسة حيث نتج عنيا المقاطعة العربية لمصر كنقؿ مقر جامعة الدكؿ العربية  لتكنس 
لمدة عشر سنكات، إضافة إلى فصؿ مصر عف محيطيا العربي كىذا ما كانت السياسة الخارجية األمريكية 
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 مفاكضات السبلـ ككذلؾ منظمة التحرير الفمسطينيةكاإلسرائيمية تسعى إليو، كعدـ دخكؿ كؿ مف سكريا ك
. خركج مصر مف دائرة الصراع مع إسرائيؿ 

يرل بعض المفكريف السياسييف ،أف المتغيرات االقتصادية كالعسكرية تعتبر المتغير الرئيس الذم يؤثر في 
السياسة الخارجية، حيث يرل جنسف أف ىذه المقدرات تحدد مدل الخيارات المتاحة لمدكلة في ميداف السياسة 
الخارجية كمدل مقدرتيا عمى لعب دكر القكل الكبرل،  تكافر المقدرات يؤىؿ الدكلة لكي تمعب دكر القائد أك 

 28.الدكلة الكبرل، كلكنو ليس مف الضركرم أف يؤدم إلى نفس النتيجة
بينما يرل آخركف مثؿ ايست أف المتغيرات الخارجية ىي المتغيرات الرئيسية في التأثير عمى السياسة 

الخارجية لمدكلة ك يرل ىيرماف كتجمي، أف التفاعؿ بيف خصائص القائد السياسي كطبيعة النظاـ السياسي 
 29.ىي أساس في تشكيؿ كتحديد السياسة الخارجية لمدكلة

عطاء حيز مف الديمقراطية أك التزمت كالجمكد السياسي  فاتساـ القائد السياسي ألم دكلة بالمركنة السياسية ،كا 
كااليدكلكجيا، بعبارة أخرل، أف يككف النظاـ ديمقراطيا أك سمطكيان يؤثر كثيران عمى صياغة السياسة الخارجية 

لمدكلة انطبلقان مف اكلكيات القكل السياسة في حالة النظاـ الديمقراطي، كىذه القكل السياسية تككف ليا 
ارتباطات اجتماعية مع الرأم العاـ، كبالتالي تككف عنصران فاعبلن في رسـ السياسة الخارجية لمدكلة، أما في 

حالة النظاـ الدكتاتكرم السمطكم، فإف القائد ال يعير اىتمامان ألكلكيات القكل السياسية القائمة في البمد، ككثيران 
. ما يمجأ إلى تكظيؼ سمككيات سياسية داخمية ناجمة عف مشكبلت داخمية إلى صراعات دكلية

إف المتغيرات المختمفة التي تؤدم إلى تغير في السياسة الخارجية ،ىي عبارة عف حمقات متكاصمة، تكمؿ 
بعضيا البعض، كأف الباحث في بحثو ىذا يختمؼ مع المقكالت التي ترل أف ىنالؾ متغير رئيس في السياسة 
الخارجية يجّب  ما قبمو مف المتغيرات، فمثبلن ،كثير مف القكل السياسية أك الدكؿ ذات القدرات المحدكدة، كاف 

حركة المقاكمة المبنانية ،حزب اهلل، -ليا دكرن ىاـ  في رسـ السياسات الخارجية لدكؿ كبرل، فمك أخذنا ،مثبل، ن
فبالرغـ مف إمكانياتو، إال أنو أثر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدكؿ المؤيدة لو، ككذلؾ أثر في 
سياسة بمده الداخمية كالخارجية، ىذا مف جانب كمف جانب آخر إذا أخذنا األنظمة السياسية المصرية في 
األزمنة الثبلثة السابقة منذ عيد الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر إلى اليكـ، نبلحظ أف لمقائد دكران ىامان 
كأساسيان في رسـ السياسة الخارجية لمدكؿ كتشكيؿ التحالفات الخارجية، إال أف ىذا المتغير ليس ىك الكحيد 

نما بالتناسؽ مع المتغيرات األخرل  . العامؿ عمى تغير شكؿ السياسة الخارجية لمدكؿ كا 
كمف ىنا يتضح أف كؿ مف المتغيرات السياسية، قد تمعب دكران ىامان كحيكيان، في رسـ كتشكيؿ السياسة 
الخارجية في ظركؼ معينة، كلكنو ربما ال تمعب الدكر نفسو في ظركؼ أخرل، كبيذا يتضح أف الكزف 

النسبي ألم متغير يختمؼ باختبلؼ الكحدة الدكلية المراد القياس عمييا، ككذلؾ باختبلؼ المكاقؼ الدكلية 
التي تصنع في ظميا السياسة الخارجية، فالمتغيرات التي ليا عبلقة بالبيئة النفسية لمقائد السياسي تمعب دكران 
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ىامان في تشكيؿ السياسة الخارجية في فترات األزمات، إضافة إلى أف البيئة النفسية لمقائد السياسي تمعب دكران 
ىامان كحيكيان في صياغة السياسة الخارجية في الدكؿ النامية أكثر بكثير منو في الدكؿ الصناعية المتقدمة 

. التي تحظى بقدر مف الديمقراطية 
ركزناك، الكحدات الدكلية طبقان لمعايير ثبلثة ىي الحجـ كدرجة التطكر كشكؿ النظاـ   قسـ المفكر السياسي،

السياسي،  حيث رسػـ جدكالن بذلؾ مكضحان فيو الكزف النسبي لمتأثير في السياسة الخارجية لكؿ نمط مف 
 الكحدات الدكلية 

( 1)جدول رقم 
 :الوزن النسبي لمتغيرات السياسة الخارجية  يوضح نظرية روزناو حول

 

دولة صغيرة دولة كبيرة الحجم 
نامية متقدمة  نامية متقدمةمستوى التطور 

مغمق مفتوح مغمق مفتوح  مغمق مفتوح مغمق مفتوحالنظام السياسي 
ترتيب وزن متغيرات 

( 1السياسة الخارجية 
خصائص 

 قكمية

القائد 
 السياسي

القائد 
 السياسي

القائد 
 السياسي

نسؽ 
 دكلي

نسؽ 
 دكلي

القائد 
 السياسي

القائد 
 السياسي

نظاـ ( 2
 سياسي

نظاـ 
 سياسي

خصائص 
 قكمية

نظاـ 
 سياسي

خصائص 
 قكمية

القائد 
 السياسي

نسؽ 
 دكلي

نسؽ 
 دكلي

نسؽ  نسؽ دكلي( 3
 سياسي

نظاـ  نسؽ دكلي نسؽ دكلي
 سياسي

نظاـ 
 سياسي

خصائص 
 قكمية

نظاـ 
 سياسي

القائد ( 4
 السياسي

القائد 
 السياسي

نظاـ 
 سياسي

خصائص 
 قكمية

القائد 
 السياسي

خصائص 
 قكمية

نظاـ 
 سياسي

خصائص 
 قكمية

الكاليات أمثمة 
 المتحدة

االتحاد 
 السكفيتي

تايبلند جامبيا  اليكناف ىكلندا الصيف اليند

30 
 

يتضح مف الجدكؿ ،أف متغير القائد السياسي، يحتؿ مكانان رئيسان كىامان في المؤثرات عمى صياغة كتشكيؿ 
السياسة الخارجية لمكحدات الدكلية في الدكؿ النامية، سكاء أكانت ىذه الدكؿ تخضع لنظاـ حكـ ديمقراطي، 
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كما ىك الحاؿ في اليند، أك نظاـ تسمطي مغمؽ كما ىك الحاؿ في بعض دكؿ الشرؽ األكسط، أما الدكؿ 
المتقدمة صغيرة الحجـ فإف النسؽ الدكلي في العبلقات الدكلية ،يعتبر المتغير األىـ في صياغة سياستيا 

الخارجية، أما الدكؿ المتقدمة فيتضح أف العنصر الكبير ذا النظاـ السياسي المفتكح، تتميز بأكلكيات 
الخصائص القكمية، كالرأم العاـ، في صناعة السياسة الخارجية، إضافة إلى أف السياسة الخارجية لمدكؿ 

.  ليست مكحدة تجاه كافة المكاضيع ،بؿ عمى العكس تختمؼ مف مكضكع آلخر
نما ىنالؾ مجمكعة مف العكامؿ تساىـ في تغيير السياسة  ليس ىنالؾ نمط مكحد لمسياسة الخارجية لمدكؿ كا 

نما استنادان إلى مجمكعة  الخارجية مف دكلة إلى أخرل، فالسياسة الخارجية لمدكلة ال تتغير بمحض الصدفة، كا 
مف المتغيرات، تتفاعؿ مع بعضيا البعض كتؤدم إلى تغير، فمثبلن ما تـ النظر إلى السياسة الخارجية 
نما أيضا سياسة الكاليات المتحدة  لمكاليات المتحدة األمريكية عنيا في ركسيا، أك اليند ليس فحسب كا 

األمريكية الخارجية تجاه بمد ما ،أك مكضكع ما تختمؼ مف حيف آلخر كفؽ المتغيرات المحيطة بالمكضكع أك 
 .البمد مكضكع الدراسة 

 
فعمى سبيؿ المثاؿ، كبتحميؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر، فترة حكـ الرئيس المصرم جماؿ عبد 
الناصر، كفترة حكـ الرئيس محمد أنكر السادات، كخصكصان بعد اتفاقات كامب ديفيد لمسبلـ مع إسرائيؿ، 

ىنالؾ فرؽ شاسع في سمكؾ السياسة الخارجية األمريكية تجاه نفس البمد، كلكف لفترتيف زمنيتيف مختمفتيف ؛ 
ألكبر خصـ لمكاليات المتحدة ا قليؼالحففي زمف الرئيس جماؿ عبد الناصر، كاف ينظر لمصر عمى أنيا 

، كأف ىذا التحالؼ قد يسيـ في نشر نفكذ االتحاد السكفيتي في المنطقة، كىذا "االتحاد السكفيتي " األمريكية 
ما ال ترضاه الكاليات المتحدة األمريكية ألنيا تعتبره تيديدان مباشران لمصالحيا، كلكف، كبعد اتفاقات كامب 

سرائيؿ، تغير سمكؾ السياسة الخارجية االمريكية تجاه مصر كاصبح ينظر الييا  ديفيد لمسبلـ ما بيف مصر كا 
عمى أنيا شريؾ في العممية السممية، كأنيا تساىـ في الحفاظ عمى مصالح الكاليات المتحدة األمريكية في 

المنطقة، كبيذا نتج عف ىذا التغير في سمكؾ السياسة الخارجية تغير في العبلقات االقتصادية، حيث تعتبر 
مصر اآلف ثاني أكبر متمقي لممساعدات كالمنح كالقركض األمريكية في العالـ بعد إسرائيؿ، كذلؾ رغبة مف 

الكاليات المتحدة االمريكية بدعـ سياسات النظاـ القائـ المؤيد لمسبلـ كالتي ال تشكؿ تيديدان لسياسات الكاليات 
 .المتحدة في المنطقة

 
مما تقدـ نبلحظ أف سمكؾ الدكؿ في سياساتيا الخارجية قابؿ لمتغير مف كقت آلخر، كمف مكضكع آلخر، 

 31: كفؽ متغيرات كمؤشرات تحيط بالمكضكع كمف ىذه المتغيرات
 

:  المتغيرات الموضوعية1.3.2
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 كىي عبارة عف المتغيرات الكامنة في عممية صنع السياسة الخارجية لمدكلة كتتضمف ىذه المتغيرات عامميف 
: 
 

:    المتغيرات الداخمية1. 1.3.2
لمدكلة كالتي تنشأ نتيجة ل كىي المتغيرات التي تتككف داخؿ الكحدة الدكلية ذاتيا؛ أم أنيا تككف مرتبطة البف

 :التفاعبلت الدكلية، مع كحدات دكلية أخرل، كتشمؿ المتغيرات الداخمية عنصريف أساسييف كىما 
 

 : المتغيرات الموضوعية لمقيادة 2.1.3.2

كيقصد بيا المكاصفات الشخصية لمقيادة السياسية لمكحدة الدكلية، كمكاصفات القائد أك القادة السياسييف 
لمكحدة الدكلية، مف حيث كجيات نظر ىؤالء القادة إلى السياسات الخارجية لمكحدات الدكلية، كمعتقداتيـ تجاه 
تحالفات كعبلقات بمدىـ مع البمداف األخرل، كمف ىنا، يجدر االشارة،  لى أف جميكرية مصر العربية عمى 
سبيؿ المثاؿ ،مف فترة حكـ الرئيس جماؿ عبد الناصر كلغاية اآلف، اختمفت سياستيا الخارجية كعبلقاتيا مع 
العالـ، كالكاليات المتحدة األمريكية، باختبلؼ الرئيس ،مثبلن، كانت سياسة مصر في زمف الرئيس جماؿ عبد 
الناصر ذات تكجيات قكمية، لذلؾ ازدىرت العبلقة ما بيف مصر كالدكؿ العربية األخرل، ككاف ينظر لمصر 
مف قبؿ الدكؿ العربية األخرل، ككذلؾ مف قبؿ الشعب المصرم كالعربي بشكؿ عاـ عمى أنيا الشقيقة الكبرل، 

كلكف، تميزت فترة الرئيس محمد أنكر السادات بالمقاطعة العربية لمصر نتيجية اتفاقات كامب ديفيد مع 
إسرائيؿ، ككانت السياسة تتجو اتجاه االنفتاح، أما في زمف الرئيس محمد حسني مبارؾ ،فتركت األمكر كما 
كانت عميو، مع قميؿ مف االنكماش بما يخص االنفتاح عمى إسرائيؿ، حيث لـ يقـ الرئيس مبارؾ بخطكات 

. مثؿ سابقو مف زيارة إسرائيؿ 
 . مما تقدـ نبلحظ أىمية القائد السياسي في الدكؿ النامية في رسـ السياسة الخارجية لمدكلة 

 

 :المتغيرات الموضوعية البنيوية 3.1.3.2

كىي تمؾ المتغيرات المرتبطة بالخصائص القكمية كالتركيبة السياسية لمنظاـ القائـ في الكحدة الدكلية، 
كتتضمف الخصائص القكمية الشعكر المشترؾ ألفراد األمة بكجكد رابط مشترؾ، يربطيـ بعضيـ ببعض 

بحيث يتككف ليـ إحساس مشترؾ إلى تكجيو كالئيـ النيائي نحك أمتيـ كالسعي نحك التعبير السياسي عف تمؾ 
الخصائص المشتركة التي تربط أفراد األمة الكاحدة في شكؿ دكلة مستقمة، كمف ىنا، تتككف تكجيات سياسية 
مجتمعية، كالمقصكد بيا ىي مجمكعة األفكار األساسية التي يعيشيا أفراد المجتمع كالتي ليا كبير األثر في 

تحديد رؤيتيـ السياسية لمعالـ، فيذه التكجيات ليست أفكار عابرة تمر مركر الزمف، كلكنيا تتسـ بثباتيا 
كالتصاقيا بجكىر التكجو الفكرم العاـ ألفراد المجتمع، كعمؽ ارتباط ىؤالء األفراد بتمؾ األفكار  كفي ىذا 
المجاؿ يجدر اإلشارة إلى التكجيات المجتمعية في جميكرية مصر العربية منذ فترة حكـ الرئيس المصرم 

جماؿ عبد الناصر، كلغاية اآلف تجاه الصراع مع إسرائيؿ، التكجيات المجتمعية لـ تتغير حتى بتغير القيادة، 
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كحتى في أحرج األكقات؛ فمثبلن كانت كجية نظر المكاطف المصرم تجاه الصراع مع إسرائيؿ في 
الخمسينات، بأف إسرائيؿ دكلة مغتصبة لؤلراضي العربية كيجب رجكع الحؽ إلى أىمو، كاستمرت ىذه الفكرة، 

كلكف التكجيات . ، التي كانت مصر كالدكؿ العربية جميعيا  في أضعؼ حاالتيا فييا1967حتى حرب 
المجتمعية العربية في مصر كغيرىا بقيت ثابتة عمى حاليا باعتبار إسرائيؿ دكلة معتدية، يجب مصارعتيا 

لزاميا إرجاع الحقكؽ إلى أصحابيا، ككذلؾ ما حصؿ بعد حرب   مف اتفاقات مف اتفاقات كامب 1973كا 
 كما تبعيا مف اتفاقات سبلـ ما بيف الجانب المصرم كالعربي، كما بيف إسرائيؿ، إال 1979 ك 1978ديفيد 

أف التكجيات المجتمعية  لـ تتغير، كالدليؿ عمى ذلؾ المقاطعة الشعبية المصرية إلسرائيؿ سكاء مف أجؿ 
كىذا، إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى رسكخ . العمؿ، أك السياحة، أك غيرىا بالرغـ مف كجكد االتفاقات

كمتانة التكجيات المجتمعية تجاه قضية ما أك معتقد سياسي ما، كرغـ اختبلؼ كؿ مف مككنات التكجيات 
المجتمعية عمى السياسة الخارجية لممجتمع ،إال أف تمؾ التكجيات تشترؾ في أنيا تؤثر عمى رؤية المجتمع 

لمكقائع الخارجية، كما أنيا تضع ضكابط عمى قدرة صانع السياسة الخارجية عمى اختيار بدائؿ معينة، إضافة 
إلى التكجيات المجتمعية تكفر غطاء كأدكات لتبرير السياسة الخارجية، لمكحدة الدكلية تجاه مكاضيع معينة 

عمى أساس أنيا تتفؽ مع ما يعتنقو المجتمع مف عقائد أك أيديكلكجيات ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ الكاليات المتحدة 
األمريكية غزت العراؽ كأفغانستاف، كتدخمت في باكستاف، بحجة نشر الديمقراطية في تمؾ البمداف كىذا يبلقي 
استحسانان لدل المجتمع األمريكي ألف التكجيات المجتمعية األمريكية تتكافؽ كتعتقد بضركرة نشر الديمقراطية 

. 
 

:   المتغيرات الخارجية 22.1.3.
 كيقصد بالمتغيرات الخارجية لمسياسة الخارجية لمكحدة الدكلية، ىي تمؾ المتغيرات الناشئة مف البيئة الخارجية 

لمكحدة الدكلية كالتي في الغالب ما تنشأ نتيجة التفاعبلت مع كحدات دكلية أخرل، كىذا المتغير يختص 
بتفسير السياسة الخارجية لمكحدة الدكلية، عمى ضكء سياسة الكحدات األخرل تجاىيا، فعمى سبيؿ المثاؿ 

 في زمف حكـ الرئيس جماؿ عبد الناصر، 1956السمكؾ الصراعي لمغرب تجاه مصر كما نتج مف تحالؼ 
يفسر عمى سمكؾ سابؽ؛ كىك عداء مصر إلسرائيؿ، كالغرب، كالناتج أيضا عف اعتداء إسرائيؿ عمى أراِض 

، نتيجة عف نشكء أزمة ما بيف العرب، كمصر بالتحديد مف جيو 1967عربية كاحتبلليا، ككذلؾ حرب 
سرائيؿ مف جية اخرل في نيساف   التي خسر بيا العرب، 1967، حيث تفاقمت كأدت إلى حرب 1967كا 

حيث كاف المتغير السياسي لمسياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية،  مبني عمى تأييد إسرائيؿ بشكؿ 
مطمؽ، مما ادل الى تقديـ الدعـ الكافي لبلنتصار عمى العرب، عمى اعتبار أف إسرائيؿ ىي الحامي 

لممصالح األمريكية في المنطقة العربية، السمكؾ السياسي األمريكي في سياستيا الخارجية تجاه مصر ما بعد 
االتفاقات المبرمة ،ما بيف إسرائيؿ كمصر، السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر تغيرت كأصبحت تنظر 

 .إلى مصر عمى اعتبار أنيا شريؾ في عممية السبلـ 
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مما تقدـ األزمات الدكلية ينتج عنيا مجمكعة مف اآلثار المتميزة بالنسبة لعممية اتخاذ القرار في السياسة 
 .الخارجية 

 
:  المتغيرات النفسية2.3.2

 تتعمؽ المتغيرات النفسية بفيـ القائد السياسي، العنصر الرئيس في صناعة السياسة الخارجية لمكحدة الدكلية 
لممتغير، يفقد " صانع القرار " لممتغيرات المكضكعية التي تحيط بالكحدة الدكلية، فعدـ فيـ القائد السياسي 

ذلؾ المتغير قدرتو عمى التأثير، ككذلؾ الفيـ الخاطئ لمتغير ينتج عنو نتائج سمبيو قد ال تحمد عقباىا في 
مكانات الدكلة اليائمة جعؿ مف ذلؾ القائد  أغمب األحياف فإذا اقتنع قائد سياسي بمقدرة دكلتو العسكرية كا 

 – 1869يتصرؼ بناء عمى تمؾ القناعة، كمثاؿ عمى ذلؾ تكتر العبلقات ما بيف بركسيا كفرنسا عامي 
، نتيجة النتصار بركسيا عمى النمسا كنتيجة لتحدم بركسيا لمييبة الفرنسية بترشيح أمير بركسي 1870

لعرش أسبانيا، تصكر اإلمبراطكر نابميكف الثالث كمعو حككمتو كالرأم العاـ الفرنسي، أف بإمكانة إنياء 
المشكمة  البركسيو عسكريان كاحتبلؿ برليف كلكف كانت النتيجة أف ىزمت فرنسا كأسر نابميكف الثالث ال بؿ 

 ،كاف مبنيَا عمى اعتقاده الخاطئ بأف ميزاف القكل في 32احتمت باريس نفسيا، ذلؾ أف تصرؼ نابميكف الثالث 
 .صالحو حيف تبيف العكس في مجرد أف بدأت المعارؾ

 
ككذلؾ األمر في منطقتنا العربية في حرب الخميج الثانية ،عندما قامت العراؽ باحتبلؿ الككيت حيث كاف 
كجزء  ىنالؾ اعتقادَا  لدل القيادة العراقية كالرأم العاـ العراقي، بأف ىذا االحتبلؿ سكؼ يمر، كسترجع الككيت

مف العراؽ، معتقديف أف ميزاف القكل العالمي كالتكازف الدكلي يصب في ىذا االتجاه ككانت النتيجة ضياع 
 .المنطقة بكامميا كما ترتب عمى ذلؾ مف تبعات

 
:  وسطيةالمتغيرات ال 3.3.2

 كالتي نفسية، كالمتغيرات اؿ المكضكعيةكىي المتغيرات التي تتداخؿ في التأثير في شكؿ العبلقة بيف المتغيرات
السياسي كتحد مف قدرتو عمى ترجمة بيئتو النفسية كخصائصو الذاتية إلى سياسة تؤثر عمى سمكؾ القائد 

ر بدكرىا محددان لمسياسة الخارجية كتشمؿ المتغيرات عتبخارجية، كبيذا المعنى فإف المتغيرات الكسطية ت
المرتبطة بصنع السياسات الخارجية، كتضـ ىيكؿ كعممية صنع تمؾ السياسة بما في ذلؾ عممية صنع القرار 

. كاتخاذ القرار
 

:  محددات السياسة الخارجية4.2
:  المقدرات القومية 1.4.2
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 كيقصد بالمقدرات القكمية حجـ كمستكل اإلمكانات المتاحة لمدكلة، أم عناصر القكة لتمؾ الدكلة حيث تتألؼ 
تمؾ المقدرات مف عنصريف رئيسيف، ىما حجـ المكارد المتاحة، لمكحدة الدكلية، كمستكل التحديث في تمؾ 

حجـ المكارد يعتبر مؤشران عمى حجػـ الدكلػة؛ كبيرة أـ صغيرة كمستكل التحديث يدؿ عمى تقدـ . الكحدة الدكلية
. حيث تنعكس المقدرات القكمية لمكحدة الدكلية عمى عبلقاتيا الخارجية  (نامية أـ متقدمة  )الدكلة 

 
: أما بما يخص المكارد فإنيا تنقسـ إلى قسميف 

 المتكفرة في الكحدة الدكلية، كمساحة الكحدة الدكلية كالثركة طبيعية كالتي تتمثؿ في الثركة اؿ:الموارد الدائمة
المائية المتكفرة فييا، إضافة إلى المكقع الجغرافي لمدكلة كأىمية ىذا المكقع بالنسبة لمدكؿ األخرل،  تكفر 
المكارد الطبيعية كالمياه البلزمة يؤدم لمتطكر الزراعي لمدكلة إضافة إلى المكقع الجغرافي، تسيـ مساىمة 

 .فاعمة في تحديد السياسة الخارجية لمدكلة

 فيي المكارد الناتجة عف التجارة كاالستثمار الخارجي في دكلة ما فيذه التجارة كاالستثمار ليا :الموارد المؤقتة
أيضا كبير األثر في المساىمة في رسـ كصياغة السياسة الخارجية لمدكلة، إضافة إلى المكارد البشرية 

كالسكاف التابعيف لمدكلة، كخصائصيـ مف حيث التكزيع كالحجـ المتكافر كالسكاف، يكفر لمدكلة أساسان بشريان 
 .لمنمك االقتصادم كبناء القكة العسكرية القادرة عمى المنجزات المدنية لمدكلة

كالذم يشمؿ التحديث كالمقصكد ىنا بالتحديث التعداد التقني، كالفني كالتنظيمي، في الدكلة الذم يمكنيا مف 
استخداـ المكارد المتاحة لدييا أحسف استخداـ، فإف تكافر المكارد في الدكلة إذا لـ يرافقو مستكل عالي مف 

التحديث، ال يعني بالضركرة مقدرة الدكلة عمى استغبلؿ تمؾ المكارد، كالدليؿ عمى ذلؾ أف الكثير مف الدكؿ 
النامية تمتمؾ خامة اليكرانيكـ، كلكنيا ال تستطيع استخداـ تمؾ الخامة، العتبارات عده ؛ أىميا عدـ امتبلكيا 

التقنية البلزمة لذلؾ إضافة إلى المحددات الدكلية عمى ذلؾ، إف امتبلؾ الدكلة لمميارات كالتقنية العالية، 
كمكاكبة التطكر العممي، يمّكف الدكلة مف إحداث تغير كبير في نظاميا االقتصادم، كبالتالي ينعكس ذلؾ 
عمى السياسة الخارجية، فالدكؿ المتطكرة اقتصاديان كالتي لدييا فائض تككف الخيارات أماميا أكسع كأكثر 

 .بكثير مف خيارات الدكلة النامية
 
 

 : النظام السياسي 2.4.2
المكارد كالضكابط السياسية : النظاـ السياسي مقيد بمحددات تؤثر عميو في صناعة سياستو الخارجية كىي 

، كالمقصكد بالمكارد السياسية ىي 33المفركضة عمى النظاـ كميؿ النظاـ، إلى استعماؿ المكارد المتاحة 
مجمكعة األنشطة االجتماعية، التي يسيطر عمييا النظاـ السياسي في الدكلة مف حيث التأييد الشعبي كدرجة 

. مؤسسية النظاـ كتفاعؿ األنشطة المجتمعية، كاألنشطة السياسية في دعـ النظاـ
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يحتاج النظاـ السياسي لتنفيذ سياستو إلى قدره معينة، عمى تكجيو مكارده العامة إلى مكارد طبيعيو، كالقكل 
في شكؿ تقديـ معكنات خارجية عمى )العاممة باإلنتاج، حيث تنفيذ السياسة الخارجية يتطمب كثير مف المكارد 

، أك االكتفاء كعدـ حاجة الدكلة إلى المساعدات الخارجية فتكافر المكارد كسيطرة النظاـ عمى (سبيؿ المثاؿ
تمؾ المكارد، تصبح الدكلة مقدمة لممساعدات الخارجية، كىذا يمعب دكران ىامان كحيكيان في رسـ كتشكيؿ 

السياسة الخارجية لمدكلة، كعند شح المكارد تصبح الدكلة في أمس الحاجة إلى المعكنات االقتصادية، كبالتالي 
 .تككف أكثر عرضة لمتأثر منيا لمتأثير 

 
أما مؤسسية النظاـ، فتساعد الدكلة في الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة ليا، مما يساعدىا  في تنفيذ 

سياستيا كتكفر الخيارات أماميا، خصكصان كأف المؤسسية في العمؿ تكفر قنكات مستقمة لجميع المعمكمات، 
كتحميؿ البدائؿ، كاتخاذ القرارات، مما يسيؿ كثير عمى الدكؿ في سياستيا الخارجية، كمف الشركط األساسية 
كالضركرية في السياسة الخارجية ؛ سرية التخطيط كالتنفيذ إضافة إلى سرعة الحركة، كىذه  السرية كالسرعة 

 أنو يكجد لباحثيفتتعارض مع الديمقراطية، التي تتطمب مشاكرات كىذا يعني البطء، لذلؾ ارتأل العديد مف ا
في كتابو المشيكر " دم تككفيؿ " تعارض كبير، بيف الديمقراطية كالسياسة الخارجية، مف ضمف ىؤالء 

نادران ما تتطمب السياسة الخارجية الصفات التي تميز الديمقراطية، عمى " الديمقراطية في أمريكا حيث يقكؿ 
 كذلؾ أكد 34". العكس مف ذلؾ فإنيا تتطمب االستخداـ الكامؿ لكؿ الصفات التي تنعدـ فييا الديمقراطية

مف الضركرم " عمى ضركرة الفصؿ ما بيف العممية الديمقراطية كالسياسة الخارجية حيث قاؿ " جكف لكؾ"
كفي ميداف األدب السياسي يقكؿ .35" ترؾ مسؤكليو ما يجب عممو تجاه األجانب إلى تقرير مف بيدىـ السمطة

إف السياسة الخارجية التي تتخذ  الرقابة الديمقراطية ىي سياسة تفتقد إلى : "رائد المدرسة الكاقعية " مكرجنثاك"
  .36" المتطمبات الرشيدة لمسياسة الخارجية الجيدة

 
مما تقدـ، األنظمة التسمطية أكثر مقدرة عمى اتخاذ القرارات السياسية السريعة، كأنجح في رسـ السياسة 

الخارجية، ىذا ال يعني أف الرأم العاـ كالديمقراطية ليست ميمة في ىذا المجاؿ، بؿ عمى العكس، فإف القائد 
يبني أكلكياتو في جزء كبير منيا عمى الرأم العاـ كالمصمحة القكمية كلكف الفكرة أنو ليس مف الضركرة 

 .الرجكع إلى رأم الشعب في حالة القرارات السريعة 
 

:  النظام الدولي  3.4.2

                                                 
  23334المرجع نفسه ص  

  23335 المرجع نفسه ص 

  25936 المرجع نفسه ص 



 

 

46 

كيقصد بالنظاـ الدكلي، التفاعؿ ما بيف كحداتو الدكلية، بمعنى أف سمكؾ كؿ كحده يتأثر بسمكؾ الكحدات 
األخرل، كما أنو يؤثر عمى سمكؾ الكحدات األخرل، كبيذا المعنى فإف التفاعؿ الذم يتـ بيف الكحدات الدكلية 
نما ىك تفاعؿ نمطي ،يؤثر كيتأثر بالكحدات الدكلية الفاعمة في ذلؾ النظاـ، كالنظاـ  ليس تفاعبلن عشكائيان، كا 

قميمية، كمف األمثمة عمى النظاـ الدكلي  " ثنائية القطبية " العالمي قد يتككف مف مجمكعة أنظمة محمية كا 
كالحرب الباردة ما بيف الكاليات المتحدة األمريكية،  كاالتحاد السكفيتي، حيث يؤثر الفاعميف الدكلييف في 

النظاـ الدكلي عمى السياسة الخارجية لمنظاـ الدكلي، بمعنى أف لمفاعميف الرئيسييف في النظاـ كالتركيبة الدكلية 
لمتحالفات، دكران ىامان كحيكيان عمى الحرب كالسمـ،  ىنالؾ مدرستاف، حكؿ ىذا المكضكع فيناؾ اتجاه أنو كمما 

قؿ عدد الفاعميف الرئيسييف في النسؽ الدكلي، قؿ احتماؿ الحرب، كازدادت درجة االستقرار في النظاـ 
 حيث تبنى رأييا ىذه النظرية، عمى أف كجكد عدد محدد مف الفاعميف الدكلييف يجعؿ مف الميسكر 37الدكلي، 

 .تحديد نقاط الخبلؼ كاالتفاؽ فأنو يصبح عسيران جدان لمكصكؿ إلى اتفاؽ
 

، فيك يؤكد أف ازدياد الفاعميف الدكلييف يزيد فرص "دكيتش كسينجر"أما االتجاه الثاني كىك الذم تبناه 
االستقرار في النسؽ الدكلي، فمع ازدياد عدد الفاعميف يزداد حجـ التفاعؿ العاـ الذم يدخؿ في النظاـ الدكلي، 
كبذلؾ  حجـ اإلنتباه الذم يكجيو كؿ فاعؿ دكلي لؤلخر، حيث يفرض أصحاب ىذا الرأم أنو كمما زاد تكجيو 
اإلنتباه مف فاعؿ دكلي إلى آخر، يزيد مف فرصة تصاعد الصراع ما بيف الفاعميف الدكلييف، أما إذا تشتت 

إف تفاعؿ الفاعميف الدكلييف في النسؽ الدكلي، يزيد مف فرص خمؽ تحالفات .اإلنتباه فتقؿ احتمالية الصراع
جديدة ما بيف الدكؿ، كيقمؿ مف احتماؿ نشكب حركب شاممة كخصكصان إذا كاف الفاعميف الرئيسيف مسمحيف 

بأسمحة نككية ذات تدمير شامؿ، كربما يزيد احتماؿ نشكب نزاعات مسمحة محمية، فمك أخذنا عمى سبيؿ 
المثاؿ الكضع الدكلي قبؿ انييار االتحاد السكفيتي كانفراد الكاليات المتحدة األمريكية بالييمنة عمى العالـ؛ فقد 
تضاعفت النزاعات حيث قامت الكاليات المتحدة األمريكية بغزك منطقة الشرؽ األكسط، كآسيا مف خبلؿ ما 
أسمتو حربان عمى اإلرىاب، كنشر الديمقراطية حيث أطاحت بخصكميا المفترضيف كالذيف ال يشكمكف تيديدان 

حسب النظاـ العالمي كالتركيبة العالمية الفاعمة في النظاـ الدكلي، كأصبحت األمـ المتحدة بعد إنتياء االتحاد 
السكفيتي أداة مف أدكات السياسة األمريكية الخارجية، فمـ يجِد قطعان اعتراض الفرنسييف أك الركس أك الرأم 

 .العاـ العالمي في مكقفو ضد الحرب عمى العراؽ، كاستطاعت الترسانة األمريكية أف تقكؿ كممتيا
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 تاريخ تطور العالقات االمريكية المصرية
 

 1956 – 1830الفترة بين  1.3 

حيث تـ  , 1791تمتد العبلقة االمريكية الى الفترات االكلى مف استقبلؿ الكاليات المتحدة عف بريطانيا سنة 
ككانت تمؾ ىي بداية العبلقة  , 1830تكقيع المعاىدة االمريكية التركية التجارية في اليـك السابع مف مايك 

حيث عقب ذلؾ التكقيع تـ افتتاح اكؿ تمثيؿ دبمكماسي امريكي في مصر ككاف ذلؾ , االمريكية المصرية 
مدل ادراؾ كؿ مف مصر كالكاليات . ، إ ذ تـ ايضان افتتاح الممثمية االمريكية في االسكندرية1832سنة 

فالكاليات المتحدة االمريكية المستقمة حديثا عف بريطانيا تعمـ جيد , المتحدة االمريكية اىمية كؿ منيما لبلخر
اضافة الى احتبلليا ثقبل سياسيا كاقتصاديا , اف مصر تحتؿ مكقعا جغرافيا ىاما في منطقة الشرؽ االكسط 

ىامييف كذلؾ ككف مصر الدكلة الكبرل في منطقة الشرؽ االكسط كىي بمثابة القمب النابض لممنطقة فتاثيرىا 
عمى الصعيديف العربي كاالسبلمي جعؿ منيا دكلة ذات اىمية كبرل بالنسبة لمكاليات المتحدة، اما بالنسبة 
لمصر فاف اىمية الكاليات المتحدة تنبع مف اف ىذه الدكلة الحديثة االستقبلؿ تتكفر فييا كافة االمكانيات 
البلزمة الف تصبح مف الدكؿ العظمى في العالـ كمف ىنا برزت اىمية كؿ مف مصر كالكاليات المتحدة 

.  لبلخر
 عندما اقترح 1919اظيرت الكاليات المتحدة االمريكية اىتماميا بالمنطقة مرة اخرل اثناء مؤتمر الصمح سنة 

الرئيس االمريكي  كلسكف ارساؿ لجنة تحقيؽ مككنة مف مندكبييف مف فرنسا كبريطانيا كامريكا الى سكاف 
كنغ "كسميت تمؾ المجنة بمجنة , سكريا الكبرل لمعرفة رام السكاف العرب في كيفية الحكـ الذم يريدكنو 

كعندما خرجت المجنة بنتائج تدؿ عمى اف الشعكر ضد الصياينة في فمسطيف كسكريا ال يمكف , " كريف
اىمؿ الرئيس االمريكي كلسكف تمؾ , تجاىمو كىك بالغ اشده حيث نصح بعدـ االستخفاؼ بذلؾ الشعكر 

كلـ يكترث . النتائج كلـ يقـ بنشر التقرير اك اتخاذ أم اجراء حكؿ تقرير المجنة التي كانت نتاج اقتراحو 
برامء العرب في مصر كببلد الشاـ كىذا يدلؿ عمى اف الكاليات المتحدة االمريكية بالرغـ مف ادراكيا الىمية 

اال انيا كانت داعمة كمنحازة بشكؿ كاضح الى , مصر بالنسبة ليا بشكؿ خاص كالمنطقة العربية بشكؿ عاـ 
. تاسيس كياف صييكني في فمسطيف يقكـ بمعب دكر الحارس لممصالح الغربية 

كانت مف اكلكيات مصر في بدايات القرف العشريف االستقبلؿ الكطني كالبناء االقتصادم الذم مف شأنو 
تككيف دكلة ذات سيادة قادرة عمى خمؽ تنمية في مصر حيث استمرت المفاكضات مع االنكميز كغيرىـ مف 

كفي ابريؿ .  التي الت بمصر الى االدارة االنكميزية , 1936اقطاب السياسة في المنطقة كصكال الى اتفاقية 
 زار رئيس اركاف الجيش العربي  المصرم انذاؾ، القكاعد العسكرية االمريكية، تبعو في سبتمبر 1947سنة 

مف ذلؾ العاـ اف طمبت مصر رسميا مف الكاليات المتحدة بعثة عسكرية امريكية لتدريب القكات الممكية 
.   المصرية 

ما مف شؾ أف اإلتحاد السكفياتي شكؿ بالنسبة لمعالـ العربي؛مف الناحية التاريخية كالثقافية كالجيك سياسية 
ستقبلليا السياسي، حيث تزامف مع  كالعسكرية ،أىمية كبيرة، ال سيما تككيف الدكؿ العربية المعاصرة ، كا 
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المرحمة السكفياتية، ذلؾ أيضان بيف تككف الدكلة العربية المعاصرة بعد تحمؿ اإلمبراطكرية العثمانية، كتشكؿ 
كفي اإلطار العاـ تبلقت كثير . 38العالـ العربي بصيغتو الجيكسياسية المعاصرة ، كأيضان قياـ الثكرة البمشفية 

، باإلتحاد السكفياتي مف ناحية المصالح السياسية كالجيكسياسية (الثكرية كالتحررية)مف الدكؿ العربية 
، كنمت ىذه العبلقات كتعمقت، الى حد ما حتى 1956، كتجمى ذلؾ في حرب 1950خصكصان بعد عاـ 

أصبحت عبلقات إستراتيجية، معتبرة دكؿ الشرؽ األكسط مف أىـ المناطؽ بالنسبة ليا؛ بحكـ مكقعيا القريب 
ففي . المنطقة العربية كانت مناطؽ نفكذ مغمقة عمى اإلستعمار الغربي. مف حدكدىا، كالثركات اليائمة فييا

الكقت الذم ترجمتو طمكحات الكاليات المتحدة كسعييا لمحاكلة كراثة تركة اإلستعمار البريطاني، مف خبلؿ 
كنظران لسياسة مناخ الحرب الباردة ،فإف اإلتحاد السكفياتي كاف يقؼ متحمسان كمتربصان . سياسة ،مميء الفراغ

ألية ثغرة أك طريقة يستطيع أف ينفذ منيا لعمؿ أم نكع مف العبلقات مع دكؿ المنطقة أك التكاجد بيا رغـ 
. مبادرتو لبلعتراؼ بإسرائيؿ سريعان 

مف ىنا، يمكف الدخكؿ، لمكقكؼ عمى طبيعة العبلقات المصرية األمريكية، كفي إطارييف رئيسييف بداية مف 
طبيعة ىذه العبلقة في إطار ثنائية القطبية؛ ماىيتيا ، تطكرىا، ككذا في إطار أحادية القطبية مع األخذ 

اإلسرائيمية، إذ - باإلعتبارأىـ اإلعتبارات في تحريؾ كتطكير كتكجيو ىذه العبلقات؛ أم العبلقات األمريكية
 األمريكية كما تبعيا مف مساعدات كدعـ –تعتبر ىي األىـ في الكصكؿ الى حقيقة العبلقات المصرية 

مالييف مف قبؿ الكاليات المتحدة، ىذا مع عدـ تيميش دكر اإلتحاد السكفياتي كىك القطب الثاني في تحديد 
. عبلقات مصر بأمريكا

 
 
 

  العالقات المصرية األمريكية في إطارعالم  ثنائية القطبية : 2.3
: 1973 – 1956الفترة االولى وىي ما  بين   1.2.3 

 ،كانت الثكرة المصرية، كالتي سقط بمكجبيا النظاـ الممكي، كقاـ 1952في اليـك الثالث كالعشريف مف يكليك  
ـن ثكرم جديد، كاف يستيدؼ تحقيؽ األماني الكطنية لمشعب المصرم، ىذه األماني حمميا   مندكب  نظا

 كزير الخارجية –خاص عف مجمس قيادة الثكرة الى السفير األمريكي في القاىرة، جكف فكستر دالس 
، ككاف ذلؾ بعد إنتخاب إيزنياكر رئيسان لمكاليات المتحدة 1953األمريكي الذم قاـ بزيارة مصر عاـ 

األمريكية؛ ىذه الزيارة كانت تيدؼ الى تطكيؽ االتحاد السكفياتي؛ القطب الثاني مف العالـ، مف خبلؿ خمؽ 
األحبلؼ الغربية، ككذا قكاعدىا العسكرية، كبدت منطقة الشرؽ األكسط تستحؽ إىتمامان خاصان، إذ رأت كجية 
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النظر األمريكية فراغان يمكف لمكاليات المتحدة األمريكية أف تمؤله؛ بمعنى أنو، كفي ىذه األثناء، كاف قد 
ظيرت قكتاف جديدتاف ،تحمؿ كؿ كاحدة منيا مشركعان إيدكلكجيان مناقضان لمشركع الدكلة األخرل ، ىذا كفي 
الكقت نفسو كانتا تمتمكاف أسمحة تدميرية فائقة، كمف ىنا كاف سباؽ التسمح كبناء األحبلؼ المؤيدة ، حيث 

 .39 في حينو – الثكرم – التقدمي –تزعـ اإلتحاد السكفياتي قيادة العالـ اإلشتراكي 
 الرأسمالي، كمف ىنا ظيرت سياسات –ككذلؾ بدأت الكاليات المتحدة األمريكية بقيادة العالـ الغربي

ستراتيجيات ، كمصالح جديدة في العبلقات كالتفاعبلت الدكلية ، مثاؿ ذلؾ؛ سياسة الردع كنظرية الدكمينك  كا 
ستراتيجيتيا في  ستراتيجية اإلحتكاء، كبدا في الكقت نفسو، بأف الكاليات المتحدة تركز إىتماميا األساسي كا  كا 
مكاجية االتحاد السكفياتي كالحد مف نفكذه، فبدأت ،حينيا، بناء األحبلؼ لمحاصرة المد الشيكعي، كسعت 

الى ربط الدكؿ العربية بأحبلؼ تابعة، كفي المقابؿ كاف ىناؾ، كمع بداية الخمسينات، المد القكمي الذم أخذ 
. باالنتشار، كظيرت كثير مف الرمكز الكطنية كمصر عمى رأسيا بالقطع 

 
:- 1956حرب عام  1.1.2.3 

الثكرة كنظاميا الجديد ،ال شؾ، كانت تكحي بعيد جديد، ككانت تستيدؼ تحقيؽ األماني ، كؿ األماني 
الكطنية لمشعب المصرم، في خضـ ذلؾ، كانت ىناؾ محاكالت لمد اليد الى الكاليات المتحدة لضماف 

الحصكؿ عمى الدعـ األمريكي ،خاصة القضايا العربية التي حممتيا الثكرة، كإستراتيجية قكمية عربية، كنظران 
لظيكر االختبلفات في التكجيات، سارعت مصر، الجديدة، بزعامة الرئيس جماؿ عبد الناصر الى االتحاد 

السكفياتي؛ القطب العالمي الثاني، بعد الخبلؼ المصرم األمريكي بشأف تمكيؿ السد العالي، كفي تمؾ األثناء 
 فرنسا كالمتاف سارعت، –قامت مصر بتأميـ قناة السكيس، األمر الذم أثار حفيظة الدكؿ الغربية ؛ بريطانيا 

الكاليات المتحدة األمريكية القطب األكؿ في . كبالتعاكف مع إسرائيؿ، القياـ بالعدكاف الثبلثي عمى مصر
العالـ، تدخمت لصالح اإلنسحاب مف األراضي المصرية، ككانت المرة األكلى التي أجبرت بيا أمريكا إسرائيؿ 

كحميفاتيا لئلنسحاب ،خاصة كأنيا لـ تعمـ مسبقان في بدء ىذه الحرب، إذ كاف ىناؾ تكاطؤَا بيف بريطانيا 
كفرنسا مع اسرائيؿ، فرنسا؛ التي كانت آنذاؾ ىي الحميؼ المتميز إلسرائيؿ ناىيكـ عف بريطانيا التي كانت 

مف تداعيات ىذه . تحاكؿ معارضة أمريكا في قيادة العالـ الغربي كتيدؼ إبقاء حضكرىا القيادم الغربي قائمان 
المكاقؼ كالحرب، أف شعر الرئيس األمريكي إيزنياكر بأف ىناؾ مف خانو مف بيف حمفائو حيث عمؽ أماـ 

ًَ قكل عظمى تفشؿ بيذا الشكؿ، كفي أمر كيذا " مساعديو بالقكؿ  أنني لـ أَر
 كما كاف مف أيزنياكر الى 40

أف كجو ضربتو الى اإلقتصاد البريطاني ،الضعيؼ كالميميؿ، ككذا عممتيا الميزكزة ، حيث منعت كاشنطف 
صندكؽ النقد الدكلي مف إعطاء قرض مستعجؿ الى بريطانيا ، األمر الذم دفع بريطانيا الى كقؼ القتاؿ فكران 
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سرائيؿ ،كاف ذلؾ  ، كبيذا إنتيت الحرب كأدخمت قكات الطكارلء الدكلية عمى الحدكد في سيناء بيف مصر كا 
 .بفضؿ المساندة األمريكية حيث أسيـ المكقؼ األمريكي مع المكقؼ السكفياتي الى إنياء العدكاف الثبلثي

 ، كاف ىناؾ إتفاقان أمريكيان مصريان بيدؼ الحصكؿ عمى القمح األمريكي ،كبالجنيو المصرم 1959كفي عاـ 
،مدة االتفاؽ ثبلث سنكات بقيمة ثبلثماية مميكف دكالر، كما قدمت كاشنطف ثبلثماية منحة دراسية لمصرييف 

، سارع الرئيس األمريكي جكف كينيدم بإرساؿ خطاب الى الرئيس المصرم ،جماؿ عبد 1961،كفي عاـ 
.  اإلسرائيمي –الناصر، يعرض رغبة الكاليات المتحدة في تسكية النزاع العربي 

في تمؾ الفترة كانت القكل كالتكازف الدكلي في مرحمة اعادة تشكيؿ بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت 
. منيا الكاليات المتحدة االمريكية، اقكل دكلة في العالـ ثـ لحؽ االتحاد السكفيتي سريعا تحت قيادة ستاليف 

يفعبلف ما "  فرنسا كبريطانيا" ,حيث لـ يكف ممكنا ترؾ القكتييف العظمييف فعبل في ىذا الكقت لمحرس القديـ 
كقناة السكيس كانت ذات شاف عظيـ ككجكدىا تحت السيطرة المصرية افضؿ بكثير مف كجكدىا , يحمك ليما 

ىذا مف جانب كمف جانب اخر، . تحت سيطرت قكة عظمى مف الممكف اف تستخدميا كسبلح كقت البلـز 
كاف االتحاد السكفيتي قد بدأ ببناء عبلقات تحالؼ مع مصر، في ذلؾ الكقت كقد رال ىذا اليجـك مكجيا 

كىدد بالخكؿ في الحرب الى جانب مصر اف لـ تنسحب القكات المغيرة ككاف اماـ امريكا اما , ضد مصالحو 
اضافة الى معارضة الكاليات المتحدة الستخداـ القكة . مكافقة السكفييت اك معارضتيـ ببل داع كال مصمحة 

. مفضمتا محاصرة النظاـ المصرم لحيف اف يتاكؿ مف الداخؿ , كاسمكب لحؿ الخبلفات 

 : 1967حرب عام   2.1.2.3 
انعكست الحرب البارده  كظيرت تجالياتيا بالمنطقة، فالحركب تقاس دائمان بالنتائج، اسرائيؿ كقد ترجمت 

 –بانتصارىا في ىذه الحرب بانيا تبكأت منزلة استراتيجية كبالتالي كاف التحكؿ في العبلقة االمريكية 
االسرائيمية، كالتي استطاعت اسرائيؿ في اطارىا ام ىذه الحرب، مف استبداؿ حميفتيا فرنسا بحميؽ اقكل كاىـ 

الكاليات المتحدة كىي القطب االكؿ في عالـ ثائي القطبية، ىذا بالرغـ مف اف . ىك الكاليات المتحدة االمريكية
اسرائيؿ قد خاضت الحرب مع العرب باسمحة معظميا فرنسية، لقد عكست ىذه الفترة انجازات ىامة السرائيؿ 

 . مف قبؿ امريكا
ككانت قد إستجابت السياسات اإلقميمية ايضان لمناخ الحرب الباردة في فترة الخمسينات، كتجسدت ىذه الحالة 

في انقساـ الدكؿ العربية بيف تقدمية ك رجعية، كمثمما كاف ىذا الحاؿ بالنسبة لمدكؿ العربية، كانت الحرب 
الباردة، أيضان ،بأقطابيا، مناصرة كمساندة كؿ منيا لكاحدة مف األطراؼ في الدكؿ العربية ، كتطكر الكضع 
الى أف كقؼ اإلتحاد السكفياتي الى جانب القكل التقدمية العربية، كمصر عمى رأسيا، تأييدان كتسميحان ،بينما 

. كقفت الكاليات المتحدة األمريكية مناصرة لمقكل المحافظة كمنيا إسرائيؿ كتركيا 
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، عندما 1967 كحتى منتصؼ أيار 1966أما العمميات العسكرية فكانت نتاجان لحالة التكتر ىذه، منذ نياية 
اجتازت قكات برية كبيرة مف الجيش المصرم قناة السكيس كرابطت في شبو جزيرة سيناء في خطكة إلظيار 
حالة اإلستعداد خاصة بعد كصكؿ معمكمات سكفياتية ككاف الكضع مشابيان عمى الجانب اآلخر ،إذ دفعت 

كفي خضـ ىذه . ىذه األمكر ،في مجمميا الجانب اإلسرائيمي ، الى إعبلف حالة التأىب ، بيف ىذا كذاؾ
التكترات كما قبميا، كانت معركة السمكع كما تبعيا مف دخكؿ قكات أردنية ثقيمة لمضفة الغربية في 

 إغبلؽ مضائؽ تيراف أماـ السفف 18/5/1967 قكات األمـ المتحدة تغادر مكاقعيا في 20/11/1966
 كقع الرئيس المصرم مع الممؾ حسيف عمى إتفاقية تحالؼ 30/5/1967 في 22/5/1966اإلسرائيمية، في 

 كانت ىذه الجبية مشتعمة بنيراف متقطعة كتراشقات ىنا 1967كمنذ بداية .  عسكرم عمى الجبية األردنية
مف جانب آخر ، أخذ اإلتجاه العاـ بالتصعيد العسكرم . كىناؾ ،تسمؿ المناضمكف الفمسطينييكف كالسكرييف 

 داخؿ سكريا،  21 طائرات مف طراز ميغ 6 كسقكط 7/4/1967كانت معركة الطيراف السكرية كاإلسرائيمية في 
كأربع أخرل منيا ثبلث داخؿ األردف،  في ىذه األطر،  كاف عمى الجانب اآلخر أيضان القطبيف األمريكي 

كالسكفياتي تتكرطا ركيدان ركيدان إستخباريان تسميحيان معمكماتيان،  حتى إف بدأت الحرب حقيقة بيف كؿ مف 
إسرائيؿ مف جانب كمصر كسكريا كاألردف،  كبمساعدات لكجستية مف لبناف كالعراؽ كالجزائر كالسعكدية 

 –مف جانب آخر كانت ىذه الحرب قد إنتيت بإنتصار إسرائيؿ كبالتالي إستيبلئيا عمى قطاع غزة .كالككيت 
 . 41 سيناء كىضبة الجكالف –الضفة الغربية 

مف ىنا كانت إستراتيجية إسرائيؿ قد إستندت كتمثمت باإلستفادة مف جميع العكامؿ كالظركؼ كالطاقات، حيث 
. رأت إسرائيؿ أف مف أىـ األىداؼ المتكخاة مف الحرب ىي تثبيت ركائز الدكلة العبرية 

ككاف مف أسكأ نتائج الحرب، ىك إخفاؽ القيادات العسكرية العربية، كعمى رأسيا القيادة العسكرية المصرية ، 
بكضع الخطط العسكرية كتنفيذىا في إطار عسكرم محترؼ،  حتى كعمى األسكأ خطط اإلنسحاب مف 

أراضي المعركة، إذ ترجمت مثؿ ىذه القيادات فشميا في التخطيط إلنسحاب عسكرم منظـ مف شأنو تقميص 
. إلخ...... الخسائر، إذ كاف اإلنسحاب كعمى كافة الجبيات إنسحابان عشكائيان غير مدركس 

، كالذم يدعك إسرائيؿ 1967 كذلؾ في تشريف ثاني 242إنتيت ىذه الحرب بصدكر قرار مجمس األمف رقـ 
.   باإلضافة إلى عكدة النازحيف ألى ديارىـ 1967اإلنسحاب مف األراضي المحتمة عاـ 

 
 :1973حرب عام 3.1.2.3 

، ايضان تطكرا استراتيجيان السرائيؿ بالتغيير المتميز 1973 الى 1967 لقد عكست الفترة التي امتدت ما بيف 
.  في طبيعة العبلقة بينيا ك بيف الكاليات المتحدة

ستخبلص العبر كىذا ما 1967 اتت ىذه الحرب  عمى آثار حرب   كما تبلىا بالقطع كاف مراجعة لمنفس كا 
 –ترجمتو نتائج الحرب ، كلكف طيات ىذه الفترة كانت تعكس مكاقؼ تغييرات كتناقضات تتمثؿ في تساؤالت 
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ىؿ مثمت ىذه الحرب في كقتيا مؤامرة ؟ أـ ىي كانت حربان تحريكية ؟ لماذا غّير السادات ، فجأة،  تحالفو 
. مع اإلتحاد السكفياتي كتكجو الى أمريكا ؟ أمكر كثيرة ال بد مف الكقكؼ عمييا 

 اإلسرائيمي ، ىي حرب إندلعت بيف كؿ – ، ىي إحدل جكالت الصراع العربي 1973ككانت  حرب أكتكبر 
سرائيؿ مف الجانب اآلخر بدأت الحرب بيجكـ مفاجىء في   1973 أكتكبر 6مف مصر كسكريا مف جانب ، كا 

مف قبؿ جيشي مصر كسكريا عمى القكات اإلسرائيمية التي كانت مرابطة في سيناء كىضبة الجكالف،  إنتيت 
نتيت رسميان بالتكقيع عمى إتفاقية فؾ /24ىذه الحرب بكقؼ إلطبلؽ النار في  أكتكبر مف العاـ نفسو ، كا 

 ، حيث كافقت إسرائيؿ بمكجبيا عمى إعادة مدينة القنيطرة لسكريا ، كضفة قناة 31/5/1974اإلشتباؾ في 
السكيس الشرقية لمصر ، مقابؿ إبعاد القكات المصرية كالسكرية مف خط اليدنة ، كتأسيس قكة خاصة لؤلمـ 

. المتحدة لمراقبة تحقيؽ اإلتفاقية 
قتحاـ خط بارليؼ،   كىناؾ اشاره الى كقفات تأمؿ، حيث كانت الثغرة كىي إنجاز عسكرم إسرائيمي ، إختراؽ كا 

قتحاـ خط بارليؼ كىي في المقابؿ إنجاز عسكرمن  كىي في المقابؿ إنجاز عسكرم مصرم،  إختراؽ كا 
كيسينجر، كزير الخارجية األمريكية،  آنذاؾ ، كاف نجمان ساطعان عمى ساحة األحداث،  ىذه الحرب . مصرم

لـ تحقؽ الكثير،  بالرغـ مف الخسائر الكبيرة،  إتفاقان منفردان مع مصر ، بعيدان عف سكريا، بعد إنتياء الحرب 
 ، كىك كؿ ما جناه 242 كالذم يعكد كيشير الى القرار رقـ 338بمؤتمر جينيؼ كالذم تمخض عنو قرار 

  22/10/1973 ، حيث حدد ، في الكقت نفسو،  خط اليدنة الجديد عند 338العرب في ىذه الحرب قرار 
إنتيت الحرب كتكالت األحداث ، ككانت كامب ديفيد ، إتفاقية سبلـ مصرية مع إسرائيؿ،  مفاجأة حيرت 

 . 42إنشقاؽ عربي كتفاجىء سكفياتي 
مف .  سكفياتية ، إنتيت بتحكؿ مصرم ، بقكة،  الى الغرب ، كأمريكا بالذات –مرحمة حياة تاريخية مصرية 

،  خركج منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف 1982ناحية أخرل فأألحداث طغت عمى الساحة حرب لبناف 
الى أف كصؿ ،آنذاؾ، ياسر عػرفات الى مصر مصافحان الرئيسس محمد حسني مبارؾ ، ساحة عربية ممتيبة 

. حائرة كىنا يتسائؿ الباحث ما كراء ىذا كمو ؟
تكالت األحداث، كفي إطار ما كرد أعبله ، مصر منعزلة إلى أف قاـ ياسر عرفات ، رئيس منظمة التحرير 

 مؤتمر –عرفات في خضـ ىذه األحداث . الفمسطينية ، بكسر الحصار،  كذلؾ بعد خركجو كقكاتو مف لبناف
عماف كمف ثـ إسقاط اإلتفاؽ الككنفدرالي بالمراكغة مع األردف ، األمر الذم أدل الى فؾ االرتباط مع الضفة 

. الغربية كالفمسطينييف،  اإلنتفاضة األكلى كما حققتو مف نتائج إيجابية
 العربي ، –،  كىذه مرحمة جديدة مف الصراع اإلسرائيمي 1993 مؤتمر مدريد كصكالن الى اتفاقية أكسمك عاـ 

. أدت في حينو بعكدة منظمة التحرير الفمسطينية الى الضفة الغربية كغزة 
 اإلسرائيمي ، ىك –ىنا ك مع نياية العبلقة المصرية األمريكية، في إطار ثنائية القطبية،  بأف الصراع العربي 

 األمريكية بشكؿ عاـ كمصر بشكؿ –المحكر األساسي بمؤشر الصعكد كاليبكط في نكعية العبلقات العربية 
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،  1967خاص ، خاصة كأنيا بحجـ ثقميا في المنطقة كانت األكثر تأثران بيذه العبلقات ، إذ كانت حرب 
ذركة التصعيد األمريكي المباشر ضد العرب كمصر عمى رأسيا ثركة التحكؿ كالنظر الى اسرائيؿ بانيا بما 

حيث ساىمت كاشنطف عسكريان آنذاؾ في دعـ .  حققتو مف انتصارات، فيي تستحؽ اف تككف حميفان استرايجيان 
العدكاف اإلسرائيمي بعد أف فشمت أمريكا في مرحمة ما قبؿ الحرب المذككرة في ضغكطيا السياسية 

كاإلقتصادية عمى مصر عبد الناصر، ككانت مراحؿ أخرل الحقة ليذه الحرب أسكأ حقبة ، إذ ، في عيد 
 العربية ثـ تبعيا مرحمة الرئيس –جكنسكف،  كانت العبلقة في أسكأ حاليا في تاريخ العبلقات األمريكية 

. نيكسكف كمرحمة حرب اإلستنزاؼ عمى قناة السكيس
، ال بد كانيا تعطي العبلقة االمريكية المصرية طبيعة ليا معاف، لظة 1973المحطات البلفتة ىذه منذ 

 1973التحكؿ التاريخي لدكر مصر بالمنطقة كميا، حيث إستثمر الرئيس محمد أنكر السادات،  نتائج حرب 
 أم الصمح اإلعتراؼ كالمفاكضات مع 1967اإليجابية ليقبؿ بما لـ يقبمو عبد الناصر بعد ىزيمتو في عاـ 

إسرائيؿ ، كفي إطار منفرد كمستقؿ عف الجيات العربية ، خاصة كىي جكىر الصراع في القضية الفمسطينية 
، كارتضى السادات أف يككف اإلنسحاب مف سيناء ىك الثمف لتحكيؿ مجرل الدكر المصرم في المنطقة 

العربية كالعالـ الثالث ، مف مكقع القيادة الى حاؿ السبلمة عف طريؽ اإلنعزاؿ ، ككانت كامب ديفيد األكؿ 
ثمرة جيكد كسينجر في ترسيخ سياسة الخطكة خطكة ، كالتي إقتمعت الدكر العربي منذ مفاكضات فؾ اإلرتباط 

سرائيؿ بإشراؼ العراب األمريكي 1973عقب حرب   43 الى حيف تكقيع معاىدات كامب ديفيد بيف مصر كا 
كمف ىنا نجحت أمريكا في عربنة الصراعات في المنطقة ، كبالتالي تحييد مصر عف ممارسة دكرىا العربي 

 حرب الخميج الثانية أثر 1982الريادم ككاف ىناؾ مف مظاىر عربنة ىذه الصراعات الحرب المبنانية 
. إحتبلؿ الككيت مف قبؿ العراؽ

 األمريكية في إطارعالـ  ثنائية القطبية، كيشار الى أف – كيبلحظ ىنا انتياء ىذه الحقبة لمعبلقة المصرية 
بالنظر الى تحكؿ .  األمريكية–التطكر النكعي،  السمبي،  المتصاعد في المنطقة دفع بنقؿ العبلقات العربية 

مصر مف دكر الخصكصية بعيدان الى دكر الشراكة الى حمـ أمريكا بتشجيع األطراؼ العربية عمى إستكماؿ 
سرائيؿ في كامب ديفيد األكؿ كذلؾ عبر مؤتمر مدريد بداية كصكالن الى " الخطكات" التي بدأت بيف مصر كا 

. اإلتفاقيات المنفردة التي أنتجتيا كأفرزتيا المفاكضات السرية في أكسمك 
 

 : األمريكية في إطار عالم أحادي القطبية –  العالقات المصرية 3.3
تتفاكت الرؤية العربية ألمف الخميج مف دكلة ألخرل ؛ ففي مصر كانت ىناؾ رؤية خاصة بأمف الخميج ترتبط 
بالمفيكـ التنمكم، بمعنى ضركرة األخذ باألبعاد اإلجتماعية كالسياسية جنبان الى جنب باألبعاد العسكرية،  كقد 

برز ىذا اإلتجاه مع تبني مصر تحقيؽ التنمية اإلقتصادية، عف طريؽ اإلستثمارات كالتكنكلكجيا الغربية ، 
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ىدفان قكميان ليا منذ منتصؼ السبعينات ، حتى أصبح اإلستقرار كالسبلـ حجر الزاكية لمسياسة اإلقميمية لمصر 
األمر الذم يعكس إرتباط المفيكـ الرسمي ألمف الخميج بإعتباره بعدان لؤلمف القكمي المصرم الحرب الباردة ، 

لـ تكف قد إنتيت بعد ، حيث َتَكَجَست القيادات المصرية أف اإلتحاد السكفياتي يسعى لتطكيؽ المنطقة 
مستيدفان بذلؾ مصر خاصة ، بعد تحكليا بقكة الى المعسكر الغربي،  األمر الذم خمؽ كضعان كعبلقة متكترة 

معو منذ كصكؿ الرئيس المصرم الراحؿ محمد أنكر الرئيس المصرم الراحؿ محمد أنكر السادات لمحكـ 
كمكقفو مف الخبراء السكفيات ، كبالتالي المكقؼ مف اإلتحاد السكفياتي كالتحكؿ إلى الكاليات المتحدة ، األمر 
الذم لـ يستطع أحد أف يعطي تفسيران لذلؾ عمى الجانب اآلخر ، فاإلرتباط بيف األمف المصرم كأمف منطقة 
الخميج ، ككذا بيف األمف الغربي الذم يرتكز عمى التصكر األمريكي ألمف الخميج كالذم ينظر اليو عمى أنو 

 اإلسرائيمي دكف نفي حقيقة ككنو الخميج جزءان مف الكطف العربي كأنو –منفصؿ عف تطكرات الصراع العربي 
ميدد بإستمرار مف قبؿ اإلتحاد السكفياتي،  كأف أمنو ىك أمف عسكرم بالدرجة األكلى كلف يتحقؽ إال عف 
طريؽ التنسيؽ العسكرم مع الكاليات المتحدة األمريكية ، كالتي كاف ليا تطكرىا بدكر مصرم في الخميج ، 
كفي إطار أف تككف مصر قكة إستقرار كشرعية ليا دكر يتعمؽ بمكاجية التيديدات لما قد تتعرض لو دكؿ 

 . بالمنطقة كبالتالي حماية السبلـ 

كيبلحظ، بأف الدعـ األمريكي كالمساعدات المقدمة مف قبميا،  خاصة العسكرية تجعؿ مف مصر أىبلن 
المصالح المصرية المرتبطة بأمف النفط الخميجي كطرؽ نقمو الى ..... لمعب دكرىا في تأميف الخميج 

. األسكاؽ العالمية عف طريؽ قناة السكيس 
كفي سياؽ الدراسة ، يبلحظ ايضان كعطفان عمى ما كرد، فقد تجاذبت الدكر المصرم في منطقة الخميج 

حتى مطمع التسعينات رؤيتاف ، إحداىما تنظر اليو بإعتباره مرتبطان بالرؤية كبالدكر األمريكييف ، األمر 
الذم يعني لعب الدكر في ضكء، ما ىك مرسـك ، كعدـ الخركج عميو بإعتبار أف ذلؾ جزء مف ترتيبات 
إدارة الحرب الباردة،  أما الثانية،  تؤكد البعد اإلقميمي األيدكلكجي غير العسكرم ألف المنطقة ، كمف ثـ 
دكران لمصر،  يجب أف يمعب كفقان لحسابات إقميمية أكثر منيا دكلية ، كما حسـ ىذا الصراع ىك مناخ 

ستبعاده لمصر ، فمـ يكف ممكنان أف يؤدم الدكر  العبلقات العربية العربية آنذاؾ ، كالذم إتسـ بصراعيتو كا 
المصرم،  كفقان لمرؤية األكلى ، فالمعطيات اإلقميمية لـ تكف لتسمح بذلؾ ، ككاف مف المتعذر تأديتو كفؽ 
الرؤية الثانية في ظؿ القطيعة التي عانت منيا مصر األمر الذم فرض عمى مصر أف تشكؿ رادعان ضد 

 44. التيديدات العسكرية اإليرانية المحتممة ، كأف تككف مستعدة لمتحرؾ عند الضركرة 
في ىذا اإلطار كاف البد مف تعاكف عسكرم مع كاشنطف األمر الذم فرض كجكد عسكرم أمريكي كذلؾ 

 األمريكية خاصة كأنو قد إرتبط اإلىتماـ المصرم باألبعاد –ىناؾ تدريبات مشتركة بيف القكات المصرية 
المتعددة ألمف الخميج ، بتعدد المصالح المصرية في المنطقة خاصة كأف صناعة نقؿ النفط كاف يمثؿ 
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أضؼ الى ىذا كذاؾ بأف معطيات الجغرافيا كالتاريخ .مصدران ميمان مف مصادر الدخؿ القكمي المصرم 
ككحده اإلطار الثقافي كالنمط الكثيؼ مف التفاعبلت اإلجتماعية كاإلقتصادية ، تجعؿ أمف الخميج جزءان 
أصيبلن مف األمف القكمي العربي األمر الذم يجعؿ مف األمف القكمي المصرم يتأثر بالضركرة ببيئة 

.  األمف في الخميج كبحر العرب 
 

  :17/1/1991 حرب الخميج الثانية 1.3.3

، حرب تحرير الككيت،  كىي حرب شنت عمى العراؽ مف قبؿ " عاصفة الصحراء"يطمؽ عمى ىذه الحرب 
 دكلة بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحصكؿ عمى إذف مجمس األمف 34قكات التحالؼ المككنة مف 

الدكلي ، كذلؾ تحرير الككيت مف اإلحتبلؿ العراقي ، بحجة سرقة الككيت لمنفط العراقي مف خبلؿ الحفر 
. المائؿ 

بدأت الكاليات المتحدة بإرساؿ قكاتيا الى السعكدية في إطار عممية درع الصحراء ، كبحجة منع القكات 
 1990 أغسطس 7العراقية مف إجتياح األراضي السعكدية،  كىذه الحشدات في السعكدية كانت بداية في 

كفي خضـ ذلؾ كانت ىناؾ قرارات متبلحقة مف مجمس األمف في .  جندم500000ككصمت في حجميا الى 
ال  ، فإف قكات 678ذركتيا القرار   كالذم صدر في إطار إنذار نيائي لمعراؽ بسحب قكاتيا مف الككيت كا 

( 660)التحالؼ سكؼ تستعمؿ كافة الكسائؿ الضركرية لتطبيؽ القرار السابؽ الصادر عف مجمس األمف رقـ 
 .

مف ىنا  أصبحت العبلقات المصرية األمريكية عديدة الجكانب كمتشابكة تتداخؿ فييا المصالح الكطنية مع 
عكامؿ التأثير الخارجي، كأصبحت مصر عامبلن أساسيان في السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األكسط ، 

السبلـ بيف الدكؿ العربية " كتعتبر عنصران أساسيان في تحقيؽ اكبر أىداؼ الكاليات المتحدة في المنطقة كىك 
سرائيؿ  .    1979عقب تكقيع مصر اتفاؽ سبلـ مع إسرائيؿ سنة " كا 

" سياسيا ، عممت دبمكماسية الدكلتيف عمى إيجاد إطار مؤسسي يتسـ بصفة االستمرارية ، كىك ما أطمؽ عميو
 لتحقيؽ التفاىـ بيف الدكلتيف بمعزؿ عف التفاصيؿ اليكمية إلدارة العبلقات المصرية 45" الحكار االستراتيجي 

 بعقد جمستيف في القاىرة ككاشنطف 1988/1989األمريكية ، كانت أكؿ محاكلة في ىذا المجاؿ عامي 
لمتحاكر حكؿ القضايا السياسية كالدكلية كاإلقميمية عمى مستكل الخبراء مف الجانبيف ، حيث تكقؼ الحكار بعد 

 حيث عقدت الجمسة األكلى لمحكار بكاشنطف 1998دخكؿ العراؽ لمككيت كلكف تجددت فكرة الحكار سنة 
 ، كمع 1999 كالجكلة الثالثة في كاشنطف في شباط  مف عاـ 1998كالثانية في القاىرة في كانكف أكؿ سنة 

بداية األلفية الثالثة أصبحت الحاجة إلى االجتماعات كزيادتيا أكثر إلحاحا حيث قرر كزيرا خارجية الدكلتيف 
:" التكصؿ إلى اتفاؽ بشأف النقاط التالية 

 .اإلسياـ في إرساء تسكية مقبكلة لمقضية تراعي حقكؽ كمطالب أطراؼ النزاع .1
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 .التكصؿ إلى سبلـ في السكداف دكف اإلخبلؿ بكحدتو كدكلة  .2

زيادة المساعدات األمريكية لمصر لمكاجية خسائر الحرب عمى العراؽ،  ككذلؾ الخسائر التي  .3
                                                                .           نجمت نتيجة إلحداث سبتمبر 

 تحقيؽ تقدـ في العبلقات التجارية دبدء المفاكضات الرسمية بشاف اتفاقية التجارة الحرة بيف البمديف بع .4
46. "في إطار اتفاقية التجارة كاالستثمار

                                       

ككانت مف أىـ أىداؼ كؿ مف مصر كالكاليات المتحدة مف الجمسات التي عقدت في كؿ مف القاىرة 
كحتى تتحقؽ ىذه " السبلـ كاالستقرار اإلقميمي كالتصدم لئلرىاب كاإلصبلح االقتصادم في مصر" ككاشنطف 

:"  األىداؼ قامت الدكلتاف باالتفاؽ عمى مجاالت العمؿ المشتركة  كىي كما يمي 
 التحالؼ االستراتيجي كيشمؿ التعاكف العسكرم مف تدريب كمناكرات كبرامج تسميح كمكافحة اإلرىاب  .1

                                                                                  

 االلتزاـ بالسبلـ لمصراع العربي اإلسرائيمي الذم يؤدم إلى االستقرار الكطني كاإلقميمي  .2

تنفيذ برنامج كطني مصرم لئلصبلح االقتصادم بما يعنيو مف مساعدات اقتصادية أمريكية كمف  .3
خبلؿ المؤسسات الدكلية ككضع برنامج لعبلج خمؿ المكازيف الخارجية كالمديكنيةكعجز الميزانية 

                        47. "كتحديث البنية التحتية كتعظيـ دكر القطاع الخاص

 ، فبالرغـ مف 1991حيث تجسد التعاكف األمريكي المصرم ، كظير كاضحا في حرب الخميج عاـ ، 
اختبلؼ األىداؼ إال أف االتفاؽ في كجيات النظر حكؿ ضركرة إخراج العراؽ مف الككيت كاف أرضية لبناء 
تحالؼ عربي أمريكي عالمي ضد العراؽ الراغمو عمى الخركج مف الككيت ، كقد استغمت الكاليات المتحدة 

النفكذ المصرم في المنطقة العربية كأفريقيا كالعالـ اإلسبلمي خير استغبلؿ ، في ضـ تمؾ الدكؿ إلى التحالؼ 
اليادؼ إلى إخراج العراؽ مف الككيت،  كبالنياية فاف ىذا يصب في خدمة األىداؼ اإلستراتيجية األمريكية،  

ضعاؼ العراؽ كخصكصان أنيا أصبحت مف الدكؿ التي يحسب ليا  كىي إيجاد شرخ في الجسـ العربي ، كا 
حساب في المنطقة ، ىذا مف جانب كمف جانب آخر ك، بعد إنتياء حرب الخميج كخركج العراؽ مف الككيت 

، تـ االتفاؽ بيف كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر عمى ضركرة إحبلؿ السبلـ في منطقة الشرؽ 
األكسط ، حيث لعبت مصر دكران ىامان كحيكيان في إقناع األطراؼ العربية بضركرة الجمكس مع إسرائيؿ عمى 
مائدة المفاكضات ، ككذلؾ نجحت الدبمكماسية المصرية في إقناع الكاليات المتحدة بإجراء حكار مع منظمة 
التحرير الفمسطينية ،  بالرغـ مف أف الكاليات المتحدة كانت تعتبر منظمة التحرير الفمسطينية مف المنظمات 
اإلرىابية ، ككاف الحكار معيا مف األمكر المحظكرة في أمريكا األمر الذم أدل إلى تكقيع اتفاؽ الحكـ الذاتي 

.    خبلؿ اتفاؽ أكسمك 1993في غزة كأريحا في عاـ 
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ككاف مف المبلحظ بانو كمع تزايد ارتباط العالـ اقتصاديان كالتطكر اليائؿ في كافة مناحي الحياة التي لـ يسبؽ 
ليا مثيؿ عبر التاريخ ، كمع تعرض االقتصاديات لكثير مف الدكؿ ، كخصكصان الدكؿ التي تعيش في حالة 

 عف السياسات تصراع مع دكؿ أك قكل أخرل،  لبلضطراب مثؿ مصر ، لـ يكف ممكنان فصؿ االقتصاديا
،  تكما كاف األمر سابقان ، فقد أصبح المجاالف متبلزميف ، كأصبحت معظـ السياسات تمثؿ اقتصاديا

 تمثؿ سياسات كبيذا أصبحت العبلقات االقتصادية بيف الدكؿ تستند إلى أسس سياسية تكمعظـ االقتصاديا
كبالنظر لمتسارع الكبير كالترابط المتزايد ما بيف السياسة كاالقتصا، د فقد أصبح مف غير الممكف فصؿ . 

السياسة عف االقتصاد  لكؿ تأثيره عمى اآلخر، كخصكصا في السياسة الخارجية،   الضغكط الداخمية 
المتزايدة كالناتجة عف األكضاع االقتصادية المرتبطة  بطبيعة المكارد كالمشاكؿ كالقكل االقتصادية لبمداف 

.  العالـ الثالث ليا تأثير كبير عمى سمكؾ السياسة الخارجية لتمؾ الدكؿ
لبلقتصاد السياسي في دكؿ العالـ الثالث أبعاد كأفاؽ كثيرة  لبلقتصاد السياسي عبلقة بكؿ أبعاد كتفاعبلت 
قضايا الدكلة مف قضايا التنمية كاالستقبلؿ كالتبعية مف ناحية كسياساتيا الخارجية ، كخصكصان مع الدكؿ 

الكبرل مف الناحية األخرل  الدكؿ الكبرل في معظـ تعامبلتيا السياسية مع دكؿ العالـ الثالث تربط مساعداتو 
. االقتصادية بكافة أشكاليا بمكاقؼ لتمؾ الدكؿ تخدـ أجندتيا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
الفصل الرابع 
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 المساعدات االمريكية  واثرىا في السياسة الخارجية المصرية 
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تتناكؿ الدارسة ىذا الممؼ بشكؿ يسمح بالتعرؼ عمى حجـ كحقيقة كفاعمية المعكنات كالمساعدات األمريكية، 
كمف ثـ الجيكد المصرية في التأثير عمى القرارات .كأثرىا عمى السياسة المصرية الخارجية كالداخمية

 .األمريكية، عمى األقؿ فيما يخص ىذه المعكنات كالمساعدات 
 

كيبلحظ  أف المعكنة االمريكية، تعكد كفكرة، عندما كقع الرئيس االمريكي جكف كيندم عمى القرار التنفيذم 
،حيث كاف مف أىـ أىدافيا عند  ( USAID)النشاء الككالة االمريكية لمتنمية الدكليو كالتي تسمى اختصاران 

إنشائيا،  تحديدان،  مساندة النمك االقتصادم، مف خبلؿ التجارة كتحسيف الزراعة باالضافة الى تحسيف 
 .48الصحة العامة، كنشر الديمقراطية كمنع المنازعات إنتياءان بتكفير المساعدات االنسانية عند الحاجة

 
ىذة االىداؼ في حجميا،  تبدك بسيطة كساذجة بالمقارنة بالدكر الذم تمعبو المعكنات كالمساعدات االمريكية 

إذ ترجمت المعكنات ىذه، عمى أنيا تمعب دكران بارزان كفاعبلن في المجتمع الدكلي، كبالتالي كـ .في العالـ اليكـ
ىي االستفادة التي عادت كتعكد عمى الكاليات المتحدة االمريكية؟  كذلؾ مف خبلؿ ارتباط  نظـ الدكؿ 

 .المستفيدة مف ىذه المعكنات كالمساعدات باالىداؼ االستراتيجية لمسياسة الخارجية االمريكية 
عطفان عمى ىذه النجاحات، فقد ادرؾ صانعكا القرار االمريكاف، فاعمية  ىذه المعكنات، حيث تأكد، كبشكؿ 
قاطع،  بأف االىداؼ االمريكية يمكف تحقيقيا دكف المجكء لمتدخؿ المباشر عسكريَا، كما أف المعكنات ىذه 

يمكف أف تمثؿ كسائؿ ضغط أكثر فاعمية كاقؿ كمفة لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، ككذا اطاران ميمان لتمميع 
. صكرتيا في العالـ، االمر الذم يعكد ايجابان عمى المستكل السياسي كاالقتصادم عمى حد سكاء 

 
 :- خمفية المساعدات والمعونات االمريكية لمصر 2.4

تطكرت المعكنات االمريكية لمصر، كأخدت بعدان كدكران ميمان بعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد لمسبلـ عاـ 
، كبمكجبيا أصبحت مصر ثاني أكبر دكلة تستفيد مف المساعدات العسكرية االمريكية،  فمنذ ذلؾ 1979

مميار دكالر،  (60)ف مميار مالحيف بمغ حجـ المساعدات االقتصادية كالعسكرية االمريكية لمصر حكالي ست
بما فييا أربعة كثبلثكف مميار عمى شكؿ منح كقركض في اطار برنامج التمكيؿ العسكرم االجنبي  

Foreign Military Financingتقـك بمكجبيا مصر بشراء المعدات كالخدمات العسكرية األمريكية،  .
بيدؼ تحديث الجيش المصرم، كتزكيده بالمعدات العسكريةالحديثة التي تتكافؽ ك تتماشى مع المعدات التي 

 .ستخدميا الكاليات المتحدة االمريكيةت
 
ساىـ في الحفاظ عمى المصالح االمريكية في تىذه المساعدات كما تراىا كزارتا الخارجية كالدفاع االمريكية،  

 .49الشرؽ االكسط، كبالتالي الحفاظ عمى االستقرار في المنطقة كدعـ مصر كحميفة في المنطقة
                                                 
48

  http:// www.sareegyptfront.org/news/ 

49 http:// www.marta-org/iudex.php 

http://www.sareegyptfront.org/news/
http://www.marta-org/iudex.php


 

 

60 

 
في ىذا االطار، يبلحظ  بأف مصر تعتبر مف ابرز الدكؿ المستفيدة مف المساعدات الخارجية االمريكية، ليس 

نما ايضان تمعب الكاليات المتحدة االمريكية دكران ىامان في حث الدكؿ الغربية  لممساعدة في  ىذا فحسب كا 
التمكيؿ العسكرم االجنبي، ىذا البرنامج يعتبر كاحدان مف عدة برامج لممساعدات االجنبية االمريكية التي تأتي 
في اطار جيكدىا لتعزيز التعاكف االمني مع الدكؿ الحميفة مف خبلؿ إقامة عبلقات تحمي مصالح أمريكية 

مصر، كحدىا،  في ىذا االطار تحصؿ عمى حكالي مميار كثبلثمائة مميكف دكالر سنكيان .محددة عبر العالـ
عمى شكؿ منح، كقػركض تستخدـ لشراء معدات كمساعدات عسكرية كخدمات، كتتمقي التدريبات عمى 
استخداميا،  باالضافة الى دعـ قطاع الصناعة االمريكية مف خبلؿ التركيج، كتشجيع السمع كالخدمات 

 . 50االمريكية المتعمقة بالمػجاؿ الدفاعي
 

:-  المعونات والمساعدات االمريكية العسكرية لمصر 3.4
 مميار دكالر في إطار برامج 34 عمى حكالي 1979أظيرت الدراسات، بأف مصر قد حصمت منذ عاـ 

 مميار دكالر،  1.3مساعدات التمكيؿ العسكرم األجنبي، حيث كانت المخصصات السنكية لمصر حكالي 
كتؤكد الدراسات بأف المسؤكليف االمريكييف كالمصرييف، قد أكدكا بأف الجيش المصرم غدا أكثر استعدادان، 
كلدية معدات أفضؿ لدفاع كالمشاركة في عمميات حفظ السبلـ في المنطقة، ككذا االشتراؾ في التدريبات 

 .البلزمة كذات االىداؼ االستثنائية
 

المسؤكلكف المصريكف يؤكدكف بأف المساعدات العسكرية قد لعبت دكران في تكفير السبلح لمقكات المصرية بعد 
، ككذا (حرب اكتكبر) 1973القطيعة مع االتحاد السكفياتي، نتيجة لتنفيذ السياسة الخارجية المصرية في عاـ 

 .تخمي الحكـ المصرم عف شعار تنكيع مصادر السبلح
 

، أف صفقات السبلح االمريكي تأتي في اطار 1999كزير الدفاع االمريكي كلياـ ككىيف أعمف في مارس 
اتفاقيتي كامب ديفيد كاتفاؽ الصمح بيف مصر كاسرائيؿ، كأنيا جزء مف االتفاؽ مع مصر عمى استبداؿ 

االسمحة السكفياتية باالمريكية، ككاف كاضحان بأف السبلح االمريكي لمصر مشركط بيدؼ امريكي استراتيجي 
أىـ؛ كىك استمرار التفكؽ العسكرم االسرائيمي عمى مصر، ال بؿ عمى الدكؿ العربية مجتمعو، ىذا كمو يأتي 

في اطار استراتيجية أمريكية بأعتبار اسرائيؿ خطان احمران كحػماية امنيا الذم ىك حماية االمف االمريكي، 
 .االمر الذم يعني رفضَا امريكيا بتحقيؽ التكازف العسكرم بيف مصر كاسرائيؿ
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يظير بأف األمر كاف أبعد بكثير، فعمى اثر تكقيع مذكرة التفاىـ بيف كزيرم الدفاع االمريكي كالمصرم في 
، كالذم بمكجبو أخذت مصر كضع الدكؿ الحميفة المريكا، العضك في حمؼ االطمنطي، كتعيد 4/4/1988

مصر في ىذه المذكرة بمنح مزيد مف التسييبلت كاالمتيازات العسكرية، كحظر منح تسييبلت عسكرية 
تتجاكزىا الطراؼ عسكرية تتبع دكال اخرل، اال بمكافقة مشتركة مف الكاليات المتحدة كمصر، كعدـ القياـ بأم 

لية أك خرؽ مبلحقيا العسكرية، كعدـ بيع أك أقراض ما تحصؿ مأعماؿ تناقض اتفاقية السبلـ المصرية اإلسرائ
عمية مف اسمحة الم دكلة تدخؿ في صراع مباشر مع الكاليات المتحدة، أك تتكاجد جغرافيا في مناطؽ 

 51.النزاعات خاصة في الشرؽ االكسط 

في ىذا السياؽ ،ىناؾ اسئمة كثيرة تطرح مف حيف الخر، كيؼ تنفؽ المساعدات العسكرية ؟ ماذا تقدـ مصر 
في المقابؿ ؟ ماذا حكؿ مشركطية المساعدات العسكرية لمصر ؟ ما مستقبؿ المساعدات؟ كبماذا ىي مرىكنة 

. ؟ ىؿ ليذة المساعدات تأثير في القرار السياسي المصرم ؟
. يمكف الكقكؼ كاالجابة عمى ىذة االسئمة عند اإلنتياء مف ىذة الدراسة كفي اطار النتائج كاالستنتاجات 

 
 :- المعونات االقتصادية 4.4

، كانت قد (2000-1975) مميار دكالر خبلؿ الفترة مف 24.3المعكنات االقتصادية كالبالغة في مجمكعيا 
 :-كزعت كفقان لدراسات عدة بيذا الشأف كعكست مايمي

 
 6.7 مف االجمالي، كمثؿ ىذا البند برنامج االستيراد السمعي % 27.6 مميار لمكاردات السمعية كبنسبة

الذم كاف مخصصان في البداية لتمكيف مشركعات القطاع العاـ مف استيراد المعدات كالمستمزمات 
 .االنتاجية

 5.9 ،مميار دكالر لمشركعات البنية االساسية شاممة مياه الرم كالصرؼ الصحي، كالصحة العامة 
 .مف االجمالي % 24.35كالطاقة الكيربائية، كاالتصاالت، كالنقؿ، كذلؾ بنسبة 

 4.5 18.5 مميار دكالر لمػخدمات االساسية كالصحة كتنظيـ االسرة كالتعميـ كالزراعة كالبيئة، كبنسبة %
 .مف االجمالي

 3.9 مف االجمالي% 16 1990 مميار دكالر لممعكنات الغذائية، كبنسبة حتى. 

 3.3 مميار دكالر تحكيبلت نقدية كمعكنات فنية في مجاؿ اصبلح السياسات كالتكيؼ الييمكمي 
 .مف االجمالي % 3.4كالتدريب كتقديـ االستثمارات كما الى ذلؾ كبنسبة 

 

 :-  إنفاق المعونات1.4.4
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التابع الككنغرس فيما يتعمؽ بطبيعة ككيفية  (محاسبة االنفاؽ الحككمي  )أكدت مصادر رسمية أمريكية 
صرؼ مصر لممعكنات االمريكية، أف ىذه المساعدات كالمعكنات، تساعد في تعزيز االىداؼ االستراتيجية 
االمريكية في المنطقة، كأضافت ىذة المصادر حكؿ كيفية إنفاؽ مصر لممعكنات كالمساعدات العسكرية 

االمريكية ،حيث أكدت بأنيا تنفؽ في شراء معدات عسكرية، كأكدت أف الكاليات المتحدة قدمت لمصر حكالي 
 في اطار برنامج مساعدات التمكيؿ العسكرم االجنبي، كأف 2005 ك 1999 مميار دكالر بيف عامي 7.3

 مميار دكالر لشراء معدات عسكرية 3.8مف المبمغ، أم حكالي % 50مصر انفقت خبلؿ الفترة نفسيا حكالي 
 .ثقيمة

 
المػصادر نفسيا أكضحت أف المصالح االمػريكية التي تـ خدمتيا نتيجة تقديـ مساعدات لمصر شممت اكجيان 

:- عديدة مف بينيا 
  باستخداـ االجكاء المصرية، ككذا منحيا تصريحات  (العسكرية  )سماح مصر لمطائرات االمريكية

 _ 2001 بارجو حربية امريكية لعبكر قناة السكيس خبلؿ الفترة مف 861عمى كجو السرعة الى 
 . باالضافة الى تكفيرىا الحماية االمنية البلزمة لعبكر تمؾ البكارج 2005

  2004 دبمكماسيان عراقيا خبلؿ عاـ 25 عنصران في الشرطة العراقية، ك250قياـ مصر بتدريب.  

  أقامت مصر مستشفى عسكريان، كأرسمت أطباء الى قاعدة باجراـ العسكرية في افغانستاف بيف عامي
52. الؼ مصاب بالرعاية الصحية البلزمة100، حيث تمقى أكثر مف 2005_2003

 

 
 
 

 :- خفض المعونات 2.4.4

في إطار تقميص المعكنات الحككمية المقدمة مف الدكؿ الصناعية المتقدمة الى الدكؿ النامية، في تكجو ليا 
منذ أكائؿ التسعينات لمتحكؿ مف المعكنات الرسمية لمتنمية، الى التجارة كاالستثمار، كانت الكاليات المتحدة 

، حيث قررت تخفيض 1998  عاـاالمريكية قد عكفت ،أيضا، عمى تطبيؽ ىذا التكجو عمى مصر منذ
 مميكف دكالر لكؿ سنة، كبناء عمية انخفضت 40تقريبا لكؿ سنة، اك بنحك % 5المعكنات االقتصادية بنسبة 

 مميكف دكالر 775 الى 1998 مميكف دكالر في عاـ 815المعكنات االقتصادية االمريكية المقدمة سنكيان مف 
 .2000 مميكف دكالر في عاـ 727، ثـ الى 1999في عاـ 

 
ف كانت ىناؾ 1.3 كؿ ذلؾ، مع ثبات استمرار المعكنات العسكرية عند مستكل   مميار دكالر سنكيان، كا 
 .اقتراحات متكاترة بتخفيضيا أك تحكيميا الى معكنات اقتصادية
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في خضـ ما كرد كانت أصكات تدعك الستمرار تخفيض ىذه المعكنات، كما أكد السفير االمريكي في القاىرة 

، كلكنو أكد في الكقت نفسو بأف تقميؿ كتخفيض المعكنة االمريكية لمصر 2006،ريتشارد دكني ،في ابريؿ 
ليس معناه أف ىناؾ أم اتجاىات سياسية أك سكءان في العبلقات، النيا المصالح مع مصر استراتيجية، كىناؾ 
تأييد مستمر ليا، النيا ميمة جدان بالنسبة لمكاليات المتحدة االمريكية، كأضاؼ ،بأف ىناؾ اتفاؽ مع الحككمة 

 بتخفيضيا كتقميص المعكنات االقتصادية سنكيان ،كبشكؿ تدريجي ،مع ثبات المعكنة 1998المصرية منذ عاـ 
 53. الؼ دكالر300العسكرية التي تقدر بمميار ك 

 
درجة يتناكؿ ىذا الفصؿ ؛ جكانب التعاكف االقتصادم ما بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية ،مع إبراز 

 أكجو البلتكافؤ ما ، ككذا (2000-1980)االعتماد االقتصادم لمصر عمى الكاليات المتحدة االمريكية لمفترة 
بيف الدكلتيف مع بياف درجة االعتماد لبلقتصاد المصرم عمى الكاليات المتحدة كحتى يتحقؽ ذلؾ فسكؼ يتـ 

 :تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة أفرع رئيسية كىي كما يمي 
 

 . (االستيراد كالتصدير )اعتماد االقتصاد المصرم عمى الكاليات المتحدة في مجاؿ التجارة  

 .الجانب الثاني؛ كيتمثؿ في اعتماد االقتصاد المصرم عمػى الكاليات المتحدة في مجاؿ المساعدات 

أما الجانب الثالث، يتمثؿ في مجاؿ اعتماد االقتصاد المصرم عمى الكاليات المتحدة في مجاؿ االستثمار 
. 

كما كيتـ تقسيـ كؿ مف االفرع الثبلث إلى أجزاء ،كؿ منيا يتناكؿ جانب مف جكانب اعتماد االقتصاد 
المصرم عمى الكاليات المتحدة األمريكية، كىؿ أف التعاكف القائـ اعتماد مصرم عمى االقتصاد األمريكي ،أـ 
انو تعاكف لكؿ مف الدكلتيف أىميتو كدكره عمى اآلخر؟ كبذلؾ يككف التأثير متبادالن كفي حالو كيذه ،ىؿ ىذا 
التعاكف متكافئ أـ غير ذلؾ ؟ ستحاكؿ الدراسة في ىذا الفصؿ اإلجابة عمى كؿ ىذه التساؤالت، إضافة إلى 
ربط البلتكافؤ  االقتصادم في التعامؿ ما بيف الدكلتيف مكضع الدراسة باألبعاد السياسية لكؿ منيا كأثر ذلؾ 

قدرة عمى التأثير عمى الدكؿ " مصر " عمى سمكؾ كؿ منيا في السياسة الخارجية كىؿ لمدكلة األقؿ كفاءة 
 لدرجة تمبي مصالح كؿ مف الدكلتيف؟" الكاليات المتحدة " األخرل 

 
 :- اعتماد االقتصاد المصري 3.4.4

يمثؿ الجانب التجارم عنصران ىامان مف عناصر الدراسة كذلؾ لما تساىـ التجارة في تقديمو لمدخؿ القكمي 
كسكؼ يتـ تناكؿ ىذا القسـ مف جكانب متعددة حيث ستقـك الدراسة بتقسيـ ىذا المجاؿ الى ثبلث مستكيات 

.54
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المستكل األكؿ كيركز عمى المقكالت الشائعة في األدبيات بشأف االعتماد االقتصادم في مجاؿ  .1
 .التجارة كتأثير ذلؾ االعتماد عمى دكؿ العالـ الثالث 

يركز المستكل الثاني عمى اعتماد االقتصاد المصرم عمى الكاليات المتحدة األمريكية في مجاؿ  .2
التجارة، كيناقش ىذا القسـ األبعاد السياسية كسمكؾ مصر في السياسة الخارجية الناتجة عف ذلؾ 

 .االعتماد 

قياس درجة االعتماد المصرم في مجاؿ التجارة عمى العالـ الخارجي بشكؿ عاـ كعمى الكاليات  .3
 .المتحدة بشكؿ خاص في مجاؿ التجارة الخارجية

 
 أىم المقوالت الشائعة في أدبيات االعتماد االقتصادي في مجال التجارة الخارجية وتأثيره عمى 1.3.4.4

 دول العالم الثالث
تيتـ األدبيات الخاصة بدراسة العبلقات االقتصادية غير المتكافئة بالتجارة اىتمامان كبيران، ككف ىذا الجانب 

صناعية  يمثؿ جانبان كبيران كأساسيان في الدخؿ القكمي خصكصا عندما تككف بيف دكؿ غير صناعية مع دكؿ
55.أخرل كالتي غالبان ما تتسـ بعدـ التكافؤ 

 

كىنا تتنافس العديد مف النظريات ،كؿ منيا يتناكؿ التجارة كالمكاسب المتحققة مف خبلليا، مف زاكية كمدل 
الكبلسيؾ : "تأثيرىا في عممية النمك الشاممة في الدكلة، كمف أبرز اآلراء في ىذا الصدد ما يطرحو كؿ مف 

مف جانب، كالماركسيكف كالماركسيكف  الجدد مف جانب آخر، كسكؼ تقـك الدراسة ببمكرة " كالنيككبلسؾ
 :االختبلفات في كجيات النظر  عمى النحك التالي

 
 :وىي الرؤية التي تبناىا فريق الكالسيك والنيوكالسيك: الرؤية األولى 

كالتي تعتبر أف النمك االقتصادم، يعتمد باألساس عمى تراكـ رأس الماؿ، كعمى مبدأ تطبيؽ تقسيـ العمؿ 
كمف ثـ رفع مستكل اإلنتاجية، كنظران إلمكانية تعثر النمك نتيجة االستغبلؿ الكامؿ لممكارد فإف التجارة تعد 

الكسيمة األمثؿ لتقسيـ العمؿ إلى حده األقصى مف خبلؿ التغمب عمى  حقيقة  السكؽ المحمي، إضافة إلى أف 
النشاط التجارم قد يؤدم إلى استغبلؿ مكارد مكجكدة داخميان، كيتكفر عمييا طمب خارجي مما يؤدم إلى 

نتاج سمع مف الممكف مبادلتيا مع  تنشيط إنتاجيا، كيساىـ في تقسيـ العمؿ كدفع حركة النمك إلى األماـ كا 
 56.سمع أخرل منتجة عمميان كعمييا طمب محمي 
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كبيذا فإف التجارة تصبح مفيدة بالنسبة  لطرفييا حيث تكفر لكؿ منيما مزايا مف الممكف االستفادة منيا، 
خصكصان  أف االقتصاديات تختمؼ في عناصر اإلنتاج، كاإلمكانات التقنية كتكفر سمعة ما في بمد أكثر مف 
احتياج تمؾ البمد فيصبح مف المفيد جدا تصريؼ تمؾ السمع إلى السكؽ الخارجي، كبيذا فإنو يتحقؽ لمتجارة 

حيث مف الممكف استيراد بضائع مف الخارج لك قامت الدكلة أك المؤسسات التجارية الخاصة  فائدة كبيره،
بتصنيعيا، لكمؼ إنتاجيا أكثر مف السعر المنفؽ عمى استيرادىا كأحيانا ضعؼ إف لـ يكف أكثر ثمف 

استيرادىا ىذا مف جانب كمف جانب آخر فإف التجارة تفتح أيضان سكقا أماـ سمع محمية ذلت مكاصفات جيدة 
 .كليا فائض محمي، كىذا يساىـ في تكزيع العمؿ كالتنمية برمتيا

كبناء عمى ما تقدـ، فإف التجارة تمعب دكران ىامان في تعظيـ اإلنتاج الفردم كالعالمي مف حيث استغبلؿ كافة 
مكارد اإلنتاج ،كفتح آفاؽ جديدة الستغبلؿ المكارد أعمى درجات االستغبلؿ، مما يؤدم إلى النمك الذم مف 

شأنو أف يؤدم إلى االزدىار كالرفاىية، كبيذا يستفيد الجميع مف الدكلة كاألفراد سكاء مف عمؿ في التجارة أـ 
ال، عمى اعتبار أف التجارة محرؾ العممية االقتصادية بشكؿ كامؿ ىا تنشط الصناعة كخصكصان الصناعات 
المطمكبة خارجيان، ككذلؾ الزراعة بالنسبة لكثرة مف المكارد الزراعية التي مف الممكف االستفادة مف تجارتيا، 
مثؿ تصدير القطف المصرم إلى الخارج الذم مف شأنو أف يزيد كميات زراعة ذلؾ المنتج إضافة إلى فتح 

إضافة إلى تصدير جزء منو خاـ، استنادان إلى ما تقدـ ،يرل فريؽ الكبلسيؾ . مجاؿ تصنيع المنتج نفسو محميان 
ك النيككبلسيؾ، أنو يجب عمى الدكؿ إتباع سياسة تحرير التجارة مف القيكد ألف التقيد يمنع مف الكصكؿ إلى 

  .57الكضع األمثؿ فإف التدخؿ يعتبر إخبلال باالختبلفات الطبيعية في تكاليؼ اإلنتاج 
 

 (نمكذج التجارة محرؾ النمك  )كىنا خمص فريؽ الكبلسيؾ ك النيككبلسيؾ إلى نمكذج جديد أكثر حداثة 
معتبريف أف التجارة ىي الكسيمة األمثؿ لكسر حمقات القصر المكجكدة في المجتمعات الدكلية، ككف التجارة 
ىي المحرؾ األساسي لحمقات اإلنتاج األخرل في المجتمع فيي تنشط الصناعة كالزراعة كغيرىا مف حمقات 

. اإلنتاج التي تدخؿ في عممية التصدير 
 

 :كىي الرؤية التي يتبناىا الماركسيكف كالماركسيكف الجدد كتتمثؿ فيما يمي  : الرؤية الثانية

يرل أصحاب ىذه الرؤية، أف التجارة لعبت دكران ىامان كحيكيا في تطكر الرأسمالية، كارتفاع حجـ رأس الماؿ 
يجاد أسكاؽ جديدة لمسمع المنتجة لمدكؿ الصناعية المصدرة فقامت الرأسمالية . كراء المحافظة عمى األرباح، كا 

بإقامة عبلقات تجارية مع مناطؽ مختمفة مف العالـ بحثا عف مصادر جديدة لمعمؿ الرخيص، مما يؤدم إلى 
تحقيؽ معدالت ربح أعمى، إضافة إلى الرغبة في حماية التجارة كما صاحبيا مف استثمارات أدت إلى 

 .الكصكؿ إلى مرحمة االستثمار، تمؾ المرحمة التي شكمت أساس التراكـ في تطكر نمكىا 
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كبيذا انتقمت التجارة إلى مرحمة جديدة أكثر تطكران، كىي اإلمبريالية كالتي قامت مف خبلليا الرأسمالية بتعزيز 
كتأكيد التقسيـ الدكلي لمعمؿ الذم فرضتو في الماضي، مف خبلؿ االستثمار كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ تراكـ 

قامة االحتكارات عمى  أسرع لرأس ماؿ مف خبلؿ التحكـ في معدالت التبادلية الدكلية، عف طريؽ الحماية كا 
 58.المستكل الدكلي 

 
يرل الماركسيكف كالماركسيكف الجدد أف التقسيـ الدكلي الحالي لمعمؿ ال يعتمد عمى اختبلفات في طبيعة 

، بؿ إف ىذا التقسيـ يعكس العبلقات القائمة ما بيف (بالمزايا النسبية  )اإلنتاج ما بيف الدكؿ أك ما يسمى 
المجتمعات المختمفة ،كالعبلقات االقتصادية تتحدد كفقا لمتغيرات في ميداف السياسة كالتقسيـ الدكلي لئلنتاج، 

 .كتكزيعاتو ىك نتاج التاريخ كالصراعات السياسية كليس ىبو مف الطبيعة 
 

كما كيختمؼ الماركسيكف كالماركسيكف الجدد مع الكبلسيؾ  النيككبلسيؾ، لدرجة مياجمة رأييـ القائـ عمى 
اعتبار التجارة مقيدة لمطرفيف، عندما يتـ التكزيع كفقا لممزايا النسبية معتبريف أف ىذا ال ينطبؽ عمى الدكؿ 

المتخمفو في تجارتيا مع الدكؿ المتقدمة، فبالرغـ مف المبالغ الممكف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ التجارة 
العالميو، ما بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ المتخمفة في مجاؿ الصناعة كالتجارة، قد تككف متساكية إال أف المبالغ 

الناتجة مف تمؾ التجارة يككف ليا أثر كبير عمى اقتصاد تمؾ الدكؿ الفقيرة، مما يجعميا أكثر اعتمادان في 
استمرار التجارة مع الشريؾ الغني، كبيذا فإف الدكؿ الفقيرة يككف لدييا الكثير مما تكسبو أك تخسره مف 

استمرار تمؾ التجارة، مع الشريؾ الغني عمى عكس مف الشريؾ الغني الذم ال تمثؿ تمؾ التجارة إال جزءان 
 59.يسيران مف مصادر دخمو القكمي، كبيذا تصبح الدكؿ الفقيرة أكثر اعتمادان عمى استمرار تمؾ التجارة 

كانقطاع تمؾ التجارة يككف لو تأثير كبير داخميان ،مف حيث التنمية كاستغبلؿ مردكد تمؾ التجارة في التطكر 
الداخمي كخارجيان مف حيث العبلقة مع الشريؾ اآلخر الغني، كىذا يجعؿ الدكلة الفقيرة تنتج لمدكلة الغنية 

 .المسيطرة 
 

، بينما تصدر الدكؿ (التي مف الممكف إعادة استيرادىا مصنعة  )غالبا، ما تصدر الدكؿ الفقيرة المكاد األكلية 
الغنية البضائع المصنعة، كأيضا، كفقا لما تمميو المزايا النسبية التي تـ اإلشارة إلييا سابقان، كمف ناحية فإف 
أسعار المكاد األكلية مستمرة في اليبكط كأسعار المكاد المصنعة ؛ إما ثابتة أك آخذه في الصعكد مما يدفع 
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الدكؿ الفقيرة إلى زيادة صادراتيا مف المكاد الخاـ لممحافظة عمى القدرة المتحقؽ مف الدخؿ، كلرفع قدرتيا 
عمى شراء المكاد المصنعة، كىذه أكثر قابمية لمتأثير بأم عكامؿ مف شانيا التأثير عمى التجارة مف حيث 

كمف جانب آخر فإف اعتماد دكؿ عمى نشاط تصديرم كاحد، أك مجمكعة قميمة مف .الحجـ كاألسعار
النشاطات التصديريو يجعؿ ىذه الدكؿ أكثر تأثيرا بأم عكامؿ سياسية أك اقتصادية يككف ليا انعكاساتيا عمى 
التجارة، كالتعامبلت االقتصادية األخرل نظران الستمرار تحقيؽ الدكؿ الفقيرة في تصدير مكادىا األكلية دخكال 
مكاكبيـ احتياجاتيا، مما يجعميا غير قادرة عمى  تغيير سياستيا االقتصادية، كيجعؿ البدائؿ أماميا قميمة في 

حاؿ فقدت جزءَا مف أسكاقيا التصديريو، مما يجعميا في صعكبة شديدة ،يصعب معيا االستغناء عف تمؾ 
الدكؿ الغنية المسيطرة، كبالتالي يككف تأثير الدكؿ الغنية أكبر بكثير عمى الدكؿ الفقيرة منو في حالة عكس 
الصكرة، كمف جانب آخر فإف استمرار الدكؿ الفقيرة بتصدير مكادىا األكلية إنما يقيد التنمية المحمية لدييا 

تحـر مف االستفادة مف تكزيع العمؿ في حاؿ تـ تصنيع جزء مف تمؾ المكاد في السكؽ المحمي، مما يكسب 
تمؾ الدكؿ ميارات فنية كاقتصادية في مجاؿ الصناعة التي ستؤدم ،في المستقبؿ، إلى كسر االحتكار عمى 

كحتى لك حاكلت الدكؿ الفقيرة تصنيع جزء مف .كبالتالي تنتيي تمؾ الدكؿ. المكاد المصنعة عمى الدكؿ الغنية
مكاردىا المحمية فإنيا تحتاج إلى معدات مف الدكؿ الغنية، أك السكؽ العالمي ،كىذه المعدات غير متكفرة، 

ف كجدت فبأثماف عالية جدان أك  لف تدخؿ إلى الدكؿ الفقيرة عمى سبيؿ استثمارات  أجنبية، كىذا يجعؿ تمؾ  كا 
الدكؿ الفقيرة تكافؽ عمى دخكؿ رأس الماؿ األجنبي إلى السكؽ المحمية، مما يؤدم إلى زيادة التأثير األجنبي 
عمى الدكؿ الفقيرة، افتقاد أسكاؽ لبدائؿ أخرل يجعؿ الدكلة الفقيرة تقع تحت تأثير الدكلة المسيطرة الغنية ،فإف 
افتقاد أسكاؽ بديمة قد تككف متكفرة في حاؿ إغبلؽ سكؽ الشريؾ الرئيسي، أم رأس الماؿ األجنبي المستمر 
في الصناعة، يككف لو اثار خطرة عمى اقتصاد الدكلة الفقيرة كيجعؿ تمؾ الدكلة تحرص أشد الحرص عمى 
المحافظة عمى تمؾ السكؽ كعدـ افتقادىا كىذا ينطكم عميو إتاحة فرص التأثير عمييا مف قبؿ االقتصاد 

المسيطر، كفي االتجاىات التي ترل مناسبة كبذلؾ يفرض أكلكية، كما كأف لمتعريفات الجمركية كبير األثر 
في قابمية الدكؿ الفقيرة، كفي التأثير في مجاؿ التجارة الخارجية فالتعريفات الجمركية التي تفرضيا 

االقتصاديات الكبيرة تقؼ حاجزان أماـ الدكؿ النامية، التي تسعى إلى تطكر صناعتيا، فمثبلن الكاليات المتحدة 
بالمائة عمى ابر الحياكة 20األمريكية ال تفرض تعريفات جمركية عمى الحديد الخاـ المستكرد كلكنيا تقرض 

.60 
 

يركز منّظرك التبعية، عمى أف لمتجارة الدكلية دكرَا كبيَرا كىامَا في فشؿ الدكؿ النامية في عمؿ تنمية حقيقية 
في بمدانيا، حيث لـ تسفر تجارب الدكؿ النامية في مجاؿ التنمية،إال عف تنمية مشكىة لـ تؤِد إلى االزدىار، 
نما كانت تجسيدَا لتكسع الرأسمالية، كتمبية لطمباتيا، كبناءانعميو يرل منظركان التبعية  كالرفاىية لدل شعكبيا كا 

كبالرغـ مف .أف الخبلص إال في قطع العبلقات ما بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المسيطرة تدريجيان كبشكؿ انتقائي
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إال أف الدكؿ الفقيرة، ال يمكنيا ،فعبل،  جاذبية شعار االستقبلؿ كاالبتعاد عف سيطرة الدكؿ القكية المسيطرة،
إنياء تمؾ العبلقة، كذلؾ لشدة حاجتيا إلى العمبلت األجنبية التي مف خبلليا تستكرد منتجات الدكؿ 

الصناعية مف حاجات ال تصنعيا الدكؿ الفقيرة، كال تستطيع إنتاجيا كالتي ،غالبا، ما تتراكح ما بيف سمع 
. ترفييية أك منتجات رأسمالية 

كباختصار، فإف عددا مف الدارسيف يختمفكف مع فريؽ الكبلسيكي كالنيككبلسيؾ في نظرتيـ لمتجارة الخارجية 
،حيث يرل ىؤالء أف التجارة الخارجية مجاؿ رئيسي في اعتماد الدكؿ النامية الفقيرة عمى الدكؿ الصناعية 

 :المتقدمة كبالتالي فيذا االعتماد يأخذ سمة التأثر كذلؾ لسببيف رئيسييف ىما
 

إف الدكؿ النامية في اغمب تجارتيا الخارجية تعتمد عمى تصدير المكاد األكلية التي تدر ليا مبالغ  .1
 .بالعممة األجنبية، ال يمكف االستغناء عنيا في استيراد المكاد المصنعة مف الدكؿ المتقدمة 

 

الفكائد المتحققة مف التجارة الخارجية بيف طرفي المعادلة تشكؿ جزئان أساسيان مف مجمؿ الدخؿ القكمي  .2
لمدكلة النامية ،كالذم ال يمكف االستغناء عنو كلكف بالنسبة لمدكؿ المتقدمة فتككف أىمية أقؿ منو في 

الدكؿ النامية، مما يجعؿ قدرة الدكؿ المتقدمة عمى التأثير عمى الدكؿ النامية أعمى كقدرتيا عمى 
 .التأثر أقؿ كالعكس صحيح

كىنا يبرز عدد مف التساؤالت بشأف طبيعة العبلقة التجارية التي تربط الكاليات المتحدة األمريكية بمصر، ىؿ 
ىذه العبلقة تطبيقا لكجو نظر الكبلسيؾ  كالنيككبلسيؾ، كأف طرفي المعادلة مستفيد مف ىذه التجارة بعيدا عف 

التأثير كالتأثر ؟ أـ أنيا تطبيؽ لمفيـك التبعية اك مفيـك الماركسيكف كالماركسيكف الجدد ،الذيف يركف أف 
الكاممة ؟ أـ أف ىنالؾ " الفقيرة  كبالتالي التبعية " لمتجارة الخارجية مجاالن رئيسيان لمتأثير عمى الدكؿ النامية 

نمكذج ثالث يككف فيو االعتماد متبادؿ كالفائدة تتحقؽ لمطرفيف بنفس الدرجة ؟ كؿ ىذه التساؤالت ستحاكؿ 
 .الدراسة اإلجابة عمييا أك عمى جزء كبير منيا في ىذا الفصؿ 

 
يؤكد الباحث بأنو يمكف االشاره إلى ثبلث أمكر ىامة تساعد في فيـ طبيعة العبلقات التجارية، كالمساعدات 

التي تربط الكاليات المتحدة األمريكية بمصر كتبيف أىـ السمات التي تتسـ بيا ىذه العبلقة، كأكجو القكه 
 :كالضعؼ في تمؾ العبلقة التي تجعميا قابمة لمتأثير بالتقيدات التي يمكف أف تطرأ عمييا كاىـ ىذه األمكر

 
يعترؼ المسئكلكف األمريكيكف بأف الشرؽ األكسط يمثؿ إلى االقتصاد األمريكي مجاالن كاسعان كفرصا عظيمة 
لزيادة صادراتيا إلى تمؾ الدكؿ، ليذا كظفت الكاليات المتحدة األمريكية برامج مساعداتيا لمدكؿ النامية بصفة 
عامة، كلمصر بصفة خاصة، لدعـ المصالح التجارية األمريكية، كذلؾ بالتعاكف مع الشركات األمريكية التي 
تقكـ عمى أساس السعي لتحقيؽ األرباح، كىذا يظير االرتباط الكثيؽ ما بيف سياسة المساعدات التي تنتيجيا 
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  61الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الدكؿ النامية بصفة عامة كلمصر بصفة خاصة كالسياسة التجارية 
: كيتضح ذلؾ فيما يمي 

ساىـ برنامج االستيراد السمعي في دخكؿ التجارة األمريكية إلى األسكاؽ المصرية، كقد تكلت الشركة التجارية 
مف " كيع بحيث تتجاكز صادرات السمع األمريكية إلى مصر ما يمكلة المشركع فاألمريكية ميمة الت

: كيتضمف ىذا البرنامج ثبلثة بنكد كىي كما يمي " المساعدات 
، ككفقا ليذا البرنامج يتـ تخصيص المنح كالقركض لممنظمات  (CIF) برنامج استيراد السمع  -1

. الحككمية لتمكيؿ مشتريات المنتجات األمريكية كالخدمات المرتبطة بيا 
كيقـك عمى اساس تقديـ ائتماف قصير كمتكسط  ( PSP)اعتماد مخصص النتاج القطاع الخاص - 2

االجؿ لمقطاع الخاص المصرم، لتمكيؿ كاردات البضائع كالمعدات مف الكاليات المتحدة األمريكية، 
أضافة إلى تمكيؿ بند الدراسات كالتدريبات التي مف شأنيا تطكير أداء البنكؾ، إضافة إلى ما يقدمو 

 مف تقديـ ائتماف قصير كمتكسط األجؿ بعمبلت أجنبية لمقطاع الخاص  (CIP – PSP )برنامج 
 62. (PSP)      لتمكيؿ كاردات كمعدات مف الكاليات المتحدة حيث يعتبر ىذا امتدادا لمبرنامج

أما بالنسبة إلى المساعدات المخصصة لممشركعات، يتكرر كركد العبارة التالية في االتفاقات الخاصة - 3
، كسكؼ تستخدـ ،عمى سبيؿ الحصر، في تمكيؿ تكاليؼ "التكاليؼ بالنقد األجنبي" بالمنح كالقركض 

السمع كالخدمات المطمكبة لممشركع كالتي يككف مصدرىا كاصميا في الكاليات المتحدة إال إذا كافقت 
 63"الكالية عمى غير ذلؾ 

،في بنده األكؿ ،عمى أساس تقديـ قركض " 480"يقكـ برنامج الغذاء مف اجؿ السبلـ كفؽ القانكف العاـ رقـ 
 64.ذات فائدة منخفضة مف اجؿ سمع المنتجات الزراعية األمريكية كبصفة خاصة الدقيؽ

 :يكضح الجدكؿ التالي نسبة المساعدات المقدمة الى كؿ بند مف البنكد الثبلث السالفة الذكر
 

نسبة المساعدات األمريكية المخصصة لبرنامج االستيراد السمعي كالمشركعات الى إجمالي المساعدات 
: 1991 – 1981مف سنة .األمريكية لمصر

( 2)جدكؿ رقـ 
مجموع النسب   السنة االستيراد السمعي المشروعات 480PLالباب االول من 

96.7 23.8 45.9 27 1981 
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96.5 23.7 39.2 33.6 1982 

97.2 23 44.1 30.1 1983 

89.2 22.4 40.1 26.9 1984 

72.3 17.3 39.6 15.4 1985 

71.9 17.6 42.4 11.9 1986 

88.3 18 60.3 10 1987 

88.5 16.9 61.6 10 1988 

90 20.2 68.4 11.4 1989 

74.7 18.4 51.8 4.5 1990 

87 17.4 64 5.6 1991 

 المتوسط 16.9 47.2 19.9 87.5

    65 
 كالذم يقكـ عمى أساس برنامج الغذاء مف 480، قانكف المساعدات األمريكي المرقـ 480المقصكد بالتعاكف 

اجؿ السبلـ  بنده األكؿ يتضمف تقديـ قركض بأسعار مخفضة لشراء المنتجات الزراعية األمريكية، 
 :كخصكصان الدقيؽ يمثؿ الجدكؿ السالؼ اتجاىيف أساسييف ىما

 
يمييا الباب  % 47.2تمثيؿ المساعدات المخصصة لممشركعات أعمى نسبة بمتكسط حسابي قدره  .1

% 16.9ثـ االستيراد الذم يمثؿ % 19.9 بمتكسط حسابي قدره 480األكؿ مف القانكف األمريكي رقـ 
. لمتكسط حسابي لمفترة المذككرة في الجدكؿ 

مف إجمالي  % 87.5إف البنكد الثبلث المذككرة في الجدكؿ كالتي تمثؿ في متكسطيا الحسابي . 2
المساعدات المقدمة لمصر خبلؿ الفترة أعبله،  ىذه النسب ،في معظميا، إْف لـ يكف جميعيا، 

تخصص لبلستيراد مف الكاليات المتحدة، كفؽ ما سبؽ ذكره ،كىذا يكضح عمؽ كحجـ الدكافع التجارية 
. راء المساعدات، كمدل االرتباط ما بيف السياسة التجارية األمريكية كسياسة المساعدات كالكامنة 

،أىـ كاردات مصر مف الكاليات المتحدة فيما  (القمح، الدقيؽ، ألذره، كدقيقيا  )تمثؿ كاردات الغذاء . 3
يتعمؽ بكاردات المكاد الغذائية، حيث دأبت الكاليات المتحدة تاريخيان عمى تقديـ فائض القمح لدييا إلى 

الدكؿ التي تعاني نقصا في الغذاء، كىذه المنتجات تشكؿ جزءان أساسيان مف المساعدات األمريكية 
 :الخارجية، كتعتبر المساعدات الغذائية ىامو بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية لسببيف رئيسيف 

 
أنو ذك طبيعة اقتصادية ،حيث حققت تمؾ المساعدات مزايا عدة منيا ،عمى سبيؿ المثاؿ ال   :السبب األول

الحصر ،أف تمؾ المساعدات قدمت دعمان مباشران لمدكؿ التي تصميا المساعدات، كبالتالي قكة  العبلقة ما بيف 
الدكؿ المتمقية لممساعدات كالكاليات المتحدة، مما يترتب عميو مساندة في المكاقؼ كتبلءـ في كجيات النظر 
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في بعض المكاقؼ السياسية المشتركة، كدعما غير مباشر لمفبلحيف األمريكييف، كذلؾ بقياـ الحككمة 
األمريكية بشراء الفائض مف إنتاج الفبلحيف بأسعار مرضية كتقديمو ضمف برنامج المساعدات الخارجية، كقد 

إف أسكاؽ " عمؽ أحد الساسة األمريكاف عمى المكاسب االقتصادية مف كراء المساعدات الغذائية حيث قاؿ 
الغذاء الكبيرة لممستقبؿ ىي نفس المناطؽ التي يتعمـ فييا الناس مف خبلؿ برنامج الغذاء مف اجؿ السبلـ، 

كيؼ يأكمكف اإلنتاج األمريكي، إف الناس الذيف نساعدىـ اليـك سػكؼ يصبحكف مف عمبلئنا غدا  
 

يعتبر ذك طبيعة سياسية ،حيث تعتبر المعكنات الغذائية أداه حاسمة لمسياسة الخارجية، تساىـ  :السبب الثاني
في خدمة األىداؼ السياسية كالعسكرية، فقد كضع فريؽ العمؿ ،الذم كضعو الرئيس األمريكي كأثر، لمنافشة 

 دكؿ ،منيا مصر ،كانت تتمقى 8فقد أكرد قائمة مف " ، إلى خدمة البرنامج لممصالح األمريكية 480القانكف 
المعكنة ألغراض سياسية، كيعترؼ المسئكلكف األمريكيكف صراحة باألىمية السياسية السيطرة الكاليات 

 حيث تحدث أحد كزراء الزراعة األمريكاف السابقيف عف الغذاء 66المتحدة األمريكية عمى اإلمدادات الغذائية 
 67" إف الغذاء سبلح ،كأداة قكية في جعبة مفاكضاتنا " بقكلو 

 
 1977إف أىمية الغذاء لدل المكاطف المصرم تظير كاضحة جدا أعماؿ العنؼ التي قاـ بيا المصريكف سنة 

نتيجة لرفع أسعار الخبز، حيث قتؿ ما يقارب ثمانكف شخصا نتيجة التظاىرات التي قاـ بيا المصريكف في 
حينو، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية السبلح الغذائي كمدل تأثيره إذا ما استخدـ في 

 .المفاكضات
 

ىذا مف جانب، كمف جانب آخر، يرل معارضك استيراد مصر لممكارد الغذائية األمريكية، بأف ىذا االستيراد 
ضعافا لممزارع المصرم ككف الحككمة المصرية تقكـ باستيراد المكاد  ليس إال دعما لممزارع األمريكي، كا 

الغذائية مف الكاليات المتحدة األمريكية بأسعار السكؽ العالمية المرتفعة فيما تشترم المنتجات المصرية مف 
 68.الفبلح المصرم بأسعار منخفضة 

 
مف الميـ جدا التكضيح، أف المعكنات الغدائية األمريكية المقدمة إلى مصر ليست ىبة لممحتاجيف 

نما ىي قركض، ألف مصر تدفع أثماف ما تتمقاه مف مساعدات غذائية أمريكية بكاسطة القركض  المصرييف، كا 
 69التي تسدد بالدكالر 
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كما تكضح الدراسات ،أف الكاليات المتحدة ليست حريصو كال ترغب بأف تصؿ مصر إلى االكتفاء الذاتي في 
إنتاج المكاد الغذائية، حيث أكرد التقرير المشترؾ الصادر عف كؿ مف ىيئة المعكنة األمريكية في مصر مف 

 أنو ال ينبغي أف York Reportناحية، ككزارة الزراعة المصرية مف ناحية أخرل، كالمعركؼ بتقرير يكرؾ  
يككف ىدؼ مصر ،بالضركرة، الكصكؿ إلى تحقيؽ االكتفاء الذاتي في مجاؿ إنتاج الغذاء، حيث يجب 
التخمي عف األمف الغذائي كيدؼ لصالح إنتاج المنتجات كالسمع التي تتمتع مصر بخبرة في إنتاجيا 

مف أجؿ استخداـ العائد المتكلد عنو في استيراد السمع " المحاصيؿ البستانية المرتفعة القيمة " كتصديرىا، 
 .الغذائية األساسية

 
ضافو إلى  مما تقدـ، يتضح أف استمرار مصر في تمقي المعكنات التي ىي في األساس ليست ىبات، كا 
االستمرار باستيراد المنتجات الغذائية األمريكية، يجعؿ مصر، دائمان، تقع تحت عبء القركض، كمف ثـ 
الديكف مف اجؿ دفع أثماف تمؾ المكاد، ككذلؾ استمرار مصر كسكؽ رئيسي الستيراد المنتجات الغذائية 

 .األمريكية حيث تعتبر مصر ثالث اكبر مستكرد لممكاد الزراعية األمريكية
 

أما مف الناحية السياسية ،فقد لعبت اإلمدادات الغذائية األمريكية دكران ىامان ككبيران في تحسيف العبلقة 
األمريكية المصرية، كزادت مف تأثير الكاليات المتحدة األمريكية عمى مصر،  استئناؼ اإلمدادات الغذائية 

 كاف لو كبير الصمة باستعداد مصر، لمتعاكف كالمشاركة في خطة السبلـ التي 1974األمريكية لمصر سنة 
في مقابمة مع صحيفة بيزنيس كيؾ " ابرؿ بكتز" عرضيا كيسنجر، كقد أكضح احد كزراء الزراعة األمريكاف 

"Business week " ؛ أف الفضؿ في تحسيف العبلقة المصرية األمريكية يعكد إلى الغذاء معتبرا 1979سنة
أف الغذاء األمريكي كخصكصا القمح عمى حجـ النفكذ السكفيتي في منطقة الشرؽ األكسط، كجعؿ الركس 

 70.يقفكف مكقؼ المتفرج أثناء التفاكض عمى االتفاقية المصرية اإلسرائيمية 
كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية إمداد مصر بالمكاد الغذائية بالنسبة لمكاليات المتحدة ككذلؾ 

العمؿ عمى عدـ إيصاؿ مصر لبلكتفاء الذاتي مف تمؾ المكاد ،كذلؾ مف خبلؿ تأميف ما تحتاجو مصر مف 
ككذلؾ يكضح أىمية المكاد الغذائية في التأثير عمى سمكؾ السياسة الخارجية المصرية تجاه .تمؾ المكاد

الكاليات المتحدة ككذلؾ خدمة ألجندتيا كتجاكبان مع مشركع السبلـ األمريكي في المنطقة الذم في الغالب 
. يصب في خدمة المصالح األمريكية حتى لك تعارضت تمؾ المصالح مع المصالح المصرية 

 

  :-اعتماد االقتصاد المصري عمى الواليات المتحدة في مجال المساعدات والمعونات   2. 3.4.4
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، إجمالي المنح كالقركض التي تقدـ كفقان لشركط ميسرة قيقصد بمصطمح المساعدات اإلنمائية الرسمية الشائع
كيككف مصدر تمؾ المساعدات كالقركض مف مصادر رسمية . بيدؼ تحقيؽ التنمية االقتصادية كالرفاىية

سكاء مف جانب الدكؿ المنفردة اك مف جانب مؤسسات اإلقراض الدكلية مثؿ البنؾ الدكلي كالييئات التابعة 
لؤلمـ المتحدة ،كبنكؾ التنمية المختمفة، ككذلؾ صندكؽ النقد الدكلي الذم يقكـ أساسان عمى مبدأ اإلقراض مف 

 الدكؿ التي عمييا مديكنيات، أك يكجد عجز في مكازينيا إلى جانب  فياجؿ تغطية عجز مكازيف المدفكعات
قيامو مؤخرا بتقديـ قركض بعيدة المدل لمعالجة مشاكؿ مزمنة غير طارئة كمساعدة الدكؿ الفقيرة في مكاجية 

 71.ديكنيا 
ستتناكؿ الدراسة في ىذا الجانب، درجة االعتماد المصرم عمى المساعدات األمريكية كأثرىا عمى الدكؿ 

إضافة إلى دراسة كتقييـ أداء المساعدات األمريكية المقدمة إلى مصر، ما بيف األىداؼ المعمنة متمقية، اؿ
ىـ ما يقاؿ في أدبيات ة أكالنتائج المتحققة ككذلؾ إلى أم مدل تعتمد مصر عمى المساعدات األمريكي

 :االعتماد في مجاؿ المساعدات األجنبية كتأثيرىا عمى مصر المتمقية
 

االعتماد االقتصادي في مجال المساعدات   1.2.3.4.4
غالبان ما تربط الدكؿ المانحة  مساعداتيا بشرط استخداـ جزء مف تمؾ المساعدات في شراء سمع كخدمات  

مف تمؾ الدكؿ، كأحيانان يككف الشرط استخداـ كؿ ما يستكرد خارجيان مف نفس الدكلة المقدمة لممساعدة عمى 
أف تقكـ الدكلة المانحة بتمكيؿ ما يتـ شرائو داخميان، ك أحيانان أخرل ،تعرض الدكؿ المانحة عمى الدكؿ المتمقية 

شركط شراء حاجاتيا مف السمع كالخدمات مف الدكؿ المانحو  مما يؤدم إلى انخفاض القيمة الحقيقية 
لممساعدات نتيجة أف أسعار تمؾ السمع كالخدمات غالبان ما تككف أكثر ارتفاعان مف األسعار في السكؽ 

 72.العالمي 
 

كتمثؿ المساعدات األمريكية المشركطة تجسيدان كاضحان ليذه القيمة، فمثبل أسعار السمع األمريكية المستكردة 
ضمف برامج المساعدات ال تدخؿ ضمف المنافسة العالمية كمستكياتيا في تمؾ المنافسة التي تسكد األسكاؽ 

المفتكحة، كبالتالي فإف المعكنو المقيدة تكجو أك تفسح المجاؿ لممكرديف في لكاليات المتحدة أف يسعركا 
بضائعيـ كفؽ األسعار الدارجة في أسكاقيـ المحمية، كمف ثـ ،معاممة المبيعات الممكلة بالمعكنة األمريكية، 
ككأنيا أصناؼ لمبيعات السكؽ المحمي االمريكي، كبالنظر الختبلؼ القكة الشرائية لمسكؽ في الدكؿ المتمقية 
مثؿ مصر عنيا في الكاليات المتحدة األمريكية فإف ذلؾ يؤدم إلى ارتفاع كبير في األسعار أكثر بكثير مما 
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لك تـ استيراد البضاعة نفسيا كفؽ المنافسة الحرة، كىذا يؤدم إلى انخفاض القيمة الحقيقية لمقركض كالمنح 
 73.التي تمكؿ شراء مثؿ تمؾ السمع 

 
ىذا مف جانب ،كمف جانب آخر فإف المعكنات المقيدة غالبان ما تعمؿ عمى دعـ العبلقات الثنائية التجارية، 

كبالتالي تزيد مف قابمية الدكؿ المتمقية لممساعدة لمتأثر بالدكؿ المانحة باعتبارىا الممكؿ الرئيسي لكارداتيا، فقد 
أف ىيئة المعكنة قد أسيمت مباشرة في تعزيز كتكسيع "جاء في تقرير لييئة المعكنة األمريكية في الككنغرس 

 74" .نطاؽ العبلقات التجارية بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية 
ىذه السيطرة عمى الكاردات مف خبلؿ تمكيميا يؤدم إلى تغمغؿ في نظاـ كنمطية كاردات المتمقي لممساعدة، 

مما يؤدم إلى تقميؿ قدره ذلؾ المتمقي لممساعدة عمى تكفير العمبلت األجنبية البلزمة الستيراد سمع يعتقد أنيا 
 .ضركرية لعممية التنمية لديو

 
 االعتماد االقتصادي في مجال سياسة صرف المساعدات  2.2.3.4.4

تفقد الدكؿ المتمقية فقد  " :في حالة أف أم تدخؿ لمدكلو المانحة في سياسة صرؼ المساعدات المقدمة
لممساعدات سيطرتيا كسيادتيا عمى السياسات االقتصادية، حيث تككف مضطرة إلى األخذ بالسياسات التي 

نظر إلى المساعدات األمريكية كنمكذج ما تـ اؿتفرضيا الدكؿ المانحة كمؤسسات التمكيؿ الدكلية، فمثبلن إذا 
يعتبر مف أىـ المعايير التي تحكـ تكظيؼ المعكنة األمريكية في مختمؼ الدكؿ " القطاع الخاص "فإف دعـ

المتمقية لممساعدات، ميما كاف المنطؽ السياسي كراء تمؾ المساعدات أما بما يخص مصر فقد أكدت لجنة 
العبلقات الخارجية في الككنجرس أف تنمية القطاع الخاص في مصر تعتبر في قمة أكلكيات المعكنة 

، 1974األمريكية كيظير ذلؾ كاضحا حيث صدر أكؿ قانكف لبلنفتاح االقتصادم في مصر في حزيراف 
 .رحيث بدأت الكاليات المتحدة كبعد شير كاحد فقط مف قرار االنفتاح بتقديـ المساعدات لمص

 

  االعتماد االقتصادي في مجال المساعدات المتعددة االطراف   3.2.3.4.4
المساعدات المتعددة األطراؼ، كىي المقدمة مف قبؿ مؤسسات اإلقراض العالمية مثؿ صندكؽ النقد الدكلي، 

كالبنؾ الدكلي ليست بعيدة عف تأثير الكاليات المتحدة فيي اضافة إلى ككنيا تممؾ حصة األسد في مؤسسات 
اإلقراض تمؾ ؛ تربطيا عبلقة كطيدة مع المساىميف اآلخريف في تمؾ المؤسسات، مما يجعميا القكه التصكيتية 

األكبر، حتى أف قرارات صندكؽ النقد الدكلي تتخذ فعميان بما يتبلءـ مع السياسة األمريكية، كىذا يعطي 
لمكاليات المتحدة المقدرة عمى الطمب مف مؤسسات اإلقراض فرض شركطيا عمى الدكؿ المتمقية لتمؾ 

القركض، مثؿ تشجيع اإلصبلح العاـ في السياسة االقتصادية لمدكؿ المتمقية لممساعدات كشرط لمحصكؿ 
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كىناؾ بعض الشركط التي يضعيا البنؾ الدكلي لتبلءـ الظركؼ الخاصة لمدكؿ . عمى القركض كالمساعدات
المختمفة المتمقية لممساعدات، تجعؿ في النياية تمؾ الدكؿ أكثر اعتمادا عمى المؤسسات األقراضية عما كانت 

 األمر الذم مف 75عميو مف الشركط التي يضعيا عادة صندكؽ النقد الدكلي العمؿ عمى تخصيص العممة 
شأنو تقميؿ حصيمة العممة األجنبية لممتمقي لمقركض، كالمتكلدة عف بيع صادراتو، مما يجعمو يزيد مف 

صادراتو بغرض تعكيض النقص في العممة األجنبية كىذا يؤدم إلى تكريس المزيد مف المكارد لغرض إنتاج 
ليس ىذا .كميات أكبر مف البضائع، األمر الذم يؤدم في النياية إلى المزيد مف االعتماد مف قبؿ المتمقي

نما ىنالؾ مؤسسات أخرل مثؿ البنؾ الدكلي، كككالة التنمية األمريكية،  يعتمد عمى صندكؽ النقد  فحسب، كا 
الدكلي مف أجؿ تقدير أداء الحككمة المتمقية لمقركض كالمساعدات كتجعؿ قراراتيا بتقديـ المساعدات مرىكف 

بالتكصؿ إلى اتفاؽ مع صندكؽ النقد الدكلي، كيظير ىذا التنسيؽ كاضحا حيف قامت الكاليات المتحدة 
، 1989- 1988 مميكف دكالر، مف عامي 230األمريكية بتجميد المعكنة النقدية المقدمة إلى مصر كالبالغة 

حيث ربط المتحدث األمريكي استمرار تقديـ المعكنة بالتكصؿ إلى اتفاؽ ما بيف مصر كصندكؽ النقد الدكلي، 
كىذه تعتبر سابقة صريحة ككاضحة بمدل التنسيؽ ما بيف الكاليات المتحدة، كمؤسسات اإلقراض العالمية، 
كالدكؿ الغربية المساىمة في تمؾ المؤسسات حيث صرح فرانؾ كيرنز السفير األمريكي في القاىرة في ىذا 

أف قياـ الحككمة المصرية بتكقيع اتفاؽ جديد مع صندكؽ النقد الدكلي سكؼ يساىـ في إرساؿ " الصدد، 
 76.إشارات ايجابية قكية سكاء عمى المستكل الداخمي أك المستكل الدكلي 

 

  االعتماد االقتصادي في مجال الشروط المطموبة 4.2.3.4.4
 حيث تمتـز قرار مف الشركط التي تطمبيا الدكؿ المانحة، كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية، تكفر االست

الدكؿ المتمقية لممساعدات باتخاذ إجراءات مف شأنيا تكفير االستقرار الذم  سيؤدم في النياية إلى تكفير 
المناخ المناسب لتشجيع االستثمار األجنبي، كمف ىذه اإلجراءات تخصيص مبالغ لتحسيف البنية التحتية 
جراء دراسات الجدكل كغيرىا، إضافة إلى إلزاـ الدكلة المتمقية لممساعدات بتعكيض المستثمريف األجانب  كا 

ىا، كبفضؿ ىذه الظركؼ التي تكفرىا المنح كالمساعدات االجنبية يزيد ـعف أية رؤكس أمكاؿ قد يتـ تأمي
77. التغمغؿ األجنبي في األقتصاديات المتمقية  مف خبلؿ عممية االستثمار

 

 
كفي مقدمتيا المقدمة مف الكاليات المتحدة األمريكية، ال تساىـ في ، إضافة إلى ذلؾ فإف المساعدات األجنبية

تحقيؽ تنمية اقتصادية فعمية في البمد المتمقية، ألف ىذه المساعدات التي تشمؿ المنح كالقركض تزيد مف 
ارتفاع مديكنية الدكؿ المتمقية نتيجة الستحقاؽ فكائد كبيره يصعب عمى الدكلة المتمقية سدادىا، كيعتبر 

                                                 
75

 Richardson ، foreign policy and Economic Dependence ، I bid pp. 48-50  

76
  26 ص – ( 1987/  آذار 27 )، األهرام االقتصادي " رحلة االقتصادي ما بٌن المعونة األمرٌكٌة وصندوق النقد الدولً " جمال زاٌده ،  

77
 Richardsen ، foreign policy and Economic Dependence ، I bid ، p.382 



 

 

76 

 1985تصريح الرئيس المصرم  محمد حسني مبارؾ عند ىذا المعنى لمجمة نيكز كيؾ في شير آذار سنة 
 مميكف دكالر كمعكنة اقتصادية ككؿ سنة ارد لكـ فائدة عمى القركض 815إنكـ تعطكني حكالي " حيث قاؿ 

 مميكف دكالر كىك مبمغ ال يساعدني 300 مميكف دكالر تقريبان، كالباقي ىك حكالي 500العسكرية تقدر بمبمغ 
  78"في رفع مستكل شعبي 

 
ضح أف الدكؿ المتمقية تكاجو دائما نقص في العممة األجنبية، كتزايد في االلتزامات نتيجة الديكف تمما تقدـ م

المتراكمة، مما يؤدم إلى االستمرار في االقتراض كزيادة صادراتيا مف السمع لغرض تكفير العممة األجنبية 
 .إذا ما أرادت االستمرار في استيراد السمع كالتقنيات البلزمة مف الدكؿ األجنبية 

 
 االعتماد االقتصادي في مجال خدمة اىداف السياسة الخارجية لمدول المانحة 5.2.3.4.4 

 فغالبان ،تعتبر المساعدات األجنبية مف أنجح األدكات الفاعمة لخدمة أىداؼ السياسة الخارجية لمدكؿ المانحة
ما تقدـ الدكؿ المانحة المساعدات، إما لتثبيت نظاـ حكـ قائـ في إحدل الدكؿ النامية بحيث يخدـ ىذا النظاـ 
مصالحيا أك دعـ نخبة معارضة لمنظاـ الحاكـ إذا كاف ال يخدـ مصالحيا، كذلؾ انطبلقا مف  اليقيف بأنو ال 

يمكف لمحككمة في الدكؿ النامية االستمرار في الحكـ إذا عجزت عف تمبية الحد األدنى مف طمكحات 
مكاطنييا، ىذا السبب الذم يدفع الحككمات لمسعي كراء الحصكؿ عمى المساعدات كالقركض، التي تعتبر مف 
ضركريات بقائيا في السمطة كفي ىذا الجانب يمكف اإلشارة إلى تحميؿ احد االقتصادييف السابقيف في ككالة 

بأف المعكنات االقتصادية األمريكية التي تستخدـ لمنع  " USAID " H.B.sheazyالتنمية الدكلية األمريكية 
الظركؼ السياسية كاالقتصادية مف التدىكر في الدكؿ التي يمكف الحفاظ عمى الحككمة القائمة فييا، ذا قيمة 

 ،ىذا مف جانب، كمف جانب آخر فإف الدكؿ المتمقية ستجدىا نفسيا في مرحمة 79. لمكاليات المتحدة األمريكية
ما مضطره إلى تأييد سياسات الدكؿ المانحة، فكمما زاد االعتماد االقتصادم لمدكلة المتمقية عمى الدكلة 

المانحة زاد احتماؿ تاييد مصالح تمؾ الدكلة المانحة، كىذا ينطبؽ عمى الكاليات المتحدة األمريكية فقد جندت 
الكاليات المتحدة تمؾ المساعدات ألغراض تخدـ مصالحيا السياسية كيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ في أمريف 

 :ىاميف
  

  : الحرب الباردة .1

كتحديدا ،حيث سعت الكاليات المتحدة إلى تحجيـ النفكذ الشيكعي، خصكصان في منطقة الشرؽ األكسط 
سبلميان، كأف مصر كانت حميفان لبلتحاد  في مصر، ككنيا الدكلة العربية األكبر كليا تأثيرىا ؛ عربيان كا 

السكفيتي في حقبة الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر، ككسب مصر في مرحمة الحرب الباردة لو 
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كمف شأنو تقميص النفكذ الشيكعي في المنطقة، كىذا في نظر الكاليات يعمؿ عمى تعزيز ،حسنات جمة 
 .أمنيا القكمي كيحقؽ أىدافيا 

 

  :التسوية السممية لممنازعات .2

فقد استخدمت الكاليات المتحدة األمريكية المساعدات مف أجؿ دعـ االستقرار كاحتكاء الصراعات، بما 
يخدـ مصالحيا كيظير ذلؾ كاضحا في اتفاقات السبلـ المصرية اإلسرائيمية،  التكصؿ إلى استقرار 

 تقديـ المساعدات يؤدم الى خدمة المصالح األمريكية بالسيطرة الطكيمة األمد عمى المنطقة برمتيا، 
لدكلة ما يساعد في تعزيز اقتصاد تمؾ الدكلة، كبالتالي ضماف عدـ كصكؿ معارضة ذلؾ النظاـ 

إف االتفاؽ عمى " المنسؽ مع سياسات الكاليات المتحدة إلى السمطة، كفي ىذا الشأف صرح شكلتز 
ف تقكية أصدقاء أمريكا ىي  المعكنات الخارجية يعتبر استثمارا في مستقبؿ أمريكا كمستقبؿ العالـ، كا 

80"كسيمة مف أكثر الكسائؿ كفاءة لحماية مصالحيا كتحقيؽ أىدافيا 
 

.  المساعدات األمريكية لمصر ما بين األىداف والنتائج المحققة 1.2.3.4.4
، كالذم تـ مف خبللو 1974كاف لمبياف المشترؾ الذم أعمف بيف الكاليات المتحدة األمريكية كمصر سنة 

تحديد أسس تنمية العبلقة السياسو كاالقتصادية ما بيف الدكلتيف األثر الكبير في اتخاذ المساعدات األمريكية 
حيث حدد ذلؾ البياف األسس البلزمة لتحقيؽ تنميو في العبلقات السياسية كاالقتصادية . شكبلن منظمان 

:- برنامج المساعدات األمريكية لمصر مف أربعة بنكد كيتككف 81كالتعاكف العممي كالزراعي كالطبي كالثقافي
82 

 .480الغذاء مف أجؿ السبلـ في إطار القانكف رقـ  .1

 .برنامج االستيراد السمعي  .2

 .1984التحكيبلت النقدية كبدأت سنة  .3

 . المساعدات المخصصة لممشركعات .4

كفي إطار تقييـ الدراسة لمبرنامج األمريكي لممساعدات لمصر ،ظيرت رؤيتاف مختمفتاف، تتبايف في كجيات 
نظرىا حكؿ اثر تمؾ المساعدات عمى السياسة الخارجية المصرية ،كمدل تطابؽ تمؾ المكاقؼ مع المصالح 
األمريكية، فمنيـ مف نظر الى مكضكع المساعدات بسمبية، معتبران أف مصر ،دائمان ،ىي المتأثر نتيجة لتمؾ 
المساعدات، مع استبعاد امكانية أف يككف لمصر القدرة عمى التأثير في الجانب االمريكي، كىذه ىي النظرة 

اما كجية النظر االخرل، فترل اف التأثير متبادؿ ما بيف الدكلتيف .السمبية لممساعدات االمريكية عمى مصر
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،كما المساعدات االقتصادية االمريكية لمصر، اال تجسيدان لمتعاكف ما بيف الدكلتيف ضمف نسؽ دكلي تسكده 
 .انكاع مختمفة مف العبلقات

 
 : الرؤية االولى التي تتعامل بسمبيو مع موضوع المساعدات االمريكية لمصر1.2.3.4.4.1 

تنطمؽ ىذه الرؤية مف اعتقادىا بأف المعيار السياسي ىك المعيار األساسي األكثر أىمية بالنسبة لمكاليات 
المتحدة، في تحديد حجـ كتدفؽ المساعدات األمريكية لمصر سكاء بالنسبة إلى بداية تقديـ تمؾ المساعدات 

 حيث يرل منظرك ىذه الرؤية بأف الكاليات المتحدة 83 تاريخوفي متصؼ السبعينات أك استمرار تدفقيا حتى 
ال يمكف ،بأم حاؿ مف االحكاؿ، أف تقدـ أم نكع مف المساعدات اذا لـ يكف لو مردكد سياسي يخدـ االجندة 

حيث مثمت الندرة الشديدة في االستثمارات األمريكية مؤشران كاضحان عمى أكلكية الدافع .االمريكية في المنطقة
السياسي، كبذلؾ لـ يكف اليدؼ الرئيسي لممساعدات األمريكية اإلسياـ في نمك كتطكير االقتصاد المصرم، 
عمى نحك يجعمو مستقببلن قادران عمى االعتماد عمى ذاتو، بؿ عمى العكس كاف لممساعدات األمريكية جانب 

سمبي عمى الحياة االقتصادية في مصر حيث أدل باالقتصاد المصرم إلى مزيد مف االعتماد عمى الكاليات 
 .المتحدة األمريكية 

 
 :- كمف الممكف تحديد أىـ االراء في ىذا الجانب عمى النحك التالي 

 
 مف قانكف األمف المتبادؿ األمريكي، نص صراحة عمى أنو ال يجكز منح أم مساعده اقتصادية 511الفصؿ 

 كبناء عمية، يقـك 84أك أمنية ألية دكلة مف الدكؿ إذا كانت ىذه المساعدات ال تخدـ أمف الكاليات المتحدة ،
صندكؽ الدعـ االقتصادم األمريكي بتقديـ المساعدات إلى الدكؿ التي يتـ تحديدىا ذات أىمية قصكل 
بالنسبة لممصالح األمريكية، كيظير كاضحا أىمية مصر بالنسبة لممصالح األمريكية، مف خبلؿ حجـ 

المساعدات المقدـ إلييا منذ منتصؼ السبعينات، كحتى اآلف، كىذه األىمية تجعميا تحتؿ المرتبة الثانية في 
85.تمقي المساعدات بعد إسرائيؿ 

 

 يرل  بعض المنظركف السياسيكف، أف أساس المساعدات األمريكية لمصر ىدفيا سياسي، كذلؾ لمكافأة 
مصر عمى تعيدىا بالسير في العممية السممية مع إسرائيؿ، كلحث النظاـ المصرم عمى تكقيع اتفاقيات سبلـ 
مع إسرائيؿ، كليس كما يدعي البعض بأف تمؾ المساعدات تأتي ضمف نسؽ، كعبلقات دكلية ما بيف الدكؿ 

 كما نجـ عنو مف تدفؽ لممساعدات االمريكية لمصر، دليؿ 86" تكقيع اتفاؽ كامب ديفد " في المنطقة،  
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كاضح عمى تفضيؿ االكلكية السياسية لمكاليات المتحدة االمريكية عمى غيرىا مف االمكر، كبعد تكقيع االتفاؽ، 
أصبح رفع مستكل المساعدات األمريكية لمصر ىامان كضركريان كليس كفؽ تقدير دقيؽ لبلحتياجات اإلنمائية 
المصرية، أك عمى أساس ما تستطيع مصر أف تستكعبو مف مساعدات، فقد كاف مف الضركرم رفع مستكل 
المساعدات لكي تستطيع مصر مكاجو النقص المترتب عمى تكقؼ المساعدات العربية، نتيجة لتكقيع اتفاؽ 

كامب ديفيد، كمف جانب آخر دعمان لمنظاـ الحاكـ في حينو حتى يتمكف السادات مف تعزيز نظامو الداخمي، 
بقدر يسمح لو بالدخكؿ في المخاطرة السياسية الناجحة عف تكقيع االتفاؽ مع إسرائيؿ، لذلؾ تركزت 

المساعدات عمى اعطاء قناة السكيس حؽ األكلكية عمى غيرىا مف المناطؽ، ككذلؾ إعادة بناء المدف التي 
 .دمرتيا الحرب لكي يشعر كؿ مف المصرييف، كاإلسرائيميكف باالطمئناف كالثقة ببعضيما 

 
كمف جانب آخر، فإف لممساعدات األمريكية األثر الكبير في تشكيؿ عائؽ أماـ االتحاد السكفيتي كمنعو أك 

إضافة إلى تشجيع مصر عمى تشجيع كدعـ . إعاقتو مف استعادة قاعدتو االقتصادية، كالسياسية في مصر
سياسة االنفتاح االقتصادم، كالتي تعتبرىا الخطكة األكلى نحك تحكؿ مصر إلى اقتصاد قطاع خاص، كىذا 
ما شجع الغرب بشكؿ كامؿ، إضافة إلى الكاليات المتحدة، ألنو الضماف لتحكؿ مصر إلى المعسكر الغربي، 
إضافة إلى ارتباط المساعدات األمريكية لمصر بشركط قبمتيا حككمة السادات، في حيف كانت مرفكضة في 
زمف عبد الناصر، أال كىي قبكؿ مصر حماية مصالح أمريكا في الخميج كتقديـ التسييبلت ألمريكا لمتدخؿ 

 .كقت المزكـ
 

إنترناشكناؿ ىيدراؿ تريبكف "  كقد أظير الرئيس محمد أنكر السادات حماسو لذلؾ حيث صرح لصحيفة 
International Herald tribune  "  "  إننا ال نحتاج إلى مساعدة أحد، كأنا : أف البعض في الخميج يقكؿ

أقكؿ بكضكح، أنني رغـ ذلؾ سكؼ ادافع عنيـ كسكؼ أعطي لمكاليات المتحدة تسييبلت لمكصكؿ إلييـ إذا 
 " .ما تعرضكا لخطر 

 
لـ يكف المكضكع مجرد تصريح ألحد الصحؼ األمريكية فحسب، فقد قدـ الرئيس المصرم محمد أنكر 

، تحتكم عرضا لمقكاعد المصرية 1981السادات رسالة تفصيمية إلى الكاليات المتحدة األمريكية في آب 
 إضافة إلى خدمات 87المختارة التي سكؼ تجيز لكي تككف معدة إلمكانية استخداـ القكات األمريكية ليا 

 .1979الكقكد كالترنزيت عبر األجكاء المصرية باإلضافة إلى أجراء المناكرات المشتركة كالتي بدأت سنة 
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كنظرا الرتفاع معدالت الفائدة عمى المساعدات األمريكية العسكرية لمصر، جعؿ مصر بمثابة مشكمة مالية 
أم حتى أصبحت  ) 1985حقيقية أال كىي صعكبة اإليفاء بالتزاماتيا في تسديد القركض العسكرية لما قبؿ 

 .88 (تمؾ المساعدات تقدـ عمى شكؿ منح ال ترد 
 

حيث ارتبط استمرار تدفؽ المساعدات األمريكية لمصر باستخداـ الشركط التي بدأت بمكجبيا المساعدات، 
ككذلؾ استمرار الرضا األمريكي عف السياسة الداخمية كالخارجية المصرية ،كحتى يستمر الرضا األمريكي 

:- عف مصر عمى األخرل، القياـ بدكرىا في المنطقة كالذم يتمثؿ فيما يمي 
استمرار العبلقة الطبيعيو الجيده المبنيو عمى اساس الجكار، كليس عمى اساس الصراع، ما بيف   - أ

 .مصر كاسرائيؿ باعتبارىا حجر الزاكيو في السياسو االمريكيو في الشرؽ االكسط 

 االلتزاـ المستمر باتفاقات السبلـ المبرمو مع إسرائيؿ، كتشجيع العرب اآلخريف عمى عمؿ اتفاقات  - ب
سبلـ مماثمو، كازالة كافة مظاىر الصراع ما بيف العرب كاسرائيؿ، التي كانت تسكد المنطقة، بمعنى 

 اخر تطبيع العبلقة العربية االسرائيمية 

العمؿ عمى لعب دكر ىاـ في التصدم لمنفكذ السكفيتي في المنطقة، مف خبلؿ التأثير عمى الدكؿ -ج
العربية التي ليا صمة باالتحاد السكفيتي، كالتي استمرت عبلقاتيا بركسيا بعد انييار االتحاد 

السكفيتي، إضافة إلى استمرار منح التسييبلت لؤلمريكاف بالتدخؿ ،كقت المزكـ، كىذا يعني التدخؿ 
 .االمريكي المباشر في المنطقة كفؽ ما يخدـ مصالح الكاليات المتحدة االمريكية 

االستمرار في التحكؿ الجذرم في االقتصاد المصرم أم اقتصاد السكؽ الحر، كااللتزاـ بالبرامج - د
 .العالمية لئلصبلح  االقتصادم كبرامج صندكؽ النقد الدكلي كغيرىا

 
ىذه كجية النظر األمريكية بالنسبة لمدكر المصرم ،كلكف السؤاؿ ىك ىؿ التزمت مصر بكجية النظر 

لى أم مدل ارتبطت كجية النظر األمريكية بحجـ المساعدات المقدمة لمصر؟ كىؿ تكجد ىناؾ  األمريكية؟ كا 
 .درجات اختبلؼ ما بيف الجانبيف ؟ ىذا ما ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عميو

 
ىنالؾ العديد مف الجكانب السمبية لممساعدات األمريكية : النظرة السمبيو مف الناحيو االقتصادية لممساعدات

المقدمة إلى مصر، كذلؾ نظران إلى أف أكثر مف نصؼ المساعدات االقتصادية األجنبية المقدمة لمصر، ىي 
مف الكاليات المتحدة األمريكية، كبذلؾ فقد أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدكؿ الدائنة 

مف  % " 40.9 " 1987 – 1986لمصر، حيث بمغت نسبة الديكف استنادان إلى تقديرات البنؾ المركزم سنة 
 . 1990 مميار دكالر سنة 7،1مجمؿ الديف العاـ لمصر، ىذا إضافة إلى الديكف العسكرية التي بمغت 
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كخبلؿ فترة الثمانينات كبداية التسعينات، كعمى الرغـ مف استمرار التدىكر في األكضاع االقتصادية كارتفاع 

كقد ظير .نسبة البطالة كالتضخـ كالنقص في العمبلت األجنبية كالتي أصبحت فكؽ طاقة مصر في الكفاء
 مميكف 500أف حكالي " ذلؾ كاضحان في حديث الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ الذم سبؽ اإلشارة إليو 

دكالر سنكيان تستقطع مف المساعدات كفائدة عمى الديكف، دكف المساس بأصؿ المبمغ عممان أف مجمؿ 
 مميكف دكالر، كىذا يكضح جيدا الدكر الذم تمعبو المساعدات العسكرية األمريكية لمصر 815المساعدات  

 .في تدكير األمكاؿ األمريكية، المكجية إلى مصر في صكرة مساعدات اقتصادية 
 

ىنا تظير الفجكة الكبيرة ما بيف نمط ك آلية كأىداؼ تقديـ المساعدات األمريكية لمصر، ما بيف الجانب 
األمريكي، كالطمكحات اإلنمائية لمصر، كاف لممساعدات األمريكية أثر كبير كسمبي عمى قدرة مصر عمى 

تطكير القطاع الزراعي، كزيادة اإلنتاج محاكلة لمكصكؿ إلى االكتفاء الذاتي، كذلؾ العتماد مصر عمى 
المساعدات األمريكية الميسرة الستيراد المكاد الغذائية الرئيسية، كبصفة خاصة القمح إضافة إلى رفض 

االستثمارات األجنبية المساىمة في مشركعات استصبلح األراضي، كالتكسع األفقي في الزراعة مستنديف إلى 
أسباب عدة ؛ منيا انخفاض اإلنتاجيو لتمؾ األراضي، األمر الذم يجعؿ االستثمار فييا مغامرة، ىذا مف 

جانب، كمف جانب آخر لـ يساىـ القطاع العاـ في تخفيض عجز الميزانية، كذلؾ لعدـ إمكانيتة مف تطكير 
ذاتو كبالتالي المساىمة في تطكير كمضاعفة اإلنتاجية، مما يؤدم إلى تقميؿ عجز الميزانية، إضافة إلى أف 
المساعدات األمريكية ال تأخذ في حساباتيا تقميؿ العجز في ميزاف المدفكعات الذم مف الممكف أف يتحقؽ 
بدعـ مشاريع إنتاجية تؤدم إلى زيادة الصادرات مثؿ اإلنتاج الزراعي كبالتالي يساىـ في تكفير العمبلت 

 89.األجنبية كيقمؿ مف العجز
 

إف نمط االتفاقات األمريكية المصرية بما يخصص المساعدات كالذم يفرض  عمى الحككمة المصرية 
االستعانة بخبراء أمريكاف، الذيف يتقاضكف ركاتب عالية جدا مقارنة بما يتقاضاه أقرانيـ المصرييف، إضافة 
إلى العدد الكبير مف األمريكاف، الذيف يعممكف في برامج المساعدات كبركاتب ضخمة دكف أف يككف لمدكؿ 

كبذلؾ تساىـ ىذه االتفاقات في  .المتمقية لممساعدات القدرة عمى استبداؿ اؤلئؾ العامميف كالخبراء بمصرييف
 .90تدكير المساعدات المقدمة إلى مصر

 
نما أيضا ربط المساعدات  لزاـ مصر بقبكليـ فحسب، كا   لـ تقتصر االتفاقات فقط عمى العماؿ كالخبراء كا 
األمريكية الميسرة بشراء المنتجات األمريكية، حتى كلك كاف لدل مصر نفسيا القدرة عمى إنتاج مثؿ تمؾ 
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 Heba A. Nasser ، the economic and political Dimensions of Egyption External Debt ، partl : An Economic Reviw of the 

literature ( Cairo center for Economic and financial research and studies ، 1990) p، 43 

90
 Weinbaum ، Egypt and the political of U.S Economic Aid ، p. 178.  
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نما أيضا  المنتجات، كىذا أدل إلى إضعاؼ قدرة مصر عمى اإلنتاج كالمنافسة العالمية، ليس ىذا فحسب، كا 
 % 60- 40ارتفاع أسعار البضائع األمريكية مقارنة باألسعار العالمية فقد قدرت الزيادة في األسعار مابيف 

91مف األسعار العالمية كىذا يشكؿ شكبلن آخر مف أشكاؿ تدكير األمكاؿ األمريكية المقدمة كمساعدة لمصر
 . 

 
:  الرؤية اإليجابية لممساعدات األمريكية عمى مصر42.1.2.3.4.

، المقدمة لمصر، إضافة إلى بعض الدارسيف "ىيئة المساعدات كالمعكنة األمريكية "يتبنى ىذه الرؤية  
المصرييف الذيف يتفقكف مع ىذه الرؤية ،كيتمثؿ جكىر الرؤية عمى اعتبار أف المساعدات األمريكية أسيمت 

إسيامان كبيران في مجاؿ إصبلح االقتصاد المصرم  كاستقراره ،كأف الكاليات المتحدة ال تسعى مف خبلؿ 
المساعدات إلى إيجاد عمبلء جدد أك إقامة عبلقات تتسـ بالتبعية، بؿ عمى العكس تحبذ الكاليات المتحدة 
 :- النديو في عبلقاتيا مع مصر، كيمكف ايجاز اآلراء حكؿ ايجابيو المساعدات االمريكية الى مصر بما يمي 

 
 يرل أصحاب ىذه الرؤية أف السياسة المصرية الداخمية كالخارجية عمى حد سكاء  : الجانب السياسي

نما  ىي شأف مصرم محض كليس لمكاليات المتحدة ام دخؿ في صياغة اك تشكيؿ تمؾ السياسات، كا 
يحددىا المصريكف أنفسيـ مف خبلؿ الحكار كالنقاش الحر كالكاليات المتحدة اضافة الى بعض 

 .المنظريف السياسيف المؤيديف لكجية النظر االمريكية 

يعتقدكف أف سياسات مصر المتفقة مع الكاليات المتحدة ناتجة عف قناعة مصرية بصحة ىذه 
نياء ةالمعتقدات كاآلراء االمريكي  حكؿ عممية السبلـ، كأنيا معمنة، كىي السبلـ كالتنمية كاالستقرار كا 

حالة الصراع مع اسرائيؿ  كابداليا بعبلقات دكؿ متجاكرة يتـ بينيا تعاكف كتنسيؽ في مجاالت مختمفو 
ضمف نسؽ دكلي عاـ، كما كليس لممساعدات األمريكية أم أثر عمى فرض أجندة سياسية عمى 

كأف المصرييف كحدىـ الذيف يتحممكف مسؤكلية تحقيؽ أىدافيـ القكمية، كالكاليات المتحدة .المصرييف
 .صديؽ كشريؾ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كليس ليا أف تغرض أجندتيا 

 

 فيرل أصحاب ىذه الرؤية أف المساعدات األمريكية لمصر كاف ليا تأثير  :  االقتصاديالجانب
 :ايجابي عمى العديد مف األكضاع االقتصادية حيث ساىمت في 

 

تقديـ رأس الماؿ كالتقنية التي كاف ليا كبير األثر في التغمب عمى العجز الكبير في مصر نتيجة -1 
لنقص العمبلت األجنبية، كما ساىمت المساعدات في تطكير قدرة مصر عمى ادارؾ مشكبلتيا 

 . 92اإلنمائية كتحميميا 
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 .69 ، ص 10أمرٌكا ومصر ، المعونة والعالقة : المعونة األمرٌكٌة معونة لالقتصادٌة األمرٌكً " جالل  
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 Weinbaum ، I bid. ، pp. 172 + 178 
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ساىمت المساعدات األمريكية في بناء بنية تحتية في مجاالت متعددة، كاف ليا كبير األثر عمى - 2
حياة المكاطف، في مجاالت الطاقة كالمياه، كالصرؼ الصحي، كتحديث شبكة االتصاالت، إضافة 

إلى المساىمة في رفع اإلنتاجية الزراعية مف خبلؿ إدخاؿ محاصيؿ عالية الجكدة كتدريب العديد مف 
نشاء  الزراعييف كتحسيف شبكات الرم، إضافة إلى تحصيف األطفاؿ ضد األمراض كبناء مدارس كا 

. 93مراكز صحية، في حيف أف مصر كانت في أمس الحاجة لمثؿ تمؾ الخدمات في السبعينات 
أما بما يخص االتياـ المكجو إلى المساعدات الغذائية األمريكية كدكرىا في الحد مف قدرة مصر - 3 

عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي في ىذا المجاؿ، فإف الكاليات المتحدة األمريكية ترل أف انتباه مصر إلى 
 أكثر نفعا لمصر مف السعي كراء تحقيؽ 94تطكير المحاصيؿ التي يتمتع فييا المصريكف بميزة 

االكتفاء الذاتي في مجاؿ المكاد الغذائية، كبالفعؿ فقد أثبتت بعض الدراسات التي تؤكد بأف 
المساعدات األمريكية سمحت لمصر بتخصيص مزيد مف المساحات الزراعية لمقطف الذم يعتبر مف 

 . 95أىـ المحاصيؿ التصديرية في مصر 
 

 :اعتماد مصر عمى الواليات المتحدة األمريكية اقتصاديًا * 
 :-ىناؾ مقياساف لقياس درجة اعتماد مصر المتمقيو لممساعدات، عمى الكاليات المتحدة االمريكيو لممساعدات

كىك قياس نسبة المساعدات المقدمة مف الدكلة المانحة إلى نسبة إجمالي التككيف : المقياس األكؿ  .1
 الستخراج نسبة المساعدات األمريكية الجداكؿ التاليةالرأسمالي لمدكلة المتمقية،  كستقـك الدراسة بتحميؿ 
 (.6-5- 4-3جداكؿ رقـ  )لمصر إلى إجمالي تككيف رأس الماؿ في مصر 
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 Weinbaum ، “ Dependent Development and U.S Economic Aid to Egypt ، “ p.128  
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 (3م جدول رق )

 ( 1991 – 1981 )التكوين الرأسمالي الثابت لمصر 
 (القيمة بالمميون دوالر  )

 
التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت السنة 
1981 7297،1428 

1982 7812،8571 
1983 9141،4285 
1984 9422،8571 
1985 10225،714 
1986 10298،571 
1987 11500،000 
1988 18624،285 
1989 13662،727 
1990 8458،000 
1991 5929،1291 

 
أما الجدكؿ الثاني فيمثؿ 

حجم المساعدات التي تتمقاىا مصر من الواليات المتحدة األمريكية، وقيمة ما ىو مخصص منيا 
( 1991-1980)لممشروعات، إضافة إلى إجمالي ما تتمقاه مصر من المساعدات من سنة 

 . القيمة بالمميون دوالر 
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  ( 4جدول رقم  )
حجم المساعدات التي تتمقاىا مصر من الواليات المتحدة األمريكية، المساعدات المخصصة لممشروعات 

القيمة بالمميون دوالر 
حجم المساعدات التي تتمقاىا السنة 

مصر 
 USAمن  

قيمة ما ىو مخصص 
لممشروعات 

إجمالي ما تتمقاه مصر من 
مساعدات 

1980 1135،518 502،384 1387 
1981 1101،681 506،128 1292 
1982 1040،889 407،967 1441 
1983 999،371 440،774 1463 
1984 1116،335 450،000 1794 
1985 1301،248 515،000 1791 
1986 1301،161 551،282 1716 
1987 997،532 601،138 1773 
1988 1003،747 617،820 1537 
1989 877،000 600،000 1578 
1990 1101،389 570،389 5604 
1991 945،819 613،319 4988 
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  (5جدول رقم   )

حجم ونسبة المساعدات التي تتمقاىا مصر من الواليات المتحدة األمريكية وقيمة ما ىو مخصص 
 ( 1991- 1980 )لممشروعات مقارنة بإجمالي ما تتمقاه مصر من مساعدات من 

القيمة بالمميون دوالر 
المساعدات السنة 

األمريكية لمصر 
المخصص من 

المساعدات األمريكية 
لممشروعات 

إجمالي ما 
تتمقاه مصر 

من المساعدات 

النسبة المؤوية 
لممساعدات 

األمريكية اإلجمالي 
إلى المجموع الكمي 

نسبة المخصص 
لممشروعات من 

المساعدات 
األمريكية 

1980 1135،518 502،384 1387 81.868  %44.242 % 
1981 1101،681 502،128 1292 85.269 % 45.578 % 
1982 1040،889 407،967 1441 72.253 % 40.357 % 
1983 999،371 440،774 1463 68.309 % 44.105 % 
1984 1116،355 450،000 1794 62.222 % 40.309 % 
1985 1301،248 515،000 1791 72.634 % 39.577 % 
1986 1031،161 515،282 1716 75.825 % 42.368 % 
1987 977،532 601،137 1773 55.134 % 60.262 % 
1988 1003،747 617،820 1537 65.256 % 61.551 % 
1989 877،000 600،000 1578 55.576 % 68.415 % 
1990 1101،389 570،389 5604 19.653 % 51.788 % 
1991 945،819 613،319 4988 18.961 % 64.845 % 

 
معدؿ المساعدات األمريكية إلى إجمالي المساعدات العالمية المقدمة لمصر خبلؿ األنثى عشر سنة * 

 % . 61.0249المذككرة في الجدكؿ أعبله 
معدؿ المساعدات المخصصة لممشركعات األمريكية المقدمة إلى مصر خبلؿ األثنى عشر سنة المذككرة * 

 96 % .50.2830في الجدكؿ أعبله 
                                                 

96
زٌنب عبد العظٌم محمد التً أخذتها بدورها من إحصائٌات وزارة التعاون الدولً ، قطاع التعاون مع . د" السٌاسة المصرٌة تجاه الوالٌات المتحدة "" البٌانات أخذت من : المصدر  

 ، أما ما 30/3/1992الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، بٌان ٌوضح استخدام القروض والمنح المقدمة بحكومة جمهورٌة مصر العربٌة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفقا للمركز المالً حتى 

  world Bank ، world Development report ( Washington DC ) : the Bank Deferent: تتلقاه مصر بشكل إجمالً مأخوذ من 
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 (6)جدول رقم 

حجم المساعدات التي تتمقاه مصر من الواليات المتحدة مقارنة بإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 
 97 .القيمة بالمميون دوالر  ( 1991 – 1981 )مصر من سنة 

 
النسبة المئوية لممساعدات األمريكية التكوين الرأسمالي الثابت المساعدات األمريكية السنة 
1981 1101،681 7297،1428 15.09 % 
1982 1040،889 7812،8571 13.332 % 
1983 999،371 9141،428 10.932 % 
1984 1116،355 9422،8571 11.874 % 
1985 1301،248 10225،714 12.725 % 
1986 1301،161 10298،571 12.634 % 
1987 977،532 11500،000 8.674 %  
1988 1003،747 18624،000 5.389 % 
1989 877،000 13662،727 6.418 % 
1990 1101،389 8458،000 13.02 % 
1991 945،819 5929،1291 15.952 % 

 
معدؿ النسبة المئكية لممساعدات األمريكية في اإلحدل عشر سنة المذككرة مقارنة بالتككيف الرأسمالي 

 % . 11.460اإلجمالي الثابت  تساكم 
يتضح مف الجداكؿ السابقة أف نسبة المساعدات األمريكية المقدمة إلى جميكرية مصر العربية إلى التككيف 
الرأسمالي اإلجمالي، بمغت في متكسطيا خبلؿ الفترة المشار إلييا في الجدكؿ كالتي تمثؿ أثنا عشر سنة 

كىذا يكضح ضعؼ نسبة المساىمة األمريكية مف خبلؿ مساعدتيا في إجمالي التككيف  % 11.460تساكم 
الرأسمالي الثابت في مصر إضافة إلى أنو مف الكاضح، مف خبلؿ الجداكؿ السابقة، انخفاض نسبة ما ىك 

مقدـ لممشركعات، لما تقدمة المساعدات األمريكية الخاصة بالمشركعات إلى إجمالي التككيف الرأسمالي 
الثابت كلكف حسب االحصائيات في الجداكؿ اعبله، فإف المساعدات االمريكية لمصر تشكؿ نسبة عالية جدان 
كىامو مقارنو بإجمالي المساعدات العالمية المتقدمة لمصر، كىذا يجعؿ مف تمؾ المساعدات أف تمعب دكران 

. ىامان كحيكيان في المنظكمة االقتصادية المصرية
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 :التكوٌن الرأسمالً الثابت : المصدر  

International monetary fund “ IMF” ، international statistice year book ، 1992 ( Washington ، DC.IMF 1992 )  
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 نسبة المساعدات األمريكية المقدمة لمصر والمخصصة لممشروعات تظير في
( 7)الجدول رقم 

المساعدات األمريكية السنة 
المخصصة لممشروعات 

النسبة المئوية إجمالي التكون الرأسمالي 

1981 502.128 3297.1428 6.886 % 
1982 407.967 7812.8571 5.221 % 
1983 440.774 9141.428 4.821 % 
1984 450.000 9422.8571 4.775 % 
1985 515.000 10225.714 5.136 % 
1986 515.282 10298.571 5.034 % 
1987 601.137 11500.000 5.227 % 
1988 617.820 18624.000 3.317 % 
1989 600.000 13662.272 4.391 % 
1990 570.389 8458.000 6.743 % 
1991 613.319 5929.1291 10.344 % 

 
يظير مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف متكسط المساعدات األمريكية الخاصة بالمشركعات  لمسنكات المذككرة في 

. مف إجمالي التككيف الرأسمالي الثابت في جميكرية مصر العربية  % 5.617الجدكؿ أعبله 
كىذه النسبة تعتبر ضعيفة كغير مؤثرة بشكؿ فعاؿ في االقتصاد المصرم، كىذا يدؿ عمى أف اعتماد مصر 

. عمى المساعدات األمريكية في ىذا الجانب ضعيفة 
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: المقياس الثاني 
وىو المقياس الذي يقيس مدى اعتماد مصر عمى الواليات المتحدة األمريكية في مجال المساعدات إذا ما 
قيست نسبة المساعدات األمريكية إلى إجمالي نسبة المساعدات المقدمة عالميًا وتظير ىذه النسبة كما 

في ىو 
 (8)الجدول رقم 

 98 .القيمة بالمميون دوالر 
 

المساعدات األمريكية السنة 
المقدمة لمصر 

إجمالي المساعدات المقدمة 
لمصر 

النسبة المئوية 

1980 1135.518 1387 81.868 % 
1981 1101.681 1292 85.269 % 
1982 1040.889 1441 72.253 % 
1983 999.371 1463 68.309 % 
1984 1116.355 1794 62.222 % 
1985 1301.248 1791 72.654 % 
1986 1301.161 1716 75.825 % 
1987 977.532 1773 55.134 % 
1988 1003.747 1537 65.256 % 
1989 877.000 1578 55.576 % 
1990 1101.389 5604 19.653 % 
1991 945.819 4988 18.961 % 

 
حيث يبمغ متكسط معدؿ المساعدات األمريكية إلى مصر مقارنة بأجمالي المساعدات لمفترة المحددة في 

، كىذه النسبة تعتبر عالية جدان، كىذا مقياس لدرجة اعتماد مصر عمى الكاليات  %61.0249الجدكؿ أعبله 
المتحدة األمريكية في مجاؿ المساعدات اإلنمائية،  بفقداف مصر ليذه المساعدات تخسر أكثر مف ستيف 

 .بالمائة مف المساعدات التي تتمقاىا مف جميع دكؿ العالـ 
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 والبنك الدولً ، حٌث تم تحلٌل األرقام للوصول إلى النسبة أعاله  IMFالبٌانات فً الجدول أعاله أخذت من جداول سابقة مأخوذة عن إحصائٌات خاصة بصندوق النقد الدولً : المصدر  
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 1991- 1990تشير البيانات السابقة إلى انخفاض نسبة المساعدات األمريكية المقدمة لمصر خبلؿ سنتي 
مف إجمالي المساعدات المقدمة عالميا  % 19.307حيث يبمغ متكسط معدؿ المساعدات لياتيف السنتيف 

 )         1990بينما يبمغ متكسط معدؿ المساعدات المقدمة لمصر خبلؿ فترة السنكات السابقة سنة .لمصر
مف إجمالي المساعدات العالمية، كىذا االنخفاض لـ يأِت مف تقميص نسبة المساعدات   ( % 69.436

نما سببو أزمة الخميج كدخكؿ مصر في  األمريكية المقدمة لمصر، حيث يظير ذلؾ كاضحا في الجدكؿ، كا 
التحالؼ العالمي ضد العراؽ ،كحشد قكات عالمية كعربية لمحرب ضد العراؽ حيث ارتفعت المساعدات 

العالمية لمصر في تمؾ الفترة لغرض تعكيضيا عف األضرار التي ستمحؽ بيا نتيجة تحالفيا مع الكاليات 
 .المتحدة األمريكية كحمفائيا ضد العراؽ

 
أف المقياس الصحيح لقياس درجة اعتماد مصر عمى الكاليات المتحدة األمريكية في مجاؿ المساعدات ىك 
لى ضخامتيا مقارنة بإجمالي ما  المقياس الثاني؛ ألنو يعطي مؤشران كاضحان إلى أىمية تمؾ المساعدات كا 

 . تتمقاه مصر مف مساعدات
 

كىي النسبة الناتجو عف حسابات % 69.5إف النسبو الحقيقية لممساعدات االمريكية المتقدمة لمصر ىي 
 عمى اعتبار أف ىاتيف السنتيف حصيمة أزمو طارئو 1990،1991كمية المساعدات االمريكية باستثناء سنتي 

زادت مف نسبة المساعدات العالمية، كلكف كبإنتياء أزمة الخميج تقمصت المساعدات العالمية، كبقيت 
المساعدات االمريكية عمى حاليا، كىذا يعطي المساعدات االمريكية ،بشكؿ عاـ ،أىمية قصكل مقارنو 

 .بإجمالي المساعدات المقدمة لمصر، كحتى مقارنو بإجمالي التككيف الرأسمالي لمصر 
 

:  اعتماد االقتصاد المصري عمى الواليات المتحدة في مجال االستثمار 3.3.4.4
يقصد باالستثمار ىنا ،المشركعات الخاصة في دكلة ما يممكيا أك يديرىا مستثمركف في دكلة أخرل، كيككف 
ليؤالء المستثمريف األجانب دكر ميـ في إدارتيا، حيث يعتبر االستثمار األجنبي المباشر مؤشران ىامان كرئيسيان 

 99.لتحديد مدل انتعاش النشاط الدكلي لمشركات متعددة الجنسيات أك انكماشو 
 

كتعرؼ المؤسسات أك الشركات المتعددة الجنسية، عمى أنيا مؤسسات كبرل كطنية أك قكمية مف حيث رأس 
الماؿ كالرقابة، كلكنيا دكلية مف حيث ميداف النشاط، كىي مؤسسات رأسمالية خاصة تنقؿ إلى الخارج 
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عمميات إنتاجيا عمى نطاؽ لو تأثير جكىرم في بنية االقتصاد، مف حيث االستيراد كالتصدير كاألسعار في 
 100.البمد المضيؼ كسكؽ العمؿ فيو 

 
 

: تتناكؿ الدراسة في ىذا المكضكع مناقشة أمكر ىامة عمى النحك التالي 
األدبيات الشائعة، بشأف االستثمار األجنبي في الدكؿ النامية كأثار ذلؾ السمبية كاإليجابية عمى الدكؿ  -1

 .النامية 

 .االستثمار األمريكي في مصر كأبعاده السياسية كاالقتصادية  -2

 .مدل اعتماد مصر اقتصاديان عمى الكاليات المتحدة األمريكية في مجاؿ االستثمار -3

:  االستثمار األجنبي في الدول النامية وأثره عمييا 1.3.3.4.4
 عف مسؤكالن يعتبر  اذ يعتبر االستثمار األجنبي في بعض الدكؿ النامية أىـ مف المساعدات كالتجارة الخارجية

 101.نصؼ الناتج القكمي لتمؾ الدكؿ كأحيانان أكثر 
 

: كلبلستثمار األجنبي في الدكؿ النامية آثارن سمبية كأخرل إيجابية كىي  كما يمي 
 تتمخص إيجابيات االستثمار األجنبي في أمريف ىاميف كىما   : اآلثار االيجابية : 

يؤدم االستثمار األجنبي إلى تحكيؿ األمكاؿ كالتقنية مف الدكلة األـ إلى الدكلة المضيفة لذلؾ  -1
االستثمار، كتشمؿ التقنية كافة المعمكمات المتعمقة بمكضكع االستثمار مما يؤدم إلى النيكض 
بالقطاعات االقتصادية الرئيسية كتحديثيا كزيادة العمالة كتطكير المستكل الفني كالتقني لمدكؿ 

 .المضيفة، مما يساىـ في دعـ جيكد التنمية االقتصادية في البمد المضيفة 

لبلستثمارات األجنبية المباشرة أثر إيجابي عمى ميزاف المدفكعات في الدكلة المضيفة، كذلؾ مف  -2
خبلؿ العكائد التي تعكد عمى الدكلة المقيمة مف خبلؿ الضرائب التي تتمقاىا مف الشركات المستثمرة، 
إضافة إلى أف المشركع المممكؾ أجنبيان ،يكفر المنتجات التي كاف مف المفركض استيرادىا مف جانب 
االقتصاد المضيؼ، إضافة إلى تكفر فرص عمؿ أغمب األحياف في الدكؿ المضيفة، ككذلؾ تكفير 

 .نشاط تصديرم تستفيد منو الدكؿ المقيمة 

 

 تتمثؿ األمكر السمبية لبلستثمار األجنبي في الدكؿ النامية فيما يمي  : ة السمبياآلثار : 
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يؤدم االستثمار األجنبي إلى استنزاؼ رأس الماؿ في الدكلة المضيفة، كذلؾ ألف التدفقات النقدية  -1
تّحكؿ إلى الدكلة األـ كال يتـ إعادة استثمارىا مره أخرل، كىذا يعكد بالفائدة ،الناجمة عف االستثمار 

 .عمى االقتصاد كالشركات كالدكؿ المستثمرة أكثر مف الدكؿ المقيمة

إف معظـ مشتريات الشركات االستثمارية متعددة الجنسيات، مف معدات كتقنيات ذات صمة بمكضكع  -2
االستثمار يتـ شرائيا مف الدكلة األـ كليس مف الدكلة المضيفة كغالبان ما تككف تمؾ المعدات  غير 

متكفرة لدل الدكلة المضيفة، كىذا يحد مف فائدة الدكلة المضيفة،  التحكالت الخارجية لفكائد 
 .االستثمار ككذلؾ استيراد معدات مف  الخارج يؤثر عمى ميزاف المدفكعات سمبان في الدكؿ المضيفة 

إف الميارات الفنية كالتقنية المستكردة مف قبؿ الشركات االستثمارية غالبان ما تككف خارج متناكؿ يد  -3
الطبقة العاممة في البمد المقيمة، كذلؾ ككف الشركات المستثمرة تعتمد عمى منتجات مف الدكلة األـ 
كىذا يثير جممة مف الشككؾ حكؿ إمكانية استفادة الدكلة المضيفة مف التقنيات، بما يككف لو أثر 

 .إيجابي يدفع منتجاتيا المحمية أف تككف في دائرة المنافسة العالمية 

يتناسب نجاح االستثمارات األجنبية كفقان لمقياس النمك كالتكظيؼ لمسكاف المحمييف تناسبان طرديان مع  -4
اعتماد الدكلة سياسيان عمى ذلؾ النجاح، كىذا يؤدم إلى زيادة نفكذ المستثمريف األجانب كالمدراء 

المحمييف العامميف بالشركات كالمؤسسات االستثمارية، كفي حاؿ كجكد تنافس مابيف مصالح الشركات 
االستثمارية كمصالح الدكلة في مجاؿ ما، عندىا يستخدـ المستثمركف، المدراء المحميكف نفكذىـ 

قناعيـ بعدـ كجكد تعارض في المصالح  .لمتأثير عمى صانعي القرار في الدكلة المضيفو كا 

 فإف الدكلة المضيفو بتشجيعيا االستثمار األجنبي عمى أمؿ التخمص مف الخارج عمى المدل ،كبالنياية
البعيد، فإنو في  كثير مػف األحياف يؤدم إلى تغمغؿ النفكذ األجنبي الذم سيؤدم االعتماد لمدكلة المضيفو 

 .عمى االستثمار كالذم يقكد إلى قكة التأثير 
 

 : ودوافعو -إبعاده–  االستثمار األجنبي في مصر بداية2.3.3.4.4
 : بداية االستثمار االجنبي في مصر  1.2.3.3.4.4

سرائيؿ  أثركبير في تشجيع االستثمار األجنبي،  (اتفاؽ السبلـ )كاف التفاؽ كامب ديفيد ما بيف مصر كا 
كخصكصان األمريكي في مصر، كتحديدان بعد خطاب الرئيس المصرم محمد محمد أنكر السادات الذم ألقاه 

 الذم دعي فيو الشركات األمريكية الكبرل 1979/ آذار / 27أماـ أعضاء الغرفة التجارية األمريكية في 
كذلؾ مف خبلؿ تكجيو استثماراتيـ المباشره إلى الببلد مشيران إلى المزايا الكثيرة " حصاد السبلـ " لممشاركة في 

 .لذلؾ االستثمار 
 
 

 

 : الدوافع المصرية لتشجيع االستثمار 2.2.3.3.4.4
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 إف الظركؼ االقتصادية المصرية التي أعقبت زيارة الرئيس المصرم محمد أنكر السادات إلى إسرائيؿ، 
سرائيؿ، كانت صعبة لمغاية كذلؾ نتيجة لمقاطعة الدكؿ العربية  كاتفاقات كامب ديفيد لمسبلـ ما بيف مصر كا 

لمصر، كعدـ رضا الحميؼ السكفيتي عف تمؾ االتفاقات، مما أفقد مصر الدعـ االقتصادم العربي، 
كالمساعدات المقدمة مف الحميؼ السكفيتي، كعاشت مصر بعدىا في عزلة تامة عف محيطيا العربي حتى أف 

 .الجامعة العربية تـ نقميا مف القاىرة إلى تكنس 

 لمسبلـ، دعكة السادات في 1979حيث أعقبت تكقيع االتفاقية المصرية اإلسرائيمية في كامب ديفيد سنة 
، الشركات الكبرل في الكاليات المتحدة األمريكية 1979 آذار 27خطابو أماـ الغرفة التجارية األمريكية في 

 كذلؾ مف خبلؿ تكجيو استثماراتيـ المباشرة إلى مصر مشيران في خطابو 102، "حصاد السبلـ "لممشاركة في
كلكف كبالرغـ مف تجاكب بعض الشركات األمريكية  الكبرل لنداء . إلى المزايا الكثيره مف ذلؾ االستثمار

السادات، كبجيكد مصر لجذب االستثمارات الخارجية ،إال أف االستجابة لـ تكف عمى المستكل المطمكب، 
جراءات كحكافز االستثمار في حينو التي لـ تكف مشجعة لمشركات االستثمارية،  كذلؾ بسبب سياسات كا 

اضافو إلى ضعؼ القطاع الخاص في مصر كتخمفو عف القدرة عف مجاراة الشركات االستثمارية، مما دفع 
زالة العكائؽ التي تحكؿ دكف  جراءات كحكافز لجذب االستثمار كا  الحككمة المصرية إلى إتباع سياسات كا 

 اضافو إلى ،تحقيؽ النجاح المستيدؼ، مف خبلؿ سف قكانيف تضمف لمشركات الحماية ضد التأميـ مستقببلن 
تعاكف الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تشجيع الشركات كحثيا عمى االستثمار في 
مصر،  الدكافع الرئيسية لتشجيع االستثمار مف قبؿ الحككمة المصرية ،سكاء أكاف ذلؾ االستثمار أجنبيان 

حيث كاف اليدؼ الرئيسي ىك التغمب .غربيان أك أمريكيان أك عربيان ذات طبيعة اقتصادية في الدرجة األساس
عمى التدىكر الذم أصاب البنية التحتية كضعؼ االلكفاءة  الصناعية كالعجز في السمع الغذائية 

 103.األساسية
  

 : الدوافع األمريكية في مصر 3.2.3.3.4.4

بعد زيارة الرئيس المصرم محمد أنكر السادات إلى إسرائيؿ، زادات العزلة الشديدة التي عاشتيا مصر بعد 
تمؾ الزياره كتكقيع اتفاؽ كامب ديفيد، نتيجة المقاطعة العربية كقطع المساعدات كالمعكنات المقدمة لمصر، 

 .إضافة إلى عدـ رضا االتحاد السكفيتي ،الذم كاف حميفان أساسيا لمصر، عف تمؾ الزيارة كاالتفاقية
 

 أصبحت الفرصة سانحة أماـ الكاليات المتحدة األمريكية لتكطيد العبلقات مع مصر، كذلؾ مف أجؿ تعزيز 
سرائيؿ، ق مف شأف تمؾ  عكدة مصر إلى المعسكر الغربي كلدعـ اتفاقات السبلـ المبرمة ما بيف مصر كا 

االتفاقات أف تنيي الصراع العربي اإلسرائيمي، كتكطد االستقرار في المنطقة، كىذا االستقرار يقمؿ مف حاجة 
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مصر كالدكؿ العربية إلى االتحاد السكفيتي، لمتجييز باألسمحة البلزمة لمكاجية إسرائيؿ كىذا في النياية يؤدم 
إلى تقميص دكر النفكذ السكفيتي في المنطقة كيضاعؼ مف النفكذ األمريكي ككف الكاليات المتحدة األمريكية 

 .ىي الداعـ األساسي لعممية السبلـ 
 

 استنادان إلى ما تقدـ، يتضح أف دكافع الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب مف تشجيع االستثمار في مصر 
 .كانت كال زالت ذات طبيعة سياسية 

 
مف ناحيتيا، قامت الحككمة المصرية بتبديد المخاكؼ لدل الشركات الكبرل األمريكية، كالغربية بمنح 
إعفاءات ضريبية كسف قكانيف حماية لتمؾ الشركات، كضمانات ضد التأميـ مما يضمف بالنياية ليذه 

كفعبلن، استجابت بعض الشركات . الشركات العمؿ في مناخ مف االستقرار، كالذم يؤدم إلى نمك اقتصادم
 104لنداء الرئيس المصرم محمد أنكر السادات كلجيكد مصر في جذب االستثمار الخاص األجنبي 

كخصكصان بعد أف اطمأنت إلى التشريعات كالقكانيف الجديدة التي تضمف ليا الحماية كالحقكؽ كخصكصان ضد 
 .التأميـ 

 
كبالرغـ مف التشجيع المستمر لمشركات الكبرل األمريكية مف قبؿ كؿ مف الحككمات المصرية كالكاليات 

المتحدة األمريكية لعمؿ استثمارات في مصر، إال أف البيانات المتكفرة أشارت إلى صغر حجـ تمؾ 
االستثمارات، كأنيا لـ تصؿ إلى المستكل المرغكب فيو القادر عمى المساىمة في عممية التنمية، حيث أشارت 

ىيئة المعكنة األمريكية في تقرير صدر عف مكتبيا في القاىرة، أف السبب الرئيسي لضعؼ االستثمار 
األمريكي في مصر ىك تخمؼ القطاع الخاص،  المؤسسات كالشركات األمريكية ال تحبذ التعامؿ مع 

 كذلؾ مف منطمؽ مفيـك االعتقاد اإليديكلكجي األمريكي في أف الممكية العامة 105الشركات العامة كالحككمية 
  كمف ىذا المنطمؽ، قامت الحككمة األمريكية 106كالحككمة تعني تمقائيان االتجاه إلى النظاـ االشتراكي 

بمساعدة مصر لتنمية القطاع الخاص كالنيكض بو ليصبح قادران عمى التعاكف مع المستثمريف األمريكاف، 
كىنا تجدر اإلشارة أف الشركات األمريكية ركزت عمى جعؿ .كبالتالي زيادة االستثمار األمريكي في مصر

استثمارىا في قطاع كاحد رئيسي كحيكم، كىك النفط حيث تممؾ الشركات األمريكية العاممة في قطاع 
مف إجمالي  % 72 مميار دكالر كالتي تمثؿ 1.3االستثمار في مصر أعمى مستكل ليا حيث تصؿ إلى 

الرائدة في مجاؿ التنمية النفطية في  (Amoco )كتعتبر شركة أمكك .االستثمارات المصرية في القطاع ذاتو
 إضافة إلى بعض االستثمارات التي ازدادت في فترة الثمانينات كالتسعينات في مجاؿ الصناعة 107مصر ،
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إف تكجيو االستثمارات األمريكية في مصر إلى قطاع رئيسي مف قطاعات االقتصاد المصرم .كالزراعة كغيرىا
كىك النفط، يجعؿ مف تمؾ  االستثمارات أف تمعب دكران ىامان قد تصؿ إلى درجة القابمية لمتأثير، كىذا يعني اذا 
حصؿ تكقؼ في تمؾ االستثمارات ألم سبب كاف، فإف ذلؾ يمحؽ خسائر كبيرة بمصر يصعب تداركيا في 

 .فترة قصيرة 
 

كيكضح الجدكؿ التالي حجـ االستثمارات في قطاع النفط كفقان لمسنكات الميبلدية كنسبة االستثمار إلى 
. إجمالي االستثمار في مجاؿ النفط 

 إجمالي االستثمارات في قطاع النفط وفقًا لمسنوات الميالدية
القيمة بالمميون  ( 9 )جدول رقم 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1009.376 1348.376 1769.2 1997.9 2122.3 2101.4 

 

 
 نسبة االستثمار الوطني إلى إجمالي االستثمار في قطاع النفط

 ( 10 )جدكؿ رقـ 

 المتكسط 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنة

 30.3 17.2 20 26.2 33.9 40.1 28.2 36 35.3 32.7 32.7 32.7 28.6 النسبة

 
 
 
 

نسبة االستثمار األجنبي إلى إجمالي االستثمار في قطاع النفط 
 ( 11 )جدكؿ رقـ 

                                                                                                                                                             
 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1897.0 1634.2 1522.9 1486.9 1345.8 1292.4 

المتكسط  1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980السنة 
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  النفط إلى إجمالي االستثمارقطاعنسبة االستثمار األمريكي في 

( 12)جدول رقم 
 

 نسبة استثمار الواليات المتحدة إلى إجمالي االستثمارات األجنبية
  (13 )جدكؿ رقـ 

 

 1985 1984 1983 1982 1981 1980السنة 

% 49.6% 44.6% 41.1% 44.8% 44.7% 46النسبة 
 

 
مف كتاب السياسة المصرية تجاه  ( 16) كرقـ  ( 15 )قة أخذت مف الجدكليف بالجداكؿ السا: المصدر 

الكاليات المتحدة األمريكية حيث تـ استخراج النسب المذككرة لغرض معرفة النسبو االجماليو لبلستثمارات 
 .حيث تـ حساب المتكسطات .االمريكية، مقارنو نسبة االستثمارات االخرل

 
تركز عمى مجاؿ رئيسي كحيكم، كاحد مف مجاالت .قو أف جؿ االستثمار االمريكيب يتضح مف الجداكؿ السا

االقتصاد المصرم، كىذا التركيز يعطيو أىمية بالغو، كيعطيو القدرة عمى التأثير، حيث تساكت نسبة 
لكف المتكسط العاـ .االستثمارات االمريكية مع االستثمار الكطني في بعض السنكات، كتفكؽ عميو في اخرل

لبلستثمار االمريكي يتساكل مع االستثمار الكطني المصرم، كىذا يجعؿ منو عامبلن فاعبلن كمؤثران في 
االقتصاد المصرم، خصكصان أف ىذا القطاع آخذ بالنمك، ىذا كمف جانب اخر فإف نسبة االستثمار االمريكي 

كىذا يعطي االستثمار االمريكي االكلكية عمى % 40الى اجمالي االستثمار العالمي، في ىذا المجاؿ بمغت 
. باقي المستثمريف، كيجعؿ منو االكثر تأثيران كفاعمية 

 68.83 82.8 80.03 73.71 66.1 59.81 61.78 63.9 64.62 67.27 67.26 67.26 71.5نسبة 

المتكسط  1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980السنة 

 30.17 32.26 33.94 37.5 28.1 23.95 25.2 31.7 28.8 27.7 30 30 32.9نسبة 

المتكسط  1991 190 1989 1988 1987 1986
42.9 %40 %42.47 %41.8 %42.4 %38.97 %40.06 %
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  الخاتمة والخالصة1.5

تتناكؿ الدراسة مجمكعو مف المتغيرات التي تدخؿ في تشكيؿ السياسة الخارجية، كتكثر عمى تشكيؿ تمؾ 
تتشكؿ السياسة الخارجية نتيجة تفاعؿ المتغيرات بعضيا مع بعض كال يتـ التقيد بشكؿ , السياسة بشكؿ منفرد
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ساكف كمنفرد حيث يعتبر إدراؾ القيادة السياسة الصانعة لمقرار ألىمية المتغير السياسي عامبل أساسيا لكي 
يصبح ىذا المتغير فعاؿ كبعبارة أخرل كجكد المتغير السياسي ال يعني بأنو سيدخؿ في عممية السياسة 

 .الخارجية ما لـ يكف ىناؾ أداراؾ ألىمية ذلؾ المتغير مف قبؿ القيادة السياسية
 

المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في تشكيؿ كصناعة السياسة الخارجية , تعتبر المتغيرات االقتصادية كالعسكرية 
أما فيما يتعمؽ .حيث أف ىذه المقدرات تحدد مدل الخيارات المتاحة لمدكلة في ميداف السياسة الخارجية ,

بمكضكع تأثير المساعدات كالمنح كالقركض األمريكية عمى صناعة القرار في السياسة الخارجية المصرية 
كمدل اعتماد مصر عمى الكاليات المتحدة في المجبلت السالفة فقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف 
المؤشرات المحددة لقياس كجو اعتماد مصر عمى الكاليات المتحدة في المجاؿ االقتصادم كقد تمثمت 

 :المؤشرات فيما يمي
 

 مصر مف الكاليات المتحدة إلى إجمالي ا في مجاؿ المساعدات حيث بمغت نسبة المساعدات التي تتمقاه:أوال
بينما شكمت نسبة المساعدات األمريكية إلى , كىذه نسبة مرتفعو  %  60ما تتمقاه مصر مف المساعدات

كىذا كاضح في تحديد ضعؼ نسبة المساعدات إلى إجمالي , %11.50إجمالي التككيف الرأسمالي في مصر 
كلكف ىذا ال يمغي أىميتيا ككنيا تساكم أكثر مف ستكف بالمائة مف إجمالي المساعدات , التككيف الرأسمالي 

كاىؿ مصر حيث أنيا رفعت عبء الديف عمى كلكف ىذه المساعدات في درجة ما أصبحت عبئا . العالمية
 مميكف دكالر مف أصؿ 500حيث تـ اإلشارة إلى تصريح الرئيس المصرم حسني مبارؾ بأنو يتـ استيفاء 

مف إجمالي المساعدات %59 مميكف دكالر مع بقاء أصؿ الديف كىذا المبمغ يشكؿ 850المساعدات البالغة 
 .مما يفقد تمؾ المساعدات الفعالية كالقدرة عمى إحداث تنميو كتغير عمى الصعيد المحمي

 
قد تركزت صادرات مصر إلى الكاليات المتحدة في مجاليف رئيسيف كىما القطف :  في مجاؿ التجارة:ثانيا

مف إجمالي صادرات مصر % 44كالنفط كمنتجاتو حيث شكمت ىذه الصادرات في ىذا المجاؿ , كمنتجاتو
, كصفائح الحديد, كالمكاد الكيماكية, كاألخشاب, بينما تركزت كاردات مصر مف الكاليات المتحدة في القمح.

مف إجمالي كارداتيا كىذا يجعميا تقع تحت درجة عالية مف % 32إف صادرات مصر تغطي , كدقيؽ القمح
بينما % 5.5تمثؿ نسبة الصادرات المصرية إلى الكاليات المتحدة إلى إجمالي الصادرات , االنكشاؼ التجارم

حسب الممحقات اإلحصائية % 15.3تمثؿ كاردات مصر مف الكاليات المتحدة مقارنة بإجمالي الكاردات 
. (بأنو إجمالي يكضح مكقؼ استخداـ القركض)قطاع الكاليات المتحدة - الصادرة مف كزارة التعاكف الدكلي

كىذا يكضح مدل العجز في الميزاف التجارم كالى أم حد تمجا مصر إلى مصادر دخؿ أخرل لتغطية 
حيث تشير اإلحصاءات كالدراسات في ىذا المجاؿ أف النسبة الكبرل في كاردات .الفائض في قيمة الكاردات

مصر مف الكاليات المتحدة تركزت في استيراد القمح كالذرة كدقيؽ القمح حيث بمغت نسبة االستيراد مف ىذه 
كىذا يكضح مدل اعتماد مصر عمى الكاليات المتحدة في استيراد تمؾ % 55المكاد إلى إجمالي الكاردات 
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كىذا مؤشر كاضح بإمكانية التأثر في حاؿ حدكث أم طارئ عمى تمؾ الكاردات مف تغيرات , السمع اليامة
ىذا التحكـ األمريكي في الكاردات الرئيسية يجعؿ الكاليات مف الكاليات المتحدة قادرة عمى , ألم سبب كاف

 .التأثير عمى مصر في حاؿ اتخاذ القرارات الميمة بالنسبة لمصر إزاء الكاليات المتحدة األمريكية
 

تمثؿ مساىمة االستثمارات األجنبية بشكؿ عاـ كاألمريكية بشكؿ خاص مساىمة :  في مجاؿ االستثمار :ثالثا
متكاضعة في المساىمة في التنمية في مصر نظرا لتركزىا في قطاع رئيسي كىاـ مف قطاعات االقتصاد 

المصرم كىك النفط حيث فاقت قيمة االستثمارات األمريكية في المجاؿ الحيكم االستثمار الكطني كقاربت مف 
بصفو عامو إف اعتماد مصر عمى االستثمارات األمريكية كفقا , مجمكع االستثمارات العالمية في القطاع نفسو

ال يعد اعتمادا كبيرا بمجممو كلكنو اعتمادا كبيرا كىاما فيما يتعمؽ بقطاع النفط .لئلحصاءات كالمعطيات
بمعنى آخر فاف غياب االستثمار األمريكي في قطاع النفط ألم سبب كاف يجعؿ مف الصعكبة بمكاف تدارؾ 

تقع كخصكصا في صياغة السياسة مرىذا الغياب بسرعة مما يجعؿ تأثير الكاليات المتحدة في ىذا المجاؿ 
حيث أف اقتصاد تمؾ االستثمارات ربما يعرض االقتصاد المصرم , الخارجية بما يتعمؽ بالكاليات المتحدة

كاف إمكانية إحبلؿ شريؾ آخر بدؿ مف الشريؾ األمريكي في ىذا المجاؿ سيككف ذك تكاليؼ , لمخطر
حيث اف الكاليات المتحدة إذا ما , مما تقدـ نبلحظ أف تأثير الكاليات المتحدة في مجاؿ االستثمار كبير.مرتفعو

أقامت شركاتيا المستمرة في قطاع النفط يكقؼ ىذه االستثمارات أك سحبيا ألم سبب كاف فاف مصر 
 .ستخسر شريكا ال يمكف تعكيضو بسيكلة

 
 ركجزمد نبلحظ مما تقدـ أف االعتماد االقتصادم لمصر عمى الكاليات المتحدة األمريكية شيدت فترات 

كعدـ استقرار لذلؾ االعتماد بدرجو ممكف اعتبارىا نمكذجا لبلعتماد أك متكسطا حسابيا مستقر كلكف مف 
المفيد اإلشارة أف االعتماد االقتصادم لمصر عمى الكاليات المتحدة تركز في الدرجة األكلى عمى المساعدات 
يميو التجارة ثـ يأتي أخيرا االستثمار كىذا يعني أف المساعدات تحتؿ المرتبة األكلى لبلعتماد المصرم عمى 
الكاليات المتحدة بدرجو تفكؽ التجارة كاالستثمار كلكف تركز التجارة في مجاؿ محدد كىك القمح كدقيقو كالذرة 
ككذلؾ تركز االستثمار في قطاع كاحد عالي األىمية بالنسبة لمصر يجعؿ مف التجارة كاالستثمار مجاالت 

 .ىامو كمؤثره في االقتصاد المصرم
 
 

 

  اسنتاجات وتوصيات 1.6

دراسات كابحاث كتكصيات كثيرة، دعت الى ضركرة االىتماـ بعممية صنع القرار السياسي كالتركيز عمى 
لقد شجعت ىذه التكصيات عمى البحث في االسس كالمرتكزات التي تساىـ في مشاركة كافة .مصادره كآلياتو

 .القكل االجتماعية منيا ككذا االقتصادية كالسياسية في صنع القرار، كالسعي دكف االنفراد كممارسة االستبداد 
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إف االمكانات االقتصادية، أينما كجدت، تقترف  بالمطمؽ بمستكل االداء السياسي في ادارة المكارد المادية 
كالطبيعية كالبشريو، كغالبان ما تقترف مستكيات العبلقات السياسية المختمفة بإمكانيات المجتمع االقتصادية 

. ككذا مكارده التي يتكافر عمييا 
 إف العبلقات بيف مختمؼ دكؿ العالـ تزداد ،كمنذ زمف، تعقيدان كتشابكان حتى اصبح مف المستحيؿ عمى اية 

دكلة اف تبقى بعزلو عما يحيط بيا مف تطكرات كأحداث خارجية، كما أنيا ال تسطيع اف ال تككف مؤثره 
كمف المؤكد أف درجة ىذا التأثر كالتأثير تتناسب بشكؿ طردم مع االىمية االستراتيجية .كمتأثره بيذه االحداث

 .كالجغرافية لمدكلة أك المنطقة 
 

المنطقة  العربية ،كالتي تحتؿ مصر مكقع القمب منيا كىي حقائؽ الجغرافيا مدعمو بالتاريخ، تعتبر مف أكثر 
مناطؽ العالـ جذبا لممؤثرات الخارجية كالتدخبلت االجنبية كذلؾ لما تتمتع بو مف مكقع جغرافي استراتيجي 
كثركات مادية ىائمة، االمر الذم يرشحيا ألف تككف كاحدة مف أكثر المناطؽ تأثيران في مجريات االحداث 

 .كالتطكرات الدكلية 
 

يبلحظ الباحث اف الكاقع يشير الى  أف معظـ دكؿ ىذه المنطقة ىي متأثره أكثر مما ىي مؤثره، ىي تخضع 
،بشكؿ أك باخر، لكثير مف التدخبلت كالضغكط الخارجية ،ك يظير أثر التدخبلت الخارجية ىذه كاضحان 

كجميان في كثير مف الميادييف ،مف أبرزىا ما يتعمؽ بمكضكع الدراسو كىك عممية صنع القرار السياسي 
 .كاستقبلليتو خاصة في مياديف السياسة الخارجية 

 
إف صنع القرار في كثير مف دكؿ العالـ، ال يقتصر عمى الحككمات أك السمطات التشريعيو بؿ يتعدل ذلؾ 
الى جماعات الضغط باشكاليا المختمفة، كالتي بالقطع تربطيا عبلقات كثيقة بحككمات ىذه الدكؿ، االمر 

كأىـ ىذه الجماعات ىي القكل االقتصادية ذات الدكر .الذم يسيـ في التأثير أيضا عمى عممية صنع القرار
الياـ كالفاعؿ في الضغط كالتأثير عمى صانعي القرار باتجاه اصدار القرارات التي تخدـ مصالحيا بالدرجة 

ىذا كاستكماالن، فإف  ىناؾ عكامؿ داخميو كأخرل خارجية تؤثر في صنع القرار السياسي، ففي االنظمة .االكلى
الديمقراطيو التي تقبؿ الرأم كالرأم االخر، فإف صنع القرار يشيد تقدمان مممكسان عمى أرض الكاقع، كالسبب 
يعكد الى تكسيع دائرة المشاركة لبلحزاب كالمنظمات كالصحافة كالرأم العاـ عمكمان مف خبلؿ الكثير مف 

اما عمى الجانب اآلخر ،ىناؾ األنظمة .االجراءات التي تتخدىا الدكلة مف اجؿ معرفة ردكد الفعؿ حكؿ القرار
كجكد الدستكر مع غير الديمقراطية كىي كثر اذ أف مساحة الرأم االخر مكجكدة شكبلن دكف مضمكف، ىذا 

الذم يعطييا الحؽ في طرح افكارىا كاقتراحاتيا كأرائيا المؤيدة اك المعارضة لمنظاـ القائـ، اال أنيا تبقى 
مف ىنا كانت اىمية العكامؿ كالبيئة الخارجية في التأثير عمى القرار،  ىذه البيئة .نصكصا قانكنية غير فعالو

التي تتشكؿ مف ظركؼ المجتمع الدكلي، بشكؿ عاـ، بما يتضمنو مف دكؿ كمنظمات دكليو خاصة بعد 
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التطكرات العالمية كدخكؿ الكثير مف المسائؿ الداخمية في المنظكر الدكلي بحيث أصبحت معالجتيا تتـ كفؽ 
احكاـ القانكف الدكلي كليس القانكف الداخمي ؛ كحقكؽ اإلنساف كالبيئة كالمناخ كالنزاعات الداخميو، كمدل تكفر 

 .الديمقراطيو في الحكـ 
 

ىنا كبصدد الدراسة، بأنو كمثمما ىك الحديث في االقتصاد عف الطمب الفعاؿ كمقركينتو بالقدرة الشرائيو، فإنو 
ق في تحقيؽ ىدؼ بكفي السياسو الخارجية ،أيضا، كعند الحديث عف فعاليتيا، فالمعنى أف تترجـ كتعكس الرغ

مف ىنا فالكسائؿ متعددة مف خبلؿ ترجمة الدكؿ مقدرتيا عمى . خارجي ككيفية القدرة عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ
: تحقيؽ مثؿ ىذه االىداؼ 

 " .إنتياءان  باالدكات االقتصادية ...... الدعايو _ القكات المسمحو _ الدبمكماسية  " 
 

فاالدكات االقتصادية في العبلقات الدكليو المعاصره، احتمت مكانة ىامو ككسيمو لمسياسة الخارجية، ىذه 
االىمية تكمف في احتبلؿ الرفاىية لشعكب المجتمعات الدكليو مكانة بارزة في سمـ أكلكيات االىداؼ القكمية 
لمحككمات المعاصره، ىذا باالضافة الى زيادة االعتماد االقتصادم المتبادؿ بيف الدكؿ كما يترتب عمى ىذا 

مػف اكثر االدكات .االعمتاد مف زيادة في أىمية كأكلكيات االدكات االقتصادية ككسيمة لمسياسة الخارجية
  . Foreign Aidاالقتصادية فعالية في الساحة الخارجية ىي المساعدات الخارجية 

 
 كمف خبلؿ البحث تبيف بأف المساعدات الخارجية أكؿ مف استخدميا الدكؿ القكية  الغنية في المجتمع 

الدكلي، كبالذات الدكؿ الغربيو كعمى رأسيا الكاليات المتحدة كىي التي تتربع عمى رأس النظاـ االقتصادم 
كعمى  )استخدمت المساعدات الخارجية ككسيمة فعالة الحتكاء المد الشيكعي .العالمي ككانت احد قطبي العالـ
ثـ اتجيت ىذه الدكؿ بعيدان، الى أف .كبسط النفكذ الغربي في الدكؿ الناميو (رأسو آنذاؾ االتحاد السكفياتي 

  .أخذت تستخدـ المساعدات الخارجية ككسيمو لتحقيؽ اىدافيا
فالكاليات المتحدة االمريكية، كىي القطب االكبر في السياسة الدكلية، ذلؾ بسبب قدراتيا النككية كالحربية 

الكاليات المتحدة كالحاؿ ىذه، تكظؼ ىذه - باالضافة الى ضخامة اقتصادىا كسعة قاعدتو المكردية 
فاالىداؼ االمريكية مف المعكنات .المعكنات كالمساعدات مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا كفرض سيطرتيا عمى العالـ

كالمساعدات التي تقدميا لدكؿ العالـ، قد تتمثؿ في ىندسة المجتمع المتمقي ليذه المعكنات لخدمة مصالحيا 
كىنا كبالنسبة لمصر أحد أطراؼ ىذة .عمى المدل الطكيؿ، ككفؽ الشركط المصاحبة لممساعدات كالمعكنات

مصر الدكلة المركزية، كالتي يفترض أف تقكد المنطقة العربية كالتي شيدت تحكالت كبيرة -  الدراسة 
كخطيرة، إذ قيؿ يكما،ن بعد االنقبلب عمى بعض الثكابت في السياسة المصرية الخارجية، أف المصرييف 

سيأكمكف بممعقة مف ذىب، ثمة جدؿ كنقاش جراء ذلؾ التحكؿ، كنقاش يقارب بيف ما يمكف لمسياسة أف تجريو 
مف تحكالت تكتيكية بقصد المكائمة كالتكيؼ، كبيف التحكالت الجذرية التي مف شأنيا ىدـ الثكابت كىدر 

نما تعني المنطقة باكمميا عمى الجانب االخر، سعت الكاليات المتحدة .المكاسب التي ال تعني مصر كحدىا كا 
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، لمسيطرة عمى المكقؼ المصرم ك،التأثير عمى القرار السياسي المصرم، 1952،كمنذ قياـ ثكرة يكليك عاـ 
 ) 1973مستخدمو سبلح المعكنات االقتصادية كالعسكرية لتحقيؽ ىذا اليدؼ الذم تحقؽ مع حرب اكتكبر 

 .كما تبلىا  (كالتي انتيت بتكقيع معاىدة كامب ديفيد 
 

ال بد ىنا مف التطرؽ الى التحكالت المتسارعة عمى الساحة المصرية، بغرض الكقكؼ عمى ما كاف يجرم 
، ساىمت مصر في 1952 ،أم بعد ثبلث سنكات عمى ثكرة يكليك المصرية عاـ 1955فمنذ عاـ .تباعان 

، إعبلف الكحدة العربية بيف مصر كسكريا، كصكالن الى 1958تأسيس حركة عدـ االنحياز العالمية، تبعيا عاـ 
–  باحتبلؿ اسرائيؿ لقطاع غزة كسينا كالضفة الغربية كاجزاء مف سكريا كلبناف تم انتوت اؿ1967حرب عاـ 

الرئيس قرار ، 1972عاـ كفي . لتنظيـ الكجكد الفمسطيني المسمح في لبناف1969الى اتفاؽ القاىرة عاـ 
 كبداية حرب 1973عاـ كفي السادات طرد الخبراء السكفيت كبداية نسج عبلقات مع الكاليات المتحدة، 

 كزيارة الرئيس السادات  لمقدس كبدء تغير مكقؼ مصر مف الصراع العربي 1977مصر عمى اسرائيؿ ،
 حيث المقاطعة العربية لمصر كنقؿ مقر الجامعة 1979االسرائيمي، ثـ تكقيع اتفاقية كامب دايفيد عاـ 

 بدء عكدة العبلقات العربية المصرية مع العديد مف الدكؿ العربية، 1988  كفي عاـالعربية الى تكنس،
 حيث تكقيع تفاؽ 1994 السماح بعكدة مصر الى الجامعة العربية كاعادة مقر الجامعة الى القاىرة، 1989

 .كتصدير الغاز إلسرائيؿ إنتياءان بتكقيع اتفاقية ككيز،.... تطبيؽ الحكـ الذاتي في غزة كاريحا في القاىرة 
 

 محطات رئيسية ليا دالالت ميمة جدان في تكجيات السياسة الخارجية المصرية، كىك ما يتعمؽ بصمب 
 .الدراسة 

 
 ككما انعكس ذلؾ بدراسة، كاف المنطمؽ االساسي لبلدارة االمريكية ىك المعب بكرقة 1980فمنذ عاـ 

لغائيا كمما استشعرت نكعان مف االستقبللية في القرار السياسي  المعكنات كالمساعدات، كالتيديد بتخفيضيا كا 
المصرم، كمخالفة لبلجندة االمريكية االسرائيمية في المنطقة، امريكيَا ذىبت بعيدان لتكظيؼ كرقة المعكنات 

كالكفاء بطمباتيا كحفظ امنيا، مع جعؿ المكقؼ المصرم متكافقا " اسرائيؿ " بشكؿ اساسي لتحقيؽ مصمحة 
 .كمتنافسان مع المكقؼ االسرائيمي 

 
لقد عكست الدراسات كاالبحاث بيذا الشأف، بأف تطكر المعكنات االمريكية لمصر قد بدأت مع إنتياء حرب 

ىذا عدا المساعدات العسكرية، ككانت – ، ككانت المساعدات في شكؿ مساعدات اقتصادية مختمفة 1973
قد فاقت ما تمقتو أم دكلة عدا اسرائيؿ، اذ اخذت مصر مكانة متقدمة بيف الدكؿ المتمقيو لممعكنات االمريكية 

لكف بدت في معظميا  في صكر عينيو اك خدميو، كىذا يختمؼ تمامان في حالة اسرائيؿ، كالتي تحصؿ – 
كعكدان امريكية كثيرة كعمى أعمى المستكيات االمريكية .عمى مساعداتيا االقتصادية جميعيا في صكرة نقدية

ء، كال يتـ الصرؼ اال طبمساكاة المعكنو بيف مصر كاسرائيؿ، إال أف ذلؾ لـ يتحقؽ، كمبالغ المعكنو تصؿ بب
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عند البدء في العمؿ الفعمي، ىذا باالضافة الى أف مستشارم المشركعات المصريو ىـ امريكيكف كبكمفة مبالغ 
 .المعكنات كالمساعدات يأتي في شكؿ شراء قمح كمنتجات اقتصادية معينو  نسبة مف.بيا
 

%( 30)الدراسات المكثقو في سياؽ الدراسو، تشير الى أف قيمة المعكنات االمريكية الفعميو لمصر يعكد ثمثيا 
الى الكاليات المتحدة عمى شكؿ ركاتب لمخبراء االمريكاف، رسـك شحف، كشراء سمع مبالغ في سعرىا كبأسعار 

مف المعكنات االمريكية % 40محددة سمفان، ككشفت بعض التقارير الصادرة عف كزارة التخطيط المصرية أف 
 مميار تذىب لشركات أمريكية في 25 مميار دكالر مف اصؿ 6.8 عامان، ام ما  يعادؿ 26لمصر طكاؿ 

صكرة استيراد سمع كخدمات مف امريكا، كأف الصافي النيائي الذم تحصؿ عميو مصر ال يزيد عمى ثمث 
 .اجمالي المعكنو 

 
عمى الجانب االخر، كعمى الصعيد العسكرم، كىك االىـ ،عمى مستكل المعكنات االمريكية، خاصة كأنو 

يركز عمى أىمية التنسيؽ العسكرم بيف مصر كالكاليات المتحدة، كما يؤكد عمى ضركرة االشتراؾ في 
 .الترتيبات االمنية بالمنطقة بأكمميا باالضافة الى المناكرات العسكرية المشتركة 

 
ىذه المحطات، كالتي لكؿ منيا داللة ميمة جدان عند محاكلة التعرؼ عمى تكجيات السياسة الخارجية 

المصرية، كبالتالي القرار السياسي المصرم لمربط بيف المساعدات كالمعكنات االمريكية لمصر كأثرىا عمى 
 .السياسة الخارجية المصرية ككذا مدل استقبللية القرار السياسي ازاءىا 

 
مف ىنا، يرل الباحث بأنو ال بد مف الكقكؼ عمى الركائز كالمبادلء االساسية في السياسة الخارجية المصرية 

– تساؤكالت في ىذا الشأف ال بد مف طرحيا .كميا االستراتيجيقمحدكدات السياسة الخارجية المصرية كمؼ– 
القكمي المصرم ؟ ايف تكجد مصالح مصر الحيكية؟  / ما الذم يمكف أف ييدد االمف الكطني 

 
في كقفو مع محددات السياسية الخارجية المصرية كمفكميا االستراتيجي، كىذا ما تفرضو االكضاع الجغرافية 
كالتاريخية بالنسبة لمصر، ككما سبؽ ذكره في سياؽ الدراسة بأف المشرؽ العربي ككذا الجنكب بالنسبة لمصر 

،ىما اساس االمف القكمي كالكطني المصرم، االمر الذم يفرض استراتيجية مصرية لحماية ىذا االمف، ك 
تحقيؽ المصالح الحيكية، االعتبارات الجغرافية كالتاريخية ىي التي تممي سياسة مصر الخارجية كىي ثكابت 

فاية تحكالت في السياسة الخارجية ،ال بد أف تكاجو بسؤاؿ يطرح .،بغض النظر عف طبيعة الحكـ كالنظاـ
لماذا ىذا التحكؿ ؟ كىذا ما يفرض نفسو عمى الدارسة كلمتفسير ال بد مف التطرؽ الى ماىية النظاـ – نفسو 

. المصرم 
مصر، كىي الدكلة المركزية السمطة، بمعنى أف السمطة بيد الرئيس، االمر الذم يفرض بأف االعتبارات 

السياسية في مجمميا ال بد كأف تقرأ مف تفكير رئيس الدكلة ،كىك الشخصية المحكرية في النظاـ السياسي، 
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كىنا ،كبحكـ االطبلع كالدراسات كاالبحاث كالتقارير،  كاف قد انشغؿ الرئيس السادات بحؿ الصراع العربي 
االسمرائيمي، كلكنو تصكر أف الحؿ لمصراع كاستعادة سيناء يأتي مف خبلؿ منظكمة كرؤية مختمفة تمامان اذ 

طرح شعار مصر أكالن، كتراجع عف كؿ الثكابت المصرية ،كالتقائو مع جكزيؼ سيسكك، مساعد كزير الخارجية 
 التي، ربما، كانت تيدؼ الستكشاؼ الى أم مدل يمكف تحكؿ الرئيس المصرم 1971األمريكي،  عاـ 

 )الجديد جكزيؼ سيسكك عف سياسة الرئيس  جماؿ عبد الناصر، ككانت المفاجأة باستعداده بالتحكؿ الكامؿ 
. 108(حسف نافعو . د
 

يضيؼ الباحث، بأف شركط المعكنات كالمساعدات االمريكية لمصر كانت قد عكست ثمنا غاليان عندما 
ترجمت الدراسات كالتقارير بأف ىذه المعكنات كالمساعدات مشركطة كمرتبطة بالسبلـ اكالن، كثانيان بيع القطاع 

كتغمغؿ النفكذ االمريكي كاالسرائيمي ،كبالتالي خمؽ اسس كمعايير جديدة داخؿ النظاـ  (الخصخصة  )الػعاـ 
. االقتصادم المصرم

 
 كيبلحظ مما كرد ايضا بأف ىناؾ عبلقة تبعية، ممثمو في اصحاب المصالح الحقيقية كىـ مف استفاد مف 

المعكنات كالمساعدات المشركطة اذ انتجت شركطيا طبقة رجاؿ االعماؿ بعد بيع القطاع العاـ ككقؼ 
التصنيع كاالنتاج ىذة الطبقة التي تمثؿ جماعة المصالح كالمنافع لغياب التعددية الديمقراطية، كاستحكذت 

السياسة كالقرارات الخاصة بيا بيد رئيس الجميكرية في اطار المركزية كالمحكريو، االمر الذم يعني ،بالتالي 
،أف المعكنات كالمساعدات ذىبت بعيدان الى القطاع الخاص، كبالتالي بيع القدرة لمقكة االقتصادية المصرية 

،االمر الذم يخمؽ عدـ قدرة الدكلة عمى الحرب، عمى سبيؿ المثاؿ،  اذ بدكف القطاع العاـ ال يمكف الدخكؿ 
رجاؿ االعماؿ كالماؿ ال يمكنيـ اآلف تمكيؿ  )عزيز صدقي ،. في حرب كىذا ما اكده رئيس كزراء مصر د

 109 .(قكة مصرية لمحرب 
 

تساؤكالت كثيرة ميمة مبيمة كغير مفيكمة كغير مبررة ايضان، ليست غير مفيكمة فقط، كلكف بحاجة الى 
– تفسير، التفسير قد يعكس حقائؽ مف شانيا الكقكؼ عمى طبيعة العبلقات االمريكية المصرية االسرائيمية 

 .الكقكؼ عمى حقيقة المعكنات كالمساعدات االمريكية لمصر كاثرىا عمى السياسة الخارجية 
 

ببساطة طبيعة النظاـ كمركزية .ىناؾ عكامؿ كثيرة يمكف االستناد كاالعتماد عمييا تعزز المخاطر المنكه عنيا
القرار، قد تككف حكمان فاصبلن في مثؿ ىذه القضايا الديمقراطيو كحكـ الشعب، كالرأم كالرأم اآلخر كالتعددية 
– الفاعمة كميا معايير حكـ في ىذه الدراسة ايضا، ىناؾ ادلو مشابيو تستحؽ أف تككف، أيضا، كجو لممقارنو 
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تركيا ،كىي تتمتع بعبلقات قكية مع امريكا كاسرائيؿ ،مع فارؽ أف تركيا ترجمت حديثان بأنيا قادرة عمى 
مكاجية امريكا ،كرفض مطالبيا بمعنى التحمؿ كالتنصؿ مف أطر العبلقات التي تخدش كرامة الدكلة ،كتحد 
مف ىيبتيا كتؤثر عمى سيادتيا كقرارىا السياسي في السياسة الخارجية التركية كاألمثمة كثيرة ؛ حرب العراؽ، 

حرب غزة كمدل قكة نقد تركيا السرائيؿ بؿ – اذ رفضت السماح لمقكات االجنبية بضرب العراؽ مف اراضييا 
. قضية السفير التركي كارغاـ اسرائيؿ عمى االعتذار– كاىانتيا 

يخرج  الباحث كيؤكد، بأف استقبللية القرار السياسي يكمف في ديمقراطية الحكـ كالنظاـ الدستكرم في السياسة 
 المصالح كالتي اتمفيـك االمف القكمي كجماع– الخارجية الم دكلة ككذا االلتزاـ بالثكابت كمبادلء السياسة 

 .تعد ركائز السياسة الخارجية كتاثير الداخؿ كالخارج
 

إف االتفاقيات الدكلية تعني التكازف كاالنضباط كتحقيؽ المصالح كحمايتيا ،كىنا اشارة الى ما اكد عميو  محمد 
إف ما خسرتو مصر يكازم كؿ ما كسبتو مف المعكنات : حسيف ىيكؿ منذ سنكات عندما اكد بقكلو

 110.االمريكية
 

ىذه عناكيف كمبادلء تفرض بالقطع عمى مصر، أف تعتمد الديمقراطية ككذا التعددية كتفعيؿ دكر االحزاب، 
كالقبكؿ بحكـ الشعب كايبلء  مفيكـ االمف القكمي كالكطني اىتمامان يتكافؽ كمسماه، االمر الذم يترجـ عندىا 

 .استقبللية القرار السياسي المصرم 
 

ال بد مف اعادة السياسة الداخمية المصرية الى مسارىا الحقيقي كثكابتيا الرئيسية كفؽ الديمقراطية كتداكؿ 
ال تستطيع مصر كحدىا، كال .السمطة ،كما أف السياسة الخارجية يجب أف تعبر عف كؿ القكل السياسية

مطمكب رؤيا لصيغ تكاممية عمى المستكل العربي يمكنو استخبلص العبر مف – يستطيع العرب بدكف مصر 
 .اخطاء المراحؿ الماضية كيستفيد مف تجارب اخرل تساىـ في تأميف االمف القكمي

 
بناء - مف ىنا يرل الباحث، بأنو ال بد مف الحفاظ عمى السيادة الكطنية لمدكؿ العربية تجنبان لمييمنو الخارجية 

اتحاد عربي مكحد كمتكامؿ المكارد قادر عمى مكاجية التحديات االقتصادية كالسياسية التي تطرحيا ظاىرة 
إحداث تحكالت سياسية كثقافية – العكلمو كالتي تتخدىا الكاليات المتحدة االمريكية مطيو لتبرير تدخبلتيا 

كمجتمعيو تعيد صياغة الكاقع العربي في بناء مجتمع المعرفة ،كاالحتراـ الكامؿ لقيـ الحرية كالديمقراطيو 
كحقكؽ اإلنساف، كالتطمع الى اطار نظاـ اقميمي عربي بعيدان عف التجزئة كاالنقساـ كالتكحد في المكاقؼ إزاء 
القضايا االساسية ؛ المصرية كالعربية كفؽ ادارة سياسة فاعمة قادرة عمػى ممارسة أدكار طبلئعية سكاء فيما 

. يتعمؽ بشؤكنو الداخمية اك فيما يرتبط بمكاجية النظاـ الدكلي كليس ككحدات منفصمة 
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