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املرصية  اخلارجية  السياسة  إغفال  عدم  من  الرغم  عىل 
ملرحلة  الثالث  العقود  خالل  كامل  بشكل  اآلسيوية  الدائرة 
لبعض  الزيارات  من  بعدد  قيامه  شهدت  والتي  مبارك، 
لكن  معها،  االتفاقيات  من  العديد  وتوقيع  اآلسيوية  الدول 
نحو  مرصي  »توجه«  وجود  عن  احلديث  الصعب  من  ظل 
إىل عوامل ختص واقع  القوى اآلسيوية. رجع ذلك  أو  آسيا 
االقتصادي  الصعود  ورغم  ناحية،  فمن  العاملي.  النظام 
لكن  الصني،  رأسها  وعىل  اآلسيوية،  القوى  من  للعديد 
يتسم  الصعود  هذا  كان  إذا  ما  حول  جديل  سؤال  هناك  ظل 
النظام  تغري حقيقي يف هيكل  إىل  باالستدامة؟ وهل سيؤدي 
السؤال بشكل كبري،  العاملي؟ لكن رسعان ما تم حسم هذا 
ملصلحة التأكيد عىل أن عملية الصعود اآلسيوية، بشكل عام، 
والصيني بشكل خاص، هي عملية مستدامة. من ناحية ثانية، 
ال يمكن جتاهل تأثري هذا الصعود عىل هيكل النظام العاملي، 
ولكن  ذاهتا،  الصعود  عملية  استدامة  خلفية  عىل  فقط  ليس 
املؤسسات  من  عدد  بظهور  الصعود  هذا  ارتباط  خلفية  عىل 
إدارة  يف  أكرب  دوًرا  تلعب  باتت  التي  الدولية  واملجموعات 
مثل  االقتصادي،  املستوى  عىل  خاصة  العاملية،  التفاعالت 
لالستثامر  اآلسيوي  والبنك  والربيكس،  العرشين،  جمموعة 
يف البنية األساسية، األمر الذي بات معه من الصعب جتاهل 

القوى اآلسيوية ودورها يف هيكل النظام العاملي. 
يف هذا اإلطار، مل تكن السياسة اخلارجية املرصية بعيدة عن 
املرصي  االنفتاح  اتسم  وقد  التحوالت.  هذه  مع  التجاوب 
عىل آسيا خالل السنوات األربع املاضية، وااللتحاق بعدد من 

إىل  وبالكثافة  االستقرار  من  املهمة،  واملؤسسات  التفاعالت 
احلد الذي يكفل احلديث عن تطور سياسة مرصية آسيوية، أو 

وضوح الدائرة اآلسيوية يف السياسة اخلارجية املرصية. 
اجلمهورية  رئيس  للسيد  اخلارجية  الزيارات  أخذنا  إذا 
اآلسيوية،  الدول  إن  القول  يمكن  اإلطار،  هذا  يف  مؤرًشا 
استحوذت عىل نسبة مهمة من هذه الزيارات، والتي شملت 
وسنغافورة،  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان،  وروسيا،  الصني، 
الصني  استحواذ  ذاته،  اإلطار  يف  ملحوًظا  كان  كام  وفيتنام. 
وروسيا عىل أكثر من زيارة، فضال عن زيارة دول ألول مرة 
منذ عقود طويلة )سنغافورة، وفيتنام(، يف إشارة واضحة عىل 

االنفتاح عىل التجارب التنموية املختلفة بالقارة. 
وبجانب مؤرش الزيارات اخلارجية، كان هناك مؤرش آخر 
والدبلوماسية  السياسية  القيادة  أبدته  فيام  متثل  أمهية  يقل  ال 
املرصية من تفاعل ملحوظ مع عدد من التطورات والفعاليات 
الدولية املهمة التي جرت عىل الساحة اآلسيوية، شملت، عىل 
سبيل املثال، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السييس يف االجتامع 
سبتمرب  يف  الصني  يف  ُعقد  الذي  العرشين  ملجموعة  املهم 
للقمة،  املستضيفة  الدولة  بصفتها  الصني  من  بدعوة   2016
والتفاعل املرصي الرسيع مع املبادرة الصينية إلنشاء »البنك 
اآلسيوي لالستثامر يف البنية األساسية«، ما جعل مرص عضًوا 
مؤسًسا بالبنك، أضف إىل ذلك عدًدا من الترصحيات املهمة 
السييس  الرئيس  من  بدًءا  مرصيني  مسئولني  عن  الصادرة 
نفسه، بشأن القضايا اآلسيوية، خاصة الوضع يف شبه اجلزيرة 

الكورية، والنزاع يف بحر الصني اجلنويب. 

االنــــــــــــــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــاح املــــــــــــــــــصــــــــــــــــــري عــــــــــــلــــــــــــى روســــــــــــــــــيــــــــــــــــــا والــــــــــــصــــــــــــن
د.  محمد فايز فرحات

الدوليــة  العالقــالت  بوحــدة  خبــري 
بمركــز األهــرام للدراســات السياشســية 
ــر سلســلة  واالســراتيجية، ورئيــس حتري

كراســات اســراتيجية.
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
أوًل: التوجه رشًقا... رضورة اسرتاتيجية  

 Looking East Policy »مل تعد »سياسة التوجه رشًقا
من  جزًءا  أصبحت  ما  بقدر  بعينها،  دولية  فئة  عىل  مقصورة 
دول  من  عدد  يف  التنمية  جتربة  ارتبطت  فقد  عاملي.  توجه 
آنذاك  به  قصد  والذي  رشًقا،  بالتوجه  آسيا  رشقي  جنوب 
وحماكاة  اليابانية  والتكنولوجيات  السوق  عىل  االنفتاح 
الدول  من  العديد  طورت  كام  التنمية.  يف  الياباين  النموذج 
التوجه كجزء من ترسيع  اآلسيوية األخرى، مثل اهلند، هذا 
هذه  واكتسبت  االقتصادية.  والتنمية  النمو  عملية  وتعميق 
ا مع حتول الواليات املتحدة نفسها خالل  السياسة بعًدا عامليًّ
املحيط  آسيا  الركيز عىل منطقة  إىل  العرش األخرية  السنوات 
اهتامًما  املختلفة،  بأقاليمها  املنطقة،  هذه  واحتالل  اهلادئ، 

ا قويًّا، ربام يكون عىل حساب باقي األقاليم.  أمريكيًّ
وباإلضافة إىل الوضع االقتصادي املتزايد للقوى واألقاليم 
من  جمموعة  آسيا  تشهد  العاملي،  املستوى  عىل  اآلسيوية 
عىل  واألمنية،  االقتصادية  املهمة،  االسراتيجية  التحوالت 
عىل  تأثريها  هلا  سيكون  التي  والرصاعي،  التعاوين  املستويني 
العاملية  الظواهر  شكل  وعىل  بل  العاملي،  النظام  مستقبل 
األساسية بام يف ذلك ظاهرة العوملة. ونشري هنا إىل نموذجني 

أساسيني من هذه التحوالت. 
هنا  اإلشارة  يمكن  التعاونية،  التفاعالت  مستوى  عىل 
عام  خالل  الصني  أعلنتها  التي  والطريق  احلزام  مبادرة  إىل 
االقتصادية  املمرات  من  عدد  بناء  تتضمن  والتي   ،2013
نقل  وطرق  الرسيعة،  الربية  والطرق  احلديدية،  )السكك 
يعرف  ما  إطار  يف  اللوجيستية(  واخلدمات  والغاز،  النفط 
البحري  احلرير  و»طريق  احلرير،  لطريق  االقتصادي  باحلزام 
للقرن احلادي والعرشين« الذي هيدف إىل حتويل الصني مركز 
الربط  عىل  تقوم  والتي  العاملية،  االقتصادية  األقاليم  وقلب 
بالنسبة  ما يعطيها أمهية خاصة  التجارة والتنمية،  الوثيق بني 

لالقتصادات النامية والناشئة. 
يتوقع  فإنه  للمبادرة،  املهمة  املقومات  هذه  إىل  وباإلضافة 
ذي  العاملي-  االقتصادي  النظام  عىل  تأثريها  هلا  يكون  أن 
دور  حتجيم  هو  املتوقعة  التأثريات  هذه  أول  الغربية.  اهليمنة 
بمؤسسات  يعرف  ما  أو  التقليدية  االقتصادية  املؤسسات 
من  الدويل(،  والبنك  الدويل،  النقد  )صندوق  وودز  بريتون 
والتمويل  لإلقراض  بديلتني  مؤسستني  استحداث  خالل 
مال  برأس  احلرير  طريق  )صندوق  صينية  إحدامها  الدويل، 
)البنك  األطراف  متعدد  والثانية  دوالر(،  بيلون   40 قدره 
اآلسيوي لالستثامر يف البنية األساسية، برأس مال قدره 100 

بليون دوالر(. 

ملرص  مهمة  فرصة  فقط  متثل  ال  املبادرة  فإن  وهكذا، 
فرصة  أيًضا  متثل  ولكنها  االقتصادية،  مكاسبها  لتعظيم 
خلفية  عىل  اآلسيوية  باألقاليم  املرصي  االرتباط  لتعميق 
البحري. أضف إىل  قناة السويس ضمن طريق احلرير  موقع 
النظام العاملي  التأثريات اهليكلية للمبادرة عىل مستقبل  ذلك 
الثقل  زيادة  اجتاه  يف  الراهنة،  الدولية  االقتصادية  واملؤسسية 

العاملي للقوى واألقاليم اآلسيوية. 
إىل  اإلشارة  يمكن  الرصاعية،  التفاعالت  مستوى  عىل 
متسارع خالل  بشكل  اجلنويب  الصني  بحر  النزاع يف  تصاعد 
ليس  خطري،  هتديد  عىل  ينطوي  بشكل  األخرية،  السنوات 
فقط،  آسيا  رشقي  وجنوب  رشق  منطقة  يف  اإلقليمي  لألمن 
ولكن لألمن العاملي وحرية التجارة العاملية. وتزداد خطورة 
أن  يمكن  التي  الضخمة  التكاليف  ضوء  يف  النزاع  هذا 
رصاع  إىل  النزاع  هذا  حتول  حالة  يف  األقاليم  خمتلف  تدفعها 
عاملي مسلح، خاصة مع حتول بحر الصني اجلنويب إىل ساحة 
بني  النزاع  وحتول  والصني،  املتحدة  الواليات  بني  للرصاع 
الصني ودول جنوب رشقي آسيا إىل أحد األدوات األمريكية 
حتول  احتامالت  الصني.وتزداد  مع  املحتدم  الرصاع  إلدارة 
منطقة بحر الصني إىل ساحة للرصاع بالنظر إىل تزايد األمهية 
خلفية  عىل  وذلك  اجلنويب،  الصني  بحر  ملنطقة  االقتصادية 
تقارير عدة تتحدث عن وجود احتياطيات ضخمة من النفط 

والغاز أسفل قاع البحر. 
وعىل الرغم من املسافة اجلغرافية الكبرية بني مرص ومنطقة 
نطاق  خارج  الصني  بحر  نزاع  ووقوع  اجلنويب،  الصني  بحر 
وجود  جتاهل  يمكن  ال  لكن  ملرص،  املبارشة  األمنية  البيئة 
املنطقة  تلك  يف  واألمن  االستقرار  بني  قوية  تأثري  عالقة 
شديدة األمهية وإقليم الرشق األوسط بشكل عام، ومن بينها 
املصالح املرصية بشكل خاص. فمن شأن انفجار الرصاع يف 
التأثري  عسكرية،  مواجهات  وحدوث  الصني،  بحر  منطقة 
سلبا عىل املصالح املرصية من زاويتني، األوىل تتعلق بالتأثري 
والثانية  املنطقة،  دول  مع  املتنامية  املرصية  التجارة  تدفق  عىل 
تتعلق بالتأثري عىل تدفق حجم املالحة الدولية بقناة السويس. 
ا واضًحا ألمهية هذه  ويمكن القول، إن هناك إدراًكا مرصيًّ
املنطقة بالنسبة للمصالح املرصية، وعالقة االرتباط بني البيئة 
األمنية يف بحر الصني اجلنويب واملصالح املرصية. عرب عن هذا 
وزارة  باسم  الرسمي  للمتحدث  املهمة  الترصحيات  اإلدراك 
اخلارجية املرصية، املستشار أمحد أبو زيد، حول النزاع يف بحر 
تأييد  فيها  أكد  والتي   ، يونيو 2016  اجلنويب، يف 23  الصني 
الدوحة  إعالن  يف  عنه  التعبري  تم  كام  العريب  للموقف  مرص 
السابعة  الدورة  عن  الصادر   ،2016 مايو   12 يف  الصادر، 
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جاء  والذي  العريب،  الصيني-  للمنتدى  الوزاري  لالجتامع 
فيه: أن الدول العربية تدعم »مساعي الصني والدول املعنية 
اإلقليمية  واملياه  األرايض  عىل  للنزاعات  سلمي  حل  إلجياد 
عرب املشاورات واملفاوضات الودية، وفق االتفاقيات الثنائية 
احلق  احرام  رضورة  عىل  وتؤكد  املعني.  اإلقليمي  والتوافق 
الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول األطراف التفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار يف اختيار سبل تسوية النزاعات 

بإرادهتا املستقلة«. 
وكان املتحدث باسم اخلارجية املرصية شديد الوضوح يف 
التأكيد عىل ارتباط املصالح املرصية باالستقرار يف منطقة بحر 
الصني، عندما أكد أن »أي توتر يف منطقة بحر الصني اجلنويب 
أو الرشقي يقلقنا ألنه من املصلحة املرصية اخلالصة واملصلحة 
الدولية أيًضا، أن تستمر حركة املالحة فيه بحرية وبدون أية 
التجارة بشكل طبيعي وسلس....  تتم حرية  معوقات، وأن 
نحن دائاًم نطالب باحلوار وانتهاج الطرق السياسية والسلمية 
لتسوية أية خالفات، ويوجد بالفعل اتفاقيات إقليمية قائمة، 
ويوجد حوار بني الدول يف هذه املنطقة، كام يوجد اتفاقيات 

دولية، دول منطقة بحر الصني اجلنويب أطرافا فيها«.
ويكتسب املوقف املرصي السابق من مسألة النزاع يف بحر 
يدشن،  أنه  األول،  عاملني.  ضوء  يف  أمهيته  اجلنويب  الصني 
من  حمددة  مرصية  لرؤية  أخرى،  مرصية  مواقف  بجانب 
األمهية  شديدة  القضايا  خاصة  اآلسيوية،  اإلقليمية  القضايا 
بالنسبة للقوى اآلسيوية، والتي ال ختلو من أمهية أيًضا بالنسبة 
إىل  يشري  املوقف  هذا  أن  الثاين،  العامل  املرصية.  للمصالح 
الصني  بحر  يف  األمنية  البيئة  تدهور  ألسباب  واضح  فهم 
اجلنويب عىل خلفية هذا النزاع، إذ إن أحد أهم تلك األسباب 
هو حماوالت تدويله، خاصة بدًءا من سنة 2010. ومن ثم، 
فإن أحد املداخل املهمة لتخفيف حدة النزاع تتمثل يف اإلبقاء 
عليه يف إطاره الثنائي أو اإٍلقليمي، وهو ما يشري إليه املوقف 

املرصي بشكل واضح.  
ثانًيا: التوجه رشًقا يستند إىل مقومات حقيقية 

للتوجه  سياسة  تطوير  رضورة  من  استثناًء  مرص  تعد  ال 
رشًقا. والواقع أن مرص متتلك عدًدا من املقومات املهمة التي 

تؤهلها لتطوير هذه السياسة، نشري فيام ييل إىل أمهها.  
املرصي  اجلغرايف  التواصل  يقترص  وال  اجلغرايف.  املوقع   -
التواصل  أيًضا  يشمل  ذلك  لكن  سيناء،  إقليم  عىل  آسيا  مع 
السويس،  وقناة  األمحر  البحر  عرب  اآلسيوية  بالقارة  املائي 
اآلسيوية  البحرية  واملمرات  باملسطحات  مرص  يصال  اللذان 

املهمة. 

اآلسيوية،  القوى  لدى  املهم  التارخيي  املرصي  الرصيد   -
التحرر  حركات  دعم  يف  مرص  لعبته  الذي  الدور  خاصة 
وهو  آسيا،  رشقي  وجنوب  جنوب  دول  من  لعدد  الوطني 
قائمة  إجيابية الزالت  وإدراكات  اجتاهات  الذي طور  الدعم 
عدة  عقود  مرور  رغم  اآلن  حتى  آسيا  وشعوب  دول  لدى 

)اهلند، وإندونيسيا، وسنغافورة كنامذج مهمة(. 
مع  ملرص  املهمة  الثنائية  واملعاهدات  التفاقيات  قائمة   -
القوى اآلسيوية، باإلضافة إىل عدد من األطر الثنائية، املهمة 
الثنائية،  الصداقة  ومجعيات  األعامل،  رجال  جمالس  تشمل 

واللجان املشركة للتشاور السيايس ...إلخ. 
اجلديدة،  اآلسيوية  التجمعات  من  بعدد  مرص  التحاق   -
ورابطة  اآلبك  منتدى  من  كل  يف  كمراقب  مرص  )عضوية 
اآلسيان، والبنك اآلسيوي للتنمية، والبنك اآلسيوي لتنمية 
البنية األساسية، فضال عن وجود اجتاه داعم لضم مرص إىل 
جمموعة العرشين ذات الثقل اآلسيوي(. وتأيت أمهية التوجه 
جتعل  أهنا  اآلسيوية،  التجمعات  هبذه  لاللتحاق  املرصي 
اإلقليمية  وعرب  اإلقليمية  الرتيبات  شبكة  من  جزًءا  مرص 
التفاعالت الدولية عىل املستوى  إلدارة جزء مهم من حركة 
االقتصادي والتجارة الدولية، فضاًل عام يوفره هذا االلتحاق 
البنية  بتحوالت  وصفة  يمكن  ملا  مرص  ملتابعة  أساس  من 
اجلاري يف  التحول  فهم  يمكن  إذ ال  العاملي،  للنظام  التحتية 
هيكل النظام العاملي بدون فهم الدور الذي باتت تلعبه هذه 
توزيع  إعادة  مع  تعكسه  وما  بداخلها،  جيري  وما  الرتيبات 
فإن  وهكذا،  اآلسيوية.  القوى  لصالح  الدولية  القدرات 
السعي املرصي احلثيث لاللتحاق هبذه املجموعات اآلسيوية 
يف  الراهنة  العاملية  التحوالت  مرسح  من  جزًءا  مرص  جيعل 
تلك  متثله  ما  ذلك  إىل  أضف  العاملي.  النظام  وبنية  هيكل 
السياسة من تعويض للراجع الشديد يف دور حركة االنحياز 
التي تأسست يف منتصف اخلمسينيات من القرن املايض والتي 
مثلت أحد أهم األطر التي أديرت من خالهلا عالقات مرص 
مع دول آسيا الرئيسية خالل تلك املرحلة، خاصة اهلند. وقد 
بالنظر إىل هيمنة  العالقات  لتلك  إطاًرا مناسًبا  ظلت احلركة 
مع  العالقة  قضية  ثم  واالستقالل،  الوطني  التحرر  قضايا 
سياسات  عىل  االنحياز«  »عدم  توجه  وهيمنة  الدويل  النظام 
النظام  حتول  مع  لكن  الثالث.  العامل  دول  داخل  مهمة  كتلة 
اهنيار  عقب  الواحد  القطب  إىل  الثنائية  القطبية  من  العاملي 
احلركة  فقدت  الباردة،  احلرب  وانتهاء  السوفيتي،  االحتاد 

أمهيتها وبوصلتها السياسية، رغم حماوالت إعادة تعريفها. 
- الرابط الديني الذي يربط مرص بعدد من دول وشعوب 
نفسها  تقدم  كدول  وماليزيا  إندونيسيا  فقط  ليس  املنطقة، 
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باعتبارها دواًل إسالمية يف املنطقة، ولكن جمموعات ضخمة 
اآلسيوية.  ومن  األقاليم  خمتلف  يف  املسلمة  األقليات  من 
املفارقات الديموغرافية املهمة هنا أنه رغم كون املنطقة العربية 
وارتباط  اإلسالمي،  العامل  ثقل  مركز  مها  األوسط  والرشق 
اإلسالم يف اإلدراك الغريب والعاملي بالرشق األوسط بشكل 
عام، والعامل العريب بشكل خاص، إال أن الثقل الديموغرايف 
الرشق  مسلمو  يشكل  إذ  املختلفة،  بأقاليمها  آسيا  يف  يظل 
األوسط وشامل أفريقيا مًعا أقل من ثلث مسلمي العامل، بينام 
آسيا  ويف  املختلفة.  بأقاليمها  آسيا  يف  الثلثان  حوايل  يعيش 
آسيا  ويف  إندونيسيا.  هي  العامل  يف  مسلمة  دولة  أكرب  توجد 
يف  املسلمة  )األقلية  العامل  يف  مسلمة  أقلية  أكرب  توجد  أيًضا 

دولة اهلند(. 
لسياسة  مهام  مقوما  الديموغرافية  احلقيقة  هذه  وتوفر 
العامل  يف  مرص  موقع  إىل  بالنظر  فقط  ليس  رشًقا،  التوجه 
أخرى  أوراق  من  متتلكه  ما  إىل  بالنظر  ولكن  اإلسالمي، 
التي  الرشيف،  األزهر  مؤسسة  أوهلا،  اإلطار.  هذا  يف  مهمة 
متثل املدرسة اإلسالمية الوسطية األبرز يف العامل اإلسالمي، 
املسلمة  واألقليات  الدول  بني  هبا  تتمتع  التي  املهمة  واملكانة 
يف آسيا والتي متثل الوجهة األوىل للطالب املسلمني يف هذه 
الدول والساعني لتلقي العلوم الرشعية. وتزداد أمهية األزهر 
اإلسالم  قيادات  من  عدد  تلقي  خلفية  عىل  املجال  هذا  يف 
السيايس يف هذه الدول تعليمها اجلامعي يف مؤسسات دينية 
يعظم  الذي  األمر  العريب والرشق األوسط،  العامل  أخرى يف 
مكانة األزهر لدى احلكومات واملجتمعات اآلسيوية كوجهة 
لتوسيع نطاق الفكر الوسطي. ثانيها، ما متتلكه مرص من جتربة 
مهمة يف حماربة اإلرهاب والتطرف الديني، وهي خربة مهمة 
وغري  اإلسالمية  اآلسيوية-  الدول  من  الكثري  إليها  حتتاج 
اإلسالمية- بالنظر إىل ما تواجهه بعض هذه الدول من خطر 
آسيا  رشقي  جنوب  دول  خاصة  متشددة،  تنظيامت  ظهور 

باإلضافة إىل الصني. 
أوراق  من  يتضمنه  -وما  الديني  الرابط  أن  والشك 
لبناء  مهمة يمكن توظيفها يف هذا املجال- يمثل مقوًما مهاًم 
أنه  إىل  هنا  اإلشارة  لكن جيدر  للتوجه رشًقا.  سياسة مرصية 
القوى  فإن  ناحية،  فمن  بحذر.  الورقة  هذه  استخدام  جيب 
غري  قوى  هي  واليابان(،  واهلند،  )الصني،  األكرب  اآلسيوية 
إسالمية. ومن ناحية أخرى، فإن دول املنطقة لدهيا حساسية 
شديدة فيام يتعلق بمسألة التدخل يف الشئون الداخلية، األمر 
بالعالقة  يتعلق  فيام  شديدة  ضوابط  وضع  يستوجب  الذي 
يتعلق  فيام  أو  املسلمة، سواء من خالل األزهر  مع األقليات 
التي  املامرسات  ببعض  إزاء  حمددة  سياسية  مواقف  بتطوير 

تتعرض هلا األقليات املسلمة من وقت آلخر يف بعض الدول. 
تستند  أو مواقف مرصية  أن أي سياسة مرصية  ويعني ذلك 
إىل الدين جيب أن متر من خالل احلكومات الرسمية ويف إطار 

تنسيق كامل معها. 
اآلسيوية  القوى  مواقف  مع  املرصي  السيايس  التوافق   -
الصاعدة، وعىل رأسها الصني، فيام يتعلق  بأمهية احلفاظ عىل 
التقليدية األساسية التي قام عليها النظام الدويل بعد  املبادئ 
احلرب العاملية الثانية، وعىل رأسها املفهوم التقليدي للسيادة، 
الواليات  طورهتا  التي  احلديثة  واألشكال  األسس  ورفض 
سواء  الداخيل،  العسكري  للتدخل  الغربية  والدول  املتحدة 
الصني  وتأخذ  الديمقراطية.  نرش  هبدف  أو  إنسانية  لدوافع 
الداخلية  االنتهاكات  أن  ترى  إذ  املجال،  هذا  يف  أبعد  مدى 
النتهاك  الدويل  املجتمع  حلق  تؤسس  ال  اإلنسان،  حلقوق 
السيادة أو التدخل يف الشئون الداخلية. وينطبق التكييف ذاته 
املتحدة  الواليات  باتت  فبينام  النفس،  عن  الدفاع  فكرة  عىل 
إىل  بدوره  أدى  الوطنية«،  »املصلحة  لـ  مفهوًما موسًعا  تتبنى 
توسيع مفهوم حق الدفاع عن النفس، الزالت الصني تؤكد 
عىل  املسلحة  القوة  استخدام  يف  احلق  تضييق  رضورة  عىل 
عىل  وحمدد  مبارش  اعتداء  وجود  أو  السيادة  انتهاك  حاالت 
استخدام  فكرة  الصني  رفض  يعني  ما  وهو  الدولة،  أرايض 

القوة خارج احلدود اإلقليمية للدولة. 
التقليدي  املعنى  السيادة هبذا  وتأيت أمهية احلفاظ عىل مبدأ 
لتضييق  أساًسا  يوفر  أنه  الداخلية  الشئون  يف  التدخل  وعدم 
ا وعسكريًّا- عىل النظام  حرية حركة القوى املهيمنة- سياسيًّ
الدويل الراهن، وحتديًدا الواليات املتحدة والناتو. كام يوفر، 
الغربية  القوى  حماوالت  لرفض  أساًسا  ثانية،  ناحية  من 
الغربية  املصالح  خلدمة  املحليني  للفاعلني  الداخيل  التوظيف 
الصعود  وعمليات  للتحول  الوطنية  املرشوعات  وإعاقة 

اجلارية يف العديد من الدول النامية، ومنها الصني ومرص. 
إن توفر املقومات السابقة لبناء سياسة مرصية للتوجه رشًقا 
رشوًطا  ليست  لكنها  السياسة  هذه  لبناء  مهمة  رشوًطا  تعد 
كافية، األمر الذي يفتح املجال أمام الرشوط الالزمة لتطوير 
يف  االستمرار  رضورة  خاصة  رشًقا،  للتوجه  فاعلة  سياسة 
وفًقا  اإلقليمية،  وعرب  اإلقليمية  باألطر  املرصي  االلتحاق 
تطوير  خطاب  ورضورة  األطر،  هذه  تتيحها  التي  للصيغ 
الدولية  والتوازنات  والتفاعالت  القضايا  جتاه  مرصي 
وفاعلني  أطراًفا  اآلسيوية  القوى  أضحت  والتي  اجلديدة، 
تطوير سياسة ورؤية مرصية  فيها، وأخرًيا البد من  رئيسيني 
والطريق«،  احلزام  »مبادرة  الصيني  املرشوع  مع  للتفاعل 
لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من املبادرة بمكوناهتا املختلفة.  


