
10

توجهات السياسة اخلارجية املرصية

  الفكرة األساسية يف مقاربة هذا املوضوع هي أن جغرافية 
يف  تتحرك  معينة  معطيات  عليها  فرضت  قد  وتارخيها  مرص 
مدى  فإن  احلال  وبطبيعة  الوطنية،  مصاحلها  لتحقيق  إطارها 
فعالية احلركة املرصية يف هذا الصدد يتحدد بعوامل أخرى؛ 
الذاتية  القوة  وعوامل  وقدراهتا  املرصية  القيادة  رؤية  مثل 

وطبيعة البيئة اخلارجية.
 غري أن النموذج التارخيي للسياسة اخلارجية املرصية يشري 
واتساقها  السياسة  هذه  فعالية  بني  إجيابية  ارتباط  عالقة  إىل 
دور  االعتبار  يف  األخذ  مع  والتاريخ  اجلغرافيا  معطيات  مع 
فكلام  إليه،  اإلشارة  سبقت  ما  نحو  عىل  الوسيطة  العوامل 
وكلام  الفاعلية،  زادت  النهوض  فرتات  يف  االتساق  هذا  زاد 
قلت  الطبيعية  معطياته  عن  املرصي  اخلارجي  السلوك  ابتعد 
الفاعلية وتبددت، ولذلك تنقسم هذه املقاربة إىل أربع نقاط 
»النموذج  تسميته  يمكن  ما  ألبعاد  عامة  نظرة  األوىل  تطرح 
مدى  الثانية  وتبني  املرصية،  اخلارجية  للسياسة  السوي« 
هذا  من  يوليو  لثورة  اخلارجية  املرصية  السياسة  اقرتاب 
النارص )1٩٧0-1٩٥٤(،  النموذج يف ظل حكم مجال عبد 
احلكم  السادات  أنور  تويل  بعد  عنه  ابتعادها  الثالثة  وتظهر 
 1٩٧٣ أكتوبر  حرب  بعد  وبالذات   ،)1٩٨1-1٩٧0(
-1٩٨1( مبارك  حقبة  أثناء  السادات  نموذج  واستمرار 
أعقاب  يف  املضطربة  االنتقالية  املرحلة  إىل  وصواًل   ،)٢011
السلطة  إىل  املسلمني«  يناير ٢011 ووصول »اإلخوان  ثورة 
)٢01٢-٢01٣( كي تبدأ بعد اإلطاحة بحكمهم حماوالت 

العودة إىل أصول النموذج السوي.
 يف أصول السياسة اخلارجية املرصية :

مقاربة  يف  األساسية  الفكرة  فإن  اإلشارة  سبقت     كام 
املوضوع أن جغرافية مرص وتارخيها قد فرضا عليها اجتاهات 

متطلبات  استوفت  إن  هلا  يمكن  اخلارجية  حلركتها  حمددة 
مل  فإن  األقل،  عىل  بارزة  إقليمية  مكانة  حتقق  أن  الفاعلية 
تستوف هذه املتطلبات يمكن هلا أن تتحول عىل العكس إىل 
»مفعول به« يف التفاعالت الدولية، ويعني هذا أنه عىل الرغم 
من أمهية تأثري جغرافية مرص وتارخيها عىل سياستها اخلارجية 
فإن هذا ال يشري إىل أي »حتميات جغرافية«، فاحلتمية الوحيدة 
أن مرص حمكوم عليها بالتفاعل مع حميطها اخلارجي، غري أن 
مرتوك  الدولية  مكانتها  عىل  وتداعياته  التفاعل  هذا  حمتوى 
وقد  سنرى،  ما  نحو  عىل  الوسيطة  العوامل  من  ملجموعة 
عن  احلديث  يف  محدان«  »مجال  البارز  املرصي  اجلغرايف  أبدع 
نظريته  بالنسبة لشخصية مرص، ومل يكن يف  املكان«  »عبقرية 
أي نوع من املبالغة، فاملوقع اجلغرايف ملرص ال جيعلها يف قلب 
الوطن العريب فحسب وإنام جيعلها أيًضا جزًءا من أفريقيا بل 
وآسيا، وإن كان احتكاكها املبارش بآسيا العربية، أما إرسائيل 
اآلسيوية،  الدائرة  وليس  االستعامرية  الظاهرة  فهي جزء من 
مع  لروابط  تؤسس  املتوسط  البحر  عىل  مرص  إطاللة  أن  كام 
دوله يف جنوب أوروبا، وهكذا بدت مرص عرب التاريخ بفضل 

هذا املوقع اجلغرايف الفريد وكأهنا قلب العامل.
قلب  يف  مرص  املتفرد  اجلغرايف  املوقع  هذا  وضع     وقد 
تطور  فارقة يف  أدواًرا  لعبت  التي  الكربى  التارخيية  التيارات 
إنجازها احلضاري  الدويل فقد خضعت غري مرة بعد  النظام 
العظيم يف تارخيها الفرعوين ملؤثرات وفدت إليها من اخلارج 
واالستعامري  والعثامين  الروماين  للحكم  خضوعها  يف  كام 
بدور  عامة  بصفة  متيزت  أهنا  الالفت  أن  غري  األورويب، 
استثنائي أخذ أحياًنا الطابع السيايس االسرتاتيجي كام يف صد 
ظل  يف  »إمرباطورية«  وتكوين  والصليبية  املغولية  اهلجمتني 
حكم حممد عىل رغم التبعية القانونية للدولة العثامنية وقيادة 

املـــــــــــــبـــــــــــــادئ احلـــــــــاكـــــــــمـــــــــة لــــــلــــــســــــيــــــاســــــة اخلــــــــــارجــــــــــيــــــــــة املــــــصــــــريــــــة
أ.د. أحمد يوسف أحمد

االقتصاد  بكلية  السياسية  العلوم  أستاذ 

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة



11

امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
حركة التحرر العريب من االستعامر يف مخسينيات القرن املايض 
الدور  يف  كام  الثقايف  الطابع  أخرى  أحياًنا  وأخذ  وستينياته، 
التنويري الذي لعبته مرص يف حميطها العريب بصفة عامة، وهو 
املحيط الذي أصبحت مرص جزًءا أصياًل منه بل وقلًبا له منذ 
الفتح اإلسالمي، وقد تشكلت بموجب هذه اخلربة التارخيية 
فقد  »املثىل«،  أو  »الطبيعية«  اخلارجية  لسياستها  سامت جينية 
ا يف اجلزء األطول من تارخيها قوة مدافعة  كانت مرص تارخييًّ
استقالل  وبني  بينها  العضوية  للعالقة  مدركة  استقالهلا  عن 

ا وأفريقيًّا. حميطها املبارش عربيًّ
للهيمنة  رافضة  قوة  الدوام  عىل  مرص  كانت  ثم  ومن   
اخلارجية وإن تفاوتت فاعليتها من وقت آلخر مع مالحظة 
املبادئ  هذه  عن  مرص  تتخل  مل  الضعف  فرتات  يف  حتى  أنه 
للغزو  كتصدهيا  الفتة  مواقف  فيها  هلا  وكانت  بل  العامة 
تطور  ثم  آنذاك  العرابية  املحاولة  ُهزمت  وإن  الربيطاين 
احلركة الوطنية بمراحلها املختلفة وبالذات بعد ثورة 1٩1٩ 
يقف  ومل   ،1٩٥0 يف  إلغائها  ثم   1٩٣٦ معاهدة  إىل  وصواًل 
بدأ  وإنام  املرصي  االستقالل  عن  الدفاع  حد  عند  األمر 
اخلارجية  للهيمنة  اجلديدة  األشكال  خلطورة  مبكًرا  اإلدراك 
بعد أن أصبح »االستعامر« التقليدي خارج السياق، فوقفت 
السياسة املرصية ضد املحاوالت األوىل لربط الوطن العريب 
الرشق  قيادة  »مرشوع  يف  متثلت  كام  الغربية  بالتحالفات 
هذه  وأفشلت  املايض  القرن  مخسينيات  مطلع  يف  األوسط« 

املحاوالت.
بوادر  ذاته  التوقيت  يف  الكورية  احلرب  منذ  ظهرت  كام   
النظام  قمة  عىل  الرصاعات  يف  مجل  أو  ملرص  ناقة  بأال  وعي 
العاملي، ولعل عبقرية السياسة اخلارجية لثورة يوليو 1٩٥٢ 
أهنا استلهمت بدايات هذا النموذج »السوي« العام للسياسة 
شمل  استقاليل  مرشوع  خالل  من  وفعلته  املرصية  اخلارجية 
املنطقة برمتها فأكسبها زمًخا واستمد منها القوة يف الوقت ذاته.

حقبة يوليو:
برؤية اسرتاتيجية  تتمتع  أن  يوليو 1٩٥٢  لقيادة ثورة  ُقدر 
سليمة لسياسة مرص اخلارجية وبالذات من منظور استحالة 
أن  ورضورة  بل  الطبيعي  اخلارجي  حميطها  عن  مرص  عزلة 
وهكذا  مًعا،  مصلحتهام  حيقق  بدور  املحيط  هذا  يف  تضطلع 
»مجال  الثورة  قائد  اسم  محلت  التي  الثورة«  »فلسفة  تتأخر  مل 
اكتملت  وإن  مبارشة  لقيامها  التالية  السنة  عن  النارص«  عبد 
األسس  وضع  الذي  املحوري  الكتيب  هذا  ويف   ،1٩٥٤ يف 
فكرة  ظهور  بدأ  يوليو  لثورة  اخلارجية  للسياسة  األويل 
وضوح  مع  واإلسالمية  واألفريقية  العربية  الثالث:  الدوائر 
للدائرتني األوىل والثانية  السياسية االسرتاتيجية  للطبيعة  تام 
أن  ملرص  يمكن  االستعامر ال  ضد  ُمستعر  نضال  يدور  ففيهام 

للدائرة  الروحية  الطبيعة  مقابل  يف  وذلك  عنه،  نفسها  تعزل 
اإلسالمية.

 واألهم من »التنظري« للدوائر هو الفعل، فلم تكد السياسة 
املرصية تفرغ من إنجاز »اتفاقية اجلالء« مع بريطانيا يف أكتوبر 
اجلزائرية ضد  الثورة  أول رصاصة يف  انطلقت  1٩٥٤ حتى 
التي  الثورة  وهي  كامل،  مرصي  بدعم  الفرنيس  االستعامر 
رسعان ما تطورت لتصبح »أيقونة« حركات التحرر العربية 
أقل من ثامن سنوات  بعد  وتنجح يف حتقيق استقالل اجلزائر 
العربية  التحرر  حركات  دعم  سلوك  وتكرر  اندالعها،  عىل 
التحرر  حركة  دعم  أيًضا  الصدد  هذا  يف  وبرز  استثناء،  دون 
أقل من  بدورها من حتريره يف  التي متكنت  اليمن  يف جنوب 
مخس سنوات )1٩٦٣-1٩٦٧( مستفيدة من وجود القوات 

املرصية يف شامل اليمن لدعم ثورته )1٩٦٢-1٩٦٧(.
اتفاقية  إنجاز  من  تفرغ  املرصية  السياسة  كادت  ما  كذلك 
بقطار  مرص  أحلقت  بأهنا  خصومها  اهتمها  التي  اجلالء 
األحالف الغربية - بسبب نصها عىل عودة القوات الربيطانية 
إحدى  السويس يف حالة حدوث هجوم عىل  قناة  قاعدة  إىل 
املرصية  السياسة  تصدت  حتى   - تركيا  أو  العربية  الدول 
ليصبح خط معاداة  بغداد« وأفشلته  برضاوة ملرشوع »حلف 
وتتابعت  يوليو،  لسياسة  ا  أساسيًّ معلاًم  الغربية  األحالف 
اخلطوات التارخيية لتعزيز استقالل اإلرادة املرصية عىل نحو 
للرشق  السالح  توريد  الغربية  القوى  احتكار  فُكرس  الفت 
ثم   1٩٥٥ يف  ملرص  التشيكية  األسلحة  توريد  بعقد  األوسط 
»عبد  بقرار  الغربية  اهليمنة  لقوى  الكربى  جاءت  الرضبة 
النارص« تأميم الرشكة العاملية لقناة السويس يف يوليو 1٩٥٦ 
بتأسيس  انتهت  وعسكرية  سياسية  معركة  من  تالها  وما 
وضع مرص كقائدة حلركات التحرر العاملي وبزوغ نجم »عبد 
غري  عريب  مجاهريي  بتأييد  يتمتع  مل  كاريزمي  كقائد  النارص« 
مسبوق فحسب وإنام عىل صعيد العامل الثالث كله يف أفريقيا 
اهليمنة  لقوى  تصديه  مثل  حيث  الالتينية  وأمريكا  وآسيا 

الغربية قدوة لزعامء التحرر يف العامل الثالث.
كرر  فقد  قدوة  جمرد  املسألة  تكن  مل  ألفريقيا  وبالنسبة   
مع  العربية  التحرر  حركات  دعم  يف  سلوكه  النارص«  »عبد 
واملال  والتدريب  بالسالح  فدعمها  ا  حرفيًّ األفريقية  نظريهتا 
األفريقية  باللغات  الناطقة  إذاعاته  طريق  عن  واإلعالم 
آمن  مالذ  وتوفري  املتحدة  األمم  يف  الدبلوماسية  واملساندة 
لقادهتا املطاردين من السلطات االستعامرية، وهكذا تأكدت 
الذي  ذاته  النحو  عىل  النارص«  لـ»عبد  األفريقية  الكاريزما 
شهده الوطن العريب، كذلك نجح »عبد النارص« مع غريه من 
أبرز قادة احلركات االستقاللية يف العامل وعىل رأسهم الزعيم 
تأسيس  يف  »تيتو«  اليوغوسالڤي  والزعيم  »هنرو«  اهلندي 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
حركة عدم االنحياز التي مثلت آنذاك قوة معنوية ذات تأثري 
كانت هزيمة 1٩٦٧  وإذا  الدولية،  التفاعالت  اعتباره يف  له 
يف وجه العدوان اإلرسائييل قد أوقفت هذا الزخم التحرري 
مسبوق  غري  بدعم  النارص«  »عبد  فإن  له  املرصية  والقيادة 
بل  يستسلم  مل  خاصة  بصفة  العربية  اجلامهري  ومن  شعبه  من 
رشع عىل الفور يف إعادة البناء العسكري إلزالة آثار العدوان 
قبل  مرص  وترك  إرسائيل  ضد  االستنزاف  حرب  ودخل 
وفاته يف سبتمرب 1٩٧0 وهي عىل أتم االستعداد للدفاع عن 

استقالهلا وأمنها الوطنى.
حتوالت النموذج:

مل يدم النموذج »السوي« الذي اتبعه عبد النارص يف سياسة 
مرص اخلارجية بعد وفاته إال قلياًل وبالتحديد حتى اختاذ  قرار 
حرب أكتوبر التارخيي يف 1٩٧٣، وحتى هذا القرار كان من 
واألمريكية  اإلرسائيلية  القرار  دوائر  أن  لو  ُيتخذ  أال  شأنه 
حتلت بقدر أكرب من الرشادة وأقل من الغرور وقبلت مبادرة 
شأهنا  من  كان  التي   1٩٧1 فرباير  يف  السادات  أنور  الرئيس 
انسحاب  دون ضامن  وإرسائيل  مرص  بني  احلرب  إهناء حالة 
مثلت  فقد  حال  أي  وعىل  سيناء،  من  اإلرسائيلية  القوات 
ا غري مسبوق رسعان ما  ا وعربيًّ حصيلة احلرب إنجاًزا مرصيًّ
ا وبالذات بعد اتفاقية » فض االشتباك«  ُأيسء توظيفه سياسيًّ
مرص  بني  احلرب  حالة  أهنت  التي   1٩٧٥ سبتمرب  يف  الثانية 
هو  التفاوض  جعل  مما  سيناء  حترير  اكتامل  قبل  وإرسائيل 
قام  ما  وهو  األرض،  من  تبقى  ما  السرتداد  الوحيد  الطريق 
نوڤمرب  يف  القدس  بزيارة  مبادرته  خالل  من  »السادات«  به 
اتفاقيتي »كامب ديڤيد« يف سبتمرب 1٩٧٨  1٩٧٧ ثم توقيع 

فمعاهدة السالم املرصية - اإلرسائيلية يف مارس 1٩٧٩.
 وبغض النظر عن اجلدل الذي دار حول تقييم هذه املعاهدة 
النظام  يف  املرصي  القيادي  الدور  أصابت  أهنا  املتيقن  فمن 
العريب برضر بالغ بعد الرفض العريب شبه اإلمجاعي للمعاهدة 
وكذلك التفاقية »كامب ديڤيد« الثانية واملسامة بإطار السالم 
يف الرشق األوسط والتي مل تكن تشمل مسارات الرصاع مع 
إرسائيل كافة وإنام وقعها السادات دون تفويض من طرفيها 
احلل  هتمة  نفسه  عن  ليدرأ  والفلسطينيني(  )األردن  العربيني 
قطع  الرفض  هذا  عىل  ترتب  فقد  معلوم  هو  وكام  املنفرد، 
الدبلوماسية  عالقاهتا  العربية  الدول  من  العظمى  الغالبية 
ونقل  العربية  الدول  جامعة  يف  عضويتها  وتعليق  مرص  مع 
مقرها ومقار املنظامت العربية املتخصصة كافة خارج مرص، 
النظام العريب قد ولج بعد ذلك بثالث سنوات  واملفارقة أن 
بموجب  إرسائيل  مع  السياسية  التسوية  طريق  فحسب 
حدث  بقيادة سعودية، كذلك  ولكن  »فاس« 1٩٨٢  مبادرة 
نمط  يف  معه  ومتسق  التغري  هلذا  مواكب  آخر  جذري  تغري 

عالقات مرص الدولية بتحوله من نمط غري منحاز مع عالقة 
الواليات  مع  حتالفية  شبه  عالقة  إىل  السوڤيتي  باالحتاد  قوية 
املتحدة، وهكذا وقع خروج كامل تقريًبا عن نموذج السياسة 

اخلارجية لثورة يوليو.
أكتوبر 1٩٨1 وخالفة  السادات« يف  »أنور  اغتيال     ومع 
مثلته حقبة  الذي  النموذج  ترشيد  له حاول  مبارك«  »حسني 
فاحتفظ  فيه  جذرية  تغيريات  أي  إحداث  دون  »السادات« 
أنه  ذلك  من  واألهم  إرسائيل،  مع  السالم  عالقة  بجوهر 
نزع فتيل التوتر من عالقات مرص العربية بعدم إرصاره عىل 
التمسك باتفاقية كامب ديڤيد الثانية املتعلقة بإطار السالم يف 
ا ال ُيلزم األطراف  الرشق األوسط معترًبا إياها اجتهاًدا مرصيًّ
العربية، غري أنه استفاد كذلك من تغري البيئة االسرتاتيجية يف 
التي  اإليرانية   - العراقية  احلرب  باستمرار  األوسط  الرشق 
تلطيف  يف  دوًرا  ولعبت  »السادات«  اغتيال  قبل  تفجرت 
عالقته بصدام حسني رغم املقاطعة واستمرت حتى 1٩٨٨، 
وبدا اعتباًرا من 1٩٨٦ وكأهنا تشهد حتواًل مليزان القوى فيها 
ا عىل األمن  لصالح إيران األمر الذي بات يمثل خطًرا حقيقيًّ
العريب عامة واخلليجي خاصة وكان خطًرا يستحيل صده دون 
عودة مرص إىل املنظومة العربية، وهو ما ُترجم يف قرارات قمة 
ُتعيد عالقاهتا  عامن 1٩٨٧ التي سمحت للدول العربية بأن 
املوقف  أن كان  بعد  ثنائي  الدبلوماسية مع مرص عىل أساس 
العريب من هذه املسألة قائاًم عىل أساس أن العالقات ُقطعت 
وبالفعل  مجاعي،  بقرار  إال  تعود  أال  وجيب  مجاعي  بقرار 
أعادت الدول العربية عالقاهتا مع مرص عىل نحو شبه فوري 
عدا ليبيا وسوريا اللتني تأخرتا حتى 1٩٨٩ بعد أن تأكدت 
التغريات يف املرسحني العاملي واإلقليمي وبالذات التحوالت 
منذ  »جورباتشوف«  عهد  يف  السوڤيتية  السياسة  يف  اجلذرية 
مع  حرهبا  يف  إيران  وهزيمة  املايض  القرن  ثامنينات  منتصف 
العالقات  عودة  اكتملت  ثم   ،1٩٨٨ أغسطس  يف  العراق 
املرصية - العربية عىل املستوى اجلامعي بالقمة التي حرضهتا 
مرص يف املغرب يف 1٩٨٩ وعودة اجلامعة العربية إىل مقرها 

يف القاهرة يف 1٩٩0.
ترسخت   1٩٩0 يف  للكويت  العراقي  الغزو   وبوقوع 
العربية  اخلليج  دول  بمشاركتها  العريب  للصف  مرص  عودة 
التحالف الدويل لتحرير الكويت، غري أن هذا مل  وسوريا يف 
يعن بحال اسرتداد مرص مكانتها القيادية يف النظام العريب فقد 
ظلت املبادرة السياسية والدبلوماسية بيد السعودية فيام يتعلق 
بالدول العربية املعتدلة وسوريا وليبيا فيام ُعرف بدول املامنعة، 
تستطع  مل   ٢00٣ يف  للعراق  األمريكي  الغزو  وقع  وعندما 
مرص وال أي دولة عربية غريها بل أي قوة إقليمية أو عاملية 
بداية  نقطة  كان  الذي  الغزو  هذا  مواجهة  يف  شيًئا  تفعل  أن 
العريب،  بالنظام  أمل  الذي  املسبوق  غري  التدهور  مسلسل  يف 
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
لنظريهتا  تالية  املرصية  الدبلوماسية  اخلطوات  وأصبحت 
السعودية متشاهبة معها كام بدا بوضوح يف مواجهة العدوان 
تراجع غري  بلة  الطني  لبنان يف ٢00٦، وزاد  اإلرسائييل عىل 
مسبوق للمكانة املرصية يف أفريقيا نتيجة عاملني؛ أوهلام تويل 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  منصب  غايل«  »بطرس  الدكتور 
كانت  الذي  الزخم  املرصية  الدبلوماسية  فقدان  وبالتايل 
السياسة  الدائرة األفريقية يف  بأولوية  خربته األفريقية وإيامنه 
اخلارجية املرصية يوفرانه هلذه السياسة، والثاين حماولة اغتيال 
التي تلتها قطيعة شبه  أبابا 1٩٩٥  »حسني مبارك« يف أديس 
كاملة بينه وبني أفريقيا غري مدرك التداعيات اخلطرية هلذا عىل 

هنج املصالح االسرتاتيجية املرصية.
السياسة  أن  لوهلة  بدا   ٢011 يناير  ثورة  أعقاب     ويف 
انتامء  تأكيًدا عىل  السوي  تستعيد نموذجها  اخلارجية املرصية 
مرص األفريقي والعريب وانحياًزا حلقوق الشعب الفلسطيني 
وصول  أن  غري  الدولية،  مرص  عالقات  يف  للتوازن  وحتقيًقا 
تامة مع  بقطيعة  السلطة هدد  إىل  املسلمني«  مجاعة »اإلخوان 
تقاليد السياسة اخلارجية املرصية بإعالء مرشوع اجلامعة الذي 
التنظيم  أولويات  والعريب  الوطني  االنتامء  بأولوية  يستبدل 
العامل«  بأوهام »أستاذية  التي حتلم  املسلمني  الدويل لإلخوان 
عامة  الدولة  إدارة  يف  للخربة  انعدام  من  اتضح  بام  ناهيك 
يف  تم  الذي  الكارثي  النحو  عىل  خاصة  اخلارجية  وسياستها 
ا  النهضة«، وكان طبيعيًّ الشهري حول »سد  الرئايس  االجتامع 
حلكمهم  الفاشية  الطبيعة  وقبلها  األخطاء  هذه  إىل  بالنظر 
هذه  حتظى  وأن  احلكم  هلذا  الشعبية  املعارضة  تتصاعد  أن 
اإلطاحة  لتتم  املرصية  املسلحة  القوات  بدعم  املعارضة 
املشري  بوصول  انتهت  انتقالية  مرحلة  وتأسيس  بحكمهم 
»عبد الفتاح السييس« إىل رئاسة اجلمهورية يف ٢01٤ وبداية 

مرحلة جديدة من تطور السياسة واحلكم يف مرص.
العودة إىل اجلذور:

الفتاح السييس« حكمه يف ظروف بالغة  الرئيس »عبد  بدأ 
خارجية  سياسة  اتباع  من  جتعل  وخارجيًّا  ا  داخليًّ الصعوبة 
الداخيل  الصعيد  فعىل  مستحيل،  شبه  عماًل  وفعالة  متامسكة 
برز خطر اإلرهاب املتنامي بعد القضاء عىل حكم »اإلخوان 
املسلمني« الذين تبنوا كعادهتم العنف كأداة ملحاولة اسرتداد 
الوضع  يف  املسبوق  غري  الرتدي  خطر  وكذلك  السلطة، 
زاد  مما  املستمر  السيايس  االستقرار  عدم  نتيجة  االقتصادي 
اخلليجية،  املساعدات  عىل  مرص  اعتامد  من  خطرية  بدرجة 
بالربيع العريب من تدهور  وعىل الصعيد العريب زاد ما ُعرف 
كان  الذي  التدهور  وهو  خطري،  نحو  عىل  العربية  األوضاع 
الدولة  وتفكيكه  للعراق  األمريكي  بالغزو  أصاًل  تفاقم  قد 
انترش  ما  رسعان  الذي  الطائفي  املتغري  وإذكاء  فيه  واملجتمع 

ا،  وإعطاء دفعة قوية لإلرهاب الذي متكن للمرة األوىل  عربيًّ
من  شاسعة  أجزاء  عىل  »دولة«  إقامة  من  املعارص  تارخيه  يف 
األرايض العراقية والسورية فضاًل عن إقامة كيان إقليمي يف 
»رست« بليبيا وحماوالت فاشلة يف بلدان عربية أخرى، وأدى 
العربية عىل  الدولة الوطنية  هذا كله إىل هتديد حقيقي لكيان 
الظروف  هذه  ويف  واليمن،  وليبيا  وسوريا  العراق  يف  األقل 
أصبحت مرص تواجه للمرة األوىل خريطة شاملة للتهديدات 
الشامل  ففي  كافة،  االسرتاتيجية  االجتاهات  من  هبا  حتيط 
حيث  غزة  قطاع  من  القادم  اإلرهاب  خطر  يوجد  الرشقي 
العضوي  االنتامء  السلطة وهي صاحبة  تسيطر »محاس« عىل 
ويف  اإلرسائييل،  باخلطر  ناهيك  املسلمني«  »اإلخوان  حلركة 
تفكيك  نتيجة  احلدود  عرب  املتسلل  اإلرهاب  خطر  الغرب 
الدولة الليبية، ويف اجلنوب يوجد اخلطر نفسه، ويف اجلنوب 
لقناة  اجلنويب  املدخل  املندب«  »باب  عىل  اخلطر  بدا  الرشقي 
اليمن،  يف  إليران  املوايل  احلوثي  االنقالب  بعد  السويس 
وُأضيف إىل هذا كله أزمة الرشعية التي تعرض هلا نظام يونيو 
يف بداياته نتيجة اعتبار قوى عاملية كالواليات املتحدة واالحتاد 
ما جرى يف مرص يف  أن  األفريقي  األوريب وإقليمية كاالحتاد 

يونيو - يوليو ٢01٣ هو حمض انقالب.
 غري أن الالفت حًقا أن الرئيس »السييس« استطاع يف هذه 
لسياسة  واضحة  معامل  يشكل  أن  الصعوبة  بالغة  الظروف 
خطة  هي  تعريفاهتا  أبسط  يف  و»السياسة«  متامسكة،  مرصية 
جتاه  متناسقة  قرارات  إىل  التوصل  تسهيل  بغرض  توضع 
من  ينطلق  املدى  بعيد  قرار  هي  لنقل  أو  املختلفة  القضايا 
هذه  متثلت  وقد  متعددة،  حاالت  عىل  تنطبق  واحدة  ُأسس 
فقد  العربية،  الوطنية  الدولة  كيان  عن  الدفاع  يف  »السياسة« 
أن  من  السياسة  هلذه  املرصية  االسرتاتيجية  الرؤية  انبثقت 
املصالح املرصية العليا ال تتالءم مع عملية التفتيت اجلارية يف 
الوطن العريب بوعي أو بدون وعي، وهكذا ساندت السياسة 
املرصية اجليش الوطني السوري يف دفاعه عن الدولة السورية 
السوري  للنظام  احلالية  الصيغة  تؤيد  أهنا  هذا  يعني  أن  دون 
معارضته،  منصات  إحدى  استضافت  فقد  العكس  عىل  بل 
ووقفت إىل جانب النظام العراقي يف دفاعه عن كيان الدولة 
العراقية سواء ضد اإلرهاب أو حماوالت االنفصال الكردية 
رغم أن السياسة املرصية ال توافق عىل الصبغة الطائفية لنظام 
االنقالب  ضد  اليمنية  الرشعية  جانب  إىل  ووقفت  احلكم، 
وظروف  يتسق  بام  احلزم«  »عاصفة  يف  وشاركت  احلوثي 
ووقفت  املرصي،  الداخل  يف  اإلرهاب  عىل  املرصية  احلرب 
لتوحيد  جهوده  يف  الليبي  الوطني  اجليش  جانب  إىل  بحسم 
إىل  الوقوف  يف  املرصية  السياسة  ترتدد  ومل  الليبي،  الكيان 
يف  ومتاسكها  اللبنانية  الدولة  استقرار  عىل  احلفاظ  جانب 
من  بعد«  اللبناين»عن  الوزراء  رئيس  استقالة  أزمة  مواجهة 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
يف  »السييس«  الرئيس  وأكد   ،٢01٧ نوڤمرب  يف  السعودية 
مواجهة التقارير التي حتدثت عن عمل عسكري حمتمل ضد 
»حزب اهلل« اللبناين أن مرص ال تفكر وال تشارك يف أي عمل 

من هذا النوع وأن املنطقة ال تنقصها اضطرابات.
مع  ملرص  حرًجا  سببت  قد  السياسة  هذه  أن  شك     وال 
بعض داعميها من الدول العربية التي كانت تتبنى سياسات 
إىل  الصدد  هذا  يف  األمر  ووصل  املرصية،  للسياسة  مغايرة 
تأثريات سلبية عىل هذا الدعم، غري أنه ُيذكر للسياسة املرصية 
أهنا ثابرت عىل مواقفها التي ثبتت صحتها مقارنة بالسياسات 
االندفاعية املنطلقة من اعتبارات مصلحية ضيقة والتي انتهى 
للسياسة املرصية رغم  الفشل، وباملقابل أصبح  إىل  هبا احلال 
صعوبة الظروف دورها املؤثر يف ملفات مهمة كامللف الليبي، 
إدارة  يف  ظهر  كام  أخرى  ملفات  يف  حضورها  هلا  أصبح  كام 
الرصاع السوري واألزمة اللبنانية األخرية، ومن ناحية أخرى 
مل تكتف السياسة املرصية بسياسة احلفاظ عىل الدولة الوطنية 
العربية فحسب وإنام شملت عنارص أخرى جوهرية كتأكيد 
عامة  العريب  واألمن  املرصي  األمن  بني  العضوي  االرتباط 
يرتب عىل  باعتباره  االرتباط  فهم هذا  مع  واخلليجي خاصة 
مرص مسئولية تتعلق بحامية دول اخلليج العربية من التهديدات 
ضد  عسكرية  عمليات  يف  معها  باملشاركة  وليس  اخلارجية 
بالطرق  املنازعات  تسوية  مبدأ  عىل  التأكيد  وكذلك  آخرين، 
كالقضية  رئيسية  قضايا  عىل  املبدأ  هذا  وينطبق  السلمية، 
الفلسطينية التي مل تكتف الدبلوماسية املرصية فيها باألقوال 
ولكنها قامت بجهد ناجح وإن مل يكتمل بعد )فرباير ٢01٨( 
لوضع املصاحلة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق لتحسني 

للتسوية،  قادمة  مباحثات  أي  يف  الفلسطيني  الطرف  وضع 
ومن القضايا األخرى التي انطبق عليها مبدأ تسوية املنازعات 
بالطرق السلمية قضية »سد النهضة« رغم  حساسيتها الفائقة 
اإلثيويب،  اجلانب  من  الواضحة  واملامطلة  املرصية  للمصالح 
ا ملدى نجاح السياسة  وسوف مُتثل هذه القضية اختباًرا حقيقيًّ

املرصية يف حتقيق أهدافها بالطرق السلمية.
   ومن ناحية ثانية أعادت السياسة املرصية الراهنة الروح 
يف  هذا  ومتثل  جتاهل،  طول  بعد  األفريقية  بالدائرة  لالهتامم 
الدول  مع  الثنائية  الدبلوماسية  العالقات  بتعزيز  االهتامم 
وهيئاته،  األفريقي  االحتاد  يف  املشاركة  وتفعيل  األفريقية 
وهتتم  األفريقي  االحتاد  رئاسة   )٢01٨( حالًيا  مرص  وتتوىل 
بتعزيز الدعم الفني املرصي للدول األفريقية بام يف ذلك زيادة 
وليس  وأخرًيا  األفارقة،  للدارسني  املقدمة  الدراسية  املنح 
يف  التوازن  ملبدأ  الروح  املرصية  السياسة  أعادت  فقد  آخًرا 
شبكة العالقات العاملية ملرص، فمع احلرص عىل عدم املساس 
بالعالقات املرصية - األمريكية نجحت السياسة املرصية يف 
تعزيز عالقاهتا بقوى عاملية عديدة كاالحتاد األوريب وروسيا 
شديد  املتوازنة  السياسة  هذه  مردود  وبدا  وغريها  والصني 
تصبح  ال  حتى  املرصي  التسلح  مصادر  تنويع  يف  الوضوح 
القوة العسكرية رهينة حلالة مزاجية متر هبا سياسة هذه الدولة 
السياسات  هذه  تطبيق  يف  التقدم  استمرار  ومع  تلك،  أو 
اجلذور  إىل  العودة  من  وأكثر  أكثر  املرصية  السياسة  تقرتب 
الفاعل املرجو منها يف احلفاظ عىل  والقدرة عىل لعب الدور 
استقرار املنطقة والسلم واألمن فيها وتوفري الظروف املالئمة 

إلعادة احلياة للنظام العريب.


