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ثورة  عىل  السابقة  السنوات  طوال  السائدة  الفكرة  ظلت 
2011 وثورة 2013 يف الدوائر املعنية بصنع السياسة اخلارجية 
ا بني السياسة اخلارجية واألمن  املرصية أن هناك ارتباًطا عضويًّ
أو  االرتباط  هذا  تفسري  يف  اجلهد  من  كثري  يبذل  ومل  القومي، 
توضيح أبعاده، ويف أحيان كثرية كانت تستخدم هذه العالقة 
السياسة  قضايا  لبعض  جادة  بمناقشة  السامح  دون  للحيلولة 
القومي،  األمن  قضايا  مع  تتامس  أهنا  منطلق  من  اخلارجية 
ولذا ظلت املناقشات تتجه للرتكيز عىل فكرة أن بعض قضايا 
السياسة اخلارجية تديرها مؤسسات أمنية، ولذا من األفضل 

عدم اخلوض يف مناقشة طبيعة توجه الدولة يف التعامل معها.
 ويمكن القول إن التغيريات التي أتت هبا ثورتا 2011 و2013 
يف مرص قد لعبت دوًرا مهاًم يف إعادة تعريف هذه العالقة، ويف 
توفري مساحات أكثر اتساًعا ملناقشتها سواء يف الدوائر األكاديمية 
أو السياسية، بحيث ال تقترص عىل  مسألة توزيع امللفات اخلارجية 
بني خمتلف املؤسسات، وإنام تسمح باحلديث عن وجود مكون 
أمني يف السياسة اخلارجية املرصية، اتضحت أبعاده خالل فرتة 

الوالية األوىل للرئيس عبد الفتاح السييس.
ىف  األمني  للمكون  رئيسية  أبعاد  ثالثة  املقال  هذا  وحيلل   
املؤسسات  دور  مأسسة  وهي  املرصية،  اخلارجية  السياسة 
تشكيل  خالل  من  اخلارجية  السياسة  قرار  صنع  يف  األمنية 
األمن  وجملس  الوطني  الدفاع  جملس  يف  ممثلة  قومية  جمالس 
والتطرف،  اإلرهاب  ملكافحة  القومي  واملجلس  القومي 
السياسة  تنفيذ  أدوات  كأحد  العسكرية  القوة  أمهية  وتزايد 
اخلارجية للدولة وإدارة عالقتها مع املجتمع الدويل، وكذلك 
الدويل  التحرك  أولويات  والتطرف  اإلرهاب  قضيتي  تصدر 

ملرص يف املحافل اإلقليمية والدولية.

أوًل: مأسسة دور املؤسسات األمنية
شهدت فرتة الوالية األوىل للرئيس عبد الفتاح السييس تقنني 
دور املؤسسات األمنية يف عملية صنع قرار السياسة اخلارجية 
باألمن  املبارشة  الصلة  ذات  القضايا  جتاه  خاصة  املرصية، 
كأحد  العسكرية  القوة  استخدام  تتطلب  التي  أي  القومي، 
أدوات تنفيذها، وهو ما حتقق من خالل تشكيل جملس الدفاع 
من   203 مادة  نصت  حيث  القومي.  األمن  وجملس  الوطني 
دستور 2014  عىل إنشاء جملس الدفاع الوطني برئاسة رئيس 
اجلمهورية، وعضوية رؤساء جمليس الوزراء، والنواب، ووزراء 
الدفاع واخلارجية واملالية والداخلية، ورئييس املخابرات العامة 
وأركان حرب القوات املسلحة، وقادة القوات البحرية واجلوية 
والدفاع اجلوي، ورئيس هيئة عمليات القوات املسلحة، ومدير 

إدارة املخابرات احلربية واالستطالع.
وقد نص القانون اخلاص بتشكيل املجلس عىل أنه  خيتص 
البالد وسالمتها،  تأمني  بوسائل  اخلاصة  الشئون  "بالنظر يف 
السياسة  وثيقة  وإقرار  العسكري،  السيايس  اهلدف  وحتديد 
خاصة  التخصصية  السياسات  كافة  مع  وتنسيقها  العسكرية 
احلرب  “إعالن  يف  املجلس  رأي  أخذ  جيب  كام  اخلارجية، 
حدود  خارج  إىل  قتالية  مهمة  يف  املسلحة  القوات  إرسال  أو 
موافقة  فيجب  قائم،  غري  النواب  جملس  كان  وإذا  الدولة، 
القوات  إرسال  أو  احلرب  إعالن  الوطني عىل  الدفاع  جملس 

املسلحة يف مهمة قتالية إىل خارج حدود الدولة".
املعنية  اجلهة  هو  الوطني  الدفاع  جملس  يعد  أخرى  بعبارة 
باملوافقة عىل إرسال القوات املسلحة للخارج من أجل تنفيذ 
حالة  يف  حدث  ما  وهو  للدولة،  اخلارجية  السياسة  غايات 

ــــة ــريــ ــ ــــصــ املــــــــــكــــــــــون األمــــــــــنــــــــــي فــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة اخلـــــــــارجـــــــــيـــــــــة املــ
د. إميان رجب

خبري يف األمن اإلقليمي ورئيس 
حترير بدائل يف مركز األهرام 

للدراسات السياسية والسرتاتيجية
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
عاصفة  عملية  يف  املرصية  واجلوية  البحرية  القوات  مشاركة 
احلزم يف اليمن يف مارس 2015 كام سيتضح يف النقطة التالية.
جملس  تشكيل  عىل  الدستور  من   205 املادة  نصت  كام 
رئيس  وعضوية  اجلمهورية،  رئيس  برئاسة  القومي  األمن 
الدفاع،  ووزراء  النواب،  جملس  ورئيس  الوزراء،  جملس 
والصحة،  والعدل،  واملالية،  واخلارجية،  والداخلية، 
ورئيس  العامة،  املخابرات  ورئيس  والتعليم،  واالتصاالت، 
وخيتص  النواب.  بمجلس  القومي  واألمن  الدفاع  جلنة 
ومواجهة  البالد،  أمن  حتقيق  "اسرتاتيجيات  بإقرار  املجلس 
حاالت الكوارث، واألزمات بشتى أنواعها، واختاذ ما يلزم 
القومي  األمن  عىل  األخطار  مصادر  وحتديد  الحتوائها، 
املرصي يف الداخل واخلارج، واإلجراءات الالزمة للتصدي 

هلا عىل املستويني الرسمي والشعبي".
الرئيس السييس بتعيني مستشارين له  إىل جانب ذلك، قام 
متخصصني يف امللفات ذات الصلة باألمن القومي والسياسة 
اخلارجية، ومها الوزيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشئون 
الرئيس  مستشار  الدين  مجال  أمحد  والوزير  القومي،  األمن 
مستشارين  تعيني  ويعد  اإلرهاب.  ومكافحة  األمنية  للشئون 
فيام  السيام  نوعية  أمهية  ذات  خطوة  حمددة  بملفات  معنيني 
الرئيسية  القضايا  كأحد  والتطرف  اإلرهاب  بقضية  يتعلق 
التي أصبحت متثل أولوية يف التحرك اخلارجي للدولة خالل 

املرحلة احلالية.
يوليو 2017  يف  السييس  الرئيس  أصدر   ، ذلك  جانب  إىل 
والتطرف  اإلرهاب  ملكافحة  القومي  املجلس  بتشكيل  قراًرا 
جملس  رئيس  من  كل  وعضوية  اجلمهورية،  رئيس  برئاسة 
النواب ورئيس جملس الوزراء وشيخ األزهر وبابا اإلسكندرية 
ووزير الدفاع ووزير األوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير 
الداخلية ووزير  اخلارجية ووزير  االجتامعي ووزير  التضامن 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزير العدل ووزير الرتبية 
والتعليم ووزير التعليم العايل ورئيس جهاز املخابرات العامة 
الرقابة اإلدارية. وذلك إىل جانب 13 شخصية  ورئيس هيئة 
عامة. ووفق املهام املنوطة باملجلس، فإنه يامرس دوًرا يف إدارة 
قضية اإلرهاب مع املجتمع الدويل، وتتمثل تلك املهام فيام ييل:
اإلرهاب  بمواجهة  املتعلقة  الترشيعات  أحكام  دراسة   -

ا وخارجيًّا. داخليًّ
األجهزة  كافة  بني  والتعاون  التنسيق  بمنظومة  االرتقاء   -

األمنية والسياسية مع املجتمع الدويل، خاصة دول اجلوار.
والدول  مرص  بني  خاص  إقليمي  كيان  إلنشاء  -السعي 
العربية يتوىل التنسيق مع األجهزة املعنية بمكافحة اإلرهاب 

واجلريمة املنظمة.

-تنسيق املواقف العربية جتاه قضايا اإلرهاب.
بحقيقة  الدويل  املجتمع  لتعريف  الالزمة  اخلطط  -إقرار 
التنظيم اإلرهايب ودور الدول واملنظامت واحلركات الداعمة 

لإلرهاب ضد الدولة املرصية.
ضد  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اختاذ  عىل  -العمل 

األجهزة والدول الداعمة لإلرهاب ضد الدولة املرصية.
القومي قد  الوطني وجملس األمن  الدفاع  وإذا كان جملس 
طبيعة  واضًحا  وأصبح  هبام،  اخلاصة  املهام  ممارسة  يف  رشعا 
األدوار التي يقومان هبا يف امللفات املتعلقة بالسياسة اخلارجية 
للدولة، فإن املجلس القومي ملكافحة اإلرهاب والتطرف)تم 
اإلرهاب  ملكافحة  األعىل  املجلس  إىل  بعد  فيام  اسمه  تعديل 
غري  من  وبالتايل  به،  املنوطة  املهام  بعد  يامرس  مل  والتطرف( 
الواضح طبيعة الدور الذي سيقوم به خاصة يف حالة تقاطع 
املهام اخلاصة بوزارة اخلارجية املرصية  املهام مع بعض  تلك 

وغريها من املؤسسات.
ثانًيا:  األداة العسكرية والسياسة اخلارجية

للدولة  اخلارجية  للسياسة  املميزة  اخلصائص  من  تعد 
العسكرية كأحد  القوة  املرحلة احلالية هي تزايد أمهية  خالل 
مصاحلها  ومحاية  للدولة،  اخلارجية  العالقات  إدارة  أدوات 
عىل  تعتمد  مرص  تعد  مل  أنه  يالحظ  حيث  االسرتاتيجية،  
الناعمة  القوة  عنارص  عىل  أو  فقط،  الدبلوماسية  التحركات 
ذلك  يعنيه  وما  االقتصادية  مواردها  حمدودية  ظل  يف  السيام 
من استخدام حمدود لألدوات االقتصادية، ويف املقابل اجتهت 
الرسمية  الترصحيات  ذلك  كام تكشف عن  ملحوظة  بصورة 
للرئيس السييس طوال السنوات املاضية، والسياسات الفعلية 
العسكرية  القوة  استخدام  يف  الرتدد  عدم  إىل  اتبعها،  التي 
ا طاملا حيقق ذلك املصالح االسرتاتيجية للدولة خالل  خارجيًّ
املرحلة احلالية، خاصة ما يتعلق منها بتحقيق األمن القومي. 

وهذا التحول باجتاه ما يمكن تسميته بـ “عسكرة” السياسة 
اهلادئة  الدبلوماسية  عىل  االعتامد  من  بداًل  للدولة  اخلارجية 
quiet diplomacy  مرتبط بصورة رئيسية بعالقة الرئيس 
السييس باملؤسسة العسكرية، فإىل جانب كونه خرج منها قبل 
أن خيوض االنتخابات الرئاسية يف يونيو 2014، فإنه ال تزال 
تعد  والتي  املؤسسة،  وهذه  بينه  جتمع  جيدة  عالقات  هناك 

طرًفا مهاًم يف التحالف الداعم لثورة 30 يونيو 2013. 
يف  السييس  الرئيس  باستثامر  أيًضا  التحول  هذا  يرتبط  كام 
منظومة  تطوير  خالل  من  املسلحة  القوات  وتطوير  حتديث 
التسليح ورفع مستوى تدريب القوات املرصية عىل نحو رفع 
ا وفق تصنيف global firepower  من املركز  ترتيبها عامليًّ
رقم 11 يف العام 2016 إىل املركز رقم 10 يف العام 2017. 
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ويمكن رصد تزايد أمهية القوة العسكرية يف تنفيذ السياسة 
حيث  الرسمية،  الترصحيات  مستوى  عىل  للدولة  اخلارجية 
حتدث الرئيس السييس خالل محلته االنتخابية ىف 2014، ثم 
يف خطاب تنصيبه كرئيس للجمهورية عن استعداده إلرسال 
قوات مرصية حلامية أي دولة عربية، بام يف ذلك دول اخلليج، 
يف حال تعرض األمن القومي العريب ملا أسامه »هتديد حقيقي« 

وأن »نستدعى«، أي أن يتم طلب ذلك من مرص. 
القوة  عىل  مرص  اعتمدت  السياسات،  مستوى  وعىل 
حيث  ليبيا،  يف  داعش  تنظيم  إرهاب  مكافحة  يف  العسكرية 
نفذت عمليات جوية يف 16 فرباير 2015 ضد معاقل التنظيم 
يف درنة برشق ليبيا، بعد أن رسب رشيط فيديو يوضح قيامه 

بقتل عدد 21 مرصي قبطي يف ليبيا.
فكرة   2015 فرباير  هناية  يف  السييس  الرئيس  طرح  كام   
وسعى  اإلرهاب،  ملكافحة  مشرتكة  عربية  قوات  تشكيل 
لتشكيلها يف إطار جامعة الدول العربية. ورغم عدم رؤية هذا 
النور بسبب اختالف وتعارض املصالح بني الدول  املرشوع 
تشكيلها فضاًل  وكيفية  القوات  الغاية من هذه  العربية حول 
عن كيفية تنظيم عملها، إال أن مرص ظلت تقبل املشاركة يف 
وحتددت  السعودية،  قبل  من  تشكل  عسكرية  حتالفات  أي 

هذه املشاركة بقدر خدمتها للمصالح املرصية.
فعىل سبيل املثال، تقترص مشاركة مرص يف التحالف العريب 
الذي شكلته السعودية يف مارس 2015 عىل عدد من القطع 
البحرية التي تؤمن مضيق باب املندب والذي يمكن أن يؤثر 
تشارك  كام  السويس،  قناة  نشاط  عىل  فيه  املالحة  اضطراب 
القوات اجلوية املرصية يف العمليات اجلوية التي تنفذ يف اليمن. 
وهذا ما حتدث عنه الرئيس السييس يف17 إبريل 2015  حني 
مضيق  ومحاية  األمحر  البحر  يف  املالحة  “تأمني  أن  عىل  أكد 
القومي  األمن  أولويات  من  قصوى  أولوية  تعد  املندب  باب 
القوات  إرسال  الوطني  الدفاع  جملس  أقر  وقد  املرصي”. 
والتي  العملية  هذه  يف  للمشاركة  املرصية  واجلوية  البحرية 
حددها املجلس يف أهنا “ يف مهمة قتالية خارج احلدود للدفاع 
العريب  اخلليج  منطقة  يف  والعريب  املرصي  القومي  األمن  عن 
إرساهلا  بتجديد  قام  وكذلك  املندب”،  وباب  األمحر  والبحر 
وفق املواد املنظمة لذلك، وكان آخر جتديد صدر عن املجلس 
يف يناير 2017 ، ومل حيدد مدة هلذا التجديد وذلك عىل خالف 

قرارات التجديد السابقة والتي كانت حمددة بمدة زمنية.
التحالف  يف  املشاركة  عن  مرص  متتنع  مل  ذلك،  جانب  إىل   
 ،2015 ديسمرب  يف  السعودية  شكلته  الذي  اإلسالمي 
وشاركت يف املناورات العسكرية رعد الشامل التي نفذت يف 
دفاع  وزراء  اجتامع  يف  شاركت  كام   ،2016 فرباير  يف  إطاره 
التحالف اإلسالمي الذي عقد يف نوفمرب 2017 والذي ركز 

بصورة رئيسية عىل حماربة اإلرهاب. 
مناورات  معها  تنفذ  التي  الدول  لتنويع  مرص  اجتهت  كام 
خربات  تعزيز  هبدف  متعددة،  مسارح  يف  مشرتكة  عسكرية 
املتوسط  بمنطقة  اهتاممها  مع  املرصية،  القوات  وقدرات 
يف  روسيا  مع  بحرية  مناورات  نفذت  حيث  رئيسية،  بصورة 
7 مايو 2015 وهي تعد األوىل من نوعها، ونفذت قبالة ميناء 
اإلسكندرية، كام نفذت مع اليونان مناورة مشرتكة “ميدوزا 

5” يف جزيرة رودس يف أكتوبر 2017 . 
إىل جانب ذلك، اهتمت مرص بتكثيف املناورات العسكرية 
عقدت  حيث  اخلليج،  دول  مع  جديدة  أخرى  واستحداث 
  ،2014 يونيو  يف  “خليفة-1”  مناورات  اإلمارات  مع 
السعودية  أكتوبر 2014، ومع  “سهام احلق” يف  ومناورات 
عقدت مناورات بحرية “مرجان 15” يف 19 فرباير 2015، 
عىل  والسعودية  مرص  بني  برية  مناورات  عقد  ترتيب  وتم  
إبريل 2015، ومع  اليمن يف  التي جتري يف  العمليات  ضوء 
واجلوية  البحرية  القوات  بني   »1 محد  »مناورات  البحرين 

املرصية والبحرينية يف  21 إبريل 2015.
مرص  بني  اجلوية  املناورات  عقدت   2017 العام  وخالل 
والسعودية »فيصل-11« يف سبتمرب 2017 ، كام عقدت مع 
البحرين مناورات »محد-2« ومع اإلمارات مناورات »زايد 
 »2017 الوليد   بن  »خالد  املشرتك  التدريب  وعقد    ،»2  -
القوات  ونفذت  واإلمارات،  والبحرين  مرص  من  بمشاركة 
اجلوي  التدريب  فعاليات  الكويتية  ونظريهتا  املرصية  اجلوية 

املشرتك »الريموك -3«.
ثالًثا: أولوية اإلرهاب والتطرف يف التحرك اخلارجي

تصدرت خالل فرتة الوالية األوىل للرئيس السييس قضية 
الدولية،  املحافل  يف  املرصي  التحرك  أولويات  اإلرهاب 
وهو ما يمكن رصده عىل أكثر من مستوى. فمن ناحية، ظل 
الرئيس  خطاب  يتضمنها  رئيسية  قضية  والتطرف  اإلرهاب 
املتحدة يف سبتمرب من كل  العامة لألمم  السنوي يف اجلمعية 
عام، ومتثل املوقف الرسمي للدولة يف رضورة حث املجتمع 
والعنارص  التنظيامت  ملحاربة  إجراءات  اختاذ  عىل  الدويل 

ا. ا ولوجستيًّ اإلرهابية، وكذلك الدول الداعمة هلا سياسيًّ
إىل  زيارته  أثناء  السييس  الرئيس  أكد  املثال  سبيل  وعىل 
أي  من  أكثر  بحاجة  »العامل  أن  عىل   2015 إبريل  يف  أسبانيا 
مواجهة  يف  وحضارات  شعوب  حتالف  إىل  مىض  وقت 
التطرف والكراهية، التي متثل بيئة خصبة النتشار اإلرهاب، 

ملا يمثله من هتديد ألسس وقيم احلضارة اإلنسانية«.
ومن ناحية أخرى، حرصت مرص خالل فرتة عضويتها يف 
جملس األمن الدويل 2016-2017 وكذلك رئاستها للجنة 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
أفكاًرا  تطرح  أن  عىل  للمجلس  التابعة  اإلرهاب  مكافحة 
العنارص  بإضعاف  اخلاصة  الدولية  املنظومة  بتقوية  خاصة 
والتنظيامت اإلرهابية. ويف هذا اإلطار طرحت مرص رضورة 
من  اإلرهابيني  بمنع  اخلاصة  األمن  جملس  قرارات  تفعيل 
احلصول عىل السالح، ورضورة التصدي لظاهرة املقاتلني /
اإلرهابيني األجانب فضال عن رضورة التوصل لسياسة تتفق 
عليها الدول ورشكات شبكات التواصل االجتامعي ملكافحة 

انتشار األفكار اإلرهابية واملتطرفة عىل اإلنرتنت.
كام عملت مرص عىل توضيح موقفها من سياسات مكافحة 
جاء  ما  وهذا  األبعاد،  متعددة  تكون  أن  ورضورة  اإلرهاب 
العربية  القمة  مؤمتر  يف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  كلمة  يف 
مايو  يف  الرياض  يف  عقدت  التي  -األمريكية  -اإلسالمية 
2017 ، حيث أكدت من ناحية عىل رضورة شمول املواجهة 
»التنظيامت  إن  التنظيامت اإلرهابية دون متييز«، حيث  »مجيع 
اإلرهابية تنشط عرب شبكة رسطانية جتمعها روابط متعددة يف 
معظم أنحاء العامل تشمل األيديولوجية.. التمويل.. التنسيق 
العسكري واملعلومايت واألمني، فال جمال الختصار املواجهة 
النجاح يف  يقتيض  وإنام  آخر،  يف مرسح عمليات واحد دون 
استئصال خطر اإلرهاب أن نواجه مجيع التنظيامت اإلرهابية 

بشكل شامل ومتزامن عىل مجيع اجلبهات«.
عىل  ثانية  ناحية  من  السييس  الرئيس  كلمة  أكدت  كام 
مواجهة “كافة أبعاد ظاهرة اإلرهاب فيام يتصل بـالتمويل.. 
التسليح.. الدعم السيايس واأليديولوجي، حيث إن اإلرهايب 
يدربه..  من  هو  أيًضا  وإنام  السالح  حيمل  من  فقط  ليس 
يموله.. يسلحه.. يوفر له الغطاء السيايس واأليديولوجي”. 

وهذا اخلطاب تم إيداعه كوثيقة يف األمم املتحدة.
غري  عضويتها  خالل  من  مرص  اجتهت  ذلك،  جانب  إىل 
الدائمة يف جملس األمن الدويل لدعم اجلهود الدولية اخلاصة 
الرصاعات  ملناطق  األجانب  اإلرهابيني  لتدفق  بالتصدي 
وذلك عىل النحو املنصوص عليه يف قرار جملس األمن الدويل 
رقم 2178 الصادر يف سبتمرب 2014 والقرارات الالحقة له.
كام اهتمت مرص بتعزيز التنسيق  والتعاون مع العديد من 
العنارص  بتحرك  اخلاصة  املعلومات  تبادل  جمال  يف  الدول 

اإلرهابية عرب احلدود، كام هو يف حالة أملانيا يف جمال التدريب 
عىل مراقبة املحتوى املنشور عىل اإلنرتنت، فضاًل عن وجود 

تعاون من نوع آخر مع كل من روسيا والعراق.
وكذلك هتتم مرص بتوفري تدريب لبناء قدرات املؤسسات 
العنارص  حركة  حتجيم  أجل  من  الدول  تلك  يف  املعنية 
اإلرهابية عرب احلدود خاصة يف حالة الدول األفريقية األكثر 
مثل  الرصاع،  مناطق  من  العائدين  اإلرهابيني  ملوجة  عرضة 
تستخدمها  التي  املزورة  الوثائق  باكتشاف  اخلاص  التدريب 
اجلوية،  املوانئ  عرب  حركتها  لتسهيل  اإلرهابية  العنارص 
من  احلدود  عرب  للتحركات  املراقبة  مستوى  برفع  وكذلك 
اللوجستي  الدعم  توفر  التي  اجلريمة  شبكات  تفكيك  أجل 

للعنارص والتنظيامت اإلرهابية.
إن وجود مكون أمني يف السياسة اخلارجية للدولة بأبعاده 
رئيسية يف  احلالية، يسهم بصورة  املرحلة  الثالث هذه خالل 
ترتكن  ال  املنطقة،  يف  رئيسية  كقوة  مرص  متوضع”  “إعادة 
اجلغرافيا  واعتبارات  الديموغرافية  والقدرات  للتاريخ 
التي  العسكرية  القوة  ملقدرات  أيًضا  وإنام  والدبلوماسية 
املنطقة،  يف  نفوذها  لتعزيز  الرئيسية  األدوات  أحد  أصبحت 
وكذلك لقدرهتا عىل حشد قدراهتا املتنوعة من أجل التأثري يف 
التفاعالت األمنية يف البيئة املحيطة هبا، وذلك رغم التعقيدات 

والصعوبات التي متر هبا بعد ثوريت 2011 و2013.
فرتة  خالل  املرصية  السياسة  يف  املكون  هذا  واستمرار 
كثرية،  إجيابيات  له  أنه  رغم  السييس  للرئيس  الثانية  الرئاسة 
خاصة فيام يتعلق بإعادة تأكيد قدرة مرص عىل أن تكون رشيك 
اسرتاتيجي مؤثر وقادر عىل حتديد مستقبل املنطقة من الناحية 
األمنية، إال أن له سلبيات مرتبطة باحتامل اتساع دائرة ما يعد 
ا، ويتطلب التوصل إىل صيغة  أمنيًّا عىل حساب ما يعد سياسيًّ
تضمن نوع من التوازن بني هذين البعدين إتاحة مساحة أكرب 
والسياسية  األمنية  بالقضايا  املعنية  والفكر  األبحاث  ملراكز 
لتصيغ بدائل ومسارات احلركة التي تسمح بتحقيق املصالح 
االسرتاتيجية للدولة ويف الوقت نفسه تضمن التوازن بني ما 
املطاف حتتفظ كل دول  أمني وما هو سيايس، ففي هناية  هو 

العامل بمكون أمني يف سياساهتا اخلارجية. 


