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الثوابت   من  جمموعة  املرصية  اخلارجية  السياسة  حتكم 
حروب  يف  االنزالق  وعدم  الوطنية،  الدولة  دعم  يف  تتمثل 
العسكرية  األحالف  ورفض  وأيديولوجية،  طائفية  أهلية 
الداخلية  الشئون  يف  التدخل  عدم  عىل  واحلرص  الدولية، 
اإلرهاب  حماربة  و  األزمات  عند  النفس  وضبط  للدول، 
والتطرف بكل  أشكاله  فضاًل عن تدعيم العالقات التعاونية 
عىل املستويني اإلقليمي والدويل. ويف هذا اإلطار تضع مرص 
القضية الفلسطينية كأحد أولويات السياسة اخلارجية، وأمن 
اخلليج كجزء من األمن القومي املرصي الذي تعمل السياسة 

اخلارجية املرصية عىل احلفاظ عليه.
طبًقا  املرصية  اخلارجية  السياسة  دور  تفعيل  ويتطلب 
املستويات  ومتعددة  كبرية  وهى  تكلفة،  حتمل  لثوابتها، 
من  العديد  يف  والتداخل  االشتباك  يتطلب  كام  واالجتاهات، 
وهو  اسرتاتيجية،  وربام  سياسية،  تكلفة  حتمل  التي  امللفات 
مسألة  يف  مرص  هلا  تتعرض  التي  التجاذب  عملية  تعكسه  ما 
وسعيها  طائفية،  أسس  عىل  والرصاع  العسكرية،  األحالف 
عالقاهتا  خالل  من  واإلقليمية   الدولية  مكانتها  الستعادة 

الثنائية، واملتعددة األطراف.  
للسياسة  األطراف  املتعدد  املستوى  يف  الورقة  هذه  تبحث 
اخلارجية املرصية يف املنظامت الدولية، مع الرتكيز عىل األمم 
املتحدة املظلة الدولية لكل املنظامت، ومنظمتي جامعة الدول 
اإلقليم  دائرة  يف  تقعان  اللتني  اإلفريقي  واالحتاد  العربية 
املتوسط،  البحر  يف  مرص  عمق  األورويب  واالحتاد  املرصي، 
الساحة  عىل  اآلن  الفاعل  العسكري  احللف  وهو  والناتو 
السياسة  قدرة  مدى  يف  الدراسة  ستبحث   كام  الدولية، 
فاعلية  خالل  من  مرص  دور  تفعيل  عىل  املرصية  اخلارجية 

التواجد. 

األمم املتحدة:
املتحدة،  واألمم  املرصية  اخلارجية  السياسة  خيص  فيام 
املنظمة،  الدول األعضاء  املؤسسني يف  تعد مرص من أوائل  
الرئاسة  توليه  منذ  السييس«  الفتاح  »عبد  الرئيس  وحيرص 
عىل حضور اجتامعات اجلمعية العامة يف سبتمرب من كل عام 
لعرض رؤى مرص، وسياساهتا اخلارجية يف القضايا  اإلقليمية 

والدولية، باإلضافة الجتامعاته  الثنائية عىل هامش القمم.
 2015 عام  يف   املرصية   اخلارجية  جهود  تكللت  وقد   
الدويل  األمن  بمجلس  الدائمة  غري  العضوية  عىل  باحلصول 
والقارة  العربية  املنطقة  قضايا  بنقل  وقامت  إلفريقيا،  ممثاًل 
سواء  الدولية  يف  املؤمترات  قضايامها  وعرض  اإلفريقية 
قمة  يف  مرص  سامهت  فمثال  املناخ،  قمة  أو  العرشين  قمة  يف 
ودعت  إفريقيا،  قضايا  عن  التعبري  يف  الصني  يف  »هانجتشو« 
يف  وكذلك  الصني،  مع  بالرشاكة  بالقارة  تصنيع  ملبادرات 
قمة املناخ مثل الرئيس »عبد الفتاح السييس« القارة نيابًة عن 
الزعامء األفارقة الذين فوضوه لبحث قضايا املناخ فيام يتعلق 

بمصالح القارة األفريقية.
مرشوع  األمن،  جملس  يف  املرصية  اجلهود  أبرز  من  وكان   
الذي  الفيتو األمريكي  ُقدم يف ديسمرب 2017 وأحبطه  قرار 
صون  أجل  من  دائمة  دول   4 بينهم  دولة   14 بدعم  متتع 
مرص  قدمت  كام  القدس،   يف  املرشوعة  الفلسطينية  احلقوق 
يف جملس األمن بحكم رئاستها للجنة مكافحة اإلرهاب ملدة 
عامني،  عدة مبادرات ملكافحة اإلرهاب اإللكرتوين وملواجهة 
أيديولوجية اإلرهاب، وللتباحث حول انتقال اإلرهابيني عرب 
العواصم ومناطق النزاع، وحمارصة متويل اإلرهاب وجتفيف 
فضاًل  هذا  الرشعية،  غري  اهلجرة  شئون  يف  والبحث  منابعه، 

الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة املــــــــــصــــــــــريــــــــــة جتـــــــــــــــــاه املـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــات الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة
د. نهى بكر

عضو املجلس املرصي للشؤون اخلارجية
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
عن مشاركتها يف قوات حفظ السالم واحتالهلا املركز السابع 

من بني الدول املشاركة وذلك يف ديسمرب 2017.
األمم  إصالح  حول  وشاملة  واضحة  رؤية  ملرص  أن  كام 
والقضاء عىل  القرارات  اختاذ  رسعة  حمور  ففي  املتحدة، 
البريوقراطية والروتني ، ُتركز رؤية مرص عىل  إصالح يشمل 
ومؤسسات  كيانات  من  هلا  ينتمي  وما  املنظمة  أنشطة  كافة 
ووكاالت، فضاًل عن توسيع دائرة العضوية يف جملس األمن 
لتشمل أعضاء جدد دائمني هلم حق الفيتو، وغري دائمني بام 
خيلق توازًنا عاداًل بني الدول املتقدمة والدول النامية األعضاء 
لتنفيذ  صارمة  آليات  وضع  جانب   إىل  املتحدة،  األمم  يف 
املنظمة،  يف  األعضاء  الدول  قبل  من  األمن  جملس  قرارات 
بشكل   األمن  وجملس  العامة  اجلمعية  بني  التنسيق  وحتقيق 
بني  السيايس  التناحر  حالة  يف  العامة  اجلمعية  دور  من  ُيفعل 
التي  اجلمود  وُينهي حالة  األمن  بمجلس  الدائمني  األعضاء 
أصابت  املجلس إزاء القضايا احليوية، عىل اعتبار أنه ال ينبغي 
أن يعلو أي جهاز آخر فوق اجلمعية العامة وواليتها. فضاًل 
وقوية  مستقلة  أممية  منظمة  وجود  تضمن  آليات  وضع  عن 
عن  بعيًدا  وحمايد  مستقل  بشكل  رسالتها  تنرش  أن  شأهنا  من 

ضغوط التمويل والعضوية الدائمة. 
ولكن يبقى الرهان عىل استجابة الدول الكربى، والدول 
دائمة العضوية إلدخال التعديالت التي تطالب هبا السياسة 

اخلارجية املرصية والتوافق بشأهنا من خالل اجلمعية العامة.
جامعة الدول العربية:

الدول  وجامعة  املرصية  اخلارجية  السياسة  خيص  فيام 
الدول األعضاء  املؤسسني يف  أوائل   ُتعد مرص من  العربية، 
التواجد،   هذا  ُتفعل  ألن  وتسعى  تتواجد  والزالت  املنظمة 
كام أهنا تلعب دوًرا حموريا  للحفاظ عىل إبقاء مقر املنظمة  يف 
القاهرة واستمرار تعيني  أمينها العام ، رغم ما يواجه ذلك من 

ضغوط لتغيريه من قبل بعض الدول األعضاء.
 كام أنه عىل الرغم من فاعلية الدور املرصي  يف املنظمة إال 
إهنا مل تصل إىل حد  تفعيل السياسة اخلارجية املرصية داخل 
املنظمة لضعف أوراق الضغط أو التحفيز التي متلكها مرص، 
املصالح  إعالء  سيطرة  بسبب  ككل  املنظمة  لوهن  باإلضافة 
التنافس  عن   فضاًل  اإلقليمية  املصالح  حساب  عىل  القومية 
املبادرة املرصية  إفشال  اإلقليمي، وقد ظهر ذلك واضًحا يف 
اخلاصة بتشكيل قوة عربية مشرتكة لصالح حتالفات عسكرية 
مبنية عىل أساس ديني مثل التحالف اإلسالمي املشرتك الذي 
حتالفات  ولصالح   2015 ديسمرب   15 يف  السعودية  أعلنته 
دولية مُمثلة يف التحالف الدويل ملحاربة اإلرهاب الذي أعلنته 
ما  وضم   ،2014 سبتمرب  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

يصل إىل 74  دولة،  كان لكل منها مسامهات متنوعة وعىل 
عىل  القدرة  عدم  يف  جلًيا  ذلك  ظهر  كام  خمتلفة.  مستويات 
باألزمة  تتعلق   اإلقليمي  املستوى  عىل  حللول  الوصول 
املرصية  اخلارجية  السياسة  موقف  لتباين  وذلك  السورية 
السياسة  إىل متكني  أدى  مما  السعودية،  اخلارجية  السياسة  مع 
اخلارجية الروسية يف شقها الدبلومايس  عىل املستوى الدويل، 
يف  األسايس  الدور  ولعب  سوريا،  يف  العسكري  والتدخل 

امللف السوري. 
كام ملرص خطة طموحة إلصالح منظمة جامعة الدول العربية 
عىل مستوى امليثاق، وآليات العمل داخل جامعة الدول العربية 
لتفعيلها بصورة أفضل، لكن تظل هذه اخلطة حبيسة األدراج 
جامعة  دور  تفعيل  أمهية  حول  األعضاء  باقي  تشارك  لعدم 

الدول العربية لتحقيق اهلدف الذي أنشأت عىل أساسه.
االحتاد األفريقي:

واالحتاد  املرصية  اخلارجية  بالسياسة  يتعلق  فيام   أما 
جهوًدا  املرصية  اخلارجية  السياسة  بذلت  فلقد  اإلفريقي، 
فعالة إلعادة تفعيل عضويتها باالحتاد ، بعد أن قامت املنظمة 
الرئيس  وبقيام   ،2013 يونيو  ثورة  عقب  أنشطتها  بتجميد 
تفعيل   تم   املتوالية  اإلفريقية  القمم  بحضور  »السييس« 
تكلل  الذي  األمر  وهو  مستوى،  أعىل  عىل  املرصي  التواجد 
خالل  اإلفريقي  واألمن  السلم  جملس  بعضوية  مرص  بفوز 
عن   2019  -  2016 الثالث  السنوات  ملقعد   2016 يناير 
عن  فضاًل   ، االحتاد  دول  من  دولة   47 بتأييد  الشامل  إقليم 
املرصية  اخلارجية  السياسة  توجهت  ثم  ومن   ، إياه  ترأسها 
مشاركة  طريق  عن  -اإلفريقية  العربية  العالقات  لتفعيل 
آخرها  وكان  العربية-اإلفريقية،  القمم  أعامل  يف  مرص  وفد 
القمة الرابعة يف مالوي التي حرضها الرئيس »السييس« عىل 
الساحل  بإحياء جتمع  الوفد املرصي، كام قامت  مرص  رأس 
والصحراء عندما استضافت وزراء دفاع التجمع يف قمة بالغة 

األمهية بمدينة رشم الشيخ.
 وعملت مرص عىل املحور االقتصادي التنموي يف االحتاد 
والدبلومايس  السيايس  الزخم  إعطاء  خالل  من  اإلفريقي 
للتجمعات االقتصادية اإلفريقية الكربى التي عقدت قمتها 
الشيخ عام 2016 فضاًل عن استمرار  األوىل يف مدينة رشم 
للتنمية  املرصية  الوكالة  خالل  من  الناعمة  الدبلوماسية  دور 
الدول  خمتلف  من  الكوادر  عرشات  بتدريب  تقوم  التي 
األزهر  لبعثات  التوسع  مع  خمتلفة  جماالت  يف  اإلفريقية 

الرشيف السيام يف دول احلزام اإلسالمي.
كام تدعم مرص اجلهود احلالية لإلصالح املؤسيس واهليكيل 
لالحتاد اإلفريقي، التي هتدف إىل تعزيز حوكمة الدول األعضاء 
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لالحتاد، فضاًل عن متكني مفوضية االحتاد اإلفريقي من مساعدة 
الدول األعضاء يف حتقيق أهداف أجندة 2063 اإلنامئية.  مع 
حرص مرص عىل تعزيز أساليب عمل جلنة املندوبني الدائمني 
لالحتاد اإلفريقي بشكل يسهم يف بناء التوافق بني آراء الدول 
مع  اإلفريقية،  السياسات  وتنفيذ  القرارات  العتامد  األعضاء 
إدراك مرص  للدور املهم الذي يضطلع به ممثلو الدول األعضاء 

يف تشكيل سياسات القارة اإلفريقية.
االحتاد  املرصي يف  التواجد  أن  إال  ذلك،  الرغم من  وعىل 
الثنائية  الزيارات  يف  اخلارجية  السياسة  وجهود  اإلفريقي، 
يفعل  مل  والوزاري  الرئايس  املستوى  عىل  اإلفريقية  للدول 
دور مرص يف االحتاد اإلفريقي حلدوده القصوى،  فمحاوالت 
الضغط  وبالتايل  وحتجيمه،  املرصي  الدور  ورفض  التحفظ 
اإلثيوبية  التحركات  خالل  من  قراءهتا  يمكن  ملحارصته 
واملتشابكة،  املتقاطعة  امللفات  من  العديد  يف  والسودانية 
يف  مرص  دور  هتميش  وحماولة  املائي،  األمن  ملف  مثل: 
معادلة التعاون املائي يف حوض النيل، وفرض اتفاق عنتيبي 
املرصية  الدولة  هبا  مرت  التي  التوازن  عدم  حالة  واستغالل 
النهضة« اإلثيويب، وتفجري  بناء »سد  لفرض األمر الواقع يف 
يف  املرصي  الدور  السودان  ورفض  وشالتني،  حاليب  أزمة 

جنوب السودان مع ترحيبها بالدور اإلثيويب. 
عىل  إفريقيا  رشق  دول  من  عدد  قدرة  ذلك  إىل  ُيضاف 
العاملية  الرشكات  ودور  الدولية،  التحركات  من  االستفادة 
يف تغيري الكثري من املعادالت القديمة املرتبطة بطبيعة التنمية 
من  املنطقة  تلك  يف  الطبيعية  املوارد  واستغالل  واالستثامر، 
من  املنطقة  تلك  يف  املرصي  التحرك  إن  اإلفريقية.  القارة 
العديد  مع  الصدام  وربام  والتنافس  االحتكاك  ُيزيد  أن  شأنه 
خارجها.  أو  النيل  حوض  منطقة  يف  اإلقليمية  القوى  من 
منطقة  عىل  واإلقليمية  الدولية  القوى  من  العديد  فتكالب 
اقتصادية  ألسباب  العظمى  والبحريات  اإلفريقي  القرن 
السيايس  التواجد  ولتعزيز  وعسكرية،  وسياسية  استثامرية 
جيو-  أبعاد  ذات  مناطق  يف  القوى  لبعض  واالسرتاتيجي 
عىل  قوية  ومنافسة  قيوًدا  يفرض  ذلك  كل  اسرتاتيجية، 
املستوى  وعىل  الثنائي  املستوى  عىل  املرصي  الدور  مستقبل 

املتعدد  األطراف  يف االحتاد اإلفريقي.
توجه  مع  املرصية  اخلارجية  السياسة  رؤية  تتفق  ال  كام   
حيث  املتحدة؛  األمم  إصالح  خيص  فيام  اإلفريقي  االحتاد 
تركز مرص واالحتاد  اإلفريقي عىل أمهية توسيع عضوية جملس 
العضوية  مقعد  له  يكون  من  حول  خيتلفان  ولكنهام  األمن 
الدائمة  وحق الفيتو من القارة؛ حيث ُترص مرص عىل توسيع 
العضوية لتشمل عضوين دائمني من إفريقيا، من بينهام مرص،  
هلام حق الفيتو، يف حني أن االحتاد اإلفريقي تنازل الحًقا عن 

املادة  ملعوقات  تفادًيا  الدائمة  للعضوية  الفيتو  بحق  التمسك 
108 و 109 من ميثاق األمم املتحدة اللتان اشرتطتا لتغيري 
امليثاق موافقة ثلثي أعضاء اجلمعية العامة شامال ذلك اخلمس 
ونيجرييا  مرص  بني  تنافس  هناك  أن   كام  الدائمني،  أعضاء 
األمن  جملس  مقاعد  عىل  حيصل  من  حول  إفريقيا  وجنوب 

الدائمة حال حدوث توسيع يف العضوية. 
االحتاد األورويب:

أما بالنسبة  للسياسة  اخلارجية املرصية  واالحتاد األورويب، 
قامت السياسة اخلارجية املرصية بتحركات مهمة عىل مستوى 
حماور  من  مهاًم  حموًرا  تظل  حيث  األوروبية،  والدائرة  القارة 
هبا  قام  التي  الزيارات  لعبت  كام  املرصية ،   اخلارجية  عمل 

الرئيس إىل عدد من دول االحتاد األورويب دوًرا يف التقارب . 
االحتاد  مع  كثيف  بتحرك  اخلارجية  وزارة  قامت  ولقد    
األوضاع  عن  لدهيم  اخلاطئة  املعلومات  لتصحيح  األورويب 
عىل  األورويب  الربملان  صوت  حيث  مرص ،  يف  الداخلية 
وقتل الباحث  تعذيب  واقعة  يف  املرصية  احلكومة  يدين  قرار 
جثته،  عىل  وعثر  اختفى  الذي  رجيني«  »جوليو  اإليطايل 
ويتضمن القرار توصية تلزم دول االحتاد األورويب بمقاطعة 
غري  لعنف  »رجيينى«  تعرض  عىل  رًدا  وعسكرًيا،  أمنًيا  مرص 
مقبول. يف ذات السياق، وافق الربملان عىل قرار مطالبة مرص 
»رجييني«،  مقتل  حول  الالزمة  واملعلومات  الوثائق  بجميع 
صوًتا   588 إىل  وصلت  كبرية  بأغلبية  القرار  مترير  وتم 
امتنعوا عن  أعضاء و59  القرار 10  مؤيدًا، يف حني عارض 

التصويت.
مستوى  عىل  بجوالت   املرصي   اخلارجية  وزير  قام   كام 
عىل  األورويب  املرصي  التعاون  أمهية  عىل  للتأكيد  القارة، 
معظم  يف  واملشاركة  واالقتصادية،  السياسية،  املستويات 
اإلقليمية  امللفات  خمتلف  يف  السيايس  والتنسيق  الفعاليات، 
الرشعية،  غري  واهلجرة  اإلرهاب ،  مقدمتها  ويف  والدولية، 
وحماربة اجلريمة غري املنظمة، وأمن البحر األبيض املتوسط، 
وإجياد حلول لألزمة الليبية،  والقضية الفلسطينية. وذلك يف 
إطار التصدي للتحديات املشرتكة، وتعزيز املصالح املشرتكة، 

وضامن االستقرار طويل األجل عىل جانبي البحر املتوسط. 
وعىل اجلانب اآلخر، يدعم االحتاد األورويب بشكل قوي 
تنفذه مرص  الذي  برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتامعي 
مرص  بمساندة  ويلتزم  الدويل،  النقد  صندوق  مع  بالتعاون 
ُيعد  ذلك  أن  باعتبار  املنشودة،  والتنمية  االستقرار  لتحقيق 
وجنوب  األوسط  الرشق  منطقة  الستقرار  الزاوية  حجر 
املتوسط، ويصب بشكل مبارش يف مصلحة حتقيق االستقرار 

واألمن والرخاء يف القارة األوروبية.
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
كام أن مرص دأبت عىل اإلعراب عن حتفظاهتا  إزاء أسلوب 
وذلك  القضايا،  من  العديد  مع  األورويب  االحتاد  تعامل 
يساعد  اجلانبني،  بني  ومالئم  صحي  مناخ  إجياد  عىل  حرًصا 
اخلارجية  السياسة  فتوجه  املشرتكة.  التحديات  مواجهة  عىل 
املرصية  يقوم عىل أن عالقات الرشاكة بني الطرفني جيب أن 
تقوم عىل الندية، واالحرتام والتقدير املتبادل، كام أهنا ترفض 
انتقادات لألوضاع الداخلية  ما يوجهه االحتاد األورويب من 
معايري  عىل  فيه   االستناد  تم  النقد  ذلك  أن  وترى  مرص،  يف 

مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إىل املوضوعية.
السلبى  األورويب  االحتاد  موقف  بشدة  مرص  انتقدت   كام 
امُلتمثل يف اإلرصار عىل إقرار برنامج التعاون يف إدارة املوارد 
النيل  حوض  مبادرة  مع  بالتعاون  النيل،  حوض  يف  املائية 
الذي  األمر  وهو  املبادرة،  يف  املرصية  املشاركة  جتميد  رغم 
من شأنه أن يزيد من حالة االنقسام بني دول احلوض، بداًل 
رصحية  خمالفة  يف  الصدع،  ورأب  التوافق  عىل  تشجيعها  من 
االحتاد  هبا  يلتزم  التي  واملامرسات  الدويل  القانون  لقواعد 
األورويب نفسه يف تناوله ملوضوعات التعاون بشأن أحواض 
عىل  املناطق  من  وغريها  أوروبا  يف  للحدود  العابرة  األهنار 

مستوى العامل.
حلف الناتو:

أما فيام يتعلق  بالسياسة اخلارجية املرصية  والناتو، حافظت 
مرص عىل عالقاهتا مع حلف الناتو من خالل التعاون يف إطار 
 ،1995 فرباير  يف   إعالهنا  تم  التي  املتوسطي  احلوار  مبادرة 
األمر الذي أتاح هلا طرح مبادرات أو تصورات ختص األمن 
يف  مرص  مشاركة  كانت  وإن  األوسط،  الرشق  يف  اإلقليمي 
مبادرة البحر األبيض املتوسط  مؤخًرا مل تتسم  بالديناميكية 
املرصية  اخلارجية  السياسة  ثوابت  من  بأنه  علاًم   والنشاط، 

رفض االنضامم الرسمي ألي حلف عسكري.
اخلارجية  وسياساهتا  االسرتاتيجية  مرص  رؤية  وتنطلق 
جتاه الناتو، من تبني منظور تغلفه مفاهيم التوازن واالنفتاح 
تسقط  وال  األمنية،  الطبيعة  ذات  املنظامت  عىل  املحسوب 
املنظامت  مع  الرفيعة  التواصل  قنوات  املرصية  التحركات 
فإن  اإلطار  هذا  وىف  اآلسيوي،  الرشقي/  املجال  يف  املامثلة 
حلف الناتو دأب عىل أن ُيويل  أمهية متقدمة لتفعيل مستوى 
التشاور واحلوار مع مرص التي مُتثل ركيزة االستقرار واألمن 
يف الرشق األوسط، وهو ما انعكس  عىل خمرجات  السياسة 
لدى  ملرص  دبلومايس  متثيل  إقامة  بشأن  املرصية  اخلارجية 
 2017 عام  مارس  يف  مرة  ألول  األطلنطي  شامل  حلف 
والذي اقترص عىل أن يكون ملرص حضور مكثف يف اجتامعات 
يف  الرؤى  وتبادل  االستشارية،  املعلومات  وتقديم  احللف، 
األمني،  والتنسيق  وإفريقيا  املنطقة  بقضايا  املتعلقة  امللفات 

وبالتايل تكون مرص عىل مقربة من مركز صنع القرار يف الناتو، 
وستمتلك القاهرة بالتايل حق التواجد للمشاركة والتنسيق يف 
تفعيل  القومي من خالل  أمنها  تراها جزًءا من  التي  امللفات 
مستوى التشاور واحلوار حول قضايا هتم اجلانبني، وتواكب 
حتديات  هناك  بأنه  وإقليمية.علاًم  دولية  متغريات  مع  ذلك 
مشرتكة بني حلف الناتو ومرص مثل أزمة الالجئني، واألزمة 
الليبية، وتأمل مرص من خالل متثيلها الدبلومايس داخل الناتو 
أن يكون هلا دور يف تغيري رؤية الناتو لألزمة، وبحسب القرار 
املرصي فلن يكون للقاهرة حتركات عسكرية مع دول حلف 

الناتو.
للحلف  اجلديدة  االسرتاتيجية  العقيدة  أبعاد  مرص  تدرك 
والتى حيكمها مفهوم »املنهج الشامل« لألمن عىل النحو الذى 
أقرته قمة لشبونة عام 2010، و تأكيدها أن مبادئ الرشعية 
الدولية تبقى املظلة احلاكمة ملنظومة األمن اجلامعي، وىف هذا 
اإلطار فإن مرص التي توافقت مع أشقائها العرب الستصدار 
الذي     2011 مارس  يف   1973 رقم  األمن  جملس  من  قرار 
يكفل محاية الشعب الليبي، مل تتامش الحًقا مع جتاوز احللف 

للتفويض املمنوح له يف ليبيا. 
التي جيسدها تقرير  الناتو  أما فيام خيص اسرتاتيجية حلف 
السكرتري العام للحلف بشأن نرش االستقرار بعيًدا عن حدود 
احللف، فلقد أكدت مرص أنه يتعذر الوفاء هبذا اهلدف حال 
استمرار املوقف اجلامد بشأن القضية الفلسطينية، كام أن مرص 
تعكف يف كل املحافل عىل التذكري بأن نافذة استقرار الرشق 
إطار  يف  الفلسطينية  القضية  تسوية  خالل  من  تأيت  األوسط  

عادل وشامل ووفًقا ملعايري الرشعية الدولية.
املنظامت الدولية غري احلكومية:

الدولية  واملنظامت  املرصية   اخلارجية  للسياسة  بالنسبة  أما 
املرصية  اخلارجية  السياسة  بني  العالقة  فإن  احلكومية،  غري 
التوتر  من  كثرًيا  حيكمها  األجنبية  احلكومية  غري  واملنظامت 
حول  متحورت  والتي   2011 لسنة   173 رقم  القضية  منذ 
متويل اجلمعيات واملنظامت األجنبية يف مرص؛ حيث وجهت 
من  لـ43  اهتامات   ،2011 ديسمرب  يف  املرصية  السلطات 
جنسيات  اختلفت  احلكومية،  غري  املنظامت  يف  العاملني 
املتهمني يف القضية ما بني 19 أمريكيا و14 مرصيا و5 رصب 
و3 من جنسيات عربية ومواطنني أملان، وتلخصت االهتامات 
يف إدارة منظامت واحلصول عىل متويل من حكومة أجنبية دون 

ترخيص.
النظام  مع  فجوة  خلق  القضية  تلك  تبعات  من  وكان 
وجهت  القضية  فتح  بإعادة  مرص  قامت  وحني  األمريكي، 
التي  الشديدة  القرارات  إختاذ  وتم  النقد،  ملرص  واشنطن  
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
إىل  مستنًدا  املرصي  النظام  حيال  األورويب  الربملان  اختذها 
وجهت  كام  مرص.  يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع  عن  تقارير 
اخلارجية املرصية اهتامات رصحية إىل  “هيومن رايتس واتش« 
بأن أجندهتا مسّيسة وتوجهاهتا منحازة ضد الدولة املرصية، 
توصيات  أن  عن  فضاًل  باملغالطات،  مليئة  تقاريرها  وأن 

تقاريرها افتأتت عىل سيادة الدولة ودور مؤسساهتا الوطنية.
  2013 يونيو   30 ثورة  بعد  مرص  تبنت  املجمل،  ىف 
عىل  العالقات الدولية  قاعدة   وتنويع   توسيع  اسرتاتيجية 
الورقة  هذه  وقامت  األطراف،  واملتعدد  الثنائي  املستوى 
املتعدد  املستوى  عىل  اخلارجية  مرص  سياسة  عىل  بالرتكيز 
املنظامت  النشيط يف  وتواجدها  األطراف من خالل عالقتها 

الدولية. 
علاًم بأنه ُتقاس فاعلية السياسة اخلارجية ألي دولة بقدرهتا 
القوة  من  متتلكه  ما  مقدار  خالل  من  أهدافها  حتقيق  عىل  
الداخلية  البيئة  حتديات  مواجهة  هبا  تستطيع  التي  الشاملة 
يوفرها  التي  املتاحة  الفرص  من  واالستفادة  واخلارجية، 
التي  القيود  حتييد  أو  واحتواء  والدويل،  اإلقليمي  النظامان 

تنتج عن التفاعالت الدولية واإلقليمية.
 وبالنظر إىل البيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل يف إطارها 
السياسة اخلارجية  املرصية، والتى اتسمت عقب ثورة 2013 
وبالرتشح  باحلضور  والتواجد  الدبلومايس  اجلهد  ببذل 
للحصول عىل املناصب واملقاعد الرئيسية  املهمة يف املنظامت 
الدولية، والعمل عىل الزيارات  املتبادلة عىل املستوى الثنائي، 
الرشق  منطقة  يف  الرئييس  املرصي  الدور  إلعادة  وذلك 
وعىل  وامُللحة  املتعددة   القضايا  يف  دور  ولعب  األوسط،  
رأسها حماربة اإلرهاب، والقضية الفلسطينية، وحل امللفات 

والرصاعات االقليمية.
 كام توجهت مرص إىل تعميق صالهتا بالدول اإلفريقية، من 
االحتاد  يف  عضويتها  تفعيل  وعودة  الثنائية،  الزيارات  خالل 
اإلفريقي، وقامت مرص بتنويع عالقاهتا اخلارجية مع القوى 
عىل  والربازيل  واهلند  والصني  كروسيا  الصاعدة  الدولية 
الـ 77 من أجل تنسيق  الثنائي ومن خالل جمموعة  املستوى 
املرصية،  إال  املصالح  وحتقيق  االستفادة  وتعظيم  اجلهود 
املنظامت  تواجه صعوبات يف حالة  الدور املرصي  فاعلية  أن 
وال  الدويل،  املستوى  عىل  التطور  مع  تتواءم  ال  التي  الدولية 
الدولية  القوى  بعض  لسيطرة  إصالحها   خطط  مع  تتفاعل 

التي ترغب يف احلفاظ عىل مصاحلها يف تلك املنظامت. 
املرصية خماوف  اخلارجية  للسياسة  اجلديد  التوجه  أثار  كام 
عديدة لدى الدول الغربية والواليات املتحدة، وبعض القوى 
اإلقليمية مثل قطر، وتركيا التي وجدت يف الدور املرصي إما 
خروًجا عن التبعية هلا أو منافًسا ملحاوالهتا للهيمنة اإلقليمية، 
ولتنفيذ خططها الطموحة يف اإلقليم، مما أسفر عن سعي تلك 
القوى للتقليل من فاعلية الدور الذي تلعبه مرص يف املنظامت 
اخلارجية  السياسة  أهداف  إلجهاض  والتوجه  الدولية، 
املرصية مما أثر عىل فاعلية الدور املرصي رغم كثافة تواجده 
مل  ذلك  أن  إال  الدولية.  املنظامت  وأفعال  قرارات  شكل   يف 
املنظامت  يف  مرص  أحرزهتا  التي  النجاحات  بعض  دون  حيل 
رًدا عىل  املرصية،  الداخلية  إطار رشح األوضاع  الدولية، يف 
االنتقادات املوجهة هلا، وإبقاء القضية الفلسطينية عىل أجندة 
باألزمات  اخلاصة  والقرارات  الرؤى  واملشاركة يف  التباحث 
األمن  عىل  مبارش  غري  أو  مبارش  مردود  هلا  التي  اإلقليمية 

القومي املرصي واألمن  اإلقليمي.


