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مصر والتحالفات اإلقليمية .. دوافع االستمرار ومحركات التغيير                                                          د. إميان زهران

سعت القاهرة للحفاظ عىل ثبات عدد من التحالفات اإلقليمية، من أجل دعم حتركاهتا إزاء التحديات يف املنطقة؛ وذلك استناًدا لعدد 
من الدوافع الرئيسية، تأيت يف مقدمتها تعثر تسوية الرصاعات اإلقليمية، وتنامي أدوار امليليشيات املسلحة والفاعلني العنيفني من غري 
الدول، فضًل عن فشل وتراجع »اختبار« تشكيل حتالفات عسكرية ملواجهة التهديدات األمنية التي تشهدها بعض الدول بمنطقة الرشق 
األوسط، وملحاربة موجات التطرف واإلرهاب، وتنامي حمفزات عدم االستقرار بدول اإلقليم. ويف مقابل دوافع االستمرار بخريطة 
التحالفات اإلقليمية إلحداث التوازن املطلوب وتقويض ُمهددات االستقرار باإلقليم، فثمة تغريات دفعت بالقاهرة نحو إعادة النظر 
هبيكل التحالفات اإلقليمية، والتي انعكست بشكل واضح يف حتالفات نوعية/ معيارية، تتعلق بشكل مبارش باألهداف واملصالح الوطنية 
للدولة. باإلضافة إىل التحالفات األمنية وكذلك التحالفات االقتصادية، النجاز عمليات إعادة اإلعامر ومرشوعات البنية التحتية. فضًل 
عن بروز التحالفات التي ترتكز يف مضموهنا عىل إنجاز االسرتاتيجيات التنموية، والتي تستند إىل مسارين؛ األول، ما يتعلق بمجاالت 

»الطاقة«، والثاين، ما يتعلق باملعرفة »التكنولوجية«.
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السياسة اخلارجية املصرية في بيئة دولية أكثر تنافسية                                                         السفير/  محمد العرابي

توجهات وآليات السياسة اخلارجية املصرية جتاه األزمات العربية                                               د. محمد عزالعرب

 ثمة عدد من املحددات التي تؤثر يف صناعة وتشكيل السياسة اخلارجية املرصية، يمكن أن يطلق عليها »املتغريات الداخلية واخلارجية«؛ 
تأيت يف مقدمة املتغريات الداخلية سقوط نظام اإلخوان، وأحداث يونيو 2013، واالنتخابات الرئاسية 2014؛ حيث مثلت فرتة تويل 
الرئيس عبدالفتاح السييس مقاليد احلكم حتى وقتنا الراهن البداية احلقيقية إلعادة رسم خارطة املستقبل والعبور بالدولة املرصية من 
مأزق االهنيار، وبدء العمل عىل تطوير السياسة العليا للدولة التي تعترب السياسة اخلارجية أحد أركاهنا األساسية. أما بالنسبة للمتغريات 
التي حتدث يف البيئة اخلارجية، فتتضح وفًقا ألربعة مستويات رئيسية، وهي؛ مستوى البيئة اإلقليمية، والتي جتسدت خلهلا املتغريات 
يف االضطرابات التي عمت كل من؛ اليمن، وتونس، ولبنان، وسوريا، وليبيا. وعىل مستوى اخلليج العريب؛ حيث يربز امللف اإليراين. 
اإلثيويب«، وما سيسببه ذلك من أرضار  »السد  لبناء  إثيوبيا عن خطتها  دولة  إعلن  املتغريات يف  أبرز  تتمثل  األفريقي،  املستوى  وعىل 
بالغة باحلصة املائية لكل من مرص والسودان. وعىل مستوى البيئة الدولية؛ يربز صعود القطب الصيني، وانتشار ظاهرة اإلرهاب العابر 

للحدود. 

وسوريا  واليمن  ليبيا  يف  العربية  األزمات  جتاه  املرصية،  اخلارجية  للسياسة  احلاكمة  التوجهات  استمرار  عىل  الدالة  املؤرشات  تعددت 
خلل عام 2021، من حيث احلفاظ عىل هياكل ومؤسسات الدولة الوطنية وسلمتها اإلقليمية، ورفض احللول العسكرية والتدخلت 
اخلارجية، ودعم اجلهود الدولية واإلقليمية للخيارات السلمية. كام حترص مرص بقدر اإلمكان عىل تقديم املساعدات اإلغاثية، للقادمني 
من بؤر الرصاعات. فضًل عن املسامهة يف إعادة بناء وإعامر دول األزمات العربية. وتتقاطع تلك التوجهات مع جمموعة من اآلليات التي 
تتبناها مرص جتاه األزمات العربية، والتي تتمثل يف دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، والرتكيز عىل دحر التنظيامت اإلرهابية، 
دبلوماسية  تبني  إىل  باإلضافة  املشرتكة،  اللجان  آلية  التعاون وتفعيل  أطر  العربية، وتوسيع  األزمات  لتسوية  الداعمة  املبادرات  وتأييد 
دعم  يف  الرغبة  إىل  العربية،  األزمات  دول  ملفات  معاجلة  إزاء  املرصي  احلضور  زيادة  ويعود  التحتية.  البنية  وإعامر  اإلنسانية  اإلغاثة 

االستقرار يف املنطقة العربية، وامتلك أوراق للتأثري يف التعاطي مع  الدول الصديقة، وكبح تنامي نفوذ القوى اإلقليمية غري العربية.
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السياسة اخلارجية املصرية جتاه القضية الفلسطينية.. فعالية الدور وآلياته                                   مهاب عادل 

مصر وأمناط التفاعل في منطقة شرق املتوسط                                                                                                                          مرام ضياء

حتظى القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة يف أجندة السياسة اخلارجية املرصية، انعكست يف يف االلتزام االسرتاتيجي جتاه ثوابت القضية 
الرابعة، يف  النار يف حرب غزة  املتواصل يف معاجلة ملفاهتا املختلفة. وقد ساهم احلضور املرصي اللفت يف وقف إطلق  واالنخراط 
التهدئة وحتسني  لتثبيت  الفلسطينية، والتي اتضحت يف مساعي مرص  امللفات املختلفة للقضية  استعادة حالة الزخم للدور املرصي يف 
رشوطها، وإعادة إعامر القطاع، وكذلك الدور اإلغاثي، الذي يؤكد عىل الطابع الشمويل للدور املرصي يف أبعاده املختلفة؛ السياسية 
القبول  زيادة  األبعاد من  ملا حتدثه هذه  تدخلها؛  فعالية  امللف ويعزز من  إجياًبا عىل حضورها يف  ينعكس  ما  واألمنية واإلنسانية، وهو 
واملوثوقية يف الدور املرصي لدى األطراف املختلفة يف النزاع. وإدراًكا من جانب مرص ملخاطر استمرار حالة االنقسام الفلسطيني عىل 
القضية الفلسطينية، فقد وضعت يف قائمة أهدافها العمل من أجل التوصل إىل هتدئة طويلة وإهناء االنقسام، كمدخل ملسار سيايس جديد 
يستهدف تسوية القضية الفلسطينية عىل أساس عادل يرتكز إىل حل الدولتني، باعتباره مدخًل رئيسًيا لتحقيق االستقرار واألمن والسلم 

يف املنطقة.

تعتمد السياسة اخلارجية املرصية يف منطقة رشق املتوسط عىل عدد من املداخل واآلليات التي تكشف عن تعدد أنامط التفاعل، تأيت يف 
مقدمتها تدشني منظمة دول غاز رشق املتوسط، بصفتها منظمة حكومية دولية مكتملة األركان، مقّرها القاهرة. كام اختذت مرص مسلًكا 
قانونًيا عرب توقيع االتفاقية اإلطارية الستغلل الثروات اهليدروكربونية، وكذلك توقيع اتفاق ترسيم احلدود البحرية مع اليونان. وعىل 
اجلانبان  االقتصادي واصل  اجلانب  واليونان. وعىل  الثلثي بني مرص وقربص  للتعامل  آلية  بتدشني  القاهرة  قامت  السيايس،  الصعيد 
-مرص واليونان- حتقيق املكاسب االستثامرية والتجارية. وعىل الصعيد الثقايف والشعبي، فقد استمرت مبادرة إحياء اجلذور بني مرص 
واليونان وقربص، من أجل تقوية العلقات التارخيية بني شعوب البلدان الثلثة. كام حرصت مرص عىل دعم قدراهتا عىل الردع، من 
خلل تدشني عدد من القواعد العسكرية؛ وذلك هبدف محاية وتأمني اجلبهات االسرتاتيجية املرصية، فضًل عن تعزيز ودعم القدرات 
البحرية، كام حرصت مرص عىل االنخراط يف تسوية النزاعات، إدراًكا منها بأهنا الضامنة الرئيسية الستدامة االستقرار والسلم يف املنطقة.  
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السياسة اخلارجية املصرية جتاه أفريقيا ودول حوض النيل                                         د. أميرة محمد عبداحلليم

سجلت السياسة اخلارجية املرصية جتاه القارة األفريقية عموًما، ودول رشق أفريقيا وحوض النيل عىل وجه اخلصوص، حضوًرا نشًطا 
ودوًرا فعااًل منذ عام 2014 سواء عىل مستوى العلقات الثنائية أو عرب التكتلت اإلقليمية والقارية، استندت خلهلا التحركات املرصية 
إىل عدة حمددات رئيسية؛ منها تعزيز العلقات املرصية األفريقية وفًقا ملبدأ الرشاكة وتبادل املنافع، بخلف ما تستند عليه القوى اخلارجية 
من مبادئ حاكمة لعلقاهتا مع دول القارة، ترسخ من منظور تلك القوى ألفريقيا عىل أهنا تابعة هلا وسوق واعدة للموارد الطبيعية. ولقد 
اعتمدت القاهرة عىل حزمة من اآلليات تعكس يف جمملها مدى التطور الذي حلق بالرؤية املرصية ملكانتها يف القارة األفريقية؛ منها تفعيل 
احلضور املرصي داخل التنظيامت اإلقليمية األفريقية، ودعم القدرات العسكرية لدول القارة. وعىل الرغم مما حققته القاهرة من تطور يف 
علقاهتا مع دول القارة وحوض النيل، إال أنه ال يزال هناك الكثري أمام القاهرة للقيام به من أجل تعزيز حضورها وذلك عرب عدة مداخل 

رئيسية؛ منها دعم السياسات األفريقية الوطنية ملواجهة األمراض واألوبئة.

٢٣


