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الت والَمســارات السياســة الخارجية المصرية: التحـــُوّ

تقديم
تتمتــع السياســة الخارجيــة المصريــة بشــكل عــاّم، بقــدر نســبي مــن 
«الثبــات الَمــِرن» تجــاه بعــض الــدول، ســواء فــي اإلقليــم أو العالــم، 
كمــا أن مواقفهــا إزاء بعــض الملفــات الراهنــة، خاصــة الملفــات 
المصّنفــة ِضمــن دوائــر األمــن القومــي المصــري المباشــر، تتميــز أيضــًا 
بقــدر عــاٍل مــن االســتمرارية، المســتندة إلــى بعــض الثوابــت، مــع 

رات تكتيكية محدودة. تغُيّ
الدراماتيكيــة  ــرات  التغُيّ فرضــت  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
خــالل  العربيــة  المنطقــة  شــهدتها  التــي  والجيواســتراتيجية، 
الســنوات العشــر الماضيــة، وتحديــدًا منــذ عــام ٢٠١١، علــى ُصّنــاع 
ــة،  ــة مختلف ــتجابة مصري ــاك اس ــون هن ــر، أن تك ــي مص ــات ف السياس
إزاء تلــك المتغيــرات، خاصــة أن بعضهــا قــد مــَسّ بشــكل مباشــر 
األمــن القومــي المصــري، ســواء فــي الداخــل أو فــي الجــوار المباشــر، 

أو مَسّ مصالح مصرية في الدوائر غير المباشرة.
المصــري  اإلســتراتيجي  الــدور  وأهميــة  الموقــع  لمركزيــة  ونظــرًا 
ســواء  واإلقليميــة،  الدوليــة  القــوى  مــن  كثيــر  إلــى  بالنســبة 
ــة  ــك الطامح ــة، أو تل ــا المنطق ــي قضاي ــر ف ــكل مباش ــة بش المنخرط
للعــب دور جديــد فيهــا، فــإن تقييــم السياســة الخارجيــة المصريــة، 
البحثيــة  القضايــا  مــن  ُيعتبــر  فيهــا،  التغييــر  مســتويات  ورصــد 

المهمة لمراكز الدراسات اإلستراتيجية.
وبالرجــوع إلــى معظــم مــا جــرى تناُولــه فــي مصــادر األخبــار العلنيــة، 
ــن  ــا بي ــرة م ــالل الفت ــة خ ــة المصري ــة الخارجي ــق بالسياس ــا يتعل فيم
٢٠١٤ و٢٠٢١، ســتكون هــذه الدراســة مهتمــة ليــس باألســاس 
بالتأصيــل النظــري األكاديمــي للمفاهيــم والتعريفــات ومناهــج صنــع 
السياســة الخارجيــة، بــل ســتكون معنيــة بالخــروج بورقــة سياســات 
ــل دوائــر السياســة الخارجيــة المصريــة الراهنــة، المباشــرة  رصينــة، ُتحِلّ
ــا،  ــرة منه ــي كل دائ ــة ف ــح المصري ــد المصال ــرة، وترص ــر المباش وغي
ومــن َثــّم ترصــد الخطــوط العامــة والحاكمــة للحركــة المصريــة إزاء 
أو  اإلســتراتيجية  االســتجابة  مــدى  تقييــم  مــع  الدوائــر،  هــذه 
وبعــض  الدوائــر  بعــض  فــي  المواقــف  رات  تطــُوّ إزاء  التكتيكيــة 

الملفات سواء في المنطقة والعالم.
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تمهيدتمهيد

شهدت البيئة اإلســتراتيجية المصرية بمســتوياتها الثالثة (المحلية واإلقليمية والدولية)، 
رات مهمة خالل الَعْقد الماضي، بعضها ال يزال يتفاعل حتى وقتنا الراهن. ومن بين هذه  تغُيّ

رات، على سبيل المثال ال الحصر: التغُيّ

يًا ألي دولة من دول المنطقة، ال  رات كبيرة وجزئية، يشكل تحِدّ كّل ما ســبق ذكره، من تغُيّ
ســيما الــدول المركزية منهــا، التي تلعــب دورًا في صياغة شــكل التفاعالت فــي المنطقة، 
وتحديدًا مصر والســعودية واإلمارات، بعد أن خرجت دول مركزيــة من دائرة التأثير كالعراق 

وسورية بفعل عوامل كثيرة ال يتسع المجال لذكرها هنا.

رات قد تركت آثارها على السياســة الخارجيــة المصرية، بدءًا من عملية  إن مجمــل هذه التغُيّ
ُصْنع القرار (المؤسســات)، وَمن يشــارك في هذه العملية، وصوًال إلى متخذ القرار وطبيعته 
(متغير القيادة السياســية)، ثم التفاعل الخارجي مع السياســة المصرية، سلبًا أو إيجابًا (ردود 
أفعــال دول المنطقة والعالم)، من حيث معــدالت االقتراب، وصياغة التحالفات، في مقابل 

نطاقات التوتر والصدام المحتملة.

 لذلك، فإن هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن تساُؤل رئيسي هو: إلى أي مدى يمكن تقييم 
رات  ــر فــي الحركة الخارجيــة المصريــة، وما هي أســبابه؟ وهل هــذه التغُيّ مســتويات التغُيّ
رات واستجابات تكتيكية ِضمن  ممتدة؟ بمعنى أنها تأتي ِضمن ُأطر إســتراتيجية، أم أنها تغُيّ

خطوط عامة ومعروفة؟

الصراع الدائر في ليبيا ومستويات االنخراط المصري فيه.

أوًال: إشكالية الدراسة

الت المتسارعة في الملف السوداني منذ عام ٢٠١٩. التحُوّ
صعود قضية سّد «النهضة» والصراع حول المياه كإطار حاكم للسياسة المصرية، ليس 

فقط تجاه إثيوبيا ودول حوض النيل، بل تجاه باقي دول القارة اإلفريقية.
مات من  ماته المتكررة، وما ترتبه تلك التأُزّ رات الملف "الفلسطيني-اإلســرائيلي" وتأُزّ تطُوّ

عبء سياسي وإستراتيجي على مصر. 
متغيرات المشهد في منطقة الخليج، بأبعاده المحلية واإلقليمية والدولية.

الصراع في كل من اليمن وسورية. 
الموقف في العراق ولبنان ومناطق التوترات وعدم االستقرار في المنطقة العربية.

سياســات الُقَوى الكبرى في المنطقة (الحديث المتكرر عن االنسحاب األمريكي، وتصاُعد 
مستويات االنخراط الروسي والصيني، وعودة االهتمام األوروبي بالمنطقة).



www.dimensionscenter.net 6

الت والَمســارات السياســة الخارجية المصرية: التحـــُوّ

إن تطبيــق ُمقاَربــة التحليل ثالثي المســتوى، للسياســة الخارجية المصرية (صانع السياســة، 
ومتخذ القرار، واالســتجابة الخارجية واالشــتباك)، من شأنها أن تقودنا إلى فهم أكثر عمقًا 
لتلك السياسة الخارجية، التي تشكل -بال شك- نقطة ارتكاز مهمة لفهم كثير من تفاُعالت 
المنطقة العربية وبعض ملفات الشــرق األوسط. لذلك ستعتمد هذه الدراسة على تكاُملية 
مناهــج تحليــل السياســة الخارجيــة المعروفة ومنهــا نظرية صنع القــرار، وتحليــل النظم، 

ومنهج القيادة.

ثانيًا:  منهجية التحليل
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كان لُمجَريات األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األوسط، خاصة منذ ٢٠١١، الدور الرئيسي 
فــي صياغة خرائــط التحالفات في المنطقة، كمــا كان لها تأثيرها على إعــادة تموضع بعض 
الُقــَوى اإلقليمية، حيث برزت ُقًوى وتراجعــت أخرى، فضًال عن ظهور فواعل جديدة كان لها 
دور مؤثر في المنطقة. في الواقع، يمكن القول: إن السياسة الخارجية المصرية، وعلى مدى 

رت فيه. د، كما أَثّ السنوات الماضية، تأثرت بهذا المشهد الُمعَقّ
الجديــر بالذكر في هذا الســياق، أنه مع حلول شــهر آذار/مــارس ٢٠٢٢، تكون قد مرّت مئة 
عام على انطالق الدبلوماسية المصرية، منذ إعالن استقالل مصر عن بريطانيا بموجب تصريح 

٢٨ شباط/فبراير ١٩٢٢. 
خــالل الســنوات األخيرة، مرت تلك الدبلوماســية، ومن ورائها الدولــة المصرية، بالعديد من 
التحديات والمتغيرات، ال ســيما منذ انطالق ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، مرورًا بالعديد 
رات واألحداث، وصوًال إلى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣، ودخول مصر مرحلة جديدة على  من التطُوّ

الصعيدين الداخلي والخارجي.
انطالقًا مما ســبق، سيتم في هذا المبحث من الدراسة، اســتعراض وتحليل أهم المتغيرات 

التي كان لها تأثير على السياسة الخارجية المصرية في السنوات األخيرة.

ترتبط شــؤون السياســة الخارجيــة ألي دولة بمجموعة مــن العوامل والمحــددات الداخلية 
والخارجية التي تؤثر فيها. ومنذ عام ٢٠١١، مّرت مصر بمرحلة يمكن أن ُتَعّد حقبة فاصلة في 
تاريخها، فيما تتمثل أهم المتغيرات الداخلية التي شــهدتها الدولة المصرية خالل السنوات 

األخيرة، فيما يلي:

هنــاك عالقة جوهرية بيــن المتغيرات الهيكليــة داخل األنظمة السياســية، خاصة في حال 
اندالع ثورات أو احتجاجات شعبية واسعة، وبين السلوك الخارجي للدول سواء في محيطها 
اإلقليمي أو الدولي، وذلك بحســب ما تشــير بعض الدراســات التي تناولت العالقة بين طبيعة 

العمل الثوري والتحول في الدولة الثورية وسياساتها الخارجية   . 
مع اندالع الثورة في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، واجهت السياســة الخارجية المصرية عددًا 
من التحديات الجديدة جراء ما شهدته البالد من حاالت أمنية وسياسية واقتصادية متغيرة. 
وإذ ُتَعّد «ثورة ٢٥ يناير» بمثابة ظرف اســتثنائي، فقد حرصت القاهرة، طوال الســنوات التي 
أعقبــت الثــورة، على تعاُملها مــع الجوار المحيط بهــا، ومع القوى الدولية التــي لها مصالح 

محددة في الشرق األوسط، في ضوء كيفية إدارتها للمراحل االنتقالية. 

 المبحث األول:

أوًال: المتغيرات الداخلية وتأثيرها على السياسة الخارجية

المتغيرات في السياسة الخارجية المصرية بعد ٢٠١٤

١

(        )   أحمــد محمــد أبــو زيــد، «الثــورة والسياســة الخارجيــة المصرية: االســتمرارية والتغير»، كراســات إســتراتيجية، العدد ٢٢٩،
٣ta٦hOt/bit.ly              «مركز األهرام للدراســات السياســية واإلســتراتيجية»، ٢٠١٢:

  ١  

٢٥ يناير  ٢٠١١ 
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وقد أدرك كل من المجلس العسكري ثم نظام الرئيس محمد مرسي ثم نظام الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيســي، أن تفعيل العالقــات الخارجية، أمر حيوي في إطــار الخروج من المرحلة 
ز من  االنتقاليــة، إذ إنــه يمنــح النظام الجديد شــرعية إقليميــة ودولية من شــأنها أن ُتعــِزّ

شرعيته الداخلية.

٢

٣

٤

٣tcgDgN/bit.ly(        )  صــالح وهبــة، «الحفــاظ علــى الدولة الســورية أولوية مصريــة»، «أخبار اليوم»،     ٢  
(        )  أبــو بكــر الدســوقي، «األعمــدة الســبعة للدبلوماســية المصريــة»، مجلــة «السياســة الدولية»، العدد ٢٢٧،

 ٣CERNco/bit.ly            مؤسســة األهــرام، ينايــر ٢٠٢٢:  
   ٣  

(        )  مهــاب حســني النحــال، «المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة وتأثيرهــا علــى السياســة الخارجية المصريــة بعد ٢٠١١»، مجلة
٣I٩ndcb/bit.ly              «السياســة واالقتصــاد»، العــدد الثامــن، أكتوبــر ٢٠٢٠:   

   ٤  

دخلـــت السياســـة الخارجيـــة المصريـــة بعـــد األحداث التي امتدت بين ٣٠ حزيران/يونيـو و٣ 
تموز/يوليـــو ٢٠١٣، مرحلة جديدة، وال سيما بعد تولـــي وزير الدفاع عبـــد الفتـاح السيسـي 
مقاليـــد الحكـم فـي البالد، بعـد فـوزه في االنتخابـات الرئاســـية فـي حزيران/يونيـو ٢٠١٤. 
وتمثلـــت هـذه المرحلة في تبني عـدد من األهداف والدوائـر الجديـدة، إذ فضًال عن اسـتمرار 
ســريان األهـــداف التاريخيـــة والتقليديـــة للسياســـة الخارجيـــة المصريـــة، فقد أنتجت تلك 
المرحلة عددًا من األهـــداف األخرى بينهـــا قـدر من الترابـط، وأصبح لهـــا أولويـة فـي رؤيـة 

هاتهـا الخارجيـة، وهي أهداف يمكن أن تتلخص في التالي: القاهرة وتوُجّ

 أ- الهـدف األول   يتعلـق بمسـاندة الدولـة الوطنيـة والحفـاظ علـى سـيادتها، وقـد اتضـح 
هـــذا الهـــدف فـــي موقـــف مصـــر مـــن األزمــة الســـورية، حيــث ظهــر جليًا فــي رؤيــة الرئيس 
السيســـي المرتكــزة علــى خمســـة أبعاد رئيســـية في هــذا الخصــوص، أال وهي «احتــرام إرادة 
الشــعب الســوري، وإيجــاد حــل ســلمي لألزمــة والحفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية، ونــزع 
دور  وتفعيــل  ســورية  إعمــار  وإعــادة  المتطرفــة،  والجماعــات  الميليشــيات  أســلحة 

مؤسسات الدولة».

ب- الهـــدف الثانـــي   يتمثــل فــي لعــب مصــر أدوارًا جديــدة، ال ســيما أنهــا دولــة محوريــة 
التاريخــي  ودورهــا  اإلســتراتيجي  الجغرافــي  موقعهــا  بحكــم  وذلــك  المنطقــة،  فــي 
وثقافاتهــا المتعــددة، وهــو مــا أّهلهــا فــي أوقــات كثيــرة للعــب دور القيــادة. وفــي هــذا 
الســياق، ســعت القاهــرة إلــى تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة والعربيــة واإلفريقيــة فــي إطــار 

تعاُوني وفقًا لمبدأ الشراكة.

ــية  ــداف الرئيس ــد األه ــح أح ــد أصب ــاب، وق ــة اإلرهـ ــق بمكافحـ ــث   يتعل ــدف الثال  ج- اله
للسياسة الخارجية المصرية فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد ٣٠ حزيران/يونيـــو ٢٠١٣، خاصة مع قيام 
ــة،  ــلحة المصري ــوات المس ــتهدفت الق ــي اس ــات الت ــن العملي ــدد م ــة بع ــات اإلرهابي الجماع

والمؤسسات الحيوية للدولة.
من هنا، طـــرح السيســـي فـي خطابـه أمـام القمـة اإلسالمية-األمريكيـة في الريـاض فـي ٢١ 
أيار/مايـــو٢٠١٧، رؤيـــة بالده لمكافحـــة اإلرهـاب علـى المســـتوى الدولـي، والتي أشـار فيـها 
ك  ـــر البيئـــة الحاضنـــة للتنظيمـــات اإلرهابيـــة، هـــو تفـــُكّ إلـــى أن الشـــرط الضــروري الــذي يوِفّ

وزعزعـة اسـتقرار مؤسسـات الدولـة الوطنيـة فـي المنطقـة العربية،

٣٠ يونيو/حزيران  ٢٠١٣ 

:٢٩/٠٢/٢٠٢٠
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الفتًا إلى أن ملء الفراغ الـــذي ينمـــو وينتشـــر فيـــه اإلرهـــاب، يسـتلزم بـــذل كل الجهـد، مـن 
أجـــل اســـتعادة وتعزيـز وحـدة واستقالل وكفـاءة مؤسسـات الدولـة الوطنيـة فـي العالـم 

العربـي.

يتمثــل فــي حــرص الدبلوماســية المصريــة علــى التعــاون الدولــي   د- الهــدف الرابــع   
واإلقليمــي، وتعزيــز مبــادئ العمــل الجماعــي، مــن أجــل تحقيــق المصالح المشــتركة، ال ســيما 
أن السياســة الخارجيــة المصريــة طالمــا دعــت إلــى االلتــزام بمواثيــق المنظمــات الدوليــة 
فــي  بالمســاواة  المتعلقــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مبــادئ  بينهــا  مــن  واإلقليميــة، 
بالطــرق  المنازعــات  وفــّض  الدوليــة  العالقــات  فــي  القــوة  اســتخدام  ومنــع  الســيادة، 
الســلمية. ومــن هنــا، تحدثــت مصــر فــي أكثــر مــن مناســبة، عــن أهميــة إصــالح األمــم 
ــن، إذ  ــس األم ــة مجل ــق بعضوي ــا يتعل ــة فيم ــا، خاص ــة عنه ــات المتفرع ــدة والمنظم المتح
طالبــت القاهــرة بتوســيع العضويــة فيــه ليكــون التمثيــل أكثــر عدالــة بيــن الــدول المتقدمة 
والناميــة. كمــا دعــت مصــر َعْبــر منصــات األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المحافــل الدوليــة، إلــى 

رات الشعوب.  الحد من التسلح النووي من أجل الحفاظ على األمن الدولي وُمقَدّ

انطالقــًا مــن الحديث حــول المتغيرات الداخليــة وتأثيرها على السياســة الخارجيــة المصرية، 
يمكن القول إنه، وعلى الرغم من أن تلك السياســة الخارجية ارتبطت في مسيرتها بعدد من 
يات، على الصعيدين اإلقليمي والدولي،  الدعائم والمرتكزات، إال أنها واجهــت عددًا من التحِدّ
يــًا آخر يتمثل بمدى قــدرة األجهزة الدبلوماســية المصرية على  األمــر الذي فــرض بدوره تحِدّ

االستجابة والمواجهة، وهو ما يمكن تناُوله من خالل النقاط التالية:

يات الجديدة في دوائر الحركة اإلقليمية والدولية ثانيًا: المتغيرات والتحِدّ

 ١. انتشــار الجماعــات اإلرهابية فــي المنطقة:    إن نجاح هذه الجماعــات في الحصول على 
ــن  ــدد م ــي ع ــريعة ف ــة وس ــات خاطف ــذ عملي ــن تنفي ــا م ــرك، مّكنه ــة للتح ــة الخصب األرضي
ــي  ــر ف ــكل أو بآخ ــالح، بش ــارة الس ــار تج ــهم انتش ــد أس ــرة. وق ــرة األخي ــالل الفت ــق خ المناط
نشــاط تلــك الجماعــات اإلرهابيــة، ال ســيما مــع انتشــار تنظيمــات فــي المنطقــة مثــل تنظيــم 
بيــت  و«أنصــار  بــ«داعــش»  المعــروف  والشــام»  العــراق  فــي  اإلســالمية  «الدولــة 

المقدس»، وغيرهما من الجماعات على اختالف مسمياتها.
يــًا مباشــرًا علــى األمــن القومــي المصــري بشــكل عــاّم،  وقــد فرضــت الجماعــات اإلرهابيــة تحِدّ
ألن نشــاطها ال يرتبــط بالداخــل المصــري فقــط، بــل بالمحيــط اإلقليمــي، فضــًال عــن أن َثمــة 

روابط تجمع بين تلك التنظيمات بعضها ببعض.

ــي:   شــهدت المنطقــة عــددًا مــن  ــام اإلقليم ــكل النظ ــي هي ــة ف ــرات الِبْنيوي  ٢. التغي
التغيــرات الهيكليــة، إذ بينمــا حافظــت دول لديهــا مــوارد طبيعيــة، علــى وضعهــا، تكّرســت 

حالة الفقر في دول أخرى. 

(        )  «السياســة الخارجيــة المصريــة مــا بعــد ٣٠ يونيــو: أهــداف ودوائر جديــدة»، مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار،
٤٨٩٠/idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View              مجلــس الــوزراء المصــري، ٢٠٢١/٠٧/٢٧: 

   ٥  
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 ٣. تنامي التأثيرات الناتجة عن تفشــي فيروس «كوفيد-١٩»:   كان النتشــار الفيروس 
يــات علــى السياســة الدولية بشــكل  تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة فرضــت العديــد مــن التحِدّ
عــاّم، ومــن بينهــا بطبيعــة الحــال السياســة الخارجيــة المصريــة، إذ تقلــص دور دبلوماســية 
المؤتمــرات، وتــّم تعليــق حركــة الطيــران وغيرهــا مــن اإلجــراءات، التــي شــهدتها معظــم 

الدول جراء الجائحة.

ــي  ــر ف ــًا لمص ــًا إقليمي ي ــة تحِدّ ــي المنطق ــة ف ــة التركي ــت السياس ــي:   مثل ــدي الترك ٤. التح
ملفــات إقليميــة متشــابكة، بشــكل خــاص الملــف الليبــي، وملــف الطاقــة فــي شــرق البحــر 
المتوســط، واألوضــاع فــي القــرن اإلفريقــي والبحــر األحمــر، فضــًال عــن اســتضافة تركيــا 
لعناصــر وجماعــات معارضــة للنظــام السياســي المصــري. وقــد اعتبــرت القاهــرة أن التحــركات 
التركيــة تمثــل أحــد أهــم التحديــات أمــام سياســتها الخارجيــة. ودق ناقــوس الخطــر بشــكل 
أكبــر لــدى مصــر مــع توقيــع تركيــا اتفاقيــة لتطويــر جزيــرة «ســواكن» الســودانية المطلــة 
ــدًا  ــرة تهدي ــره القاه ــا تعتب ــو م ــة، وه ــكرية تركي ــد عس ــاء قواع ــر، إلنش ــر األحم ــى البح عل

لألمن القومي المصري من جهة الجنوب. 

الســكانية فــي عــدد مــن دول  بالزيــادة  يــات تتعلــق  يــات مــع تحِدّ التحِدّ تلــك  وترافقــت 
ــهدت  ــث ش ــا، حي ــد منه ــي العدي ــتقرار ف ــدم االس ــر ع ــار مظاه ــوازاة انتش ــي م ــة، ف المنطق
ــا  ــي ليبي ــال ف ــي الح ــا ه ــن، كم ــكان المدنيي ــى الس ــر عل ــكل مباش ــرت بش ــلحة أث ــات مس نزاع
ــض  ــالت بع ــي تدُخّ ــد ف ــرات تزاُي ــذه التغي ــب ه ــد واك ــال. وق ــودان والصوم ــورية والس وس
الُقــَوى اإلقليميــة، وتحديــدًا إيــران وتركيــا وإســرائيل، فــي الشــؤون الداخليــة لبعــض الــدول 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــه األم ــوم ب ــي تق ــاطة الت ــة دور الوس ــط محدودي ــك وس ــى ذل ــة. أت العربي
العديــد مــن النزاعــات اإلقليميــة. كل تلــك الظــروف والتطــورات أثــرت بشــكل ملمــوس فــي 

السياسة الخارجية المصرية خالل الفترة الماضية.

 وتمثلــت االتجاهــات الرئيســية الحاكمــة للسياســة الخارجيــة المصريــة فــي فتــرة الجائحــة، 
فــي توفيــر إمــدادات اللقاحــات، حيــث عملــت الدبلوماســية المصريــة علــى إيصــال صوتهــا فــي 
المحافــل الدوليــة واإلقليميــة بشــأن إمكانيــة حــدوث تعــاُون دولــي علــى المســتوى العلمــي، 
َثمــة  أن  القاهــرة  أدركــت  إذ  تفرقــة،  دون  مــن  البشــرية  تهــدد  جائحــة  مواجهــة  فــي 
ــت  ــث دخل ــات»، حي ــييس اللقاح ــى «تس ــل عل ــات للعم ــض الحكوم ــب بع ــن جان ــاوالت م مح
حكومــات دول تملــك قــدرات علميــة متفاوتــة ســباقًا فــي هــذا المجــال، ســعيًا إلــى تحقيــق 
اللقــاح، كمــا انشــغلت الشــركات  إنتــاج وتوزيــع  مكاســب سياســية، مــن خــالل احتــكار 

بتحقيق منافع اقتصادية. 

ووصلــت العالقــات "التركية-المصريــة" إلــى قمــة التوتــر عندمــا تدخلــت أنقــرة فــي القضيــة 
الليبيــة لتنفيــذ االتفــاق العســكري الُمبــَرم مــع حكومــة «الوفــاق الوطنــي» فــي مواجهــة 
بالنســبة  ل  الــذي شــَكّ الليبــي» بقيــادة المشــير خليفــة حفتــر، األمــر  «الجيــش الوطنــي 
للقاهــرة خطــرًا علــى األمــن القومــي المصــري، وقــد انعكــس ذلــك علــى السياســة المصريــة 
ــا أن  ــا. كم ــع ليبي ــة م ــدود الغربي ــى الح ــي عل ــتقرار األمن ــس االس ــي تكري ــا ف ــاق جهوده وأع
ــويات  ــي التس ــي ف ــري اإلقليم ــدور المص ــاف ال ــأنه إضع ــن ش ــي كان م ــي الخارج ــدد الترك التم

السياسية المحتملة في بعض الملفات اإلقليمية. 
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ويمكــن القــول إن اإلســتراتيجية اإلثيوبيــة ترتكــز علــى محوريــن أساســيْيِن، األول اقتصــادي 
لتوليــد الطاقــة والحصــول علــى حصــة مــن الميــاه للزراعــة، والثانــي سياســي إســتراتيجي، 
قــات النيــل األزرق، مــع عــدم توقيــع أي اتفاقيــات قــد  ــم بتدُفّ ويتمثــل فــي الســعي إلــى التحُكّ
ــا  ــي كمياته ــرف ف ــة التص ــى كيفي ــاه أو عل ــذه المي ــى ه ــيطرتها عل ــن س ــد م ــى الح ــؤدي إل ت
الضخمــة المحتجــزة خلــف الســدود، وذلــك مــن خــالل التــذرع بمبــدأ الســيادة. وتعمــل أديــس 
أبابــا مــن خــالل المحــور الثانــي، علــى التوظيــف السياســي اإلســتراتيجي، ال ســيما فــي حــاالت 
شــّح الفيضــان أو الجفــاف الممتــد، وذلــك فــي إطــار ســعيها إلــى الهيمنــة فــي القــرن 
اإلفريقــي وحــوض النيــل، وأيضــًا إلبقــاء اآلفــاق مفتوحــة أمامهــا فــي كيفيــة اســتخدام 

سالح المياه في المستقبل طبقًا للظروف المستجدة.

يــات، يمكــن االســتنتاج بــأن  فــي المحصلــة، وفــي ضــوء اســتعراض كل تلــك التحِدّ
السياســة الخارجيــة المصريــة تأتــي كتنفيــذ لبرنامــج النظــام السياســي، والــذي يتــّم 
ترجمتــه إلــى سياســة ُعليــا، تنقســم بدورهــا إلــى سياســة داخليــة وأخــرى خارجيــة، 
عــات الدولــة داخليــًا وخارجيــًا. وفــي هــذا اإلطــار،  كأداة لتحقيــق أهــداف وتطُلّ
تســعى الدراســة فــي المبحــث الثانــي، إلــى بحــث وتحليــل مســتويات االســتجابة فــي 

بعض ساحات السياسة الخارجية المصرية، إقليميًا ودوليًا.

٥. التحــدي اإلثيوبــي:   عملــت أديــس أبابــا علــى بنــاء سلســلة مــن الســدود علــى نهــر النيــل 
َتــة فــي المفاوضــات مــع  أهمهــا ســّد «النهضــة»، فيمــا اتبعــت سياســة متشــددة وُمتعِنّ
ــر.  ــو مص ــل نح ــاه الني ــات مي ق ــى تدُفّ ــر عل ــذي يؤث ــد ال ــك الس ــغيل ذل ــلء وتش ــأن م ــر بش مص
وقــد حرصــت إثيوبيــا فــي مــوازاة ذلــك، علــى تنويــع عالقاتهــا اإلقليميــة وعلــى النجــاح فــي 
توثيــق هــذه العالقــات مــع قطــر وتركيــا مــن ناحيــة، ومــع اإلمــارات والســعودية مــن ناحية 
أخــرى. كذلــك حرصــت أديــس أبابــا علــى تنويــع عالقاتهــا الدوليــة، بشــكل خــاص مــع الواليــات 
المتحــدة فــي إطــار سياســة محاربــة اإلرهــاب، مــع االحتفــاظ بعالقــات وثيقــة مــع الصيــن. 
كمــا نجحــت فــي توفيــر التمويــل الــالزم لبنــاء ســّد «النهضــة»، َعْبــر إشــراك شــركات إيطاليــة 
ــى األمــن القومــي المصــري، مــن خــالل تهديــد  ــًا مباشــرًا عل ي وصينيــة، وهــو مــا فــرض تحِدّ
ــه  ــى أن ــارة إل ــدر اإلش ــرى. وتج ــدود أخ ــام س ــد إتم ــًا بع ــل، خصوص ــاه الني ــن مي ــر م ــة مص حص
توجــد مقترحــات إثيوبيــة بإنشــاء ثالثــة ســدود كبــرى أخــرى، تقــدر ســعتها التخزينيــة بحواَلْي 
٢٠٠ مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وتهــدف أديــس أبابــا مــن خاللهــا، إلــى توليــد الكهربــاء 
وتوســيع مســاحة االســتزراع، لكنهــا فــي النهايــة تؤثــر بالفعــل علــى حصَتــْي دولَتــْي المصــّب، 

٦مصر والسودان. 

  ٦   (        )  «ســد النهضــة ليــس الوحيــد.. إثيوبيــا تخطــط لبناء ٣ ســدود خالل ٤٠ عامًا»، موقــع «العربية»، 
bit.ly/٣٧hASkz

:٢٧/١٠/٢٠٢٠
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تتســم السياســة الخارجية المصرية بشكل عاّم، بقدر نســبي من «الثبات الَمِرن» تجاه بعض 
الدول، سواء في اإلقليم أو في العالم. كما أن مواقفها إزاء بعض الملفات الراهنة، تتميز 
أيضــًا بقدر من االســتمرارية، المســتندة إلى بعض الثوابــت والمرتكزات، التي تــّم عرضها في 

رات التكتيكية المحدودة. المبحث األول من الدراسة، مع إبداء نوع من التغُيّ
ــرات الدراماتيكية والجيواســتراتيجية التي شــهدتها المنطقة  مع ذلــك، فقد فرضــت التغُيّ
العربية خالل الســنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام ٢٠١١، على ُصّناع السياســات في مصر، أن 
تكون هناك استجابة مصرية مختلفة، إزاء تلك المتغيرات، خاصة أن بعضها قد مَسّ بشكل 
مباشر األمن القومي المصري، سواء في الداخل أو في الجوار المباشر، أو مَسّ مصالح مصرية 

في الدوائر غير المباشرة.
وانطالقًا مما ســبق، تســعى الدراســة من خالل هــذا المبحث، إلى اســتعراض أهــّم مالمح 

التحوالت في مسارات السياسة الخارجية المصرية تجاه عدد من الملفات والقضايا.

شهدت السياسة الخارجية المصرية خالل السنوات الماضية، نشاطًا واضحًا تجاه بعض ملفات 
المنطقة. وجاء هذا النشــاط مع إدراك الجانب المصري ألهمية وحيوية منطقة «المشــرق 
رات، في ظل اســتمرار  العربــي»، خاصــة فــي ضوء ما شــهدته في اآلونــة األخيرة مــن متغِيّ
مظاهــر عدم اســتقرار األوضــاع الداخلية في العــراق ولبنــان، واندالع العديد مــن الحركات 
االحتجاجيــة علــى مدى الشــهور األخيــرة، والتــي طالبت بإصالحــات هيكلية علــى الصعيدين 
السياســي واالقتصادي، فضــًال عن التدهور الالفت في اقتصادات بعــض دول المنطقة. كما 
ظهــر عامل آخــر تمثل في عودة نشــاط تنظيم «داعــش» بصورة ملحوظة، حيث كشــفت 
الفترة األخيرة استمرار قدرة فلول وخاليا التنظيم المتبقية، على شّن هجمات جديدة سواء 
في ســورية أو في العــراق. كل تلك العوامل فرضت على السياســة الخارجية المصرية ضرورة 
التعاطي بشــكل مختلف مع أزمات المنطقة، حيث عملت القاهرة على دعم جهود ســيادة 

الدولة في المشرق العربي، خاصة في سورية.
 في موازاة ذلك، حرصت القاهرة خالل الفترة الماضية، على تفعيل الشراكة الثالثية بين مصر 
والعراق واألردن فيما ُأطلق عليه «الشــام الجديد»، ووضع إطار تنظيمي ومؤسساتي لهذه 
الصيغــة. كما ســعت مصر إلــى إيجاد دور لهــا في جهود إعــادة اإلعمار، وذلك مــع إدراكها 
أهمية أن يكون هناك دور بارز في الفترة المقبلة فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار ســورية 
والعــراق وغيرهمــا من الدول، بما يســمح بتعظيــم الفوائد االقتصادية والسياســية خالل 
الفتــرة المقبلة. وقد تم االتفاق على توقيع اتفاقيــة «اإلعمار مقابل النفط»، حيث تقوم 
شــركات مصرية بتنفيذ المشــروعات التنموية في العراق مقابل الحصول على النفط، وذلك 

وفقًا لما تّم االتفاق عليه في إطار اللجنة العليا "المصرية – العراقية". 

 المبحث الثاني:

أوًال: على المستوى العربي

مستويات االستجابة في ساحات السياسة الخارجية المصرية

الت السياسة الخارجية المصرية في المشرق العربي َمسارات/تحُوّ
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وتبــرز أهمية المحور "المصري–العراقي-األردني" على المســتوى االقتصادي، من خالل إيجاد 
فرص محتملة لالســتثمار المصري في القطاعات المختلفة التي تتصل بعملية اإلعمار، وذلك 
فــي ضوء التهاُفت اإلقليمي والدولي لالنخراط بقوة في تلــك الجهود التي من المتوقع أن 

تنطلق مستقبًال.

دات الداخلية للسياسة الخارجية  د التاريخي والحضاري والجغرافي أحد أهّم المحِدّ  ُيعتبر المحِدّ
المصريــة تجاه إفريقيا. وفيما كانت معظم المعطيات تؤكد وجود تراُجع واضح في الحضور 
المصري في القارة السمراء، إال أنه ومنذ عام ٢٠١٤، أولت القيادة السياسية المصرية مكانة 
خاصــة إلفريقيا في دوائر حركتها اإلقليمية، حيث ســعت القاهرة إلى اســتعادة دورها في 

هذا اإلطار.
ففي أعقــاب تجميد عضوية مصر في االتحاد اإلفريقي بعد أحــداث ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣، 
اســتطاعت القاهرة أن تعيد األمور إلى نصابها من خالل القيام بعدد من الزيارات الرســمية، 
وإرســال وفــود رفيعة المســتوى لتوضيــح الصــورة الحقيقية للواقــع المصــري عقب تلك 
األحداث. وشــملت هذه الزيارات العديد من الدول اإلفريقية، وهي أوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، 
وكينيا، وتشاد، ونيجيريا، والغابون، وغانا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو، والكاميرون، 

وسيشيل. 

ثانيًا: على المستوى اإلقليمي

مسارات السياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا

ســمت السياسة الخارجية المصرية بنوع من الثبات النسبي، خاصة تجاه دول الخليج العربي،  اَتّ
في ضوء التقاُرب المصري في الســنوات الماضية، مع بعض الدول الخليجية ال سيما اإلمارات 
والســعودية، وهــو مــا ظهــر في تنســيق مواقــف الدول الثــالث تجــاه عدد مــن القضايا 
اإلقليميــة. وحتى في حال وجود بعض وجهات النظــر المختلفة بين مصر من جهة وبعض 
الدول الخليجية من جهة أخرى، إال أن هذا االختالف ال يبدو أنه قد يؤثر على مستوى التعاون 

والتنسيق فيما بينها.
من جانب آخر، شــهدت السياســة الخارجية المصرية ثباتًا تجاه األزمة الســودانية، خاصة في 
ضوء حرص الجانب المصري على الحفاظ على االســتقرار السياســي في الســودان وعلى وحدة 
كها، باإلضافة إلى الحفاظ على تماُســك المؤسسة العسكرية السودانية،  البالد وعدم تفُكّ
فضــًال عــن الحرص علــى تأمين االســتقرار على الحــدود المصريــة الجنوبية فــي مواجهة أي 
تهديدات، كتهريب الســالح، أو الجريمة المنظمة، أو الهجرة غير الشــرعية، أو نشاط الخاليا 

اإلرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش». 

كذلك حرصت القاهرة على اســتمرار كسب تأييد الموقف السوداني لصالح الموقف المصري 
إزاء مفاوضات سّد «النهضة» والحفاظ على هذا الموقف بكل الطرق الممكنة، مع السعي 
إلــى الحيلولــة دون امتــالك ُقــًوى إقليميــة معاديــة أو ُمناِفســة ألدوات تأثيــر علــى القرار 
بالعالقــات  أو  الســودان،  فــي  الُعليــا  المصريــة  بالمصالــح  يضــّر  قــد  بمــا  الســوداني، 

"المصرية-السودانية".

ثبات السياسة الخارجية المصرية تجاه عدد من الملفات العربية
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كذلك، قامت مصر بتأسيس وحدة للشؤون اإلفريقية داخل مجلس الوزراء، كإطار مؤسسي 
للتنسيق بين المؤسسات المصرية الرسمية المعنية بالعالقات اإلفريقية  ، وهو ما تجَلّى في 
ة اإلفريقية للبالد، حيث نّص في  عام ٢٠١٤ مع إقرار الدســتور الجديد، الذي يؤكد على الُهِوَيّ
تها  ديباجته على أن مصر هي رأس إفريقيا، بما يعني اعتراف مصر بشــكل واضح وصريح بُهِوَيّ

اإلفريقية.

مما تقدم، يمكن االســتنتاج بأن المرحلة الســابقة شهدت إعادة هيكلة السياسة الخارجية 
هات والسياســات وتطويــر األدوات، من أجل إحــداث تغيير في  المصريــة فيمــا يتعلق بالتوُجّ
الرؤيــة المصريــة لطبيعة الــدور الجديــد تجاه القــارة اإلفريقيــة، وذلك لتحقيــق جملة من 

األهداف لعّل أهمها:

يضاف إلى ذلك أن مصر تســعى إلى حماية حدودها المحاطة بحالة من عدم االســتقرار سواء 
فــي ليبيــا، أو في الســودان، فضًال عــن ظهور أزمة حاليب وشــالتين بين الحيــن واآلخر، كما 

تسعى إلى حماية الحدود الشرقية ومدخل قناة السويس.

٨

٩

 ١. حمايــة األمــن القومــي المصــري خاصــة فيمــا يتعلــق باألمــن المائــي:   تقــف قضية 
األمــن المائــي المصــري علــى رأس أولويــات السياســة الخارجيــة المصريــة، وقــد دفــع انــدالع 
أزمــة ســّد «النهضــة» القاهــرة إلــى الدخــول فــي الطريــق التفاوضــي. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
ــت األخيــرة، إال  الوصــول إلــى اتفــاق بيــن الــدول الثــالث، مصــر والســودان وإثيوبيــا، بســبب تعُنّ
أن مصــر تلتــزم منــذ بدايــة األزمــة بمبــدأ المفاوضــات مــن أجــل تحقيــق أمنهــا المائــي. وهــي 
تســاند إثيوبيــا فــي مطلبهــا الخــاص بحقهــا فــي التنميــة، ولكــن مــن دون اإلضــرار بحقــوق 

مصر التاريخية في مياه النيل.

اإلرهــاب  ومكافحــة  األحمــر،  البحــر  منطقــة  لتأميــن  إقليمــي  نظــام  بنــاء    .٢ 
والجريمة المنظمة والهجرة غير الشــرعية:   تعمل السياســة المصرية على خط منطقة 
الســاحل اإلفريقــي، ال ســيما مــع وجــود الجماعــات الجهاديــة فــي الصومــال، وهــي جماعــات 
ــل خطــرًا علــى المجــرى المالحــي لقنــاة الســويس. كمــا أن مكافحــة الجريمــة المنظمــة  ُتمِثّ
وعمليــات االّتجــار بالمخــدرات والســالح وعمليــات االّتجــار بالبشــر، مــن األهــداف التــي ســعت 
ــر الشــرعية التــي أصبحــت  ــى تحقيقهــا فــي القــارة، فضــًال عــن مكافحــة الهجــرة غي مصــر إل
ــر  ــت مص ــك، قام ــة. لذل ــق الحدودي ــر المناط ــن َعْب ــق المهاجري ــالل تدُفّ ــن خ ــرًا م ــل خط تمث
بتحــرك إســتراتيجي تمثــل فــي تدشــين األســطول البحــري الجنوبــي، ثــم إعــادة بنــاء وتوســيع 

قاعدة برنيس، كنقطة ارتكاز رئيسية لحماية أمن البحر األحمر.

٧

(        )   صــالح الديــن عبــد الصــادق، «العالقــات المصرية-اإلفريقيــة عقــب ثــورة ٣٠ يونيو»، دورية «آفاق إفريقيــة»،  المجلد ١٢،
pdf.sis.gov.eg/newvr/aafreica٢/٤٣              العــدد ٤٣، الهيئــة العامــة لالســتعالمات، ٢٠١٥، القاهــرة، ص.٧:  

jces.journals.ekb.eg/article_٥١٥١٩.html

   ٧  

  ٨   (        )   دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر عــام ٢٠١٤، الديباجة، ص ٣.
(        )   رشــا عطــوة عبــد الحكيــم ضبيــش، «السياســة الخارجيــة المصريــة تجاه دول حــوض النيل»، المجلــة العلمية للدراســات التجارية

               والبيئيــة، المجلــد ٧، جامعــة قنــاة الســويس، ٢٠١٦، ص. ٨٤-١١٠:  
   ٩  
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 ٣. تعزيز التعاُون التجاري واالستثماري ال سيما في مجال الِبْنَية التحتية:   عملت مصر 
علــى تعزيــز التعــاون التجــاري واالســتثماري مــع الــدول اإلفريقيــة، حيــث أطلقــت العديــد مــن 
المبــادرات والمشــروعات فــي القــارة، شــملت قطاعــات عــدة كالتعليــم والصحــة واإلصــالح 
اإلداري ومحاربــة الفســاد، باإلضافــة إلــى عملهــا علــى إعــادة صياغــة مؤسســات الدولــة مــن 
خــالل تخصيــص قطــاع للشــؤون اإلفريقيــة فــي بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، 
ــة  ــاء «الوكال ــواب، وإنش ــس الن ــي مجل ــة ف ــؤون اإلفريقي ــة الش ــتحداث لجن ــن اس ــًال ع فض

المصرية للشراكة من أجل التنمية» كآلية لدعم القدرات البشرية في إفريقيا.

 ٤. دعــم عمليــات حفظ الســالم واالســتقرار:   ُتَعّد مصــر واحدة من أكثر الدول ُمشــاَركًة 
فــي بعثــات حفــظ الســالم فــي القــارة اإلفريقيــة، حيث تشــارك بنحــو ٢٦٠٠ فرد فــي منظمة 
ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــدد م ــد ع ــت بعق ــد قام ــالم. وق ــظ الس ــات حف ــدة وبعث ــم المتح األم
التــي شــارك فيهــا ٥٧٨ متدربًا من ٣٠ دولــة إفريقية، للتدرب على كيفية المشــاركة في فّض 

النزاعات وحفظ السالم في القارة اإلفريقية.

(        )  فاطمــة الجنــدي، «الــدور المصــري فــي قــارة إفريقيــا في عهد الرئيس السيســي»، مجلــة البحث العلمــي في اآلداب، جامعة
html.١٢١٣١٠_jssa.journals.ekb.eg/article             عين الشــمس، ٢٠٢٠، ص. ١٥-٢٦:   

https://bit.ly/٣tS١i٤a

   ١٠  

ر السياســة الخارجيــة المصريــة تجــاه إفريقيــا»، تقارير وتحليالت، قــراءات إفريقية، ٢٠١٩/٠١/٠٩:    ١١   (        )  تيكــواج فيتــر، «تطــُوّ

وعملت مصر على عدم اقتصار مبدأ حفظ الســلم واألمن على حفظ الســالم فقط، بل سعت 
إلى أن يمتد ليشمل الدبلوماسية الوقائية قبل حدوث الصراعات. ومن هنا، طرحت مصر خالل 
قمــة االتحاد اإلفريقي في أديس أبابا في عام ٢٠١٥، مبادرة إنشــاء وحدة لدعم الوســاطة 
والوقايــة في النزاعات، مــن ِضمن هيكل مفوضية االتحاد اإلفريقي ، فضًال عن طرح إنشــاء 

مركز االتحاد اإلفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلِة ما بعد النزاعات.

ًال في السياســة الخارجيــة المصرية تجاه  ممــا تقدم، يمكن القــول: إن هناك حضــورًا وتحُوّ
ج مع انتخاب الدول اإلفريقية لمصر لرئاســة االتحاد اإلفريقي في عام  إفريقيا، وهو ما ُتــــِوّ

٢٠١٩، األمر الذي ُيَعّد تقديرًا للدور المصري في القارة خالل السنوات القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من محدودية التأثير على المصالح المصرية في إفريقيا، والتي من 
بين أبرزها مصالح مصر المائية في دول حوض النيل، إال أن النظام السياســي المصري يســعى 
إلى تداُرك الثغرات الســابقة فــي التعامل مع قضايا القارة، وهو ما يفــرض عليه التركيز على 
دعم اســتقرار دولها، باإلضافة إلى تصحيح الصورة الذهنية اإلفريقية حول طبيعة الجهود 
المصريــة، مــن خالل وســائل اإلعــالم المختلفــة، وتكوين شــراكات مصرية مــع منظمات 
المجتمع المدني المنتشرة في الدول اإلفريقية لتأمين الوصول إلى مختلف الشرائح الداخلية 
فــي المجتمعــات اإلفريقية. كما تســعى القاهــرة إلى إيجاد آليــة أمنية وتنمويــة تربط بين 
مجلــس التعاُون الخليجي ومجلس الــدول العربية واإلفريقية، باعتبــار أن األمن في كل من 

المنطقتين، منطقة البحر األحمر ومنطقة الخليج، هما وجهان لعملة واحدة.

١٠

١١
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١٣

١٢

على الرغم من التوتر الذي شــهدته العالقة بين مصر وتركيا خالل الســنوات الماضية، إال أنه 
بــدأت تظهــر خالل الفترة األخيــرة بعض مالمح التحــول نحو التهدئــة، مدفوعة بعدد من 
األســباب، لعل أبرزها وصول جو بايدن إلى ُسّدة الرئاسة في الواليات المتحدة، وهو ما دفع 
العديد من دول المنطقة إلى ضرورة إعادة التموضع، وإعادة ترتيب األولويات بشكل يسمح 
بحــدوث بعــض التغييرات فــي سياســاتها ومواقفهــا اإلقليميــة. باإلضافة إلى ذلــك، أتت 
المصالحــة الخليجية-الخليجية، التي تّمت في مطلع عام ٢٠٢١، لتنعكس بشــكل أو بآخر على 

سياسة المحاور التي شهدتها المنطقة منذ بداية الربيع العربي في أوائل الَعْقد الماضي.

وبدأ الحوار وُأولى خطوات التقارب المصري-التركي على المستوى االستخباراتي، حيث تّم عقد 
أكثر من جلسة ولقاء على خالل الشهور الماضية، فيما صدرت تصريحات عديدة، بشكل خاّص 
من الجانب التركي، ســواء من الرئيس رجب طيب أردوغان أو وزير الخارجية مولود تشــاووش 
أوغلو، تشــير إلى الرغبــة في تهدئة العالقات مــع مصر وتقليل حجم التوتــر واالحتقان بين 

البلدين. 

فــي المقابل، جــاء الرد المصري، من خالل تأكيد وزير الخارجية ســامح شــكري أن «المواقف 
السلبية للساسة األتراك ال تعكس العالقة بين الشعبين المصري والتركي»    ، فيما أعلن أنه 
رًا في السياســة التركية» وعزفت أنقرة عن «التدخل في شــؤون  فــي حال وجدت مصر «تغُيّ
مصر الداخلية»، وانتهجت «سياســات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية»، فقد يشّكل 
هــذا األمر أرضية ومنطلقًا للعالقــات الطبيعية بين البلدين. وقد اعتبر شــكري أن «األقوال 
الصادرة عن الساســة في أنقرة، بشــأن فتح قنــوات حوار مع القاهرة، ال تكفــي، بل ال بد أن 

تقترن بأفعال».

وعلى الرغم من قيام تركيا باتخاذ عدد من الخطوات، من بينها ما يتعلق بالقنوات اإلعالمية 
الُمعاِرضة للسياســة المصريــة، المتواجدة على أراضيها، مقابل قيــام مصر بمنع اإلعالميين 
الذين يهاجمون تركيا، إال أن التقاُرب بين الجانبين ال يزال يحتاج إلى المزيد من الخطوات، خاصة 
فيمــا يتعلــق بعدم التدخــل أو التأثير في ُمجَريات األحــداث الداخلية في مصــر بأي صورة من 
الصــور، وكذلك في الملف الليبي، وملف منطقة القــرن اإلفريقي، فضًال عن إيقاف أي دعم 
ه لبعض الجهات التي قد ترى القاهرة أنهــا تمثل خطرًا على األمن  سياســي أو عســكري موَجّ

القومي المصري.

الت السياسة الخارجية المصرية تجاه تركيا َمسارات/تحُوّ

فــي محصلــة الحديث عن السياســة الخارجية المصريــة على المســتوى اإلقليمي، 
يمكــن االســتنتاج بــأن هــذه السياســة شــهدت بعــض معالــم التحــول تجــاه عــدد 
ــع  ــام توُسّ ــال أم ــح المج ــد يفت ــذي ق ــر ال ــرة، األم ــرة األخي ــالل الفت ــات خ ــن الملف م

الدور المصري في المحيط اإلقليمي خالل الفترة المقبلة.

(        )  ســامح الشــين، «شــكري: مواقــف الساســة األتــراك ال تعكس العالقــة بين الشــعبين.. والوقت مبكــر للحكم على
               التــزام قطــر ببيــان العــال»، بوابــة «األهرام»،                               

    ١٢  
gate.ahram.org.eg/News/٢٦٣٣٩٢٨.aspx

(        )  محســن عــوض اهللا، التقــارب التركي-المصــري: هــل يتخّلــى أردوغــان عن دعم اإلخوان المســلمين فــي المنطقة
              إرضــاء للقاهــرة؟ موقــع «الحــّل»،   

    ١٣   
bit.ly/٣u٠rPfQ :١٩/٠٣/٢٠٢١ 

:١٤/٠٣/٢٠٢١
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حافظت السياســة الخارجية المصرية تجاه الواليات المتحدة، على النهج الســابق الممتد على 
مــدى العقــود الماضية، نظــرًا لخصوصيــة تلك العالقة ســواء مــن النواحــي االقتصادية أو 
العسكرية أو السياسية. وقد استمّر التنسيق فيما يتعلق بملف محاربة ومكافحة اإلرهاب، 
مع إدراك الجانــب األمريكي لمكانة مصر الجيواســتراتيجية وتأثيرها المحوري في المنطقة، 

باإلضافة بطبيعة الحال، إلى إدراكها لألهمية اإلستراتيجية لقناة السويس.

وعلــى الرغم من اضطراب العالقة بين البلدين فــي أعقاب أحداث ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٣، إال 
أنه سرعان ما عادت تلك العالقة إلى طبيعتها، فيما استمر التعاون األمني واإلستراتيجي بين 
البلدين. ورفعت واشــنطن في آذار/مارس ٢٠١٥، الحظر الذي كانت قد فرضته بعد أحداث ٣٠ 

مة إلى مصر. حزيران/يونيو، على المعونة األمريكية الُمقَدّ

ل  وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من حالة التوتر واالرتباك التي قد تظهر تجاه مصر، مع تبُدّ
اإلدارات األمريكيــة المنتخبــة، إال أن وزارة الدفاع األمريكية ُتَعّد أحد أهّم مرتكزات العالقة 
بين الواليات المتحدة ومصر، وبالتالي طالما كان لها يد ُطولى في تحديد أشــكال وأبعاد تلك 

العالقة.

ثالثًا: على المستوى الدولي

تجاه الواليات المتحدة: الثبات واالستمرارية

على مدى الســنوات الماضية، عملت السياســة المصرية على إعالء مبدأ التوازن في العالقات 
الخارجيــة، حيث ظهر ذلك في التوجه المصري في التقاُرب مع روســيا، في سياســة ترتكز في 
األســاس علــى مبدأ تنويع البدائــل، وعدم التركيز علــى فاعل دولي واحــد، وبمعنى آخر عدم 
االعتماد على الواليات المتحدة بشــكل رئيســي. وبالطبع، هدفت هذه السياسة إلى توسيع 

 استقالل مصر اإلستراتيجي، وتعظيم عوائدها الجيوسياسية واالقتصادية.
في المقابل، اعتمدت سياســة موسكو تجاه القاهرة على عاملين أساسيين، وهما المصالح 
األمنية والمصالح االقتصادية، إذ تنظر روســيا إلى مصر كشــريك إقليمي مهم في مكافحة 
اإلرهــاب   ، فضًال عن ســعيها إلى تعزيز موقعها في البحر المتوســط، بينمــا يهتم الروس، 
فيما يتعلق بالمجال االقتصادي، بمصر كُمستوِرد للمنتجات الزراعية واألسلحة والتكنولوجيا 

النووية والصناعية الروسية. 

وقــد ُترجــم االهتمام المشــترك بيــن البلديــن، في تزاُيــد الزيــارات واللقاءات الرســمية على 
مســتوى القمة، حيث قام الرئيس السيســي بست زيارات إلى روســيا، كان أهمها في تشرين 
األول/أكتوبــر ٢٠١٩، والتي شــهدت انعقاد القمة الروســية-اإلفريقية، برئاســة السيســي 
ونظيره الروســي فالديمير بوتين، فيما قام األخير بزيارتين إلى مصر، األولى في شباط/فبراير 

٢٠١٥، والثانية في كانون األول/ديسمبر ٢٠١٧.

مع روسيا: تنويع البدائل

١٤

١٥

(        )  أبــو بكــر الدســوقي، «عالــم مختلف... الشــرق األوســط فــي مرحلة ما بعــد الثورات»، مجلة «السياســة الدولية»،
            العدد ١٨٤، مؤسســة األهرام،    

    ١٤  
bit.ly/٣MRKOSq

(        )  Sergey Lavrov, «Friendship and Cooperation Tested by Time», The Ministry of Foreign Affairs
          of the Russian Federation:                     :mid.ru/en/foreign_policy/news/١٥٧٦٨٤١/

 ١٥
:٢٧/٠٧/٢٠١١

١٣/١٠/٢٠١٨
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وجــرت العديد من الزيــارات الُمتباَدلة، من بينها زيارة وزيَري الدفاع والخارجية الروســيْيِن إلى 
مصر عام ٢٠١٣، ثم زيارة وزيَري الدفاع والخارجية المصريْيِن إلى روســيا عام ٢٠١٤، حيث تم 
خالل الزيارتين مباحثات بصيغة «٢+٢»، وهي محادثات تعتمدها موســكو بشــكل حصري 
مــع عــدد محدود مــن الــدول كالواليــات المتحدة وفرنســا وإيطاليــا والمملكــة المتحدة 

واليابان.

في موازاة ذلك، تنعقد بشــكل دوري اجتماعات اللجنة "المصرية-الروسية" المشتركة، التي 
ُتَعّد منّصة مهمة للتعاون بيــن البلدين في العديد من المجاالت، وكان آِخر تلك االجتماعات 

في حزيران/يونيو ٢٠٢١.

وعلى صعيد متصل، وّقعت القاهرة وموسكو صفقات واتفاقيات اقتصادية من بين أبرزها 
توقيع عقد في عام ٢٠١٨ لتوريد ١٣٠٠ عربة قطار من روســيا    ، في إطار الجهود المصرية 
لتطويــر الســكك الحديديــة، فضًال عــن التوصل في عــام ٢٠١٤ إلــى اتفاقات لتوريد روســيا 
احتياجات هيئة الطاقة الذرية من الوقود لتشــغيل المفاعل النــووي البحثي المصري الثاني، 
وتحديــث وتطويــر المفاعــل النــووي البحثــي المصــري األول، الــذي كان قد أنشــأه االتحاد 

السوفييتي. 

ويبــرز كذلــك من بيــن االتفاقيــات المهمة بيــن القاهرة وموســكو، االتفاق علــى إقامة 
منطقة صناعية روســية في مصر على مســاحة ٥,٢٥ مليون متر مربــع    ، وهي ُتعتَبر األكبر 
واألهــم لروســيا خارج حدودها. وتشــير التقارير إلى وجود ُمســتهَدفات خاصــة بالمنطقة، 
تتعلق بجذب اســتثمارات بقيمــة ٧ مليارات دوالر، وتوفير ٣٥ ألــف فرصة عمل. كما تهتم 

روسيا بذلك المشروع باعتباره بوابة السلع والمنتجات الروسية إلى األسواق اإلفريقية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التجارة الثنائية بين مصر وروسيا بلغت ٦,٢ مليار دوالر عام ٢٠١٩، من 
بينهــا ٥,٧ مليــار دوالر قيمة الصادرات الروســية إلى مصر، التــي ُتَعّد حاليًا أكبر شــريك تجاري 

لروسيا في الشرق األوسط وإفريقيا.

وفــي المقابل، وعلى الرغم من االهتمام الروســي باســتقرار شــرق المتوســط، إال أن لديها 
مخــاوف مــن إمكانية نجــاح دول المنطقــة في اســتخراج الغاز بشــكل مكثف، وبأســعار 
ح  تنافســية، وهو ما يعني خلق بديل للغاز الروسي بالنسبة ألوروبا. وبالتالي، فإنه من المرَجّ
أن تعمــل موســكو على اســتغالل وجودها العســكري في شــرق المتوســط (َعْبــر البوابة 
الســورية)، لتضمن مشــاركتها وحضورها في صياغة أي ترتيبات (أمنية، سياسية، عسكرية، 

اقتصادية) خاصة بالمنطقة وإدارة ثرواتها. 

١٦

١٧

١٨

  ١٦    (        )  «مصــر وروســيا توقعــان أكبــر عقــد فــي تاريخ الســكك الحديدية المصرية»، «روســيا اليوم»،   
bit.ly/٣tYhxMS

(        )  محمــود عبــده، «مصــر... إنشــاء منطقــة صناعيــة روســية في قناة الســويس خالل شــهور»، «إندبندنت عربية»،
            
    ١٧  

bit.ly/٣tRobop
٣q٢xHE٧/bit.ly  ١٨    (        ) «باألرقــام.. العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بين روســيا ومصر»، «روســيا اليوم»، 

:١٨/١٠/٢٠١٨

:٢٥/١٠/٢٠١٩
:١١/٠٦/٢٠٢٠
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فــي ســياق متصــل، تلعــب مصــر دورًا أساســيًا كممــّر إقليمــي لنقــل الغــاز 
ــا، مــن خــالل «منتــدى غــاز  الُمكتَشــف مــن قبــرص واليونــان وإســرائيل، إلــى أوروب
ــا  ــو م ــي، وه ــي وأوروب ــم أمريك ــام ٢٠١٩، بدع ــس ع ــذي تأس ــط» ال ــرق المتوس ش
ــروعات  ــي مش ــإن تبن ــذا، ف ــة. ل ــدول األوروبي ــى ال ــي إل ــاز الروس ــدادات الغ ــدد إم يه
مالحيــة مثــل طريــق بحــر الشــمال، قــد يؤثــر علــى مســتقبل قنــاة الســويس، علمــًا 
دًا بســبب الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، ومــا نتــج عنهــا  أن هــذا األمــر أصبــح مهــَدّ

من تداعيات وعقوبات على موسكو.

 تنظر مصر إلى الصين كفاعل تنموي دولي أكثر منه سياســي، حيث تتعاون بكين مع القاهرة 
بشكل خاص في المجاالت التجارية واالقتصادية، فضًال عن المساعدة في بناء القدرات.

 وقّدمــت الصين إلــى مصر، في الفتــرة ما بيــن ٢٠١٦ و٢٠٢٠، نحو ٢٠٠٠ فرصــة تدريب في 
مجاالت األقمار الصناعية    ، والنقل بالسكك الحديدية، ومصايد األسماك، كما أنشأت مركزًا 
للتدريــب المهنــي والتقني فــي المنطقة االقتصادية لقناة الســويس. في الســياق ذاته، تّم 
تأســيس أول مختبر وطني "صيني-مصــري" لأللياف الزجاجية والمــواّد المركبة عالية األداء، 
فضًال عن تأسيس أكاديمية «هواوي» لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي ُتعتبر أول 

مركز وطني للتحول الرقمي في مصر.

علــى الرغــم من تلــك الخطــوات، ما زالــت األبعــاد السياســية واإلســتراتيجية فــي العالقات 
"المصرية-الصينية" محدودة، وهو ما تعمل القاهرة على مراجعته حاليًا، ال سيما مع تنامي 
الدور الصيني في مناطق إقليمية ذات أهمية تمَسّ مصالح األمن القومي المصري، خاصة مع 
تعاُظم ذلك الدور في شرق إفريقيا من خالل االستثمار الضخم في المشروعات التنموية، بما 

في ذلك المشروعات المائية.

يات، من بينها الخلل الواضح في الميزان  وتشــهد العالقة بين مصر والصين العديد من التحِدّ
التجاري بين البلدين. وإذ يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ١٤ مليار دوالر، وقد نما بين 
٢٠١٢ و ٢٠٢٠، في حدود الــ١٠٪     ، فإن العالقة التجارية ليست متوازنة، حيث تمثل الصين 

الشريك التجاري األول لمصر، بينما ُتَعّد األخيرة الشريك التجاري رقم ٤٩ بالنسبة إلى الصين.

تحــٍدّ آخر يطرح نفســه، يتمثل فــي المخاطر األمنيــة للديــون الصينيــة، إذ إن تمويالت بكين 
للمشــروعات في البلدان األخرى دائمًا ما تتضمن شروطًا قاســية، مثل شرط التمويل بضمان 
المشــروع نفســه. وقد أظهرت الســوابق الصينية في بلدان أخرى خطورة هذا الشرط، حيث 
اســتولت شــركات صينية علــى موانــئ إفريقية وآســيوية، بعــد أن تعثرت في ســداد ديون 

المشروعات التي نفذتها تلك الشركات.

مع الصين: دور ظاهُرُه ممتّد وباطُنُه محدود

٢٠

١٩

٣t٧U٥٠F/bit.ly  ١٩    (        )  «تفاصيــل البرنامــج التنفيــذي بيــن مصــر والصيــن»، موقع «مصراوي»،   
  ٢٠    (        )  «١٤,٥٦ مليــار دوالر حجــم التجــارة بيــن مصــر والصيــن خالل ٢٠٢٠»، موقع «اليوم الســابع»، 

bit.ly/٣J٨jGME

:٢٢/٠١/٢٠١٦
:٢٩/٠٣/٢٠٢١
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بشــكل عاّم، لــم تصل العالقة بين القاهــرة وبكين إلى ما يعرف بالشــراكة الكاملة. فعلى 
الرغــم من توقيــع البلديــن اتفاق شــراكة إســتراتيجية، وما يزيد عــن ١٦٠ اتفاقيــة ثنائية، 
وتأســيس منطقــة التعــاون االقتصــادي والتجارة بين مصــر والصيــن (تيدا)، فــي المنطقة 
االقتصاديــة لقنــاة الســويس، فإن العالقــات الثنائيــة تبقى أضعــف إذا ما تمــت مقارنتها 

بعالقات الصين االقتصادية مع بعض الدول األخرى في المنطقة.

ه مصر إلــى التحالفات العابرة للحــدود، أحد أبرز التحركات التي نجحت فيها سياســة  ُيَعــّد توُجّ
القاهــرة الخارجية، بحثًا عن مخرج وحلول جماعية قائمة علــى خدمة مصالح وأهداف دول 
المنطقــة واألمــن القومي العربي، ال ســيما تلــك المتداخلة مــع دوائر األمــن المصري. وقد 
ًال نوعيــًا، خاصة فيما  شــهدت العالقات العســكرية واإلســتراتيجية مع القوى الكبــرى تحُوّ
يتعلق بصادرات تلك الدول إلى مصر. فعلى سبيل المثال ال الحصر، أصبحت مصر في عام ٢٠٢٠، 

ثاني أكبر ُمستوِرد للسالح في العالم من ألمانيا، بما يقرب من ٨٠٠ مليون يورو.

ســًا في «منتدى غاز شرق المتوسط» في ٢٠١٩، والذي  من جانب آخر، كانت مصر عضوًا مؤِسّ
ضّم الدول الُمنِتجة للغاز، المشــاِطئة للبحر المتوســط، بهدف التعاُون والتنســيق في شــأن 

االحتياطات اإلستراتيجية الضخمة من الغاز بتلك المنطقة.

إلى ذلك، انخرطت مصر في تحاُلف «الشــام الجديد»، مــع كل من العراق واألردن، كما ذكرنا 
ســابقًا، في محاولة من الدول الثالث لتعظيم المصالح المشتركة على قاعدة اقتصادية، مع 
الحفــاظ على التنســيق السياســي واألمنــي واالســتخباراتي. وبحســب موقع «ســتراتفور» 
األمريكــي، فــإن الشــراكة بين مصــر واألردن والعراق ُتســهم فــي تحقيق مكاســب أمنية 

وتجارية، مع تالقي مصالحها االقتصادية والسياسية. 

يات التي تواجه ذلك التحاُلف يتمثل في  وإذ أشــار الموقع األمريكي إلى أن واحدًا من أبرز التحِدّ
د ســرعة تشــكيله، فقد اعتبر أن تلك  اعتماد دوله على الدعم الخارجي، الذي من شــأنه أن ُيقِيّ
الت  الشــراكة بين مصر واألردن والعراق توفر صوتًا عربيًا بديًال في المنطقة لمواجهة التدُخّ
الخارجيــة. وأوضــح الموقع في هذا اإلطار، أنــه على الرغم من اعتمــاد كل من مصر واألردن 
والعــراق على ُقوى خارجية في بعض مصالحها االقتصادية واألمنية، إال أن تطوير التنســيق 
بيــن الدول الثالث يمكن أن ُيســهم في تفــادي ظهور تهديدات إرهابيــة عابرة للحدود في 
المنطقــة، فضــًال عــن أن اآلفاق المتاحــة لتحقيــق فوائد اقتصاديــة فيما يتعلــق بالطاقة 

والعالقات التجارية، يمكن أن تعود بالنفع على البلدان الثالثة مجتمعة.

ه نحو التحالفات عابرة الحدود: شراكات إستراتيجية جديدة التوُجّ

٢١

٢٢

دات والدالالت»، مجلة «السياســة الدولية»، (        )  الســيد علــي أبــو فرحــة، «سياســة مصــر تجاه الُقــوى الكبرى المحــِدّ
العــدد ٢٢٧، يناير ٢٠٢٢:     

    ٢١  
bit.ly/٣t٧xYY٥

  ٢٢    (        )  أحمــد عبــد الحكيــم، «هــل تعيــد تحاُلفــات القاهرة شــرقًا تواُزنــات المنطقــة؟»، «إندبندنت عربية»، 
bit.ly/٣t٨mJ١C

:١٩/٠٩/٢٠٢١
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فــي محصلة الدراســة، يمكن االســتنتاج أن السياســة الخارجيــة المصرية شــهدت منذ عام 
الت نوعيــة واضحــة، هدفــت القاهرة مــن خاللها إلى إعادة رســم سياســتها  ٢٠١٤، تحــُوّ
دات مختلفة نسبيًا  الخارجية سواء في محيطها اإلقليمي أو الدولي، وذلك انطالقًا من ُمحِدّ

عن تلك التي كانت متبعة قبل عام ٢٠١٤.

ه مصر نحو التمسك باستقالليتها، تحديدًا تجاه الُقَوى  الت األساســية في توُجّ وتمثلت التحُوّ
الكبرى، وكذلك في العمل على إحداث التواُزن في عالقاتها مع هذه القوى، بما يحقق درجة 
عاليــة من المرونة في السياســة الخارجية، لتحقيــق التنوع في العالقــات مع مختلف دول 

العالم، شرقًا وغربًا، بهدف الحفاظ على المصالح الوطنية.

م على مختلف األصعدة، إال أنها ال زالت  لكن على الرغم مما أحرزته الخارجية المصرية من تقُدّ
مها بشكل أوسع، وهو ما انعكس على  تعاني من العديد من العراقيل التي َتُحول دون تقُدّ
دورها اإلقليمي في عدد من ملفات وقضايا المنطقة، وكذلك على حجم المبادرات المصرية 

تجاه تلك الملّفات.

خالصة الدراسة
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