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السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير:
بين االستمرارية والتغيير

تأثيرات في السياس���ة الخارجية
تناقش هذه الدراس���ة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من
ٍ
أن قضايا السياس���ة الخارجي���ة المصريّة ،لم تك���ن ضمن أوضح
المصريّ���ة .فعل���ى الرغم م���ن ّ
تعد العالق���ات المصريّ���ة الخارجية أحد الجوانب التي س���تطالها
ش���عارات
الث���وار إب���ان الثورةّ ،
ّ
ّ
َ
البد أن يؤثر في السياسة
سدة الحكم ّ
تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدن ّية منتخبة شعب ً ّيا إلى ّ
الخارجي���ة المصريّة الت���ي حكمت تحرّكاته���ا اتفاقية كام���ب ديفيد ،وطبيعة نظ���ام الرئيس
ثمة عالقة طردية بين التغ ّيرات الهيكلية التي
السابق حسني مبارك .ويرى كاتب الدراسة أن ّ
ّ
سياس���ات
تقع داخل بنية النظام السياس���ي الداخل���ي للدولة نتيجة للثورات ،وما تتبناه من
ٍ
ّ
وتحرّكات خارج حدودها الوطنية .تجيب هذه الورقة عن أسئل ٍة على شاكلة :كيف تؤثر الثورة
كمتغيرٍ مح ّلي في السياس���ات الخارجية للدولة التي تش���هد ثورات داخلية؟ وهل ستش���هد
رئيس جديد،
انعكاس���ا حقيق ً ّيا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب
السياس���ة الخارجية المصريّة
ً
ٍ
ّ
التحول إلى الحكم المدني؟ وهل تع ِّبر التحرّكات والسياس���ات الت���ي تتبناها القيادة
وبع���د
ّ
تحو ٍل حقيقي في السياس���ة الخارجية
المصريّة الجديدة برئاس���ة الدكتور محمد مرس���ي عن ّ
التحديات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟
ثم ،ما هي
المصريّة؟ ّ
ّ
*

باحث مشارك يف املركز اإلقليمي للدراسات اإلسرتاتيجية  -القاهرة.
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مقدمة
مل تكن قضايا السياسة الخارجية املرصية ،وما اتسمت به من ضعف
يف األداء والطموح وهيمنة ردود األفعال عليها خالل العقد األخري
من حكم الرئيس السابق حسني مبارك ،سب ًبا يف قيام ثورة  25يناير؛
فقد انحرصت أسباب الثورة يف عوامل سياسية متعلقة بالتهميش
السيايس ،وأخرى اقتصادية متصلة بغياب العدالة االجتامعية .وقد
انقسم الباحثون حول تأثري هذه الثورة يف السياسة الخارجية إىل
تيارين رئيسني:
التيار األول :يرى أ ّن الثورة التي شهدتها مرص لن يكون لها األثر الكبري
يف الدور املرصي الخارجي وتوجهات السياسة الخارجية وتصوراتها
كام يدعي املتفائلون؛ أل ّن الثورة شأن داخيل يف املقام األول ،ومل تقم
إال لتغيري األوضاع الداخلية (السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية)،
والتي ترجمها شعار الثوار يف ميدان التحرير "عيش ،حرية ،عدالة
اجتامعية" .كام أ ّن تأثرياتها لن تتعدى حدودها الوطنية ،وحتى إذا
كان لها ذلك التأثري يف التحركات الخارجية ،فإ ّن هذا الدور لن يكون
بالحجم الذي يتصوره أكرث املتفائلني بالثورة من حيث دورها يف
إحداث نقلة راديكالية يف التصورات والتحركات املرصية عىل الصعيد
الخارجي.
التيار الثاين :وهو التيار الذي يتبناه الباحث ،ويرى أنّه عىل الرغم
من أ ّن قضايا السياسة الخارجية املرصية مل تكن جلية يف األيام األوىل
للثورة ومل تكن ضمن شعارات الثوار يف ميدان التحرير وميادين مرص
كافة فإنّها تعد أحد املتغريات التي طالتها تأثريات الثورة ،وبخاصة
مع وصول قيادة مدنية منتخبة شعب ًيا إىل سدة الحكم .فثمة عالقة
طردية بني التغريات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السيايس
الداخيل للدولة كالثورات وما تحدثه من تغيري يف تركيبة النظام
السيايس من مؤسسات ونخب سياسية وأيديولوجية يتبناها النظام
الحاكم والسلوك الخارجي للدولة ،وما تتبناه من سياسات وتحركات
خارج حدودها الوطنية.
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انعكاسا حقيق ًّيا لروح
•هل ستشهد السياسة الخارجية املرصية
ً
الثورة املرصية بعد انتخاب رئيس جديد وبعد التحول إىل الحكم
املدين؟
•هل تعبرِّ التحركات والسياسات التي تتبناها القيادة املرصية
الجديدة برئاسة الدكتور محمد مريس عن تح ّول حقيقي يف
السياسة الخارجية املرصية؟
•ما هي التحديات التي تواجه السياسة الخارجية املرصية بعد
الثورة؟
•ما هي السياسات واإلجراءات املطلوب اتخاذها لتفعيل السياسة
الخارجية املرصية مستقبلاً ؟

اإلطار النظري:
الثورة والسياسة الخارجية

مثة اتفاق بني الباحثني والدارسني للعالقات الدولية عىل أ ّن هناك
عالقة بني التغريات الهيكلية داخل األنظمة السياسية ال سيام يف حال
الثورات وبني السلوك الخارجي للدول يف محيطها اإلقليمي والدويل؛
إذ تشري الدراسات التي تناولت العالقة بني الثورة والسياسة الخارجية
للدول التي شهدت ثورات أ ّن هناك عالقة بني طبيعة العمل الثوري
والتح ّول يف الدول الثورية وسياساتها الخارجية ،فإذا تب ّنى العمل
الثوري اإلطار السلمي يف التغيري ،فإ ّن النظام الثوري الوليد يكون أقرب
إىل تبني سياسة خارجية سلمية مع دول الجوار واملجتمع الدويل.
وانطالقًا من اقتناع الباحث بتأثري الثورات يف البنية الداخلية للدولة ،أما الدول التي شهدت موجة تحول استنا ًدا إىل العنف والقوة ،فإنّها
ومن ث ّم يف السياسة الخارجية وتصوراتها للقضايا اإلقليمية والدولية ،تكون أكرث ميلاً لتب ّني سياسة خارجية عدوانية مع محيطها اإلقليمي
فإ ّن الورقة ستسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
والدويل ،وأكرث ميلاً لالنخراط يف النزاعات والرصاعات املسلحة(((.
•كيف تؤثر الثورة كمتغري محيل يف السياسات الخارجية للدولة
التي تشهد ثورات داخلية؟

 1أحمد محمد أبو زيد" ،الثورة والسياسة الخارجية املرصية :االستمرارية والتغري" ،كراسات
إسرتاتيجية ،العدد ( 229القاهرة :مركز الدراسات السياسة واالسرتاتيجية ،)2012 ،ص .18
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وعند الحديث عن الثورة والسياسة الخارجية يتبادر إىل الذهن
مناذج تاريخية أدت فيها الثورات إىل تحوالت راديكالية يف السياسة
الخارجية ،مثل السياسة الخارجية الروسية بعد الثورة البلشفية عام
 ،1917والسياسة الخارجية اإليرانية يف أعقاب الثورة اإلسالمية عام
.1979
وت ُشري دراسة العالقة بني الثورة والسياسة الخارجية إىل أ ّن هناك
تأث ًريا يف اتجاهني رئيسني :األول يتعلق بالتغيري يف السياسة الخارجية
للدولة التي تشهد ثورة من حيث إعادة النظر يف التوجهات واألدوار
واألهداف واإلسرتاتيجيات ،وكذا القرارات والسلوكيات ،أما الثاين
فيتمثل يف استجابة الدول األخرى للتغيري الثوري ،وكيفية إدراك تلك
الدول ملا ينطوي عليه ذلك التغيري من تأثري يف مصالحها سلبيًا أو
إيجاب ًيا .وال ميكن الفصل بني الحالتني فصلاً تا ًما(((.
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هذا عىل طبيعة القيادة املوجودة يف أعقاب التغيري الثوري ،فإذا
كانت القيادة الجديدة متيل إىل النمط الحاد يف التعامل مع املواقف
املختلفة ،فمن املرجح أن تتجاهل املعارضة الداخلية وتستخدم
السياسة الخارجية لتعبئة التأييد الشعبي للنظام ،أما إذا كانت القيادة
الجديدة متيل إىل الرباغامتية ،فإنّها ستتّبع سياسة خارجية أكرث تحفظًا
واعتدال(((.

وأما بالنسبة إىل تأثري الثورة والتغيري الراديكايل يف النظام السيايس
والنخبة وصناع القرار ويف توجهات السياسة ،تناقش الدراسات بأ ّن
هناك نوعني من التأثري ،هام:
النوع األول :تفرض فيه حاالت تغيري النظام السيايس بشكل جذري
قيو ًدا شديدة عىل صانع القرار متنعه من الدخول يف التزامات خارجية
مكلفة ماديًا أو االتجاه نحو بدائل مثرية للجدل والسخط العام؛ إذ
يجنح صانع القرار إىل تحقيق توافق داخيل يتطلب عدم اإلخالل
بالتوازنات القامئة ،وتج ّنب استثارة الرأي العام والقوى السياسية
األخرى ذات التأثري يف املجتمع .ومن ث ّم ،مييل التحرك الخارجي
إىل ما ميكن تسميته بـ" الدبلوماسية الهادئة"؛ وهو منط بعيد
عن الترصيحات الحادة واملواقف املتطرفة ،ومييل إىل الهدوء عىل
املستويني اللفظي والحريك وعدم إطالق مبادرات خارجية جديدة تثري
قلق الجوار اإلقليمي واملجتمع الدويل(((.
النوع الثاين :تعمل من خالله القيادة الجديدة يف حاالت التغيري
السيايس الجذري عىل تغيري توجهات السياسة الخارجية عىل نحو
متطرف وتتبنى سياسة خارجية نشطة لتعبئة الرأي العام ،وتوجيهه
نحو قضايا خارجية ،ورصف االنتباه عن القضايا الداخلية .ويتوقف
 2جيهان الحديدي" ،الثورة والسياسة الخارجية :رؤية نظرية" ،ورقة غري منشورة مقدمة إىل
مؤمتر "الثورة املرصية والتغري يف دراسة العلوم السياسية" ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة 15-14 ،حزيران /يونيو .2011
3 Joe D. Hagan, “Regimes, Political Oppositions, and the Comparative
Analysis of Foreign Policy,” in: Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr. and
James N. Rosenau (eds.) New Directions in the Study of Foreign Policy (Boston:
Unwin Hyman, Inc., 1987), pp. 347-351.

وعىل الرغم من أ ّن الثورات تسعى دامئًا بشكل أو بآخر لهدم نظام
قديم وتأسيس نظام جديد ،فإ ّن النظم الثورية تظل يف أحيان كثرية
"حبيسة املايض" وخاص ًة يف مجال السياسة الخارجية يف ظل محددات
النظام الدويل والوضع اإلقليمي والدويل الذي تتحرك فيه الدولة
وال تستطيع تغيريه ،فضلاً عن التزامات النظام السابق القانونية
والتحالفات السياسية والعسكرية ،وكذا تداعيات عالقات الصداقة أو
العداء التاريخية مع الدول األخرى عىل مدار سنوات وعقود سابقة.
كل ذلك يعطي سياسة الدولة الخارجية بعد الثورة مبارشة قد ًرا من
االستمرارية يف إطار قيود يفرضها الوضع السابق وال تستطيع الدولة
التحرك خارج إطارها بشكل فوري عىل املدى القصري((( .وبهذا ،تظل
السياسة الخارجية يف حالة تأرجح بني متطلبات الداخل وضغوطه
املجتمعية ،وتأثريات الخارج مبا يتضمنه من فرص وتحديات .بل يظل
النظام الثوري يف رصاع مع النظام الدويل لفرتة تطول أو تقرص حتى
يفرض أحدهام قواعده وتوجهاته عىل اآلخر(((.
4 Ibid., p. 363.
5 Fred Halliday, Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth
Great Power (Hong Kong: Macmillan Press Ltd., 1999), p. 140.
6 Ibid., pp. 156-157.
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وقد استخلص الباحثون من دراسة الثورات الكربى عرب التاريخ منذ املضادة لتلك الدول ومحاوالت التدخل يف شؤونها الداخلية ،فيقوم
الثورة الفرنسية عام  1789وحتى الثورة اإلسالمية يف إيران عام  ،1979النظام الدويل مبا يشبه عملية ترويض للثورة واستيعابها ،وتتجه
أ ّن السياسة الخارجية للدول الثورية تحاول املواءمة بني نرش الفكر الدولة التي وقعت فيها الثورة نحو الرتكيز عىل التنمية الذاتية.
الثوري (تصدير الثورة إىل الدول األخرى) ووجود عالقات دبلوماسية املرحلة الرابعة :آثار الثورة عىل املدى البعيد؛ إذ يصعب قياس أثر
طبيعية مع الدول األخرى التي ترتبط معها مبصالح سياسية واقتصادية الثورات يف املحيطني اإلقليمي والدويل يف حينه ،ولك ّن قياس هذا األثر
وتجارية تدفعها إىل رضورة التعامل معها يف سياق قواعد النظام يقتيض املتابعة عىل املدى البعيد.
الدويل القائم الذي تحاول الثورة تغيريه.
وبدراسة السياسة الخارجية لدول الثورة ،الحظ الباحثون أ ّن هناك
منطًا متكر ًرا يف تطور العالقات الخارجية لألنظمة الثورية مير بأربع
مراحل رئيسة ،هي(((:
املرحلة األوىل :فرتة سامح تتمتع فيها الدولة الثورية بعالقات طيبة
مع الدول األخرى؛ وهذا ما حدث يف بداية الثورة الفرنسية ،إذ متتعت
فرنسا بعالقات طيبة مع إنجلرتا والدول األوروبية .كام قامت روسيا
يف أعقاب الثورة البلشفية بالتفاوض مع أملانيا وحاولت إقامة عالقات
مع إنجلرتا وفرنسا.
املرحلة الثانية :املواجهة؛ إذ ال تستمر فرتة السامح عادة أكرث من عام
أو اثنني عىل األكرث ،لتشهد بعدها الدول الثورية مواجهات حادة مع
الدول األخرى التي تع ّدها مناوئة لثورتها الوليدة .ويرجع البعض تكرار
االنتقال من فرتة السامح إىل املواجهة الحادة مع الدول األخرى يف
أعقاب الثورات الكربى إىل خلل يف إدراك القادة السياسيني وحساباتهم،
بينام يرجعها البعض اآلخر إىل تطورات بنيوية داخلية تحدث عىل
مستويني أساسيني :أولهام ،مستوى الدولة التي وقعت فيها الثورة من
حيث تعريف الثوريني ألنفسهم ،ومحاولة تعميم مفردات التغيري
عىل مستوى املجتمع كله ،مبا يف ذلك إعادة توجيه بوصلة السياسة
الخارجية .وثانيهام ،مستوى الدول األخرى من حيث تكييفها للثورة،
وإدراكها ملدى خطورة التغيري الثوري يف الدولة التي وقعت فيها الثورة
وتأثريه يف مصالحها .ويقود التفاعل بني تلك التطورات البنيوية عىل
هذين املستويني إىل مواجهة حتمية بني الدولة الثورية والدول األخرى.
وقد تصل املواجهات مع الدول األخرى إىل حد االحتكاكات العسكرية،
إىل جانب القيام بدعم القوى الثورية يف الخارج ،وااللتزام بتصدير
مبادئ الثورة وأفكارها حول العامل.

السياسة الخارجية المصرية
بعد فوز مرسي
ثار تساؤل رئيس بعد اندالع ثورة  25يناير حول االستمرارية والتغيري
يف سياسة مرص الخارجية؛ ألن الثورة هي فعل ينطوي عىل التغيري
الجذري ،وألن تركيبة النخبة السياسية التي أفرزتها تداعيات ما بعد
الثورة متثل قطيعة مع النخبة املنبثقة عن ثورة يوليو  1952بحكم
أيديولوجيتها وطبيعة تكوينها املدين.
يشري برنامج حزب الحرية والعدالة بوضوح إىل الرتاجع الكبري لدور
مرص يف ظل النظام السابق عىل املستويات العربية واإلقليمية
والدولية ،حتى فقدت مرص ريادتها سياسيًا وثقافيًا وإعالميًا ودينيًا،
واختزل دورها يف أدوار هامشية كالوسيط أو التابع لسياسات هذه
الدولة أو تلك ،عىل الرغم من املكانة املتميزة التي تستحقها إقليم ًيا
ودول ًيا(((.
ويتحدث كثريون بأ ّن هناك ثالثة مصادر أساسية ترشح قطيعة
السياسة الخارجية املرصية بعد ثورة يناير عن سياسة نظام مبارك
ويقل
الخارجية ،وهي :أنّها سياسة تحكمها القيم واملعايري األخالقيةّ ،
تأثري العامل الخارجي فيها ،وتحكمها االعتبارات السياسية ال األمنية؛
نتيجة إبعاد جهاز املخابرات العامة عن رسم أولوياتها ودوائر تحركها
يف مقابل دور جامعة اإلخوان املسلمني ،وتحدي ًدا مكتب اإلرشاد
عىل مستوى صنع القرار االقتصادي (حسن مالك) والسيايس (عصام
الحداد)(((.

فقد قام الرئيس محمد مريس يف األشهر األوىل من حكمه بزيارات
املرحلة الثالثة :التكيف بني الثورة والنظام الدويل؛ إذ تستعيد الدولة خارجية رأى البعض أ ّن هدفها الرئيس هو إظهار أ ّن سياساته
ّ
عالقاتها الطبيعية مع الدول األخرى ،وترتاجع آليات الدعاية السياسية
 7الحديدي" ،الثورة والسياسة الخارجية"؛ وأيضً ا:

Ibid., pp. 133-139

 8برنامج حزب الحرية والعدالة ،املوقع الرسمي للحزب عىل اإلنرتنت:
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx
 9نيفني مسعد" ،السياسة الخارجية املرصية بني االستمرارية والتغيري" ،جريدة الرشوق
املرصية.2012/9/13 ،
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الثورة( .((1ويضيف نجاح الرئيس مريس يف التوصل إىل اتفاق لوقف
إطالق النار بني القوات اإلرسائيلية وحركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
بعد ش ّن األوىل عملية "عمود السحاب" ضد الفصائل الفلسطينية يف
قطاع غزة ،بُع ًدا جدي ًدا للتغيري يف السياسة الخارجية املرصية بعد
الثورة؛ إذ كانت قبل الثورة قريبة من السياستني األمريكية واإلرسائيلية
يف املنطقة.

الخارجية تختلف جذريًا عن السياسة الخارجية التي تبناها الرئيس
السابق حسني مبارك ،مستن ًدا يف ذلك إىل أنّه رئيس منتخب بطريقة
دميقراطية ألكرب دولة يف منطقة الرشق األوسط .ويف حقيقة األمر،
ميثل هذا عاملاً إلحداث تغيري يف السياسة الخارجية املرصية ،فضالً عن
رغبة الرئيس مريس يف الحصول عىل االعرتاف بحكم التيار اإلسالمي
الذي كان مرفوضً ا من قبل الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية
والرشعية الدولية عمو ًما ،ليستكمل بها الرشعية االنتخابية التي حصل ولك ّن التحركات التي بدأها الرئيس محمد مريس منذ أيامه األوىل يف
عليها من الناخبني املرصيني.
الرئاسة ال تشري إىل أ ّن هناك تغي ًريا جذريًا يف السياسة الخارجية ملرص
الثورة عن تلك التي كان يتبناها نظام حسني مبارك ،فام زالت مرص
تحرص عىل عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة ،وقد استقبل الرئيس
مريس نفسه كلاً من وزيرة الخارجية األمريكية ووزير الدفاع يف الشهر
األول من توليه الرئاسة ،فضلاً عن تأكيد مسؤولني مرصيني حرص مرص
عىل احرتام املعاهدات مع إرسائيل(.((1

مل تكن أوىل الزيارات الخارجية للرئيس مريس إىل الواليات املتحدة
وأوروبا كام كان يتوقع الكثريون ،بل كانت أوىل زياراته إىل اململكة
العربية السعودية التي كانت تعارض التحول الثوري يف مرص ،ثم
إثيوبيا وهي كربى الدول األفريقية التي تعارض الحصة املائية املرصية
وتقود تحالفًا إلعادة النظر يف االتفاقيات املائية التي مبوجبها تحصل
مرص عىل حصتها من مياه نهر النيل ،وإيران الدولة الشيعية ذات
العالقات املتوترة مع مرص منذ ما يزيد عن ثالثة عقود؛ أي بعد
اندالع الثورة اإلسالمية فيها عام  ،1979إذ تبنت القاهرة سياسة
خارجية تجاهها قريبة من السياسة الغربية ال سيام األمريكية .ثم
كانت محاولته إحداث انفراج يف األزمة السوريّة من خالل تدشني
تحالف إسالمي يضم إىل جانب مرص اململكة العربية السعودية
وإيران وتركيا.
وشهدت األشهر األوىل  -أيضً ا  -نشاطًا ملحوظًا من الرئيس لحضور
املؤمترات الدولية التي أضحت إحدى أدوات السياسة الخارجية
للرئيس مريس ،والتي كانت مبنزلة فرصة من وجهة نظر الكثريين؛
إذ نجح يف االستفادة من املشاركة فيها للتعبري عن توجهات السياسة
الخارجية املرصية الجديدة وقضاياها وأولوياتها يف مرحلة ما بعد

يعد التحول الذي شهدته السياسة الخارجية املرصية خالل األشهر
األوىل من حكم الرئيس م��ريس هو التغيري يف النربة وليس يف
السياسات والقرارات(((1؛ فهو يتبنى خطوات رمزية أكرث منها قرارات
وإسرتاتيجيات تُحدث تحولاً يف السياسة الخارجية ،ويدلّل البعض عىل
ذلك بأ ّن العالقات الوثيقة مع حركة حامس مل تؤ ِّد إىل فتح الحدود
واملعابر املرصية أمام الفلسطينيني كام كان متوق ًعا ،أو إىل تدهور
يف العالقات املرصية  -اإلرسائيلية كام تدعو إىل ذلك الكثري من
الجامعات اإلسالمية يف مرص وعىل رأسها الحركة السلفية ،أو إىل إقامة
منطقة تجارة حرة بني مرص وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حامس،
وهي الفكرة التي رفضها مريس يف ترشين األول /أكتوبر .((1(2012
ويف املقابل ،كان هناك تنسيق أمني واستخبارايت بني مرص وإرسائيل
ملواجهة الجامعات اإلرهابية التي تنشط يف سيناء ،إضافة إىل التنسيق
بينهام بشأن وجود معدات عسكرية يف املناطق املحظور وجودها
فيها بناء عىل اتفاقية السالم بني البلدين .كام أ ّن مساعي مريس إىل
 10عصام عبد الشايف" ،دبلوماسية املؤمترات :دالالت مشاركة الرئيس مريس باجتامعات األمم
املتحدة" ،موقع مجلة السياسة الدولية ،انظر:
http://goo.gl/Rwqwc
 11مصطفى كامل السيد" ،ال تغيري يف سياسة مرص الخارجية" ،جريدة الرشوق املرصية،
.2012/9/3
12 Jeffrey Fleishman, “Egypt Foreign Policy Tone May Change, But not its
Substance,” Los Angeles Times, June 29, 2012.
13
Jannis Grimm and Stephan Roll, Egyptian Foreign Policy under
Mohamed Morsi: Domestic Considerations and Economic Constraints (Stiftung
Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security
Affairs, November 2012).
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أساسا اقتصاديًّا متي ًنا .وهو األمر
تكوين تحالف إسالمي لحل األزمة السوريّة مل تحقق أي تقدم يف اإلقليم يف العقد األخري إال بعد بنائها ً
الذي يثري التساؤل التايل :كيف سيتمكن صانع القرار املرصي من إدارة
الرصاع الدموي الدائر يف املدن السوريّة حتى اآلن.
وليس التقارب املرصي مع إيران مقرونًا بفوز الرئيس محمد مريس ،السياسة الخارجية بأقىص كفاءة ممكنة يف ظل شح املوارد ،وتردي
فقد بدأت مؤرشاته مع تويل نبيل العريب وزارة الخارجية املرصية األوضاع االجتامعية ،وازدياد الحاجة إىل رأس املال األجنبي(((1؟
قبل توليه منصب األمني العام لجامعة الدول العربية؛ إذ كان العريب يساعد نجاح الحكومات الوطنية يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار
يعمل عىل إعادة العالقات املرصية – اإليرانية .وكانت هناك مؤرشات الداخيل وتوفري مستوى تنموي ومنو اقتصادي مرتفع وتوفري الحاجات
عىل هذا التقارب مع طهران واالنفتاح عليها إبان فرتة حكم املجلس األساسية للمواطنني كافة ،عىل تبني سياسة خارجية قوية ومؤثرة،
العسكري ،إذ سمح األخري بعبور سفن إيرانية من قناة السويس ،وهو تكون داعماً إلسرتاتيجيتها الوطنية عىل املدى البعيد .والعكس صحيح؛
ما كان محظو ًرا عىل إيران منذ عام  ،1979كام أعلنت إيران بعد إذ كلام كانت األوضاع الداخلية مهتزة وغري مستقرة ومؤسسات
سقوط نظام مبارك عن تعيينها سف ًريا إىل مرص ليكون أول سفري إيراين الدولة ضعيفة وال تستطيع توفري الحاجات األساسية ومواجهة
فيها منذ قطع العالقات الدبلوماسية بينهام(.((1
األزمات االقتصادية الطاحنة يف الداخل ،كانت تداعياتها كارثية عىل
إسرتاتيجيتها الخارجية(.((1

التحديات والقيود
فرصا واسعة إلعادة بعث
تتيح األوضاع الجديدة بعد ثورة  25يناير ً
السياسة الخارجية املرصية ،وإعادة إحياء دور مرص الريادي يف
املنطقة والعامل ،عىل الرغم من أ ّن مثة تحديات وقيو ًدا شتى ينبغي
لصانع السياسة املرصي االلتفات إليها ،والتعاطي معها بكفاءة ،إن
كان يبغي تغي ًريا واض ًحا يف األداء ،أهمها:
أولاً  :األزمة االقتصادية التي مير بها االقتصاد املرصي منذ بدايات عام
 ،2011فمن الصعب الحديث عن سياسة خارجية فاعلة ونشطة
من دون أن تدعم هذه السياسة قاعدة اقتصادية قوية؛ إذ ال توجد
سياسة خارجية فاعلة بال تكلفة ،بحيث تستقطع من االقتصاد الوطني
لخدمة األمن القومي وتحقيق األهداف العليا للوطن .لذلك ،فإ ّن
األزمة االقتصادية الحالية تؤثر بال شك يف السياسة الخارجية وتح ّد
من قدرتها عىل الفعل والتأثري .وال تختلف الحلول التي تراهن عليها
حكومة محمد مريس كث ًريا عن الحلول التي اتخذتها حكومات الرئيس
رئيسا لثورة  25يناير ،فهي
السابق حسني مبارك والتي كانت سببًا ً
تعتمد عىل القروض واالستثامرات الخارجية ،ما يزيد من االعتامد عىل
الخارج ،ويق ّوض استقاللية القرار املرصي وحريته يف الحركة.

ثان ًيا :غياب التوافق املجتمعي بني القوى السياسية حول آليات
العمل السيايس والذي تجلت صوره يف االختالفات بشأن الدستور
املرصي الذي ع ّمق االستقطاب الدائر حول بعض مواده تناحر القوى
السياسية املختلفة ،وزاد من هوة الخالف بني الرئاسة وقطاعات
واسعة من الشعب .ويضاف إىل ذلك االنقسام السيايس حتى حول
الرئيس محمد مريس نفسه؛ إذ إنه فاز بنسبة ضئيلة يف االنتخابات
الرئاسية عىل منافسه أحمد شفيق .إن غياب التوافق املجتمعي
يق ِّوض تبني سياسة خارجية فاعلة.

ثالثًا :األوضاع األمنية غري املستقرة يف سيناء التي تحتاج إىل رأب
إ ّن االزدهار االقتصادي رشط من رشوط كفاءة أي سياسة خارجية الصدع ف��و ًرا؛ فهي تشكل تهدي ًدا سياسيًّا وأمنيًّا خط ًريا يف بقعة
وفاعليتها؛ فرتكيا مل تطور سياستها الخارجية وترتقي بطموحاتها يف جغرافية ال تحتمل أي تهاون أو تقصري ،وتغري أطرافًا خارجية
باستخدام هذه الورقة لفرض أمر واقع ال يصب يف املصلحة الوطنية

14 Geneive Abdo, “Egyptian Foreign Policy after the Election,” Foreign
Affairs (November 29, 2011), at:
http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/egyptian-foreign-policyafter-the-election

 15نايل شامة" ،السياسة الخارجية املرصية  ..اآلمال واملعوقات" ،جريدة الرشوق املرصية،
.2012/10/13
 16أبو زيد ،الثورة والسياسة الخارجية ،ص .8
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املرصية وسياساتها عىل كامل ترابها ،أو الستقطاع تنازالت من مرص
يف قضايا حيوية أخرى .كام أ ّن استعادة األمن يف سيناء اختبار ملدى
قدرة النظام الجديد عىل التعامل مع األزمات املعقدة بحنكة ،ومن
ثم سيعزز نجاحه من سمعته عىل الساحة الدولية(.((1
راب ًعا :غياب الرؤية لدى قيادات جامعة اإلخوان املسلمني لقضايا
السياسة الخارجية؛ فقد كانت سياسات النظام السابق تجاه الجامعة
كفيلة بتقليص اهتامم قادتها ليقترص عىل الشأن الداخيل بالدرجة
األوىل .وكانت الرضبات األمنية املتالحقة وسجن قادة الجامعة لفرتات
طويلة ومنعهم من السفر إىل خارج مرص والحد من أي احتكاك
حقيقي لهم بالعامل الخارجي ،كفيل ًة بتقليص معرفتهم وفهمهم
لطبيعة الشؤون الدولية وقضاياها املعقدة .كام مثَّل االعتبار األمني
حاج ًزا مني ًعا ضد دخول أعضاء من الجامعة ،أو حتى من املتعاطفني
معها إىل الجهات الحكومية املنوط بها التعامل مع تلك القضايا مثل
وزاريت الخارجية والدفاع واألجهزة االستخباراتية املختلفة(.((1
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من سمعة مرص ،وجرب الكسور التي أحدثها مبارك ونظامه يف قوتها
الناعمة .إال أ ّن التغيري الجذري مل يحدث يف السياسة الخارجية مع
وصول أول رئيس منتخب بعد الثورة ،عىل الرغم من املحاوالت
والجهود التي يقوم بها الرئيس محمد مريس .وقد دفع ذلك املختصني
إىل طرح بدائل أمام صانعي القرار املرصي لتدشني سياسة خارجية
أكرث فاعلية ومحققة للمصلحة واألمن القومي املرصي ،وتتمثل تلك
البدائل والخيارات يف اآليت:
أولاً  :تعظيم القوة الناعمة املرصية بإعادة إحياء التأثري الثقايف والديني
والفني املرصي الذي يجب أن يكون عىل رأس قامئة األولويات ،من
خالل خطة واضحة وطموحة تبدأ باألزهر ،ومتر بالكنيسة ،بالتوازي
مع السينام والتلفزيون واألعامل األدبية والتشكيلية ،والرياضة(.((1
ثانيًا :إعادة التوازن إىل السياسة الخارجية املرصية بتنويع محاور
التعاون يف اتجاهات جغرافية وسياسية متعددة وعدم االكتفاء
برشاكة إسرتاتيجية واحدة مع قطب دويل واحد .وعىل الرغم من
أهمية الحفاظ عىل عالقات مرص مع الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب مبستوياتها الراهنة مع تخليصها من جوانب "املرشوطية"
السياسية ،فإن األمر قد يحتاج إىل عقد رشاكات مامثلة مع أطراف
دولية أخرى (اليابان ومجموعة الدول األرسع من ًوا "الربيكس"؛ أي
الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا) إلتاحة حرية أكرب
يف التحرك واملناورة إنفاذًا للمصلحة الوطنية املرصية( .((2وينبغي
أن تقوم العالقات الخارجية املرصية عىل أسس من الندية واملصالح
املشرتكة وتبادل املنافع مع جميع الدول ،مع استقالل القرار وغياب
كل أشكال التبعية والهيمنة ،وتأكيد العالقات السلمية مع جميع
الدول والشعوب ،ودعم العدل واألمن والسلم الدويل.

ثالثًا :مأسسة السياسة الخارجية لتفعيل ال��دور القيادي لوزارة
سبل تفعيل
الخارجية وتحرير تلك السياسة من سطوة األجهزة األمنية ،مع
السياسة الخارجية المصرية
االستعانة بهذه األجهزة يف املسائل ذات الحساسية األمنية الخاصة،
مع إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك يف  11شباط /فرباير  ،2011وكذلك بالوزارات األخرى املعنية يف مجاالت اختصاص كل منها ولكن
نجح الشعب املرصي يف تحقيق نقلة يف صورة مرص وقيمتها الرمزية تحت املظلة العامة لوزارة الخارجية(.((2
واألخالقية .وكان من املؤ ّمل أن يستثمر القامئون عىل إدارة املرحلة
االنتقالية لحظة الزخم الثورية تلك باعتبارها فرصة تاريخية نادرة 19 Nabil Fahmy, “Egypt in the World: A Foreign Policy for the Twenty-First
Century,” The Cairo Review of Global Affairs (September 2012), pp. 92-95.
لعودة مرص إىل ساحة الفعل الدويل املؤثر ،وإعادة بناء ما ته ّدم  20هاين خالف" ،سياستنا الخارجية بني التطوير والتثوير" ،جريدة الرشوق املرصية،
 17شامة" ،السياسة الخارجية املرصية".
 18محمد املنشاوي" ،السياسة الخارجية لإلخوان املسلمني" ،جريدة الرشوق املرصية،
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دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير :بين االستمرارية والتغيير

راب ًعا :تطوير وزارة الخارجية من الداخل ،بحيث يعاد النظر يف معايري
القبول والتقويم والرتقي والتنقالت بالسلك الدبلومايس ،وإعداد
برامج دورية للتطوير املهني ،والتخلص من القيود األمنية ،و"ثقافة
الواسطة" التي ما زالت تحول دون االستفادة من الكفاءات .وينبغي
العمل كذلك عىل وضع ضوابط صارمة للقضاء عىل ثقافة االستعالء
باملهنة عىل املواطن ،ورضورة تقريب الثقافة السائدة لدى البعض
يف وزارة الخارجية من ثقافة املجتمع املرصي وأوضاعه التي كشفت
عنها الثورة وتفاعالتها ،ومساواة العاملني بالخارجية بسلك القضاء
واألجهزة األمنية يف العقوبات الصارمة ملوظفيها(.((2
خامسا :توفري القدرات الالزمة لتحرير القرار الوطني من أي تبعية
ً
للخارج وتأمني االستقالل الوطني ،ويستلزم هذا ربط مرشوع تأسيس
النظام السيايس الدميقراطي املأمول مبرشوع وطني للتنمية املستقلة
واملستدامة يكون قاد ًرا عىل تحرير اإلرادة الوطنية من ناحية ،وتوفري
القدرات املادية الالزمة لتحرير هذه اإلرادة من ناحية أخرى.
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عىل الرغم من االنقسام بني الباحثني وداريس العالقات الدولية حول
تأثري الثورة والتغيري العنيف للنظام السيايس يف السياسة الخارجية
للنظام الثوري الوليد ،فإ ّن للثورة أث ًرا كب ًريا عىل تصورات النظام
الثوري وقراراته ،وحتى إن مل تكن السياسة الخارجية وقضاياها أحد
أسباب اندالع الثورة .ولك ّن بعض التغيري ينال هذه السياسة بفعل
التغيرّ الذي يطرأ عىل املؤسسات والنخبة السياسية املسؤولة عن
صوغ تصورات الدولة وسلوكها الخارجي.
لقد اتسمت قضايا السياسة الخارجية لنظام الرئيس السابق حسني
مبارك باالنصياع للمطالب األمريكية واإلرسائيلية ،ونتج منها غياب
سياسة خارجية فاعلة ،وتدهور الدور اإلقليمي املرصي مبا أث ّر يف األمن
القومي واملصلحة املرصية .ومع ذلك ،مل ترد شؤون السياسة الخارجية
ضمن الشعارات التي رفعها الثوار إبان ثورة  25يناير .لكن الثورة متثل
فرصة أمام الرئيس محمد مريس لالستفادة منها يف إعادة التوازن إىل
السياسة الخارجية املرصية .ومع ذلك ،فالسياسات التي اتخذها مريس
وتحركاته الخارجية والزيارات وحضور املؤمترات الدولية واإلقليمية ال
تنم عن اختالف جذري يف السياسة الخارجية ملرص الثورة عن سياسة
الرئيس السابق حسني مبارك بسبب جملة من التحديات والقيود
التي تعوق تبني سياسة خارجية فاعلة.

سادسا :االنحياز للقضايا اإلنسانية يف السياسة الخارجية كون الرئيس
ً
مريس جاء بإرادة شعبية ،وبوصف الثورة املرصية رفعت شعارات
الحرية والعدالة االجتامعية والكرامة ،ما يفرض عىل الرئيس تبني
سياسة خارجية قوامها مساندة املطالب املرشوعة لشعوب العامل
كافة ،وبخاصة يف العامل العريب ،وليس مساندة الديكتاتوريات كام
دأب النظام السابق عىل فعله بحجة الحفاظ عىل املصالح املرصية.
فمن شأن قيام الرئيس مريس باتباع تلك السياسات تحسني السمعة
الدولية للدولة املرصية وإضفاء الرشعية عىل أفعالها وسلوكها
ولكن ميكن لحكومة الرئيس محمد مريس اتخاذ جملة من الخطوات
الخارجي ،كونها سياسات منحازة للرشعية الدولية ولحق الشعوب،
التي من شأنها تفعيل الدور والسياسة الخارجية املرصية ليس عىل
وهو ما يعزز من مكانتها كدولة دميقراطية قائدة.
الصعيد اإلقليمي فحسب ،بل عىل الصعيد العاملي أيضً ا مبا متلكه
ساب ًعا :التخطيط املوضوعي عىل املدى البعيد بإعداد رؤية شاملة مرص من قدرات متكّنها من أن تصبح فاعلاً دول ًيا وإقليم ًيا مؤث ًرا .ويف
للسياسة الخارجية املرصية لألعوام العرشين القادمة ،بعي ًدا عن هذا الصدد ،يطرح كثريون بدائل وخيارات أمام صانع القرار املرصي
املصالح أو األهواء الشخصية للنخبة الحاكمة .ومن املهم كذلك يتعلق بعضها برضورة إعادة بناء املؤسسات املسؤولة عن صناعة
إعداد كتاب دوري للسياسة الخارجية املرصية ،وإنشاء غرفة مركزية
القرار الخارجي املرصي ،وتحقيق التوافق املجتمعي الذي ميكّن
دامئة إلدارة األزم��ات الخارجية ،والتعديالت املرحلية للسياسة
النظام السيايس من تبني سياسة خارجية فاعلة ومؤثرة ،مع رضورة
الخارجية وفقًا للتطورات الدولية ،وإعادة فتح قنوات االتصال بني
صوغ إسرتاتيجية للسياسة الخارجية خالل السنوات العرشين القادمة
املراكز البحثية ووزارة الخارجية ،مع تنشيط الدبلوماسية الشعبية
توضح القدرات واإلمكانات والعقبات وتحدد األهداف التي تريد
ودبلوماسية األبواب الخلفية(.((2
الدولة تحقيقها عىل الصعيد الخارجي .كام أ ّن مثة أهمية للتعاون بني
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