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يونيو:   ٣٠ بعد  ما  المصرية  الخارجية  السياسة 
أهداف و دوائر جديدة

أ.د. محمد كمال

ــة - جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــوم الـــسـ ــ ــل ــعــ ــ ــاذ ال ــ ــتـ ــ أسـ

مرحلـة  المصريـة  الخارجيـة  السياسـة  دخلـت 

جديـدة بعـد اإلطاحـة بحكـم اإلخـوان المسـلمين 

فـى 30 يونيـو / 3 يوليـو 2013، ثـم تولـى الرئيـس عبـد 

بعـد  البـاد  فـي  الحكـم  مقاليـد  السيسـي  الفتـاح 

وقـد   ،2014 يونيـو  فـي  الرئاسـية  باالنتخابـات  فـوزه 

تمثلـت هـذه السياسـة في تبنى عـدد من األهداف        

الجديـدة. والدوائـر 

التاريخيـة  األهـداف  اسـتمرارية  الـى  فباإلضافـة 

والتقليديـة للسياسـة الخارجيـة المصريـة، يمكـن 

القول إن مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 قد تضمنت 

عـدة أهـداف يوجـد بينهـا قـدر من الترابـط، وأصبح 

لهـا أولويـة فـي رؤيـة مصـر وتوجهاتهـا الخارجيـة، 

الهـدف األول، يتعلـق بمسـاندة الدولـة الوطنيـة          

عليـه  أطلـق  مـا  وهـو  سـيادتها،  علـى  والحفـاظ 

البعـض اسـم "مبـدأ السيسـي"،  وقـد  اتضـح هـذا 

السـورية،  األزمـة  مـن  مصـر  موقـف  فـي  الهـدف 

والـذى تحـدث الرئيس السيسـي عن أنه قائم على 

خمسـة مبـادئ رئيسـة، هـي، الحفـاظ علـى وحـدة 

الميليشـيات  أسـلحة  ونـزع  السـورية،  األرض 

سـوريا،  إعمـار  وإعـادة  المتطرفـة،  والجماعـات 

وتفعيـل مؤسسـات الدولة، باإلضافـة الى احترام 

سـلمي  حـل  وإيجـاد  السـوري،  الشـعب  إرادة 

مـن  فـي موقـف مصـر  أيضـا  يتضـح  كمـا  لألزمـة، 

بوحـدة  االلتـزام  يتضمـن  والـذى  الليبيـة  األزمـة 

الشـرعية  مؤسسـاتها  ودعـم  ليبيـا،  واسـتقرار 

القاطـع  والرفـض  السياسـي،  بالحـل  وااللتـزام 

الليبيـة. الشـؤون  فـي  الخارجـي  للتدخـل 

والـذي  اإلرهـاب،  مكافحـة  هـو  الثانـي،  الهـدف 

أصبح أحد األهداف الرئيسة للسياسة الخارجية 

فـي مرحلـة مـا بعـد 30 يونيـو، وقـد طـرح الرئيـس 

اإلرهـاب  لمكافحـة  متكاملـة   رؤيـة  السيسـي 

علـى المسـتوى الدولـي فـي خطابـه أمـام القمـة 

اإلسـامية األمريكيـة بالريـاض فـي 21 مايـو 2017 

والـذى أشـار فيـه إلـى أن  الشـرط الضروري الذي 

اإلرهابيـة،  للتنظيمـات  الحاضنـة  البيئـة  يوفـر 

هـو تفـكك وزعزعـة اسـتقرار مؤسسـات الدولـة 

الوطنيـة فـي المنطقـة العربية، وأن ملء الفراغ 

الـذي ينمـو وينتشـر فيـه اإلرهـاب، يسـتلزم بـذل 

وحـدة  وتعزيـز  اسـتعادة  أجـل  مـن  الجهـد،  كل 

واسـتقال وكفـاءة مؤسسـات الدولـة الوطنيـة 

فـي العالـم العربـي، و" أن المنطقـة واجهـت  فـي 

وممولـة  ممنهجـة،  محـاوالت  األخيـرة  األعـوام 

الدولـة  مؤسسـات  لتفكيـك  واسـًعا،  تمويـًلا 

البيئـة  وفـر  مدمـر،   
ٍ
فـراغ فـي  المنطقـة  وإغـراق 

المثاليـة لظهـور التنظيمـات اإلرهابيـة"، وأكد أن 

الراميـة  الجهـود  بـكل قواهـا، كل  تدعـم   " مصـر 
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نـشــــطــــت الســـيــاســــــــة الخـارجـيــــــــة 
المصريـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 30 يونيـــو فـــي 
العديــــد مـــن الدوائـــر منهـــا الدائـــرة العربيـــة، 
وخاصـــة بُعدهـــا الخليجـــي، كمـــا نشـــطت 
فـــي جهـــود تســـوية األزمـــة الليبيـــة ودعـــم 

ــة. ــرعية اليمنيـ الشـ

لتسوية أزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة 

وسـيادة الـدول الوطنيـة وسـامتها اإلقليميـة، 

والتشـرذم  التطـرف  قـوى  مـن  وحمايتهـا 

الطائفـي، وترفـض رفًضـا قاطًعـا كل محـاوالت 

العربيـة  للـدول  الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدخـل 

الطائفيـة،  الفتـن  وتأجيـج  إزكاء  أو  واإلسـامية، 

التـي تمثـل البيئـة الخصبـة لنمو اإلرهـاب وانهيار 

الوطنيـة. الدولـة 

التعـاون  أهميـة  إلـى  السيسـي  الرئيـس  وأشـار 

هنـاك  أن  وإلـى  اإلرهـاب،  مكافحـة  فـي  الدولـي 

دوًلا توفـر المـاذات اآلمنـة للتنظيمـات اإلرهابيـة 

منهـم  المصابيـن  ومعالجـة  المقاتليـن  لتدريـب 

ومقاتليهـم،  لعتادهـم  والتبديـل  اإلحـال  وإجـراء 

الطبيعيـة  المـوارد  منهـم  يشـتري  َمـن  وهنـاك 

لهـم  يقـدم  مـن  وهنـاك  عليهـا،  يسـيطرون  التـي 

إعـام  وسـائل  لهـم  يوفـر  أو  الماليـة،  التبرعـات 

أبـواق دعائيـة للتنظيمـات اإلرهابيـة،  الـى  تحولـت 

وأن كل هـؤالء شـركاء لإلرهابييـن، وأكـد الرئيـس 

أهميـة إحـداث نقلـة نوعيـة فـي مكافحـة اإلرهـاب 

علـى المسـتوى الدولـي، بحيـث تتـم صياغـة خطـة 

عمـل واضحـة بإطـار زمنـي محـدد، تجتـث اإلرهـاب 

مـن جـذوره، تمويـًلا وتسـليًحا، وتحـرم شـبكاته من 

اآلمنـة. ماذاتهـا 

فـي  المصريـة  الخارجيـة  السياسـة  ونشـطت 

الدوائـر  العديـد مـن  يونيـو فـي   30 مرحلـة مـا بعـد 

الخليجـي،  بعدهـا  وخاصـة  العربيـة،  الدائـرة  منهـا 

الليبيـة،  األزمـة  تسـوية  جهـود  فـي  نشـطت  كمـا 

وساهمت كذلك في جهود دعم الشرعية اليمنية 

بالمشـاركة فـي التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية 

كمـا  األمـل،  وإعـادة  الحـزم  عاصفـة  وعمليتـي 

سـاهمت فـي الجهـود الدبلوماسـية لحـل األزمـة 

العـراق،  مـع  عاقاتـه  بتنميـة  وقامـت  السـورية، 

عمليـة  إلحيـاء  الدعـوة  فـي  كذلـك  واسـتمرت 

السـام الفلسـطيني اإلسرائيلي و ساهمت بدور 

بيـن  النـار  إطـاق  لوقـف  التواصـل  فـي  أساسـي 

2021 مايـو  فـي  وحمـاس  إسـرائيل 

وعـــادت مصـــر بقـــوة للدائـــرة اإلفريقيـــة، وشـــارك 

القـمـــــم  مـــن  عــــــدد  فـــي  الســـيـســــــي  الرئـيــــــس 

ــارة، وتولـــت  اإلفريقيـــة، وزار العديـــد مـــن دول القـ

مصـــر رئاســـة لجنـــة الرؤســـاء األفارقـــة للتغيـــر 

المناخـــي المعنيـــة بصياغـــة موقـــف إفريقـــي موحـــد 

إزاء مســـألة تغيـــر المنـــاخ، واســـتضافت فـــي يونيـــو 

2015 قمـــة التكتـــات االقتصاديـــة الثاثـــة الســـادك 

والكوميســـا وتجمـــع دول شـــرق إفريقيـــا والتـــي 

شـــهدت التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة إلقامـــة منطقـــة 

ــت  ــة، وقامـ ــة إفريقيـ ــم 26 دولـ ــرة تضـ ــارة الحـ للتجـ

للشـــراكة  المصريـــة  الوكالـــة  بتأســـيس  مصـــر 

مـــن أجـــل التنميـــة فـــي يوليـــو 2014، لدفـــع عاقـــات 

ــة. ــدول اإلفريقيـ ــع الـ ــاون مـ ــراكة والتعـ الشـ

كذلك استعادت مصر قدًرا كبيًرا من التوازن في 

استمرار  خال  من  الكبرى  القوى  مع  عاقتها 

العاقة االستراتيجية مع الواليات المتحدة، وفى 

للعاقات مع  آفاًقا جديدة  الوقت نفسه فتحت 

واالتحاد  والصين  روسيا  مثل  أخرى  كبرى  قوى 

األوربي، وقد أوضحت أزمة غزة في مايو 2021، حدود 

المتحدة،  الواليات  به  تقوم  أن  يمكن  الذى  الدور 

هي  مهمة،  إقليمية  بقوة  االستعانة  بدون  وأنه 

وقف  اتفاق  إلى  التوصل  يمكن  كان  ما  مصر، 

أعاد  النار بين حماس وإسرائيل، وهو ما  إطاق 
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مـــن  كبيـــًرا  قـــدًرا  مصـــر  اســـتعادت 
التـــوازن فـــي عالقتهـــا مـــع القـــوى الكبـــرى 
مـــن خـــالل اســـتمرار العالقة االســـتراتيجية 
الوقـــت  وفـــى  المتحـــدة،  الواليـــات  مـــع 
للعالقـــات  جديـــدة  آفاًقـــا  فتحـــت  نفســـه 
مـــع قـــوى أخـــرى، مثـــل: روســـيا والصيـــن 

األوروبـــي. واالتحـــاد 

الدفء إلى العاقات المصرية األمريكية، وأكد أن 

العاقات الدولية تقوم باألساس على المصالح 

وليس على االعتبارات األيديولوجية.

تحـرًكا  المصريـة  الخارجيـة  السياسـة  وشـهدت 

شـرقا  التوجـه  ومنهـا  جديـدة،  دوائـر  فـي  نشـًطا 

المتوسـط. شـرق  دائـرة  وكذلـك  آسـيا،  ناحيـة 

وقـــد تمثـــل التوجـــه نحـــو آســـيا فـــي العديـــد مـــن 

ــا  ــارة ومنهـ ــي لـــدول القـ ــارات الرئيـــس السيسـ زيـ

الجنوبيـــة  وكوريـــا  واليابـــان  والهنـــد  الصيـــن 

وســـنغافورة وغيرهـــا، وقـــد عكـــس هـــذا التوجـــه 

مـــن  العديـــد  فـــي  تـــرددت  قناعـــة  اآلســـيوي 

آســـيا  أن  الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية  الدوائـــر 

هـــي قـــارة المســـتقبل ليـــس فقـــط ألنهـــا أكبـــر 

مـــن  )واحـــد  وأكثرهـــا ســـكانا  العالـــم  فـــي  قـــارة 

كل ثاثـــة أشـــخاص يعيشـــون علـــى األرض هـــو 

إمـــا هنـــدي أو صينـــي(، ولكـــن أيضـــا ألن ميـــزان 

طريقـــه  فـــي  والسياســـية  االقتصاديـــة  القـــوة 

آســـيا  أصبحـــت  حيـــث  القـــارة،  لهـــذه  لانتقـــال 

ســـاحة لتحـــوالت اســـتراتيجية كبـــرى، و تشـــهد 

انتقـــال موازيـــن القـــوى مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق، 

آســـيا  إلـــى  األطلنطـــي  المحيـــط  منطقـــة  مـــن 

ومنطقـــة المحيـــط الهـــادئ، ويتـــم علـــى أرضهـــا 

ــى  ــة إلـ ــة األحاديـ ــة القطبيـ ــن حالـ ــم مـ ــول العالـ تحـ

ــاب،  ــدد األقطـ ــى تعـ ــوم علـ ــد يقـ ــي جديـ ــام دولـ نظـ

أطرافـــه هـــي الصيـــن والهنـــد وروســـيا باإلضافـــة 

للواليـــات المتحـــدة، وقامـــت مصـــر بدعـــم عاقتهـــا 

مـــع العديـــد مـــن الـــدول اآلســـيوية،  وانضمـــت 

إلـــى مبـــادرة "حـــزام واحـــد .. طريـــق واحـــد" والتـــي 

الصيـــن  بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون  تســـتهدف 

بطريـــق  يعـــرف  مـــا  تمثـــل  كانـــت  التـــي  والـــدول 

التحريـــر، كمـــا شـــاركت مصـــر أيضـــا فـــي تأســـيس 

البنـــك اآلســـيوي لاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة.

نشاطا  شهدت  التي  الجديدة   األخرى  الدائرة 

شرق  دائرة  هي  المصرية  الخارجية  للسياسة 

التي  المنطقة  وهى  المتوسط،  األبيض  البحر 

نتيجة  عالمي  استراتيجي  اهتمام  محل  أصبحت 

لاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي بها، والتي 

بدأت عام 2009 باكتشاف حقل تمار أمام السواحل 

قدم  تريليونات   7 على  يحتوى  والذى  اإلسرائيلية 

مكعب من احتياطي الغاز، ثم امتدت االكتشافات 

للسواحل القبرصية في حقل أفروديت باحتياطي 

ظهر  حقل  اكتشاف  وأخيرا  قدم،  تريليونات   5

أكبر  في السواحل المصرية عام 2015، والذى يعد 

المتوسط  بشرق  اإلطاق  على  االكتشافات 

هذه  مكعب،  قدم  تريليون   30 وباحتياطي 

المتوسط  شرق  تحول  إلى  أدت  االكتشافات 

إطارها  وبدأ يظهر في   ، استراتيجية  إلى منطقة 

تفاعات وتحالفات جديدة، ومشروعات للتعاون 

لم تكن موجودة من قبل، وقد نشطت السياسة 

الخارجية المصرية في هذه المنطقة، وتمثل ذلك 

في العديد من لقاءات القمة بين مصر واليونان 

ومناورات  عسكري  لتعاون  باإلضافة  وقبرص، 

المتوسط، وطرح مشروعات  البحر  مشتركة في 

من  االستفادة  فكرة  منها  االقتصادي  للتعاون 

الموجودة    LNG المسال   الغاز  تصدير  محطات 

بمصر - والتي لم تعد تعمل بكامل طاقاتها-  من 

كما  األوروبية،  للقارة  المنطقة  غاز  تصدير  أجل 

ساهمت في إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز، 

وقادت الجهود لتحويله إلى منظمة إقليمية.
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ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ ــــســ ــت ال ــطـ ــشـ نـ
المتوسط،  شــرق  منطقة  فــي  المصرية 
وبرز ذلك في العديد من لقاءات القمة بين 
مصر واليونان وقبرص، باإلضافة للتعاون 
الــعــســكــري والـــمـــنـــاورات الــمــشــتــركــة في 

البحر المتوسط.

خاصـة القـول إن السياسـة الخارجيـة المصريـة 

شـهدت نشـاطا كبيـرا فـي مرحلـة ما بعـد 30 يونيو 

للنشـاط  جديـدة  أهـداف  اسـتحداث  وتـم   ،2013

اإلرهـاب  مكافحـة  منهـا  المصـري  الدبلوماسـي 

والحفـاظ علـى الدولـة ومؤسسـاتها فـي مناطـق 

مـن  عـدد  فـي  النشـاط  تكثيـف  وكذلـك  األزمـات، 

ومنهـا  الخارجـي  للتحـرك  التقليديـة  غيـر  الدوائـر 

المتوسـط. وشـرق  آسـيا 


