درا�سة من كتاب

السياسة الخارجية
المصرية في زمن
الجماعة :تصعيد
وتراجع
سنية البهات
شهدت م�صر يف الأعوام الثالثة الأخرية جد ًال وا�سع ًا
ب�ش�أن م�صالح م�صر الوطنية و�أمنها القومي؛ وارتباط ذلك ب�سيا�ستها
اخلارجية .ومل يكن من ال�صعب فهم الدوافع التي ات�سم بها هذا اجلدل
بدء ًا من العوامل واملتغريات العديدة التي �شهدتها ال�ساحة امل�صرية
عقب ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير العام  ،2011مرور ًا باملتغريات
غري امل�سبوقة التي �أحاطت بحدود م�صر كحزام ناري فر�ض عليها �إعادة
ر�سم �أولوياتها ومالمح �سيا�ساتها اخلارجية� ،سواء على احلدود الغربية
وما خلفته الثورة الليبية من �أحداث و�صراعات وتكد�س لل�سالح� ،أو
على حدودها اجلنوبية وما �شهدته -وما تزال -من توترات كبرية ذات
عالقة ب�أمن م�صر القومي و�سيادتها على �أرا�ضيها ،وال�صراع الدائر على
حدودها ال�شرقية ،وحتديد ًا يف �سيناء التي تعر�ضت ل�سيل جارف من
التفاعالت والتحركات ال�سيا�سية التي جعلت منها امتداد ًا �آخر لقطاع
غزة ،والتي �أ�صبح ي�سيطر عليها حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س
وانتهاء باملتغريات
(اجلناح الفل�سطيني جلماعة الإخوان امل�سلمني)،
ً
التي فا�ضت بها ال�ساحة الإقليمية بعد �أن فتحت ثورات الربيع العربي
يف دول املنطقة ،وعلى ر�أ�سها م�صر وتون�س ،الباب على م�صراعيه �أمام
تدخالت �إقليمية ودولية غري م�سبوقة ،جاء اجلانب الأعظم منها مبا
ال يتالءم وامل�صلحة الوطنية لدول الربيع العربي ويف القلب منها م�صر.
( ) كاتبة وباحثة �سيا�سية م�صرية.
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من هذه اخلريطة التي متوج بالأحداث والتفاعالت ،والتي �أ�سفرت عن �صعود
قوى �إلى قمة ال�سلطة ومراكز �صناعة القرار ،وتراجع قوى �أخرى تقليدية ظلت
قاب�ضة على �صناعة القرار لأكرث من ثالثة عقود يف م�صر ،يكون احلديث عن مالمح
�سيا�سة م�صر اخلارجية �أمر ًا على درجة عالية من ال�صعوبة ،خ�صو�ص ًا و�أن لعبة
تبديل كرا�سي ال�سلطة بعد ثورة  25يناير قد �أحدثت تغيري ًا كبري ًا يف موازين القوى
على ال�ساحتني :الداخلية امل�صرية ،والعربية والإقليمية مع ًا .كما �أنتج ا�ستمرار املناخ
الثوري بتفاعالته امل�ستمرة ،وخروج جماعة الإخوان امل�سلمني من �صفوف املعار�ضة
لتحتل قمة ال�سلطة يف م�صر ،تزايد �إرباك امل�شهد ،و�إ�ضافة �أبعاد جديدة من التداخل
بني دور الدولة وم�صلحتها العليا ،ودور اجلماعة كالعب جديد على ال�ساحة ال�سيا�سية
وم�صاحلها �أي�ض ًا .ورمبا تكون تلك هي �إ�شكالية البحث املتج�سدة يف منط العالقة بني
الإخوان امل�سلمني ،كفاعل من غري الدولة �أ�صبح على ر�أ�س ال�سلطة ،وحل حمل الدولة
كوحدة وحيدة ورئي�سة يف حتليل العالقات الدولية وبني املجتمع الدويل.
السياسة الخارجية واألمن القومي

تقوم ال�سيا�سة اخلارجية للدولة على عن�صرين �أ�سا�سيني ،الأول :هو �صوغ
ال�سيا�سة اخلارجية �-أي كيف ت�صوغ وحتدد الدولة �أهدافها يف مواجهة وحدة �أخرى،
�أو �أكرث يف حميط الأ�سرة الدولية ،وهذه العملية تخ�ضع للظروف الداخلية يف الدولة،
فال�سيا�سة اخلارجية من حيث املتغريات الأ�سا�سية التي حتدد تبلورها تخ�ضع للو�سط
الداخلي ،وتتحدد به �سواء على م�ستوى الفرد (القيادة) �أو على م�ستوى الإقليم
(النواحي اال�سرتاتيجية املرتبطة بالأمن الإقليمى).
البعد الثانى :يتمثل يف الأدوات التي ميكن من خاللها حتقيق الأهداف التي
ت�سعى �إليها هذه ال�سيا�سة ،وعلى الرغم من وجود خ�صائ�ص ذاتية تعرب عنها ،ف�إن
ال�سيا�سة اخلارجية تخ�ضع من حيث �صوغها و�إعدادها للقواعد التي تخ�ضع لها
ال�سيا�سة الداخلية ،ولذلك يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار الر�أي العام الداخلي ،كما
�أنها ،كقرار �سيا�سي ،ترتبط ب�أهداف معينة ال تعدو �أن تكون �صورة من �صور وظائف
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الدولة .من هنا ف�إن العالقة بني ال�سيا�سة الداخلية ،واخلارجية ،تكاد تكون حلقة
م�ستمرة وغري منف�صلة ،فال�سيا�سة اخلارجية امتداد لل�سيا�سة الداخلية ،وال�سيا�سة
الدولية امتداد لل�سيا�سة اخلارجية ،والفارق بني كل منهما يتحدد من حيث �أهداف
و�إطار التحليل (.)1
وتتمثل حمددات ال�سيا�سة اخلارجية بدرجة رئي�سة يف :طبيعة النظام ال�سيا�سي
ومك ِّوناتها ،اخل�صائ�ص القومية ،الن�سق الدويل ،والتفاعالت الدولية.
وبالنظر �إلى طبيعة النظام ال�سيا�سى الذي حكم م�صر يف الفرتة من (يونيو
(حزيران) العام  – 2012يونيو (حزيران) العام  )2013املتمثل يف جماعة الإخوان
امل�سلمني املتحالفة مع ف�صائل �أخرى من التيارات الإ�سالمية ،وهي اجلماعة التي
�صعدت �إلى قمة ال�سلطة يف م�صر ،عرب انتخابات رئا�سية ،يف جولة الإعادة بني
مر�شح جماعة الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي واملناف�س له من التيار املدين الفريق
�أحمد �شفيق ،و�أ�سفرت عن فوز مر�سي مبن�صب الرئي�س ...يكون قد ظهر العب
جديد على امل�سرح ال�سيا�سي داخل م�صر وخارجها ،جم�سد ًا يف �صعود التيارات
الإ�سالمية �إلى قمة ال�سلطة يف م�صر ،و�أي�ض ًا يف عدد �آخر من البلدان التي �شهدت
ثورات الربيع العربي مثل تون�س ،ويكون بذلك قد برز على ال�سطح العامل الديني
كبعد جديد �أو العب جديد على �ساحة ال�سيا�سة اخلارجية ،له ت�أثرياته املختلفة على
الداخل امل�صري ،وال�سيا�سة اخلارجية مل�صر ،بل وال�ساحة الإقليمية؛ �إذ �إنه قد �أ�سهم
يف ت�شكيل توجهات ال�سيا�سة اخلارجية من حيث كونه �إطار ًا مرجعي ًا عند �صوغ هذه
التوجهات وتلك ال�سيا�سات من ناحية ،ومن ناحية ثانية كونه م�صدر ًا للعديد من
الق�ضايا اجلديدة التي يفر�ضها على �أجندة ال�سيا�سة اخلارجية.
يتم تناول البعد الديني كفاعل ن�شط عند درا�سة وحتليل ال�سيا�سة اخلارجية
وفق م�ستويات عدة :الأول :يتناول البعد الديني ومنهجية درا�سة ال�سيا�سة اخلارجية،
((( حامد ،ربيع ،خ�صائ�ص املجتمع الدولى املعا�صر :ال�صراع الأيديولوجي وتطور املجتمع الدويل املعا�صر ،القاهرة ،وزارة اخلارجية
(معهد الدرا�سات الدبلوما�سية) ،الدورة الرابعة.
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والثاين ويتناول ت�أثري البعد الدينى يف مك ِّونات ال�سيا�سة اخلارجية ،بينما يتناول البعد
الثالث العامل الديني وتغيري طبيعة ال�سيا�سة اخلارجية(.)2
تتناول الورقة� ،إ�ضافة �إلى مالمح ال�سيا�سة اخلارجية مل�صر خالل فرتة حكم
الإخوان امل�سلمني (يونيو (حزيران)  – 2012يونيو (حزيران)  ،)2013الإ�شكاليات
املرتبطة بهذا النمط من الفاعلني اجلدد يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول يف املراحل
االنتقالية.
ثورات الربيع العربي وإنتاج فاعلين جدد

على الرغم من اخل�صو�صية التي متيزت بها ثورة  25يناير يف م�صر ،من حيث
عدم وجود قيادة وبرنامج ثوري ،ف�إنها �أف�سحت املجال لإنتاج �أربعة �أنواع من الفاعلني
املحليني ،ورمبا الإقليميني الذين �أثروا يف �شكل الدولة ومنط عالقاتها الإقليمية
والدولية.
النوع الأول :قوى الإ�سالم ال�سيا�سي ،وعلى ر�أ�سها جماعة الإخوان امل�سلمني،
والنوع الثاين :منظمات املجتمع املدين وجمعيات حقوق الإن�سان ،والنوع الثالث:
التيارات الليربالية ،والنوع الرابع :الثورة التكنولوجية العاملية التي �أمدت و�سائل
التوا�صل املجتمعية بقوة دفع غري م�سبوقة ،على �صعيد التفاعالت العاملية ،وهي
التفاعالت التي عجزت الدولة ال�سلطوية عن حجبها �أو تطويقها واحلد منها ،و�صار
التوا�صل العاملي بني ال�شباب �أحد الأ�س�س اجلديدة يف بناء نظام �إقليمى تفاعلي،
واالنتقال �إلى مرحلة جديدة تقت�ضي االرتقاء بالفرد �إلى م�ستوى املواطن الكوين� ،أو
ال�سلطة ال�شعبية العاملية(.)3

((( ع�صام ،عبدال�شايف ،البعد الديني يف ال�سيا�سة اخلارجية ،جملة ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،191يناير (كانون الثاين)  ،2013املجلد
(.)48
((( عبداملنعم ،امل�شاط ،ت�أثري الثورات العربية يف العالقات الإقليمية يف ال�شرق الأو�سط ،اجتاهات نظرية ،ملحق ال�سيا�سة الدولية ،عدد
يوليو (متوز)  ،2012العدد .189
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ولعل ت�شبيه املنظر ال�سيا�سي واملح ِّلل اال�سرتاتيجي الأمريكي جوزيف �صموئيل
ناي ال�سيا�سة العاملية يف القرن احلادي والع�شرين ب�أنها خ�شبة م�سرح مل تعد فيه
الدولة املمثل الوحيد� ،إذ بد�أ يزاحمها ممثلون �آخرون كالفاعلني من غري الدول،
ي�شري �إلى تعمق املنظور التعددي يف العالقات الدولية الذي يراعي الت�أثريات التي بات
ُيحدثها الفاعلون من غري الدول ( .)Non state Actorsيف ال�سيا�سات الداخلية
واخلارجية والإقليمية والعاملية .ولقد كان جل ت�أثريات املوجة الأولى من الفاعلني من
غري الدول (ك�شركات النفط متعددة اجلن�سية ،املنظمات الدولية غري احلكومية.
وغريها) ذات طبيعة احرتافية ت�ساومية للدولة� ،أي �إن ه�ؤالء الفاعلني جتلت معظم
ت�أثرياتهم يف �إ�ضعاف �سلطة الدولة على �إقليمها ،وممار�ساتها للوظائف املنوط بها(.)4
يف هذا الإطار ميكن التعامل بالتحليل مع جماعة الإخوان امل�سلمني باعتبارها
�أحد تنظيمات العنف العابرة للحدود ،والتي �صعدت �إلى ال�سلطة كفاعل جديد من
غري الدولة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن تنظيم القاعدة .وميكن اال�ستدالل على املالمح
والت�أثريات التي �أحدثتها على الدولة امل�صرية و�سيا�ستها اخلارجية خالل فرتة توليها
ال�سلطة يف م�صر.
أدوات البحث

درج حمللو ال�سيا�سة الدولية على ا�ستخدام م�ستويات التحليل كمفهوم و�أداة
حتليلية ت�ساعد على التعامل مع �صفة الرتكيب والتداخل �إلى حد التعقد يف الظاهرة
الدولية والعاملية ،و�صو ًال بها �إلى التحليل والتف�سري ،ورمبا �إلى التنب�ؤ �أحيان ًا.
وم�ستويات التحليل وفق تعريف ( )Goldsteinهي الطريقة املعتمدة بني
دار�سي العالقات الدولية للتعامل مع تعددية الفواعل والعمليات ،ونطاقات الت�أثري
داخل العالقات الدولية ،وتالي ًا فهي تقوم بو�ضع �إطار للت�صنيف والتف�سري ا�ستناد ًا
�إلى معيار وحدات التحليل� ،أو معيار العمليات التي من �ش�أنها الإجابة عن ال�س�ؤال
((( خالد ،حنفي علي ،ما بعد الدولة ،متطلبات فهم املوجة اجلديدة للفاعلني من غري الدول� ،إجتاهات نظرية ،ال�سيا�سة الدولية ،عدد
�أبريل (ني�سان) � ،2013ص3
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ملاذا(.)5
ولأن طبيعة الظواهر تت�سم بالتعقيد ،ف�إن االرتكان �إلى عامل واحد للتف�سري
ُيعد �أمر ًا خم ًال منهجي ًا ،وتظل حماوالت اجلمع بني امل�ستويات املختلفة للتحليل
(امل�ستويات الكلية كالنظام الدويل� ،أو �أنظمة الوعية� ،أو امل�ستويات اجلزئية كالدولة،
�أو الفرد �صانع القرار) �أمر ًا يرنو �إليه باحثو العالقات الدولية ،على الرغم من
�إ�شكاليته ،بينما قد ي�ضطر الواحد منهم �إلى الرتكيز على م�ستوى واحد منها.
وقد جتددت �إ�شكالية م�ستويات التحليل ،لكن هذه املرة �صارت �أ�شد وط�أة
بو�ضعها على حمك الواقع التطبيقي ،فا�ستجاب منظرو م�ستويات التحليل على نحو
�أ�ضاف م�ستويات جديدة ،مل تكن معتادة من قبل ،كامل�ستوى ما دون القومي� ،أو املحلي،
الذي ي�شمل ت�أثريات وتفاعالت الفاعلني ما دون الدولة ( )sub stateوكيفية ت�أثريها
يف الواقع الدويل مب�ستوياته الكلية واجلزئية .ويف �ضوء التطورات التي �شهدتها
املنطقة العربية ،بد�أ نوع من التحول يف طبيعة الفاعلني من غري الدول ،وميكن هنا
ر�صد ُبعدين لهذا التحول ،البعد الأول :يتعلق بالتحول يف طبيعتهم كفاعلني م�ستقلني
عن الدولة ،خ�صو�ص ًا مع جناحهم يف االفادة من التغيريات الثورية التي �شهدتها
بع�ض الدول العربية ،وتعد حالة جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر مثا ًال على هذا
التحول .فقبل الثورة امل�صرية ،كان يتم التعامل مع هذه اجلماعة باعتبارها جماعة
حمظورة ،على الرغم من �أهميتها كقوة �سيا�سية تبنت �سيا�سات خارجية م�ستقلة عن
الدولة امل�صرية(.)6
ولكن بعد ثورة  25يناير �أ�صبحت جماعة الإخوان امل�سلمني من القوى
ال�شرعية(بال �سند قانوين) ،وانتقلت من م�ستوى الالعب اجلديد �إلى الالعب
الرئي�س الذي ميثل الدولة ،بعد م�شاركتها يف العملية االنتخابية عرب حزب خا�ص بها،
لتفوز وت�صبح على ر�أ�س ال�سلطة ال�سيا�سية يف م�صر ممثلة مبحمد مر�سي.
(5) Joshua.s.Goldsten: in international Relation New York : Long man press ، 1999 ، p.p 17-16
((( �إميان �أحمد رجب ،الالعبون اجلدد� :أمناط و�أدوار الفاعلني من غري الدول يف املنطقة العربية ،ال�سيا�سة الدولية ،العدد ،178يناير
(كانون الثاين)  ،2012املجلد � ،27ص38
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هنا نحاول الإجابة عن ال�س�ؤال املحوري لهذه الورقة وهو :هل �صعود جماعة
الإخوان امل�سلمني كفاعل من غري الدولة �إلى ر�أ�س ال�سلطة يف م�صر� ،أحدث نوع ًا
من االندماج بني اجلماعة التي متتلك �أجندتها اخلا�صة وم�صاحلها اخلا�صة ،وبني
الدولة كوحدة وحيدة ورئي�سة يف حتليل العالقات الدولية؟ �أم �إن وجود هذه اجلماعة
على ر�أ�س ال�سلطة يف م�صر ،قد خلق نوع ًا من تقاطع امل�صالح اخلا�صة باجلماعة
وامل�صلحة الوطنية للدولة امل�صرية ،خ�صو�ص ًا و�أن للجماعة ر�ؤيتها اخلا�صة لل�سيا�سة
اخلارجية ،ومتتلك من املوارد امل�ستقلة عن الدولة ما ميكنها من القيام بذلك؟ وهل
تخلت اجلماعة عن طبيعتها كفاعل من غري الدولة� ،أم ظلت حمتفظة بكيان مواز
لكيان الدولة ومتقاطع معه؟
تعريف الفاعلين من غير الدول)Non State Actors( :

املق�صود بدور الفاعلني من غري الدول اجلدد ،اجلماعات �أو املنظمات التي
تتمتع بعدد من ال�سمات تتمثل يف اال�ستقالل بدرجة كبرية عن متويل احلكومة
املركزية التي تعمل على �أر�ضها ،ومتتلك موارد خا�صة بها ت�ضمن ممار�سة ت�أثري ما يف
املخرجات ال�سيا�سية داخل دولة واحدة �أو �أكرث ،ويف البيئة الدولية ،لها هوية متميزة،
وكذلك لها �سيا�سة خارجية م�ستقلة عن �سيا�سات الدولة التي تنتمي �إليها ،وا�ستطاعوا
من خالل توفريهم جملة من اخلدمات االجتماعية واالقت�صادية� ،أن يحظوا بدرجة
من ال�شرعية ال�سيا�سية الداخلية(.)7
كثرية هي الدرا�سات التي تناولت الفاعلني العنيفني من غري الدول ،و�أمناط
ت�أثريهم يف مراحل التغيري يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،التي لعب فيها الفاعلون
العنيفون من غري الدول دور ًا مهم ًا يف الت�أثري يف حال اال�ستقرار �أو ال�صراع يف املنطقة،
حيث �شهدت املنطقة خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين -على �سبيل
املثال ال احل�صر -حربني كان الطرف الثاين فيهما الفاعلني العنيفني من غري الدول،
الأولى ،حرب يوليو (متوز) العام  2006بني حزب اهلل و�إ�سرائيل ،التي ت�ضررت منها
((( امل�صدر ال�سابق.
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الدولة اللبنانية التي مل تخطط لهذه احلرب ،والثانية العدوان الإ�سرائيلي على قطاع
غزة يف دي�سمرب (كانون الأول) العام  ،2008التي كان الطرف الفاعل فيها حركتا
املقاومة الإ�سالمية حما�س واجلهاد الإ�سالمي.
ال تعد ظاهرة تنامي دور الفاعلني ،من غري الدول ،جديدة فقد بد�أت من
�سبعينيات القرن املا�ضي ،مع بداية انهيار االتفاق الكبري الذي �أر�ساه نظام «بريتون
وودز»( )8حول القواعد والإجراءات التي حكمت العالقات االقت�صادية الدولية،
و�صاحب ذلك بروز اجتاهات يف درا�سة العالقات ال�سيا�سة الدولية ،تنطلق من
االهتمام بدور الفاعلني من غري الدول ،وب�أمناط التفاعالت عرب احلدود القومية
خ�صو�ص ًا يف املجاالت االقت�صادية؛ �إذ �شهدت تلك الفرتة �أولى الت�أثريات املتنامية
للجيل الأول من الفاعلني من غري الدول يف بنية العالقات الدولية ،وهي الت�أثريات
التي دفعت �إلى تطور االعتماد املتبادل يف �إطار املدر�سة الليربالية التي �أف�سحت مكان ًا
لت�أثريات املبادرات غري الر�سمية يف ال�سيا�سة الدولية ،على �أ�سا�س �أنها بنت فر�ضياتها
على �أن معظم اهتمامات الدول يف �سيا�ساتها اخلارجية �أ�صبحت تن�صب على ق�ضايا
التطور التقني واالقت�صادي وذلك على ح�ساب الق�ضايا الأمنية ،هنا �أ�سهم علماء
مثل :جوزيف ناي ،روبرت كوهني( ،)9و�صموئيل هنتنغتون يف بناء فهم جديد للعالقات
الدولية لأدوار الفاعلني من غري الدول ،عندما ر�أوا �أن ال�سيا�سة الدولية تت�ضمن كل
التفاعالت ال�سيا�سية بني الفاعلني امل�ؤثرين يف النظام الدويل �أي ًا كانت طبيعتهم،
فرد ًا �أو منظمة ،املهم �أنهم ميتلكون املوارد التي متكنهم من الت�أثري.
متثلت خطورة هذا االجتاه الدويل يف االعتماد على الفاعلني من خارج الدولة
وم�سانداتهم يف �أن تنظيمات م�سلحة �أو متطرفة مثل تنظيم القاعدة ،والتنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني ت�صدرا امل�شهد ال�سيا�سي باعتبارهما تعبري ًا عن متطلبات جمتمعية
((( نظام بريتون وودز ( ،)Bretton Woods systemهو نظام ادارة نقدي �أ�س�س قواعد للعالقات التجارية واملالية بني الدول
ال�صناعية الكربى يف العامل يف منت�صف القرن الع�شرين .كان نظام بريتون وودز �أول منوذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاو�ض يهدف �إلى
تنظيم العالقات بني الدول امل�ستقلة .موقع املعرفة على الرابط الآتي:

http://www.marefa.org/index.php

((( م�ست�شار ا�سرتاتيجي لل�شركات الدولية ،م�ؤلف كتاب «كيف يفكر القادة ال�صينيون».
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عك�سها جميء الإخوان �إلى ال�سلطة يف م�صر عرب انتخابات حرة �أك�سبتهم �شرعية،
كانت بالن�سبة جلماعة الإخوان امل�سلمني �إحدى �أهم �أدواتها يف التعاطي مع املجتمع
الدويل على الرغم من تعار�ض م�صاحلهم و�أهدافهم مع م�صالح الدولة الوطنية
التي اعتلت اجلماعة قمة ال�سلطة فيها يف م�صر كما يف تون�س ،و�صل هذا التعار�ض
�إلى الت�ضارب يف امل�صالح الذي بلغ حد التهديد املبا�شر للدولة واملجتمع الإقليمي.
وبذلك فقد كان االقت�صاد هو بوابة الدخول لهذا النوع من الفاعلني ،حتى عندما
اجته الباحثون لإدخال املتغريات ال�سيا�سية يف حتليالتهم ،كان ذلك بهدف حتليل
�سيا�سات العالقات االقت�صادية الدولية ،وتعددت التعبريات التي �أطلقت �آنذاك على
الر�ؤية واملنظور املعربين عن هذا الإطار النا�شئ لفهم الواقع الدويل.
وعلى الرغم من تعدد امل�سميات ،ف�إن جميع الأدبيات اتفقت على �أن الدول
القومية لي�ست الفاعل الوحيد يف ال�سيا�سات العاملية ،و�أن هناك فاعلني �آخرين مثل
املنظمات الدولية وال�شركات متعددة اجلن�سيات.
ثم �أعقب �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول) ،ا�ستدعاء الدين كمدخل
للتفاعالت عرب القومية بكثافة ،وبالرغم من العمومية يف التعريف النظري ،ف�إن
الإ�سالم ال�سيا�سي انفرد ح�صر ًا يف الأدبيات الغربية ،ك�أمنوذج تطبيقي وحيد على
الدرا�سات التي تبحث ت�أثري الدين يف و�ضع ال�سيا�سة اخلارجية ،وكيفية ا�ستهداف
الفاعلني الدينيني يف الت�أثري يف ال�سيا�سة اخلارجية من خالل ت�شجيع �صانعي القرار
على ت�ضمني مبادئهم ومعتقداتهم ،وقيمهم الدينية يف ال�سيا�سة اخلارجية ،وكيف �أن
هذا الت�أثري يزداد� ،إذا كان القائد ال�سيا�سي ي�ؤمن باملعتقدات ذاتها ،وي�ؤمن ب�ضرورة
�أن تكون ال�سيا�سة اخلارجية ترجمة لهذه القيم واملعتقدات.
وميكن للفاعل الديني الت�أثري يف ال�سيا�سة اخلارجية من خالل قاعدته
اجلماهريية ،حيث يجعل الدين حمدد ًا لالنتماء الأيديولوجي واحلزبي ،الأمر الذي
ينعك�س على �أجندته لق�ضايا ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية مع ًا ،فقد يجعل هناك
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مرادف ًا بني الهوية الوطنية والإ�سالمية(.)10
الأمر الذي جتلى بو�ضوح يف �سيا�سات م�صر اخلارجية خالل فرتة حكم
الإخوان امل�سلمني مل�صر.
لعبة الشيطان وإعادة إنتاج فاشية جديدة

يقول الكاتب الأمريكي روبرت داريفو�س يف كتابه« :لعبة ال�شيطان ..الإ�سالم
ال�سيا�سي والواليات املتحدة»�« :سادت ال�سيا�سات الأمريكية حالة من التخبط واالرباك
عقب �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول) ،لكنها مل تغلق �أبد ًا �أبواب التقارب
مع تلك احلركات اجلهادية الإ�سالمية ،و�ساندت بقوة الإخوان يف م�صر باعتبارهم
البديل القادم بعد رحيل نظام مبارك ،والبديل القادر على حمايتهم من اجلماعات
اجلهادية باعتبارها يف نهاية املطاف �إما قد خرجت من عباءتها� ،أو على �صالت
قوية بها ،ولقد قررت وا�شنطن منذ العام � 2005أن يكون الإخوان هم احل ّكام اجلدد
للمنطقة العربية بعد �أن تزيح عن كاهلها عبء الديكتاتوريات املرهقة والفا�شلة التي
دعمتها وت�سببت لها يف الكثريمن احلرج خالل العقود املا�ضية ،حيث ظلت االتهامات
تالحقها لدعم الأنظمة العربية الفا�شية ،وعلى ر�أ�سها نظام مبارك ،وعندما الح لها
�أخري ًا يف الأفق حل مل تكن تتوقعه للتخل�ص من هذا العبء متمث ًال يف ثورة  25يناير
 2011يف م�صر ،طرحت على املائدة وبكل و�ضوح دعمها الكامل واملطلق حلليفها
اجلديد يف املنطقة ،الوجه اجلديد للفا�شية القادم عرب �صناديق االقرتاع»(.)11
ثم حاولت جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر �أن تثبت ل�صناع القرار ال�سيا�سي
يف وا�شنطن� ،أنها وحدها -باعتبارها تيار ًا �إ�سالمي ًا معتد ًال -القادرة على التعامل يف
عامل ال�سيا�سة برباغماتية وفاعلية ،و�أنها �أي�ض ًا القادرة على توحيد �صفوف التيارات
(� ((1أمانى ،غنيم ،التكيف املرن� :أمناط الت�أثريات العابرة للقومية للفواعل الدينية من غري الدول ،اجتاهات نظرية ،ال�سيا�سة الدولية،
العدد� ،192أبريل( ني�سان)  ،2013املجلد � ،48ص.23
( ((1روبرت ،درايفو�س ،لعبة ال�شيطان :الإ�سالم ال�سيا�سى والواليات املتحدة ،2006 ،نق ًال عن ميادة ،عفيفي ،الأهرام امل�صرية14 ،
�أغ�سط�س (�آب) .2013
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الإ�سالمية اليمينية حتت لوائها ،بل حثها على تنفيذ الأجندة الإخوانية نف�سها ،من
دون عناء يذكرُ ،مذ ّكرة بذلك وا�شنطن بالأمنوذج الإيراين ،و�أنها عالوة على ذلك
قادرة على ح�شد املاليني من امل�ؤيدين ،و�أنه لن يعكر �صفو عملية تبديل الكرا�سي مع
النظام ال�سابق �أي �صراعات على م�ستوى ال�شارع امل�صري ،وبذلك �ضمن الإخوان
امل�سلمون متكينهم من ال�سلطة يف م�صر وتون�س �أو ًال ،ثم بقية دول املنطقة م�ستقب ًال
مقابل ا�ستحقاقات �أملتها وا�شنطن كان على اجلماعة حتقيقها والوفاء بها ،وعلى
ر�أ�سها بالطبع حفظ �أمن �إ�سرائيل والواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا من خطر
اجلماعات اجلهادية وتنظيم القاعدة ،وهي اال�ستحقاقات التي وعدت جماعة
الإخوان امل�سلمني بتحقيقها واال�ستجابة لها ،حتى ولو كان الثمن هو الدفع مبنطقة
ال�شرق الأو�سط ب�أكملها يف �أتون حروب �أهلية و�صراعات طائفية ومذهبية ،يعلم اهلل
وحده �إلى �أين كانت �ست�صل.
�أ�سفر هذا االتفاق يف النهاية عن جتميع التيارات الإ�سالمية املتطرفة يف
�سيناء حتت مظلة تنظيم الإخوان امل�سلمني ،واطمئن الغرب �إلى �أن الإخوان امل�سلمني
جاهزون دائم ًا ب�صفقة يرونها مر�ضية للغرب مقابل عدم تهديد ما يعتقدون �أنه
م�صالح غربية �أ�سا�سية ،على ر�أ�سها احلفاظ على اتفاقية ال�سالم امل�صرية –
الإ�سرائيلية ،وا�ستمرار تدفق الطاقة ،وان�سياب املالحة يف قناة ال�سوي�س �أمام البوارج
وال�سفن الأمريكية والإ�سرائيلية ،مقابل الإبقاء عليهم يف ال�سلطة يف م�صر وتون�س،
وم�ستقب ًال يف �سوريا والأردن.
وللتعرف �أكرث على مالمح �سيا�سة م�صر اخلارجية يف فرتة حكم الإخوان،
ينبغي �أو ًال التعرف �أكرث على حمددات ال�سيا�سة امل�صرية اخلارجية من حيث منهجية
العمل اخلارجي �إذ« :يجب �أن يرتبط حترك م�صر جتاه �أي دولة �أخرى من �أهمية
تلك العالقة مل�صر على املدى الطويل ،بغ�ض النظر عن االتفاق مع �سيا�سات الدولة
يف مرحلة ما� ،أو االختالف معها ،وهذا يتطلب حتديد �أهداف بعيدة وطويلة الأجل،
حتى تتم �إدارة العالقة مع تلك الدولة على �أ�سا�س م�صالح حقيقية ،ولي�س على مدى
االتفاق �أو االختالف فيما بني الدولتني .ويتم حتديد عالقة م�صر اخلارجية مع دول
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العامل من خالل ثالث دوائر ،الأولى :وت�شمل الدول احليوية التي تربطها مب�صر
عالقة جريان وهوية ،وهي دول ال�شرق الأو�سط مبا فيها تركيا و�إيران و�إ�سرائيل ودول
حو�ض النيل ،وهذه الدائرة متثل ع�صب الأمن القومي امل�صري .والدائرة الثانية:
ت�ضم الدول احلتمية �أو ال�ضرورية مل�صر �إقليمي ًا �أو عاملي ًا ،وهي الدول دائمة الع�ضوية
يف جمل�س الأمن الدويل :الهند ،الربازيل ،اليابان ،والدول الأوروبية والأفريقية.
والدائرة الثالثة :هي الدول التكاملية وت�شمل بقية الدول(.)12
وفيما يخ�ص الدائرة الأولى ،هناك قنوات عدة لدعم هذا التفاعل ي�صوغها
ال�سفري عزمي خليفة بقوله�« :إن قناة ال�سوي�س تعد �شريان ًا حيوي ًا للدول اخلليجية
نتيجة مرور ثلثي �إنتاج دول اخلليج من البرتول عربها ،ومن ثم تعد قناة ال�سوي�س
�إ�ضافة �إلى م�ضيق هرمز وباب املندب ممرات مائية مهمة تعالج يف وحدة واحدة
يف جميع درا�سات الأمن اخلليجي ،ي�ضاف �إلى ذلك ويدعمه �أن ال�سعودية واليمن
ت�شاركان م�صر يف �شواطئ البحر الأحمر ،وبالت�أكيد ال ميكن احلديث عن �أمن ال�ضفة
ال�شرقية للبحر الأحمر مبعزل عن �أمن �ضفته الغربية� ،أي �إن �أمن م�صر مرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا ب�أمن اخلليج(.)13
وهذا يف�سر لنا يف الوقت نف�سه كيف ميكن �أن ت�ؤثر ال�سيا�سات الداخلية ب�شكل
مبا�شر يف ال�سيا�سات اخلارجية للدولة ،خ�صو�ص ًا لو كان على ر�أ�س الدولة فاعل
جديد ،من غري الدولة ،ال تن�سجم �سيا�ساته و�أهدافه وم�صاحله مع امل�صلحة الوطنية
للدولة .ويف هذه الق�ضية حتديد ًا ي�أتي م�شروع �إقليم قناة ال�سوي�س الذي �أعلنت
القيادة ال�سيا�سية يف م�صر خالل العام  2012ال�سعي نحو �إن�شائه ك�إقليم م�ستقل
يخ�ضع مبا�شرة ل�سلطة رئي�س اجلمهورية ،لي�شيع نوع ًا من االرباك يف عالقة م�صر
بدول املنطقة ،وبامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية حتديد ًا ،والتي من املفرت�ض �أنها �شريك
رئي�س يف �صناعة القرار يف �سيا�سة م�صر اخلارجية ،فيما يخ�ص ق�ضايا الأمن القومي
( ((1نبيل ،فهمي ،نحو �سيا�سة خارجية م�صرية فاعلة ،ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،187يناير (كانون الثاين)  ،2012املجلد � ،47ص46
( ((1عزمي ،خليفة ،موقف دول اخلليج من ثورة  25يناير يف م�صر ،ال�سيا�سة الدولية ،العدد  ،187يناير (كانون الثاين)  ،2012املجلد
� ،47ص29
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امل�صري.
كما ال يغيب عن هذه الدائرة ت�أثر عالقات م�صر اخلارجية بالداخل امل�صري،
وارتباط ذلك بتقاطع م�صالح جماعة الإخوان امل�سلمني وامل�صالح الوطنية العليا
للدولة امل�صرية �أزمة م�صر مع دولة الإمارات املتحدة ،وهي الأزمة التي ت�سبب فيها يف
البداية التقارب �أو االنفتاح امل�صري على �إيران ،وعلى الرغم من نفي امل�س�ؤولني وجود
�أزمة ف�إن النفي كما يقول املحللون هو التعبري املوازي عن وجود �أزمة بني البلدين.
وثاني ًا� :إلقاء ال�سلطات يف دولة الإمارات العربية املتحدة القب�ض على ثالثة ع�شر
م�صري ًا ينتمون �إلى جماعة الإخوان امل�سلمني قيل �إنهم يعملون مل�صلحة اجلماعة
على �أر�ض الإمارات ،و�إن �أهدافهم تراوحت ما بني الت�أثري على الأو�ضاع الداخلية
للإمارات ،و�صو ًال �إلى قلب نظام احلكم من طريق �إن�شاء فرع للجماعة هناك ،ومتكني
املنتمني الأيديولوجيني فيها مبا ي�سمى يف الأدب ال�سيا�سي بـ«ت�صدير الثورة» ،وما تال
ذلك من ت�صريحات غري دبلوما�سية من �أطراف �إخوانية ،متنا�سني م�صالح قطاع
عري�ض من العمالة امل�صرية يف دول اخلليج وحتديد ًا يف دولة الإمارات ،ومتنا�سني
�أهمية العالقة بني البلدين التي جتاوزت البعد االقت�صادي وال�سيا�سي �إلى امل�ستوى
ال�شعبي الذي بلغ حد �إطالق ا�سم ال�شيخ زايد على �أكرب املدن امل�صرية اجلديدة.
�أما على امل�ستوى ال�سيا�سي فقد �أر�سى الراحل ال�شيخ زايد �آل نهيان منط ًا فريد ًا من
التعامل بني الدولتني ،فكان واحد ًا من الزعماء العرب الذين ت�صدوا ملا �أطلق عليه
«جبهة ال�صمود والت�صدي» التي قادها الرئي�س العراقي الراحل �صدام ح�سني لعزل
م�صر عن حميطها العربي عقب توقيع اتفاقية ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية «كامب
ديفيد» �ساعي ًا �إلى تفكيك احل�صار املفرو�ض عليها(.)14
من هذا املنطلق �أي�ض ًا ميكن فهم االرباك الذي �شاب العالقات امل�صرية
اخلارجية ،وملاذا كان االنفتاح امل�صري على �إيران مبثابة فزاعة �أزعجت دول
اخلليج ،ف�إيران ت�ستخدم الدين ك�أداة قوية يف ال�سيا�سة اخلارجية �إزاء الدول العربية
واخلليجية� ،إذ تنطلق يف توجهاتها اخلارجية من م�شروع تو�سعي يعيد للأذهان
(� ((1صالح� ،سامل� ،صحيفة احلياة اللندنية ،بتاريخ  21فرباير (�شباط) .2013
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الإمرباطورية الفار�سية ،بكل ما يتطلبه ذلك من دور �إقليمي متزايد ،وتو�سع على
ح�ساب جريانها من دول اخلليج.
�أما تركيا احلليف اال�سرتاتيجي جلماعة الإخوان امل�سلمني والراعي الر�سمي
لتنظيمها الدويل ،ف�إنها ال تخفي �أحالم ًا �صدرتها �إلى جماعة الإخوان امل�سلمني
ب�إعادة �إحياء اخلالفة العثمانية التي �سقطت منذ قرن تقريب ًا ،و�إن كان ذلك ب�أطر
وديناميات جديدة ،لت�صبح ال�صورة بالن�سبة لدول اخلليج كالتايل� :إيران وتركيا
ودول جوار جغرايف لها �أطماع �إقليمية� -إذ متتلك كل منهما م�شروع ًا تو�سعي ًا يفاملنطقة �إلى جانب احتمال تبلور حتالف ا�سرتاتيجي ي�ضمهما مع �إ�سرائيل ،يكون
الهدف منه التن�سيق اال�سرتاتيجي الحتواء وتطويق الآثار الإقليمية والعاملية للثورات
العربية ،ومنع ظهور قيادات وطنية �أو نظم م�شابهة للنظام امل�صري بعد ثورة يوليو
(متوز) العام  ،1952ف�شكلت بذلك �إيران وتركيا بتوجهاتهما الدينية فوق القومية
ر�صيد ًا ا�سرتاتيجي ًا للأمة الإ�سالمية .فالتجربة الرتكية �أمنوذج اقت�صادي ناجح،
و�إيران �أمنوذج حكم �إ�سالمي فيه رئي�س منتخب و�سلطة دينية ي�ستلهم منها قراراته
ال�سيا�سية وال يجر�ؤ على اخلروج عليها ،وهو ما حاول نظام الإخوان امل�سلمني يف م�صر
تطبيقه عرب حماوالت �إ�ضفاء �صبغة قد�سية على الرئي�س حممد مر�سي الذي ت�شابهت
عالقتة باملر�شد العام جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعدالة �إلى حد كبري
مع نظام احلكم يف �إيران(.)15
بقدر ما كان املوقف الإ�سرائيلي امل�ساند �أو امل�شجع ل�صعود الإخوان امل�سلمني
�إلى �سدة احلكم يف م�صر متخوف ًا ،ا�ستناد ًا �إلى قناعة مفادها �أن العامل الإ�سالمي
بجناحيه ال�شيعي وال�سني ميكن �أن ي�شكال مع�سكر ًا معادي ًا لإ�سرائيل ،و�أن اخلالف
املذهبي بينهما لن يقف يف وجه تعاونهما مع ًا �ضد �إ�سرائيل� ،إال �أن الرهان على
اخلط الرباغماتي ك�أحد املك ِّونات احلاكمة جلماعة الإخوان امل�سلمني قلب املوازين
ودفع بالت�أكيد الإ�سرائيلي الداعم للإخوان� ،إذ ر�أى اجتاه داخل �إ�سرائيل �أن التيار
( ((1عبداملنعم ،امل�شاط ،ت�أثري الثورات العربية يف العالقات الإقليمية يف ال�شرق الأو�سط ،اجتاهات نظرية ،جملة ال�سيا�سة الدولية ،عدد
يوليو (متوز) ،2012 ،العدد 189
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الإ�سالمي ميكنه �أن ي�ستثمر �شعبيته وقدرته على التالعب باخلطاب الديني مبا له من
قدا�سة لتمرير عديد من ال�سيا�سات كان من ال�صعب على ال�شعب امل�صري �أن يقبلها
من النظم ال�سابقة عليه .هذا �إلى جانب �أن جماعة الإخوان امل�سلمني انطالق ًا من
حر�صها على البقاء يف ال�سلطة التي �سعت �إليها لأكرث من ثمانني عاما ،من �ش�أنه �أن
يجعلها تقدم تنازالت كربى من �أجل ذلك ،وتالي ًا �سيكون وجودهم يف ال�سلطة مفيد ًا
لإ�سرائيل ،ورمبا ات�ضح ذلك خالل العدوان الإ�سرائيلي الأخري على غزة يف نوفمرب
(ت�شرين الثاين) العام � 2012إذ �أعلنت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كيلنتون
تعليق ًا على جهود الرئي�س املعزول حممد مر�سي يف تهدئة الأو�ضاع قائلة� :إن الرئي�س
حممد مر�سي قدم �أكرث مما نتوقعه منه.
وعلى الرغم من �أن بع�ض ما كان ي�صدر من ت�صريحات جماعة الإخوان
امل�سلمني كان يثري خماوف الإ�سرائيليني يف البداية ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق منها باملوقف
من اتفاقية ال�سالم امل�صرية  -الإ�سرائيلية «كامب ديفيد» ومراجعتها� ،إ�ضافة �إلى
رفع الإخوان امل�سلمني �شعارات مثل «على القد�س رايحني� ..شهداء باملاليني» ف�إن
القيادات الإ�سرائيلية �سرعان ما �أدركت �أنها فقط لال�ستهالك املحلى الداخلي،
و�أن املواقف العملية التي تتبناها القيادات الإخوانية كانت توحي ب�صحة االعتقاد
القائل ب�أن الإخوان جماعة براغماتية بامتياز .فعلى �سبيل املثال -ال احل�صر– وعلى
الرغم مما حتتله ق�ضية اجلهاد �ضد اليهود من مكانة مركزية يف فكر اجلماعات
الإ�سالمية ،ويف فكر اجلماعة التي �أُن�شئت العام  ،1928ف�إن الدواعي العملية جعلت
الرئي�س املعزول حممد مر�سي يطلب من حركة حما�س يف �شهر �أكتوبر (ت�شرين
الأول) العام - 2012ح�سبما كتب ال�صحفي الإ�سرائيلي روبرت بن ب�شاى يف �صحيفة
يديعوت �أحرونوت -طلب من حما�س االمتناع عن �إثارة وت�صعيد ال�صراع واملواجهة
مع �إ�سرائيل ب�سبب العمليات التي تنفذها ،مربرا ذلك ب�أن :الرئي�س مر�سي ال يريد �أن
يكون م�ضطر ًا لالختيار بني التزامه بالدفاع عن الفل�سطينيني يف قطاع غزة -ولي�س
يف الأرا�ضي الفل�سطينية كلها -ورغبته يف �أال ت�صبح بالده متورطة يف مواجهة مع
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�إ�سرائيل� ،أو وقوع ما هو �أ�سو�أ من املواجهة مع الإدارة الأمريكية يف وا�شنطن(.)16
ير�صد تقرير ملجموعة الأزمات الدولية ال�صادر يف فرباير (�شباط) العام
� 2013أدلة مماثلة على تغيريات طر�أت على �سلوك جماعة الإخوان امل�سلمني وقياداتها
لي�س يف م�صر وحدها ،بل يف تون�س �أي�ض ًا التي يحكمها حزب النه�ضة الإ�سالمي،
ويقول التقرير« :هناك بع�ض امل�ؤ�شرات اخلافتة ب�أن املوقف الدبلوما�سي جلماعة
الإخوان امل�سلمني ،فيما يتعلق بال�صراع العربي -الإ�سرائيلي ،بد�أ يتطور تدريجي ًا،
وقد ي�صبح �أكرث مرونة مما كان عليه الأمر عندما كانت اجلماعة يف املعار�ضة� ،إذ
ظهر الرئي�س حممد مر�سي ينطق علن ًا ا�سم �إ�سرائيل مرتني خالل مفاو�ضات وقف
�إطالق النار يف �شهر نوفمرب (ت�شرين الثاين) العام  .2012ي�صل هذا التحليل يف
النهاية �إلى �أن ال�سيا�سة اخلارجية لنظام الإخوان امل�سلمني جتاه �إ�سرائيل مل يكن
ليطر�أ عليها تغيريات جوهرية ،و�أنه ما دام النظام م�شغو ًال بالق�ضايا الداخلية ف�إنه
ال داعي لالن�شغال بالتو�صل �إلى ت�سوية للق�ضية الفل�سطينية ،ما دام �أنه ال ميكن ر�ؤية
تهديدات جوهرية حقيقية يف الأفق ،بل وعدم وجود قدرة لدى هذا النظام ملمار�سة
�ضغوط ت�ساومية ذات قيمة على �إ�سرائيل(.)17
بينما كان هذا املخطط الأمريكي على و�شك �إجناز كبري ،كخطوة �أولى يف
خمطط �أكرب ي�ستهدف منطقة ال�شرق الأو�سط برمتها مب�ساعدة قوى الإ�سالم
ال�سيا�سي ،وعلى ر�أ�سه تنظيم الإخوان امل�سلمني ،وهو املخطط الذي و�صفه الكاتب
الربيطاين املخت�ص ( )2014 -1930يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط «باتريك �سيل» بقوله:
«ي�شهد ال�شرق الأو�سط فرتة من عنف وعدم ا�ستقرار ا�ستثنائيني ،ويدرك املراقبون
احلذرون لهذه املنطقة �أن ثمة �إعادة هيكلة للعالقات بني القوى الإقليمية يف املنطقة،
والتي �ستحمل تداعيات جذرية حال مت تنفيذها بنجاح قد ت�صل �إلى حد �إعادة تر�سيم
حدود بع�ض الدول التي �أن�شئت منذ قرن تقريب ًا ،عقب �سقوط ال�سلطنة العثمانية يف
(� ((1سعيد ،عكا�شة ،ال�صعود الإ�سالمي و�إعادة ترتيب �أولويات ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،حتوالت ا�سرتاتيجية ،ال�سيا�سة الدولية� ،أبريل
(ني�سان)  ،2013العدد ،192املجلد .48
( ((1عبداملنعم ،الن�شاط ،م�صدر �سابق.
138

المسبــار

  تاهبلا ةينس

احلرب العاملية الأولى»(.)18
بينما كان هذا املخطط يجرى تنفيذه على قدم و�ساق ،ي�أتي تعار�ض امل�صالح
الوطنية امل�صرية ،والأهداف التي قررت جماعة الإخوان امل�سلمني تبنيها داخلي ًا
وخارجي ًا ،لتدفع بالدولة امل�صرية دفع ًا التخاذ موقف داخلي وخارجي مناوئ لأهداف
وا�شنطن وحليفها اجلديد يف املنطقة ،وذلك على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي� ،إذ
تنا�ست وا�شنطن ،وكذلك حركة الإخوان امل�سلمني� ،أن ما جاء بها �إلى قمة ال�سلطة
هو ثورة �شعبية كبرية ،وهي نف�سها الثورة ال�شعبية التي �أطاحت بها يف الثالثني من
يونيو (حزيران) العام  ،2013و�أطاحت ب�أحالمها وب�أحالم وا�شنطن يف الوقت نف�سه.
وجاءت �سيا�سة م�صر اخلارجية بعد ثورة  30يونيو (حزيران)  ،لتنهي الربيع الإخواين
مع �أمريكا ،ولتبد�أ بذلك مرحلة جديدة من العالقات امل�صرية اخلارجية� ،شهدت
انفتاح ًا م�صري ًا على رو�سيا -القوة العظمى -التي ات�سمت عالقتها مع م�صر خالل
فرتة حكم الإخوان بالربود والالمباالة ،ذلك الربود الذي بلغ حد الإهانة للرئي�س
املعزول حممد مر�سي يف زيارته الوحيدة لرو�سيا ،والذي ف�شل يف التخطيط لإدارة
العالقة بني البلدين مبا يخدم الأهداف وامل�صالح الوطنية امل�صرية ،ليعقبها انفتاح
رو�سي على م�صر على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي عقب ثورة  30يونيو (حزيران) ،مبا
يعيد �إلى الأذهان �أجواء ما بعد ثورة يوليو (متوز) العام  1952وما �شهدته العالقات
امل�صرية  -الرو�سية من حفاوة اال�ستقبال الر�سمي وال�شعبي للزعيم الراحل جمال
عبدالنا�صر ،وبذلك تكون قد و�ضعت م�صر احللف الأمريكى  -الإخواين ومعهم
تركيا و�إ�سرائيل مرة �أخرى �أمام ا�ستحقاق جديد ي�ستلزم منهم �إعادة �صوغ قوانني
اللعبة الأمريكية ملنطقة ال�شرق الأو�سط مبا ال ي�ستبعد م�صر ودورها الإقليمي الدائم
يف املنطقة �ضمن ح�ساباتها ،لي�صبح امل�شهد الإقليمي ممث ًال يف ثالثة حماور.
على الرغم من �أنه من املعروف �أن �صوغ املحاور �أو الأحالف يتم وفق اعتبارات
عدة ،منها :التماهي الأيديولوجي ،امل�صالح اال�سرتاتيجية طويلة املدى ،الظروف
الزمانية /امل�صلحية ،ف�إن هناك اختالف ًا بني الأخريتني يف كون الظروف امل�صلحية
( ((1باتريك� ،سيل� ،صحيفة احلياة اللندنية ،العدد  ،18263اجلمعة � 5أبريل (ني�سان) � ،2013ص.9
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ت�صنف من باب املناورة والتكتيك ال�سيا�سيني لتحقيق انفراج �أو اخرتاق �آنيني� ،أو
ملواجهة ا�ستحقاق �سيا�سي ملح� ،أما التحالف املبني على م�صالح ا�سرتاتيجية طويلة
املدى ،فغالب ًا ما يكون �أكرث ا�ستقرار ًا و�صالبة لأنه مبني على ر�ؤية م�شرتكة و�أر�ضية
�صلبة من امل�صالح املتبادلة .وبالعودة �إلى امل�شهد الإقليمي جند �أنه متيز بدينامية
غري م�سبوقة فيما يتعلق بت�صارع الأحداث وتقلباتها ،خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الثالث
الأخرية التي �أعقبت ثورتي «اليا�سمني» يف تون�س ،والثورة «البي�ضاء» يف م�صر (25
يناير) ،وهي التغريات و�صفها حمللون ب�أنها حملت �شهادة وفاة حموري االعتدال
واملمانعة ،ومت ا�ستبدالهما مبا ميكن ت�سميته «حمور الإ�سالم ال�سيا�سي» مقابل ما
تبقى من حمور االعتدال( ،)19ولكن جاء �سقوط الإخوان امل�سلمني يف م�صر ليعيد
خلط وبعرثة الأوراق ال�سيا�سية مرة �أخرى ،و�أ�صبح هناك حماولة جديدة لإعادة ر�سم
التحالفات الإقليمية مبا ي�سمح باحلديث عن حمور االعتدال مرة �أخرى� ،إزاء ما تبقى
من حمور الإ�سالم ال�سيا�سي ،لي�صبح امل�شهد الإقليمي تتحكم به ثالثة حماور رئي�سة:
املحور الأول :هو املحور التقليدي الذي تقوده م�صر ،و�إلى جانبها اململكة
العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة �إلى بع�ض الدول ،خ�صو�ص ًا بعد خروج بع�ض احللقات
ال�ضعيفة من هذا التحالف ،مثل الأردن التي وجدت نف�سها م�ضطرة ب�سبب �ضعف
موقفها الداخلي الناجت عن ا�ستمرار التظاهرات التي تتزعمها التيارات الإ�سالمية
هناك ،واخلارجي بعد �أن �ضاقت احلدود الأردنية بالالجئني ال�سوريني الهاربني من
نريان جبهة الن�صرة التابعة لتنظيم القاعدة ،وقوات الأ�سد جمتمعني مبا ي�شكل
تهديد ًا للتوازن الداخلي للأردن ،مما دفعه لالن�ضمام لهذا التحالف� ،إلى �أن جاءت
ثورة  30يونيو (حزيران) لتعيد الأردن ودول اخلليج �إلى واقع �إقليمي وعربي جديد،
واملعروف بـ«حمور االعتدال» ،وي�سعى �إلى احلفاظ على املنطقة من دون تقلبات كربى
تتجاوز التوتر ال�سيا�سي �إلى احلروب وال�صراعات.
�أما املحور الثاين :وهو حمور الإ�سالم ال�سيا�سي ،الذي ال يزال ينا�ضل من
�أجل خلق مكان له على ال�ساحة الإقليمية والعربية ،وي�ضم جماعة الإخوان امل�سلمني
( ((1خالد ،بن نايف الهبا�س ،احلياة اللندنية ،الأحد �أول �سبتمرب (�أيلول)  ،2013العدد .18412
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مدعومة من قطر وتركيا ،والواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،وال يزال يرتكز
�إلى توجهاته الأيديولوجية ال�ستعادة �شرعيته يف ال�شارع العربي ،على الرغم من ثبوت
�أنها جمرد غطاء خارجي لأهداف ا�سرتاتيجية �أكرب تتعار�ض وم�صالح الدول الوطنية
التي �شهدت ثورات يف ال�سنوات الأخرية.
�أما املحور الثالث :في�ضم �إيران و�سوريا والعراق ولبنان ،ويرتكز على فكرة
�إعادة ر�سم خريطة �إقليمية جديدة للمنطقة يكون لإيران فيها الدور املحوري ،وهو
املحور الذي �شهد موجات من ال�صعود والهبوط تراوحت حدتها �أو قوتها بح�سب جناح
طهران يف مفاو�ضاتها مع الغرب ووا�شنطن .وبالطبع ال تخلو هذه املحاور من نقاط
التقاء وتقاطع يعرب عنها املحللون بعدد من التوقعات ت�صل �إلى حد التنب�ؤ �أحيان ًا.
خالصة

من هذا اال�ستعرا�ض لعالقات م�صر اخلارجية ،خالل فرتة حكم الإخوان
امل�سلمني مل�صر (يونيو /حزيران  – 2012يونيو /حزيران  ،)2013ميكن �أن نخل�ص
�إلى �أن جماعة الإخوان امل�سلمني قد احتفظت بطبيعتها كفاعل من غري الدولة خالل
فرتة حكمها ،مما ا�ستدعى منها االحتفاظ بالعوامل التي حتافظ على متا�سكها
التنظيمي ،وكيانها وم�صاحلها املنف�صلة عن امل�صلحة الوطنية للدولة امل�صرية� ،إذ
ان�شغلت بو�ضع ا�سرتاتيجيات متكني اجلماعة من مفا�صل الدولة امل�صرية من دون
النظر �إلى امل�صلحة الوطنية العليا ،وهي اال�سرتاتيجية التي دفعت بالنظام �إلى
اال�ستعانة بعنا�صر من خارج وزارة اخلارجية امل�صرية وترتبط بالتنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني ،و�أتاحت لهم فر�صة الت�أثري يف م�سار ال�سيا�سة اخلارجية مل�صر
وتوجهاتها ،وهو الدور املفرت�ض القيام به من قبل وزارة اخلارجية امل�صرية ،وعلى
ر�أ�سها وزير اخلارجية امل�صري ،تعاونه �أجهزة �سيادية مثل جهاز اال�ستخبارات ،الذي
من املفرت�ض �أن يلعب دور ًا يف �إمداد م�ؤ�س�سة الرئا�سة باملعلومات �أو ال�سيناريوهات
املحتملة لتطور موقف �أو �أزمة ما .ووزارة الدفاع التي ت�أتي م�شاركتها يف �صنع قرارات
ال�سيا�سة اخلارجية ذات ال�صلة املبا�شرة بالأمن القومي .و�أ�صبحت ممار�سة م�ساعد
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الرئي�س لل�ش�ؤون اخلارجية ع�صام حداد مبثابة ممار�سات وزير خارجية موازٍ  ،وذلك
على الرغم من ابتعاد خربته العملية عن جماالت اخلربة الدبلوما�سية ،لنجد يف
النهاية �أن ح�صاد عام من حكم الإخوان امل�سلمني مل�صر ،وبعد حتركات �إقليمية ودولية،
وقيام الرئي�س حممد مر�سي مبا يقرب من ع�شرين رحلة خارجية ،زار خاللها عدد ًا
كبري ًا من الدول ،بع�ضها ميثل قوى �إقليمية ودولية مهمة ،بل قوى عظمى �أي�ض ًا ،مثل
رو�سيا ،ال�صني ،الهند ،الربازيل ،و�أملانيا� ،إ�ضافة �إلى زيارته للأمم املتحدة وح�ضوره
م�ؤمترات �إقليمية ودولية انتهت جميعها من دون �أن ت�سفر هذه الزيارات عن انفتاح
حقيقي� ،أو تعك�س �أي ًا من امل�صالح الوطنية مل�صر ،كما مل ترتجم يف �شكل قرارات �أو
�سيا�سات للتعاون اجلاد ،بل جاء بع�ضها مهين ًا ل�سيادة الدولة ،والتقليل من هيبتها
جم�سدة يف �شخ�ص رئي�س اجلمهورية .و�إجما ًال ميكن القول� :إن ال�سيا�سة اخلارجية
مل�صر يف مرحلة حكم الإخوان امل�سلمني قد ات�سمت بقدر من الع�شوائية واالرباك،
وتبنت القيادة امل�صرية ا�سرتاتيجيات عدة يف �إدارتها للأزمات والعالقات اخلارجية،
تراوحت بني الت�صعيد والرتاجع غري املمنهج ،فات�سمت �سيا�سة م�صر اخلارجية
بالع�شوائية عند التعامل مع �أزمة �سد النه�ضة و�إدارة الأزمة مع دول حو�ض النيل؛
�إذ تراوحت ال�سيا�سة امل�صرية ما بني الإنكار ال�ضمني للأزمة يف كثري من احلاالت،
والتخبط يف اختيار اال�سرتاتيجية املنا�سبة ملواجهة �أزمة بهذا احلجم وبهذه الأهمية
انتهت بف�ضيحة مروعة بعد �إذاعة جل�سات من املفرت�ض �أنها �سرية لبحث الأزمة مع
عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحلزبية .كما افتقدت ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية
يف هذه الفرتة �إعالء امل�صلحة الوطنية مل�صر على �أي م�صالح �أخرى تخ�ص جماعة
الإخوان امل�سلمني يف ارتباطها بالتنظيم الدويل ،وهو ما ات�ضح خالل �سيا�سات م�صر
جتاه ال�صراع الدائر يف �سوريا ،والذى جت�سد يف مواقف مت�ضاربة ك�شف عنها م�ؤمتر
دعم الثورة ال�سورية (  15يونيو /حزيران العام  )2013بدء ًا من طبيعة امل�شاركني
يف امل�ؤمتر مرور ًا بلغة اخلطاب ال�سيا�سي املوجه ،وذلك بعد �أن طالب الرئي�س املعزول
حممد مر�سي بقطع العالقات الدبلوما�سية مع دم�شق ،وفر�ض منطقة حظر جوي
فوق �سوريا ،وذلك على عك�س موقف �سابق للرئي�س مر�سي طالب خالله مببادرة
�إن�شاء �آلية رباعية ت�ضم م�صر وال�سعودية وتركيا و�إيران ،ثم طالب بتو�سيعها بعد
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ذلك لت�ضم �أمني عام جامعة الدول العربية ومبعوث الأمم املتحدة �إلى �سوريا الأخ�ضر
الإبراهيمي ،ثم طالب بتو�سيعها مرة ثالثة لت�ضم رو�سيا وال�صني واالحتاد الأوروبي
وقطر ،لينتهي الأمر �إلى ال �شيء.
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