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السياسة الخارجية 
المصرية في زمن 
الجماعة: تصعيد 

وتراجع
سنية البهات  

شهدت م�سر يف االأعوام الثالثة االأخرية جداًل وا�سعًا 
ب�سيا�ستها  ذلك  وارتباط  القومي؛  واأمنها  الوطنية  م�سر  م�سالح  ب�ساأن 
اخلارجية. ومل يكن من ال�سعب فهم الدوافع التي ات�سم بها هذا اجلدل 
امل�سرية  ال�ساحة  �سهدتها  التي  العديدة  واملتغريات  العوامل  من  بدءًا 
عقب ثورة اخلام�س والع�سرين من يناير العام 2011، مرورًا باملتغريات 
غري امل�سبوقة التي اأحاطت بحدود م�سر كحزام ناري فر�س عليها اإعادة 
ر�سم اأولوياتها ومالمح �سيا�ساتها اخلارجية، �سواء على احلدود الغربية 
اأو  لل�سالح،  وتكد�س  و�سراعات  اأحداث  من  الليبية  الثورة  خلفته  وما 
على حدودها اجلنوبية وما �سهدته -وما تزال- من توترات كبرية ذات 
عالقة باأمن م�سر القومي و�سيادتها على اأرا�سيها، وال�سراع الدائر على 
ل�سيل جارف من  التي تعر�ست  �سيناء  ال�سرقية، وحتديدًا يف  حدودها 
التفاعالت والتحركات ال�سيا�سية التي جعلت منها امتدادًا اآخر لقطاع 
حما�س  االإ�سالمية  املقاومة  حركة  عليها  ي�سيطر  اأ�سبح  والتي  غزة، 
باملتغريات  وانتهاًء  امل�سلمني(،  االإخوان  جلماعة  الفل�سطيني  )اجلناح 
التي فا�ست بها ال�ساحة االإقليمية بعد اأن فتحت ثورات الربيع العربي 
اأمام  راأ�سها م�سر وتون�س، الباب على م�سراعيه  يف دول املنطقة، وعلى 
تدخالت اإقليمية ودولية غري م�سبوقة، جاء اجلانب االأعظم منها مبا 
ال يتالءم وامل�سلحة الوطنية لدول الربيع العربي ويف القلب منها م�سر.

( كاتبة وباحثة �صيا�صية م�صرية.  (
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من هذه �خلريطة �لتي متوج بالأحد�ث و�لتفاعالت، و�لتي �أ�صفرت عن �صعود 
ظلت  تقليدية  �أخرى  قوى  وتر�جع  �لقر�ر،  �صناعة  ومر�كز  �ل�صلطة  قمة  �إلى  قوى 
قاب�صة على �صناعة �لقر�ر لأكرث من ثالثة عقود يف م�صر، يكون �حلديث عن مالمح 
لعبة  و�أن  خ�صو�صًا  �ل�صعوبة،  من  عالية  درجة  على  �أمرً�  �خلارجية  م�صر  �صيا�صة 
تبديل كر��صي �ل�صلطة بعد ثورة 25 يناير قد �أحدثت تغيريً� كبريً� يف مو�زين �لقوى 
على �ل�صاحتني: �لد�خلية �مل�صرية، و�لعربية و�لإقليمية معًا. كما �أنتج ��صتمر�ر �ملناخ 
�لثوري بتفاعالته �مل�صتمرة، وخروج جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني من �صفوف �ملعار�صة 
لتحتل قمة �ل�صلطة يف م�صر، تز�يد �إرباك �مل�صهد، و�إ�صافة �أبعاد جديدة من �لتد�خل 
بني دور �لدولة وم�صلحتها �لعليا، ودور �جلماعة كالعب جديد على �ل�صاحة �ل�صيا�صية 
وم�صاحلها �أي�صًا. ورمبا تكون تلك هي �إ�صكالية �لبحث �ملتج�صدة يف منط �لعالقة بني 
�لإخو�ن �مل�صلمني، كفاعل من غري �لدولة �أ�صبح على ر�أ�س �ل�صلطة، وحل حمل �لدولة 

كوحدة وحيدة ورئي�صة يف حتليل �لعالقات �لدولية وبني �ملجتمع �لدويل.

السياسة الخارجية واألمن القومي

�صوغ  هو  �لأول:  �أ�صا�صيني،  عن�صرين  على  للدولة  �خلارجية  �ل�صيا�صة  تقوم 
�ل�صيا�صة �خلارجية -�أي كيف ت�صوغ وحتدد �لدولة �أهد�فها يف مو�جهة وحدة �أخرى، 
�أو �أكرث يف حميط �لأ�صرة �لدولية، وهذه �لعملية تخ�صع للظروف �لد�خلية يف �لدولة، 
فال�صيا�صة �خلارجية من حيث �ملتغري�ت �لأ�صا�صية �لتي حتدد تبلورها تخ�صع للو�صط 
�لإقليم  م�صتوى  على  �أو  )�لقيادة(  �لفرد  م�صتوى  على  �صو�ء  به  وتتحدد  �لد�خلي، 

)�لنو�حي �ل�صرت�تيجية �ملرتبطة بالأمن �لإقليمى(.

�لبعد �لثانى: يتمثل يف �لأدو�ت �لتي ميكن من خاللها حتقيق �لأهد�ف �لتي 
ت�صعى �إليها هذه �ل�صيا�صة، وعلى �لرغم من وجود خ�صائ�س ذ�تية تعرب عنها، فاإن 
لها  تخ�صع  �لتي  للقو�عد  و�إعد�دها  �صوغها  حيث  من  تخ�صع  �خلارجية  �ل�صيا�صة 
�لد�خلي، كما  �لعام  �لر�أي  ناأخذ بعني �لعتبار  �أن  ولذلك يجب  �لد�خلية،  �ل�صيا�صة 
�أنها، كقر�ر �صيا�صي، ترتبط باأهد�ف معينة ل تعدو �أن تكون �صورة من �صور وظائف 
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حلقة  تكون  تكاد  و�خلارجية،  �لد�خلية،  �ل�صيا�صة  بني  �لعالقة  فاإن  هنا  من  �لدولة. 
م�صتمرة وغري منف�صلة، فال�صيا�صة �خلارجية �متد�د لل�صيا�صة �لد�خلية، و�ل�صيا�صة 
�لدولية �متد�د لل�صيا�صة �خلارجية، و�لفارق بني كل منهما يتحدد من حيث �أهد�ف 

و�إطار �لتحليل )1(.

وتتمثل حمدد�ت �ل�صيا�صة �خلارجية بدرجة رئي�صة يف: طبيعة �لنظام �ل�صيا�صي 
ناتها، �خل�صائ�س �لقومية، �لن�صق �لدويل، و�لتفاعالت �لدولية. ومكوِّ

وبالنظر �إلى طبيعة �لنظام �ل�صيا�صى �لذي حكم م�صر يف �لفرتة من )يونيو 
)حزير�ن( �لعام 2012 – يونيو )حزير�ن( �لعام 2013( �ملتمثل يف جماعة �لإخو�ن 
�لتي  �جلماعة  وهي  �لإ�صالمية،  �لتيار�ت  من  �أخرى  ف�صائل  مع  �ملتحالفة  �مل�صلمني 
بني  �لإعادة  جولة  يف  رئا�صية،  �نتخابات  عرب  م�صر،  يف  �ل�صلطة  قمة  �إلى  �صعدت 
مر�صح جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني حممد مر�صي و�ملناف�س له من �لتيار �ملدين �لفريق 
لعب  ظهر  قد  يكون  �لرئي�س...  مبن�صب  مر�صي  فوز  عن  و�أ�صفرت  �صفيق،  �أحمد 
�لتيار�ت  �صعود  يف  جم�صدً�  وخارجها،  م�صر  د�خل  �ل�صيا�صي  �مل�صرح  على  جديد 
�لإ�صالمية �إلى قمة �ل�صلطة يف م�صر، و�أي�صًا يف عدد �آخر من �لبلد�ن �لتي �صهدت 
�لديني  �لعامل  �ل�صطح  على  برز  قد  بذلك  ويكون  تون�س،  مثل  �لعربي  �لربيع  ثور�ت 
كبعد جديد �أو لعب جديد على �صاحة �ل�صيا�صة �خلارجية، له تاأثري�ته �ملختلفة على 
�لد�خل �مل�صري، و�ل�صيا�صة �خلارجية مل�صر، بل و�ل�صاحة �لإقليمية؛ �إذ �إنه قد �أ�صهم 
يف ت�صكيل توجهات �ل�صيا�صة �خلارجية من حيث كونه �إطارً� مرجعيًا عند �صوغ هذه 
من  للعديد  م�صدرً�  كونه  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  من  �ل�صيا�صات  وتلك  �لتوجهات 

�لق�صايا �جلديدة �لتي يفر�صها على �أجندة �ل�صيا�صة �خلارجية.

يتم تناول �لبعد �لديني كفاعل ن�صط عند در��صة وحتليل �ل�صيا�صة �خلارجية 
وفق م�صتويات عدة: �لأول: يتناول �لبعد �لديني ومنهجية در��صة �ل�صيا�صة �خلارجية، 

)1( حامد، ربيع، خ�صائ�س �ملجتمع �لدولى �ملعا�صر: �ل�صر�ع �لأيديولوجي وتطور �ملجتمع �لدويل �ملعا�صر، �لقاهرة، وز�رة �خلارجية 
)معهد �لدر��صات �لدبلوما�صية(، �لدورة �لر�بعة.
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نات �ل�صيا�صة �خلارجية، بينما يتناول �لبعد  و�لثاين ويتناول تاأثري �لبعد �لدينى يف مكوِّ
�لثالث �لعامل �لديني وتغيري طبيعة �ل�صيا�صة �خلارجية)2(.

تتناول �لورقة، �إ�صافة �إلى مالمح �ل�صيا�صة �خلارجية مل�صر خالل فرتة حكم 
�لإخو�ن �مل�صلمني )يونيو )حزير�ن( 2012 – يونيو )حزير�ن( 2013(، �لإ�صكاليات 
�ل�صيا�صة �خلارجية للدول يف �ملر�حل  �ملرتبطة بهذ� �لنمط من �لفاعلني �جلدد يف 

�لنتقالية. 

ثورات الربيع العربي وإنتاج فاعلين جدد

على �لرغم من �خل�صو�صية �لتي متيزت بها ثورة 25 يناير يف م�صر، من حيث 
عدم وجود قيادة وبرنامج ثوري، فاإنها �أف�صحت �ملجال لإنتاج �أربعة �أنو�ع من �لفاعلني 
�لإقليمية  عالقاتها  ومنط  �لدولة  �صكل  يف  �أثرو�  �لذين  �لإقليميني  ورمبا  �ملحليني، 

و�لدولية.

�مل�صلمني،  �لإخو�ن  ر�أ�صها جماعة  �ل�صيا�صي، وعلى  �لإ�صالم  �لأول: قوى  �لنوع 
�لثالث:  و�لنوع  �لإن�صان،  حقوق  وجمعيات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  �لثاين:  و�لنوع 
و�صائل  �أمدت  �لتي  �لعاملية  �لتكنولوجية  �لثورة  �لر�بع:  و�لنوع  �لليرب�لية،  �لتيار�ت 
وهي  �لعاملية،  �لتفاعالت  �صعيد  على  م�صبوقة،  غري  دفع  بقوة  �ملجتمعية  �لتو��صل 
�لتفاعالت �لتي عجزت �لدولة �ل�صلطوية عن حجبها �أو تطويقها و�حلد منها، و�صار 
تفاعلي،  �إقليمى  نظام  بناء  يف  �جلديدة  �لأ�ص�س  �أحد  �ل�صباب  بني  �لعاملي  �لتو��صل 
و�لنتقال �إلى مرحلة جديدة تقت�صي �لرتقاء بالفرد �إلى م�صتوى �ملو�طن �لكوين، �أو 

�ل�صلطة �ل�صعبية �لعاملية)3(.

)2( ع�صام، عبد�ل�صايف، �لبعد �لديني يف �ل�صيا�صة �خلارجية، جملة �ل�صيا�صة �لدولية، �لعدد 191، يناير )كانون �لثاين( 2013، �ملجلد 
.)48(

)3( عبداملنعم، امل�ساط، تاأثري الثورات العربية يف العالقات الإقليمية يف ال�سرق الأو�سط، اجتاهات نظرية، ملحق ال�سيا�سة الدولية، عدد 
يوليو )متوز( 2012، �لعدد 189.
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ولعل ت�صبيه �ملنظر �ل�صيا�صي و�ملحلِّل �ل�صرت�تيجي �لأمريكي جوزيف �صموئيل 
فيه  تعد  مل  م�صرح  خ�صبة  باأنها  و�لع�صرين  �حلادي  �لقرن  يف  �لعاملية  �ل�صيا�صة  ناي 
�لدول،  غري  من  كالفاعلني  �آخرون  ممثلون  يز�حمها  بد�أ  �إذ  �لوحيد،  �ملمثل  �لدولة 
ي�صري �إلى تعمق �ملنظور �لتعددي يف �لعالقات �لدولية �لذي ير�عي �لتاأثري�ت �لتي بات 
ُيحدثها �لفاعلون من غري �لدول )Non state Actors(. يف �ل�صيا�صات �لد�خلية 
و�خلارجية و�لإقليمية و�لعاملية. ولقد كان جل تاأثري�ت �ملوجة �لأولى من �لفاعلني من 
�حلكومية. غري  �لدولية  �ملنظمات  �جلن�صية،  متعددة  �لنفط  )ك�صركات  �لدول  غري 
وغريها( ذ�ت طبيعة �حرت�فية ت�صاومية للدولة، �أي �إن هوؤلء �لفاعلني جتلت معظم 
تاأثرياتهم يف اإ�سعاف �سلطة الدولة على اإقليمها، وممار�ساتها للوظائف املنوط بها)4(.

يف هذ� �لإطار ميكن �لتعامل بالتحليل مع جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني باعتبارها 
�إلى �ل�صلطة كفاعل جديد من  �أحد تنظيمات �لعنف �لعابرة للحدود، و�لتي �صعدت 
�ملالمح  على  �ل�صتدلل  وميكن  �لقاعدة.  تنظيم  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  �لدولة،  غري 
و�لتاأثري�ت �لتي �أحدثتها على �لدولة �مل�صرية و�صيا�صتها �خلارجية خالل فرتة توليها 

�ل�صلطة يف م�صر. 

أدوات البحث

و�أد�ة  �لتحليل كمفهوم  ��صتخد�م م�صتويات  �لدولية على  �ل�صيا�صة  درج حمللو 
حتليلية ت�صاعد على �لتعامل مع �صفة �لرتكيب و�لتد�خل �إلى حد �لتعقد يف �لظاهرة 

�لدولية و�لعاملية، و�صوًل بها �إلى �لتحليل و�لتف�صري، ورمبا �إلى �لتنبوؤ �أحيانًا.

بني  �ملعتمدة  �لطريقة  هي   )Goldstein( تعريف  وفق  �لتحليل  وم�صتويات 
�لتاأثري  ونطاقات  و�لعمليات،  �لفو�عل  تعددية  مع  للتعامل  �لدولية  �لعالقات  د�ر�صي 
��صتنادً�  و�لتف�صري  للت�صنيف  �إطار  بو�صع  تقوم  وتاليًا فهي  �لدولية،  �لعالقات  د�خل 
�ل�صوؤ�ل  �لإجابة عن  �صاأنها  �لتي من  �لعمليات  معيار  �أو  �لتحليل،  معيار وحد�ت  �إلى 

)4( خالد، حنفي علي، ما بعد �لدولة، متطلبات فهم �ملوجة �جلديدة للفاعلني من غري �لدول، �إجتاهات نظرية، �ل�صيا�صة �لدولية، عدد 
�أبريل )ني�صان( 2013، �س3
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ملاذ�)5(.

للتف�صري  و�حد  �إلى عامل  �لرتكان  فاإن  بالتعقيد،  تت�صم  �لظو�هر  ولأن طبيعة 
للتحليل  �ملختلفة  �مل�صتويات  بني  �جلمع  حماولت  وتظل  منهجيًا،  خماًل  �أمرً�  ُيعد 
)�مل�صتويات �لكلية كالنظام �لدويل، �أو �أنظمة �لوعية، �أو �مل�صتويات �جلزئية كالدولة، 
من  �لرغم  على  �لدولية،  �لعالقات  باحثو  �إليه  يرنو  �أمرً�  �لقر�ر(  �صانع  �لفرد  �أو 

�إ�صكاليته، بينما قد ي�صطر �لو�حد منهم �إلى �لرتكيز على م�صتوى و�حد منها.

وطاأة  �أ�صد  �صارت  �ملرة  هذه  لكن  �لتحليل،  م�صتويات  �إ�صكالية  جتددت  وقد 
بو�صعها على حمك �لو�قع �لتطبيقي، فا�صتجاب منظرو م�صتويات �لتحليل على نحو 
�أ�صاف م�صتويات جديدة، مل تكن معتادة من قبل، كامل�صتوى ما دون �لقومي، �أو �ملحلي، 
�لذي ي�صمل تاأثري�ت وتفاعالت �لفاعلني ما دون �لدولة )sub state( وكيفية تاأثريها 
�صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  �صوء  ويف  و�جلزئية.  �لكلية  مب�صتوياته  �لدويل  �لو�قع  يف 
�ملنطقة �لعربية، بد�أ نوع من �لتحول يف طبيعة �لفاعلني من غري �لدول، وميكن هنا 
ر�صد ُبعدين لهذ� �لتحول، �لبعد �لأول: يتعلق بالتحول يف طبيعتهم كفاعلني م�صتقلني 
�صهدتها  �لتي  �لثورية  �لتغيري�ت  من  �لفادة  يف  جناحهم  مع  خ�صو�صًا  �لدولة،  عن 
�مل�صلمني يف م�صر مثاًل على هذ�  �لإخو�ن  �لعربية، وتعد حالة جماعة  �لدول  بع�س 
�لتحول. فقبل �لثورة �مل�صرية، كان يتم �لتعامل مع هذه �جلماعة باعتبارها جماعة 
حمظورة، على �لرغم من �أهميتها كقوة �صيا�صية تبنت �صيا�صات خارجية م�صتقلة عن 

�لدولة �مل�صرية)6(. 

�لقوى  من  �مل�صلمني  �لإخو�ن  جماعة  �أ�صبحت  يناير   25 ثورة  بعد  ولكن 
�لالعب  �إلى  �جلديد  �لالعب  م�صتوى  من  و�نتقلت  قانوين(،  �صند  �ل�صرعية)بال 
�لرئي�س �لذي ميثل �لدولة، بعد م�صاركتها يف �لعملية �لنتخابية عرب حزب خا�س بها، 

لتفوز وت�صبح على ر�أ�س �ل�صلطة �ل�صيا�صية يف م�صر ممثلة مبحمد مر�صي. 

)5( Joshua.s.Goldsten: in international Relation New York : Long man press ، 1999 ، p.p 17-16

)6( اإميان اأحمد رجب، الالعبون اجلدد: اأمناط واأدوار الفاعلني من غري الدول يف املنطقة العربية، ال�سيا�سة الدولية، العدد178، يناير 
)كانون �لثاين( 2012، �ملجلد 27، �س38
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هنا نحاول �لإجابة عن �ل�صوؤ�ل �ملحوري لهذه �لورقة وهو: هل �صعود جماعة 
نوعًا  �أحدث  م�صر،  يف  �ل�صلطة  ر�أ�س  �إلى  �لدولة  غري  من  كفاعل  �مل�صلمني  �لإخو�ن 
من �لندماج بني �جلماعة �لتي متتلك �أجندتها �خلا�صة وم�صاحلها �خلا�صة، وبني 
�لدولة كوحدة وحيدة ورئي�صة يف حتليل �لعالقات �لدولية؟ �أم �إن وجود هذه �جلماعة 
باجلماعة  �مل�صالح �خلا�صة  تقاطع  نوعًا من  قد خلق  �ل�صلطة يف م�صر،  ر�أ�س  على 
و�مل�صلحة �لوطنية للدولة �مل�صرية، خ�صو�صًا و�أن للجماعة روؤيتها �خلا�صة لل�صيا�صة 
�خلارجية، ومتتلك من �ملو�رد �مل�صتقلة عن �لدولة ما ميكنها من �لقيام بذلك؟ وهل 
�أم ظلت حمتفظة بكيان مو�ز  �لدولة،  تخلت �جلماعة عن طبيعتها كفاعل من غري 

لكيان �لدولة ومتقاطع معه؟ 

 )Non State Actors( :تعريف الفاعلين من غير الدول

�لتي  �أو �ملنظمات  �لدول �جلدد، �جلماعات  �لفاعلني من غري  �ملق�صود بدور 
�حلكومة  متويل  عن  كبرية  بدرجة  �ل�صتقالل  يف  تتمثل  �ل�صمات  من  بعدد  تتمتع 
�ملركزية �لتي تعمل على �أر�صها، ومتتلك مو�رد خا�صة بها ت�صمن ممار�صة تاأثري ما يف 
�ملخرجات �ل�صيا�صية د�خل دولة و�حدة �أو �أكرث، ويف �لبيئة �لدولية، لها هوية متميزة، 
وكذلك لها �صيا�صة خارجية م�صتقلة عن �صيا�صات �لدولة �لتي تنتمي �إليها، و��صتطاعو� 
من خالل توفريهم جملة من �خلدمات �لجتماعية و�لقت�صادية، �أن يحظو� بدرجة 

من �ل�صرعية �ل�صيا�صية �لد�خلية)7(. 

كثرية هي الدرا�سات التي تناولت الفاعلني العنيفني من غري الدول، واأمناط 
�لفاعلون  فيها  لعب  �لتي  �لأو�صط،  �ل�صرق  منطقة  يف  �لتغيري  مر�حل  يف  تاأثريهم 
�لعنيفون من غري �لدول دورً� مهمًا يف �لتاأثري يف حال �ل�صتقر�ر �أو �ل�صر�ع يف �ملنطقة، 
�صبيل  و�لع�صرين -على  �لقرن �حلادي  �لأول من  �لعقد  �ملنطقة خالل  �صهدت  حيث 
�ملثال ل �حل�صر- حربني كان �لطرف �لثاين فيهما �لفاعلني �لعنيفني من غري �لدول، 
�لأولى، حرب يوليو )متوز( �لعام 2006 بني حزب �هلل و�إ�صر�ئيل، �لتي ت�صررت منها 

)7( �مل�صدر �ل�صابق.
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�لدولة �للبنانية �لتي مل تخطط لهذه �حلرب، و�لثانية �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي على قطاع 
غزة يف دي�صمرب )كانون �لأول( �لعام 2008، �لتي كان �لطرف �لفاعل فيها حركتا 

�ملقاومة �لإ�صالمية حما�س و�جلهاد �لإ�صالمي. 

من  بد�أت  فقد  جديدة  �لدول،  غري  من  �لفاعلني،  دور  تنامي  ظاهرة  تعد  ل 
�صبعينيات �لقرن �ملا�صي، مع بد�ية �نهيار �لتفاق �لكبري �لذي �أر�صاه نظام »بريتون 
�لدولية،  �لقت�صادية  �لعالقات  حكمت  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �لقو�عد  حول  وودز«)8( 
من  تنطلق  �لدولية،  �ل�صيا�صة  �لعالقات  در��صة  يف  �جتاهات  بروز  ذلك  و�صاحب 
القومية  احلدود  عرب  التفاعالت  وباأمناط  الدول،  غري  من  الفاعلني  بدور  الهتمام 
�ملتنامية  �لتاأثري�ت  �أولى  �لفرتة  تلك  �إذ �صهدت  خ�صو�صًا يف �ملجالت �لقت�صادية؛ 
للجيل �لأول من �لفاعلني من غري �لدول يف بنية �لعالقات �لدولية، وهي �لتاأثري�ت 
�لتي دفعت �إلى تطور �لعتماد �ملتبادل يف �إطار �ملدر�صة �لليرب�لية �لتي �أف�صحت مكانًا 
لتاأثري�ت �ملبادر�ت غري �لر�صمية يف �ل�صيا�صة �لدولية، على �أ�صا�س �أنها بنت فر�صياتها 
على �أن معظم �هتمامات �لدول يف �صيا�صاتها �خلارجية �أ�صبحت تن�صب على ق�صايا 
علماء  �أ�صهم  هنا  �لأمنية،  �لق�صايا  ح�صاب  على  وذلك  و�لقت�صادي  �لتقني  �لتطور 
مثل: جوزيف ناي، روبرت كوهني)9(، و�صموئيل هنتنغتون يف بناء فهم جديد للعالقات 
�لدولية لأدو�ر �لفاعلني من غري �لدول، عندما ر�أو� �أن �ل�صيا�صة �لدولية تت�صمن كل 
طبيعتهم،  كانت  �أيًا  �لدويل  �لنظام  يف  �ملوؤثرين  �لفاعلني  بني  �ل�صيا�صية  �لتفاعالت 

فردً� �أو منظمة، �ملهم �أنهم ميتلكون �ملو�رد �لتي متكنهم من �لتاأثري. 

متثلت خطورة هذ� �لجتاه �لدويل يف �لعتماد على �لفاعلني من خارج �لدولة 
وم�صاند�تهم يف �أن تنظيمات م�صلحة �أو متطرفة مثل تنظيم �لقاعدة، و�لتنظيم �لدويل 
لالإخو�ن �مل�صلمني ت�صدر� �مل�صهد �ل�صيا�صي باعتبارهما تعبريً� عن متطلبات جمتمعية 

�لدول  بني  و�ملالية  �لتجارية  للعالقات  قو�عد  �أ�ص�س  نقدي  �د�رة  نظام  هو   ،)Bretton Woods system( وودز  بريتون  نظام   )8(
�ل�صناعية �لكربى يف �لعامل يف منت�صف �لقرن �لع�صرين. كان نظام بريتون وودز �أول منوذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاو�س يهدف �إلى 

تنظيم �لعالقات بني �لدول �مل�صتقلة. موقع �ملعرفة على �لر�بط �لآتي: 
http://www.marefa.org/index.php

)9( م�صت�صار ��صرت�تيجي لل�صركات �لدولية، موؤلف كتاب »كيف يفكر �لقادة �ل�صينيون«.
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عك�صها جميء �لإخو�ن �إلى �ل�صلطة يف م�صر عرب �نتخابات حرة �أك�صبتهم �صرعية، 
كانت بالن�صبة جلماعة �لإخو�ن �مل�صلمني �إحدى �أهم �أدو�تها يف �لتعاطي مع �ملجتمع 
�لوطنية  �لدولة  م�صالح  مع  و�أهد�فهم  م�صاحلهم  تعار�س  من  �لرغم  على  �لدويل 
�لتي �عتلت �جلماعة قمة �ل�صلطة فيها يف م�صر كما يف تون�س، و�صل هذ� �لتعار�س 
�لإقليمي.  للدولة و�ملجتمع  �ملبا�صر  �لتهديد  بلغ حد  �لذي  �لت�صارب يف �مل�صالح  �إلى 
�لفاعلني، حتى عندما  �لنوع من  لهذ�  �لدخول  بو�بة  �لقت�صاد هو  كان  فقد  وبذلك 
بهدف حتليل  كان ذلك  �ل�صيا�صية يف حتليالتهم،  �ملتغري�ت  لإدخال  �لباحثون  �جته 
�صيا�صات �لعالقات �لقت�صادية �لدولية، وتعددت �لتعبري�ت �لتي �أطلقت �آنذ�ك على 

�لروؤية و�ملنظور �ملعربين عن هذ� �لإطار �لنا�صئ لفهم �لو�قع �لدويل. 

�لدول  �أن  على  �تفقت  �لأدبيات  جميع  فاإن  �مل�صميات،  تعدد  من  �لرغم  وعلى 
�لقومية لي�صت �لفاعل �لوحيد يف �ل�صيا�صات �لعاملية، و�أن هناك فاعلني �آخرين مثل 

�ملنظمات �لدولية و�ل�صركات متعددة �جلن�صيات.

ثم �أعقب �أحد�ث �حلادي ع�صر من �صبتمرب )�أيلول(، ��صتدعاء �لدين كمدخل 
فاإن  �لنظري،  �لتعريف  يف  �لعمومية  من  وبالرغم  بكثافة،  �لقومية  عرب  للتفاعالت 
�لإ�صالم �ل�صيا�صي �نفرد ح�صرً� يف �لأدبيات �لغربية، كاأمنوذج تطبيقي وحيد على 
��صتهد�ف  وكيفية  �ل�صيا�صة �خلارجية،  و�صع  �لدين يف  تاأثري  تبحث  �لتي  �لدر��صات 
�لفاعلني �لدينيني يف �لتاأثري يف �ل�صيا�صة �خلارجية من خالل ت�صجيع �صانعي �لقر�ر 
على ت�صمني مبادئهم ومعتقد�تهم، وقيمهم �لدينية يف �ل�صيا�صة �خلارجية، وكيف �أن 
هذ� �لتاأثري يزد�د، �إذ� كان �لقائد �ل�صيا�صي يوؤمن باملعتقد�ت ذ�تها، ويوؤمن ب�صرورة 

�أن تكون �ل�صيا�صة �خلارجية ترجمة لهذه �لقيم و�ملعتقد�ت.

قاعدته  خالل  من  �خلارجية  �ل�صيا�صة  يف  �لتاأثري  �لديني  للفاعل  وميكن 
�جلماهريية، حيث يجعل �لدين حمددً� لالنتماء �لأيديولوجي و�حلزبي، �لأمر �لذي 
هناك  يجعل  فقد  معًا،  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�صيا�صة  لق�صايا  �أجندته  على  ينعك�س 
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مر�دفًا بني �لهوية �لوطنية و�لإ�صالمية)10(.

حكم  فرتة  خالل  �خلارجية  م�صر  �صيا�صات  يف  بو�صوح  جتلى  �لذي  �لأمر 
�لإخو�ن �مل�صلمني مل�صر.

لعبة الشيطان وإعادة إنتاج فاشية جديدة

يقول �لكاتب �لأمريكي روبرت د�ريفو�س يف كتابه: »لعبة �ل�صيطان.. �لإ�صالم 
�ل�صيا�صي و�لوليات �ملتحدة«: »�صادت �ل�صيا�صات �لأمريكية حالة من �لتخبط و�لرباك 
عقب �أحد�ث �حلادي ع�صر من �صبتمرب )�أيلول(، لكنها مل تغلق �أبدً� �أبو�ب �لتقارب 
مع تلك �حلركات �جلهادية �لإ�صالمية، و�صاندت بقوة �لإخو�ن يف م�صر باعتبارهم 
�لبديل �لقادم بعد رحيل نظام مبارك، و�لبديل �لقادر على حمايتهم من �جلماعات 
�صالت  على  �أو  عباءتها،  من  خرجت  قد  �إما  �ملطاف  نهاية  يف  باعتبارها  �جلهادية 
قوية بها، ولقد قررت و��صنطن منذ �لعام 2005 �أن يكون �لإخو�ن هم �حلّكام �جلدد 
للمنطقة �لعربية بعد �أن تزيح عن كاهلها عبء �لديكتاتوريات �ملرهقة و�لفا�صلة �لتي 
دعمتها وت�صببت لها يف �لكثريمن �حلرج خالل �لعقود �ملا�صية، حيث ظلت �لتهامات 
تالحقها لدعم �لأنظمة �لعربية �لفا�صية، وعلى ر�أ�صها نظام مبارك، وعندما لح لها 
�أخريً� يف �لأفق حل مل تكن تتوقعه للتخل�س من هذ� �لعبء متمثاًل يف ثورة 25 يناير 
حلليفها  و�ملطلق  �لكامل  دعمها  و�صوح  وبكل  �ملائدة  على  طرحت  م�صر،  يف   2011

�جلديد يف �ملنطقة، �لوجه �جلديد للفا�صية �لقادم عرب �صناديق �لقرت�ع«)11(.

ثم حاولت جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني يف م�صر �أن تثبت ل�صناع �لقر�ر �ل�صيا�صي 
يف و��صنطن، �أنها وحدها -باعتبارها تيارً� �إ�صالميًا معتدًل- �لقادرة على �لتعامل يف 
عامل �ل�صيا�صة برب�غماتية وفاعلية، و�أنها �أي�صًا �لقادرة على توحيد �صفوف �لتيار�ت 

)10( اأمانى، غنيم، التكيف املرن: اأمناط التاأثريات العابرة للقومية للفواعل الدينية من غري الدول، اجتاهات نظرية، ال�سيا�سة الدولية، 
�لعدد192، �أبريل) ني�صان( 2013، �ملجلد 48، �س23.

�مل�صرية، 14  �لأهر�م  ميادة، عفيفي،  نقاًل عن  �ملتحدة، 2006،  و�لوليات  �ل�صيا�صى  �لإ�صالم  �ل�صيطان:  لعبة  در�يفو�س،  روبرت،   )11(
�أغ�صط�س )�آب( 2013.
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�لإ�صالمية �ليمينية حتت لو�ئها، بل حثها على تنفيذ �لأجندة �لإخو�نية نف�صها، من 
دون عناء يذكر، ُمذّكرة بذلك و��صنطن بالأمنوذج �لإير�ين، و�أنها عالوة على ذلك 
قادرة على ح�صد �ملاليني من �ملوؤيدين، و�أنه لن يعكر �صفو عملية تبديل �لكر��صي مع 
�لإخو�ن  �صمن  وبذلك  �مل�صري،  �ل�صارع  م�صتوى  على  �صر�عات  �أي  �ل�صابق  �لنظام 
�مل�صلمون متكينهم من �ل�صلطة يف م�صر وتون�س �أوًل، ثم بقية دول �ملنطقة م�صتقباًل 
وعلى  بها،  و�لوفاء  على �جلماعة حتقيقها  كان  و��صنطن  �أملتها  ��صتحقاقات  مقابل 
خطر  من  و�أوروبا  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  �إ�صر�ئيل  �أمن  حفظ  بالطبع  ر�أ�صها 
جماعة  وعدت  �لتي  �ل�صتحقاقات  وهي  �لقاعدة،  وتنظيم  �جلهادية  �جلماعات 
�لإخو�ن �مل�صلمني بتحقيقها و�ل�صتجابة لها، حتى ولو كان �لثمن هو �لدفع مبنطقة 
�ل�صرق �لأو�صط باأكملها يف �أتون حروب �أهلية و�صر�عات طائفية ومذهبية، يعلم �هلل 

وحده �إلى �أين كانت �صت�صل.

يف  �ملتطرفة  �لإ�صالمية  �لتيار�ت  جتميع  عن  �لنهاية  يف  �لتفاق  هذ�  �أ�صفر 
�صيناء حتت مظلة تنظيم �لإخو�ن �مل�صلمني، و�طمئن �لغرب �إلى �أن �لإخو�ن �مل�صلمني 
�أنه  يعتقدون  ما  تهديد  عدم  مقابل  للغرب  مر�صية  يرونها  ب�صفقة  د�ئمًا  جاهزون 
 – �مل�صرية  �ل�صالم  �تفاقية  على  �حلفاظ  ر�أ�صها  على  �أ�صا�صية،  غربية  م�صالح 
�لإ�صر�ئيلية، و��صتمر�ر تدفق �لطاقة، و�ن�صياب �ملالحة يف قناة �ل�صوي�س �أمام �لبو�رج 
و�ل�صفن �لأمريكية و�لإ�صر�ئيلية، مقابل �لإبقاء عليهم يف �ل�صلطة يف م�صر وتون�س، 

وم�صتقباًل يف �صوريا و�لأردن.

�لإخو�ن،  حكم  فرتة  يف  �خلارجية  م�صر  �صيا�صة  مالمح  على  �أكرث  وللتعرف 
ينبغي �أوًل �لتعرف �أكرث على حمدد�ت �ل�صيا�صة �مل�صرية �خلارجية من حيث منهجية 
�أهمية  �أخرى من  �أي دولة  �أن يرتبط حترك م�صر جتاه  �إذ: »يجب  �لعمل �خلارجي 
تلك �لعالقة مل�صر على �ملدى �لطويل، بغ�س �لنظر عن �لتفاق مع �صيا�صات �لدولة 
يف مرحلة ما، �أو �لختالف معها، وهذ� يتطلب حتديد �أهد�ف بعيدة وطويلة �لأجل، 
حتى تتم �إد�رة �لعالقة مع تلك �لدولة على �أ�صا�س م�صالح حقيقية، ولي�س على مدى 
�لتفاق �أو �لختالف فيما بني �لدولتني. ويتم حتديد عالقة م�صر �خلارجية مع دول 
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مب�صر  تربطها  �لتي  �حليوية  �لدول  وت�صمل  �لأولى:  دو�ئر،  ثالث  خالل  من  �لعامل 
عالقة جري�ن وهوية، وهي دول �ل�صرق �لأو�صط مبا فيها تركيا و�إير�ن و�إ�صر�ئيل ودول 
�لثانية:  و�لد�ئرة  �مل�صري.  �لقومي  �لأمن  �لد�ئرة متثل ع�صب  وهذه  �لنيل،  حو�س 
ت�صم �لدول �حلتمية �أو �ل�صرورية مل�صر �إقليميًا �أو عامليًا، وهي �لدول د�ئمة �لع�صوية 
و�لأفريقية.  �لأوروبية  و�لدول  �ليابان،  �لرب�زيل،  �لهند،  �لدويل:  �لأمن  جمل�س  يف 

و�لد�ئرة �لثالثة: هي �لدول �لتكاملية وت�صمل بقية �لدول)12(.

وفيما يخ�س �لد�ئرة �لأولى، هناك قنو�ت عدة لدعم هذ� �لتفاعل ي�صوغها 
�خلليجية  للدول  حيويًا  �صريانًا  تعد  �ل�صوي�س  قناة  »�إن  بقوله:  خليفة  عزمي  �ل�صفري 
�ل�صوي�س  �إنتاج دول �خلليج من �لبرتول عربها، ومن ثم تعد قناة  نتيجة مرور ثلثي 
و�حدة  تعالج يف وحدة  مائية مهمة  �ملندب ممر�ت  وباب  �إلى م�صيق هرمز  �إ�صافة 
و�ليمن  �ل�صعودية  �أن  ويدعمه  ذلك  �إلى  ي�صاف  �خلليجي،  �لأمن  در��صات  جميع  يف 
ت�صاركان م�صر يف �صو�طئ �لبحر �لأحمر، وبالتاأكيد ل ميكن �حلديث عن �أمن �ل�صفة 
مرتبط  م�صر  �أمن  �إن  �أي  �لغربية،  �صفته  �أمن  عن  مبعزل  �لأحمر  للبحر  �ل�صرقية 

�رتباطًا وثيقًا باأمن �خلليج)13(.

وهذ� يف�صر لنا يف �لوقت نف�صه كيف ميكن �أن توؤثر �ل�صيا�صات �لد�خلية ب�صكل 
فاعل  �لدولة  ر�أ�س  على  كان  لو  خ�صو�صًا  للدولة،  �خلارجية  �ل�صيا�صات  يف  مبا�صر 
جديد، من غري �لدولة، ل تن�صجم �صيا�صاته و�أهد�فه وم�صاحله مع �مل�صلحة �لوطنية 
�أعلنت  �لذي  �ل�صوي�س  قناة  �إقليم  م�صروع  ياأتي  حتديدً�  �لق�صية  هذه  ويف  للدولة. 
م�صتقل  كاإقليم  �إن�صائه  نحو  �ل�صعي   2012 �لعام  خالل  م�صر  يف  �ل�صيا�صية  �لقيادة 
يخ�صع مبا�صرة ل�صلطة رئي�س �جلمهورية، لي�صيع نوعًا من �لرباك يف عالقة م�صر 
بدول �ملنطقة، وباملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �مل�صرية حتديدً�، و�لتي من �ملفرت�س �أنها �صريك 
رئي�س يف �صناعة �لقر�ر يف �صيا�صة م�صر �خلارجية، فيما يخ�س ق�صايا �لأمن �لقومي 

)12( نبيل، فهمي، نحو �صيا�صة خارجية م�صرية فاعلة، �ل�صيا�صة �لدولية، �لعدد 187، يناير )كانون �لثاين( 2012، �ملجلد 47، �س46

)13( عزمي، خليفة، موقف دول �خلليج من ثورة 25 يناير يف م�صر، �ل�صيا�صة �لدولية، �لعدد 187، يناير )كانون �لثاين( 2012، �ملجلد 
47، �س29



سنية البهات  

135 المسبــار

�مل�صري.                                                     

كما ل يغيب عن هذه �لد�ئرة تاأثر عالقات م�صر �خلارجية بالد�خل �مل�صري، 
العليا  الوطنية  وامل�سالح  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  م�سالح  بتقاطع  ذلك  وارتباط 
للدولة �مل�صرية �أزمة م�صر مع دولة �لإمار�ت �ملتحدة، وهي �لأزمة �لتي ت�صبب فيها يف 
�لبد�ية �لتقارب �أو �لنفتاح �مل�صري على �إير�ن، وعلى �لرغم من نفي �مل�صوؤولني وجود 
�أزمة فاإن �لنفي كما يقول �ملحللون هو �لتعبري �ملو�زي عن وجود �أزمة بني �لبلدين. 
ع�صر  ثالثة  على  �لقب�س  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  �ل�صلطات  �إلقاء  وثانيًا: 
�جلماعة  مل�صلحة  يعملون  �إنهم  قيل  �مل�صلمني  �لإخو�ن  جماعة  �إلى  ينتمون  م�صريًا 
�لد�خلية  �لأو�صاع  على  �لتاأثري  بني  ما  تر�وحت  �أهد�فهم  و�إن  �لإمار�ت،  �أر�س  على 
لالإمار�ت، و�صوًل �إلى قلب نظام �حلكم من طريق �إن�صاء فرع للجماعة هناك، ومتكني 
�ملنتمني �لأيديولوجيني فيها مبا ي�صمى يف �لأدب �ل�صيا�صي بـ»ت�صدير �لثورة«، وما تال 
متنا�صني م�صالح قطاع  �إخو�نية،  �أطر�ف  دبلوما�صية من  ذلك من ت�صريحات غري 
عري�س من �لعمالة �مل�صرية يف دول �خلليج وحتديدً� يف دولة �لإمار�ت، ومتنا�صني 
�مل�صتوى  �إلى  �لبعد �لقت�صادي و�ل�صيا�صي  �لتي جتاوزت  �لبلدين  �أهمية �لعالقة بني 
�مل�صرية �جلديدة.  �ملدن  �أكرب  على  ز�يد  �ل�صيخ  ��صم  �إطالق  بلغ حد  �لذي  �ل�صعبي 
�أما على �مل�صتوى �ل�صيا�صي فقد �أر�صى �لر�حل �ل�صيخ ز�يد �آل نهيان منطًا فريدً� من 
�لتعامل بني �لدولتني، فكان و�حدً� من �لزعماء �لعرب �لذين ت�صدو� ملا �أطلق عليه 
»جبهة �ل�صمود و�لت�صدي« �لتي قادها �لرئي�س �لعر�قي �لر�حل �صد�م ح�صني لعزل 
م�صر عن حميطها �لعربي عقب توقيع �تفاقية �ل�صالم �مل�صرية �لإ�صر�ئيلية »كامب 

ديفيد« �صاعيًا �إلى تفكيك �حل�صار �ملفرو�س عليها)14(.

�مل�صرية  �لعالقات  �صاب  �لذي  �لرباك  فهم  ميكن  �أي�صًا  �ملنطلق  هذ�  من 
دول  �أزعجت  فز�عة  مبثابة  �إير�ن  على  �مل�صري  �لنفتاح  كان  وملاذ�  �خلارجية، 
�خلليج، فاإير�ن ت�صتخدم �لدين كاأد�ة قوية يف �ل�صيا�صة �خلارجية �إز�ء �لدول �لعربية 
لالأذهان  يعيد  تو�صعي  م�صروع  من  �خلارجية  توجهاتها  يف  تنطلق  �إذ  و�خلليجية، 

)14( �صالح، �صامل، �صحيفة �حلياة �للندنية، بتاريخ 21 فرباير )�سباط( 2013. 
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على  وتو�صع  متز�يد،  �إقليمي  دور  من  ذلك  يتطلبه  ما  بكل  �لفار�صية،  �لإمرب�طورية 
ح�صاب جري�نها من دول �خلليج.

�أما تركيا �حلليف �ل�صرت�تيجي جلماعة �لإخو�ن �مل�صلمني و�لر�عي �لر�صمي 
�مل�صلمني  �لإخو�ن  جماعة  �إلى  �صدرتها  �أحالمًا  تخفي  ل  فاإنها  �لدويل،  لتنظيمها 
باإعادة �إحياء �خلالفة �لعثمانية �لتي �صقطت منذ قرن تقريبًا، و�إن كان ذلك باأطر 
وتركيا  �إير�ن  كالتايل:  �خلليج  لدول  بالن�صبة  �ل�صورة  لت�صبح  جديدة،  وديناميات 
تو�صعيًا يف  م�صروعًا  منهما  كل  �إذ متتلك  �إقليمية-  �أطماع  لها  -ودول جو�ر جغر�يف 
يكون  �إ�صر�ئيل،  مع  ي�صمهما  ��صرت�تيجي  حتالف  تبلور  �حتمال  جانب  �إلى  �ملنطقة 
�لهدف منه �لتن�صيق �ل�صرت�تيجي لحتو�ء وتطويق �لآثار �لإقليمية و�لعاملية للثور�ت 
�لعربية، ومنع ظهور قياد�ت وطنية �أو نظم م�صابهة للنظام �مل�صري بعد ثورة يوليو 
�إير�ن وتركيا بتوجهاتهما �لدينية فوق �لقومية  �لعام 1952، ف�صكلت بذلك  )متوز( 
ناجح،  �قت�صادي  �أمنوذج  �لرتكية  فالتجربة  �لإ�صالمية.  لالأمة  ��صرت�تيجيًا  ر�صيدً� 
و�إير�ن �أمنوذج حكم �إ�صالمي فيه رئي�س منتخب و�صلطة دينية ي�صتلهم منها قر�ر�ته 
�ل�صيا�صية ول يجروؤ على �خلروج عليها، وهو ما حاول نظام �لإخو�ن �مل�صلمني يف م�صر 
تطبيقه عرب حماولت �إ�صفاء �صبغة قد�صية على �لرئي�س حممد مر�صي �لذي ت�صابهت 
عالقتة باملر�صد �لعام جلماعة �لإخو�ن �مل�صلمني وحزب �حلرية و�لعد�لة �إلى حد كبري 

مع نظام �حلكم يف �إير�ن)15(.

�أو �مل�صجع ل�صعود �لإخو�ن �مل�صلمني  بقدر ما كان �ملوقف �لإ�صر�ئيلي �مل�صاند 
�إلى �صدة �حلكم يف م�صر متخوفًا، ��صتنادً� �إلى قناعة مفادها �أن �لعامل �لإ�صالمي 
و�أن �خلالف  ي�صكال مع�صكرً� معاديًا لإ�صر�ئيل،  �أن  و�ل�صني ميكن  �ل�صيعي  بجناحيه 
على  �لرهان  �أن  �إل  �إ�صر�ئيل،  �صد  معًا  تعاونهما  وجه  يف  يقف  لن  بينهما  �ملذهبي 
نات �حلاكمة جلماعة �لإخو�ن �مل�صلمني قلب �ملو�زين  �خلط �لرب�غماتي كاأحد �ملكوِّ
�لتيار  �أن  �إ�صر�ئيل  �إذ ر�أى �جتاه د�خل  بالتاأكيد �لإ�صر�ئيلي �لد�عم لالإخو�ن،  ودفع 

)15( عبداملنعم، امل�ساط، تاأثري الثورات العربية يف العالقات الإقليمية يف ال�سرق الأو�سط، اجتاهات نظرية، جملة ال�سيا�سة الدولية، عدد 
يوليو )متوز(، 2012، �لعدد 189 
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�لإ�صالمي ميكنه �أن ي�صتثمر �صعبيته وقدرته على �لتالعب باخلطاب �لديني مبا له من 
قد��صة لتمرير عديد من �ل�صيا�صات كان من �ل�صعب على �ل�صعب �مل�صري �أن يقبلها 
�أن جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني �نطالقًا من  �إلى جانب  �ل�صابقة عليه. هذ�  من �لنظم 
حر�صها على �لبقاء يف �ل�صلطة �لتي �صعت �إليها لأكرث من ثمانني عاما، من �صاأنه �أن 
يجعلها تقدم تنازلت كربى من �أجل ذلك، وتاليًا �صيكون وجودهم يف �ل�صلطة مفيدً� 
لإ�صر�ئيل، ورمبا �ت�صح ذلك خالل �لعدو�ن �لإ�صر�ئيلي �لأخري على غزة يف نوفمرب 
)ت�صرين �لثاين( �لعام 2012 �إذ �أعلنت وزيرة �خلارجية �لأمريكية هيالري كيلنتون 
تعليقًا على جهود �لرئي�س �ملعزول حممد مر�صي يف تهدئة �لأو�صاع قائلة: �إن �لرئي�س 

حممد مر�صي قدم �أكرث مما نتوقعه منه.

�لإخو�ن  جماعة  ت�صريحات  من  ي�صدر  كان  ما  بع�س  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�مل�صلمني كان يثري خماوف �لإ�صر�ئيليني يف �لبد�ية، خ�صو�صًا ما يتعلق منها باملوقف 
�إلى  �إ�صافة  �لإ�صر�ئيلية »كامب ديفيد« ومر�جعتها،  �مل�صرية -  �ل�صالم  �تفاقية  من 
فاإن  باملاليني«  �صهد�ء  ر�يحني..  �لقد�س  »على  مثل  �صعار�ت  �مل�صلمني  �لإخو�ن  رفع 
�لد�خلي،  �ملحلى  لال�صتهالك  فقط  �أنها  �أدركت  ما  �صرعان  �لإ�صر�ئيلية  �لقياد�ت 
�لعتقاد  ب�صحة  توحي  كانت  �لإخو�نية  �لقياد�ت  تتبناها  �لتي  �لعملية  �ملو�قف  و�أن 
�لقائل باأن �لإخو�ن جماعة بر�غماتية بامتياز. فعلى �صبيل �ملثال -ل �حل�صر– وعلى 
�ليهود من مكانة مركزية يف فكر �جلماعات  �لرغم مما حتتله ق�صية �جلهاد �صد 
�لإ�صالمية، ويف فكر �جلماعة �لتي �أُن�صئت �لعام 1928، فاإن �لدو�عي �لعملية جعلت 
)ت�صرين  �أكتوبر  �صهر  يف  حما�س  حركة  من  يطلب  مر�صي  حممد  �ملعزول  �لرئي�س 
�لأول( �لعام 2012 -ح�صبما كتب �ل�صحفي �لإ�صر�ئيلي روبرت بن ب�صاى يف �صحيفة 
يديعوت �أحرونوت- طلب من حما�س �لمتناع عن �إثارة وت�صعيد �ل�صر�ع و�ملو�جهة 
مع �إ�صر�ئيل ب�صبب �لعمليات �لتي تنفذها، مربر� ذلك باأن: �لرئي�س مر�صي ل يريد �أن 
يكون م�صطرً� لالختيار بني �لتز�مه بالدفاع عن �لفل�صطينيني يف قطاع غزة -ولي�س 
متورطة يف مو�جهة مع  ت�صبح بالده  �أل  ورغبته يف  كلها-  �لفل�صطينية  �لأر��صي  يف 
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�إ�صر�ئيل، �أو وقوع ما هو �أ�صو�أ من �ملو�جهة مع �لإد�رة �لأمريكية يف و��صنطن)16(.

العام  )�سباط(  فرباير  يف  ال�سادر  الدولية  الأزمات  ملجموعة  تقرير  ير�سد 
2013 �أدلة مماثلة على تغيري�ت طر�أت على �صلوك جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني وقياد�تها 
�لإ�صالمي،  �لنه�صة  حزب  يحكمها  �لتي  �أي�صًا  تون�س  يف  بل  وحدها،  م�صر  يف  لي�س 
جلماعة  �لدبلوما�صي  �ملوقف  باأن  �خلافتة  �ملوؤ�صر�ت  بع�س  »هناك  �لتقرير:  ويقول 
تدريجيًا،  يتطور  بد�أ  �لإ�صر�ئيلي،  �لعربي-  بال�صر�ع  يتعلق  فيما  �مل�صلمني،  �لإخو�ن 
وقد ي�صبح �أكرث مرونة مما كان عليه �لأمر عندما كانت �جلماعة يف �ملعار�صة، �إذ 
ظهر �لرئي�س حممد مر�صي ينطق علنًا ��صم �إ�صر�ئيل مرتني خالل مفاو�صات وقف 
�لتحليل يف  �لعام 2012. ي�صل هذ�  �لثاين(  نوفمرب )ت�صرين  �صهر  �لنار يف  �إطالق 
يكن  �إ�صر�ئيل مل  �مل�صلمني جتاه  �لإخو�ن  لنظام  �خلارجية  �ل�صيا�صة  �أن  �إلى  �لنهاية 
ليطر�أ عليها تغيري�ت جوهرية، و�أنه ما د�م �لنظام م�صغوًل بالق�صايا �لد�خلية فاإنه 
ل د�عي لالن�صغال بالتو�صل �إلى ت�صوية للق�صية �لفل�صطينية، ما د�م �أنه ل ميكن روؤية 
تهديد�ت جوهرية حقيقية يف �لأفق، بل وعدم وجود قدرة لدى هذ� �لنظام ملمار�صة 

�سغوط ت�ساومية ذات قيمة على اإ�سرائيل)17(.

يف  �أولى  كخطوة  كبري،  �إجناز  و�صك  على  �لأمريكي  �ملخطط  هذ�  كان  بينما 
�لإ�صالم  قوى  مب�صاعدة  برمتها  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  ي�صتهدف  �أكرب  خمطط 
�لكاتب  و�صفه  �لذي  �ملخطط  وهو  �مل�صلمني،  �لإخو�ن  تنظيم  ر�أ�صه  وعلى  �ل�صيا�صي، 
�لربيطاين �ملخت�س )1930- 2014( يف �صوؤون �ل�صرق �لأو�صط »باتريك �صيل« بقوله: 
»ي�صهد �ل�صرق �لأو�صط فرتة من عنف وعدم ��صتقر�ر ��صتثنائيني، ويدرك �ملر�قبون 
�حلذرون لهذه �ملنطقة �أن ثمة �إعادة هيكلة للعالقات بني �لقوى �لإقليمية يف �ملنطقة، 
و�لتي �صتحمل تد�عيات جذرية حال مت تنفيذها بنجاح قد ت�صل �إلى حد �إعادة تر�صيم 
حدود بع�ض الدول التي اأن�سئت منذ قرن تقريبًا، عقب �سقوط ال�سلطنة العثمانية يف 

�أبريل  �لدولية،  �ل�صيا�صة  ��صرت�تيجية،  حتولت  �لإ�صر�ئيلية،  �ل�صيا�صة  �أولويات  ترتيب  و�إعادة  �لإ�صالمي  �ل�صعود  عكا�صة،  �صعيد،   )16(
)ني�صان( 2013، �لعدد192، �ملجلد 48. 

)17( عبداملنعم، الن�ساط، م�سدر �سابق.
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�حلرب �لعاملية �لأولى«)18(.

بينما كان هذ� �ملخطط يجرى تنفيذه على قدم و�صاق، ياأتي تعار�س �مل�صالح 
د�خليًا  تبنيها  �مل�صلمني  �لإخو�ن  جماعة  قررت  �لتي  و�لأهد�ف  �مل�صرية،  �لوطنية 
وخارجيًا، لتدفع بالدولة �مل�صرية دفعًا لتخاذ موقف د�خلي وخارجي مناوئ لأهد�ف 
�إذ  و�ل�صعبي،  �لر�صمي  �مل�صتويني  على  وذلك  �ملنطقة،  وحليفها �جلديد يف  و��صنطن 
�إلى قمة �ل�صلطة  �أن ما جاء بها  تنا�صت و��صنطن، وكذلك حركة �لإخو�ن �مل�صلمني، 
هو ثورة �صعبية كبرية، وهي نف�صها �لثورة �ل�صعبية �لتي �أطاحت بها يف �لثالثني من 
يونيو )حزير�ن( �لعام 2013، و�أطاحت باأحالمها وباأحالم و��صنطن يف �لوقت نف�صه. 
وجاءت �صيا�صة م�صر �خلارجية بعد ثورة 30 يونيو )حزير�ن( ، لتنهي �لربيع �لإخو�ين 
�صهدت  �خلارجية،  �مل�صرية  �لعالقات  من  بذلك مرحلة جديدة  ولتبد�أ  �أمريكا،  مع 
�نفتاحًا م�صريًا على رو�صيا -�لقوة �لعظمى- �لتي �ت�صمت عالقتها مع م�صر خالل 
للرئي�س  �لإهانة  بلغ حد  �لذي  �لربود  و�لالمبالة، ذلك  بالربود  �لإخو�ن  فرتة حكم 
�لتخطيط لإد�رة  �لوحيدة لرو�صيا، و�لذي ف�صل يف  �ملعزول حممد مر�صي يف زيارته 
�لعالقة بني �لبلدين مبا يخدم �لأهد�ف و�مل�صالح �لوطنية �مل�صرية، ليعقبها �نفتاح 
رو�صي على م�صر على �مل�صتويني �لر�صمي و�ل�صعبي عقب ثورة 30 يونيو )حزير�ن(، مبا 
يعيد �إلى �لأذهان �أجو�ء ما بعد ثورة يوليو )متوز( �لعام 1952 وما �صهدته �لعالقات 
�لر�حل جمال  للزعيم  و�ل�صعبي  �لر�صمي  �لرو�صية من حفاوة �ل�صتقبال  �مل�صرية - 
ومعهم  �لإخو�ين   - �لأمريكى  �حللف  م�صر  و�صعت  قد  تكون  وبذلك  عبد�لنا�صر، 
تركيا و�إ�صر�ئيل مرة �أخرى �أمام ��صتحقاق جديد ي�صتلزم منهم �إعادة �صوغ قو�نني 
�للعبة �لأمريكية ملنطقة �ل�صرق �لأو�صط مبا ل ي�صتبعد م�صر ودورها �لإقليمي �لد�ئم 

يف �ملنطقة �صمن ح�صاباتها، لي�صبح �مل�صهد �لإقليمي ممثاًل يف ثالثة حماور.

على �لرغم من �أنه من �ملعروف �أن �صوغ �ملحاور �أو �لأحالف يتم وفق �عتبار�ت 
�لظروف  �ملدى،  طويلة  �ل�صرت�تيجية  �مل�صالح  �لأيديولوجي،  �لتماهي  منها:  عدة، 
�لزمانية/ �مل�صلحية، فاإن هناك �ختالفًا بني �لأخريتني يف كون �لظروف �مل�صلحية 

)18( باتريك، �صيل، �صحيفة �حلياة �للندنية، �لعدد 18263، �جلمعة 5 �أبريل )ني�صان( 2013، �س9.
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�أو  �آنيني،  �خرت�ق  �أو  �نفر�ج  لتحقيق  �ل�صيا�صيني  و�لتكتيك  �ملناورة  باب  من  ت�صنف 
ملو�جهة ��صتحقاق �صيا�صي ملح، �أما �لتحالف �ملبني على م�صالح ��صرت�تيجية طويلة 
�ملدى، فغالبًا ما يكون �أكرث ��صتقر�رً� و�صالبة لأنه مبني على روؤية م�صرتكة و�أر�صية 
�أنه متيز بدينامية  �إلى �مل�صهد �لإقليمي جند  �صلبة من �مل�صالح �ملتبادلة. وبالعودة 
غري م�صبوقة فيما يتعلق بت�صارع �لأحد�ث وتقلباتها، خ�صو�صًا يف �ل�صنو�ت �لثالث 
�أعقبت ثورتي »�ليا�صمني« يف تون�س، و�لثورة »�لبي�صاء« يف م�صر )25  �لأخرية �لتي 
�لعتد�ل  حموري  وفاة  �صهادة  حملت  باأنها  حمللون  و�صفها  �لتغري�ت  وهي  يناير(، 
ما  مقابل  �ل�صيا�صي«  �لإ�صالم  »حمور  ت�صميته  ميكن  مبا  ��صتبد�لهما  ومت  و�ملمانعة، 
ليعيد  م�سر  يف  امل�سلمني  الإخوان  �سقوط  جاء  ولكن  �لعتد�ل)19(،  حمور  من  تبقى 
خلط وبعرثة �لأور�ق �ل�صيا�صية مرة �أخرى، و�أ�صبح هناك حماولة جديدة لإعادة ر�صم 
�لتحالفات �لإقليمية مبا ي�صمح باحلديث عن حمور �لعتد�ل مرة �أخرى، �إز�ء ما تبقى 
من حمور �لإ�صالم �ل�صيا�صي، لي�صبح �مل�صهد �لإقليمي تتحكم به ثالثة حماور رئي�صة:

�ململكة  جانبها  و�إلى  م�صر،  تقوده  �لذي  �لتقليدي  �ملحور  هو  الأول:  املحور 
�حللقات  بع�س  خروج  بعد  خ�صو�صًا  �لدول،  بع�س  �إلى  �إ�صافة  �ل�صعودية،  �لعربية 
ب�صبب �صعف  نف�صها م�صطرة  �لتي وجدت  �لأردن  �لتحالف، مثل  �ل�صعيفة من هذ� 
موقفها �لد�خلي �لناجت عن ��صتمر�ر �لتظاهر�ت �لتي تتزعمها �لتيار�ت �لإ�صالمية 
هناك، و�خلارجي بعد �أن �صاقت �حلدود �لأردنية بالالجئني �ل�صوريني �لهاربني من 
ي�صكل  مبا  جمتمعني  �لأ�صد  وقو�ت  �لقاعدة،  لتنظيم  �لتابعة  �لن�صرة  جبهة  نري�ن 
تهديدً� للتو�زن �لد�خلي لالأردن، مما دفعه لالن�صمام لهذ� �لتحالف، �إلى �أن جاءت 
ثورة 30 يونيو )حزير�ن( لتعيد �لأردن ودول �خلليج �إلى و�قع �إقليمي وعربي جديد، 
و�ملعروف بـ»حمور �لعتد�ل«، وي�صعى �إلى �حلفاظ على �ملنطقة من دون تقلبات كربى 

تتجاوز �لتوتر �ل�صيا�صي �إلى �حلروب و�ل�صر�عات.

من  ينا�صل  يز�ل  ل  �لذي  �ل�صيا�صي،  �لإ�صالم  حمور  وهو  الثاين:  املحور  اأما 
�أجل خلق مكان له على �ل�صاحة �لإقليمية و�لعربية، وي�صم جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني 

)19( خالد، بن نايف �لهبا�س، �حلياة �للندنية، �لأحد �أول �صبتمرب )�أيلول( 2013، �لعدد 18412.



سنية البهات  

141 المسبــار

يرتكز  يز�ل  ول  وبريطانيا،  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  وتركيا،  مدعومة من قطر 
�إلى توجهاته �لأيديولوجية ل�صتعادة �صرعيته يف �ل�صارع �لعربي، على �لرغم من ثبوت 
�أنها جمرد غطاء خارجي لأهد�ف ��صرت�تيجية �أكرب تتعار�س وم�صالح �لدول �لوطنية 

�لتي �صهدت ثور�ت يف �ل�صنو�ت �لأخرية.

ولبنان، ويرتكز على فكرة  و�لعر�ق  و�صوريا  �إير�ن  الثالث: في�صم  املحور  اأما 
�إعادة ر�صم خريطة �إقليمية جديدة للمنطقة يكون لإير�ن فيها �لدور �ملحوري، وهو 
املحور الذي �سهد موجات من ال�سعود والهبوط تراوحت حدتها اأو قوتها بح�سب جناح 
طهران يف مفاو�ساتها مع الغرب ووا�سنطن. وبالطبع ل تخلو هذه املحاور من نقاط 

�لتقاء وتقاطع يعرب عنها �ملحللون بعدد من �لتوقعات ت�صل �إلى حد �لتنبوؤ �أحيانًا.

خالصة

�لإخو�ن  حكم  فرتة  خالل  �خلارجية،  م�صر  لعالقات  �ل�صتعر��س  هذ�  من 
�مل�صلمني مل�صر )يونيو/ حزير�ن 2012 – يونيو/ حزير�ن 2013(، ميكن �أن نخل�س 
�إلى �أن جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني قد �حتفظت بطبيعتها كفاعل من غري �لدولة خالل 
متا�صكها  على  حتافظ  �لتي  بالعو�مل  �لحتفاظ  منها  ��صتدعى  مما  حكمها،  فرتة 
�لتنظيمي، وكيانها وم�صاحلها �ملنف�صلة عن �مل�صلحة �لوطنية للدولة �مل�صرية، �إذ 
�لدولة �مل�صرية من دون  ��صرت�تيجيات متكني �جلماعة من مفا�صل  �ن�صغلت بو�صع 
�إلى  بالنظام  دفعت  �لتي  �ل�صرت�تيجية  وهي  �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلحة  �إلى  �لنظر 
�لدويل  بالتنظيم  وترتبط  �مل�صرية  �خلارجية  وز�رة  خارج  من  بعنا�صر  �ل�صتعانة 
مل�صر  �خلارجية  �ل�صيا�صة  م�صار  �لتاأثري يف  فر�صة  لهم  و�أتاحت  �مل�صلمني،  لالإخو�ن 
وتوجهاتها، وهو �لدور �ملفرت�س �لقيام به من قبل وز�رة �خلارجية �مل�صرية، وعلى 
ر�أ�صها وزير �خلارجية �مل�صري، تعاونه �أجهزة �صيادية مثل جهاز �ل�صتخبار�ت، �لذي 
�أو �ل�صيناريوهات  �إمد�د موؤ�ص�صة �لرئا�صة باملعلومات  �أن يلعب دورً� يف  من �ملفرت�س 
�ملحتملة لتطور موقف �أو �أزمة ما. ووز�رة �لدفاع �لتي تاأتي م�صاركتها يف �صنع قر�ر�ت 
�ل�صيا�صة �خلارجية ذ�ت �ل�صلة �ملبا�صرة بالأمن �لقومي. و�أ�صبحت ممار�صة م�صاعد 
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�لرئي�س لل�صوؤون �خلارجية ع�صام حد�د مبثابة ممار�صات وزير خارجية مو�ٍز، وذلك 
يف  لنجد  �لدبلوما�صية،  �خلربة  جمالت  عن  �لعملية  خربته  �بتعاد  من  �لرغم  على 
�لنهاية �أن ح�صاد عام من حكم �لإخو�ن �مل�صلمني مل�صر، وبعد حتركات �إقليمية ودولية، 
وقيام �لرئي�س حممد مر�صي مبا يقرب من ع�صرين رحلة خارجية، ز�ر خاللها عددً� 
كبريً� من �لدول، بع�صها ميثل قوى �إقليمية ودولية مهمة، بل قوى عظمى �أي�صًا، مثل 
رو�صيا، �ل�صني، �لهند، �لرب�زيل، و�أملانيا، �إ�صافة �إلى زيارته لالأمم �ملتحدة وح�صوره 
موؤمتر�ت �إقليمية ودولية �نتهت جميعها من دون �أن ت�صفر هذه �لزيار�ت عن �نفتاح 
حقيقي، �أو تعك�س �أيًا من �مل�صالح �لوطنية مل�صر، كما مل ترتجم يف �صكل قر�ر�ت �أو 
و�لتقليل من هيبتها  �لدولة،  ل�صيادة  للتعاون �جلاد، بل جاء بع�صها مهينًا  �صيا�صات 
جم�صدة يف �صخ�س رئي�س �جلمهورية. و�إجماًل ميكن �لقول: �إن �ل�صيا�صة �خلارجية 
و�لرباك،  �لع�صو�ئية  من  بقدر  �ت�صمت  قد  �مل�صلمني  �لإخو�ن  مرحلة حكم  مل�صر يف 
وتبنت �لقيادة �مل�صرية ��صرت�تيجيات عدة يف �إد�رتها لالأزمات و�لعالقات �خلارجية، 
�خلارجية  م�صر  �صيا�صة  فات�صمت  �ملمنهج،  غري  و�لرت�جع  �لت�صعيد  بني  تر�وحت 
�لنيل؛  دول حو�س  مع  �لأزمة  و�إد�رة  �لنه�صة  �صد  �أزمة  مع  �لتعامل  بالع�صو�ئية عند 
�إذ تر�وحت �ل�صيا�صة �مل�صرية ما بني �لإنكار �ل�صمني لالأزمة يف كثري من �حلالت، 
و�لتخبط يف �ختيار �ل�صرت�تيجية �ملنا�صبة ملو�جهة �أزمة بهذ� �حلجم وبهذه �لأهمية 
�نتهت بف�صيحة مروعة بعد �إذ�عة جل�صات من �ملفرت�س �أنها �صرية لبحث �لأزمة مع 
عدد من �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية و�حلزبية. كما �فتقدت �ل�صيا�صة �خلارجية �مل�صرية 
يف هذه �لفرتة �إعالء �مل�صلحة �لوطنية مل�صر على �أي م�صالح �أخرى تخ�س جماعة 
�لإخو�ن �مل�صلمني يف �رتباطها بالتنظيم �لدويل، وهو ما �ت�صح خالل �صيا�صات م�صر 
جتاه �ل�صر�ع �لد�ئر يف �صوريا، و�لذى جت�صد يف مو�قف مت�صاربة ك�صف عنها موؤمتر 
دعم �لثورة �ل�صورية ) 15 يونيو/ حزير�ن �لعام 2013( بدءً� من طبيعة �مل�صاركني 
يف �ملوؤمتر مرورً� بلغة �خلطاب �ل�صيا�صي �ملوجه، وذلك بعد �أن طالب �لرئي�س �ملعزول 
جوي  حظر  منطقة  وفر�س  دم�صق،  مع  �لدبلوما�صية  �لعالقات  بقطع  مر�صي  حممد 
مببادرة  خالله  طالب  مر�صي  للرئي�س  �صابق  موقف  عك�س  على  وذلك  �صوريا،  فوق 
بعد  بتو�صيعها  طالب  ثم  و�إير�ن،  وتركيا  و�ل�صعودية  م�صر  ت�صم  رباعية  �آلية  �إن�صاء 
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ذلك لت�صم �أمني عام جامعة �لدول �لعربية ومبعوث �لأمم �ملتحدة �إلى �صوريا �لأخ�صر 
�لإبر�هيمي، ثم طالب بتو�صيعها مرة ثالثة لت�صم رو�صيا و�ل�صني و�لحتاد �لأوروبي 

وقطر، لينتهي �لأمر �إلى ل �صيء.
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