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تصدر ھذه الورقة متوافقة مع احتفال وزارة         
الخارجیة المصریة بــ " یوم الدبلوماسي " ومع الندوة 
العلمیة التي نظمتھا الوزارة بالتعاون مع المجلس 
المصري للشئون الخارجیة والمعھد الدبلوماسي بھذه 

  المناسبة. 
  
  
  
  
  
  
  

  تقدیم :
  

ھ "  2010في عام           اصدر المجلس المصر ي للشئون الخارجیة احدي " اوراق
ة رصدا  ت الورق ود " . وكان ة عھ ریة : ثالث وكانت حول " السیاسة الخارجیة المص
الث  وتحلیال موضوعیا للقضایا التي واجھت السیاسة الخارجیة المصریة في عھود ث

ة رؤساء : جمال عبد الناصر ، انور السادات ، حسني مبارك .و قد كان حرص الورق
د  ثالث ق علي ان تنبھ الي ان ممارسة واداء السیاسة الخارجیة المصریة في العھود ال
وي  ات الق ة ، والنظام وعالق ة االقلیمی ریة ، وبالبیئ ة المص اع الداخلی تأثرت باألوض
ة  ة الخارجی أثرات ادارة السیاس ا ت رئیس . فبینم السائدة وكذلك بشخصیة وایدلوجیة ال

حركات االستقالل الوطني  برزتفي العھد الناصري بالبیئة االقلیمیة حیث  المصریة
ة  ا بحال از ودولی ي عدم االنحی ، ونمو تیار القومیة العربیة ، وظھور التیار االوسع ف
ة  ة الخارجی أثرات السیاس ین ، ت ین المتنافس وتین  العظمیت ین الق دولي ب تقطاب ال االس

ین تقع مصالح مصر الوطنیة وتقدیره ، وخاصة المصریة في عھد السادات برؤیتھ ال
م ، ان الوالیات المتحدة ھي القوة  1973بعد حرب  ن ث ا ، وم ا وعالمی ؤثرة اقلیمی الم



 4

اون  ن التع ة م ر الخارجی ات مص ي توجھ ذي حدث ف ة التحول الواسع ال كانت عملی
ة االمریكیة الوثیق مع االتحاد السوفیتي ، الي االعتماد والمشاركة مع الوالیات المتحد

.  
  

ا ارساھا          ریة كم ة المص ة الخارجی ت السیاس اما عھد مبارك فقد استمرت ثواب
ة  ي الحقب ان ، ف ات المتحدة وان ك ع الوالی اون م ي التع ة ف ن انور السادات وخاص م

 حكمة عمد الي احداث نوع من التوازن في عالقات مصر االقلیمیة والدولیة ، بإعادة
  عربي ، وكذا باستعادة العالقات مع االتحاد السوفیتي .لھا الامصر الي مج

  
ام وثمة تقدی       ي ر ساد  الدوائر البحثیة المصریة بل والرأي  الع رة ف ة االخی الحقب

لعھد مبارك انطباع ان مصر تبدو في حالة تبعیة للوالیات المتحدة االمریكیة وتسامح 
ال مع اسرائیل ، وان ھذا ادي الي تراجع دور ووضع  دولي ، فض ي وال مصر االقلیم

  عن تراجع عالقاتھا االفریقیة .
           

ع         ي م ن الطبیع ان م د ك وازن وق وعیة وت ل موض وتناقش الورقة ھذا التقییم بك
ا  د نفاذھ ة بع ة ، وخاص ذه الورق دة لھ ة الجدی دار الطبع ورات   -اص د تط ان ترص

ورتي  ایر  25السیاسة الخارجیة المصریة بعد ث و  30،و 2011ین ي 2013یونی ، وھ
ری ة المص ة الخارجی ددات السیاس ت مح ي فرض ورات الت ن التط اس م ي اس ة عل

دائل  ن الب ك م ر ان تمتل االستقالل الوطني ، واقامة عالقات دولیة متعددة تسمح لمص
ة ،   ة الدولی ة الحرك ا حری والخیارات التي ال تجعلھا اسیرة لقوة دولیة واحدة وتعطیھ

ا  30وھو ما بدا في التطبیق خاصة بعد ثورة  ام بھ ي ق ارات الت لة الزی یونیو في سلس
ر  ید وزی كو الس دأھا بموس ي ب ة والت م الدولی ن العواص دد م ي لع ل فھم ة نبی الخارجی

ید  ارة الس م زی ة ث ا الجنوبی ان وكوری ین والیاب ي والص اح السیس د الفت یر عب المش
  م االخیرة لموسكو .وزیارتھ

  
ة           ة الخارجی ول السیاس دائر ح اش ال ي النق ة ف ذه الورق اھم ھ و ان تس نرج

اع  اره االوض ي اعتب وعي یأخذ ف ي اساس موض المصریة والذي نأمل ان یستمر عل
ة المص ریة مالداخلی ورة المص ھ الث ا احدثت ام ریة وم روز رأي ع تم ن ب ري مھ مص

  رة .تابع فضال عن البیئة االقلیمیة والدولیة المتغیوم
  

  
  السفیر د . محمد ابراھیم شاكر 
  رئیس مجلس االدارة 
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  السیاسة الخارجیة المصریة اربعة عھود
  

 جمال عبد الناصر  
 انور السادات      

  حسني مبارك         
  ل اج عوام ا نت ة دائم ة والدولی ا اإلقلیمی اه بیئتھ ة تج ر الخارجی ة مص ت سیاس كان

ةموضوعیة  ة والدیموجرافی ة والثقافی ة والجغرافی عھا التاریخی ي أوض ة ف ، 1كامن
ا  غیر أن مثل ھذه العوامل الموضوعیة ال تستبعد الطابع والتأثیر الشخصي لقادتھ
د  ذ عھ دیث من ا الح الل تاریخھ اص خ كل خ ة وبش اتھا الخارجی كیل سیاس ي تش ف

ة 2محمد علي ة . وسوف یتم استعراض االتجاھات الرئیسیة لسیاس ر الخارجی مص
ارك  1952منذ  وعبر عھود ثالثة: جمال عبد الناصر، أنور السادات، وحسني مب

ورات  د ث ا بع م م ایر  25ث ة  30، 2011ین ة اإلقلیمی یاق البیئ ي س ك ف و وذل یونی
 والدولیة والواقع المصري الذي جرت فیھ وأدیرت ھذه السیاسة. 

  
  

  
 

  
  جمال عبد الناصر..

 
 الھویة العربیة

  
ذ  افي من وطني والثق ھ ال ر وتكوین د الناص ال عب ة جم ن أن خلفی رغم م على ال
نجد  ا س الغرب، فأنن شبابھ توحي بأنھ كان یحمل مشاعر العداء لالستعمار وارتباطھ ب
ات  ت نحو الوالی د كان وري الجدی أن توجھاتھ األولى لتلبیة مطلبین رئیسیین للعھد الث

ت م د كان ام المتحدة األمریكیة والغرب. فق ال النظ ى جدول أعم ى عل ام األول ن المھ



 6

دف  ور الھ د تبل وي. وق اء جیش ق بالد، وبن الجدید: التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لل
لكي  1955األول في مشروع السد العالي، وجاءت الغارة اإلسرائیلیة على غزة عام 

وحول  تفصح عن انكشاف الجیش المصري. ولكي تؤكد الھدف الثاني وتزیده إلحاحا.
رب  ة والغ ھاتین القضیتین الرئیسیتین قوبلت التوقعات من الوالیات المتحدة األمریكی
ات المتحدة  باإلحباط بل وبالرفض. فبعد مفوضات طویلة سحب البنك الدولي والوالی
ى  ھ إل عرضھما لتمویل السد العالي، ومن ناحیة أخرى عاد الوفد المصري الذي توج

  .3حول المطالب العسكریة خالي الیدینالوالیات المتحدة للتفاوض 
  

بحت  ي أص د الت وري الجدی ام الث ة، وبصورة النظ عوره بالمھان إزاء ھذا ولش
د 4مھددة  ھ الرئیسیین. وق ق ھدفی تحول جمال عبد الناصر إلى االتحاد السوفیتي لتحقی

ة  كان ھذا التحول في السیاسة سوف یأتي بنتائج بعیدة المدى. لیس فقط بالنسبة لسیاس
ا  ن أیض تقبلیة، ولك ة المس ة والدولی ا اإلقلیمی ا وارتباطاتھ ة وتوجھاتھ ر الخارجی مص
ار  ن االعتب درا م ي ق ا نعط بالنسبة لمجرى األحداث في الشرق األوسط كلھ. وما دمن
ائص  أثیر خص أن ت ر، ف ة لمص ة الخارجی لتأثیر شخصیة الزعیم على صیاغة السیاس

ات زمالئھ المصریین، مثلما الحظ أنور شخصیة عبد الناصر یمكن فھمھا من مالحظ
ان  د ك عیدي، لق ل شخصیة الص ھ یمث ھ، فأن ھ وھدوئ السادات فجنبا إلى جنب مع خجل
ة  ي اللحظ ب ف ى أسد غاض رقیقا ومنطقیا وملیئا بالمشاعر ولكنھ سرعان ما تحول إل

  .5التي یشعر فیھا أن أي فرد یفكر في أھانتھ أو إیذائھ
  

تطی ذا نس نفھم ب عوھك ع أن ت ر م ارب مص منات تق اني ومتض كل أدق مع ش
ان  ذي ك االتحاد السوفیتي مع منتصف الخمسینات في سیاق تصاعد الحرب الباردة ال

راء 1955التشیكیة عام  -من أبرز عالماتھ صفقة األسلحة المصریة  تقدام الخب ، واس
وفیی د األھمی تالس الي، وتزای د الع اء الس ون لبن نھم أو الفنی كریون م واء العس ة س

ت  ي كان ة الت ع للمواجھ االستراتیجیة واإلیدیولوجیة للشرق األوسط في اإلطار األوس
دة  ات المتح ات الوالی إن توقع یاق ف ذا الس ي ھ رب. ف رق والغ ین الش ورت ب د تبل ق
ي  وحلفائھا الغربیین للحصول على مباركة جمال عبد الناصر لترتیبات الدفاع اإلقلیم

ة.  في الشرق األوسط، كانت تتشكل جزء وفیتي العالمی اد الس من سیاسة احتواء االتح
ي  ل ضدھا ف ى العم ل وإل اون، ب ر التع ھذه التوقعات قوبلت برفض جمال عبد الناص

ام  ویس ع اة الس أمیم قن اء ت د ج ة، وق ل المنطق رفض  1956ك ر لل ل مباش رد فع ك
زو  ي الغ ھ ف غ قمت ذي بل ور ال و التط الي، وھ د الع ل الس ي لتموی ي والغرب األمریك

  .1956ریطاني والفرنسي واإلسرائیلي على مصر عام الب
  

ي  الم العرب ن الع ر م ھ مص ذي تلقت د الشامل ال زو، والتأیی وقد دعم تراجع الغ
ول  تھ ح ت سیاس ا، وعمق ا وخارجی ر داخلی د الناص لطة عب ث دعم س وكل العالم الثال

ھ ضد سیاسا ومي ووقوف رر الق ات التح ده لحرك ن تأیی ة، وزادت م ت القومیة العربی
ار  د أش الم. وق ن الع رى م اطق أخ رق األوسط ومن الوالیات المتحدة والغرب في الش
ل  ر كفاع ئولیة مص ة ومس ى حتمی ورة" إل فة الث ھ "فلس ي كتاب ر ف د الناص ال عب جم
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المیة ة، واإلس ل 6جوھري في نطاق ثالثة دوائر ھي: الدوائر العربیة، األفریقی . وبفع
امج ھذه السیاسات أصبحت القاھرة مركزا للم ؤتمرات اآلسیویة واألفریقیة ذات البرن

واللغة المعادیة للغرب، ومن ناحیة أخرى تضمنت دعوة عبد الناصر للقومیة العربیة 
ر للنظام  د مص ى تأیی ي أدت إل ي والت الم العرب ي الع ة ف خصومة تجاه النظم المحافظ

  .1967إلى  1963الثوري في الیمن وانغماسھا العسكري في ھذا البلد من 
  

ى  یویة إل ة األفروآس ر العربی د الناص ات عب ین سیاس ن المحلل دد م رجح ع وی
ي  م ف ي تحس ر والت ة لمص فھمھ، شأنھ شأن محمد علي، للعوامل التاریخیة والجغرافی
ن  ر أن أم د الناص ال عب د أدرك جم ل فق نین ھیك د حس ا لمحم ائرھا ووفق ة مص النھای

اكم من أن ح ذي یض ل"، وال یئین "النی ى ش د عل ر یعتم ة  مص ھ سیاس ون ل ر یك مص
د أدرك  رقیة، وق ة ش ھ سیاس ون ل ي أن یك أفریقیة، وجسر أرضي إلى آسیا والذي یعن
ناصر أیضا من قراءتھ التاریخ أن حكام مصر العظام من تحتمس الثالث حتى صالح 

نظروا إلى حدود مصر الحقیقیة باعتبارھا أبعد بكثیر إلى الشرق  -الدین ومحمد علي 
  .7حتى سوریا

  
ن ة  وم ي المنطق ر ف ة مص ر لمكان د الناص وم عب ادل أن مفھ ن أن تج الممك

وضروراتھا الجیواستراتیجیة كانت صحیحة نظریا، ومع ھذا، فإن ناصر قد فشل في 
تطیع أن 8أن یدرك الحدود بین رؤیتھ والقدرات الحقیقة لبلده یاق أوسع ال نس . وفي س

ة ال 1967نعزل ھجوم إسرائیل على مصر في  ر عن المواجھ ین ناص ورت ب ي تط ت
دا  اره تھدی ر باعتب والوالیات المتحدة وحلفائھا الغربیین، وحیث كان ینظر لعبد الناص
كریة  للمصالح الغربیة في المنطقة وما بعدھا. وھكذا كانت أسباب ھزیمة مصر العس

ام،  1967عام  ر  وفيتكمن في العجز الھیكلي للنظ د الناص ات عب دیر سیاس وء تق س
تسویة للحسابات في المواجھة الطویلة التي تطورت  كما كانت عملیة ا،داخلیا وإقلیمی

  عبر الحقبة بین ناصر والوالیات المتحدة بشكل خاص.
  

جمعت سیاسة عبد الناصر  1970وبین الھزیمة العسكریة ووفاتھ في سبتمبر 
ھ ھبین اتجاھاتھ وبین استعدادات ى فی ذي تبن ت ال ي الوق د، فف ع الجدی ع الوض  للتالؤم م

وم  اء "مفھ ادة بن ة إع ي عملی رع ف القوة" وش ترداده إال ب ن اس القوة ال یمك ذ ب ا أخ م
ت  ي نفس الوق ھ ف تنزاف، إال أن رب االس الل ح ن خ الجیش ومواجھة اإلسرائیلیین م
رى  ة وأج ي المنطق ة ف ارتبط بالجھود الدبلوماسیة، وأصلح عالقتھ مع النظم المحافظ

رز" إشارات عن رغبتھ في إعادة العالقات  ة "روج ل خط مع الوالیات المتحدة، وقب
  لوقف إطالق النار.

  
الح   دادات الس  وقد بلغت عملیة االعتماد على االتحاد السوفیتي كمصدر إلم

في موسكو في إبریل  ت، وفي مقابل عاطفیة مع القادة السوفیی1967في حرب  قمتھا
وفیت 9والتي ھدد فیھا باالستقالة 1970 اع س نظم دف ر ب ب ناص اة طال ى طول قن یة عل

السویس تقودھا أطقم سوفیتیة لحمایة مصر من الغارات اإلسرائیلیة في العمق، وبناء 
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م إرسال  یش  900على ھذا فقد ت ل الج دءوا العمل داخ ر وب ى مص وفیتي إل ر س خبی
  .10المصري حتى مستوى الكتیبة

  
فقة  الل ص ن خ ینات م ف الخمس ي منتص دأت ف ي ب ة الت إن العالق ذا ف وھك
ود  ال قی ة ب ة تجاری ا عملی ر بأنھ د الناص األسلحة المصریة التشیكیة والتي وصفھا عب

ل  11وال شروط اط الكام اد واالرتب ا یشبھ االعتم قد تطورت في نھایة الستینات إلى م
  باالتحاد السوفیتي، والقطیعة الكاملة مع الوالیات المتحدة.

  
ة، إ ر الخارجی ب وأیا كان الحكم على سیاسة عبد الناص وعیا یج ا موض ال أنھ

عوب  ضوءأن ترى في  عبھ، والش ع ش ز بتطل ر تمی العصر الذي ظھر فیھ وھو عص
ومي  ات االستقالل الق زوغ حرك العربیة، إلى بطل قومي تتوحد معھ وتتجسد فیھ، وب
یال،  ن ب ا وب وكارنو ونیكروم رو، س ال نھ ن أمث ا م ث ورموزھ الم الثال ي دول الع ف

ا ولومومبا، وجمیعھم عملوا ون غوطھا. وكم اردة وض رب الب اخ الح اوروا في ظل من
لة  ي سیاق معض عبر األستاذ فاتیكوفیتس بحق فإن عبد الناصر یجب أن یحكم علیھ ف

  .12المصریین والعرب خالل نصف القرن
  

  
  
  

  أنور السادات: 
 مصر أوال

  
ة  ر الخارجی ة مص ادات سیاس ا الس یختلف اإلطار للنظرة العامة التي رأى بھ
د  ا أخضع عب ر، فبینم د الناص خاصة في منطقتھا العربیة، عن تلك التي رآھا فیھا عب
ة أو رأى أن مصالح  ات العربی ر للقضایا واالھتمام ات مص ة واھتمام الناصر سیاس

در مصر ترتبط بشكل عضوي وتخدم بشكل أكثر في سیاق ادات ق إن الس ي، ف ھا العرب
و رأى أن  ة، أو ھ ات العربی ى االھتمام و عل دم وتعل ریة تتق ات والمص أن االھتمام
ھ  ل خالفات ھ، وأن ال تجع اد إلی ي ال أن تق الم العرب مصر بمكانتھا مؤھلة ألن تقود الع
رائیل،  ع إس زاع م اه الن تحد من حركة السیاسة الخارجیة المصریة وبشكل خاص تج

داف وربما ك دم األھ ا تخ ي سیطلقھا إنم ان مقتنعا أن ما سیفكر فیھ، وحملة السالم الت
  والمصالح العربیة مثلما تخدم أھداف مصر.

  
ف  وعلى الرغم من أن سیاسة السادات داخلیا وخارجیا قد تطورت بشكل اختل
كلة  ھ مش و یواج ده وھ دأ عھ د ب ا ق ال منھم ر، إال أن ك د الناص جذریا مع سیاسات عب

یادة  ى أراضیھاس ر عل ر 13مص و تحری د ھ ھ الجدی ر وحلم ام ناص ان اھتم ا ك . فمثلم
ي  ادات ھ ت الس ي واجھ یة الت یة الرئیس ت القض اني كان تالل البریط ن االح ر م مص
ر  اء االحتالل البریطاني لمص م إنھ تحریر سیناء من االحتالل اإلسرائیلي ومثلما دع
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ن الس اء ش اص، ج ھ خ ر بوج د الناص ام وعب رعیة النظ ن ش وبر م رب أكت ادات لح
ا  ذي ربم ر ال ریة، األم ة المص یناء، واستعادتھ للثق ن س وتحریره على األقل لجزء م

ام  زو ع نح  1956كان أكثر واقعا من إنھاء االحتالل البریطاني، وتراجع غ جاء لیم
ھ  ري وتوجی داخلي المص رح ال الشرعیة الحقیقیة للسادات ویزوده بالثقة لتحویل المس

  المصریة نحو منطلقات جدیدة. السیاسة الخارجیة
  

ادات،  ة للس ة الخارجی ور السیاس ي تط ل ف الث مراح ونستطیع أن نمیز بین ث
وبر ي أكت لطة ف ھ الس ذ تولی وبر  1971فمن ى أكت ا  1973وحت ادات ملتزم ل الس ظ

دة  ات المتح اه الوالی اص تج كل خ ة وبش ر الحدیث ة ناص یة لسیاس الخطوط الرئیس ب
ھ  ل أن وفیتي. ب ع واالتحاد الس ة م یة العالق ي استمرار خصوص د ف ى حد أبع ب إل ذھ

ذي 1972االتحاد السوفیتي بتوقیعھ لمعاھدة الصداقة التعاون معھ في مایو  ر ال ، األم
ا  ح معانیھم ن تتض وتین ل ى خط لم یفعلھ ناصر غیر أنھ وخالل ھذا، أقدم السادات عل

سیاسیین المعروفین وتأثیرھما إال فیما بعد. كانت الخطوة ھي إطاحتھ بمجموعة من ال
ة  بوالئھم لعبد الناصر، وارتباطاتھم اإلیدیولوجیة باالتحاد السوفیتي. أما الخطوة الثانی

و  تالخبراء السوفیی 1972فكانت مطالبتھ في یولیو  ر، وھ ادرة مص كریین بمغ العس
ا  ف أمریك القرار الذي أربك حتى مستشاریھ، واعتبره كسینجر خسارة للروس لم تكل

ى شیئا بل ج را عل ان مجب ذا لك ھ ھ ن اتجاھ ھ ع د أبلغ ادات ق علھ یقول أنھ إذا كان الس
دة 14تقدیم مقابل لھ، أما اآلن فقد حصل على كل شيء بال مقابل یرات عدی ة تفس . وثم

ا  ري تمام كري مص ل عس ون أي عم د أن یك لما أقدم علیھ السادات منھا أنھ كان یری
ذا األ ھ أراد بھ ا أن روس، ومنھ ب لل ریكیین وأن ال ینس ى األم ارة إل دم إش ر أن یق م

اه  ذا االتج ي ھ اب أي استجابة ف یا، وأن غی ع سیاس وا الوض واإلسرائیلیین لكي یحرك
  كانت من دوافع السادات في اتخاذ قرار الحرب.

  
ى  د أعط ذاتھا ق ریة ل كریة المص د العس رب وتأكی رار الح إن ق رنا ف ا أش وكم

ریة السادات تفویضا لكي ینفذ رؤیتھ حول مستقبل  ة المص ة الخارجی اتجاھات السیاس
ادات  ان الس د ك أن فق ذا الش ي ھ رائیلي. ف ي اإلس زاع العرب اه الن اص تج كل خ وبش
مدفوعا بثالثة مفاھیم أساسیة، األول ھو اعتقاده بأن الحرب كوسیلة إلنھاء ھذا النزاع 
ر ى اآلخ ھ عل رض إرادت ى ف ادرا عل د ق ن یع  قد استنفدت نفسھا، وأن أیا من طرفیھ ل
ة، بالتزاماتھ ات المتحدة األمریكی أن الوالی ھ ب و اقتناع اني فھ وم الث  ابالقوة، أما المفھ

ة اوارتباطاتھ ویة سیاس ى تس ادرة عل دة الق ة الوحی وة الدولی ي الق رائیل ھ ع إس  15م
ا 90وتمتلك  ر ومكانتھ أن دور مص % من أوراق اللعبة، وكذلك بدا السادات مقتنعا ب

د الطبیعي لھم، وأنھ أینما كانت ستتجھ مصر فإن اآلخرین بین العرب یجعل منھا القائ
یتین، 16سوف یتبعونھا ارما حول قض ادات ص ل الس ر ظ . وفي ھذا اإلطار من التفكی

وق  ى الحق ده عل ي تأكی ة ھ ي، والثانی ا اإلقلیم ریة وتكاملھ یادة المص ي الس ى ھ األول
ھ ي خطاب وح ف س بوض ت  الفلسطینیة المشروعة، وھو التفكیر الذي انعك ام الكنیس أم

ى 1977نوفمبر  20اإلسرائیلي في  . وقد تطورت حملة السالم التي شنھا السادات إل
ذه 1978توقیع اتفاقیات كامب دیفید عام  ارت ھ ، بشقیھا المصري والفلسطیني وقد أث
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ام  -االتفاقیة وخاصة بعد التوصل إلى معاھدة السالم المصریة رائیلیة ع ، 1979اإلس
ا انعكاسات بالغة األ ة وعالقاتھ ا العربی ى عالقاتھ ثر بالنسبة لمصر وبشكل خاص عل

  باالتحاد السوفیتي.     
  

ا  1978فقد أوصى مؤتمر قمة بغداد في نوفمبر  ع عالقاتھ ة بقط الدول العربی
مع مصر، وانتقلت الجامعة العربیة من مقرھا في القاھرة إلى تونس، كما بذلت الدول 

ي  ة الوحدة العربیة محاوالت لعزل مصر ف ل منظم ة مث ات اإلقلیمی عدد من المنظم
ل  د أفش ین ق ذین التجمع ي ھ ر ف ر أن رصید مص اإلفریقیة وحركة عدم االنحیاز. غی
ق  ة ح ھذه المحاوالت وساندت أغلبیة أعضائھا فیما عدا قلة قلیلة من الدول الرادیكالی

ة  الحھا الوطنی ق ومص ي تتف ات الت اذ السیاس ي اتخ ر ف رغم م 17مص ى ال ن أن وعل
االتحاد السوفیتي قد شارك في المشاورات والنشاط الدبلوماسي الذي أدى إلى اتفاقیتي 
ا  وریة، كم فض االشتباك العسكري عقب حرب أكتوبر على الجبھات المصریة والس

مبر  ي دیس ف ف ؤتمر جنی ة م ي رئاس دة ف ات المتح ارك الوالی ان 1973ش ھ ك ، إال أن
لمنطقة ومدى مشاركتھ في الترتیبات التي كانت یتملكھ الشك حول دوره الحقیقي في ا

یتھ  ا كسینجر بدبلوماس ر خارجیتھ تجري في المنطقة، وبدت الوالیات المتحدة، ووزی
  المتنقلة، وكأنھا ھي التي تصنع وتضع خطوط السالم في المنطقة. 

  
وقد تدعم ھذا الشعور السوفیتي خالل مفاوضات كامب دیفید وبشكل أكثر بعد 

ى ل إل ة،  التوص ذه العملی ي ھ وفیتي ف اد الس اركة االتح دم مش ت ع د كان ھ وق اتفاقیات
ي  ا ف والسبب الرئیسي في معارضتھ لھا بل وتشجیعھ ومساعدتھ للقوى المعارضة لھ
العالم العربي. وبدا مقتنعا أن ھذه االتفاقیات لن یتاح لھا النجاح وقد كان ھذا ھو الذي 

اه دفع السادات إلى مھاجمة االتحاد السوف تھ تج ده لسیاس یتي بشكل علني وصارخ ونف
اد 18مصر والعرب وغیرھا من المناطق ر واالتح ین مص . وقد بلغ تدھور العالقات ب
ام  ادات ع اء الس د إلغ وفیتي ح وفیتیة،  1976الس ریة الس داقة المص دة الص لمعاھ

  واستدعاء السفیر المصري من موسكو ومغادرة السفیر السوفیتي للقاھرة.
  

ة  وھكذا شھدت ر الخارجی ات مص ي ارتباط یا ف وال أساس نھایة السبعینات تح
ة  عن الشكل الذي اتخذتھ منذ الخمسینات فقد تقدمت مصالح واھتمامات مصر الوطنی
ة  وفیتي بعالق اد الس ع االتح ة م ة النامی تبدلت العالق ة، واس ا العربی ى التزاماتھ عل

م  رب، ورغ دة والغ ات المتح ع الوالی تراتیجیة م اركة اس يومش زاع العرب  -أن الن
بح  ة وأص ھ التقلیدی د حدت ریة فق اإلسرائیلي ظل من أولویات السیاسة الخارجیة المص

  ینظر إلیھ في إطار جدید.
  
  

ذي  ور ال د التط واآلن وبعد أن اختبرت السیاسات والمواقف وبشكل خاص بع
د التح رائیل، وبع ع إس اوض م اعي بالتف ول أخذتھ عملیة السالم والقبول العربي الجم
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ادات  ات ورؤى الس الذي حدث في عالقات القوى الدولیة، فإنھ یمكن القول بأن سیاس
  الخارجیة قد أكدت نفسھا.

  
  

  
  
  

  حسني مبارك..
 البحث عن التوازن

  
م  ارك الحك ابق مب رئیس الس ھ ال ولى ب كان األسلوب الدستوري المنظم الذي ت

ى االستقرار  1981في أكتوبر  ع عل رشاھد في الواق ي مص ي ف ي األساس ، 19السیاس
داخلي،  ي ال ان السیاس ز بالغلی ان یتمی غیر أن ھذا لم یخفي أن الوقت الذي تولى فیھ ك
ادات  ال الس وكان النسیج القومي واالجتماعي لمصر یتعرض لالھتزاز فقد جاء اغتی
المیة  عام من التوتر الداخلي وعدم االستقرار، كان من سماتھ صعود الجماعات اإلس

یات المتط رز الشخص ام ألب مة النظ ر، ومخاص دھا مص م تعھ ة ل ة طائفی ة، وفتن رف
ار،  ین والیس السیاسیة والفكریة من ذوي االنتماءات السیاسیة التي جمعت ما بین الیم
ي  راط ف ن اإلف ت ع ي نجم وكذلك ما كان واضحا من الظواھر االجتماعیة السلبیة الت

  تطبیق سیاسة االنفتاح االقتصادي.
  

ذا، ى ھ تعادة  وعل و اس ارك ھ ابق مب رئیس الس ام ال ي أم دف الرئیس ان الھ ك
ق  تعادة وتحقی ى اس ة إل ن الحاج م تك اعي ول ي واالجتم ع السیاس ى الواق تقرار إل االس
و  ا ھ ة أولویاتھ ي مقدم ان ف ة، وك ل أھمی ة بأق ة الخارجی ي السیاس وازن ف ر ت عنص

ورط تصحیح العالقة مع العالم العربي. فرغم أن الشعور العام كان  مازال نحو عدم ت
ي  ر ف ومة مص أن خص اثال ب عبیا مم مصر في الواقع العربي المعقد، إال أن شعور ش

  محیطھا العربي ھو أمر مناف لطبیعة األشیاء.
  

یغة  ى ص ل إل وى التحدیات التوص ن أق ل م ذي جع ھذا االعتبار األخیر ھو ال
العربي، وبین استمرار تجمع ما بین استمرار عالقة مصر ومكانھا التقلیدي في العالم 

راقبین،  دیر الم ل تق التزامھا بسالمھا التعاقدي مع إسرائیل، وقد كان ھذا حقا، وفي ك
ا  التوازن أمكنھ ز ب ى سیاسات تتمی عت ال ي س ریة الت تحدیا قویا إال أن السیاسة المص
یا  ازا دبلوماس ون إنج ؤالء المراقب ده ھ ذي وج ر ال ة، األم ذه المعادل ى ھ ل إل التوص

ا تمرار 20حقیقی دھا اس ین تأكی م ب كل محك ریة بش یة المص ت الدبلوماس د وازن . فق
وق  رائیلي للحق وم اإلس ھا للمفھ ین رفض رائیل وب ع إس الم م دة الس ا لمعاھ احترامھ
الفلسطینیة وإدانتھا الحازمة للسلوك اإلسرائیلي في األراضي المحتلة. وقد جاء الغزو 

ا عملیا لسیاسة مصر المتوازنة التي لكي یعطي مضمون 1982اإلسرائیلي للبنان عام 
ت  د أدان ة، فق ا العربی ى التزاماتھ ا عل ون عبئ رائیل أن تك ع إس دتھا م مح لمعاھ م تس ل
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ل  ن ت فیرھا م حب س مصر ھذا الغزو وقررت، وخاصة بعد مذابح صبرا وشاتیال، س
ا  ى موقفھ ر عل ت مص د ظل ان، وق ن لبن رائیل م أبیب واشترطت لعودتھ انسحاب إس

ریة رغم كل الض ة المص ربط العالق غوط األمریكیة التي مورست والتي حاولت أن ت
ر -األمریكیة بحالة العالقات المصریة ا مص رة نوای ذه الفت ت ھ اإلسرائیلیة، كذلك أثبت

رابلس  ن ط طینیة م ر الفلس ة التحری الء منظم تجاه الفلسطینیین حین ساعدت على إج
ى  وھي الفترة التي أعقبھا تحسن وصالت تدریجیة بین دلیل عل ة. وك ر والمنظم مص

ر  دت مص د أی مل، فق ة األش ا العربی ر بالتزاماتھ اء مص ات –وف اب عالق م غی رغ
د  -دبلوماسیة كریة، وق دات العس لحة والمع ھ باألس العراق في حربھ مع إیران وزودت

ام  ؤتمر ع ي م ان ف ة عم  1987توج التصالح التدریجي بین مصر والعرب بقرار قم
ى تأیید استئناف الدول  ة إل ة العربی ر الجامع العربیة لعالقاتھا مع مصر ، ثم عودة مق

  . 1991القاھرة في مایو 
  
كانت  التيموقفا محایدا حول القضایا  تبنتقد  1952أن مصرحتى قبل  وبإدراك

فقد  - حركة عدم االنحیاز تأسیس فيدورھا  إلىتفرق بین المعسكرین المتنافسین و
 في ىالشعب والشور مجلسي أمامخطابة األول  فيحریصا الرئیس السابق كان 

ھذا یعطى  ولكي 21سة عدم االنحیازاكد احترام مصر لسیؤی أنعلى  1981نوفمبر 
على  السوفیتيعالقة مستقیمة مع االتحاد وإقامة  یححتص فيمعنى فقد شرعت مصر 

 فيشتراك الل تالسوفییو استھل بدعوة الخبراء ، أساس من االحترام المتبادل 
. 22انحلو فيمصانع الحدید و الصلب  فيو للعمل  العاليالسد  توربینات إصالح
لم یكن على حساب العالقة الممیزة مع  السوفیتيالتصالح مع االتحاد  نغیر أ

المتحدة ، والواقع ان العالقة االمریكیة المصریة خالل عھد مبارك مرت الوالیات 
ات وجھات النظر حول النزاع العربي بعدد من االختبارات الصعبة كان منھا اختالف

االسرائیلي ومشكلة الدیون المصریة وعبئھا علي االقتصاد المصري ورفض  –
وسحب  23مصر اقامة قاعدة امریكیة في رأس بناس ، ثم حادث الباخرة اكیلوالورو

  مصر سفیرھا من تل ابیب عقب غزو لبنان .
  

 ریةقویة للعالقات المصدفعة  إعطاء فيیساھما  لكيجاء تطوران ھامان  وقد
تجمیع  فيرئیسیة  أداةمن غزو العراق للكویت  المصريفقد كان الموقف  األمریكیة،

مكنت من تكوین  التيضد العدوان وكان من العوامل  العربيالقوى المسئولة بالعالم 
 فيفقد كان  الثانيالتطور  أما .تولى عملیة تحریر الكویت الذي الدولياالئتالف 
ووزیر خارجیتھ جیمس بیكر تجاه  األببوش  إدارة أبدتھ الذيالمتوازن  األسلوب

عقد  فيوجھودھا لدفع العملیة وخاصة  األوسطالشرق  فيعناصر عملیة السالم 
 وتطوراتھاواتصاال بالعملیة السلمیة  األوسط.الشرق  فيمؤتمر مدرید للسالم 

ثمة نقاط تستأھل  العراقيمنطقة الخلیج بعد تجربة  الغزو  أوضاع، وكذلك األخیرة
 1991دیسمبر  في األوسطحول الشرق   الدوليالتوقف فقد جاء انعقاد مؤتمر مدرید 

دولیا ا مؤتمر نمن أ – أكتوبرحتى وھى تدیر معركة  –مصر  إلیھتحقیقا لما دعت 
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 اإلسرائیلي العربيوالمتشابكة للنزاع  المتعددةالمالئمة لبحث الجوانب  الصیغةھو 
السوري وما تاله من تنسیق بین البلدین في تحقیق  –التقارب المصري  وقد اسھم

التمثیل العربي في المؤتمر ، كذلك فان اتجاه العملیة السلمیة للتقدم علي مستویین : 
دعا مصر الن تنبھ الي العالقة العضویة التي تربط بین  –الثنائي والمتعدد االطراف 

قضایا كل مستوي وامكانیات التقدم فیھا ، فالقضایا التي تناقشھا المحادثات المتعددة 
االطراف مثل الحد من التسلح والتعاون االقتصادي والمیاه والالجئین والبیئة ھي 

ة ، االمر الذي جعل اي تقدم قضایا تتطلب في طبیعتھا بیئة سلمیة وتعاونیة ومستقر
فیھا مرتبطا بشكل وثیق بحل القضایا االمنیة والسیاسیة في المنطقة ، وقد ظلت 
مصر محتفظة بھذه الرؤیة عبر تطور ھذه العالقة بین المستویین خاصة تجاه 
مؤتمرات القمة االقتصادیة للشرق االوسط وبدا ھذا في امتناعھا عن حضور المؤتمر 

  .1999عام  ةي عقد بالدوحاالقتصادي الذ
  

ت  وإذا كان إشراك مصر في االئتالف الدولي إلخراج صدام حسین من الكوی
دعوة إدارة  ي ب قد قدم دفعة للعالقات المصریة األمریكیة سواء على المستوى اإلقلیم
ائي  ى المستوى الثن ط، أو عل بوش وبیكر لعقد مؤتمر مدرید للسالم في الشرق األوس

ن د ر م اء مص دة ( بإعف ات المتح كریة للوالی ا العس ذه  7یونھ إن ھ ون دوالر)، ف بلی
ون (  الل إدارة كلینت )، إال أن إدارة 2000-1992العالقات قد واصلت استقرارھا خ

ن( وش االب ریة 2008 -2000ب ات المص ي العالق وم ف یع الغی ي تش اءت لك ) ج
  األمریكیة بفعل ثالث عوامل:

  
ولى للصراع الفلسطیني اإلسرائیلي إھمال اإلدارة وخاصة في سنواتھا األ - 1

 بل وتبنیھا للمفاھیم اإلسرائیلیة.
ام  - 2 راق ع ى الع ة عل رب األمریكی ر  2003الح ائح مص د نص ض

  ومعارضتھا للحرب.
 مشروع إدارة بوش للترویج للدیمقراطیة. - 3
  
  

ي  ة ف ریة األمریكی ة المص راقبین أن العالق ي رأي الم ع ف م یمن ذا ل غیر أن ھ
ھدت ت د ش ماح عھد بوش ق ا الس ة، منھ ب األمریكی اه المطال ي اتج ة ف ورات إیجابی ط

ران  2003لمرور السفن األمریكیة إلى العراق خالل حرب  ات الطی تمرار طلع واس
رائیل،  ى إس االمریكي في االجواء المصریة ، وعقد اتفاقیة الكویز، وتصدیر الغاز إل

  24والموقف من إیران ورفض تطویر العالقات معھا
  
ؤتمر   ي م ار  وف ع االنتش دة من ة معاھ ایو  28-3مراجع ت  2010م ، حقق

ط  رق االوس ة الش ل منطق ة لجع ا المتراكم ي جھودھ ازا ف ریة انج الدبلوماسیة المص
ذي اصدرتھ  ان ال ي البی دمار الشامل ، فف منطقة خالیة من السالح النووي واسلحة ال

ا ملتز الوا :" انن ؤتمر ق اد الم بة انعق ل الدول الخمس الكبرى بمناس د الكام ون بالتأیی م
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رار  ن  1995لق ة . ونح ذه الغای ة لھ ود الجاری د الجھ ط ونؤی رق االوس ول الش ح
ل  ن اج ة م مستعدون ان ننظر في كل االقتراحات المناسبة في نطاق مؤتمر المراجع

  التوصل لقرار متفق علیھ یھدف الي خطوات محددة في ھذا المجال ".
  

المصریة والعربیة وعدم االنحیاز لوضع ومع ھذا یبقي جھد كبیر للدبلوماسیة 
ات  یھم الوالی ا ف ار بم ة الكب ة الخمس رار . ورغم موافق االلیات الالزمة لتنفیذ ھذا الق

االمریكیون حول امكانیة تنفیذ ھذا القرار  نالمتحدة یظل السؤال الذي یثیره المسؤولو
د  ي . وق ووي االیران امج الن ة البرن ل ازم ي ظ ة وف ي المنطق في غیاب سالم شامل ف
یبدو ھذا السؤال نظریا وعلمیا ومشروعا ، ولكن االجابة عنھ تكمن في امكان توازي 

را ي االس ا العملیتین : عملیة السالم المتصلة بتسویة مقبولة للصراع العرب ئیلي ، جنب
ووي  الح الن ن الس ة م الء المنطق رار اخ ق ق راءات تطبی وات واج ع خط الي جنب م
ن ان  لمیة یمك ة الس وحیث یمكن ان یغذي ویقوي كل مسار االخر ، فالتقدم في العملی
اني  ینعكس ایجابا علي المسار الثاني الموازي . وھو ما یعني امكان احیاء المسار الث

 درید المتصل بخفض التسلح .الذي بدأه مؤتمر سالم م
  

راع  ى بالص ھ األول ذ أیام داه من ذي أب ام ال ا واالھتم اراك أوبام يء ب ع مج وم
المي،  الم اإلس ھ للع ا خطاب ھ منھ ي یوج اھرة لك اره الق رائیلي، واختی طیني اإلس الفلس
اد  د أع وش ق لوب إدارة ب ن أس ف ع كل یختل ة بش رویج للدیمقراطی ھ للت ومفھوم

وار  تقرار والح ي أن االس ذا ال یعن ان ھ ة، وإن ك ریة األمریكی ات المص ى العالق إل
 2010العالقات لم تواجھ تحدیات من أھمھا االنتخابات التشریعیة والرئاسیة الى عام 

واألسلوب الذي جرت بھ، واالختالف حول مراجعة معاھدة منع االنتشار انطالقا من 
  البرنامج النووي اإلسرائیلي وتسامح أمریكا معھ.

البعد االقتصادي بین مصر والوالیات المتحدة االمریكیة ، بدأت خطوات  وفي
ات  ع الوالی راكة م اق الش ل اتف ي لتحوی ب االمریك ع الجان ة م ات التمھیدی المفاوض
ع  اذ جمی انھ نف ن ش ذي م ر ال رة ، االم ة تجاره ح اق منطق ي اتف ة ال المتحدة االمریكی

ت الصادرات المصریة الي اسواق جدیدة بالوالیات  د اقام ارك . وق المتحدة بدون جم
ر  عت مص ث س ة، حی ذه االتفاقی ل لھ ات المتحدة للتوص مصر حوارا مكثفا مع الوالی
ت  ك ، قام بیل ذل ي س ادھا . وف ات القتص روط واالمكانی ن الش دد م وفیر ع دا لت جاھ
ي  ة ف ت اتفاقی ا وقع ادیة كم یة واالقتص ن االصالحات السیاس د م إجراء العدی مصر ب

ة اطار التطبی رائیل اتفاقی ع اس ا ، م ع مع اسرائیل ، فقد وقع الطرفان ، مصر وامریك
مبر  14تجاریة في  ارة2004دیس ار لعب ي اختص ي ھ ویز " الت ة " الك ي اتفاقی  ، وھ

industrial Zones  Qualified  اطق الصناعیة ذه   اي المن مح ھ ة ، تس المؤھل
ا الي الوالیات المتحدة ، حیث االتفاقیة بإنشاء مناطق صناعیة مؤھلة لتصدیر منتجاتھ

ارك  ن الجم اة م ة معف وق االمریكی تتمتع منتجات ھذه المناطق بمیزة الدخول الي الس
ـ در بـ ة تق بة 11.7بشرط اسھام كل طرف بمكونات محلی ذه النس ل ، وھ ي االق % عل

رائیل 35تمثل ثلث النسبة المقررة ( ا واس ین امریك % ) التي حددتھا اتفاقیة التجارة ب
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ة للم كون االسرائیلي للدخول الي السوق االمریكیة بإعفاء كامل حیث تتضمن االتفاقی
  ذاتھا السماح إلسرائیل باقتسام ھذه النسبة سواء مع مصر او االردن.

ر  ھ لمص ولكن صدرت تصریحات من الممثل التجاري االمریكي اثناء زیارت
ع  ة توقی ا نی ت لھ ة لیس ا ان االدارة االمریكی ن خاللھ د م ع یؤك رة م ارة ح ة تج اتفاقی

ان  ا الجانب ي وقعھ تراتیجیة الت و االس الي ھ دیل الح د ان الب ري ، واك ب المص الجان
ة  دت اتفاقی ة جم ان االدارة االمریكی الي ف ا ، وبالت تثمار بینھم ارة واالس ویر التج لتط

  التجارة الحرة بین مصر والوالیات المتحدة االمریكیة .
  

ات االمر روف ان المعون ن المع ات وم د اتفاقی ررت بع ي تق ر الت ة لمص یكی
والي  ة ح ا معون ر بموجبھ ت مص د ، وتلق ب دیفی ن  60كام ت م ار دوالر ، كان ملی

ذه  ھ ھ ورت الی ا تط ان م ذلك ف دین ، ول ین البل ات ب ا العالق ورت بع ي تط دعائم الت ال
المعونات تعكس تأكال في احد اسس ھذه العالقة ومن ثم كانت الحاجة الي ایجاد بدائل 

ارك  لا . كانت من ھذه البدائلھ ادرة مب ا لمب ھ وفق اق علی م االتف ا ت یغة  –م جور وص
trade not aid .  

  
ام  ذ ع اقض من دأت تتن ي ب ر الت وللتعامل مع قیمة المساعدات االمریكیة لمص

رح 50لخفض قیمتھا بنسبة  1998 ي ط ر ف دأت مص % علي مدار عشر سنوات ، ب
وم ام ي ان تق ي تعن ة والت رة الودیع ي فك اعدات الت غ المس ر مبل اء مص ا بإعط ریك

ي  10ستمنحھا لھا علي مدار  اح ف ن االرب تفادة م تم االس سنوات في صورة ودیعة وی
ض  ونجرس رف ي الك عب عل تمویل مشروعات التعلیم والتكنولوجیا ، وذلك حتي یص
ن االدارة  ي . ولك ري امریك اون مص ة بتع ذه الودیع تم ادارة ھ االت ، وی ذه المج ھ

یم االمریك االت التعل ي مج ة ف ر المنح م حص ھ ت راح ، ألن ذا االقت ي ھ ت عل ة تحفظ ی
والتكنولوجیا فقط كما انھ یعد ھناك دور للوكالة وموظفیھا الذین یتم التعاقد معھم علي 
م  ھ ل البرامج التي یتم تنفیذھا ، كما رجع رفض االدارة االمریكیة القتراح الودیعة ألن

ر ، ذا االم ام بھ م القی بق لھ ل  یس ن تحوی ھ ال یمك دة ، وان ذه الم م وال ھ ذا الحج ال بھ
  برنامج للمساعدات الي ودیعة .

  
غ  ن بمبل ة و ولك في نھایة االمر وافق الكونجرس االمریكي علي فكرة الودیع

تم  250ملیون دوالر یتم اخذھا من مبلغ المنحة االجمالي (  50 ملیون دوالر ) ولن ی
ح تحویل ھذا المبلغ الي ودیعة من ك ل برنامج سنوي ولكن ھذا العام فقط ، حتي یتض

غ  نجاح الفكرة من عدمھ . وتعتبر مصر ان ھذه الخطوة ، علي الرغم من ضآلة المبل
بح  ي تص ة ك ذه الودیع ، بدایة جیدة لترسیخ فكرة الودیعة ، كما تحاول مصر تغذیة ھ

  .25نواة لودیعة اكبر 
  

دائل افض یاغة ب ي ص ث عل ي یح ر امریك در  تقری ندوق وص ر ص ل ویعتب
ب  دیس نائ یس اكومون ري ان ریكیین ، وی رائب من االم ي الض الوقف عبئا علي دافع
ن  ة ، ان " م ي الغرف ف ف ذا المل تص بھ ة ، والمخ ارة االمریكی ة التج یس غرف رئ
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ا  ن بینھ دة م باب عدی ري ألس راح المص ي االقت ونجرس عل ة الك دا موافق عب ج الص
ض االزمة المالیة وما تمثلھ من ضغط عل ي رف افة ال ة ، باإلض ة االمریكی ي الموازن
  ، اعتماد التزامات مالیة مستقبلیة ". ةالكونجرس ، تحت اي ضغوط خارجی

  
ي  ل االقلیم ول العم وم ح ریة بق ة المص ة الخارجی ھام السیاس ومنذ مدرید واس
طینیین  ع الفلس ي دف ل عل ي العم ط وف رق االوس ي الش الم ف ة الس دفع عملی دولي ل وال

الل واالسرائیل ائي . وخ اق النھ ي االتف وال ال یین الي تنفیذ تطویر اتفاقیات أوسلو وص
ي  ا ال رائیل ودفعھ ع اس ا م ھذه العملیة استخدمت السیاسة الخارجیة المصریة عالقتھ
اعادة تكییف موافقھا من عملیة السالم ، وكانت مصر في ھذا الشأن تواجھ بتفاعالت 

ت ت رائیلیة وكان ین السیاسة الداخلیة االس ات راب ع حكوم وار م دم والح ا للتق جد اساس
ي  ارون الت م ش اھو ث ات نتنی ع حكوم ا حدث م ل التراجع كم ود ب وباراك مقابل الرك
س  ا انعك و م ة ، وھ ة الكامل ي االنتكاس الم ال ة الس اوصلت مفاھیمھ وممارساتھ عملی

ریة  ات المص ارد ادي ا –علي طبیعة العالق الم الب وم الس ق مفھ رائیلیة وعم ي االس ل
سحب السفیر المصري من تل ابیب ، االمر الذي ذكر بنفس االجراء حین حدث غزو 

ام  اتیال ع برا وش ا  1982القوات االسرائیلیة للبنان والمذابح التي ارتكبت في ص . ام
م  ة ل ار المعرك ي وغب ر ، حت ان مص یج ، ف فیما یتعلق باألوضاع االمنیة لمنطقة الخل

ره یھدا بعد ، كانت تؤكد حاجة الم ر عناص نطقة الطار امني یتسم بالشمول وال تقتص
د  اون االقتصادي ، وق ي والتع یق السیاس علي جانب االمن التقلیدي وانما یشمل التنس
كان ھذا المفھوم وراء اعالن دمشق الذي صاغتھ الدول الخلیجیة الست باإلضافة الي 

و  یج ھ ة الخل ي ازم ورة ف ب خط ر الجوان ان اكث د ك وریا . وق ر وس االت مص احتم
استخدام اسلحة الدمار الشامل  . ومما یذكر للسیاسة المصریة ھو ادراكھا المبكر لھذا 

ل  ي ابری ط . فف ل 1990البعد الجدید في البیئة االستراتیجیة لمنطقة الشرق االوس وقب
دال رق  عان الن الش ا إلع ارك اقتراح رئیس مب دم ال ھر ، ق ة اش یج بأربع رب الخل ح

  ن اسلحة الدمار الشامل .االوسط منطقة خالیة م
  

ذه  ة ھ ھ لمعالج و أن ك ھ ح ومتماس ي مفھوم اوض وقد استندت ھذه المبادرة ال
االحترام  تثناء وب ة دون اس ا الثالث ي نظمھ الج ف ب ان تع االسلحة بشكل فعال فإنھا یج
ام  كرتیر الع ي الس دمت ال ي ق الكامل من جمیع دول المنطقة . وقد قررت المبادرة الت

ب ان لألمم المتحد ة یج لحة الكیماوی ر ان االس اع مص ي اقتن ھ ف ة بیریزدي كویالر ان
ة او  ت نووی امل سواء كان دمار الش لحة ال واع أس ل ان امل ضم ك یاق ش ي س الج ف تع

  .26كیماویة او بیولوجیة من اجل ضمان السالمة االقلیمیة والدولیة 
  

د  و التباع ریة ھ ة المص ة الخارجی وقد كان من اوجھ النقد التي وجھت للسیاس
ینیات  ت الخمس یة ، وكان نوات الماض دي الس ي م ذلك وعل ا ، ول ن افریقی بي ع النس

ریة  ادا اضافیة  –والستینات قد شھدت نشاطا العالقات المص بت ابع ة واكتس االفریقی
ي  اون االقلیم لة بالتع االت المتص ي المج ة ف ة خاص الح الیومی لة بالمص والمتص

ت  اه لعب ادر المی و مص وي وھ ام وحی ال ھ ي مج ة .. وف عوب االفریقی ة للش والحیاتی
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مصر منذ الثمانینیات دورا بارزا في تجمع الدول المطلة علي حوض النیل في نطاق 
دوجو  ة االن وي  27ما یسمي مجموع ذا المجال الحی ول ھ اون مشترك ح یس تع وتأس

تفادة م یم االس ي وتنظ ر ف فة مص ع فلس اق م ي اتس ترك وف كل مش ل بش اه النی ن می
ة  ا للحاج ة وادراك ات االقلیمی االحتكام الي اسلوب الحوار والتفاوض في حل المنازع
الملحة للشعوب االفریقیة في تخصیص طاقاتھا وامكانیاتھا لمتطلبات تنمیة مجتمعاتھا 

ة  – ل فقد اشتركت مصر بالتعاون مع منظمة الوحدة االفریقی ود جادة للتوص ي جھ ف
اد  ي وتش رن االفریق ي الق زاع ف دا الن ا ب ة مثلم لمیة للمنازعات االفریقی ول س ي حل ال
ذا  ور ھ د تبل ومال . وق ودان والص ي الس داخلي ف زاع ال نغال والن ا والس وموریتانی
ة  ن القم ت ع ي انبثق ة الت االھتمام في انشاء آلیة منع وادارة وحل المنازعات االفریقی

ة كریة  االفریقی و   28والعس ر بنح ارك مص ذلك تش ظ  6، ك ان لحف ي بعث رد ف االف ف
  في السودان. 422السالم تتركز معظمھا في افریقیا ، منھم 

  
اعي  ن الجم دا دعم االم وتستند رؤیة لتحقیق السالم واالمن في افریقیا الي مب

ي می اھمین ف ھ ، للقارة في اطار االتحاد اإلفریقي الذي تعد مصر احد اكبر المس زانیت
رطیة  كریة او ش ت عس كما ان اسھامات مصر تتمثل في نشر قوات للسالم سواء كان
  وتقدیم الخبرات علي المستوي الدبلوماسي والعمل علي اعادة بناء ما دمرتھ الحرب .

  
د ادراك ان   د تزای ا فق غیر انھ رغم االنشطة واالھتمامات المصریة في افریقی

ه القارة تحتاج الي مزید من التركیز ومراعاة جوانب الخارجیة المصریة تجا ةالسیاس
القصور التي تبدو للمھتمین بالقضایا االفریقیة مثل مستوي تمثیلنا في مؤتمرات القمة 
ة ،  تنا االفریقی لة بسیاس ة المتص ات الدولی ین المؤسس والحاجة الواضحة الي تنسیق ب

ا ع افریقی ي م اون الفن ندوق التع ر لص ام اكب اء اھتم وارده  29واعط ت م ذي تقلص ال
ا  و افریقی ھ نح ریین للتوج ال المص مؤخرا وكذلك احیاء اھتمام منظمات رجال االعم
ة  الح دائم ل مص ة تمث ریة افریقی روعات مص ة مش دیري او إلقام وق تص واء كس س
ة  ال التنمی ي مج ة ف دول االفریقی ر باحتیاجات ال ي مص ي تف ارة .. ولك لمصر في الق

دیم  1980مبر البشریة ، اسست مصر في دیس ي لتق دي االفریق اون النق ندوق التع ص
خبرات مصریة في مجاالت الزراعة والري والطب والتعلیم والصحة والنقل النھري 
ؤتمر  ف م ذلك كش ، وجمیعھا من المجاالت الحیویة التي تحتاجھا الدول االفریقیة . ك

ن دول الحوض  7شرم الشیخ االخیر حول میاه نھر النیل واتجاه  اق دول م ع اتف توقی
  بدون مصر والسودان ، الحاجة الي استراتیجیة جدیدة وشاملة لقضیة میاه نھر النیل .

  
ة  راء ، ان السیاس ض الخب ورھا بع ا یتص ل ، كم اه النی ة می ن دالالت ازم وم
ا  ي افریقی ري ف اه ال ی ا اتج ان یحكمھ رة ك رین االخی نوات العش الل الس ریة خ المص

مصلحة الوطنیة المصریة واالمن القومي المصري جنبا مجاال  حیویا یمثل العمق وال
ذا  ي ھ رد عل ت ت ریة كان یة المص ر ان الدبلوماس ي . غی الم العرب ع الع ب م ي جن ال

ر  ور ان لمص دد  40التص ا تس ا ، وانھ ي افریقی فارة ف اد 15س ة االتح ن میزانی % م
نة المصریة االفریقي ، وصندوق التعاون الفني المصري مع افریقیا الذي تمولھ الخزا
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ذا  5500، وكذلك لمصر  ع ھ فرد یشاركون في عملیات حفظ السالم في افریقیا ، وم
فان ما كشف عنھ موقف دول افریقیا من میاه النیل وتوقیعھا التفاق بدون مصر رغم 
كل ما ھو معروف عن حیویة ھذه القضیة بالنسبة لمصر ، انما یدلل علي الحاجة الي 

ذه ل ھ دي تفعی ن م د م ي  التأك نعكس عل كل ی تخدامھا بش ریة واس اھمات المص المس
م  ریین وادراكھ ال المص ال االعم المصالح المصریة في افریقیا ، ومدي انخراط رج
لقیمة افریقیا ، فضال عن مساھمات االحزاب المصریة والبرلمان المصري واالعالم 

  المصري في الحركة مع افریقیا .
  

ي  ة ال و الحاج ي فھ ع اما الدرس الرئیس ة م ل والعالق اه النی ة قضیة می معالج
ري  ص وزارة ال یة ال تخ دولھ بوجھ خاص في اطار تنموي شامل بما یعني انھا قض

  وحدھا وانما مختلف الوزرات واالجھزة المتصلة .
  

یجب تجاوزھا حقیقة الضعف الشدید لعالقات مصر  التيالحقائق  ومن
العالقات التجاریة   إجمالي% من 1الــ ال تتجاوز  التي اإلفریقیةالتجاریة مع الدول 

فضال  اإلقلیميدفع مصر على المستوى  الذي، وھو الواقع الخارجيمع دول العالم 
تجمع الكومیسا لدول شرق  إلىلالنضمام  ،دولة افریقیة 29عن االتفاقیات الثنائیة مع 

دیدة ج أسواقاملیون نسمة تعد  300دولة وتشكل سوق ھاما تضم  21وتضم  إفریقیا
والحصول على  أوروبا إلىتعوض نقص الصادرات المصریة  إفریقیا فيلمصر 

نشطت فیھا السیاسة الخارجیة  التيكذلك كان من المجاالت  ل.المادة الخام بأسعار اق
 األوربي اإلفریقيعملھا على وضع صیغة للتعاون  اإلفریقيالمصریة على المستوى 

القاھرة  فيأفریقیة عقدت  – أوروبیةقمة  أول مؤتمر فيتبلورت  التيوھى الصیغة 
جدیدة للتعاون بین الدول المستعمرة سابقا  أسساتضمن  والذي 2000ابریل  4- 3 في

  .والدول المستعمرة 
  
  

وفي الرد على انتقادات تراجع الوجود والدور المصري في أفریقیا، فأن 
النتقادات لیست دقیقة، الوزیر أحمد أبو الغیط وزیر الخارجیة االسبق یعتبر أن ھذه ا

فمصر الیوم تتواجد في إفریقیا لیس من خالل أدوات الخمسینات والستینات، ودعمھا 
عسكریا لحركات التحرر اإلفریقي، والتي لم تعد موجودة، وإنما من خالل التجاوب 
والمساعدة في احتیاجات التنمیة اإلفریقیة، وذلك من خالل األدوات االقتصادیة 

وكوادرھا البشریة من أطباء، مھندسین، مدرسین، وخبراء في الزراعة  واالستثماریة
  .30والري

  
كذلك كان من ھموم الدبلوماسیة المصریة خالل العقدین االخیرین الفجوة 
المتزایدة بین الشمال والجنوب وتأثیرات ذلك السلبیة لیس فقط علي العالقات بینھما 

وفي ھذا ارتأت مصر ان عالج ذلك ال بل علي استقرار المجتمع والنظام الدولي ، 
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یتم من خالل المواجھة وتبادل االتھامات وانما من خالل الحوار البناء ، وھو ما دفع 
 15مصر باالشتراك مع مجموعة من دول الجنوب الي تكوین ما عرف بمجموعة الـ

بھدف تحقیق تعاون بین دول الجنوب ، وكذلك اقامة حوار بناء مع الشمال في ھذا 
، وھي  1998مایو  11في القاھرة في  15سیاق استضافت مصر قمة مجموعة الــال

القمة التي قدمت فیھا مصر رؤیة استراتیجیة للعولمة ، وھي الرؤیة التي فرقت بین 
العولمة كعملیة تاریخیة غیر قابلة لالرتداد وبین القیم والسیاسات التي تحكم العولمة 

  .31ن خالل الحضارات بین الشمال والجنوب الراھنة والتي تحتاج الي ترشید م
  

، وكان  نوقد كان البحر المتوسط دائما حلقة الوصل بین مجتمعین وحضارتی
التقاؤھما یضم عناصر الطرد المتمثلة في رواسب المیراث االستعماري وتباین 
القدرات االقتصادیة والعسكریة ، غیر انھ كان ھناك ایضا عناصر الجذب المتمثلة 
في االلتقاء الحضاري المستمر والتي اوجدت ارضا مشتركة من التراث والقیم 

تضیف معني الي العناصر السلبیة في المشتركة . وقد جاءت حرب الخلیج لكي 
العالقة بین الشعوب علي شاطئ المتوسط بتعمیقھا لعناصر الشك وعدم الثقة بین 

وبھذا المعني كانت الحرب ذاتھا دافعا امام القوة المسئولة علي شاطئیة الن  32شعوبھ 
عید احیاء ودعم التعاون بین شعوب البحر المتوسط وبھدف بناء وتطویر االلیات 
والصیغ التي تمكن من التغلب علي العناصر المواجھة في العالقة وخلق الظروف 

  المناسبة لبرامج مشتركة .
  

البحر المتوسط كان دائما بعدا تاریخیا وحضاریا  أنوباعتبار في ھذا االتجاه 
جعل مفكرین مصریین  الذيالحد  إلى والسیاسي الجغرافيوضع مصر  فيمؤثرا 

التحرك  إلىوبالنظر  ،33وسطیة على غیرھا من االنتماءاتیغلبون ھویة مصر المت
تكون مصر احد  أنبین دول المتوسط نحو مزیدا من التعاون، فقد كان طبیعیا 

 إلى 1990ھذا التحرك ،  فقد دعت كل من اسبانیا وایطالیا عام  فيالعناصر الفاعلة 
دیسمبر  في والتعاون بین دول البحر المتوسط واستضافت مصر لألمن مؤتمرعقد 

اجتماعا تمھیدیا حضره رسمیون من اسبانیا وایطالیا وفرنسا والبرتغال  1990
العمل لعقد مثل  إلىالحاجة  أكد الذيوالجزائر ویوغوسالفیا ومالطة ، وھو االجتماع 

،  وقد قدمت مصر تصورا  األوروبيوالتعاون  األمنھذا المؤتمر خبرة مؤتمر 
البرلمان  أمامخطابھ  ففيول وشعوب البحر المتوسط التعاون بین د إلمكانیات أوسع

منتدى عریضا  ت مصر إقامةاقترح 1991نوفمبر  فيستراسبورج  في األوروبي
یكون  ولكي 34األوسطوالشرق  أوروبایشمل جمیع دول  لكيحول البحر المتوسط 

نقطة محسوبة للحوار والتفاعل بین الرسمیین وغیر الرسمیین والمھنیین والمثقفین 
للتعاون على المستوى  أرحب آفاقایفتح  أنیمكن  الذيوھو الحوار  .مجتمعاتھم في

یخیا وحضاریا كان اربین حضارتین متجاورتین تملكان تراثا ت  والدولي اإلقلیمي
وكجزء منھا بدأت  برشلونةالمتبادل وانطالقا من عملیة  واإلخصابدائما التفاعل 
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 التيوھى المفاوضات  األوربیةمفاوضات بین مصر والمجموعة  1995عام 

 Associationاتفاقیة مشاركة  إلىونصف بھدف التوصل  أعوام أربعةاستمرت 
Agreement    المنطقة فيجدیدا لتطور العالقات التجاریة واالستقرار  أساساتقدم. 

عقدت  التيوخالل سنوات التفاوض وجلسات العمل الرسمیة وغیر الرسمیة المتعددة 
القطاعات حساسیة مثل  أكثر حولحلول وسط  إلىبروكسل تم التوصل القاھرة و في

وقد تم التوقیع  اإلنسانوحقوق  أوقواعد المنش ،ة الجمركیةفریعالت وإزالةالزراعة 
یونیو  25 فيبروكسل  فيوتم التوقیع علیھ  2001ینایر  26 في األولىبالحرف 

السید احمد ماھر السید  االسبق عن مصر وزیر الخارجیة ةوقد وقعھ نیاب 2001
مصر نقاش عریض حول  فيالمفاوضات جرى  إنھاءوخالل ھذه السنوات وخاصة 

 أنوبقطاعاتھ المختلفة ونتصور  المصريمثل ھذا االتفاق على االقتصاد  أثار
یستطیع  لكي المصري صادتحدیث االقت إلىالحاجة  ھيخالصة ھذه المناقشات كانت 

مع قواعد ومتطلبات اتفاق المشاركة وما یملیھ  والقدرة یتعامل من موقع المنافسة أن
  .من مسئولیات 

  
  

  
  
  
  
  

  .. وھكذا فقد تطورت عالقات مصر االوربیة علي مستویین :
  

الذي    EUالمستوي االول ھو المستوي الثنائي بینھا وبین االتحاد االوربي 
% من تجارتھا الخارجیة 40یعتبر الشریك التجاري االول لمصر بنسبة تصل الي 

واكبر مصدر یفد منھ السیاح ، وثاني اكبر مصدر لالستثمارات االجنبیة ، وثاني 
اكبر مانح لمساعدات التنمیة ، وقد ادي ھذا الواقع الي توقیع مصر مع المجتمع 

، وتطور ھذا الي التوصل مع االتحاد  1977االوربي اول اتفاق تعاون عام 

  .2001االوروبي التفاق المشاركة عام 
  

اما المستوي الثاني فھو المستوي المتوسطي وھو ما بدا في انعقاد مؤتمر 
دولة أوروبیة ومتوسطیة وصدر عن  27والذي حضرتھ  1995برشلونة في نوفمبر 

الثة مجاالت : التعاون االجتماع اعالن برشلونة ، الذي یھدف الي التعاون في ث
السیاسي واالمني ، وقد تبني االعالن مبادلة االرض مقابل السالم ، وعدم جواز 
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االستیالء علي اراضي الغیر بالقوة ، ودعوة دول الشرق االوسط التي لم تنضم عد 
لمعاھدة منع االنتشار النووي لالنضمام لھا ، والتعاون االقتصادي والمالي وقیام 

، ثم التعاون االجتماعي  201حرة اوروبیة متوسطیة بحلول عام  منطقة تجارة
والثقافي وادارة حوار بین الحضارات والثقافات ومكافحة الجریمة وتنمیة الموارد 

  .35البشریة والبیئیة وتحسین وضع المرأة واسھامھا في المجتمع 
  

غیر انھ مع مرور عشر سنوات علي اعالن برشلونة ظھرت الحاجة الي 
م ما تم انجازه وما وقع من اخطاء حیث توصل ھذا التقییم الي ان القلیل ھو الذي تقیی

تحقق علي ارض الواقع خاصة علي المستویین السیاسي واالمني ، كما انتھي ھذا 
التقییم الي وجوب ، لیس فقط جدوي االغراض المنشودة وكفایة وسائل تحقیقھا 

اضات التي قامت علیھا العملیة برمتھا فحسب ، بل كذلك المفاھیم االساسیة واالفتر
36.  

  
ازاء ظھور الحاجة الي تفعیل مبادرة برشلونة ، اعلن الرئیس ساركوزي في 

بلدا  40انطالق " االتحاد من اجل المتوسط " التي حضرھا قادة  2008قمة باریس 
وبرئاسة مشتركة بین الرئیس الفرنسي ساركوزي والرئیس المصري محمد حسني 

ندما اطلق االتحاد من اجل المتوسط جري النقاش حول ما اذا كانت ھذه مبارك .وع
الصیغة الجدیدة للتعاون المتوسطي ھي استمرارا او بدیال لعملیة برشلونة ، وان كان 
الرئیس الفرنسي في زیارة لھ للقاھرة قد اعتبر ان عملیة برشلونة " قد فشلت " . 

طور مستقر وفعال لالتحاد الجدید فانھ ورغم ھذا فقد جادل المراقبون انھ لضمان ت
  یجب مناقشة عملیة برشلونة ، وسیاسة الحوار االوروبي وجوانب القصور فیھا .

  
وبداءة ، نالحظ ان تركیز االتحاد من اجل المتوسط ھو علي سائر 
المشروعات المتصلة بالتنمیة مثل التعلیم ، الصحة ، التلوث البیئي التكنولوجیا ، 

واصالت ، الطاقة ... الخ وھي جمیعا مشروعات حیویة خاصة بالنسبة الھجرة ، الم
لدول جنوب المتوسط ، غیر ان خبرة عملیة برشلونة تظھر ان  من جوانب قصورھا 
الفشل في تحقیق تقدم ملموس في عملیة سالم الشرق االوسط ، االمر الذي كان یحوم 

رئیس المصري في االعداد حول اعمال ومؤتمرات عملیة برشلونة ، وھو ما داعا ال
الي ضرورة التناول النزیة لعملیة السالم بین  –لالتحاد من اجل المتوسط 

قد اكتفي  2008، وان كان البیان الختامي لقمة باریس  نالفلسطینیین واإلسرائیلیی
بتأكید دعم الوجود لما اسماه عملیة السالم االسرائیلیة الفلسطینیة ربما كانت الدول 
العربیة تعول علي دعم واضح من القمة لمبادرة السالم العربیة . وفي تقییم عام علي 

الت كثیرة تعوق حركة مرور اطالق االتحاد من اجل المتوسط ، فقد بدت مشك
نجاحھ ، حیث تعطل الكثیر من المشروعات بسبب االزمة المالیة اذ تعتمد 
المشروعات علي صنادیق التمویل الحكومیة وتمویل المستثمرین ، كما ان االتحاد 
كان معطال من الناحیة السیاسیة بسبب الحرب االسرائیلیة علي قطاع غزة وان كان 
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بتخفیف مقاطعتھم ألنشطة االتحاد ، ووفقا لتقدیرات الباحثة االعضاء العرب قد قاموا 
السیاسیة االلمانیة وانیال شافرتر فان مشكالت كثیرة تحد من فاعلیة انشطة االتحاد 
منھا ارتفاع معدالت الھجرة وازدیاد الفجوة بین الطبقات االجتماعیة وغیاب الحلول 

ن ترتبط باالتحاد بل قبلت السیاسیة . ورغم ھذا ، وباعتبار مصر قد ارتضت ا
فان دورا اكبر ینتظر السیاسة الخارجیة المصریة كي ال یلقي  –الرئاسة المشتركة لھ 

  االتحاد الجدید مصیر عملیة برشلونة .
  

  
  
  
  
  
  

  :مصر وتطور النظام الدولي
  

ود ا  من خبرتھا مع عالقات القوى الدولیة وطبیعة النظام الدولي الذي یس فإنھ
ت  ھ، ثب تحكم فی ي ت ومنطقتھا من العالم من األكثر تأثرا بطبیعة ھذا النظام والقوى الت
الل  ھا، وخ ى إجھاض ة عل وى األجنبی ب الق ة وتكال ھذا منذ تجربة محمد علي للنھض

اني  -القرن التاسع عشر والتنافسات اإلنجلیزیة االحتالل البریط الفرنسیة التي انتھت ب
دولي  لمصر، وكذا في النصف األول ود النظام ال ان یس دما ك رین عن رن العش من الق

ة  ى المكان ھما عل اد السوفیتي، وتنافس ات المتحدة واالتح ة: الوالی نظام القطبیة الثنائی
ة  ا منطق والنفوذ في مناطق العالم المختلفة وكان من أھم مسارح الحرب الباردة بینھم

ة الثنائیة وظھور نظام القطب الشرق األوسط. وكان ھذا أیضا بعد اختفاء نظام القطبی
ة  ة األحادی ة األمریكی الواحد متمثال في الوالیات المتحدة، غیر أنھ بعد عقد من القطبی
ام  ة النظ ول طبیع ین ح ؤرخین والمحلل ات الم ورات وافتراض تالف تص م اخ ورغ
وي  ھ الق دد فی ي نظام تتع ل عل الم مقب و ان الع ب ھ اه الغال ان االتج ل ، ف الدولي المقب

  راكز وال تنفرد فیھ قوة واحدة بقرارات الحرب والسالم .والم
  

ي  ل عل ور وتعم ذا التط وال شك ان السیاسة الخارجیة المصریة كانت تتابع ھ
ة  دة المتوقع عوب الجدی ع الش ا م التكیف معھ، ولھذا بدأت تتحرك نحو دعم عالقاتھم

د ،  ین والھن دمتھا الص ي مق ي وبشكل خاص في آسیا وقواھا الصاعدة وف وي الت والق
عرفت بالنمور االسیویة : كوریا الجنوبیة ، مالیزیا ، سنغافورة ، اندونیسیا ، ولھذا لم 
زال  ة ال ت ر ان الحاج دول  غی ذه ال ة لھ یكن غریبا تعدد الزیارات الرئاسیة والوزاری
وة  ع ق كل خاص م دول وبش ذه ال ع ھ ات م ن اتفاقی ھ م ل الی قائمة لتفعیل ما تم التوص

  لصین .صاعدة مثل ا
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دد  دولي المتع روز النظام ال ي ب ر ف اركة مص ة مش ي اھمی ذا ال ن ھ نخلص م
االقطاب واالسھام في ارساء قواعد واسس عالقاتھ مؤسساتھ ، ذلك ام مثل ھذا النظام 
اال  ا مج انما یلتقي خاصة مع مصالح الدول الصغیرة والمتوسطة مثل مصر ویقدم لھ

اورة وال یجع ة والمن ة الحرك ع لحری رض اوس د ان تع دة تری وة واح یرة ق ا اس لھ
  مصالحھا ورؤیتھا للعالم .

  
  

  
 
 

 الدور االقلیمي لمصر
 

ي  ر االقلیم ول دور مص دل ح ارك دار الج د مب رة لعھ نوات االخی ي الس ف
ي  الم العرب ان الع د ك دور ، فق ذا ال ا لھ ا دقیق راءه وتقیم ب ق ا یتطل و م وتراجعھ ، وھ

ر تاریخیا في قلب السیاسة الخار جیة المصریة ، وكان ینظر الي مصر ، وتنظر مص
ذا  ن ھ ود ، ولك ل العھ ي ك الي نفسھا باعتبارھا رائدة وقائدة في منطقتھا ، كان ذلك ف
وم  ر مفھ ت مص ین تبن تینیات ، ح ینیات والس ي الخمس دا ف رة تأك ذه النظ دور وھ ال

ا ، غیر ان نكسة القومیة العربیة والوحدة العربیة بل طبقتھ عملیا في الوحدة مع سوری
امنا  1967 ھد تض ة ش جاءت كي یتراجع معھا ھذا المفھوم رغم انھ في اعقاب النكس

رب  ي ح ذا حت د استمر ھ ا . وق ة نتائجھ ر ومواجھ ھدت  73عربیا لدعم مص ي ش الت
ة  كریة رمزی بدایاتھا واالعداد لھا عمال مشتركا بین مصر وسوریا ، ومشاركة  عس

د رب ، وب ات الح ي عملی ي استخدام عربیة ف ي واضحا ف امن العرب ا التنسیق والتض
ت  ي لحق والت الت ن التح ال ع رب . فض ات المتحدة والغ اه الوالی البترول العربي تج
ذه  ق ھ ا ، وتعم ا وتحالفاتھ ب اولویاتھ ادة ترتی ریة واع ة المص ة الخارجی بالسیاس

ي احدثت التحوالت بالتوجھ مباشرة الي اسرائیل وصوال الي اتفاقیات كامب دیفید ال ت
ا  تعادت عالقاتھ د اس ن ان مصر ق شرخا في عالقات مصر العربیة . وعلي الرغم م
دیم للوحدة  وم الق ت ان المفھ الطبیعیة مع العالم العربي في اوائل الثمانینیات فان الثاب
زو  اء الغ م ج ة ، ث ة القطری وم الدول خ مفھ ل وترس د تآك ة ق ة العربی ة والقومی العربی

ي العراقي للكویت كي ی مثل طعنة للنظام العربي ، وقدم فرصة كبري للتواجد االجنب
د  ذا التواج تدعت ھ ي اس ي الت یج ، ھ ة دول الخل ھا ، خاص ة نفس دول العربی ل ان ال ب

وانعكاساتھا االقلیمیة المدمرة  2003وتطوره الي الحرب االمریكیة علي العراق في 
.  

  
وة ا ي الق ان رغم ان مصر حتي عھد مبارك كانت ال تزال ھ ر ف ة االكب لعربی

ر  ین مص وة ب اقت الفج ین ض ت ح د تراجع بیة ق ا النس اد ان مكانتھ ذي س اع ال االنطب
ا  یم والتكنولوجی واعلي البالد العربیة في مجاالت القوة العسكریة واالقتصادیة والتعل
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ة  ة بالمرحل ة مقارن والتنظیم االجتماعي ، واصبحت مصر اكثر احتیاجا للدول العربی
  .37السابقة 

في وسط ھذه التحوالت وجدت مصر نفسھا في بیئة اقلیمیة متغیرة ، صاحبھا 
القوة  تغیر جذري في النظام الدولي بانتھاء الحرب الباردة وبروز الوالیات المتحدة ك
ف  ي منتص ر ف ي مص ھ ال العظمي الوحیدة في العالم . وفي الوقت الذي كان ینظر فی

ي  ي الستینیات كالقوة القائدة والرئیسیة ف ح ال وي تطم ر ق دأت تظھ ي ، ب الم العرب الع
رت  رائیل ، وظھ ن اس ال ع دور اقلیمي بل ربما ھیمنة اقلیمیة مثل ایران وتركیا فض
كیانات عربیة تمارس ادوارا في قضایا المنطقة اكثر من حجمھا . وكان البد لكل ھذه 

ھا التغیرات االقلیمیة والدولیة ان تنعكس علي سیاسة مصر العربیة ، وان ت ف نفس كی
ق  ر دور المنس ت مص ادة تبن ة والقی مع ھذه البیئة الجدیدة ، تعویضا عن دور الزعام
د رؤي  ة ، وق ة الجماعی یة العربی ة والدبلوماس یة الثنائی والمساعد من خالل الدبلوماس
تینیات  ینیات والس ھذا تراجعا في مكانة ودور مصر االقلیمي الیوم بدورھا في الخمس

ھا ، فیھ انكار للتغیرا ر نفس ي مص ل ف الم ب ي الع ت الجذریة التي جرت في االقلیم وف
ة ذرة ومتوازن ة ح ي بسیاس ا وتوص ي تواجھھ ة الت دیات الداخلی ر ان  38والتح . غی

الحرص علي عدم االنجرار الي صراعات عسكریة ال یعني عدم اتخاذ مواقف صلبة 
ا  لن تؤدي بالضرورة لھذه الصراعات وانما سوف تكون تأكیدا للذات تنبع من رؤیتھ

رى ،  راف األخ ع االط وف تقن ف س ذه المواق ل ھ یم ، ومث الح االقل لمصالحھا ولمص
ؤثر ام وم ب ھ ر الع بق  اوخاصة القوي االجنبیة ، ان مص د س ھ . وق ن تجاھل ال یمك

ان  –بعد كامب دیفید ومعاھدة السالم وتطویر العالقات المصریة االمریكیة  –لمصر 
ف ذه المواق ل ھ ا مث ب احداث  كان لھ ب عق ل ابی ي ت فیرھا ف ل سحبھا لس لبة مث الص

  صابرا وشاتیال واالحتالل االسرائیلي للبنان .
  

ة  ة الخارجی ي السیاس یا ف ورا اساس ت ح طینیة كان یة الفلس ار ان القض فباعتب
د  الم وتزای ة الس ر عملی ي تعث ا ھ ي واجھتھ دیات الت ر التح ن اكث ان م ریة ف المص

وش تعقیداتھا وقد انعكس ذلك ، ك الل ادارة ب ي خ دور االمریك عف ال ا ، بض ما ذكرن
ي ةاالبن ، وباالنشقاق الفلسطیني الفلسطیني ، والحرب اإلسرائیلی زة ، ومج  ءعلي غ

  ائتالف یمیني برئاسة نتنیاھو في اسرائیل .
  

ي مستویین :  ریة عل ة المص ة الخارجی ھ السیاس ذي واجھت ر ال ذا التعث ازاء ھ
ا تخدام عالقاتھ و اس ة  االول ھ ات العملی تجابة لمتطلب ي االس دفعھا ال رائیل ل ع اس م

توي  و المس اني ھ دمھا .. والث من تق س تض ي اس ات عل اء المفاوض لمیة واحی الس
الحة  ي مص ل ال طینیة للتوص یة الفلس وي السیاس ل الق ع ك الفلسطیني بالعمل علي جم

دة . وطنیة فلسطینیة تضمن ان یتحدث الفلسطینیون بصوت واحد وباستراتیجیة موح
راف  ع االط ف وآراء جمی س مواق ة تعك ي ورق ري ال د المص ل الجھ ع توص وم
ق  ي تحقی الفلسطینیة اال ان حماس مترددة في توقیعھا . وقد تزاید بفشل ادارة اوباما ف
ما بدأت بھ من تصمیم علي تنشیط المفاوضات وفیما طلبتھ من اسرائیل بتجمید كامل 

  ة والمؤقتة التي عرضھا نتنیاھو .للمستوطنات وارتضائھا للصیغة المحدود
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ي   2009-3-2كما قامت مصر بعقد مؤتمر دولي إلعادة اعمار قطاع غزة ف

دعم  د ال ي حش دف ال ؤتمر یھ ة م رورة اقام ي ض ت ال ث دع بمدینة شرم الشیخ ، حی
ي  ة الت ة التحتی اء البنی رائیلي وبن دوان االس د الع زة بع ار قطاع غ ادة اعم الدولي إلع

رب االسرائیلیة ، وتوفیر الدعم الدولي إلعادة بناء االقتصاد الفلسطیني دمرتھا آلة الح
ي  ر ال ت مص ا دع تقلة ، كم طینیة  مس باعتبار االقتصاد من اساسیات اقامة دولة فلس
رورة  طیني وض اد الفلس ل االقتص زة بمج ار غ اط اعم دا الرتب ؤتمر تأكی ذا الم ھ

ال یتجزأ من االراضي المحتلة النھوض بأوضاعھ وتأكیدا لحقیقة ان قطاع غزة جزء 
ادة  ؤتمر اع دأ م تقلة . ب طینیة المس ة الفلس روع الدول ة مش فة الغربی ع الض كل م وبش

ور  زة بحض ار غ دة  75اعم ات المتح ي الوالی افة ال ة اض ة وعربی ة اوروبی دول
  االمریكیة .

  
غ  طیني  4.481وقد تعھد المانحون بمبل اد الفلس ار دوالر لمساعدة االقتص ملی

الل  واعادة اعمار غزة ، كما اعرب المشاركون عن نیتھم في ضخ مساعداتھم من خ
ذه  ن ھ ل . وم ة بالفع ة القائم نادیق االقلیمی ات والص د واآللی ة الموح اب الخزین حس
المي  ة االس ك التنمی اآللیات علي وجھ الخصوص تلك التي استحدثھا البنك الدولي وب

د م المتح عتھا االم ي وض دة الت ة الموح یة ، واآللی دتھا المفوض ي اعتم ك الت ة ،  وتل
رف  ت تص عت تح تثمار ، ووض ة االس اص وتنمی اع الخ اش القط ة النع االوروبی
دون  ق ب ن یتحق زة ل ار غ ھ إلعم م تخصیص ا ت ل م ر ان تفعی دولیین . غی انحین ال الم
استقرار االوضاع في غزة والبیئة الفلسطینیة ، كما ان امنح سوف تستخدم االستخدام 

  ل سلطة متفق علیھا .الرشید في ظ
  

د  ور ، فق ي دارف ة ف ات التنمی ة احتیاج وداني ، ولمواجھ توي الس ي المس وعل
ور  قامت مصر بعقد مؤتمر مماثل وھو المؤتمر الدولي للمانحین لتنمیة واعمار دارف

ملیون دوالر ،  850بالقاھرة .نجح المؤتمر في جمع  2010-3-21، والذي عقد یوم 
دتھا  دد م 80رص ة وع یم ، دول ار االقل ادة اعم ة إلع ة المانح ات الدولی ن المنظم

ر  ر قط ھ امی ن عن ذي اعل ور ال ة دارف ك تنمی واقترحت دولة قطر ضم االسھامات لبن
  برأس مال قدره ملیارا دوالر .

  
و  ودان وھ ار الس ة واعم ادة تنمی یأتي ھذا المؤتمر في اطار اھتمام مصر بإع

وم ب ي تق روعات الت الل المش ن خ ح م ا یتض ل : م ودان مث وب الس ي جن ر ف ا مص ھ
ریة ،  وارد البش ري ، الم الي ، ال مشروعات الكھرباء ، الصحة ، التعلیم ، التعلیم الع

  التواجد العسكري المصري ضمن بعثة حفظ السالم في السودان.
  

ا ،  ة لھ دول المؤسس دي ال ر اح ت مص ي كان از الت دم االنحی ة ع اه حرك وتج
و  ي یولی ر ف افت مص ة 2009استض تعید  قم ذلك تس ي ب از ، وھ دم االنحی ة ع حرك

ف  ة تختل ة دولی ي بنی دت ف دورھا التأسیسي في ھذه الحركة . غیر ان  ھذه القمة انعق
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ذي  و الطابع ال ة وھ ة الثنائی الم القطبی ل ع ي ظ ت ف تماما عن بنیة الیوم ، حیث تأسس
ون  ة ان یك داف الحرك ن اھ ل م ل   buffer zoneجع كرین وان تعم ین المعس ب

اء باع راع او صدام دول ، وباختف ي ص ول منافسیھا ال ع تح الم لمن میر الع تبارھا ض
دد  ة ان تج ي الحرك ان عل الم ، ف ادة الع دة لقی وة واح رد ق ة وتف ة الثنائی ر القطبی عص
ز  دد االقطاب والمراك ي متع ام دول اء نظ مھامھا وان تعمل ضمن الحركة الدولیة لبن

ر مالء و االكث ام ھ ن باعتبار ان ھذا النظ ال ع طة ، فض غیرة والمتوس دول الص ة لل م
  تفعیل تعاونھا لردم الفجوة بین الشمال والجنوب .

  
اب  رر لغی اك مب یس ھن ھ ل راء ان ین والخب ن المحلل رة م ر قطاعات كثی ویعتب
ي  ي االستقرار ف ة عل ي النھای اعد ف ن ان یس ذي یمك ران ، وال ع ای عالقات وحوار م

ة الم ة الخارجی ب السیاس ة ویكس اع المنطق ھ اوض ادة توجی ي اع اال ف ریة دورا فع ص
المنطقة ، اما وجھة النظر األخرى ، والتي تعكس الموقف الرسمي ، فھي تعتمد علي 
د  ا تزی ووي ، وانم ان ایران ال تبدو متعاونة في التوصل الي اتفاق حول برنامجھا الن

ذا من تعقیدات الوضع الداخلي في ایراي خاصة بعد االنتخابات االخیرة ، وی ضیف ھ
ن  ي م ي فھ ووي االیران امج الن ة البرن ن ازم ري م االتجاه الي توازن الموقف المص
ة  ن ناحی لمیة ، وم تخدامات الس ة لالس درة نووی تالك ق ي ام ران ف ق ای د ح ة تؤی انحی
رعیة  رارات الش دولي وق ع ال ات المجتم ع متطلب اوب م ان تتج ران ب اخري تنصح ای

قلیمیة والدولیة من النوایا االیرانیة . وفي كل الدولیة ، وبشكل یخفف من المخاوف اال
ذي  االحوال یجب ان یكون من اھتمامات السیاسة الخارجیة المصریة العمل النشط ال
ران  ع ای كریة م یتجاوز مجرد النصیحة ، علي منع اي تطور نووي الي مواجھة عس

نطقة تتجاوز باعتبار ما سوف تؤدي الیھ مثل ھذه المواجھة من آثار مدمرة   علي الم
  بكثیر تأثیرات الحرب االمریكیة علي العراق .

  
  

  
  
  

  
  

ینــایر  25السیاسة الخارجیة المصریة بعد ثــورتي 
 : 2013یونیو  30، 2011

   
وعلي الرغم من أن قضایا السیاسة الخارجیة المصریة لم تكن بین الشعارات         

القضایا الداخلیة المصریة ، إال أن ینایر حیث سیطرت علیھا  25األولي لثورة 
تداعیات الثورة قد شھدت اھتماما بقضایا السیاسة الخارجیة وخاصة قضیة فلسطین 
و الموقف من إسرائیل التي تمثلت في المظاھرات المحاصرة لسفارة إسرائیل في 
القاھرة ،وارتفعت المناداة بعودة مصر لممارسة دور إقلیمي، و إنھاء التبعیة 
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ات المتحدة، وقد بدا استجابة الثورة لھذه المطالب، فقد تبناھا أول وزیر خارجیة للوالی
للثورة د. نبیل العربي حیث اكد أن مصر سوف تلتزم بمعاھدة السالم مع إسرائیل 
طالما ظلت إسرائیل ملتزمة بذلك ، كما طالب بفتح صفحة جدیدة للعالقات مع إیران 

ت دولیة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة، وحول ، كما طالب بتوقیع مصر علي اتفاقا
رؤیتھ لإلدارة السیاسة الخارجیة المصریة طالب الوزیر بتأسیس مجلس لألمن 

  . 39القومي المصري

غیر أنھ یبدو أن المجلس العسكري الذي كان یحكم البالد كان یعتقد أن 
ھج سیاسة خارجیة الظروف الداخلیة الصعبة التي تمر بھا البالد ال تمكنھا من أن تنت

جریئة، ولذلك اتسمت المواقف و التوجھات الخارجیة المصریة بالحذر، فقد حرص 
المجلس العسكري علي تأكید التزام مصر باالتفاقات الدولیة بما فیھا معاھد السالم 
المصریة اإلسرائیلیة ، وتراجع النظر في أمر فتح عالقات جدیدة مع إیران، كما 

ات تؤكد استمرار لعالقات التعاون العسكري و األمني مع صدرت عن المجلس إشار
  الوالیات المتحدة.

یونیو  30إلي  2011ینایر  25ھنا یجب أن نتوقف ان في المرحلة من ثورة 
وزراء خارجیة، كما شھدت حكم اإلخوان المسلمین ،  5شھدت السیاسة الخارجیة 

سیاسة الخارجیة موضع وفي العام الذي تولي فیھ محمد مرسي الرئاسة، كانت ال
اھتمامھ ودوره فیھا ، فقد قام ، بمطالب مباشرة ، بعدد من الزیارات اإلقلیمیة و 
الدولیة ، فقد زار دوالً إفریقیة وعربیة وعلي المستوي الدولي زار روسیا ، والمانیا، 
 و الھند ،وباكستان ، ورغم إنھ لم یتح زیارة الوالیات المتحدة ، إال إنھ أرسل وفوداً 

رئاسیة بإشارات تؤكد علي عالقات التعاون بل الحدیث عن " القیم المشتركة " ، وقد 
كان االنطباع عن ھذه الزیارات إنھا لم تكن بال مضمون ، و إن اطراف مما زارھا 

  لم یكن مقتنعاً بھا و إنھا استجابت لمطلب زیارتھا من باب البروتوكول و المجاملة.

ت السیاسة الخارجیة المصریة خالل حكم ومن الصعب الحدیث عن توجھا
مرسي ، دون التوقف عند حدث محوري تمثل في الدور الذي قام بھ محمد مرسي 
في التوسط بین إسرائیل و منظمة حماس و التوصل إلي اتفاق ھدنة تتوقف فیھ 
حماس عن الھجمات ضد إسرائیل وأن تكون مصر ضامنة لذلك ، وقد فھم المحللون 

إنھ لم یكن موجھاً إلي إسرائیل بقدر ما كان موجھاً للوالیات المتحدة من ھذا الدور 
األمریكیة و إقناعھا بأن حكم اإلخوان یمكن أن یكون من دعائم األمن و االستقرار 
في المنطقة، وھو یدعم التیار في الفكر األمریكي أن اإلخوان یمكن أن یكونوا قوة 

  المنطقة .  احتواء للتیارات اإلسالمیة المتطرفین في

ینایر و أن الشعار   25یونیو ھي استمرار و تأكید لثورة  30و إذا كانت ثورة 
یونیو كان ھو االستقالل الوطني و الھویة المصریة إال أن حكم  30الرئیسي لثورة 

اإلخوان قام بتشویھھا و االنحراف بھا عن طابعھا المعتدل و المنفتح ، فقد كان من 
مستوي توجھات السیاسة الخارجیة المصریة ھي یونیو علي  30أكثر ما ابدتھ ثورة 

تأكید المطالبة باستقاللیة السیاسة الخارجیة و ھو ما یتطلب ترسیخ استراتیجیة تعددیة 
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لعالقات مصر الدولیة بالشكل الذي یتیح لھا بدائل و خیارات دولیة واال یجعلھا أسیرة 
كات وزیر الخارجیة لقوة دولیة واحدة ، وقد بدا ھذا واضحاً في تصریحات و تحر

نبیل فھمي وزیاراتھ الخارجیة الدولیة فقد بلور ھذه االستراتیجیة في زیاراتھ لعدد من 
القوي الدولیة مثل : روسیا ، والصین ، والیابان، وكوریا الجنوبیة ،كما بدأ بجولة 
أوروبیة تضمن ألمانیا ، فرنسا وھولندا ، خالل ھذا كان حریصاً أن یوضح أن ھذه 

ت ال تعني استبدال قوي بأخري ، وإنما بحثاً عن عالقات دولیة متوازنة الجوال
،وواضح إنھ كان یقصد بھذا عالقات مصر بالوالیات المتحدة األمریكي، وحرص 
مصر علي عالقات صحیة وناضجة معھا تقوم علي االحترام المتبادل ، ولعل ما قالھ 

لیقاً علي العالقات تع 28/1/2014في تصریحات صحیفة الشرق األوسط یوم 
المصریة األمریكیة "لعل أھم شيء في المرحلة المقبلة ھو الحوار االستراتیجي ألنھ 
سیكون حواراً استراتیجیا بالمعني الحقیقي و یجب أن یتضمن أھم القضایا التي تھم 
أمریكا و مصر و كیف یجري التعامل معھا " ، ویوكد ھذا إلدراك أن العالقات بین 

من األھمیة و الضخامة بما یتطلب حواراً مؤسسیاً منتظماً ، كان مطلوباً  البلدین ھي
في الماضي،  وھو الیوم مطلوب بشكل أكثر. و اعتقد أنھ مطلب مصري بشكل أكثر 

یونیو، لتوضیح  30ألن مصر لدیھا الكثیر ،وخاصة حول تطوراتھا الداخلیة منذ 
االلتباس وعدم القراءة الدقیقة لھذه لإلدارة األمریكیة التي مازال لدیھا الكثیر من 

التطورات . ویفرض تعقد عالقات البلدین ثنائیاً وإقلیمیاً، فقد أصبحت ھذه العالقات 
أكثر تعقیداً بحیث تطلب حوارا مؤسسیاً منتظماً حول قضایا العالقات بشكل تقدم فیھ 

  داخلیة.المصر بوجھ خاص مواقفھا و اختیاراتھا وأكثر من ھذا حقائق تطوراتھا 

  

یونیو ھو  30ومن القضایا السیاسة الخارجیة المصریة وخاصة بعد ثورة 
عالقات مصر العربیة ، فقد كان من ابرز ھذه العالقات ھو التأیید الذي لقتتھ ثورة 

یونیو من دول الخلیج وخاصة : المملكة السعودیة فضال عن المملكة األردنیة  30
یونیو  30الدول موقفا حاسما في تأیید ثورة ومملكتین البحریین ، فقد ثبتت ھذه 

وتداعیاتھا من اقصاء نظام االخوان ، والسلطة االنتقالیة وخارطة الطریق 
وإجراءاتھا من الشروع في صیاغة دستور جدید ، ثم اجراء انتخابات رئاسیة 
وبرلمانیة . وقد خطي النظام االنتقالي بدعم مباشر خاصة علي المستوي االقتصادي 

  جاء في مرحلة حرجة جدا في الوضع االقتصادي المصري . الذي

  

وواضح ان التأیید الخلیجي لإلطاحة بنظام االخوان یأتي من تقدیرھم ألخطار 
جماعة االخوان علي النظم الخلیجیة وما ثبت من تكوینھم لخالیا تھدف الي تقویض 

  نظم الحكم في ھذه الدول .
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ھات السیاسة الخارجیة المصریة في بقیت نقطة أساسیة في الحدیث عن توج
مرحلتھا الرابعة، وھي نقطة تعتبر من اساسیات العلوم السیاسیة وھي أن أساس أي 
سیاسة خارجیة فعالة ومؤثرة ومحترمة إنما یقوم في الداخل، فال ینتظر من دولة 
تعیش حالة اضطراب داخلي، وتراجع اقتصادي، واعتماد علي مساعدات الخارج، 

ھا دور في إقلیمھا أو صوت مسموع في العالم, وھذه الفرضیة لیست أن یكون ل
نظریة ولكنھا تأكدت عملیاً وفي قوي كبري ، فالصین لم یبدأ العالم في االلتفات إلیھا 
إال بعد أن بدأ زعیمھا التاریخي الثاني دنج تشاوینج الثورة الثانیة بانفتاح الصین علي 

وھو ما أوصل الصین ألن تكون القوة االقتصادیة العالم و إطالق الطاقات الصینیة، 
الثانیة بالعالم ، كما یترقب العالم صعودھا في سلم النظام الدولي أما النموذج الثاني 
فھو االتحاد السوفیتي السابق الذي إنھار كقوة أعظم وكنظام وكدولة نتیجة تھرؤ 

  نظامھ الداخلي، ولھذا إنھار بدون إطالق طلقة رصاصة واحدة.

في ضوء ھذا فسوف یكون في مقدور مصر أن تستعید دورھا ومكانتھا في 
إقلیمھا و أن یستمع لھل العالم باحترام بعد أن تسرع في بناء نھضتھا و أن تنجز 
نظاماً سیاسیاً متماسكا، واقتصاد صحي ال یعتمد علي المساعدات، ونظام تعلیمي و 

  العالم . قاعدة علمیة متقدمة ،وثقافة متنورة منفتحة علي

  

مة دبلوماسیات و دبلوماسیة ثالغیر اننا یجب ان نتذكر انھ في تاریخ 
قومات فتقده بالدھم من ممن قدرات استطاعوا ان یعوضوا ما تملكھ دبلوماسیین بما ت
  حاول ان تفعلھ الدبلوماسیة المصریة الیوم .القوة ، وھذا ما ت
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