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 تحت حكم السيسي :فورين أفيرز
 عادل رفيق

 

 مايكل وحيد حنا ودانيال بنيم -األمريكية  فورين أفيرزمجلة  :المصدر
، قام ولي العهد السععععععودي األمير محمد بن  عععععلمام بمحاولة م هورا لعول كيرام، و ل  2017في نوفمبر 

عن طريق كجبار رئيس الوزراء اللبناني  ععععععععد الحريري علا كعام ا ععععععع اال ق أ ناء زيارا قام بها كلا 
دعم حلفائق العرب السععععععنة في تحا ال حرأ، كو أم دولة عربية بارزا وكام ولي العهد ُيعول علا  .الرياض

فبدو من الوقوف كلا جانب ممولها اإلقليمي الرئيسعععععي، انحاز  مصعععععر  .ام نعت عن دعمق، وتي مصعععععر
علا الفور كلا الجهود الفرنسعععية لل وإعععل كلا حل دبلوما عععي لتزمة، وا ععع رعععافت  ععععد الحريري في 

 أتمية"وتعارض موقف مصعععععععر، الحي ركو علا  .ق كلا لبنام كرئيس للوزراءالااترا، ودافعت عن عودت
 مؤخرًا، الرياض تبن ق ال ي المبدأ مع ،"اللبنانية الوطنية المصععععععال  ومراعاا لبنام ا عععععع ارار علا الحفاظ

 معسععكرين كلا المنطاة دول وتاسععيم األو عع  الشععر  ترتيب إلعادا  عععيها  ععيا  في ،"ضععدنا أو معنا"
  .كيرامللوقوف في وجق  و ل  – الخاص تصورتا حسب للشر، واآلخر للخير أحدتما

ولم يكن الحريري تو الوائر الوحيد رفيع المسععععععع ور للااترا، وأ ار مخاوف الرعاا الرئيسعععععععيين للن ام 
، زار الرئيس الرو ععي فاديمير بوتين الباد 2017ديسععمبر  11المصععري علا مدر عشععرا  السععنين  ففي 

ارا تم ال ركيو علا تعميق العاقا  بين مصعععععععر ورو عععععععيا، بما في  ل  ما تواتر من أنباء عن وأ ناء الوي
عاد اتفا  يسععم  للطائرا  الحربية الرو ععية با عع خدام الاواعد العسععكرية المصععرية، وتحا علا الر م 

 50ل من الشععععععراكة الدفاعية بين الااترا ووالععععععنطن علا مدر أربعة عاود، تلات  خالها مصععععععر ما يعاد
 .مليار دوور من الوويا  الم حدا علا لكل مساعدا 

وقد تؤدي تحه النوعة او ععع االية كلا ك رعععاب الممولين األجانب من الااترا، كو أنق و ينبيي أم يكوم 
حيث برز  ر بة مصععر في السععير بطريا ها الخاإععة كاسععمة  اب ة للسععيا ععة  . ل  أمرًا مفاجئًا للمراقبين

علا األقل، عندما أطاح انااب عسكري قاده عبدالف اح السيسي، وزير  2013د منح يوليو الخارجية للبا
الدفاع آنحاأ، بالرئيس محمد مر عععععععي، أول رئيس مدني لمصعععععععر تم ان خابق بطرياة ديماراطية، والحي 

ا فبعد تولي السعععععيسعععععي مااليد الحكم بالباد، قامت الااترا تدريجي .ين مي لجماعة اإلخوام المسعععععلمين
بصعععععيا ة مبدأ جديد للسعععععيا عععععة الخارجية ياوم علا تبني أيديولوجية تل وم بالوقوف ضعععععد ال وجها  
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اإل عععععععامية، واح رام المفاتيم ال اليدية للسعععععععيادا وعدم ال دخل في ك ير من األحيام، وكحل  ال  كيد 
حلفععائهععا وقععد تعع خععح تععحه ال وجهععا  مصعععععععر بعيععدا عن  .علا حريععة الن ععام في المنععاورا داخععل المنطاععة

 .ال اليديين نحو مس ابل قد تبدو فيق الباد أك ر ا  االية، ولكنها أك ر ضبابية في نفس الوقت
 

  ورا يناير وتوجها  جديدا في السيا ة الخارجية
وترجع جحور بعض  ععما  السععيا ععة الخارجية الجديدا للن ام المصععري في األ ععاا كلا ان فاضععة عام 

وكانت مصعععععععر، تحت قيادا الرئيس  .الرئيس السعععععععابق محمد حسعععععععني مبارأال ي أد  كلا كزاحة  2011
ولكن  .األ ععبق جمال عبد الناإععر، تاود العالم العربي  ععيا ععيًا و اافيًا وكاوا بارزا علا السععاحة العالمية

بة  ااترا في عهد مبارأ، وخال ف را حكمق ال ي بليت قرا تابعة  30ال ما، تحولت كلا مجرد دولة  عا
بالنسععععبة للوويا  الم حدا، وكانت مصععععر كحل  في عهد مبارأ كلا حليف  "ن اوع ماد عليقعميل يمك"و

و يق لشعععععركاء أمريكا في المنطاة، م ل المملكة العربية السععععععودية، وكم كانت تف اد الدينامية وال   ير 
 .اإلقليمي

ما ي علق بالسعععيا عععة  وعلا الر م من أم .كو أنق بعد رحيل مبارأ أإعععب  تحا األمر موضعععع تسعععا ل كبير
، 2011الخارجية كام أمرًا  انويًا ك ا قورم بالارععايا الداخلية ال ي كانت  ععببًا في اندوع اون فاضععة  ععنة 

كو أم مطالب الم  اترين ترععععمنت مطالب واضععععحة با عععع عادا الكرامة الوطنية ال ي ام د  كلا نطا  
 .ية المرطربة في مصرالسيا ة الخارجية ونجحت في  ل  طوال الف را اون اال

وٌبعيد اإلطاحة بمبارأ باليل، ناقشععععت النخب المصععععرية وأفراد من الجمهور كيفية ا عععع عادا ا عععع االية 
ومن األم لة البارزا علا ت كيد او ععععععع االية بعد  .الارار لبادتم والعمل علا تنويع عاقاتها بالخارج

قرعععاه في  عععدا الحكم، من زيارا  كلا بكين  ، ما قام بق محمد مر عععي خال العام الحي2011ان فاضعععة 
 .من أجل تحايق ال نوع في عاقا  مصر الخارجية (و يرتما)..ومو كو 

 

 توجها  السيا ة الخارجية بعد اونااب 
تشععكلت توجها  السععيا ععة الخارجية للن ام المصععري بعد اونااب علا محمد مر ععي ل لبي، ولو بشععكل 

والسعععيا عععية واألمنية الملحة في الداخل، وعلا وجق الخصعععوص معركة  جوئي، الم طلبا  اوق صعععادية
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وعلا مدر السنوا  الاليلة الماضية، وفي  .الن ام ضد اإل اميين، والعجو الشديد في الموازنة العامة
ظل او ععععع ارار النسعععععبي للحياا اوق صعععععادية والسعععععيا عععععية في الباد، تطور  تحه ال وجها  الم نا را 

 :ر ية م ما كة، لملت وتبلور  في لكل
 

 معاداا ال وجها  اإل امية :أووً 
تو معاداا  2013ال وجق األول واألتم في  ععععععيا ععععععة مصععععععر الخارجية بعد اونااب العسععععععكري في عام 

وقد كانت المواجهة العدائية والم شددا ال ي خاضها الن ام ضد جماعة اإلخوام  .ال وجها  اإل امية
 .من ام دادا  تي العنصعععععععر األبرز ل وجها  ن ام السعععععععيسعععععععي بعد اوناابالمسعععععععلمين وما ينب ق عنها 

وعلا الر م من  .وأإبحت تحه الحملة بعد  ل  تي السمة األك ر تيمنة علا الحياا السيا ية المصرية
أم ن ام السيسي ا  هدف جميع ألكال ال عبير السيا ي للمعارضة، فاد ركو بشكل خاص علا جماعة 

وقد لج   الحكومة، في جهودتا الرامية كلا الارععاء علا تن يم اإلخوام، كلا لععن  .اإلخوام المسععلمين
وقام الن ام كحل  بح ر جماعة اإلخوام المسعععلمين،  .حما  قمعية وا ععععة النطا  علا كوادر الجماعة

وتورطت الحكومة في ارتكاب أعمال عنف  .و ععععععجن عشععععععرا  اآلوف من أعرععععععائها والم عاطفين معها
 .الجماعة للحد من قدرتها علا تعبئة الجماتير في المس ابلإريحة ضد 

 ال هديد يع بر فالن ام –ولم ت وقف حملة الن ام المصععععععري ضععععععد اإلخوام المسععععععلمين عند حدود الدولة 
 الحركا  إلضعععاف الرععيو  ممار ععة كلا الااترا فسعععت للحدود  عابراً  لق بالنسععبة اإلخوام يم لق الحي
حركا  األخيرا ال ي قام بها ال  ُتعد) . وا قطاع في أو ليبيا في  ععععواءً  لإلخوام ام دادا  تع برتا ال ي

 -ال ي  تن مي كلا فكر اإلخوام  -الن ام المصعععععععري ل حسعععععععين العاقا  مع حركة حماا الفلسعععععععطينية 
وباإلضععافة كلا  ل ، ٌيعارض  (.ا عع  ناء براجماتيا نادرًا لعداء الن ام الم واإععل ضععد اإل ععام السععيا ععي

الن ام المصععععري با عععع مراراو عععع عانة باإل ععععاميين في حروب الوكالة في أي من الصععععراعا  المن شععععرا 
 الخطير "المسعع ناع" من معق إععحفية ماابلة في الصععحفيين أحد مصععري مسععؤول ححر وقد –بالمنطاة 

 اتسا  كلا لإل اميين المصري الن ام مناترة أد  وقد . وريا في النهج تحا م ل كليق يؤدي قد الحي
د وداعميها الروا الحين يشعععاطروم مصعععر وجهة األ ععع بشعععار السعععوري الرئيس حكومة مع بهدوء مصعععر

ن رتا عن اإل عععام السعععني، ور ي ها في تحايق او ععع ارار من خال الامع وفرض السعععيطرا وليس من 
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إلطاحة خال الجهود ال ي ياودتا السععععوديوم من خال رعاية قوا  للمعارضعععين من أجل العمل علا ا
 .ببشار األ د

 

 الرب  بين او  ارار وفرض السيادا : انياً 
 .أما ال وجق ال اني لسيا ة مصر الخارجية تحت حكم السيسي فهو الرب  بين او  ارار و يادا الدولة
فبينما كام جيرانها يسععععوم إلعادا تشعععكيل المنطاة علا أ عععس طائفية أو ك عععامية،  ععععا الن ام في 

حا النهج في تعامل ويمكن ر ية اللمحا  المبكرا له .مصر كلا محاولة لعب دور مياير تمامًا في المنطاة
رئيس الوزراء الشيعي مصر مع العرا  خال إعود تن يم الدولة اإل امية، عندما دعم السيسي علنا 

وقد كام موقف مصعععر أك ر وضعععوحا بعد بروز دور المملكة العربية السععععودية في  .العراقي نوري المالكي
رجية ل خدم توجهها العدائي تجاه كيرام، وكانت المملكة قد إا ت  يا  ها الخا .لبنام و وريا واليمن

كو أم مصر رفرت اتباع خطا المملكة العربية السعودية الم شددا بهحا الخصوص، وتجنبت المشاركة 
في أي تحرأ ي جاوز ال عبير المجرد عن مشععععاعر مناترععععة إليرام، ورفرععععت او عععع اطاب الطائفي الحي 

يام الن ام في مصعععر بانهاء ال وترا  طويلة األمد مع  لم .زعوع ا ععع ارار المنطاة في السعععنوا  األخيرا
كيرام ولم تسععععع  نف العاقا  الدبلوما عععععية الكاملة معها، ولكنق ببسعععععاطة رفض أم ي م ا ععععع دراجق كلا 

 .الدخول في إراع كقليمي
بة ومع  ل ، فام ارتبا  الن ام المصري بفرض او  ارار من دعم السيادا والاوا ي ل أمرًا  انويًا بالنس

فا ا تعارض األمرام بشكل مبالر، فام معاداا اإل اميين ت فو  علا  .ل وجهق في مناترة اإل اميين
حيث تواجق الدولة )وقد تجلا  ل  في األزمة ال ي حد ت مؤخرًا مع قطر  .جميع اوع بارا  األخرر

بير بسبب ادعاءا  و يادتها وحكامها اآلم ح را ياوده السعوديوم ويدعمق الن ام المصري كلا حد ك
 الوقوف المصععري الن ام فرععل الجوانب، الم عدد الليبي الصععراع فوضععا وفي (.بدعم قطر لإل ععاميين

  ا  أعلن والحي – ليبيا لعععر  في اإل عععاميين ضعععد وجودية حرباً  يشعععن الحي حف ر، خليفة الجنرال مع
 .ت مين الحدود اليربية للباد وم لريكًا فيليك واخ اره – السيسي م ل رجل كلا بحاجة ليبيا أم مرا
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 البحث عن دور كقليمي  : ال اً 
 .تو  عععععي الن ام كلا لعب دور كقليمي 2013يونية  30ال وجق ال الث واألخير للسععععيا ععععة الخارجية بعد 

 وراء كام –ال ي تعول علا او عععع ناد كلا تارير مصععععر ومجدتا اليابر  -ويبدو أم تنامي النوعة الاومية 
وعلا الر م من أم تحا ال وجق قد  .ن أجل قيام مصعععععععر بالدور الحي يليق بها في المنطاةتحا ال وجق م

دفع البعض كلا ال مادي في الحديث عن ن رية المؤامرا وخاإعععععععة تجاه الوويا  الم حدا واودعاءا  
ث عن الك يرا حول تيمنة األجانب علا الصحافة المصرية، كو أم تحا الشعور كام حافوًا للحكومة للبح

وأ ار تحا ال وجق أيرعععا لعععبها  ان هوتا بعض المسعععؤولين المصعععريين  .لعب دور علا السعععاحة اإلقليمية
تسعا أيرًا للسيطرا عليها و كلا ال   ير علا مصر  لبًا، بل  إللاعة أم الاور الخارجية و تسعا فا 

علا الن ام في مصععععععر، ولععععععكلت تحه الدعاية كتانة كبيرا ألك ر المانحين  ععععععخاء  .زعوعة ا عععععع ارارتا
يا  ية خطيرا ليس فا  مع الوويا  الم حدا، ولكن مع كيطال وتسعععععععببت كحل  في توترا  دبلوما ععععععع

 .ورو يا والمملكة العربية السعودية واإلمارا  العربية الم حدا أيرا
، بما فيهم السععيسععي، بشععكل إععري  2011تحد ت بعض الايادا  في مصععر في السععنوا  ال ي تلت عام 

ما تحولت تحه عن الح بالباد، ولكن  عععععععرعام  لداخلية  اجة كلا ال ركيو علا ال عامل مع ال حديا  ا
كل قناعة خاطئة، ان شر  علا نطا  وا ع، ي واإل ب رخم الحا ، وتطور كلا تشاألفكار كلا لعور م

صععععععري تحا الرأي، السععععععائد بين الشعععععععب الم .ب نق و يمكن حل أي نواع كقليمي كبير دوم كلععععععراأ الااترا
، اع مد علا كبراز (علا الر م من أم السعععععععيسعععععععي كام يبدو واقعيًا في بعض المواقف)والنخبة الحاكمة 

حجم مصعععععععر، ودورتا المحوري الحي كانت تلعبق في ف را   عععععععاباة، وكحل  علا تيمن ها ال اافية علا 
 .فو  مصعععر الفعليومع  ل ، فام م ل تحه المشعععاعر ليس لها إعععلة كبيرا بمسععع ور قوا ون .العالم العربي

فبعد أم كانت الريادا لمصعععععععر با منازع في العالم العربي وكانت ت ربع علا الامة في المنطاة قبل أك ر 
من نصعععف قرم، تحولت الاوا والنفو  وكحل  ال روا لعععرقا باتجاه اق صعععادا  أك ر ديناميكية من مصعععر 

وأإععععبحت تحه البلدام  .خليج، وكيرامم ل ك ععععرائيل وتركيا والممال  الب رولية في السعععععودية ودول ال
قادرا علا ا ععععععع خدام  روتها، وقوتها العسعععععععكرية، ولعععععععبكاتها اإلقليمية  (وكم كانت بدرجا  م فاوتة)

وبسععبب العوامل الجيرافية فا   .بالوكالة إلدارا السععلطة والنفو  بطر  و تسعع طيعها مصععر بكل بسععاطة
ينما  ععععععت الااترا في أماكن أخرر كلا ا ععععع خدام ا ععععع طاعت مصعععععر الايام بدور تام في ليبيا و وا  ب
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 نفسعععها رب  طريق عن و ل  –مكان ها ال اريخية، ر م ضععععفها النسعععبي حاليًا، في الايام بدور الو عععي  
 أزمة أ ناء فعلت كما الم نافسعععة، اإلقليمية الفصعععائل بين الو عععاطة وراء  ععععياً  الدبلوما عععية بالمبادرا 

 .لبنام
شععععكل مصععععر تك اً كقليميًا آخر علا  رار ال ك ل الحي تاوده السعععععودية، وال ك ل ومن  ير المرج  أم تُ 

اإليراني الشععععععيعي، وال ك ل الاطري ال ركي المؤيد لإل ععععععاميين، ولكنها قد تحاول أم تلعب دورًا ما في 
لاد تم ك ععععكا  إععععو  مصععععر في إععععراعا  الشععععر   .المنطاة ليس بالرععععرورا من خال تحه ال جمعا 

ا اآلم، وأإبحت الباد  احة منافسة بين األضداد للوإول كلا ال فو  اإلقليمي، بدوً من األو   ح 
ومع  ل ، فام السعععععيا عععععة الداخلية في مصعععععر و توال  .أم تكاف  من أجل نيل حاها وا ععععع عادا مكان ها

هد  بعيدا عن ال نافس بالنسععععععبة ل خرين  وعلا  ععععععبيل الم ال، فاد ت  ر  المنطاة ب كملها عندما لعععععع
 المسعععععععار مع ال ماتي الااترا رفض وكام .السعععععععاحة الداخلية في مصعععععععر إععععععععود وتبو  اإل عععععععاميين

 عن بالمنطاة الن ي كلا قد – المنطاة في وحلفائها كيرام ضعععععععد السععععععععودية العربية للمملكة ال صععععععععيدي
 .الخارجية السيا ة في الطائفية أتوم في الوقوع

ال ي تن هجها مصعععععر اليوم م او علا حدود المعارضعععععة ال ي قد وباإلضعععععافة كلا  ل ، ُتع بر السعععععيا عععععة 
يواجهها محمد بن  ععععععلمام ك ا حاول كماء خياراتق السععععععيا ععععععية علا اآلخرين، باع باره الوعيم العربي 

، عندما رفرععععت مصععععر دعوا 2015وقد برز  تحه الحدود بشععععكل واضعععع  في ربيع عام    .السععععني البارز
وكما  .رمام كلا تحالف عسكري عربي  ني لمحاربة الحو يين في اليمنمحمد بن  لمام المفاجئة لان

و يمكن  اوتصعععال بنا في السعععاعة  -نحن مصعععر " :قال مسعععؤول مصعععري رفيع المسععع ور ألحد الصعععحفيين
ومع  ل  قدمت مصر فيما بعد مساتما   ".ال ال ة إباحا، وت وقع منا أم نحتب كلا الحرب في الصباح

وقد أ ب ت األيام بعد  ل  الن ائج الكار ية والمكلفة لهحه   .العسعععععععكري العربيمحدودا كلا ال حالف 
 .الحرب

 

 كلا أين ت جق الااترا؟
 2013ور م بعض المحاوو  من حين آلخر، فاد اب عد  مصر ك يرًا عن روح العمل با  االية بعد عام 

و ل  بسبب حاج ها الما ة كلا الحصول علا ت ييد المج مع الدولي، والحصول علا مساعدا  أمنية، 
السعععيسعععي في كما قال )وقبل كل لعععيء، تلاي عشعععرا  المليارا  من الدوورا  من دول الخليج الينية 
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ومع  ل ، ففر م األموال ال ي تلااتا الن ام المصعععععري  "(.عندتم فلوا زي الرز" :عبارتق ال ي و تنسعععععا
 .من الخارج، كانت الحكومة ت جاتل أحيانًا بعض انصعععععائ  ال ي ترد كليها من والعععععنطن أو من أبو ظبي

مكن أم تمن  الايادا  في مصعععععر وباإلضعععععافة كلا  ل ، فام تناأ بعض ال روف الدولية المائمة  ال ي ي
 .ال اة من أجل أم ت بني نهجًا أك ر ا  االية

فبدو من أم  يواجق السيسي ضيوطًا مس مرا من الوويا  الم حدا حول ان هاكا  حاو  اإلنسام في 
ق لق أي ناد بخصعععععععوص  ل   وا ععععععع ابلق  مصعععععععر، فاد تلاا ت ييدا كبيرًا من الوويا  الم حدا ولم ُيوجا

كما أد  اإلإعععععععاحا  الهيكلية  .األمريكي دونالد ترامب بحفاوا بالية في المك ب البيرعععععععاوي الرئيس
لاق صععععاد المصععععري، ال ي دعمها إععععندو  الناد الدولي، كلا تحايق قدر من او عععع ارار اوق صععععادي في 

ة العربية و اتم كحل  الح ر الحي فرض ق المملك .الباد، علا الر م من ال رخم والبطالة السائدا تناأ
السععععودية علا قطر وعدم او ععع ارار الحي أعاب اون فاضعععا  العربية كلا تراجع الجماعا  اإل عععامية 
علا نطا  المنطاة، مما مهد الطريق إلإاح العاقا  المصرية السعودية ال ي كانت تعاني في السابق 

ا أكبر من أم تفشععععععل، وبالفعل ولعل األتم من  ل ، أم مصععععععر كانت تف رض دائمًا أنه .من بعض ال وترا 
وبينما كام الك ير من جيرانها يعاني من عدم او ععععععع ارار  .تصعععععععرف حلفا تا معها وفاا لحل  ح ا اآلم

والعنف المسعععععععل ، فعام ال حركعا   ير ال اليعديعة ال ي قعامعت بهعا الاعاترا حعالعت دوم حعدو  أي تمو  
ا كظهار ال حدي للااترا في  ل  وبدو من  ل ، ا ععععععع وعب لعععععععركاء مصعععععععر األمر وتجنبو .دبلوما عععععععي

 .المنعطف الدقيق
وفي نهاية المطاف، نسععع طيع الاول ب م محاولة مصعععر للعودا كلا تبوء مكانة كقليمية تليق بها  ععع ع مد 
بشععععكل كبير علا قدرا السععععيسععععي علا تعويو  ععععلط ق في الداخل  ومن أجل نال نفو تا خارج الحدود، 

ية و يا ية وأمنية أك ر ا  ارارا وأمانا في الداخل، بما في   ح اج مصر كلا تحايق قاعدا اق صاد
 ل  كجراء كإعععععاحا  تامة وف   المجال ل نشعععععي  الاطاع العام والاطاع الخاص بدو من كلااء ال بعة 

 .فا  علا الحكومة
وكلما  ار  مصر في  يا  ها الخارجية بطريا ها الخاإة، كلما كام من الصعب ال وفيق بين ال ناقض 

فمن ناحية، تسعععععا مصععععر للحفاظ علا  :حاإععععل في جوتر السععععيا ععععة الخارجية المصععععرية المعاإععععراال
ومن ناحية  .مواءم ها ال اليدية مع الرياض ووالنطن، وتلاي األموال من األولا واأل لحة من األخيرا

كنها ت ملق أخرر، فام الااترا ترفض بشعععكل م وايد اتباع الخ  اإلقليمي للمملكة العربية السععععودية  بل 
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رو ععيا اوتحادية، وقد تف   قواعدتا العسععكرية للمنافس الجيو عع راتيجي الرئيسععي للوويا  الم حدا 
وك ا ا عع مر  مصععر في ان هاج تحه السععيا ععة  ا  المسععارين، فاد ُترععطر الرياض  (.رو ععيا)في المنطاة 

م تخ ار فا  أحد أو والعععنطن في وقت ما في المسععع ابل الاريب أم تطلب من مصعععر بوضعععوح لعععديد أ
 .(1) .وكلا أم ي م  ل ، فس عمل مصر بكل ت كيد علا او  مرار في اخ بار حدود إبرتما .المسارين

 
 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات (1)


