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تقدمي

ي�صت�أثر الدور الإقليمي مل�صر ب�هتم�م كل املعنيني ب�ل�ص�أن ال�صي��صي؛ لأنه� ق�صية تت�صل مب�ص�ألة الهوية 
وتعدد م�ص�دره� من ج�نب، وتوجه�ت ال�صي��صة القومية مل�صر من اجل�نب الآخر. وقد عرفت م�صر فرتات 
العربي. وقد ج�صدت  احللم  و�صنوات  القومي  ب�ملد  ارتبط ذلك  الإقليمي، حيث  �صعود وهبوط يف دوره� 
بعروبة  العميق  والإح�ص��ض  القومية،  ب�لق�ص�ي�  والرتب�ط  الإقليمي،  ب�لدور  الهتم�م  قمة  الن��صرية  احلقبة 
م�صر بعد اأن ك�نت ق�صية خالفية اأحي�نً�؛ ثم اأ�صبحت بعد رحيل عبد الن��صر م�ص�ألة جدلية اأي�ًص�. ول �صك 
اأن ارتب�ط م�صر الإقليمي ب�ملكون العروبي من الإ�صك�لي�ت التي قيدت ذلك الدور، وهم�صت اأحي�نً� احلركة 
مراحل  م�صر يف  قد خدمت  العروبة  ق�صية  ك�نت  واإذا  اإفريقي�.  و�صم�ل  اآ�صي�  غرب  �ص�حتي  على  امل�صرية 
الدور وح�ل  التحدي�ت م� كبَّل ذلك  الوقت ذاته من  ف�إنه� فر�صت عليه� يف  ت�ريخه� احلديث،  كثرية من 
دون انطالقه. وقد ك�نت �صي��ص�ت الرئي�ض الراحل ال�ص�دات - من ك�مب ديفيد وم� بعده� - نقطة حتول يف 
ذلك الدور الإقليمي مل�صر؛ اإذ اإنه� فتحت الأبواب اأم�م غري املتحم�صني بني امل�صريني للفكر العروبي، كم� 
اأ�صهمت اأي�ًص� يف بلورة ال�صخ�صية امل�صرية التي تبدو خمتلفة عن ال�صورة الذهنية للعرب يف اخلي�ل الأجنبي.

 وم� زلت اأتذكر ذات �صب�ح يف اإحدى ال�صنوات الأخرية حلكم الرئي�ض الأ�صبق مب�رك، اأنني تلقيت 
� من ال�صفري نبيل فهمي، الذي ك�ن قد اأنهى مهمته �صفرًيا مل�صر يف وا�صنطن، وع�د اإىل الوطن  ات�ص�ًل ه�تفيًّ
قبل اأن ي�صبح وزيًرا للخ�رجية بعد ذلك ب�صنوات قليلة، وابتدرين ال�صديق العزيز ق�ئاًل: هل قراأت �صحف 
اليوم؟ فقلت له: نعم، فق�ل: هل قراأت �صحيفة »البديل«؟ - وهي التي اأ�ص�صه� ال�صديق الراحل الدكتور 
حممد ال�صيد �صعيد - واأ�ص�ف الدبلوم��صي امل�صري الكبري اأن عنوان ال�صحيفة يقول »الفقي يعلن اأن مب�رك 
الن�ص�ط  اإحدى اجلمعي�ت الأهلية ذات  اأم�م  ل يهتم بدور م�صر الإقليمي«؛ وذلك نقاًل عن حم��صرة يل 
الثق�يف. وق�ل يل نبيل فهمي: عليك اأن تتوقع وقًت� �صعًب� كرد فعل لهذه العب�رة. وب�لفعل �صدق حد�صه وم� 
هي اإل ب�صع �ص�ع�ت حتى تلقيت ات�ص�ًل من ال�صديق العزيز ال�صفري �صليم�ن عواد؛ �صكرتري الرئي�ض الأ�صبق، 
� يطلب  يلفت نظري اإىل هذه العب�رة؛ ثم تبعه رئي�ض الديوان الدكتور زكري� عزمي ق�ئاًل: اإن الرئي�ض �صخ�صيًّ
تف�صرًيا مل� ورد يف �صحيفة »البديل« يف �صدر �صفحته� الأوىل. وقد كنت متعوًدا هذه النتق�دات، متحماًل 
لنت�ئجه�؛ ذلك اأنني عندم� اأحتدث اأحي�نً� اأقراأ م� يف عقلي مب��صرة دون حم�ولة للتفكري فيم� ميكن اأن يجلب 
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علّي ذلك احلديث من مت�عب. وم� اأكرث م� ع�نيت يف هذا ال�صي�ق! اإىل حد منعي من الكت�بة يف الأهرام 
مرتني، امتدَّ كل منهم� اإىل ع�م ك�مل. ولول تدخل ال�صديقني الراحل اإبراهيم ن�فع واأ�ص�مة �صراي� - اأمد اهلل 
يف عمره - اللذين ح�ول التو�صط لدى الرئي�ض الأ�صبق، حتى جنح كل منهم� يف حتقيق ذلك بعد جمهود؛ 
لأن الرئي�ض الأ�صبق ك�ن يعتب عليَّ دائًم� ل�صعف اللتزام ب�خلط ال�صي��صي لتلك املرحلة، وهو �ص�حب 
العب�رة ال�صهرية التي و�صفني فيه� ب�أنني مثل »مراجيح الهواء«؛ ف�أحي�نً� معه واأحي�نً� اأبدو منتقًدا لالأو�ص�ع 

الق�ئمة ب�صكل ل يليق ب�صخ�ض ينتمي يف جممله اإىل ذلك النظ�م. 

الدبلوم��صي  العزيز  زميلي  اأداره�  التي  الندوة  فع�لي�ت  كثرًيا  ن  واأثمِّ مل�صر،  الإقليمي  الدور  اإىل  واأعود 
الق�نوين ال�صفري الدكتور خري الدين عبد اللطيف، ونظمه� الك�تب ال�صحفي الدكتور �ص�مح فوزي؛ رئي�ض 
قط�ع الإعالم والت�ص�ل مبكتبة الإ�صكندرية، و�ص�ركت فيه� �صخ�صي�ت متميزة من اأ�ص�تذة ومفكري م�صر 
العلوم  اأ�ص�تذة  اأ�صت�ذ  راأ�صهم  وعلى  الإقليمية،  والأو�ص�ع  العربية  للق�ص�ي�  واملت�بعني  الع�م  ب�ل�ص�أن  املعنيني 
ال�صي��صية الدكتور علّي الدين هالل، والك�تب املخ�صرم الدبلوم��صي جميل مطر. وقد اختلفت الآراء اأثن�ء 
الأوراق  ت�صمنته�  التي  تلك  مثل  مب�درات جديدة  هن�ك  بدت  كم�  نظر لمعة،  وجه�ت  وظهرت  احلوار، 
الدكتور  امل�صرتكة بني  والورقة  اأني�ض،  وال�صفري حممد  امل�ص�ط،  املنعم  الدكتور عبد  الأ�صت�ذ  به�  تقدم   التي 
عبد املنعم �صعيد والدكتور حممد كم�ل؛ ف�صاًل عن عدٍد من املق�لت املن�صورة لبع�ض كب�ر امل�ص�ركني يف 

الندوة.

 وه� اأن� - ب��صم مكتبة الإ�صكندرية - اأتقدم ب�لتحية والتهنئة للم�ص�ركني وامل�ص�رك�ت يف هذه اللق�ءات 
الفكرية الع��صفة... حتية للجهد الذي بذلوه، وتهنئة ب�لنت�ئج التي حققوه�؛ مع اأمل يف مزيد من الزده�ر 
اأمن�ء مكتبة الإ�صكندرية، وبتوجيه من رئي�ض  ملركز الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية، الذي ن�ص�أ بقرار من جمل�ض 

الدولة الرئي�ض عبد الفت�ح ال�صي�صي.

                                                            الدكتور م�صطفى الفقي
                                                           مدير مكتبة الإ�صكندرية

                                                          �صبتمرب 2019



م� قبل القراءة

يحتوي هذا الكت�ب على جمموعة من املق�لت والأبح�ث التي �صطره� جمموعة من كب�ر اأ�ص�تذة العلوم 
ال�صي��صية والدبلوم��صيني من اأع�ص�ء املجل�ض ال�صت�ص�ري ملركز الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية مبكتبة الإ�صكندرية، 
يف اإثر الندوة املغلقة التـي اأق�مه� املركز يوم الأحد 14 يوليو 2019 حول »م�صتقبل الدور الإقليمي مل�صر«. 
وجدن� يف اإدارة املركز اأنه من ال�صروري توثيق هذه الأعم�ل واإت�حته� للجمهور الوا�صع من القراء املهتمني 
اإقليم ال�صرق  بق�ص�ي� ال�صي��صة الع�مة، واملتخ�ص�صني املعنيني ب�صئون ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية و�صي��ص�ت 

الأو�صط على حد �صواء. 
 ينبئن� الق�صم الأول من الكت�ب عن الجت�ه�ت الع�مة للنق��ض الذي دار يف الندوة، وتلك ال�ص�ئدة يف 
الدوائر البحثية والأك�دميية حول ق�ص�ي� ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية يف املنطقة. وتدور هذه الجت�ه�ت حول 
الدعوة اإىل ا�صتع�دة الدور الن�صط اأو اإيث�ر الكمون ال�صرتاتيجي حلني ا�صتكم�ل مكون�ت البن�ء الداخلي. 
� بحيث اإنه� تتك�مل اأو تتق�طع بع�صه� مع بع�ض؛ وهو م�  ويالحظ الق�رئ اأن هذه املق�لت تتخذ منًحى جدليًّ

يوؤ�ص�ض ح�لة من النق��ض الإيج�بي واملطلوب. 
املنعم  عبد  الدكتور  كتبه�  وعملي،  نظري  ط�بع  له�  درا�ص�ت  اأربع  فهو  الكت�ب،  من  الث�ين  الق�صم  اأم� 
الدكتور  وال�صفري  �صعيد،  املنعم  عبد  والدكتور  كم�ل،  حممد  والدكتور  اأني�ض،  حممد  وال�صفري   امل�ص�ط، 
الدور  تطور  تن�ول  من خالل  امل�صرية  اخل�رجية  لل�صي��صة  النظرية  الأ�ص�ض  اللطيف حول  عبد  الدين  خري 
الإقليمي مل�صر يف ظل تغري معطي�ت ال�صي��صة الداخلية والإقليمية على مدار العقود امل��صية، وحم�ولة بن�ء 
منظور م�صر لل�صراع�ت الق�ئمة يف ال�صرق الأو�صط التي توؤثر مب��صرة يف الأمن القومي امل�صري؛ واأخرًيا القوة 
الن�عمة ب�عتب�ره� اأكرث موارد نفوذ ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية يف حميط�ته� املتعددة. ول �صك اأن مثل هذه 
الدرا�ص�ت الت�أ�صيلية التي وردت املركز عقب ندوة الن�دي الدبلوم��صـي ت�ص�عد على توجيه النق��ض الع�م 
حول اأولوي�ت وق�ص�ي� ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية ب�صكل كلي ومعمق، بدًل من الرتكيز على كل ق�صية على 

حدة؛ وهو الأمر املطلوب ل�ص�نع ال�صي��ص�ت واملعنيني ب�ل�ص�أن الع�م من غري املتخ�ص�صني. 
و�صن�ع  املتخ�ص�صون  يبني  اأ�ص��ًص�  الكت�ب  هذا  م�دة  تكون  اأن  ال�صرتاتيجية  الدرا�ص�ت  مركز  وي�أمل 
ال�صي��صة عليه؛ كي يتمكنوا من �صوغ �صي��صة خ�رجية، تعيد م�صر اإىل مك�نته� امل�أمولة يف نط�قيه� الإقليمي 

والع�ملي. 

مركز الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية





الق�صم الأول
 )املق�لت(





دور م�صر الإقليمي: م�ص�ئل نظرية وُمقدمة �صرورية للَفهم
الدكتور علّي الدين هالل 

اأح�صن مركز الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية مبكتبة الإ�صكندرية �صنيًع� ب�ختي�ره مو�صوع »دور م�صر الإقليمي« 
ليكوَن جم�ًل للبحث يف اأوىل احللق�ت النق��صية التي ينظمه�. وت�أتي اأهمية هذا املو�صوع من عدة اعتب�رات: 
فهو، من ن�حية، من املو�صوع�ت »القدمية - املتجددة«، التي تطفو على �صطح النق��ض الع�م من فرتة اإىل 
اأخرى. فقد ظهر يف منت�صف الأربعيني�ت من القرن امل��صي خالل من�ق�ص�ت ت�أ�صي�ض ج�معة الدول العربية؛ 
ُثم يف اخلم�صيني�ت مع تبلور زع�مة الرئي�ض جم�ل عبد الن��صر العربية؛ ُثم يف ال�صتيني�ت يف �صوء الهزمية 
الع�صكرية يف ع�م 1967 واحتالل �صبه جزيرة �صين�ء، وت�أثريات ذلك يف الدور امل�صري؛ ويف ال�صبعيني�ت 
والتي  الفل�صطينية،  الق�صية  جت�ه  ال�ص�دات  اأنور  الرئي�ض  �صي��صة  ُثم  1973؛  اأكتوبر  حرب  انت�ص�ر  �صوء  يف 
انتهت بقرار املق�طعة العربية مل�صر، وانتق�ل مقر اجل�معة العربية اإىل تون�ض. واأذكر اأنه يف الثم�نيني�ت اأدارت 
�صفحة الراأي بجريدة الأهرام التي اأ�صرف عليه� وقتذاك الأ�صت�ذ لطفي اخلويل، حواًرا وا�صًع� حول دور م�صر 
الإقليمي وحتديًدا دوره� العربي. ُثم جتدد احلديث يف املو�صوع يف العقد الث�ين من القرن احل�دي والع�صرين 

يف �صوء التغريات ال�صي��صية اجِل�ص�م التي �صهدته� م�صر يف هذه ال�صنوات.
تعبري  ي�صتخدم  واأحي�نً�  واملو�صوعية،  الذاتية  العتب�رات  فيه  تختلط  مو�صوع  اأخرى،  ن�حية  من  وهو، 

»الدور« دون حتديد ملعن�ه وتعريفه يف جم�ل حتليل ال�صي��صة اخل�رجية. 
وهو، من ن�حية ث�لثة، ُي�صتخدم اأحي�نً� دون حتديد لنط�قه اجلغرايف. فتعبري الدور الإقليمي مل�صر مُيكن اأن 
ي�صري اإىل دوره� يف الوطن العربي اأو منطقة ال�صرق الأو�صط اأو الق�رة الإفريقية اأو الإط�ر املتو�صطي، وكله� 

دوائر للحركة متثل اجلوار اجلغرايف املب��صر مل�صر. 
يف �صوء ذلك، ف�إنني اأفهم ال�صي��صة اخل�رجية لأي دولة من منطلق نظرية »الدور« Role Theory، كم� 
اأو�صحت ذلك يف البحث الذي ن�صرته مع الدكتور بهجت قرين عن اإط�ر حتليل ال�صي��ص�ت اخل�رجية يف دول 
اجلنوب، و�صدر يف كت�بن� امل�صرتك عن »ال�صي��ص�ت اخل�رجية للدول العربية« يف طبعته الأوىل ع�م 1982. 
اأولهم� هو توجه  اأ�ص��صيني:  ومن هذا املنظور، ف�إن ال�صي��صة اخل�رجية لأي دولة هي دور يت�صمن عن�صرين 
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ال�صي��صة اخل�رجية Foreign Policy Orientation؛ مبعنى الأهداف الع�مة اأو ال�صرتاتيجية الُعلي� للدولة 
كم� تدركه� النخبة احل�كمة، وحتدد على اأ�ص��صه� مفهوم امل�صلحة الوطنية والأمن القومي للدولة. وث�نيهم� 
هو �صلوك ال�صي��صة اخل�رجية Foreign Policy Behavior؛ وي�صري اإىل اأمن�ط ال�صلوك الفعلي الذي مت�ر�صه 

الدولة يف اإدارة عالق�ته� ب�لف�علني الآخرين.
 ،Role Conception )ويت�أ�ص�ض على هذا التمييز بني التوجه وال�صلوك، متييز اآخر بني ت�صور الدور )التوجه
)ال�صلوك(  الدور  حتقيق  اأو  وتنفيذ  امل�صتهدفة،  لالأدوار  احل�كمة  الُنخب  واإدراك�ت  ت�صورات   اأي 
Role Enactment، اأي م� ق�مت به الدولة من �صلوك فعلي لتحقيق ت�صوراته� واإدراك�ته�. ويف كثري من 

احل�لت، حتدث »فجوة« بني »ت�صور الدور« و»تنفيذ الدور«. ويقوم الب�حثون بدرا�صة العوامل التي اأدت اإىل 
ظهور تلك الفجوة، وم� اإذا ك�نت الدولة قد و�صعت لنف�صه� اأهداًف� تفوق قدراته�، اأم ظهرت عوامل وحت�لف�ت 

اأخرى من�ف�صة اأدت اإىل عدم قدرته� على تنفيذ هذا الدور. 
ون�صتطيع اأن نفهم دين�مي�ت عمليتي ت�صور الدور وتنفيذه يف �صوء عدد من العوامل، منه�: 

ع�ئد الدور: فُكل اإدراك اأو ت�صور لدور م� للدولة - اأو الف�علني الآخرين من غري الدول - ي�صتهدف 
اقت�ص�دية  بني  م�  امل�ص�لح  هذه  تتنوع  وب�لطبع،  م�.  دور  بتنفيذ  القي�م  جراء  من  وم�ص�لح  عوائد 

و�صي��صية واأمنية وثق�فية. يكوُن له� ت�أثرياته� يف و�صعه� الداخلي وحم�ية م�ص�حله� واأمنه�. 
الدور.  هذا  لتحقيق  و�صي��صية  اقت�ص�دية  موارد  وتخ�صي�ض  تكلفة  بدون  دور  يوجد  ل  الدور:  تكلفة 
وتنجح الدولة يف اإنف�ذ الدور م� دام متوافًرا لديه� الُقدرات الالزمة لذلك. اأم� عندم� ل يتحقق 

ذلك، ف�إن الدور ُي�صبح عبًئ� على موارده� وم�ص�در قوته�. 
قبولهم  الدور، ومدى  لهذا  الإقليم  الأخرى يف  والأطراف  الدول  توقع  اإىل  وُي�صري ذلك  الدور:  توقع 

وا�صتج�بتهم وترحيبهم به، اأو على العك�ض رف�صه وُمع�داته والنفور منه.
اإقليم.  اإط�ر كل  مت�ص�رعة يف  واأحي�نً�  متن�ف�صة  اأدوار  هن�ك  تكون  م�  فع�دًة  املن�ف�صة واملع�دية:  الأدوار 
والدول التي ت�صعى اإىل القي�م بدور م� تقيم ح�ص�ب�ته� وُتدير عالق�ته� يف �صوء ذلك. فتعمل على 

ك�صب ت�أييد البع�ض، وحتييد البع�ض الث�ين، وُمن�زلة البع�ض الث�لث. 
مواقف القوى الع�ملية: وم� اإذا ك�نت توفر البيئة املن��صبة للدور الذي تقوم به دولة م�، وُرمب� ت�ص�عده� 

على القي�م به، اأم اأنه� حتول دون قي�مه� بهذا الدور. 
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وعندم� نربط بني هذه الأطروح�ت النظرية والدور الإقليمي مل�صر يف هذه املرحلة، ل ُبد اأن نبداأ بتو�صيف 
واملذهبية  القومية  الإثني�ت  و�صحوة  ال�صتقرار،  وعدم  ب�ل�صطراب  يت�صم  م�صهد  وهو  الإقليمي.  امل�صهد 
م�ص�حة  وزي�دة  ب�لوك�لة،  وحروب  داخلية  حروب  وا�صتمرار  فرعية،  ولءات  من  به�  يرتبط  وم�  والط�ئفية 
النك�ص�ف اخل�رجي وتدخل القوى الكربى. ارتبط ذلك ب�ختالل توازن القوى يف العالق�ت بني الدول 
العربية وتلك غري العربية يف املنطقة ل�ص�لح الث�نية، وعدم وجود حت�لف�ت �صلبة ونظ�م فع�ل لالأمن اجلم�عي 

بني الدول العربية. 
يف هذا ال�صي�ق، ت�صبح املهمة الأوىل للنُّخبة امل�صرية هي حم�ية الدولة الوطنية امل�صرية، وزي�دة ف�علية 
موؤ�ص�ص�ته�، وتطوير ُقدراته� القت�ص�دية وال�صي��صية والع�صكرية مب� ميكنه� من القي�م بدور رائد يف الوطن العربي 
البنية  تطوير  املرحلة هي  هذه  الأ�ص��صية يف  املهمة  اأن  يبدو  امل�صري.  الأمن  مت�ض  التي  الأق�ليم  من  وغريه 
التحتية لعن��صر قوة م�صر ال�ص�ملة. وهي عملية داخلية يف املق�م الأول، ولكن ل ميكن ف�صله� عن اأدواره� 
خ�رجية  ب�أدوار  قي�مه�  ذلك  ويتطلب  ودولية،  اإقليمية  موارد  من  العمل  هذا  يف  ت�صتفيد  فم�صر  اخل�رجية. 

�، لكن دون اأن ي�صغله� ذلك عن املهمة الأ�ص��صية له� يف هذه املرحلة. � ومتو�صطيًّ � واإفريقيًّ متنوعة عربيًّ





اأي دور اإقليمي مل�صر؟*
الدكتورة نيفني م�صعد

قبل عدة اأي�م دار نق��ض مهم بني بع�ض املثقفني امل�صريني حول م�صتقبل الدور الإقليمي مل�صر. مو�صوع 
النق��ض لي�ض جديًدا. َفَلو نظرن� اإىل كل مرحلة مف�صلية من مراحل تطور الت�ريخ امل�صري احلديث، لوجدن� اأنه 
ك�ن يجري الت�ص�وؤل فيه� حول حدود الدور امل�صري واأولوي�ت هذا الدور؛ مبعنى: هل يتم الرتكيز على بن�ء 
الداخل؟ اأم هل مُيَ�َر�ض دور ن�صط يف اخل�رج؟ ويف ح�لة الت�أكيد على اأهمية حترك م�صر يف اخل�رج، فم� تعريف 
 ،� �، ومتو�صطيًّ هذا اخل�رج ب�ل�صبط؟ وهل يقت�صر على الإقليم العربي؟ اأو يرتامى اإىل م� وراء حدوده اإفريقيًّ
�؟ ك�نت كل مرحلة ت�ريخية تقدم اإج�بة خمتلفة عن �صوؤال الدور امل�صري تبًع� لإدراك القي�دة ال�صي��صية  وع�مليًّ
حلدود هذا الدور، وتبًع� ملجموعة الفر�ض والقيود التي تنبع من النظ�م الدويل ومن البيئة الإقليمية. الآن، 
يعود �صوؤال الدور امل�صري ليفر�ض نف�صه بعد كّم التغريات ال�صخمة التي اجت�حت املنطقة منذ ع�م 2011، 
نف�صه )جديد،  الأو�صط  ال�صرق  اأو�صطي، بل غمو�ض مفهوم  وال�صرق  العربي  النظ�مني  وت�آُكل احلدود بني 
� تت�صح بعد مالحمه، وم� اإذا ك�ن �صيتحول  كبري... اإلخ(. ثم اإنن� اإزاء نظ�م دويل جديد اآخذ يف الت�صكل ولـمَّ
اإىل نظ�م ثن�ئي القطبية اأم متعدد الأقط�ب. ومن ج�نبه�، ف�إن م�صر ومنذ 30 يونية 2013 من�صغلة مبعركة بن�ء 
ونه�ي�ته�  وت�ص�بك�ته�  ب�صيولته�  ك�فة  التطورات  وهذه  مهمة.  الجت�ه خطوات  هذا  قطعت يف  وقد  الداخل، 

املفتوحة اإمن� ت�صفي م�صروعية على التفكري يف م�صتقبل الدور امل�صري.
يف النق��ض حول هذا الدور برزت اجت�ه�ت خمتلفة. فدع� اأحد الجت�ه�ت اإىل اأن تلتزم م�صر يف حدود 
الأمد املنظور مب� اأ�صم�ه »التحوط ال�صرتاتيجي« اأو »الكمون ال�صرتاتيجي«. وجوهر الكالم هو الرتكيز على 
الداخل وتقلي�ض الدور اخل�رجي اإىل احلد الأدنى؛ بحيث يقت�صر هذا الدور على بع�ض اجلوانب الرمزية؛ 
الثق�فية. كم�  الزاوية  ب�لعروبة من  اأو الهتم�م  املهمة  الق�ص�ي�  للرئي�ض يف  ممثلني �صخ�صيني  اإيف�د  قبيل  من 
اقرتح البع�ض اأن ين�صّب الهتم�م على الرقمنة Digitization التي �ص�رت لغة الع�صر. وي�صتند هذا الجت�ه 
لي�صت   � اأو ع�صكرية. وم�صر ح�ليًّ اقت�ص�دية  له من تكلفة  العزلة؛ لأن كل دور خ�رجي ل بد  اإىل  الداعي 

مق�لة ُن�صرت في �صحيفة الأهرام، 17 يوليو 2019.  *
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اأي  الراغبة يف من�ف�صة  القوى  العديد من  اأن هن�ك  اإىل ذلك  التكلفة. ي�ص�ف  ل هذه  ا�صتعداد لتحمُّ على 
دور خ�رجي مل�صر؛ ول اأو�صح على ذلك من التك�لب الإقليمي والدويل على اإفريقي�. واأخرًيا، ف�إن انتع��ض 

القومي�ت وبروز النزع�ت النف�ص�لية ي�صكك�ن يف اإمك�نية تن�صيط دور عربي مل�صر. 
تلعبه. فعالوة على  اأو ل  ن�صًط�   � اأن تلعب دوًرا خ�رجيًّ اأن م�صر ل متلك الختي�ر بني  اآخر  اعترب اجت�ه 
من  هن�ك  ف�إن  نف�صه�،  على  تنكفئ  األ  م�صر  على  تفر�ض  التي  املعروفة  واجلغرافية  الت�ريخية  املحددات 
يف  احلي�د،  رف�هية  متلك  ل  م�صر  ف�إن  قيل،  وكم�   .� �صروريًّ اأمًرا  الدور  هذا  يجعل  م�  اخل�رجية  امل�صتجدات 
حني اإن دولة مثل تركي� تتدخل يف ليبي� وال�صودان، وهم� دولت� اجلوار املب��صر مل�صر، وحتتل اأجزاء من �صوري� 
والعراق، وتنّقب عن الغ�ز يف �صرق البحر املتو�صط. ثم اإن هن�ك ق�ص�ي� ب�لغة اخلطورة تتعلق بت�صفية الق�صية 
للحدود.  الع�بر  وب�لإره�ب  العربي،  اخلليج  يف  احلرب  وبنذر  املنطقة،  يف  الإيراين  وب�لتغلغل  الفل�صطينية، 
وهذه الق�ص�ي� تفر�ض على م�صر التحرك اإزاءه� مب� يخدم م�ص�حله� الوطنية. وقد طّور بع�ض املتحدثني فكرة 
الدور اخل�رجي مل�صر ب�لرتكيز على جوانب حمددة، مثل �صرورة اأن حتكم هذا الدور روؤية وا�صحة تنبع من 
ا�صرتاتيجية لالأمن القومي امل�صري، ومثل اأهمية العمل على ال�صتف�دة من بوادر التغري يف النظ�م الدويل، 
وتلك  اإلخ.  مل�صر...  اخل�رجي  للدور  الداعمة  الأدوات  اإحدى  يعد  الذي  الإعالم  اإ�صالح  وجوب  ومثل 

الإ�ص�ف�ت الوجيهة ت�صعى اإىل توفري مقوم�ت اإجن�ح هذا الدور.
� ن�صًط�، وهي قيود معروفة للكل على اأي  اإن اأحًدا ل يج�دل يف وجود قيود على مم�ر�صة م�صر دوًرا اإقليميًّ
ح�ل؛ لكن يف ظل هذه القيود اتخذت م�صر مواقف ث�بتة من بع�ض اأعقد ال�صراع�ت يف املنطقة، واأعني به� 
ال�صراع يف كل من اليمن و�صوري� وليبي�. ف�حلف�ظ على الوحدة الرتابية للدول العربية موقف، والتم�صك 
ب�حلل ال�صي��صي لل�صراع�ت الداخلية موقف، ورف�ض �صي��صة الأحالف الع�صكرية موقف، والت�صدي ل�صفقة 
القرن موقف... اإلخ. ويف ظل هذه القيود اأي�ًص� اأع�دت م�صر تن�صيط البعد الإفريقي يف �صي��صته� اخل�رجية؛ 
وهذا التوجه مر�صح ملزيد من التطور يف ظل رئ��صة م�صر لالحت�د الإفريقي. والتع�ون القت�ص�دي والتج�ري 
حتى  ال�صني؛  مع  التع�ون  تفعيل  على  ِحر�ض  وهن�ك  و�ص�ق.  قدم  على  ق�ئم  واليون�ن  وقرب�ض  م�صر  بني 
اإلخ. اإن القول ب�لرتكيز على  اإن رئي�ض اجلمهورية زار بكني �صت مرات؛ لبحث �صبل التع�ون امل�صرتك... 
الداخل ل يقدم اإج�بة ل�صوؤال من نوع كيف ميكن الت�صدي لت�أثري الإره�ب يف عملية التنمية اإن مل تكن 
� فقط مع ق�صية  م�صر جزًءا من اجلهود الدولية التي حت�رب الإره�ب، ول هو يف�صر كيف ميكن التع�طي داخليًّ
حيوية كق�صية املي�ه بكل م� يكتنف عوامل الت�أثري اخل�رجي فيه� من م�صكالت. هن�ك دور ل بد منه. والدور 
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ل يعني املغ�مرة، وهن�ك حدود للدور، لكن الإرادة ال�صي��صية ق�درة على حتريك تلك احلدود، وتو�صيع ه�م�ض 
املن�ورة ب��صتخدام كل الأوراق املمكنة. ويف النه�ية، ف�إن اأي دولة تكت�صب مك�نته� الإقليمية والدولية من 

قدرته� على الت�أثري يف الأحداث املحيطة به�، وم�صر لي�صت ا�صتثن�ء من ذلك.





هوام�س على دفرت الدور الإقليمي مل�صر*
الدكتور اأحمد يو�صف اأحمد 

اأ�صبوعني يف هذه ال�صفحة - مق�ًل ر�صيًن� بعنوان »اأي دور  كتبت الدكتورة نيفني م�صعد - قبل قرابة 
اإقليمي مل�صر؟«. عر�صت فيه لأهم الجت�ه�ت التي برزت يف نق��ض جرى بني جمموعة من املثقفني امل�صريني، 
مبعنى  ال�صرتاتيجي،  الكمون  �صرورة  اأولهم�  يرى  اجت�ه�ن؛  واأهمه�  مل�صر.  الإقليمي  الدور  م�صتقبل  حول 
متلك  م�صر ل  اأن  الث�ين  يرى  الأدنى؛ يف حني  احلد  اإىل  اخل�رجي  الدور  وتقلي�ض  الداخل،  على  الرتكيز 
� ن�صًط� اأو ل تلعبه. ثم عر�صت - مبو�صوعية ف�ئقة - حلجج كل من هذين  الختي�ر بني اأن تلعب دوًرا خ�رجيًّ
الجت�هني، رغم انحي�زه� اإىل الجت�ه الث�ين. واإنني لأنتمي اإىل الجت�ه نف�صه؛ فقد راأيت اأن اأ�صيف هن� عدًدا 

من املالحظ�ت التكميلية، يف هذا املو�صوع املهم. 
اأوىل هذه املالحظ�ت: اأنني اأعتقد اأنه قد اآن الأوان حل�صم هذه الق�صية، لي�ض مبعنى م�ص�درة اأي راأي 
حوله�، ولكن اأماًل يف الو�صول اإىل كلمة �صواء ب�ص�أنه�. �صحيح اأن من حق كل اإن�ص�ن اأن يتبنى م� ي�ص�ء من 
اعتب�رات مو�صوعية؛ مبعنى التف�ق -  بن�ًء على  قوا�صم م�صرتكة،  اإىل  الو�صول  يبقى يف  اآراء، لكن الأمل 
مثاًل - على �صرورة الدور، لكن يجب اأن يتجنب مزالق معينة؛ وهو م� يبدو - من جت�رب �ص�بقة - م�ص�ألة 
�صعبة للغ�ية. وقد ك�نت يل جت�رب ف��صلة، يف حم�ولة الو�صول اإىل كلمة �صواء حول ثورة يوليو؛ مبعنى اأن 
يعرتف خ�صومه� ب�إجن�زاته�، ويعرتف اأن�ص�ره� ب�أخط�ئه�، لكن النتيجة اأن كال الفريقني مل يكن را�صًي� عم� 

اأفعل. 
واملالحظة الث�نية: اأن البع�ض يتحدث عن الدور امل�صري ك�أنه وليد ثورة يوليو. وهو اعتق�د اأبعد م� 
يكون عن احلقيقة؛ فهل نن�صى ال�صبق احل�ص�ري مل�صر ودوره� يف حم�ية الأمن العربي عرب الت�ريخ؟ وهل 
نه�ية  لو�صع  الكربى  القوى  ل  تدخُّ والع�ملي  الإقليمي  ت�أثريه�  ا�صتدعى  التي  علي،  حممد  جتربة  نن�صى 
اأم هل ُيذَكر - دون جدال - ب�عتب�ره موؤ�ص�ض  اأحد الآن على نقد حممد علي مل� فعله،  ي�أتي  له�؟ وهل 
الدولة امل�صرية احلديثة؟ بل، هل نن�صى اأن م�صر - حتى قبل ثورة يوليو - قد ق�مت ب�لدور القي�دي يف 

مق�لة ُن�صرت في �صحيفة الأهرام، 25 يوليو 2019.  *
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الذي  الثق�يف  الدور  عن  ن�هيك  1948؟  فل�صطني  حرب  يف  الأ�ص��صي  والدور  العربية،  اجل�معة  ت�أ�صي�ض 
والفنية  الثق�فية  والق�م�ت  املواهب  احت�صنت  التي  اأر�صه�،  وعلى  ك�فة،  العربي  الوطن  اأنح�ء  يف  لعبته 

الرفيعة.  العربية 
اأم� املالحظة الث�لثة، فت�صري اإىل اأن ال�صطالع بدور خ�رجي فع�ل يبدو اليوم اأكرث اإحل�ًح� من اأي وقت 
م�صى. اأنتمي اإىل جيل ع��صر بيئة اإقليمية وع�ملية غري معقدة. ف�خلطر الأ�ص��صي - اإن مل يكن الوحيد - على 
الأمن امل�صري والعربي، ك�ن اخلطر الإ�صرائيلي، املدعوم بقوى الهيمنة الغربية. وال�ص�حة الدولية م�صتقَطبة 
بني غرب و�صرق، ف�أين هذا من ع�مل ميوج الآن بتي�رات متالطمة، واأخرى يف طور التكوين، وم�ص�در لتهديد 

الأمن امل�صري والعربي من الجت�ه�ت ك�فة؟
فتهديدات الأمن ت�أتي من ال�صم�ل ال�صرقي، حيث اإ�صرائيل وحم��ض. وا�صتمرار ال�صراع بينهم�، مب� يفتح 
الب�ب لحتم�لت �صدام، ل بد اأن تكون له تداعي�ته على م�صر، وكذلك انتم�ءات »حم��ض« وحت�لف�ته� امللتب�صة. 
ويف الغرب متثل الأو�ص�ع امل�صطربة يف ليبي� م�صدًرا لتهديد حقيقي، ا�صُطرت م�صر - غري مرة - اإىل مواجهته 
�. وهن�ك التطورات خلف احلدود اجلنوبية، ويف اجلنوب ال�صرقي يوجد ال�صراع يف اليمن، الذي ميكن اأن  ع�صكريًّ
تكون له - يف اأي حلظة - تداعي�ته على اأمن املالحة يف البحر الأحمر وقن�ة ال�صوي�ض. وهن�ك ال�صي��ص�ت املزعزعة 

لال�صتقرار يف �صرق املتو�صط، التي ل متلك م�صر رف�هية جت�هله�، وله� م�ص�حله� احليوية فيه.
التي  الهيمنة  م�صروع�ت  وكذلك  النيل،  نهر  على  امل�ئية  امل�صروع�ت  تهديد  ي�أتي  كله  ذلك  وقبل 
تتبن�ه� القوى الإقليمية الكربى الثالث؛ اإ�صرائيل ب�صي��ص�ته� املعروفة؛ وتركي� ب�حت�ص�نه� تنظيم »الإخوان 
وتهديده�  واإيران  طرابل�ض؛  يف  الغربية  وحدودن�  �صواكن،  يف  اجلنوبية  حدودن�  اإىل  وو�صوله�  امل�صلمني«، 
اأمن اخلليج. وحّدث ول حرج عن �صي��ص�ت القوى العظمى والكربى، فعن اأي »كمون« نتحدث يف هذه 
الأجواء؟ حيث يبدو اأن الكل �صوان� يعرف وزن م�صر. فهم يتك�لبون على حم�ولة ال�صيطرة عليه�؛ لأنهم 

يدركون اأن م�صروع�تهم ل ميكنه� النج�ح دون املرور مب�صر.
وت�صري املالحظة الرابعة اإىل حديث البع�ض عن »تكلفة الدور«. وهو حديث ر�صيد، فال دور بال تكلفة، 
اأنه - من ن�حية  اأ�صراًرا ب�لغة. غري  اأن تتج�وز هذه التكلفة قدرات الق�ئم ب�لدور، واإل �صببت له  ول ميكن 
حيوي  دور  ل�ص�لح  املحدودة  املوارد  توزيع  تقت�صي  قد  للدول،  حيوية  ا�صرتاتيجية  اأهداف  ثمة   - اأخرى 
للم�ص�لح الوطنية لهذه الدول. وهل ثمة �صك يف اأن رو�صي� - ولديه� م�ص�عبه� القت�ص�دية احلقيقية - تتحمل 
تكلفة ب�هظة لدوره� يف �صوري�؟ لكن العتب�رات ال�صرتاتيجية العلي� لل�صي��صة الرو�صية حتمت ذلك. وهل 
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� ملحوًظ�؟ ومع ذلك، فال ترتك ميدانً� ترى اأن له� فيه  هن�ك اأدنى �صك يف اأن تركي� تواجه الآن تراجًع� اقت�ص�ديًّ
م�صلحة، دون اأن تتدخل، مب� يف ذلك التدخل الع�صكري. وين�صحب الأمر نف�صه على اإيران، التي تئن حتت 

وط�أة العقوب�ت الأمريكية؛ ومع ذلك، تواجه خ�صومه� حتى الآن، دون اأي تن�زل يتعلق بدوره�. 
ل جم�ل - يف ظل املعطي�ت الراهنة - للحديث عن تقلي�ض الدور امل�صري، واإل داهمتن� التهديدات يف 
عقر دارن�. غري اأن مم�ر�صة الدور ل تعني »احلم�قة«، بل يجب اأن ُتبنى على اأق�صى احل�ص�ب�ت ر�ص�ًدا، ويف هذا 
فليتن�ف�ض املتن�ف�صون. واإذا ك�ن البع�ض يعترب اأن الدور امل�صري يف اليمن هو �صبب هزمية 1967، فلرياجع 
الأ�صب�ب الأ�صيلة للهزمية، الك�منة يف الأو�ص�ع الداخلية امل�صرية، والت�آمر اخل�رجي اآنذاك. وليتذكر اأنه لول 
انت�ص�ر الثورة اليمنية يف ال�صم�ل، وحترير اجلنوب من الحتالل الربيط�ين، مل� اأغلقت م�صر »ب�ب املندب« يف 
وجه اإ�صرائيل يف حرب اأكتوبر. ولنتذكر جميًع� اأن الدور امل�صري اإب�ن ثورة يوليو حقق اإجن�زات ت�ريخية على 
�صعيد التحرر العربي؛ وخ��صة يف اجلزائر وجنوب اليمن، بل على �صعيد التحرر يف ق�رات الع�مل الث�لث 

كله.





زي�رة اأخرى ملفهوم »الكمون ال�صرتاتيجي«*
الدكتور عبد املنعم �صعيد 

مل ي�صعدين احلظ ب�مل�ص�ركة يف ور�صة العمل النق��صية عن »دور م�صر الإقليمي«، التي دعت اإليه� مكتبة 
الإ�صكندرية. وحكى الأ�صدق�ء عم� جرت من�ق�صته. ويف مق�لني مهمني ُن�صرا يف الأهرام الغراء، ع�دت الأ�صت�ذة 
اأحمد اإىل هذه الور�صة يف دح�ض مفهوم »الكمون  الدكتورة نيفني م�صعد، والأ�صت�ذ الدكتور اأحمد يو�صف 
ال�صرتاتيجي« ل�صي�غة ال�صي��صة اخل�رجية وتن�ول الأمن القومي امل�صري. ومل� كنت ل�صنوات طويلة ممن ا�صتخدموا 
هذا املفهوم يف جم�لت اأك�دميية، بل الدعوة اإليه، واأ�صرت اإليه يف مق�ل ب�مل�صري اليوم بت�ريخ 14 �صبتمرب 2017، 
ثم يف مق�ل ب�لأهرام يف 21 نوفمرب 2018، ف�إنه رمب� يكون واجًب� زي�رة اأخرى للمفهوم؛ من ن�حية لتنوير الراأي 
الع�م يف مرحلة دقيقة من الت�ريخ امل�صري، ومن ن�حية اأخرى حتى ل يكون م� ق�م به الزميالن العزيزان نوًع� 
من توجيه ال�صه�م »لرجل من الق�ض«، ولي�ض لق�صية حيوية تتعلق ب�أمن م�صر و�صالمته�. والزي�رة للمف�هيم تبداأ 
بتحرير املوقع العلمي يف جم�لت الدرا�صة والتكوين. ويف هذه احل�لة ودون الدخول يف كثري من التف��صيل، ف�إن 
»الكمون ال�صرتاتيجي« ينتمي يف جم�ل الدرا�ص�ت ال�صرتاتيجية اإىل م� ي�صمى ب�ل�صرتاتيجية العلي�، التي ت�صري 
اإىل الجت�ه الع�م للدولة يف الدف�ع عن م�ص�حله�، ويف مقدمته� احلف�ظ على الدولة وبق�ئه� وتك�مله� الإقليمي. وكم� 
يق�ل، ب�صده� تعرف الأ�صي�ء. ف�إن »الفتح ال�صرتاتيجي« هو املق�بل املو�صوعي للمفهوم، بل اإنه ا�صم لكثري من 
الأمور التي يدرجه� الأ�صدق�ء حتت ا�صم »دور م�صر الإقليمي«، الذي يرد فيه الت�ريخ من اأول الع�صور الفرعونية 
ل ح�لة م�صر الآن  اإىل الع�صر احلديث. وح�ص�د ذلك من �صي��ص�ت داخلية وخ�رجية وحروب ومع�رك ُي�صكِّ
وموقعه� بني الأمم، واملو�صوفة ب�أنه� دولة ن�مية تنتمي اإىل الع�مل الث�لث اأو اجلنوب، ويف اأح�صن الأحوال التي 

جرت موؤخًرا ب�تت من الدول والأ�صواق »الب�زغة«.
اإىل الي�صر يف  اأكرث من ملي�ر من الب�صر من الفقر  انتقل  اأنه خالل العقدين الأخريين   � ًـّ واحلقيقة ع�ملي
وعلى  والهند.  ال�صني  دولتني:  من  ال�ص�حقة  الأغلبية  وك�نت  الو�صطى؛  الجتم�عية  وال�صرائح  الطبق�ت 
عك�ض م� يعتقد الكثريون، ف�إن اأحوال الع�مل اأف�صل الآن عم� ك�نت عليه قبل عقود، وب�لت�أكيد قبل قرون؛ 

مق�لة ُن�صرت في �صحيفة الأهرام، 31 يوليو 2019.  *
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حيث ارتفعت م�صتوي�ت املعي�صة يف دول كثرية، وتراجعت معدلت حدوث املج�ع�ت، والأوبئة. ومل يكن 
الدول؛ والأهم من هذا وذاك، ورمب�  الرثوات يف  وتزايد  والتكنولوجية،  العملية  الثورة  لول  ذلك ليحدث 
ب��صتثن�ء منطقة ال�صرق الأو�صط، تراجع ال�صراع�ت الدولية واحلروب الأهلية. كل ذلك مل يكن ممكًن� حدوثه 
لول اأن الغ�لبية من دول الع�مل اأ�صبحت ت�صعى اإىل التقدم والتنمية. وقد حدث ذلك من خالل ح�صد 
وتعبئة ال�صتثم�رات الداخلية واخل�رجية وراء حتقيق تراكم راأ�صم�يل ي�صمح للدولة بتحقيق معدلت ع�لية 
للنمو تنقله� من �صفوف الدول الن�مية اإىل تلك املتقدمة. ولكّن واحًدا من اأهم �صروط هذه النقلة الكيفية 
هو ال�صري يف طريق »الكمون ال�صرتاتيجي«؛ مبعنى اأن تتجنب الدولة الدخول يف �صراع�ت خ�رجية، واأن 
اأداة للح�صول على ال�صتثم�رات والقدرات. هذا الكمون ل يعني »النعزالية«  جتعل �صي��صته� يف اخل�رج 
اأن تكون »احلداثة« والبن�ء والتنمية ُم�صكلة ملنظور احلركة اخل�رجية  اأو »النكف�ء على الذات«؛ واإمن� يعني 

للدولة، وتوظيف قدراته� الع�صكرية. 
دولة  ال�صني  اأن  اأولهم�  ب�صدة:  اأمرين  مق�ومة  على  طويلة  لفرتة  ال�صينية  الدولة  يف  الزعم�ء  وحر�ض 
املح�فل  يف  مع�ملته�  يجب  التي  الفقرية  الث�لث  الع�مل  دول  من  دولة  اأنه�  على  الإ�صرار  فك�ن  متقدمة، 
القت�ص�دية الدولية على هذا الأ�ص��ض. وث�نيهم� اأن ال�صني ل ت�صعى اإىل اأن تكون قوة عظمى. فرغم م�ص�كله� 
ق�ص�ي� هوجن كوجن ومك�و  فعلت مع  ال�صلمية، كم�  ب�لطرق  اإىل حله�  وبكرم  ت�صعى  ف�إنه�  الكثرية،  الإقليمية 
وت�يوان، وم�صكالت احلدود والنزاع�ت على اجلزر. وحتى وقت قريب ك�ن من الن�در يف ال�صني احلديث عن 
دوره� الإقليمي، اأو عن دوره� الع�ملي؛ ول ت�صتخدم غ�لًب� حق »الفيتو«؛ واإمن� متتنع عن الت�صويت يف جمل�ض 
الأمن اإل يف الق�ص�ي� التي تهم ال�صني مب��صرة. واأكرث من ذلك ك�نت ال�صني حت�صل، ويف املتو�صط، على 
قرابة 40٪ من رءو�ض الأموال الغربية امل�صتثمرة يف الع�مل الث�لث كله. ولكن ال�صني لي�صت املث�ل الوحيد؛ 
ف�لي�ب�ن، وكوري� اجلنوبية، والربازيل حتى حكمه� الي�ص�ر، وم�ليزي�، مل يكن لهم دور دويل موؤثر؛ واقت�صرت 
الأدوار الإقليمية لهذه الدول على تلك املتعلقة ب�لتع�ون الدويل، ومل تقرر دول »اآ�صي�ن« التي تقدمت اأن 
الدول  ك�نت  احل�لت  هذه  اأك�دميية. ويف كل  لق�ءات  الإقليمي« يف  »الأمن  احلديث عن  من  اأكرث  تفعل 
مت�ر�ض ح�لة من »الكمون« مبقت�ص�ه� تركز الدولة مت�ًم� على عملي�ت البن�ء الداخلي، وتتجنب قدر الإمك�ن 
املن�و�ص�ت وامل�ص�غب�ت والتوريط�ت اخل�رجية. واإذا ك�ن ل بد مم� لي�ض منه بد، ف�إنه� تقوم ب�حلد الأدنى املمكن 

وفًق� لإمك�ني�ته� و�صط الظروف الدولية ال�صعبة. 
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وم�صر على العك�ض خالل ت�ريخه� احلديث اعتمدت »الفتح ال�صرتاتيجي« الذي يتيح له� عالق�ت 
اإقليمية ودولية متميزة حتى قبل اأن تبلغ عملية التحديث مبلغه�. ف�نتهت حروب حممد علي اإىل مع�هدة 
لندن التي قيدت م�صر داخل حدوده�، وب�تت منحة متوارثة لأ�صرة الوايل، التي رغم اإجن�زاته� الكثرية �صلمت 
البالد ل�صتعم�ر اإجنليزي دام �صبعني ع�ًم�. وقبل اأن يحدث اجلالء �ص�همت يف اإن�ص�ء ج�معة الدول العربية، 
ودخلت حرب فل�صطني الأوىل رغم التحفظ�ت يف جمل�ض ال�صيوخ والوزراء وداخل القوات امل�صلحة؛ وهي 
احلرب التي ك�نت بداية حرب امتدت اإىل اأخري�ت )1956 و1967 و1970/1969 و1973( م�ص�ًف� اإليه� 
حرب يف اليمن، والتورط يف عدد من ال�صراع�ت الإفريقية. وك�ن لهذه املرحلة بحلوه� ومره� ظروفه� اخل��صة 
اأن الرتكيز الداخلي على بن�ء الدولة فقد الكثري  التي ي�صتح�صن تركه� للموؤرخني. ولكن الأمر املهم هن� 
من قوة الدفع والعنفوان، وب�ت ت�ريخ التقدم والتحديث يف م�صر م�صرية لالإخف�ق بعد كل تقدم م� دامت 
التجربة كله� ت�صري يف مواجهة موؤامرات دولية ل جتد دون خلق اهلل �صوان� تتجه اإليه، اأو اأنه� حتمل غط�ء الدور 

الإقليمي الذي ل بد من مم�ر�صته مهم� ك�نت القدرات والتك�ليف والإمك�ني�ت... واحلديث مت�صل.





عروبة م�صر*
الدكتورة نيفني م�صعد 

انتهت مب�ري�ت ك�أ�ض الأمم الإفريقية، التي اأقيمت على اأر�ض م�صر ب�أعلى م�صتًوى من التنظيم املتقن، 
وف�زت اجلزائر فوًزا م�صتحًق� بك�أ�ض البطولة. وهدف هذا املق�ل لي�ض من�ق�صة احلدث الري��صي الإفريقي املهم، 
ولكن هدفه من�ق�صة م� اأثري على ه�م�صه جمدًدا من ق�صية عروبة م�صر. اجلدل حول عروبة م�صر لي�ض جديًدا 
مثله يف ذلك مثل اجلدل حول الدور الإقليمي مل�صر، الذي تن�ولته يف مق�ل الأ�صبوع امل��صي، واأثراه دكتور 
اأحمد يو�صف وعّمقه مبق�له اأول اأم�ض. لكن اجلديد يف املو�صوع هو م� بدا حم�ولًة ل�صرب عروبة م�صر ب�لت�أكيد 
على اإفريق�نيته�. ويف هذا ال�صي�ق انربى البع�ض للدف�ع عن البعد الإفريقي يف الهوية امل�صرية، وذّكر برئ��صة 
م�صر لالحت�د الإفريقي، وب�لهتم�م امل�صري املتزايد ب�لق�رة الإفريقية و�صوًل اإىل تبني مب�درة لإق�مة منطقة 
جت�رة حرة اإفريقية. وبن�ًء عليه اعترب هوؤلء اأن املوقف الواجب اتب�عه يف املب�راة النه�ئية بني اجلزائر وال�صنغ�ل، 
اإم� التزام احلي�د وت�صجيع »اللعبة احللوة« من اأي الفريقني اأتت، واإم� ت�صجيع فريق ال�صنغ�ل ات�ص�ًق� مع  هو 
التوجه الإفريقي للدولة امل�صرية. وزاد بع�ض هوؤلء اأن اتهم امل�صريني الذين �صجعوا اجلزائر ب�لعن�صرية على 

اأ�ص��ض اأنهم ينت�صرون »للعرق العربي«.
املق�بلة بني العروبة والإفريق�نية مق�بلة غري منطقية؛ لأنه� ت�صع اإحداهم� يف مواجهة الأخرى، ف�صاًل عن 
اأنه� يف ح�لة اجلزائر خ��صة مق�بلة مفتعلة، اللهم اإل اإذا اعتربن� اجلزائر دولة غري اإفريقية بل دولة لتينية مثاًل! 
اإن م�صر مثله� مثل اأي دولة اأخرى يف الع�مل، توجد اأبع�د متعددة لهويته�؛ فهي عربية واإفريقية ومتو�صطية 
واإ�صالمية. ولي�ض معنى اأن تكون م�صر عربية األ تكون اإفريقية، كم� اأنه ل يوجد اأي تن�ق�ض بني اأن تنفتح 
اأخرى؛ فهذا  الري��صية من جهة  اإفريقي� من جهة، واأن ي�صجع امل�صريون من يريدون من الفرق  م�صر على 
ت�صجيع  فهل  العج�ب.  العجب  فهو  ب�لعن�صرية،  اجلزائر  فريق  امل�صريني  ت�صجيع  ربط  اأم�  بذاك.  له  �ص�أن  ل 
اأو هو  امل�صريني فريق ليفربول، الذي يلعب فيه لعبن� الدويل حممد �صالح، نوع من العن�صرية امل�صرية؟ 
ي�صر بعالق�ت م�صر بفرن�ص� اأو اأمل�ني� اأو �صواهم� من دول الحت�د الأوروبي؟ الواقع اأن من يغمز يف اجلزائر من 

مق�لة ُن�صرت في �صحيفة الأهرام، 20 يوليو 2019.  *
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ب�ب الإفريق�نية اإمن� يريد الغمز يف الفكرة العربية من اأ�ص��صه�. ولتو�صيح ذلك اأذّكر الق�رئ الكرمي ب�حلملة 
التوا�صل  له� على و�ص�ئل  التي ت�صّدى  ال�صوريني يف م�صر قبل عدة �صهور. وهي احلملة  ا�صتهدفت  التي 
الجتم�عي معظم امل�صريني؛ لأنهم يعرفون جيًدا عمق العالق�ت امل�صرية ال�صورية، واأهميته� وت�ريخه�؛ ف�أين 
ك�نت اإفريق�نية م�صر من هذه احلملة؟ وقبل احلملة على ال�صوريني ك�نت هن�ك حملة على الفن�نني اللبن�نيني 
يف م�صر، واحلملة على العراقيني اأي�ًص�؛ هذا طبًع� بخالف احلملة املتوا�صلة على الفل�صطينيني واخللط بني 
املوقف من حركة حم��ض وتوجه�ته� ال�صي��صية، واملوقف من الق�صية الفل�صطينية ذاته�. وب�خت�ص�ر، ف�ملطلوب 

هو تقطيع اأوا�صر م�صر العربية، واإدارة ظهره� ملحيطه� العربي. 
ن�أتي بعد ذلك للعالق�ت امل�صرية اجلزائرية، التي جتدد مبن��صبته� احلديث عن عروبة م�صر، ون�ص�أل: هل 
توجد روا�صب يف ت�ريخ تلك العالق�ت؟ الإج�بة نعم. توجد روا�صب معظمه� �صببه مب�ري�ت كرة القدم، وي� له 
من �صبب! اأم� اأبرز النق�ط امل�صيئة يف عالق�ت البلدين، ف�إنه� ترتبط ب�مل�ص�لح العربية العلي�. لقد دّعمت م�صر 
حركة التحرر الوطني اجلزائرية بكل ال�صبل املمكنة من اأول التدريب والت�صليح اإىل الإعالم والفن مروًرا 
ب�لدبلوم��صية. وعندم� زار الرئي�ض عبد الن��صر اجلزائر ع�م 1963، اأي يف الع�م الت�يل ل�صتقالله�، خطب 
الرئي�ض اأحمد بن بيال يف ح�صوره ق�ئاًل »لقد وقف معن� الرئي�ض جم�ل عبد الن��صر واأّيدن�. ويف الوقت الذي 
مل جند فيه اأحًدا من ال�صرق اأو من الغرب مل جند �صوى جم�ل عبد الن��صر يوؤازرن� ويقف بج�نبن�«. واتخذت 
اجلزائر يف ظل الرئي�ض هواري بومدين موقفني ل ميكن لأي م�صري ن�صي�نهم�. املوقف الأول يف يونية 1967، 
فرد  الأر�ض،  امل�صرية وهي على  الط�ئرات  اإ�صرائيل دمرت  اأن  واأخربه  ببومدين  الن��صر  ات�صل عبد  عندم� 
عليه بومدين ب�أن ير�صل فوًرا طي�رين م�صريني لقي�دة كل م� متلكه اجلزائر من ط�ئرات. واملوقف الث�ين عندم� 
�ص�ركت اجلزائر يف حرب اأكتوبر 1973 م�ص�ركة ع�صكرية ك�نت هي الث�نية من حيث احلجم بعد نظريته� 
العراقية، كم� ذكر الفريق �صعد الدين ال�ص�ذيل يف مذكراته. واأكرث من ذلك، فقد �ص�فر الرئي�ض بومدين اإىل 
مو�صكو لت�أمني احتي�ج�ت م�صر من ال�صالح، وقّدم �صيًك� مب�ئتي مليون دولر لهذا الغر�ض؛ ف�أي عروبة تلك 

التي يدعو البع�ض اإىل التن�صل منه� بدعوى الإفريق�نية؟ 
ظهره�  تدير  ل  فيه�  دوره�  تن�صيط  على  وتعمل  لإفريقي�،  ذراعيه�  فيه  تفتح  الذي  الوقت  م�صر يف  اإن 
ملحيطه� العربي. فهي �ص�حبة املب�درة قبل �صنوات بت�صكيل القوة العربية امل�صرتكة ك�آلية ملواجهة الأخط�ر 
املحيطة بع�ملن� العربي. وهي التي تقدمت مبب�درة اأمن البحر الأحمر لت�أمني حرية املالحة يف هذا ال�صري�ن 
�صي��صية  ت�صوية  لإيج�د  واجلزائر،  تون�ض  من  كل  مع  الثالثية  الآلية  من  اأ�ص��صي  جزء  وهي  املهم.  البحري 
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ودوره� يف  ال�صورية؛  املع�ر�صة  مع  وتتوا�صل  اليمن،  الدويل يف  التح�لف  �صريك يف  الليبي. وهي  لل�صراع 
اأن يكون لق�ء الرئي�ض عبد الفت�ح ال�صي�صي مع الرئي�ض  ن�أمل  الق�صية الفل�صطينية ن�هيك من دور. واأخرًيا 
اجلزائري املوؤقت عبد الق�در بن �ص�لح مقدمة ملزيد من تطوير العالق�ت بني الدولتني، واأن تتع�ون الدولت�ن 

العربيت�ن الإفريقيت�ن مل� فيه خري العروبة والإفريق�نية �صواء ب�صواء. 





حوارات العروبة*
الدكتور اأحمد يو�صف اأحمد 

اهتم�م لفت  من  بدا  مل�  ترددي  لكني ح�صمت  »العروبة«،  عن  الكت�بة  ا�صتئن�ف  قبل  كثرًيا  ترددت 
ب�ملو�صوع، �صواء على م�صتوى الكت�بة ال�صحفية اأو الت�ص�لت ال�صخ�صية. وهديف من موا�صلة احلوار لي�ض 
النت�ص�ر لوجهة نظر يف مواجهة اأخرى - فل�صن� يف »من�ظرة« يبتغي كل طرف اأن يفوز فيه� - واإمن� الهدف 
مب�  بينه�  »امل�صرتك«  ا�صتخال�ض  وحت�ول  ك�فة،  النظر  احرتام وجه�ت  تنطلق من  �صواء،  لكلمة  الو�صول  هو 
الأوىل  النتم�ء  دائرة  الراف�صني لعتب�ره�  نظر  اأتفهم وجهة  اأن  اأ�صتطيع  العروبة  اإىل  وب�لن�صبة  الوطن.  ينفع 
اإىل م�صر، ولي�ض الراف�صني لوجوده� اأ�صاًل. ويبدو من بع�ض حجج املعرت�صني على العروبة اأنهم ي�صتندون 
يف نفيه� اإىل الأو�ص�ع العربية ال�صيئة الراهنة، ول جدال يف �صوئه� فعاًل، لكن مر�ض ك�ئن حي ل يعني اأنه 
�. ومن ثم، ف�إن اجلدل يجب األ يدور  �، ف�إن العمل على �صف�ئه يظل �صروريًّ غري موجود، ولو ك�ن وجوده مهمًّ
حول وجود العروبة الأكيد، ولكن حول جدواه�؛ وهن� ميكن الختالف. ومن ن�حية اأخرى ي�صتند البع�ض 
اأو ل؟ ولن� يف  اأي�ًص� حقيقة؛ لكن ال�صوؤال: هل حله� مفيد  اإىل اخلالف�ت العربية، وهذه  يف رف�ض العروبة 
اخلربة الأوروبية اأ�صوة ح�صنة، ف�أظن اأنه لي�ض ثمة خالف على اأن العالق�ت الأوروبية قد �صهدت يف الن�صف 
الأول من القرن امل��صي اأق�صى درج�ت العنف يف حربني ع�مليتني، مل يف�صل بني نه�ية اأولهم� وبداية الث�نية 
�صوى عقدين من الزم�ن، وترتب عليهم� قدر غري م�صبوق من الدم�ر واخل�ص�ئر الب�صرية. ومع ذلك، فقد بداأت 
م�صرية التك�مل الأوروبي بعد اأكرث من عقد واحد بقليل على نه�ية احلرب الث�نية. وهي الآن تعد رغم كل 
م� تواجهه من �صعوب�ت منوذًج� ُيحتذى لعملي�ت التك�مل؛ فكيف ننكر ال�صعي لتك�مل بني الدول العربية 
التي �صهد ت�ريخه� مع�رك ه�ئلة �صد خ�صوم م�صرتكني اآخرهم ال�صتعم�ر الأوروبي وال�صهيوين، ومل تعرف 

احلروب بينه� اإل على �صبيل ال�صتثن�ء وبوترية عنف ل ميكن مق�رنته� ب�خلربة الأوروبية!
 ومن ن�حية ث�نية، ف�إن »العروبة« ترتبط عند البع�ض ب�لتع�صب القومي الذي ميثل »ح�لة مر�صية«، حتدث 
اأحي�نً� يف �صي�ق الظ�هرة القومية، لكنه ل ميثل احل�لة ال�صوية. ومن ثم، ف�إن اأي نزعة ا�صتعالء مرفو�صة يف 

مق�لة ُن�صرت في �صحيفة الأهرام، 15 اأغ�صط�ض 2019.  *
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العروبة احلقة، واملوؤمنون بهذه النزعة ل ميثلونه� بح�ل. ولأن الأو�ص�ع العربية الراهنة ل تتيح ا�صتعالًء على 
القوى الإقليمية اأو الكربى، ف�إن ال�صتعالء قد يحدث من البع�ض يف مواجهة اجلم�ع�ت القومية التي تعي�ض 
يف الأر�ض العربية. وهو م� �صبب م�صكالت حقيقية، فيجب اأن يختفي مت�ًم� من مم�ر�ص�ت املوؤمنني ب�لعروبة. 
ويعني م� �صبق اأن العروبة ل متنع التف�عل مع اأي انتم�ءات اأخرى. وهو م� حدث ب�لفعل منذ بداأ املد القومي 
التحرر  حروب  م�صر  بقي�دة  العربية  القومية  احلركة  دعمت  عندم�  امل��صي،  القرن  خم�صيني�ت  يف  العربي 
الإفريقية، واندجمت يف حركة الت�ص�من الأفرواآ�صيوي، واأ�ص�صت مع الهند الآ�صيوية ويوغو�صالفي� الأوروبية 
حركة عدم النحي�ز، التي لعبت دوًرا ف�عاًل يف ال�صي��صة الدولية. كذلك ترتبط العروبة عند البع�ض ب�لغلو 
والت�صدد. ورمب� ك�ن ذلك �صحيًح� يف وقت من الأوق�ت، ولعله م� زال كذلك على نحو جزئي. غري اأن ن�قدي 
العروبة من هذا املنظور ل يبدو اأنهم ملمون ب�لتطور احلقيقي الذي حدث يف الفكر القومي العربي، الذي 
ق�م كثري من رموزه مبراجع�ت نقدية حقيقية اأع�دت للدميقراطية اعتب�ره� بني اأهداف الن�ص�ل العربي، واأدانت 
النظم ال�صمولية التي ت�صرتت ب�لقومية، وراجعت �صيغة الوحدة الندم�جية العربية مبرونة ف�ئقة، ت�صمح ب�صيغ 

عديدة ميكنه� حتقيق املن�فع املرجوة من عملية التك�مل العربي.
وتبقى بعد ذلك امل�ص�ألة الأهم والأكرث ح�ص��صية: اأين م�صر من هذا كله! وهو م� يثري جمدًدا احلديث 
اأوه�م  حول  البع�ض  يبديه�  م�صروعة  خم�وف  اإىل  امل�ص�ألة  هذه  حول  احلوار  وي�صري  العربي.  م�صر  دور  عن 
للم�ص�لح  احليوية  ب�لغة  اأخرى  اأدواًرا  وجت�هله  العربي  ال�صي�ق  يف  مرغوبيته  ومدى  الدور،  وتكلفة  الزع�مة، 
امل�صرية. وب�صبب هذه املخ�وف ينتهي البع�ض اإىل ا�صتبع�د هذا الدور اأ�صاًل. ولنبداأ ب�أوه�م الزع�مة... والواقع 
اأن زع�مة م�صر للن�ص�ل العربي يف مرحلة املد القومي التي امتدت من منت�صف خم�صيني�ت القرن امل��صي 
ال�صتعم�ر  من  العربي  التحرر  مرحلة  اأجنزت  ت�ريخية  واإمن� حقيقة  بح�ل؛  وهًم�  تكن  هزمية 1967، مل  اإىل 
عدا احل�لة الفل�صطينية، واأن م�صر مل ت�صَع اإىل هذه الزع�مة؛ واإمن� اجتذب م�صروعه� التحرري ت�أييد النخب 
الن��صر  بداأ عبد  امل�صرية،  للتجربة  العربية على نحو لفت، لكن هزمية 1967 مّثَلت �صربة قوية  واجلم�هري 
واحدة  به�  امل�صلحة، وخ��ض  القوات  بن�ء  ف�أع�د  فيه.  ال�صعبية  الثقة  الهزمية، وجتديد  وقوع  فور  اآث�ره�  عالج 
اأكدت التطور البنيوي الذي حدث يف  اأن التطورات الالحقة  اإ�صرائيل. غري  من اأجنح جولت القت�ل مع 
قي�دة النظ�م العربي. فمن ن�حية، خ�صر الدور امل�صري برحيل عبد الن��صر1970 القي�دة التي متتعت بت�أييد 
جم�هريي عربي وا�صع. ومن ن�حية ث�نية، على الرغم من اأن حرب اأكتوبر1973 ك�نت بداية ل�صتع�دة الدور 
امل�صري مك�نته، ف�إنه� تزامنت مع الطفرة يف اأ�صع�ر النفط التي اأف�صت اإىل تكوين مراكز قًوى م�لية جديدة 
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يف كربي�ت الدول امل�صدرة للنفط، اأنهت املرحلة �صبه الحتك�رية للقي�دة امل�صرية للنظ�م العربي، ود�صنت 
مرحلة تعدد الأدوار القي�دية. ومن ثم فال اأحد ع�قاًل يتحدث عن زع�مة م�صرية؛ واإمن� عن دور ف�عل �صمن 
اأدوار اأخرى، ي�صمن مل�صر �صبط الأو�ص�ع يف النظ�م العربي على النحو الذي يحقق م�ص�حله� اأو على الأقل 
ل يتع�ر�ض معه�. ويجب النتب�ه اإىل حقيقة اأن وجود اأدوار اأخرى ف�علة يعني اأن م�صر اإذا مل تقم بدوره�، 

فقد ُتفر�ض عليه� خي�رات ل تت�صق وم�ص�حله� ب�ل�صرورة.
ومتثل »تكلفة الدور« ه�ج�ًص� م�صروًع�. وب�لطبع، ففي ظل املوارد املحدودة جتب مراع�ة ح�ص�ب�ت التكلفة 
مع الوعي ب�أن الدور الف�عل يكون له ع�ئده اأي�ًص�، واأن عدم القي�م به ترتتب عليه اأ�صرار قد تكون ف�دحة. 
واأم�  ليبي�.  الإره�ب يف  مب�صئوليته� يف حم�ربة  ت�صطلع  م�صر مل  اأن  لو  يحدث  اأن  ميكن  الذي  م�  ولنت�صور 
»مرغوبية الدور«، ف�لبع�ض يذهب اإىل اأن اأحًدا ل يريد دور م�صر العربي. وقد ينطبق هذا على قًوى اإقليمية 
الع�م  الراأي  اأو على نخب عربية ح�كمة؛ ولكن دول وقًوى �صي��صية عربية وقط�ع�ت عري�صة من  وكربى، 
ب�صرورته  واإمن�  الآخرين؛  برغب�ت  يتحدد  ل  قي�دي  بدور  ال�صطالع  اأن  والأهم  ذلك.  غري  ترى  العربي 
للم�ص�لح امل�صرية احليوية. واأخرًيا، فقد ُبح �صوت املط�لبني بدور م�صري ف�عل من القول ب�أنه ل َيُجّب دوائر 

احلركة الأخرى؛ واإمن� يتك�مل معه� يف منظومة حتقق الأمن والرخ�ء مل�صر.





دور م�صر الإقليمي: م�ذا نق�صد به؟ ومن اأين نبداأ؟*
الدكتور �صليم�ن عبد املنعم

�ص�ركت ب��صتمت�ع وف�صول يف اإحدى جل�ص�ت الع�صف الذهني عن دور م�صر الإقليمي. املتعة م�صدره� 
م�صتوى النق��ض رفيع امل�صتوى، وم� ات�صم به من عملية تخ�صيب الأفك�ر التي غ�لًب� م� تقود اإىل اكت�ص�ف 
حق�ئق جديدة. اأم� القلق، فمبعثه �صرعة تغري الأحداث يف منطقتن� ويف الع�مل كله، يف حلظة تعي�ض فيه� فكرة 
املوؤامرة اأزهى ع�صوره�، اأو لنقل ال�صتهداف ملن ل ي�صرتيحون لكلمة املوؤامرة من ذوي الظن احل�صن ب�لقوى 
الدولية الكربى. فلم يعد خ�فًي� - ومل يكن - اأن وجود م�صر كقوة اإقليمية متقدمة وق�ئدة يف اإقليمه�، اأمر ل 
يرحب به الآخرون، كل الآخرين. وم� قد ُيق�ل من اأنن� مهوو�صون بفكرة املوؤامرة لأن هذه املزعومة مل متنع من 
 � �صعود وتقدم دول اأخرى يف �صرق اآ�صي� مثاًل - فهذا لأن هذه القوى الن�ه�صة مل مُتثِّل �صداًع� ا�صرتاتيجيًّ
يف الراأ�ض الغربي، �صواء من حيث املوقع ال�صرتاتيجي اأو م�ص�در الط�قة، اأو تهديده� لإ�صرائيل، اأو ارتب�طه� 
اإىل حميطه� العربي. فقد  ب�لن�صبة  كمركز ت�ريخي جغرايف - �صي��صي وثق�يف لدول اجلوار مثلم� متثل م�صر 
بذرة  )اأمة( تختزن  مًع� هي يف كونه� دولة  اآن  ونقمته� يف  نعمة م�صر  اأن  الطويلة  الت�ريخية  ب�لتجربة  اأدركن� 

اإمرباطورية اإذا توافرت �صروط وظروف و�صي�ق�ت، مهم� بدا ذلك اليوم اأمًرا بعيد املن�ل.
املف�رقة اأن فكرة املوؤامرة قد اأ�صبحت اليوم معلنة، بل ل يرتدد الآخرون يف اجلهر به�. كل م� هن�لك اأنهم 
مينحونه� ت�صمي�ت اأخرى. ب�لطبع، وجود املوؤامرة ل يعفين� من التق�صري ول من حتمل امل�صئولية عن اإخف�قن� 
الت�ريخي. ف�ملوؤامرة يف مع�دلة ل تنجح اإل بقدر وجود مت�آمر ذكي اأو قوي يف مواجهة مت�آمر عليه اأحمق اأو 
�صعيف؛ اأم� فيم� عدا ذلك، فكل موؤامرة ذات اأطراف اأنداد اأو اإرادات متك�فئة م�آله� الف�صل اأو النك�ص�ف 

ب�حلد الأدنى. 
�، ف�إن احلديث عن دور م�صر الإقليمي يحت�ج بدوره اإىل متحي�ض  ولئن ك�ن متحي�ض فكرة املوؤامرة �صروريًّ
مم�ثل. فهل نق�صد بدور م�صر الإقليمي معن�ه ال�صي��صي ال�صيق، مبعنى قدرة الت�أثري يف تف�عالت الأحداث 

ن�صخة منقحة ومزيدة من المق�لة المن�صورة في �صحيفة الأهرام، 27 يوليو 2019.  *
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للدولة  ال�صلبة  القدرات  جمموع  يف  يتمثل  واأبعد  واأو�صع  اأكرب  معًنى  به  نق�صد  اأو  حولن�؟  من  والأزم�ت 
امل�صرية من اقت�ص�دية وع�صكرية وتكنولوجية وقواه� الن�عمة الثق�فية والتعليمية والإعالمية؟ اإذا كن� نق�صد 
بدور م�صر الإقليمي املعنى الأول، اأي تن�صيط دوره� الدبلوم��صي ودفع حركة �صي��صته� اخل�رجية للتف�عل 
اآخر ومن  اإىل  ب�لفعل؛ رمب� بدرج�ت متف�وتة من ملف  مع الأحداث والأزم�ت والت�أثري فيه�، فهذا ح��صل 
اأزمة اإىل اأخرى. وثمة م� ي�صبه الإجم�ع على اأن ال�صي��صة اخل�رجية مل�صر اليوم تبدو موفقة ون�جحة اإىل حد 
بعيد. رمب� تظل ت�ص�وؤلت ب�ص�أن حدود الدور امل�صري يف امللف ال�صوري اأو غريه من ملف�ت واأزم�ت املنطقة. 
اإىل  اأو الكمون ال�صرتاتيجي وعدم الندف�ع. والث�نية تدعو  اأُثريت فكرت�ن؛ الأوىل خال�صته� الرتقب  هن� 
� ولي�ض اختي�ًرا. بظني  دور م�صري اأكرث اإيج�بية وانخراًط� يف اأحداث املنطقة ب�عتب�ر دور م�صر العربي حتميًّ
اأن الروؤيتني ق�ئمت�ن ومتداخلت�ن ب�لفعل. وواقع احل�ل يقول اإن �صي��صة م�صر اخل�رجية تبدو ت�رًة اأقرب اإىل 
الرتقب ال�صرتاتيجي، ومتيل ت�رًة اأخرى اإىل الإيج�بية واحلركة املب��صرة بح�صب طبيعة الأحداث والأزم�ت. 
وبرغم منطلقي العروبي القومي، ف�إن فكرة الرتقب ال�صرتاتيجي تبدو مطلوبة، وهي ب�لطبع ل تعني النكف�ء 
بقدر م� تعني الرتقب اليقظ، حتى تن�صج حركة التف�عالت وتت�صح ح�ص�ب�ت وخم�طر الدور املب��صر، يف وقت 
تخو�ض فيه م�صر مرحلة بن�ء داخلي طموح، وتواجه حتدي�ت تنموية ج�ص�ًم�. وم� �صبق هو مف�تيح اأفك�ر فقط 
ميكن تعميقه� والبن�ء عليه� ب�صي��ص�ت و�صين�ريوه�ت وبدائل، وكله� ت�صب يف مم�ر�صة الدور الإقليمي مل�صر 

ب�ملنظور ال�صي��صي والدبلوم��صي. 
لكن هذا الدور الإقليمي مل�صر ب�ملعنى ال�ص�بق يحت�ج اإىل عملية تدوير للزواي� وتو�صيع للروؤية لي�صمل 
دوًرا اآخر اأبعد واأعمق، يتمثل يف بن�ء قدرات الدولة امل�صرية ال�صلبة والن�عمة على حد �صواء. هذه القدرات 
هي التي ت�صبق الدور الإقليمي، وت�صنعه، وجتعل منه النتيجة املنطقية واخلال�صة الطبيعية. هذا املعنى الث�ين 
ل يلغي املعنى الأول اأو يحل حمله، لكنه يعززه وميثل رافعة له. نحن نحلم ببن�ء قدرات م�صر بدولة قوية 
ومتقدمة وملهمة. والألف�ظ الثالثة الأخرية لي�صت مرتادفة، بل متم�يزة ومق�صودة. ف�لدولة القوية - اأوًل - 
هذه  من  ولدين�  والتدريب.  الت�صليح  وتقني�ت  نظم  املواكب لأحدث  الحرتايف  الوطني  اجلي�ض  دولة  هي 
الن�حية جي�ض وطني اأ�صبح م�صرب الأمث�ل يف املنطقة ويف الع�مل كله، لي�ض بت�صنيفه الع�صكري املتقدم 
اأرك�ن الدولة وحتقيق ا�صتقراره�  اأجنزه على �صعيد تثبيت  اأي�ًص� مب�  � فقط، لكن  يف املرتبة الث�نية ع�صرة ع�مليًّ
الداخلي. اأم� الدولة املتقدمة - ث�نًي� - فهي الدولة التي تلملم اأ�صت�ت تعرثه� وم� �ص�ع عليه� من زمن وفر�ض 
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مينع من كون  اأمر طبيعي، ل  وهو  اأو هن�ك،  هن�  �صلبي�ت  فوجود  امل��صية.  العقود  �صتى خالل  يف جم�لت 
املح�صلة الإجم�لية �صديدة الإيج�بية. 

اأم� ال�صمة الث�لثة للدولة التي نحلم به� لكي توؤدي م�صر دوره� الإقليمي وت�أخذ مك�نته� الدولية، فهي 
قدرته� كدولة ملهمة على الت�أثري يف حميطه�. رمب� يبدو م�صطلح الدولة امللهمة غريًب� بع�ض ال�صيء. وقد يرى 
مت م�صر ملحيطه� العربي يف امل�ئة  فيه الكثريون مب�لغة، لكنه ب�ل�صتقراء الت�ريخي مل�صر لي�ض بدعة. فقد قدَّ
ع�م الأخرية منوذج الدولة امللهمة التي ط�مل� ت�أثر به� الآخرون ب�صرف النظر عم� اآل اإليه هذا النموذج اأو ذاك 
لحًق�. فقد �صّدرت م�صر للع�مل العربي يف الن�صف الأول من القرن الع�صرين النموذج التنويري الليربايل، 
م م�صر  ثم منوذج دولة ال�صتقالل الوطني واحللم القومي، ثم �صّدرت منوذج الإ�صالم ال�صي��صي، واليوم ُتقدِّ

منوذج الدولة الوطنية التنموية. فهل ي�صبح هذا النموذج الراهن ملهًم�؟ 
الواقع اأن م�صر مل تكن يوًم� دولًة ثريًة اأو دولة رخ�ء، على الأقل يف ت�ريخه� احلديث، لكنه� بدت يف 
اأمًة ملهمة؟ لو  اأمًة ملهمة حتى وهي فقرية. فم�ذا لدين� اليوم وم�ذا ينق�صن� لنعود  بع�ض احلقب الت�ريخية 
ت�أملن� اأوًل ح�لة غرين� لوجدن� اأممً� من الغرب وال�صرق متثل من�ذج ملهمة مثل اأمريك� التي ارتبطت يف الأذه�ن 
ب�أر�ض احللم والفر�ض والتنوع الإن�ص�ين، وفرن�ص� بلد الثق�فة والفنون والقوانني، واأمل�ني� بلد العقل والفل�صفة 
والن�صب�ط، والي�ب�ن بلد اجلدية والنتم�ء والنظ�م، وال�صني بلد احلكمة والإجن�ز. الق��صم امل�صرتك بني كل 
هذه الدول هو ثق�فة العمل اجل�د. وهن�ك بلدان اأخرى �صغرية لكنه� ل تخلو من اإله�م م� مثل فيتن�م التي 
هدته� احلرب وفقدت ثالثة ماليني من اأبن�ئه� لتنه�ض من حتت الرك�م، وت�صبح قبلة اقت�ص�دية واعدة. وهذه 
دولة  اإىل  عن�صري  ف�صل  دولة  من  ال�صلمي  والتحول  للت�ص�مح  ملهًم�  رمًزا  اليوم  تعد  التي  اإفريقي�  جنوب 

مواطنة، تع�مل جميع اأبن�ئه� على قدم امل�ص�واة؛ فم�ذا عن م�صر؟
الع�مل  األهمت  ط�مل�  الفرعونية  فم�صر  ت�ريخه�.  مراحل خمتلفة يف  ملهًم� عرب  منوذًج�  مُتثِّل  م�صر  ك�نت 
كله قدميً� وم� زالت حتى اليوم تثري �صغف وولع الآخرين. وم�صر الن�ه�صة يف عهد حممد علي ك�نت اأول 
منوذج نه�صوي وتنويري ملهم ملحيطه� العربي يف الع�صر احلديث. ثم بدت م�صر يف عهد عبد الن��صر خالل 
خم�صيني�ت و�صتيني�ت القرن امل��صي ملهمة لع�مله� العربي، بل ل�صعوب اإفريقي� واآ�صي� واأمريك� الالتينية بروح 

التحرر الوطني والتطلع�ت القومية. 
ويف كل الأي�م التي مرت به� م�صر، بخريه� و�صره�، بحلوه� ومره�، بدت هن�ك حلظ�ت ك�لومي�ض قدمت 
فيه� م�صر منوذًج� ملهًم� م�. حدث هذا يف حلظة انبه�ر الع�مل ب�لأي�م الأوىل من ثورة ين�ير، ثم يف ح�لة انتب�ه 
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اإىل ح�لة  يونية  ثورة 30  الت�صرذم ع�صية  ونذر  الفو�صى  من�خ  ب�صرعة خ�طفة من  متر  يرى م�صر  وهو  الع�مل 
البع�ض على مدى  رمب� يختلف  اله�ئلة.  التنموية  وانطالقته�  لهيبته�  الدولة  موؤ�ص�ص�ت  وا�صتع�دة  ال�صتقرار 
جنوع م� حتقق، لكن تظل فكرة اأن م�صر يف اأحلك الظروف النتق�لية مل ينفرط عقده� ول انه�رت موؤ�ص�ص�ته� 
الأهلي،  والقتت�ل  للدم�ر  حزينة  م�ص�هد  من  حولن�  نراه  م�  برغم  اأهله�،  ت�ص�رع  اأو  ا�صتبيحت حدوده�  اأو 
امل�صري  النموذج  املدرو�صة. هن� يكمن  الع�صكرية غري  واملغ�مرات  الأجنبي،  والتدخل  والنزوح اجلم�عي، 

اجلدير ب�لت�أمل. 
اليوم وبعد ثم�ين �صنوات من ع�م 2011، ميكن القول اإن م�صر متلك م�صروًع� يت�صم، برغم ق�صر مدته، 
ب�لهمة والبن�ء والإجن�ز، ومي�صي ب�إيق�ع ن�صيط و�صريع يف كل اأرج�ء البالد. ف�أينم� وليت وجهك يف م�صر، تَر 
م�صروًع� كبرًيا، و�صواعد تبني، وثالث وردي�ت عمل يف اليوم الواحد، واقتح�م�ت جديدة وجريئة لق�ص�ي� 
ت�صييد  واجل�صور، ول يف  والأنف�ق  للطرق  �صبكة  اأكرب  اإن�ص�ء  فقط يف  تكمن  وامل�ص�ألة ل  مزمنة.  وتراكم�ت 
املن�طق ال�صكنية احلديثة بدياًل من ع�صوائي�ت موؤملة وج�رحة للعيون، اأو حتول م�صر ال�صريع لت�صبح مركًزا 
للط�قة البي�ص�ء يف منطقة املتو�صط، ول يف حتقيق معدل للنمو يق�رب 6٪، ول يف اإن�ص�ء مدن جديدة ومتطورة 
املدن،  اإىل هذه  توجه  انتق�دات  اأي  النظر عن  ب�صرف  مل�صر  والتنموية  ال�صك�نية  اخلريطة  تع�لج اختاللت 
ول يف ا�صرتداد اأكرث من مليون فدان و130 مليون مرت مربع من مب�ين اأر�ض م�صر التي نهبت بليل بتواطوؤ 
بريوقراطي وا�صح، واإطالق اأيدي جه�ت مك�فحة الف�ص�د التي ظلت لعقود م�صت اإم� معّطلة واإم� تعمل وفًق� 
حل�ص�ب�ت ك�نت تبدو ك�ل�صفرة غري املفهومة. امل�ص�ألة هي اأن يتحقق كل هذا عقب فرتة ا�صطراب �صي��صي 
واأمني واجتم�عي ارجتت له م�صر، واأث�ر القلق واخلوف من امل�صتقبل. امل�ص�ألة هي اأن ذلك يجعلن� نت�ص�ءل: 
اأف�صل  الداخلية  ظروفن�  ك�نت  وقت  يف  والإ�صالح  التنمية  قوى  من  املخزون  هذا  اإطالق  ممكًن�  يكن  اأمل 

واملخ�طر اخل�رجية حولن� اأقل مم� نراه اليوم بكثري؟ 
ومع ذلك، ف�إن م� اأجنزته م�صر يف ال�صنوات القليلة امل��صية ل مينع اأن هن�ك م� ينق�ض م�صروعه� النه�صوي 
التنموي لكي ي�صبح منوذًج� ق�دًرا على الإله�م. هن�ك ملف�ت يجب اقتح�مه� ب�ل�صج�عة نف�صه� التي ت�صدين� 
ملف�ت  وهي  القيم.  وملف  واحلقوقي،  التعليمي،  امللف  مثل  متف�قمة،  وجمتمعية  اقت�ص�دية  لأو�ص�ع  به� 
نت�ًج�  فقط  يكن  الزمن مل  لعقود من  املر  احل�ص�د  ب�أن  واجب  ف�لعرتاف  مًع�.  واملجتمع  احلكومة  تتحمله� 

لتق�صري حكومي، ولكنه اأي�ًص� نت�ج لتخ�ذل جمتمعي وتدهور قيم و�صلوكي�ت. 
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يف امللف احلقوقي ثمة مب�درات من�صودة بعد اأن فر�صت الدولة هيبته�، وا�صتع�دت موؤ�ص�ص�ت اإنف�ذ الق�نون 
�صطوته�. �صحيح اأن الإره�ب اجلب�ن م� زال يف�جئن� من حني اإىل اآخر ب�صلوكه اخل�صي�ض املرّوع، لكن مراجعة 
بع�ض الأو�ص�ع احلقوقية �صتمثل �صنًدا للدولة يف معركته� �صد الإره�ب، و�صتدح�ض مقولة ال�صببية بني الإره�ب 
والأو�ص�ع احلقوقية، و�صتجرد خ�صوم امل�صروع الوطني امل�صري يف اخل�رج اأفراًدا ودوًل من اأهم اأ�صلحتهم، ف�صاًل 
عن كون ذلك ي�صيف اإيج�بً� اإىل ر�صيد امل�صروع كله الذي يقوده الرئي�ض ال�صي�صي ومنوذج م�صر اجلديدة التي 
نحلم به�. جيد اأن نرى اأبواب ال�صجون تفتح بعفو رئ��صي، هذا يزيد من م�ص�حة الأمل يف مع�جلة ملف�ت حقوقية 
ل�صب�ب رمب� خ�لفوا الق�نون دون اأن مي�ر�صوا عنًف� اأو يحملوا �صالًح� اأو يتواطوؤوا مع اإره�بيني. ت�ص�مح الدولة هن� 
لي�ض �صعًف�، لكنه قوة ت�صهم يف حتقيق ال�صالم املجتمعي والتك�تف الوطني وال�صعور ب�لأم�ن بعد اأن ا�صتتب 
الأمن. هن�ك اأي�ًص� م�ص�حة ممكنة للعمل احلقوقي فيم� ل ميثل م�ص��ًص� مبقت�صي�ت الأمن وال�صتقرار ومك�فحة 
الطبية لل�صجن�ء املر�صى وامل�صنني،  الرع�ية  ال�صجون وتوفري  القوانني ولوائح  الإره�ب لتطبيق م� تن�ض عليه 
وتفعيل م� ين�ض عليه الق�نون من بدائل اآمنة ون�جعة للحب�ض الحتي�طي. هذا الإ�صالح احلقوقي ل يتع�ر�ض، 
بل يتك�مل مع خط�ب اأن حقوق الإن�ص�ن كل ل يتجزاأ، واأن للحقوق القت�ص�دية والجتم�عية اأولويته�؛ لأن 
حرية الإن�ص�ن احلقيقية تبداأ من حتريره من الفقر واملر�ض واجلهل، ولهذا ت�صبح التنمية القت�ص�دية املتوازنة، 

والت�أمني ال�صحي، واإ�صالح التعليم - البنية الأ�ص��صية لتحرير الإن�ص�ن. 
يف مو�صوع القيم ك�أحد الأرك�ن غري املرئية يف م�صروع نهو�صن� الوطني، نتحدث كثرًيا عن القيم ودوائره� 
وجداول ترتيبه� واأهميته�، لكن الأكرث اأهمية وجدوى اليوم هو الن�صغ�ل ب�صوؤال البحث عن الأ�صب�ب التي 
اأ�صبحت حتول دون قي�م اأدوات وموؤ�ص�ص�ت الرتبية والتعليم والتثقيف ب�أدواره� يف عملية غر�ض القيم وبن�ء 
ال�صخ�صية. ف�ملدر�صة مثاًل ي�صعب عليه� القي�م بدوره� الرتبوي والثق�يف والوطني اإذا ك�نت العملية التعليمية 
تتم خ�رجه� يف و�صح النه�ر. هن� تفقد املدر�صة )املعنى( ول يتبقى منه� �صوى )املبنى(. فم� يقلق اأن املدر�صة 
املعلمون  اإليه  ويذهب  احل�صور.  ن�صبة  ا�صتيف�ء  اإىل  م�صطرين  �صبه  الطالب  اإليه  يذهب  مبًنى  ت�صبح  تك�د 
وهم مدركون اأن جهدهم احلقيقي واإبداعهم يدخرونه ملجموع�ت الدرو�ض اخل�صو�صية يف املن�زل اأو املراكز 
اخل��صة. ميتد امل�صهد بدرجة م� اإىل اجل�معة حني نعلم اأن الدرو�ض اخل�صو�صية قد ت�صللت اإىل كلي�ت مل نكن 
نت�صّور يوًم� اأن ت�صل اإليه� مثل كلي�ت الطب والهند�صة، حيث اأ�صبحت الظ�هرة �ص�ئعة وكثيفة العدد، ن�هيك 
عن الكلي�ت الأخرى. يف ظل هذه الأو�ص�ع يحق الت�ص�وؤل: متى وكيف واأين وب�أي و�ص�ئل ميكن للموؤ�ص�صة 

التعليمية اأن تقوم بدوره� الرتبوي يف غر�ض القيم وبن�ء ال�صخ�صية؟
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اإذا افرت�صن� اأن املوؤ�ص�ص�ت التعليمية اخل��صة ذات الر�صوم امل�لية الب�هظة من مدار�ض وج�مع�ت ل تعرف 
الدرو�ض اخل�صو�صية ولديه� املرافق والإمك�ن�ت واملن�هج التي متكنه� من القي�م بدور اأف�صل يف غر�ض القيم 
وبن�ء ال�صخ�صية، ف�إنه� تثري من ن�حية اأخرى ت�ص�وؤًل مقلًق� وم�صروًع� حول م� اإذا كن� بذلك نكر�ض ازدواجية 

تعليمية طبقية فقط، اأم ازدواجية تربوية وقيمية تهدد فكرة التج�ن�ض املجتمعي لأبن�ء الوطن الواحد اأي�ًص�؟
�صلبية  بظواهر  يفي�ض  وهو  املع��صرة.  م�صر  يف  الإعالمي  امل�صهد  عن  اأي�ًص�  ينف�صل  ل  القيم  حديث 
ط�رئة على املجتمع امل�صري، تتمثل يف خط�ب�ت وحوارات ل تخلو من البذاءة والت�صهري وال�صت�ئم وانته�ك 
فقط يف  ج  يروِّ اأو  اجلديدة،  م�صر  �صورة  اإىل  فقط  ي�صيء  ل  الإعالمي  امل�صهد  هذا  واحلرم�ت.  اخل�صو�صية 
الوطن  معركة  عن  الن��ض  انتب�ه  وي�صرف  مقتل،  القيم يف  ي�صرب  لكنه  املتب�دل،  الت�صهري  لثق�فة  الداخل 
احلقيقية يف العمل والبن�ء والإجن�ز، ول يخدم الق�صية الوطنية التي يعتقد بع�ض الإعالميني اأنهم يدافعون 

عنه�.
�ص�ق طويل  داخلي  ببن�ء  يبداأ  العربي(  دوره�  منه  القلب  )ويف  الإقليمي  م�صر  دور  اأن  الأمر  خال�صة 
النف�ض، وم�صروع نه�صوي وتنموي كبري وم�صتدام ومتوازن. ومبوازاة هذا الطموح الوطني، ثمة جهد تعليمي 
ك�ن  ولئن  به�.  نحلم  التي  اجلديدة  مب�صر  تليق  التي  ال�صخ�صية  وبن�ء  القيم  لغر�ض  ه�ئل  وتثقيفي  وتربوي 
امل�صروع الوطني النه�صوي منوًط� بعمل موؤ�ص�ص�ت الدولة، ف�إن القيم وبن�ء ال�صخ�صية ا�صتنه��ض لهمة ودور 

املجتمع. وهن� ت�صبح م�صر قوية ومتقدمة وملهمة. وهن� �صي�صعى الدور اإىل م�صر قبل اأن ت�صعى هي اإليه. 



الدور الإقليمي مل�صر

ال�صفري الدكتور عزمي خليفة

من حمددات الدور الإقليمي للدولة وقيوده يف الوقت نف�صه اإمك�ني�ت الدولة، مب� يف ذلك الثمن الذي 
تدفعه الدولة ملم�ر�صة هذا الدور ومدى جن�حه� يف حتقيق اأهداف هذا الدور. خ��صة يف الوقت الراهن الذي 
يت�صم بتغيريات ح�دة يف جميع عن��صر املوقف ال�صي��صي؛ ذلك لأن املنطقة العربية هي البيئة ال�صرتاتيجية 
مل�صر ب�لدرجة الأوىل. ورغم جن�ح م�صر يف التع�مل مع عدد من املتغريات املوؤثرة يف هذه البيئة مثل مواجهة 
الإره�ب يف حمور العري�ض - ال�صيخ زايد - رفح، وهدم الأنف�ق، واإع�دة التوازن ال�صرتاتيجي يف امل�صرق 
العربي، وتعديل املوقف يف ليبي�، ف�إن عدم اليقني ال�صي��صي ل يزال �صيد املوقف؛ مم� يوؤدي اإىل �صعوبة التنبوؤ 

ب�جت�ه التحولت ال�صي��صية التي تت�صم ب�لنقالبية يف جممل املنطقة العربية.
من  متزامنني  نوعني  وجود  اإىل  املنطقة  يف  ال�صرتاتيجية  التحولت  على  ال�صيطرة  �صعوبة  وترجع 

التحولت ال�صرتاتيجية يف املنطقة يف الوقت الراهن:
النوع الأول ي�صمل التحولت الع�ملية التي ل يد لن� فيه�. وهي حتولت ن�جتة عن طبيعة الثورة الرقمية 
التي ت�صبغ الع�صر ب�صبغته�. وهذه الثورة ن�جتة عن تف�عل البيوتكنولوجي مع املعلوم�تية مع الن�نو تكنولوجي؛ 
مم� فتح اآف�ًق� وا�صعة لزي�دة رف�هية الإن�ص�ن والرتف�ع مب�صتوى معي�صته، وارتف�ع م�صتواه ال�صحي، ومن ثم ارتف�ع 

معدل �صن وف�ته. وهي حتولت توؤثر يف:
1- تغيري طبيعة الدولة القومية على امل�صتوى الكلي؛ وظهور اأمن�ط جديدة من القوة والفواعل ال�صي��صية، 

وكث�فة وعمق العالق�ت بينهم.
2- تغيري بع�ض وظ�ئف اأو مالمح الدولة القومية على امل�صتوى اجلزئي؛ مم� اأدى اإىل ظهور تي�رات �صي��صية 

مل تكن موجودة من قبل، مثل التي�رات اليمينية.
التح�لف�ت  واأمن�ط  الإقليم،  التف�عل بني دول  تغيريات عالق�ت  اإىل  يوؤدي  مم�  القيم؛  تغيري ح�د يف   -3

وال�صراع�ت، ب�لرغم من ا�صتمرار حدود �ص�يك�ض - بيكو.
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النوع الث�ين للتحولت التي ت�صهده� دول الإقليم هو التحولت الإقليمية. ويق�صد به� م�ص�عي خمتلف 
دول الإقليم اإىل حتقيق م� ت�صبو اإليه من �صي��ص�ت حتقق م�ص�حله� واأهدافه�. ويتم ذلك اأحي�نً� دون تن�صيق 
مع دول الإقليم، واأحي�نً� ب�صورة متع�ر�صة مع خمتلف دول املنطقة، ومع اأدنى متطلب�ت الأمن القومي العربي 

لأ�صب�ب خمتلفة؛ مم� يزيد من �صعوبة حركة م�صر للحف�ظ على دواعي ومتطلب�ت هذا الأمن العربي.
�صواء  لتحقيق م�صروع�ت حتقق م�ص�حله� -  ب�لإقليم  قًوى ع�ملية  اأي�ًص� حترك�ت  الإط�ر  ويندرج يف هذا 
اأو  الإبراهيمي،  الدين  اأو  املو�صع،  الأو�صط  ال�صرق  ب�أ�صم�ء خمتلفة مثل  اأم غري م�صروعة -  ك�نت م�صروعة 
�صفقة القرن، اأو مك�فحة الإره�ب، اأو غري ذلك من الأ�صم�ء التي ت�صتهدف اإع�دة ر�صم خرائط دول الإقليم 

� وم�صتقباًل. لتن��صب حدود القوة الإ�صرائيلية ح�ليًّ
نتيجة تغيري مقوم�ت  ا  نتيجة تف�عل هذين النوعني من التحولت تغري مفهوم القوة تغيرًيا ح�دًّ وك�ن 
القوة. ففي ع�م 1990؛ تنب�أ ع�مل� الدرا�ص�ت امل�صتقبلية األفني وه�يدي توفلر اأن جميع هي�كل ال�صلطة على 
م�صتوى الع�مل تتجه اإىل التحلل والتفكك نتيجة تغيري مقوم�ت ال�صلطة ذاته�. فبعد اأن ك�نت ت�صتند اإىل 
العنف والرثوة، اأي �صيف املعز وذهبه، اأي القوات امل�صلحة والقت�ص�د ب�لن�صبة اإىل الدول، �ص�رت ت�صتند 
ملرونته�  له�  اأهم مكون  واإمن� �ص�رت  فقط؛  ال�صلطة  ت�صبح مكونً� من مكون�ت  التي مل  املعلومة  اإىل  كذلك 
ورخ�صه� وعدم فن�ئه� وجتدده�. حتى اإنه� اأ�صحت قوة يف حد ذاته�؛ مم� تطلب اإع�دة درا�صته� جمدًدا. فظهر 
جيل جديد من الأ�صلحة الأكرث ف�علية والأكرث تدمرًيا ذاتي التوجيه، بف�صل دمج ال�صالح ب�لكمبيوتر ب�صور 
به� من ذك�ء  يرتبط  م�  Cyber Power بكل  اأخرًيا  ال�صيربية  القوة  اأو  القوة الفرتا�صية  اإثراء  ثم  خمتلفة، 

ا�صطن�عي، وتطوير اأبح�ث الإن�ص�ن الآيل لدجمه ب�لإنت�ج.
جممل هذه التحولت اأدت اإىل �صقوط جميع اأنواع احلواجز من حي�ة الإن�ص�ن. ومظ�هر ذلك عديدة 
منه� �صقوط جميع احلواجز اجلغرافية والزمنية وال�صي��صية والقت�ص�دية، وتغري يف طبيعة دور اجلغرافي� بو�صفه� 
احلقيقة. و�صقطت  احتك�ر  تدعي  التي  الثق�فية  النظم  جميع  وف�صل  القومي،  الأمن  مكون�ت  من  مكونً� 

احلواجز بني الإن�ص�ن والآلة؛ فظهرت مف�هيم جديدة للذك�ء ال�صطن�عي وا�صتخدام�ته املختلفة. 
وترتب على ذلك ت�أثريات ح�دة يف وظ�ئف الدولة منه� ت�صعب وانت�ص�ر الوظيفة الكونية للدولة. وظهر 
ت�أثري الف�علني اجلدد، الأكرث قوة، ف��صتط�عوا ت�صكيل �صوق راأ�ض امل�ل الع�ملي، وت�صكيل �صوق ال�صلع الع�ملي 
املرتبطة  اجلديدة  الفنية  القدرات  يف  الدور  هذا  ويبدو  الكوين.  العمل  و�صوق  الإلكرتونية،  التج�رة  عرب 
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بتطورات تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�لت، وتزايد املكون�ت غري القومية يف ن�ص�ط�ت الدولة؛ واأ�صبحت 
م�صتوي�ت التحليل ثالثة: كونية واإقليمية وحملية.

وترتب على ذلك اأي�ًص� رد م� هو قومي اإىل ال�صم�ت اجلوهرية للمجتمع يف الدولة. اأي اإن الهدف ك�ن 
اإجم�ًل  والقت�ص�د  وال�صوق  والأمن  والإقليم  والهوية  وال�صلطة  الق�نون،  يف  الفرد  واملواطن  املجتمع  اإعالء 

)حتولت املج�ل الع�م(.
اأن فئة الف�علني اجلدد ت�صمل جمموعة من الف�علني الذين ل  اأو�صح  اأن تغري الف�علني الدوليني  كم� 
ينتمون اإىل الدولة، بل اإىل �صور التع�ون الدويل وال�صراع�ت ع�برة احلدود مثل �صبك�ت الأعم�ل الكونية، 
و�صور املواطنة الع�ملية للمح�فظة على البيئة و�صبك�ت املنظم�ت غري احلكومية؛ ويف اأم�كن مثل املدن الكونية 
واملج�لت الع�مة الع�برة للحدود. واأو�صح اأن نظرية العالق�ت الدولية اأ�صبحت مق�صورة بت�أثري من الربط بني 
العوملة وتكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�لت اجلديدة وحتولت القوة يف الع�مل. ف�لعالق�ت الدولية تركز على 
�. وتزايد دور الن�صط�ء غري املنتمني اإىل الدولة  دور الدولة يف النظ�م الدويل، وهذا النظ�م اأ�صبح نظ�ًم� عومليًّ
بفعل ظهور  اإقليمه� ومواطنيه�؛  لل�صيطرة على  الدولة  الع�برة للحدود. وتغريت كف�ءة  والعملي�ُت  القومية، 

الق�نون الإن�ص�ين، واإع�دة تقنني عالقة الدولة مبواطنيه�.
يف هذا الإط�ر من التغيريات ال�ص�ملة على امل�صتوي�ت ك�فة ك�ن ل بد اأن ي�صمل التغيري الدور الإقليمي 
الدور  بهذا  املرتبطة  ال�صي��صي  اليقني  عدم  درجة  ارتف�ع  مع  الدور  هذا  تكلفة  ارتف�ع  اإىل  اأدى  مم�  للدولة؛ 
وحتقيقه. وهو م� يتطلب من م�صر يف املرحلة احل�لية اأن ترتبط حركته� اخل�رجية ب�ملراوحة بني احلف�ظ على 
املب��صر، وحتديًدا يف  اجلوار  التطورات يف دول  اإيق�ع  ل�صبط  والتن�صيق  للحركة،  اأدنى  ت�أمني حدوده� كحد 
ال�صودان وليبي� واخلليج، وحم�ية م�ص�حله� البرتولية والغ�زية يف �صرق املتو�صط؛ مع الندم�ج يف دوره� العوملي 
كلم� تي�صر ذلك؛ جلعل هذه العوملة اأكرث عدالة واأكرث اإن�ص�نية كحد اأق�صى. وهذا الإط�ر للتحرك يحقق مل�صر 
عدة مزاي�، اأهمه� عدم انعزاله� عن دوره� القومي )فم�صر ل متلك حق النعزال عنه(، وت�أمني حد معقول 
�، وت�أمني دور ف�عل يف حده  � وخ�رجيًّ من حدود احلركة ال�صي��صية الإقليمية، واحلف�ظ على م�ص�حله� داخليًّ

.� الأدنى ع�مليًّ





مع�صلة الدور الإقليمي مل�صر*
ال�صفري حممد بدر الدين زايد 

امل�صرية يف حمفل  اخل�رجية  ب�ل�صي��صة  املعنيني  ق�صيته� وجمموعة من  التي  القليلة  ال�ص�ع�ت  اأن  يبدو 
�. واأعر�ض بع�ض املالحظ�ت املخت�صرة يف هذا ال�صدد.  فكري ب�رز مل تكن ك�فية لكل امل�ص�ركني، ويل �صخ�صيًّ
اأوله�: اأنني اأي�ًص� وعرب �صنوات طويلة من املم�ر�صة والفكر، من الذين يوؤمنون ب�أن حق�ئق اجلغرافي� 
وكلن�  ن�صطة.  خ�رجية  �صي��صة  مم�ر�صة  م�صر  على  تفر�ض  امل�صري،  والت�ريخ  ال�صي��صية 
ا�صتخدمن�، منذ �صنوات طويلة، تعبري اأن م�صر ل متلك رف�هة النتظ�ر وال�صكون. ودرو�ض 
ال�صنوات الت�لية على ثورة ين�ير 2011 تذكرن� جميًع� بتعقيدات وحتدي�ت زادت �صعوبته�، 
اإ�ص�فية، كن� يف غًنى عنه�... عموًم� لهذا  � جمهودات  واقت�صت من الدولة امل�صرية ح�ليًّ

حديث طويل، رمب� تو�صح النق�ط الت�لية بع�ض اأبع�ده.
البع�ض  اأن  وهو  امل�صري،  الإقليمي  الدور  مو�صوع  طرح  عند  اأ�ص��صية  اإ�صك�لية  هن�ك  اأن  ث�نيته�: 
يكون  اأن  ل بد  وهن�  الن��صرية،  وحتديًدا  �ص�بقة،  ت�ريخية  جتربة  ا�صتن�ص�خ  اإع�دة  يت�صور 
وا�صًح� اأن هذا غري ممكن ويجب األ يكون مطروًح�. فنحن اأم�م تب�ين ك�مل يف الظروف 
والعتب�رات الداخلية واخل�رجية ك�فة، واإن ك�ن هذا ل مينع من اأهمية املراجع�ت املتوا�صلة 
لدرو�ض النج�ح والإخف�ق ال�ص�بقة. خ��صة جتربتي حممد علي وعبد الن��صر، اللتني ُينظر 
اإليهم� ك�أبرز من�ذج الدور امل�صري اخل�رجي يف الع�صر احلديث. خ��صة اأن هذه املراجع�ت 
مطلوبة ب�صكل م�صتمر؛ لفهم كثري من اعتب�رات ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية، ول�صتخال�ض 

بع�ض الدرو�ض مع تر�صيخ اليقني ب�أن ا�صتن�ص�خ هذه التج�رب غري وارد وغري ممكن.
اأن الكثري من العرب يريدون تن�صيط الدور امل�صري على  ث�لثته�: ي�ص�ف اإىل الإ�صك�لية ال�ص�بقة 
ولعلي  العربية.  وللم�ص�لح  مل�ص�حله�  امل�صرية  الروؤية  ولي�ض لعتب�ر  ت�صوراتهم هم،  مق��ض 
اأ�ص�رحهم  كنت  عرب،  ومفكرين  �ص��صة  مع  عديدة  من�ق�ص�ت  يف  اأننـي  هن�  اأ�صجل 
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ولي�ض  هو،  يريده  م�  بح�صب  تكون  اأن  م�صر  من  يريد  الكل  واأن  تفكريهم،  بتن�ق�ص�ت 
بح�صب روؤيته� وح�ص�ب�ته�.

م� يجعل من مهمة  والت�ص�بك  التعقيد  اأ�صحت من  الدولية والإقليمية قد  الأو�ص�ع  اأن  رابعته�: 
اليوم،  الكربى  الدول  �صي��ص�ت  يت�أمل  ال�صي��صة اخل�رجية لأي دولة م�ص�ألة �صعبة. ومن 
ف�صوف يجد ظروًف� مغ�يرة كثرًيا، وحدود حركة متب�ينة. ولو ات�صع املج�ل هن� لعر�صن� لأزمة 
ال�صي��صة الربيط�نية اخل�رجية والداخلية، وحمدودية احلركة الفرن�صية، وتخبط ال�صي��ص�ت 
جن�ًح�  وحتقق  ل�صي��ص�ته�،  بلورة  الأكرث  هي  وحده�  ورو�صي�  ال�صينية؛  وتردد  الأمريكية، 

رًدا. مطَّ
ملف  يف  التع�صر  بع�ض  اأن  �صحيًح�  ولي�ض  كذلك.  والف�صل  والنج�ح  ن�صبية،  القوة  اأن  خ�م�صته�: 
�صي��صي داخلي اأو خ�رجي هو نه�ية املط�ف. ف�لتكلفة فقط قد تزيد قلياًل اأو كثرًيا لإ�صالح 
الدولية،  الأزم�ت  لإدارة  اأو  الدولية  للو�ص�طة  امللف�ت  ع�صرات  ي�صرتجع  ومن  التع�صر. 
احلركة  مينع  ل  هذا  لكن  ال�صغرى،  قبل  الكربى  الدول  لف�صل  مذهاًل  ر�صيًدا  ف�صيجد 
للتعلم من  الأفراد  اأكرث من  الوقت  امل�ص�لح. وال�صعوب متلك من  للدف�ع عن  والت�صدي 

الأخط�ء والدرو�ض.
�ص�د�صته�: اأن الدور بتب�صيط �صديد هو القدرة على الت�أثري للدف�ع وحتقيق م�ص�لح الدول والأطراف. 
وهو ح�لة متوا�صلة لتح�صني الذات واحلف�ظ على م�صتوى الت�أثري. ف�إذا كن� نتحدث عن 
� كرافد رئي�صي لت�أثريه� اخل�رجي، ف�إن  اأن قوة م�صر الن�عمة حتت�ج اإىل حتفيز وتن�صيط ح�ليًّ
موا�صلة العمل الدائم لتعظيم قوة م�صر الن�عمة وال�صلبة من قوة ع�صكرية واقت�ص�دية هي 
هدف يف ذاته. وهي كذلك و�صيلة لزي�دة الت�أثري، ومن ثم تعظيم م�ص�در القوة املتنوعة التي 

هي �صرورة ا�صرتاتيجية وحي�تية مل�صتقبل م�صر.
واأخرًيا يبدو اأن املت�ح من م�ص�حة هن� لن يكفي ل�صتكم�ل كل اأبع�د هذا النق��ض، لكن من املوؤكد اأن 
نقي�ض الكمون لي�ض فقط الندف�ع؛ واإمن� اأي�ًص� التحرك املح�صوب واملرونة ال�صي��صية الع�لية، التي قد يكون 
من تطبيقه� الآن م� تفعله م�صر من زي�دة ملحوظة يف حتركه� الإفريقي مع تزايد تعقد اأو�ص�ع امل�صرق العربي. 
امل�ء عندم� يجد  الدور مفهوم مرن، ومتحرك، وعملي، ومثل تدفق  اأن  لت�أكيد  وهو حترك مطلوب موا�صلته 

م�ص�ًرا اآخر حتى ميالأ بع�ض الفراغ�ت، وي�صبح اأكرث قوة ليعود ليمالأ كل القنوات التي ك�ن قد تركه�.



مك�نة م�صر*
الدكتور حممد كم�ل 

خالل الأ�صهر الأخرية، تن�ول عدد من الب�حثني واملثقفني امل�صريني ق�صية مك�نة م�صر ودوره� الإقليمي 
ب�لنق��ض يف مق�لت راأي ب�ل�صحف امل�صرية.

اإفط�ر الع�ئلة امل�صرية، ب�صهر رم�ص�ن امل��صي،  والهتم�م ب�ملو�صوع تزايد مع دعوة الرئي�ض ال�صي�صي يف 
ب�ملركز  املو�صوع  هذا  اأبع�د  ُنوق�صت  ثم  م�صر.  مك�نة  تعزيز  كيفية  اإىل بحث  امل�صريني،  واملثقفني  للمفكرين 
الإ�صكندرية،  مكتبة  مدير  الفقي؛  م�صطفى  الدكتور  دع�  كم�  ال�صرتاتيجية.  والدرا�ص�ت  للفكر  امل�صري 

جمموعة من اأهل الفكر للحوار حول تعزيز الدور الإقليمي امل�صري.
اأي  من  واحلد  الداخلي  البن�ء  ق�ص�ي�  على  الرتكيز  مبعنى  ال�صرتاتيجي؛  الكمون  فكرة  البع�ض  طرح 
ا�صتع�دة م�صر ملك�نته�  اإىل �صرورة  البع�ض الآخر  واأ�ص�ر  املرحلة احل�لية.  اأن�صطة خ�رجية طموح ومكلفة يف 

ولالأدوار الت�ريخية التي لعبته� على امل�صتويني الإقليمي والدويل، وا�صًع� يف خلفيته مرحلة ال�صتيني�ت.
الق�صية ب�لت�أكيد حتت�ج اإىل مزيد من النق��ض. واأطرح يف هذا الإط�ر النق�ط الت�لية:

اأوًل: اإن مك�نة دولة مثل م�صر بني الأمم له� تعريف را�صخ يف جم�ل العالق�ت الدولية؛ وهو القوى 
املتو�صطة؛ مبعنى اأنه� لي�صت من القوى الكربى مثل الولي�ت املتحدة اأو ال�صني، ويف الوقت 
نف�صه لي�صت مثل الدول ال�صغرية عدمية الت�أثري، ولكنه� تدخل يف عداد القوى املتو�صطة مثل 

دول اأخرى ك�لربازيل والأرجنتني وجنوب اإفريقي� وتركي� واإندوني�صي�... اإلخ.
من  وغريه�  والع�صكرية  القت�ص�دية  القوة  موؤ�صرات  العتب�رات  يف  ي�أخذ  التعريف  هذا   
املوؤ�صرات. ومن ثم، ف�إن نقطة البداية يف احلديث عن تعزيز مك�نة م�صر يجب اأن تتعلق ب�حلف�ظ 
ب�لدول  ب�ملق�رنة  وخ��صة  تنميته�؛  على  والعمل  املك�نة،  هذه  جتعلن� يف  التي  املوؤ�صرات  على 

املتو�صطة الأخرى يف الإقليم الذي نعي�ض فيه.
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ث�نًي�: القوى املتو�صطة لي�صت موؤ�صرات كمية فقط، ولكن تعريفه� يرتبط اأي�ًص� بتحويل هذه املوؤ�صرات 
الرقمية اإىل دور ت�صعى اإىل القي�م به، وخ��صة يف حميطه� الإقليمي. اأي اإن هن�ك بع�ض الدول 
متلك موؤ�صرات الدول املتو�صطة، ولكن ل ت�صعى اإىل لعب مثل هذا الدور، وهن� ل حت�صب يف 
ب�لدور الذي  الدولية كقوة متو�صطة ترتبط  ف�إن مك�نة م�صر  املتو�صطة. ومن ثم،  القوى  عداد 
ميكن اأن تقوم به، وخ��صة على ال�ص�حة الإقليمية. اأي اإن النكف�ء على الذات والرتكيز على 

الداخل فقط يخرج م�صر من عداد القوى املتو�صطة التي يعرتف الع�مل ب�أهميته�.
ث�لًث�: لي�ض املطلوب من القوى املتو�صطة الهتم�م بكل الق�ص�ي� الدولية ولعب دور بخ�صو�صه�، بل 
يتم الرتكيز على عدد من الق�ص�ي� والأدوار املحددة، وخ��صة على امل�صتوى الإقليمي؛ وهو 
م� يطلق عليه يف اأدبي�ت العالق�ت الدولية »الرتب�ط النتق�ئي«؛ اأي انتق�ء عدد من الق�ص�ي� 
املرتبطة مب��صرة ب�مل�صلحة الوطنية، وتركيز الهتم�م عليه�، واإعط�وؤه� اأولوية. ورمب� يكون هذا هو 

.� التوجه الأف�صل مل�صر يف مرحلة اإع�دة البن�ء التي متر به� ح�ليًّ
يف  �صواء  الإقليمي،  امل�صتوى  على  املتو�صطة  القوى  من  املن�ف�صني  من  العديد  م�صر  تواجه  رابًع�: 
النط�ق العربي اأو ال�صرق اأو�صطي، كم� اأن هن�ك تراجًع� لعتب�رات امل�ص�لح القومية العربية، 
يف  توؤخذ  اأن  يجب  م�ص�ئل  وهي  دولة.  لكل  الفردية  الوطنية  امل�صلحة  لعتب�رات  وتقدًم� 

العتب�ر، ونحن نخطط لدور اإقليمي مل�صر.
ب�جل�ذبية  املتعلق  الإقليمي هو ذلك  الرئي�صي مل�صر يف حميطه�  الت�أثري  خ�م�ًص�: �صوف يظل جم�ل 
والن�ص�ط  الثق�فة  ي�صم  الذي  ال�ص�مل  مبفهومه�  ولكن  الن�عمة،  ب�لقوة  ي�صمى  م�  اأو  والإقن�ع 

الدبلوم��صي؛ ب�لإ�ص�فة اإىل تطوير منوذج �صي��صي وتنموي جذاب لدول املنطقة و�صعوبه�.



حني تبحث الدول عن دور*
الدكتور �ص�مح فوزي 

نحو  منذ  اخل�رجية دوجال�ض هريد  وزير  قدمه�  مهمة  ا�صرتاتيجية  ورقة  الربيط�ين عن  الأر�صيف  اأفرج 
ربع قرن، اأظهرت القدرة على التفكري امل�صتقبلي يف ال�صي��صة اخل�رجية. ن�صرت »اجل�ردي�ن« اخلمي�ض امل��صي 
)18 يوليو( ملخ�ًص� له�. وقبل اخلو�ض يف تف��صيل هذه الورقة، ف�إنه من ال�صروري التوقف اأم�م �صخ�ض من 
قدمه�. هو دوجال�ض ريت�ص�رد هريد، دبلوم��صي حمرتف، ورجل دولة ب�ملفهوم الربيط�ين التقليدي، حم�فظ يف 
توجه�ته. خدم يف حكومتي م�رجريت ت�ت�صر وجون ميجور )1979-1995( قبل اأن تتغري املع�دلة ال�صي��صية، 
ويفوز حزب العم�ل بقي�دة توين بلري يف النتخ�ب�ت. دخل الربمل�ن لأول مرة ع�م 1974، وواجه اأثن�ء عمله 
اخلليج  ال�صوفيتي، وحرب  الحت�د  وتفكك  الب�ردة،  انته�ء احلرب  مثل  املهمة  التغريات  الوزاري عدًدا من 
الأوىل، وتوقيع اتف�قية م��صرتخت ع�م 1992 التي اأن�ص�أت الحت�د الأوروبي، وتوحيد اأمل�ني� ع�م 1990. ويف 
ر مم� �صم�ه »عزلة بريط�ني�« يف وقت يزداد فيه ت�أثري »التح�لف�ت الدولية«. ودفعته واقعيته يف ر�صم  ورقته حذَّ
ال�صي��صة اخل�رجية اإىل و�صف بالده ب�أنه� »قوة متو�صطة احلجم«، عليه� اأن تتبع م�ص�حله� من خالل اأمرين: 
الأول النخراط يف املنظم�ت الدولية - ومن بينه� الحت�د الأوروبي - عرب العالق�ت »املتعددة« مع اأطراف 
اأخرى، والث�ين انتق�ء العالق�ت الثن�ئية التي جتمعه� مع غريه� من الدول. التوازن بني العالق�ت املتعددة 
القرار. ولعل ذلك هو  اأم�م �ص�نع  دائًم� حتدًي�  ل  وُي�صكِّ ال�صي��صة اخل�رجية �صروري،  الثن�ئية يف  والعالق�ت 
م� دفع دوجال�ض هريد اإىل احلديث عن اأهمية اأن حتدد الدولة م�ص�حله� القومية بدقة، وت�صعى من خالل 
� ك�نت، متعددة اأو ثن�ئية، اإىل حتقيقه�. واختتم حديثه ب�لقول »الع�مل وامل�ص�لح فيه اأ�صبحت من  عالق�ته� اأيًّ
التعقيد ب�لن�صبة اإلين� بحيث ي�صعب علين� العتم�د على �صريك وحيد. نحن بح�جة اإىل مم�ر�صة التعدد يف 
التي  التح�لف�ت  عن  نبحث  ثم  القومية،  امل�ص�لح  بو�صوح  ندرك  اأن  علين�  يتعني  ق�صية  كل  العالق�ت. يف 

ت�ص�ركن� يف الهم نف�صه«. 
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قد تكون بريط�ني� بح�جة اإىل اإع�دة قراءة هذه الوثيقة املهمة يف ظل تخبط �صي��ص�ته� جت�ه الحت�د الأوروبي، 
وعدم الو�صول حتى الآن اإىل عالق�ت متوازنة معه. وقد تزداد الأمور تعقيًدا اإذا و�صل »بوري�ض جون�صون« 
يف  النظر  دققن�  اإذا  ولكن  اأوروب�.  مواجهة  يف  انعزالية  اجت�ه�ت  من  عنه  معروف  هو  مب�  الوزراء،  رئ��صة  اإىل 
حديث دوجال�ض هريد، جند اأنه يتج�وز ال�صي��صة اخل�رجية لربيط�ني�، ويقدم منهًج� للتفكري يف عالق�ت الدولة 
البحث عن حتقيق  وث�نًي�  القومية جيًدا،  امل�ص�لح  اإدراك  اأوًل  اأ�صالع:  اخل�رجية بوجه ع�م يقوم على ثالثة 
هذه امل�ص�لح من خالل املنظم�ت الدولية التي ت�صم دوًل واأطراًف� متعددة، وث�لًث� انتق�ء العالق�ت الثن�ئية مع 

الدول الأخرى. 
منذ اأي�م جمعني حديث مع عدد من اأ�ص�تذة العلوم ال�صي��صية الأجالء حول مفهوم الدور الإقليمي، 
وم�صتقبل الدور الذي ميكن اأن تلعبه م�صر يف حميط اإقليمي م�صطرب. غلب على النق��ض نظرت�ن: الأوىل 
الذاتية، خ��صة يف  القدرات  بن�ء  والت�أكيد على  التعجل،  »الكمون« مبعنى عدم  اأو  »التحوط«  ترى �صرورة 
ظل ت�ص�عد الإره�ب، وتفكك دول، وكث�فة التدخل يف ال�صئون الداخلية لدول املنطقة، �صواء من القوى 
الإقليمية، اأو الدولية. النظرة الث�نية ترى اأنه ل بد من اأن يكون مل�صر دور موؤثر يف املحيط العربي، وال�صرق 
اأو�صطي، حتى ل ترتك ال�ص�حة لأطراف اأخرى تتمدد يف م�ص�ح�ت لي�صت له�؛ وهو م� ي�صر ب�مل�ص�لح القومية 

امل�صرية. 
والإف�دة  الت�ريخ،  �صواهد  يوؤكده� يف  م�  له�  البن�ء، وهي جتربة  اأجل  الكمون من  اعتب�ر:  الراأي�ن حمل 
اأي�ًص� من تو�صيع م�ص�ح�ت احلركة اخل�رجية؛ وهي م�ص�ألة مهمة بال �صك يف حتقيق م�ص�لح الدولة. ولكن 
»اإدراك امل�ص�لح القومية«. وتقت�صي  اإليه دوجال�ض هريد مب�صطلح  اأ�ص�ر  يبقى املحك هو »اجل�هزية«، وهو م� 
عملية اإدراك امل�ص�لح العلي� معرفته� اأو حتديده� لي�ض هذا فح�صب، بل وجود املوارد امل�دية والب�صرية التي 
تتمتع  التي  املوؤهلة  والكوادر  الر�صيدة،  والإدارة  املوؤ�ص�ص�ت،  عن  احلديث  ي�أتي  هن�  حتقيقه�.  على  ت�ص�عد 
� يف جم�لت  بفر�ض تدريب وتثقيف م�صتمرة، والقدرة على �صن�عة النم�ذج الن�جحة الق�بلة للت�صدير خ�رجيًّ
القت�ص�د والثق�فة والعلوم والفنون، والتم��صك الداخلي، وحتقيق ال�صالم الجتم�عي، ووجود م�ص�ح�ت من 
النق��ض احلر، ومم�ر�صة التفكري النقدي، وت�صجيع الب�حثني واخلرباء على اإبداء الراأي يف �صي�ق من حرية تب�دل 

املعلوم�ت، وامل�ص�ركة يف املج�ل الع�م. 
هذه مقوم�ت �صرورية لإدراك امل�ص�لح القومية، وتوفري اأدوات حتقيقه�. وب�لطبع �صتظل القدرات امل�لية 
ق��صية يف حركته  قيوًدا  يواجه  والذي ل  الع�صكرية.  القوة  مثل  مت�ًم�  قيود على حركته�  هن�ك  لكن  مهمة، 
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الفني  والإبداع  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  وامتالك  التن�ف�ض،  على  الق�درة  املوؤهلة  الب�صرية  املوارد  هو 
والثق�يف، وغريه� من عن��صر م� ُيطلق عليه »القوة الن�عمة«. وهن�ك خربة طويلة للمجتمع امل�صري يف الت�أثري 
يف حميطه اجلغرايف من خالل التعليم، والفن، والثق�فة، والإعالم، والقي�دات الفكرية والدينية. ف�لدول قد 
مت�ص�رعة.  مبعدلت  بينه�  التج�ري  والتب�دل  وال�صي�حية  الفنية  العالق�ت  ت�صري  �، يف حني  �صي��صيًّ تتط�حن 

اإنه� - مرة اأخرى - القوة الن�عمة. 





الق�صم الث�ين
)اأوراق مفهومية(





الدور الإقليمي مل�صر م� بني الدور الف�عل والدور الواعد

الدكتور عبد املنعم امل�ص�ط

الراهن  الدويل  النظ�م  بطبيعة  اأوله�  يتعلق  اأ�ص��صية،  ت�ص�وؤلت  عدة  عن  الإج�بة  الورقة  هذه  حت�ول 
ب�ملق�صود  ث�نيه�  ويتعلق  الفرعية.  الإقليمية  النظم  املركزية، وكذلك  الإقليمية  الدول  اأم�م  املت�حة  والفر�ض 
ب�لدور الإقليمي وخ��صة الدور الإقليمي مل�صر، وم� اإذا ك�نت هن�ك مقوم�ت لهذا الدور اأم ل. ويتعلق ث�لثه� 
ب�خل�ص�ئ�ض القومية )الوطنية( National Attributes املوؤهلة للعب دور اإقليمي، وم� اإذا ك�نت متوافرة مل�صر 

اأم ل.
ويت�صل رابعه� بتحديد الدور الإقليمي الواعد والف�عل مل�صر يف اأعق�ب ثورتي 25 ين�ير 2011 و30 يونية 
اأن ال�صعب واجلي�ض  اأم ل، وب�صورة خ��صة  اإقليمي  اأن تعيد لعب دور  اإذا ك�نت م�صر ت�صتطيع  2013، وم� 
امل�صري قد انت�صرا يف اأكتوبر 1973، كم� خرج ال�صعب بع�صرات املاليني لإع�دة �صي�غة م�صتقبله ودوره، وقدم 
للب�صرية منوذًج� للثورة احلديثة التي تقوم على التعبئة ال�صعبية ال�ص�ملة، ول تقت�صر فقط على النخب الثورية 
والراديك�لية؛ وهو منوذج للدميقراطية �صبه املب��صرة التي ل يوجد له� مثيل يف النظ�م الدويل املع��صر. كم� اأن 

ا�صتج�بة املوؤ�ص�صة الع�صكرية لهذا اخلروج تعد منوذًج� اآخر ميكن اأن ُيحتذى به يف دول ترنو للدميقراطية.

اأوًل: يف الدور
ميكن تعريف الدور ب�أنه ذلك ال�صلوك الدويل الذي يقدم عليه الف�علون الدوليون بق�صد الت�أثري يف 
غريهم من الف�علني الدوليني والف�علني من غري الدول؛ من اأجل تعظيم م�ص�حلهم القومية والرتق�ء 
بجودة احلي�ة ملواطنيهم، اأو احلد من ت�أثري ال�صلوك الدويل لالآخرين، والذي ي�صتهدف الت�أثري يف م�ص�حلهم 

القومية ومواطنيهم ل�صتم�لتهم نحو هوؤلء الف�علني.
ويتحدد الدور بعدة عن��صر حيوية، ت�صمل:

القدرات: اإذ يتحدد الدور ب�لقدرات Capabilities، والتي تنجم عن اخل�ص�ئ�ض القومية للدولة، مب� يف 
ذلك املوارد، �صواء ك�نت طبيعية اأم ب�صرية.
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الروؤية: وت�صمل اإدراك القي�دة ال�صي��صية Perception لكيفية توظيف تلك اخل�ص�ئ�ض الوطنية يف �صوء 
توازن القوى الإقليمي والدويل. ومن ثم، ف�إن الدور يعتمد على الروؤية Vision لكيفية توظيف القدرات 
Utilization لأق�صى درجة ممكنة. ولعل اأف�صل مث�ل لذلك هو ال�صع�ر الذي رفعه الرئي�ض الأمريكي 

الأ�صبق رون�لد ريج�ن يف حملته النتخ�بية ع�م 1980 ب�أن الولي�ت املتحدة هي رقم واحد يف النظ�م 
الدويل؛ على الرغم من وجود الحت�د ال�صوفيتي اآنذاك. وهي التي حتققت يف ع�م 1991 حينم� انه�ر 

�صور برلني ومن بعده الحت�د ال�صوفيتي.
ال�صي��صية  الإرادة  توافر  مدى  على  اأ�ص��صية  ب�صورة  يعتمد  �صبق  م�  اأن  بيد  ال�صي��صية:  الإرادة    
Political Will لدى �ص�نع القرار ب�ص�أن الدور الذي يجب اأن تلعبه دولته على امل�صتويني الإقليمي 

 ،SDI والع�ملي. فقد اتخذ الرئي�ض ريج�ن بغية حتقيق روؤيته قراًرا ع�م 1981 مبب�درة الدف�ع ال�صرتاتيجي
اآنذاك، والتي  الدف�ع  زي�دة على ميزانية  التي تطلبت تخ�صي�ض ميزانية ل تقل عن 300 ملي�ر دولر 
و�صلت اإىل 260 ملي�ر دولر. وك�ن الغر�ض منه� لي�ض حم�ية �صم�ء الولي�ت املتحدة من اأي هجوم 
الكلفة  ذات  املب�درة  تلك  مبثل  للقي�م  �صوفيتية  حم�ولة  اأي  اإجه��ض  اأي�ًص�  واإمن�  فقط؛  �صوفيتي  نووي 

القت�ص�دية الع�لية.
الإقليمية  اأو   Global الع�ملية  الأهمية  ذات  الدول  بع�ض  على   -  � ت�ريخيًّ  - الدور  اقت�صر  وقد 
اجلذب  عملي�ت  تكري�ض  على  القدرة  لديه�  تكون  والتي   ،Leading Regional Powers  الق�ئدة 

 .Centrifugal Forces واحلد من عوامل التن�فر ،Centripetal Forces

ويف هذه احل�لة، ف�إن الدور يعني - ب�لن�صبة اإىل الدولة - م� يلي:
1- اأن كث�فة التف�عالت Intensity of Interactions بني الدولة وغريه� من الدول ع�لية.

�، ملواجهة م�ص�در  � وفكريًّ � وع�صكريًّ و�صي��صيًّ  � اقت�ص�ديًّ الك�فية  القدرة  ة، ولديه�  ُمعدَّ الدولة  اأن   -2
التهديد التي تواجه النظ�م؛ كم� اأنه� ت�صتطيع اأن حتد من اآث�ره� على بقية الأطراف.

3- اأنه� لديه� القدرة على املب�درة ب�صي��ص�ت ا�صرتاتيجية و�صي��صية من �ص�أنه� خلق درجة علي� من 
درج�ت الرتابط بني بقية الف�علني.

� يحتذى به Role Model، ويف  � ورمب� ع�صكريًّ � واقت�ص�ديًّ 4- يجب اأن تقدم الدولة منوذًج� �صي��صًيًّ
�صبيل ذلك تتحمل جزًءا من تك�ليف هذا النموذج.

ودعم  م�ص�ندة  اإىل  يوؤدي  مب�  وتك�ملية  متم��صكة  داخلية  و�صي��صة  داخلية  جبهة  بوجود  تت�صم   -5
ال�صي��صة اخل�رجية.
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ويوؤدي الدور اإىل زي�دة مك�نة الدولة Status و�صمعته� Prestige على م� عداه�. ول �صك اأن تلك 
ال�صمعة وهذه املك�نة واإن ك�نت ذات �صبغة معنوية اأحي�نً� ورمزية اأحي�نً� اأخرى، ف�إنه� �ص�رت م�ص�ألة مهمة 
يف النظ�م الدويل؛ لأنه� تنعك�ض فيم� بعد على امل�ص�لح احليوية للدولة. بيد اأن تلك املك�نة وال�صمعة تعد 
ذات �صبغة نف�صية اأحي�نً� فيم� يطلق عليه الإدراك Perception، واأن ذلك قد يخلق �صراع�ت دولية قد 
تت�أجج اإىل مرحلة العنف وال�صراع الع�صكري؛ نظًرا لت�ص�رع الإدراك�ت، ووجود م� ي�صمى اأحي�نً� �صوء 

.Misperception الإدراك
واملك�نة   Achieved Status للدولة  املتحققة  املك�نة  بني  التمييز  �صرورة  اأي�ًص�  بذلك  يرتبط  كم� 
الدولة  دور  ات�صم  املك�نتني،  بني  توافق  هن�ك  ك�ن  ف�إن  احل�لة،  هذه  ويف   .Ascribed Status املتوقعة 
املك�نة  من  بكثري  اأعلى  املتوقعة  املك�نة  تكون  ك�أن  املك�نتني  بني  فجوة  هن�ك  ك�نت  اإذا  اأم�  ب�لت�ص�ق؛ 
املتحققة، ف�إن ذلك ي�صري م�صدًرا لتخ�ذ قرارات غري ر�صيدة، قد توؤدي اإىل انزلق الدولة يف �صراع�ت 

ك�ن ميكن جتنبه�، توؤدي اإىل حتجيم دور الدولة. 

ث�نًي�: يف الدور الإقليمي
ينق�صم النظ�م الدويل اإىل النظ�م الدويل الع�م، والنظم الدولية الفرعية Subsystems اأو الإقليمية 
اأو فرعي.  اإقليمي  Regional، والتي تختلف عن مفهوم الق�رة؛ فقد تنق�صم الق�رة اإىل اأكرث من نظ�م 

ففي اآ�صي� مثاًل يوجد نظ�م غرب اآ�صي� ونظ�م جنوب �صرق اآ�صي�، كم� اأن هن�ك اأق�ليم تت�صكل بني الق�رات 
ح�صبم� يوجد بني الف�علني به� من اأوجه ت�ص�به اأو جت�ن�ض اأو تك�مل مثل نظ�م ال�صرق الأو�صط، وهو ي�صم 
دوًل من اآ�صي� واأخرى من اإفريقي�. وقد توجد داخل النظ�م الفرعي اأو الإقليمي نظم اأكرث فرعية ك�لوطن 
العربي، الذي هو نظ�م اإقليمي داخل منطقة ال�صرق الأو�صط. وقد ينق�صم هذا النظ�م الفرعي اإىل نظم 

اأكرث فرعية )م�يكرو( كمجل�ض التع�ون لدول اخلليج العربية ودول �صم�ل اإفريقي�.
وتت�صكل النظم الفرعية بن�ًء على جمموعة من املتغريات؛ منه� اجلوار )المتداد اجلغرايف(، والت�ريخ 
الوطنية،  امل�ص�لح  وتق�رب  الدولية،  التف�عالت  وكث�فة  امل�صرتكة(،  )الثق�فة  واللغة  امل�صرتك(،  )املرياث 
الإقليمية  الدولة  عليه�  نطلق  اأن  ميكن  دول  اأو  دولة  وجود  هو  والأهم  اأحي�نً�.  الهوية  يف  وال�صرتاك 
املركزية. ويف هذه احل�لة، ف�إنه� دولة تت�صم ب�أن كث�فة التف�عالت بينه� وبني دول الإقليم اأعلى بكثري من 
 � � وع�صكريًّ � و�صي��صيًّ كث�فته� مع الدول خ�رج الإقليم، كم� اأنه� ت�صتطيع ولديه� القدرة الك�فية اقت�ص�ديًّ
بقية  اآث�ره� على  اأن حتد من  وت�صتطيع  الإقليم،  تواجه  التي  اخل�رجية،  التهديد  ملواجهة م�ص�در   � وفكريًّ
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اأطراف الإقليم، ولديه� القدرة على املب�درة ب�صي��ص�ت ا�صرتاتيجية و�صي��صية من �ص�أنه� خلق درجة اأعلى 
من درج�ت الرتابط بني بقية الأطراف؛ وهو م� ي�صميه البع�ض الندم�ج الإقليمي. ويجب اأن تقدم لبقية 
� يحتذى به، ويف �صبيل ذلك تتحمل جزًءا  � ورمب� ع�صكريًّ � واقت�ص�ديًّ الأطراف الإقليمية منوذًج� �صي��صيًّ

من تك�ليف هذا النموذج.

ث�لًث�: يف القيود على الدور الإقليمي
هن�ك قيود عديدة على الدور الإقليمي للدول الإقليمية املركزية، ميكن اأن نتحدث عن ثالثة منه�:

هيكل وبن�ء النظ�م الدويل: فمم� ل �صك فيه اأن بن�ء وتوزيع القوة يف النظ�م الدويل ينعك�ص�ن ب�صورة 
الدور  يقل  القطبية،  اأح�دي  الدويل  النظ�م  ح�لة  ففي  املركزية.  الإقليمية  الدول  دور  على  مب��صرة 
يت�صع ويتجذر  القطبية، ثم  ثن�ئي  النظ�م  ب�ملرونة يف ح�لة  الإقليمي لهذه الدول، يف حني يزيد ويت�صم 
يف النظ�م التعددي. ويف بع�ض الأحي�ن حينم� يت�صم املوقع اجلغرايف - ال�صرتاتيجي للدولة الإقليمية 
املركزية ب�لأهمية الق�صوى للدول الكربى، ت�صري تلك الدولة مطمًع� وحمط اأنظ�ر؛ مم� يوؤدي اإىل تهديد 

الدور الإقليمي له� )كم� ي�صري ال�صكل رقم 1 اإىل اأهمية م�صر(.

الظروف الداخلية للدولة الإقليمية املركزية: ويق�صد بذلك مدى التك�مل والندم�ج ومت��صك اجلبهة 
الداخلية، التي تعد اأ�ص��ًص� را�صًخ� لأي دور اإقليمي اأو دويل. فمم� ل �صك فيه اأن النق�ص�م الداخلي اأو 
تعر�ض اجلبهة الداخلية لل�صراع نتيجة لظواهر مثل التهمي�ض ال�صي��صي اأو احلرم�ن القت�ص�دي، يوؤدي 

اإىل عدم ال�صتقرار ال�صي��صي؛ ومن ثم، انح�ص�ر الدور الإقليمي.

ال�صكل رقم 1: مركزية الدور امل�صري
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م�ص�در التهديد: وت�صكل م�ص�در التهديد الرئي�صية للنظ�م الإقليمي اأكرب عقبة اأم�م دور الدولة الإقليمية 
املركزية. فمن ن�حية، هن�ك م�صكلة فيم� اإذا ك�ن هن�ك اتف�ق اإقليمي على هذه امل�ص�در ومدى اأولوية كل 
منه�، كم� اأنه يجب اأن توجد ا�صرتاتيجية اإقليمية مبب�درة من الدولة املركزية ملواجهته�، ثم يجب على 

الدولة املركزية اأن تخ�ص�ض موارد ملواجهة هذه امل�ص�در.
مدى قبول الآخرين للدور: وهذا مو�صع خالف بني املفكرين. فمن املمكن اأن يكون ذلك �صحيًح� يف 
ح�لة تق�رب الوزن الن�صبي ملختلف اأطراف النظ�م الإقليمي، ولكنه لي�ض كذلك يف ح�لة قي�دة الدولة 

الإقليمية املركزية لالإقليم.

رابًع�: يف التجمع�ت الإقليمية يف النظم الدولية الفرعية
التجمع�ت  اإن�ص�ء  اإىل  توؤدي  التي  الإقليمي،  الندم�ج  حركة  املركزية  الإقليمية  الدولة  تقود 
الإقليمية. وتتحدد وتتنوع التجمع�ت الإقليمية يف النظم الفرعية مت�أثرة بطبيعة التطورات يف هيكل 
وبني�ن ووظ�ئف النظ�م الدويل فيم� عدا النظ�م الفرعي العربي، الذي اأن�صئت يف كنفه ج�معة الدول 
العربية ع�م 1945؛ ومل تتغري حتى الآن. كم� اأن�صئت جمموعة من النظم الأق�ليمية، مثل جمل�ض 
اندثر  وقد  اإن�ص�ئه.  منذ  والوظ�ئف  الهيكل  رغم جموده يف  ا  م�صتمرًّ م� زال  الذي  اخلليجي،  التع�ون 
جمل�ض التع�ون العربي واحت�د دول �صم�ل اإفريقي�، وتنت�صر يف ق�رات الع�مل املختلفة جتمع�ت اإقليمية 
�صرق  لدول  امل�صرتكة  القت�ص�دية  ال�صوق  منظمة  اإىل  ب�لن�صبة  احل�ل  هو  كم�  اقت�ص�دي،  ط�بع  ذات 
EAC، والحت�د القت�ص�دي واجلمركي  اإيك  اإفريقي�  �صرق  COMESA، وجمموعة  اإفريقي�  وجنوب 
لدول اإفريقي� الو�صطى UDEAC، وجم�عة جنوب اإفريقي� للتنمية SADC، ومنظمة التع�ون الإقليمي 
بني  اجلمركي  والحت�د   ،ASEAN اآ�صي�  �صرق  جنوب  دول  رابطة  وكذلك   ،SAARC اآ�صي�  ل�صرق 
اأمريك�  دول  جمموعة  وكذلك  الالتينية،  اأمريك�  يف   Andean Community الآندي�ن  جمموعة 
 ،MECOSUR الالتينية  اأمريك�  يف  للجنوب  امل�صرتكة  وال�صوق   ،CELAC والك�ريبي�ن  الالتينية 
الط�بع  الإقليمية ذات  التجمع�ت  اإىل ذلك  CACM. وي�ص�ف  الو�صطى  امل�صرتكة لأمريك�  وال�صوق 
 ،AU الإفريقي  والحت�د   ،SCO الإقليمي  للتع�ون  �صنغه�ي  منظمة  مثل  وال�صرتاتيجي،  ال�صي��صي 

ومنظمة الدول الأمريكية )انظر الق�ئمة املرفقة(.
ويعود هذا الرثاء والتنوع للمنظم�ت والتجمع�ت الإقليمية خ�رج الوطن العربي وال�صرق الأو�صط 
القي�دات  وتخلف  فجمود  ذلك،  من  العك�ض  وعلى  املن�طق.  تلك  يف  ال�صي��صية  القي�دات  مرونة  اإىل 
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اجلدول رقم 1: اأهم املنظم�ت والتجمع�ت الإقليمية
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ال�صي��صية العربية يف اإدراك التحول من موؤ�ص�صة حكومية ج�مدة )ج�معة الدول العربية( اإىل منظم�ت 
دوًرا  يلعب  الذي  ال�صعبي،  والتك�مل  التع�ون  تعك�ض  حكومية  غري  ومنظم�ت  ف�علية  اأكرث  حكومية 

� يف جتذير الدور الإقليمي وبلورته والرتق�ء به. رئي�صيًّ

خ�م�ًص�: �صم�ت الدور الإقليمي امل�صري
بخم�ض   - واليوم  الث�نية  الع�ملية  احلرب  نه�ية  بني  م�  الفرتة  يف   - مل�صر  الإقليمي  الدور  يت�صم 
للقدرات  القرار  الدويل والإقليمي وروؤية �ص�نع  النظ�م  اأ�ص��صية، تتحدد كله� بطبيعة وهيكل  �صم�ت 
وهي  امل�صرية.  للدولة  الإقليمي  الدور  من  الإعالء  يف  منه�  وال�صتف�دة  توظيفه�،  وكيفية  امل�صرية، 
اأنه�  بيد  الأو�صط،  وال�صرق  العربي  الوطن  اأخرى يف  اإقليمية  دولة  اأي  ا من  بكثري جدًّ اأعلى  قدرات 
تتطلب ب�لقطع روؤية اأكرث اإيج�بية تنطلق من رغبة يف اتخ�ذ مب�درات تغري من موازين القوى الإقليمية 

ل�ص�لح الدور امل�صري.
1- الدور الف�عل )1952- 1973(

� مع قدرة  ات�صم النظ�م الدويل بثن�ئية اأت�حت مل�صر اأن تب�در ب�صي��ص�ت اإقليمية م�صتقلة ن�صبيًّ
له�  وك�ن  امل�صرتك.  العربي  العمل  موؤ�ص�ص�ت  خ��صًة  الإقليمية،  وروؤاه�  اإمك�ن�ته�  توظيف  على 
)اإ�صرائيل(،  العربي  القومي  لالأمن  الرئي�صي  التهديد  م�صدر  اأم�م  الوقوف  يف  مهم  دور  كذلك 
الإقليمي  النظ�م  تكوين  يف  م�صر  �ص�همت  وهكذا،  وتركي�(.  )اإيران  الث�نوية  التهديد  وم�ص�در 
العربي الذي مل يكن معروًف� من قبل. ويعك�ض كل ذلك الدور اجل�ذب للدولة امل�صرية وقي�دته� 
ب�تف�قية ال�صالم  ب�تف�قية ك�مب ديفيد، وع�م 1979  انتهى هذا الدور ع�م 1978  للمنطقة، وقد 
التو�صل  1950، يف  ع�م  بف�علية  م�صر  �ص�همت  الدور،  هذا  اإط�ر  ويف   .)1 )�صكل  اإ�صرائيل  مع 
اإىل مع�هدة الدف�ع امل�صرتك والتع�ون القت�ص�دي بني الدول اأع�ص�ء ج�معة الدول العربية. وهي 
اإ�صرائيل لتحويل جمرى مي�ه نهر  املع�هدة التي مت تفعيله� بدًءا من ع�م 1964 �صد م�صروع�ت 
م�صر،  ب�درت  كم�  ب�لأردن.  �ن  َعمَّ ومقره�  امل�صرتكة  الع�صكرية  القي�دة  ب�إن�ص�ء  وذلك  الأردن؛ 
والث�ين  الأول  موؤمتريه�  التي عقدت  العربية،  القمة  موؤ�ص�صة  ب�إن�ص�ء  التهديدات،  نف�ض  وملواجهة 

ب�لق�هرة والإ�صكندرية على التوايل ع�م 1964.
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واقت�صت بلورة هذا الدور روؤية ا�صرتاتيجية اإقليمية ل�ص�نع القرار يف م�صر اآنذاك، ورغبة اأكيدة 
يف توظيف القدرات امل�صرية خلدمة هذا الدور، ونظرة بعيدة املدى لإمك�ني�ت توظيف هذا الدور؛ 
على  القومي  الجت�ه  من  والإعالء  العربي،  القومي  الأمن  على  واحلف�ظ  امل�صرية،  الدولة  خلدمة 

الجت�ه�ت الُقطرية.
)1980-1974( Real Politique 2- الدور الواقعي

اأ�صلوب  اتب�ع  اإىل  اأخرى  عربية  بدول  والدفع  اإ�صرائيل،  مع  ال�صلمية  الت�صوية  مرحلة  وهو 
التف�و�ض وال�صلح معه�. بيد اأن هذا الدور انتهى اإىل تفكيك النظ�م الإقليمي العربي اإىل جتمع�ت 
�. ويجب األ نن�صى اأن  � وا�صرتاتيجيًّّ اأق�ليمية �صعيفة، مع �صي�ع الدور املركزي الإقليمي مل�صر �صي��صيًّ
 الدول العربية اتخذت قراًرا ع�م 1979 مبق�طعة م�صر، ونقل مقر ج�معة الدول العربية اإىل تون�ض 
)�صكل 2(. ول �صك اأن �ص�نع القرار يف م�صر اآنذاك مل ينجح يف ا�صتخدام اأي قدرات تف�و�صية 
ب�أنه مل  يوحي  مب�  امل�صرية؛  النظر  بوجهة  اإقن�عهم  بغية  العربي  الإقليمي  النظ�م  اأع�ص�ء  الدول  مع 

ال�صكل رقم 2: تفكك املنطقة العربية
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اأو اأخرى ب��صتمرار النظ�م الإقليمي العربي والدور امل�صري املركزي فيه. ففي  � بدرجة  يكن معنيًّ
اأكتوبر  الولي�ت املتحدة لتحليل م�صمون �صحيفة الأهرام وجملة  به� ع�م 1980 يف  درا�صة قمن� 
ه العالق�ت امل�صرية العربية،  قبل املب�درة بثالثة اأ�صهر، تبني اأن اخلط�ب ال�صي��صي امل�صري اآنذاك �صوًّ
املتحدة؛  ب�لولي�ت  م�صر  فيه من عالق�ت  اأعلى  الذي  الوقت  ال�صوفيتية، يف  امل�صرية  والعالق�ت 
وك�ن ذلك مقدمة للتحول يف ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية للرتكيز على البعد الُقطري والإعالء منه 

على ح�ص�ب البعد القومي.

Abandoned Role 3- الدور الغ�ئب
وهو املرحلة التي مرت به� ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية من ع�م 1981 اإىل 1991، والتي متثل 

املرحلة الأوىل من ع�صر الرئي�ض الأ�صبق مب�رك. وتت�صم هذه املرحلة مب� يلي:
 اأ- عدم القدرة اأو وعدم الرغبة يف القي�م بدور اإقليمي فع�ل، وغي�ب املب�درات امل�صرية ذات ال�صيت اأو 

الف�علة اأو العملية يف اأزم�ت النظ�م الإقليمي ك�فة، �صواء القت�ص�دية منه� اأم ال�صي��صية.

ال�صكل رقم 3: خريطة القوى ال�ص�غطة على الدور امل�صري
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ب- تدين لغة اخلط�ب ال�صي��صي القومي والإقليمي، والنخراط يف الو�صع الداخلي ب�صورة بررت النظرية 
التقليدية التي اندثرت، والتي ك�نت ترى بوجود ف�صل بني م� هو خ�رجي وم� هو داخلي. ول �صك 
اأن امل�صتنقع الداخلي مب� يحمله من عجز اإداري Mismanagement وف�ص�د اإداري و�صي��صي، وغي�ب 

�ء، اأغرق �ص�نع القرار يف بحر جلي ل خمرج منه. الإرادة احلقيقية لإ�صالح َبنَّ
ت- النحي�ز اإىل الولي�ت املتحدة الأمريكية والتدليل املخل لإ�صرائيل. وهو م� اأ�ص�ب حركة  ال�صي��صة 
اخل�رجية امل�صرية، يف ق�ص�ي� وجم�لت حيوية اأ�ص��صية، ب�صلل ت�م ك�ن من الع�صري الربء منه. نذكر من 
تلك الق�ص�ي�: العراق وفل�صطني )املج�ل احليوي الرئي�صي مل�صر(، وال�صودان )العمق ال�صرتاتيجي 
مل�صر(، وال�صوم�ل )دولة اجلوار اله�مة لإثيوبي� امل�صدر الرئي�صي ملي�ه النيل(، وق�ص�ي� املي�ه بني دول 

حو�ض النيل.
اإن هذا النحي�ز دفع ب�ل�صي��صة اخل�رجية امل�صرية اإىل التن�زل عن دوره� التقليدي لغريه� من 
ت�صتخدم  والتي  اخلليج،  دول  بع�ض  مثل  الروؤية  والأقل يف  مركزية،  والأقل  اأهمية،  الأقل  الدول 

العط�ي� امل�لية واملذهبية الدينية )املذهب الوه�بي( يف حتدي الدور املركزي مل�صر واحللول حمله.
)2011-1991( Dependent Role 4- الدور الت�بع

الولي�ت  من  كل  وظفت  حيث  الإقليمية؛  التوازن�ت  يف  خطرًيا  حتوًل  املرحلة  هذه  �صهدت 
املتحدة واإ�صرائيل، وبتن�صيق حمتمل، القدرات الع�صكرية وال�صي��صية وال�صرتاتيجية الإيرانية �صد 
الدور امل�صري التقليدي. وقد نبهن� اإىل ذلك �صنوات طويلة قبل اتف�ق لوزان الأخري ع�م 2015 
بني اإيران و5+1، والذي يعطي اإيران حرية حركة غري م�صبوقة يف النظ�م الإقليمي. فلم يحدث يف 
جت اأي دولة كربى USA علًن� Marketing لدور اإقليمي ف�عل لإيران كم�  الت�ريخ احلديث اأن روَّ
فعلت الولي�ت املتحدة الأمريكية واإ�صرائيل؛ حيث مل يعد مل�صر دور موؤثر يف فل�صطني والعراق 
ولبن�ن وال�صودان وال�صوم�ل؛ واإمن� حتول الدور الإيراين اإىل دور ف�عل يف كل هذه املن�طق. ول �صك 
ال�ص�أن  هذا  اإيران يف  وتوظف  مل�صر.  التقليدي  الطبيعي  الدور  من  يحد  الإيراين  الدور  تن�مي  اأن 
درجة اأعلى من درج�ت التع�ون امل�يل والقت�ص�دي، كم� توظف املذهب ال�صيعي بق�صد اإع�دة بن�ء 
الإمرباطورية الف�ر�صية. وميكن النظر اإىل حم�ولت تركي� اإع�دة الإمرباطورية العثم�نية بنف�ض املنظور؛ 
لأنه� ت�صتهدف اأ�ص��ًص� احلد من الدور الإقليمي مل�صر. ولعل املوقف الرتكي املوايل جلم�عة الإخوان 

امل�صرية بعد اإزاحته� عن عر�ض م�صر دليل ق�طع على ذلك.
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5- الدور الواعد Promising Role )2011- اليوم(
يونية  و30   2011 ين�ير   25 بثورتي  املرتبطة  املتغريات  من  جمموعة  من  الدور  هذا  وينبثق 
ال�صلطوي  النظ�مني  من  التخل�ض  يعني  والذي  الدميقراطي،  التحول  راأ�صه�  على  وي�أتي   .2013
والثيولوجي، والتحول اإىل نظ�م اأكرث انفت�ًح�، والتغري الذي ك�ن متوقًع� يف عملية �صنع القرار وانهي�ر 
املركزية املطلقة يف اتخ�ذه و�صخ�صنته اإىل درجة اأعلى من التعددية، ووجود روؤية م�صرية اأكرث انطالًق� 
خلقت  والتي  ال�صي��صية،  ب�لعملية  املرتبطة  الأخرية  التطورات  ك�نت  واإن  الآخرين؛  مع  للتف�عل 
اأزم�ت داخلية ح�دة، ت�صع قيوًدا جديدة على هذا الدور الواعد. وهكذا، ف�إنه ميكن ت�صور خ�ص�ئ�ض 

الدور الواعد وامل�صتقبلي كم� يلي:
اأ- �صنع �صي��صة خ�رجية اأكرث ف�علية، تتوىل فيه� وزارة اخل�رجية امللف�ت الرئي�صية لل�صي��صة اخل�رجية 

امل�صرية، وعلى راأ�صه� ال�صراع العربي الإ�صرائيلي، وملف مي�ه نهر النيل.

ال�صكل رقم 4: انق�ص�م الع�مل العربي
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ب- احتم�لت اأكرب ل�صي��صة خ�رجية اأكرث توازنً� بني الف�علني الرئي�صيني يف النظ�م الدويل دون النحي�ز 
املطلق اإىل الولي�ت املتحدة الأمريكية. فقد ك�ن من املتوقع حلكوم�ت م� بعد الثورة اأن تنطلق اإىل 
اآف�ق النظ�م الدويل اجلديد لإق�مة عالق�ت اأكرث تف�عاًل مع ال�صني ورو�صي�؛ وهو ملف بداأه النظ�م 

ال�صي��صي اجلديد.
ت- اإمك�ني�ت التقدم مبب�درات اإقليمية تتن��صب مع الآف�ق اجلديدة التي خلقته� ب�صورة خ��صة ثورة 30 
يونية ب�ص�أن التعبئة ال�صعبية التي مل ي�صبق له� مثيل يف الت�ريخ، والتي تنتظر نت�ئجه� الدول العربية 
والإفريقية، ن�هيك عن ال�صعب امل�صري. ولي�ض اأدل على ذلك من م�ص�ركة م�صر الف�علة يف ع��صفة 

احلزم املوجهة �صد احلوثيني يف اليمن.
للدور  جمدًدا  تهديًدا  متثل  التي  اجلوار،  دول  جت�ه  جديدة  ا�صرتاتيجية  ل�صي�غة  اأكرب  احتم�لت  ث- 
الإقليمي التقليدي مل�صر، الذي �صبق اأن اأ�صرن� اإليه، واملتمثل يف التهديدات املب��صرة وغري املب��صرة 

للم�ص�لح القومية امل�صرية من ج�نب كل من اإيران وتركي�.
ميثله  الدويل، كم�  القوى  توازن  اجلذرية يف  التغريات  اإط�ر  و�صع ذلك يف  يتم  اأن  ول بد من 

ال�صكل الت�يل:

ال�صكل رقم 5: النظ�م التعددي وجتذر )ات�ص�ع( الدور
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ج- احتم�لت اأكرب لدور اأو�صع يف الق�رة الإفريقية. وقد بداأ ذلك بزي�رات مكثفة من ج�نب رئي�ض 
الوزراء ورئي�ض اجلمهورية لعدد من الدول الإفريقية، وب�صورة خ��صة دول حو�ض النيل.

القدرات  اإىل  �صمولية  نظرة  �صيء،  كل  وقبل  اأوًل،  يتطلب  الواعد  الدور  هذا  تفعيل  اأن  بيد 
امل�صرية وكيفية تفعيله� وتوظيفه� خلدمة هذا الدور، كم� يقت�صي روؤية اأكرث اإيج�بية لدور اأكرث ف�علية 
على امل�صتويني الإقليمي والدويل؛ وفوق هذا وذاك، يتطلب اإرادة �صي��صية لديه� الروؤية واللتزام 

بهذا الدور امل�صري الإيج�بي. 

ل يعزب عن الب�ل اأن الثورة امل�صرية، والتحول من ال�صلطوية اإىل النظ�م الدميقراطي، ب�لإ�ص�فة 
اإىل القدرات امل�صرية الطبيعية والب�صرية، هذا ف�صاًل عن التقدير الذي مينحه الف�علون الرئي�صيون يف 
النظ�م الدويل مل�صر - كل م� �صبق مينح م�صر فر�صة ت�ريخية ل�صتع�دة دوره� الإقليمي املركزي. بيد 
اأن ذلك يتطلب اأوًل، وقبل اأي �صيء، التحول اإىل نظ�م دميقراطي مبني على املوؤ�ص�ص�ت الدميقراطية 
اإليه�  وتدفع  وا�صرتاتيجية جديدة حتققه�  �صي��صية  روؤية  وي�صتلزم  ال�صعبية.  ال�صي�دة  تعلي من  التي 
العربي  الإقليمي  النظ�م  واأزم�ت  وم�صكالت  ق�ص�ي�  حلل  امل�صرية  للدولة  تقليدية  غري  مب�درات 
وال�صرق اأو�صطي والإفريقي ورمب� اأبعد من ذلك. وتتطلب �صي��صة خ�رجية جتمع بني املب�درة واملب�داأة 
من ن�حية، وميزان دقيق للمخ�طرة من ن�حية اأخرى؛ ولكن اإدارة ال�صي��صة اخل�رجية امل�صرية اليوم 

ال�صكل رقم 6: الدور الفع�ل املمكن
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بذات الأ�صلوب الذي اأديرت به يف ع�صر النظ�م ال�صلطوي، ل توؤخر الو�صول اإىل الدور الإقليمي 
املركزي فقط؛ واإمن�، وهذا هو الأخطر، ي�صيل لع�ب دول اجلوار اجلغرايف ودول عربية اأخرى للحد 
من هذا الدور، ول يكفي لإدارة �صي��صة خ�رجية ف�علة، ب�لن�صبة اإىل الدولة امل�صرية، اتب�ع �صي��صة 
النتظ�ر دون الإقدام على تقدمي مب�درات اإقليمية ودولية فع�لة تتن��صب مع القدرات امل�صرية واملوقع 
اجليو�صرتاتيجي. ومن ثم، يجب التحول الكيفي، لي�ض يف اإدارة ال�صي��صة اخل�رجية فقط؛ واإمن� اأي�ًص� 
يف ت�صميمه� والروؤية الث�قبة لأطره� واأبع�ده� القومية والإقليمية والع�ملية. فذلك كله يتطلب وجود 
روؤية واعية لدى القي�دة ال�صي��صية، وقدرة ا�صتثن�ئية على تعبئة املوارد امل�صرية وعلى راأ�صه� املوارد 

الب�صرية لتحقيق هذا الدور املركزي.



نحو منظور م�صري خلريطة التهديدات الأمنية يف ال�صرق الأو�صط

ال�صفري حممد اأني�س �ص�مل

مقدمة 
خ��صة  ب�لدولة،  الر�صمية  اجله�ت  تتوله�  التي  الرئي�صية  امله�م  من  الأمنية  التهديدات  قراءة  تعد 
الربمل�نية،  واللج�ن  الدرا�ص�ت،  مراكز  قي�م  �صرورة  مع  والدبلوم��صية؛  والع�صكرية،  الأمنية،  املوؤ�ص�ص�ت 
�. وهن�ك ثالثة مط�لب ميكن  والأحزاب، والإعالم، ب�لتف�عل مع تلك العملية والإ�صه�م فيه� ومراجعته� دوريًّ
اأن ت�ص�هم يف اإثراء احلوار حول التهديدات الأمنية التي تواجهه� دولة م�. وي�أتي يف مقدمته� وجود حد اأدنى 
من الأهداف اأو امل�ص�لح الوطنية املتفق عليه�، والتي يراد احلف�ظ عليه� اأو حتقيقه�. اأم� املطلب الث�ين، فهو 
�صرورة توافر م�ص�حة للحوار والختي�ر بني البدائل، بحيث تكون الختي�رات �ص�درة عن درا�صة مو�صوعية 
روؤية  توافر  يتطلب  وذلك  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  على  القدرة  هو  الث�لث،  واملطلب  الإمك�ن.  بقدر  عقالنية 
للم�صتقبل بحيث ُيجرى النق��ض حول كيفية تبني �صي��ص�ت وقرارات ح�لية، ت�أتي نت�ئجه� بعد فرتة؛ كي 
يجب  الذي  ال�صين�ريو  ال�صوؤال حول  يثري  وذلك  تهديدات جديدة.  ملواجهة  ا�صتعداد  على  الدولة  تكون 
ال�صتعداد له: فهل هو ا�صتمرار لالأو�ص�ع احل�لية؟ اأو تدهور لهذه الأو�ص�ع بحيث تتزايد العوامل املن�وئة؟ 
اأو حت�صن الأو�ص�ع بحيث تكون مواتية واأف�صل من املوقف احل�يل؟ اأو ظهور تطور اأو اأكرث غري متوقع يقلب 

الأو�ص�ع ب�صكل كبري Disruption - وهو م� يطلق عليه البع�ض »�صين�ريو البجعة ال�صوداء«؟

اأوًل: التهديدات الأمنية على امل�صرح الإقليمي
وب�فرتا�ض توافر هذه العوامل الثالثة �ص�لفة الذكر، اأو وجود نية حقيقية لتحقيقه�، فمن املفيد بداية 
اأو�صطي، وم� يحمله من تهديدات ومتغريات، قبل  القي�م ب��صتعرا�ض مع�مل امل�صرح الإقليمي ال�صرق 

النتق�ل اإىل و�صع البدائل املت�حة للتع�مل مع املنطقة.
ال�صرق الأو�صط هو وجود قدر  التهديدات الأمنية احل�لية يف  اأول مع�مل  1- الفو�صى الإقليمية: يعد 
كبري من الفو�صى وال�صيولة، نتيجة ت�ص�بك عدد من العوامل املتداخلة مب� يف ذلك ات�ص�ع الت�صقق�ت 
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وال�صي��صية  والدينية  والقبلية  الإثنية  العوامل  لت�أثري  نتيجة  املنطقة،  دول  من  عديد  يف  الداخلية 
الأرا�صي،  من  م�ص�ح�ت  يحتلون  الدول،  غري  من  ف�علني  وظهور  احلوكمة،  و�صوء  والقت�ص�دية، 
بل مي�ر�صون اأدوار الدول، مب� يف ذلك اإق�مة العالق�ت الدبلوم��صية والتدخل يف دول اأخرى قريبة 
وبعيدة. وتزامن مع ذلك تدخل دول اإقليمية، ب�صكل مب��صر وعرب حت�لف�ت مع قوى حملية؛ للت�أثري 
على  املنطقة  الف�علة يف  الأطراف  بني  التوافق  من  الأدنى  احلد  غي�ب  مع  النزاع�ت؛  م�ص�ر  على 
القواعد والآلي�ت التي حتكم النظ�م الإقليمي. ومم� زاد من تعقيد تلك النزاع�ت املحتدمة يف املنطقة 
ت�صويته�  وا�صتبع�د  دميومته�  ت�صبب يف  مم�  وحت�لف�ته�؛  م�ص�حله�  بدافع حم�ية  دولية  اأطراف  تدخل 
� يف امل�صتقبل املنظور. وتلك الفو�صى الإقليمية امل�ص�ر اإليه� تعك�ض عمق »النتق�ل الهيكلي«  �صلميًّ

يف النظ�م الإقليمي، من حيث:
اأ- ع�صوية النظ�م: حيث اأ�صبحت الدول ال�صرق اأو�صطية )تركي�، واإيران، واإ�صرائيل( تلعب اأدواًرا 
يف �صميم ق�ص�ي� املنطقة من ن�حية توازن القوى، وال�صتحواذ الإقليمي، والتع�مل مع القوى 
الكربى، والتح�لف�ت مع الأطراف الف�علة )دول، ونظم حكم، وف�علني من غري الدول(، بل 

و�صع ترتيب�ت حللول موؤقتة واأخرى دائمة.
ب- هرياركية القوة والت�أثري: وميكن احلديث هن� عن تراجع اأدوار دول كم�صر و�صوري� والعراق واجلزائر، 
و�صعود دور دول مثل ال�صعودية والإم�رات وقطر؛ مع وجود عدد من الأطراف اله�م�صية متلك 

اأ�صواًت� يف جم�ل�ض ج�معة الدول العربية، غ�لًب� م� تنح�ز اإىل موقف الدول اخلليجية.
ت- دور القوى الكبى: ت�صهد املنطقة مرحلة من التدخل الدويل الزاعق، وغري املتوقع، يف �صوء 
حترر الدول العربية من ال�صتعم�ر املب��صر بعد احلرب الع�ملية الث�نية. ويرتاوح التدخل الدويل 
بني وجود قواعد اأجنبية �صراحة يف �صبع دول عربية على الأقل، ب�لإ�ص�فة اإىل ح�لت التدخل 
الع�صكري املب��صر يف خم�ض دول عربية اأخرى. فال عجب اأن تكون م�ص�كل املنطقة هي مو�صع 
بوتن  ترامب  مف�و�ص�ت  )مثاًل  العربي  اجل�نب  ا�صتبع�د  مع  اخل�رجية  الأطراف  بني  تف�و�ض 
اإجراء  الإيط�يل حول  الفرن�صي  اأو اخلالف  �صوري�،  لالأو�ص�ع يف  تعر�صت  التي  يف هل�صنكي، 

النتخ�ب�ت الليبية، ومف�و�ص�ت اأ�صت�ن� حول �صوري�... اإلخ(.
ث- اأو�ص�ع التنظيم الإقليمي: م� زالت ج�معة الدول العربية حت�ول ا�صتكم�ل موؤ�ص�ص�ته� مثل جمل�ض 
الأمن وال�صلم، وتطوير قدراته� )يف اإدارة الأزم�ت مثاًل(، وتفعيل عملية اتخ�ذ القرارات، عرب 
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عملي�ت متت�لية لالإ�صالح والتطوير؛ ب�لإ�ص�فة اإىل وجود اإدراك احل�جة اإىل اإيج�د اآلي�ت للتع�مل 
مع دول اجلوار غري العربية. وب�لتوازي يرى البع�ض اأن ال�صرق الأو�صط يحت�ج اإىل مق�ربة اإقليمية 
كم�  الأوروبي(.  والتع�ون  الأمن  موؤمتر  منط  على  )رمب�  العربية  غري  املنطقة  دول  ت�صم  جديدة 
لإنه�ء  ال�ص�بع ع�صر؛  القرن  و�صتف�لي� يف  موؤمتر  مي�ثل  الأو�صط  لل�صرق  موؤمتر  فكرة عقد  طرحت 
اأ�ص��ض م�ص�حل�ت ت�ريخية بني الأطراف الرئي�صية، واإجراءات لبن�ء  النزاع�ت يف املنطقة على 

الثقة CBMs... اإلخ. 
2- الإره�ب: تدل املوؤ�صرات على تزايد معدل العملي�ت الإره�بية حول الع�مل خالل العقد امل��صي، 
مق�رنة ب�لأربعني ع�ًم� ال�ص�بقة. ويواكب ذلك زي�دة �صخمة يف عدد القتلى واجلرحى من جراء هذا 
الع�مل؛ مع مالحظة انتق�ل متركزه� اجلغرايف اإىل دول ال�صرق الأو�صط الكبري، بعد اأن ك�نت ترتكز 
يف اأمريك� الالتينية، والهند، وعدد اآخر من الدول )مثاًل، يف ع�م 2016 تركزت 75٪ من العملي�ت 
الإره�بية يف ال�صرق الأو�صط واإفريقي�(. ولعل الأهم من تتبع مدلولت هذه املوؤ�صرات الكمية، هو 
ر�صد التطور »املوؤ�ص�صي« لالإره�ب الذي اأ�صبح ي�صكل جزًءا من م�صروع�ت لأ�صب�ه الدول، حيث 
الق�ص�ء  وتنظيم  الأمن،  على  واحلف�ظ  والتدريب  للتجنيد  ونظم  له� حدود جغرافية،  كي�ن�ت  تربز 
وال�صرائب والتعليم، بل العالق�ت اخل�رجية. فتتع�مل معه� الدول، وتزوده� ب�لإمدادات والتدريب 
اأو  الن�ر،  اإطالق  وقف  تف�هم�ت على  ذلك  مب� يف  والتف�قي�ت  التح�لف�ت  معه�  وتعقد  والتمويل، 
حتديد مواقع التواجد اأو تب�دل الأ�صرى. وب�لتوازي، ت�صتمر املواجهة مع ظ�هرة الإره�ب عرب اإدراج 
املنظم�ت الإره�بية على قوائم خ��صة، وفر�ض العقوب�ت عليه�، وتوجيه ال�صرب�ت الع�صكرية اإليه�، 
�صواء يف اإط�ر »احلرب على الإره�ب«، التي اأعلنته� الولي�ت املتحدة ع�م 2001، اأو يف اأطر اأخرى.
3- املع�صلة الإ�صرائيلية: رغم مرور اأربعني ع�ًم� على مع�هدة ال�صالم امل�صرية الإ�صرائيلية، ف�إن الأدبي�ت 
اإزاء �صل�صلة من الأو�ص�ع والتطورات  ال�صرتاتيجية الإ�صرائيلية زاخرة بكت�ب�ت تعرب عن القلق 
وهذا  لل�صالح.  �صفق�ت  من  ذلك  وغري  الأمريكي،  ال�صالح  اإمدادات  ت�أثري  مثل  مب�صر،  املتعلقة 
فقدان  احتم�لت  تتن�ول  �صين�ريوه�ت  وطرح  امل�صرية،  الدف�ع  ميزانية  حجم  تن�ول  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
ال�صيطرة على �صين�ء، وت�ص�عد العملي�ت الإره�بية مب� مي�ض اأمن اإ�صرائيل؛ مع مالحظة اأن هذا الطرح 
يربز، ب�صفة خ��صة، يف ح�لة املراكز البحثية اليمينية التي ت�ص�ند الأحزاب وال�صخ�صي�ت املتطرفة، 

بل التي ميتد ن�ص�طه� اإىل �صخ�صي�ت من اليمني الأمريكي املوؤيد لليمني الإ�صرائيلي.
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املوقف الر�صمي امل�صري، ب�ملق�بل، يوؤكد على اأهمية احلف�ظ على مع�هدة ال�صالم مع اإ�صرائيل، والبن�ء 
عليه� ب�لتو�صل حلل للنزاع العربي الإ�صرائيلي؛ مع اإدراك ملركزية هذه الق�صية يف حتقيق ال�صتقرار 
املواقف  توؤكد  �صنة،  م�ئة  امتد لأكرث من  الذي  النزاع  لهذا  الع�دل  تو�صيف احلل  الإقليمي. ويف 
اإق�مة دولة تتوافر له� ظروف البق�ء  امل�صرية على �صرورة ال�صتج�بة حلقوق ال�صعب الفل�صطيني يف 
مع توفري الأمن يف املنطقة، لي�ض عن طريق الحتالل وم�ص�درة احلقوق، ولكن عن طريق اإجراءات 
متوازنة ومتب�دلة؛ مب� يف ذلك دور لقوات ومراقبي الأمم املتحدة، ومن�طق منزوعة اأو حمدودة ال�صالح، 
واإجراءات لبن�ء الثقة... اإلخ. ويت�صل بهذه املق�ربة املب�درة امل�صرية لإن�ص�ء منطقة خ�لية من اأ�صلحة 
الدم�ر ال�ص�مل ب�ل�صرق الأو�صط؛ اإدراًك� ملخ�طر انفراد اإ�صرائيل ب�متالك اأ�صلحة نووية، تدفع اأطراًف� 
اإىل حم�ولة احل�صول على القدرات نف�صه� حتقيًق� للتوازن. ويف الوقت نف�صه، تدرك الق�هرة  اأخرى 
اأهمية احلف�ظ على قدر من التوازن يف جم�ل الأ�صلحة التقليدية؛ تعزيًزا لال�صتقرار، وتف�دًي� ل�صب�ق 
التنمية. ومن هذا املنظور ميكن ت�صور املوقف امل�صري من  التوتر، ويعوق جهود  ت�صلح يرفع درجة 
الغوا�ص�ت  اأو  اإف 35،  الط�ئرات  )مثاًل:  اإ�صرائيل  عليه  الذي حت�صل  ال�صالح،  تكنولوجي�  قفزات 
الأمل�نية من طراز دولفني - 2(، والذي يتج�وز احتي�ج�ت الأمن الإ�صرائيلي؛ مب� ي�صري اإىل �صين�ريو 
توفري تفوق اإ�صرائيلي ك��صح على نط�ق اإقليمي وا�صع، ومب� قد يدفع اأطراًف� اأخرى )اإيران مثاًل( اإىل 
حم�ولة مع�دلة القدرات الإ�صرائيلية وحتييده� عرب برامج الت�صليح، اأو عرب التح�لف مع اأطراف اأخرى 

من الدول والف�علني من غري الدول؛ ومب� يزيد من ح�لة ال�صطراب والتوتر يف الإقليم.
4- �صب�ق ال�صالح واختالل موازينه: عند ت�أمل امليزان الع�صكري بني الأطراف الرئي�صية يف املنطقة، تبدو 
التف�وت�ت الكمية والكيفية فيم� بينه�؛ نتيجة لختالف الإمك�ني�ت واأمن�ط التح�لف�ت الدولية التي 
ت�صتند اإليه�. ومع انخراط هذه الأطراف يف �صب�ق للت�صلح، وذلك ينعك�ض يف ارتف�ع املخ�ص�ص�ت 
الدف�عية، وارتف�ع ن�صبة م� ت�صتورده دول املنطقة من ال�صالح، يف املوؤ�صرات الع�ملية التي تتبع هذه 
التج�رة، مع تقدم ترتيب عدد من دول املنطقة يف جدول اأكرث الدول اإنف�ًق� على ال�صالح يف الع�مل. 
وت�صهم هذه العن��صر يف اإذك�ء ح�لة عدم ال�صتقرار والتوتر يف املنطقة؛ حيث تزيد من ال�صعور بعدم 
اأو  الت�صليح،  مزاي� من حيث حجم  اأطراف متلك  اأو  اأطراف جم�ورة  املحتمل من  والتهديد  الأم�ن 
اأن حت�صل  الذي ميكن  الفني  الدعم  نوعية  اأو  املت�ح ل�صتخدامه،  الدويل  الت�أييد  اأو مدى  نوعي�ته، 
عليه دولة م� يف ح�لة ا�صتخدامه� لل�صالح. وتتعقد ت�أثريات هذا الع�مل يف غي�ب اتف�قي�ت لتحديد 
الدولية  والآلي�ت  الأدوات  يف  املنطقة  دول  ع�صوية  يف  ثغرات  ووجود  نوعي�ته،  اأو  ال�صالح  حجم 
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لنزع ال�صالح، واحلد من انت�ص�ره، ومع وجود العديد من النزاع�ت امل�صلحة يف املنطقة، بع�صه� ط�ل 
اأمده، وتعقدت جذوره ودوافعه، وتعددت اأطرافه، بل امتدت امل�ص�حة التي ت�صغله� هذه النزاع�ت. 
وعلى الرغم من اأن الت�ريخ يعد ح�فاًل مبح�ولت احلد من الت�صليح، ف�إنه� لقت اإم� عدم التفعيل اأو 
التجميد. ويف هذا ال�صي�ق من املهم الإ�ص�رة اإىل جتربة ACRS التي ل تزال مرجعية مهمة، �صواء 
ب�صبب اخلطوات التح�صريية التي �صملت تقدمي »وجهة النظر الوطنية حول الأهداف بعيدة املدى 
املتعلقة ب�حلد من ال�صالح والأمن الإقليمي«، اأو م� جرى من ا�صتعرا�ض لالتف�قي�ت الدولية اخل��صة 
ب�أ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل كخطوة نحو الن�صم�م اإليه� )مثل مع�هدات الأ�صلحة البيولوجية، والأ�صلحة 
الكيمي�وية، وعدم النت�ص�ر النووي، وحظر التج�رب النووية، ومع�هدة وقف اإنت�ج املواد الن�صط�رية 
ونظ�م مراقبة تكنولوجي� القذائف(؛ ب�لإ�ص�فة اإىل املن�ق�ص�ت التي جرت حول اإجراءات بن�ء الثقة، 
واإن�ص�ء منطقة خ�لية من اأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل ب�ل�صرق الأو�صط، واإق�مة »مراكز لالأمن الإقليمي« يف 
عدد من دول املنطقة؛ مع مالحظة �صدور بي�ن �ص�مل عن جمموعة العمل ع�م 1995. ومع ذلك 
تبقى العديد من الإحب�ط�ت والتعقيدات يف م�صرية احلد من ال�صالح يف ال�صرق الأو�صط؛ مب� يف 
اأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل، ودعم  اإن�ص�ء املنطقة اخل�لية من  اإ�صرائيل يف ال�صتج�بة جلهود  ذلك تعنت 
الولي�ت املتحدة للموقف الإ�صرائيلي، وانفراد اإ�صرائيل ب�متالك اأ�صلحة نووية، ورف�صه� الن�صم�م اإىل 
مع�هدة احلظر، وتعقد امل�ص�ألة ب�صبب اتف�ق 5+1 اخل��ض ب�لقدرات النووية الإيرانية، و�صب�ق ال�صواريخ 
الب�لي�صتية )وخ��صة املتو�صطة املدى(. وي�صيف البع�ض عوامل تت�صل ب�لقدرات النووية والب�لي�صتية 

املتوافرة لدى الهند وب�ك�صت�ن ب�عتب�ره� توؤثر يف اأمن عدد من دول املنطقة. 
� ي�صغط على موارده�، األ وهو انت�ص�ر م�ص�حله�  5- تعدد ومتدد م�ص�رح العملي�ت: تواجه م�صر حتدًي� مهمًّ
�، �صواء  احليوية يف اجت�ه�ت جغرافية خمتلفة؛ مبعنى تعدد م�ص�رح العملي�ت التي تتطلب دوًرا حركيًّ
ا�صتدعى ذلك املت�بعة والتخطيط والعمل الدبلوم��صي، اأو احت�ج الأمر اإىل دور ع�صكري واإق�مة حت�لف�ت 

وت�آلف�ت، اأو تطور اإىل م� هو اأبعد من ذلك. وميكن تو�صيح اأمثلة حمددة على ذلك:
تراوح  اإىل اجلنوب مع  ال�صم�ل  مل�ص�فة 2.000 كيلو مرت من  املنطقة  متتد  البحر الأحمر:  اأ- م�صرح 
عر�صه� من 29 كم اإىل 300 كم، حيث متر به� 20٪ من جت�رة الع�مل مبعدل حوايل 17 األف 
�، حتمل 820 مليون طن، بقيمة حوايل 700 ملي�ر دولر، ت�صمل 4.8 ماليني برميل  �صفينة �صنويًّ
�، و30٪ من الغ�ز امل�صيل للع�مل. ويرتبط بذلك دخل م�صر من قن�ة ال�صوي�ض الذي  نفط يوميًّ
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�. ورغم موجة احلديث عن البحر الأحمر بو�صفه »بحرية  يبلغ حوايل 5.5 ملي�رات دولر �صنويًّ
عربية« يف �صبعيني�ت القرن امل��صي، ف�إن الواقع هو تدويل املنطقة عرب تواجد قواعد لعدة دول 
)الولي�ت املتحدة، وال�صني، وفرن�ص�، واإيط�لي�، واإ�صب�ني�، واأمل�ني�، والي�ب�ن، وتركي�، والإم�رات(؛ 
 Combined Task Force 150 ب�لإ�ص�فة اإىل التواجد الع�صكري عرب القوة البحرية امل�صرتكة
دول  جتريه�  ومن�ورات  وحترك�ت  تواجد  اإىل  ب�لإ�ص�فة  دولة،   25 ت�صم  والتي   ،(CTF 150)

حمددة اأحي�نً� ب�ل�صرتاك مع اأطراف من املنطقة. وتتعقد ال�صورة ب�صبب تعدد النزاع�ت داخل 
دول هذه املنطقة وفيم� بينه� )مثاًل الأو�ص�ع يف اليمن، وال�صوم�ل، وال�صودان، والنزاع العربي 
الإ�صرائيلي... اإلخ(، مع م� ت�صببه من اجنذاب لدول اإقليمية واأطراف دولية مل�ص�ندة هذا الطرف 
اأو ذاك، اأو التدخل املب��صر حلم�ية م�ص�حله�. وي�ص�حب كل ذلك اأ�صك�ل جديدة من التدويل 
�صواء يف اأدوار الأمم املتحدة اأو الحت�د الإفريقي عرب قوات حفظ ال�صالم، اأو املبعوثني ال�ص�عني 
للو�ص�طة، اأو عرب طرح م�ص�ريع لت�صوية النزاع�ت، اأو تقدمي م�ص�ريع كربى كمب�درة احلزام والطريق 
اأن مل�صر  البحري«. ول �صك  البحر الأحمر كجزء من »طريق احلرير  تت�صمن  التي  ال�صينية، 
م�ص�لح مب��صرة يف هذا امل�صرح، وذلك من ن�حية احلف�ظ على حرية املرور، والأمن، واحلد من 
التن�ف�ض والتدخل الدويل، وتوفري املن�خ املن��صب لال�صتثم�ر، وبن�ء قدر من التوافق والتن�صيق 
بني الأطراف العربية مع احلف�ظ على ح�صن العالق�ت مع الأطراف الإفريقية والدولية. وقد 
انعك�ض ذلك موؤخًرا يف الإعالن عن »قي�دة الأ�صطول اجلنوبي«، ويف دعوة الق�هرة عدًدا من 
الدول العربية والإفريقية املت�ص�طئة للبحر الأحمر اإىل اجتم�ع يف دي�صمرب 2017 للتب�حث يف 
اإفريقي للتع�ون«؛ مع مالحظة ت�أخر اجتم�ع املت�بعة لهذه املجموعة، والذي ك�ن  »اإط�ر عربي 

يتوقع اأن يعقد يف ربيع الع�م احل�يل. 
وتعدد  العمالقة،  الط�قة  اكت�ص�ف�ت  بدافع  اهتم�م جديد  مو�صوع  وهو  املتو�صط:  �صرق  م�صرح  ب- 
النزاع�ت املعقدة يف الدول املت�ص�طئة، وتفرعه�، مع ت�ص�عد دور الدول ال�صرق اأو�صطية، وتواجد 
النووية يف  الربامج  واأ�ص�طيل، ووجود �صد وجذب حول  القوى الكربى عرب قواعد ع�صكرية 
املنطقة )الإ�صرائيلية والإيرانية(، ومعه� ب�قي اأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل؛ ب�لإ�ص�فة اإىل كون املنطقة 
� من املمر البحري الع�بر للبحر الأحمر وقن�ة ال�صوي�ض من اأوروب� واإليه�؛ مب� يتداعى  جزًءا ع�صويًّ

عن ذلك من حركة للهجرة غري النظ�مية من اجلنوب وال�صرق اإىل ال�صم�ل.
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    ويف هذا الإط�ر تتبلور امله�م الرئي�صية لقي�دة الأ�صطول ال�صم�يل مل�صر من ن�حية ت�أمني من�ص�ت 
والإ�صه�م  الع�ملية،  الب�ص�ئع  وت�أمني حركة  القت�ص�دية،  املنطقة  وحرا�صة  نقله،  وم�ص�رات  الغ�ز 
يف املجهود احلربي املوجه �صد املجموع�ت الإره�بية يف �صين�ء، واعرتا�ض اأعم�ل الهجرة غري 

النظ�مية، وتهريب الب�صر.
ت- الأو�ص�ع يف ليبي� وم�صرح ال�صحراء الغربية: مع انهي�ر نظ�م القذايف، وانتق�ل ليبي� اإىل ح�لة من 
الفو�صى منذ ع�م 2011، ف�إن م�صر تع�ين من تداعي�ت هذه الأو�ص�ع، �صواء من ن�حية وجود 
من�فذ للجم�ع�ت املتطرفة والأ�صلحة املهربة عرب ال�صحراء الغربية، اأو من حيث الفراغ الأمني 
� للت�أثري  � ودبلوم��صيًّّ يف ليبي�، الذي جذب العديد من الأطراف الدولية للتدخل املب��صر ع�صكريًّ
يف توجه�ت حل الأزمة؛ ب�لإ�ص�فة اإىل ت�أثري ا�صتمرار الأزمة يف القت�ص�د امل�صري بتف�عالته مع 
ال�صوق الليبية. وعلى م�صتًوى اآخر، ف�إن ا�صتمرار الأزمة الليبية ي�صهم يف تف�قم اخللل الإقليمي، 
ويعطل فر�ض العمل العربي والإفريقي امل�صرتك. ويالحظ اأن م�صر تعر�صت خالل ال�صنوات 
ال�صبعة امل��صية لتحدي�ت اأمنية على املحور الغربي اأخذت اأ�صك�ًل خمتلفة، مب� يف ذلك ت�صلل 
القي�م  اأو  مدنيني،  اأو  م�صرية  قوات  �صد  عدوانية  ب�أعم�ل  وقي�مهم  ال�صحراء  عرب  الإره�بيني 
عرب  النقل  وو�ص�ئل  والأ�صلحة  الأفراد  تهريب  اأو  ليبي�،  يف  مقيمني  م�صريني  واإعدام  بخطف 

ال�صحراء اإىل داخل الأرا�صي امل�صرية بل اإىل �صين�ء.
وك�ن تع�مل م�صر مع الأو�ص�ع يف ليبي� عقب ع�م 2011 ي�صمل عدة خطوط:

العمل الدبلوم��صي مع الأطراف الليبية، �صواء �صعًي� اإىل توافق يجمعه�، اأو لبلورة مواقف   –

بع�ض القب�ئل واجلم�ع�ت، اأو للم�ص�ركة يف اجلهود الدولية لالأمم املتحدة اأو لأطراف اأخرى، 
خ��صة فرن�ص� واإيط�لي�، »واآلية دول اجلوار العربي«.

تعزيز البني�ن الع�صكري امل�صري يف ال�صحراء الغربية، �صواء عرب تو�صيع قواعد ع�صكرية يف   –

ال�صحراء الغربية )ق�عدتي حممد جنيب و�صيدي براين، اللتني افتتحت� يف يوليو 2017(، 
اأو عرب املن�ورات املتت�لية مع اأطراف دولية، اأو عرب تعزيز عملي�ت املراقبة اجلوية والربية.

وتعزيز  الدبلوم��صية،  وامل�ص�ندة  املب��صرة،  املعون�ت  عرب  حفرت  خليفة  امل�صري  موقف  دعم   –

عالق�ته ب�أطراف دولية )رو�صي� مثاًل(.
بلورة حت�لف ع�صكري م�صري اإم�راتي، يقوم بتوجيه �صرب�ت للجم�ع�ت الإره�بية الع�ملة   –

داخل ليبي�.
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توجيه �صرب�ت جوية ملراكز تواجد اجلم�ع�ت الإره�بية داخل ليبي�، وعلى م�ص�رات حتركهم   –

�صرًق�.
6- التهديدات غري التقليدية: اأ�صبحت التهديدات غري التقليدية جزًءا اأ�صياًل من ق�ص�ي� الأمن القومي 
يف الع�صر احل�يل؛ ويدخل يف ذلك اأمن املعلوم�ت، واملي�ه، واجلرمية املنظمة، واجلرمية الع�برة للحدود، 
وتغري املن�خ، والأوبئة، وعملي�ت الإغ�ثة، واأو�ص�ع البيئة، والقر�صنة، وزي�دة ال�صك�ن، واملخدرات، 

والأمن الغذائي، والط�قة، والإره�ب، والهجرة غري النظ�مية، والفقر... اإلخ. 
القول  امل�صرية، ميكن  احل�لة  الق�ص�ي� وغريه� يف  هذه  لتن�ول كل  يت�صع  املج�ل ل  اأن  من  وب�لرغم 
اإن م�صر تواجه حتدي�ت كربى يف جم�ل التهديدات غري التقليدية. وتكفي الإ�ص�رة اإىل حتدي الزي�دة 
ال�صك�نية التي تهدد بو�صول عدد ال�صك�ن اإىل 151 مليونً� بحلول ع�م 2050، مع انعك��ص�ت ذلك على 
حجم ظ�هرة البط�لة، والحتي�ج�ت التعليمية وال�صحية؛ مع مالحظة زي�دة عدد الفقراء )اأي الواقعني 

حتت خط الفقر(، رغم تراجع ن�صبة الفقر.
ول يك�د املرء يقرتب من اأي من عن��صر التهديدات غري التقليدية حتى ت�صيبه الده�صة مع حجم 
التحدي الذي يواجه م�صر يف ال�صنوات الق�دمة. فح�صة الفرد من املي�ه جد متوا�صعة اليوم )650 مرًتا 
� )األف مرت مربع(، فم� ب�لك اإن زاد ال�صك�ن مبقدار 50٪ خالل الثالثني  �( مق�بل املقرر ع�مليًّ مربًع� �صنويًّ
 ،� ع�مليًّّ امل�صتهدف  املعدل  من  اأي ٪40   ،� �صنويًّ مربع  مرت  اإىل 400  الفرد  ن�صيب  ويهبط  الق�دمة،  �صنة 
للفرد  مربًع�  مرًتا   135( بكثري  احلدود  هذه  الآن حتت  تقع   - الأردن  مثل   - الدول  بع�ض  ك�نت  واإن 
اأن الإقليم العربي كله يع�ين ب�صدة من �صح املي�ه، ووجود م�ص�دره�، منبع الأنه�ر يف  �(. والواقع  �صنويًّ
� يوؤثر يف اأمن املي�ه، وهو عن�صر له تداعي�ته على  معظم احل�لت يف دول جم�ورة؛ مم� ي�صيف بعًدا �صي��صيًّ

الأو�ص�ع الداخلية يف العديد من دول املنطقة، كم� اأنه ينعك�ض على العالق�ت بني دول املنطقة.
ول تقل ق�صية الأمن الغذائي اأهمية اأو تعقيًدا عم� �صبق، حيث تعتمد م�صر على ا�صترياد حوايل 
60٪ من احتي�ج�ته� الغذائية؛ بل 70٪ من احتي�ج�ته� من القمح والفول، وحيث تت�صدر م�صر ق�ئمة 
�، كم� ت�صتورد اأكرث من 30٪ من احتي�ج�ته�  الدول امل�صتوردة للقمح بواقع حوايل 12 مليون طن �صنويًّ
والذرة. هن�  والعد�ض  الزيت،  اللحوم، وجميع احتي�ج�ته� من  ال�صكر، و60٪ من احتي�ج�ته� من  من 
اأي�ًص�، ف�إن التحدي الذي يواجه م�صر، يع�ين منه الع�مل العربي ب�أ�صره؛ مم� ينعك�ض على مدى ال�صتقرار 

وال�صتقاللية يف الإقليم. 
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ث�نًي�: ال�صرتاتيجية امل�صرية ملواجهة التهديدات الإقليمية
اأنه�  مب��صرة،  الأوىل  الوهلة  ومن  يبدو،  ف�إنه  م�صر،  تواجه  التي  الأمنية  التحدي�ت  بحث  عند 
لكل  ب�صيطة  اأو  �صريعة  حلول  وجود  عدم  مبعنى  ب�لتعقيد؛  تت�صم  اأنه�  كم�  كبرية،  درجة  اإىل  متعددة 
منه�؛ ب�لإ�ص�فة اإىل وجود قدر من الت�ص�بك بني م�صبب�ت وحمرك�ت هذه التهديدات، وبني الأ�ص�ليب 
)ال�صرتاتيجي�ت( املتوافرة ملواجهته� اأي�ًص�. وميكن مق�ربة هذه ال�صورة املركبة من خالل جمموعتني من 
التو�صي�ت اأو الأفك�ر: اأولهم� تتعلق ب�ملنه�ج اأو الأ�صلوب، وث�نيتهم� تركز على جمموعة من خطوط 

احلركة املو�صوعية.
فمن الن�حية املنهجية، ميكن ت�صور اأن التغريات العميقة على امل�صرح الإقليمي، وال�صم�ت اجلديدة 
التي تكتنفه، حتت�ج اإىل قراءة حتليلية جديدة، ومف�هيم م�صتحدثة، ومق�رب�ت مبتكرة. ول �صك اأن منطقة 
ال�صرق الأو�صط تت�صم ب�صف�ت خ��صة، تزيد من �صعوبة عملية التخطيط ال�صرتاتيجي، والتي تتطلب 
اإجراء حتليالت »رب�عية« SWOT ت�صمل عن��صر القوة، وال�صعف، والفر�ض، والتحدي�ت. وتبدو اأهمية 
مثل هذه الدرا�ص�ت بو�صفه� خطوة نحو ترتيب الأولوي�ت والأهداف، خ��صة يف النط�ق الإقليمي. وهي 
عملية تت�صمن اإعط�ء كل ق�صية اأو حتدٍّ اأوزانً� خمتلفة؛ وذلك على اأ�ص��ض مع�يري مو�صوعية. وميكن ت�صور 
جمموعة املع�يري اأو الأ�صئلة التي تطرح يف هذه العملية على اأنه� ت�صمل حتديد مدى خطورة التهديد، 
من حيث وزن امل�ص�لح اأو املوارد اأو القيم مو�صع التهديد، كم� ميكن النطالق من زاوية حجم املوارد 
ي�صتغرقه  �صوف  الذي  الزمني  للمدى  )توقع(  م�صتقبلي  تقدير  و�صع  مع  التهديدات؛  ملواجهة  املت�حة 

ظهور التهديد، واإجراء حتليل مق�رن للبدائل املت�حة ملواجهة كل تهديد.
وعملية بلورة الأولوي�ت هذه تتزايد تعقيداته� يف ظل ثالثة اعتب�رات اإ�ص�فية:

الإقليم  ح�لة  على  البع�ض  اأطلق  حيث  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  الع�لية  ال�صيولة  درجة   -1
 i،Volatility والغمو�ض،  والتعقيد  اليقني،  الق�بلية لال�صتع�ل وغي�ب  ليعك�ض  VUCA؛  م�صطلح 
Uncertainty ،Complexity ،Ambiguity. وي�ص�عد هذا الو�صع على اإ�صع�ف القن�عة بفوائد 

والت�صرف  بح�لته�،  ح�لة  لكل  الفعل  رد  تكييف  تف�صل  قن�ع�ت  وبروز  ال�صرتاتيجي،  التخطيط 
ب�أ�صلوب براجم�تي؛ مع تف�صيل عدم ال�صتب�ك اأو التورط يف م�ص�كل الإقليم اإل بدرجة حمدودة.

� يت�صم ب�ملف�ج�آت ذات  يربز عن�صر »الأحداث غري املتوقعة« ليعطي امل�صهد الإقليمي بعًدا �صب�بيًّ  -2
حمدودية  مع  خ��صة  العلمية،  ب�لأ�ص�ليب  به�  التنبوؤ  ي�صتحيل،  بل  ي�صعب،  التي  الكبري،  الأثر 
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اأو ب�صبب حتديد هذه الحتم�لت  اإط�ر املق�رب�ت »الواقعية«،  الحتم�لت التي يتم درا�صته� يف 
من  اإليه  الإ�ص�رة  �صبق  م�  مع  ال�صوداء«  »البجعة  ظ�هرة  وتتف�عل  ال�ص�بقة.  اخلربات  اأ�ص��ض  على 
احلم��ض  وتقلل  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  �صعوبة  من  لتزيد  الأو�صط  ال�صرق  يف   VUCA �صم�ت 
الع�صوائية  املتوالية  التغريات  مت�بعة  على  ق�درة  تبدو  ل  التي  ال�صرتاتيجي،  التخطيط  لعملي�ت 

على امل�صرح الإقليمي.
عملية بن�ء توافق داخل الدولة جت�ه اأهم التحدي�ت، والأهداف، وتخ�صي�ض املوارد املتوافرة ملواجهة   -3
واملج�ل�ض  والإعالم،  الأبح�ث،  مراكز  تفعيل  ت�صمل  تدبري،  عملية  اإىل  حتت�ج  الحتي�ج�ت،  هذه 
الني�بية؛ ب�لإ�ص�فة اإىل الأدوار الر�صمية ملوؤ�ص�ص�ت الدولة على م�صتوى الرئ��صة، وجمل�ض الوزراء، 
وجمل�ض الأمن القومي، وجمل�ض الدف�ع الوطني، ووزارتي اخل�رجية والدف�ع، واملخ�برات الع�مة؛ مب� 
يحقق ال�صتف�دة من الإمك�ني�ت واخلربات املتوافرة داخل وخ�رج اأجهزة احلكم. وذلك عرب حوار 
ثري ومفتوح يطرح ح�ص�ب التك�ليف لكل البدائل املت�حة، بل ميتد عرب دبلوم��صية امل�ص�ر الث�ين، 

اإىل التوا�صل مع مراكز الأبح�ث والفكر يف الدول الأخرى.
التي  الأمنية  التهديدات  ملواجهة  مل�صر  املت�حة  احلركة  اجت�ه�ت  بع�ض  م�صمون  اإىل  انتقلن�  اإذا  اأم� 

تواجهه� يف ال�صرق الأو�صط، ف�إنه ميكنن� اأن نبداأ بتحديد خم�صة م�ص�رات اأ�ص��صية:
1- تعزيز املكون�ت الداخلية لالأمن القومي امل�صري: تبدو الأولوي�ت امل�صرية الداخلية وا�صحة اإىل 
حد كبري من حيث الق�ص�ء على الإره�ب وخ��صة يف �صين�ء، وحتقيق ال�صتقرار الذي يدعم 
ال�صتثم�رات  يجذب  مب�  الأ�ص��صية  البنية  تقوية  مع  العمل،  فر�ض  وتوفري  القت�ص�دي،  النمو 
اخل�رجية ويو�صع الرقعة ال�صك�نية، ومع اإجراء اإ�صالح�ت عميقة يف جم�لت التعليم وال�صحة 
ويحقق  ال�صك�ين،  والنفج�ر  والأمية  الفقر  ن�صب  على  يق�صي  مب�  الجتم�عية؛  والرع�ية 
توزيع  ويعيد  الغذائي،  الأمن  فجوة  يع�لج  ومب�  ع�م 2030،  بحلول  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف 
موارد وا�صتخدام�ت املي�ه )مب� يت�صل بذلك من حركية اإقليمية يف وادي النيل(. وحتقيق هذه 
املجموعة من الأهداف يقت�صي قدًرا من »الكمون ال�صرتاتيجي«؛ بهدف اإع�دة ح�صد عن��صر 
القوة امل�صرية التي تبدو مبعرثة ب�صكل يعطل حترك م�صر اخل�رجي. وهي ظ�هرة مو�صع �صكوى 
)مثاًل: ح�فظ  ال�ص�بقني  اخل�رجية  والعالق�ت  القومي  الأمن  م�صئويل  من  العديد  كت�ب�ت  يف 

اإ�صم�عيل، وعمرو مو�صى، واأحمد اأبو الغيط(.
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2- ال�صتثم�ر يف القوة الن�عمة: متلك م�صر ميزة ه�ئلة، تتمثل يف دوره� الت�ريخي يف الإقليم املحيط 
به�، الذي ت�صكنه كتلة �صك�نية كبرية ترتبط اأجزاوؤه� بو�ص�ئج عميقة، واإن ك�ن هن�ك اتف�ق على 
ت�آكل كثري من مكون�ت قوة م�صر الن�عمة )اإذاعته�، واإنت�جه� الأدبي، وفنه�، وال�صينم� امل�صرية، 
واإعالمه�، وج�مع�ته�، واخلط�ب ال�صي��صي ال�ص�در من الق�هرة، وجنومه� يف كل جم�ل... اإلخ(. 
كم� اأن كثرًيا من هذه العن��صر اأ�صبحت تتوافر لدى دول الإقليم؛ مبعنى اأن امليزة الن�صبية مل�صر 
ب�صنة  تت�صل  واأخرى هيكلية  ذاتية  بت�أثري عوامل  النح�ص�ر  اآخذة يف  الن�عمة  القوة  يف جم�ل 
التطور. اإل اأنه من املالحظ اأنه ي�صعب على دولة واحدة اأن تخلف م�صر يف دوره� الإقليمي 
املركزي. والأرجح اأن ظ�هرة تعدد مراكز القي�دة والت�أثري �صوف ت�صتمر يف الأمد البعيد، بل يبدو 
اأن دوائر الت�أثري تتجه اإىل نوع من التخ�ص�ض بحيث يكون لإحدى دول املنطقة ت�أثري غ�لب يف 
ق�صية م� )مثاًل: القت�ص�د الإقليمي، اأو القوة الع�صكرية، اأو الط�قة(، دون اأن ين�صحب ذلك اإىل 
ق�ص�ي� اأخرى. وهو م� يعني �صرورة الجت�ه اإىل اإيج�د حت�لف�ت وت�آلف�ت جتمع بني مراكز الت�أثري 

املختلفة مع احل�جة اإىل تطوير التنظيم الإقليمي ليحقق هذا الدور.
ويظل لدى م�صر فر�صة قد ل تتوافر لغريه�، للنهو�ض بعن��صر القوة الن�عمة لديه�، مب� يعزز من 
وزنه� الدويل، ودوره� الإقليمي، ومب� ي�صيف اإىل فر�صه� يف حتقيق اأهدافه� ال�صرتاتيجية واحلف�ظ 

على م�ص�حله� احليوية؛ مع مالحظة ارتف�ع ع�ئد ال�صتثم�ر يف هذا املج�ل، و�صرعة ظهور نت�ئجه.
3- حتديث القوة اخل�صنة: توجد موؤ�صرات اإىل اجت�ه م�صر نحو تطوير عدة جوانب من قوته� الع�صكرية، 
�صواء من ن�حية الت�صليح اأو من النواحي التنظيمية والفكرية. وت�صري امل�ص�در الدولية - التي 
� ونوًع� يف جم�لت الت�صليح، والتدريب، والبنية الع�صكرية  تر�صد الن�ص�ط الع�صكري امل�صري كمًّّ
والغوا�ص�ت  راف�ل،  والط�ئرات  امل�صرتال،  الط�ئرات  ح�ملت�  ذلك  يف  مب�  اإلخ،  والتخطيط... 
الدولفني، ونظ�م الدف�ع اجلوي �ض300، وط�ئرات ميج 29 - اإىل وجود رغبة وا�صحة يف تنويع 
اإىل ا�صتحداث خطوات تنظيمية جديدة، مثل الإعالن عن  م�ص�در ال�صالح. مع وجود اجت�ه 
حممد  وق�عدتي  اجلنوبي،  لالأ�صطول  والأخرى  ال�صم�يل  لالأ�صطول  اإحداهم�  قي�دتني  اإن�ص�ء 
جنيب و�صيدي براين يف ال�صحراء الغربية، والقي�دة املوحدة ملنطقة �صرق القن�ة. ب�لإ�ص�فة اإىل 
وجود توجه اإىل دعم القدرات املطلوبة ملك�فحة الإره�ب، والتي ت�صمل جمع وحتليل املعلوم�ت، 
القوة  اأن  اإل  املحلية... اإلخ.  املجتمع�ت  مع  والتع�مل  اخل��صة،  والعملي�ت  ال�صريعة،  واحلركة 

اخل�صنة له� حتدي�ته� امل�صتقبلية التي حتت�ج اإىل الهتم�م، ومنه�:
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اأ- زي�دة �صرعة تطور تكنولوجي� ال�صالح مب� يخت�صر العمر الفرتا�صي لنظم الت�صليح اإىل حدود 
ع�صر �صنوات. وهو م� يتطلب و�صع خطط م�صتقبلية؛ مبعنى حتديد نظم ال�صالح التي �صوف 
حتت�ج اإليه� الدولة بعد عدة �صنوات. وهي عملية �صعبة يف ظل تقلب�ت الإقليم واجت�ه�ت 

الت�صليح لدى الأطراف الأخرى املعنية.
فقط  ن�بًع�  املج�ل  التهديد يف هذا  يكون  ال�صيرباين، حيث ل  الأمن  بجوانب  الهتم�م  ب- 
اأي�ًص� من اأطراف من غري الدول، واجلم�ع�ت الإجرامية،  من الدول واحلكوم�ت، ولكن 

وحرك�ت الحتج�ج ال�صي��صي، واملجموع�ت الإره�بية.
ت- اأ�صلحة امل�صتقبل �صتمثل عن�صر ا�صطراب وتغري عميق يف الفكر ال�صرتاتيجي والتنظيم 
 Artificial ال�صطن�عي«  »الذك�ء  تكنولوجي�  اإىل  النتق�ل  تت�صمن  حيث  الع�صكري؛ 
اأي�ًص�  ولكن  طي�رين،  بدون  الط�ئرات  على  الأمر  يقت�صر  ل  بحيث   ،Intelligence

واأعم�ق  للف�ص�ء  ا�صتخدام�ت عديدة  اأفراد؛ مع  واملدرع�ت بال  الغوا�ص�ت بال مالحني، 
»اإدارة  لتمكني جيل جديد من  والتدريب  التعليم  نظم  تطويًرا يف  يتطلب  وكله�  البح�ر، 

.War Management »احلروب
ث- حتت�ج م�صر اإىل قوة ع�صكرية ذكية، تتميز بقدرات نوعية متطورة من حيث املرونة، و�صرعة 
املطلوب  املتعددة  العملي�ت  والتالوؤم مع الحتي�ج�ت اجلديدة على م�ص�رح  ال�صتج�بة. 
الأداء فيه�. وهي م�ص�ألة يدور حوله� احلوار يف دول عدة، حيث تتم املف��صلة بني مق�رب�ت 
تت�صم  التي  ال�صغرية  الوحدات  مق�بل  الت�أثري،  وا�صعة  الكلفة  ب�هظة  ال�صالح  نظم  حتبذ 

ب�ملرونة والرخ�ض.
اإط�ر  ح�ولت م�صر على امل�صتوى الإقليمي تكوين حت�لف�ت عربية، �صواء يف  4- اأمن�ط التح�لف�ت: 
ج�معة الدول العربية اأو خ�رجه�، حيث جربت الدفع بفكرة »القوة العربية امل�صرتكة« يف ع�م 
2015، لرتجمة توجهه� العق�ئدي اإىل الواقع العملي، اإل اأن ذلك مل يلَق حم��ًص� من ج�نب 
دول عربية اأخرى. وب�لتوازي مع هذه املح�ولة، توجد �صوابق يف الإقليم من حيث تكوين حت�لف 
ومقرتح  اليمن،  للتدخل يف  عربي  وحت�لف  املتحدة،  الولي�ت  بقي�دة  الإره�ب  ملواجهة  دويل 
اإر�ص�ل قوات عربية ل�صوري�؛ ب�لإ�ص�فة اإىل مقرتح »ن�تو عربي« الذي تطرحه الإدارة الأمريكية. 
اإىل درا�صة البدائل املت�حة، خ��صة يف �صي�ق التف�هم�ت  ف�إن الق�هرة حتت�ج  ويف هذا ال�صي�ق، 
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امل�صرية ال�صعودية، التي ت�صعى اإىل اإع�دة ال�صتقرار لالإقليم؛ مع الأخذ يف العتب�ر اأن املنطقة 
اأو موؤثًرا، خ��صة   � والع�مل قد �صهدا حتولت عميقة، واأن بديل »العمل املنفرد« ل يبدو واقعيًّ
اإقليمي موؤثر دون  اإع�دة �صي�غة حت�لف  اأم�م م�صر حتدي  يف املديني املتو�صط والطويل. ويبقى 
النحي�ز اإىل اأحد الأطراف الدولية )وقد يكون النموذج الهندي احل�يل مو�صع درا�صة يف هذا 

ال�صي�ق(.
موؤثرة  اآلي�ت  وجود  عدم  يف  يتمثل  حتدًي�  العربية  الدول  تواجه  جديدة:  اإقليمية  مق�ربة  نحو   -5
القي�م  اأو  اأو�صطية،  ال�صرق  املنطقة  دول  ل�صتيع�ب  وخ��صة  الأمنية،  الإقليم  ق�ص�ي�  ملع�جلة 
مبه�م الدبلوم��صية الوق�ئية، وعملي�ت حفظ ال�صالم، وغريه� من وظ�ئف التنظيم�ت الإقليمية 
للتع�مل مع دول اجلوار )رابطة اجلوار  اآلية  اإيج�د  اأول  املتطورة. ورغم تعدد الأطروح�ت، من 
العربي( اإىل بن�ء منظمة ت�صبه منظمة الأمن والتع�ون الأوروبي OSCE، اأو تكوين جتمع جديد 
ل�صرق املتو�صط، فيبدو اأن ظروف املنطقة قد ل تكون ج�هزة ملثل هذا التوجه؛ حيث ل تزال 
الإيراين،  ال�صعودي  اخلالف  حجم  تع�ظم  مع  ومر�ٍض؛  ع�دل  حل  بال  الفل�صطينية  الق�صية 
ووجود م�ص�ح�ت خالف م�صتمرة بني تركي� وعدد من الأطراف العربية. وهو م� يرجح ت�أجيل 
درا�صة  اإىل  ح�جة  توجد  ك�نت  واإن  اأو�صطية،  وال�صرق  العربية  الأطراف  بني  التن�صيق  عملية 
البدائل واإجراء حوارات امل�ص�ر الث�ين لبلورة الأفك�ر. ولعل اخلطوة املت�حة هي تطوير ودعم 
ج�معة الدول العربية، كخطوة نحو تعزيز القدرات العربية على احلوار والتن�صيق مع دول اجلوار 

غري العربية.
من جممل م� مت عر�صه وحتليله من �صورة للم�صرح الإقليمي من حيث الفر�ض والتحدي�ت والتهديدات 
الت�ريخية من حيث  التحول  مع حلظ�ت  مو�صوعية خ��صة  قراءة  تطلبت  والتي  م�صر،  تواجه  التي  الأمنية 
تبديل اأهداف واأدوار القوى الكربى، و�صعود بع�ض الأطراف، واجت�ه اأطراف اأخرى لالنف�ص�ل؛ مع ظهور 
حت�لف�ت جديدة تعك�ض توازن�ت ومتغريات �صريعة احلركة، وا�صتعرا�ض لأهم احللول ملواجهة تلك التحدي�ت 
�صواء من الن�حية الفكرية اأو التنظيمية - ف�إن الأمر يقت�صي التع�ون بني جميع املوؤ�ص�ص�ت املنوط به� بحث 
ق�ص�ي� الأمن القومي. وذلك مب�ص�ركة املجتمع املدين، مع �صرورة اأن ميتد احلوار لأطراف اإقليمية ودولية عرب 

اللق�ءات غري الر�صمية؛ على اأمل اأن يفتح احلوار اآف�ًق� جديدة وفر�ًص� واعدة.





م�صر والقوة الن�عمة
الدكتور عبد املنعم �صعيد، والدكتور حممد كم�ل

يتم  بحيث  امل�صرية  واملوارد  القوى  كل  وتعبئة  ح�صد  اأهمية  عن  الأخرية  الفرتة  خالل  احلديث  كرث 
توظيفه� يف اجت�ه رفعة ومك�نة م�صر وامل�صريني. ومن بني هذه القوى واملوارد حتديًدا، ك�نت »القوة الن�عمة« 
اأهمية خ��صة و�صعته� يف مقدمة  له�  التي ك�ن  اله�مة،  امل�صرية  الأر�صدة  ب�عتب�ره� واحًدا من  ترتدد كثرًيا 
الدول العربية وال�صرق اأو�صطية بل الع�مل الن�مي كله خالل القرن الت��صع ع�صر ومعظم القرن الع�صرين. تردد 
اأي�ًص� اأنه �صمن م� تراجع من عن��صر القوة امل�صرية خالل العقود الأخرية، ك�ن من قوة ن�عمة م�صرية اأ�ص�به 
م� اأ�ص�ب قًوى اأخرى من رخ�وة وتراجع. وحل�صن احلظ اأن املجل�ض امل�صري لل�صئون اخل�رجية تنبه اإىل اأهمية 
اأني�ض،  اأعد ورقته� الأ�ص��صية ال�صفري حممد  املو�صوع، ومن ثم عقد ندوة عنه يوم الأحد 14 م�يو 2017، 
اليوم،  امل�صري  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  �صعيد؛  املنعم  الدكتور عبد  فيه�  زهران، وكلف  ال�صفري منري  وافتتحه� 
املو�صوع، حتددان  ب�إلق�ء حم��صرتني عن  الق�هرة،  بج�معة  ال�صي��صية  العلوم  اأ�صت�ذ  والدكتور حممد كم�ل؛ 
كيفية القرتاب من املو�صوع كم�صطلح ن�صتخدمه، وكمنهج للتع�مل مع ق�ص�ي� م�صر املع��صرة اأي�ًص�. وم� يلي 

هو عر�ض مركب للمح��صرتني مًع�؛ تعميًم� للف�ئدة، وم�ص�همة يف احلوار الع�م.

 مقدمة
ودور  الدولية  العالق�ت  درا�صة  جم�ل  يف  يقع  الن�عمة«  »القوة  مفهوم  ف�إن  الأك�دميية،  الن�حية  من 
القوة واأدواته�، وتوازن القوى فيه�. والقوة هن� تعني القدرة على الت�أثري، وحتويل م� ل يتحول وحده اإل 
ب��صتخدام اأداة اأو اأدوات من اأجل حدوث التغيري. ف�لن�ر ميكنه� اأن جتعل ال�صلب �ص�ئاًل، وال�صغط ميكنه 
اأن يحول الغ�ز اإىل �ص�ئل. وبني الب�صر، ف�إن القوة تعني الت�أثري يف اإن�ص�ن، اأو دولة، لتخ�ذ مواقف اأو تقدمي 
تن�زلت، مل يكن لهم� القي�م به� بدون هذا الت�أثري. والقوة هن� تعبري عن ط�قة م�صتخدمة من ن�حية، وهي 
يعرف  ذلك  وكل  فيه؛  الت�أثري  املراد  الطرف  موجود يف  هو  مب�  مق�رنة  ن�صبية  ط�قة  اأخرى  ن�حية  من  اأي�ًص� 

ب�أنه توازن القوى.
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امله�رة.  قدًرا من  يتطلب  ا�صتخدامه�  ف�إن  اأحي�نً�،  فقط  ب�لوجود  الت�أثري وحده�  »القوة« ميكنه�  اأن  ورغم 
واإدارة القوة هن� هي »ال�صي��صة« بعينه� التي يقوم به� الق�دة اأو من بيدهم اإدارة م�ص�لح الدولة. فهي مرتبطة 
»القوة  بني  التمييز،  هن� �صرورة  للقوة. لحظ  ال�صرعي  ال�صتخدام  احتك�ر  لديه�  التي  اإذن، وهي  ب�لدولة 
ف�لأوىل  الواقع خمتلف�ن.  العربية جتعلهم� �صيًئ� واحًدا، يف حني هم� يف  ف�للغة   .»Force Power«، و»القوة 

اأداة وم�صدًرا وحيًدا وهو  متثل  والث�نية  والرتهيب،  والرتغيب  الإقن�ع  فيه�  مب�  اأدوات وم�ص�در متعددة  متثل 
اأو املنح واملنع. هذه الأدوات ت�صمل  اأدوات تقوم على العق�ب واملك�ف�أة،  اأو م� مي�ثله� من  القوة الع�صكرية 

الدبلوم��صية، والقدرات القت�ص�دية، وا�صتخدام ال�صالح.
القوة الن�عمة Soft Power تقع هن� ك�أداة من اأدوات الت�أثري، وللتمييز بينه� وبني القوة ال�صلبة اأو اخل�صنة 
التي قد تت�صمن ا�صتخدام القوة الع�صكرية اأو اأي و�صيلة من و�ص�ئل القهر اأو الإكراه Coercion الدبلوم��صي 
� الت�أكيد على اأن اأحًدا ممن ا�صتخدموا مفهوم القوة  اأو القت�ص�دي. وهن� يف هذه املقدمة، رمب� يكون �صروريًّ
القوة احل�كمة يف  النه�ية  الع�صكرية هي يف  ف�لقوة  ال�صلبة.  للقوة  بدياًل ك�ماًل  اأن تكون  له�  الن�عمة ت�صور 

توازن�ت القوى، كم� اأنه� الفي�صل �ص�عة الحتك�م اإىل املواجهة الكربى.

 ت�ريخ املفهوم
مفهوم القوة الن�عمة م�صجل ب��صم ع�مل العالق�ت الدولية ال�صهري »جوزيف ن�ي« يف مق�ل له ن�صر ع�م 
1990، يف دورية ال�صي��صة اخل�رجية، عنوانه »القوة الن�عمة« اأو “Soft Power”. يف هذا املق�ل تتبع اأ�صل 
القرن امل��صي. فمن  ال�صبعيني�ت من  البنيوية يف العالق�ت الدولية مع مطلع  التغريات  اإىل  املفهوم واأع�ده 
ع�مل يقوم على »ف�عل« �صبه وحيد هو »الدولة«، ومن بني دول كثرية يف الع�مل، ف�إن حفنة �صغرية منه� هي 
وحده� التي لديه� القدرة على الت�أثري؛ والتف�عالت بينه� هي التي حتدد م�صري النظ�م »الدويل« كله. ف�إن 
الع�مل الآن ب�ت متعدد الف�علني؛ ومنهم الف�علون من غري الدولة، والف�علون الع�برون حلدوده�، بداية من 

املنظم�ت الإره�بية اإىل ال�صرك�ت متعددة اجلن�صية.
 ،”Power and Interdependence“ ولكن »ن�ي« يف املق�ل نف�صه رجع ب�ملفهوم اإىل كت�به مع روبرت كوهني
»اإنن� ندخل الآن  له ع�م 1975:  والذي �صدر ع�م 1977، وحتى عندم� ذكر هرني كي�صنجر يف خط�ب 
ع�صًرا جديًدا. الأمن�ط الدولية القدمية تنه�ر... والع�مل اأ�صبح ق�ئًم� على اعتم�د متب�دل يف القت�ص�د، ويف 

الت�ص�لت، ويف الطموح�ت الإن�ص�نية«، ف�إنه ك�ن يبداأ فهًم� جديًدا للعالق�ت الدولية.
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�صيًئ�  يعرف  �ص�عته�  الع�مل  يكن  ومل  عقود،  اأربعة  من  اأكرث  عليه�  م�صى  البداية  هذه  اأن  هن�  لحظ 
اأو  م�يكرو�صوفت  مثل  �صرك�ت  اأو  اأو جوجل  ب�د،  الآي  اأو  ال�صخ�صي،  للكمبيوتر  احلديثة  املخرتع�ت  عن 
اأبل. ولكن البداي�ت ك�ن ظ�هًرا فيه� اأن ال�صتخدام اخل�صن للقوة رمب� ل يتن��صب مع نوعي�ت جديدة من 
التف�عالت التي جعلت احلرب م�صتحيلة بني الولي�ت املتحدة وكندا، وفرن�ص�، واأمل�ني�، على �صبيل املث�ل، 
حتى بني رو�صي� واأمريك� ب�صبب الطبيعة التدمريية لل�صالح النووي؛ والظهور املتواتر لتف�عالت ميكن فيه� 
جلميع الأطراف املتف�علة اأن تخرج ف�ئزة. ب�خت�ص�ر مل تعد القوة، بفعل حتولت العالق�ت الدولية، واقعة يف 
اإط�ر  اإذا ك�صب فيه� طرف خ�صر الطرف الآخر؛ واإمن� وبكرثة واقعة يف   ،Zero-sum Game اإط�ر الق�عدة 

.Win-win Situations اأو None Zero-sum Game الق�عدة امل�ص�دة
احلقيقة الكربى رغم كل ذلك اأن مفهوم القوة الن�عمة مل يكن ليظهر كم� ن�صتخدمه اليوم لول التغريات 
اجلوهرية التي جرت يف النظ�م الدويل، وحتوله بقوة اإىل نظ�م ع�ملي يت�صف اأ�ص��ًص� - �صدق اأو ل ت�صدق - 
ب�لرخ�ء الن�صبي مق�رنة مبراحل اأخرى يف الت�ريخ. فمنذ ت�صعيني�ت القرن امل��صي، ف�إن الثورة ال�صن�عية الث�لثة 
رئي�صي حينم�  ب�صكل  اأي�ًص� تغريت  الفقرية  الدول  املتقدمة، ولكن  البلدان  ثروة  حققت قفزات كربى يف 
خرج اأكرث من ملي�ر ن�صمة من دائرة الفقر املدقع. ومنذ ثم�نيني�ت القرن امل��صي، ف�إن �صتني دولة حققت 
انخف��ًص� يف عدد الفقراء رغم ا�صتمرار الزي�دة يف عدد �صك�نه�. و�ص�حب هذه التطورات انخف��ض ح�د يف 
ن�صبة وفي�ت الأطف�ل، ودخول ماليني الفتي�ت اإىل املدار�ض، وتخفي�ض دورات اجلوع اإىل الن�صف يف البلدان 
التي ك�نت ت�صهده ب�صورة م�صتمرة، وتراجعت وفي�ت املالري� اإىل الن�صف، حتى حوادث احلروب؛ وب�لرغم 
من كل م� يجري يف ال�صرق الأو�صط، تراجعت هي الأخرى اإىل الن�صف. ويف ع�م 1983، ك�ن هن�ك 17 
دولة فقط من بني 109 دول ن�مية ي�صدق عليه� اأنه� دميقراطية، ويف ع�م 2013، �ص�ر هذا العدد 56. هذا 
� يتعدى ت�أثريات ح�لتي ال�صني والهند، بل ب�ت مي�ض مئ�ت املاليني من الن��ض  التقدم غري امل�صبوق ت�ريخيًّ
يف الدول الن�مية من منغولي� اإىل موزمبيق، ومن بنجالدي�ض اإىل الربازيل، ومن اإندوني�صي� اإىل بوركين� ف��صو.

 � النتيجة الكلية لكل ذلك اأن ا�صتخدام�ت القوة ال�صلبة واخل�صنة ب�تت مكلفة للغ�ية، لي�ض فقط م�ليًّ
اأو ب�عتب�رات اأعداد ال�صح�ي� وامل�ص�بني؛ واإمن� اأي�ًص� ب�صبب نت�ئجه� الأخالقية. ويف كل ال�صراع�ت الأخرية 
ب�صرعة  ال�صلبة ك�نت حت�صم هذه احلروب  القوة  توازن�ت  ف�إن كل ح�ص�ب�ت  الأو�صط وخ�رجه،  ال�صرق  يف 
اأكرب بكثري مم� هو ح�دث، ولكن احلر�ض على املدنيني جعل حترير دولة اخلالفة الإ�صالمية ي�صتغرق ثالث 

�صنوات.
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Soft Power القوة الن�عمة
القوة الن�عمة هي القوة التي جتعل الطرف امل�صتخدم له� جذابً� لأطراف دولية اأخرى بحيث يحدث 
الت�أثري املطلوب دون ال�صتخدام املق�صود لهذه القوة. القوة الن�عمة جتعل الأطراف الأخرى تريد م� تريده، 
وترغب فيم� ترغب فيه. هي قوة ذات ت�أثري ينبع من الحتواء Co-optation والتم�هي يف امل�ص�لح، والتعريف 
املتم�ثل للمواقف ال�صي��صية املتغرية. وحمتوى هذه القوة هو توافر جمموعة من الأدوات تبداأ ب�ل�صرعية )اأن 
الدولة من حقه� اأن تكون ق�ئدة على �صبيل املث�ل ب�صبب احلجم اجلغرايف اأو ال�صك�ين، اأو الرثوة القت�ص�دية، 
لديه�  الدولة  هذه  قي�دة  اأن  يف  الثقة  تخلق  التي  وامل�صروعية  احل�ص�ري(،  الت�ريخ  اأو  ال�صي��صي،  النظ�م  اأو 
اأيديولوجي�ت ن�فذة مثل  من امله�رة والقدرة التي جتعله� حتقق م�ص�لح الأطراف املتف�علة معه� انطالًق� من 
ال�صيوعية اأو الليربالية. وبعد ذلك ت�أتي الثق�فة ب�أ�صك�له� املتنوعة �صواء ج�ءت من الت�ريخ اأو من امل�صتقبل 
)الثق�فة العلمية على �صبيل املث�ل التي حت�ض على ال�صتك�ص�ف �صواء للف�ص�ء، اأو املحيط�ت، اأو اخللية، اأو 
الكون(، اأو ج�ءت هذه الثق�فة من الفنون والآداب، اأو ج�ءت من تنظيم�ت مدنية ع�برة للحدود، من اأول 

ال�صرك�ت متعددة اجلن�صية اإىل اجلمعي�ت الأهلية، مروًرا ب�ملعلوم�ت والإعالم.
هذا املحتوى الن�عم للقوة رمب� هو الذي اأعطى الولي�ت املتحدة املك�نة التي ح�صلت عليه� يف النظ�م 
الدويل. فف�صاًل عم� لديه� من قوة �صلبة، ف�إن قوته� الن�عمة غري حمدودة، وهي التي متيزه� عن القوى املن�ف�صة 

مثل ال�صني والي�ب�ن ورو�صي� والهند، التي ل تكت�صب لغ�ته� وثق�فته� �صف�ت ع�ملية.
هن� ل بد اأن يكون مفهوًم� اأن القوة الن�عمة لي�صت بدياًل من القوة اخل�صنة )ا�صتخدام القوة الع�صكرية 
العالق�ت  يف  اخل�صنة  القوة  ا�صتخدام  على  تتزايد  التي  القيود  مع  ولكن  القت�ص�دي(،  العق�ب  واأدوات 
الدولية، ات�صع املج�ل ل�صتخدام القوة الن�عمة لتحقيق اأهداف ال�صي��صة اخل�رجية. ومن الث�بت اأن امتالك 
وا�صتخدام القوة الن�عمة مل يعد حكًرا على الدول املتقدمة والغنية، بل اإن الهيكل الدويل للقوة الن�عمة 
يت�صم ب�لنت�ص�ر والتعددية. و�ص�عدت ثورة الت�ص�لت والثورة الرقمية على حتقيق ذلك. بن�ء القوة الن�عمة 
للدول هو عمل متعدد الأطراف ل ت�ص�رك فيه املوؤ�ص�ص�ت الر�صمية فقط، بل هن�ك دور كبري للقط�ع اخل��ض، 

واملجتمع املدين، واملب�درات الفردية.
 القوة الن�عمة بحكم التعريف تعني ا�صتخدام اجل�ذبية والإقن�ع لتحقيق اأهداف ال�صي��صة اخل�رجية للدولة. 
اأي اإن هدفه� وجمهوره� يف اخل�رج ولي�ض الداخل؛ ومع ذلك، ف�إن بن�ءه� يعتمد ب�لأ�ص��ض على الدخل، اأي 
م� متلكه الدولة من اأدوات وم�ص�در للقوة الن�عمة. وم�ص�در القوة الن�عمة ل تتعلق فقط ب�لثق�فة مثل الأدب 
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وامل�صرح والفن والتلفزيون وال�صينم� واملو�صيقى، ولكن جوزيف ن�ي )�ص�حب تعبري القوة الن�عمة( ي�صيف اإىل 
الثق�فة موؤ�صرين اآخرين. يطلق على الأول تعبري »القيم ال�صي��صية«، ويق�صد به القوانني واملوؤ�ص�ص�ت واملم�ر�ص�ت 
التي حتكم الدولة وتوؤثر يف النطب�ع الدويل عنه� ومدى ج�ذبيته� يف اخل�رج. واملوؤ�صر الث�ين يتعلق ب�ل�صي��صة 

اخل�رجية للدولة واأهداف حركته� يف اخل�رج، وهل هي قوة للخري اأو لل�صر على ال�ص�حة الدولية.
وقد تطورت موؤ�صرات القوة الن�عمة يف ال�صنوات الأخرية، ومنذ ع�م 2015، اأ�صبح هن�ك تقرير دويل 
يقي�ض القوة الن�عمة للدول، وي�صنف اأهم ثالثني دولة يف هذا املج�ل. وقد ا�صتخدم هذا التقرير 75 موؤ�صًرا 
يف �صتة جم�لت خمتلفة: هي الثق�فة )مثل عدد ال�صي�ح الأج�نب، وحجم ال�ص�درات الثق�فية، وحجم �صوق 
املو�صيقى املحلية يف اخل�رج، والأفالم املعرو�صة يف مهرج�ن�ت دولية، ومدى مت�بعة الدوري املحلي ب�خل�رج 
وترتيب الفيف�، وجودة �صركة الطريان الوطنية... اإلخ(؛ والتعليم )الرتتيب الدويل للج�مع�ت املحلية، وعدد 
الطالب الأج�نب، والن�صر العلمي الدويل... اإلخ(؛ والن�ص�ط الدبلوم��صي )عدد ال�صف�رات واملك�تب الثق�فية 
والإعالمية ب�خل�رج، والتمثيل الأجنبي ب�لدولة، والع�صوية والن�ص�ط ب�ملنظم�ت الدولية... اإلخ(؛ والإنرتنت 
)اأعداد املت�بعني ب�خل�رج ل�صفح�ت م�صئويل الدولة على الإنرتنت، وخدم�ت احلكومة الإلكرتونية، و�صعة 
و�صرعة الإنرتنت املت�حة للمواطنني... اإلخ(؛ واإدارة الدولة )ترتيب الدولة يف عدد من التق�رير الدولية، مثل 
تق�رير التنمية الب�صرية واحلوكمة، والثقة يف احلكومة، وحرية ال�صح�فة، وامل�ص�واة بني اجلن�صني، وعدد مراكز 
التفكري يف الدولة...(؛ والقت�ص�د )ترتيب الدولة يف التق�رير الدولية، مثل التن�ف�صية و�صهولة اأداء الأعم�ل 
والبتك�ر، واحلرية القت�ص�دية، وحجم ال�صتثم�رات الأجنبية... اإلخ(. وي�ص�ف اإىل م� �صبق نت�ئج ا�صتطالع 
للراأي الع�م يجرى يف عدد من الدول حول النطب�ع عن دور الدولة يف الع�مل، وج�ذبيته� كمك�ن للزي�رة 

والدرا�صة والعمل، وم�ص�همته� يف الثق�فة الع�ملية وترحيبه� ب�لزوار... اإلخ.
 ويت�صح من كل ذلك اأن قوة الدولة الن�عمة لي�صت فقط انعك��ًص� مل� متلكه من اأدوات ثق�فية واإعالمية، 
ولكنه� انعك��ض للقوة ال�ص�ملة للدولة ب�أبع�ده� القت�ص�دية وال�صي��صية والجتم�عية؛ واأن ترتيب الدولة يف 
موؤ�صرات ع�ملية مثل التن�ف�صية القت�ص�دية و�صهولة اأداء الأعم�ل وموؤ�صرات البتك�ر وال�صف�فية واحلوكمة، 
ي�ص�هم ب�صكل اأ�ص��صي يف مك�نته� كقوة ن�عمة، والنظر اإليه� من دول و�صعوب الع�مل الأخرى كنموذج له 

ج�ذبيته لالآخرين.
ويف احلقيقة ل توجد دولة يف الع�مل حتتل املرتبة الأوىل يف كل املوؤ�صرات ال�ص�بقة، ولكن كل دولة ت�صع 
لنف�صه� اأولوي�ت وتركز على مزاي�ه� الن�صبية. فربيط�ني� ا�صتمدت قوته� الن�عمة من تطوير ج�مع�ته�، و�صعبية 
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اأوك�صف�م،  الدوري الإجنليزي يف الع�مل، ودور عدد من منظم�ت املجتمع املدين الإجنليزية يف الع�مل مثل 
ومنظمة العفو الدولية. وركزت تركي� على الرتويج لفكرة اأنه� اجل�صر بني ال�صرق والغرب، وجذب ال�صي�حة، 
ن�ص�طه�  على   - اأخرى  اأ�صي�ء  �صمن   - اأمل�ني�  واعتمدت  الرتكية.  الطريان  و�صركة  اإ�صطنبول  مط�ر  وتطوير 
الدبلوم��صي الدويل وا�صتقب�ل الالجئني. وركزت الهند على الثورة الرقمية والهنود ب�خل�رج ك�صفراء له�، 
ب�لإ�ص�فة اإىل منوذجه� ال�صي��صي. ومتيزت �صنغ�فورة بقدرته� على الإدارة ال�صلمية للتعدد العرقي والديني، 

وكوري� ب�ل�صتثم�ر يف التعليم... اإلخ.

م�صر والقوة الن�عمة
على مدى القرنني ال�ص�بقني ا�صتخدمت م�صر اأ�صك�ل القوة ك�فة، �صواء م� ك�ن منه� �صلًب� اأو خ�صًن� اأو 
اإىل ردة كربى يف  اأوق�ت كثرية  ال�صلبة خميبة لالآم�ل، بل ق�دت يف  القوة  ا�صتخدام  نتيجة  ن�عًم�. وك�نت 
حتقيق اأهدافه� القومية يف التحرر وال�صتقالل والتقدم، اإىل تراجع يف مك�نته� الإقليمية والدولية. وعندم� 
ك�نت القوة ال�صلبة ت�صتخدم مع قوة م�صر الن�عمة فقط، ف�إن النت�ئج ك�نت خمتلفة. فك�ن »التحديث« الذي 
جرى خالل القرن الت��صع ع�صر والن�صف الأول من القرن الع�صرين هو الذي دفع مب�صر اإىل مقدمة ال�صفوف 
يف اإقليم ال�صرق الأو�صط، ولقيت مك�نة مرموقة يف النظ�م الدويل. وك�ن لربط الرئي�ض جم�ل عبد الن��صر 
م�صر بفكرة القومية العربية، م�ص�حًب� ب�لإعالم واملعلوم�ت الر�ص�لية، ت�أثري كبري يدفع دول املنطقة اإىل التم�هي 

والقبول ب�ملواقف وال�صي��ص�ت امل�صرية وتبنيه�.
 ولالأ�صف، تراجعت املك�نة امل�صرية كثرًيا، بل القدرات الع�مة للقوة ع�مة يف م�صر اأي�ًص� خالل العقود 
الثورية امل�صرية فقط يف  ال�صتة امل��صية، وب�صكل خ��ض منذ هزمية يونية 1967، حينم� مل تت�آكل ال�صرعية 
قي�دة املنطقة؛ واإمن� اأي�ًص� و�صلت م�صروعية القي�دة ال�صي��صية يف م�صر اإىل نه�يته�. اأ�صبحت م�صر معتمدة على 
اخل�رج، ت�أخذ ال�صالح من ال�صوفيت، وت�أكل من القمح الأمريكي، ول ت�صتطيع اخلال�ض من م�ص�كله� اإل 
ب�ملعون�ت واملنح العربية والأجنبية. ورغم اأن حرب اأكتوبر 1973 ا�صتع�دت بع�ًص� من الثقة يف احل�لة امل�صرية، 
ف�إن احلرب ذاته� بداأت عملية تزايد عن��صر القوة، �صواء ك�نت �صلبة اأو ن�عمة لدى دول املنطقة. بب�ص�طة، 
�ص�رت العالقة الن�صبية يف غري �ص�لح م�صر ب�صكل متزايد، وتكرر الأمر بعد ذلك يف اأعق�ب م�ص�ركة م�صر 

يف حرب حترير الكويت.
م�صر الآن متر مبرحلة �صعبة من ت�ريخه�. وهي حتت�ج اإىل مراجعة كبرية �صواء لعن��صر قوته� ال�صلبة، اأو 
قوته� الن�عمة التي تراجعت ب�صرعة خالل ال�صنوات الأخرية التي اأعقبت عهد الثورات. وفيم� يخ�ض القوة 
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الن�عمة حتديًدا، ف�إن م�صر اأم�مه� الكثري ل�صتع�دة �صرعية وم�صروعية وم�صداقية القي�دة يف املنطقة. ول ميكن 
حدوث ذلك دون عملي�ت اإ�صالح كربى وجذرية، وقبله� �صج�عة يف م�ص�رحة النف�ض، وم�ص�رحة اخل�رج. 
فعن��صر القوة الأ�ص��صية �صلبة ون�عمة لدى م�صر لي�صت قليلة، ولكن اإدارته� وا�صتخدامه� ب�صج�عة وح�ص�فة 
ور�صد هي الق�صية. ورمب� تكون البداية ب��صتنك�ر احل�ل، وال�صتعداد للت�صحية، والإج�بة عن الأ�صئلة ال�صعبة 
التي حتدد مل�صر عقيدته� ال�صي��صية Political Doctrine، وعقيدته� الع�صكرية Military Doctrine. ومن 
املده�ض اأنه ل توجد اأي وثيقة م�صرية حتدد الأمرين مًع�، كم� اأن وثيقة روؤية م�صر 2030 جت�هلتهم�. القوة 
الن�عمة تبداأ ب�مل�صداقية وامل�ص�رحة مع النف�ض يف ال�صي��صة والقت�ص�د والأمن، وبعد ذلك ت�أتي اأدوار الت�ريخ 
والثق�فة واحل�ص�رة والإبداع، التي رغم كل �صيء، فال يوجد م� مي�ثله� يف كل دول املنطقة. فكله� حتت�ج اإىل 
بعث جديد للح�ص�رات املختلفة التي تع�قبت على م�صر، واإىل م�ص�حلة مع احل�ص�رة الع�ملية املع��صرة، واإىل 
جت�صري للفجوة بينن� وبني امل�صتقبل. كل ذلك يوجد له خمزون لي�ض قلياًل من القوة الن�عمة، وم� علين� اإل 

بعثه والقدرة على اإدارته وا�صتخدامه.
ال�صوق  جم�ل  يف  يق�ل  م�  اأو  نف�صه�،  تعريف  تعيد  لكي  جراحية  عملية  اإىل  حتت�ج  م�صر  ف�إن   ،� وعمليًّ
حول  تدور  التي  والع�مل،  املنطقة  اإىل  ر�ص�لته�  وحتدد  الن�عمة،  موارده�  من  تنهل  بحيث   ،Rebranding

فكرتني: البعث، والتقدم. الأوىل حتيي م� لدين� من ت�ريخ متوا�صل، وح�ص�رات مرتابطة؛ اأم� الث�نية، فتتطلع 
اإىل م�صتقبل �صج�ع. ويف هذا وذاك، توجد تف��صيل كثرية، وندوات اأكرث، ورمب� مركز اأو عدة مراكز بحثية تعيد 

النظر فيم� نحن فيه، وتتطلع اإىل م� هو اآٍت.
 ومن الن�حية العملية، ف�إن م�صر متلك خمزونً� ه�ئاًل وقدرات ك�منة يف جم�ل القوة الن�عمة، وحتت�ج اإىل 
اخلطوة  ولعل  القومية.  م�ص�حلن�  القوة خلدمة  هذه  ا�صتخدام  على  قدراته�  لتعظيم  وا�صرتاتيجية  روؤية  بلورة 
الأوىل يف هذا ال�صدد قد تكون ت�صكيل جلنة اأو جمل�ض ي�صم الأطراف املعنية ب�لقوة الن�عمة من موؤ�ص�ص�ت 
وحتديد  روؤية  و�صع  مهمتهم  وتكون  ثق�فية؛  ورموز  خربة،  واأ�صح�ب  مدين،  وجمتمع  خ��ض،  وقط�ع  دولة، 
عدة  منذ  �صبيهة  جلنة  الربيط�ين  الربمل�ن  اأن�ص�أ  وقد  امل�صرية.  الن�عمة  القوة  لتعظيم  عمل  وخطة  �صي��ص�ت 
�صنوات، �ص�همت تو�صي�ته� يف اأن حتتل بريط�ني� املك�نة الأوىل يف ق�ئمة القوى الن�عمة يف ع�م 2015، كم� 
�صكلت دولة الإم�رات العربية املتحدة »هيئة القوة الن�عمة« للقي�م ب�ملهمة نف�صه�. لذا، ف�إنه من املهم التفكري 
يف اإن�ص�ء اإط�ر موؤ�ص�صي لإدارة ملف القوة الن�عمة امل�صرية، وخ��صة الدور الثق�يف والإعالمي والتعليمي يف 
اخل�رج. وجتربة املجل�ض الربيط�ين متثل منوذًج� جديًرا ب�لدرا�صة. قد يكون من الأولوي�ت اأي�ًص� تكليف اإحدى 
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املوؤ�ص�ص�ت البحثية ب�إجراء ا�صتطالع للراأي الع�م يف عدد من الدول العربية حول روؤية �صعوبه� مل�صر، للتعرف 
بن�ء  وال�صتف�دة من ذلك يف  ال�ص�بة،  الأجي�ل  الآن عن م�صر، وخ��صة بني  النطب�ع  ب�صكل حقيقي عن 

ا�صرتاتيجية القوة الن�عمة امل�صرية، وخ��صة اأن الع�مل العربي هو ال�ص�حة الأوىل لت�أثري هذه القوة.
اإن قدرتن� على الت�أثري يف دول و�صعوب الع�مل ب��صتخدام القوة الن�عمة، تتطلب اأن نكون جزًءا من هذا 
الع�مل، واأن نبني موؤ�صرات التقدم الدولية، واأن ن�صعى اإىل حت�صني ترتيبن� يف املوؤ�صرات القت�ص�دية وال�صي��صية 

والجتم�عية التي حتدد مك�نة الدول يف ع�ملن� املع��صر.



ال�صرق الأو�صط: واقع مظلم وم�صتقبل غ�م�س
ال�صفري خري الدين عبد اللطيف

تتن�ول هذه الورقة يف خطوط عري�صة اإقليم ال�صرق الأو�صط من ن�حية اخل�ص�ئ�ض وال�صم�ت، واملقوم�ت 
املطلوبة مل�صر لال�صطالع بدور يف اإدارة �صئون الإقليم، وذلك على امل�صتوي�ت الوطنية والإقليمية والع�ملية. 
وتنتهي الورقة بعدد من املالحظ�ت احل�كمة م�صبوقة بعدد من الت�ص�وؤلت املهمة التي ميكن ال�صرت�ص�د به� 
يف موا�صلة بحث املو�صوع؛ وذلك يف اإط�ر الإ�صه�م�ت القيمة التي ن�صرت موؤخًرا من ج�نب عدد من اخلرباء 

والب�حثني املتميزين. 
القرن  بداي�ت  منذ  تعريفه  ب�ختالف  الأو�صط  ال�صرق  اإقليم  تتن�ول  الورقة  اأن  تو�صيح  البداية  واأود يف 
الع�صرين على يد املحلل ال�صرتاتيجي البحري الأمريكي »األفريد م�ه�ن« ع�م 1902، الذي ذهب اإىل اأن 
م�صطلح ال�صرق الأو�صط ج�ء ليحل حمل م�صطلح ال�صرق الأدنى Near East لتمييزه عن ال�صرق الأق�صى 
م�صطلح  »م�ه�ن«  واأطلق  كقوله:  الف�ر�صي،  اخلليج  اأي  الإقليم  هذا  قلب  على  ب�لرتكيز  ولكن   ،Far East

ال�صرق الأو�صط على املنطقة املحيطة ب�خلليج، اإىل اأن تو�صع يف املفهوم لي�صمل اأق�ليم اآ�صي� املمتدة التي ك�نت 
ت�صيطر على الطريق اإىل الهند. 

مبن��صبة  اأيزنه�ور  حكومة  بوا�صطة  املتحدة  الولي�ت  يف  الأو�صط  ال�صرق  مل�صطلح  ا�صتخدام  اأول  وك�ن 
ظهور مذهب اأو عقيدة اأيزنه�ور Eisenhower Doctrine لع�م 1957، على ه�م�ض اأزمة ال�صوي�ض، لتقدمي 
م�ص�عدات ع�صكرية واقت�ص�دية لدول املنطقة ملواجهة التهديد واملد ال�صيوعي؛ حيث عرف »دال�ض« وزير 
ب�أنه املنطقة التي ت�صمل ليبي� يف الغرب وب�ك�صت�ن يف ال�صرق و�صوري�  اخل�رجية الأمريكية ال�صرق الأو�صط 
ا�صتخدمت   ،1958 ع�م  ويف  اجلنوب.  يف  واإثيوبي�  وال�صودان  العربية  اجلزيرة  و�صبه  ال�صم�ل  يف  والعراق 
اخل�رجية الأمريكية امل�صطلح على اأنه مرادف لل�صرق الأدنى، وي�صمل م�صر و�صوري� واإ�صرائيل ولبن�ن والأردن 

والعراق وال�صعودية والكويت والبحرين.
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تعريف  من�هج  مع  يتفق  الذي  العربي  الإقليمي  النظ�م  مفهوم  اأي�ًص�  ثن�ي�ه�  يف  تتن�ول  الورقة  اأن  غري 
النظم الإقليمية التي تقوم على اأ�ص�ض ومع�يري رئي�صية حمددة، اأهمه�: التوا�صل اجلغرايف، والتم�ثل، وحجم 

التف�عالت، اإىل ج�نب معي�ر مميز؛ وهو الإط�ر املعنوي الذي ي�صتند اإىل ال�صعور ب�لقومية العربية. 
ومم� يذكر اأن الأمم املتحدة ت�صتخدم م�صطلح ال�صرق الأو�صط على اأنه يعني غرب اآ�صي� و�صم�ل اإفريقي�.

�صم�ت وخ�ص�ئ�س اإقليم ال�صرق الأو�صط
ال�صرق الأو�صط مفهوم جيو�صرتاتيجي يرتبط ب��صرتاتيجي�ت القوى ال�صتعم�رية ال�ص�بقة، وحدوده غري 

ث�بتة وق�بلة لالنكم��ض والتمدد تبًع� لتلك ال�صرتاتيجي�ت.
ويت�صم الإقليم ب�ختالف تعريفه ونط�قه، ويف متدده اأم يف انكم��صه بني ثالث ق�رات بعدد من ال�صم�ت 

واخل�ص�ئ�ض، جنمل اأهمه� يف الآتي: 
1- يفتقد الإقليم اإىل هي�كل واأطر موؤ�ص�صية لإدارة �صئونه؛ مم� ي�صهم يف �صيولة عالق�ت القوة بني دوله. 

ويكر�ض الت�صرذم اإىل اأق�ليم فرعية، ويف�قم التن�ف�ض بني دول الإقليم وفق مع�دلة �صفرية.
2- اإنه اإقليم غني ب�ملوارد، ودين�مي، و�صراعي، وفو�صوي.

3- تغيب عنه املب�دئ الأ�ص��صية للحوكمة من ن�حية القيم وال�صي��ص�ت واملوؤ�ص�ص�ت.
4- �ص�حة تدخل خ�رجي وا�صع مب��صر وغري مب��صر، و�ص�حة ا�صتقط�ب ح�د ب�صبب �صراع وتن�ف�ض 

القوى الإقليمية والع�ملية على الزع�مة والهيمنة؛ مب� يعيد احلرب الب�ردة ب�أ�صك�ل اأخرى. 
واقت�ص�دية  و�صي��صية  ثق�فية  لأ�صب�ب  الدويل  املجتمع  مع  التح�ور  م�صكلة  من  الإقليم  يع�ين   -5

واجتم�عية.
6- ي�صهد الإقليم كل اأنواع ال�صراع�ت العرقية والدينية واملذهبية والط�ئفية.

ونظم  وال�صك�ن  واملوارد  الرثوة  ن�حية  من  دوله  بني  والأوزان  العالق�ت  التوازن يف  بعدم  يت�صم   -7
احلكم والعالق�ت مع الأطراف اخل�رجية.

8- تعتمد معظم دول الإقليم على اخل�رج، ويع�ين الكثري من دوله من مع�صلة اأمنية على امل�صتوي�ت 
الوطنية؛ مم� يدفعه� اإىل احل�صول على الأمن ب�إجراءات اأح�دية، والدخول يف �صب�ق ت�صلح.
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9- ي�صهد الإقليم �صعود هوي�ت فرعية على ح�ص�ب الهوي�ت القومية؛ مم� يوؤدي اإىل عالق�ت �صراعية 
متعددة على امل�صتوي�ت الداخلية ودون الإقليمية.

10- ي�صم الإقليم عدًدا من الدول الف��صلة. وي�صهد ت�ص�عد اأدوار الف�علني من غري الدول.
11- تع�ين معظم دول الإقليم من الف�ص�د، والتدهور البيئي والقت�ص�دي، وغي�ب العدالة الجتم�عية، 

والإره�ب والعنف والتطرف. 

الداخل امل�صري
حققت م�صر اإجن�زات كبرية خالل ال�صنوات القليلة امل��صية، اأ�صهمت يف تثبيت اأرك�ن الدولة وحتقيق 
قدر كبري من ال�صتقرار، �صهدت به موؤ�ص�ص�ت م�لية واقت�ص�دية دولية عديدة. غري اأن هن�ك عدًدا من الق�ص�ي� 
اإىل مع�جلة ح��صمة وم�صتدامة حتى حت�فظ م�صر على هذه الإجن�زات وتبني عليه� مل�صلحة الأجي�ل  حتت�ج 

احل��صرة والأجي�ل الق�دمة. ولعل اأهم هذه الق�ص�ي�: 
اأي  وامل�صتقبل:  والواقع  والرتاث  الهوية  حول  تدور  التي  الثن�ئي�ت  حول  امل�صتمر  اجلدل  ح�صم   -1
والداخلي  واملع��صرة،  والأ�ص�لة  واخل��ض،  والع�م  والتب�ع،  والإبداع  والعقل،  والنقل  والث�بت،  املتغري 
عن  املغرتب  ال�صي��صي  الإ�صالم  وحتدي�ت  والثق�فة  الفكر  اأزمة  مواجهة  حمورية  هن�  وتربز  واخل�رجي. 
حركة الت�ريخ. ونقطة النطالق احلتمية هن� اإ�صالح اخللل يف الفكر الديني املع��صر وجتديده؛ لرت�صيخ 
العلم  بن��صية  والأخذ  واملواطنة،  الوطن  مفهوم  واإر�ص�ء  املختلف،  ب�لآخر  والعرتاف  الت�ص�مح  قيم 
الأو�ص�ع  للتع�مل مع   ،Science, Technology and Innovation (STI) والتكنولوجي� والبتك�ر 
احل�ص�رية يف ع�مل اليوم. وذلك انطالًق� من اأن اإعم�ل العقل فري�صة اإ�صالمية وم�صئولية ح�ص�رية حتمية 
ع�مة؛  ب�صفة  الفكر  اإ�صالح  اإىل  ال�صبيل  هو  الديني  الفكر  اإ�صالح  اأن  ومن   ،� واجتم�عيًّ  � وفكريًّ  � دينيًّ

وكذلك انطالًق� من اأن العقل هو ميزان اهلل يف الأر�ض. 
العلوم  بن�ء  التعليم والثق�فة: لإع�دة  اإىل تطوير جذري ملنظومة  وات�ص�ًل بذلك هن�ك ح�جة م��صة   -2
النقلية لت�صبح علوًم� عقلية، واإع�دة بن�ء الرتاث القدمي على بوؤرة جديدة من الوعي اأ�ص��صه� قبول احلداثة 
والت�ص�لح مع الع�صر احلديث، وت�أ�صي�ض العقل الن�قد احلر، وتعزيز التعليم والرتبية الإعالمية وفق قيم 

اجتم�عية ق�درة على التف�عل مع الأو�ص�ع احل�ص�رية لع�مل اليوم.
تعزيز قوة م�صر الن�عمة وفق املع�يري واملوؤ�صرات الع�ملية ومراجعة م�صمونه� واآلي�ته�:مل� ك�نت القوة   -3
اإحي�ء  اإىل  ف�إن هن�ك ح�جة م��صة  الوطني والع�ملي،  ال�صعيدين  ثراًء على  اأهم موارد م�صر  الن�عمة من 
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ول�صتثم�ر  اليوم،  ع�مل  يف  احل��صلة  اجلذرية  التطورات  ملواكبة  امل�صرية  الن�عمة  القوة  م�ص�در  وجتديد 
 Information and التطورات العلمية والتكنولوجية خ��صة يف جم�ل تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�ل

.Communication Technology (ICT)

وتتطلب عملية الإحي�ء هذه الت�أكيد على الدور القي�دي النموذجي لبن�ء امل�صداقية على هدى    
م� ذهب اإليه اأ�صت�ذ علم ال�صي��صة الأمريكي »جوزيف ن�ي«، اأول من ا�صتخدم مفهوم القوة الن�عمة ع�م 
1990؛ من اأن هن�ك وجًه� اآخر للقوة قوامه اجل�ذبية التي جتد اأ�ص��صه� يف ثق�فة الدولة وقيمه� وم�صداقيته� 
كنموذج وقدوة يف اإط�ر تطبيق مع�يري وموؤ�صرات حمددة يف جم�ل م�ص�در القوة الن�عمة، ك�لبتك�رات 
والخرتاع�ت، واملنتج�ت الثق�فية، والتعليم، واحلوكمة، والعمل الدبلوم��صي اأو يف جم�ل قدرات الدولة 
يف املج�ل القت�ص�دي، ويف جم�ل تطبيق�ت تكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�ل، ويف جم�ل بن�ء النموذج 
ال�صي��صي اجل�ذب، وتعزيز اأدوات القوة الن�عمة وعلى راأ�صه� الدبلوم��صية الع�مة )يف املج�لت الثق�فية 

والتعليمية والإعالمية(، واأدوات امل�ص�عدات امل�لية والقت�ص�دية. 
ويرتبط بعملية اإحي�ء القوة الن�عمة مل�صر عملية موا�صلة تعزيز اندم�ج م�صر يف النظ�م الع�ملي، وفق    
املوؤ�صرات واملع�يري الع�ملية املرعية على امل�صتوي�ت املختلفة ال�صي��صية والق�نونية، والع�صكرية، والأمنية، 
التي  الن�جحة  امل�صرية  واخلربات  التج�رب  من  ولعل  والبيئية.  والثق�فية،  والجتم�عية،  والقت�ص�دية، 
دبلوم��صية  اإط�ر  يف  �صي«  »فريو�ض  مك�فحة  يف  م�صر  حققته  الذي  الكبري  النج�ح  اإليه�  الإ�ص�رة  جتدر 
م�ص�ركة  يعني  مب�  Global Health Diplomacy (GHD)؛  الطبية(.  )الدبلوم��صية  الع�ملية  ال�صحة 
اإيج�بية من م�صر يف اجلهود الدولية الرامية اإىل تخفيف حدة التف�وت يف الرع�ية ال�صحية واحلم�ية �صد 
التهديدات الع�ملية، وامل�ص�ركة الن�صطة يف عملية ت�صكيل واإدارة بيئة ال�صي��صة الع�ملية للرع�ية ال�صحية؛ 

وهو الأمر الذي ن�ل اإ�ص�دة ع�ملية، خ��صة منظمة ال�صحة الع�ملية.
وب�حثون  اأ�ص�تذة  اأف��ض  اإذ  الن�عمة؛  القوة  ق�صية  الإط�لة يف  اإىل  ح�جة  ل�صت يف  اأنني  والواقع    

وخرباء متميزون يف تن�وله� موؤخًرا. 
مدى جن�ح م�صر يف ا�صتثم�ر عالق�ت التع�ون وال�صراكة الدولية )دول ومنظم�ت( لتحقيق الأمن   -4
من خالل التنمية امل�صتدامة: ولعل مم� ي�ص�ر اإليه يف هذا املق�م الأجندة الر�صمية للتنمية امل�صتدامة التي 
اأقرته� اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف 25 �صبتمرب 2015، وم� ت�صمنته يف فقرته� رقم 51 من �صبعة ع�صر 
هدًف� للتنمية امل�صتدامة Sustainable Development Goals (SDGs). تتن�ول موؤ�صرات ال�صتدامة 
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والتحدي�ت اجلوهرية  الق�ص�ي�  تعك�ض  التي  والبيئية،  املج�لت الجتم�عية والقت�ص�دية  الأ�ص��صية يف 
والتعليم،  وال�صحة،  والغذاء،  والفقر،  املن�خ،  تغري  وحتدي�ت  ق�ص�ي�  راأ�صه�  وعلى  الع�مل،  يواجهه�  التي 
اآخر هذه  اإىل  الإنت�ج وال�صتهالك  واأمن�ط  امل�صتدام،  والنمو القت�ص�دي  واملي�ه، والط�قة،  املراأة،  ومتكني 
الأهداف املعروفة. ويتن�ول الهدف ال�ص�بع ع�صر، وهو الهدف الأخري، التع�ون وال�صراكة الدولية لتنفيذ 

هذه الأهداف التي حتت�ج اإىل عمل دويل من�صق ومتم��صك.
ويرتبط بذلك اأي�ًص� مدى جن�ح م�صر  يف التع�مل مع التهديدات غري الع�صكرية، اأي مع مفهوم الأمن غري 
التقليدي Non-Traditional Security (NTS)؛ كم� حدده الربن�مج الإمن�ئي لالأمم املتحدة يف تقريره ع�م 
1994 عن املوارد الب�صرية يف املج�لت ال�صبعة احليوية؛ وهي: الأمن القت�ص�دي، والأمن الغذائي، والأمن 
ال�صحي، والأمن البيئي، والأمن ال�صخ�صي، واأمن املجتمع، والأمن ال�صي��صي. وي�صكل هذا املفهوم مق�ربة 
جديدة لالأمن تت�صع لت�صمل التدهور البيئي، والتف�وت القت�ص�دي، والفقر، والأوبئة، والهجرة والالجئني، 
والط�قة، واملي�ه، والغذاء، واحلروب من اأجل املوارد، واإدارة الكوارث، والإره�ب، والف�ص�د، واحرتام حقوق 

الإن�ص�ن وحري�ته الأ�ص��صية وغريه�.
وقد يكون من��صًب� هن� الإ�ص�رة اإىل مب�درة مكتبة الإ�صكندرية هذا الع�م ب�إطالق �صل�صلة حوارات املكتبة 
وم�  امل�صتدامة،  للتنمية  ع�صر  ال�صبعة  الأهداف  معظم  تتن�ول  الإمن�ئي.  املتحدة  الأمم  برن�مج  مع  ب�لتع�ون 
تواجهه� من م�صكالت وحتدي�ت حتى ع�م 2050. وهي حوارات ت�صت�صرف امل�صتقبل، وت�صع �صين�ريوه�ت 
يف غ�ية الأهمية للتع�مل مع ق�ص�ي� تغري املن�خ والنفج�ر ال�صك�ين وق�ص�ي� ال�صب�ب املختلفة. وامل�أمول البن�ء 

.Stakeholders على هذه احلوارات وتو�صيع م�ص�ركة ال�صرك�ء املعنيني
اإط�ر  اأي�ًص� مدى جن�ح م�صر يف مك�فحة الأمن�ط املختلفة للجرمية املنظمة عرب احلدود يف  ويرتبط بذلك 
الإجراءات  تعزيز  ذلك  ويفر�ض   .2003 ع�م  النف�ذ  دور  دخلت  التي   ،2000 لع�م  املتحدة  الأمم  اتف�قية 
الوطنية والدولية من ج�نب م�صر ملك�فحة هذه اجلرائم التي تهدد ا�صتقرار الدول، وتوؤثر ب�ل�صلب يف جهود 
التنمية فيه�. ولعل من اأخطر هذه اجلرائم الجت�ر ب�لب�صر، وال�صتعب�د اجلن�صي، وتهريب الأ�صول واملقتني�ت 

الثق�فية والأثرية، واجلرائم الإلكرتونية واخلطف والقر�صنة والف�ص�د وغريه�.
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الإط�ر الإقليمي 
1- تعد منطقة ال�صرق الأو�صط من اأكرث من�طق الع�مل ا�صطرابً� وا�صتع�ص�ًء على الأمن والتع�ون على 

الأقل لعقود ق�دمة؛ وذلك يف �صوء م� متوج به من �صراع�ت وتن�ق�ص�ت وتن�ف�ص�ت. 
ال�صراع�ت  يف  بجالء  ذلك  ويظهر  والقبلية.  والعرقية  الط�ئفية  النزعة  ت�ص�عد  الإقليم  وي�صهد   -2
الدائرة يف كل من اليمن والعراق و�صوري� وليبي� ولبن�ن. وقد اأ�صبح ال�صراع ال�صني ال�صيعي على 
وجه اخل�صو�ض دين�مية مركزية يف التن�ف�ض اجليو�صرتاتيجي بني دول املنطقة، خ��صة بني اململكة 

العربية ال�صعودية واإيران. 
� Strategic Shift يف موازين القوة ب�ملنطقة، مع ظهور قًوى اأخرى  3- ت�صهد املنطقة حتوًل ا�صرتاتيجيًّ

من�وئة يف الغ�لب للم�ص�لح احليوية امل�صرية. 
4- وهن�ك اأي�ًص� مع�صلة التع�مل مع تراجع الق�صية الفل�صطينية والتهديد الأمني املحتمل من احلدود 
ال�صرقية، وكذا مع اإحب�ط مق�ربة البن�ء على مع�هدة ال�صالم امل�صرية الإ�صرائيلية وجهود امل�ص�حلة 

الفل�صطينية.
لهدم  بل  لإ�صع�ف  امل�صتمرة  املح�ولت  مع  التع�مل  مع�صلة  اإىل  املق�م  هذا  يف  اأي�ًص�  ي�ص�ر   -5
النظ�م الإقليمي العربي ل�ص�لح نظ�م �صرق اأو�صطي اأو�صع. وهذا يفر�ض حتمية اإ�صالح ج�معة 
املف�هيم  ليعك�ض  ميث�قه�  مبراجعة  وذلك  برمته؛  العربي  الإقليمي  النظ�م  ومعه�  العربية  الدول 
حقيقية  مراجعة  لإجراء  ملًح�  اأ�صبح  ف�لأمر  الدويل.  التنظيم  جم�ل  يف  امل�صتحدثة  واملب�دئ 
مثل  طويلة،  لعقود  اجل�معة  اأعم�ل  عرقلت  التي  اجل�مدة  وال�صي��صية  الق�نونية  املف�هيم  لبع�ض 
ا�صرتاط توافر الإجم�ع عند اتخ�ذ القرارات يف بع�ض املج�لت، وحمدودية �صالحي�ت الأمني 
عربي  تكتل  لبن�ء  العربي  الإقليمي  النظ�م  تطوير  اأن  يف  �صك  ول  امليزانية.  و�صعف  الع�م، 
حم�ولت  واأم�م  اليوم،  ع�مل  يف  العمالقة  التكتالت  اأم�م  ال�صمود  من  �صيمكنه  متم��صك 

اإ�صع�ف وتذويب الكي�ن العربي يف اأطر اأو�صع.
6- ومن املع�صالت اأي�ًص� على م�صتوى النظ�م الإقليمي العربي مع�صلة التع�مل مع اختالف الروؤى 
مع قًوى عربية مهمة ب�ص�أن الأو�ص�ع يف �صوري� واليمن، والتع�مل مع اإيران واأمن البحر الأحمر، 

 .MESA وبن�ء القوة العربية امل�صرتكة، والتح�لف ال�صرتاتيجي الأمريكي يف ال�صرق الأو�صط
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الإط�ر الع�ملي 
نتن�ول يف هذا الإط�ر املع�صالت والت�ص�وؤلت الآتية: 

1- كيفية تع�مل م�صر مع �صي��ص�ت النفرادية، وتخطي ال�صرعية، والتحول اإىل �صي��ص�ت فر�ض الأمر 
الواقع من ج�نب الولي�ت املتحدة. ومن ذلك على �صبيل املث�ل )حم�ولة فر�ض نظ�م اإقليمي جديد 
على ح�ص�ب النظ�م الإقليمي العربي، واإهدار جهود ت�صوية ال�صراع العربي الإ�صرائيلي ال�ص�بقة وحل 

الدولتني، وعدم التحم�ض الأمريكي مع جهود م�صر يف مك�فحة الإره�ب ب�لقدر الك�يف(. 
 Global الع�مل  ل�صئون  امل�صرتكة  اجلم�عية  الإدارة  يف  م�ص�ركته�  من  م�صر  تعزيز  كيفية   -2
Governance، ويف التف�قي�ت الدولية ال�ص�رعة Global Regulatory Instruments  )خ��صة 

التنمية امل�صتدامة مب� يحقق م�ص�لح الدول  اأجندة  يف جم�لت التج�رة والبيئة والديون، وتنفيذ 
الن�مية(.

م�صتقلة  �صي��ص�ت  لتب�ع  م�صر  �صعي  على  والإقليمية  الع�ملية  ال�صغوط  مع  م�صر  تع�مل  كيفية   -3
يتع�ون  من  مع�قبة  ق�نون  تطبيق  ب�إمك�نية  التلويح  املق�م  هذا  يف  اإليه  ي�ص�ر  مم�  ولعل  املنطقة.  يف 
الأ�صلحة(  رو�صي� يف جم�ل  مع  م�صر  لتع�ون  الأمريكي  الكوجنر�ض  )مع�ر�صة  اأمريك�   مع خ�صوم 

.Countering America’s Adversaries through Sanctions Act (CAATSA)

4- احلف�ظ على الكثري من م�ص�لح م�صر احليوية يفر�ض حتمية التع�ون وال�صراكة مع الع�مل اخل�رجي. 
ومن الأمثلة على ذلك: الأمن امل�ئي، وعوائد امل�صريني ب�خل�رج، وعوائد قن�ة ال�صوي�ض، والت�صليح، 
ونقل العلم والتكنولوجي�، وعوائد ال�صي�حة، وتوطني ال�صن�عة، ومك�فحة الإره�ب. وتواجه م�صر 

حتدي احلف�ظ على هذه امل�ص�لح وتعزيزه� يف �صوء �صغوط وحتدي�ت غنية عن البي�ن. 

مالحظ�ت خت�مية 
بدور  م�صر  ا�صطالع  اإمك�نية  مبدى  بع�صه�  يتعلق  املالحظ�ت  من  عدًدا  الورقة  هذه  خت�م  يف  نتن�ول 
اإقليمي، ويتعلق البع�ض الآخر مبتطلب�ت بن�ء النظ�م الإقليمي العربي من ن�حية، والنظ�م الإقليمي لالأمن 

والتع�ون يف الإط�ر الأو�صع من ن�حية اأخرى.
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اأوًل: م�صر واإمك�نية ال�صطالع بدور اإقليمي 
1- ل جدال يف حتمية ا�صطالع م�صر بدور اإقليمي ف�عل، �صواء يف اإط�ر النظ�م الإقليمي العربي اأم يف 
اأي اإط�ر اإقليمي اأو�صع حمتمل. غري اأنه رغم الإجن�زات الكبرية التي حتققت يف م�صر يف املج�لت 
املختلفة خالل ال�صنوات القليلة امل��صية، ف�إن اأم�مه� الكثري من التحدي�ت والتهديدات الداخلية 
ولعل  �ص�مل.  اإقليمي  بدور  ال�صطالع  دون  احل�لية  املرحلة  الأقل يف  على  التي حتول  واخل�رجية 
اإط�ر  احليوية يف  مب�ص�حله�  املت�صلة  الأولوي�ت  وفق  التحرك  املرحلة  يفر�ض على م�صر يف هذه  هذا 

الإمك�ني�ت والقدرات املت�حة.
التحدي�ت  ب�لتع�مل مع  الداخلي  والبن�ء  تعزيز الإ�صالح  2- وي�صري ب�صكل متزامن مع هذا موا�صلة 
والتهديدات الداخلية، التي تن�ولت هذه الورقة اأهم جوانبه�. خ��صة م� يتعلق ب�أهمية بن�ء منوذج 
ح�ص�ري ج�ذب؛ من خالل اإ�صالح اخللل يف الفكر الديني املع��صر، وتعزيز م�ص�در وقدرات القوة 

الن�عمة، وحتقيق الندم�ج يف النظ�م الع�ملي وفق املوؤ�صرات واملع�يري الع�ملية املرعية. 

ث�نًي�: حتمية احلف�ظ على النظ�م الإقليمي العربي واإ�صالحه وتعزيزه
تفر�ض املح�ولت الع�ملية والإقليمية امل�صتمرة لإ�صع�ف وهدم النظ�م الإقليمي العربي ل�ص�لح الإط�ر   -
الإقليمي  النظ�م  ومعه�  العربية  الدول  ج�معة  اإ�صالح  حتمية  الإقليم،  والتع�ون يف  لالأمن  الأو�صع 
العربي برمته ا�صتثم�ًرا ملعي�ر اأ�ص��صي مييز النظ�م الإقليمي العربي )اإىل ج�نب مع�يري التوا�صل اجلغرايف، 
والتم�ثل، وحجم التف�عالت(. وهو الإط�ر املعنوي الذي ي�صتند اإىل ال�صعور ب�لعروبة. وهو م� عرب عنه 
الأ�صت�ذ الدكتور م�صطفى الفقي يف مق�لته »اأ�صداء العروبة امل�صرية« املن�صورة يف »الإندبندنت« العربي 
بت�ريخ 5 اأغ�صط�ض 2019، التي ذكر فيه�: »اإن العروبة خال�صة لقومي�ت �صبقت وح�ص�رات ق�مت 
وتي�رات فكرية، عربت على املنطقة وتركت يف النه�ية �صبيكة واحدة نطلق عليه� ال�صبيكة العربية التي 

ننتمي اإليه� وندافع عنه� رغم كل الإحب�ط�ت والإخف�ق�ت والتحدي�ت«. 

ث�لًث�: النظ�م الإقليمي لالأمن والتع�ون يف الإط�ر الوا�صع
الأ�ص��صية  املب�دئ  راأ�صه� غي�ب  الأو�صط وعلى  ال�صرق  اإقليم  الراهنة يف معظم دول  الأو�ص�ع  اإن   -1
يف  البن�ئية  النظرية  مع  تلتقي  التي  اخل�رجية  ال�صي��صة  يف  الدور  نظرية  �ص�أن  من  تعلي  للحوكمة، 
الرتكيز على القرتاب�ت ال�صيكولوجية. ووفًق� لرائد نظرية الدور »ك�رل هول�صتي« يتم درا�صة �صلوك 
اأذه�ن  املت�صكلة يف  ب�ل�صور  الت�أثر  انطالًق� من  الدويل،  امل�صرح  اأ�ص��صية على  اأدواًرا  الدول بو�صفه� 
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النخب و�صن�ع القرار، بفعل الهوية الجتم�عية والقيم ال�ص�ئدة واخل�ص�ئ�ض القومية وقدرات الدولة 
ال�صي��صية والع�صكرية.

ويف�صر »هول�صتي« �صبب ت�ص�به الدول يف م�ص�در القوة واختالفه� يف ال�صلوكي�ت بثالثة اأ�صب�ب: 
م�ص�در الدور: اأي اخل�ص�ئ�ض القومية للدول امل�دية وغري امل�دية.

يعني  ل  املقوم�ت  امتالك  )لأن  لأدوارهم  القرار  �صن�ع  واإدراك�ت  ت�صورات  اأي  الدور:  ت�صور 
ب�ل�صرورة القدرة على القي�م ب�لدور(. 

اأداء الدور: اأي خمرج�ت ال�صي��صة اخل�رجية من قرارات و�صلوكي�ت.
ويخل�ض »هول�صتي« اإىل القول ب�أن الدور يعتمد يف الأ�ص��ض على مدى روؤية وت�صور �ص�نع القرار   
لدوره، انطالًق� من تقييمه واإدراكه لإمك�ني�ت دولته )موؤهالت الدور(، ومدى قدرة �ص�نع القرار 

على تهيئة البيئة اخل�رجية لقبول هذا الدور والتج�وب معه.
2- اإن كث�فة التن�ف�ض والت�ص�لح وج�ص�مة ال�صطراب يف اإقليم ال�صرق الأو�صط تعد من العوامل التي 
ت�صهم يف احلف�ظ على دين�مية جم�ل الدرا�ص�ت الأمنية وتطوره. وينعك�ض ذلك يف كث�فة الأعم�ل 
الأك�دميية من ج�نب اجل�مع�ت ومراكز البحث والفكر، ومدر�صة كوبنه�جن للدرا�ص�ت الأمنية، 

التي تركز على تف�عل ق�ص�ي� الأمن مع ال�صي��ص�ت الداخلية. 
3- حتت�ج معظم دول اإقليم ال�صرق الأو�صط �صواء يف متدده اأم يف انكم��صه اإىل ت�ص�لح داخلي قبل 
الت�ص�لح مع الع�مل اخل�رجي، يقوم على نهج كلي للتع�مل مع التحدي�ت الرئي�صية التي تواجه 

الع�مل، ومن اأهمه�:
اأ - اأزمة الفكر التي تعوق تقدم الإن�ص�ن، مع م� يرتبط به� من فكر اأ�صويل متطرف يف�قمه املد اليمني 

امل�صت�صري يف اأرج�ء الع�مل.
ب - غي�ب العدالة الجتم�عية نتيجة التف�وت يف توزيع الرثوة.

ت - التدهور البيئي الك�رثي الذي يهدد كوكب الأر�ض.
والآلي�ت  واملوؤ�ص�ص�ت  وال�صي��ص�ت  القيم  م�صتوى  على  احلوكمة  مب�دئ  تطبيق  غي�ب  ث - 
واملم�ر�ص�ت، التي متكن املجتمع من اإدارة �صئونه من خالل التف�عل الداخلي واخل�رجي بني 
الدولة واملجتمع املدين والقط�ع اخل��ض، والتي يبلور الأفراد واجلم�ع�ت من خالله� م�ص�حلهم، 
املع�يري  اإىل  ا�صتن�ًدا  وذلك  الق�نونية؛  والتزام�تهم  حقوقهم  ويب��صرون  اختالف�تهم،  ويع�جلون 
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الق�نون،  وحكم  وامل�ص�ركة،  املجتمعي،  التوافق  وهي:  املتحدة؛  الأمم  حددته�  التي  الثم�نية 
والف�علية، والكف�ءة، وامل�ص�ءلة، وال�صف�فية، ومدى ال�صتج�بة والر�ص� ال�صعبي.

منظمة  تطبيقه�  على  وت�صرف  املتحدة  الأمم  تتبن�ه�  التي  العنف  ونبذ  ال�صالم  ثق�فة  غي�ب  ج - 
اأقرته  الذي  ال�صالم  لثق�فة  العمل  برن�مج  وردت يف  التي  الثم�ين  النق�ط  اليون�صكو، ح�صب 
اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف ع�م 1999؛ وهي: التعليم من اأجل ال�صالم، وتعزيز التنمية 
وامل�ص�ركة  املراأة،  ومتكني  الإن�ص�ن،  حقوق  واحرتام  والجتم�عية،  القت�ص�دية  امل�صتدامة 

الدميقراطية، والت�ص�مح، والتدفق احلر للمعلوم�ت، ونزع ال�صالح. 
ويرتبط بذلك بن�ء ثق�فة مت�ص�حلة مع الع�مل، وتنمية ثق�فية م�صتدامة تكون نقطة البداية والنطالق    
عند احلديث عن بن�ء نظ�م اإقليمي لالأمن والتع�ون. وهذا ب�عتب�ر اأن الثق�فة مبعن�ه� الوا�صع هي م�صدر 
لالأحك�م ومقي��ض للقيم و�ص�بط لل�صلوك. وهي ن�صيج احلي�ة الجتم�عية وجوًدا وحركة وتوظيًف�. وهي 
احلي�ة  طرائق  وت�صمل  بعينه،  جمتمًع�  متيز  التي  والع�طفية  والفكرية  وامل�دية  الروحية  ال�صم�ت  جميع 
والع�دات والتق�ليد واملعتقدات والآداب والفنون واحرتام حقوق الإن�ص�ن وحري�ته الأ�ص��صية؛ ف�صاًل 
عن اأن الثق�فة هي املحرك للعالق�ت الدولية والدافع الأ�ص��صي للنمط ال�صراعي من ن�حية، وله� دوره� 

املحوري يف بن�ء التم��صك الجتم�عي يف املجتمع�ت من ن�حية اأخرى.
كذلك، ف�إن للهوية الثق�فية �صوًرا عديدة مهمة توؤثر يف ق�ص�ي� ال�صلم والأمن يف الداخل واخل�رج.    
اأ�ص��ًص� لن�ص�أة احلرك�ت  ف�لهوية حتفز ال�صراع�ت، وتوؤثر يف مفهوم امل�ص�لح احليوية ومفهوم القوة، ومتثل 
الأ�صولية؛ ف�صاًل عن اأنه� ت�صكل الأدوار الإقليمية. واملطلوب هو عقلنة الهوي�ت و�صي�غته� يف �صي��ص�ت 
تعك�ض الهوية دون تعري�ض امل�ص�لح احليوية للخطر؛ وهو م� ميكن اأن تقوم به املوؤ�ص�ص�ت ومراكز الفكر 

والبحث.
الأ�ص��صية  الأدوات  والت�ص�لت من  املعلوم�ت  تكنولوجي�  ا�صتثم�ر  الإعالم من خالل  يعد  ح - 
وحتت�ج  امل�صتدامة.  التنمية  حتقيق  يف  والإ�صه�م  الثق�فية  والتنمية  ال�صالم  ثق�فة  بن�ء  لتعزيز 
معظم دول اإقليم ال�صرق الأو�صط اإىل قلب الأو�ص�ع ال�صلبية الن�جمة عن ال�صتثم�ر ال�صلبي 
لتكنولوجي� املعلوم�ت والت�ص�لت يف اإ�ص�عة خط�ب الكراهية والعنف والتطرف الذي يوؤدي 
به الإعالم يف  ي�صهم  اأن  الذي ميكن  الدور  الدول. ول يخفى  ا�صتقرار  الإره�ب وزعزعة  اإىل 
ولكنه  اأداة،  لي�ض جمرد  الإعالم  اأن  ب�عتب�ر  والنت�ص�ر؛  امل�ص�ركة  يحقق  م�صرتك  ف�ص�ء  خلق 
وت�صويقه� على م�صتًوى  الع�م  الف�ص�ء  والأفك�ر يف  املعلوم�ت  نظ�م اجتم�عي متك�مل لإنت�ج 



103

ية(
هوم

 مف
راق

)اأو
ين 

الثا
سم 

لق�
ا

جم�هريي، بعد اأن اأ�صبح الأفراد ف�علني يف اإدارة وهند�صة الف�ص�ء الع�م وامل�ص�ركة النقدية يف 
حوار تلق�ئي وعفوي متحرر.

خ - لكي ت�صهم منطقة ال�صرق الأو�صط يف مع�جلة م�ص�كل الأمن الإقليمي والع�ملي، ف�إنه� مط�لبة 
ب�ل�صتف�دة من الروؤية ال�ص�ملة لالأمن والتع�ون، تقوم على الأبع�د التي تتبن�ه� منظمة الأمن 
ال�صي��صية  الأبع�د  وهي  الع�صكري.  التوازن  جمرد  وتتج�وز   ،OSCE الأوروبي  والتع�ون 
والع�صكرية والقت�ص�دية والبيئية والإن�ص�نية التي تتفق مع جم�لت مفهوم الأمن غري التقليدي 
والأمني،  ال�صي��صي  )احلوار   1995 لع�م  بر�صلونة،  لعملية  الرئي�صية  الأهداف  ومع   ،NTS

بني  التف�هم  لتعزيز  والإن�ص�نية  والثق�فية  الجتم�عية  وال�صراكة  وامل�لية،  القت�ص�دية  وال�صراكة 
الثق�ف�ت والتب�دلت بني منظم�ت املجتمع املدين(، كم� تتفق مع اأهداف التنمية امل�صتدامة 

ال�صبعة ع�صر.
د - اإن اإق�مة نظ�م اإقليمي لالأمن والتع�ون عملية �ص�قة ومعقدة، خ��صة يف اإقليم م�صطرب وفو�صوي، 
مثل اإقليم ال�صرق الأو�صط. واأي ق�عدة واأ�ص��ض لهذا البن�ء يجب اأن تتم ب�تب�ع نهج تدريجي، 
�صواء من الن�حية الزمنية اأم من ن�حية عدد الدول الأع�ص�ء يف هذا النظ�م؛ وذلك وفق مراحل 

متت�لية تقوم على الت�صور الآتي:
املرحلة الأوىل: ت�صم الدول العربية فقط.

املرحلة الث�نية: ت�صم الدول العربية اإىل ج�نب دول اجلوار )تركي� واإيران(.
املرحلة الث�لثة: ت�صم دول املرحلتني الأوىل والث�نية، م�ص�ًف� اإليه� الهند وب�ك�صت�ن.

املرحلة الرابعة: ت�صم دول املراحل الثالث ال�ص�بقة، اإ�ص�فة اإىل دول اآ�صي� الو�صطى ورمب� دول
                         القرن الإفريقي.

كذلك ميكن اتب�ع النهج التدريجي ب�لبدء ب�ملج�لت التي ميكن التف�ق حوله� ب�صهولة، مثل    
املبكر  والإنذار  املعلوم�ت  وتب�دل  والإنق�ذ  القت�لية، ك�لبحث  الع�صكرية غري  املج�لت  التع�ون يف 
واإجراءات بن�ء الثقة. احلد الأدنى لأي نظ�م اإقليمي لالأمن والتع�ون هو احتواء املخ�طر، واحليلولة 

دون تطوره� اإىل نزاع�ت، وانته�ج الدبلوم��صية الوق�ئية.
امل�صرتكة من  وامليدانية  النظرية  املتعمقة  والدرا�ص�ت  البحث  اإجراء  يلزم  الأحوال  ذ - ويف جميع 
املنطقة  من  العربية  وغري  العربية  والبحث  الفكر  مراكز  والب�حثني، من خالل  اخلرباء  ج�نب 
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ال�صرق الأو�صط؛ مع  اإقليم  اإقليمي حمتمل لالأمن والتع�ون يف  نظ�م  اأي  ومن خ�رجه� حول 
النظم  جت�رب  درا�صة  ج�نب  اإىل  احلكومية؛  غري  واملنظم�ت  املدين  املجتمع  منظم�ت  اإ�صراك 
)بر�صلونة(،  واليوروميد   ،OSCE الأوروبي  والتع�ون  الأمن  منظمة  مثل  الق�ئمة،  الإقليمية 

والحت�د الأوروبي وغريه�.
ر - لن يكتب النج�ح لأي ترتيب�ت اإقليمية يف اإقليم ال�صرق الأو�صط مبعزل عن التوافق والتن�صيق 
نف�صه� عن  اأن تعزل  التي ل ت�صتطيع  الولي�ت املتحدة  الع�ملية والإقليمية، خ��صة  القوى  مع 
الواقع ال�صلبي للف�صل يف اإدارة �صئون املنطقة، والتي ترى اأن ال�صرق الأو�صط الكبري �صيبقى 
لعقود ق�دمة مو�صع اأهمية ا�صرتاتيجية له�؛ نظًرا للموقع احليوي الذي تتمتع به املنطقة، وملوارده� 

اله�ئلة، ول�صم�ن اأمن اإ�صرائيل كهدف ا�صرتاتيجي اأمريكي ث�بت.
ال�صتف�ص�رات  اإيالء  واأقرتح  والدرا�صة.  البحث  من  املزيد  اإىل  الإقليمي  الدور  ق�صية  حتت�ج  ز - 

والت�ص�وؤلت الآتية الهتم�م الواجب يف هذا الإط�ر:
كيفية تع�مل م�صر مع اأزمة اخللل يف الفكر الديني، وتداعي�ت وت�أثريات الإ�صالم ال�صي��صي.  -

كيفية تع�مل م�صر مع �صي��ص�ت النفرادية، وتخطي ال�صرعية، والتحول اإىل �صي��ص�ت فر�ض   -
الأمر الواقع من ج�نب الولي�ت املتحدة.

ال�صغوط الع�ملية والإقليمية الواقعة على �صعي م�صر لتب�ع �صي��ص�ت م�صتقلة يف املنطقة   -
ومدى جن�ح م�صر يف ذلك.

كيفية التع�مل مع اختالف الروؤى مع قًوى عربية مهمة ب�ص�أن بع�ض الأو�ص�ع يف املنطقة.  -
كيفية تع�مل م�صر مع التوتر والتن�ف�ض يف �صرق املتو�صط.  -

مع�صلة اإدم�ج اإ�صرائيل �صمن اأي نظ�م اإقليمي لالأمن والتع�ون يف ال�صرق الأو�صط.  -
اأمن م�صر، يف �صوء مواقف القوى  اأمن اخلليج جزء ل يتجزاأ من  اأن  كيفية حتقيق �صع�ر   -

الكربى والإقليمية بل دول اخلليج ذاته�.
كيفية حتقيق تك�مل النظم الإقليمية الفرعية مع نظ�م ج�معة الدول العربية.  -

كيفية التع�مل مع مع�صلة غي�ب الإرادة ال�صي��صية ملعظم الدول الأع�ص�ء يف ج�معة الدول   -
امل�صرتك  العربي  العمل  ومنظومة  للج�معة،  اجلذري  الإ�صالح  لتحقيق  الالزمة؛  العربية 

برمته�.   


