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تقدمي
ي�ست�أثر الدور الإقليمي مل�صر باهتمام كل املعنيني بال�ش�أن ال�سيا�سي؛ لأنها ق�ضية تت�صل مب�س�ألة الهوية
وتعدد م�صادرها من جانب ،وتوجهات ال�سيا�سة القومية مل�صر من اجلانب الآخر .وقد عرفت م�صر فرتات
�صعود وهبوط يف دورها الإقليمي ،حيث ارتبط ذلك باملد القومي و�سنوات احللم العربي .وقد ج�سدت
احلقبة النا�صرية قمة االهتمام بالدور الإقليمي ،واالرتباط بالق�ضايا القومية ،والإح�سا�س العميق بعروبة
م�صر بعد �أن كانت ق�ضية خالفية �أحيانًا؛ ثم �أ�صبحت بعد رحيل عبد النا�صر م�س�ألة جدلية �أي�ضً ا .وال� شك
�أن ارتباط م�صر الإقليمي باملكون العروبي من الإ�شكاليات التي قيدت ذلك الدور ،وهم�شت �أحيانًا احلركة
امل�صرية على �ساحتي غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا .و�إذا كانت ق�ضية العروبة قد خدمت م�صر يف مراحل
كثرية من تاريخها احلديث ،ف�إنها فر�ضت عليها يف الوقت ذاته من التحديات ما ك َّبل ذلك الدور وحال
دون انطالقه .وقد كانت �سيا�سات الرئي�س الراحل ال�سادات  -من كامب ديفيد وما بعدها  -نقطة حتول يف
ذلك الدور الإقليمي مل�صر؛ �إذ �إنها فتحت الأبواب �أمام غري املتحم�سني بني امل�صريني للفكر العروبي ،كما
�أ�سهمت �أي�ضً ا يف بلورة ال�شخ�صية امل�صرية التي تبدو خمتلفة عن ال�صورة الذهنية للعرب يف اخليال الأجنبي.
وما زلت �أتذكر ذات �صباح يف �إحدى ال�سنوات الأخرية حلكم الرئي�س الأ�سبق مبارك� ،أنني تلقيت
ً
ات�صال هاتف ًّيا من ال�سفري نبيل فهمي ،الذي كان قد �أنهى مهمته �سف ًريا مل�صر يف وا�شنطن ،وعاد �إىل الوطن
قبل �أن ي�صبح وزي ًرا للخارجية بعد ذلك ب�سنوات قليلة ،وابتدرين ال�صديق العزيز ً
قائل :هل قر�أت �صحف
اليوم؟ فقلت له :نعم ،فقال :هل قر�أت �صحيفة «البديل»؟  -وهي التي �أ�س�سها ال�صديق الراحل الدكتور
حممد ال�سيد �سعيد  -و�أ�ضاف الدبلوما�سي امل�صري الكبري �أن عنوان ال�صحيفة يقول «الفقي يعلن �أن مبارك
ال يهتم بدور م�صر الإقليمي»؛ وذلك ً
نقل عن حما�ضرة يل �أمام �إحدى اجلمعيات الأهلية ذات الن�شاط
الثقايف .وقال يل نبيل فهمي :عليك �أن تتوقع وق ًتا �صع ًبا كرد فعل لهذه العبارة .وبالفعل �صدق حد�سه وما
هي �إال ب�ضع �ساعات حتى تلقيت ً
ات�صال من ال�صديق العزيز ال�سفري �سليمان عواد؛ �سكرتري الرئي�س الأ�سبق،
يلفت نظري �إىل هذه العبارة؛ ثم تبعه رئي�س الديوان الدكتور زكريا عزمي ً
قائل� :إن الرئي�س �شخ�ص ًّيا يطلب
ً
متحمل
تف�س ًريا ملا ورد يف �صحيفة «البديل» يف �صدر �صفحتها الأوىل .وقد كنت متعو ًدا هذه االنتقادات،
لنتائجها؛ ذلك �أنني عندما �أحتدث �أحيانًا �أقر�أ ما يف عقلي مبا�شرة دون حماولة للتفكري فيما ميكن �أن يجلب

علي ذلك احلديث من متاعب .وما �أكرث ما عانيت يف هذا ال�سياق! �إىل حد منعي من الكتابة يف الأهرام
ّ
امتد كل منهما �إىل عام كامل .ولوال تدخل ال�صديقني الراحل �إبراهيم نافع و�أ�سامة �سرايا � -أمد اهلل
مرتنيَّ ،
يف عمره  -اللذين حاوال التو�سط لدى الرئي�س الأ�سبق ،حتى جنح كل منهما يف حتقيق ذلك بعد جمهود؛
علي دائ ًما ل�ضعف االلتزام باخلط ال�سيا�سي لتلك املرحلة ،وهو �صاحب
لأن الرئي�س الأ�سبق كان يعتب َّ
العبارة ال�شهرية التي و�صفني فيها ب�أنني مثل «مراجيح الهواء»؛ ف�أحيانًا معه و�أحيانًا �أبدو منتق ًدا للأو�ضاع
القائمة ب�شكل ال يليق ب�شخ�ص ينتمي يف جممله �إىل ذلك النظام.
و�أعود �إىل الدور الإقليمي مل�صر ،و� ِّأثمن كث ًريا فعاليات الندوة التي �أدارها زميلي العزيز الدبلوما�سي
القانوين ال�سفري الدكتور خري الدين عبد اللطيف ،ونظمها الكاتب ال�صحفي الدكتور �سامح فوزي؛ رئي�س
قطاع الإعالم واالت�صال مبكتبة الإ�سكندرية ،و�شاركت فيها �شخ�صيات متميزة من �أ�ساتذة ومفكري م�صر
املعنيني بال�ش�أن العام واملتابعني للق�ضايا العربية والأو�ضاع الإقليمية ،وعلى ر�أ�سهم �أ�ستاذ �أ�ساتذة العلوم
علي الدين هالل ،والكاتب املخ�ضرم الدبلوما�سي جميل مطر .وقد اختلفت الآراء �أثناء
ال�سيا�سية الدكتور ّ
احلوار ،وظهرت وجهات نظر المعة ،كما بدت هناك مبادرات جديدة مثل تلك التي ت�ضمنتها الأوراق
التي تقدم بها الأ�ستاذ الدكتور عبد املنعم امل�شاط ،وال�سفري حممد �أني�س ،والورقة امل�شرتكة بني الدكتور
عبد املنعم �سعيد والدكتور حممد كمال؛ ً
ف�ضل عن عد ٍد من املقاالت املن�شورة لبع�ض كبار امل�شاركني يف
الندوة.
م�ستقبل الدور امل�صري بني الإقليمية والعروبة

وها �أنا  -با�سم مكتبة الإ�سكندرية � -أتقدم بالتحية والتهنئة للم�شاركني وامل�شاركات يف هذه اللقاءات
الفكرية العا�صفة ...حتية للجهد الذي بذلوه ،وتهنئة بالنتائج التي حققوها؛ مع �أمل يف مزيد من االزدهار
ملركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ،الذي ن�ش�أ بقرار من جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،وبتوجيه من رئي�س
الدولة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
الدكتور م�صطفى الفقي
مدير مكتبة الإ�سكندرية
�سبتمرب 2019

8

ما قبل القراءة
يحتوي هذا الكتاب على جمموعة من املقاالت والأبحاث التي �سطرها جمموعة من كبار �أ�ساتذة العلوم
ال�سيا�سية والدبلوما�سيني من �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري ملركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية مبكتبة الإ�سكندرية،
يف �إثر الندوة املغلقة التـي �أقامها املركز يوم الأحد  14يوليو  2019حول «م�ستقبل الدور الإقليمي مل�صر».
وجدنا يف �إدارة املركز �أنه من ال�ضروري توثيق هذه الأعمال و�إتاحتها للجمهور الوا�سع من القراء املهتمني
بق�ضايا ال�سيا�سة العامة ،واملتخ�ص�صني املعنيني ب�شئون ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية و�سيا�سات �إقليم ال�شرق
الأو�سط على حد �سواء.
ينبئنا الق�سم الأول من الكتاب عن االجتاهات العامة للنقا�ش الذي دار يف الندوة ،وتلك ال�سائدة يف
الدوائر البحثية والأكادميية حول ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية يف املنطقة .وتدور هذه االجتاهات حول
الدعوة �إىل ا�ستعادة الدور الن�شط �أو �إيثار الكمون اال�سرتاتيجي حلني ا�ستكمال مكونات البناء الداخلي.
منحى جدل ًّيا بحيث �إنها تتكامل �أو تتقاطع بع�ضها مع بع�ض؛ وهو ما
ويالحظ القارئ �أن هذه املقاالت تتخذ ً
ي�ؤ�س�س حالة من النقا�ش الإيجابي واملطلوب.
�أما الق�سم الثاين من الكتاب ،فهو �أربع درا�سات لها طابع نظري وعملي ،كتبها الدكتور عبد املنعم
امل�شاط ،وال�سفري حممد �أني�س ،والدكتور حممد كمال ،والدكتور عبد املنعم �سعيد ،وال�سفري الدكتور
خري الدين عبد اللطيف حول الأ�س�س النظرية لل�سيا�سة اخلارجية امل�صرية من خالل تناول تطور الدور
الإقليمي مل�صر يف ظل تغري معطيات ال�سيا�سة الداخلية والإقليمية على مدار العقود املا�ضية ،وحماولة بناء
منظور م�صر لل�صراعات القائمة يف ال�شرق الأو�سط التي ت�ؤثر مبا�شرة يف الأمن القومي امل�صري؛ و�أخ ًريا القوة
الناعمة باعتبارها �أكرث موارد نفوذ ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية يف حميطاتها املتعددة .وال �شك �أن مثل هذه
الدرا�سات الت�أ�صيلية التي وردت املركز عقب ندوة النادي الدبلوما�سـي ت�ساعد على توجيه النقا�ش العام
حول �أولويات وق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية ب�شكل كلي ومعمقً ،
بدل من الرتكيز على كل ق�ضية على
حدة؛ وهو الأمر املطلوب ل�صانع ال�سيا�سات واملعنيني بال�ش�أن العام من غري املتخ�ص�صني.
أ�سا�سا يبني املتخ�ص�صون و�صناع
وي�أمل مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية �أن تكون مادة هذا الكتاب � ً
ال�سيا�سة عليه؛ كي يتمكنوا من �صوغ �سيا�سة خارجية ،تعيد م�صر �إىل مكانتها امل�أمولة يف نطاقيها الإقليمي
والعاملي.
مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية

الق�سم الأول
(املقاالت)

دور م�صر الإقليمي :م�سائل نظرية و ُمقدمة �ضرورية لل َفهم
علي الدين هالل
الدكتور ّ

�أح�سن مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية مبكتبة الإ�سكندرية �صنيعًا باختياره مو�ضوع «دور م�صر الإقليمي»
جمال للبحث يف �أوىل احللقات النقا�شية التي ينظمها .وت�أتي �أهمية هذا املو�ضوع من عدة اعتبارات:
ليكونَ ً
فهو ،من ناحية ،من املو�ضوعات «القدمية  -املتجددة» ،التي تطفو على �سطح النقا�ش العام من فرتة �إىل
�أخرى .فقد ظهر يف منت�صف الأربعينيات من القرن املا�ضي خالل مناق�شات ت�أ�سي�س جامعة الدول العربية؛
ثُم يف اخلم�سينيات مع تبلور زعامة الرئي�س جمال عبد النا�صر العربية؛ ثُم يف ال�ستينيات يف �ضوء الهزمية
الع�سكرية يف عام  1967واحتالل �شبه جزيرة �سيناء ،وت�أثريات ذلك يف الدور امل�صري؛ ويف ال�سبعينيات
يف �ضوء انت�صار حرب �أكتوبر 1973؛ ثُم �سيا�سة الرئي�س �أنور ال�سادات جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،والتي
انتهت بقرار املقاطعة العربية مل�صر ،وانتقال مقر اجلامعة العربية �إىل تون�س .و�أذكر �أنه يف الثمانينيات �أدارت
�صفحة الر�أي بجريدة الأهرام التي �أ�شرف عليها وقتذاك الأ�ستاذ لطفي اخلويل ،حوارًا وا�سعًا حول دور م�صر
الإقليمي وحتديدًا دورها العربي .ثُم جتدد احلديث يف املو�ضوع يف العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين
يف �ضوء التغريات ال�سيا�سية اجلِ�سام التي �شهدتها م�صر يف هذه ال�سنوات.
وهو ،من ناحية �أخرى ،مو�ضوع تختلط فيه االعتبارات الذاتية واملو�ضوعية ،و�أحيانًا ي�ستخدم تعبري
«الدور» دون حتديد ملعناه وتعريفه يف جمال حتليل ال�سيا�سة اخلارجية.
وهو ،من ناحية ثالثة ،يُ�ستخدم �أحيانًا دون حتديد لنطاقه اجلغرايف .فتعبري الدور الإقليمي مل�صر يُ كن �أن
ي�شري �إىل دورها يف الوطن العربي �أو منطقة ال�شرق الأو�سط �أو القارة الإفريقية �أو الإطار املتو�سطي ،وكلها
دوائر للحركة متثل اجلوار اجلغرايف املبا�شر مل�صر.
يف �ضوء ذلك ،ف�إنني �أفهم ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة من منطلق نظرية «الدور»  ،Role Theoryكما
�أو�ضحت ذلك يف البحث الذي ن�شرته مع الدكتور بهجت قرين عن �إطار حتليل ال�سيا�سات اخلارجية يف دول
اجلنوب ،و�صدر يف كتابنا امل�شرتك عن «ال�سيا�سات اخلارجية للدول العربية» يف طبعته الأوىل عام .1982
ومن هذا املنظور ،ف�إن ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة هي دور يت�ضمن عن�صرين �أ�سا�سيني� :أولهما هو توجه

م�ستقبل الدور امل�صري بني الإقليمية والعروبة

14

ال�سيا�سة اخلارجية Foreign Policy Orientation؛ مبعنى الأهداف العامة �أو اال�سرتاتيجية العُليا للدولة
كما تدركها النخبة احلاكمة ،وحتدد على �أ�سا�سها مفهوم امل�صلحة الوطنية والأمن القومي للدولة .وثانيهما
هو �سلوك ال�سيا�سة اخلارجية Foreign Policy Behavior؛ وي�شري �إىل �أمناط ال�سلوك الفعلي الذي متار�سه
الدولة يف �إدارة عالقاتها بالفاعلني الآخرين.
ويت�أ�س�س على هذا التمييز بني التوجه وال�سلوك ،متييز �آخر بني ت�صور الدور (التوجه) ،Role Conception
�أي ت�صورات و�إدراكات النُخب احلاكمة للأدوار امل�ستهدفة ،وتنفيذ �أو حتقيق الدور (ال�سلوك)
� ،Role Enactmentأي ما قامت به الدولة من �سلوك فعلي لتحقيق ت�صوراتها و�إدراكاتها .ويف كثري من
احلاالت ،حتدث «فجوة» بني «ت�صور الدور» و«تنفيذ الدور» .ويقوم الباحثون بدرا�سة العوامل التي �أدت �إىل
ظهور تلك الفجوة ،وما �إذا كانت الدولة قد و�ضعت لنف�سها �أهدافًا تفوق قدراتها� ،أم ظهرت عوامل وحتالفات
�أخرى مناف�سة �أدت �إىل عدم قدرتها على تنفيذ هذا الدور.
ون�ستطيع �أن نفهم ديناميات عمليتي ت�صور الدور وتنفيذه يف �ضوء عدد من العوامل ،منها:
عائد الدور :فكُ ل �إدراك �أو ت�صور لدور ما للدولة � -أو الفاعلني الآخرين من غري الدول  -ي�ستهدف
عوائد وم�صالح من جراء القيام بتنفيذ دور ما .وبالطبع ،تتنوع هذه امل�صالح ما بني اقت�صادية
و�سيا�سية و�أمنية وثقافية .يكونُ لها ت�أثرياتها يف و�ضعها الداخلي وحماية م�صاحلها و�أمنها.
تكلفة الدور :ال يوجد دور بدون تكلفة وتخ�صي�ص موارد اقت�صادية و�سيا�سية لتحقيق هذا الدور.
وتنجح الدولة يف �إنفاذ الدور ما دام متوافرًا لديها القُدرات الالزمة لذلك� .أما عندما ال يتحقق
ذلك ،ف�إن الدور يُ�صبح عبئًا على مواردها وم�صادر قوتها.
توقع الدور :ويُ�شري ذلك �إىل توقع الدول والأطراف الأخرى يف الإقليم لهذا الدور ،ومدى قبولهم
وا�ستجابتهم وترحيبهم به� ،أو على العك�س رف�ضه ومُعاداته والنفور منه.
الأدوار املناف�سة واملعادية :فعاد ًة ما تكون هناك �أدوار متناف�سة و�أحيانًا مت�صارعة يف �إطار كل �إقليم.
والدول التي ت�سعى �إىل القيام بدور ما تقيم ح�ساباتها وتُدير عالقاتها يف �ضوء ذلك .فتعمل على
ك�سب ت�أييد البع�ض ،وحتييد البع�ض الثاين ،ومُنازلة البع�ض الثالث.
مواقف القوى العاملية :وما �إذا كانت توفر البيئة املنا�سبة للدور الذي تقوم به دولة ما ،ورُمبا ت�ساعدها
على القيام به� ،أم �أنها حتول دون قيامها بهذا الدور.

وعندما نربط بني هذه الأطروحات النظرية والدور الإقليمي مل�صر يف هذه املرحلة ،ال بُد �أن نبد�أ بتو�صيف
امل�شهد الإقليمي .وهو م�شهد يت�سم باال�ضطراب وعدم اال�ستقرار ،و�صحوة الإثنيات القومية واملذهبية
والطائفية وما يرتبط بها من والءات فرعية ،وا�ستمرار حروب داخلية وحروب بالوكالة ،وزيادة م�ساحة
االنك�شاف اخلارجي وتدخل القوى الكربى .ارتبط ذلك باختالل توازن القوى يف العالقات بني الدول
العربية وتلك غري العربية يف املنطقة ل�صالح الثانية ،وعدم وجود حتالفات �صلبة ونظام فعال للأمن اجلماعي
بني الدول العربية.
يف هذا ال�سياق ،ت�صبح املهمة الأوىل للنُّخبة امل�صرية هي حماية الدولة الوطنية امل�صرية ،وزيادة فاعلية
م�ؤ�س�ساتها ،وتطوير قُدراتها االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية مبا ميكنها من القيام بدور رائد يف الوطن العربي
وغريه من الأقاليم التي مت�س الأمن امل�صري .يبدو �أن املهمة الأ�سا�سية يف هذه املرحلة هي تطوير البنية
التحتية لعنا�صر قوة م�صر ال�شاملة .وهي عملية داخلية يف املقام الأول ،ولكن ال ميكن ف�صلها عن �أدوارها
اخلارجية .فم�صر ت�ستفيد يف هذا العمل من موارد �إقليمية ودولية ،ويتطلب ذلك قيامها ب�أدوار خارجية
متنوعة عربيًّا و�إفريقيًّا ومتو�سطيًّا ،لكن دون �أن ي�شغلها ذلك عن املهمة الأ�سا�سية لها يف هذه املرحلة.
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�أي دور �إقليمي مل�صر؟

*

الدكتورة نيفني م�سعد

قبل عدة �أيام دار نقا�ش مهم بني بع�ض املثقفني امل�صريني حول م�ستقبل الدور الإقليمي مل�صر .مو�ضوع
النقا�ش لي�س جديدًاَ .فلَو نظرنا �إىل كل مرحلة مف�صلية من مراحل تطور التاريخ امل�صري احلديث ،لوجدنا �أنه
كان يجري الت�سا�ؤل فيها حول حدود الدور امل�صري و�أولويات هذا الدور؛ مبعنى :هل يتم الرتكيز على بناء
الداخل؟ �أم هل يُ َارَ�س دور ن�شط يف اخلارج؟ ويف حالة الت�أكيد على �أهمية حترك م�صر يف اخلارج ،فما تعريف
هذا اخلارج بال�ضبط؟ وهل يقت�صر على الإقليم العربي؟ �أو يرتامى �إىل ما وراء حدوده �إفريقيًّا ،ومتو�سطيًّا،
وعامليًّا؟ كانت كل مرحلة تاريخية تقدم �إجابة خمتلفة عن �س�ؤال الدور امل�صري تبعًا لإدراك القيادة ال�سيا�سية
حلدود هذا الدور ،وتبعًا ملجموعة الفر�ص والقيود التي تنبع من النظام الدويل ومن البيئة الإقليمية .الآن،
يعود �س�ؤال الدور امل�صري ليفر�ض نف�سه بعد كمّ التغريات ال�ضخمة التي اجتاحت املنطقة منذ عام ،٢٠١١
وت�آكُ ل احلدود بني النظامني العربي وال�شرق �أو�سطي ،بل غمو�ض مفهوم ال�شرق الأو�سط نف�سه (جديد،
كبري� ...إلخ) .ثم �إننا �إزاء نظام دويل جديد �آخذ يف الت�شكل ولـمَّ ا تت�ضح بعد مالحمه ،وما �إذا كان �سيتحول
�إىل نظام ثنائي القطبية �أم متعدد الأقطاب .ومن جانبها ،ف�إن م�صر ومنذ  ٣٠يونية  ٢٠١٣من�شغلة مبعركة بناء
الداخل ،وقد قطعت يف هذا االجتاه خطوات مهمة .وهذه التطورات كافة ب�سيولتها وت�شابكاتها ونهاياتها
املفتوحة �إمنا ت�ضفي م�شروعية على التفكري يف م�ستقبل الدور امل�صري.
يف النقا�ش حول هذا الدور برزت اجتاهات خمتلفة .فدعا �أحد االجتاهات �إىل �أن تلتزم م�صر يف حدود
الأمد املنظور مبا �أ�سماه «التحوط اال�سرتاتيجي» �أو «الكمون اال�سرتاتيجي» .وجوهر الكالم هو الرتكيز على
الداخل وتقلي�ص الدور اخلارجي �إىل احلد الأدنى؛ بحيث يقت�صر هذا الدور على بع�ض اجلوانب الرمزية؛
من قبيل �إيفاد ممثلني �شخ�صيني للرئي�س يف الق�ضايا املهمة �أو االهتمام بالعروبة من الزاوية الثقافية .كما
اقرتح البع�ض �أن ّ
ين�صب االهتمام على الرقمنة  Digitizationالتي �صارت لغة الع�صر .وي�ستند هذا االجتاه
الداعي �إىل العزلة؛ لأن كل دور خارجي ال بد له من تكلفة اقت�صادية �أو ع�سكرية .وم�صر حاليًّا لي�ست
*
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على ا�ستعداد لتحمُّ ل هذه التكلفة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن هناك العديد من القوى الراغبة يف مناف�سة �أي
دور خارجي مل�صر؛ وال �أو�ضح على ذلك من التكالب الإقليمي والدويل على �إفريقيا .و�أخريًا ،ف�إن انتعا�ش
القوميات وبروز النزعات االنف�صالية ي�شككان يف �إمكانية تن�شيط دور عربي مل�صر.
اعترب اجتاه �آخر �أن م�صر ال متلك االختيار بني �أن تلعب دورًا خارجيًّا ن�شطًا �أو ال تلعبه .فعالوة على
املحددات التاريخية واجلغرافية املعروفة التي تفر�ض على م�صر �أال تنكفئ على نف�سها ،ف�إن هناك من
امل�ستجدات اخلارجية ما يجعل هذا الدور �أمرًا �ضروريًّا .وكما قيل ،ف�إن م�صر ال متلك رفاهية احلياد ،يف
حني �إن دولة مثل تركيا تتدخل يف ليبيا وال�سودان ،وهما دولتا اجلوار املبا�شر مل�صر ،وحتتل �أجزاء من �سوريا
والعراق ،وتنقّب عن الغاز يف �شرق البحر املتو�سط .ثم �إن هناك ق�ضايا بالغة اخلطورة تتعلق بت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية ،وبالتغلغل الإيراين يف املنطقة ،وبنذر احلرب يف اخلليج العربي ،وبالإرهاب العابر للحدود.
وهذه الق�ضايا تفر�ض على م�صر التحرك �إزاءها مبا يخدم م�صاحلها الوطنية .وقد طوّر بع�ض املتحدثني فكرة
الدور اخلارجي مل�صر بالرتكيز على جوانب حمددة ،مثل �ضرورة �أن حتكم هذا الدور ر�ؤية وا�ضحة تنبع من
ا�سرتاتيجية للأمن القومي امل�صري ،ومثل �أهمية العمل على اال�ستفادة من بوادر التغري يف النظام الدويل،
ومثل وجوب �إ�صالح الإعالم الذي يعد �إحدى الأدوات الداعمة للدور اخلارجي مل�صر� ...إلخ .وتلك
الإ�ضافات الوجيهة ت�سعى �إىل توفري مقومات �إجناح هذا الدور.
�إن �أحدًا ال يجادل يف وجود قيود على ممار�سة م�صر دورًا �إقليميًّا ن�شطًا ،وهي قيود معروفة للكل على �أي
حال؛ لكن يف ظل هذه القيود اتخذت م�صر مواقف ثابتة من بع�ض �أعقد ال�صراعات يف املنطقة ،و�أعني بها
ال�صراع يف كل من اليمن و�سوريا وليبيا .فاحلفاظ على الوحدة الرتابية للدول العربية موقف ،والتم�سك
باحلل ال�سيا�سي لل�صراعات الداخلية موقف ،ورف�ض �سيا�سة الأحالف الع�سكرية موقف ،والت�صدي ل�صفقة
القرن موقف� ...إلخ .ويف ظل هذه القيود �أي�ضً ا �أعادت م�صر تن�شيط البعد الإفريقي يف �سيا�ستها اخلارجية؛
وهذا التوجه مر�شح ملزيد من التطور يف ظل رئا�سة م�صر لالحتاد الإفريقي .والتعاون االقت�صادي والتجاري
بني م�صر وقرب�ص واليونان قائم على قدم و�ساق .وهناك حِ ر�ص على تفعيل التعاون مع ال�صني؛ حتى
�إن رئي�س اجلمهورية زار بكني �ست مرات؛ لبحث �سبل التعاون امل�شرتك� ...إلخ� .إن القول بالرتكيز على
الداخل ال يقدم �إجابة ل�س�ؤال من نوع كيف ميكن الت�صدي لت�أثري الإرهاب يف عملية التنمية �إن مل تكن
م�صر جزءًا من اجلهود الدولية التي حتارب الإرهاب ،وال هو يف�سر كيف ميكن التعاطي داخليًّا فقط مع ق�ضية
حيوية كق�ضية املياه بكل ما يكتنف عوامل الت�أثري اخلارجي فيها من م�شكالت .هناك دور ال بد منه .والدور

ال يعني املغامرة ،وهناك حدود للدور ،لكن الإرادة ال�سيا�سية قادرة على حتريك تلك احلدود ،وتو�سيع هام�ش
املناورة با�ستخدام كل الأوراق املمكنة .ويف النهاية ،ف�إن �أي دولة تكت�سب مكانتها الإقليمية والدولية من
قدرتها على الت�أثري يف الأحداث املحيطة بها ،وم�صر لي�ست ا�ستثناء من ذلك.

الق�سم الأول (املقاالت)

19

هوام�ش على دفرت الدور الإقليمي مل�صر
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الدكتور �أحمد يو�سف �أحمد

مقال ر�صينًا بعنوان «�أي دور
كتبت الدكتورة نيفني م�سعد  -قبل قرابة �أ�سبوعني يف هذه ال�صفحة ً -
�إقليمي مل�صر؟» .عر�ضت فيه لأهم االجتاهات التي برزت يف نقا�ش جرى بني جمموعة من املثقفني امل�صريني،
حول م�ستقبل الدور الإقليمي مل�صر .و�أهمها اجتاهان؛ يرى �أولهما �ضرورة الكمون اال�سرتاتيجي ،مبعنى
الرتكيز على الداخل ،وتقلي�ص الدور اخلارجي �إىل احلد الأدنى؛ يف حني يرى الثاين �أن م�صر ال متلك
االختيار بني �أن تلعب دورًا خارجيًّا ن�شطًا �أو ال تلعبه .ثم عر�ضت  -مبو�ضوعية فائقة  -حلجج كل من هذين
االجتاهني ،رغم انحيازها �إىل االجتاه الثاين .و�إنني لأنتمي �إىل االجتاه نف�سه؛ فقد ر�أيت �أن �أ�ضيف هنا عددًا
من املالحظات التكميلية ،يف هذا املو�ضوع املهم.
�أوىل هذه املالحظات� :أنني �أعتقد �أنه قد �آن الأوان حل�سم هذه الق�ضية ،لي�س مبعنى م�صادرة �أي ر�أي
حولها ،ولكن � ًأمل يف الو�صول �إىل كلمة �سواء ب�ش�أنها� .صحيح �أن من حق كل �إن�سان �أن يتبنى ما ي�شاء من
�آراء ،لكن الأمل يبقى يف الو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة ،بنا ًء على اعتبارات مو�ضوعية؛ مبعنى االتفاق -
مثل  -على �ضرورة الدور ،لكن يجب �أن يتجنب مزالق معينة؛ وهو ما يبدو  -من جتارب �سابقة  -م�س�ألة
ً
�صعبة للغاية .وقد كانت يل جتارب فا�شلة ،يف حماولة الو�صول �إىل كلمة �سواء حول ثورة يوليو؛ مبعنى �أن
يعرتف خ�صومها ب�إجنازاتها ،ويعرتف �أن�صارها ب�أخطائها ،لكن النتيجة �أن كال الفريقني مل يكن را�ضيًا عما
�أفعل.
واملالحظة الثانية� :أن البع�ض يتحدث عن الدور امل�صري ك�أنه وليد ثورة يوليو .وهو اعتقاد �أبعد ما
يكون عن احلقيقة؛ فهل نن�سى ال�سبق احل�ضاري مل�صر ودورها يف حماية الأمن العربي عرب التاريخ؟ وهل
نن�سى جتربة حممد علي ،التي ا�ستدعى ت�أثريها الإقليمي والعاملي تدخُّ ل القوى الكربى لو�ضع نهاية
لها؟ وهل ي�أتي �أحد الآن على نقد حممد علي ملا فعله� ،أم هل يُذكَر  -دون جدال  -باعتباره م�ؤ�س�س
الدولة امل�صرية احلديثة؟ بل ،هل نن�سى �أن م�صر  -حتى قبل ثورة يوليو  -قد قامت بالدور القيادي يف
*
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ت�أ�سي�س اجلامعة العربية ،والدور الأ�سا�سي يف حرب فل�سطني 1948؟ ناهيك عن الدور الثقايف الذي
لعبته يف �أنحاء الوطن العربي كافة ،وعلى �أر�ضها ،التي احت�ضنت املواهب والقامات الثقافية والفنية
العربية الرفيعة.
�أما املالحظة الثالثة ،فت�شري �إىل �أن اال�ضطالع بدور خارجي فعال يبدو اليوم �أكرث �إحلاحً ا من �أي وقت
م�ضى� .أنتمي �إىل جيل عا�صر بيئة �إقليمية وعاملية غري معقدة .فاخلطر الأ�سا�سي � -إن مل يكن الوحيد  -على
الأمن امل�صري والعربي ،كان اخلطر الإ�سرائيلي ،املدعوم بقوى الهيمنة الغربية .وال�ساحة الدولية م�ستقطَ بة
بني غرب و�شرق ،ف�أين هذا من عامل ميوج الآن بتيارات متالطمة ،و�أخرى يف طور التكوين ،وم�صادر لتهديد
الأمن امل�صري والعربي من االجتاهات كافة؟
فتهديدات الأمن ت�أتي من ال�شمال ال�شرقي ،حيث �إ�سرائيل وحما�س .وا�ستمرار ال�صراع بينهما ،مبا يفتح
الباب الحتماالت �صدام ،ال بد �أن تكون له تداعياته على م�صر ،وكذلك انتماءات «حما�س» وحتالفاتها امللتب�سة.
ويف الغرب متثل الأو�ضاع امل�ضطربة يف ليبيا م�صدرًا لتهديد حقيقي ،ا�ضطُ رت م�صر  -غري مرة � -إىل مواجهته
ع�سكريًّا .وهناك التطورات خلف احلدود اجلنوبية ،ويف اجلنوب ال�شرقي يوجد ال�صراع يف اليمن ،الذي ميكن �أن
تكون له  -يف �أي حلظة  -تداعياته على �أمن املالحة يف البحر الأحمر وقناة ال�سوي�س .وهناك ال�سيا�سات املزعزعة
لال�ستقرار يف �شرق املتو�سط ،التي ال متلك م�صر رفاهية جتاهلها ،ولها م�صاحلها احليوية فيه.
وقبل ذلك كله ي�أتي تهديد امل�شروعات املائية على نهر النيل ،وكذلك م�شروعات الهيمنة التي
تتبناها القوى الإقليمية الكربى الثالث؛ �إ�سرائيل ب�سيا�ساتها املعروفة؛ وتركيا باحت�ضانها تنظيم «الإخوان
امل�سلمني» ،وو�صولها �إىل حدودنا اجلنوبية يف �سواكن ،وحدودنا الغربية يف طرابل�س؛ و�إيران وتهديدها
�أمن اخلليج .وحدّ ث وال حرج عن �سيا�سات القوى العظمى والكربى ،فعن �أي «كمون» نتحدث يف هذه
الأجواء؟ حيث يبدو �أن الكل �سوانا يعرف وزن م�صر .فهم يتكالبون على حماولة ال�سيطرة عليها؛ لأنهم
يدركون �أن م�شروعاتهم ال ميكنها النجاح دون املرور مب�صر.
وت�شري املالحظة الرابعة �إىل حديث البع�ض عن «تكلفة الدور» .وهو حديث ر�شيد ،فال دور بال تكلفة،
وال ميكن �أن تتجاوز هذه التكلفة قدرات القائم بالدور ،و�إال �سببت له �أ�ضرارًا بالغة .غري �أنه  -من ناحية
�أخرى  -ثمة �أهداف ا�سرتاتيجية حيوية للدول ،قد تقت�ضي توزيع املوارد املحدودة ل�صالح دور حيوي
للم�صالح الوطنية لهذه الدول .وهل ثمة �شك يف �أن رو�سيا  -ولديها م�صاعبها االقت�صادية احلقيقية  -تتحمل
تكلفة باهظة لدورها يف �سوريا؟ لكن االعتبارات اال�سرتاتيجية العليا لل�سيا�سة الرو�سية حتمت ذلك .وهل

هناك �أدنى �شك يف �أن تركيا تواجه الآن تراجعًا اقت�صاديًّا ملحوظًا؟ ومع ذلك ،فال ترتك ميدانًا ترى �أن لها فيه
م�صلحة ،دون �أن تتدخل ،مبا يف ذلك التدخل الع�سكري .وين�سحب الأمر نف�سه على �إيران ،التي تئن حتت
وط�أة العقوبات الأمريكية؛ ومع ذلك ،تواجه خ�صومها حتى الآن ،دون �أي تنازل يتعلق بدورها.
ال جمال  -يف ظل املعطيات الراهنة  -للحديث عن تقلي�ص الدور امل�صري ،و�إال داهمتنا التهديدات يف
عقر دارنا .غري �أن ممار�سة الدور ال تعني «احلماقة» ،بل يجب �أن تُبنى على �أق�صى احل�سابات ر�شادًا ،ويف هذا
فليتناف�س املتناف�سون .و�إذا كان البع�ض يعترب �أن الدور امل�صري يف اليمن هو �سبب هزمية  ،1967فلرياجع
الأ�سباب الأ�صيلة للهزمية ،الكامنة يف الأو�ضاع الداخلية امل�صرية ،والت�آمر اخلارجي �آنذاك .وليتذكر �أنه لوال
انت�صار الثورة اليمنية يف ال�شمال ،وحترير اجلنوب من االحتالل الربيطاين ،ملا �أغلقت م�صر «باب املندب» يف
وجه �إ�سرائيل يف حرب �أكتوبر .ولنتذكر جميعًا �أن الدور امل�صري �إبان ثورة يوليو حقق �إجنازات تاريخية على
�صعيد التحرر العربي؛ وخا�صة يف اجلزائر وجنوب اليمن ،بل على �صعيد التحرر يف قارات العامل الثالث
كله.
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زيارة �أخرى ملفهوم «الكمون اال�سرتاتيجي»

*

الدكتور عبد املنعم �سعيد

مل ي�سعدين احلظ بامل�شاركة يف ور�شة العمل النقا�شية عن «دور م�صر الإقليمي» ،التي دعت �إليها مكتبة
الإ�سكندرية .وحكى الأ�صدقاء عما جرت مناق�شته .ويف مقالني مهمني نُ�شرا يف الأهرام الغراء ،عادت الأ�ستاذة
الدكتورة نيفني م�سعد ،والأ�ستاذ الدكتور �أحمد يو�سف �أحمد �إىل هذه الور�شة يف دح�ض مفهوم «الكمون
اال�سرتاتيجي» ل�صياغة ال�سيا�سة اخلارجية وتناول الأمن القومي امل�صري .وملا كنت ل�سنوات طويلة ممن ا�ستخدموا
هذا املفهوم يف جماالت �أكادميية ،بل الدعوة �إليه ،و�أ�شرت �إليه يف مقال بامل�صري اليوم بتاريخ � ١٤سبتمرب ،٢٠١٧
ثم يف مقال بالأهرام يف  ٢١نوفمرب  ،٢٠١٨ف�إنه رمبا يكون واجبًا زيارة �أخرى للمفهوم؛ من ناحية لتنوير الر�أي
العام يف مرحلة دقيقة من التاريخ امل�صري ،ومن ناحية �أخرى حتى ال يكون ما قام به الزميالن العزيزان نوعًا
من توجيه ال�سهام «لرجل من الق�ش» ،ولي�س لق�ضية حيوية تتعلق ب�أمن م�صر و�سالمتها .والزيارة للمفاهيم تبد�أ
بتحرير املوقع العلمي يف جماالت الدرا�سة والتكوين .ويف هذه احلالة ودون الدخول يف كثري من التفا�صيل ،ف�إن
«الكمون اال�سرتاتيجي» ينتمي يف جمال الدرا�سات اال�سرتاتيجية �إىل ما ي�سمى باال�سرتاتيجية العليا ،التي ت�شري
�إىل االجتاه العام للدولة يف الدفاع عن م�صاحلها ،ويف مقدمتها احلفاظ على الدولة وبقائها وتكاملها الإقليمي .وكما
يقال ،ب�ضدها تعرف الأ�شياء .ف�إن «الفتح اال�سرتاتيجي» هو املقابل املو�ضوعي للمفهوم ،بل �إنه ا�سم لكثري من
الأمور التي يدرجها الأ�صدقاء حتت ا�سم «دور م�صر الإقليمي» ،الذي يرد فيه التاريخ من �أول الع�صور الفرعونية
�إىل الع�صر احلديث .وح�صاد ذلك من �سيا�سات داخلية وخارجية وحروب ومعارك يُ�شكِّ ل حالة م�صر الآن
وموقعها بني الأمم ،واملو�صوفة ب�أنها دولة نامية تنتمي �إىل العامل الثالث �أو اجلنوب ،ويف �أح�سن الأحوال التي
جرت م�ؤخرًا باتت من الدول والأ�سواق «البازغة».
واحلقيقة عامليـًّا �أنه خالل العقدين الأخريين انتقل �أكرث من مليار من الب�شر من الفقر �إىل الي�سر يف
الطبقات وال�شرائح االجتماعية الو�سطى؛ وكانت الأغلبية ال�ساحقة من دولتني :ال�صني والهند .وعلى
عك�س ما يعتقد الكثريون ،ف�إن �أحوال العامل �أف�ضل الآن عما كانت عليه قبل عقود ،وبالت�أكيد قبل قرون؛
*
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حيث ارتفعت م�ستويات املعي�شة يف دول كثرية ،وتراجعت معدالت حدوث املجاعات ،والأوبئة .ومل يكن
ذلك ليحدث لوال الثورة العملية والتكنولوجية ،وتزايد الرثوات يف الدول؛ والأهم من هذا وذاك ،ورمبا
با�ستثناء منطقة ال�شرق الأو�سط ،تراجع ال�صراعات الدولية واحلروب الأهلية .كل ذلك مل يكن ممكنًا حدوثه
لوال �أن الغالبية من دول العامل �أ�صبحت ت�سعى �إىل التقدم والتنمية .وقد حدث ذلك من خالل ح�شد
وتعبئة اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية وراء حتقيق تراكم ر�أ�سمايل ي�سمح للدولة بتحقيق معدالت عالية
للنمو تنقلها من �صفوف الدول النامية �إىل تلك املتقدمة .ولكنّ واحدًا من �أهم �شروط هذه النقلة الكيفية
هو ال�سري يف طريق «الكمون اال�سرتاتيجي»؛ مبعنى �أن تتجنب الدولة الدخول يف �صراعات خارجية ،و�أن
جتعل �سيا�ستها يف اخلارج �أداة للح�صول على اال�ستثمارات والقدرات .هذا الكمون ال يعني «االنعزالية»
�أو «االنكفاء على الذات»؛ و�إمنا يعني �أن تكون «احلداثة» والبناء والتنمية مُ�شكلة ملنظور احلركة اخلارجية
للدولة ،وتوظيف قدراتها الع�سكرية.
وحر�ص الزعماء يف الدولة ال�صينية لفرتة طويلة على مقاومة �أمرين ب�شدة� :أولهما �أن ال�صني دولة
متقدمة ،فكان الإ�صرار على �أنها دولة من دول العامل الثالث الفقرية التي يجب معاملتها يف املحافل
االقت�صادية الدولية على هذا الأ�سا�س .وثانيهما �أن ال�صني ال ت�سعى �إىل �أن تكون قوة عظمى .فرغم م�شاكلها
الإقليمية الكثرية ،ف�إنها ت�سعى وبكرم �إىل حلها بالطرق ال�سلمية ،كما فعلت مع ق�ضايا هوجن كوجن ومكاو
وتايوان ،وم�شكالت احلدود والنزاعات على اجلزر .وحتى وقت قريب كان من النادر يف ال�صني احلديث عن
دورها الإقليمي� ،أو عن دورها العاملي؛ وال ت�ستخدم غالبًا حق «الفيتو»؛ و�إمنا متتنع عن الت�صويت يف جمل�س
الأمن �إال يف الق�ضايا التي تهم ال�صني مبا�شرة .و�أكرث من ذلك كانت ال�صني حت�صل ،ويف املتو�سط ،على
قرابة  ٪٤٠من رءو�س الأموال الغربية امل�ستثمرة يف العامل الثالث كله .ولكن ال�صني لي�ست املثال الوحيد؛
فاليابان ،وكوريا اجلنوبية ،والربازيل حتى حكمها الي�سار ،وماليزيا ،مل يكن لهم دور دويل م�ؤثر؛ واقت�صرت
الأدوار الإقليمية لهذه الدول على تلك املتعلقة بالتعاون الدويل ،ومل تقرر دول «�آ�سيان» التي تقدمت �أن
تفعل �أكرث من احلديث عن «الأمن الإقليمي» يف لقاءات �أكادميية .ويف كل هذه احلاالت كانت الدول
متار�س حالة من «الكمون» مبقت�ضاها تركز الدولة متامًا على عمليات البناء الداخلي ،وتتجنب قدر الإمكان
املناو�شات وامل�شاغبات والتوريطات اخلارجية .و�إذا كان ال بد مما لي�س منه بد ،ف�إنها تقوم باحلد الأدنى املمكن
وفقًا لإمكانياتها و�سط الظروف الدولية ال�صعبة.

وم�صر على العك�س خالل تاريخها احلديث اعتمدت «الفتح اال�سرتاتيجي» الذي يتيح لها عالقات
�إقليمية ودولية متميزة حتى قبل �أن تبلغ عملية التحديث مبلغها .فانتهت حروب حممد علي �إىل معاهدة
لندن التي قيدت م�صر داخل حدودها ،وباتت منحة متوارثة لأ�سرة الوايل ،التي رغم �إجنازاتها الكثرية �سلمت
البالد ال�ستعمار �إجنليزي دام �سبعني عامًا .وقبل �أن يحدث اجلالء �ساهمت يف �إن�شاء جامعة الدول العربية،
ودخلت حرب فل�سطني الأوىل رغم التحفظات يف جمل�س ال�شيوخ والوزراء وداخل القوات امل�سلحة؛ وهي
احلرب التي كانت بداية حرب امتدت �إىل �أخريات ( ١٩٥٦و ١٩٦٧و ١٩٧٠/١٩٦٩و )١٩٧٣م�ضافًا �إليها
حرب يف اليمن ،والتورط يف عدد من ال�صراعات الإفريقية .وكان لهذه املرحلة بحلوها ومرها ظروفها اخلا�صة
التي ي�ستح�سن تركها للم�ؤرخني .ولكن الأمر املهم هنا �أن الرتكيز الداخلي على بناء الدولة فقد الكثري
من قوة الدفع والعنفوان ،وبات تاريخ التقدم والتحديث يف م�صر م�سرية للإخفاق بعد كل تقدم ما دامت
التجربة كلها ت�سري يف مواجهة م�ؤامرات دولية ال جتد دون خلق اهلل �سوانا تتجه �إليه� ،أو �أنها حتمل غطاء الدور
الإقليمي الذي ال بد من ممار�سته مهما كانت القدرات والتكاليف والإمكانيات ...واحلديث مت�صل.
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عروبة م�صر

*

الدكتورة نيفني م�سعد

انتهت مباريات ك�أ�س الأمم الإفريقية ،التي �أقيمت على �أر�ض م�صر ب�أعلى م�ستوًى من التنظيم املتقن،
وفازت اجلزائر فوزًا م�ستحقًا بك�أ�س البطولة .وهدف هذا املقال لي�س مناق�شة احلدث الريا�ضي الإفريقي املهم،
ولكن هدفه مناق�شة ما �أثري على هام�شه جمددًا من ق�ضية عروبة م�صر .اجلدل حول عروبة م�صر لي�س جديدًا
مثله يف ذلك مثل اجلدل حول الدور الإقليمي مل�صر ،الذي تناولته يف مقال الأ�سبوع املا�ضي ،و�أثراه دكتور
�أحمد يو�سف وعمّ قه مبقاله �أول �أم�س .لكن اجلديد يف املو�ضوع هو ما بدا حماول ًة ل�ضرب عروبة م�صر بالت�أكيد
على �إفريقانيتها .ويف هذا ال�سياق انربى البع�ض للدفاع عن البعد الإفريقي يف الهوية امل�صرية ،وذكّ ر برئا�سة
و�صول �إىل تبني مبادرة لإقامة منطقة
م�صر لالحتاد الإفريقي ،وباالهتمام امل�صري املتزايد بالقارة الإفريقية ً
جتارة حرة �إفريقية .وبنا ًء عليه اعترب ه�ؤالء �أن املوقف الواجب اتباعه يف املباراة النهائية بني اجلزائر وال�سنغال،
هو �إما التزام احلياد وت�شجيع «اللعبة احللوة» من �أي الفريقني �أتت ،و�إما ت�شجيع فريق ال�سنغال ات�ساقًا مع
التوجه الإفريقي للدولة امل�صرية .وزاد بع�ض ه�ؤالء �أن اتهم امل�صريني الذين �شجعوا اجلزائر بالعن�صرية على
�أ�سا�س �أنهم ينت�صرون «للعرق العربي».
ف�ضل عن
املقابلة بني العروبة والإفريقانية مقابلة غري منطقية؛ لأنها ت�ضع �إحداهما يف مواجهة الأخرىً ،
مثل!
�أنها يف حالة اجلزائر خا�صة مقابلة مفتعلة ،اللهم �إال �إذا اعتربنا اجلزائر دولة غري �إفريقية بل دولة التينية ً
�إن م�صر مثلها مثل �أي دولة �أخرى يف العامل ،توجد �أبعاد متعددة لهويتها؛ فهي عربية و�إفريقية ومتو�سطية
و�إ�سالمية .ولي�س معنى �أن تكون م�صر عربية �أال تكون �إفريقية ،كما �أنه ال يوجد �أي تناق�ض بني �أن تنفتح
م�صر على �إفريقيا من جهة ،و�أن ي�شجع امل�صريون من يريدون من الفرق الريا�ضية من جهة �أخرى؛ فهذا
ال �ش�أن له بذاك� .أما ربط ت�شجيع امل�صريني فريق اجلزائر بالعن�صرية ،فهو العجب العجاب .فهل ت�شجيع
امل�صريني فريق ليفربول ،الذي يلعب فيه العبنا الدويل حممد �صالح ،نوع من العن�صرية امل�صرية؟ �أو هو
ي�ضر بعالقات م�صر بفرن�سا �أو �أملانيا �أو �سواهما من دول االحتاد الأوروبي؟ الواقع �أن من يغمز يف اجلزائر من
*
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باب الإفريقانية �إمنا يريد الغمز يف الفكرة العربية من �أ�سا�سها .ولتو�ضيح ذلك �أذكّ ر القارئ الكرمي باحلملة
التي ا�ستهدفت ال�سوريني يف م�صر قبل عدة �شهور .وهي احلملة التي ت�صدّ ى لها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي معظم امل�صريني؛ لأنهم يعرفون جيدًا عمق العالقات امل�صرية ال�سورية ،و�أهميتها وتاريخها؛ ف�أين
كانت �إفريقانية م�صر من هذه احلملة؟ وقبل احلملة على ال�سوريني كانت هناك حملة على الفنانني اللبنانيني
يف م�صر ،واحلملة على العراقيني �أي�ضً ا؛ هذا طبعًا بخالف احلملة املتوا�صلة على الفل�سطينيني واخللط بني
املوقف من حركة حما�س وتوجهاتها ال�سيا�سية ،واملوقف من الق�ضية الفل�سطينية ذاتها .وباخت�صار ،فاملطلوب
هو تقطيع �أوا�صر م�صر العربية ،و�إدارة ظهرها ملحيطها العربي.
ن�أتي بعد ذلك للعالقات امل�صرية اجلزائرية ،التي جتدد مبنا�سبتها احلديث عن عروبة م�صر ،ون�س�أل :هل
توجد روا�سب يف تاريخ تلك العالقات؟ الإجابة نعم .توجد روا�سب معظمها �سببه مباريات كرة القدم ،ويا له
من �سبب! �أما �أبرز النقاط امل�ضيئة يف عالقات البلدين ،ف�إنها ترتبط بامل�صالح العربية العليا .لقد دعّ مت م�صر
حركة التحرر الوطني اجلزائرية بكل ال�سبل املمكنة من �أول التدريب والت�سليح �إىل الإعالم والفن مرورًا
بالدبلوما�سية .وعندما زار الرئي�س عبد النا�صر اجلزائر عام � ،١٩٦٣أي يف العام التايل ال�ستقاللها ،خطب
قائل «لقد وقف معنا الرئي�س جمال عبد النا�صر و�أيّدنا .ويف الوقت الذي
الرئي�س �أحمد بن بيال يف ح�ضوره ً
مل جند فيه �أحدًا من ال�شرق �أو من الغرب مل جند �سوى جمال عبد النا�صر ي�ؤازرنا ويقف بجانبنا» .واتخذت
اجلزائر يف ظل الرئي�س هواري بومدين موقفني ال ميكن لأي م�صري ن�سيانهما .املوقف الأول يف يونية ،١٩٦٧
عندما ات�صل عبد النا�صر ببومدين و�أخربه �أن �إ�سرائيل دمرت الطائرات امل�صرية وهي على الأر�ض ،فرد
عليه بومدين ب�أن ير�سل فورًا طيارين م�صريني لقيادة كل ما متلكه اجلزائر من طائرات .واملوقف الثاين عندما
�شاركت اجلزائر يف حرب �أكتوبر  ١٩٧٣م�شاركة ع�سكرية كانت هي الثانية من حيث احلجم بعد نظريتها
العراقية ،كما ذكر الفريق �سعد الدين ال�شاذيل يف مذكراته .و�أكرث من ذلك ،فقد �سافر الرئي�س بومدين �إىل
مو�سكو لت�أمني احتياجات م�صر من ال�سالح ،وقدّ م �شيكً ا مبائتي مليون دوالر لهذا الغر�ض؛ ف�أي عروبة تلك
التي يدعو البع�ض �إىل التن�صل منها بدعوى الإفريقانية؟
�إن م�صر يف الوقت الذي تفتح فيه ذراعيها لإفريقيا ،وتعمل على تن�شيط دورها فيها ال تدير ظهرها
ملحيطها العربي .فهي �صاحبة املبادرة قبل �سنوات بت�شكيل القوة العربية امل�شرتكة ك�آلية ملواجهة الأخطار
املحيطة بعاملنا العربي .وهي التي تقدمت مببادرة �أمن البحر الأحمر لت�أمني حرية املالحة يف هذا ال�شريان
البحري املهم .وهي جزء �أ�سا�سي من الآلية الثالثية مع كل من تون�س واجلزائر ،لإيجاد ت�سوية �سيا�سية

لل�صراع الليبي .وهي �شريك يف التحالف الدويل يف اليمن ،وتتوا�صل مع املعار�ضة ال�سورية؛ ودورها يف
الق�ضية الفل�سطينية ناهيك من دور .و�أخريًا ن�أمل �أن يكون لقاء الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي مع الرئي�س
اجلزائري امل�ؤقت عبد القادر بن �صالح مقدمة ملزيد من تطوير العالقات بني الدولتني ،و�أن تتعاون الدولتان
العربيتان الإفريقيتان ملا فيه خري العروبة والإفريقانية �سواء ب�سواء.
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حوارات العروبة

*

الدكتور �أحمد يو�سف �أحمد

ترددت كثريًا قبل ا�ستئناف الكتابة عن «العروبة» ،لكني ح�سمت ترددي ملا بدا من اهتمام الفت
باملو�ضوع� ،سواء على م�ستوى الكتابة ال�صحفية �أو االت�صاالت ال�شخ�صية .وهديف من موا�صلة احلوار لي�س
االنت�صار لوجهة نظر يف مواجهة �أخرى  -فل�سنا يف «مناظرة» يبتغي كل طرف �أن يفوز فيها  -و�إمنا الهدف
هو الو�صول لكلمة �سواء ،تنطلق من احرتام وجهات النظر كافة ،وحتاول ا�ستخال�ص «امل�شرتك» بينها مبا
ينفع الوطن .وبالن�سبة �إىل العروبة �أ�ستطيع �أن �أتفهم وجهة نظر الراف�ضني العتبارها دائرة االنتماء الأوىل
أ�صل .ويبدو من بع�ض حجج املعرت�ضني على العروبة �أنهم ي�ستندون
�إىل م�صر ،ولي�س الراف�ضني لوجودها � ً
فعل ،لكن مر�ض كائن حي ال يعني �أنه
يف نفيها �إىل الأو�ضاع العربية ال�سيئة الراهنة ،وال جدال يف �سوئها ً
غري موجود ،ولو كان وجوده مهمًّ ا ،ف�إن العمل على �شفائه يظل �ضروريًّا .ومن ثم ،ف�إن اجلدل يجب �أال يدور
حول وجود العروبة الأكيد ،ولكن حول جدواها؛ وهنا ميكن االختالف .ومن ناحية �أخرى ي�ستند البع�ض
يف رف�ض العروبة �إىل اخلالفات العربية ،وهذه �أي�ضً ا حقيقة؛ لكن ال�س�ؤال :هل حلها مفيد �أو ال؟ ولنا يف
اخلربة الأوروبية �أ�سوة ح�سنة ،ف�أظن �أنه لي�س ثمة خالف على �أن العالقات الأوروبية قد �شهدت يف الن�صف
الأول من القرن املا�ضي �أق�صى درجات العنف يف حربني عامليتني ،مل يف�صل بني نهاية �أوالهما وبداية الثانية
�سوى عقدين من الزمان ،وترتب عليهما قدر غري م�سبوق من الدمار واخل�سائر الب�شرية .ومع ذلك ،فقد بد�أت
م�سرية التكامل الأوروبي بعد �أكرث من عقد واحد بقليل على نهاية احلرب الثانية .وهي الآن تعد رغم كل
ما تواجهه من �صعوبات منوذجً ا يُحتذى لعمليات التكامل؛ فكيف ننكر ال�سعي لتكامل بني الدول العربية
التي �شهد تاريخها معارك هائلة �ضد خ�صوم م�شرتكني �آخرهم اال�ستعمار الأوروبي وال�صهيوين ،ومل تعرف
احلروب بينها �إال على �سبيل اال�ستثناء وبوترية عنف ال ميكن مقارنتها باخلربة الأوروبية!
ومن ناحية ثانية ،ف�إن «العروبة» ترتبط عند البع�ض بالتع�صب القومي الذي ميثل «حالة مر�ضية» ،حتدث
�أحيانًا يف �سياق الظاهرة القومية ،لكنه ال ميثل احلالة ال�سوية .ومن ثم ،ف�إن �أي نزعة ا�ستعالء مرفو�ضة يف
*
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العروبة احلقة ،وامل�ؤمنون بهذه النزعة ال ميثلونها بحال .ولأن الأو�ضاع العربية الراهنة ال تتيح ا�ستعال ًء على
القوى الإقليمية �أو الكربى ،ف�إن اال�ستعالء قد يحدث من البع�ض يف مواجهة اجلماعات القومية التي تعي�ش
يف الأر�ض العربية .وهو ما �سبب م�شكالت حقيقية ،فيجب �أن يختفي متامًا من ممار�سات امل�ؤمنني بالعروبة.
ويعني ما �سبق �أن العروبة ال متنع التفاعل مع �أي انتماءات �أخرى .وهو ما حدث بالفعل منذ بد�أ املد القومي
العربي يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،عندما دعمت احلركة القومية العربية بقيادة م�صر حروب التحرر
الإفريقية ،واندجمت يف حركة الت�ضامن الأفرو�آ�سيوي ،و�أ�س�ست مع الهند الآ�سيوية ويوغو�سالفيا الأوروبية
فاعل يف ال�سيا�سة الدولية .كذلك ترتبط العروبة عند البع�ض بالغلو
حركة عدم االنحياز ،التي لعبت دورًا ً
والت�شدد .ورمبا كان ذلك �صحيحً ا يف وقت من الأوقات ،ولعله ما زال كذلك على نحو جزئي .غري �أن ناقدي
العروبة من هذا املنظور ال يبدو �أنهم ملمون بالتطور احلقيقي الذي حدث يف الفكر القومي العربي ،الذي
قام كثري من رموزه مبراجعات نقدية حقيقية �أعادت للدميقراطية اعتبارها بني �أهداف الن�ضال العربي ،و�أدانت
النظم ال�شمولية التي ت�سرتت بالقومية ،وراجعت �صيغة الوحدة االندماجية العربية مبرونة فائقة ،ت�سمح ب�صيغ
عديدة ميكنها حتقيق املنافع املرجوة من عملية التكامل العربي.
وتبقى بعد ذلك امل�س�ألة الأهم والأكرث ح�سا�سية� :أين م�صر من هذا كله! وهو ما يثري جمددًا احلديث
عن دور م�صر العربي .وي�شري احلوار حول هذه امل�س�ألة �إىل خماوف م�شروعة يبديها البع�ض حول �أوهام
الزعامة ،وتكلفة الدور ،ومدى مرغوبيته يف ال�سياق العربي وجتاهله �أدوارًا �أخرى بالغة احليوية للم�صالح
أ�صل .ولنبد�أ ب�أوهام الزعامة ...والواقع
امل�صرية .وب�سبب هذه املخاوف ينتهي البع�ض �إىل ا�ستبعاد هذا الدور � ً
�أن زعامة م�صر للن�ضال العربي يف مرحلة املد القومي التي امتدت من منت�صف خم�سينيات القرن املا�ضي
�إىل هزمية  ،١٩٦٧مل تكن وهمًا بحال؛ و�إمنا حقيقة تاريخية �أجنزت مرحلة التحرر العربي من اال�ستعمار
عدا احلالة الفل�سطينية ،و�أن م�صر مل ت�س َع �إىل هذه الزعامة؛ و�إمنا اجتذب م�شروعها التحرري ت�أييد النخب
واجلماهري العربية على نحو الفت ،لكن هزمية  ١٩٦٧م ّثلَت �ضربة قوية للتجربة امل�صرية ،بد�أ عبد النا�صر
عالج �آثارها فور وقوع الهزمية ،وجتديد الثقة ال�شعبية فيه .ف�أعاد بناء القوات امل�سلحة ،وخا�ض بها واحدة
من �أجنح جوالت القتال مع �إ�سرائيل .غري �أن التطورات الالحقة �أكدت التطور البنيوي الذي حدث يف
قيادة النظام العربي .فمن ناحية ،خ�سر الدور امل�صري برحيل عبد النا�صر ١٩٧٠القيادة التي متتعت بت�أييد
جماهريي عربي وا�سع .ومن ناحية ثانية ،على الرغم من �أن حرب �أكتوبر ١٩٧٣كانت بداية ال�ستعادة الدور
امل�صري مكانته ،ف�إنها تزامنت مع الطفرة يف �أ�سعار النفط التي �أف�ضت �إىل تكوين مراكز قوًى مالية جديدة

يف كربيات الدول امل�صدرة للنفط� ،أنهت املرحلة �شبه االحتكارية للقيادة امل�صرية للنظام العربي ،ود�شنت
عاقل يتحدث عن زعامة م�صرية؛ و�إمنا عن دور فاعل �ضمن
مرحلة تعدد الأدوار القيادية .ومن ثم فال �أحد ً
�أدوار �أخرى ،ي�ضمن مل�صر �ضبط الأو�ضاع يف النظام العربي على النحو الذي يحقق م�صاحلها �أو على الأقل
ال يتعار�ض معها .ويجب االنتباه �إىل حقيقة �أن وجود �أدوار �أخرى فاعلة يعني �أن م�صر �إذا مل تقم بدورها،
فقد تُفر�ض عليها خيارات ال تت�سق وم�صاحلها بال�ضرورة.
ومتثل «تكلفة الدور» هاج�سً ا م�شروعًا .وبالطبع ،ففي ظل املوارد املحدودة جتب مراعاة ح�سابات التكلفة
مع الوعي ب�أن الدور الفاعل يكون له عائده �أي�ضً ا ،و�أن عدم القيام به ترتتب عليه �أ�ضرار قد تكون فادحة.
ولنت�صور ما الذي ميكن �أن يحدث لو �أن م�صر مل ت�ضطلع مب�سئوليتها يف حماربة الإرهاب يف ليبيا .و�أما
«مرغوبية الدور» ،فالبع�ض يذهب �إىل �أن �أحدًا ال يريد دور م�صر العربي .وقد ينطبق هذا على قوًى �إقليمية
وكربى� ،أو على نخب عربية حاكمة؛ ولكن دول وقوًى �سيا�سية عربية وقطاعات عري�ضة من الر�أي العام
العربي ترى غري ذلك .والأهم �أن اال�ضطالع بدور قيادي ال يتحدد برغبات الآخرين؛ و�إمنا ب�ضرورته
للم�صالح امل�صرية احليوية .و�أخريًا ،فقد بُح �صوت املطالبني بدور م�صري فاعل من القول ب�أنه ال يَجُ ّب دوائر
احلركة الأخرى؛ و�إمنا يتكامل معها يف منظومة حتقق الأمن والرخاء مل�صر.
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دور م�صر الإقليمي :ماذا نق�صد به؟ ومن �أين نبد�أ؟

*

الدكتور �سليمان عبد املنعم

�شاركت با�ستمتاع وف�ضول يف �إحدى جل�سات الع�صف الذهني عن دور م�صر الإقليمي .املتعة م�صدرها
م�ستوى النقا�ش رفيع امل�ستوى ،وما ات�سم به من عملية تخ�صيب الأفكار التي غالبًا ما تقود �إىل اكت�شاف
حقائق جديدة� .أما القلق ،فمبعثه �سرعة تغري الأحداث يف منطقتنا ويف العامل كله ،يف حلظة تعي�ش فيها فكرة
امل�ؤامرة �أزهى ع�صورها� ،أو لنقل اال�ستهداف ملن ال ي�سرتيحون لكلمة امل�ؤامرة من ذوي الظن احل�سن بالقوى
الدولية الكربى .فلم يعد خافيًا  -ومل يكن � -أن وجود م�صر كقوة �إقليمية متقدمة وقائدة يف �إقليمها� ،أمر ال
يرحب به الآخرون ،كل الآخرين .وما قد يُقال من �أننا مهوو�سون بفكرة امل�ؤامرة لأن هذه املزعومة مل متنع من
مثل  -فهذا لأن هذه القوى الناه�ضة مل ُمتثِّل �صداعًا ا�سرتاتيجيًّا
�صعود وتقدم دول �أخرى يف �شرق �آ�سيا ً
يف الر�أ�س الغربي� ،سواء من حيث املوقع اال�سرتاتيجي �أو م�صادر الطاقة� ،أو تهديدها لإ�سرائيل� ،أو ارتباطها
كمركز تاريخي جغرايف � -سيا�سي وثقايف لدول اجلوار مثلما متثل م�صر بالن�سبة �إىل حميطها العربي .فقد
�أدركنا بالتجربة التاريخية الطويلة �أن نعمة م�صر ونقمتها يف �آن معًا هي يف كونها دولة (�أمة) تختزن بذرة
�إمرباطورية �إذا توافرت �شروط وظروف و�سياقات ،مهما بدا ذلك اليوم �أمرًا بعيد املنال.
املفارقة �أن فكرة امل�ؤامرة قد �أ�صبحت اليوم معلنة ،بل ال يرتدد الآخرون يف اجلهر بها .كل ما هنالك �أنهم
مينحونها ت�سميات �أخرى .بالطبع ،وجود امل�ؤامرة ال يعفينا من التق�صري وال من حتمل امل�سئولية عن �إخفاقنا
التاريخي .فامل�ؤامرة يف معادلة ال تنجح �إال بقدر وجود مت�آمر ذكي �أو قوي يف مواجهة مت�آمر عليه �أحمق �أو
�ضعيف؛ �أما فيما عدا ذلك ،فكل م�ؤامرة ذات �أطراف �أنداد �أو �إرادات متكافئة م�آلها الف�شل �أو االنك�شاف
باحلد الأدنى.
ولئن كان متحي�ص فكرة امل�ؤامرة �ضروريًّا ،ف�إن احلديث عن دور م�صر الإقليمي يحتاج بدوره �إىل متحي�ص
مماثل .فهل نق�صد بدور م�صر الإقليمي معناه ال�سيا�سي ال�ضيق ،مبعنى قدرة الت�أثري يف تفاعالت الأحداث
*
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والأزمات من حولنا؟ �أو نق�صد به معنًى �أكرب و�أو�سع و�أبعد يتمثل يف جمموع القدرات ال�صلبة للدولة
امل�صرية من اقت�صادية وع�سكرية وتكنولوجية وقواها الناعمة الثقافية والتعليمية والإعالمية؟ �إذا كنا نق�صد
بدور م�صر الإقليمي املعنى الأول� ،أي تن�شيط دورها الدبلوما�سي ودفع حركة �سيا�ستها اخلارجية للتفاعل
مع الأحداث والأزمات والت�أثري فيها ،فهذا حا�صل بالفعل؛ رمبا بدرجات متفاوتة من ملف �إىل �آخر ومن
�أزمة �إىل �أخرى .وثمة ما ي�شبه الإجماع على �أن ال�سيا�سة اخلارجية مل�صر اليوم تبدو موفقة وناجحة �إىل حد
بعيد .رمبا تظل ت�سا�ؤالت ب�ش�أن حدود الدور امل�صري يف امللف ال�سوري �أو غريه من ملفات و�أزمات املنطقة.
هنا �أُثريت فكرتان؛ الأوىل خال�صتها الرتقب �أو الكمون اال�سرتاتيجي وعدم االندفاع .والثانية تدعو �إىل
دور م�صري �أكرث �إيجابية وانخراطًا يف �أحداث املنطقة باعتبار دور م�صر العربي حتميًّا ولي�س اختيارًا .بظني
�أن الر�ؤيتني قائمتان ومتداخلتان بالفعل .وواقع احلال يقول �إن �سيا�سة م�صر اخلارجية تبدو تار ًة �أقرب �إىل
الرتقب اال�سرتاتيجي ،ومتيل تار ًة �أخرى �إىل الإيجابية واحلركة املبا�شرة بح�سب طبيعة الأحداث والأزمات.
وبرغم منطلقي العروبي القومي ،ف�إن فكرة الرتقب اال�سرتاتيجي تبدو مطلوبة ،وهي بالطبع ال تعني االنكفاء
بقدر ما تعني الرتقب اليقظ ،حتى تن�ضج حركة التفاعالت وتت�ضح ح�سابات وخماطر الدور املبا�شر ،يف وقت
تخو�ض فيه م�صر مرحلة بناء داخلي طموح ،وتواجه حتديات تنموية ج�سامًا .وما �سبق هو مفاتيح �أفكار فقط
ميكن تعميقها والبناء عليها ب�سيا�سات و�سيناريوهات وبدائل ،وكلها ت�صب يف ممار�سة الدور الإقليمي مل�صر
باملنظور ال�سيا�سي والدبلوما�سي.
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لكن هذا الدور الإقليمي مل�صر باملعنى ال�سابق يحتاج �إىل عملية تدوير للزوايا وتو�سيع للر�ؤية لي�شمل
دورًا �آخر �أبعد و�أعمق ،يتمثل يف بناء قدرات الدولة امل�صرية ال�صلبة والناعمة على حد �سواء .هذه القدرات
هي التي ت�سبق الدور الإقليمي ،وت�صنعه ،وجتعل منه النتيجة املنطقية واخلال�صة الطبيعية .هذا املعنى الثاين
ال يلغي املعنى الأول �أو يحل حمله ،لكنه يعززه وميثل رافعة له .نحن نحلم ببناء قدرات م�صر بدولة قوية
ومتقدمة وملهمة .والألفاظ الثالثة الأخرية لي�ست مرتادفة ،بل متمايزة ومق�صودة .فالدولة القوية ً � -أول -
هي دولة اجلي�ش الوطني االحرتايف املواكب لأحدث نظم وتقنيات الت�سليح والتدريب .ولدينا من هذه
الناحية جي�ش وطني �أ�صبح م�ضرب الأمثال يف املنطقة ويف العامل كله ،لي�س بت�صنيفه الع�سكري املتقدم
يف املرتبة الثانية ع�شرة عامليًّا فقط ،لكن �أي�ضً ا مبا �أجنزه على �صعيد تثبيت �أركان الدولة وحتقيق ا�ستقرارها
الداخلي� .أما الدولة املتقدمة  -ثانيًا  -فهي الدولة التي تلملم �أ�شتات تعرثها وما �ضاع عليها من زمن وفر�ص

الق�سم الأول (املقاالت)

يف جماالت �شتى خالل العقود املا�ضية .فوجود �سلبيات هنا �أو هناك ،وهو �أمر طبيعي ،ال مينع من كون
املح�صلة الإجمالية �شديدة الإيجابية.
�أما ال�سمة الثالثة للدولة التي نحلم بها لكي ت�ؤدي م�صر دورها الإقليمي وت�أخذ مكانتها الدولية ،فهي
قدرتها كدولة ملهمة على الت�أثري يف حميطها .رمبا يبدو م�صطلح الدولة امللهمة غريبًا بع�ض ال�شيء .وقد يرى
فيه الكثريون مبالغة ،لكنه باال�ستقراء التاريخي مل�صر لي�س بدعة .فقد قدَّ مت م�صر ملحيطها العربي يف املائة
عام الأخرية منوذج الدولة امللهمة التي طاملا ت�أثر بها الآخرون ب�صرف النظر عما �آل �إليه هذا النموذج �أو ذاك
الحقًا .فقد �صدّ رت م�صر للعامل العربي يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين النموذج التنويري الليربايل،
ثم منوذج دولة اال�ستقالل الوطني واحللم القومي ،ثم �صدّ رت منوذج الإ�سالم ال�سيا�سي ،واليوم تُقدِّ م م�صر
منوذج الدولة الوطنية التنموية .فهل ي�صبح هذا النموذج الراهن ملهمًا؟
الواقع �أن م�صر مل تكن يومًا دول ًة ثري ًة �أو دولة رخاء ،على الأقل يف تاريخها احلديث ،لكنها بدت يف
بع�ض احلقب التاريخية �أم ًة ملهمة حتى وهي فقرية .فماذا لدينا اليوم وماذا ينق�صنا لنعود �أم ًة ملهمة؟ لو
ت�أملنا � ًأول حالة غرينا لوجدنا �أممًا من الغرب وال�شرق متثل مناذج ملهمة مثل �أمريكا التي ارتبطت يف الأذهان
ب�أر�ض احللم والفر�ص والتنوع الإن�ساين ،وفرن�سا بلد الثقافة والفنون والقوانني ،و�أملانيا بلد العقل والفل�سفة
واالن�ضباط ،واليابان بلد اجلدية واالنتماء والنظام ،وال�صني بلد احلكمة والإجناز .القا�سم امل�شرتك بني كل
هذه الدول هو ثقافة العمل اجلاد .وهناك بلدان �أخرى �صغرية لكنها ال تخلو من �إلهام ما مثل فيتنام التي
هدتها احلرب وفقدت ثالثة ماليني من �أبنائها لتنه�ض من حتت الركام ،وت�صبح قبلة اقت�صادية واعدة .وهذه
جنوب �إفريقيا التي تعد اليوم رمزًا ملهمًا للت�سامح والتحول ال�سلمي من دولة ف�صل عن�صري �إىل دولة
مواطنة ،تعامل جميع �أبنائها على قدم امل�ساواة؛ فماذا عن م�صر؟
كانت م�صر تُ ثِّل منوذجً ا ملهمًا عرب مراحل خمتلفة يف تاريخها .فم�صر الفرعونية طاملا �ألهمت العامل
كله قدميًا وما زالت حتى اليوم تثري �شغف وولع الآخرين .وم�صر الناه�ضة يف عهد حممد علي كانت �أول
منوذج نه�ضوي وتنويري ملهم ملحيطها العربي يف الع�صر احلديث .ثم بدت م�صر يف عهد عبد النا�صر خالل
خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي ملهمة لعاملها العربي ،بل ل�شعوب �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية بروح
التحرر الوطني والتطلعات القومية.
ويف كل الأيام التي مرت بها م�صر ،بخريها و�شرها ،بحلوها ومرها ،بدت هناك حلظات كالومي�ض قدمت
فيها م�صر منوذجً ا ملهمًا ما .حدث هذا يف حلظة انبهار العامل بالأيام الأوىل من ثورة يناير ،ثم يف حالة انتباه
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العامل وهو يرى م�صر متر ب�سرعة خاطفة من مناخ الفو�ضى ونذر الت�شرذم ع�شية ثورة  30يونية �إىل حالة
اال�ستقرار وا�ستعادة م�ؤ�س�سات الدولة لهيبتها وانطالقتها التنموية الهائلة .رمبا يختلف البع�ض على مدى
جنوع ما حتقق ،لكن تظل فكرة �أن م�صر يف �أحلك الظروف االنتقالية مل ينفرط عقدها وال انهارت م�ؤ�س�ساتها
�أو ا�ستبيحت حدودها �أو ت�صارع �أهلها ،برغم ما نراه حولنا من م�شاهد حزينة للدمار واالقتتال الأهلي،
والنزوح اجلماعي ،والتدخل الأجنبي ،واملغامرات الع�سكرية غري املدرو�سة .هنا يكمن النموذج امل�صري
اجلدير بالت�أمل.
اليوم وبعد ثماين �سنوات من عام  ،2011ميكن القول �إن م�صر متلك م�شروعًا يت�سم ،برغم ق�صر مدته،
بالهمة والبناء والإجناز ،ومي�ضي ب�إيقاع ن�شيط و�سريع يف كل �أرجاء البالد .ف�أينما وليت وجهك يف م�صر ،ت َر
م�شروعًا كبريًا ،و�سواعد تبني ،وثالث ورديات عمل يف اليوم الواحد ،واقتحامات جديدة وجريئة لق�ضايا
وتراكمات مزمنة .وامل�س�ألة ال تكمن فقط يف �إن�شاء �أكرب �شبكة للطرق والأنفاق واجل�سور ،وال يف ت�شييد
بديل من ع�شوائيات م�ؤملة وجارحة للعيون� ،أو حتول م�صر ال�سريع لت�صبح مركزًا
املناطق ال�سكنية احلديثة ً
للطاقة البي�ضاء يف منطقة املتو�سط ،وال يف حتقيق معدل للنمو يقارب  ،%6وال يف �إن�شاء مدن جديدة ومتطورة
تعالج اختالالت اخلريطة ال�سكانية والتنموية مل�صر ب�صرف النظر عن �أي انتقادات توجه �إىل هذه املدن،
وال يف ا�سرتداد �أكرث من مليون فدان و 130مليون مرت مربع من مباين �أر�ض م�صر التي نهبت بليل بتواط�ؤ
بريوقراطي وا�ضح ،و�إطالق �أيدي جهات مكافحة الف�ساد التي ظلت لعقود م�ضت �إما معطّ لة و�إما تعمل وفقًا
حل�سابات كانت تبدو كال�شفرة غري املفهومة .امل�س�ألة هي �أن يتحقق كل هذا عقب فرتة ا�ضطراب �سيا�سي
و�أمني واجتماعي ارجتت له م�صر ،و�أثار القلق واخلوف من امل�ستقبل .امل�س�ألة هي �أن ذلك يجعلنا نت�ساءل:
�أمل يكن ممكنًا �إطالق هذا املخزون من قوى التنمية والإ�صالح يف وقت كانت ظروفنا الداخلية �أف�ضل
واملخاطر اخلارجية حولنا �أقل مما نراه اليوم بكثري؟
ومع ذلك ،ف�إن ما �أجنزته م�صر يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ال مينع �أن هناك ما ينق�ص م�شروعها النه�ضوي
التنموي لكي ي�صبح منوذجً ا قادرًا على الإلهام .هناك ملفات يجب اقتحامها بال�شجاعة نف�سها التي ت�صدينا
بها لأو�ضاع اقت�صادية وجمتمعية متفاقمة ،مثل امللف التعليمي ،واحلقوقي ،وملف القيم .وهي ملفات
تتحملها احلكومة واملجتمع معًا .فاالعرتاف واجب ب�أن احل�صاد املر لعقود من الزمن مل يكن فقط نتاجً ا
لتق�صري حكومي ،ولكنه �أي�ضً ا نتاج لتخاذل جمتمعي وتدهور قيم و�سلوكيات.

الق�سم الأول (املقاالت)

يف امللف احلقوقي ثمة مبادرات من�شودة بعد �أن فر�ضت الدولة هيبتها ،وا�ستعادت م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون
�سطوتها� .صحيح �أن الإرهاب اجلبان ما زال يفاجئنا من حني �إىل �آخر ب�سلوكه اخل�سي�س املروّع ،لكن مراجعة
بع�ض الأو�ضاع احلقوقية �ستمثل �سندًا للدولة يف معركتها �ضد الإرهاب ،و�ستدح�ض مقولة ال�سببية بني الإرهاب
ف�ضل
ودول من �أهم �أ�سلحتهمً ،
والأو�ضاع احلقوقية ،و�ستجرد خ�صوم امل�شروع الوطني امل�صري يف اخلارج �أفرادًا ً
عن كون ذلك ي�ضيف �إيجابًا �إىل ر�صيد امل�شروع كله الذي يقوده الرئي�س ال�سي�سي ومنوذج م�صر اجلديدة التي
نحلم بها .جيد �أن نرى �أبواب ال�سجون تفتح بعفو رئا�سي ،هذا يزيد من م�ساحة الأمل يف معاجلة ملفات حقوقية
ل�شباب رمبا خالفوا القانون دون �أن ميار�سوا عنفًا �أو يحملوا �سالحً ا �أو يتواط�ؤوا مع �إرهابيني .ت�سامح الدولة هنا
لي�س �ضعفًا ،لكنه قوة ت�سهم يف حتقيق ال�سالم املجتمعي والتكاتف الوطني وال�شعور بالأمان بعد �أن ا�ستتب
الأمن .هناك �أي�ضً ا م�ساحة ممكنة للعمل احلقوقي فيما ال ميثل م�سا�سً ا مبقت�ضيات الأمن واال�ستقرار ومكافحة
الإرهاب لتطبيق ما تن�ص عليه القوانني ولوائح ال�سجون وتوفري الرعاية الطبية لل�سجناء املر�ضى وامل�سنني،
وتفعيل ما ين�ص عليه القانون من بدائل �آمنة وناجعة للحب�س االحتياطي .هذا الإ�صالح احلقوقي ال يتعار�ض،
بل يتكامل مع خطاب �أن حقوق الإن�سان كل ال يتجز�أ ،و�أن للحقوق االقت�صادية واالجتماعية �أولويتها؛ لأن
حرية الإن�سان احلقيقية تبد�أ من حتريره من الفقر واملر�ض واجلهل ،ولهذا ت�صبح التنمية االقت�صادية املتوازنة،
والت�أمني ال�صحي ،و�إ�صالح التعليم  -البنية الأ�سا�سية لتحرير الإن�سان.
يف مو�ضوع القيم ك�أحد الأركان غري املرئية يف م�شروع نهو�ضنا الوطني ،نتحدث كثريًا عن القيم ودوائرها
وجداول ترتيبها و�أهميتها ،لكن الأكرث �أهمية وجدوى اليوم هو االن�شغال ب�س�ؤال البحث عن الأ�سباب التي
�أ�صبحت حتول دون قيام �أدوات وم�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم والتثقيف ب�أدوارها يف عملية غر�س القيم وبناء
مثل ي�صعب عليها القيام بدورها الرتبوي والثقايف والوطني �إذا كانت العملية التعليمية
ال�شخ�صية .فاملدر�سة ً
تتم خارجها يف و�ضح النهار .هنا تفقد املدر�سة (املعنى) وال يتبقى منها �سوى (املبنى) .فما يقلق �أن املدر�سة
تكاد ت�صبح مبنًى يذهب �إليه الطالب �شبه م�ضطرين �إىل ا�ستيفاء ن�سبة احل�ضور .ويذهب �إليه املعلمون
وهم مدركون �أن جهدهم احلقيقي و�إبداعهم يدخرونه ملجموعات الدرو�س اخل�صو�صية يف املنازل �أو املراكز
اخلا�صة .ميتد امل�شهد بدرجة ما �إىل اجلامعة حني نعلم �أن الدرو�س اخل�صو�صية قد ت�سللت �إىل كليات مل نكن
نت�صوّر يومًا �أن ت�صل �إليها مثل كليات الطب والهند�سة ،حيث �أ�صبحت الظاهرة �شائعة وكثيفة العدد ،ناهيك
عن الكليات الأخرى .يف ظل هذه الأو�ضاع يحق الت�سا�ؤل :متى وكيف و�أين وب�أي و�سائل ميكن للم�ؤ�س�سة
التعليمية �أن تقوم بدورها الرتبوي يف غر�س القيم وبناء ال�شخ�صية؟
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�إذا افرت�ضنا �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة ذات الر�سوم املالية الباهظة من مدار�س وجامعات ال تعرف
الدرو�س اخل�صو�صية ولديها املرافق والإمكانات واملناهج التي متكنها من القيام بدور �أف�ضل يف غر�س القيم
وبناء ال�شخ�صية ،ف�إنها تثري من ناحية �أخرى ت�سا� ًؤل مقلقًا وم�شروعًا حول ما �إذا كنا بذلك نكر�س ازدواجية
تعليمية طبقية فقط� ،أم ازدواجية تربوية وقيمية تهدد فكرة التجان�س املجتمعي لأبناء الوطن الواحد �أي�ضً ا؟
حديث القيم ال ينف�صل �أي�ضً ا عن امل�شهد الإعالمي يف م�صر املعا�صرة .وهو يفي�ض بظواهر �سلبية
طارئة على املجتمع امل�صري ،تتمثل يف خطابات وحوارات ال تخلو من البذاءة والت�شهري وال�شتائم وانتهاك
اخل�صو�صية واحلرمات .هذا امل�شهد الإعالمي ال ي�سيء فقط �إىل �صورة م�صر اجلديدة� ،أو يروِّج فقط يف
الداخل لثقافة الت�شهري املتبادل ،لكنه ي�ضرب القيم يف مقتل ،وي�صرف انتباه النا�س عن معركة الوطن
احلقيقية يف العمل والبناء والإجناز ،وال يخدم الق�ضية الوطنية التي يعتقد بع�ض الإعالميني �أنهم يدافعون
عنها.
خال�صة الأمر �أن دور م�صر الإقليمي (ويف القلب منه دورها العربي) يبد�أ ببناء داخلي �شاق طويل
النف�س ،وم�شروع نه�ضوي وتنموي كبري وم�ستدام ومتوازن .ومبوازاة هذا الطموح الوطني ،ثمة جهد تعليمي
وتربوي وتثقيفي هائل لغر�س القيم وبناء ال�شخ�صية التي تليق مب�صر اجلديدة التي نحلم بها .ولئن كان
امل�شروع الوطني النه�ضوي منوطًا بعمل م�ؤ�س�سات الدولة ،ف�إن القيم وبناء ال�شخ�صية ا�ستنها�ض لهمة ودور
املجتمع .وهنا ت�صبح م�صر قوية ومتقدمة وملهمة .وهنا �سي�سعى الدور �إىل م�صر قبل �أن ت�سعى هي �إليه.
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من حمددات الدور الإقليمي للدولة وقيوده يف الوقت نف�سه �إمكانيات الدولة ،مبا يف ذلك الثمن الذي
تدفعه الدولة ملمار�سة هذا الدور ومدى جناحها يف حتقيق �أهداف هذا الدور .خا�صة يف الوقت الراهن الذي
يت�سم بتغيريات حادة يف جميع عنا�صر املوقف ال�سيا�سي؛ ذلك لأن املنطقة العربية هي البيئة اال�سرتاتيجية
مل�صر بالدرجة الأوىل .ورغم جناح م�صر يف التعامل مع عدد من املتغريات امل�ؤثرة يف هذه البيئة مثل مواجهة
الإرهاب يف حمور العري�ش  -ال�شيخ زايد  -رفح ،وهدم الأنفاق ،و�إعادة التوازن اال�سرتاتيجي يف امل�شرق
العربي ،وتعديل املوقف يف ليبيا ،ف�إن عدم اليقني ال�سيا�سي ال يزال �سيد املوقف؛ مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة التنب�ؤ
باجتاه التحوالت ال�سيا�سية التي تت�سم باالنقالبية يف جممل املنطقة العربية.
وترجع �صعوبة ال�سيطرة على التحوالت اال�سرتاتيجية يف املنطقة �إىل وجود نوعني متزامنني من
التحوالت اال�سرتاتيجية يف املنطقة يف الوقت الراهن:
النوع الأول ي�شمل التحوالت العاملية التي ال يد لنا فيها .وهي حتوالت ناجتة عن طبيعة الثورة الرقمية
التي ت�صبغ الع�صر ب�صبغتها .وهذه الثورة ناجتة عن تفاعل البيوتكنولوجي مع املعلوماتية مع النانو تكنولوجي؛
مما فتح �آفاقًا وا�سعة لزيادة رفاهية الإن�سان واالرتفاع مب�ستوى معي�شته ،وارتفاع م�ستواه ال�صحي ،ومن ثم ارتفاع
معدل �سن وفاته .وهي حتوالت ت�ؤثر يف:
 -1تغيري طبيعة الدولة القومية على امل�ستوى الكلي؛ وظهور �أمناط جديدة من القوة والفواعل ال�سيا�سية،
وكثافة وعمق العالقات بينهم.
 -2تغيري بع�ض وظائف �أو مالمح الدولة القومية على امل�ستوى اجلزئي؛ مما �أدى �إىل ظهور تيارات �سيا�سية
مل تكن موجودة من قبل ،مثل التيارات اليمينية.
 -3تغيري حاد يف القيم؛ مما ي�ؤدي �إىل تغيريات عالقات التفاعل بني دول الإقليم ،و�أمناط التحالفات
وال�صراعات ،بالرغم من ا�ستمرار حدود �سايك�س  -بيكو.
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النوع الثاين للتحوالت التي ت�شهدها دول الإقليم هو التحوالت الإقليمية .ويق�صد بها م�ساعي خمتلف
دول الإقليم �إىل حتقيق ما ت�صبو �إليه من �سيا�سات حتقق م�صاحلها و�أهدافها .ويتم ذلك �أحيانًا دون تن�سيق
مع دول الإقليم ،و�أحيانًا ب�صورة متعار�ضة مع خمتلف دول املنطقة ،ومع �أدنى متطلبات الأمن القومي العربي
لأ�سباب خمتلفة؛ مما يزيد من �صعوبة حركة م�صر للحفاظ على دواعي ومتطلبات هذا الأمن العربي.
ويندرج يف هذا الإطار �أي�ضً ا حتركات قوًى عاملية بالإقليم لتحقيق م�شروعات حتقق م�صاحلها � -سواء
كانت م�شروعة �أم غري م�شروعة  -ب�أ�سماء خمتلفة مثل ال�شرق الأو�سط املو�سع� ،أو الدين الإبراهيمي� ،أو
�صفقة القرن� ،أو مكافحة الإرهاب� ،أو غري ذلك من الأ�سماء التي ت�ستهدف �إعادة ر�سم خرائط دول الإقليم
وم�ستقبل.
ً
لتنا�سب حدود القوة الإ�سرائيلية حاليًّا
وكان نتيجة تفاعل هذين النوعني من التحوالت تغري مفهوم القوة تغيريًا حادًّا نتيجة تغيري مقومات
القوة .ففي عام ١٩٩٠؛ تنب�أ عاملا الدرا�سات امل�ستقبلية �ألفني وهايدي توفلر �أن جميع هياكل ال�سلطة على
م�ستوى العامل تتجه �إىل التحلل والتفكك نتيجة تغيري مقومات ال�سلطة ذاتها .فبعد �أن كانت ت�ستند �إىل
العنف والرثوة� ،أي �سيف املعز وذهبه� ،أي القوات امل�سلحة واالقت�صاد بالن�سبة �إىل الدول� ،صارت ت�ستند
كذلك �إىل املعلومة التي مل ت�صبح مكونًا من مكونات ال�سلطة فقط؛ و�إمنا �صارت �أهم مكون لها ملرونتها
ورخ�صها وعدم فنائها وجتددها .حتى �إنها �أ�ضحت قوة يف حد ذاتها؛ مما تطلب �إعادة درا�ستها جمددًا .فظهر
جيل جديد من الأ�سلحة الأكرث فاعلية والأكرث تدمريًا ذاتي التوجيه ،بف�ضل دمج ال�سالح بالكمبيوتر ب�صور
خمتلفة ،ثم �إثراء القوة االفرتا�ضية �أو القوة ال�سيربية �أخريًا  Cyber Powerبكل ما يرتبط بها من ذكاء
ا�صطناعي ،وتطوير �أبحاث الإن�سان الآيل لدجمه بالإنتاج.
جممل هذه التحوالت �أدت �إىل �سقوط جميع �أنواع احلواجز من حياة الإن�سان .ومظاهر ذلك عديدة
منها �سقوط جميع احلواجز اجلغرافية والزمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وتغري يف طبيعة دور اجلغرافيا بو�صفها
مكونًا من مكونات الأمن القومي ،وف�شل جميع النظم الثقافية التي تدعي احتكار احلقيقة .و�سقطت
احلواجز بني الإن�سان والآلة؛ فظهرت مفاهيم جديدة للذكاء اال�صطناعي وا�ستخداماته املختلفة.
وترتب على ذلك ت�أثريات حادة يف وظائف الدولة منها ت�شعب وانت�شار الوظيفة الكونية للدولة .وظهر
ت�أثري الفاعلني اجلدد ،الأكرث قوة ،فا�ستطاعوا ت�شكيل �سوق ر�أ�س املال العاملي ،وت�شكيل �سوق ال�سلع العاملي
عرب التجارة الإلكرتونية ،و�سوق العمل الكوين .ويبدو هذا الدور يف القدرات الفنية اجلديدة املرتبطة

الق�سم الأول (املقاالت)

بتطورات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتزايد املكونات غري القومية يف ن�شاطات الدولة؛ و�أ�صبحت
م�ستويات التحليل ثالثة :كونية و�إقليمية وحملية.
وترتب على ذلك �أي�ضً ا رد ما هو قومي �إىل ال�سمات اجلوهرية للمجتمع يف الدولة� .أي �إن الهدف كان
إجمال
�إعالء املجتمع واملواطن الفرد يف القانون ،وال�سلطة والهوية والإقليم والأمن وال�سوق واالقت�صاد � ً
(حتوالت املجال العام).
كما �أن تغري الفاعلني الدوليني �أو�ضح �أن فئة الفاعلني اجلدد ت�شمل جمموعة من الفاعلني الذين ال
ينتمون �إىل الدولة ،بل �إىل �صور التعاون الدويل وال�صراعات عابرة احلدود مثل �شبكات الأعمال الكونية،
و�صور املواطنة العاملية للمحافظة على البيئة و�شبكات املنظمات غري احلكومية؛ ويف �أماكن مثل املدن الكونية
واملجاالت العامة العابرة للحدود .و�أو�ضح �أن نظرية العالقات الدولية �أ�صبحت مق�صورة بت�أثري من الربط بني
العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت اجلديدة وحتوالت القوة يف العامل .فالعالقات الدولية تركز على
دور الدولة يف النظام الدويل ،وهذا النظام �أ�صبح نظامًا عومليًّا .وتزايد دور الن�شطاء غري املنتمني �إىل الدولة
والعمليات العابرة للحدود .وتغريت كفاءة الدولة لل�سيطرة على �إقليمها ومواطنيها؛ بفعل ظهور
ُ
القومية،
القانون الإن�ساين ،و�إعادة تقنني عالقة الدولة مبواطنيها.
يف هذا الإطار من التغيريات ال�شاملة على امل�ستويات كافة كان ال بد �أن ي�شمل التغيري الدور الإقليمي
للدولة؛ مما �أدى �إىل ارتفاع تكلفة هذا الدور مع ارتفاع درجة عدم اليقني ال�سيا�سي املرتبطة بهذا الدور
وحتقيقه .وهو ما يتطلب من م�صر يف املرحلة احلالية �أن ترتبط حركتها اخلارجية باملراوحة بني احلفاظ على
ت�أمني حدودها كحد �أدنى للحركة ،والتن�سيق ل�ضبط �إيقاع التطورات يف دول اجلوار املبا�شر ،وحتديدًا يف
ال�سودان وليبيا واخلليج ،وحماية م�صاحلها البرتولية والغازية يف �شرق املتو�سط؛ مع االندماج يف دورها العوملي
كلما تي�سر ذلك؛ جلعل هذه العوملة �أكرث عدالة و�أكرث �إن�سانية كحد �أق�صى .وهذا الإطار للتحرك يحقق مل�صر
عدة مزايا� ،أهمها عدم انعزالها عن دورها القومي (فم�صر ال متلك حق االنعزال عنه) ،وت�أمني حد معقول
من حدود احلركة ال�سيا�سية الإقليمية ،واحلفاظ على م�صاحلها داخليًّا وخارجيًّا ،وت�أمني دور فاعل يف حده
الأدنى عامليًّا.
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*

ال�سفري حممد بدر الدين زايد

يبدو �أن ال�ساعات القليلة التي ق�ضيتها وجمموعة من املعنيني بال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية يف حمفل
فكري بارز مل تكن كافية لكل امل�شاركني ،ويل �شخ�صيًّا .و�أعر�ض بع�ض املالحظات املخت�صرة يف هذا ال�صدد.
�أوالها� :أنني �أي�ضً ا وعرب �سنوات طويلة من املمار�سة والفكر ،من الذين ي�ؤمنون ب�أن حقائق اجلغرافيا
ال�سيا�سية والتاريخ امل�صري ،تفر�ض على م�صر ممار�سة �سيا�سة خارجية ن�شطة .وكلنا
ا�ستخدمنا ،منذ �سنوات طويلة ،تعبري �أن م�صر ال متلك رفاهة االنتظار وال�سكون .ودرو�س
ال�سنوات التالية على ثورة يناير  2011تذكرنا جميعًا بتعقيدات وحتديات زادت �صعوبتها،
واقت�ضت من الدولة امل�صرية حاليًّا جمهودات �إ�ضافية ،كنا يف غنًى عنها ...عمومًا لهذا
حديث طويل ،رمبا تو�ضح النقاط التالية بع�ض �أبعاده.
ثانيتها� :أن هناك �إ�شكالية �أ�سا�سية عند طرح مو�ضوع الدور الإقليمي امل�صري ،وهو �أن البع�ض
يت�صور �إعادة ا�ستن�ساخ جتربة تاريخية �سابقة ،وحتديدًا النا�صرية ،وهنا ال بد �أن يكون
وا�ضحً ا �أن هذا غري ممكن ويجب �أال يكون مطروحً ا .فنحن �أمام تباين كامل يف الظروف
واالعتبارات الداخلية واخلارجية كافة ،و�إن كان هذا ال مينع من �أهمية املراجعات املتوا�صلة
لدرو�س النجاح والإخفاق ال�سابقة .خا�صة جتربتي حممد علي وعبد النا�صر ،اللتني يُنظر
�إليهما ك�أبرز مناذج الدور امل�صري اخلارجي يف الع�صر احلديث .خا�صة �أن هذه املراجعات
مطلوبة ب�شكل م�ستمر؛ لفهم كثري من اعتبارات ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية ،وال�ستخال�ص
بع�ض الدرو�س مع تر�سيخ اليقني ب�أن ا�ستن�ساخ هذه التجارب غري وارد وغري ممكن.
ثالثتها :ي�ضاف �إىل الإ�شكالية ال�سابقة �أن الكثري من العرب يريدون تن�شيط الدور امل�صري على
مقا�س ت�صوراتهم هم ،ولي�س العتبار الر�ؤية امل�صرية مل�صاحلها وللم�صالح العربية .ولعلي
�أ�سجل هنا �أننـي يف مناق�شات عديدة مع �سا�سة ومفكرين عرب ،كنت �أ�صارحهم
*
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بتناق�ضات تفكريهم ،و�أن الكل يريد من م�صر �أن تكون بح�سب ما يريده هو ،ولي�س
بح�سب ر�ؤيتها وح�ساباتها.
رابعتها� :أن الأو�ضاع الدولية والإقليمية قد �أ�ضحت من التعقيد والت�شابك ما يجعل من مهمة
ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة م�س�ألة �صعبة .ومن يت�أمل �سيا�سات الدول الكربى اليوم،
ف�سوف يجد ظروفًا مغايرة كثريًا ،وحدود حركة متباينة .ولو ات�سع املجال هنا لعر�ضنا لأزمة
ال�سيا�سة الربيطانية اخلارجية والداخلية ،وحمدودية احلركة الفرن�سية ،وتخبط ال�سيا�سات
الأمريكية ،وتردد ال�صينية؛ ورو�سيا وحدها هي الأكرث بلورة ل�سيا�ساتها ،وحتقق جناحً ا
مطَّ ردًا.
خام�ستها� :أن القوة ن�سبية ،والنجاح والف�شل كذلك .ولي�س �صحيحً ا �أن بع�ض التع�سر يف ملف
قليل �أو كثريًا لإ�صالح
�سيا�سي داخلي �أو خارجي هو نهاية املطاف .فالتكلفة فقط قد تزيد ً
التع�سر .ومن ي�سرتجع ع�شرات امللفات للو�ساطة الدولية �أو لإدارة الأزمات الدولية،
مذهل لف�شل الدول الكربى قبل ال�صغرى ،لكن هذا ال مينع احلركة
ف�سيجد ر�صيدًا ً
والت�صدي للدفاع عن امل�صالح .وال�شعوب متلك من الوقت �أكرث من الأفراد للتعلم من
الأخطاء والدرو�س.
�ساد�ستها� :أن الدور بتب�سيط �شديد هو القدرة على الت�أثري للدفاع وحتقيق م�صالح الدول والأطراف.
وهو حالة متوا�صلة لتح�سني الذات واحلفاظ على م�ستوى الت�أثري .ف�إذا كنا نتحدث عن
�أن قوة م�صر الناعمة حتتاج �إىل حتفيز وتن�شيط حاليًّا كرافد رئي�سي لت�أثريها اخلارجي ،ف�إن
موا�صلة العمل الدائم لتعظيم قوة م�صر الناعمة وال�صلبة من قوة ع�سكرية واقت�صادية هي
هدف يف ذاته .وهي كذلك و�سيلة لزيادة الت�أثري ،ومن ثم تعظيم م�صادر القوة املتنوعة التي
هي �ضرورة ا�سرتاتيجية وحياتية مل�ستقبل م�صر.
و�أخريًا يبدو �أن املتاح من م�ساحة هنا لن يكفي ال�ستكمال كل �أبعاد هذا النقا�ش ،لكن من امل�ؤكد �أن
نقي�ض الكمون لي�س فقط االندفاع؛ و�إمنا �أي�ضً ا التحرك املح�سوب واملرونة ال�سيا�سية العالية ،التي قد يكون
من تطبيقها الآن ما تفعله م�صر من زيادة ملحوظة يف حتركها الإفريقي مع تزايد تعقد �أو�ضاع امل�شرق العربي.
وهو حترك مطلوب موا�صلته لت�أكيد �أن الدور مفهوم مرن ،ومتحرك ،وعملي ،ومثل تدفق املاء عندما يجد
م�سارًا �آخر حتى ميلأ بع�ض الفراغات ،وي�صبح �أكرث قوة ليعود ليملأ كل القنوات التي كان قد تركها.

مكانة م�صر

*

الدكتور حممد كمال

خالل الأ�شهر الأخرية ،تناول عدد من الباحثني واملثقفني امل�صريني ق�ضية مكانة م�صر ودورها الإقليمي
بالنقا�ش يف مقاالت ر�أي بال�صحف امل�صرية.
واالهتمام باملو�ضوع تزايد مع دعوة الرئي�س ال�سي�سي يف �إفطار العائلة امل�صرية ،ب�شهر رم�ضان املا�ضي،
للمفكرين واملثقفني امل�صريني� ،إىل بحث كيفية تعزيز مكانة م�صر .ثم نُوق�شت �أبعاد هذا املو�ضوع باملركز
امل�صري للفكر والدرا�سات اال�سرتاتيجية .كما دعا الدكتور م�صطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإ�سكندرية،
جمموعة من �أهل الفكر للحوار حول تعزيز الدور الإقليمي امل�صري.
طرح البع�ض فكرة الكمون اال�سرتاتيجي؛ مبعنى الرتكيز على ق�ضايا البناء الداخلي واحلد من �أي
�أن�شطة خارجية طموح ومكلفة يف املرحلة احلالية .و�أ�شار البع�ض الآخر �إىل �ضرورة ا�ستعادة م�صر ملكانتها
وللأدوار التاريخية التي لعبتها على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وا�ضعًا يف خلفيته مرحلة ال�ستينيات.
الق�ضية بالت�أكيد حتتاج �إىل مزيد من النقا�ش .و�أطرح يف هذا الإطار النقاط التالية:
� ًأول� :إن مكانة دولة مثل م�صر بني الأمم لها تعريف را�سخ يف جمال العالقات الدولية؛ وهو القوى
املتو�سطة؛ مبعنى �أنها لي�ست من القوى الكربى مثل الواليات املتحدة �أو ال�صني ،ويف الوقت
نف�سه لي�ست مثل الدول ال�صغرية عدمية الت�أثري ،ولكنها تدخل يف عداد القوى املتو�سطة مثل
دول �أخرى كالربازيل والأرجنتني وجنوب �إفريقيا وتركيا و�إندوني�سيا� ...إلخ.
هذا التعريف ي�أخذ يف االعتبارات م�ؤ�شرات القوة االقت�صادية والع�سكرية وغريها من
امل�ؤ�شرات .ومن ثم ،ف�إن نقطة البداية يف احلديث عن تعزيز مكانة م�صر يجب �أن تتعلق باحلفاظ
على امل�ؤ�شرات التي جتعلنا يف هذه املكانة ،والعمل على تنميتها؛ وخا�صة باملقارنة بالدول
املتو�سطة الأخرى يف الإقليم الذي نعي�ش فيه.
*
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ثانيًا :القوى املتو�سطة لي�ست م�ؤ�شرات كمية فقط ،ولكن تعريفها يرتبط �أي�ضً ا بتحويل هذه امل�ؤ�شرات
الرقمية �إىل دور ت�سعى �إىل القيام به ،وخا�صة يف حميطها الإقليمي� .أي �إن هناك بع�ض الدول
متلك م�ؤ�شرات الدول املتو�سطة ،ولكن ال ت�سعى �إىل لعب مثل هذا الدور ،وهنا ال حت�سب يف
عداد القوى املتو�سطة .ومن ثم ،ف�إن مكانة م�صر الدولية كقوة متو�سطة ترتبط بالدور الذي
ميكن �أن تقوم به ،وخا�صة على ال�ساحة الإقليمية� .أي �إن االنكفاء على الذات والرتكيز على
الداخل فقط يخرج م�صر من عداد القوى املتو�سطة التي يعرتف العامل ب�أهميتها.
ثالثًا :لي�س املطلوب من القوى املتو�سطة االهتمام بكل الق�ضايا الدولية ولعب دور بخ�صو�صها ،بل
يتم الرتكيز على عدد من الق�ضايا والأدوار املحددة ،وخا�صة على امل�ستوى الإقليمي؛ وهو
ما يطلق عليه يف �أدبيات العالقات الدولية «االرتباط االنتقائي»؛ �أي انتقاء عدد من الق�ضايا
املرتبطة مبا�شرة بامل�صلحة الوطنية ،وتركيز االهتمام عليها ،و�إعطا�ؤها �أولوية .ورمبا يكون هذا هو
التوجه الأف�ضل مل�صر يف مرحلة �إعادة البناء التي متر بها حاليًّا.
رابعًا :تواجه م�صر العديد من املناف�سني من القوى املتو�سطة على امل�ستوى الإقليمي� ،سواء يف
النطاق العربي �أو ال�شرق �أو�سطي ،كما �أن هناك تراجعًا العتبارات امل�صالح القومية العربية،
وتقدمًا العتبارات امل�صلحة الوطنية الفردية لكل دولة .وهي م�سائل يجب �أن ت�ؤخذ يف
االعتبار ،ونحن نخطط لدور �إقليمي مل�صر.
خام�سً ا� :سوف يظل جمال الت�أثري الرئي�سي مل�صر يف حميطها الإقليمي هو ذلك املتعلق باجلاذبية
والإقناع �أو ما ي�سمى بالقوة الناعمة ،ولكن مبفهومها ال�شامل الذي ي�ضم الثقافة والن�شاط
الدبلوما�سي؛ بالإ�ضافة �إىل تطوير منوذج �سيا�سي وتنموي جذاب لدول املنطقة و�شعوبها.

حني تبحث الدول عن دور

*

الدكتور �سامح فوزي

�أفرج الأر�شيف الربيطاين عن ورقة ا�سرتاتيجية مهمة قدمها وزير اخلارجية دوجال�س هريد منذ نحو
ربع قرن� ،أظهرت القدرة على التفكري امل�ستقبلي يف ال�سيا�سة اخلارجية .ن�شرت «اجلارديان» اخلمي�س املا�ضي
( 18يوليو) ملخ�صً ا لها .وقبل اخلو�ض يف تفا�صيل هذه الورقة ،ف�إنه من ال�ضروري التوقف �أمام �شخ�ص من
قدمها .هو دوجال�س ريت�شارد هريد ،دبلوما�سي حمرتف ،ورجل دولة باملفهوم الربيطاين التقليدي ،حمافظ يف
توجهاته .خدم يف حكومتي مارجريت تات�شر وجون ميجور ( )1995-1979قبل �أن تتغري املعادلة ال�سيا�سية،
ويفوز حزب العمال بقيادة توين بلري يف االنتخابات .دخل الربملان لأول مرة عام  ،1974وواجه �أثناء عمله
الوزاري عددًا من التغريات املهمة مثل انتهاء احلرب الباردة ،وتفكك االحتاد ال�سوفيتي ،وحرب اخلليج
الأوىل ،وتوقيع اتفاقية ما�سرتخت عام  1992التي �أن�ش�أت االحتاد الأوروبي ،وتوحيد �أملانيا عام  .1990ويف
ورقته حذَّ ر مما �سماه «عزلة بريطانيا» يف وقت يزداد فيه ت�أثري «التحالفات الدولية» .ودفعته واقعيته يف ر�سم
ال�سيا�سة اخلارجية �إىل و�صف بالده ب�أنها «قوة متو�سطة احلجم» ،عليها �أن تتبع م�صاحلها من خالل �أمرين:
الأول االنخراط يف املنظمات الدولية  -ومن بينها االحتاد الأوروبي  -عرب العالقات «املتعددة» مع �أطراف
�أخرى ،والثاين انتقاء العالقات الثنائية التي جتمعها مع غريها من الدول .التوازن بني العالقات املتعددة
والعالقات الثنائية يف ال�سيا�سة اخلارجية �ضروري ،ويُ�شكِّ ل دائمًا حتديًا �أمام �صانع القرار .ولعل ذلك هو
ما دفع دوجال�س هريد �إىل احلديث عن �أهمية �أن حتدد الدولة م�صاحلها القومية بدقة ،وت�سعى من خالل
عالقاتها �أيًّا كانت ،متعددة �أو ثنائية� ،إىل حتقيقها .واختتم حديثه بالقول «العامل وامل�صالح فيه �أ�صبحت من
التعقيد بالن�سبة �إلينا بحيث ي�صعب علينا االعتماد على �شريك وحيد .نحن بحاجة �إىل ممار�سة التعدد يف
العالقات .يف كل ق�ضية يتعني علينا �أن ندرك بو�ضوح امل�صالح القومية ،ثم نبحث عن التحالفات التي
ت�شاركنا يف الهم نف�سه».
*

مقالة نُ�شرت في �صحيفة الأهرام 18 ،يوليو .2019
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قد تكون بريطانيا بحاجة �إىل �إعادة قراءة هذه الوثيقة املهمة يف ظل تخبط �سيا�ساتها جتاه االحتاد الأوروبي،
وعدم الو�صول حتى الآن �إىل عالقات متوازنة معه .وقد تزداد الأمور تعقيدًا �إذا و�صل «بوري�س جون�سون»
�إىل رئا�سة الوزراء ،مبا هو معروف عنه من اجتاهات انعزالية يف مواجهة �أوروبا .ولكن �إذا دققنا النظر يف
حديث دوجال�س هريد ،جند �أنه يتجاوز ال�سيا�سة اخلارجية لربيطانيا ،ويقدم منهجً ا للتفكري يف عالقات الدولة
اخلارجية بوجه عام يقوم على ثالثة �أ�ضالعً � :أول �إدراك امل�صالح القومية جيدًا ،وثانيًا البحث عن حتقيق
دول و�أطرافًا متعددة ،وثالثًا انتقاء العالقات الثنائية مع
هذه امل�صالح من خالل املنظمات الدولية التي ت�ضم ً
الدول الأخرى.
منذ �أيام جمعني حديث مع عدد من �أ�ساتذة العلوم ال�سيا�سية الأجالء حول مفهوم الدور الإقليمي،
وم�ستقبل الدور الذي ميكن �أن تلعبه م�صر يف حميط �إقليمي م�ضطرب .غلب على النقا�ش نظرتان :الأوىل
ترى �ضرورة «التحوط» �أو «الكمون» مبعنى عدم التعجل ،والت�أكيد على بناء القدرات الذاتية ،خا�صة يف
ظل ت�صاعد الإرهاب ،وتفكك دول ،وكثافة التدخل يف ال�شئون الداخلية لدول املنطقة� ،سواء من القوى
الإقليمية� ،أو الدولية .النظرة الثانية ترى �أنه ال بد من �أن يكون مل�صر دور م�ؤثر يف املحيط العربي ،وال�شرق
�أو�سطي ،حتى ال ترتك ال�ساحة لأطراف �أخرى تتمدد يف م�ساحات لي�ست لها؛ وهو ما ي�ضر بامل�صالح القومية
امل�صرية.
الر�أيان حمل اعتبار :الكمون من �أجل البناء ،وهي جتربة لها ما ي�ؤكدها يف �شواهد التاريخ ،والإفادة
�أي�ضً ا من تو�سيع م�ساحات احلركة اخلارجية؛ وهي م�س�ألة مهمة بال �شك يف حتقيق م�صالح الدولة .ولكن
يبقى املحك هو «اجلاهزية» ،وهو ما �أ�شار �إليه دوجال�س هريد مب�صطلح «�إدراك امل�صالح القومية» .وتقت�ضي
عملية �إدراك امل�صالح العليا معرفتها �أو حتديدها لي�س هذا فح�سب ،بل وجود املوارد املادية والب�شرية التي
ت�ساعد على حتقيقها .هنا ي�أتي احلديث عن امل�ؤ�س�سات ،والإدارة الر�شيدة ،والكوادر امل�ؤهلة التي تتمتع
بفر�ص تدريب وتثقيف م�ستمرة ،والقدرة على �صناعة النماذج الناجحة القابلة للت�صدير خارجيًّا يف جماالت
االقت�صاد والثقافة والعلوم والفنون ،والتما�سك الداخلي ،وحتقيق ال�سالم االجتماعي ،ووجود م�ساحات من
النقا�ش احلر ،وممار�سة التفكري النقدي ،وت�شجيع الباحثني واخلرباء على �إبداء الر�أي يف �سياق من حرية تبادل
املعلومات ،وامل�شاركة يف املجال العام.
هذه مقومات �ضرورية لإدراك امل�صالح القومية ،وتوفري �أدوات حتقيقها .وبالطبع �ستظل القدرات املالية
مهمة ،لكن هناك قيود على حركتها متامًا مثل القوة الع�سكرية .والذي ال يواجه قيودًا قا�سية يف حركته

هو املوارد الب�شرية امل�ؤهلة القادرة على التناف�س ،وامتالك التقدم العلمي والتكنولوجي ،والإبداع الفني
والثقايف ،وغريها من عنا�صر ما يُطلق عليه «القوة الناعمة» .وهناك خربة طويلة للمجتمع امل�صري يف الت�أثري
يف حميطه اجلغرايف من خالل التعليم ،والفن ،والثقافة ،والإعالم ،والقيادات الفكرية والدينية .فالدول قد
تتطاحن �سيا�سيًّا ،يف حني ت�سري العالقات الفنية وال�سياحية والتبادل التجاري بينها مبعدالت مت�سارعة.
�إنها  -مرة �أخرى  -القوة الناعمة.

الق�سم الأول (املقاالت)
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الق�سم الثاين

(�أوراق مفهومية)

الدور الإقليمي مل�صر ما بني الدور الفاعل والدور الواعد
الدكتور عبد املنعم امل�شاط

حتاول هذه الورقة الإجابة عن عدة ت�سا�ؤالت �أ�سا�سية ،يتعلق �أولها بطبيعة النظام الدويل الراهن
والفر�ص املتاحة �أمام الدول الإقليمية املركزية ،وكذلك النظم الإقليمية الفرعية .ويتعلق ثانيها باملق�صود
بالدور الإقليمي وخا�صة الدور الإقليمي مل�صر ،وما �إذا كانت هناك مقومات لهذا الدور �أم ال .ويتعلق ثالثها
باخل�صائ�ص القومية (الوطنية)  National Attributesامل�ؤهلة للعب دور �إقليمي ،وما �إذا كانت متوافرة مل�صر
�أم ال.
ويت�صل رابعها بتحديد الدور الإقليمي الواعد والفاعل مل�صر يف �أعقاب ثورتي  25يناير  2011و 30يونية
 ،2013وما �إذا كانت م�صر ت�ستطيع �أن تعيد لعب دور �إقليمي �أم ال ،وب�صورة خا�صة �أن ال�شعب واجلي�ش
امل�صري قد انت�صرا يف �أكتوبر  ،1973كما خرج ال�شعب بع�شرات املاليني لإعادة �صياغة م�ستقبله ودوره ،وقدم
للب�شرية منوذجً ا للثورة احلديثة التي تقوم على التعبئة ال�شعبية ال�شاملة ،وال تقت�صر فقط على النخب الثورية
والراديكالية؛ وهو منوذج للدميقراطية �شبه املبا�شرة التي ال يوجد لها مثيل يف النظام الدويل املعا�صر .كما �أن
ا�ستجابة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لهذا اخلروج تعد منوذجً ا �آخر ميكن �أن يُحتذى به يف دول ترنو للدميقراطية.
أول :يف الدور
� ً

ميكن تعريف الدور ب�أنه ذلك ال�سلوك الدويل الذي يقدم عليه الفاعلون الدوليون بق�صد الت�أثري يف
غريهم من الفاعلني الدوليني والفاعلني من غري الدول؛ من �أجل تعظيم م�صاحلهم القومية واالرتقاء
بجودة احلياة ملواطنيهم� ،أو احلد من ت�أثري ال�سلوك الدويل للآخرين ،والذي ي�ستهدف الت�أثري يف م�صاحلهم
القومية ومواطنيهم ال�ستمالتهم نحو ه�ؤالء الفاعلني.
ويتحدد الدور بعدة عنا�صر حيوية ،ت�شمل:
القدرات� :إذ يتحدد الدور بالقدرات  ،Capabilitiesوالتي تنجم عن اخل�صائ�ص القومية للدولة ،مبا يف
ذلك املوارد� ،سواء كانت طبيعية �أم ب�شرية.
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الر�ؤية :وت�شمل �إدراك القيادة ال�سيا�سية  Perceptionلكيفية توظيف تلك اخل�صائ�ص الوطنية يف �ضوء
توازن القوى الإقليمي والدويل .ومن ثم ،ف�إن الدور يعتمد على الر�ؤية  Visionلكيفية توظيف القدرات
 Utilizationلأق�صى درجة ممكنة .ولعل �أف�ضل مثال لذلك هو ال�شعار الذي رفعه الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق رونالد ريجان يف حملته االنتخابية عام  1980ب�أن الواليات املتحدة هي رقم واحد يف النظام
الدويل؛ على الرغم من وجود االحتاد ال�سوفيتي �آنذاك .وهي التي حتققت يف عام  1991حينما انهار
�سور برلني ومن بعده االحتاد ال�سوفيتي.
الإرادة ال�سيا�سية :بيد �أن ما �سبق يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على مدى توافر الإرادة ال�سيا�سية
 Political Willلدى �صانع القرار ب�ش�أن الدور الذي يجب �أن تلعبه دولته على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي .فقد اتخذ الرئي�س ريجان بغية حتقيق ر�ؤيته قرارًا عام  1981مببادرة الدفاع اال�سرتاتيجي ،SDI
التي تطلبت تخ�صي�ص ميزانية ال تقل عن  300مليار دوالر زيادة على ميزانية الدفاع �آنذاك ،والتي
و�صلت �إىل  260مليار دوالر .وكان الغر�ض منها لي�س حماية �سماء الواليات املتحدة من �أي هجوم
نووي �سوفيتي فقط؛ و�إمنا �أي�ضً ا �إجها�ض �أي حماولة �سوفيتية للقيام مبثل تلك املبادرة ذات الكلفة
االقت�صادية العالية.
وقد اقت�صر الدور  -تاريخيًّا  -على بع�ض الدول ذات الأهمية العاملية � Globalأو الإقليمية
القائدة  ،Leading Regional Powersوالتي تكون لديها القدرة على تكري�س عمليات اجلذب
 ،Centripetal Forcesواحلد من عوامل التنافر .Centrifugal Forces
ويف هذه احلالة ،ف�إن الدور يعني  -بالن�سبة �إىل الدولة  -ما يلي:
� -1أن كثافة التفاعالت  Intensity of Interactionsبني الدولة وغريها من الدول عالية.
� -2أن الدولة مُعدَّ ة ،ولديها القدرة الكافية اقت�صاديًّا و�سيا�سيًّا وع�سكريًّا وفكريًّا ،ملواجهة م�صادر
التهديد التي تواجه النظام؛ كما �أنها ت�ستطيع �أن حتد من �آثارها على بقية الأطراف.
� -3أنها لديها القدرة على املبادرة ب�سيا�سات ا�سرتاتيجية و�سيا�سية من �ش�أنها خلق درجة عليا من
درجات الرتابط بني بقية الفاعلني.
 -4يجب �أن تقدم الدولة منوذجً ا �سيا�س ًيًّا واقت�صاديًّا ورمبا ع�سكريًّا يحتذى به  ،Role Modelويف
�سبيل ذلك تتحمل جزءًا من تكاليف هذا النموذج.
 -5تت�سم بوجود جبهة داخلية و�سيا�سة داخلية متما�سكة وتكاملية مبا ي�ؤدي �إىل م�ساندة ودعم
ال�سيا�سة اخلارجية.

وي�ؤدي الدور �إىل زيادة مكانة الدولة  Statusو�سمعتها  Prestigeعلى ما عداها .وال �شك �أن تلك
ال�سمعة وهذه املكانة و�إن كانت ذات �صبغة معنوية �أحيانًا ورمزية �أحيانًا �أخرى ،ف�إنها �صارت م�س�ألة مهمة
يف النظام الدويل؛ لأنها تنعك�س فيما بعد على امل�صالح احليوية للدولة .بيد �أن تلك املكانة وال�سمعة تعد
ذات �صبغة نف�سية �أحيانًا فيما يطلق عليه الإدراك  ،Perceptionو�أن ذلك قد يخلق �صراعات دولية قد
تت�أجج �إىل مرحلة العنف وال�صراع الع�سكري؛ نظرًا لت�صارع الإدراكات ،ووجود ما ي�سمى �أحيانًا �سوء
الإدراك .Misperception
كما يرتبط بذلك �أي�ضً ا �ضرورة التمييز بني املكانة املتحققة للدولة  Achieved Statusواملكانة
املتوقعة  .Ascribed Statusويف هذه احلالة ،ف�إن كان هناك توافق بني املكانتني ،ات�سم دور الدولة
باالت�ساق؛ �أما �إذا كانت هناك فجوة بني املكانتني ك�أن تكون املكانة املتوقعة �أعلى بكثري من املكانة
املتحققة ،ف�إن ذلك ي�صري م�صدرًا التخاذ قرارات غري ر�شيدة ،قد ت�ؤدي �إىل انزالق الدولة يف �صراعات
كان ميكن جتنبها ،ت�ؤدي �إىل حتجيم دور الدولة.
ثانيًا :يف الدور الإقليمي

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

ينق�سم النظام الدويل �إىل النظام الدويل العام ،والنظم الدولية الفرعية � Subsystemsأو الإقليمية
 ،Regionalوالتي تختلف عن مفهوم القارة؛ فقد تنق�سم القارة �إىل �أكرث من نظام �إقليمي �أو فرعي.
مثل يوجد نظام غرب �آ�سيا ونظام جنوب �شرق �آ�سيا ،كما �أن هناك �أقاليم تت�شكل بني القارات
ففي �آ�سيا ً
ح�سبما يوجد بني الفاعلني بها من �أوجه ت�شابه �أو جتان�س �أو تكامل مثل نظام ال�شرق الأو�سط ،وهو ي�ضم
دول من �آ�سيا و�أخرى من �إفريقيا .وقد توجد داخل النظام الفرعي �أو الإقليمي نظم �أكرث فرعية كالوطن
ً
العربي ،الذي هو نظام �إقليمي داخل منطقة ال�شرق الأو�سط .وقد ينق�سم هذا النظام الفرعي �إىل نظم
�أكرث فرعية (مايكرو) كمجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ودول �شمال �إفريقيا.
وتت�شكل النظم الفرعية بنا ًء على جمموعة من املتغريات؛ منها اجلوار (االمتداد اجلغرايف) ،والتاريخ
(املرياث امل�شرتك) ،واللغة (الثقافة امل�شرتكة) ،وكثافة التفاعالت الدولية ،وتقارب امل�صالح الوطنية،
واال�شرتاك يف الهوية �أحيانًا .والأهم هو وجود دولة �أو دول ميكن �أن نطلق عليها الدولة الإقليمية
املركزية .ويف هذه احلالة ،ف�إنها دولة تت�سم ب�أن كثافة التفاعالت بينها وبني دول الإقليم �أعلى بكثري من
كثافتها مع الدول خارج الإقليم ،كما �أنها ت�ستطيع ولديها القدرة الكافية اقت�صاديًّا و�سيا�سيًّا وع�سكريًّا
وفكريًّا ملواجهة م�صادر التهديد اخلارجية ،التي تواجه الإقليم ،وت�ستطيع �أن حتد من �آثارها على بقية
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�أطراف الإقليم ،ولديها القدرة على املبادرة ب�سيا�سات ا�سرتاتيجية و�سيا�سية من �ش�أنها خلق درجة �أعلى
من درجات الرتابط بني بقية الأطراف؛ وهو ما ي�سميه البع�ض االندماج الإقليمي .ويجب �أن تقدم لبقية
الأطراف الإقليمية منوذجً ا �سيا�سيًّا واقت�صاديًّا ورمبا ع�سكريًّا يحتذى به ،ويف �سبيل ذلك تتحمل جزءًا
من تكاليف هذا النموذج.
ثالثًا :يف القيود على الدور الإقليمي
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هناك قيود عديدة على الدور الإقليمي للدول الإقليمية املركزية ،ميكن �أن نتحدث عن ثالثة منها:
هيكل وبناء النظام الدويل :فمما ال �شك فيه �أن بناء وتوزيع القوة يف النظام الدويل ينعك�سان ب�صورة
مبا�شرة على دور الدول الإقليمية املركزية .ففي حالة النظام الدويل �أحادي القطبية ،يقل الدور
الإقليمي لهذه الدول ،يف حني يزيد ويت�سم باملرونة يف حالة النظام ثنائي القطبية ،ثم يت�سع ويتجذر
يف النظام التعددي .ويف بع�ض الأحيان حينما يت�سم املوقع اجلغرايف  -اال�سرتاتيجي للدولة الإقليمية
املركزية بالأهمية الق�صوى للدول الكربى ،ت�صري تلك الدولة مطمعًا وحمط �أنظار؛ مما ي�ؤدي �إىل تهديد
الدور الإقليمي لها (كما ي�شري ال�شكل رقم � 1إىل �أهمية م�صر).
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ال�شكل رقم  :1مركزية الدور امل�صري

الظروف الداخلية للدولة الإقليمية املركزية :ويق�صد بذلك مدى التكامل واالندماج ومتا�سك اجلبهة
الداخلية ،التي تعد �أ�سا�سً ا را�سخً ا لأي دور �إقليمي �أو دويل .فمما ال �شك فيه �أن االنق�سام الداخلي �أو
تعر�ض اجلبهة الداخلية لل�صراع نتيجة لظواهر مثل التهمي�ش ال�سيا�سي �أو احلرمان االقت�صادي ،ي�ؤدي
�إىل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي؛ ومن ثم ،انح�سار الدور الإقليمي.

م�صادر التهديد :وت�شكل م�صادر التهديد الرئي�سية للنظام الإقليمي �أكرب عقبة �أمام دور الدولة الإقليمية
املركزية .فمن ناحية ،هناك م�شكلة فيما �إذا كان هناك اتفاق �إقليمي على هذه امل�صادر ومدى �أولوية كل
منها ،كما �أنه يجب �أن توجد ا�سرتاتيجية �إقليمية مببادرة من الدولة املركزية ملواجهتها ،ثم يجب على
الدولة املركزية �أن تخ�ص�ص موارد ملواجهة هذه امل�صادر.
مدى قبول الآخرين للدور :وهذا مو�ضع خالف بني املفكرين .فمن املمكن �أن يكون ذلك �صحيحً ا يف
حالة تقارب الوزن الن�سبي ملختلف �أطراف النظام الإقليمي ،ولكنه لي�س كذلك يف حالة قيادة الدولة
الإقليمية املركزية للإقليم.
رابعًا :يف التجمعات الإقليمية يف النظم الدولية الفرعية

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

تقود الدولة الإقليمية املركزية حركة االندماج الإقليمي ،التي ت�ؤدي �إىل �إن�شاء التجمعات
الإقليمية .وتتحدد وتتنوع التجمعات الإقليمية يف النظم الفرعية مت�أثرة بطبيعة التطورات يف هيكل
وبنيان ووظائف النظام الدويل فيما عدا النظام الفرعي العربي ،الذي �أن�شئت يف كنفه جامعة الدول
العربية عام 1945؛ ومل تتغري حتى الآن .كما �أن�شئت جمموعة من النظم الأقاليمية ،مثل جمل�س
التعاون اخلليجي ،الذي ما زال م�ستمرًّا رغم جموده يف الهيكل والوظائف منذ �إن�شائه .وقد اندثر
جمل�س التعاون العربي واحتاد دول �شمال �إفريقيا ،وتنت�شر يف قارات العامل املختلفة جتمعات �إقليمية
ذات طابع اقت�صادي ،كما هو احلال بالن�سبة �إىل منظمة ال�سوق االقت�صادية امل�شرتكة لدول �شرق
وجنوب �إفريقيا  ،COMESAوجمموعة �شرق �إفريقيا �إيك  ،EACواالحتاد االقت�صادي واجلمركي
لدول �إفريقيا الو�سطى  ،UDEACوجماعة جنوب �إفريقيا للتنمية  ،SADCومنظمة التعاون الإقليمي
ل�شرق �آ�سيا  ،SAARCوكذلك رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا  ،ASEANواالحتاد اجلمركي بني
جمموعة الآنديان  Andean Communityيف �أمريكا الالتينية ،وكذلك جمموعة دول �أمريكا
الالتينية والكاريبيان  ،CELACوال�سوق امل�شرتكة للجنوب يف �أمريكا الالتينية ،MECOSUR
وال�سوق امل�شرتكة لأمريكا الو�سطى  .CACMوي�ضاف �إىل ذلك التجمعات الإقليمية ذات الطابع
ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي ،مثل منظمة �شنغهاي للتعاون الإقليمي  ،SCOواالحتاد الإفريقي ،AU
ومنظمة الدول الأمريكية (انظر القائمة املرفقة).
ويعود هذا الرثاء والتنوع للمنظمات والتجمعات الإقليمية خارج الوطن العربي وال�شرق الأو�سط
�إىل مرونة القيادات ال�سيا�سية يف تلك املناطق .وعلى العك�س من ذلك ،فجمود وتخلف القيادات
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اجلدول رقم � :1أهم املنظمات والتجمعات الإقليمية

ال�سيا�سية العربية يف �إدراك التحول من م�ؤ�س�سة حكومية جامدة (جامعة الدول العربية) �إىل منظمات
حكومية �أكرث فاعلية ومنظمات غري حكومية تعك�س التعاون والتكامل ال�شعبي ،الذي يلعب دورًا
رئي�سيًّا يف جتذير الدور الإقليمي وبلورته واالرتقاء به.
خام�سً ا� :سمات الدور الإقليمي امل�صري

يت�سم الدور الإقليمي مل�صر  -يف الفرتة ما بني نهاية احلرب العاملية الثانية واليوم  -بخم�س
�سمات �أ�سا�سية ،تتحدد كلها بطبيعة وهيكل النظام الدويل والإقليمي ور�ؤية �صانع القرار للقدرات
امل�صرية ،وكيفية توظيفها ،واال�ستفادة منها يف الإعالء من الدور الإقليمي للدولة امل�صرية .وهي
قدرات �أعلى بكثري جدًّ ا من �أي دولة �إقليمية �أخرى يف الوطن العربي وال�شرق الأو�سط ،بيد �أنها
تتطلب بالقطع ر�ؤية �أكرث �إيجابية تنطلق من رغبة يف اتخاذ مبادرات تغري من موازين القوى الإقليمية
ل�صالح الدور امل�صري.
 -1الدور الفاعل ()1973 -1952

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

ات�سم النظام الدويل بثنائية �أتاحت مل�صر �أن تبادر ب�سيا�سات �إقليمية م�ستقلة ن�سبيًّا مع قدرة
على توظيف �إمكاناتها ور�ؤاها الإقليمية ،خا�ص ًة م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك .وكان لها
كذلك دور مهم يف الوقوف �أمام م�صدر التهديد الرئي�سي للأمن القومي العربي (�إ�سرائيل)،
وم�صادر التهديد الثانوية (�إيران وتركيا) .وهكذا� ،ساهمت م�صر يف تكوين النظام الإقليمي
العربي الذي مل يكن معروفًا من قبل .ويعك�س كل ذلك الدور اجلاذب للدولة امل�صرية وقيادتها
للمنطقة ،وقد انتهى هذا الدور عام  1978باتفاقية كامب ديفيد ،وعام  1979باتفاقية ال�سالم
مع �إ�سرائيل (�شكل  .)1ويف �إطار هذا الدور� ،ساهمت م�صر بفاعلية عام  ،1950يف التو�صل
�إىل معاهدة الدفاع امل�شرتك والتعاون االقت�صادي بني الدول �أع�ضاء جامعة الدول العربية .وهي
املعاهدة التي مت تفعيلها بدءًا من عام � 1964ضد م�شروعات �إ�سرائيل لتحويل جمرى مياه نهر
الأردن؛ وذلك ب�إن�شاء القيادة الع�سكرية امل�شرتكة ومقرها عَمَّ ان بالأردن .كما بادرت م�صر،
وملواجهة نف�س التهديدات ،ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة القمة العربية ،التي عقدت م�ؤمتريها الأول والثاين
بالقاهرة والإ�سكندرية على التوايل عام .1964
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ال�شكل رقم  :2تفكك املنطقة العربية
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واقت�ضت بلورة هذا الدور ر�ؤية ا�سرتاتيجية �إقليمية ل�صانع القرار يف م�صر �آنذاك ،ورغبة �أكيدة
يف توظيف القدرات امل�صرية خلدمة هذا الدور ،ونظرة بعيدة املدى لإمكانيات توظيف هذا الدور؛
خلدمة الدولة امل�صرية ،واحلفاظ على الأمن القومي العربي ،والإعالء من االجتاه القومي على
االجتاهات القُطرية.
 -2الدور الواقعي )1980-1974( Real Politique

وهو مرحلة الت�سوية ال�سلمية مع �إ�سرائيل ،والدفع بدول عربية �أخرى �إىل اتباع �أ�سلوب
التفاو�ض وال�صلح معها .بيد �أن هذا الدور انتهى �إىل تفكيك النظام الإقليمي العربي �إىل جتمعات
�أقاليمية �ضعيفة ،مع �ضياع الدور املركزي الإقليمي مل�صر �سيا�سيًّا وا�سرتاتيج ًّيّا .ويجب �أال نن�سى �أن
الدول العربية اتخذت قرارًا عام  1979مبقاطعة م�صر ،ونقل مقر جامعة الدول العربية �إىل تون�س
(�شكل  .)2وال �شك �أن �صانع القرار يف م�صر �آنذاك مل ينجح يف ا�ستخدام �أي قدرات تفاو�ضية
مع الدول �أع�ضاء النظام الإقليمي العربي بغية �إقناعهم بوجهة النظر امل�صرية؛ مبا يوحي ب�أنه مل

يكن معنيًّا بدرجة �أو �أخرى با�ستمرار النظام الإقليمي العربي والدور امل�صري املركزي فيه .ففي
درا�سة قمنا بها عام  1980يف الواليات املتحدة لتحليل م�ضمون �صحيفة الأهرام وجملة �أكتوبر
قبل املبادرة بثالثة �أ�شهر ،تبني �أن اخلطاب ال�سيا�سي امل�صري �آنذاك �شوًّه العالقات امل�صرية العربية،
والعالقات امل�صرية ال�سوفيتية ،يف الوقت الذي �أعلى فيه من عالقات م�صر بالواليات املتحدة؛
وكان ذلك مقدمة للتحول يف ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية للرتكيز على البعد القُطري والإعالء منه
على ح�ساب البعد القومي.

 -3الدور الغائب Abandoned Role

وهو املرحلة التي مرت بها ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية من عام � 1981إىل  ،1991والتي متثل
املرحلة الأوىل من ع�صر الرئي�س الأ�سبق مبارك .وتت�سم هذه املرحلة مبا يلي:
�أ -عدم القدرة �أو وعدم الرغبة يف القيام بدور �إقليمي فعال ،وغياب املبادرات امل�صرية ذات ال�صيت �أو
الفاعلة �أو العملية يف �أزمات النظام الإقليمي كافة� ،سواء االقت�صادية منها �أم ال�سيا�سية.

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

ال�شكل رقم  :3خريطة القوى ال�ضاغطة على الدور امل�صري
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ب -تدين لغة اخلطاب ال�سيا�سي القومي والإقليمي ،واالنخراط يف الو�ضع الداخلي ب�صورة بررت النظرية
التقليدية التي اندثرت ،والتي كانت ترى بوجود ف�صل بني ما هو خارجي وما هو داخلي .وال �شك
�أن امل�ستنقع الداخلي مبا يحمله من عجز �إداري  Mismanagementوف�ساد �إداري و�سيا�سي ،وغياب
الإرادة احلقيقية لإ�صالح َبنَّاء� ،أغرق �صانع القرار يف بحر جلي ال خمرج منه.
ت -االنحياز �إىل الواليات املتحدة الأمريكية والتدليل املخل لإ�سرائيل .وهو ما �أ�صاب حركة ال�سيا�سة
اخلارجية امل�صرية ،يف ق�ضايا وجماالت حيوية �أ�سا�سية ،ب�شلل تام كان من الع�سري الربء منه .نذكر من
تلك الق�ضايا :العراق وفل�سطني (املجال احليوي الرئي�سي مل�صر) ،وال�سودان (العمق اال�سرتاتيجي
مل�صر) ،وال�صومال (دولة اجلوار الهامة لإثيوبيا امل�صدر الرئي�سي ملياه النيل) ،وق�ضايا املياه بني دول
حو�ض النيل.
�إن هذا االنحياز دفع بال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية �إىل التنازل عن دورها التقليدي لغريها من
الدول الأقل �أهمية ،والأقل مركزية ،والأقل يف الر�ؤية مثل بع�ض دول اخلليج ،والتي ت�ستخدم
العطايا املالية واملذهبية الدينية (املذهب الوهابي) يف حتدي الدور املركزي مل�صر واحللول حمله.
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 -4الدور التابع )2011-1991( Dependent Role
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حتول خطريًا يف التوازنات الإقليمية؛ حيث وظفت كل من الواليات
�شهدت هذه املرحلة ً
املتحدة و�إ�سرائيل ،وبتن�سيق حمتمل ،القدرات الع�سكرية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية الإيرانية �ضد
الدور امل�صري التقليدي .وقد نبهنا �إىل ذلك �سنوات طويلة قبل اتفاق لوزان الأخري عام 2015
بني �إيران و ،1+5والذي يعطي �إيران حرية حركة غري م�سبوقة يف النظام الإقليمي .فلم يحدث يف
التاريخ احلديث �أن روَّجت �أي دولة كربى  USAعلنًا  Marketingلدور �إقليمي فاعل لإيران كما
فعلت الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل؛ حيث مل يعد مل�صر دور م�ؤثر يف فل�سطني والعراق
ولبنان وال�سودان وال�صومال؛ و�إمنا حتول الدور الإيراين �إىل دور فاعل يف كل هذه املناطق .وال �شك
�أن تنامي الدور الإيراين يحد من الدور الطبيعي التقليدي مل�صر .وتوظف �إيران يف هذا ال�ش�أن
درجة �أعلى من درجات التعاون املايل واالقت�صادي ،كما توظف املذهب ال�شيعي بق�صد �إعادة بناء
الإمرباطورية الفار�سية .وميكن النظر �إىل حماوالت تركيا �إعادة الإمرباطورية العثمانية بنف�س املنظور؛
لأنها ت�ستهدف �أ�سا�سً ا احلد من الدور الإقليمي مل�صر .ولعل املوقف الرتكي املوايل جلماعة الإخوان
امل�صرية بعد �إزاحتها عن عر�ش م�صر دليل قاطع على ذلك.

ال�شكل رقم  :4انق�سام العامل العربي

 -5الدور الواعد  -2011( Promising Roleاليوم)

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

وينبثق هذا الدور من جمموعة من املتغريات املرتبطة بثورتي  25يناير  2011و 30يونية
 .2013وي�أتي على ر�أ�سها التحول الدميقراطي ،والذي يعني التخل�ص من النظامني ال�سلطوي
والثيولوجي ،والتحول �إىل نظام �أكرث انفتاحً ا ،والتغري الذي كان متوقعًا يف عملية �صنع القرار وانهيار
املركزية املطلقة يف اتخاذه و�شخ�صنته �إىل درجة �أعلى من التعددية ،ووجود ر�ؤية م�صرية �أكرث انطالقًا
للتفاعل مع الآخرين؛ و�إن كانت التطورات الأخرية املرتبطة بالعملية ال�سيا�سية ،والتي خلقت
�أزمات داخلية حادة ،ت�ضع قيودًا جديدة على هذا الدور الواعد .وهكذا ،ف�إنه ميكن ت�صور خ�صائ�ص
الدور الواعد وامل�ستقبلي كما يلي:
�أ� -صنع �سيا�سة خارجية �أكرث فاعلية ،تتوىل فيها وزارة اخلارجية امللفات الرئي�سية لل�سيا�سة اخلارجية
امل�صرية ،وعلى ر�أ�سها ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،وملف مياه نهر النيل.
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ب -احتماالت �أكرب ل�سيا�سة خارجية �أكرث توازنًا بني الفاعلني الرئي�سيني يف النظام الدويل دون االنحياز
املطلق �إىل الواليات املتحدة الأمريكية .فقد كان من املتوقع حلكومات ما بعد الثورة �أن تنطلق �إىل
تفاعل مع ال�صني ورو�سيا؛ وهو ملف بد�أه النظام
�آفاق النظام الدويل اجلديد لإقامة عالقات �أكرث ً
ال�سيا�سي اجلديد.
ت� -إمكانيات التقدم مببادرات �إقليمية تتنا�سب مع الآفاق اجلديدة التي خلقتها ب�صورة خا�صة ثورة 30
يونية ب�ش�أن التعبئة ال�شعبية التي مل ي�سبق لها مثيل يف التاريخ ،والتي تنتظر نتائجها الدول العربية
والإفريقية ،ناهيك عن ال�شعب امل�صري .ولي�س �أدل على ذلك من م�شاركة م�صر الفاعلة يف عا�صفة
احلزم املوجهة �ضد احلوثيني يف اليمن.
ث -احتماالت �أكرب ل�صياغة ا�سرتاتيجية جديدة جتاه دول اجلوار ،التي متثل تهديدًا جمددًا للدور
الإقليمي التقليدي مل�صر ،الذي �سبق �أن �أ�شرنا �إليه ،واملتمثل يف التهديدات املبا�شرة وغري املبا�شرة
للم�صالح القومية امل�صرية من جانب كل من �إيران وتركيا.
وال بد من �أن يتم و�ضع ذلك يف �إطار التغريات اجلذرية يف توازن القوى الدويل ،كما ميثله
ال�شكل التايل:

ال�شكل رقم  :5النظام التعددي وجتذر (ات�ساع) الدور
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ج -احتماالت �أكرب لدور �أو�سع يف القارة الإفريقية .وقد بد�أ ذلك بزيارات مكثفة من جانب رئي�س
الوزراء ورئي�س اجلمهورية لعدد من الدول الإفريقية ،وب�صورة خا�صة دول حو�ض النيل.
بيد �أن تفعيل هذا الدور الواعد يتطلب � ًأول ،وقبل كل �شيء ،نظرة �شمولية �إىل القدرات
امل�صرية وكيفية تفعيلها وتوظيفها خلدمة هذا الدور ،كما يقت�ضي ر�ؤية �أكرث �إيجابية لدور �أكرث فاعلية
على امل�ستويني الإقليمي والدويل؛ وفوق هذا وذاك ،يتطلب �إرادة �سيا�سية لديها الر�ؤية وااللتزام
بهذا الدور امل�صري الإيجابي.

ال�شكل رقم  :6الدور الفعال املمكن

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

ال يعزب عن البال �أن الثورة امل�صرية ،والتحول من ال�سلطوية �إىل النظام الدميقراطي ،بالإ�ضافة
ف�ضل عن التقدير الذي مينحه الفاعلون الرئي�سيون يف
�إىل القدرات امل�صرية الطبيعية والب�شرية ،هذا ً
النظام الدويل مل�صر  -كل ما �سبق مينح م�صر فر�صة تاريخية ال�ستعادة دورها الإقليمي املركزي .بيد
�أن ذلك يتطلب � ًأول ،وقبل �أي �شيء ،التحول �إىل نظام دميقراطي مبني على امل�ؤ�س�سات الدميقراطية
التي تعلي من ال�سيادة ال�شعبية .وي�ستلزم ر�ؤية �سيا�سية وا�سرتاتيجية جديدة حتققها وتدفع �إليها
مبادرات غري تقليدية للدولة امل�صرية حلل ق�ضايا وم�شكالت و�أزمات النظام الإقليمي العربي
وال�شرق �أو�سطي والإفريقي ورمبا �أبعد من ذلك .وتتطلب �سيا�سة خارجية جتمع بني املبادرة واملباد�أة
من ناحية ،وميزان دقيق للمخاطرة من ناحية �أخرى؛ ولكن �إدارة ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية اليوم
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بذات الأ�سلوب الذي �أديرت به يف ع�صر النظام ال�سلطوي ،ال ت�ؤخر الو�صول �إىل الدور الإقليمي
املركزي فقط؛ و�إمنا ،وهذا هو الأخطر ،ي�سيل لعاب دول اجلوار اجلغرايف ودول عربية �أخرى للحد
من هذا الدور ،وال يكفي لإدارة �سيا�سة خارجية فاعلة ،بالن�سبة �إىل الدولة امل�صرية ،اتباع �سيا�سة
االنتظار دون الإقدام على تقدمي مبادرات �إقليمية ودولية فعالة تتنا�سب مع القدرات امل�صرية واملوقع
اجليو�سرتاتيجي .ومن ثم ،يجب التحول الكيفي ،لي�س يف �إدارة ال�سيا�سة اخلارجية فقط؛ و�إمنا �أي�ضً ا
يف ت�صميمها والر�ؤية الثاقبة لأطرها و�أبعادها القومية والإقليمية والعاملية .فذلك كله يتطلب وجود
ر�ؤية واعية لدى القيادة ال�سيا�سية ،وقدرة ا�ستثنائية على تعبئة املوارد امل�صرية وعلى ر�أ�سها املوارد
الب�شرية لتحقيق هذا الدور املركزي.
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نحو منظور م�صري خلريطة التهديدات الأمنية يف ال�شرق الأو�سط
ال�سفري حممد �أني�س �سامل
مقدمة

تعد قراءة التهديدات الأمنية من املهام الرئي�سية التي تتوالها اجلهات الر�سمية بالدولة ،خا�صة
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،والع�سكرية ،والدبلوما�سية؛ مع �ضرورة قيام مراكز الدرا�سات ،واللجان الربملانية،
والأحزاب ،والإعالم ،بالتفاعل مع تلك العملية والإ�سهام فيها ومراجعتها دوريًّا .وهناك ثالثة مطالب ميكن
�أن ت�ساهم يف �إثراء احلوار حول التهديدات الأمنية التي تواجهها دولة ما .وي�أتي يف مقدمتها وجود حد �أدنى
من الأهداف �أو امل�صالح الوطنية املتفق عليها ،والتي يراد احلفاظ عليها �أو حتقيقها� .أما املطلب الثاين ،فهو
�ضرورة توافر م�ساحة للحوار واالختيار بني البدائل ،بحيث تكون االختيارات �صادرة عن درا�سة مو�ضوعية
عقالنية بقدر الإمكان .واملطلب الثالث ،هو القدرة على ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وذلك يتطلب توافر ر�ؤية
للم�ستقبل بحيث يُجرى النقا�ش حول كيفية تبني �سيا�سات وقرارات حالية ،ت�أتي نتائجها بعد فرتة؛ كي
تكون الدولة على ا�ستعداد ملواجهة تهديدات جديدة .وذلك يثري ال�س�ؤال حول ال�سيناريو الذي يجب
اال�ستعداد له :فهل هو ا�ستمرار للأو�ضاع احلالية؟ �أو تدهور لهذه الأو�ضاع بحيث تتزايد العوامل املناوئة؟
�أو حت�سن الأو�ضاع بحيث تكون مواتية و�أف�ضل من املوقف احلايل؟ �أو ظهور تطور �أو �أكرث غري متوقع يقلب
الأو�ضاع ب�شكل كبري  - Disruptionوهو ما يطلق عليه البع�ض «�سيناريو البجعة ال�سوداء»؟
أول :التهديدات الأمنية على امل�سرح الإقليمي
� ً

وبافرتا�ض توافر هذه العوامل الثالثة �سالفة الذكر� ،أو وجود نية حقيقية لتحقيقها ،فمن املفيد بداية
القيام با�ستعرا�ض معامل امل�سرح الإقليمي ال�شرق �أو�سطي ،وما يحمله من تهديدات ومتغريات ،قبل
االنتقال �إىل و�ضع البدائل املتاحة للتعامل مع املنطقة.
 -1الفو�ضى الإقليمية :يعد �أول معامل التهديدات الأمنية احلالية يف ال�شرق الأو�سط هو وجود قدر
كبري من الفو�ضى وال�سيولة ،نتيجة ت�شابك عدد من العوامل املتداخلة مبا يف ذلك ات�ساع الت�شققات
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الداخلية يف عديد من دول املنطقة ،نتيجة لت�أثري العوامل الإثنية والقبلية والدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،و�سوء احلوكمة ،وظهور فاعلني من غري الدول ،يحتلون م�ساحات من الأرا�ضي،
بل ميار�سون �أدوار الدول ،مبا يف ذلك �إقامة العالقات الدبلوما�سية والتدخل يف دول �أخرى قريبة
وبعيدة .وتزامن مع ذلك تدخل دول �إقليمية ،ب�شكل مبا�شر وعرب حتالفات مع قوى حملية؛ للت�أثري
على م�سار النزاعات؛ مع غياب احلد الأدنى من التوافق بني الأطراف الفاعلة يف املنطقة على
القواعد والآليات التي حتكم النظام الإقليمي .ومما زاد من تعقيد تلك النزاعات املحتدمة يف املنطقة
تدخل �أطراف دولية بدافع حماية م�صاحلها وحتالفاتها؛ مما ت�سبب يف دميومتها وا�ستبعاد ت�سويتها
�سلميًّا يف امل�ستقبل املنظور .وتلك الفو�ضى الإقليمية امل�شار �إليها تعك�س عمق «االنتقال الهيكلي»
يف النظام الإقليمي ،من حيث:
�أ -ع�ضوية النظام :حيث �أ�صبحت الدول ال�شرق �أو�سطية (تركيا ،و�إيران ،و�إ�سرائيل) تلعب �أدوارًا
يف �صميم ق�ضايا املنطقة من ناحية توازن القوى ،واال�ستحواذ الإقليمي ،والتعامل مع القوى
الكربى ،والتحالفات مع الأطراف الفاعلة (دول ،ونظم حكم ،وفاعلني من غري الدول) ،بل
و�ضع ترتيبات حللول م�ؤقتة و�أخرى دائمة.
ب -هرياركية القوة والت�أثري :وميكن احلديث هنا عن تراجع �أدوار دول كم�صر و�سوريا والعراق واجلزائر،
و�صعود دور دول مثل ال�سعودية والإمارات وقطر؛ مع وجود عدد من الأطراف الهام�شية متلك
�أ�صواتًا يف جمال�س جامعة الدول العربية ،غالبًا ما تنحاز �إىل موقف الدول اخلليجية.
ت -دور القوى الكربى :ت�شهد املنطقة مرحلة من التدخل الدويل الزاعق ،وغري املتوقع ،يف �ضوء
حترر الدول العربية من اال�ستعمار املبا�شر بعد احلرب العاملية الثانية .ويرتاوح التدخل الدويل
بني وجود قواعد �أجنبية �صراحة يف �سبع دول عربية على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل حاالت التدخل
الع�سكري املبا�شر يف خم�س دول عربية �أخرى .فال عجب �أن تكون م�شاكل املنطقة هي مو�ضع
(مثل مفاو�ضات ترامب بوتن
تفاو�ض بني الأطراف اخلارجية مع ا�ستبعاد اجلانب العربي ً
يف هل�سنكي ،التي تعر�ضت للأو�ضاع يف �سوريا� ،أو اخلالف الفرن�سي الإيطايل حول �إجراء
االنتخابات الليبية ،ومفاو�ضات �أ�ستانا حول �سوريا� ...إلخ).
ث� -أو�ضاع التنظيم الإقليمي :ما زالت جامعة الدول العربية حتاول ا�ستكمال م�ؤ�س�ساتها مثل جمل�س
مثل) ،وتفعيل عملية اتخاذ القرارات ،عرب
الأمن وال�سلم ،وتطوير قدراتها (يف �إدارة الأزمات ً
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عمليات متتالية للإ�صالح والتطوير؛ بالإ�ضافة �إىل وجود �إدراك احلاجة �إىل �إيجاد �آليات للتعامل
مع دول اجلوار غري العربية .وبالتوازي يرى البع�ض �أن ال�شرق الأو�سط يحتاج �إىل مقاربة �إقليمية
جديدة ت�ضم دول املنطقة غري العربية (رمبا على منط م�ؤمتر الأمن والتعاون الأوروبي) .كما
طرحت فكرة عقد م�ؤمتر لل�شرق الأو�سط مياثل م�ؤمتر و�ستفاليا يف القرن ال�سابع ع�شر؛ لإنهاء
النزاعات يف املنطقة على �أ�سا�س م�صاحلات تاريخية بني الأطراف الرئي�سية ،و�إجراءات لبناء
الثقة � ...CBMsإلخ.
 -2الإرهاب :تدل امل�ؤ�شرات على تزايد معدل العمليات الإرهابية حول العامل خالل العقد املا�ضي،
مقارنة بالأربعني عامًا ال�سابقة .ويواكب ذلك زيادة �ضخمة يف عدد القتلى واجلرحى من جراء هذا
العامل؛ مع مالحظة انتقال متركزها اجلغرايف �إىل دول ال�شرق الأو�سط الكبري ،بعد �أن كانت ترتكز
(مثل ،يف عام  2016تركزت  %75من العمليات
يف �أمريكا الالتينية ،والهند ،وعدد �آخر من الدول ً
الإرهابية يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا) .ولعل الأهم من تتبع مدلوالت هذه امل�ؤ�شرات الكمية ،هو
ر�صد التطور «امل�ؤ�س�سي» للإرهاب الذي �أ�صبح ي�شكل جزءًا من م�شروعات لأ�شباه الدول ،حيث
تربز كيانات لها حدود جغرافية ،ونظم للتجنيد والتدريب واحلفاظ على الأمن ،وتنظيم الق�ضاء
وال�ضرائب والتعليم ،بل العالقات اخلارجية .فتتعامل معها الدول ،وتزودها بالإمدادات والتدريب
والتمويل ،وتعقد معها التحالفات واالتفاقيات مبا يف ذلك تفاهمات على وقف �إطالق النار� ،أو
حتديد مواقع التواجد �أو تبادل الأ�سرى .وبالتوازي ،ت�ستمر املواجهة مع ظاهرة الإرهاب عرب �إدراج
املنظمات الإرهابية على قوائم خا�صة ،وفر�ض العقوبات عليها ،وتوجيه ال�ضربات الع�سكرية �إليها،
�سواء يف �إطار «احلرب على الإرهاب» ،التي �أعلنتها الواليات املتحدة عام � ،2001أو يف �أطر �أخرى.
 -3املع�ضلة الإ�سرائيلية :رغم مرور �أربعني عامًا على معاهدة ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية ،ف�إن الأدبيات
اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية زاخرة بكتابات تعرب عن القلق �إزاء �سل�سلة من الأو�ضاع والتطورات
املتعلقة مب�صر ،مثل ت�أثري �إمدادات ال�سالح الأمريكي ،وغري ذلك من �صفقات لل�سالح .وهذا
بالإ�ضافة �إىل تناول حجم ميزانية الدفاع امل�صرية ،وطرح �سيناريوهات تتناول احتماالت فقدان
ال�سيطرة على �سيناء ،وت�صاعد العمليات الإرهابية مبا مي�س �أمن �إ�سرائيل؛ مع مالحظة �أن هذا الطرح
يربز ،ب�صفة خا�صة ،يف حالة املراكز البحثية اليمينية التي ت�ساند الأحزاب وال�شخ�صيات املتطرفة،
بل التي ميتد ن�شاطها �إىل �شخ�صيات من اليمني الأمريكي امل�ؤيد لليمني الإ�سرائيلي.
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املوقف الر�سمي امل�صري ،باملقابل ،ي�ؤكد على �أهمية احلفاظ على معاهدة ال�سالم مع �إ�سرائيل ،والبناء
عليها بالتو�صل حلل للنزاع العربي الإ�سرائيلي؛ مع �إدراك ملركزية هذه الق�ضية يف حتقيق اال�ستقرار
الإقليمي .ويف تو�صيف احلل العادل لهذا النزاع الذي امتد لأكرث من مائة �سنة ،ت�ؤكد املواقف
امل�صرية على �ضرورة اال�ستجابة حلقوق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولة تتوافر لها ظروف البقاء
مع توفري الأمن يف املنطقة ،لي�س عن طريق االحتالل وم�صادرة احلقوق ،ولكن عن طريق �إجراءات
متوازنة ومتبادلة؛ مبا يف ذلك دور لقوات ومراقبي الأمم املتحدة ،ومناطق منزوعة �أو حمدودة ال�سالح،
و�إجراءات لبناء الثقة� ...إلخ .ويت�صل بهذه املقاربة املبادرة امل�صرية لإن�شاء منطقة خالية من �أ�سلحة
الدمار ال�شامل بال�شرق الأو�سط؛ �إدراكًا ملخاطر انفراد �إ�سرائيل بامتالك �أ�سلحة نووية ،تدفع �أطرافًا
�أخرى �إىل حماولة احل�صول على القدرات نف�سها حتقيقًا للتوازن .ويف الوقت نف�سه ،تدرك القاهرة
�أهمية احلفاظ على قدر من التوازن يف جمال الأ�سلحة التقليدية؛ تعزيزًا لال�ستقرار ،وتفاديًا ل�سباق
ت�سلح يرفع درجة التوتر ،ويعوق جهود التنمية .ومن هذا املنظور ميكن ت�صور املوقف امل�صري من
(مثل :الطائرات �إف � ،35أو الغوا�صات
قفزات تكنولوجيا ال�سالح ،الذي حت�صل عليه �إ�سرائيل ً
الأملانية من طراز دولفني  ،)2 -والذي يتجاوز احتياجات الأمن الإ�سرائيلي؛ مبا ي�شري �إىل �سيناريو
مثل) �إىل
توفري تفوق �إ�سرائيلي كا�سح على نطاق �إقليمي وا�سع ،ومبا قد يدفع �أطرافًا �أخرى (�إيران ً
حماولة معادلة القدرات الإ�سرائيلية وحتييدها عرب برامج الت�سليح� ،أو عرب التحالف مع �أطراف �أخرى
من الدول والفاعلني من غري الدول؛ ومبا يزيد من حالة اال�ضطراب والتوتر يف الإقليم.
� -4سباق ال�سالح واختالل موازينه :عند ت�أمل امليزان الع�سكري بني الأطراف الرئي�سية يف املنطقة ،تبدو
التفاوتات الكمية والكيفية فيما بينها؛ نتيجة الختالف الإمكانيات و�أمناط التحالفات الدولية التي
ت�ستند �إليها .ومع انخراط هذه الأطراف يف �سباق للت�سلح ،وذلك ينعك�س يف ارتفاع املخ�ص�صات
الدفاعية ،وارتفاع ن�سبة ما ت�ستورده دول املنطقة من ال�سالح ،يف امل�ؤ�شرات العاملية التي تتبع هذه
التجارة ،مع تقدم ترتيب عدد من دول املنطقة يف جدول �أكرث الدول �إنفاقًا على ال�سالح يف العامل.
وت�سهم هذه العنا�صر يف �إذكاء حالة عدم اال�ستقرار والتوتر يف املنطقة؛ حيث تزيد من ال�شعور بعدم
الأمان والتهديد املحتمل من �أطراف جماورة �أو �أطراف متلك مزايا من حيث حجم الت�سليح� ،أو
نوعياته� ،أو مدى الت�أييد الدويل املتاح ال�ستخدامه� ،أو نوعية الدعم الفني الذي ميكن �أن حت�صل
عليه دولة ما يف حالة ا�ستخدامها لل�سالح .وتتعقد ت�أثريات هذا العامل يف غياب اتفاقيات لتحديد
حجم ال�سالح �أو نوعياته ،ووجود ثغرات يف ع�ضوية دول املنطقة يف الأدوات والآليات الدولية
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لنزع ال�سالح ،واحلد من انت�شاره ،ومع وجود العديد من النزاعات امل�سلحة يف املنطقة ،بع�ضها طال
�أمده ،وتعقدت جذوره ودوافعه ،وتعددت �أطرافه ،بل امتدت امل�ساحة التي ت�شغلها هذه النزاعات.
حافل مبحاوالت احلد من الت�سليح ،ف�إنها القت �إما عدم التفعيل �أو
وعلى الرغم من �أن التاريخ يعد ً
التجميد .ويف هذا ال�سياق من املهم الإ�شارة �إىل جتربة  ACRSالتي ال تزال مرجعية مهمة� ،سواء
ب�سبب اخلطوات التح�ضريية التي �شملت تقدمي «وجهة النظر الوطنية حول الأهداف بعيدة املدى
املتعلقة باحلد من ال�سالح والأمن الإقليمي»� ،أو ما جرى من ا�ستعرا�ض لالتفاقيات الدولية اخلا�صة
ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل كخطوة نحو االن�ضمام �إليها (مثل معاهدات الأ�سلحة البيولوجية ،والأ�سلحة
الكيمياوية ،وعدم االنت�شار النووي ،وحظر التجارب النووية ،ومعاهدة وقف �إنتاج املواد االن�شطارية
ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف)؛ بالإ�ضافة �إىل املناق�شات التي جرت حول �إجراءات بناء الثقة،
و�إن�شاء منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل بال�شرق الأو�سط ،و�إقامة «مراكز للأمن الإقليمي» يف
عدد من دول املنطقة؛ مع مالحظة �صدور بيان �شامل عن جمموعة العمل عام  .1995ومع ذلك
تبقى العديد من الإحباطات والتعقيدات يف م�سرية احلد من ال�سالح يف ال�شرق الأو�سط؛ مبا يف
ذلك تعنت �إ�سرائيل يف اال�ستجابة جلهود �إن�شاء املنطقة اخلالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،ودعم
الواليات املتحدة للموقف الإ�سرائيلي ،وانفراد �إ�سرائيل بامتالك �أ�سلحة نووية ،ورف�ضها االن�ضمام �إىل
معاهدة احلظر ،وتعقد امل�س�ألة ب�سبب اتفاق  1+5اخلا�ص بالقدرات النووية الإيرانية ،و�سباق ال�صواريخ
البالي�ستية (وخا�صة املتو�سطة املدى) .وي�ضيف البع�ض عوامل تت�صل بالقدرات النووية والبالي�ستية
املتوافرة لدى الهند وباك�ستان باعتبارها ت�ؤثر يف �أمن عدد من دول املنطقة.
 -5تعدد ومتدد م�سارح العمليات :تواجه م�صر حتديًا مهمًّ ا ي�ضغط على مواردها� ،أال وهو انت�شار م�صاحلها
احليوية يف اجتاهات جغرافية خمتلفة؛ مبعنى تعدد م�سارح العمليات التي تتطلب دورًا حركيًّا� ،سواء
ا�ستدعى ذلك املتابعة والتخطيط والعمل الدبلوما�سي� ،أو احتاج الأمر �إىل دور ع�سكري و�إقامة حتالفات
وت�آلفات� ،أو تطور �إىل ما هو �أبعد من ذلك .وميكن تو�ضيح �أمثلة حمددة على ذلك:
�أ -م�سرح البحر الأحمر :متتد املنطقة مل�سافة  2.000كيلو مرت من ال�شمال �إىل اجلنوب مع تراوح
عر�ضها من  29كم �إىل  300كم ،حيث متر بها  %20من جتارة العامل مبعدل حوايل � 17ألف
�سفينة �سنويًّا ،حتمل  820مليون طن ،بقيمة حوايل  700مليار دوالر ،ت�شمل  4.8ماليني برميل
نفط يوميًّا ،و %30من الغاز امل�سيل للعامل .ويرتبط بذلك دخل م�صر من قناة ال�سوي�س الذي
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يبلغ حوايل  5.5مليارات دوالر �سنويًّا .ورغم موجة احلديث عن البحر الأحمر بو�صفه «بحرية
عربية» يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،ف�إن الواقع هو تدويل املنطقة عرب تواجد قواعد لعدة دول
(الواليات املتحدة ،وال�صني ،وفرن�سا ،و�إيطاليا ،و�إ�سبانيا ،و�أملانيا ،واليابان ،وتركيا ،والإمارات)؛
بالإ�ضافة �إىل التواجد الع�سكري عرب القوة البحرية امل�شرتكة Combined Task Force 150
) ،(CTF 150والتي ت�ضم  25دولة ،بالإ�ضافة �إىل تواجد وحتركات ومناورات جتريها دول
حمددة �أحيانًا باال�شرتاك مع �أطراف من املنطقة .وتتعقد ال�صورة ب�سبب تعدد النزاعات داخل
(مثل الأو�ضاع يف اليمن ،وال�صومال ،وال�سودان ،والنزاع العربي
دول هذه املنطقة وفيما بينها ً
الإ�سرائيلي� ...إلخ) ،مع ما ت�سببه من اجنذاب لدول �إقليمية و�أطراف دولية مل�ساندة هذا الطرف
�أو ذاك� ،أو التدخل املبا�شر حلماية م�صاحلها .وي�صاحب كل ذلك �أ�شكال جديدة من التدويل
�سواء يف �أدوار الأمم املتحدة �أو االحتاد الإفريقي عرب قوات حفظ ال�سالم� ،أو املبعوثني ال�ساعني
للو�ساطة� ،أو عرب طرح م�شاريع لت�سوية النزاعات� ،أو تقدمي م�شاريع كربى كمبادرة احلزام والطريق
ال�صينية ،التي تت�ضمن البحر الأحمر كجزء من «طريق احلرير البحري» .وال �شك �أن مل�صر
م�صالح مبا�شرة يف هذا امل�سرح ،وذلك من ناحية احلفاظ على حرية املرور ،والأمن ،واحلد من
التناف�س والتدخل الدويل ،وتوفري املناخ املنا�سب لال�ستثمار ،وبناء قدر من التوافق والتن�سيق
بني الأطراف العربية مع احلفاظ على ح�سن العالقات مع الأطراف الإفريقية والدولية .وقد
انعك�س ذلك م�ؤخرًا يف الإعالن عن «قيادة الأ�سطول اجلنوبي» ،ويف دعوة القاهرة عددًا من
الدول العربية والإفريقية املت�شاطئة للبحر الأحمر �إىل اجتماع يف دي�سمرب  2017للتباحث يف
«�إطار عربي �إفريقي للتعاون»؛ مع مالحظة ت�أخر اجتماع املتابعة لهذه املجموعة ،والذي كان
يتوقع �أن يعقد يف ربيع العام احلايل.
ب -م�سرح �شرق املتو�سط :وهو مو�ضوع اهتمام جديد بدافع اكت�شافات الطاقة العمالقة ،وتعدد
النزاعات املعقدة يف الدول املت�شاطئة ،وتفرعها ،مع ت�صاعد دور الدول ال�شرق �أو�سطية ،وتواجد
القوى الكربى عرب قواعد ع�سكرية و�أ�ساطيل ،ووجود �شد وجذب حول الربامج النووية يف
املنطقة (الإ�سرائيلية والإيرانية) ،ومعها باقي �أ�سلحة الدمار ال�شامل؛ بالإ�ضافة �إىل كون املنطقة
جزءًا ع�ضويًّا من املمر البحري العابر للبحر الأحمر وقناة ال�سوي�س من �أوروبا و�إليها؛ مبا يتداعى
عن ذلك من حركة للهجرة غري النظامية من اجلنوب وال�شرق �إىل ال�شمال.

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

ويف هذا الإطار تتبلور املهام الرئي�سية لقيادة الأ�سطول ال�شمايل مل�صر من ناحية ت�أمني من�صات
الغاز وم�سارات نقله ،وحرا�سة املنطقة االقت�صادية ،وت�أمني حركة الب�ضائع العاملية ،والإ�سهام
يف املجهود احلربي املوجه �ضد املجموعات الإرهابية يف �سيناء ،واعرتا�ض �أعمال الهجرة غري
النظامية ،وتهريب الب�شر.
ت -الأو�ضاع يف ليبيا وم�سرح ال�صحراء الغربية :مع انهيار نظام القذايف ،وانتقال ليبيا �إىل حالة من
الفو�ضى منذ عام  ،2011ف�إن م�صر تعاين من تداعيات هذه الأو�ضاع� ،سواء من ناحية وجود
منافذ للجماعات املتطرفة والأ�سلحة املهربة عرب ال�صحراء الغربية� ،أو من حيث الفراغ الأمني
يف ليبيا ،الذي جذب العديد من الأطراف الدولية للتدخل املبا�شر ع�سكريًّا ودبلوما�س ًّيّا للت�أثري
يف توجهات حل الأزمة؛ بالإ�ضافة �إىل ت�أثري ا�ستمرار الأزمة يف االقت�صاد امل�صري بتفاعالته مع
ال�سوق الليبية .وعلى م�ستوًى �آخر ،ف�إن ا�ستمرار الأزمة الليبية ي�سهم يف تفاقم اخللل الإقليمي،
ويعطل فر�ص العمل العربي والإفريقي امل�شرتك .ويالحظ �أن م�صر تعر�ضت خالل ال�سنوات
أ�شكال خمتلفة ،مبا يف ذلك ت�سلل
ال�سبعة املا�ضية لتحديات �أمنية على املحور الغربي �أخذت � ً
الإرهابيني عرب ال�صحراء وقيامهم ب�أعمال عدوانية �ضد قوات م�صرية �أو مدنيني� ،أو القيام
بخطف و�إعدام م�صريني مقيمني يف ليبيا� ،أو تهريب الأفراد والأ�سلحة وو�سائل النقل عرب
ال�صحراء �إىل داخل الأرا�ضي امل�صرية بل �إىل �سيناء.
وكان تعامل م�صر مع الأو�ضاع يف ليبيا عقب عام  2011ي�شمل عدة خطوط:
– العمل الدبلوما�سي مع الأطراف الليبية� ،سواء �سعيًا �إىل توافق يجمعها� ،أو لبلورة مواقف
بع�ض القبائل واجلماعات� ،أو للم�شاركة يف اجلهود الدولية للأمم املتحدة �أو لأطراف �أخرى،
خا�صة فرن�سا و�إيطاليا« ،و�آلية دول اجلوار العربي».
– تعزيز البنيان الع�سكري امل�صري يف ال�صحراء الغربية� ،سواء عرب تو�سيع قواعد ع�سكرية يف
ال�صحراء الغربية (قاعدتي حممد جنيب و�سيدي براين ،اللتني افتتحتا يف يوليو ،)2017
�أو عرب املناورات املتتالية مع �أطراف دولية� ،أو عرب تعزيز عمليات املراقبة اجلوية والربية.
– دعم موقف امل�شري خليفة حفرت عرب املعونات املبا�شرة ،وامل�ساندة الدبلوما�سية ،وتعزيز
مثل).
عالقاته ب�أطراف دولية (رو�سيا ً
– بلورة حتالف ع�سكري م�صري �إماراتي ،يقوم بتوجيه �ضربات للجماعات الإرهابية العاملة
داخل ليبيا.
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– توجيه �ضربات جوية ملراكز تواجد اجلماعات الإرهابية داخل ليبيا ،وعلى م�سارات حتركهم
�شرقًا.
أ�صيل من ق�ضايا الأمن القومي
 -6التهديدات غري التقليدية� :أ�صبحت التهديدات غري التقليدية جزءًا � ً
يف الع�صر احلايل؛ ويدخل يف ذلك �أمن املعلومات ،واملياه ،واجلرمية املنظمة ،واجلرمية العابرة للحدود،
وتغري املناخ ،والأوبئة ،وعمليات الإغاثة ،و�أو�ضاع البيئة ،والقر�صنة ،وزيادة ال�سكان ،واملخدرات،
والأمن الغذائي ،والطاقة ،والإرهاب ،والهجرة غري النظامية ،والفقر� ...إلخ.
وبالرغم من �أن املجال ال يت�سع لتناول كل هذه الق�ضايا وغريها يف احلالة امل�صرية ،ميكن القول
�إن م�صر تواجه حتديات كربى يف جمال التهديدات غري التقليدية .وتكفي الإ�شارة �إىل حتدي الزيادة
ال�سكانية التي تهدد بو�صول عدد ال�سكان �إىل  151مليونًا بحلول عام  ،2050مع انعكا�سات ذلك على
حجم ظاهرة البطالة ،واالحتياجات التعليمية وال�صحية؛ مع مالحظة زيادة عدد الفقراء (�أي الواقعني
حتت خط الفقر) ،رغم تراجع ن�سبة الفقر.
وال يكاد املرء يقرتب من �أي من عنا�صر التهديدات غري التقليدية حتى ت�صيبه الده�شة مع حجم
التحدي الذي يواجه م�صر يف ال�سنوات القادمة .فح�صة الفرد من املياه جد متوا�ضعة اليوم ( 650مرتًا
مربعًا �سنويًّا) مقابل املقرر عامليًّا (�ألف مرت مربع) ،فما بالك �إن زاد ال�سكان مبقدار  %50خالل الثالثني
�سنة القادمة ،ويهبط ن�صيب الفرد �إىل  400مرت مربع �سنويًّا� ،أي  %40من املعدل امل�ستهدف عامل ًّيّا،
و�إن كانت بع�ض الدول  -مثل الأردن  -تقع الآن حتت هذه احلدود بكثري ( 135مرتًا مربعًا للفرد
�سنويًّا) .والواقع �أن الإقليم العربي كله يعاين ب�شدة من �شح املياه ،ووجود م�صادرها ،منبع الأنهار يف
معظم احلاالت يف دول جماورة؛ مما ي�ضيف بعدًا �سيا�سيًّا ي�ؤثر يف �أمن املياه ،وهو عن�صر له تداعياته على
الأو�ضاع الداخلية يف العديد من دول املنطقة ،كما �أنه ينعك�س على العالقات بني دول املنطقة.
وال تقل ق�ضية الأمن الغذائي �أهمية �أو تعقيدًا عما �سبق ،حيث تعتمد م�صر على ا�سترياد حوايل
 %60من احتياجاتها الغذائية؛ بل  %70من احتياجاتها من القمح والفول ،وحيث تت�صدر م�صر قائمة
الدول امل�ستوردة للقمح بواقع حوايل  12مليون طن �سنويًّا ،كما ت�ستورد �أكرث من  %30من احتياجاتها
من ال�سكر ،و %60من احتياجاتها من اللحوم ،وجميع احتياجاتها من الزيت ،والعد�س والذرة .هنا
�أي�ضً ا ،ف�إن التحدي الذي يواجه م�صر ،يعاين منه العامل العربي ب�أ�سره؛ مما ينعك�س على مدى اال�ستقرار
واال�ستقاللية يف الإقليم.

ثانيًا :اال�سرتاتيجية امل�صرية ملواجهة التهديدات الإقليمية
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عند بحث التحديات الأمنية التي تواجه م�صر ،ف�إنه يبدو ،ومن الوهلة الأوىل مبا�شرة� ،أنها
متعددة �إىل درجة كبرية ،كما �أنها تت�سم بالتعقيد؛ مبعنى عدم وجود حلول �سريعة �أو ب�سيطة لكل
منها؛ بالإ�ضافة �إىل وجود قدر من الت�شابك بني م�سببات وحمركات هذه التهديدات ،وبني الأ�ساليب
(اال�سرتاتيجيات) املتوافرة ملواجهتها �أي�ضً ا .وميكن مقاربة هذه ال�صورة املركبة من خالل جمموعتني من
التو�صيات �أو الأفكار� :أوالهما تتعلق باملنهاج �أو الأ�سلوب ،وثانيتهما تركز على جمموعة من خطوط
احلركة املو�ضوعية.
فمن الناحية املنهجية ،ميكن ت�صور �أن التغريات العميقة على امل�سرح الإقليمي ،وال�سمات اجلديدة
التي تكتنفه ،حتتاج �إىل قراءة حتليلية جديدة ،ومفاهيم م�ستحدثة ،ومقاربات مبتكرة .وال� شك �أن منطقة
ال�شرق الأو�سط تت�سم ب�صفات خا�صة ،تزيد من �صعوبة عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ،والتي تتطلب
�إجراء حتليالت «رباعية»  SWOTت�شمل عنا�صر القوة ،وال�ضعف ،والفر�ص ،والتحديات .وتبدو �أهمية
مثل هذه الدرا�سات بو�صفها خطوة نحو ترتيب الأولويات والأهداف ،خا�صة يف النطاق الإقليمي .وهي
عملية تت�ضمن �إعطاء كل ق�ضية �أو حتدٍّ �أوزانًا خمتلفة؛ وذلك على �أ�سا�س معايري مو�ضوعية .وميكن ت�صور
جمموعة املعايري �أو الأ�سئلة التي تطرح يف هذه العملية على �أنها ت�شمل حتديد مدى خطورة التهديد،
من حيث وزن امل�صالح �أو املوارد �أو القيم مو�ضع التهديد ،كما ميكن االنطالق من زاوية حجم املوارد
املتاحة ملواجهة التهديدات؛ مع و�ضع تقدير م�ستقبلي (توقع) للمدى الزمني الذي �سوف ي�ستغرقه
ظهور التهديد ،و�إجراء حتليل مقارن للبدائل املتاحة ملواجهة كل تهديد.
وعملية بلورة الأولويات هذه تتزايد تعقيداتها يف ظل ثالثة اعتبارات �إ�ضافية:
 -1درجة ال�سيولة العالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث �أطلق البع�ض على حالة الإقليم
م�صطلح VUCA؛ ليعك�س القابلية لال�شتعال وغياب اليقني ،والتعقيد والغمو�ض،Volatility ،
 .Uncertainty ،Complexity ،Ambiguityوي�ساعد هذا الو�ضع على �إ�ضعاف القناعة بفوائد
التخطيط اال�سرتاتيجي ،وبروز قناعات تف�ضل تكييف رد الفعل لكل حالة بحالتها ،والت�صرف
ب�أ�سلوب براجماتي؛ مع تف�ضيل عدم اال�شتباك �أو التورط يف م�شاكل الإقليم �إال بدرجة حمدودة.
 -2يربز عن�صر «الأحداث غري املتوقعة» ليعطي امل�شهد الإقليمي بعدًا �ضبابيًّا يت�سم باملفاج�آت ذات
الأثر الكبري ،التي ي�صعب ،بل ي�ستحيل ،التنب�ؤ بها بالأ�ساليب العلمية ،خا�صة مع حمدودية
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االحتماالت التي يتم درا�ستها يف �إطار املقاربات «الواقعية»� ،أو ب�سبب حتديد هذه االحتماالت
على �أ�سا�س اخلربات ال�سابقة .وتتفاعل ظاهرة «البجعة ال�سوداء» مع ما �سبق الإ�شارة �إليه من
�سمات  VUCAيف ال�شرق الأو�سط لتزيد من �صعوبة ا�ست�شراف امل�ستقبل ،وتقلل احلما�س
لعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي ،التي ال تبدو قادرة على متابعة التغريات املتوالية الع�شوائية
على امل�سرح الإقليمي.
 -3عملية بناء توافق داخل الدولة جتاه �أهم التحديات ،والأهداف ،وتخ�صي�ص املوارد املتوافرة ملواجهة
هذه االحتياجات ،حتتاج �إىل عملية تدبري ،ت�شمل تفعيل مراكز الأبحاث ،والإعالم ،واملجال�س
النيابية؛ بالإ�ضافة �إىل الأدوار الر�سمية مل�ؤ�س�سات الدولة على م�ستوى الرئا�سة ،وجمل�س الوزراء،
وجمل�س الأمن القومي ،وجمل�س الدفاع الوطني ،ووزارتي اخلارجية والدفاع ،واملخابرات العامة؛ مبا
يحقق اال�ستفادة من الإمكانيات واخلربات املتوافرة داخل وخارج �أجهزة احلكم .وذلك عرب حوار
ثري ومفتوح يطرح ح�ساب التكاليف لكل البدائل املتاحة ،بل ميتد عرب دبلوما�سية امل�سار الثاين،
�إىل التوا�صل مع مراكز الأبحاث والفكر يف الدول الأخرى.
�أما �إذا انتقلنا �إىل م�ضمون بع�ض اجتاهات احلركة املتاحة مل�صر ملواجهة التهديدات الأمنية التي
تواجهها يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إنه ميكننا �أن نبد�أ بتحديد خم�سة م�سارات �أ�سا�سية:
 -1تعزيز املكونات الداخلية للأمن القومي امل�صري :تبدو الأولويات امل�صرية الداخلية وا�ضحة �إىل
حد كبري من حيث الق�ضاء على الإرهاب وخا�صة يف �سيناء ،وحتقيق اال�ستقرار الذي يدعم
النمو االقت�صادي ،وتوفري فر�ص العمل ،مع تقوية البنية الأ�سا�سية مبا يجذب اال�ستثمارات
اخلارجية ويو�سع الرقعة ال�سكانية ،ومع �إجراء �إ�صالحات عميقة يف جماالت التعليم وال�صحة
والرعاية االجتماعية؛ مبا يق�ضي على ن�سب الفقر والأمية واالنفجار ال�سكاين ،ويحقق
�أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول عام  ،2030ومبا يعالج فجوة الأمن الغذائي ،ويعيد توزيع
موارد وا�ستخدامات املياه (مبا يت�صل بذلك من حركية �إقليمية يف وادي النيل) .وحتقيق هذه
املجموعة من الأهداف يقت�ضي قدرًا من «الكمون اال�سرتاتيجي»؛ بهدف �إعادة ح�شد عنا�صر
القوة امل�صرية التي تبدو مبعرثة ب�شكل يعطل حترك م�صر اخلارجي .وهي ظاهرة مو�ضع �شكوى
(مثل :حافظ
يف كتابات العديد من م�سئويل الأمن القومي والعالقات اخلارجية ال�سابقني ً
�إ�سماعيل ،وعمرو مو�سى ،و�أحمد �أبو الغيط).

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

 -2اال�ستثمار يف القوة الناعمة :متلك م�صر ميزة هائلة ،تتمثل يف دورها التاريخي يف الإقليم املحيط
بها ،الذي ت�سكنه كتلة �سكانية كبرية ترتبط �أجزا�ؤها بو�شائج عميقة ،و�إن كان هناك اتفاق على
ت�آكل كثري من مكونات قوة م�صر الناعمة (�إذاعتها ،و�إنتاجها الأدبي ،وفنها ،وال�سينما امل�صرية،
و�إعالمها ،وجامعاتها ،واخلطاب ال�سيا�سي ال�صادر من القاهرة ،وجنومها يف كل جمال� ...إلخ).
كما �أن كثريًا من هذه العنا�صر �أ�صبحت تتوافر لدى دول الإقليم؛ مبعنى �أن امليزة الن�سبية مل�صر
يف جمال القوة الناعمة �آخذة يف االنح�سار بت�أثري عوامل ذاتية و�أخرى هيكلية تت�صل ب�سنة
التطور� .إال �أنه من املالحظ �أنه ي�صعب على دولة واحدة �أن تخلف م�صر يف دورها الإقليمي
املركزي .والأرجح �أن ظاهرة تعدد مراكز القيادة والت�أثري �سوف ت�ستمر يف الأمد البعيد ،بل يبدو
�أن دوائر الت�أثري تتجه �إىل نوع من التخ�ص�ص بحيث يكون لإحدى دول املنطقة ت�أثري غالب يف
(مثل :االقت�صاد الإقليمي� ،أو القوة الع�سكرية� ،أو الطاقة) ،دون �أن ين�سحب ذلك �إىل
ق�ضية ما ً
ق�ضايا �أخرى .وهو ما يعني �ضرورة االجتاه �إىل �إيجاد حتالفات وت�آلفات جتمع بني مراكز الت�أثري
املختلفة مع احلاجة �إىل تطوير التنظيم الإقليمي ليحقق هذا الدور.
ويظل لدى م�صر فر�صة قد ال تتوافر لغريها ،للنهو�ض بعنا�صر القوة الناعمة لديها ،مبا يعزز من
وزنها الدويل ،ودورها الإقليمي ،ومبا ي�ضيف �إىل فر�صها يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية واحلفاظ
على م�صاحلها احليوية؛ مع مالحظة ارتفاع عائد اال�ستثمار يف هذا املجال ،و�سرعة ظهور نتائجه.
 -3حتديث القوة اخل�شنة :توجد م�ؤ�شرات �إىل اجتاه م�صر نحو تطوير عدة جوانب من قوتها الع�سكرية،
�سواء من ناحية الت�سليح �أو من النواحي التنظيمية والفكرية .وت�شري امل�صادر الدولية  -التي
كما ونوعًا يف جماالت الت�سليح ،والتدريب ،والبنية الع�سكرية
تر�صد الن�شاط الع�سكري امل�صري ًّّ
والتخطيط� ...إلخ ،مبا يف ذلك حاملتا الطائرات امل�سرتال ،والطائرات رافال ،والغوا�صات
الدولفني ،ونظام الدفاع اجلوي �س ،300وطائرات ميج � - 29إىل وجود رغبة وا�ضحة يف تنويع
م�صادر ال�سالح .مع وجود اجتاه �إىل ا�ستحداث خطوات تنظيمية جديدة ،مثل الإعالن عن
�إن�شاء قيادتني �إحداهما للأ�سطول ال�شمايل والأخرى للأ�سطول اجلنوبي ،وقاعدتي حممد
جنيب و�سيدي براين يف ال�صحراء الغربية ،والقيادة املوحدة ملنطقة �شرق القناة .بالإ�ضافة �إىل
وجود توجه �إىل دعم القدرات املطلوبة ملكافحة الإرهاب ،والتي ت�شمل جمع وحتليل املعلومات،
واحلركة ال�سريعة ،والعمليات اخلا�صة ،والتعامل مع املجتمعات املحلية� ...إلخ� .إال �أن القوة
اخل�شنة لها حتدياتها امل�ستقبلية التي حتتاج �إىل االهتمام ،ومنها:
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�أ -زيادة �سرعة تطور تكنولوجيا ال�سالح مبا يخت�صر العمر االفرتا�ضي لنظم الت�سليح �إىل حدود
ع�شر �سنوات .وهو ما يتطلب و�ضع خطط م�ستقبلية؛ مبعنى حتديد نظم ال�سالح التي �سوف
حتتاج �إليها الدولة بعد عدة �سنوات .وهي عملية �صعبة يف ظل تقلبات الإقليم واجتاهات
الت�سليح لدى الأطراف الأخرى املعنية.
ب -االهتمام بجوانب الأمن ال�سيرباين ،حيث ال يكون التهديد يف هذا املجال نابعًا فقط
من الدول واحلكومات ،ولكن �أي�ضً ا من �أطراف من غري الدول ،واجلماعات الإجرامية،
وحركات االحتجاج ال�سيا�سي ،واملجموعات الإرهابية.
ت� -أ�سلحة امل�ستقبل �ستمثل عن�صر ا�ضطراب وتغري عميق يف الفكر اال�سرتاتيجي والتنظيم
الع�سكري؛ حيث تت�ضمن االنتقال �إىل تكنولوجيا «الذكاء اال�صطناعي» Artificial
 ،Intelligenceبحيث ال يقت�صر الأمر على الطائرات بدون طيارين ،ولكن �أي�ضً ا
الغوا�صات بال مالحني ،واملدرعات بال �أفراد؛ مع ا�ستخدامات عديدة للف�ضاء و�أعماق
البحار ،وكلها يتطلب تطويرًا يف نظم التعليم والتدريب لتمكني جيل جديد من «�إدارة
احلروب» .War Management
ث -حتتاج م�صر �إىل قوة ع�سكرية ذكية ،تتميز بقدرات نوعية متطورة من حيث املرونة ،و�سرعة
اال�ستجابة .والتال�ؤم مع االحتياجات اجلديدة على م�سارح العمليات املتعددة املطلوب
الأداء فيها .وهي م�س�ألة يدور حولها احلوار يف دول عدة ،حيث تتم املفا�ضلة بني مقاربات
حتبذ نظم ال�سالح باهظة الكلفة وا�سعة الت�أثري ،مقابل الوحدات ال�صغرية التي تت�سم
باملرونة والرخ�ص.
� -4أمناط التحالفات :حاولت م�صر على امل�ستوى الإقليمي تكوين حتالفات عربية� ،سواء يف �إطار
جامعة الدول العربية �أو خارجها ،حيث جربت الدفع بفكرة «القوة العربية امل�شرتكة» يف عام
 ،2015لرتجمة توجهها العقائدي �إىل الواقع العملي� ،إال �أن ذلك مل يلقَ حما�سً ا من جانب
دول عربية �أخرى .وبالتوازي مع هذه املحاولة ،توجد �سوابق يف الإقليم من حيث تكوين حتالف
دويل ملواجهة الإرهاب بقيادة الواليات املتحدة ،وحتالف عربي للتدخل يف اليمن ،ومقرتح
�إر�سال قوات عربية ل�سوريا؛ بالإ�ضافة �إىل مقرتح «ناتو عربي» الذي تطرحه الإدارة الأمريكية.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن القاهرة حتتاج �إىل درا�سة البدائل املتاحة ،خا�صة يف �سياق التفاهمات

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

امل�صرية ال�سعودية ،التي ت�سعى �إىل �إعادة اال�ستقرار للإقليم؛ مع الأخذ يف االعتبار �أن املنطقة
والعامل قد �شهدا حتوالت عميقة ،و�أن بديل «العمل املنفرد» ال يبدو واقعيًّا �أو م�ؤثرًا ،خا�صة
يف املديني املتو�سط والطويل .ويبقى �أمام م�صر حتدي �إعادة �صياغة حتالف �إقليمي م�ؤثر دون
االنحياز �إىل �أحد الأطراف الدولية (وقد يكون النموذج الهندي احلايل مو�ضع درا�سة يف هذا
ال�سياق).
 -5نحو مقاربة �إقليمية جديدة :تواجه الدول العربية حتديًا يتمثل يف عدم وجود �آليات م�ؤثرة
ملعاجلة ق�ضايا الإقليم الأمنية ،وخا�صة ال�ستيعاب دول املنطقة ال�شرق �أو�سطية� ،أو القيام
مبهام الدبلوما�سية الوقائية ،وعمليات حفظ ال�سالم ،وغريها من وظائف التنظيمات الإقليمية
املتطورة .ورغم تعدد الأطروحات ،من �أول �إيجاد �آلية للتعامل مع دول اجلوار (رابطة اجلوار
العربي) �إىل بناء منظمة ت�شبه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي � ،OSCEأو تكوين جتمع جديد
ل�شرق املتو�سط ،فيبدو �أن ظروف املنطقة قد ال تكون جاهزة ملثل هذا التوجه؛ حيث ال تزال
ومر�ض؛ مع تعاظم حجم اخلالف ال�سعودي الإيراين،
الق�ضية الفل�سطينية بال حل عادل ٍ
ووجود م�ساحات خالف م�ستمرة بني تركيا وعدد من الأطراف العربية .وهو ما يرجح ت�أجيل
عملية التن�سيق بني الأطراف العربية وال�شرق �أو�سطية ،و�إن كانت توجد حاجة �إىل درا�سة
البدائل و�إجراء حوارات امل�سار الثاين لبلورة الأفكار .ولعل اخلطوة املتاحة هي تطوير ودعم
جامعة الدول العربية ،كخطوة نحو تعزيز القدرات العربية على احلوار والتن�سيق مع دول اجلوار
غري العربية.
من جممل ما مت عر�ضه وحتليله من �صورة للم�سرح الإقليمي من حيث الفر�ص والتحديات والتهديدات
الأمنية التي تواجه م�صر ،والتي تطلبت قراءة مو�ضوعية خا�صة مع حلظات التحول التاريخية من حيث
تبديل �أهداف و�أدوار القوى الكربى ،و�صعود بع�ض الأطراف ،واجتاه �أطراف �أخرى لالنف�صال؛ مع ظهور
حتالفات جديدة تعك�س توازنات ومتغريات �سريعة احلركة ،وا�ستعرا�ض لأهم احللول ملواجهة تلك التحديات
�سواء من الناحية الفكرية �أو التنظيمية  -ف�إن الأمر يقت�ضي التعاون بني جميع امل�ؤ�س�سات املنوط بها بحث
ق�ضايا الأمن القومي .وذلك مب�شاركة املجتمع املدين ،مع �ضرورة �أن ميتد احلوار لأطراف �إقليمية ودولية عرب
اللقاءات غري الر�سمية؛ على �أمل �أن يفتح احلوار �آفاقًا جديدة وفر�صً ا واعدة.
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كرث احلديث خالل الفرتة الأخرية عن �أهمية ح�شد وتعبئة كل القوى واملوارد امل�صرية بحيث يتم
توظيفها يف اجتاه رفعة ومكانة م�صر وامل�صريني .ومن بني هذه القوى واملوارد حتديدًا ،كانت «القوة الناعمة»
ترتدد كثريًا باعتبارها واحدًا من الأر�صدة امل�صرية الهامة ،التي كان لها �أهمية خا�صة و�ضعتها يف مقدمة
الدول العربية وال�شرق �أو�سطية بل العامل النامي كله خالل القرن التا�سع ع�شر ومعظم القرن الع�شرين .تردد
�أي�ضً ا �أنه �ضمن ما تراجع من عنا�صر القوة امل�صرية خالل العقود الأخرية ،كان من قوة ناعمة م�صرية �أ�صابه
ما �أ�صاب قوًى �أخرى من رخاوة وتراجع .وحل�سن احلظ �أن املجل�س امل�صري لل�شئون اخلارجية تنبه �إىل �أهمية
املو�ضوع ،ومن ثم عقد ندوة عنه يوم الأحد  14مايو � ،2017أعد ورقتها الأ�سا�سية ال�سفري حممد �أني�س،
وافتتحها ال�سفري منري زهران ،وكلف فيها الدكتور عبد املنعم �سعيد؛ رئي�س جمل�س �إدارة امل�صري اليوم،
والدكتور حممد كمال؛ �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ،ب�إلقاء حما�ضرتني عن املو�ضوع ،حتددان
كيفية االقرتاب من املو�ضوع كم�صطلح ن�ستخدمه ،وكمنهج للتعامل مع ق�ضايا م�صر املعا�صرة �أي�ضً ا .وما يلي
هو عر�ض مركب للمحا�ضرتني معًا؛ تعميمًا للفائدة ،وم�ساهمة يف احلوار العام.
مقدمة

من الناحية الأكادميية ،ف�إن مفهوم «القوة الناعمة» يقع يف جمال درا�سة العالقات الدولية ودور
القوة و�أدواتها ،وتوازن القوى فيها .والقوة هنا تعني القدرة على الت�أثري ،وحتويل ما ال يتحول وحده �إال
�سائل ،وال�ضغط ميكنه
با�ستخدام �أداة �أو �أدوات من �أجل حدوث التغيري .فالنار ميكنها �أن جتعل ال�صلب ً
�أن يحول الغاز �إىل �سائل .وبني الب�شر ،ف�إن القوة تعني الت�أثري يف �إن�سان� ،أو دولة ،التخاذ مواقف �أو تقدمي
تنازالت ،مل يكن لهما القيام بها بدون هذا الت�أثري .والقوة هنا تعبري عن طاقة م�ستخدمة من ناحية ،وهي
�أي�ضً ا من ناحية �أخرى طاقة ن�سبية مقارنة مبا هو موجود يف الطرف املراد الت�أثري فيه؛ وكل ذلك يعرف
ب�أنه توازن القوى.

ورغم �أن «القوة» ميكنها الت�أثري وحدها بالوجود فقط �أحيانًا ،ف�إن ا�ستخدامها يتطلب قدرًا من املهارة.
و�إدارة القوة هنا هي «ال�سيا�سة» بعينها التي يقوم بها القادة �أو من بيدهم �إدارة م�صالح الدولة .فهي مرتبطة
بالدولة �إذن ،وهي التي لديها احتكار اال�ستخدام ال�شرعي للقوة .الحظ هنا �ضرورة التمييز ،بني «القوة
 ،»Powerو«القوة  .»Forceفاللغة العربية جتعلهما �شيئًا واحدًا ،يف حني هما يف الواقع خمتلفان .فالأوىل
متثل �أدوات وم�صادر متعددة مبا فيها الإقناع والرتغيب والرتهيب ،والثانية متثل �أداة وم�صدرًا وحيدًا وهو
القوة الع�سكرية �أو ما مياثلها من �أدوات تقوم على العقاب واملكاف�أة� ،أو املنح واملنع .هذه الأدوات ت�شمل
الدبلوما�سية ،والقدرات االقت�صادية ،وا�ستخدام ال�سالح.
القوة الناعمة  Soft Powerتقع هنا ك�أداة من �أدوات الت�أثري ،وللتمييز بينها وبني القوة ال�صلبة �أو اخل�شنة
التي قد تت�ضمن ا�ستخدام القوة الع�سكرية �أو �أي و�سيلة من و�سائل القهر �أو الإكراه  Coercionالدبلوما�سي
�أو االقت�صادي .وهنا يف هذه املقدمة ،رمبا يكون �ضروريًّا الت�أكيد على �أن �أحدًا ممن ا�ستخدموا مفهوم القوة
كامل للقوة ال�صلبة .فالقوة الع�سكرية هي يف النهاية القوة احلاكمة يف
بديل ً
الناعمة ت�صور لها �أن تكون ً
توازنات القوى ،كما �أنها الفي�صل �ساعة االحتكام �إىل املواجهة الكربى.
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مفهوم القوة الناعمة م�سجل با�سم عامل العالقات الدولية ال�شهري «جوزيف ناي» يف مقال له ن�شر عام
 ،١٩٩٠يف دورية ال�سيا�سة اخلارجية ،عنوانه «القوة الناعمة» �أو “ .”Soft Powerيف هذا املقال تتبع �أ�صل
املفهوم و�أعاده �إىل التغريات البنيوية يف العالقات الدولية مع مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .فمن
عامل يقوم على «فاعل» �شبه وحيد هو «الدولة» ،ومن بني دول كثرية يف العامل ،ف�إن حفنة �صغرية منها هي
وحدها التي لديها القدرة على الت�أثري؛ والتفاعالت بينها هي التي حتدد م�صري النظام «الدويل» كله .ف�إن
العامل الآن بات متعدد الفاعلني؛ ومنهم الفاعلون من غري الدولة ،والفاعلون العابرون حلدودها ،بداية من
املنظمات الإرهابية �إىل ال�شركات متعددة اجلن�سية.
ولكن «ناي» يف املقال نف�سه رجع باملفهوم �إىل كتابه مع روبرت كوهني “،”Power and Interdependence
والذي �صدر عام  ،١٩٧٧وحتى عندما ذكر هرني كي�سنجر يف خطاب له عام �« :١٩٧٥إننا ندخل الآن
ع�صرًا جديدًا .الأمناط الدولية القدمية تنهار ...والعامل �أ�صبح قائمًا على اعتماد متبادل يف االقت�صاد ،ويف
االت�صاالت ،ويف الطموحات الإن�سانية» ،ف�إنه كان يبد�أ فهمًا جديدًا للعالقات الدولية.

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

الحظ هنا �أن هذه البداية م�ضى عليها �أكرث من �أربعة عقود ،ومل يكن العامل �ساعتها يعرف �شيئًا
عن املخرتعات احلديثة للكمبيوتر ال�شخ�صي� ،أو الآي باد� ،أو جوجل �أو �شركات مثل مايكرو�سوفت �أو
�أبل .ولكن البدايات كان ظاهرًا فيها �أن اال�ستخدام اخل�شن للقوة رمبا ال يتنا�سب مع نوعيات جديدة من
التفاعالت التي جعلت احلرب م�ستحيلة بني الواليات املتحدة وكندا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،على �سبيل املثال،
حتى بني رو�سيا و�أمريكا ب�سبب الطبيعة التدمريية لل�سالح النووي؛ والظهور املتواتر لتفاعالت ميكن فيها
جلميع الأطراف املتفاعلة �أن تخرج فائزة .باخت�صار مل تعد القوة ،بفعل حتوالت العالقات الدولية ،واقعة يف
�إطار القاعدة � ،Zero-sum Gameإذا ك�سب فيها طرف خ�سر الطرف الآخر؛ و�إمنا وبكرثة واقعة يف �إطار
القاعدة امل�ضادة � None Zero-sum Gameأو .Win-win Situations
احلقيقة الكربى رغم كل ذلك �أن مفهوم القوة الناعمة مل يكن ليظهر كما ن�ستخدمه اليوم لوال التغريات
اجلوهرية التي جرت يف النظام الدويل ،وحتوله بقوة �إىل نظام عاملي يت�صف �أ�سا�سً ا � -صدق �أو ال ت�صدق -
بالرخاء الن�سبي مقارنة مبراحل �أخرى يف التاريخ .فمنذ ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ف�إن الثورة ال�صناعية الثالثة
حققت قفزات كربى يف ثروة البلدان املتقدمة ،ولكن الدول الفقرية �أي�ضً ا تغريت ب�شكل رئي�سي حينما
خرج �أكرث من مليار ن�سمة من دائرة الفقر املدقع .ومنذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،ف�إن �ستني دولة حققت
انخفا�ضً ا يف عدد الفقراء رغم ا�ستمرار الزيادة يف عدد �سكانها .و�صاحب هذه التطورات انخفا�ض حاد يف
ن�سبة وفيات الأطفال ،ودخول ماليني الفتيات �إىل املدار�س ،وتخفي�ض دورات اجلوع �إىل الن�صف يف البلدان
التي كانت ت�شهده ب�صورة م�ستمرة ،وتراجعت وفيات املالريا �إىل الن�صف ،حتى حوادث احلروب؛ وبالرغم
من كل ما يجري يف ال�شرق الأو�سط ،تراجعت هي الأخرى �إىل الن�صف .ويف عام  ،١٩٨٣كان هناك ١٧
دولة فقط من بني  ١٠٩دول نامية ي�صدق عليها �أنها دميقراطية ،ويف عام � ،٢٠١٣صار هذا العدد  .٥٦هذا
التقدم غري امل�سبوق تاريخيًّا يتعدى ت�أثريات حالتي ال�صني والهند ،بل بات مي�س مئات املاليني من النا�س
يف الدول النامية من منغوليا �إىل موزمبيق ،ومن بنجالدي�ش �إىل الربازيل ،ومن �إندوني�سيا �إىل بوركينا فا�سو.
النتيجة الكلية لكل ذلك �أن ا�ستخدامات القوة ال�صلبة واخل�شنة باتت مكلفة للغاية ،لي�س فقط ماليًّا
�أو باعتبارات �أعداد ال�ضحايا وامل�صابني؛ و�إمنا �أي�ضً ا ب�سبب نتائجها الأخالقية .ويف كل ال�صراعات الأخرية
يف ال�شرق الأو�سط وخارجه ،ف�إن كل ح�سابات توازنات القوة ال�صلبة كانت حت�سم هذه احلروب ب�سرعة
�أكرب بكثري مما هو حادث ،ولكن احلر�ص على املدنيني جعل حترير دولة اخلالفة الإ�سالمية ي�ستغرق ثالث
�سنوات.
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القوة الناعمة هي القوة التي جتعل الطرف امل�ستخدم لها جذابًا لأطراف دولية �أخرى بحيث يحدث
الت�أثري املطلوب دون اال�ستخدام املق�صود لهذه القوة .القوة الناعمة جتعل الأطراف الأخرى تريد ما تريده،
وترغب فيما ترغب فيه .هي قوة ذات ت�أثري ينبع من االحتواء  Co-optationوالتماهي يف امل�صالح ،والتعريف
املتماثل للمواقف ال�سيا�سية املتغرية .وحمتوى هذه القوة هو توافر جمموعة من الأدوات تبد�أ بال�شرعية (�أن
الدولة من حقها �أن تكون قائدة على �سبيل املثال ب�سبب احلجم اجلغرايف �أو ال�سكاين� ،أو الرثوة االقت�صادية،
�أو النظام ال�سيا�سي� ،أو التاريخ احل�ضاري) ،وامل�شروعية التي تخلق الثقة يف �أن قيادة هذه الدولة لديها
من املهارة والقدرة التي جتعلها حتقق م�صالح الأطراف املتفاعلة معها انطالقًا من �أيديولوجيات نافذة مثل
ال�شيوعية �أو الليربالية .وبعد ذلك ت�أتي الثقافة ب�أ�شكالها املتنوعة �سواء جاءت من التاريخ �أو من امل�ستقبل
(الثقافة العلمية على �سبيل املثال التي حت�ض على اال�ستك�شاف �سواء للف�ضاء� ،أو املحيطات� ،أو اخللية� ،أو
الكون)� ،أو جاءت هذه الثقافة من الفنون والآداب� ،أو جاءت من تنظيمات مدنية عابرة للحدود ،من �أول
ال�شركات متعددة اجلن�سية �إىل اجلمعيات الأهلية ،مرورًا باملعلومات والإعالم.
هذا املحتوى الناعم للقوة رمبا هو الذي �أعطى الواليات املتحدة املكانة التي ح�صلت عليها يف النظام
فف�ضل عما لديها من قوة �صلبة ،ف�إن قوتها الناعمة غري حمدودة ،وهي التي متيزها عن القوى املناف�سة
الدويلً .
مثل ال�صني واليابان ورو�سيا والهند ،التي ال تكت�سب لغاتها وثقافتها �صفات عاملية.
بديل من القوة اخل�شنة (ا�ستخدام القوة الع�سكرية
هنا ال بد �أن يكون مفهومًا �أن القوة الناعمة لي�ست ً
و�أدوات العقاب االقت�صادي) ،ولكن مع القيود التي تتزايد على ا�ستخدام القوة اخل�شنة يف العالقات
الدولية ،ات�سع املجال ال�ستخدام القوة الناعمة لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية .ومن الثابت �أن امتالك
وا�ستخدام القوة الناعمة مل يعد حكرًا على الدول املتقدمة والغنية ،بل �إن الهيكل الدويل للقوة الناعمة
يت�سم باالنت�شار والتعددية .و�ساعدت ثورة االت�صاالت والثورة الرقمية على حتقيق ذلك .بناء القوة الناعمة
للدول هو عمل متعدد الأطراف ال ت�شارك فيه امل�ؤ�س�سات الر�سمية فقط ،بل هناك دور كبري للقطاع اخلا�ص،
واملجتمع املدين ،واملبادرات الفردية.
القوة الناعمة بحكم التعريف تعني ا�ستخدام اجلاذبية والإقناع لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة.
�أي �إن هدفها وجمهورها يف اخلارج ولي�س الداخل؛ ومع ذلك ،ف�إن بناءها يعتمد بالأ�سا�س على الدخل� ،أي
ما متلكه الدولة من �أدوات وم�صادر للقوة الناعمة .وم�صادر القوة الناعمة ال تتعلق فقط بالثقافة مثل الأدب
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وامل�سرح والفن والتلفزيون وال�سينما واملو�سيقى ،ولكن جوزيف ناي (�صاحب تعبري القوة الناعمة) ي�ضيف �إىل
الثقافة م�ؤ�شرين �آخرين .يطلق على الأول تعبري «القيم ال�سيا�سية» ،ويق�صد به القوانني وامل�ؤ�س�سات واملمار�سات
التي حتكم الدولة وت�ؤثر يف االنطباع الدويل عنها ومدى جاذبيتها يف اخلارج .وامل�ؤ�شر الثاين يتعلق بال�سيا�سة
اخلارجية للدولة و�أهداف حركتها يف اخلارج ،وهل هي قوة للخري �أو لل�شر على ال�ساحة الدولية.
وقد تطورت م�ؤ�شرات القوة الناعمة يف ال�سنوات الأخرية ،ومنذ عام � ،2015أ�صبح هناك تقرير دويل
يقي�س القوة الناعمة للدول ،وي�صنف �أهم ثالثني دولة يف هذا املجال .وقد ا�ستخدم هذا التقرير  75م�ؤ�شرًا
يف �ستة جماالت خمتلفة :هي الثقافة (مثل عدد ال�سياح الأجانب ،وحجم ال�صادرات الثقافية ،وحجم �سوق
املو�سيقى املحلية يف اخلارج ،والأفالم املعرو�ضة يف مهرجانات دولية ،ومدى متابعة الدوري املحلي باخلارج
وترتيب الفيفا ،وجودة �شركة الطريان الوطنية� ...إلخ)؛ والتعليم (الرتتيب الدويل للجامعات املحلية ،وعدد
الطالب الأجانب ،والن�شر العلمي الدويل� ...إلخ)؛ والن�شاط الدبلوما�سي (عدد ال�سفارات واملكاتب الثقافية
والإعالمية باخلارج ،والتمثيل الأجنبي بالدولة ،والع�ضوية والن�شاط باملنظمات الدولية� ...إلخ)؛ والإنرتنت
(�أعداد املتابعني باخلارج ل�صفحات م�سئويل الدولة على الإنرتنت ،وخدمات احلكومة الإلكرتونية ،و�سعة
و�سرعة الإنرتنت املتاحة للمواطنني� ...إلخ)؛ و�إدارة الدولة (ترتيب الدولة يف عدد من التقارير الدولية ،مثل
تقارير التنمية الب�شرية واحلوكمة ،والثقة يف احلكومة ،وحرية ال�صحافة ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وعدد مراكز
التفكري يف الدولة)...؛ واالقت�صاد (ترتيب الدولة يف التقارير الدولية ،مثل التناف�سية و�سهولة �أداء الأعمال
واالبتكار ،واحلرية االقت�صادية ،وحجم اال�ستثمارات الأجنبية� ...إلخ) .وي�ضاف �إىل ما �سبق نتائج ا�ستطالع
للر�أي العام يجرى يف عدد من الدول حول االنطباع عن دور الدولة يف العامل ،وجاذبيتها كمكان للزيارة
والدرا�سة والعمل ،وم�ساهمتها يف الثقافة العاملية وترحيبها بالزوار� ...إلخ.
ويت�ضح من كل ذلك �أن قوة الدولة الناعمة لي�ست فقط انعكا�سً ا ملا متلكه من �أدوات ثقافية و�إعالمية،
ولكنها انعكا�س للقوة ال�شاملة للدولة ب�أبعادها االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية؛ و�أن ترتيب الدولة يف
م�ؤ�شرات عاملية مثل التناف�سية االقت�صادية و�سهولة �أداء الأعمال وم�ؤ�شرات االبتكار وال�شفافية واحلوكمة،
ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف مكانتها كقوة ناعمة ،والنظر �إليها من دول و�شعوب العامل الأخرى كنموذج له
جاذبيته للآخرين.
ويف احلقيقة ال توجد دولة يف العامل حتتل املرتبة الأوىل يف كل امل�ؤ�شرات ال�سابقة ،ولكن كل دولة ت�ضع
لنف�سها �أولويات وتركز على مزاياها الن�سبية .فربيطانيا ا�ستمدت قوتها الناعمة من تطوير جامعاتها ،و�شعبية
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على مدى القرنني ال�سابقني ا�ستخدمت م�صر �أ�شكال القوة كافة� ،سواء ما كان منها �صلبًا �أو خ�شنًا �أو
ناعمًا .وكانت نتيجة ا�ستخدام القوة ال�صلبة خميبة للآمال ،بل قادت يف �أوقات كثرية �إىل ردة كربى يف
حتقيق �أهدافها القومية يف التحرر واال�ستقالل والتقدم� ،إىل تراجع يف مكانتها الإقليمية والدولية .وعندما
كانت القوة ال�صلبة ت�ستخدم مع قوة م�صر الناعمة فقط ،ف�إن النتائج كانت خمتلفة .فكان «التحديث» الذي
جرى خالل القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين هو الذي دفع مب�صر �إىل مقدمة ال�صفوف
يف �إقليم ال�شرق الأو�سط ،ولقيت مكانة مرموقة يف النظام الدويل .وكان لربط الرئي�س جمال عبد النا�صر
م�صر بفكرة القومية العربية ،م�صاحبًا بالإعالم واملعلومات الر�سالية ،ت�أثري كبري يدفع دول املنطقة �إىل التماهي
والقبول باملواقف وال�سيا�سات امل�صرية وتبنيها.
وللأ�سف ،تراجعت املكانة امل�صرية كثريًا ،بل القدرات العامة للقوة عامة يف م�صر �أي�ضً ا خالل العقود
ال�ستة املا�ضية ،وب�شكل خا�ص منذ هزمية يونية  ،١٩٦٧حينما مل تت�آكل ال�شرعية الثورية امل�صرية فقط يف
قيادة املنطقة؛ و�إمنا �أي�ضً ا و�صلت م�شروعية القيادة ال�سيا�سية يف م�صر �إىل نهايتها� .أ�صبحت م�صر معتمدة على
اخلارج ،ت�أخذ ال�سالح من ال�سوفيت ،وت�أكل من القمح الأمريكي ،وال ت�ستطيع اخلال�ص من م�شاكلها �إال
باملعونات واملنح العربية والأجنبية .ورغم �أن حرب �أكتوبر  ١٩٧٣ا�ستعادت بع�ضً ا من الثقة يف احلالة امل�صرية،
ف�إن احلرب ذاتها بد�أت عملية تزايد عنا�صر القوة� ،سواء كانت �صلبة �أو ناعمة لدى دول املنطقة .بب�ساطة،
�صارت العالقة الن�سبية يف غري �صالح م�صر ب�شكل متزايد ،وتكرر الأمر بعد ذلك يف �أعقاب م�شاركة م�صر
يف حرب حترير الكويت.
م�صر الآن متر مبرحلة �صعبة من تاريخها .وهي حتتاج �إىل مراجعة كبرية �سواء لعنا�صر قوتها ال�صلبة� ،أو
قوتها الناعمة التي تراجعت ب�سرعة خالل ال�سنوات الأخرية التي �أعقبت عهد الثورات .وفيما يخ�ص القوة
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الناعمة حتديدًا ،ف�إن م�صر �أمامها الكثري ال�ستعادة �شرعية وم�شروعية وم�صداقية القيادة يف املنطقة .وال ميكن
حدوث ذلك دون عمليات �إ�صالح كربى وجذرية ،وقبلها �شجاعة يف م�صارحة النف�س ،وم�صارحة اخلارج.
فعنا�صر القوة الأ�سا�سية �صلبة وناعمة لدى م�صر لي�ست قليلة ،ولكن �إدارتها وا�ستخدامها ب�شجاعة وح�صافة
ور�شد هي الق�ضية .ورمبا تكون البداية با�ستنكار احلال ،واال�ستعداد للت�ضحية ،والإجابة عن الأ�سئلة ال�صعبة
التي حتدد مل�صر عقيدتها ال�سيا�سية  ،Political Doctrineوعقيدتها الع�سكرية  .Military Doctrineومن
املده�ش �أنه ال توجد �أي وثيقة م�صرية حتدد الأمرين معًا ،كما �أن وثيقة ر�ؤية م�صر  ٢٠٣٠جتاهلتهما .القوة
الناعمة تبد�أ بامل�صداقية وامل�صارحة مع النف�س يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والأمن ،وبعد ذلك ت�أتي �أدوار التاريخ
والثقافة واحل�ضارة والإبداع ،التي رغم كل �شيء ،فال يوجد ما مياثلها يف كل دول املنطقة .فكلها حتتاج �إىل
بعث جديد للح�ضارات املختلفة التي تعاقبت على م�صر ،و�إىل م�صاحلة مع احل�ضارة العاملية املعا�صرة ،و�إىل
قليل من القوة الناعمة ،وما علينا �إال
جت�سري للفجوة بيننا وبني امل�ستقبل .كل ذلك يوجد له خمزون لي�س ً
بعثه والقدرة على �إدارته وا�ستخدامه.
وعمليًّا ،ف�إن م�صر حتتاج �إىل عملية جراحية لكي تعيد تعريف نف�سها� ،أو ما يقال يف جمال ال�سوق
 ،Rebrandingبحيث تنهل من مواردها الناعمة ،وحتدد ر�سالتها �إىل املنطقة والعامل ،التي تدور حول
فكرتني :البعث ،والتقدم .الأوىل حتيي ما لدينا من تاريخ متوا�صل ،وح�ضارات مرتابطة؛ �أما الثانية ،فتتطلع
�إىل م�ستقبل �شجاع .ويف هذا وذاك ،توجد تفا�صيل كثرية ،وندوات �أكرث ،ورمبا مركز �أو عدة مراكز بحثية تعيد
النظر فيما نحن فيه ،وتتطلع �إىل ما هو � ٍآت.
هائل وقدرات كامنة يف جمال القوة الناعمة ،وحتتاج �إىل
ومن الناحية العملية ،ف�إن م�صر متلك خمزونًا ً
بلورة ر�ؤية وا�سرتاتيجية لتعظيم قدراتها على ا�ستخدام هذه القوة خلدمة م�صاحلنا القومية .ولعل اخلطوة
الأوىل يف هذا ال�صدد قد تكون ت�شكيل جلنة �أو جمل�س ي�ضم الأطراف املعنية بالقوة الناعمة من م�ؤ�س�سات
دولة ،وقطاع خا�ص ،وجمتمع مدين ،و�أ�صحاب خربة ،ورموز ثقافية؛ وتكون مهمتهم و�ضع ر�ؤية وحتديد
�سيا�سات وخطة عمل لتعظيم القوة الناعمة امل�صرية .وقد �أن�ش�أ الربملان الربيطاين جلنة �شبيهة منذ عدة
�سنوات� ،ساهمت تو�صياتها يف �أن حتتل بريطانيا املكانة الأوىل يف قائمة القوى الناعمة يف عام  ،2015كما
�شكلت دولة الإمارات العربية املتحدة «هيئة القوة الناعمة» للقيام باملهمة نف�سها .لذا ،ف�إنه من املهم التفكري
يف �إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي لإدارة ملف القوة الناعمة امل�صرية ،وخا�صة الدور الثقايف والإعالمي والتعليمي يف
اخلارج .وجتربة املجل�س الربيطاين متثل منوذجً ا جديرًا بالدرا�سة .قد يكون من الأولويات �أي�ضً ا تكليف �إحدى
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امل�ؤ�س�سات البحثية ب�إجراء ا�ستطالع للر�أي العام يف عدد من الدول العربية حول ر�ؤية �شعوبها مل�صر ،للتعرف
ب�شكل حقيقي عن االنطباع الآن عن م�صر ،وخا�صة بني الأجيال ال�شابة ،واال�ستفادة من ذلك يف بناء
ا�سرتاتيجية القوة الناعمة امل�صرية ،وخا�صة �أن العامل العربي هو ال�ساحة الأوىل لت�أثري هذه القوة.
�إن قدرتنا على الت�أثري يف دول و�شعوب العامل با�ستخدام القوة الناعمة ،تتطلب �أن نكون جزءًا من هذا
العامل ،و�أن نبني م�ؤ�شرات التقدم الدولية ،و�أن ن�سعى �إىل حت�سني ترتيبنا يف امل�ؤ�شرات االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية التي حتدد مكانة الدول يف عاملنا املعا�صر.
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ال�شرق الأو�سط :واقع مظلم وم�ستقبل غام�ض
ال�سفري خري الدين عبد اللطيف

تتناول هذه الورقة يف خطوط عري�ضة �إقليم ال�شرق الأو�سط من ناحية اخل�صائ�ص وال�سمات ،واملقومات
املطلوبة مل�صر لال�ضطالع بدور يف �إدارة �شئون الإقليم ،وذلك على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية.
وتنتهي الورقة بعدد من املالحظات احلاكمة م�سبوقة بعدد من الت�سا�ؤالت املهمة التي ميكن اال�سرت�شاد بها
يف موا�صلة بحث املو�ضوع؛ وذلك يف �إطار الإ�سهامات القيمة التي ن�شرت م�ؤخرًا من جانب عدد من اخلرباء
والباحثني املتميزين.
و�أود يف البداية تو�ضيح �أن الورقة تتناول �إقليم ال�شرق الأو�سط باختالف تعريفه منذ بدايات القرن
الع�شرين على يد املحلل اال�سرتاتيجي البحري الأمريكي «�ألفريد ماهان» عام  ،1902الذي ذهب �إىل �أن
م�صطلح ال�شرق الأو�سط جاء ليحل حمل م�صطلح ال�شرق الأدنى  Near Eastلتمييزه عن ال�شرق الأق�صى
 ،Far Eastولكن بالرتكيز على قلب هذا الإقليم �أي اخلليج الفار�سي ،كقوله :و�أطلق «ماهان» م�صطلح
ال�شرق الأو�سط على املنطقة املحيطة باخلليج� ،إىل �أن تو�سع يف املفهوم لي�شمل �أقاليم �آ�سيا املمتدة التي كانت
ت�سيطر على الطريق �إىل الهند.
وكان �أول ا�ستخدام مل�صطلح ال�شرق الأو�سط يف الواليات املتحدة بوا�سطة حكومة �أيزنهاور مبنا�سبة
ظهور مذهب �أو عقيدة �أيزنهاور  Eisenhower Doctrineلعام  ،١٩٥٧على هام�ش �أزمة ال�سوي�س ،لتقدمي
م�ساعدات ع�سكرية واقت�صادية لدول املنطقة ملواجهة التهديد واملد ال�شيوعي؛ حيث عرف «داال�س» وزير
اخلارجية الأمريكية ال�شرق الأو�سط ب�أنه املنطقة التي ت�شمل ليبيا يف الغرب وباك�ستان يف ال�شرق و�سوريا
والعراق يف ال�شمال و�شبه اجلزيرة العربية وال�سودان و�إثيوبيا يف اجلنوب .ويف عام  ،١٩٥٨ا�ستخدمت
اخلارجية الأمريكية امل�صطلح على �أنه مرادف لل�شرق الأدنى ،وي�شمل م�صر و�سوريا و�إ�سرائيل ولبنان والأردن
والعراق وال�سعودية والكويت والبحرين.

غري �أن الورقة تتناول يف ثناياها �أي�ضً ا مفهوم النظام الإقليمي العربي الذي يتفق مع مناهج تعريف
النظم الإقليمية التي تقوم على �أ�س�س ومعايري رئي�سية حمددة� ،أهمها :التوا�صل اجلغرايف ،والتماثل ،وحجم
التفاعالت� ،إىل جانب معيار مميز؛ وهو الإطار املعنوي الذي ي�ستند �إىل ال�شعور بالقومية العربية.
ومما يذكر �أن الأمم املتحدة ت�ستخدم م�صطلح ال�شرق الأو�سط على �أنه يعني غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
�سمات وخ�صائ�ص �إقليم ال�شرق الأو�سط

ال�شرق الأو�سط مفهوم جيو�سرتاتيجي يرتبط با�سرتاتيجيات القوى اال�ستعمارية ال�سابقة ،وحدوده غري
ثابتة وقابلة لالنكما�ش والتمدد تبعًا لتلك اال�سرتاتيجيات.
ويت�سم الإقليم باختالف تعريفه ونطاقه ،ويف متدده �أم يف انكما�شه بني ثالث قارات بعدد من ال�سمات
واخل�صائ�ص ،جنمل �أهمها يف الآتي:
 -1يفتقد الإقليم �إىل هياكل و�أطر م�ؤ�س�سية لإدارة �شئونه؛ مما ي�سهم يف �سيولة عالقات القوة بني دوله.
ويكر�س الت�شرذم �إىل �أقاليم فرعية ،ويفاقم التناف�س بني دول الإقليم وفق معادلة �صفرية.
� -2إنه �إقليم غني باملوارد ،ودينامي ،و�صراعي ،وفو�ضوي.
 -3تغيب عنه املبادئ الأ�سا�سية للحوكمة من ناحية القيم وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات.
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� -4ساحة تدخل خارجي وا�سع مبا�شر وغري مبا�شر ،و�ساحة ا�ستقطاب حاد ب�سبب �صراع وتناف�س
القوى الإقليمية والعاملية على الزعامة والهيمنة؛ مبا يعيد احلرب الباردة ب�أ�شكال �أخرى.
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 -5يعاين الإقليم من م�شكلة التحاور مع املجتمع الدويل لأ�سباب ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية.
 -6ي�شهد الإقليم كل �أنواع ال�صراعات العرقية والدينية واملذهبية والطائفية.
 -7يت�سم بعدم التوازن يف العالقات والأوزان بني دوله من ناحية الرثوة واملوارد وال�سكان ونظم
احلكم والعالقات مع الأطراف اخلارجية.
 -8تعتمد معظم دول الإقليم على اخلارج ،ويعاين الكثري من دوله من مع�ضلة �أمنية على امل�ستويات
الوطنية؛ مما يدفعها �إىل احل�صول على الأمن ب�إجراءات �أحادية ،والدخول يف �سباق ت�سلح.

 -9ي�شهد الإقليم �صعود هويات فرعية على ح�ساب الهويات القومية؛ مما ي�ؤدي �إىل عالقات �صراعية
متعددة على امل�ستويات الداخلية ودون الإقليمية.
 -10ي�ضم الإقليم عددًا من الدول الفا�شلة .وي�شهد ت�صاعد �أدوار الفاعلني من غري الدول.
 -11تعاين معظم دول الإقليم من الف�ساد ،والتدهور البيئي واالقت�صادي ،وغياب العدالة االجتماعية،
والإرهاب والعنف والتطرف.
الداخل امل�صري

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

حققت م�صر �إجنازات كبرية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أ�سهمت يف تثبيت �أركان الدولة وحتقيق
قدر كبري من اال�ستقرار� ،شهدت به م�ؤ�س�سات مالية واقت�صادية دولية عديدة .غري �أن هناك عددًا من الق�ضايا
حتتاج �إىل معاجلة حا�سمة وم�ستدامة حتى حتافظ م�صر على هذه الإجنازات وتبني عليها مل�صلحة الأجيال
احلا�ضرة والأجيال القادمة .ولعل �أهم هذه الق�ضايا:
 -1ح�سم اجلدل امل�ستمر حول الثنائيات التي تدور حول الهوية والرتاث والواقع وامل�ستقبل� :أي
املتغري والثابت ،والنقل والعقل ،والإبداع واالتباع ،والعام واخلا�ص ،والأ�صالة واملعا�صرة ،والداخلي
واخلارجي .وتربز هنا حمورية مواجهة �أزمة الفكر والثقافة وحتديات الإ�سالم ال�سيا�سي املغرتب عن
حركة التاريخ .ونقطة االنطالق احلتمية هنا �إ�صالح اخللل يف الفكر الديني املعا�صر وجتديده؛ لرت�سيخ
قيم الت�سامح واالعرتاف بالآخر املختلف ،و�إر�ساء مفهوم الوطن واملواطنة ،والأخذ بنا�صية العلم
والتكنولوجيا واالبتكار ) ،Science, Technology and Innovation (STIللتعامل مع الأو�ضاع
احل�ضارية يف عامل اليوم .وذلك انطالقًا من �أن �إعمال العقل فري�ضة �إ�سالمية وم�سئولية ح�ضارية حتمية
دينيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا ،ومن �أن �إ�صالح الفكر الديني هو ال�سبيل �إىل �إ�صالح الفكر ب�صفة عامة؛
وكذلك انطالقًا من �أن العقل هو ميزان اهلل يف الأر�ض.
وات�صال بذلك هناك حاجة ما�سة �إىل تطوير جذري ملنظومة التعليم والثقافة :لإعادة بناء العلوم
ً
-2
النقلية لت�صبح علومًا عقلية ،و�إعادة بناء الرتاث القدمي على ب�ؤرة جديدة من الوعي �أ�سا�سها قبول احلداثة
والت�صالح مع الع�صر احلديث ،وت�أ�سي�س العقل الناقد احلر ،وتعزيز التعليم والرتبية الإعالمية وفق قيم
اجتماعية قادرة على التفاعل مع الأو�ضاع احل�ضارية لعامل اليوم.
 -3تعزيز قوة م�صر الناعمة وفق املعايري وامل�ؤ�شرات العاملية ومراجعة م�ضمونها و�آلياتها:ملا كانت القوة
الناعمة من �أهم موارد م�صر ثرا ًء على ال�صعيدين الوطني والعاملي ،ف�إن هناك حاجة ما�سة �إىل �إحياء
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وجتديد م�صادر القوة الناعمة امل�صرية ملواكبة التطورات اجلذرية احلا�صلة يف عامل اليوم ،وال�ستثمار
التطورات العلمية والتكنولوجية خا�صة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال Information and
).Communication Technology (ICT
		 وتتطلب عملية الإحياء هذه الت�أكيد على الدور القيادي النموذجي لبناء امل�صداقية على هدى
ما ذهب �إليه �أ�ستاذ علم ال�سيا�سة الأمريكي «جوزيف ناي»� ،أول من ا�ستخدم مفهوم القوة الناعمة عام
1990؛ من �أن هناك وجهًا �آخر للقوة قوامه اجلاذبية التي جتد �أ�سا�سها يف ثقافة الدولة وقيمها وم�صداقيتها
كنموذج وقدوة يف �إطار تطبيق معايري وم�ؤ�شرات حمددة يف جمال م�صادر القوة الناعمة ،كاالبتكارات
واالخرتاعات ،واملنتجات الثقافية ،والتعليم ،واحلوكمة ،والعمل الدبلوما�سي �أو يف جمال قدرات الدولة
يف املجال االقت�صادي ،ويف جمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،ويف جمال بناء النموذج
ال�سيا�سي اجلاذب ،وتعزيز �أدوات القوة الناعمة وعلى ر�أ�سها الدبلوما�سية العامة (يف املجاالت الثقافية
والتعليمية والإعالمية) ،و�أدوات امل�ساعدات املالية واالقت�صادية.
		 ويرتبط بعملية �إحياء القوة الناعمة مل�صر عملية موا�صلة تعزيز اندماج م�صر يف النظام العاملي ،وفق
امل�ؤ�شرات واملعايري العاملية املرعية على امل�ستويات املختلفة ال�سيا�سية والقانونية ،والع�سكرية ،والأمنية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية .ولعل من التجارب واخلربات امل�صرية الناجحة التي
جتدر الإ�شارة �إليها النجاح الكبري الذي حققته م�صر يف مكافحة «فريو�س �سي» يف �إطار دبلوما�سية
ال�صحة العاملية (الدبلوما�سية الطبية)Global Health Diplomacy (GHD) .؛ مبا يعني م�شاركة
�إيجابية من م�صر يف اجلهود الدولية الرامية �إىل تخفيف حدة التفاوت يف الرعاية ال�صحية واحلماية �ضد
التهديدات العاملية ،وامل�شاركة الن�شطة يف عملية ت�شكيل و�إدارة بيئة ال�سيا�سة العاملية للرعاية ال�صحية؛
وهو الأمر الذي نال �إ�شادة عاملية ،خا�صة منظمة ال�صحة العاملية.
		 والواقع �أنني ل�ست يف حاجة �إىل الإطالة يف ق�ضية القوة الناعمة؛ �إذ �أفا�ض �أ�ساتذة وباحثون
وخرباء متميزون يف تناولها م�ؤخرًا.
 -4مدى جناح م�صر يف ا�ستثمار عالقات التعاون وال�شراكة الدولية (دول ومنظمات) لتحقيق الأمن
من خالل التنمية امل�ستدامة :ولعل مما ي�شار �إليه يف هذا املقام الأجندة الر�سمية للتنمية امل�ستدامة التي

�أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف � 25سبتمرب  ،2015وما ت�ضمنته يف فقرتها رقم  51من �سبعة ع�شر
هدفًا للتنمية امل�ستدامة ) .Sustainable Development Goals (SDGsتتناول م�ؤ�شرات اال�ستدامة

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

الأ�سا�سية يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،التي تعك�س الق�ضايا والتحديات اجلوهرية
التي يواجهها العامل ،وعلى ر�أ�سها ق�ضايا وحتديات تغري املناخ ،والفقر ،والغذاء ،وال�صحة ،والتعليم،
ومتكني املر�أة ،واملياه ،والطاقة ،والنمو االقت�صادي امل�ستدام ،و�أمناط الإنتاج واال�ستهالك �إىل �آخر هذه
الأهداف املعروفة .ويتناول الهدف ال�سابع ع�شر ،وهو الهدف الأخري ،التعاون وال�شراكة الدولية لتنفيذ
هذه الأهداف التي حتتاج �إىل عمل دويل من�سق ومتما�سك.
ويرتبط بذلك �أي�ضً ا مدى جناح م�صر يف التعامل مع التهديدات غري الع�سكرية� ،أي مع مفهوم الأمن غري
التقليدي )Non-Traditional Security (NTS؛ كما حدده الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة يف تقريره عام
 1994عن املوارد الب�شرية يف املجاالت ال�سبعة احليوية؛ وهي :الأمن االقت�صادي ،والأمن الغذائي ،والأمن
ال�صحي ،والأمن البيئي ،والأمن ال�شخ�صي ،و�أمن املجتمع ،والأمن ال�سيا�سي .وي�شكل هذا املفهوم مقاربة
جديدة للأمن تت�سع لت�شمل التدهور البيئي ،والتفاوت االقت�صادي ،والفقر ،والأوبئة ،والهجرة والالجئني،
والطاقة ،واملياه ،والغذاء ،واحلروب من �أجل املوارد ،و�إدارة الكوارث ،والإرهاب ،والف�ساد ،واحرتام حقوق
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية وغريها.
وقد يكون منا�سبًا هنا الإ�شارة �إىل مبادرة مكتبة الإ�سكندرية هذا العام ب�إطالق �سل�سلة حوارات املكتبة
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .تتناول معظم الأهداف ال�سبعة ع�شر للتنمية امل�ستدامة ،وما
تواجهها من م�شكالت وحتديات حتى عام  .2050وهي حوارات ت�ست�شرف امل�ستقبل ،وت�ضع �سيناريوهات
يف غاية الأهمية للتعامل مع ق�ضايا تغري املناخ واالنفجار ال�سكاين وق�ضايا ال�شباب املختلفة .وامل�أمول البناء
على هذه احلوارات وتو�سيع م�شاركة ال�شركاء املعنيني .Stakeholders
ويرتبط بذلك �أي�ضً ا مدى جناح م�صر يف مكافحة الأمناط املختلفة للجرمية املنظمة عرب احلدود يف �إطار
اتفاقية الأمم املتحدة لعام  ،2000التي دخلت دور النفاذ عام  .2003ويفر�ض ذلك تعزيز الإجراءات
الوطنية والدولية من جانب م�صر ملكافحة هذه اجلرائم التي تهدد ا�ستقرار الدول ،وت�ؤثر بال�سلب يف جهود
التنمية فيها .ولعل من �أخطر هذه اجلرائم االجتار بالب�شر ،واال�ستعباد اجلن�سي ،وتهريب الأ�صول واملقتنيات
الثقافية والأثرية ،واجلرائم الإلكرتونية واخلطف والقر�صنة والف�ساد وغريها.
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 -1تعد منطقة ال�شرق الأو�سط من �أكرث مناطق العامل ا�ضطرابًا وا�ستع�صا ًء على الأمن والتعاون على
الأقل لعقود قادمة؛ وذلك يف �ضوء ما متوج به من �صراعات وتناق�ضات وتناف�سات.
 -2وي�شهد الإقليم ت�صاعد النزعة الطائفية والعرقية والقبلية .ويظهر ذلك بجالء يف ال�صراعات
الدائرة يف كل من اليمن والعراق و�سوريا وليبيا ولبنان .وقد �أ�صبح ال�صراع ال�سني ال�شيعي على
وجه اخل�صو�ص دينامية مركزية يف التناف�س اجليو�سرتاتيجي بني دول املنطقة ،خا�صة بني اململكة
العربية ال�سعودية و�إيران.
حتول ا�سرتاتيجيًّا  Strategic Shiftيف موازين القوة باملنطقة ،مع ظهور قوًى �أخرى
 -3ت�شهد املنطقة ً
مناوئة يف الغالب للم�صالح احليوية امل�صرية.
 -4وهناك �أي�ضً ا مع�ضلة التعامل مع تراجع الق�ضية الفل�سطينية والتهديد الأمني املحتمل من احلدود
ال�شرقية ،وكذا مع �إحباط مقاربة البناء على معاهدة ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية وجهود امل�صاحلة
الفل�سطينية.
 -5ي�شار �أي�ضً ا يف هذا املقام �إىل مع�ضلة التعامل مع املحاوالت امل�ستمرة لإ�ضعاف بل لهدم
النظام الإقليمي العربي ل�صالح نظام �شرق �أو�سطي �أو�سع .وهذا يفر�ض حتمية �إ�صالح جامعة
الدول العربية ومعها النظام الإقليمي العربي برمته؛ وذلك مبراجعة ميثاقها ليعك�س املفاهيم
واملبادئ امل�ستحدثة يف جمال التنظيم الدويل .فالأمر �أ�صبح ملحً ا لإجراء مراجعة حقيقية
لبع�ض املفاهيم القانونية وال�سيا�سية اجلامدة التي عرقلت �أعمال اجلامعة لعقود طويلة ،مثل
ا�شرتاط توافر الإجماع عند اتخاذ القرارات يف بع�ض املجاالت ،وحمدودية �صالحيات الأمني
العام ،و�ضعف امليزانية .وال �شك يف �أن تطوير النظام الإقليمي العربي لبناء تكتل عربي
متما�سك �سيمكنه من ال�صمود �أمام التكتالت العمالقة يف عامل اليوم ،و�أمام حماوالت
�إ�ضعاف وتذويب الكيان العربي يف �أطر �أو�سع.
 -6ومن املع�ضالت �أي�ضً ا على م�ستوى النظام الإقليمي العربي مع�ضلة التعامل مع اختالف الر�ؤى
مع قوًى عربية مهمة ب�ش�أن الأو�ضاع يف �سوريا واليمن ،والتعامل مع �إيران و�أمن البحر الأحمر،
وبناء القوة العربية امل�شرتكة ،والتحالف اال�سرتاتيجي الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط .MESA

الإطار العاملي

نتناول يف هذا الإطار املع�ضالت والت�سا�ؤالت الآتية:
 -1كيفية تعامل م�صر مع �سيا�سات االنفرادية ،وتخطي ال�شرعية ،والتحول �إىل �سيا�سات فر�ض الأمر
الواقع من جانب الواليات املتحدة .ومن ذلك على �سبيل املثال (حماولة فر�ض نظام �إقليمي جديد
على ح�ساب النظام الإقليمي العربي ،و�إهدار جهود ت�سوية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ال�سابقة وحل
الدولتني ،وعدم التحم�س الأمريكي مع جهود م�صر يف مكافحة الإرهاب بالقدر الكايف).
 -2كيفية تعزيز م�صر من م�شاركتها يف الإدارة اجلماعية امل�شرتكة ل�شئون العامل
 ،Governanceويف االتفاقيات الدولية ال�شارعة ( Global Regulatory Instrumentsخا�صة
يف جماالت التجارة والبيئة والديون ،وتنفيذ �أجندة التنمية امل�ستدامة مبا يحقق م�صالح الدول
النامية).
Global

 -3كيفية تعامل م�صر مع ال�ضغوط العاملية والإقليمية على �سعي م�صر التباع �سيا�سات م�ستقلة
يف املنطقة .ولعل مما ي�شار �إليه يف هذا املقام التلويح ب�إمكانية تطبيق قانون معاقبة من يتعاون
مع خ�صوم �أمريكا (معار�ضة الكوجنر�س الأمريكي لتعاون م�صر مع رو�سيا يف جمال الأ�سلحة)
).Countering America’s Adversaries through Sanctions Act (CAATSA

مالحظات ختامية

نتناول يف ختام هذه الورقة عددًا من املالحظات يتعلق بع�ضها مبدى �إمكانية ا�ضطالع م�صر بدور
�إقليمي ،ويتعلق البع�ض الآخر مبتطلبات بناء النظام الإقليمي العربي من ناحية ،والنظام الإقليمي للأمن
والتعاون يف الإطار الأو�سع من ناحية �أخرى.

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

 -4احلفاظ على الكثري من م�صالح م�صر احليوية يفر�ض حتمية التعاون وال�شراكة مع العامل اخلارجي.
ومن الأمثلة على ذلك :الأمن املائي ،وعوائد امل�صريني باخلارج ،وعوائد قناة ال�سوي�س ،والت�سليح،
ونقل العلم والتكنولوجيا ،وعوائد ال�سياحة ،وتوطني ال�صناعة ،ومكافحة الإرهاب .وتواجه م�صر
حتدي احلفاظ على هذه امل�صالح وتعزيزها يف �ضوء �ضغوط وحتديات غنية عن البيان.
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أول :م�صر و�إمكانية اال�ضطالع بدور �إقليمي
� ً

 -1ال جدال يف حتمية ا�ضطالع م�صر بدور �إقليمي فاعل� ،سواء يف �إطار النظام الإقليمي العربي �أم يف
�أي �إطار �إقليمي �أو�سع حمتمل .غري �أنه رغم الإجنازات الكبرية التي حتققت يف م�صر يف املجاالت
املختلفة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ف�إن �أمامها الكثري من التحديات والتهديدات الداخلية
واخلارجية التي حتول على الأقل يف املرحلة احلالية دون اال�ضطالع بدور �إقليمي �شامل .ولعل
هذا يفر�ض على م�صر يف هذه املرحلة التحرك وفق الأولويات املت�صلة مب�صاحلها احليوية يف �إطار
الإمكانيات والقدرات املتاحة.
 -2وي�سري ب�شكل متزامن مع هذا موا�صلة تعزيز الإ�صالح والبناء الداخلي بالتعامل مع التحديات
والتهديدات الداخلية ،التي تناولت هذه الورقة �أهم جوانبها .خا�صة ما يتعلق ب�أهمية بناء منوذج
ح�ضاري جاذب؛ من خالل �إ�صالح اخللل يف الفكر الديني املعا�صر ،وتعزيز م�صادر وقدرات القوة
الناعمة ،وحتقيق االندماج يف النظام العاملي وفق امل�ؤ�شرات واملعايري العاملية املرعية.
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 تفر�ض املحاوالت العاملية والإقليمية امل�ستمرة لإ�ضعاف وهدم النظام الإقليمي العربي ل�صالح الإطارالأو�سع للأمن والتعاون يف الإقليم ،حتمية �إ�صالح جامعة الدول العربية ومعها النظام الإقليمي
العربي برمته ا�ستثمارًا ملعيار �أ�سا�سي مييز النظام الإقليمي العربي (�إىل جانب معايري التوا�صل اجلغرايف،
والتماثل ،وحجم التفاعالت) .وهو الإطار املعنوي الذي ي�ستند �إىل ال�شعور بالعروبة .وهو ما عرب عنه
الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى الفقي يف مقالته «�أ�صداء العروبة امل�صرية» املن�شورة يف «الإندبندنت» العربي
بتاريخ � 5أغ�سط�س  ،2019التي ذكر فيها�« :إن العروبة خال�صة لقوميات �سبقت وح�ضارات قامت
وتيارات فكرية ،عربت على املنطقة وتركت يف النهاية �سبيكة واحدة نطلق عليها ال�سبيكة العربية التي
ننتمي �إليها وندافع عنها رغم كل الإحباطات والإخفاقات والتحديات».
ثالثًا :النظام الإقليمي للأمن والتعاون يف الإطار الوا�سع

� -1إن الأو�ضاع الراهنة يف معظم دول �إقليم ال�شرق الأو�سط وعلى ر�أ�سها غياب املبادئ الأ�سا�سية
للحوكمة ،تعلي من �ش�أن نظرية الدور يف ال�سيا�سة اخلارجية التي تلتقي مع النظرية البنائية يف
الرتكيز على االقرتابات ال�سيكولوجية .ووفقًا لرائد نظرية الدور «كارل هول�ستي» يتم درا�سة �سلوك
الدول بو�صفها �أدوارًا �أ�سا�سية على امل�سرح الدويل ،انطالقًا من الت�أثر بال�صور املت�شكلة يف �أذهان

الق�سم الثاين (�أوراق مفهومية)

النخب و�صناع القرار ،بفعل الهوية االجتماعية والقيم ال�سائدة واخل�صائ�ص القومية وقدرات الدولة
ال�سيا�سية والع�سكرية.
ويف�سر «هول�ستي» �سبب ت�شابه الدول يف م�صادر القوة واختالفها يف ال�سلوكيات بثالثة �أ�سباب:
م�صادر الدور� :أي اخل�صائ�ص القومية للدول املادية وغري املادية.
ت�صور الدور� :أي ت�صورات و�إدراكات �صناع القرار لأدوارهم (لأن امتالك املقومات ال يعني
بال�ضرورة القدرة على القيام بالدور).
�أداء الدور� :أي خمرجات ال�سيا�سة اخلارجية من قرارات و�سلوكيات.
ويخل�ص «هول�ستي» �إىل القول ب�أن الدور يعتمد يف الأ�سا�س على مدى ر�ؤية وت�صور �صانع القرار
لدوره ،انطالقًا من تقييمه و�إدراكه لإمكانيات دولته (م�ؤهالت الدور) ،ومدى قدرة �صانع القرار
على تهيئة البيئة اخلارجية لقبول هذا الدور والتجاوب معه.
� -2إن كثافة التناف�س والت�صالح وج�سامة اال�ضطراب يف �إقليم ال�شرق الأو�سط تعد من العوامل التي
ت�سهم يف احلفاظ على دينامية جمال الدرا�سات الأمنية وتطوره .وينعك�س ذلك يف كثافة الأعمال
الأكادميية من جانب اجلامعات ومراكز البحث والفكر ،ومدر�سة كوبنهاجن للدرا�سات الأمنية،
التي تركز على تفاعل ق�ضايا الأمن مع ال�سيا�سات الداخلية.
 -3حتتاج معظم دول �إقليم ال�شرق الأو�سط �سواء يف متدده �أم يف انكما�شه �إىل ت�صالح داخلي قبل
الت�صالح مع العامل اخلارجي ،يقوم على نهج كلي للتعامل مع التحديات الرئي�سية التي تواجه
العامل ،ومن �أهمها:
�أ� -أزمة الفكر التي تعوق تقدم الإن�سان ،مع ما يرتبط بها من فكر �أ�صويل متطرف يفاقمه املد اليمني
امل�ست�شري يف �أرجاء العامل.
ب -غياب العدالة االجتماعية نتيجة التفاوت يف توزيع الرثوة.
ت -التدهور البيئي الكارثي الذي يهدد كوكب الأر�ض.
ث -غياب تطبيق مبادئ احلوكمة على م�ستوى القيم وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات والآليات
واملمار�سات ،التي متكن املجتمع من �إدارة �شئونه من خالل التفاعل الداخلي واخلارجي بني
الدولة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،والتي يبلور الأفراد واجلماعات من خاللها م�صاحلهم،
ويعاجلون اختالفاتهم ،ويبا�شرون حقوقهم والتزاماتهم القانونية؛ وذلك ا�ستنادًا �إىل املعايري
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الثمانية التي حددتها الأمم املتحدة؛ وهي :التوافق املجتمعي ،وامل�شاركة ،وحكم القانون،
والفاعلية ،والكفاءة ،وامل�ساءلة ،وال�شفافية ،ومدى اال�ستجابة والر�ضا ال�شعبي.
ج -غياب ثقافة ال�سالم ونبذ العنف التي تتبناها الأمم املتحدة وت�شرف على تطبيقها منظمة
اليون�سكو ،ح�سب النقاط الثماين التي وردت يف برنامج العمل لثقافة ال�سالم الذي �أقرته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام 1999؛ وهي :التعليم من �أجل ال�سالم ،وتعزيز التنمية
امل�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية ،واحرتام حقوق الإن�سان ،ومتكني املر�أة ،وامل�شاركة
الدميقراطية ،والت�سامح ،والتدفق احلر للمعلومات ،ونزع ال�سالح.
		 ويرتبط بذلك بناء ثقافة مت�صاحلة مع العامل ،وتنمية ثقافية م�ستدامة تكون نقطة البداية واالنطالق
عند احلديث عن بناء نظام �إقليمي للأمن والتعاون .وهذا باعتبار �أن الثقافة مبعناها الوا�سع هي م�صدر
للأحكام ومقيا�س للقيم و�ضابط لل�سلوك .وهي ن�سيج احلياة االجتماعية وجودًا وحركة وتوظيفًا .وهي
جميع ال�سمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي متيز جمتمعًا بعينه ،وت�شمل طرائق احلياة
ف�ضل
والعادات والتقاليد واملعتقدات والآداب والفنون واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية؛ ً
عن �أن الثقافة هي املحرك للعالقات الدولية والدافع الأ�سا�سي للنمط ال�صراعي من ناحية ،ولها دورها
املحوري يف بناء التما�سك االجتماعي يف املجتمعات من ناحية �أخرى.
		 كذلك ،ف�إن للهوية الثقافية �صورًا عديدة مهمة ت�ؤثر يف ق�ضايا ال�سلم والأمن يف الداخل واخلارج.
فالهوية حتفز ال�صراعات ،وت�ؤثر يف مفهوم امل�صالح احليوية ومفهوم القوة ،ومتثل �أ�سا�سً ا لن�ش�أة احلركات
ف�ضل عن �أنها ت�شكل الأدوار الإقليمية .واملطلوب هو عقلنة الهويات و�صياغتها يف �سيا�سات
الأ�صولية؛ ً
تعك�س الهوية دون تعري�ض امل�صالح احليوية للخطر؛ وهو ما ميكن �أن تقوم به امل�ؤ�س�سات ومراكز الفكر
والبحث.
ح -يعد الإعالم من خالل ا�ستثمار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من الأدوات الأ�سا�سية
لتعزيز بناء ثقافة ال�سالم والتنمية الثقافية والإ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة .وحتتاج
معظم دول �إقليم ال�شرق الأو�سط �إىل قلب الأو�ضاع ال�سلبية الناجمة عن اال�ستثمار ال�سلبي
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �إ�شاعة خطاب الكراهية والعنف والتطرف الذي ي�ؤدي
�إىل الإرهاب وزعزعة ا�ستقرار الدول .وال يخفى الدور الذي ميكن �أن ي�سهم به الإعالم يف
خلق ف�ضاء م�شرتك يحقق امل�شاركة واالنت�شار؛ باعتبار �أن الإعالم لي�س جمرد �أداة ،ولكنه
نظام اجتماعي متكامل لإنتاج املعلومات والأفكار يف الف�ضاء العام وت�سويقها على م�ستوًى
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جماهريي ،بعد �أن �أ�صبح الأفراد فاعلني يف �إدارة وهند�سة الف�ضاء العام وامل�شاركة النقدية يف
حوار تلقائي وعفوي متحرر.
خ -لكي ت�سهم منطقة ال�شرق الأو�سط يف معاجلة م�شاكل الأمن الإقليمي والعاملي ،ف�إنها مطالبة
باال�ستفادة من الر�ؤية ال�شاملة للأمن والتعاون ،تقوم على الأبعاد التي تتبناها منظمة الأمن
والتعاون الأوروبي  ،OSCEوتتجاوز جمرد التوازن الع�سكري .وهي الأبعاد ال�سيا�سية
والع�سكرية واالقت�صادية والبيئية والإن�سانية التي تتفق مع جماالت مفهوم الأمن غري التقليدي
 ،NTSومع الأهداف الرئي�سية لعملية بر�شلونة ،لعام ( 1995احلوار ال�سيا�سي والأمني،
وال�شراكة االقت�صادية واملالية ،وال�شراكة االجتماعية والثقافية والإن�سانية لتعزيز التفاهم بني
الثقافات والتبادالت بني منظمات املجتمع املدين) ،كما تتفق مع �أهداف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر.
د� -إن �إقامة نظام �إقليمي للأمن والتعاون عملية �شاقة ومعقدة ،خا�صة يف �إقليم م�ضطرب وفو�ضوي،
مثل �إقليم ال�شرق الأو�سط .و�أي قاعدة و�أ�سا�س لهذا البناء يجب �أن تتم باتباع نهج تدريجي،
�سواء من الناحية الزمنية �أم من ناحية عدد الدول الأع�ضاء يف هذا النظام؛ وذلك وفق مراحل
متتالية تقوم على الت�صور الآتي:
املرحلة الأوىل :ت�ضم الدول العربية فقط.
املرحلة الثانية :ت�ضم الدول العربية �إىل جانب دول اجلوار (تركيا و�إيران).
املرحلة الثالثة :ت�ضم دول املرحلتني الأوىل والثانية ،م�ضافًا �إليها الهند وباك�ستان.
املرحلة الرابعة :ت�ضم دول املراحل الثالث ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل دول �آ�سيا الو�سطى ورمبا دول
القرن الإفريقي.
		 كذلك ميكن اتباع النهج التدريجي بالبدء باملجاالت التي ميكن االتفاق حولها ب�سهولة ،مثل
التعاون يف املجاالت الع�سكرية غري القتالية ،كالبحث والإنقاذ وتبادل املعلومات والإنذار املبكر
و�إجراءات بناء الثقة .احلد الأدنى لأي نظام �إقليمي للأمن والتعاون هو احتواء املخاطر ،واحليلولة
دون تطورها �إىل نزاعات ،وانتهاج الدبلوما�سية الوقائية.
ذ -ويف جميع الأحوال يلزم �إجراء البحث والدرا�سات املتعمقة النظرية وامليدانية امل�شرتكة من
جانب اخلرباء والباحثني ،من خالل مراكز الفكر والبحث العربية وغري العربية من املنطقة
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ومن خارجها حول �أي نظام �إقليمي حمتمل للأمن والتعاون يف �إقليم ال�شرق الأو�سط؛ مع
�إ�شراك منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية؛ �إىل جانب درا�سة جتارب النظم
الإقليمية القائمة ،مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي  ،OSCEواليوروميد (بر�شلونة)،
واالحتاد الأوروبي وغريها.
ر -لن يكتب النجاح لأي ترتيبات �إقليمية يف �إقليم ال�شرق الأو�سط مبعزل عن التوافق والتن�سيق
مع القوى العاملية والإقليمية ،خا�صة الواليات املتحدة التي ال ت�ستطيع �أن تعزل نف�سها عن
الواقع ال�سلبي للف�شل يف �إدارة �شئون املنطقة ،والتي ترى �أن ال�شرق الأو�سط الكبري �سيبقى
لعقود قادمة مو�ضع �أهمية ا�سرتاتيجية لها؛ نظرًا للموقع احليوي الذي تتمتع به املنطقة ،وملواردها
الهائلة ،ول�ضمان �أمن �إ�سرائيل كهدف ا�سرتاتيجي �أمريكي ثابت.
ز -حتتاج ق�ضية الدور الإقليمي �إىل املزيد من البحث والدرا�سة .و�أقرتح �إيالء اال�ستف�سارات
والت�سا�ؤالت الآتية االهتمام الواجب يف هذا الإطار:
 كيفية تعامل م�صر مع �أزمة اخللل يف الفكر الديني ،وتداعيات وت�أثريات الإ�سالم ال�سيا�سي. كيفية تعامل م�صر مع �سيا�سات االنفرادية ،وتخطي ال�شرعية ،والتحول �إىل �سيا�سات فر�ضالأمر الواقع من جانب الواليات املتحدة.
 ال�ضغوط العاملية والإقليمية الواقعة على �سعي م�صر التباع �سيا�سات م�ستقلة يف املنطقةومدى جناح م�صر يف ذلك.
 كيفية التعامل مع اختالف الر�ؤى مع قوًى عربية مهمة ب�ش�أن بع�ض الأو�ضاع يف املنطقة. كيفية تعامل م�صر مع التوتر والتناف�س يف �شرق املتو�سط. مع�ضلة �إدماج �إ�سرائيل �ضمن �أي نظام �إقليمي للأمن والتعاون يف ال�شرق الأو�سط. كيفية حتقيق �شعار �أن �أمن اخلليج جزء ال يتجز�أ من �أمن م�صر ،يف �ضوء مواقف القوىالكربى والإقليمية بل دول اخلليج ذاتها.
 كيفية حتقيق تكامل النظم الإقليمية الفرعية مع نظام جامعة الدول العربية. كيفية التعامل مع مع�ضلة غياب الإرادة ال�سيا�سية ملعظم الدول الأع�ضاء يف جامعة الدولالعربية الالزمة؛ لتحقيق الإ�صالح اجلذري للجامعة ،ومنظومة العمل العربي امل�شرتك
برمتها.

