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َقلَّب اأوزوري�ص عينيه يف اخلالدين, وقال :

 - ها هي حياة م�رص قد عر�صت عليكم بكل اأفراحها واأحزانها, مذ 
وّحدها مينا وحتى ا�صرتدت ا�صتقاللها على يد ال�صادات, لعلَّ لبع�صكم 

روؤية يريد اأن ينوه بها !

وطلب امللك اإخناتون الكلمة, ثم قال:

 - اأدعو لال�صتم�صاك بعبادة االإله الواحد باعتباره املعنى واخللود والتحرر 
 من اأية

 عبودية اأر�صية.

وقال امللك مينا:

 - واحلر�ض على َوحدة االأر�ض وال�صعب, فالنك�صة ال جتيء اإال نتيجة خللل 
ي�صيب هذه الوحدة.

وقال امللك خوفو:

 - على م�رص اأن توؤمن بالعمل؛ به �صيدت الهرم؛ وبه توا�صل البناء.

وقال اأحمتب؛ وزير امللك زو�رس:

 - واأن توؤمن بالعلم , فهو القوة وراء خلودها.

وقال احلكيم بتاح حتب:

 - واأن توؤمن باحلكمة واالأدب ؛ لتنعم بن�صارة احل�صارة وتنهل من 
رحيقها.
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وقال اأبنوم:

 - واأن توؤمن بال�صعب والثورة لتطرد م�صريتها نحو الكمال.

وقال امللك حتتم�ص الثالث:

 - واأن توؤمن بالقوة التي ال تتحقق حتى تلتحم بجريانها.

وقال �صعد زغلول:

 - واأن يكون احلكم فيها من ال�صعب بال�صعب من اأجل ال�صعب.

وقال جمال عبد النا�رس:

 - واأن تقوم العالقات بني النا�ض على اأ�صا�ض من العدالة االجتماعية 
املطلقة.

وقال اأنور ال�صادات:

 - واأن يكون هدفها احل�صارة وال�صالم.

وهنا قالت اإيزي�ص:

 - لي�رصع كلٌّ منكم اإىل اإلهه , اأن يهَب اأهل م�رص احلكمة والقوة؛ لتبقى 
على الزمان منارة للُهدى واجلمال.

هم وا�صتغرقوا يف الدعاء. فب�صط اجلميع اأُكفَّ

جنيب حمفوظ )رواية اأمام العر�ض(
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ُمخطئ من يعتقد اأن الثورة الم�صرية قد اكتملت حلقاتها بانتخاب الم�صريين - 
باإرادتهم الحرة - رئي�ًصا الأول مرة في تاريخهم الذي يمتد الأكثر من �صبعة اآالف �صنة, 
المنتخب بوا�صطة حركة جماهيرية مدعومة من  الرئي�ض  اإزاحة هذا  اأو بموتها نتيجة 
الموؤ�ص�صة الع�صكرية, اأو با�صتمرار التدهور المتزايد في االأو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية 
الم�صرية  الخارجية  ال�صيا�صة  توجهات  اأن  على  يراهـن  من  ا  اأي�صً ومخطئ  الداخلية. 
الجمهورية  للحقب  امتداًدا  �صتكون  يناير2011   من  والع�صرين  الخام�ض  ثورة  بعد 
اأن  توقع  اأحدهم  ي�صتطع  لم  وتمكًنا  قدرة  والموؤرخين  المحللين  اأكثر  اإن  ال�صابقة. 
تقوم )فرن�صا( بعد ثورتها العظيمة في اأواخر القرن الثامن ع�صر, تحت تاأثير الفو�صى 
واالقتتال الداخلي الذي �صهدته البالد طوال عقود اأربعة, بفر�ض هيمنتها على اأغلب 
الثورة  مع  االأمر  وكذلك  ع�صر,  التا�صع  القرن  من  االأول  الثلث  في  االأوروبية  القارة 
)البل�صفية( التي وقعت في )رو�صيا( في عاِم )1917(, وبعد اأقل من ثالثة عقود كانت 
بمثابة القطب )االأول( في النظام الدولي بف�صل قوتها الع�صكرية واالقت�صادية الهائلة. 
بفعل عوامل  ال�صطح,  ما يظهر ويطفو على  اأن  تعلمنا  للثورات  التاريخية  التجربة  اإن 
ب�صورة  يعبر  ال  للثورة -  الالحقة  القليلة  ال�صنوات  في  الداخلي,  والتجاذب  التفاعل 
ال�صعب  ثورة  اإن  والدولية.  االإقليمية  البيئات  في  الثورات  هذه  �صتحدثه  عما  حقيقية 

الم�صري - نقول - لن ت�صذَّ عن هذه القاعدة التاريخية.

اإلى و�صع ت�صور/ اإطار )نظري(  بناًء على ما �صبق, �صن�صعى خالل هذه الدرا�صة 
م�صتقبلي لما �صتكون عليه ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية, بناء على االحتماالت والتغيرات 
النظام  الم�صتقبل, وطبيعة  المحلي في  ال�صيا�صي  النظام  يتخذها وي�صلكها  اأن  المتوقع 
الذي �صي�صود في م�صر خالل مرحلة ما بعد الثورة, وذلك عن طريق افترا�ض تحول 
النظام ال�صيا�صي الم�صري لنظام ديمقراطي ـ تمثيلي )نيابي( حقيقي,  والربط بين طبيعة 
هذا النظام ومدى تاأثيره على عملية ت�صكيل نوعية ال�صلوك والفعل ال�صيا�صي الخارجي 
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 Grand( الم�صري في الم�صتقبل. وقد حاولنا عن طريق مقارنة االإ�صتراتيجيات الوطنية العليا
Strategy(  المتاحة, والممكن اتباعها في الم�صتقبل - اختيار اأف�صل البدائل المتاحة وتو�صيح 

فائدتها ومميزاتها اأمام �صانع القرار ال�صيا�صي الخارجي الم�صري, وكيف يمكن اأن ت�صهم هذه 
ء م�صر لمكانتها االإقليمية الجديرة بها.  االإ�صتراتيجية في اإعادة تبوُّ

هذه االإ�صتراتيجية عمادها االأول هو “االإن�صان” الم�صري الذي بعثته الثورة من جديد. 
التوا�صل  تقنيات  وفي  وقوامي�صه,  الع�صر  لغة  في  والمتحكم  المتعلم  العربي  االإن�صان  ذاك 
وبناء عالقات �صبكية ب�صعة العالم, والمتملك من حقوق وحريات وتعبيرات الذات الثقافية 
يتوجب  العمل  هذا  مثل  باأن  اإيماننا  من  الرغم  وعلى  والمدنية.   , وال�صيا�صية   , والفكرية   ,
مناق�صته وتد�صينه داخل اأروقة وزارة الخارجية وموؤ�ص�صات االأمن القومي والمجال�ض النيابية 
والت�صريعية التي تمثل فيها االأمة بوا�صطة مندوبين عنها, تم انتخابهم بحرية ونزاهة, وفي مراكز 
الفكر و�صنع القرار على �صعيد اآخر, وخالل حوار وطني تفاعلي وممتد على �صعيد ثالث, 

فاإنه مو�صوع متعلق بم�صتقبل االأمة الم�صرية كلها, ولي�ض فقط باأمنها القومي.    

اإننا نجادل هنا باأن االإ�صتراتيجية الوطنية االأف�صل لم�صر الثورة هي ’’الدولة التي ال غنى 
عنها‘‘, والتي تعني بناء دولة م�صرية حديثة قوية )اقت�صاديًّا وع�صكريًّا( في الداخل, وم�صتقلة 
خارجيًّا, تعطيها من الفعالية وحرية الحركة ما يوؤهلها الأن تكون جزًءا ال يتجزاأ من منظومة 
التفاعالت االإقليمية. وهو ما يعني اأن ت�صبح م�صر المالذ والحامي االإقليمي والعن�صر االأ�صا�صي 
في المعادالت ال�صيا�صية, واالقت�صادية, واالإ�صتراتيجية بف�صل موقعها )الجيوبولتيكّي( الفريد 
وتنموية  اقت�صادية  نه�صة  حدوث  بفر�ض  المتقدمة  والتنموية  ال�صناعية  وقدراتها  والمتميز, 
والتكنولوجي,  الع�صكري  وتفوقها  القادمين,  العقدين  اأو  العقد  خالل  م�صر  في  �صاملة 
اإقليميًّا,  الطاغي  والفني  والفكري  ال�صيا�صي  نموذجها  والفكرية, وجاذبية  الثقافية  وهيمنتها 
و�صرعية وجاذبية �صيا�صاتها الخارجية, وتبنيها للق�صايا االإن�صانية, ووقوفها الدائم مع حقوق 
ال�صعوب وحرياتها, في المنطقة الممتدة من )موريتانيا( غرًبا حتَّى )اإيران( �صرًقا, ومن جنوب 
منطقة البحر المتو�صط �صمااًل حتَّى منابع النيل جنوًبا. م�صتفيدة من اإرثها الح�صاري واالإن�صاني 
التاريخ,  الح�صارية كاأول دولة قومية في  الب�صري, وباإ�صهاماتها  التاريخ  ال�صارب في جذور 
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وهو ما ال يعني بال�صرورة اأن تكون م�صر هي المهيمن االإقليمي, بقدر ما يعني تقديًرا لوزنها 
ولنوعية خياراتها الوطنية ح�صبما تحوز من موارد وم�صادر للقوة توؤهلها وتمكنها من ممار�صة 

هذا الدور.





مـاهـيـة الإ�صـتـراتـيـجـيـة الــوطــنــيــة

المق�صود باالإ�صتراتيجية الوطنية الكبرى )Grand Strategy(, وكما عرفها عالِما ال�صيا�صة 
اأهدافها  لتحديد  الدول  »�صعُي   )Posen( بوزين   وباري   ,  )Mearsheimer( مير�صايمر  جون 
والتعامل  مواجهتها  وكيفية  ت�صتهدفها,  التي  التهديد  و�صور  العليا,  الوطنية  وم�صالحها 
معها«)1(. اأو هي كما يعرفها »كولين غراي« )Gray( بـاأنَّها »التوظيف الهادف لكل اأدوات 
القّوة المتوفرة من اأجل الحفاظ على اأمن الدولة وبقائها«. واالإ�صتراتيجية الكبرى عند عالم 
االإ�صتراتيجية االأ�صهر »ليدل هارت« )Hart(  - تنظر لما وراء الحرب وال�صالم. حيث يرى 
)هارت( اأنَّه  كما يتوجب على الدول دمج هذه االأدوات من اأجل تحقيق اأمنها وازدهارها- 
ا ا�صتعمالها لتجُنب االإ�صرار باأو�صاع ال�صالم في الم�صتقبل. وعلى ذلك فهي  يجب عليها اأي�صً
ال�صيا�صات  من  ة  المرجوَّ االأهداف  يحقق  ب�صكل  وتطبيقها  القومية  الموارد  توزيع  "فن  تعني 
التي تم التخطيط لها, بناًء على التقييم ال�صليم للتحديات واالأخطار التي تواجهها الدول, وما 
نحن  اأما  المخاطر)2(".  هذه  لمواجهة  القومية  مواردها  كافة  وتخ�صي�ض  تعبئة  من  ي�صتتبعها 
َـّها »التوافق ال�صيا�صي واالجتماعي حول تحديد هدف - اأو مجموعة اأهداف -  فنعرفها بـاأن
قومّي لالأمة ت�صعى لتحقيقه, عن طريق ت�صخير كافة الموارد القومية المتاحة لتحقيقه«. على 
ذلك فاإن اأيَّ اإ�صتراتيجية وطنية تت�صمن عاملين, اأولهما ذاتي )اإدراكي( Subjectivity , ويتمثل 
في تحديد وت�صور التحديات التي قد تواجه الدولة في الم�صتقبل. والثاني عامل )مو�صوعي( 

اإجرائي Objectivity, ويتمثل في كيفية مواجهة هذه التحديات والمخاطر. 

  Barry Posen, The Source of Military Doctrine: France, Britain and Germany between the World  (1)
 Wars (Ithaca: Cornell University Press, 1984): 5; John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New
York: W. W. Norton, 2001): 8.

  Colin Gray, War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History, (New  (2)
 York: Routledge 2007): 283. B. H. Liddle Hart, Strategy: Second Revised Edition (New York: Penguin Books,
  1991): 322.
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المثير لالأ�صى هنا اأنه برغم حر�ض كل القوى الدولية على و�صع  اإ�صتراتيجية عليا للم�صتقبل, 
ال�صير على نهجها, وذلك عبر  تحدد ماذا تريد تحقيقه م�صتقبليًّا, وكيفية تحقيقه عن طريق 
اإثارة جدل علمي ونظري )حتَّى �صعبي( حول هذه االإ�صتراتيجة بهدف الو�صول الأف�صل ال�صيغ 
الباحث لم ي�صتطع  فاإن  العليا,  الوطنية  القرار لتحقيق الم�صالح  اأمام �صناع  المتاحة  والبدائل 
الو�صول لوثائق, اأو درا�صات, اأو م�صروعات م�صرية تطرقت لمو�صوع االإ�صتراتيجية الوطنية 
لهذا  تطرقت  التي  المعدودة  الدرا�صات  تلك  حتَّى  والع�صرين.  الحادي  القرن  في  الم�صرية 
المو�صوع )ولو ب�صورة غير مبا�صرة( تعاني من �صعف منهجيٍّ كبير, حيث اأغفلت احتماالت 
حدوث تغييرات راديكالية, �صواٌء على م�صتوى النظام ال�صيا�صي الم�صري اأو االإقليمي, رغم 
الر�صا  معدل  انخفا�ض  اإلى  ت�صير  كانت  التي  ال�صحيحة(  وغير  )ال�صحيحة  الموؤ�صرات  كل 
ال�صعبي عن ال�صيا�صات المحلية, والتراجع ال�صديد في المكانة الخارجية الم�صرية, وبالتالي 
والتحرك  ال�صلوك  على  الداخلية  والتحوالت  العوامل  تاأثير  من  الدرا�صات  هذه  قللت  فقد 

الم�صري الخارجي, اإقليميًّا ودوليًّا)3(.  

اأيَّة اإ�صتراتيجية وطنية كبرى المرور بثالث خطوات رئي�صية, هي تحديد  يتطلب تطبيق 
المتطلبات  )اأو َمن االأعداء ؟(, تحديد نقاط القوة وال�صعف )اأو ماذا يجب اأن تفعل الدولة؟(, 
و اإنجاز وتطبيق الحلول )اأو تحديد الو�صائل واالأدوات Forces & Methods  الالزمة والفعالة 

والقادرة على مواجهة هذه التحديات, وردع هوؤالء االأعداء(. 

الدرا�صات  اأهم  من  امل�رصي  الوزراء  ملجل�ض  التابعة  امل�صتقبلية  الدرا�صات  مركز  ي�صدره  الذي   »2030 »م�رص  م�رصوع  يعترب   )3(
التي تطرقت مل�صتقبل ال�صيا�صة اخلارجية امل�رصية رغم كل املالحظات واالنتقادات )املنهجية واالإجرائية( املوجهة اإليه, انظر: مركز 
الدرا�صات امل�صتقبلية: روؤية م�صتقبلية مل�رس 2030: الإطار العام )القاهرة: جمل�ض الوزراء. مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار, 2010(؛ 
منها  م�رس  وموقع   2030 يف  والتحالفات  ال�رساعات  الإقليمية:  م�رس  بيئة  معدون,  عاطف؛  واأماين  �صليمان,  و�صما  احلفيظ,  عبد  عالء 
)القاهرة: جمل�ض الوزراء. مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار. مركز الدرا�صات امل�صتقبلية, 2010(؛ عبري فاروق �صقوير, اآخرون؛ 
معدون, روؤية م�صتقبلية مل�رس 2030: جمالت واعدة )القاهرة: جمل�ض الوزراء. مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار. مركز الدرا�صات 

امل�صتقبلية, 2007(.  
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لم�صر  االإ�صتراتيجي  الموقع  اإدراك طبيعة  المتطلبات هو  اأول هذه  المتطلبات:  اأواًل: تحديد 
واأهميتها غير القابلة للتجاهل من قبل كافة الُقوى الدولية الم�صتفيدة, والمرتبطة بمناطق 
ت�صرف م�صر  . حيث  عامٍّ بوجه  االأو�صط  وال�صرق  العربي  الخليج  في  البترول  ا�صتخراج 
على اأهم مجرى بحري في العالم, وهو قناة ال�صوي�ض, التي يمر بها ما يقارب من اأحد 
الدوالرات  باليين  يوفر  ما  (. وهو  يوميًّا )حوالي خم�صة ماليين طنٍّ برميل  مليون  ع�صر 
ل�صَدّ  ا�صتراتيجية وطنية  تطوير  المتطلبات هو  ثاني هذه  العالمية.  البترول  �صركات  لكَلّ 
لهجوم  التعر�ض  من  م�صر  واأمن  ا�صتقرار  على  المحافظة  ل�صرورة  الدولية  الُقوى  انتباه 
اإرهابي, اأو لهزات �صيا�صية, اأو اقت�صادية قد ت�صر باال�صتقرار الداخلي. وهو ما �صينعك�ض 

بدوره على اال�صتقرار واالأمن االإقليمي في ال�صرق االأو�صط باأكمله.  

ثانًيا: تحديد نقاط القوة وال�صعف: بمجرد اأن يتم تحديد نقاط ال�صعف فاإن اإمكانيات عملية 
حل المع�صالت تبداأ في التزايد؛ حيث ت�صهم عمليات تحديد نقاط ال�صعف وتحديد اأماكن 
تواجدها, �صواٌء اأكانت اقت�صادية اأم اجتماعية, اأم �صيا�صية اأم ثقافية اأم تكنولوجية فى ذلك. 
�صواُءٌ  للتعامل معها,  اأ�صاليب ومناهج جديدة  بانتهاج  تبداأ  التغلب عليها  واإن محاوالت 
كانت عن طريق التغيير )الجذري اأو التدريجي( في بع�صها؛ كتعديل بع�ض ال�صيا�صات, 
دعم  واالئتمانية,  الم�صرفية  الموؤ�ص�صات  تدعيم  وال�صيا�صية,  االجتماعية  الُقوى  تقوية 
تو�صيع نطاق االإ�صالحات والتحوالت الديمقراطية ... اإلخ. اإن عملية ت�صحيح االأخطاء 
ومحاوالت تال�صيها, ومواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تواجه الدولة الم�صرية في 
ع من الخيارات والبدائل المتاحة؛ لتو�صيح واإيجاد اأف�صل القرارات الالزمة  الم�صتقبل تو�َصّ
المتاحة  والموارد  القدرات  من  اال�صتفادة  نطاق  وتو�صيع  التهديدات,  هذه  مع  للتعامل 

للق�صاء عليها. 

ثالًثا: اإنجاز وتطبيق الحلول: حيث يتم هنا تطوير الخطط والِبَنى )Structures( التي تم تحديدها 
االأفراد  حركة  و�صيولة  مرونة  زيادة  في  عملها  معوقات  من  والتقليل  اأخطائها,  وتالفي 
والُقَوى االجتماعية وال�صيا�صية الالزمة لمواجهة هذه االأخطار والتحديات. وذلك عن 
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طريق تو�صيع الخيارات المتاحة والمتوفرة نحو زيادة معدالت االأمن القومي والقائمين 
عليه ب�صورة تمكنهم من اختيار اأف�صل القرارات والحلول؛ لتاأمين و�صيانة وحماية اأمن 

و�صالمة المواطنين.

                        Societal( المجتمعي  التوافق  مدى  على  كبرى  اإ�صتراتيجية  اأَيّ  فاعلية  تتوقف 
اأيِّ مدى  فاإلى  الوطنية.  Consonance(  واالتفاق حول تحديد ماهية االأهداف واالأولويات 

والم�صاركة,  االنخراط  هذا  �صكل  وما  الدولية,  وؤُون  ال�صُ في  االنخراط  الدولة  على  يتوجب 
واأيُّ الطرق الواجب ا�صتخدامها, ودرجة اال�صتقاللية التي يجب الحفاظ عليها, وتحت اأىِّ 

ظروف يتوجب اللجوء للقوة الع�صكرية من اأجل تحقيق الم�صالح واالأهداف الوطنية؟ 

و�صع  على  باالأ�صا�ض  يقوم  المع�صلة  هذه  لمعالجة  االإ�صتراتيجيات  اأف�صل  اأن  نرى  اإننا 
وفًقا   )National Interest( للدولة  العليا  الوطنية  الم�صلحة  ماهية  تو�صح  وطنية  اإ�صتراتيجية 
ليدل  يذهب  باالأ�صا�ض )وكما  قائمة  االإ�صتراتيجية  تواجهها. هذه  التي  للتحديات والمخاطر 
هارت( على التقييم ال�صليم للتحديات واالأخطار التي تواجهها الدولة, وتخ�صي�ض كافة موارد 

الدولة لمواجهة هذه المخاطر, وبالتالي تحقيق الم�صالح الوطنية العليا.



الـم�صـالـح الـوطـنـيـة الـمـ�صـريـة الـعــلـيـا: تـ�صـورات اأولـيـة

لقد اأوجدت الثورة الم�صرية )والعربية ب�صكل عاّم( توازًنا قويًّا جديًدا في المنطقة, واإْن 
مازال العالُم العربي حتَّى اللحظة الراهنة في مفترق طرق اأو نقطة تحول)4(. حيث �صيكون 
لطبيعة التحوالت والتغيرات التي �صتحدث في م�صر تاأثيٌر كبيٌر على مخرجات وتطورات هذا 
التوازن. ومن جانب اآخر فيجب مالحظة اأن التحول ال�صيا�صي الذي وقع في م�صر �صيدفعها 
اإلى تغيير واإعادة ت�صكيل منظومة �صيا�صاتها الخارجية, ب�صورة قد تمكنها من ا�صتعادة مكانتها 
عربية  دوٌل  حاولت  حيث  واالإقليمية,  الدولية  ومكانتها  و�صعها  وتعزيز  العربي,  النظام  في 
اأخرى ملء الفراغ الذي اأوجده انكفاوؤُها في المرحلة الما�صية, ولم ت�صتطع اأيٌّ منها تغطيته 

اأو مالأه مهما حاولت)5(. 

مبدئيًّا, فاإن اأية محاولة الإعادة بناء وت�صييد نظاٍم ديمقَراطيٍّ في الداخل, وتعظيم المكانة 
الم�صرية اإقليميًّا وعالميٍّا باعتبارها االأمة التي ال غنى عنها - يتطلب وجود اإ�صتراتيجية �صاملة 
مواجهة  ت�صتطيع  وفكريًّا, حتَّى  واجتماعيًّا  واقت�صاديًّا  �صيا�صيًّا   ,)Comprehensive( الجوانب 
التهديدات والمخاطر المت�صاعدة والمتعددة االأبعاد والجوانب )Multidimensional( ,  مثل 
العدوانية االإ�صرائيلية, وجماعات االإرهاب الدولي, وال�صعود االإيراني والتركي وغيرها. هذه 
االإ�صتراتيجية لي�صت كما يدعي بع�ض الواقعيين با�صتخدام القوة الم�صلحة فقط. اأو كما يدعي 
الليبراليون بن�صر القيم الديمقراطية والليبرالية فقط. اأو حتَّى كما يدعي المحافظون الليبراليون, 
الذين يجمعون بين ع�صا الواقعية وجزرة الليبرالية. فمهمة هذه االإ�صتراتيجية, واأيَِّة اإ�صتراتيجية 
نفعله؟  بما  اإخبارنا  هي   - )Waltz( والتز  كينيث  االأ�صهر  الدولية  العالقات  عالم  يذكرنا  كما 

  Maria Celeste Baranda, “Post-Mubarak Egypt: Redefining its Role in the New Middle Eastern Balance  (4)
 of Power”, INEGMA, Special Repor, no. 14 (Dubai: Institute for Near East and Gulf Military Analysis, 2011):
1-2.

)5(  مـــاجد كيــايل, »التغيري ال�صيا�صي يف م�رص واأثره على ق�صية فل�صطني«, جملة �صوؤون عربية, العدد 145 )ربيع 2011(: 95ـ96.
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و�صناع  الدولة  ورجال  الدبلوما�صيين  مهمة  فتلك   .)How?( نفعله؟  كيف  ولي�ض   ,)What?(

القرار)6(. اإن تحقيق االإ�صتراتيجية الوطنية يتم كما يذهب البناوؤُون, واأن�صار مدر�صة الحاجة, 
الم�صتقبل  الراهنة وفي  اللحظة  الدولة في  التي تواجه  عن طريق معرفة االأزمات والتحديات 
حلول  اإيجاد  ومحاولة  اإلخ,  والبيئية,...  واالقت�صادية,  وال�صيا�صية,  كاالجتماعية,  القريب؛ 
لهذه التحديات والق�صاء عليها باأف�صل واأ�صرع طريقة ممكنة, وب�صورة تحدُّ من انت�صارها مرة 

اأخرى في الم�صتقبل.  

اإن النظام ال�صيا�صي الم�صري الجديد الذي �صيبزغ عقب ثورة )الخام�ض والع�صرين من 
ي�صطر  وقد  والدولي(.  )االإقليمي  الخارجي  الم�صتوى  على  تحديات عظيمة  �صيواجه  يناير( 
للحرب من اأجل ا�صتعادة مكانة م�صر, والرغبة في تحقيق موقع متقدم على ال�صاحة الدولية, 
ء م�صر لموقعها المنا�صب على ال�صاحة الدولية, وقبل كل هذا من اأجل الدفاع عن بقائه  وتَبوُّ
اإعادة �صياغة وت�صكيل منظومة ال�صيا�صة  اأواًل:  وا�صتقراره. وهو ما �صيوجب على هذا النظام 
الخارجية بالكامل, واإخراجها من اأو�صاعها المزرية الحالية. ثانًيا: فاإذا اأرادت م�صر »الثورة« 
اأن تعود لقيادة العالم العربي فعليها اأن تدرك حقيقة التغييرات )الجيوبولتيكية( التي جرت في 
الجوار. وثالًثا: مراعاة ور�صد  اإلى دول  العربية  الدول  القوة من  انتقال مراكز  المنطقة؛ من 
اأف�صل  وتحديد  المنطقة,  في  واالإقليمية  الدولية  الُقَوى  بقية  �صتمار�صها  التي  االأدوار  ومراقبة 

ال�صبل والبدائل للتعامل معها بما يكفل ويحافظ على مكانتها وم�صالحها)7(.   

ال�صيا�صة  وفاعلية  ا�صتقالل  بوادر  وظهرت  الثورة,  جراء  االأو�صاع  تغيرت  وقد  اأما 
العربية  الدائرة  في  ًة  )خا�صّ االإقليمي  الم�صتوى  على  حركتها  وحرية  الم�صرية,  الخارجية 
ًة في مواجهة اإ�صرائيل, وهو التحول الذي �صيدعمه ويقويه ا�صتكمال طريق  واالإفريقية(, خا�صّ
الفاعلية  َفمثل هذه  بالتبعية.  العربية  الدول  بقية  باالأ�صا�ض وفي  الديمقراطي في م�صر  التحول 
التنبوؤ  الع�صير  من  �صتجعل  االأو�صط  ال�صرق  في  الديمقراطيات  باأن  القائلة  ال�صكوك  توؤكد  قد 

   Kenneth Waltz, “A Strategy for the Rapid Deployment Force”, in The Use of Force: Military Power     (6)
 and International Politics, edited by Robert Art and Kenneth Waltz (Lanham: University Press of America,
1988): 525-540.
 Elham Fakhro and Emile Hokayem, “Waking the Arabs”, Survival 53, no. 2 (April-May 2011): 28.                (7)
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ومراعاة  تناغًما  اأقل  �صتكون  العربية  الحكومات  بع�ض  وباأن  فيه,  �صتجري  التي  بالتطورات 
للم�صالح االأمريكية في المنطقة)8(. 

اإن هذا التحول والتغير �صيوؤثر ب�صدة على طبيعة التفاعالت ال�صيا�صية الجارية في البلدان 
العربية, و�صي�صد من ع�صد النظام االإقليمي العربي اإزاء مختلف التحديات الداخلية والخارجية 
من  المنطقة  هذه  في  الفعالة  واالإقليمية  الدولية  القوى  اأدوار  على  �صيوؤثر  كما  تواجهه,  التي 
�صتكون  الم�صرية  االإقليمية  القيادة  اإعادة  مهمة  باأن  القول  اأبًدا  يعني  ال  ذلك  لكنَّ  العالم)9(. 
مهمة �صهلة وي�صيرة للنظام الثوري الم�صري الجديد, بل �صتكون تحديًا عظيًما الإثبات جدارة 
م�صر وقوتها الوطنية والقومية, باعتبارها المهيمن االإقليمي التقليدي في المنطقة, والحامي 
الرئي�صي لدولها, العتبارات اإ�صتراتيجية باالأ�صا�ض ولي�ض العتبارات �صوفينية اأو لمطامح تو�صعية 
وال�صيا�صية,  الع�صكرية,  قدراتها  اأ�صاب  الذي  ال�صديد  التراجع  ظل  في  خا�صًة  ا�صتعمارية, 

واالقت�صادية ومكانتها الدولية واالإقليمية خالل العقود الثالثة االأخيرة.

قبل التطرق للخيارات والبدائل واالإ�صتراتيجيات المتاحة اأمام م�صر, بعد ثورة 25 يناير 
وبداية بزوغ نظام ثوري م�صري, �صوف نتطرق بال�صرح والتف�صيل لماهية الم�صالح الوطنية 
الم�صرية العليا  )National Interests( واأهم التحديات والعقبات التي تواجه الدولة الم�صرية 
تفعيل  نحو  الم�صري  االنطالق  وتاأخير  تقييد  في  ت�صهم  اأن  يتوقع  والتي  الراهن,  الوقت  في 
البناءة في منظومة  االإقليمّي والم�صاركة  الخارجية واالنغما�ض بفاعلية في محيطها  �صيا�صاتها 
العمل الدولي, وتحقيق الم�صالح الوطنية الم�صرية العليا, والمتمثلة في بناء نظام ديمقراطي 
م�صتقر في الداخل, وتعزيز اال�صتقاللية في القرار ال�صيا�صي الخارجي, والعمل على �صمان اأمن 

وا�صتقرار الجوار االإ�صتراتيجّي واالإقليمّي.  

  Shadi Hamid, “The Rise of Islamists: How Islamists Will Change Politics, and Vice Versa”, Foreign  (8)
Affairs 90, no. 3 (May-June 2011): 40.

)9(  كيــايل, »التغيري ال�صيا�صي يف م�رص واأثره على ق�صية فل�صطني«: 94.
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الـمـ�صـالـح الـوطـنـيـة الـمـ�صـريـة بـعـد ثـورة 25 يـنـايــر
قد يزايد البع�ض وي�صخر البع�ض االآخر من الدعوة للحديث عن �صرورة تحديد منظومة 
الم�صالح الوطنية والبدء في و�صع اإ�صتراتيجيات وطنية عليا ت�صعى ال�صتعادة المكانة الم�صرية 
الدولة والمجتمع تحت وطاأة  فيه  ترزح  الذي  الوقت  االإقليمّي والدولي في  الم�صتوى  على 
يعتبر  الهيكلية,  االقت�صادية  واالنتكا�صة  االأمني,  واال�صطراب  ال�صيا�صي,  والت�صظي  التفكك 
نوًعا من»الكوميديا« اأو »الجنون«, فهذه االأزمات يبدو ال فكاك اأو مخرج منها في الم�صتقبل 
القريب. ولكن الحق الحق اأقول لكم, هذا بال�صبط اأول طريق الف�صل والهالك, فم�صاألة اإدارة 
ووا�صح  متكامل  و�صيا�صي  معرفي  اإطار  وجود  بدون  والخارجي(  )الداخلي  الحكم  �ُصوؤون 
المعالم وقابل للتنفيـذ في الم�صتقبل, نذيرة باأخذ البالد اإلى هوة عميقة ال مخرج منها اإال ب�صق 
االأنف�ض وبتكلفة مرتفعة للغاية, قد ال نقدر حتَّى على دفعها اأو الوفاء بها. اإن م�صاألة الحديث 
التي  واالآنية  الوقتية  واالنتكا�صات  التردي  كل  برغم  العليا,  الم�صرية  الوطنية  الم�صالح  عن 
اأ�صيبت بها الثورة الم�صرية, مازالت فري�صة واجبة. وا�صتمرار تجاهل هذا الجانب الحيوي 
اأ�صرع  اإليه ومعالجته في  اأمر في حاجة ملحة لاللتفات  من التخطيط االإ�صتراتيجّي للم�صتقبل 

وقت ممكن, فاأي وطن هذا الذي ي�صير للم�صتقبل بدون بو�صلة اأو دليل؟! 

كما هو معلوم, فالأيَِّة دولة في العالم ثالث دوائر رئي�صية في تحديد م�صالحها الوطنية 
الدولة  باأمن  المرتبطة  الم�صالح  وهي   ,)Core Interests( الجوهرية  الم�صالح  دائرة  العليا: 
ال�صلم  و�صيانة وحماية  المجتمع,  عليها  القائم  االأ�ص�ض  على  والحفاظ  وا�صتقرارها,  وبقائها 
االأهلي, ثم هناك دائرة الم�صالح المركزية )Vital Interests(  والمق�صود بها مجموعة الم�صالح 
المرتبطة باأمن وا�صتقرار البيئة المحيطة بالدولة, وتو�صيع نطاق نفوذها وقوتها على الم�صتوى 
االإقليمّي, واأخيًرا ولي�ض اآخًرا دائرة الم�صالح الوطنية الهامة )Main Interests(, والتي ترتبط 
بمنظومة عالقات الدولة الخارجية مع الُقَوى الدولية, وكافة وحدات وموؤ�ص�صات المجتمع 
الدولي, وكيفية الحفاظ على االأمن وال�صالم الدولي, واالإ�صهام باإيجابية في النظام الدولي بما 
يخدم الق�صايا االإن�صانية محل االإجماع الدولي, ويدعم مكانة الدولة الخارجية وتو�صيع نطاق 

حلفائها الخارجيين. 



21

بالن�صبة لم�صر, فاإن هناك العديد من االعتبارات والمتغيرات المتداخلة التي ت�صهم ب�صورة 
اأهم هذه االعتبارات مكانة م�صر  الم�صرية. لعل  الوطنية  الم�صالح  كبيرة في ت�صكيل خريطة 
اآ�صيا واإفريقيا  القديمة,  العالم  قارات  بين  التقاء  باعتبارها نقطة  الجغرافية والجيواإ�صتراتيجية, 
واأوروبا, بما يعنيه ذلك من تاأثيرها ونفوذها في ت�صكيل منظومة الم�صالح االقت�صادية الدولية 
المرتبطة بهذه المنطقة, واالعتبار االآخر هو مكانتها التاريخية. فم�صر من اأقدم الدول القومية 
ونفوذ خارجي  م�صالح  عليه وجود  ترتب  الذي  االأمر  , وهو  االإقليمَيّ في محيطها  والُقَوى 
من  اأ�صياًل  جزًءا  الم�صرية  الخارجية  ال�صيا�صة  تعتبر  حيث  االأزل.  قديم  منذ  الم�صرية  للدولة 
على  الحفاظ  �صرورة  عليها  فر�ض  ما  وهو  رفاهية,  اأو  ترًفا  ولي�صت  للدولة,  العامة  ال�صيا�صة 
جزًءا  تعتبر  التي  والفكرية  الثقافية  م�صر  مكانة  هو  الثالث  االعتبار  ورعايتها.  الم�صالح  هذه 
اأ�صياًل من االإ�صتراتيجية الم�صرية على الم�صتوى االإقليمَيّ كما يرى حمدان, وهيكل, وربيع 
وغيرهم, حيث كانت م�صر بمثابة الحامل التقليدي اإن لم يكن الوحيد للحداثة والتنوير في 
محيطها االإقليمي, بما لها من ثقل واإ�صهام ح�صاري وفكري رائد, يوازي ويوازن افتقارها 
الن�صبي للموارد الطبيعية, وهو االأمر الذي يقود �صلوك واإدراك دوائر �صناع القرار ال�صيا�صَيّ 
, حيث تنظر م�صر لذاتها باعتبارها اإحدى الُقَوى التي من واجبها التدخل واالنغما�ض  الم�صرَيّ
في ال�صراعات واالأزمات التي يمر بها جيرانها, واإدارتها وحلها من منطلق اإيمانها باأن لها من 
المكانة والنفوذ ما يعطيها الحق, مبرًرا اأو غير مبرر, لممار�صة هذا الدور, حتَّى واإن لم يكن 

هذا التدخل في كل االأحوال محل ترحيب.     

الم�صرية  الدولة  بناء  الإعادة  المتاحة  الكبرى  االإ�صتراتيجية  البدائل  اأف�صل  ماهية  لتحديد 
التناف�ض,  و�صديد  التعقيد  فائق  متغير,  عالم  ظل  في  واالإقليمية  الدولية  مكانتها  وا�صتعادة 
فيتوجب اأواًل فهم ماذا تريد الدولة والمجتمع الم�صري تحقيقه واإنجازه على المدى البعيد. 
والتطلعات  لالأحالم  حقيقيٌّ  انعكا�ٌض  و  �صادٌق  تعبيٌر  هي  اإنما  واالآمال  االحتياجات  هذه 
واالآمال, محل االإجماع والتوافق من جموع ال�صعب الم�صري بعيًدا عن االنتماءات الحزبية, 
اأو العرقية, اأو الطائفية, وذات �صفة دائمة, اأي لي�صت موؤقتة اأو مو�صمية, تتطور نعم, لكْن ال 

تتغير, واإن حدث تغيُّر ف�صيكون تكيًفا اأو تغيًرا في الو�صائل واالآليات, ولي�ض في الغايات. 
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اإن معرفة ماذا تريد الدول �صيحدد بالتاأكيد كيف تت�صرف, واإن لم يكن ذلك يت�صمن ذلك 
عاء بمعرفة طريقة الت�صرف, فواجب اأية اإ�صتراتيجية, كما يخبرنا علماوؤها, هي اإخبارنا بما  االَدّ
نفعله)?What to Do(ولي�ض كيف نفعله ؟)?How to Do It( .  فتلك مهمة الدبلوما�صيين ورجال 
والخبراء,  الباحثين  دور  يكون  اأن  يتوجب  )وكما  هنا  دورنا  اأن  اأي  القرار.  و�صناع  الدولة 
ة( يتحدد في طرح البدائل النظرية اأمام �صناع القرار, وتو�صيح  واأهل العلم والراأي ب�صورة عامَّ
المثالب والمغالب, المكا�صب اأو الخ�صائر المتوقع َجْنُيها اأو ح�صدها في حالة اتباع اأو اختيار 
واحٍد من هذه البدائل والخيارات المطروحة. ولي�ض اإخبار �صناع القرار بما يتوجب عمله, 

فهذا دور االأمير ولي�ض دور الخبير, كما يخبرنا ميكافيللي.

اأما عن الم�صالح الوطنية الم�صرية, فاإننا نجادل بالقول باأن الدولة الم�صرية الحديثة, اأي 
اأنَّه باني الدولة الم�صرية الحديثة رغم اعترا�صنا  منذ عهد محمد علي با�صا, الذي اتفق على 
منذ  ا  م�صتمرًّ مازال  بع�صها  عليا,  وطنية  م�صالح  عدة  لها  كان  المقولة,  هذه  على  الجزئي 
ها االآخر تطور واتخذ �صكاًل مغايًرا تبًعا للتطور التاريخي والتحوالت ال�صيا�صية  قرنين, وبع�صُ
منظومة  تحديد  اأمكننا  فقد  وعليه,  المن�صرمين.  القرنين  طوال  جرت  التي  واالجتماعية 

الم�صالح الوطنية الم�صرية العليا في ت�صع م�صالح رئي�صية هي كاالآتي)10(: 

اأكرث  من  يكون  يكاد  امل�رصية  الوطنية  امل�صالح  اأو   )National Interest( الوطنية  امل�صلحة  مفهوم  اأن  من  الرغم  على   )10(
امل�صطلحات تردًدا يف ال�صحافة وو�صائل االإعالم امل�رصية ويف كتابات ومقاالت الراأي منذ ثورة اخلام�ض والع�رصين من يناير, ورمبا 
حتى من قبلها, فاإن الباحث يكاد يجزم بناء على اطالعاته وقراءته يف هذا املجال اأنه ال توجد هناك درا�صة واحدة متكاملة جتمع بني 
دفتيها منظوًرا اأو روؤية متكاملة حول ما املق�صود بهذا املفهوم بال�صبط. فهذا املفهوم يكاد يكون لغًزا وغري معروف ما املق�صود به, 
ماهيته, اأبعاده ... اإلخ. بالرغم من اأهميته على االأمن القومي وحتى على م�صتقبل وبقاء الدولة )واملجتمع بالتبعية( امل�رصية, فاإننامل جند 
خالل ال�صنوات الع�رص املا�صية يف كل ما اطلعنا عليه )�صواء باللغة العربية اأو باالإجنليزية( درا�صة �صاملة عن هذا املفهوم, اأو حتى عما 
ي�صمى يف اأدبيات الدرا�صات االإ�صرتاتيجية وال�صيا�صة اخلارجية »اإ�صرتاتيجية االأمن القوميNational Security Strategy «اأو 
ال�صيادية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  داخل  عليها  باالطالع  م�صموح  غري  وثائق  هناك  كان  اإذا  اللهم  امل�رصية«  الوطنية  »االإ�صرتاتيجية 
الوطنية املعنية باملو�صوع مثل وزارة اخلارجية, املخابرات العامة, االأمن القومي, املوؤ�ص�صة الع�صكرية, اأو رئا�صة اجلمهورية. وحتى 
هذه املوؤ�ص�صات قام الباحث با�صتطالع اآراء بع�ض االأ�صدقاء من الدبلوما�صيني العاملني يف وزارة اخلارجية امل�رصية ويف ال�صفارات 
امل�رصية باخلارج وبع�ض اجلهات ال�صيادية عن مثل هذه الدرا�صات اأو حتى املالحق التي تدر�ض للدبلوما�صيني اجلدد, فلم يوؤكد يل اأحد 

ممن �صاألتهم عن وجود مثل هذه الدرا�صات التي تتناول هذا املو�صوع.
على اجلانب االآخر, فاإن املراكز العلمية املتخ�ص�صة يف م�رص )�صواء تلك الر�صمية اأو �صبه الر�صمية اأو حتى اخلا�صة( مل يجد الباحث 
فيها ما ميكن اأن يقال عنه بثقة ومو�صوعية اإنها درا�صات مو�صوعية اأو علمية عن هذا املو�صوع. فمن بني كل املجالت واالأبحاث 
املن�صورة عن الثورة امل�رصية منذ 2011, مل يجد الباحث كما �صلف الذكر درا�صة واحدة متخ�ص�صة اأو متكاملة عن مو�صوع ماهية 
امل�صالح الوطنية امل�رصية, اأو االإ�صرتاتيجية الوطنية امل�رصية بعد ثورة يناير, وغاية ما وجدناه يقرتب من معاجلة هذا املو�صوع هو عدًد 
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ا�صتكمال عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة حديثة
الدول  عدد  في  كبيًرا  ًعا  وتو�صُّ انت�صاًرا  ي�صهد  عالمي  مجتمع  و�صط  وجودها  ظل  في 
والمجتمعات الديمقراطية طبًقا لبع�ض االإح�صاءات الموثقة يعي�ض ما يقارب من ثلثي �صكان 
هذا  عن  التخلف  عدم  الم�صرية  الدولة  م�صلحة  من  فاإن  ديمقراطية,  مجتمعات  في  العالم 
الركب العالمي الذي ي�صب وبدون اأدنى �صك في �صالح المواطن وعموم ال�صعب الم�صري. 
حيث يتوجب على م�صر نبذ واإحداث قطيعة تامة مع اإرثها الت�صلطي وغير الديمقراطي, بغ�ض 
الرئي�صي  العائق  كان  الذي  الدينية(,  اأو  القومية,  اأو  )ال�صوفينية,  وذرائعه  منطلقاته  عن  النظر 
اأمام م�صاعي ا�صتكمال عملية التحديث والتحول االجتماعي الكامل, والتي انطلقت منذ ما 
يزيد عن مائتي عاٍم, حين بداأ محمد علي با�صا في تد�صين وبناء الموؤ�ص�صات الوطنية الحديثة 

حمدوًد للغاية من الدرا�صات, يكاد يعد على اأ�صابع الكف. وهو ما يف�رص �صبب هذا التخبط الهائل الذي تعاين منه كافة موؤ�ص�صات 
اأو  بدائل  اأحد  لدى  وال  والعقبات,  التحديات  عن  متكامل  جزئي(  )ولو  ت�صور  لديه  اأحد  فال  عليها,  والقائمني  وهيئاتها  الدولة 
ت�صورات عن احلل, ناهيك عن وجود خمطط م�صتقبلي لقيادة البالد, ومرجع ذلك باالأ�صا�ض من وجهة نظرنا اأنَّ هذا املو�صوع يكاد 
يكون غري مطروق بالدرا�صة االأكادميية املتخ�ص�صة, بالرغم من اأهميته اجللية و�صهرته )كمفهوم فقط دون معرفة حقيقية مباهيته( بني 

جميع االأطياف ال�صيا�صية والفكرية وحتى االإعالمية وال�صعبية. 
لكن رغم كل ما �صبق فاإنَّ اأكرث ما �صدمني واأفزعني هو اطالعي على املوقع االإلكرتوين لـ »املجل�ض امل�رصي لل�صئون اخلارجية«الذي 
الدبلوما�صيني  كبار  من  داخل ع�صويته  ي�صمه  مبا  الغربية(  والعوا�صم  املدن  من  نيويورك وغريها  نظريه يف  )مثل  يكون  اأن  يفرت�ض 
املتقاعدين والعاملني يف احلقل الدبلوما�صي, الذراع الفكرية والبحثية للدولة امل�رصية ولوزارة اخلارجية, بعمله على اإ�صدار وت�صجيع 
مثل هذه الدرا�صات, وهي املهمة املذكورة يف الهدف االأول من قائمة االأهداف املوجودة على املوقع االإلكرتوين للمجل�ض, والذي 
ين�ض على اأن الهدف من اإقامة املجل�ض امل�رصي لل�صئون اخلارجية هو العمل على »اإثراء وتعميق النقا�ض العاّم يف م�رص حول الق�صايا 
اخلارجية خا�صة ما هو جديد منها , واإلقاء ال�صوء على عالقة تلك الق�صايا بامل�صالح الوطنية امل�رصية تاأثرًيا وتاأثًرا« وهو ما ال جند 
له وجوًدا على اأر�ض الواقع, وكذلك االأمر لبقية مراكز الدرا�صات ال�صيا�صية املتخ�ص�صة يف م�رص, على الرغم من حيوية وخطورة 
املو�صوع, كونه يتعلق باالأ�صا�ض باالأمن القومي وم�صتقبل الدولة واملجتمع امل�رصي ككل. وغاية ما وجدناه يقرتب من معاجلة هذا 

املو�صوع هو عدد حمدود للغاية من الدرا�صات, انظر:
 Nabil Fahmy, “Egypt in the World: A Foreign Policy for the Twenty-First Century”, Cairo Review of Global
 Affairs 6, no. 3 (Summer 2012): 91-107.

نبيل فهمي, »العودة: نحو �صيا�صة خارجية م�رصية فعالة«, ال�صيا�صة الدولية )يناير 2012(. 
متاح على الرابط االإلكرتوين التايل: م�صطفى اللباد, »م�صالح م�رص الوطنية وم�صالح االإخوان الفئوية«, ال�صفري )19 يونية 2013(,  

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=780567&eid=2231راندا مو�صى,؛
»امل�صلحة الوطنية: ندوة اجتاهات ال�صيا�صة اخلارجية امل�رصية بعد تويل من�صب الرئي�ض«, ال�صيا�صة الدولية, 
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من ق�صاء, وبيروقراطية, وطّب, وت�صريع, و�صرطة, وجي�ض نظامي ... اإلخ. اإال اأن هذه البنية 
الموؤ�ص�صاتية بقيت ت�صلطية )Authoritarian Structure(؛  كونها اأخذت فقط بجانب التحديث, 
الت�صنيع والتحديث  اإلى جانب  التي كانت  وتجاهلت متعمدة جانب الحرية والديمقراطية, 

دعامة واأ�صا�ض النه�صة الغربية بل العالمية الحديثة. 

اأجل  من  حداثية  �صعبية  ثورة  باالأ�صا�ض  كانت  يناير  من  والع�صرين  الخام�ض  ثورة  اإن 
تفكيك اال�صتبداد وتحقيق الديمقراطية, جنًبا اإلى جنب مع تحقيق الكرامة االإن�صانية والعدالة 
و�صيانة  حماية  عمادها  حديثة,  دولة  اإن�صاء  على  العمل  �صمنيًّا  يعني  ما  وهو  االجتماعية. 
تحقيق  الرئي�صية  وظيفتها  متطورة  وطنية  موؤ�ص�صات  واإقامة  جانب,  من  والحقوق  الحريات 
العدالة االجتماعية واالإ�صهام في تح�صين حياة الم�صريين ورعايتهم, والنجاح في تحقيق طفرة 
ت�صتحقها  التي  لمكانتها  تعيدها  تكنولوجيًّا,  و  معرفيًّا  واالأهم  وتنموية,  وت�صنيعية  اقت�صادية 
كدولة ارتكازية ال غنى عنها, منارة في منطقة ال�صرق االأو�صط. اإن اإقامة مثل هذه الدولة لن 
يكون اإال عن طريق تعميق الممار�صة ال�صيا�صية الديمقراطية, والم�صاركة المجتمعية المتكافئة 
لكافة اأطياف المجتمع الم�صري, دون اإق�صاء اأو تمييز اأو تفوق من اأي طرف على االآخرين, 
ومن جانب اآخر تدعيم وتر�صيخ اأ�ص�ض احترام وتوقير القانون و�صيادته, وفر�ض قاعدة االحتكام 
المجتمع,  ي�صهدها  التي  ال�صراعات  اأو  الخالف  ومظاهر  اأوجه  كافة  ف�ض  في  اإليه  واللجوء 
والعمل بكل ال�صبل على حماية و�صيانة حقوق االإن�صان الم�صري و�صون كرامته واحترامه, 
النظر في كافة  اإعادة  المجتمعية, من خالل  العدالة واالإن�صاف  وذلك عن طريق تر�صيخ قيم 

الت�صريعات والقوانين الجائرة وال�صالبة لحقوقه ولحرياته. 

اإن تفكيك منظومة اال�صتبداد واإقامة دولة ديمقراطية, مدنية, حديثة, يحكمها القانون 
من جانب, تواكب تطورات الع�صر وتاأخذ باأ�صباب ومقومات التحديث والتطور من جانب 
اآخر, يعتبر من اأهم الم�صالح الوجودية للدولة الم�صرية في القرن الحادي والع�صرين. الذي 
بات من الم�صتحيل اأن تظل اأيُة اأمة اأو دولة منغلقة على نف�صها, اأو اأن تفعل ما ت�صاء اأو ترغب 

دون محا�صبة اأو رقابة, �صواء من الداخل اأو الخارج.
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ن�صر ورعاية القيم والثقافة الم�صرية في الخارج
اأقدم الح�صارات  اإحدى  باعتبارها  الم�صرية عبر تاريخها كانت  للدولة  التقليدية  النظرة 
والتفاهم,  واالإبداع  والتنوير  الت�صامح  لقيم  التقليدي  والحامل  اأجمع,  الب�صري  التاريخ  في 
اأنه  اإال  بها.  والمحيطين  والتقليد من جيرانها  لالإعجاب  ا  الجذابة, ومحطًّ القيم  من  وغيرها 
وب�صبب لحظات التردي ال�صيا�صي واالقت�صادي التي منيت بها م�صر عبر تاريخها كانت هذه 
الجاذبية واالإعجاب بالقيم الم�صرية تتراجع وتبهت, وقد لوحظ اأن مكانة م�صر وقدرتها على 
تحقيق م�صالحها واأهدافها الوطنية تتنا�صب عك�صيًّا مع تراجع هذه القيم والقدرة الم�صرية على 
ترويجها ون�صرها خارج حدودها. حيث كان نمط التفوق والقيادة الم�صرية قائًما على االإلهام 

. )Coercion( ولي�ض على االإكراه  ,)Percussion( واالإقناع

الخم�صينيات  الم�صرية خالل عقدي  للدولة  الخارجية  والمكانة  الم�صالح  �صهدت  لقد 
التي  الليبرالية  الحقبة  خالل  وقبلها   ,)1966-1955( الما�صي  القرن  من  وال�صتينيات 
لحقت ثورة  1919 والت�صاًقا بالفترة النا�صرية, اأكبر تو�صع �صهدته خالل القرنين المن�صرمين 
الحياة  وطريقة  وتعليم  ومو�صيقى  واآداب  اأفكار  من  الم�صري  الحياة  نمط  ت�صدير  عملية  في 
االعتيادية, ون�صره خارج حدودها, حيث كانت القيادة ال�صيا�صية واعية ومدركة تماًما الأهمية 
كان  لذلك  الرئي�صي  المرجع  ولعل  الم�صرية.  الوطنية  لالإ�صتراتيجية  وداعم  كظهير  الثقافة 
نتيجة لل�صورة ولالإدراك الخارجي والروؤية لم�صر من قبل محيطها االإقليمي وبقية الوحدات 
الباردة(, وُينظر  اأو المع�صكر ال�صرقي على االأقل بلغة ع�صور الحرب  الثالث  الدولية )العالم 
تنويرية وتقدمية,  قيم واأفكار  بما ت�صدره من   )Soft Power( ناعمة عظمى  باعتبارها قوة  لها 
ولدور جامعاتها ومدار�صها واأزهرها ال�صريف, وتاأثير �صحافتها وو�صائل اإعالمها وماكينات 
الفكر على ت�صكيل الوعي الجمعي لما يزيد عن المائة مليون عربي, وتقدم م�صانعها وحداثة 
معاملها, جنًبا اإلى جنب مع �صيا�صاتها الخارجية الفعالة وتاأييدها ودفاعها عن حق ال�صعوب في 
تقرير م�صائرها والح�صول على ا�صتقاللها الوطني وتحقيق التنمية والتقدم, من تاأثير جارف 
في المنطقة الممتدة من المحيط للخليج باالأ�صا�ض, ومن اإندوني�صيا �صرًقا حتَّى كوبا و�صيلي في 

ة. والنقي�ض لذلك تماًما خالل العقدين االأخيرين  2000 -2011  الغرب ب�صورة عامَّ
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الخام�ض  ثورة  بتفجر  قيمها  وجاذبية  الناعمة  قوتها  من  كبيًرا  جزًءا  م�صر  ا�صتردت  لقد 
مكانتها  و�صهدت  طال,  الذي  رقادها  من  م�صر  انبعثت  حيث   2011 يناير  من  والع�صرين 
وتقدير جيرانها والعالم لها تراجًعا مخزيًا, كان من نتائجه بزوغ مراكز ثقافة واإبداع وتقدم 
واإ�صطنبول  عربيًّا  دبّي  نموذج  هو  هنا  الجلي  المثال  التقليدية.  ريادتها  منها  انتزعت  اإقليمية 
به من �صلمية وتح�صر ومواكبة  ات�صم  الثورة, وما  الم�صريين خالل  اأظهر �صلوك  لقد  اإقليميًّا. 
تقليد  اأو  االتكال  وعدم  والقومي  ال�صلمي  بالطابع  االحتفاظ  على  واالإ�صرار  الع�صر,  لروح 
اأكثر  التي كانت من  االآخرين من جانب, وروح المحبة واالإخاء والتعاون واالإيثار والنظافة 
القيم تاأثيًرا على الراأي العاَمّ العالمي ال�صعي نحو بناء م�صتقبل اأف�صل, والذي �صاد بين ماليين 
ال�صعب  عظمة  هي  كم  اآخر,  جانب  من  العدالة  وغياب  واالإق�صاء  الظلم  �صد  المتظاهرين 
الم�صري واأ�صالته وجوهره االأ�صيل! وهو االأمر الذي اأدى لتكرار تجربة ميدان التحرير عبر 
العالم, بدًءا من جيران م�صر االإقليميين, وحتَّى اأعدائها مثل اإ�صرائيل التي رفع مواطنوها نف�ض 
�صعارات ميدان التحرير في وجه حكومتهم, و�صواًل للعا�صمة البريطانية وعبر االأطلنطّي في 
 Occupy Wall Street »الواليات المتحدة االأمريكية, حين تبنت حركة »احتلوا وول �صتريت
التقليد فقط �صكليًّا, واإنما امتداٌد كذلك  نف�ض االأ�صلوب الم�صري في االحتجاج. ولم يكن 
لي�صمل القيم والمثل العليا التي رفعها ال�صعب الم�صري في الميادين )عي�ض .. حرية .. عدالة 
اجتماعية( لت�صبح قيًما عالمية, ب�صورة دعت رئي�ض اأكبر دولة في العالم )الرئي�ض باراك اأوباما( 

لن�صح ال�صباب االأمريكي للتعلم من قيم ومثل ال�صباب الم�صري واالحتذاء به. 

اإن الُقوى ال�صيا�صية الم�صرية, حكومًة ومعار�صًة, مطالبة بالتركيز على ت�صدير مثل هذه 
اأية �صيا�صات تتعار�ض مع القيم العليا التي قامت عليها  القيم والمثل, وحمايتها وعدم اتخاذ 
القوة  اأكبر دعامات ومقومات  اإحدى  فهذه  يناير,  والع�صرين من  الخام�ض  ثورة  اأجلها  ومن 

الوطنية الم�صرية وخير �صفير لها في الخارج.
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تـعـزيـز وتعميق العالقات مع دول حو�ص النيل
كل اأمة تحاول تحقيق م�صالحها يتوجب عليها �صمان وفرة الموارد وحمايتها, وعلى 
راأ�ض هذه الموارد تلك المتعلقة بموارد المياه والطاقة, وتزداد اأهمية هذه الموارد اإذا كانت 
الظروف الجغرافية والمناخية فر�صت عليها المعاناة من ندرة هذه الموارد. ولعل في الحالة 
الم�صرية يعتبر الحفاظ على الموارد المائية جزًءا ال يتجزاأ من منظومة االأمن القومي الم�صري, 
يكن  لم  الرئي�صي -اإن  الم�صدر  النيل هو  يعتبر  اأو مكوناتها. حيث  اأجزائها  اأهم  يكن  لم  اإن 
الحقائق  هذه  تفر�ض  الم�صرية.  وللدولة  الم�صري  لل�صعب  العذبة  المياه  لتوفير  الوحيد- 
المناخية والجغرافية �صرورة الحفاظ على عالقات �صلمية وتعاونية مع كافة الدول التي ت�صترك 
مع م�صر في حو�ض النيل, وعددها ع�صر دول, اإْذ هي الحفاظ على بقائها المادي وعلى حياة 

مواطنيها. 

قبل ثورة الخام�ض والع�صرين من يناير كانت العالقات الم�صرية مع اأغلبية دول حو�ض 
النيل �صيئة للغاية, ب�صبب طبيعة ال�صيا�صات وال�صلوكيات التي داأب على انتهاجها النظام ال�صاقط. 
حيث عانت هذه الدول من التجاهل المتعمد والجفاء من م�صر, ومن طبيعة العالقات الم�صرية 
مع القوى الغربية, التي مازال الكثير من الدول االإفريقية تعتبرها ال�صبب الحقيقي وراء تخلفها 
وتردي االأو�صاع ال�صيا�صية واالجتماعية الداخلية؛ نتيجة ال�صيا�صات اال�صتعمارية التي زرعت 
بذور الفتنة والحروب االأهلية والعرقية داخل المجتمعات االإفريقية. لقد اأ�صاعت ال�صيا�صات 
التي اتخذها نظام مبارك الر�صيد االإ�صتراتيجّي والمكانة المتميزة التي كانت تتمتع بها الدولة 
الم�صرية مع دول حو�ض النيل, وبقية الدول االإفريقية, التي اعتادت على النظر لم�صر, دولة 
التي  الثالثة  العقود  طوال  والحداثة  والتنمية  الوطني  والتحرر  لال�صتقالل  كنموذج  و�صعًبا, 

اأعقبت ح�صولها على ا�صتقاللها الوطني عن الم�صتعمر الغربي. 

اإن اإعادة ت�صكيل العالقات مع دول حو�ض النيل, و�صمان تعاونها و�صداقتها لم�صر يعد 
من اأهم الم�صالح الوطنية الم�صرية العليا. حيث اأثبت تحليل وقائع االأحداث اأن تراجع المكانة 
ا�صتقرارها  الم�صري وعلى  القومي  االأمن  الوخيمة على  تداعياته  له  اإفريقيا كان  الم�صرية في 
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وعلى مكانتها في العالم. ففي التحليل االأخير فاإن م�صر هي دولة اإفريقية باالأ�صا�ض. اإن تح�صين 
في  فالخالف  العوي�صة,  بالمهمة  لي�صت  االإفريقية  والدول  النيل  حو�ض  دول  مع  العالقات 
التحليل االأخير لم يكن عداء هيكليًّا اأو بنيويًّا, اأي مع ال�صعب, ولم تتورط م�صر في حرٍب اأو 
�صراٍع مع هذه الدول, حتَّى في اأق�صى حاالت الخالف و�صوء التفاهم. م�صر مازالت البيت 
االآمن للمهاجرين االأفارقة, وما زالت تمتلك الكثير من القوة الناعمة والنفوذ والتقدير, واإن 

تراجع توهجه اأو حجم التقدير لدورها ونفوذها. 

   Zero-Problem Doctrine »لعل اتجاه الدولة الم�صرية التباع نـهـج  »ت�صفير الم�صاكل
الدولية(  العالقات  واأ�صتاذ  التركي  الخارجية  )وزير  اأوغلو«  داود  »اأحمد  عنه  تحدث  الذي 
دول حو�ض  وكافة  م�صر  بين  والتفاهم  والتقارب  التوا�صل  اإعادة  في  اأكيدة  ب�صورة  �صي�صهم 
ال�صعبية  لتفعيل دبلوما�صيتها  الم�صرية في حاجة  الدولة  فاإن  لتحقيق ذلك  ال�صبيل  النيل. وفي 
والثقافية (Public and Cultural Diplomacy) في القارة االإفريقية, ومن جانب اآخر فاإن م�صر مطالبة 
ب�صخ المزيد من اال�صتثمارات الخارجية المبا�صرة في القارة االإفريقية, وتعظيم حجم اال�صتفادة 
اإفريقيا, واأن تتخلى عن  التي ت�صهدها دول  الراهنة  المتبادلة من حركة االنتعا�ض االقت�صادي 
ا�صتخدام  فالمطلوب هو  النيل.  بقية دول حو�ض  التعامل مع  نبرتها اال�صتعالئية والفوقية في 
موؤ�ص�صاتية  اأ�ص�ض  على   )Multilateralism( الجماعي  والتحرك  والتعامل  الناعمة  الدبلوما�صية 
هدفها الرئي�صي تدعيم اأو�صال التعاون والتبادل التجاري واالعتماد المتبادل كقاطرة لتحقيق 
التكامل االإقليمّي, ومحاولة ت�صوية الخالفات والنـزاعات الثنائية والجماعية بالطرق ال�صلمية 
المعاملة  منطلق  من  والتعامل  االأخرى,  الدول  �صيادة  واحترام  الدولي  القانون  قواعد  ووفق 
النفوذ  نطاق  تو�صيع  على  والعمل  االإفريقية,  الحقوق  وتاأييد   ,)Equal Treatments( بالمثل 
الدولي االإفريقّي, واإ�صماع �صوتها في المحافل الدولية. كذلك فعلى م�صر تحمل م�صوؤولياتها 
في م�صاندة وتدعيم الق�صايا المهمة لل�صعوب االإفريقية؛ مثل مكافحة الفقر والمر�ض وتحقيق 
الديمقراطي,  والتحول  الحرية  على  للح�صول  ال�صعبية  الم�صاعي  ودعم  الم�صتدامة,  التنمية 
والتخلي  ال�صوداء,  القارة  في  بها  تتمتع  كانت  التي  الرائدة  م�صر  مكانة  �صيعيد  ما  هو  فذلك 

تماًما عن منطق الفوقية اأو اال�صتعالئية, فذلك منطق ثبت عقمه وخطوؤه ال�صديد.      
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 تعميق العالقات الم�صرية مع الدول العربية
دون الخو�ض في جدل بيزنطي, فاإن م�صر دولة ذات هوية عربية, بالجغرافيا وبالل�صان, 
للعالم  الراهن  انتماَءها  اأن  اإال  بالثقافة وبالتاريخ, كما كانت من قبل فرعونية وقبطية.  وحتَّى 
اأن  الم�صريين  ال�صيا�صة  علماء  بع�ض  اأثبت  حيث  واأهميتها.  وجودها  يحدد  ما  هو  العربي 
مح�صلة التعاون والتقارب بينها وبين بقية الدول العربية يفوق كل اأ�صكال التعاون والتقارب 
المكونة  الدولية  الوحدات  باأن  القول  عليه  يترتب  ما  وهو  االأخرى,  الدولية  الوحدات  مع 
لما يعرف بـ »النظام االإقليمّي العربي«هي الحليف الطبيعي وحائط الدفاع االأول عن م�صر, 
والعك�ض بالعك�ض. ومن م�صلحة الدولة الم�صرية تعميق حجم العالقات والتقارب والتعاون 
بينها وبين هذه الدول)11(. ويتوجب على الدولة الم�صرية اعتبار اأي اعتداء اأو هجوم يتم على 
عام  في  الموقعة  الم�صترك  العربي  الدفاع  اتفاقية  تن�ض  كما  عليها,  اعتداء  بمثابة  الدول  هذه 

.1950

اإن الداعي لتعميق هذه العالقات مع الدول العربية تمليه لي�ض فقط االعتبارات القومية, اأو 
الثقافية, اأو حتَّى االقت�صادية, واإنما تمليه كذلك االعتبارات ال�صيا�صية واالأمنية واالإ�صتراتيجية. 
حيث يعتبر اأي تدخل خارجي في ال�صوؤون العربية الداخلية اأو البينية, اأو اال�صتراك في منظومة 
االإقليمّي  ونفوذها  لم�صالحها  وتهديًدا  قدرها  من  ا  انتقا�صً م�صر,  بدون  تحالفات  اأو  دفاعية 
واأمنها القومي, الممتد تاريخيًّا عبر المنطقة من المحيط غرًبا اإلى الخليج �صرًقا, ومن ال�صودان 
جنوًبا حتَّى جبال طورو�ض �صمااًل,كما يذكرنا مراًرا جمال حمدان وحامد ربيع, بل وحتَّى 
�صيقوي  والعرب  م�صر  بين  و�صلبة  قوية  عالقات  وجود  فاإن  اآخر,  جانب  من  األنبي.  اللورد 
المجتمع  وفي  الدولية  المحافل  في  بالتاأكيد  ومكانتهم  العرب  ونفوذ  ومكانتها  نفوذها  من 
الدولي عموًما, في ظل مرحلة تاريخية ت�صهد ازدياًدا مطرًدا في التكتالت وحركات التكامل 

ال�صادات )القاهرة: مكتبة  اأنور  اإىل  اأحمد بن طولون  ال�صيا�صة اخلارجية امل�رصية من  الدين هالل, حمرر, درا�صات يف  )11(  علي 
العربية  ال�صيا�صية  العالقات  درا�صة يف  العربي:  االإقليمي  النظام  الدين هالل, وجميل مطر,  اأي�صا: علي  وانظر  النه�صة, 1987(؛ 
)بريوت: مركز درا�صات الوحدة العربية, 1980(؛ عبد املنعم امل�صاط, نظرية االأمن القومي العربي املعا�رص )القاهرة: دار املوقف 

العربي, 1989(.
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واالندماج االإقليمّي. اإن التاريخ علمنا اأن العرب بدون م�صر كهاملت بدون االأمير, كما يقول 
ا اأن م�صر بدون العرب �صجرة بال جذور, تع�صف بها اأقل حركة للرياح.  االإنجليز, وعلمنا اأي�صً

اإن الثورة الم�صرية على قدر ما اأظهرت من حجم التاأييد والتقارب بين ال�صعوب العربية 
الثورة  اأحدثته  الذي  بالتغيير  العربية  الجماهير  غالبية  رحبت  حيث  للخليج,  المحيط  من 
على  اأظهرت  تالها,  وما  والبحرينية,  وال�صورية,  واليمنية,  والليبية,  والتون�صية,  الم�صرية 
تجاه  العربية  ال�صيا�صية  النظم  اأغلب  منها  تعاني  التي  واالرتياب  الثقة  اأزمة  اآخر حجم  �صعيد 
وبقية  الخليجي  التعاون  مجل�ض  كدول  العربية,  الدول  بع�ض  نظرت  حيث  البع�ض؛  بع�صها 
الملكيات العربية, لما يجري في م�صر كم�صدر تهديد ال�صتقرارها والأمنها, وهو ما اأثر �صلبيًّا 
على مجمل العالقات الثنائية, ولو على المدى الق�صير والمتو�صط. اإن واجب الدولة الم�صرية 
الداخلية  ال�صوؤون  في  التدخل  بعدم  ووعدها  ال�صديد  التزامها  تعلن  واأْن  الدول,  هذه  طماأنة 
لهذه الدول, واحترام �صيادتها ورغبات �صعوبها, ومن جانب اآخر, فاإن م�صر عليها اأن تقوم 
باإعادة بناء الج�صور التي انهارت ب�صبب �صوء الفهم المتبادل وطماأنة حلفائها, والبدء في رفع 
تحقيق  تعوق  التي  وال�صيا�صية  الت�صريعية  المقيدات  من  والتحرر  التجاري  التبادل  م�صتويات 
االندماج والتكامل العربي– العربي, وت�صجيع وفتح الباب اأمام اال�صتثمارات العربية في م�صر, 
وتبادل الخبرات والكفاءات, وااللتزام بتن�صيط اتفاقيات االأمن الجماعي والدفاع الم�صترك 

عن الدول العربية �صد اأي تهديد خارجي اإقليمي ودولي يهدد اأمنها وا�صتقاللها الوطني.   

ال�صيا�صي  القرار  ا�صتقاللية  على  الحفاظ  الم�صري  القرار  �صناع  على  يتوجب  اأنه  اإال 
العربية,  الدول  في  العاملين  الم�صريين  حقوق  و�صون  والرعاية  الحماية  وتوفير  الم�صري, 
و�صمان عدم التعر�ض لهم بال�صوء, ومطالبة الدول العربية االأخرى باحترام ال�صيادة الم�صرية 

وعدم التدخل في ال�صاأن الداخلي الم�صري.    
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 العمل على ن�صر ال�صالم وال�صتقرار في المنطقة
اأكثر  فاإن م�صر تحيا في واحدة من  العك�ض,  الأنها ال تحيا في جزيرة معزولة, بل على 
لتقارير  وفًقا  العالم  في  ت�صليًحا  واأكثرها    )War-Prone Region( لل�صراع  مياًل  العالم  مناطق 
المعهد الدولي للدرا�صات االإ�صتراتيجية )IISS(  فاإن من م�صلحة الدولة الم�صرية العمل على 
في  والحروب  المميتة  ال�صراعات  فتيل  نزع  على  والعمل  االإقليمية  التوترات  تخفي�ض حدة 
الديمقراطي  التحول  وا�صتكمال عملية  وا�صتقرار,  �صالم  في  العي�ض  اأرادت  اإْن هي  المنطقة. 
وبناء الدولة الم�صرية الحديثة, وتعظيم حجم مكا�صبها القومية, وتدعيم عالقاتها ال�صلمية مع 

جيرانها. 

هو  االأو�صط  ال�صرق  في  االإقليمّي  واال�صطراب  اال�صتقرار  لعدم  الرئي�صي  الم�صدر  لعل 
عاٍم.  المائة  من  يقارب  ما  منذ  واالإ�صرائيليين  الفل�صطينيين  بين  الممتد  االجتماعي  ال�صراع 
والذي ت�صبب حتَّى االآن بوقوع ما يقارب من ع�صر حروب منذ عام 1948, وهي حروب 
اأعوام )1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2000, 2006, 2008, 2012( 
وت�صبب في وفاة مئات االآالف وت�صريد الماليين من المواطنين العرب في كلٍّ من فل�صطين, 
واالأردن, ولبنان, و�صوريا, وم�صر. جنًبا اإلى جنب مع ال�صراع الدائر في الخليج العربي منذ 
خم�صة عقود, بين العرب وحلفائهم من جانب, واإيران من جانب اآخر, والذي ت�صبب بدوره 
في وقوع ثالث حروب خالل العقود الثالثة االأخيرة في اأعوام  1980, 1990, 2003.  

اإن التحول الكبير الذي اأوقعته الثورة الم�صرية في بنية النظام ال�صيا�صي الم�صري, �صيكون 
في  ا,  اأي�صً والع�صكري  بل  الم�صرية,  للدولة  ال�صيا�صي  ال�صلوك  نوعية  على  جارف  تاأثير  له 
الم�صتقبل. اإن المنطق يقول اإنه من الم�صلحة العمل على ت�صوية هذه ال�صراعات ب�صورة نهائية 
ال�صادرة  بالقوانين والقرارات  ال�صلمية كالمفاو�صات والتحكيم الدولي, وااللتزام  بالو�صائل 
الدولية,  ال�صرعية  قواعد  وفق  والتحرك  المتحدة,  االأمم  الدولية,كمنظمة  الموؤ�ص�صات  عن 
والتن�صيق والتعاون مع بقية الُقوى الدولية االأخرى في النظام الدولي من اأجل تدعيم قواعد 

اال�صتقرار واالأمن في المنطقة. 
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ولعل  العربية,  غير  الدول  من  اإقليميين  واأ�صدقاء  حلفاء  لم�صر  فاإن  اآخر,  جانب  من 
الجوار  بدول  يعرف  وما  وتركيا  النيل,  دول حو�ض  وبقية  اإثيوبيا  المثال  �صبيل  على  اأهمهم 
االإ�صتراتيجّي, ومن م�صلحتها الوطنية العمل على تو�صيع قنوات االت�صال والتوا�صل ال�صيا�صي 
والدبلوما�صي وتوطيد دعائم التعاون والتبادل االقت�صادي والمعلوماتي اال�صتخباراتي, وكل ما 
من �صاأنه تدعيم وبناء الثقة بين م�صر وحلفائها واأ�صدقائها االإقليميين, بما يقلل من احتماالت 
الوقوع في مغبات الح�صابات واال�صتنتاجات الخاطئة التي قد تت�صبب في كثير من االأحيان في 

تعكير �صفو العالقات وتهدد م�صاعي تقويتها وتعميقها, وي�صون اأمنها وا�صتقرارها. 

اإن ذلك ال يعني اأن تتخلى م�صر عن م�صاعيها لتطوير قوتها الم�صلحة, على العك�ض تماًما, 
باإثبات قدرتها على ممار�صة ال�صغط وامتالك و�صائل  فمن الناحية الواقعية, فاإن م�صر مطالبة 
القوة الالزمة لردع وتقييد الُقوى االإقليمية العدوانية والهجومية التي تت�صبب اأفعالها في اإثارة 
القالقل واال�صطراب في المنطقة, واإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الذي ين�ض 
على تحريم اللجوء ال�صتخدام القوة في التعامل بين الدول, وعلى احترام �صيادة الدول وعدم 

التدخل في ال�صوؤون الداخلية للدول.    

 م�صاندة م�صاعي الفل�صطينيين ل�صترجاع حقوقهم ال�صرعية
اأو اأخالقية, فاإن من م�صلحة م�صر  اأن تكون قومية  اإ�صتراتيجية ووطنية, قبل  العتبارات 
ا�صتمرار تاأييدها ال�صلب للق�صية الفل�صطينية, وحق ال�صعب الفل�صطيني في ا�صترجاع اأرا�صيه 
وحقوقه التاريخية التي اأيدتها العديد من القرارات والتعهدات الدولية. حيث تجبر االأو�صاع 
الجغرافية والحدودية م�صر على العمل بكل ال�صبل على الو�صول لحلول عادلة, ولت�صوية �صلمية 
نهائية بين اإ�صرائيل والدول العربية, واإنهاء حالة المعاناة والت�صرد والتهجير الق�صري الذي عانى 
منه الفل�صطينيون منذ ما يقارب من �صبعة عقود, لما اأنتجه هذا ال�صراع من تداعيات اقت�صادية 
و�صيا�صية واإ�صتراتيجية وخيمة على منظومة االأمن القومي الم�صري وا�صتقرارها الوطني, وعلى 
عالقاتها االإقليمية مع بقية الدول العربية في الم�صرق العربي. حيث منع وجود الدولة العبرية 
المبا�صر بين كل من م�صر, ولبنان, و�صوريا,  م�صر من تحقيق االت�صال الجغرافي والتوا�صل 
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على  والت�صييق  م�صر  نفوذ  من  قيد  الذي  االأمر  وهو  االأخ�صر,  الخط  وراء  فيما  وفل�صطين 
م�صالحها في مناطق الهالل الخ�صيب: )ال�صام(, و)تركيا(, و)اآ�صيا ال�صغرى(, و)�صرق البحر 
م�صر,  على  ودبلوما�صية  و�صيا�صية,  اقت�صادية,  �صغوط  من  اأوجده  ما  جانب  اإلى  المتو�صط(. 

وتحميلها كثيًرا من االأحيان ما ال طاقة لها به جراء �صيا�صات اإ�صرائيل العدوانية.   

اإنجاح عملية ال�صالم بين الفل�صطينيين واالإ�صرائيليين, بناء  اإن نجاح الدولة الم�صرية في 
على بنود قرار مجل�ض االأمن الدولي رقم )242(  لعام 1967, وطبًقا لبنود مبادرة ال�صالم 
العربية, التي تقدم بها العاهل ال�صعودي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز )2002(, والتي تن�ض 
على »تحقيق ال�صالم الكامل بين العرب واإ�صرائيل مقابل ان�صحاب اإ�صرائيل لما وراء حدود عاِم 
1967  وهي ال�صيغة التي ال تهدر حقوق ال�صعب الفل�صطيني, وفي ذات الوقت ت�صمن وجود 

حالة من ال�صالم واال�صتقرار االإقليمّي باأنهاء ال�صراع بين العرب واإ�صرائيل. 

ال�صعب  لق�صية  الم�صري  واالنحياز  التاأييد  الم�صرية مدى  الثورة  فاعليات  اأظهرت  لقد 
الفل�صطيني وم�صاندتها لم�صاعيه للح�صول على حقه في اإنهاء االحتالل االإ�صرائيلّي واال�صتقالل 
ا  الوطني باإقامة دولة فل�صطينية على حدود 1967, ومن جانب اآخر, فقد اأظهرت الثورة اأي�صً
ال�صعب  �صد  االإ�صرائيلية  العدوانية  للممار�صات  الم�صري  ال�صعبي  والبغ�ض  العدائية  مدى 
الفل�صطيني وبقية الدول العربية مثل لبنان و�صوريا, وحتَّى تجاه اإيران. اإال اأن مثل هذا االتجاه 
ال�صعبي البد اأال يقود للت�صعيد بين م�صر واإ�صرائيل, ب�صورة تجبر الطرفين على تجاهل حقيقة 
ولكن  حرب.  اأو  م�صلح  �صراع  حالة  في  واالنخراط  بينهما,  لل�صالم  دولية  معاهدة  وجود 
توجهات  عن  تعبر  ودبلوما�صية  خارجية  �صيا�صات  تبني  الم�صرية  الحكومات  على  يتوجب 
العمل  واأدوات  منظمات  خالل  ومن  الدولي  القانون  قواعد  اإطار  في  الم�صري,  ال�صعب 
واالعتداء  اإ�صرائيل عن محاربة  لكبح وردع  الالزمة  واالآليات  الو�صائل  من  الدولي, وغيرها 
الت�صوية  عملية  وت�صريع  ال�صالم,  عملية  في  ُقُدًما  الم�صي  على  واإجبارها  الفل�صطينيين,  على 

النهائية لل�صراع بناء على القواعد ال�صالف ذكرها. 
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اإقامة عالقات متوازنة مع كافة الُقَوى الدولية
الخطيئة الرئي�صية التي اأ�صيبت بها ال�صيا�صة الخارجية لم�صروالدولة الم�صرية ذاتها طوال 
القرن الع�صرين هي تعظيم حجم االرتباط االأحادي مع اإحدى القوى الدولية الموجودة في 
النظام الدولي؛ بما حرمها من تو�صيع نطاق تحالفاتها الخارجية, وتقليل المكا�صب والمنافع 
التي كان من الممكن َجنُيها من وراء تو�صيع حجم تعامالتها الخارجية وارتباطها مع القوى 
جانب  من  القوى  هذه  مع  والمهادنة  بالتبعية  اتهامها  اآخر  جانب  ومن  المختلفة,  الدولية 
جيرانها وبقية الدول, وهو ما يقلل من مكانتها ونفوذها باعتبارها تابًعا لالآخرين. لقد غلب 
الملكية  الحقبة  فخالل  اأحادي.  منظور  الدولي  النظام  مع  لم�صر  الخارجية  العالقات  على 
كانت العالقات الم�صرية البريطانية ت�صكل وتحدد �صيا�صاتها الخارجية ب�صورة كبيرة, وقادتها 
في بع�ض االأحيان لخو�ض �صراعات وحروب ال ناقة لها فيها وال جمل؛ مثل الحرب العالمية 
الثانية. وخالل الحقبة الجمهورية النا�صرية, كانت العالقات الم�صرية–ال�صوفيتية  والمع�صكر 
التابع لها �صبًبا ونتيجة لتردي العالقات الم�صرية مع مختلف القوى الدولية االأخرى الغربية 
المع�صكر  من  الم�صري  االنحياز  تغير  مبارك,  وبعده  ال�صادات,  الرئي�ض  حقبة  وفي  وقتئذ. 
في  اللعبة  اأوراق  من    )%99( اأن  ال�صادات  الرئي�ض  اأعلن  حيث  الغربي,  للمع�صكر  ال�صرقي 
ال�صرق االأو�صط في اأيدي الواليات المتحدة, وهو النهج الذي اأ�صر مبارك على اتباعه حتَّى 

بعد انتهاء الحرب الباردة و�صقوط المع�صكر ال�صرقي. 

ال�صلوك  به  ات�صم  المتحدة وحلفائها, وما  الواليات  مع  الخارجية  العالقات  لقد كانت 
ال�صيا�صي الخارجي الم�صري من تبعية ومهادنة, وحتَّى مهانة وانبطاح كما يجادل القوميون 
اإلى جانب  اأدى لتراجع نفوذ ومكانة الدولة الم�صرية وانحيازها ووقوفها  والنا�صريون؛ بما 
الم�صالح واالأهداف االأمريكية واالإ�صرائيلية في المنطقة, واحًدا من اأهم االأ�صباب التي دعت 
المقدر مكانة م�صر  للغرب وغير  التابع  النظام  للخروج والثورة على هذا  الم�صري  ال�صعب 

وقدرها في العالم وفي المنطقة. 
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االأف�صل  من  اأنه  لل�صك  مجااًل  يدع  ال  بما  اأثبتت  يناير  من  والع�صرين  الخام�ض  ثورة  اإن 
للدولة الم�صرية تو�صيع نطاق عالقاتها وارتباطاتها وانحيازاتها الخارجية, وتوطيد عالقاتها 
الثنائية والجماعية مع كافة القوى الدولية االأخرى “الال غربية” الموجودة في النظام الدولي 
لما  واأوروبا  اأمريكا  الغربية  الدولية  القوى  مع  والتقارب  االرتباط  حجم  وتقليل  المعا�صر, 
ت�صببه هذه العالقات من فر�ض �صيا�صات الغرب وم�صالحه وعدم المباالة بالحقوق والتطلعات 
اأن  يتوقع  التي  الوخيمة  التداعيات  من  النجاة  محاولة  اآخر  جانب  ومن  العربية.  لل�صعوب 
تنقلها االأْزَمة المالية واالجتماعية التي تعاني منها هذه القوى, وخ�صية مغبات محاولة توريط 
االآخرين واإرغامهم على تحمل اأعباء واأ�صرار هذه االأزمات, واإجبارهم على دفع خ�صائرها, 
»Buck-Passing كما داأب الغرب دوًما, وهو ما يعرف باإ�صتراتيجيات »التمل�ض من الم�صاكل

لقد اأوجدت التغيرات ال�صيا�صية واالقت�صادية والمعرفية اأو�صاًعا دولية مغايرة لما عرف 
 Unipolar النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة ومرحلة ما يعرف بلحظة »االنفرادية القطبية
Moment« التي �صادت خالل العقد الذي اأعقب انهيار �صور برلين  1999ـ2001 ؛ حيث 

بات موؤكًدا اأن النظام الدولي لم يعد اأحادي القطبية اأو بقيادة اأمريكا, واأنه في طريقه ليكون 
نظاًما متعدد القطبية. حيث بات جليًّا تعاظم الدور الذي باتت تمار�صه قوى دولية مثل ال�صين, 
واليابان, واألمانيا, وفرن�صا وغيرهم في ال�صوؤون الدولية. اإن مثل هذا التغير االإ�صتراتيجي يوجب 

على الدولة الم�صرية اإعادة التفكير في توجهاتها الخارجية ب�صورة جذرية.  

تح�صين  على  العمل  الم�صرية  الدولة  م�صلحة  من  فاإن  الح�صر,  ال  المثال  �صبيل  على 
 Rising )وتعميق عالقاتها مع التكتالت والقوى الدولية البازغة ما يعرف بـ)القوى ال�صاعدة
Powers, وتن�صيط حجم تعامالتها االقت�صادية والدبلوما�صية وت�صجيعه, وجذب اال�صتثمارات 

 »BRICs االقت�صادية, والتن�صيق ال�صيا�صي والدبلوما�صي مع تجمعات دولية مثل دول »البريك�ض
تجمع دولي ي�صم كالًّ من البرازيل, رو�صيا, الهند, ال�صين, وجنوب اإفريقيا, وتجمع »التيمبي�ض
TIMBIs«تجمع دولي ي�صم كالًّ من تركيا, اإندوني�صيا, المك�صيك, البرازيل, والهند, وال�صعي 

االقت�صادية  التنمية  تحقيق  عبر  الدولية,  والتكتالت  التجمعات  هذه  مثل  في  االنخراط  نحو 
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القوى  و�صط  مكان  لحجز  الالزمة  ال�صروط  وهي  المعرفي,  والتقدم  ال�صيا�صية  واال�صتقاللية 
مع  تعاونها  ووجوه  ارتباطها  تعظيم  م�صر  م�صلحة  من  كذلك  الجديدة.  االألفية  في  الدولية 
مجموعة القوى ال�صاعدة في قارة اأمريكا الالتينية: البرازيل,وت�صيلي,واالأرجنتين, وفي القارة  
االإفريقية: نيجريا, وجنوب اإفريقيا, والكاميرون,وغانا, وليبريا, وفي اآ�صيا: مجموعة النمور 

االآ�صيوية جنًبا اإلى جنب مع الهند, وال�صين واليابان)12(.

تعظيم  والدبلوما�صي,  ال�صيا�صي  التقارب  هي  االإ�صتراتيجية  هذه  لتفعيل  الطرق  اأف�صل 
وتحفيز  والتجاري,  االقت�صادي  التبادل  تدعيم  طريق  عن  المتبادلة  والم�صالح  المكا�صب 
جهود  وتدعيم  والتكنولوجيا,  المعرفة  تبادل  وت�صجيع  الخارجية,  اال�صتثمارات  واجتذاب 
الثنائي والجماعي في المواقف والق�صايا ذات االهتمام الم�صترك, وتجنب ال�صدام  التن�صيق 

والتركيز على الق�صايا محل الخالف, كم�صائل ال�صيادة الوطنية وال�صوؤون الداخلية.  

تدعيم الم�صاعي الدولية لإقامة نظام دولي عادل ومن�صف
من م�صلحة الدولة الم�صرية, كما هو م�صلحة عامة )Public Goods(  لكافة الوحدات 
الدولية, الحياة والتواجد و�صط نظام دولي عادل ومن�صف, ي�صوده وتحكمه قواعد القانون 
والمحفزة  الم�صجعة  والبيئة  المناخ  توفير  �صاأنه  من  ذلك  الأن  الدولية؛  القانونية  وال�صرعية 
للبناء والتنمية واالهتمام بال�صوؤون الداخلية, وتوفير الظروف المو�صوعية الم�صجعة للتعاون 

)12(  لالإملام بالتكتالت ال�صيا�صية واالقت�صادية يف النظام العاملي بعد انتهاء احلرب الباردة, انظر: 
 Peter Katzenstein, “Regionalism in Comparative Perspective”, Cooperation and Conflict 31, no. 2 (June 1996): 123-159. And for

 more details on BRICs and TIMBIs, See: Jim O’Neill, BRICs and Beyond (New York: Goldman Sachs Global Economic Group,

 2007); idem, “Building Better Global Economic BRICs”,

Goldman Sachs Global Economics, Paper no. 66 (30 November 2011); Leslie Elliott Armijo, “The BRICs Countries (Brazil,       Rus-

 sia, India, and China) As Analytical Category: Mirage or Insight?” Asian Perspective 31, no. 4 (2007): 7-42; Dominic Wilson, Alex

 Kelston and Swarnali Ahmed, “Is this the ‘BRICs Decade’?” Goldman Sachs BRICs Monthly, no. 10/03 (20 May 2010);  Tetsufumi

      Yamakawa, Swarnali Ahmed and Alex Kelston, “BRICs Lead the Global Recovery”, Goldman Sachs BRICs Monthly, no. 09/05

 (29 May 2009); Markus Jaeger, “BRICs as Emerging International Financial Powers”, Deutsche Bank Research (27 January 2010);

 Jack Goldstone, “Out with the BRICs, Time for the TIMBIs”, Mercatus Center (George Mason University),   Working Paper no.

11-04 (February 2011); idem: “Rise of the TIMBIs”, Foreign Policy (2 December 2011), www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/02/

  rise_of_the_timbis
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مع  بالتعاون  الجماعي  ال�صعي  هو  الغاية  تلك  لتحقيق  ال�صبيل  ولعل  االآخرين.  مع  والتقارب 
وال�صلطة  بالقوة  واالنفراد  الدولية,  الموؤ�ص�صات  عمل  طرق  لتغيير  الدولية  القوى  مختلف 
على ال�صوؤون الدولية من جانب بع�ض القوى الدولية الغربية اأمريكا, واأوروبا, وبقية القوى 
الدولية التي لها حق االعترا�ض على القرارات التي تتخذها المنظمة الدولية, ومن جانب اآخر, 
الت�صديد على حتمية احترام القانون وال�صيادة الوطنية لكافة الدول االأع�صاء في االأمم المتحدة 
وتجريم اللجوء للعنف وللقوة الم�صلحة للتعامل بين الدول, واحترام رغبة وم�صاعي الدول 
اأو  التي تراها دون تدخل  بال�صورة  بناء مجتمعاتها  اأو�صاعها وا�صتكمال  الفقيرة في تح�صين 

اإجبار من االآخرين على م�صار هذه العمليات.

من اأقوى التاأثيرات التي اأوجدتها و�صددت عليها ثورة الخام�ض والع�صرين من يناير, وبقية 
الربيع العربي, هو تركيزها ورفعها ل�صعارات تنادي باحترام وتمكين قواعد واأ�ص�ض  ثورات 
وقيٍم عالمية للتعامل بين الب�صر وبين الدول القومية. حيث �صدد المتظاهرون الم�صريون في 
الميادين على قيم مثل الحرية, العدالة, الكرامة, وغيرها, وهي القيم والقواعد المفقودة في 
النظام العالمي الجديد, االأمر الذي وجد �صدى عظيًما وقبواًل عبر مناطق العالم المختلفة, 
تطلعات  مع  يتما�صى  بما  وتكييفها  �صيا�صاتها  لتغيير  الدولية  والقوى  الدول  من  الكثير  ودفع 

واآمال �صعوبها, وهو ما اأدى الإعادة تنظيم العالقات بين ال�صعوب والحكومات. 

رفعها  التي  االإن�صانية  القيم  ون�صر  تر�صيخ  على  بالعمل  مطالبة  الم�صرية  الدولة  اإن 
المتظاهرون الم�صريون, وت�صديرها للعالم على اأنها قيٌم وقواعد للتعامل االإن�صاني والدولي, 
وال�صعي نحو ت�صمين هذه القيم والقواعد ال�صامية داخل مواثيق وقوانين المنظمات الدولية 
ومنظمات العمل الدولي, واعتمادها كاأ�ص�ض للتعامل بين الدول وبع�صها البع�ض, ومن جانب 
اآخر, فاإن من م�صلحة م�صر العمل على تفكيك منظومة االنفراد بالقرار الدولي, الديكتاتورية 
على الم�صتوى الدولي, وذلك بتدعيم م�صاعي التعددية القطبية والتحرك الجماعي في العمل 
الدول, تماًما كما هو  بين  التعامل  الم�صلحة في  للقوة  اللجوء  اأو  ا�صتخدام  الدولي, وتجريم 
االقت�صادي  االعتماد  تعميق  الدول,  �صيادة  واحترام  الخارجي  التدخل  وعدم  الداخل,  في 
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الحوار والتبادل  المعرفة, وت�صجيع م�صاعي  نقل  القيود على  المتبادل, وتخفيف  والتجاري 
الثقافي وحوار الح�صارات, وتقريب وجهات النظر الدولية, وتدعيم �صبل التن�صيق والتعاون, 
االنت�صار  مثل:  والخطرة  الحرجة  الق�صايا  ببع�ض  يتعلق  فيما  والخبرات  المعلومات  وتبادل 

النووي, ومكافحة االإرهاب, والفقر, والجريمة المنظمة.  

م�صاندة الق�صايا الإن�صانية
والحليف  ال�صريك  الجديد,  الدولي  النظام  بلغة  الجنوب  اأو  الثالث,  العالم  دول  تعتبر 
وم�صاندتها  اهتمامها  اإبداء  م�صر  م�صلحة  ومن  لم�صر,  وثقافيًّا  وجغرافيًّا  تاريخيًّا  االأقرب 
تقديم  على  الفقيرة, وعملها  الجنوب  دول  منها  تعاني  التي  تلك  االإن�صانية, خا�صة  للق�صايا 
واحدة  تقليديًّا  كانت  م�صر  اإن  والدول.  ال�صعوب  هذه  معاناة  لتخفيف  و�صعها؛  في  ما  كل 
الطبيعية,  الكوارث  مواجهة  واأن�صطة  فاعليات  في  والم�صاركة  المانحة  الدول  اأوليات  من 
والتحجيم من المعاناة وتقليل الخ�صائر الب�صرية جراء الحروب وال�صراعات والحروب االأهلية 
ولعل  �صابهها.  وما   ... الفي�صانات  اأو  الزالزل  مثل  الطبيعية  الكوارث  �صحايا  اأو  والعرقية, 
مراجعة �صجل اال�صتراك الم�صري في مهام قوات االأمم المتحدة لحفظ ال�صالم, ذوي القبعات 
الزرقاء, وبعثات تق�صي الحقائق, القوافل الطبية التطوعية التابعة لمنظمة الموؤتمر االإ�صالمي, 
اأو قوات حفظ ال�صالم في اإفريقيا, يو�صح بجالء مدى اإ�صهام م�صر الفعال في الق�صايا االإن�صانية 

والب�صرية. 

اإن�صانية, ت�صعى وراء تحقيق  اإن ثورة الخام�ض والع�صرين من يناير كانت باالأ�صا�ض ثورة 
العدالة واالإن�صاف للجماهير الم�صرية التي تم اإق�صاوؤها وتجاهلها من قبل النخب الحاكمة, 
ب�صورة اأدت لتف�صي المر�ض والفقر والجريمة. وعليه, فاإن من م�صلحة الدولة الم�صرية, وكما 
حارب �صعبها العظيم �صد هذه المظالم والظروف الالاإن�صانية, العمل على الم�صاندة والتعاون 
مع بقية دول العالم من اأجل محاربة ومكافحة مثل هذه الظواهر الجائرة. اإن ثورة الخام�ض 
المظالم  هذه  توؤدي  اأن  يمكن  كيف  الم�صرية  للدولة  بجالء  اأظهرت  يناير  من  والع�صرين 
واالأو�صاع الالاإن�صانية النتكا�صات وعواقب وخيمة على اأمن وا�صتقرار البالد, وعلى ظروفها 
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والتزامها  الح�صارية  مهمتها  من  وانطالًقا  وبالتالي,  واالجتماعية,  االقت�صادية  واأو�صاعها 
االإن�صانّي فاإن م�صر مطالبة بمكافحة مثل هذه االأو�صاع على الم�صتوى العالمي. 

يمكن لم�صر تحقيق مثل هذه الم�صلحة عن طريق ت�صجيع التبادل المعرفي والتكنولوجي 
في مجاالت ال�صحة, والتعليم, والتنمية, ومكافحة الفقر, وتمكين المراأة, وحماية االأطفال, 
وتبادل  االإن�صانية,  بالق�صايا  االخت�صا�ض  ذات  واالإقليمية  الدولية  الموؤ�ص�صات  عمل  وتدعيم 
الخبرات بين الدول والمجتمعات فيما يتعلق باالإ�صتراتيجيات الناجحة في مجاالت مكافحة 
المر�ض, وتحقيق التنمية, وتمكين المراأة, وتقليل الفقر, وبقية اأهداف م�صروع االألفية. ومن 
جانب اآخر, م�صاندة وت�صهيل مهام الموؤ�ص�صات التنموية الدولية غير الهادفة للربح, وت�صجيع 
التنموي  دورها  ممار�صة  من  العالمي  المدني  المجتمع  منظمات  وتمكين  التطوعي,  العمل 
واالإن�صاني في م�صاعدة الفقراء والمت�صررين وال�صحايا, وال�صغط من جانب اآخر على الدول 
االإن�صانية  للق�صايا  والدعم  المالية,  المخ�ص�صات  م�صتويات  لزيادة  المانحة  والموؤ�ص�صات 

المقدمة للدول الفقيرة.       





الإ�صتـراتـيـجـيـات الـوطـنـيـة الـمـ�صـريـة: الـفـر�ص والـتحديـات

وفًقا لعلماء ال�صراع الدولي واالإ�صتراتيجية, فاإن الدول الكبرى تتوافر لديها قائمة متنوعة 
من االإ�صتراتيجيات الوطنية الالزمة لتحقيق م�صالحها واأهدافها, وتوفير الحماية والدفاع عن 
اأمنها وعن بقائها, ومن جانب ثالث تو�صيع نطاق قوتها ومكا�صبها مقارنة بالقوى االأخرى. 

ويتوقف مدى مالَءمة اإحدى هذه االإ�صتراتيجيات على: 

)1( حجم موارد الدولة االقت�صادية والطبيعية والب�صرية, ومدى نجاحها وقدرتها على تعبئتها 
وا�صتغاللها, اأو اإخ�صاعها لتحقيق م�صالحها الوطنية العليا.  

)2( وجود توافق بين النخب الحاكمة واإجماع وم�صاندة �صعبية لهذه االإ�صتراتيجية.  

)3( موافقة المواطنين على تحمل عواقب ومتطلبات هذه االإ�صتراتيجية, كما ي�صاركون في 
جني ثمارها وعائداتها. 

التغيرات  مع  والتطور  التكيف  على  الحاكمة  النخب  جانب  من  مرونة  وجود  واأخيًرا   )4(
والتحوالت التي تقع في البيئات المحيطة بهم, االإقليمية والدولية, ور�صد التاأثيرات التي قد 
تحدثها هذه التغيرات على قوة وتما�صك ومالَءمة هذه االإ�صتراتيجية, وتقييم مدى مالَءمتها 
و�صالحيتها لالأو�صاع الجديدة. فالمنطق يقول باأن ما ي�صلح وقت الحرب ال ي�صلح اأوقات 

ال�صلم, والعك�ض بالعك�ض. 

اأن تكون االإ�صتراتيجية الوطنية معبرة عن م�صالح االأمة الدائمة ب�صورة ت�صاعدها  يجب 
على مواجهة التغيرات والتطورات الجارية في العالم الذي تطبق فيه وتتعامل معه. فال �صيء 
يبقى على حاله في ال�صيا�صة الدولية, فاأ�صدقاء اليوم هم اأعداء الغد, وحلفاء االأم�ض هم خ�صوم 
الغد. فال �صداقات دائمة وال عداوات, ولكن م�صالح دائمة في ال�صيا�صة الدولية, كما يذكرنا 

دوًما اللورد بالمر�صتون من قبره. 
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اإن منظومة الم�صالح الوطنية كالتي �صبق ذكرها في الجزء ال�صابق, كما تحدد اأولويات 
الدولة وم�صارات تفاعالتها وانخراطها في عالقات مع وحدات النظام الدولي, فاإنها كذلك 
تتحدد بناًء على طبيعة ونوعية التحوالت والتحديات الداخلية التي تواجهها الدولة والمجتمع 
المحلي, فهو الذي يحدد ترتيبه واأولويات التحرك الحكومي, بناء على مدى اال�صتقرار اأو 
عدمه, توافر الموارد والقدرات الداعمة اأو المقيدة ل�صلوك الدولة, وكذلك يحدد ماذا تريده 
يتوقف  الم�صالح  هذه  تحديد  فاإن  اآخر,  جانب  ومن  ومطالبها,  احتياجاتها  هي  وما  الدولة 
الجارية  تلك  �صواء  الخارجية,  البيئة  في  والم�صتحدثة  الجارية  التطورات  على  بناء  كذلك 
لتدعيم  م�صدًرا  الدولية  البيئة  تكون  فقد  الدولي.  النظام  بنية  في  اأو  بها  المحيط  االإقليم  في 
م�صاعي الدولة لتحقيق وتعظيم م�صالحها الوطنية ومكا�صبها, بما تقدمه من محفزات وتدعيم 
تفر�صه  بما  الخارجي  لتحركها  ت�صييق عميًقا  لتحركهاالخارجي, وقد تكون كذلك م�صدر 
م�صالحها  لتحقيق  م�صاعيها  ا�صتكمال  من  تمنعها  وعقوبات  ومقيدات  �صغوط  من  عليها 

الوطنية.

الــفــر�ص
اإن هناك العديد من الفر�ض التي تجعل المرء متفائاًل بم�صتقبل ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية, 
وم�صتقبل الدولة الم�صرية ب�صكل عام, على الرغم من كافة التحديات والمعوقات التي تقف 
في وجهها. لعل من اأهم هذه الفر�ض هي المكانة ال�صيا�صية واالإ�صتراتيجية والفكرية التي تتمتع 
بها, والتي تجعل كافة القوى الكبرى ت�صعى ال�صتقرار م�صر وم�صاعدتها على النهو�ض, وذلك 
من اأجل الحفاظ على االأمن واال�صتقرار وتحقيق ال�صالم في المنطقة, وحماية م�صالحها في 
المنطقة. اإن الخيار المتاح اأمام م�صر االآن هو -وكما يذكرنا �صبلي تلحمي- كيفية انتهاز هذه 
الفر�ض)Opportunities(  من اأجل تدعيم وتن�صيط وتفعيل اأدائها )Preferences( الخارجي بما 

يخدم م�صالحها واأهدافها الوطنية والقومية)13(.   

  Shibley Telhami, “An Essay on Neorealism and Foreign Policy”, in Perspectives on Structural  (13)
Realism, edited by  Andrew Hanami (New York: Palgrave Macmillan, 2003): 105-119
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العمل على  الم�صتقبل هي  الخارجية في  �صيا�صاتها  لتفعيل  المتاحة  الفر�ض  اأهم  لعل من 
التي هي  االإفريقية,  القارة  الم�صرية في  التاريخية وال�صيا�صية واالإ�صتراتيجية  المكانة  ا�صتغالل 
باالأ�صا�ض �صريان الحياة والمورد الوحيد للمورد الطبيعي الالزم ال�صتمرار الحياة, واالمتداد 
الطبيعي للدولة الم�صرية, وتوظيف ما لها من ر�صيد لدى �صعوب ودول القارة ال�صوداء, رغم 
محاوالت تجريفها وتجاهلها التي انتهجها النظام ال�صاقط, الإعادة التواجد والنفوذ الم�صري 
ا �صوٌق مازالت بكًرا لال�صتثمار, وهو  في اإفريقيا, التي توؤكد كافة التقارير االقت�صادية الدولية اأنهَّ
االأمر الذي قد ي�صهم في تخفيف االأعباء االقت�صادية عن كاهل الدولة الم�صرية. ومن جانب 
اآخر, �صيدعم من مكانة م�صر االإقليمية والدولية, اإن هي نجحت في تبني الق�صايا االإفريقية, 

ومار�صت دورها الطبيعي كاأحد اأهم عوامل اال�صتقرار وال�صالم في القارة.  

االإقليمية  القوى  بع�ض  مع  الم�صرية  العالقات  توطيد  فالمطلوب  اأخرى,  ناحية  من 
ا مع دول الخليج العربي,  العربية االأخرى, وزيادة اأوجه التقارب والتحالف معها, وخ�صو�صً
دول مجل�ض التعاون الخليجي. اإن هذه الدول هي بمثابة الحليف الطبيعي واالأبدي للدولة 
جانب,  من  والتقارب  التعاون  �صادها  التي  التاريخية  العالقات  تفر�ض  حيث  الم�صرية, 
اآخر  من جانب  الطرفين,  بين  والجغرافي  والعرقي,  والديني,  والقومي,  الثقافي,  والتقارب 
توطيد وتوثيق ُعرى التعاون بين الطرفين. اإن الظروف التاريخية ال�صعبة التي تحيا فيها م�صر 
الدول  من  اأقرب  هناك  ولي�ض  العرب,  اإخوانها  من  والم�صاعدة  العون  التما�ض  عليها  تفر�ض 
الخليجية, التي اأبدت ا�صتعدادها منذ اليوم االأول للثورة الم�صرية على تقديم الم�صاعدة والعون 
للدولة ولل�صعب الم�صري, حيث ذكرت االأخبار اأن المملكة العربية ال�صعودية قدمت لم�صر 
معونات بحوالي4 مليارات دوالر, والكويت قدمت حوالي 3 مليارات دوالر, وقطر حوالي 
10 مليارات دوالر, االإمارات العربية المتحدة �صتقدم حوالي 5 مليارات دوالر, وباإجمالي 

حوالي 20 مليار دوالر.

االقت�صاد  في  االأجانب  الم�صتثمرين  اأكبر  من  هي  اآخر  جانب  من  الخليجية  الدول  اإن 
الم�صري. فمن بين حوالي 57 مليار دوالر, التي هي حجم اال�صتثمارات الخارجية في م�صر 
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خالل عام2011  كان حجم اال�صتثمارات الخليجية في م�صر حوالي 15 مليار دوالر, وهو 
الظروف واالختالفات  اأحلك  في  الطرفين, حتَّى  بين  التقارب  يدلل على مدى  الذي  االأمر 

ال�صيا�صية.  

تعميق اأوجه التعاون المتوازن واالعتماد المتبادل مع دول الجوار االإ�صتراتيجي االإقليمي 
وعلى راأ�صها تركيا, التي بلغت حجم ا�صتثمارات ال�صركات التركية الم�صتثمرة في م�صر خالل 
القطاعات  الما�صي حوالي  ملياري دوالر, متمثلًة في 423 �صركة تعمل في مختلف  العاِم 
العاِم  بنهاية  مليار دوالر  البلدين لحوالي 2.3  بين  البينية  التجارة  االقت�صادية, وو�صل حجم 
“ناعمة”,  وثقافية  ودبلوما�صية  وع�صكرية  اقت�صادية  قوة  من  لديها  بما  تركيا,  اإن  الما�صي. 
الم�صري, حيث �صيكون من م�صلحة تركيا وجود دولة  الدور  لتفعيل  قد تكون خير دعامة 
�صيخدم  كما  المنطقة,  في  التركية  الم�صالح  �صاأنه خدمة  من  ذلك  الأن  م�صر,  في  ديمقراطية 

م�صالح م�صر االإقليمية.  

الفر�صة الرئي�صية االأخرى المتاحة لتفعيل ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية هي توطيد عالقاتها 
المتقدمة تكنولوجيًّا وعلميًّا واقت�صاديًّا مثل ماليزيا, واإندوني�صيا, والهند وغيرها.  مع الدول 
حيث يتوجب ا�صتغالل العالقات الدولية والخارجية المتميزة التي تتمتع بها الدولة الم�صرية 
حيث  الم�صرية.  القومية  الم�صالح  تحقيق  اأجل  من  وتوظيفها  االإ�صالمية  والدول  القوى  مع 
�صي�صهم التقارب الديني والثقافي والقيمي بين م�صر وهذه الدول في تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين, وتال�صي الح�صا�صيات ال�صيا�صية من تقليد وا�صتجالب التجارب ال�صيا�صية واالقت�صادية 
الداعية  ي�صهم في تدعيم م�صاعيها  الذي قد  االأمر  االإ�صالمية. وهو  الدول  والتنموية من هذه 

الإقامة نموذج اإ�صالمي, ديمقراطي, متح�صر, ومتقدم, على �صفاف النيل.
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الـتـحـديـــات
تواجه  دولة,  واأية  الم�صرية,  الدولة  فاإن  الوطنية,  الم�صالح  هذه  لتحقيق  م�صاعيها  في 

تحديين رئي�صيين. التحدي االأول داخلي, والمق�صود به كيفية تحقيق التحول الداخلي 

 )Domestic Mobilization( عن طريق تنمية االأو�صاع المحلية وتحقيق اال�صتقالل االقت�صادي 
للمواطنين  االأ�صا�صية  االحتياجات  توفير  من  ال�صيا�صي  النظام  تمكن  ب�صورة  الخارج,  عن 
واالإنتاج,  والتنمية  االقت�صادي  النمو  م�صتويات  رفع  المعي�صة عن طريق  م�صتويات  وتح�صين 
وهو ما �صي�صهم ويدعم حالة التوافق والتناغم الوطني, بما يحقق االأمن واال�صتقرار, وي�صون 
حالة ال�صلم االأهلي بين كافة الجماعات الوطنية, ويوجد حالة �صلبة من اال�صطفاف واالإجماع 
اأو اأهداف وطنية عامة, يدعم وي�صاند م�صاعي الدولة لتحقيق م�صالحها  الوطني وراء هدف 

الوطنية في الخارج.  

اأما التحدي االآخر فهو تحدٍّ خارجي, والمق�صود به كيف يمكن للنظام ال�صيا�صي ا�صتغالل 
وتوظيف هذا النجاح  واال�صطفاف وراء هدف وطني  في  الداخل  في  تحقيق  االندماج  
Socialization  والتكامل مع البيئة الخارجية, بما يخدم م�صالحه الوطنية في الخارج, وذلك 

بما  الدولية,  ال�صاحة  االإجماع والمتعارف عليها في  التحرك محل  التحرك وفق قواعد  عبر 
ي�صهم في تحويل هذه البيئة لتكون داعًما لم�صاعيها الوطنية لتحقيق م�صالحها والحفاظ على 
ا�صتقاللها وتو�صيع حجم مكا�صبها الن�صبية, عن طريق تو�صيع حجم التحالفات مع االأطراف 
م�صالحها  لتحقيق  الدولة  م�صاعي  على  والتقييد  لل�صغط  م�صدًرا  ولي�صت  الخارجية,  الدولية 
واالأ�ص�ض  القواعد  اعتماد  عن  التخلي  حالة  في  حدوثه  يمكن  الذي  االأمر  وهو  الوطنية, 
عدوانية  خارجية  �صيا�صات  انتهاج  على  واالإ�صرار  الدول,  بين  التعامل  في  عليها  المتعارف 
النظام الدولي, تحت غرور اال�صتقرار  اأو ترحيب من بقية وحدات  اإجماع  ولي�صت مو�صع 

والقوة الداخلية. 
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اإن التاريخ يعلمنا اأن كل ال�صيا�صات م�صدرها داخلي All Politics are Local,  فكما ت�صهم 
ال�صيا�صات المحلية في بناء الدول وتقدمها, لو اأُح�صن توظيفها, فاإنها كذلك قد تكون ال�صبب 
بن  الرحمن  اإياه عبد  الذي علمنا  الدر�ض  اإدارتها. وهذا هو  اأ�صيء  لو  انهيارها وتخلفها,  في 

خلدون قبل �صتة قرون.    

التحديات المحلية 
�صتعوق في  التي  التحديات  بزوغ مجموعة كبيرة من  الم�صرية مع  الثورة  تزامن وقوع 
ال�صابق  النظام  ال�صيا�صة الخارجية, وذلك الأن  اأيَّ نظام �صيا�صي, خا�صة في مجال  الم�صتقبل 
با�صتثناء  واالإقليمية,  الدولية  الُقَوى  كافة  مع  متزنة  خارجية  �صيا�صة  ر�صم  في  ف�صل  قد  كان 
الواليات المتحدة االأمريكية واإ�صرائيل, وخا�صة دول الجوار مثل اإيران وتركيا وبع�ض الدول 

العربية الكبرى. 

فعلى ال�صعيد الداخلي, فاإن هناك العديد من التحديات الداخلية, �صواء على الم�صتوى 
البطالة  تف�صي  الداخلي,  االأمن واال�صتقرار  االقت�صادي واالجتماعي وال�صيا�صي, كحالة عدم 
القيمة  وانخفا�ض  النقدي,  االحتياط  حجم  تراجع  القومي,  والعمل  االإنتاج  حركة  وتعطل 
ال�صرائية للعملة الم�صرية نتيجة ارتفاع ن�صبة الت�صخم خالل الفترة التي اأعقبت الثورة الم�صرية, 
وغيرها من االأو�صاع المتردية التي تعوق من عملية تخ�صي�ض الموارد وا�صتغاللها, وتوظيف 

كافة موارد الُقَوى الوطنية لتحقيق الفاعلية على الم�صتوى الخارجي. 

الوطنية.  واالإ�صتراتيجيات  الداخلية  التهديدات  بين  توجد عالقة  ال  اأنه  البع�ض  يظن  قد 
اإن هذا االدعاء خاطئ, فقد بات جليًّا كيف اأن ال�صغوط والتحديات / التهديدات الداخلية, 
اأكثر  للدولة,  العليا  االإ�صتراتيجية  ت�صكيل  عملية  في  كبيًرا  دوًرا  تمار�ض  االأوقات,  بع�ض  في 
من الدور الذي تلعبه التقييمات العقالنية )Rational Assessments( لقدرات العدّو الخارجي. 
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ومن جانب اآخر, فاإن وجود اأو عدم وجود معوقات وتحديات داخلية يعتبر عاماًل جوهريًّا 
في تحديد مدى نجاح اأو ف�صل االإ�صتراتيجية الوطنية الأيَّة دولة)14(.   

التحديات الإقليمية
على  الخارجية  التحديات  من  هناك مجموعة  �صيكون  والمتو�صط  القريب  المدى  على 
ديمقراطية  حديثة  دولة  لبناء  الم�صرية  الم�صاعي  �صتواجه  التي  والدولي,  االإقليمّي  الم�صتوى 
وم�صتقلة في قرارها ال�صيا�صي الداخلي والخارجي. كما جادلنا من قبل فاإن اأخطر التحديات 
الموجودة  تلك  هي  عام  ب�صكل  الم�صرية  والدولة  الم�صرية  الثورة  تواجه  التي  والتهديدات 

ا البيئة االإقليمية.     والقادمة من البيئة الخارجية, وخ�صو�صً

لعل اأخطر التحديات التي �صتواجه النظام الم�صري الجديد في مجال ال�صيا�صة الخارجية 
تتعلق بكيفية تدبير واإدارة العالقات االإقليمية مع الدول المحيطة بم�صر, خا�صة تلك المرتبطة 
بال�صودان, وليبيا, وفل�صطين, و�صوريا. حيث مازالت منطقة الوطن العربي حبلى بالتغيرات 
المنطقة, وقد تجر  الم�صرية في  الم�صالح والمكانة  التاأثير على  �صاأنها  التي من  والتطورات, 
م�صر لالنخراط في اأحد ال�صراعات الم�صلحة, �صواء بر�صاها اأو رغًما عنها, بتوريطها في اأحد 

هذه ال�صراعات. 

فالو�صع في ال�صودان على حافة الهاوية, فاإلى جانب التق�صيم الذي وقع في ال�صودان عام 
2012, فاإن وجود الدولة ال�صودانية ذاته اأ�صبح مهدًدا بقيام ال�صعب ال�صوداني باالنتفا�ض على 
نظام الرئي�ض الب�صير, وهو االأمر الذي اإن ت�صاعد ف�صتكون له تداعياته الخطيرة على منظومة 
والجريمة  االإرهاب  ومكافحة  المائي,  االأمن  مجال  في  ا  خ�صو�صً الم�صري,  القومي  االأمن 

العابرة للحدود كتهريب ال�صالح والمخدرات وغيرهما.

  Richard Rosecrance and Arthur Stein, eds., The Domestic Bases of Grand Strategy (Ithaca: Cornell  (14)
University Press, 1993).
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وهناك  هنا  المتناثرة  واالأخبار  فاالأجواء  ليبيا.  في  الداخلي  الو�صع  هو  االآخر  التحدي 
ال�صيطرة على االأو�صاع الداخلية وا�صتقرار  الثورية في  ال�صلطات  باأن هناك عجًزا من  توحي 
ليبيا, وعجزها عن حماية الحدود ال�صيادية مع جيرانها, وهو ما يف�صر تدفق تهريب االأ�صلحة 
اإلى كلٍّ من م�صر, وتون�ض, وال�صودان, وهو االأمر الذي ي�صهم في ن�صر اأجواء عدم اال�صتقرار 
واال�صطراب في منطقة �صمال اإفريقيا. اإن عدم االهتمام الم�صري بال�صاأن الليبّي, والال اكتراث 
في م�صاعدة ال�صعب الليبّي على تخطي المرحلة االنتقالية, وتدعيم عملية التحول الديمقراطي 
ورفع م�صتوى كفاءة اأجهزة االأمن وال�صرطة, وتقوية منظمات المجتمع المدني - من �صاأنه اأن 
ي�صهم في زعزعة االأمن واال�صتقرار الم�صري, وهو ما �صيجعل اأياديها مغلولة في مجال التحرك 

الخارجي.

يمثل الو�صع ال�صيا�صي القائم في �صوريا تحّديًا كبيًرا للنظام ال�صيا�صي الم�صري في مجال 
ال�صيا�صة الخارجية. فالثورة ال�صعبية هناك طال اأمُدها, ومازالت غير قادرة على الح�صم؛ حيث 
الداخلية  القوى  بع�ض  وا�صتقطاب  التاأييد  بع�ض  ح�صد  في  دم�صق  في  الت�صلطي  النظام  نجح 
والخارجية, وهو االأمر الذي اأ�صهم في ت�صتيت الجهود ال�صاعية لحل هذه االأزمة. اإن ا�صتمرار 
تاأزم االأو�صاع في �صوريا قد يوؤدي اإلى انفجار االأزمة وخروجها عن م�صاعي الحل ال�صلمي, 

وقد ينتهي بها المطاف بتدخل القوى الخارجية ع�صكريًّا كما في ليبيا.

والداخلية كذلك  الخارجية  لل�صيا�صة  مرعًبا  كابو�ًصا  يمثل  االحتمال  مثل هذا  اإن وقوع 
اإقليمية.  حرٍب  في  لالنخراط  كلها  المنطقة  يقود  قد  عادي,  غير  اإقليميًّا  وتطوًرا  الم�صرية, 
يلين  ال  الذي  ال�صوري  العربي  ال�صعب  ون�صال  بال�صلطة,  ال�صوري  الرئي�ض  وت�صبث  عناد  اإن 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  والماآرب  الم�صالح  وتعقد  جانب,  من  والكرامة  الحرية  اأجل  من 
االأو�صط  ال�صرق  في  االإقليمّي  التوازن  منظومة  في  �صوريا  بموقع  المرتبطة  والجيواإ�صتراتيجية 
يجعل من االأزمة الراهنة في �صوريا واحدة من اأهم التحديات واالختبارات التي تواجه اأي نظام 
�صيا�صي م�صري تفرزه الثورة, وخير �صاحة الإثبات مدى كفاءته في مجال ال�صيا�صة الخارجية.     
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في ظل �صيادة حالة من اال�صتقطاب االإقليمّي المبني على اأ�ص�ض طائفية وعرقية ودينية بين 
اأحد  �صتمثل  الم�صتقبل  االإيرانية في  الم�صرية -  العالقات  فاإن  اإيران,  العربية وجارتها  الدول 
التي  التاريخية  الخالفات  ب�صبب  الم�صتقبل.  في  م�صري  نظام  الأي  الرئي�صية  التحديات  اأكبر 
ات�صمت بها العالقات االإيرانية - العربية عموًما منذ الثورة االإ�صالمية في طهران, والعالقات 
االإ�صالمية مو�صع  الجمهورية  التقارب مع  الخ�صو�ض, بات  الخليجية على وجه  االإيرانية - 
عدم ترحيب من القوى العربية في الخليج العربي, وعلى راأ�صها المملكة العربية ال�صعودية التي 
تنظر هي وبقية دول مجل�ض تعاون دول الخليج العربّي اإليها باعتبارها م�صدًرا للتهديد وخطًرا 
على اأمن وا�صتقرار المنطقة؛ حيث يرى الكثير في الخليج اأن الإيران اأحالًما تو�صعية ونوازع 
نتيجة  الطرفين,  بين  القوى  توازن  اختالل  على  اعتماًدا  العربي  الخليج  منطقة  على  للهيمنة 
التفاوت الهائل في حجم توزيع القدرات واالإمكانيات. بالذات بعد احتالل العراق وهيمنة 

االأطراف العراقية الموالية الإيران على مقاليد ال�صلطة والنفوذ داخل العراق. 

اإن اأية محاوالت للتقارب واإعادة العالقات مع طهران قد تت�صبب في الكثير من الم�صاكل 
واالأزمات االإقليمية, لي�ض فقط مع دول الخليج ولكن مع دوٍل اأخرى مثل لبنان, والعراق, 
م�صار  ر�صم  م�صر  م�صلحة  من  فاإن  وعليه,  الكبرى.  القوى  عن  ناهيك  واإ�صرائيل,  و�صوريا, 
بالمخاوف  االإقرار  الم�صتقبل, تحر�ض خاللها على  الم�صرية–االإيرانية في  للعالقات  خا�ّض 
دول  و�صيادة  وا�صتقالل  اأمن  عن  والدفاع  الم�صالح,  في  التفريط  بعدم  والتعهد  الخليجية, 
مجل�ض التعاون الخليجي �صد اأي تهديد اإيراني, وكذلك العمل على وقف التغلغل االإيراني 

وتدخلها في �صوؤون الدول العربية, وبث الفرقة والتناحر بين اأبناء الوطن الواحد. 

اإننا ال نقول باأنه ال يمكن كتابة �صفحة جديدة مع قوى اإقليمية مهمة مثل اإيران, ولكننا 
نطالب باأن ت�صع م�صر عالقاتها العربية قبل عالقاتها االإقليمية ومع دول الجوار االإ�صتراتيجّي, 

فاالأقربون اأولى بالمعروف كما يقول المثل العربي القديم.
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اأكثر  تعتبر  التي  »اإ�صــرائـيـل«,  فهـي  م�صر  �صتواجه  التي  االإقليمية  التحديات  اأخطر  اأما 
االأطراف االإقليمية خ�صارة وت�صرًرا جراء نجاح الثورة الم�صرية. فعالقات اإ�صرائيل مع م�صر 
منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد المو�صومة بال�صالم البارد,كانت تعتبر حجر االأ�صا�ض في الحفاظ 
على االأمن القومي االإ�صرائيلي, كونها مفتاح الحرب وال�صالم بينها وبين جيرانها. و�صقوط 
التحالفات  انهارت  اأن  اإ�صتراتيجي, بعد  اإ�صرائيل بدون حليف  ‘كـامب ديـفـيد’ �صيبقي  نظام 
االإ�صرائيلية مع كلٍّ من اإيران وتركيا. ومن المتوقع اأال تظل ال�صلطة الفل�صطينية واالأردن حليفتين 

لها في الم�صتقبل. 

فاإذا كانت الثورة الم�صرية هي م�صدر التهديد الرئي�صي الإ�صرائيل, كما تروج االأدبيات 
العبرية, فاإن اإ�صرائيل كذلك هي مكمن الخطر وم�صدر التهديد االأ�صا�صي الذي يواجه م�صتقبل 
النظام الم�صري. وهو االأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة. فقد تندلع حرٌب م�صرية–اإ�صرائيلية 
جديدة نتيجة ال�صعور المتبادل بالتهديد, والوقوع في �َصرك الح�صابات والت�صورات الخاطئة 
القائلة ب�صهولة ا�صتخدام القوة الع�صكرية الإزالة هذا التهديد واحتوائه وردعه قبل فوات االأوان. 

االإ�صرائيلية؛  الم�صرية-  العالقات  ت�صكيل  اإعادة  �صيعني  الُقَوى  توازن  في  التحول  هذا 
حيث �صيدفع ال�صغط ال�صعبي م�صر لمراجعة �صيا�صاتها و�صلوكها تجاه اإ�صرائيل, ب�صورة تعيد 
لها �صيادتها وحقوقها وكرامتها, خا�صة فيما يتعلق بال�صاأن الفل�صطيني, الذي يراه البع�ض من 

اأهم الم�صببات وراء تراجع القيادة الم�صرية االإقليمية. 

اتفاقية كامب  البنود المجحفة لحق م�صر في  النظر في  اإعادة  المراجعة قد ت�صمل  هذه 
ديفيد على ال�صعيدين االأمني واالقت�صادي, وحقها في تواجد قوات ع�صكرية ثقيلة في �صيناء, 
التي تن�ض على بقاء الجزء االأكبر منها منـزوع ال�صالح, واإعادة  وهو ما تمنعه بنود االتفاقية 
النظر في ملف ت�صدير الغاز باأبخ�ض االأ�صعار, وحق ا�صتعمال اإ�صرائيل لقناة ال�صوي�ض الأغرا�ض 
ع�صكرية, وم�صار التطبيع بينها وبين اإ�صرائيل رغم الرف�ض ال�صعبي الم�صري الجارف لذلك, 
اإ�صرائيل  �صيا�صة  وتقوي�ض  غزة,  قطاع  في  فل�صطين  مع  حدودها  على  م�صر  �صيادة  وم�صاألة 
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الداعية لفر�ض الح�صار على ال�صعب الفل�صطيني. اأما على الم�صتوى االإقليمي, فمن المتوقع 
�صوريا,  وربما  م�صر  في  الذي حدث  التغيير  بعد  عافيته  العربي  االإقليمي  النظام  ي�صترجع  اأن 

و�صيكون اأكثر قدرة على تحجيم مكانة اإ�صرائيل في المنطقة. 

التحديات الدولية 
اإذا كانت المدر�صة الواقعية ف�صلت في توقع حدوث الثورة الم�صرية والثورات العربية, 
على  الموؤثرة  والعوامل  التحديات  اأكثر  باأن  تخبرنا  والنظرية  التاريخية/العملية  التجربة  فاإنَّ 
الخارجية,  البيئة  هي  الدولي  النظام  في  الثورية  والنظم  الثورات  م�صتقبل  و�صياغة  ت�صكيل 
وتحديًدا بنية النظام الدولي, كما يجادل كينيث والتز. اأما عن التحديات الخارجية التي تواجه 
ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية خالل الفترة الالحقة للثورة فيمكن اإجمالها في بع�ض المتغيرات 

الدولية التالية. 

اأو�صاع القت�صاد العالمي
عام  منذ  العالمي  النظام  منها  يعاني  مازال  التي  المتردية  االقت�صادية  لالأو�صاع  �صيكون 
2008 - بالغ التاأثير على م�صتقبل ال�صيا�صات الخارجية للدول ال�صغرى كافة, ومنها م�صر؛ 
الم�صاعدات  اإر�صال  من  المانحة  الدولية  والمنظمات  الدول  المالية  االأزمة  �صتمنع  حيث 
تراجع  من  تعاني  والتي  ال�صعيفة  الدول  وم�صاعدة  لتدعيم  الالزمة  المالية  والقرو�ض  والمنح 
قيم  تراجع  الذي يمكن مالحظته عبر  االأمر  ال�صيا�صية واالقت�صادية, وهو  االأو�صاع  وتدهور 
يناير,   25 ثورة  الحقت  التي  الفترة  خالل  لم�صر  قدمت  التي  الغربية  الم�صاعدات  وحجم 
وهو االأمر الذي �صيبّطئ من وتيرة االإ�صالح والتعافي االقت�صادي في م�صر, وبالتالي تحجيم 
اأزماتها  الدور الم�صري الخارجي واالإقليمّي. وزيادة عجز القدرات الم�صرية على مواجهة 
يوؤدي  بما  الحكومية؛  لل�صيا�صات  والرف�ض  ال�صعبي  ال�صخط  حجم  زيادة  وبالتالي  الداخلية, 
لت�صاعد اأعمال التظاهر واالحتجاج على القرارات الحكومية التق�صفية, وهو ما �صيقود لتقييد 

حركتها ونفوذها الخارجي.    
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العالقات مع الوليات المتحدة، القطب الأوحد
الحفاظ على  فاإن من م�صلحة م�صر  الدولية,  ال�صاحة  اأقوى حلفاء م�صر على  باعتبارها 
اأنه مطلوب منها كذلك العمل على  الطبيعة الودية لهذه العالقات والعمل على تعميقها. اإال 
تغيير �صكل العالقة التي كانت تربط بين م�صر والواليات المتحدة قبل ثورة 25 يناير التبعية, 
اأن  االآن وم�صتقباًل البد  البلدين من  بين  العالقات  ال�صيا�صي ونوعية  ال�صلوك  اأن طبيعة  بمعنى 
تتوقف على مدى م�صاندة ودعم الواليات المتحدة الآمال وتطلعات ال�صعب الم�صري و�صعيه 
نحو بناء مجتمٍع ونظاٍم �صيا�صيٍّ ديمقراطّي, والحفاظ على ا�صتقاللية و�صيادة القرار ال�صيا�صي 
االأ�صلوب  في  التغير  ومدى  العربية,  ال�صعوب  ورغبة  اإرادة  واحترام  الخارجي,  الم�صري 
االأمريكي في فر�ض �صيطرته واإمالءاته وتدخله في ال�صوؤون الم�صرية, واحترام ال�صيادة الم�صرية 
وعدم االنحياز ال�صافر ل�صالح اإ�صرائيل فيما يتعلق ب�صلوكها االإجرامي والالاأخالقي, والمنافي 
للقانون الدولي فيما يتعلق بالفل�صطينيين با�صتمرار احتاللها لالأرا�صي العربية. وعلى الجانب 
�صبيلها  في  اتخاذها  المتحدة  للواليات  يمكن  التي  والم�صاعي  الم�صاعدات  حجم  االآخر, 
وتعميق  ا�صتمرار  على  وتحثه  م�صر,  في  الجديد  الثوري  النظام  مع  النظر  وجهات  لتقريب 

عالقات التحالف االإ�صتراتيجّي مع الواليات المتحدة. 

العالقات مع القوى الدولية كال�صين ورو�صيا
ارتباًطا بالعامل ال�صابق, فاإن من اأكثر التحديات التي �صتواجه ال�صيا�صة الخارجية لم�صر 
وجه  وعلى  الدولية,  القوى  بقية  مع  الم�صرية  العالقات  اإدارة  كيفية  هي  الجديد  ولنظامها 
التحديد العالقات مع رو�صيا وال�صين. اإن النظام الدولي القائم عبارة عن لوحة �صطرنج ثالثية 
االأبعاد, فهو بال �صك مازال نظاًما اأحادي القطبية على الم�صتوى الع�صكري وال�صيا�صي, ومتعدد 
القطبية من الناحية االقت�صادية, وال قطبي )Nonpolar(  من الناحية الثقافية والتكنولوجية. وهو 
ما يعني اأن العالقات الخارجية للدولة الم�صرية باتت معقدة للغاية. حيث تفر�ض م�صالح م�صر 
واأهدافها القومية تنويع ارتباطاتها وتفاعالتها وتحالفاتها الدولية, بما ي�صهم في تحقيق هذه 
الم�صالح, ولكن الظروف وال�صغوط والوقائع التاريخية تفر�ض عليها مراعاة طبيعة توازنات 
اإحدى  مع  م�صر  وتقارب  تعاون  الكبرى  القوى  اإحدى  تعتبر  فقد  ال�صائدة,  الدولية  القوى 
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القوى االأخرى انحياًزا وتحالًفا �صدها, وهو ما �صي�صر بالم�صالح الم�صرية, كونها غير قادرة 
على تحمل عقبات �صراع القوى الكبرى. 

المق�صود هنا اأن على م�صر انتهاج �صيا�صات خارجية متوازنة في التعامل مع كافة القوى 
الكبرى, واالبتعاد عن التحوالت الراديكالية في ر�صم توجهات وم�صارات ال�صيا�صة الخارجية 
الم�صرية. فال يمكن مثاًل االبتعاد عن التبعية للواليات المتحدة باالرتماء في اأح�صان ال�صين 
اأو رو�صيا اأو غيرهما. فهذه لعبة خطرة وغالًبا ما تكون عوائدها رخي�صة. ولها تداعياتها على 
القومية والوطنية, الممتدة خارج  اإن لم يكْن على م�صالحها  مكانة ونفوذ الدولة الم�صرية, 

حدودها.  

الخال�صة, اإنه من المتوقع اأن ت�صتمر هذه االأزمات في مواجهة النظام الثوري الم�صري 
الجديد. وعليه, فاإن م�صر مطالبة االآن لي�ض فقط باإثبات اأحقيتها في القيادة االإقليمية, ولكنها 

مطالبة قبل ذلك باإثبات جدارتها وقدرتها على النوط بتحمل مغبات هذه القيادة. 





الإ�صـتـراتـيجـيـة الـوطنية: خـيـارات نـظـريـة وحقائق �صيا�صية

تعامالتها  في  الم�صرية  الدولة  تتبعها  اأن  المتوقع  للم�صارات  التطرق  االآن  �صنحاول 
الخارجية مع بع�ض القوى الفاعلة على الم�صتوى االإقليمي والدولي خالل فترة ما بعد الثورة. 
ويجب اأْن يالحظ اأنَّ هذه القراءة قائمة باالأ�صا�ض على عدة افترا�صات م�صتقبلية متخيلة حول 
�صكل التحوالت التي �صت�صهدها م�صر والمنطقة العربية والبيئة المحيطة بها, والتي �صبق ذكرها 
ا تنوع البدائل المتاحة اأمام �صانع القرار ال�صيا�صي الم�صري في مرحلة  في الف�صل ال�صابق. واأي�صً
ما بعد ثورة 25يناير من اأجل تحقيق هذه االإ�صتراتيجية وو�صعها محل تنفيذ, ولعل اأهم هذه 
البدائل هي ا�صتكمال عملية تفكيك اال�صتبداد وبناء نظام ديمقراطي, وتحقيق طفرة تنموية 
�صناعية, وزراعية, واإنتاجية تنت�صل م�صر من و�صعها االقت�صادي المزري, وتدعم ا�صتقرارها 

الداخلي وتقوي لبنة التما�صك واالإجماع الوطني. وتقول هذه االفترا�صات ما يلي: 

تمثيلي  لنظام ديمقراطي  التحول  العربية, في  الدول  بقية  الثورة في م�صر, وفي   نجاح 
المنا�صب  وتولي  ال�صلطات,  م�صدر  االأمة هي  للقانون, وحيث  ال�صيادة  فيه  تكون  حقيقي, 

باالنتخاب, دون اإق�صاء اأو تمييز. 

االأنظمة  دمرته  ما  بناء  واإعادة  الهيكلي  االإ�صالح  عمليات  تبني  في  العربية  الدول  بدء 
الت�صلطية, وات�صاح مدى ال�صعوبات التي تواجهها عمليات اإعادة التعمير واإ�صرار هذه النظم 
على ا�صتكمالها. بزوغ روؤ�صاء وقادة منتخبين للدول العربية الثورية, تعبر اأجندتهم الخارجية 
عن االأهداف الوطنية ل�صعوبهم, وتحدد طريقة تعاملهم ونمط عالقاتهم مع بقية دول العالم. 

عودة القوى االإقليمية النتهاج �صيا�صاتها التقليدية مع دول ال�صرق االأو�صط, وبداية بزوغ 
االنق�صامات واالختالفات العميقة في وجهات النظر والم�صارات الواجب اتباعها وما وراءها.

55



56

 بداية ظهور نظام توازن القوى االإقليمي المركب بين كلٍّ من م�صر, واإ�صرائيل, وتركيا, 
واإيران, وال�صعودية, بمحاوره وم�صتوياته واأبعاده المتداخلة والمتباينة,, والتناف�ض على القيادة 
منها على  لكلٍّ  الوطني  االأمن  الن�صبية, وحماية و�صيانة  المكا�صب  نطاق  وتو�صيع  االإقليمية, 
حدة, على ح�صاب االأطراف االأخرى؛ بما يت�صبب في بزوغ ماأزق اأمني مركب لكافة القوى 
منظومة  ترتيب  اإعادة  يعني  بما  االأو�صط,  ال�صرق  تفاعالت  في  المنخرطة  الدولية  االإقليمية 

تحالفات واإعادة توجيه االنحيازات, وميول هذه القوى وبع�صها البع�ض.

انتهاء ع�صور المجامالت وال�صيا�صات التجميلية, ومداهنة القوى الخارجية للنظم الثورية 
ول�صعوبها, وعودة هذه القوى لل�صيا�صات الواقعية القائمة باالأ�صا�ض على الم�صالح الم�صتركة, 

والحذر واأ�صلوب الم�صاعدة الذاتية والتدخل في �صوؤون الدول الداخلية. 

ظهور بوادر التراجع التدريجي في حجم القوة والنفوذ االأمريكي على الم�صتوى الدولي  
واالإقليمي في ال�صرق االأو�صط؛ نتيجة عجزها عن تحمل اأعباء القيام بمهمة القطب االأوحد 
االأو�صط.  اآ�صيا, وال�صرق  البا�صيفك, و�صرق  اأوروبا, ومنطقة  االإقليمي في كلٍّ من  والمهيمن 
ال�صين  خا�صة  ال�صاعدة,  واالإقليمية  الدولية  القوى  دول  ونفوذ  دور  تزايد  اآخر  جانب  ومن 
اآ�صيا, واألمانيا في اأوروبا, البرازيل في اأمريكا الالتينية, وتركيا واإيران في ال�صرق  والهند في 
االأو�صط, وهو ما قد يجر العالم لحرٍب باردة جديدة قد تتمخط عن بروز نظام دولّي متعدد 
االأقطاب, اأو اأن تنجرف الواليات المتحدة اإلى حرٍب عالمية جديدة �صد ال�صين من اأجلتاأكيد 
اأن يكون  يتوقع  التي  الحرب  العظمى. وهي  القوى  ء مرتبة  تبوُّ العالمية, ومنعها من  هيمنتها 
م�صرحها ال�صرق االأو�صط, باعتباره اأكثر المناطق الجغرافية اأهمية للواليات المتحدة في القرن 

الحادي والع�صرين)15(. 

               John Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to U.S. Power in Asia”, The Chinese Journal of  )15(
 International Politics 3, no. 4 (Winter 2010): 381–396; idem, “Why is Europe Peaceful Today?” European Political Science 9, no.

3 (September 2010): 387–397; Richard Haass, “The New Middle East”, Foreign Affairs 85, no. 6 (November/December 2006): 3-21.

غ�صان �صالمة, »اأمريكا والعامل: اإغراء القوة ومداها«, ترجمة م�صباح ال�صمد )بريوت: دار النهار, 2006(.  
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ًطا لخم�ض اإ�صتراتيجيات وطنية رئي�صية - االإ�صتراتيجيات الوطنية  ا مب�صَّ �صنقدم االآن عر�صً
التي  اإ�صتراتيجية الدولة  التعاوني, االنغما�ض االنتقائي, الهيمنة, واأخيًرا  التالية: العزلة, االأمن 
ال غنى عنها- اأي معرفة ما المق�صود بها؟ ما منطلقاتها وم�صادر قوتها و�صعفها؟ وتو�صيح 
المقبلة)16(.  المرحلة  في  م�صر  لتتبناها  نظرنا؛  وجهة  من  �صالحيتها,  عدم  وراء  االأ�صباب 
االإ�صتراتيجية  تعتبر هذه  لماذا  التي ال غنى عنها, و�صنو�صح  الدولة  �صنتطرق الإ�صتراتيجية  ثم 
الخارجية, ولكن  ال�صيا�صة  لي�ض فقط على م�صتوى  البعيد,  المدى  االأف�صل, على  البديل  هي 
كذلك على م�صتوى ال�صيا�صة المحلية / الداخلية. هي في راأينا تمثل جوهر الم�صروع الوطني 

الم�صري, الذي اأ�صماه الراحل العظيم جمال حمدان بـ ‘‘عبء الرجل الم�صري’’.

Neo-Isolationism اإ�صتراتيجية النعزالية الجـديدة
الحفاظ  اأجل دواعي  الدولية؛ من  ال�صيا�صة  اإلى االن�صحاب من  االإ�صتراتيجية  تدعو هذه 
ا�صتقاللها االإ�صتراتيجي عن  على االأمن القومي؛ وللحفاظ على حرية تحرك الدولة و�صمان 
 )Core Values( االآخرين. مجادلة باأنه ما لم يكن االأمن الوطني, اأو الم�صالح والقيم والجوهرية
للدولة محل تهديد فال داعي للتدخل خارجيًّا. واالأكثر من ذلك, تجادل هذه االإ�صتراتيجية 

)16( هذه القراءة الأنواع االإ�صرتاتيجيات الوطنية الكربى قائمة باالأ�صا�ض على مراجعة االأدبيات الواقعية يف جمال الدرا�صات االأمنية 
واالإ�صرتاتيجية والتي تناولت على وجه التحديد االإ�صرتاتيجيات الوطنية الكربى لكلٍّ من الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا منذ 

نهاية احلرب العاملية الثانية, ومت تطويرها وتكييفها لتتواءم مع الو�صع امل�رصي, كقوى دولية على النطاق االإقليمي.   
Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500-
 2000 (New York: Random House, 1987); Robert Tucker,  A New Isolationism: Threat or Promise (New York:
 Universe Books, 1972); Robert Art, America’s Grand Strategy and World Politics (New York: Rutledge, 2007);
 Christopher Layne, The Peace of Illusions: International Relations Theory and American Grand Strategy
 after the Cold War (Ithaca: Cornell University Press, 2006);  John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power
 Politics (New York: Norton, 2001); Stephen Walt “Keeping the World “Off-Balance”: Self-Restraint and U.S.
 Foreign Policy”, in America Unrivaled: The Future of the Balance of Power, edited by John G. Ikenberry
 (Ithaca: Cornell University Press, 2002): 125-152; Michèle Flournoy and Shawn Brimley, eds., Finding Our
 Way: Debating American Grand Strategy (Washington DC: Center for New America Security, 2008); Robert
 Art, “Geopolitics Updated: The Strategy of Selective Engagement”, International Security 23, no. 2 (Winter
 1998/99): 79-114; Barry Posen and Andrew Ross, “Competing Visions for U.S. Grand Strategy”, International
 Security 21, no. 3 (Winter 1996/97): 5-53; John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”,
 International Security 19, no. 3 (Winter 1994/95): 5–49. Eugene Gholz, “Come Home America: The Strategy
 of Restraint in the Face of Temptation”, International Security 21, no. 4 (Spring 1997): 5–48; John Ikenberry,
 “American Grand Strategy in the Age of Terror”, Survival 43, no. 4 (Winter 2001/2002): 19-34; Christopher
 Layne, “From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand Strategy”, International Security
   22, no. 1 (Summer 1997): 86-128.
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باأن ‘‘مـ�صـر’’ لي�صت م�صوؤولة, وغير قادرة على تحمل تكاليف الحفاظ على النظام االإقليمي 
تحقيق  نحو  بال�صعي  االإ�صتراتيجية  هذه  تجادل  ذلك  من  بداًل  اأو�صطي,  وال�صرق  العربي 
الرفاهية والنمو االقت�صادي وتح�صين االأو�صاع الداخلية, وال اأَْن ت�صعى لن�صر قيمها ومبادئها 
في المحيط الخارجي, في مرحلة ما بعد الثورة بالخ�صو�ض؛ الأنَّ ذلك قد يزيد من م�صاعر 

اال�صتياء تجاهها, ويعوقها عن تحقيق م�صالحها واإنقا�ض معدالت اأمنها وا�صتقرارها. 

وفًقا لهذه االإ�صتراتيجية, فاإن الدفاع الوطني الذي يعني حماية ‘‘اأمن وحرية وممتلكات 
ال�صعب الم�صري’’ هو الم�صلحة الحيوية الوحيدة لم�صر. حيث تجادل هذه االإ�صتراتيجية باأن 

�صيا�صات التدخل واالنغما�ض في ال�صوؤون الدولية ال لزوم لها, وقد توؤدي اإلى نتائج عك�صية.

هذه هي الموجة الثالثة من االنعزالية في تاريخ الجمهورية الم�صرية. فقد بداأت الموجة 
االأولى عقب هزيمة )1967( وعودة الجي�ض الم�صري من اليمن. حين روج بع�ض الكّتاب 
والمفكرين مثل توفيق الحكيم ولوي�ض عو�ض ولطفي الخولي وغيرهم اأن م�صر يتوجب عليها 
االنكفاء حول ذاتها, واأن تحاول اإعادة بناء الدولة الم�صرية لمحو اآثار العدوان وتحرير التراب 
الوطني, وحماية اال�صتقالل وال�صيادة الم�صرية من مغبات التورط في �صراعات القوى الدولية 
ثنائية القطبية. وقد ت�صدى لمثل هذه الكتابات واالأدبيات مفكرون واإ�صتراتيجيون م�صريون 
بهاء  واأحمد  ر�صوان,  فتحي  الرحيم,  عبد  اأحمد  اأني�ض,  محمد  هيكل,  ح�صنين  مثل  كبار؛ 
الدين وغيرهم مجادلين باأن م�صير م�صر, وهويتها, و�صخ�صيتها, ومكانتها التاريخية ال تتيح 
لها رفاهية االنعزال واالنطواء, حتَّى لو كانت تلك اأماني وميول النظام ال�صيا�صي القائم اآنذاك.

)1973(,وتوقيع  اأكتوبر  حرب  عقب  الم�صرية  االنعزالية  من  الثانية  الموجة  ظهرت 
اتفاقية ال�صالم المنفردة مع اإ�صرائيل برعاية اأمريكية. حيث جادل العديد من الكّتاب الم�صريين 
كّتاب  وبع�ض  من�صور,  واأني�ض  �صعدة,  واإبراهيم  �صبري,  مو�صى  اأحمد,  �صيد  محمد  )مثل 
الموجة االأولى من االنعزالية الم�صرية( باأن تكلفة الحرب مع اإ�صرائيل المادية, واالقت�صادية, 
ا, واالقت�صاد والمجتمع الم�صري لي�ض لدى اأحدهما القدرة  والب�صرية, واالجتماعية باهظة جدًّ
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اأو اال�صتطاعة للت�صدي بحملها منفرًدا, وهو ما يتوجب على م�صر االنكفاء للداخل ومحاولة 
اإعادة اإعمار ما دمرته الحرب مع اإ�صرائيل, والتركيز على م�صالح م�صر الوطنية بداًل من االهتمام 
بم�صالح الدول العربية, التي ثبت اأنها ال جدوى من ورائها, وهو ما يف�صر انت�صار م�صطلح مثل 
“مـ�صـر اأواًل”. وقد ت�صدى لهذه الكتابات واالتجاهات االنعزالية مجموعة كبيرة من الكتاب 

والمفكرين مثل جمال حمدان, وع�صمت �صيف الدولة, وحامد ربيع, وغيرهم.  

اأما الموجة الراهنة فتدعو وتروج باأن الخراب والتدمير الذي اأحدثه مبارك في بنية الدولة 
وتفكيك  الم�صري,  المدني  للمجتمع  وتجريف  ال�صيا�صية,  للحياة  تخريب  من  الم�صرية, 
للبنية االقت�صادية الوطنية من جانب, واالإ�صرار بمكانة وقيمة م�صر الخارجية بميول مبارك 
الدول  ح�صاب  على  واإ�صرائيل  المتحدة  الواليات   )Bandwagon( ركب  م�صايرة  نحو  الفجة 
العربية والق�صايا القومية من جانب اآخر, يجبر النظام الثوري الم�صري الجديد على االنكفاء 
للداخل, والتركيز على عملية اإعادة بناء الدولة الم�صرية, وتعزيز قوة موؤ�ص�صات الدولة, واإعادة 
اقت�صادية  اأزمات  التحتية, ومواجهة  البنية االقت�صادية  االإنتاج, وتطوير وتجديد  تدوير عجلة 
واجتماعية طاحنة؛ مثل: البطالة, الجريمة المنظمة, االحتقان الطائفي, عدم احترام القانون 

والد�صتور, وغيرها من اأزمات الم�صاركة والتنمية والثقافة ال�صيا�صية. 

الباب الخارجي  اإن م�صر -كما يروج االنعزاليون الجدد-  في حاجة الأن تغلق عليها 
اإْن هي اأرادت النجاة والحفاظ على بقاء الدولة ذاتها؛ الأن هذه االأزمات  لمدة غير ق�صيرة, 
تجاهلها  تم  اإذا  التاريخ,  في  دولة  اأقدم  بجذور  تطيح  قد  الداخلية  االجتماعية  وال�صراعات 

وعدم اإدارتها ب�صورة حكيمة.

 من ناحية اأخرى, وكونها اإ�صتراتيجية واقعية في جوهرها, تركز على عامل القوة, فاإن 
االأطراف  من  حول  الت�صاوؤل  هو  اأن�صارها  يروج  كما  انتهاجها  وراء  االإ�صتراتيجي  المنطق 
اأحد؛  اأرا�صيها؟ االإجابة ال  ال�صيادة الم�صرية و�صالمة  التي لديها القدرة على تهديد  االإقليمية 
�صراع  في  تدخل  لم  وتركيا   ,)1979( منذ  م�صر  وبين  بينها  �صالم  معاهدة  هناك  فاإ�صرائيل 
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البعد  الت�صلطية, فاإن  اإيران  العثمانية, وحتَّى  م�صلح مع م�صر منذ نهاية و�صقوط االإمبراطورية 
الجغرافي وعدم وجود حدود م�صتركة, ومن جانب اآخر, انخفا�ض وتيرة التوتر بين النظام 

الثوري الجديد في م�صر ونظيره في اإيران �صيحول دون تهديدها لالأمن القومي الم�صري.

تعاني هذه االإ�صتراتيجية من عدة نقاط �صعف, فهي اأقل االإ�صتراتيجيات قبواًل و�صعبية بين 
والثقافية  واالقت�صادية, واالجتماعية,  ال�صيا�صية,  العولمة  هيمنة حالة  في ظل  الدول, خا�صة 
على المجتمع الدولي. ومن جانب اآخر, وعلى الرغم من قوة حجة االنعزاليين الجدد القائلة 
باأن م�صر اآمنة حاليًّا, فاإن ا�صتمرار غيابها عن ال�صاحة الدولية من غير المرجح اأن يجعلها اأكثر 
االأرجح من  �ُصيعِجل على  االإقليمية  ال�صاحة  اختفاء م�صر من  اإن  اأمًنا.  اأقل  �صيجعلها  بل  اأمًنا, 
فاإن  عربيًّا,  م�صر  وجود  فبدون  ا,  اأي�صً اآخر  جانب  من  االأمن.  اأجل  من  الخارجية  المناف�صة 
�صترى في ذلك مزيًدا من    Revisionist States الطامحة والناه�صة  االإقليمية  المهيمنة  القوى 

الفر�ض لح�صار م�صر واحتوائها وحب�صها وراء حدودها.

بافترا�ض تدهور االأمور وخروجها عن الماألوف والمتوقع والمقبول, فاإن اإعادة النظر في 
اال�صتمرار باتباع هذه االإ�صتراتيجية �صيكون �صروريًّا. وهنا �صتبرز المع�صلة, هل �صترجع م�صر 
الذي  الوقت  الذي كانت تمتلكه من قبل؟ وكم هو  القوة والنفوذ  بنف�ض  االإقليمية  لمكانتها 
�صتطلبه عملية اإعادة هذه المكانة؟ وهل �صتعود مثلما كانت عليه من قبل,اأم هل �صيكون هناك 
قوى جديدة �صاعدة احتلت هذه المكانة؟ وهل �صيكون كافًيا للحيلولة دون تفجر االأو�صاع 
وخروجها عن ال�صيطرة؟ مثلما حدث اأثناء حرب الخليج االأولى )1980( والثانية )1990( 
وغزو لبنان )1982(. واإذا لم تنجح في التدخل اأو رف�صته فاإن العواقب �صتكون كارثية, كما 

حدث في حرب الخليج الثالثة )2003( .

Cooperative Security اإ�صـتراتيجية الأمن التعـاوني
للتجزئة      قابل  غير  ال�صالم  باأن  اإيمانها  هي  التعاوني  االأمن  الإ�صتراتيجية  المميزة  ال�صمة 
)Indivisible(؛ ولذلك فمن م�صلحتها ن�صر ال�صالم العالمي, كونها قائمة باالأ�صا�ض على اأ�ص�ض 

هذه  تنظر  ال  الواقعية,  لالأطروحات  فخالًفا  االإ�صتراتيجيات.  كبقية  واقعية  ولي�صت  ليبرالية, 
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توؤمن  الدولي, كونها  االأمن  "الديمقراطية"خطًرا على  الدولية  القوى  تعتبر  االإ�صتراتيجية وال 
بمقوالت ال�صالم الديمقراطي القائلة باأن الدول الديمقراطية اأو التي في طريقها للديمقراطية 
اأقل مياًل للحرب والدخول في �صراعات م�صلحة مع مثيالتها من الديمقراطيات)17(.  وهو 
ما �صيعني اأنه لن يكون هناك مناف�صات بين القوى الكبرى في الم�صتقبل, كما كان �صائًدا في 
�صتكون  بينهم  التعاون  دوافع  اأن  يعني  ما  وهو  الديمقراطية,  النظم  عدد  زاد  كلما  الما�صي, 
اأكبر, والعوائق التي تحول دون ذلك �صتتناق�ض, وهو ما �صي�صهم في ن�صر ال�صالم واال�صتقرار 

العالمي واالإقليمي. 

تحفز اإ�صتراتيجية االأمن التعاوني وتدعو اإلى اأن ت�صارك م�صر -وربما تقود-  في منظومة 
تحقيق  اأجل  من  الدولية؛  والموؤ�ص�صات  االإقليمية,  والمنظمات  والترتيبات,  التحالفات,  من 
الم�صري  النظام  االإ�صتراتيجية  هذه  تدعو  اآخر,  بمعنى  العليا.  الوطنية  وم�صالحها  اأهدافها 
الجديد اإلى اأن يت�صرف بطريقة متعددة االأطراف )Multilateral( في �صعيه لتحقيق م�صالحه. 
لردع وتحجيم  فعالية  االأكثر  الو�صيلة  )Collective Action( هو  الجماعي  العمل  باأن  مجادلة 
محاوالت االأطراف والجيران المعادين له من دوٍل وجماعات واأفراد. حيث يفتر�ض اأن�صار 
هذه االإ�صتراتيجية اأن النظم الديمقراطية �صتجد اأنه من االأ�صهل لها التعامل في ظل نظم اأمنية 

تعاونية »تجمعات اأمنية Security Community « اأكثر من تعاونها مع دوٍل اأقل ديمقراطية.

الجماعي     »االأمن  اإ�صتراتيجية  في  الق�صور  اأوجه  التغلب على  تحاول  االإ�صتراتيجية  هذه 
Collective Security« التي تعني العمل الدولي الجماعي لردع واإحباط العدوان على اأي طرف 

العدوانية والهجومية.  الدول  اأجل مواجهة  الدولي من  التعاون  تقوية  اآخر, عن طريق  دولي 
والفارق بين االإ�صتراتيجيتين هو اأن اأن�صار هذه االإ�صتراتيجية ال يراهنون على حدوث توازن 

)17( عن نظرية ال�صالم الدميقراطي, والعالقة بني الدميقراطية وال�رصاع بوجه عاّم, انظر:
 Michael Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism (New York: W. W. Norton,
 1997); Bruce Russett and John Oneral, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International
 Organizations (New York: W. W. Norton, 2001); Bruce Russett and Harvey Starr: “From the Democratic Peace
 to the Kantian Peace: Democracy and Conflict in International System”, in Handbook of War Studies II,  edited
 by Manus Midlarsky (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000): 358-361; Jack Snyder, From Voting to
 Violence: Democratization and Nationalist Conflict (New York: Norton, 2000); Edward Mansfield and Jack
Snyder, ‘‘Democratization and the Danger of War’’, International Security 20, no. 1 (Winter 1995): 5-38.
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من  وبداًل  واإنما,  للدولة.  الجوهرية  الم�صالح  تهديد  عند  اإال  يقع  ال  الذي  التلقائي,  القوى 
الردع  وتنظيم  تن�صيق  في  الحا�صم  واالإقليمية  الدولية  الموؤ�ص�صات  دور  على  يراهنون  ذلك, 
فاإن  المتحدة,  الدولية كاالأمم  الموؤ�ص�صات  في ظل �صعف  العدواني.  وحتَّى  الطرف  وهزم 
المنظمات االإقليمية كحلف �صمال االأطل�صّي وجامعة الدول العربية وما �صابهما �صوف تعو�ض 
هذا النق�ض, وتقوم بمواجهة وردع االأطراف الدولية التي ت�صعى لك�صر ال�صالم اأو تهديد االأمن 

واال�صتقرار كما حدث في اأزمة البلقان, وفي ليبيا اأثناء ثورة ال�صابع ع�صر من فبراير. 

اأن  مـوؤداه  ال�صابقة,  االإ�صتراتيجيات  في  م�صبوق  غير  ا  افترا�صً االإ�صتراتيجية  هذه  تطرح 
بفعل  اأخرى  مناطق  اإلى  وتتو�صع وت�صل  تنت�صر  اأن  المتوقع  ما من  منطقة  في  الحرب  اندالع 
الــفــرا�صـة       جناح  اأثــر  اأو   »Strategic Interdependence االإ�صتراتيجي  »التبادل  بـ  ي�صمى  ما 
)The Butterfly Effect(, وباأن هذه الحروب �صيتم توظيفها من اأجل اإ�صعال حروٍب اأخرى. 

فالتطهير العرقي �صوف يولد المزيد من عمليات التطهير العرقي في مناطق اأخرى. وانت�صار 
وهكذا  االأخرى,  البلدان  في  االأجانب  كراهية  تن�صيط  في  �صي�صهم  بلد  في  القومي  العنف 
دواليك. والنتيجة �صل�صلة من االأحداث والم�صاكل البعيدة جزئيًّا التي قد تهدد االأمن القومي 

لم�صر ولحلفائها التقليديين ب�صورة ال يمكن تجاهلها اأو التغا�صي عما يحدث فيها.

النظام  اأولويات  قائمة  �صتحتل  و�صراعات  ق�صايا  عدة  هناك  فاإن  المنطق,  لهذا  وفًقا 
اأمنها القومي وم�صالحها الوطنية,  اإما الرتباطها وتاأثيرها الجذري على  ال�صيا�صي الم�صري, 
المنطقة  في  اال�صتقرار  وعدم  اال�صطراب  اأجواء  واإ�صاعة  لتهديد  رئي�صيًّا  م�صدًرا  لكونها  اأو 
االأو�صاع في دول  االإ�صرائيلي,  ـ  الفل�صطيني  ال�صراع  الق�صايا  بها. من هذه  المحيطة  والبيئة 
االإن�صانية  االأزمات  العراق,  في  ال�صراع  النووية,  االأ�صلحة  انت�صار  ق�صية حظر  النيل,  حو�ض 
في ال�صودان وال�صومال وفل�صطين واالأو�صاع في المغرب العربي, خا�صة التوتر بين الجزائر 
تاأتي االأو�صاع في دول  الثاني  والمغرب وموريتانيا حول ق�صية »البولي�صاريو«. وفي المقام 
القرن االإفريقي والعالقات مع دول الجوار االإ�صتراتيجي: تركيا, اإيران, اإثيوبيا, ودول حو�ض 
البحر المتو�صط(. اإن اأغلب هذه الق�صايا وال�صراعات تتطلب تحرًكا م�صريًّا متعدد االأطراف, 
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كاأن يتم تحت مظلة منظمات اإقليمية ودولية )مثل جامعة الدول العربية, االتحاد االإفريقّي, 
الموؤتمر االإ�صالمّي اأو االأمم المتحدة. فهذه ال�صراعات المعقدة والمركبة لن تقدر م�صر على 

معالجتها واإدارتها بمفردها, هكذا يجادل اأن�صار هذه االإ�صتراتيجية.     

االنتقاد الرئي�صي لهذه االإ�صتراتيجية هو اأنها ال تزال قائمة على االفترا�ض الواقعي القائل 
ا�صتجابة  الوطنية  للم�صلحة  ال�صيقة  المفاهيم  فوق  ال�صمو  على  قادرة  تكون  لن  الدول  باأن  
 Armed الم�صلح   االإيثار  من  كنوع  لهم  تبدو  اأن�صطة  في  واالنخراط  العاّم,  ال�صالح  لنداءات 
Altruism. فمن الناحية النظرية, فاإن بع�ض م�صاكل العمل الدولي الجماعي مرتبطة بترتيبات 

االأمن الجماعي, حيث مازالت بع�ض الدول العدوانية المن�صقة Defectors الج�صعة/ الراكب 
فمازالت  اآخر,  جانب  من  التعاوني.  االأمن  تحقيق  اأمام  عائًقا  تمثل    Free-Riders المجاني 
ْين  عملية بناء الم�صداقية الجماعية لردع االأطراف العدوانية �صعبة للغاية. م�صر قد عانت االأمرَّ
وقت وقوع حرب الخليج الثانية من اأجل اإقناع الدول العربية من خالل منظمة جامعة الدول 
دون  الكويت  غزو  من  ومنعه  ح�صين  �صدام  لردع  الداعية  العربية  الجهود  بتوحيد  العربية, 

فائدة.  

Selective Engagement اإ�صتراتيجية النغـمـا�ص النـتـقائي
حروٍب  وقوع  دون  للحيلولة  قوة  بكل  �صتعمل  م�صر  فاإن  االإ�صتراتيجية,  لهذه  طبًقا 
و�صراعات م�صلحة ثنائية بين القوى االإقليمية في ال�صرق االأو�صط, كونها الخطر االأكبر على 
م�صالحها واأمنها القومي, خا�صة في اإقليمّي الخليج العربي والهالل الخ�صيب؛ حيث ي�صترط 
في  اإال  االنغما�ض  اأو  التدخل  عليها  ينبغي  ال  الدولة  اأن  االنتقائي  االنغما�ض  اإ�صتراتيجية  دعاة 
التي  المناطق  تلك  اأي  وازدهارها,  اأمنها  في  مبا�صرة  توؤثر  التي  واالإقليمية  الدولية  المناطق 
تعتبرها وتنظر لها الدولة على اأنَّها مو�صوعات »اأمن قومي«. اأما غير ذلك فاإنه �صي�صبح خطاأ 
اإ�صتراتيجيًّا فادًحا, كما فعلت الواليات المتحدة عندما تدخلت في فيتنام, كما جادل مبكًرا 
وترك  وتجاهل    Periphery االأطراف/الحواّف  في  التدخل  من  عندما حذر  والتز«  »كينيث 

ق�صايا المركز Core  تتفاقم. 
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وال�صام.  وفل�صطين  العربي,  الخليج  منطقة  النيل,  دول حو�ض  في  المناطق  هذه  تتمثل 
فدول حو�ض النيل هي الم�صدر الرئي�صي والوحيد لتغذية م�صر واإمدادها بمورد المياه الوحيد, 
العربي فهي  الخليج  اأما دول  العامة في م�صر.  الحياة  لبناء وت�صيير كافة مجاالت  ال�صروري 
ال�صريك الرئي�صي والداعم االأ�صا�صي لالقت�صاد الم�صري من جانب, والأنها ثانًيا البوابة ال�صرقية 
لالأمن القومي الم�صري والخط الفا�صل بينها وبين القوى االآ�صيوية ال�صاعدة؛ مثل اإيران والهند 
وال�صين ورو�صيا )وهنا تت�صح كارثة احتالل العراق وت�صليمه مجاًنا الإيران(. وهو ما يدفعها اإلى 
العمل على حماية اأمن وا�صتقرار وبقاء هذه الممالك الثرية وال�صعيفة والمنك�صفة ب�صدة اأمام 
جيرانها العدوانيين واالأكثر منها قوة وت�صليًحا. اأما فل�صطين وال�صام, فهي قلب االإ�صتراتيجية 
ال�صرق  في  الدولية  وال�صراعات  الحروب  تجربة  اأكدت  حيث  الع�صور,  اأقدم  منذ  الم�صرية 
ال�صليبيين, و�صواًل لحرب  بالتتار, فالمغول, ثم  الفراعنة, مروًرا  اأيام  االأو�صط منذ الحوثيين 
)1948( »النكبة« - اأن اأمن م�صر وبقاَءها مرتبطان بنيويًّا ببالد ال�صام, وباالأ�صا�ض فل�صطين.
حول  اإ�صرائيل  مع  حروب  خم�ض  1948-1978حوالي  عاًما  ثالثين  في  خا�صت  فم�صر 
فل�صطين. وهو ما يجعل من فل�صطين حجر االأ�صا�ض في اأية اإ�صتراتيجية اأمن قومي م�صري)18(. 

 نظًرا الأن هذه االإ�صتراتجية ت�صدد على عامل تركز القوة Power Concentration  في اأيدي 
كاإ�صتراتيجية  ال�صالم  تحقيق  وعلى  جانب,  من  الجديدة  االنعزالية  كاإ�صتراتيجية  دولية  قوى 
االأمن التعاوني من جانب اآخر, فاإن اأكثر االأخطار والتهديدات على م�صتقبل م�صر م�صدرها 
اإ�صرائيل النووية, واإيران ال�صاعية بقوة لحيازته, لما لهذه االأ�صلحة من قدرات تدميرية كارثية, 
وخا�صة في ظل حالة العداء االإ�صرائيلّي- االإيرانّي الذي ينذر بوقوع حرٍب اإقليمية بين الطرفين 
وحلفائهما, وهي الحرب التي �صتكون عواقبها مدمرة لالأمن واال�صتقرار والوجود الم�صري. 

وعلى ذلك, فمن م�صلحة م�صر تحقيق ال�صالم والتعاون بين القوى االإقليمية. 

اإ�صرتاتيجية  �صخ�صية م�رس: درا�صة يف عبقرية املكان, مج. 4 )القاهرة: دار الهالل, 1995(؛ جمال حمدان,  )18( جمال حمدان, 
ال�صتعمار والتحرير )القاهرة: دار ال�رصوق, 1982(؛ حامد ربيع, م�رس واحلرب القادمة )القاهرة: دار الفجر, 1998(.
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هي  اأ�صا�صية,  نقاط  ثالث  حول  فتتمحور  االإ�صتراتيجية  لهذه  الرئي�صية  االنتقادات  اأما 
كاالآتي: 

االقت�صادية  المزرية,  االأو�صاع  في ظل  م�صر  اإن  الم�صرية:  الموارد  �ُصح  ق�صية  تجاهل   
باالأ�صا�ض, التي تحيا فيها منذ ثالثة عقود, واعتمادها ال�صديد على المعونات والم�صاعدات 
الخارجية, لن تكون قادرة على ح�صد  وتعبئة ما يكفي من القوة واالإرادة والرغبة في الحفاظ 

على ال�صالم الداخلي والخارجي, اأو للحفاظ على مكانتها كزعيم بال منازع للوطن العربي.

المنطقة: والتي قد ت�صهم في  اأن تقع في  التي من المرجح  المتاعب    تغافل الكثير من 
تراجع هيبة و�صمعة م�صر االإقليمية كقوة مركزية Pivotal, وهو ما يمكن اأن يحد من قدرتها 
اأكثر  ق�صايا  في  بم�صاندتها  االأخرى  االإقليمية  االأطراف  واإقناع  اإجماع  على  الح�صول  على 
اأهمية؛ مثل ق�صايا االأقليات وال�صراعات االجتماعية والمذهبية في المنطقة, وق�صايا مثل االأمن 
القومي,  والتطرف  االإرهاب  ال�صرعية,  غير  الهجرات  البطالة,  المنظمة,  الجريمة  الرخو, 

وغيرها من الق�صايا.  

ال�صبابية في تحديد ماهية الم�صالح الجوهرية والهام�صية: اإن هذه االإ�صتراتيجية ال تو�صح بجالء 
ما الظواهر والق�صايا ذات االآثار »الطفيفة« في التاأثير على العالقات بين القوى االإقليمية, والتي 
ال ت�صتدعي التدخل الم�صري فيها. فهذه االإ�صتراتيجية تقول باأن اأغلب الق�صايا ال تهم والقليل 
فقط هو المهم, وبالتالي ي�صتدعي التدخل فيها. وعلى الرغم من و�صوح مركزية وخ�صو�صية 
بع�ض الق�صايا, فاإنَّ الجدل حولها �صي�صتمر. فعلى الرغم من اأن الخالفات في االأطراف اأكثر 
منها وقوًعا في المركز, فاإن الدول تتدخل فقط في المناطق التي تحظى بتغطية اإعالمية كبيرة, 
االإفريقي, وجنوب  والقرن  النيل,  في دول حو�ض  االأو�صاع  مثل  اأهميتها؛  النظر عن  بغ�ض 

غرب اآ�صيا, ومنطقة القوقاز, والمغرب العربي. 
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Primacy اإ�صـتـراتـيـجـية الـتـفـوق
اإ�صتراتيجية االنغما�ض االنتقائي, الدافع الرئي�صي الإ�صتراتيجية التفوق اأو )ال�صدارة(  مثل 
على  باالأ�صا�ض  تركز  االإ�صتراتيجية  هذه  اأن  اإال  ال�صالم,  تحقيق  اأجل  من  القوة  امتالك  هــو 
وجود و�صع معين للقوة. حيث يجادل اأن�صار هذه االإ�صتراتيجية بالقول: اإنَّ االدعاء بوجود 
قوة م�صرية متفوقة ومهيمنة على المنطقة هو ال�صمان الوحيد لتحقيق وتاأمين ال�صالم. حيث 
�صي�صمن اختالل وتباين توازن القوى ل�صالح م�صر, الذي �صيمنع اأية قوى اإقليمية اأخرى من 
ال�صيا�صة  فاإن  وبناء على ذلك,  ال�صالم.  اإقرار  قدراتها على  تعزيَز  والتوازن �صدها -  تحديها 
الخارجية للنظام ال�صيا�صي الم�صري يجب اأن تركز على الحفاظ على ديمومة القوة الم�صرية 
ومنع اأية قوة اأخرى من اأن ت�صبح مناف�ًصا حقيقيًّا لها في المنطقة, واأن تعمل م�صر- من جانب 
فاإن  وعليه,  معهم.  االنغما�ض  من  بداًل  المناف�صين,  وبقية  واإيران  اإ�صرائيل  احتواء  على  اآخر- 
التدخل الم�صري في ال�صراعات واالأزمات الخارجية البد اأن ينح�صر فقط في تلك المناطق 

ذات االأثر المبا�صر على اأمنها الوطني.

ت�صاعد اإ�صتراتيجية التفوق الدول على تحقيق م�صالحها واأهدافها القومية بدون اللجوء 
للحرب, كما يذهب منطق نظرية اال�صتقرار بالهيمنة, القائل باأنه كلما زادت هيمنتك زادت 
قدرتك على فر�ض اال�صتقرار. ويجادل اأن�صار اإ�صتراتيجية التفوق باأنها ت�صب ل�صالح الدول 
والمحتمل �صعودها  االإقليمية  القوى  كافة  مع  بتعاملها  م�صر,  ل�صالح  تماًما كما هي  العربية 
والجزائر,  وال�صعودية,  واإيران,  وتركيا,  اإ�صرائيل,  مثل  اإقليمية؛  قوى  وت�صبح  الم�صتقبل  في 
االنغما�ض  اإ�صتراتيجية  في  الحال  هو  لم�صر. وكما  بالن�صبة  االأطراف  اأهم  التي هي  و�صوريا, 
اأن  اإال  تاأكيد.  االنتقائي, فاإن منع الحرب بين هوؤالء االأطراف هو م�صلحة م�صرية عليا بكل 
ال�صدارة تتخطى حدود هذه االإ�صتراتيجية كونها ال تدعو فقط الإدارة العالقات بينها وبين هذه 
القوى, بقدر ما تدعو للحفاظ على التفوق والهيمنة الم�صرية �صيا�صيًّا واقت�صاديًّا وا�صتراتيجيًّا, 
ومنع �صعود اأي منها وم�صاركتها في و�صعها المتميز ذلك, لما لذلك من تهديد لبنية النظام 

االإقليمي وو�صع م�صر فيه.  
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اإن م�صر بما لديها من تفوق ع�صكري ووزن ديمغرافي كبير وموقع اإ�صتراتيجي متميز, 
الخ�صنة«,  »القوة  االقت�صادي  العرب  مركز  باعتبارها  كبير,  اقت�صادي  وزن  من  لها  وبما 
الثقافي  نموذجها  وهيمنة  وجاذبية  حدودها,  داخل  العربي  العمل  موؤ�ص�صات  كافة  وتركز 
والفكري »القوة الناعمة«, واالحتياجات القومية والعربية لوجود م�صر قوية, وم�صاندة هذه 
االتجاهات, من اأجل مواجهة التحديات االإقليمية االأخرى, التي ال تقدر اأية دولة عربية غير 
ا دعم هذه االإ�صتراتيجية, خا�صة اإذا  م�صر على مواجهتها وردعها - �صتجعل من الممكن جدًّ
تجاه  عدوانيًّا  �صلوًكا  م�صر  تنتهج  ولم  التعالي,  وعقدة  التميز  دعاَوى  عن  الم�صريون  تخلى 
»هيمنة  كانت  اإن  الم�صرية  فال�صدارة  وال�صادات.  نا�صر  فعل  تحديًدا,كما  العرب  جيرانها 
حميدة Benign Hegemony« اأي القيادة عن طريق االإلهام ولي�ض االإكراه كما يجادل »ناي« 
Nye  فاإن ذلك �صي�صاعد في اإطالة اأمد هذه ال�صدارة واالإجماع عليها, بل م�صاندتها ودعمها 

من قبل االآخرين.  

يجادل البع�ض باأن هذه االإ�صتراتيجية عديمة الفائدة لعدة اأ�صباب, مثل: 

فمهما  طبيعي,  وغير  �صحيح  غير  لالأبد  الهيمنة  و�صع  ا�صتمرار  باأن  الواقعيون  يجادل   
كان حجم قوة وذكاء النظام الم�صري, فاإن التاريخ يخبرنا باأن عمر هذه االإ�صتراتيجية ق�صير, 
المهيمنة  الدول  حاولت  مهما  حتمي,  �صيء  ال�صدارة  تلك  لتحدي  دولية  قوى  بزوغ  وباأن 
الحيلولة دون ذلك. فانت�صار »التكنولوجيا« وتبادلها وانتقالها عبر الحدود �صي�صهم في زيادة 
حجم التفاوت الن�صبي لبع�ض القوى ال�صاعدة ب�صورة قد ت�صاعدها في الم�صتقبل على تحدي 
العربي عقب حرب  االإقليمي  النظام  في  كما حدث  تماًما  الم�صري.  والتفوق  الهيمنة  هذه 
العراق,  من  كل  قوة  تزايد  في  النفطية  العائدات  نتيجة  الثروة  تراكم  اأ�صهم  حين   ,)1973(
الريادي كمهيمن عربي  لتراجع م�صر عن ممار�صة دورها  اأدت  واإيران, وال�صعودية, ب�صورة 

طوال ربع القرن الذي اأعقب نهاية الحرب العالمية الثانية.   
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 خالًفا لما يروجه اأن�صار هذه االإ�صتراتيجية, فمن المتوقع اأن تتوازن وتتكتل بع�ض القوى 
االإقليمية, التي ال ترغب في اأن تكون تحت اإمرة م�صر, اأو تحتل مكانة اإقليمية دونية, حتَّى اإن 
كانت الهيمنة الم�صرية »حميدة« فاإن نظرية توازن القوى تقول باأن الدول تميل للتكتل �صد 
الطرف االأقوى والمهيمن, ولي�ض لاللتفاف حوله وم�صاندته. وعليه, فاإن هذه االإ�صتراتيجية 

�صتكون دافًعا كبيًرا للتورط في حروب الهيمنة.  

 اإنَّ االإ�صرار الم�صري على الهيمنة قد يولد المقاومة والممانعة �صدها من جانب القوى 
االأخرى, والتي �صتقو�ض من فعالية اأية اآليات متعددة االأطراف قد ترغب م�صر في ا�صتغاللها؛ 
لمنع ظهور مناف�صين لها على المدى البعيد. اإن �صعود قوى اإقليمية اأخرى مثل اإيران وتركيا 
�صيء حتمي وال يمكن لم�صر منع �صعودها؛ فهي قوى كال�صيكية �صاربة في تاريخ المنطقة 
تجادل  كما  الجماعي,  الدفاع  اآليات  فاإن  االأ�صا�ض  هذا  وعلى  تماًما.  والعراق  م�صر  مثل 
هذه  مثل  لمواجهة  الوحيد  ال�صبيل  هي  التعاوني,  واالأمن  االنتقائي  االنغما�ض  اإ�صتراتيجيات 
التغيرات, بينما اإ�صتراتيجية التفوق تزيدها �صعوبة, فم�صر لـن تقدر على تحمل عقبات واأعباء 
المالية واالقت�صادية  اإمكانياتها  ال�صاعدة, خا�صة في ظل توا�صع  القوى  مواجهة وردع هذه 

ة.  ب�صورة عامَّ

 في �صبيلها للحفاظ على مكانتها المميزة, فاإن هذه االإ�صتراتيجية قد ت�صجع على تورط 
م�صر في حروب وقائية )Preventive(؛ من اأجل الدفاع عن هذه المكانة �صد الدول ال�صاعية 
الُقوى في حيازة  اإحدى هذه  يدعمها نجاح  قد  التي  المحاوالت  المكانة. وهي  ء هذه  لتبوُّ
اأ�صلحة الدمار ال�صامل مثل اإيران, وهو ما �صيكون و�صًعا معقًدا للغاية, حيث قد يوؤدي الخطاأ 
الدولة  تبيد  قد  نووية,  قوى  مع  لحرب  االنجراف  اإلى   )Miscalculations( الح�صابات  في 

الم�صرية ذاتها, اإْن هي ظلت ال تمتلك ال�صالح النووي. 

 اإنَّ هذه االإ�صتراتيجية مكلفة للغاية, خا�صة اأن الدول غالًبا ما تقع �صحية للج�صع وال�صعي 
وراء حيازة اأكبر حد ممكن من القوة مقارنة باالآخرين. وهي اإن كانت متاحة اليوم فلن تكون 
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تحقيق  هو  واحد  غر�ض  ل�صالح  القومية  الموارد  وتوظيف  تعبئة  يتطلب  الغد. حيث  متاحة 
اأكبر حد ممكن من و�صائل واأدوات القوة القومية بما يخل ببقية ال�صيا�صات  التفوق, تجنيد 
العامة للدولة, ومن جانب اآخر, �صيمثل ذلك �صغًطا وعبًئا ال يطاق على االقت�صاد الم�صري, 
ال�صعيف اأ�صاًل. اإن هذه االإ�صتراتيجية ال يمكن اال�صتمرار في اتباعها كونها �صتت�صبب في هزيمة 
م�صر وانتكا�صها, كما حدث مع نـا�صـر قبيل حرب )1967(, فهي تخلق المزيد من االأعداء 

وتنفر كذلك الكثير من الحلفاء.   

 An Indispensable Nation  اإ�صتراتيجية الدولة التي ل غنى عـنها
على اأر�ض الواقع, ال توجد دولة اأو قوى اإقليمية قادرة على �صبط االأمور واإحكام �صيطرتها على 
منطقة )ال�صرق االأو�صط( والوطن العربي بالتحديد مثلما فعلت م�صر. فرغم ادعاء الكثيرين, 
ومنذ توقيعها لمعاهدة ال�صالم مع اإ�صرائيل في 26 مار�ض 1979, باأن م�صر لم ت�صبح القوة 
االإقليمية العربية الكبرى, وهو ما دفع كالًّ من �صوريا والعراق, وبعدهما حاولت ال�صعودية, 
فاإن  المكانة,  ء هذه  لتبوُّ تركيا,  واأخيًرا  فاإيران  اإ�صرائيل  ثم  المحدودة,  غير  المالية  بمواردها 
وتدفق  ال�صيولة  اأن حالة  لنا  يوؤكد  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  في  وال�صالم  الحرب  وقائع  تحليل 
االأفعال ال�صلمية طوال الفترة التي كانت فيها م�صر هي الفاعل الرئي�صي في المنطقة يزيد عن 
تلك الفترات التي غابت فيها مرة وتراجعت عن اأداء دورها كدولة قائدة, اأو كدولة مركز بلغة 
 )20(Kennedy بلغة بول كيندي  Pivotalاأو كدولة ارتكازية  )علي الدين هالل وجميل مطر,)19
. ومهما حاول الكثيرون فر�ض العزلة اأو االنعزالية على م�صر, فاإنهم لن ينجحوا في ذلك اأبًدا؛ 
فم�صر المكانة والدور,كجغرافيتها تماًما, ح�صورها طاٍغ, وغيابها ُمفتقد, وعزلتها مدمرة, 

لها ولمن حولها)21(.

النظام الإقليمي العربي: درا�صة يف العالقات ال�صيا�صية العربية )بريوت: مركز درا�صات الوحدة  )19( علي الدين هالل, وجميل مطر, 
العربية, 1980(.

  Emily Hill and Paul Kennedy, eds., The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the  (20)
   Developing World (New York: W. W. Norton & Company, 1999).
)21( االأحياء حممد ح�صنني هيكل, وعبد املنعم امل�صاط, واأنور عبد امللك )ُتويّف اأثناء كتابة هذا الف�صل( وحممد ال�صيد �صليم. للتفا�صيل 
واال�صتزادة يرجى مراجعة االأدبيات التالية: حمدان, �صخ�صية م�رس؛ حمدان, اإ�صرتاتيجية ال�صتعمار؛ اأنور عبد امللك, الوطنية هي احلل 
)القاهرة: مكتبة ال�رصوق الدولية, 2007(؛ حامد ربيع, م�رس واحلرب القادمة )القاهرة: دار الفجر, 1998(. حامد ربيع, اال�صتعمار 
وال�صهيونية وجمع املعلومات عن م�رص )املن�صورة: دار الوفاء, 1999(؛ اأمني هويدي, الع�صكرة والأمن يف ال�رسق الأو�صط: وتاأثريها 
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والفكري  الح�صاري  االإرث  عظمة  ا�صتلهام  على  باالأ�صا�ض  قائمة  االإ�صتراتيجية  هذه 
للبناء عليه, وتطويره وتحديثه  القديم, واتخاذه نموذًجا ودافًعا وقاعدة  وال�صيا�صي الم�صري 
)ال�صيا�صية  م�صر  �صخ�صية  في  حدثت  التي  الجذرية  التغيرات  �صوء  في  تراكمية,  ب�صورة 
تحديث  في  �صي�صهم  بما  الم�صري(  )االإن�صان  الب�صرية  الم�صرية  وال�صخ�صية  واالجتماعية( 
البنية الداخلية ال�صيا�صية للدولة الم�صرية, التي هي باالأ�صا�ض دعامة �صيا�صاتها  وتطوير وتقوية 
الخارجية. وكذلك, ومن جانب اآخر, فاإن هذه االإ�صتراتيجية قائمة باالأ�صا�ض على اال�صتفادة 
من تجربة الثورة الم�صرية التي حدثت في )ينايــر 2011( وتحويلها لمحفز للتطور والتغيير, 

.)Evolution-by-Revolution()22( »اأو كما قال جمال حمدان »تطور عن طريق الثورة

التعدد والتباين الذي تمتاز به م�صر جغرافيًّا وح�صاريًّا؛ حيث تتعدد االأبعاد  اإلى  بالنظر 
والجوانب في كيان م�صر وتوجهها »البعد النيلي, االآ�صيوي, االإفريقي, المتو�صطي«؛ نتيجة 
انتهاج �صيا�صة  البوؤري بين ثالث قارات, فاإن تلك الحقيقة الجغرافية تفر�ض عليها  لموقعها 
االأو�صط  وال�صرق  العربي  الوطن  منطقة  هي  االأ�صا�صية  تحركها  مراكز  الجوانب.  متعددة 
بالدرجة االأولى )باعتبارها قلب االأبعاد االأربعة( وم�صدر قوتها الرئي�صي. فالعروبة تعني, في 
و�صط ما تعنيه, ج�صد م�صر وم�صدًرا ومنبًعا للكثير من هيبتها ال�صيا�صية وقوتها االإقليمية وثقلها 
في المجتمع الدولي. اإن م�صر بدون العرب قد تكون قوًة اإقليمية عادية, لكن العرب بدون 

م�صر »كـهامـلـت بدون االأمير« كما يقول المثل االإنجليزي ال�صهير. 

اإن الثورة الم�صرية �صتعطي زخًما وقوة دفع هائلة لمنظومة ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية؛ 
حيث �صي�صهم  تخل�ض م�صر من طبائع اال�صتبداد والت�صلط التي فر�صتها عليها النظم الفرعونية 
الجديدة في تخل�صها من اأكبر عوائق تقييدها وكبح ن�صاطها الخارجي, نتيجة لتدميره الداخل, 
وقيامها على اال�صتقطاب الطبقي بين الحاكم و المحكومين, عالقة ال�صيد بالعبيد, و تمحور 

على التنمية والدميقراطية )القاهرة: دار ال�رصوق, 1991(؛ اأمني هويدي, كيف يفكر زعماء ال�صهيونية )القاهرة: دار املوقف العربي, 
1983(؛ ح�صن بكر اأحمد, اإدارة الأزمات ال�صيا�صية: نحو بناء منوذج عربي لإدارة الأزمات )القاهرة: مركز االأهرام للرتجمة والن�رص, 
2005(؛ حممد ح�صنني هيكل, جمموعة حرب الثالثني عاًما )القاهرة: دار ال�رصوق, 2004(؛ عبد املنعم امل�صاط, نظرية الأمن القومي 

العربي املعا�رس )القاهرة: دار املوقف العربي, 1989(.  
)22( حمدان, �صخ�صية م�رس: 552ـ553.
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ا الخارجية حول �صخ�ض الرئي�ض)23(. فم�صر, و ربما  كافة اأن�صطة ال�صيا�صة الم�صرية, خ�صو�صً
من دون بقية دول العالم, كان ترابط �صيا�صاتها الخارجية ب�صيا�صاتها الداخلية اأ�صد االرتباط. 
اإن اأزمة م�صر الخارجية, كما يرى حمدان, و الم�صاط, وعبد الملك, وال�صيد �صليم, م�صدرها 
اأن  اأزماتها الداخلية, تماًما كما هي م�صدر الحل االأول واالأ�صا�صي. وما زال �صحيًحا  دائًما 

حل م�صاكل م�صر الخارجية وتحريرها البد اأن يمر عبر اإ�صالح الداخل)24(.  

االإقليمية,  والنـزاعات  ال�صراعات  من  الأي  ًجا  موؤَجّ اأو  طرًفا  اأو  �صريًكا  تكون  اأن  دون 
وذلك عبر اتباع نهج ‘‘تـ�صـفــيـر الم�صاكل’’ مع جيرانها االإقليميين, تهدف هذه االإ�صتراتيجية 
وجهودها  قدراتها  وتقوية  االإقليمي,  المحيط  في  م�صر  ودور  مكانة  تدعيم  اإلى  باالأ�صا�ض 
الداعية اإلى حل واإدارة ال�صراعات واالأزمات التي تن�صب في هذا المحيط بما ي�صون ويحمي 
عالقاتها وم�صالحها الوطنية والقومية العليا, بما لها من قوة �صلبة »Hard Power«؛ بـاعتبارها 
اأكبر دولة عربية من ناحية القوة الع�صكرية, ومن اأثقل الدول االإقليمية وزًنا �صكانيًّا, وموقعها 
الجيوبولتيكي الفريد من نوعه؛ بـاعتبارها حلقة الو�صل الخا�صرة بين بالد الم�صرق العربي 
الح�صاري  النموذج   »Soft Power« جبارة  ناعمة  قوة  من  لها  وبما  العربي,  المغرب  ودول 
ذكية     وقوة  الخارجية.  و�صرعيته  الم�صري  ال�صيا�صي  النموذج  وجاذبية  والثقافي,  والفني 
ال�صبل,  باأف�صل  وال�صلبة  الناعمة  القوة  هذه  وتوظيف  ا�صتغالل  في  تتمثل   »Smart Power«

بالتداخل والمزج بينهما, لتحقيق هذه الم�صالح. 

م�صادر القوة القومية الم�صرية المتنوعة هذه, باالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى مثل الجغرافيا 
ال�صيا�صية, والدور التاريخي, والزعامة الفكرية واالأدبية, مت�صافرة مع بع�ض ال�صمات االأخرى 
التجربة  ووحدة  والثقافي,  والطائفي,  العرقي,  كالتجان�ض  العربية  الدول  مع  تجمعها  التي 
االإقليمية,  التفاعالت  كافة  في  منها طرًفا  تجعل  ... وغيرها -  الم�صترك  والعدّو  التاريخية, 

 Mohamed H. Heikal, “Egyptian Foreign Policy”, Foreign Affairs 56, no. 4 (July 1978): 75. (23)
)24( حمدان, �صخ�صية م�رس: 605ـ608.
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بدون  ل�صراعاتها  لحلول  الو�صول  اأو  منها,  اأًيّ  في  البت  يمكن  ال  التعاونية,  اأو  ال�صراعية 
ا�صت�صارة اأو تن�صيق مع الدول العربية االأكبر واالأقوى.     

الرئي�صي  البداية, الجغرافيا: �صر تفرد م�صر وم�صدر قوتها ونفوذها االإقليمي  ولنبداأ من 
كنقطة تجمع بين ثالث قارات. ت�صمح لها بالتحرك في مجال �صيا�صي وجيوبولتيكي وا�صع 
ن�صبيًّا, كونها في مفترق طرق دولي, فتمد باأقدامها في ياب�صة اآ�صيا, واإفريقيا ومواجهتها لبحر 
اأوروبا, البحر المتو�صط, دولة برمائية بلغة حمدان, بما يجعل منها دولة ح�صارة, راأ�صها اإلى 
اأوروبا وجذورها في اإفريقيا وموؤخرتها في اآ�صيا, وهو ما �صي�صهم في تحركها بحرية على هذه 
الثقافي والح�صاري  التقارب الجغرافي من ناحية, وللتقارب  الم�صتويات الثالثة؛ نظًرا لهذا 

من ناحية اأخرى. 

الم�صدر الثاني لهذه االإ�صتراتيجية هو التناغم الح�صاري والثقافي, فم�صر تعتبر من اأكثر 
الـقـوى االإقليمية في النظام الدولي وربما الوحيدة التي تتواجد في نطاق جغرافي وح�صاري 
العروبة, ونطاق  اأبعد الحدود؛ حيث تتواجد م�صر في نطاق قومي واحد هو  اإلى  متجان�ض 
العربية. وهو ما  ديني متناغم هو االإ�صالم والم�صيحية, ونطاق ثقافي متجان�ض هو الح�صارة 
جيرانها  مع  والعرقية,  واالجتماعية  ال�صيا�صية  االإقليمية,  توتراتها  حدة  تخفيف  في  �صي�صهم 
الداخل,  البناء والتطوير وتقوية  التركيز على عملية  �صي�صاعدها في  اإ�صرائيل- بما  اإال  -اللهم 
اأنها  الذي هو معيار التقدم في وقتنا المعا�صر, وتقوية وتدعيم مكانتها في الخارج, خا�صة 
تعتبر الدولة الرائدة ح�صاريًّا وثقافيًّا في هذه المنطقة, حيث يذكرنا جمال حمدان, باأنه اإذا 
كان هناك بـلـٌد ت�صدر قارته على م�صتوى القمة اأطول فترة في التاريخ, بل طوال التاريخ دون 
انقطاع, فهو بال �صك م�صر في اإفريقيا. واإذا كان هناك بلد منفرد في اإفريقيا اأعطى للقارة واأثر 
ا على دور م�صر في  فيها اأكثر مما تاأثرت قبل الع�صر االأوروبي)25( فهو الواقع الذي ينطبق اأي�صً

الوطن العربي.  

)25( املرجع ال�صابق: 422. يرى حمدان اأن دور م�رص يف اإفريقيا ال�صوداء مياثل دور »الـرجـل االأبي�ض« يف العامل, نافًيا عن ذلك 
الدور �صبهة اال�صتعالء اأو العن�رصية. اإننا مع اعرتافنا وتقديرنا للدور امل�رصي يف اإفريقيا فاإننا نتحفظ على ت�صبيهه بدور الرجل االأبي�ض 

يف العامل, ونرى يف ذلك نظرة ا�صتعمارية و�صوفينية متطرفة ومغرقة يف متجيد الذات.



73

اأقدم  هي  م�صر  اإن  القومي«.  »الطابع  الم�صرية  الوطنية  ال�صخ�صية  هو  الثالث  الم�صدر 
دولة وطنية في التاريخ الب�صري, فهي لي�صت ح�صارة انتقالية اأو مترحلة, فجذورها التاريخية 
لبناء هذه  ودفعها  الم�صرية  ال�صخ�صية  الذي �صقل  االأمر  القدم, وهو  في  �صاربة  والح�صارية 
الح�صارة العظيمة الممتدة عبر اأكثر من �صبع اآالف �صنة, ولديها خبرة ال مثيل لها في التعامل 
مع المنطقة التي تحيا فيها اأكثر من اأية قوة اإقليمية اأخرى. فعلى الرغم من تمزقها الجغرافي 
وتوزعها بين اآ�صيا واإفريقيا ومجاورتها الأوروبا, فاإنها ظلت اأكثر اأجزاء اإفريقيا اآ�صيوية واأقلها 
الح�صارات   بقية  مع  والعرقي  الح�صاري  واالن�صهار  الت�صادم  من  الرغم  وعلى  اإفريقية. 
والقوى المحيطة بها,فاإنَّ م�صر امت�صت كل هذه الثقافات الوافدة, وقامت بـ »تـمـ�صـيـرها            
اإفريقية  كانت  واإن  فهي  المتميزة.  و�صخ�صيتها  كينونتها  على  وحافظت   »Egyptianization

بالجغرافيا, وعربية بالل�صان, ومتو�صطية بالح�صارة, وم�صلمة بالعقيدة, فاإنها ظلت باالأ�صا�ض 
‘‘مـ�صـريـة’’. وهذا هو �صر عظمتها, اأي �صخ�صيتها اأو الطابع القومي الم�صري المتميز و�صط 

التنوع. 

ا,  ‘‘اإن م�صر تظل في النهاية واأ�صا�ًصا هي م�صر, وتظل بو�صلتها هي الم�صرية. فم�صر, اأر�صً
باأبعادها  تربطها  التي  الم�صتركة  والحظوظ  الخيوط  كل  ورغم  و�صكاًنا,  وح�صارة,  و�صعًبا, 
اأوروبية  تماًما واإن ال�صقتها, وال  اآ�صيوية  فيها, وال  تماًما واإن وقعت  اإفريقية  القارية, ال هي 
تماًما واإن واجهتها. اإنما تنتمي اإلى كل هذه االآفاق دون اأن تكون هناك تماًما, بل تظل في 

النهاية م�صرية تاأ�صياًل وتطويًرا وانتماًء )26( ’’. 

فاإلى جانب موقعها  المتميزة.  اأكثر �صمات م�صر  الب�صري والطبيعي يظل  التجان�ض  هذا 
منها  جعل  ال�صامخة,  والدينية  والح�صارية  التاريخية  ومكانتها  نوعه,  من  الفريد  الجغرافي 
بالفعل »فـلتـة«  تاريخية, قلَّ اأن تتكرر بين االأمم. اإن م�صر بكلمة واحدة هي »دولة ال مثيل 
لها Incomparable State « ولكن يجب مالحظة اأن ذلك ال يعني انتهاج �صيا�صات خارجية 
�صت�صهل من احتمالية  نـا�صـر( والتي  اأو حما�صية غير مح�صوبة )كالتي وقع �صحيتها  انفعالية 

)26( املرجع ال�صابق: 481.
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�صتن�صجها  التي   »Embroiling« الـتـوريـط  وكمائن  مكائد  في  الجديد  ونظامها  م�صر  وقوع 
اإ�صرائيل, التي ترى وتنظر لم�صر الثورة نظرة تهديد وعداء.  حولها القوى االإقليمية, خا�صة 

وهو ما �صيعطيها الفر�صة ال�صطيادها واالإجها�ض والق�صاء على ثورتها مبكًرا. 

اأن   )1952( ثورة  اأعقبت  التي  الفترة  طوال  الم�صرية  ال�صيا�صية  التجربة  اأثبتت  فلقد 
بزوغ �صخ�صية كاريزمية وذات �صعبية على راأ�ض النظام ال�صيا�صي, تطالب وتعمل على اإعادة 
�صخ الطاقة والحيوية في ال�صعب الم�صري وال�صعوب العربية, وحثها وت�صجيعها على اإعادة 
اإدارة الم�صائل االقت�صادية                       اأ�صلوب الحكم واأ�صلوب  البناء وتعمير الدولة من الداخل, وتغيير 
)Mobilization(, والتو�صع في مجال ال�صيا�صة الخارجية )Alliance( ثبت عدم جدواه الخارجية, 

اإما لمعاداته ال�صديدة للقوى الكبرى, التي نجحت في الق�صاء على هذا الم�صروع, واإما ب�صبب 
تواجده في اأو�صاع دولية واإقليمية متوترة وميالة لل�صراع ب�صورة كبيرة. اإن مقاومة مثل هذه 
ا لعبور  ا جدًّ النـزعات البطولية والبالغية, كما تجادل اإلهام فخرو واإميلي حكيم, �صيكون هامًّ
والطريق  الخيار  هو  الذي  الداخل)27(.  من  قوي  مجتمع  وبناء  الديمقراطي  التحول  مرحلة 

ة, على المدى القريب والمتو�صط.   االأف�صل واالأمثل لم�صر, وللعرب ب�صورة عامَّ

الرئي�صي, وربما الوحيد, الذي يواجه هذه االإ�صتراتيجية هو ال�صعف  الداخلي  المعوق 
االقت�صادي والمالّي الم�صري, حيث ظلت االأو�صاع االقت�صادية الكلية Macro  موؤخًرا بمثابة 
‘‘كـعـب اأخـيـل’’  للقوة الم�صرية؛ فقد بلغ الناتج القومي الم�صري حوالي )497.8( مليار 
دوالر, ح�صب القوة ال�صرائية لعام 2010 بينما بلغ حجم الناتج القومي االإجمالي للمملكة 
العربية ال�صعودية حوالي )622( مليار دوالر, ولتركيا حوالي )960.5( مليار دوالر, وحتَّى 
اإيران المعزولة والتي يقاطعها العالم بلغ ناتجها االإجمالي حوالي )818.7( مليار دوالر)28(.  
المزري,  االقت�صادي  الو�صع  هذا  و�صط  في  باأنه  يجادل  الأن  البع�ض  قادت  الموؤ�صرات  هذه 
الوطني  بالح�ض  مدفوعة  اأماني  اأو  تجديًفا  يعتبر  عنها  غَنى  ال  التي  م�صر  عن  الحديث  فاإن 

Fakhro and Hokayem, “Waking the Arabs”: 28-29. )27(
)28( هذه االأرقام ماأخوذة من كتاب احلقائق Factbook الذي ت�صدره املخابرات املركزية االأمريكية �صنويًّا )2010(.



75

الخطوة  تخطو  مازالت  هي  بينما  عنها  غنى  ال  لدولة  تحويلها  يمكن  فكيف  الرومانتيكي. 
من  والتخل�ض  اقت�صاديًّا,  نف�صها  بناء  اإعادة  وتحاول  الديمقراطي,  نظامها  تدعيم  في  االأولى 
موؤ�ص�صاتها,  كافة  منه  تعاني  الذي  الوظيفي  والخلل  الداخلي  الهيكلي  اال�صت�صعاف  حاالت 
ناهيك عن اأن م�صر مازالت معر�صة الأخطار االنزالق اإلى الفو�صى والثورة الم�صادة, وعودة 
ا دون ذكر المخاطر االإقليمية والدولية والترب�ض الماحق بالثورة  اال�صتبداد مرة اأخرى, واأي�صً

الم�صرية)29(. 

اإن مثل هذه الدعاَوى, في راأينا, حقٌّ يراد به بـاطل. فقد تكون هذه الدعاوى �صحيحة, لو 
اأن النظام ال�صيا�صي الم�صري البائد كان �صاحب هذه الدعاوى, فال يمكن اإقامة هيمنة وتفوق 
اإقليمي في ظل �صعف اقت�صادي بنيوي داخلي, وا�صتبداد �صيا�صي محلي, وتبعية للخارج. اإال 
النظام  الثورة في طبيعة  �صتحدثه,  اأو  اأحدثته,  الذي  التغيير  الجديد هنا هو طبيعة وحجم  اأنَّ 
ا منذ اآالف ال�صنين, ومع  ال�صيا�صي, واالقت�صادي, واالجتماعي الم�صري, الذي ظل م�صتمرًّ

مالحظة اأن م�صر تبواأت موقع الريادة االإقليمية كثيًرا في ظله. 

وال�صفافية  الرقابة  ت�صوده  حر,  اقت�صاد  ذي  حقيقي,  ديمقراطي  لنظام  م�صر  تحول  اإن 
المدى  على  يدفعها,  �صوف  الخدمي-اال�صتهالكي,  ولي�ض  الت�صنيعي–االإنتاجي,  والتوجه 
ودول  واإ�صرائيل  تركيا  مثل  الناه�صة,  االإقليمية  االقت�صاديات  مناف�صة  اإلى  والبعيد,  المتو�صط 
ولديها  نوعيًّا,  حديثة  اقت�صادية  تحتية  بنية  تمتلك  مازالت  فهي  الخليجي,  التعاون  مجل�ض 
واأيدَي  ب�صرية,  ب�صريًّا, وكفاءات  مال  راأ�ض  وتمتلك  كثيرة مهدرة,  واقت�صادية  موارد طبيعية 
عاملة كبيرة الحجم, ولكنها غير م�صتغلة, ما يوؤهلها الأن ت�صبح »بـرو�صـيا الـعـرب« قبل نهاية 
الثلث االأول من هذا القرن. بناًء على ذلك, فاإن �صعف م�صر لم يكن اقت�صاديًّا بقدر ما كان 

)29( عبد املنعم �صعيد, »ال�صيا�صة اخلارجية للثورة«, الأهرام 26 فرباير, 2011. ولروؤية  م�صادة, انظر: نبيل فهمي, »ال�صيا�صة اخلارجية 
امل�رسية عقب ثورة 25 يناير«, االأهرام )22 �صبتمرب 2011(؛ جميل مطر, »تـردي ال�صيا�صة اخلارجية: هـمٌّ وانـزاح«, ال�رسوق )7 اإبريل 
2011(؛ حممد ال�صيد �صليم, »نحو �صيا�صة خارجية جديدة للثورة امل�رسية«, العربي النا�رسي )19 اإبريل 2011(؛ فرا�ض اأبو هالل, »الثورة 

تعيد م�رس اإىل موقعها احلقيقي«, القد�ص العربي )1 اإبريل 2011(.  
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�صيا�صيًّا بالدرجة االأولى؛ ب�صبب القهر ال�صيا�صي الذي تعر�صت له بب�صاعة طوال التاريخ. وباإزالة 
هذا »الطاعون« فاإن م�صاألة ا�صتعادة القوة والعافية الم�صرية تظل م�صاألة وقت ق�صير, واإن طال. 

الكيف                في  دوًما  كان  م�صر  قوة  مفتاح  باأن  يخبرنا  التاريخ  فاإن  اآخر,  �صعيد  على 
Quality ولي�ض في الـكـم  Quantity  اأي في النوعية ولي�ض في الحجم, وفي كل المجاالت 

في الح�صارة, في العلم, في ال�صكان, في االإنتاج ... اإلخ. فم�صر لي�صت بالتاأكيد اأكبر الدول 
العربية م�صاحة, اأو اأكثرها ثروة اأو اأوفرها موارَد, لكنها ظلت دوًما القائد اأو المت�صدر للمنطقة, 
اأو  Primus inter pares«؛  اأي كقائد االأورك�صترا,  اأْكفاء  فقد كانت م�صر دوًما »االأولى بين 

االأخت العربية الكبرى, عن جدارة ولي�ض عن وراثة. 

�صتحدثه, من  العربية, وما  والثورات  الم�صرية  الثورة  اأحدثته  الذي  الخطير  التحول  اإن 
اإ�صقاط اآخر قالع اال�صتبداد والت�صلط في العالم المعا�صر, يجعل منهم- العرب والم�صريين- 
قاب قو�صين اأو اأدنى من الديمقراطية والَوحدة. الديمقراطية التي �صبهها اأحد الكتاب العرب بـ 
»مـريـخ الـعـرب« كناية عن ا�صتحالة اأن تطاأ قدم االإن�صان كوكب المريخ, كما هو م�صتحيل على 
العرب تحقيق الديمقراطية)30(. وهو ما بتنا نـتــنـ�صق عبيره في م�صر, وتون�ض, وليبيا, واليمن, 
و�صوريا, وغيرها من الدول العربية. ومن ناحية اأخرى, فاإن �صقوط هذه الديكتاتوريات �صيرفع 
ا على  اأكبر عقبة �صد التوحيد ال�صيا�صي لالأمة العربية, المتحدة ثقافيًّا ووجدانيًّا, و�صيق�صي اأي�صً
اأوهام التوحيد اال�صتبدادي الذي كان دوًما جزًءا من الم�صكل ولي�ض من الحل)31(. والثورة 
باالأ�صا�ض  انطلقت  فاإنها   العظيمة,  االإن�صانية  الثورات  مع  ت�صابهها  رغم  والعربية,  الم�صرية 
جولد�صتون          جاك  ال�صيا�صة  عالم  جادل  وكما   وهو,   م�صبوق  غير  هدٍف  تحقيق   اأجل  من 
)Goldstone(  -   اإ�صقاط حكم »الـ�صـلطانـيـات الـديكـتـاتـورية« غير المعهودة  في التاريخ. 

اإن ال�صبب وراء اندالع الثورة في اأوروبا عام )1848( كان االرتفاع في اأ�صعار الغذاء. 
وكما كان االنغالق ال�صيا�صي الم�صحوب باالإحباط والكبت, مع وجود نظام �صيا�صي منغلق, 

)30( من�صف املرزوقي, »الآفاق املرعبة واملذهلة للثورات العربية«, جملة امل�صتقبل العربي, ال�صنة 34, العدد 386 )اإبريل 2011(: 148.
)31( املرجع ال�صابق: 147.
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فا�صد, وغير قادر على تحمل م�صوؤولياته هو ال�صبب في اندالع الثورات التي حدثت في �صرق 
اأوروبا عام )1989(. كان كذلك هو الحال في العالم العربي. ولكن النموذج االأوروبي لي�ض 
قادًرا على تف�صير الثورات العربية التي حدثت في �صتاء )2011(. فقد هدفت ثورة )1848( 
اإلى تغيير واإزالة ُنظٍم ملكية تقليدية, وثورة )1989( هدفت اإلى تغيير الحكومات ال�صيوعية, 

اأما الثورات العربية فكانت تهدف اإلى اإ�صقاط نظام حكم ال�صلطانيات الديكتاتورية)32(. 

كان ال�صبب وراء نجاح هذه الثورة هو

�صدها.  ال�صعوب  وح�صد  تعبئة  مهمة  من  �صهل  ما  وهو  عادلة,  غير  حكومات  وجود   )1(
)2( وجود نخب ال نية لديها في الدفاع عن النظام والحكومة, وهو ما اأفقد النظام لدعاماته 

وم�صادر قوته. 

)3( تعبئة ح�صد كبير من ال�صكان �صد النظام وخروجهم عليه. 

)4( وجود قوى دولية تمنع الحكومات الم�صتبدة من ا�صتخدام القوة, وتمار�ض �صغوًطا عليها 
من اأجل ترك ال�صلطة واإجراء انتقال �صلمي لل�صلطة وال�صماح ببزوغ نظاٍم  ديمقراطّي)33(.  

قد يقول قائل اإنَّ ما �صبق ذكره ال عالقة له بال�صياق وغير مترابط؛ ولكن ذكر مثل هذه 
الحقائق, ومما هو معلوم بال�صرورة, هدفه الـرئي�صي الو�صول ال�صتنتاجين لهما داللة خا�صة, 

ا في تو�صيح ما هو قادم. وهما واإن كانا يعبران عما م�صى, فاإنهما هاّمان جدًّ

االأول: ك�صف حجم الخرافات واالأوهام التي كان يحيا فيها الم�صريون والعرب )كاأننا 
في عالم األف ليلة وليلة, والحق اأننا كنا في اإحدى روايات م�صرح العبث( والخا�صة بجبروت 
االأمنية  لالأجهزة  الرهيبة  القوى  من  الرغم  اأنه على  ثبت  فقد  البائدة.  النظم  وقوة وهيبة هذه 
على  قادرة  وغير  فعالة  وغير  عاجزة  نف�صها  وجدت  فاإنها  ووح�صيتها,   )People in Power(

  Jack Goldstone, “Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and Resilience in Middle East Autocracies”. Foreign   )32(
Affairs 90, no. 3 (May/June 2011): 29.

 Ibid: 8 )33(
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مواجهة قوة ال�صعوب )Power of the People( واالحتجاجات ال�صعبية)34(. حيث اأدى غياب 
الوحدة, ومركزية القيادة لوقوع انق�صامات وان�صقاقات و�صط �صفوف ال�صرطة, التي ما لبثت 
النظام  اأيديولوجيات  اآخر, فاإن عدم و�صوح وجاذبية  اأن ان�صمت للمتظاهرين. ومن جانب 
و�صيا�صاته اأ�صهمت اإلى حد كبير في اإعادة الكثير من رجال ال�صرطة )والنخب ال�صيا�صية عموًما( 
لح�صاباتهم واإيمانهم بدورهم في حماية النظام اأو محاربة المتظاهرين, الذين كانوا يطالبون 
بمطالب م�صروعة, وهو ما قادهم للتو�صل لنتيجة؛ موؤداها اأن ما هو في م�صلحة ال�صعب هو 
بالتاأكيد في �صالحهم. فهم في التحليل االأخير جزء من الن�صيج الوطني, وباأن م�صلحة الدولة 

فوق م�صلحة النظام)35(.  

الثاني:  وهو نتيجة لالأول, اإن قوة اإ�صرائيل وبقية دول الجوار االإ�صتراتيجي, اإيران وتركيا 
ذاته.  العربي  االإقليمي  والنظام  الم�صري,  ال�صيا�صي  النظام  �صعف  باالأ�صا�ض  منبعها  واإثيوبيا, 
بقدر ما هو  ل�صالحها  القوى  توازن  اأو ميل  تفوقها,  لي�ض  الدول  فاإن منبع قوة هذه  وبالتالي 
الثورة  فاإن  وعليه,  الخارجي.  الم�صري  الدور  وتقزم  وانكما�ض  وتفككهم,  العرب  �صعف 
االأو�صاع  ترتيب  وتعيد  واالدعاءات.  الخرافات  هذه  زيف  لتوؤكد  والعربية جاءت  الم�صرية 
المنطقة  اأغرق  الذي  التغيير  �صيل  فاإن  اآخر,  جانب  من  المنطقة.  في  المختلة  والتوازنات 
اإفراًزا طبيعيًّا للظروف  ورج ثوابتها من االأعماق, كما يجادل ال�صفير )�صعيد رفعت(, يعتبر 
الت�صلطية,  النظم  هذه  نير  تحت  المنطقة  و�صعوب  دول  عا�صتها  التي  ال�صاغطة  واالأو�صاع 
ونتيجة الإحكام الح�صار االأمني وال�صيا�صي الذي تعاني منه �صعوبها. ومن جانب ثالث, تتوافق 
هذه الثورات مع م�صار حركة التاريخ, الذي كان العرب ُيعتبرون خارجين عنه, التي توؤكد 
حق المجتمعات في تقرير م�صيرها وتحديد اأ�صلوب حكمها, حيث لم يعد مقبواًل ا�صتمرار 
حالة اال�صتثناء العربي, الذي ي�صبه الجرب, وحرمان �صعوب المنطقة من الحرية والديمقراطية 

كباقي الب�صر. 

.Goldstone, Op, cit, p. 8 )34(
التغـيــري’’, جملة �صوؤون عربية, العدد 145 )ربيع 2011(: 13. )35(  �صعيد رفعت, ‘‘اإعـ�صـــار 



79

مثل هذه الخرافات قادت موؤخًرا البع�ض الأن يجادل باأن المنطقة العربية وال�صرق اأو�صطية 
قادمة على حقبة اإما من ال�صيادة االإ�صرائيلية, واإما التركية, واإما االإيرانية, واإما حتَّىالخليجية)36(. 
وهو ما ثبت عدم �صحته تماًما. فاإلى جانب ما ذكرناه من قبل, فاإن اإ�صرائيل وب�صبب عدوانيتها 
وعن�صريتها وهمجيتها وتكوينها ال�صاذ والمنفر عن بقية جيرانها, فاإنها لن تكون قادرة, حتَّى 
واإن امتلكت تفوًقا �صيا�صيًّا وع�صكريًّا واقت�صاديًّا نوعيًّا عن جيرانها, على اأن تكون هي المهيمن 
العرب, خا�صة  تجاه  وب�صبب عدوانيتها  اإيران,  اأما  المنطقة.  في  الرائدة  الدولة  اأو  االإقليمي 
المجتمع  و�صيعية  فار�صية  والطائفي,  العرقي  وتمايزها  الخليجي,  التعاون  مجل�ض  دول  في 
االإيراني, عن العرب, فتم ا�صتبعاد خيار اأن تكون الدولة االرتكازية في ال�صرق االأو�صط, واإن 
كانت �صتظل اأحد اأهم واأكثر الفاعلين نفوًذا في المنطقة بدون �صّك. وعلى ذلك بات في نظر 
البع�ض اأن تـركـيـا هي الدولة االرتكازية في ال�صرق االأو�صط)37(. حيث دفع الثقل ال�صيا�صي 
ا�صتمرار  ظل  في  االدعاء,  اإلى  اأردوغان  طيب  رجب  وزرائها  رئي�ض  التركي  واالقت�صادي 
النظام ال�صيا�صي الت�صلطي في م�صر, باأن تركيا هي االأمة التي ال غنى عنها في منطقة ال�صرق 
االأو�صط)38(. اإن ثورة م�صر الجديدة �صتوؤكد لنا عدم �صحة هذه الدعوى, وباأن م�صر هي تلك 

الدولة, رغم كل التحديات والعواقب التي تقف في وجهها على المدى الق�صير. 

)36(  اأ�صامة الغزايل حرب, »احلقبــة الإيرانيـــة«, جملة ال�صيا�صة الدولية. املجلد 43, العدد 173 )يوليو 2008(؛
اأ�صامة الغزايل حرب,  »جنم تركيا ال�صاطع«, جملة ال�صيا�صة الدولية 45, العدد 181 )يوليو 2010(. ويذهب البع�ض )مثل عبد اخلالق 

عبد اهلل( لالدعاء باأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي هي القوى ال�صاعدة وامل�صيطرة يف منطقة ال�رصق االأو�صط خالل العقود القادمة.
 Abdulkhaleq Abdullah, ‘‘Contemporary Socio-Political issues of the Arab Gulf Moment’’, The Center for Study
 of Global Governance, Kuwait Programme on Development, Governance, and Globalisation in the Gulf
  States (London School of Economics and Political Science), Paper no. 11 (September 2010).
 Graham Fuller, New Turkish Republic: Turkey As a Pivotal State in the Muslim World (Washington DC:
 United States Institute of Peace Press, 2007);
 Alan Mokovsky, “Turkey”, in The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing
 World,edited by Robert Chase, Emily Hill and Paul Kennedy (New York: W. W. Norton & Company, 1999):
120-142.

   Rajab Tayeb Erdogan, “Turkey: The New Indispensable Nation”, Gulf News (28 December 2010): 11.)37(
)38( رجب طيب اأردوغان, »اأمة جديدة ل غنى عنها«, اجلريدة )15 دي�صمرب 2010(: 2.
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باأن تركيا هي االأمة التي ال غنى عنها من جانب, ومحاولة فر�ض  اإن االدعاء والترويج 
اأمام م�صر الثورة - يعد في راأينا  اأف�صل الخيارات المتاحة  اأنه  نموذجها على م�صر, بدعَوى 
تقلياًل وتحقيًرا من �صاأن م�صر الدولة التي ال مثيل لها واأهلها �صعب اهلل المختار, وح�صارتها التي 
ال تقارن. ومن جانب اآخر انبهاًرا مبالًغا فيه وت�صخيًما من دون حق لتركيا. فاالدعاء بمركزية 
تركيا, رغم اعترافنا بمكانتها ودورها الهاّم في المنطقة, فعند مقارنتها بم�صر الجديدة تتراجع 

ويخبو توهجها لعدة اعتبارات:  

االإ�صتراتيجية  الناحية  من  وتركيا  م�صر  بين  الت�صابه  من  الرغم  على  اأنه  االأول:  االعتبار 
والجيوبولتيكية, فتركيا )وكما قارن جمال حمدان بعبقرية( ج�صر بين اآ�صيا واأوروبا, كما هي 
اآ�صيا واإفريقيا(. وكالهما يقع الجزء االأكبر من م�صاحتهما في قارة, واالأ�صغر في  م�صر )بين 
قارة اأخرى, تراقيا في تركيا و�صيناء في م�صر, وفي كلتا الحالتين يف�صل بينهما ممر مائي عالمي 
بالغ االأهمية, الدردنيل في تركيا وقناة ال�صوي�ض في م�صر. هذا اإلى جانب التناظر والتقارب 
وتمددت  تو�صعت  وقد  ن�صمة.  مليون   81 وم�صر  مليوًنا,   75 تركيا  الديمغرافي  الوزن  في 
تركيا في اأوروبا حتَّى و�صلت الأبواب فينيا وباري�ض. وم�صر تمددت في اإفريقيا حتَّى و�صلت 
اإلى البحيرات العظمى في اإفريقيا اال�صتوائية. واندفعت كلتاهما في اآ�صيا من الناحية االأخرى. 
ولكن كل هذا الت�صابه يظل في راأي حمدان ت�صابًها ثانويًّا؛ الأنه �صطحي, و�صطحي؛ الأنَّه جزئي. 
ا تاريخيًّا وح�صاريًّا لم�صر. ويقول: ويرى اأنه - وربما - لي�ض هناك اأكثر من تركيا تمثل نقي�صً

‘�صيطانية’  كقوة  االإ�صتب�ض   من  انتزعت  جغرافية.  جذور  بال  بل  تاريخ,  بال  تركيا  »اإن 
بالتبني, وبال ح�صارة هي, بل كانت طفيلية  االأنا�صول وطًنا  لنف�صها من  مترحلة, واتخذت 
قمة  تمثل  اأنها  ذلك  من  اأهم  ولكن  العرب.  من  كتابتها  حتَّى  ا�صتعارت  خال�صية,  ح�صارية 
ال�صياع الح�صاري والجغرافي, غيرت جلدها وكيانها اأكثر من مرة: ال�صكل العربي ا�صتعارته 
ثم بدلته بال�صكل الالتيني, والمظهر الح�صاري االآ�صيوي نبذته وادعت, مثل رو�صيا, الوجهة 
الطاوو�ض.  يقلد م�صية  بالغراب  التي تذكرنا  الدولة  قيل,  الدول, كما  بين  االأوروبية, ولعلها 
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وهي في كل اأولئك النقي�ض المبا�صر لم�صر ذات التاريخ العريق واالأ�صالة الذاتية والح�صارة 
االنبثاقية)39(« .

  يتوافق ما طرحه حمدان, منذ حوالي اأربعة عقود مع ما ا�صتنتجه, �صمويل هنتنجتون 
 Torn في كتابه ال�صهير »�صـدام الح�صارات« عن الدول ذات الهوية الممزقة )Huntington(

ت�صعها في ح�صارة واحدة ولكن  �صائدة  ثقافة واحدة  لها  بها »دولة  ق�صد  والتي   .Country

زعماَءها يريدون االنتقال اإلى ح�صارة اأخرى. ويقولون نحن في الواقع �صعب واحد وننتمي 
ال�صيا�صة  حكم  الذي  ال�صلوكي  النمط  وهو  تغييره«)40(.  نريد  ولكننا  واحد  مكان  اإلى  كلنا 

الخارجية التركية منذ �صعود اأتاتورك اإلى ال�صلطة في نهاية الثلث االأول من القرن الع�صرين. 

اإن االأتراك, وعلى العك�ض تماًما من الم�صريين, متفقون على هويتهم »مـن هـم«, ولكنهم 
مختلفون على اأية ح�صارة هم ينتمون اإليها. حيث »ي�صاير« قادة تركيا ركـب الغرب من اأجل 
الح�صول على موافقته على االن�صمام لع�صوية االتحاد االأوروبي, بالرغم من اأن تاريخ وثقافة 
وتقاليد بلدانهم غير غربية)41(.  فال هي دولة غربية واإن وقعت جغرافيًّا داخل حدودها, وال 
هي اإ�صالمية واإن كانت هي هويتها الحقيقية, التي يرف�ض زعماوؤها االعتراف بذلك. وعليه, 
فقد ظلت تركيا دوًما في نظر ال�صرق دولة غربية, وفي نظر الغرب دولة �صرقية, دون اأن تح�صم 

اأمرها وتحدد طبيعتها وكينونتها الخا�صة. 

هذه الطبيعة الزئبقية �صتوؤثر حتًما على نوعية وطبيعة ال�صلوك الخارجي لتركيا, كما يرى 
وزير خارجيتها داود اأوغلو, الذي حاول التقليل من هذا التاأثير, واالدعاء باأنه قد يكون مِزيَّة 
في ظل العولمة الثقافية التي تحيا فيها الدول ـ القومية. حيث �صيخدم موقع تركيا التقليدي 
اإنتاج االأفكار  اإلى اأن ت�صبح »دولة قادرة على  كـ »جـ�صـر« بين القوى الدولية والح�صارات 

)39(  املرجع ال�صابق, 476.
 :)1998 �صطور,  دار  )القاهرة:  ال�صايب  طلعت  ترجمة:  العاملي,  النظام  �صنع  اإعادة  احل�صارات:  �صدام  هنتنجنتون,  �صمويل   )40(

.226
 Samuel Huntington, “The Clash of  Civilizations”, Foreign Affairs 72, no. 3 (Summer 1993): 42. )41(
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والحلول في محافل ال�صرق ومنتدياته, رافعة هويتها ال�صرقية دون امتعا�ض, ودولة قادرة على 
مناق�صة م�صتقبل اأوروبا داخل محافل اأوروبا ومنتدياتها من خالل نظرتها االأوروبية« خا�صة 

اإذا ما تبنت مرجعية ح�صارية �صاملة)42(.    

يتنا�صى داود اأوغلو هذه الحقيقية الجغرافية والح�صارية عندما يتحدث عن م�صتقبل تركيا 
في البيئة االإقليمية المحيطة بها, خا�صة في ال�صرق االأو�صط. فهي تنظر لهذه المنطقة بن�صف 
عين ودون اهتمام حقيقي. فهدفها الرئي�صي هو االن�صمام لع�صوية االتحاد االأوروبي. الذي 
يرف�ض ذلك تماًما, كون تركيا تختلف معه ثقافيًّا. وهو ما دفعها للتوجه جنوًبا ناحية العرب, 
وتجاه ال�صرق ناحية ما يعرف بالدول التركوفونية )اأوزبك�صتان, وطاجيك�صتان, وكازاخ�صتان, 
وتركمان�صتان, وغيرها(. في محاولة لجذب انتباه اأوروبا, وتحقيق انت�صار ومكانة ف�صلت في 
تحقيقها غرًبا. اإال اأنها واإن اأحرزت بع�ض النجاح �صرًقا, لم تنجح في الجنوب؛ الختالفها عن 
ا عندما ا�صتنتج اأن »الج�صر على اأية حال  العرب عرقيًّا ولغويًّا وثقافيًّا. اإن هنتنجتون كان محقًّ
عمل �صناعي ي�صل بين كيانين م�صتقلين, ولكنه لي�ض جزًءا من اأيهما: وعندما ي�صف االأتراك 

بالدهم باأنها ج�صر فاإنهم يوؤكدون, بطريقة مخففة, اأنها دولة ممزقة«)43(.

النموذج  هذا  تقليد  يحاولون  الم�صريين  بع�ض  مازال  العميق,  التفاوت  هذا  كل  رغم 
وتطبيقه على م�صر, بزعم اأنه قاد تركيا للتقدم وللديمقراطية والنمو االقت�صادي. اإن مثل هذه 
الدعاَوى تمثل خطًرا عظيًما على م�صر وم�صتقبلها االإقليمي كما اأو�صحنا من قبل. فالدعوة 
مكمن  هي  االأ�صيل  الم�صري  النموذج  ونبذ  )االأتاتوركي(  التركي  للنموذج  والترويج  لتبني 
الخطر. فال�صبب وراء التاأخر الم�صري وعدم قوتها لي�ض ع�صويًّا اأو جينيًّا اأو حتَّى ثقافيًّا, كما 
اال�صتبداد  ال�صيا�صية ومنظومة  النظم  نوعية  اإلى  باالأ�صا�ض  يرجع  واإنما  البع�ض,  اإيهامنا  يحاول 

)42( اأحمد داود اأوغلو, العمق الإ�صرتاتيجي: موقع تركيا ودورها يف ال�صاحة الدولية, ترجمة: حممد جابر ثلجي, وطارق عبد اجلليًل 
)الدوحة: مركز اجلزيرة للدرا�صات, 2010(؛ اأحمد داود اأوغلو, »الإ�صرتاتيجية الرتكية اجلديدة«, جملة �صوؤون الأو�صط, العدد 166 
العدد 166  جملة �صوؤون الأو�صط,  اأوغلو: مكانة تركيا يف العامل«,  اأحمد داود  )خريف 2004(: 31ـ64؛ حممد نور فرحات, »حوار: 
النهار )26 يونية  )خريف 2004(: 141ـ154؛ اأحمد داود اأوغلو, ’’�صيا�صة تركيا يف ال�رسق الأو�صط والعالقات الرتكية–امل�رسية‘‘, 

.)2010
)43( هنتنجتون, �صدام احل�صارات: اإعادة �صنع النظام العاملي: 244. وعن الرتكوفونية, انظر: �صمري �صاحلة, »قمة اإ�صطنبول الرتكوفونية: 

حلف لغوي اأم لغة حلف جديد؟« ال�رسق الأو�صط )1 اأكتوبر 2010(.
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بنظام  الكثيرون,  يرى  كما  م�صر,  ابتليت  فقد  ال�صابقة.  الفترات  خالل  م�صر  حكمت  التي 
نف�صها  العربي–االإ�صرائيلي, وعزل  ال�صراع  االن�صحاب والخروج من حلبة  اإلى  �صيا�صي دعا 
اأو االنعزال واالنف�صال عن القومية العربية, واالتجاه, ولو موؤقًتا, اإلى الخط التركي الوطني, 
الوا�صعة  العربية  القومية  دائرة  عن  بعيًدا  ال�صوفينية  المغلقة  ال�صيقة  الم�صرية  الوطنية  خط  اأي 

المفتوحة, وهي اللطخة التي �صوهت وجه م�صر العربية موؤخًرا.

االعتبار الثاني: هو اأن االختالف العرقي والطائفي والثقافي بين العرب وتركيا �صيحول 
دون تدعيم مكانتها وتغلغل نفوذها عبر المنطقة بنف�ض ال�صورة والحجم الذي �صيتاح لم�صر, 
ال�صرق االأو�صط, وبالتحديد  فاإن  في ظل نظامها الديمقراطي الجديد في الم�صتقبل. وعليه, 
يمكن  التي ال  الخلفية  »الحديقة  بمثابة  الحالي,  عرابها  لتركيا, وكما ذهب  �صيكون  م�صر, 
عن  لي�ض  ولكن  تاأكيد,  بكل  تركيا  عن  اال�صتغناء  فيمكنهم  العرب  اأما  عنها«)44(.  اال�صتغناء 

م�صر. وتلك هي ماأ�صاة وم�صير تركيا كدولة ممزقة.  

تجاه  موؤخًرا  اأردوغان  حكومة  اتخذته  الذي  ال�صيا�صي  ال�صلوك  اأن  الثالث:  االعتبار 
وحقيقة  والت�صارب,  النفاق  حجم  العربية  للجماهير  اأظهر  قد  العربية  ال�صعبية  الثورات 
لو  العرب  المواطنين  بحقوق  تعَباأ  ال  فهي  المنطقة.  في  تركيا  وم�صالح  واأهداف  اتجاهات 
ت�صاربت مطالبهم وحقوقهم ال�صرعية مع م�صالحها االقت�صادية, تماًما كاأي قوى غربية. وهو 
ما �صي�صهم في تراجع ال�صعبية والنفوذ الذي اكت�صبته خالل �صنوات ما قبل الثورة الم�صرية, التي 
�صتحر�ض بكل تاأكيد على الوقوف في �صف ال�صعوب العربية وتدافع عن حقوقها ومطالبها 

ال�صرعية, كما تدافع تماًما عن حرية وحقوق المواطن الم�صري. 

)44(  اأوغلو, العمق الإ�صرتاتيجي: 155.



84

الـخـال�صــة

االإقليمية  االأطراف  لكافة  اأكدت  القمقم,  من  خرجت  التي  العربية,  ال�صعوب  قوة  اإن 
والدولية اأن مارًدا جديًدا قد ظهر على ال�صاحة, رغم كل التردي الـذي يطفو على ال�صطح, 
�صيحاول بكافة ال�صبل ا�صتعادة كرامته وحقوقه الم�صلوبة, وا�صتعادة مكانته ودوره في المنطقة, 
وباأنه لن يت�صاهل مع من يحاول الوقوف في وجهه لتحقيق ماآربه, كما ذكر »توما�ض فريدمان« 
)Friedman(؛ الأن الثورات تقا�ض تاأثيراتها بالعقود ولي�ض بالف�صول. اإن الثورة الم�صرية �صوف 
تجبر -على �صبيل المثال ال الح�صر- اإ�صرائيل على مراجعة اإ�صتراتيجيتها وطريقة تعاملها مع 
االإ�صرائيلي.  العربي–  ال�صراع  اإدارة  طريقة  وفي  االإقليمية,  دبلوما�صيتها  وفي  الفل�صطينيين, 
فم�صر لن تقبل بح�صر البدائل المقترحة لحل هذا ال�صراع, ولي�ض اإدارته اأو ت�صويته, في طريق 
المفاو�صات وحده. وال�صالم لن يظل الخيار االإ�صتراتيجي الوحيد للعرب, كما داأب مبارك 
على الت�صريح طوال ع�صرين عاًما, واإنما �صتكون هناك بــدائـل »اإ�صتراتيجية« متعددة متاحة 
وممكنة, وهو االأمر الذي �صيزيد من عزلة اإ�صرائيل ويقلل من �صعورها باالأمن, كونها لم تعتد 

الحياة بهذه الطريقة. 

والمادية,  والب�صرية  الطبيعية  مواردها  وا�صتغالل  تعبئة  في  م�صر  نجاح  فاإن  بالتاأكيد, 
وا�صتعادتها لعافيتها االقت�صادية, واإعادة ترميم مكانتها الثقافية, والفكرية, واالأدبية, والفنية, 
كُهولُيود لل�صرق, وتحديثها لجي�صها الوطني وت�صليحه باأحدث المعدات واالأنظمة الدفاعية 
والهجومية, وبناء قاعدة �صناعية ـ تكنولوجية, وقبل كل ذلك بناء نه�صة علمية حديثة, نظرية 
وتطبيقية, وتوظيفها و�صهرها في منظومة وطنية موحدة - هدف قومي, �صيحولها الأن تكون 
لي�صت فقط االأمة التي ال ِغَنى عنها في العالم العربي, واإنما الأن تكون »اأهـم بـلـد في الـدنـيـا« 
اأو درًبا من دروب الخيال.  نابلـيون بونابـرت. وتحقيق ذلك لي�ض م�صتحياًل  على حد قول 

فالم�صتحيل حدث بالفعل في ميدان التحرير, يــوم اأ�صقط الم�صريون الفرعون االأخير.
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